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 ملخص:
درجة استخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات التربوية تحديد كٍل من إلى  الحالية هدفت الدراسة
في استخدامها في عملية التدريس من وجهة نظرهم، ، وصعوبات في دولة الكويت الحديثة في التدريس
تم اختيار عينة قد و  ،التدريسية والخبرة ،بمتغيرات الجنس وعالقة ذلك ،ربوية المعاصرةضوء االتجاهات الت

( فقرة موزعة على 73) منمؤلفة لدراسة لأداة وطور الباحثان  ومعلمة،( معلمًا 081من )مؤلفة عشوائية 
لتكرارات، والنسب ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحثان ا ،وثباتهاصدقها التأكد من  مجالين، تم  

 المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي، وتحليل التباين األحادي.
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في ضوء االتجاهات خدامهم لها، وذلك استوجود عدة صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية عند اظهرت 
إحصائية في درجة  ةبدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللوالتي كانت التربوية المعاصرة 

صعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة من وجهة نظر 
  .التدريسية الخبرةو  ،جنسال ي تعزى لمتغر  ،دولة الكويتفي معلمي اللغة العربية 

 جميع توفير ضرورة :أهمها من كان التوصيات ببعض الدراسة أوصت النتائج على وبناءً 
الطلبة  ، وتدريبالمدارسفي لتقنيات التربوية الحديثة الستخدام ا الالزمة التعليمية البيئة مستلزمات
التدريس،  في واالتصال معلوماتتقنيات ال توظيف على والتدريب الحاسوب، استخدام على والمعلمين

 .الدراسية المراحل في جميع التعليمية العملية في أساسية أداة  التقنيات التربوية الحديثة جعل إلى والدعوة
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the State of Kuwait and the Difficulties of using them in the Teaching 

Process from the Point of View of Arabic Language Teachers in light of 

the Contemporary Educational Trends 
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Abstract: 

 The present study aimed at determining the degree of the use of 

modern educational techniques by teachers of Arabic language in teaching 

in Kuwait, and the difficulties of using them in the teaching process from 

their point of view, in light of the contemporary educational trends; and its 

relation to the variables of sex and teaching experience. A random sample of 

(180) male/female teachers was selected. The researchers developed a study 

tool consisting of (37) items distributed into two fields, which were verified 

for their validity and reliability. To answer the study questions, the 

researchers used frequency, percentage, averages, standard deviations, t- 

test, and mono-variance analysis. The study found that the degree of use of 

modern educational techniques in schools was high, and showed the 

existence of several difficulties facing the teachers of the Arabic language 

when using them, in light of the contemporary educational trends, which 

was moderate. Moreover, there were no significant differences in the degree 

of difficulties in the use of modern educational techniques in light of the 

contemporary educational trends from Arabic language teachers' point of 

view in the State of Kuwait, due to sex and teaching experience variables. 

Based on the results, the study recommended some of the most 

important recommendations: 

- The importance of providing the entire necessary educational 

environment for the use of modern educational techniques in schools. 

- Training students and teachers on computer use. 

-  Training in the use of information and communication technologies in 

teaching. 

- The need to make modern educational techniques an essential tool in the 

process of education at all levels. 

Keywords: Difficulties, Teaching, Modern Educational Techniques, Arabic 

Language Teachers, Contemporary Educational Trends, Kuwait. 
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 :المقدمة
د المعرفة، والثورة ياازديعًا في رسطورًا ت عشرينالعالم في العقدين األخيرين من القرن ال شهد  

غزت شتى مجاالت  ،وسريعةٍ  حديثةٍ  وتكنولوجيةٍ  قنيةٍ ت التقنية كمًا ونوعًا، حمل في ثناياه اختراعاتٍ 
إلى إعادة النظر التربويين  ، مما دعاانعكس ذلك على مختلف أنشطة المؤسسات التربويةوقد  ،ةالحيا

، والخطط التربوية؛ كي تنسجم مع متطلبات عصر االنفتاح التقني ،في طبيعة السياسات
لتقنيات ا ذلك من خالل توظيفقنية على التعليم، ويظهر نعكس تأثير الثورة التاوالمعلوماتي، حيث 

أنَّ استخدام التقنيات التربوية  (Al-Salami,2014) ؤكدي إذ ،الحديثة في العملية التعليمية التعلمية
، من خاللها الحديثة في العملية التعليمية ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة تؤثر في دور المعلم

دخال التقنيات الحديثة السمعية إفقد كان  ،هذاتية التعلُّم، ومتعلم في الوقت موجه لعملإلى وتحوله 
والبصرية في عملية التعليم مقبواًل في بدايات نشأة هذا المجال، وسرعان ما بدأ يتطور في ضوء 

التي دعت إلى استخدام  ،نظريات التعليمتلبيًة لمتطلبات االتجاهات التربوية المعاصرة المتوالية، و 
حدى طرائق التدريس، إلى أنَّ وصل مصطلح التقنيات التربوية إلى مفهوم أكثر إلوسائل التعليمية كا

 شمواًل وتعقيدًا. 
المختلفة توظيف التقنيات الحديثة في المؤسسات التربوية أن  (Al-Ayaibi,2012)يذكر 

أحد مجاالت ي التعليم يُّعد استخدامها ففي الوقت الذي يتماشى مع االتجاهات التربوية المعاصرة، 
إحدى أهم الوسائل التي إضافًة إلى ذلك، فهي تمثل  ، واستراتيجياته المختلفة.التدريسطرائق تطوير 
، وإيصال المعرفة لمتلقيها، سواء من نجاح العملية التعليمية التعلمية داخل الحجرة الدراسيةسهلت 

في كونها مواد مساعدة يتلخص ي البداية كان ًا، رغم أن دورها فتلميذتلقي معلمًا أم أكان هذا الم  
ومع  ،من جهٍة ثانية تهاخبر من ، وتطور من جهة ثري عبرها المعلم عملية التعليمللمعلم والكتاب، ي  

أصبح استخدامها ضرورة حتمية لمواكبة تغيرات  ،في ضوء االتجاهات التربوية الحديثةذلك، فإنه 
التعليم،  تقنياتو  ،التربية تقنياتتجاهات إلى الخلط بين االتلك فقد أدت  ،وتطورات العصر التقني

د تعتموالتكنولوجيا في التعليم، والوسائط التعليمية، ليسهم ذلك في ظهور تقنيات تربوية حديثة، 
 . بمختلف أشكالها، ونظمها، وأساليبها يةالتعليم التقنياتساسًا على أ

نظمة، تقوم على التفاعل المنظم مع مصادر ها: عملية متعرف التقنيات التربوية بأن  من هنا 
بهدف  ،والوسائل التعليمية بدرجة عالية من اإلتقان ،واآلالت ،واألجهزة ،التعلم المتنوعة من المواد

Khalil ,)وتعرفها (.Elgar,2005مساعدة المتعلمين على بلوغ األهداف بدرجة عالية اإلتقان)
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 ماً ونظمتعددٍة،  من أجهزةٍ  ،تقنية في مجال التعليمها: " مجموعة المستحدثات البأن   (20 ,2006
 ".مهمة وأساليب تعلم ،ونماذج وشبكات اتصال إلكترونيةمفيدًة،  تفاعليةً  اً ووسائط مختلفة، تعليميةً 

أنَّ التقنيات التربوية التي إلى ( Moussa, 2008 &Khatib, Mufti, -Al) منكٍل وتشير دراسة 
لتعليمية المتطورة، ما هي إال أدوات ووسائل تستعمل لتسهل عملية نقل تتمثل بالبرامج الحاسوبية وا

تسريع عملية التعلم. كما تشير تعمل على ، وتحقيق الهدف التعليمي، و طلبةالمادة التعليمية لل
الميل القوي والرغبة  طلبةاستخدام المعلم للتقنيات التربية يولد لدى ال أن  ب (Al-Fayfi,2013)دراسة

تساعدهم في تنمية المهارات المعرفية، فضاًل عن كونها بخبرٍة مباشرٍة، وتزودهم  التعلم، الواضحة في
ال يتجزأ من عملية التعليم  اً جزءد استخدامها في التعليم، يع ، فأن  لذا .تساعد على الشرح والتوضيح

 الناجح.
فقد  ،تربوي والتعليميفي المجال ال إيجابيةٌ آثاٌر هتمام بالتقنيات التربوية له وال شك أنَّ األ

استخدام التقنيات التربوية الحديثة في تحسين عملية التعليم  أ جريت دراسات متعددة أثبتت فاعلية
بما  تسهم في إثراء التعليم،التقنيات التربوية  ( التي أثبتت أن  Gerry,2010)والتعلم، ومنها: دراسة 

ميع الحواس، لجعل العملية التعليمية أكثر تضيفه من مؤثرات خاصة، وبرامج متميزة، تشترك فيها ج
هذا وقد ، لتطوير المهارات العقلية العليا طلبةمتعًة، وتشويقًا، وحيويًة، ونشاطًا، وتأثيرًا على ال

التقنيات بأن   (Sugar, Crawley & Fine,2005) نإكراولي وفو  أظهرت نتائج دراسة شوجر
، وتنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت لبةطال في زيادة مشاركةكثيرًا تساعد  ،التربوية

ها ما أن  . كالطلبة لمواجهة الفروق الفردية بين المختلفة االستجابات الصحيحة، وتنويع أساليب التعليم
 وجذابةً  ومشوقةً  باستخدام وسائل اتصال مثيرةً  ،تتخطى الحدود الجغرافية والطبيعية

(,2010Alturki).  
تسهم في تحقيق أهداف تعلم التقنيات التربوية  أن  ب (,3107Obeidat)دراسة كذلك أضافت 

للقيام  طلبةتعزز دافعية الها أن  والمال، و بأقل تكلفة في الوقت والجهد بمستوى فعال، و قابلة للقياس 
وتستثير اهتمامهم، وتشبع حاجتهم لتجعلهم أكثر استعدادًا للتعلم، فضاًل  بالواجبات المطلوبة منهم،

ليس لها  مجردةً  اً ومفاهيمألفاظًا أي استعمال المعلم  ،ها تسهم في عدم الوقوع في اللفظيةعن كون
والمفاهيم بشكل  ،فالتقنيات التربوية تساعد على زيادة التقارب والتطابق بين معاني األلفاظ .داللة

ثل االستخدام األم أن  ( Alkenadeh,2014)كما يورد . والطلبةمرئي في ذهن كل من المعلم 
من  % 01لتقنيات التربوية السمعية والبصرية، يساعد المعلم على أداء عمله بكفاءة عالية، ويوفر 
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تعمل على  تعليمي أفضل، وبأسلوب مشوق، كما وقت الحصة، مع إمكانية الحصول على مستوىً 
لكي الطلبة تيح الفرصة أمام يمن التفاعل، والعمل الجماعي داخل الصف وخارجه، مما  تهيئة جوٍ 

 تنمو مواهبهم وفقًا لقدراتهم. 
وقد حثت اليونسكو في الكثير من المؤتمرات الدولية واألقليمية، على توظيف التقنيات  

التربوية الحديثة في التدريس، منها: المؤتمر الدولي األول للتعليم التقني في برلين/ المانيا، والمشروع 
في اإلمارات  0998تمراتها األقليمية التي عقدت عام ، ومؤ 0993الدولي للتعليم التقني المنعقد عام 

العربية المتحدة، وكينيا، واإلكوادور، واستراليا، واليونان، والمؤتمر الثاني للتعليم التقني الذي عقد في 
أن استخدام التقنيات  ،في توصيات مؤتمراتها الدولية لتطوير التعليم ة،  مؤكد0999كوريا عام 

، وثورة تقنية فاعلة في مسيرة العملية التعليمية، أدَّت عديدة صاحبه تغيرات تربوية قدالتربوية الحديثة 
 .(Kanaan,2014وطرائق متعددة للتعليم والتعلم ) إلى ظهور أنماطٍ 

واللغة العربية كان لها نصيب من البحث واالهتمام، لكونها اللغة الرئيسة في العملية   
ينبغي التأكيد على أهميتها في التعليم داخل  ،لذا ،كافةالعربي يم في مراحل التعل التعلمية التعليمية

اإلرتقاء من أجل وخارجها، ودراسة واقع استخدام التقنيات في تدريس هذه المادة، الحجرة الدراسية 
إلى استخدام التقنيات الحديثة في  التربويون سعى فقد  ،حديثةق تدريسها على أسس علمية ائبطر 

منها الحاسوب وبرامجه، والبرامج  ،حديثةٍ  تعليميةٍ  عربية، وذلك عبر تبني أدواٍت اللغة التدريس 
، مثل: نفوسهم يغرس حب تعلمها فيبما  ،ويسر بكل سهولةٍ للطلبة المتخصصة بتوصيل اللغة 

برامج األلعاب اللغوية التعليمية، وبرامج المحاكاة، والوسائل السمعية والبصرية، والتسجيالت 
فالم التعليمية، واالنترنت، واستخدام مواقع األوالعروض التقديمية، والفيديو التفاعلي، و الصوتية، 

في ( ,8102Ali. ويؤكد )(Aljaber,(2014 وغيرها ،التواصل االجتماعي، والسبورة الضوئية
لذا،  ،مجرد أداة لالتصال، بل تُّعد أحدى أهم العلوم المغذية لتقنيات دعلى أن اللغة ال تعالوقت ذاته 

قيل أن حدود لغتي هو حدود حيث ن للغة الدور األكبر في صياغة شكل المجتمع اإلنساني، إف
 . لغويةٍ  عالمي، فيستحيل بناء حضارة دون نهضةٍ 

 ,Sa'ada, Sartawiكما جاء في توصيات المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعليم، كما أورد )

 ،معلمي اللغة العربيةعلى على المؤسسات التربوية، و  االتجاهات التربوية الحديثة تفرض ( أن  2013
، مما يلزمهم بدمج التقنيات الحديثة في تقنياتضرورة الوفاء بمتطلبات عصر المعلومات وال

برامجها، وطرق تدريسهم، واستخدام تطبيقاتها في التعليم، وتوظيفها بما ينعكس إيجابيًا على 
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يرى  كمام اللغة العربية، والمدرسة، والمجتمع. لَّ األهداف التربوية، وعناصرها ومعلم ومتع
(Shatat,2010أن التقنيات التكنولوجية الحديثة جاءت لتضع )  اللغة العربية على قمة الهرم

بات استخدام التقنيات الحديثة ومن هنا،  ،للعملية التعليمية المعرفي، لكونها تشكل الركيزة األساس
علم اللغة الحديث  أن  و هل الطبيعي لتعلم اللغة العربية، السيما المن ،في عصر المعلومات والمعرفة

يستند إلى العلوم جميعها، والتي منها علم الحاسوب، ونظم المعلومات والتقنيات، مما استوجب على 
في مختلف للطلبة والمفاهيم اللغوية المجردة  ،معلميها استخدام أساليب جديدة لتسهيل تعليم المعاني

 . األساسية الدنيا منها، وخاصة اسيةالدر  المراحل
االتجاهات التربوية المعاصرة تقوم  إلى أن  في هذا الصدد ( Al-Mutairi, 2015ويشير )

فها توظيًفا فاعاًل يعلى موجهات االستفادة من التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية، وتوظ
من ال يتجزأ جزءًا تمثل التقنيات التربوية  ن  أإلنجاح عملية التعليم والتعلم وتطويرها، على اعتبار 

في يتلخص استخدام التقنيات التربوية الحديثة في تعليم اللغة العربية لذا، فإن  ،تكنولوجيا التربية
 أداة معالجة للمعلوماتتمثل التقنيات التربوية الحديثة  أن   يهتم األول منها في أربعة محاور رئيسة

القدرة على تشغيل األجهزة التقنية، وفهم تطبيقات  امتالكالعربية معلمي اللغة مما يتطلب من 
ويركز المحور  ،والتحدث ،والكتابة ،مهارات استخدام التقنية للقراءة واالستماعوامتالك البرمجيات، 

مما ، لديهم ولزيادة اإلنتاجية الطلبة، لتعزيز تعلم أداةً تمثل التقنيات التربوية الحديثة الثاني على أن  
 ،نصوصالأو إنتاج  ،شفويةالعروض المعلمي اللغة العربية استخدام التقنيات في تقديم يتطلب من 

هذا  .ذاتياً  تقويماً  طلبةم أداء اليمقروءة، واستخدامها لتقو الأو  ،مسموعةالنشطة أللمصورات الأو 
ال والتوا صل مع التصاأداة هي التقنيات التربوية الحديثة  إضافًة للمحور الثالث المتمثل في أن 

في استقبال ونشر إنتاجهم  ةن يمتلكوا المهار أمعلمي اللغة العربية مما يتطلب من والزمالء، الطلبة 
اٍل و  عد بشكلٍ وتبادله مع اآلخرين عن ب   ،المعرفي وأفكارهم أما عن المحور الرابع واألخير،  مؤثر.فع 

مما يتطلب  ،عن المعلومات وجمعهابحٍث أداة  هي في الواقع التقنيات التربوية الحديثةفيتمثل في أن  
القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت، وجمع المعلومات من مصادر  امتالكمعلمي اللغة العربية من 

بالرسوم، وتوثيقها  ،ومرئية، واستخدام التقنيات في كتابة تقاريرهم البحثية ،ومسموعة ،مطبوعة
 المعلومات، واستدعائها عند الحاجة. والبيانات، واستخدامها لتخزين ،والخرائط

على الرغم من تعدد مزايا استخدام التقنيات التربوية في ه أن  القائمون على هذه الدراسة، ويرى 
يتطلب تضافر مما ، ومعقدٌ  واسعٌ  مفهومٌ  التربوية مفهوم التقنيات ه يجب االنتباه إلى أن  التعليم، إال أن  



 .8102، الثانيالعدد ، الثالثاألردنية، المجلد مجلة التربوية ال، لجمعية األردنية للعلوم التربويةا

021 
 

ومرتكزات أساسية أهمها  ،فالتقنيات التربوية لها متطلبات ،هذه الفوائدكل عدة عناصر لتحقيق 
أكثر  المناهج من أسلوب العرض التقليدي إلى أسلوبٍ تلك المناهج المدعومة باألنشطة التي تنقل 

كون لديهم المقدرة على استخدام تقنيات المعلومات تمعلمي اللغة العربية أن مما يتطلب من  ،تفاعالً 
ورغم إيمان الكثير من معلمي اللغة  ،توفير البيئة التعليمية المناسبة لذلكواالتصال، إضافة إلى 

العديد من هناك  أن   الإ، الحديثة العربية والتربويين باألهمية الكبرى التي تمثلها التقنيات التربوية
في تدريس المناهج االستخدام األمثل الصعوبات والعوائق التي تقف حجر عثرة في سبيل استخدامها 

 .منها على وجه الخصوصبشكل عام، ومناهج اللغة العربية 
قد أبرز الصعوبات التي  ن  إ التربوية الطويلة، بحكم خبرتهميضيف القائمون على هذه الدراسة 

ندرة المواقع التعليمية العربية الحديثة تتمثل في لتقنيات التربوية معلمي اللغة العربية لاستخدام تواجه 
على استخدام كثيرًا ال تشجع التي اضيع اللغة العربية، ودروس اللغة العربية التي تخدم تدريس مو 

من هنا تؤكد  ،ة تخدم تدريس مواد اللغة العربيةوجود برمجيات تعليمي وقلةالتقنيات التربوية الحديثة، 
حيث  أهمية استخدام التقنيات التربوية الحديثة في تدريس مواد اللغة العربية،على الدراسة الحالية 

معلمي اللغة العربية عند استخدام التقنيات ستواجه الضوء على أبرز الصعوبات التي ستحاول إلقاء 
 التربوية الحديثة في التدريس. 

 مشكلة الّدراسة وأسئلتها:
 في العملية التعليمية التعلمية، وأن  الحديثة التقنيات التربوية إيمانًا من دولة الكويت بأهمية 

بنية  مننظام تعليمي لم يعد دربًا من الترف، بل أصبح ضرورة وجزءًا ال يتجزأ  اعتمادها في أي
كي ، 0908دارة العامة للتقنيات التربوية منذ عام قامت وزارة التربية بإنشاء اإلفقد منظومة التعليم، 

 جهزةاألمن خالل قيامها بتوفير وذلك للتطور التقني،  هتكون مركزًا لتحديث التعليم، ومواكبت
واإلشراف عليها، وتدريب المعلمين في مدارس الدولة كافة، للميدان التربوي المناسبة دوات األو 

نفذَّته الوزارة فضاًل عما  ،تقنيات، وتأهيلهم للتعايش مع بيئة تسودها الهاإلكسابهم مهارات استخدام
ى استخدام التقنيات تنمي قدراتهم علكي  ،من دورات تدريبية للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية

تقنيات في كل مدرسة، وتوفير مختلف التقنيات التربوية للالتربوية في التعليم، وسعيها لتوفير مشرفين 
 Ministry)دارة الوزارة لإلجانب الحديثة في المدارس، خصوصًا بعد زيادة الميزانية المخصصة من 

of Education, 2017.) 
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أنَّ هناك استخدامًا  ،ممارستهما للعمل التربوي ن خالل م الحظ الباحثان ، فقدذلككل رغم و 
اللغة معلمو لصعوبات التي يواجهها نظرًا ل ، وذلكقلياًل للتقنيات في تدريس مبحث اللغة العربية

ذكر عند بعض المعلمين ت  هذا االستخدام نسبة  كادتال بحيث  ،العربية عند استخدامها في التدريس
دولة الكويت في توفير التقنيات التربوية، وتدريب المعلمين على في ة ، رغم سعي وزارة التربيفقط

 .ميةلمهارات استخدامها وتوظيفها في العملية التعليمية التع
هناك كثيرًا من الصعوبات التي تحد من استخدام  أن   ،من الدراسات السابقةأظهرت العديد قد و 

 من (Al Naabi,2010) أشارت إليه نتائج دراسةما  ويأتي في مقدمتهاالمعلمين للتقنيات التربوية، 
، وإنعدام البنية كافٍ  ، وعدم توفر التجهيزات بشكلٍ المعلمون عدم كفاية التدريب الذي يخضع له 

( Al-Mutairi,2015) كما أضافت دراسة ،م توظيف تلك التقنيات في المدارسالتحتية التي تدع
، وازدحام الفصول الدراسية بالطلبة، والجداول قلة عدد األجهزة مقارنة بأعداد الطلبةصعوبات 

كثافة المقررات الدراسية في صعوبات مثل ( Al-Reem,2008الدراسية المكثفة. وأضافت دراسة )
المناهج الدراسية، وسلبية اتجاهاتهم نحو تلك التقنيات، وعدم اقتناع المعلمين بالقيمة التعليمية 

أضافت فقد ( Alkenadeh,2014)ما دراسة أالتقني. للتقنيات الحديثة، ونقص الدعم الفني و 
مما يضيع الوقت  ،في استخدامها، وكثرة أعطال التقنياتوالطلبة رغبة المعلمين ضعف  صعوبات

 وفي ضوء ذلك ،درسة الستخدام التقنيات التربويةويشتت الذهن، وقلة وجود التشجيع من إدارة الم
 اآلتية: األربعة األسئلة  يمكن تحديد مشكلة الد ِّراسة في كله، فإنه

 اللغة العربية في التدريس؟ معلمو ما أهم التقنيات التربوية الحديثة التي يستخدمها  .0
 مدارس دولة الكويت؟ في ما درجة استخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات التربوية الحديثة  .3
 نظر وجهة من دريسالت عملية فيما صعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة بالمدارس  .7

 في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة؟العربية  اللغة معلمي
( في صعوبات استخدام التقنيات التربوية α ≤ 1.10هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .4

في ضوء االتجاهات العربية  اللغة معلمي نظر وجهة من التدريس عملية فيالحديثة بالمدارس 
 الخبرة التدريسية؟و الف الجنس، التربوية المعاصرة باخت

 أهداف الدراسة:
 في اآلتي:الحالية تتمثل أهداف الدراسة 

 اللغة العربية في التدريس.معلمو أهم التقنيات التربوية الحديثة التي يستخدمها  التعرف على -
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 مدارس دولة الكويت.في درجة استخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات التربوية الحديثة تحديد  -
 من التدريس عملية فيصعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة بالمدارس التعرف على  -

 في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة.العربية  اللغة معلمي نظر وجهة
 عملية فيصعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة بالمدارس  والتعرف على الفروق في -

 في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة فيالعربية  لغةال معلمي نظر وجهة من التدريس
 التدريسية. برةالخمتغيري الجنس و في ضوء  ،دولة الكويت مدارس

 أهّمية الّدراسة:
 من اآلتي:الحالية تنبع أهمية الدراسة 

 :األهمية النظرية .1
تشكل  يدةٍ جد غناء المكتبة العربية بمعلوماتٍ إ تبرز األهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل  

في ضوء االتجاهات  ،والممارسين في موضوع التقنيات التربوية ،والباحثين ،مرجعًا مهمًا لألكاديميين
، وإفادة المسؤولين في ذاته نقطة انطالق لدراسات أخرى في المجال دتعأن ها كما  ،التربوية المعاصرة

، واألكاديميين المهتمين المتخصصينو ، والمديرين، التربويين وزارة التربية، والمعلمين، والمشرفين
بطرائق تدريس اللغة العربية؛ الستخدام التقنيات التربوية الحديثة في تدريس مباحثها في مراحلها 

 لتطوير بيئةٍ التعلمية خدمة العملية التعليمية إضافة إلى  منها، بتدائيةالمختلفة، وخاصة اإلالدراسية 
لوقوف على الصعوبات من أجل امتطلبات العصر في المدارس، ومرنة، تواكب  فعالةٍ  تقنيةٍ  تربويةٍ 

معلمي اللغة العربية، ومعالجة جوانب القصور في جانب التي تواجه استخدام هذه التقنيات من 
 ،لذا .تجربة وبداية لخطط التطوير التربوي  دفإدخال التقنيات التربوية في المدارس تع .استخدامها

 لكل القائمين على العملية التربوية. المالئمة راجعة التغذية النها تقدم إف
 األهمية التطبيقية: .2

 :في اآلتيتبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة 
اللغة العربية بمدارس الكويت أثر استخدام معلمي الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه  -

 في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة. ،التقنيات التربوية الحديثة
لمواجهة صعوبات  ،ناع القرار في مدارس دولة الكويتديم التوصيات والمقترحات لص  تق -

لتطوير مخرجات وذلك مما يساعد في استثمار التقنية الحديثة؛  ،استخدام التقنيات الحديثة
التعليم بما يتواءم مع  متطلبات التنمية، وبما يتفق مع واقع المجتمع الكويتي وظروفه في ضوء 



 جودت سعادةأ.د. ، العنزي  د. مريم   ........        في مدارس دولة الكويتالتقنيات التربوية الحديثة درجة استخدام 

491 

؛ ليفرض من جهٍة ثانية وخطط التطوير التربوي لجميع المراحلمن جهة، رة التربية اهتمام وزا
 .الكويتية ، تواكب متطلبات العصر في المدارسفاعلةٍ  تقنيةٍ  تربويةٍ  ذلك بيئةٍ 

 مصطلحات الدراسة:
 :اآلتيةمن أجل المزيد من الوضوح والدقة، جرى تعريف المصطلحات 

كل موقف أو حالة تعرقل تحقيق بتعريفها على أن ها  (Al-Jaris,2015)قامت  الصعوبات:
لتحديد أسبابها ومعالجتها لسد الفجوة بين  علميةٍ  األهداف التربوية بكفاية وفاعلية، وتحتاج إلى دراسةٍ 

والصعوبات إجرائيًا بأنها درجة المعوقات ويعرفها الباحثان مستوى اإلنجاز المتوقع واإلنجاز الفعلي. 
اللغة العربية ومعلماتها عند توظيف التقنيات في العملية التعليمية، في  ومعلمالتي يتعرض لها 

الكويت، وتقاس بدرجة في دولة تدريس مواد اللغة العربية في مدارس منطقة الجهراء التعليمية 
االستجابة على أداة الصعوبات التي تواجه استخدام التقنيات التربوية الحديثة في تدريس مبحث اللغة 

 من وجهة نظر معلمي اللغة العربية.  ،ربيةالع
قائمة على إدارة تفاعل المعلم مع  ،وهي عملية منهجية منظمةالتقنيات التربوية الحديثة: 

إلنجاز  ،فعالٍ  أو اآلالت التعليمية بأسلوبٍ  ،واألجهزة ،مصادر التعلم المتنوعة من المواد التعليمية
على بلوغ المعلمين  بهدف مساعدةوذلك  ،ان أو الكفايةالعملية التعليمية بدرجة عالية من اإلتق

 .(Alkenadeh, 2014)اإلتقانمن األهداف التربوية بدرجة عالية 
وهي الحركات الفكرية التي تسهم في التزود بالمعارف واألفكار  االتجاهات التربوية المعاصرة:

لتعليمية التعلمية، وتحقيق النهضة والمفاهيم التربوية الحديثة، وتساعد على تطوير وتحسين العملية ا
  (.Kassem, Boujuma,2011)التربوية التي تؤدي إلى نهضة المجتمع في كافة الجوانب

 :ومحدداتها حدود الّدراسة
 اآلتي:في تتمثل حدود الدراسة الحالية 

على عينة من معلمي اللغة العربية في الحالية اقتصرت الدراسة  الحدود البشرية والمكانية: .0
  .( معلمًا ومعلمة081بلغ عددهم ) ،لمرحلة االبتدائيةا

 م. 3102/3103بدأ تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الحدود الزمنية:  .3
على عينة من معلمي اللغة العربية في مدارس الحالية اقتصرت الدراسة  الحدود المكانية: .7

 دولة الكويت.في منطقة الجهراء التعليمية 
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وأهمية  ،اقتصرت الدراسة الحالية على مفهوم التقنيات التربوية الحديثة ود الموضوعية:الحد .4
في  ،من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ،استخدامها في التدريس، وصعوبات استخدامها

 ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة.
 ن على الدراسة الحاليةالقائميمن إعداد هي تعتمد دقَّة النتائج على صدق األداة المستخدمة و 

، التدريسيةالجنس، والخبرة ي وثباتها، ويتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بما جرى تناوله من متغير 
 .ذاتها كمتغيرات مستقلة في الدراسة

 الدراسات السابقة:
راسة الحالية مرتبة بحسب  السابقة من الد ِّراساتبمراجعة عدٍد الباحثان قام   ذات العالقة بالد ِّ

هدفت إلى التي ( Radne, 2015دراسة )ويأتي على رأسها تسلسلها الزمني من األحدث الى األقدم، 
وأدواته في التدريس، وأبرز المعوقات التي  هوطرق معرفة درجة استخدام أساليب التعليم اإللكتروني

مدارس  أجريت الدراسة في . وقدوالمعلمينالمديرين استخدامه في التدريس من وجهة نظر تواجه 
على  وز ْعت عداد استبانةإ أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر واست خدم فيها مكة المكرمة، 
( مديرًا في مدارس التعليم العام الحكومية واألهلية 73( معلمًا و)000من )مؤلفة عينة عشوائية 

 هليم اإللكتروني وطرقأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام المعلمين ألساليب التعوقد  .للبنين
استخدامه في التدريس من تواجه هناك عدة معوقات  ن  أوأدواته في التدريس كانت بدرجة متوسطة، و 

ومن أهمها معوقات تتعلق بالمعلمين انفسهم تمثلت بنقص الخبرة  ،والمعلمينالمديرين وجهة نظر 
عوقات تتعلق بعدم دعم وتشجيع وعدم الرغبة في االستخدام، يليها م ،ومحاربة التغيير ،والتدريب

 نتيجة لعدم توفر البنية التحتية والتجهيزات األساسية الالزمة الستخدامها. ،االدارة على استخدامها
مستقبلية لتفعيل التقنية الحديثة في  إلى تقديم رؤيةٍ هدفت  فقد( Kanaan,2014) دراسةأما 

أسلوب تحليل واست خدم فيها ، السورية دمشقالعاصمة جريت الدراسة في أوقد  ،تدريس اللغة العربية
والفنية لتعليم  ،والتقنية ،ساليب العلميةدراسة مقدمة عن ضرورة استخدام األالعملت حيث  ،المحتوى 

 ،هناك الكثير من البرامج مثل برامج التدريب والتعليم الخصوصي إلى أن   تاللغة العربية، وأشار 
التعلم الذاتي المبرمج  ذكرت الدراسة أن  قد و  ،يس اللغة العربيةتستخدم لتفعيل تدر  اوغيره ،والمحاكاة

طارات بالكتاب إلذاتي في برنامج تعليمي يعرض في انطلق من خوارزمية مازالت شائعة في التعلم ا
التعليم المبرمج يشجع البطيئين في التعلم على الحصول على  كما أن   ،أو شاشات نوافذ بالحاسوب

نتائج الدراسة ضرورة بناء نظام تربوي حاسوبي للتعلم باعتماد وقد أظهرت  ،راجعةالتعزيز والتغذية ال
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لى مستوى االدراك وانتقاء المفاهيم اللغوية واألفكار، به إمبدأ التعلم الذاتي بالحاسوب للوصول 
غة واختيار البيئة البرمجية األكثر توافقًا، ووضع التصميم المناسب للبرمجية بهدف تسهيل تدريس الل

 العربية للطلبة وخاصة من هم في المرحلة االبتدائية.
لى معرفة أهم معوقات استخدام الوسائط التعليمية إ دراسة هدفت ((Ahmed,2014 أجرى كما 

وتحديد الفروق في إجابات أفراد العينة حسب متغيرات الجنس،  ،من وجهة نظر المديرين والمعلمين
صص، وسنوات الخبرة، والحالة االجتماعية، والمرحلة وطبيعة العمل، والمؤهل العلمي، والتخ

أسلوب المنهج الوصفي واستخدم فيها فلسطين، ب جريت الدراسة في محافظة سلفيتوقد أ   ،التعليمية
( معلمًا ومعلمة 000على عينة عشوائية مكونة من ) وز ْعت عداد استبانةٍ إ وذلك عبر  ،التحليلي

تواجه هناك مجموعة من المعوقات التي  ائج الدراسة أن  أظهرت نتوقد  ومديرة، ( مديراً 71و)
التدريسي الكبير العبء  في أبرزهايتمثل المعلمين عند استخدام الوسائط التعليمية في التدريس 

ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام الوسائط التعليمية األكثر  عدم وجود فروقٍ و للمعلم، 
التخصص، و طبيعة الوظيفة، و تعزى لمتغيرات الجنس،  ،معلمينمن وجهة نظر المديرين وال ،شيوعاً 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مع المرحلة التعليمية، و الحالة االجتماعية، و سنوات الخبرة، و 
تعزى لمتغير  ،معوقات استخدام الوسائط التعليمية في التعليم من وجهة نظر المديرين والمعلمين

 المؤهل العلمي.
إلى معرفة واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة  (Alkenadeh,2014)ة وهدفت دراس

جريت الدراسة في مدارس أ   وقد ،والمعلمين طلبةوالصعوبات التي تواجه استخدامها من وجهة نظر ال
عداد استبانة إ وذلك عبر  ،أسلوب المنهج الوصفي التحليلي است خدم فيهاالتعليم العام بسلطنة ع مان، 

وأظهرت  ،( معلمًا ومعلمة70( طالبًا وطالبة، ومقابلة )21على عينة عشوائية مكونة من ) توز عْ 
والمعلمين بأهمية استخدام الوسائل التعليمية في  طلبةمن ال كلٍ وعيًا لدى ن هناك أنتائج الدراسة 

 ،مينوجود عدة صعوبات تواجه استخدامها من وجهة نظر المعلو العملية التعليمية بشكل مستمر، 
ستخدامها، اإلنتاج المواد التعليمية وتطويرها و تؤهلهم تدريبية  تتمثل في عدم التحاق المعلمين بدوراتٍ 

في الصف الواحد من وجهة  طلبةعدد ال ةوكثر  ،وعدم توفر التجهيزات والوسائل التعليمية الالزمة
 .طلبةنظر ال

ف درجة استخدام تعر إلى  (Alsarhan,2013, Hammadna)كما هدفت دراسة كل من 
في ضوء متغيرات الجنس،  ،معلمي اللغة العربية لشبكة اإلنترنت في التدريس واتجاهاتهم نحوها
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واست خدم فيها ، األردنية أجريت الدراسة في محافظة المفرق و  ،والمؤهل العلمي والخبرة، ومكان العمل
لى عينة عشوائية مكونة من ع وز ْعت عداد استبانةٍ إ وذلك عبر  ،أسلوب المنهج الوصفي التحليلي

 .معلماً  (021)
درجة استخدام معلمي اللغة العربية لشبكة اإلنترنت كان بدرجة  أظهرت نتائج الدراسة أن  وقد 

كانت اللغة العربية موضوعات ستخدام شبكة اإلنترنت في تدريس ااتجاهاتهم نحو  ن  أمتوسطة،  و 
درجة استخدام معلمي اللغة العربية شبكة  ذات داللة احصائية في وجود فروقٍ و بدرجة كبيرة، 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير،  ،اللغة العربية موضوعاتاإلنترنت في تدريس 
دالة أحصائيًا في اتجاهاتهم نحو وعدم وجود فروق  ،مكان العمل لصالح قصبة المفرق متغير و 
تعزى ألثر متغيرات الجنس، والمؤهل  ،العربيةاللغة  موضوعاتستخدام شبكة اإلنترنت في تدريس ا

 العلمي، والخبرة في التدريس، ومكان العمل.
تعرف صعوبات تطبيق التعلم المدمج بالتقنيات على ( Obeidat,2013دراسة )وركزت  

المؤهل و التخصص األكاديمي، و الجنس، متغيرات في ضوء  ،التعليمية من وجهة نظر المعلمين
سلوب المنهج الوصفي أواعتمدت األردنية، جريت الدراسة في محافظة إربد أ   قدو  ،الخبرةو العلمي، 
المرحلة  في( معلمًا ومعلمة 731على عينة تكونت من ) وز ْعتعداد استبانة إ عبر  ،التحليلي
 .الثانوية

المعلمين عند استخدام  تواجههناك مجموعة من الصعوبات التي  ن  أأظهرت نتائج الدراسة  وقد
في  طلبةالتدريسي المفروض على المعلمين، وكثرة عدد ال ءبرزها كثرة العبأو  ،ت التعليميةالتقنيا

 زمة الستخدام التقنيات، وعدم وجود الدعم منوقلة التجهيزات والبنية التحتية الال ،الغرفة الصفية
رات لمتغي تبعاً  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باإلضافة إلىاالدارة الستخدامها،  جانب

 والتخصص األكاديمي. ،الخبرة، والمؤهل العلميو الجنس، 
 & Dakich,Vale, Thalathoti)فالي وثاالثتي وتشيردنيتشنكوو أجرى داكش و 

Cherednichenko,2008 هدفت إلى معرفة تصورات المعلمين حول عوائق في النمسا، ( دراسة
استخدمت الدراسة أسلوب و  ،بتدائيةالمعلومات ومحفزات استخدامها في المدارس اال تقنياتاستخدام 

( 701) على عينة عشوائية مكونة من وز ْعت عداد استبانةٍ إ وذلك عبر  ،المنهج الوصفي التحليلي
أهم العوائق التي واجهت  أظهرت نتائج الدراسة أن  وقد  ،في المدارس االبتدائيةومعلمة معلمًا 

ألجهزة  تينوافر المكان والبنية التحتية المناسبعدم تكانت  ،ستخدام تقنيات المعلوماتاالمعلمين من 
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داخل  تقنياتالحاسوب، ونقص الدعم الفني والتقني، وعدم توافر الوقت الكافي لالستخدام األمثل لل
 الفصول الدراسية.

العلوم ومعلمات معلمي تحديد اتجاهات إلى ( Sugar, et al.,2005)وهدفت دراسة شوجار 
ة، أمريكيالدراسة في أربع مدارس  . وقد أ جريتنولوجية في التدريسنحو استخدام التقنيات التك

على عينة عشوائية  وز ْعت عداد استبانةٍ إ وذلك عبر  ،أسلوب المنهج الوصفي التحليلياست خدم  فيها 
لدى المعلمين نحو  يجابيةٍ إ وجود اتجاهاتٍ النتائج  ( معلمًا ومعلمة، وأظهرت308) مكونة من
 في التدريس.  تقنياتاستخدام ال

 (Madden, Ford, Miller and Levy,2005)وليفي  ميلر، فورد، وهدفت دراسة مادن،
نحو استخدام اإلنترنت في  ،الصفوف الثانويةالتربويين ومعلمي المشرفين  وجهات نظرتحديد إلى 

من ( %80ن )أجريت الدراسة في منطقة شيفليد/ بريطانيا، وأظهرت نتائج المسح أ   وقد ،التدريس
مهارتهم في استخدام اإلنترنت عن طريق التعل م الذاتي واالصدقاء وليس عن طريق  اثبتو أالمعلمين 
اإلنترنت مصدر مهم  أن  ب، وكان هناك تأييد من المعلمين مسبقاً  دراسية جرى اإلعداد لهامقرراٍت 

 .الدراسية المختلفة للتعلُّم والتعليم في تدريس المواد
المرحلة  وحول ما يفضله طالب ومعلمفي تايوان استطالعًا  (,8115Minوأجرى مين )

عداد إ وذلك عبر  ،أسلوب المنهج الوصفي التحليلي فيهاخدم الثانوية حول التعلم باإلنترنت، است  
أظهرت قد و  ،وطالبةٍ  ( طالبٍ 011( معلمًا، و)38نة من )على عينة عشوائية مكو  وز ْعت استبانةٍ 

اتجاهات  ن  وأوالمعلمين بالتعلم القائم عن طريق اإلنترنت قد ارتفعت،  بةطلمستوى وعي ال ن  أنتائج ال
من المتعة  اً لكون االنترنت يضفي جو  ،يجابيةإنترنت في التعليم كانت ستخدام اإلاالمعلمين نحو 

  .تنفيذاً  سهلأو  فهما   يسرأثارة للطلبة في الغرفة الصفية، ويجعل عملية التعليم والدافعية واإل
 األردن نحو آراء المعلمين فيإلى التعرف فقد هدفت  (Al-Amayra,2003)سة دراأما 

أهمية استخدام التقنيات التعليمية في التدريس، وصعوبات استخدامها في مدارس وكالة الغوث 
 وز ْعت عداد استبانةٍ إ وذلك عبر  ،استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليليوقد  ،الدولية

نحو النتائج وجود اتجاٍه إيجابٍي أظهرت و  ومعلمة، ( معلماً 301ية مكونة من )على عينة عشوائ
ذات داللة إحصائية ألثر متغيرات  أهمية استخدام التقنيات التعليمية في التدريس، وعدم وجود فروقٍ 

في درجة استخدام المعلمين والمعلمات للتقنيات  ،الجنس، والخبرة، والتخصص، والمؤهل العلمي
عيق استخدام التقنيات العديد من الصعوبات التي ت  أيضًا وجود ية في التدريس، كما أظهرت التعليم
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الستخدام التقنيات التعليمية، وعدم توفر  مجهزةٍ  التعليمية في التدريس، مثل: عدم وجود غرفٍ 
وعدم توافر اإلمكانات المدرسية التي تساعد على استخدامها،  ،األجهزة التعليمية الالزمة في المدرسة

 داخل الغرف الصفية. طلبةوكثرة اعداد ال
 الدراسة عن الدراسات السابقة:هذه التعقيب على الدراسات السابقة، وما يميز 

 ويمكن تلخيص ذلك في النقاط اآلتية:
أهمية التقنيات التربوية في  د علىاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في التأكي -

Alsarhan,  & Hammadna)دراسة ، و (,2014Kanaan) كدراسةتدريس اللغة العربية 

والصعوبات التي  ،استخدام التقنيات التعليمية الحديثةخرى ركزت على واقع ودراسات أ، (2013
 دراسةو  (Al-Amayra,2003)دراسة ك تواجه استخدامها من وجهة نظر المعلمين

(Obeidat,2013)  ودراسة(Alkenadeh, 2014). 
اتفقت الدراسة الحالية في أسلوبها لجمع المعلومات مع أسلوب بعض الدراسات السابقة في  -

، (Ahmed, 2014)، و(Radne, 2015)كأداة بحث، مثل دراسات اعتمادها على االستبانة 
، (2013Obeidat,)، و(Alsarhan,2013 & Hammadna)و ،(ehnadAlke,2014)و
 Madden, et)دراسة (، و Dakich et al.,2008)ودراسة  (Al-Amayra,2003)و

al.,2005.) 
 Madden, et(، و),Min 3110امتدت الدراسات عبر مراحل دراسية مختلفة فمثاًل دراسة ) -

al.,2005 ،)و(Obeidat,2013)  تناولت معلمي المرحلة الثانوية، في حين تناولت دراسة كل
تناولت المعلمين  فقد ( معلمي المرحلة االبتدائية، أما بقية الدراساتDakich,et al.,2008من )

 بشكل عام دون تحديد المرحلة التعليمية.
( طبقت Radne, 2015فدراسة ) ،هافياختلفت الدراسات السابقة من حيث البيئات التي طبقت  -

Al-)و (3,201Obeidat)و( Alsarhan,2013 & Hammadna)ودراسات في السعودية، 

Amayra, 2003)  في األردن، في حين طبقت دراسة(Ahmed, 2014)  ،في فلسطين
في سوريا، ( Kanaan, 2014)دراسة و في سلطنة عمان، ( Alkenadeh, 2014)ودراسة 

  في النمسا، (Dakich, et al.,2008)في أمريكا، ودراسة  (Sugar, et al.,2005) ودراسة
، وربما الكويتدولة الدراسة الحالية في تم  تطبيق ، بينما ( في تايوان,Min 3110)دراسة و 

 . تكون األولى على حد علم القائمين عليها
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أهمية  التأكيد على ، وهوالعام من حيث موضوعها وترتبط الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية -
خدامها في استوصعوبات التدريس المواد بشكل عام، ومعوقات التقنيات التربوية في استخدام 

من  لتقنيات التربوية في التدريس اللغة العربيةا استخدامالتدريس، مع تركز الدراسة الحالية على 
ونتيجة لندرة البحوث والد ِّراسات التي تناولت معلمي  ومعلمات اللغة العربية معلميوجهة نظر 

القائمين على هذه علم منطقة الجهراء التعليمية بحسب باللغة العربية وال سيما في دولة الكويت 
 هذه الدراسة.الماسة إلجراء الحاجة فقد أدى ذلك إلى ظهور ، الدراسة

 الطريقة واإلجراءات
 ويمكن توضيح ذلك عبر عناوين فرعيٍة عديدة تتمثل في اآلتي:

 منهج الّدراسة:
 سئلة الدراسة وأهدافها.ألالمنهج الوصفي التحليلي لمناسبته الحالية استخدمت الدراسة 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية الذين   في المرحلة يقومون بالتدريس تكو 
والبالغ عددهم  ،دولة الكويتفي  3103/ 3102االبتدائية خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

وزارة بالحصائية للتعليم وفق المجموعة امعلمًا، ( 747( معلمة و)4211) كاآلتي: ( موزعين4947)
من  ؤلفةجرى تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مقد و  ،3100/3102للعام الكويتية  التربية

منطقة مدارس باللغة العربية في المرحلة االبتدائية  يقومون بتدريس ممن ين ومعلمات،( معلم301)
 .دولة الكويتفي الجهراء التعليمية 

متابعة المستجيبين لجمع االستبانات التي و زعت، حيث استرد منها على الباحثان حرص قد و 
وبعد عملية فرز االستبانات للتأكد من دقة اإلجابات  .(%93( استبانة بنسبة استرجاع بلغت )094)

 ( استبانة من المجموع الكلي لالستبانات02استبعدت ) ،وجدية المستجيبين في االجابة عن األسئلة
جابة الكاملة على أسئلة االستبانة، لعدم مراعاتها اإلوذلك  ،ر قابلة للتحليلالمسترجعة ع دت غي

( من مجموع االستبانات المسترجعة، %97( استبانة تشكل ما نسبته )081بذلك خضعت للتحليل )و 
 ،( خصائص أفراد عينة الدراسة0غراض البحث العلمي. ويلخص الجدول )وهي نسبة مقبولة أل

 الخبرة التدريسية.متغير جنس، و موزعين حسب متغير ال
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 الخبرة التدريسيةو ( خصائص أفراد عينة الدراسة موزعين حسب متغيرات الجنس، 1الجدول )
 %النسية  العدد نوع المتغير المتغير

 الجنس
 % 0.1 9 ذكر
 % 90.1 030 أنثى

 الخبرة
 التدريسية

 % 32.0 43 سنوات فما دون  0
 % 77.9 20 سنوات 01 – 2

 % 41.1 33 سنة فأكثر 00
(، %90.1غالبية أفراد عينة الدراسة كانت من اإلناث بنسبة ) ( أن  0الجدول )من ويالحظ 

 (.%41.1)بنسبة بلغت سنة فأكثر،  (00) ةومن أصحاب الخبر 
 أداة الّدراسة:

ت اعتمادًا على ما ورد في بعض الدراسا ،لجمع البيانات الالزمة للدراسة جرى تطوير استبانةٍ 
، (Alsarhan, 2013 & Hammadna)، ودراسة (ehnadAlke, 2014)السابقة، كدراسة 

وقد  ،المجال هذا فيالقائمين على هذه الدراسة ، باإلضافة إلى خبرة (Obeidat,2013)ودراسة 
، يتعلق بجمع معلومات ذاتية عن أفراد عينة منها : األولكاآلتي أقسام ثالثة تكونت االستبانة من

يشتمل على أهم التقنيات التربوية الحديثة و الخبرة التدريسية؛ والثاني و تتمثل في: الجنس، الدراسة 
( فقرة موزعة على مجالين، 73)يتضمن في التدريس، والثالث  المعلمون والمعلمات ستخدمهايالتي 
وقد  ويت،الك دولة في بالمدارس الحديثة التربوية للتقنيات العربية اللغة معلمي استخدام درجةهما: 

 ضوء في بالمدارس، الحديثة التربوية التقنيات استخدام وصعوبات ،( فقرة03اشتمل على )
ممت فقرات المجالين باستخدام مقياس ( فقرة. وقد ص  31) وتضمن، المعاصرة التربوية االتجاهات

( 3و)( موافق 4( موافق بشدًة و)5: )اآلتيةليكرت الخماسي، الذي اشتمل على درجات االستخدام 
لقياس مستوى اآلتية تبنت الدراسة األوزان  . كمابشدةومعارض ( 1و)معارض ( 2ما و) موافق نوعاً 

في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة من وجهة نظر  ،صعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة
 3.77 – 0، متوسطة 7.23 –3.74، مرتفعة 0 –7.28 :دولة الكويتفي معلمي اللغة العربية 

 .ضعيفة
  وثباتها: األداة صدق

 ( فقرة73صورتها األولية )في بعرضها  ، وذلكتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسةلقد 
منهم الحكم  ب  لِّ المناهج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعليم، وط   في المحكمين من مجموعة على
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ياغة اللغوية، ومدى انتمائها للمجال على كل فقرة من فقرات األداة من حيث: الوضوح، وسالمة الص
اإلضافة أو الحذف أو التعديل، أو أية مالحظات يرونها القيام بعمليات الذي صنفت تحته، ثم 

إعادة صياغة بعض الفقرات  تعلى آراء المحكمين ومالحظاتهم واقتراحاتهم، تم وبناءً  مهمة.
 وتعديلها.

معادلة كرونباخ  بتطبيق مل الثبات لألداة ككلاستخراج معا تم  فقد وللتحقق من ثبات األداة، 
كمؤشر على ثباته،  هااستخراج معامل الثبات لكل مجال من مجاالت كما تم   .1.81 ، حيث بلغألفا

 (، وقد عدت هذه المعامالت كافية ومقبولة الظهار ثبات أداة البحث.3كما هو مبين في جدول )
 ولكل مجال من مجاالتها ( معامل الثبات ألداة الدراسة ككل2الجدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال
 الحديثة التربوية للتقنيات العربية اللغة معلمي استخدام درجة

 الكويت دولة في بالمدارس
03 1.32 

 في بالمدارس، الحديثة التربوية التقنيات استخدام صعوبات
 المعاصرة التربوية االتجاهات ضوء

31 1.29 

 1.81 73 الكلي لألداة معامل الثبات 
بلغ حيث  ،( أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة3من الجدول ) يالحظو 

(، وهي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء 1.81 = معامل الثبات لكافة فقرات األداة )ألفا
 الدراسة.

 نتائج الّدراسة ومناقشتها
 وتم ذلك كاآلتي:

" ما أهم التقنيات التربوية الحديثة التي :لسؤال األولباالنتائج المتعلقة عرض ومناقشة أواًل: 
 اللغة العربية في التدريس؟"  ويستخدمها معلم

تم فقد اللغة العربية على وعي بأهم التقنيات التربوية الحديثة، و لمعرفة ما إذا كان معلم
اآلتي ية على هذا السؤال، والجدول اللغة العرب يحساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات معلم

 :النتائجهذه ( يوضح 3)
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التقنيات  والنسب المئوية الستجابات معلمي اللغة العربية على الجزء الخاص بأهم ،( التكرارات3جدول )
 تنازلياً  ةمرتب، اللغة العربية في التدريس معلموالتربوية الحديثة التي يستخدمها 

 الرقم

ة أهم التقنيات التربوي
الحديثة التي 

اللغة معلمو يستخدمها 
 العربية في التدريس

 العدد
 النسبة
 الرقم %

أهم التقنيات التربوية 
الحديثة التي يستخدمها 

اللغة العربية في معلمو 
 التدريس

 العدد
 النسبة
% 

 % 2.3 80 الشفافيات 8 % 07.0 081 االنترنت 0
 % 0.0 30 ةاالفالم التعليمي 00 % 00.0 008 معالج النصوص 7
 % 03.3 034 البريد االلكتروني 3 % 00.1 001 العروض التقديمية 4

 % 8.4 000 مواقع التواصل االجتماعي 2 % 3.8 78 الفيديو التفاعلي 03
 % 0.7 08 السبورة الضوئية 07 % 0.8 39 االلعاب اللغوية 01
 % 2.7 80 اكسل 3 % 0.9 39 الوسائط المتعددة 9
 - - مصادر أخرى اذكرها. 04 % 9.3 077 صوتيةالتسجيالت ال 0

 % 011 0729 المجموع
اللغة العربية معلمو  أهم التقنيات التربوية الحديثة التي يستخدمها ( أن  3يتضح من الجدول )و 

بنسبة  ،لكترونياء في المرتبة الثانية البريد اإل(، وج%07.0بنسبة ) ،نترنتاإل :هي، و في التدريس
الفيديو حصل (، في حين %00.0بنسبة ) ،المرتبة الثالثة معالج النصوص (، ثم في03.3%)

 (. %0.7بنسبة )و  ،في المرتبة األخيرة جاءت التفاعلي على المرتبة قبل األخيرة، والسبورة الضوئية
دائمة للتدريب على استخدام  معلمي اللغة العربية بحاجةٍ  إلى أن   ،هذه النسبوقد تعزى 

من جانب المعلمين، بعض التقنيات استخدام كما وقد يعزى السبب في تدني نسب  .التقنيات التربوية
ضعف بسبب  ، وذلكالمعلمينجانب استخدامها من وندرة في المدارس أو توفرها  هاتوفر قلة إلى 

، باإلضافة إلى قلة تعاون إدارة المدرسة في إتاحة الفرصة القدرة على استخدامهاضعف أو  ،الرغبة
لمعلمات الستخدام األجهزة واألدوات، بحجة الخوف عليها من الكسر، أو التلف، أو للمعلمين وا

  .الخلل الفني فيها
، ودراسة (Radne,2015)وتتفق نتائج الدراسة الحالية في هذا الصدد، مع نتائج دراسة 

(Alkenadeh,2014 ) من حيث وجود عقبة تتمثل في نقص تدريب المعلمين والمعلمات على
 األجهزة والتقنيات التربوية الحديثة.استخدام 
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 اللغة معلمي استخدام درجةما ": السؤال الثانيبعرض ومناقشة النتائج المتعلقة ثانيًا: 
 ؟"الكويت دولة في بالمدارس الحديثة التربوية للتقنيات العربية

جابات واإلنحرافات المعيارية الست ،حساب المتوسطات الحسابية تم   ،لإلجابة عن هذا السؤال
 :( يبين ذلك4) اآلتي فراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدولأ

فراد عينة الدراسة على فقرات مجال أواالنحرافات المعيارية الستجابات  ،المتوسطات الحسابية :(4الجدول )
 لة الكويت مرتبة تنازلياً دو في المدارس في درجة استخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات التربوية الحديثة 

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 التقدير
 مرتفعة 03 1.90 7.30 .وظف مختبرات المدرسة في خدمة المادة التعليميةأ 0
 مرتفعة 3 0.04 7.87 .استخدم االنترنت في تحضير الدروس 3
 متوسطة 04 1.90 7.04 .لكترونيتواصل مع الطلبة عبر البريد االأ 7
 متوسطة 02 0.10 7.43 .ستخدم برامج معالجة النصوص لطباعة اوراق العملأ 4
 متوسطة 07 1.83 7.09 .عد الدروس باستخدام برامج العروض التقديميةأ  0

2 
استخدم مواقع التواصل االجتماعي لمناقشة القضايا التي 

 .تتعلق بالتدريس
 مرتفعة 8 1.98 7.38

3 
شارك في المنتديات المتاحة على االنترنت والتي تهتم أ

 .بالمادة التي أدرسه
 مرتفعة 2 0.37 7.82

 مرتفعة 9 1.82 7.37 .عد االمتحانات بإستخدام الوسائط المتعددةأ  8

9 
عالمات الطلبة بشكل منتظم باستخدام الجداول أحفظ 

 excel.االلكترونية 
 مرتفعة 0 1.82 7.88

01 
وبشكل مستمر واحدة أو أكثر من التقنيات  أستعمل

 .التربوية
 متوسطة 00 0.03 7.49

 متوسطة 03 0.74 7.12 .امتلك القدرة على توظيف التقنية في العملية التعليمية والتعلمية 00

03 
توفر المدرسة تقنيات تربوية تساير االتجاهات التربوية 

 .الحديثة في العملية التعليمية والتعلمية
 مرتفعة 0 1.90 4.44

 مرتفعة 3 1.90 4.14 .مستوى التقنيات التربوية داخل المدرسة في حالة ممتازة 07

04 
إدارة المدرسة المعلمين على توظيف التقنية في تشجع 

 .العملية التعليمية والتعلمية
 مرتفعة 4 0.04 7.93

00 
أراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند استخدام التقنيات 

 .ةالتربوي
 مرتفعة 01 0.11 7.33
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الترتيب
 التقدير

02 
عبر التقنيات التربوية بين الجانبين العملي والنظري  أربط

 .لدروس المنهاج
 مرتفعة 7 0.18 7.99

03 
يزيد استخدام التقنيات التربوية من فرص تعلم الطالب 

 .الضعيف
 مرتفعة 03 1.93 7.28

 مرتفعة  1.42 7.34 الدرجة الكلية للمجال
، إذ بلغ المتوسط الحسابي مرتفعاً درجة التقدير كان بشكل عام  ن  أ( 4)يالحظ من الجدول و 

من مرتفعة إلى  ةٍ متفاوت وقد جاءت فقرات المجال بدرجاتٍ  .(1.42معياري ) (، وبانحرافٍ 7.34)
(، 03جاءت الفقرة ). وقد (7.12 – 4.44إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين ) ،متوسطة

مدرسة تقنيات تربوية تساير االتجاهات التربوية الحديثة في العملية توفر ال والتي تنص على"
( والتي تنص 00(، وجاءت الفقرة )4.44بمتوسط حسابي ) ،رتبة األولىمالتعليمية والتعلمية" في ال

متلك القدرة على توظيف التقنية في العملية التعليمية التعلمية" بالمرتبة األخيرة، بمتوسط أ على"
  (.7.12) حسابي

الكويت، لها درجة من األهمية عند دولة التقنيات التربوية في مدارس  إلى أن  ذلك  وقد يعزى 
، في التدريس م لهادرجة وعي المعلمين باستخدامهتنامي معلمي اللغة العربية، كما وقد تدل على 

ها لم ن  أرغم  ،ةفاستخدام التقنيات التربوية في العملية التعليمية في مدارس دولة الكويت كانت مبكر 
 اللغة العربية يستخدمون هذه التقنيات بشكلٍ معلمو  فقد كان ،األمربادئ تكن واضحة المعالم في 

ساهمت في تنظيم وتشجيع فقد  ،دارة عامة للتقنيات التربويةإنشاء إعشوائي وغير منظم، لكن بعد 
 ، قدالمناهجعملية تطوير  . كما أن  فكرة استخدام التقنيات في العملية التعليمية بصورة مباشرة

االخيرة  ةعلى تعديل الخطط الدراسية، وبالتالي فقد كانت محاولة الوزارة واضحة في األون تساعد
يستخدموها في الموقف  في تحديد التقنيات التربوية الحديثة التي يمكن لمعلمي اللغة العربية أن  

 التعليمي. 
(  ,2014Kanaan)و، (ehnadAlke, 2014)كل من دراسات تتفق هذه النتيجة مع نتائج و 

 Madden, et)و (et al.,2005 ,Sugar)و (Alsarhan, 2013 & Hammadna)و

al.,2005 )و(8115 Min, التي )والمعلمين  طلبةكل من الوعيًا لدى أن هناك أظهرت جميعها ب
 شكل مستمر.بأهمية استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية في العملية التعليمية ب
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عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث: "ما صعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة ثالثًا: 
 بالمدارس في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة؟"

واإلنحرافات المعيارية  ،حساب المتوسطات الحسابية تم   ، فقدلإلجابة عن هذا السؤال
 :( يبين ذلك0رة من فقرات هذا المجال، والجدول )فراد عينة الدراسة لكل فقأالستجابات 

المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال  :(5الجدول )
 صعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة بالمدارس في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة مرتبة تنازلياً 

رقم 
المتوسط  لفقرةا الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 التقدير

08 
الرغبة في استخدام التقنيات التربوية الحديثة ضعف 

 في تدريس اللغة العربية
 ضعيفة 31 0.18 3.10

 مرتفعة 0 1.93 7.98 .كثرة أعطال التقنيات مما يضيع الوقت ويشتت الذهن 09

31 
ربية على شبكة االنترنت التي ندرة المواقع التعليمية الع

 .تخدم تدريس مواضيع اللغة العربية
 مرتفعة 9 1.89 7.84

30 
دروس اللغة العربية ال تشجع على استخدام التقنيات 

 التربوية الحديثة
 متوسطة 04 0.13 7.43

33 
الستخدام التقنيات التربوية  وقت الحصة غير كاٍف 

 .الحديثة
 مرتفعة 01 1.90 7.81

 متوسطة 03 0.02 7.38 .نيات التربوية المتوفرة ال تتناسب واعداد الطلبةالتق 37

34 
عدم وجود تقنيات تربوية حديثة مرتبطة بدروس 

 مناهج اللغة العربية
 مرتفعة 00 1.93 7.39

30 
كثرة العبء التدريسي على المعلم يمنعه من استخدام 

 .التقنيات التربوية الحديثة
 مرتفعة 7 1.82 4.03

32 
تضمن التقنيات مصطلحات أجنبية تتنافي مع حصة 

 .اللغة العربية
 متوسطة 07 1.94 7.22

 مرتفعة 8 1.33 7.83 .انعدام خبرة المعلم في استخدام الحاسوب 33

38 
الصفوف غير مهيأة الستخدام التقنيات التربوية 

 .الحديثة
 مرتفعة 4 1.84 4.00

39 
مواد اللغة عدم وجود برمجيات تعليمية تخدم تدريس 

 .العربية
 مرتفعة 3 1.84 4.30

 متوسطة 08 1.81 7.32توفر المختبرات الخاصة بالتقنيات التربوية التي قلة  71
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  لفقرةا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الترتيب
 التقدير

 .تحتاج إلى مناخ وظروف معينة

70 
قلة التشجيع من إدارة المدرسة الستخدام التقنيات 

 .التربوية
 مرتفعة 3 0.14 7.92

 ضعيفة 09 0.71 3.00 .بويةتقبل الطالب للتقنيات التر صعوبة  73

77 
التقنيات التربوية الموجودة داخل المدرسة قلة مالءمة 

 الستخدامها في المناهج الحالية
 متوسطة 02 0.32 7.74

74 
توافر الدورات التدريبية للمعلمين على إنتاج قلة 

 .وتطوير المواد والوسائل التعليمية التربوية
 مرتفعة 0 1.39 4.78

70 
تعارض معلومات شبكة االنترنت مع الخوف من 

 .العقيدة الدينية والعادات االجتماعية
 مرتفعة 03 1.93 7.28

72 
استخدام التقنيات التربوية يفقد العملية التعليمة طابعها 

 .اإلنساني واالجتماعي
 متوسطة 00 0.71 7.40

73 
السمات الفنية للتقنيات غير جيدة من حيث وضوح 

 وان(.)الصوت والصورة واألل
 مرتفعة 0 1.93 7.98

 متوسطة  1.74 7.24 الدرجة الكلية للمجال
، إذ بلغ المتوسط ةعام متوسط بشكلٍ  تدرجة التقدير كان ن  أ( 0يالحظ من الجدول )و 

(، وقد جاءت فقرات المجال 1.74(، وبانحراف معياري )7.24)للدرجة الكلية للمجال الحسابي 
 – 4.78بين )ما يفة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها من مرتفعة إلى ضع ةبدرجات متفاوت

توافر الدورات التدريبية للمعلمين على إنتاج قلة ( والتي تنص على"74جاءت الفقرة ) (. وقد3.10
(، وجاءت 4.78بمتوسط حسابي ) ،وتطوير المواد والوسائل التعليمية التربوية" في المرتبة األولى

الرغبة في استخدام التقنيات التربوية الحديثة في تدريس اللغة ضعف ى "(، والتي تنص عل08الفقرة )
 (. 3.10) بمتوسط حسابيو  ،العربية " بالمرتبة األخيرة

ه رغم سعي الوزارة لتوفير التقنيات التربوية الحديثة في المدارس وقد يعزى سبب ذلك إلى أن  
إلى عدم التوافق بين تطوير  بالتالي والذي يؤدي ها غالبًا ال ترتبط بمنهاج اللغة العربية،إال أن   ،كافة

كما قد يعود السبب إلى نقص التحاق معلمي  ،مناهج اللغة العربية واستخدام التقنيات في التدريس
والتقنيات  ،صة بإنتاج وتطوير المواد والوسائل التعليميةصختاللغة العربية بالدورات التدريبية الم

  عف في استخدام التقنيات الحديثة بالمدارس.مما قد يؤدي إلى الض ،الحديثة
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( Alkenadeh,2014) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
( ودراسة Dakich, et al.,2008)ودراسة  (Obeidat,2013)ودراسة   (Ahmed,2014)ودراسة

(Al-Amayra, 2003)،  ندرة ي تتمثل ف ،وجود عدة صعوبات تواجه استخدامهاعلى التي أكدت و
إلنتاج المواد التعليمية وتطويرها واستخدامها، وعدم توفر تؤهلهم التحاق المعلمين بدورات تدريبية 

 في الصف الواحد. طلبةالتجهيزات والوسائل التعليمية الالزمة، وكثرة عدد ال
≤  0.0.)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " ض ومناقشة نتائج السؤال الرابع:عر رابعًا: 

α) ي صعوبات استخدام التقنيات التربوية الحديثة في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة من ف
 الخبرة التدريسية؟"و باختالف الجنس،  ،دولة الكويتفي  وجهة نظر معلمي اللغة العربية

واالنحرافات المعيارية لمجاالت  ،حساب المتوسطات الحسابية ، تم  لإلجابة عن هذا السؤالو 
درجة الكلية للمقياس تبعًا لمستويات متغيرات الدراسة، حيث جرى استخدام االختبار وال ،الدراسة
يأتي  وفيما .ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  ، مع تطبيقلعينتين مستقلتين   t" test"التائي

 :عرض لهذه النتائج ومناقشتها
ارية إلجابات أفراد عينة واالنحرافات المعي ،استخراج المتوسطات الحسابية تم  لقد  الجنس: .1

 ،لعينتين مستقلتين t" test" الدراسة، تبعًا لمتغير الجنس، كما تم استخدام االختبار التائي
 :( يوضح ذلك2والجدول )

 واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية  ،المتوسطات الحسابية :(6)الجدول 
 متغير الجنسحسب إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 المتوسط الحسابي ددالع الجنس
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 قيمة ) ت ( الحرية

 مستوى 
 الداللة

 1.47 7.02 9 الذكور
038 0.013- 1.331 

 1.70 7.29 030 اإلناث
ذي داللة إحصائية عند مستوى  إلى عدم وجود فرقٍ  ،(2تشير النتائج الواردة في الجدول )و 

سابيين إلجابات أفراد عينة الدراسة، تبعًا لمتغير الجنس، ( بين المتوسطين الحα ≤ 1.10الداللة )
  .(1.331( وبمستوى داللة )-0.013استنادًا إلى قيمة )ت( المحسوبة، إذ بلغت )

إلى استخدام التقنيات التربوية في ينظران إلى أن كال الجنسين  السبب في ذلكوقد يعزى 
فامكانيات المدارس الحكومية  ،في المدرسةها يخضعان للظروف ذاتة، وكالهما تقاربالتدريس نظرة م

توزع على األعباء التدريسية التي  من حيث التجهيزات المادية والمختبرات، كما أن  تقريبًا متشابهة 
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، على توفير التقنيات في جميع المدارستعمل فوزارة التربية  شبه متساوية، المعلمين والمعلمات
 المعلمون والمعلمات الدورات التي يلتحق بها ن  النظر عن خصائصها، فضاًل عن أ بصرف

تكون م التقنيات التربوية اصعوبات استخد ن  أف ،لذا تقريبًا،والتخصصات والمؤهالت العلمية واحدة 
 في الغالب متقاربة. 

 (2013Obeidat,)و  (2003Amayra-Al,)دراسات  ائجاتفقت هذه النتيجة مع نتقد و 
(2013 Alsarhan, & Hammadna) 2014و) (Ahmed,،  التي أشارت إلى عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام الوسائط والتقنيات التعليمية األكثر شيوعًا من وجهة نظر 
 متغير الجنس.إلى تعزى  ،المعلمين

ة واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عين ،استخراج المتوسطات الحسابية تم   الخبرة التدريسية: .2
  :( يوضح ذلك3الدراسة، تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية، والجدول )

 واالنحرافات إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية ،المتوسطات الحسابية :(7الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الخبرة التدريسية

 1.73 7.20 43 سنوات فما دون  5
 1.73 7.33 20 سنوات 11 -6

 1.72 7.30 33 فأكثر ةسن 11
بين المتوسطات الحسابية، إلجابات أفراد عينة  ظاهريةٍ  فروقٍ  د( وجو 3يظهر من الجدول )و 
وللتأكد من أن الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات  ،تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية ، وذلكالدراسة

 One Wayتم تطبيق تحليل التباين األحادي )فقد برة التدريسية، داللة إحصائية تبعًا لمتغير الخ

ANOVA)، ( يبين نتائج االختبار8والجدول ): 
 تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ،للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسةاألحادي تحليل التباين  :(8الجدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 مربعاتال

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.092 3 1.797 بين المجموعات
 1.033 033 33.443 داخل المجموعات 1.302 0.048

  039 33.870 الكلي
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ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى عدم وجود فروقٍ 8تشير النتائج الواردة في الجدول )و 
ت أفراد الدراسة، استنادًا إلى قيم )ف( المحسوبة، إذ ( بين متوسطات إجاباα ≤ 1.10الداللة )

 (. 1.302(، وبمستوى داللة يساوي )0.048بلغت )
وقد ت عزى تلك النتيجة إلى توافر األجهزة والتقنيات التربوية الحديثة بالدرجة ذاتها في المدارس 

 مادية والمعنوية متشابهةظروف العمل ال كافة، وأنَّ المعلمين يقومون بتدريس المناهج ذاتها، وأنَّ 
، فالكل يخضع لظروف العمل التدريسية نه لم يظهر هناك أثر لخبرات المعلمينإف ،لذا تقريبًا،

 . تظل ذاتها ، فضاًل عن أن صعوبات االستخدامالمتشابهةومتطلباته 
  (2013Obeidat,)و (2003Amayra-Al,) دراساتاتفقت هذه النتيجة مع نتيجة قد و 

التي أشارت إلى عدم وجود فروق  ،,Ahmed) (2014و (Alsarhan, 2013 & Hammadna)و
ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام الوسائط والتقنيات التعليمية األكثر شيوعًا من وجهة نظر 

 تعزى لمتغير الخبرة التدريسية. ،المعلمين
 التوصيات والمقترحات 

 :باآلتيالدراسة  التي تم التوصل إليها، توصينتائج البناء على 
في أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات التربوية الحديثة  .0

 توفير فإن الدراسة توصي بضرورة ،لذا .دولة الكويت جاءت مرتفعة بشكل عامفي المدارس 
، المدارسفي لتقنيات التربوية الحديثة الستخدام ا الالزمة التعليمية البيئة جميع مستلزمات

 تقنيات المعلومات توظيف على والتدريب الحاسوب، استخدام على الطلبة والمعلمين وتدريب
إدارة التقنيات  من جانبعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية التدريس، و  في واالتصال

ي تدريس تختص بكيفية انتاج وتطوير التقنيات الحديثة الستخدامها ف ،التربوية بوزارة التربية
 .بعامة، ومناهج اللغة العربية على وجه الخصوص المناهج التعليمية

درجة الصعوبات التي تواجه استخدام التقنيات التربوية الحديثة  أظهرت نتائج الدراسة أن   .3
فإن  ،لذا .عام جاءت متوسطة بشكلٍ  ، قدبالمدارس في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة

، والتي بةبحوث تختص بالصعوبات التي تواجه المعلمين والطل الدراسة توصي بضرورة عمل
توظيف التقنيات التربوية الحديثة في التعليم العام على مستوى الدولة ككل، وفي من تعوق 

 مراحل التعليم المختلفة.
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م ااستخدضرورة قيام المشرفين التربويين خالل زياراتهم اإلشرافية للمدارس، بالتأكيد من   .7
 لتقنيات التربوية الحديثة في تدريس مبحث اللغة العربية.لالمعلمين 

يخدم العملية  من وقٍت آلخر، بما العمل على تطوير الكفايات التقنية لمعلم اللغة العربية  .4
 التربوية والتعليمية. 

برامج تخطيط وتشمل  ،إنشاء قاعدة بيانات باللغة العربية تضم مواقع تعليم اللغة العربية .0
راسية المختلفة.وتصميم مقرر   ات منهج اللغة العربية في المراحل الد ِّ
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