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Summary 

   The modern era is witnessing a technological revolution and a tremendous cognitive development, and in 

light of the cognitive development and in this information age, one of the goals of modern learning theories 

is to provide the learner in the learning process for self-reliance and get used to the independence of thought 

and the use of technological innovations to explain educational content and create electronic environments 

that achieve educational goals It increases its effectiveness, and therefore the stage requires consideration 

of the challenges in the educational technology environment within Saudi schools. 

   The researcher previously presented the results of the field research, by presenting the responses of the 

members of the research sample to the research questions and treating them statistically using the concepts 

of descriptive statistics and its statistical methods, in order to reach the results, analysis and interpretation. 

 مقدمة الدراسة:
معرفي هائل، وفي ظل التطور المعرفي وفي عصر المعلوماتية هذا يعتبر من أهداف نظريات  يشهد العصر الحديث ثورة تكنولوجية وتطور  

المستحدثات  واستخدام  الفكر  استقاللية  على  واالعتياد  الذات  على  االعتماد  أجل  من  التعلم  عملية  في  المتعلم  تزويد  هي  الحديثة  التعلم 
ية تحقق األهداف التعليمية وتزيد من فاعليتها ولذلك تتطلب المرحلة النظر في  التكنولوجية لشرح المحتوى التعليمي وخلق بيئات الكترون 

التي ُتعد التحديات في بيئة تكنولوجيا التعليم داخل المدارس السعودية.واستجابة لدواعي التطوير والتغيير تزايد االهتمام بتوظيف بيئات التعلم  
دث في مجال تكنولوجيا التعلم اإللكتروني، كما أنها حققت قفزة نوعية بوصفها واحدة من أهم  امتداًدا طبيعًيا ومنطقًيا للتقدم التكنولوجي الحا

، وهو مصادر التعلم الرقمية القادرة على محاكاة الواقع، وإعطاء المتعلم فرصة لالستكشاف القائم على التفاعل، وجعله جزًءا من البيئة ذاتها
المجتمعات والمؤسسات التعليمية على توظيف هذه البيئات في التغلب على مشكالت الواقع  ما كان له تأثير كبير في تشجيع العديد من  

 (. 2011التعليمي واالعتماد عليها كمصدر له القدرة على إعطاء المستخدم شعوًرا بأنه داخل بيئة حقيقية يؤثر فيها ويتأثر بها )الحلفاوي، 
بسبب التنوع في طرق التقييم واستخدام نتائجها كتغذية راجعة، كما تسمح بإعادة المحاوالت وتؤدي استخدام المحاكاة إلى جودة في نتائج التعلم  

ددة  حتى يتم اتقان التجربة بالشكل المطلوب، ويعني هذا أن عملية التعليم في تكنولوجيا التعليم تتطلب موارد وامكانيات وإشغاال لمواقع مح
لح المحاكاة في بيئة العالم االفتراضي فهي محاولة إعادة عملية ما في ظروف مشابهة وغيرها من التجهيزات للتجارب ومن هنا جاء مصط

(.ومن هذا المنطلق فإن تكنولوجيا التعليم هي برمجيات تحاكي العالم الحقيقي، ومن 2016إلى حد ما للظروف الطبيعية )ابراهيم وآخرون،  
ألي عدد ممكن من المرات، كما يمكن تغطية معظم أفكار المقررات بتجارب   خاللها يتمكن المتعلم من الدخول إلى واقع افتراضي عن بعد

افتراضية وهو ما يصعب تحقيقه في الواقع نظرا لمحدودية الوقت والحركة، باإلضافة إلى امتالكها عناصر تعزز من استخدامها في البيئات 
ح للمتعلم بممارسة شيء من الحرية في عملية التعلم، وتقدم له  التعليمية فهي تساعد المعلم بتوضيح رؤيته في واقع افتراضي مثير، تسم

(.فمع التطور التقني ودمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وانتشار استخدام  2015مواقف تعليمية غير تقليدية تساعده على الفهم )خميس، 
التربويون والباحثون جاهدين  الجيل الحالي، يسعى  أفراد  الرقمية بين  التعليم وداخل    األجهزة  في مجال  التعليم  الستخدام تقنيات تكنولوجيا 

، والرسوم والفيديوهات والصوتيات  3Dالفصول الدراسية وفي مجاالت تعليمية متعددة ويرجحون أن هذه التقنية بإضافتها ألشكال ثالثية األبعاد  
(.ولذلك تتطلب المرحلة  2018ة أكثر من أي وقت مضى )الحلفاوي،  إلى بيئات التعلم يمكن أن تجعل البيئات التعليمية أكثر إنتاجية، وتفاعلي

ر منظومة الراهنة في النظر في التحديات والممكنات في بيئة تكنولوجيا التعليم لتتضح الرؤية التي تتطلع اليها وزارة التعليم بمجهوداتها لتطوي
اتها عبر شبكة األنترنت من خالل الفضاءات، وإتاحة الفرص لظهور  التعليم. فقد سمح التعليم عن بعد بتقديم خدمات تعليمية وإدارة عملي

اضية  جيل رقمي، قائم على التقنيات الحديثة في العمليات التعليمية، فالعالم االفتراضي يتيح لجميع المتعلمين الفرصة للدخول إلى بيئة افتر 
(. حيث تساهم  2018راك الحسي، ونماذج المحاكاة )العرنوسي؛ والطائي،  مشابه للواقع، وإجراء التجارب، واالنتقال بالتعليم إلى التخيل، واإلد

في رفع مستوى التعلم وتنمية التفكير لدى الدارسين، وتستخدم في تدريس فئة كبيرة من المتعلمين من خالل المواقع اإللكترونية، كما أن  
اضي، بل تتمثل في تغيير دور المعلم ولكن مع إضافة التقنيات العملية التربوية لم تعد تقتصر على نقل المعلومات والمعرفة كما في الم

(.ونظرًا للتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا وما واكبة من تزايد اعداد الطالب في مختلف مراحل التعليم 2020المتجددة )العييد؛ والشايع،  
واستخدام المستحدثات التكنولوجية والبدائل التعليمية المتقدمة   ما قبل الجامعي والسعي وراء تكافؤ الفرص التعليمية، تظهر الحاجة لتبني

وتيز   وأساليبها المختلفة لتحقيق عمليات التعلم المنشود وتسهلها داخل وخارج نطاق التعليم التقليدي لما تتمتع به من مرونة وشفافية عالية،
بة في سلوك المتعلمين وتقديم الدعم والمساعدة للصعوبات التي تواجه  بقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واحداث التغييرات المطلو 
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(.وفي ذات السياق مع التطور Elessawi and Fawzy, 2018المعلم والمتعلم بناء على طبيعة الخصائص والظروف المحيطة بها )
نتيجة لهذه التغييرات بدأ بعض المهتمين والمتخصصين  لبيئات ونظم التعليم االلكتروني برز استخدام تكنولوجيا التعليم للتواصل مع الغير، وك

الى   للوصول  للمعلمين  السماح  طريق  عن  وذلك  االلكتروني،  والتدريب  التعليم  في  التعليم  تكنولوجيا  بيئات  توظيف  امكانيه  في  بالتفكير 
اص في مختلف البقاع، وأن استخدام التقنيات  المتعلمين خارج قاعات الدراسة التقليدية، حيث إن هذه البيئات تعمل على التواصل بين االشخ

(.وهذا يستدعي النظر Baragash and Alsamarraie, 2019الحديثة اثبت في قطاع التعليم أنه يوفر أداة فعالة لتعزيز التعلم وتطويره )
ليم، لذلك تأتي الجهود واستغالل اإلمكانات  في أبعاد التحديات لبيئة تكنولوجيا التعليم ألن المعلم هو المنفذ وحجر االساس لهذا النمط من التع

ل كبير كالخطط الدراسية الحديثة والمنصات اإللكترونية التعليمية والتطبيقات المساندة، لتوظيفها وخلق بيئة تعلم إبداعية، كما أن هناك إقبا
 ( 2020)آل مسعد، 2018لعالم في عام  مليون متعلم حول ا 101من قبل المتعلمين على منصات التعلم اإللكترونية حيث تجاوز عددهم 

المتوقعة، فالتعليم بإدخال بيئة تكنولوجيا التعليم جاء لرفع مستوى جودة التعليم وتحسين األداء وتغيير األدوار وتحديدها وتحقيق أفضل النتائج  
ت وممكنات من شأنها مواجهة هذه  لذلك قد يصاحبها بعض التحديات التي قد تقلل من جودة العملية ومستوى األداء وتحتاج إلى تسهيال

 التحديات لضمان صقل جودة العمل واالرتقاء باألداء.التعليم عامل حيوي في تقدم وتطور أي أمة. شباب المملكة هم الذروة الرئيسية للنمو 
ارات مغروسة في جميع والطموح، مما يمهد الطريق نحو مجتمع تقوده المعرفة. يعرض هذا القسم جهود لتعزيز وضمان أن المعرفة والمه

المخصصة  أنحاء الثقافة، وإعداد المراهقين لألمة للتقدم في اللبنات األساسية لمجتمعهم. هنا، ستتعرف على العديد من البرامج في نظام التعليم  
عام لغير السعوديين، والتعليم  للنهوض بالطفولة المبكرة، مع فهم نظام التعليم العام أيًضا. كما سيسلط هذا الجزء الضوء على شروط التعليم ال

الوطني واألجنبي المتعلق بالمدارس الخاصة، وبرامج التربية الخاصة ومن انعكاسات تلك الفكرة جاء هذا البحث للوقوف على التحديات 
 والممكنات من وجهة نظر المعلمين في استخدام البيئات بواسطة التعلم اإللكتروني للمناهج الدراسية المطورة.

 الدراسة: مشكلة
اضي،  تعتبر تكنولوجيا التعليم من التقنيات التي تعزز المحتوى التعليمي بشكل مؤثر وتهدف إلى تكرار البيئة الحقيقية وتعزيزها بمنظور افتر 
ام بيئة  حيث أنها تمزج بين المشهد الحقيقي والمشهد االفتراضي الذي أنشئ بواسطة الحاسب.لذلك توصي العديد من الدراسات بأهمية استخد

( أنها توفر معلومات واضحة  Liarokapis and Anderson, 2014التعليم التكنولوجي لتنمية كثير من جوانب التعلم كما ذكرت دراسة )
متعلم( وبالرغم من بساطة االستخدام اال انها تقدم معلومات  -ودقيقة، مع إمكانية إدخال المعلومات بطريقة سهلة والتفاعل بين الطرفين )معلم

رات  قوية. وهذا ما يستدعي الي النظر في الدراسة الحالية الوقوف على معرفة فاعلية برامج تكنولوجيا التعليم تنمية مهارات االبداع والمها
 المستخدمة في تطبيقات التعلم اإللكتروني بواسطة المعلمين، فقد تشكلت مالمح اإلحساس بالمشكلة في البحث الحالي ما يلي: 

درات عالية  معرفة فاعلية برامج تكنولوجيا التعليم مع المعلمين في استخدام التكنولوجيا: يرى الباحث ان تقنية برامج تكنولوجيا التعليم تتميز بق
لمواجهة    في مجال التدريس وبخاصة المواد والمقررات التي تحتاج الي تمثيلها في الواقع فإن استخدام هذه التقنية يعتبر من األهمية الكبرى 

على تقنيات تكنولوجيا  باالعتماد  الصعوبات  لما تتميز به يمكن تعويض هذه  المتعددة.ونظرا  التدريس والوسائط  الهائل في طرق  التطور 
دراسة   في  أنه  حيث  التعليم.  في  وخاصة  المجاالت  من  العديد  في  التقنية  في  تستخدم  التي  المناسبة  األدوات  توفير  طريق  عن  التعليم 

(Abilleira et al., 2021  أشار مدرسون إلى عدم وجود تعليمات في استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد من قبل مؤسساتهم، خالل جائحة )
والشعور الشخصي بعدم الكفاءة التقنية، ومن هنا تقتضي الحاجة الي محاولة التدريب على توظيف التكنولوجيا واالستفادة منها    19كوفيد  

ال المشكالت  حل  إعداد  في  ببرامج  االهتمام  أهمية  على  الدراسات  من  العديد  أوصت  المعلمين.كما  لدى  التعليم  عملية  تواجه  التي  مختلفة 
عداد  المعلمين في ظل نظام التعليم اإللكتروني، وأكدت بضرورة رفع المستوي األدائي للمعلم، من خالل المراجعة والتقويم المستمرين لبرامج إ 

برامج وتصميم  التكنولوجي   المعلمين  التدريب  وتعزيز  اإللكتروني  التعليم  مهارات  إتقان  يحقق  وبما  الحاجات،  وفق  النوعي  التدريب 
( ضرورة تدريب المعلمين على المهارات التقنية الالزمة الستخدام تقنية الواقع المعزز، وحثهم 2020(. ودراسة كسناوي )2020)الحربي،

( على أهمية تطوير المعلم في دمج التكنولوجيا مع 2016)  Wangى وزارة التعليم وأيضا أكد  على تصميم المحتوى اإللكتروني ونشره عل
( ان دراسة تكنولوجيا تكنولوجيا التعليم وبيان فعاليتها بالمواقف التعليمية 2018التعليم وبناء المحتوى التعليمي، وقد أكد على ذلك الحلفاوي )

لبيئة الواقعية وفي إطار واحد يسهم في تحسين خصائص البيئة التعليمية ويعزز من فرص التحول  المختلفة تجعلها قادرة على دمج مميزات ا
( أن من أبرز التحديات التي تواجه المعلمين التطور السريع في تقنيات  2015)  وأشار عطار وكنسارة  نحو بيئة تعليمية أكثر تفاعلية.  
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التطبيق الميداني والدراسات االستطالعية:   تكنولوجيا التعليم ونماذجه وهذا ما يجعل مواكبة التطورات في بيئة تكنولوجيا التعليم أمرًا ليس سهال
نولوجيا المستقبلية تعتمد على التقنية وتكنولوجيا التعليم التفاعلية، وجاء في توصيات فمن واقع ممارسة الباحث التدريس بالتعليم فإن التك

( ضرورة توظيف بيئـات الـتعلم في مجال التعليم والتعلم المختلفة، لما لها 2019المؤتمر الـدولي حول التعلم في عصر التكنولوجيـا الرقميـة )
مية التفكير اإلبداعي عنـدهم، وجعل التعليم أكثر عمقا وثبانا في أذهانهم. ولعل الخطى المتسارعة من أهمية فـي اسـتثارة حـواس المتعلمين، وتن 

( أن المدرسين الذين عانوا  Abilleira et al., 2021في عالم اليوم تضع المهتمين بمهنة التعليم في تحدي حقيقي، فقد أشارت دراسة )
كانوا المعلمين األكبر سنًا ولديهم سنوات من الخبرة في التدريس، وبناًء على ما سبق عرضه   أكثر من غيرهم من اآلثار السلبية للتكنولوجيا

 تتلخص مشكلة الدراسة في معرفة التحديات المادية والمهارية والمالية واإلدارية الستخدام تكنولوجيا التعليم 
 أسئلة الدراسة                                                    

 ناء على ما سبق، يمكن تحديد اسئلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: وب
 ما هي فاعلية برامج تكنولوجيا التعليم؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 
 ما الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم؟ 

 يق تقنيات تكنولوجيا التعليم؟ما الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطب
 ما الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم؟

 ما هي ممكنات تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم؟
 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 
 التعرف على فاعلية برامج تكنولوجيا التعليم  

 خدام تقنيات تكنولوجيا التعليم التعرف على فاعلية المادية في است
 التعرف على فاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم  

 التعرف على فاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم 
 ما هي ممكنات تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم.

 أهمية الدراسة:
 راسة في النقاط التالية:تبرز أهمية الد

 .أن تشكل إضافة لألدب التربوي، في مجال التعليم اإللكتروني وامكانيه توظيف بيئات تكنولوجيا التعليم في التعليم والتدريب االلكتروني
 أن تسهم الدراسة الحالية الوقوف على التحديات ومدى إمكانية توظيف المهارات التقنية في العملية التعليمية.

 هم نتائج الدراسة في حصر المعوقات التي تجابه المعلمين في استخدام التقنيات الحديثة )تكنولوجيا التعليم(.تسا
 تتيح للباحثين والمهتمين فرصة التعرف على وجهات نظر المعلمين للتحديات في استخدام بيئة تكنولوجيا التعليم.

 اإلطار النظري:
التعليم منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، مما أدي إلى تعرض التربويين لهذا النوع من التكنولوجيات بدأ استخدام بيئات التعلم في مجال  

عليمية، بالبحث والدراسة وذلك للتعرف على اإلسهامات التي يمكن أن تقدمها هذه التكنولوجيا في مجال التعليم، واالستفادة منها في العملية الت 
وية مثل مشكلة ضيق الوقت الدراسي والتكلفة وصعوبة المرور بالخبرات المباشرة لذلك جذبت اهتمام العديد  والتغلب على بعض المشاكل الترب

 من الباحثين في مختلف االتجاهات والمجاالت.
 الدراسات السابقة:

 تناولت بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وفيما يلي عرض لهذه الدراسات: 
( أن برامج أعداد المعلمين بشكل عام الزالت تقدم مقررات تكنولوجيا المعلومات واالتصال منفصلة عن  2010)الناعبي، وأوضحت دراسة     

 برامج التدريب األخرى، وأن التركيز يكون على أجهزة الحاسب وتشغيلها. 
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عداد وتصميم الواقع االفتراضي في التعليم  ( على أهمية عقد دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على ا 2010كما أوضحت دراسة )التركي،   
االلكتروني وإنتاجها من قبل المعلمين، كما أوصت الدراسة بأهمية تدريب المعلمين على استخدام الحاسب واالنترنت في التعليم من خالل  

 تزويد المدارس بالتجهيزات الالزمة لذلك. 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

قة يتبن انها تناولت بعض الجوانب المتصلة بموضوع الدراسة الحالية، اال انها ال تغني عنها وتتفق الدراسة الحالية  باستعراض الدراسات الساب
 مع الدراسات السابقة في ضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه المعلمين في استخدام تكنولوجيا التعليم .

اشتقاق فروض الدراسة وتساؤالتها، وكذلك في التعرف على الفجوة المعرفية التي يمكن  واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  
 دراستها في التحديات التي تواجه المعلمين في استخدام بيئات تكنولوجيا التعليم.

 تعريف تكنولوجيا التعليم   -1
نولوجيا التعليم  هو تكنولوجيا التعليم في ( تك2022. )Troise, C., Corvello, V., Ghobadian, A., & O'Regan, Nعرف        

طريقة العمل في الشركات بحيث يقل العمل الرتيب ويزيد وقت التفكير بالتطوير۔ تكنولوجيا التعليم هو تسريع طريقة العمل اليومية بحيث 
التعليم هو زيادة الكفاءة في خط سير  يتم استغالل تطور التكنولوجيا التعليم الكبير الحاصل لخدمة عمالئك بشكل أسرع وأفضل۔ تكنولوجيا

 ,Singhالعمل بحيث تقل األخطاء وتزيد اإلنتاجية۔ تكنولوجيا التعليم هو زيادة عدد أعضاء فريقك من دون الحاجة إلى توظيف۔اوضح  
S., Sharma, M., & Dhir, S( .2021  ان منظمات العمل مهما كان حجمها تحتاج إلى أن تواكب التطور الحاصل في ) التكنولوجيا

 التعليم وذلك ألن التكنولوجيا التعليم غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين۔ من كان يتوقع في يوم ما أن يكون دعم العمالء لغالبية
الشركات عن طريق حسابات تويتر؟ أو أن تستطيع أن تطلب عشائك بتفصيل معين ويصل إلى بيتك عن طريق ثالث أو أربع نقرات في  

 مثل طلبات، أو حتى أن يكون مشوارك القادم عن طريق طلب سيارة وتحديد مكان الوصول وحتى الدفع عن طريق تطبيق مثل أوبر۔   تطبيق
( انه يمكن أن يبدأ تكنولوجيا التعليم  من خالل بناء استراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن وال 2021. )Van Thuy, Nذكر  

ال من خالل قياس اإلمكانيات الحالية ولتحديد أفضل هيكل عمل ألنشطة التسويق الرقمى في المنشئة. بعد ذلك يتم يمكن أن يتحقق ذلك إ
تحديد المتطلبات لخطط اإلستثمار مع تحديد عوائق التكامل لعمل خطة شاملة ومحكمة لكافة الظروف ولتدفع بعجلة تكنولوجيا التعليم إلى  

 ,.Caputo, F., Cillo, Vإدارة التغيير للتحول متطلب رئيسي للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية.فسر  المسار المنشود. وأخيرا، وجود  
Candelo, E., & Liu, Y ( .2019 تكنولوجيا التعليم  له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعمالء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية )

بشكل كبير وُيحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط اإلجراءات والشركات أيضًا منها أنه يوفر التكلفة والجهد  
للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات 

ركات على التوسع واإلنتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العمالء  ويساعد تكنولوجيا التعليم المؤسسات الحكومية والش
( ان انترنت األشياء تيسر وتساعد على انتقال  2019. )Caputo, F., Cillo, V., Candelo, E., & Liu, Yوالجمهور.وذكر ايضا  

كار المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد األجهزة المتصلة  القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات ة في ابت
مليارات جهاز، مع توقع وصول هذا الرقم إلى مئات المليارات.    8.4بإنترنت األشياء حول العالم نموًا كبيرًا ويصل عددها اليوم إلى ما يقارب  

،  2030جهاز وشيء متصاًل باإلنترنت بحلول العام  مليار    500وبحسب توقعات مؤشر سيسكو للتواصل الشبكي المرئي، فسيكون أكثر من  
يقول خبراء  ما يعني أن المرحلة الحالية والمستمرة من تكنولوجيا التعليم أكبر أثرًا وأكثر صعوبة من مراحل تكنولوجيا التعليم التقني السابقة. و 

رات جذرية في اإلقتصاديات والمدن والمجتمعات إن االضطراب الذي تشهده معظم قطاعات األعمال حاليًا سيكون المحرك في تحقيق تغي
الذكية. ومن هنا يفرض تكنولوجيا التعليم  على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة اإلستفادة من إنترنت األشياء لتكون أكثر إدراكًا 

النتائج المرجوة من أعمالها. ولتحقيق  وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل وهي السمات التي ستمكنها من اإلبتكار بشكل أسرع لتحقيق  
النجاح، فإن على المؤسسات الحكومية والخاصة تطبيق اإلطار عبر طيف يشمل المحاور األربعة الرئيسية: التقنيات والبيانات واألشخاص  

القطاعين   في  المتحركة وأدوات االتصال باإلنترنت والخدمات  الهائل من األجهزة  العدد  العام والخاص إلى شبكات  والعمليات. وسيحتاج 
ضخمة وبنية تحتية متطورة. ومن خالل التواصل الشبكي بين األشخاص والعمليات والبيانات واألشياء، فإن إنترنت األشياء سيحمل معه  

 ,Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dongإمكانيات تؤدى إلى سرعة وتيرة التغيير.اوضح  
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J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M( .2021 انه أصبح تكنولوجيا التعليم  من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي )
سة تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وتكنولوجيا التعليم ال يعني فقط تطبيق التكنولوجيا التعليم داخل المؤس

ط ويمس  المؤسسة  يمس  كامل  شامل  برنامج  هو  الخدمات بل  تقديم  خالل  من  وأيضا  وخارجيًا  رئيسي  بشكل  داخليًا  عملها  وأسلوب  ريقة 
الخاصة   الحكومية أو  القطاعات  ربط  في  يسهم  التعليم   تكنولوجيا  أن  كما  أسهل وأسرع.  بشكل  تتم  الخدمات  لجعل  المستهدف  للجمهور 

بحت الضرورة ملحة أكثر مما مضى لتحول المؤسسة رقميًا، ببعضها بحيث يمكن أجاز األعمال المشتركة بمرونة وانسجام عال. وقد أص
ويعود ذلك وبشكل أساسي إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا التعليم في كافة مناحي الحياة سواء كانت متعلقة 

وا ضغط  هناك  لذلك  األفراد.  تخص  كانت  أو  الخاص  القطاع  أو  الحكومي  القطاع  مع  على  بالمعامالت  المجتمع  شرائح  كافة  من  ضح 
المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين خدماتها واتاحتها على كافة القنوات.وترتكز فكرة العالم االفتراضي على خلق رؤية محيطية مجسّمة 

 التي تشعر المستخدم    360ليتم االندماج معها، وهذا يكون من خالل تعاون مجموعة من الوسائط والتقنيات معا لتتنتج تلك صورة شاملة لـ
وكأنه جزء من الوسط، فمهما تحرك ونظر من زوايا أخرى وجد مراده من الصور. إن هذه العملية تصب في الهدف الذي يجعل من التفاعل  

خبرات  والتأثير أكثر سهولة بين الحاسوب والمستخدم، ويؤدي اجتماعهما معا إلى تكّوين وسيلة تقوم بتحويل المعلومات إلى محسوسات و 
د في معرفية. وعلى هذا األساس، أصبح باإلمكان تعريف التعليم اإلفتراضي بأنه: "الطريقة التي تمّكن الفرد من تجسيد البيانات بالغة التعقي

لحسية  بيئة الحاسب اآللي بصورة محسوسة والتعامل معها بشكل تفاعلي، ليقوم الحاسب اآللي بتوليد الصّور واألصوات وغيرها من المؤثرات ا 
ه: لتشّكل بمجموعها عالما افتراضيا ال وجود له على أرض الواقع". يعتبر كل ذلك جانبا من التعليم اإللكتروني الذي يعّرفه التربويون بأن

"طريقة تعّلم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات  
 ( 2014ونية وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي" )صالح, & إيمان صالح الدين.  إلكتر 

 أهمية تكنولوجيا التعليم   -2
أدى التطور السريع وازدياد حجم الى تعقيد عملية التحكم واإلفادة من التطبيقات التي انتشرت في شتى مجاالت العمل وعلى جميع       

لتحقيق التقدم وأداء األعمال بفعالية وكفاءة وال يخفى ما رافق هذا التقدم من المجازفات سواء أكانت مخاطر أم فرص. وبالتزامن   المستويات
 مع اإلنتشار الواسع للتقنية ظهرت أهمية الترابط بين التقنية والحوكمة واألعمال وتم تعريف العديد من المفاهيم والمصطلحات التي تهدف

بيئة األعمال وتحسينها وتكاملها. ومن أهم هذه المفاهيم الحوكمة وتكنولوجيا التعليم  وإدارة المخاطر وهيكلة العمليات واإلجراءات إلى تطوير  
والتصميم التقني، كما ظهرت مفاهيم مجمعة مثل الحوكمة التقنية وحوكمة تكنولوجيا التعليم . وبرزت هذه المصطلحات بصورة هامة وحيوية  

 (. Centobelli, P., Cerchione, R., & Ertz, M. 2020ع إستراتيجيات المؤسسات للتطوير والحد من المخاطر والتالعب )مترافقة م
غاليًا ما يشمل إطار الحوكمة مجموعة العالقات التنظيمية في المؤسسة وقوانين التدقيق والمحاسبة باالضافة إلى ضرورة توفير منظومة 

داء. وتسعى المؤسسات من خالل حوكمة عملياتها الداخلية والخارجية إلى توفير التجانس بين مختلف وحداتها متكاملة من معايير قياس اال
اإلدارية بحيث تكون أعمال تلك الوحدات مكملة لبعضها البعض. ُتساعد الحوكمة في ضبط منظومة المحيط التفاعلي المرتبطة مع تكنولوجيا 

مجموعة مركبة م التفاعلية بشكل التعليم  حيث تتشابك  المساندة وأنظمة األعمال والوسائط  المكونات الرئيسية والفرعية مثل الشركات  ن 
  مباشر أو غير مباشر الستكمال العمليات واإلجراءات. وحوكمة تكنولوجيا التعليم  تضبط تأثير التغيرات المختلفة في العناصر والمكونات، 

عن الخصائص القابلة للتغيير والتعديل والتطور. وبهذا تشكل حوكمة تكنولوجيا التعليم  طريقًا واضحًا  كما تقدم تحلياًل كليًا للمتغيرات الناجمة  
لتسهيل األعمال بشكل يواكب التطور ويضمن توازنًا متناسبًا بين أصحاب المصالح مع تحقيق اإلستراتيجيات واألهداف بشكل متواصل مع  

 (. Centobelli, P., Cerchione, R., & Ertz, M. 2020خلق فرص واعدة. )
 منهجيَّة الدِّراَسة وإجراءاتها

 متهيد:
 هدف البحث الحالي إلى التعرُّف على فاعلية استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ويتناول هذا الفصل وصف إلجراءات البحث الميدانية التي

ومجتمع البحث، وعينة البحث، وأداة البحث والتحقق من صدقها  تمت لتحقيق أهداف البحث، وتتضمن تحديد المنهج المتبع في البحث،  
 وثباتها، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج. 

 منهج الدِّراَسة:
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من أجل تحقيق أهداف الدراسة ؛ تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ويعرف المنهج الوصفي التحليلي بانه : " ذلك النوع من البحوث   
يتمُّ بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث، أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة، من حيث طبيعتها،   الذي

 ودرجة وجودها فقط". 
 جمتمع البحث وعينته: 

 (   150غ عددها  )يتمثل مجتمع البحث الحالي في المعلمين المستخدمين لتكنولوجيا التعليم  وقد تم اخذ عينة عشوائية والذي يبل
 خصائص عينة الدِّراَسة:

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقًا للمتغيرات:    
 النوع :_  1   

راَسة وفق متغير النوع1جدول رقم )  ( توزيع أفراد الد ِّ
 )%( النسبة  التكرار النوع

 % 56 84 ذكر

 % 44 66 انثي

 % 100 150 المجموع
راَسة بنسبة )84( أّن)1يتَّضح من الجدول رقم )  راَسة ذكور  و )  56( من أفراد الدِّّ راَسة بنسبة )66%  (من إجمالي أفراد الدِّّ   44( من أفراد الدِّّ

راَسة اناث  %  (من إجمالي أفراد الدِّّ

 

 العمر: -2
راَسة وفق متغير العمر 2جدول رقم )     ( توزيع أفراد الد ِّ

 )%(النسبة التكرار العمر
 % 30 45 سنة   30اقل من  

 % 50 75 سنة   50الي    30من 
 % 20 30 سنة   50اكبر من 

 % 100 150 المجموع
راَسة بنسبة )75( أّن عدد)2يتَّضح من الجدول رقم ) راَسة اعمارهم من  %( من إجمالي    50( من أفراد الدِّّ سنة ، و عدد    50الي    30أفراد الدِّّ

راَسة بنسبة )45) راَسة اعمارهم اقل من    30( من أفراد الدِّّ راَسة بنسبة )30سنة وعدد)   30%( من إجمالي أفراد الدِّّ %( من   20( من أفراد الدِّّ
راَسة اعمارهم اكبر من   سنة  50إجمالي أفراد الدِّّ

84

66

النوع  

ذكر

انثي
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 أداة الدِّراَسة:

لجمع   بعد أن تم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث واالستعانة باالطار النظري للبحث ، تم بناء وتطوير االستبانة أداةً 
راَسة، واإلجابة عن تساؤالتها  راَسة؛ لمناسبتها لتحقيق أهداف الدِّّ  بيانات الدِّّ

راَسة:   بناء أداة الد ِّ
تصميم      ر  أداة  تمَّ  على  بهدف    )استبانة( اَسةالدِّّ ،التعرُّف  التعليم  تكنولوجيا  تقنيات  استخدام   بصورتها االستبانة إعداد تم وقد  فاعلية 

راَسات على االطالع بعد وكذلك المتعلِّقة بهدف البحث، األدبيات مراجعة خالل من ،المبدئيَّة ابقة الدِّّ  بموضوع المتعلقة أدواتها ومراجعة السَّ
راَسة  :التالي النحو على ،جزأين رئيسين من االستبانة تكونت حيث ،الحاليَّة  الدِّّ

 ألفراد عينة الدراسة .  األوليَّة البيانات على ويحتوي  الجزء األول:
 و يشتمل على ثالثة محاور  رئيسية  للدراسة    الجزء الثاني:

راَسة:   صدق أداة الد ِّ
 أن يجب التي  العناصر لكل االستبانة شمول" بالصدق ُيقصد كما ،لقياسه أعدت ما تقيس سوف أنها من التأكُّد يعني األداة  صدق إن      
 بالتأكُّد الباحث قام وقد   يستخدمها َمن لكل مفهومة تكون  بحيث أخرى، ناحية من فقراتها ومفرداتها ووضوح ناحية، من التحليل في تدخل

راَسة  أداة  صدق من  :يلي بما القيام خالل من الدِّّ
 )التحكيمي(:   لألداة الظاهري  الصدق

راَسة، أداة  بناء من االنتهاء بعد      صين هيئة أعضاء من عدد على تمَّ عرُضها الدِّّ  وقد ُطلب ،بآرائهم لالسترشاد وذلك ؛التدريس المتخصُّ
مين من  تنتمي الذي للمحور  العبارات مناسبة ومدى  ألجله،  ُوضعت لما متهاءمال ومدى،  العبارات وضوح مدى حول  الرأي إبداء المحكَّ

  . االستبانة تطوير خاللها من يمكن التي واالقتراحات التعديالت وضع مع إليه،
مين بمالحظات تمَّ األخذ وقد مين قبل من عليها اتُّفِّق التي العبارة واعتماد ،المحكَّ أصبحت فأكثر وبذلك   %( 85 ) عن تزيد  بنسبة المحكَّ

 .( فقرة مقسمة على ثالثة محاور رئيسية  15االستبانة في شكلها النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من )
راَسة:  ألداة البناء صدق •  الد ِّ

راَسة ألداة  الظاهري  الصدق من التأكُّد بعد  بتنفيذ االستبانة على عينة  قام  الباحث  بالتأكد من صدق االتساق الداخلي وذلك  )االستبانة (الدِّّ
( فرد خارج عينة الدراسة  وتم حساب الصدق الداخلي لفقرات محاور االستبانة، حيث تم حساب معامل االرتباط  20استطالعية  وعددها )

ذلك  باستخدام  بين إجابات العينة على كل فقرة من كل محور، وبين إجمالي إجابات العينة عن جميع فقرات المحور التابعة له العبارة، و 
 (، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: SPSSبرنامج )

 ( صدق االتساق لفقرات االستبيان 3جدول رقم )
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 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 
1 **0.773 6 **0.919 11 **0.884 
2 **0.794 7 **0.872 12 **0.859 
3 **0.693 8 **0.653 13 **0.938 
4 **0.763 9 **0.595 14 **0.968 
5 **0.851 10 **0.585 15 **0.854 

 0.01دال عند مستوى داللة ** 
اليه جاءت جميعها موجبـة ودالـة إحـصائيا   الكليَّة للمحور الذي تنتمى الفقرات والدرجة بين االرتباط معامالت أن  السابق الجدول  من يتَّضح

وذات قيم متوسطة ومرتفعة، فضاًل عن كونها ذات داللة إحصائية مما يشير إلى تمتع االستبيان بدرجة صدق مرتفعة وعليه فأن هذه النتيجة  
 توضح صدق فقرات المحور وصالحيته للتطبيق الميداني. 

راَسة:   ثبات أداة الد ِّ
راَسة أداة  ثبات من تمَّ التأكُّد      راَسة عينة على تطبيقها بعد وذلك   (Cronbach'a Alphaكرونباخ   )ألفا معادلة باستخدام الدِّّ  والجدول  ،الدِّّ

 .لمحاور الدراسة  كرونباخ ألفا معادلة حسب الثبات التالي يوضح معامالت
راَسة  ألداة كرونباخ ألفا معادلة حسب الثبات معامل ( قيمة4جدول)  الد ِّ

 ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل المحور  

المحور االول : الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا 
 التعليم

0.852 

الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق   المحور الثاني :
 تقنيات تكنولوجيا التعليم 

0.921 

المحور الثالث : الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات  
 تكنولوجيا التعليم

0.761 

 0.898 الدرجة الكلية للثبات 

الكلية للثبات   كرونباخ علي جميع محاور االستبانة و ايضا علي الدرجة ألفا بطريقة الثبات ارتفاع معامل السابق إلى الجدول  نتائج تشير 
( وهي قيمة مرتفعة تقترب من الواحد الصحيح مما يدل علي ان االستبيان قابل للتطبيق ويمكن  0.898لالستبيان ككل  حيث جاء مساويا )

 االعتماد عليه والوثوق بنتائجه .
 :تحليل البيانات أساليب

راَسة بيانات لتحليل الباحث استخدم       البرنامج ومعالجتها الدِّّ  Statistical Package for Social (Spss)اإلحصائي إحصائيًّا 
Sciences وتفسيرها النتائج باستخراج الباحث ثمَّ قام ومن ،االجتماعيَّة( للعلوم اإلحصائيَّة )الحزم. 

راَسة في المستخدمة اإلحصائيَّة األساليب وكانت    :يلي كما الحاليَّة  الدِّّ
طات ،المئويَّة والنسب، التكرارات -1 راَسة عينة حسب درجة موافقة أفراد والترتيب ،المعياريَّة واالنحرافات ،الحسابيَّة والمتوسِّّ  باختيار الدِّّ

 :التالي اعتماد التصنيفتمَّ  درجة المواَفقة للفقرة على وللُحكم االختيار من االجابات ، درجة حسب العبارات اجابة 
ط قيمة تكون  ، عندماغير موافق بشدةدرجة الموافقة    -  . 1.80إلى  1 من للعبارة المتوسِّّ
ط  قيمة تكون  ،عندما غير موافقدرجة الموافقة  -  . 2.60إلى اقل من  1.81 منللعبارة المتوسِّّ
ط للعبارة  قيمة تكون  عندما ،الموافقة محايددرجة   -  . 3.40من  أقل إلى2.61من المتوسِّّ



   

         

 فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم يف تنمية مهارات اإلبداع              

  

  

ط قيمة تكون  ، عندماالموافقة موافقدرجة   -  4.20  من  أقل إلى 3.41 للعبارة من المتوسِّّ
ط للعبارة   قيمة تكون  ، عندما الموافقة موافق بشدةدرجة   -   من  أقل إلى 4.21 من المتوسِّّ
راَسة أداة  ثبات من للتحقُّق كرونباخ، ألفا معادلة -2  .الدِّّ

راَسة وتفسيرهانتائِّج   الد ِّ
لت التي للنتائج عرًضا هذا يتناول راَسة إليها توصَّ راَسة عينة أفراد  عرض استجابات خالل من وذلك ، الحاليَّة الدِّّ  ومعالجتها األداة، لعبارات الدِّّ

راَسات ،النظريَّة األطر ضوء في، وتحليلها وتفسيرها النتائج إلى وصواًل   ،إحصائيًّا الباحث  ويقوم بموضوع الدراسة ، المتعلقة السابقة والدِّّ
راَسة  إليها توصلت التي النتائج بمناقشة  .أسئلتها عن اإلجابة خالل من ،وتفسيرها الدِّّ

 السؤال االول :  ما الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ؟ 
طات تمَّ حساب قنيات تكنولوجيا التعليم ؛للتعرف علي الفاعلية المادية في استخدام ت لفقرات   والترتيب المعياريَّة الحسابيَّة واالنحرافات المتوسِّّ

 :( التالي1المحور االول كما هو موضح بالجدول )
طات )1 (جدول  المحور األول لعبارات والترتيب المعياريَّة واالنحرافات الحسابيَّة  المتوس ِّ

رقم 
 الفقرة  

المتوسط  الفقرة  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   الرتبة  
 الموافقة

يعتبر استخدام التكنولوجيا الحديثة من   1
الحلول اإلبداعية المبتكرة لمشكالت 

 التعليم 
 موافق 2 954. 4.03

يعمل استخدام تكنولوجيا التعليم في   2
تغيير مفاهيم التعليم من مبدأه 

األساسي )التدريس والفهم( إلى 
المساعدة والمشاركة في العملية نفسها  

 بين المدرس وطالبه

 موافق 5 954. 3.92

يعمل استخدام تكنولوجيا التعليم في   3
 تقليل الفجوة بين المدرس وطالبه 

 موافق 4 880. 3.94

ساعد استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم،   4
بما في ذلك شبكة اإلنترنت ُيؤدي إلى  

ن على الوصول لكٍم زيادة ُقدرة الُمتعلمي
 كبير ونوعّي من المعلومات،

 موافق 1 850. 4.19

استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم جعل   5
 منه أكثر ُمتعة بالنسبة للُطالب 

 موافق 3 0.89 4.01

 موافق 0.91 4.02 المتوسط العام 
جاءت بدرجة الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة  يتبين من الجدول السابق أن  

ط العام مساويا   ) (، وهي قيمة منخفضة تدلُّ على  0.91( ودرجة موافقة )موافق(، بانحراف معياري بلغ )4.02كبيرة ، حيث جاء المتوسِّّ
ر    0.954وتراوحت قيم االنحرافات المعياريَّة بين )الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم  اَسة حول  تجانس  آراء أفراد عينة الدِّّ

راَسة حول تلك الفقرات وجاءت في الترتيب  0.85  – ح تجانس  آراء أفراد عينة الدِّّ (، وجاءت  جميع الفقرات ذات قيم منخفضة ؛ مما يوضِّّ



   

         

 فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم يف تنمية مهارات اإلبداع              

  

  

اعد استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم، بما في ذلك شبكة اإلنترنت ُيؤدي إلى زيادة ُقدرة الُمتعلمين على الوصول لكٍم  (: )س4األول الفقرة رقم )
ط حسابي بلغ ) (، ودرجة موافقة  )موافق( ، بينما جاءت في  0.85(، وانحراف معياري بلغ )4.19كبير ونوعّي من المعلومات(، بمتوسِّّ

(: )يعمل استخدام تكنولوجيا التعليم في تغيير مفاهيم التعليم من مبدأه األساسي )التدريس والفهم( إلى المساعدة 2)  الترتيب األخير الفقرة رقم
ط حسابي بلغ )  ( ، ودرجة موافقة )موافق(  0.954(، وانحراف معياري بلغ )3.92والمشاركة في العملية نفسها بين المدرس وطالبه( بمتوسِّّ

الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر  بدرجات موافقة )موافق(ويري الباحث  أن وجاءت باقي فقرات المحور  
حيث يساعد    الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليمجاءت بدرجة  كبيرة وهذا يدل على مدي  المعلمين أفراد عينة الدراسة  

 عليم، بما في ذلك شبكة اإلنترنت ُيؤدي إلى زيادة ُقدرة الُمتعلمين على الوصول لكٍم كبير ونوعّي من المعلومات استخدام الّتكنولوجيا في التّ 
 السؤال الثاني: ما الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم ؟

طات تمَّ حساب للتعرف علي الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم ؛  المعياريَّة الحسابيَّة واالنحرافات المتوسِّّ
 :( التالي2لفقرات المحور الثاني  كما هو موضح بالجدول )  والترتيب

طات )2 (جدول  المحور الثاني لعبارات والترتيب ةالمعياريَّ  واالنحرافات الحسابيَّة  المتوس ِّ
رقم 

 الفقرة  
المتوسط  الفقرة  

 الحسابي 
االنحراف  
 الرتبة المعياري 

درجة  
 الموافقة

استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ساهم   1
في زيادة امتالك المعلم لمهارات 

التحفيز لما لها من دور في تشجيع  
 الطالب  

 موافق 2 1.042 3.84

استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ساهم   2
في زيادة امتالك المعلم لمهارات 

 التواصل االجتماعي لدي المعلمين 
 موافق 5 1.001 3.74

ساعدت تقنيات تكنولوجيا التعليم على   3
معرفة المعلمين لكيفية الوصول 

ألنظمة التعلم اإللكتروني واستخدامها 
 األمثل 

 موافق 1 928. 3.94

ساعد استخدام تقنيات تكنولوجيا   4
التعليم على القدرة على تقييم مصادر 

اإلنترنت، وفهم الجوانب المختلفة  
 لحقوق التأليف والنشر 

 موافق 3 968. 3.84

ساعد استخدام تقنيات تكنولوجيا   5
التعليم على امتالك المعلم لمهارات 

 التقويم والتقييم ألداء الطالب عن بعد 
 موافق 4 0.93 3.82

 موافق 0.97 3.84 المتوسط العام 
الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة يتبين من الجدول السابق أن  

ط العام مساويا   )الدراسة  (، وهي قيمة 0.97( ودرجة موافقة )موافق(، بانحراف معياري بلغ )3.84جاءت بدرجة كبيرة ، حيث جاء المتوسِّّ
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راَسة حول  منخفضة تدلُّ على تجانس  آراء   وتراوحت قيم الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم  أفراد عينة الدِّّ
راَسة حول  0.93  –  1.042االنحرافات المعياريَّة بين ) ح تجانس  آراء أفراد عينة الدِّّ (، وجاءت  جميع الفقرات ذات قيم منخفضة ؛ مما يوضِّّ

(: )ساعدت تقنيات تكنولوجيا التعليم على معرفة المعلمين 3(وجاءت في الترتيب األول الفقرة رقم )  2و    1ا الفقرات )تلك الفقرات فيما عد
ط حسابي بلغ ) (، ودرجة موافقة  0.928(، وانحراف معياري بلغ )3.94لكيفية الوصول ألنظمة التعلم اإللكتروني واستخدامها األمثل(، بمتوسِّّ

(: )استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ساهم في زيادة امتالك المعلم لمهارات التواصل  2في الترتيب األخير الفقرة رقم ))موافق( ، بينما جاءت  
( بلغ  حسابي  ط  بمتوسِّّ المعلمين(  لدي  )3.74االجتماعي  بلغ  معياري  وانحراف  فقرات 1.001(،  باقي  وجاءت  )موافق(  موافقة  ودرجة   ،  )

)مواف موافقة  بدرجات  أن  المحور  الباحث  نظر ق(ويري  وجهة  من  التعليم  تكنولوجيا  تقنيات  تطبيق  في  المعلم  تواجه  التي  المهارية  الفاعلية 
على مدي  المعلمين أفراد عينة الدراسة   التعليمجاءت بدرجة كبيرة وهذا يدل  في استخدام تقنيات تكنولوجيا  المهارية  حيث يساعد    الفاعلية 

 م على معرفة المعلمين لكيفية الوصول ألنظمة التعلم اإللكتروني واستخدامها األمثل استخدام تقنيات تكنولوجيا التعلي
 السؤال الثالث: ما الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم ؟

طات تمَّ حساب للتعرف علي الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم ؛  والترتيب المعياريَّة الحسابيَّة واالنحرافات المتوسِّّ
 :( التالي3لفقرات المحور الثالث  كما هو موضح بالجدول )

طات)3 (جدول  المحور الثالث  لعبارات والترتيب المعياريَّة واالنحرافات الحسابيَّة المتوسِّّ
رقم 

 الفقرة  
المتوسط  الفقرة  

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

درجة     الرتبة
 الموافقة

ساهم استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم   1
باستمرارية عملية الّتعليم، بغض الّنظر 

 عن فارق الّزمان والمكان 
 موافق 1 0.91 4.02

ساعد استخدام تقنيات تكنولوجيا   2
التعليم في تقليل نفقات االنتقال 

 للحصول على المادة العلمية 
 موافق 4 0.98 3.84

ساهم استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم    3
في وجود فصل افتراضي وعدم الحاجة  

 الى فصول دراسية مالئمة  
 موافق 5 0.99 3.77

تياجات  التعلم اإللكتروني يقلل من االح 4
المالية الالزمة الكتساب المهارات 

 والمعلومات المختلفة 
 موافق 2 916. 3.97

ساهم استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم   5
في المؤسسات التربوية إلى تقليل  

النفقات على الموارد البشرية من أجل  
 .إيصال المعلومات للطلبة

 موافق 3 978. 3.93

 موافق 0.95 3.91 المتوسط العام 
جاءت  الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة  يتبين من الجدول السابق أن  

ط العام مساويا   ) (، وهي قيمة منخفضة تدلُّ  0.95( ودرجة موافقة )موافق(، بانحراف معياري بلغ )3.91بدرجة كبيرة ، حيث جاء المتوسِّّ
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راَسة حول  على تجانس  آراء أفراد عين وتراوحت قيم االنحرافات المعياريَّة الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم  ة الدِّّ
راَسة حول تلك الفقرات 0.91 – 0.99بين ) ح تجانس  آراء أفراد عينة الدِّّ  (، وجاءت  جميع الفقرات ذات قيم منخفضة ؛ مما يوضِّّ

(: )ساهم استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم باستمرارية عملية الّتعليم، بغض الّنظر عن فارق الّزمان  1فقرة رقم )وجاءت في الترتيب األول ال
ط حسابي بلغ )  (، ودرجة موافقة )موافق( ، بينما جاءت في الترتيب األخير الفقرة رقم 0.91(، وانحراف معياري بلغ )4.02والمكان(، بمتوسِّّ

تقن3) استخدام  )ساهم  بلغ (:  حسابي  ط  بمتوسِّّ والمكان(  الّزمان  فارق  عن  الّنظر  بغض  الّتعليم،  عملية  باستمرارية  التعليم  تكنولوجيا  يات 
 ( ، ودرجة موافقة )موافق( وجاءت باقي فقرات المحور بدرجات موافقة )موافق( 0.99(، وانحراف معياري بلغ )3.77)

جاءت بدرجة كبيرة  ق تقنيات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة  الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيويري الباحث أن  
حيث يساعد استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم باستمرارية    الفاعلية المالية واإلدارية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليموهذا يدل على مدي  

 مان والمكان عملية الّتعليم، بغض الّنظر عن فارق الزّ 

راَسة وتوصياتها ومقترحاتها   ملخَّص الد ِّ

الباحث   سبقعرض  ومعالجتها    فيما  البحث  تساؤالت  على  البحث  عينة  أفراد  استجابات  عرض  خالل  من  وذلك  الميدانيَّة،  البحث  نتائج 
وتحليل النتائج  إلى  وصواًل  اإلحصائيَّة،  وأساليبه  الوصفي  اإلحصاء  مفاهيم  باستخدام  وسيتم  إحصائيًّا  وتفسيرها  يلي  ها  ص   فيا  ملخَّ تناول 

راَسة، وينتهي بتقديم التوصيات والبحوث المقترحة.  الدِّّ
راَسة:   نتائج الد ِّ

ل إليها البحث فيما يتعلق باإلجابة عن تساؤالته وتحقيق أهدافه، على النحو التالي:       ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصَّ

ط  من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة   المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليمالفاعلية  • جاءت بدرجة كبيرة ، حيث جاء المتوسِّّ
(: )ساعد استخدام  4(، وجاءت في الترتيب األول الفقرة رقم )0.91( ودرجة موافقة )موافق(، بانحراف معياري بلغ )4.02العام مساويا   )

ط  الّتكنولوجي ا في الّتعليم، بما في ذلك شبكة اإلنترنت ُيؤدي إلى زيادة ُقدرة الُمتعلمين على الوصول لكٍم كبير ونوعّي من المعلومات(، بمتوسِّّ
 ( 4.19حسابي بلغ )

بدرجة كبيرة ،   جاءتمن وجهة نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة    الفاعلية المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم •
ط العام مساويا   ) (، وجاءت في الترتيب األول الفقرة رقم  0.97( ودرجة موافقة )موافق(، بانحراف معياري بلغ )3.84حيث جاء المتوسِّّ

ط حسابي (: )ساعدت تقنيات تكنولوجيا التعليم على معرفة المعلمين لكيفية الوصول ألنظمة التعلم اإللكتروني واستخدامها األمثل(، بمت 3) وسِّّ
 ( 3.94بلغ )

جاءت بدرجة كبيرة ، حيث جاء من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة    الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم •
ط العام مساويا   ) (: )ساهم  1لفقرة رقم )(، وجاءت في الترتيب األول ا0.95( ودرجة موافقة )موافق(، بانحراف معياري بلغ )3.91المتوسِّّ

ط حسابي بلغ )  ( 4.02استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم باستمرارية عملية الّتعليم، بغض الّنظر عن فارق الّزمان والمكان(، بمتوسِّّ
  
 
 

راَسة:  توصيات الد ِّ
راَسة إليه  توصلت ما ضوء في        :اآلتي  على النحو التوصيات وضع يمكن نتائج، من الحاليَّة الدِّّ

 تدريب المعلمين حول كيفية استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم  •
 توفير البنية التحتية الالزمة الستخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم  •
 تشجيع الطالب على أهمية استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم  •
 تزويد الطالب بكل ما هو جديد حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم  •



   

         

 فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم يف تنمية مهارات اإلبداع              

  

  

 اشراك أولياء األمور للطالب باستخدام التقنيات الحديثة تقنيات لتكنولوجيا التعليم  •
 

راَسة:   مقترحات الد ِّ
راَسات المماثلة في بيئات ومناطق ومجتمعات مهنيَّة أخرى غير مجتمع الدراسة  .  .1  إجراء المزيد من الدِّّ
راَسات التي تهدف إلى التعرُّف على   .2 راَسة    ة استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليمفاعليإجراء المزيد من الدِّّ ، مع متغيِّّرات أخرى غير متغيِّّرات الدِّّ

 الحاليَّة. 
راَسات التي تهدف إلى التعرُّف على أهم المعوقات التي   .3 ، وكيفيَّة التغلُّب الحديثة    تقنيات تكنولوجيا التعليمتعوق استخدام  إجراء المزيد من الدِّّ

 عليها.
 املالحق

 استبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 اختي  /      ..........................  وفقك للا   -اخي 

 السالم عليكم ورحمة للا وبركاته 
 يسرني أن أضع بين يديك هذه االستبانة وهي متطلب لعمل  بحث تكميلي 

( أمام االختيار المناسب للفقرة  مل منك قراءة جميع الفقرات  بعناية واإلجابة عنها وذلك بوضع عالمة )   آ
. علًما أنَّ هذه االستبانة ستستخدم بغرض البحث العلمي فقط ، وهي سرية وستترتب نتائج البحث بناًء على 

 إجابات المجيبين  . 
 جابة بكل صدق حتى ُيمكن االستفادة من نتائج البحث  . لذا آمل منك قراءة الفقرات بعناية واإل 

 شاكًرا لكم حسن تعاونكم وتقبلكم ، راجًيا للا لكم دوام التوفيق والنجاح
 

 ..……الباحث  :   ...... االيميل
 اوال المتغيرات الديموغرافية:

 النوع 
 ذكر •
 أنثي •

 
 العمر 
 سنة  30اقل من   •
 سنة  45الى    30من  •
 سنة   45أكبر من  •

 ثانيا : محاور الدراسة 
 المحور االول : الفاعلية المادية في استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم

رقم 
 الفقرة 

موافق   الفقرة 
 بشدة

غير   محايد  موافق 
 موافق 

غير  
موافق  

 بشدة
يعتبر استخدام التكنولوجيا الحديثة من الحلول  1

 التعليم اإلبداعية المبتكرة لمشكالت  
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يعمل استخدام تكنولوجيا التعليم في تغيير     2
مفاهيم التعليم من مبدأه األساسي )التدريس  
والفهم( إلى المساعدة والمشاركة في العملية 

 نفسها بين المدرس وطالبه 

     

يعمل استخدام تكنولوجيا التعليم في تقليل   3
 الفجوة بين المدرس وطالبه

     

استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم، بما في  ساعد  4
ذلك شبكة اإلنترنت ُيؤدي إلى زيادة ُقدرة 

الُمتعلمين على الوصول لكٍم كبير ونوعّي من  
 المعلومات، 

     

استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم جعل منه أكثر   5
 ُمتعة بالنسبة للُطالب 

     

 
المهارية التي تواجه المعلم في تطبيق تقنيات تكنولوجيا  المحور الثاني : الفاعلية 

 التعليم 
رقم 

 الفقرة 
موافق   الفقرة 

 بشدة
غير   محايد  موافق 

 موافق 
غير  

موافق  
 بشدة

استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ساهم في   1
زيادة امتالك المعلم لمهارات التحفيز لما لها  

 من دور في تشجيع الطالب 

     

استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم ساهم في     2
زيادة امتالك المعلم لمهارات التواصل 

 االجتماعي لدي المعلمين 

     

تكنولوجيا التعليم على معرفة ساعدت تقنيات   3
المعلمين لكيفية الوصول ألنظمة التعلم  

 اإللكتروني واستخدامها األمثل

     

ساعد استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم على   4
القدرة على تقييم مصادر اإلنترنت، وفهم 

 الجوانب المختلفة لحقوق التأليف والنشر
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تكنولوجيا التعليم على  ساعد استخدام تقنيات   5
امتالك المعلم لمهارات التقويم والتقييم ألداء 

 الطالب عن بعد 

     

 الفاعلية المالية واإلدارية في تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليمالمحور الثالث : 
رقم 

 الفقرة 
موافق   الفقرة 

 بشدة
غير   محايد  موافق 

 موافق 
غير  

موافق  
 بشدة

تقنيات تكنولوجيا التعليم   ساهم استخدام   1
باستمرارية عملية الّتعليم، بغض الّنظر عن  

 فارق الّزمان والمكان

     

ساعد استخدام  تقنيات تكنولوجيا التعليم  في     2
تقليل نفقات االنتقال للحصول على المادة 

 العلمية 

     

ساهم استخدام  تقنيات تكنولوجيا التعليم  في   3
وجود فصل افتراضي وعدم الحاجة الى فصول 

 دراسية مالئمة  

     

التعلم اإللكتروني يقلل من االحتياجات المالية   4
الالزمة الكتساب المهارات والمعلومات  

 المختلفة  

     

ساهم استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم  في   5
المؤسسات التربوية إلى تقليل النفقات على  
الموارد البشرية من أجل إيصال المعلومات 

 .للطلبة

     

 العربية: المصادر 
عبدالرحمن. ) • (. فاعلية برامج المحاكاة التفاعلية في اكتساب 2016إبراهيم، أماني محمد؛ والدسوقي، محمد إبراهيم؛ وطه، مصطفى 

(.  17)17مهارات تشغيل واستخدام أجهزة العروض التعليمية لطالب الشعب العلمية واألدبية بكلية التربية. المجلة المصرية للمعلومات.  
11 -23 . 

أطار اقتصاد المعرفة، رساله    يف  ي االقتصاد المصر   ي توفير فرص عمل فو ، دور العوالم االفتراضية  2011ربيع حامد،    يأسماء مليج •
 جامعه القاهرة..   ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

اإللكترونية في تعلم اللغة اإلنجليزية: رواق نموذجا. مجلة  (. مدى استفادة المتعلمين من منصات التعلم  2020آل مسعد، أحمد زيد. ) •
 . 37- 18(.  2)  4العلوم التربوية والنفسية. 
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• ( & مصطفى.  م.,  العال,  عبد  إبراهيم  اال2016أمين  العـــــــوالـــــــم  أنمـــــــــــاط  اختـالف  أثــــــــر  ثــالثيـة(.  التحصيل    فتـراضيـة  على  األبعـــــــاد 
دراساوالتفک  اآللـــــــــي.  الحـــــــــاسب  شبکـــــــات  مقـــــــــرر  في  التعلــم  صعــوبــات  ذوي  الطــــالب  لـدي  البصـــــــري  الجامعى, ـير  التعليم  فى  ت 

33(33  ,)597-612 . 
سيا ودول منطقه التجاره آمقارنه بين دول شرق    ةمن خالل دراس  ة, كيفيه تحقيق العوالم االفتراضية العربي2010ايمان احمد ابراهيم .   •

 3الحره العربيه الكبرى .رساله ماجستير. كليه التجاره . جامعه عين شمس . ص 
(. متطلبات استخدام التعليم اإللكتروني في كليات جامعة الملك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 2010التركي، عثمان. ) •

 . 174-151(. 1)11فسية. مجلة العلوم التربوية الن
(. أثر بيئة تعلم قائمة على العوالم االفتراضية للتغلب على الشعور بالوحــدة النفسيــة المؤثر على عمليات 2012الجمال, & رشا محمد. ) •

 . 177- 165(, 1)1التعلم لدى طالب التعليم الجامعي. المجلة العلمية المحکمة للجمعية المصرية للکمبيوتر التعليمي, 
(. فعالية برامج تدريب المعلمين القائمة على تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة في تحقيق إدارة الجودة 2020الحربي، حنان صالح. )  •

 . 306-259(.  4)  44الشاملة في التعليم من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت. مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس. 
مقارنه بين ماليزيا وتونس   ةدراس  ةالمستدام  ةتحقيق التنمي  ياالتصاالت والعوالم االفتراضية ف  ياالستثمار ف  . دور  2013حسين العلمى.   •

. الجزائر . ص   1والجزائر.رساله ماجستير .كليه العلوم االقتصاديه والعلوم التجاريه وعلوم التيسير .جامعه فرحات عباس سطيف  
 27: 26ص.. 

 .دار الفكر للنشر والتوزيع حدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية.(. مست2018الحلفاوي، وليد. ) •
(. تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز وتكنولوجيا الواقع المخلوط. مجلة الجمعية المصرية 2015خميس، محمد عطية. ) •

 . 3- 1(.  2) 25لتكنولوجيا التعليم. 
مصر، رساله ماجستير،   يدراسة تحليلية إلمكانية العوالم االفتراضية إلى االقتصاد القائم على المعرفة ف  ، 2015القادر،  سارة عزالدين عبد   •
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