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  :الملخص

ھدفت الدراسة كشف واقع توظیف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في 
التدریس في ضوء بعض المتغیرات، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البیانات، وشمل 

حلة المتوسطة بدولة الكویت، بینما اقتصرت العینة على عدد مجتمع الدراسة جمیع معلمي المر
 ، وأشارت النتائج إلى أن)سنوات الخبرة/ النوع(معلمًا ومعلمة موزعین وفق متغیري ) ٨٣٢(

من وجھة نظر عینة الدراسة وكانت ترتیبھا ) متوسطة(درجة الموافقة على مجمل المحاور 
یف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات  المحور الثالث الخاص بمعوقات توظكالتالي

بمدى توافر متطلبات توظیف المستحدثات ، ثم المحور األول الخاص التكنولوجیة في التعلیم
 بمستوى توظیف معلمي ، وفي المرتبة األخیرة المحور الثاني الخاصالتكنولوجیة في التعلیم

متوسط األوزان النسبیة ث تراوحت حیالمرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم، 
  ).2.556(، و)2.003( بین لعبارات تلك المحاور

The Status quo of the Middle School Teachers Employment of the 
Technological Innovations in Teaching in the Light of some Variables 

ABSTRACT 

The current study aimed to identify the status quo of employing the 
technological innovations in teaching by the middle school teachers in the 
light of some variables. The study made use of a questionnaire as a data 
collecting instrument. The study population were all the middle school 
teachers in Kuwait and the par cipants were (832) teachers (males & 
females). The participants were categorized in the light of some variables, 
namely, gender, qualifications and years of experience. The results of the 
study revealed that the degree of approval of all the dimensions was 
(average) from the viewpoints of the study participants as the dimensions 
were respectively arranged as follows: the third dimension related to the 
obstacles of employing the technological innovations by the middle school 
teachers in education, the first dimension related to the requirements 
availability of employing the technological means by the middle school 
teachers in education and the second dimension related to the 
employment of the technological innovations by the middle school 
teachers in education as the means of the relative weights of the items 
ranged between (2.003) and (2.556).  
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  :مقدمة الدراسة

أدى التقدم التقني والمعلوماتي الكبیر إلى مضاعفة مسؤولیات المربین الذین أصبح لزاما 
د اختیار ما یتناسب مع األھداف التي یرمون علیھم التعامل مع كل ھذا الزخم من المعلومات بقص
  . إلیھا، ویھدفون إلى تحققھا في أقصر وقت وبأقل جھد

وأثمر االنفجار المعرفي والتقني بأنماط جدیدة تعتمد على المستحدثات التكنولوجیة في 
 أن إذ. كما ظھر ھناك نماذج متعددة في العالم العربي ألسلوب التعلیم الجامعي من بعد. التعلیم

االنتشار الواسع الستخدام اإلنترنت فتح آفاقا كبیرة في توظیف المستحدثات التكنولوجیة في 
التعلیم، وقد أدى ذلك إلى ظھور التعلم من بعد عبر اإلنترنت، والجامعات االفتراضیة، والمدارس 

  ). ٩٥، ٢٠١١أبو زید، (والفصول االفتراضیة 

حیث بحث التربویون عن طرق واستراتیجیات وانعكس ذلك التقدم على منظومة التعلیم 
وأسالیب وتقنیات ونماذج جدیدة لمواجھة العدید من التحدیات التي تواجھ العملیة التعلیمیة، 

 وھو E- learningوللمساعدة في تجوید العملیة التعلیمیة، فظھر ما یسمى بالتعلم اإللكتروني 
 on line أو E- instruction:یم أخرى مثلالمفھوم األكثر استخدامًا، حیث تستخدم أیضا مفاھ

learning أو Electronic Education أو Web Based instruction ویسھم التعلیم 
اإللكتروني في التعلیم من خالل المحتوى العلمي بطرق مختلفة في المكان الذي یریده، وفي الوقت 

ات محددة، حیث یعتمد المحتوى الذي یفضلھ، دون االلتزام بالحضور إلى قاعات الدراسة في أوق
الجدید على الوسائط المتعددة، ویقدم من خالل وسائط إلكترونیة حدیثة مثل الحاسوب اإلنترنت، 

  ). ١٠، ٢٠١٠عیسى، (األقمار االصطناعیة 

بعد  خصوصا المعلوماتي المد على األولى بالدرجة الحدیث العصر في ولذا یعتمد المجتمع
 في المستخدمة اإللكترونیة األجھزة وظھور المیادین شتى في بحثوال المعرفة دائرة اتساع

 الشبكة على المرتكز المعلومات بعصر یسمى الحاضر وأصبح عصرنا المعلومات، تكنولوجیا
 وأساسھ التعلیم جوھر أن وباعتبار مختلف المیادین، اكتسحت التي الممتدة أو المحلیة المعلوماتیة

 جدیدا، ومفھوما بعدا أعطت لھ التي التكنولوجیة والتقنیات بالتطور ثرتأ اآلخر ھو المعلومات، فإنھ
 من التعلیم النابع االفتراضیة، الجامعة أو اإللكتروني التعلیم أو االفتراضي بالتعلیم یسمى ما وظھر

 دون المعارف وكسب التعلم بمقدوره أصبح التعلم، مواقع إلى یذھب الطالب كان فبعدما بعد، من
 من كبیر جزء كذلك وألغي الجغرافیة، الحدود عائق ألغي وبذلك بھا، یقطن التي منطقةمغادرة ال

  ).٤٢٢م، ٢٠١٣محمد، (.التعلیم التقلیدي عن المترتبة النفقات

أنھ لم یعد باإلمكان مقاومة التوجھ للتعلم باستخدام المستحدثات ) ٦، ٢٠١١(ویرى السالم 
 یفتح أبوابا وفرصا ربما ال تحصل لجمیع المتعلمین في والتعلیم من بعد، خاصة أنھ، التكنولوجیة

  . المجتمع

لذا، ال بد أن یھتم  البحث التربوي بالكشف عن أسالیب تعلیمیة جدیدة تتوافق وسمات 
التطور في مجال التكنولوجیا، وتساعد المتعلم على استخدام التكنولوجیا في التعلم، من خالل 

نولوجیة واستثمارھا في العملیة التعلیمیة، لتساھم في مواجھة توظیف العدید من المستحدثات التك
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عماشة، (الخلل والقصور في النظم التعلیمیة الحالیة، وإیجاد الحلول الجذریة لمشكالتھا المتعددة 
٢٧٥، ٢٠١١.(  

كما أصبح من الضروري مواكبة العملیة التربویة التغیرات والمستجدات التكنولوجیة 
تي قد تنجم عنھا مثل كثرة المعلومات، وزیادة عدد الطلبة، ونقص المعلمین، لمواجھة المشكالت ال

  ). ٢٠١٣القاسم، (وبعد المسافات وتراجع نوعیة التعلیم  

وقد أكد عدید من التربویین أّن استخدام المستحدثات التكنولوجیة یساعد في تحقق األھداف 
ي من خالل جذب انتباھھم نحو الدرس، التعلیمیة، وتشویق الطالب ورفع مستوي تحصیلھم الدراس

وتقریب موضوع الدرس إلى مستوي إدراكھم، إضافة إلى تحسین اتجاھھم نحو موضوع الدرس 
سیرتقي من مجرد متلقي المعلومات إلى "إلى أنَّ دور الطالب) م٢٠١٠(فقط أشار الزبون وعبابنة 

على التفاعل مع مجتمعھ ومع مشارك وفاعل ومبدع ومنتج للمعرفة ومشارك في صیاغتھا، وقادر 
كما أن المستحدثات التكنولوجیة یمكن أن تساعد على تعلیم أفضل ". العالم بما فیھ من تغیرات

للمتعلمین بغض النظر عن اختالف أعمارھم ومستویاتھم العقلیة، ناھیك عن توفیر الجھد في 
توي التعلیم ونوعیتھ التدریس، وتخفیف العبء عن كاھل المعلم، وأخیرا إسھامھا في رفع مس

  ).١٢٣، ٢٠٠٩الطویل وعبابنة، ) (٢٠٠٥: ٢٣مرزوق،(

وإن المتابع للتوجھات الحدیثة في التعلیم على مستوى العالم یجدھا موجھة بصفة عامة 
لالستفادة من التكنولوجیا الحدیثة في مجال التعلیم بالدول المتقدمة وبعض الدول النامیة، كما 

إللكتروني كأحد نماذج التعلم من بعد كوسیلة لتطویر العملیة التعلیمیة یتضح استخدام التعلیم ا
  ).٢، ٢٠١٣الغرباوي، (بالجامعة 

وتؤدي المستحدثات التكنولوجیة دورٌا مھمٌا في النمو التعلیمي ألي دولة، كما توفر فرصٌا 
 إعداد جیل جدید من ویمكن أیضٌا أن تؤدي دورٌا حاسمٌا في. للدول النامیة لتعزیز تنمیتھا التعلیمیة

فالتقنیات الحدیثة خاصة اإلنترنت فتحت . المعلمین، وكذلك رفع مستوى مھارة التدریس الحالیة
اآلفاق في التعلیم ولم یعد یقتصر على الجدران األربعة لغرفة الصف، فالتعلم عن طریق 

  .(Behera, 2013) المستحدثات التكنولوجیة یضم جمیع أشكال التعلم والتعلیم المدعوم إلكترونیٌا

في العملیة التعلیمیة التعلمیة لما لھا من قدر تقنیات التعلم اإللكتروني وتبدو أھمیة وسائل 
عال في تنظیم البناء المعرفي ودعم بیئة التعلم لتكون أكثر فاعلیة، باإلضافة إلى دورھا في 

 بین الطلبة وحاجاتھم، التواصل االیجابي بین المعلم والطالب، وفي مراعاتھا الفروق الفردیة
ودورھا المؤثر في نمط  تفكیر الطالب ونوعیة اكتساب المعرفة ودقتھا، فھي وسائل مساعدة في 
التعلم مع الطلبة ومنھم ذوي االحتیاجات الخاصة وتدریبھم وتواصلھم وإعدادھم للتكیف 

ان والجزاز  وسوید)٢٠٠٨(في ھذا الصدد، أشارت عبید و. (Kara, 2009)االجتماعي والنفسي 
تقنیات التعلیم وسائل ألھمیة دعم التعلیم للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة باستخدام ) ٢٠٠٧(

وفي توفیر لدورھا في  تحسین األداء األكادیمي بالمقارنة مع الوسائل التقلیدیة، اإللكتروني نظرًا 
لتكالیف المادیة الجھد والوقت على المعلمین والطلبة ذوي الحاجات الخاصة وأسرھم، وخفض ا

المترتبة على التنقل بین البیت والمركز، وأیضًا لدورھا الفعال في نقل المعرفة وتعلیم السلوكات 
  .ذوي االحتیاجات الخاصة، وخفض مستوى القلق والتوتر وحدة االنفعاالت لدیھماالیجابیة للطلبة 
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لكتروني أسھم في إلى أن التطور في وسائل تقنیات التعلیم اإل) ٢٠٠٧(كما أشار جیمي 
ظھور ما یسمى بالحاسوب التعلیمي الذي یوفر فرصة لمعرفة نتائج العملیات التي یقوم بھا الطالب 
خاصة في بعض البرامج التعلیمیة المعدة بعنایة ویؤدي التعزیز الفوري وإعالم الطالب بنتائج 

ن البرامج المسلیة واأللعاب التي دورًا رئیسًا في فاعلیة عملیات التعلم، ولما یحتویھ للكثیر م تعلمھ
تدخل البھجة والسرور في نفوس الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة، وبالتالي تخفف كثیرًا من حدة 

على أھمیة تقنیات ) ٢٠٠٥(وأكد الخطیب . القلق النفسي لدیھم وتسھم في التعزیز لتعدیل سلوكھم
ھ في تعلیم المھارات األكادیمیة كالقراءة التعلیم اإللكتروني وخاصة القائمة على الحاسوب وبرامج

والكتابة والتھجئة والحساب والمھارات االجتماعیة كالتواصل االجتماعي لدى الطلبة ذوي 
االحتیاجات الخاصة نظیرًا لدورھا في إثارة الدافعیة والمتعة والتشویق وحب االستطالع 

   .واالستكشاف في نفوسھم

 التكنولوجیة إلى تغییر منظور التعلم من حیث أسالیب وأدى التعلم باستخدام المستحدثات
واستراتیجیات التدریس المستخدمة في القاعات الدراسیة، الذي یتیح للطالب على حد سواء 
التفاعلیة كأن الفرد حاضر جسدیًا، فقد تطور التدریس على مر السنوات الماضیة من خالل 

كن استخدامھا من قبل المدرسین القادرین  مجموعة متنوعة من األدوات التكنولوجیة التي یم
لتعزیز التعلم، والتي تجعل من التعلم أكثر إثارة لالھتمام والتفاعلیة، وذات مغزى ومحفزة 

فالتدریس عن . للطالب، فھذه األدوات قادرة على إحداث تغییر وإصالح األشكال التقلیدیة للتعلم
لى المواد، والمرونة، والوقت وسرعة طریق األدوات التكنولوجیة یحدث سھولة الوصول إ

 ).Arora, 2015(الدراسة، وردود الفعل الفوریة التي تجعل من التعلم متعة للطالب 

ویعتمد توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم بشكل مباشر في تحقق أھدافھ على 
ت درجة تطورھا أو المعلم، فبدون المعلم الناجح فإن تلك الوسائل تظل عدیمة الجدوى مھما كان

حداثتھا فمعلم التربیة الخاصة الناجح ھو الذي یملك الحس المھني والمھارة التربویة التي تمكنھ 
من اختیار وسائل تقنیات التعلیم اإللكتروني الناجحة والمالئمة الحتیاجات طالبھ الفردیة 

الخاصة لھ خصوصیتھ ومعلم التربیة . والجماعیة بما یخدم العمل التربوي داخل الصف وخارجھ
المھنیة، حیث أنھ یتعامل مع فئة من الطلبة تختلف في احتیاجاتھا المختلفة عن بقیة الطلبة من 
العادیین، ولكنھ مع ذلك ال یختلف عن غیره من المعلمین من حیث أھمیة استخدامھ لوسائل 

  ).٢٠١٦مطاوع وعیسى، (التقنیات التعلیمیة اإللكترونیة 

كنولوجیا المعلومات تغیر دور المعلم تغیرًا ملحوظًا فأصبح المعلم ونتیجة الستخدام ت
ئدًا اجتماعیًا ا، ورAdvisor، ومشرفًا أكادیمیًا Guider وموجھًا للفكر ،Facilitatorمیسرًا 

Leader وباحثًا ،Researcher) Palmira Jucevičien & Vytautas Petkūnas 2006 
بة كیفیة التعلم، وكیفیة التعامل مع مصادر المعرفة ، فینصب عملھ على تعلیم الطل)79-91.

 وھذه األدوار المتجددة للمعلم في عصر المعلومات تتطلب إعدادًا خاصًا ینمي لدیھ وتكنولوجیاتھا،
القدرة على توظیف تكنولوجیا المعلومات في العملیة التعلیمیة، ذلك أنھ من الصعب تحسین نوعیة 

لى إعداد ینمي لدیھم المھارة في استخدام الكمبیوتر، وشبكات التعلم ما لم یحصل المعلمون ع
وذلك لما تتمیز بھ ھذه التكنولوجیا من ). Kennewell,  S., et.al 2003 ,4(المعلومات 
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، Diversity والتنوع Individuality، والفردیة Interactivityالتفاعلیة : الخصائص منھا
  ) ٣٢، ٢٩، ٢٠٠٦الحلفاوي، ( Integrity، والتكاملیة Globalityوالكونیة 

الشارح باستخدام : أوًال: وبناء على ذلك فقد تغیر دور المعلم ونلخصھ بثالثة أدوار
من ثم یعتمد . الوسائل التقنیة بحیث یستخدم شبكة اإلنترنت والتقنیات المختلفة لعرض المحاضرة

 دور المشجع على التفاعل في :الطالب على ھذه التكنولوجیا لحل الواجبات وعمل األبحاث، ثانیًا
العملیة التعلیمیة عن طریق تشجیع طرح األسئلة واالتصال بغیرھم من الطلبة والمعلمین في 

دور المحفز على تولید المعرفة واإلبداع فھو یحث الطالب على استخدام : مختلف الدول، ثالثًا
تیح لھم التحكم بالمادة الدراسیة بطرح الوسائل التقنیة وابتكار البرامج التعلیمیة التي یحتاجونھا، وی

  ).١٧٤، ٢٠٠٦أحمد، (آرائھم ووجھات نظرھم 

  :اإلحساس مشكلة الدراسة

في مناھج  أكدت كثیر من الدراسات والبحوث علي أھمیة إدخال تكنولوجیا المعلومات
الطلبة المعلمین لتمكنھم من التعلم المستمر لمواجھة كل التحدیات، ولیصبحوا مستخدمین 

بأنھ حان الوقت لمراجعة برامج إعداد ) Karen J  2006(لمعلوماتیة، وفي ھذا الصدد یشیر ل
المعلم حتى نأمن على أبنائنا، ألن المعلمین یفتقرون إلى مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 

، )٨٢- ٤٧، ٢٠٠١(عبد اهللا الفھد : كما أوصت بذلك أیضا كثیر من الدراسات منھا دراسة كل من
 Carole (، و )١٤٨ - ١٠٧، ٢٠٠٢(، وجویلي )١٨٨ - ١٥٥، ٢٠٠١(وعبد اهللا العمري 

Steketee2006 p126-144(إبراھیم : ، وھذا ما یدعو إلیھ كثیر من التربویین منھم)٢٠٠١ ،
، وجاري وملیسا )٦٣٨ - ٥٨٩، ٢٠٠٣(، و المحیسن )٢٥١ -٢٠٧، ٢٠٠٦(، ومحمد )٥٩- ١٣

لى إدخال تكنولوجیا المعلومات في كلیات التربیة، وعلى ، وجمیعھم یؤكدون ع)١٣١، ٢٠٠٧(
أن تدریب المعلمین على التكنولوجیا ھو بدایة نحو مجتمع المعلوماتیة، نظرا لما یمثلھ ھذا 
التدریب من أھمیة للمعلم وبخاصة في مجال التخطیط للتربیة المعلوماتیة حیث أصبح التدریس 

  .ماھیریابتكنولوجیا المعلومات مطلبا عصریا وج

ونتیجة للتوجھ نحو توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم قامت دول كثیرة بإدخال 
 ، والصینفرنسا، والیابان، وبریطانیا،: تكنولوجیا المعلومات في برامج إعداد المعلمین، ومنھا

 Odd Eriksen 2004( وغیرھا من الدول األخرى كوریا الجنوبیة، والنرویج، و،سنغافورةو
p202-211( ، المعلومات، فعقدت المؤتمرات وشكلت بتكنولوجیا كما اھتمت دول عربیة عدة

أوصت الندوات لمناقشة الوضع الراھن لتكنولوجیا المعلومات في الوطن العربي، ففي سوریا 
حول المعلوماتیة والتعلیم بوضع السیاسات واالستراتیجیات إلدخال تكنولوجیا  علمیةالندوة ال

 المؤتمر العربي لتقنیة ، وأوصى)٧٩، ٢٠٠٣خوري، ( في برامج التعلیم العالي المعلومات
ضرورة إدخال الموضوعات  ب الذي عقد بجامعة الزرقاء األھلیة في األردن٢٠٠٠المعلومات 

، وفي اإلمارات )١٢، ٢٠٠٠حیدور، ( برامج اإلعداد الجامعي المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات في
، ٢٠٠٣حمدان، ( بدأت بإنشاء مدن إلكترونیة  تقوم على الوسائط المتعددة دالعربیة المتحدة فق

المركز الوطني للمعلومات التابع لمدینة الملك عبد العزیز للعلوم  ئُأنشوفي السعودیة ، )١٤٨
  ).٣١، ٢٠٠٣الحازمي، (والتكنولوجیا 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٧

ك إلى تكوین وبما أن وظیفة المعلم ال تقتصر على تقدیم الجانب المعرفي بل تتعدى ذل
االتجاھات والمیول والمحافظة على فطرة النشء ورعایتھ وتنمیة مواھبھ وقدراتھ وتوجیھ ھذه 
الفطرة نحو الخیر والصالح، ومواكبة تطورات العصر ومستجداتھ والتي على رأسھا التكنولوجیا 

فر فیھا مصادر وال یمكن تجاھل تكنولوجیا المعلومات ألنھا بیئة ثقافیة وتعلیمیة تتواالحدیثة، 
أصبحت علوم الكمبیوتر والبرمجیات المعلومات بكثرة، وتؤثر في العملیة التعلیمیة برمتھا حیث 

واالتصاالت مجاال معرفیا قائما بذاتھ، یمكن تقدیمھ على مستویات متدرجة؛ وفقا لمراحل التعلیم 
  . )١٣٧، ٢٠٠٦علي، (المختلفة من ریاض األطفال إلى الدراسات العلیا 

الرغم من ازدیاد أھمیة التعلیم قبل الجامعي لدى جمیع الدول العربیة بعامة، ودول وب
 بخاصة، ورغم رصد المبالغ الطائلة -  ومنھا دولة الكویت - مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

من میزانیاتھا لترفع من شأن مواطنیھا من خالل برامج التعلیم بمستویاتھ المختلفة، إال أن ھناك 
كثیر من االنتقادات التي توجھ إلى تدنى جودة ونوعیة المخرجات التعلیمیة في تلك الدول، وعدم ال

مواءمة مخرجات التعلیم مع متطلبات خطط التنمیة، وعدم مناسبة مخرجات التعلیم لحاجات سوق 
العمل، وارتفاع تكلفة التعلیم في ضوء معدالت التضخم العالیة وزیادة الھدر التربوي في 

وھنا تظھر أھمیة التعلم اإللكتروني في تطویر ). ٧٢، ٢٠٠٠عبد الجواد، (مؤسسات التعلیمیة ال
العملیة التعلیمیة، حیث أصبحت المطالبة بتطبیقھ في التعلیم مطلبًا سائد في كثیر من مناقشات 
 صانعي السیاسة وخبراء التربیة علي أساس أن الوصول إلي نظام تعلیمي عالي الجودة لن یتحقق

إال إذا كانت المؤسسات التعلیمیة قادرة على مواكبة المتغیرات والمستجدات العصریة والتقنیة 
  ).٢٠١٩العنزي، والعتل، وعقیل، (والتي من أبرزھا التعلم اإللكتروني 

أكد المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بعد في وفي نفس السیاق 
لعالقة في ضرورة تذلیل كافة المعوقات التي تعترض تطبیق التعلم توصیاتھ على الجھات ذات ا

المؤتمر  (.االلكتروني في المدارس، وتنمیة مھارات المعلمین في تطبیق ھذا النوع من التعلم
   ).ھـ١٤٣٢الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد، 

  :مشكلة الدراسة

توظیف المستحدثات التكنولوجیة في العملیة تتمثل مشكلة الدراسة في أنھ رغم أھمیة 
التعلیمیة لما أثبتتھ نتائج الدراسات السابقة من فاعلیة ھذا التوظیف، فإن الواقع یشیر إلى وجود 
بعض القصور أو العقبات التي تحد من تطبیق ھذا األمر أو تفعیلھ بصورة كبیرة، مما یتطلب بیان 

 التكنولوجیة وبالتالي العمل على تعزیز نقاط القوة في مستوى توظیف المعلمین لھذه المستحدثات
 .ھذا التوظیف وتالشي نقاط الضعف

  :أسئلة الدراسة

ما مدى توافر متطلبات توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم بالمرحلة المتوسطة  .١
  بالكویت من وجھة نظر المعلمین؟

ستحدثات التكنولوجیة في التعلیم ما مستوى توظیف معلمي المرحلة المتوسطة بالكویت للم .٢
  من وجھة نظرھم؟
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ما أبرز معوقات توظیف معلمي المرحلة المتوسطة بالكویت للمستحدثات التكنولوجیة في  .٣
  التعلیم من وجھة نظرھم؟

في رؤیة معلمي المرحلة المتوسطة ) سنوات الخبرة/ النوع(ما مدى تأثیر متغیري  .٤
  كنولوجیة في التعلیم؟بالكویت لواقع توظیفھم المستحدثات الت

  :أھداف الدراسة

ي      ة ف ھدفت الدراسة كشف واقع توظیف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجی
  :العملیة التعلیمیة في ضوء بعض المتغیرات، وذلك من خالل تعرف ما یلي

مدى توافر متطلبات توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم بالمرحلة المتوسطة  .١
  .الكویت من وجھة نظر المعلمینب

مستوى توظیف معلمي المرحلة المتوسطة بالكویت للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم  .٢
  .من وجھة نظرھم

أبرز معوقات توظیف معلمي المرحلة المتوسطة بالكویت للمستحدثات التكنولوجیة في  .٣
  .التعلیم من وجھة نظرھم

في رؤیة معلمي المرحلة المتوسطة بالكویت ) ةسنوات الخبر/ النوع(مدى تأثیر متغیرات  .٤
  .لواقع توظیفھم المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم

  :أھمیة الدراسة

تأتي ھذه الدراسة استجابة لتوصیات المؤتمرات و الدراسات المتخصصة في التعلم  .١
اف اإللكتروني و مسایرة لالتجاھات الحدیثة في توظیف التعلم اإللكتروني في تحقیق أھد

المؤتمر العلمي الخامس عشر لنظم المعلومات وتكنولوجیا (المؤسسات التربویة 
؛ المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز اإلرشاد النفسي بجامعة عین ٢٠٠٨الحاسبات، 

؛ المؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن ُبعد بالریاض، ٢٠١١شمس، 
؛ اللیل وجعفر، ٢٠٠٩؛ شریف، ٢٠٠٧؛ عبد العزیز، ٢٠١١
 )..Flores,2012;Hallford, 2011; Dietrich,2011؛٢٠١٢

أھمیة المستحدثات التكنولوجیة واآلثار اإلیجابیة المترتبة على توظیفھا في العملیة  .٢
  .التعلیمیة

یمكن أن تفید المعلمین من خالل ما تسفر عنھ من نتائج یمكن االستفادة منھا في تطویر  .٣
فیما یتعلق بتوظیفھم المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم بصفة أدائھم بصفة عامة و

 .خاصة

یمكن أن تفید مخططي ومطوري المناھج والمقررات الدراسیة بما تسفر عنھ من نتائج  .٤
تساعدھم في إعداد وتصمیم بعض المحتویات الدراسیة بما یتناسب مع توظیف 

 .المستحدثات التكنولوجیة في تدریسھا

لباحثین المھتمین بالمجال من خالل فتح المجال أمامھم لدراسات أخرى یمكن أن تفید ا .٥
 .ذات صلة

  

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٩

  :اقتصرت الدراسة على الحدود التالیة: حدود الدراسة 

  .توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم: الحدود الموضوعیة .١
  .سةمعلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكویت المحددین بعینة الدرا: الحدود البشریة .٢
سعد / األوزاعي/ األصمعي (بعض مدارس المرحلة المتوسطة، مدارس : الحدود المكانیة .٣

ثابت / صالح الدین/ خالد بن سعید(بمحافظة العاصمة، ومدارس ) بن الربیع األنصاري
) فھد السالم/ جابر األحمد الصباح/ صالح الدین(بمحافظة الجھراء، ومدارس ) بن قیس

  .بمحافظة حولي
  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨العام الدراسي : زمانیةالحدود ال .٤

  :مصطلحات الدراسة

ھي برمجیات تطبیقیة لتكنولوجیا المعلومات نتیجة التفاعل بین : المستحدثات التكنولوجیة .١
الوسائل المتعددة التفاعلیة، الوسائط الفائقة، : تكنولوجیا الحاسوب واالتصاالت من مثل

. ع االفتراضي، السبورة الذكیة، اإلنترنت وغیرھاالفیدیو التفاعلي، مؤتمرات الفیدیو، الواق
  )١٢٢، ٢٠١١علي، (

 من جدید شيء أو أو تطبیق عملیة أو فكرة عن عبارة التربوي التكنولوجي فالمستحدث
 تغییر إلى یؤدي القائم، مما النظام لمشكالت مبتكرة حلوًال تمثل جدیدة لھ، كبدائل المتبني نظر وجھة

النظام،  تحسین في وفعالیة كفاءة أكثر یصبح مكوناتھ، بحیث بعض وكلھ، أ النظام في محمود
  ). ٢٤٦، ٢٠٠٣خمیس، (المجتمع  احتیاجات أھدافھ، وتلبیة وتحقیق

  :توظیف المستحدثات التكنولوجیة .٢
یعني دمج األجھزة والوسائل اإللكترونیة الحدیثة في الموقف التعلیمي من أجل تحقق 

العملیة التعلیمیة ورفع مستوى مشاركة المتعلم اإلیجابیة في ھذه األھداف وزیادة فاعلیة وكفاءة 
  ).٣٨٧، ٢٠١٣شقور، (العملیة 

التطویع المتقن للمستحدثات التكنولوجیة في تدریس "والمقصود بالتوظیف في ھذه البحث 
العلوم، بما یحقق أھداف تدریسھ بالمرحلة الثانویة، وعلیھ فإن التوظیف بالمعنى المشار إلیھ، 

حتاج إلى أساسیات یقوم علیھا لیستقیم بھا، ومستوى التوظیف یقصد بھ مدى استخدام المعلمات ی
للمستحدثات التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة، حتى یقاس ھذا المدى من خالل استجابة أفراد العینة 

  .على بنود األداة المعدة لذلك في ھذه الدراسة

  :الدراسات السابقة

ھدفت استطالع واقع التعلم اإللكتروني الذي یعد أحد ): ٢٠١٩(عتل وعقیلدراسة العنزي وال .١
أسالیب التعلم التي تعتمد على التكنولوجیا في المرحلة المتوسطة في دولة الكویت، وذلك من 
خالل الوقوف على إیجابیاتھ وسلبیاتھ من وجھة نظر المعلمین، ومدى استفادة الطالبات من 

 تختلف وجھات نظرھم نحو التعلم اإللكتروني باختالف التخصص، التعلم اإللكتروني،  وھل
تكونت عینة . والمؤھل العلمي، والخبرات التدریسیة، ودرجة المعرفة باستخدام الحاسوب

تخصصات علمیة، وتم ) ٦(معلمة من معلمات المرحلة المتوسطة من ) ٢٠٠(الدراسة من 
ة استعدادھم وتأھیلھم للتدریس بالطریقة فقرة تعبر عن درج) ٤١( مكونة منانةاستخدام استب

اإللكترونیة، وإیجابیات وسلبیات التعلم اإللكتروني، وأظھرت نتائج الدراسة أن محور 
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إیجابیات استخدام طریقة التعلم اإللكتروني قد جاء بالمقدمة وبمستوى مرتفع، تاله محور 
 الترتیب األخیر محور التأھیل بمستوى متوسط، ثم محور اإلستعداد بمستوى متوسط، وفي

عدم وجود فروق ذات داللة : كما أشارت الدراسة إلى النتائج اآلتیة. السلبیات بمستوى متوسط
إحصائیة في محاور كل من التأھیل، واإلیجابیات، والسلبیات تعزي لمتغیري المؤھل الدراسي 

 في جمیع بینما یوجد فروق ذي داللة إحصائیة بین متوسط درجات المعلمات. والتدریب
 تعزى للفروق في التخصص الدراسي، وعدم وجود فروق ذي داللة بانةمحاور االست

. إحصائیة في محاور كل من االستعداد، والتأھیل، والسلبیات تبعًا لمتغیر الخبرة التدریسیة،
بینما یوجد فروق ذي داللة إحصائیة في محور االیجابیات تعزي  لمتغیر الخبرة التدریسیة، 

  .روق ذي داللة إحصائیة تعزي للمؤھل الدراسي في محور االستعدادووجود ف
ھدفت قیاس فاعلیة تدریس وحدة مقترحة باستخدام الخرائط ): ٢٠١٩(دراسة آل ثقافان  .٢

الذھنیة اإللكترونیة في تنمیة المھارات التقنیة والتحصیل المعرفي لدى طالب الصف الثالث 
البا من طالب الصف الثالث متوسط وتم تقسیمھم ط) ٦٠(المتوسط وتكونت عینة الدراسة من

) ٣٠(طالب واألخرى ضابطة وعددھم) ٣٠(إحداھما تجریبیة وعددھم:  إلى مجموعتین
توجد فروق ذو داللة إحصائیة عند مستوى -: وقد أسفرت نتائج البحث عما یليطالب، 

لتطبیق البعدي بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة،  والضابطة في ا) ٠٥,٠(
لبطاقة المالحظة الخاصة بالمھارات التقنیة لصالح طالب المجموعة التجریبیة، توجد فروق 

بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة،  ) ٠٥,٠(ذو داللة إحصائیة عند مستوى 
والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیل المعرفي  لصالح طالب المجموعة 

  .یةالتجریب
بدراسة ھدفت تعرف دور مدیري المدارس الثانویة فى توظیف التعلم ) ٢٠١٧(قامت علي  .٣

اإللكترونى من وجھة نظر المعلمین بمحافظة العاصمة عمان، وتم استخدام استبانة مكونة من 
فقرة االستراتیجیة، وجاھزیة البنیة التقنیة التحتیة، وتحقیق االحتیاجات التدریبیة ) ٣٦(

معلم ومعلمة، وأظھرت الدراسة النتائج ) ٥٨٦(تكونت عینة الدراسة من . وتأھیلھمللمعلمین 
أن دور توظیف مدیري المدارس الثانویة للتعلم اإللكتروني من وجھة نظر المعلمین : اآلتیة

بمحافظة عمان كان متوسطٌا على الدرجة الكلیة، وجاءت مجاالت االستبانة في كافة المجاالت 
 الرتبة األولى مجال جاھزیة البنیة التقنیة التحتیة، ثم جاء مجال دعم ونشر متوسطة، وجاء في

ثقافة التعلم اإللكتروني، ثم جاء مجال ممارسة التخطیط اإلستراتیجي، وأخیرٌا جاء مجال 
  .تحقیق االحتیاجات التدریبیة للمعلمین وتأھیلھم

لكتروني بالمرحلة ھدفت كشف معوقات تطبیق التعلم اإلدراسة ) ٢٠١٧(أجرى سرحان  .٤
وتعرف دور كل من التخصص . الثانویة من وجھة نظر معلمي التعلیم األھلي بمدینة الریاض

مدرسًا ) ٦٠٠(والقسم، والخبرة في مجال التدریس في ھذه المعوقات، بلغت عینة الدراسة 
وتم إجراء التحلیالت اإلحصائیة المناسبة، . فقرة) ٣٩(واستخدمت استبانة مكونة من 

وتحلیل التباین األحادي " ت"لمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، واختبار ا(
، وأظھرت النتائج وجود العدید من المعوقات )لمتغیرات الدراسة، وإجراء المقارنات البعدیة

وكانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى متغیر تخصص المعلم . للتعلم اإللكتروني
تي تتعلق بالمدرسة ومنھا معوقات إداریة وأكادیمیة ومعوقات أخرى تتعلق على المعوقات ال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة على المعوقات التي تتعلق  بالمعلم، وعلى األداة ككل، بینما ال
كما توصلت ، بالتعلم اإللكتروني تعزى إلى تخصص المعلم على جمیع المجاالت واألداة ككل

القسم الذي یدرس فیھ المعلم سواًء روقًا دالة إحصائیًا تعزى إلى أثر أن ھناك فالدراسة إلى 
كما ظھرت فروق .  لصالح األقسام العلمیة على المجاالت كافة، واألداة ككلعلمي أو شرعي
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وأوصت الدراسة بتشجیع المعلمین على استخدام . ذات داللة إحصائیة على متغیر الخبرة
ل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض تطبیق ھذا النوع من التعلم اإللكتروني، ومحاولة تذلی

  .التعلیم
بإجراء دراسة في كوریا الجنوبیة ھدفت تعرف ) Mehmood and Lee, 2017(وقام  .٥

مستوى استخدام معلمي التربیة الخاصة للتقنیات المساندة القائمة على االستشعار عن ُبعد في 
 واستخدمت الدراسة منھجیة دراسة الحالة حیث .تدریس الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة

من معلمي التربیة الخاصة الذین یستخدمون التقنیات المساندة ) ٤(تكونت عینة الدراسة من 
ولتحقق ھدف الدراسة، استخدمت الُمقابلة . القائمة على االستشعار عن ُبعد في تدریس الطلبة

رت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام وأشا. الشخصیة واالستبانة في عملیة جمع البیانات
  . التقنیات المساندة القائمة على االستشعار عن ُبعد لدى معلمي التربیة الخاصة منخفضَا

دراسة في  الوالیات المتحدة األمریكیة ھدفت تعرف مستوى ) Nepo, 2017(وأجرى  .٦
وي االحتیاجات استخدام معلمي التربیة الخاصة للتقنیات المساندة في تدریس الطلبة من ذ

واستخدمت الدراسة المنھجیة الوصفیة الناقدة القائمة على مراجعة الدراسات السابقة، . الخاصة
من الدراسات السابقة التي تم الحصول علیھا من خالل ) ٢٨(وتكونت عینة الدراسة من 

یل ولتحقق ھدف الدراسة، تم استخدام منھج تحل. الرجوع إلى المجالت التربویة الُمحّكمة
وأشارت نتائج . المحتوى للدراسات السابقة التي تم الحصول علیھا في عملیة جمع البیانات

الدراسة أن مستوى استخدام التقنیات المساندة في عملیة التعلیم والتعلم لدى معلمي التربیة 
وأظھرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى استخدام التقنیات . الخاصة كان متوسطَا

  .دى معلمي التربیة الخاصة ُتعزى لمتغیرات النوع والخبرة والمؤھل العلميالمساندة ل
دراسة بھدف كشف فعالیة التعلم عن بعد على أساس ) Irina, et, al., 2016(أجرت كل من  .٧

تكونت عینة ). KFU(الموارد التعلیمیة اإللكترونیة لدى طالب جامعة كازان االتحادیة 
ة كازان في مراحل تعلیم مختلفة، وتم تصمیم استبیان طالب من جامع) ١٠٠(الدراسة من 

أظھرت نتائج االستطالع موقف الطالب من االستخدام العملي للتعلم عن . لجمع المعلومات
وقد أظھر . ویقوم معظم الطالب بتقییم التعلم عن بعد باعتباره فعال. بعد الذي جاء بإیجابیة

مظھر التعلم اإللكتروني في الجامعة، جھة : یة ھيالتحلیل أیضٌا أن العوامل المھمة في الفعال
نظام المصادر التعلیمیة اإللكترونیة على موقع الجامعة؛ االستخدام المستمر لعناصر التعلم 
اإللكتروني من قبل المعلمین فى عملیة التعلیم؛ تقییم ضرورة استخدام عناصر التعلم 

  . لمعلم كعنصر التعلم اإللكترونياإللكتروني فى الجامعة؛ توافر اتصال الفیدیو مع ا
دراسة ھدفت كشف واقع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة في ) ٢٠١٥(وأجرى العصیمي  .٨

معلمًا من معلمي ذوي صعوبات التعلم في ) ٦٧(وتكونت عینة الدراسة من . غرفة المصادر
وأظھرت النتائج . واستخدمت االستبانة في عملیة جمع البیانات. منطقة القصیم في السعودیة

أن واقع استخدام المعلمین التقنیات التعلیمیة الحدیثة في غرفة المصادر جاء متوسطًا، وبینت 
النتائج وجود فروق ذات داللة احصائیة في واقع استخدام المعلمین التقنیات التعلیمیة الحدیثة 

 ١٠-  ٦فأقل، ومن  سنوات ٥(في غرفة المصادر تعزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح الفئتین 
  ).سنوات

دراسة في الوالیات المتحدة ) Coleman, Cramer, Park and Bell, 2015(وأجرت  .٩
األمریكیة ھدفت تعرف مستوى استخدام معلمي التربیة الفنیة في برامج التربیة الخاصة  

ن وتكونت عینة الدراسة م. للتقنیات المساندة في تدریس الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة
واستخدمت االستبانة في عملیة . من معلمي التربیة الفنیة في برامج التربیة الخاصة) ٧٧(
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وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام التقنیات المساندة من معلمي التربیة . جمع البیانات
وكشفت النتائج وجود فروق في مستوى . الفنیة في برامج التربیة الخاصة جاء بتقدیر متوسط

خدام التقنیات المساندة لدى معلمي التربیة الفنیة في برامج التربیة الخاصة ُتعزى إلى است
البصریة (متغیر نوع إعاقة الطالب لصالح اإلعاقات الحركیة مقارنة مع اإلعاقات الحسیة 

، ومتغیر شدة اإلعاقة لصالح اإلعاقات البسیطة ُمقارنة مع اإلعاقات المتوسطة )والسمعیة
  . عدم وجود فروق تعزى إلى متغیر النوعوالشدیدة، و

ھدفت تحدید واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في مدارس ): ٢٠١٣شقور، (دراسة  .١٠
الضفة الغربیة وقطاع غزة من وجھة نظر المعلمین، والمعوقات التي تواجھ المعلمین في 

سنوات الخبرة ونوع استخدامھا، إضافة إلى تحدید تأثیر اإلقلیم والجنس والمؤھل العلمي و
المدرسة ومكانھا على واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في المدارس الفلسطینیة من 

وتوصلت الدراسة إلى . وجھة نظر المعلمین، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي
من وجھة كان واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في المدارس الفلسطینیة : النتائج اآلتیة

وأعلى درجة لمعوقات استخدام %). ٦٤٫٦٠(نظر المعلمین بدرجة متوسطة وبنسبة مئویة 
التكنولوجیا كانت بدرجة مرتفعة تتعلق بعدم توفر األجھزة بشكل كاف، إضافة إلى عدم القدرة 
على استخدام األجھزة من قبل المعلمین والمعلمات، وجود فروق في واقع استخدام 

كنولوجیة في المدارس الفلسطینیة من وجھة نظر المعلمین تبًعا إلى متغیرات المستحدثات الت
اإلقلیم والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة ونوع المدرسة، بینما لم تكن الفروق دالة إحصائیا 

وأوصت الدراسة بضرورة زیادة االھتمام من قبل وزارة التربیة . تبًعا إلى متغیر الجنس
متقدمة للمعلمین حول متابعة المستجدات في مجال استخدام تكنولوجیا والتعلیم في عقد دورات 

  .التعلیم
التي ھدفت معرفة مدى فعالیة استخدام التعلیم اإللكتروني المدمج ) 2012(دراسة المصري  .١١

لطالبات ) التطبیق -الفھم  -التذكر (في تدریس وحدة من مقرر اللغة اإلنجلیزیة عند مستویات 
طالبة تم تقسیمھن ) 56(وتكونت عینة الدراسة من . وي بمدینة مكة المكرمةالصف الثاني الثان

وتوصلت . طالبة) 25(، ومجموعة ضابطة مكونة من )31(إلى مجموعة تجریبیة مكونة من 
بین متوسط درجات اختبار ) %5(الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

رجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة طالبات المجموعة التجریبیة ومتوسط د
، وكذلك وجود فروق ذات داللة )التذكر، الفھم، التطبیق(التجریبیة عند مستویات بلوم 

بین متوسط درجات اختبار طالبات المجموعة التجریبیة التي ) %5(إحصائیة عند مستوى 
الضابطة لصالح درست باستخدام التعلیم اإللكتروني المدمج ومتوسط طالبات المجموعة 

 ). التذكر، الفھم، التطبیق(المجموعة التجریبیة عند مستویات بلوم 

ھدفت تعرف واقع استخدام الوسائل وتقنیات التعلیم في العملیة ) ٢٠١١(تناولت الخریجي  .١٢
التعلیمیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم القرى، واستخدمت الباحثة استبانة 

سائل والتقنیات التعلیمیة المتوفرة بمركز الوسائل بالجامعة، وكانت العینة تضمنت قائمة بالو
عضو ھیئة تدریس، وخلصت الدراسة إلى أن الوسائل والتقنیات التعلیمیة ) ١٤٠(مكونة من 

مھمة بدرجة متوسطة ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة أم القرى، وإن أعلى ثالثة وسائل 
كما توصلت . لوح الطباشیر واألقالم، ثم جھاز الفیدیو التعلیميالحاسب اآللي، ثم : أھمیة ھي

إلى أن ھناك فروق دالة إحصائیا بالنسبة الستخدام تقنیات التعلیم بین كلیة التربیة وكلیة 
  .الشریعة في الجامعة
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 خدمة في التكنولوجیة المستحدثات توظیف واقع تعرف ھدفت): ٢٠١١الكندي، (دراسة  .١٣
 تقدیم التقنیات، وكذلك ھذه توظیف تعوق التي الصعوبات عمان، وتحدید نةبسلط العام التعلیم

عمان، واستخدمت الدراسة  بسلطنة العام التعلیم خدمة في التقنیات فعالیة لزیادة مقترحات
 وأن، التعلیمیة للوسائل كبیرة أھمیة یولون المعلمین أن إلى الدراسة وخلصت. المنھج الوصفي

 العملیة لخدمة التقنیات توظیف تشجع المدارس إدارات األھمیة، وأن ھذهب كبیًراا وعًی لدیھم
 في المعلمون تواجھ التي الصعوبات من العدید ھناك أن إلى الدراسة أشارت كما. التعلیمیة
 وتطویر إنتاج على للمعلمین التدریبیة الدورات توافر عدم أھمھا من التعلیمیة التقنیات استخدام

 جدول توفر المدرسة، وعدم داخل الموجودة التعلیمیة الوسائل صیانة  وعدمالتعلیمیة، المواد
 والمواد الوسائل معرفة المواد، وعدم معلمي قبل من التعلیمیة والمواد الوسائل الستعمال زمني

  . المدرسة داخل الموجودة التعلیمیة
ن التربویین التي ھدفت إلى معرفة اتجاھات المعلمین والمشرفی) 2009(دراسة الردادي  .١٤

نحو استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة، وتكونت عینة 
الدراسة من جمیع معلمي الریاضیات والمشرفین التربویین بالمرحلة المتوسطة الذین ھم على 

، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن اتجاھات )2007(رأس العمل خالل الفصل الدراسي األول 
لمعلمین والمشرفین نحو التعلیم اإللكتروني في تدریس الریاضیات كانت عالیة، وكذلك ا

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور التلمیذ عند استخدامین التعلیم اإللكتروني في 
 . تدریس الریاضیات كانت عالیة أیضا

 للكفایات االبتدائیة ةمعلمي المرحل توظیف مدى تعرف ھدفت): ٢٠٠٢، Kennedy(دراسة  .١٥
 بتحدید القیام تم حیث. المملكة المتحدة في كوفنتري منطقة في التدریسیة العملیة في التكنولوجیة

 كل زیارة على االعتماد وتم. االبتدائیة المرحلة معلم عند توافرھا یجب تكنولوجیة كفایة )٤٥( 
 الكفایات برصد  ومعلمة، والقیامعلمًام) ٩٤ (عددھم والبالغ الدراسة عینة أفراد من ومعلمة معلم

 توظیًفا أكثر المعلمین أن الدراسة إلى وتوصلت. الصفیة الغرفة في یوظفوھا التي التكنولوجیة
أكثر  الخبرة ذوي أن المعلمین النتائج دلت إحصائیة، كما وبداللة المعلمات من الكفایات لتلك

  . خبرةاألقل  المعلمین من التكنولوجیة للكفایات توظیفا
  :التعلیق على الدراسات السابقة

یتبین من العرض السابق تنوع الدراسات التي تناولت المستحدثات التكنولوجیة في المجال 
التعلیمي، سواء منھا ما تناول واقع ھذه المستحدثات أو ركز على نمط منھا كالتعلم اإللكتروني أو 

ات والفئات التي استھدفتھا الدراسات السابقة مواقع التواصل االجتماعي، كما یتبین تنوع المجتمع
ما بین طالب ومعلمین ومدیري مدارس، وما بین مراحل تعلیم جامعي أو قبل جامعي، وأجمعت 
ھذه الدراسات على أھمیة وضرورة توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم لما یرتب على 

ع تلك الدراسات السابقة من حیث تركیزھا ذلك من إیجابیات، ومن ثم تأتي ھذه الدراسة متمشیة م
على المستحدثات التكنولوجیة من جھة وتتفرد عنھا في مجتمعھا وعینتھا وفي ھدفھا الرئیس 
المتمثل في بیان واقع توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم من قبل معلمي المرحلة 

لدراسات في عرض بعض المفاھیم المتوسطة بدولة الكویت، وأفادت الدراسة الحالیة من تلك ا
  .النظریة وبعض اإلجراءات المنھجیة وفي إعداد األداة وتفسیر النتائج
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  :اإلطار المفاھیمي للدراسة 

  :مفھوم المستحدثات التكنولوجیة .١
مفھوم تقنیات التعلیم الحدیثة أو تكنولوجیا التعلیم لیس من السھولة ضبطھ، وكثیرا ما 

أن الوسائل ) ٢٠٨، ٢٠١١(ولذا تستنتج الخریجي . لوسائل التعلیمیةیختلط مفھومھ مع مفھوم ا
التعلیمیة عبارة عن أدوات وتجھیزات وآالت معینة للمعلم، وتقنیات التعلیم عبارة عن منظومة 

فالوسائل التعلیمیة ھي جزء ...). اإلنسان، واألداء، األفكار، أسالیب العمل، اإلدارة(متكاملة تفھم 
  .یم، وعنصر في منظومة تعلیمیة شاملةمن تقنیات التعل

والمستحدثات التكنولوجیة تأتي في صورة نظام متكامل لتكون بمثابة حلول إبداعیة 
ومبتكرة لمشكالت التعلیم، فتعمل على زیادة فاعلیتھ وكفاءة المواقف المستخدم فیھا، عندما یتم 

  )٣٢٢، ٢٠١٠السید، (توظیفھا بطریقة منھجیة سلیمة 

 نظومةم إلى یشیر مفھوم: بأنھا التعلیم تكنولوجیا مستحدثات) ٢٠٠٩(ار ویعرف النج
 تعلیمیة، بیئات برمجیات، تعلیمیة، أجھزة: من التعلیم في تكنولوجیا جدید ھو ما كل تشمل متكاملة

 في وتحدد علمیة، أسس على وكفاءتھا فعالیتھا وزیادة التعلیمیة، مستوى العملیة لرفع عمل؛ وأسالیب
 وتكنولوجیا التعلیمیة، واالتصاالت المعلومات وتكنولوجیا المتعددة، بعروض الوسائط راسةالد تلك

 لمستحدثات الالزمة التعلیمیة واألجھزة التعلیمیة، البیئة وتكنولوجیا بعد، التعلم عن مؤتمرات
 التعلیم تكنولوجیا مفھوم مستحدثات أن: اعتقد فقد) ٣٠٩، ٢٠٠٠(المجید  عبد التعلیم، أما تكنولوجیا

 العملیة في التكنولوجیة الوسائل وتوظیف استخدام مجال في وحدیث، جدید ھو ما إلى كل یشیر
 على والمتعلم المعلم قدرات زیادة بھدف تدریس؛ وأسالیب حدیثة، وآالت أجھزة: التعلیمیة من

 عبارة ةالتكنولوجی المستحدثات أن) ٤٥١، ٢٠٠٠(القاضي  ورأى التعلیمیة؛ مع العملیة التفاعل
 لكفاءتھ؛ ورفعًا لكلفتھ؛ وتخفیضًا لفرصھ، توسیعًا التعلیم، لمشكالت إبداعیة ومبتكرة حلول: عن

 تصمیمیة أو فكریة أو مادیة الحلول تلك تكون وقد العصر، طبیعة مع تتناسب فاعلیتھ بصورة وزیادة
  . التعلمطبیعة أنتجت؛ لتناسب

میة ال تعني مجرد إدخال األجھزة واألدوات التكنولوجیا التعلی"ویرى بعض الباحثین أن 
إلى واقع العملیة التعلیمیة، بل تعنى كذلك طریقة التفكیر والسلوك المصاحب لھا من جانب كال من 

  ).٢٢٧، ٢٠٠٦إبراھیم، " (المعلم والتلمیذ

كل ما ھو :"یمكن تعریفھا بأنھا، ومن خالل ما سبق من تعریفات للمستحدثات التكنولوجیة
 فھي نظام ستحدث في مجال استخدام وتوظیف الوسائل التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة،جدید وم

بھدف زیادة قدرة المعلم والمتعلم على التعامل مع العملیة التعلیمیة وحل تعلیمي كامل لنقل التعلیم 
یجمع بین أنماط عدیدة من المثیرات التعلیمیة المكتوبة والمسموعة والمصورة مشكالتھ، 

  "لمتحركة بشكل الیكتروني، یمكن توظیفھا لتحقیق أھداف تعلیمیة محددةوا

  :مفھوم توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم .٢
القدرة على االستخدام، أي القدرة على استخدام التعلیم القائم " بأنھ ) ٢٠٠٥فرج، (یعرفھ 

 یقوم بھا الطلبة والتي تتعلق  في جمیع العملیات التعلیمیة وجمیع الفعالیات التياإلنترنتعلى 
  ".بالمعارف والمعلومات والنظریات والحقائق التي یمرون بھا
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العام  بأنھا استخدام إمكانیات التقنیة الحدیثة لخدمة التعلیم ) ٦، ٢٠٠٥(ویعرفھ الكندي 
العام  كمساعد تعلیمي في العملیة التعلیمیة لتدریس المواد المختلفة في التعلیم  واستخدام التقنیة

أو من خالل الممارسة والتمرین  التقنیة الحدیثة   سواء كانت نظریة أو عملیة من خالل استخدام 
  .والمحاكاة وبما یحقق أھداف ھذه المواد بالتعلیم العامة

ویمكن تعریفھ بأنھ التخطیط والتصمیم والتنفیذ الستخدام مھارات مستحدثات تكنولوجیا 
إلیھا وفى الوقت المناسب من الموقف التعلیمي وبشكل متكامل التعلیم حسب الحاجة التعلیمیة 

ومتفاعل مع مصادر التعلم األخرى حسب خطة نظامیة مدروسة استخدامًا فعاال بھدف تحسین 
  .التعلیم والتعلم

  :أھداف التعلم من خالل المستحدثات التكنولوجیة .٣
،  )٢٠١٧علي، (ف التالیة  تحقق األھدامن خالل المستحدثات التكنولوجیة إلىیسعى التعلم 

  ):٢٠١٧علي و قشمر، (

  المساھمة في إنشاء بنیة تحتیة وقاعدة من تقنیة المعلومات قائمة على أسس ثقافیة بھدف إعداد
  .مجتمع جدید لمتطلبات القرن الواحد والعشرین

 مجتمع تنمیة االتجاھات اإلیجابیة للمتعلمین والقائمین على عملیة التعلیم وأولیاء األمور وال
ككل نحو تقنیات المعلومات وخاصة التعلم اإللكتروني وبذلك یمكن إیجاد مجتمع معلوماتي 

 .متطور
  اكتساب المتعلمین المھارات الالزمة الستخدام التقنیات التعلیمیة واالعتماد على أنفسھم في

ة الوصول على المعارف والمعلومات التي یحتاجونھا في بحوثھم ودراستھم ومنحھم الفرص
لطرح أرائھم وتبادلھا حول القضایا المختلفة وكذلك نقد المعلومات والتساؤل عن مصداقیتھا 

 .مما یساعد في تعزیز مھارات البحث لدیھم وإعداد شخصیاتھم
 توفیر بیئة تفاعلیة ملیئة بالمصادر المتنوعة تساعد على تحقق األھداف التعلیمیة. 
 ومصادر المعرفة المتعددة وزمالئھ بھدف تعزیز توسیع دائرة تفاعل المتعلم لتشمل المعلم ،

 .اكتسابھ مھارات التحاور والتعاون والمنافسة في نطاق أوسع بغرض إعداده مستقبلیٌا
  التغلب على نقص الكوادر األكادیمیة في بعض التخصصات المختلفة عن طریق الفصول

 .االفتراضیة
 الملقن إلى دور المرشد والموجھ تغییر دور المدرس في ھذا النوع من التعلیم من دور 

والمیسر في ضوء ما یوفره التعلم اإللكتروني من إمكانیات واكتسابھ مجموعة من المھارات 
 .تمكنھ من التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة

  تقدیم المحتویات التعلیمیة في أشكال جدیدة ومتنوعة وتطویرھا بصورة مستمرة تبعٌا للتغیرات
 .ل توظیف المستحدثات التكنولوجیةالحادثة من خال

  تشجیع أولیاء األمور والمجتمع على التفاعل مع نظام التعلیم ومتابعة تعلم أبنائھم من خالل
 .إطالع أولیاء األمور على التقاریر التى تقدمھا المؤسسة التعلیمیة

سالمي، ال: ( المستحدثات التكنولوجیة تحقق األھداف التالیةباستخدامكما یھدف التعلم 
  )ھـ١٤٢٤ھـ؛ الراشد، ١٤٢٥؛ التودري، ٢٠٠٩

  إمكانیة تعویض النقص في الكوادر األكادیمیة والتدریبیة في بعض القطاعات التعلیمیة عن
  .طریق الصفوف االفتراضیة

 المساعدة على نشر التقنیة في المجتمع وإعطاء مفھوم أوسع للتعلیم المستمر. 
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 التسجیل المبكر وإدارة الصفوف الدراسیة :  التعلیمیة مثلتقدیم الخدمات المساندة في العملیة
وبناء الجداول الدراسیة وتوزیعھا على المعلمین وأنظمة االختبارات والتقییم وتوجیھ الطالب 

 .من خالل بوابات اإلنترنت

  إیجاد الحوافز وتشجیع التواصل بین منظومة العملیة التعلیمیة كالتواصل بین البیت والمدرسة
 .المدرسة والبیئة المحیطةوبین 

  إعداد جیل من المعلمین والطالب قادر على التعامل مع التقنیة ومھارات العصر والتطورات
 .الھائلة التي یشھدھا العالم

 توفیر بیئة تفاعلیة غنیة ومتعددة المصادر تخدم العملیة التعلیمیة بكافة محاورھا. 

 لبیئة الخارجیةتعزیز العالقة بین أولیاء األمور والمدرسة وا. 

  تطویر دور المعلم في العملیة التعلیمیة حتى یواكب التطورات العلمیة والتكنولوجیة المستمرة
 .والمتالحقة

  دعم عملیة التفاعل بین الطالب والمعلمین والمساعدین من خالل تبادل الخبرات التربویة
ال المختلفة كالبرید واآلراء والمناقشات والحوارات الھادفة باالستعانة بقنوات االتص

 .اإللكتروني وغرف الصف االفتراضیة

 : في التعلیم التكنولوجیة المستحدثات مبررات توظیف .٤

التكنولوجیة  المستحدثات توجد مجموعة من المبررات تقف وراء ضرورة استخدام
، الحیلة) (٩- ٨، ٢٠٠٦وھبة، (یلي  ما المبررات تلك بعناصرھا كافة، ومن التعلیمیة بالمنظومة

٣٧٧، ٢٠٠٠( : 

 المعلم من والمعلومات المعرفة نقل على تقتصر التعلیمیة العملیة تعد لم: التعلیم فلسفة تغیر 
 تطبیق ظل في التعلیمیة المؤسسة داخل المعلومات ھذه في المتعلم المتعلم، واختبار إلى

 متاًحا تعلیمال تقنیات مستحدثات استخدام ظل في التعلیم أصبح الجمعي، بل النظامي التعلیم
 یشاء ما تعلم حریة یملك المتعلم أصبح وثقافاتھم، بل مستویاتھم اختالف على األفراد لجمیع
  . النفسیة واستعداداتھ األكادیمیة قدراتھ وفق شاء ومتى

 یقوم، التعلیمیة العملیة ومحور للمعرفة الرئیس المصدر ھو المعلم كان: المعلم دور تغیر 
 اختلفت فقد التعلیم تقنیات استخدام بعد الصف، أما داخل المتعلمین وضبط المعلومات بتلقین
 ویختار یصمم التعلیمیة، فھو للبیئة ومنظًما ومیسًرا مصمًما فأصبح ومھامھ المعلم أدوار
 المتعلمین، وبدور لمستویات تشخیصي بدور یقوم أنھ التعلیمیة، كما واألنشطة المواد

 تقریر المنشودة، وبحسب األھداف تحقیق نحو مھملتقد متابعتھ أثناء إرشادي توجیھي
 المالكین من المعلمین دور أن تغیر یمكن واالتصال المعلومات تكنولوجیا فإن للیونسكو
 . للتعلم واستمراًرا ودعًما تیسیًرا أكثر دور إلى لھا المرسلین و للمعرفة

 على یقتصر سلبًیا دوًرا ديیؤ المتعلم كان التقلیدیة التعلیمیة النظم في: المتعلم دور تغیر 
 یقف أصبح التعلیمیة التقنیة المستحدثات استخدام المعلومات، وبعد وتلقي العروض مشاھدة
 تحمل التعلیمیة، حیث للعملیة محوًرا والمتفاعل، فأصبح اإلیجابي النشط المشارك موقف

 ومتعددة مقروءةوال والمرئیة المسموعة التعلیمیة المواد مع تفاعلھ أثناء تعلمھ مسئولیة
 تحمل على الطالب وتشجع الحدیثة التعلم مصادر من العدید مع یتعامل أن الوسائط، وعلیھ

  . بالنفس الثقة وتحقیق الذاتي التعلم في والنجاح تعلمھ مسؤولیة
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 للمستحدثات الفعلیة الوظیفة فیھ تظھر حیث األھم ھو الجانب ھذا ولعل: المنھج أھداف تغیر 
 الذاتي التعلم مھارات المتعلمین اكتساب أصبح فقد، المناھج في اة مساعدةكأد التكنولوجیة

 المعرفي االنفجار عصر في توظیفھا وكیفیة وتحصیلھا المعرفة حب والمستمر، وغرس
 . الدراسیة للمناھج العامة األھداف أبرز من والمعلوماتى

 بدًال المتعلم حول تتمحور ةالتدریسی المعالجات باتت: واستراتیجیاتھ التدریس معالجات تغیر 
 المباشر التفاعل على واالستراتیجیات المعالجات ھذه تقوم المعلم، حیث حول تمركزھا من

  . التعلیمیة التقنیة والمستحدثات المتعلم بین اإلیجابي

 أو ثانویة أدوات أنھا على التعلیمیة للوسائل ینظر یعد لم: التعلیمیة الوسائل مفھوم تطور 
 في رئیًسا عنصًرا أصبحت ولكنھا، ذلك في رغب متى المعلم بھا یستعین تدریسلل معینات

 األنشطة حولھا الكبرى، تدور التعلیمیة للمنظومة فرعیة ومنظومة التدریس استراتیجیة
 . المطلوبة والمھارات الخبرات تكوین إلى تؤدي التي التعلیمیة

ساعد في حل مشكلة االنفجار یكما أن توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم 
كما یساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات ). ١٤٢٣العبادي، (المعرفي والطلب المزاید على التعلیم 

المحاضرات إذا ما استخدام بطریقة التعلم عن بعد، وتوسیع فرص القبول في التعلیم، والتمكن من 
بات البیوت؛ مما یسھم في رفع نسبة تدریب وتعلیم العاملین وتأھیلھم دون ترك أعمالھم وتعلیم ر

فالتعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة یزید ). ١٤٢٣المبیریك، (المتعلمین والقضاء على األمیة 
 Guckel(من فعالیة التعلم إلى درجة كبیرة ویقلل من الوقت الالزم للتدریب، ویقلل تكلفة التدریب 

& Ziemer, 2002 .(ویسمح للطالب بالدراسة في الوقت والمكان الذي ویوفر بیئة تعلم تفاعلیة ،
ویراعي االحتیاجات الفردیة في التعلم، ویسمح بالتعلم في أي وقت ). ٢٠٠٤عضابي، (یفضلھ 

وأي مكان، ویزید الدافعیة والقدرة على االحتفاظ بالمعلومات، ویسھل عملیة إدارة التعلم 
دیث المادة المستمر ومتعة التعلم للمجموعات الكبیرة من الطلبة، ویمتاز بسھولة تح

  ).ه١٤٢٥الموسى،(

 :بعض التقنیات المستخدمة في من خالل المستحدثات التكنولوجیة .٥

فرحان، (یرتكز استخدام التعلم اإللكتروني على مجموعة من التقنیات الحدیثة یحددھا 
  :  كما یلى) ٢٠١٠(شحاتة ) ٢٠١٢

  .الحاسب اآللي )أ 
 .البرمجیات التعلیمیة  )ب 
حیث یسمح بتبادل المعلومات واالتصاالت على مستوى العالم، ویمكن توظیفھا : تاإلنترن  )ج 

كوسیط تعلیمي عن طریق وضع موقع على الشبكة، وتخزن علیھ البرامج ویكون الدخول 
متاحٌا للطالب حسب ضوابط معینة، ومن خدماتھ البرید اإللكتروني، والمحادثة، وخدمة 

علیمیة، وخدمة المكالمات، وغیرھا من الخدمات البحث بمحركات البحث، واألدلة الت
 .المھمة والتى یمكن توظیفھا بالتعلیم

وھى الشبكة الداخلیة وتتمثل فى ربط أجھزة الحاسب فى المدرسة ببعضھا حیث : اإلنترانت )د 
تمكن المعلم من إرسال المادة الدراسیة إلى أجھزة الطالب كأن یضع نشاطٌا تعلیمیٌا أو 

 .یطلب من كافة الطالب تنفیذه وإعادة إرسالھ مرة أخرى إلى جھازهواجبٌا منزلیٌا و
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وھو مقرر یستخدم في تصمیمھ أنشطة ومواد تعلیمیة :  E-Course المقرر اإللكتروني )ه 
تعتمد على الحاسوب وھو محتوى غني بمكونات الوسائط المتعددة التفاعلیة في صورة 

 .برمجیات
حمل على الحاسب یتم فتحھ بطریقة مبسطة وھو كتاب م: E-Book الكتاب اإللكتروني  )و 

فتظھر على الشاشة ومحتویات كل جزء من الكتاب على جانب الشاشة وأھم ما یمیزه ھو 
 .صغر حجمھ

تربط ھذه التقنیة المعلمین والمتعلمین بشبكة : Video Conferencing مؤتمرات الفیدیو  )ز 
ة محددة أن یرى ویسمع تلیفزیون عالیة الجودة بحیث یستطیع كل متعلم موجود بطرفی

 .المختص ومادتھ العلمیة
وفي ھذه التقنیة یتوحد محتوى التعلیم : Satellite Program برامج القمر الصناعى  )ح 

وطریقتھ في جمیع أنحاء البالد أو المنطقة المعینة ویمكن ذلك من خالل توفیر محطات 
 .أرضیة الستقبال ھذه القنوات التعلیمیة

وھي عبارة عن دمج الحاسب والفیدیو في تقنیة : Interactive Video الفیدیو التفاعلي  )ط 
 .واحدة

تتمثل في استخدام ھاتف : Audio Conferences المؤتمرات الصوتیة المسموعة   )ي 
 .عادي یتصل بعدة خطوط تعمل على توصیل المعلم بالمتعلمین

وھي مجموعة برامج على ھیئة أنشطة : Virtual Classroom الفصول االفتراضیة  )ك 
تشبھ أنشطة الفصل التقلیدي یقوم بھا معلم وطالب تفصل بینھم حواجز جغرافیة ولكنھم 
یعملون معا فى نفس الوقت أو فى أوقات مختلفة حیث یتفاعل الطالب والمعلم مع بعضھم 
بعضٌا عن طریق الحوار عبر اإلنترنت ویقومون بطباعة رسائل یستطیع جمیع األفراد 

 .المتصلین بالشبكة رؤیتھا

  ):٧٤، ٧٣، ٢٠١٥المعیذر، (ویمكن توضیح بعض ھذه النماذج كما یلي 

دیره     Facebook: الفیسبوك  -أ   ھو موقع ویب للتواصل االجتماعي یمكن الدخول إلیھ مجانًا و ت
  .محدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لھا" فیس بوك"شركة 

ویتر  -ب   صغرة و ال       Twitter: الت دوین م ة ت دم خدم ھ یق بكات اجتماع ع ش و موق سمح    ھ ي ت ت
دة   ١٤٠ عن حالتھم بحد أقصى     Tweetsلمستخدمیھا بإرسال تحدیثات     الة الواح ًا للرس .  حرف

رامج  SMSوذلك مباشرة عن طریق موقع تویتر أو طریق إرسال رسالة نصیة قصیرة       أو ب
  .المحادثة الفوریة

دیات   -ج  شارًا واس   Forums: المنت رة انت رة األخی ي الفت ت ف بكة اإلنترن دى خدمات ش ي إح عًا  ھ
دم          ا تق ین األشخاص كم ات ب ار و الملف غیر مسبوق، و تسمح المنتدیات بتبادل اآلراء و األفك
دى        ن المنت رع م ا األعضاء، و یتف النصائح لكثیر من المشكالت و االستفسارات التي یطرحھ
ة، و    وعات معین رض موض ل تخصص تع ل ك ل تخصص، و داخ ة لك دیات فرعی ام منت الع

  .الھتمامات األشخاص المشتركین فیھاتتنوع المنتدیات وفقًا 
ل،        : YouTubeالیوتیوب  -د  ن للمستخدمین تحمی ث یمك دیو حی ع الفی و ھو موقع للمشاركة بمواق

اطع          الم أو المق ن األف ع مجموعة م و عرض، و التعلیق على مقاطع الفیدیو، و یعرض الموق
  .التمثیلیة أو األغاني المصورة

ات    - ه  ناب ش ائل  ): Snapchat(س ق رس و تطبی بیغل  ھ ان ش عھا إیف صورة وض ن .  م یمك
ى    الھا إل ومات، و إرس ص و رس دیو، و إضافة ن سجیل الفی صور، و ت اط ال ستخدمین التق للم
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ین و          . قائمة التحكم من المتلقین    دة للمتلق اطع المرسلة تعرض مرة واح ذه الصور و المق و ھ
س            ن الخوادم الخاصة ب ستلم و تحذف م از الم ن جھ ة م ناب شات  بعد ذلك سوف تكون مخفی

  . أیضًا
واتس أب   - و  صات      ): WhatsApp(ال دد المن ر، و متع وري، محتك ل ف ق تراس و تطبی و ھ

ة  ف الذكی صور،     . للھوات ال ال ستخدمین، إرس یة للم ائل األساس ى الرس افة إل ـُمكن باإلض و ی
دیو والوسائط       ـ     . الرسائل الصوتیة، الفی ي عام    WhatsAppتأسس الـ افس  ) ٢٠٠٩( ف و یتن

WhatsAppدد ع ع یویة    م ائل اآلس دمات الرس ن خ ل ( م ، Line ،KakaoTalkمث
Wechat(   االنستجرام ،)Instagram :(     ة ادل الصور وشبكة اجتماعی ھو تطبیق مجاني لتب

ر       )٢٠١٠( أیضًا، أطلق عام تشرین أول عام     اط صورة، وإضافة فلت یح للمستخدمین التق ، یت
ن خدم                 ي مجموعة متنوعة م شاركتھا ف م م ن ث ة، و   رقمي إلیھا، و م شبكات االجتماعی ات ال

  .شبكة انستغرام نفسھا
ة   -ز   دونات التعلیمی ي   educational blogs الم تخدامھا ف دھا، اس ا، فوائ ا، مكوناتھ ، أنواعھ

 .العملیة التعلیمیة

ن الصعیدي              : أنواعھا ا یوضحھا كل م ا كم ة فمنھ شبكة الحالی تتعدد أنواع المدونات المتاحة على ال
سات    ) Efimova&Fiedler 2004.2(و) ٣٢٩: م٢٠١٣( ات أو المؤس دونات التجمع ى م إل

صیة  دونات الشخ ة (الم ئلةdairy)الیومی دونات األس ى   Q-blogs م رد عل أنھا ال ن ش ي م  والت
ائط     دونات الوس ذلك م سارات، وك دیو   media typeاالستف اطع الفی دم مق ي تق دونات ،  والت وم

ة   المكتبات التي تشمل تلخیصا للكتب والمقاالت، وأخیرا  دونات التعلیمی ي   Edu Blogsالم  وھي الت
دریس     ي الت دونات ف ون الم ستخدم المعلم ث ی تعلم، حی ة ال ي عملی الب ف ون والط ستخدمھا المعلم ی
تعلم             ل ال ن أج سھم م دوناتھم بأنف شئوا م م أن ین ن طالبھ ون م ھم ویطلب ي لدروس صدر أساس كم

صري( دو  ). ١٨١: م٢٠١١: الم شار الم ة وانت دي أھمی ضح م ذا یت واء وھك ة س نات االلكترونی
ن                   وع م ذا الن ن ھ تفادة م ة االس ى كیفی ز عل ن التركی التعلیمیة منھا أو غیر التعلیمیة، وبالتالي البد م

  . التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة

  : للمدونات التعلیمیة فوائد عدیدة منھا: فوئد المدونات التعلیمیة

  شا ى الم ة عل ة العالی الب الدافعی ي الط ن  ، ركةتعط ل م شعرون بالخج ذین ی الب ال ة للط خاص
  .المشاركة في الغرفة الصفیة

        شاط ا أو ن ضیة م ول ق الب ح ن الط ة م ین مجموع شاركة ب اون والم ل والتع ن التفاع د م تزی
  .تعلیمي أو تعلمي

         ا ك مرجع د ذل ة بع ث تصبح المدون یمكن استخدامھا كمرجع شامل لنشاطات المادة التعلیمیة حی
  .المادة یرجع إلیھا الطالب في السنوات القادمةشامال لتمارین 

         د ا عن ا الحق یمكن اعتبارھا كحقیبة إلكترونیة یخزن فیھا الطالب أعمالھ وإنجازاتھ للرجوع إلیھ
  .الحاجة

    ي صل الدراس دران الف ارج ج ى خ م حت ع طالبھ ل م ین بالتواص سمح للمعلم اج ، ت ي ال تحت فھ
  .لوجود المتعلمین، داخل نفس الحجرة

   شاركا       تعطي رءوه     ، الفرصة ألي قارئ للمدونة أن یكون ھو اآلخر م ا یق ع م ا یتفاعل م ، حینم
  .وذلك بالتعلیق علیھ، وبالتالي فھي تنمي التفاعل بین القارئ والكاتب
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       اك أخطاء   ، تتیح الفرصة للمعلم إلعطاء تغذیة راجعة جماعیة لمدونات الفصل كلھ إذا كانت ھن
  .راجعة فردیة لمدونات طالب بعینھممتكررة، كما یمكنھ إعطاء تغذیة 

 توفر للطالب فرصة كبیرة للتدریب على مھارات القراءة والكتابة.  
 تسھل عملیة اإلرشاد والتوجیھ بین المعلم والطالب .Johnson &Kaye: 2004) ( 

  E-learning employment levelمستویات توظیف التعلم اإللكتروني  .٦
تروني في المؤسسات التعلیمیة المختلفة بمقدار الدرجة تتعدد مستویات توظیف التعلم اإللك

) ٢٤٤، ٢٠٠٥(حیث یصنف الھادي التي یستخدم فیھا التعلم اإللكتروني مع التعلم التقلیدي، 
  : مستویات توظیف التعلم اإللكتروني إلى

  المستوى األدنىLow Level : یشمل استخدام البرید اإللكتروني  
  المستوى المتوسطMedium Level : یشمل استخدام قوائم المناقشة و المحاضرات عبر

 اإلنترنت 

  المستوى العالىHigh Level : یشتمل على األدوات السابقة باإلضافة إلى أدوات التدریس
 التفاعلى 

  مستوى الخبیرExpert Level : یشتمل على جمیع المستویات السابقة باإلضافة إلى التعامل
 .مع بیئات الواقع االفتراضي

خمسة ) ٨٢، ٢٠٠٤نقال عن إبراھیم الفار، (كما یقترح كل من ھارمون ومارشال 
مستویات للتعلم اإللكتروني تمثل ھذه المستویات جزءًا من القواعد األساسیة الستخدام الشبكات 
تساعد المعلمین على فھم كیفیة استخدام الشبكات في حجرة الدراسة، وكل مستوى یوفر مستویات 

 : ن الطالب والمدرسین، وبین اإلنسان والتكنولوجیا وتصنف المستویات كالتاليمن التفاعل بی

وم         : االستخدام المعلوماتى   -أ  شارًا، وأسھلھا استخدامًا، ویق ستویات شیوعًا وانت ر الم ن أكث ھو م
ل            ن المحتمل أال تنق سقة، وم ة من ة نمطی ة، وبطریق بتزوید الطالب بمعلومات تتصف بالمثالی

ن وقت ألخر      محتوى المقرر بطری   ات م ذه المعلوم قة مباشرة، وربما یحصل الطالب على ھ
 أثناء استعراض المقرر ألغراض المراجعة

املي   -ب   تخدام التك ھ        : االس ات، ولكن ق بالمعلوم ذي یتعل ستوى األول ال ن الم دة م ر فائ د أكث یع
ت        دم للم املي یق ا أن المستوى التك علم أصعب في إدارتھ بدرجة بسیطة، والفرق الرئیسي بنیھم

ا الجزء األساسي               رر، أم رة للمق معلومات عن محتوى المقرر ولكنھا لیست مھمة بدرجة كبی
ات        ى المعلوم للخبرات التعلیمیة یتم تقدیمھا داخل الفصل الدراسي، وربما یحصل الطالب عل

  .من الشبكة من وقت ألخر
ن أن یكون عض         : االستخدام األساسي   -ج  ب ال یمك ي   یشیر ھذا المستوى إلى أن الطال ًا ف وًا منتج

ى                ب عل ذا یحصل الطال شبكة، ل ن خالل ال ات بانتظام م الفصل بدون الحصول على المعلوم
ب       معظم إن لم یكن كل المعلومات من محتوى المقررات في ھذا المستوى من الشبكة، ویتطل
ادة األساسیة                ي التصمیم التعلیمي والم ارات خاصة ف ھ مھ ھذا النوع من المعلم أن تكون لدی

ر ي     للمق ة ف شاطًا وفاعلی ر ن وا أكث الب أن یكون ن الط ب م شبكة تتطل ر ال اح عب ي تت رات الت
 .تعلمھم

ي طالب            : االستخدام العام   -د  ھ یلتق ة، وفی رة الحالی ي الفت بدأ ھذا المستوى في االنتشار الواسع ف
ى          ة مباشرة عل ي بیئ ا ف ھ إم ن تقدیم رر یمك وى المق شبكة، ومحت ى ال ًا لوجھ عل الفصل وجھ
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دیھم     الشبكة أو   في فصل دراسي تقلیدي، وھذا المستوى یحتاج من المعلم والطالب أن یكون ل
ار        ات األخب ت، ولوح ى اإلنترن ة عل ل الدردش شبكة مث ع ال ل م ي التعام دة ف ارات جی ... مھ

 .وغیرھا

ن وجود بعض التجارب      : االستخدام المتعمق   - ه  الرغم م مازال ھذا المستوى غیر شائع الیوم، ب
دعم         الناجحة، ویرجع ذلك   ة األساسیة ل دیھا البنی د ل  إلى أن معظم المؤسسات التعلیمیة ال یوج

  .ھذا المستوى، وال یوجد لدى معظم المعلمین المھارات الالزمة لتنفیذه
مستویات التعلم اإللكتروني عبر الشبكات إلي ) ٢٣، ٢٠٠٥(كما یصنف عبد الحمید 

 : أربع مستویات ھي

  المستوي اإلثرائيEnrichment Level یتم فیھ استخدام شبكة اإلنترنت بوصفھا مصدرًا 
للمعلومات العامة والمتخصصة الموزعة علي المواقع المختلفة، ویستفید بھا المتعلم في دعم 
التحصیل واكتساب المھارات، وھو مستوي مبني أساسًا علي رغبة المتعلم في تطویر 

إلثراء معلومات المتعلم معارفھ أو معلوماتھ، أو في الحصول علي توجیھات المعلم 
  .ومھاراتھ

  المستوي التكمیليSupplemental Level في ھذا المستوي یتم التعلم داخل الفصل 
التقلیدي، ولكن تتم اإلفادة من الشبكة كوعاء لمصادر التعلیم والتعلم باإلضافة إلى ما یتیحھ 

لمستوى على الخبرات المعلم من برامج و تطبیقات إلكترونیة عبر اإلنترنت و یتوقف ھذا ا
التقنیة للمعلم و تنظیم توقیتات إتاحة المواقع التعلیمیة ذات العالقة بمحتوى المقرر على 

  .الشبكة
  المستوى األساسيEssential Level في ھذا المستوي یتم االعتماد علي شبكة اإلنترنت أو 

لتعلیم وأسالیب التفاعل الویب اعتمادًا كامًال في التعلم، حیث یتم بناء المقررات وأدوات ا
  .واالتصال وإتاحتھا في مواقع خاصة بالمؤسسة التعلیمیة علي شبكة اإلنترنت

  المستوي المتكاملIntegrated Levelإلي جانب المستویات -  یتضمن ھذا المستوي 
 ما یتصل بالتدریس الخصوصي من خالل المعلم الذي یقوم بالشرح و إتاحة -السابقة

لي موقع تعلیمي والتفاعل واالتصال تزامنیًا أو ال تزامنیًا، باإلضافة المحتوى و الشرح ع
  .إلي اإلفادة من مصادر المعلومات مثل المكتبات الرقمیة و المتاحف و المعامل االفتراضیة

خمس مستویات توظیف التعلم اإللكتروني في )٢٠١٠(كما حدد المشاعلة و آخرون 
یة یمر بھا المعلمون عند توظیفھم للتعلم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة في خمس مراحل طبیع

 : عملیة التعلم وھي

وفیھا یشعر المعلمون بنوع من الشك حول القیمة التي یمكن أن یضیفھا : مرحلة الدخول  -أ 
 .التعلم اإللكتروني في الصفوف الدراسیة

وني لدعم أسالیب تتمیز ھذه المرحلة بأن المعلمین یستخدمون التعلم اإللكتر: مرحلة التبني  -ب 
 .التعلیم والتعلم التقلیدیة

وھنا تكون تقنیات التعلم اإللكتروني قد وظفت بالكامل في أنشطة الصفوف : مرحلة التكیف  -ج 
الدراسیة التقلیدیة، األمر الذي یجعل الطلبة أكثر إنتاجیة وأسرع في إنجاز أعمالھم، وأكثر 

 تفاعًال في عملیة التعلم
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ه المرحلة على التوظیف المناسب لتقنیات التعلم اإللكتروني واإلفادة تدل ھذ: مرحلة المالءمة  -د 
فالمعلمون في ھذه المرحلة لدیھم معرفة كافیة . منھا من قبل المعلمین والطلبة على حد سواء

بطریقة تغییر الخبرة التعلیمیة، كما أن الطلبة قد اكتسبوا المھارات الضروریة لتعلیم أنفسھم 
 .عمل بشكل جماعيمھام إضافیة مثل ال

یبدأ المعلمون من خالل تقنیات التعلم اإللكتروني في ابتكار وتصمیم العدید : مرحلة اإلبداع  - ه 
من المواقف التعلیمیة الجدیدة وتطویرھا؛ أما الطلبة فإنھم یبنون في ھذه المرحلة معرفتھم 

لتعلُّم النشط أیضًا، یقوم المعلمون في ھذه المرحلة بتشجیع ا. وفھمھم الذاتي الخاص بھم
 .وتعزیز المشاركة والتعاون بین الطلبة

  :دور المعلم في التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة .٧
التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة ال یعني إلغاء دور المعلم بل یصبح دوره أكثر 

مل على تحقیق أھمیة؛ فھو شخص مبدع ذو كفاءة عالیة یدیر العملیة التعلیمیة باقتدار ویع
طموحات التقدم، ولقد أصبحت مھنة المعلم مزیجٌا من مھام القائد ومدیر المشروع البحثي والناقد 

  ):٢٠١٩العنزي، والعتل، وعقل، (والموجھ ویتمثل دوره في اآلتي 

  العمل على تحویل غرفة الصف من مكان یتم فیھ تلقي المعلومات بشكل ثابت وفي اتجاه
 الطالب إلى بیئة تمتاز بالدینامیكیة وتتمحور حول الطالب حیث یقوم واحد من المعلم إلى

  .الطالب بالعمل في شكل مجموعات عبر شبكة اإلنترنت
  إتباع مھارات تدریسیة تأخذ بعین االعتبار االحتیاجات والتوقعات المتنوعة والمتباینة

  .للمتعلمین
 ركیزه على الدور التعلیمي الشخصي أن یطور فھمٌا عملیٌا لتكنولوجیا التعلیم مع استمرار ت

  .لھ
 العمل بكفاءة كمرشد وموجھ للمحتوى التعلیمي.  
  تصمیم التعلیم، وتوظیف التكنولوجیا، وتشجیع تفاعل الطالب، وتطویر التعلم الذاتي للطالب

  ).٢٠١٦خلف اهللا وآخرون، (
 میة یصعب االتصال بالشبكة العالمیة تمكن المعلم من الوصول إلى خبرات وتجارب تعلی

وتكمن قوة اإلنترنت في قدرتھا على الربط بین األشخاص . الوصول إلیھا بطرق أخرى
عبر مسافات ھائلة وبین مصادر معلوماتیة متباینة، فاستخدام ھذه التكنولوجیا تزید من 
فرص التعلیم وتمتد بھا إلى مدى أبعد من نطاق المدارس، وھذا ما عرف بمسمى التعلم 

  ).  ٢٠٠٨عبود وآخرون، ( یعد من أھم میزات مدرسة المستقبل اإللكتروني الذي
سعادة وسرطاوي، (ومن مھارات التعلم اإللكتروني التي یحتاج إلیھا المعلم ما ذكره 

  :على النحو اآلتي) ٢٠٠٣

 استخدام برامج الحاسوب المتنوعة بشكل فردي أو جماعي مع التالمیذ داخل حجرة الصف.  
 ني في إرسال واستقبال الرسائلاستخدم البرید اإللكترو. 
 المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بالحاسوب. 
  التعامل مع أقراص اللیزر الممغنطة مثل األقراص المدمجة)CD-Rom ( وقرص الفیدیو

 ).Video Disc(وقرص الفیدیو العادي ) DVD(الرقمي 
  عمل ما یسمى بصفحةHome Pageللتالمیذ والمعلمین . 
 اخل غرفة المحادثة من خالل اإلنترنتالحدیث د. 
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  استخدام الماسح الضوئيScanner. 
  استخدام جھاز عرض البیانات من الحاسوبData Show. 
 إعداد درس فیدیو لعرض مادة تعلیمیة باستخدام الحاسوب. 
 القدرة على تحدید برامج الحاسوب المناسبة والمفیدة للطالب. 
 اسطة اإلنترنتتنزیل البرامج المختلفة ونقلھا بو. 

  )٢٠٠١حمدان، : (أما الصفات المتطلب توفرھا لدى المعلمین اإللكترونیین فھي كما یلي

  متصلون إلكترونیین ذكیین، ویعني ذلك امتالك المعلمین معارف ومھارات خاصة الوسائط
المتعددة بما في ذلك تشغیل واستعمال الحاسوب وأجھزتھ وملحقاتھ وبرمجیاتھ المتنوعة 

  .یب اإلدارة والتعلیم بھاوأسال
 أي دراسة حاجات وأھداف تعلم التالمیذ عن بعد، ووضع الخطط : باحثون سلوكیون

 .والبرامج لتحقیق ذلك
  مستشارون وخبراء تربویون یمتلكون المعارف والخبرات والمھارات الیت یمكن بھا إغناء

 .وتوجیھ دراسات وتحصیل الطلبة
 مرشدون غیر مباشرین. 
 ون، یقومون بتحدید كفایة تحصیل الطالب للمعارف والمھارات المطلوبة مقومون فوری

 .والصعوبات التي یواجھونھا خالل ذلك واالستجابة الفوریة لتصحیح أو إغناء ھذا التعلم
 متعاونون عن بعد. 

كما یرى البعض أن سمات شخصیة المعلم والمھارات المطلوبة في بیئة التعلم اإللكتروني 
ن التعلیم التقلیدي إلى التعلم اإللكتروني یتطلب من أعضاء ھیئة التدریس تنمیة االنتقال م: ھي

سمات : قدراتھم وكفاءاتھم وتطویرھما، وزیادة الحاجة للتدریب المكثف والمستمر، ویستلزم ھذا
الدافعیة والثقة بالنفس والمثابرة وااللتزام :  شخصیة وبعض المھارات التي یمكن تحدیدھا فیما یلي

ط النفس ومھارات إدارة الوقت والتخطیط المستقبلي والتعامل مع المصادراإللكترونیة، وضب
خلف اهللا  (والتنوع في العلم حسب الفروق الفردیة للمتعلمین باإلضافة إلى تقویم أداء الطالب 

  ).٢٠١٦وآخرون، 

: لمتعلمكما یتطلب توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم توفر الخصائص اآلتیة في ا
  )٦١ ١٤٢٣المبیریك، (

 مھارة التعلم الذاتي.  
 معرفة استخدام الحاسوب بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني. 

 ٨٨ ٢٠٠١حمدان، (: أما المھارات المتطلب توفرھا لدى المتعلم اإللكتروني فھي(  

 مھارات استخدام الحاسوب واإلنترنت.  
 التحفز الذاتي للدراسة والتعلم. 

  على الدراسة المستقلةالقدرة. 

 االلتزام بالمواعید والتعیینات ومسؤولیات التعلم المختلفة. 
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  االنضباط الذاتي في الدراسة والمواعید والتنفیذ والمواصفات المعیاریة للنتائج التي یجري
 .تحصیلھا

 القدرة على إدارة الوقت ووضع الجداول الدراسیة القابلة للتعلم. 

  الجھد المطلوب للتعلم اإللكترونيالقدرة على العمل وبذل. 

  :معوقات توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم .٨
على الرغم أھمیة التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة ومزایاه العدیدة، فإن ھذا النوع 
من التعلم كغیره م نطرق التعلیم األخرى یواجھ بعض المعّوقات والصعوبات عند تنفیذه،ومن ھذه 

ومشكلة متابعة إعداد ) ١٤٢٣المحیسن، (معّوقات قلة عدد المعلمین الذي یجیدون فن توظیفھ ال
وتدریب المعلمین ومشالك التنقیة مثل حدوث خلل مفاجئ أثناء عرض الدرس؛ كتوقف جھاز 

وھناك أیضًا عوائق ). ٢٠٠٣سمرین، (الحاسوب أو أجھزة العرض أو انقطاع االتصال الشبكي 
ه، ١٤٢١الحجي،( في ضعف البنیة التحتیة لتوظیف المستحدثات التكنولوجیة اقتصادیة تتمثل

  :على النحو التالي) ه١٤٢٣(، ومن المعّوقات أیضًا ما ذكره الموسى )٤٣

 عدم وضوح أنظمة وطرق وأسالیب التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة.  
 نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبیعة التعلیم الفعالة. 

 إمكانیة اختراق المحتوى واالمتحانات. 

 عدم وعي أفراد المجتمع بھذا النوع من التعلیم والوقوف السلبي منھ. 

 الحاجة المستمرة لتدریب ودعم المعلمین واإلداریین في كافة المستویات. 

 الحاجة إلى تدریب المتعلمین على كیفیة التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة. 

الفرا، : (ت التي تواجھ المعلم في توظیف المستحدثات التكنولوجیة ما یليومن الصعوبا
  )١٤٢٣؛ المبیریك، ١٤٢٤

 بطء الوصول إلى المعلومات من شبكة اإلنترنت.  
 الخلل المفاجئ في الشبكة الداخلیة أو األجھزة. 

 م عدم استجابة الطالب بشكل مناسب مع لتعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة وتفاعلھ
 .معھ

 انصراف الطالب للبحث في مواقع غیر مناسبة في اإلنترنت. 

 ضعف المحتوى في البرمجیات الجاھزة. 

 صعوبة التعامل مع متعلمین غیر المتعودین أو المدربین على التعلم الذاتي. 

 الجھد والتكلفة المادیة. 

 صعوبة الحصول على أجھزة حاسوب لدى بعض الطالب.  
إلى أن ھناك بعض السلبیات المصاحبة لتوظیف ) 2010 الشناق ودومي،(كما أشار 

 :المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم، منھا



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٥

  التعلیم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة یحتاج إلى جھد مكثف لتدریب وتأھیل المعلمین
والمتعلمین بشكل خاص استعداد لھذه التجربة في ظروف تنتشر فیھا األمیة التقنیة في 

 . المجتمع

  ارتباط التعلیم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة بعوامل تقنیة أخرى مثل كفاءة شبكات
 . االتصاالت وتوافر األجھزة والبرامج ومدى القدرة على إنتاج محتوى بشكل محترف

 إضعاف دور المدرسة بوصفھا نطاقا اجتماعیا یؤدي دورا مھما في التنشئة االجتماعیة . 

أن ھناك بعض المعوقات التي تحول دون التعلیم باستخدام ) 2004(ویضیف سالم 
 : المستحدثات التكنولوجیة ألھدافھ من أبرزھا

 ضعف البنیة التحتیة لغالبیة الدول النامیة . 

 صعوبة االتصال باإلنترنت ورسومھ المرتفعة . 

 دریب عدم اقتناع ھیئة التدریس بالجامعات باستخدام الوسائط التعلیمیة في التدریس والت
 . والخوف من التقلیل من دورھم

 صعوبة تطبیق أدوات و وسائل التقویم . 

 التكلفة العالیة في تصمیم وإنتاج البرمجیات التعلیمیة . 

إلى أن تطبیق التعلیم باستخدام المستحدثات ) 2010(ویشیر محمد وعطا وحمدي 
 : التكنولوجیة یتطلب ما یلي

 المناسبةبنیة تحتیة تكنولوجیة مجھزة باألجھزة  . 

  خوادم تقنیةServer) ( 

  برمجیات خاصة مثل برمجیات إدارة التعلیم(LMS)  

  وجود متخصصین لتدریب المستخدمین على استخدام التقنیات الحدیثة في مجال التعلیم
 . باستخدام المستحدثات التكنولوجیة

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

 الوصفي باعتباره األنسب لتحقق أھدافھا، فمن خاللھ اعتمدت الدراسة على المنھج: منھج الدراسة
تم تعرف مستوى توظیف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم، وبیان 

  .مدى تأثیر بعض المتغیرات في ذلك

شمل مجتمع الدراسة جمیع معلمي ومعلمات مدارس المرحلة المتوسطة بدولة : مجتمع الدراسة
  .معلمًا ومعلمة) ١٢٣٠٧(بالغ عددھم الكویت، ال

معلمًا ومعلمة بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة ) ٨٣٢(بلغت عینة الدراسة : عینة الدراسة
وتوزیعھم وفق ) الجھراء/ حولي/ العاصمة(الكویت تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة من محافظات 

  :المتغیرات التالیة
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  :وصف عینة الدراسة 

  )النوع(توزیع أفراد العینة حسب یوضح ) ١(جدول 

 النسبة المئویة التكرار النوع

 26.2% 218 ذكور

 73.8% 614 إناث

 100% 832 المجموع

أن أعلى نسبة من إجمالي العینة من معلمي ومعلمات المرحلة ) ١(یتضح من الجدول 
النسب على المتوسطة بدولة الكویت حسب النوع ھي نسبة اإلناث ثم نسبة الذكور حیث بلغت 

  .)26.2% (،)73.8%(الترتیب 

  )الخبرة(یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ٢(جدول 

 النسبة المئویة التكرار الخبرة

 27.9% 232  سنوات٥أقل من 

 51.2% 426  سنوات١٠ سنوات إلى ٥من 

 20.9% 174  سنوات١٠أكثر من 

 100% 832 المجموع

جمالي العینة من معلمي ومعلمات المرحلة أن أعلى نسبة من إ) ٢(یتضح من الجدول 
 ٥ أقل من  ثم نسبة سنوات١٠ سنوات إلى ٥من المتوسطة بدولة الكویت حسب الخبرة ھي نسبة 

، )51.2%( سنوات حیث بلغت النسب على الترتیب ١٠ وفي المرتبة األخیرة أكثر من سنوات
)%27.9( ،)%20.9 .(  

  :أداة الدراسة

رف واقع توظیف معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكویت تم تصمیم استبانة بھدف تع
للمستحدثات التكنولوجیة، وتم االعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة في 
إعداد االستبانة، وتكونت االستبانة في صورتھا النھائیة من ثالثة محاول، جاء المحور األول عن 

عبارة، وجاء ) ١٨(ات التكنولوجیة في التعلیم، وتكون من مدى توافر متطلبات توظیف المستحدث
المحور الثاني عن مستوى توظیف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم، 

عبارة، بینما جاء المحور الثالث عن معوقات توظیف معلمي المرحلة المتوسطة ) ١٨(وتكون من 
عبارة، وبلغ إجمالي عبارات محاور ) ١٨(م، وتكون من للمستحدثات التكنولوجیة في التعلی

عبارة، وأمام كل عبارة مقیاس متدرج ما بین مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بحث ) ٥٤(االستبانة 
ویعطى االختیار ) متوسطة درجتان(ویعطى االختیار ) مرتفعة ثالث درجات(یعطى االختیار 

  .درجة) ١٦٢(إلى ) ٥٤(على االستبانة ما بین ، وتتراوح الدرجة الكلیة )منخفضة درجة واحدة(
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  :صدق وثبات االستبانة

 الصدق الظاھري  -أ 

  الصدق الظاھري   تم حساب صدق االستبانة في البدایة باستخدام 
 Face Validityذوي االختصاص والخبرة للقیام  من خالل عرضھا على مجموعة من المحكمین

إلبداء  على عنوان الدراسة، وتساؤالتھا، وأھدافھا بتحكیمھا، وذلك بعد أن یطلع ھؤالء المحكمون
آرائھم ومالحظاتھم حول كل استبانة وفقراتھا من حیث مدى مالئمة الفقرات لموضوع الدراسة، 
وصدقھا في الكشف عن المعلومات المستھدفة للدراسة، وكذلك من حیث ترابط كل فقرة بالمحور 

صیاغتھا؛ وذلك بتعدیل الفقرات أو حذف غیر التي تندرج تحتھ، ومدى وضوح الفقرة وسالمة 
المناسب منھا أو إضافة ما یرونھ مناسًبا من فقرات، باإلضافة إلى النظر في تدرج كل استبانة، 

  .وغیر ذلك مما یراه الخبراء مناسًبا

 الصدق الذاتي  -ب 

، وكانت )ارتباط بیرسون(تم حساب الصدق الذاتي باستخدام حساب الجذر التربیعي لمعامل 
  :درجة الصدق الذاتي كما بالجدول التالي

 یوضح الجذر التربیعي لمعامل ارتباط بیرسون بین إجمالي محاور االستبانة وبعضھا )٣(جدول 
  )٨٣٢=ن(

 عدد العبارات المحور
معامل ارتباط 

 بیرسون
الجذر التربیعي لمعامل 

)الصدق(االرتباط   
درجة 
 الصدق

 مرتفعة 969. **938.    18 األول

انيالث  مرتفعة 968. **937. 18 

 مرتفعة 752. **566. 18 الثالث

أن معامل الصدق الذاتي لالستبانة یقترب من الواحد الصحیح ) ٣(یالحظ من الجدول 
وھى درجة مقبولة إحصائًیا وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالیة من الصدق، ویمكن االعتماد على 

  . نتائجھا في الدراسة الحالیة

  :الثبات  -ج 
  :تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت درجة الثبات كما بالجدول التالي

  )  ٨٣٢=ن( یبین ثبات االستبانة عن طریق معامل ألفا كرونباخ  )٤(جدول 

 درجة الثبات معامل الثبات عدد العبارات المحور

 مرتفعة 968.    18 األول

 مرتفعة 966. 18 الثاني
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 درجة الثبات معامل الثبات عدد العبارات المحور

 مرتفعة 933. 18 الثالث

 مرتفعة 974. 54 اإلجمالي

، حیث )974.(أن درجة ثبات مجموع االستبانة ككل مرتفعة ) ٤(یتضح من الجدول 
ولذلك جاءت تقترب ھذه القیمة من الواحد الصحیح وھى درجة ثبات عالیة ومقبولة إحصائًیا، 

  .درجة الثبات لالستبانة عالیة

  :ي الدراسةأسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة ف

بعد تطبیق االستبانة وتجمیعھا، تم تفریغھا في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بیاناتھا 
 SPSS (Statistical Package for Social(إحصائًیا من خالل برنامج الحزم اإلحصائیة 

Sciencesوقد استخدم الباحثون مجموعة من األسالیب اإلحصائیة .  اإلصدار االثنین وعشرون
معامل ارتباط  :تي تستھدف القیام بعملیة التحلیل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة، وھيال

بیرسون، ومعامل الفا كرونباخ، والنسب المئویة في حساب التكرارات، والوزن النسبي واختبار 
، واختبار تحلیل التباین أحادي )t – test Independent Simple(التاء لعینتین مستقلتین 

  ).One Way ANOVA(التجاه ا

  :تقدیر الدرجات على االستبانة

، )٢(تعطي الدرجة ) متوسطة(، واالستجابة )٣(الدرجة ) مرتفعة(تعطى االستجابة 
، وعكس تلك الدرجات في حالة العبارات السلبیة، )١(تعطي الدرجة ) منخفضة(واالستجابة 

، )٢(تعطي الدرجة ) متوسطة(ة ، واالستجاب)١(الدرجة ) مرتفعة(حیث، تعطى االستجابة 
، وبضرب ھذه الدرجات في التكرار المقابل لكل )٣(تعطي الدرجة ) منخفضة(واالستجابة 

، الذي )الوسط المرجح(استجابة، وجمعھا، وقسمتھا على إجمالي أفراد العینة، یعطي ما یسمى بـ
 :یعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة على حدة كما یلي

ارة    التقدیر الرقمي ل   كل عب
= 

تكرار  × ١) + (تكرار متوسطة × ٢) + (تكرار مرتفعة × ٣(
 )منخفضة

تقدیر طول الفترة التي یمكن من خاللھا (وقد تحدد مستوى الموافقة لدى عینة الدراسة 
  :الیةالحكم على الموافقة من حیث كونھا كبیرة، أم متوسطة، أم منخفضة من خالل العالقة الت

 =مستوى الموافقة  ١  - ن  
 ن

ویوضح الجدول التالي مستوى ومدى ) ٣(إلى عدد االستجابات وتساوى ) ن(حیث تشیر 
  :موافقة العبارة لدى عینة الدراسة لكل استجابة من استجابات االستبانة
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  یوضح مستوى الموافقة لدى عینة الدراسة) ٥(جدول 

 المدى مستوى الموافقة

  تقریبًا١٫٦٦أي ) ٠٫٦٦ + ١(وحتى ١من  منخفضة

  تقریبًا٢٫٣٣أي ) ٠٫٦٦ + ١٫٦٧(وحتى ١٫٦٧من  متوسطة

  تقریبًا٣أي ) ٠٫٦٦ + ٢٫٣٤(وحتى ٢٫٣٤من  مرتفعة

 :أسالیب المعالجة اإلحصائیة

بعد تطبیق االستبانة إلكترونیًا وتجمیعھا من قبل الباحثین في فترة استغرقت حوالي شھر 
ھا في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بیاناتھا إحصائًیا من خالل برنامج تقریبًا، تم تفریغ

 اإلصدار االثنین SPSS (Statistical Package for Social Sciences(الحزم اإلحصائیة 
وقد استخدم الباحثون مجموعة من األسالیب اإلحصائیة التي تستھدف القیام بعملیة . وعشرون

معامل ارتباط بیرسون، ومعامل الفا : ي لعبارات االستبانة، وھيالتحلیل الوصفي واالستدالل
كرونباخ، والنسب المئویة في حساب التكرارات، والوزن النسبي واختبار التاء لعینتین مستقلتین 

)t – test Independent Simple( واختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه ،)One Way 
ANOVA.(  

  :تفسیرھانتائج الدراسة المیدانیة و

النتائج الخاصة بترتیب محاور االستبانة من حیث متوسط األوزان النسبیة لكل محور : أوًال
 :ونسبة الموافقة علیھ

  :یوضح الجدول التالي استجابات أفراد العینة على المحاور مجملة

یوضح استجابات أفراد العینة لمجموع محاور االستبانة من حیث الكشف عن واقع ) ٦(جدول 
یف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة بدولة الكویت في توظ

  .ضوء بعض المتغیرات

 المحور م
متوسط األوزان 
النسبیة لعبارات 

 المحور

النسبة 
المئویة 
لدرجة 

الموافقة على 
 المحور

ترتیب المحور 
على حسب 

متوسط األوزان 
النسبیة لعبارات 

 المحور

لموافقة درجة ا
على كل محور 

من محاور 
االستبانة 
 ومجموعھا

 متوسطة 2 67.10 2.013 األول  1
 متوسطة 3 66.76 2.003 الثاني 2
 مرتفعة 1 85.19 2.556 الثالث 3

 متوسطة 73.02 2.190 إجمالي االستبانة
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من وجھة نظر ) متوسطة(أن درجة الموافقة على مجمل المحاور ) ٦(یتضح من الجدول 
 المحور الثالث الخاص بمعوقات توظیف معلمي المرحلة ة الدراسة وكانت ترتیبھا كالتاليعین

بمدى توافر متطلبات ، ثم المحور األول الخاص المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم
 بمستوى ، وفي المرتبة األخیرة المحور الثاني الخاصتوظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم

متوسط ، حیث تراوحت یف معلمي المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیمتوظ
  ).2.556(، و)2.003( بین األوزان النسبیة لعبارات تلك المحاور

ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن الرغبة في تطویر وتحدیث منظومة التعلیم بالمرحلة 
 جعل أفراد العینة ینظرون إلى المعوقات التي المتوسطة وربطھا بالتطورات التقنیة والتكنولوجیة

تحود دون ذلك نظرة مرتفعة في محاولة إلجالء ھذه المعوقات من جھة والعمل على تالشیھا من 
  . جھة أخرى

بأنھ حان الوقت لمراجعة برامج إعداد المعلم حتى نأمن ) Karen(وفي ھذا الصدد یشیر 
  2006(ارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات على أبنائنا، ألن المعلمین یفتقرون إلى مھ

Karen J (عبد اهللا الفھد : كما أوصت بذلك أیضا كثیر من الدراسات منھا دراسة كل من
، )١٤٨ -١٠٧، ٢٠٠٢(، وجویلي )١٨٨ -١٥٥، ٢٠٠١(، وعبد اهللا العمري )٨٢-٤٧، ٢٠٠١(

:  التربویین منھم، وھذا ما یدعو إلیھ كثیر من)Carole Steketee2006 p126-144 (و 
، )٦٣٨ - ٥٨٩، ٢٠٠٣(، و المحیسن )٢٥١ -٢٠٧، ٢٠٠٦(، ومحمد )٥٩- ١٣، ٢٠٠١(إبراھیم 

، وجمیعھم یؤكدون على إدخال تكنولوجیا المعلومات في كلیات )١٣١، ٢٠٠٧(وجاري وملیسا 
 لما التربیة، وعلى أن تدریب المعلمین على التكنولوجیا ھو بدایة نحو مجتمع المعلوماتیة، نظرا

یمثلھ ھذا التدریب من أھمیة للمعلم وبخاصة في مجال التخطیط للتربیة المعلوماتیة حیث أصبح 
  .التدریس بتكنولوجیا المعلومات مطلبا عصریا وجماھیریا

وتؤكد ھذه النتیجة على أنھ بالرغم من أھمیة التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجیة، 
حھ، فإن استخدامھ ال زال في بدایاتھ؛ حیث یواجھ بعض العقبات والنتائج األولیة التي أثبتت نجا

والتحدیات سواء أكانت عقبات تقنیة تتمثل بعدم اعتماد معیار موحد لصیاغة المحتوى، أم عقبات 
فنیة وتتمثل في الخصوصیة فیھا والقدرة على االختراق، أم عقبات تربویة تتمثل في عدم مشاركة 

لنوع من التعلیم، وقلة الحوافز التي تقدم للطلبة لتشجیعھم على اإلقبال التربویین في صناعة ھذا ا
على التعلم اإللكتروني، إضافة إلى نقص الدعم المالي والفني، والنقص في تدریب القائمین على 

أن من ھذه ) ھـ١٤٣٣(تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم، ویرى الفنتوخ والسلطان 
ني، والعامل االقتصادي، والطبیعة الجغرافیة لبعض البلدان، وعائق اللغة العقبات التحدي التق

  .وطبیعة النظام التعلیمي

من مستوى تأھیل ) ٢٠١٩(ویتفق ھذا مع ما توصلت إلیھ دراسة العنزي والعتل وعقیل 
  .المعلمات لتوظیف التعلیم اإللكتروني في التعلیم كان بدرجة متوسطة

من أن دور توظیف ) ٢٠١٧(ا توصلت إلیھ دراسة علي كما تتفق ھذه النتیجة مع م
مدیري المدارس الثانویة للتعلم اإللكتروني من وجھة نظر المعلمین بمحافظة عمان كان متوسطٌا 
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من أن مستوى ) Nepo, 2017(على الدرجة الكلیة، كما تتفق كذلك مع ما توصلت إلیھ دراسة 
  . والتعلم لدى معلمي التربیة الخاصة كان متوسطَااستخدام التقنیات المساندة في عملیة التعلیم

من عدم وجود فروق في ) Nepo, 2017(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة
  .مستوى استخدام التقنیات المساندة لدى معلمي التربیة الخاصة ُتعزى لمتغیر النوع

 استخدام المعلمین من أن واقع) ٢٠١٥(وتتفق كذلك مع ما توصلت إلیھ دراسة العصیمي 
  .التقنیات التعلیمیة الحدیثة في غرفة المصادر جاء متوسطًا

 ,Coleman, Cramer, Park and Bell(وتتفق أیضًا مع ما توصلت إلیھ دراسة 
من أن مستوى استخدام التقنیات المساندة من معلمي التربیة الفنیة في برامج التربیة ) 2015

  .الخاصة جاء بتقدیر متوسط

من أن واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في ) ٢٠١٣(ق مع نتائج دراسة شقور وتتف
  .المدارس الفلسطینیة من وجھة نظر المعلمین جاء بدرجة متوسطة

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة: ثانیًا

ما مدى توافر متطلبات توظیف المستحدثات : اإلجابة عن السؤال األول الذي نص على ما یلي
  جیة في التعلیم بالمرحلة المتوسطة بالكویت من وجھة نظر المعلمین؟التكنولو

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور األول الخاص بمدى توافر متطلبات 
 :توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم حسب أوزانھا النسبیة والجدول التالي یوضح ذلك

ى المحور األول الخاص بمدى توافر متطلبات توظیف  علدرجة ومستوى الموافقة) ٧(جدول 
)٨٣٢=ن(من وجھة نظر أفراد العینة من المعلمین المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم   

 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

  الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

١ 

ة   وافر بالمدرس تت
ب   زة الحاس أجھ

 .  اآللي
 متوسطة 8 2.0613 32.30% 269 29.20% 243 38.50% 320

٢ 

وجود متخصص في   
یم   ا التعل تكنولوجی
الزم  دعم ال دیم ال لتق
ي   ین ف للمعلم
وظیفھم  ت
ستحدثات  الم
ي   ة ف التكنولوجی

  التعلیم

 

 متوسطة 14 1.9916 31.50% 262 37.90% 315 30.60% 255
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 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

  الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٣ 

ود  األدوات وج
دات   ة والمع الالزم
تخدام   ة الس المتطلب
ستحدثات  الم
ل   ة داخ التكنولوجی

 الفصل الدراسي

 متوسطة 4 2.0841 37.50% 312 16.60% 138 45.90% 382

٤ 
 توافر أجھزة عرض

Data Show 406 48.80% 116 13.90% 310 37.30% 2.1154 1 متوسطة 

٥ 

رات  وافر حج ت
زة   ة مجھ دراس

ا التعل  یم بتكنولوجی
 وتقنیاتھا

 متوسطة 18 1.7416 53.60% 446 18.60% 155 27.80% 231

٦ 

ة   وافر بالمدرس یت
ل    ة ، مث زة ذكی أجھ
ي،   اموس رقم ق
وحي  وتر ل كمبی

Ipad وتر ، كمبی
ا    د علیھ ي تعتم جیب

 داخل الفصل

 متوسطة 3 2.0841 31.70% 264 28.10% 234 40.10% 334

٧ 

ل    دي التأھی ل
ف   ب لتوظی المناس
ستحدثات  الم
ي   ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 متوسطة 5 2.0733 28.10% 234 36.40% 303 35.50% 295

٨ 

ین   رر المعلم تح
دارس    دیري الم وم
دي    ر التقلی ن الفك م
تخدام  ي إدارة اس ف
یم   ا التعل تكنولوجی

 بالمدارس

 متوسطة 11 2.0541 34.70% 289 25.10% 209 40.10% 334

٩ 

ة   دم المدرس تق
ة   رامج تدریبی ب

ین  ؤھلھم للمعلم ت
ف  لتوظی
ستحدثات  الم

 متوسطة 2 2.0901 28.10% 234 34.70% 289 37.10% 309



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٣

 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

  الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

ي   ة ف التكنولوجی
 التعلیم

١٠ 

وافز    وفر الح ت
ة   ة والمعنوی المادی
ف  لتوظی
ستحدثات  الم
ي   ة ف التكنولوجی

 .التعلیم

 متوسطة 10 2.0541 33.70% 280 27.30% 227 39.10% 325

١١ 

صول   ة الف تھیئ
ث   ن حی یة م  الدراس

ة   اءة والتھوی اإلض
رارة    ة الح ودرج
تخدام  الس
ستحدثات  الم
ي   ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 متوسطة 17 1.7644 49.40% 411 24.80% 206 25.80% 215

١٢ 

ا    اھج بم دیل المن تع
ف  ع توظی ق م یتواف
ستحدثات  الم
ي   ة ف التكنولوجی

 تدریسھا

 متوسطة 12 2.0529 30.00% 250 34.60% 288 35.30% 294

١٣ 

وافر ات ت  متطلب
ؤتمرات   ق م تطبی

 الفیدیو
 متوسطة 13 2.0433 29.30% 244 37.00% 308 33.70% 280

١٤ 

ات   وفر متطلب ت
سبورة   تخدام ال اس

 الذكیة
 متوسطة 15 1.9796 28.70% 239 44.60% 371 26.70% 222

١٥ 

بكة  وافر ش ت
ي   ت ف اإلنترن

 عملیات التعلم
 توسطةم 16 1.8498 43.40% 361 28.20% 235 28.40% 236

١٦ 
توافر أجھزة عرض   

 متوسطة 9 2.0601 %39.20 326 %15.60 130 %45.20 376 الشفافیات 

١٧ 
مناسبة المستحدثات  
ة  التكنولوجی
داد   ة ألع بالمدرس

 متوسطة 7 2.0637 31.10% 259 31.40% 261 37.50% 312



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٤

 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

  الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

 الطالب 

١٨ 

مناسبة المستحدثات  
ة  التكنولوجی
داد   ة ألع بالمدرس

 المعلمین

 متوسطة 6 2.0709 37.10% 309 18.60% 155 44.20% 368

، )٤(أن أكثر العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ٧(یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك حسب )٧(، )٣(، )٦(، )٩(

 من عبارات المحور وتشیر تلك العبارات على ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى
  :الترتیب إلى

  توافر أجھزة عرض Data Show متوسطة) 2.1154( بتقدیر رقمي 

  تقدم المدرسة برامج تدریبیة للمعلمین تؤھلھم لتوظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم
 متوسطة) 2.0901(بتقدیر رقمي 

 موس رقمي، كمبیوتر لوحي یتوافر بالمدرسة أجھزة ذكیة ، مثل قاIpad كمبیوتر جیبي ،
 متوسطة) 2.0841(تعتمد علیھا داخل الفصل بتقدیر رقمي 

  وجود األدوات الالزمة والمعدات المتطلبة الستخدام المستحدثات التكنولوجیة داخل الفصل
 متوسطة) 2.0841(الدراسي بتقدیر رقمي 

 2.0733(وجیة في التعلیم بتقدیر رقمي لدي التأھیل المناسب لتوظیف المستحدثات التكنول (
  متوسطة

أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة ) ٧(كما یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٢(، )١٤(، )١٥(، )١١(، )٥(العبارات 

دنى من عبارات المحور متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األ
  :وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

  متوسطة) 1.7416(توافر حجرات دراسة مجھزة بتكنولوجیا التعلیم وتقنیاتھا بتقدیر رقمي 

  تھیئة الفصول الدراسیة من حیث اإلضاءة والتھویة ودرجة الحرارة الستخدام المستحدثات
 متوسطة) 1.7644(التكنولوجیة في التعلیم بتقدیر رقمي 

  متوسطة) 1.8498(توافر شبكة اإلنترنت في عملیات التعلم بتقدیر رقمي 

  متوسطة) 1.9796(توفر متطلبات استخدام السبورة الذكیة بتقدیر رقمي 

  وجود متخصص في تكنولوجیا التعلیم لتقدیم الدعم الالزم للمعلمین في توظیفھم المستحدثات
  متوسطة) 1.9916(رقمي التكنولوجیة في التعلیم بتقدیر 

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٥

ما مستوى توظیف معلمي المرحلة المتوسطة : اإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص على ما یلي
  بالكویت للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم من وجھة نظرھم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور الثاني الخاص بمستوى توظیف معلمي 
للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم حسب أوزانھا النسبیة والجدول التالي المرحلة المتوسطة 

 :یوضح ذلك

 على المحور الثاني الخاص بمستوى توظیف معلمي درجة ومستوى الموافقة) ٨(جدول 
من وجھة نظر أفراد العینة من المعلمین المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم 

)٨٣٢=ن(  

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 ةالعبار م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

١٩ 
اب   تخدم الكت أس
ي  ي ف اإللكترون

 التدریس لطالبي
 متوسطة 11 2.0300 32.10% 267 32.80% 273 35.10% 292

٢٠ 

ى        د عل الدخول عن بع
ة   ك الخاص وثائق

الل  با ن خ ة م لمدرس
ة   یرفر المدرس / س

 الوزارة

 متوسطة 10 2.0433 31.40% 261 32.90% 274 35.70% 297

٢١ 
ؤتمرات   تعانة بم االس
 الفیدیو أثناء التدریس

 متوسطة 17 1.8437 44.80% 373 26.00% 216 29.20% 243

٢٢ 
سبورة  تخدام ال اس

 متوسطة 12 1.9760 %31.50 262 %39.40 328 %29.10 242  الذكیة أثناء الشرح

٢٣ 
امیرا  تعانة بالك االس
ق   ي تطبی ة ف الرقمی

 بعض الدروس
 متوسطة 16 1.8654 40.60% 338 32.20% 268 27.20% 226

٢٤ 

الب    ع الط ل م التواص
ول     د ح ن بع ع
رر  وعات المق موض
تخدام   ي باس الدراس
ستحدثات   بكة الم ش

 التكنولوجیة 

 متوسطة 15 1.8786 45.80% 381 20.60% 171 33.70% 280

٢٥ 

بعض   تعانة ب االس
ة  رامج اإللكترونی الب
دروس    ضیر ال ي تح ف

ل   /Word(مث
Access/ excel 

 متوسطة 18 1.8221 49.20% 409 19.50% 162 31.40% 261



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٦

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 ةالعبار م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٢٦ 

رامج  تخدام ب اس
ة   روض التقدیمی الع
داخل الفصل الدراسي    

ل  power (مث
point ( أو(key 
note). 

 متوسطة 6 2.0709 33.10% 275 26.80% 223 40.10% 334

٢٧ 

زمالء   ع ال ل م التواص
یة   واإلدارة المدرس
ق   ا یتعل د فیم ن بع ع
ة    ة التعلیمی بالعملی

 داخل المدرسة

 متوسطة 3 2.0817 35.90% 299 20.00% 166 44.10% 367

٢٨ 

ویر   راء أو تط إج
اذج   روض أو النم الع
تخدام  اة باس أو المحاك
ستحدثات  الم

 التكنولوجیة

 متوسطة 4 2.0805 32.80% 273 26.30% 219 40.90% 340

٢٩ 

م إدارة    تخدام نظ اس
ام   ل نظ تعلم  مث ال
ام  ودر ونظ بالك ب ال
ل    ي التواص ودل ف الم
اء    الب وأولی ع الط م

 أمورھم

 متوسطة 2 2.1358 32.10% 267 22.20% 185 45.70% 380

٣٠ 

ت  تخدم اإلنترن أس
و    ا ھ ل م ة ك لمواكب
ال   ي مج د ف جدی

 تخصصي

 متوسطة 14 1.8930 40.30% 335 30.20% 251 29.60% 246

٣١ 
استخدام الحاسوب في   

 عمل بنوك األسئلة
 متوسطة 13 1.9255 39.20% 326 29.10% 242 31.70% 264

٣٢ 

ي      استعین باإلنترنت ف
تقبال   ال واس إرس
ة  ات المنزلی الواجب

 للطالب

 متوسطة 8 2.0601 28.60% 238 36.80% 306 34.60% 288

٣٣ 

وى    ین المحت ط ب أرب
ي ا لدراس

ستحدثات  والم
التكنولوجیة من خالل   

 متوسطة 7 2.0625 28.60% 238 36.50% 304 34.90% 290



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٧

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 ةالعبار م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

 األنشطة

٣٤ 
ستحدثات  تعین بالم أس
ل      ي عم التكنولوجیة ف

 مسابقات بین طالبي
 متوسطة 5 2.0769 30.40% 253 31.50% 262 38.10% 317

٣٥ 

ل    ي بعم ف طالب أكل
ة   شطة طالبی أن

ت باستخدام المستحدثا 
 التكنولوجیة

 متوسطة 1 2.1418 33.90% 282 18.00% 150 48.10% 400

٣٦ 
استخدام الحاسوب في   
و    شامل لنم ویم ال التق

 الطالب
 متوسطة 9 2.0601 32.70% 272 28.60% 238 38.70% 322

أن أكثر العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ٨(یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٣٤(، )٢٨(، )٢٧(، )٢٩(، )٣٥(

متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات المحور 
  :وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

  2.1418(أكلف طالبي بعمل أنشطة طالبیة باستخدام المستحدثات التكنولوجیة بتقدیر رقمي (
 متوسطة

  استخدام نظم إدارة  التعلم  مثل نظام البالك بودر ونظام المودل في التواصل مع الطالب
 متوسطة) 2.1358(وأولیاء أمورھم بتقدیر رقمي 

  التواصل مع الزمالء واإلدارة المدرسیة عن بعد فیما یتعلق بالعملیة التعلیمیة داخل المدرسة
 متوسطة) 2.0817(بتقدیر رقمي 

 و تطویر العروض أو النماذج أو المحاكاة باستخدام المستحدثات التكنولوجیة بتقدیر إجراء أ
 متوسطة) 2.0805(رقمي 

  2.0769(أستعین بالمستحدثات التكنولوجیة في عمل مسابقات بین طالبي بتقدیر رقمي (
  متوسطة

ارات أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العب) ٨(كما تضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٣٠(، )٢٤(، )٢٣(، )٢١(، )٢٥(

متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور 
  :وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

  االستعانة ببعض البرامج اإللكترونیة في تحضیر الدروس مثل)Word/ Access/( excel 
  متوسطة) 1.8221(بتقدیر رقمي 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٨

  متوسطة) 1.8437(االستعانة بمؤتمرات الفیدیو أثناء التدریس بتقدیر رقمي 

  متوسطة) 1.8654(االستعانة بالكامیرا الرقیمة في تطبیق بعض الدروس بتقدیر رقمي 

 المستحدثات التواصل مع الطالب عن بعد حول موضوعات المقرر الدراسي باستخدام شبكة 
 متوسطة) 1.8786(التكنولوجیة بتقدیر رقمي 

  1.8930( بتقدیر رقمي لمواكبة كل ما ھو جدید في مجال تخصصيأستخدم اإلنترنت (
  متوسطة

ما أبرز معوقات توظیف معلمي المرحلة : اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على ما یلي
  لتعلیم من وجھة نظرھم؟المتوسطة بالكویت للمستحدثات التكنولوجیة في ا

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور الثالث بمعوقات توظیف معلمي 
المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم حسب أوزانھا النسبیة والجدول التالي 

 :یوضح ذلك

ف معلمي  على المحور الثالث الخاص بمعوقات توظیدرجة ومستوى الموافقة) ٩(جدول 
 من وجھة نظر أفراد العینة من المعلمین المرحلة المتوسطة للمستحدثات التكنولوجیة في التعلیم

)٨٣٢=ن(  

 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٣٧ 

توفر الفصول   ضعف  
زة  الد یة المجھ راس

ات   تخدام التقنی الس
واء ة س ن  التعلیمی م

ساحة أو   ث الم حی
 التمدیدات الكھربائیة

 مرتفعة 8 2.6058 7.70% 64 24.00% 200 68.30% 568

٣٨ 
ل  عف تحوی ض
یة    اھج الدراس المن
 إلى مناھج إلكترونیة

 مرتفعة 4 2.6647 4.00% 33 25.60% 213 70.40% 586

٣٩ 

دورات   ة ال قل
ة سھمة التدریبی  الم

ین  ل المعلم ي تأھی ف
لتوظیف المستحدثات  
ي  ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 مرتفعة 11 2.5577 7.10% 59 30.00% 250 62.90% 523

٤٠ 

اب   اھج  غی ط المن رب
والمقررات الدراسیة   
ة  شبكة العالمی بال

 للمعلومات

 مرتفعة 16 2.3870 9.40% 78 42.50% 354 48.10% 400



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٩

 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٤١ 

صعوبة وضع جدول     
ن دق ق زم ی

الستخدامھا وااللتزام   
ل   ن قب ھ م ب

 المستخدمین

 مرتفعة 10 2.5697 7.10% 59 28.80% 240 64.10% 533

٤٢ 

اح   ت المت ة الوق قل
ف   ین لتوظی للمعلم
ستحدثات   الم
ي  ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 مرتفعة 6 2.6310 4.20% 35 28.50% 237 67.30% 560

٤٣ 

اض  ة انخف رغب
ف     المعلمین في توظی
ستحدثات   الم
ي  ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 مرتفعة 1 2.7139 4.80% 40 19.00% 158 76.20% 634

٤٤ 

ة   ادة العلمی ة الم كثاف
تخدام    ن اس ق م تعی
ستحدثات   الم

 التكنولوجیة

 مرتفعة 13 2.5060 8.10% 67 33.30% 277 58.70% 488

٤٥ 

صول   عوبة الح ص
واد   ى الم عل
ة    زة التعلیمی واألجھ
ي   وفرة ف المت

 المدرسة

 مرتفعة 17 2.3642 9.40% 78 44.80% 373 45.80% 381

٤٦ 

زیادة أعداد الطلبة ال      
ة   یح الفرص یت
لتوظیف المستحدثات  
ي  ة ف التكنولوجی

 تعلیمھم

 متوسطة 18 2.3197 12.00% 100 44.00% 366 44.00% 366

٤٧ 

تالك  عف ام ض
ات   ین لكفای المعلم
ستحدثات  ف الم توظی
ي  ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 مرتفعة 9 2.5962 9.50% 79 21.40% 178 69.10% 575

٤٨ 

ة  شكل اللغ ت
دي     اإلنجلیزیة عقبة ل
ف  ي توظی ف
ستحدثات   الم

 مرتفعة 14 2.5024 11.40% 95 26.90% 224 61.70% 513



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤٠

 درجة الموافقة
 العبارة م منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

ي  ة ف التكنولوجی
 التعلیم

٤٩ 

ن   ال م عوبة االنتق ص
ي     الطریقة التقلیدیة ف
ة    ى الطریق یم إل التعل
ى   دة عل المعتم
ستحدثات  ف الم توظی

 تكنولوجیةال

 مرتفعة 5 2.6478 7.50% 62 20.30% 169 72.20% 601

٥٠ 

بكة  ط ش اب رب غی
یة  ت المدرس اإلنترن
ت   شبكة اإلنترن ب
ین   ة للمعلم المنزلی

 والطالب

 مرتفعة 15 2.4303 12.50% 104 32.00% 266 55.50% 462

٥١ 

صعوبة ضبط الصف    
ق  اء تطبی أثن
ستحدثات   الم
ي  ة ف التكنولوجی

 التعلیم

 مرتفعة 3 2.6671 9.30% 77 14.80% 123 76.00% 632

٥٢ 
ب  ة الكت قل
وفرة    اإللكترونیة المت

 بالمدرسة
 مرتفعة 2 2.6815 8.50% 71 14.80% 123 76.70% 638

٥٣ 
اجئ  اع المف االنقط
شبكة   رر ل والمتك

 اإلنترنت
 مرتفعة 7 2.6178 8.40% 70 21.40% 178 70.20% 584

٥٤ 
ل   عف التواص ض

یاء اإللكتروني مع أول
 أمور الطالب

 مرتفعة 12 2.5385 9.60% 80 26.90% 224 63.50% 528

أن أكثر العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ٩(یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة مرتفعة، )٤٩(، )٣٨(، )٥١(، )٥٢(، )٤٣(

واقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات المحور وتشیر تلك وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي وال
  :العبارات على الترتیب إلى

     ي دیر رقم یم بتق ي التعل ة ف ستحدثات التكنولوجی ف الم ي توظی ین ف ة المعلم اض رغب انخف
 مرتفعة) 2.7139(

  مرتفعة) 2.6815(قلة الكتب اإللكترونیة المتوفرة بالمدرسة بتقدیر رقمي 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤١

    صف أثن بط ال عوبة ض ي       ص دیر رقم یم بتق ي التعل ة ف ستحدثات التكنولوجی ق الم اء تطبی
 مرتفعة) 2.6671(

  مرتفعة) 2.6647(ضعف تحویل المناھج الدراسیة إلى مناھج إلكترونیة بتقدیر رقمي 

          ف ى توظی دة عل ة المعتم ى الطریق یم إل ي التعل ة ف ة التقلیدی ن الطریق ال م عوبة االنتق ص
  مرتفعة) 2.6478(مي المستحدثات التكنولوجیة بتقدیر رق

أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة ) ٩(كما یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٤٨(، )٥٠(، )٤٠(، )٤٥(، )٤٦(العبارات 

ن وقعت في نطاق الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك حسب ترتیب الوز) ٤٦(مرتفعة ما عدا العبارة 
  :النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

 بتقدیر زیادة أعداد الطلبة ال  یتیح الفرصة لتوظیف المستحدثات التكنولوجیة في تعلیمھم 
 متوسطة) 2.3197(رقمي 

 بتقدیر رقمي صعوبة الحصول على المواد واألجھزة التعلیمیة المتوفرة في المدرسة 
 مرتفعة) 2.3642(

  2.3870(غیاب ربط المناھج والمقررات الدراسیة بالشبكة العالمیة للمعلومات بتقدیر رقمي (
 مرتفعة

  غیاب ربط شبكة اإلنترنت المدرسیة بشبكة اإلنترنت المنزلیة للمعلمین والطالب بتقدیر رقمي
 مرتفعة) 2.4303(

 بتقدیر رقمي وظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیمتشكل اللغة اإلنجلیزیة عقبة لدي في ت 
  مرتفعة) 2.5024(

) سنوات الخبرة/ النوع(ما مدى تأثیر متغیري : اإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص على ما یلي
  في رؤیة معلمي المرحلة المتوسطة بالكویت لواقع توظیفھم المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم؟

 بالفروق بین استجابات أفراد العینة على مدى الموافقة إلجمالي االستبانة النتائج الخاصة 
  ) إناث-ذكور(ومحاورھا بحسب متغیر النوع 

أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد 
  :ذلكالعینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا الفرعیة، والجدول التالي یبین 
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 إلظھار داللة الفروق بین t – test یوضح نتائج اختبار التاء لعینتین مستقلتین) ١٠(جدول 
استجابات أفراد العینة المستفتاة من المعلمین نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاورھا 

  )٨٣٢=ن(حسب متغیر النوع 

االنحراف  المتوسط ن النوع المحور
 المعیاري

ستوى م قیمة ت
 الداللة

 11.02925 41.4128 218 ذكور
 األول

 12.04700 34.3958 614 إناث
7.549 

.000 

 دالة

 11.49844 41.0505 218 ذكور
 الثاني

 11.75023 34.2720 614 إناث
7.358 

.000 

 دالة

 5.84375 47.5183 218 ذكور
 الثالث

 8.33169 45.4625 614 إناث
3.361 

.000 

 دالة

 ) ١٠(من الجدول یتضح 

       وع ر الن ا لمتغی ة تبًع اث -ذكور (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العین ، ) إن
ي        ة ف ستحدثات التكنولوجی ف الم ات توظی وافر متطلب دى ت اص بم ور األول الخ سبة للمح بالن

ة  ، )7.549(،  )ت(التعلیم، حیث جاءت قیمة      ) 0.05 (وھي قیمة دالة إحصائًیا عند مستوى دالل
ى المحور            غ متوسط استجاباتھم عل ث بل ذكور حی ا  )41.4128(وكانت الفروق لصالح ال ، بینم

 ).34.3958(بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من اإلناث 

       وع ر الن ا لمتغی ة تبًع اث -ذكور (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العین ، ) إن
اص ب اني الخ ور الث سبة للمح ستحدثات  بالن طة للم ة المتوس ي المرحل ف معلم ستوى توظی م

ة      اءت قیم ث ج یم، حی ي التعل ة ف د    ، )7.358(، )ت(التكنولوجی صائًیا عن ة إح ة دال ي قیم وھ
ة    ستوى دالل ى      ) 0.05(م تجاباتھم عل ط اس غ متوس ث بل ذكور حی صالح ال روق ل ت الف وكان

 ).34.2720(ن اإلناث ، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة م)41.0505(المحور 

       وع ر الن ا لمتغی ة تبًع اث -ذكور (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العین ، ) إن
ستحدثات           طة للم ة المتوس ي المرحل ف معلم ات توظی اص بمعوق ث الخ ور الثال سبة للمح بالن

ة      اءت قیم ث ج یم، حی ي التعل ة ف صائیً  ، )3.361(، )ت(التكنولوجی ة إح ة دال ي قیم د وھ ا عن
ة    ستوى دالل ى      ) 0.05(م تجاباتھم عل ط اس غ متوس ث بل ذكور حی صالح ال روق ل ت الف وكان

 ).45.4625(، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من اإلناث )47.5183(المحور 

ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن فرص االحتكاك المباشر والمستمر مع ذوي الخبرات في 
كنولوجیة في التعلیم تكون متوفرة بشكل أكبر للذكور مقارنة مجال توظیف المستحدثات الت

من عدم وجود فروق في ) Nepo, 2017(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسةباإلناث، 
  .مستوى استخدام التقنیات المساندة لدى معلمي التربیة الخاصة ُتعزى لمتغیر النوع
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 العینة على مدى الموافقة إلجمالي االستبانة النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد 
 ١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (ومحاورھا الفرعیة بحسب متغیر الخبرة 

  ) سنوات١٠ أكثر من - سنوات
أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد 

  : والجدول التالي یبین ذلكالعینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا،

یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه إلظھار داللة الفروق بین ) ١١(جدول 
استجابات أفراد العینة المستفتاة من المعلمین نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاورھا 

  )٨٣٢=ن(حسب متغیر الخبرة 

االنحراف  المتوسط ن الخبرة المحور
اريالمعی  

مستوى  قیمة ف
 الداللة

 9.37139 42.1121 232  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 سنوات

 األول 12.03237 32.9437 426

 12.90900 36.4540 174  سنوات١٠أكثر من 

47.338 
.000 

 دالة

 9.72309 41.1810 232  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
نواتس  

 الثاني 12.03763 32.4883 426

 12.06315 37.9195 174  سنوات١٠أكثر من 

46.261 
.000 

 دالة

 5.71968 46.8276 232  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى ٥من 
 سنوات

 الثالث 6.88464 46.3451 426

 11.29618 44.0575 174  سنوات١٠أكثر من 

7.213 
.001 

 دالة

  ) ١١(یتضح من الجدول 

  روق ذات د رة    توجد ف ر الخب ا لمتغی ة تبًع راد العین تجابات أف ین اس ة إحصائیة ب ن (الل ل م  ٥أق
سبة للمحور األول الخاص    ) سنوات١٠ أكثر من - سنوات١٠ سنوات إلى   ٥ من   -سنوات ، بالن

ة       اءت قیم یم، حیث ج ي التعل ة ف ستحدثات التكنولوجی ف الم ات توظی وافر متطلب دى ت ، )ف(بم
ة    وھي قیمة دالة إحصائیً    ، )47.338( د مستوى دالل ل     )0.05(ا عن صالح أق روق ل ت الف ، وكان

ن  ور    ٥م ى المح تجاباتھم عل ط اس غ متوس ث بل نوات، حی ط  )42.1121( س غ متوس ا بل ، بینم
ن   ر م ة أكث راد العین تجابات أف ن ١٠اس نوات وم ى ٥ س نوات إل نوات ١٠ س ، )36.4540( س

 .على الترتیب) 32.9437(

   ین ا ة إحصائیة ب روق ذات دالل رة   توجد ف ر الخب ا لمتغی ة تبًع راد العین تجابات أف ن (س ل م  ٥أق
اني الخاص    ) سنوات١٠ أكثر من - سنوات١٠ سنوات إلى  ٥ من   -سنوات ، بالنسبة للمحور الث
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یم، حیث جاءت           ي التعل ة ف ستحدثات التكنولوجی بمستوى توظیف معلمي المرحلة المتوسطة للم
د       ، )46.261(،  )ف(قیمة   ة إحصائًیا عن ة   وھي قیمة دال روق   )0.05( مستوى دالل ت الف ، وكان

ى المحور       ٥لصالح أقل من     غ متوسط استجاباتھم عل غ   )41.1810( سنوات، حیث بل ا بل ، بینم
ن      ر م ة أكث راد العین تجابات أف ط اس ن  ١٠متوس نوات وم ى  ٥ س نوات إل نوات ١٠ س  س

 .على الترتیب) 32.4883(، )37.9195(

   تجابا ین اس ة إحصائیة ب روق ذات دالل رة   توجد ف ر الخب ا لمتغی ة تبًع راد العین ن (ت أف ل م  ٥أق
ث الخاص   ) سنوات١٠ أكثر من - سنوات١٠ سنوات إلى    ٥ من   -سنوات ، بالنسبة للمحور الثال

یم، حیث جاءت              ي التعل ة ف ستحدثات التكنولوجی معوقات توظیف معلمي المرحلة المتوسطة للم
ة  ستوى  ، )7.213(، )ف(قیم د م صائًیا عن ة إح ة دال ي قیم ة وھ روق )0.05(دالل ت الف ، وكان

ى المحور       ٥لصالح أقل من     غ متوسط استجاباتھم عل غ   )46.8276( سنوات، حیث بل ا بل ، بینم
ن     ة م راد العین تجابات أف ط اس ى  ٥متوس نوات إل ن   ١٠ س ر م نوات وأكث نوات ١٠ س  س

 .على الترتیب) 44.0575(، )46.3451(

یھم من المؤھالت والخبرات الفعلیة ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن ذوي الخبرة األعلى لد
في میدان التعلیم ما یؤھلھم لتوظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم بصورة أكبر مقارنة 

، Kennedy(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة بزمالئھم من ذوي الخبرة األقل، 
، األقل خبرة المعلمین من كنولوجیةالت للكفایات أكثر توظیفا الخبرة ذوي المعلمینمن أن ) ٢٠٠٢

وجود من عدم ) ٢٠١٩(بینما تختلف ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة العنزي والعتل وعقیل 
فروق ذات داللة إحصائیة في محاور كل من التأھیل، واإلیجابیات، والسلبیات الخاصة بتوظیف 

النتیجة مع ما توصلت إلیھ  كما تختلف ھذه التعلیم اإللكتروني تعزى لمتغیر الخبرة،
من عدم وجود فروق في مستوى استخدام التقنیات المساندة لدى معلمي ) Nepo, 2017(دراسة

  .التربیة الخاصة ُتعزى لمتغیر الخبرة

  :توصیات الدراسة

ضرورة توفیر المتطلبات المادیة الالزمة لتوظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم  .١
  .ھلیة بجانب المؤسسات الحكومیةوبمساعدة المؤسسات األ

العمل على تعدیل المناھج الدراسیة بما یتماشى مع توظیف المستحدثات التكنولوجیة في  .٢
  .تدریسھا، من خالل لجان مؤھلة ومختصة بذلك ووفق جداول زمنیة محددة

ة           .٣ ستحدثات التكنولوجی ف الم ى توظی ستمرة عل ین بصورة م ل المعلم زیادة فرص تدریب وتأھی
 .لتعلیمفي ا

ولى              .٤ یم بكل مدرسة یت ي التعل ة ف ضرورة وجود متخصص في توظیف المستحدثات التكنولوجی
 .متابعة توظیف المعلمین لھا في التدریس وتذلیل أي عقبات تواجھھم

ف     .٥ ة توظی ي بأھمی وعي المجتمع ستوى ال ع م ة لرف رامج التوعوی دورات والب ن ال د م د العدی عق
 .یمالمستحدثات التكنولوجیة في التعل

ي           .٦ ة ف ستحدثات التكنولوجی ف الم ي توظی وقین ف ین المتف وي للمعلم ادي والمعن ز الم دیم التحفی تق
 .التعلیم
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  :مقترحات بدراسات مستقبلیة

  .معوقات توظیف المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم وآلیات التغلب علیھا .١
 . من وجھة نظر مدیریھاواقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بمؤسسات التعلیم بالمرحلة المتوسطة .٢

 .تصور مقترح لتوظیف المستحدثات التكنولوجیة في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة .٣

الب          .٤ دى ط صیل ل ستوى التح یم وم ي التعل ة ف ستحدثات التكنولوجی ف الم ین توظی ة ب العالق
 .المرحلة المتوسطة في ضوء بعض المتغیرات
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  مراجع الدراسة

تداعیات استخدامات التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم على ). ٢٠٠٦. (ھیم، صالح الدین محمدإبرا
ع ، ١٢مصر،  مج - مستقبل التربیة العربیة ". دراسة تحلیلیة نقدیة) " التلمیذ-المعلم (عالقة 

  .٢٧٨ - ٢٢٣ص ص ، ٤٠

إلكساب ) اإلنترنت(برنامج قائم على شبكة المعلومات الدولیة ). ٢٠١١. (أبو زید، عادل حسین
المعلمین مھارات بناء وإنتاج االختبارات االلكترونیة وتنمیة اتجاھاتھم نحو / الطالب 
  .١٣٨ – ٩٣ص ص ، ١٧٥مصر، ع - دراسات في المناھج وطرق التدریس . اإلنترنت

  .أحمد، التدریس بالتكنولوجیا الحدیثة، القاھرة، عالم الكتب). ٢٠٠٦. (أحمد، قندیل

فاعلیة التدریس باستخدام الخرائط الذھنیة ). ٢٠١٩.  (قفان بن سعد بن محمدآل ثقفان، ث
اإللكترونیة في تنمیة بعض المھارات التقنیة والتحصیل المعرفي لدى طالب الصف الثالث 

  .المتوسط، مجلة البحث العلمي، العدد العشرون، كلیة البنات، جامعة عین شمس

ترجمة، أمیمة محمد : استخدام الكمبیوتر في الصف ).٢٠٠٧. (بتر، جاري، و بیرسون، ملیسا
  .عمان، دار الفكر عمود وحسین أبو ریاش، األردن،

المدرسة اإللكترونیة وأدوار حدیثة للمعلم، الریاض، مكتب ). ھـ١٤٢٥. (التودري، عوض حسین
  .الرشد ناشرون

في دراسات تربویة " تنظیم التعلیم علي ضوء ثورة المعلومات). ٢٠٠٢. (جویلي، مھا عبد الباقي
  .في القرن الحادي والعشرین، اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر

عبد : ترجمة. (استخدام الحاسوب واألجھزة مع األفراد غیر العادیین). ٢٠٠٧. (لیندسي. د. جیمي
. دار القلم: دبي). العزیز السرطاوي وأیمن خشان  

وتجربة "ھدف التعلیمي لتقنیة المعلومات للمجتمع العربيال). ٢٠٠٣. (الحازمي، خالد بن حامد
  .، دار عالم الكتب٢الریاض، ط" المملكة العربیة السعودیة

عقبات تحول دون تطبیق التعلیم اإللكتروني في الجامعات ). ھـ١٤٢١. (الحجي، أنس بن فیصل
  .لعربیة السعودیة، وزارة التربیة والتعلیم، المملكة ا)٩١(العربیة، مجلة المعرفة، العدد 

مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلوماتیة،عمان، ). ٢٠٠٦. (ولید سالم محمدالحلفاوي، 
  . األردن، دار الفكر

تكنولوجیا التعلم والتدریس والتربیة اإللكترونیة عن بعد، العین، ). ٢٠٠١. (حمدان، محمد زیاد
  .ةاإلمارات العربیة المتحدة،  دار التربیة الحدیث

برامج مقترحة جدیدة إلعداد المعلمین في التخصصات األكادیمیة ). ٢٠٠٣. (حمدان، محمد زیاد
 ،)٢٣(المجلد ، باعتبار تكنولوجیا الوسائط المتعددة المعاصرة، المجلة العربیة للتربیة

  .   ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، یونیو)١(العدد

المؤتمر العربي لتقنیة المعلومات، جامعة الزرقاء باألردن في الفترة من ). ٢٠٠٠. ( حیدور، محمد
  . ، مركز المعلومات القومي، سوریا٩٤، مجلة المعلوماتي، العدد ٢٠٠٠/ ١١- ٢ / ١٠- ٣١
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للنشر،  المسیرة دار ،٢ التطبیق، ط و النظریة بین التعلیم تكنولوجیا). ٢٠٠٠. (الحیلة، محمد
  . عمان

واقع استخدام الوسائل وتقنیات التعلیم في العملیة التعلیمیة ). ٢٠١١. ( بنت محمدالخریجي، صباح
  .٢٣٢ - ٢٠٤ص ص ، ١١١مصر، ع -مجلة  القراءة والمعرفة . بجامعة أم القرى

.دار وائل: عّمان. استخدامات التكنولوجیا في التربیة الخاصة). ٢٠٠٥. (الخطیب، جمال  

واقع ). ٢٠١٦. (ختار المشرف، عزالدین، إبراھیم محمدخلف اهللا، آمنة إبراھیم، ومضوي م
استخدام التعلیم اإللكترونى فى كلیات التربیة بوالیة الخرطوم، مجلة العلوم التربویة، المجلد 

 . ١٧٤- ١٦٣، ص ص)١(، العدد )١٧(

تصمیم ونشر مقرر إلكتروني في مقرر تكنولوجیا التعلیم في ). ٢٠٠٨. (خلیل، حنان حسن علي
اییر جودة التعلیم اإللكتروني لتنمیة الجوانب المعرفیة واألدائیة لدي طالب كلیة ضوء مع

 .كلیة التربیة، جامعة المنصورة.رسالة ماجستیر. التربیة

  . الكلمة، القاھرة التعلیم، دار تكنولوجیا منتوجات). ٢٠٠٣. (عطیة خمیس، محمد

مجلة  المعلومات في سوریا، أبحاث معمقة حول إقامة تكنولوجیا). ٢٠٠٣. (خوري، سیفان
 . أغسطس)٢٠(، العدد اتالكمبیوتر واالتصاالت واإللكترونی

التعلم االلكتروني واقع وطموح، الندوة الدولیة األولى للتعلم ). ه١٤٢٤. (الراشد، فارس
 :، متوفر على الموقع١٤٢٤/ صفر٢١–١٩اإللكتروني، مدارس الملك فیصل، الریاض، 

htm.sim/ar/sa.sch.kfs.www://http،.  

اتجاھات المعلمین المشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم ). ٢٠٠٩.(الردادي، عبد المنعم سلیمان
اإللكتروني في تدریس مادة الریاضیات في المرحلة المتوسطة رسالة ماجستیر، قسم 

 .ربیة أم القرىالمناھج وطرق التدریس، كلیة الت

تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني مكتبة الرشد، الریاض التعلیم ). 2004. (سالم، أحمد
لندوة مدرسة (الجامعي باستخدام التعلیم اإللكتروني مع نموذج مقترح ورقة عمل مقدمة 

 .، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود)2002( أكتوبر 24) المستقبل

دراسات . دور المصادر الرقمیة في دعم برامج التعلیم عن بعد). "٢٠١١. (محمدالسالم، سالم بن 
  .٧ - ٥ص ص ، ١١المعلومات، ع 

،عمان، دار وائل للنشر ٢اإلدارة اإللكترونیة، ط ). ٢٠٠٩. (السالمي، عالء عبد الرازق
  .والتوزیع

ثانویة بمدارس مدینة معوقات تطبیق التعلم اإللكتروني بالمرحلة ال). ٢٠١٧. (سرحان، محمد عمر
  .، یولیو١٧٤الریاض، مجلة التربیة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، العدد 

استخدام الحاسوب واإلنترنت في میادین التربیة ). ٢٠٠٣. (سعادة، جودت والسرطاوي، عادل
  .دار الشروق: والتعلیم، عمان
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دار : عّمان. حتیاجات الخاصةتكنولوجیا التعلیم لذوي اال). ٢٠٠٧. (سویدان، أمل؛ الجزار، منى
.الفكر ناشرون وموزعون  

المستحدثات التكنولوجیة الالزمة ألخصائي تكنولوجیا التعلیم ). ٢٠١٠. (السید، محمد حمدي أحمد
في مجال المكتبات، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، رسالة ماجستیر منشورة بمجلة العلوم 

 .التربویة، العدد الثاني، أبریل

  .دار العالم العربي: القاھرة. التعلیم اإللكتروني وتحریر العقل). ٢٠١٠. ( حسنشحاتة،

تقویم مساق تكنولوجیا المعلومات وشبكات الحاسب اآللي ).٢٠٠٩. (شریف، محمد صالح خلیل
رسالة . بجامعة األقصى في ضوء معاییر الثقافة الحاسوبیة ومدى اكتساب الطلبة لھا

  .جامعة اإلسالمیة بغزةال. كلیة التربیة. ماجستیر

واقع توظیف المستحدثات التكنولوجیة ومعوقات ذلك في مدارس الضفة ). ٢٠١٣. (شقور، علي
العلوم (ة جامعة النجاح لألبحاث مجلالغربیة وقطاع غزة من وجھة نظر المعلمین، 

    . ٢ع ، ٢٧ مج -، )اإلنسانیة

اتجاھات المعلمین والطلبة نحو استخدام ). 2010. (الشناق، قسیم محمد ودومي، حسن على أحمد
 .2، ع26التعلیم اإللكتروني في ا لمدارس الثانویة مجلة جامعة دمشق، مج 

لمدونات التعلیمیة في تنمیة التحصیل المعرفي فاعلیة استخدام ا). ٢٠١٣. (الصعیدي، عمر سالم
، الجزء ١٥٦لمھارات إدارة الصف، مجلة التربیة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، العدد 

  .األول، دیسمبر

التعلم االلكتروني والتعلیم التقلیدي ما ھو االختالف،  مجلة المعرفة، ). ھـ١٤٢٣. (العبادي، محسن
  .٢٣–١٨، ص)٩(، العدد ٣٦ملكة العربیة السعودیة، المجلد وزارة التربیة والتعلیم، الم

  عالم الكتب : القاھرة. منظومة التعلیم عبر الشبكات). ٢٠٠٥. (عبد الحمید، محمد

فاعلیة التعلم التعاوني والفردي القائم على الشبكات ). ٢٠٠٧. (عبد العزیز، محمد، یاسر شعبان
لدى طالب كلیات التربیة واتجاھاتھم نحو التعلم في تنمیة مھارات استخدام البرامج الجاھزة 

  .جامعة المنصورة، المنصورة.كلیة التربیة) رسالة دكتوراه غیر منشورة(اإللكتروني

التعلیم  تكنولوجیا بمستحدثات العلوم معلمي وعي  مدى ).٢٠٠٠. (محمد عبد المجید، ممدوح
، التربیة  الرابع العلمي المؤتمر :میةالعل للتربیة المصریة الجمعیة.استخدامھا نحو واتجاھاتھم

 .األول المجلد )أغسطس 13  -یولیو 31 من (للجمیع العلمیة

واقع التعلم ). ٢٠٠٨. (عبود، سالم محمد، فضل اهللا، جان سیریل، صبري، حسام موفق
اإللكتروني ونظم الحاسبات وأثره في التعلیم في العراق، كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة 

 . ٣٠٦- ٢٧٥ العدد السابع عشر، ص صالجامعة،

واقع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة في غرفة المصادر ). ٢٠١٥. (العصیمي، عبد العزیز
رسالة ماجستیر، . والصعوبات التي یواجھھا معلمي ذوي صعوبات التعلم في منطقة القصیم

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة
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شبكة التعلم : ممیزات نظام التعلم اإللكتروني، جامعة الجدیدة). ٢٠٠٤. (، حمد إبراھیمعضابي
: اإللكتروني، متوفر على الموقع

51=php.discuss/forum/mod/hodct/net.odhabi.www://http،.  

فاعلیة برنامج لتدریب معلمي العلوم على التدریس باستخدام ). ٢٠٠٦. (عزت عبد الرءوفعلي، 
ICT في تنمیة مھاراتھم واتجاھاتھم وخفض القلق لدیھم، المؤتمر العلمي العاشر، التربیة 

 الجمعیة ، )١( المجلد،١/٨/٢٠٠٦-٣٠/٧" ورؤى المستقبل–تحدیات الحاضر" العلمیة
 .جامعة عین شمسالمصریة للتربیة العلمیة، كلیة التربیة، 

متطلبات التعلم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة ). ٢٠١٧. (علي، لطفي علي، قشمر، داود
، )٢٨(الجامعیة، مركز جیل البحث العلمي، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد 

 . ١٧٠- ١٤٩ص ص

تعلم اإللكتروني من وجھة دور مدیري المدارس الثانویة في توظیف ال). ٢٠١٧. (علي، لینا جمال
نظر المعلمین بمحافظة العاصمة عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم 

 .  األردن-التربویة، جامعة الشرق األوسط، عمان

دار المسیرة للنشر والتوزیع : عمان. موسوعة المصطلحات التربویة). ٢٠١١. (علي، محمد السید
  .والطباعة، عمان

 الذكیة للتعلم ٢٫٠٠أثر برنامج تدریبي على تقنیات الویب ). ٢٠١١. (بدهعماشة، محمد ع
اإللكتروني على استخدامھا في تصمیم وبث الدروس اإللكترونیة لدى أعضاء ھیئة التدریس 

مجلة الجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة، معھد الدراسات . في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة
  .٣٢٣ – ٢٧٣ص ص التربویة، جامعة القاھرة، 

واقع التعلم ). ٢٠١٩. (دالل فرحان نافع، والعتل، محمد حمد، وعقیل، ابتسام محمد رشیدالعنزي، 
، مجلة البحث "دراسة میدانیة"اإللكتروني في مدارس المرحلة المتوسطة في دولة الكویت

  .العلمي، العدد العشرون، كلیة البنات، جامعة عین شمس

فاعلیة موقع للتعلم عبر اإلنترنت على التحصیل ). ٢٠١٠. (د اهللاعیسى، جالل جابر محمد عب
واكتساب مھارات التعلم اإللكتروني لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة واتجاھاتھم نحوه، رسالة 

  .دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر

تراتیجیات التعلیم أثر اختالف بعض اس). ٢٠١٣. (الغرباوي، عبد العلیم أحمد عبد العلیم
اإللكتروني على اكتساب مھارات إنتاج الدروس اإللكترونیة  لطالب شعبة تكنولوجیا 

  .التعلیم، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر

التعلیم والتعلم القائم على صفحات ):  سبتمبر٢٧ – ٢٦، ٢٠٠٤. (الفار، إبراھیم عبد الوكیل
 سبتمبر، ٢٧ – ٢٦رنت، مؤتمر المعلوماتیة وتطویر التعلیم، القاھرة الویب عبر اإلنت

  .٨٤ – ٨١البرنامج القومي لتكنولوجیا التعلیم، ص ص : القاھرة
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رؤى من المیدان، الندوة الدولیة األولى للتعلم : التعلم اإللكتروني). ھـ١٤٢٤. (الفرا، یحیى
 :متوفر على الموقعاإللكتروني والمقامة بمدارس الملك فیصل بالریاض،  

doc.11p/papers/news/sa.gov.jeddahadu.www://http،.  

توظیف اإلنترنت في التعلیم ومناھجھ، الكویت، المجلة ). ٢٠٠٥. (فرج، عبد اللطیف حسین
  .، المجلد التاسع عشر، مارس٤٧التربویة، العدد

صعوبات توظیف التعلم اإللكتروني في الجامعات الفلسطینیة ). ٢٠١٢. (رحان، طارق حسینف
بغزة كما یراھا األساتذة والطلبة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة 

 .  غزة-األزھر

 اإلنترنت في التعلیم مشروع المدرسة). ه١٤٣٣. (الفنتوخ، عبد القادر والسلطان، عبد العزیز
  .١١٦-٧٩، )٧١ (٢٠رسالة الخلیج العربي، الریاض، . االلكترونیة

في التدریس  ) Internet(استخدام الشبكة العالمیة للمعلومات ). ٢٠٠١ (.الفھد، عبد اهللا بن سلیمان
دراسات في المناھج وطرق ) دراسة تجریبیة(في التعلیم في المملكة العربیة السعودیة 

 ).٧٣(لمناھج وطرق التدریس، العددالتدریس، الجمعیة المصریة ل

واقع استخدام اإلشراف اإللكتروني في المدارس الحكومیة من ). ٢٠١٣. (القاسم، رشا راتب
وجھة نظر المشرفین التربویین في شمال الضفة الغربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

 .  فلسطین-كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس

 ھندسة العملیات  إعادة في التكنولوجیة والمستحدثات الكمبیوتر توظیف ).٢٠٠٠. (، رضاالقاضي
(B.R.R.)العلمي المؤتمر التعلیم لتكنولوجیا المصریة الجمعیة .الجامعیة المكتبات لتطویر 

 ٢٧- ٢٦من . والمأمول، الواقع :والجامعات المدارس في التعلم تكنولوجیا منظومة السابع،
  .الثالث الكتاب العاشر، المجلد الثاني، ءالجز أبریل،

تأثیر التدریس بالوسائط المتعددة في تحصیل العلوم والقدرات ). ٢٠٠١. (قندیل، أحمد إبراھیم
االبتكاریة والوعي بتكنولوجیا المعلومات لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي، دراسات في 

  .كلیة التربیة، أغسطس جامعة عین شمس، ،)٧٢(المناھج وطرق التدریس، العدد

واقع استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة والصعوبات التي تواجھھا ). ٢٠٠٥. (الكندي، سالم بن مسلم
بمدارس التعلیم العام بسلطنة ُعمان، دراسة مقدمة إلى المدیریة العامة للتربیة والتعلیم 

  .بمنطقة الشرقیة شمال

 بمدارس تواجھھا التي والصعوبات الحدیثة التعلیمیة اتالتقنی استخدام واقع). ٢٠١١. (الكندي، سالم
  . عمان سلطنة، التربیة، جامعة نزوى ُعمان، كلیة بسلطنة العام التعلیم

دراسة بعض الحاجات اإلرشادیة لطالب وطالبات جامعة ). ٢٠١٢ (.اللیل، جمل، وجعفر، محمد
ص . جامعة البحرین. ة التربیةكلی). ٣ (١٣. مجلة العلوم التربویة والنفسیة .الخلیج العربي

  .١٦٤ -  ١٣٥ص 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٥١

). ھـ١٤٣٢( ربیع األول ٢١- ١٨المؤتمر الدولي الثاني  للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بعد،  
  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

مناھجنا التعلیمیة وآفاق تكنولوجیا التعلیم الشبكي والتعلیم عن بعد ). ٢٠٠٦. (مازن، حسام محمد
مناھج التعلیم وبناء اإلنسان "ء مجتمع العمالة المعرفیة، المؤتمر العلمي الثامن عشرلبنا

  . یولیو٢٦- ٢٥، جامعة عین شمس، )١(المجلد" العربي

تطویر طریقة المحاضرة في التعلیم الجامعي : التعلم اإللكتروني). ھـ١٤٢٣. (المبیریك، ھیفاء
ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل، . باستخدام التعلم االلكتروني مع نموذج مقترح

  :ھـ، جامعة الملك سعود، متوفر على الموقع١٧/٨/١٤٢٣–١٦في الفترة 

التكنولوجیا  –التعلیم اإللكتروني المفاھیم ). 2010. (محمد وعطا وحمدي أحسن عطوان
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