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 الملخص 

المعلمين في الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم وإمكانية اإلفادة منها بسلطنة يهدف البحث إلى التعرف على معايير  

ُعمان ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات والمعلومات، وتوصلت  

التعليم بوضع معايير مهنية تكنولوجية للمعلمين وتطويرها    نتائج الدراسة إلى اهتمام الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال  

وأساليب واستراتيجيات التدريس، والتقويم،   المفاهيم والعمليات التكنولوجية، والتخطيط للتدريس،  في مجاالت عديدة مثل:

عن عدم وجود معايير تكنولوجية  وأخالقيات استخدام التكنولوجيا؛ كما كشفت النتائج  والنمو المهني والتنمية المهنية الُمستمرة،  

نظام تطوير األداء المدرسي في سلطنة ُعمان بالجانب التكنلوجي    متخصصة للمعلمين بسلطنة ُعمان، وقلة اهتمام معايير

للمعلمين. وأوصت الدراسة بقيام وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان بوضع معايير تكنولوجية للمعلمين من خالل اإلفادة  

 يير المعلمين في الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم.   معا من

 :معايير الجمعية الدولية للتکنولوجيا فی مجال العليم 

هی مستتتتتتويتات معيتاريتة لکداء التونولوجی وضتتتتتعتهتا الجمعيتة التدوليتة للتونولوجيتا فی مجتال التعليم بتالواليتات المتحتدة 

ورکزت هته  المعتايير على التعليم والتعلم وقيتادة   والطلبتة،المتدارس والمعلمين والمُتدربين    األمريويتة فی مجتاالت مُتدير 

 (Ayad,108,2017(  . العصر الرقمی بما يتضمنه من ُمتغيرات وتحوالت

 :الجمعية الدولية للتکنولوجيا فی مجال العليم

الجمعيات التی تقدم خدمات ٌمتميزة فی مجال التعليم والتونولوجيا تُعتبر الجمعية الدولية للتونولوجيا فی مجال التعليم من  

 بوالية أوريجون Eugene فی واشنطن ولها فروع فی مدينة إيوجين  م1979بالواليات الُمتحدة األمريوية، وتم أنشاؤها عام  

Oregonواإلسوندرية ، Alexandria فيرجينيا الجمعية فی   Virginia بوالية  أکثر من  ، وتضم  ألف    100عضويتها 

عضو من المعلمين، والقيادات التربوية، وصانعی القرارات، وأخصائی اإلعالم، وأخصائی الموتبات، ومنسقی التونولوجيا  

دولة حول العالم، وتهدف الجمعية إلى تحسين عمليات التعليم والتعلم من خالل التقدم فی االستخدام الفعال   80فی أکثر من  

  ) .International Society for Technology in Education, 2012 ,2(ونولوجياوالمؤثر للت
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 الكلمات المفتاحية:  

 سلطنة ًعمان.  -المعايير المهنية  -الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم 

Abstract 

The standards of the International Society of Technology in the field of education as an 

introduction to formulating the future educational system in the Sultanate of Oman. 

Ministry of Education- Sultanate of Oman 

The study aimed to identify the standards of teachers in the International Association of 

Technology in the field of education in the Sultanate of Oman. The study used the descriptive 

method. The analysis of documents was used in collecting data and information. The study 

found The International Association for Technology in Education is interested in developing 

and developing professional technology standards for teachers in many fields such as: 

technological concepts and processes, teaching planning, teaching methods and strategies, 

evaluation, professional growth and continuous professional development, and ethics in the use 

of technology; the results also revealed the absence of specialized technological standards.  The 

lack of interest in the standards of the school performance development system in the Sultanate 

of Oman on the technological aspect of teachers. The study recommended that the Ministry of 

Education in the Sultanate of Oman Build technological standards for teachers by benefiting of 

the standards of teachers in the International Association of Technology in the field of 

education.   

International Society of Technology standards in the field of science: 

They are standard levels of technological performance set by the International Society of 

Technology in the field of education in the United States of America in the fields of school 

administrators, teachers, trainers and students. These standards focus on teaching, learning and 

leading the digital age, including the changes and transformations it contains 

Keywords:  

Teachers - the International Society for Technology - professional Standards- Sultanate of 

Oman. 

 المقدمة: 

الحياة ومجاالت   إلى تغيرات وتحوالت كبرى في شتى ميادين  أدت  الحالي ثورة علمية وتكنولوجية هائلة  يَشهُد عصُرنا 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية المعرفة، كما كان   النظم  األثر على  النطاق وعميقة  انعكاسات واسعة  العولمة  لظهور 

والثقافية والتي فرضت على العالم تفاعالت وتكتالت لم تكن موجودة بصورتها الحالية من قبل، ولمواجهة هه  التحديات 

لمعارف والمهارات واالتجاهات الحديثة، والتي تجعلهم قادرين  بكفاءة وفعالية فالبد من إعداد جيل من الطالب مزود بكافة ا

على التكيف مع المجتمع العالمي والتأثير فيه ومواجهة تحدياته وتغيراته وتحوالته المستمرة وال سيما في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

ال الواليات  في  التعليم  مجال  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  األمريكيةوتُعد   International Society for متحدة 

Technology in Education   ،التعليم في  التكنولوجيا  باستخدام وتوظيف  اهتمت  التي  التعليمية  المؤسسات  أشهر  من 

المدارس والمعلمين والُمدربين  ووضعت معايير تكنولوجية التعليم والتعلم   والطالب،  لُمديري  المعايير على  وركزت هه  

 (  (Grant& Basye, 2014 دة العصر الرقمي بما يتضمنه من ُمتغيرات وتحوالت.وقيا
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والجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم ُمنظمة هادفة غير ربحية تعمل على المستوى التعليمي العالمي لتسريع استخدام  

 International) .التكنولوجي  وتدعيم اإلبداع واالبتكارالتكنولوجيا في كافة مجاالت العملية التعليمية وحل مشاكلها وتشجيع  

)Society for Technology in Education, 2019B, 5      كما تهتم الجمعية بتوفير مساحات واسعة داعمة للتعاون

هلك لتأصيل  البناء والتواصل الفعال مع كافة الٌمهتمين والُمشاركين في العملية التعليمية على الصعيدين المحلي والعالمي، و

، وترسيخ استخدام التكنلوجيا في مختلف مجاالت العملية التعليمية مواكبة لتطورات  مبدأ التعلم مدى الحياة والتنمية المستدامة

 ((Poth, 2019, 124-125 .وتغيرات وتحديات العصر

اإلدارة المدرسية طرحت الجمعية وتنوعت وتعددت مجاالت معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم، ففي مجال  

م والهي اشتمل على خمسة معايير لمديري المدارس هي: القيادة الحكيمة،  2009م ، والثاني عام  2002إصدارين األول عام  

 وثقافة تعلم العصر الرقمي، والتميز في الممارسات المهنية، والتحسين والتطوير الُمنظم، والمواطنة الرقمية. 

 (International Society for Technology in Education,2009,1-2) 

أعوام   إصدارات  الجمعية خمسة  المعلمين طرحت  م، وتضمن  2017م،  2008م،  2000م،  1997م،  1993وفي مجال 

  سبعة معايير، األول الُمعلم الُمتعلم الهي يُنمي ممارساته من خالل التعلم من اآلخرين ومعهم ، والثانياإلصدار الخامس   

الُمعلم القائد الهي يوفر فرص القيادة لدعم تمكين الطالب ونجاحهم، والثالث الُمعلم المواطن الهي يلهم الطالب في والتعاون  

الُمعلم المتعاون الهي يتعاون مع الزمالء والطالب لتحسين الممارسات وحل  والٌمشاركة اإليجابية في العالم الرقمي، والرابع  

الُمعالمشكالت،   المتعلمون ،  والخامس  التي يقودها  الهي يصمم األنشطة  الهي  يسهل  لم المصمم  الميسر  والسادس الُمعلم 

البيانات   يستخدم  الهي  الُمحلل  الُمعلم  والسابع  األكاديمي،  وإنجازهم  الطالب  تحصيل  لدعم  التكنولوجيا  باستخدام  التعلم 

 حاجاتهم المتنوعة .والمعلومات لتوجيه ودعم الطالب في تحقيق أهداف تعلمهم وإشباع 

)5-International Society for Technology in Education, 2017, 4(  

معايير تكنولوجية للُمدربين   بوضع ستةم  2011وفي مجال الُمدربين قامت الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم عام  

نامج، وبيئات تعلم العصر الرقمي، والتعليم والتعلم والتقييم، في المدارس هي، القيادة الحكيم، والتنمية المهنية وتقويم البر

 والمواطنة الرقمية، والمحتوى المعرفي والنمو المهني. 

Ehsanipour& Zaccarelli, 2017, 12-13) ) 

عام   األول  إصدارات  ثالثة  الجمعية  الطالب طرحت  مجال  عام  1998وفي  والثاني  عام  2007م،  والثالث  م،  2016م، 

والُمفكر   الُمبتكر،والمصمم    المعرفة، ومنتج    الرقمي، والمواطن    المفوض،وتضمن اإلصدار الثالث سبعة معايير هي: الٌمتعلم  

 ي.  والُمتعلم العالم الُمبدع،والمتواصل  الحاسوبي،

  (International Society for Technology in Education A,2016,4-5 ) 

وفي سلطنة عمان قامت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بوضع معايير للعملية التعليمية بنظام تطوير األداء المدرسي في  

مهارات الجديدة، ومدى فهمه واستيعابه ، األول التعلم وتضمن ثالثة معايير هي اكتساب الطالب المعارف وال ثالثة مجاالت

واالتجاهات اإليجابية؛ والمجال  القيم الطالب لها، والثاني توظيف الطالب للمعارف والمهارات التي اكتسبها، والثالث اكتساب

الثاني التعلم واشتمل على خمسة معايير هي: جودة التعليم والتعلم في كل مادة دراسية،  وتلبية احتياجات التعلم الخاصة  

رف بجميع الطالب،  وفاعلية أساليب التقويم وتحفيزها لتعلم الطالب ، وتقويم المعلم ألدائه هاتيا، وفاعلية المعلم األول كمش

مقيم؛ أما المجال الثالث فهو اإلدارة المدرسية وتضمن ثمانية معايير هي: تفعيل التخطيط المدرسي، وتنظيم العمل اإلداري، 
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واإلشراف والتقويم لعمليتي التعلم والتعليم، ورعاية الطالب، وتوثيق العالقة مع أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي 

 المدرسية، وتنمية القيم التنظيمية ، وفاعلية االستفادة من الكوادر العاملة بالمدرسة. ، والتطوير الهاتي لإلدارة 

 مشكلة البحث: 

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بوضع معايير لجودة العملية التعليمية بنظام تطوير األداء المدرسي في ثالثة  

أو مؤشرات    بتحليل هه  المعايير يتضح أنها لم تتضمن معايير مستقلةمجاالت هي: التعلم والتعليم واإلدارة المدرسية، و

متنوعة للتكنولوجيا في مجال التعليم، وأصبحت هه  المعايير تحتاج إلى تطوير وإدماج التكنولوجيا بصورة أوسع وأعمق،  

لمواكبة   التعليم،  مجال  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  من  االفادة  العالمية  وهلك من خالل  والتطورات  التغيرات 

 المعاصرة.

 وتأسيساً على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:

 التعليم؟ ما هي المعايير التي تقوم عليها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال  .1

 التعليم؟ ما هي الجهود التي قامت بها سلطنة ُعمان لتحسين جودة  .2

 تفادة من معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بسلطنة عمان؟ كيف يمكن االس .3

   البحث:أهداف 

 يهدف البحث إلى: 

 الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم. على معاييرالتعرف  .1

 استكشاف جهود سلطنة ُعمان في معايير جودة التعليم.  .2

 تحديد أوجه اإلفادة من معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بسلطنة عمان.   .3

 أهمية البحث:  

الجمعية    على معايير  في التعرففي كونها يمكن أن تفيد اإلدارة المدرسية والمعلمين والُمدربين والطالب    تكمن ألهمية البحث

وكيفية اإلفادة منها في تحسين وتطوير العملية التعليمية، باإلضافة إلى ما يمكن أن تمثله الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  

من أهمية للمسئولين في وزارة التربية والتعليم والُمديريات التعليمية التابعة لها في تطوير معايير جودة التعليم بسلطنة عمان  

   التعليمية.كنولوجيا التعليم بصورة موسعة بها، أو بناء معايير تكنولوجية للمنظومة ودمج ت

 حدود البحث: 

 تتمثل حدود البحث في اآلتي:

اقتصرت على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لمديري المدارس والمعلمين   الحدود الموضوعية:  .1

  التعليم.هود سلطنة ُعمان في معايير جودة اقتصرت على الطالب والمدربين، وج

األمريكية، وسلطنة  .2 المتحدة  بالواليات  التعليم  في مجال  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  على  اقتصرت  المكانية:  الحدود 

 ُعمان. 

 م.  2019/2020الحدود الزمنية: أجري البحث في الفصل الثاني من العام الدراسي  .3

 

 

 

 



 2020اكتوبر                         عدد خاص                                      –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

 

1089 

 مصطلحات البحث: 

 معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال تعليم:  -1

األمريكية هي مستويات معيارية لکداء التكنولوجي وضعتها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بالواليات المتحدة 

المدارس والمعلمين والُمدربين ُمديري  العصر   في مجاالت  التعليم والتعلم وقيادة  المعايير على  والطالب ، وركزت هه  

 الرقمي بما يتضمنه من ُمتغيرات وتحوالت. 

(Ayad,2017,108  ) 

 الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال تعليم:  -2

ي مجال التعليم من الجمعيات التي تقدم خدمات ٌمتميزة في مجال التعليم والتكنولوجيا  الجمعية الدولية للتكنولوجيا ف  تُعتبر

 بوالية أوريجون  Eugene مدينة إيوجين  ولها فروع في  م في واشنطن1979بالواليات الُمتحدة األمريكية، وتم أنشاؤها عام  

Oregon  واإلسكندرية ،Alexandria     بوالية فيرجينياVirginia    ألف    100، وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من

المعلمين، والقيادات التربوية، وصانعي القرارات، وأخصائي اإلعالم، وأخصائي المكتبات، ومنسقي التكنولوجيا   عضو من

ن خالل التقدم في االستخدام الفعال دولة حول العالم، وتهدف الجمعية إلى تحسين عمليات التعليم والتعلم م  80في أكثر من  

 (International Society for Technology in Education, 2012, 2)  والمؤثر للتكنولوجيا.

 الدراسات السابقة:

 تم عرض الدراسات السابقة على النحو األتي:

 دراسات تتعلق باإلدارة المدرسية: -أ

( استخدام ُمديري المدارس في والية يوتا  في الواليات الُمتحدة األمريكية  Esplin,2017أشارت نتائج دراسة  اسبلين )

والهي يتضمن  القيادة الحكيمة، وثقافة   م  2009بدرجة كبيرة لمعايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم الخاص بإصدار عام  

والتطوير النظامي، والمواطنة الرقمية، كما كشفت النتائج تعلم العصر الرقمي، والتميز في الممارسات المهنية، والتحسين  

 عن اهتمام برامج إعدادهم وتأهيلهم وتدريبيهم بهه  المعايير.  

( شير  دراسة   نتائج  المدارس  Shyr,2017وتوصلت  ُمديري  لدى  التكنولوجية  القيادية  الكفاءات  مؤشرات  توافر  إلى   )

الفنية في تايوان بدرجة كبيرة بشك ل عام، وكبيرة أيضاً في جميع محاور الدراسة وهي القيادة والرؤية، والتعليم الثانوية 

 والتعلم، واالنتاجية والممارسة المهنية، والعمليات واإلدارة والدعم، والتقييم والتقويم، والقضايا والقانونية واألخالقية. 

بدولة شيلي بأمريكا الجنوبية يستخدمون معايير الجمعية  أن ُمديري المدارس (Solar,2013) سوالروبينت نتائج  دراسة 

الدولية لتكنولوجيا التعليم الخاصة بالقيادات المدرسية في عمليات التخطيط والتحسين والتطوير والتقويم المدرسي، فضالً 

النتائج ع ن هه  المعايير ساهمت في زيادة الثقافة  عن تنفيه المشروعات وإدارة الميزانية والتمويل المدرسي، كما كشفت 

   التكنولوجية لُمديري المدارس من حيث المفاهيم والمهارات واالتجاهات  .

 دراسات تتعلق بالمعلمين:  -ب

( أن الُمعلمين يستخدمون بدرجة عالية التكنولوجيا في عمليات التعليم والتعلم في Strange,2018كشفت نتائج استرينج )

ال الدولية  المدارس من  الجمعية  الثامن في والية جورجيا األمريكيا، ويعتمدون في هلك على معايير  الصف  روضة حتى 

 الميسر، والُمحلل.  و  المصمم ،و  الُمعلم الُمتعلم، والقائد، والمواطن، والمتعاون،  م وهي2016للتكنولوجيا في مجال التعليم عام  

رات المعلمين في اسطنبول بتركيا حول كفائتهم الهاتية جاءت ( أن تصوOskay,2017وأوضحت نتائج دراسة أوسكاي )

بدرجة عالية فيما يتعلق بمعايير التكنولوجيا التعليمية ومعرفة المحتوى التربوي التكنولوجي الخاص بمعايير الجمعية الدولية  

التعليم عام   م وتطوير ممارسات تعلم تيسير وتحفيز تعلم الطالب وإبداعهم، وتصمي  م وهي: 2008للتكنولوجيا في مجال 
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وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي، وتقديم أنموهج للعمل والتعليم في العصر الرقمي، وتشجيع وتقديم أنموهج المواطنة 

 والمسؤولية الرقمية، والمشاركة في النمو والقيادة المهنية . 

مي في مدارس والية نبراسكا األمريكية كانت  ( عن أن ُمبادرات التعليم الرقDaigle,2017وأسفرت نتائج دراسة ديجل )

ناجحة حيث اعتمدت بشكل رئيس على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم، وأن برامج تنميتهم مهنياً  كان 

تعليمية تشجع  له تأثير إيجابي كبير على استخدام التكنولوجيا التعليمية  في التدريس، وهها التغيير في التدريس أوجد بيئة  

على استخدام األدوات الرقمية للتعلم الرقمي ، وبالتالي إيجاد ُمناخ لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين والطالقة الرقمية  

 لدى المعلمين .  

 دراسات تتعلق بالمدربين:  -ج

المهنية بمدارس والية   ( إلى أن الُمدربين في برامج التنمية(Zhong &Wang, 2016زونج ووانج    خلصت نتائج دراسة

ميسيسبي في الواليات الُمتحدة األمريكية يطبقون معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بالُمدربين 

امج، والتعليم والتعلم والتقييم،  وبيئات تعلم العصر الرقمي،  والتنمية المهنية وتقويم البرن بدرجة كبيرة وهي: القيادة الحكيمة،  

  والمواطنة الرقمية،  والمحتوى المعرفي والنمو المهني .

( اعتماد الُمعلمين الُمدربين في برامج التنمية المهنية بمدارس ميسوري  (Conyac, 2016كونياك    وأبرزت نتائج دراسة

الخا  التعليم  مجال  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  على  األمريكية  الُمتحدة  الواليات  إحداث  في  في  بالُمدربين  صة 

المجتمع   في  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  واستخدام  توظيف  وتيسير   ، التعليمية  العملية  في  التكنولوجي  التكامل 

المدرسي، وأنه يجب أن يتوافر في الُمدرب خلفية قوية في المكون الفني الستخدام الكمبيوتر ، وأن يكون لديه خبرات تعليمية 

د وتوجيه المعلمين إلى معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، وأن يُلم بالمحتوى، ويهتم بهكر النماهج متنوعة إلرشا

   واألمثلة العملية التي تدعم فهم الجوانب النظرية .

دراسة نتائج  وتريون    وتوصلت  المهنية  (Sugar& Tryon , 2014شوجر  التنمية  برامج  في  الُمدربين  اعتماد  إلى   )

بمدارس شمال كارولينا في الواليات الُمتحدة األمريكية على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة  

بالُمدربين في استخدام وتوظيف التكنولوجيا االفتراضية  عبر اإلنترنت وإحداث التكامل التكنولوجي في العملية التعليمية ،  

دربين في التعاون، والتعلم، والُمناقشة، وتوزيع الموارد، وبناء مجتمعات التعلم المهنية، وتعزيز كما ساعدت هه  المعايير المُ 

   استراتيجيات تكامل التكنولوجيا الفعالة والُمستدامة بين المعلمين.

 دراسات تتعلق بالطالب:  -د

ية للتكنولوجيا في مجال التعليم عام  ( أن درجة تطبيق الطالب لمعايير الجمعية الدولTwu,2017أسفرت نتائج دراسة تو )

م  كانت عالية وهي  الٌمتعلم المفوض، والمواطن الرقمي، ومنتج المعرفة، والمصمم الُمبتكر، والُمفكر الحاسوبي، 2016

 والمتواصل الُمبدع، والٌمتعلم العالمي ، وأن هه  المعايير زادات من معارف ومهارات واتجاهات الطالب تجا  التكنولوجيا،

، كما أشارت النتائج إلى استخدام الطالب  للهواتف النقالة بصورة فعالة في قاعات  وأدت إلى بناء معرفة تكنولوجية ُمتكاملة

 .الدروس، وتوظيف التكنولوجيا في عمليات تقويم إنجاز الطالب

وجود عدد من الُمتطلبات تحتاجها معايير الطالب التي وضعتها الجمعية الدولية    (Weinberg,2010)وأكدت نتائج دراسة  

م تتمثل في وجود قاعات دروس مزودة بجميع األجهزة واألدوات والُمعدات واآلالت  2007للتكنولوجيا في مجال التعليم عام  

وخارج داخل  التكنولوجيا  استخدام  تدعم  تدريس  وأساليب  استراتيجيات  واستخدام  البحث   ،  على  وتعتمد  الدروس  قاعات 

 واالستقصاء واالكتشاف، ووجود معلمين أكفاء ومهرة ولديهم خبرات متنوعة في توظيف التكنولوجيا  .
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  (Friedman, Bolick, Berson&, Porfeli, 2009)وأظهرت نتائج دراسة فريدمان وبوليك وبيرسون وبوريفل  

م  2007ولوجية التي وضعتها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم عام استخدام الطالب بدرجة كبيرة للمعايير التكن

،  وأنها مكنتهم من دعم عمليات التعليم والتعلم، التواصل بينهم خالل شبكات التواصل، واهتمام  في مادة الدراسات االجتماعية

الدراس مجال  في  التكنولوجية  األنشطة  وتنوع  التكنولوجيا،  بإنتاج  واالبتكار  الطالب  باإلبداع  واهتمامهم  االجتماعية،  ات 

 التكنولوجي للطلبة.  

ويتضح من عرض الدراسات السابقة وجود اهتمام باستخدام وتوظيف معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم 

  المعايير محوراً رئيساً في لالرتقاء  باألداء التكنولوجي لمديري المدارس والمعلمين والُمدربين والطالب، وأصبحت هه

البرامج التدريبية والتأهيلية، كما أصبحت مدخالً رئيساً للدخول للعصر الرقمي في التعليم وتطبيق مهارات القرن الحادي  

 والعشرين لدى الطالب.  

 اإلطار النظري للبحث: 

والثاني جهود  اإلطار النظري للبحث مبحثين رئيسين، األول معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم،    يتضمن

 وذلك على النحو األتي:، سلطنة ُعمان في معايير جودة التعليم

 المبحث األول: معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم: 

 يير مديري المدارس والمعلمين والمدربين والطالب كما يأتي: وسوف يتضمن هها المبحث معا

 أوالً: معايير مديري المدارس:

بيترز   من  كل  وهيكس    (Peters,2009,145-147)تناول   ،(Lerman& Hicks ,2010,369-370)وليرمان 

النحو   معايير   (O'Neal,2012,94-96)وأونيل   المدارس على  لُمديري  التعليم  للتكنولوجيا في مجال  الدولية  الجمعية 

 اآلتي:

 Visionary Leadership المعيار األول: القيادة الحكيمة:

  ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية:

ال  الُمشاركين والُمهتمين بالعملية  التأكيد على مبدأ  المشتركة بين كافة  التي تزيد من  رؤية  الهادفة  للتغييرات  التعليمية 

استخدام موارد العصر الرقمي التي تُلبي وتتجاوز أهداف التعلم، وتدعم ممارسات تعليمية فعالة، واالرتقاء بأداء قادة المناطق  

 التعليمية والمدارس.

 بالتكنولوجيا وتتماشى مع الرؤية المشتركة للمدرسة. المشاركة في عملية مستمرة لتطوير وتنفيه خطط استراتيجية ثرية   

المحلية   المستويات  على  بالتكنولوجيا  ثرية  ورؤية  استراتيجية  خطة  تنفيه  لدعم  والتمويل  والبرامج  السياسات  تأييد 

 والوطنية والقومية. 

   Digital-Age Learning Culture المعيار الثاني: ثقافة تعلم العصر الرقمي: 

  المعيار المؤشرات اآلتية: ويتضمن هها

 على االبتكار التعليمي الهي يركز على التحسين والتطوير المستمر للتعلم في العصر الرقمي.  الحرص 

 تعزيز االستخدام الفعال والمؤثر لتكنولوجيا التعليم. 

ا  لتلبية االحتياجات  التعلم  المتعلمين ومزّودة بالتكنولوجيا وموارد  لفردية والمتنوعة لجميع توفير بيئات تتمركز حول 

 الطالب.

 توفير ممارسة فعالة في دراسة التكنولوجيا ودمجها في المناهج الدراسية.  
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التعزيز والمشاركة في مجتمعات التعلم المحلية والوطنية والعالمية التي تحفز االبتكار واإلبداع والتعاون في العصر   

 الرقمي. 

 Excellence in Professional Practice نية:المعيار الثالث: التميز في الممارسات المه

  ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 تخصيص الوقت والموارد الالزمة لضمان النمو المهني المستمر في التكنولوجيا.  

والُمعلمين وغيرهم من    المدارس  ٌمديري  وتدعم  وتٌثري  تحفز  التي  التعلم  في مجتمعات  والُمشاركة  الهيئات  التسهيل 

 الُمعاونة في دراسة واستخدام التكنولوجيا. 

التعليمية من خالل استخدام أدوات    الُمشاركين والُمهتمين بالعملية  الفعال بين كافة  التواصل والتعاون  تعزيز وتوثيق 

 العصر الرقمي. 

الفعال    باالستخدام  يتعلق  فيما  الحديثة  واالتجاهات  التعليمية  البحوث  الدائم على  تقويم االطالع  وتشجيع  للتكنولوجيا، 

 التكنولوجيا الجديدة لتحسين تعلم الطالب.

   Systemic Improvementالمعيار الرابع: التحسين والتطوير الُمنظم: 

  ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية:

للتكنولوجيا والموارد الثرية  التغيير الهادف لتحقيق أقصى قدر من تحقيق أهداف التعلم من خالل االستخدام المناسب   

 بالوسائط. 

الطالب من خالل    وتعلم  العاملين  هيئة  أداء  لتحسين  النتائج،  وتفسير  البيانات،  مقاييس، وجمع وتحليل  لبناء  التعاون 

 التكنولوجيا. 

كاديمية تعيين الموظفين هوي الكفاءة العالية الهين يستخدمون التكنولوجيا بشكل ٌمبتكر ومدروس لتحقيق األهداف األ 

 والتشغيلية.

 بناء وتعزيز الشراكات االستراتيجية لدعم التحسين المنهجي للتكنولوجيا. 

بناء وتوفير وصيانة مباني وتجهيزات فعالة للتكنولوجيا بما في هلك أنظمة تكنولوجيا متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل   

 لدعم اإلدارة والعمليات والتعليم والتعلم.

 . Digital Citizenshipالرقمية: المواطنة  المعيار الخامس:

  ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 ضمان الوصول العادل إلى األدوات والموارد الرقمية المناسبة لتلبية احتياجات جميع المتعلمين.  

 وتعزيزها.وضع سياسات لالستخدام اآلمن والقانوني واألخالقي للمعلومات والتكنولوجيا الرقمية ودعمها  

 تعزيز العالقات االجتماعية المسؤولة والمتعلقة باستخدام التكنولوجيا والمعلومات.  

 تنمية الفهم الثقافي المشترك، والمشاركة في القضايا العالمية من خالل استخدام أدوات التواصل والتعاون الحديثة.  

 

 

 ثانياً: معايير المعلمين: 
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للمعلمين والتي تضمنت مجالين رئيسين وسبعة  تكنولوجية  التعليم معايير  للتكنولوجيا في مجال  الدولية  الجمعية  وضعت 

 معايير رئيسة وهلك على النحو اآلتي: 

(International Society for Technology in Education, 2017, 4-5) 

(International Society for Technology in Education, 2019, 4) 

 Empowered Professional المهني: التمكين  :األول*المجال 

 ويتضمن هذا المجال المعايير اآلتية:

 Learnerالُمعلم الُمتعلم:  األول:[ المعيار 1]

 ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية: 

وضع أهداف تعليمية مهنية الستكشاف وتطبيق األساليب والمداخل التعليمية التي تتيحها التكنولوجيا والتأمل والتفكر  

 والتدبر في فعاليتها.

 ُمتابعة االهتمامات المهنية عن طريق إنشاء شبكات التعلم المحلية والعالمية والمشاركة فيها بشكل نشط وفعال. 

 واصل مع األبحاث التي تدعم نتائج تعلم الطالب .الُمحافظة واإلبقاء على ت 

 Leaderالُمعلم القائد:  :الثاني[ المعيار 2]

 ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية: 

تشكيل وتوسيع وتسريع رؤية مشتركة من أجل تمكين التعلم باستخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل والتعاون مع كافة   

 التعليمية. لعملية الُمشاركين والُمهتمين با

الدعوة إلى الوصول العادل إلى تكنولوجيا التعليم، والمحتوى الرقمي، وفرص التعلم، لتلبية االحتياجات المتنوعة لجميع   

 الطالب.

يكون نموهجاً للزمالء لتحديد وتجريب وتقييم وتقويم وتبني الموارد واألدوات الرقمية الجديدة الٌمساعدة والداعمة للتعلم   

 الفعال. 

 Citizenالُمعلم المواطن:  :الثالث[ المعيار 3]

 ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية: 

إيجابية ومسؤولة اجتماعيًا، وعرض سلوك تعاطفي عبر اإلنترنت  إيجاد تجارب للمتعلمين تمكنهم من تقديم مساهمات   

 لبناء العالقات والمجتمع. 

الفضول وحب    الرقمية    االستطالع والفحصإنشاء ثقافة تعلم تشجع  المعرفة  للموارد عبر اإلنترنت، وتعزيز  النقدي 

 والطالقة في وسائل اإلعالم. 

القية والقانونية مع األدوات الرقمية وحماية حقوق الملكية الفكرية  توجيه وإرشاد الطالب إلى الممارسة اآلمنة واألخ 

 والممتلكات. 

 إعداد نموهجاً لتعزيز إدارة البيانات الشخصية والهوية الرقمية وحماية خصوصية بيانات الطالب. 

 

 Learning Catalyst التعلم: تحفيز :الثاني**المجال 

 ويتضمن هذا المجال المعايير اآلتية:

 Collaboratorالُمعلم المتعاون:  الرابع:[ المعيار 4]
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 ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية: 

 وقتًا ويخطط للتعاون مع الزمالء إليجاد خبرات تعلم تتميز باألصالة تستفيد من التكنولوجيا. تخصيص 

المشاكل الخاصة بالقضايا التكنولوجية والعمل   جديدة، وتشخيصالتعاون مع الطالب الكتشاف واستخدام موارد رقمية  

 على حلها. 

اقعية للطلبة من خالل المشاركة الفعلية مع الخبراء والفرق  استخدم أدوات تعاونية لتوسيع خبرات التعلم الحقيقية والو 

 والطالب محليًا وعالميًا.

إظهار الثقافية التكنولوجية بكفاءة عند التواصل مع الطالب وأولياء األمور والزمالء والتفاعل معهم كشركاء في تعلم  

 الطالب.

 Designerالُمعلم المصمم:  الخامس:[ المعيار 5] 

 ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية: 

التكنولوجيا إليجاد وتكييف وتخصيص خبرات التعلم التي تعزز التعلم المستقل وتراعي الفروق الفردية وتلبي   استخدام 

 احتياجات المتعلمين المتنوعة.

والموارد الرقمية لتحقيق   واستخدام األدوات  للتعلم،تصميم أنشطة تعليمية أصيلة تتوائم مع محتوى المعايير القومية   

 أقصى قدر وأعظم فائدة من التعلم النشط والعميق.

 استكشاف وتطبيق مبادئ التصميم التعليمي إليجاد بيئات تعليمية رقمية مبتكرة تعمل على دعم التعلم. 

 Facilitatorالُمعلم الميسر الُمسهل:  السادس:[ المعيار 6] 

 ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآلتية: 

 تعزيز ثقافة تولي الطالب ملكية أهدافهم التعليمية ونتائجهم سواء كانت بصورة مستقلة أو جماعية. 

أو االتصال المباشر    االفتراضية،أو البيئات    الرقمية،إدارة استخدام التكنولوجيا واستراتيجيات تعلم الطالب في المنصات   

 أو في الميدان. 

 إيجاد فرص تحدي لتعلم الطالب في استخدام عملية التصميم أو التفكير الحسابي لالبتكار وحل المشكالت.  

 إعداد نموهجاً إلثراء اإلبداع والتعبير اإلبداعي لتوصيل األفكار والمعرفة أو االتصاالت.  

 Analystالُمعلم الُمحلل:  السابع:[ المعيار 7]

 تية: ويتضمن هها المعيار المؤشرات اآل

 توفير طرائق بديلة للطلبة إلثبات كفائتهم وقدراتهم والتفكير في تعلمهم باستخدام التكنولوجيا.  

 المتعلمين،استخدام التكنولوجيا لتصميم وتنفيه مجموعة متنوعة من التقويمات التكوينية والختامية التي تلبي احتياجات   

 وتقديم التغهية الراجعة في الوقت المناسب للطلبة. 

استخدام بيانات التقييم لتوجيه التقدم والتواصل مع الطالب وأولياء األمور وكافة الُمشاركين والُمهتمين بالعملية التعليمية  

 لبناء التوجيه الهاتي للطالب.

 ثالثاً: معايير المدربين: 
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التعليم   مجال  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  من  كل   International Society for Technology in)تناول 

Education, 2011A, 1)  ووبلوم ومورفيو ، Bloom, 2019, 5-6; Morphew,2012,307 ))    معايير الُمدربين

 وذلك على النحو اآلتي: ، يير تكنولوجية الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم والتي تضمنت ستة معا في

 المعيار األول: القيادة الحكيمة:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:  

في وضع خطط استراتيجية مرنة قائمة على التكنولوجيا على مستوى المدارس وتطويرها وإيصالها وتطبيقها    المشاركة 

 وتقييمها.

 المساندة في تصميم وبناء خطط ومبادئ إرشادية مرتبطة بدمج واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. 

 عليها. تطبيق استراتيجيات تدعم االبتكارات التكنولوجية والحفاظ 

 تطبيق استراتيجيات تدعم إدارة عملية التغيير في المدارس وداخل الصفوف. 

 المساهمة في تطوير رؤية مشتركة لالستخدام األمثل للتكنولوجيا وإيصالها وتطبيقها في التعليم بشكل شامل ُمتكامل.  

 تعليم.العمل على إيجاد مصادر إللهام للمعلمين في االهتمام بالتكنولوجيا في مجال ال 

 المعيار الثاني: التعليم والتعلم والتقييم: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:  

تدريب المعلّمين على طريقة إشراك الطالب في وحدات محلية وعالمية متعّددة التخصصات بحيث تساعد التكنولوجيا  

 الطالب على البحث

التكنولوجيا لجمع بيانات إنجازات الطالب وتحليلها وتفسيرها لتحسين تدريب المعلّمين على استخدام أدوات وموارد   

 عمليات تعليم وتعلّم

تدريب المعلّمين على كيفية دمج أفضل الممارسات القائمة على البحوث في تصميم التعليم عند التخطيط لخبرات التعلّم  

 بالتكنولوجيا. المعّززة 

تعلّم المعززة بالتكنولوجيا بناًء على ميول الطالب واستعداداتهم وأنماط تدريب المعلّمين على تصميم وتطبيق خبرات ال 

 تعلّمهم واهتماماتهم 

بالتكنولوجيا من خالل   إلمامهم  الطالب ومدى  تعلّم  لتقييم  التكنولوجيا  أدوات وموارد  استخدام  المعلّمين على  تدريب 

 التقييمات التكوينية 

ّززة بالتكنولوجيا وتطبيقها باستخدام مجموعة متعّددة من أدوات التقييم تدريب المعلّمين على تصميم تجارب تعلّم مع 

 واالستراتيجيات التعليمية

تدريب المعلّمين على تصميم خبرات تعلّم معّززة بالتكنولوجيا تتفّق مع معايير المحتوى ومعايير التكنولوجيا الواجب  

 توافرها لدى الطالب.

خب  تطبيق  طريقة  على  المعلّمين  ومهارات تدريب  اإلبداع  على  التركيز  خالل  من  بالتكنولوجيا  المعززة  التعلّم  رات 

 وعمليات التفكير العليا. 

 

 بيئات التعلم في العصر الرقمي:المعيار الثالث: 
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 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:  

فيتحديد    الرقمي    الصعوبات  التعلم  بيئات  في  باإلنترنت  االتصال  ومشاكل  الصلبة  والمكونات  األساسية  البرمجيات 

 وحلّها.

إدارة مجموعة متعّددة من األدوات والموارد الرقمية والحفاظ عليها لتكون في متناول المعلّمين في بيئات التعلّم الغنية   

 بالتكنولوجيا. 

يار وتقييم الموارد واألدوات الرقمية التي تعّزز التعليم والتعلّم والتي تتفق مع البنية  التعاون مع المعلّمين واإلداريين الخت 

 التحتية

 بيئات تعلم غنية بالتكنولوجيا.  المعلّمين إلىيتيسير دخول  

 اإلهتمام باختيار وتقييم وتيسير استخدام التكنولوجيات المالئمة لدعم تعلّم الطالب.  

لتعلّم على شبكة اإلنترنت واستخدام المحتوى الرقمي وشبكات التعلّم التعاونية لدعم وتوسيع تدريب المعلّمين على كيفية ا 

 تعلّم الطالب.

 إيجاد بيئات تعلّم فعالة تواكب العصر الرقمي ويدعمونها.  

 استخدام أدوات التواصل والتعاون من أجل التواصل مع الطالب والزمالء وأولياء األمور والمجتمع . 

 االعتماد على استراتيجيات تعلّم تعاونية في اإلدارة الفعالة للصف لتعزيز استخدام المعلّمين لکدوات والموارد الرقمية.  

 التنمية المهنية وتقييم البرامج: المعيار الرابع: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:  

بالتكنولوجيا تعزز أفضل ممارسات التعليم والتعلّم والتقييم  يهتمون بتصميم وتطوير وتطبيق برامج تنمية مهنية غنية   

 في العصر الرقمي. 

 الطالب. وتعزيز تعلّميقيمون نتائج برامج التنمية المهنية للعاملين لتحديد مدى فاعليتها في تحسين مهارات الُمعلمين  

 ارس.يُقيِّّمون أثر برامج التنمية المهنية على التعليم وعلى تعلّم الطالب بالمد 

 يُقيِّّمون االحتياجات التدريبية للعاملين لتطوير برامج التنمية المهنية المرتبطة بالتكنولوجيا.  

 المواطنة الرقمية:المعيار الخامس: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:  

وأفضل    الرقمية  والموارد  األدوات  إلى  منصفا  وصوالً  تحقّق  التي  االستراتيجيات  المرتبطة يُعززون  الممارسات 

 بالتكنولوجيا لكافة المعلّمين.

في    والتعاون  التواصل  أدوات  استخدام  بأهميتها من خالل  العالمي  الوعي  في ضوء  الثقافات وفهمها  تنّوع  يعززون 

 العصر الرقمي. 

 والتكنولوجيا.ييسرون االستخدام اآلمن والسليم والقانوني واألخالقي للمعلومات الرقمية  

 
 
 
 

 معرفة المحتوى والنمو المهني:المعيار السادس: 
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 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 ينخرطون في التعلّم المستمر لتعميق معرفتهم بالمحتوى وبعلوم التربية على صعيد دمج التكنولوجيا في التعليم 

لوجيا التعليم الواجب توافرها لدى الطالب  يواكبون التكنولوجيا الحالية والناشئة التي تعّد ضرورية لتطبيق معايير تكنو 

 والمعلّمين بطريقة فعالة.

يقيمون ممارستهم المهنية والتفكير فيها بشكل مستمر وإيجاد إجراءات لتحسين وتقوية قدرتهم على تيسير خبرات التعلّم  

 المعززة بالتكنولوجيا. 

المهنية والمهارات و  المعرفة  لتعميق  المستمر  التعلم  المشاريع وتعلّم ينخرطون في  القيادة والتسيير وإدارة  إجراءات 

 الراشدين لتحسين ممارستهم. 

 رابعاً: معايير الطالب:

 الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم معايير تكنولوجية للطلبة   قدمت الجمعية

  ) International Society for Technology in Education A,2016,4-5 ( 

 وتضمنت سبعة معايير هي:  

 المعيار األول: المتعلم المفوض: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 يوظف التكنولوجيا في إنجاز أهداف تعلمهم الشخصيّة  

 يعتمد على التكنولوجيا في نقد عملية التعلم لتحسين عملية التعلم  

 يبني شبكات تعلم تكنولوجية تدعم تعلمه. 

 يستخدم التكنولوجيا للحصول على التغهية الراجعة إلظهار ما تعلمه بطرائق مختلفة. 

 يستوعب المفاهيم األساسيّة للعمليّات التكنولوجيّة.  

 يُظهر القدرة على اختيار واستعمال واستكشاف التكنولوجيا الحديثة.  

 التكنولوجيا الحديثة. قادر على نقل معرفته للبحث في  

 المعيار الثاني: المواطن الرقمي:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 يبني ويؤسس لهاته هويّة رقميّة .  

 يكّون على وعي باستمرارية ما يقوم به من أنشطة في العالم الرقمي. 

يا مثل : شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل ينخرط في سلوكيات إيجابية وآمنة وقانونية وأخالقية عند استخدام التكنولوج 

 االجتماعي.

 الفكرية. يُظهر فهًما واحتراماً للحقوق والواجبات في استخدام ونشر الملكية  

 يدير بياناته الشخصيّة للحفاظ على الخصوصيّة الرقميّة.  

 المعيار الثالث: منتج المعرفة:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 والفكري. اإلبداعي  تحقق نمّو المعلومات التي  تكنولوجية لتحديديوظف استراتيجيات بحثٍية  

 يقيّم صالحيّة ودقة ومصداقيّة المعلومات والوسائط، والبيانات التكنولوجية. 

 متعّددة.يستنبط المعلومات من الموارد الرقميّة من خالل استعمال أدوات وطرائق  
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 التكنولوجي.يبني المعرفة من خالل االستكشاف الفاعل لمشاكل الحياة اليوميّة في العالم الواقعي   

 المعيار الرابع: المصمم المبتكر:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

ّل مشاكل  يستخدم عمليات تصميم تكنولوجية متطّورة لتوليد أفكار، واختبار نظريّات، وإجادة أعمال فنيّة مبتكرة وح 

 واقعيّة.

 يستخدم وسائل رقميّة لتخطيط ومعالجة عمليّات التصميم التي تأخه بعين االعتبار العوائق والمخاطر المتوقعة. 

 يطّور ويختبر ويصقل نماهج تكنولوجية  كجزء من عمليّة التصميم الدوريّة.  

عامل مع المشاكل التي ليس لديها حلول يظهر القدرة على تخطي الصعوبات واستيعاب النتائج غير المتوقعة عند الت 

 واضحة. 

 المعيار الخامس: المفكر الحاسوبي:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 يصيغ تعريف المشاكل على قياس الوسائل التي تعتمد على التكنولوجيا مثل تحليل البيانات، في استكشاف وإيجاد حلولها.  

 الوسائل الرقميّة لتحليلها، ويعرضها عبر وسائل متعّددة لتسهيل حّل المشاكل واتخاه القرارات.يجمع البيانات ويستخدم   

 يقّسم المشاكل إلى عّدة أقسام ويستخرج المعلومات الرئيسة لتسهيل حلها.  

 يفهم العمل الممنهج المستقل ويستخدم التفكير الحسابي الختيار  حلول تلقائيّة. 

 المبدع:  المعيار السادس: المتواصل

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 يختار األدوات المناسبة لتحقيق أهدافه اإلبداعيّة والتواصليّة.  

 يبتكر وسائل رقميّة للوصول إلى إبداعات جديدة.  

 اة. يوصل األفكار المعقّدة بوضوح وفاعلية من خالل وسائل رقميّة متنوعة مثل: الوسائل البصرية أو النماهج أو المحاك 

 ينشر المحتوى المناسب إليصال الرسالة المرجوة إلى الفئة المستهدفة.  

 المعيار السابع: المتعاون العالمي:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 يستخدم األدوات الرقميّة للتواصل مع متعلمين من خلفيّات وثقافات متنّوعة.  

 توسيع التفاهم وتبادل الخبرات.ينخرط مع متعلمين من ثقافات متنّوعة في محاولة ل 

يستخدم التكنولوجيا للتعاون والعمل مع اآلخرين كاألصدقاء والخبراء وأفراد المجتمع، لفحص القضايا والُمشكالت من  

 خالل وجهات نظر متعّددة.

 هدف موّحد. يسهم بشكل بنّاء في توجيه الفِّرق هات األدوار والمسؤوليّات المختلفة للعمل بشكل فاعل في سبيل تحقيق 

 يستكشف قضايا محلية وعالميّة، ويتعاون على استخدام التقنيّات للعمل مع اآلخرين والوصول إلى حلول فعالة.  

 

 

 :المبحث الثاني: جهود سلطنة ُعمان في معايير جودة التعليم
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(  بوضع معايير لجودة لعملية التعليمية في بنظام تطوير األداء  25-21، 2009قامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان)

 المدرسي في ثالثة مجاالت هي: األول التعلم، والثاني التعليم، والثالث افدارة المدرسية، وهلك على النحو اآلتي:

 أوالً: مجال التعلم: 

 وتضمن ثالثة معايير هي:

 المعارف والمهارات الجديدة، ومدى فهمه واستيعابه لها: المعيار األول: اكتساب الطالب 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 إدراك الطالب األهداف المرسومة للموقف التعليمي. 

 تفاعل الطالب في الموقف التعليمي مع ما يطرح من برامج وأنشطة أثناء الموقف التعليمي. 

 في الموقف التعليمي.فهم الطالب واستيعابهم المعارف المطروحة  

 اكتسبها المعيار الثاني: توظيف الطالب للمعارف والمهارات التي

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 تحليل الطالب المعارف والمهارات في المواقف التعليمية. 

 تطبيق الطالب المعارف والمهارات في أنشطة تعليمية متنوعة. 

 والمهارات التي اكتسبها.ربط الطالب بين المعارف  

 إبداء الطالب رأيه حول ما يتعلمه.   

 واالتجاهات اإليجابية القيم الطالب اكتساب :الثالث  المعيار

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 التعلم الهاتي للطالب.  

 وجود عالقة إيجابية بين الطالب والمعلم. 

 التعاون والمشاركة والحماس وإتقان العمل.تميز الطالب بسلوكيات أخالقية حميدة مثل  

 ثانياً: مجال التعليم: 

 وتضمن خمسة معايير هي:

 المعيار األول: جودة التعليم والتعلم في كل مادة دراسية: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 وضوح التخطيط للدرس وفاعليته.  

 سالمة المادة العلمية المقدمة للطالب. 

 الصفية. فاعلية اإلدارة  

 استثمار الوقت وإدارته بطريقه فعالة.  

 توظيف مصادر التعلم. 

 فاعلية أساليب التقويم وتنوعها.  

 

 

 المعيار الثاني: تلبية احتياجات التعلم الخاصة بجميع الطالب: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:
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 بفاعلية.تنويع أساليب التدريس بحيث يتمكن كل الطالب من التعلم  

 إثارة الدافعية والتشويق للتعلم. 

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب. 

 توجيه الطالب للتعلم الهاتي.  

 المعيار الثالث: فاعلية أساليب التقويم وتحفيزيها لتعلم الطالب: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 فاعلية أساليب التقويم وتنوعها.  

 ومتابعتها لتعزيز التعلم.تفعيل أعمال الطالب  

 تقديم تغهية راجعة تتناسب ومستويات الطالب المختلفة. 

 توظيف التقويم التكويني المستمر لجميع أهداف الدرس.  

 المعيار الرابع: تقويم المعلم ألدائه ذاتيا:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 الموضوعية في التقويم مقارنةً بتقويم اآلخرين له.  

 يد نقاط القوة والضعف في أدائه. تحد 

 إعطاء درجة لمدى جودة أدائه في جانب معين.  

 وضع خطة لتطوير أدائه.  

 وقوفه على أدائه إها كان جيداً وما سيقوم به بشكل مختلف في الحصص القادمة.  

 تشخيص جوانب القوة وأولويات التطوير في حصته.  

 ير.تنمية نفسه هاتيا من خالل إعداد  البحوث والتقار 

 قيامه ببعض المشاريع التطويرية.   

 المعيار الخامس: فعالية المعلم االول كمشرف مقيم: 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 تحديد االحتياجات التدريبية لزمالئه والعمل على تحقيقها لهم. 

 تنويع األساليب اإلشرافية خالل زيارته للمعلمين. 

 المناهج الدراسية وتطويرها. المساهمة في تقويم  

 المشاركة في تنفيه برامج اإلنماء المهني. 

 العمل على تقويم أداء معلمي مادته. 

 

 

 

 ثالثاً: مجال اإلدارة المدرسية: 

 وتضمن ثمانية معايير هي:
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 تفعيل التخطيط المدرسي:  المعيار األول:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 المدرسة جميع العاملين بها والمستفيدين منها في التخطيط. تُشرك إدارة  

 المدرسة.  لدى  للعمل ُملهمة ورسالة رؤية وجود  

 تخطيط برامج لإلنماء المهني تلبي احتياجات العاملين.  

 العمل اإلداري:   تنظيم الثاني:المعيار 

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 الصالحيات للعاملين بما يتناسب ومواقف العمل المختلفة. تفَوض إدارة المدرسة  

 توظف مرافق المبنى المدرسي.   

 تفعل األنظمة واللوائح والسجالت والملفات المدرسية.    

 اإلشراف والتقويم لعمليتي التعلم والتعيم:  المعيار الثالث:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 متنوعة. إشرافية أساليبتتبع إدارة المدرسة  

 الفعلية للعاملين.  وفق االحتياجات المهني اإلنماء برامج إدارة المدرسة تنفه  

 الطالب.  تقويم نتائج التعلم، وتحلل مصادر تفعيل على إدارة المدرسة تشرف  

 رعاية الطالب:  المعيار الرابع:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 بها.  المعمول واألنظمة المدرسة حضور الطالب وغيابهم حسب اللوائحتتابع إدارة  

 تنمي إدارة المدرسة االتجاهات اإليجابية وتعالج االتجاهات السلبية لديهم.  

 توفر إدارة المدرسة لهم فرص تعليم متنوعة.    

 توثيق العالقة مع أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي:  المعيار الخامس:

 ذا المعيار المؤشرات اآلتية:ويتضمن ه

 تقوم إدارة المدرسة ببناء تواصل مستمر مع أولياء األمور. 

 اآلباء واألمهات. مجلس دور أبنائهم، وتدعم حول تعلم شاملة معلومات تقدم إدارة المدرسة لهم 

  للمجتمع.خدمية  برامج إدارة المدرسة  تقدم   

 التطوير الذاتي لإلدارة المدرسية:  المعيار السادس:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 اإلدارة. تواكب إدارة المدرسة المستجدات الحديثة في   

 هاتيا.إدارة المدرسة أدائها  تطور  

 وجود موضوعيه في تقويم أداء إدارة المدرسة.   

 قبل المعنيين. من التوجيهات إدارة المدرسة تتقبل  

 إدارة المدرسة التكنولوجيا الحديثة.   توظف  
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 تنمية القيم التنظيمية للمدرسة:   المعيار السابع:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشرات اآلتية:

 المدرسي.  أفراد المجتمع بين تعاونية عالقات تحرص إدارة المدرسة على بناء 

 العمل. والتجديد في االبتكار الفريق وعلى بروح تشجع إدارة المدرسة على العمل  

 المحاسبة. مبادئ ترسخ إدارة المدرسة 

 فاعلية االستفادة من الكوادر العاملة بالمدرسة:  المعيار الثامن:

 ويتضمن هذا المعيار المؤشر اآلتي:

 تستفيد إدارة المدرسة من هيئة العاملين بالمدرسة معلمين وأخصائيين وفنيين وغيرهم. 

 ُعمان في معايير جودة التعليم يتضح اآلتي:وبعد عرض جهود سلطنة 

 غياب أي معيار مستقل أو مؤشرات محددة الستخدام وتوظيف للتكنولوجيا.  

ضمنية   بصورة  يشير  "مؤشراً  دراسية  مادة  كل  في  والتعلم  التعليم  "جودة  األول  المعيار  تضمن  التعليم  معايير  في 

 للتكنولوجيا هو "توظيف مصادر التعلم".

ا  يشير بصورة في معايير  التعلم والتعيم" مؤشراً  الثالث "اإلشراف والتقويم لعمليتي  المعيار  المدرسية تضمن  إلدارة 

تشرف إدارة المدرسة على تفعيل مصادر التعلم"، كما تضمن المعيار السادس" التطوير الهاتي    ضمنية للتكنولوجيا هو " 

 هو توظف إدارة المدرسة التكنولوجيا الحديثة". لإلدارة المدرسية" مؤشراً يشير بصورة صريحة للتكنولوجيا

 أوجه اإلفادة من معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بسلطنة عمان: 

قيام وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بتطوير معايير جودة العملية التعليمية في نظام تطوير األداء المدرسي ودمج   

 الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بما يتوافق مع اتجاهات السلطنة في التطوير والتحديث. فيها معايير 

قيام المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين على مستوى وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان ، ومراكز التدريب   

ا للتربية والتعليم، وبرامج  العامة  الُمديريات  الجمعية  على مستوى  المدارس بجعل معايير  الُمتمركزة حول  المهني  إلنماء 

الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم محوراً رئيساً وموضوعاً أساسياً في برامجها التدريبية الموجهة لكافة المشاركين في  

 العملية التعليمية تخطيطاً وتنفيهاً وتقويماً. 

عدادهم بسلطنة ُعمان بمعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم اهتمام برامج إعداد المعلمين في مؤسسات إ 

 بمختلف مجاالت العملية التعليمية.

تضمين معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في المهام والمسئوليات الواجبات الوظيفية، وفي نماهج   

 تقويم األداء الوظيفي، وفي عمليات اإلشراف والُمتابعة  لُمديري المدارس والمعلمين والُمدربين.

دليالً ومرشداً لُمديري المدارس والمعلمين والُمدربين في   ممعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليأن تكون   

 .أداءاتهم وممارستهم التعليمية التكنولوجيةتدعيم 
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