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املحاور الرئيسية
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تعريف مجال تكنولوجيا التعليم

(:1994)تعريف الجمعية األمريكية لوسائل االتصال وتكنولوجيا التربية 

رتها وتقويمها النظرية والتطبيق في تصميم العمليات واملصادر وتطويرها واستخدامها وادا
(.1998الصالح، )من أجل التعلم 



عناصر مجال تكنولوجيا التعليم
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مالبحث العلمي في مجال تكنولوجيا التعلي

عرفة العلمية النشاط العلمي املنظم للكشف عن الحقائق املرتبطة بالعمليات املتعددة ملصادر امل»

اتجاهات وعالقتها بعناصر املجال ومكوناته، ووصف هذه الحقائق وتفسيرها، وضبطها والتوقع ب

(.9.، ص2005عبد الحميد، )« الحركة فيها



مالبحث العلمي في مجال تكنولوجيا التعلي

النظرية 

والتطبيق

:التطوير

.تقنيات المواد السمعية-

.تقنيات المواد البصرية-

.اسبالتقنيات المعتمدة على الح-

.التقنيات المدمجة-

:التصميم

.تصميم األنظمة التعليمية-

.ةتصميم الرسائل التعليمي-

.تصميم اإلستراتيجيات-

.خصائص المتعلم-
:التقويم

.تحليل االحتياجات-

.القياس المحكي المرجعي-

.التقويم التكويني-

.التقويم اإلجمالي-

:اإلستخدام

.  الوسائل والتقنيات-

.نشر اإلبتكارات-

.البنية القائمة-

.السياسات واألنظمة-

:اإلدارة

.إدارة المشاريع-

.إدراة المصادر-

.إدارة نظم نقل الرسالة-

.إدراة المعلومات-



يمفي مجال تكنولوجيا التعلالتصميم أبحاث 

 املعرفي تستند بحوث  االستخدام على النظرية العامة للنظم ونظريات علم النفس السلوكي و

.تصميم الفنيونظريات التعلم والتصميم التعليمي ونظريات املنهج ونظريات االتصال ونظريات ال

اقع وتصميم مواصفات الحل العالجي لها .تهتم بدراسة املشاكل في أرض الو

صميم أساليب من أمثلتها أبحاث تصميم الرسائل وتصميم التعليم وتصميم الوسائل التعليمية وت

.العرض والتقديم



يمفي مجال تكنولوجيا التعلالتطوير أبحاث 

 التعلم إضافة إلى النظريات السابقة تستند أبحاث التطوير على نظريات معالجة املعلومات و

.نالتفاعلي، وتستند إلى مبادئ نظريات االتصال ومعاجلة املعلومات وخصائص املتعلمي

تهدف إلى تطوير األنظمة ومصادر التعلم والتعليم.

من أمثلتها أبحاث تطوير وسائل اإلعالم والوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية.



ليمفي مجال تكنولوجيا التعاالستخدام أبحاث 

 داءتستند إلى نظريات علم النفس املعرفي ونظريات التبني واالختيار وتكنولوجيا األ.

تهدف إلى دراسة استخدام مصادر التعلم والتعليم واتجاهات الجمهور املستهدف نحوها.

 ر املستهدفكذلك تهدف إلى اختبار مدى قبول ورفض وتبني املستحدثات التقنية من قبل الجمهو.

مية مختلفةمن أمثلتها أبحاث اختبار فاعلية استخدام التقنيات الحديثة في بيئات وانماط تعلي.



مجال تكنولوجيا التعليمفي اإلدارة أبحاث 

اقتصادا .تهاتستند إلى نظريات الخاصة باإلدارة العامة وإدارة العمال واملشروعات واإلنتاج و

تهدف إلى خدمة إدارة املصادر التعليمية وتوظيفها لتحقيق التعليم والتعلم الفعال.

دارة نقل من أمثلتها بحوث إدارة املكتبات ومراكز مصادر التعلم ومراكز التطوير التكنولوجي وا

.الرسالة التعليمية ونشرها وإدارة الشبكات في أنظمة التعلم عن بعد



مفي مجال تكنولوجيا التعليالتقويم أبحاث 

نظريات القياس.

تهدف إلى تقدير وتقويم املهام واألداء واملنتجات لخدمة أهداف التعليم و التعلم.

 من أمثلتها بحوث تقدير الحاجاتNeeds Assessment وبحوث تقويم املنتج وتطوير اساليب ،

.التقويم املختلفة وأدواته



والتحول الرقمي2030رؤية اململكة 

.2030التحول الرقمي هو أحد ركائز رؤية املمكلة •

التحول الرقمي يعني تحسين جودة األنظمة املهنية •

.واملجتمعية وليس فقط استخدام التقنيات بحد ذاتها

 NDU_KSA@: وحدة التحول الرقمي



مشاريع التحول الرقمي في التعليم

.الكادر البشري •

(.الكتب املدرسية ومصادر التعلم)املحتوى التعليمي •

.وسائل وتقنيات التعليم•

(.املدارس االفتراضية والفصول الذكية)البيئة التعليمية •

.عملية إدارة العملية التعليمية•

.االختبارات الرقمية ونتائج الطالب•

.أساليب التواصل مع أولياء األمور  وأفراد املنظومة التعليمية•
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تقنيات التحول الرقمي

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation: المنصة الوطنية الموحدة 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation
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https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation
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