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 العنزي عوض فهد /د
 تكنولوجيا تخصص التربية فى الفلسفة دكتوراه

 التعليم

 المستخلص:

 العملية فى منها االستفادة يمكن وكيف التكنولوجية المستحدثات هميةأ  توضيح الى الدراسة هدفت
 الوصفى المنهج الدراسة واستخدمت الكويت، بدولة الفروانية بمحافظة الثانوية المرحلة لمعلمى التعليمية
 عناصر ان الى وتوصلت الثانوية مرحلةال بمدارس العاملين المعلمين من عينة على تطبيقها وتم التحليلي،
 مستحدثات مجال فى تحدثت التى الهائلة الثورة ظل فى التحديات من العديد تواجه التعليمية المنظومة

 فى جديد هو ما وكل المطورة واالتصاالت المعلومات تقنيات هى التكنولوجية المستحدثات وأن التكنولوجيا،
 التعليمية األهداف لتحقيق منها االستفادة يمكن والتى التقنية التدريس اليبوأس والتطبيقات والوسائل األجهزة
 مدروسة، وخطوات أسس وفق تتم ان البد التعليمية العملية فى التكنولوجية المستحدثات أن وفاعلية، بكفاءة
 كذلك التعليمية، العملية مكونات من مكون  بكل بدمجها وتنتهى المستحدثات، هذه بأهمية بالوعى تبدأ

 وبيئات تقنية تطبيقات تعليمية، استراتيجيات مستخدمة، )أجهزة الى تصنيفها يمكن التكنولوجية المستحدثات
 -الباركود -االيباد التعليميةك) العملية فى التكنولوجية المستحدثات توظيف وأن وافتراضية( صفية تعلم

 ايجابي. بشكل الطالب على تؤثر التى والمزايا الفوائد من العديد له .....( التعليميى، الروبوت
Abstract: 

The study aimed to clarify the importance of technological innovations and 

how they can be used in the educational process for secondary school teachers in 

Farwaniya Governorate, Kuwait. The tremendous revolution that took place in the 

field of technology innovations, And that technological innovations are developed 

information and communication technologies and everything new in devices, 

means, applications and technical teaching methods that can be used to achieve 

educational goals efficiently and effectively, that technological innovations in the 

educational process must be carried out according to the foundations and deliberate 

steps, starting with awareness of the importance of these innovations, and ending 

By being integrated into every component of the educational process, technological 

innovations can also be classified into((Used devices, educational strategies, 

technical applications and classroom and virtual learning environments) and that 

employing technological innovations in your educational process (iPad - barcode - 

educational robot, .....) has many benefits and advantages that affect the student 

positively.  

 للبحث العام االطار االول الفصل

  المقدمة:
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 ومي ال شهاينعا التي الهائلة ةيالتكنولوج والتطورات راتيالتغ من ريبكث زيتمي الحالي العصر إن
 له ا ب ل , ةي فيالوظ ,وممارس ته اإلنس ان خدم ة عل ي ته ايأهم تقتص ر ل م بيوأس ال بوس ائل جاءت والتي
 ألخ   ر رتهيومس   ا ومهارات   ه ات   هيوكفا قدرات   ه مس   تو   رف    و  ، ومعارف   ه معلومات   ه ادةي   ز  ف   ي فع   ال دور

 . ايوالتكنولوج العلم تطورات
 وتس   هيل   تيس  ير   التكنولوجي  ا اس  تطاعت والس  كانية، والمعلوماتي  ة المعرفي  ة الث  ورة انفج  ار وم    
 الحي اة، مج االت ك ل ف ي والمتعلم ين والمعلم ين الب احثين يد  بين والمعلومات المعرفة على الحصول

 ،بالع   الم أم   ة أل  واالزده   ار التق   دم لص   ندو   ال   ذهبي المفت   ا  ه   و والمعلوم   ات المعرف   ة ام   ت ك ألن
 والت ي التعليم ي، المج ال ف ي التكنولوجي ة المستحدثات من العديد ظهور في الهائلة الثورة هذه وتمثلت
 ف ي منه ا فادةاالس ت وط ر   حقيقته ا لبيان وذلك والمعلمين، التربويين قبل من االهتمام محور أصبحت
 ض  رورة إل  ى دع  ت الت  ي والدراس  ات البح  و  م  ن العدي  د ظه  رت المنطل  ق ه  ذا وم  ن ،التعليمي  ة العملي  ة

 وعوام   ل عدي   دة مزاي  ا م   ن له   ا لم  ا التعليمي   ة، العملي  ة ف   ي التكنولوجي   ة للمس  تحدثات الفع   ال التوظي  ف
 عل ى تعم ل إنها بل فقط ينالمعلم على مقتصرة ليست التكنولوجية المستحدثات مزايا أن كما إيجابية،
 زاد ل ذا ،واإلب دا  التفكي ر مه ارة تحس ين عل ى وتس اعدهم الط    لدى المشك ت حل مهارات تحسين
 (3102 زهدى، ) .نيالمتعلم أعداد ادةيز  لمقابلة ميالتعل ايبتكنولوج االهتمام
 مه     ايلمفاه حايوتوض      ميالتعل      اي     تكنولوج ةي     أهم دي     ولتأك وتس     ارعها، المعرف     ة ادةي     لز  ونظ     را 
 ،ةي التعلم ةي ميالتعل ةي العمل ريتط و  ف ي البالغ ودورها المستحدثة لوسائلها انايوب بها المرتبطة ميوالمفاه

، فف ي الرقم ي. العص ر أو التكنول وجي العص ر عليه يطلق الذ  هذا عصرنا فيف  التعل يم   ك ان الس ابق،
 من السمعي التعلم إلى تطور ثم التوضيحية، والرسوم الصور طريق عن البصر   التعلم على يقتصر
 زالت وما كانت التي BBC البريطانية اإلذاعة هيئة مثل: العالمية اإلذاعات تطور م  المذيا  خ ل
 وم   الفقيرة. الدول لدى والبيئية الصحية التوعية نشر على عملت حيث وتوعوية، تعليمية برامج تقدم

 الس   معي ب   التعلم التربوي   ون  س   ماه م   ا وه   ذا وحداث   ة رايس    أكث   ر   التعل   يم   أص   بح والفي   ديو التلف   از ظه   ور
 ال  دور له  ا ك  ان والت  ي عظيم  ة اس  تفادة الحاس  و  أجه  زة تط  ور م  ن التعل  يم اس  تفاد ث  م وم  ن البص  ر ،
 مفه وم إب راز إل ى وص والا  التكنولوجي ة األمي ة مح و ومحاول ة والتعل يم ال تعلم عمليت ي تحس ين ف ي البارز

 التعل يم مج ال ف ي و عام ةا  عدي دة ممي زات م ن ل ه لم ا األخي رين ق دينالع في صيته ذا  الذ  اإلنترنت
 ،وتطبيقات   ه Google غوغ   ل البح   ث مح   رك ، E-Mail اإللكترون   ي البري   د تطبيقات   ه: وم   ن خاص   ةا،
 ف ي الحديث ة التكنولوجي ات توظي ف جاه داا  ويح اول بعصره، عصر كل يواكب التعليم أن الواضح فمن

 (3102 ، )عطاوالمتعلم المعلم مصلحة في تصب فوائد نم لها لما التعليمية العملية
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 العملي ة ف ى التعل يم تكنولوجي ا مس تحدثات استخدام واق  على سنتعرف البحث هذا خ ل ومن 
 الكويت. بدولة الفروانية محافظة فى الثانوية المرحلة بمدارس التعلمية التعليمية

  البحث: مشكلة

 بتوظي   ف المتعلق   ة الس   ابقة الدراس   ات نم    العدي   د مراجع   ة لخ     نم    ةالدراس    كلةمش    ب   رزت 
 س  امية ) ودراس  ة (،3131الش  اعر، من  ال ) كدراس  ة التعليمي  ة العملي  ة ف  ى التكنوزلوجي  ة تحدثاتس  الم

 المس  تحدثات توظي  ف ض  رورة ال  ى دع  ت والت  ى (3102 اس  ماعيل، )الش  في  ودراس  ة (3102 احم  د،
 باس    تخدام الت    دريس مه    ارات ف    ى انخف    ا  باح    ثال الح      وق    د التعليمي    ة، العملي    ة ف    ى التكنولوجي    ة
 تقدم  ه وم ا ةي ميالتعل الوس ائل اس  تخدام أنو  الثانوي ة المرحل ة معلم ى قب  ل م ن التكنولوجي ة المس تحدثات

 الثانوي  ة المرحل  ة م  دارس معلم  ى قب  ل م  ن ج  داا  لي  قل وجودت  ه وال  تعلم ميالتعل   ةي  عمل ف  ي مه  م دور م  ن
 .ميالتعل ايتكنولوج مجال في مضطرد لوجيتكنو  تقدم ظل في , الفروانية بمحافظة
 :يلي فيما للدراسة الرئيس السؤال ويحدد

 م دارس ف ى ةي التعلم ةي ميالتعل ةي العمل ف ي ومس تحدثاتها ميالتعل  ايتكنولوج تلعبه الذ  الدور ما
 الفروانية؟ بمحافظة الثانوية المرحلة

 االتية: االسئلة منه ويتفرع 
  ؟ ةيالتعلم ةيميالتعل ةيالعمل في ةيميالتعل وسائلال به تقوم الذ  الدور ما -أ
  ؟ المستحدثة ةيميالتعل الوسائل استخدام عند ةيميالتعل ةيالعمل نجا  مد  ما - 
  ؟ ةيميالتعل لةيالوس ارياخت عند هايعل عتمدي التي األسس هي ما -ج
 المستحدثة؟ ةيميالتعل الوسائل بها تتصف التي زاتيالمم هي ما -د
  البحث: أهمية

 ةي  ميالتعل الوس  ائل خ   ل م  ن ميالتعل   اي  تكنولوج لدراس  ة تتع  ر  كونه  ا م  ن الدراس  ة ةي  أهم تنب   
 والمجتم     نيوالمبح   وث نيللب   احث ته   ايوأهم ةي   التعلم ةي   ميالتعل ةي   العمل ف   ي الفاع   ل ودوره   ا المس   تحدثة
 وهى: االهداف من مجموعة لتحقيق الدراسة هذه سعت لذا التربو ،

 . ومستحدثاتها ميالتعل ايبتكنولوج فيالتعر  - 0
 . والتعلم ميالتعل اتيونظر  باالتصال فيالتعر  - 3
 .ةيالتعلم ةيميالتعل ةيالعمل في ةيميالتعل الوسائل استخدام ةيأهم إبراز و ديتأك - 2
 اتص    ال لةيكوس    ةي   التعلم الوس    ائل م   ن القص   وى  االس   تفادة ةي    فيلك ةي   العلم األس   س ض   ا يإ - 4

 . تعلمو  ميتعل لةيووس
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  البحث: أهداف

 لمعلم  ى ال  تعلم التعل  يم عملي  ة ف  ى التكنولوجي  ة المس  تحدثات م  ن االس  تفادة أوج  ه عل  ى التع  رف -0
 الكويت. بدولة الفروانية بمحافظة الثانوية المرحلة

 وال تعلم التعل يم عملي ة ف ى التكنولوجي ة المس تحدثات اس تخدام من تحول قد التى المعوقات على الوقوف -3
 الكويت. بدولة الفروانية بمحافظة الثانوية المرحلة ىمعلم قبل من

 عملية فى التكنولوجية المستحدثات من االستفادة زيادى الى تؤدى أن يمكن التى االليات على التعرف -2
 الكويت. بدولة الفروانية بمحافظة الثانوية المرحلة معلمى قبل من والتعلم التعليم

 :البحث محددات

 3102/3102 االول الدراسي الفصل في التطبيق مت :الزمانية الحدود -١

 الفرواني ة محافظ ة ف ي الثانوي ة المرحل ة معلم ي على البحث تطبيق في تتمثل :المكانية الحدود -3
 الكويت بدولة

 بدول  ة الفرواني  ة محافظ  ة ف  ي الثانوي  ة المرحل  ة معلم  ي م  ن عين  ة عل  ى تتمث  ل :البشددرية الحدددود-3
 الكويت

 التعل يم عملي ة ف ى التكنولوجي ة المس تحدثات واق   على التعرف في تتمثل :الموضوعية الحدود -٤
 الكويت بدولة الفروانية بمحافظة الثانوية المرحلة معلمى قبل من والتعلم

 الدراسة: منهج

 دور حيوتوض     لوص    ف ل    ييالتحل الوص    في الم    نهج باتخ    اذ الدراس    ة ه    ذه ف    ي الباح    ث ق    ام 
 .ةيالتعلم ةيميالتعل ةيلعملا في ومستحدثاتها ميالتعل ايتكنولوج

 السابقة والدراسات النظري االطار: الثاني الفصل

 التعليم: تكنولوجيا مستحدثات مفهوم اوال:
 التعليم، بمجال المرتبطة التكنولوجية المستحدثات في هائلة طفرة الماضية السنوات شهدت 

 المستحدثات، بهذه الدول من دالعدي في مستوياتها اختالف على التعليم منظومة عناصر تأثرت وقد
 عن للتعبير مناسبة غير Teacher مدرس / معلم كلمة وأصبحت واضحة بصورة المعلم دور فتغير
 على المعلم مهام لوصف Facilitator مسهل كلمة الحديثة األدبيات في وظهرت الجديدة، مهامه
 Learning Environment التعلم بيئة يصمم فهو لطالبه، التعلم عملية يسهل الذى أنه أساس

 ويرشدهم تقدمهم ويتاب  التعليمية، المواد من يناسبهم ما لهم ويصف طالبه مستويات ويشخص
 (0202اليامي، )نسرين .المنشودة هدافألا تتحقق حتى ويوجههم
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 فلم التعليم، مجال في وتوظيفها التكنولوجية المستحدثات لظهور نتيجة المعلم دور تغير كما 
 موقف أثناء نشطا يكون  أن ذلك استلزم وقد عدة مسؤولية عاتقه على ألقيت حيث سلبيا ملقيا يعد

 على ط به ويساعد معها ويتفاعل المطبوعة وغير عةالمطبو  المواد م  بنفسه ويتعامل يبحث التعلم،
 شملو  التكنولوجية، المستحدثات بظهور التعليمية أيضاا  سيةدراال المناهج تأثرت ولقد ،معها التعامل
 ولقد تقويمها، وأساليب وتقديمها عرضها وطر   وأنشطتها ومحتواها المناهج هذه أهداف التأثير
 نفجاراال عصر في وتحصيلها المعرفة حب وغرس الذاتي التعلم مهارات الطالب إكسا  أصبح
 اقفالمو  فردية حول التعليمية الممارسات وتمركزت الدراسي، للمنهج الرئيسية االهداف من المعرفي
 التعليمية والبدائل الخيارات زيادة م  التعلم مواقف في للطالب المعطاة الحرية درجة وزادت التعليمية،
 من الثاني النصف في نسانيةاال والخبرات المعارف في الكبير التطور أثمر لقدو  ،أمامه المتاحة
 المستحدثات أهمها ومن تالالمجا جمي  في والمستحدثات المظاهر من العديد في الماضي القرن 

 غير تالالمجا في مراأل بداية في المستحدثات هذه واستخدام وتوظيف إنتاج تم ولقد التكنولوجية،
 في واستخدمت المستحدثات لهذه تطوي  حد  ثم ..وغيرها والطبي الصناعي كالمجال التربوية
 (3104 ، وتسحت ايمان ). عليمالت تكنولوجيا مستحدثات عليها وأطلق التعليمي، المجال

   :التعليم تكنولوجيا مستحدثات تعريف أواًل" 
 التي الحديثة التفاعلية التعليمية والتكنولوجيا ساليبألوا والنظم النماذج مجموعة بأنها تعرف 
 تستخدم والتي تصالالوا المعلومات تقنيات مثل مختلفة علوم من التعليم تكنولوجيا منها استفادت
 التفاعلية، مبادئ من تحققه بما وفاعلية بكفاءة أهدافها لتحقيق لتعليميةا العملية وتحديث لتطوير

 التعليم المفرد، التعليم المتنقل، التعلم لكتروني،إلا التعلم) مثل والتفريد، ثراءإلوا والتكاملية،
 التعليمي، الحاسو  لكتروني،اإل المقرر الفائقة، الوسائط التفاعلية، المتعددة الوسائل فتراضي،إلا

 (.(Thornton, C,2016 التفاعلي...إلخ الفيديو
 على القدرة أ  ستخدام،اإل على القدرة بأنها: التعليم تكنولوجيا مستحدثات تعرف كما 
 تتعلق والتي الطلبة بها يقوم التي الفعاليات وجمي  التعليمية العمليات جمي  في نترنتإلا استخدام
 . بها يمرون  التي والحقائق والنظريات والمعلومات بالمعارف
 التقنية واستخدام العام التعليم لخدمة الحديثة التقنية إمكانيات استخدام بأنها عرفت وقد 
 أو نظرية كانت سواء العام التعليم في المختلفة المواد لتدريس التعليمية العملية في تعليمي كمساعد
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 يحقق وبما والمحاكاة التمرينو  الممارسة  لخ من أو الحديثة التقنية استخدام  لخ من عملية
 (3102 محجو ، )بدر .بالتعليم المواد هذه أهداف
 مستحدثات مهارات ستخدامال والتنفيذ والتصميم التخطيط بأنها: إجرائيا الباحث يعرفهاو  
 وبشكل التعليمي الموقف من المناسب الوقت وفى إليها التعليمية الحاجة حسب التعليم تكنولوجيا
 بهدف فعاالا  استخداماا  مدروسة نظامية خطة حسب خرى ألا التعلم مصادر انوا  م  لومتفاع متكامل
 .والتعلم التعليم تحسين

 التعليم كنولوجيات مستحدثات خصائص ثانًيا: 
 فهد ) :التالية النقاط في التعليم كنولوجيات مستحدثات خصائص بعض تحديد يمكن 
 (3131 السبيعي،

   :والتشاركية التفاعلية -١
 محتوياتها، م  المتبادل بالتفاعل للمتعلم تسمح تعليمية بيئة التعليم كنولوجيات مستحدثات وفرت
 البدائل من ليختار البرنامج من المختلفة جزاءألا بين والتنقل الجهاز م  التحاور المتعلم فيستطي 
 مهارات اكتسا  على المتعلم يساعد وهذا واستعداداته، قدراته يناسب ما التعلم موقف في المتاحة
 ومشاري  خبرات في التشارك على المتعلم تساعد كما تعلمها، فرصة له تتا  ال دق متعددة وخبرات
 دول من يكونوا وقد المدرسة، حدود وخارج بل فقط، الفصل داخل من ليس  ءزم م  كثيرة تعليمية
 .وفكرية ودينية واجتماعية وثقافية علمية استفادة فتحد  أخرى،
 :ريدالتف -0

 ما تعلم له توفر حيث تعليمه، لتفريد للمتعلم كافية فرصاا  التعليم تكنولوجيا مستحدثات توفر 
 الوحدة اختيار يمكنه حيث الذاتي، دون  يحتاجها التي والكمية مكاناته خطوة وفق شاء متى يشاء
 التعليم جياكنولو ت مستحدثات توفرها التي الخاصية وهذه ، مناسبة راهاوي تعلمها في يرغب التي
 التغلب في يفيد مما الذاتي، وخطوهم المتعلمين قدرات يناسب بما التعليمية المواقف تفريد في تساعد
 .بينهم الفردية الفرو   مشكلة على

 :تقاناال -3
 فى ليةوالفاع والكفاءة والجودة تقاناإل من عال مستوى  التعليم كنولوجيات مستحدثات توفر 

 .التعليمي المحتوى  إتقان على المتعلم بدورها تساعد التي ليميةالتع ادالمو  نتاجوا ميمتص
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 :المنظومية-٤
 منظومي إطار في العناصر من مجموعة تقديم إمكانية التعليم كنولوجيات مستحدثات تتيح 
 الشهر ، محمد ) .المنشودة هدافاأل لتحقيق ومخرجات وعمليات مدخالت من يشمله بما متكامل
3102) 

 )عدديةالت( التنوع -5

 المعلومات ومصادر البدائل من بالعديد التعليمية المواقف التعليم تكنولوجيا مستحدثات تثر   
 بحب التعلم عملية إتمام إلى تدفعه للمتعلم مثيرات تمثل والتي المتنوعة التعليمية والخبرات والتعلم

 أساليب تعدد وأنماطه، وأساليبه التعلم أماكن تعدد التعليمية؛ والخيارات البدائل هذه أهم ومن ودافعية،
 .وأهدافها التعليمية نشطةاأل وتعدد ومستوياته، المحتوى  أشكال تعدد ومواعيده، التقويم

 الكونية -2
 مصادر على نفتا إلا فرص مستخدميها أمام كنولوجيةالت المستحدثات بعض تتيح 
 ما على للحصول نترنتاإلب يتصل أن للمستخدم يمكن حيث العالم، أنحاء جمي  في المعلومات
 وتعددت للمعلومات، السريعة الطر   ناأل وانتشرت العلوم، تاالمج كافة في معلومات من يحتاجه

 قماراأل مثل ومباشر سري  بشكل المعلومات على الحصول تيسر التي التقنية المستحدثات
 .الهاتفية الخطوط نترنت،اإل الصناعية،

 :لتوفيرا -2
 التعلم، في المتعلم يستغرقه الذ  والوقت الجهد التعليم تكنولوجيا تمستحدثا استخدام يقلل 

 .الساعات من محدود عدد في دراستها مكانإلبا أصبح أيام عدة في المتعلم يدرسها التي فالمعلومات
 التعليم كنولوجيات مستحدثات استخدام مبررات ثانًيا:
 ((Jun, X.,Mengying, L.,&Preben, H,2020 :والتربوية السلوكية العلوم تطور -١ 

 الماضية، ثة الث العقود  لخ والتربوية السلوكية العلوم مجال في معرفياا  راا انفجا حد  لقد 
 التعليم علم منها: الجديدة التربوية العلوم بعض لظهور مهدت التي النظريات من عدد برز عندما

Instruction Of Science التعليمي التصميم ،وعلم Design Instructional من وغيرها 
 العملية لتطوير واستثمارها المعرفة هذه توظيف كيفية في والتفكير البحث إلى يدعو مما العلوم،
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 مستحدثات توظيف  لخ من يتحقق قد ما وهو الكيفي، مستواها ورف  عناصرها، بكافة التعليمية
 .التعليم تقنيات
   :الفكري  لجانبوا المادي الجانب في الحديثة التقنيات تطور -0

 ورف  لتحديثها التعليمية، المنظومة في التطور هذا من تفادةاإلس ضرورة إلى ذلك أدى 
 .مدروسة علمية أسس على التعليمية العملية في الحاسو  إدخال  لخ من وفاعليتها كفاءتها
   والتعلم: التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات استخدام مميزات رابًعا:
 .(Thornton, C. ,2016) (3102 الشهر ، محمد ) :التكنولوجية المستحدثات مميزات مأه من
 الدراس  ة قاع  ة ح  واجز تحك  م االتج  اه ثنائي  ة اتص  ال بيئ  ة وت  وفير الواقعي  ة، الحي  اة بيئ  ات محاك  اة -0

  .المتعلم وبيئة بالعالم وتربطها
 تف  اعلي ال  تعلم وجع  ل ال  ذاتي لمال  تع مه  ارات وتنمي  ة ال  ذات، عل  ى عتم  اداال م  ن الم  تعلم تمك  ين -3

  .أثره بقاء على والتأكيد
 تيجياتاواس تر  أس اليب ف ي تن و  طري ق ع ن ال،الفع  للتعل يم تطل بكم مرتب ة، تعليمي ة بيئ ة تقديم -2

 المعلومات تقديم
 أكث  ر بط ر   المعلوم ات م ن المزي د إل ى الوص ول إتاح  ة  لخ  م ن ، ئ مالم ال تعلم فك رة تطبي ق -4

  .الطلب حسب للمعرفة وأيسر
 .الحديث العالم آفا  في وتطويره بالتعليم، النهو  -5
 المح يط الع الم ف ي ين دمج ك ي والض رورية ساس يةاأل الكفاي ات واكس ابه للم تعلم، المهني ة التنمية -2

  .به
 علي ه يك ون  لم ا مح ددة ومحك ات واض حة توقعات توافر طريق عن تقان،إلل التعلم مبدأ تحقيق -2

  .وعالجه التعلم في التعثر أو التأخر أسبا  عن والكشف المهام ءأدا في النجا 
 للتعلم المتعلم دافعية زيادة  لخ من الصف بيئة في السلوكية، المشاكل تقليل -2
 بتكاراالو  االستط   حب وتنمية التجريب من الرهبة عامل من والتقليل الفرد ، التفاعل زيادة -2

 .الجماعي والعمل
 التعليم في التكنولوجيا دمج مستحدثات اتتطبيق خامًسا:
 (02١2 محمود، ) التعليم في التكنولوجيا دمج مستحدثات تطبيقات أهم اآلتي الشكل يمثل
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 التعليمية العملية دعم في المستخدمة التكنولوجية للمستحدثات مقترح تصنيفال

 العملية فى المستخدمة التكنولوجية المستحدثات ناولتت التى االدبيات من العديد مراجعة بعد
 الى: الباحث نظر وجهة حسب على تصنيفها ثم التعليمية
 وافتراضية صفية تعلم بيئات -تقنية تطبيقات - تعليمية استراتيجيات- مستخدمة أجهزة -

 والتعلم: التعليم عملية فى التكنولوجية للمستحدثات أمثلة سادًسا:

  )باد آي ) لوحيةال جهزةاأل -2

 الذكي، الهاتف من أكبر محمول حاسب بأنها: اللوحية االجهزة (3102 ، الشهر   ) عرف
 المتعددة الوسائط بعر  ويقوم التطبيقات، من العديد بتحميل ويسمح اللمس، تقنية يستخدم
 المختلفة.

 التعليم: فى وااليباد اللوحية االجهزة استخدام ومزايا فوائد 
 (3105 والشاي ، العبيد ) منها الفوائد المزايا من العديد التعليم فى اللوحية جهزةاال الستخدام

 القنوات

 الفضائية

 التعليمية

 الكتاب

 االلكترونى

 السبورة

 الذكية

 االلكترونية

 الخرائط

 الذكية

 االلكترونية

 الصف

 المقلوب

 المعكوس

 الشبكة

 العالمية

 للمعلومات

 االنترنت

 البريد

 االلكترونى

 فى

 االتصال

 محركات

 فى البحث

 االنترنت

 المحادثة
 الفورية

 الوسائط
 عددةالمت

 الفيديو
 التفاعلي

 البرامج

 الحاسوبية
 الفصول
 االفتراضية

 عبر التعلم
 الجوال

 التعلم
 التعليم
 بالحاسوب
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 االستخدام. سهلة -
 التعليمية. العملية على المتعة اضافة -
 للمتعلمين. الجماعية االعمال تسهيل -
 مكان. واى وقت اى فى التعليمية المهام انجاز يمكن -
 والمعلم. الطالب وبين همأنفس الط   بين التواصل عملية دعم -
 واحدة وبلمسة يسر بكل الكتا  من جزء اى الى والوصول الكتروني بشكل بالكتا  االحتفاظ -
 الذاتي. للتعلم فرص توفير -

 العملية دعم فى اللوحية األجهزة من االستفادة الثانوية المرحلة معلمي على انه الباحث ويرى 
 م  التواصل او االمثلة تقديم او التعليمية المادة لشر  سبةالمنا التطبيقات واستخدام التعليمية،
 التقنية. استخدام فى أوقاتهم معظم يقضون  فهم أمس ط ل عن يختلفون  اليوم فط   الط  ،

 التعليمي: الربوت -0
 الربوت ويقوم سلفاا، مبرمجة مهام( بفعاليات) القيام على قادرة ميكانية أداة  هو الربوت 
 حاسوبية، برامج من باإليعاز أو اإلنسان من مباشرة وسيطرة بايعاز إما لفعالياتا تلك بانجاز

 األلغام عن البحث مثل وخطيرة شاقة فعاليات تكون  عادة أداءها على تبرمج التى والفعاليات
  (.3105 ياسين، ) النووية المفاع ت فى الناتجة الفض ت وتنظيف الخارجى والفضاء
 التعليمية: الربوتات استخدام ومزايا فوائد
 وتعميم االسئلة، وتوليد والتطبيق، والتقويم واالستنتاج، التحليل استخدام على الطلبة يساعد -

 والنقد. المشك ت وحل األفكار،

 فريق فى العمل يتطلب بل وحده العمل للطالب يمكن ال انه بحيث التعاوني التعلم تشجي  -
 ط  . 5-2 من مكون 

 بعدة التعليمية العملية فى الربوتات من االستفادة الفروانية بمحافظة الثانوية المرحلة لمعلمى ويمكن
  منها: طر  
 معها التعامل من تمكنهم بحيث فصولهم داخل للطلبة الجاهزة التعليمية الربوتات توفير  -

 تعليمية. مادة أى تدريس فى امكانياته من واالستفادة
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 تعلم من الطلبة تمكن بحيث المدرسة داخل تعليميةال للروبوتات مختبرات وتجهيز توفير  -
 كجهاز. الروبوت دراسة تتم وهنا معينة مهام أداء على قادرة روبوتات انتاج كيفية

 يشج  فهو التعليمية، العملية فى ايجابياا دوراا  يلعب الروبوت ان للباحث يتضح سبق ومما 
 المشترك، والتعاون  الذاتي التعلم على ئمةقا محفزة تعليمية بيئة ويوفر الط   بين التفاعل على

 واالستكشاف.
 الباركود -3

 الشفرات تكون  وقد الحواسيب، قبل من للقراءة قابلة ما، مادة تمثل شفرة عن عبارة الباركود 
 أخرى  هندسية أنماط أو سادسية أشكال أو نقاط أو مربعات هيئة على أو البعد، أحادية الخيطية
 القارئ  ليستطي  الباركود وصمم األبعاد، ثنائية المصفوفة شفرات لرمزأا عليها يطلق صور ضمن
 (3105 والشاي ، العبيد ) الباركود. قارئ  يدعى برنامج بواسطة سريعه دقيقة آلية بطريقة قراءته

 التعليمية: العملية فى الباركود فوائد 
  منها: عدة فوائد الباركود الستخدام

 التعليمية. االنشطة فى الندماجا على للمتعلمين الفرصة يتيح -
 تبادلها. عملية ويسهل ودقيقة سريعة بطريقة وعرضها المعلومات جم  -
 بسهولة. المعلومات مختلف الى الوصول يتيح -
 التكلفة. وقلة والدقة بالبساطة تتميز البيانات وتجمي  الدخال وسيلة يقدم -
 الباركود. وقراءة تصميم فى الفنية المعوقات قلة -
 ضوئي ماسح او قارئ  سواء المتاحة الوسائل بجمي  الباركود قراءة يمكن -
 التعليمية، العملية فى بسهولة استخدامه يمكن )الباركود( السري  االستجابة رمز أن الباحث ويرى  

 كما التعليمية، والمواق  المتعددة، والوسائط للمعلومات والفورى  السري  الوصول على يساعد فهو
 عملية ودعم التعليمية، للدروس الط   وتقيم للط  ، راجعة تغذية تقديم فى دامهاستخ يمكن

 والمعلمين. الط   بين التواصل
 المتنقل: التعلم -٤

 مجال فى جديد مصطلح استخدام الغربية الدول فى والعشرين الحادى القرن  بداية منذ بدأ 
 التعلم -المتنقل التعلم العربية باللغة أو Mobile Learningاالنجليزية باللغة عليه أطلق التليم
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 األجهزة باستخدام يتم التى التعلم هو بالموبايل، التعلم -الجوال التعلم -المتحرك التعلم -النقال
 ال سلكية. أو المتنقلة واألجهزة المحمولة
 (02١2 محمود، ) والتعلم: التعليم عملية فى استخدامة فوائد
 وقت. أى فى االستخدام -
 االنترنت. شبكة الى الدخول سهولة -
 .بداخلة المدمجة البطاريات على كبير بشكل االعتماد بل كهربائي تيار الى االحتياج عدم -
 فى الرغبة فقدوا الذين الط   م  استثمارها للمعلمين يمكن والتى للط   حقيقية متعة يوفر -

 التعلم.
 م  لتوفرها نظراا التعليم؛ فى المتنقلة ةاألجهز  من باالستفادة الباحث يوصى عليه وبناء 
 مستمر، بشكل كهربائي تيار الستخدام الحاجة وعدم استخدامها، وسهولة مكان، كل فى الط  
 بها. واالستمتا  لها االطفال حب الى باالضافة

 0ويب أدوات-5
 الواضح ومن الحديثة، التقنية واستخدامات مصطلحات فى انفجاراا المعلوماتية مجتم  يشهد 

 توافر نموه فى يساعد والذ  المعلوماتى، المعرفى االنفجار فى تكم الثالثة لأللفية المميزة السمة ان
 أحد  من ،3ويب مصطلح ويعتبر يومياا، العالم يشهدها تقنية ثورة أوجدتها خصبة بيئة

 مواق  نم الثاني الجسل وهى األخيرة، األونة فى المعلوماتية قطا  يطرحها التى المصطلحات
 فى المستخدم دور وتعظيم االنترنت، مستخدمى بين االتصال دعم على تعتمد االنترنت، وخدمات
 وتعتمد الكترونية مجتمعات بناء فى االنترنت مستخدمى مختلف بين والتعاون  الرقمى، المحتوى  إثراء
 ووتويتر. وناتالمد 3ويب سمات تتحقق التى التطبيقات ومن االجتماعية الشبكات على تكوينها فى
 (3100 ، العرفج )
 االفتراضي الواقع-6

 م  بعيد، حد الى بالواق  شبية بخبرة للمرور االنسان حواس فيه تشترك حاسوبي برنامج هو 
 نظارة والقفازات، الرأس، غطاء مثل: بالحاسو  الملحقات بعض توصيل يتم حيث حقيقية، غير انها
 خ ل من واللمس ث ثية أبعاد ذات مجسمة بصورة برنامجال رؤية من تمكن بحيث االبعاد، ث ثية
 (3105الم  ، ) ملموس. واق  وكأنه والتفاعل البرنامج فى يدور ما لكل والسم  القفازات
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 التعليمية: العملية فى االفتراضي الواقع استخدام ومزايا فوائد
 منها: أمور بعدة االفتراضي الواق  يتميز
 داخل حقاا متواجد بأنه مستخدمه لدى يتولد الذى الشعور وهو يم:الحم التواجد او االنغماس .0

 عنه. ومسؤل به ومرتبط العالم هذا

 تخيلية. أو واقعية كانت مهما بيئة أى ومعايشة توليد امكانية .3

 قيادة أو النووى  المفاعل دراسة مثل الحقيقى، العالم فى المتوقعة األخطاء ت فى إمكانية .2
 طائرة.

 والخلق االنشاء على تعتمد التى البرامج فى الط   عند واالبدا  االبتكار تشجي  .4
 والتصني .

 المستقبل. مدرسة فى جاذباا عنصراا ويعتبر والتشويق، واالثارة المتعة من جو يخلق .5

 التعليمية: العملية فى التكنولوجية المستحدثات توظيف أسس سابًعا:
 (3105 الم  ، ) يلي: ما مراعاة يجب ليميةالتع العملية في التكنولوجية المستحدثات لتوظيف

  والت ميذ المعلمين يواجهها التي التعليمية المشك ت تشخيص.  
  ة.محدد تعليمية ت بمشك يرتبط وأن يجيااتدر  التكنولوجي  المستحد توظيف يكون  أن 

  في يأخذ وأن المنظومات خلمد على التكنولوجي  المستحد توظيف في عتمادالا يتم أن 
  .التعليمية المنظومة مكونات جمي  عتبارها 
  نم – وخارجها التعليمية المؤسسة اخلد – المستفيد رضا قتحقي التوظيف عملية توفر أن 

 التكنولوجية المستحدثات
 :التعليمية سالدرو  طتخطي في التكنولوجية المستحدثات دمج مراحل ثامًنا:

 دمج المعلم يستطي  لكى هرمية مراحل خمس هناك أن (3131 رية، أبو حنان ذكرت) 
 :وهي التعليمية للدروس تخطيطه فى التكنولوجية المستحدثات

 استخدامها. وفوائد التكنولوجية بالمستحدثات المعلم وعي اإللمام: -1
 .التكنولوجية المستحدثات المعلم دامخاست :االستخدام -3

 لبشك يفكر والمعلم التعليمية، تللعمليا أساسية أصبحت التكنولوجية المستحدثات :التكامل -2
 دمجها. ر  ط في مستمر
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 الدرس طةخ مكونات مي مكون  لك ياغةص في التفكير دةبإعا المعلم يقوم :التوجيه إعادة -4
 التكنولوجية المستحدثات ستخدامبا

 لك في التكنولوجية المستحدثات م  كلي لبشك متكاملة حصبت الدرس طةخ :تطوترال -5
 .الدرس مكونات نم مكون 

 المستحدثات استخدام فى والمتعلمين والمعلمين المسؤولين تواجه التي التحديات تاسًعا: 
 التكنولوجية

 إال التعليمية، العملية على اإليجابي وتأثيرها التكنولوجيا المستحدثات فاعلية من الرغم على
 :منها ن،والمتعلمي والمعلمين المسؤولين تواجه التي التحديات من العديد هناك أن

 خصائص باعتبار التعليمية للعملية المناسب المستحد  نو  المعلمين استيعا  عدم 
 .والفصل المدرسة

 للمتعلمين تقديمه قبل المستحد  استخدام على المعلمين تدريب ضرورة. 

 المادية التكلفة. 

 التكنولوجيا تطور سرعة. 

 المستحد  لمتطلبات المناسبة التحتية البنية توفير. 

 العملية في التكنولوجية المستحدثات لتوظيف مناسبة خطط وض  إلى نحتاج فاننا لذا 
 التي التحديات على التغلب ومحاولة تعيقنا التي العواقب االعتبار في األخذ ويجب التعليمية،
 ال فقد التكنولوجي، المستحد  هذا لتوظيف العام اإلطار تحديد هو كله ذلك من واألهم تواجهنا،

 حول الوعي نشر ضرورة إلى باإلضافة التعليمية، والعمليات الحاالت من كثير في يفهتوظ يلزم
 وكذلك التعليمية، العملية في توظيفه المخطط التكنولوجي المستحد  وعيو  ومميزات استخدامات

 .المناسبة بالطريقة وتوظيفها الصحيحة بالطريقة استخدامها كيفية على والمتعلمين المعلمين تدريب

 السابقة: دراساتال

 (02١6 الشينيبر، خالد دراسة) االسالمية الدراسات قسم فى التدريس هية أعضاء اتجاهات 
  االسالمية الثقافة تدريس فى التكنولوجية المستحدثات توظيف نحو سعود الملك بجامعة
 الدراسات قسم في التدريس هيئة أعضاء اتجاهات عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت 

 ومدى التربوية، بالعملية المرتبطة التكنولوجية المستحدثات نحو سعود الملك بجامعة يةم ساإل
 الدراسة. أهداف لتحقيق الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد التعليمية. العملية أثناء لها استخدامهم
 الدراسات قسم في التدريس هيئة أعضاء من عضوا 22 بلغت عشوائية عينة الباحث واختار
 النتائج أظهرت وقد هذا ،سةاللدر  كأداة  الشخصية المقابلة مستخدما سعود، الملك بجامعة  ميةاالس
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 هذا وم  ؛القسم في التدريس هيئة أعضاء من% 00 لدى التكنولوجية المستحدثات مفهوم غمو 
 المستحدثات هذه استخدام أهمية يرى  العينة من% 10 أن الدراسة أظهرت فقد المفهوم في الغمو 

 العينية من %22 فقط نجد خراأل الجانب في لكن االس مية، الثقافة مواد تدريس في لتكنولوجيةا
 النتائج ضوء وفي التعليمية. العملية خ ل -جزئي بشكل ولو- المستحدثات باستخدام فعليا يقومون 
 هذه تدريس درج حيث التقنية، استخدام على االس مية الثقافة أساتذة تدريب بأهمية الدراسة أوصت
 .المحاضرة أو االلقاء أسلو  باستخدام الحاضر العصر في العلوم

  التعليمية العملية في وتأثيراتها التعليم تقنيات (02١2الخواجة، مى )دراسة 
 العلوم كلية  لخ من التعليمية العملية في وتأثيراتها التعليم تقنيات أثر توضيح الى هدفت 

 أعضاء من يتكون  الدارسة مجتم  وكان المتحدة، العربية ماراتإلا بجامعة جتماعيةاإلو  نسانيةاإل
 عدة إلى الباحثة وتوصلت .عضوا 220 البحث مجتم  بلغ حيث الكلية، في العر  التدريس هيئة
 بالطويلة، ليست فترة منذ الحديثة التعليمية الوسائل يستخدمون  المبحوثين أكثر أن أبرزها، من نتائج
 خارج أو الجامعة في بالدورات والبقية ذاتية، بطريقة الوسائل هذه تعلموا ينالمبحوث من% 02 وأن

 التعليمية العملية على القائمين وتأهيل التدريب برامج بتضمين الدراسة أوصت وقد ،الجامعة
 القائمين بتدريب أوصت كما التدريسية. المواقف في التربوية والتقنيات تصالإلا تقنيات بتوظيف
 .الوسائل إنتاج وأساليب مهارات على وتخطيطا تدريبا تدريسيةال بالعملية

 التربية بكليات التعليم تطوير فى ودورها التكنولوجية الستحدثات ( 02١2برير، )اسيا دراسة 
 السودانية بالجامعات
 التربية كليات في التكنولوجية المستحدثات توافر مدى عن الكشف إلى الّدراسة هذه هدفت
 معرفة إلى هدف كما التكنولوجية، المستحدثات استخدام واق  على والتعّرف ودانيةالس بالجامعات
 المستحدثات استخدام نحو السودانية بالجامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء اتجاهات

 .العالي التعليم في التكنولوجية المستحدثات استخدام تعو   التي الصعوبات ومعرفة التكنولوجّية
 لمعطياتها استخدامهم وواق  التعليم تكنولوجيا بأهمية التربية كليات أساتذة وعي بين الع قة وتوضيح

 المستحد  دور تفعيل في يسهم التكنولوجي المستحد  الستخدام برنامج وض  محاولة م 
 استخدمت كما التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة اتبعت .السوداني الجامعي بالتعليم التكنولوجي

 في يتمثل الذ  الدراسة مجتم  من عشوائية عينة اختيار تم حيث البيانات، لجم  أداة  ستبانةاال
 موزعين عضواا  (413) العينة حجم وبلغ الخرطوم، بوالية السودانية بالجامعات التربية كليات أساتذة
 الحزم برنامج باستخدام الّدراسة بيانات تحليل وبعد .الخرطوم بوالية المختلفة التربية كليات على
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 توافر قلة .0 :أهما من النتائج من للعديد الّدراسة توصلت ،(SPSS)االجتماعية للعلوم اإلحصائية
 إال التكنولوجيا مجال في الحادثة التطورات رغم .3 .السودانية بالجامعات التكنولوجية المستحدثات

 أظهرت كما .2 .بداياته في الماز  السودانية الجامعات في التكنولوجية للمستحدثات االستخدام أن
 السودانية بالجامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى إيجابية اتجاهات وجود الدراسة نتائج
 عن الّدراسة كشفت كما .4 .التكنولوجية المستحدثات باستخدام العالي التعليم تطوير إمكانية نحو

 الكافية الخبرة توافر عدم أبرزها من التربية بكليات التكنولوجية المستحدثات استخدام معوقات
 على التدريس هيئة ألعضاء الكافي التدريب لعدم باإلضافة التكنولوجية، المستحدثات الستخدام
 التمويل وجود عدم م  بالجامعات التواصل شبكات كفاءة تدني التكنولوجية، المستحدثات استخدام
 معطيات الحتواء مهيأة غير الجامعية البيئة يجعل مام التكنولوجية المستحدثات الستخدام ال زم

 بأهمية التربية كليات أساتذة وعي عن الدراسة كشفت كذلك .5 .ومستحدثاتها التعليم تكنولوجيا
 .0 :أهمها من التوصيات من بالعديد الباحثة أوصت الدراسة نتائج على بناء .التعليم تكنولوجيا
 على العمل .3 .التعليم تكنولوجيا مستحدثات وفق بأدوارهم يامالق على التدريس هيئة أعضاء تشجي 
 المستحدثات توفيروتوظيف متطلبات لمواكبة السودانية الجامعات في اإلدارية النظم تطوير

 في التكنولوجية المستحدثات استخدام م  بمايتناسب الّدراسية القاعات تنظيم إعادة .2 .التكنولوجية
 المعايير كإحدى التكنولوجية المستحدثات استخدام معايير واعتماد نتائجها عةومتاب التعليمية العملية
 نموذج إلعداد تصور وض  الباحثة حاولت الّدراسة نهاية وفي .التربية بكليات األساتذة لتعيين العامة
 .البعض بعضها م  فيديو بمؤتمرات الجامعات لربط

  في التعميم تكنولوجيا مجال في حديثةال األساليب توظيف ( 0202الغدير، )فاطمة دراسة 
 السعودية العربية المممكة بمدارس التدريس
 المرحمة مدارس في   ليمالتع تكنولوجيا مستحدثات توافر درجة معرفة إلى اسةالدر  هدفت 
 مستحدثات ماستخدا معوقات ومعرفة ا،هل الرياضيات ماتلعم استخدام ومدى الريا  بمدينة الثانوية
 كما الريا  بمدينة الثانوية المرحمة بمدارس الرياضيات ماتلمع لدى التدريس في ليملتعا تكنولوجيا

 التدريس في  ليمالتع تكنولوجيا مستحدثات ماستخدا اراتهم توافر درجة لمعرفة لككذ الدراسة دفته
 ن تكو  ،البيانات لجم  أداة  ستبانةاإلو  الوصفي جهالمن الباحثة اتبعت الرياضيات. ماتلمع لدى

 العربية كةلبالمم الريا  مدينة في الثانوية ةلبالمرح الرياضيات ماتلمع نم الدراسة مجتم 
 امالع في الريا  بمدينة الثانوية ةلبالمرح الرياضيات ماتلمع نم عينة اختيار موت  السعودية
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 تكنولوجيا لمجا في الحديثة األساليب يفتوظ بضرورة الباحثة أوصت  3102-3102 الدراسي
 .السعودية العربية المممكة بمدارس التدريس في عليمالت

 الدراسة إجراءات: الثالث الفصل

ا الفصل هذا يتضمن   اذ البحث، هدف تحقيق أجل من الباحث اتبعها التى ل جراءات وصفا
 وثباتها، صدقها من التحقق وكيفية البحث، وأداة  البحث، وعينة البحث، لمجتم  وصفاا تضمن

 تحليل فى استخدمها التى االحصائية والوسائل البحث، تطبيق فى الباحث اتبعها التى واالجراءات
 النتائج.
 الدراسة: منهج أواًل:

 مقدمة فى يأتى وتحلي ته الدراسة، اجراءات فى الباحث يتبناه الذى البحث منهج اختيار ان 
اتب نوعه يتحدد دراسة اى فى المستخدم البحث منهج وان البحث، خطوات مراحل  الدراسة لنو  عا

 اذ الوصفى المنهج الباحث استخدم فقد تحقيقها، المراد واالهداف بها، تهتم التى واالهداف وطبيعتها
 الدراسة( موضو  الظاهره) عن المعلومات جم  يتم خ له من والذى لطبيعتها، الم ئم المنهج انه
 ونوعياا. كمياا وصفاا وصفها ثم ومن
 البحث نةوعي البحث مجتمع ثانًيا:

 عدد بلغ وقد الفروانية محافظة فى الثانوية المرحلة مدارس معلمي فى البحث مجتم  تمثل 
 ، للبنات ثانوية مدرسة (02) منهم ثانوية مدرسة (32) بواق  3102/3102 الدراسة للعام المدارس

 معلماا (2345 ) المدارس بهذه الثانوية المرحلة معلمى عدد بلغ وقد للبنين ثانوية مدرسة (02)
 المجتم  الباحث حدد ان بعد معلمة، (0222) و معلماا، (0212) كاألتى مقسمين ، ومعلمة
 ومعلمة، معلماا  (011العينة) مجتم  بلغ عشوائي، وبشكل %04,5 نسبة اختيار تم للبحث، األصلي

 وجمعها. العينة أفراد على االستبانه بتوزي  قام وقد االصلي، البحث مجتم  من
 البحث: أداة :رابًعا

 يؤد  المناسبة االداة  استخدام ألن ومستلزماته؛ البحث طبيعة بحسب تحدد البحث اداة  ان 
 المستحدثات استخدام واق  على التعرف تهدف الحالية الدراسة أن وبما سليمة، نتائج تحقيق الى

 فإن ، الكويت بدولة انيةالفرو  بمدارس الثانوية المرحلة لمعلمى والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية
 والخبرات المعلومات على للحصول البحث هدف لتحقيق المناسبة البحث أدوات أكثر من االستبانة

ا التربو   البحث ادوات أكثر من فهى  الباحث. أعد البحث ألهداف وتحقيقاا وانتشاراا شيوعا
 المستخدمة: االحصائية خامًسا:االساليب
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 البحثية. للعينة المقدمة االستبانه لبيانات Spss حصائياال التحليل الباحث استخدم 
 األداة: صدق سادًسا:
 قام وقد الباحث، يستخدمها التى األداة  فى توافره يجب ضرورى  أساسي شرط الصد  
 خ ل: من ذلك من للتاكد الباحث
 الظاهري: الصدق-أ

 من عدد على هاعرض تم لقياسه وضعت ما قياس فى الدراسة أداة  صد  مدى على للتعرف 
 بصورتها الدراسة هذه أداة  بإعداد الباحث قام أرائهم ضوء وفى الجامعة، أساتذة من المحكمين
 النهائية.
 الداخلى: االتساق صدق-ب

 بيانات ضوء وعلى ميدانياا بتطبيقها الباحث قام الدراسة ألداة  الظاهر   الصد  من التاكد بعد 
 حسا  تم حيث ل ستبانة الداخلي الصد  لمعرفة بيرسون  باطاالرت معامل بحسا  الباحث قام العينة
 الذ  للمحور الكلية بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل درجة بين بيرسون  االرتباط معامل
 المحاور من محور كل ارتباط توضح والتى التالية الجداول خ ل من ذلك ويتضح العبارة اليه تنتمي
 عباراته: م 
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 (١رقم) جدول
 فى التكنولوجية المستحدثات من االستفادة مدى االول) المحور لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 المعلمين( نظر وجهة من والتعلم التعليم عملية
 بالمحور االرتباط معامل العبارة رقم بالمحور االرتباط معامل العبارة رقم

١ 27620 6 2705٤ 
0 27562 2 27600 
3 276٤0 0 27500 
٤ 27250 2 272٤0 
5 27520 ١2 27602 
١١ 276١0 ١0 27520 
١3 27620 ١٤ 27250 

  27١ داللة مستوى  عند دالة
 (0رقم) جدول

 استخدام من تحول قد التى )المعوقات الثاني المحور لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت
 بمحافظة لثانويةا المرحلة معلمى قبل من والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات

 (.الكويت بدولة الفروانية
 بالمحور االرتباط معامل العبارة رقم بالمحور االرتباط معامل العبارة رقم

١ 276٤5 6 272٤١ 
0 27522 2 27522 
3 27066 0 27603 
٤ 27520 2 27560 
5 27220 ١2 272١١ 
١١ 27603 ........ ...... 

 فأقل27١ داللة مستوى  عند دالة
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 (3رقم) ولجد
 زيادة الى تؤدى أن يمكن التى )المقترحات الثالث المحور لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت
 والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات من الثانوية المرحلة معلمى استفادة

 بالمحور االرتباط معامل العبارة رقم بالمحور االرتباط معامل العبارة رقم
١ 27560 6 27520 
0 272١١ 2 27220 
3 27522 0 27066 
٤ 27603 2 27520 
5 27522 ١2 272١5 
١١ 2720١ ١0 27560 

 فأقل 27١ داللة مستوى  عند دالة
 األداة: ثبات سادًسا:
 . الدراسة أداة  ثبات من للتأكد كرونباخ الفا مقياس على الباحث اعتمد 
 وتفسيرها النتائج عرض: الرابع الفصل

 وجهة من والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات من االستفادة مدى الول:ا المحور
 الفروانية بمدارس المعلمين نظر

 فى التكنولوجية المستحدثات من االستفادة اوجه عبارات على العينة افراد (استجابات٤رقم) جدول
 الفروانية بمدارس المعلمين نظر وجهة من والتعلم التعليم عملية

 المتوسط العبارة الترتيب
 الحسابي

 النسبة
 المئوية

 االنحراف
 المعياري 

 27502 0١70 ٤722 واستعداده للمعلم المهنية الكفاية رفع فى المساعدة ١
 27602 23 3765 والتقويم والتنفيذ التخطيط عملية فى االفادة 0
 2763١ 22 3705 أفضل بشكل المتاح الوقت استغالل 3
 276٤0 037٤ ٤7١2 المبذولين والجهد الوقت توفير ٤
 27530 0٤70 ٤70١ الدافعية اثارة فى المعلم مساعدة 5
 276٤0 037٤ ٤7١2 المتعلم عند االستطالع حب تنمية 6
 2756١ 272270 3722 أنفسهم المتعلمين وبين والمتعلم المعلم بين العالقة تقوية 2
 275١2 0676 ٤23١ والتجديد للتنويع الفرصة اتاحة 0
 27530 0٤70 ٤70١ شيقة بصورة المادة تقديم 2
 2756١ 2270 3722 الطالب بين الفردية الفروق  مراعاة ١2
 27230 207١ 3225 التعليمية المادة مع التعامل فى حرية للمتعلم تعطى ١١
 275١2 0676 ٤23١ الجماعية أو الفردية حالة فى الطالب وعدد تتناسب ١0
 27530 0٤70 ٤70١ للمتعلمين اثارتها ومدى التعليمية الوسيلة جاذبية ١3
 2756١ 272270 3722 المعلم من المطلوبة التدريسية المهام من تسهل ١٤
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 على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام المتوسط ان (4 رقم) السابق الجدول من يتبين 
 نظر وجهة من والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات من االستفادة مدى أوجه محور

 عبارات على بشدة موافق خيار الى يشير متوسط وهو (5 من 4,02 بمتوسط) جاء المعلمين
 المحوراالول.

 التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات استخدام من تحول قد التى المعوقات الثاني: المحور
 ..الكويت بدولة فروانيةال بمحافظة الثانوية المرحلة معلمى قبل من والتعلم

  ( 5 رقم) جدول

 استخدام من تحول قد التى المعوقات نيالثا المحور عبارات على العينة افراد استجابات 
 بمحافظة الثانوية المرحلة معلمى قبل من والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات

 الكويت بدولة الفروانية

 المتوسط العبارة الترتيب
 ابيالحس

 النسبة
 المئوية

 االنحراف
 المعياري 

 27652 227١ 375١ .المتوقع و الناتج ميةعليالت دافاألهبا المعرفة ضعف ١
 275٤3 2١7٤ 3752 .التكنولوجية ذهه لتدريس المناسبين المدربين وجود عدم 0

3 
 التكنولددوجي المسددتحد  اسددتخدام وأسدداليب أنظمددة وضددوح ضددع 
 2760٤ 23 372١ ةالثانوي المرحلة معلمى لدى

 27650 2٤73 372١ يملالتع اثناء الداخلية المتغيرات في التحكم صعوبة ٤
 27620 2275 3720 التعليم واستراتيجيات أساليب من النوع بهذا الوعى عدم 5
 27502 2273 376١ بالمدارس التواصل شبكات كفاءة تدنى 6

2 
 نمددط علددى لقائمددةا الجيدددة التعليميددة البددرامج إنتددا  تكلفددة ارتفدداع

 2753٤ 2١72 3752 التكنولوجية المستحدثات

 عليمالم تصييب قيد يمييةلالتع ييةلالعم في  المستخدمة زةهجاأل كثرة 0
 27٤22 20 376١ اهاستعمال ف  بالفتور

 2750١ 2370 3700 التكنولوج  المستحدث ستخدامال الكافية الخبرة توافر عدم 2

 المسيييييتحدثات اسيييييتخدام فيضيييييع دارييييييةاإل جيييييرا اتاإل تعقييييييد ١2
 27600 2١ 3760 التكنولوجية

 276١١ 23 3762 التكنولوجية بالمستحدثات المختصة التدريبية الدورات ضع  ١١

 ج   اء الثال   ث المح   ور عل   ى العين   ة أف   راد اس   تجابات متوس   ط ان (2) رق   م الج   دول م   ن يتب   ين 
 المحور. عبارات على موافق خيار ان يؤكد متوسط وهو (5 من4,12) بمتوسط
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 مدن الثانويدة المرحلدة معلمدى اسدتفادة زيدادة الدى تدؤدى أن يمكدن التدى المقترحدات الثالدث: المحور
 الثانويدددة المرحلدددة لمعلمدددى والدددتعلم التعلددديم عمليدددة فدددى التكنولوجيدددة المسدددتحدثات
 الفروانية بمحافظة

  ( 6 رقم) جدول
 زيادة الى تؤدى أن يمكن التى اتالمقترح الثالث المحور عبارات على العينة افراد استجابات 

 والتعلم التعليم عملية فى التكنولوجية المستحدثات من الثانوية المرحلة معلمى ستفادةا

 المتوسط العبارة الترتيب
 الحسابي

 النسبة
 المئوية

 االنحراف
 المعياري 

 27530 0٤70 ٤70١ التكنولوجية المستحدثات وفق بأدوارهم للقيام المعلمين تشجيع ١
 وتنميددة التددريب إلدارة يتبدع المتكامدل الددتعلم لمصدادر مركدز انشداء 0

 القدرات
٤7١2 037٤ 276٤0 

 مسدددتحدثات مجدددال فدددى المتخصصدددة التدريبيدددة بالددددورات االهتمدددام 3
 الثانوية بالمرحلة للمعلمين التعليمية والوسائل التعليم تكنولوجيا

3722 272270 2756١ 

 المسددتحدثات السددتخدام الالزمددة تالتسددهيال القاعددات داخددل تتددوافر ٤
 التكنولوجية

376١ 2273 27502 

 المسددددتحدثات السددددتخدام والدددددوريات النشددددرات بالمدددددارس يتددددوافر 5
 التكنولوجية

372١ 2٤73 27650 

 27620 2275 3720 االفتراضية البيئات بواسطة التعليم الوزارة توفر 6
 27502 2273 376١ معلم لكل وملحقاته مكتبي حاسوب توافر 2
 2753٤ 2١72 3752 الطالب اعداد مع تتناسب للحاسوب معامل توافر 0
 التعليميدة الوسدائل مدن مسدتحد  هدو بمدا الثانويدة المددارس تزويد 2

   المتطورة
376١ 20 27٤22 

 2750١ 2370 3700 بعد عن للتعليم وحدة بالمدرسة يوجد ١2
 27600 2١ 3760 التدريس بقاعات ذكية سبورات توافر ١١
 2750١ 2370 3700 دورى  بشكل االجهزة صيانه ١0

 ج   اء الثال   ث المح   ور عل   ى العين   ة أف   راد اس   تجابات متوس   ط ان (2) رق   م الج   دول م   ن يتب   ين
 المحور. عبارات على موافق خيار ان يؤكد متوسط وهو (5 من 4,12) بمتوسط
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  الدراسة نتائج ملخص

ا الدراسة نتائج أبرز جاءت  كاألتى:  ثةالث لمحاورها تبعا
 والمستحدثات التعليم تكنولوجيا أن تؤكد الث ثة المحاور على االستجابة نتائج أوضحت 

 استغ ل خ ل من واستعداده للمعلم المهنية الكفاية درجة رف  فى مهم دور لها التكنولوجية
 الوسيلة ستخداما على يعتمد التعليمية العملية نجا  أن التعليمية، العملية فى المتاحة االمكانات
 التعليمية الوسائل استخدام كذلك المناسبة، العمرية للفئة المناسب التعليمي للموقف المناسبة التعليمية
 من كثير المستحدثة التعليمية الوسائل وأن تحقيقها، المرجو األهداف من الكثير يحقق المستحدثة
 من المعلومة توصيل فى مهم دور لها ان كما االخرى، التعليمية بالوسائل مقارنة والصفات المميزات
 إلدارة يتب  المتكامل التعلم لمصادر مركز انشاء ضرورة االستجابة نتائج وأكدت للمتعلم، المعلم
 مستحدثات مجال فى المتخصصة التدريبية بالدورات االهتمام ضرورة القدرات، وتنمية التدريب
 هو بما الثانوية المدارس تزويد الثانوية، بالمرحلة للمعلمين التعليمية والوسائل التعليم تكنولوجيا
  المتطورة التعليمية الوسائل من مستحد 

 الدراسة توصيات 

 باآلتي: يوصى الباحث فإن اليها التوصل تم التى النتائج خ ل من
 واالداري  ة التعليمي  ة الهيئ  ة م  ن ك  ل قب  ل م  ن التكنولوجي  ة المس  تحدثات بأهمي  ة وال  وعي اإلدراك -0

 .لياالع
 تدريجياا. التعليمية العملية في المستحدثات العلياإلدارج الجهات تخطيط -3

 المس     تحدثات إلختي     ار مت     وفرة، والغي     ر المت     وفرة اإلمكان     ات وتحدي     د التعليمي     ة البيئ     ة دراس     ة -2
 التكنولوجية

 .متوفرة الغير المتطلبات وتوفير الم ئمة،
 .التعليمية العملية في توظيفها وكيفية كنولوجيةالت المستحدثات الستخدام المعلمين تدريب -4
 الطال   ب ل   دى التعليمي   ة، العملي   ة ف   ي التكنولوجي   ة المس   تحدثات توظي   ف بأهمي   ة ال   وعي نش   ر -5

 االمور وأولياء
 المدارس. إلستخدام هيزهاوتج يميةلالتع البرامج نتاجإل متخصصة مراكز إنشاء رورةض-2
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 الدراسة مقترحات
 االرتق   اء عملي   ة ومعالج   ات حل   ول وض     ف   ى تس   اهم مس   تقبلية دراس   ات ءاج   را الباح   ث يقت   ر 

 منها: التعليمية بالخدمة
 االخر . التعليمية المراحل فى التكنولوجية المستحدثات لتوظيف مقتر  تصور -0
 م  ومطابقتها التعليمية العملية فى التكنولوجية المستحدثات توظيف ألية عن دراسة اجراء-3

 وية..الترب المعايير
 المراجــع

 المكرمة. مكة القر ، ام جامعة النانو، وتكنولوجيا التعليمية الكائنات (3105 كنسارة) احسان 

 الريا . الرشد، مكتبة ،0االلكترونية،ط التعلم مصادر وانتاج تصميم (3104سحتوت) ايمان 
 مجلة ية،التعليم العملية فى التعليم تكنولوجيا مستحدثات دور (3102محجو ) الدين بدير 

 .3ط ،02 العدد ، األحمر البحر جامعة التربية، كلية التربوية، العلوم
 توظيفها وكيفية مفهومها،وتصنيفها التكنولوجية) المستحدثات (3131حكمى) محمد بنت حليمة 

 كلية عشر، الثامن االصدار العلمى، والنشر لألبحا  االكاديمية المجلة ، التعليمية( العملية فى
 السعودية. شقراء، جامعة بضرماء، االنسانية لدراساتوا العلوم

 تحدثاتالمس دمج على خرجالت ديثيح العلوم معلمي ب.تدري (،م3131)رية أبو حنان 
 بجامعة ةيالتربو  المجلة مي.قالر  التعلم متطلبات ضوء في الدروس طيطخت في التكنولوجية

 (.22) مصر، - وهاجس
 ورقة التعليمية، العملية فى وتوظيفها التعليم ولوجياتكن مستحدثات (3102الراز ) عبد حنان 

 العلوم فى المعاصرة االتجاهات التاس ، الدولى األكاديمي العلمى المؤتمر فى منشورة عمل
 تركيا. -والطبيعية االنسانية االجتماعية،

 تدريس فى الموجه باالكتشاف التعلم برمجية استخدام أثر (3102الحسن) الرحمن عبد زياد 
 الخليج رسالة الثانو ، االول الصف طلبة لدى الدراسي التحصيل على األلى الحاسب ررمق

 (.045)22 السعودية، -العربي
 مجلة للمعلم، المهنى التطوير فى التكنولوجية الستخدام مقتر  تصور (3131محمد) سامية 

 (.51)02 السودان، النيلين، جامعة العليا الدراسات
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 التربية كليات طلبة تأهيل فى التعليم تكنولوجيا استخدام اتمعوق (3102الشفي ) سكينة 
 (.0) السودان، -التربوية للعوم بحرى  جامعة مجلة السودانية، بالجامعات

 مدارس في ذلك ومعوقات التكنولوجية المستحدثات توظيف واق  ( 3131) شقور زهد  علي 
 والعلوم لألبحا  النجا  ةجامع .مجلة المعلمين نظر وجهة من غزة وقطا  الغربية الضفة

  .3   ، 32 .مج االنسانية
 التعليمي، تصالالا وتكنولوجيا التدريس وتكنولوجيا التعليم تكنولوجيا (3102)شقور زهد  علي 

 .2   ، 04 .مج نسانيةإلا والعلوم ألبحا ل النجا  جامعة مجلة
 السري " االستجابة رمز تصميم نمط اخت ف أثر (3102محمود) عطا QR code" لبعض 

 بحو  مجلة النقال، التعليم استخدام نحو واتجاهاتهم الط   تحصيل على الرقمية المصادر
 (.2مصر) -النوعية التربية مجاالت فى عربية

 مجال فى الفنى التذو   تنمية فى التعليم تكنولوجيا مستحدثات استخدام (3131السبيعى) فهد 
 (.25مصر) -سوهاج ةبجامع التربوية المجلة ، الداخلى التصميم

 والنشر، للطب  االسراء دار التعليمية، والوسائل التعليم تكنولوجيا (3103على) السيد محمد 
 .3ط مصر، طنطا،

 تطبيق استخدام فاعلية (3102الحجي ن) منى الشهر ، محمد Nearpod اللوحية االجهزة فى 
 التربوية المجلة ثانو ، يالثان الصف طالبات لدى االلى الحاسب لمادة الصفى التفاعل على

 (.0)2 االردن، المتخصصة،
 تكنولوجيا مستحدثات بتوظيف المنزلى االقتصاد ط   وعى مدى (3131الشاعر) منال 

 -النوعية التربية مجاالت فى عربية بحو  مجلة ل نجاز، ودافعيتهم والمعلومات التعليم
 (.2مصر)

 العلم عمليات تنمية فى التعليمية لكترونيةاا االلعا  استخدام فاعلية (3131اليامى) نسرين 
 (.25مصر) -والنفسية التربوية للعلوم الدولية المجلة الروضة، طفل لدى االساسية

 بجامعة االس مية الدراسات قسم فى التدريس هية أعضاء اتجاهات (3102الشينيبر) خالد 
 كلية مجلة االس مية، الثقافة تدريس فى التكنولوجية المستحدثات توظيف نحو سعود الملك
 االول(. الجزء ،022 العدد) االزهر، جامعة التربية،
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  دراسة :التعليمية العملية في وتأثيراتها التعليم تقنيات التحرير. هيئة (3102) الخواجة، مى 
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 20 ،  22 جم اإلمارات،

 بالجامعات التربية بكليات التعليم تطوير فى ودورها التكنولوجية الستحدثات ( 3102برير، اسيا 
 السودانية. الجامعة التربية، كلية السودانية،
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