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21 القرن لمدرسة التربوي النموذج في التحول محفزات 

(م2008و م1994) التعليم تقنية لمجال المفاهيمي اإلطار :مقدمة 

والتحديات والمبررات التعريف :التعليم في التقنية دمج 

التعليم في التقنية دمج متطلبات: 

 المهني التطوير   

التدريس وعلم التعليمي التصميم   

 التقني التخطيط :التنظيمي التطوير   

التعليم في التقنية دمج مستوى قياس 

والعشرين الحادي القرن معلم خصائص :خالصة 

 والمناقشةمحاور العرض 

 التقنية في التعليم معلم القرن الحادي والعشرين ومتطلبات دمج 
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 التربوي؟ التحول في النموذج ما محفزات 
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Drivers for Paradigm Shift in Education 

 أزمة التربية   

في الفكر والتحول 

 التربوي

 

 التحول التقني

التحول في 

مهارات القرن 

21 

 بحوث التعلم

 21التعلم في ق 

 21محفزات التحول في النموذج التربوي لمدرسة القرن 
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 للحفض معلومات :أسبابها :Fragile Knowledge هشة معرفة :التربية أزمة

 الحافز ضعف :نتائجها ومفقودة،  وساذجة خاملة :أعراضها ومنفصلة، ومجزأة

 .التعلم نقل وصعوبة للتعلم

 وسياقي أصيل تعلم ،،نشط تعلم تبنى، لمعرفةا :التربوي الفكر في التحول

  فضولي متعلم النظر، وجهات تعددية و (فكرية شراكة) تعاوني و واجتماعي

 ومدرب مستشار :معلمو آلخ معلومات ومصدر ذاتيا   ومتعلم ومتحكم ومبادر

  .آلخ مدمجة و فكري شريك و تعلم أدوات :التقنية تعليمي، ومرشد للتعلم وميّسر

 

 وسائط إلى آلخ فقط وللقراءة ومجزأة وخطية فردية وسائط من :التقني التحول

 .آلخ وتشاركية،  ومدمجة وفائقة متعددة

   

 أو) الحمل ونظريات الدماغ، أبحاث نتائج على المعتمدة التعلم :التعلم بحوث

  المرونة و االجتماعية والبنائية األصيل والتدريس الحافز و المعرفي، (العبء

   .آلخ  المعرفي، والتمهين المعرفية،

 

 .الرقمي العصر في والعمل للحياة جديدة مهارات :21 ق مهارات في التحول

 

   

 

 21محفزات التحول في النموذج التربوي لمدرسة القرن 



 التحول في مهارات القرن الحادي والعشرين: التغييرمحّفزات 

 الدعممهارات القرن الحادي والعشرين ونظم 
Partnership for 21st Century Skills 
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يستخدم الطالب التقنية ليقوم بدور نشط في اختيار وتحقيق كفايات : تمكين المتعلم

 .أهداف التعلم والبرهنة على التمكن منها  في ضوء علم التعلم

يتعرف الطالب على حقوقهم ومسؤولياتهم  وفرص الحياة والتعلم : المواطن الرقمي

 .  والعمل في عالم متصل رقميا  ويتصرفون وينمذجون بطرق آمنة وقانونية وأخالقية

ينتج الطالب مصادر متنوعة باستخدام  أدوات رقمية لبناء المعرفة : بناء المعرفة

 .وإنتاج مواد مبتكرة وتنفيذ  خبرات تعلم هادفة

يستخدم الطالب تقنيات متنوعة  ضمن عمليىة تصميم لتعريف وحل : مصمم مبدع

 .مشكالت من خالل ابتكار حلول جديدة و مفيدة أو تخيلية

يطور الطالب ويوظفون استراتيجيات لفهم وحل مشكالت بطرق : مفكر حاسوبي

 .تستثمر قوة الطرق التقنية لتطوير واختبار الحلول

يتواصل الطالب بوضوح ويعبرون عن أنفسهم بشكل ابتكاري : متصل ابتكاري

 .ألغراض متنوعة  باستخدام منصات وأدوات وأشكال ووسائل رقمية مالءمة ألهدافهم

يستخدم الطالب األدوات الرقمية لتوسيع  وجهات نظرهم وإثراء : متعاون كوني

 .تعلمهم من خالل التعاون مع اآلخرين والعمل بفاعلية  محليا  وعالميا  

المعايير التقنية للطالب: 

http://www.iste.org/standards/standards/for-students-2016 

 التحول في مهارات القرن الحادي والعشرين: محّفزات التغيير
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أن يكون التحول الحقيقي شامالً يجب : تيم رود: 

 

 في تصميم المبنى المدرسي وما يحدث في المبنى المدرسي. 

في أساليب التعلم، وممارسات التدريس، والتنظيم المدرسي  . 

 عالية لما يتم تعلمه، ومتى، وبوساطة من، ومع من مرونة

 .وكيف، بما يسمح بالتطور لمقابلة الحاجات واستثمار الفرص
 
 

(Tim Rudd (2008). Senior Researcher, Future lab Transforming Schools For The Future (www.futurelab.org.uk/policies 
 

 متطلبات التحول في النموذج التربوي: خالصة



 اإلطار المفاهيمي لمجال تقنية التعليم : مقدمة

 ما تقنية التعليم؟
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 معلم القرن الحادي والعشرين ومتطلبات دمج التقنية في التعليم

 



 اإلطار المفاهيمي لمجال 

 ( 1994)تقنية التعليم 

dr-alsaleh.com 
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 اإلطار المفاهيمي لمجال 

 (  2008)تقنية التعليم 



 اإلطار المفاهيمي لمجال تقنية التعليم 

 (سيلز وريتا ريتشي باربارا)م 1994تعريف 

 
           

 

 

 
تقنية التعليم هي النظرية والتطبيق في تصميم العمليات    

 والمصادروتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقويمها

 من أجل التعلم 
Instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization,   

management, and evaluation of processes and resources for learning  
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 االستخدام
 التقنياتاستخدام   •
 نشر االبتكارات•
تنفيذ االبتكار وتثبيته  •

 في البنية القائمة
 السياسات واألنظمة •

 التطوير
 الطباعة تقنيات•

تقنيات المواد السمعية •

 البصرية

تقنيات معتمدة على •

 الحاسوب
 التقنيات المدمجة•

 التقويم
 المشكلة تحليل•

القياس محّكي •

 المرجع

 التقويم التكويني•

 التقويم اإلجمالي•

 التصميم
 تصميم النطم•

 التعليمية

 تصميم الرسائل•

االستراتيجيات •

 التعليمية

 خصائص المتعلم•

 اإلدارة
 إدارة المشروع•

 إدارة المصادر•

   إدارة نظم نقل الرسالة•

 إدارة المحتوى•

 النظرية

 التطبيق

 1994تعريف / المكونات الرئيسة والفرعية لمجال تقنية التعليم

 م1994: لقنية التعليماإلطار المفاهيمي 
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 (أآلن يانوفيسكي ومايكل مولندا)م 2008تعريف 

 

 

 

 
 

تقنية التربية هي الدراسة والممارسة األخالقية لتيسير التعلم وتحسين األداء من خالل 

 ابتكار العمليات والمصادر التقنية المناسبة واستخدامها وإدارتها
Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving 

performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources.  

 اإلطار المفاهيمي لمجال تقنية التعليم
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 جسرتقنية التعليم

األبحاث األساسية  والنظرية 

 في مجال التعليم والتعلم

 االنتباه إنتقائي: مثال  

حل المشكالت العملية في مجال 

 التعليم والتعلم

 تطبيق نظرية العزل: مثال 

 ما تقنية التعليم؟
 

 جسر تقنية التعليم بين النظرية والتطبيق

14 

تقنية التعليم هي التطبيق الكلي والمنظم  لالستراتيجيات واألساليب المشتقة 

 من النظريات السلوكية والمعرفية والبنائية 
(1996 The University of Michiganhttp://www.umich.edu/~ed626/define.html 

 



 التعليممفهوم دمج التقنية في 

ما دمج التقنية في التعليم؟: التعريف 

لماذا دمج التقنية في التعليم؟: المبررات 

ما معوقات دمج التقنية في التعليم؟: التحديات 
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 معلم القرن الحادي والعشرين ومتطلبات دمج التقنية في التعليم



 التعريفالتعليم؟ ما دمج التقنية في 

 مفهوم دمج التقنية في التعليم

قادرين الطالب يصبح عندما التعليم في للتقنية الفّعال الدمج يحدث  

 على الحصول على لمساعدتهم التقنية األدوات اختيار على

 وتوليفها المعلومات وتحليل المناسب، الوقت في المعلومات

 .باحترافية وعرضها

 

والتعلم التدريس وظائف من يتجزأ ال جزءا   التقنية تصبح أن يجب 

 قاعات أدوات هي كما تماما   متاحة التقنية تكون وأن الصفي،

 (ISTE)   .اآلخرى الدراسة

https://www.edutopia.org/technology-integration-guide-description 
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 التعليممفهوم دمج التقنية في 

ما دمج التقنية في التعليم؟: التعريف 

لماذا دمج التقنية في التعليم؟ :المبررات 

ما معوقات دمج التقنية في التعليم؟: التحديات 
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 معلم القرن الحادي والعشرين ومتطلبات دمج التقنية في التعليم



 داخلي لتعلم التقنية في العصر الرقميحافز 

 حفز تعلم الطالب وزيادة  وقت انغماس المتعلم 

تعزيز تحكم المتعلم في تعلمه 

تشجيع المتعلم على االنخراط في عمل منتج 

جذب انتباه المتعلم 

الحافز 

 المبررات: التعليممفهوم دمج التقنية في 
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زيادة إنتاجية المعلم 

تنمية مهارات التفكير العليا 

تشجيع الشراكة الفكرية والذكاء الجمعي 

دعم التعلم التعاوني 

تنمية مهارات عصر المعرفة 

 دعم تعلم مهارات التحليل والتطبيق لما وراء مهارات المعرفة

 واالستيعاب

 

  

 المبررات: التعليممفهوم دمج التقنية في 

دعم أساليب التدريس الجديدة 

19 



 

 المبررات: دمج التقنية في التعليم

ربط المتعلمين بأدوات التعلم 

متابعة أداء المتعلم 

دراسة مشكالت التعلم وحلولها بأساليب مرئية 

توفير فرص التعلم والتدريب 

ربط المتعلمين بمصادر المعلومات 

 21تطبيقات تقنية وتعليمية قوية لدعم التعلم قي القرن  

 

 

 

 فريدةإمكانات تقنية 

تعلم تكيفي 

تعلم مصغر 

تعلم متنقل 

تلعيب التعليم 

تعلم مقلوب 
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 التعليممفهوم دمج التقنية في 

ما دمج التقنية في التعليم؟: التعريف 

لماذا دمج التقنية في التعليم؟: المبررات 

ما معوقات دمج التقنية في التعليم؟: التحديات 

21 



إعداد ضعيف قبل الخدمة في مجال دمج التقنية في التعليم. 

 (.عتاد وبرامج)مشكلة اإلتاحة للمصادر التقنية 

الوقت المطلوب للتخطيط واالستكشاف الشخصي وتطوير المهارات. 

الدعم اإلداري والفني لدمج التقنية في التعليم. 

 و الحوافزوالخبرات غياب فرص التدريب 

 التي تكرس النمطية والتعليم التقليديالمدرسة ثقافة. 

غياب الرؤية والقيادة. 

 المدرسةالفهم االجتماعي لماهية التعلم وما ينبغي أن تكون عليه. 

 

التحديات: مفهوم دمج التقنية في التعليم 

 

 والمهاراتو االعتقادات االتجاهات التغيير والسلبية مقاومة 

تحديات خارجية: 

تحديات داخلية : 

22 



أمثلة لدمج التقنية في التعليم/أنواع 

التعلم اإللكتروني عن بعد والتعلم المدمج 

تنفيذ نشاطات التعلم المعتمدة على المشروع من خالل المصادر التقنية 

التعليم المعتمد على األلعاب والمحاكاة 

التعلم المتنقل من خالل الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة 

المشاريع والبحث واالستكشافات المعتمدة على الويب 

إنتاج الملفات الصوتية والفيديو وعروض الشرائح 

استخدام الوسائط االجتماعية إلشراك المتعلمين 
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 متطلبات دمج التقنية في التعليم

ما متطلبات دمج التقنية في التعليم؟ 

24 
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تطوير تنظيمي 

OD 

تصميم تعليمي 

 وعلم التدريس

ID & Ped. 

 ونظرية التعلم

 تطوير مهني

FD 

 
 

 دمج 

 التقنية

 في التعليم 

 إطار مقترح لدمج التقنية في التعليم

 متطلبات دمج التقنية في التعليم
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 إطار مقترح لدمج التقنية في التعليم

 مهارات تنمية :Faculty Development مهني تطوير

 .التعليم في التقنية دمج نحو وقيمهم واتجاهاتهم المعلمات/المعلمين

 

  Instruct. Design & Pedagogyالتدريس وعلم تعليمي تصميم

 التصميم مبادىء على بناء   التعليم في التقنية دمج : التعلم ونظرية

   .التدريس وعلم التعلم ونظرية التعليمي

  

 تقنية خطة بناء :Organizational Development تنظيمي تطوير

 .التعليم في التقنية دمج استراتيجية ومتطلبات مكونات تحدد للمدرسة
 



 FDالتطوير المهني : متطلبات دمج التقنية

 تطوير مهني لمن؟ وما محتواه؟
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 FDالتطوير المهني : متطلبات دمج التقنية

 مهارات

 معرفة

 قيم و اعتقادات

 المعلم 
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التخصص بمادة المعرفة استخدام :وابتكاريتهم الطالب تعلم  وإلهام تيسير 

 وابتكاريتهم الطالب تعلم تدعم خبرات تيسير في والتقنية والتعلم والتدريس

 .بعد عن اإللكتروني التعلم أو لوجه وجها   التعليم في سواء وإبداعهم

تعلم خبرات وتطوير تصميم :الرقمية والتقويم التعلم خبرات وتطوير تصميم 

 .المعايير في واالتجاهات والمهارات المعرفة لتنمية التقنية باستخدام أصيلة وتقويم

العمل وعمليات والمهارة المعرفة  المعلم يطبق :الرقميين والتعلم العمل نمذجة 

 .الرقمي الكوني المجتمع في االحترفي لإلبداع الممثل

المحلية والمسؤوليات القضايا فهم :الرقمية والمسؤولية المواطنة وينمذج يشجع 

 .المهنية ممارساتهم في وأخالقيا قانونيا سلوك وتطبيق الرقمية الثقافة في والكونية

ممارساتهم باستمرار المعلمون يحّسن :والقيادي المهني التطوير في يشارك 

 ومجتمعهم مدارسهم في القيادة ويمارسون الحياة، مدى التعلم وينمذجون المهنية

 .الرقمية والمصادر ألداوات فّعال واستخدام تشجيع خالل من المهني

المعايير التقنية للمعلمين 

http://www.iste.org/standards/standards/standards-for-teachers 

 FDالتطوير المهني : متطلبات دمج التقنية
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إطار إلعدد المعلم قبل الخدمة 

 TPACKنموذج  معرفة التقنية وعلم التدريس والمحتوى 
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 FDالتطوير المهني : متطلبات دمج التقنية



مكونات نموذج  معرفة التقنية وعلم التدريس والمحتوى 
TPACK 

التقنية المعرفةTechnological Knowledge : من التمكن 

 .الرقمية األدوات استخدام معرفة

التدريس علم معرفة Pedagogical Knowledge: معرفة 

 وتصميم الصف إدارة ذلك في بما التدريس وعمليات طرق

 .الطالب تعلم وتقويم الدروس

المحتوى معرفة Content Knowledge: محتوى من التمكن 

 .المعلم يدرّسها التي المواد أو الماد

31 

 FDالتطوير المهني : متطلبات دمج التقنية

McLoughlin, C. & Lee, M. J. W.(2008) International Journal of Teaching and Learning in Higher Education,  
Volume 20, Number 1, 10-27 (http://www.isetl.org/ijtlhe/ )  



 في التقنية لدمج مشتركة رؤية وتنفيذ تطوير ويقود يلهم :بالرؤية القيادة▪

 .المدرسة في والتحول التميز لتشجيع  التعليم

 عصر تعلم ثقافة ورعاية وتشجيع ابتكار :الرقمي العصر في التعلم ثقافة▪

 على ومشجعا   بحياتهم عالقة وذي دقيقا   تعليما   للطالب توفر داينامية رقمي

 .المشاركة

 تمّكن واإلبداع للتعلم احترافية بيئة تشجيع :المهنية الممارسة في التميز▪

 الرقمية والمصادر التقنيات دمج خالل من طالبهم تعلم تحسين من المعلمين

 .الحديثة

 المستمر التحسين أجل من الرقمي للعصر وإدارة قيادة توفير :كلي تحسين▪

  .والتقنية المعلومات لمصادر الفّعال االستخدام خالل من للمدرسة
 االجتماعية والمسؤوليات القضايا فهم وتيسير نمذجة :الرقمية المواطنة▪

 .متنامية رقمية بثقافة المرتبطة والقانونية واألخالقية

 

 إلداريي المدرسةالمعايير التقنية 
 FDالتطوير المهني : متطلبات دمج التقنية

http://www.iste.org/standards/standards/standards-for-administrators 
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 التعليممتطلبات دمج التقنية في 

 وعلم التدريس ونظرية التعلم   IDالتعليميالتصميم  

دمج التقنية بعلم التدريس عالقة ما 

 التعلم؟ونظرية والتصميم التعليمي 



    Systematic Instructional Designالتصميم التعليمي المنظّم

 علم) التعليم نظريات من مشتقة مبادئ يوظّف : تطبيقي علم

 نظريات) العالقة ذات اآلخرى والنظريات التعلم و (التدريس

 حلول مواصفات تصميم في آلخ المعرفي والحمل الحافز

 لهذه نوعية  حلول وتطوير ( التدريب أو ) التعلم مشكالت

 .التدريب أو التعليم جودة لضمـان المشكالت

 

 المكونات جميع االعتبار في تأخذ :وشاملة باألهداف موّجهة عملية

   .والتعلم التدريس بخبرات العالقة ذات
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 التصميم التعليمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 وعلم التدريس ونظرية التعلم

Rowland, G.(1993). "Designing and Instructional Design.". Educational  

 technology research and development (1042-1629), 41 (1), p. 79 
https://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Instructional_Design_is_science,_philosophy_or_technology%3F 
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 والتصميم التعليمي التدريس عالقه دمج التقنية بعلم ما 

 ونظرية التعلم؟

 

من قوي أساس  على بناءً  التعليم في التقنية دمج يجب: 

 التعليميالتصميم : متطلبات دمج التقنية في التعليم

  وعلم التدريس ونظرية التعلم 



 توّظف عملية التصميم التعليمي نماذج التصميم التعليمي

 التعليمي التصميم : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 وعلم التدريس ونظرية التعلم

dr-alsaleh.com 

 نموذج دك و كيري

 النموذج العام
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 :وسميثسافيناي و ديفدسون 

 

 تصميم نتيجة هو التقنية على المعتمد الفّعال التدريس

 مبادىء على المعتمد Instructional Design التدريس

                                    .التقنية خصائص منه أكثر التعلم
Savenye, Davidson, & Smith, 1991 

 التصميم التعليمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 وعلم التدريس ونظرية التعلم



 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 

  

التعلم أو   نموذج

 المشاركة

 معتمد على العملية
Learning or 

Participatory 
Paradigm 

(Transformative) 
Process-based 

نموذجان 

رئيسان لعلم 

 التدريس
Two Main 

Pedagogical 
Models 

نموذج التدريس 

 أوالتحصيل

معتمد على 

 المخرجات
Instruction or 

Acquisition 
Paradigm 

(Transmission) 
Outcome-based 

 Old System     نظام قديم

 محاضرات بمجموعات كبيرة،

 إصغاء، تسجيل مالحظات، 

 .آلخاختبار، 

   New students جددطالب 

  حل مهارات نشط، تعلم ناقد، تفكير

 دراسة اتصال، مهارات ، المشكلة

  وحوار، مشاركة بيئة صغيرة، بمجموعات

 .آلخ التعلم،
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Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A. C. 
http://www.nowhereroad.com/twt/Ornstein (Ed.), Teaching: Theory into practice, (pp. 154-170). 

 دمج التقنية في التعليم ونموذج التدريس



40 

  ؟Pedagogy 2.0ما الجيل الثاني لعلم التدريس 

 التعليميالتصميم : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 التدريس ونظرية التعلموعلم  
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 لمجموعة مركزي مفهوم : التدريس لعلم الثاني الجيل

 الطالب اختيارات تدعم التي الحديثة الممارسات من

  مهام في النشطة والمشاركة الذاتي والتوجيه

 .وواقعية مرنة تعلم واستراتيجيات

 التعليميالتصميم : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 التدريس ونظرية التعلموعلم  
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 التعليمي التصميم : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 وعلم التدريس ونظرية التعلم

 :  Participationمشاركة

اتصال 

 تعاون 

ارتباط شبكي 

مجتمع 

 

 Personalization شخصنة

اختيار المتعلم 

تحكم ومبادرة 

إدارة التنظيم الذاتي 

خبرات حسب الطلب 

 

 

 

 Productivity   إنتاجية

إنتاج محتوى 

مساهمة في المعرفة 

توليد معرفة 

ابتكارية وإبداع 
 

 

 
(http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ895221.pdf McLoughlin, Catherine and Lee, Mark J. W. (2008): The Three-P’s of Pedagogy   2.0 ( 

 علم 

 2.0التدريس 

 المكونات الرئيسة للجيل الثاني لعلم التدريس



البنائية    

 االجتماعية
Social 

Constructivism 

 
 

 التدريس لعلم الثاني الجيل تفّعل التي والتقنيات التعلم نظريات بعض
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 التدريس ونظرية التعلموعلم  

  

نظرية التعلم 

 االجتماعي
Social Learning 

Theory 

نظرية التواصل 

 الشبكي
Connectivism 

 

الوسائط 

 االجتماعية
Social 
Media 

Web 2.0 



 ODتطوير تنظيمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 
فريق التخطيط التقني  من قيادة تشكيل : التخطيط التقني

المدرسة واختصاصي مصادر التعلم وممثلون عن المعلمين في 

 .التخصصات المختلفة

 تنطلق من خصائص المتعلمين :  تصميم أو تبني خطة تقنية

 .ومهام  التعليم التعلم

الخطة التقنية :المخرجات. 
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 ما التخطيط التقني والخطة التقنية؟



الرؤية  :Vision التعلم أهداف على تركز رؤية  

 ومخرجاته

 

الحاجات تقديرNeeds  Assessment : الفجوة تحديد 

 .المرغوبة الحالة وبين للمدرسة الراهنة الحالة بين

 

ومهامه التعلم وأهداف المناهج محتوى :التعلم متطلبات. 

 التقنيةمكونات الخطة 

 ODتطوير تنظيمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم
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 العتاد والبرامج و صيانة النظام والدعم الفنيمواصفات. 

  أوتعلمهاتقرير أهداف التعلم ومهامه وأساليب تعليمه. 

 تقرير البرامج التعليمية التطبيقية قبل تقرير العتاد 

 المعايير التربوية والفنية الختيار التقنيات. 

  شبكة االنترنتمتطلبات. 

  األمان الخاصة باألجهزة والسجالتمقاييس. 

 التقنية التحتيةالبنيةTechnology Infrastructure   

 ODتطوير تنظيمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 مكونات الخطة التقنية
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 المجتمع المحليشراكة 

الوقت والميزانية 

جدول زمني لتنفيذ الخطة التقنية 

 والتمويلالميزانية 

 ODتطوير تنظيمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 مكونات الخطة التقنية

 التطوير المهني 

47 



  

للمعلمين التقنية المعايير :للتقنية المعلمين استخدام وكفاءة فاعلية 

للطالب التقنية المعايير :للتقنية الطالب استخدام وكفاءة فاعلية 

إلداريي التقنية المعايير :للتقنية المدرسة إدارة استخدام وكفاءة فاعلية 

 .المدرسة

الفني والدعم التعليمي الدعم 

والطالب للمعلمين والعملية العادلة اإلتاحة 

للتقنية المقبول باالستخدام الخاصة السياسة 

التعليم في التقنية دمج مستوى قياس أدوات تقرير 

 

خطة تقويم فاعلية استخدام التقنية 

 ODتطوير تنظيمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 مكونات الخطة التقنية
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 نموذج لوتي(Loti) 

نموذج ميري هيرتز 

نموذج هوبر وريبرHoper & Reiber 1995  

 

 قياس مستوى دمج التقنية في التعليمأدوات :التقنيةمكونات الخطة 
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 ODتطوير تنظيمي : متطلبات دمج التقنية في التعليم

نماذج قياس مستوى دمج التقنية في التعليم 



Mary Beth Hertz( 2011).What Does "Technology Integration" Mean? https://www.edutopia.org/blog/meaning-tech-integration-elementary-
mary-beth-hertz© 2017 

للتقنية نادر  استخدام Sparse: استخدامها وندرة تقنيات وجود ندرة. 

 

 للتقنية أساسي استخدام Basic: في وغالبا   أحيانا   وتستخدم متوافرة تقنيات 

 .الدراسة بقاعة وليس الحاسوب معمل

 

للتقنية مريح استخدام Comfortable: منتظمة بصورة التقنية تستخدم 

 فهمهم تبين مشاريع إنجاز في الطالب ويستخدمها الدراسة، قاعة في ما حد إلى

 .للمحتوى

 

للتقنية كامل دمج  Seamless: متنوعة تقنية أدوات الطالب يستخدم 

 تبين مشاريع وابتكار الدراسية واجباتهم إلكمال  الدراسة قاعة في يومية بصورة

 .للمحتوى العميق فهمهم

نموذج ميري هيرتزMary Beth Hertz (2011)  
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    Non-Use التقنية ال تستخدم: صفر الفئة: المستوى
 تعليمية تطبيقات لتعلم الوقت يتوافر ال أو لألدوات إتاحة تتوافر ال     

 :النصوص على أغلبها يعتمد المتوافرة التقنيات .التقنية على معتمدة

                                                                                                         .الرأس فوق العرض وجهاز وكتب، سبورة،

         Awareness الوعي: الفئة: المستوى األول
 الثقافة دروس تتوافر وإنما الصفي التعلم في تستخدم ال التقنية     

 ويتركز الكلمات، معالجة في الحاسوب معامل واستخدام المعلوماتية،

 رصد مثل ،المعلم قبل من التدريس إدارة في التقنية استخدام أغلب

 في الدروس خطط وتصفح اإللكتروني البريد واستخدام الدرجات

 مثل (المحاضرة) المباشر التدريس وتحسين المنهج، إدارة برمجية

                                                                                            .المتعددة الوسائط أو التقديمية العروض استخدام
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 LoTiنموذج لوتي  



       Exploration االستكشاف: الفئة: المستوى الثاني
 ومشاريع الراهن التعليمي البرنامج لدعم إضافي نحو على التقنية تستخدم      

   (والفهم المعرفة( الدنيا التفكير مهارات مستوى على المتعددة الوسائط
 أنها إما اإللكترونية التقنيات أن أي .التفكير لمهارات بلوم نموذج في

 تعزز االستخدامات هذه كل في وهي .إثرائية أو إضافية كنشاطات تستخدم
 .الدراسية المادة محتوى في الدنيا المعرفية المهارات

      Infusionتكميلي: الفئة: المستوى الثالث
 متعددة ووسائط إلكترونية وجداول بيانات قواعد ) هنا التقنية تسخدم    

 مختارة تعليمية نشاطات دعم أو لتكملة (آلخ واإلنترنت النشر وتطبيقات
 أو النتائج، لتحليل ورسوم إلكترونية جداول باستخدام ميداني بحث :مثل

 والتقويم والتركيب التحليل مستويات على متعددة وسائط مشاريع استخدام
 العليا التفكير مهارات على التركيز .التفكير لمهرات بلوم نموذج في

 مهارات من متنوعة استراتيجيات باستخدام المحتوى دراسة في والتعمق
 .العلمي واالستقصاء والتجريب التأملي والتفكير المشكلة حل مثل التفكر
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 LoTiنموذج لوتي  



 Integration- Mechanical :اآللي الدمج :الفئة :أ الرابع المستوى
         

 الدرس لمفاهيم الطالب لفهم غنية تعلم خبرات لتوفير آلي نحو على مدمجة التقنية    
 مسبقا   المنتجة المواد استخدام على هنا الكبير االعتماد .وعملياته وأفكاره

 تدريب وورش برامج خالل من ودعم زميل مساعدة مثل الخارجية والمصادر
 ينظر المستوى، هذا في .للمنهج اليومي التنفيذ في المعلم لمساعدة مهني وتطوير

  المنهج في اصيلة مشكالت لحل الطالب يستخدمها أدوات كونها التقنية إلى
 تفكير مهارت تتطلب مشكالت حل في الطالب مشاركة على والتركيز الدراسي،

                                        للمحتوى متعمق وتحليل عليا،

 Integration- Routine :الروتيني الدمج :الفئة :ب الرابع المستوى
       

 فهم أجل من للطالب غنية تعلم خبرات لتوفير روتيني نحو على مدمجة التقنية    
 وينفذ يصمم المعلم .الدرس محتوى يتضمنها التي والعمليات واألفكار المفاهيم
 وتمكين مساعدة، بدون أو قليلة مساعدة مع التقنية على معتمدة تعلم خبرات
 الدراسي بالمنهج وترتبط (أصيلة) حقيقية مشكالت وحل تحديد من الطالب
 حل في الطالب مشاركة على المستوى هذا في التركيز .المتوافرة التقنية باستخدام
                                                                                                       .للمحتوى متعمق وتحليل عليا تفكير مهارات تتطلب مشكالت
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 LoTiنموذج لوتي  



Expansion    التوسع: الفئة:  المستوى الخامس  
 التقنية التطبيقات عن يبحث فالمعلم الدراسي، الصف للتقنية اإلتاحة تتجاوز      

 البحوث ومعاهد الحكومية، والوكاالت األعمال وقطاع أخرى مدارس من والشبكات
 والقضايا المشكالت لحل الموّجهة المتعلم خبرات مجال توسيع بهدف والجامعات

 من مستوى على هي التعلم بيئة في المستخدمة التقنية األدوات .معين موضوع حول
 المعلم ألسلوب والعفوية واالبتكارية التنوع خصائص يساوي والتطور التعقيد
 التفكير مستويات يساوي كما التقنية، على العتمد التدريس في الخبرة على المعتمد
                              .للمحتوى المتعمق وفهمه العليا

     Refinement دمج كامل: الفئة:  المستوى السادس     
 وأداة ( Product) ومنَتج (Process ) عملية كونها هنا التقنية إلى ينظر     

Tool) ) بالغة أهمية ذات قضايا أو واقعية لمشكالت حلول إلى للوصول للطالب 
 توفر فالتقنية التقنية، واستخدام التدريس بين انفصال يوجد ال المستوى هذا في .لهم

 .المنَتج وتطوير المشكلة، وحل المعلوماتي، االستقصاء من له نهاية ال وسيط
 جميع إلنجاز التقنية األدوات من كبير لعدد كامل وفهم سهلة إتاحة للطالب وتتوافر
 يحدد حيث المتعلم، حول متمحور التعليمي المنهج ان كما .الدراسية الواجبات
 مدعم المحتوى وأخيرا ، .وطموحاته الهتماماته طبقاً  و حاجاته على بناءً  المحتوى
 .الحاسوبية والبنية التطبيقات ألحدث بإتاحة
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 LoTiنموذج لوتي  



 

 محددةخصائص 

 

 للتقنيةالعام االستخدام 

 

 (لوتي)دمج التقنية ستويات م

 

 التقنية ال تستخدم -

 وجهة نظر بأن التقنية ليس      -

 لها قيمة للتعلم  

 

 (ال استخدام) مستوى صفر 
 بالمنهج  مرتبطا  استخدام الطالب للتقنية  ليس  -

 الحواسيب الستخدامات غير مرتبطة  -

 بمحتوى المنهج   

 التقنية تستخدم بوساطة  المعلم -

   

 الوعي 1المستوى 

 (معرفة وفهم)مهارات تفكير دنيا  -

 تركيز على فهم المحتوى -
 االستكشاف 2المستوى  تعلم متمحور حول المعلم

 وتركيتطبيق  وتحليل  )مهارات تفكير عليا  -

   (        تقويمو

 والعمليةالتركيز على المحتوى  -

 تكميلي 3المستوى  تعلم متمحور حول المعلم

 الواقعي يطبق الطالب التعلم لمشكالت العالم  -

 التعلم أصيل ومرتبط باهتمات الطالب -

 التقنيةيوّجه المعلم اهتماما إلدارة استخدام  -

 مريحالمعلم في وضع  -

 

 متمحور حول المتعلمتعلم 

 

 الدمج 4المستوى 

 أ استخدام آلي 4

 ب استخدام روتيني  4
 المحلي اتصال باتجاهين مع المجتمع  -

 استخدام تقنيات متعددة  -
 التوسع 5المستوى  تعلم متمحور حول المتعلم

 اندماج كامل بين التعليم والتقنية -

 التقنية عملية ومنتَج وأداة  -

 بنية تقنية وتمويل -

 دمج كامل 6المستوى  تعلم متمحور حول المتعلم
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 نموذج هوبر وريبر لدمج التقنية في التعليم
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 ODتنظيمي تطوير : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 التعليمقياس مستوى دمج التقنية في أدوات :التقنيةمكونات الخطة   

Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A. C. Ornstein (Ed.), Teaching: Theory into practice, (pp. 154-170). Needham Heights, MA: Allyn and 
Bacon.http://www.nowhereroad.com/twt/(17/4/2011) 



  

 يتعلم المستوى هذا في Familiarization المألوفية :األول المستوى

 لدمج حقيقي فعل أي يتخذون ال ولكنهم التقنية حول أوال   المعلمون

 .التقنية

 يحاول المستوى هذا في Utilization االستخدام :الثاني المستوى

 مؤقت استخدام ولكنه الدراسية، قاعاتهم في التقنية استخدام المعلمون

 .تدريسهم على المدى طويل تأثير له وليس

 نموذج هوبر وريبر لدمج التقنية في التعليم

Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A. C. Ornstein (Ed.), Teaching: Theory into practice, (pp. 154-170). Needham 
Heights, MA: Allyn and Bacon.http://www.nowhereroad.com/twt/(17/4/2011) 
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  ODتنظيميتطوير : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 التعليمأدوات قياس مستوى دمج التقنية في :الخطة التقنيةمكونات 



 واضحة نقلة المستوى هذا يمثل  Integration الدمج :الثالث المستوى
 .تدريسه في محوري كجزء بالتقنية غنيا   تدريسا   المعلم يصمم حيث

 .له خطط كما التدريس تنفيذ يصعب التقنية وبغياب

 متقدم مستوى هذا Reorientation التوجيه إعادة :الرابع المستوى
 هذا في .الطالب تعلم إلى المحتوى تدريس من ا المعلم خالله ينتقل

 .التعلم ميّسر دور المعلم يلعب المستوى،
 حيث تحويلي مستوى هذا  Evolution التطور :الخامس المستوى
 الطالب، تعلم تتبع وإعادة تتبع في دائرية عملية في المعلم يكون

 ما بأفضل طالبه حاجات مقابلة نحو والتطور للتقنية، واستخدامه
 .يكون

 نموذج هوبر وريبر لدمج التقنية في التعليم
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  ODتنظيميتطوير : متطلبات دمج التقنية في التعليم

 التعليمأدوات قياس مستوى دمج التقنية في :الخطة التقنيةمكونات 

Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A. C. Ornstein (Ed.), Teaching: Theory into practice, (pp. 154-170). Needham 
Heights, MA: Allyn and Bacon.http://www.nowhereroad.com/twt/(17/4/2011) 
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 (:2005)ميبل وآخرون 

 

 أن أقترح ولكن التعليم، في التقنية لدمج محددة وصفة يوجد ال»

 عمليات مستويات بجميع بالتدريس التقنية لربط الجهد يوظف

 .«التدريس علم ونشاطات
Mabel CPO Okojie, Anthony A. Olinzock, and Tinukwa C. Okojie-Boulder(2005). The Pedagogy of Technology Integration 

 (:1997)دد 

 والتقويم والمنهج التدريس علم في متزامنة ابتكارات تحدث لم ما»

 التعليم تقنية على المصروف والجهد الوقت فإن المدرسة، وتنظيم

 «التربوية المخرجات في محدودة تحسيات سينتج
Dede (1997)  

 التعليمدمج التقنية في قالوا عن التقنية و 



 
 

 :كليمان 

 التربوي النموذج من الحقيقي التحول يحدث وحدها بالتقنية ليس ”   

 تغيير حدوث ذلك يتطلب وإنما الجديدة، التعلم بيئات إلى التقليدي

 التي الكيفية حول والنظرية الفلسفية التربويين افتراضات في جوهري

 “االفتراضات هذه ضوء في التقنية وتوظيف الفرد، بها يتعلم
Kleiman, 2001 
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 :الري كيومان

    الجديدة ال تغير المدارس، المدارس يجب أن تتغير لكي التقنيات 

 Lary Cuman .وكفاءةمن استخدام التقنيات الجديدة بفاعلية تتمكن 

 التعليمدمج التقنية في قالوا عن التقنية 



 :أن بحاجة نحن :بوتمان لورد 
 

  خالل من الحديثة التقنيات وفرتها التي الجديدة الفرص نتأمل    

 .التعلم أساليب في أكبر تنوعا   تتيح التي التعلم شبكات    

 

  في للتعلم المالئمة والتطبيقات التدريس علم أصول في نفكر   

 .21 القرن    

 
 

Lord David Puttnam :Transforming Schools For The Future 

© Futurelab 2008. www.futurelab.org.uk/policies 
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 التعليمدمج التقنية في قالوا عن التقنية و 
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     (:1996)ديفيد جوناسون وريفز 

  

 (شريك فكري) التقنية أداة للتعلم ”

 “يتعلم الطالب معها وليس منها 

 
Technology as an intellectual partner 

 Learning with technology and not from technology 
 
Jonassen and Reeves (1996,p.693)  

 

 (:  1995)بيرنور 

ليست التقنية التي حّسنت مخرجات تعلم الطالب ولكنها الطريقة التي 

  .اسُتخِدمت بها التقنية وُدِمجت في عمليات التدريس
     

Beth, H. Mary (2011).What Does "Technology Integration" Mean? 
https://www.edutopia.org/blog/meaning-tech-integration-elementary-mary-beth-hertz 

 التعليمدمج التقنية في قالوا عن التقنية 



خصائص معلم القرن الحادي والعشرين: الخالصة 

تعلم متمحور حول المتعلم والتعلم المشخصن 

المتعلمون منتجون 

تعلم التقنيات الجديدة 

التواصل الثقافي الكوني 

استخدام الهواتف الذكية 

استخدام الوسائط االجتماعية 

تشجيع استخدام التطبيقات الرقمية 

 الشراكة الفكرية )تشجيع التعلم التعاوني على المستوى المحلي والعالمي

 (والذكاء الجمعي

 (الكلية الخفية)التواصل مع ذوي االهتمامات المشتركة 

 مجموعة )تفعيل التعلم األصيل من خالل التعلم بالمشروع وحل المشكلة

 (اإلدراك والتقنية
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