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دادإـع
 أستاذ املناهج وتقنيات التعليم املساعد

 امعة أم القرى )الكلية اجلامعية بالليث(ج

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية  في  تيدر   
مقرر الحاسوب لتنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى الطالبيات المتووايات اراسييبا صالايث ال الي  

الوصيو  ولليل ل سيتواان ميل اا ييات البحي  التر يو  في  المتوسط. وتم اسيتدد  الي ب ميل المينه  
مجيياالت السييقاالت التعليمييية ومهييارات تكنولوجيييا التعليييم والمتوواييات اراسييياب  فيي  صيييا ة ا  ييار 
النظر  وإعداا ااوات البح ، والذلل المنه  التجر ب  القائم على تقسيم عينة البح  المكونة مل 

 البية.. وايد اعيدت البا  ية ارتبياراب   30 البة وضياصطة  30 البة إلى مجموعتيل )تجر بية  60
لقياس مهارات تكنولوجيا التعليم ف  مقرر الحاسوب. واد اظهرت النتائ  وجوا فروق لات االلية 
إ ايييائية  ييييل افييييراا المجميييوعتيل البيييياصطة والتجر بيييية فيييي  مهيييارات تكنولوجيييييا التعلييييم لاييييال  

 المجموعة التجر بية. 
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مييل ا يير  ميييا اييهدص هيييذا العايير هيييى ال ييورن المعلوماتييية التييي  ا ييد ت انق صييياب البيييراب فيييى  
البحي  عيل  تكنولوجيا التعليماصب  لزامبا على المتداايل ف  مجال   بيعة تلقى المعلومة لذا

اسييتراتيجيات واسييالير تييدر   جدئييدن ت ئييم هييذا التليييير، فطييرق التعليييم التقليد يية لييم ت ييج  علييى 
 ل اهتمامها الحوظ والتلقيل.  الالهتما   تنمية البح  عل المعرفة إنما الان ا

، تعتبير اليل منهيا العدئيد ميل المنايات التعليمييةاألرييرن الع ير واد ظهرت ف  السينوات  
تكنولوجيييا اسيياس للعدئييد مييل  ييرق واسييتراتيجيات التييدر   التيي   مكييل مييل ر لهييا تنمييية مهييارات 

ير لد ييت تعلييم لو معنييى، صحييي  ئتولييد عييل هييذا الييتعلم اييدرن للمييتعلم علييى لييدى المييتعلم وتييوفالتعليييم 
 ..2018ا مد، ) تكو ل افكار متراصطة وادرن على المقارنة والتمييز وفهم األفكار المتناابة

 التطبيقات ر ل مل التكنولوجية المستحد ات توظث ان التر ية كليات ئنبل  على  م ومل

 تمين  فعنيدما، صالممارسية التيدر   واسيتراتيجيات مهيارات ميل مكيينهملت المتعلمييل، ليدى المدتلوية،

 عيل البحي  مهيارات وتكسيبت ارااهيا، متيى المعرفية عليى الحايول آليية  التر ييةالمتعلم كلييات

 واالعتمياا االسيتط  ، و ير المعلوميات، إليى  اجتيت إايبا  ر لهيا  سيتطي  ميل الت  المعلومات

نحيو تعليم  لد يت الدافعيية وتوليد واليتعلم، صأهميية التعلييم وتعرفيت تعلم،والي التعليم عملية ف  الذات على
 ن يطاب  عنايراب   يي  تجعليت المسيتقبل، تحيد ات صيت ئواجيت ميا ليت اسيدت ايد  يذلل تكيون  لى معنيى،

 (Singapore, 2009). والتعلم للتعليم  سعى
سيوا  المتقدمية ال يير ميل اليدول  فيىاهتمامياب متزائيداب  القيرن الحيالى يهد   وف  الوايت لاتيت

 متعلمييييللل مهيييارات تكنولوجييييا التعلييييمولليييل ميييل رييي ل تنميييية  ،او الناميييية  بنيييا  العقيييل الب ييير  
و رجيي  للييل إلييى  بيعيية العايير الييذ  ئواجهييت    نييا وتحد اتييت مييل م ييك ت  هاصمدتلييث صييور 
لتي  صحي  ئتمكنوا مل معا  ية تليل األوضييا  و يل الم يك ت ا  وتقد  تكنولوج ىوانوجار معرف

ت يييعل ىتييواجههم والحويياى علييى إ جا يييات مجتمعيياتهم و قييافتهم اون فقييد لهييو تهم فييى عايير تطليي
 رات ال قافىة والحبار ة المتقدمة. يات التيالعولمة وتؤ ر ف

ومييل هنييا فقييد ظهييرت الحاجيية الملحيية إلييى تنمييية مهييارات تكنولوجيييا التعليييم التيي  تمكييل 
، صحييي  ال  قتايير اورص عليي  مجييرا جمعهييا،  جييا  المييتعلم مييل التعامييل ميي  المعلومييات ص ييكل إ

وإنميا  متييد إليي  اسييتددامها فيي  توليييد المز ييد مييل المعلومييات واألفكييار والتيي  ئييتم توظيوهييا فيي  ااا  
 ..2011، الوسيمىالمها  و ل الم ك ت )
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ومل المعيروف ان التر يية واجهيت فيى السينوات الع ير األرييرن ا مية التزائيد المسيتمر فيى  
لييل عليى التعلييم، هيذا التزائيد اليذى ن يأ عيل التكيا ر  الب يرى ميل جهية وانت يار اليوعى عيدا المقب

صأهمييية التعليييم مييل جهيية ارييرى، وعجييزت التر ييية فييى معظييم البلييدان و داصيية فييى البلييدان ا رييذص 
صأسباب التقد  عل استيعاب جمهور المتعلميل اللت فى إ ار النظا  التقليدى للتعلييم، ولقيد عانيت 

ل تعييانى الك ييير فييى سييبيل إعييداا جيييل مييل األكوييا  لقييياان المسيييرن التر و يية، ولعييل سييبر ومييا تييزا
األ مة هيو ان تزائيد المتعلمييل المتسيار  ال ئيوا ى سيرعة ا جيرا ات المتديذن ل سيتيعاب لمهيارات 

  (Apergi, A & et al 2011) تكنولوجيا التعليم
التعليييييم والييييتعلم، وتحسيييييل فهييييم  فيييي  عملييييية وتتبيييي  اهمييييية مهييييارات تكنولوجيييييا التعليييييم 

المعلوميات و بيعية العليم ومهييارات  يل الم يك ت و  ياان التحايييل و  ياان مسيتوى ال قية صييالنو  
 ..(Richey & et al,2017عند الت ميذ وادرتهم على التعامل  نجاح ف  الموااث التعليمية. 

يات و يييرق ونميييالة عدئيييدن اسيييتددمت العدئيييد ميييل اسيييتراتيج وألهميييية مهيييارات تكنولوجييييا التعلييييم
 .، والتيدر ر ا لكترونيى2011، مقتر ة اائمة على الحاسوب ) صياج ن منها استراتيجية لتنميتها

عبيييد ) .، واسييتراتيجيات تكنولوجييييا التعليييم2017، نعييييم) والسيييقاالت التعليمييية. 2011، الزنبقييى)
  ..2013، موسى) مهارات تاميم المقررات ا لكترونية. 2009، الحميد

مواهيميييية او ااائيييية فيييى تكنولوجييييا ولقيييد اكيييد اصيييحاب الميييذهر البنيييائ  صيييأن المعرفييية سيييوا   
، ئييتم اكتسييا ها ص ييكل فعييال عييل  ر ييه إعيياان  نائهييا مييل الييدارل ال عييل  ر ييه اسييتقبالها مييل التعليييم
.، ليييذلل  جيييير توعييييل اسيييتددا  اسييييتراتيجيات 2013، مبييييار  ر فديييرى ) صالتيييدر ر والممارسييية الديييارة
تكنولوجيييا ص ييكل  سييم  للمييتعلم صممارسيية مهييارات  مقييرر الحاسييوبر   البنائييية فيي  تعليييم وتعلييم التييد

 تعلم المدتلوة  نوست ولنوست واستنتاة ما  ينها مل ارتبا ات وع اات.الف  اكت اف جوانر  التعليم
يقييات لييذا جييا  اهتمييا  البحيي  الحييال  صاسييتراتيجية السييقاالت التعليمييية  التيي  تعييد إ ييدى التطب 

التر و ية للنظر يية البنائييية والتي  توتييرع ان الييتعلم لو المعني   حييدة مييل ري ل إتا يية الورصيية للمييتعلم 
 لر ط المعرفة الجدئدن صالمعرفة الساصقة لدئهم. تكنولوجيا التعليمف  ممارسة مهارات 

دد  وتتم ل استراتيجية السقاالت التعليمية صيججرا ات ومواايث مؤاتية واا لية للتعيدئل، تسيت 
لمسييياعدن المتعلمييييل فييي  الم يييارالة فييي  مهيييارن او عمليييية عقليييية تسيييير فييي  تزائيييد مسيييتمر، و مكيييل 

 صب  المتعلم اك ير ايدرن واسيتق الب، وهي  موييدن جيداب اعل استددا  السقاالت اللما  التدل  تدر جياب 
 (Metcalf,2000)ف  تناول مستو ات التوكير العليا. 
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اسات العر ية واالجنبية عليى اهميية اسيتددا  اسيتراتيجية كيد العدئد مل الدر أو الر م مل ت 
م ل اراسييية السييقاالت التعليميييية فيي  التيييدر   وتنميييية العدئييد ميييل المتلييييرات  األرييرى لات الايييلة

نت ليو ظ ا، إال .2004.، ) الجندىر ا مد ،2013، ) السيد، .2016.، ) ناوى،2017)نعيم ،
، مقييرر الحاسييوبجية السييقاالت التعليمييية في  تييدر   الية الدراسييات التيي  تناولييت اسيتددا  اسييتراتي

 اوليت الير ط  ييل اسيتددا  اسيتراتيجية  -في   يدوا عليم البا  ية  -توجيد ا  اراسية   النيت اكما 
. المييا اتبيي  تكنولوجيييا التعليييممهييارات  وتنميييةمقييرر الحاسييوب السييقاالت التعليمييية  فيي  تييدر   

 الحاسيوبالتر يو  والتعليمي  اعتمياا معظيم معلمي   العمليية في  المجيال اللبا  ة مل ر ل ربراته
 وسبل تنميتها.   ف  التدر   والت  تبعد عل مهارات تكنولوجيا التعليم معتاانعلى الطر قة ال

م ييل اراسيية ، كييذلل تنوعييت الدراسييات التيي  تناولييت المهييارات التكنولوجييية فييى  ي يية الييتعلم 
(Apergi & et al ,2015طي ب مهيارات جدئيدن ومناسيبة للقيرن .  يي  هيدفت إليى إكسياب ال

الحيييااى والع ييير ل ميييل رييي ل اليييتعلم ا لكترونيييى، ا بييياب هيييدفت هيييذص الدراسييية إليييى الوايييوف عليييى 
المعارف والمهارات الواجر توافرها ليدى الطي ب ميل  يي  اسيتددا  ااوات اليتعلم والتعيرف عليى 

 مهارات تكنولوجيا التعليم.تأ ير االنتقال مل نظا  إاارن التعليم ا لكترونى إلى إكتساب 
 

تحييييدات م ييييكلة الدراسيييية فييييى تييييدنى مسييييتوى  البييييات المر ليييية المتوسييييطة فييييى مهييييارات 
تكنولوجيا التعليم، األمر الذى ااى إلى استددا  استراتيجية السقاالت التعليميية فيى تيدر   مقيرر 

المتووايات اراسيياب صالمر لية المتوسيطة،  البياتالطليد  تكنولوجييا التعلييم  الحاسوب لتنمية مهيارات
ما فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية فيى تيدر   مقيرر  ولإلجاصة عل السؤال الرئي  التال : "

 . المتوواات اراسياب صالاث ال ال  المتوسط ؟" تكنولوجيا التعليم لدى الحاسوب لتنمية مهارات
 الت الفرعية التالية:ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى التساؤ 

 ما مهارات تكنولوجيا التعليم المناسبة وال    تنميتها لدى المتوواات اراسياب صالاث ال ال  المتوسط؟ -1

 ما مدى تمكل الطالبات المتوواات اراسياب مل مهارات تكنولوجيا التعليم؟ -2

ات مييييا صييييورن و ييييدن مييييل مقييييرر الحاسييييوب صاسييييتددا  السييييقاالت التعليمييييية فييييى تنمييييية مهييييار  -3
 تكنولوجيا التعليم لدى المتوواات اراسياب صالاث ال ال  المتوسط ؟.

مييا فاعلييية اسييتراتيجية السييقاالت التعليمييية فييى تنمييية الجوانيير المعرفييية لمهييارات تكنولوجيييا  -4
 التعليم فى مقرر الحاسوب لدى الطالبات المتوواات اراسياب صالمر لة المتوسطة؟.

التعليمييية فيييى تنمييية الجوانيير األاائيييية لمهييارات تكنولوجييييا مييا فاعلييية اسيييتراتيجية السييقاالت  -5
 التعليم فى مقرر الحاسوب لدى الطالبات المتوواات اراسياب صالمر لة المتوسطة؟.
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 إلى التعرف على: ةالحالي دراسةال تهدف
تنمييييية مهييييارات ى فيييي  تييييدر   مقييييرر الحاسييييوب عليييي السييييقاالت التعليميييييةاسييييتراتيجية  فاعلييييية -1

 .المتوواات اراسياب  المتوسط ال ال الاث   الباتلدى  تكنولوجيا التعليم
 .المتوواات اراسياب  المتوسط ال ال الاث   البات صمهارات تكنولوجيا التعليم لدى تحدئد اائمة  -2
 ب.الك ث عل مستوى الطالبات المتوواات اراسياب فى مهارات تكنولوجيا التعليم فى مقرر الحاسو  -3

 

 فيما يلي: ةالحالي دراسةأهمية ال تمثلت
تم ل الدراسة الحالية ا د التوجهات المستحد ة فى تطو ر نظم التعلييم التقليد ية، وجعلهيا  -1

 . اك ر الوا ن وفعالية ومناسبة لمتطلبات التعلم والتعليم فى القرن الوا د والع ر ل.

معلميييييييل والميييييير يل والمدططيييييييل القييييييائميل علييييييى عملييييييية تويييييييد الدراسيييييية الحالييييييية ف يييييية ال -2
التدطييييييط والتطيييييو ر لييييينظم عملييييييات التعلييييييم واليييييتعلم لمهيييييارات تكنولوجييييييا التعلييييييم ميييييل 

 ر ل مقرر الحاسوب.

فييييييي  مقيييييييرر الحاسيييييييوب ايييييييد  وييييييييد مقيييييييياس لقيييييييياس مهيييييييارات تكنولوجييييييييا التعلييييييييم  نيييييييا   -3
 المهتميل  هذا المجال.

راتيجية السيييقاالت التعليميييية فيييى تنميييية الجوانييير الك يييث عيييل ميييدى فاعليييية والويييا ن اسيييت -4
 المعرفية واألاائية لمهارات تكنولوجيا التعليم.

 تى  مكل  المتوواات اراسياب الهتما  المتزائد  تحدئد مها  امسائرن ل ية الحال دراسةأتى الت -5
 .لاتبا  المعالجات التدر سية المناسبة له

  :سوف يتم اختبار صحة الفروض التالية دراسةال سئلةأولإلجابة عن 

ارجيات  ييل متوسيط  . α ≤ 0,01عند مستوى االلة )توجد فروق لات االلة إ اائية  -1
فيى التطبييه البعييدى المجميوعتيل )التجر بيية، البيياصطة.  الطالبيات المتووايات اراسيياب فييى

 المجموعة التجر بية.  فيما ئتعله صالجوانر المعرفية للمهارات التكنولوجية لاال 

ارجيات  ييل متوسيط  . α ≤ 0,01عند مستوى االلة )توجد فروق لات االلة إ اائية  -2
التطبييه البعيدى المجميوعتيل )التجر بيية، البياصطة. فيى  الطالبيات المتووايات اراسيياب فيى

 فيما ئتعله صالجوانر األاائية للمهارات التكنولوجية لاال  المجموعة التجر بية. 
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السيييييقاالت التعليميييييية صواعليييييية فيييييى تنميييييية المهيييييارات التكنولوجيييييية ليييييدى الطالبيييييات تسيييييهم  -3
 المتوواات اراسياب.

  

اعتميييدت البا  ييية عليييى المييينه  الوصيييو  التحليلييي  لمتلييييرات الدراسييية الحاليييية المتبيييمنة   
دراسييييى، والميييينه  اييييبة السييييقاالت التعليمييييية، ومهييييارات تكنولوجيييييا التعليييييم، وراييييائ  التوييييوق ال

 التجر بى لتطبيه ااوات الدراسة ابلياب و عد اب ومقارنة النتائ  فى ضو  فروع الدراسة. 

  

 بالحدود اآلتية:          دراسةلتزم الت
" ميل التياب مقيرر الحاسيوب ال انيية ع ير   و يدن " العلى  دراسة الحاليةقتار التالمحتوى:  -1

  ه..1439/1440المتوسط،  بعة  ل ال اللاث 
مكيييية المكرميييية  صمدئنيييية  المتوواييييات اراسييييياب  المتوسييييط ال اليييي الاييييث   البيييياتمييييل  مجموعيييية -2

 إلى مجموعتيل: لو تم تقسيمه، . المتوسطة34صالمدرسة )
 تددا  السقاالت التعليمية: تدرس صاسمجموعة تجريبية. 
 المعتاان التقليد ة : تدرس صالطر قةمجموعة ضابطة. 

 السقاالت التعليمية:
تعرف صأنها المساعدن التعليمية الت   قدمها المعلم او األاران األك ير مهيارن للميتعلم ليعبير الوجيون 
 يييل مسييتواص الحييال  فيي  المهييارن والمسييتوى المطلييوب تحقيقييت، وتسييتدد  لوصييث اسييالير الييتعلم المتنوعيية 

 .(Shih & et al, 2010) لتعلم الت  تعك  موااث تعلم  قيقيةالمستددمة ف  ان طة ا
كما تعرف على انها " استراتيجية ترالز على الدعم المؤات للمتعلم وميل  يم تراليت ليكميل 
 صقيييية تعلميييت منويييرااب معتميييداب عليييى ادراتييية الذاتيييية فهيييى ت يييبت إليييى  يييد البيييير سيييناان )سيييقالة. البنيييا  

(.(Shapiro.2008 
نها استراتيجية تعليميية معيدن وفقياب للنظر ية البنائيية لطبيعية المعرفية، وعمليية أصوتعرف إجرائياب  

 نا  مستمرن ون طة، تقو  على اليدعم المعرفي  المؤايت ميل جهية المعلمية للطالبيات المتووايات اراسيياب 
صالاييث ال اليي  المتوسييط، ممييا  سيياعدهل فيي  ا جيياا تراكييير معرفييية جدئييدن او إعيياان  نييا  المنظوميية 

 عرفية اعتماااب على ما سبه  مل اعم لتنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدئهل. الم
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 مهارات تكنولوجيا التعليم:  
تعيييرف صأنهيييا مجموعييية المعيييارف والممارسيييات األاائيييية التييي  تمكيييل الطالبيييات ميييل إتقيييان 

، Dersire2learnاستددا  ابكة ا نترنت وااواتها فى التعليم ما ابل الجامع ، ونظا  التعليم  
 وتقاس صالدرجة الت  تحال عليها الطالبة فى ااان الدراسة الت  تم إعدااها لذلل اللرع.

 الطالبة املتفوقة دراسيًا:
تعرف صأنها الل مل تظهر مستوى رفيعاب مل الجانر المعرفيى او األاائي  في  مييدان او اك ير 

ميييل المحكيييات االرتيار ييية  ميييل ميييياائل الن ييياي التعليمييي  صحيييي   بيييعها ااارهيييا عليييى محيييل او اك ييير 
 .1998% مل ار ناتها ف  المجتم  المدرس  ) جروان، 5المعيار ة لألاا  ضمل اعلى 

% فييأك ر  فيي  المعييدل التراكميي  90وتعييرف إجرائييياب صأنهييا الطالبيية التيي  وصييلت نسييبتها 
كييون عيياان للايث ال ييان  المتوسيط وللييل مييل وااي  ال ييوف الرصيد الداصيية صييا اارن التعليميية، وت

 .لالا  و سرعة ف  التحايل لاك ر منه

 :Scaffolding Instruction  السقاالت التعليميةأواًل:  
 ماهية السقاالت التعليمية:

مييل المسييتحد ات التر و يية فييى مجييال تييدر   مقييرر الحاسييوب اسييتددا  الوسييائل المدعميية 
و يرهييا مييل انميياي التوكييير، وهييى تسييتهدف  ىى وا  ييداعالتيي  تييوفر للت ميييذ فييرر التوكييير العلميي

  .على الماان الدراسية و رق تدر سها ىوالوظيو ىإ را  التدر   وإضوا  البعد الوااع
 Wood Bruneوظهييير موهيييو  السيييقاالت التعليميييية ألول ميييرن ميييل رييي ل ووا  يييراون 

فييي  جعيييل الميييتعلم ، والتييي  اليييان هيييدفها التوصيييل إليييى اور المعليييم 1976فييي  عيييا   Rossوروس 
المبتيييدو او الطويييل لد يييت القيييدرن الواسيييعة فييي   يييل الم يييك ت التييي  تتويييوق عليييى ادراتيييت الورا ييية. 

 . 2005)اطام ، 
وتعييرف السييقاالت التعليمييية صأنهييا  مجموعيية مييل ا جييرا ات التدر سييية  سييتددمها المعلييم فيي  

يومييية، ومييل الكتيياب المدرسيي ، اييكل مجموعيية مييل الم يييرات الوعاليية ئييتم انتقائهييا مييل ربييرات الحيييان ال
والدبيييرات السييياصقة للت مييييذ، ومهيييارات التوكيييير والتأميييل، وتقيييد  للميييتعلم السيييقاالت او سييينااات تعليميييية 
مؤاتة واا لة للتعدئل تساعدص على عبور الوجون  يل ما  عرف وميا  سيعى إلي  معرفتيت، وإليى االنيدماة 
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امييل ميي  الموااييث المدتلويية  هييدف الوصييول إليي  والم ييارالة فيي  مهييارات تسييير فيي  تزائييد مسييتمر، والتع
 .2013النتيجة المر و ة والتحقه منها إل  ان  اب  متعلماب مستق ب. ) السيد، 

. انها الدعم المقد  للمتعلميل  اراكهم ف  األن طة الت  ال Dabbagh , 2005ولالر )
  ستطيعون الوصول إليها اون مساعدن األرر ل.

موهيييييييو  السيييييييقاالت التعليميييييييية صأنهيييييييا اليييييييدعم المؤايييييييت ل (Shapiro, 2008) و ييييييييل
ا عليييى نوسيييت، فهييي  ت يييبت إليييى  يييد البيييير  للميييتعلم وميييل  يييم تراليييت لكيييى  كميييل صقييييت تعلميييت معتميييدب

 سناان البنا  )سقالة البنا ..    
و عرف  رونر السقاالت التعليمية صانها عبارن عل عملية تتم عل  ر قها معاونية الميتعلم 

توييوق ادراتييت مييل ريي ل مسيياعد المييدرس او ال ييد  ل  ربييرن و اك يير  علييى  ييل م ييكلة معينيية،
تقدماب، إن موهو  السقاالت التعليمية عند  رونر م ا هاب لمنطقة النميو التقر بي  عنيد )فيجوتسيك . 

(Zambrano & Noriega, 2011) 
جيا  وتعرف صأنها مساعدات ومساندات تقيد  للميتعلم ا نيا  عمليية اليتعلم تعطييت القيدرن عليى إن

او القيييا  صوعييل او سييلول او  ييل م ييكلة اييد ال ئييتمكل مييل  لهييا اون هييذص المسيياعدن، المييا  هييذا الييتعلم
 (Kali & Randoll, 2004)انها اد تؤا  إل  عد   اجتت للمساعدن ف  المستقبل 

الميييا ، و  يييير موهيييو  سيييقاالت اليييتعلم إليييى وظيوييية اليييدعم المقيييد  للميييتعلم ميييل ابيييل المعليييم
مييل  سييوا  الييدعم الب يير  عييم المييتعلم، اات يييلآاالت لوصييث عييدا البييير مييل اسييتدد  موهييو  السييق

ميييل ريي ل البيييرام . ومهمييا  كيييل المايييدر فييجن ال يييير ميييل   ريي ل الميييدارس او الييدعم التكنوليييوج
ميييية ياألصحييياة التييي  اجر يييت  يييول اسيييتراتيجيات اليييدعم رلايييت نتائجهيييا إليييى ان السيييقاالت التعل

  Shapiro, 2008).) ال  ععدهم فى نيل مستوى تحايل المؤ رن توفر للمتعلميل  نا  اعم  سا
ر المسييتوى المناسيير للمسيياعدن فييى  ي يية الييتعلم  م ييل تحييد اب للمعلميييل، فييالط ب يإن تييوف

صحاجة إلى مستو ات وانوا  مدتلوة مل الدعم ليدفعهم إليى اكتسياب المعرفية. وتوصيى العدئيد ميل 
وا على المعرفية والمعلوميات التي   حتياجون األا يات صبرورن استددا  سقاالت للتعلم لكى  حال

 ها مل اجل مساعدتهم على التعلم.ليإ

و رج  األسياس العلمي  للمسياعدن والتوجييت إليى نميولة السيقاالت التعليميية،  يي    قيو  
المييييتعلم  بنييييا  تعلمييييت مسييييتويداب صالمسيييياعدن والتوجيييييت،  ييييي  إن سييييقاالت الييييتعلم هيييي  مسيييياعدات 

نييا  عملييية الييتعلم تعطييية القييدرن علييى إنجييا  الييتعلم او القيييا  صوعييل او ومسيياندات تقييد  للمييتعلم ا 
سييلول او  ييل م ييكلة اييد ال ئييتمكل مييل  لهييا اون هييذص المسيياعدن، المييا انهييا اييد تييؤاى إلييى عييد  

 ..  Metcalf, 2000 اجتت للمساعدن ف  المستقبل )
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 المويييياهيماع  فيييي  وتعييييد السييييقاالت التعليمييييية تطبيقيييياب لنظر يييية فيجوتسييييك ، عييييل الييييتعلم االجتميييي
، وظهر هذا في  الوايت اليذ  تزائيد  (Zone of Proximal ZPD)وموهومت عل منطقة النمو الوايل 

 .(Lerman , 2001)فيت االهتما  صالمجال االجتماع  ف  مواهيم وافكار فيجوتسك  ونظر اتت. 
 Zone ofو نييا  علييى نظر ييات فيجوتسييك  ظهييرت مييا  سييمى صمنطقيية النمييو الوايييل 

Actual Development (ZAD)  وهيو  مايطل    يير للمسيافة  ييل ميا  مكيل لل يد  ان
 قيييو  صيييت صمسييياعدن او  يييدون مسييياعدن، الميييا ان مايييطل  النميييو الواييييل   يييير إليييى ان المسييياعدن 

   (Cole & Cole, 2001)المقدمة للمتعلم تقو  على اساس القدرات الموجوان لد ت. 
 النمو كما يلي:  ( خصائص منطقة2004وقد حدد ) فيجوتسكى، 

األاا  المسياعد ميل ا رير ل األك ير ايدرن :  عتميد المتعلميون عليى البيالليل او األايران األك ير  .1
اييدرن ألاا  المهميية ابييل االن ييلال  هييا صموييراهم، وهنييا تعتمييد المييية ونييو  المسيياعدن علييى عميير 

 لمتناول.ف  ا (ZAD)المتعلم و بيعة المهمة و ذلل  كون اتسا  و تن يط منطقة الوايل 
االاا  المسياعد الييذات :  تعتمييد علييى  معرفيية المسييؤوليات والقواعييد ال  ميية، فهييذص المسييؤوليات   .2

فالن يياي اليذ  ئتطلير انجيا ص صمسياعدن ا رير ل  مكييل ، اصيب  صجمكيان الميتعلم السييطرن عليهيا
ة والتيي  ان ئنجيزص ا ن الميتعلم صمويراص، فأنمياي الن ياي التي  مارسيها الميتعلم لحيل م يكلة معيني

كانييت مبنييية علييى التواعييل  ينييت و يييل ا ريير ل اصييبحت  ينييت و يييل نوسييت.  فويي  هييذص المر ليية 
ئنجييز المييتعلم المهميية  ييدون مسيياعدن ا ريير ل ولكييل هييذا ال  عنيي  انييت تييم تطييو ر ااا  المييتعلم 

 ص كل الامل. 

ن  يييي  ئتطيييور األاا  و ايييب  تلقائيييياب : ئنتقيييل الميييتعلم ميييل منطقييية نميييوص إليييى مر لييية متطيييور  .3
 سييتطي  ااا  مهميية ص ييكل الامييل و ييدون مسيياعدن،  ييي  ان المسيياعدن فيي  هييذا الواييت تعتبيير 
معرالة ومزعجة، فاألاا  هنا ليم  عيد  طيور  يل ئتطيور وايد وصيوت فيجوتسيك    ميار التطيو ر 

(Fruits)  ا صأنت تحجر  االلة على  باتت و عيدص عيل التلييير صوعيل القيوى العقليية ووصوت ا بب
 ة.واالجتماعي

 :(ZAD)إ الة تلقائية االاا  ئؤا  إلى العوان للدلث مل ر ل منطقة النمو الوايل  .4
إن عمليية الييتعلم عنيد األفييراا تتكيون مييل هيذص الدطييوات المتسلسيلة نوسييهاوالمنظمة لمنطقية النمييو 

، االنتقال مل مساعدن ا رر ل إلى مساعدن الذات و تكيرار هيذص الدطيوات ميرن (ZAD)الوايل 
رى تنمو ادرات جدئدن عند الورا، وعندما ئنته  الورا مل امت ل المهارن وتتطور ادرتيت تلو األر
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على ااائها صآلية وتلقائية،  ستطي  ان  عوا مرن اررى ألمت ل مهارن جدئدن، وهكذا تسيتمر اورن 
 المت ل المهارات واكتساب المعرفة. (ZAD)منطقة النمو الوايل 

 لتعليمية:أهداف اسرتاتيجية السقاالت ا
تهدف استراتيجية السيقاالت التعليميية إليى إتا ية الورصية للميتعلم لتنميية مهاراتيت العقليية، 

 وادراتت الداصة، ومل اهمها:
 القدرن على الر ط  يل األفكار والمواهيم المدتلوة. -1

 القدرن على تقو م الحقائه والمعلومات ص كل نقد . -2

 ك ت.القدرن على استد ر نتائ  جدئدن لحل الم  -3

 القدرن على مواجهة الم ك ت المعقدن. -4

 القدرن على فهم موااث جدئدن ف  نوعها. -5

القدرن على الدعم المؤات للمتعلم ا نا  اليتعلم صمسياعدن األرير ل وميل  يم ئتيرل لكي   كميل  -6
ا على ادراتت الذاتية.  ا معتمدب  (Nwosu&Azih,2011)تعلمت لذاتت منوراب

 قاالت التعليمية تحقق أربعة مجاالت أساسية: ( أن السSingapore, 2009أوضح )
اكتسيياب المعرفيية وتطبيقهييا صالبحيي ، الويير ، التايينين، فهييم البيانييات، إارال الع اييات،  -1

 التطبيه ونقل المعرفة.

 التواصل ف  المعرفة واألفكار. -2

 التعاون والعمل م  األرر ل. -3

 جر  لر المساعدن.التعلم المستقل صالتدطيط ومراقبة العمل الدار، ومعرفة متى   -4

وتناا  السقاالت التعليمية إليى ضيرورن التعيرف عليى الدبيرات السياصقة للميتعلم، لكي  ئيتم 
االنطييي ق منهيييا والعميييل عليييى إعييياان تنظيمهيييا، وتقيييد م المسييياعدات للميييتعلم ميييل اصيييحاب الدبيييرن 
ه األكبييير منيييت عميييربا لييييتمكل ميييل اليييتعلم وتجييياو  الك يييير ميييل المرا يييل لات الايييعو ات عيييل  ر ييي

 (Park & Nuntrakune, 2011)المساعدن. 
وتعييد هييذص األنميياي مييل المتليييرات التيي  ، ئوجييد العدئييد مييل األنميياي لتقييد م سييقاالت الييتعلم

 جر ان تؤرذ ف  االعتبار عند تاميم سقاالت اليتعلم، وارتييار نيو  او اك ير منهيا لتوظيويت في  
وفيميا ئلي   (Kules, 2000 ) ,( Kali & Randoll, 2004) ) 2003 يرام  اليتعلم )رميي ، 
 :وانواعها يةميسقاالت التعلالتوضي  لبعض انماي 
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 :Stable scaffolding الثابتة يةميسقاالت التعلالنمط  .1

تتسم سقاالت التعلم ف  هذا النمط صأنهيا  يير متلييرن وظياهرن للميتعلم  يوال اراسية البرنيام ، 
ليهييا فيي  الييل رطييون مييل رطييوات  ييي  تقييد  للمييتعلم المسيياعدات والتوجيهييات التيي   حتيياة إ

تعلمت، و تواث استددا  هيذا الينمط ميل السيقاالت عليى  بيعية  رنيام  اليتعلم وعليى  اجيات 
في   اب المتعلميل وراائاهم،  ي   كون ظهور هيذص المسياعدات ص يكل  ا يت ومسيتمر موييد

 .صعض البرام  وعلى العك  ف   رام  اررى 
 :Adaptable scaffolding المتكيفة يةسقاالت التعلمالنمط  .2

 فييي  هيييذا الييينمط صأنهيييا متلييييرن واا لييية للت اييي ، وهييي  تتليييير وفقييياب  ييييةميسيييقاالت التعلالتتسيييم 
إلى ا  ميدى  الستددا  المتعلم  ي  ئتحكم ف  ظهورها او االستلنا  عنها، وهو الذ   حدا

تظهيير هييذص السييقاالت، فييالمتعلم  كييين هييذص السييقاالت  سيير  اجاتييت ور بتييت فيي  المسيياعدن 
لتوجييييت، و تطلييير تايييميم هيييذا الييينمط التوكيييير فييي  اليييل المسيييارات المعرفيييية الممكنييية والتييي  وا

 . حتمل ان ئتبناها المتعلم

 :والتصنيف اآلخر للسقاالت التعليمية هو 
 :Informational scaffolding المعلوماتية يةميسقاالت التعلال .1

صيل او ام لية إضيافية او تتم ل ف  تقد م المساعدات الداصة صالمحتوى، للحاول على توا
ارح عندما ال  ستطي  المتعلم فهم المعلومات الجدئدن، م ل إعاان إجاصة األس لة الت  تظهير 
ا نيييا  عمليييية اليييتعلم، والت يييارل فييي  األفكيييار لت يييجي  الميييتعلم عليييى التوكيييير فييي  موضيييوعات 

سيييياصقة مرتبطيييية صالمعلومييييات الجدئييييدن المييييراا تعلمهييييا، ومسيييياعدتت علييييى اسييييتدعا  معلومييييات 
 حتاجهيييا السيييتددا  المعلوميييات الجدئيييدن لتوضيييي  الوهيييم، الميييا ت يييمل اسيييتددا  ام لييية اييياملة 

 .وافكار تسهم ف  مساعدن المتعلم لتحدئد المواهيم والعمليات المرتبطة صالمهمة الجدئدن
 :Procedural scaffolding اإلجرائية يةميسقاالت التعلال .2

استددا  المااار والمواا التعليمية، م يل ت يليل وه  تتم ل ف  المساعدات الداصة صكيفية 
 رنام  التعلم ا ليكتروني  واليتحكم فييت ومعرفية األ قونيات، وهيذص المسياعدات صجير ان تكيون 

ة البرنام ، على ان  مكل اسيتدعارها  متا ة اائما، واد تقد  ف  اكل تعليمات اولية ف   دا
م  مسيييياعدن صالبييييلط علييييى  ر فيييي  ا  واييييت، او  مكييييل الحاييييول عليهييييا مييييل ريييي ل  رنييييا

، ولليل عنيدما ئتجيت الميتعلم (Rollovers) ، او تكيون في  ايكل ال يافات(Help) المسياعدن
 .صالمؤار نحو ا قونة ما، تظهر لت عبارن تذالرص صما  حدة إلا نقر عليها
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 , Guzdial ) ,يييةميسييقاالت التعلال صييورتعييدات الدراسييات والبحييوة التيي  تناولييت و 

2004)  (Puntamberkar & Hubscher,2005) , (Quintana & et al., 2002) , 

Mcloughlin, 2002  Winnips & et al, 2000)  .على النحو التال  تلدياها و مكل: 
 . ي  تقد  سقاالت التعلم نمولة السلول التعليم  المر وب والمراا تعلمت Modeling: النمذجة -1

دن واليدعم المطليوب للميتعلم  تيى ئيتمكل  يي  ئيتم تقيد  المسياع Support: المسياندن واليدعم -2
 .مل ااا  المهمة التعليمية صموراص معتمدا على نوست

 عييد االرتوييا  راصييية مهميية مييل راييائ   Fading: االختفاااأ أو االنسااحات التاادريجي -3
السيييقاالت، وهو"اندوييياع فييي  المسييياعدن المقدمييية للميييتعلم تيييدر جيا  تيييى تتماايييى وإمكاناتييييت 

تزااا ادرتت على التعلم"، اللما  اات ادرن المتعلم التعليمية اندوبت الورا ة، و داصة عندما 
 .كمية المساعدن المقدمة

 عيد التقيدئر  Ongoing Diagnosis or Assessment: التشاييص أو التقادير المساتمر -4
المسيييتمر لمسيييتو  فهيييم الميييتعلم ميييل رايييائ  سيييقاالت اليييتعلم، وهيييذا ئتطلييير ليييي  فقيييط معرفييية 

هداف المراا تحقيقها، وإنما المعرفة المستمرن صقدرات المتعلم ا نا  التقيد  في  المهمة ومكوناتها واأل
 .عملية التعلم، و التال   قد  للمتعلم اسالير واستراتيجيات مناسبة لدعمت ومساعدتت

:  يي  تسيتدد  لمسياعدن الميتعلم عليى القييا  صمهيا  سقاالت التعلم مساعدة مؤقتاة ومتكيفاة -5
نجا ها صطر قة صحيحة ولتنميية مهيارات وايدرات جدئيدن، و يتم إ التهيا معقدن الان ال  ستطي  ا

عندما   عر المتعلم صعد  الحاجة إليها او عندما  ال لمستوى التمكل المر وب، فهنا  جر 
 .إروارها  تى ال تعيه عملية التعلم

إليى ان  (Molenaar & et al , 2011 )ونظيراب ألهميية السيقاالت التعليميية فقيد اايار 
 ال عدن مميزات: هن
 تقد  توجيهات وإراااات واضحة لدى المتعلميل. .1

 توض  اللرع مل تعلم موضو  ما، ومتطلبات التعلم المطلو ة. .2

 تبمل استمرار ة المتعلميل ف  التعلم، وإنجا  المها  صال كل الاحي .   .3

 ليهم.تقد  فرصة للمتعلميل صالتنبؤ صالتواعات عل  ر ه ا جاصة عل األس لة المطرو ة ع .4

 تعمل على توجيت المتعلميل إلى مااار المعرفة ومااار التعلم الحدئ ة. .5

 تعمل على التقليل مل المواجآت وا  با ات الت  تسيطر على المتعلميل. .6

 تعمل على استقطاب جهد المتعلم ف  التراليز على موضو  الدرس. .7

 .تعمل على توليد اون واافعية للتعلم و  اان الحماس عند المتعلميل .8
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 أهمية السقاالت التعليمية  فيما يلي : (Hui , 2011)وبين 
 السيطرن على انتباص الت ميذ. .1

 العمل التعاون  وتقسيم المها . .2

 ضرورن امت ل التلميذ الدلفية الكافية مل المعلومات المتعلقة صالماان. .3

 العمل على تقد م الدعم صاالعتماا على استددا  الوسائط التعليمية. .4

 ت جي  التلميذ مل ر ل الدعم المعنو  لت. العمل على .5

 العمل على التدرة ف  تقد م الدعم والمساعدات لدى التلميذ وللل  بقبا لقدراتت. .6

 تهي ة التلميذ وإعطا ص ال عور الكامل صالمسؤولية، وإنقال المها  المطلو ة. .7

ص فيى ا نيا  فى ضو  ما سبه نجد ان السقاالت التعليميية تسياعد الميتعلم علي  تقلييل تيوتر 
 .القيا  صأن طة التعلم الجدئدن وتز د الوا تت فيها

 املراحل اإلجرائية للسقاالت التعليمية فى تدريس مقرر احلاسوب:
استددا  السقاالت التعليمية ئتطلر التعيرف عليى المعيارف والدبيرات السياصقة للمتعلمييل، 

ل، وعليييى هيييذا فالسيييقاالت واسيييتددامها لجعيييل محتيييوى اليييدرس الجدئيييد ااريييل منطقييية النميييو الوايييي
التعليمية اد تكون  ير لات فائدن، إلا اليان الميتعلم ال  متليل صعيض المعيارف األساسيية الداصية 

 صالماان العلمية، فيبدا المعلم اوالب صما  عرفت المتعلم  م البنا  عليت.
ت و استقرا  العدئد مل البحوة والدراسات واألا يات الت  تحد ت عل استراتيجية السقاال

، ا ميد ) الجنيد  ر، (Hui , 2011) التعليميية ومرا يل تطبيقهيا، والتي  تناولتهيا اراسية اليل ميل
. و عد مراجعة مرا ل ورطوات تطبيه االسيتراتيجية،  مكيل القيول ان 2005)اطام ، ، .2004

  -الدطوات ا جرائية للسقاالت التعليمية فى تدر   مقرر الحاسوب تم لت فيما ئل :
 عرف على المتطلبات المعرفية الساصقة للطالبات ور طها صالمعلومات الحالية.: التالتهيئة .ا 

 عرض النموذج التدريسي: .ت 

 استددا  التلميحات والدالالت والتسارالت. .1

 التوكير  صاوت مرتو  للعمليات والمهارات العقلية المتبمنة ف  المهمة. .2

 استددا  ااوات التعليم ا لكترونية م ل ابكة ا نترنت.  .3

اصة الدطوات الت  سوف تتب  ف  ااا  المهمة ) تطلر المعلمة مل الطالبيات التاصية ميا كت .4
  عرفونت عل الموضو  وما ئر دون ان  عرفوص.

 إعطا  نمولة لتعلم المهارات العقلية والعمليات المستهدفة. .5
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 الممارسة الجماعية الموجهة لمحتوى علمي ومهام متنوعة:  .ج 

 . مجموعات صليرن او مستقلة تعمل الطالبة م  رفيقتها  م ف  .1

 م  ظة ورصد ارطا  الطالبات والعمل الوور  على تاحيحها. .2

 توجيت الطالبات لطرح األس لة والذلل االستوسار الذات  عند ااا  المهمة. .3

 ممارسة مجموعة الطالبات للمها  واألن طة تحت إاراف المعلمة. .4

 ت ترل المعلمة م  الطالبات ف  تدر   تباال . .5

 التغذية الراجعة: إعطاأ  .د 

 تعط  المعلمة تلذ ة راجعة ماححة ا جاصات للطالبات. .1

 تستدد  المعلمة اوائم التاحي  والت  تتبمل جمي  رطوات ااا  المهمة. .2

 مساعدن الطالبة ف  تقو م عملها  نمالة معدن ساصقبا. .3

 إتا ة الورصة للتلميذن الستددا  المراجعة الذاتية. .4

 ر س  الاحي  عند الحاجة وا با التدر بى.إعاان تقد م النمولة التد .5

 زيادة مسؤوليات الطالبة: .ه 

ئتبييييمل للييييل صعييييض ان ييييطة التييييدعيم والتعز ييييز مييييل اجييييل ر ييييط ا جييييرا ات والعمليييييات  .1
  بعبها.

 العمل على إللا  الدعم المقد  للتلميذن تدر جيبا. .2

 مراجعة ااا  الطالبة. .3

 إعطاأ ممارسة مستقلة لكل تلميذة: .و 

 تيسير التطبيه لمهمة اررى إ رائية. تعمل المعلمة على .1

 تعطى المعلمة فرصة للطالبات لممارسة التعلم صطر قة مك وة وااملة. .2

 السقاالت التعليمية وتدريس مقرر احلاسوب:
ايييدمت البا  ييية إ يييار عميييل لمعلميييات مقيييرر الحاسيييوب لتدطييييط وتيييدر   مقيييرر الحاسيييوب 

 صاستددا  السقاالت التعليمية ئتلد  فيما ئل :
 المواهيم المجران ملموسة  ي   مكل للطالبات رر تها ا نا  عمليات التوكير والتأمل.جعل  .1

 سهل الوصول إلى العلم واجعلت متا اب للطالبات. .2

 اعط اعمبا اجتماعيبا لجمي  الطالبات فى ا نا  عمليت  التعلم والتعليم. .3

إلى انجيا  مهميات  دا مها  تتطلر تحدى الطالبات لقدراتهل العقلية  هدف اف  الطالبات  .4
  (Davis & Linn , 2000)لات معنى وت جعهل على إعطا  توسيرات مدتلوة 
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ااوات مدتلوة  مكل استددامها لتسيهيل تعليم الطالبيات  واسيطة ئتب  مما سبه ان هنال  
 السقاالت التعليمية مل  ينها:

 .تجزئة المهمة إلى اجزا  صسيطة سهلة التنويذ 

  ة واألاائية  تقان مهارات تكنولوجيا التعليمالمعرفة المواهيمي استددا. 
 .التعاون الجمعى الذ   عتمد على فر ه العمل والحوار  يل النظائر 

 :Technological  skillsثانًيا : مهارات تكنولوجيا التعليم 
تكنولوجيييا التعليييم عملييية متكامليية تقييو  علييى تطبيييه هيكييل مييل العلييو  والمعرفيية عييل ُتعييد 
ن  واستددا  مااار تعلم ص ير ة و يير ص ير ة تؤاليد ن ياي الميتعلم وفرائتيت صمنهجيية التعلم ا نسا

 ..2002) صبرى،  اسلوب المنظومات لتحقيه األهداف التعليمية والتوصل لتعلم اك ر فعالية
ه  منظومٌة ُمتكاملة ُتعّد وتقّو   :(Instructional Technology )تكنولوجيا التعليم و 

لتحقييييه اهيييداف موضيييوعّية صاسييييتددا  ا يييدة األصحييياة التعليمّيييية عيييل  ر ييييه  العملّيييية التعليمّيييية
اسيييتددا  الميييوارا الب يييرّ ة و يييير الب يييرّ ة  ضيييوا  جيييوّ  ميييل اليييتعّلم الم مييير، وإكسييياصت المز يييد ميييل 
الواعلّية والّتأ ير للوصول إلى األهداف المرجّون مل التعّلم، واد ُعِرف ماطل  تكنولوجييا التعلييم 

منحنى منّظم  قو  على تاميم، وتنويذ، وتقو م العملّية التعليمّية ظمة اليونسكو صأنت منمل ر ل 
  سر اهداف  ُمحّدان وواضحة صاسيتددا  جميي  الميوارا المتا ية لجعيل عملّيية التعلييم اك ير فعاليية

  ..2018)ا مد،
جنة تكنولوجيا عّرفت ل :تعر ن لجنة تكنولوجيا التعليم األمر كّية لموهو  تكنولوجيا التعليم

التعليييم األمر كييية هييذا الموهييو  صأنييت المنحنييى الييذ  تقييو  عليييت الملنظوميية التعليمييية الييذ  ئتعييدى 
جمييي  الوسييائل واألاوات، ا  إّنييت ال ئنحايير فيي  اسييلوب ُمحييّدا او جهييا  تكنولييوج  وا ييد،  ييل 

 ..Richey & et al, 2017) .ئتعّداها جميعها مل اجل تطو ر البلرنام  التعليم 

 مفهوم مهارات تكنولوجيا التعليم: 
تعيرف المهيارات صأنهيا القيدرن عليى القييا  صيأى عميل ميل األعميال  درجية عاليية ميل الداية 

 ...(Barnes, 2010والسرعة م  االاتااا فى الوات والجهد المبذول 
ى وتعرف ا باب صأنها المعرفة او الكوا ة او االتجاص الت  تمكل الورا ألاا  وظيوتيت صمسيتو 

 ..Richey & et al, 2017مل الواعلية  قا ل معائير المؤسسة الت  تنتمى إليها )
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. صأنهيا "عليم التقنيية او عليم األاا  التطبيقيى، 2016اما موهو  التكنولوجيا فقد عرفهيا )سيالم ،
اى العلييم، الييذى ئهييتم  تطبيييه النظر ييات ونتييائ  البحييوة التيي  توصييلت إليهييا العلييو  األرييرى فييى اى 

 مل مجاالت الحيان ا نسانية، لددمة وتطو ر و  اان فاعلية الحيان العملية".مجال 
فى ضو  ما سبه ُعرفت المهارات التكنولوجية إجرائيا فى الدراسة الحالية صأنها مجموعة 
المعارف والممارسات األاائية الت  تمكل الطالبات المتووايات ميل إتقيان اسيتددا  ايبكة ا نترنيت 

 عليم ما ابل الجامعى.وااواتها فى الت

 طرق تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم:
ان مهيييييارات تكنولوجييييييا التعلييييييم اليييييأ  مهيييييارن ميييييل مهيييييارات التعلييييييم  مكيييييل تنميتهيييييا ليييييدى   

الييتعلم علييى ان ئؤرييذ فيي  االعتبييار المر ليية العمر يية المتعلمييات صالتييدر ر عليهييا وممارسييتها ا نييا  
در ر عليهييا و وجييد  ر قتييان لتنمييية مهييارات تكنولوجيييا و بيعيية المجييال الييذ  سيييتم مييل ر لييت التيي

 ..(Derakhshan,2012التعليم: 
 تعلييييييم مهييييييارات تكنولوجيييييييا التعليييييييم صاييييييورن مبااييييييرن ومنواييييييلة عييييييل المحتييييييوى األولااااااى :

 ييييييي  ئييييييتم التييييييدر ر علييييييى تلييييييل المهييييييارات مييييييل ريييييي ل الدطييييييوات اليييييي  ة المعروفيييييية 
 للتدر ر على ا  مهارن.

 نولوجييييا التعليييم  يييدماجها فيي  محتيييوى المييواا الدراسيييية، الجييز  ميييل : تعليييم مهييارن تكالثانيااة
مدطط الدروس الت  تحبرها المعلمية صحيي   كيون الهيدف ميل اليدرس اكتسياب الجانير 

ولكيل لليل  حتياة إليى ، المعرف  صجانر تنمية الجانر األاائيى لمهيارات تكنولوجييا التعلييم
 هارات تكنولوجيا التعليم.إعاان صيا ة المحتوى ف  ان طة تساعد على تنمية م

وألهميييية مهيييارات مهيييارات تكنولوجييييا التعلييييم فقيييد اجر يييت العدئيييد ميييل الدراسيييات لتنميتهيييا 
 السيييييييييتددا   يييييييييرق واسيييييييييتراتيجيات ونميييييييييالة تدر سيييييييييية منهيييييييييا:  اليييييييييتعلم المبااييييييييير عيييييييييل ُصعيييييييييد

 Blowers, 2015).. ،اسالير تنظيم المحتوى، نمط اكت افت صالمحررات الت ارالية عبر الو ير 
 . (Barnes, 2010) ااوات التعلم التعاونى، .2013)توفيه، 

 املهارات التكنولوجية الالزمة للطالبات املتفوقات دراسيا فى بيئة التعلم اإللكرتوني.
  مهييييارات عاميييية متعلقيييية صال قافيييية الحاسييييو ية، م ييييل معرفيييية مكونييييات الحاسييييوب وملحقاتييييت

 ..2013و رمجياتت المدتلوة )مبار ر فدرى، 
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 م ييل اليفييية التعامييل ميي  و ييدات االارييال متعلقااة بمهااارة اسااتيدام الحاسااوت مهااارات :
وا ريييراة، ومهيييارات الت يييليل األساسيييية لنظيييا  و نيييدو ، والتعاميييل مييي   يييرام  األوفيييي . 

 ..2009)عبد الحميد، 
 م يييل معرفييية معرفييية ماييياار المعلوميييات ا لكترونيييية، كفاياااات متعلقاااة بالثقافاااة المعلوماتياااة :

ة ا نترنت والتعامل م  ااواتهيا الددمية البحي ، والبر يد ا لكتروني ، والمحاا يات، واستددا  ابك
 .2012وإن ا  الاوحات والمواا  التعليمية ا لكترونية )عبد العا ىر وآررون، 

 مجاالت استخدام خدمات شبكة اإلنترنت في التعليم.
ت  صا مكيان اسيتددامها ئنظر إليها على انها مكتبة ضدمة مل الاوحات ا لكترونية، وال  

فييي  ن ييير ال قافيييية المعلوماتيييية علييييى ال يييبكة، وتيييوفير مواايييي  للمعرفييية و نييييول األسييي لة ا لكترونييييية، 
.، 2009والييدرول إلييى مواايي  المكتبييات العالمييية واواعييد المعلومييات والمراكييز البح ييية ) إسييماعيل، 

ن يا  مؤسسيات تعليميية ُتقيد  تعليمياب كما تسهم ال بكة الدولية م  الوسيائط ا لكترونيية الحدئ ية فيى إ
 ..2008عل صعد فى اى وات واى مكان صما  عرف صالواول ا فتراضية ) محموا، 

. إليى ان التيدر ر عليى مهيارات تكنولوجييا Blowers, 2015كما اايارت نتيائ  اراسية )
 التعليم وإتقانها  سهم فى   اان الدافعية للتعلم، وارتوا  التحايل األكاا مى لدى المتعلميل.

 ثالًثا : املتفوقات دراسيًا :
ت ير الدرجات المرتوعة الت   حال عليها الطلبة ف  هذص المجاالت التقدئر ة إلى وجوا 

ئيييتم تقييمهيييا صاألسيييالير الموضيييوعية، وهيييذص المجييياالت هييي  : رايييائ  مكونيييات التويييوق عنيييدما 
الييتعلم، وراييائ  الدافعييية، والداييائ  اال داعييية، والداييائ  القياا يية، الداييائ  المميييزن 

 والظروف  المدرسية المناسبة المسهمة ف  التووق لدى الت ميذ.، ف  ال داية
دراس  اساسياب للك يث عيل التويوق الدراسات والبحوة اعتبار المعدل الكما اكدت صعض  

الدراسيي ، علييى اسيياس ان ارجييات التحايييل الدراسيي  هيي  الييدليل األفبييل الييذ   مكييل ان   ييير 
إلييى ااا  الطاليير مسييتقب ب، واعتبييارص محكيياب ناجحيييييياب، الرتيييار الطلبيية فيي  التدااييات المدتييييلوة 

  (Simons & et al, 2000) واالنوا  المتبائنة مل التعلم.
لمتوييوق اراسيييياب ئيييتم تايينيوت عليييى اسييياس ارجيية عاليييية فييي  تحايييلت الجيييامع  عبييير إن ا

المقررات الدراسية الت  اعدت وهيأت لك  ئتواعل فيهيا الميتعلم و طيور ربيرات متقدمية في  مجيال 
المواضي  المعرفية والحياتية. وان تحايلت الدراسي  المتويوق ئنبين عيل القيدرات الذهنيية المتقدمية 

ى النظييير إليييى األاييييا  نظيييرن متعمقييية، وتحلييييل المواايييث، وصييييا ة الويييروع، التييي  تسييياعدص علييي
 .2011، وارتبارها، وا جاا  لول للم ك ت مما  سهم ف  تطو ر ادراتهم )محمد
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. انيييت الويييرا اليييذ  لد يييت ميييل االسيييتعدااات الوطر ييية والعقليييية او 2011و يييرى )الوسييييمى، 
ظهيييار مسيييتوى ااا  مرتوييي  و ائيييد عيييل الداصييية ميييا  مكنيييت فييي   اضيييرص ومسيييتقبلت ميييل تحقييييه وإ

المألوف مل اارانت مل األ وال العاائيل ف  ا  مجال مل مجاالت الن اي ا نسان  الت   قدرها 
.. اليي ، إلا تييوفرت لهييذا الوييرا . المجتميي  سييوا  الانييت عملييية، علمييية، اجتماعييية قياا يية، جمالييية

 األسرن ور اع األ وال والمجتم . الوائه ظروف الرعا ة التر و ة المتكاملة والمتواصلة ف 
وتيييرى البا  ييية ان المتوواييية اراسيييياب هييي  التييي  تحقيييه إنجيييا اب ملحوظييياب فييي  ااائهيييا الدراسييي  

 % فأك ر مقارنة  بقية  مي تها.  90ئتجاو  
 خصائص المتفوقات دراسيًا:

ة التي  ان المتووق اراسياب هو الويرا اليذ   ظهير ااا ب متمييزاب مقارنية مي  المجموعية العمر ي
ئنتمي  إليهيا فيي  وا يدن او اك ير مييل: )القيدرن العقليية العالييية، القيدرن ا  داعيية العالييية، القيدرن علييى 
التحايل االكاا م  المرتو ، القدرن على القيا  صمهارات متميزن الالمهيارات الونيية او الر اضيية او 

مرونةواالسييتق لية السييمات اداييية الللو يية، والقييدرن علييى الم ييا رن و االلتييزا  والدافعييية العالييية وال
 عقلية تميز المتووق عل  يرص. 

و استقرا  العدئد مل الدراسيات والبحيوة لدايائ  المتويوايل اراسيياب م يل اراسية )ر ق،   
 مكل تلدي  هذص  (Mayer & Carosu, 2001). واراسة 2002. واراسة )البحير ، 2006

 الداائ  فيما ئل :
 المرونة.  .1
 االستق لية.  .2
 العتماا على النو . ا .3
 األصالة.  .4
 الط اة الوكر ة.  .5
 المقدرن على التعلم. .6

 التحايل االكاا م  المرتو . .7

 القدرن المعرفية العالية. .8

 القدرن على   اان الدافعية لد ت. .9

  ر االستط  . .10

 اون الذاكرن. .11

 ال قة صالنو . .12

 . الميول العلمية .13

 الميل أللعاب الحل والترالير. .14
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 الم ا رن. .15

 طموح الزائد.مستوى ال .16

و تب  مل العرع السا ه ان هنال العدئد مل الداائ  والاوات للمتووايات اراسيياب  
ولكييل هنييال فروابييا فرا يية فيي  ارجيية هييذص السييمات، وترالييز الدراسيية الحالييية علييى المتوواييات اراسييياب 

لييية اون ال تيي  ئتاييول صالمقييدرن علييى الييتعلم والتحايييل األكيياا م  المرتويي  والقييدرن المعرفييية العا
 إ وال لباا  السمات.

  أوال: جمموعة الدراسة:
الاييث الطالبييات المتوواييات اراسييياب صمييل  صاييورن مقاييوان  دراسييةال مجموعييةتييم ارتيييار 

،  ييييي  تييييم .  البيييية60)العينيييية علييييى ت اتايييير او ، المتوسييييطة. 34) صالمدرسييييةالمتوسييييط  ال اليييي 
 .دراسةموعت  العلى مج ع وائياب  لتو  عه

 ثانيا: أداة الدراسة:   

للايث  مقيرر الحاسيوبفي   مهيارات تكنولوجييا التعلييمارتبار الدراسة الحالية  تستددما
 )مل إعداا البا  ة. .المتوسط ل ال ا

  جراأات التالية:واختبار صحة الفروض تم اتباع اإل دراسةلإلجابة عن تساؤالت ال
لات الاييلة صمجييال الدراسيية الحالييية والتيي  ى األا يييات التر و يية والبحييوة السيياصقة عليي اال ي   .1

 تكنولوجيا التعليم،السقاالت التعليمية.مجال تنمية مهارات  تبمنت

 ال الييي الايييث  مقيييرر الحاسيييوب المقيييرر عليييى  البيييات" ميييل  ال انيييية ع يييرارتييييار الو يييدن " .2
  ه.1439/ 1438الوال الدراس  ال انى  المتوسط

واليذلل  تحليل محتوى الو دن  هدف التعرف على الحقائه والمواهيم والمهارات المتبيمنة  هيا .3
 التعرف على جوانر التعلم المدتلوة صالو دن  وفه الدطوات التالية: 

ارتيييار الوقييرن الييأاان للتحليييل: واييد تييم تقسيييم الو ييدن إلييى فقييرات تعييال  الييل فقييرن فكييرن معينيية  .ا 
 التعلم المحتلوة  ها. للتعرف على جوانر
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و ميليية ارييرى فييى ،  سيياب  بييات التحليييل: تييم تحليييل محتييوى و ييدن الدراسيية  يييل البا  يية .ب 
. مميا  عني  0,89وتم  ساب نسيبة االتوياق  ييل التحليلييل وايد  لليت )، مجال التدا 

 معامل  بات عال  للتحليل.

المدتلوييية والمهيييارات صعيييد االنتهيييا  ميييل إعيييداا اائمييية التحلييييل والتييي  ايييملت جوانييير اليييتعلم  .ة 
المتبمنة صالو دن المدتارن، تم عرضها على مجموعة مل الساان المحكميل أل دا  آرائهم 
وم  ظاتهم الت  تم ارذها صعيل االعتبار  عداا الاورن النهائية لقائمة تحلييل المحتيوى 

 الداصة صالو دن "ال انية ع ر".

 لتدر   الو دن المدتارن وتتبمل :. يةالسقاالت التعليمصاستددا   ةمعلمالإعداا اليل  .4

مقدمييييية: تيييييم تعر ييييين المعليييييم صأهميييييية اسيييييتددا  السيييييقاالت التعليميييييية فييييي  تيييييدر   مقيييييرر  .ا 
و الهيييدف العيييا  ميييل اليييدليل وهيييو االستراييياا صيييت فييي  تيييدر   الو يييدن المدتيييارن ، الحاسيييوب

 صاستددا  هذص االستراتيجية لتنمية المهارات التكنولوجية.

 جرائية للسقاالت التعليمية.ارح مبسط للدطوات ا  .ب 

 إراااات وتوجيهات عامة للمعلمة  جر مراعاتها عند استددا  السقاالت التعليمية ف  التدر  . .ة 

 . األهداف العامة للو دن المدتارن .ا 

 الدطة الزمنية لتنويذ اروس الو دن المدتارن. .ه 

 الوسائل واألن طة التعليمية المقتر ة. .و 

  نا  تنويذ الدروس.اسالير التقو م المستددمة فى ا .  

الهيكييييل التدطيطيييي  لتنويييييذ الييييل ارس مييييل اروس الو ييييدن المدتييييارن صاسييييتددا  السييييقاالت  .ح 
 التعليمية الما ئل :

 عنوان الدرس.     -

 األهداف ا جرائية.  -

 المحتوى التعليم . -

 الوسائل واألن طة التعليمية. -

 رطوات السير ف  الدرس وفه الدطوات ا جرائية للسقاالت التعليمية. -

 التقو م. -

 الواجر المنزلى. -

واييد تيييم عيييرع الييييل المعلمييية عليييى مجموعيية ميييل السييياان المحكمييييل للتأكيييد ميييل 
وتم ارذ جمي  م  ظتهم صعيل االعتبار ا نا  إعداا الاورن النهائية ، ص  يتت للتطبيه
 لدليل المعلمة. 
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 لتال :وللل على النحو افى مقرر الحاسوب   ارتبار المهارات التكنولوجيةإعداا ي. 

: ئهيييدف إليييى قيييياس مهيييارات تكنولوجييييا التعلييييم ليييدى تحدياااد الهااادف مااان االختباااار  . ا
  البات المجموعتيل التجر بية والباصطة.

: تيييم اسيييتدد  نميييط األسييي لة المقاليييية الموتو ييية فييي  التاصييية مويييراات أسااائلة االختباااار . ب
 . سؤاالب مو عة الما صالجدول التال : 20االرتبار، وتكون االرتبار مل )

 النسبة املئوية اجملموع األسئلة احملاور الفرعية حملاور الرئيسةا م

1 
مهارة استخدام املنصات 

 اإللكرتونية.
 %12 3 3، 2، 1 مهارات التدريب والتدرب اإللكرتوني -

 مهارة التصميم اإللكرتوني. 2
 مهارة تصميم املواقع اإللكرتونية التعليمية. -

 مهارة تصميم العروض التقدميية. -

 تصميم كينونات التعلم.مهارة  -
4 ،5 ،6 ،7 4 16% 

 مهارة اإلنتاج. 3
 مهارة إنتاج وسيلة تعليمية. -

 مهارة إنتاج مادة تعليمية أو منتج تربوى. -
8 ،9 2 8% 

4 
مهارات تكنولوجيا التعليم 

على أساس عمليات ومكونات 
 اجملال

 مهارات التحليل : تقوم على كيفية سرد وتقسيم       -

 زاء صغرية.احملتوى إىل أج

 مهارات االستخدام.  -

 مهارات اإلدارة. -

 مهارات التقويم. -

 مهارات املتابعة والتطوير. -

10 ،11 ،12 3 12% 

مهارات تكنولوجيا التعليم  5
 على أساس العنصر البشرى.

 مهارات املتابعة والرقابة. -

 مهارات الرقابة التكنولوجية. -

 مهارات تنظيم الوقت. -
13 ،14 2 8% 

ولوجيا التعليم مهارات تكن 6
 على أساس نوع املهارة.

 مهارة إنتاجية. -

 %12 3 17، 16، 15 مهارات أدائية. -

مهارات تكنولوجيا التعليم  7
 على أساس طبيعة املهارة.

 مهارات  تقليدية. -

 مهارات فكرية. -

 مهارات شبكية. -

 مهارات الكرتونية. -

18 ،19 2 8% 

مهارات تكنولوجيا التعليم  8
 داء.على أساس طريقة األ

مهااارات تواصاالية: تشاامل مهااارات العاارض واإللقاااء والتفاااوض،      -
 التفاعل واملشاركة، القدرة على التبادل العلمي واملعريف والتقين.

 ، مهاااارات  Softwareمهاااارات تقنياااة: تشااامل مهاااارات    -

Hardware.مهارات التعامل مع األجهزة واألدوات والتقنيات ، 

20 ،21 ،22 3 12% 

رة والتوجيه مهارات اإلدا 9
 %8 2 24، 23 مهارة اإلدارة اإللكرتونية والتوجيه باستخدام الرقميات. اإللكرتونى

مهارات التعلم التعاونى  10
 والذاتى.

 مهارات التعلم التعاوني والتشاركي. -
 %4 1 25 مهارات التعلم الذاتي. -
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ة ميل وللتأكد صدق االرتبار  تم استددا  صدق المحتوى  ي  تم عرضت عليى مجموعي
 الساان المحكميل واد اجر ت التعد  ت ال  مة وفه م  ظاتهم وآرائهم.

ولحسييياب  بيييات االرتبيييار تيييم اسيييتددا  معاالييية " الويييا الرونبيييا " ووجيييد ان معاميييل ال بيييات 
 . وهو   ير إلى  بات االرتبار  درجة مناسبة. 0,86)

 34المدرسية)ميل  اراسيياب  المتووايات المتوسط ال ال الاث   الباتمل  دراسةارتيار عينة ال .5
 :مجموعتيلوتنقسم إلى  المتوسطة. 

 .السقاالت التعليميةالتجر بية وتدرس صاستددا   (أ
 . المعتاانالتقليد ة الباصطة وتدرس صالطر قة  (ب

)المجموعييية  دراسيييةفيييى مقيييرر الحاسيييوب عليييى عينييية الالمهيييارات التكنولوجيييية تطبييييه ارتبيييار  .6
 . التجر بية والمجموعة الباصطة. ابلياب 

للمجموعييييية و ، للمجموعييييية التجر بيييييية لو يييييدن المدتيييييارن صاسيييييتددا  السيييييقاالت التعليمييييييةتيييييدر   ا .7
 المعتاان. التقليد ة الباصطة صالطر قة 

)المجموعييية  دراسيييةفيييى مقيييرر الحاسيييوب عليييى عينييية ال المهيييارات التكنولوجييييةتطبييييه ارتبيييار  .8
 . التجر بية والمجموعة الباصطة. صعد اب 

 . ورصد الدرجات ومعالجتها ت التكنولوجية المهاراتاحي  ارتبار  .9

وا جاصية  صيحتهاوارتبيار  الويروع االليةميل القيا  صالمعالجات ا  اائية للدرجات للتأكيد  .10
 . دراسةال تسارالتعل 

 مناا ة النتائ  وتوسيرها. .11

 . دراسةتقد م التوصيات والمقتر ات فى ضو  ما اسورت عنت نتائ  ال .12

 مة:األساليب االحصائية املستخد
. للتحقييه مييل االليية الوييروق  ييي  اسييتددمت SPSS V22اسييتددمت الدراسيية  رنييام  )

 ..T- testالمتوسطات الحسا ية وا نحرافات المعيار ة وارتبار ) 
تسيييييهم السيييييقاالت التعليميييييية صواعليييييية فيييييى تنميييييية المهيييييارات التكنولوجيييييية ليييييدى الطالبيييييات  -1

 المتوواات اراسياب.
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 يييل . α ≤ 0,01عنييد مسييتوى االليية )توجييد فييروق لات االليية إ اييائية : الفاارض األول
فيى التطبييه المجموعتيل )التجر بية، الباصطة.  ارجات الطالبات المتوواات اراسياب فىمتوسط  

 ة. البعدى فيما ئتعله صالجوانر المعرفية للمهارات التكنولوجية لاال  المجموعة التجر بي

البا  ية صحسياب المتوسيط الحسيا   واالنحيراف المعييار  ليدرجات  تااممل للل لتحقه ل
، فيمييا ئتعلييه صالجوانيير المعرفييية للمهييارات التكنولوجيييةالمجمييوعتيل التجر بييية والبيياصطة   البييات

للعينييييات المسييييتقلة لحسيييياب االليييية الوييييروق  يييييل متوسييييطى ارجييييات وتييييم اسييييتددا   ارتبييييار )ت. 
. والجيدول فيميا ئتعليه صالجوانير المعرفيية للمهيارات التكنولوجييةلتجر بيية والبياصطة المجموعتيل ا

 . ئوض  للل.1)
 (1جدول )

فى اجلوانب املعرفية  التجريبية والضابطة تنياجملموع الفروق بني متوسطى درجات )ت( لداللة يوضح قيمة
 .للمهارات التكنولوجية

 مستوى الداللة درجات احلرية " ت"قيمة  املعياري االحنراف املتوسط احلسابي العدد اجملموعة

 0,87 4,03 30 التجريبية
 دالة 58 2,99

 1,12 3,13 30 الضابطة

وهيذص نسيبة اكبير ميل ، .2,99) المحسيو ة  لليتان قيمية "ت"  السيا هئتب  ميل جيدول 
.  4,03ة ).  ي   لغ متوسط المجموعة التجر بي 0.01)  عند مستوى الداللة قيمة ت الجدولية

. صييييييانحراف معيييييييار   3,13. و لييييييغ متوسييييييط المجموعيييييية البيييييياصطة )0,87صييييييانحراف معيييييييار  )
. α ≤ 0,01عنيد مسيتوى االلية )توجد فروق لات االلية إ ايائية  مما   ير إلى انت.، 1,125)

فيمييا المجمييوعتيل )التجر بييية، البيياصطة.  ارجييات الطالبييات المتوواييات اراسييياب فييى يييل متوسييط  
لجوانر المعرفيية للمهيارات التكنولوجيية فيى التطبييه البعيدى لايال  المجموعية التجر بيية ئتعله صا

 .:(Dabbagh,2005،  (Hui, 2011).، 2013وهذا ئتوه م  اراسة ) توفيه، 
 ييل . α ≤ 0,01عنيد مسيتوى االلية )توجيد فيروق لات االلية إ ايائية : ىالفرض الثاان 

التطبييه المجموعتيل )التجر بية، الباصطة. فيى  فى ارجات الطالبات المتوواات اراسياب متوسط  
 البعدى فيما ئتعله صالجوانر األاائية للمهارات التكنولوجية لاال  المجموعة التجر بية. 
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البا  ة صحساب المتوسط الحسا   واالنحراف المعييار   تااممل صحة الورع لتحقه ل
تعلييييه صالجوانيييير األاائييييية للمهييييارات فيمييييا ئالمجمييييوعتيل التجر بييييية والبيييياصطة   البيييياتلييييدرجات 

للعينييات المسييتقلة لحسيياب االليية الوييروق  يييل متوسييطى وتييم اسييتددا  ارتبييار )ت. ، التكنولوجييية
. فيمييا ئتعلييه صالجوانيير األاائييية للمهييارات التكنولوجيييةالمجمييوعتيل التجر بييية والبيياصطة  ارجييات

 . ئوض  للل.2والجدول )
 (2جدول ) 

فيما يتعلق باجلوانب  التجريبية والضابطة تنياجملموع فروق بني متوسطى درجات ال)ت( لداللة يوضح قيمة
 األدائية للمهارات التكنولوجية

 مستوى الداللة درجات احلرية " ت"قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد اجملموعة

 0,91 3,98 30 التجريبية
 دالة 58 5,86

 1,12 2,02 30 الضابطة

وهيذص نسيبة اكبير ميل ، .5,86) المحسيو ة  لليتان قيمية "ت"  السيا هميل جيدول  ئتب 
. 3,98.  يي   ليغ متوسيط المجموعية التجر بيية ) 0.01)  عند مستوى الداللة قيمة ت الجدولية

 . صييييييانحراف معيييييييار   2,02. و لييييييغ متوسييييييط المجموعيييييية البيييييياصطة )0,91صييييييانحراف معيييييييار  )
. α ≤ 0,01عنييد مسييتوى االليية )وق لات االليية إ اييائية توجييد فيير انييت .، مميا   ييير إلييى 1.12)

فيمييا المجمييوعتيل )التجر بييية، البيياصطة.  ارجييات الطالبييات المتوواييات اراسييياب فييى يييل متوسييط  
ئتعله صالجوانر األاائية للمهيارات التكنولوجيية فيى التطبييه البعيدى لايال  المجموعية التجر بيية. 

.، )موسيى، 2011، ) محميد، Dianovsky & Wink, 2012)وهذص النتيجة تتوه م  اراسية )
2013. ، (Zambrano & Noriega , 2011)   . 

: تسيهم السييقاالت التعليميية صواعليية فيى تنمييية المهيارات التكنولوجيية لييدى الفارض الثالااث 
 الطالبات المتوواات اراسياب.

للتحقيييييييه ميييييييل صيييييييحة الويييييييرع ال الييييييي  اسيييييييتددمت البا  ييييييية  جيييييييم التيييييييأ ير  ) مر ييييييي  
لحسييييياب  جيييييم تيييييأ ير المتليييييير المسيييييتقل اسيييييتراتيجية السيييييقاالت التعليميييييية عليييييى المتليييييير  إئتيييييا.

 التاص  المهارات التكنولوجية.
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 (3جدول )
 حجم تأثري املتغري املستقل السقاالت التعليمية على املتغري التابع املهارات التكنولوجية

 العدد ارةاااااااااااااامهاال
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 يارياملع

 قيمة "ت"
درجات 
 احلرية

 حجم التأثري

%61,2 29 6,76 0,76 3,33 30 مهارة استخدام املنصات اإللكرتونية.  

 %52,7 29 5,69 1,16 2,83 30 مهارة التصميم اإللكرتوني.

 %58,2 29 6,35 1,07 3,13 30 مهارة اإلنتاج.

 %77,1 29 9,88 2,26 4,11 30 مهارات تكنولوجيا التعليم على أساس عمليات ومكونات اجملال

 %63,1 29 7,04 0,96 3,01 30 مهارات تكنولوجيا التعليم على أساس العنصر البشري.

 %52,7 29 5,69 0,88 2,83 30 مهارات تكنولوجيا التعليم على أساس نوع املهارة.

 %59,8 29 6,57 1,85 3,56 30 مهارات تكنولوجيا التعليم على أساس طبيعة املهارة.

%39,4 29 6,14 1,06 3,33 30 مهارات تكنولوجيا التعليم على أساس طريقة األداء.  
%54 29 8,19 0,67 3,36 30 مهارات اإلدارة والتوجيه اإللكرتوني  

%71,1 29 11,94 0,89 5,97 30 مهارات التعلم التعاوني والذاتي.  
%79,3 29 14,92 1,44 16,00 30 املهارات ككل  

المجموعيييية التجر بييييية  فيييي  الييييل مدتلييييث المهييييارات   يييية توييييوق  البيييياتفسييييرت البا واييييد 
التكنولوجية صالرجو  إلى ا  ار النظرى، والبحوة والدراسات الساصقة و بيعة التجر ة والمتليرات 

 المحيطة على النحو التالى:
ة  مكل توسير للل صأن استراتيجية السقاالت التعليمية تستند إلى اس  تر و ية ونوسيية وفلسيفي

موجهة واصيلة، الما تمر الطالبة فى ا نا  تطبيقها صدطوات، وإجيرا ات محيدان ومنظمية، تيم توجيههيا 
ميييل ابيييل المعلمييية، الميييا ان المنيييا  السيييائد فييي   جيييرن الدراسييية فييي  ظيييل هيييذص ا سيييتراتيجية هيييو المنيييا  

 الد مقرا   الحر، الذ    ج  و  ير المهارات التكنولوجية لدى الطالبات. 
مييية يصالسييقاالت التعل لارسيي  تيي المجموعيية التجر بييية ال  البيياتتوييوق ااا   ة ييرجيي  البا ت

المهيييييارات ر المعتييييياان  فيييييى اليصاألسييييي لارسييييي  تييييي عليييييى ااا   البيييييات المجموعييييية البييييياصطة ال
  :ةاليإلى األسباب الت مقرر الحاسوب التكنولوجية فى

اليدور األكبير  اوالطالبية لهي ،والطالبية ة الوسييطقو  على اور المعلمت ميةيان السقاالت التعل -1
ميييية ميييل رييي ل يصقيييدر البيييير فيييى العمليييية التعل الطالبيييات المتووايييات، و تبييي  اايييترال اهيييفي

اليييبعض ميييل رييي ل اسيييتددا  ل ايييدر البيييير ميييل الحر ييية فيييى التواعيييل مييي  صعبيييههل إعطيييا 
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ت الطالبيييات يييي، وتتطلييير جيييو  ميييارس ففيييى تنميييية المهيييارات التكنولوجييييةا جرائيييية  ارطواتهييي
صمييد  اسييتواان  ا ييعر الطالبييات مييل ر لهييتطة صحر يية و يير لميياان مقييرر الحاسييوب، و األن ي
 . توكيرهلمل هذص الدطوات فى التوصل إلى  اتا رر 

ميييييل االسيييييتمرار فيييييى العميييييل، الوسييييييط،  سيييييقاالت التعليمييييييةهيييييا اليقيييييو  علتالتييييي   الدطيييييوات -2
 التوجيت، المناا ة.

، التسييارل، مليييات التوكييير صاييوت عييالع سييقاالت التعليميييةتتبييمل الدطييوات ا جرائييية لل -3
للبحي   الطالبياتو ل الم ك ت ا  داعية والعايث اليذهن  مميا سياعدت عليى فيت  آفياق 

ئوجييد صحييي   هييا و ييرح افكييار متعييدان للم، همييةمتعييدان للمالمعرفييية واألاائييية الجوانيير الفييى 
 ها افكار متنوعة وجدئدن.يف

فليل التر يية التواعليية، تتمييز صاالهتميا  صالطالبية، صأنها تدور في  ، تتميز السقاالت التعليمية -4
وجعلهيييا محييييوربا لعمليييية الييييتعلم، وعنايييراب فعيييياالب فيهيييا، مييييل رييي ل تهي يييية الظيييروف ال  ميييية 

علييييى الييييتعلم فييييى اييييكل جميييياع ، وم ييييارالتهل الن ييييطة فيييي  تحايييييل  لمسيييياعدن الطالبييييات
ا   ميي تهل وممارسيتهل و  ياان ابيولهل ألفكيار وآر ، واكتساب المعلومات المعرفيية صأنوسيهل

معاب للعمليات العقلية العليا، الاالستنتاة، والتحليل، والتوسير مل ري ل ميا ئيدور  يينهل ميل 
 مناا ات جماعية، مما ساعد صالتال  على إنما  مهارات تكنولوجيا التعليم لدئهل. 

ميل  عرع المحتوى التدر ب  ص كل موائوالت تعليمية صحيي   كيون المحتيوى مجيزا ومتيدرة -5
السييهل إلييى الاييعر م ييتم ب علييى ميياان علمييية نظر يية وتطبيقييية، األميير الييذى  ييدورص سيياعد 

 على فهم الطالبات لمحتوى المقرر وترسي  هذا المحتوى فى الهانهل.

وضيييوح األهيييداف وا ييي   المعلمييية عليهيييا، مميييا جعلهيييا مهتمييية صميييا هيييو مطليييوب منهيييا صعيييد  -6
 ا نتها  مل اراسة الموضو .

والتنييياف   ييييل  البيييات عينييية الدراسييية التجر بيييية مميييا سييياعد عليييى إنهيييا    ييي  روح الحمييياس -7
 الموضوعات المدتارن فى الوات المحدا.

تعييدا األن يييطة التدر بييية التكنولوجيييية التيي  تقيييدمها السييقاالت التعليميييية المقدميية ا نيييا  وايييت  -8
، إضيافة التدر ر وما تبمنت تلل األن طة مل ممارسات فعلية ألاا  المهارات التكنولوجيية

 إلى إمكانية تكرار تلل الممارسات  تى الوصول إلى مستوى متقد  مل اكتساب المهارات.

تقييييد م اييييرو ات علمييييية للمهييييارات التكنولوجييييية الورعييييية  مييييل ريييي ل الدطييييوات ا جرائييييية  -9
 للسقاالت التعليمية ساعد الطالبة على إتقان المهارات الورعية المكونة للمهارن الرئيسة.
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منطليييه  كيييون ميييل المتواييي  فيييى التيييدر  ، ميييل رييي ل اسيييتراتيجية السيييقاالت وميييل هيييذا ال
التعليمييية توييوق الطالبييات ال تيي  ارسييل  هييا عييل الطالبييات ال تيي  ارسييل صالطر قيية المعتيياان فيي  

 المهارات التكنولوجية.

 

 آلتية: في ضوأ النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات ا  
ان تتبنييى المعلمييات فييى تدر سييهل  رابييا تدر سييية  دئ يية، تعمييل علييى تنمييية المسييتو ات  .1

 العليا مل التوكير لدى  الباتهل، م ل استراتيجية السقاالت التعليمية.

ر وميييدارل التيييدر   اليالترالييييز فيييى تيييدر   مقيييرر الحاسيييوب عليييى اسيييتددا   يييرق واسييي .2
ر التقليد ة الت  تراليز عليى الحويظ واالسيتظهار يالالحدئ ة والبعد صقدر ا مكان عل األس

 . المتوواات اراسياب  اون االهتما  صالم ارالة الوعالة مل ابل الطالبات

ى عمليتييييي  المهيييييارات التكنولوجيييييية فييييير لتنميييييية الياسيييييتددا  اسيييييتراتيجيات و يييييرق واسييييي .3
المر لييييييية ميييييييية، ا تيييييييدا ب ميييييييل يم وتعليييييييم مقيييييييرر الحاسيييييييوب لجميييييييي  المرا يييييييل التعليتعلييييييي
ا. صحييييي  ئييييتم التراليييييز علييييى تعلييييم المهييييارات مييييل يييييم العلي تييييى مرا ييييل التعليييي سييييطةالمتو 

 . اجل مواجهة تحد ات العار

 رح صعض األن طة المبنية على استراتيجية السقاالت التعليمية ااريل الراسية التيدر بات  .4
الداصييية صكتييياب مقيييرر الحاسيييوب مميييا ئتيييي  للتلمييييذن اوربا إ جا يييياب فييي  العمليييية التعليميييية 

 لها ن طة فعالة. جع

مميا  سياعدهل عليى ، إعداا المعلمات ان طة إ رائية وتدر بية للطالبات المتوواات اراسيياب  .5
 االكت اف  واالستنتاة والوصول  هل إلى مر لة ا  دا . 

تييييدر ر المعلمييييات علييييى صيييييا ة محتييييوى مقييييرر الحاسييييوب وفييييه الدطييييوات ا جرائييييية  .6
 لمهارات تكنولوجية لدى  الباتهل.الستراتيجية السقاالت التعليمية لتنمية ا

ان ئتبييمل اليييل المعلميية الييذ  تعييدص و ارن التعليييم لمقييرر الحاسييوب نمييالة لكيفييية تقييد م  .7
صعييض الييدروس صاسييتددا  اسييتراتيجيات السييقاالت التعليمييية لتنمييية المهييارات التكنولوجييية 

 لدى الطالبات.

ت التيدر   الحدئ ية والبعيد التراليز ف  تيدر   مقيرر الحاسيوب عليى اسيتددا  اسيتراتيجيا .8
صقدر ا مكان عل األسالير التقليد ة التي  تراليز عليى الحويظ واالسيتظهار اون االهتميا  

 والمناا ة مل ابل الطالبات.، صالم ارالة الوعالة والوسيط
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إعييياان النظييير فييي  صييييا ة منييياه  مقيييرر الحاسيييوب  ومحتواهيييا وعرضيييها صأسيييلوب اييييه  .9
نمييية  المهييارات التكنولوجيية فييى مقييرر الحاسييوب ومايا ة صطييرق مناسييبة تسياعد علييى ت

 لدى الطالبات.

إعييياان النظييير فييي  اسيييالير التقيييو م المتبعييية واايييكال االرتبيييارات الحاليييية، ولليييل  تبيييميل  .10
 اس لة ف  االمتحانات تقي  المهارات التكنولوجية لدى الطالبات. 

 نيا  وتنوييذ  ييرام   االسيتواان ميل نميولة التايميم التعليميي  المقتيرح فيى هيذص الدراسيية فيى .11
 تدر ر مدتلوة للمعلمات والطالبات لتنمية مهارتهل التكنولوجية.

اهمية الدم   يل األسالير ا لكترونية الحدئ ة واألسالير التقليد ة فى التدر ر للحاول  .12
 على اكبر فاعلية والوا ن للعملية التدر سية والتدر بية.

 

توصاالت إليااد الدراسااة الحاليااة ماان نتااائج تقتاارا الباحثااة ال يااام باا جراأ فااي ضااوأ مااا 
 الدراسات التالية:

إجييرا  المز ييد مييل الدراسييات  ييول المقارنيية  يييل اسييتراتيجية السييقاالت التعليمييية، و عييض  -1
 المتليرات األررى.

اراسيية ا يير اسييتددا  السييقاالت التعليمييية فيي  تييدر   مقييرر الحاسييوب علييى تنمييية جوانيير  -2
 والتدر   ا  داع . ، م اررى م ل التوكير النااد، والتوكير ا  داع تعل

اراسة ا ر استددا  السقاالت التعليمية ف  تيدر   مقيرر الحاسيوب عليى تنميية المهيارات  -3
 التكنولوجية فى مرا ل تعليمية مدتلوة.

نميية اراسة فاعلية استددا  استراتيجية السقاالت التعليميية في  تيدر   مقيرر الحاسيوب لت -4
 التحايل ومهارات التوكير الجانب . 

اراسة ا ر استددا  السقاالت التعليمية ف  تيدر   مقيرر الحاسيوب عليى تنميية المهيارات  -5
 التكنولوجية لدى الطالبات المتع رات اراسياب، والعاا ات، واالضطراب لوى الن اي الزائد.
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The effectiveness of the use of educational scaffolds in teaching 

Computer Course and their impact on the development of the 

Educational Technology Skills   beyond the middle grade students 

Abstract 

The study aimed  to know the effect of using the Scaffolding 

strategy in teaching Computer Course to develop the Educational 

Technology Skills of the students of the intermediate grades in the 

intermediate third grade. The descriptive approach was used to take 

advantage of the educational research literature in the fields of 

educational scaffolding and the Educational Technology Skills -based 

and the students in the theoretical framework and the preparation of the 

research tools, as well as the experimental method based on dividing the 

sample of 60 students into two groups (experimental 30 female and 30 

female) student. The researcher prepared a test to measure the 

Educational Technology Skills in Computer Course. The results showed 

that there were statistically significant differences between the control 

and experimental groups in the Educational Technology Skills for the 

experimental group. 


