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 أنا الموقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنواف:

"تقويـ مقررات التربية التكنولوجية في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية في ضوء معايير الثقافة 
 التكنولوجية"

ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص, باستثناء ما تمت اإلشارة إليو أقر بأف ما اشتممت عميو 
ف ىذه الرسالة ككؿ أو أي جزء منيػا لـػ يقػدـ مػف قبػؿ لنيػؿ درجػة أو لقػب عممػي أو  حيثما ورد, وا 

 بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىإ

 والدي الحبيب والدي الغالي
مػف تعػب مػػف أجمػي يػامف أفنػع سػػنيف عمػره مػف أجمػػي مػف أجػؿ حيػاة كريمػػة إلػع معنػع الوفػػاء  يػا

واالخبلص إلع النفس العزيزة عمع قمبي لف انسع لؾ الفضؿ عمع مدى حياتي لف انسع السنيف 
ميمػػا كػػاف  ءشػيقضػػيتيا بالدراسػػة وانػت تػػدفعني إلػػع قمـػ المعػػالي دفعػػا لـػ تحرمنػػي مػػف أي  التػي

و لػي رمػـػ كػؿ الظػػروؼ المحيطػػة وقفػت معػػي كالجبػؿ الراسػػي الػذي كػػاف يشػػعرني صػعبًا إال وفرتػػ
 وامتنػػانيعػػف شػػكري  واالمػػؿ والنػػور الػػذي مػػؤل حيػػاتي إف االقػػبلـ تعجػػز عػػف كتابػػة تعبػػر باألمػاف

إليؾ يا أبي أىدي لؾ أعذب كمماتي وأصدؽ مشاعري بمناسبة حصولي  .عمع ىذا الفضؿ العظيـ
عمع درجة الماجستير أىديؾ نبضة حب صادقة مف قمبػي ألصػدؽ وأطيػب قمػب بالػدنيا أسػأؿ   

 .عمع طاعتؾ والبر بؾ واف أوفي حقؾأف يحفظؾ ويرعاؾ وأف يقدرني 
 
 الحبيبة الغالية مي الحنونةأ

إلػع  أىػدي سػبلمي ومحبتػي إلييػا وحضػنتني أحشػاءىا قبػؿ يػديياا نييإلع التي رآني قمبيا قبؿ عي
 إلػػي شػػػجرتي التػػي ال تػػذبؿ إلػػػع الظػػؿ الػػذي آوي إليػػػو فػػي كػػؿ حػػػيف ذلػػؾ النبػػػع الصػػافي أمػػي

وجزاؾ مف الثػواب   رعاؾ المولع أمي ربما لـ ابرؾ تماـ البر لكني اعمـ أف قمبؾ اكبر مف أي بر
 .خير الجزاء

 لع زوجتي الغاليةإ
عمي شيورا طواؿ كنت فييا معتكفا عمع البحث والدراسة فتحممت ىجر الميالي  لع التي صبرتإ

فييا استحضرت  تأممتلع زوجتي الغالية التي كمما إحياتنا الزوجية  بدايةومدافعة االياـ في 
 نعمة ربي عميا حينما اكرمني بيا وال ادري كيؼ اخطو سبيؿ الشاكريف اماـ نعمة ربي عمي

 بي ليا.حوجة الصالحة ىي مع خالص الز فنعمت 
 
 خواتيأخواني و إلع إ

ـ  إلتماـوالعرفاف لكـ بوقوفؾ جانبي  كؿ الحب والتقدير دراسة الماجستير واساؿ   اف يجزيك
 عني خير الجزاء.

 لى كل ىؤالء اىدي ىذا الجيد المتواضعإ
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 شكر وتقدير

ـ عمـ االنساف مالـ يعمـ  والصبلة والسبلـ عمع رسوؿ   االكـر منا الحمد هلل الذي عمـ بالقم
 عمع الو وصحبو الطيبيف الطاىريف وبعد... -صمع   عميو وسمـ –جميعا 

 يستحضرني قوؿ الشاعر:

 فضؿ ما حاولت ممتمسا ** بو الزيادة عند   والناسأفالشكر 

والدكتور الدكتور/ محمد عبدالفتاح عسقوؿ  اتذتيسأفي مقامكـ الكريـ ىذا يجممني عظيـ فضؿ 
الحانية  أيدييـكؿ الشكر والتقدير عمع  يـفمفؤاد اسماعيؿ عياد والدكتور صبلح أحمد الناقة, 

 بالفضؿ ليخرج ىذا العمؿ الع النور. يالتي امتدت عم

جبلء, ذتيا األساتأتقدـ بالشكر الجزيؿ الع كمية التربية بالجامعة االسبلمية ممثمة بعميدىا و أكما و 
 ي حيز الوجود.فد فكرة ىذه الرسالة لتصبح واقعا ثر في تجسيعظـ األأ والذيف كاف لجيودىـ 

ساتذتيا أخص بالشكر والتقدير والعرفاف الع الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ممثمة بعميدىا و أكما 
تماـ ىذه إاف ليـ دور في خص بالذكر القائميف عمع برنامج التربية التكنولوجية لما كأجبلء و األ

 الدراسة.

 تماـ ىذه الدراسة.إفي  ساىـكذلؾ الشكر موصوؿ بكؿ مف 

خواني ا  بي وزوجتي و أمي و أ ,سرتيأ ألفرادتناني مسجؿ عظيـ شكري واأف أال إخيرا ال يسعني أو 
 خواتي عمع تشجيعيـ ومساعدتيـ لي.أو 

 والتقدير وجزاىم هللا خير الجزاءتوجو بالشكر أن ىؤالء جميعا ولمن نسيتيم سيوا إف

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ممخص الدراسة

ٌدة للعلددوم  تقدوٌم إلدى الدراسدة هددفت ٌدة الجامع ٌدة فددً الكل ٌدة التكنولوج مقدررات الترب
 . التكنولوجٌة الثقافة معاٌٌر ضوء التطبٌقٌة فً

 :التالً الرئٌس السؤال فً الدراسة مشكلة وتحددت

معةايير الققافةة لما مذى تضمن مقررات التربية التكنولوجية في الكلية الجامعيةة للعلةوا التيقيقيةة 

 التكنولوجية؟
 السؤال الفرعي: الرئيس السؤال من ويتفرع

مقةةةررات التربيةةةةة  ينقغةةةةي مراعاتيةةةا فةةةي تقةةةوي مةةةا معةةةايير الققافةةةة التكنولوجيةةةة التةةةي  -1

 التكنولوجية؟

( فةي الكليةة الجامعيةة للعلةوا ICDLاستخذاا الحاسةو   ما مذى تضمن مقرر مقذمة في  -2

 ؟ لمعايير الققافة التكنولوجيةالتيقيقية 

لمعايير الققافةة الصناعي في الكلية الجامعية للعلوا التيقيقية  األمنما مذى تضمن مقرر  -3

 ؟ التكنولوجية

يير الققافة لمعاما مذى تضمن مقرر مقادئ كيرباء في الكلية الجامعية للعلوا التيقيقية  -4

 ؟ التكنولوجية

لتحقيق أهذاف الذراسة قاا القاحث باستخذاا المنيج الوصفي التحليلةي للكفةع عةن مةذى تضةمن 

الذي مقررات التربية التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوا التيقيقية لمعايير الققافة التكنولوجية 
 ىو موضع الدراسة.

 دراستو: ولقد اتبع الباحث الخطوات التالية في

   قػػػاـ الباحػػػػث بترجمػػػة واعػػػػداد قائمػػػػة مػػػف المعػػػػايير العالميػػػة لمثقافػػػػة التكنولوجيػػػػةISTE) 
 International Society for Technology in Education) حيػث تكونػت قائمػة ,

( معيػػػػارا لمقػػػػرر مػػػػدخؿ فػػػػي 66معػػػايير الثقافػػػػة التكنولوجيػػػػة فػػػػي صػػػػيغتيا النيائيػػػػة مػػػػف  
( معيارا لمقرر مبادئ 66 والصناعي  األمف( معيارا في لمقرر 66 واستخداـ الحاسوب 

 ( محور رئيسي.06( مجاال و 06الكيرباء. موزعة عمع  
   مقدمػػة فػػػي اسػػػتخداـ الحاسػػػوبمقػػػرر تػـػ تحميػػػؿ مقػػػررات التربيػػة التكنولوجيػػػة- ICDL 

ة ( فػي ضػػوء معػايير الثقافػة التكنولوجيػػومقةرر األمةةن الصةناعي ومقةةرر مقةادئ الكيربةةاء
ف مقػػػرر مقدمػػة فػػػي أالتػػي ينبغػػػي مراعاتيػػا فػػػي مقػػررات التربيػػػة التكنولوجيػػة  حيػػػث وجػػد 



  ح
 

%(, 6662بنسػبة   أي( معيػارا 66  أصػؿ( معيارا مػف 26استخداـ الحاسوب قد تناوؿ  
بنسػػػػػػبة  أي( معيػػػػػارا 66  أصػػػػػؿ( معيػػػػػارا مػػػػػف 56الصػػػػػناعي قػػػػػد تنػػػػػاوؿ   األمػػػػػفومقػػػػػرر 

 أي( معيػػػارا 66  أصػػؿ( معيػػػارا مػػف 26اوؿ  %(, ومقػػرر مبػػادئ الكيربػػػاء قػػد تنػػ6566 
 %(.2560بنسبة  

   مقدمػة فػي اسػتخداـ الحاسػوبمقػرر تمثمت عينة الدراسة بمقػررات التربيػة التكنولوجيػة- 
ICDL المقررة عمػع طمبػة البكػالوريوس ومقرر األمن الصناعي ومقرر مقادئ الكيرباء )

 .2102في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية لسنة 

 وقد توصمت الدراسة الى النتائج التالية:

 -مقدمػػة فػي اسػػتخداـ الحاسػػوبمقػرر  أظيػرت نتػػائج تحميػؿ مقػػررات التربيػة التكنموجيػػة 
ICDL فػي ضػػوء معػايير الثقافػة التكنولوجيػػة  (ومقةرر األمةةن الصةناعي ومقةةرر مقةادئ الكيربةةاء

طبيعػػػة التكنولوجيػػػا والمفػػػػاىيـ عػػػدـ تػػػوازف النسػػػب المئويػػػة لتكػػػرارات محػػػػاور الثقافػػػة التكنولوجيػػػة  
والعمميػػػػػػػات االساسػػػػػػػػية, التكنولوجيػػػػػػػػا والمجتمػػػػػػػع, أدوات االنتػػػػػػػػاج التكنولوجيػػػػػػػػة, أدوات االتصػػػػػػػػاؿ 
التكنولوجيػة, أدوات البحػث التكنولػوجي, التصػميـ, التكنولوجيػػا وتطبيقاتيػا(, حيػث كانػت النسػػب 

 -مقدمػة فػي اسػتخداـ الحاسػوبر المئوية لتكرارات محػاور الثقافػة التكنولوجيػة عمػع الترتيػب, مقػر 
ICDL  011 ,%61 ,%4062 ,%1 ,%0060 ,%6566 ,%6466 أمػػػػػػا مقػػػػػػرر األمػػػػػػف ,)%

%(, أما مقرر مبادئ 46%, 6566%, 0060%, 1%, 6460%, 2666%, 6468الصناعي  
%(. ونسػػب تػػوافر معػػايير 61%, 60.6%, 2262%, 1%, 2268%, 1%, 6468الكيربػػاء  

ومقةةرر  ICDL -مقدمػػة فػي اسػػتخداـ الحاسػوبلمقػػررات الثبلثػة  مقػػرر الثقافػة التكنولوجيػػة فػي ا

 (%6566 و %(6662 ( عمػػػػع الترتيػػػػب كالتػػػػػالي األمةةةةن الصةةةةناعي ومقةةةةرر مقةةةةةادئ الكيربةةةةاء
%( 41وجميع ىذه النسب تقع دوف المستوى االفتراضي الذي اعتمده الباحث وىو   %(2560 و

وبعػػد ىػػذا العػػرض لنسػػب تػػػوافر معػػايير الثقافػػة التكنولوجيػػة فػػػي المقػػررات الثبلثػػة نجػػد اف ىنػػػاؾ 
لمعايير الثقافة في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية  مقررات التربية التكنولوجيةتضمف في ضعؼ 
 .جيةالتكنولو 
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 وصى بو الباحث في ىذا الشأن ما يمي:أىم ما أومن 

  ضرورة مراجعة المعايير الخاصة بصيامة مقررات التربية التكنولوجية, ودعـ ىذه
 المقررات ومواكبتيا لمتطور السريع الذي نعيشو.

  ضرورة مراجعة طبيعة التكنولوجيا ومفاىيميا األساسية في مقرر مبادئ الكيرباء بحيث
 فكرة شاممة وتكاممية ومتسمسمة وقوية عف المقرر.تعطي 

 في المقررات. التركيز عمع المجتمع وقضاياه االجتماعية واألخبلقية المعاصرة 
 .تعزيز أدوات االنتاج التكنولوجية في مقرر األمف الصناعي ومقرر مبادئ الكيرباء 
 ا بشكؿ كبير في تقوية جانب أدوات االتصاؿ التكنولوجية في المقررات والتركيز عميي

 المقررات.
  ـ المعمومات مف المصادر ـ أدوات البحث التكنولوجية لتحديد وتقوي التركيز عمع استخدا

المختمفة واختيار مصادر المعمومات الجديدة وابداع تكنولوجيا مبلئمة مبنية عمع مياـ 
 محددة في المقررات.

 ـ بشكؿ اكبر مما ىو موجود عمي  و في المقررات.التركيز عمع عمميات التصمي
  العمؿ عمع ايجاد عبلقة مباشرة وكبيرة في استخداـ التطبيقات التكنولوجية ذات الجودة

ـ األدوات واألجيزة التي ليا عبلقة بتكنولوجيا الكيرباء  والمواصفات العالية في استخدا
 في مقرر مبادئ الكيرباء.
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Abstract 

This study aimed to evaluate the Technology Education  syllabuses in the 

University College of Applied Sciences in the light of the technological 

standards of literacy.  

The study main question:  

To what extent do the  Technology Education syllabuses in the University 

College of Applied Sciences include the Standards of technological 

literacy?  

The sub-questions are as follows:  

1 - What standards of technological literacy that should be considered in 

evaluating the  technological education syllabuses?  

2 -  What is the extent to which the Introduction to Computer use syllabus  

(ICDL) in the University College of Applied Sciences  include the 

Standards of technological literacy?  

3 - What is the extent to which the  Industrial Security syllabus  in the 

University College of Applied Sciences include the Standards of 

technological literacy?  

4 - What is the extent to which the Principles of electricity syllabus  in the 

University College of Applied Sciences include the  Standards of 

technological literacy?  

To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive analytical method for the detection of the extent to which the 

Technology Education syllabuses in the University College of Applied 

Sciences include the Standards of technological literacy, which is the 

subject of the study.  

The researcher followed the following steps in the study:  

• The researcher has to translate and compile a list of global standards of 

literacy technology (ISTE) (International Society for Technology in 

Education), which formed a list of criteria of technological literacy in its 

final form (68) standard for Introduction of Computers' Use  and (65) in 



  ذ
 

the industrial Security and (65) for the principles of electricity. 

Distributed into (15) domains and (15) major axis.  

• The analysis of the Technology Education syllabuses (Introduction to 

computer use - ICDL and the Industrial Security syllabus and the 

principles of electricity) in the light of the standards of technological 

literacy that should be taken into account in the Technology Education 

syllabuses, where he found that the syllabus of the introduction in the use 

of computers tackled (45) standard out of (68) by any standard (66.2%), 

and the syllabus of the Industrial Security tackled (35) out of the norm 

(65) by any standard (53.8%), and the syllabus of the principles of 

electricity tackled (28) out of the norm (65) by any standard (43.1%).  

• The study sample consisted of the syllabuses of Technology Education 

(Introduction to computer use - ICDL and industrial security syllabus and 

the syllabus of the principles of electricity) assessed on undergraduate 

students at the University College of Applied Sciences for the year 2014.  

The study found the following results:  

The results of the analysis of the syllabuses of the education 

technological (Introduction to computer use - ICDL and the syllabus of 

the Industrial Security and the syllabus of the principles of electricity) in 

the light of the standards of technological literacy imbalance percentages 

of frequencies axes of technological literacy (nature of the technology, 

concepts and core operations, technology and society, the instruments of 

production technology, communication tools ,technological tools, 

technological research, design, technology and applications), where the 

percentages of frequencies of technological literacy axes, respectively, in 

the course Introduction to computer use - ICDL (100%, 60%, 71,4%, 0%, 

11,1%, 53.8%, 87.5%), while the syllabus of the Industrial Security 

(87.9%, 28.6%, 57.1% 0.0%, 11.1%, 53.8%, 75%), while the syllabus 

Principles of Electricity (57.9% 0.0% 42.9% 0.0%, 22.2%, 61.5%, 50%). 

Availability and rates of technological standards of literacy in three 

syllabuses (Introduction to computer use - ICDL and industrial security 

syllabus and the syllabus of the Principles of Electricity), respectively, as 

follows (66.2%) and (53.8%) and (43.1%) and all these ratios fall without 

default level adopted by a researcher (70%) and after this presentation to 

the availability of standards ratios technological literacy in three 
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syllabuses, we find that there is weakness in syllabuses of technological 

education in the University College of Applied Sciences inclusion of the 

standards of technological literacy.  

The most recommended by the researcher in this regard include:  

• the need to review the criteria for the formulation of syllabuses of 

technological education, and to support these syllabuses and keep up with 

the rapid development which we live in.  

• the need to review the nature of the technology and concepts of basic 

principles of electricity in the syllabus to give the idea of a 

comprehensive , complementary , sequential and strong for the syllabus.  

• focusing on the community modern social and moral issues in the 

courses.  

• strengthening the technological tools of production in industrial security 

syllabus and the syllabus of the principles of electricity.  

• reinforcing the technological side of communication tools in courses 

and focus heavily on  syllabus.  

• Focusing on the use of technological research tools to identify and 

evaluate information from different sources and selection of new sources 

of information and creativity of appropriate technology based on specific 

tasks in the courses.  

• Focusing more on design processes than is found in the courses.  

• working to find a direct relationship and a great use of technological 

applications quality and high standards in the use of tools and devices that 

have a relationship with technology power in the syllabus of the 

principles of electricity. 
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 61 معايير الثقافة التكنولوجية
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 61 ية المعاييرأىم
 62 مبلمح معايير الثقافة التكنولوجية

 65 التكنولوجية لمتربية أوىايو والية معايير
 66 التربية  في لمتقنية الدولية الجمعية معايير
 66 لممعمميف التربية تقنية معايير
 68 لمطبلب التربية تقنية معايير

مقررات التربية  تقوٌم عملٌة فً الباحث استخدمها التً معاٌٌر الثقافة التكنولوجٌة
 42 التكنولوجية الثبلثة

ـ الحاسوب   ICDL)) 42المعايير الخاصة بمقرر مقدمة في استخدا
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  الفصل الثالث: الدراسات السابقة
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 لوالفصل ال

 يتياأىممشكمة الدراسة و 

 مقدمة الدراسة

نػة ثػػورة  تكنولوجيػاً  وتطػوراً  سػريعاً  عمميػاً  خيػرة تطػوراً لقػد شػيد عالمنػا فػي العقػود األ ىػائبل مككوون

فػػراد والمجتمعػػػات عمػػػع تكنولوجيػػة, فتنوعػػػت مجاالتيػػا بتنػػػوع مجػػاالت الحيػػػاة, فػػازدادت قػػػدرت األ

قمػػػار الصػػػناعية حيػػػث أننػػا اليػػػـو نعػػيش عصػػػر الػػذرة واأل التعػػايش مػػػع التكنولوجيػػا بشػػػكؿ كبيػػر.

مرفػػػة  إلػػػعقريػػػة صػػػغيرة بػػػؿ  إلػػػعي حولػػػت العػػػالـ تػػػال واالتصػػػاالت اإلنترنػػػتوعصػػر الحاسػػػوب و 

صػػػبحت صػػػفة التغييػػر السػػػريع اليػػػـو مػػػف السػػػمات الرئيسػػية التػػػي تػػػؤثر فػػػي حيػػػاة أوقػػػد  صػػغيرة.

 االسػػػتقرارالتكنولوجيػػػة السػػريعة والمتبلحقػػػة تفسػػػد حيػػػاة  االختراعػػػاتف إنسػػاف المعاصػػػر حيػػػث اإل

لعمـػ ال يتمشػع مػع التغيػرات اليائمػة فػي مجػاؿ ا عمع نظاـ مسػتقر عمميػاً  االعتمادصبح أوبالتالي 

فػػي  ف يحػػدث خمػػبل كبيػػراً أنو أمػػر الػػذي مػػف شػػوالتكنولوجيػػة والتػػي تحػػدث بصػػورة شػػبو يوميػػة, األ

الخطوات المستقبمية ألي مجتمع يستبعد التحديات ويقبع بعيدا عف التغيػرات العالميػة التػي يتػأثر 

 .(61: 2116بيا الزعانيف, 

نػػػػو قػػػػد اجتػػػػاح العػػػػالـ تقػػػػدـ مػػػػذىؿ تميػػػز بنمػػػػو اقتصػػػػادي ىائػػػػؿ فػػػػي المعػػػػارؼ العمميػػػػة أكمػػػا 

وتطبيقاتيػا التكنولوجيػة التػي اتسػػع نطاقيػا وظيػرت التكنولوجيػا الحديثػػة التػي تمػنح البشػر قػػدرات 

 إلػػعمػػر الػذي يشػػير , األوتػػأثيراً  ف يسػتوعبيا ويتعامػػؿ معيػػا تػأثراً أال إضػخمة فمػػا كػاف مػػف البشػػر 

فػػي  ىػائبلً  جيػة ىػػذه التطػورات. فػػالواقع العػالمي يشػػيد خػبلؿ كػػؿ ثانيػة مػػف الػزمف تقػػدماً يػة مواأىم

مجػػاؿ التكنولوجيػػا المعموماتيػػة واالتصػػاالت, ويػػرى الباحػػث اف ىػػذا يتطمػػب مسػػايرة ومتابعػػة ىػػذه 

 ىو جديد. التطورات وتزويد المقررات الجامعية بكؿ ما
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 الوقت وفي المجتمعاتبناء  في الفقري العمود يشكؿ بالتعميـ االىتماـ ومف ىذا المنظور فإف

المسػػتحدثات  صػعيد عمػع والتطػور والتكنولػوجي العممػي التقػدـ مواكبػة الضػروري مػف أصػبح نفسػو

 أو العػػػالي التعمػػيـ إف حيػػػث والمجتمعػػات األفػػػراد مػػف كػػػؿ عمػػع آثػػػار مػػف تحدثػػػو ومػػا التكنولوجيػػة

 التعمػػػيـ وألف والمسػػػتقبؿ الحاضػػر فػػػي مبلمحػػػو وبمػػورة والمجتمػػػع الفػػػرد تكػػويف فػػػي يسػػػيـ الجػػامعي

 الرصػيد باعتبػاره فيػو واألوفػر األكبػر القسػط يجعمػو يتحمػؿ ممػا التعميمػي اليػـر قمة يمثؿ الجامعي

حػػداث ككػػؿ المجتمػع يغػذي الػذي االسػتراتيجي  البشػػرية الكػوادر مػف احتياجاتػو المنشػودة التنميػة وا 

 (.5: 2118الحياة المختمفة   الرنتيسي,  مجاالت في التنمية بأعباء النيوض عمع القادرة

 ة عمػػع المسػػتوى العربػػي والػػدولي مػػف إدخػػاؿيزاد إقبػػاؿ القػػائميف عمػػع المنػػاىج الدراسػػوأيضػػا 

مػػػػف ريػػػاض األطفػػػػاؿ حتػػػػع المرحمػػػة الجامعيػػػػة لمواكبػػػػة  التكنولوجيػػػا فػػػػي المقػػػػررات الدراسػػػية بػػػػدءاً 

, لذلؾ يجػب إعػداد الطمبػة المعممػيف قبػؿ الخدمػة  التطورات, والمستجدات المتبلحقة في عالـ اليـو

إعػػدادًا يتناسػػب مػػع ىػػػذه المتغيػػرات, والمسػػتجدات التكنولوجيػػة مػػػف خػػبلؿ مراجعػػة بػػرامج اإلعػػػداد 

الخاصػة بيـػ وتطويرىػػا, وكػذلؾ تطػوير المعممػػيف بعػد الخدمػة وتػػأىيميـ السػتخداـ التكنولوجيػا فػػي 

 .كنولوجية لدييـالعممية التعميمة مف خبلؿ تنمية الثقافة الت

المػؤثرات عمػع شػرائح كبيػرة مػف البشػر,  أىـػف النظاـ التعميمي ىو مف أ أيضاويرى الباحث 

لػػذا فيػػو مطالػػب لمسػػاعدتيـ عمػػع تقبػػؿ ىػػذه التغيػػرات وتييئػػتيـ لمتعػػايش معيػػا, لػػذا فيػػو مطالػػػب 

اعتباره وسيمة بمساعدتكـ عمع تقبؿ ىذه التغيرات وتييئتيـ لمتعايش معيا وىنا يبرز دور المنيج ب

حػد الضػمانات التػي يسػتطيع بيػػا أووسػيطا لنقػؿ خبػرات متنوعػة لؤلجيػاؿ وتطويرىػا. فػػالمنيج ىػو 

بالمعارؼ والميارات والخبرات التػي تأىمػو لمتعامػؿ مػع عصػر  ف يبقع عمع حياتو مزوداً أنساف اإل

 .(26: 2116 عثماف, والجنيدي,  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
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اج المدرسي في أي مجتمع يعد انعكاسا لمفمسفة التربوية القائمة في ذلؾ المجتمع ف المنيإحيث 

ويمكف القوؿ انو يمكف فيـ سياسة بمد ومعرفة االتجاىات السائدة فيو عف طريؽ معرفة المناىج 

 .(02: 2112الدراسية المستخدمة في ذلؾ المجتمع  عفانة, والمولو, 

لمعممية التربوية فيي يحتاج  األساسيةحد المقومات أية المناىج التربوية واعتبارىا ىمونظرا أل

التقػػويـ والتعػديؿ والتطػػوير, وذلػؾ بسػػبب التغيػػرات المتبلحقػة التػػي يشػيدىا عالمنػػا المعاصػػر  إلػع

يػػػة اختيػػػار عنػػػواف أىميػػا التقػػػدـ العممػػػي والتقػػػدـ التكنولػػوجي. ومػػػف ىنػػػا تبػػرز ئوالتػػي كػػػاف مػػػف ورا

دراستي ليذا الموضوع وىو تقويـ مقررات التربية التكنولوجية في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية 

ف ىػذا التخصػص حػديث الػوالدة فػي الكميػة الجامعيػة أحيػث  في ضوء معػايير الثقافػة التكنولوجيػة

كنولوجيػة لمعمـو التطبيقية ولـ يكف ىناؾ دراسات تقويمية لمقرراتيا الخاصػة بتخصػص التربيػة الت

يعػد مػػدخؿ الثقافػة التكنولوجيػػة مػف المػػداخؿ الحديثػة التػػي و  فػي ضػوء معػػايير الثقافػة التكنولوجيػػة

ال إجسػدت فكػرة ىػذه الدراسػة التػي يػتـ بحثيػا فػي تخصػص التربيػة التكنولوجيػة,  فمػا دفعنػي ذلػؾ 

ـ بدراسة تقويمية لمقررات التربية التكنولوجية في الكمية الجامعية لمعمأف أ ـو التطبيقية في ضوء قو

ف تقويميػا مػف حػيف إف المناىج والمقررات تعػالج قضػايا متغيػرة فػأكما  معايير الثقافة التكنولوجية.

صػػبحت التربيػة التكنولوجيػة ضػػرورة حتميػة لكػػؿ أخػر يعػد مػػف العمميػات الضػرورية لػػذلؾ. وقػد آلل

ـ لحياة المستقبؿ الذي يحمؿ في طياتو الم زيد مف التقدـ العممي اليائؿ, الطبلب إلعدادىـ وتييئتي

التطور التكنولوجي المتسارع وتزويدىـ بالمعارؼ والميارات التػي تمكػنيـ مػف التكيػؼ مػع ظػروؼ 

ومستجدات الحياة والتعامؿ مع مشكبلت مجتمعيـ, كما تكسبيـ ميارات استخداـ المعدات اليدوية 

ػدد  دواتة والمحافظػة عمػع األالموجودة فػي بيئػتيـ وتغػرس فػييـ قػيـ تحمػؿ المسػؤولي األساسية والعن

 .(06: 2114 النادي,  األجيزةو 
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ساسي في تييئة الفرد عمع التعامؿ مع أكعامؿ ظيرت ويرى الباحث أف التربية التكنولوجية 

التكنولوجيػا بشػتع صػورىا ومجاالتيػا. فظيػػرت المؤسسػات الداعمػة لمتربيػة التكنولوجيػة فأصػػبحت 

العػالـ الػدولي ففتحػت فػػي الجامعػات الدوليػة تخصصػات التربيػػة  التربيػة التكنولوجيػة محػط انظػػار

التكنولوجيػػػة ثػػػـػ انتشػػػػرت فػػػي عالمنػػػػا العربػػػػي وكػػػاف لجامعػػػػات دولػػػػة فمسػػػطيف الحػػػػظ الػػػػوافر ليػػػػذا 

جامعػات وكميػات قطػاع مػزة ومنيػا ومف ىذه الجامعات التي اىتمت بيػذا التخصػص, التخصص 

ليا نظرة ثاقبة في عالـ التكنولوجيا فافتتحت في سنة الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية, حيث كاف 

ـ تخصص التربية التكنولوجية لطمبة البكػالوريوس كنقمػة نوعيػة فػي العمػـو التربويػة لػدييا. 2116

فمػػا كػػاف منيػػا اال اف تضػػع مقػػررات لمتربيػػة التكنولوجيػػػة قػػاـ عمػػع اعػػدادىا مجموعػػة مػػف الخبػػػراء 

 وجية.والمتخصصيف في مجاؿ التربية التكنول

تخصػػص التربيػػة التكنولوجيػػة لػـػ تحقػػؽ القػػػدر  ويػػرى الباحػػث أف الجوانػػب التكنولوجيػػة  فػػي

الكػػػافي فػػػػي تنميػػػػة الثقافػػػػة التكنولوجيػػػػة لػػػػدى الطمبػػػػة وذلػػػػؾ بسػػػػبب التطػػػػور اليائػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاالت 

 التكنولوجيا وىذا بدوره يزيد عبء الطمبة في مواكبة التطورات التكنولوجية, لذا كاف عمع الباحػث

الوقػػوؼ عمػع الجوانػػب التكنولوجيػة فػػي تخصػػص التربيػة التكنولوجيػػة مػف خػػبلؿ المقػػررات  زمػاً ال

ساب التي يقدميا ىذا التخصص ومدى ارتباطيا مع بعضيا البعض وتكامميا بشكؿ يحقؽ فييا كت

يػػة البالغػػػة التػػػي يحققيػػػا ىػػذا المػػػدخؿ فػػػي تعمػػػيـ أفضػػػؿ ىمونظػػػرًا لؤل الطمبػػة لمثقافػػػة التكنولوجيػػػة,

أصبح  العمـجيف أكثر دراية في التربية التكنولوجية في ظؿ التغيرات التي نعيشيا اآلف, ألف وخري

السبيؿ الوحيد لمتابعة التطوير, والتحديث داخؿ المجتمع, وجاء ىذا االىتماـ المتزايد نتيجة عدة 

السػػريع يػػا: التغيػػرات االقتصػػادية المصػػاحبة لبلنفجػػار العممػػي, والتقنػػي, والتطػػور أىمعوامػؿ مػػف 

العمميػػة والتكنولوجيػػة, ومشػػكبلت البطالػػة, والرمبػػة المتزايػػدة فػػي تحقيػػؽ  سػػاليبوالمتبلحػؽ فػػي األ

 .جيؿ أكثر ثقافًة في التربية التكنولوجية
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ثرائيا وتطويرىا إلعوقد أكجريت العديد مف الدراسات التي ىدفت   .تحميؿ المقررات وتقويميا وا 

( ودراسػػة  سػػعد الػػديف, 2118, األسػػطؿ( ودراسػة  2101, الحنػػاويومػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة  

وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة وجد الباحث أف  .(2116( و دراسة  عياد؛ أبوجحجوح,2114

التربيػة التكنولوجيػة ومػػا  الحاجػة مازالػت تسػتدعي إجػراء المزيػد مػف البحػػوث التػي تتقصػع معػايير

المجاؿ, وقد برزت الحاجة إلجراء ىذه الدراسة  في ىذا المرتبطة يرتبط بيا, وخصوصا الدراسات

فػي محتػوى مقػررات التربيػة التكنولوجيػة  بيدؼ الكشؼ عف مدى توفر معايير الثقافة التكنولوجيػة

مقرر مقدمة فػي الحاسػب الحاسػوب  تالي الفي الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية, والمقررات ىي ك

 ICDL )–  لتقويميادئ كيرباءمقرر مبا –الصناعي  األمفمقرر ). 

 :مشكمة الدراسة

 في ضوء ما تقدـ فقد تـ تحديد مشكمة الدراسة في صورة السؤاؿ الرئيس التالي:

ما مدى تضمف مقررات التربية التكنولوجية في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية معايير الثقافة 

 التكنولوجية؟

 :الفرعية التالية سئمةاألويتفرع مف السؤاؿ الرئيس 

مقةةةررات التربيةةةةة  ينقغةةةةي مراعاتيةةةا فةةةي تقةةةوي مةةةا معةةةايير الققافةةةة التكنولوجيةةةة التةةةي  -5

 التكنولوجية؟

( فةي الكليةة الجامعيةة للعلةوا ICDLما مذى تضمن مقرر مقذمة في استخذاا الحاسةو    -6

 ؟ لمعايير الققافة التكنولوجيةالتيقيقية 

لمعايير الققافةة الصناعي في الكلية الجامعية للعلوا التيقيقية  األمنما مذى تضمن مقرر  -7

 ؟ التكنولوجية

لمعايير الققافة ما مذى تضمن مقرر مقادئ كيرباء في الكلية الجامعية للعلوا التيقيقية  -8

 ؟ التكنولوجية
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 : أىداف الدراسة

 : تيدف ىذه الدراسة إلي

 التربية التكنولوجية.تحديد معايير الثقافة التكنولوجية لمقررات  -0

في مقررات التربية التكنولوجية لمكمية  معايير الثقافة التكنولوجيةتحديد مدى توفر  -2

 الجامعية لمعمـو التطبيقية.

 : ية الدراسةأىم

 : أنيا إلىية ىذه الدراسة أىمترجع 

قد تفيد الدراسة القائميف عمع تخطيط ووضع مقررات التربية التكنولوجية حيث توفر  -0

 مة بمعايير الثقافة التكنولوجية.قائ

تحميؿ محتوى وفؽ معايير الثقافة التكنولوجية قد يستفيد منيا الباحثوف  أداةتقدـ الدراسة  -2

 . يـ لمدراسةأدواتوطمبة الدراسات العميا في بناء 

 إلعقد توجو نتائج ىذه الدراسة أنظار المسئوليف عف بناء مناىج التكنولوجيا الفمسطينية  -5

 . ضرورة مراعاة المعايير العالمية عند تطوير تمؾ المناىج

 : حدود الدراسة

 : اقتصرت ىذه الدراسة عمى عدة حدود

اقتصػػػرت الدراسػػة عمػػػع تقػػويـ ثػػػبلث مقػػػررات دراسػػية لتخصػػػص التربيػػػة  :الحـــد النـــوعي -0

الصناعي, مقرر  األمف(, مقرر ICDLالتكنولوجية  مقرر مقدمة في استخداـ الحاسوب  

 في ضوء معايير الثقافة التكنولوجية. مبادئ الكيرباء(

تقويـ مقررات تخصص التربية التكنولوجية فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني  تـ: الحد الزماني -4

 مف العاـ الدراسي. 2102-2105لسنة 
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أجريػػت الدراسػػة عمػع مقػػررات تخصػػص التربيػػة بالكميػػة الجامعيػػة لمعمػػـو ي: الحــد المكــان -3

 تطبيقية بقطاع مزة.ال

 : مصطمحات الدراسة التالية وقد عرف الباحث إجرائياً  : مصطمحات الدراسة

 يجة  التةي اإلجقاريةة المقةررات مةن هي ثالثةة مقةررات مقررات التربية التكنولوجية: -0

 الحصةول السةتكمال في تخصص التربية التكنولوجيةة اليلقة إعذاد فترة خالل دراستيا

الكلية الجامعيةة للعلةوا التيقيقيةة بغةهة وهةي كةاالتي: مقةرر  من القكالوريوس درجة علي

 مقرر مقادئ كيرباء. –الصناعي  األمنمقرر  –( ICDLمقذمة في استخذاا الحاسو   
العمميػػة التػي نحكػـػ مػػف خبلليػا عمػػع مػػدى تضػػمف  تقــويم مقــررات التربيــة التكنولوجيــة: -2

لكميػػة الجامعيػة لمعمػـو التطبيقيػة لمعػايير الثقافػػة محتػوى مقػررات التربيػة التكنولوجيػة فػي ا

 .التكنولوجية الخاصة بمقررات التربية التكنولوجية الثبلثة

ىػػي عبػػارة عػف القػػدر المناسػػب لممعمومػػات والميػػارات واالتجاىػػات  الثقافــة التكنولوجيــة: -5

المرتبطػػة بالتكنولوجيػػػا والتػػي يحصػػػؿ عمييػػا الفػػػرد بالوسػػائؿ المختمفػػػة والمتعمقػػة بػػػالتطور 

الحصػػوؿ عمييػػا ممػػا يسػػيـ فػػي زيػػادة التوعيػػة بالتكنولوجيػػا الحديثػػة  أسػػاليبالتكنولػوجي و 

رؽ وذلػػؾ لمتغمػػب عمػػػع مػػا يواجيػػو الفػػرد مػػػف والتكيػػؼ معيػػا واالسػػتفادة منيػػا بأفضػػػؿ الطػػ

 مشكبلت في المجتمع.

ىػػػػػػي معػػػػػػايير الجمعيػػػػػػة الدوليػػػػػػة لمتربيػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػة  معــــــايير الثقافــــــة التكنولوجيــــــة: -2

 International Society for Technology in Education  واختصػػارىا )

 ISTE ,) لممعرفػة,  مناسػبالقػدر الوىػي مجموعػة مػف األحكػاـ والقواعػد التػي تعتمػد عمػع

وتتضػمف عمػع سمسػػمة مػف المعمومػػات والميػارات واالتجاىػػات التػي يحتاجيػػا طمبػة الكميػػة 

الجامعية لمعمـو التطبيقية الستخداميا بمجاالت التكنولوجيا المتعددة, والقدرة عمع معالجة 

تقػػػاف مػػف أجػػػؿ  بالمسػػػتوى المطمػػوب مػػػف الميػػػارات والمعػػػارؼ  االرتقػػػاءالمشػػكبلت بدقػػػة وا 
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فكػػػػار المتعمقػػػػة بموضػػػػوع مػػػػا فػػػػي احػػػػػدى مجػػػػاالت التكنولوجيػػػػا وىػػػػي معػػػػايير عالميػػػػػة واأل

 NETS 2005  )Technologyلمتكنولوجيا وىي عبارة عف االطار النيائي لمعايير  

Standard National Education حسػب السػػمـ التعميمػي فػػي الواليػات المتحػػدة )

 موقػع الجمعيػػة  (Learning Point Associatesاألمريكيػة الصػادرة عػف منظمػة  

 الدولية لمتربية التكنولوجية(.

ـ المتوسط, تجمع  الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية: كمية جامعية تمنح درجة البكالوريوس والدبمو
ـ العالي  موقع الكمية الجامعية بيف العمـو المينية والتطبيقية, تعمؿ بإشراؼ وزارة التربية والتعمي

 لمعمـو التطبيقية(.
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 الفصل الثاني

 االطار النظري

 

 التربية التكنولوجية والثقافة التكنولوجية

 

 ل: التقويم التربويوالمحور ال

 : التكنولوجيا والتربية التكنولوجيةالمحور الثاني

تطــور برنــامج التربيــة التكنولوجيــة فــي الجامعــات والكميــات الجامعيــة عربيــا : المحــور الثالــث

 وعالميا

 : الثقافة التكنولوجية ومعاييرىاالمحور الرابع
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 الفصل الثاني

 االطار النظري

 التربية التكنولوجية والثقافة التكنولوجية

المحػػور  التقػػويـ التربػػوي, ؿو ة كالتػػالي: المحػور األيرئيسػػ محػػاورربػع أىػػذا الفصػػؿ  تنػاوؿي

تطػػور برنػػػامج التربيػػة التكنولوجيػػة فػػػي الثػػاني التكنولوجيػػا والتربيػػة التكنولوجيػػػة, والمحػػور الثالػػث 

 , والمحور الرابع الثقافة التكنولوجية ومعاييرىا.الجامعات والكميات الجامعية عربيا وعالميا

 التقويم التربوي المحور الول:

 :مفيوم تقويم مقررات التربية التكنولوجية

 تقدير قيمة معينة لو. أوصدار الحكـ عمع شيء ما االتقويـ لغة يعني 

 أوالجماعة لمعرفة مدى النجاح  أووفي العممية التربوية يعني التقويـ العممية التي يقـو بيا الفرد 

العامػة التػي يتضػػمنيا المنيػاج وكػذلؾ نقػاط القػػوة والضػعؼ فيػو حتػػع  األىػػداؼالفشػؿ فػي تحقيػؽ 

 .(6: 2112المنشودة بأحسف صورة ممكنة  عفانة, المولو,  األىداؼيمكف تحقيؽ 

عمميػػة منظمػػة لتحديػػد مػػواطف القػػوة  انيػأويعػرؼ الباحػػث تقػػويـ مقػػررات التربيػػة التكنولوجيػػة ب

وتحديد مواطف الضعؼ في مقررات التربية التكنولوجية حيث يتـ تعزيز مواطف القوة ويتـ معالجة 

المنشػػػػػودة وذلػػػػؾ فػػػػػي ضػػػػػوء المعػػػػايير العالميػػػػػة لمثقافػػػػػة  داؼاألىػػػػػمػػػػواطف الضػػػػػعؼ نحػػػػػو تحقيػػػػؽ 

 التكنولوجية.
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 يمتمكػو الفػرد ما مقدار تمثؿ بحيث لخاصية ما رقمية قيـ إعطاء بأنو القياس ستيفنز ويعرؼ

 .(02: 2112 الصمادي, الدرابيع,  محددة قواعد أووفؽ شروط  الخاصية مف الشيء أو

 يمر بعددة مراحؿ:ف القياس أ( 6: 2101ويرى عطواف  

 اليدؼ المراد قياسو. أوالسمة  أوتعريؼ وتحديد الظاىرة  -0

 جرائية البلزمة لبلستدالؿ عمع الصفة موضوع القياس.تحديد العمميات اإل -2

 السمة بالشكؿ الكمي. أوقياس الصفة  -5

 (2102لكترونية,  مدونة القياس والتقويـ اإل العالقة بين القياس والتقويم:

 .مصطمح أعـ وأشمؿ ويتضمف كبًل مف عمميتي التقدير والقياسأف التقويـ  -0

 أوعمميػػة تقػدير كميػػة  العبلقػة بػػيف القيػاس والتقػػويـ عبلقػة الجػػزء بالكػؿ فالقيػػاس الجػزء   -2

أمػػػػػػػػا التقػػػػػػػويـ الكػػػػػػػؿ   تقػػػػػػػػدير وصػػػػػػػفع وكيفػػػػػػػي لمسػػػػػػػػموؾ  (,رقميػػػػػػػة لمسػػػػػػػموؾ والمسػػػػػػػتويات

 (.والمستويات

ـ ييتـ القائـ بالتقويـ -5 العممية في شموؿ وتكامؿ وبتفاعؿ بيف  بجوانب ىذه في عممية التقوي

 .مكوناتيا وعبلقة كؿ منيا بالنتائج, بينما يقتصر القياس عمع جانب التحصيؿ

 (2102, موقع المغة العربية لغة القرآف  سس التقويم:أ

أصػػبح التقػػويـ عمػػع حداثتػػو فػػي مجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ مػػف األمػػور الراسػػخة بالنسػػبة لمتربيػػة 

ىػػذه األسػػػس  أىػػـػوقػػػد أصػػبحت لػػػو أسػػس ثابتػػػة تجػػب مراعاتيػػػا عنػػد القيػػػاـ بػػو, و  ,والعػػامميف فييػػا

  تي:آلا

أف يتـ التقويـ في ضوء األىداؼ التي وضعت لمتعميـ منذ البداية, ومف ىنا  يالبدييمف  -1

يريػدوف تقويمػو فػي ضػوء تمػػؾ  ففػإف القػائميف عمػع أمػر التقػويـ يجػب أف يػتـ تقػويميـ لمػ

 .عمع أداء المعمـ, أو عمع المناىج وتطويرىا األىداؼ, سواء كاف التقويـ منصباً 
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القػػائموف بيػا أف يبينػوا مػػواطف  يحػاوؿالتقػويـ فػي جػزء منػػو عبػارة عػف عمميػػة تشخيصػية  -2

ة الدقة, والموضوعي إلعالقوة, والضعؼ فيما يقومونو, وىذه العمميات التشخيصية تحتاج 

 ألنو عمع ضوء نتائجيا ستوضع برامج لمعبلج والتصحيح.

ال تقتصػر عمميػة التقػويـ التربػػوي عمػع المشػرفيف التربػوييف فقػػط, ولكػف الواقػع يؤكػد أنيػػا  -5

 فيمػػػا بيػػػنيـ بػػػػدءاً  نػػػاً و امتع عمميػػػة يشػػػترؾ فييػػػا جميػػػع مػػػػف تمسػػػيـ قضػػػية التعمػػػيـ اشػػػػتراكاً 

بالتمميػذ, ومػػرورا بخبػراء المنػاىج والمشػػرفيف  اً وانتيػاءبالمسػؤوليف عػف السياسػة التعميميػػة, 

دار   .تيااالتربوييف ومديري المدارس وا 

مػف أسػػس التقػويـ اليامػػة شػػمولية عمميػة التقػػويـ بمعنػع أنػػو إذا أريػػد تقػويـ بعػػض الكتػػب  -2

المدرسػػػية فإنػػػو يجػػػػب أف يكػػػوف ىػػػذا التقػػػػويـ مشػػػتمبل عمػػػع مسػػػػتوى ىػػػذه الكتػػػب, ومػػػػدى 

يػػا مػػف معمومػػات ومػػا تحتػػوي يف , وكػػذا مناسػػبة مػػاـليػػمناسػػبتيا لمطػػبلب المػػذيف وضػػعت 

 .عميو مف توجييات

 متحانػػاتاالالتقػويـ عمميػة مسػػتمرة أي أنيػا ال تػتـ دفعػػة واحػدة كمػػا ىػو الحػاؿ فػػي بعػض  -6

لمسػتمر ىػو الحكـػ , وىدؼ التقػويـ ارسوباً  أو التي نحكـ مف خبلليا عمع الطبلب نجاحاً 

ضػوء برنػػامج دراسػي معػيف, ومعرفػػة مػدى مػػا يحػرزه الطػػبلب فػي  الػذيعمػع مػدى التقػػدـ 

 .تحقؽ مف أىداؼ ىذا البرنامج, ومدى السرعة التي تـ بيا

عنػد تقػػويـ الطػبلب ينبغػػي أف يكػوف واضػػحا فػي أذىػػاف القػائميف عمػػع عمميػة التقػػويـ أف  -6

عنصر الفروؽ الفردية عنصر جوىري ال بد مف مراعاتو, فميس معنع وجود الطبلب في 

وف فػػي كػػؿ شػػيء, فتقػويـ الطالػػب يػػتـ فػػي ضػػوء و اواحػػدة أنيػـػ جميعػا متسػػحجػرة دراسػػية 

 .تقدمو ىو ال في ضوء تقدـ زمبلئو
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قػد يصػاحبيا مػف اىتمامػات ال تتعػدى أف  مف المسممات أف التقويـ وعممياتو كميػا رمـػ مػا -4

الضعؼ بقصد عبلجيا, وتبلفييػا فػبل يجػب  أويكوف وسيمة لمكشؼ عف نواحي النقص, 

 .أف يكوف ىدفا لذاتو

ينبغي عمع القائميف بعممية التقويـ أف يتأكدوا مف سبلمة آليػاتيـ المسػتخدمة فيػو, بحيػث  -6

تقيس ما وضعت لقياسو, وأف تبتعد عف النواحي الذاتية قدر المستطاع فػبل يتػأثر المعمـػ 

 .عند تقويمو لطبلبو بأحاسيسو الشخصية

مع معممو في عممية  تعاونوطيبا في نفس الطالب, وذلؾ مف خبلؿ  أف يترؾ التقويـ أثراً  -8

 ؼوليس موق ,خاصة إذا شعر الطالب أف معممو يقؼ منو موقؼ المرشد الناصح التقويـ

 .الناقد الباحث عف العيوب واألخطاء

زادت معمومتنػػا كممػػا  دواتاأل أومراعػاة تنػػوع آليػػات التقػويـ, فكممػػا تنوعػػت ىػذه اآلليػػات  -01

عػف المجػػاؿ الػذي نقومػػو, فعنػد تقػػويـ الطالػػب يجػب أال نقتصػػر عمػع اختبػػارات المقػػاؿ 

بػػػػيف الصػػػػواب  المزاوجػػػػةفقػػػط, إذ إف ىنػػػػاؾ اختبػػػػارات تحصػػػػيمية متنوعػػػػة مثػػػؿ اختبػػػػار 

  .وتكممة الفراغ ,, واالختيار مف متعددأوالخط

  :التقويم التربوي أنواع

 ألمراضو واليدؼ منو ويمكف تصنيفيا كالتالي: عديدة مف التقويـ تبعاً  أنواعتوجد 

 (2102 موقع االكاديمية العربية لمتعميـ االلكتروني, 

 التقويم القبمي اًل:أو 

تحديػد مسػتوى المػػتعمـ تمييػدًا لمحكـػ عمػػع صػبلحيتو فػي مجػػاؿ  إلػػعمي ػػػييػدؼ التقػويـ القب
  حدد ما إذا كاف مف الممكف قبوؿ المتعمـ في نوع معيف مفػػػبًل أف نػػػػػاالت, فإذا أردنا مثػػػػػػػمف المج
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 أوالدراسػػػػػػات كػػػػػػاف عمينػػػػػػػا أف نقػػػػػػـو بعمميػػػػػػػة تقػػػػػػويـ قبمػػػػػػي باسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػارات القػػػػػػػدرات 

المقػػػاببلت الشخصػػية وبيانػػػات عػػف تػػػاريخ المػػتعمـ الدراسػػػي وفػػػي  إلػػعاالسػػتعدادات باإلضػػػافة 

وقد نيدؼ . ضوء ىذه البيانات يمكننا أف نصدر حكمًا بمدى صبلحيتو لمدراسة التي تقدـ إلييا

وقػد يمجػأ . مػف التقػويـ القبمػي توزيػع المتعممػيف فػي مسػتويات مختمفػة حسػب مسػتوى تحصػيميـ

برات والمعمومات لمتبلميذ, ليتسنع لو التعرؼ عمع خبراتيـ المعمـ لمتقويـ القبمي قبؿ تقديـ الخ

 . الحصة الدراسية أوالسابقة ومف ثـ البناء عمييا سواء كاف في بداية الوحدة الدراسية 

فػػالتقويـ القبمػػي يحػػدد لممعمػـػ مػػدى تػػوافر متطمبػػات دراسػػة المقػػرر لػػدى المتعممػػيف, وبػػذلؾ 

تأخذ في اعتبارىا مدى استعداد المتعمـ لمدراسة. يمكف لممعمـ أف يكيؼ أنشطة التدريس بحيث 

ويمكف لممعمـ أف يقـو بتدريس بعض ميارات مبدئية والزمة لدراسة المقػرر إذا كشػؼ االختبػار 

 . القبمي عف أف معظـ المتعمميف ال يمتمكونيا

 ثانيًا : التقويم البنائي

العمميػة التقويميػة التػي يقػـو وىو الذي يطمؽ عميو أحيانًا التقػويـ المسػتمر , ويعػرؼ بأنػو 

 بيا المعمـ أثناء عممية التعمـ , وىو يبدأ مع بداية التعمـ ويواكبػو أثنػاء سػير الحصػة الدراسػية

 : والطرؽ التي يستخدميا المعمـ فيو ما يمي ساليبومف األ.

 . المناقشة الصفية -0

 . مبلحظة أداء الطالب -2

 . الواجبات البيتية ومتابعتيا -5

 . واإلرشاداتالنصائح  -2

 . حصص التقوية -6
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اسػػتخداـ التقػويـ المػنظـ فػي عمميػػة بنػاء المػنيج, فػي التػػدريس  أيضػاوالتقػويـ البنػائي ىػو 

ـ بيدؼ تحسيف تمؾ النواحي الثبلث وحيث أف التقويـ البنائي يحدث أثناء البناء   أووفي التعم

 . ممية نفسياالتكويف فيجب بذؿ كؿ جيد ممكف مف أجؿ استخدامو في تحسيف تمؾ الع

ـ البنائي ينبغي  اًل تحميؿ مكونات وحدات التعمـ وتحديد المواصفات أو وعند استخداـ التقوي

الخاصة بالتقويـ البنائي, وعند بناء المنيج يمكف اعتبار الوحػدة درس واحػد تحتػوي عمػع مػادة 

ـ ببناء وحدة بأداء بوضع  تعميمية يمكف تعمميا في موقؼ محدد, ويمكف لواضع المنيج أف يقو

 أوفصػػػػيؿ المحتػػػوى , وسػػػموؾ الطالػػػػب, مجموعػػػة مػػػف المواصػػػفات يحػػػػدد منيػػػا بشػػػيء مػػػف الت

التي ينبغػي تحقيقيػا مػف جػراء تػدريس ذلػؾ المحتػوى وتحديػد المسػتويات التػي يرمػب  األىداؼ

واضػػػػعي المػػػػادة التعميميػػػػة تحديػػػػد المػػػػادة  يحػػػػاوؿفػػػي تحقيقيػػػػا, وبعػػػػد معرفػػػػة تمػػػػؾ المواصػػػػفات 

ويمكػػف لممعمػـػ  الموضػػوعة, األىػػداؼوالخبػرات التعميميػػة التػػي ستسػػاعد الطػػبلب عمػػع تحقيػػؽ 

تقػػػػويـ بنائيػػػة توضػػػػح أف الطػػػبلب قػػػػد قػػػاموا بتحقيػػػػؽ  أدواتاسػػػتخداـ نفػػػس المواصػػػػفات لبنػػػاء 

 .قصروا فييا أوالكتابات الموضوعة وتحدد أي نواح منيا قاـ الطبلب فعبًل بتحقيقيا 

 ثالثًا : التقويم التشخيصي

ـ التشخيصي  اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ في تحصيؿ المتعمـ, ويرتبط  إلعييدؼ التقوي

ـ البنائي  ـ الختامي مف ناحية أخرى حيث أف التقوي ـ البنائي مف ناحية وبالتقوي ارتباطاً وثيقاً بالتقوي

فػي تتبػػع النمػو عػف طريػػؽ الحصػوؿ عمػع تغذيػػة راجعػة مػف نتػػائج التقػويـ والقيػاـ بعمميػػات  يػدنافي

بذلؾ يطمع المعمـ والمتعمـ عمع الدرجة التي أمكف بيػا تحقيػؽ مخرجػات  تصحيحية وفقًا ليا, وىو

 . التعمـ الخاصة بالوحدات المتتابعة لممقرر
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 النيائي أورابعًا: التقويم الختامي 

ويقصد بو العممية التقويمية التي يجري القياـ بيا في نياية برنامج تعميمي, يكوف 

المحدد إلتماميا, والتقويـ النيائي ىو الذي يحدد درجة المفحوص قد أتـ متطمباتو في الوقت 

عميو في مدارسنا  مثمةومف األ. تحقيؽ المتعمميف لممخرجات الرئيسية لتعمـ مقرر ما

مختمؼ المواد الدراسية في نياية كؿ فصؿ  تناوؿومؤسساتنا التعميمية االمتحانات التي ت

والتقويـ الختامي يتـ في . لكميات المجتمعدراسي وامتحاف الثانوية العامة واالمتحاف العاـ 

ضوء محددات معينة أبرزىا تحديد موعد إجرائو, وتعييف القائميف بو والمشاركيف في المراقبة 

 ., ووضع اإلجابات النموذجية ليا ومراعاة الدقة في التصحيحسئمةومراعاة سرية األ

 الخطوات الرئيسية لمتقويم التربوي:

 (26: 2116 ممحـ,  رئيسية تتمثؿ في االتي: لمتقويـ التربوي خطوات

لع في عممية التقػويـ وتتسـػ بالدقػة والشػموؿ والتػوازف و : وتمثؿ الخطوة األاألىداؼتحديد  -0

 والوضوح بحيث تكوف مناسبة لمعمؿ التربوي الذي نريد تقويمو.

 تحديد المجاالت التي يراد تقويميا والمشكبلت التي يراد حميا. -2

 الجوانب التالية: تناوؿويتضمف مجموعة مف العمميات ت االستعداد لمتقويـ -5

المسػػػتخدمة فػػػي  دواتاعػػداد الوسػػػائؿ واالختبػػػارات والمقػػػاييس وميػػػر ذلػػػؾ مػػػف األ - أ

مكانػػػػاتعمميػػػة التقػػػػويـ وفػػػؽ المجػػػػاؿ الػػػػذي يػػػراد تقويمػػػػو والمشػػػكبلت و  موضػػػػوع  ا 

 التقويـ.

خاصػة عنػدما يتطمػػب إعػداد القػوى البشػرية المدربػػة البلزمػة لمقيػاـ بعمميػة التقػػويـ  - ب

 ميارات خاصة ليا.
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التنفيػػذ: وال بػػد عنػػػد البػػدء بعمميػػة التقػػػويـ مػػف االتصػػاؿ بالجيػػػات المختصػػة التػػي سػػػوؼ  -2

مػػػع  التعػػػاوفجػػػؿ تفيػػـػ ىػػػذه الجيػػػات بأىػػداؼ التقػػػويـ العمميػػػة ومتطمباتيػػػا و أيػػا مػػػف تناولي

 فضؿ النتائج.أ إلع القائميف عمع عممية التقويـ وصوالً 

البيانػػات  واسػػتخبلص النتػػائج وبعػػد جمػػع البيانػػات المطموبػػة فانػػو يمكػػف تحميػػؿ وتفسػػير  -6

 يساعد عمع تحميميا واستخبلص النتائج منيا. رصد ىذه البيانات وتصنيفيا عممياً 

واصػدار  ,التعديؿ وفؽ نتائج التقويـ التي تـ الحصوؿ عمييا مف جمػع البيانػات وتحميميػا -6

تحقيػػػؽ  إلػػػعلتقػػديـ مقترحػػػات مناسػػػبة تيػػػدؼ االحكػػاـ الخاصػػػة ليػػػا تمثػػػؿ تمييػػػدا منطقيػػػا 

 .األىداؼ

ف تخضػػع ىػػذه المقترحػػات لمتجربػػة بيػػدؼ التأكػػد مػػف أتجريػب الحمػػوؿ المقترحػػة وينبغػػي  -4

جػػؿ دراسػػة مشػػػكبلت التطبيػػؽ واتخػػاذ االجػػراءات البلزمػػػة أخػػػرى مػػف أسػػبلمتيا مػػف جيػػة 

 لعبلجيا.

 التقويم التربوي: وسائل

الحصػوؿ عمػع المعمومػات حيػث أف اختيػار وسػيمة التقػويـ عبارة عف وسػائؿ يػتـ مػف خبلليػا 

تحتػػاج إلػػع الدقػػػة والموضػػوعية فػػػي اختيارىػػا ومػػف وسػػػائؿ الحصػػوؿ عمػػػع المعمومػػات المبلحظػػػة 

واالسػتبيانات والمقػاببلت واالختبػػارات والتحميػؿ والمقػاييس وقػػوائـ الرصػد والمعػايير ولكػػف فػي ىػػذه 

 ر:الدراسة سيركز الباحث عمع قائمة المعايي

 التقويم القائم عمى المستويات المعيارية:

عمػػع المعػػايير مػػػرتبط بػػالتقويـ محكػػي المرجػػع, حيػػػث يػػتـ مقارنػػة المػػراد قياسػػػو التقػػويـ القػػائـ 

ـ استجابة لتأثير سياسة المحاسبة القائمة عمع التقويـ في  بمعيار معيف ويأتي ىذا النوع مف التقوي

 



09 
 

المتوقع أف يمعب التقويـ القائـ عمع المعػايير دوار ميمػا العممية التعميمية والتربوية, ومف 

فػي السياسػة التعميميػة والتربويػة, حيػث يمكػف أف يعمػػؿ كرافعػة لتحسػيف الػتعمـ, وفػي الوقػت نفسػػو 

 (.82: 2116كمقياس ليذا التحسيف  العثامنة, 

 أىمية التقويم القائم عمى المستويات المعيارية:

القائـ عمػع المعػايير لبلستكشػاؼ المبكػر لمسػتوى األداء ومػواطف نظرا لمحاجة في التقويـ 

قوتػو أو تمػؾ التػػي تحتػاج إلػع تحسػػيف, ولتحديػد مػدى القػػرب أو البعػد مػف تحقيػػؽ المعيػار, وعػػدـ 

االنتظار إلع نياية المطاؼ, فقد استحدث ما أطمؽ عميو عبلمػات األداء أو وقفػات األداء, وىػي 

تػػػوى تصػػػاغ لمسػػتوى معػػػيف, أو لمرحمػػػة دراسػػية معينػػػة أو لعمػػػر جمػػؿ أكثػػػر تحديػػػدا لمعػػايير المح

معيف, وىي وصؼ لغاية يجػب أف يكتسػبو المػتعمـ, ويكػوف قػادرا عمػع أدائػو عنػد ىػذه العبلمػة أو 

 (.061: 2116الوقفة  فضؿ  , 

 خصائص التقويم القائم عمى المستويات المعيارية:

 (:86: 2116ية بالخصائص التالية  العثامنة, التقويـ القائـ عمع المستويات المعيار  ويتميز

ـ مف جية وبيف التدريس والمستويات المعيارية مف جية أخرى. -0  االرتباط الوثيؽ بيف التقوي

 التقويـ القائـ عمع المستويات المعيارية ىو تقويـ محكي المرجع. -2

 دواعي تقويم المقررات الدراسية:

تقويـ المقررات الدراسية ويرى الشػافعي وآخػروف نظرا لما لمتقويـ مف أىمية فكاف البد مف 

 ( أف مف دواعي تقويميا ما يمي:566: 0886 

زيػػػػادة المعػػػػػارؼ والمعمومػػػػػات حػػػػوؿ العػػػػػالـ وتضػػػػػخميا فػػػػي اآلونػػػػػة األخيػػػػػرة ممػػػػػا  -0

 يستدعي تقويـ المقررات لتواكب ىذا التقدـ.
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بعػد عػف مراجعة المقررات الدراسية بشكؿ مسػتمر يػؤدي إلػع تقويػة نقػاط القػوة وال -2

 نقاط الضعؼ, لذلؾ فالمقررات تحتاج إلع تقويـ مستمر.

عدـ الرضا عف نتائج الطبلب سواء مف جية المعمـػ أو مػف جيػة الطالػب نفسػو  -5

أو مػػػػف جيػػػػة ولػػػػي األمػػػػر ومػػػػف الجيػػػػات المختصػػػػة, ولػػػػذلؾ البػػػػد مػػػػف المتابعػػػػة 

 .وتطوير المقررات حتع ينتج جيؿ متطور قادر عمع التأقمـ مع عالمو المتسارع

المنػاداة مػف قبػؿ التربػوييف والمعنيػيف بضػػرورة تقػويـ المقػررات ومواكبتيػا لكػؿ مػػا  -2

 ىو جديد سواء مف أنظمة تربوية أو معايير.

التغييرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الحاصمة في العالـ ومػا يعػاني مػف  -6

مشػػاكؿ, األمػػػر الػػػذي أصػػػبح بالضػػػرورة إنتػػاج طالػػػب قػػػادر عمػػػع حػػػؿ المشػػػاكؿ 

 لتأقمـ مع مثؿ ىذه األزمات.وا

 والتربية التكنولوجية ا: التكنولوجيالمحور الثاني

 التكنولوجيا 

 التكنولوجيا: مفيوم

 ىػذا عصػرنا فػي اً منتشػر  التكنولوجيػا مفيػـو إف حيػث التكنولوجيػا, مفيـو تعريفات تعددت

كممػػػػػػػػػة ف أدب التربػػػػػػػػوي ألشػػػػػػػػػار اأالتعريفػػػػػػػػات " كمػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػذه ومػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػاة كافػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػاالت وفػػػػػػػػي

( وتعني Techneوالتي عربت  تقنيات( اشتقت مف الكممة اليونانية   (Technologyتكنولوجيا 

 ( تعنػي عممػاً Logos, والكممػة  نسػجاً  أو ( وتعني تركيباً Texere, والكممة البلتينية  ميارةً  أو فناً 

الميارات بشكؿ منطقي ف كممة تقنيات تعني عمـ الميارات والفنوف, أي دراسة إ, وبذلؾ فدراسةً  أو

 .(05: 2118لتأدية وظيفة محددة"  الحيمة, 
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ف التكنولوجيا "عممية شاممة تقـو عمع تطبيؽ ىيكؿ مػف العمػـو والمعرفػة أشار الجزار أكما 

مػػراض ذات أ مػػنظـ  المنظومػػات( لتحقػػؽ  أسػػموببالمنظمػػة واسػػتخداـ مػػوارد بشػػرية وميػػر بشػػرية 

 .(21:  2118خروف, آقيمة عممية في المجتمع"  محمود و 

جػػػؿ خػػػرى ألأيػػػة معرفػػة أ أوف التكنولوجيػػا "التطبيػػػؽ النظػػامي لممعرفػػػة العمميػػة, أمبػػػرت جويقػػوؿ 

 .(50: 2116تحقيؽ مياـ عممية"  الكموب, 

 :(02: 2116ىي  اسماعيؿ,  لمتكنولوجيا أربعة ركائز وجود جمبرت ويرى

 . التكنولوجيا مجاؿ في تطبيقو يتـ لمتطبيؽ القابمة المنظمة المعرفة مف ىيكؿ وجود (0

 . أمثؿ بشكؿ البشرية ومير البشرية الموارد استخداـ (2

 لممصػادر األمثػؿ واالسػتخداـ والمعرفػة لمعمـػ التطبيػؽ يضػمف الػذي الػنظـ مػدخؿ اسػتخداـ (5

 . األىداؼ تحقيؽ إلع لموصوؿ والموارد

 .اجتماعية مايات وتحقيؽ المشكبلت بحؿ تتصؿ لمتكنولوجيا محددة أىداؼ وجود (2

 عمػع محػوري بشػكؿ تعتمد التكنولوجيا أف يتبيف السابقة التعريفات نو مفأويرى الباحث  

 مجموعػة اإلنسػاف ليػذا وأف نسػاف ويخػتمط بيػا ويتعامػؿ معيػا,والتػي يعرفيػا اإل العمميػة المعرفػة

مواجية أي معيقات  دوف حياتو في يستمر حتع وذلؾ حياتو لتحقيقيا خبلؿ يسعع متنوعة أىداؼ

 عقبات قد تصيبو. أو

البشػرية  بالمصػادر العمميػة المعرفػة بأنيػا التكنولوجيػا تعريؼ إلع الباحث يخمص ذلؾ ومف

 األجيػزةفػي  الماديػة المتمثمػة والمصػادر االجتماعيػة والعبلقػات المتضػمنة لمخبػرات والميػارات

وتمبيػة  رمباتػو نسػاف واشػباعاإل لتحقيػؽ متطمبػات مػنظـ وانتػاجي عممػي بشػكؿ توظيفيػاو  والمػواد

 . الحياة مجاالت كافة في حؿ مشكبلتو و األساسية لحاجاتو

 



44 
 

 التكنولوجيا  مكونات

 .(2: 2118لمتكنولوجيا  خميس,  لتاليةاألربعة ا المكونات تحديد يمكف

فػػراد, نظريػػػات وتشػػػمؿ جميػػع العناصػػر والمكونػػػات البلزمػػة لتطػػوير المنتػػػوج مثػػؿ األ المــدخالت:

عمؿ,  أساليبمواؿ, بيئات, تنظيمات إدارية, أىداؼ, آالت, مواد وخامات, أ ومشكبلت وبحوث, 

 تسييبلت.

وىػػػػي الطريقػػػة المنيجيػػػػة المنظمػػػة  مػػػدخؿ المنظومػػػػات( التػػػي تعػػػػالج بيػػػا المػػػػدخبلت  العمميـــات:

 لتشكيؿ المنتج المنتوج  النظاـ المطور(.

 شكؿ نظاـ كامؿ وجاىز لبلستخداـ كحموؿ لممشكبلت.  وىي المنتوج النيائي في المخرجات:

نجازىػػا األىػػداؼتعطػػي التغذيػػة الراجعػػة المؤشػػرات عػػف مػػدى تحقيػػؽ  التغذيــة الراجعــة: تبػػػيف و  وا 

فػي ضػوء ىػذه و  مراكز القوة ومػواطف الضػعؼ فػي أي مكػوف مػف المكونػات الثبلثػة السػابقة لمنظػاـ

 .األىداؼبمعنع آخر التطوير لتحقيؽ معدالت أعمع مف  أوالنتائج يمكف إجراء التعديبلت 

 التكنولوجيا: خصائص

 خصائص التكنولوجيا وىي: أىم( 2: 2009) خميس حدد

صػولو وقاعػػدة واسػعة مػػف البحػػوث أىدافػػو و أ وىػذا العمػـػ لػو التكنولوجيــا عمــم مســتقل:  -1

البنػػاء المعرفػػي العممػػي لمتكنولوجيػػػا.  أوطػػػار والنظريػػات والممارسػػات, التػػي تشػػكؿ اإل

ف ىػػػذا البنػػػاء يتكػػػوف مػػػف حقػػػائؽ ومفػػػاىيـ وتعميمػػػات ونظريػػػات مسػػػتمدة فػػػي أحقيقػػػة 

مف مجاالت عممية بحتة وتطبيقية, متعددة ومتباينة, خبلؿ فترات طويمة مػف  صؿاأل

 جديػػػػداً  لتشػػػكؿ بنػػػاءاً  صػػػوؿ قػػػد تفاعمػػػت معػػػاً ف ىػػػذه النظريػػػات مختمفػػػة األأال إالػػػزمف 

مف  صبحت التكنولوجيا قادرة عمع توليد نظرياتيا الخاصة ذاتياً أاصا بالتكنولوجيا, و خ

 خبلؿ البحوث والممارسات الخاصة بيا.
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حقػػائؽ ومفػػاىيـ ونظريػػات مجػػػردة,  تنػػاوؿنػػو ال يأبمعنػػػع التكنولوجيــا عمــم تطبيقــي:  -2

تطبيػؽ ىػذه المعرفػة,  إلػعنمػا يسػعع ا  بعيػدة عػف الحيػاة الواقعيػة التػي يعيشػيا النػاس, و 

البشػرية, لمعالجػة ميمػات عمميػة تمػس  مجموعة مف العناصر البشرية وميػر وتضيؼ

 يدىـ في شئوف حياتيـ.عممية لممشكبلت تف حياة الناس وتقدـ ليـ حموالً 

نشػػػطة األ أوحػػػداث األ أووالعمميػػػة ىػػي سمسػػػمة مػػػف االجػػػراءات  التكنولوجيـــا عمميـــة: -5

وىػػػػػػذا المفيػػػػػـو يشػػػػػػمؿ ضػػػػػمنا عمػػػػػػع المػػػػػػدخبلت, ىػػػػػداؼ محػػػػػػددة. أ الموجيػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ 

حػػػػداث األ أوالمنتوجػػػات. ىػػػػذه االجػػػػراءات  أوحػػػػداث, والمخرجػػػػات األ أوواإلجػػػراءات 

عمميات التصميـ والتطوير النظامي, وتشمؿ المكونات التالية: التحميؿ,  أيضاتسمع 

ثػػػـػ فػػػػاف دارة, والتقػػػػويـ. ومػػػف والتصػػػميـ, والتطػػػػوير  انتػػػاج وتقػػػػويـ(, واالسػػػتخداـ, واإل

ـ عشوائيا  منيجي  أسموبنما يتـ باستخداـ ا  لة والخطأ و و ابالمح أوتطبيؽ المعرفة ال يت

مػػػنظـ ومػػػػدروس لدراسػػػة المشػػػػكمة, وتصػػػػميـ الحمػػػوؿ العمميػػػػة المناسػػػبة ليػػػػا, وانتاجيػػػػا 

المػنظـ ىػو الػذي يميػز التكنولوجيػا عػف  سػموبدارتيػا. وىػذا األا  وتقويميػا واسػتخداميا و 

 .فناً  أوالفنوف, فالتكنولوجيا ليست حرفة  أوالحرؼ 

نمػػا ا  نيػا ال تتوقػػؼ عنػػد حػػد تصػػميـ المنتػػوج, و أبمعنػػع  التكنولوجيــا عمميــة شــاممة:  -2

 دارة.تشمؿ جميع العمميات الخاصة بالتصميـ والتطوير, بما في ذلؾ نظاـ اإل

بػػيف  نيػا حالػػة مػف التفاعػؿ النشػػط والمسػتمرأبمعنػع  التكنولوجيـا عمميــة ديناميكيــة:  -6

 المكونات.

نيا تعني بالمنظومات, فيي  مدخبلت وعمميات أبمعنع  التكنولوجيا عممية نظامية:  -6

(, ومخرجاتيػػػػػا نظػػػػـػ كاممػػػػػة ليػػػػػا نفػػػػػس الخصػػػػػػائص وتغذيػػػػػة راجعػػػػػة وبيئػػػػػة ومخرجػػػػػات

الػػذي تسػػػتخدمو  سػػموبف األأوالمكونػػات, ومػػف ثػـػ فالتكنولوجيػػػا نظػػاـ مػػف نظػػاـ. كمػػػا 
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 أولمنظمػػػػة فػػػػي الميمػػػػات العمميػػػػة, ىػػػػو مػػػػدخؿ الػػػػػنظـ التكنولوجيػػػػا لتطبيػػػػؽ المعرفػػػػة ا

االجراءات سالفة  أوالعمميات  أوالمنظومات, الذي يشتمؿ عمع مجموعات الخطوات 

 ومف ثـ فمدخؿ المنظومات ىو قمب التكنولوجيا النابض. ,الذكر

التوصػؿ لحمػػوؿ عمميػة لممشػكبلت كػػنظـ  إلػعنيػا تيػػدؼ أبمعنػع  التكنولوجيـا ىادفــة: -4

 زة لبلستخداـ.كاممة وجاى

نيػػػػا ال تقػػػػؼ عنػػػد حػػػػد انتػػػػاج النظػػػػاـ وطرحػػػػو أبمعنػػػػع  التكنولوجيــــا مطــــورة ذاتيــــا:  -6

لبلسػتخداـ, بػؿ تسػتمر فػي عمميػات المراجعػة والتعػديؿ والتحسػيف لمنظػاـ المنتػوج, فػػي 

ضػػػػوء نتػػػػػائج االسػػػػػتخداـ وتحديػػػػػد مشػػػػػكبلتو, ثػػػػـػ البػػػػػدء مػػػػػف جديػػػػػد فػػػػػي معالجػػػػػة ىػػػػػذه 

كفاءتػو وفعاليتػػو, وىكػذا فػي حركػػة دائريػة ال تتوفػػؽ  المشػكبلت لتحسػيف النظػػاـ وزيػادة

 ابدا, فالتكنولوجيا ليست ليا نياية.

 : والتعميم بالتربية وعالقتيا التكنولوجيا

 وىػذه والتعمػيـ التربيػة ومجػاؿ التكنولوجيػا بػيف تػربط متنوعػة مصػطمحات مجموعػة توجػد

 : ىي المصطمحات

( تكنولوجيػا التربيػة بانيػا "طريقػة منيجيػة فػي التفكيػػر ALwasaialaيعػرؼ   تكنولوجيـا التربيـة:

مف خبللو تحديد المشكبلت, التي تتصؼ  تحاوؿوالممارسة, تعد العممية التربوية نظاما متكامبل, 

ىػداؼ تربويػة أ يجػاد الحمػوؿ المناسػبة ليػا, لتحقيػؽ إنسػاني, وتحميميػا, ثـػ إلبجميع نواحي التعميـ ا

دارة جميػػػع العمميػػػات ا  يػػذه الحمػػػوؿ, وتنفيػػذىا, وتقػػػويـ نتائجيػػا, و محػػددة, والعمػػػؿ عمػػع التخطػػػيط ل

 .(22: 2118المتصمة بذلؾ"  السعود, 

 تخطيط أجؿ مف منظـ أسموبب العمؿ "( تكنولوجيا التربية بانيا8: 2116  عسقوؿ ويعرؼ

 ,اإلنساف بناء بيدؼ التكنولوجيا إمكانات بكافة التربوية وباالستعانة العممية جوانب وتقويـ وتنفيذ
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نيػػػا " طريقػػة منيجيػػة فػػي التفكيػػر والممارسػػػة, أ( تكنولوجيػػا التربيػػة ب25: 2112  الحيمػػة يعػػرؼو 

مػػف خبللػو تحديػػد المشػػكبلت التػي تتصػػؿ بجميػػع  تحػاوؿ, و متكػػامبلً  وتعػد العمميػػة التربويػة نظامػػاً 

ربويػػة محػػددة ىػػداؼ تأ يجػػاد الحمػوؿ المناسػػبة ليػػا, لتحقيػػؽ إنسػػاني, وتحميميػػا ثػـػ نػواحي الػػتعمـ اإل

دارة جميػػع العمميػػات المتصػػمة ا  والعمػؿ عمػػع التخطػػيط ليػػذه الحمػػوؿ, وتنفيػػذىا, وتقػػويـ نتائجيػػا, و 

دارة وتطػػػوير مصػػادر الػػػتعمـ وفػػػؽ منحػػع الػػػنظـ فػػػي حػػؿ المشػػػكبلت وعمميػػػات إؿ ىػػػي "أو بػػذلؾ, 

خبػراء تكنولوجيػا  وتبنػاه التربيػة لتكنولوجيػا تعريفػاً  اليونسػكو طػرح وقػد االتصػاؿ فػي نقػؿ المعرفػة"

 وتقويميػا تنفيػذىا  بكامميػا التعميميػة العمميػة لتصػميـ نظاميػة أو منيجيػة "طريقػة العػرب التربيػة

جميع  استخداـ في تواصؿالو  والتعمـ التعميـ في األبحاث نتائج إلع و محدودة أىداؼ إلع ااستنادً 

: 0888 الكمػوب,  الفاعميػة" مػف مزيػداً  التربيػة كسػابا أجػؿ مػف البشػرية وميػر البشػرية المصػادر

52(. 

ذلؾ البنػاء المعرفػي  بأنيا( تكنولوجيا التعميـ 02: 2118 : يعرؼ خميس في التعميم التكنولوجيا

المنظـ مف البحوث والنظريات والممارسة الخاصػة بعمميػات التعمػيـ ومصػادر الػتعمـ وتطبيقيػا فػي 

ميػػػر بشػػرية لتحميػػػؿ النظػػاـ والعمميػػػة  أونسػػاني وتوظيػػػؼ كػػؼء لعناصػػػر بشػػرية مجػػاؿ الػػػتعمـ اإل

التعميميػة ودراسػة مشػكبلتيا وتصػميـ العمميػات والمصػادر المناسػبة كحمػوؿ عمميػة ليػذه المشػكبلت 

 وتطويرىا  انتاج وتقويـ( واستخداميا وتقويميا لتحسيف كفاءة التعميـ وفاعميتو وتحقيؽ التعمـ.

والبرمجيػػػات فػػػػي  األجيػػػػزة"توظيػػػؼ  نيػػػاأ( التكنولوجيػػػػا فػػػي التعمػػػػيـ ب8: 2116  عسػػػقوؿ ويعػػػرؼ

 التعميمية". األىداؼنشطتيا وتحقيؽ أالمواقؼ التعميمية إلثراء 

ـ العممية التعميمية وتنفيذىا أوقد عرفت اليونسكو تكنولوجيا التعميـ ب نيا "منحع نظامي لتصمي

بحػاث فػي مجػاؿ التعمػيـ واالتصػاؿ البشػري ألىداؼ محددة نابعة مػف نتػائج األ وتقويميا ككؿ تبعاً 
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جػػؿ اكسػػاب التعمػػيـ مزيػػدا مػػف الفعاليػػة"  الحيمػػة, أومسػػتخدمة المػػوارد البشػػرية وميػػر البشػػرية مػػف 

2112 :22.) 

 التكنولوجية التربية : 

 مفيوم التربية التكنولوجية:

الػػػذي ذلػػؾ النظػػاـ الشػػامؿ "نيػػػا أ( التربيػػة التكنولوجيػػة ب26-26: 2102محمػػود  يعػػرؼ 

, اسػتفادة يستيدؼ االستفادة مف التكنولوجيا الحديثة بمفيوميا الواسع مادة وطريقة ووسيمة وانتاجػاً 

ىدافيا وخططيا ومحتواىا وطرقيا وعبلقاتيا أ ثارىا عمع جميع مكونات التربية مف حيث آتنعكس 

 تطويرىا". أساليبونشاطاتيا و 

 ونسانية المعرفية والمياريػتمؾ الحاجات اإلنيا "أويعرؼ انجبلكير التربية التكنولوجية عمع 

التكنولوجيا,  أساليبالتي يعتمد عمييا الفرد في حياتو, وىي ذاتيا تعتمد بدورىا عمع نظـ التربية و 

ضػاءة, وقػوى اتصػاالت إ أنظمػةنساف في ىذا العصر المميء بػالمواقؼ المعقػدة مػف ف اإلأبمعنع 

جة المزيد مف التكنولوجيا لحؿ المشكبلت المعقدة وصناعات دقيقة, ومأكؿ وممبس وميرىا في حا

كبػر لمتربيػة التكنولوجيػة ىػو سػد ىػذه الفجػوة, ومػؿء ىػذه ف تصػادفو, والػدور األأالتي مف المتوقع 

 .(66: 2116حدثتيا تحديات العصر والتغير السريع  الزعانيف, أالثغرة التي 

التي يعتمد  -والمعرفية والمياري – يةنسان( تمؾ الحاجات اإل04, 2110  الفرجاني يعرفيا أيضاو 

 التكنولوجيا". أساليبعمييا المتعمـ في حياتو, وىي ذاتيا تعتمد بدورىا عمع نظـ التربية و 

نسػػػاف اإل عػػدادإلضػػرورة تفرضػػيا متطمبػػات المرحمػػة  أف التربيػػة التكنولوجيػػةويػػرى الباحػػث 

تتفػػؽ مػع التغيػر فػػي ظػروؼ المجتمػػع الػواعي وتزويػده بالمعػػارؼ والخبػرات والميػارات والقػػيـ التػي 

 بحيث تمكنو مف مواجية المشكبلت التكنولوجية التي تحيط بو.
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 معارفيـ توظيؼ في والمجتمع الفرد قدرات "تنمية بأنيا التكنولوجية التربية الباحث ويعرؼ

 ثقافةوال التعميـ في رمباتيـ وتمبية ومسكف وممبس مأكؿ مف األساسية حاجاتيـ تمبية في ومياراتيـ

اإلنسػاف والتػي تعتمػد بػدورىا عمػع نظـػ  يعيشػيا التػي المجػاالت مػف وميرىػا واالتصػاؿ والترفيػو

 التكنولوجيا". أساليبالتربية و 

 مالمح التربية التكنولوجية:

 :(20: 2116ولقد حدد  مايكؿ دايرنفورث( مبلمح التربية التكنولوجية فيما يمي  اسماعيؿ, 

 : المقررات محتوى حيث من -1

عمع  وتركز بالتكنولوجيا المرتبطة المعمومات حوؿ يدور التكنولوجية التربية مقررات محتوى

 أو النقػؿ أو االتصػاؿ أو اإلنتػاج بػنظـ يتعمػؽ فيمػا سػواء المختمفػة بتطبيقاتيػا المرتبطػة المفػاىيـ

 البشريوالنشاط  الطاقة بيف تكامؿ مف ذلؾ يتطمبو وما دواتواأل لمحاجات االختيارية االتجاىات

. 

 : التطبيق حيث من -2

العمميػات  عمػع ذلػؾ فػي وتعتمػد لمتطبيػؽ مجػاال أنيػا عمػع دائمػاً  التكنولوجيػة التربيػة تؤكػد

 باعتبار أف والبحث والتطوير التصميـ جانب إلع التطبيؽ مشكبلت حؿ في المساعدة التكنولوجية

 وميارات األدائية الميارات عمع التدريب برامج عمع يعتمد كما نظرية أسس عمع يعتمد التطبيؽ

 . الحرفية التفكير

 : الدراسية بالعموم االرتباط حيث من -3

 المػواد فػي تقػدـ التػي العمػـو مػع لمتفاعػؿ الواعيػة القػراءة عمػع التكنولوجيػة التربيػة تعتمػد

 الدراسية المناىج عف منعزلة مير عمميات عف عبارة بذلؾ وىي المدرسة, داخؿ الدراسية المختمفة

. 
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 : اليدوي العمل مبدأ حيث من -4

 التأكيػد فػي االسػتمرار مػع اليػدوي العمػؿ يػةأىمو  احتػراـ مبدأ عمع التكنولوجية التربية تؤكد

 العمػؿ تطػوير يحتاجيػا التػي الصػناعية والعمميػات المسػتخدمة التكنولوجيػة المػواد عمػع اسػتخداـ

 .بعد عف والتحكـ توماتيكيو األ إلع الميكانيكي الجيد إلع البشري الجيد اليدوي مف

 : بالمجتمع االرتباط حيث من -5

 ذات التكنولوجيػة والنتػائج المضػاميف عمػع الضػوء إلقػاء عمػع التكنولوجيػة التربية تحرص

 المجتمع في ندماجاال فرصة لمفرد تييئ التي النيائية العواقب ذات المجتمع عمع األثر المباشر

التي  الوظائؼ أحدثتو الذي الوظيفي الفراغ فجوات سد عمع وقادرا تنميتو, في مؤثرا بحيث يصبح

 . السريع التكنولوجي والتغير الحضاري التطور مع استحدثت

 : التكنولوجية التربية عناصر

 :( salahaga, 2008: 2-3اآلتي   في تتمثؿ عناصر مجموعة التكنولوجية لمتربية

 التكنولوجية  القدرة -1

 : بمعنع لمتكنولوجيا النشطة العمميات في االشتراؾ قدرة يعني وىذا

 التكنولوجية لمحموؿ والفرص االحتياجات معرفة . 

 التكنولوجية المنتجات واستخداـ والصيانة والتشغيؿ والبيع والتصنيع والتنفيذ التصميـ. 

 والميارات والفيـ لممعرفة والتطبيؽ االكتساب . 

 التكنولوجية لممنتجات والتقييـ االختبار . 

 التكنولوجيا   مصادر -2

 : بمعنع التكنولوجية األنشطة تنفيذ أثناء المتاحة والجسمية العقمية والميارات المعرفة أي

 العممية والطرؽ الميارات . 
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 دواتواأل والعناصر الموارد فيـو  والنظرية العممية المعرفة . 

 وتقيػيـ  الحمػوؿ وتطػوير المشػكبلت وتحميػؿ االحتياجات لتعريؼ المتاحة العقمية الميارات

 . المخرجات

 المعموماتية التكنولوجيا استخداـ مثؿ والجغرافي الشفيي الفكري االتصاؿ عمع القدرة . 

 المطموب واإلدراؾ والمرونة لمتعاوف الشخصية الصفات . 

 التكنولوجي   الوعي -3

 : ةيمعرف وضرورة واألحداث القرارات تجاه اإلنسانية المسئولية التكنولوجيا أف بمعنع

التػي  الطػرؽ بأنفسػيـ, الطػبلب ليمارسػيا بػؿ ذاتيػا, فػي ىػدفا ليسػت المػنيج فػي التكنولوجيػا وجود

ومػف  معػا وتأثيراتيػا أسػبابيا ليػا االجتمػاعي العػالـ فػي ظيػرت والتػي التكنولوجيػا مبلمػح تسػتخدـ

مػف  المختمفػة نػواعاأل تصػؼ مجػاالت عشػرة فػي المػنظـ العمػؿ أسػاليب الطػبلب يفيـػ أف الميـػ

بػالتعميـ  العمػؿ تفعيػؿ فػي تسػيـ التػي نقػاط العشػرة ىػي ىػذه و التكنولوجيػة, والميػارات المعرفػة

 : التكنولوجي

 الطريقػة  المتضػمف اـنظػال أو العمميػة المنػتج, مػف الضػرورية الطبيعيػة األجػزاء: التركيـب 

 . األجزاء بيا تنظـ التي

 التركيب لصنع المستخدمة المواد: الخام المواد . 

 التركيب أو الخاـ المواد تكويف عممية: التصنيع . 

 بالعمؿ ليا تسمح التي التركيب مف األجزاء: الميكانيكية . 

 العمؿ صنع مف تمكف التي المصادر: والطاقة القوة . 

 نشطة الميكانيكية تصبح بواسطتيا التي الوسائؿ: التحكم . 

 نظاـ لتكويف األجزاء دمج :النظمة . 
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 اإلنساني لمنظاـ مناسبة تجعميا التي والعممية المنتجات موضوعات: الوظائف . 

 والعمميات المنتجات تنمية: الفنيات . 

 استخداميا مف الناس تمكف التي المنتجات: التقويم . 

 :التكنولوجية لمتربية العامة الىداف

 :وىي التكنولوجية لمتربية أىداؼ مجموعة (61: 2102 محمود  حدد

 فراد المتعمميف العديد كساب األاف التربية التكنولوجية تسيـ في أ إلعشارت دينس جاريت أ

يجػػابي مػػػع المسػػػتجدات إلمػػف المفػػػاىيـ والميػػارات التكنولوجيػػػة التػػػي تسػػمح ليػػـػ بالتفاعػػػؿ ا

 التكنولوجية.

  تعمؿ التربية التكنولوجية عمع تنمية قدرات المتعمميف في حؿ المشكبلت التكنولوجية واثارة

فكػػػػار الجديػػػػدة عمػػػػؽ وتنمػػػػي لػػػػدييـ روح المبػػػػادرة فػػػػي عػػػػرض األأ فكػػػػار أتفكيػػػػرىـ السػػػػتنباط 

وتطبيقيػػا مػػػف خػػػبلؿ امػػتبلؾ العديػػػد مػػػف الميػػػارات اليدويػػة واالجتماعيػػػة والعقميػػػة واكسػػػابيـ 

 نشطة التصميـ التكنولوجي.أثناء أالعديد مف المفاىيـ العممية التكنولوجية 

  المشػػػكبلت والمعمومػػػات بصػػػورة وظيفيػػػة تمكػػف التربيػػػة التكنولوجيػػػة المتعممػػػيف مػػػف معالجػػة

 .دواتوتطبيقيا عمع مختمؼ المواد واأل

 ف التربية التكنولوجية تمكف المتعمميف في مراحؿ التعميـ العاـ مف أ إلعشارت اليجا موتير أ

اكتساب جوانب مختمفة ومتعددة ىذه الجوانب تصقؿ االسػتعداد لػدييـ, وتثيػر فضػوليـ مػف 

الواقعيػػة فػػي البيئػػة مػػف حػػوليـ, ويحقػػؽ التفاعػػؿ  أومسػػتنبطة خػبلؿ تعرضػػيـ لممشػػكبلت ال

اسػتثمار الطاقػات البشػػرية  إلػػعااليجػابي لػدييـ مػػع التطػورات التكنولوجيػة, كمػػا يػؤدي ذلػؾ 

 ىداؼ المجتمع وتحقيؽ االستفادة القصوى مف تمؾ الطاقات.أ جؿ تحقيؽ أمف 
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  اب وعػػي يتػػػيح ليػـػ اختيػػػار مسػػػاعدة المتعممػػيف عمػػع اكتسػػػ إلػػعتسػػعع التربيػػة التكنولوجيػػػة

, واتخػػاذ القػػرارات المرتبطػػة بػػالميف العمميػػة والتكنولوجيػػة, واسػػتخداـ المػػػواد المينػػة مسػػتقبمياً 

مػػر الػذي يعمػػؿ شػياء المتػػوفرة فػي البيئػػة لصػناعة منتجػات بسػػيطة مفيػدة, األوالخامػات واأل

والمبتكػػريف مػػف  عمػع احتػػراميـ لمميػػف اليدويػػة مػف جيػػة, وزيػػادة تقػػديرىـ لجيػود المختػػرعيف

خرى وكذلؾ تشجيعيـ عمػع بحػث وتخطػيط وتصػميـ وبنػاء وتقػويـ المشػروعات ذات أجية 

 الطبيعة التكنولوجية.

  ًبمػػػػا يسػػػػػمح  ولػػػػيس اسػػػػماً  التربيػػػػة التكنولوجيػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػػع تفعيػػػػؿ دور العمػػػـػ بجعمػػػػو فعػػػػػبل

مػػع فيػػـػ والمناقشػػة وتشػػجعيـ ع التشػػاورلممتعممػػيف امػػتبلؾ العديػػد مػػف الميػػارات مػػػف خػػبلؿ 

العمـ كونو وسيمة لتحقيؽ رفاىية المجتمع وليس ماية في حد ذاتو, بما يمكف مف الوصوؿ 

بػػالمتعمـ كمػػػواطف منػػػتج, وبنػػػاء خبراتػػػو وفػػػؽ مػػػا يتعممػػػو مػػػف خػػػبلؿ التػػػدريب النػػػاجح عمػػػع 

 الميارات التكنولوجية, مما يؤثر في اتجاىاتيـ نحو التكنولوجيا.

العامػػػة لمتربيػػػة التكنولوجيػػػة البػػػد اف يمػػػر المػػػتعمـ  ؼاألىػػػدانػػػو لكػػػي تتحقػػػؽ أويػػػرى الباحػػػث 

بالخبرات المتعددة التي تتيح لو توظيؼ المعرفػة بالشػكؿ المناسػب لكػي يسػتفيد منيػا فػي مواجيتػو 

المشػكبلت التكنولوجيػة وفػؽ اسػتراتيجيات وبػرامج تتػيح لػو فػرص المشػاركة االيجابيػة فػي عمميتػي 

لميارات التكنولوجية ويتطمب ذلؾ تييئػة مواقػؼ تعميميػة مناسػبة التعميـ والتعمـ واكسابو المفاىيـ وا

 تسيـ في تنمية ايجابية نحو العمـ والتكنولوجيا.
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 التربوي والمنياج التكنولوجيا

  :التربوية المناىج بناء في التكنولوجي الساس

 المكونػة العناصػر تصػميـ فػي التعمػيـ تكنولوجيػا خاصػة لمتكنولوجيػا الحديثػة التطػورات دخػاؿإ

 .(510-286: 2114 الخوالدة,  والتقويـ واألنشطة والمحتوى األىداؼ ىي والعناصر لممنياج

 لمعممية أساسياً  محوراً  وجعمو المتعمـ عمع التركيز ضوء في تتـ األىداؼ اختيار : الىداف  -0
 وكػذلؾ المنيػاج فػي الفرديػة الفػروؽ ومراعػاة واحتياجاتػو الذاتيػة قدراتػو كػذلؾ و التعميميػة,
 بيئة أجؿ توفير مف ذلؾو  فيو نعيش الذي المجتمع في القائمة الحضارة مستوى عمع التركيز
 عمع قادريف جعؿ المتعمميفو  والتعمـ التعميـ أجود وتحقيؽ وقدراتو المعمـ مع تتبلءـ تعميمية
 تطػورات مػع يتفػؽ بمػا الػتعمـ فػي واالسػتمرارية يتعممػوف وكيػؼ الػذاتي التعمـ مبادئ استخداـ
 . الحياة مجاالت في كافة الثقافي والتوازف الحياة متطمبات مع والتكيؼ تكنولوجيا العصر

 اإلنساف حياة أصبحت المعمومات, وثورة الحديثة التكنولوجية التطورات ضوء في: المحتوى -2
 خاصػة حيويػة مسػألة يشػكؿ التربويػة المنػاىج فػي المعرفػي المحتوى فأصبح التنوع, تتطمب
 عنصػر ولكػف التعميمػي, لممحتػوى البػدائؿ مػف مجموعػة بػيف مػف المحتػوى اختيػار عنػد

 خبلؿ مف التكامؿ المعرفي, تحقيؽ إمكانية عمع عممت قد المعمومات وتكنولوجيا المعموماتية
 مػف الطالػب الػذي يمكػف الحمزونػي التنظػيـ مػف إطػار فػي لممنيػاج المعرفػي المحتػوى تنظػيـ
 المعرفي التعمؽ استمرار حالة مع العمر مراحؿ مف مرحمة أي في المعرفية المادة في التقدـ
 فتػرات فػي خبػرات معرفيػة مػف تدريسػو تـػ مػا لمراجعػة التكػرار مػف فػرصال إتاحػة طريػؽ عػف
 وكػذلؾ الحقػوؿ المعرفيػة بػيف االنعػزاؿ مسػألة حػؿ في المعمومات تكنولوجيا تسيـ كما سابقة
 تحقيػؽ أجػؿ ذلػؾ مػف  صػغيرة, معرفيػة وحػدات فػي وجمعيػا والمعػارؼ النصػوص تقسػيـ

 أنػواع تنمػي والمشػكبلت التػي والمعمومػات سػئمةاأل طػرح عمػع والتركيػز المرجػوة األىػداؼ
 . اإلبداعي التفكير خاصة التفكير مف متعددة

 نقػؿ وسػائط تعػددت كمػا متنوعػة الػتعمـ مصػادر أصػبحت): )النشـطة التـدريس أسـاليب -5
 شػبكات عبػر والمقػروءة المرئيػة الكممػة إلػع المسػموعة الكممػة مػف المتعممػيف إلػع المعمومػات
المعمومػات  ونقػؿ التعميميػة والوسػائؿ المدرسػي لمكتػاب مختمفػة بػدائؿ شػكمت التػي اإلنترنػت
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 تجديػدات إلػع بيػا االتصػاؿ وطرائػؽ الػتعمـ مصػادر فػي النتػائج ىػذه وأدت مختمفػة بوسػائط
 . التدريس طرائؽ في تربوية

 التربويػة بكػؿ المؤسسػة أداء تقػويـ يكفي يعد لـ نعيشو الذي المعموماتية عصر في :مالتقوي -2
 أخػذ التقػويـ و لممؤسسػة النيػائي المنتج أو المخرجات جودة عمع بالبرىاف واالكتفاء أبعادىا
 محكية المرجػع االختبارات عمع تقـو و المتعمـ فردية تراعي التي األسس عمع االعتماد في
 مير المتعمميف مع المتعمـ أداء قياس عمع تعتمد التي المرجع المعيارية االختبارات مف بدال
 مسػتوى أداء إليػو يصػؿ الػذي تقػانياال الػتعمـ محػؾ وفػؽ ذاتػو إلػع الفػرد تقػدـ تقػيس ولكػف
 المتعمـ.

 : التكنولوجي المنياج

العالـ يشيد ثورة تكنولوجية ىائمة, ثورة عممية تكنولوجية معموماتية, أصبح فييا مف يممؾ 

قدرات التعامؿ  إلعالعمـ والتكنولوجيا والمعمومات لو حؽ البقاء, مما يتطمب توجيو أىداؼ التعميـ 

تعامؿ مع والتكنولوجيا والمعمومات, بيدؼ إعداد جيؿ يستطيع ال األنظمةمع بنع البشر والموارد و 

إدارتيػػػا  فػػػيألف قػػػوة التكنولوجيػػا  لغػػة العصػػػر, جيػػػؿ يسػػتطيع التػػػللؼ مػػػع التكنولوجيػػا ويطوعيػػػا,

امتبلكيػػا, وىػػذا يعنػػع أف التكنولوجيػػا فكػػر وأداء وحمػػوؿ لممشػػكبلت قبػػػؿ أف  فػػيوتوظيفيػػا ولػػيس 

 وىػػػذا مػػػا تتمحػػػور حولػػػو االفكػػػار واالسػػػس التػػػي يقػػػـو عمييػػػا منيػػػاج تكػػػوف مجػػػرد امػػػتبلؾ معػػػدات

 (2102 موسوعة التعميـ والتدريب,  التكنولوجيا.
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 (:004: 2116 الزعانيف, مبررات منياج التكنولوجيا .

يػػرى مطػػػور منػػػاىج التكنولوجيػػػا أف ىنػػػاؾ عػػػددة أسػػػباب لظيػػػور ىػػػذه المنػػػاىج ومجمػػػؿ ىػػػذه 

وتكنولوجية تتعمؽ األسباب يتعمؽ بتحسيف نوعية األفراد مف خبلؿ تزويدىـ بخبرات وثقافة عممية 

بمشػكبلت وقضػايا اجتماعيػة فػػي ىػذا العصػر العممػي والتكنولػػوجي ويمكػف توضػيح ىػذه األسػػباب 

 وىي كالتالي:

 ف العمـ جزء مف الحضارة العالمية.أاالعتقاد ب -0

 فراده.أساسيات العمـ التي ليا عبلقة بحياة أف يتفيـ المجتمع أاالىتماـ ب -4

 االىتماـ بجودة الحياة. -3

 جتماعية لمعمـ.البيئة اال -2

 بداه العمماء بتطبيقات التكنولوجيا.أاالىتماـ الذي  -5

 :(51, 2116 شقفة,  التكنولوجيا منياج فمسفة

 متطمباتو لتمبية الذاتية القدرة توفير مع التغيرات مع التكيؼ. 

 وتطويرىا العالمية الحضارة في االيجابية المشاركة. 

 واحترامو. وتقديره العمؿ عمع تحض التي والثقافية الدينية القيـ تعزيز 

عمػع  واالنفتػاح جيػة مػف والقوميػة الوطنيػة الشخصية المقومات بيف التوازف عمع الحرص

 .أخرى جية مف العالمية الثقافة

 

 

 

 

 



35 
 

تطور التربيـة التكنولوجيـة فـي الجامعـات والكميـات الجامعيـة عربيـًا  المحور الثالث:

  وعالميًا:

اىتمػػػػػت العديػػػػػػد مػػػػػف البػػػػػػداف شػػػػػرقا ومربػػػػػػا, شػػػػػماال وجنوبػػػػػػا ببنػػػػػاء بػػػػػػرامج ومنػػػػػاىج لمتربيػػػػػػة 

الفرديػػة, ممػػا  أوالتكنولوجيػة, كػػؿ حسػػب متطمباتػو الحاليػػة وتطمعاتػػو المسػػتقبمية سػواء المجتمعيػػة 

 ما يمي: البرامجية, ومف بيف ىذه التربية التكنولوج برامجمف  اوجود عدد إلعدى أ

مريكية, ىايو األأو  موقع جامعة  مريكيةىايو الأو في جامعة  التعميمتكنولوجيا برنامج 
2102:) 
, فػػػي جامعػػػة أوىػػػايو الماجسػػػتير والػػػدكتوراهالبكػػالوريوس و  فػػػيبرنػػػامج تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ  دـ  قوػػيك 

 عمػػػػع عػػػدد مػػػف تخصصػػػػاتويركػػػػز ىػػػذا البرنػػػامج  .التكنولوجيػػػا والحاسػػػوبإقػػػػرار  إلػػػعباإلضػػػافة 

الػتعمـ والتكنولوجيػا فػي البيئػات التعميميػة الرسػمية وميػر الرسػمية  تقاطعاتتكنولوجيا التعميـ عمع 

بيئػػات المراحػػؿ يػػا فػػي البرنػػامج تشػػمؿ تػـػ تناولبعػػض اإلعػػدادات  وىنػػاؾ وفػػي المجتمػػع الكبيػػر

والتعمػيـ العػالي  اإلنترنتالتعميـ اإللكتروني والتعميـ عبر و التعميـ عف بعد منيا , الدراسية المختمفة

والتعمػػيـ فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية والمنظمػػات والشػػػركات ميػػر الربحيػػة والمنظمػػات ميػػر الحكوميػػػة 

ويتعػػرض الطػػبلب فػي البرنػػامج لمجموعػػة متنوعػة مػػف تقنيػػات  والبػرامج.والمنظمػات المجتمعيػػة 

وبيئػػػات  سػػوبوالتعمػػػيـ القػػائـ عمػػع الحا وسػػائؿ اإلعػػبلـ بمػػا فػػي ذلػػػؾ الوسػػائط المتعػػددة التعميميػػة

واأللعػػػاب التعميميػػػػة, والفيػػػديو, والمحػػػػافظ  والػػػويكي ؾوالتقنيػػػات النقالػػػة بمػػػػو  اإلنترنػػػػتالػػػتعمـ عبػػػر 

  .اإللكترونية

 دراستيا من قبل أعضاء ىيئة التدريس والطالب وتشمل: التي تركزتمجاالت ال
 تكنولوجيا التعميـ, الفجوات الرقمية ومختمؼ فئات السكاف. -0
 المدعـو مف الكمبيوتر.التعاوني التعمـ  -2
ـ والعولمة -5  .التعمي
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 اإلنترنت.البحوث التربوية عمع  -2
 .الذكاء االصطناعي في التعميـ -6
ـ والتكنولوجيا -6  .سياسة التعمي
 .الثقافة البصرية وسائؿ اإلعبلـ المرئية -4
 .والتعمـ والتكنولوجي والثقافات المتعددة -6
 .األلعاب والمحاكاة -8
 .والطالب , والواقعية,ةاليويات التكنولوجي -01
 

  (:2102 موقع جامعة يوتا الحكومية,  مريكيةبرنامج التربية التكنولوجية في جامعة يوتا ال

متربيػػة والتعمػػػيـ لمػػػع كميػػة جػػونز إيمػػػا اكمػػيس  التعػػاوفقسػـػ اليندسػػة وتكنولوجيػػػا التعمػػيـ, ب

ـو فػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػوس العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرنػػػػامج الدراسػػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػػع درجػػػػة بكالوري دـ  قوػػػػػوالخػػػػدمات اإلنسػػػػانية, يك 

يا ػػػػػػػػػػتكنولوج األوؿ عمػػع التركيػػزالتعمػػيـ. ويركػػز ىػػذا البرنػػػامج عمػػع أمػػريف, ولوجيا ػػػػػاليندسػػة وتكن

فػػػػػي مجػػػػػاؿ التػػػػػدريس عمػػػػػع مسػػػػػتوى المػػػػػدارس المتوسػػػػػطة  المينيػػػػػيف الطػػػػػبلب دادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعمػػػػيـ إلع

لتػدريس دورات التػدريب المينػي و متجػارة والتعمػيـ الفنػي لعداد الطػبلب . والتركيز الثاني إلوالثانوية

 ة.المدرسة ما بعد الثانوي أوعمع مستوى المدارس الثانوية 

مػػػف خػػػبلؿ أنشػػػطة لعػػػػب األدوار  التعميميػػػة ويتعػػػرض الطػػػبلب لخبػػػرة واسػػػعة فػػػي العمميػػػػة

نػػة وفرصػة متابعػة وتطػػوير اليندسػة وتكنولوجيػا التعمػيـ المرو  مػػنيجيقػدـ و  فػي المختبػر.والفيػديو 

ويمكػػف اختيػػار عػػدد مػػف المقػػػررات  المجػػاالت التكنولوجيػػة,الميػػارات فػػي مجموعػػة متنوعػػة مػػف 

 فرص العمؿ.االختيارية لتعزيز مواطف الضعؼ وتعزيز 

عند استكماؿ دراسة البرنامج بأكممو فاف الطبلب يحصموف عمع رخصة لمتعميـ والتدريس 

 رخصة تؤىميـ لمتدريس في المراحؿ الدراسية المتوسطة والثانوية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ,

يوتا تمكف  جامعةفي  معممي تكنولوجيا التعميـاالنتياء مف برنامج إعداد  لتكنولوجيا التعميـ. وعند

. في جامعة يوتا لحصوؿ عمع رخصة التدريس في العديد مف الدوؿ األخرىا الطمبة مف 
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في مجاؿ عمميـ.  التكنولوجيلمتجارة والتعميـ ترخيص ات طمب لمحصوؿ عمعالطبلب مؤىموف 

عمع مستوى المدرسة بعد  أورخصة تؤىميـ لتدريس برامج التدريب الميني في المدرسة الثانوية 

 المرحمة الثانوية.

 :(2102جامعة فموريدا, موقع   ابرنامج التربية التكنولوجية جامعة فموريد

تػػدريس التكنولوجيػػا, التصػػميـ  أقسػػاـ: وىػػي ةأربعػػإلػػع  التربيػػة التكنولوجيػػةبرنػػامج  يتفػرع

يمكػف لمطػبلب  اإلنترنػت.عبػر  والػتعمـالتعميمي, العضو المنتدب بيئات التعميـ عف بعد, والتعميـ 

 والسعي لمحصوؿ عمع شيادات ىذا البرنامج بعد استيفاء الشروط.التقدـ 

دمج تكنولوجيػػػػا وذلػػػػؾ بػػػػ قسػػـػ تػػػػدريس التكنولوجيػػػػاتػػػـػ تصػػػػميـ قسػػـػ تػػػػدريس التكنولوجيػػػػا: 

مطبلب ل القساـ اوفر ىذ. يالمعمومات واالتصاالت في الفصوؿ الدراسية لتحسيف مخرجات التعميـ

 تمطػػػةخمفيػػة نظريػػة وعمميػػة فػػي كيفيػػة اسػػػتخداـ التكنولوجيػػا فػػي الفصػػوؿ الدراسػػية التقميديػػة والمخ

 اإلنترنت.وعمع شبكة 

التعميمػي إلعػداد المينيػيف لتصػميـ بيئػة  التصػميـ قسـتـ تصميـ  :قسـ التصميـ التعميمي

مطػػبلب ل القسـػ اوفر ىػػذيػ مػف وسػػائؿ اإلعػبلـ بفعاليػة وكفػػاءة. الػتعمـ باسػتخداـ مجموعػػة متنوعػة

يػػػػتعمـ الطػػػبلب عػػػف خمسػػػة مراحػػػػؿ  نظريػػػة وعمميػػػة فػػػي كيفيػػػػة التصػػػميـ التعميمػػػي. سػػػوؼ خمفيػػػة

  والتقييـ.صميـ والتطوير والتنفيذ, التحميؿ والت: التصميـ التعميمي

إدارة بيئػػات التعمػػيـ عػػػف بعػػد إلعػػػداد  قسػػـػتصػػميـ  قسػـػ إدارة بيئػػات التعمػػػيـ عػػف بعػػد: تػػـػ

لمطبلب أسػس نظريػة وعمميػة فػي  القسـ اوفر ىذدارة اإلعدادات في التعميـ عف بعد. يالمينييف إل

 كيفية إدارة بيئات التعميـ عف بعد.
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إلعػػداد  اإلنترنػػتعمػع والػػتعمـ تػدريس تصػػميـ ال اإلنترنػت: تػـػعبػػر والػتعمـ التػػدريس قسـػ 

ـ وتنفيذ الدورات عمع اإلنترنت.المينييف لت مطبلب خمفية نظرية وعممية في ل القسـ اوفر ىذي صمي

 .اإلنترنتكيفية تصميـ وتعميـ عبر 

يف ا موقع جامعة و  الحكوميةالمريكية ين ابرنامج التربية التكنولوجية في جامعة و 

 :(2102الحكومية, 

بػرامج تكنولوجيػا  وأكثػرجامعة والية وايف ىو مف بيف أقدـ  التربية التكنولوجية فيبرنامج 

مػف قبػؿ  التربيػة التكنولوجيػة االىتمػاـ األكبػرخريجػي وأخػذ  احترامػا وتقػديرا. المعمومػات فػي الػببلد

 تحسػػػػيف األداءالتعمػػػيـ, ويضػػـػ البرنػػػػامج أربعػػػة مجػػػاالت مميػػػزة وىػػػي رجػػػاؿ األعمػػػاؿ والصػػػناعة و 

 وتكامؿ التكنولوجيا في جميع المراحؿ الدراسية والتقنيات التفاعمية والتصميـ التعميمي.والتدريب 

 :وتحسيف األداء والتعميـ مف خبلؿ التكنولوجي ـيتحسيف كفاءة وفعالية التعم تعكؼ الجامعة عمع

ـ االحتياجات -0 ـ بما في ذلؾ جميع مراحؿ النشاط مف تقيي  .تصميـ التعمي

ـ التعميمي تطبيؽ نظرية -2   .التعمـ لمتصمي

 تكنولوجيا التصميـ. أنظمةاختيار 

ـ خصائص اإلنساف -5  .تقيي

ـ لممنتج -2  .إجراء عممية تقيي

  إدارة التغيير وتبني االبتكارات التكنولوجية -6

دارتيا -6  فرؽ بناء المشاريع وا 

 دمج التعميـ مع ميرىا مف العوامؿ التي تؤثر عمع أداء اإلنساف-7

يصاؿ التعميـاستخداـ التكنولوجيا -8  .لدعـ التنمية وا 
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 :(2102 موقع جامعة تبوؾ, تقنيات التعميم في جامعة تبوك: 

كميػة التربيػػة واآلداب  إلػػعوالتػي تحولػت  تقنيػات التعمػيـ بكميػػة المعممػيف سػػابقاً  قسػـػتـػ إنشػاء 

دارة وتقػويـ تقنيػات التعمػيـ بفعاليػة وكفػاءة عمػػع  بجامعػة تبػوؾ بيػدؼ تصػميـن وتطػوير واسػػتخداـ وا 

ومتابعػػػة التطػػػػورات فػػػػي حقػػػؿن تقنيػػػػات التعمػػػػيـ  خبلقيػػػػةجميػػػع المسػػػػتويات النظريػػػةن والتطبيقيػػػػة واأل

توى المحمػي والعػالمي وتخػريج والمشاركة الفعالة في النشاطات البحثية وخدمة المجتمع عمع المس

يكعد قسـ . و منيجية أساليبقيادات عممية ومينية متميزة تسيـ في حؿ مشكبلت التعميـ والتدريب ب

تقنيػػات  فػيإعػداد المتخصصػيف  فػػي يسػاىـ تقنيػات التعمػيـ مػف األقسػاـ المسػػاندة بالكميػة, كمػا أنػو

تقديـ  إلعالتعميـ, والقادريف عمع تقديـ الخدمات المرتبطة بيا بدرجة عالية مف الكفاءة, باإلضافة 

انطبلقػػػًا مػػػف رؤيػػػة جامعػػػػة و  الخدمػػػػات المينيػػػة والتخصصيػػػػة التػػػي تحتػػػاج إلييػػػا قطاعػػػات التعمػػػيـ

فػي مجػاؿ التكنولوجيػا  ورؤية كميػة التربية واآلداب يسعع قسـ تقنيات التعميـػ أف يكوف رائػدا تبوؾ

فػي ضػوء المعػايير المحميػػة واإلقميميػػة والعالميػػة الحديثػة, وذلػؾ خػبلؿ تػوفير بيئػة تعميميػػة تعمميػػو 

وبحثيػة فعالػػة تمكنػو مػػف القيػاـ بػػدوره فػػي إعػداد وتكػػويف متخصصػيف وبػػاحثيف فػي مجػػاؿ تقنيػػػات 

تقنيػػػػة متميػػػزة تسػػػػيـ فػػػػي خدمػػػػة التعميػػػـػ يتميػػػػزوف بالكفػػػػاءة والجػػػودة, وفػػػػي تقػػػػديـ خػػػدمات مينيػػػػة و 

 .المجتمع ومقابمة حاجاتو المعاصرة والمستقبمية

 :إلىالقسم  وييدف
  ـ و  توظيفيا في المنظومة التعميمية. أساليبتزويد الطبلب بأسس ومبادئ تقنيات التعمي
  ـ الخبرة والمشورة تطوير ممارسات العامميف في الميداف التربوي مف خبلؿ: تقدي

التربوية, وعقد دورات تدريبيو في مجاالت تقنيات التعميـ, والمشاركة في لممؤسسات 
 مشروعات التعميـ االلكتروني.

 في مجاؿ تقنيات  ةأعداد جيؿ مف الباحثيف التربوييف الواعديف, لمقياـ بالبحوث التطبيقي
بشتع التعميـ, بما يسيـ في حؿ المشكبلت التربوية والتعميمية وتطوير العممية التعميمية 

 جوانبيا, وذلؾ حبلؿ برامج الدراسات العميا.
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 بمنطقة تبوؾ خارج نطاؽ   تقديـ المساعدة الفنية لممؤسسات التربوية وميرىا في
التدريس في مجاؿ    وأعضاء ىيئة  الجامعة, مع عمؿ دورات تدريبية لمطبلب واإلدارييف

 تقنيات التعميـ.
 عف بعد مف خبلؿ البرامج  المفتوح والتعمـلمستمر والتعمـ في برامج التعمـ ا المساىمة

 التي تقدميا جامعة تبوؾ لمنسوبييا.

 :(2102 موقع جامعة البحريف,  برنامج تكنولوجيا التعميم في البحرين

شػػػػيًا مػػػػع ااسػػػػتحداث بكػػػػالوريوس تكنولوجيػػػا التعمػػػػيـ بكميػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػة البحػػػػريف تم أتييػػػ

بػػػًا مػػػع المسػػػتجدات التربويػػػة و االتربػػوي والتقنػػػي, وتجالتوجيػػات العالميػػػة فػػػي مجػػػاؿ تطػػػور الفكػػػر 

 أىػـػوتطمعػات المػػربيف لمتطمبػػات القػرف الحػػادي والعشػػريف, قػػرف المعرفػة واالنفجػػار المعمومػػاتي, و 

عمميػػػػات تطػػػػوير المنػػػػاىج والمقػػػػررات الدراسػػػػية  إلػػػػعتمػػػؾ التطمعػػػػات ىػػػػي النظػػػػر بعػػػػيف االعتبػػػػار 

ريب المختمفػة بالمؤسسػات الحكوميػة والخاصػة, إيمانػًا والتدريبية بالمدارس والجامعات ومراكػز التػد

بأف النقمة التقنية الشاممة لممقررات والمناىج التقميدية ىي الطريؽ الصحيح لتصحيح مسيرة التعميـ 

ومف ثـ تطوير مجتمعاتنا, لمحاؽ بالمجتمعات المتقدمة التي قطعت شوطًا كبيرًا في ىذا المجاؿ, 

األخرى, االجتماعية واالقتصادية والسياسية, كما انعكس التطور  ومف ثـ تطورت جميع مجاالتيا

 عمع األفراد, رفاىية, ورقيًا وتحضرًا. أيضا

وفػي ظػؿ تعػػدد الميمػات التربويػػة والتقنيػة, وتػداخميا وانػػدماجيا, أصػبح مػػف الضػروري إعػػداد 

خػرى متخصص في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ, يتكيؼ مع متطمبات العصػر مػف جيػة, ومػف جيػة أ

يحافظ عمع أسس عقيدتو السمحة, ويتمسؾ بتراثػو وتقاليػده, ليسػاعد فػي عمميػات تصػميـ البػرامج 

التعميمية والمواد التعميمية األخرى التي تحتاجيا مؤسسات المجتمع التعميمية والتدريبية, مف أجػؿ 

 ع واالبتكاراإلبدا  إلعيقود  ي(, وبالتال Masteryاإلتقاف    إلعإنتاج تعمـ باؽ األثر, يؤدي 
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  Creativity  التفكير الحر المنطمؽ    إلع(, ثـDivergent Thinking  ـ تحقيؽ أىداؼ (, ليت

عمػػـػ تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ والػػػذي يقصػػػد بػػػو:   تمػػػؾ الطريقػػػة المنيجيػػػة التػػػي تعتمػػػد المػػػوارد البشػػػرية 

عمػع مػػردود تعممػػي, والمػوارد ميػػر البشػرية, لرفػػع العمميػػة التعميميػة ألعمػػع تقانػة ممكنػػة, لتحقيػػؽ أ 

ومػػف ىنػػا كػػاف اىتمػػاـ جامعػػة البحػػريف  المجتمػػع نحػػو الرقػػي واالزدىػػار(. وبالتػالي تحقيػػؽ أىػػداؼ

 .ية ذلؾ العمـ في تطوير عمميات التعميـ والتعمـأىمبإنشاء قسـ تكنولوجيا إيمانًا منيا ب

ـ مف األقساـ يو  جامعة البحريف وقد تـ  -بكمية التربية  األساسيةعتبر قسـ تكنولوجيا التعمي

ـ, ليمػنح درجػػة البكػالوريوس فػػي التخصػص بعػػد دراسػة لمػػدة أربػػع 1999أكتػوبر عػػاـ  يإنشػاؤه فػػ

سػػنوات, يتمقػػع فييػػا الطالػػػب مقػػررات أكاديميػػة نظريػػة وعمميػػػة, تؤىمػػو لمقيػػاـ بعممػػو كاختصاصػػػي 

ميػػة والتدريبيػة ومراكػز مصػادر الػػتعمـ تكنولوجيػا تعمػيـ, يمكػف االعتمػػاد عميػو فػي المؤسسػات التعمي

وبعػػض مؤسسػػات المجتمػػع األخػػرى, لتحويػػؿ المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية واألفكػػار مػػف صػػورتيا 

الناقمػة لمػػتعمـ  األنظمػة  أشػكاؿ جديػػدة تصػمـ كبػرامج تربويػػة ممػا يطمػؽ عميػػو حػديثاً  إلػعالمفظيػة 

Delivery Systems)وأكثػر تنػاوالً أكثػر تشػويقًا, وأسػيؿ  بأسمو , والتي تقدـ المادة التعميمية ب ,

مرونة, وبأقؿ تكمفة, وبأدنع جيد ممكف, وبتفاعؿ أكثر مف جانب المتعمـ, حيػث يشػرؾ البرنػامج 

 .المتعمـ مشاركة فعالة في عمميات التعميـ والتعمـ

 : إلىييدف البرنامج و 
ـ والمعمومات لمعمؿ أو   في المؤسسات اآلتية:اًل: توفير كوادر متخصصة في تكنولوجيا التعمي

ـ بكافة مراحميا. -0  مدارس وزارة التربية والتعمي
 مراكز التدريب الميني. -2
 مراكز التدريب العسكرية  الشرطة والجيش(. -5
 كميات الشرطة والكمية العسكرية. -2
 أقساـ التدريب في الوزارات والمصالح الحكومية المختمفة. -6
 والشركات(.أقساـ التدريب بالمؤسسات التجارية  البنوؾ  -6
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 أقساـ التدريب والتوجيو واإلرشاد بالمؤسسات الصحية واالجتماعية. -4
 األقساـ العممية بالجامعات الحكومية واإلقميمية والخاصة. -6
مجاؿ المعمومات  يالعاممة ف يشركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكوم -8

 وتنمية القوى البشرية. 
التعمػػػػيـ والػػػتعمـ وارتبػػػاط ذلػػػػؾ بترقيػػػة األداء وتفعيػػػػؿ أدوار يػػػة تكنولوجيػػػا أىمثانيػػػًا: تنميػػػة الػػػػوعي ب

 ية مما يؤدي إلع تطور المجتمعات.الكوادر البشر 

فػػػي وضػػع حمػػػوؿ لكثيػػر مػػػف مشػػكبلت التعمػػيـ العػػػاـ والجػػامعي فػػػي الػػببلد والتػػػي  المسػػاىمةثالثػػًا: 

ف أجؿ الحد مف تراكمت نتيجة لمزيادة المضطردة في أعداد الطبلب في السنوات األخيرة, وذلؾ م

تفاقـ ىذه المشكبلت والتي تؤثر سمبيًا عمع مسيرة التعميـ ومف ىذه المشكبلت مشكمة التسرب مف 

النظاـ التعميمي ومشكمة انتشار المفظية وعدـ بقاء أثر التعمـ نتيجة القصور في استخداـ التقنيات 

 الحديثة في التعميـ والتعمـ.

وصػػؿ إليػػػو العػػالـ المتقػػدـ فػػي تكنولوجيػػا التعمػػيـ والمعمومػػػات رابعػػًا: مواكبػػة التطػػور السػػريع الػػذي 

ووسائؿ االتصاؿ الحديثة, مما يسيؿ عمميات استيعاب تطورات العصر في ىذا المجاؿ, وتسييؿ 

 الحضاري بيف الشعوب عمع أسس تقنية متقاربة ومتسعة. تواصؿالعمميات 

يمكػف تحقيقيػا بمعػزؿ عػف عمميػات  والتػي الخامسًا: االتجاه أخيرًا نحو " جودة التعمػيـ الجػامعي " 

تطوير مناىج وبرامج التعمػيـ بتطبيػؽ نتػاج عمـػ تكنولوجيػا التعمػيـ, وكػذلؾ تطػوير طػرؽ التػدريس 

 المستخدمة حاليًا.

سادسػًا: التوسػع الحػالي فػي مجػاالت الػتعمـ مػف بعػد ومػا يحتاجػو مػف اختصاصػييف فػي تكنولوجيػا 

لحقيقية لخبراء تصميـ المواد التعميمية المبرمجػة والتػي تسػتخدـ فػي التعميـ يمكف أف يكونوا النواة ا

 الجامعات المفتوحة حاليًا.
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الجامعػػات لمواجيػػة الػػػنقص  يسػػابعًا: تػػوفير كػػػوادر بشػػرية بمػػؤىبلت عميػػػا لتػػدريس التخصػػص فػػػ

الحاد في ىذا التخصص عمع مستوى المممكة وعمع مستوى البمداف العربيةً , مما يػنعكس إيجابػا 

 .ءعمميات تطوير التعميـ في جميع البمداف العربية ببل استثنا عمع

 :(2102 موقع جامعة قابوس,  قسم تكنولوجيا التعميم والتعمم جامعة قابوس عمان

ـ والتعمـ في كمية التربية بجامعة السمطاف قابوس عاـ  , 2116أنشئ قسـ تكنولوجيا التعمي

فػي خمػؽ  يسػاىـالمسػتويات العالميػة و  إلػعمػا يرقػع وذلػؾ لتحقيػؽ التميػز فػي المقػررات والبػرامج, ب

مجتمع المعرفة وتوظيؼ التقنية والمعمومات. وتمثمػت مبػررات إنشػاء القسـػ فػي المسػاعدة فػي سػد 

احتياجات وزارة التربية والتعميـ لمدرسيف مختصيف مف حممة درجة البكالوريوس في مجاالت تقنية 

دارة مراكز مصػادر الػتعمـ, والحاجػة إلعػادة تأىيػؿ مدرسػي تقنيػة المعم ومػات الحػالييف المعمومات وا 

طالبا سنويا, ويكوف خريجو ىذا  51-26مير المتخصصيف في ىذا المجاؿ. ويتـ قبوؿ ما بيف 

دارة وتشػػػػغيؿ وتطػػػػوير مراكػػػػز مصػػػػادر الػػػػػتعمـ  البرنػػػػامج مػػػػؤىميف لمعمػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاالت التػػػػدريس وا 

عيف تعميميػػػة بالوسػػائط المتعػػػددة لمؤسسػػػات القطػػػا أووتشػػغيميا وتطويرىػػػا, وتطػػػوير مػػواد تدريبيػػػة 

 مســتويات الدراســة الجامعيــة يييــدف القســم مـن خــالل برامجــو وأنشــطتو فـ .الخػاص والعػاـ

 :إلى

  الموضوعة عمع مستوى الكمية  االستراتيجيةالجامعية المتوخاة حسب  األىداؼتحقيؽ

مجاؿ إعداد معممي تقنيات التعميـ والمعمومات واختصاصي مراكز  يوالجامعة ف

ـ والمعمومات واالتصاالت يمصادر التعمـ ف  .إطار مف إتقاف ميارات التعمي

 الببلد يربط البرامج المقّدمة بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ف. 

  ـ تقنيات دارة وتقوي ـ وتطوير واستخداـ وا  تدريب الطبلب عمع ميارات تخطيط وتصمي

ـ والمعمومات واالتصاالت وعمميات ومصادر التعمـ   .رتبطة بيذه التقنياتمالالتعمي
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  تطوير روح القيادة والتغيير التكنولوجي ونشر المبتكرات وحؿ المشكبلت التكنولوجية

ـ وتنمية الموارد البشرية ف  .السمطنة يفي قطاعي التعمي

 اإللكترونيمجاالت تكنولوجيا التعميـ ومستحدثاتيا؛ كالتعمـ  يإجراء البحوث ف ,

 .والنقاؿ, والمزيج

 ية أىمت والورش التثقيفية لزيادة وعي المجتمعيف األكاديمي والمحمي بعقد الندوا

 .مجتمع المعرفة إلعالتكنولوجيا التربوية وآثارىا التنموية وصوال 

 مجاالت تصميـ المقررات اإللكترونية  يتزويد المجتمع العماني باالختصاصييف ف

 .مصادر التعمـوالمراكز االفتراضية لمبحث و  اإللكترونيوالبرمجيات والنشر 

 تبنع الجديد مف نظريات التعمـ المدعومة بنتائج البحوث. 

  تقديـ االستشارات العممية والفنية لممؤسسات المختمفة وتبادؿ الخبرات معيا في مجاؿ

 .تقنية المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا التربوية

 :التربية التكنولوجيةتجربة الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية في تأسيس واعداد برنامج 

 التعميمية, مف في العممية التربية التكنولوجية بتوظيؼ مزة محافظات في الجامعات اىتمت

 لمتطػورات التكنولوجيػة المسػتقبؿ معممي إعداد عف المسئولة العالي التعميـ مؤسسات مواكبة أجؿ

 .بغزة الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية تجربة ا ومنياعالمن في المتبلحقة

جراىػػا الباحػث مػػع مػػدير برنػامج التربيػػة التكنولوجيػػة فػي الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػـو أبعػد مقابمػػة 

 التطبيقية الدكتور احمد محمود تـ الحصوؿ منو عمع معمومات تتعمؽ ببرنامج التربية التكنولوجية

 .والتي استخدمت في ىذه الدراسة

لطمبة  2116كمية الجامعية لمعمـو التطبيقية بغزة برنامج التربية التكنولوجية سنة الاعتمدت 

البكالوريوس حيث يجمع ىذا البرنامج بيف شػقي التربيػة والتكنولوجيػا مػع التركيػز عمػع تكنولوجيػا 
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إتاحػػة فػػرص جديػػد لمعمػػؿ  إلػػعالمعمومػػات والتكنولوجيػػا اليندسػػية, ويسػػعع مػػف خػػبلؿ ىػػذا الػػدمج 

رفػد المجتمػع المحمػي والعربػي بمعممػيف ومعممػات متخصصػيف  إلػععد التخرج باإلضافة لمطبلب ب

فػػػي معالجػػة الػػػنقص الحػػاد فػػػي مدرسػػي مػػػواد  المسػػاىمةفػػي مجػػالي التربيػػػة والتكنولوجيػػا وبالتػػػالي 

يػة أىمالتكنولوجيا في المدارس المحميػة والعربيػة, حيػث الكميػة الجامعيػة تعطػع الجانػب التطبيقػي 

وتجييػػػزات عمػػع مسػػػتوى عػػػالي مػػػف  إمكانػػػاتنيجيػػػة التػػدريس لمػػػا تمتمكػػػو الكميػػػة مػػف كبيػػرة فػػػي م

 .الجودة

 (2102 موقع الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية, 

 رؤية شاممة لبرنامج التربية التكنولوجية:

يجمع ىذا البرنامج بيف شقي التربية والتكنولوجيا مػع التركيػز عمػع تكنولوجيػا المعمومػات 

إتاحػػة فػرص جديػػد لمعمػػؿ لطبلبنػػا بعػػد  إلػػعالتكنولوجيػا اليندسػػية, ونسػػعع مػػف خػبلؿ ىػػذا الػػدمج 

رفػػد المجتمػع المحمػػي والعربػػي بمعممػيف ومعممػػات متخصصػيف فػػي مجػػالي  إلػعالتخػرج باإلضػػافة 

فػػي معالجػػة الػػنقص الحػػاد فػػي مدرسػػي مػػواد التكنولوجيػػا فػػي  أىـالتربيػة والتكنولوجيػػا وبالتػػالي نسػػ

المدارس المحمية والعربية, ومف الميـ أف نعمـ بأننػا فػي الكميػة الجامعيػة نعطػع الجانػب التطبيقػي 

وتجييزات عمع مستوى عالي مف  إمكاناتجية التدريس لما تمتمكو الكمية مف ية كبيرة في منيأىم

 .الجودة

 (.2102 دليؿ الطالب الجامعي, 

 فمسفة برنامج التربية التكنولوجية:
فمسػػفة برنػػامج التربيػػػة التكنولوجيػػة فػػػي الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػػـو التطبيقيػػة فػػػي توجػػو الكميػػػة 

حيث اف التكنولوجيا ومكنوناتيا واسسيا ىي الفمسفة السائدة  لدراسة التخصصات التطبيقية العممية
 .في ىذا الوقت

 (2102 محمود,  المعايير التي بني عمييا برنامج التربية التكنولوجية:
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الػػربط بػػيف التكنولوجيػا والتربيػػة بحيػػث يكػػوف  إلػػعتسػعع الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػـو التطبيقيػة 
 :وىي استخداـ التكنولوجيا عمع اسس تربوية ومعايير محددة

 العمؿ الجماعي لدى الطمبة. -0

البحػػث العممػػػي واالبتكػػار مػػػف خػػبلؿ الػػػزاـ الطمبػػة بمسػػػاؽ مشػػروع تخػػػرج  ثػػبلث سػػػاعات  -2

 دراسة(.

 في الحصوؿ عمع المعمومة. التأخرالتطور التكنولوجي وعدـ  -5

 التعميـ االلكتروني وتعزيز اقباؿ الطمبة عميو. -2

 التركيز عمع تكنولوجيا المعمومات والتكنولوجيا اليندسية. -6

 (2102 موقع الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية,  :إلىييدف برنامج التربية التكنولوجية 

تمبيػة حاجػػة المجتمػػع المحمػػي مػف معممػػيف ومعممػػات عمػػع قػدر عػػاؿ مػػف التخصػػص فػػي  -0

 مجاؿ التربية التكنولوجية.

 تطوير قطاعي التعميـ والتكنولوجيا في فمسطيف. -2

إعػػػداد معممػػػػيف مػػػؤىميف عمميػػػػًا وتربويػػػًا فػػػػي مجػػػػاؿ تعمػػػيـ التكنولوجيػػػػا فػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ  -5

 المتعددة.

تزويػػػد الػػػدارس باألساسػػػيات المعرفيػػػة والتكنولوجيػػػػة البلزمػػػة لتنميػػػة شخصػػػية الطمبػػػة فػػػػي  -2

  دة.مراحؿ التعميـ المتعد
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 :(2014)دليل الطالب الجامعي,  القبول في برنامج التربية التكنولوجية

 .%( فما فوؽ61حصوؿ الطالب عمع شيادة الثانوية العامة بمعدؿ   -0

%(, وشػيادة االمتحػاف الشػامؿ 41حصوؿ الطالب عمع شيادة الدبمـو المتوسط بمعػدؿ   -2

 %(.61أقؿ مف  بتقدير جيد فما فوؽ في حاؿ معدؿ الثانوية العامة 

 :م2014 خطة برنامج التربية التكنولوجية

 021عدد الساعات الكمي لمخطة الدراسية : 

 (0متطمبات جامعة: العدد  
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 (05متطمبات الكمية: العدد  
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 (26متطمبات القسـ: العدد  
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 (08متطمبات البرنامج: العدد  
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 التكنولوجية ومعاييرىا: الثقافة المحور الرابع

 الثقافة التكنولوجية:

 مفيوم الثقافة لغة:

 مف التعمـ, منيـ سرعةع بمعن قؼث الفعؿ مف جاءت الثقافة أف إلع العربية المراجع تشير

 جػدد: ثوقوػؼو  معنػع أف العػرب لسػاف فػي منظػور ابف بسرعة. ويبيف وفيمو حذقو: الكبلـ ثوقنؼو  قاؿ

 العمػـو بأنيػا الثقافػة الوسػيط المعجـػ التعمػيـ, ويعػرؼ وسػرعة والحػذؽالتثقيؼ  بيف ويربط وسوى,

 مف جاءت الثقافة أيضاو  .(22: 2115 منظور, الحذؽ  ابف يطمب فييا التي والفنوف والمعارؼ

 .(40: 2112 المنجد,  فطنا خفيفاً  حاذقاً  صار :وثقافة وثوقوفاً  ثوق فاً  يثقكؼ, يثقوؼ, وثوقكؼو  ثوقنؼو 

 اصطالحا: مفيوم الثقافة

 تمكػف ومياريػو معرفيػة وقػدرة إنسػانية, ظػاىرة " ىػي ( الثقافػة05: 2114  الفقعػاويتػرى 

 واألفكػار الواقػع", وتعػرؼ الثقافػة بانيػا "العػادات وتطػوير المسػتجدات مػع التكيػؼ اإلنسػاف مػف

 وطمأنينتػو أمنػو عمػع إليو يصؿ أف اإلنساف استطاع مما ذلؾ والنظـ ومير والمؤسسات والتقاليد

الحيػاة"  ىػذه فػي معيشػتو أمػر عامػة بصػفة ولييسػر النفسػية واالجتماعيػة حاجتػو ولتحقيػؽ وراحتػو

 (66: 2112 عاشور؛ ابو الييجا, 

فكػػػار نيػػا " حصػػيمة خبػػػرة السػػابقيف وتتضػػمف األأ( 011: 2116  المفتػػػيو وعرفيػػا الوكيػػؿ 

 أو البيولوجيػػةحاجاتػػو  إلشػػباعلسػميـ ا سػػموبلؤلنمػػاط السػػموؾ مػا يوجػػو الفػػرد أوالعػادات والتقاليػػد و 

لمواجية المشكبلت حتع يوفر الوقت والجيد وتحوؿ  االجتماعية كما يمده بطرؽ مقبولة اجتماعياً 

 دوف تخبطو وارتجالو لطرؽ في مواجية لممواقؼ التي قد ال تكوف مقبولة مف جانب المجتمع".
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 والميػارات والمعتقػدات والمثػؿ األفكػار نيػا "نسػيجأ( ب64: 2116  كمػا عرفيػا زقػوت

 أشكاليا". بمختمؼ الحياة أساليب مف ذلؾ ومير والعادات التفكير واألشياء وطرؽ دواتواأل

الكمػػي لحيػاة الجماعػػة, حيػػث  سػػموبنيػا "األأ( فقػد عػػرؼ الثقافػػة ب82: 2112 مػا موسػػع أ

 نماط سموكيـ".أفي  أوفراد توجد الثقافة في عقوؿ األ

 :التالية بالخصائص تتميز الثقافة أف السابقة التعريفات ضوء في الباحث ويرى

 .باإلنسافنسانية أي تختص إظاىرة  -0

 نساف.ظاىرة عممية أي ىي نتاج وحصيمة عمؿ اإل -2

 ظاىرة اجتماعية. -5

 فيو. عضواً  اإلنساف يكوف الذي المجتمع مف مكتسب ظاىرة سموكية أي سموؾ -2

 الواقع. وتطوير المستجدات مع ظاىرة تمكف الفرد مف التكيؼ -6

 والتراكـ. لبلنتقاؿ ظاىرة قابمة -6

 التكنولوجية: الثقافة مفيوم

 يػةىملؤل نظػراً  البػاحثيف, مػف كبيػرة بعنايػة تحظػع التكنولوجية, ومازالت الثقافة حظيت لقد

 Technologicalالتكنولوجيػة   الثقافػة فػإف والمجتمػع, ولػذلؾ الفػرد حيػاة فػي تحتميػا التػي

Literacyالعممية لمدوريات المتتبع يبلحظ إذ تقريبًا, العشريف القرف مف الثمانينيات في ( انتشرت 

 المفػاىيـ مف كغيره المفيـو ىذا ويدؿ الفترة, تمؾ قبؿ منتشراً  لـ يكف المفيـو ىذا أف المجاؿ, في

( الثقافػة المعموماتيػػة Computer literacy) الحاسػػوبية كالثقافػة بالتكنولوجيػػا تػرتبط التػي

 Information Literacyفي فرؽ يوجد ال أنو الدراسات مف كثير المفاىيـ, وتتفؽ ( وميرىا مف 

مية التكنولوجية, والتنور التكنولوجي, ومحو األ الثقافة التكنولوجية, مفيـو بيف والمضموف المعنع
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والتنور  الثقافة التكنولوجية ألف ترجمة ىذه المصطمحات الدراسات مع ىذه رأيو في الباحث ويتفؽ

 Technologicalترجمة واحدة بالمغة االنجميزية وىي   مية التكنولوجية ىيالتكنولوجي ومحو األ

Literacyالثقافة التكنولوجية. عمع نفسو لمداللة المفظ الستخداـ الباحثيف أممب دفع ما (, وىذا 

 ت:ثير حولو مف تعريفاأالباحث فيما يمي التعرض ليذا المفيـو وما  يحاوؿوسوؼ 

"بانيػػػا القػػدرة عمػػع توظيػػػؼ  التربيػػة التكنولوجيػػة (628: 2116  ؼ عسػػقوؿ وأبوعػػػودةيعػػر 

 المعارؼ واالتجاىات في حؿ المشكبلت التكنولوجية التي يواجييا الفرد".

نيػا "القػػدر المناسػػب مػف المعػػارؼ والميػػارات أ( ب624: 2116جحجػػوح  بو وأ ويعرفيػا عيػػاد

دارتيا, واتخاذ القرارات ا  الفرد مف فيـ التكنولوجيا واستخداميا و واالتجاىات التكنولوجية الذي يمكف 

, ممػػا ومسػػتقببلً  الصػحيحة تجػػاه القضػايا والمشػػكبلت التكنولوجيػة التػػي تواجيػػو فػي حياتػػو حاضػراً 

 يجعمو مواطنا فعاال في بيئتو ومجتمعو.

ـ نيػػػػػػا "قػػػػػػدر مػػػػػػػف المعػػػػػػارؼ واالتجاىػػػػػػات والقػػػػػػػيأ( ب86: 2116 يعرفيػػػػػػا الزعػػػػػػػانيف  أيضػػػػػػاو 

التكنولوجية, التي تمكف الفرد مف  األجيزةوالميارات التكنولوجية التي تتعمؽ بالقضايا والمشكبلت و 

 .التكنولوجية التي نتعامؿ معيا يومياً  األجيزةو  دواتلؤل األمففيـ طرؽ التشغيؿ, واالستخداـ 

 المشكبلت لحؿ التطبيقية واليندسة العمـو نيا " فيـأ( ب02: 2118  يعرفيا البايض أيضاو 

 النفػع يحقػؽ بمػا التكنولػوجي الفيـػ ليػذا عميػو األدنع المتفؽ المستوى يحدد بحيث بيما, المتعمقة

 فػي ودورىػا العمػـو واليندسػة تطبيقػات فيـػ عمػع ويعرفيػا ميمػر بانيػا "بأنيػا القػدرة. والجماعػة لمفػرد

 .(miller, 1986: 195اليومية"   الفرد حياة في الواقعية المشكبلت حؿ

نيػا قػد أالتعريفات السابقة المختمفة لمفيػـو الثقافػة التكنولوجيػة  خبلؿ نو مفأويرى الباحث 

دنػع مػف المعػارؼ والميػارات واالتجاىػات ف الثقافة التكنولوجية ىي الحػد األأاتفقت معظميا عمع 
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ى يجػػابي معيػػػا سػػواء عمػػػع مسػػػتو التكنولوجيػػة التػػػي تمكػػف الفػػػرد مػػف فيػػـػ التكنولوجيػػا والتعامػػػؿ اإل

 عمع مستوى اتخاذ القرارات الصحيحة لمقضايا والمشكبلت التكنولوجية. أودارة, اإل أو ستخداـاال

 خصائص الثقافة التكنولوجية:

محمػػػود  الثقافػػة التكنولوجيػػػة كغيرىػػػا مػػف الثقافػػػات ليػػػا خصائصػػيا التػػػي تميزىػػػا عػػف ميرىػػػا فيػػػرى

 يا:أىمة خصائص ف الثقافة التكنولوجية تمتاز بعدأ( 252: 2102  وعبدالقادر

تكنولوجي يتضمف الجوانب المعرفية والنفس حركية والوجدانية بحيػث ال يطغػع الالتنور   -0

 جانب عمع حساب جانب اخر.

نمػػػػا ىػػػػو مسػػػػئولية ا  المدرسػػػة ليسػػػػت المسػػػػئولة الوحيػػػدة عػػػػف نشػػػػر الثقافػػػػة التكنولوجيػػػة, و   -2

عبلميػػػة مػػػػف والثقافيػػػػة واإلسػػػرة وميرىمػػػػا مػػػف المؤسسػػػػات التربويػػػة والتعميميػػػة المدرسػػػة واأل

 فراد.المؤسسات المعنية بتربية وتنشئة األ

مسػػػؤولية  ينمػػا ىػػػا  مقػػػرر دراسػػي بعينػػػو, و  أوالثقافػػة التكنولوجيػػػة ليسػػت مسػػػؤولية مػػنيج   -5

 جميع المقررات التعميمية داخؿ المدرسة.

ولوجيػا تػأجج ثػورة التكن إلػعضػافة إلما كاف "التعميـ لمجميع" شػعار تبنػاه المجتمػع الػدولي   -2

ذلػؾ فػي القػرف  تواصؿف الثقافة التكنولوجية تتيح ضرورة إفي نياية القرف العشريف, لذا ف

 .أيضاف الثقافة التكنولوجية تصبح ضرورة لمجميع إالحادي والعشريف, ف

 مبررات نشر الثقافة التكنولوجية:

 فراد المجتمع, أىناؾ العديد مف الحاجات التي تفرض ضرورة نشر الثقافة التكنولوجية بيف 

ومف بيف ىذه  تكنولوجياً  فراد المجتمع تثقيفاً أمجموعة مبررات تستمزـ معيا تثقيؼ  أيضاكما توجد 

 :(2102 موقع الحوار,  ما يمي المبررات

 :التسارع المذىؿ في االكتشافات العمنية واالبتكارات التكنولوجيةال: أو 
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لقػد عػـػ المجتمػػع العػػالمي المعاصػػر ثػػورة عمميػػة تقنيػػة جعمتػػو يتسػـػ بالتسػػارع المػػذىؿ فػػي 

االكتشػافات العمميػػة واالبتكػػارات التكنولوجيػػة التػػي تمثػؿ أحػػدى سػػمات الحػػادي والعشػػريف, فينػػاؾ 

نتػػػاج الطاقػػػة البديمػػػة مثػػػػؿ  المواصػػػبلتتسػػػارع فػػػي  واالتصػػػاالت واسػػػتحداث األقمػػػار الصػػػناعية وا 

نتػػػاج الطاقػػػة الش ومعػػػدات أكثػػػػر تطػػػورًا مثػػػؿ الصػػػناعة بمسػػػػاعدة  أجيػػػزةمسػػػية والطاقػػػة النوويػػػػة, وا 

تقنيػة ليػػا القػدرة عمػع توليػد صػػور ثبلثيػة األبعػاد كمػػا  أجيػزةالكمبيػوتر والحاسػبات اآلليػة, وابتكػػار 

 .أصبحت كثير مف السمع تعتمد عمع إنتاج المعارؼ ومعالجتيا وتخزينيا ونقميا واالستفادة منيا

 :الطبيعة االقتحامية لمتقنيةيا: ثان

ميػػر مرمػػوب  أوتقػتحـ التقنيػػة المجتمعػات سػػواء كانػت تمػػؾ المجتمعػػات فػي حاجػػة إلييػا 

 أوسػمع جديػػد  إلػػعمػػا تولػده مػػف حاجػة  أوفييػا, وذلػػؾ بسػبب مػػا تقدمػو مػػف سػمع وخػػدمات جديػدة 

ـ تتسـ بجودة األداء وربما تت ـ بالرخص وقد تكوف خدمات, وما تقدمو مف ابتكارات جديدة كؿ يو س

 . تكػػػوف أقػػػؿ اسػػتيبلكًا لمطاقػػػة ممػػػا يولػػػد الحاجػػػة إلييػػا وتزايػػػد الطمػػػب عمييػػػا أوأصػػغر حجمػػػًا 

وال يسػػتطيع أي مجتمػػع مػػف المجتمعػػات فػػي عصػػر التقنيػػػة أف يسػػتغني عػػف مػػا تنتجػػو فػػي كافػػػة 

مػػع المجػػاالت وبصػػفة خاصػػة فػػي مجػػاؿ االتصػػاالت والحاسػػبات اآلليػػة والمعمومػػات فػػإف أي مجت

تقنيات حديثػة , ولػذلؾ فػإف المجتمػع يجػب أف يعػد أفػراده  إلعتنمية وأي تنمية تحتاج  إلعيحتاج 

 .لمتعامؿ مع ىذه التقنيات حتع يستطيع أف يمحؽ بركب التقدـ

 :تأثير التقنية عمع العمالةثالثا: 

أظيرت العديد مف الدراسػات والبحػوث أف أي تقػدـ عممػي وتقنػي يسػيـ فػي تقميػؿ الحاجػة 

الصناعة, وينتظر أف تقؿ الحاجػة إلػييـ  أوالعمالة اليدوية, سواء كاف ىذا في مجاؿ الزراعة  إلع

فقػػط مػػف مجمػػوع العمػاؿ, وحتػػع ىػػؤالء سػػيكوف معظميػـػ مػػف العمػػاؿ  (%01 وتكتفػي بمػػا يعػػادؿ 

 (221 أف  إلعالفنييف وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت في كندا  أوذوي الميارات العالية 
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ألؼ وظيفة شاعرة تطمب ميارات  (611 لؼ كندي عاطؿ عف العمؿ, في حيف توجد أكثر مف أ

وال يختمػؼ األمػر كثيػرًا فػي العػالـ العربػي  عمميػة وتقنيػة ال تتػوفر فػي ىػؤالء العػاطميف عػف العمػؿ

عمالػة مػاىرة تممػؾ القػػدرة  إلػععػف ىػذا الوضػع, فبينمػا تػزداد البطالػة توجػد وظػائؼ شػامرة تحتػاج 

ية التنػور التقنػي كمطمػب ضػروري لتحقيػؽ أىمالتعامؿ مع التقنيات الحديثة, ومف ىنا تبرز عمع 

 .أىداؼ التنمية الوطنية

 :الحديث والجديد إلعالحاجة المتزايدة رابعا: 

حاجػة  إلػعنظرًا ألف التقنية الجديدة عادة ما تكػوف أكثػر تقػدمًا وأكثػر تعقيػدًا فقػد أدى ذلػؾ 

الحػديث مػػف  أوحػديث والػػتخمص مػف القػديـ وىػػذا الجديػد  أوا ىػػو جديػد كػؿ مػ إلػػعأفػراد المجتمػع 

 .أفراد لدييـ قدرة عمع التعامؿ مع ىذه التقنيات الحديثة إلعتقنيات مختمفة يحتاج 

 :المعموماتية إلعالحاجة خامسا: 

أصبح العصر الحػالي يسػمع بعصػر المعموماتيػة حيػث زاد الطمػب كثيػرًا عمػع المعمومػات 

لمتبػػػادؿ  أوومػػع سػػيولة االتصػػاؿ المحظػػي أصػػبح لممعمومػػػات قيمػػة عاليػػة سػػواء لحػػؿ المشػػكبلت 

 أجيػزةوالمعػدات فػي الػدوؿ المتقدمػة وكثيػر مػف الػدوؿ الناميػة تعتمػد عمػع  األجيزةوأصبحت أكثر 

تشغيؿ دوف تدخؿ اإلنساف ولكف باالعتماد عمع المعمومات المنقولة التي تعمؿ استشعار وتحكـ و 

الذكيػة بمػػا يطمػػؽ عميػػو  األجيػػزةحشػػد تشػػخيص األعطػػاؿ بواسػطة ىػػذه  إلػعبػذكاء ووصػػؿ األمػػر 

وتحتػػػػػػػاج كػػػػػػؿ ىػػػػػػذه المسػػػػػػػتجدات . تقميػػػػػػد تصػػػػػػرؼ اإلنسػػػػػػاف يحػػػػػػػاوؿالػػػػػػذكاء االصػػػػػػطناعي الػػػػػػذي 

تػردد  أويستطيع التعامؿ معيا واالستفادة منيا دوف خػوؼ  فرد لديو تنور عممي إلعوالمستحدثات 

 . بؿ والمشاركة في إنتاجيا إف أمكف ذلؾ
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   بعاد الثقافة التكنولوجية:أ

يمكػػف تحديػػػد أبعػػاد الثقافػػػة التكنولوجيػػة عمػػػع ضػػوء مفيػػػـو الثقافػػة التكنولوجيػػػة الػػػذي ورد 

جماليػػػا فػػػي إخصػػػائص الشػػػخص المثقػػػؼ تكنولوجيػػػًا والتػػػي يمكػػػف  أوسػػػابقًا وعمػػػع ضػػػوء سػػػمات 

 (alfusha,2014 : ةبعاد التالياأل

 : المعرفيالبعد  -0

المعمومات البلزمة لفيـ طبيعة التكنولوجيا وخصائصيا ومبادئيا  المعرفييشمؿ البعد 

وعبلقتيا بالعمـ والمجتمع والقضايا الناتجة عف تفاعميا مع العمـ والمجتمع كما يشمؿ 

 . حوؿ تطبيقات التكنولوجيا وطرؽ التعامؿ معيا وحدود استخداميا األساسيةالمعمومات 

  :البعد الميارى -4

البلزمة لمتعامؿ مع  جتماعيةواال( الميارات العقمية والعممية العممييشمؿ البعد الميارى  

 . التكنولوجيا وتطبيقاتيا

 : االجتماعيالبعد  -3

يجابية عمع األفراد والمجتمعات اآلثار االجتماعية السمبية واإل جتماعيااليشمؿ البعد 

 . تنتج عف التكنولوجيا وتطبيقاتيا يالت

  :الخالقيالبعد   -4

ـ الحدود األ األخبلقييشمؿ البعد   لتزاـوااللمتعامؿ مع التكنولوجيا وتطبيقاتيا  خبلقيةترسي

 . ىاتجاوز بيا وعدـ 

يتضح لنا سمات الشخص المتنور  التكنولوجيوعمع ضوء خصائص وأبعاد التنور 

 يمي:ويمكف إجماليا فيما  تكنولوجياً 
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  وبالمجتمع مػف ناحيػة فيـ طبيعة التكنولوجيا وطبيعة عبلقتيا بالعمؿ مف ناحية

  .أخرى

 شتع المجاالت ومياديف التكنولوجيا يمتابعة التطورات المتبلحقة والمستمرة ف . 

 فيـ القضايا الناتجة عف تفاعؿ العمـ والتكنولوجيا والمجتمع . 

 قامػػػػػت عمييػػػػػا التطبيقػػػػػات  يمعرفػػػػة المبػػػػػادئ والمفػػػػػاىيـ والنظريػػػػػات العمميػػػػػة التػػػػػ

 .التكنولوجية

 حياتػػػػو اليوميػػػة لرفاىيتػػػػو وحػػػػؿ  يت التكنولوجيػػػة الموجػػػػودة فػػػاسػػػتخداـ التطبيقػػػػا

 .مشكبلتو

  والمواد التكنولوجيػة األجيزةإتقاف الميارات العممية والعقمية البلزمة لمتعامؿ مع 

. 

 الستخداـ التكنولوجيا خبلقيةتحديد الحدود األ . 

 إتقاف لغة التكنولوجيا وفيـ الحد األدنع مف تمؾ المغة . 

 رفاىيتيـ. فيحياة البشر وتقدير دورىا  فيالتقنية ية أىمالوعع ب 

 تحقيق الثقافة التكنولوجية: أساليب

نػػػػو لمػػػا كػػػػاف عػػػػبء تحقيػػػػؽ ونشػػػػر الثقافػػػػة أ( 256: 2102 محمػػػػودو  ويػػػرى عبػػػػد القػػػػادر

ف إفراد فالتكنولوجية تتحممو مختمؼ المؤسسات المختمفة المعنية بتربية وتعميـ وتثقيؼ وتدريب األ

سبؿ تحقيؽ الثقافة  تناوؿف تضمع كؿ مؤسسة منيا بدورىا في ىذا المجاؿ, ويمكف أمر يستمـز األ

 التكنولوجية مف خبلؿ: 

عػداد إ الثقافة عبر برامج التعميـ النظامي, بحيث تضطمع ىذه المؤسسات بمسؤوليتيا فػي  -0

ولمجتمعيـ قادريف عمع مواجية  ألنفسيـفراد المجتمع ليكونوا مواطنيف صالحيف, نافعيف أ
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ومػػػػداخؿ  أسػػػػاليبجمػػػػاؿ إويمكػػػػف  ,(016: 2116متغيػػػرات العصػػػػر وتحدياتػػػػو  يوسػػػػؼ,

تضػميف مجػػاالت الثقافػػة التكنولوجيػػة بمنػػاىج التعمػػيـ فػػي ثبلثػػة مػػداخؿ  صػػبري, كامػػؿ, 

0220 :08:) 

بعاد الثقافة, أمدخؿ الدمج  االدماج( حيث يتـ خبلؿ ىذا المدخؿ دمج مجاالت و  - أ

وضػػػوعات المقػػرر الدراسػػػي بحيػػث تصػػػبح بعضػػيا ضػػمف المحتػػػوى العممػػي لم أو

جػزءا مػف نسػػيج تمػؾ الموضػػوعات, ويػتـ ذلػؾ عنػػدما تكػوف ىنػػاؾ عبلقػة منطقيػػة 

 بعاد ومجاالت الثقافة التكنولوجية.أبيف ىذه الموضوعات و 

 أوضػافة موضػوعات إمدخؿ الموضوعات المسػتقمة, يػتـ مػف خػبلؿ ىػذا المػدخؿ  - ب

 ت المقرر.وحدا أووحدات مستقمة عف موضوعات  أودروس 

برنػامج  أوضػافة مقػرر, إمدخؿ المقررات المسػتقمة, ويػتـ مػف خػبلؿ ىػذا المػدخؿ  - ت

 بعاد ومجاالت الثقافة التكنولوجية.أمستقؿ يتضمف موضوعات تحتوي عمع 

فئػػات  إلػػعساسػػا أذا كانػػت بػػرامج الثقافػػة النظاميػػة موجيػػة إبػرامج الثقافػػة ميػػر النظاميػػة,  -2

 إلػػعنظاميػة توجػو الف برنػامج الثقافػة ميػر إالمجتمػع, فػ فػراد المتعممػيف فػيمحػددة وىػي األ

صغار, ولذلؾ  أوميرىـ كبار  أوالفئات المختمفة مف المجتمع سواء كانت مف المتعمميف 

ف ىػػػذه النوعيػػػة مػػػف البػػػرامج تسػػػيـ بػػػدور كبيػػػر فػػػي نشػػػر وتحقيػػػؽ الثقافػػػة التكنولوجيػػػػة إفػػػ

يػػا تناولبعػػاد التػػي تالمجػػاالت واأل بػػرامج الثقافػػة التكنولوجيػػة ميػػر النظاميػة نفػػس تنػاوؿوت

 .(061, 2116 صبري, يوسؼ, التناوؿ أسموبف اختمؼ مستوى و ا  البرامج النظامية, و 

عبلميػػػة إ نػػػو يمكػػف تنفيػػػذ مثػػؿ ىػػػذه البػػرامج عبػػر عػػػدة قنػػوات ومؤسسػػػات وىيئػػات أويػػرى الباحػػث 

, والمساجد وتثقيفية مثؿ "اإل  ودور العبادة".ذاعة, والتمفزيوف, والصحافة, ونوادي العمـو
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 معايير الثقافة التكنولوجية:

 ال: مفيوم المعيار:أو 

 والمعػارؼ والميػارات األفكػار تصؼ ف المعيار ىو" عبارةأ( 52: 2114  الفقعاويتعرؼ 

 .أدائيا عمع قادريف ويكونوا يعرفوىا أف الطمبة عمع والتي ما بموضوع المتعمقة األساسية

 تحديػد خبلليػا مف يمكف التي العبارات المعيار ىو "تمؾف أ( 006: 2112 ويرى زيتوف 

 التعمـ". وفرص واألداءات والميارات المحتوى إتقاف مف المبلئـ والمرموب المستوى

 كمػا والمعػايير: األبعػاد مػف لكثيػر محصػمة ( "آراء248: 2115  والجمػؿ المقػاني ويعرفيػا

 تطبيقيػا, خػبلؿ مػف يمكػف والتربويػة, والعمميػة واالجتماعيػة والجمػؿ, السػيكولوجية المقػاني عرفيػا

 نقومو". الذي الشيء عف أحكاـ إلع الوصوؿ أو تقويمو, المراد الحقيقية لمموضوع الصورة تعرؼ

 االرتقػاء ضػوئيا فػي يػتـ التػي المعػايير مػف مجموعػة ىػي " بأنػو المعيػار الباحػث ويعػرؼ

 ."ما بموضوع المتعمقة واألفكار والمعارؼ الميارات مف المطموب بالمستوى

 ية المعايير:أىم ثانيا:

 :في تتمثؿ المعايير يةأىم ( أف262-262: 2116 يذكر محمود 

 : خبلؿ مف معيف دراسي مجاؿ في الجودة مستوى عمع لمحكـ مدخؿ المعايير -0

 أداءه يستطيعوف وما المتعمموف ما يعرفو جودة . 

 معيف. دراسي مجاؿ في لمتعميـ المتقدمة البرامج جودة 

 معيف. مجاؿ تدريس جودة 

 والمنيج. لممتعمـ الداعـ النظاـ جودة 

 التقويـ. وسياسات وممارسات برامج جودة 
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 رؤيػة تػوفر كمػا األىػداؼ تحقيػؽ نحػو التقػدـ مػدى عمػع الحكـػ محكػات المعػايير تػوفر -4

 .المتعمميف لتميز فرصاً  يوفر معيف تربوي برنامج خبلؿ مف لمتعميـ والتعمـ شاممة

 مجػاؿ فػي والتعمػيـ الػتعمـ عمميػة تحسػيف أجػؿ مػف والتعاضػد التعاوف آفاؽ المعايير توفر -3

 .معيف تربوي

 وممارسات سياسات تبني خبلؿ مف الدراسية المقررات تطوير في التربوية المعايير تسيـ -2

 .لممدارس الحالية والمعوقات الصعوبات تجاوزمتميزة و 

 : خبلؿ مف والتميز والتقدـ لمتعمـ فاعمة بيئة المعايير توفر -5

 المعايير تحقيؽ مف المتعمميف تمكف التي التعميمية لؤلنشطة المعمميف تمييز. 

 المعػايير لتحقيػؽ محػددة معػايير اسػتخداـ مػف وتمكنػو لواجباتػو المػتعمـ معرفػة 

  .المطموبة والمستويات

 المدرسػية الواجبػات لحػؿ وتحفيػزىـ المتعممػيف األبنػاء دعـػ فػي األمػور ليػاءأو  مشػاركة 

نجاز المياـ  .منيـ المطموبة التربوية وا 

 الحكـ خبلليا مف يمكف معيارية محكات في والمدرسية التربوية اإلدارة مسئولي تحرؾ 

 .والتمييز لئلنجاز التعميمية المتطمبات تحقؽ عمع

 أف يجػب مػا توصػيؼ خػبلؿ مػف والػتعمـ التعمػيـ أبعػاد لتقػويـ مقيػاس بمثابػة المعايير تعد -6

 :خبلؿ مف كؿ منيما عميو يكوف

 المعايير ضوء في المدرسي الكتاب. 

 المميزة المينية التنمية. 

 المعيارية المستويات لتحقيؽ المعمميف دعـ أساليب.  

 التعميمية المصادر جودة. 
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 .(68: 2118 شرؼ,  األحكاـ في واتساقاً  توحيداً  التربوية المعايير توفر -7

 لممتعممػيف تحػدياً  يمثػؿ فالمعيػار المسػاواة ومبػدأ التميػز مبػدأ التربويػة المعػايير تحقػؽ 

 النظر بغض المتعمميف لكؿ المعايير وكوف التميز تحقيؽ أجؿ يتنافسوف مف يجعميـ

 .الفرص وتكافؤ المساواة يحقؽ فإف ىذا وخصائصيـ خمفياتيـ عف

 إلػع تعميمػي مسػتوى مػف الخبػرة اسػتمرارية تتضػمف تربويػة مواقػؼ المعػايير تػوفر 

 .أخرى لمدرسة ومف مدرسة مستوى آخر

 الربط عمع المتعمميف مساعدة عمع المعمميف قدرة لدعـ فرصاً  التربوية المعايير تقدـ 

 أثر انتقاؿ ييسر مما تعممو المطموب الجديد والتعمـ سابقة خبرات تعمموه مف ما بيف

  .جديدة لمواقؼ التعمـ

 مالمح معايير الثقافة التكنولوجية:

ف معايير الثقافة التكنولوجية تخطط لما ينبغي تعممو أوترى الجمعية الدولية لمتربية التكنولوجية 

 وسقمو لدى كؿ تمميذ في دراسة التكنولوجيا عمع المستويات االربعة.

 (52: 2100 محمود,  التالية: الساسيةوجدت معايير الثقافة التكنولوجية من خالل المالمح 

مػف التوقعػات لمػا ينبغػي اف يتعممػو التبلميػذ مػف دراسػتيـ لمتكنولوجيػػا تقػدـ مجموعػة عامػة  -0

 في المعمؿ المدرسي.

 متطورة بشكؿ يتناسب مع التبلميذ. -2

تضػع قواعػد لمتطػوير منػػاىج الزمػة واضػحة ذات معنػع عمػػع المسػتوى االقميمػي والمحمػػي  -5

 والدولي.

ؿ المراحػػؿ التعميميػػة تعػزز وتشػػجع تػرابط المحتػػوى بػيف المجػػاالت الدراسػية المختمفػػة خػبل -2

 المختمفة. 
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تتضمف الثقافة التكنولوجية عددة معايير تتطمب مف برامج ومناىج التربية التكنولوجية وميرىا مف 

 ىدافيا ومحتواىا وانشطتيا.أ البرامج التي تستيدؼ نشر وتحقيؽ الثقافة التكنولوجية تضمينيا في 

 التكنولوجية:  لمتربية ىايوأو  والية معايير

( Ohio Department of Education , 2003 : 9-11 ) 

 المعيار ويتكوف رئيسة معايير سبعة مف تتكوف التكنولوجية التربية لمتربية ىايوأو  والية معايير

 : وىي فرعية معايير مف مجموعة مف الرئيس

 التكنولوجيا طبيعة ل:وال المعيار

 : عمع المعيار ىذا ويشتمؿ

 .عممياً  وتطبيقيا التكنولوجيا بخصائص المتعمقة المعمومات تحميؿ -0

 . األساسية التكنولوجيا لمفاىيـ العممي التطبيؽ -2

 .األخرى الدراسة ومياديف التكنولوجيا بيف العبلقة تحميؿ -5

 والمجتمع التكنولوجيا ي:الثان المعيار

 : عمع المعيار ىذا ويشتمؿ -0

 .بالتكنولوجيا المواطف عبلقة تحميؿ -2

 .البيئة عمع التكنولوجيا تأثير توضيح -5

 .التاريخ عبر ختراعواال التصميـ تطور وصؼ -2

 .لمتكنولوجيا والقانوني األخبلقي االستخداـ وكيفية الفكرية الممكية قضايا توضيح -6

 .التكنولوجية األنظمةو  المنتجات تأثير تحديد -6
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 اإلنتاج تطبيقات: الثالث المعيار

 : عمع المعيار ىذا ويشتمؿ

 .والبرمجية المادية المكونات معرفة

 .التعميـ ودعـ المشكبلت لحؿ المناسبة التكنولوجية المصادر توظيؼ -0

نشػاء والنشػرات المجػبلت وعمػؿ اإلبداعيػة األعمػاؿ فػي اإلنتػاج أدوات توظيػؼ -2  نمػاذج وا 

 .تكنولوجية معدلة

 االتصاالت وتطبيقات التكنولوجيا: الرابع المعيار

 : عمع المعيار ىذا ويشتمؿ

 .الرسائؿ تكويف في التصميـ مبادئ ودمج االتصاؿ معمومات -0

 .والناس لممحتوي المناسب بالشكؿ المعمومات وعرض تطوير -4

 .لبلتصاؿ تفاعمية مشاريع وتصميـ المناسبة االتصاؿ تكنولوجيا أدوات توظيؼ -3

 المعموماتية والثقافة التكنولوجيا: الخامس المعيار

 : عمع المعيار ىذا ويشتمؿ

 .المعمومات مصادر وفائدة وشمولية وموضوعية دقة مدى تقييـ -0

 تطوير تشمؿ التي لمبحث النموذجية الخطوات تباعاو  البحث لتنظيـ التكنولوجيا توظيؼ -4

 المنػتج وا عػداد المعمومػات وتحميػؿ واسػتخداـ واالختبػار المصػادر وتمييػز الميمػة سػئمةاأل

 .العمميات والمنتج وتقييـ

 مصادر نوعية وتقييـ متعددة أشكاؿ في المعمومات واستعادة البحث استراتيجيات تطوير -3

 .اإلنترنت

 .المطموبة المعمومات لتحديد المناسبة االلكترونية المصادر توظيؼ -2
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 التصميم: السادس المعيار

 :عمع المعيار ىذا ويشتمؿ

 .اإلبداعية التأثيرات وتمييز لمتصميـ والوظيفية الجمالية المكونات تقييـ -0

 .التصميـ عمميات يةأىم واختبار اليندسي التصميـ يةأىم إدراؾ -4

 .المشكبلت لحؿ واالختراع واإلبداع البحث وتطبيؽ فيـ -3

 والتصميم العالم ع:الساب المعيار

 : عمع المعيار ىذا ويشتمؿ

 . الفيزيائية التقنيات واستخداـ اختيار عمع القدرة تطوير -0

 .المعموماتية التقنيات واستخداـ اختيار عمع القدرة تطوير -4

 .الوقت عبر الحيوية التكنولوجيا تغير كيفية فيـ تطوير -3
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 التربية  في لمتقنية الدولية الجمعية معايير

(International Society for Technology in Education –ISTE) 

 التربيػة فػي لمتقنيػة الدوليػة الجمعيػة معػايير التربيػة أف فػي لمتقنيػة الدوليػة وتػرى الجمعيػة

 توافرىػا الػبلـز األداء مؤشػرات عمػع منيػا ويستدؿ الحديثة, التقنية مجاؿ في معايير عمع تشتمؿ

 كافػة فػي التربيػة كميػات فػي والمػدرب ومربػي عمػـو الحاسػوب داريواإل الطالػب والمعمـػ لػدى

 ىي: معايير نماذج خمسة المعايير في ىذه إصدار المعمومات. وتـ تقنية مجاؿ في التخصصات

لمطػبلب ومعػايير  التربيػة تقنيػة لئلداريػيف, ومعػايير التربيػة تقنيػة لممعممػيف ومعػايير التربيػة تقنيػة

ومعػػايير الجمعيػػة الدوليػػة  نيػة التربيػػة لمربػػي عمػػـو الحاسػوب.تقنيػة التربيػػة لممػػدربيف, ومعػػايير تق

 موقػػػػع  (NETS( ىػػػػي النسػػػخة المحدثػػػػة واالطػػػار النيػػػػائي لمعػػػايير  (ISTEلمتقنيػػػة فػػػػي التربيػػػة 

 (.2102الجمعية الدولية لمتربية التكنولوجية, 

 وفيما يمي عرض لمعايير الجمعية الدولية لمتقنية في التربية لممعمميف والطبلب

 International Society for Technology in  لممعممـين: التربيـة تقنيـة معـايير

Education – standard  for  teacher , 2008) 

 التعمم والفيم واالبداع عند الطالب.ال: تسييل أو 

اظيار فيما صحيحا لمتقنيات لتسييؿ التعمـ والفيـ واالبداع عند الطالب وذلؾ باف يقـو المعمميف 

بتوفير بيئة مناسبة لتدريس وتعمـ التكنولوجيا مما يشجع الطالب عمع االبداع واالبتكار في 

  .مجاالت التكنولوجيا

 .التفكير اإلبداعي( نموذجاإلبداع  و  االبتكار تعزيز ودعـ  -0

وحػػؿ المحيطػػة بيـػ ومػػا بيػا مػػف مشػاكؿ تػػواجييـ  القضػايا فػي استكشػػاؼ إشػراؾ الطػػبلب -2

 التكنولوجية. والموارد دواتاأل ىذه المشاكؿ باستخداـ
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ة لمكشػػؼ وتوضػػيح الفيػـػ التعاونيػػ دواتتشػجيع الطالػػب عمػػع التفكيػػر وذلػػؾ باسػتخداـ األ -5

 ر وتخطيط وعمميات ابداع.التصوري لمطبلب مف تفكي

 بنػػػاء المعرفػػػػة نمػػػوذج  لوجػػػو وميػػػرىـ وجيػػػػا, والػػػزمبلء الطػػػبلب الػػػتعمـ مػػػػع فػػػي نخػػػراطاال -2

 .ة(التعاوني

 التصميم والتطوير التكنولوجيثانيا: 

ـ دمج األ ـ خبرات التعمـ و تقيي ـ المعمميف, وتطوير وتقيي ـ تصمي  دواتوذلؾ عف طريؽ تقيي

 والموارد وتطوير المعرفة والميارات والمواقؼ المحددة في المعايير .

التكنولوجيػة والمػوارد  دواتالتكيػؼ ذات الصػمة التػي تتضػمف األ أوتصػميـ خبػرات الػتعمـ  -1

بداعاتو.  لتعزيز تعمـ الطالب وا 

تطوير بيئات التعمـ الخصبة تكنولوجيا التي تمكف جميػع الطػبلب بالمشػاركة الفاعمػة فػي  -2

, وتقيػػيـ مػػا  األىػػداؼديػد تح دارة العمميػػة التعميميػة الخاصػػة بيـػ , وا  التعميميػة الخاصػػة بيـػ

 تحرزه مف تقدـ.

تخصػػػيص أنشػػػطة الػػػتعمـ لمعالجػػػة أنمػػػاط الػػػتعمـ المتنوعػػػة لػػػدى الطػػػبلب, واسػػػػتراتيجيات  -3

 والموارد التكنولوجية. دواتالعمؿ, وقدراتو باستخداـ األ

تتماشػع مػع  لممػتعمـ, المناسػبة الوسػيمة لتحديػد التقػويـ, فػي متعػددة تزويػد الطػبلب بطرقػاً  -4

 الػتعمـ أجػؿ مػف المعمومػات تقنيػة مصػادر ليسػتخدـ معػايير المحتػوى والتكنولوجيػا, 

 .واإلنتاجية واالتصاؿ

 ثالثا: عمميات التكنولوجيا والتعمم

عػػػالمي  يحمػػػؿ المعممػػػيف المعرفػػػة والميػػػارات ويقومػػػوا بالعمميػػػات المينيػػػة المبتكػػػرة فػػػي مجتمػػػع

 تكنولوجي.
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 ضاع تكنولوجية جديدة. أو  إلعإظيار الطبلقة في نظـ التكنولوجيا ونقؿ المعرفة الحالية  -0

والمػػوارد  دواتليػػاء األمػػور وأفػػراد المجتمػػع باسػػتخداـ األأو مػػع الطػػبلب والػػزمبلء و  التعػاوف -2

 التكنولوجية البلزمة لدعـ نجاح ابتكار وابداع الطالب.

 األقػػػػرافار ذات الصػػػمة عمػػػػع نحػػػو فعػػػاؿ لمطػػػػبلب, واآلبػػػاء, و توصػػػيؿ المعمومػػػات واألفكػػػػ -5

 باستخداـ تنسيقات ومجموعة متنوعة مف وسائؿ اإلعبلـ التكنولوجي.

التكنولوجيػػػا الحاليػػػة والناشػػػئة لتحديػػػد وتحميػػػؿ وتقيػػػيـ  دواتتسػػييؿ االسػػػتخداـ الفعػػػاؿ لػػػؤل -2

 واستخداـ مصادر المعمومات لدعـ البحوث والتعمـ.

  يا والمجتمعرابعا: التكنولوج

الثقافة  في المحمية والعالمية المجتمعيةالمسؤوليات القضايا و  فيـ مسؤولية المعمميف

  .المينية في ممارساتيا قانونيا وأخبلقييظيروف سموكا و  المتطورة التكنولوجية

بمػػػا فػػي ذلػػػؾ  والمعمومػػاتي فػػػي التكنولوجيػػا,األخبلقػػػي والقػػانوني و  األمػػػفاالسػػتخداـ تعمػػيـ  -0

 .بمصادرىاالوثائؽ الخاصة و , والممكية الفكرية حقوؽ الطبع والنشر احتراـ

 التػػػي تركػػز عمػػػع االسػػتراتيجيات باسػػتخداـجميػػع الدارسػػػيف المتنوعػػػة ل تمبيػػة االحتياجػػات -4

 .المبلئمة التكنولوجية والموارد دواتاأل إلعالوصوؿ العادؿ  توفير المتعمـ

اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا ب ذات الصػػػمة المسػػػؤولةالتفػػػاعبلت االجتماعيػػػػة  آدابنمػػػوذج تعزيػػػز  -3

 مػف خػبلؿ االنخػػراطالػوعي العػالمي و  الثقػافي التفػاىـتصػميـ نمػوذج وتطػوير و  المعمومػات

العصػػػر  وتعػػػاوف االتصػػػاؿ أدوات باسػػتخداـ الثقافػػػات األخػػػرى مػػفالطػػػبلب مػػع الػػػزمبلء و 

 التكنولوجي.
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  والقيادة النمو الميني خامسا: االنخراط في

تظير و  الممارسة المينيةب وذلؾ التعمـ مدى الحياة عمع استمرار تحسيف المعمميفيعمؿ 

والموار  دواتتعزيز االستخداـ الفعاؿ لؤل مف خبلؿالمجتمع و  المينية في المدرسة القيادة

  .التكنولوجية

 اإلبداعيػػػػػػػة التطبيقػػػػػػات الستكشػػػػػػاؼ المحميػػػػػػة والعالميػػػػػػة مجتمعػػػػػػات الػػػػػػتعمـ المشػػػػػػاركة فػػػػػػي -0

 .تعمـ الطمبة لتحسيف التكنولوجية

القيػػادة تظيػػر مػػف خػػبلؿ رؤيػػة نشػػر التكنولوجيػػا والمشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرارات المشػػػتركة  -4

 .اآلخريفوبناء المجتمع وتطوير الميارات القيادية والتكنولوجية مع 

االسػتخداـ  لجعػؿ عمػع أسػاس منػتظـتعكس الممارسة المينيػة التي  تقييـ البحوث الحالية -3

 .تعمـ الطمبة دعـ في القائمة والناشئةالتكنولوجية  والموارد دواتالفعاؿ لؤل

 .المجتمعو المدرسة في مينة التدريس الذاتي ل والتجديدحيوية فعالية و  في المساىمة -2

 International Society for Technology in) لمطـالب: التربيـة تقنيـة معـايير

Education- standard for student , 2007) 

 االبداع واالبتكارال: أو 

 األساسػػػػػية المنتجػػػػػات والعمميػػػػػات وتطػػػػػوير, المعرفػػػػة, وبنػػػػػاء بػػػػػالتفكير اإلبػػػػػداعي يقػػػػـو الطػػػػػبلب

 .التكنولوجيا المبتكرة باستخداـ

 جديدة. عممياتومنتجات و أفكار  لتوليد الموجودة تطبيؽ المعرفة -0

 .المجموعة أوتعبير عف الشخصية كوسيمة لم األساسيةإنشاء العمميات  -2

 القضايا المعقدة.و  األنظمة الستكشاؼ والمحاكاة النماذج استخداـ -5

 .المتوقعةاالحتماالت تحديد االتجاىات و  -2
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 االتصال التكنولوجية أدواتثانيا: 

 التعمـ الفردي, لدعـ تعاونيالعمؿ بشكؿ التكنولوجي و  تواصؿال وبيئات اإلعبلـ استخداـ

  .اآلخريف مف التعمـ في المساىمةو 

ونشػر الخبػػرات  التعػاوفو  لمتفاعػػؿسػائؿ اإلعػبلـ وو  البيئػات مجموعػة متنوعػة مػػف توظيػؼ -0

 والخبراء. األقرافالتكنولوجية مع 

اسػتخداـ مجموعػػة متنوعػة مػػف وسػػائؿ االعػبلـ إليصػػاؿ المعمومػػات واالفكػار بشػػكؿ فعػػاؿ  -2

 لممجتمع.

الثقافػػات  مػػف مػػع المتعممػػيف مػػف خػبلؿ االنخػػراطالػػوعي العػػالمي و  الثقػػافي التفػػاىـ تطػوير -5

 .األخرى

 .المشروع مشاكؿ وحؿ األساسيةالعمميات  إلنتاج مجموعات في المساىمة -2

  البحث التكنولوجي أدواتثالثا: 

ـ و  لجمع يطبؽ الطبلب الوسائؿ التكنولوجية   .المعموماتاستخداـ وتقيي

 .التحقيؽ لتوجيو استراتيجيات خطة -0

 المصادر المختمفة. استخداـ التكنولوجيا لتحديد وتقويـ المعمومات مف -2

تقػػػويـ واختيػػػار مصػػػػادر المعمومػػػات الجديػػػػدة وابػػػداع تكنولوجيػػػػا مبلئمػػػة مبنيػػػػة عمػػػع ميػػػػاـ  -5

 .محددة

 التكنولوجية لمعالجة البيانات ونتائج التقرير. دواتاستخداـ األ -2

 

  االنتاج التكنولوجية أدواترابعا: 
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دارة لتخطيط و  التفكير الناقد ميارات الطبلب استخداـ جراء البحوث, وا  حؿ , المشاريعا 

 .المبلئمة التكنولوجية والموارد دواتاأل باستخداـاتخاذ قرارات مستنيرة و  المشاكؿ,

 .لمتحقيؽكبيرة  أسئمةو  المشاكؿ تحديد وتعريؼ -0

دارة -2  .لوضع الحموؿ األنشطة تخطيط وا 

 اتخاذ القرارات. أو لتحديد الحموؿ جمع وتحميؿ البيانات -5

 حموؿ بديمة الستكشاؼجيات نظر متنوعة وو  عمميات متعددة استخداـ -2

  التكنولوجيا والمجتمعخامسا: 

ـ الطبلب عمع فيـ  ذات الصمة بالتكنولوجياالمجتمعية والثقافية و  القضايا اإلنسانية يقو

  .القانوني واألخبلقي السموؾ وممارسة

 .والتكنولوجيا لممعموماتاالستخداـ المسؤوؿ و , والقانونيةة األمنالممارسة و  الدعوة -0

 .واإلنتاجية, والتعمـ, التعاوف التكنولوجيا التي تدعـ استخداـ موقفا ايجابيا تجاه يحمؿ -2

 .التعمـ مدى الحياة المسؤولية الشخصية عف إثبات -5

 الساسيةطبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات سادسا: 

 األساسيةالعمميات والنظـ و  التكنولوجيا لممفاىيـ الفيـ السميـ إثبات

 .األنظمةفيـ طبيعة العمميات التكنولوجية و  -0

 .ومثمر بشكؿ فعاؿ التطبيقات اختيار واستخداـ -2

 .النظـ والتطبيقات استكشاؼ -5

 .تقنيات جديدةتعمـ ل الحالية نقؿ المعرفة -2
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مقـررات التربيـة  تقـويم عمميـة فـي الباحـث اسـتخدميا التـي معـايير الثقافـة التكنولوجيـة

 :التكنولوجية الثالثة

 موقػع الجمعيػة الدوليػة لمتربيػة  ((ICDLالمعايير الخاصة بمقرر مقدمة في استخدام الحاسوب 

 :(2102التكنولوجية, 

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

 يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا الحاسوب 

  وحدود مصادر تكنولوجيا الحاسوب المعاصرة إمكاناتيعرؼ 

  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقيـ 

  الحمايػػػػة والقضػػػاء عمػػػػع المشػػػكمة باسػػػػتخداـ وسػػػائؿ متقدمػػػػة  أسػػػاليبيطبػػػؽ بشػػػػكؿ دوري

 بسرعة ودقة وكفاءة

 الحاسوبية األنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 

  الحاسوبيصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا 

  والحماية في تكنولوجيا الحاسوب األمف أنواعيذكر 

  الحاسوب بالتكنولوجيا أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط 

  لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا الحاسوب أمثمةيذكر 

 الناتجة بعد التحكـ في نظاـ تكنولوجيا الحاسوب مثمةيوضح األ 

  عالية الحاسوب عممية فحص وخدمة لمنظاـ بدقة أجيزةف صيانة أيدرؾ 

 يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا والحاسوب 

 لمحاسوب المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 

 البرمجية لمحاسوب المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 
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 الحاسوب تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 

 يعرؼ طرؽ استخداـ المرافؽ المتقدمة لتكنولوجيا الحاسوب 

  يتعػػػرؼ عمػػػػع طػػػػرؽ تعريػػػػؼ المكونػػػػات الماديػػػػة والبرمجيػػػػة ومشػػػػاكؿ الحاسػػػػوب المتقدمػػػػة

 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتباستخداـ المساعدة عبر 

  اآلخريفوتجارب  اإلنترنتيقـو المكونات المادية والبرمجية باستخداـ 

  رب وتجػا اإلنترنػتيحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ الحاسػوب باسػتخداـ

 اآلخريف

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع

  فػي  أخبلقيػةوميػر  أخبلقيػةيقػيـ امكانيػة ظيػور تقنيػات تكنولوجيػا الحاسػوب السػتخدامات

 الثقافة والمجتمع

 الممكيػة حقػوؽ تكنولوجيػا الحاسػوب الحتػراـ أنظمػة صػبلحيات اسػتخداـ كيفيػة يوضػح 

 النظاـ في المتضمنة

 الحاسوب برمجيات تكنولوجيا تشغيؿ برخصة المقصود عمع يتعرؼ 

 لتكنولوجيا الحاسوب األخبلقي مير االستخداـ نتائج يوضح 

 لتكنولوجيا الحاسوب مير األخبلقي االستخداـ تكاليؼ يوضح 

  تكنولوجيا الحاسوب مف المستخدـ مير األخبلقي أنظمةيعرؼ كيفية حماية 

 الحاسوب تكنولوجيا باستخداـ المتعمقةالخصوصية(  القانونية, ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد 

 عمييا والحصوؿ المعمومات نقؿ في

 الحاسوب في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 

 يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا الحاسوب 
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  واالنتاج التعاوفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الحاسوب عمع 

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 

 المكونات  -يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الحاسوب مثؿ   المكونات المادية لمحاسوب

 –برنػػػامج المػػػػودؿ  –البريػػػد االلكترونػػػػي  – اإلنترنػػػت –الممفػػػػات  –البرمجيػػػة لمحاسػػػوب 

 قاعدة البيانات (  –لكترونية اإل الجداوؿ –العروض التقديمية  –معالجة النصوص 

  المكونات  -دات ومعدات تكنولوجيا الحاسوب مثؿ   المكونات المادية لمحاسوبيعي مفر

 –برنػػػامج المػػػػودؿ  –البريػػػد االلكترونػػػػي  – اإلنترنػػػت –الممفػػػػات  –البرمجيػػػة لمحاسػػػوب 

 لكترونية ( اإل الجداوؿ –العروض التقديمية  –معالجة النصوص 

 عض في النظاـتتصؿ المكونات البرمجية لمحاسوب مع بعضيا الب كيؼ يوضح 

 المتاحة التقنيات بعض باستخداـ ما يتصؿ بالحاسوب يحدد 

 المتعمقة بالحاسوب واستخداماتيا دواتاأل عمع يتعرؼ 

 تقنيات متقدمة الحاسوب باستخداـ تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 

 األنظمػةفي تصاميـ  تكنولوجيا الحاسوب والخبراء ومستخدمي األفراد مع مشاريع يطبؽ 

 المتقدمة لمحاسوب

 الحاسوب تكنولوجيا أنظمة تواجو التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 

  أدواتوالخبػػػراء والمسػػػتخدميف العػػػاديف ومسػػػػتخدمي  األقػػػرافة مػػػع تعاونيػػػيخطػػػط مشػػػاريع 

 قميمي والدوليالمحمي واإلفادة المجتمع ا  االتصاؿ المتقدمة لدعـ الحاسوب و 

  أدواتوالخبػػػػراء والمسػػػتخدميف العػػػػاديف ومسػػػػتخدمي  األقػػػػرافة مػػػع تعاونيػػػػيطبػػػؽ مشػػػػاريع 

 قميمي والدوليفادة المجتمع المحمي واإلا  االتصاؿ المتقدمة لدعـ الحاسوب و 
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 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 

 الوكيػػػػؿ  -نمػػػػاذج عالميػػػة -يعػػػرؼ كيػػػؼ يحػػػػدد ويختػػػار مصػػػادر تكنولوجيػػػػة  نظػػـػ خبيػػػرة

 محاكاة( متقدمة تناسب مواضيع الحاسوب المختارة -الذكي

 يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية تناسب مواضيع الحاسوب المختارة 

  البحث عمع مواضيع الحاسوب أسئمة أويصيغ الفرضيات 

  يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 

  لمعالجة البيانات ونتائج التقاريرينشئ قاعدة بيانات 

  البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات 

  اتصػػػػػػػاالت تكنولوجيػػػػػػة ومصػػػػػػػادر لتجميػػػػػػػع  أدواتيختػػػػػػار ويسػػػػػػػتخدـ معمومػػػػػػات مبلئمػػػػػػػة و

 المعمومات 

 يحمؿ المعمومات  

 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 

 المحور السادس: التصميم

 االحتياجات لسد المستخدـ لمحاسوب في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ 

 جراءات خطوات يصؼ  الحاسوب نظمةالتصميـ أل عممية وا 

 المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ الحاسوب أنظمة يطور 

 حاجات المجتمع تمبي التي المتعمقة بالحاسوب والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ 

 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ الحاسوب تكنولوجيا تصميـ يقيـ 

 الحاسوب أنظمة لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 

 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الحاسوب تكنولوجيا تصميمات يراجع 
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 نظاـ الحاسوب حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 

 يوضح مشاكؿ الحاسوب خبلؿ التجربة 

 يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا الحاسوب 

  البرمجية لتكنولوجيا الحاسوبيحمؿ مشاكؿ المكونات 

 صحيحة بصورة المختمفة والحماية األمف أنظمة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 

 تكنولوجيا الحاسوب مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا

 عمميات الحاسوب تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 

 في الحاسوب المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 

  ساسية في الحاسوبأيذكر عمميات تكنولوجية 

 تكنولوجيا الحاسوب وخصائص بنية يصؼ 

 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 

 الحاسوب تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ 

 الحاسوب تكنولوجيا نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار 

 تكنولوجيا الحاسوب نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 
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 :(2102 موقع الجمعية الدولية لمتربية التكنولوجية,  الصناعي المنالمعايير الخاصة بمقرر 

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

  الصناعي األمفيصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا 

  الصناعي المعاصرة األمفوحدود مصادر تكنولوجيا  إمكاناتيعرؼ 

  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقيـ 

  الوقاية والقضاء عمع المشكمة باستخداـ وسائؿ متقدمة بسرعة  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري

 ودقة وكفاءة

 الحماية واألماف أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 

  الصناعي األمفيصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا 

  الصناعي األمفوالحماية في تكنولوجيا  األمف أنواعيذكر 

  الصناعي بالتكنولوجيا األمف أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط 

  الصناعي األمفلمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا  أمثمةيذكر 

 الصناعي األمفبعد التحكـ في نظاـ تكنولوجيا الناتجة  مثمةيوضح األ 

  الصناعي عممية فحص وخدمة النظاـ بدقة عالية األمف أجيزةف صيانة أيدرؾ 

  الصناعي األمفيصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا و 

 الصناعي األمفلتكنولوجيا  المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 

 الصناعي األمف البرمجية لتكنولوجيا المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 

 الصناعي األمف تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 

  اصناعي األمفيعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ تكنولوجيا 

  الصناعي المتقدمة  األمفيتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ 
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 يقـو المكونات المادية والبرمجية 

 الصناعي األمفحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ ي 

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع

  ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا  أخبلقيةومير  أخبلقيةالصناعي الستخدامات  األمفيقي

 في الثقافة والمجتمع

 حقػوؽ الصػناعي الحتػراـ األمػفتكنولوجيػا  أنظمػة صػبلحيات اسػتخداـ كيفيػة يوضػح 

 النظاـ في المتضمنة الممكية

 الصناعي األمفلتكنولوجيا  مير األخبلقي االستخداـ نتائج يوضح 

  الصناعي مف المستخدـ مير األخبلقي األمفتكنولوجيا  أنظمةيعرؼ كيفية حماية 

 الصناعي األمفتكنولوجيا  مجاؿ في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 

  الصناعي األمفيحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا 

  واالنتاج التعاوفالصناعي عمع  األمفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا 

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 

  معػدات حمايػة  -الصناعي مثؿ   المبلبس الواقية األمفيعي مفردات ومعدات تكنولوجيا

معػدات حمايػة اليػديف  –معدات حماية الجياز التنفسي  –معدات حماية السمع  –الرأس 

 احزمة االماف (  –معدات حماية الوجو والعينيف  –معدات حماية القدميف  –

 ظاـتتصؿ المكونات البرمجية لؤلمف الصناعي مع بعضيا البعض في الن كيؼ يوضح 

 المتاحة التقنيات بعض باستخداـ الصناعي األمف يحدد 

 الصناعي واستخداماتيا األمفالمتعمقة ب دواتاأل عمع يتعرؼ 

 تقنيات متقدمة الصناعي باستخداـ األمف تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 
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 فػي  الصػناعي األمػفتكنولوجيػا  والدولػة ومسػتخدمي والخبػراء األفػراد مػع مشػاريع يطبػؽ

 المتقدمة لؤلمف الصناعي األنظمةتصاميـ 

 األمػف تكنولوجيػا أنظمػة تواجػو التػي المشػكبلت لحػؿ الناقػد التفكيػر ميػارات يسػتخدـ 

 الصناعي

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 

  أدواتوالخبػػػراء والمسػػػتخدميف العػػػاديف ومسػػػػتخدمي  األقػػػػرافة مػػػع تعاونيػػػيخطػػػط مشػػػاريع 

 فادة المجتمع المحمي واالقميمي والدوليا  الصناعي و  األمفاالتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ 

  أدواتوالخبػػػػراء والمسػػػػتخدميف العػػػػاديف ومسػػػػتخدمي  األقػػػرافة مػػػػع تعاونيػػػػيطبػػػؽ مشػػػػاريع 

 الصناعي وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي األمفاالتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ 

 البحث التكنولوجي أدوات المحور الخامس:

 الوكيػػػػؿ  -نمػػػػاذج عالميػػػة -يعػػػرؼ كيػػػؼ يحػػػػدد ويختػػػار مصػػػػادر تكنولوجيػػػة  نظػػػـػ خبيػػػرة

 الصناعي المختارة األمفمحاكاة( متقدمة تناسب مواضيع  -الذكي

  الصناعي المختارة األمفيعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية متقدمة تناسب مواضيع 

  الصناعي األمفالبحث عمع مواضيع  أسئمة أويصيغ الفرضيات 

  يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 

 ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 

  البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات 

  اتصػػػػػػاالت تكنولوجيػػػػػػػة ومصػػػػػػػادر لتجميػػػػػػػع  أدواتيختػػػػػػار ويسػػػػػػػتخدـ معمومػػػػػػػات مبلئمػػػػػػػة و

 المعمومات 

 تيحمؿ المعموما  
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 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 

 المحور السادس: التصميم

 االحتياجات لسد المستخدـ الصناعي األمف مجاؿ في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ 

 جراءات خطوات يصؼ  الصناعي األمف أنظمةلتصميـ  عممية وا 

 المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ الصناعي األمف أنظمة يطور 

 حاجات المجتمع تمبي التي الصناعي األمفالمتعمقة ب والخدمات المنتجات وتحسف يصمـ 

 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ الصناعي األمف تكنولوجيا تصميـ يقيـ 

 الصناعي األمف مجاؿ في الحماية أنظمة لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 

 تطويرىا وطرؽ المتقدمة الصناعي األمف تكنولوجيا تصميمات يراجع 

 الصناعي األمفنظاـ  حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 

  الصناعي خبلؿ التجربة األمفيوضح مشاكؿ 

  الصناعي األمفيحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا 

  الصناعي األمفيحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية لتكنولوجيا 

 صحيحة بصورة المختمفة والحماية األمف أنظمة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 

 الصناعي األمفتكنولوجيا  مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا

 الصناعي األمف عممية تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 

 الصناعي األمف في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 

  الصناعي  األمفيذكر عمميات تكنولوجية اساسية في 

 الصناعي األمفتكنولوجيا  وخصائص بنية يصؼ 
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 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 

 الصناعي األمف تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ 

 الصناعي األمفتكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار 

 الصناعي األمفتكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 

 :(2102 موقع الجمعية الدولية لمتربية التكنولوجية,  المعايير الخاصة بمقرر مبادئ الكيرباء

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

  الكيرباءيصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا 

  وحدود مصادر تكنولوجيا الكيرباء المعاصرة إمكاناتيعرؼ 

  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقيـ 

  الوقاية والقضاء عمع المشكمة باستخداـ وسائؿ متقدمة بسرعة  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري

 ودقة وكفاءة

 الكيرباء أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 

  تكنولوجيا الكيرباءيصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير 

 يذكر مفردات مبادئ الكيرباء في تكنولوجيا الكيرباء 

  الكيرباء بالتكنولوجيا أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط 

  لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا الكيرباء أمثمةيذكر 

 الناتجة بعد التحكـ في نظاـ تكنولوجيا الكيرباء مثمةيوضح األ 

  وخدمة لمنظاـ بدقة عاليةالكيرباء عممية فحص  أجيزةف صيانة أيدرؾ 

 يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا والكيرباء 

 لتكنولوجيا الكيرباء المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 
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 الكيرباء البرمجية لتكنولوجيا المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 

 الكيرباء مجاؿ في التكنولوجيا مصادر يطبؽ 

  التكنولوجيا بمجاؿ الكيرباءيعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ 

  يتعػػػػرؼ عمػػػػع طػػػػرؽ تعريػػػػؼ المكونػػػػػات الماديػػػػة والبرمجيػػػػة ومشػػػػاكؿ الكيربػػػػاء باسػػػػػتخداـ

 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتالمساعدة عبر 

  اآلخريفوتجارب  اإلنترنتيقـو المكونات المادية والبرمجية باستخداـ 

 وتجػػارب  اإلنترنػتسػتخداـ يحػؿ مشػاكؿ المكونػات الماديػػة والبرمجيػة ومشػاكؿ الكيربػػاء با

 اآلخريف

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع

  فػػي  أخبلقيػػةوميػػر  أخبلقيػةيقػيـ امكانيػػة ظيػػور تقنيػات تكنولوجيػػا الكيربػػاء السػػتخدامات

 الثقافة والمجتمع

 الممكيػة حقػوؽ تكنولوجيػا الكيربػاء الحتػراـ أنظمػة صػبلحيات اسػتخداـ كيفيػة يوضػح 

 النظاـ في المتضمنة

 لتكنولوجيا الكيرباء مير األخبلقي االستخداـ نتائج يوضح 

 يعرؼ كيفية حماية نظاـ تكنولوجيا الكيرباء مف المستخدـ مير األخبلقي 

 تكنولوجيا الكيرباء مجاؿ في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 

 يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا الكيرباء 

 واالنتاج التعاوفوجيا الكيرباء عمع يناقش كيفية تأثير تكنول 
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 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 

 يعػػػي مفػػػردات ومعػػػدات تكنولوجيػػػا الكيربػػػػاء مثػػػؿ   الترميػػػز العممػػػي والترميػػػز اليندسػػػػي- 

 –الدائرة الكيربية  –الجيد الكيربي والتيار  –الكيربية  المقاومات –الموصبلت والعوازؿ 

 -المتنػػػػػػػػػػػػػػاوبالتيػػػػػػػػػػػػػػار  -المواسػػػػػػػػػػػػػػعات والممفػػػػػػػػػػػػػػات –قػػػػػػػػػػػػػػانوف كيرشػػػػػػػػػػػػػػوؼ  –ـ أو قػػػػػػػػػػػػػانوف 

 المحوالت (  -الكيرومغناطيسية

 تتصؿ المكونات البرمجية والمادية لمكيرباء مع بعضيا البعض كيؼ يوضح 

 المتاحة التقنيات بعض باستخداـ مبادئ الكيرباء يحدد 

 المتعمقة بالكيرباء واستخداماتيا دواتاأل عمع يتعرؼ 

 تقنيات متقدمة الكيرباء باستخداـ تكنولوجيا نظاـ ودقة رعةس يطور 

 فػي تصػاميـ مبػادئ  تكنولوجيػا الكيربػاء ومسػتخدمي والخبػراء األفػراد مػع مشػاريع يطبػؽ

 الكيرباء

 الكيرباء تكنولوجيا تواجو التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 

  أدواتوالخبػػػراء والمسػػػتخدميف العػػػاديف ومسػػػػتخدمي  األقػػػػرافة مػػػع تعاونيػػػيخطػػػط مشػػػاريع 

 االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي

  أدواتوالخبػػػػراء والمسػػػػتخدميف العػػػػاديف ومسػػػػتخدمي  األقػػػرافة مػػػػع تعاونيػػػػيطبػػػؽ مشػػػػاريع 

 الكيرباء وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 

 الوكيػػػػؿ  -نمػػػػاذج عالميػػػة -يعػػػرؼ كيػػػؼ يحػػػػدد ويختػػػار مصػػػػادر تكنولوجيػػػة  نظػػػـػ خبيػػػرة

 محاكاة( متقدمة تناسب مواضيع الكيرباء المختارة -الذكي
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  الكيرباء المختارةيعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية تناسب مواضيع 

  البحث عمع مواضيع مبادئ الكيرباء أسئمة أويصيغ الفرضيات 

  يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 

 ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 

  البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات 

  يػػػػػػػة ومصػػػػػػػادر لتجميػػػػػػػع اتصػػػػػػاالت تكنولوج أدواتيختػػػػػػار ويسػػػػػػػتخدـ معمومػػػػػػػات مبلئمػػػػػػػة و

 المعمومات 

 يحمؿ المعمومات 

 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 

 المحور السادس: التصميم

 االحتياجات لسد المستخدـ الكيرباء مجاؿ في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ 

 جراءات خطوات يصؼ  التصميـ لمبادئ الكيرباء عممية وا 

 المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ مبادئ الكيرباء يطور 

 حاجات المجتمع تمبي التي المتعمقة بمبادئ الكيرباء والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ 

 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميـ يقيـ 

 مجػاؿ فػي الػدوائر الكيربيػة والمغناطيسػية لتصػاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 

 مبادئ الكيرباء

 وطرؽ تطويرىا المتقدمة مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميمات عيراج 

 مبادئ الكيرباء حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 

 يوضح مشاكؿ مبادئ الكيرباء خبلؿ التجربة 
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 يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء 

 يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء 

 صحيحة بصورة المختمفة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 

 تكنولوجيا الكيرباء مع التعامؿ في المطبقة المبادئ يحدد 

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا

 مبادئ الكيرباء تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 

 مبادئ الكيرباء في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 

 ادارة  -يػػػػػذكر عمميػػػػػػات تكنولوجيػػػػػػة اساسػػػػػػية فػػػػػي مبػػػػػػادئ الكيربػػػػػػاء مثػػػػػػؿ  ادارة العمميػػػػػػات

 البرمجية( أواضافة وازالة المكونات المادية  -المعمومات

 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء وخصائص بنية يصؼ 

 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 

 الكيرباء ياالحماية لتكنولوج أنظمة عمي يتعرؼ 

 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات يختار 

وىػي التكنولوجيػا والتربيػة  ,االطػار النظػري االربعػة محػاوروفي ضوء ما سبؽ دراسػتو مػف 

وتجػػارب البمػػداف فػػي التربيػػة  ومحػػاوالتالتكنولوجيػػة, والتكنولوجيػػا والمنػػاىج الفمسػػطينية, ونمػػاذج 

في  محاورفاف الباحث يرى انو استفاد كثيرا مف ىذه ال التكنولوجية, والثقافة التكنولوجية ومعاييرىا

قائمػػة المعػػايير التػػي اعتمػػدىا فػػي دراسػتو فػػي تقػػويـ مقػػررات التربيػػة التكنولوجيػػة فػػي وبنػػاء اعػداد 

ث يػرى اف الثقافػػة التكنولوجيػة مصػػطمح متعػػدد الكميػة الجامعيػػة لمعمػـو التطبيقيػػة, حيػث اف الباحػػ

االبعػاد ويحتػػوي عمػع البعػػد المعرفػي والبعػػد الميػاري والبعػػد الخػاص باالتجاىػػات وعميػو تػـػ وضػػع 

واسػػػتفاد الباحػػث مػػػف المعػػايير الدوليػػػة لمثقافػػػة  معػػايير الثقافػػػة التكنولوجيػػة فػػػي ضػػوء ىػػػذه االبعػػاد
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الباحث استفاد مف النقمة النوعية في  أيضا. و بالدراسة التكنولوجية في بناء قائمة المعايير الخاصة

التكنولوجيا والتربية التكنولوجية حيػث وظفيػا فػي اعػداد قائمػة المعػايير التػي اعتمػد عمييػا الباحػث 

وتجػػارب البمػداف فػي التربيػة التكنولوجيػػة  ومحػاوالتفػي دراسػتو وكػذلؾ الباحػث اسػػتفاد مػف نمػاذج 

ىػػػذا المجػػػاؿ وبالتػػالي سػػػيمت لػػو التعامػػػؿ مػػع تجربػػػة الكميػػػة  لمباحػػػث تجػػارب سػػػابقة فػػي فأعطػػت

الجامعيػة لمعمػػـو التطبيقيػة فػػي مجػاؿ التربيػػة التكنولوجيػػة واسػتفاد الباحػػث مػف عبلقػػة التكنولوجيػػا 

بالمنػاىج الفمسػػطينية وعميػػو وضػعت لمباحػػث تصػػورا عػػف عبلقػة التكنولوجيػػا بػػالمقررات الجامعيػػة 

 استو.التي جعؿ منيا الباحث عينة لدر 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

الباحػػػث فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ عػػػرض الدراسػػات السػػػابقة التػػػي تتعمػػػؽ بموضػػػوع الدراسػػػة  تنػػاوؿ

 سػػػػاليباأل إلػػػعتيػػػا ىػػػذه الدراسػػػات, والتعػػػرؼ تناولالموضػػػوعات التػػػي  أىػػـػالحاليػػػة لموقػػػوؼ عمػػػع 

 إلػعواالجػراءات التػي تبنتيػا, والنتػائج التػي توصػمت الييػا, وقػد صػنؼ الباحػث الدراسػات السػابقة 

 محوريف رئيسيف ىما:

 مناىج ومقررات التربية التكنولوجية. وتقويم اًل: دراسات اىتمت بتحميلأو 

 ثانيًا: دراسات اىتمت بالثقافة الحاسوبية والتكنولوجية.
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 لوالمحور ال اًل: دراسات أو 

 دراسات اىتمت بتحميل وتقويم مناىج ومقررات التربية التكنولوجية.

 (2012دراسة )النحال, 

تقػػػويـ مقػػرر تكنولوجيػػا المعمومػػات لممرحمػػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء معػػػايير  إلػػعىػػدفت الدراسػػة 

الجػػػودة العالميػػػػة وذلػػػؾ مػػػػف خػػػبلؿ الكشػػػػؼ عػػػػف مػػػدى تػػػػوافر معػػػايير الجػػػػودة العالميػػػة فػػػػي مقػػػػرر 

تكنولوجيػػػا المعمومػػػات لممرحمػػػػة الثانويػػػة وتمثمػػػػت مشػػػكمة البحػػػث فػػػػي السػػػؤاؿ الرئيسػػػػي, مػػػا مػػػػدى 

ممرحمة الثانوية لمعايير الجودة العالمية. وقد استخدـ الباحث تضميف مقرر تكنولوجيا المعمومات ل

المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي وقػػػد تكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف كتػػػاب تكنولوجيػػػا المعمومػػػات لمصػػػؼ 

اظيػار  إلػعالحادي عشر وكتاب تكنولوجيا المعمومات لمصؼ الثاني عشػر وقػد توصػمت الدراسػة 

لمصؼ الحادي عشر عدـ توازف النسب المئوية لتكرارات نتائج تحميؿ مقرر تكنولوجيا المعمومات 

المعػػػايير حيػػػػث كانػػػت نسػػػػبة التػػػوافر المئويػػػػة لكػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػف اجمػػػػالي المعػػػايير كالتػػػػالي: مجػػػػاؿ 

%( ومجػاؿ المحتػوى التعميمػي حصػؿ عمػع 66.26التعميمية حصػؿ عمػع نسػبة تػوافر   األىداؼ

ـ حصؿ عمع نسبة تو 62.44نسبة توافر   %(. كما أظيرت نتائج 86.16افر  %( ومجاؿ التقوي

تحميؿ مقرر تكنولوجيا المعمومات لمصؼ الثاني عشر عدـ توازف النسب المئوية لتكرار المعايير, 

 األىػػػػداؼحيػػػث كانػػػت نسػػػبة التػػػػوافر المئويػػػة لكػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػف اجمػػػالي المعػػػػايير كالتػػػالي: مجػػػاؿ 

مي حصؿ عمع نسبة توافر %( ومجاؿ المحتوى التعمي65.26التعميمية حصؿ عمع نسبة توافر  

%( ومجػػاؿ 42.26%( ومجػاؿ األنشػطة التعميميػػة التعمميػة حصػؿ عمػػع نسػبة تػوافر  66.64  

 %( .66.60التقويـ حصؿ عمع نسبة توافر  
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 (2010, الحناويدراسة )

بػػراز دور كتػاب تكنولوجيػا المعمومػػات المقػرر عمػػع طمبػة الصػػؼ إ إلػعىػدفت ىػذه الدراسػػة 

الثػاني عشػر فػػي اكسػاب الطمبػػة بعػض المعػايير العالميػػة لتكنولوجيػا المعمومػػات ولتحقيػؽ أىػػداؼ 

 ISTEقائمة بالمعايير العالمية   ووظفتالدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي 

ة لتكنولوجيػا التعمػػيـ حيػث تكونػت القائمػة فػي صػيغتيا النيائيػػة عػداد الجمعيػة الدوليػإ ( مػف 2007

معػػػػايير لكػػػػؿ محػػػػور, وتػػػـػ تحميػػػػؿ مقػػػػرر  (2 بواقػػػػع  محػػػػاور (6 معيػػػػارا موزعػػػػة عمػػػػع  (22 مػػػف 

تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة لتكنولوجيػػا المعمومػػات وصػػمـ الباحػػث اختبػػػارا 

أف نتػائج تحميػؿ مقػرر  إلعتحصيميا لممعايير العالمية لتكنولوجيا المعمومات وقد توصمت الدراسة 

نولوجيا المعمومات عدـ توازف النسب المئويػة تكنولوجيا المعمومات في ضوء المعايير العالمية لتك

, التعػػػػاوفو  التواصػػػػؿتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات العالميػػػػة   االبداعيػػػػة واالسػػػػتحداث,  محػػػػاورلتكػػػػرارات 

البحػػث وسػػػبلمة المعمومػػػة, التفكيػػر النقػػػدي وحػػػؿ المشػػػكبلت واتخػػاذ القػػػرارات, المواطنػػػة الرقميػػػة, 

اسة لمدور الضعيؼ لمقرر تكنولوجيا المعمومات في مفاىيـ العمميات التكنولوجية (. وتوصمت الدر 

عامػؿ الجػنس   ذكػور, انػػاث(  إلػػعاكسػاب الطمبػة المعػايير العالميػػة لتكنولوجيػا المعمومػات يعػزى 

 لصالح االناث.

 (2010دراسة )المصدر, 

فػي  تضػمينيا الواجػب التكنولوجيػا فػي التفكيػر ميػارات أىـػ تحديػد إلػع الرسػالة ىػذه ىػدفت

التكنولوجيػا  كتػاب فػي تضػمينيا مػدى عػف والكشػؼ األساسػي, العاشػر لمصػؼ التكنولوجيػا كتػاب

ميػارات  اختبػار اسػتخداـ طريػؽ عػف الميػارات لتمػؾ الطمبػة اكتساب مدى ومعرفة العاشر, لمصؼ

 التفكيػر ميػارات مػا :التػالي الرئيس السؤاؿ في الدراسة مشكمة وتحددت التكنولوجيا.  في التفكير

 اكتسػاب مػدى ومػا األساسػي؟ العاشػر لمصػؼ التكنولوجيػا كتػاب فػي المتضػمنة التكنولوجيػا فػي
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تحميؿ  أداةواستخدمت الباحثة  التحميمي, الوصفي المنيج باستخداـ الباحثة ليا؟ وقد قامت الطمبة

الباحثػة قامػت  أيضػاميػارة, و  (02 (تشػمؿ التحميػؿ( أداةلمقائمػة   النيائيػة المحتوى وكانت الصػورة

 كتاب الدراسة عينة فقرة, وشممت) 21 (يضـ التكنولوجيا, في التفكير ميارات لقياس اختبار ببناء

 المدارس مف وطالبة طالباً  (606(فبمغت  الطمبة عينة أما األساسي, العاشر لمصؼ التكنولوجيا

 الوسطع. لمديرية التابعة

      تشػمؿ التكنولوجيػا فػي التفكيػر ميػارات قائمػة التاليػة: أف النتػائج إلػع الدراسػة توصػمت وقػد

 عػدـ التكنولوجيػا, فػي التفكيػر ميػارات ضػوء فػي تحميػؿ المحتػوى, نتػائج وأظيػرت ( ميػارة,02 

 التحميؿ, التفسير, المبلحظة, : (التالية التكنولوجي التفكير لتكرارات ميارات المئوية النسب توازف

 االسػتنتاج, الػتحكـ, و الضػبط الػربط, ومػات,المعم توليػد التنبػؤ, التركيػب, التصػميـ, المقارنػة,

%, 6622%, 06608%, 0686%, 02600%, 22626%, 2864عمع الترتيب   وىي )التقييـ

 متوسػط أف الدراسػة ضحتأو %(. و %2622, %2642, %4622, %5686, %2624, 2624

 سػابقة دراسػات فػي البػاحثوف الػذي حػدده اإلتقػاف مسػتوى دوف , وىػو)24660( الطمبػة  درجػات

 عينة عند التكنولوجيا في التفكير مستوى ميارات تدني إلع يشير ما , )46  وىو الباحثة, وتبنتو

 ميػارات اكتسػاب متوسػط فػي إحصػائية, داللػة ذات فػروؽ ووجػود.المقبػوؿ المعيػار عػف الدراسػة

 لصػالح الجػنس متغيػر إلػع تعػزى األساسػي العاشػر الصػؼ لػدى طمبػة التكنولوجيػا فػي التفكيػر

الطػبلب  درجػات متوسػط بمػغ حػيف فػي )%20606 (الطالبػات متوسػط  درجػات بمػغ إذ اإلنػاث؛

 06642               .)% 

 (2009, السطلدراسة )

إثػػػراء وحػػػدة البرمجػػة فػػػي مقػػػرر تكنولوجيػػػا المعمومػػػات فػػػي ضػػػوء  إلػػػعىػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 

عمع مستوى ميارة البرمجة لدى طبلب  هالمعايير األدائية لمبرمجة, ومف ثـ قياس أثر المادة المثرا 



90 
 

الصػػػؼ الحػػػػادي عشػػػر واسػػػػتخدـ الباحػػػث كػػػػؿ مػػػف المػػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػػي, والمػػػنيج البنػػػػائي 

والتجريبي حيث أعد الباحث قائمة مقترحة لممعايير االدائية لمبرمجة الواجب تضمينيا في مقررات 

دائيػة لمبرمجػة الباحػث المعػايير األ(, ومف ثـ حدد 02-8تكنولوجيا المعمومات لممراحؿ الدراسية  

الواجب تضمينيا فقػط فػي محتػوى وحػدة البرمجػة فػي مقػرر تكنولوجيػا المعمومػات لمصػؼ الحػادي 

( معيارا توزعت عمع ثماني مجاالت, وحمؿ محتوى 24عشر, وكانت القائمة النيائية مكونة مف  

الدائيػة لمبرمجػة , ومػف ثـػ قػػاـ وحػدة البرمجػة فػي مقػرر تكنولوجيػا المعمومػات فػي ضػوء المعػايير ا

مقترحػة فػػي ضػوء نتػائج تحميػؿ المحتػوى, واسػػتخدـ بطاقػة مبلحظػة لقيػاس أثػػر  ةثرائيػاببنػاء مػادة 

عمػع مسػػتوى ميػػارة البرمجػة لػػدى طػػبلب الصػؼ الحػػادي عشػػر, وقػد تكػػوف مجتمػػع  هالمػادة المثػػرا 

سػػػي انس لمعػػاـ الدر الدراسػػة مػػف طػػبلب الصػػػؼ الحػػادي عشػػر مػػػف مػػدارس التابعػػة لمديريػػػة خػػانيو 

عدـ توازف النسب المئوية لنتائج تحميؿ محتوى وحػدة  إلع. وتوصمت الدراسة (2118- 2116 

 البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعمومات في ضوء المعاير األدائية لمبرمجة.

 (2007دراسة )النادي, 

سػي فػي ضػوء إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا لمصؼ السابع األسا إلعىدفت ىذه الدراسة  

المعايير العالمية, وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي, حيث قامت بتحميؿ محتوى مقرر 

تحميػػػؿ تػػـػ بناؤىػػا باالعتمػػػاد عمػػػع المعػػػايير  أداةالتكنولوجيػػا لمصػػػؼ السػػػابع األساسػػػي مػػف خػػػبلؿ 

وذلػػؾ باالعتمػػػاد  ةائيػػثر ىػػايو األمريكيػػة, وكػػذلؾ المػػػنيج البنػػائي إلعػػداد المػػادة االأو العالميػػة لواليػػة 

عمع نتائج تحميؿ محتػوى المقػرر وأراء المختصػيف بالمنػاىج وطػرؽ التػدريس وتكنولوجيػا التعمػيـ, 

( معيارا وقد تمثمت عينة الدراسة في كتاب التكنولوجيا لمصػؼ السػابع 02وقد بمغ عدد المعايير  

النتػائج التػػي توصػػمت إلييػا الدراسػػة تػػدني  أىػـػالتعمػيـ األساسػػي فػػي فمسػطيف. وكانػػت  مػف مرحمػػة
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المعػػايير العالميػػة فػػي محتػػوى التكنولوجيػا لمصػػؼ السػػابع األساسػػي وتػـػ اعػػداد المػػادة  نسػب تػػوفر

 لمحتوى مقرر التكنولوجيا لمصؼ السابع األساسي في ضوء المعايير العالمية. وثرائياال

ة المعػػػايير العالميػػػة التػػػػي صػػػع بيػػػا الباحػػػث, االسػػػتفادة مػػػف قائمػػػأو ومػػػف التوصػػػيات التػػػي 

توصمت إلييا الدراسة عند تطوير منياج التكنولوجيا لمصؼ السابع االساسي واالستفادة مف المادة 

 اإلثرائية التي قدمتيا الدراسة في تطوير منياج التكنولوجيا.

 (2007دراسة )سعد الدين, 

ر التكنولوجيػا لمصػػؼ معرفػة الميػارات الحياتيػة المتضػػمنة فػي مقػر  إلػػعىػدفت ىػذه الدراسػة 

العاشر بفمسطيف, ومدى اكتساب الطمبػة ليػا. واتبعػت الدراسػة المػنيج الوصػفي التحميمػي, وأعػدت 

الدراسػػػػة وىػػػي : قائمػػػػة الميػػػارات الحياتيػػػػة والتػػػي سػػػػيتـ فػػػي ضػػػػوئيا تحميػػػؿ مقػػػػرر  أدواتالباحثػػػة 

مبػػػة الصػػػػؼ تحميػػػػؿ المحتػػػوى, وشػػػامؿ مجتمػػػع الدراسػػػػة جميػػػع ط أداةتكنولوجيػػػا الصػػػؼ العاشػػػر و 

 (24  ( طالبػة مػػوزعيف عمػػع6106 و( طالبػػا, 6214العاشػر فػػي مػدارس مديريػػة مػػزة وعػددىـ  

طالبػا ( 684 مدرسة وتـ تطبيؽ االختبػار عمػع عينػة الدارسػة العنقوديػة العشػوائية والبػالغ عػددىا 

محتػػػػوى مقػػػػرر التكنولوجيػػػػا والعمػػػػـو  تنػػػػاوؿيػػػػا ضػػػػعؼ أىموطالبػػػػة. وأسػػػػفرت الدراسػػػػة عػػػػف نتػػػػائج 

وىػػػػي نسػػػػبة  (%8.6 التطبيقيػػػة لمصػػػػؼ العاشػػػػر لمميػػػارات الحياتيػػػػة حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػبة التػػػػوافر 

(, فػي مسػتوى اكتسػاب a 1616≤ضعيفة, وكذلؾ توجد فػروؽ دالػة احصػائيا عنػد مسػتوى داللػة  

 .ى لمجنس ولصالح الذكورطمبة الصؼ العاشر لمفاىيـ الميارات الحياتية تعز 

 (2006)عسقول؛ ميدي,  دراسة

 في تضمينيا الواجب الفرعية ومياراتيا التفكير أنماط أىـ عمع التعرؼ إلع الدراسة ىدفت

األساسي  العاشر الصؼ إلع الخامس الصؼ مف األساسية المرحمة عمع المقررة التكنولوجيا كتب

 وقد اتبع .التكنولوجي التفكير لميارات أنموذج بناء ثـ ومف المقررات تمؾ في توافرىا مدى ومعرفة



93 
 

 التكنولوجيػا فػي كتػب محتػوى لتحميػؿ أداة واسػتخدما البنػائي, والمػنيج الوصػفي المػنيج الباحثػاف

 التكنولوجيػا منػاىج محتػوى أف إلػع الدراسػة وتوصػمت . الفرعيػة ومياراتيػا التفكيػر أنمػاط ضػوء

, 460, 612بالترتيػب   تضػمف قػد والعاشر والثامف والتاسع والسابع والسادس الخامس لمصفوؼ

 التفكيػر ميػارات بعػض الباحثػاف اقتػرح كمػا ( ميػارة فػي التفكيػر,652, 601, 662, 422

 التواصؿو  التحميؿ وميارات والتأليؼ التصميـ المشكبلت وميارات حؿ ميارات وىي التكنولوجي

 . والضبط التحكـ القرارات وميارات واتخاذ التقييـ وميارات

 (2006عبد المنعم,  دراسة )االستاذ؛

التعػػػػرؼ عمػػػػػع مسػػػػتوى جػػػػودة المحتػػػػػوى الحاسػػػػوبي فػػػػي منػػػػػاىج  إلػػػػعىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػػة 

ومػػػػػدى التزاميػػػػػا بمعػػػػػايير تنظػػػػػيـ المحتػػػػػوى الجيػػػػػد والتػػػػػي تشػػػػػمؿ  األساسػػػػػيةالتكنولوجيػػػػػا بالمرحمػػػػػة 

ع االسػػتمرارية والتكامػػؿ والتتػػابع والتػػي تعتبػػر مؤشػػرات لجػػودة تنظػػيـ المحتػػوى. ولتحقيػػؽ ذلػػؾ اتبػػػ

النقػػدي البنيػػوي فػػػي  سػػموبتحميػػؿ المضػػموف واأل أسػػموبالباحثػػاف المػػنيج الكيفػػي حيػػث اسػػتخدـ 

لمموضوعات الحاسوبية بمناىج التكنولوجيا وشممت عينة الدراسة الموضوعات  استقصاء المعايير

مف الصؼ الخامس وحتع الصؼ العاشر, ثـ  األساسيةالحاسوبية في مناىج التكنولوجيا لممرحمة 

قػػاـ الباحثػػاف برصػػد مػػدى مراعػػاة ىػػذه الموضػػوعات لمعػػايير تنظػػيـ المحتػػوى الجيػػد والتػػي شػػػممت 

عػػدـ مراعػاة منػػاىج التكنولوجيػػا بمعيػػار  إلػػععمػع االسػػتمرارية والتكامػػؿ التتػػابع وتوصػمت الدراسػػة 

عيػػػار التكامػػػؿ فقػػػػد تحقػػػؽ عمػػػع مسػػػػتوى مػػػا بالنسػػػػبة لمأاالسػػػتمرارية فػػػي الموضػػػػوعات الحاسػػػوبية 

مػا بالنسػبة أ األخػرىالموضوعات الحاسوبية بدرجػة جيػدة ولكنػو افتقػد مػع موضػوعات التكنولوجيػا 

لمعيػار التتػابع فقػد روعػي بدرجػة متوسػطة وبشػكؿ عػاـ يمكػف الحكـػ عمػع منيػاج التكنولوجيػا بأنػػو  

 نسبي الجودة.
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 (2005 ,حسن)الخزندار؛  دراسة

 القيمية المعايير ضوء في األساسية لممرحمة التكنولوجيا منياج تقويـ إلع الدراسة ىدفت

 واسػتخدما التحميمػي, الوصػفي المػنيج الباحثاف اتبع وقد المعمـ, نظر وجية مف التعميـ لتكنولوجيا

 معايير ىما محوريف عمع موزعة فقرة) 46 (مف تكونت التعميـ لتكنولوجيا القيمية لممعايير استبانة

 مف ومعممة معمما (65 (مف الدراسة عينة المنياج, وتكونت محتوى تقويـ ومعايير األىداؼ تقويـ

 مرتبػة لؤلىػداؼ القيميػة المعػايير أف إلػع الدراسػة وتوصػمت والحاسػوب, التكنولوجيػا اختصػاص

 وأف) خبلقيػةاأل القػيـ الوجدانيػة, االجتماعيػة, القػيـ القػيـ الغائيػة, القػيـ العقميػة, القػيـ (كالتػالي

 القػيـ الوجدانيػة, القػيـ العقميػة, القػيـ الجماليػة, القػيـ ( كالتػالي مرتبػة لممحتػوى القيميػة المعػايير

 .(خبلقيةاأل القيـ االجتماعية,

 (2004اليادي؛ قصيعة,  )عبد دراسة

 التكنولوجيا مقررات في المتضمنة اليندسي الرسـ مفاىيـ عمع التعرؼ إلع الدراسة ىدفت

لتحميؿ  التحميمي الوصفي المنيج الباحثاف اتبع وقد. اإلعدادية المرحمة في الفمسطيني المنياج مف

عػدد  أف إلػع الدراسػة وتوصػمت والتاسػع, والثػامف السػابع لمصػفوؼ التكنولوجيػا مقػررات ىمحتػو 

 مفيوًمػا, (80  السػابع : كالتػالي اإلعداديػة المرحمػة تكنولوجيػا كتػب فػي اليندسػي الرسـػ مفػاىيـ

في  اليندسي الرسـ مفاىيـ تكرارات مجموع بمغ كما مفيوًما, (64  التاسع مفيوما, (056  الثامف

 . مفيوًما (206  التاسع مفيوًما, (222  الثامف مفيوما, (222  السابع المقررات: ىذه

 تكنولوجيػا كتػب فػي متقاربػة المقػرر اليندسػي الرسـػ مفػاىيـ صػفحات تغطيػة أف إلػع توصمت كما

بنسػبة  الصػفحات المتضػمنة اليندسػي الرسـػ مفػاىيـ تغطػي السػابع ففػي اإلعداديػة, المرحمػة

 الصػفحات اليندسػي الرسـػ مفػاىيـ تغطػي الثػامف مقػرر وفػي الكتػاب, صػفحات مػف %(0666 

 . المقرر الكتاب مف %(0466  الصفحات نسبة كانت التاسع مقرر وفي %(,0666 
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 (2003الموجي,  (دراسة

 في بمصر اإلعدادية المرحمة في التفكير وتنمية التكنولوجيا منيج تقويـ إلع الدراسة ىدفت

 اسػتخدمت حيػث التحميمػي الوصفي المنيج الباحثة اتبعت وقد العالمية. االتجاىات ضوء بعض

 معممػي رأي السػتطبلع اسػتبياًنا اسػتخدمت كمػا معيػاًرا, (06  مػف تكونػت المحتػوى لتحميػؿ أداة

 ( عبػارة,08  مػف تكػوف ة اإلعػدادي المرحمػة فػي التفكيػر وتنميػة التكنولوجيػا منػاىج فػي العمػـو

 ( عبػارات01  مػف تكػوف العمػـو مناىج في اإلعدادية المرحمة طمبة رأي الستطبلع آخر واستبياف

 . مفتوحاف سؤاالف نيايتو وفي

 ( معمـ,62  مف مكونة عشوائية عينة عمع العمـو معممي رأي استطبلع استبياف طبؽ وقد

 وطالبة ( طالب256  مف مكونة اإلعدادية المرحمة طمبة مف عينة عمع اآلخر االستبياف طبؽ و

 ال اإلعدادية بالمرحمة حالًيا المطبقة التفكير وتنمية التكنولوجيا مناىج أف إلع الدراسة وتوصمت

 . اإلعدادية لممرحمة التكنولوجيا لتدريس العالمية والمواصفات المعايير فييا تتوفر

 (Rasinen,2003)دراسة 

 اسػتراليا, ىػي مختمفػة دوؿ سػت فػي التكنولوجيػة التربيػة منيػاج تحميػؿ إلػع الدراسة ىدفت

 في يساعد نظري إطار إلع لمتوصؿ األمريكية المتحدة والواليات السويد, ىولندا, فرنسا, انجمترا,

 مناىج لوصؼ الوصفي المنيج الباحث اتبع وقد فنمندا, في التكنولوجية التربية منياج تخطيط

 التػدريس, وتوصػمت وطػرؽ والمحتػوى, ,األىداؼ حيث مف الست الدوؿ في التكنولوجية التربية

 مػف ىنػاؾ العديػد أف إال الػدوؿ تمؾ مناىج بيف االختبلفات مف العديد وجود رمـ أنو إلع الدراسة

 حيث التربية التكنولوجية منياج أىداؼ في تتفؽ الدوؿ تمؾ جميع أف كما بينيا, المشتركة القواسـ

 كمػا التكنولوجيػة المتسػارعة, بػالتغيرات يمتػاز عػالـ فػي لمعػيش الطػبلب إلعػداد جميعيػا تيػدؼ

 . االبتكاري والتفكير المشكبلت حؿ ميارات تنمية إلع تيدؼ
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 (2002تيم,  )أبو دراسة

 عمع والتعرؼ بغزة, األساسي السادس لمصؼ التكنولوجيا كتاب تقويـ إلع الدراسة ىدفت

 لطمبة التكنولوجيا منياج محتوى مبلءمة مدى عمع والتعرؼ الكتاب, في والقوة القصور نواحي

 الوصػفي المػنيج الباحػث اتبػع وقػد لبياجيػو. المعرفيػة المسػتويات ضػوء فػي السػادس الصػؼ

 لقيػاس واختبػار المعممػيف, نظػر وجيػة مػف التكنولوجيػا كتػاب لتقػويـ اسػتبانة واسػتخدـ التحميمػي,

ضػوء  فػي السػادس لمصػؼ التكنولوجيػا منيػاج محتػوى تحميػؿ أداةو  لمطمبػة, المعرفػي النمػو

معممػي  مػف ومعممػة ( معمًمػا22  مػف الدراسػة عينػة وتكونػت لبياجيػو, المعرفيػة المسػتويات

 . األساسي السادس الصؼ طمبة مف وطالبة طالًبا (2052و  السادس لمصؼ التكنولوجيا

 نظػر وجيػة مػف التكنولوجيػا لكتػاب التقػويمي التقػدير نسػبة أف إلػع الدراسػة وتوصػمت

 الكتاب تقويـ نواحي تفاوتت وقد المتوسط, المستوى في جاء الكتاب أف أي %(6666  المعمميف

 مجػاؿ  وسػائؿ جػاء بينمػا تقػدير أعمػع واإلخػراج( الفنيػة مجاؿ الناحيػة نػاؿ حيػث فػي المتوسػط

كػالمحتوى  األخػرى المجػاالت أمػا المػنخفض, المسػتوى ضػمف وكػاف ترتيًبػا المجػاالت أقؿ )التقويـ

 . المتوسط المستوى ضمف جاءت فقد واألشكاؿ والرسـو الكتاب وانقرائية واألنشطة

 حػوالي أف وجػد فقػد السػادس الصػؼ لطمبػة التكنولوجيػا منيػاج مبلءمػة ناحيػة مػف أمػا

 العميػا, بينمػا الحسػية العمميات مرحمة خصائص الطالب يمتمؾ أف تتطمب المفاىيـ %( مف66 

 المبكرة, الحسية المرحمة ضمف ومازالوا المرحمة ىذه إلع يصموا لـ الطمبة مف %(54أف   لوحظ

 ,المنياج مفاىيـ %( مف60  أف وجد كما المنياج, ومستوى الطمبة مستوى بيف فجوة يشكؿ وىذا

 . الطبلب مجموع مف %( فقط61  تناوؿم في ىي
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 (Wonacott ,2001دراسة )

 المتحدة بالواليات ( Illinois )النيوي  والية في التكنولوجيا مناىج تقويـ إلع الدراسة ىدفت

 اسػتخداـ عمػع القػدرة: وىػي األربعػة التكنولػوجي التنػور لعناصػر مراعاتيػا ضػوء فػي األمريكيػة

 التكنولوجيػا وفيـػ تطػور وعمميػات , الفرديػة التكنولوجيػات حػوؿ التفصػيمية التكنولوجيػا والمعرفػة

  مثػؿ التكنولوجيػا فػي األساسػية الكفايػات بعػض لمتكنولوجيػا وامػتبلؾ والثقػافي التاريخي المحتوى

 التكنولوجيػة, لممشػكبلت والمبدعة الخبلقة الحموؿ توليد السريع, التكنولوجي التغير مع  التكيؼ

واستخدـ  الحياة(, في استخداماتيا ضمف التكنولوجيا التكنولوجية, وتقييـ المعرفة خبلؿ مف العمؿ

 فػي تسػيـ ال كتػب التكنولوجيػا محتوى أف إلع النتائج وأشارت الباحث المنيج الوصفي التحميمي

 . العناصر ليذه الطبلب اكتساب

 ل:والتعقيب عمى دراسات المحور ال

 مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات يتضح مايمي:

 :الىدافمن حيث  -1

تقػػػويـ وتحميػػػؿ منػػػػاىج ومسػػػاقات تكنولوجيػػػا المعمومػػػػات  إلػػػعىػػػدفت مالبيػػػة ىػػػذه الدراسػػػػات 

(, ودراسػػػػػة 2101(, ودراسػػػػة  المصػػػػدر, 2101, الحنػػػػاوي(, ودراسػػػػة  2102كدراسػػػػة  النحػػػػاؿ, 

(, ودراسػة  عسػقوؿ 2114(, ودراسػة  سػعد الػديف, 2114(, ودراسػة  النػادي, 2118, األسػطؿ 

(, 2116, ؛ حسػػف(, ودراسػة  الخزنػدار2116سػتاذ؛ عبػػد المػنعـ, (, ودراسػة  اال2116وميػدي, 

 (Rasinen,2003  دراسػػة(, 2115(, ودراسػة  المػوجي, 2112اقصػػيعة, ؛ ودراسػة  عبػداليادي

 (.Wonacott ,2001(, ودراسة  2112, أبو تيـ, ودراسة  
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 من حيث المنيج: -2

(, ودراسػػػػػة 2102 النحػػػػاؿ, اتبعػػػػت معظػػػـػ الدراسػػػػات المػػػػنيج الوصػػػػػفي التحميمػػػػي كدراسػػػػة 

(, ودراسػة  سػعد الػديف, 2114(, ودراسة  النػادي, 2101(, ودراسة  المصدر,2101, الحناوي 

(, ودراسػػة 2112اقصػػيعة,  ؛(, ودراسػػة  عبػػداليادي2116, حسػػف ؛(, ودراسػػة  الخزنػػدار2114

(, ودراسػػػػػػػػػػة 2112, أبػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػيـ, ودراسػػػػػػػػػػة  (Rasinen,2003 ودراسةةةةةةةةةة (, 2115 المػػػػػػػػػوجي, 

 Wonacott ,2001 اتبعػػػػت بعػػػػض الدارسػػػػػات المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي والبنػػػػػائي  أيضػػػػا(, و

( اتبعػػػت المػػػنيج 2116ميػػػدي,  ؛(, بينمػػػا دراسػػة  عسػػػقوؿ2118, األسػػػطؿوالتجريبػػي كدراسػػػة  

( المػػػنيج 2116الوصػػفي التحميمػػػي والمػػػنيج البنػػػائي, بينمػػػا اتبعػػت دراسػػػة  االسػػػتاذ؛ عبػػػدالمنعـ, 

 الكيفي.

 :دواتمن حيث ال -3

(, ودراسػػػة 2102تحميػػؿ المحتػػػوى مثػػػؿ دراسػػة  النحػػػاؿ,  أداةاسػػتخدمت مالبيػػػة الدراسػػػات 

(, ودراسػػػة 2116ميػػػدي,  ؛(, ودراسػػػة  عسػػقوؿ2114(, ودراسػػػة  سػػعد الػػػديف, 2114 النػػادي, 

(, ودراسػػػػػػػػػػػػػػة 2112اقصػػػػػػػػػػػػػػيعة,  ؛(, ودراسػػػػػػػػػػػػػػة  عبػػػػػػػػػػػػػداليادي2116 االسػػػػػػػػػػػػػتاذ؛ عبػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػنعـ, 

 Rasinen,2003 ) ,  ودراسػةWonacott ,2001 أداة(, وىنػاؾ  بعػض الدراسػات اسػتخدمت 

ىنػػػاؾ بعػػػض الدراسػػػػات  أيضػػػػا(, و 2118,األسػػػطؿتحميػػػؿ المحتػػػوى وبطاقػػػة المبلحظػػػػة كدراسػػػة  

(, وىنػاؾ دراسػات اسػتخدمت 2115تحميؿ المحتػوى واالسػتبانة كدراسػة  المػوجي,  أداةاستخدمت 

تحميؿ المحتوى  أداةدراسات استخدمت  أيضا(, و 2116, حسف ؛االستبانة فقط كدراسة  الخزندار

(, وىنػػاؾ دراسػػات جمعػػت بػػػيف 2101( ودراسػػة  المصػػػدر, 2101, الحنػػاويواالختبػػار كدراسػػة  

 (.2112, أبو تيـتحميؿ المحتوى واالختبار واالستبانة مثؿ دراسة   أداة
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 من حيث العينة: -4

القصػدية لكتػب ومقػػررات بالنسػبة لعينػة الدراسػة نجػػد اف معظـػ الدراسػات اسػتخدمت العينػػة 

 التكنولوجيا والحاسوب.

 من حيث النتائج: -5

ضعؼ  إلعفي ضوء ما تقدـ مف ىذه الدراسات في ىذا المجاؿ فاف معظـ الدراسات تشير 

(, ودراسػػػة 2114محتػػوى المقػػػررات بالنسػػبة لممعػػػايير التػػػي حممػػت فػػػي ضػػػوئيا كدراسػػة  النػػػادي, 

عدـ وجود  إلع( كما تشير بعض الدراسات Wonacott ,2001(, ودراسة  2114 سعد الديف, 

تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػػات العالميػػػػة كدراسػػػػػة  النحػػػػػاؿ,  محػػػػػاورتػػػػوازف فػػػػػي النسػػػػب المئويػػػػػة لتكػػػػرارات 

(, 2118, األسػػطؿ(, ودراسػة  2118, الحنػاوي(, ودراسػة  2101(, ودراسػة  المصػدر, 2102

كما اشػارت بعػض الدراسػات  (,2115(, ودراسة  الموجي, 2116ودراسة  االستاذ؛ عبد المنعـ, 

(, كمػا اشػارت 2112التكنولوجيػا كدراسػة  ابػو تػيـ,  لكتػاب التقػويمي التقػدير تقػارب نسػبة إلػع

عػػػدـ تػػػوازف فػػػي ميػػػارات التفكيػػػر فػػػي كتػػػب التكنولوجيػػػا كدراسػػػة  عسػػػقوؿ؛  إلػػػعبعػػض الدراسػػػات 

ترتيػػػػب المعػػػػايير القيميػػػػة لمنيػػػػاج التكنولوجيػػػػػا   إلػػػػع(, وبعػػػػض الدراسػػػػات اشػػػػارت 2116ميػػػػدي, 

 مفاىيـ صفحات تغطية أف إلع(, كما اشارت بعض الدراسات 2116, حسفكدراسة  الخزندار؛ 

(, 2112تكنولوجيػا كدراسػة  عبػداليادي؛ اقصػيعة,  كتػب فػي متقاربػة المقػرر اليندسػي الرسـػ

التربيػػػة التكنولوجيػػػة كدراسػػػػة اتفػػػاؽ فػػػػي اىػػػداؼ منػػػاىج ومقػػػػررات  إلػػػعواشػػػارت بعػػػض الدراسػػػػات 

 Rasinen,2003) . 
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 ثانيا: دراسات المحور الثاني

 بالثقافة الحاسوبية والتكنولوجية دراسات اىتمت

   (2009دراسة )البايض, 

معرفة مستوى المعرفة التكنولوجية لػدى طمبػة قسـػ الحاسػوب بكميػة  إلعىدفت ىذه الدراسة 

مجتمع العمـو المينية والتطبيقية, وكػذلؾ معرفػة مسػتوى االتجػاه نحػو التكنولوجيػا لػدى الطمبػة فػي 

لمعرفة مستوى الميارة التكنولوجية  باإلضافةقسـ الحاسوب بكمية مجتمع العمـو المينية والتطبيقية 

حاسػػػوب بكميػػة مجتمػػػع العمػػػـو المينيػػػة والتطبيقيػػة, ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ قػػػاـ الباحػػػث لػػدى طمبػػػة قسػػـػ ال

باختيػػػار عينػػػػة قصػػػػدية مػػػػف مجتمػػػع الدراسػػػػة والػػػػذي يمتمػػػػؾ طػػػبلب كميػػػػة مجتمػػػػع العمػػػػـو المينيػػػػة 

والتطبيقيػة بمػواء مػزة وتألفػت عينػة الدراسػة مػف طػبلب قسـػ الحاسػوب تخصػص صػيانة الحاسػػب 

لتنفيػذ الدراسػة  أدواتطالبا, واسػتخدـ الباحػث ثػبلث  (22 ـ اآللي وشبكات الحاسوب وبمغ مددى

اختبار لقياس الجانب المعرفي واسػتبانة مغمقػة لتحديػد الجانػب الوجػداني وبطاقػة مبلحظػة لتحديػد 

الجانػػػػػب الميػػػػػاري, وذلػػػػػػؾ بعػػػػػد عرضػػػػػيـ عمػػػػػػع مجموعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػػيف والتأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػػبلحية 

ع استخداميـ. ومف خبلؿ التحميؿ االحصائي لنتائج الدراسة تبيف أف الجانب الميػاري حصػؿ عمػ

أعمػػػع النسػػػػب ألنػػػػو متعمػػػػؽ بالجوانػػػب العمميػػػػة فقػػػػط والميػػػػارة اليدويػػػة والتػػػػي يعتمػػػػد الطالػػػػب عمػػػػع 

اعياء ذىني في التفكير, كما وجدت عبلقة  إلعاالستخداـ اليدوي المباشر والميارة التي ال تحتاج 

دالػػػة احصػػػػائيا بػػػػيف درجػػػػات مجػػػاؿ مسػػػػتوى التنػػػػور التكنولػػػػوجي ومجػػػاؿ التكنولوجيػػػػا مػػػػف جانػػػػب 

شبكات مف آخر. وكذلؾ االلكترونيات, وىذا يدؿ عمع أنو كمما زادت درجات مجاؿ التكنولوجيا وال

زيادة مستوى التنور التكنولوجي لدى الطمبة. وكػذلؾ  إلعوالشبكات وااللكترونيات وكمما أدى ذلؾ 

وجدت عبلقة دالة احصائيا بيف درجات مجاؿ مستوى التنور التكنولػوجي ومجػاؿ الصػيانة, وىػذه 

زيػػػػػادة مسػػػػػتوى التنػػػػػور  إلػػػػعيػػػػدؿ عمػػػػػع أنػػػػػو كممػػػػا زادت درجػػػػػات مجػػػػػاؿ الصػػػػيانة كممػػػػػا أدى ذلػػػػػؾ 
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صػػػع الباحػػػث لتبسػػػيط المسػػػاقات األربعػػػػة  أو التكنولػػػوجي لػػػدى الطمبػػػة. وفػػػي ضػػػوء ىػػػذه النتػػػائج 

المغة العربية مع االحتفاظ  إلعالتكنولوجيا, الصيانة, االلكترونيات, الشبكات( مف المغة االنجميزية 

صػػطمحات الثابتػػة فييػػا وكػػذلؾ زيػػادة عػػدد السػػاعات العمميػػة فػػي مجػػاؿ التكنولوجيػػا والصػػػيانة بالم

 وااللكترونيات والشبكات والربط بيف المساقات النظرية والجوانب العممية.

 (  2009دراسة )شرف, 

تقػػػويـ مسػػػاؽ تكنولوجيػػا المعمومػػػات وشػػػبكات الحاسػػػب اآللػػػي بجامعػػػة  إلػػػعىػػدفت الدراسػػػة 

ء معػايير الثقافػة الحاسػوبية, ومػف ثـػ قيػاس مػدى اكتسػاب الطمبػة لتمػؾ المعػايير األقصػع فػي ضػو 

وتحددت مشكمة الدراسة في السػؤاؿ الرئيسػي التػالي  مػا مػدى تػوافر معػايير الثقافػة الحاسػوبية فػي 

مسػػػاؽ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات وشػػػػبكات الحاسػػػب اآللػػػي بجامعػػػة األقصػػػػع؟ وقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػػث 

ؼ عف مدى اكتساب الطمبة لمعايير الثقافة الحاسػوبية وكػذلؾ مػنيج تحميػؿ المنيج الوصفي لمكش

المضموف في تحديد معايير الثقافة الحاسوبية المتضمنة في مساؽ تكنولوجيا المعمومات وشبكات 

الحاسب اآللي الذي ىو موضع الدراسة. حيث أعد الباحث قائمة بمعايير الثقافة الحاسوبية التػي 

ـ في ضوئيا تحمي استخدـ الباحث  أيضاؿ مساؽ تكنولوجيا المعمومات وشبكات الحاسب اآللي و يت

تحميؿ مساؽ تكنولوجيا المعمومات وشبكات الحاسب اآللي في ضوء معايير الثقافة الحاسوبية  أداة

اختبػػار تحصػيمي لقيػاس مسػػتوى اكتسػاب الطمبػػة لمثقافػة الحاسػػوبية .  أيضػاوقػد اسػتخدـ الباحػػث 

راسػػػة جميػػع طمبػػة التكنولوجيػػا مسػػػتوى ثالػػث المسػػجميف لمسػػاؽ تكنولوجيػػػا حيػػث تمثػػؿ مجتمػػع الد

طالػػب وطالبػػة مػػوزعيف  65المعمومػػات وشػػبكات الحاسػػب اآللػػي بجامعػػة األقصػػع البػػالغ عػػددىـ 

نتػػائج الدراسػػة أنيػػػا  أىػـػطالبػػػا وىػـػ عينػػة الدراسػػة, ومػػػف  (20 طالبػػة و (52 عمػػع النحػػو التػػالي 

ضػحت أف متوسػػط أو الثقافػػة الحاسػوبية كمػػا  محػاورلتكػرارات  أظيػرت عػدـ تػػوازف النسػب المئويػػة

والػػذي يقػػػع فػػي نطػػػاؽ المتوسػػػط ( % 68.6   اكتسػػاب الطمبػػػة لمعػػايير الثقافػػػة الحاسػػوبية بمغػػػت
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كما  (%41 القريب مف المعيار الذي حدده الباحثوف في دراسات سابقة والذي تبناه الباحث وىو 

ة احصػػائية بػػيف مسػتوى الثقافػػة الحاسػػوبية لػػدى طمبػػة أثبتػت الدراسػػة عػػدـ وجػػود فػروؽ ذات داللػػ

في حيث بمغ متوسط درجات ( 28.52 التكنولوجيا يعزى لمجنس, اذ بمغ متوسط درجات الطالبات

. كمػػا أثبػػػت الدراسػػة عػػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػػة احصػػائية بػػػيف نسػػب درجػػػة (26.86 الطػػبلب

لتمػؾ المعػػايير حيػػث بمػغ مسػػتوى الداللػػة تعػرؼ معػػايير الثقافػة الحاسػػوبية ومػػدى اكتسػاب الطمبػػة 

 1.626.) 

 (2008, بوعودةأ؛ عسقولدراسة )

 العاشػر الصػؼ طمبػة لػدي التكنولوجي التنور مستوي عف الكشؼ إلي الدراسة ىذه ىدفت

 التنػور ىمسػتو  مػا: التالي الرئيسي بالسؤاؿ الدراسة مشكمة وتحددت .التقني التنور أبعاد ظؿ في

 التكنولوجي؟ واستخدـ الباحثاف اختباًرا التنور أبعاد ظؿ في العاشر الصؼ طمبة لدي التكنولوجي

 األساسي العاشر الصؼ طمبة مف وطالبة طالب )551 (الدراسة عينة التكنولوجي, وكانت لمتنور

 درجات متوسط أف الدراسة ضحتأو ي و صماأل المجتمع أفراد %( مف562 (بواقع محافظة مزة في

 دراسػات في الباحثوف وحدده الباحث تبناه المعيار الذي مف اقؿ جاء والذي %(60.22  الطمبة

 عػف الدراسػة عينػة لػدي التكنولػوجي التنػور تػدني مسػتوي إلػي يشػير ممػا %(46  وىػو سػابقة

 التقني التنور مستوي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ الدراسة وأثبتت .المقبوؿ المعيار

الطالبات  درجات متوسط بمغ إذ إناث(, الجنس ذكور, عامؿ إلي يعزي العاشر طمبة الصؼ لدي

 الطمبػة درجػات متوسػط %( يعنػي61681  الطػبلب درجػات متوسػط بمػغ حػيف %( فػي60668 

 التنور مستوي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة ضحتأو  %(, كما60622  يساوي

 متوسػط بمػغ إذ أدبػي( عممػي,( التخصػص عامػؿ إلػي يعػزي العاشػر الصػؼ لػدي طمبػة التقنػي

 الفػرع طمبػة درجػػات متوسػط بمػغ حػػيف %( فػي68656  العممػي الفػػرع درجػات طمبػة
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%( 62628واألدبػي   العممػي الفػرعيف فػي الطمبػة درجػات متوسػط أف يعنػي %(66660األدبػي 

 مف عف ميرىـ تقنًيا تنوًرا أكثر ىـ العممي الفرع طمبة أف وجمي واضح بشكؿ توضح النتيجة وىذه

 مػف بمجموعػة الباحثػاف تقػدـ نتػائج مػف الدراسػة نتػائج عنػو أسػفرت امػ عمػع وبنػاًءا .الطمبػة

لتحقيؽ  الطمبة لدي تكنولوجي تنور إحداث شأنيا مف التي التعميـ برامج عمي التوصيات لمقائميف

 التكنولوجيالتنور  مف أعمي مستوي عمي يكونوا لكي لمطمبة التكنولوجي التنور مف أعمي مستوي

 .المستقبؿ في

 (2007, الفقعاويدراسة )

 الحػادي الصػؼ طمبػة عمػع المقػرر المعمومات تكنولوجيا مقرر تحميؿ: إلع الدراسة ىدفت

 الثقافػة لمعػايير الطمبػة اكتسػاب مػدى قيػاس ثـػ ومػف الحاسػوبية, الثقافػة معػايير فػي ضػوء عشػر

 حيػث التحميمػي, الوصػفي المػنيج الباحثػة اتبعػت الدراسػة أىػداؼ ولتحقيػؽ المعرفيػة, الحاسػوبية

مػف  ( لمصػفوؼ  (NETS 2005العالميػة لمتكنولوجيػا  وا عػداد المقػاييس بترجمػة الباحثػة قامػت

 معػايير قائمػة تكونػت حيػث األمريكيػة, المتحػدة الواليػات فػي التعميمػي السػمـ حسػب (02 -8 

 فػي موزعػة مجػاالً ) 06 (عمػع توزعػت , ( معيػاراً 26 (مػف النيائيػة صػيغتيا في الحاسوبية الثقافة

 الثقافػة معػايير ضػوء فػي تكنولوجيػا المعمومػات مقػرر تحميػؿ تـػ وكػذلؾ رئيسػة, محػاور سػتة

 تنػاوؿ قػد المنيػاج أف وجػد المعمومػات حيػث تكنولوجيػا مقػرر فػي مراعاتيا ينبغي التي الحاسوبية

 لممعايير اختباراً  الباحثة صممت ولقد %(,4660بنسبة   أي ( معياراً 26  أصؿ مف معياراً ) 56 

 الصػؼ طمبػة وطالبػة مػف طالػب) 654 (مػف الدراسػة عينػة وتكونػت الحاسػوبية, لمثقافة المعرفية

 خػبلؿ ومف .يصماأل المجتمع أفراد %( مف0062  بواقع يونس خاف محافظة في عشر الحادي

 النسػب المئويػة توازف عدـ الحاسوبية الثقافة معايير ضوء في المعمومات تكنولوجيا مقرر تحميؿ

 خبلقيػةواأل االجتماعيػة , القضػايااألساسػية والعمميػات الحاسوبية  المفػاىيـ الثقافة محاور لتكرارات
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 , التكنولوجي البحث أدوات التكنولوجية, االتصاؿ أدوات التكنولوجية, اإلنتاج أدواتواإلنسانية, 

%, 6685%, 21661(  ىػي الترتيػب عمػع (القػرار اتخػاذ أدواتو  التكنولوجيػة المشػكبلت حػؿ

26610 ,%6618 ,%24606 ,%02626.)% 

 طمبػة لػدى الحاسػوبية الثقافػة مسػتوى بػيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة وأثبت

 متوسػط بمػغ إذ اإلنػاث لصػالح إنػاث( , الجنس ذكػور عامػؿ إلػع يعػزي الحػادي عشػر الصػؼ

 ضػحتأو  كمػا (,22666  الطػبلب درجػات متوسػط بمػغ حػيف ( فػي22621 ( الطالبػات درجػات

 الحادي الصؼ طمبة لدى الحاسوبية الثقافة مستوى بيف داللة إحصائية ذات فروؽ وجود الدراسة

 درجات متوسط بمغ إذ العممي الفرع عمـو انسانية( لصالح ,التخصص  عممي لعامؿ يعزى عشر

 (, وىػذه20614اإلنسػانية   العمػـو فػرع درجػات متوسػط حػيف بمػغ ( فػي28616العممػي   الفػرع

 ضوء وفي .الطمبة مف ميرىـ عف حاسوبية ثقافة ىـ أكثر العممي الفرع طمبة أف توضح النتيجة

 الدراسػية ودعـػ المنػاىج بصػيامة الخاصػة المعػايير مراجعػة ضػرورة الباحثػة صػتأو  النتػائج ىػذه

 والمعايير المجاالت تضميف ضرورة وكذلؾ نعيشو, الذي السريع لمتطور ومواكبتيا المقررات ىذه

عمػع  المقػرر المعمومػات تكنولوجيػا مقػرر فػي المتػوفرة ميػر الحاسػوبية الثقافػة قائمػة مػف الفرعيػة

 وتػوفير متقدمػة حاسػوب مختبػرات تجييػزات عمػع التأكػد عشػر, وضػرورة الحػادي الصػؼ طمبػة

 .مدرسة كؿ داخؿ شبكة انترنت

 (2007 المخيني, (دراسة

 نحػو واالتجػاه الحاسػوبية, الثقافػة اكتسػاب مسػتوى عمػع التعػرؼ :إلػع الدراسػة ىػذه ىػدفت

 لدى الحاسوب استخداـ نحو واالتجاه الحاسوبية الثقافة اكتساب بيف والعبلقة استخداـ الحاسوب,

 ( إداريػاً 21عينػة   عمػع الدراسػة واشػتممت عمػاف, سػمطنة فػي األساسػي التعمػيـ إداريػيف مػدارس

 الشػرقية لممنطقػة والتعمػيـ لمتربية العامة لممديرية تابعة مدارس عشر عمع ( ادارية موزعيف21 و
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 يقػيس اختبػار لػيو األ – الباحػث إعػداد مػف – الدراسػة أداتػي تطبيػؽ تـػ وقػد .صػور واليػة جنػوب

 ومف .الحاسوب استخداـ نحو االتجاه لقياس الثانية الحاسوبية, اإلدارييف لمثقافة اكتساب مستوى

 قاـ كما عامة, بصفة جيداً  كاف الحاسوبية لمثقافة اإلدارييف مستوى اكتساب أف الدراسة نتائج أىـ

 وممحقاتػو, الماديػة الحاسػوب  مكونػاتمحاور أربعة إلع الثقافة الحاسوبية اختبار بتقسيـ الباحث

فاإلنترنت التطبيقية, البرامج " بعضwindowsالنوافذ " برنامج  أفراد الستجابات نسبة أعمع ( ,وا 

نسػبة  أقػؿ التطبيقيػة( وأف البػرامج الثالث  بعػض المحور في %( تتمثؿ6166ىي   الدراسة عينة

 إيجػابي اتجػاه إلػع النتػائج أشػارت وقػد جػدًا, مسػتوى ضػعيؼ أنيػا النتيجػة ىػذه %( تػدؿ6466 

  إحصػائية دالالت ذات فػروؽ وجػود عػدـ إلػع إضػافة الحاسػوب, اسػتخداـ نحػو ككػؿ لئلداريػيف

 وال ككؿ الحاسوب استخداـ االتجاه نحو مقياس في الدراسي المؤىؿ أو الجنس متغير إلع تعزى

 الحاسوب, استخداـ بالقدرة عمع الثقة الحاسوب, باستخداـ لع  الشغؼو األ الثبلث محاورال حتع

 مف  القمؽ :ىو محور واحد عمع الجنسيف بيف الداللة فروؽ الحاسوب(, وتقتصر بفوائد االعتقاد

 ضػحتأو  اإلنػاث, كمػا مػف الحاسػوب اسػتخداـ فػي قمقػاً  أقػؿ الػذكور كػاف إذ )الحاسػوب اسػتخداـ

 لمثقافػة الحاسػوبية, اإلداريػيف اكتسػاب مسػتوى بػيف واضػح حػد إلػع قويػة عبلقػة جػود و الدراسػة

 حده ولدى عمع واإلناث الذكور مف كبلً  لدى ذلؾ كاف سوى الحاسوب, استخداـ نحو واتجاىاتيـ

تـػ  و السػابقة الدراسػات نتػائج مػف كػؿ ضػوء عمػع النتػائج ىػذه نوقشػت وقػد. ككػؿ المجموعػة أفػراد

 .المقترحات و التوصيات مف مجموعة تقديـ

 (Clark ,2007  دراسة

 لػدى التخيػؿ عمػع والقػدرة والتحصػيؿ االتجاىات تغير مدى معرفة إلع الدراسة ىذه ىدفت

 مقاطعة مدرسة في الحاسوبية والثقافة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا نحو السابع الصؼ طمبة

 قامػت حيػث التجريبػي المػنيج الباحثػة اسػتخدـ ذلػؾ ولتحقيػؽ المتحػدة. الواليػات فػي وستشسػتر
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 عينػة وتمثمػت , السػابع لمصػؼ وااللكترونيػة الحاسػوبية لمثقافػة والبعديػة الدراسػة القبميػة بتطبيػؽ

 عػاـ لغايػة( 2112 (عػاـ مػف الدراسػة واسػتمرت والضػواحي المدينػة والريػؼ طػبلب مػف الدراسػة

 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا نحو الطمبة اتجاىات الدراسة تغير نتائج أىـ ومف ,)2116 

 عف تقارير ويقدموف س,يفأو  مجموعة برمجيات عمع استخدـ قادريف أصبحوا وبذلؾ والحاسوب,

 السػابع, بالصػؼ الخاصػة اإللكترونيػة الصػفحة الحاسوب ويستخدموف عالـ في جديد ىو ما كؿ

 ).2114  عاـ المنيج تعديؿ تـ وقد

 (2006قشطة؛ عسقول,  (دراسة

 المغػة تخصػص طمبػة لػدى الحاسػوبية الثقافػة مسػتوى تحديػد إلػع الدراسػة ىػذه ىػدفت

 حيث, الوصفي المنيج الباحثاف اتبع ذلؾ ولتحقيؽ فمسطيف, في بالجامعة اإلسبلمية اإلنجميزية

 تكونت عشوائياً  اختيرت عينة عمع تطبيقو تـ الذي الحاسوبية مقياس لمثقافة بإعداد الباحثاف قاـ

 وقػد الرابػع, المسػتوى مػف وطالبػة طالػب (52 والثالػث,  المسػتوى وطالبػة مػف طالػب (85مػف  

نػاث( فػي الطمبػة  ذكػور جميػع مػف المكػوف يصمالمجتمع األ مف العينة ىذه اختيرت  المسػتوى وا 

 نتػائج أىـػ ومػف وطالبػة, ( طالػب261عػددىـ   انجميزيػة والبػالغ لغػة تخصػص والرابػع الثالػث

 دالػة فػروؽ توجػد %( وال2066بنسػبة   الطمبػة تػوفرت لػدى الحاسػوبية الثقافة مستوى أف الدراسة

 المستوى طمبة لصالح إحصائياً  دالة توجد فروؽ بينما لمجنس, تعزي الحاسوبية لمثقافة إحصائياً 

 .العامة ومعدالتيـ الثقافة الحاسوبية عبلمات بيف عبلقة توجد ال وكذلؾ الرابع,

 (Satharasinghe,2006) دراسة

 لتكنولوجيػا اسػتخداميـ ومػدى لممعممػيف, الحاسػوبية الثقافػة قيػاس إلػع الدراسػة ىػذه ىػدفت

 لمحواسػيب والبرمجيػة الماديػة المكونػات تػوفر مػدى الدراسػة ,وتظيػر المعمومػات واالتصػاالت

 لػدى المركػزي اإلحصػاء قبػؿ مػف الدراسػة ىػذه المػدارس, وطبقػت وممحقاتيػا فػي واالتصػاالت
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%( 8665أف   الدراسػة نتػائج أىـػ حكوميػة, ومػف والغيػر المػدارس الحكوميػة مػف كػؿ فػي سػيرالنكا

%( مػف المػدارس 662%( مثقفػوف حاسػوبيا, و  5265بالحاسػوب, و   وعػي لػدييـ المعممػيف مػف

المػػدارس بيػػا مختبػػرات حاسػػوب, وال توجػػد عبلقػػة بػػيف تواجػػػد %( مػػف 04 و, اإلنترنػػتب مرتبطػػة

 الحواسيب في المدارس والثقافة الحاسوبية لممعمميف.

 (Frestad,2006) دراسة

 لػدى الكممػات معالجػة ميػارات ومسػتوى , الحاسػوبية الثقافة تحديد إلع الدراسة ىذه ىدفت

 الوصػفي المػنيج الباحثػة اتبعػت ذلػؾ ولتحقيػؽ المركزيػة, آيػوا مدرسػة فػي) 02 (سػنة طػبلب

 تـ المركزية آيوا مدرسة مف (02  الصؼ مف فرداً ) 005عمع   الدراسة التحميمي, وشممت عينة

الحاسوبية,  الثقافة مستوى لتحديد اختبار الباحثة الطبقية, واستخدمت بالطريقة العشوائية اختيارىـ

الحاسوب,  استخداـ في واإلناث الذكور بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود الدراسة عدـ نتائج أىـ مف

ظيػار مػنيج الحاسػوب خػارج مسػاقات وتعمـػ  الطمبػة لػدى الحوسػبة معيػار مفػاىيـ المدرسػة, وا 

 .واجباتيـ إلنجاز لمحاسوب المستخدميف

 (2008دراسة )عياد, أبو جحجوح,

 في المتضمنةاألمريكية  التكنولوجية االستنارة معايير توافر نسبة معرفة إلع البحث ىدؼ

 البلزمػة لعػالـ القػدرات التصػميـ, والمجتمػع, التكنولوجيػا التكنولوجيػا, طبيعػة :(التاليػة األبعػاد

والسػادس(   الخػامس لمصػفيف التكنولوجيا كتابي في العالـ(, في التكنولوجية األنظمةو  تكنولوجي,

 تـػ حيػث الوصػفي, المػنيج باسػتخداـ الباحثػاف وقػاـ .المعممػيف نظػر وجيػة مػف وذلػؾ األساسػييف

 بالمعػايير اسػتبانة إعػداد ثـػ ومػف األمريكيػة, التكنولوجيػة االسػتنارة معػايير قائمػة ترجمػة وا عػداد

 مػف والسػادس(  الخػامس  لمصػفيف التكنولوجيػا كتػابي فػي المعػايير ىػذه تػوافر مػدى إلػع لمتعػرؼ

 معػايير تػوافر انخفػاض النتػائج وأظيػرت عشػوائًيا, اختيػارىـ تـػ ومعممػة ( معمًمػا26  نظػر وجيػة
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 بمغت حيث األساسييف, والسادس(  الخامس لمصفيف التكنولوجيا كتابي التكنولوجية في االستنارة

 .عمع الترتيب %(6666%(,  6465  عاـ في كؿ كتاب مف الكتابيف بشكؿ المعايير توافر نسبة

 .والمقترحات التوصيات مف مجموعة وضع الباحثاف البحث نتائج ضوء وفي

 (2006دراسة )عياد, أبو جحجوح,

معرفػة مػدى تػوفر ابعػاد التنػور التكنولػوجي لمجمعيػة الدوليػة لمتربيػة  إلعىدفت ىذه الدراسة 

  السػػػػابع , الثػػػػامف , التاسػػػػع, العاشػػػػر(  األساسػػػػيةالتكنولوجيػػػػة فػػػػي كتػػػػب التكنولوجيػػػػا لمصػػػػفوؼ 

ا عػداد قائمػػة معػػايير الجامعػػة بفمسػطيف. واتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الوصػفي وقػػاـ الباحثػػاف بترجمػػة و 

 (051  تحميػػؿ محتػػوى بالمعػػايير تكونػػت مػػف أداة بإعػداداألمريكيػة لمتربيػػة التكنولوجيػػة كمػػا قامػػا 

أبعاد رئيسية ىي :  طبيعة التكنولوجيا والتكنولوجيا والمجتمع, التصميـ ,  (6 معيار موزعة عمع 

التكنولوجية في العالـ(. وقد تألفت عينة الدراسة مف  األنظمةالقدرات البلزمة لمعالـ التكنولوجي , 

وحػػدة دراسػػية  (04 كتػب التكنولوجيػػا األربعػة وىػػي السػابع والثػػامف والتاسػػع والعاشػر وقػػد احتػوت 

فػػػػي كتػػػػب  خمػػػسوأظيػػػرت النتػػػػائج االنخفػػػػاض الشػػػديد لنسػػػػب تػػػػوافر أبعػػػاد التنػػػػور التكنولػػػػوجي ال

% 56.8% , 58في الكتب االربعة عمع الترتيب   التكنولوجيا األربعة, حيث بمغت ىذه النسب 

 .26 ,%21.2.)% 

 (Biggs ,2006دراسة )

 الحاسوبية الثقافة وتدريبات , الحاسوب أساسيات مساؽ تأثير بحث إلع الدراسة ىذه ىدفت

 اتبػع ذلػؾ ولتحقيؽ , بأسبانيا ويشيتا جامعة في اإلنترنتو  الحواسيب مع الراحة لزيادة مستويات

 بالمغة ناطقاً  حاسوبياً  مثقؼ مير بالغاً  (04عمع   الدراسة عينة وشممت الوصفي, المنيجالدراسة 

 واسػتبانة اختبػار الباحػث ( إنػاث, واسػتخدـ02  ( ذكور,6التالي   النحو عمع األسبانية موزعيف

 الدورة أف الدراسة نتائج أىـ ومف التدريب, مركز في الحضور سجبلت بمتابعة قاـ الباحث وكذلؾ
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 اإليجػابي األثػر الحاسػوب, وأثبػت اسػتعماؿ مف المشاركيف مخاوؼ خفض في ساىمتالتدريبية 

 . اإلنترنتو  الحاسوب استخداـ المشاركيف مف لتحفيز

  (Maz  ,2006؛ (Linkدراسة

 لػدى اإللكترونػي الػتعمـ نحػو واالتجاىػات الحاسػوبية الثقافػة قيػاس إلػع الدراسػة ىػذه ىدفت

 لمتعمػيـ نظػاـ الجامعػة اعتمػدت حيػث , فينػا فػي الطبيػة الجامعػة فػي طػب لػيأو سػنة  طمبػة

 عبػر لمطمبػة البلزمػة المعمومػات معظـػ ووفػرت )2116 (عػاـ فػي فقط اإلنترنت عبر اإللكتروني

 الباحثػة واتبعػت , اإلنترنػت عمػع الحاسػوب تػدريب فػي مسػاقات الدراسػة أجريت لذلؾ ,اإلنترنت

 طػبلب قبػؿ مػف لتعبئتػو اإلنترنت عبر لمدراسة أداةاستبانو ك واستخدـ التحميمي, الوصفي المنيج

 أف الدراسة نتائج أىـ ومف العبلقة, ذات باالتجاىات والخبرات المتعمقة البيانات لجمع ليأو  سنة

 فػروؽ وجػود وكػذلؾ ,التفػاعمي التعمػيـ وتقػر بفوائػد كافيػة حاسػوب ميػارات تمتمػؾ الطمبػة مالبيػة

 .اإلنترنتب واالتصاؿ استخداـ الحاسوب في الذكور لصالح واإلناث الذكور بيف ضعيفة

 (Others ,2005؛ Wys) دراسة

 التكنولوجيػا منػاىج لتقػويـ أجريػت التي والبحوث الدراسات نتائج تقويـ إلع الدراسة ىدفت

 الميندسػيف أكاديميػة مػف كػؿ وبحػوث تقػارير ومنيػا األمريكيػة المتحػدة بالواليػات العػاـ التعمػيـ فػي

 فائدة مستوى تدني إلع الدراسة ( وخمصتNational Academy of  Engineering  الدولية

 ال المناىج ىذه أف حيث والثانوي األساسي التعميـ مرحمة طبلب يدرسيا التي مناىج التكنولوجيا

التػي  التكنولوجية الثقافة عناصر ضوء في وذلؾ, التكنولوجية الثقافة لعناصر اكتسابيـ تسيـ في

 مناىج مستقبمية لتطوير ميمة العناصر ىذه أف حيث ,التكنولوجية لمتربية الدولية الرابطة نشرتيا

 لمنيج التكنولوجيا إطار الباحثوف اقترح ذلؾ ضوء وفي ,المختمفة التعميـ لمراحؿ التكنولوجيا في

 الطػبلب لدراسػة إعػداد فػي نيػج الـػ ىػذا يسػيـ حيػث ,عشػر والثػاني عشػر الحػادي الصػفيف فػي
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 فػي البيئػة التكنولوجيػة المشػكبلت مف لعديد معالجتو خبلؿ مف وذلؾ مستقببل التكنولوجية الميف

 . المحمية

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

 مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات يتضح مايمي:
 :الىدافمن حيث  -1

تحميػؿ منػاىج ومسػػاقات تكنولوجيػا المعمومػات كدراسػػة  إلػعىػدفت مالبيػة ىػذه الدراسػػات 

 (,2116, 2116,  عيػػػاد؛ جحجػػػوح  تي(, ودراسػػػ2114, الفقعػػػاوي(, ودراسػػػة  2118 شػػػرؼ, 

تحديػػػػد وقيػػػػاس الثقافػػػػة  إلػػػػع, كمػػػػا ىػػػػدفت بعػػػػض الدراسػػػػات (Others ,2005؛ Wys ودراسػػػػة 

 Frestad,2006  دراسةو , ( Satharasinghe,2006  ةدراسالحاسوبية والتنور التكنولوجي ك

(, ودراسػة  ابوعػودة؛ عسػػقوؿ, 2116,  قشػطة؛ عسػػقوؿ, (Maz  ,2006؛ (Linkدراسػةو  ,(

 وتػدريبات الحاسػوب, أساسػيات مسػاؽ تػأثير بحػث إلػع الدراسػات بعػض (, كمػا ىػدفت2116

التعػرؼ  لمعوقػات  إلػعكمػا ىػدفت بعػض الدراسػات  (Biggs ,2006دراسػة  كالحاسوبية  الثقافة

(, ودراسػػػػػة  المخينػػػػػػي, 2118تطبيػػػػػؽ مقػػػػػررات التكنولوجيػػػػػا والحاسػػػػػوب مثػػػػػػؿ دراسػػػػػة  البػػػػػايض, 

 (.Clark ,2007  دراسةو (, 2114

 من حيث المنيج: -2

(, ودراسػػة  شػػػرؼ, 2118اتبعػػت معظػـػ الدراسػػات المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي كدراسػػة  البػػايض, 

(, ودراسػػػػػة  المخينػػػػػي, 2114, الفقعػػػػاويودراسػػػػػة  ( 2116(, ودراسػػػػة  عػػػػػودة؛ عسػػػػقوؿ, 2118

 دراسػةو , (Satharasinghe, 2006ودراسػة  (, 2116(, ودراسػة  قشػطة؛ عسػقوؿ, 2114

 Frestad ,2006) ,دراسػػػػػػػػػػػػػة  (, و 2116, ودراسػػػػػػػػػػػػتي  عيػػػػػػػػػػػػاد؛ جحجػػػػػػػػػػػػوحBiggs ,2006) ,
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دراسػػػة , كمػػػا اتبعػػت (Others ,2005؛ Wys , ودراسػػة (Maz  ,2006؛ (Linkدراسػػةو 

 Clark ,2007) .المنيج التجريبي 

 :دواتمن حيث ال -3

, الفقعػاوي(, ودراسػة  2118تحميؿ المحتوى مثػؿ دراسػة  شػرؼ,  أداةاستخدمت بعض الدراسات 

 أيضػػػػػػػػػا, و (Others ,2005؛ Wys (, ودراسػػػػػػػػة 2116(, ودراسػػػػػػػػة  عيػػػػػػػػاد؛ جحجػػػػػػػػوح, 2114

(, ودراسػػة  ابػػو عػػودة؛ عسػػقوؿ, 2118اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات االختبػػار كدراسػػة  البػػايض, 

, (Clark ,2007 ودراسػػػة (, 2114(, ودراسػػػة  المخينػػػي, 2114, الفقعػػػاوي( ودراسػػػة  2116

, كمػػػا اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات (Biggs ,2006دراسػػػة  , و (Frestad, 2006  دراسػػةو 

, ودراسػة  عيػاد؛ ( Satharasinghe,2006  دراسػة (, و2118االسػتبانة كدراسػة  البػايض, 

 أيضػػػا, و (Maz  ,2006؛ (Linkدراسػػػةو , (Biggs ,2006دراسػػػة  (, و 2116جحجػػوح, 

( بطاقػة المبلحظػػة بينمػا اسػتخدمت دراسػػة  قشػطة؛ عسػػقوؿ, 2118اسػتخدمت دراسػة  البػػايض, 

 ( المقياس لمثقافة الحاسوبية.2116

 من حيث العينة: -4

بالنسػبة لعينػة الدراسػة نجػػد اف معظـػ الدراسػات اختػارت العينػػة بالطريقػة العشػوائية لطػػبلب 

داريومعمميف   ومربي التكنولوجيا والحاسوب. وا 

 من حيث النتائج: -5

يػة أىم إلػعفي ضوء ما تقدـ مف ىذه الدراسات في ىذا المجػاؿ فػاف معظـػ الدراسػات تشػير 

 في إحصائياً  دالة فروؽ وجود بعض الدراسات مف ة, واتضحالثقافة الحاسوبية والثقافة التكنولوجي

 Maz؛ (Linkدراسة (,2114 ,الفقعاويكدراسة   الجنسيف بيف الحاسوبية الثقافة اكتساب مستوى

 فػروؽ وجػود عػدـ اثبتت بعض الدراسات (, وىناؾ2116 عسقوؿ؛ قشطو, (ودراسة, (2006, 
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 (2118الحاسػوبية كدراسػة  شػرؼ,  الثقافػة اكتسػاب مسػتوى فػي الجنسػيف بػيف إحصػائياً  دالػة

 فعاليػة عمػع تؤكػد الدراسػات , وبعػض( Frestad,2006  دراسةو , (2114 المخيني,( ودراسة

 مسػتوى تػدني إلػع أشػارت الدراسػات , وبعض(Clark ,2007  دراسةك الحاسوبية الثقافة برامج

, ( Satharasinghe,2006  دراسػةو (, 2116 قشػطو,  عسػقوؿ؛ كدراسػة الحاسػوبية الثقافػة

تػػػػػدني محتػػػػوى التكنولوجيػػػػػا لممعػػػػايير كدراسػػػػػة  عيػػػػاد؛ جحجػػػػػوح,  إلػػػػعوبعػػػػض الدراسػػػػات اشػػػػػارت 

 التنػور تدني مسػتوي إلع, وىناؾ دراسات اشارت (Others ,2005؛ Wys (, ودراسة 2116

 (. 2116بوعودة؛ عسقوؿ, أالتكنولوجي كدراسة  
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 الرابع الفصل

 
 واإلجراءات الطريقة

 
 

 ــة منهــــــج الدراســـــ

 الدراســـــــة عينـــــــة 

 ـــة أدوات  الــــــدراســـ

 الدراســــة إجــــراءات

 ـةـاإلحصائيـ المعالجات 
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 الفصل الرابع

 اجراءات الدراسة

ٌدد دراسته فً الباحث اتبعه الذي للمنهج وصفا   الفصل هذا تناولٌ  الدراسدة لمجتمد  وتحد

 الثقافدة"معداٌٌر  إعدداد فدً الباحدث اتبعهدا التدً الخطدوات ٌسدتعرض كما الدراسة والعٌنة وحدود

 وثبات صدق من للتحقق الباحث اتبعها التً الخطوات الدراسة، وكذلك أداة، وبناء "التكنولوجٌة

 .داةاأل

 الدراسة منهج  -1

تضدمن  مدد  عدن التحلٌلدً للكشدف الوصدفً المدنهج الدراسدة هدذ  فدً الباحدث اسدتخدم

الصدناعً  األمن –( ICDLالمقررات الثالثة للتربٌة التكنولوجٌة )مقدمة فً استخدام الحاسوب )

ٌدة لمعداٌٌر مبداد  كهربداء(  – وٌعدرف )خفاجدة،  الدراسدة، موضد  هدو الدذي الثقافدة التكنولوج

صداف دقٌقدة للظداهرة المدراد أو( المنهج الوصفً " المنهج الذي ٌبحدث عدن 87: 4114صابر، 

 دراستها".

 عينة الدراسة  -2

تمثلت عٌنة الدراسة بالمقررات الثالث للتربٌة التكنولوجٌة وهً كالتالً، مقرر مقدمة فً 

ٌدة  األمن( ومقرر ICDLاستخدام الحاسوب ) الصدناعً ومقدرر مبداد  الكهربداء، لتخصدص الترب

ٌدة لسدنة  ٌدة للعلدوم التطبٌق ٌدة الجامع ، 4102التكنولوجٌة المقررة على طلبة البكالورٌوس فً الكل

ٌدث  وهدذ  العٌندة تدم اعتمادهدا مدن قبدل مشدرفً دراسدات الماجسدتٌر بعدد مناقشدة خطدة الدراسدة ح

لخطدة عبدارة عدن خمدس مقدررات دراسدٌة ت طدً كانت العٌنة التً وضعها الباحث قبل مناقشدة ا

مجاالت المقررات الدراسٌة لبرنامج التربٌة التكنولوجٌة وبعد المناقشة تم اعتماد ثالثة مقدررات 

 دراسٌة سابقة الذكر.
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 وفٌما ٌلً مواصفات لمقررات التربٌة التكنولوجٌة سابقة الذكر:

 (2,0جدول رقم )

 –الصناعً  األمن –( ICDLدمة فً استخدام الحاسوب ))مقمواصفات المقررات الثالثة 

 مباد  كهرباء(
 (ICDLمواصفات مقرر مقدمة في استخدام الحاسوب )

الكتاب 
 المقرر

الفصل 
 الدراسً

 جهة التألٌف
رقم 
 الطبعة

عدد 
 الفصول

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الصفحات

مقدمة فً 
استخدام 
الحاسوب 

(ICDL) 

 لواأل

قسم تكنولوجٌا 
الكلٌة  –المعلومات 

الجامعٌة للعلوم 
 التطبٌقٌة

4103 2 08 518 

 الصناعي األمنمواصفات مقرر 
الكتاب 
 المقرر

الفصل 
 الدراسً

 جهة التألٌف
رقم 
 النسخة

عدد 
 الفصول

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الصفحات

مقدمة فً 
 األمن
 الصناعً

 46 4 0 4101 عبد شكري -د لواأل

 مبادئ الكهرباءمواصفات مقرر 
الكتاب 
 المقرر

الفصل 
 الدراسً

 جهة التألٌف
رقم 
 النسخة

عدد 
 الفصول

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الصفحات

مباد  
 الكهرباء

 672 005 02 4110 توماس فلوٌد لواأل

 

 الدراسة أدوات  -3

ٌدة وهدً  داةاأل الدراسدة اسدتخدمت الدراسدة أسدئلة عدن لإلجابدة ٌدل المحتدو  أداةالتال  تحل

الصدناعً  األمدن –( ICDLالتربٌة التكنولوجٌة الثالثة )مقدمة فً استخدام الحاسدوب )لمقررات 

 .الثقافة التكنولوجٌة معاٌٌر ضوء فً مباد  كهرباء( –

 المحتوي تحليل أداة: 

( ICDLمقررات التربٌة التكنولوجٌة )مقدمدة فدً اسدتخدام الحاسدوب ) محتوي تحلٌل أداة

ٌدة، معداٌٌر ضدوء فدً مبداد  كهربداء( –الصدناعً  األمدن – ٌدث الثقافدة التكنولوج  اسدتخدمت ح

ٌدة )مقدمدة فدً اسدتخدام الحاسدوب ) لتحلٌل الدراسة  األمدن –( ICDLمقررات التربٌة التكنولوج

 قائمدة علدى اشدتملت المحتدو ، والتدً تحلٌل أداة لطلبة التكنولوجٌا مباد  كهرباء( –الصناعً 
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 على واشتملت كما وتعدٌلها، ترجمها، وتقنٌنها، ( بعدISTEالرئٌسة ) التكنولوجٌة الثقافة معاٌٌر

 .التحلٌل عملٌة وضوابط ،وفئاته التحلٌل، التحلٌل، ووحدة وعٌنة التحلٌل عملٌة من الهدف

 : التكنولوجية الثقافة بمعايير قائمة إعداد :أولا 

ٌدة الدثالث وهدً كالتدالً  تحلٌل ضوئها فً ٌتم التً )مقدمدة فدً مقررات التربٌة التكنولوج

 مباد  كهرباء(. –الصناعً  األمن –( ICDLاستخدام الحاسوب )

 ٌدة الثقافدة لمعداٌٌر إعدداد  فدً الباحدث انطلدق مقدررات  محتدو  المتضدمنة التكنولوج

ٌدددة الثالثدددة )مقدمدددة فدددً اسدددتخدام الحاسدددوب ) ٌدددة التكنولوج األمدددن  –( ICDLالترب

ٌدة المعداٌٌر علدى ابنداء ,مبداد  كهربداء( –الصدناعً  ٌدة العالم ٌدة  للترب التكنولوج

(ISTE ،)السدابقة، والكتدب،  والدراسدات البحدوث مدن مجموعدة علدى االطدال  تدم

 .بالثقافة التكنولوجٌة العالقة ذات والمراج 

 الثقافة التكنولوجية: لمعايير ليةواأل القائمة

ٌدة المعداٌٌر علدى الحصدول تدم ٌدا ) العالم الذوليةة مةن اعةذاد الجمعيةة (  ISTEللتكنولوج

 اإلنجلٌزٌة والل ة التربٌة فً متخصصٌن من قبل المعاٌٌر قائمة ترجمة تم وقد لتكنولوجيا التعلي 

ٌدةوصورتها األ فً المعاٌٌر قائمة تكونت والتكنولوجٌا، حٌث ٌدارا لكدل مقدرر مدن 70مدن ) ل ( مع

ٌددة  )مقدمددة فدً اسددتخدام الحاسددوب ) ٌددة التكنولوج  –الصددناعً  األمددن –( ICDLمقدررات الترب

ٌدددات  محددداورمبددداد  كهربددداء( وتضدددمن سدددبعة  ٌدددا والمفددداهٌم والعمل رئٌسدددٌة ) طبٌعدددة التكنولوج

ٌددا والمجتمدد ، األساسددٌة ٌددة،  أدوات، التكنولوج ٌددة،  أدواتاالنتدداج التكنولوج االتصددال التكنولوج

ٌددا وتطبٌقاتهددا( موزعددة علددى سددتة عشددر مجدداال  أدوات البحدث التكنولددوجً، التصددمٌم، التكنولوج

 ( ٌوضح ذلك.0فرعٌا. ملحق رقم )

 :القائمة ضبط

هدل أو والمحكمدٌن الخبراء من مجموعة على لٌةواأل صورتها فً المعدة القائمة عرض تم

( محكمدٌن، ملحدق 7عددهم ) والبالغ التكنولوجٌا فً هل اختصاصأ وكذلك االختصاص بالتربٌة

ٌدة التحكددٌم علدى أ(. ومعرفددة مدد  مالءمتهددا للمجتمد  الفلسددطٌنً وقدد 4رقدم ) جددراء إسددفرت عمل

( معاٌٌر 3حد  المجاالت وٌضم )إبعض التعدٌالت على المعاٌٌر وحذف بعضها حٌث تم حذف 

 خر  من القائمة.أ( معاٌٌر 3تم حذف ) أٌضاو
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 :التكنولوجية الثقافة لمعايير النهائية القائمة

 صددق مدن وتحققده المحكمدون، بهدا أشدار التدً الالزمدة للتعددٌالت الباحدث إجدراء وبعدد

ٌدة الثالثدة )مقدمدة فدً  لتقدوٌم ومالءمتهدا الباحدث التً أعددها المعاٌٌر ٌدة التكنولوج مقدررات الترب

ٌددث تددم حددذف عدددد مدددن  –الصددناعً  األمددن –( ICDLاسددتخدام الحاسددوب ) مبدداد  كهربدداء( ح

سدبعة  ( مجال، ف05ً( معٌارا فرعٌا موزعة على )68المعاٌٌر، فتضمنت القائمة النهائٌة على )

ٌدات  محاور ٌدا والمجتمد ، األساسدٌةرئٌسٌة هً ) طبٌعة التكنولوجٌا والمفداهٌم والعمل ، التكنولوج

البحث التكنولدوجً، التصدمٌم،  أدواتاالتصال التكنولوجٌة،  أدواتاالنتاج التكنولوجٌة،  أدوات

ٌدا وتطبٌقاتهدا( هددذا بالنسدبة لمقددرر مقدمدة فددً اسدتخدام الحاسددوب ) مدا بالنسددبة أ( ICDLالتكنولوج

ٌددة علددى ) األمددنلمقدرري  ٌددا  65الصددناعً ومبدداد  كهربدداء فتضدمنت القائمددة النهائ ٌددارا  فرع ( مع

ٌدددا والمفددداهٌم  محددداور، فدددً سدددبعة ( مجددداال  05موزعدددة علدددى ) رئٌسدددٌة هدددً ) طبٌعدددة التكنولوج

ٌدددات  ٌدددا والمجتمدددد ، األساسدددٌةوالعمل ٌدددة،  أدوات، التكنولوج االتصددددال  أدواتاالنتددداج التكنولوج

 (.3البحث التكنولوجً، التصمٌم، التكنولوجٌا وتطبٌقاتها(. ملحق رقم ) أدواتتكنولوجٌة، ال

ٌدة )مقدمدة فدً  تحلٌل فً الشرو  الباحث بإمكان أصبح وبذلك ٌدة التكنولوج مقدررات الترب

 .المعاٌٌر تلك مباد  كهرباء( فً ضوء –الصناعً  األمن –( ICDLاستخدام الحاسوب )

 :التحليل عملية إجراءاتثانياا: 

 :التحليل من الهدف -0

ٌدة )مقدمدة فدً اسدتخدام الحاسدوب  محتدو  تحلٌل عملٌة تهدف ٌدة التكنولوج مقدررات الترب

(ICDL )– ٌدة الثقافة معاٌٌر توافر مد  تحدٌد ىمباد  كهرباء( إل –الصناعً  األمن  التكنولوج

ٌدة )مقدمدة فدً اسدتخدام الحاسدوب ) فً  –الصدناعً  األمدن –( ICDLمقررات التربٌة التكنولوج

 مباد  كهرباء(.

 : تحليل عينة -4

ٌدل عٌندة تمثلدت ٌدة )مقدمددة فدً اسددتخدام  فدً التحل ٌددة التكنولوج محتدو  مقدررات الترب

ٌددة  –الصدناعً  األمددن –( ICDLالحاسدوب ) ٌدة للعلددوم التطبٌق ٌددة الجامع مبدداد  كهربدداء( فدً الكل

ٌدث ٌدة )مقدمدة تدم ب زة، ح ٌدة التكنولوج ٌدل مقدررات الترب  –( ICDLفدً اسدتخدام الحاسدوب ) تحل

ٌدة  الجدداولم و4102-4103مباد  كهرباء( فً الفصل الدراسً الثدانً  –الصناعً  األمن التال
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 –( ICDLتوضح وصف عدد وحدات وفصول المقررات التالٌة )مقدمة فً استخدام الحاسدوب )

 مباد  كهرباء(. –الصناعً  األمن

 
 (2,4جدول رقم )

 (:ICDLمقدمة في استخدام الحاسوب )مقرر  ووحدات فصول عدد

 عدد الصفحات عدد الوحدات الفصل
0 4 347 
4 6 006 
3 5 018 
2 5 84 

 

 (2,3جدول رقم )
 الصناعي: األمنمقرر  ووحدات فصول عدد

 عدد الصفحات عدد الوحدات الفصل
0 4 46 

 

 (2,2جدول رقم )
 :مقرر مبادئ الكهرباء ووحدات فصول عدد

 عدد الصفحات الوحداتعدد  الفصل
0 5 08 
4 8 27 
3 8 20 
2 01 54 
5 8 27 
6 8 62 

7 6 25 
8 9 51 
9 8 58 
01 9 61 
00 8 27 
04 9 25 
03 8 61 

02 00 23 
 

 :التحليل وحدة

ٌدة  محتدوي مدن فقدرات عددة أو فقدرة حولهدا تددور التدً الرئٌسدٌة الفكرة هً مقدررات الترب

 لكونها مباد  كهرباء( –الصناعً  األمن –( ICDLاستخدام الحاسوب )التكنولوجٌة )مقدمة فً 
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ٌدق األنسدب  مدوجزة عبدارة أومختصدرة  جملدة عدن عبدارة الفكدرة ووحددة الدراسدة، هددف لتحق

 .التحلٌل موضو  حولها ٌدور التً الفكرة تتضمن

 :التحليل فئات

ٌدة الثقافدة معداٌٌر قائمدة ضدوء فدً سٌتم التحلٌل  تعدد لدذا سدابقا   إعددادها تدم التدً التكنولوج

ٌدة معاٌٌر ٌدل ٌدتم فئدات القائمدة فدً محدور كدل ٌتضدمنها التدً الثقافدة التكنولوج  ضدوئها فدً التحل

ٌددات  محدداورال ٌدددا والمفددداهٌم والعمل ٌدددا والمجتمددد ، األساسدددٌة)طبٌعدددة التكنولوج  أدوات، التكنولوج

ٌددددة،  ٌددددة،  أدواتاالنتددداج التكنولوج تكنولددددوجً، التصددددمٌم، البحدددث ال أدواتاالتصدددال التكنولوج

 التكنولوجٌا وتطبٌقاتها(.

 :التحليل عملية ضوابط

ٌدة وواضدحة معٌندة أسدس وضد  مدن البد كان التحلٌل عملٌة ضبط أجل من ٌدل لعمل  التحل

ٌدد إلدى تؤدي ٌدق تحد ٌدل، مدن المسدتهدفة والفئدات والفقدرات للعبدارات دق  إلدى ٌدؤد  وكدذلك التحل

 : التحلٌل عملٌة أثناء التالٌة الضوابط روعً لذلك ثبات التحلٌل، نسبة ارتفا 

 ٌدة )مقدمدة فدً اسدتخدام  محتوي إطار فً التحلٌل ٌتم ٌدة التكنولوج مقررات الترب

 .المعاٌٌر مباد  كهرباء( وقائمة –الصناعً  األمن –( ICDLالحاسوب )

 ٌددل ٌشدمل ٌددة )مقدمددة فددً اسددتخدام  محتددوي التحل ٌددة التكنولوج مقددررات الترب

 مباد  كهرباء(. –الصناعً  األمن –( ICDLالحاسوب )

 لفئدات لحاجتهدا فصدل أو وحدة كل نهاٌة فً الوارد والتقوٌم سئلةاأل استبعاد ٌتم 

 خاصة. تحلٌل

 والهوامش. الجداولو واألشكال الرسومات استبعاد تم 

 التحلٌل. وفئة وحدة كل تكرار لرصد بٌانات استمارة استخدام ٌتم 

 :التحليل عملية خطوات

 :المحتوي تحليل أداة صدق -0

الهدف الذي  داةبه "ان تقٌس األ ٌقصد الذي التحلٌل أداة صدق على التحلٌل صدق ٌعتمد

 (004: 4119وضعت ألجله" )عطوان، مطر، 
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ٌدث المحكمدٌن، صددق علدى باالعتماد التحلٌل أداة صدق تقدٌر تم وقد  داةاأل عرضدت ح

ٌدةواأل صدورتها فدً قائمدة المعداٌٌر أي  والخبدراء المحكمدٌن مدن مجموعدة علدى ل

ٌدا، مجدال فً المتخصصٌن  وطدرق المنداهج فدً متخصصدٌن وكدذلك تددرٌس التكنولوج

 قام وقد بنودها، ومراجعة داةلأل الظاهري الصدق للتأكد من وذلك التكنولوجٌا، التدرٌس

 .اتفاق المحكمٌن على بناء تعدٌله طلب ما بتعدٌل الباحث

 :التحليل أداة ثبات -4

ٌدل "هدو حصدول نفدس الفدرد علدى نفدس الدرجدة  بثبات ٌقصد درجدة قرٌبدة منهدا   أوالتحل

 (280: 4101اكثر من مرة " )عالم،  داةعند تطبٌق األ

 قام حٌث الزمن، عبر التحلٌل ثبات طرٌق عن التحلٌل ثبات من بالتأكد الباحث قام وقد

 وحددات فدً التكنولوجٌة الثقافة معاٌٌر توافر مد  لمعرفة التحلٌل بإعادة عملٌة الباحث

 . المقررات

 التً االثنتٌن التحلٌل عملٌات نتائج بٌن االتفاق نسبة هنا الزمن عبر التحلٌل بثبات وٌقصد

مقررات التربٌة التكنولوجٌة  فً التكنولوجٌة الثقافة معاٌٌر توافر مد  على الباحث قام بإجرائها

ٌدد مباد  كهرباء( –الصناعً  األمن –( ICDL)مقدمة فً استخدام الحاسوب ) ٌدث الدراسدة ق  ح

ٌدل كل بٌن الزمنٌة المدة كانت ٌدات وقدد تقرٌبدا   أسدابٌ  أربد  وآخدر تحل ٌدل كشدفت عمل  عدن التحل

( 2,5) الجداولفً  موضح هو كما الباحث بها قام التً المرتٌن فً النتائج بٌن كبٌر اتفاق وجود

 (:2,7( و )2,6و )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



040 
 

 (2,5جدول )
 (ICDLمقرر مقدمة في استخدام الحاسوب ) لمحتوي التحليل نتائج في والختالف التفاق نقاط

 الختالف مرات عدد التفاق مرات عدد التحليل الثاني لواأل التحليل محاورال

 0 11 11 09 لواأل

 2 4 4 6 الثاني

 1 5 6 5 الثالث

 0 0 0 1 الرابع

 0 1 1 0 الخامس

 1 6 6 7 السادس

 1 6 6 7 السابع

 5 41 42 25 المجموع

 

 (2,6جدول )
 الصناعي األمنمقرر  لمحتوي التحليل نتائج في والختالف التفاق نقاط

 الختالف مرات عدد التفاق مرات عدد التحليل الثاني لواأل التحليل محاورال

 1 14 14 05 لواأل

 0 2 2 4 الثاني

 1 3 3 2 الثالث

 0 0 0 1 الرابع

 1 1 2 0 الخامس

 1 6 6 7 السادس

 0 6 6 6 السابع

 4 32 33 35 المجموع

 

 (2,7جدول )

 مقرر مبادئ الكهرباء لمحتوي التحليل نتائج في والختالف التفاق نقاط

 الختالف مرات عدد التفاق مرات عدد التحليل الثاني لواأل التحليل محاورال

 1 10 10 00 لواأل

 0 0 0 1 الثاني

 1 2 2 3 الثالث

 0 0 0 1 الرابع

 1 2 3 4 الخامس

 1 7 7 8 السادس

 1 4 5 2 السابع

 5 25 27 48 المجموع
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 داةاأل ثبات لحساب ستًٌهول معادلة استخدام تم للفئات الكلً والمجمو  االتفاق نقاط وباستخدام

 (ICDLالخاصة بمقرر مقدمة فً استخدام الحاسوب )

 

 (20 2 (علٌها المتفق الفئات مجمو  4                
 16822=                   =                                     الثبات =  معامل

 (42+45) الكلً الفئات مجمو                          
 

 أداة الستخدام الباحث ٌطمئن عال   ثبات معامل وهو (16822 الثبات  معامل أن أظهرت والتً

 .التحلٌل

 

 داةاأل ثبات لحساب هولستً معادلة استخدام تم للفئات الكلً والمجمو  االتفاق نقاط وباستخدام

 الصناعً األمنالخاصة بمقرر 
 

 (52 2 (علٌها المتفق الفئات مجمو  4                
 16820=                   =                                     الثبات =  معامل

 (33+35) الكلً الفئات مجمو                          

 

 أداة الستخدام الباحث ٌطمئن عال   ثبات معامل وهو (16820 الثبات  معامل أن أظهرت والتً

 .التحلٌل

 
 داةاأل ثبات لحساب هولستً معادلة استخدام تم للفئات الكلً والمجمو  االتفاق نقاط وباستخدام

 كهرباءالخاصة بمقرر مباد  

 (26 2 (علٌها المتفق الفئات مجمو  4                
 16818=                =                                    الثبات =  معامل

  (27+22)   الكلً الفئات مجمو                          

 
 

 أداة الستخدام الباحث ٌطمئن عال   ثبات معامل وهو (16818 الثبات  معامل أن أظهرت والتً

 .التحلٌل

 الدراسة خطوات : ثالثاا 

 : التالٌة الخطوات حسب دراسة تنفٌذ فً الباحث سار

م  مقررات التربٌة  ٌتناسب بما( ISTEالتكنولوجية   الققافة معايير قائمة وإعذاد ترجمة .0

 التكنولوجٌة.
 –( ICDLالحاسوب ))مقدمة فً استخدام  مقررات التربٌة التكنولوجٌة  محتوي تحلٌل .4

 صدق من التكنولوجٌة والتأكد الثقافة لمعاٌٌر وفقا   مباد  كهرباء( –الصناعً  األمن

 .التحلٌل وثبات
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 .ومناقشتها النتائج تحلٌل .3
 .الباحث قبل من إلٌها التوصل تم التً النتائج ضوء فً والمقترحات التوصٌات تقدٌم .2

 
 رابعا: المعالجات الحصائية

 باستخدام النسب المئوٌة لتحدٌد نتائج التحلٌل.لقد قام الباحث  -0
 معادلة هولٌستً. -4
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 الخامس الفصل
 ومناقشتيا الدراسة نتائج

 
 
 
 ومناقشتيا لوال بالسؤال المتعمقة النتائج  
 ومناقشتيا الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج  
 ومناقشتيا الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج  
 ومناقشتيا الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج  
 الدراسة توصيات  
 الدراسة مقترحات 
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 الخامس الفصل
 ومناقشتيا الدراسة نتائج

 
 كػاف والتػي الباحػث, إلييػا توصػؿ التػي الدراسة لنتائج مفصبلً  عرضاً  الفصؿ ىذا يتضمف

المقػررات الثبلثػة لمتربيػة  فػي التكنولوجيػة الثقافػة معػايير تػوافر مػدى عمػع التعػرؼ منيػا اليػدؼ
ـ الحاسوب   مبادئ كيرباء( بالكمية  –الصناعي  األمف –( ICDLالتكنولوجية  مقدمة في استخدا

 الجامعية لمعمـو التطبيقية بغزة.
 . مناقشتيا ثـ ومف الباحث قبؿ مف إلييا التوصؿ تـ التي النتائج عرض وسيتـ

 ينص ومناقشتيا: الذي لوال بالسؤال المتعمقة النتائج:الً أو 
مقررات التربية  ينبغي مراعاتيا في تقويمالثقافة التكنولوجية التي  ما معايير

 التكنولوجية؟
 والتكنولػوجي التربػوي, األدب عمػع بػاالطبلع الباحػث قػاـ السػؤاؿ ىػذا عمػع لئلجابػة

التكنولوجيػة  لمثقافػة العالميػة المعػايير وا عػداد ترجمػة تـػ حيػث السػابقة, والحاسػوبي والدراسػات
 ISTE  وىػػػي االطػػػػار النيػػػػائي لمعػػػػايير )NETS 2005 )(National Education 

Technology Standards) تمػت وقػد المتحػدة األمريكيػة, الواليػات فػي التعميمػي السمـ حسب 
 شػممت التكنولوجيػا, وقػد وعمػـو اإلنجميزيػة, التكنولوجيا, والمغة في متخصصيف قبؿ مف الترجمة
( مجااًل ممحؽ 06رئيسية تضـ   محاور( معيار لكؿ مقرر وزعت عمع سبعة 40  ليةو األ القائمة

 معػايير مبلئمػة مػدى لمعرفػة المحكمػيف مػف مجموعػة عمػع المعػايير عرضت قائمػة ثـ (, ومف0 
 التعػديبلت بعػض أجريػت المحكمػيف توصػيات عمػع الجامعية, وبنػاء لممرحمة التكنولوجية الثقافة
 اآلخر. بعضيا وتعديؿ المعايير احدى المجاالت وبعض حيث حذؼ مف

لمقػرر   ( معيػاراً 66مػف   النيائيػة صػيغتيا في التكنولوجية الثقافة معايير قائمة تكونت وقد
مجااًل, أما  (06  تضـ رئيسة محاور سبعة عمع (, وزعتICDLمقدمة في استخداـ الحاسوب  

( 66مف   النيائية صيغتيا في التكنولوجية الثقافة معايير قائمة تكونت الصناعي فقد األمفمقرر 
 قائمة تكونت مجااًل, وأما مقرر مبادئ الكيرباء وقد (06  تضـ رئيسة محاور سبعة عمع وزعت
 رئيسة محاور سبعة عمع ( معيارًا وزعت66مف   النيائية صيغتيا في التكنولوجية الثقافة معايير
 :التالي النحو عمع مجااًل وىي (06  تضـ

االنتػػػػػػػاج  أدوات, التكنولوجيػػػػػػا والمجتمػػػػػػع, األساسػػػػػػية  طبيعػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػا والمفػػػػػػاىيـ والعمميػػػػػػات 
البحػػػػث التكنولػػػػػوجي, التصػػػػميـ, التكنولوجيػػػػػا  أدواتاالتصػػػػاؿ التكنولوجيػػػػػة,  أدواتالتكنولوجيػػػػة, 

 ( يوضح ذلؾ.5وتطبيقاتيا( ممحؽ  
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 ينص الذي : ومناقشتيا الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج :ثانياً 

( فــي الكميــة الجامعيــة لمعمــوم ICDLمـا مــدى تضــمن مقــرر مقدمــة فــي اســتخدام الحاســوب )
 ؟لمعايير الثقافة التكنولوجيةالتطبيقية 

 في تـ التكنولوجية, التي الثقافة معايير قائمة بإعداد الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمع لئلجابة
 الثقافػة معػايير تػوفر مػدى لمعرفػة (ICDLالحاسػوب  تحميػؿ مقػرر مقدمػة فػي اسػتخداـ  ضػوئيا

( 66  أصػؿ مػف القائمػة معػايير مػف متػوفراً  ( معيػاراً 26وجػود   تبػيف قػد ,فػي المقػرر التكنولوجية 
 الثقافػة قائمػة معػايير لتػوافر الكميػة المئويػة النسػبة لمقائمػة وبمغػت السػبعة محػاورلم تابعػة معيػاراً 

 محػاورلم وفقػاً  القائمػة فػي المتػوفرة المعػايير عػدد يبػيف التػالي الجػدوؿو  %(.6662التكنولوجيػة  
 .محور كؿ ونسبة ليا التابعة الرئيسة

 (660  رقم جدول
 المقرر في التكنولوجية الثقافة معايير توافر نسبة مدى يوضح جدول

 ـ

 عدد محاورال
 المعايير

 عدد
 المعايير
 المتوفرة

 عدد
 المعايير

 غير
 متوفرة

 نسبة
 المعايير
 المتوفر

 الترتيب

طبيعة التكنولوجيا والمفاىيـ  0
 األساسيةوالعمميات 

08 08 1 011% 0 

 2 %61 2 6 01 التكنولوجيا والمجتمع 2
 5 %4062 2 6 4 االنتاج التكنولوجية أدوات 5
 4 %1 2 1 2 االتصاؿ التكنولوجية أدوات 2
 6 %0060 6 0 8 البحث التكنولوجي أدوات 6
 6 %6566 6 4 05 التصميـ 6
 2 %6466 0 4 6 التكنولوجيا وتطبيقاتيا 4
  %6662 25 26 66 المجموع 

 

وأف  %(,6662بمغػت   القائمػة معػايير لتػوافر المئويػة النسػبة (, أف660رقـػ   الجػدوؿ مػف يتضػح
ال تقع  وىي ىناؾ عدـ توازف النسب المئوية لتكرارات محاور الثقافة التكنولوجية المبينة بالجدوؿ,

تضػمف  فػي %(, فبالتالي ىناؾ ضعؼ41وىو   الباحث اعتمده الذي االفتراضي المستوى ضمف
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لمعػايير الثقافػة ( في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقيػة ICDLمقرر مقدمة في استخداـ الحاسوب  
 . التكنولوجية

 الرئيسية لمعايير الثقافة التكنولوجية: محاورال: فيما يتعمق بتوافر الأو 
بنسػبة  المعػايير تػوفرت "األساسػية ومفاىيميا التكنولوجيا طبيعة " ؿو األ المحور أف ويتبيف

بطريقػة  ( معػدICDLمقػرر مقدمػة فػي اسػتخداـ الحاسػوب   أف السػبب يرجػع %(, وقػد011 
مقرر مقدمة  عف وتكاممية شاممة فكرة يعطي الحاسوب بحيث متخصصي قبؿ مف وقوية متسمسمة

مقػرر مقدمػػة فػي اسػتخداـ الحاسػػوب  عمػػع قػوة يؤكػد وىػذا (,ICDL  فػي اسػتخداـ الحاسػػوب
 ICDLنسػبة عمػع" والمجتمػع التكنولوجيػا "الثػاني المحػور سػجؿ حػيف لمطمبة. في يدرس ( الذي 

يرجػع  وقػد القائمػة, فػي موجػودة معػايير (01  أصػؿ مػف معػايير (6  تػوفر حيػث %(,61تػوافر  
 الموضػوعات ليغطػي ( أعػدICDLاسػتخداـ الحاسػوب  مقػرر مقدمػة فػي  أف مػف ذلػؾ فػي السػبب
بشكؿ كبير واستظيارىا فبالتالي كاف  (ICDL أي برامج العممية  الحاسوب بتكنولوجيا تتعمؽ التي

 حصػؿ بينمػا .التركيػز عمػع المجتمػع وقضػاياه االجتماعيػة واألخبلقيػة المعاصػرة بشػكؿ متوسػط
 معايير (6  توفر %( حيث4062توافرت   نسبة ععم "اإلنتاج التكنولوجية أدوات" الثالث المحور
مقػرر مقدمػة فػي  أف ذلػؾ فػي السػبب يرجػع وقػد فػي القائمػة, موجػودة معػايير (4  أصػؿ مػف

 فػي المسػتخدمة التكنولوجيػة اإلنتػاج أدوات جزئياتػو فػي ( يغطػيICDLاسػتخداـ الحاسػوب  
 وىػذه نسػبة الحاسػوب لتكنولوجيػا البلزمػة الػربط أدواتو  تكنولوجيػا الحاسػوب الماديػة والبرمجيػة

%( 1تػوافرت   نسػبة سػجؿ "االتصػاؿ التكنولوجيػة أدوات"الرابع  المحور المقرر. بينما في مقبولة
لػػـػ يركػػػز مقػػػػرر مقدمػػػة فػػػي اسػػػػتخداـ  وأيضػػػاً حيػػػث لػػـػ تتػػػوفر أي مػػػػف المعػػػايير فػػػي ىػػػذا المحػػػػور 

فػػي النشػر والتفاعػؿ مػع النظػائر والخبػػراء  لمتعػاوف( عمػع اسػتخداـ االتصػاالت ICDLالحاسػوب  
 "البحث التكنولوجي أدوات"المحور الخامس  وىذه نسبة مير مقبولة. بينما اآلخريفوالمستخدميف 

في القائمة,  موجودة معايير (8  أصؿ مف معيار (0  %( حيث توفر0060توافرت   نسبة سجؿ
البحػػػػػث  أدواتمػػػػع اسػػػػػتخداـ ( عICDLحيػػػػث لػػػػـػ يركػػػػز مقػػػػػرر مقدمػػػػػة فػػػػي اسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػوب  

التكنولوجيػػػػػة  دواتالتكنولػػػػوجي لتحديػػػػد وتقػػػػويـ المعمومػػػػات مػػػػػف المصػػػػادر المختمفػػػػة واسػػػػتخداـ األ
لمعالجػػة البيانػػات ونتػػائج التقريػػر و تقػػويـ واختيػػػار مصػػادر المعمومػػات الجديػػدة وابػػداع تكنولوجيػػػا 

 نسػبة عمػع "يـالتصػم " السػادس المحػور حصػؿ مبلئمػة مبنيػة عمػع ميػاـ محػددة, بينمػا
( معيػػػار موجػػػودة فػػػي القائمػػػة, ويرجػػػع 05  أصػػػؿر مػػػف عػػػايي( م4%( حيػػػث تػػػوفر  6566تػػوافر 

حؿ المشكبلت التكنولوجية وأدوات اتخاذ القرار في ف المقرر يركز عمع عمميات أالسبب في ذلؾ 
بينمػػػا المقػػػرر لػػـػ يركػػػز بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػع مكونػػػات تصػػػميـ الحاسػػػوب مػػػف تقيػػػػيـ التصػػػميـ محػػػو 

عمػػع  "التكنولوجيػا وتطبيقاتيػا". بينمػا حصػؿ المحػور السػابع وتصػميـ وتطػوير لتصػميـ الحاسػوب
 في القائمة, ويرجع موجودة معايير (6  أصؿ مف عاييرم (4  %( حيث توفر6466نسبة توافر  
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 التكنولوجيػة التطبيقػات اسػتخداـ فػي وكبيػرة مباشػرة عبلقة لو صؿباأل المقرر ذلؾ أف في السبب
 بتكنولوجيػا عبلقػة ليػا التػي األجيػزةو  دواتاأل اسػتخداـ فػي العاليػة الجػودة والمواصػفات ذات

 القائمػة محػاور محػور مػف كػؿ فػي التكنولوجيػة الثقافػة معػايير تػوافر نسػب اختمفت الحاسوب, قد
 الثقافػة محػاور مػف محػور كػؿ فػي المتػوفرة وميػر المتػوفرة يوضػح المعػايير (,2  رقـػ وممحػؽ

 .التكنولوجية
 الثقافة التكنولوجية. محاورثانيا: فيما يتعمق بتوافر المعايير الفرعية ل

 
طبيعـة التكنولوجيـا والمفـاىيم  الفرعيـة لمحـور التكنولوجيـة الثقافـة معـايير تـوافر مـدى -1

 .المقرر في الساسيةوالعمميات 
  (662  جدول رقم 

طبيعة التكنولوجيا  الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في الساسيةوالمفاىيم والعمميات 

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

فيـ طبيعة 
العمميات 
التكنولوجية 

 األنظمةو 

0 
يصؼ مصادر متقدمة وجديدة 

 متوفر معرفي لنشر تكنولوجيا الحاسوب

وحدود مصادر  إمكاناتيعرؼ  2
 تكنولوجيا الحاسوب المعاصرة

 متوفر معرفي

ـ  5  متوفر مياري وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الحماية والقضاء  أساليبيطبؽ 

ـ وسائؿ  عمع المشكمة باستخدا
 متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

 متوفر مياري

 األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 الحاسوبية األنظمةو 

 متوفر مياري

 متعمقة معمومات
بخصائص 
 التكنولوجيا
وتطورىا 

6 
يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير 

 متوفر معرفي تكنولوجيا الحاسوب

والحماية في  األمف أنواعيذكر  4
 تكنولوجيا الحاسوب

 متوفر معرفي
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 والمفاىيـ
 األساسية

لمتكنولوجيا 
, األنظمة 

المتطمبات, 
التحكـ, 
 العمميات(

 أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
 الحاسوب بالتكنولوجيا

 متوفر معرفي

8 
لمتحكـ في مجاالت  أمثمةيذكر 

 متوفر معرفي تكنولوجيا الحاسوب

عمع التحكـ في نظاـ  أمثمةيوضح  01
 تكنولوجيا الحاسوب

 متوفر معرفي

00 
الحاسوب  أجيزةيدرؾ اف صيانة 

عممية فحص وخدمة لمنظاـ بدقة 
 عالية

 متوفر معرفي

التقنيات 
وتكنولوجيا 
 الحاسوب

يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات  02
 التكنولوجيا والحاسوب

 متوفر معرفي

05 
 المكونات تعريؼ طرؽ يحدد
 متوفر معرفي لمحاسوب المادية

 المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 البرمجية لمحاسوب

 متوفر معرفي

06 
 مف متقدمة مصادر يطبؽ

 تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا
 الحاسوب

 متوفر مياري

الكفاءة في 
استخداـ 
التكنولوجيا 
 المعمومات 
 –وادارتيا 

المصطمح وحؿ 
 المشكبلت(

يعرؼ طرؽ استخداـ المرافؽ  06
 المتقدمة لتكنولوجيا الحاسوب

 متوفر معرفي

04 
يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات 

المادية والبرمجية ومشاكؿ 
 الحاسوب

 متوفر معرفي

ـ المكونات المادية والبرمجية 06  متوفر مياري يقو

يحؿ مشاكؿ المكونات المادية  08
 والبرمجية لمحاسوب

 متوفر مياري

 %100 نسبة توافر المعايير
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 األساسػػػػيةف محػػػور طبيعػػػة التكنولوجيػػػػا والمفػػػاىيـ والعمميػػػات أ( 662يتضػػػح مػػػف الجػػػػدوؿ  
ف نسػػػػبة تػػػػوافر ىػػػػذه المعػػػػايير فػػػػي المقػػػػػرر أو ( معيػػػػارا فرعيػػػػا, 08( مجػػػػاالت و  2 يحتػػػػوي عمػػػػع 

 011.)% 
 

 في التكنولوجيا والمجتمع الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -2
 :المقرر

 (665  جدول
التكنولوجيا  الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في والمجتمع

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

القضػػػػػػػػػػػػػػػايا الممكيػػػػػػػػػػػػػػػة 
والثقافيػػػػػة  خبلقيػػػػةواأل

االجتماعيػػة المتعمقػػػة 
 بالتكنولوجيا

0 

ـ امكانية ظيور تقنيات  يقي
تكنولوجيا الحاسوب 

ومير  أخبلقيةالستخدامات 
 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

 متوفر وجداني

2 

 استخداـ كيفية يوضح
تكنولوجيا  أنظمة صبلحيات

 حقوؽ الحاسوب الحتراـ
 النظاـ في المتضمنة الممكية

 متوفر وجداني

5 
 المقصود عمع يتعرؼ
برمجيات  تشغيؿ برخصة
 الحاسوب تكنولوجيا

 متوفر وجداني

2 
 مير االستخداـ نتائج يوضح
لتكنولوجيا  األخبلقي
 الحاسوب

 متوفر وجداني

6 
 االستخداـ تكاليؼ يوضح

لتكنولوجيا  مير األخبلقي
 الحاسوب

 متوفر وجداني



030 
 

6 
 أنظمةيعرؼ كيفية حماية 

تكنولوجيا الحاسوب مف 
 المستخدـ مير األخبلقي

 متوفر وجداني

4 

 ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد
الخصوصية(  القانونية,
 تكنولوجيا باستخداـ المتعمقة
 المعمومات نقؿ في الحاسوب
 عمييا والحصوؿ

 مير متوفر وجداني

التكنولوجيػة  األنظمػة
 6 وتأثيرىا

 الحديثة االتجاىات يحمؿ
 في التكنولوجي لمتطور
 الحاسوب

 مير متوفر وجداني

8 
يحمؿ االتجاىات الحالية في 

 مير متوفر وجداني تكنولوجيا الحاسوب

01 
يناقش كيفية تأثير تكنولوجيا 

 التعاوفالحاسوب عمع 
 واالنتاج

 مير متوفر وجداني

 %60 نسبة توافر المعايير
 

( 01 و مجػػػاليفف محػػور التكنولوجيػػا والمجتمػػع يحتػػوي عمػػع أ( 665يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  
 %(.61ف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  أو  معايير فرعية,

 
 في االنتاج التكنولوجية أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -3

 المقرر
 (662  جدول

االنتاج  أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في التكنولوجية

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر



034 
 

 مفاىيـ إدراؾ
 المكونات المادية

والبرمجية 
 لتكنولوجيا
 0 الحاسوب

يعي مفردات ومعدات 
تكنولوجيا الحاسوب مثؿ   
 -المكونات المادية لمحاسوب

 –المكونات البرمجية لمحاسوب 
البريد  – اإلنترنت –الممفات 

 –برنامج المودؿ  –االلكتروني 
العروض  –معالجة النصوص 

 الجداوؿ –التقديمية 
 االلكترونية ( 

 متوفر معرفي

2 
تتصؿ المكونات  كيؼ يوضح

البرمجية لمحاسوب مع بعضيا 
 البعض في النظاـ

 متوفر معرفي

حؿ المشكبلت 
لممصادر في 
تكنولوجيا 
 الحاسوب

5 
 ما يتصؿ بالحاسوب يحدد

 التقنيات بعض باستخداـ
 المتاحة

 متوفر معرفي

المتعمقة  دواتاأل عمع يتعرؼ 2
 بالحاسوب واستخداماتيا

 متوفر معرفي

6 
 نظاـ ودقة سرعة يطور

 الحاسوب باستخداـ تكنولوجيا
 تقنيات متقدمة

 متوفر مياري

6 

 األفراد مع مشاريع يطبؽ
تكنولوجيا  والخبراء ومستخدمي

ـ  الحاسوب  األنظمةفي تصامي
 المتقدمة لمحاسوب

 مير متوفر مياري

4 
 الناقد التفكير ميارات يستخدـ
 تواجو التي المشكبلت لحؿ
 الحاسوب تكنولوجيا أنظمة

 مير متوفر مياري

 %7114 نسبة توافر المعايير
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( 4مجاليف و  يحتوي عمع  االنتاج التكنولوجية أدواتف محور أ( 662يتضح مف الجدوؿ  
 %(.4062ف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  أو  معايير فرعية,

 
 في التكنولوجية االتصال أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -4

 .المقرر
 (666  جدول

 االتصال أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في التكنولوجية

متوفر /غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

استخداـ 
االتصاالت 
في النشر  لمتعاوف

والتفاعؿ مع 
 النظائر والخبراء
والمستخدميف 

 اآلخريف

0 

ة مع تعاونييخطط مشاريع 
والخبراء والمستخدميف  األقراف

 أدواتالعاديف ومستخدمي 
االتصاؿ المتقدمة لدعـ الحاسوب 
وافادة المجتمع المحمي واالقميمي 

 والدولي

 مير متوفر مياري

2 

 األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ  أدواتومستخدمي 
المتقدمة لدعـ الحاسوب وافادة 
المجتمع المحمي واالقميمي 

 والدولي

 مير متوفر مياري

 % 0 نسبة توافر المعايير
 

( مجاؿ و 0يحتوي عمع   التكنولوجية االتصاؿ أدوات( اف محور 666يتضح مف الجدوؿ  
 %(.1( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  2 
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 في البحث التكنولوجي أدواتالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -5
 .المقرر

 (666  جدول
 البحث التكنولوجي أدواتالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في

متوفر /غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

استخداـ 
التكنولوجيا 

ـ  لتحديد وتقوي
المعمومات مف 

المصادر 
 المختمفة

0 

يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر 
نماذج  -تكنولوجية  نظـ خبيرة

محاكاة(  -الوكيؿ الذكي -عالمية
متقدمة تناسب مواضيع الحاسوب 

 المختارة

 مير متوفر معرفي

2 
يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر 
تكنولوجية تناسب مواضيع 

 المختارةالحاسوب 
 متوفر معرفي

استخداـ 
 دواتاأل

التكنولوجية 
لمعالجة 

البيانات ونتائج 
 التقرير

5 
البحث  أسئمة أويصيغ الفرضيات 

 مير متوفر مياري عمع مواضيع الحاسوب

يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة  2
 البيانات ونتائج التقارير 

 مير متوفر مياري

ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة  6
 البيانات ونتائج التقارير

 مير متوفر مياري

ـ واختيار  تقوي
مصادر 

المعمومات 
الجديدة وابداع 
تكنولوجيا 

مبلئمة مبنية 
عمع مياـ 
 محددة

 مير متوفر مياري البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  6

4 
يختار ويستخدـ معمومات مبلئمة 

اتصاالت تكنولوجية  أدواتو 
 ومصادر لتجميع المعمومات 

 مير متوفر مياري

 مير متوفر مياري يحمؿ المعمومات 6

8 
 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف

 مير متوفر مياري
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 %1111 نسبة توافر المعايير
 

( مجػاالت 5يحتػوي عمػع   البحث التكنولػوجي أدواتف محور أ( 666يتضح مف الجدوؿ  
 %(.0060( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  8و  

 
 .المقرر في التصميمالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -6

 (664  جدول
 المقرر في التصميمالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

مكونػات تصػػميـ 
الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب 
والتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 التكنولوجي

0 
 العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ
 لسد المستخدـ لمحاسوب في

 االحتياجات
 مير متوفر مياري

2 
جراءات خطوات يصؼ  عممية وا 

ـ أل  متوفر معرفي الحاسوب نظمةالتصمي

 باستخداـ الحاسوب أنظمة يطور 5
 المناسبة التصميـ عمميات

 مير متوفر مياري

2 
 المنتجات ويحسف يصمـ

 المتعمقة بالحاسوب والخدمات
 حاجات المجتمع تمبي التي

 مير متوفر مياري

 الحاسوب تكنولوجيا تصميـ يقيـ 6
 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ

 مير متوفر مياري

6 
 لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ
 متوفر مياري الحاسوب أنظمة لتصاميـ أفضؿ

 تكنولوجيا تصميمات يراجع 4
 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الحاسوب

 مير متوفر مياري

6 
 دورة وتطوير والتخطيط البحث
 مير متوفر مياري نظاـ الحاسوب حياة
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المشكبلت  حؿ
 التكنولوجية

 اتخاذ أدواتو 
 القرار

يوضح مشاكؿ الحاسوب خبلؿ  8
 التجربة

 متوفر معرفي

01 
يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية 

 متوفر مياري لتكنولوجيا الحاسوب

يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية  00
 لتكنولوجيا الحاسوب

 متوفر مياري

02 
 والمعدات التقنيات يستخدـ

 والحماية األمف أنظمة المستخدمة
 صحيحة بصورة المختمفة

 متوفر مياري

 التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 05
 تكنولوجيا الحاسوب مع

 متوفر معرفي

 %53.8 نسبة توافر المعايير
 

( معيػارا فرعيػػا, 05 و يفمجػال ( أف محػػور التصػميـ يحتػوي عمػػع664 يتضػح مػف الجػدوؿ 
 %(.65.6ف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  أو 

 
 في التكنولوجيا وتطبيقاتياالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -7

 .المقرر
 (666  جدول

 في التكنولوجيا وتطبيقاتياالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول
 المقرر

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

 أدوات
الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب 
 التكنولوجية

0 
 في التكنولوجيا دور يوضح
 متوفر معرفي عمميات الحاسوب تحسيف

 التكنولوجيا أنواع يصؼ 2
 في الحاسوب المستخدمة

 متوفر معرفي

يذكر عمميات تكنولوجية اساسية  5
 متوفر معرفي في الحاسوب
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 وخصائص بنية يصؼ 2
 تكنولوجيا الحاسوب

 متوفر معرفي

6 
 مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح
 مير متوفر معرفي المتاحة البروتوكوالت خبلؿ

 أنظمة أمف عمي يتعرؼ 6
 الحاسوب تكنولوجيا

 متوفر معرفي

4 
 المادية المواصفات أفضؿ يختار

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 الحاسوب

 متوفر مياري

6 
 البرمجيات أفضؿ يختار

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 الحاسوب

 متوفر مياري

 %8715 المعايير نسبة توافر
 

( 6 مجااًل واحدًا ويحتوي عمع  التكنولوجيا وتطبيقاتياف محور أ( 666يتضح مف الجدوؿ  
 %(.6466ف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  أمعايير فرعية, و 

( 26ف عػػدد المعػػايير الخاصػػة بالجانػب المعرفػػي المتػػوفرة فػػي المقػػرر  أويبلحػظ الباحػػث  
( معػػايير, وعػدد المعػػايير المتػػوفرة 6المعػايير المتػػوفرة الخاصػة بجانػػب االتجاىػات  معيػارًا, وعػػدد 

 ( معيارًا.05الخاصة بالجانب المياري  
  %( وىػع6662  بدرجػة تتػوفر التكنولوجيػة الثقافػة معػايير أف يتضػح العػرض ىػذا وبعػد

وميػر  رضػيةم ميػر المعػايير تػوفر درجػة أف يعنػي وىػذا) % 41االفتراضػي  عػف المسػتوى تقػؿ
 .مقبولة

  
 ينص الذي : ومناقشتيا الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج ثالثا:

لمعـايير الثقافــة الصـناعي فـي الكميـة الجامعيــة لمعمـوم التطبيقيـة  المــنمـا مـدى تضـمن مقـرر 
 ؟ التكنولوجية
 في تـ ,التي التكنولوجية الثقافة معايير قائمة بإعداد الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمع لئلجابة

فػي المقػرر  التكنولوجيػة  الثقافػة معػايير تػوفر مػدى لمعرفػة الصػناعي األمػفتحميػؿ مقػرر  ضػوئيا
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 محػاورلم تابعػة ( معيػاراً 66  أصػؿ مػف القائمػة معػايير مػف متػوفراً  ( معيػاراً 50وجػود   تبػيف فقػد
 %(.6566التكنولوجية   الثقافة قائمة معايير لتوافر الكمية المئوية النسبة لمقائمة وبمغت السبعة
 كؿ ونسبة ليا التابعة الرئيسة محاورلم وفقاً  القائمة في المتوفرة المعايير عدد يبيف التالي الجدوؿ
 .محور

 (668  رقم جدول
 المقرر في التكنولوجية الثقافة معايير توافر نسبة مدى يوضح جدول

 عدد محاورال ـ
 المعايير

 عدد
 المعايير
 المتوفرة

 عدد
 المعايير

 غير
 متوفرة

 نسبة
 المعايير
 المتوفر

 الترتيب

0 
طبيعة التكنولوجيا والمفاىيـ 

 0 %4668 2 06 08 األساسيةوالعمميات 

 6 %2666 6 2 4 التكنولوجيا والمجتمع 2
 5 %6460 5 2 4 االنتاج التكنولوجية أدوات 5
 4 %1 2 1 2 االتصاؿ التكنولوجية أدوات 2
 6 %0060 6 0 8 البحث التكنولوجي أدوات 6
 2 %6566 6 4 05 التصميـ 6
 2 %46 2 6 6 التكنولوجيا وتطبيقاتيا 4
  %6566 51 56 66 المجموع 
 

(, 6566بمغػت   القائمػة معػايير لتػوافر المئويػة النسػبة (, أف668رقـػ   الجػدوؿ مػف يتضػح
 %(, فبالتالي ىناؾ ضعؼ41وىو   الباحث اعتمده الذي االفتراضي المستوى ال تقع ضمف وىي
لمعػػػػػػايير الثقافػػػػػػة فػػػػػػي الكميػػػػػة الجامعيػػػػػػة لمعمػػػػػػـو التطبيقيػػػػػة  األمػػػػػف الصػػػػػػناعيتضػػػػػػمف مقػػػػػػرر  فػػػػػي

 .التكنولوجية
 الرئيسية لمعايير الثقافة التكنولوجية: محاورال: فيما يتعمق بتوافر الأو 

بنسػبة  المعػايير تػوفرت "األساسػية ومفاىيميػا التكنولوجيػا طبيعػة "ؿو األ المحػور أف ويتبػيف
 يرجػع القائمػة, وقػد فػي موجػودة ار عيػام (08  أصػؿ مػف ار عيػام (06  تػوفر %(, حيػث4668 

بحيػث يكػوف  ولكػف ينقصػو بعػض القػوةبطريقػة متسمسػمة  الصػناعي معػد األمػفمقػرر  فأ السػبب
يحتػاج إلػع تعزيػػز نقػاط القػوة فػػي الصػناعي  األمػػفمقػرر أف عمػع  يؤكػد شػامبل ومتكػامبل. وىػذا
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توافر  عمع نسبة "والمجتمع التكنولوجيا "الثاني المحور سجؿ حيف لمطمبة, في يدرس الذي المقرر
 يرجع السبب وقد القائمة, في موجودة معايير (4  أصؿ مف يارمع (2  توفر %(, حيث2666 
 األمػف بتكنولوجيػا تتعمػؽ التػي الموضػوعات ليغطػي الصػناعي أعػد األمػفمقػرر  أف مػف ذلػؾ فػي

 جانػب عمػع التركيػز فػإف وبالتػاليأىػداؼ األمػف الصػناعي قواعػد األمػف والسػبلمة  مػف الصػناعي
 "الثالػث المحػور حصػؿ بينمػا ضػعيفًا, كػاف المعاصػرة خبلقيػةواأل االجتماعيػة وقضػاياه المجتمػع
 (4  أصؿ مف معايير (2  توفر %( حيث6460توافرت   نسبة عمع "اإلنتاج التكنولوجية أدوات
 فػي الصػناعي ال يغطػي األمػفمقػرر  أف ذلػؾ فػي السػبب يرجػع القائمػة, وقػد فػي موجػودة معايير
 البلزمػة الػربط أدواتو  الصػناعي األمػف فػي التكنولوجيػة المسػتخدمة اإلنتػاج أدوات جزئياتػو
 المحػور مػاالمقػرر. بين فػي مقبولػة وىذه نسػبة ميػر الصناعي بالشكؿ المطموب األمف لتكنولوجيا
%( حيػث لـػ تتػوفر أي مػف المعػايير 1تػوافرت   نسػبة سػجؿ "االتصػاؿ التكنولوجيػة أدوات"الرابع 

فػػػي  لمتعػػاوفالصػػناعي عمػػع اسػػػتخداـ االتصػػاالت  األمػػففػػي ىػػذا المحػػور حيػػػث لػـػ يركػػز مقػػػرر 
المحور  وىذه نسبة مير مقبولة, بينما اآلخريفالنشر والتفاعؿ مع النظائر والخبراء والمستخدميف 

 مػف معيػار (0  %( حيػث تػوفر0060تػوافرت   نسبة سجؿ "البحث التكنولوجي أدوات"الخامس 
 أدواتالصناعي عمع استخداـ  األمففي القائمة, حيث لـ يركز مقرر  موجودة معايير (8  أصؿ

ـ المعمومات مف المصادر المختمفة واستخداـ األ ة التكنولوجي دواتالبحث التكنولوجي لتحديد وتقوي
لمعالجػػة البيانػػػات ونتػػػائج التقريػػػر وتقػػػويـ واختيػػار مصػػػادر المعمومػػػات الجديػػػدة وابػػػداع تكنولوجيػػػا 

 نسػبة عمػع  "التصػميـ " السػادس المحػور حصػؿ مبلئمػة مبنيػة عمػع ميػاـ محػددة, بينمػا
فػي القائمػة, ويرجػع  موجػودة عيػارم (05  أصػؿ مػف اييرمعػ (4  %( حيػث تػوفر6566تػوافر 

الصػػػناعي العاديػػػة  األمػػػف أنظمػػػةالسػػبب فػػػي ذلػػػؾ اف المقػػػرر يركػػػز عمػػػع عمميػػات التصػػػميـ فػػػي 
%( 46عمػع نسػبة تػوافر   "التكنولوجيا وتطبيقاتيا"وليست المتطورة, بينما حصؿ المحور السابع 

 ؾ أفذلػ فػي السػبب فػي القائمػة, ويرجػع موجػودة معػايير (6  أصػؿ مػف اييرمعػ (6  حيػث تػوفر
 الجػودة والمواصػفات ذات التكنولوجيػة التطبيقػات اسػتخداـ فػي وكبيػرة مباشػرة عبلقػة لػو المقػرر
 اختمفػت الصػناعي, وقػد األمػف بتكنولوجيػا عبلقػة ليػا التػي األجيػزةو  دواتاأل اسػتخداـ في العالية
يوضػح  (,2  رقـ وممحؽ القائمة محاور محور مف كؿ في التكنولوجية الثقافة معايير توافر نسب

  .التكنولوجية الثقافة محاور مف محور كؿ في المتوفرة ومير المتوفرة المعايير
 

 الثقافة التكنولوجية. محاورثانيا: فيما يتعمق بتوافر المعايير الفرعية ل
طبيعـة التكنولوجيـا والمفـاىيم  الفرعيـة لمحـور التكنولوجيـة الثقافـة معـايير تـوافر مـدى -1

 .المقرر في الساسيةوالعمميات 
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 (6601  جدول رقم
طبيعة التكنولوجيا  الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في الساسيةوالمفاىيم والعمميات 

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

فيـ طبيعة 
العمميات 
التكنولوجية 

 األنظمةو 

يصؼ مصادر متقدمة وجديدة  0
 متوفر معرفي الصناعي األمفلنشر تكنولوجيا 

2 
وحدود مصادر  إمكاناتيعرؼ 

الصناعي  األمفتكنولوجيا 
 المعاصرة

 متوفر معرفي

ـ  5  متوفر مياري وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الوقاية  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري 

والقضاء عمع المشكمة باستخداـ 
 وسائؿ متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

 متوفر مياري

 األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 الحماية واألماف أنظمةو 

 متوفر مياري

 متعمقة معمومات
بخصائص 
 التكنولوجيا
وتطورىا 
 والمفاىيـ
 األساسية

لمتكنولوجيا 
, األنظمة 

المتطمبات, 
التحكـ, 
 العمميات(

6 
يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير 

 متوفر معرفي الصناعي األمفتكنولوجيا 

والحماية في  األمف أنواعيذكر  4
 الصناعي األمفتكنولوجيا 

 متوفر معرفي

6 
 األمف أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط 
 متوفر معرفي الصناعي بالتكنولوجيا

لمتحكـ في مجاالت  أمثمةيذكر  8
 الصناعي األمفتكنولوجيا 

 متوفر معرفي

01 
ـ  مثمةيوضح األ الناتجة بعد التحك

 األمففي نظاـ تكنولوجيا 
 الصناعي

 متوفر معرفي

 متوفر معرفي األمف أجيزةيدرؾ اف صيانة  00
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الصناعي عممية فحص وخدمة 
 النظاـ بدقة عالية

التقنيات 
 األمفوتكنولوجيا 
 الصناعي

02 
تقنيات يصؼ العبلقة المتبادلة بيف 

 متوفر معرفي الصناعي األمفالتكنولوجيا و 

 المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
 الصناعي األمفلتكنولوجيا  المادية

 متوفر معرفي

02 
 المكونات تعريؼ طرؽ يحدد

 األمف البرمجية لتكنولوجيا
 الصناعي

 مير متوفر معرفي

06 
 مف متقدمة مصادر يطبؽ

 تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا
 الصناعي األمف

 متوفر مياري

الكفاءة في 
استخداـ 
التكنولوجيا 
 المعمومات 
 –وادارتيا 

المصطمح وحؿ 
 المشكبلت(

06 
يعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ 

 متوفر معرفي اصناعي األمفتكنولوجيا 

04 
يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ 
المكونات المادية والبرمجية 

 الصناعي المتقدمة  األمفومشاكؿ 
 متوفرةمير  معرفي

ـ المكونات المادية والبرمجية 06  مير متوفرة مياري يقو

يحؿ مشاكؿ المكونات المادية  08
 الصناعي األمفوالبرمجية ومشاكؿ 

 مير متوفرة مياري

 %7819 نسبة توافر المعايير
 

 األساسػػػيةف محػػور طبيعػػػة التكنولوجيػػا والمفػػاىيـ والعمميػػات أ( 6601يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  
ف نسػػػػبة تػػػػػوافر ىػػػػػذه المعػػػػايير فػػػػػي المقػػػػػرر أ( معيػػػػػارا فرعيػػػػػا, و 08 و( مجػػػػاالت 2يحتػػػػوي عمػػػػػع  

 4668.)% 
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 المقرر في التكنولوجيا والمجتمع الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -2
 

 (6600  جدول
 في التكنولوجيا والمجتمع الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

القضايا الممكية 
والثقافية  خبلقيةواأل

االجتماعية المتعمقة 
 بالتكنولوجيا

0 

ـ امكانية ظيور تقنيات  يقي
الصناعي  األمفتكنولوجيا 

ومير  أخبلقيةالستخدامات 
 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

 مير متوفر وجداني

2 

 استخداـ كيفية يوضح
تكنولوجيا  أنظمة صبلحيات
 الصناعي الحتراـ األمف
 في المتضمنة الممكية حقوؽ
 النظاـ

 مير متوفر وجداني

5 
مير  االستخداـ نتائج يوضح
 األمفلتكنولوجيا  األخبلقي
 الصناعي

 مير متوفر وجداني

2 
 أنظمةيعرؼ كيفية حماية 

الصناعي  األمفتكنولوجيا 
 مف المستخدـ مير األخبلقي

 
 مير متوفر وجداني

التكنولوجيػة  األنظمػة
 وتأثيرىا

6 

 الحديثة االتجاىات يحمؿ
 في التكنولوجي لمتطور
 األمفتكنولوجيا  مجاؿ

 الصناعي

 مير متوفر وجداني

يحمؿ االتجاىات الحالية في  6
 الصناعي األمفتكنولوجيا 

 متوفر وجداني
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4 
يناقش كيفية تأثير تكنولوجيا 

الصناعي عمع  األمف
 واالنتاج التعاوف

 متوفر وجداني

 %2816 نسبة توافر المعايير
 

( 4( مجاؿ و  2( اف محور التكنولوجيا والمجتمع يحتوي عمع  6600يتضح مف الجدوؿ  
 %(.2666المقرر   معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في

 فـي االنتـاج التكنولوجيـة أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -5
 .المقرر

 (6602  جدول
 االنتاج التكنولوجية أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

 مفاىيـ إدراؾ
 المكونات المادية

والبرمجية 
 األمف لتكنولوجيا
 0 الصناعي

يعي مفردات ومعدات 
الصناعي مثؿ  األمفتكنولوجيا 

معدات  -  المبلبس الواقية
معدات حماية  –حماية الرأس 

معدات حماية الجياز  –السمع 
معدات حماية  –التنفسي 
معدات حماية  –اليديف 
معدات حماية الوجو  –القدميف 
 احزمة االماف (  –والعينيف 

 متوفر معرفي

2 
تتصؿ المكونات  كيؼ يوضح

البرمجية لؤلمف الصناعي مع 
 بعضيا البعض في النظاـ

 مير متوفر معرفي

حػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػكبلت 
لممصػػػػػػػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 األمػػػػػػػفتكنولوجيػػػػػػا 
5 

 الصناعي األمف يحدد
 التقنيات بعض باستخداـ
 المتاحة

 متوفر معرفي



022 
 

المتعمقة  دواتاأل عمع تعرؼي 2 الصناعي
 الصناعي واستخداماتيا األمفب

 متوفر معرفي

6 
 نظاـ ودقة سرعة طوري

الصناعي  األمف تكنولوجيا
 تقنيات متقدمة باستخداـ

 متوفر مياري

6 

 األفراد مع مشاريع طبؽي
 والدولة ومستخدمي والخبراء
في  الصناعي األمفتكنولوجيا 
المتقدمة  األنظمةتصاميـ 

 لؤلمف الصناعي

 مير متوفر مياري

4 

 الناقد التفكير مياراتـ دستخي
 تواجو التي المشكبلت لحؿ
 األمف تكنولوجيا أنظمة

 الصناعي

 مير متوفر مياري

 %5711 نسبة توافر المعايير
( مجاؿ و 2يحتوي عمع   االنتاج التكنولوجية أدوات( اف محور 6602يتضح مف الجدوؿ  

 %(.6460( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  4 
 في التكنولوجية االتصال أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -2

 .المقرر
 (6605  جدول

 االتصال أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول
 المقرر في التكنولوجية

 

 مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
متوفر /غير 

 متوفر
استخداـ 

االتصاالت 
في النشر  لمتعاوف

والتفاعؿ مع 

0 

ة مع تعاونييخطط مشاريع 
والخبراء والمستخدميف  األقراف

 أدواتالعاديف ومستخدمي 
االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ 

 مير متوفر مياري
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 والخبراءالنظائر 
والمستخدميف 

 اآلخريف

الصناعي وافادة المجتمع  األمف
 المحمي واالقميمي والدولي

2 

 األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ  أدواتومستخدمي 
 األمفالمتقدمة لدعـ مفاىيـ 

الصناعي وافادة المجتمع المحمي 
 واالقميمي والدولي

 مير متوفر مياري

 % 0 نسبة توافر المعايير
( مجاؿ 0يحتوي عمع   التكنولوجية االتصاؿ أدوات( اف محور 6605يتضح مف الجدوؿ  

 %(.1( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  2و  
 

 في البحث التكنولوجي أدواتالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -5
 .المقرر

 (6602  جدول
 البحث التكنولوجي أدواتالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في

متوفر /غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

استخداـ 
التكنولوجيا 

ـ  لتحديد وتقوي
المعمومات مف 

المصادر 
 المختمفة

0 

يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر 
نماذج  -تكنولوجية  نظـ خبيرة

محاكاة(  -الوكيؿ الذكي -عالمية
 األمفمتقدمة تناسب مواضيع 

 الصناعي المختارة

 متوفرمير  معرفي

2 
يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر 

تكنولوجية متقدمة تناسب مواضيع 
 الصناعي المختارة األمف

 متوفر معرفي

استخداـ 
البحث  أسئمة أويصيغ الفرضيات  5 دواتاأل

 متوفرمير  مياري الصناعي األمفعمع مواضيع 
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التكنولوجية 
لمعالجة 

البيانات ونتائج 
 التقرير

يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة  2
 البيانات ونتائج التقارير 

 متوفرمير  مياري

6 
ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة 

 متوفرمير  مياري البيانات ونتائج التقارير

ـ واختيار  تقوي
مصادر 

المعمومات 
الجديدة وابداع 
تكنولوجيا 

مبلئمة مبنية 
عمع مياـ 
 محددة

 متوفرمير  مياري البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  6

4 
يختار ويستخدـ معمومات مبلئمة 

اتصاالت تكنولوجية  أدواتو 
 ومصادر لتجميع المعمومات 

 متوفرمير  مياري

 متوفرمير  مياري يحمؿ المعمومات 6

8 
 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف

 متوفرمير  مياري

 %1111 نسبة توافر المعايير
( مجاالت 5يحتوي عمع   البحث التكنولوجي أدواتف محور أ( 6602يتضح مف الجدوؿ  

 %(.0060( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  8و  
 .المقرر في التصميمالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -6

 (6606  جدول
 المقرر في التصميمالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
متوفر/ غير 

 متوفر
مكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 األمػػفتصػػميـ 
 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعي
والتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
 التكنولوجي

0 
 العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ
 الصناعي األمف مجاؿ في

 االحتياجات لسد المستخدـ
 مير متوفر مياري

جراءات خطوات صؼي 2  عممية وا 
ـ ل  الصناعي األمف أنظمةتصمي

 متوفر معرفي

5 
 الصناعي األمف أنظمة طوري

 متوفر مياري المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ

 والخدمات المنتجات وتحسف صمـي 2
 تمبي التي الصناعي األمفالمتعمقة ب

 متوفر مياري
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 حاجات المجتمع

6 
 األمف تكنولوجيا تصميـ قيـي

البروتوكوالت  باستخداـ الصناعي
 المتاحة

 مير متوفر مياري

6 
 أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ ستخدـي

 مجاؿ في الحماية أنظمة لتصاميـ
 الصناعي األمف

 متوفر مياري

4 
 األمف تكنولوجيا تصميمات راجعي

 مير متوفر مياري وطرؽ تطويرىا المتقدمة الصناعي

 حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 6
 الصناعي األمفنظاـ 

 مير متوفر مياري

 حؿ
المشكبلت 
 التكنولوجية

 اتخاذ أدواتو 
 القرار

8 
الصناعي  األمفيوضح مشاكؿ 
 متوفرمير  معرفي خبلؿ التجربة

يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية  01
 الصناعي األمفلتكنولوجيا 

 متوفر مياري

00 
يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية 

 مير متوفر مياري الصناعي األمفلتكنولوجيا 

02 
 والمعدات التقنيات يستخدـ

 والحماية األمف أنظمة المستخدمة
 صحيحة بصورة المختمفة

 متوفر مياري

 التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 05
 متوفر معرفي الصناعي األمفتكنولوجيا  مع

 %53.8 المعاييرنسبة توافر 
( معيػػارا 05( مجػػاؿ و  2( اف محػػور التصػػميـ يحتػػوي عمػػع  6606يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  

 %(.65.6فرعيا, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  
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 فـي التكنولوجيـا وتطبيقاتيـاالفرعيـة لمحـور  التكنولوجيـة الثقافـة معـايير تـوافر مـدى -4
 .المقرر

 (6606  جدول
 في التكنولوجيا وتطبيقاتياالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

 األمف أدوات
 الصناعي
 التكنولوجية

 في التكنولوجيا دور يوضح 0
 الصناعي األمف عممية تحسيف

 متوفر معرفي

2 
 التكنولوجيا أنواع يصؼ

 متوفر معرفي الصناعي األمف في المستخدمة

يذكر عمميات تكنولوجية اساسية  5
 الصناعي  األمففي 

 متوفر معرفي

2 
 وخصائص بنية يصؼ

 متوفر معرفي الصناعي األمفتكنولوجيا 

 مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 6
 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ

 مير متوفر معرفي

6 
 أنظمة أمف عمي يتعرؼ

 متوفر معرفي الصناعي األمف تكنولوجيا

4 
 المادية المواصفات أفضؿ يختار

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 الصناعي األمف

 متوفر مياري

6 
 البرمجيات أفضؿ يختار

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 الصناعي األمف

 متوفرمير  مياري

 %75 نسبة توافر المعايير
( 6 و( مجاؿ 0يحتوي عمع   التكنولوجيا وتطبيقاتيا( اف محور 6606يتضح مف الجدوؿ  

 %(.46معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  
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( 22ف عػػػدد المعػػايير الخاصػػػة بالجانػػب المعرفػػي المتػػػوفرة فػػي المقػػػرر  أويبلحػػظ الباحػػث 
( معػػايير, وعػدد المعػػايير المتػػوفرة  2ب االتجاىػات  معيػارًا, وعػػدد المعػايير المتػػوفرة الخاصػة بجانػػ

 التكنولوجيػة الثقافة معايير أف يتضح العرض ىذا وبعد( معيارًا. 00الخاصة بالجانب المياري  
 توفر درجة أف يعني وىذا) % 41االفتراضي  عف المستوى تقؿ ( وىع% 6566  بدرجة تتوفر
 .ومير مقبولة مير مرضية المعايير

 ينص الذي : ومناقشتيا الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج :رابعا
لمعايير الثقافة ما مدى تضمن مقرر مبادئ كيرباء في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 

 ؟التكنولوجية

 في تـ التكنولوجية, التي الثقافة معايير قائمة بإعداد الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمع لئلجابة
 في المقرر فقػد التكنولوجية  الثقافة معايير توفر مدى لمعرفة كيرباء تحميؿ مقرر مبادئ ضوئيا
 السػبعة محػاورلم تابعػة ( معيػاراً 66  أصػؿ مف القائمة معايير مف متوفراً  ( معياراً 26وجود   تبيف

 %(.2560التكنولوجية   الثقافة قائمة معايير لتوافر الكمية المئوية النسبة لمقائمة وبمغت
 كؿ ونسبة ليا التابعة الرئيسة محاورلم وفقاً  القائمة في المتوفرة المعايير عدد يبيف التالي الجدوؿ
 .محور

 (6604  رقم جدول
 المقرر في التكنولوجية الثقافة معايير توافر نسبة مدى يوضح جدول

 عدد محاورال ـ
 المعايير

 عدد
 المعايير
 المتوفرة

 عدد
 المعايير

 غير
 متوفرة

 نسبة
 المعايير
 المتوفر

 الترتيب

طبيعة التكنولوجيا والمفاىيـ  0
 األساسيةوالعمميات 

08 00 6 6468% 2 

 6 %1 4 1 4 التكنولوجيا والمجتمع 2
 2 %2268 2 5 4 االنتاج التكنولوجية أدوات 5
 6 %1 2 1 2 االتصاؿ التكنولوجية أدوات 2
 6 %2262 4 2 8 البحث التكنولوجي أدوات 6
 0 %6066 6 6 05 التصميـ 6
 5 %61 2 2 6 التكنولوجيا وتطبيقاتيا 4
  %2560 54 26 66 المجموع 
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بمغػت  القائمػة معػايير لتػوافر المئويػة النسػبة (, أف6604رقـػ   الجػدوؿ مػف يتضػح
%(, فبالتػالي 41وىو   الباحث اعتمده الذي االفتراضي المستوى ال تقع ضمف %(, وىي2560 

لمعػػػايير فػػػي الكميػػػة الجامعيػػة لمعمػػػـو التطبيقيػػػة  مبػػػادئ الكيربػػاءتضػػمف مقػػػرر  فػػػي ىنػػاؾ ضػػػعؼ
 .الثقافة التكنولوجية

 الرئيسية لمعايير الثقافة التكنولوجية: محاورال: فيما يتعمق بتوافر الأو 
بنسػبة  المعػايير تػوفرت "األساسػية ومفاىيميػا التكنولوجيػا طبيعػة "ؿو األ المحػور أف ويتبػيف

الكيرباء يختص بأساسيات مبادئ الكيرباء المادية  مقرر مبادئ أف السبب يرجع وقد %(,6468 
عمع ضعؼ مقرر مبادئ  يؤكد يختص بشكؿ ضيؽ بمبادئ الكيرباء, وىذا أيضاوترؾ البرمجية و 

توافر  عمع نسبة"والمجتمع التكنولوجيا "الثاني المحور سجؿ حيف لمطمبة, في يدرس الذي الكيرباء
 أف مف ذلؾ في يرجع السبب وقد في المحور, الموجودة لـ يتوفر أي معيار مف المعايير %(,1 

المعاصػرة  خبلقيػةواأل االجتماعيػة وقضػاياه المجتمػع مقػرر مبػادئ الكيربػاء لـػ يركػز عمػع جانػب
اإلنتػػاج  أدوات " الثالػث المحػور حصػػؿ وىػذه نسػبة ميػػر مقبولػة فػي نظػػر الباحػث. بينمػا

 موجودة معايير (4  أصؿ مف معايير (5  توفر %( حيث2268توافرت   نسبة عمع "التكنولوجية
 أدوات جزئياتػو فػي مقػرر مبػادئ الكيربػاء ال يغطػي أف ذلػؾ فػي السػبب يرجػع القائمػة, وقػد فػي

مبػادئ  لتكنولوجيػا البلزمػة الػربط أدواتو  مبػادئ الكيربػاء فػي التكنولوجيػة المسػتخدمة اإلنتػاج
 أدوات"الرابػع  المحػور المقػرر. بينمػا فػي مقبولػة وىػذه نسػبة ميػر الكيربػاء بالشػكؿ المطمػوب

%( حيث لـ تتوفر أي مف المعايير في ىذا المحور 1توافرت   نسبة سجؿ "االتصاؿ التكنولوجية
فػػي النشػر والتفاعػؿ مػػع  لمتعػاوفحيػث لـػ يركػز مقػػرر مبػادئ الكيربػاء عمػػع اسػتخداـ االتصػاالت 

 أدوات"المحػور الخػػامس  ولػة. بينمػػاوىػذه نسػبة ميػر مقب اآلخػريفالنظػائر والخبػراء والمسػتخدميف 
 معايير (8  أصؿ مف معيار (2  %( حيث توفر2262توافرت   نسبة سجؿ "البحث التكنولوجي

البحث التكنولوجي  أدواتفي القائمة, حيث لـ يركز مقرر مبادئ الكيرباء عمع استخداـ  موجودة
التكنولوجيػة لمعالجػة البيانػات  دواتلتحديد وتقويـ المعمومات مف المصػادر المختمفػة واسػتخداـ األ

ونتػائج التقريػر و تقػويـ واختيػػار مصػادر المعمومػات الجديػدة وابػػداع تكنولوجيػا مبلئمػة مبنيػة عمػػع 
 %( حيػث تػوفر6066  تػوافر نسػبة عمػع" التصػميـ" السػادس المحػور حصػؿ ميػاـ محػددة. بينمػا

السػبب فػي ذلػؾ اف المقػرر يركػز  فػي القائمػة, ويرجػع موجودة عيارام (05  أصؿ مف اييرمع (6 
مبػػػػػػادئ الكيربػػػػػاء العاديػػػػػة. بينمػػػػػا حصػػػػػؿ المحػػػػػور السػػػػػػابع  أنظمػػػػػةعمػػػػػع عمميػػػػػات التصػػػػػميـ فػػػػػي 
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معػايير ( 6  أصؿ مف اييرمع (2  %( حيث توفر61عمع نسبة توافر   "التكنولوجيا وتطبيقاتيا"
 التطبيقػات اسػتخداـ فػي وكبيػرة مباشػرة عبلقػة لػو المقػرر لػيس ذلػؾ أف فػي السػبب ويرجػع

 عبلقػة ليػا التػي األجيػزةو  دواتاأل اسػتخداـ فػي العاليػة الجػودة والمواصػفات ذات التكنولوجيػة
 محور مف كؿ في التكنولوجية الثقافة معايير توافر نسب اختمفت قد مبادئ الكيرباء. بتكنولوجيا
 محاور مف محور كؿ في المتوفرة ومير المتوفرة يوضح المعايير (,2  رقـ وممحؽ القائمة محاور
 .التكنولوجية الثقافة

 الثقافة التكنولوجية. محاورثانيا: فيما يتعمق بتوافر المعايير الفرعية ل
طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم  الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -1

 .المقرر في والعمميات الساسية
 (6606  جدول رقم

طبيعة التكنولوجيا  الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر في الساسيةوالمفاىيم والعمميات 

 مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
متوفر/ غير 

 متوفر
فيـ طبيعة 
العمميات 
التكنولوجية 

 األنظمةو 

0 
يصؼ مصادر متقدمة وجديدة 

 متوفر معرفي الكيرباء لنشر تكنولوجيا

وحدود مصادر  إمكاناتيعرؼ  2
 المعاصرة الكيرباءتكنولوجيا 

 متوفر معرفي

ـ  5  متوفر مياري وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الوقاية  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري 

والقضاء عمع المشكمة باستخداـ 
 وسائؿ متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

 متوفر مياري

6 
 األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف

 متوفر مياري الكيرباء أنظمةو 

 متعمقة معمومات
بخصائص 
 التكنولوجيا

 ريصؼ العوامؿ المتضمنة تطوي 6
 الكيرباءتكنولوجيا 

 متوفر معرفي

 متوفر معرفيفي  مبادئ الكيرباء مفرداتيذكر  4
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وتطورىا 
 والمفاىيـ
 األساسية

لمتكنولوجيا 
, األنظمة 

المتطمبات, 
التحكـ, 
 العمميات(

 الكيرباءتكنولوجيا 

6 
 الكيرباء أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط 

 متوفر معرفي بالتكنولوجيا

لمتحكـ في مجاالت  أمثمةيذكر  8
 الكيرباءتكنولوجيا 

 متوفر معرفي

01 
ـ  مثمةيوضح األ الناتجة بعد التحك

 متوفرمير  معرفي الكيرباء في نظاـ تكنولوجيا

00 
الكيرباء  أجيزةيدرؾ اف صيانة 

منظاـ بدقة لعممية فحص وخدمة 
 عالية

 متوفرمير  معرفي

التقنيات 
وتكنولوجيا 
 الكيرباء

02 
يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات 

 متوفرمير  معرفي الكيرباءالتكنولوجيا و 

 المكونات تعريؼ طرؽ حددي 05
 الكيرباءلتكنولوجيا  المادية

 متوفرمير  معرفي

 المكونات تعريؼ طرؽ حددي 02
 متوفر معرفي الكيرباء البرمجية لتكنولوجيا

06 
 في التكنولوجيا مصادر طبؽي

 متوفر مياري الكيرباء مجاؿ

الكفاءة في 
استخداـ 
التكنولوجيا 
 المعمومات 
 –وادارتيا 

المصطمح وحؿ 
 المشكبلت(

يعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ  06
 بمجاؿ الكيرباءلتكنولوجيا ا

 متوفر معرفي

04 

يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات 
 الكيرباءالمادية والبرمجية ومشاكؿ 
 اإلنترنتباستخداـ المساعدة عبر 

 اآلخريفوتجارب 

 متوفر معرفي

06 
ـ المكونات المادية والبرمجية  يقو

وتجارب  اإلنترنتباستخداـ 
 اآلخريف

 متوفر مياري

08 
يحؿ مشاكؿ المكونات المادية 

 متوفر مياري الكيرباءوالبرمجية ومشاكؿ 
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وتجارب  اإلنترنتباستخداـ 
 اآلخريف

 %6468 نسبة توافر المعايير
 األساسػػػية( اف محػػور طبيعػػػة التكنولوجيػػا والمفػػاىيـ والعمميػػات 6606يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  

( معيػػػػارا فرعيػػػػا, واف نسػػػػبة تػػػػوافر ىػػػػذه المعػػػػايير فػػػػي المقػػػػػرر 08( مجػػػػاالت و  2يحتػػػػوي عمػػػػع  
 6468.)% 

 في التكنولوجيا والمجتمع الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -2
 .المقرر

 (6608  جدول
 في التكنولوجيا والمجتمع الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

القضايا الممكية 
والثقافية  خبلقيةواأل

االجتماعية المتعمقة 
 بالتكنولوجيا

0 

ـ امكانية ظيور تقنيات  يقي
 الكيرباءتكنولوجيا 

ومير  أخبلقيةالستخدامات 
 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

 مير متوفر وجداني

2 

 استخداـ كيفية يوضح
تكنولوجيا  أنظمة صبلحيات
 حقوؽ الحتراـ الكيرباء
 النظاـ في المتضمنة الممكية

 مير متوفر وجداني

5 
مير  االستخداـ نتائج يوضح
 مير متوفر وجداني الكيرباءلتكنولوجيا  األخبلقي

2 
 نظاـيعرؼ كيفية حماية 

مف  الكيرباءتكنولوجيا 
 المستخدـ مير األخبلقي

 مير متوفر وجداني

التكنولوجيػػة  األنظمػة
 6 وتأثيرىا

 الحديثة االتجاىات يحمؿ
 مير متوفر وجداني مجاؿ في التكنولوجي لمتطور
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 الكيرباءتكنولوجيا 

6 
يحمؿ االتجاىات الحالية في 

 مير متوفر وجداني الكيرباءتكنولوجيا 

4 
يناقش كيفية تأثير تكنولوجيا 

 التعاوفعمع  الكيرباء
 واالنتاج

 مير متوفر وجداني

 %0 نسبة توافر المعايير
( 4( مجاؿ و  2التكنولوجيا والمجتمع يحتوي عمع  ( اف محور 6608يتضح مف الجدوؿ  

 %(.1معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  
 فـي االنتـاج التكنولوجيـة أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -5

 .المقرر
 (6621  جدول

 االنتاج التكنولوجية أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول
 المقرر في

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

 مفاىيـ إدراؾ
 المكونات المادية

والبرمجية 
 لتكنولوجيا
 0 الكيرباء

يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا 
الترميز العممي مثؿ    الكيرباء

الموصبلت  -والترميز اليندسي
 الكيربية المقاومات – والعوازؿ

 – الجيد الكيربي والتيار –
 – ـأو قانوف  – الدائرة الكيربية
المواسعات  – قانوف كيرشوؼ

 -المتناوبالتيار  -والممفات
 ( المحوالت -الكيرومغناطيسية

 متوفر معرفي

2 
تتصؿ المكونات  كيؼ يوضح
مع  لمكيرباء والمادية البرمجية

 بعضيا البعض
 مير متوفر معرفي

 متوفر معرفي باستخداـ مبادئ الكيرباء يحدد 5حػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػكبلت 
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لممصػػػػػػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػػػػػػػي 
تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 الكيرباء

 المتاحة التقنيات بعض

2 
المتعمقة  دواتاأل عمع تعرؼي

 متوفر معرفي واستخداماتيابالكيرباء 

6 
 نظاـ ودقة سرعة طوري

 باستخداـ الكيرباء تكنولوجيا
 تقنيات متقدمة

 متوفرمير  مياري

6 

 األفراد مع مشاريع طبؽي
تكنولوجيا  ومستخدمي والخبراء
مبادئ في تصاميـ  الكيرباء
 الكيرباء

 مير متوفر مياري

4 
 الناقد التفكير مياراتـ دستخي

 تواجو التي المشكبلت لحؿ
 الكيرباء تكنولوجيا

 مير متوفر مياري

 %2268 نسبة توافر المعايير
( مجاؿ و 2يحتوي عمع   االنتاج التكنولوجية أدوات( اف محور 6621يتضح مف الجدوؿ  

 %(.2268( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  4 
 في التكنولوجية االتصال أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -2

 .المقرر
 (6620  جدول

 االتصال أدوات الفرعية لمحور التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول
 المقرر في التكنولوجية

متوفر /غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

استخداـ 
االتصاالت 
في النشر  لمتعاوف

والتفاعؿ مع 
 النظائر والخبراء
والمستخدميف 

0 

ة مع تعاونييخطط مشاريع 
والخبراء والمستخدميف  األقراف

 أدواتالعاديف ومستخدمي 
االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ 

وافادة المجتمع المحمي  الكيرباء
 واالقميمي والدولي

 مير متوفر مياري
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 اآلخريف

2 

 األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ  أدواتومستخدمي 
 الكيرباءالمتقدمة لدعـ مفاىيـ 

وافادة المجتمع المحمي واالقميمي 
 والدولي

 مير متوفر مياري

 % 0 نسبة توافر المعايير
( مجاؿ 0يحتوي عمع   التكنولوجية االتصاؿ أدوات( اف محور 6620يتضح مف الجدوؿ  

 %(.1( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  2و  
 فـي البحـث التكنولـوجي أدواتالفرعيـة لمحـور  التكنولوجيـة الثقافة معايير توافر مدى -6

 .المقرر
 (6622  جدول

 البحث التكنولوجي أدواتالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول
 المقرر في

 مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
متوفر /غير 

 متوفر
استخداـ 
التكنولوجيا 
 لتحديد وتقويـ
المعمومات مف 

المصادر 
 المختمفة

0 

يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر 
نماذج  -تكنولوجية  نظـ خبيرة

محاكاة(  -الوكيؿ الذكي -عالمية
متقدمة تناسب مواضيع الكيرباء 

 المختارة

 مير متوفر معرفي

2 
يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر 

تكنولوجية تناسب مواضيع الكيرباء 
 المختارة

 متوفر معرفي

استخداـ 
 دواتاأل

التكنولوجية 
لمعالجة 

البيانات ونتائج 

5 
البحث  أسئمة أويصيغ الفرضيات 

 مير متوفر مياري عمع مواضيع مبادئ الكيرباء

يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة  2
 البيانات ونتائج التقارير 

 مير متوفر مياري

 مير متوفر مياريينشئ قاعدة بيانات لمعالجة  6
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 التقاريرالبيانات ونتائج  التقرير
ـ واختيار  تقوي

مصادر 
المعمومات 

الجديدة وابداع 
تكنولوجيا 

مبلئمة مبنية 
عمع مياـ 
 محددة

 مير متوفر مياري البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  6

4 
يختار ويستخدـ معمومات مبلئمة 

اتصاالت تكنولوجية  أدواتو 
 ومصادر لتجميع المعمومات 

 مير متوفر مياري

 متوفر مياري يحمؿ المعمومات 6

8 
 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف

 مير متوفر مياري

 %2212 نسبة توافر المعايير
( مجاالت 5يحتوي عمع   البحث التكنولوجي أدوات( اف محور 6622يتضح مف الجدوؿ  

 %(.2262( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  8و  
 المقرر في التصميمالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -6

 (6625  جدول
 المقرر في التصميمالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
متوفر/ غير 

 متوفر
مكونػات تصػػميـ 
 الكيربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
والتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 التكنولوجي

0 
 العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ
 لسد المستخدـ الكيرباء مجاؿ في

 االحتياجات
 مير متوفر مياري

جراءات خطوات يصؼ 2  عممية وا 
ـ لمبادئ الكيرباء  التصمي

 متوفر معرفي

5 
 باستخداـ مبادئ الكيرباء يطور
 متوفر مياري المناسبة التصميـ عمميات

2 

 المنتجات ويحسف يصمـ
المتعمقة بمبادئ  والخدمات
حاجات  تمبي التي الكيرباء
 المجتمع

 مير متوفر مياري

 مير متوفر مياريمبادئ  تكنولوجيا تصميـ يقيـ 6
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البروتوكوالت  باستخداـ الكيرباء
 المتاحة

6 

 لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ
الدوائر الكيربية  لتصاميـ أفضؿ

مبادئ  مجاؿ في والمغناطيسية
 الكيرباء

 متوفر مياري

مبادئ  تكنولوجيا تصميمات يراجع 4
 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الكيرباء

 مير متوفر مياري

6 
 دورة وتطوير والتخطيط البحث
 متوفر مياري مبادئ الكيرباء حياة

المشكبلت  حؿ
 التكنولوجية

 اتخاذ أدواتو 
 القرار

يوضح مشاكؿ مبادئ الكيرباء  8
 خبلؿ التجربة

 متوفر معرفي

01 
يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية 

 متوفر مياري لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء

يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية  00
 لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء

 مير متوفر مياري

02 
 والمعدات التقنيات يستخدـ

 بصورة المختمفة المستخدمة
 صحيحة

 متوفر مياري

 التعامؿ في المطبقة المبادئ يحدد 05
 تكنولوجيا الكيرباء مع

 متوفر مياري

 %6115 نسبة توافر المعايير
( معيػػارا 05( مجػػاؿ و  2( اف محػػور التصػػميـ يحتػػوي عمػػع  6625يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  

 %(.6115فرعيا, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  
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 في وتطبيقاتياالتكنولوجيا الفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى -7
 .المقرر

 (6622  جدول
 في التكنولوجيا وتطبيقاتياالفرعية لمحور  التكنولوجية الثقافة معايير توافر مدى يوضح جدول

 المقرر

متوفر/ غير  مجال المعيار المعايير الفرعية م المجال
 متوفر

 الكيرباء أدوات
 التكنولوجية

 في التكنولوجيا دور يوضح 0
 الكيرباءمبادئ  تحسيف

 متوفر معرفي

2 
 التكنولوجيا أنواع يصؼ

 متوفر معرفي مبادئ الكيرباء في المستخدمة

5 

يذكر عمميات تكنولوجية اساسية 
مثؿ  ادارة  مبادئ الكيرباءفي 

 -ادارة المعمومات -العمميات
اضافة وازالة المكونات المادية 

 البرمجية( أو

 متوفرمير  معرفي

2 
 وخصائص بنية يصؼ

 متوفر معرفي مبادئ الكيرباءتكنولوجيا 

 مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 6
 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ

 مير متوفر معرفي

6 
الحماية  أنظمة عمي يتعرؼ

 متوفر معرفي الكيرباء تكنولوجيال

4 
 المادية المواصفات يختار

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 مبادئ الكيرباء

 متوفرمير  مياري

6 
 البرمجيات أفضؿ يختار

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 مبادئ الكيرباء

 متوفرمير  مياري
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 %50 نسبة توافر المعايير
( مجػػاؿ و 0يحتػوي عمػػع   التكنولوجيػػا وتطبيقاتيػػاف محػور أ( 6622يتضػح مػػف الجػػدوؿ  

 %(.61( معايير فرعية, واف نسبة توافر ىذه المعايير في المقرر  6 
( 08ف عػدد المعػايير الخاصػة بالجانػب المعرفػي المتػوفرة فػي المقػرر  أويبلحظ الباحث  

( معيػػار, وعػػدد المعػػايير المتػػوفرة  1معيػػارًا, وعػػدد المعػػايير المتػػوفرة الخاصػػة بجانػػب االتجاىػػات  
 التكنولوجيػة الثقافػة معػايير أف يتضػح العػرض ىذا وبعد( معايير. 8الخاصة بالجانب المياري  

 فػي فبالتػالي ىنػاؾ ضػعؼ (%41االفتراضػي   عػف المسػتوى تقػؿ %( وىػع2560  بدرجػة فرتتػو 
لمعػػػػػػايير الثقافػػػػػػة فػػػػػػي الكميػػػػػة الجامعيػػػػػػة لمعمػػػػػػـو التطبيقيػػػػػة  ات التربيػػػػػة التكنولوجيػػػػػػةتضػػػػػمف مقػػػػػػرر 
 .ومير مقبولة مرضية المعايير مير توفر درجة أف يعني وىذا ,التكنولوجية

 :الدراسة توصيات
مقررات التربية  بأف ضحتأو  والتي , الدراسة ىذه عنيا تمخضت التي النتائج خبلؿ ومف

الصػػناعي, مبػادئ كيربػاء( بالكميػػة  األمػف, ICDL)التكنولوجيػة  مقدمػة فػي اسػػتخداـ الحاسػوب  
 فػإف بنسػبة متوسػطة, إال تتػوافر معػايير الثقافػة التكنولوجيػة ال بغػزة, الجامعيػة لمعمػـو التطبيقيػة

مسػئوليف  مػف تمػؾ المقػررات بتػدريس لممعنيػيف التوصػيات بعػض تقػديـ ضػرورة يػرى الباحػث
 قػد ممػا معممػيف, وبػاحثيف, وميػرىـ مػف وتطويرىػا, المقػررات التكنولوجيػة تػدريس عمػع والقػائميف
 .المساؽ ذلؾ في القوة جوانب وتطوير القصور, جوانب عبلج في يساىـ
 ما يوصي بو الباحث في ىذا الشأن ما يمي: أىمومن 
  ضرورة مراجعة المعايير الخاصة بصيامة مقررات التربية التكنولوجية, ودعـ ىذه

 المقررات ومواكبتيا لمتطور السريع الذي نعيشو.
  ضرورة مراجعة طبيعة التكنولوجيا ومفاىيميا األساسية في مقرر مبادئ الكيرباء بحيث

 ممية ومتسمسمة وقوية عف المقرر.تعطي فكرة شاممة وتكا
 في المقررات. التركيز عمع المجتمع وقضاياه االجتماعية واألخبلقية المعاصرة 
 .تعزيز أدوات االنتاج التكنولوجية في مقرر األمف الصناعي ومقرر مبادئ الكيرباء 
  تقوية جانب أدوات االتصاؿ التكنولوجية في المقررات والتركيز عمييا بشكؿ كبير في

 المقررات.
  ـ المعمومات مف المصادر ـ أدوات البحث التكنولوجية لتحديد وتقوي التركيز عمع استخدا

المختمفة واختيار مصادر المعمومات الجديدة وابداع تكنولوجيا مبلئمة مبنية عمع مياـ 
 محددة في المقررات.

 .ـ بشكؿ أكبر مما ىو موجود عميو في المقررات  التركيز عمع عمميات التصمي
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  العمؿ عمع ايجاد عبلقة مباشرة وكبيرة في استخداـ التطبيقات التكنولوجية ذات الجودة
ـ األدوات واألجيزة التي ليا عبلقة بتكنولوجيا الكيرباء  والمواصفات العالية في استخدا

 في مقرر مبادئ الكيرباء.
 

 فإن توصيات, من قدمتو وما نتائج, من الدراسة إلية توصمت ما ضوء في الدراسة مقترحات
 : التالية بالمقترحات الباحث يتقدم

 في  األكاديمي الجانب ضمف تكوف مقررات التربية التكنولوجية التي في النظر إعادة 
 .التكنولوجيا معمـ إعداد برنامج

 معايير ضوء في التربية التكنولوجية لقسـ األكاديمي الجانب تناوؿت بدراسات القياـ 
 .التكنولوجية الثقافة

 لمعممي اإلعداد جوانب تواجو التي المشكبلت أبرز تحديد إلع تيدؼ دراسات إجراء 
 التكنولوجيا.

 في استخداميا يمكف التي والوسائؿ ساليبواأل الطرؽ أنجع في تبحث دراسات إجراء 
 .اإلعداد جوانب عمع الوقوؼ خبلؿ مف التكنولوجيا معمـ إعداد برنامج تقويـ

  التكنولوجية في ضوء معايير الثقافة التكنولوجية.تطوير مقررات التربية 
 .اعداد برنامج تدريبي حوؿ المعايير وتضمينيا لمقررات التربية التكنولوجية 
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 المسيرة.
(: "جودة المحتوى الحاسوبي في مناىج 2116رانيا   ,عبدالمنعـ ؛محمود ,ستاذاأل -6
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ـ منياج التكنولوجيا لممرحمة 2116منير   ,حسف ؛نائمة ,الخزندار -06  األساسية(:" تقوي
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, التربوية وتصميم الكتاب التعميمي" سس بناء المناىجأ(: "2114الخوالدة, محمد   -04
 الطبعة الثانية, دار المسيرة, عماف.
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, "التربية التكنولوجية ضرورة القرن الحادي والعشرين"(: 2116الزعانيف, جماؿ   -08

 الطبعة الثانية, مكتبة افاؽ, مزة.
 , مكتبة الجامعة االسبلمية, مزة."دراسات في المنياج"(: 2116زقوت, محمد   -21
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الميارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا "(: 2114سعد الديف, ىدى   -22

الجامعة , رسالة ماجستير )غير منشورة(, "لمصؼ العاشر ومدى اكتساب الطمبة ليا
 االسبلمية, مزة.
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 (1ممحق رقم )
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
التربية معايير الثقافة التكنولوجية التي وضعيا الباحث لتقويـ مقررات  لقائمة ليةو األ الصورة

 لمتحكيـ التكنولوجية في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية والمعدة
 

 مػػػػزة – بلميةػػػػػػػػاإلس الجامعة
ػػػػالدراسػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػياػػػػػػػػػػػالعمػػػ ػػػاتػػػػػػػػػػػ ػػػ ػػػ  ػػ
ػػكميػػػػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػػةػػػػػػػػػػ ػػػالتػػػػػػ ػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػربيةػػػػػػػػػػ ػػػ  ػػػ
 التدريس وطرؽ المناىج قسـ

ػالتعمػػػػ تكػػػػػػػػنولوجيا ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػيـػػػػػػػػػػػػ  ػػ
 

 هللا حفظو ......................................................................... / السيد
 
 

تقويـ مقررات التربية التكنولوجية في الكمية  "بعنواف بحثية دراسة بإجراء الباحث يقـو

 معايير مف مجموعة وأمامؾ ,"الجامعية لمعمـو التطبيقية في ضوء معايير الثقافة التكنولوجية

 ISTE  )International  معايير الجمعية الدولية لمتربية التكنولوجية( الثقافة التكنولوجية 

Society for Technology in Education لثبلث مقررات لمتربية التكنولوجية بالكمية )

لذا  مبادئ الكيرباء(, –الصناعي  األمف –الجامعية وىي كالتالي  مقدمة في الحاسب االلي 

في عممية تقويـ  العتمادهلمقررات التربية التكنولوجية  يةأىم األكثر المعايير تحديد نرجو

 المقررات.

 ,,, تعاونكـ حسف شاكريف
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 المعايير الخاصة بمقرر مقدمة في الحاسب االلي:

 المعيار م المجال
درجة 
 المالءمة

 ال نعم
 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

فيـ طبيعة 
العمميات 
التكنولوجية 

 األنظمةو 

   يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا الحاسوب 0

وحدود مصادر تكنولوجيا الحاسوب  إمكاناتيعرؼ  2
 المعاصرة

  

ـ  5    وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الحماية والقضاء عمع  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري 

 المشكمة باستخداـ وسائؿ متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة
  

   الحاسوبية األنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 متعمقة معمومات

بخصائص 
وتطورىا  التكنولوجيا
 األساسية والمفاىيـ

لمتكنولوجيا 
, األنظمة 

المتطمبات, التحكـ, 
 العمميات(

   يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا الحاسوب 6
   والحماية في تكنولوجيا الحاسوب األمف أنواعيذكر  4
   الحاسوب بالتكنولوجيا أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
   لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا الحاسوب أمثمةيذكر  8

ـ في نظاـ تكنولوجيا  مثمةيوضح األ 01 الناتجة بعد التحك
 الحاسوب

  

00 
الحاسوب عممية فحص وخدمة  أجيزةيدرؾ اف صيانة 
 لمنظاـ بدقة عالية

  

التقنيات وتكنولوجيا 
 الحاسوب

يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا  02
 والحاسوب

  

   لمحاسوب المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
   البرمجية لمحاسوب المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02

 مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 06
 الحاسوب تكنولوجيا

  

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا 

 المعمومات وادارتيا 

06 
طرؽ استخداـ المرافؽ المتقدمة لتكنولوجيا يعرؼ 
 الحاسوب

  

  يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية  04
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المصطمح وحؿ  –
 المشكبلت(

ومشاكؿ الحاسوب المتقدمة باستخداـ المساعدة عبر 
 اآلخريفوتجارب  اإلنترنت

06 
ـ المكونات المادية والبرمجية باستخداـ   اإلنترنتيقو

 اآلخريفوتجارب 
  

يحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ  08
ـ   اآلخريفوتجارب  اإلنترنتالحاسوب باستخدا

  

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع
القضايا الممكية 

والثقافية  خبلقيةواأل
االجتماعية المتعمقة 

 بالتكنولوجيا

21 
ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا الحاسوب  يقي

 في الثقافة والمجتمع أخبلقيةومير  أخبلقيةالستخدامات 
  

تكنولوجيا  أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح 20
 النظاـ في المتضمنة الممكية حقوؽ الحاسوب الحتراـ

  

22 
برمجيات  تشغيؿ برخصة المقصود عمع يتعرؼ

 الحاسوب تكنولوجيا
  

لتكنولوجيا  أخبلقي الغير االستخداـ نتائج يوضح 25
 الحاسوب

  

22 
لتكنولوجيا  أخبلقي الغير االستخداـ تكاليؼ يوضح

 الحاسوب
  

تكنولوجيا الحاسوب مف  أنظمةيعرؼ كيفية حماية  26
 المستخدـ الغير اخبلقي

  

26 
الخصوصية(  القانونية, ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد

 نقؿ في الحاسوب تكنولوجيا باستخداـ المتعمقة
 عمييا والحصوؿ المعمومات

  

التكنولوجية  األنظمة
 وتأثيرىا

 في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 24
 الحاسوب

  

   يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا الحاسوب 26

 التعاوفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الحاسوب عمع  28
 واالنتاج

  

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
  يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الحاسوب مثؿ    51 مفاىيـ إدراؾ
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 المكونات المادية
والبرمجية 
 لتكنولوجيا
 الحاسوب

المكونات البرمجية  -المكونات المادية لمحاسوب
 –البريد االلكتروني  – اإلنترنت –الممفات  –لمحاسوب 

العروض  –معالجة النصوص  –برنامج المودؿ 
 قاعدة البيانات (  –االلكترونية  الجداوؿ –التقديمية 

50 
تتصؿ المكونات البرمجية لمحاسوب مع  كيؼ يوضح

 بعضيا البعض في النظاـ
  

حؿ المشكبلت 
لممصادر في 

 تكنولوجيا الحاسوب

 التقنيات بعض باستخداـ ما يتصؿ بالحاسوب يحدد 52
 المتاحة

  

   واستخداماتياالمتعمقة بالحاسوب  دواتاأل عمع يتعرؼ 55

 الحاسوب باستخداـ تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 52
 تقنيات متقدمة

  

56 
تكنولوجيا  والخبراء ومستخدمي األفراد مع مشاريع يطبؽ

 المتقدمة لمحاسوب األنظمةفي تصاميـ  الحاسوب
  

 التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 56
 الحاسوب تكنولوجيا أنظمة تواجو

  

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ 

 لمتعاوفاالتصاالت 
في النشر والتفاعؿ 

مع النظائر 
والخبراء 

والمستخدميف 
 اآلخريف

54 
والخبراء والمستخدميف  األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 

االتصاؿ المتقدمة لدعـ  أدواتالعاديف ومستخدمي 
 الحاسوب وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي

  

56 

والخبراء والمستخدميف  األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
االتصاؿ المتقدمة لدعـ  أدواتالعاديف ومستخدمي 

 الحاسوب وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي

  

استخداـ الوسائط 
المتنوعة واالنماط 

إليصاؿ المعمومات 
واالفكار التفاعمية 

لمستخدميف 
 متعدديف

58 
ـ  عروض ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمتصمي  -يستخد

 نشرات اخبارية( -مواقع
  

ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمتطوير 21    يستخد

20 
ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمنشر واالنتاج    يستخد
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 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 

ـ  لتحديد وتقوي
المعمومات مف 

 المصادر المختمفة

22 
يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر تكنولوجية  نظـ 

محاكاة( متقدمة  -الوكيؿ الذكي -نماذج عالمية -خبيرة
 تناسب مواضيع الحاسوب المختارة

  

متقدمة تناسب يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية  25
 مواضيع الحاسوب المختارة

  

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
البيانات ونتائج 

 التقرير

22 
البحث عمع مواضيع  أسئمة أويصيغ الفرضيات 

 الحاسوب
  

   يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير  26
   ونتائج التقاريرينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات  26

ـ واختيار  تقوي
مصادر المعمومات 

الجديدة وابداع 
تكنولوجيا مبلئمة 
مبنية عمع مياـ 

 محددة

   البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  24

اتصاالت  أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و  26
 تكنولوجية ومصادر لتجميع المعمومات 

  

   يحمؿ المعمومات 28

   النتائج لمستخدميف متعدديفيرسؿ  61

 المحور السادس: التصميم
ـ  مكونات تصمي
الحاسوب والتطور 

 التكنولوجي

60 
 لمحاسوب في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ

 االحتياجات لسد المستخدـ
  

جراءات خطوات يصؼ 62 ـ أل عممية وا   نظمةالتصمي
 الحاسوب

  

65 
 التصميـ عمميات باستخداـ الحاسوب أنظمة يطور

 المناسبة
  

 المتعمقة بالحاسوب والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ 62
 حاجات المجتمع تمبي التي

  

66 
البروتوكوالت  باستخداـ الحاسوب تكنولوجيا تصميـ يقيـ

 المتاحة
  

 أنظمة لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 66
 الحاسوب
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وطرؽ  المتقدمة الحاسوب تكنولوجيا تصميمات يراجع 64
 تطويرىا

  

   نظاـ الحاسوب حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 66
المشكبلت  حؿ

 أدواتو  التكنولوجية
 القرار اتخاذ

   يوضح مشاكؿ الحاسوب خبلؿ التجربة 68
   يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا الحاسوب 61
   البرمجية لتكنولوجيا الحاسوبيحمؿ مشاكؿ المكونات  60

 األمف أنظمة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 62
 صحيحة بصورة المختمفة والحماية

  

65 
تكنولوجيا  مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد

 الحاسوب
  

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا
الحاسوب  أدوات

 التكنولوجية
   عمميات الحاسوب تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 62
   في الحاسوب المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 66

66 
يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في الحاسوب مثؿ 

اضافة وازالة  -ادارة المعمومات - ادارة العمميات
 البرمجية( أوالمكونات المادية 

  

   تكنولوجيا الحاسوب وخصائص بنية يصؼ 64

 البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 66
 المتاحة

  

   الحاسوب تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ 68

 نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار 41
 تكنولوجيا الحاسوب

  

تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 40
 الحاسوب
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 الصناعي: المنالمعايير الخاصة بمقرر 

 المعيار م المجال
درجة 
 المالءمة

 ال نعم
 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

فيـ طبيعة 
العمميات 
التكنولوجية 

 األنظمةو 

0 
 األمفيصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا 

 الصناعي
  

2 
الصناعي  األمفوحدود مصادر تكنولوجيا  إمكاناتيعرؼ 
 المعاصرة

  

ـ  5    وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الوقاية والقضاء عمع المشكمة  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري 

 باستخداـ وسائؿ متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة
  

   الحماية واألماف أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 متعمقة معمومات

بخصائص 
 التكنولوجيا

 وتطورىا والمفاىيـ
 األساسية

لمتكنولوجيا 
, األنظمة 

المتطمبات, 
 التحكـ, العمميات(

6 
 األمفيصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا 

 الصناعي
  

   الصناعي األمفوالحماية في تكنولوجيا  األمف أنواعيذكر  4
   الصناعي بالتكنولوجيا األمف أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
   الصناعي األمفلمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا  أمثمةيذكر  8

ـ في نظاـ تكنولوجيا  مثمةيوضح األ 01 الناتجة بعد التحك
 الصناعي األمف

  

00 
الصناعي عممية فحص  األمف أجيزةيدرؾ اف صيانة 

 وخدمة النظاـ بدقة عالية
  

التقنيات 
 األمفوتكنولوجيا 
 الصناعي

 األمفيصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا و  02
 الصناعي

  

05 
 األمفلتكنولوجيا  المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد

 الصناعي
  

 األمف البرمجية لتكنولوجيا المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الصناعي

  

   تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 06
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 الصناعي األمف
الكفاءة في 
استخداـ 
التكنولوجيا 
 المعمومات 
 –وادارتيا 

المصطمح وحؿ 
 المشكبلت(

06 
 األمفيعرؼ طرؽ استخداـ المرافؽ المتقدمة لتكنولوجيا 

 اصناعي
  

04 
يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية 

الصناعي المتقدمة باستخداـ المساعدة  األمفومشاكؿ 
 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتعبر الدولة و 

  

06 
ـ المكونات المادية والبرمجية باستخداـ   اإلنترنتيقو

 اآلخريفوتجارب 
  

 األمفيحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ  08
 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتالصناعي باستخداـ 

  

 الثاني: التكنولوجيا والمجتمعالمحور 
القضايا الممكية 

 خبلقيةواأل
والثقافية 

االجتماعية 
المتعمقة 

 بالتكنولوجيا

21 
ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا  الصناعي  األمفيقي

 في الثقافة والمجتمع أخبلقيةومير  أخبلقيةالستخدامات 
  

 األمفتكنولوجيا  أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح 20
 النظاـ في المتضمنة الممكية حقوؽ الصناعي الحتراـ

  

22 
 برمجيات تكنولوجيا تشغيؿ برخصة المقصود عمع يتعرؼ
 الصناعي األمف

  

 األمفلتكنولوجيا  أخبلقي الغير االستخداـ نتائج يوضح 25
 الصناعي

  

22 
 األمفلتكنولوجيا  أخبلقي الغير االستخداـ تكاليؼ يوضح

 الصناعي
  

الصناعي مف  األمفتكنولوجيا  أنظمةيعرؼ كيفية حماية  26
 المستخدـ الغير اخبلقي

  

26 
 الخصوصية( المتعمقة القانونية, ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد

 المعمومات نقؿ في الصناعي األمف تكنولوجيا باستخداـ
 عمييا والحصوؿ

  

 األنظمة
التكنولوجية 
 وتأثيرىا

 مجاؿ في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 24
 الصناعي األمفتكنولوجيا 

  

   الصناعي األمفيحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا  26
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الصناعي عمع  األمفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا  28
 واالنتاج التعاوف

  

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
 مفاىيـ إدراؾ

 الماديةالمكونات 
والبرمجية 
 األمف لتكنولوجيا
 الصناعي

51 

الصناعي مثؿ    األمفيعي مفردات ومعدات تكنولوجيا 
معدات حماية  –معدات حماية الرأس  -المبلبس الواقية

معدات حماية  –معدات حماية الجياز التنفسي  –السمع 
معدات حماية الوجو  –معدات حماية القدميف  –اليديف 
 احزمة االماف (  –والعينيف 

  

50 
تتصؿ المكونات البرمجية لؤلمف الصناعي  كيؼ يوضح

 في النظاـ مع بعضيا البعض
  

حؿ المشكبلت 
لممصادر في 
 األمفتكنولوجيا 
 الصناعي

   المتاحة التقنيات بعض باستخداـ الصناعي األمف يحدد 52

55 
الصناعي  األمفالمتعمقة ب دواتاأل عمع يتعرؼ

 واستخداماتيا
  

52 
الصناعي  األمف تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور

 تقنيات متقدمة باستخداـ
  

56 
 والدولة ومستخدمي والخبراء األفراد مع مشاريع يطبؽ

المتقدمة  األنظمةفي تصاميـ  الصناعي األمفتكنولوجيا 
 لؤلمف الصناعي

  

56 
 تواجو التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ
 الصناعي األمف تكنولوجيا أنظمة

  

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ 

االتصاالت 
في النشر  لمتعاوف

والتفاعؿ مع 
النظائر والخبراء 
والمستخدميف 

 اآلخريف

54 
والخبراء والمستخدميف  األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 

االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ  أدواتالعاديف ومستخدمي 
 الصناعي وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي األمف

  

56 

والخبراء والمستخدميف  األقرافة مع تعاونيمشاريع  يطبؽ
االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ  أدواتالعاديف ومستخدمي 

 الصناعي وافادة المجتمع المحمي واالقميمي والدولي األمف

  

ـ  عروض 58استخداـ الوسائط  ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمتصمي    -يستخد
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واالنماط المتنوعة 
إليصاؿ 
المعمومات 

واالفكار التفاعمية 
لمستخدميف 
 متعدديف

 نشرات اخبارية( -مواقع
ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمتطوير 21    يستخد

20 

ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمنشر واالنتاج    يستخد

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ 

التكنولوجيا لتحديد 
ـ المعمومات  وتقوي
مف المصادر 

 المختمفة

22 
 -يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر تكنولوجية  نظـ خبيرة

محاكاة( متقدمة تناسب  -الوكيؿ الذكي -نماذج عالمية
 الصناعي المختارة األمفمواضيع 

  

25 
يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية متقدمة تناسب 

 الصناعي المختارة األمفمواضيع 
  

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية 

لمعالجة البيانات 
 ونتائج التقرير

 األمفالبحث عمع مواضيع  أسئمة أويصيغ الفرضيات  22
 الصناعي

  

   يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير  26
   ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 26

ـ واختيار  تقوي
مصادر 

المعمومات 
الجديدة وابداع 

تكنولوجيا مبلئمة 
مبنية عمع مياـ 

 محددة

   البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  24

26 
اتصاالت  أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و 

 تكنولوجية ومصادر لتجميع المعمومات 
  

   يحمؿ المعمومات 28

61 
   يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف

 المحور السادس: التصميم
ـ  مكونات تصمي

الصناعي  األمف
والتطور 
 التكنولوجي

 األمف مجاؿ في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ 60
 االحتياجات لسد المستخدـ الصناعي

  

62 
جراءات خطوات يصؼ ـ أل عممية وا   األمف نظمةالتصمي

 الصناعي
  

   التصميـ عمميات باستخداـ الصناعي األمف أنظمة يطور 65
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 المناسبة

62 
 األمفالمتعمقة ب والخدمات المنتجات وتحسف يصمـ

 حاجات المجتمع تمبي التي الصناعي
  

 باستخداـ الصناعي األمف تكنولوجيا تصميـ يقيـ 66
 البروتوكوالت المتاحة

  

66 
 أنظمة لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ
 الصناعي األمف مجاؿ في الحماية

  

 المتقدمة الصناعي األمف تكنولوجيا تصميمات يراجع 64
 وطرؽ تطويرىا

  

   الصناعي األمفنظاـ  حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 66
المشكبلت  حؿ

 التكنولوجية
 اتخاذ أدواتو 

 القرار

   الصناعي خبلؿ التجربة األمفيوضح مشاكؿ  68
   الصناعي األمفيحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا  61

60 
 األمفيحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية لتكنولوجيا 

 الصناعي
  

 األمف أنظمة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 62
 صحيحة بصورة المختمفة والحماية

  

65 
 األمفتكنولوجيا  مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد

 الصناعي
  

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا
 األمف أدوات

الصناعي 
 التكنولوجية

   الصناعي األمف عممية تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 62
   الصناعي األمف في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 66

66 
الصناعي مثؿ  األمفيذكر عمميات تكنولوجية اساسية في 

اضافة وازالة المكونات  -ادارة المعمومات - ادارة العمميات
 البرمجية( أوالمادية 

  

   الصناعي األمفتكنولوجيا  وخصائص بنية يصؼ 64

 البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 66
 المتاحة

  

   الصناعي األمف تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ 68
   نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار 41
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 الصناعي األمفتكنولوجيا 

40 
تكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار
 الصناعي األمف

  

 
 المعايير الخاصة بمقرر مبادئ الكيرباء:

 المعيار م المجال
درجة 
 المالءمة

 ال نعم
 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

فيـ طبيعة العمميات 
 األنظمةالتكنولوجية و 

يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا  0
 الكيرباء

  

وحدود مصادر تكنولوجيا الكيرباء  إمكاناتيعرؼ  2
 المعاصرة

  

ـ  5    وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

الوقاية والقضاء عمع  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري  2
 المشكمة باستخداـ وسائؿ متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

  

   الكيرباء أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 متعمقة معمومات

بخصائص 
وتطورىا  التكنولوجيا
 األساسية والمفاىيـ

, األنظمةلمتكنولوجيا  
المتطمبات, التحكـ, 

 العمميات(

   يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا الكيرباء 6
   الكيرباءيذكر مفردات مبادئ الكيرباء في تكنولوجيا  4
   الكيرباء بالتكنولوجيا أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
   لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا الكيرباء أمثمةيذكر  8

01 
ـ في نظاـ تكنولوجيا  مثمةيوضح األ الناتجة بعد التحك
 الكيرباء

  

الكيرباء عممية فحص وخدمة  أجيزةيدرؾ اف صيانة  00
 لمنظاـ بدقة عالية

  

التقنيات وتكنولوجيا 
 02 مبادئ الكيرباء

يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا 
 والكيرباء

  

لتكنولوجيا  المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
 الكيرباء
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 البرمجية لتكنولوجيا المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الكيرباء

  

06 
 مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ

 الكيرباء تكنولوجيا
  

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا 

 المعمومات وادارتيا 
المصطمح وحؿ  –

 المشكبلت(

يعرؼ طرؽ استخداـ المرافؽ المتقدمة لتكنولوجيا  06
 الكيرباء

  

04 
يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية 

 اإلنترنتومشاكؿ الكيرباء باستخداـ المساعدة عبر 
 اآلخريفوتجارب 

  

ـ المكونات المادية والبرمجية باستخداـ  06  اإلنترنتيقو
 اآلخريفوتجارب 

  

08 
يحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ 

 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتالكيرباء باستخداـ 
  

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع
القضايا الممكية 

والثقافية  خبلقيةواأل
االجتماعية المتعمقة 

 بالتكنولوجيا

21 
ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا الكيرباء  يقي

في الثقافة  أخبلقيةومير  أخبلقيةالستخدامات 
 والمجتمع

  

20 
تكنولوجيا  أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح

 النظاـ في المتضمنة الممكية حقوؽ الكيرباء الحتراـ
  

برمجيات  تشغيؿ برخصة المقصود عمع يتعرؼ 22
 الكيرباء تكنولوجيا

  

25 
لتكنولوجيا  أخبلقي الغير االستخداـ نتائج يوضح
 الكيرباء

  

لتكنولوجيا  أخبلقي الغير االستخداـ تكاليؼ يوضح 22
 الكيرباء

  

26 
يعرؼ كيفية حماية نظاـ تكنولوجيا الكيرباء مف 

 المستخدـ الغير اخبلقي
  

الخصوصية(  القانونية, ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد 26
 نقؿ في الكيرباء تكنولوجيا باستخداـ المتعمقة
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 عمييا والحصوؿ المعمومات
التكنولوجية  األنظمة
 24 وتأثيرىا

 مجاؿ في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ
 تكنولوجيا الكيرباء

  

   تكنولوجيا الكيرباءيحمؿ االتجاىات الحالية في  26

28 
 التعاوفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الكيرباء عمع 

 واالنتاج
  

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
 مفاىيـ إدراؾ

 المكونات المادية
 والبرمجية لتكنولوجيا

 مبادئ الكيرباء
51 

يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الكيرباء مثؿ   
الموصبلت  -الترميز العممي والترميز اليندسي

الجيد الكيربي  –الكيربية  المقاومات –والعوازؿ 
قانوف  –ـ أو قانوف  –الدائرة الكيربية  –والتيار 
 -المتناوبالتيار  -المواسعات والممفات –كيرشوؼ 

 المحوالت (  -الكيرومغناطيسية

  

50 
تتصؿ المكونات البرمجية والمادية  كيؼ يوضح

 لمكيرباء مع بعضيا البعض
  

حؿ المشكبلت 
لممصادر في 

تكنولوجيا مبادئ 
 الكيرباء

   المتاحة التقنيات بعض باستخداـ مبادئ الكيرباء يحدد 52
   المتعمقة بالكيرباء واستخداماتيا دواتاأل عمع يتعرؼ 55

 الكيرباء باستخداـ تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 52
 تقنيات متقدمة

  

56 
 ومستخدمي والخبراء األفراد مع مشاريع يطبؽ

 في تصاميـ مبادئ الكيرباء تكنولوجيا الكيرباء
  

 التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 56
 الكيرباء تكنولوجيا تواجو

  

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ االتصاالت 

في النشر  لمتعاوف
والتفاعؿ مع النظائر 

والخبراء 
والمستخدميف 

54 

والخبراء  األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 
االتصاؿ  أدواتوالمستخدميف العاديف ومستخدمي 

المتقدمة لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع المحمي 
 واالقميمي والدولي

  

  والخبراء  األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع  56
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االتصاؿ  أدواتوالمستخدميف العاديف ومستخدمي  اآلخريف
المتقدمة لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع المحمي 

 واالقميمي والدولي
الوسائط استخداـ 

واالنماط المتنوعة 
إليصاؿ المعمومات 
واالفكار التفاعمية 
 لمستخدميف متعدديف

58 
ـ  ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمتصمي يستخد

 نشرات اخبارية( -مواقع - عروض
  

ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمتطوير 21    يستخد

ـ تنوع مف الوسائط واالنماط لمنشر واالنتاج 20    يستخد

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 

ـ  لتحديد وتقوي
المعمومات مف 

 المصادر المختمفة

22 
يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر تكنولوجية  نظـ 

محاكاة(  -الوكيؿ الذكي -نماذج عالمية -خبيرة
 متقدمة تناسب مواضيع الكيرباء المختارة

  

مصادر تكنولوجية متقدمة تناسب يعرؼ كيؼ يستخدـ  25
 مواضيع الكيرباء المختارة

  

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
البيانات ونتائج 

 التقرير

22 
البحث عمع مواضيع مبادئ  أسئمة أويصيغ الفرضيات 

 الكيرباء
  

   يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير  26
   بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقاريرينشئ قاعدة  26

ـ واختيار  تقوي
مصادر المعمومات 

الجديدة وابداع 
تكنولوجيا مبلئمة 
مبنية عمع مياـ 

 محددة

   البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  24

اتصاالت  أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و  26
 تكنولوجية ومصادر لتجميع المعمومات 

  

   المعموماتيحمؿ  28

   يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 61

 المحور السادس: التصميم
ـ  مكونات تصمي
مبادئ الكيرباء 

 والتطور التكنولوجي

60 
 الكيرباء مجاؿ في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ

 االحتياجات لسد المستخدـ
  

جراءات خطوات يصؼ 62 ـ لمبادئ  عممية وا  التصمي
 الكيرباء
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 التصميـ عمميات باستخداـ مبادئ الكيرباء يطور 65
 المناسبة

  

62 
المتعمقة بمبادئ  والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ
 حاجات المجتمع تمبي التي الكيرباء

  

 باستخداـ مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميـ يقيـ 66
 البروتوكوالت المتاحة

  

66 
الدوائر  لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ

 مبادئ الكيرباء مجاؿ في الكيربية والمغناطيسية
  

 المتقدمة مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميمات يراجع 64
 وطرؽ تطويرىا

  

   مبادئ الكيرباء حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 66
المشكبلت  حؿ

 أدواتو  التكنولوجية
 القرار اتخاذ

   الكيرباء خبلؿ التجربةيوضح مشاكؿ مبادئ  68

يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا مبادئ  61
 الكيرباء

  

60 
يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية لتكنولوجيا مبادئ 

 الكيرباء
  

 بصورة المختمفة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 62
 صحيحة

  

65 
تكنولوجيا  مع التعامؿ في المطبقة المبادئ يحدد

 الكيرباء
  

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا
مبادئ  أدوات

 الكيرباء التكنولوجية
   مبادئ الكيرباء تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 62
   مبادئ الكيرباء في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 66

66 
يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في مبادئ الكيرباء 

اضافة وازالة  -ادارة المعمومات -مثؿ  ادارة العمميات
 البرمجية( أوالمكونات المادية 

  

   تكنولوجيا مبادئ الكيرباء وخصائص بنية يصؼ 64

 البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 66
 المتاحة
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   الكيرباء الحماية لتكنولوجيا أنظمة عمي يتعرؼ 68

41 
 نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار

 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء
  

 نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 40
 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء
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 (2ممحق رقم )

 المحكمين الذين قاموا بتحكيم المعايير:

 مكاف العمؿ االسـ ـ

 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية د نجوى فوزي صالح 0

 الجامعة االسبلمية بوشقيرأد محمد  2

 الجامعة االسبلمية د محمود الرنتيسي 5

 الجامعة االسبلمية دىـ البعموجيأد  2

 الجامعة االسبلمية د منير حسف 6

 الجامعة االسبلمية د مجدي عقؿ 6

 الجامعة االسبلمية الصباغمجد أأ  4

 

 (3ممحق رقم )
 المعايير في صورتها النهائية:

 المعايير الخاصة بمقرر مقدمة في الحاسب اللي:

 المعيار م المجال
 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

فيـ طبيعة العمميات 
 األنظمةالتكنولوجية و 

 وجديدة لنشر تكنولوجيا الحاسوبيصؼ مصادر متقدمة  0
 وحدود مصادر تكنولوجيا الحاسوب المعاصرة إمكاناتيعرؼ  2
ـ  5  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

ـ وسائؿ متقدمة  أساليبيطبؽ  2 الحماية والقضاء عمع المشكمة باستخدا
 بسرعة ودقة وكفاءة

 الحاسوبية األنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا الحاسوب 6 متعمقة معمومات
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 بخصائص التكنولوجيا
 وتطورىا والمفاىيـ

لمتكنولوجيا  األساسية
, المتطمبات, األنظمة 

 التحكـ, العمميات(

 والحماية في تكنولوجيا الحاسوب األمف أنواعيذكر  4
 الحاسوب بالتكنولوجيا أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
 لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا الحاسوب أمثمةيذكر  8
 عمع التحكـ في نظاـ تكنولوجيا الحاسوب أمثمةيوضح  01
ـ بدقة عالية أجيزةيدرؾ اف صيانة  00  الحاسوب عممية فحص وخدمة لمنظا

التقنيات وتكنولوجيا 
 الحاسوب

 التكنولوجيا والحاسوب يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات 02
 لمحاسوب المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
 البرمجية لمحاسوب المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الحاسوب تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 06

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا  المعمومات 

المصطمح  –وادارتيا 
 وحؿ المشكبلت(

 يعرؼ طرؽ استخداـ المرافؽ المتقدمة لتكنولوجيا الحاسوب 06
 يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ الحاسوب 04
ـ المكونات المادية والبرمجية 06  يقو
 يحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية لمحاسوب 08

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع
الممكية القضايا 
والثقافية  خبلقيةواأل

االجتماعية المتعمقة 
 بالتكنولوجيا

21 
ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا الحاسوب الستخدامات  ومير  أخبلقيةيقي

 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

 حقوؽ تكنولوجيا الحاسوب الحتراـ أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح 20
 النظاـ في المتضمنة الممكية

 الحاسوب برمجيات تكنولوجيا تشغيؿ برخصة المقصود عمع يتعرؼ 22
 لتكنولوجيا الحاسوب األخبلقي مير االستخداـ نتائج يوضح 25
 لتكنولوجيا الحاسوب مير األخبلقي االستخداـ تكاليؼ يوضح 22
 تكنولوجيا الحاسوب مف المستخدـ مير األخبلقي أنظمةيعرؼ كيفية حماية  26

 باستخداـ الخصوصية( المتعمقة القانونية, ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد 26
 عمييا والحصوؿ المعمومات نقؿ في الحاسوب تكنولوجيا

التكنولوجية  األنظمة
 وتأثيرىا

 الحاسوب في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 24
 يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا الحاسوب 26
 واالنتاج التعاوفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الحاسوب عمع  28

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الحاسوب مثؿ   المكونات المادية  51المكونات  مفاىيـ إدراؾ
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والبرمجية  المادية
 الحاسوب لتكنولوجيا

البريد  – اإلنترنت –الممفات  –المكونات البرمجية لمحاسوب  -لمحاسوب
 –العروض التقديمية  –معالجة النصوص  –برنامج المودؿ  –االلكتروني 
 االلكترونية (  الجداوؿ

50 
تتصؿ المكونات البرمجية لمحاسوب مع بعضيا البعض في  كيؼ يوضح
 النظاـ

حؿ المشكبلت لممصادر 
 الحاسوبفي تكنولوجيا 

 المتاحة التقنيات بعض باستخداـ ما يتصؿ بالحاسوب يحدد 52
 المتعمقة بالحاسوب واستخداماتيا دواتاأل عمع يتعرؼ 55
 تقنيات متقدمة الحاسوب باستخداـ تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 52

في  تكنولوجيا الحاسوب والخبراء ومستخدمي األفراد مع مشاريع يطبؽ 56
 المتقدمة لمحاسوب األنظمةتصاميـ 

56 
 تكنولوجيا أنظمة تواجو التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ
 الحاسوب

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ االتصاالت 

في النشر  لمتعاوف
والتفاعؿ مع النظائر 
والخبراء والمستخدميف 

 اآلخريف

54 
والخبراء والمستخدميف العاديف  األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 
االتصاؿ المتقدمة لدعـ الحاسوب وافادة المجتمع المحمي  أدواتومستخدمي 

 واالقميمي والدولي

56 
والخبراء والمستخدميف العاديف  األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
افادة المجتمع المحمي االتصاؿ المتقدمة لدعـ الحاسوب و  أدواتومستخدمي 

 واالقميمي والدولي
 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 

استخداـ التكنولوجيا 
ـ المعمومات  لتحديد وتقوي
 مف المصادر المختمفة

58 
 -نماذج عالمية -يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر تكنولوجية  نظـ خبيرة

 الحاسوب المختارةمحاكاة( متقدمة تناسب مواضيع  -الوكيؿ الذكي
 يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية تناسب مواضيع الحاسوب المختارة 21

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
 البيانات ونتائج التقرير

 البحث عمع مواضيع الحاسوب أسئمة أويصيغ الفرضيات  20
 يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير  22
 ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 25

ـ واختيار مصادر  تقوي
المعمومات الجديدة 

وابداع تكنولوجيا مبلئمة 

 البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  22

اتصاالت تكنولوجية ومصادر  أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و  26
 لتجميع المعمومات 
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 يحمؿ المعمومات 26 مبنية عمع مياـ محددة
 يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 24

 المحور السادس: التصميم
ـ  مكونات تصمي
الحاسوب والتطور 

 التكنولوجي

 االحتياجات لسد المستخدـ لمحاسوب في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ 26
جراءات خطوات يصؼ 28 ـ أل عممية وا   الحاسوب نظمةالتصمي
 المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ الحاسوب أنظمة يطور 61

60 
حاجات  تمبي التي المتعمقة بالحاسوب والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ
 المجتمع

 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ الحاسوب تكنولوجيا تصميـ يقيـ 62
 الحاسوب أنظمة لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 65
 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الحاسوب تكنولوجيا تصميمات يراجع 62
 نظاـ الحاسوب حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 66

المشكبلت  حؿ
 أدواتو  التكنولوجية

 القرار اتخاذ

 يوضح مشاكؿ الحاسوب خبلؿ التجربة 66
 يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا الحاسوب 64
 البرمجية لتكنولوجيا الحاسوبيحمؿ مشاكؿ المكونات  66

68 
 المختمفة والحماية األمف أنظمة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ
 صحيحة بصورة

 تكنولوجيا الحاسوب مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 61
 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا

الحاسوب  أدوات
 التكنولوجية

 عمميات الحاسوب تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 60
 في الحاسوب المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 62
 يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في الحاسوب 65
 تكنولوجيا الحاسوب وخصائص بنية يصؼ 62
 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 66
 الحاسوب تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ 66
 تكنولوجيا الحاسوب نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار 64
 تكنولوجيا الحاسوب نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 66
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 الصناعي: األمنالمعايير الخاصة بمقرر 

 المعيار م المجال

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال
فيـ طبيعة العمميات 

 األنظمةالتكنولوجية و 
 الصناعي األمفيصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا  0
 الصناعي المعاصرة األمفوحدود مصادر تكنولوجيا  إمكاناتيعرؼ  2
ـ  5  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

ـ وسائؿ  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري  2 الوقاية والقضاء عمع المشكمة باستخدا
 متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

 الحماية واألماف أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 متعمقة معمومات

 بخصائص التكنولوجيا
 وتطورىا والمفاىيـ

لمتكنولوجيا  األساسية
, المتطمبات, األنظمة 

 يات(التحكـ, العمم

 الصناعي األمفيصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا  6
 الصناعي األمفوالحماية في تكنولوجيا  األمف أنواعيذكر  4
 الصناعي بالتكنولوجيا األمف أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
 الصناعي األمفلمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا  أمثمةيذكر  8
ـ في نظاـ تكنولوجيا  مثمةيوضح األ 01  الصناعي األمفالناتجة بعد التحك

الصناعي عممية فحص وخدمة النظاـ بدقة  األمف أجيزةيدرؾ اف صيانة  00
 عالية

التقنيات وتكنولوجيا 
 الصناعي األمف

 الصناعي األمفيصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا و  02
 الصناعي األمفلتكنولوجيا  المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
 الصناعي األمف البرمجية لتكنولوجيا المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الصناعي األمف تكنولوجيا مجاؿ في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 06

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا  المعمومات 

المصطمح  –وادارتيا 
 وحؿ المشكبلت(

 اصناعي األمفيعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ تكنولوجيا  06

04 
 األمفيتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ 

 الصناعي المتقدمة 
ـ المكونات المادية والبرمجية 06  يقو
 الصناعي األمفيحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ  08

 والمجتمع المحور الثاني: التكنولوجيا
القضايا الممكية 

والثقافية  خبلقيةواأل
االجتماعية المتعمقة 

ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا  21  أخبلقيةالصناعي الستخدامات  األمفيقي
 في الثقافة والمجتمع أخبلقيةومير 

 الصناعي الحتراـ األمفتكنولوجيا  أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح 20
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 النظاـ في المتضمنة الممكية حقوؽ بالتكنولوجيا
 الصناعي األمفلتكنولوجيا  مير األخبلقي االستخداـ نتائج يوضح 22

الصناعي مف المستخدـ مير  األمفتكنولوجيا  أنظمةيعرؼ كيفية حماية  25
 األخبلقي

التكنولوجية  األنظمة
 22 وتأثيرىا

 األمفتكنولوجيا  مجاؿ في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ
 الصناعي

 الصناعي األمفيحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا  26
 واالنتاج التعاوفالصناعي عمع  األمفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا  26

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
المكونات  مفاىيـ إدراؾ
والبرمجية  المادية

 األمف لتكنولوجيا
 الصناعي

24 

 -الصناعي مثؿ   المبلبس الواقية األمفيعي مفردات ومعدات تكنولوجيا 
معدات حماية الجياز  –معدات حماية السمع  –معدات حماية الرأس 

معدات حماية  –معدات حماية القدميف  –معدات حماية اليديف  –التنفسي 
 احزمة االماف (  –الوجو والعينيف 

26 
البرمجية لؤلمف الصناعي مع بعضيا البعض تتصؿ المكونات  كيؼ يوضح

 في النظاـ
حؿ المشكبلت 

لممصادر في تكنولوجيا 
 الصناعي األمف

 المتاحة التقنيات بعض باستخداـ الصناعي األمف يحدد 28
 الصناعي واستخداماتيا األمفالمتعمقة ب دواتاأل عمع يتعرؼ 51
 تقنيات متقدمة الصناعي باستخداـ األمف تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 50

 األمفتكنولوجيا  والدولة ومستخدمي والخبراء األفراد مع مشاريع يطبؽ 52
 المتقدمة لؤلمف الصناعي األنظمةفي تصاميـ  الصناعي

55 
 تكنولوجيا أنظمة تواجو التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ
 الصناعي األمف

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ االتصاالت 

في النشر  لمتعاوف
والتفاعؿ مع النظائر 
والخبراء والمستخدميف 

 اآلخريف

52 
والخبراء والمستخدميف العاديف ومستخدمي  األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 

الصناعي وافادة المجتمع  األمفاالتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ  أدوات
 المحمي واالقميمي والدولي

56 
والخبراء والمستخدميف العاديف ومستخدمي  األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 

الصناعي وافادة المجتمع  األمفاالتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ  أدوات
 المحمي واالقميمي والدولي
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 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 

ـ  لتحديد وتقوي
المعمومات مف 

 المصادر المختمفة

56 
 -نماذج عالمية -يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر تكنولوجية  نظـ خبيرة

 الصناعي المختارة األمفمحاكاة( متقدمة تناسب مواضيع  -الوكيؿ الذكي

 األمفيعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية متقدمة تناسب مواضيع  54
 الصناعي المختارة

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
 البيانات ونتائج التقرير

 الصناعي األمفالبحث عمع مواضيع  أسئمة أويصيغ الفرضيات  56

58 
 يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير 

 ال يوجد
 التقاريرينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج  21

ـ واختيار مصادر  تقوي
المعمومات الجديدة 
وابداع تكنولوجيا 
مبلئمة مبنية عمع 

 مياـ محددة

 البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  20

اتصاالت تكنولوجية ومصادر  أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و  22
 لتجميع المعمومات 

 يحمؿ المعمومات 25
 متعدديف يرسؿ النتائج لمستخدميف 22

 المحور السادس: التصميم
ـ   األمفمكونات تصمي

الصناعي والتطور 
 التكنولوجي

26 
 لسد المستخدـ الصناعي األمف مجاؿ في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ

 االحتياجات
جراءات خطوات يصؼ 26 ـ  عممية وا   الصناعي األمف أنظمةلتصمي
 المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ الصناعي األمف أنظمة يطور 24

26 
 تمبي التي الصناعي األمفالمتعمقة ب والخدمات المنتجات وتحسف يصمـ

 حاجات المجتمع
 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ الصناعي األمف تكنولوجيا تصميـ يقيـ 28

61 
 مجاؿ في الحماية أنظمة لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ
 الصناعي األمف

 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الصناعي األمف تكنولوجيا تصميمات يراجع 60
 الصناعي األمفنظاـ  حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 62

المشكبلت  حؿ
 أدواتو  التكنولوجية

 القرار اتخاذ

 الصناعي خبلؿ التجربة األمفيوضح مشاكؿ  65
 الصناعي األمفيحمؿ مشاكؿ المكونات المادية لتكنولوجيا  62
 الصناعي األمفيحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية لتكنولوجيا  66
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 بصورة المختمفة والحماية األمف أنظمة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 66
 صحيحة

 الصناعي األمفتكنولوجيا  مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 64
 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا

الصناعي  األمف أدوات
 التكنولوجية

 الصناعي األمف عممية تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 66
 الصناعي األمف في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 68
 الصناعي  األمفيذكر عمميات تكنولوجية اساسية في  61
 الصناعي األمفتكنولوجيا  وخصائص بنية يصؼ 60
 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 62
 الصناعي األمف تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ 65

62 
 األمفتكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات أفضؿ يختار

 الصناعي
 الصناعي األمفتكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 66

 

 بمقرر مبادئ الكيرباء:المعايير الخاصة 

 المعيار م المجال

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال
فيـ طبيعة العمميات 

 األنظمةالتكنولوجية و 
 يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر تكنولوجيا الكيرباء 0
 وحدود مصادر تكنولوجيا الكيرباء المعاصرة إمكاناتيعرؼ  2
ـ  5  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

ـ وسائؿ  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري  2 الوقاية والقضاء عمع المشكمة باستخدا
 متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

 الكيرباء أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 متعمقة معمومات

 بخصائص التكنولوجيا
 وتطورىا والمفاىيـ

لمتكنولوجيا  األساسية
, المتطمبات, األنظمة 

 يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير تكنولوجيا الكيرباء 6
 يذكر مفردات مبادئ الكيرباء في تكنولوجيا الكيرباء 4
 الكيرباء بالتكنولوجيا أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
 لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا الكيرباء أمثمةيذكر  8
ـ في نظاـ تكنولوجيا الكيرباء مثمةيوضح األ 01  الناتجة بعد التحك
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ـ بدقة عالية أجيزةيدرؾ اف صيانة  00 التحكـ, العمميات(  الكيرباء عممية فحص وخدمة لمنظا
التقنيات وتكنولوجيا 
 مبادئ الكيرباء

 يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات التكنولوجيا والكيرباء 02
 الكيرباء لتكنولوجيا المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
 الكيرباء البرمجية لتكنولوجيا المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الكيرباء مجاؿ في التكنولوجيا مصادر يطبؽ 06

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا 

 – المعمومات وادارتيا 
المصطمح وحؿ 
 المشكبلت(

 يعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ التكنولوجيا بمجاؿ الكيرباء 06

04 
يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ الكيرباء 

 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتباستخداـ المساعدة عبر 
ـ المكونات المادية والبرمجية باستخداـ  06  اآلخريفوتجارب  اإلنترنتيقو

08 
 اإلنترنتيحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية ومشاكؿ الكيرباء باستخداـ 

 اآلخريفتجارب و 
 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع

القضايا الممكية 
والثقافية  خبلقيةواأل

االجتماعية المتعمقة 
 بالتكنولوجيا

ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا الكيرباء الستخدامات  21 ومير  أخبلقيةيقي
 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

20 
 حقوؽ تكنولوجيا الكيرباء الحتراـ أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح
 النظاـ في المتضمنة الممكية

 لتكنولوجيا الكيرباء مير األخبلقي االستخداـ نتائج يوضح 22
 يعرؼ كيفية حماية نظاـ تكنولوجيا الكيرباء مف المستخدـ مير األخبلقي 25

التكنولوجية  األنظمة
 وتأثيرىا

 تكنولوجيا الكيرباء مجاؿ في التكنولوجي لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 22
 يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا الكيرباء 26
 واالنتاج التعاوفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الكيرباء عمع  26

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
 مفاىيـ إدراؾ

 المكونات المادية
 والبرمجية لتكنولوجيا

 مبادئ الكيرباء

24 

يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الكيرباء مثؿ   الترميز العممي والترميز 
الجيد الكيربي والتيار  –الكيربية  المقاومات –الموصبلت والعوازؿ  -اليندسي

 -المواسعات والممفات –قانوف كيرشوؼ  –ـ أو قانوف  –الدائرة الكيربية  –
 المحوالت (  -ةالكيرومغناطيسي -المتناوبالتيار 

 تتصؿ المكونات البرمجية والمادية لمكيرباء مع بعضيا البعض كيؼ يوضح 26
حؿ المشكبلت 
لممصادر في 

 المتاحة التقنيات بعض باستخداـ مبادئ الكيرباء يحدد 28
 المتعمقة بالكيرباء واستخداماتيا دواتاأل عمع يتعرؼ 51
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تكنولوجيا مبادئ 
 الكيرباء

 تقنيات متقدمة الكيرباء باستخداـ تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 50

52 
ـ  تكنولوجيا الكيرباء ومستخدمي والخبراء األفراد مع مشاريع يطبؽ في تصامي

 مبادئ الكيرباء
 الكيرباء تكنولوجيا تواجو التي المشكبلت لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 55

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ االتصاالت 

في النشر  لمتعاوف
والتفاعؿ مع النظائر 
والخبراء والمستخدميف 

 اآلخريف

52 
والخبراء والمستخدميف العاديف ومستخدمي  األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 

االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع المحمي واالقميمي  أدوات
 والدولي

56 
والخبراء والمستخدميف العاديف ومستخدمي  األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 

االتصاؿ المتقدمة لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع المحمي واالقميمي  أدوات
 والدولي

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 

ـ  لتحديد وتقوي
المعمومات مف 

 المصادر المختمفة

 -نماذج عالمية -يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر تكنولوجية  نظـ خبيرة 56
 محاكاة( متقدمة تناسب مواضيع الكيرباء المختارة -الوكيؿ الذكي

54 
 مواضيع الكيرباء المختارة يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية تناسب

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
 البيانات ونتائج التقرير

 البحث عمع مواضيع مبادئ الكيرباء أسئمة أويصيغ الفرضيات  56
 يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج التقارير  58
 التقاريرينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات ونتائج  21

ـ واختيار مصادر  تقوي
المعمومات الجديدة 
وابداع تكنولوجيا 
مبلئمة مبنية عمع 

 مياـ محددة

 البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  20

اتصاالت تكنولوجية ومصادر لتجميع  أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و  22
 المعمومات 

 يحمؿ المعمومات 25
 متعدديف يرسؿ النتائج لمستخدميف 22

 المحور السادس: التصميم
ـ  مكونات تصمي
مبادئ الكيرباء 

 والتطور التكنولوجي

26 
 لسد المستخدـ الكيرباء مجاؿ في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ

 االحتياجات
جراءات خطوات يصؼ 26 ـ لمبادئ الكيرباء عممية وا   التصمي
 المناسبة التصميـ عمميات باستخداـ مبادئ الكيرباء يطور 24
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حاجات  تمبي التي المتعمقة بمبادئ الكيرباء والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ 26
 المجتمع

 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميـ يقيـ 28

 في الدوائر الكيربية والمغناطيسية لتصاميـ أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 61
 مبادئ الكيرباء مجاؿ

 وطرؽ تطويرىا المتقدمة مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميمات يراجع 60
 مبادئ الكيرباء حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 62

المشكبلت  حؿ
 أدواتو  التكنولوجية

 القرار اتخاذ

 يوضح مشاكؿ مبادئ الكيرباء خبلؿ التجربة 65
 لتكنولوجيا مبادئ الكيرباءيحمؿ مشاكؿ المكونات المادية  62
 يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء 66
 صحيحة بصورة المختمفة المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ 66
 تكنولوجيا الكيرباء مع التعامؿ في المطبقة المبادئ يحدد 64

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا
مبادئ الكيرباء  أدوات

 التكنولوجية
 مبادئ الكيرباء تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح 66
 مبادئ الكيرباء في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 68

ادارة  -يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في مبادئ الكيرباء مثؿ  ادارة العمميات 61
 البرمجية( أواضافة وازالة المكونات المادية  -المعمومات

 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء وخصائص بنية يصؼ 60
 المتاحة البروتوكوالت خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 62
 الكيرباء الحماية لتكنولوجيا أنظمة عمي يتعرؼ 65
 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء نظاـ في المستخدمة المادية المواصفات يختار 62
 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء نظاـ في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار 66
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 (4ممحق رقم )
 مقرر: كل في التكنولوجية الثقافة معايير توافر

 (:(ICDLنتائج تحميل مقرر مقدمة في استخدام الحاسوب 

 الوحدة الفصل المعيار م المجال
 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال

فيـ طبيعة العمميات 
 0 األنظمةالتكنولوجية و 

يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر 
 تكنولوجيا الحاسوب

0 ,2 ,5 ,2  

وحدود مصادر تكنولوجيا  إمكاناتيعرؼ  2
 الحاسوب المعاصرة

0 ,2 ,5 ,2  

ـ  5   0 وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الحماية والقضاء عمع  أساليبيطبؽ 

المشكمة باستخداـ وسائؿ متقدمة بسرعة 
 ودقة وكفاءة

0   

6 
 األنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف

 الحاسوبية
0 ,2 ,5 ,2  

 متعمقة معمومات
 بخصائص التكنولوجيا
 وتطورىا والمفاىيـ

لمتكنولوجيا  األساسية
, المتطمبات, األنظمة 

 التحكـ, العمميات(

يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير  6
 تكنولوجيا الحاسوب

0  

4 
والحماية في تكنولوجيا  األمف أنواعيذكر 

 الحاسوب
0  

الحاسوب  أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
 بالتكنولوجيا

0  

8 
لمتحكـ في مجاالت تكنولوجيا  أمثمةيذكر 

 الحاسوب
0 ,2 ,5 ,2  

01 
عمع التحكـ في نظاـ  أمثمةيوضح 

 تكنولوجيا الحاسوب
0  

الحاسوب عممية  أجيزةيدرؾ اف صيانة  00
ـ بدقة عالية  فحص وخدمة لمنظا

0  

التقنيات وتكنولوجيا 
 02 الحاسوب

يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات 
 التكنولوجيا والحاسوب

0 0.0 
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 المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 05
 لمحاسوب

0 0.0 

02 
البرمجية  المكونات تعريؼ طرؽ يحدد

 لمحاسوب
0 0.0 

 في التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ 06
 الحاسوب تكنولوجيا مجاؿ

0 ,2 ,5  ,2  

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا  المعمومات 

المصطمح  –وادارتيا 
 وحؿ المشكبلت(

06 
يعرؼ طرؽ استخداـ المرافؽ المتقدمة 

 الحاسوبلتكنولوجيا 
0 0.0 

يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات  04
 المادية والبرمجية ومشاكؿ الحاسوب

0  

ـ المكونات المادية والبرمجية 06   0 يقو

08 
يحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية 

 لمحاسوب
0  

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع
القضايا الممكية 

والثقافية  خبلقيةواأل
االجتماعية المتعمقة 

 بالتكنولوجيا

21 
ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا  يقي

ومير  أخبلقيةالحاسوب الستخدامات 
 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

0  

20 
 أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح

 الممكية حقوؽ تكنولوجيا الحاسوب الحتراـ
 النظاـ في المتضمنة

0 0.0 

22 
 تشغيؿ برخصة المقصود عمع يتعرؼ

 الحاسوب برمجيات تكنولوجيا
0 0.0 

 األخبلقي مير االستخداـ نتائج يوضح 25
 لتكنولوجيا الحاسوب

0  

22 
 مير األخبلقي االستخداـ تكاليؼ يوضح

 لتكنولوجيا الحاسوب
0 0.0 

تكنولوجيا  أنظمةيعرؼ كيفية حماية  26
 الحاسوب مف المستخدـ مير األخبلقي

0  

  ال يوجد القانونية, ,خبلقيةالقضايا  األ يحدد 26
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 تكنولوجيا باستخداـ الخصوصية( المتعمقة
 والحصوؿ المعمومات نقؿ في الحاسوب
 عمييا

التكنولوجية  األنظمة
 24 وتأثيرىا

 لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ
 الحاسوب في التكنولوجي

  ال يوجد

يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا  26
 الحاسوب

  ال يوجد

28 
يناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الحاسوب 

 واالنتاج التعاوفعمع 
  ال يوجد

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
المكونات  مفاىيـ إدراؾ
والبرمجية  المادية

 الحاسوب لتكنولوجيا
51 

يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الحاسوب 
 -مثؿ   المكونات المادية لمحاسوب
الممفات  –المكونات البرمجية لمحاسوب 

برنامج  –البريد االلكتروني  – اإلنترنت –
العروض  –معالجة النصوص  –المودؿ 
 االلكترونية (  الجداوؿ –التقديمية 

0 ,2  ,5 ,2  

مجية تتصؿ المكونات البر  كيؼ يوضح 50
 لمحاسوب مع بعضيا البعض في النظاـ

0 0.0 

حؿ المشكبلت لممصادر 
 52 في تكنولوجيا الحاسوب

 باستخداـ ما يتصؿ بالحاسوب يحدد
 المتاحة التقنيات بعض

0 ,2 ,5 ,2  

المتعمقة بالحاسوب  دواتاأل عمع يتعرؼ 55
 واستخداماتيا

0 ,2 ,5 ,2  

 تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 52
 تقنيات متقدمة الحاسوب باستخداـ

0  

56 
والخبراء  األفراد مع مشاريع يطبؽ

في  تكنولوجيا الحاسوب ومستخدمي
 المتقدمة لمحاسوب األنظمةتصاميـ 

  ال يوجد

 لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 56
 تكنولوجيا أنظمة تواجو التي المشكبلت

  ال يوجد
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 الحاسوب
 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 

استخداـ االتصاالت 
في النشر  لمتعاوف

والتفاعؿ مع النظائر 
والخبراء والمستخدميف 

 اآلخريف

54 

 األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ المتقدمة  أدواتومستخدمي 
لدعـ الحاسوب وافادة المجتمع المحمي 

 واالقميمي والدولي

  يوجد ال

56 

والخبراء  األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
 أدواتوالمستخدميف العاديف ومستخدمي 

االتصاؿ المتقدمة لدعـ الحاسوب وافادة 
 المجتمع المحمي واالقميمي والدولي

  ال يوجد

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 

ـ المعمومات  لتحديد وتقوي
 58 المصادر المختمفةمف 

يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر 
 -نماذج عالمية -تكنولوجية  نظـ خبيرة

محاكاة( متقدمة تناسب  -الوكيؿ الذكي
 مواضيع الحاسوب المختارة

  ال يوجد

يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية  21
 تناسب مواضيع الحاسوب المختارة

0  

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
 البيانات ونتائج التقرير

البحث عمع  أسئمة أويصيغ الفرضيات  20
 مواضيع الحاسوب

  ال يوجد

22 
يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات 

 ونتائج التقارير 
  ال يوجد

ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات  25
 ونتائج التقارير

  ال يوجد

ـ واختيار مصادر  تقوي
المعمومات الجديدة وابداع 
تكنولوجيا مبلئمة مبنية 

 عمع مياـ محددة

  ال يوجد البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  22

26 
 أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و 

اتصاالت تكنولوجية ومصادر لتجميع 
 المعمومات 

  ال يوجد

  ال يوجد يحمؿ المعمومات 26
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  ال يوجد متعدديفيرسؿ النتائج لمستخدميف  24
 المحور السادس: التصميم

ـ الحاسوب  مكونات تصمي
 والتطور التكنولوجي

 في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ 26
 االحتياجات لسد المستخدـ لمحاسوب

  ال يوجد

جراءات خطوات يصؼ 28 ـ  عممية وا  التصمي
 الحاسوب نظمةأل

2 ,5 ,2  

61 
 عمميات باستخداـ الحاسوب أنظمة يطور

 المناسبة التصميـ
  ال يوجد

60 
 والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ

حاجات  تمبي التي المتعمقة بالحاسوب
 المجتمع

  ال يوجد

62 
 باستخداـ الحاسوب تكنولوجيا تصميـ يقيـ

 البروتوكوالت المتاحة
  ال يوجد

 أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ 65
 الحاسوب أنظمة لتصاميـ

2 ,5 ,2  

62 
 الحاسوب تكنولوجيا تصميمات يراجع
 وطرؽ تطويرىا المتقدمة

  ال يوجد

نظاـ  حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 66
 الحاسوب

  ال يوجد

المشكبلت  حؿ
 اتخاذ أدواتو  التكنولوجية

 القرار

  2, 5, 2, 0 يوضح مشاكؿ الحاسوب خبلؿ التجربة 66

لتكنولوجيا يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية  64
 الحاسوب

0  

يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية  66
 لتكنولوجيا الحاسوب

2 ,5 ,2  

68 
 المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ
 بصورة المختمفة والحماية األمف أنظمة
 صحيحة

0  

 مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد 61
 تكنولوجيا الحاسوب

0  
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 التكنولوجيا وتطبيقاتياالمحور السابع: 
الحاسوب  أدوات

 60 التكنولوجية
 تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح

 عمميات الحاسوب
0 ,2 ,5 ,2  

في  المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 62
 الحاسوب

0 ,2 ,5 ,2  

65 
يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في 

 الحاسوب
0 ,2 ,5 ,2  

62 
تكنولوجيا  وخصائص بنية يصؼ

 الحاسوب
0  

 خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 66
 المتاحة البروتوكوالت

  ال يوجد

66 
 تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ

 الحاسوب
0  

 المادية المواصفات أفضؿ يختار 64
 تكنولوجيا الحاسوب نظاـ في المستخدمة

0  

66 
 في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار
 تكنولوجيا الحاسوب نظاـ

0  

 الصناعي: المننتائج تحميل مقرر 

 الوحدة الفصل المعيار م المجال

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال
فيـ طبيعة العمميات 

 األنظمةالتكنولوجية و 
يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر  0

 الصناعي األمفتكنولوجيا 
 0.0  ,0.2 

2 
وحدود مصادر  إمكاناتيعرؼ 
 الصناعي المعاصرة األمفتكنولوجيا 

 0.0  ,0.2 

 0.2,  0.0  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقيـ  5

2 
الوقاية  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري 

والقضاء عمع المشكمة باستخداـ وسائؿ 
 متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

 0.0  ,0.2 
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 أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف 6
 الحماية واألماف

 0.0  ,0.2 

 متعمقة معمومات
 بخصائص التكنولوجيا
 وتطورىا والمفاىيـ

لمتكنولوجيا  األساسية
, المتطمبات, األنظمة 

 التحكـ, العمميات(

6 
يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير 

 الصناعي األمفتكنولوجيا 
 0.0  ,0.2 

والحماية في تكنولوجيا  األمف أنواعيذكر  4
 الصناعي األمف

 0.0  ,0.2 

6 
 األمف أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط 

 الصناعي بالتكنولوجيا
 0.0 

لمتحكـ في مجاالت  أمثمةيذكر  8
 الصناعي األمفتكنولوجيا 

 0.0  ,0.2 

01 
الناتجة بعد التحكـ في  مثمةيوضح األ

 الصناعي األمفنظاـ تكنولوجيا 
 0.0 

الصناعي  األمف أجيزةيدرؾ اف صيانة  00
 عممية فحص وخدمة النظاـ بدقة عالية

 0.2 

 األمفالتقنيات وتكنولوجيا 
يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات  02 الصناعي

 الصناعي األمفالتكنولوجيا و 
 0.0  ,0.2 

05 
 المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد

 الصناعي األمفلتكنولوجيا 
 0.0  ,0.2 

البرمجية  المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الصناعي األمف لتكنولوجيا

 ال يوجد 

06 
 التكنولوجيا مف متقدمة مصادر يطبؽ
 الصناعي األمف تكنولوجيا مجاؿ في

 0.0 

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا  المعمومات 

المصطمح  –وادارتيا 
 وحؿ المشكبلت(

يعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ تكنولوجيا  06
 اصناعي األمف

 0.0  ,0.2 

04 
يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات 

 األمفالمادية والبرمجية ومشاكؿ 
 الصناعي المتقدمة

 ال يوجد 

 ال يوجد  يقـو المكونات المادية والبرمجية 06
 ال يوجد يحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية  08
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 الصناعي األمفومشاكؿ 
 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع

القضايا الممكية 
والثقافية  خبلقيةواأل

االجتماعية المتعمقة 
 بالتكنولوجيا

21 
يقيـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا 

 أخبلقيةالصناعي الستخدامات  األمف
 في الثقافة والمجتمع أخبلقيةومير 

 ال يوجد 

20 
 أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح

 الصناعي الحتراـ األمفتكنولوجيا 
 النظاـ في المتضمنة الممكية حقوؽ

 ال يوجد 

 مير األخبلقي االستخداـ نتائج يوضح 22
 الصناعي األمفلتكنولوجيا 

 ال يوجد 

25 
تكنولوجيا  أنظمةيعرؼ كيفية حماية 

الصناعي مف المستخدـ مير  األمف
 األخبلقي

 ال يوجد 

التكنولوجية  األنظمة
 22 وتأثيرىا

 لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ
 األمفتكنولوجيا  مجاؿ في التكنولوجي

 الصناعي

 ال يوجد 

يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا  26
 الصناعي األمف

 0.0  ,0.2 

26 
 األمفيناقش كيفية تأثير تكنولوجيا 

 واالنتاج التعاوفالصناعي عمع 
 0.0  ,0.2 

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
المكونات  مفاىيـ إدراؾ

والبرمجية  المادية
 األمف لتكنولوجيا

 24 الصناعي

 األمفيعي مفردات ومعدات تكنولوجيا 
 -الصناعي مثؿ   المبلبس الواقية

معدات حماية  –معدات حماية الرأس 
معدات حماية الجياز التنفسي  –السمع 

معدات حماية  –معدات حماية اليديف  –
والعينيف  معدات حماية الوجو –القدميف 

 احزمة االماف ( –

 0.0  ,0.2 

 ال يوجد تتصؿ المكونات البرمجية  كيؼ يوضح 26
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لؤلمف الصناعي مع بعضيا البعض في 
 النظاـ

حؿ المشكبلت لممصادر 
 األمففي تكنولوجيا 
 الصناعي

28 
 بعض باستخداـ الصناعي األمف يحدد

 المتاحة التقنيات
 0.0  ,0.2 

 األمفالمتعمقة ب دواتاأل عمع يتعرؼ 51
 الصناعي واستخداماتيا

 0.0  ,0.2 

50 
 األمف تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور

 تقنيات متقدمة الصناعي باستخداـ
 0.0 

52 

والدولة  والخبراء األفراد مع مشاريع يطبؽ
 الصناعي األمفتكنولوجيا  ومستخدمي

المتقدمة لؤلمف  األنظمةفي تصاميـ 
 الصناعي

 ال يوجد 

55 
 لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ
 تكنولوجيا أنظمة تواجو التي المشكبلت

 الصناعي األمف

 ال يوجد 

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ االتصاالت 

في النشر  لمتعاوف
والتفاعؿ مع النظائر 
والخبراء والمستخدميف 

 اآلخريف

52 

 األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ المتقدمة  أدواتومستخدمي 
الصناعي وافادة  األمفلدعـ مفاىيـ 

 المجتمع المحمي واالقميمي والدولي

 ال يوجد 

56 

 األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ المتقدمة  أدواتومستخدمي 
الصناعي وافادة  األمفلدعـ مفاىيـ 

 المجتمع المحمي واالقميمي والدولي

 ال يوجد 

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 
لتحديد وتقويـ المعمومات 

يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر  56
 -نماذج عالمية -تكنولوجية  نظـ خبيرة

 ال يوجد 
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محاكاة( متقدمة تناسب  -الوكيؿ الذكي مف المصادر المختمفة
 الصناعي المختارة األمفمواضيع 

54 
يعرؼ كيؼ يستخدـ مصادر تكنولوجية 

الصناعي  األمفمتقدمة تناسب مواضيع 
 المختارة

 0.0 

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
 البيانات ونتائج التقرير

البحث عمع  أسئمة أويصيغ الفرضيات  56
 الصناعي األمفمواضيع 

 ال يوجد 

58 
يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات 

 ونتائج التقارير
 ال يوجد 

ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات  21
 ونتائج التقارير

 ال يوجد 

تقويـ واختيار مصادر 
المعمومات الجديدة وابداع 
تكنولوجيا مبلئمة مبنية 
 عمع مياـ محددة

 ال يوجد  البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  20

22 
 أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و 

اتصاالت تكنولوجية ومصادر لتجميع 
 المعمومات

 ال يوجد 

 ال يوجد  يحمؿ المعمومات 25
 ال يوجد  يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 22

 المحور السادس: التصميم
 األمفمكونات تصميـ 

الصناعي والتطور 
 التكنولوجي

26 
 في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ
 لسد المستخدـ الصناعي األمف مجاؿ

 االحتياجات

 ال يوجد 

جراءات خطوات يصؼ 26 لتصميـ  عممية وا 
 الصناعي األمف أنظمة

 0.0  ,0.2 

24 
 باستخداـ الصناعي األمف أنظمة يطور

 المناسبة التصميـ عمميات
 0.0  ,0.2 

26 
 والخدمات المنتجات وتحسف يصمـ

 تمبي التي الصناعي األمفالمتعمقة ب
 حاجات المجتمع

 0.0  ,0.2 

 ال يوجد  الصناعي األمف تكنولوجيا تصميـ يقيـ 28
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 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ

61 
 أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ
 األمف مجاؿ في الحماية أنظمة لتصاميـ

 الصناعي

 0.0  ,0.2 

 األمف تكنولوجيا تصميمات يراجع 60
 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الصناعي

 ال يوجد 

62 
 حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث

 الصناعي األمفنظاـ 
 ال يوجد 

المشكبلت  حؿ
 اتخاذ أدواتو  التكنولوجية

 القرار

الصناعي خبلؿ  األمفيوضح مشاكؿ  65
 التجربة

 ال يوجد 

62 
يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية 

 الصناعي األمفلتكنولوجيا 
 0.0  ,0.2 

يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية  66
 الصناعي األمفلتكنولوجيا 

 ال يوجد 

66 
 المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ
 بصورة المختمفة والحماية األمف أنظمة

 صحيحة

 0.0  ,0.2 

64 
 مع التعامؿ في المطبقة األنظمة يحدد

 الصناعي األمفتكنولوجيا 
 0.0  ,0.2 

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا
الصناعي  األمف أدوات

 66 التكنولوجية
 تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح

 الصناعي األمف عممية
 0.0  ,0.2 

 في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 68
 الصناعي األمف

 0.0  ,0.2 

61 
يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في 

 الصناعي األمف
 0.0  ,0.2 

 األمفتكنولوجيا  وخصائص بنية يصؼ 60
 الصناعي

 0.0  ,0.2 

 ال يوجد  خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح 62
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 المتاحة البروتوكوالت

65 
 األمف تكنولوجيا أنظمة أمف عمي يتعرؼ

 الصناعي
 0.0  ,0.2 

62 
 المادية المواصفات أفضؿ يختار

 األمفتكنولوجيا  نظاـ في المستخدمة
 الصناعي

 0.0  ,0.2 

66 
 في المستخدمة البرمجيات أفضؿ يختار

 الصناعي األمفتكنولوجيا  نظاـ
 ال يوجد 

 المعايير الخاصة بمقرر مبادئ الكيرباء:

 الوحدة الفصل المعيار م المجال

 الساسيةل: طبيعة التكنولوجيا والمفاىيم والعمميات والمحور ال
فيـ طبيعة العمميات 

 األنظمةالتكنولوجية و 
يصؼ مصادر متقدمة وجديدة لنشر  0

 تكنولوجيا الكيرباء
  02 إلع 0 

2 
وحدود مصادر  إمكاناتيعرؼ 

 تكنولوجيا الكيرباء المعاصرة
  02 إلع 0 

ـ  5   02 إلع 0  وخدماتيا األنظمة إمكاناتيقي

2 
الوقاية  أساليبيطبؽ بشكؿ دوري 

والقضاء عمع المشكمة باستخداـ وسائؿ 
 متقدمة بسرعة ودقة وكفاءة

في نياية كؿ 
 فصؿ

 

6 
 أنظمةو  األجيزةلتقديـ البرامج و  يتعاوف
 الكيرباء

في نياية كؿ  
فصؿ ما عدا 
 ؿو الفصؿ األ

 

 متعمقة معمومات
 بخصائص التكنولوجيا

 والمفاىيـوتطورىا 
لمتكنولوجيا  األساسية

, المتطمبات, األنظمة 
 التحكـ, العمميات(

يصؼ العوامؿ المتضمنة تطوير  6
 تكنولوجيا الكيرباء

  02 إلع 0 

4 
يذكر مفردات مبادئ الكيرباء في 

 تكنولوجيا الكيرباء
  02 إلع 0 

الكيرباء  أنظمةيصؼ طرؽ ارتباط  6
 بالتكنولوجيا

 4 ,6 ,8 ,
01 ,00 ,05 ,
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02 

8 
لمتحكـ في مجاالت  أمثمةيذكر 

 تكنولوجيا الكيرباء
  02 إلع 2 

ـ في  مثمةيوضح األ 01 الناتجة بعد التحك
 نظاـ تكنولوجيا الكيرباء

  ال يوجد

00 
الكيرباء عممية  أجيزةيدرؾ اف صيانة 

ـ بدقة عالية  فحص وخدمة لمنظا
  ال يوجد

وتكنولوجيا التقنيات 
 02 مبادئ الكيرباء

يصؼ العبلقة المتبادلة بيف تقنيات 
 التكنولوجيا والكيرباء

 4 ,6 ,8 ,
01 ,00 ,05 ,
02 

 

05 
 المادية المكونات تعريؼ طرؽ يحدد

 لتكنولوجيا الكيرباء
 2 ,5 ,4 ,6 ,
8 ,00 ,02 

 

البرمجية  المكونات تعريؼ طرؽ يحدد 02
 الكيرباء لتكنولوجيا

  ال يوجد

 مجاؿ في التكنولوجيا مصادر يطبؽ 06
 الكيرباء

  ال يوجد

الكفاءة في استخداـ 
التكنولوجيا  المعمومات 

المصطمح  –وادارتيا 
 وحؿ المشكبلت(

06 
يعرؼ طرؽ استخداـ مرافؽ التكنولوجيا 

 بمجاؿ الكيرباء
  ال يوجد 

04 

يتعرؼ عمع طرؽ تعريؼ المكونات 
المادية والبرمجية ومشاكؿ الكيرباء 

 اإلنترنتباستخداـ المساعدة عبر 
 اآلخريفوتجارب 

  ال يوجد

06 
ـ المكونات المادية والبرمجية  يقو

 اآلخريفوتجارب  اإلنترنتباستخداـ 
  ال يوجد

08 
يحؿ مشاكؿ المكونات المادية والبرمجية 

 اإلنترنتومشاكؿ الكيرباء باستخداـ 
 اآلخريفوتجارب 

  ال يوجد

 المحور الثاني: التكنولوجيا والمجتمع
ـ امكانية ظيور تقنيات تكنولوجيا  21القضايا الممكية    ال يوجديقي
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والثقافية  خبلقيةواأل
االجتماعية المتعمقة 

 بالتكنولوجيا

ومير  أخبلقيةالكيرباء الستخدامات 
 في الثقافة والمجتمع أخبلقية

20 
 أنظمة صبلحيات استخداـ كيفية يوضح

 الممكية حقوؽ تكنولوجيا الكيرباء الحتراـ
 النظاـ في المتضمنة

  ال يوجد

 مير األخبلقي االستخداـ نتائج يوضح 22
 لتكنولوجيا الكيرباء

  ال يوجد

25 
كيفية حماية نظاـ تكنولوجيا يعرؼ 

 الكيرباء مف المستخدـ مير األخبلقي
  ال يوجد

التكنولوجية  األنظمة
 وتأثيرىا

 لمتطور الحديثة االتجاىات يحمؿ 22
 تكنولوجيا الكيرباء مجاؿ في التكنولوجي

  ال يوجد

26 
يحمؿ االتجاىات الحالية في تكنولوجيا 

 الكيرباء
  ال يوجد

يناقش كيفية تأثير تكنولوجيا الكيرباء  26
 واالنتاج التعاوفعمع 

  ال يوجد

 االنتاج التكنولوجية أدواتالمحور الثالث: 
المكونات  مفاىيـ إدراؾ
والبرمجية  المادية

مبادئ  لتكنولوجيا
 24 الكيرباء

يعي مفردات ومعدات تكنولوجيا الكيرباء 
مثؿ   الترميز العممي والترميز 

 –الموصبلت والعوازؿ  -اليندسي
الجيد الكيربي  –الكيربية  المقاومات
 –ـ أو قانوف  –الدائرة الكيربية  –والتيار 

 -المتناوبالتيار  -قانوف كيرشوؼ 
 المحوالت (  -الكيرومغناطيسية

  02 إلع 0 

26 
تتصؿ المكونات البرمجية  ؼكي يوضح

 والمادية لمكيرباء مع بعضيا البعض
  ال يوجد

حؿ المشكبلت لممصادر 
في تكنولوجيا مبادئ 

 الكيرباء

 بعض باستخداـ مبادئ الكيرباء يحدد 28
 المتاحة التقنيات

  02 إلع 2 

المتعمقة بالكيرباء  دواتاأل عمع يتعرؼ 51
 واستخداماتيا

  02 إلع 0 
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 تكنولوجيا نظاـ ودقة سرعة يطور 50
 تقنيات متقدمة الكيرباء باستخداـ

  ال يوجد

52 
 والخبراء األفراد مع مشاريع يطبؽ

في  تكنولوجيا الكيرباء ومستخدمي
 تصاميـ مبادئ الكيرباء

  ال يوجد

 لحؿ الناقد التفكير ميارات يستخدـ 55
 الكيرباء تكنولوجيا تواجو التي المشكبلت

  ال يوجد

 االتصال التكنولوجية أدواتالمحور الرابع: 
استخداـ االتصاالت 

في النشر  لمتعاوف
والتفاعؿ مع النظائر 
والخبراء والمستخدميف 

 اآلخريف

52 

 األقرافة مع تعاونييخطط مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ المتقدمة  أدواتومستخدمي 
لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع 

 المحمي واالقميمي والدولي

  ال يوجد

56 

 األقرافة مع تعاونييطبؽ مشاريع 
والخبراء والمستخدميف العاديف 

االتصاؿ المتقدمة  أدواتومستخدمي 
لدعـ مفاىيـ الكيرباء وافادة المجتمع 

 المحمي واالقميمي والدولي

  ال يوجد

 البحث التكنولوجي أدواتالمحور الخامس: 
استخداـ التكنولوجيا 

ـ المعمومات  لتحديد وتقوي
 56 مف المصادر المختمفة

يعرؼ كيؼ يحدد ويختار مصادر 
 -نماذج عالمية -تكنولوجية  نظـ خبيرة

محاكاة( متقدمة تناسب  -الوكيؿ الذكي
 مواضيع الكيرباء المختارة

  ال يوجد

يستخدـ مصادر تكنولوجية يعرؼ كيؼ  54
 تناسب مواضيع الكيرباء المختارة

  02 إلع 0 

 دواتاستخداـ األ
التكنولوجية لمعالجة 
 البيانات ونتائج التقرير

56 
البحث عمع  أسئمة أويصيغ الفرضيات 

 مواضيع مبادئ الكيرباء
  ال يوجد

يصمـ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات  58
 ونتائج التقارير 

  يوجدال 
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ينشئ قاعدة بيانات لمعالجة البيانات  21
 ونتائج التقارير

  ال يوجد

ـ واختيار مصادر  تقوي
المعمومات الجديدة وابداع 
تكنولوجيا مبلئمة مبنية 

 عمع مياـ محددة

  ال يوجد البحث أسئمة أويصيغ الفرضيات  20

22 
 أدواتيختار ويستخدـ معمومات مبلئمة و 

اتصاالت تكنولوجية ومصادر لتجميع 
 المعمومات 

  ال يوجد

  02 إلع 2 يحمؿ المعمومات 25
  ال يوجد يرسؿ النتائج لمستخدميف متعدديف 22

 المحور السادس: التصميم
ـ مبادئ  مكونات تصمي

الكيرباء والتطور 
 التكنولوجي

26 
 في العالمي لمتصميـ أمثمة بعض يقيـ
 لسد المستخدـ الكيرباء مجاؿ

 االحتياجات

  ال يوجد

جراءات خطوات يصؼ 26  عممية وا 
ـ لمبادئ الكيرباء  التصمي

  02 إلع 2

24 
 عمميات باستخداـ مبادئ الكيرباء يطور

 المناسبة التصميـ
  02 إلع 2

26 
 والخدمات المنتجات ويحسف يصمـ

 تمبي التي المتعمقة بمبادئ الكيرباء
 حاجات المجتمع

  ال يوجد

28 
 مبادئ الكيرباء تكنولوجيا تصميـ يقيـ

 البروتوكوالت المتاحة باستخداـ
  ال يوجد

61 
 أفضؿ لتطوير مختمفة طرؽ يستخدـ
 الدوائر الكيربية والمغناطيسية لتصاميـ

 مبادئ الكيرباء مجاؿ في

  02 إلع 2

60 
مبادئ  تكنولوجيا تصميمات يراجع
 وطرؽ تطويرىا المتقدمة الكيرباء

  يوجدال 

 حياة دورة وتطوير والتخطيط البحث 62
 مبادئ الكيرباء

  02 إلع 0

  02 إلع 2يوضح مشاكؿ مبادئ الكيرباء خبلؿ  65المشكبلت  حؿ
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 اتخاذ أدواتو  التكنولوجية
 القرار

 التجربة

62 
يحمؿ مشاكؿ المكونات المادية 

 لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء
في نياية كؿ 
فصؿ ما عدا 
 ؿو الفصؿ األ

 

يحمؿ مشاكؿ المكونات البرمجية  66
 لتكنولوجيا مبادئ الكيرباء

  ال يوجد

66 
 المستخدمة والمعدات التقنيات يستخدـ
 صحيحة بصورة المختمفة

  02 إلع 2 

 مع التعامؿ في المطبقة المبادئ يحدد 64
 تكنولوجيا الكيرباء

 0  ,2  

 المحور السابع: التكنولوجيا وتطبيقاتيا
مبادئ الكيرباء  أدوات

 66 التكنولوجية
 تحسيف في التكنولوجيا دور يوضح

 مبادئ الكيرباء
  02 إلع0 

 في المستخدمة التكنولوجيا أنواع يصؼ 68
 مبادئ الكيرباء

  02 إلع 0 

61 

يذكر عمميات تكنولوجية اساسية في 
 -مبادئ الكيرباء مثؿ  ادارة العمميات

اضافة وازالة المكونات  -ادارة المعمومات
 البرمجية( أوالمادية 

  ال يوجد

تكنولوجيا مبادئ  وخصائص بنية يصؼ 60
 الكيرباء

  02 إلع 2 

62 
 خبلؿ مف العمميات تبادؿ كيفية يوضح

 المتاحة البروتوكوالت
  يوجد ال

 الحماية لتكنولوجيا أنظمة عمي يتعرؼ 65
 الكيرباء

  02 إلع 2

62 
 المستخدمة المادية المواصفات يختار
 تكنولوجيا مبادئ الكيرباء نظاـ في

  ال يوجد

 


