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 ملخص

 التنور في ضوء معايير العاشر التكنولوجيا للصف كتاب تحليل إلى الدراسة هدفت هذه

للرابطة الدولية للتربية  Standards for Technological Literacy -STL)التكنولوجي )

ولتحقيق ، (International Technology Education Association -ITEA)التكنولوجية 

ستخدام أداة إسلوب تحليل المحتوى(، حيث تم المنهج الوصفي )أ ستخدم الباحثونإهدف الدراسة 

قائمة معايير التنور التكنولوجي للرابطة الدولية للتربية  بترجمة تحليل المحتوى، وقاموا

حيث تضمنت خمسة محاور على النحو التالي: طبيعة التكنولوجيا، للعربية، التكنولوجية 

والتكنولوجيا والمجتمع، والتصميم، وقدرات العالم التكنولوجي، والعالم المصمم )األنظمة 

النسبة الكلية لتحقق المعايير في المحاور ككل بلغت وأظهرت نتائج الدراسة أن  التكنولوجية(.

%( وهي نسبة عالية، كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة تحقق المعايير لكل محور جاءت 73)

على التوالي: طبيعة التكنولوجيا، والتكنولوجيا والمجتمع، والتصميم، وقدرات العالم التكنولوجي، 

توصلت إليه الدراسة من نتائج في ضوء ما ، وسبة متوسطةوجميعها عالية، ثم العالم المصمم بن

                                                           
هذا البحث مستل من رسالة ماجستير للطالبة عطاء طالل جيتاوي بعنوان "تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر   †

 .14/8/2018في ضوء معايير التنور التكنولوجي"، والتي تم مناقشتها في جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 
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حتواء المعايير داخل الوحدات إإلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها ضرورة  خلص الباحثون

مناهج التكنولوجيا وتطوير بشكل أكبر، وتبني قائمة معايير التنور التكنولوجي في تحليل وتقويم 

 بفلسطين.

 .صف العاشرال ،التنور التكنولوجي، كتاب التكنولوجيا معاييرالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This study aimed to analyze the Technology textbook for tenth grade 

according to Standards for Technological Literacy (STL) issued by 

International Technology Education Association (ITEA). In order to 

achieve the aim of the study, the researchers used the analytical descriptive 

methodology, specifically the method of content analysis. The researchers 

used content analysis tool and translated the list of Standards for 

Technological Literacy (STL) issued by International Technology 

Education Association into Arabic. The list includes five domains as 

follow: The Nature of Technology, Technology and Society, Design, 

Abilities of the Technological World, and The Designed World 

(Technological Systems). The results of the study showed that the overall 

percentage of achieving the standards in the entire domains was (73%) 

which is high. Also, the results showed that the percentage of achievement 

of standards for each domain were respectively: The Nature of 

Technology, Technology and Society, Design, Abilities of the 

Technological world, all of which are high, and next the Designed World 

that has a moderate compliance. In light of the findings of the study, the 

researchers suggested a set of recommendations, the most important was 

the compliance with standards within the study units should be greater, and 

adopting the Standards of Technological Literacy in the analysis, 

evaluation, and development of technology curricula in Palestine should 

be higher. 

Keywords: Standards for Technological Literacy, Technology 

textbook, Tenth Grade. 
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 مقدمةال

 في التكنولوجيببا وفرص ودور بطبيعببة ومعرفببة جيببدا ، فهمببا   يتطلبب  التكنولوجي ن التنورإ

العمل؛ مما يتطل  ضرورة وجود  في وكذلك واالجتماعية الشخصية الحياة اليومية، في السياقات

مجموعة من المعارف والمهارات، والمواقف، والقدرات، واالسببببببتراتيجيات المختلفة، والوعي 

علومات سببببببتخدام التكنولوجيا ألداء المهام، وحل المشببببببكالت، ونقل وإدارة المإعند  المطلوب

 .(Erisen, Gürültü & Bildik, 2018) والتصرف بطريقة أخالقية ومسؤولة

قامت بتطوير مشببببببروع  حيثتكنولوجية بقطاع التعليم، الرابطة الدولية للتربية ال إهتمت لذا

نبثق عنه وثيقة تضببببمنت معايير التنور التكنولوجي إالذي  ؛التكنولوجيا من أجل جميع األمريكيين

تضبببمنت هذه المعايير إذ تحديد معايير التنور التكنولوجي،  التكنولوجيا وتم فيهالوصبببف محتوى 

يحققوا مسبببببتوى عال  من كي ل المراحل الدراسبببببيةشبببببرحا  لما يج  أن يعرفه الطلبة في مختلف 

الوثيقة أسبباسببا  لتطوير المناهج فة المتنور تكنولوجيا ، كما توفر ويكتسبببوا صبب ،التنور التكنولوجي

 (.(ITEA, 2007الصفوف تصال المحتوى مع مجاالت دراسية أخرى في مختلف إ بحيث تعزز

ا كان للمناهج الدرا كبير وفعّال في تنوير الطال  سببببية وبخاصببببة كتاب التكنولوجيا دور ولمَّ

بما يصبباحبها من تغيرات متعددة وسببريعة كان  ؛على صببلة بالحياة المعاصببرةوجعله  ،تكنولوجيا  

ا كببانببت كتبب  إشببببببتمببال البببد من معرفببة مببدى  هببذه الكتبب  على معببايير التنور التكنولوجي، ولمببَّ

ية والتعليم  بل وزارة الترب ية التكنولوجيا المقررة من ق عددة وموزعة على مختلف الفلسببببببطين مت

فإنه يصع  في هذه الدراسة إجراء تحليل لجميع هذه الكت  في ضوء معايير  ،المراحل الدارسية

تم اختيار أحد هذه الكت  من بينها وهو كتاب الصببببف العاشببببر كونه يمثل التنور التكنولوجي؛ لذا 

حيث قامت التربية والتعليم بتقسببببببيم الصببببببف العاشببببببر إلى ثالثة فروع: المهني ،مرحلة انتقالية

والتكنولوجي واألكاديمي، ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الوحدات مقسبببمة على فصبببلين 

لومات الرقمية في قواعد البيانات، واالتصبببباالت والشبببببكات، دراسببببيين وهذه الوحدات هي: المع

 وصناعة الرجل اآللي الربوت.

ا كان هذا الكتاب ال يزال في طور التجري   ؛ _ (2017-2016للعام ) نسببخة تجريبية _ولمَّ

يل وتغيير في ضببببببوء نتبائج التحليبل؛ ليكون أكثر موائمبة لمعبايير التنور  نه يمكن إجراء تعبد فإ

 .التكنولوجي

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ق عليه عصر التطور المعرفي والذي يطل ،نظرا  للتطور السريع الذي يشهده العصر الحالي

 ،المجاالتالعصر من تنور الطال  في جميع ونظرا  للضرورة التي يحتاجها هذا التكنولوجيا،  أو

المعلمات حول أهمية المعلمين وومناقشة بعض  ،وال سيما التكنولوجية منها، ومن خالل التواصل

ومدى انعكاسببها على فهمهم للتطورات التكنولوجية، وما يحالح   ،مادة التكنولوجيا في حياة الطلبة

، واالستفادة منها في حياتهممن وجود فجوة كبيرة بين الخبرات التي يتلقاها الطلبة داخل المدرسة 

وبسبببببب  عدم معرفة  س به من التربويين،إضبببببافة إلى حداثة موضبببببوعات التكنولوجيا لعدد ال ب 
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وتطرق الباحثون السبببابقون إلى تحليل لموضبببوعات تكنولوجية الكثير لمعنى التنور التكنولوجي، 

 ام وزارة التربية والتعليمونظرا  لقيمختلفة عن تلك التي تناولها منهاج التكنولوجيا في فلسببببببطين، 

لتحليل كتاب التكنولوجيا  _نالباحثوحدود علم ب _ بتحديث كت  التكنولوجيا فلم تجِر أي دراسببببببة

الحديث للصف العاشر وفقا  لمعايير التنور التكنولوجي، تم تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس 

 اآلتي:

( STL) ما مدى تضممممممين كتاب التكنولوجيا للصمممممف العاشمممممر لمعايير التنور التكنولوجي

 (؟ITEAللرابطة الدولية للتربية التكنولوجية)

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

  ما مدى تضمين كتاب التكنولوجيا للصف العاشر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة بطبيعة

 التكنولوجيا؟

  ما مدى تضببببببمين كتاب التكنولوجيا للصببببببف العاشببببببر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة

 بالتكنولوجيا والمجتمع؟

 ين كتاب التكنولوجيا للصببببببف العاشببببببر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة ما مدى تضببببببم

 بالتصميم؟

  ما مدى تضببببببمين كتاب التكنولوجيا للصببببببف العاشببببببر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة

 بقدرات العالم التكنولوجي؟

 ما مدى تضببببببمين كتاب التكنولوجيا للصببببببف العاشببببببر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة 

 باألنظمة التكنولوجية؟

 أهداف الدراسة

 هذه الدراسة إلى ما يلي: تهدف

 .تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر في ضوء معايير التنور التكنولوجي 

 المتعلقة معرفة مدى تضبببمين كتاب التكنولوجيا للصبببف العاشبببر لمعايير التنور التكنولوجي 

، والتصببببببميم، وبقبدرات العبالم التكنولوجي، بالتكنولوجيبا والمجتمعو بطبيعبة التكنولوجيبا،

 .وباألنظمة التكنولوجية

 أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية هذه الدراسة في:
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 األهمية النظرية

تتمثل في إضبببافة معلومات حول المعايير التي يتضبببمنها كتاب التكنولوجيا للصبببف العاشبببر 

 ومدى تضمينه لهذه المعايير.

 األهمية العملية

 قد تفيد: فتتمثل في كونها

  يل قدمه من أداة تحل ما ت عادة تطوير المنهج ب عاملين في مجال تطوير المناهج عند إ ئة ال ف

 المحتوى وقائمة بمعايير التنور التكنولوجي.

  يل المحتوى وقائمة بمعايير التنور التكنولوجي يمكن قدمه من أداة تحل ما ت باحثين آخرين ب

 استخدامها لتحليل مناهج أخرى.

 أمام باحثين آخرين للقيام بتحليل كت  التكنولوجيا األخرى في ضببببببوء معايير  فتح الطريق

 التنور التكنولوجي.

  سات التي تهتم بتحليل المنهج وتطويره وفق معايير سلة الدرا سل ستكماال  ل سة ا تحعد هذه الدرا

 محددة.

 ،وإعدادهم  قد تفيد المعلم بحيث يشبببرح المادة بطريقة تسببباعد في تحقيق المعايير لدى الطلبة

 ليكونوا أكثر تنورا  ومعرفة وقدرة على مواجهة الحياة المتسارعة.

 حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على كتاب التكنولوجيا الفلسطيني للصف العاشر، النسخة التي تم البدء 

في الفصببببببل الثاني من العام اؤها تم إجر، وم(2016/2017)في تدريسببببببها في العام الدراسببببببي 

 (.م2017-2018)

 مصطلحات الدراسة

 اعتمدت الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها:

"أحد أسالي  البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم : تحليل المحتوى

والكمي للمضبببمون الظاهر لمادة من مواد االتصبببال، وهو أسبببلوب في البحث يهدف إلى الخروج 

 (.70، ص2004من البيانات الخاصة بالمضمون" )طعيمة، باستدالالت صحيحة وموثوقة 

تحليل المحتوى إجرائيا : ب نه منهج بحثي يتضبببمن مجموعة من الخطوات  الباحثون عرفويح 

شر وصفا   سلة والمتتابعة والتي تهدف إلى وصف كتاب التكنولوجيا للصف العا سل المنظمة والمت

 (.STLكميا  ونوعيا  بما يتضمنه من معايير التنور التكنولوجي )
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لتعليم للصف العاشر للعام ارة التربية واكتاب التكنولوجيا الذي أقرته وز: كتاب التكنولوجيا

 .(م2017-2016) الدراسي

إلمام الطال  بالقدر المناسبببببب  من المعارف والمهارات واالتجاهات ": التنور التكنولوجي

التكنولوجية التي تمكنه من فهم التكنولوجيا واسبببببتخدامها وإدارتها، واتخاذ القرارات الصبببببحيحة 

مشكالت التي تواجهه في حياته حاضرا  ومستقبال ؛ مما يجعله مواطنا  تجاه القضايا التكنولوجية وال

 (.547، ص2007فعاال  في بيئته ومجتمعه" )عياد وأبو جحجوج، 

المعارف إسببببببتخدام التنور التكنولوجي إجرائيا : ب نه قدرة الطال  على  الباحثون عرفويح 

 المشكالت التي تواجهه.والمهارات التكنولوجية الالزمة في حياته، وتوظيفها في حل 

عبارة عن رؤية لما يج  أن يعرفه الطلبة حول التكنولوجيا وما : معايير التنور التكنولوجي

يمكنهم عمله نحوها حتى يوصببببببفوا ب نهم متنورون تكنولوجيا، فهي مؤشببببببرات للحكم على مدى 

إرشبببببببباديببا  لتعلم التقببدم في تحقيق هببدف التنور التكنولوجي لجميع الطلبببة، وهي تمثببل إطببارا  

التكنولوجيا، وهي ليسبببت منهجا  دراسبببيا ، بل وصبببفا  لما ينبغي أن يكون عليه محتوى التكنولوجيا 

 (.ITEA, 2007, p.12-13المراد بناءه وتعلمه )

المعايير: مجموعة من المواصببببفات التي تعبر عن مسببببتوى أداء معين أو  الباحثونعرف ويح 

الجهة المعنية بموضبببوع ما أن يصبببل إليها أفرادها، بحيث  نتاج تعلم، والتي ترغ  المؤسبببسبببة أو

 خصائص األفراد والمجتمع الذي ينتمون إليه.اإلعتبار تؤخذ بعين 

 اإلطار النظري

لّما كانت التكنولوجيا هي سمة العصر الحالي، ولّما كان من الضرورة صبغ أفراد المجتمع 

التعايش مع هذا العصر، وبما أن المنهج المدرسي بالصبغة التكنولوجية حتى يكونوا قادرين على 

صبغة كان البد من تحديد معايير لبناء وتنظيم محتوى  هو أحد أهم الوسائل إلكساب الطلبة هذه ال

 .درا  على تحقيق األهداف المرجّوةهذا المنهج حتى يكون قا

 مفهوم التنور التكنولوجي

ك  الثورة التكنولوجية التي بدأت منذ ظهر مصببطلح التنور التكنولوجي كرد فعل طبيعي وا

مطلع القرن الحادي والعشببرين، وقد تباينت اآلراء حول هذا المفهوم، إذ رأى البعض أنه يصببع  

تعريفه على نحو إجرائي دقيق، فيما ذه  البعض اآلخر أنه يمكن تعريفه من خالل سببببببمات أو 

تعريف محدد لمفهوم التنور خصببببببائص الفرد المتنور تكنولوجيا، وذه  فريق ثالث إلى وضببببببع 

 (.2016التكنولوجي )عوض وبرغوث، 

لمكونتين لبببه، إذ أن كلمبببة  لكلمتين ا لتكنولوجي بتعريف ا تنور ا ل ويمكن تعريف ا

تعني معرفبببة القراءة والكتببباببببة أو محو أميبببة الفرد. وكلمبببة تكنولوجيبببا  (Literacy)تنور
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(technology)  ترادف كلمة تقنية، وهي مكونة من مقطعين(techno) و(logic) وتعني علم ،

 (.2016أو فن الحرفة )عبد المجيد، 

 ويحعرف: بقدرة المتعلم على توظيف المعرفة العلمية في اسببتخدام التكنولوجيا والتوصببل إلى

إسبببتخدام ، والقدرة على اتخاذ قرارات مناسببببة، كما تتضبببمن القدرة على حلول عملية للمشبببكالت

المطلوب منها وإسببببببتخدام وتقييمها  ع المعلومات الرقميةة للتعامل ممهارات التفكير العليا الالزم

 (.Dragos & Mih, 2015بشكل فعّال )

ل ما (: أن التنور التكنولوجي هو القدرة على فهم ومعرفة ك2016وكما ورد عن األحمدي )

ذلك لتعامل معها؛ وذلك لحاجة الناس إلى يتعلق بالتكنولوجيا من مفاهيم وطرق عمل وأسببببببالي  ل

 أكثر من أي وقت مضى.

 ،أن مفهوم التنور التكنولوجي له أربعة مستويات تفسر مضمونه :(2017وأشارت الحداد )

فة نه، وهي: المعر جاز في مجال دراسبببببببة ت التي وتوضببببببح المقصببببببود م قدرة على اإلن عني ال

، تكنولوجيايعني القدرة على اسببببتيعاب المعلومات الموجودة في مجال الالذي  الفهم، والتكنولوجيا

يعني القدرة الذي  العملو ،يعني القدرة على تفسبببببير كيفية عمل أدوات التكنولوجياالذي  التحليلو

  تطبيقات التكنولوجيا وأدواتها.إستخدام على 

من خالل التعريفات السبببابقة وفي ظل التطور التكنولوجي المتسبببارع يحالح  ضبببرورة أن و

وإسببببببتخدام يمتلك الفرد للحد األدنى من المعارف والمهارات التي تمكنه من التفاعل والتعامل 

 المستحدثات التكنولوجية وتطبيقاتها.

 بالتنور التكنولوجياإلهتمام المبررات التي دعت إلى 

عقيد التكنولوجيا فإنه من المهم لكل مواطن أن يكون متنورا  تكنولوجيا ؛ ذلك أن مع تزايد ت

كنه حتى يمتمية للمواطن العادي ضببببببرورة حهو يحعد حيويا  للفرد والمجتمع، و التنور التكنولوجي

حوله من التغيرات التكنولوجية، فهو من األسببباسبببيات التي ال غنى  مسبببايرة العصبببر ومواكبة ما

(؛ وبالتالي فإن الحاجة إلى 2006عنها في مجال إعداد الفرد للمواطنة الصالحة )نشوان ومهدي، 

فرضببببببتها  ضببببببرورة أصبببببببحالترف بل الرفاهية ومجتمع لم يعد نوعا  من تنوير األفراد في أي 

طبيعة  :وهي( 2009(، والبايض )2014ات أوردها كحيل )الظروف الراهنة وذلك لعدة لمبرر

العلمية اإلكتشبببافات التسبببارع المذهل في ، وسبببيادة لغة العلم والتكنولوجيا، والنظام العالمي الجديد

الحبباجببة المتزايببدة إلى الحببديببث ، والطبيعببة االقتحبباميببة للتكنولوجيببا، والتكنولوجيببةواإلبتكببارات 

 اتية.الحاجة إلى المعلوم، ووالجديد

بالتنور التكنولوجي؛ ذلك أّن لإلهتمام أّن هذه المبررات منطقية ومهمة جدا   الباحثونرى وي

إهمالها قد يجعل الفرد مت خرا  عن الحقبة الزمنية التي يعايشببببها العالم والتي تتغير سببببريعا  وتنتقل 

( سببببنوات يختلف 10إلى أخرى، وتتداخل فيها التكنولوجيا مع معظم ميادين الحياة، فما كان قبل )
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بد أن يكون ملّما  البيت ويسبببببتخدمها كل فرد، و كليا  عما هو عليه اآلن، فقد دخلت التكنولوجيا كل

 بالمعرفة والمهارات التي تمكنه من التعامل معها.

 محتوى لتعليم التكنولوجيا -التكنولوجيمعايير التنور 

حدد المعرفة يان مكتوب ي نه ب مة: أ عا فة  يار التكنولوجي بصبببببب التي ينبغي أن  يحعرف المع

كّون معرفببة أن تحطرح لكي ت يجبب التي هببا وقببادرين على أدائالوالعمليببات   ،المتعلمون يعرفهببا

المعايير برامج تدريبية في التربية التكنولوجية تسببببتهدف نشببببرها وتحقيقها،  تكنولوجية، وتتطل 

( من خالل مشبببببروع ITEAومن ذلك المعايير التي حددتها الرابطة الدولية للتربية التكنولوجية )

م محتوى التكنولوجيا، والتي تهدف إلى مسببببباعدة األفراد على فهم معايير التنور التكنولوجي لتعلي

ومعرفة كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة من مفاهيم وأنواع وأسبببببببالي  للتعامل معها )عباس، 

2016.) 

لدولية للتربية التكنولوجيةSTLوقد مّر مشببببببروع معايير التنور التكنولوجي )  ( للرابطة ا

(ITEAبثالثة مراحل أساس )( 2010ية، وهي كما أشارت إليها الشافعي:) 

حيث تم وضبببببع األسببببباس لمفهوم التكنولوجيا ب نها تعني ( 1996-1994المرحلة األولى: )

اإلنسببان إبتكار أكثر من مجرد المعرفة بالحاسببوب وتطبيقاته، وتعريفها ب نها عبارة عن صببنع أو 

هذا العالم وأن الشببببببخص المثقف لألشببببببياء وتجديده لها، وأنها توسببببببع قدرات اإلنسببببببان لتعديل 

تكنولوجيببا يجبب  أن يعرف بعض المفبباهيم األسبببببببباسببببببيببة في المجبباالت المختلفببة ويرب  ذلببك 

-Kالتكنولوجيا داخل المنهج األسباسبي من ) الت كيد على ضبرورة أن تتكاملبالتكنولوجيا، كما تم 

عايير التكنولوجية والتي12 يد الم حد كل المهتمين بت يد  حد ها وت عد ما ب مد على الخطوط  ( و تعت

 العامة العالمية.

حيث تم وضع مجموعة من المعايير ركزت جميعها على ( 2000-1996المرحلة الثانية: )

تحديد ما يج  أن يعرفه كل طال  وما سببببيكون قادرا  على القيام به، وقسببببمت المراحل التعليمية 

إلى: طبيعة التكنولوجيا، ، وقد تم تصببببببنيف هذه المعايير (9-12)، (6-8)، (3-5)، (K-2)إلى 

والتكنولوجيا والمجتمع، والتصببببببميم، وقدرات العالم التكنولوجي، والعالم المصببببببمم أو األنظمة 

 التكنولوجية.

تم فيها تقييم المعايير، ويحقصد بالتقييم هنا جمع المعلومات ( 2003-2000المرحلة الثالثة: )

بة وفهمهم وقدرتهم على  خدام عن تعلّم الطل خدم المعإسببببببت لداللة على التعلم، فال يحسببببببت لومات ل

، وإنجازهالتصببببببنيف الطلبة إلى يعرفون أو ال يعرفون بل ليمكنهم من تحقيق الثقافة التكنولوجية 

 ويساعد على تحسن التعلم والتدريس.

وبناء  على ما سببببببق فإن الرابطة الدولية للتربية التكنولوجية قامت بوضبببببع وثيقة تت ضبببببمن 

ع طلبة ف والمهارات التكنولوجية التي ترغ  في الحصببببببول عليها من جميمجموعة من المعار

الثاني عشببببببر، وهي تقدم رؤية لما يج  على الطلبة أن يعرفوه  الصببببببفوف من الروضببببببة حتى
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أن يتلقى جميع  نم  ضبببببب  تويكونوا قادرين على القيام به، وهذه الرؤية أو المعايير كما تقول الوثيقة 

ن التكنولوجيا بحيث يوصببببببفون ب نهم متعلمين من الناحية التكنولوجية، الطلبة تعليما  فعاال  بشبببببب 

وبالتالي هي ال تحاول تحديد منهج لدارسبببة التكنولوجيا، بل تضبببع مواصبببفات لما يج  أن يكون 

( محاور كما 5عليه المحتوى الدراسببببببي المراد بناؤه وتعليمه، وقد تم تقسببببببيم هذه المعايير إلى )

 ي تي:

 التكنولوجيا.طبيعة  .1

 التكنولوجيا والمجتمع. .2

 التصميم. .3

 قدرات العالم التكنولوجي. .4

 (.(ITEA, 2007العالم المصمم )األنظمة التكنولوجية(  .5

 (.(ITEA, 2007وفيما يلي توضيح لمعايير التنور التكنولوجي كما أوردتها الوثيقة 

 أوالً: طبيعة التكنولوجيا

التي تميزها عن و للتكنولوجيا المفاهيم األسببببباسبببببية يركز معيار طبيعة التكنولوجيا على فهم

غيرها من المجاالت األخرى، هذه المفاهيم بمثابة حجر الزواية لدراسة التكنولوجيا، وهي تساعد 

والتحسين والمفاضالت واإلحتياجات الطلبة على فهم العالم المصمم، وتتضمن األنظمة والموارد 

 والعمليات والضواب .

 وجيا والمجتمعثانياً: التكنول

إستخدام التكنولوجيا والمجتمع التي يسعى وإحتياجات يقوم المجتمع بتحديد حاجات 

وهذا بدوره يشكل المسارات التي سيتطلبها التطور التكنولوجي، كما يمكن  التكنولوجيا لمعالجتها،

 للبيئة المادية أن تلع  دورا  في خلق القيود أو التسب  في بعض االحتياجات.

العكس من ذلك فقد تؤثر التكنولوجيا على المجتمع والبيئة، وقد سببببببميت التكنولوجيا وعلى 

ومع ، بمحرك التاريخ؛ نظرا  للطريقة التي يؤدي بها اسببببتخدامها إلى إحداث تغييرات في المجتمع

ت سببببلطتها على البيئة إلى الحد الذي  نمو التكنولوجيا لتلبية متطلبات مليارات البشببببر في العالم تمَّ

 يحسن إمكانات البيئة أو يتسب  في إلحاق الضرر بها.إستخدامها جعل 

وبشبببكل عام فإن آثار التكنولوجيا على المجتمع، والمجتمع على التكنولوجيا تسبببير جنبا  إلى 

 جن  نحو المستقبل.
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 ثالثاً: التصميم

يحعتبر التصبببميم عملية حل المشبببكالت األسببباسبببية للتطور التكنولوجي، وهو أمر أسببباسبببي 

واإلجرائية الالزمة إلنشببببباء  ،للتكنولوجيا، وعملية التصبببببميم تتطل  اكتسببببباب المعرفة المعرفية

التصببميم باإلضببافة إلى اإللمام بالعمليات التي سببيتم من خاللها تصببميم التصببميم لصببنع منتج أو 

 نظام.

وحل المشكالت أساسي للتكنولوجيا والتصميم هو نوع واحد من حل المشكالت، لكن ليست 

المشكالت التكنولوجية هي مشكالت تصميم بل تشمل التكنولوجيا العديد من أنواع المشكالت  كل

 ،والتطوير ،والبحث ،وإصبالحها ،األخرى والنهج المختلفة لحلها بما في ذلك اسبتكشباف األخطاء

 والتجري . ،واالبتكار ،واالختراع

ميم ال يمكن جعل المنتج والتصببميم هو الخطوة األولى في صببنع منتج أو نظام وبدون التصبب

فاعليبة، والتصببببببميم في التكنولوجيبا يختلف عن التصببببببميم في الفن، حيبث يعمبل  أو النظبام ذو 

بينما يعرض  ،المصببببببممون التكنولوجيون ضببببببمن متطلبات لتلبية احتياجات اإلنسببببببان ورغباته

ية فإن المصببببببمم ،الفنانون صببببببورهم العقل فة إلى ذلك  ين وأفكارهم مع بعض القيود، باإلضبببببببا

واالسبببتحسبببان لمنتج أو نظام؛ لذلك فإن  ،التكنولوجيين مثل المهندسبببين يهتمون بقابلية االسبببتخدام

أو شببببببكله في التصببببببميم التكنولوجي في حين أن جمال المنتج  هي المكّون األكثر أهميةالفاعلية 

 (.Fu, Yang & Wood, 2015) غالبا  ما يكون أقل أهميةالخارجي 

الثالثة الماضبببببية نقل العديد من البلدان تدريس التصبببببميم في التكنولوجيا وعلى مدى العقود 

من محي  المناهج الدراسبببية نحو مركزها، ونظرا  ألن التصبببميم التكنولوجي يشبببتمل على طرق 

وحلول واقعية في حل المشببكالت؛ فإنه يعلّم القدرات القيمة التي يمكن تطبيقها على الحياة  ،عملية

وات ضببببرورية للعيش في بيئة تكنولوجية، وكذلك يعزز التصببببميم التكنولوجي اليومية، ويوفر أد

يعرفون  متعلمونالعمل الجماعي كطريقة يعمل بها الناس معا  إلنجاز هدف مشبببببترك، وإذا كان ال

وفهم  كيف تعمل أسببببالي  حل المشببببكالت؛ فإنه يمكنهم الحصببببول على تقدير أفضببببل للتكنولوجيا

 ،من المهارات القيمة األخرى كإجراء القياسببببببات وإعداد التقديراتويكتسبببببببون عددا   ،لتطبيقها

 ،والعمل على نماذج ثنائية ،وذلك باسببببببتخدام مجموعة متنوعة من األدوات ،والقيام بالحسببببببابات

وثالثية األبعاد، وتقديم أفكار معقدة بوضبببوح، ووضبببع حلول للمشبببكالت، وبالتالي فإن التصبببميم 

 (.(Ahmed & Pinyi, 2017 اإلبداع البشريالتكنولوجي ينطوي على قدر من 

منتج أو نظام جديد، وعملية التصميم هي نظام إبتكار والمصمم يج  أن يكون له هدف عند 

يقوم بتحويل المدخالت إلى مخرجات أو أفكار إلى منتجات أو أنظمة مكتملة، والمصببببببمم يعمل 

صبببفات التصبببميم من خالل تحديد ضبببمن المتطلبات مثل المعايير والقيود حيث تحدد المعايير موا

 والميزات الرئيسية لماهية المنتج أو النظام وما يفترض القيام به. ،العناصر
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 رابعاً: قدرات العالم التكنولوجي

، وهذا ال يعني أن وإنتشببببارا  مع مرور الزمن تصبببببح المعرفة التكنولوجية أكثر تخصببببصببببا  

التكنولوجيا والعمل بها ك عضبببببباء مجتمعات إسببببببتخدام المواطن العادي يمتلك تلقائيا  القدرة على 

التكنولوجيا فإسببببببتخدام التكنولوجيا المتقدمة الذين يقومون بتطويرها وتشببببببغيلها بل على العكس، 

يمثل جزءا  مهما  من الحياة؛ وبالتالي فهو يحتاج من الجميع إلى فهم واسع لما هو عليه، وكيف يتم 

 قرارات ذكية بش نه. إتخاذتطويره، وكيف يعمل، وكيفية 

ويمكن تعريف التنور التكنولوجي أو ما يسببببببمى محو األمية التكنولوجية على أنها امتالك 

قدرة على  خدام ال قدرة إسببببببت هذه ال ها وتقييمها وفهمها،  جات واألنظمة التكنولوجية وإدارت المنت

والتفكير النقدي، وتطوير هذه القدرات  ،بدورها تتطل  أدوات ذهنية معينة مثل حل المشببببببكالت

 ،ويمكن القيام به من خالل أنشطة مختلفة تحعطى للطلبة كالنمذجة ،أمر محوري للتعلم التكنولوجي

 والتحليل. ،والمراقبة ،وإصالحها ،واستشكاف األخطاء ،واالختبار

 خامساً: العالم المصمم )األنظمة التكنولوجية(

 ،والحيوانببات ،العببالم الطبيعي الببذي يتكون من النببباتببات يعيش البشببببببر في ثالثببة عوالم:

واألشببياء التي يمكن أن توجد بدون تدخل بشببري أو اختراع، والعالم  ،والماء ،والهواء ،واألرض

 ،واالقتصبباد ،واألنظمة القانونية ،والنظم السببياسببية ،والثقافات ،االجتماعي الذي يتضببمن العادات

وعالقاتهم مع  ،مختلفة التي وضببببببعها البشببببببر لتنظيم تفاعالتهمواألعراف األخرى ال ،والديانات

بعضببهم البعض، والعالم المصببمم الذي يتكون من جميع التعديالت التي أدخلها البشببر على العالم 

 ورغباتهم.إحتياجاتهم الطبيعي لتلبية 

من فإن العالم المصبببمم هو نتاج عملية تصبببميم توفر طرقا  لتحويل الموارد اإلسبببم وكما يدل 

خاص ،واآلالت ،واألدوات ،المواد قة ،والمعلومات ،واألشبببببب طا مال ،وال والوقت إلى  ،ورأس ال

 منتجات.

 التكنولوجي في منهاج التكنولوجياالتنور 

وت ثيراته على كافة مجاالت الحياة ضبببرورة أخذ  ،فرضبببت طبيعة هذا العصبببر التكنولوجي

والذي يحعد منهاج  ،وتطوير المناهج الدراسبببببية ،عند تخطي ولوجيا وتطبيقاتها بعين االعتبار التكن

ية،  ية العلمية والعمل قادرة على تحقيق أهداف الترب التكنولوجيا أحدها؛ حتى تكون هذه المناهج 

ممثلببة في إعببداد أفراد متنورين علميببا  وتكنولوجيببا  بمسببببببتوى يمكنهم من التفبباعببل اإليجببابي مع 

 (.2009الثالثة من عمر البشرية )األحمدي، متغيرات العلم والتكنولوجيا خالل األلفية 

والمشاركة في المجتمع  ،وبشكل عام يهدف منهاج التكنولوجيا إلى مساعدة الطلبة على الفهم

التكنولوجي، كما يهدف إلى تنمية مهارات حل المشبببببكالت التي يحتاجها الطلبة في حياتهم، حيث 

يا أن يكون قادرا  على المشبببباركة بفاعلية في يحتوقع من الطال  الذي يحتم دراسببببة منهاج التكنولوج

التكنولوجيا المناسبببببببة إختيار والمسببببببائل التكنولوجية، كما يحتوقع أن يكون قادرا  على  ،القضببببببايا
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واسببتخدامها بشببكل صببحيح والتخلص منها بطريقة مناسبببة بعد انتهاء صببالحيتها، وأيضببا  يسبباعد 

للخيارات المهنية من خالل السبببماح لهم بالمشببباركة منهاج التكنولوجيا الطلبة في التحديد الواعي 

في األنشبببببطة التثقيفية المتنوعة التي تتضبببببمن فروعا  مهنية فريدة ومتميزة )عياد وأبو جحجوح، 

2007.) 

ية ) ية والتعليم الفلسببببببطين تدريس منهاج 2012وقد وضببببببعت وزارة الترب فا  عامة ل ( أهدا

سة يوسف ) ساسي 2017التكنولوجيا، وهي كما وردت في درا ( تسعى إلى إكساب الطال  فهم أ

ومبادئ في مجاالت تكنولوجية مهمة لكل إنسبببببببان في العالم الحديث على أن  ،وقوانين ،لحقائق

 ،يكون الفهم محفزا  أسبببببباسببببببيا  السببببببتمرار تعلم التكنولوجيا، واكتسبببببباب قدرات التفكير المنطقي

وحل المشببببكالت في  ،ومنهجية البحث العلمي ،طرقإعتماد واإلبداعي، باإلضببببافة إلى  ،والنقدي

بادلة بين المجاالت العلمية والتكنولوجية والمجتمع  ت ثيرات المت تعلم المناهج، وإدراك الطال  لل

  .الذي يعيش فيه من خالل التعرف على البيئة الحسية والتكنولوجية المحيطة به

للتربية التكنولوجية على أن دراسببة  كما أكدت معايير االسببتنارة التكنولوجية للجمعية الدولية

التكنولوجيا يج  أن تتم عن طريق الخبرات واألنشبببطة التي تشبببجع التعلّم القائم على المشبببكالت 

والتعلم القائم على التصببميم، حيث أن هذه األسببالي  تعمل على تطوير التفكير التكنولوجي وتحث 

فة، كما بة على تطبيق التكنولوجيا في مواطن مختل ئد  الطل تؤكد هذه المعايير على أن أعظم فوا

تعلم التكنولوجيببا هو تعلم القيببام بببالتكنولوجيببا حيببث يتم تنفيببذ العببديببد من العمليببات في المختبر 

 (.Becker, 2002)التكنولوجيا في الحياة الواقعية المدرسي؛ مما يشكل أساسا  لتطوير 

يير التنور التكنولوجي أو ما يحسبببببمى أّن كثيرا  من هذه األهداف تتفق مع معا الباحثونرى وي

محو األمية التكنولوجية، وبعضببببببها يتم تحقيقه من خالل كتاب التكنولوجيا للصببببببف العاشببببببر، 

-5والبعض اآلخر يتم تحقيقه من خالل كت  التكنولوجيا للصببببفوف األخرى ابتداء  من الصببببف )

عة من األهداف حتى يتم في ( باعتبار عملية التعليم تراكمية، في كل مرحلة يتم تحقيق مجمو12

 النهاية تحقيقها جميعها.

 الدراسات السابقة

يحعد موضبببوع التنور التكنولوجي من الموضبببوعات الهامة والتي يج  التركيز عليها والتي 

بإ باحثين  ها، قام عدد من ال ما يلي بعض اجراء دراسبببببببات حول لدراسبببببببات األكثر قربا  من وفي

 الموضوع.

 (Erisen, Gürültü & Bildik, 2018)هدفت دراسة قام بها إيريسن وقورولتو وبل ديك 

إلى اسببببببتقصبببببباء آراء معلمي تكنولوجيا المعلومات حول التنور التكنولوجي، وأهميتها، وآثارها 

اإليجابية في المسببتقبل، وكيف يمكن الحصببول عليها بشببكل أفضببل من خالل التعليم، وقد أحجريت 

عينة من معلمي ومعلمات تكنولوجيا المعلومات في اسطنبول، وتم استخدام المقابلة الدراسة على 

ك داة للدراسة، وأشارت النتائج إلى ت كيد المعلمين أن نطاق التنور التكنولوجي يختلف لمستخدمي 

التكنولوجيا اليومية والمهنيين بالنسبببببببة للمسببببببتخدمين اليوميين، كما أشبببببباروا إلى أهمية التنور 
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نولوجي لمجتمع اليوم الذي يتم تشببببببكيله من خالل التحوالت التكنولوجية، وأن يكون لدى كل التك

شخص تقريبا مهارات أساسية للعمل والمعيشة والتعلم والمشاركة الجماعية، وأن يكونوا متعلمين 

 تكنولوجيا  لضمان سالمتهم واستخدام التكنولوجيا بفاعلية.

 االسبببتنارة معايير اسبببة هدفت إلى معرفة مدى توافر( بدر2017يوسبببف ) قامت الباحثةكما 

 والسببادسبباألسبباسببيين الخامس للصببفين والجديدة القديمة التكنولوجيا كت  ( فيSTLالتكنولوجية )

الكت ، ولتحقيق أهداف الدراسبببة اتبعت الباحثة المنهج  هذه محتوى تحليل خالل من فلسبببطين في

تحليل المحتوى لكت  التكنولوجيا وأداة المقابلة مع الوصببفي التحليلي، حيث اسببتخدمت أداة بطاقة 

سطيني التكنولوجيا منهاج مؤلفي اثنين من الكتاب، وتوصلت الباحثة إلى  مدرسي من وأربعة الفل

 تحقق المعايير بشببببببكل أكبر في كت  التكنولوجيا الجديدة، كما توصببببببلت إلى وجود تفاوت في

 التكنولوجيا. كت  محتوى في الخمس التحليل لمجاالت المئوية والنس  التكرارات

( هدفت إلى تطوير التنور التكنولوجي لمعلمي Kwon, 2017وفي دراسببببببة قام بها كون )

المدارس االبتدائية قبل الخدمة وإلى انتقال المواقف التعليمية في المدارس إلى تعليم التكنولوجيا 

لوجية، ومن أجل تحقيق ذلك تم من خالل إجراء دورة تمهيدية تؤكد على تطوير المعرفة التكنو

( في التعليم الفني العملي يتكون من التحضبببير والتطوير والتحسبببين، وتم ESTEتطوير برنامج )

( أسببببببابيع في كوريا الجنوبية، وتم إجراء اختبار قبلي 7( معلما  لمدة )127تنفيذ البرنامج على )

تطوير المعلمين وتنفيذ تعليم وبعدي للمشببببباركين، وتوصبببببلت النتائج إلى وجود رؤى مفيدة حول 

 التكنولوجيا في المدارس.

( بببدراسببببببببة هببدفببت إلى التعرف على مببدى تحقق معببايير التنور 2016وقببام األحمببدي )

التكنولوجي في محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة المتوسبببببطة بالمملكة العربية السبببببعودية، 

حليلي وتصببببميم بطاقة تحليل محتوى في ولتحقيق ذلك قام الباحث باسببببتخدام المنهج الوصببببفي الت

ضوء معايير التنور التكنولوجي، تم تطبيقها على مجتمع وعينة الدراسة والمتمثلة في كت  العلوم 

المطورة للمرحلة المتوسبببطة، وأوضبببحت النتائج أن معايير التنور التكنولوجي قد تحققت بنسببب  

ايير المتعلقة بطبيعة التكنولوجيا في متفاوتة في محتوى كت  العلوم المطورة، حيث جاءت المع

المرتبة األولى، يليها معايير مجال التصببببببميم، ثم معايير مجال األنظمة التكنولوجية، ثم معايير 

مجال التكنولوجيا والمجتمع، ثم معايير مجال قدرات العالم التكنولوجي، وجاءت درجة التحقق 

 بشكل عام ضعيفة.

بدراسبة هدفت إلى قياس العوامل المؤثرة على طلبة  (Michael, 2015)وأيضبا  قام مايكل 

( 90المدارس الثانوية في والية رود آيالند لمحو األمية التكنولوجية، وتكونت عينة الدراسببة من )

طال  وطالبة من طلبة المدارس الثانوية في رود آيالند، ولتحقيق الغرض اسببببببتخدم الباحث أداة 

جية، كما اسببببببتخدم معايير محو األمية التكنولوجية التي أعدتها اختبار تقييم محو األمية التكنولو

الرابطة الدولية لتكنولوجيا التعليم، وأظهرت النتائج عدم المسببببباواة بين الجنسبببببين في مجال محو 

 األمية.
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( بدراسببببة هدفت إلى معرفة Skophammer & Reed, 2014كما قام سببببكوفامر وريد )

التكنولوجية مطلوبة للمعلمين في مرحلة ما قبل الخدمة، إلى أي مدى كانت دورات محو األمية 

نة من البرامج التعليمية  يل عي ما بتحل باحثان المنهج الوصببببببفي التحليلي، وقا حيث اسببببببتخدم ال

( برنامجا  تعليميا  في 248( تم اختيارها عشبببوائيا  والتي بلغ عددها )12-للصبببفوف من )الروضبببة

اسببببة أن دورات محو األمة التكنولوجية قد ارتبطت التخصببببصببببات المختلفة، وكشببببفت نتائج الدر

بتخصصات دون أخرى وأن القليل من المعلمين قد تعرضوا لدورات محو األمية التكنولوجية في 

 مرحلة ما قبل الخدمة.

( هدفت إلى معرفة أثر Baskette & Fanz, 2013وفي دراسببببة قام بها باسببببكت وفانز )

( يتضبببببمن موضبببببوعات مشبببببتركة من STEM110Tدراسبببببة مقرر إجباري في التكنولوجيا )

التكنولوجيا والعلوم والهندسببببة والرياضببببيات وصببببمم وفق معايير التنور التكنولوجي في تحقيق 

التنور التكنولوجي لدى الطلبة الجامعيين في جامعة أولد دومنيونا األمريكية، واسببببببتخدم المنهج 

جيا ومحتوى المقرر تم طرحها على المسببببحي حيث طبقت أداة تتكون من أسببببئلة تتعلق بالتكنولو

( طالبا  وطالبة، وقد توصببلت الدراسببة إلى عدة نتائج 230الطلبة المسببجلين في المقرر وعددهم )

من أبرزها تحسبببن فهم الطلبة نحو المفهوم العام للتكنولوجيا وقدرتهم على صبببياغة مفهوم شبببامل 

يم التكنولوجيا في المرحلة الثانوية لها وزيادة اهتمامهم وميولهم نحوها واقتناعهم بضببببببرورة تعل

 بالتكامل مع مجاالت المعرفة األخرى.

مت بهبا المصبببببببدر ) قا يد أهم مهبارات التفكير في 2010وفي دراسبببببببة  فت إلى تحبد هد  )

التكنولوجيا الواج  تضببمينها في كتاب التكنولوجيا للصببف العاشببر األسبباسببي والكشببف عن مدى 

العاشببر، ومعرفة مدى اكتسبباب الطلبة لتلك المهارات عن تضببمينها في كتاب التكنولوجيا للصببف 

طريق استخدام اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة 

المنهج الوصببببفي التحليلي، وقامت بإعداد أداة تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصببببف العاشببببر 

لوجي وتحليل المحتوى في ضببوء تلك القائمة، وكذلك األسبباسببي في ضببوء مهارات التفكير التكنو

قامت ببناء اختبار لقياس مهارات التفكير في التكنولوجيا، وقد شببببببملت عينة الدراسبببببببة كتاب 

( طالبا  وطالبة، وأشارت نتائج 516التكنولوجيا للصف العاشر األساسي، أما عينة الطلبة فبلغت )

ت مهارات التفكير التكنولوجي، وأن متوسبب  درجات الدراسببة عدم توازن النسبب  المئوية لتكرارا

 الطلبة دون مستوى اإلتقان المحدد.

( التي هدفت إلى تحليل مقرر تكنولوجيا المعلومات 2007وكذلك دراسبببة الباحثة الفقعاوي )

المقرر على طلبة الصببف الحادي عشببر في ضببوء معايير الثقافة الحاسببوبية، ومن ثم قياس مدى 

عايير الثقافة الحاسببببوبية المعرفية، وقامت الباحثة باسببببتخدام المنهج الوصببببفي اكتسبببباب الطلبة لم

(، ثم تحليل كتاب 12-9التحليلي، وقامت بترجمة وإعداد قائمة معايير الثقافة الحاسببببببوبية من )

تكنولوجيا المعلومات في ضبببببوء هذه المعايير، وكذلك قامت بتصبببببميم اختبارا  للمعايير المعرفية 

( طالبا  وطالبة من طلبة الصببببف الحادي 637وبية، وقد تكونت عينة الدراسببببة من )للثقافة الحاسبببب
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عشر، وتوصلت الدراسة إلى عدم توازن النس  المئوية لتكرارات محاور الثقافة الحاسوبية، وأن 

 متوس  درجات الطلبة جاء أقل من المعيار المحدد.

المهارات الحياتية المتضمنة في التي هدفت إلى معرفة  (2007دراسة الباحثة سعد الدين )و

مقرر التكنولوجيا للصببف العاشببر ومدى اكتسبباب الطلبة لها، ولتحقيق هدف الدراسببة اسببتخدمت 

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت بتصميم قائمة المهارات الحياتية التي بني عليها تصميم 

ية وتطبيقه على أفراد العينة الذين أداة تحليل المحتوى، وقامت بتصببببببميم اختبار المهارات الحيات

( طالبا  وطالبة، وأسببببببفرت نتائج الدراسببببببة عن ضببببببعف تناول محتوى مقرر 587بلغ عددهم )

التكنولوجيا للصببف العاشببر للمهارات الحياتية، وأن مسببتوى المهارات الحياتية لدى طلبة الصببف 

لة إحصبائيا  في مسبتوى العاشبر لم يصبل إلى مسبتوى التمكن، وأشبارت أيضبا  إلى وجود فروق دا

 اكتساب طلبة الصف العاشر لمفاهيم المهارات الحياتية تعزى للجنس لصالح الذكور.

 ,Harrell, Walker, Hildrith & Wood)وهدفت دراسة هاريل وولكر وهيلدرث وود 

بة من خالل  (2004 ها الطل ية التي يمكن أن يحصبببببببل علي ية التعلم فة الخبرات التعليم إلى معر

دراسببببببتهم لمنهباج التكنولوجيبا وببالتحبديبد بعض المهبارات العلميبة والتكنولوجيبة، حيبث اختبار 

الباحثون عينة من طلبة الصبببفين الرابع والخامس األسببباسبببي لتقييم مدى إتقانهم لبعض المهارات 

كنولوجية المتعلقة بإنتاج الوجبات السبببببباخنة في منهاج التكنولوجيا وهي متعلقة بكل العلمية والت

من: صبببياغة أسبببئلة البحث، تكوين الفرضبببيات، اقتراح الطرق واإلجراءات، وكتابة النتائج، مع 

اإلشببببببارة إلى تمكن الطالبات من إجراء خطوات العمل بدقة وإتقان، وكانت النتائج أن المهارات 

لتكنولوجية الواردة في منهاج التكنولوجيا للصببببببف الخامس هي في مسببببببتوى الطلبة العملية وا

 ويمكنهم إتقانها.

( إلى تحليل كت  التكنولوجيا في سبببت دول (Rasinen, 2003 كما هدفت دراسبببة راسبببنين

وهي: استراليا، وانجلترا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، والواليات المتحدة األمريكية للتوصل إلى 

نظري يسبببببباعد في تخطي  منهاج التربية التكنولوجية في فنلندا، واسببببببتخدم الباحث المنهج  إطار

الوصببببفي لوصببببف كت  التكنولوجيا في الدول السببببت من حيث األهداف، والمحتوى، وأسببببالي  

التدريس، وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم وجود العديد من االختالفات بين مناهج الدول الست إال 

د من النقاط المشببببببتركة بينها، كما أن تلك الدول تتفق في أهداف منهاج التكنولوجيا أن هناك العدي

من حيببث محو األميببة التكنولوجيببة، وإعببداد الطلبببة للعيش في عببالم يمتبباز بببالتغير التكنولوجي 

 المتسارع، وتنمية مهارات حل المشكالت والتخطي  والتقييم والتفكير االبتكاري.

ات السببببببابقة أنها تناولت معايير التنور التكنولوجي في مجاالت يحالح  من خالل الدراسبببببب

مختلفة بالنسبببببببة للطلبة في مراحل مختلفة أو المعلمين بتخصببببببصببببببات مختلفة أو تحليل الكت  

وبعضببببببها غير كتاب التكنولوجيا، في حين ركزت الدراسبببببببة الحالية على تحليل محتوى كتاب 

تنور التكنولوجي وهذا ما يميزها عن الدراسبببات التكنولوجيا للصبببف العاشبببر في ضبببوء معايير ال

السببببابقة حيث ال يوجد دراسببببة جمعت ما بين تحليل كتاب التكنولوجيا للصببببف العاشببببر ومعايير 
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، كما تبحث هذه الدراسببة في كتاب تكنولوجيا للصببف العاشببر تعرض أكثر من التنور التكنولوجي

 مرة للتغيير، وتزويد المدارس بإرشادات من أجل تدريسه على مدار السنة الدراسية. 

 منهج الدراسة

المنهج الوصببببفي نظرا  لمالئمته ألغراض الدراسببببة وذلك من خالل أسببببلوب  اتبع الباحثون

 .تحليل المحتوى

 وعينتها الدراسةمجتمع 

على الطلبة  ا وزارة التربية والتعليم العاليضببم مجتمع الدراسببة كت  التكنولوجيا التي أقرته

اقتصببرت عينة الدراسببة على كتاب التكنولوجيا للصببف ، ومن الصببف الخامس إلى الثاني عشببر

والذي يحتوي العاشبببببر الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالي بجزأيه الفصبببببل األول والثاني، 

 على ثالث وحدات مقسمة إلى تسعة دروس.

 أداة الدراسة

أداة تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصببببف العاشببببر في ضببببوء معايير  اسببببتخدم الباحثون

( للرابطة الدولية STLالتنور التكنولوجي، والتي اشبببتملت على قائمة معايير التنور التكنولوجي )

التكنولوجي  التنور معايير بقائمة م إعداد القائمة باالسببببببتعانة(، وتITEAللتربية التكنولوجية )

(STL( للرابطبببة البببدوليبببة للتربيبببة التكنولوجيبببة )ITEA) وبرغوث  عوض والمترجمبببة في

(، واالسببببببتفادة منها ب خذ المعايير المشببببببتركة بين كافة المراحل ثم 2009(، واألحمدي )2016)

المعايير  الدولية للتربية التكنولوجية للت كد منها وإضببببببافةالعودة إلى الوثيقة األصببببببلية للرابطة 

 القائمة وقد تكونت، _السابقةالتي لم توجد في الدراسات  _الخاصة بالمرحلة الثانوية وترجمتها، 

 ( محاور5على ) موزعة ( معيارا  86من ) هذه الدراسبببة في اسبببتخدامها تم التيو النهائية للمعايير

ويتضببمن  والمجتمع التكنولوجيا ومحور ( معيارا ،17ويتضببمن ) لوجياالتكنو طبيعة وهي: محور

يارا ،14) يارا ،16ويتضببببببمن ) التصببببببميم ومحور ( مع عالم قدرات ومحور ( مع  التكنولوجي ال

 ( معيارا .18المصمم )األنظمةالتكنولوجية( ويتضمن ) العالم ومحور ( معيارا ،21ويتضمن )

 هدف التحليل

عملية تحليل المحتوى إلى تحديد مدى تضببببببمين محتوى كتاب التكنولوجيا للصببببببف  هدفت

 .(STLالعاشر لمعايير التنور التكنولوجي )

 عينة التحليل

 تمثلت عينة التحليل في جميع الموضوعات المتضمنة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر.
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 فئات التحليل

( كما وردت في وثيقة الرابطة الدولية 12–9)تم اسببببببتخدام معايير المحتوى للمرحلة من 

( لمحتوى تعليم التكنولوجيا كفئات للتحليل، حيث يعد كل معيار من ITEAللتربية التكنولوجية )

 هذه المعايير فئة للتحليل.

 وحدات التحليل

باحثون ناء  على  اعتمد ال الصببببببفحة كوحدة في تحليل المحتوى، حيث تم تحليل المحتوى ب

ر التنور التكنولوجي في كل صبببببفحة من صبببببفحات الكتاب، وتم اسبببببتخراج األهداف توافر معايي

والمفاهيم واإلجراءات كوحدات للتسببببببجيل أثناء عملية التحليل، وتم اسببببببتثناء المبادئ واألمثلة 

 والرسومات واألشكال وأسئلة التقويممن عملية التحليل.

 صدق األداة

( 5على مجموعة من المحكمين، وبلغ عددهم )تم عرض أداة الدراسببة في صببورتها األولية 

محكمين من المختصببببببين في مجببال التكنولوجيببا والتربيببة والمنبباهج وطرق التببدريس إلجراء 

قائمة المعايير  د تم األخذ برأي األغلبية، وإخراجالتعديالت الالزمة حسبب  آراهم ومقترحاتهم، وق

 في صورتها النهائية.

 ثبات األداة

بتحليل الكتاب للمرة  قام الباحثونللت كد من ثباث األداة تم اسببببتخدام الثبات عبر الزمن حيث 

األولى، ثم إعادة تحليله مرة أخرى بعد فترة أسبوعين ثم حساب نس  االتفاق بين نتائج التحليلين 

 األول والثاني باستخدام معادلة هولستي، وهي:

( + عدد نقاط التحليل 1عدد نقاط التحليل ))عدد نقاط االتفاق(/ 2معامل الثبات = 

(2*)100% 

 والجدول التالي يوضح مدى ثبات عملية التحليل:

 .معامل ثبات التحليل عبر الزمن (:1جدول )

 معامل الثبات (2التحليل ) (1التحليل ) نقاط االتفاق المحور

 %90 130 117 111 طبيعة التكنولوجيا

 %79 44 42 34 التكنولوجيا والمجتمع

 %83 22 24 19 التصميم

 %80 43 52 38 قدرات العالم التكنولوجي

 %90 47 42 40 العالم المصمم

 %86 286 277 242 المجموع
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يتضببببح من خالل نتائج الجدول السببببابق أن معامل الثبات بين التحليلين كان عاليا ، حيث بلغ 

 التحليل. (؛ مما يدل على ثبات2016%(، وهي نسبة عالية )األحمدي، 86)

 إجراءات تطبيق الدراسة

  تحديد الموضببوع المراد البحث فيه، وهو تحليل أحد كت  التكنولوجيا الفلسببطينية في ضببوء

 معايير التنور التكنولوجي.

 .تحديد المحتوى المطلوب تحليله، وهو محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 

  المتعلقة بالتنور التكنولوجي.االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة 

 ( إعبداد قبائمبة معبايير التنور التكنولوجي وذلبك بترجمبة معبايير التنور التكنولوجيSTL )

 ( بما يتناس  مع مرحلة الصف العاشر.ITEAللرابطة الدولية للتربية التكنولوجية )

 بيق عرض قائمة المعايير على مجموعة من المحكمين للت كد من صبببببببدقها ومالئمتها لتط

 الدراسة.

 .إعداد أداة تحليل محتوى التكنولوجيا للصف العاشر 

  تحليل مقرر التكنولوجيا للصببببف العاشببببر في ضببببوء معايير التنور التكنولوجي والت كد من

 ثبات التحليل.

  القيام بالمعالجة اإلحصائية وذلك من خالل جمع التكرارات والنس  المئوية للتوصل للنتائج

 تاب.النهائية لتحليل الك

 .عرض النتائج وتفسيرها والخروج بالتوصيات 

 المعالجات اإلحصائية

  التكرارات والنسبب  المئوية لتحديد مدى تضببمين كتاب التكنولوجيا للصببف العاشببر لمعايير

 التنور التكنولوجي.

 .معادلة هولستي لحساب ثبات التحليل 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

ر تضمين كتاب التكنولوجيا للصف العاشر لمعايير التنوهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى 

سة تم تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر في ضوء معايير  التكنولوجي، ولتحقيق هدف الدرا

 التنور التكنولوجي، وفيما يلي نتائج الدارسة تبعا  لتسلسل أسئلتها.
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 ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس

 كتاب التكنولوجيا للصف العاشر لمعايير التنور التكنولوجي؟ما مدى تضمين 

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس تم تحليل كتاب التكنولوجيا الفلسطيني للصف العاشر في 

المقياس المسببببببتخدم في دراسببببببة األحمدي  عايير التنور التكنولوجي، واعتمد الباحثونضببببببوء م

 جيا للمعايير، وهو كما ي تي:( لتقدير درجة تضمين كتاب التكنولو2016)

 (66.7 %- 100.عالية )% 

 (33.4 %- 66.6.متوسطة )% 

 (.00 %- 33.3ضعيفة أو منعدمة )% 

( معيارا  تابعة 86( معيارا  من معايير القائمة من أصبببببببل )63وقد أظهرت النتائج وجود )

%(، 73التنور التكنولوجي )للمحاور الخمسة الرئيسة، وبلغت النسبة المئوية الكلية لتوافر معايير 

والجدول التالي يبين عدد المعايير المتوفرة في القائمة وفقا  للمحاور الرئيسبببببة  وهي نسببببببة عالية.

 التابعة لها ونس  كل محور.

 .نسبة توافر معايير التنور التكنولوجي في الكتاب(: 2جدول )

 المحاور الرقم
عدد المعايير 

 لكل مجال

عدد المعايير 
في المتوفر 
 الكتاب

النسبة 
 المئوية

 %100 17 17 طبيعة التكنولوجيا .1

 %71 10 14 التكنولوجيا والمجتمع .2

 %75 12 16 التصميم .3

 %71 15 21 التكنولوجيقدرات العالم  .4

 %50 9 18 العالم المصمم )األنظمة التكنولوجية( .5

 %73 63 86 المجموع الكلي

المئوية لتوافر المعايير عالية، إذ تبين أن المحور األول  ( أن النسبببببة2يتضببببح من الجدول )

( معيارا ، وكانت نسببببة توافر المعايير لهذا المحور في الكتاب 17"طبيعة التكنولوجيا" توفر فيه )

عبباليببة، في حين كببانببت نسبببببببببة توافر المعببايير للمحور الخببامس "العببالم المصببببببمم )األنظمببة 

( معيارا ، أما بقية 18( معايير من أصببببببل )9حيث توفر )التكنولوجية(" في الكتاب متوسببببببطة، 

وقد اختلفت نسبببب  تسببببجيل المعايير المتضببببمنة  المحاور فكانت نسبببببة توافر المعايير فيها عالية.

( يوضببببح النسبببب  المئوية 3للتنور التكنولوجي من محور إلى آخر من محاور القائمة، والجدول )

 في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر.لتوافر محاور معايير التنور التكنولوجي 
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النس  المئوية لمدى توافر محاور التنور التكنولوجي في كتاب التكنولوجيا للصف  (:3جدول )

 .العاشر

 

( أن النسبببببب  المئوية لمحاور معايير التنور التكنولوجي في مجمل 3يتضببببببح من الجدول )

حيث حقق محور ، للمحور الثالث%( 8.4%( للمحور األول و)42.4المحاور تراوحت ما بين )

، طبيعة التكنولوجيا أعلى نسبببة مقارنة ببقية المحاور وكانت نسبببته متوسببطة، يليه المحور الرابع

 والمحور الثالث جميعها بنس  ضعيفة.، ثم المحور الخامس، ثم المحور الثاني

الثالثة، حيث  أما فيما يخص الوحدات فقد أظهرت النتائج توزيع المعايير في وحدات المقرر

%( للوحدة 23.1)%( للوحدة الثانية إلى 46.4تراوحت نسببببب  توزيع المحاور للوحدات ما بين )

%(، وقد حصببلت الوحدة الثانية على أعلى نسبببة وكانت 30.5)الثالثة، فيما حققت الوحدة األولى 

ها محور التكنولوجيا والمج عة التكنولوجيا، يلي طة والتي تركزت في محور طبي تمع، ثم متوسبببببب

 محور قدرات العالم التكنولوجي، ثم العالم المصمم، فالتصميم.

أما الوحدة األولى التي حققت نسببببببة ضبببببعيفة لتوافر المعايير فقد كان تركيز المحاور مرتبا  

قدرات العبالم  بدءا  بطبيعبة التكنولوجيبا ثم العبالم المصببببببمم، يليبه التكنولوجيبا والمجتمع ثم  فيهبا 

 ميم.التكنولوجي فالتص

والوحدة الثالثة التي سببببجلت نسبببببة ضببببعيفة للمعايير فقد توزعت المحاور فيها بترتي  بدءا  

بطبيعة التكنولوجيا، يليها قدرات العالم التكنولوجي ثم التصميم ثم التكنولوجيا والمجتمع، وآخرها 

 العالم المصمم.

نور التكنولوجي في كتاب ( تبيّن أّن النسبببببببة المئوية لتوافر معايير الت2خالل الجدول ) من

%(، وهي نسببببببة عالية، وهذا يؤكد اهتمام وزارة التربية 73التكنولوجيا للصبببببف العاشبببببر هي )

والتعليم بتضبببمين كتاب التكنولوجيا للصبببف العاشبببر لمعايير التنور التكنولوجي؛ وذلك لمسبببايرة 

لتعامل مع التكنولوجيا التطور العلمي والتكنولوجي في بناء المناهج، وإعداد طلبة قادرين على ا

 بحيث يمكن تسميتهم بالمتنورين تكنولوجيا  من خالل دراسة منهج التكنولوجيا.

( معيارا ، 17كما تبيّن أن محور طبيعة التكنولوجيا قد تحققت جميع معاييره والبالغ عددها )

عالم المصببببببمم  بة توافر معايير محور ال ية، في حين كانت نسبببببب بة عال )األنظمة وكانت النسبببببب
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يعزو ( معيارا ، و18( معايير من أصبببببببل )9التكنولوجية( في الكتاب متوسببببببطة، حيث توفر )

ذلك إلى أن طبيعة التكنولوجيا تتمحور حول المفاهيم األسبباسببية للتكنولوجيا والتي يمكن  الباحثون

ة، بينما من خاللها فهم التكنولوجيا وكيفية التعامل معها واسبببتخدامها بالطرق الصبببحيحة والسبببليم

جاء محور العالم المصببببمم في أدنى المحاور درجة؛ ألن هذا المحور يتطل  التعامل مع المعدات 

واألدوات واألجهزة واألنظمة التكنولوجية المختلفة، وهذا قد يصبببع  توفيره في البيئة المدرسبببية 

وبسبببببب  تفرع بسبببببب  التكاليف العالية وما تحتاجه إلى وقت طويل إلنجاز األهداف المتعلقة به، 

 موضوعات هذا المحور إذ قد يحعتبر كل منها مقررا  بحد ذاته أو جزءا  كبيرا  من مقرر.

تحققت بشببببببكل أكبر في الوحدة الثانية بنسبببببببة ( أن المعايير 3خالل الجدول ) كما تبيّن من

خداما ، متوسطة، وربما يعود ذلك إلى أن تكنولوجيا االتصاالت من أكثر التكنولوجيا انتشارا  واست

سان في ميادين حياته المختلفة، باإلضافة إلى أن حجم الوحدة كبيرا  ويحتوي على  وأكثر قربا  لإلن

، بينما تحققت بنسببببة ضبببعيفة وهي أقل وضبببوعات مقارنة ببقية الوحداتالعديد من العناوين والم

وضببببببوعات ، وربما يعود ذلك إلى أن موضببببببوع الروبوت يحعتبر من الملثالثةنسبببببببة في الوحدة ا

الحديثة التي أحدخلت إلى منهج التكولوجيا وهي من الموضببببببوعات الصببببببعبة والتي تحتاج من 

القائمين على تصميم المنهاج إلى عرضها وتصميمها بطريقة تساعد المعلم على شرحها والطال  

 على فهمها.

وكانت ويحالح  أن محور طبيعة التكنولوجيا قد حصل على أعلى نسبة في الوحدات الثالثة، 

نسببببببة متوسبببببطة، وربما يعود ذلك إلى أهمية فهم طبيعة التكنولوجيا والتي تعتبر الخطوة األولى 

للتعامل مع التكنولوجيا، ذلك أن فهم طبيعة األشببياء بما فيها التكنولوجيا يسبباعد على التعامل معها 

وورود وحسببن اسببتخدامها وتطويرها، في حين حقق محور التصببميم أقل نسبببة وكانت ضببعيفة، 

المعايير التابعة لهذا المحور يبين اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الموضببببببوع وأهمية 

أن السببببب  في ذلك  الباحثونرى تعطه حقه من إثراء في المقرر، وي امتالكه لدى الطلبة، لكنها لم

بتصببببميم  ربما يعود إلى أن موضببببوعات المقرر المتعلقة بمحور التصببببميم وخاصببببة فيما يتعلق

 الروبوت تعتبر حديثة، وقلة خبرة واضعي المنهاج بها مقابل التطور التكنولوجي الهائل.

في وجود تفاوت في مجاالت تحليل محتوى  (2017دراسبببة يوسبببف )وتتفق هذه النتائج مع 

في عدم توازن بين تكرارات مهارات  (2010دراسبببببببة المصبببببببدر )كما تتفق مع و، التكنولوجيا

في أن درجة تحقيق المعايير جاءت  (2016مع دراسببببببة األحمدي )تختلف ، ولوجيالتفكير التكنو

في عدم وصببببول  (2007دراسببببة سببببعد الدين )اختلف نتائج هذه الدارسببببة مع نتائج و، ضببببعيفة

 .المهارات التي يمتلكها الطلبة إلى الحد الم مول

 ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول

التكنولوجيا للصمممممف العاشمممممر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة  ما مدى تضممممممين كتاب

بحسباب التكرارات واسبتخراج النسب   قام الباحثونلإلجابة عن هذا السبؤال  بطبيعة التكنولوجيا؟

كل وحدة من وحدات المقرر،  لك ل عة التكنولوجيا وذ يار من معايير محور طبي كل مع المئوية ل

 ( يوضح ذلك.4وجدول )
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 .نتائج تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر وفقا لمحور طبيعة التكنولوجيا(: 4جدول )

 



 75ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهيل صالحة، وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021( 1)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

( أن محور طبيعة التكنولوجيا قد حصبببببل على نسببببببة تحقق للمعايير 4يتضبببببح من الجدول )

%( وقد توزعت نسبة المعايير التابعة لهذا المحور بشكل متفاوت، إذ ترواحت هذه النس  42.4)

%( وأن المعيار السببببابع "يعرف المتعلم النظام الفرعي" قد حصببببل على 0.31-%9.35)ما بين 

بة ) أن ذلك يعود إلى التطور العلمي والتكنولوجي  الباحثونرى وي%(، 9.35أعلى تكرار بنسبببببب

المتسببببببارع وظهور العديد من األنظمة التكنولوجية باعتبار أن النظام الرئيسببببببي يتكون من عدد 

ثالث ها حتى يتم فهم كيفية عمل النظام، لتي البد من فهماألنظمة الفرعية ا يه المعيار ال لذييل  ا

أن ذلبك يعود إلى أن منهبباج التكنولوجيببا تطبيقي، وتحعببد  الببباحثونرى نسبببببببببة متقببارببة، ويحقق 

األدوات متطل  رئيسي لتطبيق أو تصميم أي منتج تكنولوجي كتصميم روبوت بسي ، أو تصميم 

 في حين حقق المعيار الرابع والمعيار العاشببببببر والمعيار الرابع عشببببببر، لكقاعدة بيانات وغير ذ

أن ذلك يعود إلى  الباحثون رىوي ،%(0.31تكرارات متسبببببباوية وهي أقل التكرارات بنسبببببببة )

 .التطور المتسارع في التكنولوجيا والتي قد تعجز المناهج عن استيعابه بشكل كامل

النسبببببب  بشببببببكل متفاوت، بحيث حققت الوحدة  أما فيما يخص وحدات الكتاب فقد توزعت

 الثانية أعلى تكرارات، يليها الوحدة األولى، ثم الوحدة الثالثة جميعها بنس  ضعيفة.

 ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني

ما مدى تضممممممين كتاب التكنولوجيا للصمممممف العاشمممممر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة 

 والمجتمع؟بالتكنولوجيا 

بحسبببباب التكرارات واسببببتخراج النسبببب  المئوية لكل  قام الباحثونلإلجابة عن هذا السببببؤال 

( 5معيار من معايير محور التكنولوجيا والمجتمع وذلك لكل وحدة من وحدات المقرر، وجدول )

 يوضح ذلك.
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 .والمجتمع نتائج تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر وفقا لمحور التكنولوجيا (:5جدول )

 



 77ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهيل صالحة، وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021( 1)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

( أن محور التكنولوجيا والمجتمع قد حصببل على نسبببة تحقق للمعايير 5يتضببح من الجدول )

%( وقد توزعت نسبة المعايير التابعة لهذا المحور بشكل متفاوت، إذ ترواحت هذه النس  16.2)

%( وقد 4.36%( وأن المعيار األول قد حصببل على أعلى تكرار بنسبببة )0.00-%4.36ما بين )

أن ذلك يعود إلى أن  الباحثون رىوي%(، 4.05سادس على نسبة متقاربة وهي )حصل المعيار ال

التكنولوجيا أصببببحت من متطلبات العصبببر ويسبببتخدمها كافة أفراد المجتمع، وقد ظهر لها العديد 

من الفوائد واألضرار التي البد من معرفتها حتى يتم استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومفيد، ويحعد 

هذه األمور، بة ل لة لتطوير فهم ومعرفة الطل هاج التكنولوجيا وسببببببي في حين لم يحقق المعيار  من

عدم توفر هذه المعايير إلى إغفال  يعزو الباحثونأي تكرارات، و الثالث والمعيار الثالث عشببببببر

ضببببغ  الوقت، مؤلفي منهاج التكنولوجيا لها عند قيامهم بعملية الت ليف وقد يكون ذلك ناشببببئا  عن 

أن ذلك يعود إلى  الباحثونرى يق أي تكرارات، ولم يحق وكذلك المعيار الرابع والمعيار الخامس

أن محتوى منهاج التكنولوجيا للصببف العاشببر يتناول موضببوعات تتعلق بالحاسببوب واالتصبباالت 

والروبوت وليس النفايات التي تم تناولها في كت  أخرى كالصببببف الخامس كما تبين في دراسببببة 

 (.2017يوسف )

ت، بحيث حققت الوحدة أما فيما يخص وحدات الكتاب فقد توزعت النسبببببب  بشببببببكل متفاو

 الثانية أعلى تكرارات، يليها الوحدة األولى، ثم الوحدة الثالثة جميعها بنس  ضعيفة.

 ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث

ما مدى تضممممممين كتاب التكنولوجيا للصمممممف العاشمممممر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة 

 بالتصميم؟

بحسبببباب التكرارات واسببببتخراج النسبببب  المئوية لكل  قام الباحثونلإلجابة عن هذا السببببؤال 

 ( يوضح ذلك.6معيار من معايير محور التصميم وذلك لكل وحدة من وحدات المقرر، وجدول )
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 .نتائج تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر وفقا لمحور التصميم (:6جدول )

 



 79ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهيل صالحة، وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021( 1)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

%( 8.41حور التصببميم قد حصببل على نسبببة تحقق للمعايير )( أن م6يتضببح من الجدول )

وقد توزعت نسبببببة المعايير التابعة لهذا المحور بشببببكل متفاوت، إذ ترواحت هذه النسبببب  ما بين 

%(، 2.49%( وأن المعيار الخامس عشبببر قد حصبببل على أعلى تكرار بنسببببة )0.00-2.49%)

باحثونو لك إلى يعزو ال بة من خالل منهجها  أن ذ بداعية البد أن يتعلم الطل ية إ التكنولوجيا عمل

اإلبداع واألفكار الجديدة والنجاحات في ميادين مختلفة ومواضببببببيع متنوعة، وأن هذا البد أن يتم 

 من خالل المناهج أوال  ثم تطبيق ما يتعلمه في المناهج لتحقيق نجاحات في مجاالت متعددة.

والمعيار السبببببببابع والمعيار الثامن أي  ر الثاني والمعيار السبببببببادسفي حين لم يحقق المعيا

أن هذه من المعايير المهمة التي يج   الباحثونرى وي، %(0.00تكرارات فكانت نسبة كل منهم )

تضمينها في كتاب التكنولوجيا؛ ألنها تعكس عملية التصميم ألي منتج، وربما لم يتم تضمينها هنا 

كنولوجيا للمراحل األخرى وهذا يسبببببتدعي القيام بعملية تحليل للكت  بسبببببب  وجودها في كت  الت

األخرى لمعرفة مدى توفرها، أو ربما سببقطت سببهوا  أثناء عملية التصببميم فلم يتم طرح مواضببيع 

 تعكس هذه المعايير.

أما فيما يخص وحدات الكتاب فقد توزعت النسبببببب  بشببببببكل متفاوت، بحيث حققت الوحدة 

 ت، يليها الوحدة الثالثة، ثم الوحدة األولى جميعها بنس  ضعيفة.الثانية أعلى تكرارا

 ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع

ما مدى تضممممممين كتاب التكنولوجيا للصمممممف العاشمممممر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة 

 بقدرات العالم التكنولوجي؟

بحسبببباب التكرارات واسببببتخراج النسبببب  المئوية لكل  الباحثون لإلجابة عن هذا السببببؤال قام

معيار من معايير محور قدرات العالم التكنولوجي وذلك لكل وحدة من وحدات المقرر، وجدول 

 ( يوضح ذلك.7)
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 .التكنولوجي العالم نتائج تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر وفقا لمحور قدرات(: 7جدول )

 



 81ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهيل صالحة، وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021( 1)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

( أن محور قدرات العالم التكنولوجي قد حصببببببل على نسبببببببة تحقق 7يتضببببببح من الجدول )

%( وقد توزعت نسبببة المعايير التابعة لهذا المحور بشببكل متفاوت، إذ ترواحت 17.76للمعايير )

%( وأن المعيار الثاني عشبببببر قد حصبببببل على أعلى تكرار 0.00-%4.67هذه النسببببب  ما بين )

ذلك إلى أن استخدام الحاسوب أصبح متطلبا  أساسيا  للقيام ب ي  باحثونيعزو الو%(، 4.67بنسبة )

عمل وخاصبببببببة فيما يتعلق بالمعلومات والبحث عنها وتنظيمها، ومن خالل المناهج يمكن تعليم 

الطلبة كيفية اسببتخدام الحاسببوب في البحث عن المعلومات وتنظيمها، أي مهارات عمليات البحث 

 ارات القرن الواحد والعشرين.الرقمية بما يتالءم مع مه

أي تكرارات، والمعيار السبببببادس والمعيار الرابع عشبببببر  في حين لم يحقق المعيار الخامس

أن ذلك يعود إلى التطور التكنولوجي الهائل، فكل يوم هناك تطورات كثيرة في  الباحثونرى وي

، وكذلك ميادين متنوعة، وكذلك مشببببكالت يصببببع  حصببببرها ومتابعتها بشببببكل يومي ومسببببتمر

المعيار الثالث عشبببر والمعيار السبببادس عشبببر والمعيار التاسبببع عشبببر  لم يحققوا أي تكرارات، 

ذلك إلى عدم توفر األنشبطة التي يمكن من خاللها تحقيق هذه المعايير، ربما ألن  يعزو الباحثونو

قد تحققت عملية تصبببميم المنهاج تراكمية عبر المراحل الدراسبببية، ويمكن أن تكون هذه المعايير 

في صفوف سابقة، مما يستدعي تحقيق معايير أكثر تطورا  منها كالمعايير التي تم تحقيقها في هذا 

 المحور.

أما فيما يخص وحدات الكتاب فقد توزعت النسبببببب  بشببببببكل متفاوت، بحيث حققت الوحدة 

 .الثانية أعلى تكرارات، يليها الوحدة الثالثة، ثم الوحدة األولى جميعها بنس  ضعيفة

 ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس

ما مدى تضممممممين كتاب التكنولوجيا للصمممممف العاشمممممر لمعايير التنور التكنولوجي المتعلقة 

 باألنظمة التكنولوجية؟

بحسبببباب التكرارات واسببببتخراج النسبببب  المئوية لكل  لإلجابة عن هذا السببببؤال قام الباحثون

كل وحدة من وحدات  لك ل عالم المصببببببمم )األنظمة التكنولوجية( وذ يار من معايير محور ال مع

 ( يوضح ذلك.8المقرر، وجدول )
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محور العالم المصمم )األنظمة التكنولوجية( قد حصل على نسبة ( أن 8يتضح من الجدول )

%( وقد توزعت نسبببببببة المعايير التابعة لهذا المحور بشببببببكل متفاوت، إذ 15.26تحقق للمعايير )

صبببل على أعلى تكرار %( وأن المعيار الثامن قد ح0.00-%5.92ترواحت هذه النسببب  ما بين )

كز في الوحدة ا %(5.92بنسبببة ) ذلك أن الوحدة األولى "وحدة  ألولى، ويفسببر الباحثونوالذي تر 

المعلومات الرقمية في قواعد البيانات" تهدف إلى تمكين الطال  من تصميم قاعدة بيانات؛ لما لها 

 من أهمية في التعامل مع المعلومات وتنظيمها وإدارتها.

 عيببار السببببببببادسوالمفي حين لم يحقق المعيببار األول والمعيببار الرابع والمعيببار الخببامس 

والمعيار السببببابع والمعيار الحادي عشببببر والمعيار الثاني عشببببر والمعيار الثالث عشببببر والمعيار 

أن ذلك يعود إلى أن  الباحثونرى وي، %(0.00الرابع عشببر أي تكرارات فكانت نسبببة كل منهم )

كتاب التكنولوجيا للصبببف العاشبببر تناول المعلومات الرقمية واالتصببباالت والشببببكات وصبببناعة 

الروبوت، وقد تحققت المعايير المتعلقة بهذه الموضببوعات، في حين لم تتحقق المعايير المذكورة؛ 

تضببمينها كلها في ألن التكنولوجيا متفرعة وذات موضببوعات كثيرة جدا ، ومن المسببتحيل أن يتم 

مقرر واحد؛ لذا فالمقرر لم يركز على الموضببببوعات المتعلقة بالبناء والتصببببنيع والتقنيات الطبية 

والطاقة والزراعة، والتي قد تم تناولها في كت  التكنولوجيا للمراحل األخرى؛ لذا يسببببتلزم تحليل 

 الكت  األخرى لمعرفة مدى توافرها.

توزعت النسبببببب  بشببببببكل متفاوت، بحيث حققت الوحدة  أما فيما يخص وحدات الكتاب فقد

 األولى أعلى تكرارات، يليها الوحدة الثانية، ثم الوحدة الثالثة جميعها بنس  ضعيفة.

 التوصيات

 بناء  على نتائج الدراسة تم وضع التوصيات اآلتية:

يع إعادة توزيع المعايير على موضبببوعات الكتاب بشبببكل أكثر توازنا ، فال تتركز في مواضببب .1

 معينة وتهمل في أخرى.

 ضرورة احتواء المعايير داخل الوحدات بشكل أكبر. .2

سيما المعايير المتعلقة  .3 شر بمعايير التنور التكنولوجي ال  إثراء كتاب التكنولوجيا للصف العا

 بالتصميم والعالم المصمم.

بفلسببببببطين تبني قببائمببة معببايير التنور التكنولوجي في تحليببل وتقويم منبباهج التكنولوجيببا  .4

 وتطويرها.

توعيببة المشببببببرفين على منهبباج التكنولوجيببا لمتببابعببة كببل مببا هو جببديببد في معببايير التنور  .5

 التكنولوجي؛ وذلك لتطويره وتحسينه بشكل مستمر.

تحليل كت  التكنولوجيا للصببببببفوف األخرى للت كد من أن المعايير غير المتحققة في كتاب  .6

 كت  للصفوف األخرى.التكنولوجيا للصف العاشر قد تحققت في ال

 القيام بدراسة تبين مستوى تحقيق طلبة الصف العاشر لمعايير التنور التكنولوجي. .7
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