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دربين في برامج اإلنماء املنهي  الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم درجة توافر معايير هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 
ُ
لدى امل

، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما استخدمت االستبانة في جمع البيانات بسلطنة ُعمان رقيةشمال الشساس ي في محافظة بمدارس التعليم ال 

 ومعلمة( 360واملعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من )
ً
درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في أن . وتوصلت نتائج الدراسة إلى معلما

دربين ف مجال
ُ
جاءت بدرجة متوسطة بشكل عام، كما مدارس التعليم الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ي برامج اإلنماء املنهي بالتعليم لدى امل

  كشفت النتائج .  كما الدراسة معاييرجاءت متوسطة في جميع 
ً
ة عند عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراس أيضا

  (α ≤ 0.05)مستوى 
ُ
 ات الجنس ، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.زى إلى متغير عت

دربين ؛الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  ؛املعايير الكلمات املفتاحية:
ُ
 سلطنة ُعمان. ؛الساس ي التعليم مدارس   ؛اإلنماء املنهي ؛امل

    املقدمة:

 باإلنماء املنهي للمعلمين في املدارس،أولت وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان اهتمام
ً
 بالغا

ً
لالرتقاء بمعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم  ذلكو  ا

تزويدهم بكل ما هو جديد في العملية التعليمية حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات و داء واجباتهم الوظيفية بجودة وتميز، أ املهنية، وتمكينهم من 

 
ُ
 .املعلومات واالتصاالت  العوملة واالنفجار املعرفي وتكنولوجيا :عاصرة مثلوالتغيرات املحلية والعاملية امل

هذا   يهدفو م ، 2003/2004ولذا تبنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي والذي بدأ في العام الدراس ي 

ي، وتقليل الفاقد من الوقت والجهد النتائج الالزمة لدائهم املنهات واالتجاهات عارف واملهار ق اكتساب امليإلى رفع مستوى أداء العاملين عن طر  املشروع 

تهم وميولهم واتجاهاتهم، وتجديد معلوماتهم وتمكينهم ا عن التحاق املعلمين ببرامج التدريب املركزية، ومساعدة املعلمين على تنمية قدراتهم واستعداد

االحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين،  ة دراسات، ومراعالحديثة، وتشجيع مبادراتهم الشخصية في البحوث والمن مواكبة التطورات والتقنيات ا 

    (  11، 2011)وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان،  وتشجيعهم على إقامة مشاغل تدريبية لزمالئهم.

ت التربوية، والحلقات املحاضرات، واللقاءا املشاغل التربوية، و  ث تتضمنمشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي حي وتتنوع أساليب التدريب في

  النقاشية،
ُ
علمين، والرحالت والزيارات امليدانية، والبحوث اإلجرائية، والحاالت والندوات التربوية، والدروس التطبيقية، والزيارات امل

ُ
تبادلة بين امل

 (     55-53، 2012بسلطنة عمان،  لكتروني. )وزارة التربية والتعليم إل، والتدريب ا الدراسية، والتدريب التعاوني، والحقائب التدريبية

مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي حيث تشتمل على مستجدات العملية التعليمية، واملستويات التحصيلية  التدريب فيمجاالت  وتتعدد

الذاتية، والبحث العلمي،  جيات وطرائق التدريس الحديثة، والتطوير والتنميةللطلبة، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل التربوي، واستراتي

 (     14-13، 2011)وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، والعالقات اإلنسانية، وتطوير املناهج، والنشطة التربوية. 
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ت التي يهم من الكفاءات والكفايال ُمدربين ُمتمرسين لدبجودة وتميز إال من خال وأساليبه ومجاالته وال يمكن أن يحقق هذا املشروع أهدافه

 بكفاءة وفعالية، وال سيما ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ً
 وتنفيذا وتقويما

ً
التي أصبحت ركيزة   تؤهلهم لقيادة برامج اإلنماء املنهي تخطيطا

 رئيسة لنجاح العملية التعليمية بكافة جوانبها في املدارس.  

اإلنماء املنهي تتضمن السمات الشخصية وذلك مثل:   موعة من الكفايات للُمدربين في برامجبسلطنة ُعمان مج حددت وزارة التربية والتعليم  ذا ول

املعارف واملهارات  الكاإليمان بأهمية التدريب، والرغبة في تنفيذ البرامج، والقدرة على االتصال الجيد مع اآلخرين؛ والكفايات املعرفية واملهارية مثل: امت

خ
ُ
تلفة، واإلملام بمحتوى التدريب، واستخدام أساليب وأنشطة تدريبية ُمتنوعة، واستخدام التقنيات الحديثة، وربط املادة الخاصة بمراحل التدريب امل

ناقشات بشكل إيجابي.  
ُ
الحظات وامل

ُ
   (     56، 2012عليم بسلطنة عمان، )وزارة التربية والتالتدريبية بالواقع املنهي للُمتدربين، وإدارة امل

وال سيما في الهداف والساليب واملجاالت  مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي وجود اهتمام بتكنولوجيا التعليم فيسبق إذن يتضح مما 

تعتمد البرامج عليها بشكل أساس ي، كما والكفايات، وأهمية أن يمتلك املدربون في املشروع كفايات وكفاءات خاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم حيث 

 مل نجاح هذه البرامج بشكل رئيس.أنها من عو 

عد 
ُ
  International Society for Technology in Education في الواليات املتحدة المريكيةالجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم وت

لوجية للطلبة واملعلمين وُمديري املدارس التكنولوجيا في التعليم، ووضعت معايير تكنو  فوظيوت من أشهر املؤسسات التعليمية التي اهتمت باستخدام

هتمين بعلوم الحاسوب، وركزت هذه املعايير على التعليم والتعلم وقيادة العصر الرقمي بما يتضمنه من ُمت
ُ
ربين، وامل

ُ
دربين، وامل

ُ
 غيرات وتحوالت.وامل

Grant& Basye, 2014)) (International Society for Technology in Education, 2019A, 2) 

كافة  والجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم ُمنظمة غير ربحية تعمل على املستوى التعليمي العاملي لتسريع استخدام التكنولوجيا في

    )tion, 2019B, 5nternational Society for Technology in EducaI(.التكنولوجي مجاالت العملية التعليمية وحل مشاكلها وإثارة وتشجيع اإلبداع

شاركين في العملية التعليمية 
ُ
هتمين وامل

ٌ
على كما تهتم الجمعية بتوفير مساحات واسعة داعمة للتعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة امل

 ,Poth, 2019.ة التعليميةستخدام التكنلوجيا في مختلف مجاالت العمليخ ا يس، وتر الصعيدين املحلي والعاملي، وذلك لتأصيل مبدأ التعلم مدى الحياة

124-125) ) 

دربين
ُ
 لهمية امتالك امل

ً
 باستخدام التكنولوجيا في التدريب للمعارف واملهارات واالتجاهات الخاصة  املسئولين عن اإلنماء املنهي باملدارس  ونظرا

 International Society for Technology inم 2011في الواليات املتحدة المريكية عام التعليم  لالجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجاقامت 

Education  ،الحكيمةالول القيادة املعيار بوضع  ستة معايير تكنولوجية للُمدربين في املدارس Visionary leadership   أي أن املدربين التكنولوجيين

 International Society for) ة التميز والتحويل والتعليم.رؤية مشتركة إلحداث تكامل التكنولوجيا في خدم كقادة  يقومون بتطوير وتنفيذ 

Technology in Education, 2011A, 1) 

دربين التكنولوجيين يقدمون  Teaching, learning, and assessmentsالتعليم والتعلم والتقييم  على الثانياملعيار ويشتمل 
ُ
 الدعم أي أن امل

تساعد في  ذات جودة عالية  تكنولوجية خبرات تعلم لهم لية في تقييم تعلم الطلبة وتنوعهم التعليمي ، وتقديم استخدام التكنولوجيا بفعافي  للمعلمين

 ( (Ehsanipour& Zaccarelli, 2017, 12 .جميع الطلبةتعليم وتعلم 

دربي، Digital age learning environmentsالثالث بيئات تعلم العصر الرقمي يتضمن املعيار و 
ُ
ن التكنولوجيين يوجدون ويدعمون  أي أن امل

 Cooper, 2015, 49; Bass بيئات التعلم املتنوعة والثرية في العصر الرقمي ملساعدة املعلمين في الوصول إلى أعلى املستويات في تعليم وتعلم الطلبة.

et.al, 167-168) ) 

دربين التكنولوجيين   ،  Professional development and program evaluation ة املهنية وتقويم البريمنالتاملعيار الرابع فتناول  اأم
ُ
أي أن امل

مون تأثيراتها على املمارسات املهنية للمعلمين والطلبة. ِّ
 International Society for)يطورون التكنولوجيا املرتبطة ببرامج التنمية املهنية ويقي 

Technology in Education, 2011B, 2) 

 وقدوة ُيحتذى بهم Digital citizenship الرقميةاملواطنة على الخامس عيار في حين أكد امل
ً
دربين التكنولوجيين ُيعتبرون نموذجا

ُ
، أي أن امل

، ويعززون التعلم الرقمي عبر ا 
ً
 ( (Ehsanipour& Zaccarelli, 2016, 10نترنت وشبكات التواصل االجتماعي. إل تكنولوجيا

دربين التكنولوجيين  أ  ، Content knowledge and professional growth املعرفي والنمو املنهيالسادس املحتوى املعيار ويتضمن 
ُ
ي أن امل

   ( 307Morphew,2012, ;6-Bloom, 2019, 5(. ُيظهرون بفعالية املعارف واملهارات واالتجاهات في محتوى برامجهم التدريبية بصورة مستمرة 

 دليهمية هذه املعايير في كونها أ  لثوتتم
ً
 للُمدربين في عملهم وفي تقديمهم للدعم التكنولوجي للمعلمين بصورة ُمستمرة، وتنمية التعاون  ال

ً
ومرشدا

  والعمل الفريقي معهم، وتوفير طرائق جديدة للتأمل والتفكير الذاتي والتوجيه واإلرشاد من قبل الزمالء من خالل التغذية الراجعة
ُ
، وتقويم رة تمسامل

 ( U.S. Department of Education, 2017, 55( بكفاءة وفعالية. ن في أدائهم املنهي التكنولوجيللمعلمي املشرفين
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الشروط تتمثل في الرؤية و  دئ والقواعدااملب ولكي تنجح هذه املعايير في تحقيق جوانب أهميتها املتنوعة فالبد أن يتوافر لها مجموعة من

دربين، وتنفيذ التخطيطكماملشتركة، وت
ُ
 ين امل

ُ
التعليم املنهي املستمر، والدعم الفني، وإطار املناهج و دربين املهرة، ، والتمويل الكافي، والوصول العادل، وامل

من  م ، والتعلالدراسية، والتعلم املتمركز حول الطالب، والتقييم والتقويم، ومشاركة املجتمعات، ودعم السياسات، ودعم السياق الخارجي

تالت
ُ
تدربين، والعمل الجماعي، واملتابعة والتقويم املستمرين، وإدارة الوقت كنولوجيا، والثقة امل

ُ
بادلة، ومراعاة االحتياجات املهنية املتنوعة للمعلمين امل

شاركة في التقدم واإلنجاز بشكل ُمتميز،
ُ
   ( (Parker et al., 2018, 6-7; Beglau, Monica et al, 2011,16 . وامل

 الدراسات السابقة:

 دراسات السابقة إلى عربية وأجنبية كما يأتي:تم تقسيم ال

: الدراسات العربية:
ً
 أوال

 مكة  املعاصرة بمنطقة االتجاهات ضوء في التربوي  التدريب مراكز في للمدربين التدريبية االحتياجات ( أن 2019أشارت نتائج دراسة العباس ي )

وجميعها  الحاسوب، واستخدام وتقويمها الحديثة، وتصميم البرامج التدريبيةة ساليب التدريبال و الت الطرائق اججاءت بدرجة كبيرة في م املكرمة

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة  كما أشارت ،مرتبط باستخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريب
ً
النتائج أيضا

عزى إلى متغيرات سنوات الخα ≤ 0.05الدراسة عند مستوى )
ُ
سمى الوظيفي برة، واملؤهل العلمي( ت

ُ
 .  ، وامل

أن درجة ممارسة معلمي التكنولوجيا ملعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم للصفين   (2019العون ) يوبينت نتائج دراسة أب

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  م وجود النتائج إلى عد توصلتكما عام،   للمرحلة الساسية في فلسطين كانت ضعيفة بشكل  التاسع والعاشر

(α ≤ 0.05عزى إلى متغيرات
ُ
 واملؤهل الدراس ي، وسنوات الخبرة . الجنس، (  في استجابات أفراد عينة الدراسة ت

نة ُعمان  في سلط شمال الشرقيةي بمحافظة و ب( أن تقويم فاعلية البرامج التدريبية بمركز التدريب التر 2018نتائج دراسة الشهومي) وكشفت

دربين  النتائجكشفت من وجهة نظر املعلمين للُمدربين جاءت بدرجة متوسطة بشكل عام، كما 
ُ
يستخدمون أساليب متنوعة في تقديم املادة أن امل

 عدم وجود فروق ذ تكشف التدريبية بدرجة متوسطة، ويعرضون املادة التدريبية بطريقة مشوقة وجذابة بدرجة ضعيفة،  و
ً
ات داللة النتائج أيضا

عزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، واملؤهل العلمي. α ≤ 0.05إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى )
ُ
 ( ت

 وديةلرياض باململكة العربية السعا  ةنبمدي التربوي   التدريب مراكز في املدربين التدريبية لدى االحتياجات ( أن2016نتائج دراسة البقمي ) وبينت

ايات جاءت بدرجة كبيرة في مجاالت استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريب مثل: االستراتيجيات الحديثة في التدريب، وأهمية التقنية، والكف

صميم العروض التقديمية، ودور تو الساسية للُمدرب، وتخطيط وتنفيذ وتقويم التدريب، وتوظيف نظريات االتصال داخل قاعات التدريب، 

 ≥ αالنتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى ) كما بينت لتكنولوجيا في تعزيز املوقف التدريبي؛ا 

عزى إلى متغيرات سنوات الخبرة، واملؤهل العلمي.0.05
ُ
 ( ت

دربين بوح (2016)نتائج دراسة عبد الاله  وأظهرت
ُ
دات التدريب في املدارس املصرية تتمثل في ضعف الكفايات  وجود مشكالت لدى امل

 عن استخدامهم أساليب تدريب تقليدية وكذا تكرار موضوعاتها بنفس ال 
ً
دربين، فضال

ُ
سلوب  والكفاءات للقائمين على التدريب ، وقلة مهارات امل

 واملحتوى من عام لخر. 

جاءت بدرجة  عمان بسلطنة التربوي  التدريب مراكز في املدربين التدريبية لدى  اتاالحتياج ( أن2013حي وآخرين )بصنتائج دراسة ال وأبرزت

لكتروني، وتصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية، واستخدام إلكبيرة في مجاالت الطرائق وأساليب التدريب الحديثة، ومهارات البحث والتواصل ا 

 . التكنولوجيا في التدريبميعها مرتبط باستخدام وتوظيف جو برامج الحاسب اآللي 

جاءت بدرجة متوسطة في مجاالت  عمان بسلطنة التربوي  التدريب مراكز فعالية إدارة  ( أن2012والشرمان ) الحسني نتائج دراسة وأوضحت

النتائج  كما أوضحتيب، تخطيط وتنفيذ وتقويم التدر ، و ينلكترو إلاستخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريب مثل: تنوع أساليب التدريب، والتدريب ا

عزى إلى متغيري الجنس وسنوات الخبرة، بينما α ≤ 0.05إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى )
ُ
( ت

 وجدت هذه الفروق في متغير املؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم.  

دربين بوحدات التدريب في املدارس املصرية تتمثل في ( إلى وجود 2011س )دراسة عتري وخلصت نتائج 
ُ
نقص الكوادر املدربة، مشكالت لدى امل

يبية إضافة إلى نقص في كفاية وكفاءة بعض املدربين سواء في تخطيط البرامج أو تصميمها أو تنفيذها وتقويمها، ونقص في استخدامهم أساليب تدر 

 على التكنولوجية الحديثة.  متنوعة تعتمد
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: الدراسات األجنبية:ثا
ً
 نيا

بدرجة عالية ملعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  أن تطبيق ُمديري املدارسإلى ( Esplin,2017ين )اسبال  أشارت نتائج دراسة

تحدة المريكية والذي تضمنت  القيادة ا 
ُ
والتميز في املمارسات املهنية، والتحسين  كيمة، وثقافة تعلم العصر الرقمي،حلبوالية يوتاه في الواليات امل

 والتطوير النظامي، واملواطنة الرقمية. 

أن درجة تطبيق معايير املعلمين في الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في الكليات إلى ( Ayad,2017) ياد أ  نتائج دراسة وتوصلت

خفضة في جميع املجاالت وهي: اإلبداع واالبتكار، والتواصل والتعاون، والبحث واملعلومات، بدرجة منخفضة بشكل عام، ومن ءا التقنية بفلسطين ج

  والتفكير الناقد وحل املشكالت وصنع القرارات، واملواطنة الرقمية، واملفاهيم والعمليات التكنولوجية.

دربين في برامج التن(Zhong &Wang, 2016 جووان جونز  نتائج دراسة وكشفت
ُ
تحدة ( أن امل

ُ
مية املهنية بمدارس والية ميسيسبي في الواليات امل

دربين بدرجة كبيرة وهي: القيادة الحكيمة، 
ُ
والتعليم والتعلم  المريكية يطبقون معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

  برنامج، واملواطنة الرقمية،  واملحتوى املعرفي والنمو املنهي .والتنمية املهنية وتقويم ال  ،والتقييم،  وبيئات تعلم العصر الرقمي

تحدة  (Conyac, 2016كونياك  وأظهرت نتائج دراسة 
ُ
دربين في برامج التنمية املهنية بمدارس ميسوري في الواليات امل

ُ
علمين امل

ُ
( اعتماد امل

دربين في إحداث التكامل التكنولوجي في العملية التعليميةتكنولوجيا في مجال التعليم ا للالمريكية على معايير الجمعية الدولية 
ُ
، وتيسير لخاصة بامل

درب خلفية قوية في املكون الفني ال 
ُ
ستخدام توظيف واستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في املجتمع املدرس ي، وأنه يجب أن يتوافر في امل

رشاد وتوجيه املعلمين إلى معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، وأن ُيلم باملحتوى، ويهتم بذكر يه خبرات تعليمية متنوعة إل دلالكمبيوتر ، وأن يكون 

  النماذج والمثلة العملية التي تدعم فهم الجوانب النظرية .

تحدة المريكية ة جورجيا في البمدارس والي تالخصائي املكتب برامج التنمية املهنية أن( (Cooper, 2015كوبير  نتائج دراسة  وبينت
ُ
واليات امل

دربين في بنايعتمدون 
ُ
دربين بدرجة كبيرة، كما ساعدت هذه املعايير امل

ُ
ء بيئات  على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

عاملين في مجال املكتبات املدرسية، كما ساهم استخدام لالرتقاء بالداء املنهي لل ةتعلم مهنية، واستخدام كافة املوارد الرقمية وتوظيفها بصورة فعال

 
ٌ
هتمين وامل

ُ
خصائيين وطلبة وأولياء أمور وأعضاء مجتمع  أ شاركين في العملية التعليمية باملدارس إدارة ومعلمين و املعايير بناء شراكات تعاونية مع كافة امل

 محلي.

دربين في برامج التنمية املهنية بمدارس شمال كارولينا في الواليات  ( ا (Sugar& Tryon, 2014ون ير شوجر وت نتائج دراسة  وأبرزت
ُ
عتماد امل

دربين في استخدام وتوظيف التكنولوجيا اال 
ُ
تحدة المريكية على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

ُ
عبر فتراضية امل

ناقشة، وتوزيع املوارد، وبناء  ة التعليميةي في العمليامل التكنولوجكتنترنت وإحداث الإل ا 
ُ
دربين في التعاون، والتعلم، وامل

ُ
، كما ساعدت هذه املعايير امل

ستدامة بين املعلمين.
ُ
  مجتمعات التعلم املهنية، وتعزيز استراتيجيات تكامل التكنولوجيا الفعالة وامل

دربين للك يةبر الع ويتضح من عرض الدراسات السابقة 
ُ
، وقلة توظيفهم واستخدامهم للتكنولوجيا في فايات والكفاءات التكنولوجيةافتقار امل

دربين باستخدام املعايير التكنولوجية التي وضعتها 
ُ
الجمعية الدولية للتكنولوجيا في البرامج التدريبية، أما الدراسات الجنبية فكشفت عن اهتمام امل

.التدريبية تخطيبرامجهم  يللمدربين فمجال التعليم 
ً
 وتقويما

ً
 وتنفيذا

ً
 طا

 : مشكلة الدراسة

 بعضن الواقع ٌيشير إلى وجود إ إال  دعم برامج اإلنماء املنهي في املدارس، في بسلطنة ُعمان على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم 

شكالت 
ُ
دربين واستخدمن امل

ُ
عليم، وهذا ما أشارت إليه وأكدته بعض نتائج الدراسات السابقة،  هم للتكنولوجيا في التما والسلبيات تتعلق بتوظيف امل

(  قلة توافر بعض معايير جودة برامج التدريب أثناء الخدمة لدى معلمي التربية الرياضية بسلطنة  2012حيث توصلت نتائج دراسة الطوانس ي وآخرين )

دربين في توصيل املعرفة. ة دون الجوانب العمليةير عمان تتمثل في أنها تركز على الجوانب النظ
ُ
  التطبيقية، وعدم كفاءة بعض امل

تمركزة   ( وجود2016وكشفت نتائج دراسة إبراهيم والبوسعيدي)
ُ
دربين املسئولين عن التنمية املهنية للمعلمين امل

ُ
بعض جوانب القصور لدى امل

أن بعضهم يفتقرون إلى مهارات التدريب، وأنهم يركزون على من اطنة بسلطنة ُعمان تتضبلعلى مدارس التعليم ما بعد الساس ي في محافظة شمال ا 

  أسلوب  املحاضرات والجانب النظري أكثر من الجانب العملي التطبيقي، وضعف إدارة وقتهم بشكل جيد.

  ةن(  أن برامج اإلنماء املنهي للمعلمين بسلط2017وبينت نتائج دراسة صالح الدين واملسكرية )
ُ
شكالت تتضمن قلة توفر  عمان تواجهها بعض امل

جهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة، وأن م
ُ
ناسبة وامل

ُ
تطلبات الالزمة لعملية التدريب داخل املدرسة مثل القاعات امل

ُ
ستلزمات وامل

ُ
حتوى برامج اإلنماء  امل

دربي
ُ
علمين ، كما أن املدارس ال تجد امل

ُ
تميزين الذين يقدم ناملنهي ال ُيلبي احتياجات امل

ُ
تخصصة.امل

ُ
 ون البرامج النوعية امل

 على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في  
ً
 :يناآلتي التساؤلينوتأسيسا

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم الساس ي فيما  .1
ُ
ة ظفمحا درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 ؟ ُعمان بسلطنة  شمال الشرقية
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علمين ( في استجابات أفراد عينة الدراسة من α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
ُ
عزى إلى متغيرات الجنس ، امل

ُ
واملؤهل ت

   ؟وسنوات الخبرة  العلمي،

 : أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى:

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم الساس ي في معية الدولية للجلدرجة توافر معايير ا  على  التعرف .1
ُ
تكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 .بسلطنة ُعمان شمال الشرقيةمحافظة 

علمين من ( في استجابات أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائي عند مستوى )تحديد  .2
ُ
عزى إلى متغيراتامل

ُ
، الجنس ت

  .، واملؤهل العلميلخبرة ا وسنوات 

 :  أهمية الدراسة

تلقي الضوء على موضوع ذات أهمية كبيرة وهو معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها

دربين، كما أنها 
ُ
ية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى فئات أخرى معايير الجمع ل تفتح املجال أمام كثير من الباحثين لتناو يمكن أن الخاصة بامل

 واملعلمين، وٌمديري املدارس. ،مثل: الطلبة

دربينيمكن أن تفيد كما  
ُ
شاركين في برامج اإلنماء املنهي في املدارس بسلطنة ُعمان امل

ُ
باإلضافة إلى املسئولين عن برامج التدريب على مستوى ، امل

دربين، ومن ثم توفير ة والتعليم و يبوزارة التر 
ُ
ديريات التابعة لها في التعرف على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

ُ
امل

     .التدريب الالزم للُمدربين عليها في برامج اإلنماء املنهي باملدارس 

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة في االتي:

والتعليم والتعلم  -القيادة الحكيمة: )وهي معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم قتصرت على حيث ا  وعية:ضو الحدود امل .1

 . ( واملحتوى املعرفي والنمو املنهي -واملواطنة الرقمية -والتنمية املهنية وتقويم البرنامج -وبيئات تعلم العصر الرقمي -والتقييم 

علمين قتصرت علىا  ثحي الحدود البشرية: .2
ُ
 . واملعلمات امل

 .  بسلطنة عمان شمال الشرقيةمحافظة  التعليم الساس ي في مدارسحيث اقتصرت على الحدود املكانية:  .3

جريت الدراسة الحدود الزمنية: .4
ُ
 م. 2019/2020العام الدراس ي من الول الفصل  امليدانية في حيث أ

 مصطلحات الدراسة:

 : التعليم لفي مجا  ايجلتكنولو لالجمعية الدولية   .1

عتبر
ُ
تحدة الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  ت

ُ
من الجمعيات التي تقدم خدمات ٌمتميزة في مجال التعليم والتكنولوجيا  بالواليات امل

بوالية   Alexandriaة سكندريإل ا و  ، Oregon ن و جيبوالية أور  Eugene يوجينإ مدينة  ولها فروع في نم في واشنط1979المريكية، وتم أنشاؤها عام 

املعلمين، والقيادات التربوية، وصانعي القرارات، وأخصائي اإلعالم،  ألف عضو من 100، وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من Virginiaفيرجينيا 

يم والتعلم من خالل التقدم في ت التعلايدولة حول العالم، وتهدف الجمعية إلى تحسين عمل 80وأخصائي املكتبات، ومنسقي التكنولوجيا في أكثر من 

 (International Society for Technology in Education, 2012, 2)  االستخدام الفعال واملؤثر للتكنولوجيا.

دربين في الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم:  .2
ُ
 معايير امل

 ، الحكيمةفي ستة مجاالت رئيسة هي:القيادة كنولوجيا في مجال التعليم للت ةالجمعية الدوليهي معايير تكنولوجية للُمدربين في املدارس وضعتها 

 Zhong) والنمو املنهي. والتعليم والتعلم والتقييم،  وبيئات تعلم العصر الرقمي،  والتنمية املهنية وتقويم البرنامج، واملواطنة الرقمية،  واملحتوى املعرفي

&Wang, 2016, 78)  

دربون التكنولوج .3
ُ
 ون:  يامل

درسة هم املهنيون الذين يساعدون املعلمين في تطوير التكنولوجيا في املدارس، والذين "يعملون عن قرب مع املعلمين واملسؤولين على مستوى امل

ملعايير التي ا يكرسون معظم وقتهم وخبراتهم ملساعدة املعلمين على تحقيق و ، الستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا دعم العصر الرقمي والتعلم العاملي

 ((Conyac, 2016, 30-31وضعتها الجمعية الوطنية لتكنولوجيا التعليم. 
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دربون: .4
ُ
 امل

 أصول  على وسلوكهم وتدريبهم  اتجاهاتهم  وتغيير واملهارات الجديدة، باملعلومات وإمدادهم  ونصح املتدربين وتدريب يقومون بتوجيه الذين هم 

 (     56، 2012)وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان،  .محددة  تدريبية أساليب أو وبوسطة أسلوب  محدد، يتدريب برنامج إطار ملهمتهم في ممارستهم 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 : ما يأتيوتتمثل تلك اإلجراءات في

 منهج الدراسة:

تعليمية كما هي قائمة في الحاضر، ووصفها  لا البحث والتقص ي حول الظواهر  اتبع الباحثان في هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على

، وتشخيصها، وتحليلها، وتفسيرها، بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر التعليمية الخرى، والتوصل 
ً
 دقيقا

ً
من خالل  وصفا

 .(65 -64، 1201، جابر وكاظم ) .ذلك إلى تعليمات ذات معنى بالنسبة لها

 :مجتمع الدراسة

م 2020-2019بسلطنة عمان للعام الدراس ي بمدارس التعليم الساس ي في محافظة شمال الشرقية  ون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين كت

 ومعلمة حسب اإلحصائيات الرسمية3316والبالغ عددهم )
ً
 .شمال الشرقيةملديرية التربية والتعليم بمحافظة  ( معلما

 

 عينة الدراسة: 

 ومعلمة (400)مجتمع الدراسة بلغت من ةيعشوائتم أخذ عينة 
ً
( لعدم اكتمال  7(، وتم استبعاد )367، وبلغ عدد االستبانات املسترجعة )معلما

 ( يوضح العينة حسب متغيرات الدراسة:1، وجدول )( من مجتمع الدراسة%10.9( أي بنسبة )360البيانات، وأصبحت العينة النهائية )

 راتها يغ سة حسب متعينة الدرا: (1جدول )

 اإلجمالي  النسبة العدد  املستوى  املتغير 

 360 % 55.3 199 ذكر النوع 

 % 44.7 161 أنثى 

 % 86.7 312 بكالوريوس املؤهل

 % 13.3 48 ماجستير 

 % 24.7 89 سنوات  7أقل من  الخبرة الوظيفية 

 % 33.3 120 ة سن  12إلى  7من 

 % 41.9 151 سنة فأكثر  12

 ة:أداة الدراس

دربين في الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم عام  تحقيق من أجل
ُ
أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة باالعتماد على معايير امل

لتحكيم وبعد ا  ( فقرة قبل التحكيم،34م  وتكونت من ستة معايير، وكل معيار يندرج تحته عدد من املؤشرات،  حيث تكونت االستبانة من )2011

  تلوص
ً
 ( يوضح املعايير الستة وعدد فقرات كل منها ونسبتها املئوية.2(،  وجدول )34إلى)أيضا

 توزيع محاور الدراسة و فقرات كل منها و النسب املئوية للفقرات : (2جدول )

 النسبة املئوية )%(  عدد الفقرات  املعيار  م 

 % 17.64 6 القيادة الحكيمة  1

 % 23.52 8 ييم والتق التعليم والتعلم  2

 % 26.47 9 بيئات التعلم في العصر الرقمي  3

 % 11.76 4 التنمية املهنية وتقييم البرامج  4

 % 8.82 3 املواطنة الرقمية 5

 % 11.76 4 معرفة املحتوى والنمو املنهي  6

 % 100 34 املجموع الكلي 

 صدق األداة:

حكمي
ُ
، واملناهج وطرائق التدريس، صين في اإلدارة التعليميةرة واملختبخن من ذوي الللتحقق من صدق الداة تم عرضها على مجموعة من امل

التربية جامعة السلطان قابوس وقسم التربية والدراسات اإلنسانية بجامعة نزوى في  ةُمحكمين، وذلك في كلي عشرة ، وبلغ عددهم وتكنولوجيا التعليم 
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ملحكمة جميعها، وأجمع املحكمون على صدقها، ومالئمتها لقياس املعايير ستبانات ا ال وقد عادت ا  ،بسلطنة ُعمان ووزارة التربية والتعليم سلطنة ُعمان 

صياغة، أو التي وضعت من أجلها، وذلك بعد إجراء التعديالت املناسبة في ضوء مالحظات املحكمين وتوجيهاتهم، إما بالحذف، أو اإلضافة، أو إعادة ال

 إعادة الترتيب.

 :ثبات أداة للدراسة

 ( توضح ذلك. 3م معامل ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات ونتائج جدول )باستخدا  ناقام الباحث

 : (3جدول )
ً
 الدراسة  ملعايير معامالت الثبات تبعا

 معامل الثبات  عدد الفقرات  املحور  م 

 0.905 6 القيادة الحكيمة  1

 0.901 8 والتقييم  التعليم والتعلم  2

 0.895 9 صر الرقمي بيئات التعلم في الع 3

 0,908 4 التنمية املهنية وتقييم البرامج  4

 0.910 3 املواطنة الرقمية 5

 0.906 4 معرفة املحتوى والنمو املنهي  6

 0.919 34 الثبات الكلي 

الدراسة  وذلك يدل على أن أداة (%0.919( أن جميع محاور الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية حيث بلغ الثابت العام لألداة )3يوضح جدول )

 ثبات عالية.تتمتع بقيمة 

 املعالجات اإلحصائية:

 :اآلتية( مع استخدام املعالجات اإلحصائية SPSSحصائي )إل دخال البيانات في الحاسب اآللي على البرنامج ا إ تم 

 لدراسة.التوزيعات التكرارية، والنسب املئوية للتعرف على تكرار اإلجابات لدى أفراد عينة ا  •

 ثبات.ساب معامل الحلألفا كرو نباخ  •

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري . •

 اختبار )ت( لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة. •

 لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة. One Way ANOVAاختبار تحليل التباين الحادي  •

 ة: نتائج الدراس

:النتائج املت
ً
دربين في لسؤال األول الذي نصه: قة باإلجابة عن ال عأوال

ُ
وافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل ما درجة ت

 ؟ برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان  

 
ً
جابة عن كل سؤال على حده، وفيما يلي عرض لتلك النتائج و  الدراسة بحيث تمت اإل  ةتم تصنيفها وفقا لسئللعرض نتائج الدراسة فقد  تسهيال

 ملقياس ليكرت الثالثي ، وتم حساب املدى )املعيار اآلتي لتفسير النتائج، حيث تم  البيانات اإلحصائية املتعلقة بها وفقا
ً
(  2=1-3تحديد طول الخاليا وفقا

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس وذلك 0.66=3÷2لية أي )للحصول على طول الخ سالى أكبر قيمة في املقيومن ثم تقسيمه ع

 ( يوضح ذلك. 4لتحديد الحد العلى لهذه الخلية، وجدول)

 الحدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت الثالثي : (4جدول )

 الخلية( املتوسط الحسابي)طول  درجة املوافقة 

 1.66إلى أقل من           1   نم      قليلة 

 2.33إلى أقل من       1.66من     متوسطة 

 3إلى    2.33من     كبيرة 

الدراسة، وتفريغ االستجابات تم حساب املتوسطات الحسابية لدرجة توافر املعايير السبعة للدراسة، وجدول   عينةبعد تطبيق االستبانة على 

 اه يوضح ذلك.   ( أدن5)
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 مرتبة تنازلًيا  طات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعايير الدراسةتوسامل: (5جدول )

 املعايير   م  الرتبة

 

املتوسط  

 الحسابي

وافر  االنحراف املعياري   درجة ت

   املعيار 

 متوسطة  0.49 1.97 ي بيئات التعلم في العصر الرقم 3 1

 متوسطة  0.52 1.96 والتقييم  التعليم والتعلم  2 2

 متوسطة  0.51 1.94 يم البرامج هنية وتقيملالتنمية ا 4 3

 متوسطة  0.53 1.92 املواطنة الرقمية 5 4

 متوسطة  0.51 1.91 معرفة املحتوى والنمو املنهي  6 5

 متوسطة  0.51 1.83 القيادة الحكيمة  1 6

 متوسطة  0.51 1.92 جموع الكلي  امل             

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم  الدولية للتكنولوجيا في ةجة توافر معايير الجمعيدر ( أن 5يتضح من جدول )
ُ
مجال التعليم لدى امل

بالنسبة ملعايير الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة املتوسطة حيث بلغ املجموع الكلي للمتوسطات  الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان 

( 0.49( و )0.53، واالنحراف املعياري بين)(1.83( و)1.97، كما تراوح املتوسط الحسابي للمحاور بين)( 0.51ية )ر ، واالنحرافات املعيا( 1.92الحسابية )

وفي  (،0.49( وانحراف معياري قدره  )1.97وبمتوسط حسابي بلغ ) ، بدرجة توافر متوسطةبيئات التعلم في العصر الرقمي وجاء في املرتبة الولى معيار 

(، أما معيار 0.52( وانحراف معياري قدره  )1.96وبمتوسط حسابي بلغ ) ،بدرجة توافر متوسطةالتعليم والتعلم والتقييم اء معيار جاملرتبة الثانية 

، في  (0.51قدره  ) ( وانحراف معياري 1.94وبمتوسط حسابي بلغ) ،فقد جاء في املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة متوسطةالتنمية املهنية وتقييم البرامج 

( ، وفي املرتبة 0.53( وانحراف معياري قدره  )1.92وبمتوسط حسابي بلغ ) ،بدرجة توافر متوسطةاملواطنة الرقمية املرتبة الرابعة معيار  ن جاء فييح

معيار  جاء و ،  (0.51ري قدره  )( وانحراف معيا1.91وبمتوسط حسابي بلغ) ،بدرجة توافر متوسطةمعرفة املحتوى والنمو املنهي الخامسة جاء معيار 

   (.  0.51( وانحراف معياري قدره  )1.83وبمتوسط حسابي بلغ) ،في املرتبة السادسة بدرجة توافر متوسطةالقيادة الحكيمة 

 : وملزيد من التعمق في نتائج السؤال األول للدراسة سوف يتم تناول كل معيار على حده وذلك كما يأتي 

 :الحكيمةالقيادة املعيار األول: 

  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار.6) ل ويوضح جدو 

وافر لفقرات معيار  : (6جدول )  مرتبة تنازلًيا  القيادة الحكيمةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت

املتوسط   ات الفقـــر  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر   املعيار ت

ي وضع خطط استراتيجية مرنة قائمة على التكنولوجيا على مستوى املدارس  كون فر ُيشا 3 1

 وتطويرها وإيصالها وتطبيقها وتقييمها.

 متوسطة  0.72 1.92

يساندون تصميم وبناء خطط ومبادئ إرشادية مرتبطة بدمج واستخدام التكنولوجيا في   4 2

 العملية التعليمية.

 طة متوس 0.68 1.89

 متوسطة  0.70 1.87 دعم االبتكارات التكنولوجية والحفاظ عليها. راتيجيات ت ت يطبقون اس 5 3

 متوسطة  0.71 1.82 يطبقون استراتيجيات تدعم إدارة عملية التغيير في املدارس وداخل الصفوف.  6 4

ها في  يساهمون في تطوير رؤية مشتركة لالستخدام األمثل للتكنولوجيا وإيصالها وتطبيق 2 5

 شامل ُمتكامل. لالتعليم بشك 

 متوسطة  0.65 1.78

 متوسطة  0.60 1.68 يكونون مصدر إلهام للمعلمين في االهتمام بالتكنولوجيا في مجال التعليم.  1 6

 متوسطة  0.51 1.83 املتوسط العام 

دربين فأن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعلي( 6يتضح من الجدول )
ُ
نهي بمدارس التعليم برامج اإلنماء امل يم لدى امل

فر املتوسطة حيث تراوح  ا كانت ضمن درجة التو القيادة الحكيمة معيار لفقرات بالنسبة الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة 

ُيشاركون في وضع خطط استراتيجية مرنة قائمة  ، وحصلت الفقرة "(0.60( و )0.72(، واالنحراف املعياري بين)1.68( و)1.92املتوسط الحسابي بين)

( 0.72( وبانحراف معياري قدره )1.92." على أعلى متوسط حسابي بلغ )على التكنولوجيا على مستوى املدارس وتطويرها وإيصالها وتطبيقها وتقييمها

. " على أقل متوسط حسابي  التكنولوجيا في مجال التعليم بيكونون مصدر إلهام للمعلمين في االهتمام وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" 

. ا ( وبدرجة تو 0.60(  وانحراف معياري قدره  )1.68بلغ )
ً
 فر متوسطة أيضا
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 :التعليم والتعلم والتقييماملعيار الثاني: 

 ية لهذا املعيار( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيار 7ويوضح جدول )

وافر لفقرات معيار  ة واالنحرافات املياملتوسطات الحساب: (7جدول )  مرتبة تنازلًيا  التعليم والتعلم والتقييمعيارية ودرجة الت

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر  املعيار ت  

مين على طريقة إشراك الطالب  3 1
ّ
في وحدات محلية وعاملية متعّددة التخصصات  ُيدربون املعل

 ث تساعد التكنولوجيا الطلبة على البحث يبح

 متوسطة  0.70 2.02

مين على استخدام أدوات وموارد التكنولوجيا لجمع بيانات إنجازات الطالب   8 2
ّ
ُيدربون املعل

م 
ّ
 وتحليلها وتفسيرها لتحسين عمليات تعليم وتعل

 متوسطة  0.71 2.02

مين على كيفية دمج أفضل املمارسات ُيدرب  6 3
ّ
لقائمة على البحوث في تصميم التعليم عند  اون املعل

م املعّززة بالتكنولوجيا .التخ
ّ
 طيط لخبرات التعل

 متوسطة  0.68 2.01

م املعززة بالتكنولوجيا بناًء على ميول الطلبة   5 4
ّ
مين على تصميم وتطبيق خبرات التعل

ّ
ُيدربون املعل

مهم واهتماماتهم واستعداداتهم 
ّ
 وأنماط تعل

 متوسطة  0.71 1.99

م الطلبة ومدى إملامهم   7 5
ّ
مين على استخدام أدوات وموارد التكنولوجيا لتقييم تعل

ّ
ُيدربون املعل

 بالتكنولوجيا من خالل التقييمات التكوينية

 متوسطة  0.69 1.96

م معّززة بالتكنولو  2 6
ّ
مين على تصميم تجارب تعل

ّ
جيا وتطبيقها باستخدام مجموعة ُيدربون املعل

 ات التقييم واالستراتيجيات التعليمية من أدو متعّددة 

 متوسطة  0.65 1.93

ق مع معايير املحتوى ومعايير   1 7
ّ
م معّززة بالتكنولوجيا تتف

ّ
مين على تصميم خبرات تعل

ّ
ُيدربون املعل

 التكنولوجيا الواجب توافرها لدى الطلبة.

 متوسطة  0,65 1.90

مين على طريقة تطبيق خبراتيُ  4 8
ّ
  دربون املعل

ّ
م املعززة بالتكنولوجيا من خالل التركيز على  التعل

 اإلبداع ومهارات وعمليات التفكير العليا 

 متوسطة  0.67 1.88

20.5 1.96 املتــوســط العــام   متوسطة  

دربين في برامج اإلنما( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال 7يتضح من جدول )
ُ
ي بمدارس التعليم ء املنهالتعليم لدى امل

سطة حيث الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار التعليم والتعلم والتقييم كانت ضمن درجة التوافر املتو 

مين على طريقة إشراك الطالب  ربون ا ( ، وحصلت الفقرة " ُيد0.65( و )0.71ن)(، واالنحراف املعياري بي1.88( و)2.02تراوح املتوسط الحسابي بين)
 
ملعل

دة التخصصات بحيث تساعد التكنولوجيا الطلبة على البحث." على أعلى متوسط حسابي بلغ ) ( وبانحراف معياري 2.02في وحدات محلية وعاملية متعد 

مين على طريقة تطبيق ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقر 0.70قدره )
 
م املعززة بالتكنولوجيا من خالل التركيز خبرات ة" ُيدربون املعل

 
التعل

.  0.67(  وانحراف معياري قدره  )1.88على اإلبداع ومهارات وعمليات التفكير العليا. " على أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 :العصر الرقميبيئات التعلم في املعيار الثالث: 

 ابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيارت الحس( املتوسطا8ويوضح الجدول )

وافر لفقرات : (8جدول )  مرتبة تنازلًيا  معيار بيئات التعلم في العصر الرقمي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

عياري امل  

 درجة  

وافر املعيار   ت

ات  في البرمجيات األساسية واملكونات الصلبة ومشاكل االتصال باإلنترنت في  الصعوب يحددون  7 1

ها. 
ّ
 بيئات التعلم الرقمي وحل

 متوسطة  0.69 2.06

مين   4 2
ّ
يديرون مجموعة متعّددة من األدوات واملوارد الرقمية والحفاظ عليها لتكون في متناول املعل

م الغنية بالتكنولوجيا.ف
ّ
 ي بيئات التعل

.032  680.  متوسطة  

مين واإلداريين الختيار وتقييم املوارد واألدوات الرقمية التي تعّزز التعليم   8 3
ّ
يتعاونون مع املعل

م والتي تتفق مع البنية التحتية
ّ
 والتعل

 متوسطة  0.70 2.03

مين  إلى بيئات تعلم غنية ب  3 4
ّ
.991 التكنولوجيا.ُييسرون دخول املعل  متوسطة  0.68 

م الطالب.مون بايهت 6 5
ّ
.991 ختيار وتقييم وتيسير استخدام التكنولوجيات املالئمة لدعم تعل  متوسطة  0.66 

م على شبكة اإلنترنت واستخدام املحتوى الرقمي وشبكات   5 6
ّ
مين على كيفية التعل

ّ
ُيدربون املعل

م  
ّ
م التعاونية لدعم وتوسيع تعل

ّ
 الطالب. التعل

1.98 10.7  متوسطة  

م فعالة تواكب العصر الرقمي ويدعمونها.بيئات ُيوجدون  1 7
ّ
 متوسطة  0.62 1.92 تعل

يستخدمون أدوات التواصل والتعاون من أجل التواصل مع الطلبة والزمالء وأولياء األمور   9 8

 واملجتمع .

 متوسطة  0.73 1,90

م تعاو  2 9
ّ
مين  خدام ا نية في اإلدارة الفعالة للصف لتعزيز استيعتمدون على استراتيجيات تعل

ّ
ملعل

 لألدوات واملوارد الرقمية. 

 متوسطة  0.67 1.83

 متوسطة  0.49 1.97 املتــوســط العــام 
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دربين في برامج اإلنماء املنهي ب8يتضح من جدول )
ُ
مدارس التعليم ( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار بيئات التعلم في العصر الرقمي كانت ضمن درجة التوافر املتوسطة  لشرقيةالساس ي في محافظة شمال ا 

صعوبات  في البرمجيات ( ، وحصلت الفقرة " يحددون ال0.66( و )0.73(، واالنحراف املعياري بين)1.83( و)2.06حيث تراوح املتوسط الحسابي بين)

ها." على أعلى متوسط حسابي بلغ )ت الصلالساسية واملكونا
 
( وبانحراف معياري قدره 2.06بة ومشاكل االتصال باإلنترنت في بيئات التعلم الرقمي وحل

م تعاونية في اإلدارة ا 0.69)
 
مين ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" يعتمدون على استراتيجيات تعل

 
لفعالة للصف لتعزيز استخدام املعل

.0.67(  وانحراف معياري قدره  )1.83)واملوارد الرقمية. " على أقل متوسط حسابي بلغ  ألدواتل
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 :التنمية املهنية وتقييم البرامج املعيار الرابع: 

 ية لهذا املعيار( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيار 9ويوضح جدول )

وافر لفقرات معيار  وابية املتوسطات الحسا: (9جدول )  مرتبة تنازلًيا  التنمية املهنية وتقييم البرامجالنحرافات املعيارية ودرجة الت

ات الفقـــر  م  الـرتبـة  املتوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

ت  ارسامية مهنية غنية بالتكنولوجيا تعزز أفضل مميهتمون بتصميم وتطوير وتطبيق برامج تن 3 1

م والتقييم في العصر الرقمي.
ّ
 التعليم والتعل

 متوسطة  0.64 1.99

علمين و   4 2
ُ
يقيمون نتائج برامج التنمية املهنية للعاملين لتحديد مدى فاعليتها في تحسين مهارات امل

م الطلبة.
ّ
 تعزيز تعل

 متوسطة  0.65 1.98

مون أ 2 3  ى تع ثر برامج التنمية املهنية على التعليم وعل ُيقّيِّ
ّ
 متوسطة  0.65 1.91 م الطلبة باملدارس. ل

مون االحتياجات التدريبية للعاملين لتطوير برامج التنمية املهنية املرتبطة بالتكنولوجيا. 1 4  متوسطة  0.64 1.86 ُيقّيِّ

 متوسطة  0.51 1.94 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم ف وجيارجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنول( أن د9يتضح من جدول )
ُ
ي مجال التعليم لدى امل

املتوسطة  الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار التنمية املهنية وتقييم البرامج كانت ضمن درجة التوافر

، وحصلت الفقرة " يهتمون بتصميم وتطوير وتطبيق برامج (0.64( و )0.65ف املعياري بين)را النح(، وا 1.86( و)1.99وح املتوسط الحسابي بين)حيث ترا 

م والتقييم في العصر الرقمي." على أعلى متوسط حسابي بلغ )
 
راف ( وبانح 1.99تنمية مهنية غنية بالتكنولوجيا تعزز أفضل ممارسات التعليم والتعل

مون االحتياجات التدريبية للعاملين لتطوير برامج التنمية املهنية املرتبطة ب  طة،( وبدرجة ممارسة متوس0.64معياري قدره ) ِّ
ينما حصلت الفقرة" ُيقي 

. 0.64(  وانحراف معياري قدره  )1.86بالتكنولوجيا. " على أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 : املواطنة الرقمية الخامس:  املعيار 

 ات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيارملتوسط( ا 10ويوضح جدول )

 مرتبة تنازلًيا  معيار املواطنة الرقميةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التوافر لفقرات : (10جدول )

ات الفقـــر  م  الـرتبـة  املتوسط   

 الحسابي

االنحراف  

عياري امل  

 درجة  

وافر  املعيار ت  

وأفضل  تراتيسُيعززون اال  1 1  منصفا إلى األدوات واملوارد الرقمية 
ً
ق وصوال

ّ
جيات التي تحق

مين.
ّ
 املمارسات املرتبطة بالتكنولوجيا لكافة املعل

 متوسطة  0.64 1.94

ام أدوات  يعززون تنّوع الثقافات وفهمها في ضوء الوعي العاملي بأهميتها من خالل استخد 3 2

 التواصل والتعاون في العصر الرقمي 

.921  660.  متوسطة  

 متوسطة  0.65 1.89 ييسرون االستخدام اآلمن والسليم والقانوني واألخالقي للمعلومات الرقمية والتكنولوجيا . 2 3

53.0 1.92 املتــوســط العــام   متوسطة  

دربي( أن درجة توافر معايير الجمعية الدول10يتضح من جدول )
ُ
رامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم في ب نية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تراوح  الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار املواطنة الرقمية كانت ضمن درجة التوافر املتوسطة حيث 

 منصفا رة " ق( ، وحصلت الف0.64( و )0.66راف املعياري بين)(، واالنح1.89( و)1.94املتوسط الحسابي بين)
ً
ق وصوال ُيعززون االستراتيجيات التي تحق 

مين
 
( وبانحراف معياري قدره 1.94." على أعلى متوسط حسابي بلغ )إلى الدوات واملوارد الرقمية وأفضل املمارسات املرتبطة بالتكنولوجيا لكافة املعل

. " والسليم والقانوني والخالقي للمعلومات الرقمية والتكنولوجياآلمن ا ييسرون االستخدام وسطة،  بينما حصلت الفقرة" ( وبدرجة ممارسة مت0.64)

.0.65(  وانحراف معياري قدره  )1.89على أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا
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 : معرفة املحتوى والنمو املنهياملعيار السادس: 

 املعيار ة لهذا ي( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيار 11) ويوضح جدول 

 مرتبة تنازلًيا  معرفة املحتوى والنمو املنهي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار : (11جدول )

ات الفقـــر  م  الـرتبـة  املتوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر  املعيار ت  

م املستمر لتعميق معرف 2 1
ّ
ملحتوى وبعلوم التربية على صعيد دمج  تهم باينخرطون في التعل

 التكنولوجيا في التعليم 

 متوسطة  0.66 1.98

يواكبون التكنولوجيا الحالية والناشئة التي تعّد ضرورية لتطبيق معايير تكنولوجيا التعليم   3 2

مين بطر 
ّ
 يقة فعالة. الواجب توافرها لدى الطالب واملعل

 متوسطة  0.67 1.92

ملهنية والتفكير فيها بشكل مستمر وإيجاد إجراءات لتحسين وتقوية قدرتهم  ستهم ايقيمون ممار  4 3

م املعززة بالتكنولوجيا.
ّ
 على تيسير خبرات التعل

 متوسطة  0.67 1.9

يادة والتسيير وإدارة  ينخرطون في التعلم املستمر لتعميق املعرفة املهنية واملهارات وإجراءات الق 1 4

م الراشدي 
ّ
 ين ممارستهم ن لتحساملشاريع وتعل

 متوسطة  0.59 1.84

 متوسطة  0.51 1.91 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم 11يتضح من جدول )
ُ
( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

بالنسبة لفقرات معيار معرفة املحتوى والنمو املنهي كانت ضمن درجة التوافر املتوسطة  لنسبة ساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان باال 

م املستمر0.59( و )0.67(، واالنحراف املعياري بين)1.84( و)1.98حيث تراوح املتوسط الحسابي بين)
 
لتعميق  ( ، وحصلت الفقرة " ينخرطون في التعل

( 0.66( وبانحراف معياري قدره )1.98مج التكنولوجيا في التعليم." على أعلى متوسط حسابي بلغ )صعيد دمعرفتهم باملحتوى وبعلوم التربية على 

والتسيير وإدارة وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" ينخرطون في التعلم املستمر لتعميق املعرفة املهنية واملهارات وإجراءات القيادة 

م الراشدين لتح
 
. 0.59(  وانحراف معياري قدره  )1.84ارستهم. " على أقل متوسط حسابي بلغ )سين مماملشاريع وتعل

ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

من ينة الدراسة ( في استجابات أفراد عα ≤ 0.05مستوى ) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عندلإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: 

علمين 
ُ
 امل

ُ
 ؟ الخبرة وسنوات ،ملؤهل العلمي وا ، سلجن اعزى إلى متغيرات ت

 وسوف يتم عرض نتائج كل ُمتغير على حده على النحو اآلتي: 

: متغير الجنس
ً
 : أوال

( ملجموعتين  T-testم إجراء اختبار ت )نثى(، وتأ تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لجميع املجاالت وفقا ملتغير الجنس )ذكر، 

 (. 12ير إليه جدول )ما يش حسب مستقلتين

 ( للكشف عن أثر الجنس على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة T-testنتائج اختبار ت) : (12جدول )

درجات   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العـدد  الجنس  املعايير 

 الحرية 

مستوى   قيمة )ت( 

 الداللة 

 اتجاه

 الداللة 

غير دال   0.06 80.49 358 0.49 1.86 199 ذكر  القيادة الحكيمة 

 0.53 1.79 161 أنثى إحصائًيا

التعليم والتعلم  

 والتقييم 

غير دال   0.18 74.95 358 0.54 1.98 199 ذكر 

 0.48 1.94 161 أنثى إحصائًيا

بيئات التعلم في  

 العصر الرقمي 

غير دال   0.95 78.73 358 0.49 1.98 199 ذكر 

 0.48 1.95 161 أنثى إحصائًيا

تنمية املهنية  ال

 وتقييم البرامج 

غير دال   0.82 76.93 358 0.51 1.97 199 ذكر 

 0.51 1.89 161 أنثى إحصائًيا

غير دال   0.47 75.17 358 0.51 1.89 199 ذكر  املواطنة الرقمية

 0.54 1.95 161 أنثى إحصائًيا

فة املحتوى  معر 

 ي والنمو املنه

غير دال   0.84 77.82 358 0.51 1.89 199 ذكر 

 0.51 1.93 161 أنثى إحصائًيا

غير دال   0.37 464.1 358 0.42 11.55 199 ذكر  املجموع الكلي 

 0.43 11.42 161   أنثى إحصائًيا
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 علميناملمن  الدراسة (  بين استجابات أفراد عينةα ≤ 0.05الداللة ) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 12يتضح من جدول )

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم الساس ي في محافظة شمالدرجة توافر 
ُ
ل  معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير الشرقية بسلطنة ُعمان 
ُ
عزى مل

ُ
 أثير للجنس في استجاباتهم.ه ال تة على أننثى(، مما يعني اتفاق عينة الدراسأ  -الجنس)ذكرفي جميع املعايير ت

: متغير 
ً
 : املؤهل العلميثانيا

)بكالوريوس، ماجستير فأعلى(، وتم إجراء اختبار ت   املؤهل العلمي تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لجميع املجاالت وفق 

(T-testملج )( 13موعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه جدول.)    

 على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة املؤهل العلمي ( للكشف عن أثر T-testائج اختبار ت) نت: (13جدول )

املتوسط   العـدد  املؤهل املعايير 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة )ت( 

 الداللة 

اتجاه 

 الداللة 

ل  غير دا 0.09 80.50 358 0.52 2.19 312 بكالوريوس دة الحكيمة القيا

 0.43 2.09 48 ماجستير ئًياإحصا

التعليم والتعلم  

 والتقييم 

غير دال   0.29 74.95 358 0.52 2.03 312 بكالوريوس

 0.47 2.05 48 ماجستير إحصائًيا

بيئات التعلم في  

 العصر الرقمي 

غير دال   0.54 78.73 358 0.49 2.04 312 بكالوريوس

 0.47 2.00 48 ماجستير إحصائًيا

مية املهنية  لتنا

 وتقييم البرامج 

غير دال   0.56 76.93 358 51. 2.07 312 بكالوريوس

 0.52 2.00 48 ماجستير إحصائًيا

غير دال   0.57 75.17 358 0.53 2.10 312 بكالوريوس املواطنة الرقمية

 0.52 2.00 48 ماجستير إحصائًيا

معرفة املحتوى  

 والنمو املنهى 

277.8 358 0.51 2.09 312 سبكالوريو  غير دال   0.82 

 0.52 2.06 48 ماجستير إحصائًيا

 464.10 358 0.43 2.08 312 بكالوريوس املجموع الكلي 

 
غير دال   0.35

 0.40 2.05 48 ماجستير إحصائًيا

لدرجة توافر نة الدراسة من بات أفراد عيان استجبي(α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إ ( 13يتضح من جدول )

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم الساس ي في محافظة شما
ُ
ل الشرقية بسلطنة  معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

   ُعمان
ُ
عزى مل

ُ
على أنه ال تأثير للمؤهل العلمي في  اتفاق عينة الدراسة مما يعني (،ىلير فأعماجست -تغير املؤهل العلمي )بكالوريوس في جميع املعايير ت

 استجاباتهم.

: متغير سنوات الخبرة: ثالث
ً
 ا

( يبين نتائج  14، وجدول )(كثرسنة فأ12 -سنة12إلى  7من  -سنوات 7أقل من ملتغير سنوات الخبرة ) بإجراء تحليل التباين الحادي  انقام الباحث

 هذا التحليل.

 ( حول أثر سنوات الخبرة على وجهات نظر أفراد عينة الدراسةANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) نتائج : (14)ل جدو 

مجموع   مصدر التباين املعايير 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   قيمة )ف( 

 الداللة 

 0.22 1.52 0.40 2 0.76 املجموعات  بين القيادة الحكيمة 

  داخل

 ات وعاملجم

93.44 357 0.26   

    359 94.23 املجموع الكلي 

التعليم والتعلم  

 والتقييم 

 0.65 0.43 0.16 2 0.23 بين املجموعات 

داخل  

 املجموعات 

95.22 357 0.27   

    359 95.45 املجموع الكلي 

بيئات التعلم في  

 العصر الرقمي 

 0.09 2.71 0.64 2 128 بين املجموعات 

داخل  

 ت جموعاامل

84.69 357 0.24   

    359 85.97 جموع الكلي امل

التنمية املهنية  

 وتقييم البرامج 

 0.66 0.42 0.11 2 0.22 بين املجموعات 

داخل  

 املجموعات 

92.81 357 0.26   
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    359 93.03 املجموع الكلي 

 0.52 0.66 0.18 2 0.36 بين املجموعات  املواطنة الرقمية

داخل  

 املجموعات 

98.914 357 0.277   

    359 99.278 وع الكلي املجم

معرفة املحتوى  

 والنمو املنهى 

 0.51 0.68 0.178 2 0.36 بين املجموعات 

داخل  

 املجموعات 

92.82 357 0.26   

    359 93.17 املجموع الكلي 

 0.03 3.62 0.65 2 1.29 بين املجموعات  املجموع الكلي 

داخل  

 املجموعات 

63.69 357 0.18   

    359 64.99 املجموع الكلي 

من بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود  (14دول )يتضح من ج

دربين في ب
ُ
ي محافظة ي بمدارس التعليم الساس ي فء املنهرامج اإلنمااملعلمين لدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير  شمال
ُ
عزى مل

ُ
مما يعني اتفاق عينة  ،(سنة فأكثر 12 -سنة 12إلى 7من  -سنوات 7أقل من ) سنوات الخبرة الشرقية بسلطنة ُعمان في جميع املعايير ت

  .هم سنوات الخبرة في استجاباتلأنه ال تأثير على  الدراسة

 ها: وتفسير تائج الدراسة مناقشة ن

:
ً
وافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  ما علقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: النتائج املت  وتفسير مناقشة  أوال درجة ت

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعم
ُ
 ؟   انلدى امل

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس ايير الجمعية درجة توافر معراسة إلى أن ئج الدخلصت نتا
ُ
الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 في بالنسبة ملعايير الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة املتوسطة، كما جاءت متو  التعليم الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان
ً
سطة أيضا

 -واملواطنة الرقمية -والتنمية املهنية وتقويم البرنامج -وبيئات تعلم العصر الرقمي -والتعلم والتقييم  والتعليم  -يمةالقيادة الحكملعايير وهي: جميع ا 

  .واملحتوى املعرفي والنمو املنهي

دربين وقد ُيعزى ذلك إلى 
ُ
صرون في  يقت طنة ُعمان ي محافظة شمال الشرقية بسلساس ي فيم ما بعد ال بمدارس التعل في برامج اإلنماء املنهي  أن امل

لتقيات والندوات التربوية، و 
ُ
دراسات  تدريبهم على تقديم أوراق عمل من خالل عروض توضيحية، دون غيرها من ورش العمل، والدروس النموذجية، وامل

د وجود بعض جوانب القصور فية إلى ، باإلضافدريبالتالحالة، ولعب الدوار، وتدريب الحساسية، وغيرها من أساليب 
ُ
ربين في عمليات  ٌمشاركة امل

التي تعتمد على استخدام لبرامج التنمية املهنية  عمليات التقويم في بعض جوانب القصور و ، للعاملين باملدرسةوتحديد االحتياجات املهنية  التخطيط

 عن كثرة الع
ً
  لدى باء الوظيفية وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، فضال

ُ
تدربينوقلة دافعية زمالئ دربينامل

ُ
حيث إن غالبيتهم من   في بعض الحيان هم امل

علمين
ُ
          .     ، مما يجعلهم ال يدعمون تنوع استخدام التكنولوجيا بالشكل الكافي في برامج التنمية املهنية املدرسية.    امل

 أن  لتا إلىتوصوالتي  ( 2012) الشرمانو  حسنيوال ،(2018مي)الشهو تفق هذه النتيجة مع نتيجة دراستي  تو 
ُ
كز التدريب التربوي في ا بمر دربين امل

 .بدرجة متوسطة يستخدمون ويوظفون التكنولوجيا في مجال التعليم في البرامج التدريبية سلطنة ُعمان

الصبحي و ، (2016عبد الاله )و  ،(2016ي )البقم، و (2019العباس ي )، و (2019العون )ي أب تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من ولكن 

دربين بدرجة   ( Ayad,2017ياد )أ و ، (2011عتريس )، و (2013) عية والفهدي والشر 
ُ
والتي كشفت عن توافر كفايات التكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 ,Zhong &Wangوانغ و تشونغ و  ، ((Conyac, 2016 كونياكو  ، ( Esplin,2017) ين اسبال  هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من  كما اختلفت.منخفضة

التكنولوجيا في مجال التعليم لدى  ومعايير توافر كفايات أظهرتوالتي ، ( (Sugar& Tryon , 2014تريون شوجر و و  ،((Cooper, 2015كوبير ، و ( (2016

دربين بدرجة 
ُ
 كبيرة.امل

 
ً
( في  α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )وق ذات داللة هل توجد فر الذي نصه: لثاني إلجابة عن السؤال االنتائج املتعلقة باوتفسير : مناقشة ثانيا

عزى إلى متغيرات الجنس
ُ
علمين ت

ُ
 ؟  وسنوات الخبرة   ، واملؤهل العلمي،استجابات أفراد عينة الدراسة من امل

 وسوف يتم ُمناقشة كل ُمتغير على حده كما يأتي:

 : ُمتغير الجنس .1

  املعلمين بين استجابات أفراد عينة الدراسة من (  α ≤ 0.05)الداللة ية عند مستوى ذات داللة إحصائ د فروقعدم وجو  نتائج الدراسة أبرزت

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم الساس ي ف
ُ
مال  ي محافظة شلدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل
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 ان في الشرقية بسلطنة ُعم
ُ
تغير ا جميع املعايير ت

ُ
وقد ٌيعزى  نثى(، مما يعني اتفاق عينة الدراسة على أنه ال تأثير للجنس في استجاباتهم أ  -لجنس)ذكرعزى مل

علمينذلك إلى أن 
ُ
 يعملون في مناخ تنظيمي واحد، ويوجه عملهم مجموعة واحدة من ا  امل

ً
 أم إناثا

ً
وانين للوائح والتشريعات والقسواء أكانوا ذكورا

 وما والقرارات الوزار 
ً
 تتضمنها من أدلة ووثائق وتقارير ونماذج.    ية فضال

وجود  عدم  والتي توصلت إلى (2012الحسني والشرمان )و ، (2018الشهومي)و ، (2019العون ) يأبوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

عزى ات تقديرات عينة متوسط (  بينα ≤ 0.05لداللة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا 
ُ
تغير الجنس الدراسة ت

ُ
 .مل

 : ُمتغير املؤهل العلمي  .2

لدرجة توافر  بين استجابات أفراد عينة الدراسة من  ( α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الدراسة  بينت

دربجيا في مجال التعليم لدى ا معايير الجمعية الدولية للتكنولو 
ُ
بمدارس التعليم الساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة   إلنماء املنهي ين في برامج ا مل

تغير املؤهل العلمي )بكالوريوس  ُعمان
ُ
عزى مل

ُ
على أنه ال تأثير للمؤهل العلمي في  مما يعني اتفاق عينة الدراسة ماجستير فأعلى (، -في جميع املعايير ت

 أو املدارس، سواء على مستوى  ُمتقاربةالتهم العلمية يخضعون لبرامج تنمية مهنية على تنوع مؤه املعلمين جميع لى أن تجاباتهم. وقد ٌيعزى ذلك إ اس

ديريات التعليمية الوزارة أو
ُ
 . املهنية لديهم ثقافة تنظيمية متشابهة إلى حد كبير في كثير من الجوانب، باإلضافة إلى أن امل

 والتي توصلت إلى، (2016البقمي )و ، (2018الشهومي)و ،  (2019لعون )ا  يأبو ، (2019العباس ي )من  سات كل هذه النتيجة مع نتائج درا  وتتفق

تغير α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم 
ُ
عزى مل

ُ
ولكن   املؤهل العلمي.(  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ت

 هذه الفروق ولصالح حملة الدبلوم. وجود فت عن والتي كش (2012والشرمان ) الحسني ذه النتيجة مع نتيجة دراسةتختلف ه

 : ُمتغير سنوات الخبرة .3

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من من  (α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج الدراسة عدم وجود  أظهرت

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم الساس ي في محافظة في مجال التع كنولوجياية للترجة توافر معايير الجمعية الدولاملعلمين لد
ُ
ليم لدى امل

تغير 
ُ
عزى مل

ُ
عني اتفاق عينة ، مما ي(سنة فأكثر 12 -سنة 12إلى  7من  -سنوات 7أقل من )سنوات الخبرة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان في جميع املعايير ت

يقومون بنفس   على تنوع سنوات الخبرة لديهم واختالفها املعلمينوقد ٌيعزى ذلك إلى أن جميع . هم استجاباتات الخبرة في سنو لثير ال تأ أنهعلى الدراسة 

 لتخصصاتهم العلمية.
ً
 الدوار املهام واملسئوليات والواجبات الوظيفية وفقا

الحسني والشرمان  ،(2016البقمي )و ، (2018الشهومي)و ، (2019)العون  يأبو ، (2019العباس ي )ات كل من وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس

تغير α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )والتي أوضحت عدم  ( 2012)
ُ
عزى مل

ُ
(  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ت

 سنوات الخبرة.

 توصيات الدراسة:

 تي:ي باآلضوء نتائج الدراسة ومناقشاتها توص في 

 . بية والتعليم بسلطنة ُعمان ببناء معايير مهنية للُمدربين في برامج اإلنماء املنهي في املدارس بصفة عامة وتكنولوجية بصفة خاصةام وزارة التر قي •

ديريات التعليمية الت وزارة التربية والتعليم قيام مراكز التدريب على مستوى  •
ُ
مج  في برا دربين لمُ لية تدريب بعقد برامج  بسلطنة ُعمان ابعة لهاوامل

 باملدارس تتضمن استخدام وتوظيف التكنولوجيا في مجال التعليم. اإلنماء املنهي

تدريب والتي يمكن  باملدارس يتضمن الساليب املتنوعة لل في برامج اإلنماء املنهي لُمدربينل بإعداد دليل قيام وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان •

 يم بها.في مجال التعللوجيا التكنو توظيف واستخدام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارستخفيف العباء الوظيفية على  •
ُ
حتى يتفرغوا لقيادة برامج تدريبية ُمتميزة ُتثري استخدام التكنولوجيا في  امل

. مجال التعليم 
ً
 وتقويما

ً
 وتنفيذا

ً
 تخطيطا

د تحفيز •
ُ
وندوات  تدريب ت مالية ومادية، وترشيحهم لحضور برامجآفاخالل منحهم مكدافعيتهم من  وزيادة  دارسربين في برامج اإلنماء املنهي باملامل

 ومؤتمرات داخل وخارج السلطنة.

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارسمنح  •
ُ
وتطبيق أساليب تدريبية جديدة  بعض الصالحيات والسلطات تمكنهم اإلبداع واالبتكار في العمل، امل

 ا.ام التكنولوجياستخد كز علىترت

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارسقيام  •
ُ
شاركة في تحديد االحتياجات التدريبية لزمالئهم املعلمين بصفة عامة وفي استخدام التكنولوجيا  امل

ُ
بامل

 بصفة خاصة. 

دربين في برامج اإلنماء املنهي قيام  •
ُ
نصف والعادا  وصول ليب الاون مع إدارات املدارس بتوفير أسابالتعامل

ُ
لكافة   ة املدرسيةإلى املوارد التكنولوجي ل مل

مين
 
 .املعل
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دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارسقيام  •
ُ
 في مجال التعليم. لتكنولوجيالاالستخدام اآلمن والقانوني والخالقي بتعزيز  امل

دربين في برامج ا اهتمام  •
ُ
ستجدات املرتبطة باستخدام وتوظيف التكنولوجيا في مجال  واالطالع على لذاتي،نهي ا بالنمو امل إلنماء املنهي باملدارسامل

ُ
امل

 التعليم.  

 :راجعامل

: املراجع العربية
ً
 :أوال

تمركزة على مدارس التعليم ما بعد األساس ي  ( 2016) ،إبراهيم، حسام الدين السيد؛ البوسعيدي، خميس .1
ُ
معوقات التنمية املهنية للمعلمين امل

تحديات معلم متجدد لعالم فة: الفرص واللتربوي الدولي الول بعنوان املعلم وعصر املعر ، املؤتمر ا شمال الباطنة بسلطنة ُعمان محافظةفي 

 . 256-211م ، 2016/  11/  30-29كلية التربية –أبها  جامعة امللك خالد  -متغير، الجزء الول،  اململكة العربية السعودية 

للعلوم التربوية   كلية التربية مجلة، الرياض بمدينة التربوي  التدريب  مراكز ملدربي  التدريبية االحتياجات تقييم (2016)، دحدي خالد البقمي، .2

 .115-68(، 6)1، مصر - الفيوم جامعةب والنفسية

 .هراء، الكويت: دار الز ث في التربية وعلم النفسمناهج البح (2011) ،جابر، عبد الحميد جابر؛ كاظم، أحمد خيري  .3

رسالة  ، لطنة ُعمانمراكز التدريب التربوي ومقترحات تطويرها في س فعالية إدارة (2012) ،ُمنيرة ، الحسني، يحيى بن سعيد بن محمد؛ الشرمان .4

 .الردن -دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بجامعة اليرموك

ُعمان   سلطنة شمال الشرقية في  بمحافظة  التربوي  التدريب  كز بمر  يةالتدريب البرامج  فاعلية تقويم (2018)، سعيد بن راشد بن علي ،الشهومي .5

 . 260 -239(، 32، )االجتماعو  تاإلنسانيا مجلة الفنون واألدب وعلوم، املعلمين نظر  جهةو  من

ربين في دداء املوير أبرنامج تدريبي مقترح لتط (2013) ،حمدان بن انسليم بن راشد الفهدي، غالب، بلقيس ،ةالشرعي ؛الصبحي، أحمد بن حمد .6

 .144-101(، 109)28، بجامعة الكويت التربوية املجلة، مراكز التدريب التربوي بسلطنة عمان في ضوء احتياجاتهم التدريبية املستقبلية

ء  ضوفي  ان مين بسلطنة عمللمعل  املنهيتطوير برامج اإلنماء  (2017)  ،بربنت حمود بن جا ي ة، تهانياملسكر ؛ صالح الدين، نسرين صالح محمد .7

 . 634 - 558(, 174) 1، مصر -جامعة الزهر كلية التربية، مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، متطلبات التنمية املستدامة

جودة  تقويم برامج التدريب أثناء الخدمة في ضوء معايير ال (2012)،؛ بيومي، نجوى سليمان؛ سالم، مرفت محمدالطوانس ي، مرفت محمد أحمد .8

،  مصر -الثة  ت اللفية الثتحديا -، التربية البدنية والرياضةلثالث عشر، املؤتمر العلمي الدولي ا دى معلمي التربية الرياضية بسلطنة عمانل

403-437 . 

 مكة بمنطقة عاصرة امل االتجاهات ضوء  في  التربوي  تدريب ال مراكز في  للمدربين التدريبية  االحتياجات (2019)، صالح بن  العباس ي، محمود ابن .9

 . 784-763(، 1)46 ،الردن - التربوية  العلوم - دراسات، املكرمة

تمركزة على املدرسة في ضوء التوجهات العاملية  يط االستراتيجالتخط (2016)، ، محمد منصور أحمدعبد الاله .10
ُ
ي ملتطلبات التنمية املهنية امل

 .505 -437 (،45، )مصر -مجلة كلية التربية بجامعة سوهاج، الحديثة

املجلة  ، بعض االتجاهات العاملية املعاصرة في تدريب املعلمين داخل املدرسة وإمكانية اإلفادة منها في مصر (2011) ،، محمد عيدعتريس .11

 .265 - 238 ،( 29)،حدةجامعة اإلمارات العربية املت –بحاث التربوية الدولية لأل 

رسالة  ، ISTE املعايير العامليةضوء   في فلسطين في األساسية للمرحلة التكنولوجيا اجمنه وى محت تقويم (2019)، ياسمين ناصر يحيي ،أبو العون  .12

  فلسطين. -اجستير غير منشورة، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة شورة، رسالة مماجستير غير من

ديرية العامة لتنمية املوارد ال، مسقطينهلإلنماء امل دليل إرشادي نحو املدرسة وحدة (2011) ،وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان .13
ُ
 .بشرية: امل

: ، مسقطاإلنماء املنهي باملدرسة خطوة بخطوة: الدليل اإلجرائي لتنفيذ برامج اإلنماء املنهي (2012) ،التربية والتعليم بسلطنة عمانوزارة  .14

ديرية العامة لتنمية املوارد البشرية
ُ
 .امل

: امل
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Abstract: The present study aimed to identify The The Degree of availability of the International Association of 
Technology standards in the field of education for trainers in Proffessional development programs in basic 
education schools in the North- Alsharqia Governorate in the Sultanate of Oman, study used a descriptive method 
also used the questionnaire to collect data and information were applied to a sample of (360) teachers. The 
findings of the study showed that The Degree of availability of the International Association of Technology 
standards in the field of education for trainers trainers in Proffessional development programs basic education 
schools in the North- Alsharqia Governorate in the Sultanate of Oman was came generally Medium; They also 
came Medium of all Standards; Results also showed that there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the 
study variables which are gender, academic level and Years of experience.   

Keywords: Standards; The International Association of Technology; Trainers; Proffessional development; Basic 
education schools; Sultanate of Oman. 
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