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ٍِرص اٌسضاؼخ
مشر ف

هدفت الدراسة الحالية الى قكيـ

ب ال عكلكجيا للرؼ العاشر ك الحادم مشر كالراع

ضكء المعايير العالمية لل عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـ س ISTEمف كجهة عظر المعلميف

كالمعلمات ف المدارس الح كمية ف مديعة عابلس  ،ك كعت ميعة الدراسة مف س 100معلمان كمعلمة
ممف يدرسكف
ضميف

ب ال عكلكجيا ف

المدارس الح كمية ف مديعة عابلس ،كأشارت الع ا ج الى اف درجة
مجاؿ ال عليـ اعت بيرة ملى جمية فقرات

ب ال عكلكجيا للمعايير العالمية لل عككجيا ف

االس ب اعة كملى الدرجة ال لية لمجاالت االس باعة ،اذ راكحت العسبة الم كية لالس جابة ملى فقرات
االس باعة ما بيفس %77-- %71,8كبم كسط حساب

مابيف س ، 3,85—3,59اما بالعسبة للدرجة

ال لية للمجاالت بلغت العسبة الم كية لالس جابة الى س %74,4كم كسط حساب

س ، 3,72بيعما ال

يكجد فركؽ ذات داللة بيف قديرات المعلميف ك قديرات المعلمات ال قكيمية عزل الى م غيرات الدراسة
سالجعس  ،كالمؤهؿ العلم  ،كال لرص اال اديم  ،كسعكات اللبرة ف ال دريس ،كمدد الدكرات ال دريبية
 ،كأكرت الدراسة باالس مرار ف

دريس

ب ال عكلكجيا للرفكؼ المذ كرة  ،مة االس مرار ب طكير

ال ب كمكا بة ال طكرات الم علقة بالمعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـس ، ISTEكمقد كرش
العمؿ كالدكرات ال دريبية ل عريؼ المعلميف بهذه بالمعايير .

الكممات المفتاحية :التقويم ،كتب التكنولوجيا ،المعايير العالمية لمتكنولوجيا في مجال التعميم(.)ISTE
Abstract
Evaluation of The Technology Textbooks For 10 th Grade 11th Grade
)and12th Grade in light of (ISTE
This study aimed to assess theTechnology Textbooks for 10 th Grade,11th
Grade and12th Grade in light of (ISTE) from Teachers’ Point of View at The
Governmental Schools at Nablus City., the sample consists of (100) teachers .The
results of the study show tha all the Evaluation Assessments are high .While there
were no statistical significance differences amongTeachers assessments due to
variables : Gender, Scientific qualification, Specialization,Experience in Education
and the number of Training Courses.The study recommended that the Ministry Of
Education in Palestine must continue using these text books at all the schools and
continue developing the Technology text books by relating the development of the
textbooks with International Standards of Technolo in Education(ISTE), and to
organize and held workshop and training courses that help the teachers to know more
about these standerds.
Key Words: Evaluation , Asess ,Technology Textbook, (ISTE) .
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مقدمة:

عد المعاهج الدراسية مف كسا ؿ ال ربية  ،لذا يعبغ دراس ها كفحرها كم ابع ها كمف رـ

قكيمها ،كلذا هعاؾ ضركرة بااله ماـ بإمداد معاهج ال عكلكجيا ف مدارسعا ملى أسػس ملمية
مكضكمية مف اجؿ مكا بة ال طكر العلم

كال عكلكج

كهذا يقة ملى ما ؽ ك ازرة ال ربية

كال عليـ الفلسطيعية المس كؿ االكؿ كابلير مف امداد هذه المعاهج للرفكؼ الدراسية المل لفة

ف ضكء المعايير العالمية لل عكلكجيا كال عليـ ال

يجب اف ضمعها معاهج ال عكلكجيا ال

درس ف المدارس الفلسطيعية .
ك قكيـ ال اب المدرس مملية ضركرية ،مليها ام بارات رالرة :أكلها :أف ال اب المدرس
أداة عليمية مهمة ،كهذه ابداة يعبغ أف

كف جيدة رالحة ف

يد المدرس كال لميذ ،كال قكيـ

كسيلة عريفعا بهذه الجكدة كالرالحية ،كراعيها :أف مملية يليؼ ال ب المدرسية مملية عافسية

ف

ال
رير مف البالد ا ف ،كذلؾ ع يجة ر ها حرة ف السكؽ ،أك لضكمها لقامدة المسابقة بد ن

مف ال ليؼ ،كلذلؾ اف البد مف مملية عقية ك رفية كال يار بيف هذه ال ب .كالسبيؿ إلى ذلؾ
هك مملية ال قكيـ .أما االم بار الرالث :فهك أف العرر الذم ععيش فيه مرر غير سرية،
كمرر قدـ كال غير كال قدـ يق ضياف ملى الدكاـ إمادة العظر ف

المل لفة ،كمراجع ها ك عديلها .كال اب المدرس

العملية ال عليمية بععاررها

مف أهـ هذه الععارر ،كمملية إمادة العظر

كالمراجعة كال عديؿ جزء أساس مف ال قكيـ .كال شؾ ف أف قييـ ال اب المدرس كالح ـ مليه،

كال عديؿ لبعض أج از ه كمراجع ه  ،ف ضكء ال طكرات االج مامية كال ربكية كالعلمية ،ؿ هذا
مسبكؽ ب يليفه يليفان رريعان ملى يد رفكة مف المل ريف ،يؤدم إلى حسيف ال اب ،كالعهكض
بمس كاه ،بؿ إعه ف ذا ه حسيف لل اب كالعهكض بمس كاه  .سمالكعه. 3885 ،

إف قييـ فعالية البرامج الدراسية كالح ـ ملػى رػالحي ها يع بػر مػف اإلضػافات الحديرػة إلػى

مسرح العملية ال ربكية ،إذ أف هعاؾ بعداف ر يسياف لعملية ال قكيـ هما:

قي ػػيـ حر ػػيؿ الطلب ػػة ك قي ػػيـ البػ ػرامج المدرسػ ػػية ،كه ػػذاف البع ػػداف يعم ػػالف مل ػػى ػػػكفير

المعلكمػػات ال ػ

لػػزـ لرػػعة الق ػ اررات ال ربكيػػة المل لفػػة ،لػػذلؾ أرػػبحت ممليػػة ال قػػكيـ ضػػركرية

كذلؾ لما قدمه مف معلكماتس سمارة كعلركف. 1989 ،
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التقويم في المغة:

الحداد ألمعكج بمععى ىم َّدله
"قكـ
ييعرؼ ال قكيـ بيعه ال عديؿ كال رحيح كعحف عقكؿ َّ :
ي
"قكـ ال اجر ألبضامة  ،بمععى
كرححه .ما أعه ال قدير كال رميف  ،ك ري انر ما عسمة قكلهـ َّ
َّ
قدرها كرمعها كأمطاها قيمة معيعة . .ما يعرؼ الدكسرمس 2111ال قكيـ  ،بيعه إردار الح ـ
ملى ش ء ما ،أك قدير قيمة معيعة له.

التقويم اصطبلحاً:

ضمف جمة معلكمات مف سمه معيعة ،رـ

ييعرؼ ال قكيـ بيعه لؾ العملية المعهجية ال
اس لداـ هذه المعلكمات ف إردار ح ـ ملى هذه السمة ف ضكء أهداؼ محددة سلفان لععرؼ
مدل فاي ها.

ما يعرؼ ال قكيـ بيعه مبارة مف مجهكد معظـ "رسػم " للح ػـ ملػى ظػاهرة عليميػة معيعػة

سالدكسرم 2111 ،

كيعػرؼ أيضػان بيعػه ممليػػة معظمػة لجمػة ك حليػؿ المعلكمػػات بغػرض حديػد درجػة حقيػػؽ

ابهداؼ ال ربكيػة كا لػاذ القػ اررات بشػيعها لمعالجػة جكاعػب الضػعؼ ك ػكفير العمػك السػليـ الم امػؿ
مف لالؿ إمادة عظيـ البي ة ال ربكية كار ار ها .سمكدة 1993،
كيرعب حديػد مفهػكـ ال قػكيـ ،كذلػؾ اللػ الؼ عراء البػاحريف ككجهػات عظػرهـ ،كرقافػا هـ كطريقػة

د ارسػ هـ لهػػذا المرػػطلح  ،بػػالرغـ مػف اف جميػػة ال عريفػػات السػػابقة الم علقػة بعمليػػة ال قيػػيـ مل لفػػة
كم ذبذبة إال أعها ضمف أربعة معارر ر يسية ه :

 .1كرؼ المكضكع الذم هك رهف ال
 .2الح ـ ملى قيم ه كجكد ه.
 .3ا لاذ القرار.

قييـ.سDescription

سJudegement

سDecision

.4ا لاذ اإلجراءات الالزمة إلرالح كسد

العقص.سAction

تعريف التكنولوجيا:

أمػا بالعسػػبة الػى لمػػة ال عكلكجيػا  ،فهػ

كه

عع ف لغ ها االرلية ؿ المعرفة كالعلكـ ال

( دروزه .)5991،

عريػب لل لمػػة االجعبيػػة

شرح يفية ممػؿ شػ ء مػا  .كمعػد رجمػة

لفظػػة عكلكجيػػا الػػى اللغػػة العربيػػة  ،كجػػد اف اقػػرب لمػػة لهػػا ف ػ المععػػى ه ػ
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كالمس لرجة مف فعػؿ سأ قػف  ،كال قعيػة مػا هػ إال مجمكمػة مػف االسػاليب كاللطػكات ال ػ

الى مع ج معيف  ،اك لدمة ب ؿ دقة كأماعة  .سمحمد ،كمبد العظيـ 2011 ،

ػؤدم

ما مرفت ال عكلكجيا بيعها ملـ االداء ال طبيق  ،كال قعية ،أم العلػـ الػذم يهػ ـ ب طبيػؽ العظريػات

كع ا ج البحكث ل طكير الحياة العمليةس سالـ . 2004،

ذلؾ مرفها اس ي ه كسرحاف س 2007بيعها ملـ المهػارة اك العلػـ الػذم يهػ ـ ب حسػيف االداء أرعػاء

ال طبيؽ العمل .

أمػػا الحيلػػة س 2007فيرػػؼ ال عكلكجيػػا باعهػػا ممليػػة كعػكا ج معػػا كال ػ

شػػمؿ ال طبيػػؽ العظػػام

للمعرفػػة العلميػػة ،أم طبيػػؽ العظريػػة لللػػركج بعػػا ج ممل ػ  ،كأيضػػاه االدكات كابجه ػزة كالم ػكاد

العا جة مف طبيؽ المعرفة العلميةسابك العكف. 2018 ،

مػػا مػػرؼ العلمػػاء ال عكلكجيػػا بيعهػػا عسػػؽ معرف ػ ي كسػػط بػػيف العلػػـ كالرػػعامة  ،كقػػد

يميؿ عحك العلـ حيعا أك عحػك الرػعامة حيعػا علػر ،كل عهػا بقػى فػ جميػة االحػكاؿ ملمػا أك عسػقا
معرفيػػا أك معظكمػػة م املػػة مػػف العلػػـ االسػػاس كالعلػػـ ال طبيق ػ كممليػػات االع ػػاج ،بهػػدؼ فايػػة
حاجػػات قا مػػة ك حسػػيف عكميػػة الحيػػاة فػ اطػػار قػػيـ مععكيػػة كألالقيػػة لارػػة ب ػػؿ مج مػػة حسػػب
اريله كعشي ه ك طكره .
سمحمد ،مبد العظيـ2011،
المعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ(: )ISTE

ع بر الجمعية الدكلية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ مرد ار مكركقا لل طكير المهع  ،ك كليد

المعرفة كالقيادة لالب ار ،كذلؾ مف لالؿ االس لداـ ال ؼء لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ ،لذلؾ
قامت الجمعية الدكلية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ ب طكير ك رميـ معايير لارة ب عكلكجيا

ال عليـ كال

شمؿ الطالب  ،كالمدرسيفسالمعلميف  ،كالمديريف ،كفيمايل

كضيح مكجز للمعايير

اللارة بالطالب كالمدرسيف ما بيع ها الجمعية الدكلية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ .س،2007
 ISTEكه

مايل :

اكال  :معايير ال عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ للطالب :ك ش مؿ هذه المعايير ملى االبداع

كاالب ار ،كاال راؿ كال شارؾ  ،كالبحكث كالطالقة المعلكما ية  ،كال ف ير العاقد كحؿ المش الت
كا لاذ الق اررات ،كالمكاطعة الرقمية  ،كالعمليات كالمفاهيـ الرقمية.

راعيا  :معايير ال عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ للمعلميف :ك ش مؿ هذه المعايير ملى يسير ك حفيز
علـ الطالب كابدامهـ ،رميـ ك طكير ممارسات علـ ك قييـ للطالب كا ب العرر الرقم ،
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ك قديـ اعمكذج للعمؿ كال عليـ ف العرر الرقم  ،شجية ك قديـ اعمكذج المكاطعة كالمسؤكلية
الرقمية ،كالمشار ة ف العمك كالقيادة المهعية  .س ابكالعكف 2018،
مشكمة الدراسة:

عحرر مش لة الدراسة بال عرؼ الى مدل ضميف

ب ال عكلكجيا للرفكؼ الرالرة

للمعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـس ISTEكهؿ كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد
مس كل الداللة س 0.05 ≤ αف

قديرات المعلميف ك قديرات المعلمات ال قكيمية عزل لم غيرات

العكع ،كالمؤهؿ العلم  ،كال لرص اال اديم  ،كسعكات اللبرة ف

ال دريس ،كمدد الدكرات

ال دريبية ؟
أىداف الدراسة  :هدفت الدراسة إلى شؼ الفركؽ ف

درجات قديرات المعلميف ك قديرات

المعلمات ال قكيمية بيف مجاالت ال قكيـ السبة ل ب ال عكلكجيا للرؼ العاشر كالحادم مش

كالراع

مشر ف

ضكء الم غيرات ال اليةس العكع  ،كالمؤهؿ العلم  ،كال لرص اب اديم ،

كسعكات اللبرة ف ال دريس ،كمدد الدكرات ال دريبية .
فرضيات الدراسة:

.1ال يكجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س 0.05 ≤ αبيف قديرات المعلميف
ك قديرات المعلمات ال قكيمية بيف مجاالت ال قكيـ السبة

ل ب ال عكلكجيا للرؼ العشر

كالرؼ الحادم مشر كالرؼ الراع مشر عزل لم غير العكع سذ ر  ،اعرى .

 .2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س 0.05 ≤ αبيف قديرات المعلميف
ك قديرات المعلمات ال قكيمية بيف مجاالت ال قكيـ السبة

ل ب ال عكلكجيا للرؼ العشر

كالرؼ الحادم مشر كالرؼ الراع مشر عزل لم غيرس المؤهؿ العلم

.

.3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س 0.05 ≤ αبيف قديرات المعلميف
ك قديرات المعلمات ال قكيمية بيف مجاالت ال قكيـ السبة

ل ب ال عكلكجيا للرؼ العشر

كالرؼ الحادم مشر كالرؼ الراع مشر عزل لم غيرس ال لرص اال اديم

.

.4ال يكجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س 0.05 ≤ αبيف قديرات المعلميف
ك قديرات المعلمات ال قكيمية بيف مجاالت ال قكيـ السبة

ل ب ال عكلكجيا للرؼ العشر

كالرؼ الحادم مشر كالرؼ الراع مشر عزل لم غيرس سعكات اللبرة ف ال دريس .
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.5ال يكجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س 0.05 ≤ αبيف قديرات المعلميف
ك قديرات المعلمات ال قكيمية بيف مجاالت ال قكيـ السبة

ل ب ال عكلكجيا للرؼ العشر

كالرؼ الحادم مشر كالرؼ الراع مشر عزل لم غيرس مدد الدكرات ال دريبية .
أىمية الدراسة:

عبة أهمية هذه الدراسة مف مكضكمه؛ حيث عاكلت قكيـ ب ال عكلكجيا للرؼ العاشر

ك الحادم مشر كالراع مشر ف ضكء المعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ س، ISTE
ك عد هذه الدراسة ام دادان للدراسات السابقة ال

قامت بدراسة قكيـ ك حليؿ ال ب كالمعاهج

المدرسية كال عمؽ بها ،ما أعها س هدؼ جمية معلم

كمعلمات ال عكلكجيا ف

المدارس

الح كمية ف مديعة عابلس ،كهذه مف اهـ ش ار ح المج مة ف فلسطيف ،كقد فيد هذه الدراسة ف

إرراء الم بات الفلسطيعية كالعربية بمكضكمات مف ال قكيـ ال ربكم ك ال عرؼ الى المعايير

العالمية لل عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـس ISTEكابراز اهمية العالقة مابيف ال عكلكجيا كال عليـ،

ما برز أهمية هذه الدراسة مف لالؿ ما يم ف أف كرؿ له مف مدلكالت عظرية كف رية،
كيم ف اف يس فيد مف ع ا جها العامليف ف مجاؿ امداد ك طكيرالمعاهج ب ال عكلكجيا المدرسية
ف ك ازرة ال ربية كال عليـ الفلسطيعية .
حدود الدراسة :

 الحدكد الزمعية  :أجريت الدراسة ف الفرؿ االكؿ مف العاـ الدراس س. 2020-2019
 الحدكد الم اعية:ج مية المدار الح كمية ف

مديعة عابلس ال

ش مؿ ملى

الرؼس. 12+11+10

 الحدكد ألبشرية  :جمية معلم ال عكلكجيا للرؼ العاشر ك الحادم مشر كالراع مشر.
مصطمحات الدراسة:

 ال قكيـ  :هك اردار ح ـ م

ملى مدل كافر كمدل ضميف

ب ال عكلكجيا للرؼ

العاشر كالحادم مشر كالراع مشر ف ضكء المعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ

)ISTE

مف قبؿ المعلمكف كالمعلمات ف المدارس الح كمية ف مديعة عابلس.

 ال قدير ال قكيم :

هك حريلة كمجمكمة اس جابات المشار يف ف

العاشر كالحادم مشر كالراع

الدراسة ال

مملية قكيـ

ب ال عكلكجيا للرؼ

مشر مف ميعة الدراسة كهـ سالمعلميف كالمعلمات ملى أداة

أمدها الباحث لهذا الغرض.
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ب ال عكلكجيا  :ه



ب ال عكلكجيا المقرر دريسها مف قبؿ ك ازرة ال ربية كال عليـ

الفلسطيعية ف المدارس الفلسطيعية للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع مشر ف

العاـ

س 2017/2016ف جمية المدارس ف فلسطيف.

 المعلمكف :هـ المعلمكف كالمعلمات الذيف َّ
يدرسكف مادة ال عكلكجيا ف المدارس الح كمية ف
فلسطيف للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع مشر.
المعايير  :ه مجمكمة مف المكارفات ال


،كال

عبر مف مس كل اداء معيف اك ع اج علـ

رغب الك ازرة اك المؤسسة اك الجهة المععية بمكضكع ما أف يرؿ اليها طالبها اك

افرادها  ،بحيث ؤلذ بعيف االم بار لرا ص الطالب أك االفراد كالمج مة الذم يع مكف
اليه.س جي اكم . 2018،
 المعايير العالمية لل عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـس : ISTEكه

ككضعها مف قبؿ الجمعية الدكلية لل عكلكجيا ف
ك كجيه المعلميف،الس لداـ اساليب ملمية ف

المعايير ال

ـ حديدها

مجاؿ ال عليـ س ISTEلرياغة المعاهج،

دريس مادة ال عكلكجيا مف اجؿ عليـ فعاؿ ف

مرر ال عكلكجيا كهذه المعايير شمؿ ؿ مف الطالب،كالمعلميف ،كالمشرفيف ،كمدرس
الحاسكب ،كالمدربيف لمسامد هـ ف حؿ مش ال هـ س أبك العكف. 2018 ،
 الد ارسات السابقة:
اوال  :الدراسات العربية :
دراسة ابو العون ( )2018هدفت إل
فلسطيف ف

قكيـ مح كل معهاج ال عكلكجيا للمرحلة ابساسية ف

ضكء المعايير العالمية لل عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـس  ، ISTEكذلؾ مف لالؿ

ال شؼ مف مدل كافر المعايير العالمية  ISTEف معهاج ال عكلكجيا للمرحلة ابساسية ، .ك
مرلت ميعة الدراسة ف

 ،كالمطبقة ف

ب ال عكلكجيا للمرحلة ابساسية الرفكؼ ال اسة  -العاشر ابساس

فلسطيف للعاـ الدراس

س 2017-2016للفرليف ابكؿ كالراع

بكاقة

ابييف

دراسييف  ،كاس لدمت الباحرة ل حقيؽ أهداؼ الدراسة أداة حليؿ مح كل مف المعايير الدكلية
 ،ISTEكاس باعة لمعرفة درجة ممارسة معلم
ال عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـ  ISTEف

الدراسة إلى أف درجة ممارسة معلم

ال عكلكجيا للرفيف ال اسة كالعاشر لمعايير

دريس مح كل معهاج ال عكلكجيا .كرلت ع ا ج

ال عكلكجيا للرؼ ال اسة ملى محاكر االداة راكحت

بعسبة م كية ما بيفس %6.86الى س %29.22ما اظهرت الع ا ج أف درجة ممارسة معلم
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ال عكلكجيا للرؼ العاشر ملى محاكر االداة راكحت بعسبة م كية ما بيف س%8.07

الىس %29.52كهذه عسبة معلفضة .

اب ال عكلكجيا للرؼ العاشر ف ضكء

وقد قام جيتاوي( )2018بدراسة هدفت إلى حليؿ

معايير ال عكر ال عكلكج س STLللرابطة الدكلية لل ربية ال عكلكجية س ITEAمف لالؿ االجابة
اب ال عكلكجيا للرؼ العاشر لمعايير ال عكر

مف السؤاؿ الر يس اال  :ما مدل ضميف

ال عكلكج س STLللرابطة الدكلية لل ربية ال عكلكجية س ITEA؟،اس لدمت أداة حليؿ المح كل،
كقامت ب رجمة قا مة معايير ال عكر ال عكلكج للرابطة الدكلية لل ربية ال عكلكجية حيث ضمعت
لمسة محاكر ملى العحك ال ال  :طبيعة ال عكلكجيا ،كال عكلكجيا كالمج مة ،كال رميـ ،كقدرات
العالـ ال عكلكج  ،كالعالـ المرمـ سابعظمة ال عكلكجية .كأظهرت ع ا ج الدراسة أف العسبة

ال لية ل حؽ المعايير ف المحاكر

ؿ بلغت س %73كه عسبة مالية.

أما دراسة يوسف ( )2017هدفت إلى معرفة مدل كافر معايير االس عارة ال عكلكجية سSTL

للرابطة الدكلية لل ربية ال عكلكجية س ITEAف

ب ال عكلكجيا القديمة كالجديدة للرفيف

اللامس كالسادس ابساسييف ف فلسطيف مف لالؿ حليؿ مح كل هذه ال ب ،كل حقيؽ أهداؼ
الدراسة ا بعت الباحرة المعهج الكرف

ال حليل

ك حديدان أسلكب حليؿ المح كل ،حيث

اس لدمت أداة بطاقة حليؿ المح كل ل ب ال عكلكجيا  ،ك ـ اس لداـ أداة المقابلة مة إرعيف مف
مؤلف معهاج ال عكلكجيا الفلسطيع كأربعة مف مدرس المعهاج .ك كرلت الباحرة ف دراس ها

إلى اف درجة ال حقؽ للمعايير بش ؿ أ بر ف

ب ال عكلكجيا الجديدة .

كقد أجرل منصور( )2016دراسة هدفت إلى قكيـ معهاج ال عكلكجيا المطكر للرؼ السابة

ابساس

مف كجهات عظر المعلميف كالمطكريف له ف

مدارس محافظة جعيف  ،حيث قامت

بإمداد اس باعة باالم ماد ملى المعايير العالمية لكالية أكهايك ابمري ية  ،ما اس لدمت الباحرة
المعهج العكم مف لالؿ إجراء مقابلة شبه مقععة  ،لمعرفة عراء بعض العامليف ف ك ازرة ال ربية
كال عليـ كبعض مف مؤلف

معهاج ال عكلكجيا حكؿ معهاج ال عكلكجيا المطكر للرؼ السابة

ابساس  .ك كعت االس باعة مف س 60فقرة  ،مكزمة ملىس  7محاكر ر يسة .ك كف مج مة
الدراسة مفس 80معلما كمعلمة .أما ميعة الدراسة ،ف كعت مف جمية معلم ال عكلكجيا للرؼ
معلما ،ك ـ أجراء مقابلة مةس  8مف المؤلفيف
السابة ابساس  ،حيث بلغت ميعة الدراسةس61
ن
كالعامليف ف ك ازرة ال ربية كال عليـ .كأظهرت ع ا ج الدراسة أف الدرجة ال لية ل قكيـ المعلميف
لمعهاج ال عكلكجيا المطكر للرؼ السابة ابساس
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س  ، 3.72بيعما ال كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س 0.05=αف درجة
قكيـ معلم

ال عكلكجيا لمعهاج ال عكلكجيا المطكر للرؼ السابة ابساس

العكع االج مام

ال دريبية.

 ،كال لرص اال اديم

 ،كسعكات اللبرة ف

عزل لم غيرات

ال دريس  ،كمدد الدكرات

في حين جاءت دراسة عوض  ،منير وبرغوث  ،محمود ( )2016لل شؼ مف درجة ضميف
ف

اب ال عكلكجيا الجديد للرؼ اللامس ابساس

فلسطيف للمعايير الدكلية لل عكر

ال عكلكج  ،كل حقيؽ أهداؼ الدراسة قاـ الباحراف باس لداـ بطاقة حليؿ المح كل لقا مة معايير
ال عكر ال عكلكج  ،حيث ضمعت ف لمسة محاكر اش ملت ملى س 78معيا انر  ،كقد كرلت

ع ا ج الدراسة إلى أف ،درجة ضمف اب ال عكلكجيا الجديد للرؼ اللامس ابساس بفلسطيف
للمعايير الدكلية لل عكر ال عكلكج ملى مس كل ابداة
ملى مس كل ابداة لؿ  ،ما ضمف

بفلسطيف للمعايير الدكلية لل عكر ال عكلكج

ؿ هك س %79.32ك قدر بدرجة بيرة

اب ال عكلكجيا الجديد للرؼ اللامس ابساس

المحاكر اللمسة بدرجة بيرة جدا كبعسبة

ف

س. %100
أما دراسة عابد (  )2016هدفت إلى طكير معاهج ال عكلكجيا بمرحلة ال عليـ ابساس
بفلسطيف ف

ضكء معايير رميـ ال عليـ اإلل ركع

عحكها  .كقد اس لدـ الباحث المعهج الكرف

ف

ك عمية ال حريؿ ك ا جاهات ال الميذ

مرحلة الدراسة ل الميذ الرؼ الرامف  ،ك

المعهج شبه جريب ل عفيذ المعالجة ملى ميعة البحث ك كعت ميعة البحث ابساسية مف س76
لميذة مف الرؼ السابة ك س66

لميذة مف الميذ الرؼ الرامف ك كرلت ع ا ج الدراسة إلى

أف معهاج ال عكلكجيا المطكر للرؼ الرامف ي رؼ بالفاملية ف

عمية حريؿ الميذ الرؼ

الرامف ك سامد ال الميذ ملى عمية بعض المهارات الحاسكبية  ،ككفرت دركس المعهاج المطكر
اإلل ركع المادة الدراسية بيسلكب يكفر اه ماما لارا ب ؿ لميذ  ،بعا لقد ار ه  ،كاس عدادا ه ،
كمس كاه ال عليم كالذم بدكره كلد لديهـ ا جاها إيجابية.
ففي دراسة السيد ( )2015هدفت إلى رميـ قا مة معايير ال عكر الحاسكب
كاس لدامها ف
قبؿ الجامع

كالمعلكما

،

حديد مس كل لبية مح كل ب الحاسكب ك عكلكجيا المعلكمات بمراحؿ ال عليـ

ف

مرر كالسعكدية كالبحريف كال كيت لهذه المعايير .ك ـ ال يار ميعة البحث

بطريقة قردية حيث شملت ميعة حليؿ المح كل جمية
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الرفكؼ المراحؿ  :االب دا ية كاإلمدادية كالراعكية بالدكؿ ابربة كبلغ مددها س48

كأظهرت ع ا ج الدراسة أف عسبة كافر ك حقؽ مؤشرات ال عكر ال عكلكج
الحاسكب ك عكلكجيا المعلكمات لـ رؿ ف

ف

مح كل

ابا.

ب

مف رفكؼ الدكؿ االربة سمرر كالسعكديه

كالبحريف كال كيت الى العسبة المع مدة ف البحث حد ادعى ل حقؽ معايير اا عكر ال عكلكج

كه س. %75
وقام النحال ( )2012بدراسة هدفت إلى قكيـ مقرر عكلكجيا المعلكمات للمرحلة الراعكية حيث
طكرت قا مة معايير ه ـ بجكدة المقررات كعت هذه القا مة ف ريغ ها العها ية مف س85
معيار
ا

مكزمة ملى أربعة مجاالت كه  :سابهداؼ ال عليمية ،المح كل ال عليم  ،ابعشطة

ال عليمية ال علمية ،ال قكيـ للرؼ الحادم مشر ك الرؼ الراع مشر ك كرلت الدراسة إلى
أف مجاؿ ابهداؼ ال عليمة حرؿ ملى عسبة كافر س. %68.26ك أف مجاؿ المح كل ال عليم

لرؿ ملى عسبة كافر س %62.77ف حيف أف مجاؿ ابعشطة ال عليمة حرؿ ملى عسبة
كافر س. %65.78

أما دراسة الحناوي(  )2010هدفت إلى إبراز دكر
طلبة الرؼ الراع

مشر ف

اب

عكلكجيا المعلكمات المقرر ملى

إ ساب الطلبة بعض المعايير العالمية ل عكلكجيا المعلكمات .

كل حقيؽ أهداؼ الدراسة قاـ الباحث باس لداـ المعهج الكرف ال حليل  ،رـ قاـ الباحث ب رجمة

كامداد قا مة بالمعايير العالمية س  (ISTEمف إمداد الجمعية الدكلية ل عكلكجيا ال عليـ حيث
معيار مكزمة ملى س 6محاكر بكاقة س 4معايير
نا
كعت القا مة ف ريغ ها العها ية مف س24

ل ؿ محكر  .ـ حليؿ مقرر

عكلكجيا المعلكمات ف

المعلكمات  .كأظهرت ع ا ج الدراسة أف حليؿ مقرر

ضكء المعايير العالمية ل عكلكجيا

عكلكجيا المعلكمات ف

ضكء المعايير

العالمية ل ل عكلكجيا  ،يشير الى مدـ كازف العسب الم كية ل رار محاكر عكلكجيا المعلكمات ،
ما بيف كجكد فركؽ ذات داللة إحرا ية ف

مس كل ا ساب الطلبة للمعايير العالمية

ل عكلكجيا المعلكمات عزم إلى م غير الجعس  ،كلرالح اإلعاث  ،ك ذلؾ إلى ال لرص

العلم  ،كلرالح الفرع العلم .

وقد أجرى عدس  ،وآخرون (  )2009دراسة هدفت إلى إجراء قكيـ شامؿ لمعهاج ال عكلكجيا
ف

المرحل يف ابساسية كالراعكية س . 12-5كل حقيؽ هدؼ الدراسة ـ ام ماد معهج البحث

العكم

كال م

 ،إذ اس لدمت أدكات قكيـ م عكمة شملت إطا ار ل حليؿ المح كل سال ب

كاللطكط العريضة  ،كاس باعة مكجهه للمعلميف لل عرؼ ملى معيقات عفيذ المعهاج مف كجهة
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عظرهـ بعت بمالحظة رفية كمقابلة للمعلميف كالطلبة ،

كعت ميعة الدراسة مف جمية

ب

معلما كمعلمة ،
ال عكلكجيا مف س 12-5ككريقة اللطكط العريضة  ،إضافة إلى س 134
ن
طالبا كطالبة .كاسفرت ع ا ج الدراسة الى أف
كميعة معقكدية مف الطلبة ضمت س3906
ن
اللطكط العريضة لمعهاج ال عكلكجيا لـ ضمف كلـ ع س المعايير العالمية لل عكير
ال عكلكج .
ففي دراسة عياد وأبو جحجوح ( )2008هدفت ال عرؼ إلى عسبة كافر معايير االس عارة
ال عكلكجية ابمري ية الم ضمعة ف

اب

ال عكلكجيا للرفيف اللامس كالسادس ابساسييف

كذلؾ مف كجهة عظر المعلميف .كقاـ الباحراف باس لداـ المعهج الكرف  ،إذ ـ رجمة كامداد

قا مة معايير االس عارة ال عكلكجية ابمري ية ،كمف رـ إمداد اس باعه بالمعايير لل عرؼ إلى مدل
ال عكلكجيا للرفيف اللامس كالسادس مف كجهة عظر س46

كافر هذه المعايير ف

اب

المعايير بش ؿ ماـ ف

اب اللامسس %57.3بيعما بلغت عسبة كافر المعايير بش ؿ ماـ

معلما كمعلمة ،ـ ال يارهـ مشكا نيا ،كأظهرت ع ا ج الدراسة اعلفاض كافر معايير االس عارة
اب ال عكلكجيا للرفيف اللامس كالسادس ابساسييف ،إذ بلغت عسبة كافر
ال عكلكجية ف

ف

اب السادس س. %66.8

ثانيا  :الدراسات االجنبية :
دراسة ايريسن وقورولتي وبل ديك )) Erisen, Gurulti and Bildik, 2018هدفت إلى
اس قراء عراء معلم

عكلكجيا المعلكمات حكؿ ال عكر ال عكلكج  ،كأهمي ها ،كعرارها اإليجابية

ف المس قبؿ ،ك يؼ يم ف الحركؿ مليها بش ؿ أفضؿ مف لالؿ ال عليـ ،كقد أجريت الدراسة

ملى ميعة مف معلم كمعلمات

عكلكجيا المعلكمات ف اسطعبكؿ ،ك ـ اس لداـ المقابلة يداة

للدراسة ،كأشارت الع ا ج إلى ي يد المعلميف أف عطاؽ ال عكر ال عكلكج

يل لؼ المس لدم

ال عكلكجيا اليكمية كالمهعييف بالعسبة للمس لدميف اليكمييف ،ما أشاركا إلى أهمية ال عكر
ال عكلكج لمج مة اليكـ الذم ي ـ ش يله مف لالؿ ال حكالت ال عكلكجية ،كأف ي كف لدل ؿ

شلص مهارات أساسية للعمؿ كالمعيشة كال علـ كالمشار ة الجمامية ،كأف ي كعكا م علميف
عكلكجيا لضماف سالم هـ كاس لداـ ال عكلكجيا بفاملية.
ففي دراسة كون ( )Kwon، 2017هدفت إلى طكير ال عكر ال عكلكج

لمعلم

المدارس

االب دا ية قبؿ اللدمة كالى اع قاؿ المكاقؼ ال عليمية ف المدارس إلى عليـ ال عكلكجيا مف لالؿ
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إجراء دكرة مهيدية ؤ د ملى طكير المعرفة ال عكلكجية ،كمف أجؿ حقيؽ ذلؾ ـ طكير
ال عليـ الفع العمل ي كف مف ال حضير كال طكير كال حسيف ،ك ـ عفيذ

برعامج س ESTEف

كريا الجعكبية  ،ك ـ إجراء ال بار قبل

البرعامج ملى س 127معلمة لمدة س 7أسابية ف

كبعدم للمشار يف  ،ك كرلت الع ا ج إلى كجكد رؤل مفيدة حكؿ طكير المعلميف ك عفيذ عليـ

ال عكلكجيا ف المدارس.
وفي دراسة قام بيا باسكت وفانز () Baskette & Fanz, 2016هدفت ال عرؼ إلى أرر
دراسة مقرر إجبارم ف

ال عكلكجيا س STEM110Tي ضمف مكضكمات مش ر ة مف

ال عكلكجيا كالعلكـ كالهعدسية كالرياضيات كرمـ كفؽ معايير ال عكر ال عكلكج

ف

حقيؽ

ال عكر ال عكلكج لدل الطلبة الجامعييف ف جامعةس أكلد دكمعيكعا ابمري ية  ،كاس لدـ المعهج

المسح

ك طبقت أداة

كف مف أس لة علؽ بال عكلكجيا كمح كل المقرر ـ طرحها ملی

الطلبة المسجليف ف المقرر كمددهـ س 230طالبا كطالبة  ،كقد كرلت ع ا ج الدراسة إلى أف

حسف فهـ الطلبة عحك المفهكـ العاـ لل عكلكجيا كقدر هـ ملى رياغة مفهكـ امؿ لها كزيادة

اه مامهـ كميكلهـ عحكها كاق عامهـ ضركرة عليـ ال عكلكجيا ف

المرحلة الراعكية بال امؿ مة

مجاالت المعرفة ابلرل.
وقد أجرى مايكل ( )Michael، 2015دراسة هدفت إلى قياس العكامؿ المؤررة ملى طلبة
المدارس الراعكية ف

كاليةس ركد عيالعد لمحك ابمية ال عكلكجية  ،ك كعت ميعة الدراسة مف

س 90طالبا كطالبة مف طلبة المدارس الراعكية ف سركد عيالعد  ،كل حقيؽ الغرض اس لدـ
الباحث أداة ال بار قييـ محك ابمية ال عكلكجية  ،ما اس لدـ معايير محك ابمية ال عكلكجية

ال

أمد ها الرابطة الدكلية ل عكلكجيا ال عليـ  ،كأظهرت الع ا ج مف مدـ المساكاة بيف الجعسيف

ف مجاؿ محك ابمية.
وقام سكوفامر وريد ( )Skophammer & Reed ، 2014بدراسة هدفت ال عرؼ إلى
أم مدل اعت دكرات محك ابمية ال عكلكجية مطلكبة للمعلميف ف

حيث اس لدـ الباحراف المعهج الكرف

ال حليل

مرحلة ما قبؿ اللدمة ،

 ،كقاما ب حليؿ ميعة مف البرامج ال عليمية

للرفكؼ مف سالركضة 12-ـ ال يارها مشكا ية كال

بلغ مددها س 248برعامج عليمية ف

ال لررات المل لفة  ،ك شفت ع ا ج الدراسة أف دكرات محك ابمية ال عكلكجية قد ار بطت
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ب لررات دكف ألرل كأف القليؿ مف المعلميف قد عرضكا لدكرات محك ابمية ال عكلكجية ف
مرحلة ما قبؿ اللدمة.
وقد أجرى لويس ( ) Lewis , 2013بدراسة هدفت حديد إلى أم مدل ي م ف مدرسك
المس قبؿ مف جامعة كالية س أريزكعا مف حديد المعايير الكطعية ل عليـ ال عكلكجيا ،كل حقيؽ

هدؼ الدراسة اس لدـ الباحث طريقة الدراسة المل لطة لجمة المعلكمات مف المسح اإلل ركع ،
كمقابالت فردية مة الطالب كأمضاء الهي ة ال دريسية ك أإلدارييف  ،ك حليؿ بهداؼ المعهاج

المس لدـ ف برعامج ال دريس ف جامعة كالية أريزكعا .هذه البياعات ـ حليلها مف أجؿ حديد

العالقة بيف المدرسيف المس قبلييف  ،كالمعايير الكطعية ل عليـ ال عكلكجيا  ،ك اعت ع ا ج هذه
ال حليال ت بيف أف مدرس المس قبؿ يم ل كف الحد ابدعى مف الكم ف المعايير الكطعية ل عليـ
ال عكلكجيا  ،كأف هؤالء المدرسيف بإم اعهـ اس لداـ المهارات ال عكلكجية حيعما يطلب معهـ

ذلؾ .
أما دراسة ىابارد ( )Hubbard, 2009هدفت إلى حديد ركرات اإلدارة العامة لمدارس

المرلث الذهب ف كاليةس مسيسيب
كالم غيرات الديمكغرافية ال
ك اعت الم غيرات ال

عحك فعالية ال عكلكجيا ك فاي ها ف المعاهج كطرؽ ال دريس

قد ؤرر ملى لؾ ال ركرات ،ك شملت العيعة س 56

مدرسة،

مت دراس ها شاملة ل ركرات مديرم المدارس العامة عحك فعالية

ال عكلكجيا ف المعاهج كطرؽ ال دريس  ،كعحك فاءة ال عكلكجيا ف المعاهج كطرؽ ال دريس ،
كالم غيرات الديمكغرافية مرؿ العرؽ  ،كالعمر ،كمدد سعكات اللبرة لمسؤكل

المدرسة  ،كالمس كل ال عليم

لمسؤكل

المدارس ،كمكقة

المدارس  ،كالجعس  ،كمس كل المدارس ساالب دا ية،

الم كسطة ،أك الراعكية  ،كحجـ المدرسة  ،كحجـ هي ة ال دريس  ،كمكقة المسؤكؿ ف

العمؿ

المدارس لجمة

بياعا إلى مسؤكل
سمدير أك مسامد مدير المدرسة  .ـ إرساؿ س  36اس ن
البياعات مف رك ار هـ  ،كأظهرت الع ا ج ال يكجد فركؽ ذات داللة إحرا ية بيف ركرات

مديرم المدارس عحك فعالية ال عكلكجيا أك عحك فاءة ال عكلكجيا كالم غيرات الديمكغرافية  ،كال

يكجد مالقة ذات داللة إحرا ية بيف ركرات االدارييف كمشرف
جاه فعالية ال عكلكجيا.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة :

 مف حيث هدؼ الدراسة :

ي ضح مف لالؿ مرض الدراسات السابقة  ،أعها عاكلت مكضكع قكيـ ك طكير ك حليؿ
محعكل

ب ال عكلكجيا باالم ماد ملى المعايير العالمية المل لفة ،عجد اف بعض البالحريف

ام مد ملى معايير ال عكر ال عكلكج س (STLللرابطة الدكلية لل ربية ال عكلكجية س، ITEA
كالبعض ام مد ملى معايير ال عكر ال عكلكج س ، (STLكالبعض ام مد ملى المعايير العالمية
لل عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـس ISTEبيعما عجد البعض االلر ام مد ملى الجكدة ك الرقافة

الحاسكبية كالمعايير العالمية لكاليةس اكهايك االمري ية كلقد ا فقت هذه الدراسة مة الدراسات ال
عاكلت مكضكع ال قكيـ ف ضكء المعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـس ISTEالصادرة
عن الجمعية الدولية لمتكنولوجيا في مجال التعميمس. ITEA


مف حيث معهج الدراسة :

لقد ا فقت معظـ الدراسات السابقة ف اس لداـ المعهج الكرف ال حليل  ،حيث اس لدمت هذه

الدراسة المعهج الكرف ال حليل كالمعهج البعا
ف

دراس هامابيف المعهج الكرف

ال حليل

 ،ذلؾ دراسة معركر س 2016جمعت االحرة

كالمعهج العكم

مف لالؿ اس لداـ المقابلة شبه

المقععة ،كلقد ا فقت هذه الدراسة مة الدراسات السابقة باس لداـ عفس المعهج الذم اس لدم ه

معظـ الدراسات السابقة كهك المعهج الكرف ال حليل .
 مف حيث ميعة الدراسة:

ي ضح مف لالؿ اس عراض الدراسات السابقة اف هعاؾ ال الؼ ف الدراسات مف عاحية ال يار
مج مة كميعة الدراسة بحيث عجد البعض قاـ بال يار حليؿ االدبيات عيعة دراسة ،كالبعض

االلر يل ار الطالب كالطالبات  ،كالمعلمكف كالمعلمات  ،كالمطكريف ،المؤلفيف .كلقد ا فقت
هذه الدراسة مة الدراسات السابقة بال يار مج مة كميعة الدراسة مف المعلميف كالمعلمات كهذا

ي شابه مة معظـ الدراسات السابقة ال


مف حيث ادكات الدراسة :

لقد عكمت االدكات المس لدمة ف

ال ارت مج مة الدراسة بعفس هذه الطريقة .

الدراسات السابقة معها اف ادكات

كاس مارات حليؿ

المح كل ،كمعها رجمة المعايير العالمية  ،كمعهاالمقابالت  ،كمعها االس باعات  ،حيث شابهت

هذه الدراسة مة معظـ الدراسات السابقة ال

ام مدت االس باعة اداة للدراسة .
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* مف حيث الع ا ج :
عجد اف ع ا ج هذه الدراسة شابهت مة ع ا ج دراسة

ؿ مف  :جي اكمس2018

ك

يكسؼس 2017كمعركر س 2016كمكضس 2016بيعما ال لفت ع ا ج هذه الدراسة مة ع ا ج
ؿ مف:ابك العكف س 2018كالسيدس 2015كالحعاكم س 2010ك مدس س 2009كمياد

دراسة

كابك جحجكحس ، 2008كهذا ما يميز هذه الدراسة مف الدراسات السابقة ،اذ أس فادت الدراسة
الحالية مف الدراسات السابقة ،معها ملى سبيؿ المراؿ ال الحرر :اإلطار العظرم كالرجكع إلى
الدراسات ابرلية ف المكضكع ،كف

ي يد أهمي ها ،ك حديد مش لة الدراسة كرياغ ها كاإلفادة
إمداد ابداة أيضان ك فسير الع ا ج .فضالن مف أف

مف معهجية بعض الدراسات السابقة .كف

بعض هذه الدراسات ع بر معطلق نا لهذه الدراسة كهذا ما يميز الدراسة الحالية مف الدراسات
السابقة حيث ـ ار ار ها كرفدها بركافد م عكمه مف حيث االدب ال ربكم كالمعهجية كاالدكات ك

مرض الع ا ج ك فسيرها .
المنيجية واإلجراءات:
منيج الدراسة:

قاـ الباحث بإ باع المعهج الكرف

المعهج الذم يه ـ بالظاهرة ما ه

ف

ال حليل

لمالءم ه بغراض هذه الدراسة  ،كهك

الكاقة ،كيعمؿ ملى كرفها  ،ك حليلها  ،كربطها

بالظكاهر ابلرل  ،حيث ام مد الباحث ملى مرادر المعلكمات ذات الرلة بمكضكع الدراسة ،
ك حليل ها  ،كرـ جمية البياعات مف طريؽ االس باعة  ،ال
كالدراسات السابقة.

مجتمع الدراسة وعينتيا:

كف مج مة الدراسة مف جمية معلم

مشر ف
الدراسة

المدارس الح كمية ف
عيعة للدراسة حيت

ـ طكيرها بعاء ملى اإلطار العظرم

كمعلمات الرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع

مديعة عابلس ،حيث قاـ الباحث بال يار جمية افراد مج مة

كعت ميعة الدراسة مف س 100معلما كمعلمة ممف يدرسكف

الرفكؼ المذ كرة  ،كفيما يل كرؼ للرا ص ميعة الدراسة حسب م غي ار ها:
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يوضح جدول(  :( 1توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا المستقمة
المتغير

التصنيف

النوع
المؤىل العممي

التخصص

سنوات الخبرة

الدورات التدريبية

التكرار

النسبة المئوية %

ذكور

50

50.0

أناث

50

50.0

بكالوريوس فأقل

88

88.0

ماجستير فأعمى

12

12.0

تكنولوجيا المعمومات

21

21.0

تربية تكنولوجية

11

11.0

عمم الحاسوب

33

33.0

تخصص آخر

35

35.0

أقل من  5سنوات

8

8.0

من  10-5سنوات

35

35.0

أكثر من  10سنوات

57

57.0

أقل من  3دورات

23

23.0

من  5-3دورات

33

33.0

اكثر من  5دورات

44

44.0

100

المجموع

100.0

أداة الدراسة :ا بعت الدراسة اللطكات اإلج ار ية ا ية ف بعاء االس باعة كرياغة
مبا ار ها:

 .1االطالع ملى ابدبيات مف ال ب  ،كرسا ؿ جامعية  ،كمللرات اببحاث الم لررة ف
مجاؿ ال قكيـ بش ؿ ماـ ك قكيـ ال ب كالمعاهج بش ؿ لاص  ،مف أجؿ بعاء االس باعة .
 .2بعى الباحث اس باعة معركرس 2016حيث قاـ ب طكيرها كذلؾ لمعاسب ها الغراض هذه
الدراسة .

 .3ػ ػ ػػـ الحر ػ ػ ػػكؿ مل ػ ػ ػػى ا لمكافق ػ ػ ػػة الالزم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف ك ازرة ال ربي ػ ػ ػػة كال عل ػ ػ ػػيـ الفلس ػ ػ ػػطيعية ب ػ ػ ػػاريخ
2019/12/12ـ كذلػػؾ مػػف اجػػؿ السػػماح بالػػدلكؿ ال ػى المػػدارس الح كميػػة مػػف اجػػؿ كزيػػة
اداة الدراسةساالس ػ باعة ملى معلم ػ كمعلمػػات ال عكلكجيػػا ف ػ المػػدارس الح كميػػة ف ػ مديعػػة

عابلس كالبالغ مددهـ س 100معلما كمعلمة مكزميف ملى س 82مدرسة ح كمية فػ مديعػة
456

جقىيم كتب التكىىلىجيا للطف العاشس و الحادي عشس والثاوي عشس في ضىء املعاًير العامليت للتكىىلىجيا في مجال التعليم ()ISTE

.عػابلس ضػػـ الرػػؼ العاشػر كالحػػادم مشػػر كالرػاع مشػػر حيػػث قػاـ الباحػػث بعفسػػه ب كزيػػة
االس باعات ملى المعلميف ف المدارس.
 .4قاـ الباحث ب قسيـ االس باعة إلى قسميف :القسـ ابكؿ :يح كم ملى البياعات الشلرية
للمس جيب؛ كه  :العكع ،كالمؤهؿ العلم  ،كال لرص اال اديم  ،كسعكات اللبرة ف

ال دريس ،كمدد الدكرات ال دريبية.أما القسـ الراع  :ي ضمف مجمكمة مف العبارات ال

درجة ضميف ب ال عكلكجيا للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع مشر للمعايير

قيس

العالمية لمتكنولوجيا في مجال التعميمس ISTEمف كجهة عظر المعلميف كالمعلمات  ،ك

كعت االس باعة مف س 60مبارة  ،مكزمة ملى سبة مجاالت كه  :طبيعة ال عكلكجيا ،

كال عكلكجيا كالمج مة ك طبيقات االع اج ،ك ال عكلكجيا ك قعيات اال راؿ ،ك ال عكلكجيا

كالرقافة المعلكما ية ،كال رميـ  ،كالعالـ المرمـ .

 .5قاـ الباحث بكضة مقياس قدير م درج أماـ ؿ مبارة مف مبارات أداة ألدراسة مف اجؿ

حديد درجة ضمف ال ب ل ؿ معيار كمف اجؿ فسير ع ا ج الدراسة بحيث اح كل المقياس

ملى لمسة مس كيات كه ملى العحك ا
بيرة جدا

5

:

بيرة م كسطة قليلة قليلة جدا

4

2

3

1

صدق األداة:

ك ـ ال حقؽ مف ردؽ ابداة مف طريؽ مرضها ملى مجمكمة مف المح ميف ذكم االل راص
كاللبرة ف مجاؿ العلكـ ال ربكية كطلب معهـ إبداء الرأم حكؿ رالحية مبارات االس باعة كذلؾ
مف اجؿ ال عديؿ كاق راح مبارات جديدة ل طكير ابداة بحيث اربحت عاسب مكضكع الدراسة .

ثبات األداة:
اس لدا ـ الباحث طريقة اال ساؽ الدالل مف أجؿ اس لراج معامؿ ربات أداة الدراسة  ،كذلؾ مف

لالؿ معادلة ركعباخ ألفا س ، (Cronbach_ Alphكذلؾ بعد مملية طبيؽ هذه االس باعة ملى
ميعة الدراسة ابساسية ،الم كعة مف س 100معلما كمعلمة ،كقد بيف مف أف معامؿ الربات مف

طريؽ اال ساؽ الدالل

س ركعباخ ألفا ملى ابداة

كمقبكلة لغايات طبيؽ الدراسة .كالجدكؿ ا

ؿ بلغ س %98,4كيعد هذه قيمة مالية

يكضح معامالت الربات ل ؿ مجاؿ مف مجاالت

الدراسة كالدرجة ال لية.
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يوضح جدول ( :)2معامل ثبات االداة عمى مجاالت الدراسة والدرجة الكمية حسب معادلة (ألفاكرونباخ)
مدد الفقرات معامؿ الربات

الرقـ المجاؿ
.1

طبيعة ال عكلكجيا

6

0.918

.2

ال عكلكجيا كالمج مة

9

0.934

.3

طبيقات االع اج

7

0.923

.4

ال عكلكجيا ك طبيقات اال راؿ اال راؿ

8

0.935

.5

ال عكلكجيا كالرقافة المعلكما ية

10

0.949

.6

ال رميـ

9

0.939

.7

العالـ المرمـ

11

0.958

.8

معامؿ الربات ال ل لألداة

60

0.98

ي ضح مف الجدكؿ س 2اف معامالت الربات لمجاالت االس باعة راكحت مابيف س—0.918

 0.959للمجاؿ االكؿس طبيعة ال عكلكجيا

كالمجاؿ السابة سالعالـ المرمـ ملى ال ر يب ف

حيف بلغ معامؿ الربات ال ل لألداة س 0.98كهذا معامؿ ربات مال ك معاسب كيف

بيغراض

هذه الدراسة.
ٔتبئج اٌسضاؼخ ٚتحٍٍٙ١ب:
مف أجؿ فسير قيمة الم كسط الحساب

فقد اس لدـ المعيار المكضح ف الجدكؿ ا

للعبارات كالدرجة ال لية بداة الدراسة ساالس باعة

:

يوضح جدول ( :)3داللة المتوسط الحسابي

الم كسط الحساب

الداللة

1.80-1.00
2.60-1.81

معلفضة جدان

معلفضة

3.40-2.61

م كسطة

4.20-3.41

بيرة

5.00-4.21

بيرة جدان
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اوال  :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة والذي ينص عمى:
ما درجة تضمين كتب التكنولوجيا لمصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر لممعايير
( )ISTEمن وجية نظر المعممين والمعممات في

العالمية لمتكنولوجيا في مجال التعميم
المدارس الحكومية في مدينة نابمس ؟

كمف اجؿ اإلجابة مف هذا السؤاؿ ـ اس لراج الم كسطات الحسابية كاالعحػراؼ المعيػارم كالعسػبة

الم كيػػة كدرجػػة ال قػػدير ال قػػكيم ل ػػؿ مبػػارة مػػف مب ػارات ابداة س االس ػ باعة  ،كذلػػؾ

مػػا ف ػ

الجدكؿ ال ال :

يوضح جدول (:)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة لمتقدير التقويمي
(االستجابة) عمى عبارات االستبانة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

رقم

رقميا في

الفقرات

االستبانة

الفقرات

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

.1

23

يكضح أسباب بادؿ المعلكمات كدكر

3.85

0.74

77.0

بيرة

.2

18

يشرح الغرض مف البرامج ككظا فها

3.84

0.76

76.8

بيرة

طبيقات

.3

50

يعرؼ الطاقة

3.84

0.56

76.8

بيرة

العالـ

.4

51

يذ ر اس لدامات الطاقة

3.84

0.61

76.8

بيرة

ال عكلكجيا ف

حسيف اال راؿ

المل لفة

الدرجة

المجال

طبيقات

اال راؿ
االع اج

المرمـ
العالـ
المرمـ
.5

17

يبيف م كعات الحاسكب

3.83

0.73

76.6

بيرة

.6

29

يدرج الركر كالرسكـ دالؿ العركض ،

3.82

0.70

76.4

بيرة

طبيقات
االع اج

كي عامؿ مة الركر الرقمية باس لداـ

طبيقات

اال راؿ

برامج ال حرير
.7

53

يرعة مع ج كيرؼ ابعظمة بدالله

3.82

0.71

76.4

بيرة

.8

54

يف ؾ مع ج كيرؼ ابعظمة بدالله

3.81

0.70

76.2

بيرة

.9

10

يبيف أف رميـ المع ج الجديد عا ج

3.81

0.77

76.2

بيرة

العالـ
المرمـ
العالـ
المرمـ

مف طكر ال قعيات

ال عكلكجيا
كالمج مة

.10

22

يطبؽ مرادر ال عكلكجيا المعاسبة

3.81

0.67

76.2

بيرة

طبيقات

.11

27

مركض

3.80

0.68

76.0

بيرة

طبيقات

لدمـ العمؿ الجمام

يدلؿ ملفات الركت ف
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رقم

رقميا في

الفقرات

االستبانة

الفقرات

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

الدرجة

الكسا ط الم عددة
.12

24

.13

16

يع ج

مركضان

المجال

اال راؿ
الكسا ط

باس لداـ

الم عددة ل كريؿ المعلكمات بغراض

3.80

0.61

76.0

بيرة

طبيقات

اال راؿ

محددة
يس لدـ المفردات الم علقة بالحاسكب

3.79

0.71

75.8

بيرة

.14

56

يميز ابدكات كابجهزة اإلل ركعية

3.79

0.71

75.8

بيرة

العالـ

.15

58

عس لدمها ؤرر

3.79

0.72

75.8

بيرة

العالـ

.16

6

كالمج مة

3.78

.71

75.6

بيرة

ال عكلكجيا

.17

39

3.78

0.69

75.6

بيرة

الرقافة

.18

55

يميز ال مف مردر رميز ،رميز،

3.77

0.69

75.4

بيرة

العالـ

.19

7

يضة

3.77

0.67

75.4

بيرة

ال عكلكجيا

ك عكلكجيا الكسا ط الم عددة

المعاسبة بعظمة اال راالت
يبيف أف ابدكية ال

ملى رح عا كمكقفعا
يربط

كحاجا ه

بيف

االل رامات

يبحث مف المعلكمات بيش اؿ م عددة

رجمة كهدؼ أعظمة اال راالت

يبيف

أف

طكر

ال قعيات

المؤسسات البي ية كاالق رادية ف

حالة عافسية

طبيقات
االع اج

المرمـ
المرمـ
كالمج مة

المعلكما ية
المرمـ
كالمج مة

.20

25

يل ار البرعامج المعاسب إلعشاء كعشر

3.77

0.73

75.4

بيرة

طبيقات

.21

21

يس لدـ أدكات الدمـ ال عليم

البحث

3.76

0.75

75.2

بيرة

طبيقات

.22

47

يبيف أف بعض المش الت ال عكلكجية

3.74

0.69

74.8

بيرة

ال رميـ

.23

8

.24

59

.25

57

كطبامة المعلكمات

كممؿ مشارية عليمية

يم ف حلها بش ؿ أفضؿ مف لالؿ

اال راؿ
االع اج

ال جربة
يبيف

أف

طكر

ال قعيات

يضة

المؤسسات البي ية كاالق رادية ف

3.74

0.69

74.8

بيرة

ال عكلكجيا

3.74

0.73

74.8

بيرة

العالـ

3.74

0.77

74.8

بيرة

العالـ

كالمج مة

حالة عافسية
يذ ر أمرلة لألجهزة الطبية الحساسة
يرؼ العمليات المس لدمة ف

عظيـ

المع جات العالجية /الدكا ية لحماية
العاس مف ال ا عات الطفيلية الضارة

كالمراض
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المرمـ
المرمـ
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رقم

رقميا في

الفقرات

االستبانة

الفقرات

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

الدرجة

المجال

.26

3

يميز ابمكر الكاجب مراما ها معد

3.74

0.59

74.8

بيرة

طبيعة

.27

1

يفسر علية طكير ابعظمة كالمع جات

3.74

0.66

74.8

بيرة

طبيعة

.28

60

يرؼ

المع جات

3.74

0.69

74.8

بيرة

العامؿ

.29

43

ي عرؼ ملى المل رميف كالمرمميف

3.73

0.69

بيرة

ال رميـ

.30

28

.31

20

.32

11

.33

44

.34

30

.35

52

.36

45

37

2

طكير المع ج أك العظاـ

ال عكلكجية
الزرامية

يفية

اس لداـ

طكر

القدماء الذيف أسهمكا ف

ابعظمة ال عكلكجية

يس لدـ أدكات القياس المل لفة لجمة

المعلكمات

يس لدـ برعامج معالجة العركص
يحدد اللطكات الضركرية الح راـ
حقكؽ المل ية الف رية الم ضمعة براءة

74.6

ال عكلكجيا
ال عكلكجيا
المرمـ

3.73

0.75

74.6

بيرة

طبيقات

3.73

0.82

74.6

بيرة

طبيقات

3.73

0.73

بيرة

ال عكلكجيا

74.6

االل راع  ،حقكؽ الطبة ،كالعالمة

اال راؿ
االع اج

كالمج مة

ال جارية
3.72

0.62

74.4

بيرة

ال رميـ

3.72

0.72

74.4

بيرة

طبيقات

3.72

0.73

74.4

بيرة

العالـ

3.72

0.72

74.4

بيرة

ال رميـ

3.71

0.65

74.2

بيرة

طبيعة

.38

41

يمرؿ الحؿ المرمـ بش ؿ رعا

3.71

0.74

74.2

بيرة

ال رميـ

.39

38

يعشئ مع جات المعلكمات بيش اؿ

3.71

0.75

74.2

بيرة

الرقافة

يللص أهمية كدكر ال رميـ الهعدس
يعد رسا ؿ إل ركعية
يذ ر أسـ مهعة العقؿ
يرؼ العالقة بيف الهعدسة كالعلكـ

كالرياضيات

يطكر حلكالن مملية للمش الت
كرالر اببعاد

م عددة س ال سجيؿ السمع

الرقم ،

كالطبامة ،كالفيديك ،كمرض الش ار ح

اال راؿ
المرمـ

ال عكلكجيا

المعلكما ية

.40

40

يقارف بيف ع ا ج البحث معد اس لداـ

3.70

0.68

74.0

بيرة

الرقافة

.41

19

يطكر مهارة الطبامة لدل الطلبة

3.69

0.84

73.8

بيرة

طبيقات

لمات مف احيه مل لفة
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رقم

رقميا في

الفقرات

االستبانة

الفقرات

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

الدرجة

المجال

االع اج
.42

31

.43

26

.44

14

.45

13

.46

42

يس لدـ

47

48

يقيـ حؿ مش لة ما مف لالؿ ال جربة

48

32

49

12

يقيـ مكضكمية مرادر المعلكمات
يطكر حلكالن مملية للمش الت
يبيف أف مح كيات رفحة الكيب قد ال
يسمح بعسلها لرفحة ألرل

يطكر حلكالن مملية للمش الت
المش الت

يقارف

العرؼ

بيف

المكضكمات
المجالت،

الذهع

مرادر
،

م عددة

مكاقة

المرادر

لحؿ

س

3.69

0.72

73.8

بيرة

الرقافة

3.69

0.64

73.8

بيرة

طبيقات

3.68

0.73

73.6

بيرة

ال عكلكجيا

3.68

0.67

73.6

بيرة

ال عكلكجيا

3.68

0.73

73.6

بيرة

ال رميـ

3.68

0.58

73.6

بيرة

ال رميـ

3.67

0.63

73.4

بيرة

الرقافة

الكيب،

المعلكما ية
اال راؿ
كالمج مة
كالمج مة

المعلكما ية

المطبكمة

الل يار المعلكمات الرحيحة

3.67

0.73

73.4

بيرة

ال عكلكجيا

50

35

يطكر أس لة ذات عهاية مف كحة للبحث

3.66

0.69

73.2

بيرة

الرقافة

51

49

يميز بيف المش الت ال

لها /ليس لها

3.65

0.70

73.0

بيرة

ال رميـ

52

46

يرؼ كيل بر لرا ص مكاد مل لفة

3.65

0.64

73.0

بيرة

ال رميـ

53

5

يكضح مفهكـ الرياعة بيعه مملية

3.65

0.75

73.0

بيرة

طبيعة

54

36

يل ار المعلكمات مف مرادر ذات

3.64

0.71

72.8

بيرة

الرقافة

يظهر مكاقب االع حاؿ كالسرقة الف رية

مف المعلكمات المطلكبة
حؿ عكلكج

س القكة ،اللكف ،كريؿ الح اررة
فحص كلدمة المع ج

أعكاع مل لفة مف االش راؾ س مبلغ

كالمج مة

المعلكما ية

ال عكلكجيا
المعلكما ية

معيف لالش راؾ  ،مبلغ ل ؿ مس لدـ

للكركؿ إلى المعلكمات المطلكبة
56

15

يس لدـ أدكات القياس المل لفة لجمة

3.64

0.79

72.8

بيرة

ال عكلكجيا

57

9

ذ ر طريقة ال للص المعاسب مف

3.62

0.76

72.4

بيرة

ال عكلكجيا

المعلكمات

المع جات س ال دكير

462

كالمج مة
كالمج مة
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رقم

رقميا في

الفقرات

االستبانة

الفقرات

يحدد المعلكمات المراد اس لدامها ف

58

34

59

37

يقارف بيف المعلكمات ال

60

33

يحدد مدل شمكلية المردر ل ؿ

الحسابي

المعياري

الدرجة

3.59

0.77

71.8

بيرة

الرقافة

حرؿ

3.59

0.65

71.8

بيرة

الرقافة

3.59

0.71

71.8

بيرة

الرقافة

3.72

0.47

74.4

بيرة

المشركع مف المعلكمات المجمعة

مليها مف مكاقة م عددة

المتوسط

االنحراف

النسبة
المئوية

المجال

المعلكمات المطلكبة

الدرجة ال لية

المعلكما ية
المعلكما ية
المعلكما ية

ي ضح مف الجدكؿ س 4أف ال قديرات ال قكيمية للمعلميف كالمعلمات اعت بيرة ملى

جمية مبارات االس باعة حيػث راكحػت العسبة الم كيػة لالس جابػة مليها بيف س-- %71.8
 %77أم أف إف درجة ضمف

ب ال عكلكجيا للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع

للمعايير العالمية لل عكلكجيا س ISTEمف كجهة عظر المعلميف كالمعلمات ف

مشر

المدارس

الح كمية ف مديعة عابلس اعت بيرة  .فقد راكحت الم كسطات الحسابية مليها ما بيفس3.59
إلى س 3.85كه العبارة رقـ س23

كال

عرهاسيحدد مدل شمكلية المردر ل ؿ المعلكمات

المطلكبة مف المجاؿ اللامس كهك سال عكلكجيا كالرقافة المعلكما ية  ،كالعبارة رقـس 33
كال

عرها س يكضح أسباب بادؿ المعلكمات كدكر ال عكلكجيا ف

مف

حسيف اال راؿ

المجاؿ الرابة كهك س ال عكلكجيا ك قعيات اال راؿ  .كيعزك الباحث ذلؾ الى فعالية المعهاج
كمعاسبة

ب ال عكلكجيا للرفكؼ الرالرة ك ضمعها للمعايير العالمية لل عكلكجيا ف

كبش ؿ كاضح كملمكس بالعسبة للمعلميف كالمعلمات كاعع ساس ذلؾ ف

بدرجة بيرة ملى مبارات االس باعة .مما يدؿ مللى اف

ال عليـ

قدي ار هـ ال قكيمية

ب ال عكلكجيا للرفكؼ المذ كرة

معاسبة ك ش مؿ ك ضمف ملى مدد بير مف معايير ال عكلكجيا العالمية ،كاف هذه ال ب عاسب
للطالب ك ماشى مة م طلبات العرر كال طكر كال قدـ العلم

كمرر ال عكلكجيا ف

الكقت

الحاضر ،ذلؾ ـ اس لراج الم كسط ات الحسابية كاالعحراؼ المعيارم كالعسبة الم كية كدرجة
ال قدير ال قكيم ل ؿ مجاؿ مف مجاالت ابداة السبعة ك الدرجة ال لية لالداة

ؿ كذلؾ ما

يظهر ف الجدكؿ ال ال :
يوضح جدول (: )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير

التقويمي(االستجابة) عمى مجاالت االستبانة السبع مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي
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ال ر يب

1

المجاؿ

الرقـ ف

االس باعة
7

الم كسط االعحراؼ الدرجة

الحساب

المعيارم

العالـ المرمـ

3.78

0.57

بيرة

2

3

طبيقات اإلع اج

3.77

0.59

بيرة

3

4

ال عكلكجيا ك طبيقات اال راؿ

3.77

0.55

بيرة

4

2

ال عكلكجيا كالمج مة

3.71

0.55

بيرة

5

1

طبيعة ال عكلكجيا

3.70

0.52

بيرة

6

6

ال رميـ

3.69

0.54

بيرة

7

5

ال عكلكجيا كالرقافة المعلكما ية

3.65

0.57

بيرة

3.72

0.47

بيرة

الدرجة ال لية

ي ض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ س 5إف درج ػػة ض ػػمف ػػب ال عكلكجي ػػا للر ػػؼ العش ػػر كالح ػػادم

مػػش كالرػػاع مشػػر للمعػػايير العالميػػة لل عكلكجيػػا س ISTEمػػف كجهػػة عظػػر المعلمػػيف كالمعلمػػات
ف المدارس الح كميػة فػ مديعػة عػابلس اعػت بيػرة .فقػد راكحػت الم كسػطات الحسػابية مليهػا
م ػػا ب ػػيفس 3.65كبعس ػػبة م كي ػػة بلغ ػػتس %73إل ػػى س 3.78كبعس ػػبة م كي ػػة بلغ ػػتس 75,6كهم ػػا
المجػػاالت سال عكلكجيػػا كالرقافػػة المعلكما يػػة ك سالعػػالـ المرػػمـ  .ك شػػير هػػذه الع يجػػة إلػػى أف
درجة قػكيـ ػب ال عكلكجيػا للرػؼ العاشػر كالحػادم مشػر كالرػاع مشػر فػ ضػكء المعػايير
العالميػػة لل عكلكجيػػا س ISTEمػػف كجهػػة عظػػر المعلمػػيف كالمعلمػػات ف ػ المػػدارس الح كميػػة ف ػ

مديعػة عػابلس اعػت بيػرة ملػػى ػؿ مجػاؿ مػف المجالػت السػػبعه  ،ك ػذلؾ بالعسػبة للدرجػة ال ليػػة
لجمية المجاالت حيث اف الم كسط الحساب لها قد كرؿ الى س 3.72كهذا يػدؿ ملػى اف هػذه

المعايير م كفرة ف جمية ب ال عكلكجيا للرػؼ العاشػر كالحػادم مشػر كالرػاع مشػر كاف هػذه
ال ػػب ض ػػمف كي ػ ػكافر فيه ػػا المع ػػايير  .كه ػػذا ي ػػدؿ مل ػػى اف ػػب ال عكلكجي ػػا للر ػػؼ العاش ػػر
كالح ػػادم مش ػػر كالر ػػاع مش ػػر ق ػػد ض ػػمعت كاشػ ػ ملت مل ػػى م ػػدد بي ػػر م ػػف المع ػػايير العالمي ػػة

لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ س ISTEكبش ؿ كاضح ,كذلػؾ حسػب درجػة ال قػدير ال قػكيم الػذم
يمر ػػؿ مجم ػػكع درج ػػات اسػ ػ جابة المعلم ػػيف كالمعلم ػػات مل ػػى اداة الد ارس ػػة ساالسػ ػ باعة ال ػ ػ
كزيعهػػا ملػػيهـ كال ػ

ػػـ

اعػػت فيهػػا درجػػة ال قػػكيـ بي ػرة ملػػى جميػػة فق ار هػػا كهػػذه الع يجػػة فػػؽ مػػة

ع ػ ػ ػػا ج د ارسػ ػ ػػة ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف جي ػ ػ ػػاكم س 2018ك يكسػ ػ ػػؼ س 2017كمعرػ ػ ػػكر س 2016كمػ ػ ػػكض
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س 2016بيعمػ ػػا ال لفػ ػػت مػ ػػة ع ػ ػػا ج د ارسػ ػػة ػ ػػؿ مػ ػػف الحعػ ػػاكمس 2010كمػ ػػدس س 209كميػ ػػاد
كابكجحجكحس 2008كلكيس س. 2013
ثانيا  :النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة :
أوالً :نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير النوع وتنص عمى:

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين تقديرات المعممين
وتقديرات المعممات التقويمية بين مجاالت التقويم السبع لكتب التكنولوجيا لمصف العشر

والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر تعزى لمتغير النوع (ذكر ،انثى) .

كمف اجؿ فحص رحة الفرضية الم علقة بم غير العكع ،فقد اس لدـ ال بار ست للعيعات

المس قلة كع ا ج الجدكؿ ال ال

كضح ذلؾ:

يوضح جدول ( :)6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق حول درجة تقويم كتب التكنولوجيا لمصف العاشر
والحادي عشر والثاني عشر تعزى لمتغير النوع (ذكر  ،انثى)

الدرجة ال لية

العكع

العدد

الم كسط

االعحراؼ

قيمةست

ذ كر

50

3.72

0.50

-0.002

أعاث

50

3.72

0.44

مس كل الداللة*
0.999

* سداؿ إحرا يا معد مس كل الداللة س 0.05≥ α

ي ضح مف جدكؿ س 6اعه ال كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل

الداللةس  0.05≥ αبيف م كسطات اس جابات ميعة الدراسة ف درجة قكيـ معهاج ال عكلكجيا
للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع مشر ف

عزل لم غير العكع سذ كر  ،اعاث  ،فقد بلغت

قيمة مس كل الداللة س  0.999كهذه القيمة أ بر مف س 0.05ك عع

هذه الع يجة إلى قبكؿ

الفرضية الرفرية الم علقة بم غير العكع سذ ر ،اعرى  ،كهذا يدؿ بيف جمية اس جابات المعلميف

ك المعلمات ملى مبا ارت االس باعة اعت م شابهة حيث اظهرت اف

ب ال عكلكجيا ضمف

مدد بير مف المعايير العالمية لل عكلكجيا كال يكجد فركؽ بيف قديرات المعلميف كالمعلمات
بسبب م غير العكع  .كهذه الع يجة فؽ مة ع ا ج دراسة معركرس 2016بيعما ل لؼ مة ع ا ج

دراسة الحعاكمس 2010كماي ؿ س. 2015
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ثانياً :نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي وتنص عمى:

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين تقديرات المعممين
وتقديرات المعممات التقويمية بين مجاالت التقويم السبع لكتب التكنولوجيا لمصف العشر

والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر تعزى لمتغير اٌّإً٘ اٌؼٍّ. ٟ
ّهي امل فذص صذت الفرض٘ت الوتعلقت بوتغ٘ر الوؤُل العلوٖ  ،فقذ اضتخذم اختببر
(ث) للعٌ٘بث الوطتقلت ًّتبئج الجذّا التبلٖ تْضخ شٌه:
يوضح جدول( :)7نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق حول درجة تقويم منياج التكنولوجيا لمصف العاشر
والحادي عشر والثاني عشر تعزى لمتغير المؤىل العممي
الدرجة ال لية

العدد

الم كسط

االعحراؼ

قيمةست

المؤهؿ العلم
ب الكريكس فيقؿ

88

3.75

0.48

1.251

ماجس ير فيملى

12

3.56

0.40

مس كل الداللة*
0.214

* سداؿ إحرا يا معد مس كل الداللة س 0.05≥ α
ي ضح مف جدكؿ س 7اعه ال كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س α

≥ 0.05بيف م كسطات اس جابات ميعة الدراسة ف
العاشر كالحادم مشر كالراع

درجة قكيـ معهاج ال عكلكجيا للرؼ

مشر عزل لم غير المؤهؿ العلم

الداللة س  0.214كهذه القيمة أ بر مف س 0.05ك عع

 ،فقد بلغت قيمة مس كل

هذه الع يجة إلى قبكؿ الفرضية

الرفرية الم علقة بم غير المؤهؿ العلم  .كهذا يدؿ ملى أف ب ال عكلكجيا ضمعت ملى مدد
بير مف المعايير العالمية لل عكلكجيا كال يكجد فركؽ بيف قديرات المعلميف كالمعلمات بسبب

م غير المؤهؿ العلم  .كهذه الع يجة فؽ مة ع ا ج دراسة معركر س 2016بيعما ل لؼ مة
ع ا ج دراسة الحعاكمس. 2010
ثالثا  :نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير التخصص األكاديمي وتنص عمى:
ال يوجد فروق ذات داللة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الداللؤة ( )0.05 ≤ αبؤين تقؤديرات المعممؤين
وتقؤؤديرات المعممؤؤات التقويميؤؤة بؤؤين مجؤؤاالت التقؤؤويم السؤؤبع لكتؤؤب التكنولوجيؤؤا لمصؤؤف العشؤؤر
والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر تعزى لمتغير اٌترصص األوبز. ّٟ٠
كمػػف اجػػؿ فحػػص رػػحة الفرضػػية الم علق ػػة بم غيػػر ال لرػػص أب ػػاديم

ال بايف أبحادم كع ا ج الجداكؿ ال الية كضح ذلؾ :
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فقػػد اس ػ لدـ حليػػؿ
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يوضح جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التخصص األكاديمي لمدرجة الكمية

التخصص اب اديم

المتوسط الحسابي

العدد

االنحراف المعياري

عكلكجيا المعلكمات

21

3.85

0.48

ربية عكلكجية

11

3.57

0.50

ملـ الحاسكب

33

3.81

0.40

لرص علر

35

3.61

0.50

100

3.72

0.47

ال ل

ي ض ػػح م ػػف ج ػػدكؿس 8كج ػػكد ف ػػركؽ فػ ػ الم كس ػػطات الحس ػػابية فػ ػ مسػ ػ كيات م غي ػػر س

ال لرػػص اب ػػاديم

 ،كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ ػػـ اس ػ لداـ حليػػؿ ال بػػايف ابحػػادم مػػا يبػػيف

الجدكؿ س. 9

يوضح جدول( :)9نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تمويم كتب التكنولوجيا للصإ العاشر
والحادي عشر والثاني عشر تعزى لمتغير التخصص األكاديمي

الدرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مردر ال بايف
الكمية

مجمكع

المربعات

درجة الحرية

م كسط

المربعات

بيف المجمكمات

1.317

3

0.439

دالؿ المجمكمات

21.063

96

0.219

المجمكع

22.380

99

قيمةسؼ
2.000

مس كل
الداللة

0.119

* سداؿ إحرا يا معد مس كل الداللة 0.05≥ α

ي ضح مف الجدكؿس 9اعه ال كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س

 0.05≥ αبيف م كسطات اس جابات ميعة الدراسة ف درجة قكيـ معهاج ال عكلكجيا للرؼ
العاشر كالحادم مشر كالراع

مشر عزل لم غير ال لرص اب اديم

 ،فقد بلغت قيمة

مس كل الداللة س  0.119كهذه القيمة أ بر مف س 0.05ك عع هذه الع يجة إلى قبكؿ الفرضية
الرفرية الم علقة بم غير ال لرص اب اديم  .كهذا يشير الى اف ؿ مف لرص المعلـ

ك لرص المعلمة لـ يؤرر ملى درجة قيمه لل ب بمععى اف جمية قديرات المعلميف ك قديرات
المعلمات بمل لؼ ال لررات اعت م قاربة جدا كلـ يظهر ام فركؽ ف

ال قدير ال قكيم

لل ب يعزل الى لرص المعلـ اك المعلمة،كهذه الع يجة فؽ مة ع ا ج دراسة ؿ مف ابك
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العكف س 2018كجي اكم س 2018كمعركر س 2016كهاباردس 2009بيعما ل لؼ مة ع ا ج

دراسة س كفامركريدس 2014كالحعاكمس. 2010

رابعاً :نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة وتنص عمى:

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين تقديرات المعممين

وتقديرات المعممات التقويمية بين مجاالت التقويم السبع لكتب التكنولوجيا لمصف العشر
والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر تعزى لمتغير ؼٕٛاد اٌرجطح ف ٟاٌتسض٠ػ .

كمػػف اجػػؿ فحػػص رػػحة الفرضػػية الم علقػػة بم غيػػر سػػعكات اللب ػرة ،فقػػد اس ػ لدـ حليػػؿ ال بػػايف

ابحادم ،كع ا ج الجداكؿ ال الية كضح ذلؾ :

يوضح جدول(:)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير سنوات الخبرة لمدرجة

الكمية
سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي

العدد

االنحراف المعياري

أقؿ مف  5سعكات

8

3.89

0.37

مف  10-5سعكات

35

3.72

0.42

أ رر مف  10سعكات

57

3.70

0.51

100

3.72

0.47

ي ضػػح م ػف الجػػدكؿ س 10كجػػكد فػػركؽ ف ػ الم كسػػطات الحسػػابية ف ػ مس ػ كيات م غيػػر س
سػػعكات اللب ػرة  ،كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ ػػـ اس ػ لداـ حليػػؿ ال بػػايف ابحػػادم مػػا يبػػيف الجػػدكؿ
س. 11

يوضح جدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تمويم كتب التكنولوجيا للصإ العاشر
والحادي عشر والثاني عشر تعزى لمتغير سنوات الخبرة

الدرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مردر ال بايف

مجمكع

درجة

م كسط

المربعات

الحرية

المربعات

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

0.255

2

0.128

دال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

22.125

97

0.228

المجمكع

22.380

99

الكمية
المجمكمات
المجمكمات

* سداؿ إحرا يا معد مس كل الداللة 0.05≥ α
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قيمةسؼ
0.560

مس كل
الداللة

0.573
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ي ضح مف الجدكؿ س 11اعه ال كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س
 0.05≥ αبيف م كسطات اس جابات ميعة الدراسة ف
العاشر كالحادم مشر كالراع

مشر

درجة قكيـ

ب ال عكلكجيا للرؼ

عزل لم غير سعكات اللبرة  ،فقد بلغت قيمة مس كل

الداللة س  0.573كهذه القيمة أ بر مف س 0.05ك عع

هذه الع يجة إلى قبكؿ الفرضية

الرفرية الم علقة بم غير سعكات اللبرة .كهذا يشير الى أف قديرات المعلميف بغض العظر مف
سعكات اللبرة لـ ؤرر ف

درجة

قييـ

ب ال عكلكجيا كجاءت ال قييمات م قاربة مابيف

المعلميف الجدد ف ال دريس كالمعلميف ارحاب اللبرة الطكيلة ف ال دريس كأظهرت جميعها
اف

ب ال عكلكجيا للرفكؼ المذ كرة ضمف ك ش مؿ ملى المعايير العالمية لل عكلكجيا ف

مجاؿ ال عليـ بدرجة بيرة ك ظهر المعايير بكضكح بالعسبة للمعلميف  ،كهذه الع يجة فؽ مة
ع ا ج دراسة ايريسف س 2018ك معركر س 2016بيعما ل لؼ مة ع ا ج دراسة كف س. 2017
خامساً  :نتائج الفرضية المتعمقة بمتغير ػسز اٌسٚضاد اٌتسض٠ج١خ وتنص عمى:

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين تقديرات المعممين

وتقديرات المعممات التقويمية بين مجاالت التقويم السبع لكتب التكنولوجيا لمصف العشر
والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر تعزى لمتغير ػسز اٌسٚضاد اٌتسض٠ج١خ.
ّهي امل فذص صذت الفرض٘ت الوتعلقت بوتغ٘ر عذد الذّراث التذرٗب٘ت ،فقذ اضتخذم
تذل٘ل التببٗي األدبدًّٕ ،تبئج الجذاّا التبل٘ت تْضخ رلك :
يوضح جدول(:)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير عدد الدورات التدريبية لمدرجة الكمية
مدد الدكرات ال دريبية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العدد

أقؿ مف  3دكرات

23

3.68

0.51

مف  5-3دكرات

33

3.79

0.43

ا رر مف  5دكرات

44

3.70

0.48

100

3.72

0.47

ي ضح مف الجدكؿ س 12كجػكد فػركؽ فػ الم كسػطات الحسػابية فػ مسػ كيات م غيػر س مػدد
ال ػػدكرات ال دريبي ػػة  ،ك كلمعرف ػػة دالل ػػة الف ػػركؽ ػػـ اسػ ػ لداـ حلي ػػؿ ال ب ػػايف ابح ػػادم م ػػا يب ػػيف

الجدكؿ س. 13
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يكضح جدكؿس : 13ع ا ج حليؿ ال بايف ابحادم لداللة الفركؽ ف درجة قكيـ معهاج

ال عكلكجيا للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع مشر عزل لم غير مدد الدكرات ال دريبية
الدرجة الكمية

مردر ال بايف

مجمكع

درجة

م كسط

المربعات

الحرية

المربعات

ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

0.242

2

0.121

دال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

22.138

97

0.228

المجمكع

22.380

99

المجمكمات
المجمكمات

قيمةسؼ

مس كل الداللة

0.531

0.590

* سداؿ إحرا يا معد مس كل الداللة 0.05≥ α
ي ضح مف الجدكؿس 13اعه ال كجد فركؽ ذات داللة إحرا ية معد مس كل الداللة س

 0.05≥ αبيف م كسطات اس جابات ميعة الدراسة ف درجة قكيـ معهاج ال عكلكجيا للرؼ
عزل لم غير مدد الدكرات ال دريبية ،فقد بلغت قيمة مس كل

العاشر كالحادم مشر كالراع

الداللة س  0.590كهذه القيمة أ بر مف س 0.05ك عع

هذه الع يجة إلى قبكؿ الفرضية

الرفرية الم علقة بم غير مدد الدكرات ال دريبية  .كي ضح بيف هعاؾ قارب ف ال قدير ال قكيم

ما بيف المعلميف الجدد الذيف لضعكا لدكرات دريبية قليله كبيف المعلميف القدامى الذم لضعكا
لدكرات م عددة كاف م غير مدد الدكرات ال دريبية لـ يؤرر ملى قديرات المعلميف ك المعلمات

كاس جابا هـ ملى اداة الدراسة ال

الى معاسبة

عاكلت ب ال عكلكجيا للرفكؼ المذ كرة اماله كهذا يعكد

ب ال عكلكجيا ك كافر المعايير فيها  .كهذه الع يجة فؽ مة ع ا ج دراسة ؿ مف

يكسؼ س 2017كمعركر س2016

بيعما ل لؼ مة ع ا ج دراسة ؿ مف مابدس 2016ك

لكيس س. 2013
التوصيات:

ف ضكء ع ا ج الدراسة يكر الباحث بما يل :

 .1االس م ارر ف

اس لداـ

ب ال عكلكجيا للرؼ العاشر كالحادم مشر كالراع

مشر ف

ال دريس ف المدارس الفلسطيعية بسب اش مالها ك ضمعها للمعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ

ال عليـس. (ISTE
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جقىيم كتب التكىىلىجيا للطف العاشس و الحادي عشس والثاوي عشس في ضىء املعاًير العامليت للتكىىلىجيا في مجال التعليم ()ISTE

 2العمؿ ملى م ابعة الجهات كالجمعيات العالمية مف اجؿ االس فادة مف عش ار ها ك عديال ها
ملى المعايير العالمية لل عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ مف اجؿ االس مرار ف
.3االس مرار ف

طكير ال ب .

طكير ك حسيف ب ال عكلكجيا مف قبؿ ك ازرة ال ربية كال عليـ الفلسطيعية كارراء

هذه ال ب ك ضميعها ؿ المكضكمات الحديرة ال

مف شيعها مسامد الطلبة ك لبية حاجا هـ .

 . 4كفير بي ة عليمية دمـ مملية ال علـ ف

مجاؿ ال عكلكجيا كذلؾ ل م يف الطلبة مف

االس فادة ك طكير قد ار هـ مف لالؿ دمـ المعلميف البي ة ال عليمية/ال علمية بش ؿ أساس .

 .5االس عاد إلى المعايير العالمية معد طكير ب ال عكلكجيا بما ي كافؽ مة كاقة المج مة
الفلسطيع .
 .6مقد كرش ممؿ ك دكرات دريبية م رفة كأف كف هادفةك مف اجؿ عريؼ المعلميف
كالمعلمات بمعايير ال عكلكجيا ف مجاؿ ال عليـ .

 .7م ابعة طبيؽ المعهاج ك م ابعة المعلميف ف الغرؼ الرفية لالؿ الفرؿ الدراس .

المراجع :
المراجع العربية:

 .1ابك الجحجكح ،يحيى ،مياد ،فؤاد .س ، 2008مدل كافر معايير االس عارة ال عكلكجية ف
ال عكلكجيا

للرفيف

اللامس

كالسادس

االسالمية،مجلدس، 16مددس ، 1ص.586-541

االساسييف

ف

فلسطيف

،

مجلة

اب

الجامعة

 .2ابك العكف ،ياسميف .س ، 2018قكيـ مح كل معهاج ال عكلكجيا للمرحلة ابساسية ف فلسطيف ف ضكء
المعايير العالمية  .ISTEرسالة ماجس ير ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطيف.

 .2الدكسػػرم ،اب ػراهيـ مبػػارؾ  ،س ، 3888اإلطػػار المرجع ػ لل قػػكيـ ال ربػػكم" ،ط ،3الريػػاض :م ػػب ال ربيػػة
لدكؿ اللليج العرب  ، ،ص .24

 .4اس ي ه ،دالؿ  ،كسرحاف،ممر .س ، 2007عكلكجيا ال علـ كال عليـ االل ركع .مماف دار كا ؿ للعشر.
ص . 17،

 .5السيد  ،يسرم .س، 2015
العاـ قبؿ الجامع

قكيـ مح كل

ب الحاسكب ك عكلكجيا المعلكمات لطلبة مراحؿ ال عليـ

بمرر كالسعكدية كالبحريف كال كيت ف

كالمعلكمات كحدة ار ار ية مق رحة ف
س ، 66ص .82-17

ضكء المعايير العالمية لل عكر الحاسكب

ضكء ع ا جه .مجلة الدراسات العربية ف
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ال عليـ كملـ العفس ،
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 .6الحعاكم  ،حامد .س ، 2010دكر

عكلكجيا المعلكمات المقرر ملى طلبة الرؼ الراع مشر

اب

ف إ ساب الطلبة بعض المعايير العالمية ل عكلكجيا المعلكمات .رسالة ماجس ير غير معشكرة ،الجامعة
االسالمية ،غزة ،فلسطيف.

 .7الحيلة ،محمد محمكد ،س، 2007
المسيرة للعشر كال كزية  ،ص .25

عكلكجيا ال عليـ بيف العظرية كال طبيؽ ،سد.ط  .مماف  :دار

 .8العحاؿ  ،اميرة ،س . 2012قكيـ مقرر

عكلكجيا المعلكمات للمرحلة الراعكية ف ضكء معايير الجكدة

حليؿ

ضكء معايير ال عكر

العالمية .رسالة ماجس ير غير معشكرة  ،الجامعة االسالمية  ،غزة  ،فلسطيف.

 .9جي اكم ،مطاء .س، 2018

اب ال عكلكجيا للرؼ العاشر ف

ال عكلكج س . STLرسالة ماجس ير غير معشكرة ،جامعة العجاح الكطعية ،عابلس ،فلسطيف.

 .10دركزه  ،أفعػػاف عظيػػر ،س"، 1995إج ػراءات ف ػ

رػػميـ المعػػاهج" ،ط ،2مر ػػز ال كريػػؽ كاببحػػاث،

جامعة العجاح الكطعية ،عابلس ،فلسطيف ،صس. 3-1

 .11ز ريا محمد الظاهر ،كجا ليف مرجياف ،كجػكدت مػزت مبػد الهػادم ،س ، 1999مبػادئ القيػاس كال قػكيـ
ف ال ربية" ،ط ،1مماف :م بة دار الرقافة للعشر كال كزية ،ص.12

 .12سالـ،أحمد.س ، 2004عكلكجيا ال عليـ االل ركع ،ط،1الرياض :م بة الرشد عاشركف،ص .10 ،

 .13سػػبة محمػػد أبػػك لبػػدة  ،س" : 1982مبػػادئ القيػػاس العفسػ كال قيػػيـ ال ربػػكم" ،ط ،2ممػػاف :جمعيػػة ممػػاؿ
المطابة ال عاكعية ، ،ص.77

 .14رالح ذياب هعدم كهشاـ مامر ملياف،س" : ، 1983د ارسػات فػ المعػاهج كابسػاليب" ،الطبعػة ابكلػى،
مماف ، :ص.139

 .15مابد  ،مطايا .س . 2016طكير معاهج ال عكلكجيا بمرحلة ال عليـ ابساس بفلسطيف ف ضكء معايير
رميـ ال عليـ اإلل ركع ك عمية ال حريؿ ك ا جاهات ال الميذ عحكه .رسالة ماجس ير غير معشكرة ،

الجامعة االسالمية  ،غزة  ،فلسطيف.

 .16مدس ،محسف كقباجا ،زياد كممر ،رشا .س . 2009الدراسة ال قكيمية الشاملة لمعهاج ال عكلكجيا
الفلسطيع  .مر ز طكير المعاهج .ك ازرة ال ربية كال عليـ العال  ،فلسطيف.

 .17مزيز سمارة كمراـ العمر كمحمد مبد القادر إبراهيـ ،س ، 1989مبادئ القياس والتقويم في التربية،
ط ،2مماف :مطبعة دار الف ر.

 .18مالكعه  .مامر ،س ، 2005قكيـ ب ال ربية ارسالمية المدرسية للمرحلة الراعكية مف كجهػة عظػر
المشػػرفيف ال ربػػكيف كالمعلمػػيف كالمعلمػػات ف ػ المػػدارس الح كميػػة ف ػ محافظػػات شػػماؿ فلسػػطيف .

رسالة د كراه غير معشكرة  ،جامعة العيليف ،اللرطكـ ،السكداف  ،ص ، 4ص . 18

 .19م ػػكده  ،أحم ػػد ،س " ، 1993القي ػػاس كال قػ ػػكيـ فػ ػ العملي ػػة ال دريسػ ػػية" ط ،2مم ػػاف :دار ابم ػػؿ للعشػ ػػر
كال كزية ،اإلردار الرالث ،ص.25
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)ISTE( جقىيم كتب التكىىلىجيا للطف العاشس و الحادي عشس والثاوي عشس في ضىء املعاًير العامليت للتكىىلىجيا في مجال التعليم

اب ال عكلكجيا الجديد للرؼ اللامس

 درجة ضمف، 2016س، محمكد،  كبرغكث، معير،  مكض.20

 مجلة الجامعة االسالمية للدراسات ال ربكية.

بفلسطيف للمعايير العالمية لل عكر ال عكلكج

االساس

.309-292 ص، 2 العدد س25 المجلد س، كالعفسية

، مماف، دار المسيرة،الطبعة االكلى،  رميـ المعهج المدرس. 2011س، ريـ، كمبدالعظيـ،مبدهللا، محمد.21
مف كجهات عظر

. 11 ، ص

 قكيـ معهاج ال عكلكجيا المطكر للرؼ السابة ابساس، 2016س،  عك ار، معركر.22

. فلسطيف،  عابلس،  جامعة العجاح الكطعية،  رسالة ماجس ير غير معشكرة.المعلميف كالمطكريف له

ب ال عكلكجيا للرفيف اللامس كالسادس االساسييف كفقنا

 حليؿ مح كل. 2017 س، بريعة، يكسؼ.23

 جامعة العجاح، رسالة ماجس ير غير معشكرة. STLلمعايير الرابطة الدكلية لل ربية ال عكلكجية س

. فلسطيف، عابلس،الكطعية
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