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قدمةم  
، وترجع هذه احلايليواجه التعليم يف خمتلف بالد العامل مشكالت وحتدايت كثرية متليها طبيعة العصر 

عدم املالءمة بني األنظمة التعليمية، وبني املطالب الرتبوية خلصائص هذا العصر، ويتم  املشكالت أساسًا إىل
واخللفية االجتماعية واالقتصادية، ومدى  مواجهة هذه املشكالت بطرق وأساليب خمتلفة، طبقاً للواقع التعليمي

 . مما يتطلب من العملية التعليمية مسايرة هذا العصر اإلمكاانت املتاحة
فقد حتولت العملية التعليمية داخل الصف وخارجه إىل نشاط له أهداف ونتائج ختضع للقياس 

. وفضال عن ذلك فقد وخمرجاتهبني مدخالت هذا النشاط  والتقنني ، وأصبح للتقنيات التعليمية دور فاعل
تلعب دورا هاما يف تطوير عناصر النظام الرتبوي كافة بوجه عام وعناصر املنهج على  صارت تلك التقنيات

ولقد شهدت السنوات العشر املاضية طفرة هائلة يف التقنيات املرتبطة مبجال التعليم مما أدى  .وجه اخلصوص
 .(2010الف مستوايهتا )فتح هللا، اصر منظومة التعلم على اختنايل أتثر ع

وميكن حتسني التعليم كله عن طريق توظيف تقنيات التعليم، ألهنا إذا أحسن توظيفها جتعل اخلربة 
. ويوجد الكثري التعليمية أكثر واقعية وأقرب للحياة وأكثر قبواًل للتطبيق، وحتقق أكثر أنواع التعليم أتثرياً وفائدة

اليت يتم من خالهلا استخدام تقنيات التعليم خلدمة العملية التعليمية بطريقة علمية من طرق واساليب التعلم 
 .(2015)العبيد والشايع،  ومنظمة

سسه وبراجمه اليت اصبحت أومن هنا فقد أضحت تقنيات التعليم علما تطبيقيا مستقال له فلسفته و 
العامل، وهذا األمر يتطلب ابراز تقنيات التعليم  تشكل حمورا رئيسا من حماور العملية  التعليمية يف معظم بلدان 

 .(2003)سامل وسرااي،  كعملية عقلية وطريقة للتفكري املنهجي املنظم املرتبط بعملييت التعليم والتعلم
( جند ان استخدام تقنيات 2014) ومبراجعة املعايري الرتبوية للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي

زا يف العديد من املؤشرات  لتحقيق تلك املعايري ووصوال ايل كسب ثقة اجملتمع احمللي والعاملي التعليم كان ابر 
مهية ومعايري تقنيات التعليم يف العملية أيف خمرجات املؤسسات التعليمية. ويف هذه الورقة سنعرض مفهوم و 

 التعليمية. 
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 مفهوم تقنيات التعليم●
 األصل اللغوي لكلمة تقنية: 

( وتعين فن أو حرفة أو Technoتكنولوجيا كلمة اجنليزية من أصل يوانين تتكون من مقطعني مها )
 علم الصنعة.  وتشري ايل علم احلرفة أ Technology ""وتعين منطق أو علم. والكلمة مبقطعيها  (Logy)مهارة ، 

الذي يعين األداء التطبيقي و  "Technique"مشتق من املصطلح االجنليزي ”  Techno”أما األصل االجنليزي
 أو التقين.

 . ويف املعاجم  ترتجم على أهنا العلم  التطبيقي أو الطريقة الفنية  لتحقيق غرض عملي
 :( أن التقنية تشكلت لدى عددا من الناس يف مفهومني2015) وبذلك ترى العببيد وأفنان

واألجهزة واملواد الناجتة عن تطبيق املعرفة  : وتعين األدوات،( Products النظرة الضيقة للتقنية كنواتج )-1
 العلمية.

: وتعين التطبيق النظامي للمعرفة العلمية. وهو ما أكد عليه ( Processes. النظرة الواسعة للتقنية كعمليات )2
 (.2006)سامل،  يف تعريفه للتقنية أبهنا: عملية التطبيق املنظم للمعرفة العلمية( Galbraith, 1967) جالرييت

 تقنيات التعليم
تعرف تقنيات التعليم أبهنا" تطبيق ملبادئ ونظرايت التعلم عمليا يف الواقع الفعلي مليدان التعليم، مبعىن 
أهنا تفاعل منظم بني كل من العنصر البشري املشارك يف العملية التعليمية واملعدات واالجهزة التعليمية واملواد 

 .(25، 1423، )صربي حمددة او حل مشكالت تعليميةالتعليمية هبدف حتقيق أهداف تعليمية 
العلم الذي يبحث يف النظرايت ” وتعرفها مجعية تكنولوجيا التعليم واالتصال األمريكية على أهنا: 

والتطبيقات املرتبطة مبصادر التعلم وعمليات التعليم من حيث : حتليلها وتصميمها وتطويرها وتنفيذها وإدارهتا 
 ”.التعلم وتقوميها من أجل 

أن اهنا عبارة عن" منظومة متكاملة تضم االنسان واآللة واألفكار ( (Hoban, 1965ويرى هوابن 
واآلراء وأساليب العمل حبيث تعمل مجيعا داخل اطار واحد لتحقيق هدف او جمموعة أهداف حمددة" نقال 

 (.141، 2004)سامل عن
والتطبيقات املرتبطة مبصادر  البحث يف النظرايت علم يهدف ايلويعرفها الباحث اجرائيا أبهنا تطبيق لل

 التعلم يف ضوء أهداف حمددة لتحسني عملية التعلم.
 تستخدمجمموعة من العلوم  تطبيق عبارة عن  تقنيات التعليم ويتضح من التعريفات السابقة  أبن

اسلوب النظم من أجل اكساب املتعلم جوانب معرفية ومهارية  يف ذلك مصادر بشرية وغري بشرية  متبعة
 .( منظومة تقنيات التعليم1ويبني الشكل). ووجدانية
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 ( منظومة تقنيات التعليم1شكل)

 املفاهيم املرتبطة بتقنيات التعليم ●
يوجد بعض اخللط بني مفهوم تقنيات التعليم وبعض املفاهيم األخرى ذات الصلة ومن أهم املفاهيم 

 .املتداخلة معه الوسائل التعليمية وتقنيات الرتبية وتقنية املعلومات
  Education Technologyتقنيات الرتبية 

فكل  (،Instruction) ( والتعليمEducationميكن توضيح الفرق بينهما يف ضوء الفرق بني الرتبية )
 عملية تربية تؤدي ايل تعليم وتعلم لكت ليس ابلضرورة أن تؤدي كل عملية تعليم ايل عملية تربية.

لتحديد وحتليل املشكالت املتعلقة جبميع وابلتايل ميكن تعريف تقنية الرتبية أبهنا " طريقة منهجية 
وية بنواحي التعلم االنساين وتصميم وتنفيذ وتقومي احللول هلذه املشكالت وادارهتا للوصول ايل اهداف تر 

 (.31، 2003،حمددة" )سرااي وسامل
نواحي التعلم االنساين ككل لى ان تقنيات الرتبية تتعامل مع ع من وجهة نظر الباحث وهذا يدل

 بينما تركز تقنيات التعليم على العملية التعليمية وفق اهداف تعليمية حمددة.
  Education Aidsالوسائل التعليمية:

 دخلت الوسائل يف جماالت الرتبية والتعليم حتت امساء كثرية كالوسائل املعينة أو معينات التدريس 
Teaching Aids أو الوسائل السمعية والبصريةAudiovisual Aids. (  أبهنا املواد 1996) وعرفها الطوجيي

 واألجهزة التعليمية واملواقف التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف جمال االتصال التعليمي.
( أبهنا" جمموعة املواد التعليمية واألجهزة 1993( عرفها )علي راشد، 2006)سامل،  ونقال عن

لزايدة فعالية مواقف االتصال التعليمية اليت حتدث داخل التعليمية واملواقف واالنشطة التعليمية الالزمة 
 احلجرات الدراسة وخارجها".

 حتقق التعلم

(وجداين-مهاري-معريف ) 
 اسلوب النظم

 مصادر بشرية
ةمصادر غري بشري  

 جمموعة من العلوم
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ومن خالل التعاريف السابقة  للوسائل التعليمية وتقنيات التعليم نستدل على أن الوسائل التعليمية 
ء املادية( فإن تقنيات ذا ما اعتربان ان الوسائل التعليمية أجهزة ومواد وادوات)االشياإجزء من تقنيات التعليم. و 

 التعليم هتتم ابلتطبيق املنهجي ملا توصل اليه العلم من نظرايت وحبوث ووسائل مرتبطة بتطوير العملية التعليمية.
 Information Technologyتقنية املعلومات 

( تقنية املعلومات ابهنا تطبيق التقنيات االلكرتونية مثل احلواسيب 1992) تعرف منظمة اليونسكو
 للمساعدة يف انتاج وختزين واستعادة املعلومات الرقمية والتناظرية وتوزيعها. ،واالقمار الصناعية....اخل

اهنا عملية احلصول على املعلومات وختزينها واسرتجاعها "( 39، 2003ويعرفها سامل وسرااي ) 
 .ونشرها ابستخدام االجهزة االلكرتونية كالكمبيوتر وأجهزة االتصاالت من بعد"

ويتضح مما سبق أن جمال تقنية املعلومات أعم وأمشل من جمال تقنيات التعليم، ولكن يف حال ما 
 استخدمت تقنية املعلومات يف املواقف التعليمية فتعد جزءا من تقنيات التعليم.

 مربرات استخدام تقيات التعليم●
 االنفجار السكاين-1

يرتتب عليه احلاجة املاسة ايل االستعانة ابلتقنيات   أدت ظاهرة ازدايد السكان ايل ازدحام الفصول مما
 احلديثة لتعليم تلك االعداد الكبرية من الطالب.

( على ان زايدة اعداد املتعلمني تعين ابلضرورة زايدة االختالفات والفروق 1986) ويؤكد كاظم وجابر
اليت تؤثر يف عملية التعلم، وهذه  بينهم من حيث التكوين العقلي واحلاجات واالهتمامات  وغريها من النواحي

 التقيات تساعد املعلم على التعامل مع مواقف التعليم املختلفة وتوفر جزءا من جهده ووقته وطاقته.
 سرعة تزايد الرتاث املعريف واتساع حمتوى املنهج-2

ن أن يتزود يف ظل التقدم املعريف والتقين الذي تشهده العصور احلديثة تزايد على انسان القرن العشري
بكثري من املعارف واخلربات واالجتاهات اليت متكنه من تفهم اجملتمع املعاصر الذي يعيش فيه ويتكيف مع 
متطلبات العصر واحلداثة وهذا اثر اجيااب على املنهج املدرسي الذي اصبح اليوم يشتمل على كثري من جماالت 

 (.1996) الطوجيي،  على زايدة وحتسني عملية التعلم املعرفة اليت حتتاج ايل التقنيات احلديثة اليت تساعد
 :تطور العلوم السلوكية والرتبوية-3

لقد حدث انفجارًا معرفيًا يف جمال العلوم السلوكية والرتبوية خالل العقود الثالثة املاضية، عندما برز 
بحث والتفكري يف كيفية عدد من النظرايت اليت مهدت لظهور بعض العلوم الرتبوية اجلديدة مما يدعو إىل ال

توظيف هذه املعرفة واستثمارها لتطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها، ورفع مستواها الكيفي، وهو ما قد 
( أن "هناك حتوالت يف وجهات 295، 2016) يتحقق من خالل توظيف تقنيات التعليم. ويرى متام وحممد

املتنامي على ضرورة متكني ما يدعم ليس فقط اكتساب املعرفة النظر فيما هو معد من أجل التعليم، مع الرتكيز 
 واملعلومات، ولكن ايضا لتطوير املهارات واملواد اللزمة للتعامل مع ال النواحي االجتماعية والتغري التكنولوجي".
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 :تطور التقنيات احلديثة يف اجلانب املادي واجلانب الفكري -4
ال التقنية والذي انعكس دوره على مجيع نواحي احلياة وجماالهتا يشهد العصر احلايل تقدما هائال يف جم

شكال اكثر نظاميا  أتخذلتكوين جيل قوي قادر على مواجهة حتدايت العصر وأصبحت النظرة ايل التقنية 
وابتت متثل عنصرا هاما من عناصر املنظومة التعليمية. والتطور الذي تشهده التقنية القت بظالهلا على مجيع 

ر العملية التعليمية سواء املعلم او املتعلم او املنهج مما ادى ايل حدوث ثورة وهنضة تعليمية كبرية لتحديثها عناص
 (.2010)فتح هللا،  ورفع كفاءهتا

 تطور فلسفة التعليم-5
ابجملتمع اليت حتتم على مصممي  املتنوعة والصناعية احلضارية للتغريات تغريت فلسفة التعليم نتيجة

( أن املنهج املدرسي من أسبق اجملاالت الرتبوية وأكثرها أتثرا 2010) مسايرة هذا التطور. ويرى اخلليفةاملناهج 
مبا أفرزه العلم والتقنية من بداايت العقود االوىل يف القرن العشرين وحىت يومنا هذا ويتضح ذلك فيما قدمه 

ساليب التقومي أمرورا أبنشطته وكذلك من خالل املنهج للمتعلمني بدءا حتديد أهدافه واختيار حمتواه وخرباته 
 احلديثة وادارات أبساليب تقنية حديثة من أجل حتسني عملية التعلم. 

 أمهية تقنيات التعليم●
إن التقنية حني استخدامها بوصفها أداة لتطوير وحتسني وجتويد العملية التعليمية، فإن هلا دورا فاعال 

 معرفياواثرا كبريا يف املشهد التعليمي اذا ما ارتبط مع جتارب واقعية من احلياة، وتسعى التقنية ايل تنمية املتعلم 
كمحفز للتفاعل االجتماعي وحتسني   واجتماعياوعة من خالل متثيل املفاهيم وتعريض املتعلمني خلربات متن

كاحملاداثت وحتسني قدرهتم   ولغوايكتطوير الكتابة والرسم وتشكيل احلروف   ومهاراياالجتاه حنو عملية التعلم 
 (.2015على القراءة والكتابة واالستماع )العبيد والشايع،

 ا يلي:وتتضح أمهية تقنيات التعليم يف العملية التعليمة من خالل م
 اثراء التعليم-1

 وختطي املفاهيم بناء املتعلم وتيسري خربات توسيع يف تقنيات التعليم األحباث أمهية اظهرت نتائج 
 اليت املتالحقة التطورات التقنية بسبب حالياً  تضاعف الدور هذا أن سيما وال والطبيعية اجلغرافية احلدود
 من البيئة هذه به ملا تزخر املدرسية والتعلم التعليم ألساليب حتدايً  تشكل ابملدرسة احمليطة البيئة من جعلت
 .وجذابة ومشرقة مثرية أبساليب الرسائل تعرض متنوعة اتصال وسائل

 حتقيق اقتصادية التعليم-2
 نسبة زايدة خالل من أكرب بدرجة اقتصادية التعليم عملية هدف استخدام تقنيات التعليم ايل جعل

 الوقت يف التكلفة حيث من فعال مبستوى للقياس قابلة تعلم أهداف تكلفته مما يؤدي ايل حتقيق إىل التعلم
 واملصادر. واجلهد
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  للتعلم حاجته وإشباع التلميذ اهتمام استثارة على تساعد-3
 وحتقق اهتمامه تثري اليت اخلربات بعض املختلفة التعليم تقنيات استخدام خالل من التلميذ يكتسب

 وثيق ملموس معىن هلا أصبح الواقعية إىل أقرب املتعلم هبا مير اليت التعليمية اخلربات كانت وكلما.  أهدافه
 0 إشباعها إىل يتوق اليت والرغبات حتقيقها إىل التلميذ يسعى اليت ابألهداف الصلة

  الذايتللتعلم وميكنه من التعلم  استعدادا   أكثر جيعله مما التلميذ خربة زايدة على تساعد-4
 مما .للتعلم استعداداً  أكثر جتعله مباشرة خربات التلميذ يكتسب متنوعة تعليمية تقنيات ابستخدام

صورة. ومتكن املتعلم ايضا من استخدام الربجميات التعليمية اليت  أفضل يف التلميذ تعلم جعل على يساعد
 تساعده على التعلم الذايت والبحث واالطالع على كل ما هو جديد.

  التعلم عملية يف املتعلم حواس مجيع اشرتاك على تقنيات التعليم تساعد-5
 التعليم وتقنيات التعل م هذا وتعميق ترسيخ إىل يؤدي التعليم عمليات يف احلواس مجيع اشرتاك إن  

 التعلم أثر بقاء على يساعد مما ، املتعل م حواس مجيع إشراك على تساعد
  اللفظية وتكوين مفاهيم سليمة يف الوقوع تـحاشي عـلى تقنيات التعليم تساعد -6

 إذا املعلم، ولكن عند هلا اليت الداللة التلميذ عند هلا ليست ألفاظا املعلم استعمال ابللفظية واملقصود
 املعلم من كل ذهن يف األلفاظ معاين بني والتطابق التقارب زايدة على يساعد ذلك فإن هذه التقنيات تنوعت

  .تعلموامل
 واجلديدة اإلجيابية االجتاهات وتكوين السلوك تعديل إىل تؤدى -7

وهذه السلوكيات رمبا قد اكتسبها املتعلم نتيجة للرتبية اخلاطئة يف املنزل أو من رفاقه او من الشارع 
وميكن من خال استخدام التقنية تعديل هذا السلوك. ومثال ذلك عندما يتكون لدى املتعلم سلوك خاطئ حنو 

 م معني فبإمكان املعلم عرض فيديو تعليمي لتعديل أو اطفاء هذا السلوك.مفهو 
 (54، 1998)احليلة، :التالية النقاط يف التعليمية العملية يف املستخدمة التقنيات أمهية تلخيص وميكن

 .مزدمحة صفوف يف املتعلمني من متزايدة أعداد تعليم. 1
 .اإلنسانية املعرفة يف اهلائلة الزايدة مشكلة معاجل. 2
 .وتربواي أكادمييا املؤهلني املعلمني عدد قلة مشكلة معاجلة. 3
 .الدراسية الصفوف داخل تفوهتم قد الىت اخلربات عن املتعلمني تعويض. 4
 .املناسبة التدريس وطرائق التعليمية واملواد األهداف إعداد جماالت يف املعلمني تدريب. 5
  .التعليمية العملية يف حيدث الذي التطور مواكبة على املعلم مساعدة. 6

ويرى الباحث أن أمهية التقنيات التعليمية تظهر بوضوح يف التسارع املعريف الذي يشهده العامل والذي 
حيتاج ايل جيل قادر على التعامل مع هذه التطورات حتتم عليه املنافسة يف عصر املعرفة، وهذا أظهر لنا 

التعليم الرقمي والتعلم اإللكرتوين واملناهج  مسميات ترتبط ارتباطا وثيقا أبمهية استخدام التقنية يف التعليم ومنها
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الرقمية، وكذلك جلوء العديد من الدول ومنها اململكة العربية السعودية ايل دمج التقنية يف التعليم عرب عدة 
 مشاريع ومنها مشروع بوابة احملتوى الرقمي للمناهج ومشروع وطين نت. 

 

 ةمعايري استخدام التقنيات يف العملية التعليمي●
 Standards مفهوم املعايري 

 حمددة من درجة أو األداء يف التميز من حمدد ابهنا: "مستوى املعايري (2004،115)زيتون  عرفي
 )أغراض أشياء يف املطلوبة التميز درجة على للحصول أسس كيفية أهنا أو أو عملية شيء يف اجلودة املطلوبة
 ".األداء يف املطلوبة اجلودة مستوى إيل تشري أهنا ،كما احلكم على مقدار الكمال بعينها(،وأسس

( أبهنا "أعلى مستوايت اجلودة يف األداء واملواصفات ميكن الوصول 504، 1423) ويعرفها صربي
اليها، ويتم على ضوئها تقومي مستوايت األداء واملواصفات املختلفة ألي شيء وابلتايل اصدار احلكم عليها، 

 ليست فئات وصفية، بل هي أحكام تقوميية تعطى ملستوايت األداء يف امليادين املختلفة وهبذا املعىن فان املعايري
 تقديرا يكشف عن مدى حتقيق ذه املستوايت ألهداف حمددة سلفا".

مستوايت حمددة لدرجة اجلودة املطلوبة يف االداء تكشف عن مدى  أبهناويعرفها الباحث اجرائيا 
 ملصممني وتعترب هي احملك املرجعي للتميز يف االداء.حتقق األهداف املرسومة من قبل ا
 معايري استخدام تقنيات التعليم

 ؛  2006سامل،؛1996الطوجيي، ؛ 1986لباحثون ومنهم)كاظم وخريي، تناول اغلب ا
 ( معايري استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية بشكل عام جنملها يف التايل:2010فتح هللا،  ؛2010اخلليفة،

 تتوافق مع األهداف املراد حتقيقها.ان -1
 ابختالف املرجوة لألهداف الوصول على مقدرهتا يف تتفاوت التعليمية للتقنيات املختلفة األنواع أن

 للوسيلة اختياره عند املعلم توفيق يف كبري بشكل يسهم بدقة اهلدف وحتديد، ومضموهنا األهداف تلك أمناط
 .والتداخل الغموض عن الناجتة احلرية عن بعيداً  له املناسبة

 أن تشكل تكامال مع احملتوى املقدم للمتعلمني.-2
 فكما. للمنهج األخرى العناصر مع منسقة تكاملية بصورة يسري أن جيب املختار التقين النوع أن

 تتناسب أن أو،  املستخدمة التعليمية الطرق تتناسب أن جيب فإنه، التعليمية األهداف مع توافقها وجب
 التعليمي. احملتوى مع تتناسب أن وجيب،  التعليمي املوقف يقتضيه ما حبسب معها التعليمية الطرق

 ان تتناسب مع أعمار ومستوايت املتعلمني.-3
 الفكرية وخلفياهتم، وأعمارهم ،وجنسهم، وقدراهتم، املتعلمني طبيعة الوسيلة تناسب أن البد
 هذه وأبعاد فيها املستخدمة والرموز عرضها وطريقة حمتواها حيث من وذلك، السابقة وخرباهتم،  واالجتماعية

 والدالالت. الرموز



8 

 أن تكون اقتصادية يف الوقت والتكلفة.-4
عندما يستخدم املعلم التقنية او الربجميات التعليمية فانه يسعى ايل توجيه الطالب للممارسة وابلتايل 

يف التوجيه واملتابعة. كذلك قد تتطلب عملية التعلم فإن ذلك يقلل من جهد املعلم ويكون دوره متمثال 
 الذهاب ايل مكان الظاهرة، لكن نالحظ أن التقنية نقلت الظاهرة ايل مكان التعلم ابقل جهد وأقل تكلفة.

 ان تنمي لدى املتعلمني التفكري أبنواعه املختلفة. -5
يل التأمل واملالحظة والتفكري العلمي مبا أن استخدام التقنية يثري احلواس لدى املتعلم، فهذا يدعوه ا

وتكوين اخلربات. فاستخدام التقنية عادة ما يثري اكثر من حاسة لدى املتعلم مما يدفعه ايل متابعة أحداث 
 التعلم واعمال العمليات الوسيطة اليت حتدث داخل العقل حىت يتمكن من فهم املوقف التعليمي.

 
 التعليم جمال يف للتكنولوجيا الدولية للجمعية التعليم تقنيات معايري●

 International Society for Technology in التعليم يف للتكنولوجيا الدولية اجلمعية لقد وضعت

Education (ISTE) جبودة التعليم مبا يتفق مع معايري اجلودة   لالرتقاءمنوذجا لتطبيق املعايري يف جمال التعليم  أ
 العاملية الشاملة.

 معايري تتعلق ابلطالباوال: 
 واالبتكار اإلبداع-1

 التقنية. ابستخدام املبتكرة والعمليات املنتجات وتطوير املعرفة، وبناء اإلبداعي، التفكري الطالب شرح
 : االتصال والتشارك -2

العمل  ذلك يف مبا املشرتك، والعمل التواصل من أجل والبيئات الرقمية الوسائط يستخدم الطالب
 اآلخرين. تعليم يف واملسامهة الفردية التعلم عملية لدعم عن بعد،اجلماعي 

 والطاقة املعلوماتية البحوث -3
 األدوات التقنية الرقمية جلمع وتقييم واستخدام املعلومات. الطالب يستخدم

 القرارات واختاذ املشكالت الناقد وحل التفكري -4
 املشكالت، حل املشاريع، وإدارة البحوث، وإجراء لتخطيط الناقد التفكري مهارات الطالب يستخدم  

 .املناسبة واملوارد الرقمية األدوات ابستخدام الواعية القرارات واختاذ
 : الرقمية املواطنة -5

 السلوكيات وممارسة ابلتقنية الصلة ذات واالجتماعية والثقافية اإلنسانية القضااي الطالب يفهم
 .واألخالقية والشرعية

 التقنية واملفاهيم العمليات-6
 . وعملياهتا ونظمها التكنولوجيا ملفاهيم صحيحا فهما يظهر الطالب  
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  ابملعلمني تتعلق اثنيا: معايري
 تيسري وحتفيز تعلم الطالب وابداعهم -1

معرفتهم مبادة التعلم وطرق التدريس واساليب العلم والتقنية لتيسري اخلربات اليت  املعلمون يستخدم
 .الطالب وابداعهم وابتكارهم يف كل من بيئات التعلم احلقيقية واالفرتاضيةحتسن من تعلم 

 ممارسات تعلم وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي وتطوير تصميم -2
يصمم املعلمون ويطورون ويقيمون خربات وجتارب التعلم احلقيقي، ويدجموهنا مع األدوات واملوارد 

تعلم احملتوى يف سياق واقعي، لتحسني املعرفة واملهارات واالجتاهات املعاصرة من اجل االستفادة القصو من 
 لدى الطالب.

 الرقمي تقدمي أمنوذج للعمل والتعليم يف العصر -3
 يظهر املعلمون املعرفة واملهارات وخطوات العمل اليت متثل املهنية املبدعة يف جمتمع عاملي ورقمي.

 ية الرقميةتشجيع وتقدمي أمنوذج املواطنة واملسؤول -4
 السلوك ويظهرون انشئة رقمية ثقافة يف قضااي ومسؤوليات اجملتمع احمللية والعاملية يفهم املعلمون

 .املهنية ممارساهتم يف واألخالقي القانوين
 النمو والقيادة املهنية يف املشاركة   -5

 يف القيادة ويظهرون ، احلياة املهنية ليكونوا منوذجا يف التعلم مدى ممارساهتم يستمر املعلمون يف تطوير
 عن طريق تشجيع االستخدام الفاعل ألدوات ومصادر التقنية الرقمية. ويف جمتمعهم املهين مدرستهم

 
 ابملسئولني تتعلق اثلثا: معايري

 قيادة ذات رؤية-1
وذلك من يقوم املديرون الرتبويون بتحفيز وقيادة وتنفيذ الرؤية املشرتكة لتحقيق الدمج الشامل للتقنية، 

 أجل تشجيع التحول اجليد يف مجيع أرجاء املؤسسة.
 ثقافة التعلم يف العصر الرقمي-2

ينشئ ويعزز وحيافظ مديرو املدارس على ثقافة تعلم فاعلة، توفر تعليما جادا وجاذاب وذا صلة جبميع 
 .ومن مجيع الفئات الطالب

 املهنية املمارسة يف التميز-3
ئة للتعلم املهين متكن املربني من تعزيز تعلم الطالب من خالل دمج التقنيات واملوارد يعزز املديرون الرتبويون بي

 الرقمية املعاصرة.
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 التحسني الشامل-4
يوفر املديرون الرتبويون قيادة وادارة مواكبة للعصر الرقمي يف سبيل حتسني مستمر للمؤسسة، وذلك من خالل 

 االستخدام الفاعل ملوارد التقنية.
 : الرقمية املواطنة -5

يصوغ املديرون الرتبويون وييسرون فهما للقضااي االجتماعية واالخالقية والقانونية واملسؤوليات املرتبطة 
 بثقافة رقمية متطورة.
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 اخلامتة
 التعليمية األهداف حتقيق يف كبري دور التعليمية العملية يف التعليم تقنيات الستخدام كان لقد

 التعليمية التقنيات ابختيار ترتبط عديدة اعتبارات منظم ولكن هناك منهجي أبسلوب تقدميها عند وخاصة
 لتقيق األهداف املرجوة لتطوير العملية التعليمية. اجليدة

 أجهزة من التطوير يلزم ما كل توافر فإذا ومعدات، أجهزة جمرد وليس فكر والتحديث والتطوير
 جيب الذى الفكر وهذا شيء، كل التعليم نقص فسيكتشف توظيفها، على يقوم من بفكر يُهتم ومل متقدمة،

 التعليمية. العملية منظومة يف من كل فكر يف يطور أن
وقد وفرت الدول ومنها اململكة العربية السعودية كل ما من شانه االرتقاء ابلعملية التعليمية ابستخدام 

استحداث اساليب وطرائق جديدة للتعلم تناسب العصر املعريف والتقين املتجدد  التقنيات احلديثة، مما نتج عنه
 .وختلق لنا جيال من املتعلمني قادرا على التعامل والسري قدما مع معطيات هذا العصر

 وكيفية توظيفها، وكيفية التعليم تقنيات وهذا يتطلب من القائمني على العملية التعليمية التعامل مع
املختلفة، وهذا ما  واستعداداهتم وقدراهتم طالبه حاجات مع تتمشى بطريقة وتصميمها التعليمية، فاملواق بناء

 تسعى اليه العديد من الدول يف تدريب كل من له صلة ابلعملية التعليمية على استخدام التقنيات التعليمية.
 

وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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