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المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية إلى توضيح كيفية توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية وتقديم معرفة
نظرية ،وأمثلة تطبيقية لذلك ،وتوصلت إلى أن:
 عنااصاااااار المنظوماة التعليماة تواجان العادياد مي التحادياات في ظاة الثورح ال اا لاة التي ادثات في م ا
المستحدثات التكنولوجية.


المساااااتحدثات التكنولوجية هي :تقنيات المعلومات واتتاااااااتت المطورح وكة ما هو جديد في ا ج ح
والوساااااا ة والتطبيقات وأسااااااليد التدريق التقنية والتي يمكي اتساااااتفادح من ا لتحقيل ا هداة التعليمية
بكفاءح وفاعلية.

 توظيف المساااااتحدثات التكنولوجية يقااااااد ب ا دمج التقنيات الحديثة في الموايف التعليمية لتحقيل أهداة
التعلم.
 المساااتحدثات التكنولوجية يمكي تاااانيف ا إلى( :أج ح مساااتةدمة ،اساااتراتي يات تعليمية ،تطبيقات تقنية
وبيئات تعلم صفية وافتراضية).
 توظيف المسااااتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية تبد أن يتم وفل أسااااق ورطوات مدروسااااة ،تبدأ
بالوعي بأهمية هذه المستحدثات ،وتنت ي بدم ا مع كة مكون مي مكونات العملية التعليمية.
 توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمة كـ ( اآليباد ،الباركود ،الروبوت التعليمي ،الر الت
المعرفية ،أدوات ويد،2الوايع اتفتراضي ،الوايع المع ز) لن العديد مي الفوا د والم ايا التي تؤثر على
الطالد بشكة إي ابي.
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وأوصاات الدراسااة بنشاار الوعي بأهمية توظيف المسااتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية مي يبة وزارح
 وعقد دورات تدريبية للمعلميي والمعلمات وأعضاء هيئة،التعليم ومكاتد اإلشراة واإلدارات العليا بال امعة
.التدريق عي كيفية توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية
. التعليمية، العملية، توظيف، التكنولوجية، المستحدثات:الكلمات المفتاحية

The Concept and Classification of Technological Innovations and How to
utilize them in the Educational Process
Dr. Halima Bint Muhammed Hakami

Abstract:
The study aims at clarifying the techniques of utilizing the latest innovations of
technology in the educational process and providing theoretical knowledge along with
some applications. The study concluded with some findings as follows:
 The educational system faces many challenges during the current huge
revolutionary technological innovations.
 Technological Innovations are advanced communication and information
techniques that including all the newest devices, tools, applications, and technologybased teaching methods that can be used effectively in the accomplishment of the
educational goals.
 The utilizing of technological innovations refers to inserting new techniques into
educational processes to accomplish learning objectives.
 Technological innovations can be classified as (usable devices, educational
strategies, technology-based applications, and both classroom and virtual
educational environments.
 The utilizing of technological innovations in the educational process must adhere to
well-studied steps and rules, starting with learning about the importance of these
innovations until inserting them in every element of the educational process.
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 There are plenty of benefits positively affecting students when utilizing
technological innovations in the educational process such as: (iPad, Barcode,
educational robot, educative trips, web 2.0 tools, virtual reality, and augmented
reality).
The study recommends some advice as follows:
Ministry of Education, Supervision offices, and High administrations of universities
are responsible for raising awareness on the importance of utilizing technological
innovations in the educational process. Also, holding training courses about the
techniques of using technological innovations in the educational process for
teachers and university staff members.

Keywords: Innovations, Technology, Utilizing, Process, Educational.

المقدمة:
يعيش العااالم في العقود الثالثااة ا ريرح ثورح علميااة وتقنيااة كبيرح كااان ل ااا تااأثيرام كبيرام على جميع جوانااد
الحياح ،مما جعلنا ت نسااات ني عي التكنولوجيا في م امنا الحياتية والعملية والتعليمية ،ن ا سااااهمت في الحااااو
على المعرفة بكة يساااااار وساااااا ولة ،ولعبت دورام كبيرام في تقدم وازدهار وتطور ا مم .كما ساااااااهمت في إ دا
ت يرات جوهرية في جميع القطاعات بشكة عام والقطاع التعليمي بشكة راص ،وبالتالي أصبح علم تقنيات التعليم
مطاالاد باالبحا عي أسااااااالياد ونظم ونمااذل وتقنياات تعليمياة جاديادح لمواج اة العادياد مي التحادياات التي تواجان
المنظومة التعليمية في ظة هذه التطورات التكنولوجية السريعة التي ألقت بتأثيرات ا على عناصر العملية التعليمية
على ارتالة مساااتويات ا ،ي شااامة تأثيرها المدرساااة والمعلم والمتعلم ،وأسااااليد التعلم وآليات الحااااو على
المعرفة.
يا يال

المتتبع لحركااة التقادم السااااااريع في م ااا تكنولوجياا المعلومااات مي ناا يااة ،وم اا تكنولوجيااا

التعليم مي ناا ياة أررأ أن ت اوجاا م ياد اد بيي الم االيي ،وياد أدأ ادو هاذا الت اول إلى ظ ور آفاا جاديدح
ر بة للتعليم تمثلت في وجود العديد مي المستحدثات التكنولوجية (زيي الديي.)2 ،2002،
ويقاااااد بالمسااااتحدثات التكنولوجية" :كة جديد أو مساااات د في ا ج ح والمواد التعليمية ،ونظريات عمل ا،
وطر تاااااااميم اا وإنتااج اا واسااااااتةادام اا لادعم منظوماة التعليم ،أو أل مي مكوناات ا مي أجة رفع كفاءح النظم
التعليمية ،وتحقيل معايير ال ودح لمدرالت وعمليات ومةرجات تلك النظم"(السبيعي2020،م.)330،
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وتكمي أهمية المسااتحدثات التكنولوجية في أن ا إذا أ سااي توظيف ا يمكي أن تؤدل إلى لو مبتكرح لمشااكالت
التعليم ،ويمكي أن تس ا م في جعة نظم التعليم تساات يد باااورح مرنة لطمو ات أفراد الم تمع وآمال م فيما يتعلل
بمواصلة عملية التعلم ،واكتساب الم ارات المتالة بطبيعة العار(الشاعر2020،م.)350،
و همياة توظيف المسااااااتحادثاات التكنولوجية في التعليم ،فقد دعا أكثر التربوييي إلى ذلك ،وهذا ما أكدت علين
دراساة ساامية محمد(2002م) ،بضارورح تدريد المعلميي على اساتةدام المستحدثات التكنولوجية في التعليم وفل
تااور علمي واضاح ا هداة والمضامون ،ودراساة الشافيع وإسماعية (2002م) ،التي أوصت بإدرا مقررات
جديدح في كيفية استةدام التقنيات الحديثة.
ونتي ة لذلك تم اساااااتةدام بعه مي هذه المساااااتحدثات التكنولوجية مثة (ا لعاب اإللكترونية ،الوايع المع ز،
التعلم المتنقاة ،ا ج ح اللو ياة ،البرم ياات التعليمياة) في التادريق محااولة لتنمية بعه الم ارات ،أو المفاهيم،
أو ة عدح مشاااكالت ،كمشاااكلة انةفات المساااتوأ التحاااايلي للطالب ،ويلة دافعيت م ،وات اهات م السااالبية نحو
المواد ،ي أثبتت دراسااااااة نسااااااريي اليامي (2020م) ،أن ا لعاب اإللكترونية التعليمية يد ساااااااعدت على تنمية
عملياات العلم ا ساااااااسااااااياة لادأ طفة الروضااااااة ،وأثبتت دراسااااااة جيي ومن ينل واكساااااايوجو وبريبون Jun,
) ،) Mengying, Xuejiao& Preben,2020أن الوايع المع ز ساااااااعاد على تحفي اهتمام الطالب بالتعلم،
ودفع بقوح تطوير م ا التعليم ،كما بينت دراساااااة الحساااااي(2002م) ،أن البرم يات التعليمية القا مة على التعلم
الموجااان ،سااااااااااهمااات في رفع المسااااااتوأ التحااااااايلي في مقرر الحااااساااااااااد ،وأكااادت دراساااااااااة سااااااوبيااان
ومااااطفى( ،)Sobaih&Moustafa,2016أن المساااتحدثات التكنولوجية تسااا م في تحقيل التفاعة بيي الطالب،
وتعمة على تحسيي نوعية وجودح التعليم ،وتس م أيضا م في أن يكون التدريق أكثر فاعلية.
إت أن إدرا المساتحدثات التكنولوجية إلى ياعات الدراسة سي ير مي شكة العالية القا مة بيي المعلم والمتعلم،
ويعياد صاااااايااطت اا عي طريل تطوير وت يير أدورا كاة من ما ،فيحو المعلم مي دور المساااااايطر والملقي والناية
للمعرفة إلى دور جديد يتناسااد معن وهو دور المنساال والمس ا ة والمسااتشااار والمرشااد للعملية التعليمية والمةطط
ل ا ،وذلك بما يتناسد مع ا تياجات المتعلميي وميول م التعليمية (أميي.)25 ،2002،
ومما ساابل يتضااح أن عناصاار المنظومة التعليمة تواجن العديد مي التحديات في ظة الثورح ال ا لة التي دثت
في م ا المسااتحدثات التكنولوجية ،ي ي د العامليي في الم ا التربول أنفساا م في اجة مسااتمرح للبح عي
أساليد تعليمية تكنولوجية جديدح تناسد سمات التطور وتساعد المتعلم على التعلم ،وبالتالي ف م بحاجة إلى معرفة
كيفية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية وسااااتوضااااح الدراسااااة الحالية بعه مي المسااااتحدثات التكنولوجية
وكيفية توظيف ا في م ا التربية والتعليم.

مشكلة الدراسة:
برزت مشااااااكلة الدراسااااااة مي رال مراجعة العديد مي الدراسااااااات السااااااابقة المتعلقة بتوظيف المسااااااتحدثات
التكنولوجية في العملية التعليمية ،كدراسة منا الشاعر(2020م) ،ودراسة سامية محمد(2002م)،
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ودراساااة الشااافيع وإسااااماعية (2002م) ،التي دعت إلى ضااارورح توظيف المسااااتحدثات التكنولوجية في العملية
التعليمية بشاااكة فعا  ،ودراساااة جنان عبد الرزا (2002م) ،التي أثبتت إن هناك انةفات في م ارات التدريق
باستةدام المستحدثات التكنولوجية.
وتأسايساا م على ما سابل ظ رت الحاجة إلجراء الدراساة الحالية ،وضارورح توضيح كيفية توظيف المستحدثات
التكنولوجياة في العملياة التعليمياة وتقاديم معرفاة نظرياة ،وأمثلاة تطبيقياة لاذلاك ،وهاذا يتمااشااااااى مع ر ية المملكة
 2030التي دعت إلى توظيف المسااااتحدثات التقنية في العملية التعليمية ،راااااوصااااا م في ضااااوء التطور المعرفي
والمعلوماتي ال ا ة في هذه ا يام.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيل ا هداة التالية:
 توضيح مف وم المستحدثات التكنولوجية.
 ذكر راا ص المستحدثات التكنولوجية.
 وضع تانيف مقترح للمستحدثات التكنولوجية المستةدمة في دعم العملية التعليمية.
 ذكر أمثلة للمستحدثات التكنولوجية التعليمية.
 معرفة كيفية توظيف المستحدثات التقنية في العلمية التعليمية.

أهمية الدراسة:
تكمي أهمياة الادراسااااااة في تقاديم معرفاة نظرياة ،وأمثلة تطبيقية بكيفية توظيف المسااااااتحدثات التكنولوجية في
العملية التعليمية ،مما يساااهم في مساااعدح التربوييي وزيادح وعي م بكفية اسااتةدام المسااتحدثات التكنولوجية بطريقة
سليمة وفعالة.

حدود الدراسة:
تنحار هذه الدراسة في موضوع مف وم المستحدثات التكنولوجية وكيفية توظيف ا في العملية التعليمية.

مصطلحات الدراسة:
 المستتتحدثات التكنولوجية :يمكي تعريف ا إجرا يا م بأن ا تقنيات المعلومات واتتاااااتت المطورح وكة ما
هو جديد في ا ج ح والوسااا ة والتطبيقات وأساااليد التدريق التقنية والتي يمكي اتسااتفادح من ا لتحقيل
ا هداة التعليمية بكفاءح وفاعلية.

منهج الدراسة:
تستةدم هذه الدراسة ،المن ج الوصفي الذل ي تم بتقديم معلومات و قا ل عي وايع الظاهرح المراد دراست ا.
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محاور الدراسة:
 مفهوم المستحدثات التكنولوجية:
يعرف ا السبيعي (2020م) بأن ا" :كة جديد أو مست د في ا ج ح والمواد التعليمية ،ونظريات عمل ا ،وطر
تاااااااميم اا وإنتااج ا واسااااااتةدام ا لدعم منظومة التعليم ،أو أل مي مكونات ا مي أجة رفع كفاءح النظم التعليمية،
وتحقيل معايير ال ودح لمدرالت وعمليات ومةرجات تلك النظم".330
كما عرف ا المالح ( 2005م) بأن ا ":كة ما هو جديد في الم ا التكنولوجي الذأ يمكي توظيفن بشاااااكة فعا
وإي ابي في العملية التعليمية ،وي دة إلى تحساااااايي وزيادح يدر المتعلم على التعامة بشااااااكة أفضااااااة في العملية
التعليمية"
مما ستق تتحتأ أا المستحدثات التكنولوجية هي :تقنيات المعلومات واالتصاالت المطورة وكل ما هو جدتد
في األجهزة والوستتتتتتا ل والتطقيقات وأستتتتتتالير التدرتن التقنية والتي تمكف االستتتتتتتفادة منها لتحقي األهداف
التعليمية بكفاءة وفاعلية.
 خصا ص المستحدثات التكنولوجية:
ذكر كال مي العبيد والشايع (2005م )303 ،يمكي تحديد بعه راا ص مستحدثات تقنيات التعليم في النقاط
التالية:
 التفاعلية والتشاركية :توفر المستحدثات بيئة تعليمية تسمح للمتعلم بالتفاعة المتباد مع محتويات ا ،فيستطيعالمتعلم التحاور مع ال از والتنقة بيي ا ج اء المةتلفة مي البرنامج ليةتار مي البدا ة المتا ة في مويف التعلم
ما يناسد يدراتن واستعداداتن ،وهذا يساعد المتعلم على اكتساب م ارات وربرات متعددح يد ت تتاح لن فرصة
تعلم ا ،كما تساعد المتعلم على التشارك في ربرات ومشاريع تعليمية كثيرح مع زمالء ليق مي دارة الفاة
فقط ،بة ورارل دود المدرسة ،ويد يكونوا مي دو أررأ ،فتحد استفادح علمية وثقافية واجتماعية و وفكرية.
 التفرتد :توفر المستحدثات فرصا م كافية للمتعلم لتفريد تعليمن ،ي توفر لن تعلم ما يشاء متى شاء وفل رطوحالذاتي ،ي يمكنن ارتيار الو دح التي يرطد في تعلم ا ويراها مناسبة لقدراتن وإمكاناتن والكمية التي يحتاج ا
دون فرت مي المعلم ،وهذه الةاصية التي توفرها مستحدثات تقنيات التعليم تساعد في تفريد الموايف التعليمية
بما يناسد يدرات المتعلميي ورطوهم الذاتي ،مما يفيد في الت لد على مشكلة الفرو الفردية بين م.
 التنوع (التعددتة) :تثرل المستحدثات الموايف التعليمية بالعديد مي البدا ة وماادر المعلومات والتعلموالةبرات التعليمية المتنوعة والتي تمثة مثيرات للمتعلم تدفعن إلى إتمام عملية التعلم بحد ودافعية ،ومي أهم
هذه البدا ة والةيارات التعليمية؛ تعدد أماكي التعلم وأساليبن.
 اإلتقاا :توفر المستحدثات مستوأ عا مي اإلتقان وال ودح والكفاءح والفاعلية في تاميم وإنتال المواد التعليميةالتي تساعد بدورها المتعلم على إتقان المحتوأ التعليمي.
 الكونية :تتيح بعه المستحدثات التكنولوجية المتوفرح اآلن أمام مستةدمي ا فرص اتنفتاح على ماادرالمعلومات في جميع أنحاء العالم ،ويمكي للمستةدم أن يتاة بالشبكة العالمية اإلنترنت للحاو على ما يحتاجن
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مي معلومات في كافة م اتت العلوم ،ويد زاد استةدام ا ج ح اللو ية وال واتف الذكية مي راصية الكونية
إذ يمكي لل ميع الوصو إلى اإلنترنت في أل ويت.
 التكاملية تتيح المستحدثات إمكانية تقديم م موعة مي العناصر في إطار منظومي متكامة بما يشملن مي مدرالتوعمليات ومةرجات لتحقيل ا هداة المنشودح.
وتلخص القاحثة خصا ص المستحدثات التكنولوجية في النقاط التالية:
 )0إمكانية التفاعة وتباد المعلومات والةبرات مع اآلرريي ب ه النظر عي المسافة المكانية بين م.
 )2مراعاح الفرو الفردية للمتعلميي مي رال تفريد الموايف التعليم بما يتناسد مع يدرات الطالد.
 )3تنوع ا ساليد التعليمية والتقويمية ،وتعدد أماكي التعلم وماادر المعلومات.
 )4مساعدح المتعلم على التعلم بمستوأ عالي مي الكفاءح والفاعلية بأية ويت وج د.
 )5إمكانية الحاو على المعلومات مي جميع انحاء العالم.
 )3تحقيل أهداة التعلم المنشودح في إطار منظومي متكامة.

تلخص الباحثة خصائص المستحدثات التكنولوجية في الشكل التالي:
تحقيق
األهداف في
إطار
منظومي

الحصول
على
المعلومات
من أي
مكان

إتقان التعلم
بكفاءة
وفاعلية

تنوع
األساليب
واألماكن
والمصادر

تفريد
المواقف
التعليمية

التفاعل
والتبادل مع
األخرين

شكل ( :)1خصا ص المستحدثات التكنولوجية.
 تصنيف مقترح للمستحدثات التكنولوجية المستخدمة في دعم العملية التعليمية:
بعاد مراجعاة العادياد مي ا دبيات التي تناولت المسااااااتحدثات التكنولوجية المسااااااتةدمة في العملية التعليمية تم
تانيف ا على سد وج ة نظر البا ثة إلى:
 أج ح مستةدمة. استراتي يات تعليمية. تطبيقات تقنية. -بيئات تعلم صفية وافتراضية.
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تصنف الباحثة المستحدثات التكنولوجية لدعم العملية التعليمية كالتالي:
تصنيف
المستحدثات

استراتيجيات
أجهزة
المقترح:
مستخدمةالتالي ( )2التانيف
ويوضح الشكة

 األجهزة اللوحية.
 الروبوت التعليمي.
 الباركود.
 النظم الخبيرة.






الرحالت المعرفية
التعلم المتنقل.
األلعاب الرقمية.
القصة الرقمية.

تطبيقات

 ويب :0
(مدونات -تويتر)
 التحول الرقمي:

بيئات التعلم الصفي
واالفتراضي
 الواقع االفتراضي.
 الواقع المعزز.
 المنصات التعليمية

(الحوسبة السحابية)
 قوقل التفاعلية.

شكل( :)2تصنيف مقترح للمستحدثات التكنولوجية.
 أمثلة للمستحدثات التكنولوجية التعليمية:
 األجهزة اللوحية ( آي باد) :
عرة الش رل والح يالن (2002م) ا ج ح اللو ية بأن ا " :اسد محمو أكبر مي ال اتف الذكي ،يستةدم
تقنية اللمق ،ويسمح بتحمية العديد مي التطبيقات ،ويقوم بعرت الوسا ط المتعددح المةتلفة ".ص032
فوا د وم ايا استةدام ا ج ح اللو ية واآليباد في التعليم:
تستةدام ا ج ح اللو ية في التعليم العديد مي الم ايا الفوا د من ا (العبيد والشايع2005،م:)333 ،
 س لة اتستةدام.
 إضافة المتعة على العملية التعليمية.
 تس ية ا عما ال ماعية للمتعلميي.
 يمكي إن از الم ام التعليمية في أل ويت وأل مكان.
 دعم عملية التواصة بيي الطالب أنفس م وبيي الطالد والمعلم.
 ات تفاظ بالكتاب بشكة الكتروني والوصو إلى أل ج ء مي الكتاب بكة يسر وبلمسة وا دح.
 توفير فرص للتعلم الذاتي.
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وترى القتاحثتة أنته على التربوتوا االستتتتتتتفتادة مف األجهزة اللوحيتة في دعم العمليتة التعليمتة ،واستتتتتتتخدام
التطقيقات المناستقة لشرح المادة العلمية أو تقدتم األمثلة أو التوالل م الطب ،،فطببنا الحاليف ،تختلفوا عف
طب ،القرا الماضتتتي ،فهم تقحتتتوا معام أوفاتهم في استتتتخدام التقنية ،بل أا الطالر لدته القدرة على تصتتتفأ
األجهزة اللوحية فقل دخول المدرسة.
 الروبوت التعليمي:
الروبوت هو أداح ميكاانيكياة ياادرح على القياام بفعاالياات (م اام) مبرم اة ساااااالفاام ،ويقوم الروبوت باإن از تلك
الفعاليات إما بإيعاز وساااايطرح مباشاااارح مي اإلنسااااان أو بإيعاز مي برامج اسااااوبية ،والفعاليات التي تبرمج على
أداءها عادح تكون فعاليات شااااية أو رطيرح مثة البح عي ا ل ام والفضااااء الةارجي وتنظيف الفضاااالت النات ة
في المفاعالت النووية( ياسيي2005 ،م).
ي يعتبر الروبوت أ د الم اتت الحديثة التي ققت انتشاارام سريعا م وواسعا م في ا وساط التعليمية في أنحاء
كثيرح مي العالم .فالروبوت كأداح تنفيذ للم مات ،يمأل زوايا ياتنا ،ويقوم بالكثير مي ا عما التي يعتبر بعضاااااا ا
مسااتحيالم بالنساابة لننسااان .ولكي تاااميم وتركيد روبوت يبنى على مباد بساايطة ،يساات ل ا الطالد كمدرة لتعلم
المباد ا سااااساااية في العلوم ،مي رال هذا التطبيل أو ذاك .ومي هنا يأتي دور الروبوت وسااايلة تعليمية عملية،
تفتح آفااياا م ت دود ل ا للطالد ،لكي يفكر ويااااااامم وينفذ ،ولكي يوظف المباد العلمية التي يعرف ا ،ويبح عي
تلك التي يحتاج ا للوصو إلى هدفن (البيان 2002،م).
فوا د ومزاتا استخدام الروبوتات التعليمية:
للروبوت التعليمي عدح م ايا وفوا د من ا (ياسيي:)2005 ،


يساعد الطلبة على استةدام التحلية ،واتستنتال ،والتقويم ،والتطبيل ،وتوليد ا سئلة ،وتعميم ا فكار،
وفعالية التعبير ،و ة المشكالت ،والنقد.



تش يع التعلّم التعاوني بحي أنن ت يمكي للطالد العمة و ده ويقوم كة فريل مكون مي ( ) 5 -3طالب
بالعمة معا م إلنتال مشروع معيي في م ا الروبوت.

يمكي اتستفادح مي الروبوتات في العملية التعليمية بعدح طر من ا ( ياسيي2002،م):


توفير م موعة مي الروبوتات التعليمية ال اه ح للطلبة دارة فاول م بحي

تمكن م مي التعامة مع ا

اتستفادح مي إمكانيات ا ل مادح تعليمية ،وفي هذه الطريقة ت يتم دراسة الروبوت ك از وإنما اتستفادح
مما يقوم بن هذا الروبوت.


توفير وت ي مةتبرات للروبوت التعليمي دارة المدارس بحي

يتمكي الطلبة مي تعلم كيفية إنتال

روبوتات يادرح على أداء م ام معينة وهنا تتم دراسة الروبوت ك از .ومع أهمية الطريقتيي إت أن
الطريقة ا فضة في هذا الم ا هي الثانية ي

إن توفير مةتبرات للروبوت دارة المدارس يمكي أن

يدمج معن الطريقة ا ولى باإلضافة إلى أنن يحقل نتا ج أفضة للطلبة.
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ومما سق تتحأ للقاحثة أا الروبوت تلعر دورا اتجابيا في العملية التعليمية ،فهو تشج على التفاعل بيف
الطب ،وتوفر بيئة تعليمية محفزة فا مة على التعلم الذاتي والتعاوا ،واالكتشاف ،وتساعد على تحقي التكامل
بيف العلوم.
 القاركود :Barcode
الباركود عبارح عي شاافرح تمثة مادح ما ،يابلة للقراءح مي يبة الحواساايد ،ويد تكون الشاافرات الةيطية أ ادية
البُعد ،أو على هيئة مربعات أو نقاط أو أشاكا سداسية أو أنماط هندسية أررأ ضمي صور يطلل علي ا الرم أو
شااافرات المااااافوفة ثنا ية ا بعاد ،رطم أن ا نظمة الثنا ية تسااااتةدم الرموز أكثر مي الةطوط (الةيوط) ،إت أن ا
أيضاااا ،وصااامم الباركود ليساااتطيع القار يراءتن بطريقة آلية دييقة وساااريعة
عمو مما يطلل علي ا شااافرات ريطية م
بواسطة برنامج يدعى يار الباركود ( .Barcode Readerالعبيد والشايع 2005،م)
وعرفن محمود (2002م) بأنن" :شاكة مربع ثنا ي ا بعاد يقوم بارت ا بعه البيانات الريمية وتشاافيرها على
هيئااة نقاااط او رطوط مرتبااة ريمياام ،يمكي يراءت ااا ت قاا م باااسااااااتةاادام ال واتف النقااالااة مي رال بعه التطبيقااات
المةااة إلجراء عملية المسح لتلك الشفرات".222
فوا د ومزاتا استخدام القاركود في التعليم:
تستةدام الباركود عدح فوا د وم ايا من ا (العبيد والشايع2005،م:)333 ،
 يقدم الباركود وسيلة «إلدرا وت ميع البيانات» تتمي بالبساطة والدية ويلة التكلفة.
 يتيح الوصو إلى مةتلف المعلومات بس ولة وسرعة.
 يتيح الفرصة للمتعلميي المبتكريي على اتندمال في ا نشطة التعليمية.
 جمع المعلومات وعرض ا بطريقة سريعة ودييقة ويس ة عملية تبادل ا.
 سرعة وبساطة استرجاع المعلومات وتة ين ا.
 يمكي استةدام ا لالتاا بعنوان على شبكة اإلنترنت ،أو رسالة ناية أوتوماتيكية ،أو بطاية عمة.
 يلة المعويات الفنية في تاميم ويراءح الباركود.
 يمكي يراءح الباركود ب ميع الوسا ة المتا ة سواء يار أو ماسح ضو ي.
ويرأ محمود(2002م :)222،أن اساااااتةدام رم اتسااااات ابة الساااااريعة (الباركود) ،في الموايف التعليمية يد
يؤدل إلى إ ادا التادريق المتماي  ،وذلك عي طريل توجين الدعم المناسااااااد لبعه الطالب المتمي يي ،وأ يانا
الطالب المتعثريي ،مي رال بعه الماااااااادر المسااااااموعة أو المر ية ،فبدتم مي انتظار بعه الطالب للمعلميي
لمساااعدت م ،واإلجابة على اسااتفسااارات م فإن رم اتساات ابة السااريع (الباركود) ،يعد أ د الحلو السااريعة لتلك
الموايف ،وباورح أكثر فاعلية وبعيدام عي القلل الذل يواجن بعه الطالب عند سؤا المعلميي.
تتحتتأ ما ستتق أا رمز االستتتجابة الستترت (القاركورد) تمكف استتتخدامه بستتهوله في العملية التعليمة ،فهو
تستاعد على الولتول السترت والفوري للمعلومات والوستا م المتعددة ،والمواف التعليمية ،كما تمكف استخدمه
في تقدتم تغذتة راجعة للطب ،،وتقيم الطب ،للمحاضرات ،ودعم عملية التوالل بيف الطب ،والمعلميف.
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 الرحبت المعرفية:
نعيش اليوم في عار التكنولوجيا واتنف ار التقني والمعرفي والثقافي ومي الضرورل مواكبة هذا التطور
ونسااااااايره ونتعاايش معان ونحااكيان ،وإن الحيااح في عااااااار المعلوماتية ل ا كثير مي المتطلبات التي تفرت على
المربيي والمعلميي أن يعملوا جاهديي على إكساااااب التالميذ القدرات والكفايات التي ت عل م يادريي على تلبية هذه
المتطلباات  ،وتعتبر الر الت المعرفياة على الوياد أو الوياد كويساااااات مي النمااذل أو ا ساااااااليد الحديثة لدمج
المن ال بالتكنولوجيا ف ي أنشااااطة تربوية اسااااتكشااااافية يعدها المعلم يتم مي رالل ا دمج شاااابكة الويد في العملية
التعليمية التعلمية ؛ لمسااعدح التالميذ في عمليات البح والتقاي عي المعلومات الالزمة مي رال صفحات ويد
محددح مسبقام ،وتوظف العروت التقديمية والفالش والفيديو التعليمي( جودح 2002،م.)33-2 ،
فالر الت المعرفية بارتاااار هي مويع يتم إعداده مي يبة أسااتاذ المقرر ،يحتول على مقدمة الدرس ،والم ام
المطلوبة مي م موعات الطالب ،والماااااااادر التي يرجع ل ا الطالب للحاااااااو على المعلومة ،ورطوات ،أداء
الم ااام ،وماادت ااا ،ومعااايير التقييم ،والنتااا ج وأعمااا الطالب ن ااايااة الر لااة المعرفيااة ،ي ا يتم يساااااايم الطالب
لم موعاات ،وكة م موعة لدي ا م ام محددح (إعداد عروت وتقارير ..الخ) ،ويعتمدون في إن از م ام م على
المويع.
فوا د ومزاتا استخدام الرحبت المعرفية في التعليم:
ذكر عطار وكنسارح (2005م )242 ،والفار (2000م) وعبدالحاف (2000م) الم ايا التالية:


تعتبر الر الت المعرفية نمطا م تربويا م بنا يا ،ي تتمحور و نموذل المتعلم الر ا والمستكشف.



تحف الطالب على التعلم الذاتي وفقا م لم ارات م ويدرات م.



تطور القدرات والم ارات التفكيرية العليا لدأ الطالب كالتحلية والتركيد والتقويم.



تناسد جميع مستويات الطالب ونحتول على أنشطة تعليمية متنوعة



تحف التالميذ على التعلم وتثير دافعتي م مي رال توجي م إلى القراءح والبح واتطالع.



تمنح الطلبة م مات متعددح ،تمكن م مي استةدام ريال م ،والتأمة في المعرفة التي يتعاملون مع ا ،بحي
تتاح ل م الفرصة لتعلم الم ارات العملية ،لالستكشاة و ة المشكالت.



تعد طريقة را عة ،إلش ا الطلبة وتفعية دورهم مي رال م موعة ا نشطة ذات المعنى ،مي أجة
الف م المعرفي المتسلسة والمةطط لن.



ت عة مي التعلم ،متعة قيقية يشعرون ب ا.



تش ع العمة ال ماعي ،وتباد اآلراء وا فكار بيي الطالب ،وذلك بما يمنع العمة الفردل طبعا.



تعمة على تع ي التعامة مع ماادر المعلومات بكفاءح وجودح عالية وتسمح للطلبة باتطالع والبح
عي ماادر ووثا ل أصلية في اتنترنت ،تثرل أفكارهم ،وتؤكد ل م الحقا ل.



تع ز في الطلبة مبدأ الاد مع النفق ،مي رال تقييم م ودهم المبذو في الر لة ،والنتا ج التي
توصلوا إلي ا ،باإلضافة الى تع ي مبدأ الاد مع اآلرريي ،مي رال تقييم زمال م.
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تتحأ مما سق أا الرحبت المعرفية لها أثر فعال في تحسيف مهارات الطب ،المعرفية ،ومهارات التعاوا
والقحث واالستقصاء ،وتجعل للطالر دور فعال ونشم ،وتحيف المتعة على العملية التعليمية.
 التعلم المتنقل:
بادأ منذ ساااااانوات يليلة ماضااااااية وعلى وجن التحديد في بداية القرن الحادل والعشااااااريي في الدو ال ربية
اسااااااتةاادام ماااااااطلح جااديااد في م ااا التعليم أطلل علياان بااالل ااة اإلن لي يااة  Mobile Learningأو بااالل ااة
العربيااة " التعلم المتنقااة  -التعلم النقااا  -التعلم المتحرك -التعلم ال وا  -التعلم بااالموبااايااة" وهو التعلم الااذل يتم
باستةدام ا ج ح المحمولة وا ج ح المتنقلة أو الالسلكية (سالم2002 ،م.)004 ،
فوا د وم ايا استةدام التعلم المتنقة في التعليم:
فوا د وم ايا التعلم المتنقة تظ ر في أنن (سحتوت2004،م:)23 ،


يع ز التعلم المتمحور و المتعلم ويسد ا تياجات م.



دعم الطلبة البارعيي المستةدميي لألج ح التقنية.



دعم بعه ات تياجات الةاصة والشةاية للمتعلميي.



يتم في كة ويت وكة مكان ويتيح للمتعلم التواصة السريع مع شبكة المعلومات.



يس ة التعاون مي رال اتتاا المت امي وطير المت امي.



رفه الحواج الثقافية بيي الطلبة والمدرسيي باستةدام ينوات اتتاا المةتلفة.



استيعاب عدد كبير مي اتج ح المحمولة بد مي اج ح المكتد.



الكتابة اليدوية بالقلم الةاص ( )STYLUS PENفي اتج ح التعليمية أكثر س ولة مي استةدام
لو ة المفاتيح.



تقليص الف وح الريمية ن اتج ح النقالة اية كلفة مي الحواسيد المكتبية.

ويضيف محمود (2002م )224 ،بأن للتعلم النقا ممي ات يمكي تحديدها في النقاط التالية:


اتستةدام في أل ويت وأل مكان.



س ولة الدرو إلى شبكة اإلنترنت.



عدم ات تيال إلى تيار ك ربا ي بة اتعتماد باورح كبيرح على البطاريات المدم ة بدارلن.



يوفر متعة قيقية للطالب والتي يمكي للمعلميي استثمارها مع الطالب الذيي فقدو الرطبة في التعلم.



يساعد في الت لد على المشكالت التي يد تواجن بعه الطالب وبا رص الذيي يعانون مي صعوبات
التعلم أو المتعلميي ذول ات تياجات الةاصة.

وبناء على ما سق تولي القاحثة باالستفادة مف األجهزة المتنقلة في التعليم؛ نارا لتوافرها م الطب ،في
كل مكاا ،وسهولة استخدامها ،وعدم الحاجة الستخدام تيار كهربا ي بشكل مستمر ،باإلضافة إلى حر الطب،
لها ،واستمتاعهم باستخدامها.
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 أدوات وتر:2
يشا د م تمع المعلوماتية انف ارام في مااطلحات ومساميات واساتةدامات التقنية الحديثة ،ومي الواضح أن
السااااامة الممي ح لأللفية الثالثة تكمي في اتنف ار المعرفي المعلوماتي ،والذل سااااااعد في نموه توافر بيئة راااااابة
أوجدت ا ثورح تقنية يشااااا دها العالم يوميام ،ويعتبر مااااااطلح ويد ،2مي أ د المااااااطلحات التي يطر ا يطاع
المعلوماتية في اآلونة ا ريرح  ،و هي ال ية الثاني مي موايع وردمات اإلنترنت  ،تعتمد على دعم اتتااااااا بيي
مسااااااتةدمي اتنترنت  ،وتعظيم دور المسااااااتةدم في إثراء المحتوأ الريمي  ،والتعاون بيي مةتلف مسااااااتةدمي
اتنترنت في بناء م تمعات الكترونية وتعتمد في تكوين ا على الشااااابكات اتجتماعية  ،ومي التطبيقات التي تحقل
سمات ويد 2المدونات ووتويتر ( العرفج وآررون 2000 ،م.)040 ،
المدونات:
وتُعرة المادوناات :بمنشااااااورات على شاااااابكة الويد تتألف في الدرجة ا ولى مي مقاتت دورية ،وتكون في
يان مرتبة زمنيا م بشااااااكة معكوس أل تطبيل مي تطبيقات شاااااابكات اإلنترنت وهي تعمة مي رال نظام

معظم ا

إلدارح المحتوأ ،وهو في أبسط صوره عبارح عي صفحة ويد على شبكة اإلنترنت ( سحتوت 2004 ،م.)222 ،
كما عرف ا العرفج وآررون ( 2000م ) 042 ،بأن ا صاافحة شااةاااية على اإلنترنت ،يقدم في ا المسااتةدم مي
رالل ا ر يتن وانطباعاتن وأفكاره بشااااكة دورل ،ويحاااااة على تعليقات بايي المساااااتةدميي  ،أل هي عبارح عي
صاافحة ويد ديناميكية على شاابكة اإلنترنت ،تظ ر علي ا تدوينات( مدرالت) بأساالوب الاااحيفة ،مؤررة ومرتبة
ترتيبا م زمنيا م تااعديام ،وينشر من ا عدد محدد يتحكم فين ناشر المدونة.
فوا د وم ايا استةدام المدونات في التعليم:
فوا د وم ايا المدونات تظ ر في أن ا ( سحتوت2004 ،م:)223 ،
 وسيلة مباشرح للتعبير عي انطباعات الطالب عي نشاط معيي .
 وسيلة طير مباشره تستقبا انتقادات بناءح تةص ال واند السلبية مي ال رفة الافية.
 وسايلة لتشا يع الطالب على اتبداع بإعطاء الفرصة لنشر عملن وتلقي تقييم جيد لعملن وتةتار كثيرا مي
الويت.
 طريقن ديثة وجديدح في التعليم.
 تثير اهتمام الطالب كثيرا ،وت عة ما يتعلمن الطالب بايي ا ثر.
 تحفي للطالب ،وراصة أولئك الذيي يد ت رالة يابحوا مشاركيي في الفاو الدراسية.
 فرص ممتازح للطالب للتدرب على القراءح والكتابة.
 توفر أدوات ممتازح للتعاون والنقاش.
ونستتتتتتتخلص ممتا ستتتتتتق أا المدونة لتتتتتتفحة على االنترنت تمكف لاخرتف الدخول عليها وكتابة تعليقاتهم
ومداخبتهم ،وتتحكم مؤستتن الصتتفحة بها ،وتمكف االستتتفادة منها في دعم العملية التعليمية فهي أستتلو ،تجعل
الطب ،أكثر متعة وجرأه ،وتسمأ بإبداء الرأي ونشر المعلومات في أي وفت وبدوا خوف ،كما تسمأ بالنقاش
م الزمبء والرد على تعليقاتهم ،والتوالل المستمر م المعلم.
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توتتر:
التدويي الما ر تقنية م انية تسمح لمستةدمي ا بأن ينشئوا تدوينن على شكة رسالة ناية يايرح ،أو على
شكة صورح ،أو رابط ،أو مقطع فيديو ياير مي رال

اسوب أو هاتف جوا أو بريد الكتروني أو رسالة فورية

على سابات م على موايع التدويي الما ر (ال ني2003 ،م).
ويذكر سحتوت(2004م) بأن تويتر مويع شبكات اجتماعية تتيح للمستةدميي إرسا واستقبا الرسا ة مي
الكمبيوتر أو ال اتف الةلول ،ي يمكي لمتابعيك مي مشاهدح التدوينات وتلقي الرسا ة مي جميع الذيي تتابع م.
فوا د ومزاتا استخدام توتتر في التعليم:
هناك عدح فوا د وم ايا تستةدام تويتر في التعليم من ا (سحتوت2004 ،م:)302 ،


س ولة التس ية بالمويع وبساطة واج ة المستةدم.



ُرية التعبير عي الشةاية وتحلية رطبة فئة معينة مي مرا ة عمرية بيسر وس ولة.



تعليم الطالب كيفية اتنةراط مع الم تمع بأدب ،و سااااي التعامة مع اآلرريي (أشااااكر الناس اآلرريي
على مساعدت م ،ونطلد بأدب المساعدح).



تساعد في تركي في ا فكار ،دون ذكر تفاصية.



تعتبر مسا ة رح للتدريد وتعلم الكتابة البلي ة.



يتعلم الطالد كيف يشارك هموم الم تمع ويقترح البدا ة والحلو لتطوير.



توفر عدح ردمات وتطبيقات ،تس ة التواصة بيي الطالب والمعلميي.

تتحتتأ مما ستتق أا مف أدوات وتر  2توتتر ،والذي تعتقر مف أشتتهر أدوات شتتقكات التوالتتل االجتماعي،
وتمكف مف خبله التوالل م اآلخرتف ومنافشتهم ،وتمكف االستفادة منه في دعم الملية التعليمية.
 الواف االفتراضي:
هو برنامج اساااوبي تشاااترك فين واس اإلنساااان للمرور بةبرح شاااابي ة بالوايع إلى د بعيد ،مع إن ا طير
قيقية ،ي يتم توصية بعه الملحقات بالحاسوب مثة :ططاء الرأس ،والقفازات ،نظارح ا بعاد الثالثية ،بحي
تمكي اإلنساااان مي ر ية البرنامج بااااورح م سااامة ذات أبعاد ثالثية واللمق مي رال القفازات ،والسااامع لكة ما
يدور في البرنامج والتفاعة وكأنن وايع محسوس (المالح)2005 ،
كما ذكر الشارهان ( 2003م  :)230،الوايع اتفتراضي هي عروت بانورامية ترتبط ب ا الحواس الثال
وهي العيي والسااااامع واللمق وذلك باساااااتةدام اليديي في التعامة مع الحاساااااد اآللي مي رال عرت المعلومات
والااور والرساوم الثالثية ا بعاد( ، )3Dوالااوت والحركة لتشاكة عالما افتراضيا يشابن الوايع الحقيقي ،وهي
تعد مي الوسا ة البشرية للتةية والتفاعة مع الحواسد اآللية و المعلوماتية المعروضة.
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فوا د ومزاتا استخدام الواف االفتراضي في التعليم:
يتمي الوايع اتفتراضي بعدح أمور مي أهم ا (عطار وكنسارح2005 ،م:)202 ،
 التواجد الحميم (اتن ماس) :وهو الشاعور الذل يتولد لدأ مسااتةدم برامج الوايع اتفتراضااي بأنن متواجد
 قَّـــا م– دارة هذا العالم ،ومرتبط بن ،ومسئو عنن. التفاعة :وهو يدرح مساتةدم البرنامج على التأثير في هذا العالم المانوع الذل يراه أمامن ،والتعامة معن
بنفق المنطل الذل يستطيع التعامة بن مع الحياح العادية
 إمكانية توليد ومعايشة أل بيئة م ما كانت وايعية أو تةيلية.
 تعد المحاكاح في الوايع اتفتراضاااااي بديال ممتازا للتعليم والتدريد ي تعطي فرصاااااا للطالد بالتكرار
والتعلم بالمحاولة والةطأ ،والمحافظة على التكلفة المادية.
 إمكانية تالفي ا رطار المتويعة في العالم الحقيقي ،مثة دراسة المفاعة النوول أو ييادح الطا رح.
 تش ع اإلبداع واتبتكار عند الطالب في البرامج التي تعتمد على اإلنشاء والةلل والتانيع.
 إن اسااتةدام تقنية الوايع اتفتراضااي في القاعات الدراسااية ساايؤدل إلى تشا يع الطالب على ت اوز الة
التلقي السالبي ،لينطلقوا نحو المشااركة الفعالة في التعليم التي ربما تدفع م إلى مواصلة تعليم م العالي أو
الذاتي في الم اتت المتعددح.
 يةلل جوا مي المتعة واإلثارح والتشويل ،ويعتبر عنارا جاذبا في مدرسة المستقبة.
تتحتأ مما ستق أا الواف االفتراضتي ،هي بيئة غير حقيقة تحاكي القيئة الوافعية مف خبل استخدام أجهزة
وبرامج حاستتتتوبية تتم التفاعل معها بحوان اإلنستتتتاا ،وتعطي شتتتتعور بالتواجد الحقيقي ،وتستتتتاعد على التعلم
والتدرتر وتحمي مف األخطار المتوفعة.
 الواف المعزز:
الوايع المع ز أو الحقيقة المدم ة (باإلن لي ية )Augmented reality :تقنية معلوماتية ديثة نستطيع
تحوية الاورح الحقيقية إلى صورح افتراضية على شاشة الكمبيوتر مدعمة بمعلومات ومقاطع صوتية أو فيديو،
فعند ييام شةص ما باستةدام هذه التقنية للنظر في البيئة المحيطة مي ولن فإن المواد في هذه البيئة تكون م ودح
بمعلومات إضافية ول ا تتكامة مع الاورح التي ينظر إلي ا الشةص(.العبيد و الشايع2005 ،م .)330،
فوا د ومزاتا استخدام الواف المعزز في التعليم:
يتمي الوايع المع ز بعدح أمور مي أهم ا ( عطار وكنسارح2005 ،م:)020 ،
 يمكي مي راللن ال مع بيي أشاااياء قيقة وأررأ افتراضاااية واساااتةدام المعلومات المناسااابة مي البيئة
الةارجية في محيط ريمي يحاكي الحقيقة
 ربط م ااتت التعليم والترفيان وباالتاالي رلل طر وأدوات عديدح لدعم التعليم والتعلم في ا وساااااااط
الرسمية وطير الرسمية.
 تعمة على تحوية الاورح الثابتة التي نشاهدها مطبوعة إلى صورح متحركة وفيديو.
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تتحتتتأ مما ستتتق أا الواف المعزز هو عرضتتتا تتم إنشتتتابه بواستتتطة الكمقيوتر أو تطقيقات األجهزة الذكية،
وتمكف مف خبله تعزتز القيئة الحقيقية عند تستتتليم الكاميرا عليها ،بمعلومات إضتتتافية وترثيرات افتراضتتتية-
كتحوتل الصوة إلى فيدتو ،-تساعد على فهم الواف الحقيقي وتوضيحه.
 توظيف المستحدثات التكنولوجية في العلمية التعليمية:
عرف ا ساااااالم الكندل(2005م) :بأن ا اساااااتةدام إمكانيات التقنية الحديثة لةدمة التعليم العام ،واساااااتةدام التقنية
كمسااااااعد تعليمي في العملية التعليمية لتدريق المواد المةتلفة في التعليم العام ساااااواء كانت نظرية أو عملية مي
رال اسااتةدام التقنية الحديثة أو مي رال الممارسااة والتمريي والمحاكاح ،وبما يحقل أهداة هذه المواد بالتعليم
العامة.
أسن توظيف المستحدثات التكنولوجية في العلمية التعليمية:
لتوظيف المستحدثات التكنولوجية في م ا العملية التعليمية تبد مراعاح ا سق التالية(المالح:)2005،
 تشةيص المشكالت التعليمية التي يواج ا المعلميي والتالميذ.
 أن يكون توظيف المستحد التكنولوجي تدري يا وأن يرتبط بمشكالت تعليمية محددح.
 أن يتم اتعتماد في توظيف المستحد التكنولوجي على مدرة المنظومات والذل يأرذ في اعتباره جميع
مكونات المنظومة التعليمية.
 أن توفر عملية التوظيف تحقيل رضا المستفيد – دارة المؤسسة التعليمية ورارج ا – مي المستحدثات
التكنولوجية.
العوامل التي تسهل توظيف المستحدثات التكنولوجية:
ذكرت منا الشاعر(2020م) ،لتس ية توظيف المستحدثات التكنولوجية والت لد على معويات عملية
التحدي التعليمي ،ي د مراعاح اآلتي:
 دراسة ال دوأ التربوية للمستحد مقارنة بالطر التقليدية.


التةطيط المدروس والمتاني والمتدرل إلدرا المستحد

سد البيئة التعليمية.

 توفير المتطلبات السابقة إلدرا المستحد  ،مي توفير التموية والكفاءات البشرية.
 إظ ار ال اند اإلي ابي مي المسااتحد وإيناع ال ميع بن ومحاولة الساايطرح على مساااو ن والحد من ا،
فكة مستحد سالح ذو ديي.
 دراسااة المسااتحد ومعرفة راااا ااان وفوا ده ،والمشااكالت التي يعمة ل ا ،بحي يكون هو البدية
ا فضة مي بيي عدح لو .
مراحل دمج المستحدثات التكنولوجية في تخطيم الدرون:
ذكرت نان أبو رية(2020م) نقالم عي ( ،)wright,2006رمق مرا ة هرمية لكي يدمج المعلم المساااتحدثات
التكنولوجية وهي:
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 )0اإللمام :وعي المعلم بالمستحدثات التكنولوجية وفوا د استةدام ا.
 )2االستخدام :استةدام المعلم المستحدثات التكنولوجية.
 )3التكامل :المستحدثات التكنولوجية أصبحت أساسية للعمليات التعليمية ،والمعلم يفكر بشكة مستمر في طر
دم ا.
 )4إعتادة التوجيته :يقوم المعلم باإعاادح التفكير في صاااااايااطاة كاة مكون مي مكوناات رطة الدرس باسااااااتةدام
المستحدثات التكنولوجية.
 )5التطوتر :رطة الدرس تابح متكاملة بشكة كلي مع المستحدثات التكنولوجية في كة مكون مي مكونات ا.

وبناء على ما ستتتتتق تتحتتتتتأ أا توظيف المستتتتتتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية البد أا تتم وف
أستتتن وخطوات مدروستتتة ،تقدأ بالوعي برهمية هذه المستتتتحدثات ،وتنتهي بدمجها م كل مكوا مف مكونات
العملية التعليمية ،وتلخص القاحثة خطوات توظيف المستتتتتتتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية في النقاط
اآلتية:


اإلدراك والوعي بأهمية المستحدثات التكنولوجية مي يبة كة مي ال يئة التعليمية واإلدارية العليا.

 تةطيط ال ات العليا إلدرال المستحد في العملية التعليمية تدري يام.
 دراساة البيئة التعليمية وتحديد اإلمكانات المتوفرح وال ير متوفرح ،ترتيار المستحدثات التكنولوجية
المال مة ،وتوفير المتطلبات الناياة.


تدريد المعلميي تستةدام المستحدثات التكنولوجية وكيفية توظيف ا في العملية التعليمية.

 نشاااااار الوعي بأهمية توظيف المسااااااتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية ،لدأ الطالب وأولياء
ا مور ،ي إن توضااايح الفوا د الحقيقية المؤكد ااااول ا بإذن ر جراء اساااتةدام المساااتحدثات
التكنولوجية يؤدل إلى إيناع المستفيديي بأهميت ا وي يدهم ماس م في استةدام ا.
 إعداد المعلم لةطة مةتاااارح ،توضاااح كيفية اساااتةدام المساااتحدثات التكنولوجية في كة مكون مي
مكونات رطة الدرس.
 تنفيذ الةطة واستةدام المستحدثات التكنولوجية.
وتوضتتتتتتأ الجتدول التتالي أمثلة لكيفية توظيف واستتتتتتتخدام بعت مف المستتتتتتتحدثات التكنولوجية في العملية
التعليمية:
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جدول( :)1امثلة لتوظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية
توظيف واستخدام بعت المستحدثات التكنولوجية
األجهزة اللوحية
( األتقاد)

تمكف للمعلم استخدامها م طب ،رتاض األطفال وما فوق كالتالي:
 تحمية تطبيقات علمية تعليمية.
 توصيلن ب از العرت لعرت فيلم تعليمي أو عرت تقديمي.
 تشاااااا يع الطلبة على التعاون مي رال ت ويد كة م موعة ب از لمشاااااااهدح المواد
التعليمية والوسا ط المتعددح ،أو البح عي المعلومات.
 أداء الم اام اإلدارياة للمعلميي وأعضاااااااء هيئة التدريق ،مي رال عدد مي البرامج
التي توجاد في  App Storeمثاة :متابعة الحضااااااور وال ياب ورصااااااد الدرجات،
وإرسا البريد اإللكتروني.
 ب المحاضااارات والمنايشاااات مباشااارح إلى الطالب م ما كان مكان تواجدهم وذلك
مي رال اتاا هذه ا ج ح بشبكة اتنترنت.
تمكف للطب ،استخدامه في:
 تحمية تطبيقات مساعدح في التعلم (تدويي المال ظات – الةرا ط الذهنية). انشاء طالب المرا ة العليا ،والبا ثيي مكتبة ص يرح تحتول على الكتد والدروس،والمراجعات والشرو ات ،اضافة الى مقاطع الفيديو الةاصة بالتةاص.
تمكف للمعلم استخدامه م طب ،رتاض األطفال وما فوق مف خبل:

القاركود

 وضع الباركود على الواجبات بعد تاحيح ا ،وتس ية ت ذية راجعة علي ا (نص أو
صوت أو صوره) ،فيمسح الطالد الرم وي د التس ية.
 وضع بار كود يحتول على العنوان اإللكتروني الةاص بالمقرر.


وضع باركود راص بم الت في التةاص.

 وضع باركود يرشد الطالب إلى موايع تقديم الةدمات الدراسية كباركود لف رسة
المكتبة يعطي ملةاما يوضح عنوان الكتاب ،اسم المؤلف ،مكان وجوده
الرحبت

تمكف للمعلم استخدام الرحبت المعرفية في:

المعرفية

-

تدريد الطالب على م ارح البح في الماادر الةاصة بأل موضوع في المقرر،
وتنفيذ الم مات وفل رطوات محددح.
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-

تدريد الطالب على العمة ال ماعي.

-

تدريد الطالب على تقييم أعما اآلرريي.

-

تدريد الطالب على التعلم الذاتي
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توتتر

تمكف للمعلم استخدام توتتر في:
 عمة وسم -هاش تال -راص بالمقرر أو موضوع معيي ،وتباد الحوار والنقاش.
 عمة تاويت و أل موضوع أو ايتراح لن عالية بالمقرر.
 وضع اإلعالنات الةاصة بالمقرر.
 تمديد عملية التعلم إلى رارل أويات الدراسة عي طريل تش يع الطالب على طرح
أسئلة للنقاش أو لالستفسار.
 مراجعة المقرر الدراسي بشكة جماعي مع الطالب.
 متابعة أ دات المؤتمرات والندوات الةاصة بم ا التةاص ،وت ويد الطالب
ب ا.
 التركي على المعلومات المكتسبة والتعبير عن ا بطريقة مرك ح ومكثفة بحي ت
تت اوز  040رفما.
تمكف للمعلم توظيف الواف االفتراضي كالتالي:

الواف
االفتراضي



الطالب على تحمية تطبيقات الوايع اتفتراضي . VR



الطالب على تحمية التطبيل المامم لنظارات الوايع اإلفتراضي.

 تدريق العديد مي المفاهيم البارية مي رال تطبيقات الوايع اتفتراضي.
 تدريد الطالب على التعلم الذاتي مي رال انةراط م في المواد التعليمية
اتفتراضية التي تمكن م مي مشاهدح الوايع.
 عرت المشاهد بر ية ثالثية ا بعاد.

النتا ج:
في ضاوء اإلجابة عي تساا تت الدراساة ،وتحقيل أهداف ا ،تم التوصاة إلى م موعة مي النتا ج ،يمكي إي ازها
فيما يلي:
 عنااصاااااار المنظوماة التعليماة تواجان العادياد مي التحادياات في ظاة الثورح ال اا لاة التي ادثات في م ا
المستحدثات التكنولوجية
 المساااااتحدثات التكنولوجية هي :تقنيات المعلومات واتتاااااااتت المطورح وكة ما هو جديد في ا ج ح
والوساااااا ة والتطبيقات وأسااااااليد التدريق التقنية والتي يمكي اتساااااتفادح من ا لتحقيل ا هداة التعليمية
بكفاءح وفاعلية.
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 توظيف المساااااتحدثات التكنولوجية يقااااااد ب ا دمج التقنيات الحديثة في الموايف التعليمية لتحقيل أهداة
التعلم.


المساااتحدثات التكنولوجية يمكي تاااانيف ا إلى( :أج ح مساااتةدمة ،اساااتراتي يات تعليمية ،تطبيقات تقنية
وبيئات تعلم صفية وافتراضية).

 توظيف المسااااتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية تبد أن يتم وفل أسااااق ورطوات مدروسااااة ،تبدأ
بالوعي بأهمية هذه المستحدثات ،وتنت ي بدم ا مع كة مكون مي مكونات العملية التعليمية.
 توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمة كـ ( اآليباد ،الباركود ،الروبوت التعليمي ،الر الت
المعرفية ،أدوات ويد،2الوايع اتفتراضي ،الوايع المع ز) لن العديد مي الفوا د والم ايا التي تؤثر على
الطالد بشكة إي ابي.

التوليات:
بنا مء على ما أسفرت عنن نتا ج الدراسة الحالية توصي البا ثة بما يلي:


نشر الوعي بأهمية توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية مي يبة وزارح التعليم
ومكاتد اإلشراة واإلدارات العليا بال امعة.

 عقد د ورات تدريبية للمعلميي والمعلمات وأعضاء هيئة التدريق عي كيفية توظيف المستحدثات
التكنولوجية في العملية التعليمية.


إعداد ل نة مي التربوييي والمةتايي؛ للويوة على آلية توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية
التعليمية ،ومطابقت ا بالمعايير التربوية ،لتحقيل الفا دح المرجوح من ا.

المقترحات:
في ضوء نتا ج الدراسة الحالية ،فإن البا ثة تقترح إجراء الدراسات التالية:


تاور مقترح لتوظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية.



وايع توظيف المستحدثات التكنولوجية في المرا ة التعليمية المةتلفة.

الخاتمة:
أوضاحت الدراساة السابقة بعه مي المستحدثات التكنولوجية التي تستةدم في التربية والتعليم ،والتي ل ا دور
فعّا في تحسااايي عملية التعلم والتعليم ،فا سااااليد التقليدية ت تلبي طموح الطلبة ف ي تعتمد على أسااالوب التلقيي،
ويعتبر دور الطالد في ا سااالبيا م ،ف و متلقي للمعلومة دون أن يتفاعة مع ا .ومي هنا كان ت بد مي اساااتةدام تقنيات
ديثة يكون الطالد هو محورها ،يمارس دورام فاعال وإي ابيا م في عملية التعلم والتعليم.
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