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 الممخص:
 استخدم ،مستوى التنور التكنولوجي لدى طمبة كميات التربيةتعرف ىدف ىذا البحث إلى   

ببناء استبانة لقياس التنور التكنولوجي  اقام ف البحثىدالمنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيق  الباحثان
تكونت من خمسة ابعاد تمثمت بالبعد المعرفي والبعد المياري والبعد الوجداني والبعد االجتماعي وأخيرا 

لممقياس ككل، تم تطبيق المقياس  ( فقرةٓٙجموع )( فقرة وبمٕٔالبعد األخالقي تألف كل بعد من )
( طالبة، ٘ٚ( طالب و)ٕٙ( طالب وطالبة، وبواقع )ٔٓٔت التربية عددىا )عمى عينة من طمبة كميا

لمعموم االجتماعية توصل الباحثان الى ان مستوى التنور  spssالحقيبة اإلحصائية ب االستعانةوبعد 
وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحثان مجموعة التكنولوجي لدى طمبة كميات التربية يتسم باالنخفاض، 

 ت والمقترحات.من التوصيا
 .(طمبة كميات التربية، التنور التكنولوجي)الكممات المفتاحية: 

The level of technological enlightenment among students of faculties of 

education 

M. Nizar Yasser Khairallah                  Prof. Shatha Adel Farman 
University of Baghdad/ College of Education Ibn Rushd for Human Sciences 

Abstract: 

The aim of this research is to know the level of technological enlightenment 

among students of the faculties of education, the researchers used the 

descriptive analytical approach, and to achieve the goal of the research they 

built a questionnaire to measure technological enlightenment consisted of 

five dimensions consisting of the cognitive dimension, the skilled dimension, 

the emotional dimension, the social dimension and finally the moral 

dimension consisted of each dimension of (12) Paragraph and a total of (60) 

paragraphs for the scale as a whole, the measure was applied to a sample of 

101 students from the faculties of education, and in fact (26) students and 

(75) female students, after the use of the bag Statistics spss for social sciences 

the researchers concluded that the level of technological enlightenment 

among students of the faculties of education is low, and in light of the results 

of the research the researchers made a set of recommendations and proposals. 

 Keywords: (Technological Enlightenment, Students of Faculties of 

Education).  
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 مشكمة البحث:
واقع االعداد االكاديمي لطمبة كميات التربية يشير الى اىمال امتالكيم  ن  إ

المقومات والعناصر التي تساعدىم عمى ان يكونوا متنورين تكنولوجيا، حيث تعد احد 
ىم المنطمقات االساسية لمعايير الخريج الجامعي مما يعكس ضعف تعممو عمى مقدار ا

( طالبًا ٓٗما يمكن تعميمو لألجيال القادمة، وتم تعزيز ذلك باستطالع لعينة من )
وطالبة من كمية التربية / جامعة واسط/ قسم العموم التربوية والنفسية لمتعرف عمى 

وي لدييم، والذي يحدد مدى امتالكيم لممقومات مستوى التطور التكنولوجي الترب
والعناصر التي تساعدىم عمى ان يكونوا متنورين تكنولوجيا، بما يضمن التعامل السميم 
مع التطبيقات العممية التكنولوجية، وقد اظيرت اجاباتيم عن السؤال االول ان نسبة 

بية الن يكونوا متنورين %( من العينة ال تساعدىم البرامج التعميمية في كمية التر ٛٛ)
%( من العينة ليس لدييم معمومات كافية ٜٚتكنولوجيا واجاباتيم عن السؤال الثاني )

%( من العينة ٙٛعن تأثير استخدام التقنية عمى الفرد، واجاباتيم عن السؤال الثالث )
ات ليس لدييم معمومات عن القضايا والمجاالت التكنولوجية الميمة، وىذا ما اكدتو دراس

( ودراسة ٕٙٔٓ(، ودراسة )ميند، ٕٕٓٓعديدة مثل دراسة )ليندة واخرون،
( مما ابرز الحاجة الى معرفة مستوى التنور التكنولوجي، لذا يمكن ان ٕ٘ٔٓ)مسمم،

 :تتبمور مشكمة البحث باإلجابة عن السؤال االتي
 ما مستوى التنور التكنولوجي لدى طمبة كميات التربية؟

 أهمية البحث:
المؤسسة التربوية ىي المكان األمثل لبداية فيم التكنولوجيا والدور الذي تؤديو أن  

في الحياة اليومية، لذا يجب أْن يتعمم الطمبة أن  التكنولوجيا ىي منشط إنساني، وأن 
اإلنسان صاحب القرار في كيفية توظيفيا، كما أن و قادر عمى التحكم في تطبيقيا 

اسات العالمية ضرورة إدخال منياج التربية التكنولوجية وتطويرىا، وأكدت معظم الدر 
كموضوع أساسي وميم ضمن الموضوعات التي يدرسيا التمميذ منذ دخولو في مرحمة 
رياض االطفال وحتى نياية المراحل التعميمية، فالتنور التكنولوجي لجميع أفراد المجتمع 
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 , Hacker & Bardenة. )في الواقع أمر ممح ضروري ومن أولويات العممية التربوي
1997: 34 ) 

وتؤمن طبيعة منياج التربية التكنولوجية بضرورة قيام الطمبة بتطبيق النشاطات 
والكفايات بنحٍو عممي، وأْن أمكن من طريق مجموعات عمل، وفي موقع مناسب لمتعمم 

يا، والتعميم، بحيث تشتمل عمى المعارف، والميارات، والسموكيات المرتبطة بالتكنولوج
وىي: التصميم، واالبتكار، وحل المشكالت، والعمل في إطار الفريق، والممارسة 

(. ومن ىنا تكمن البحث ٕٔ: ٕٕٓٓوالتطبيق، واالستنساخ والتمييز )مكتب اليونسكو،
 الحالي باآلتي:

إيجاد مقياس التنور التكنولوجي لممرحمة الجامعية لمدراسات اإلنسانية غير  .ٔ
سبات، يسيم في تحديد الحد األدنى من الخبرات في االختصاص في عمم الحا

شتى مجاالت العموم والتقنية والذي ينبغي تقديمو لمطمبة حتى يكونوا متنورين 
 تكنولوجيًا.

يعد مرجعًا يفيد الباحثين، بما يوفره ليم من أداة لقياس التنور التكنولوجي، وبذلك  .ٕ
 يسيل ليم إجراء أبحاث الحقة.

حث الحالي إلى تعرف مستوى التنور التكنولوجي لدى طمبة ييدف الب :هدف البحث
 .كميات التربية
 يتحدد البحث باآلتي:حدود البحث: 

 (.ٕٕٕٓ- ٕٕٔٓ: العام الدراسي )الحدود الزمانية .ٔ
 : طمبة الصف الثالث.الحدود البشرية .ٕ
-: قسم العموم التربوية والنفسية / كمية التربية لمعموم االنسانية الحدود المكانية .ٖ

 جامعة واسط.
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 تحديد المصطمحات:
 التنور التكنولوجي وعرفه كل من:   

   تعرفو رابطة التربية التكنموجية الدولية ومشروع التكنولوجيا لجميع األمريكيين
دارة وتقويم وفيم التكنموجيا(، )2007)  & ITEA(: بأنو )القدرة عمى استخدام وا 

TAAP, 2007, P.4 ) 
  ( ٕٚٓٓويعرفو عسقول :)" في والميارات واالتجاىات المعارف توظيف عمى القدرة 

 .(ٜٗٛ: ٕٚٓٓعسقول،الطالب ) يواجييا التي التكنولوجية حل المشكالت
  ( كما يعرفو كال منWiliams&Cathy,2016 بقدرة المتعمم عمى توظيف :)

المعرفة العممية في استخدام التكنولوجيا والتوصل إلى حمول عممية لممشكالت التي 
اجيو، والقدرة عمى اتخاذ قرارات مناسبة، كما تتضمن القدرة عمى استخدام ميارات تو 

التفكير العميا الالزمة لمتعامل مع المعمومات الرقمية عبر االنترنت. وتقييميا واستخدام 
 (Wiliams & Cathy,2016 p:89)المطموب منيا بشكل فعال. 

  مبة في الصف الثالث قسم العموم الدرجة التي يحصل عمييا الط: التعريف االجرائي
كمية التربية لمعموم االنسانية/ جامعة واسط وتقاس باالستجابة عمى -التربوية والنفسية

 فقرات مقياس التنور التكنولوجي الذي أعده الباحث.  
 الفصل الثاني: إطار نظري ودراسات سابقة

 الجانب األول: إطار نظري:
 :مفهوم النظرية االتصالية ونشأتها

من جامعة " مانيتوبا "  Siemens" مع بداية األلفية الثالثة قام " جورج سيمنز
باقتراح النظرية االتصالية، فبناء عمى خبرتو وبحوثو العممية، وجد أن نظريات التعمم 
المتوافرة، مثل: السموكية والمعرفية والبنائية ليس بمقدورىا التعامل مع معطيات 

لمتعممين، نتيجة لتأثير التطورات التقنية اليائمة في العصر الطبيعة المتغيرة لمتعمم وا
 (ٗ: ٕٔٔٓالرقمي الراىن. )الغامدي، 
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أن ما يشيده العصر الحالي من نمو  ( Siemens ،2004 )سيمنز ويرى
سريع جًدا ومستمرا لممعرفة اإلنسانية قد أجبر المؤسسات التعميمية عمى تعديل 

 :ذلك ظيور توجيات جديدة في التعمم منياأساليبيا التربوية، وقد ترتب عمى 
. تعامل المتعممين مع مجموعة متنوعة من المجاالت المعرفية التي ربما ال تكون ٔ

 .مرتبطة فيما بينيا طوال مدة تعمميم
 .. النظر إلى التعمم غير الرسمي، بوصفو مكوًنا بارًزا من مكونات التعمم اإلنسانيٕ
 .ية مستمرة مدى الحياة.النظر إلى التعمم، بوصفو عممٖ
.إمكانية دعم وتنمية العديد من عمميات المعالجة المعرفية لممعمومات بواسطة ٗ

 .التكنولوجيا المتقدمة
سيمنز" في السنوات الماضية عدة انتقادات “وفي ضوء ىذه المعطيات الجديدة وجو 

ىا ال تعكس طبيعة لنظريات التعمم السائدة، وىي السموكية والمعرفية والبنائية، إذ اعتبر 
التعمم الذي يحدث في عصرنا الرقمي الراىن، وتقتصر عمى تفسير التعمم في البيئات 
التعميمية الرسمية والمنظمة، دون أن تأخذ بعين االعتبار ما يحدث في البيئات غير 

 (ٛٓٔ-ٙٓٔ: ٕٕٓٓالرسمية واألقل تنظيًما. )الكناني،
قدم العديد من العمميات المعرفية التي كان وىذه التكنولوجيا يرى فييا سيمنز أنيا ت

المعممون واألساتذة يؤدونيا في الماضي مثل: )عمميتي: تخزين واسترجاع المعمومات 
 .(ٚٛ: ٕ٘ٔٓمن الذاكرة اإلنسانية(، وىو ما ال تراعيو نظريات التعمم التقميدية )امين،

ئة التعميم اإللكتروني، كما تعد ىذه النظرية من أصل نظريات التعمم األكثر مالئمة لبي
 :وقد تعددت تسميات ىذه النظرية، وىذه التسميات ىي كاآلتي

ىناك من يسمييا نظرية التعمم في العصر الرقمي ألنيا قائمة عمى مبدأ التشبيك في • 
التعمم الرقمي عبر الشيكات، واستخدام أدوات تكنولوجيا الحاسوب واالنترنت في 

 .التعميم
ا بالنظرية االتصالية ألن التعمم فييا يتم من طريق تدعيم التواصل وىناك من يسميي •

 .والتفاعل عبر شبكة الويب
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وىناك من يسمييا بالنظرية الترابطية ألنيا تربط المعمم والمتعمم بالبيئة واالقران • 
 .وايضا تربط عمميتي التعمم والتعميم باألجيزة واألنترنت، فالتعمم يكون شبكة مترابطة

 (ٙٚٔ: ٕٗٓٓن،)زيتو 
ويرى الباحثان ان نظرية االتصالية بكونيا نظرية تفسير التعمم في ظل المجتمع      

الرقمي، حيث تنطمق من أن تعمم الطالب يعنى اكتشاف وبناء عالقات بين الخبرات 
التعميمية، وأن بناء المعرفة يتم فييا من طريق مجتمعات تعمم افتراضية متزامنة أو 

عبر بيئات افتراضية وبواسطة شبكات التعمم، وان التعمم بمثابة عممية غير متزامنة، و 
 ترابطات خارجية بين الطالب واألجيزة، وترابطات داخل عقل الطالب لبناء المعرفة.

 التنور التكنولوجي:
ما يتعمق بالتكنولوجيا الحديثة  أن التنور التكنولوجي ىو القدرة عمى فيم ومعرفة كل

الناس إلى ذلك أكثر  ل وأساليب في التعامل معيا؛ وذلك لحاجةمن مفاىيم وطرق عم
 (ٜٛ: ٕٙٔٓمن أي وقت مضى. )األحمدي، 

( أن مفيوم التنور التكنولوجي لو أربعة مستويات تفسر ٕٛٔٓ ،وأشارت )ثرثار
 وتوضح المقصود منو، وىي: مضمونو

 : ويعني القدرة عمى اإلنجاز في مجال دراسة التكنولوجيا.المعرفة 
 : ويعني القدرة عمى استيعاب المعمومات الموجودة في مجال التكنولوجيا.فهمال 
 : ويعني القدرة عمى تفسير كيفية عمل أدوات التكنولوجيا.التحميل 
: ٕٛٔٓ)ثرثار، : ويعني القدرة عمى استخدام تطبيقات التكنولوجيا وأدواتيا.العمل 

ٕٕ) 
 أبعاد التنور التكنولوجي
 ي عمى عدد من األبعاد وىي:يعتمد التنور التكنولوج

: ويتمثل بالمعمومات الالزمة لفيم طبيعة التكنولوجيا، وخصائصيا، البعد المعرفي .ٔ
ومبادئيا، وعالقتيا بالعمم والمجتمع، والقضايا الناتجة عن التفاعل بين العمم 

(، كما يشير إلى المعمومات األساسية ٕٛ: ٕٙٔٓوالتكنولوجيا )عوض وبرغوث،
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التكنولوجية وكيفية التعامل معيا وحدود استخداميا، باإلضافة إلى  حول التطبيقات
 (ٛٙ: ٖٕٔٓتصويب المفاىيم الخاطئة لدى األفراد حوليا )زقوت،

: ويشمل جميع أنواع الميارات التي يجب إكسابيا لمطمبة في إطار البعد المهاري .ٕ
 (ٕٚٚ: ٕٚٔٓتنويرىم في مجال التكنولوجيا )الحداد،

يتعمق باآلثار االجتماعية اإليجابية والسمبية عمى األفراد  :البعد االجتماعي .ٖ
والمجتمع الناتجة عن التقنية وتطبيقاتيا ومدى انعكاس ذلك عمى عادات وتقاليد 

 (ٙٛٔ: ٖٕٔٓالمجتمع )يعقوب وسعد،
: يعد ىذا البعد أىم أبعاد التنور التكنولوجي، إذ يركز عمى إكساب البعد األخالقي .ٗ

ك األخالقي ومعاييره عند التعامل مع التكنولوجيا وتطبيقاتيا الطالب أنماط السمو 
 (ٕٔ: ٕٙٔٓواستخداميا )عبد المجيد،

: يتعمق ىذا البعد بالمخرجات ذات الصمة بالجانب الوجداني البعد الوجداني .٘
االنفعالي العاطفي كالوعي التكنولوجي، والحس التكنولوجي، والميول التكنولوجية، 

 .ية، والقيم التكنولوجية، وأوجو تقدير العمم والتكنولوجياواالتجاىات التكنولوج
: يركز ىذا البعد عمى تدريب الفرد العادي وتأىيمو ليكون قادًرا بعد اتخاذ القرار .ٙ

صدار األحكام الصحيحة والصائبة عند مواجيتو ألي موقف  عمى اتخاذ القرارات وا 
مى الفرد اتخاذ القرار أو مشكمة أو قضية ذات عالقة بالتكنولوجيا بحيث يكون ع

المناسب من خالل اختيار أفضل الحمول من بين مجموعة من الحمول أو البدائل 
 (ٜٙ: ٖٕٔٓالمتاحة والمفاضمة بينيا )زقوت،

 مجاالت التنور التكنولوجي
تتضمن برامج التنور التكنولوجي مجموعة من المجاالت، أىميا كما أشار إلييا )صبري 

 (ٕٗٓٓومحمد،
: وىي تعريف األفراد بطبيعة العمم والتكنولوجيا، إذ يشمل م التكنولوجياطبيعة العم .ٔ

 ىذا المجال منحنيين ىما:
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 وىناك ثالث وجيات نظر تتباين فيما بينيا في تحديد طبيعة العمم طبيعة العمم :
 النظرة االستاتيكية لمعمم، النظرة الدينامية لمعمم، النظرة التكاممية لمعمم.-ىي: 

النظر لمتكنولوجيا عمى -: ىناك عدة رؤى لطبيعة التكنولوجيا أىميا: لوجياطبيعة التكنو 
أنيا عمم، والنظر لمتكنولوجيا عمى أنيا تطبيق لمعمم، والنظر لمتكنولوجيا عمى أنيا أجيزة 

 (ٜٛ: ٕٗٓٓوأدوات، النظرة الشاممة لمتكنولوجيا. )صبري ومحمد،
 -ة في عدة جوانب أىميا: : إذ تبرز تمك العالقعالقة العمم بالتكنولوجيا .ٕ
 .استقاللية العمم والتكنولوجيا 
 .تداخل العمم والتكنولوجيا 
 .تكامل العمم والتكنولوجيا 
 .تفاعل العمم والتكنولوجيا 
 .العمم والتكنولوجيا أييما يسبق االخر 
: وىي عالقة تفاعمية متبادلة، إذ يتأثر كل منيما عالقة العمم والتكنولوجيا بالمجتمع .ٖ

 ويؤثر فيو.باآلخر 
: يركز ىذا المجال عمى القضايا الناتجة من تفاعل العمم والتكنولوجيا والمجتمع .ٗ

المشكالت والقضايا الناتجة من تفاعل العمم والتكنولوجيا والمجتمع التي تنعكس آثارىا 
 سمبا عمى الفرد وبيئتو محميا وعالميا.

 ثة محاور أساسية ىي: ويشتمل ىذا المجال عمى ثال أخالقيات العمم والتكنولوجيا: .٘
أخالقيات المشتغمين بالعمم والتكنولوجيا، أخالقيات المنتفعين بالعمم والتكنولوجيا، وحسم 

 القضايا األخالقية الجدلية.
: ويشمل ىذا المجال كل ما ىو حديث التطبيقات الحديثة لمعمم والتكنولوجيا .ٙ

لحياة اإلنسانية ومستحدث من تطبيقات العمم والتكنولوجيا في جميع مناحي ا
  (ٚٚ-ٜٗ: ٕ٘ٓٓوميادينيا. )صبري وصالح،

 مبررات التنور التكنولوجي ودواعيه:
 من أىم مبررات التنور التكنولوجي ودواعيو ىي:
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 الذي بات العالم في ظمو كقرية صغيرة.طبيعة النظام العالمي الجديد : 
 مقومات تمك المغة : ال مكان ألي مجتمع أو فرد يفتقدسيادة لغة العمم والتكنولوجيا 
 عمى أفراد المجتمعات مواكبة ىذا التسارع ومالحقتو.تسارع العمم والتكنولوجيا : 
 ال يمكن لمفرد االعتيادي أن يمم بجوانب ىذا البناء تراكمية العمم والتكنولوجيا :

وعناصره، وأن يعرف مراحل تطوره ما لم يكن لديو الحد األدنى من التنور العممي 
 (ٜٕٔ: ٕٛٔٓ)ثرثار، لمطموب.التكنولوجي ا

 ىذا يعني أن العمم والتكنولوجيا أنشطة يقوم بيا اإلنسان، إنسانية العمم والتكنولوجيا :
 وىي في الوقت ذاتو موجية لخدمة ىذا اإلنسان وحل مشكالتو وزيادة رفاىيتو.

 فمن المفترض أن العمم والتكنولوجيا يمبيان حاجات اجتماعية العمم والتكنولوجيا :
 لمجتمع لكي يحيا أفراده حياة كريمة.ا
 فالتكنولوجيا مثال تفرض نفسيا عمى كل المجتمعات اقتحاميه العمم والتكنولوجيا :

 سواء كانت ىذه المجتمعات تحتاج إلييا، أم لم تكن تحتاج إلييا.
  تجاىل أخالقيات العمم والتكنولوجيا، وذلك بسبب تعدي بعض األفراد الصارخ لمحدود

: ٕ٘ٓٓالتي تحدد مسار العمم والتكنولوجيا وتوظيفيما. )صبري وصالح، األخالقية 
ٖٙ-ٗٔ) 

 دراسات سابقة:
 عطاء طالل عبد اهلل جيتاوي اسم الباحث
 8102 سنة البحث

 تحميل كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر في ضوء معايير التنور التكنولوجي. عنوان البحث
الهددددددددف مدددددددن 

 الدراسة
ميدددل كتدداب التندددور التكنمدددوجي لمصدددف العاشددر فدددي ضدددوء معدددايير التندددور هدددفت الدراسدددة إلددد  تح

 التكنولوجي.
 منهج البحث الوصفي )أسموب تحميل المحتوى( منهجية البحث

بجزئيه الفصدل األول فمسطين  /كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر الذي اقرته وزارة التربية والتعميم  العينة
 دات مقسمة ال  تسعة دروس.والثاني، والذي يحتوي عم  ثالث وح

 تحميل محتوى كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر في ضوء معايير التنور التكنولوجي. األدوات
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أظهددرت النتددائج ان النسددبة الكميددة لتحقيددل معددايير التنددور التكنولددوجي فددي المحدداور ككددل بمغددت  النتائج
 ك(-: ي8102%( وهي نسبة عالية. )جيتاوي، 37)

 ته  شوكة طعمةمن اسم الباحث
 8180 سنة البحث

أثر برنامج تعميمي قائم عم  استراتيجيات الدتعمم الدذكي فدي التحصديل وتنميدة التندور التكنولدوجي  عنوان البحث
 لدى طمبة كمية التربية في مادة الحاسبات.

الهددددددددف مدددددددن 
 الدراسة

 ربيددة فددي مددادة بندداء برنددامج تعميمددي قددائم عمدد  اسددتراتيجيات الددتعمم الددذكي لطمبددة كميددة الت
 الحاسبات.

  .الكشف عن أثر البرنامج في التحصيل وتنمية التنور التكنولوجي 
 منهج البحث التجريبي منهجية البحث
التصدددددددددددددددددددددميم 

 التجريبي
 التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي ذو االختبار القبمي والبعدي.

( طالبًا وطالبدة لكدال 80بواقع ) ،ستنصرية( طالبًا وطالبة من طمبة كمية التربية /الجامعة الم01) العينة
 المجموعتين.

 .االختبار التحصيمي ومقياس التنور التكنولوجي األدوات
إشددارة نتددائج الدراسددة الدد  تفددول المجموعددة التجريبيددة عمدد  المجموعددة الضددابطة فددي التحصدديل  النتائج

 (8181والتنور التكنولوجي. )طعمة،
 بقة:جوانب اإلفادة من الدراسات السا

تحديدددد الموضدددوعات الرئيسدددة لتددددوين أساسددديات اإلطدددار النظدددري لمدراسدددة موضدددوع  .ٔ
 البحث الحالي وعمى وجو الخصوص متغيراتيا. 

تحديد المنيجية المالئمة لدراسة البحث الحالي، باإلضافة إلى التعرف عمى الكيفية  .ٕ
 التي من طريقيا يتم اختيار العينة ووضع أىداف وفرضيات البحث.

 .انالباحث ااة البحث )مقياس التنور التكنولوجي( الذي أعّدىبناء أد .ٖ
انتقددداء الوسدددائل اإلحصدددائية المناسدددبة لتحميدددل نتدددائج البحدددث الحدددالي لتحقيدددق ىددددف  .ٗ

  البحث لما ليا األثر البالغ في نتائج البحث.
 اإلفادة من نتائج ما سبق دراستو من طريق تمك الدراسات في تفسير نتائج الدراسة الحالية.  .٘
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 عمى كيفية وأىمية عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا. انتعرف الباحث .ٙ
 الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته:

 :في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي الذي  اناعتمد الباحث منهجية البحث
يتناول دراسة األحداث والظواىر والمتغيرات والممارسات كما ىي بحيث يتعامل معيا 

 التحميل دون التدخل الذاتي فييا.بالوصف و 
 مجتمع البحث وعينته: 

تم تحديد مجتمع ىذا البحث من طمبة المرحمة الثالثة في أقسام اوال. مجتمع البحث: 
( طالبا ٗٔٙكمية التربية الدراسة الصباحية في جامعة واسط، وقد بمغ عدد الطمبة )

من مجتمع البحث، و  %(ٗٗ( طالبا، شكموا نسبة مقدارىا )ٛٛٗوطالبة، بواقع )
 %( من مجتمع البحثٙ٘طالبة شكمن نسبة مقدارىا )( ٗٔ٘)

قسم العموم التربوية والنفسية في كمية التربية لمعموم  اناختار الباحث عينة البحث:ثانيا. 
، متمثمة بطمبة المرحمة الثالثة لتكون ميدانًا مااالنسانية/جامعة واسط عينة لبحثي

ية، وقد وقع االختيار عمييا من أجل تحقيق جممة من الدراسة الحال إلجراءات
 الوقت لمباحثينالمواصفات النوعية والتي منيا اجراء التطبيق في ىذه الكمية يوفر 

تسييل ميمة  عمى موافقة الكمية بموجب كتابيا ، وقد حصالوالجيد والكمفة االقتصادية
نتائج، وألغراض التعميم ، وىذا ما قد يسيم بإجراءات جيدة وينعكس عمى دقة الباحث

فإن خصائص ىذه العينة ال تختمف من حيث الجوىر مع عينات البحث في االقسام 
األخرى، فضال عن كميات التربية األخرى في الجامعات العراقية كون القبول فييا 

 يوضح ذلك: ادناهمركزيا مع تشابو المرحمة العمرية والجدول 
 توزيع عينة البحث جدول

 

شعبةال المجموعة المجمو الجنس 

 ع

 النسبة

 النسبة انثي النسبة ركر

%26 26 المجموع  75 74%  101 100%  
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 أداة البحث :ثالثا: 
قام الباحثان بإعداد اداة )مقياس التنور التكنولوجي(، وكما سوف يأتي تفصيل ىذه 

 :االداة
  :مقياس التنور التكنولوجي

( فقرة، وقاما ٓٙلتكنولوجي( الذي يتكون من )لقد قام الباحثان ببناء مقياس )التنور ا
 بصياغة الفقرات لتتناسب

المرحمة الدراسية وكان المقياس في خمس محاور، حسب مقياس ليكرت الخماسي 
ال اوافق مطمقا( وقد  -ال اوافق لحد ما -ال اوافق -اوافق لحد ما -ببدائل )اوافق بشدة

وفقرات المقياس ىي ) البعد ( وكانت محاور ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-٘طبق الباحثان معيار)
المعرفي، البعد الوجداني، البعد المياري، البعد االجتماعي، البعد االخالقي( وذلك 

 .(ٔ، ممحق )حسب ما أشار اليو االدب النظري لبناء مقياس التنور التكنولوجي
 :خصائص مقياس التنور التكنولوجي السايكومترية

 :صدل مقياس التنور التكنولوجي
الصدق الظاىري ىو ان يكون المقياس ظاىريا انو يقيس ما وضع  : الصدل الظاهري

(، ويمكن التحقق ٚٚٔ: ٕ٘ٓٓألجمو، وسيولة استخدامو ووضوح تعميماتو. )الجمبي، 
من ىذا النوع من الصدق من طريق عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء 

مختص، واليدف ىو الحكم محكم وخبير و ( ۰۳والمحكمين والمختصين كان عندىم )
ليا، وقد قام  عمى مدى صالحية المقياس ومناسبتو لممرحمة العمرية التي خصص

وكاي  ان باحتساب الصدق الظاىري لممقياس باالعتماد عمى قيمة معامل سكوتالباحث
%، اما قيمة ٓٛقبولة اذ كانت اكبر من ر وكانت قيمة معامل سكوت جميعيا مسكوي
( وىي قيم مقبولة اذ كانت اكبر من ٖٔ.ٕٙ -۳۰.۰۰اوح بين )كاي فكانت تتر  مربع

(، وبيذا فأن المقياس اكتسب صفة الصدق الظاىري اي انو ٖٗٛٓ) القيمة الجدولية
 .يقيس ما وضع لقياسو
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يقصد بالصدق البنائي درجة العالقة بين االساس النظري الذي بني  :الصدل البنائي
اي تحميل الدرجات التي حصل عمييا الطمبة في المقياس،  عمى اساسو المقياس وفقرات

اط بين ويتضمن ىذا الصدق في درجة االرتب ،السيكولوجية لممقياسضوء المفاىيم 
الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار،  ، ويتمثل في عالقة درجةالمحتوى التكويني لممقياس

 (ٕٗٗ: ٕ٘ٔٓواالرتباط بين المجاالت التي يتكون منيا االختبار. )ابو جادو،
ان باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات والمجال الذي تنتمي اليو وقد قام الباحث

الفقرات والمقياس الكمي والمجاالت بعضيا ببعض، وكانت قيمة معامل ارتباط  وبين
( وىذه ٘ٓ.ٓوالمجاالت التي تنتمي الييا جميعيا أكبر من قيمة ) بيرسون بين الفقرات

ارتباط الفقرات بالمقياس الكمي فكانت ايضا اكبر من  ة، اما قيمة معاملالقيم تعتبر دال
قيمة معامل ارتباط المجاالت بعضيا  ( وىي تعتبر مقبولة ايضا، وكانت٘ٓ.ٓقيمة )

 .(٘ٓ.ٓبدرجة داللة ) ( وىي قيم مقبولةٜٗ.ٓ( و )٘ٔ.ٓببعض كنات تتراوح بين )
 :وجيالقوة التمييزية لفقرات مقياس التنور التكنول

قام الباحثان باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين بين المجموعة العميا والمجموعة 
من اعمى وأدنى الدرجات عمى المقياس، بواقع ( ۷ٝ%الدنيا، والتي بمغت نسبتيا )

( و ٜٜ٘.ٔطالب وطالبة لكل مجموعة، وكانت النتائج تتراوح بين )( ۳۳۱)
( ٘ٓ.ٓ( بمستوى داللة )ٜٙٓٔيمة الجدولية البالغة )( وىي قيم أكبر من القٕٙ٘.ٖٔ)

 (.ٙٓٔبدرجة حرية )
 :ثبات مقياس التنور التكنولوجي

قام الباحثان باستخراج ثبات االتساق الداخمي لمقياس التنور التكنولوجي، وذلك 
وقد قامت الباحثتان بتجزئة االختبار الى نصفين  أسموب التجزئة النصفيةباستخدام 

خدمت معامل ارتباط بيرسون إليجاد االرتباط بين نصفي االختبار وكانت ومن ثم است
( وىذه القيمة ال يعتد بيا ألنيا قيمة ارتباط ٛٛ.ٓقيمة معامل ارتباط بيرسون تبمغ )

لنصف االختبار، وعند تصحيح القيمة باستخدام معامل سبيرمان التصحيحي كانت 
رتباط عالية، اي ان الثبات باستخدام ( وىي قيمة اٖٜ.ٓقيمة معامل االرتباط تبمغ )
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 بطريقة الفا كرونباخطريقة التجزئة النصفية كان عالي، كما قام الباحثان بإيجاد الثبات 
وانحراف معياري يبمغ ( %۲۳%۳۰بمتوسط حسابي )( ۳.۷۰وكانت قيمة الثبات تبمغ )

 .(ٖٙٔ، ٜٕٔٓ(، وىي قيم مقبولة حسب ما اشار ليا )الناىي والشمري، ۲ٕٗٙٔٓ)
بعد استخراج الخصائص السيكو مترية  :الصيغة النهائية لمقياس التنور التكنولوجي

( فقرة، ويتضمن خمسة ٓٙلممقياس أصبح المقياس بصورتو النيائية يتكون من )
 .( بدائل حسب سمم ليكرت الخماسي٘محاور بواقع )

 (.SPSS: قام الباحثان باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية )الوسائل االحصائية
 الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها

  -: عرض ومناقشة النتائج -
 طمبة كميةلتنور التكنولوجي لدى ا ف البحث الذي يتعمق بمعرفة مستوىفيما يخص ىد

ولمتعرف عمى ىذا اليدف تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة والجدول االتي  ،التربية
 -يوضح ذلك :

 االنحراف المعياري لمقياس التنور التكنولوجي لعينة البحثقيمة المتوسط الحسابي و 

عَنة 

 البحث

الوسط 

 الحسابٌ

االنحراف 

 المعَارً

القَمة 

التائَة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرٍة

القَمة 

التائَة 

 الجذولَة

 االستنتاج

101 144,296 35,521 0,515 99 1,98 

ٍتسم باالنخفاض بذرجة 

دالة احصائَا عنذ 

 0,05مستوى داللة 

مستوى التنور التكنولوجي لدى طمبة كميات التربية لمعموم يالحظ من الجدول اعاله ان 
حيث تختمف ىذه النتيجة مع  ۲ٓ٘ٓيتسم باالنخفاض عند مستوى داللة  االنسانية
التنور التكنولوجي عالي لدى عينة ( ۲ والتي توصمت الى ان ٕٛٔٓجيتاوي،دراسة )
 -لالتي: التنور التكنولوجيفاض في مستوى ىذا االنخ انويعزي الباحث البحث،
 .عدم التنوع باستخدام األنشطة اإللكترونية أثناء المحاضرة .ٔ
 .ضعف المحتوى من ناحية تنميتو لمتنور التكنولوجي وميارات التفكير المختمفة .ٕ
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عدم خمق عالقة ترابطية بين موضوعات المحتوى الدراسي وبين المحتوى  .ٖ
 .والتقنيات الحديثة

 فر الوسائل واألدوات التعميمية والتقنيات الحديثة المناسبة.عدم توا .ٗ
 في ضوء نتائج البحث الحالي تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية: :االستنتاجات 
 باالنخفاض. التنور التكنولوجي لدى طمبة كميات التربية يتسممستوى  .ٔ
المعرفي من حيث تسمسل االبعاد المختمفة في تحقيق ىدف البحث: يحتل البعد  .ٕ

الترتيب األول، يميو البعد المياري في المركز الثاني، ثم البعد االجتماعي في الترتيب 
 الثالث، والبعد االخالقي الترتيب الرابع، والبعد الوجداني في المركز األخير.

 -بما يأتي:  في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان التوصيات:
 في وتوظيفيا بيا المتعددة الوسائط اصةخ الحاسوبية التكنولوجيا استثمار ضرورة .ٔ

 من كل عمى فعال أثر من لو لماالتنور التقني  ميارات تستثير التي المواد تدريس
 الطالب.و  العممي المحتوى

 التنور أىمية حول لمطمبة نشرات بتوفير كميات التربية لمعموم االنسانية تقوم أن .ٕ
 حول الطمبة اتجاىات لتغيير وذلك لممجتمع وفائدتيا المجاالت شتى في التكنولوجي
 .التكنولوجية المساقات

 مميات التربية لمعموم االنسانية لطمبة تخصصاتيا برامج في الجامعات تراعي أن  .ٖ
 .المختمفة لتعميميةا المراحل في الدراسية المقررات حاجات يمبي بما المساقات تكامل

 -يأتي: يقترح الباحثان ما : المقترحات
 كبرمجيات المتعددة الوسائط برمجيات استخدام حول الدراسات من المزيد إجراء .ٔ

 .فييا والمعرفية الميارية الجوانب عمى التأكيدو  التعميمية المواد عرض في المحاكاة
 سوق احتياجات يمبي بما لممجتمع التكنولوجي التنور تنمية حول دراسات إجراء .ٕ

 .العمل
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 المصادر:
 ( ٕ٘ٔٓابو جادو، صالح محمد عمي :)طتعميم التفكير النظرية والتطبيل ،ٔ ،

 عمان، دار المسيرة.
 ( ٕ٘ٔٓامين، زينب محمد ))المستخدمات التكنولوجية )رؤية وتطبيقيات ،

 المؤسسة العربية لمعموم والثقافة، القاىرة، مصر.
 ( ٕٙٔٓاالحمدي، عمي حسين ) مدى تحقل معايير التنور التقنيSTL  في محتوى

: دراسة تحميمية. مرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعوديةمنهج العموم المطورة لم
 (.ٕ(، العدد)ٚٔمجمة العموم التربوية والنفسية البحرين، المجمد )

 ( ٕٛٔٓثرثار، سميرة عدنان ) مستوى التنور التكنولوجي لدى طمبة كمية التربية
م اإلنسانية، ، بحث منشور، مجمة جامعة االنبار لمعمو لمعموم الصرفة، جامعة االنبار

 (.ٖالعدد )
 ( ٕٛٔٓجيتاوي، عطاء طالل عبد اهلل ) تحميل كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر في

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة نابمس، ضوء معايير التنور التكنولوجي
 فمسطين.

 ( ٖٕٔٓزقوت، شيماء محمود محمد ) مستوى التنور التكنولوجي وعالقته باألداء
. رسالة ممي العموم في المرحمة األساسية العميا في محافظات غزةالصفي لدى مع

 ماجستير غير منشورة، غزة، كمية التربية جامعة االزىر.
 ( ٕٗٓٓزيتون، كمال عبد الحميد ) تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات

 ، المكتب العممي لمنشر، اإلسكندرية، مصر.ٕ، طواالتصاالت
 التنور التكنولوجي وتحديث التعميم( ٕ٘ٓٓلدين )صبري، ماىر وتوفيق، صالح ا .

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
 ( ٕٕٓٓطعمة، منتيى شوكة ) أثر برنامج تعميمي قائم عم  استراتيجيات التعمم

الذكي في التحصيل وتنمية التنور التكنولوجي لدى طمبة كمية التربية في مادة 
 رة، كمية التربية، جامعة البصرة.، أطروحة دكتوراه غير منشو الحاسبات
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 ( ٕٕٓٓالكناني، سموان خمف جاسم ) البرامج التعميمية، االتجاهات الحديثة التي
، مكتبة اليمامة لمطباعة والنشر، تقوم عميها واستراتيجياتها، رؤية معرفية وتوظيفية

 بغداد، العراق.
 ( ٕٙٔٓعبد المجيد، أشرف عويس ) يس تقنيات فاعمية وحدة إلكترونية في تدر

التعميم لتنمية بعض أبعاد التنور التكنولوجي لدى طالب الدبموم العام بجامعة 
 (.ٕ(، العدد )ٔاكتوبر. المجمد ) ٚ. المجمة العممية لجامعة القصيم

 ( ٕٚٓٓعسقول، محمد عبد الفتاح ) الوسائل والتكنولوجيا في التعميم بين اإلطار
 نية ، الطبعة الثاالفمسفي واإلطار التطبيقي

 ( ٕٚٔٓعوض، منير وبرغوث، محمود ) درجة تضمين كتاب التكنولوجيا الجديد
. مجمة لمصف الخامس األساسي بفمسطين لممعايير العالمية لمتنور التكنولوجي

 (.ٕ(، العدد )ٕ٘الدراسات التربوية والنفسية الجامعة اإلسالمية غزة، المجمد )
 ( ٕٔٔٓالغامدي، خديجة عمي )( السنة ٖ٘مجمة عموم انسانية، ) ،التعميم المؤلف

 الخامسة.
 ( ٕٕٓٓليندة، بوعافية، واخرون ) مستوى التنور التكنولوجي لدى معممي المرحمة

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعو  االبتدائية،
 محمد بوضياف بالمسمية، الجزائر.

  الدليل “( ٕٕٓٓالدول العربية وآخرون، )مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في
، مكتب اليونسكو ٔ، طاإلرشادي إلدخال وتطوير التربية التكنولوجية في التعميم العام"

 اإلقميمي، بيروت.
 ( ٕٙٔٓميند، عبد الصاحب عبد الجبار ) فاعمية تصميم تعممي باستعمال

، أطروحة الرتبة استراتيجيات االدراك في تحصيل مادة أسس التربية والتفكير عالي
دكتوراه غير منشورة، العموم التربوية، كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية، جامعة 

 بغداد.
 Hacker , Michael & Barden , Robert , ( 1997 ) : " Technology 

in your world , zed . , U. S. A “: Glencoe – Mc Graw – Hill. 
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 HEA & TAAP (2007) the Mindful Brain.  New York, New 

York: W.W.  Norton and Company. 

 William, D. & Cothy. M (2016) the role of formative 

assessment in effective learning environments.  In Dumont, H.; 

Instance, D. and Benavides, F. (Eds).  The Nature of Learning: 

using research to inspire practice: Paris, France: OECD 

 

 (0ممحل )
 مقياس التنور التكنولوجي بصيغته النهائية

 عزيزتي الطالبة ... /عزيزي الطالب 
، لذا يرجى ٔبين يديك مجموعة من الفقرات التي تعبر عن مستوى تنورك التكنولوجي

تتفق معو بوضع  منك قراءة كل فقرة بدقة وامعان ثم اإلجابة عنيا باختيار البديل الذي
، ويرجى اإلجابة عن جميع ( امام البديل الذي يعبر عن وجية نظركعالمة )

( فقرة وان تكون اد لكل فقرة، عمما ان وقت اإلجابة ىو ٓٙالفقرات البالغ عددىا )
 ( دقيقة.ٓٙ)

 مع خالص شكري وعرفاني 
( تحت مة )إذا كنت ال تعمم بمدى تطابق تمك العبارة مع تعممك فضع عالتوضيح: 

 البديل )محايد( وىكذا يكون االمر لبقية الفقرات، وكما موضح في المثال ادناه:
 الفقرات ت

 
اوافل 
 بشدة

ال  محايد أوافل
 اوافل

ال أوافل 
 بشدة

من توضيح تمكنني محركات البحث  ٔ
األساسية والثانوية في المواد المفاىيم 
 العممية.

     

 
                                                           

 التي واتجاىات وميارات معارف من الالزمة التقنية الخبرات من األدنى الحد :التكنولوجي التنور 1
 معيا والتفاعل الحديثة التكنولوجية التطبيقات مع التعامل من تمكنو والتي لطالبلدى ا تتوفر أن يجب
 (ٖٖ :ٕٓٓٓ صبري،) .إيجابًيا
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 الفقرات ت
 

اوافل 
 بشدة

ال  محايد أوافل
 اوافل

ال أوافل 
 بشدة

استعمال تطبيق  التقنيةاعتقد انو يمكن بواسطة  0
  .المدونات التعميمية بصورة صحيحة

     

من توضيح المفاىيم تمكنني محركات البحث  8
  األساسية والثانوية في المواد العممية.

     

الى مواجية  يؤدي اعتماد التخاطب المرئي 7
المعرفي والنمو المتضاعف االزدىار 
 لممعمومات.

     

يساعد استعمال المدونات التعميمية،  4
Microsoft Office ،Google Drive  عمى

تحقيق التعمم الذاتي بما يتواءم مع قدراتي 
 العقمية.

     

إتاحة حرية إعادة  يسمح استعمال مواقع الويب 0
تطبيق المفاىيم العممية في كل األوقات ومن أي 

 مكان.

     

      طمبة التعميم الجامعي. التقنيات الحديثة ال تفيد 6
يساعد اعتماد السبورة التفاعمية عمى تعويض  3

النقص في امكانات مختبر الحاسوب الحقيقية 
 المادية والبشرية.

     

من البدائل الجيدة  تقنية التعميم االلكتروني 2
 لتطوير واقع التعميم.

     

طبيقات التعميمية كالمدونات االلكترونية تتيح الت 9
التعميمية والمنتديات العممية، والويكيبيديا 

تغطية كل مفردات المادة  Googleالتعميمية و
 .عمميةال

     

تتيح المدونات االلكترونية إمكانية توثيق النتائج  01
او المخرجات إلكترونيا من طريق االختبارات 
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  .(Forms)االلكترونية
 والويكيبيديا Googleمحركات البحث تعد   00

التعميمية أحد التطبيقات العممية المفيدة في 
 لكافة العموم. دراستي

     

تمكنني المدونات االلكترونية التعميمية من  08
الرجوع لحافظة الوثائق االلكترونية التعميمية 

نتائج التعمم والتدريس والتي  الخاصة بي لمعرفة
 فعالة لمتقويم الشامل ألدائي.تمثل وسيمة 

     

يتطمب تأىيمي كمدرس رفع كفاياتي المينية عمى  07
 استعمال التقنيات االلكترونية.

     

يمكن االكتفاء بالصور والرسوم التوضيحية  04
الموجودة في الكتب المنيجية عن تطبيق البرامج 

 واستعمال حواسيب أصال

     

والتمكرام والواتساب  ياستخدم البريد االلكترون 00
في التواصل مع اساتذتي والتطبيقات األخرى 

 وزمالئي. 

     

يساعد استخدام التقنية االلكترونية عمى تحقيق  06
التزامن بين عممية شرح األفكار النظرية 

 والتطبيق العممي. 

     

يتأثر استعمالي لمتطبيقات التعميمية بنوع  03
عممة، إذ أن البرامج البرمجيات أو األجيزة المست

المستعممة متوافقة مع كل النظم ويمكن التعامل 
 .معيا بأوامر متشابية

     

البريد االلكتروني  برارسال الواجبات ع 02
(Gmail وعبر المدونات االلكترونية التعميمية )

والتمكرام والواتساب لو اىمية في تطوير المعرفة 
 .في مجال طرائق وميارات التدريس

     

      التطبيقات التعميمية االلكترونيةاعتماد  09
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Microsoft Office ،Google Drive  يساىم
 .في اثراء الميارات الحاسوبية

أستطيع ان أحل بعض المشكالت التي تتعمق  81
 Microsoft Office، Google بتطبيقات

Drive 

     

 Microsoftو تعمل المدونات االلكترونية 80
Office ،Google Drive  تحسين األداء عمى

 وتوفير الوقت.

     

االلكترونية التعميمية إمكانية التطبيقات تييئ  88
شدي وتحفيزي عمى انتاج االعمال التوضيحية 

 كالصور والفيديوىات والساليدات التعميمية.

     

لدي االمكانية الختيار البرنامج المناسب ألنشاء  87
 ونشر وطباعة المعمومات.

     

استعمال التطبيقات االلكترونية التعميمية  84
، Microsoft Officeكالمدونات االلكترونية و

Google Drive  لجذبيا اىتمامي وتشجيعي
 عمى االندماج في عممية التعمم.

     

ارغب في استخدام تطبيقات )المدونات  80
 Microsoft Office ،Googleالتعميمية، 

Driveدريسلتنفيذ الت ( الجاىزة.  

     

ارغب في اعتماد المدونات االلكتروني في  86
 دراسة المادة العممية.

     

استخدام المحاضرات الفيدوية أشعر بأن  83
ضرورية لتوفير بيئة  المتزامنة والغير متزامنة

 تعميمية جيدة.

     

اشعر ان إدراكي يكون أكبر لمعالقة بين  82
قنيات والتطبيقات تالالمفاىيم العممية عند اعتماد 

المدونات التعميمية، ك االلكترونية التعميمية

     



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / ةرابعمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 
 360 

Microsoft Office ،Google Drive.  
ارغب في اعتماد المدونات االلكتروني في  89

 دراسة المادة العممية.
     

اشعر بالحاجة إلى التزود بالمعمومات الخاصة   71
لتوظيفيا في المجال الميني  بتقنية الحاسوب

 لتطبيقي.ا

     

استمتع في التعامل مع االجيزة االلكترونية  70
  .والتنقل بينيا

     

، Gmailالمدونات االلكترونية وأفضل استخدام  78
Google   Drive بتفصيالت المادة  لإللمام

 الدراسية بصورة أفضل من الصفوف التقميدية.

     

يمية اشعر ان اعتماد المدونات االلكترونية التعم 77
يقدم  Microsoft Office ،Google Driveو

 .تغذية راجعة فورية تساعد عمى التعمم ذاتيا

     

      .(Formsارغب في اداء االمتحانات الكترونيا ) 74
ارغب في المتابعة المستمرة لممستحدثات  70

 .التكنولوجية
     

ال اشعر بالممل عند استخدامي شبكة االنترنيت  76
 .حي لموضوع عممياثناء تصف

     

تساعد تقنيات الصفوف الذكية كالمدونات  73
عمى ظيور واستخدام  االلكترونية التعميمية

 معايير جديدة لقياس األداء النظري والعممي.

     

يدعم استعمال االدوات واالجيزة اإللكترونية  72
 والتطبيقات التعميمية اقتصادي الضعيف.

     

دونات االلكترونية التعميمية يضيف اعتماد الم 79
وسطًا  Microsoft Office ،Google Driveو

 تعميميًا تفاعميًا ايجابيًا.

     

     المدونات االلكترونية التعميمية،  تييئ 41
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Microsoft Office ،Google Drive  بيئة
اجتماعية تفاعمية بيني وبين االستاذ وبين 

 زمالئي الطمبة.
نى في األقل من ثقافات امتالك الحد االد 40

المستحدثات التكنولوجية الخاصة بمجال 
 التدريس يحقق ذاتي. 

     

ارغب في مشاركة زمالئي باستعمال المدونات  48
 االلكترونية.

     

اعتبر بيئة تقنيات التعميم االلكتروني من البيئات  47
 التعميمة المنتجة.

     

)المدونات  مثل تمكن مواقع التواصل االجتماعي 44
، والواتساب، Facebook االلكترونية التعميمية،

من التفاعل والتعاون مع األستاذ والتمكرام( 
والزمالء االخرين عن بعد وخارج اجواء غرفة 

 الصف.

     

استخدام التطبيقات التعميمية كالمدونات  يساعد 40
 Microsoft Office ،Google االلكترونية

Drive ف التربوية والتعميمية عمى تحقيق األىدا
 المرجوة من إجراء التدريس التفاعمي.

     

أحد التطبيقات  التعميمية Googleعد تطبيقات ت 46
العممية التي يبرز فييا ازدىار العمم وتنمية 

 مياراتي في استعمال أدواتو العممية المختمفة.

     

يمكنني استخدام مواقع التواصل االجتماعي من  43
مى الثقافات الحديثة ومواكبة التغيرات االطالع ع

  .المجتمعية المتطورة

     

توضح المدونات االلكترونية التعميمية االعتماد  42
 الدراسي المتبادل بين التقنيات

     

     سمح لي التطبيقات االلكترونية التعميمية ت 49
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كالمدونات والويكيبيديا والتمكرام والواتساب 
ترجاع المعمومات بإنجاز وتوثيق وخزن واس

ومناقشة الزمالء واالساتذة وباألخالقيات 
 الخاصة بيا.

يزيد استعمالي لمتقنية من زيادة ارتيادي االيجابي  01
إلى شبكة المعمومات )االنترنت( واالطالع عمى 

 ثقافة المجتمعات األخرى.

     

يمكن بواسطة االستخدام الصحيح لتقنية التعميم  00
مايتي من مخاطر الممارسات االلكتروني ح

  .الخاطئة

     

يجب ان يحكم بضوابط  اعتماد شبكة االنترنيت 08
 ومعايير نابعة من عقائدنا.

     

عند حصولي عمى المعمومات من االنترنت  07
 اتحرى عن رصانة الموقع، والمصدر

     

يمكنني الحصول عمى المعمومات الخاصة  04
العالمية العنكبوتية  بالمواد العممية من الشبكة

لممعمومات )االنترنت( بالنسخ والنقل من 
 مصادرىا االصمية.

     

يساعدني انتشار التقنيات وعولمتيا عمى ظيور  00
 معايير جديدة لممارسات التعميم االلكتروني.

     

ال اشعر بالخجل والتردد من تعطيل الوسائل  06
 التقنية وبرمجياتيا عند االستعمال.

     

ينبغي رقابة المواقع االلكترونية التي يدخل الييا  03
 الطمبة.

     

يساعد انتشار التطبيقات التعميمية عمى اتصالي  02
بجميع انحاء العالم مما يحسن مظيري الوظيفي 

 واالخالقي في العممية التعميمية.

     

     تتيح البرامج واألدوات االلكترونية الجاىزة  09
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ة والداتاشو ذات الرقابة الجيدة كالسبورة التفاعمي
امكانية توفير عرض مرئي لمشرائح والبيانات 

 التي ال يمكن عرضيا في الطريقة التقميدية.
يساعد ارسال الواجبات عبر المدونات  61

الشخصي أو الواتساب  Gmailااللكترونية و
 والتمكرام عمى االلتزام بضرورات التعامل الحسن.

     

 
 

 


