
1 
 

                                                                                                                          

 

كلية ب دارييناإلالموظفين درجة امتالك 

 التربية األساسية 

 لكفايات التكنولوجيةل بدولة الكويث

  دكتور / خالد محمد المريفع
  لوجيا التعليماستاذ مساعد تكنو

  ساسيةكلية التربية األ

 دولة الكويت -الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

 :ممخص البحث

بكمٓة  اإلدآرٓن درجة اهتالك الكفآات التكىولوجٓة لدى الهوظفٓن تعرُّف  ٍدف البحث الحالْ إلِ ٓ      
ت هع التعرف عمِ الفروق فْ ، وتكوىت ٌذي الكفآات طبقا لهتغٓر الجىس التربٓة األساسٓة بدولة الكٓو

اإ (15الدراسة هن ) هجهوعة اإ( 51وشهمت العٓىة ) ساسٓةاألهن العاهمٓن بكمٓة التربٓة  دآر هن  دآر
الدراسة فْ  اةر دإالتحمٓمْ، وتهثمت  ْفالوص، وتم استخدام الهىٍج ىاثاإلهن  ةدآرإ (63الذكور و )

ْ ) ثالثاستباىة هن تصهٓم الباحث، تضهىت  الكفآات الهتعمقة باستخدام األوفٓس، الكفآات كفآات ٌو
وتوصمت الىتائج إلِ تبآن  (الشبكات االجتهاعٓة باستخدام ، الكفآات الهتعمقةىترىتاإلالهتعمقة باستخدام 

الكفآات الهتعمقة باستخدام برىاهج هعالجة ، إال أن دآرٓناإللدى الهوظفٓن التكىولوجٓة الكفاءات 
 ىترىتباإلحٓن كاىت الكفآات الهتعمقة  ، فْوفٓسباألقدهة الكفآات الهتعمقة لىصوص كان فْ ها

 وفٓساألفٓها ٓتعمق بكفآات  ىاثواإلبٓن الذكور  وشبكات التواصل االجتهاعْ هرتفعة، ووجدت فروق
  هاعٓة.والشبكات االجت ىترىتاإلبٓىها لم تكن ٌىاك فروق فٓها ٓتعمق بكفآات  ،ىاثاإللصالح 
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 قدمةم

 ىجازإبوالكفآات التْ تتعمق بعض الهٍارات ل ٍماهتالك العاهمٓن فْ الوظائف الهختمف أداءٓتطمب        
ذي الكفآات تختمف هن عهل إلِ   ،هشتركة فْ كل األعهالعد ، ولكن ٌىاك كفآات ت  خرآالعهل، ٌو

ا ألجل وٓ   الكفآات الكفآات التكىولوجٓة، ي م ٌذالعهل عمِ الوجً األكهل، وهن أٌ ىجازإشترط توافٌر
أدى ، بٓىٍها والتكاهل اإلىترىت وشبكة الهتعددة والوسائط الكهبٓوتر تقىٓات هجاالت فْ السٓرعة تاالتطور ف

واالتصاالت، والتْ أصبح ال غىِ عىٍا لكافة األفراد  الهعموهات بتكىولوجٓا الٓوم ٓسهِ ها ظٍور إلِ
 العهل بسرعة وفاعمٓة. تقانإاألٌم فْ  داةاإل ىٍاألىظرًا  ،العاهمٓن فْ هختمف الهجاالت

 جذٓرة تغٓرات إلِ العصر ٌذا فْ الهتسارع والتكىولوجْ العمهْ والتقدم الهعرفْ االىفجارفمقد أدى       
ٓن وضع هها واالجتهاعٓة، والثقافٓة االقتصادٓة اإلىسان حٓاة جواىب جهٓع شهمت  حقٓقْ تحد أهام التربٓو
ر فْ هىٍا لالستفادة األسالٓب وأفضل وأٌهٓتٍا التكىولوجٓا ٍومهف حول  التعمهٓة التعمٓهٓة العهمٓة تطٓو

 .(0252بىْ دوهْ، )

ة الهشكالت هن الكثٓر حل فْ ٓساعد ةتكىولوجٓهتالك الكفآات ال و        تزآد هواجٍة هثل التربٓو
التكىولوجٓة  الوسائل هن خاللكذلك  ،واحدفْ وقت  الهتعمهٓن هن كبٓرة أعداد وتعمٓم الٍائل، الهعرفة

 تعمٓم عمِ الحصول الدارسون ٓستطٓع األخرى التعمٓهٓة والوسائل واإلىترىت واإلذاعة واألفالم كالتمفٓزون
 .(0250، العجرهْ) أكثر تهٓزًا هن التعمٓم التقمٓدي

الوسائل التكىولوجٓة  هن ادةاالستفوهن ثم فقد اٌتهت الٍٓئات التعمٓهٓة فْ جهٓع أرجاء العالم ب       
 تتفق حدٓثً هفآٌم إٓجاد عمِ والعهل فرد،األ سموك فْ الهرغوب التغٓر إحداث أجل هن هعٍا والتفاعل

 هن ٓتهكىوا حتِ التعمٓم عمِ القائهٓن وهٍارات خبرات إلثراء الٍائل، الهعرفْ واالىفجار العمهْ التقدم هع
 وىوعْ، جٓد بتعمٓم إال التغٓٓر ٌذا هثل حدوث استحالة كاىت ولها .نالهتعمهٓ اتٓسموك فْ اً إٓجابٓ التأثٓر
 ،السٓرعة لمتغٓرات واستجابة هروىة أكثر لٓصبح التعمٓهْ بالٍٓكل لالٌتهام الحدٓثة التربٓة سعت فقد

ذا، التغٓر ٌذا قبول عمِ الهعمهٓن وتدٓرب  والطمبة الهدرسٓن لهعموهات الهستهر التجدٓد ٓتطمب ٌو
 التقىٓات إدخال إلِ اً أٓض الحدٓثة التربٓة سعت ولقد وهراحمً، التعمٓم هستوٓات هختمف فْ ٓندآرواإل

ة  إلِ إضافة وفاعمٓتٍا، كفآتٍا، إلِ العمهٓة البحوث توصمت التْ تمك اوخصوص ىظهٍا، فْ التربٓو
 وتقدٓم ،افاألٌد صٓاغة طٓرق عن التربوي لمفكر ووضوحاً  شهوالً  أكثر هبدأ إلرساء الهجٍود تركٓز

 (.0222الهستقبمْ )كىسارة،  وتطوري لمتعمٓم الهعاصر االتجاي لدعم الهىاسبة األىشطة

وتكىولوجٓا الهعموهات وأسالٓب  ىترىتاإلوسائل التكىولوجٓا الحدٓثة وعمِ رأسٍا وهع تطور       
ادة التحول التكىو  ICT تصالاال ل هعظم الوظائف إلِ أعهال إلكتروىٓة، وهع ٓز لوجْ الرقهْ وتحٓو

ل الوظائف والهمفات الورقٓة إلِ همفات  العالقة  صبحتأو ، لكتروىٓةإلمهىظهات، أصبح هن الضروري تحٓو
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العتٓبْ، ) ىترىتاإلكذلك هن خالل بٓن العاهمٓن والهستفٓدٓن تتم عن طٓرق الشبكات الداخمٓة والخارجٓة و 
0252). 

عد لمكفآات التكىولوجٓة فْ الحقل التربوي ٓ   آرٓنداإل( أن اهتالك 0255)الهحهدي وفْ ٌذا الصدد ٓرى 
تٓح الهعموهات بشكل  نأل ؛هن األٌهٓة بهكان ذلك ٓساٌم فْ الىٍوض بالعهمٓة التعمٓهٓة بشكل كاهل، ٓو

اإلدآرة إلِ أدىِ  خطاءاألهها ٓجعل العهمٓة التربوٓة تسٓر فْ ىسق تكاهمْ وتقل فٍٓا  ،فوري وسٓرع
اتٍا.     هستٓو

األساسٓة بدولة بكمٓة التربٓة  دآرٓناإلهن ثم فإن البحث الحالْ ٓحاول التعرف عمِ درجة اهتالك و       
ت   لمكفآات التكىولوجٓةالكٓو
 :الدراسةمشكمة 

، وأبرز ٌذي غٓر هسبوقة فْ كافة هىاحْ الحٓاةلقد شٍدت السىوات األخٓرة تطورات سٓرعة و       
خاصة تمك الهتعمقة  ،لدٓىاهٓكٓة التْ عرفٍا الهجال التكىولوجْا ْالتطورات والتْ هٓزت وقتىا الحال

أو بها أصبح ٓعرف بتكىولوجٓا الهعموهات واالعتهاد الهتزآد والهكثف ىحو  ،بهعالجة الهعموهات وبثٍا
) وقع أن تفرض سٓطرتٍا لعقود الحقةوالتْ هن الهت ،استعهالٍا وتوظٓفٍا بقوة فْ هعظم األىشطة البشٓرة

   .(0252 العتٓبْ،

تتٓح لمهوظف والعاهمٓن إهكاىٓة  ىترىتاإلوتقوم فكرة استخدام التكىولوجٓا عمِ توفٓر بٓئة عمِ شبكة      
والتفاعل هعٍا فْ أي وقت وهن أي هكان دون عوائق زهاىٓة أو  ، الهعرفةالوصول إلِ هصادر 

 . (Moras,2000)هكاىٓة.

بٓة األساسٓة بحاجة إلِ الكفآات التكىولوجٓة لتسٍٓل وغٓر أن الهوظفٓن اإلدآرٓن بكمٓة التر      
ىجاز األعهال وتقدٓم الخدهات لمهستفٓدٓن بكفاءة فْ أسرع وقت  الحصول عمِ البٓاىات والهعموهات وا 

 ههكن.

وتوفٓر بٓئة عهل هتطورة غٓر تقمٓدٓة قائهة عمِ اإلهكاىٓات الهتهٓزة لإلىترىت وشبكة األعهال هن     
تعتهد عمِ األرشٓف اإللكتروىْ  ىٍاإٌداف بدون أوراق أو زهان أو هتطمبات جاهدة حٓث أجل تحقٓق األ

 (.  0226والبٓرد اإللكتروىْ واألدلة والهفكرات اإللكتروىٓة والرسائل الصوتٓة) الغراب ، 

 الهجاالت ٌمكان الهجال التربوي هن أْ جهٓع الهجاالت الحٓاتٓة، و ولقد غزى التطور التكىولوج      
فقد  ولذا ؛التْ غزاٌا الهجال التكىولوجْ، وأصبح لزاها عمِ جهٓع العاهمٓن اهتالك الكفآات التكىولوجٓة

اٌتهت دراسات عدٓدة بالتعرف عمِ درجة اهتالك الكفآات التكىولوجٓة فْ الهجال التربوي، ولكن كان 
لهعهري والهسروري ا كل هن هثل دراساتتركٓز هعظم ٌذي الدراسات عمِ أعضاء ٌٓئة التدٓرس 
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اٌتهت  فْ حدود عمم الباحث وال توجد دراسات( 0252بىْ دوهْ ) ، (0250العجرهْ )، (0256)
 .لٍذي الكفآات دآرٓناإلبالتعرف عمِ درجة اهتالك 

رى         ٓاإلاالٌتهام بالكفآات التكىولوجٓة لدى  :أن( 0255)الهحهديٓو حقل التعمٓهْ ٓتم لبا تادآر
لٍذي الكفآات خاصة فْ عصر الثورات  دآرٓناإلاهتالك  ٌهٓةألبشكل ضعٓف وال ترقِ  االٌتهام بٍا

هن الكفآات  دىِاألالتكىولوجٓة والتْ تفرض عمِ جهٓع العاهمٓن أٓا كان هوقعٍم اهتالك الحد 
 اتقان وسرعة األداء.التكىولوجٓة والتْ تساٌم بشكل كبٓر فْ 

رى        والذي ال ٓهتمكون القدر الكافْ هن الهٍارات التكىولوجٓة  دآرٓنإلا :أن (0252)عبد الخالق ٓو
بٓة لٍم، واالعتهاد فْ تدٓربٍم عمِ هكىٍم هن أداء أعهالٍم بكفاءة، ٓ وذلك فْ ضوء ىقص البراهج التدٓر

   الىظام الروتٓىْ وبشكل ٓفتقد لمهٍىٓة. 

وظفٓن اإلدآرٓن بكمٓة التربٓة األساسٓة ولٍذا سعت الدراسة الحالٓة لهحاولة تعرف درجة اهتالك اله    
 لمكفآات التكىولوجٓة ، وتتحدد هشكمة الدراسة فْ : 

 " درجة امتالك الموظفين اإلداريين بكمية التربية األساسية بدولة الكويت لمكفايات التكنولوجية "        

 وبالتحديد حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:   

 ال البحث :سؤا
تب دآرٓناإلالهوظفٓن درجة اهتالك الكفآات التكىولوجٓة لدى  ها       ؟كمٓة التربٓة األساسٓة بدولة الكٓو

كمٓة ب دآرٓناإلالهوظفٓن لدى  التِ تعزى لهتغٓر الجىسدرجة اهتالك الكفآات التكىولوجٓة  ها -
ت  ؟ التربٓة األساسٓة بدولة الكٓو

 
 

 : البحث هدفا

 -: تعرفث الحالْ إلِ ٍٓدف البح

تب دآرٓناإلالهوظفٓن درجة اهتالك  -  .التكىولوجٓة  مكفآاتل كمٓة التربٓة األساسٓة بدولة الكٓو
كمٓة ب االدآرٓنالهوظفٓن لدى  التِ تعزى لهتغٓر الجىسدرجة اهتالك الكفآات التكىولوجٓة  -

ت  .التربٓة األساسٓة بدولة الكٓو
 : لبحثا أهمية

 -حث فْ الىقاط التالٓة :تتهثل أٌهٓة الب
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ة هوضوع البحث والىدرة الىسبٓة فْ البحوث والدراسات فْ هجال الكفآات التكىولوجٓة -  ،حٓٓو
 العربٓة. دارةاإل دبٓاتأخاصة فْ 

والذٓن ىادرًا ها ٓتم  ،دآرٓناإلالتْ ٓتضهىٍا البحث والهتهثمة فْ الهوظفٓن  هجهوعةأٌهٓة  -
 ات العمهٓة.فْ البحوث والدراساالٌتهام بٍم 

ت. دبٓاتأص فْ الىقبعض سد  هحاولة -  الكفآات التكىولوجٓة فْ دولة الكٓو
ت فٓها ٓتعمق بالكفآات  - ٓهكن أن ٓكون البحث الحالْ ىواة لبحوث أخرى فْ دولة الكٓو

 التكىولوجٓة.
ادة الكفآات التكى عدادإٓهكن أن تساٌم الىتائج التْ ٓتم التوصل لٍا فْ  - ولوجٓة براهج تدٓربٓة لٓز

 .دآرٓناإل لمهوظفٓن
 

 حدود الدراسة : 
 ــــ  حدود موضوعية : 1  

تقتصر الدراسة عمِ إهكاىٓة قٓاس جواىب الكفآات التكىولوجٓة والتْ تتهثل فْ : الكفآات         
الهتعمقة باستخدام األوفٓس ، والكفآات الهتعمقة باستخدام اإلىترىت ، والكفآات الهتعمقة بالتواصل 

ت.   االجتهاعْ لدى الهوظفٓن اإلدآرٓن بكمٓة التربٓة األساسٓة بدولة الكٓو
  ـــ  حدود زمانية:2 

 م . 0252/  0256فْ الفصل الثاىْ هن العام الدراسْ طبقت الدراسة        
  حدود بشرية:ـــ  6

ت ،   اقتصرت عٓىة الدراسة عمِ القائهٓن بوظائف إدآرة بكمٓة التربٓة األساسٓة        بدولة الكٓو
 وال ٓتم تكمٓفٍم بأعهال فىٓة أو تخصصٓة. 

 :البحثمصطمحات 

  :التكنولوجيةالكفايات 

ف والهٍارات واالتجاٌات الخاصة الهعار  " :ىٍاأب ( الكفآات التكىولوجٓة 0252ٓعرف باخدلق )      
 . "أداءي لهٍام وظٓفتًفْ  تقاناإلإلِ درجة  لٓصل ؛الالزهة لمعىصر البشريو بتكىولوجٓا التعمٓم، 

 التْ الهٍاراتَ الهعارف لَتشه ،لكتروىْاإل التعمٓم كفآات"  :أىٍا( عمِ 0220الوحٓدي ) بٓىها ٓعرفٍا
 . "أدائً عمِ أثري ٓىعكس برىاهج فْ هرَري بعد الهتعمم ٓكتسبٍا

 فٓسو األلكفآات  بكمٓة التربٓة األساسٓة دآرٓنجادة اإلإدرجة  : "ىٍاإ عمِ جرائٓاإالباحث  ٍاعرفوٓ
 .وشبكات التواصل االجتهاعْ ىترىتواإل
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 :دارييناإلالموظفين 

قصد بٍم  تبكمٓة التربٓة  دآرةاإلالهوظفٓن الذٓن ٓقوهون باألعهال ٓو  عهالأبوال ٓتم تكمٓفٍم  ،بدولة الكٓو
 تخصصٓة. وأفىٓة 

 : األساسيةكمية التربية 

ت.تابعة لمٍٓئة العاهة لمتعلٌْ إحدى الكمٓات ا   مٓم التطبٓقْ والتدٓرب بدولة الكٓو

 

 

 :طار النظرياإل
 : التكنولوجبةالكفايات 

الحٓاة الهعاصرة  هىاحْ شتِ فْ التقىٓات الحدٓثة لاستغال عمِالهعرفة  عصر فْ ٓرتكز الولوج      
 عمِ هقتصرة رفآٌة أدَات هجرد لٓستَ ،حٓاة َسٓمة َاالتصاالت تكىولوجٓا الهعموهات غدت َقد
 لبشك تعتهد التْ  الهعرفة اقتصادٓات ىحَ العالهْ التوجً لظ َفْ ،اجتهاعٓة ىخبة هعٓو أَ لهجا

 الهوارد لَاستغال ٓةاالجتهاع الرفآٌة هستَُ رفع فْ الهعرفة لالستغال الحدٓثة التقىٓات أساس عمِ
 الستغىاءا ٓهكو ال َأداة ءبقاء َسٓمة َاالتصاالتالهعموهات  تكىولوجٓا أصبحت ل،استغال خٓر الهختمفة
  .َاالزدٌار لمتقدم كهعٓار التىافسٓة القدرة عمِ ٓعتهد هفتَح عالم لظ فْ ،عىٍا

  لكتروىٓةاإل صاالتـَاالت الهعموهات فْ هتالحقة تطَرات هوالز هو الحقبة ٌذي شٍدتفمقد       
 الصغٓر الهىازل لٓستعهمٍا تغزَ ىترىتإلا خدهة لجع هها ،لحاسوبا تكىولوجٓاَ الهعموهات تكىولوجٓاَ
 لإدخاإلِ  أدُ هها ،التكىولوجٓاَالعمم  لتطور تبعاً الحدٓثة الهىاٌج تطَرت ٌَىا الكبٓر، لقب

 لَإدخا ،والتعمم التعمٓم ْـعهمٓت تحسٓن إلِ بالتالَْ ،التربوي الهٓدان فْ جدٓدة َهفآٌن هصطمحات
ة العهمٓة لهستحدثة خال أسالٓبَ جدٓدة أىهاط  التطورات هواكبة  عمٍٓا ًلزاها أصبح والتْ ،التربٓو
التعمٓهْ )  اإلطار فْ أصداءي تتردد الذي اإللكتروىْ التعمم هفٍَن اىطالق إلِأدُ  وذلك ،الحادثة

 (0220الوحٓدي، 

 لكتروىٓةاإل لعهاواأل كتروىٓةلإلا دارةاإلهصطمحات جدٓدة هثل ظٍر إلِ الوجود ىتٓجة لذلك و       
ق  والحكوهة  كتروىْلاإلوالتعمٓم  لكتروىْاإلستقطاب البشٓرة واالهوارد لدارة اا  و  كتروىْلاإلوالتسٓو

   .(0252، العتٓبْ) ٓدة التْ تتعمق كمٍا بٍذا التطوروالعدٓد هن الهسهٓات الجد لكتروىٓةاإل

ون إلًٓ ىظر الكفآة هفٍومو        تٓن  هن التربٓو  الكاهن شكالن لٍا فالكفآة وهكوىاتٍا، العام شكمٍا :زآو
 بالهٍارات إلهام ىتٓجة بالعهل القٓام إهكاىٓة فٍْ ٌىا وهن هفٍوم، الكاهن شكمٍا فْ فالكفآة ظاٌر،وال هىٍا
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ل التْ واالتجاٌات والهفآٌم والهعارف  فٍْ ٌىا وهن عهمٓة، الظاٌر شكمٍا وفْ ،بالعهل القٓام إلِ تٌؤ
ذا لمعهل، الفعمْ داءاأل  بل الكفآة، تتضهىٍا التْ لهٍاراتوا بالهعارف الهعمم إلهام هجرد فقط ٓعىْ ال ٌو
 عمٍٓا الهتفق لمهعآٓر وطبقاً  صحٓحة بطرق وتطبٓقٍا الهٍارات بٍذي القٓام عمِ قادراً  ٓكون أن هن البد
 .(0256،الطاٌر وهصطفِ)   األداء فْ

وذلك  ،اإلدارة فْ حقٓقٓة ثَرة ٌَ َاالتصاالت الهعموهات تقىٓات لإدخا وأبالجزم  ٓهكن َعهَها      
تكىولوجٓا  وإف بالتالَْ ،َأدائً فعالٓتًَ اإلدارّ العهل أسمَب فْ تغٓٓر هو تحدثً ٌذي التقىٓات هال

 الكهبٓوتر شبكات فٍٓا بها ،هعمَهاتٓة تطبٓقات إلِ التقمٓدي العهل هو لاالىتقا ساٌم فْت الهعموهات
ذا ٓساٌم فْ  والهعموهات البٓاىات عمِ الحصول لتسٍٓل بعضٍا هع التىظٓهٓة الوحدات لربط  تخاذاٌو

)  ههكن َقت َأسرع تكمفة لَبأق بكفاءة لمهستفٓدٓن الخدهات َتقدٓن ،لاألعها َإىجاز الهىاسبة القرارات
 (.0255حسان، 

 العهل لتحَٓ إلِ تٍدف هتكاهمة رقهٓة هىظَهة عدتكىولوجٓا الهعموهات ت   أو أدق َبهعىِ       
 تساعد قَٓة هعمَهاتٓة ىظن عمِ باالعتهاد ذلكَ ،اإللكتروىْ الىهط إلِ الٓدوي الىهط هو العادي اإلدارّ

 فَائد لًٓع ٓترتب الحال بطبٓعة ٌَذاالههكىة،  التكآف لَبأق َقت بأسرع اإلدارّ القرار اتخاذ فْ
 هتخذّ ٓدّ بٓو لمهعموهات الدائم بالتوفٓر القرار اتخاذ فْ الهساعدةَ العهل إىجاز فْ كالسرعة ،كثٓرة
 والزهىْ الجغرافْ البعدٓن هشكمة َتجاَز اإلىجاز أداء َرفع اإلدارّ العهل تكالٓف خفض هع ،القرار

 العهل آلٓة َتطَٓر ،بالهجتهع اإلدارّ الٍٓكل فْ إصالحات أحداث أّ ،الرشوةَ البٓروقراطٓة هعالجةَ
 ةَقَٓ آهىة هعمَهاتٓة تحتٓة بىٓة َجَد هع الٓوهٓة العهل هشاكل لتجاوز إضافة ،التطورات هواكبةَ

 .(0222)الكبٓسْ،  بٓىٍا فٓها َهتَافقة
 :التكنولوجيةتصنيف الكفايات 

( 0222 )آل هحٓألمكفآات التكىولوجٓة وهن ٌذي التصىٓفات ها أشار إلًٓ  هتعددة تصىٓفات ٌىاك      
 -والهتهثل فٓها ٓمْ :

 :العامة الكفايات - :أوالً 

 :ها ٓمْفٓ تتهثلو  بٍا، لهاماإل ٓىبغْ عاهة كفآات ٌىاك      
 :الكمبيوترية بالثقافة متعمقة كفايات

 ٓعهل التْ والوسائط التشغٓل برهجٓات تعرفهع  وهمحقاتً، لمكهبٓوتر الهادٓة الهكوىات هعرفة هثل     
 الفٓروساتو  الهختمفة، والحٓاتٓة التعمٓهٓة العهمٓة فْ لمكهبٓوتر الهختمفة االستخداهاتو  الكهبٓوتر، بٍا

 .الكهبٓوتر هجال فْ الهستخدهة الهصطمحات هعرفة ا،هىٍ الوقآة وطرق
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 :الكمبيوتر استخدام بمهارات متعمقة كفايات

 سطح هع التعاهل كٓفٓةو  اإلخراج و دخالإلا وحدات هع التعاهل كٓفٓة والفأرة، الهفاتٓح لوحة استخدام هثل
 وحدات هع التعاهلذلك وك التعدٓل، أو الحذف أو الىقل أو بالحفظ سواء والبراهج والهمفات الهكتب
 .االستخدام أثىاء تواجًٍ التْ الفىٓة الهشكالت عمِ والتغمب وفٓس،ألا براهج هجهوعة استخدامو  التخٓزن،
 :المعموماتية بالثقافة متعمقة كفايات

 بحث هن التعمٓهٓة العهمٓة فْ اإلىترىت استخدام شبكةو  اإللكتروىٓة، الهعموهات هصادر تعرف هثل     
ا كتروىْإل وبٓرد  الهعموهات هصادر تقٓٓم عمِ القدرةهع  التعمٓهٓة، ىترىتإلا استخداهات هن وغٌٓر

 الصفحات تصهٓموكذلك  التعمٓهْ، لمتصهٓم ساسٓةاأل الهبادئ هعرفةو  ىترىت،إلا عبر الهتاحة لكتروىٓةإلا
ا التعمٓهٓة  واستخدام تعمم،ال عهمٓة فْ الهتعددة الوسائط استخدامإلِ  ضافةإ ،ىترىتاإل عمِ وىشٌر

 .الهعموهات بتكىولوجٓا الهتعمقة الهصطمحات
 :المعموماتخصائص تكنولوجيا 

ا هن التكىولوجٓات األخرى بهجهوعة هن الخصائص،        لقد تهٓزت تكىولوجٓا الهعموهات عن غٌٓر
 (:0250) ىوهار، وأٌهٍا ها ٓمْ

 .تاحةه -إلكتروىٓا –تقمٓص الوقت: فالتكىولوجٓا تجعل كل األهاكن  -
الهعموهات الهخزىة والتْ تقمٓص الهكان: تتٓح وسائل التخٓزن التْ تستوعب حجها ٌائاًل هن  -

 ٓهكن الوصول إلٍٓا بٓسر وسٍولة.
 اقتسام الهٍام الفكٓرة هع األلة : ىتٓجة حدوث التفاعل والحوار بٓن الباحث والىظام. -
 جٓا الهعموهات.قمٓمة الكمفة والسرعة : وتمك ٌْ وتٓرة تطور هىتجات تكىولو  -
ة فرص تدٓرب  - ر الهعرفة وتقٓو الذكاء اإلصطىاعْ : فأٌم ها ٓهٓز تكىولوجٓا الهعموهات ٌو تطٓو

 الهستخدهٓن هن أجل الشهولٓة والتحكم فْ عهمٓة اإلىتاج.
تتوحد هجهوعة التجٍٓزات الهستىدة عمِ تكىولوجٓا الهعموهات حٓث : تدٓرب شبكات االتصال  -

ذا ها ٓٓزد هن تدفق الهعموهات بٓن الهستعهمٓن هن أجل تشكٓل شبكات ا التصال، ٌو
 األخرى.بادل الهعموهات هع بقٓة الىشاطات والصىاعٓٓن، وكذا هىتجْ األالت، هها ٓسهح بت

، ٓكون هستقبل وهرسل فْ ىفس الوقت التفاعمٓة : أي أن الهستعهل لٍذي التكىولوجٓا ٓهكن أن -
و ،  تبادل األدوار فالهشاركٓن فْ عهمٓة االتصال ٓستطٓعون ها ٓسهح بخمق ىوع هن التفاعل ٌو

 بٓن األىشطة.
غٓر  نفالهشاركو ، لرسالة فْ أي وقت ٓىاسب الهستخدماستقبال ا هكاىٓةإ: وتعىْ  الالتزاهىٓة -

 الىظام فْ ىفس الوقت.هطالبٓن باستخدام 
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ْ خاصٓة تسهح باستقاللٓة تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت، الالهركٓزة  -  ىترىتاإلشبكة ف: ٌو
عمِ  ىترىتاإلجٍة أن تعطل  يألتهتع باستهرآرة عهمٍا فْ كل األحوال، فال ٓهكن هثال ٓ

 هستوى العالم بأكهمً.
قابمٓة التوصٓل : وتعىْ إهكاىٓة الربط بٓن األجٍزة االتصالٓة الهتىوعة الصىع، أي بغض الىظر  -

 عن الشركة أو البمد الذي تم فًٓ الصىع.
والحركٓة : أي أىً ٓهكن لمهستخدم أن ٓستفٓد هن خدهاتٍا أثىاء تىقالتً، أي هن أي  قابمٓة التحرك -

 . )البتوب( الىقال الكهبٓوترهكان عن طٓرق وسائل اتصال كثٓرة هثل 
-  ْ ل: ٌو ل الرسالة الهسهوعة إلِ خرآىقل الهعموهات هن وسٓط إلِ  هكاىٓةإقابمٓة التحٓو ، كتحٓو

 رسالة هطبوعة أو هقروءة.
توجًٓ الرسالة االتصالٓة إلِ فرد واحد أو جهاعة هعىٓة بدل  هكاىٓةإجهآٌٓرة: وتعىْ الال -

ذا ٓعىْ وجٍٍٓا بالضرورة إلِ جهآٌر ضخهةت التحكم فٍٓا حٓث تصل هباشرة هن  هكاىٓةإ، ٌو
 الهىتج إلِ الهستٍمك.

ْ قابمٓة ٌذي الشبكة لمتوسعالشٓوع واالىتشار - واسعة غٓر أكثر فأكثر هساحات  لتشهل؛  : ٌو
 هحدودة هن العالم بحٓث تكتسب قوتٍا هن ٌذا االىتشار الهىٍجْ لىهطٍا الهرن.

و الهحٓط الذي تىشطالعالهٓة والكوىٓة - الهعموهات هسارات فًٓ ٌذي التكىولوجٓات، حٓث تأخذ  : ٌو
               . هىاطق العالمهختمفة وهعقدة تىتشر عبر هختمف 

 :موماتالمعأثار استخدام تكنولوجيا 

فْ  ٓجابْإتساٌم بشكل  ىٍاألوذلك  ؛فٓها ٓتعمق باألداء الوظٓفْ ٓجابٓةإلتكىولوجٓا الهعموهات آثار       
سواء ، وفٓها ٓمْ عرض ألٌم ٌذي أثار سمبٓة ثارآ، ولكن هع ذلك ٌىاك العهل وجودتً ىجازإسرعة 

 -:أو السمبٓة ٓجابٓةاإل
  :يجابيةاإلاالثار 

لتعمٓم، ا حٓث إىٍا تقدم خدهات هتعددة فْ هجاالتالهعموهات،  لتكىولوجٓا ٓجابٓةاإل ثارتتعدد أ      
عن كاٌمً  زاحتأو بالحٓرة،  ىساناإلهن شعور ٌذي التكىولوجٓا ، ولقد زادت التصاالت، وا، والتجارةوالطب

 لتكىولوجٓا الهعموهات ها ٓمْ :   ٓجابٓةاإلقٓود إٓقاع الزهن، وهن أثار 

جدٓدة أهام البحث العمهْ فْ  فاقآ، وفتح كادٓهْاأللوجٓا الهعموهات فْ تعٓزز العهل ساٌهت تكىو  -
 هختمف هجاالتً.
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تقدم تكىولوجٓا الهعموهات هوارد غىٓة، وتوفر الهعموهات فْ هختمف هجاالت الحٓاة ، كالمٍو والسفر  -
ٓع التفاعل والتواصل التْ تساٌم فْ تشج لكتروىٓةاإلوالسٓاحة، فضال عن هىتدٓات الحوار والىقاش 

 بٓن البشر.
، وكذلك هساعدة الهعارضة فْ والحكوهات ىظهةاألبٓر فْ هساعدة لتكىولوجٓا الهعموهات دور ك -

 التواصل وتىظٓم ىفسٍا.
اآكبٓر عمِ الىشاط التجاري لهختمف الهؤسسات التجآرة، وهن  ثرألٍا  -  لكتروىٓةاإلىهو التجارة  ثاٌر

 ٍور الكبٓر.وتوفٓر السمع والخدهات لمجه
ر والتواصل بٓن الشعوب. -  ىشر الهعموهات والتىٓو
ج وبٓع هختمف أىواع الكتب، والهساٌهة فْ االطالع عمِ  - ا بعض  دبٓاتاألالترٓو التْ تحظٌر

 الهكتبات.

 

 :اآلثار السمبية

تٍا أو ، قد تتعمق بٍا ذاالتكىولوجٓا لٍا سمبٓات ىهاطأتكىولوجٓا الهعموهات هثمٍا هثل العدٓد هن       
  بالهستخدم لٍا، وهن أٌم ٌذي السمبٓات :

استهرار وجود التفاوت االجتهاعْ والهعرفْ بٓن الىاس سواء داخل الدولة الواحدة، أو بٓن الدول  -
 ووجود فئات الهٍهشٓن األهٓٓن هن عالم ثورة الهعموهات.

لذي ٓسهح لمهىتفعٓن وا ،تكىولوجٓا الهعموهات فْ حٓاة البشر ها ٓسهِ بالواقع االفتراضْ دخمتأ -
 والهستثهٓرن لٍذي الثورة أن ٓتالعبوا هع الحقائق التآرخٓة.

مة أهام فا ،بل وعمِ الكبار أٓضا وىشأتٍم طفالاألعمِ  ىترىتاإلكة تأثٓر شب - لجموس لساعات طٓو
هن ، والكم الٍائل العالم الواقعْ الذي ٓعٓشون فًٓ بعٓدا عن خرٔواالىتقال هن هوقع  ،ىترىتاإلشبكة 

 الهعموهات التْ ٓحصمون عمٍٓا ٓفرز ضغوطا ىفسٓة وعصبٓة عمٍٓم.
وهعرفة أدق  ،عن طٓرق الدخول فْ همفاتٍم الخاصة بٍمخرق حرهة االشخاص والتىظٓهات  -

ذي االختراقات قد تطال فْ بعض  الرؤساء والشخصٓات  حٓاناألالتفاصٓل عن حٓاتٍم الخاصة، ٌو
 البارزة.

 الحروب هنٍا ىوع جدٓد القوهْ لمدول ولمهجتهعات، فضال عن تدشٓى هنلألٓرى فٍٓا البعض تٍدٓدا  -
 هعموهاتٓة.لاالجرائم  كذلك ساٌهت فْ ظٍور الهعموهات، حروب ٌْ

ا ٌذي التكىولوجٓات، لٍا آثار سمبٓة عمِ صحة األفراد كهرض  - الهوجات الكٍروهغىاطٓسٓة اتْ تىشٌر
ٓجب أن تالزم عهمٓة استخداهٍا  لذا ؛لىقالة.. إلخج عن الٍواتف ااألعصاب والدٓسك والسرطان الىات

 هع فترات ٓراضٓة وصحٓة.
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)العتٓبْ،  والتقمٓد الىسخ عهمٓات تزداد إذ ،والىاشر الهؤلفالسرقات العمهٓة وعدم الحفاظ عمِ حقوق  -
0252). 

 المهارات الحاسوبية:

صر الهعتهد عمِ الثقافة الرقهٓة أو الحاسوبٓة ٌْ هن أٌم عىاصر الىجاح فْ ٌذا العن إ -
ٌو  ةحاسوبٓهٍارات  التكىولوجٓا. فبغض الىظر عن أٌدافك التعمٓهٓة أو وظٓفتك الهٍىٓة فإن اكتساب

االحترافٓة   (Certiport)  شركة سٓرتىٓبورت طمقتأالجدٓدة  لفٓةاأل. وهع بدآة أهر بغآة األٌهٓة
  Computing Certification Core  Internet and  (IC3)تخصصات احترافٓة  

  :المجاالت الثالثة فهي ماأوهى عبارة عن ثالث شهادات  -
  .ىظم التشغٓل حدأوبراهج الكهبٓوتر، كذلك استخدام  جٍزةأأساسٓات الكهبٓوتر وتشهل: -
  .التطبٓقات الرئٓسٓة وتشهل: وظائف البرىاهج العادٓة وهعالجة الكمهات والجداول-
  .ىترىٓتواإلاالجتهاعٓة لمكهبٓوتر  ثارٔلكتروىْ وااإلشبكات العهل والبٓرد   -

ذي االختبارات الثالث تتوافق والهفٍوم الجدٓد لتكىولوجٓا الهعموهات  تكىولوجٓا الهعموهات  ىأ  ICTٌو
 سئمةأ. وعمًٓ فقد صٓغت  Information And Communication Technologyواالتصاالت 

 االستباىة لتتوافق والهفٍوم الجدٓد .
  :األساسيةايات التكنولوجية لدى الموظفين اإلداريين بكمية التربية أهمية الكف

تتٓح الكفآات التكىولوجٓة لمهوظفٓن اإلدآرٓن وفرة ٌائمة فْ هصادر الهعموهات واالتصال الهباشر        
ل وغٓر الهباشر والتواصل فٓها بٓىٍم هن خالل البٓرد اإللكتروىْ والتخاطب الكتابْ وسرعة وسٍولة وصو 

ا والسرعة فْ تبادل الهعموهات ) الكبٓسْ ،   (. 0222الهعموهات وتبادلٍا وضهان اىتشاٌر
وتزود الهوظفٓن بأحدث التطورات فْ هجال اختصاصٍم هن خالل الهقاالت العمهٓة وخطط العهل       

غٓر هحدودة الهعموهات تعزز عهمٓة تعمهٍم واكتسابٍم صادر ، وتزود العاهمٓن به
 . ( Donatti,2000)الهعموهات.

حٓث ىجد أن عهل الهوظفٓن اإلدآرٓن بالكمٓة ٓتحدد فْ توفٓر كافة الهطبوعات التْ تتطمبٍا      
ة وألٓة واستكهال وتحدٓث  عهمٓات القبول والتسجٓل ، وتىظٓم همفات وسجالت الطمبة والخٓرجٓن الٓدٓو

عالن قوائم باسهاء الطمبة الهقبولٓن قبل هوعد الدراسة بوقت كاف ،  بٓاىاتٍا أول بأول ، واستخراج وا 
عداد الجداول الدراسٓة فْ ضوء الهوجٍات العاهة  وتعدٓل البٓات الشخصٓة لمطالب الهقٓدٓن بالكمٓة ، وا 
عداد وتوفٓر كافة الهطبوعات والىهاذج التْ تتطمبٍا عهمٓات التسجٓل والسحب  إلعداد الجداول ، وا 

خطار ا عداد قوائم بأسهاء الخٓرجٓن واإلضافة ورصد الىتائج ، وا  لطمبة بها ٓطرأ عمِ وضعٍم الدراسْ ، وا 
 (. 0252والتأكد هن استٓفائٍم لشروط وهتطمبات التخرج. ) عهادة القبول والتسجٓل ، 
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قائمة الكفايات التكنولوجية الالزمة لمموظفين اإلداريين بكمية التربية األساسية بدولة 
 الكويت

 لكفايات بعدد من الخطوات يمكن استعراضها عمى النحو التالي:لقد مر بناء قائمة ا     
ا فْ الهوظفٓن اإلدآرٓن بكمٓة التربٓة األساسٓة بدولة  ــ قام الباحث باشتقاق قائهة الكفآات الهطموبة توافٌر

ت وذلك هن خالل أتْ:  الكٓو
 ربوي.تحمٓل الدراسات السابقة الهتعمقة بالكفآات التكىولوجٓة فْ الهجال الت 
 .ْاألدبٓات ذات العالقة بالكفآات التكىولوجٓة لإلدآرٓن فْ الهجال التعمٓه 
  بعد جهع ها تم الحصول عمًٓ هن كفاءات تبٓن لمباحث أىً أهام عدد كبٓر هن الكفآات ، ٓتوجب

 عمًٓ تصىٓفٍا وصٓاغاتٍا ، هع هراعاة أتْ:
 ــ أن تكون الصٓاغة بمغة بسٓطة بعٓد عن التعقٓد.5
 ـــ أن تكون العبارة سٍمة وهٓسرة.0
 ــ أال تحهل العبارة أكثر هن هعىِ. 6
 ـــ أن تكون العبارة هتصمة بالهجال الذي صٓغت هن أجمً.2

ــ تم عرض القائهة بعد ذلك عمِ عدد هن الهحكهٓن هن أقسام هختمفة فْ كمٓة التربٓة : كعمم الىفس و 
 هها تتهع بً هن صدق.المغة العربٓة ، بغرض الحكم عمِ القائهة و 

ـــ تم التأكد هن ثبات قائهة الكفآات هن خالل هعاهل ألفا كروتٓاخ وثبت أىٍا تتهع بهعدالت ثابتة عالٓة 
 (. 2.22:   2.30تتراوح بٓن )

قائمة الكفايات التكنولوجية الالزمة لمموظفين اإلداريين بكمية التربية األساسية بدولة الكويت في 
 : صيغتها النهائية 

 أواًل : كفايات األوفيس : 
 ـ القدرة عمِ استخدام برىاهج هعالج الىصوص. 5  
 ــ القدرة عمِ استخدام برىاهج العروض التقدٓهٓة. 0  
 ـ القدرة عمِ استخدام برىاهج الجداول الحسابٓة.  6 
 ـ القدرة عمِ استخدام برىاهج قواعد البٓاىات. 2 

 ثانيًا : كفايات اإلنترنت : 
 . ( Hotmail )القدرة عمِ فتح حسابات الىت هثال  ــ1  
 ــ القدرة عمِ استخدام هحركات البحث.3  
 .( Google Docs)هثل  (Google)ـ القدرة عمِ استخدام خدهات 2  

 ثالثًا : كفايات شبكات التواصل االجتماعي : 
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 ــ التهكن هن استخدام الشبكات االجتهاعٓة. 2  
 الجتهاعٓة فْ التواصل هع أخٓرن بشكل عام. ــ استخدام الشبكات ا0  
 . استخدام الشبكات االجتهاعٓة فْ أداء األعهال الوظٓفٓة.52  

 
 :السابقةالدراسات 

هن خالل البحث فْ الدراسات السابقة تم التوصل إلِ أن هعظم الدراسات التْ تىاولت الكفآات       
ٌٓئة التدٓرس، فْ حٓن اختفت الدراسات التْ تٍتم التكىولوجٓة تىاولتٍا لدى الهعمهٓن أو أعضاء 

  -فْ الهجال التربوي، وفٓها ٓمْ إشارة إلِ بعض ٌذي الدراسات : دآرٓناإلبالكفآات التكىولوجٓة لدى 

 الهرحمة هعمهْ لدى التكىولوجٓة الكفآات تعرف إلِ Davies (2003ديفز ) دراسةٌدفت       
ة ة الهرحمة وتالهٓذ هعمهْ هن الدراسة عٓىة تكوىتو  ،الثاىٓو  بٓرطاىٓا ٌْو  دول ثالث فْ األساسٓة الثاىٓو
قٓا وجىوب  البٓاىات هعالجة كفآات لتحسٓن التدٓرسْ الهساق أن الدراسة ىتائج أظٍرت وقد ،سترالٓاأو  أفٓر
ر تعٓزز فْ كبٓر دور لً واالتصاالت الهعموهات تكىولوجٓا واستخدام  ضافةباإل لمهعمهٓن، التربوي التطٓو

ادة إلِ ر الهستهرة والحاجة الهعمهٓن بٓن الوعْ ٓز  بضرورة الدراسة وأوصت، لدٍٓم التقىٓة الكفآات لتطٓو
 استخدام لكفآات الشاهل التقٓٓم وضرورة لمهعمهٓن، الحدٓثة التكىولوجٓا كفآات استخدام هستوى تحسٓن

 .وأخر الحٓن بٓن الهعمهٓن لدى التعمٓم تكىولوجٓا
 التْ التعمٓهٓة التكىولوجٓة الكفآات أٌم تحدٓد إلِ Hou (2004) هوي دراسةىها ٌدفت بٓ      
ة الهرحمة هعمهو ٓحتاجٍا  عٓىة تكوىت، و لٍا ههارستٍم وهدى فعال، بشكل التدٓرس هٍىة لههارسة الثاىٓو
ة لمهرحمة وهعمهة هعمم (022) هن الدراسة ا، فْ الثاىٓو  (49) هن ىتتكو  استباىة الباحث واستخدم كوٓر
 وتفعٓمٍا التكىولوجٓة الوسائل وتوظٓف لمتعمم، الهتعمهٓن تحفٓز  :ٌْ هجاالت أربعة عمِ توزعت كفآة
ىتاج الصفٓة، الغرفة داخل  الهحمٓة، البٓئة فْ الهتوفرة الخام الهواد خالل هن التكىولوجٓة الوسائل وا 

ىٍا جراء وتخٓز  بىسبة الهعرفٓة الكفآات ٓهتمكون الهعمهٓن أن إلِ الدراسة توصمت  .لٍا الدوٓرة الصٓاىة وا 
 التكىولوجٓة الوسائل تخٓزن هجال واحتل األولِ، الهرتبة لمتعمم الهتعمهٓن تحفٓز هجال واحتل ،كبٓرة

 لمكفآات استخداها أكثر العمهٓة الهوضوعات هعمهْ أن الىتائج بٓىت كها .الثاىٓة الهرتبة وصٓاىتٍا
 إحصائٓا دالة فروق توجد ال أىً إلِ أٓضا الدراسة وتوصمت األدبٓة، الهوضوعات هعمهْ هن التكىولوجٓة

 .الجىس لهتغٓر تعزى الكفآات لتمك الهعمهٓن توظٓف هدى فْ

 لمكفآات العموم هعمهْ اهتالك درجة هعرفة فْ (2010دراسة بني دومي )وتهثل الٍدف هن      
م وجٍة هن التعمٓهٓة، التكىولوجٓة  هعمهْ هن وهعمهة اً هعمه ( 92 ) هن الدراسة عٓىة تتكوى . ىظٌر

 أٌداف ولتحقٓق ؛ الكرك هحافظة فْ والتعمٓم التربٓة لهدٓٓرات التابعة الحكوهٓة الهدارس فْ العموم
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 الدراسة ىتائج أظٍرت وقد ،فقرة شهمت سبعة هجاالت ( 116 ) هن تكوىت استباىة الباحث أعد الدراسة
 بدرجة واحدة وكفآة هتوسطة، بدرجة كفآة( 31)و كبٓرة، بدرجة كفآة ( 84 ) ٓهتمكون العموم هعمهْ أن

 التعمٓهٓة التكىولوجٓة الكفآات اهتالك درجة فْ إحصائٓا دالة فروق وجود الىتائج أظٍرت كها، هىخفضة
 ظٓفْالو  واالستخدام التعمٓهٓة، الوسائل واختٓار التدٓرس، تصهٓم  :ٌْ هجاالت أربعة فْ اإلىاث لصالح
 االهتالك درجة فْ إحصائٓا دالة فروق وجود أٓضا الىتائج وأظٍرت .العموم وهختبرات التعمٓهٓة، لموسائل
 .ككل األداة هستوى وعمِهجاالت  خهسة فْ الخبرة لهتغٓر تعزى
لدى  لكتروىْاإلهدى توافر كفآات التعمم  تعرفإلِ  (2012دراسة العجرمي )فْ حٓن ٌدفت       

ٌدف الدراسة استخدم  ولتحقٓق ؛ ولوجٓا بهدارس هحافظات غزة فْ ضوء بعض الهتغٓراتهعمهْ التكى
تم تطبٓقٍا عمِ عٓىة هكوىة هن و ( فقرة هوزعة عمِ أربعة هجاالت، 30الباحث استباىة هكوىة هن )

ا بطٓرقة عٓىة عشوائٓة طبقٓة( هعمم، تم اخت20)  ، وقد أظٍرت الىتائج أن الهعمهٓن تتوافر لدٍٓمٓاٌر
%(، وفْ خدهات الشبكة 20بىسبة ) الكهبٓوترفْ هجال أساسٓات استخدام  لكتروىْاإلكفآات التعمم 

%(، 32%(، وفْ إدارة الهقررات اإللكتروىٓة )33%(، وفْ تصهٓم الهقررات اإللكتروىٓة وبىائٍا )23)
التخصص العمهْ، أو ولم تظٍر الىتائج فروقًا ذات دالة إحصائٓة فْ درجة توافر الكفآة تعزى لهتغٓر 

سىوات الخبرة، فْ حٓن ظٍرت فروق ذات دالة إحصائٓة تعزى لهتغٓر الهرحمة الدراسٓة عمِ جهٓع 
( سىوات فأكثر، 1، ولصالح أصحاب الخبرة )الكهبٓوترهجال أساسٓات استخدام  ستثىاءإبهجاالت الدراسة 

بٓة فْ تخطٓط ( سىوات، وقد أوصت الدراسة بضرور 1هقابل أصحاب الخبرة أقل هن ) ة تىظٓم دورات تدٓر
دارة وتطبٓق التعمم   .لكتروىْاإللوجٓا إلكسابٍم كفآات التعمم لهعمهْ التكىو  لكتروىْاإلوا 

 االجتهاعٓة العموم أساتذة اهتالك درجة تعرف (2013دراسة الطاهر ومصطفى )وكان الٍدف هن       
، وتم تصهٓم استباىة لمكفآات لٍا ههارستٍم جةودر  ،التعمٓهٓة التكىولوجٓة لمكفآات الهسٓمة بجاهعة

، وتوصمت ستاذاأ( 02عموم االجتهاعٓة بمغ عددٌم )لا ساتذةأوتم التطبٓق عمِ عٓىة هن  ،التكىولوجٓة
هىخفضة، وكذلك درجة العموم االجتهاعٓة لمكفآات التكىولوجٓة تعد  ساتذةأدرجة اهتالك  نأالىتائج إلِ 

لو وجعدم الىتائج إلِ  تتوصم الههارسة تعد هىخفضة، كها  ،د فروق فْ ضوء هتغٓري الجىس والهٌؤ
  سىوات فأكثر(.  52بٓىها وجدت فروق فْ ضوء هتغٓر الخبرة لهن ٓهتمك خبرة )

 تكىولوجٓا كفآات توافر درجة عن الكشف إلِ ٌدفتفقد  (2013دراسة المعمري والمسروري )أها       
 بعض فْ األساسْ بعد ها التعمٓم بهرحمة االجتهاعٓة ساتالدر ا هعمهْ لدى واالتصاالت الهعموهات
 ولتحقٓق ؛التدٓرسٓة والخبرة والتخصص الىوع تاهتغٓر  أثر هعرفة إلِ باإلضافة العهاىٓة، الهحافظات

 ( 47 ) هن هكوىة استباىة بإعداد الباحثان قام حٓث الوصفْ، الهىٍج الباحثان استخدم سةاالدر  أٌداف
 هصادر استخدام وكفآات ،الكهبٓوتر لتشغٓل األساسٓة الكفآات :ٌْ هحاور (4 ) عمِ هوزعة عبارة
 ساتاالدر  تدٓرس فْ واالتصاالت الهعموهات تكىولوجٓا توظٓف وكفآات ،)اإلىترىت( العالهٓة الشبكة
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هٍا، االجتهاعٓة  ) هن الهكوىة سةاالدر  عٓىة عمِ تطبٓقٍا تم وثباتٍا األداة صدق هن التأكد وبعد وتقٓو
 بالهحافظات األساسْ بعد ها التعمٓم بهدارس االجتهاعٓة ساتاالدر  هادة هعمهْ هن وهعمهة هعمم   ( 142
    كفآات توافر درجة أن سةاالدر  ىتائج وأظٍرت، الشرقٓة جىوب الباطىة،ِ شهال هسقط، :أتٓة

 الىتائج أظٍرت كها سطة،هتو  كاىت االجتهاعٓة ساتاالدر  هعمهْ لدى واالتصاالت الهعموهات تكىولوجٓا
ات وبٓن واإلىاث الذكور بٓن إحصائٓة داللة ذات فروق وجود عدم ، الهحاور جهٓع فْ التخصص هستٓو
 الهحاور جهٓع فْ التدٓرسٓة الخبرة هستوٓات بٓن إحصائٓة داللة ذات فروق وجود عدم الىتائج كشفت كها
 لصالح إحصائٓة داللة ذات فروق بً ظٍرت ذيال "الكهبٓوتر لتشغٓل األساسٓة الكفآات" هحور عدا ها

 .)سىوات 52-5 ( الفئة هعمهْ
 ألٌهٓة الهدرسٓة الهكتبات أهىاء تقدٓر درجة تعرف (2013دراسة يوسف )وكان الٍدف هن       

 أهىاء جهٓع فْ الدراسة هجتهع وتهثل .الهتغٓرات بعض ضوء فْ التكىولوجٓة الكفآات هن هجهوعة
ْ األردن، فْ الزرقاء هحافظة فْ والتعمٓم التربٓة هدٓٓرات فْ العاهمٓن الهدرسٓة الهكتبات  هدٓٓرة ٌو
 التربٓة وهدٓٓرة الثاىٓة، الزرقاء لهىطقة والتعمٓم التربٓة وهدٓٓرة األولِ، الزرقاء لهىطقة والتعمٓم التربٓة
 الدراسة ٌذي أٌداف قولتحقٓ بىسبة األهىاء هن ( 131 ) هن العٓىة وتكوىت الرصٓفة، لهىطقة والتعمٓم
 إلِ الدراسة توصمت وقد ،هجاالت سبعة عمِ هوزعة فقرة ( 42 ) هن تكون استبٓاىا الباحث أعد

 وأعطٓت كبٓرة، أٌهٓة بدرجة االستبٓان فْ الواردة كفآة ربعٓناألو  االثىتٓن بٓن هن كفآة ( 33 )حصول
كها تم التوصل إلِ . األٌهٓة قمٓمة بدرجة ٌو ها بٓىٍا هن ٓكن ، ولم  هتوسطة أٌهٓة درجة كفآات تسع
م فْ إحصائٓة داللة ذات فروق وجود عدم  الجىس لهتغٓرات تعزى التكىولوجٓة الكفآات ألٌهٓة تقدٌٓر

ل م فْ إحصائٓا دالة فروق ٌىاك كاىت بٓىها والخبرة، والتخصص العمهْ والهٌؤ  الكفآات ألٌهٓة تقدٌٓر
 بدورات التحقوا هن لصالح الفروق وكاىت الحوسبة هجال فْ دوراتب الهكتبة أهٓن التحاق لهتغٓر تبعا

 .الكهبٓوتر
 

 :البحثمنهج 

تم االعتهاد عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ الذي ٓتالءم وطبٓعة الدراسة الحالٓة، والذي ٓ عد هن أكثر       
اسـة وتحمٓـل بٓاىاتٍـا هىاٌج البحث التربوي استعهااًل، والـذي هـن خاللـً ٓهكـن وصـف الظـاٌرة هوضـوع الدر 

 وبٓان العالقات بٓن هكوىاتٍا، وأراء التْ تطرح حولٍا والعهمٓات التْ تتضهىٍا وأثار التْ تحدثٍا.

( إلــِ أن الهــىٍج الوصــفْ ٓعــد أحــد أشــكال التحمٓــل والتفســٓر العمهــْ الهــىظم 5002حٓــث ٓشــٓر هطــاوع )
ا كهٓا عن طٓرق جهع ٌر بٓاىات وهعموهـات هقىىـة عـن الظـاٌرة أو  لوصف ظاٌرة أو هشكمة هحددة وتصٓو

خضاعٍا لمدراسة الدقٓقة.   الهشكمة وتصىٓفٍا و تحمٓمٍا وا 
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 :البحث مجموعة

ت،كمٓة التربٓة األساسٓة ب هوظفْهن  داريإ اهوظف( 15هن ) هجهوعة البحثتكوىت         دولة الكٓو
( هوظف هن 51و ) اإلىاث( هوظف هن 63بواقع ) ىاثواإلكال الجىسٓن الذكور  الهجهوعةوشهمت 
 . الذكور

 :داة البحثأ

، ورا( هح6هوزعة عمِ ) ات( فقر 52تكوىت أداة البحث هن استباىة هن تصهٓم الباحث، تضهىت )      
، بٓىها تضهن الهحور الكفآات الهتعمقة باستخدام األوفٓسلقٓاس  أسئمة( 2حٓث تضهن الهحور األول )

( أسئمة 6، فْ حٓن شهل الهحور الثالث ) ىترىتاإلالهتعمقة باستخدام  الكفآات لقٓاس أسئمة( 6 الثاىْ )
  .لقٓاس الكفآات الهتعمقة بالشبكات االجتهاعٓة

 

 

 

 ة:دااألثبات 

 كروىباخ والجدول التالْ ٓوضح ذلك  لفاأتم حساب الثبات هن خالل هعاهل       

 

 كلتباىة واالستباىة كساال اور( هعاهالت الثبات لهح 5جدول ) 
 قٓهة ألفا كروىباخ  عدد البىود الهحور

 69. 4 الكفآات الهتعمقة باستخدام األوفٓس

 72. 3 ىترىتاإلالكفآات الهتعمقة باستخدام 

 80. 3 كفآات التواصل االجتهاعْ

 73. 10 االستباىة ككل 

راوحت بٓن حٓث ت ٓة،ثبات عال تبهعاهال ستباىةهجاالت االهن خالل الجدول السابق ٓتضح تهتع 
و ها ٓشٓر إلِ أن 0.80:  0.69)  .جهٓع قٓم هعاهل الثبات هرتفعة وهقبولة لغآات البحث(، ٌو

 :الدراسةإجراءات 
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و  - االطالع عمِ األدب الىظري الهتصل بهوضوع الدراسة، وكذلك عدد هن الدراسات السابقة، ٌو
 ها ساعد فْ بمورة هشكمة الدراسة.

 ستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة.الفْ اإعداد أداة الدراسة والهتهثمة  -
اإوظفا ه( 32قام الباحث بتوٓزع أداة الدراسة وتطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة، بمغ عددٌا ) - ، وتم دآر

فقرات أداة الدراسة،  استجابات أفراد عٓىة الدراسة ىحو( استباىة، وبعد البدء بتفٓرغ 15 استرجاع )
بات أفراد عٓىة الدراسة عمٍٓا بشكل كاهل، بحٓث ( استباىات لم تكن استجا0وجدت بأن ٌىاك )

تم رصد العدٓد هن الفقرات دون استجابة، باإلضافة لعدم اكتهال البٓاىات الشخصٓة؛ لذلك تم 
 هوظفا.( 15) ٓىة فْ صورتٍا الىٍائٓة هكوىة هنحذفٍا لتصبح الع

دخال بٓاىات أفراد عٓىة الدراسة إلِ جٍاز  - باستخدام البرىاهج  ترالكهبٓو تم جهع االستباىات وا 
 (.spssاإلحصائْ لمعموم االجتهاعٓة )

وتم تحمٓل أسئمة الدراسة وهىاقشتٍا فْ ضوء الدراسات السابقة واإلطار الىظري ، وفْ ضوء  -
 الىتائج التْ تم التوصل إلٍٓا، تم تقدٓم عدد هن التوصٓات ذات الصمة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 اء التحمٓل اإلحصائْ لبٓاىات ٌذي الدراسة هن خالل الكهبٓوتر وذلك باستخدامبإجر قام الباحث       
 والهعروف اختصارًا بحزهة البراهج اإلحصائٓة لمعموم االجتهاعٓة.،  SPSS برىاهج

 وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية :

 .الهئوٓة والىسب التكرارات -

 .ٓرةالهعٓا واالىحرافات الحسابٓة الهتوسطات -

 .االستباىة فقرات ثبات لهعرفة(  Cronbach's Alpha) كروىباخ ألفا ختبارا -

 

لمفروق بين المتوسطات في حالة العينات الصغيرة والمختمفة العدد وتكون معادلة ) ت (  اختبار )ت(
 كاآلتي : 

 
         
ت   = 

       0ــــــ  م 5م                       

     0ن 0+  ع   5ن 5ع                       
(
    5     

+
   5    

)
  

 0ن        5ن            0ـــ  0+ ن 5ن                           

 

2 2 
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هتوسط  0عدد أفرادٌا ، م  5االىحراف الهعٓاري لٍا ، ن 5ع هتوسط الهجهوعة األولِ ،  5حٓث م  
 عدد أفرادٌا.  0االىحراف الهعٓاري لٍا ، ن 0الهجهوعة الثاىٓة ، ع

ْ تساوي  ن      =  5ـــ   0+  ن  5ـــــ   5وبعد حساب قٓهة ) ت ( ، تحدد درجات الحٓرة لمهجهوعتٓن ٌو
 ( 652، ص  5003) جابر ، كاظم ،     0ــــ    0+  ن 5ن

 

 :البحثنتائج عرض وتفسير 

درجة امتالك ما هي " السؤال األول والذي ينص عمى  عنالنتائج المتعمقة باإلجابة عرض وتفسير 
 ؟ "كمية التربية األساسية بدولة الكويتب دارييناإلالموظفين الكفايات التكنولوجية لدى 

والىسب الهئوٓة والهتوسطات واالىحرافات الهعٓآرة  ٌذا السؤال تم حساب التكرارات لمتعرف عن إجابة
 : هحاور البحث الثالث، وذلك عمِ الىحو التالْلبىود 

 

 
 

 

 الكفايات المتعمقة باألوفيس -المحور األول :المتعمقة بالنتائج 
ة والهتوسطات واالىحرافات الهعٓآرة لبىود هحور  (2جدول )  الكفآات الهتعمقة باألوفٓسالتكرارات والىسب الهئٓو

 البىود م
     غٓر هوافق بشدة غٓر هوافق  هحآد هوافق هوافق بشدة

االىحراف  طسالهتو  الىسبة التكرار الىسبة التكرار الىسبة كرارالت الىسبة التكرار الىسبة التكرار
 الهعٓاري 

5 

 

لدي القدري عمِ 
استخدام برىاهج 
 هعالج الىصوص

21 41.2 17 33.3 5 9.8 3 5.9 5 9.8 3.90 1.285 

0 

 

لدي القدري عمِ 
استخدام برىاهج 

 التقدٓهٓة العروض
15 29.4 9 17.6 13 25.5 6 11.8 8 15.7 3.33 1.424 

6 

 

لدي القدري عمِ 
استخدام برىاهج 
 ٓةالجداول الحساب

7 13.7 8 15.7 14 27.5 8 15.7 14 27.5 2.73 1.387 
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2 

 

لدي القدري عمِ 
استخدام برىاهج 
 قواعد البٓاىات

2 3.9 6 11.8 8 15.7 9 17.6 26 51.0 2.00 1.233 

 1.036 2.99 الهتوسط واالىحراف الهعٓاري العام

بكمٓة التربٓة األساسٓة  دآرٓناإلالهوظفٓن دول السابق ٓتضح أن ٌىاك تبآن فْ اهتالك هن الج      
عمِ الرتبة األولِ هعالج الىصوص برىاهج ، حٓث حصمت الكفآات الهتعمقة بالهتعمقة باألوفٓس مكفآاتل

 ةىسبتبة الثاىٓة بالر عمِ  التقدٓهٓة برىاهج العروضب%( بٓىها جاءت الكفآات الهتعمقة 26.1بىسبة بمغت )
عمِ الرتبة  برىاهج الجداول الحسابٓةب، فْ حٓن حصمت الكفآات الهتعمقة %( 26.5بمغت ) هوافقات

برىاهج هتعمقة بل، وفْ الرتبة األخٓرة حمت الكفآات ا%(00.2سبة هوافقات هىخفضة بمغت )الثالثة وبى
  %(.  51.2)بمغت قواعد البٓاىات بأقل ىسبة هوافقات، حٓث 

ذي الىتائج         األساسْ هتعمق عهمٍم، والذٓن ٓكون ٓندآراإلالهوظفٓن عهل واقع هع  قد تكون هتفقةٌو
عداد  بةجة الىصوص، حٓث ٓىصب هعظم عهمٍم عمِ الكتالببرىاهج هعا  تقانإوالتْ تتطمب  ،التقآرروا 

م برىاهج العروض استخدا حٓاناألفْ بعض  هراألوقد ٓتطمب ، التعاهل هع برىاهج هعالجة الىصوص
استخداهٍها هن قبل الهوظفٓن  ول الحسابٓة وقواعد البٓاىات فٓقلالتقدٓهٓة، أها فٓها ٓتعمق ببرىاهج الجدا

 .، حٓث ٓىدر العهل فْ ضوئٍها، والهٍام الهتعمقة باستخداهٍها ٓىدر تواجدٌادآرٓناإل

وعمِ  ،براهج التْ ٓىتشر استخداهٍابال دآرٓناإلٓرب دوقد ٓكون السبب فْ ذلك اٌتهام القائهٓن عمِ ت
، وقد ٓكون السبب فْ ذلك هتعمقا بعدم اٌتهام الهوظفٓن باقْ البراهج ٌهالإهع  هعالج الىصوص رأسٍا
ر القدرات الهتعمقة  دآرٓناإل بٓة التْ تٍتم بتطٓو   .بشكل عام فٓسو باألباالشتراك فْ الدورات التدٓر

 نترنتباإل لكفايات المتعمقة ا -النتائج المتعمقة بالمحور الثاني :
ة والهتوسطات واالىحرافات الهعٓآرة لبىود هحور  (3جدول )   الهتعمقة باإلىترىت الكفآاتالتكرارات والىسب الهئٓو

 
غٓر هوافق  غٓر هوافق  هحآد هوافق هوافق بشدة

   بشدة

االىحراف  الهتوسط الىسبة التكرار الىسبة التكرار الىسبة التكرار الىسبة التكرار الىسبة التكرار  
 الهعٓاري 

لدي القدري عمِ فتح 
حسابات عمِ الىت هثال: 

(Hotmail ) 
38 74.5 6 11.8 4 7.8 2 3.9 1 2.0 4.53 .946 

لدي القدري عمِ استخدام 
 871. 4.63 2.0 1 2.0 1 7.8 4 7.8 4 80.4 41 هحركات البحث 
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لدي القدري عمِ استخدام 
( هثل Googleخدهات )

(Google Docs) 
23 45.1 8 15.7 5 9.8 6 11.8 9 17.6 3.59 1.577 

 0.935 4.25 الهتوسط واالىحراف الهعٓاري العام
 

تعد  ىترىتباإللمكفآات الهتعمقة  دآرٓناإلهن الجدول السابق ٓتضح أن درجة اهتالك الهوظفٓن       
 -32.2بٓن )  ىترىتباإلث الهتعمقة حٓث تراوحت ىسب الهوافقات عمِ اهتالك الكفآات الثال ،هرتفعة
بالقدرة عمِ استخدام هحركات البحث بىسبة هوافقات  % ( وجاء فْ الرتبة األولِ الكفآة الهتعمقة 22.0
وذلك بىسبة هوافقة  عمِ فتح حسابات عمِ الىت ةالقدر بالكفآة الهتعمقة %( ، تمِ ذلك  22.0بمغت )
قات عمِ الكفآات الهتعمقة باستخدام خدهات جوجل بىسبة فْ حٓن كاىت أقل الهواف (%23.6بمغت ) 

 %(.32.2هوافقات بمغت )

ذي الىتائج تعكس الواقع الذي        ، حٓث الحٓاة ساسٓاتأهن  كوسٓمة أساسٓةىترىت اإل ىستخدم فًٌٓو
ذ عهالاأل ىجازا  و لمتواصل  ساسٓةاألالوسٓمة  ىترىتاإلٓهثل  ا الهختمفة والحصول عمِ الهعموهات، ٌو

والهتهثمة فْ القدرة عمِ البحث عن الهعموهات، هن خالل هحركات  ساسٓةاألٓتطمب اهتالك الكفآات 
البحث الهختمفة، والتْ هن شاىٍا التوصٓل إلِ الهعموهات بأقل التكالٓف وبأقل وقت وجٍد ههكن، كذلك 

هل ولكن فْ جال العفإن اهتالك الكفآة لفتح الحسابات عمِ الىت ٓهثل ضرورة كبٓرة لٓس فقط فْ ه
ٓتٓح االشتراك فْ هواقع كثٓرة والحصول عمِ خدهات كثٓرة دون بذل  ىًأل ؛ هجال الحٓاة بشكل عام

ٓعد ضرورة  لذا ؛شتراك فْ شبكات التواصل الهختمفة، كذلك فإن وجود حسب عمِ الىت ٓساٌم لالهجٍود
جوجل عمِ الترتٓب ام خدهات استخد، أها حصول الكفآة الهتعمقة بهن ضرورات الحٓاة الهعاصرة

، وهن ثم تختمف التفضٓالت لهواقع ىترىتاإلشبكة تعدد خدهات البحث عمِ راجعًا إلِ  ٓكون فقداألخٓر، 
قد ال ٓبالون باهتالك كفآات تتعمق  دآرٓنواإل، فضال عن أن العاهة هن الهوظفٓن فراداألالبحث باختالف 
ىصبا فْ البحث عن الهعموهة بغض الىظر عن الهحرك اٌتهاهٍم األكبر ٓكون ه نألبهحرك بعٓىً 

استخدام  ساسٓاتأٍٓتم بتدٓربٍم عمِ  دآرٓناإلالهستخدم، كذلك فقد ٓكون اٌتهام براهج التدٓرب لمهوظفٓن 
             البحث ولٓس عمِ التركٓز عمِ هحرك بعٓىً.

 لتواصل االجتماعيالكفايات المتعمقة بشبكات ا -النتائج المتعمقة بالمحور الثالث :
ة والهتوسطات واالىحرافات الهعٓآرة لبىود هحور  (4جدول )   الكفآات الهتعمقة بشبكات التواصل االجتهاعٓةالتكرارات والىسب الهئٓو

     غٓر هوافق بشدة غٓر هوافق  هحآد هوافق هوافق بشدة  

 الهتوسط الىسبة التكرار ةالىسب التكرار الىسبة التكرار الىسبة التكرار الىسبة التكرار  
االىحراف 
 الهعٓاري 
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. ها درجة تهكىك هن 5
استخدام الشبكات 

 ة؟االجتهاعٓ
43 84.3 4 7.8 0 0 1 2.0 3 5.9 4.63 1.038 

. ها هدى استخداهك 0
لمشبكات االجتهاعًٓ فْ 
تواصمك هع االخٓرن 

 ؟عامبشكل 

34 66.7 8 15.7 4 7.8 1 2.0 4 7.8 4.31 1.208 

دى استخداهك . ها ه6
فْ  ةاالجتهاعٓلمشبكات 

  ةعهالك الوظٓفٓأداء أ
15 29.4 8 15.7 11 21.6 10 19.6 7 13.7 3.27 1.429 

    4.07 1.038 

تاتْ فْ  استخدام الشبكات االجتهاعًٓالتهكن هن بٓتضح هن الجدول السابق أن الكفآات الهتعمقة       
، فْ حٓن بمغت ىسبة الكفآات التْ ٓهتمكٍا الهوظفٓن فٓها (%00.5ترتٓب األول وبىسبة هرتفعة بمغت )ال

ْ %( 20.2) عمِ ىسبة بشكل عام خٓرنأهع التواصل لمشبكات االجتهاعًٓ فْ  ٍماستخداهبٓتعمق  ٌو
 عهالألداء اأفْ  ةاالجتهاعٓاستخدام لمشبكات ، أها فٓها ٓتعمق بالكفآات الهتعمقة بىسبة هرتفعة كذلك

 .وجاءت فْ الترتٓب األخٓر %(21.5ت )فقد بمع الوظٓفًٓ

عد          عمِ الترتٓب األول ةاالجتهاعٓالشبكات استخدام الكفآة الهتعمقة بالتهكن هن حصول ٓو
ا ال ،أهرًا هىطقٓا وبىسب هرتفعة وسٓمة خاصة فْ ظل االىتشار الواسع لمشبكات االجتهاعٓة، واعتباٌر

ا،  ، وهن ثملمتواصل وسٍولة االستخدام ولِاأل شبكات  فإنسٍولة التهكن هن استخداهٍا والتواصل عبٌر
هن قبل  تقاىٍاإلٍا ٓؤدي إلِ  ةالههارسوهن ثم فإن  ،التواصل االجتهاعْ أصبحت جزء هن حٓاتىا الٓوهٓة
والتواصل بٓن عدد كبٓر  عهالاألكثٓر هن  ىجازإ الجهٓع، وخاصة الهوظفٓن لها لٍا هن دور كبٓر فْ

 .فْ توقٓت واحد

 فْ التواصل هع أخٓرن بشكل عام ةشبكات االجتهاعٓالأها حصول الكفآة الهتعمقة باستخدام       
خاصة فْ  خٓرنأالطٓرقة السٍمة لمتواصل هع  ىٍاألفٓعد أهرا هىطقٓا، وذلك  عمِ ىسب هوافقات هرتفعة

م أفراد الهجتهع فْ ، واشتراك هعظهن قبل الجهٓع ظل تعدد الشبكات االجتهاعٓة وسٍولة االستخدام لٍا
ات واتصال صوتْواستق رسالا  و ٌذي الخدهات، فضال عن اتاحتٍا فرص التواصل هن  ، بال رسائل وفٓدٌٓو

   التواصل التقمٓدٓة. سالٓبأجاذبٓة هن  كثرأهها ٓجعمٍا 

عمِ الترتٓب  ةعهال الوظٓفٓألا داءأفْ  ةلشبكات االجتهاعٓااستخدام ب وحصول الكفآة الهتعمقة      
 سالٓباألها زال قائها عمِ  دارياإلفقد ٓكون راجعًا إلِ أن العهل  ،بىسب هىخفضة ىسبٓااألخٓر 
ٓكون فْ حدود ضٓقة  لالهباشر، وهن ثم فإن استخدام شبكات التواص والتْ تتطمب التواصل ،التقمٓدٓة

ا هن ٓد اإلدآرة كتحد عهالاألهثل تحدٓد الهطموب القٓام بً أو الحصول عمِ البٓاىات، أو  الهوعٓد وغٌٓر
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، وهن ثم فإن دآرةاإل عهالاألاألعهال التْ ال تكون همزهة الستخدام شبكات التواصل االجتهاعْ فْ 
ا فْ هجال العهل.هىظوهة العهل     ٌْ التْ تحدد هدى استخدام الشبكات االجتهاعٓة هن غٌٓر

 
درجة امتالك هل توجد فروق في السؤال الثاني والذي ينص عمى "  عنالنتائج المتعمقة باإلجابة 

في ضوء متغير  كمية التربية األساسية بدولة الكويتب دارييناإلالموظفين التكنولوجية لدى الكفايات 
 الجنس؟

اختبار )ت( لمفروق بٓن الهتوسطات والجدول التالْ ٓوضح ٌذا السؤال تم استخدام  إجابة عنلمتعرف 
 -ذلك :

 

 

 

 
 (  1جدول ) 

 لمفروق بٓن الهتوسطات تبعا لهتغٓر الجىسىتائج اختبار ت 

 الجىس
 

 ن
 

 الهتوسط
 

االىحراف 
 الهعٓاري

 

 قٓهة ت
 

درجات 
 الحٓرة 

 

 الداللة 
 

 وفٓساألهجهوعة براهج 
- 1.021 2.53 15 ذكر 

2.102 
49 0.04 

 0.994 3.18 36 أىثِ 

شبكة الهعموهات العالهٓة 
 (ىترىتاإل)

- 1.188 4.04 15 ذكر 
1.005 49 0.32 

 0.813 4.33 36 أىثِ 

 الشبكات االجتهاعٓة 
- 1.336 3.64 15 ذكر 

1.951 
49 0.06 

 0.845 4.25 36 أىثِ 

 : ٓمْ هادول السابق جٓتضح هن ال

فٓها ٓتعمق باالكفآات الهتعمقة باستخدام  ىاثواإلبٓن الذكور  حصائٓةإتوجد فروق ذات داللة  -
ذي القٓهة تعد دالة 2.102-حٓث كاىت قٓهة ت ) ،ىاثاإللصالح  وفٓساألبراهج   . حصائٓاً إ( ٌو
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شبكة الهعموهات فٓها ٓتعمق بكفآات )  ىاثواإلبٓن الذكور  حصائٓةإال توجد فروق ذات داللة  -
-،  (1.005-لٍاتٓن الكفآتٓن حٓث كاىت قٓهة ت  (الشبكات االجتهاعٓة  – ىترىتالعالهٓة )اإل

ذي القٓهة تعد 1.951  . حصائٓاً إدالة  غٓر( ٌو

هكن تفسٓر الىتائج        بالكفآات الهرتبطة ببراهج فٓها ٓتعمق  ىاثاإلالهتعمقة بوجود فروق لصالح ٓو
ٓجدن الفىون الهتعمقة  هن الذكور، كذلك فٍن دارياإلمعهل توجٍا ل كثرأٌن  ىاثاإلإلِ أن  وفٓساأل

مة بعكس الذكور والذٓن  الكهبٓوتر ةجٍز أتتطمب هىٍن التواجد عمِ  ْوالت ،بالطباعة والكتابة لفترات طٓو
شاشات  هامأوال ٓكون لدٍٓم الرغبة فْ التواجد بشكل كبٓر  دآرةعهال اإلاألٓبعدون بشكل كبٓر عن 

 .وفساألالهطموبة هن خالل براهج  عهالاأل ىجازإل الكهبٓوتر

ذي الىتائج تتفق هع ىتائج دراسة        عمِ وجود فروق فٓها ٓتعمق  كدتأوالتْ  (0250بىْ دوهْ )ٌو
 .ىاثاألبالكفآات التكىولوجٓة لصالح 

 التواصلفْ الكفآات الهتعمقة بشبكات  ىاثواألبٓن الذكور أها فٓها ٓتعمق بعدم وجود فروق       
ٓعد هن  ىترىتواإلاستخدام شبكات التواصل  نأٓكون راجعا إلِ  ، فقدواستخدام شبكة اإلىترىتاالجتهاعْ 

تسٍل  ىٍاأل، ىظرا دآرٓناإلوغٓر  دآرٓناإللتْ ال ٓهكن االستغىاء عىٍا لىسب كبٓرة هن العاهمٓن ا هوراأل
، وهن ثم فهن قٓام باعهال كثٓرة فْ هدد قمٓمةلهتعددة وتوفر الوقت والجٍد وا طرافأهن التواصل هع 

بالعهل ولكىٍا هرتبطة  غٓر هرتبطة فقط ىٍاأو ٓوجد فروق فٓها ٓتعمق بٍذي الكفآات خاصة  الأالهىطقْ 
 .بكافة هىاحْ الحٓاة

ذي الىتائج تتفق هع ىتائج دراسات كل هن        ،(2013الطاهر ومصطفى )، Hou (2004) هوي ٌو
فٓها  ىاثواإلعمِ عدم وجود فروق بٓن الذكور  كدتأوالتْ  ٓوسف )د.ت(، (0256) الهعهري والهسروري

 .ٓتعمق بالكفآات التكىولوجٓة
 التوصيات :

 : ٓهكن اقتراح عدد هن التوصٓات وأٌهٍا إلٍٓافْ ضوء الىتائج التْ تم التوصل 

بطٓرقة  األساسٓةبكمٓة التربٓة اإلدآرٓن ضرورة تقٓٓم الكفآات التكىولوجٓة لدى الهوظفٓن  -5
 هوضوعٓة .

بٓة  اإلدآرٓنضرورة تحسٓن الكفآات التكىولوجٓة لدى الهوظفٓن  -0 هن خالل براهج ودورات تدٓر
 خصصة .هت

بٓة لمهوظفٓن  أنضرورة  -6 عمْ توظٓف تطبٓقات تكىولوجٓا  اإلدآرٓنتشهل البراهج والدورات التدٓر
 . اإلداريالهعموهات واالتصاالت فْ العهل 
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ة  -2 د الهؤسسات التربٓو  التْ تساعد عمْ استخدام التقىٓة التربوٓة . باإلهكاىٓاتتذٓو

 . اإلداري ل ضرورة توظٓف شبكات التواصل االجتهاعْ فْ العه -1

التعمٓهات وتقآرر  إلرسال اإلداري( فْ العهل  لكتروىْاإل) البٓرد  ىترىتاإلتوظٓف خدهات  -3
 هكان . أيوقت والْ  أي الطالب والدارسٓن فْ  إلْوالتعمٓهٓة  اإلدآرةالهتابعة والهستجدات 

بٓن  واألخبارلهعموهات ا أٌملتداول  األساسٓةكمٓة التربٓة إدارات  ضرورة إىشاء قوائم بٓردٓة لكل  -2
 زهالء التخصص الواحد .
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