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 الشكر والتقدير

ة صاحب إىلالنفس األبّيه ..  ةصاحب إىلالقلب الطّيب .. ة صاحب إىلكلمة شكر وعرفان .. 
 هللا . احفظهيت والد إىلكثري ِمن أجلي ت ابلمهاوس تمن حارب إىلاالبتسامة الفريدة .. 

 والدي لدعمهم وصربهم وحبهم اخلالص يل.خالص الشكر واألمتنان لزوجي وأ
رفيت الفاضلة الدكتورة أمل حممود علي فال أعلم من أي أبواب الثناء سأدخل وأبي أبيات عن مشأّما 

القصيد أعرب عن شكري جلهدك الكبري، ففي كل ملسة وإرشاد وتوجيه كانت تبديه لرساليت كانت 
 مبثابة سحابة معطاءه سقت األرض فاخضرت.

لن يوفّيها حقاً، فأقدم كل الشكر جلامعة وجامعيت اليت قدمت يل الكثري فإن قلت شكرًا فشكري 
 لعاملية ممثله برئيسها وكادرها التدريسي الرائع، واملوظفني واإلداريني.املدينة ا

له بـ: د/ مصطفى عبد الرمحن املناقش وأقدم خالص الشكر والعرفان ألعضاء جلنة املناقشة املتمث
ذ أبو عبد الرمحن سيد أبو بكر، و الدكتورة ستااأل وأ.د. اخلارجي، و د/إميان مربوك املناقش الداخلي،

رقية الدويس، جزاهم هللا كل اخلري على جتشمهم عناء قراءة الرسالة، وتقدمي التوجيهات واملالحظات 
 فيها.
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 العربيةامللخص ابللغة 

هتدف الدراسة احلالية إىل حتديد متطلبات التكنولوجيا احلديثة الالزم إعداد طالب املرحلة     
اجلامعية هلا، لتحديد مدى مراعاة عناصر املنهج اخلاص بطالب السنة األوىل اجلامعية ملتطلبات 

حيث مت تطبيقه على  لتكنولوجيا احملددة يف البحث، كما اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،ا
د الشمالية يف  من طالب السنة األوىل اجلامعية يف جامعة احلدو  ( طالبًا وطالبة150عينة مكونة من )

مدينة عرعر، ومت تطوير استبانة مكونة من أربعة معايري، موزعة على  يف –اململكة العربية السعودية 
ات املرحلة اجلامعية للكفاايت التدريسية وأظهرت نتائج التحليل أن درجات ممارسة معلم ( فقرة40)

لتدريس ابستخدام تقنية جاءت بدرجة كبرية جداً، وأن درجات ممارسة املعلمات لكفاايت ا
وى التعليم للطلبة التكنولوجيا جاءت كبرية جداً، ودرجات اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحسني مست

اءت بدرجة كبرية، كما أن درجات أمهية اللغة ومساعدة األساتذة لتوصيل املعلومة بشكل أفضل ج
       الب ملواكبة احلداثة جاءت بدرجة كبرية.اإلجنليزية، واألسلوب املناسب لتدريسها وسّد احتياجات الط

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجات التعليم اإللكرتوين واستخدام التقنيات احلديثة مهمة يف العملية 
اللغة اإلجنليزية حيث جاءت كبرية، وأن درجات مقرر اللغة اإلجنليزية  ومدى التعليمية خاصة يف تعلم 

الب املرحلة األوىل اجلامعية جاءت كبرية، وأن درجات ممارسة تناسبه مع حاجات ومتطلبات ط
 .املعلمات ألساليب التقييم جاءت كبرية جداً 

أمهها: تدريب الطلبة على  وبناًء على نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بعدة توصيات من       
 استخدام وسائل التكنولوجيا؛ لتسهل عليهم عملية التعّلم.
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Abstract 
The present study aimed at determining the requirements of the modern technology required 

to prepare the undergraduate students to determine the extent to which the elements of the 

curriculum for the first year students were taken into consideration for the requirements of the 

technology specified in the research. The study followed the descriptive analytical method. A 

sample of (150) The first undergraduate year at the Northern Border University in Saudi Ara-

bia - in the city of Arar, A questionnaire consisting of four criteria, distributed over 40, the 

results of statistical analysis showed the followingThe results of the study of the second ques-

tion, which read: What are the requirements of modern technology necessary for the prepara-

tion of undergraduate students? They came very, very much, as follows The results of the 

study showed that the degree of the practice of university teachers for teaching competencies 

was very large. The results of the study showed that the degree of teachers' practice of teach-

ing competencies using technology technology was very large. The results of the study 

showed that the degree of material resources available to improve the level of education for 

students and help teachers to communicate the information better came greatThe results of the 

study of the second question, which read: How much is the English language approach of stu-

dents of the first university year to the requirements of technology specified in the research? 

They came to a great extent, as follows: The results of the study showed that the degrees of 

importance of English language and the appropriate method to teach it and meet the needs of 

the student to keep pace with modernity came great. The results of the study showed that the 

degrees of e-learning and the use of modern technologies are important in the educational 

process, especially in learning the English language came great. The results of the study 

showed that the grades of the English language course and its suitability to the needs and re-

quirements of the students of the first stage of the university were great. results of the study 

showed that the degrees of practicing teachers of evaluation methods were very large. Based 

on the results of the study, the researcher recommended several recommendations, the most 

important of which are: Training students to use technology to facilitate learning. 
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 املقدمة
 التمهيد:              

يتناول هذا الفصل مشكلة الدراسة وأمهيتها، حيث بّينت فيه الباحثة سبب اختيارها للموضوع      
لية تقومي منهج تدريس اللغة اإلجنليزية وجاء الفصل ليكون خطة حتضريية للبحث يف آ وأهدافه وأمهيته،

 ة. السنة اجلامعية األوىل يف ضوء التكنولوجيا احلديثيف
 املقدمة:

فاللغة اإلجنليزية هي لغة عاملية، وهلا أمهية اجتماعية وثقافية واقتصادية، وهي لغة التواصل مع العامل     
لتكنولوجيا احلديثة؛ إذ إن كافة األجهزة الغريب، كما أهنا اللغة املستخدمة للوصول إىل املعرفة وا

اللغة اإلجنليزية، مما يزيد احلاجة  اإللكرتونية والصناعية الضرورية ملتطلبات العصر تعتمد على معرفة
لتعلم هذه اللغة واستخدامها ليس فقط لتشغيل هذه األجهزة وإمنا للحاجة يف التواصل االجتماعي 

إليها تكمن يف  بناء املستقبل العملي، فهذه اللغة أصبحت ضرورة واملعريف والتجاري، كما أن احلاجة 
 من ضرورايت احلياة يف كافة نواحيها.

ذلك، تُعىن دول العامل وخاصة العامل العريب بتعليم هذه اللغة يف كافة املراحل الدراسية خاصة يف ل    
ة لبناء مستقبل الطالب وتوجيهه حنو املرحلة اجلامعية وحتديًدا يف السنة األوىل منها؛ إذ تعّد أّول خطو 

خطط ممنهجه وهذا ما عرّب طريق النجاح، وذلك ما انتبهت له اجلامعات العربية وركزت عليه، ورمست 
عنه  الدكتور عبد العزيز حممد العساف وكيل كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة 

، أبّن برانمج السنة التحضريية ميثل منذ إنشاء اجلامعة التحضريية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
 امعة. عنصرًا جوهراًي يف املنهج األكادميي ابجل 1963عام 

ونظرًا ألمهية الربانمج يف إعداد الطالب وهتيئتهم للدراسة اجلامعية، تتم مراجعته بشكل مستمر؛       
إىل تطوير مستوى اللغة اإلجنليزية وأسلوب ليواكب املتطلبات األكادميية للجامعة. ويهدف الربانمج 

 فوق يف دراستهم األكادميية.التحصيل العلمي واملهارات لدى الطالب؛ لتمكينهم من النجاح والت
ومن هذا املنطلق، سعى املسؤولون  إىل البحث عن كل ما هو مفيد وحديث لتعليم اللغة       

موا هبا هو حماولة استخدام التكنولوجيا احلديثه  اإلجنليزية بشكل صحيح، ومن أهم اخلطوات اليت قا



3 

يغطي كافة املهارات اللغوية وغريها  كالعمل على  استخدام منهج حموسب ومتطور للغة اإلجنليزية،
 من أساليب التعليم احلديثة .

فأوالدان هم احلاضر واملستقبل، وهم رمٌز لعصر النهضة احلديثة، وهم جيل متطور، هم جيل 
لتكنولوجيا احلديثة، هم من سيبين املستقبل الزاهر واملتطور ولكن هذا املستقبل جيب أن اإلنرتنت وا
ابملشاركة يف بنائه وصنعه بشكل جّدي وفّعال؛ وذلك من خالل إدراكنا لضرورة  رتبوينينقوم حنن ال

ديثة وأمهية تطوير املناهج الدراسية، وحتديث وسائلنا وسائط التقنية ابستخدام التكنولوجيا احل
)احلاسب اآليل، واإلنرتنت(؛ لنتماشى مع مستوى عقلية هذا اجليل الذي نشأ يف عامل  اإللكرتونيات، 

ذي جيد فيه كل متطلباته العلمية والعملية، فال جيوز أن نبقى متمسكني مبناهج قدمية ال حتاكي وال
والسريع، وإال سيصبح التعليم الزمن احلايل،  وليس فيها أي قدرة على مواكبته للحداثة والتطور الكبري 

 غري جمٍد، وال مسّخر لعقلية أبنائنا.
كرتوين حيقق عدًدا من املزااي منها: إأنه ينقل العملية وعليه، يري الرتبويون أن التعليم اإلل

ل التعليمية من املعلم إىل املتعلم، وجيعله حمور العملية التعليمية مما يعين جعل املتعلم فعااًل وإجيابيًا طو 
الوقت، كما ينّمي مهارات البحث واالستقصاء والتعلم الذايت، ومهارات االتصال واملهارات 

رات التفكري لدى املتعلمني؛ من خالل مجع املعلومات وتصنيفها ونقدها، ومهارات االجتماعية ومها
ني، والتغلب انتقاء املعرفة وتوظيفها، كما أنه يساعد اإلدارات التعليمية يف التغلب على نقص املعلم

 Video على مشكلة الدروس اخلصوصية، كما ينمي املهارات األكادميية لدى املعلمني من خالل

conferencing  وزارة الرتبية والتعليم   واالطالع على التجارب والبحوث يف خمتلف أحناء العامل(
 (1988االمارات ، 

يد من األنشطة والوسائل، حيث وحيقق التعليم اإللكرتوين املزااي السابقة؛ من خالل العد
ليت ميكن أن حتقق أن األنشطة التعليمية املستخدمة يف التعليم اإللكرتوين ا  Harris 1998  ترى

 أهداف املنهج املدرسي تنقسم إىل ثالثة جماالت رئيسية هي:

 اجملال األول: االتصال وتبادل املعلومات بني األفراد. 
 حتليلها.اجملال الثاين: مجع املعلومات و  
 اجملال الثالث: حل املشكالت. 
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 ، والكتاب املرئي.وتتم هذه األنشطة من خالل وسائل عديدة منها املقرر اإللكرتوين   

 & 1997Edwards وفرتيز  إدوارد(ومن الدراسات اليت أجريت على التعليم اإللكرتوين دراسة 

Fritz (ودراسة كل من ، ) ديفيدسون، وترميك
1994 Davidson& tormic (ودراسة،)1995ريس Reis (1995 واجبريت )سايفرت ،ودراسة 

Sivert & Egbert ،) الدراسات وغريها أبن استخدام اإلنرتنت وبرامج احلاسب وقد أفادت نتائج هذه
واحلاسب ذي الوسائط التعليمية املتعددة يف التدريس، قد أشبع حاجات الطالب وحّسن من مستوى 

 حتصيلهم.

( "إّن هذا اجليل هو جيل األلفية الثالثة 541،ص2004و ملوح) أبو عودة، وأبويؤكد كّل من 
لكرتونيات والتكنولوجيا، فقلياًل ما جند طالًبا ال ميتلك أو يستخدم جيل  نشأ على عامل مليء ابإل

جهازًا حديثًا إما للتسلية أو للتعلم، أو حىت لالستخدام الشخصي اخلاص ابحلاجة اليومية من اتصال 
تعرف على العامل اخلارجي؛ من خالل اإلنرتنت أو التواصل االجتماعي من خالل تقنيات التواصل  أو

 سواء أكانت اهلاتف أو الكمبيوتر.االجتماعي 
وهذا ما أدركه العديد من الرتبويني فحددوا أمهية حتديث وسائل التعلم فقط جلذب اهتمام       

التعليمية، خاّصة اللغة اإلجنليزية فالطالب هو حمور العملية الطالب، وحتسني مستواهم يف كافة املناهج 
التعليم اجلامعي؛ وذلك ألن العملية التعليمية التعّلمية برّمتها  التعليمية. والطلـبة هم بؤرة االهتمام يف

قـد بُنيت من أجلهم. ومن دواعي ذلك االهتمام ما توصلت إليه النظرايت احلديثة من أن الرتكيز 
لـبة يعترب ركيزة أساسية يف توجيههم حنو مستقبل يليب حاجياهتم ورغباهتم، وذلك مبا يواكب علـى الط

 صرية يف انفتاح الطلبة على ضرورات حياهتم املؤشرات اجلودة يف التعليم اجلامعي".التطورات الع
( "أّن العامل قد استفاد من التقنيات احلديثة يف التعليم وأن 1،ص2014وبنّي الوابري )

 لشعوب تتسابق يف ابتكار واحلصول على الوسائل احلديثة يف التعليم، ومن هذه التقنيات هيا
شبكة اإلنرتنت، و ميكن التعرف على املعلومات والبياانت ابستخدام اإلنرتنت، وال  احلاسب اآليل و

اإللكرتوين  بد من ربط مجيع املدارس هبذه الشبكة وتوفري جهاز لكل طالب  فالعامل يتجه حنو التعليم 
االستفادة منه، واحلصول على الشهادات التعليمية يف خمتلف املراحل كذلك بفضل االتصاالت 

 عاملية".ال



5 

"فإن التكنولوجيا حتسن التعليم وأبنه اآلن أصبحت التكنولوجيا حاجة للثورة التعليمية       
) وع يف األدوات التعليمية".   ابلتكنولوجيا التعليم واملتعلمني والطالب والوالدين أصبح لديهم تن

Saomya Saxena,2014,p14) 

علم ابستخدام الوسائل السمعية والبصرية  لديها وتشري الدراسات يف علم النفس من أن الت      
العديد من املزااي. ويستند كل التعلم على اإلدراك، إذ إن العملية اليت من خالهلا تكتسب احلواس 

ميكن أن حيدث للعمليات العليا للذاكرة، وتشكيل مفهوم دون تصور مسبق؛  املعلومات من البيئة، ال
ة من املعلومات يف وقت واحد، ويتأثر اختيارهم واإلدراك حيث ميكن للناس حضور كمية حمدود

 للمعلومات ابلتجارب السابقة. 
حال تلقيه إايه يف  وقد وجد الباحثون أن ابستخدام التكنولوجيا يتم اختاذ مزيد من املعلومات يف      

. وعالوة وليس يف طريقة واحدة وقت واحد ابثنني من الطرق )الرؤية والسمعي على سبيل املثال(،
ومما يعزز التعلم عندما يتم تنظيم املواد وحبيث تكون  واضحة للطالب. )جمموعة نقاش،  ،على ذلك

 وكيبيداي، اديوكيشن (
 بل ويتحمسون حلضور حماضرة يستخدم فيها أحدُيالحظ أن الكثري من الطالب يرحبون       

ليدي بتلقينهم املعلومات وعدم تقبل وسائل التكنولوجيا؛ إذ جيدون فيها اخلروج عن التدريس التق
نقاشاهتم أو توبيخهم عند اخلطأ فإحدى أسباب تشجعهم حلب استخدام املنهج احملوسب، هو 

الب، مما يزيد ثقته بنفسه وحيّمسه من جهة اإلحساس ابخلصوصية وعدم معرفة البقية أبخطاء الط
 ه.أخرى ابالعتماد على نفسه، لتصحيح األخطاء والتعلم من أخطائ

ومن امليزات األخرى للمنهاج احملوسب هو أن األستاذ إبمكانه التواصل مع الطالب من خالل       
يشجع الطالب التحاور مع  املراسلة وإعطائه الواجبات املنزلية، أو التعليق والتقييم، وبذلك أيًضا

جني وحيسنون األستاذ إذ إن هذه الوسيلة ُيستحسن استخدامها مع اجلامعيني؛ حيث يكونوا انض
 استخدام التكنولوجيا وابلذات اإلنرتنت ابلطريقة الصحيحة واملناسبة.

عالة ونتائج فاستخدام التكنولوجيا يف الكلية يرتبط بشكل كبري يف عدد من العناصر التعليمية الف     
 رستها على فهمالطالب، ويرى الطالب أبغلبية ساحقة أن التكنولوجيا قد ساعدهتم من خالل مما

املواد الدراسية، وإظهار تفهمهم حتت مطالبهم املستمرة لتحسني نوعية التعليم العايل، ضمن العامل 
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لزايدة التعلم والتعاون يف حرم  الرقمي بشكل متزايد وغالًبا ما يُنظر إىل التكنولوجيا ابعتبارها وسيلة
الطالب هم من بني أول  الكلية. منى اجليل احلايل من طالب اجلامعات مع التكنولوجيا، وهؤالء 

وعليه، فإن (. Jones,2002; McHaney 2011)مستعملي  التكنولوجيا يف التطورات اجلديدة 
اجلامعية األوىل يف ضوء التكنولوجيا تقومي منهج تدريس اللغة اإلجنليزية يف السنة  البحث يدور حول

 احلديثة.

 إشكالية الدراسة: 
بعد البحث والتمحيص من قبل الباحثة يف الدراسات السابقة، اليت تعرضت ملوضوع تقومي منهج      

(، واجلرف  2010تدريس اللغة اإلجنليزية يف ضوء متطلبات التكنولوجيا احلديثة كدراسة القيم )
 ،وع(، وغريها من الدراسات اليت حبثت يف املوض2006(، وإبراهيم) 2008)(، والبيطار، 2010)

وبناًء على توصيات الباحثني، فقد رأت الباحثة ضرورة البحث يف هذا اجملال من أجل تقومي منهج 
 اللغة اإلجنليزية، يف السنة اجلامعية األوىل يف ضوء متطلبات التكنولوجيا احلديثة.

حىت الوقت  2011دريس الطلبة منذ العام من خالل عملها يف جمال تفقد الحظت الباحثة      
حلايل، ضعفًا واضحًا لدى الطلبة يف مهارات اللغة اإلجنليزي، من استماع وقراءة وكتابة، فكانت ا

 احلاجة ملحة ملواكبة املنهج ملتطلبات التكنولوجيا.
ساتذة العاملني يف اجلامعة، ويف كما أّكدت هذه املالحظة من خالل مقابلتها مع عدد من األ     

لة نفسها، ويف هذا اإلطار أتيت هذه الدراسة هبدف تقومي منهج ملشكجامعات أخرى أبهنم يعانون ا
تدريس اللغة اإلجنليزية يف السنة األوىل اجلامعية يف جامعة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية 

جلتها للضعف الواقع وحماولة تقدمي ولوجيا احلديثة، ومعايف ضوء متطلبات التكن،يف مدينة عرعر –
 وتعميمها على ابقي اجلامعات . احللول،

 أسئلة الدراسة:
يتمحور هذا البحث حول سؤال رئيسي، وهو: ما مدى مراعاة منهج اللغة اإلجنليزية يف السنة      

 اجلامعية األوىل ملتطلبات التكنولوجيا احلديثة ؟ 
 ثة الالزمة إلعداد طالب املرحلة اجلامعية هلا ؟تكنولوجيا احلدي.ما متطلبات ال1
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. ما مدى مراعاة عناصر منهج  اللغة اإلجنليزية اخلاص بطالب السنة األوىل اجلامعية 2

 ملتطلبات التكنولوجيا احملددة يف البحث ؟

 أهــداف الدراسة :
 هدفت هذه الدراسة إىل ما يلي :

 ب املرحلة اجلامعية هلا.ا احلديثة الالزم إلعداد طالحتديد متطلبات التكنولوجي -1
مدى مراعاة عناصر املنهج اخلاص بطالب السنة األوىل اجلامعية ملتطلبات حتديد  -2

 التكنولوجيا احملددة يف البحث.
 أمهية الدراسة:

 أواًل: األمهية النظرية.
رحلة اجلامعية ملتطلبات إلقاء الضوء على أمهية مراعاة منهج اللغة اإلجنليزية، يف امل -

 التكنولوجيا احلديثة.
الوسائل واألساليب احلديثة، املطلوبة لتطوير منهج اللغة اإلجنليزية مما يساعد التعرف على  -

 على تطوير املنهج مبا خيدم مصلحة الطالب.
 فسرة له، والعوامل املؤثرة فيه.التعرف على النظرايت امل -

 اثنيا:األمهية التطبيقية.
العلمي والعملي يف مادة اللغة تساعد نتائج هذه الدراسة الطالب على حتسني مستواهم  -1

 اإلجنليزية.
  .ثة، املناسبة للعملية التعليميةتساعد الرتبويني واملعلمني على توفري الوسائل واألساليب احلدي -2
 وضع مناهج تدريسّية مطورة وحموسبة، تنسجم مع متطّلبات الفئة اجلامعية -3
 ير العملية التعليمية.تقدمي التوصيات واالقرتاحات اليت تساعدهم على تطو  -4
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 مصطلحات الدراسة:
 : ( Technology New)التكنولوجيا احلديثة  - 

: " جند يف أصل كلمة تكنولوجيا أهنا معربة من كلمة إغريقية تعريف التكنولوجيا احلديثة لغة       
وتعين الدراسة،  logo))وتعين املهارة التقنية  Techno))من كلمتني ، وهي مشتّقة (Technologic)قدمية 

 (324، ص1989وهي تنظيم املهارة التقنية".)جممع اللغة العربية، 
: "العلم التطبيقي أو الوسائل و األدوات املخرتعة املستخدمة لرفاهية تعريف التقنية اصطالحاً 

 (52، ص2014ومعيشة الناس". )فتحي،
إنساين وطريقة للتفكري يف استخدام املعلومات، واملهارات،  جهد: رائيًا أبهنا وتعرف إج     

وسائل  العناصر البشرية وغري البشرية املتاحة ىف جمال معني، وتطبيقها يف اكتشاف واخلربات، و
وأبهنا برجمة لألفكار واملعلومات  تكنولوجية حلل مشكالت اإلنسان، وإشباع حاجاته وزايدة قدراته،

 هارات واملعرفة.وامل

 :Curriculumاملنهج  -

كلمة املنهج مأخوذة من الفعل هنج ينهج هنجاً، وقد ورد يف املعجم الوجيز)ماّدة هنج(: "هنج       
الطريُق _ هنجاً: وَضح واستبان، وهنج الطريَق: بّينه، وسلكه، ويقال: هنج هْنج فالن: سلك مسلكه، 

لطريق الواضح هج سبيل فالن: سلك مسلكه، واملِْنهاج: اوانتهج الطريَق: استبانه وسلكه، وستن
واخلطّة املرسومة، ومنه: منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم وحنومها، )ج( مناهج، واملنهج: املنهاج  

 (.636، ص1989مناهج.") جممع اللغة العربية، 
ألهداف مث :"هو تنظيم عام للمحتوى يتكون من عناصر تبدأ اب تعريف املنهج اصطالحاً      

األنشطة املصاحبة(،  -الوسائل التعليمية -طريقة التدريس -توىوسائل حتقيق هذه األهداف )احمل
 -33، ص 2002وتنتهي أبساليب قياس مدى حتقيق األهداف وهي عملية التقومي". )حممود، 

34.) 
املنهاج الدراسي  جمموعة املعارف واملعلومات والعلوم، اليت سيتضمنها  ويعرف إجرائيًا أبنه:     

ونوعية معلوماته ومعارفه، وآلية تنظيمها وعرضها وتناول جوانبها، خيتلف  كمحتوى؛ فطبيعة احملتوى
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ابختالف األسس الفلسفية واالجتماعية والنفسية، وكذلك من ثقافة إىل أخرى حسب اختالف 
 درجاهتا وخصوصياهتا.

 :تعريف كلمة )تقومي ( لغوايً 
، وهو مشتق من "التقومي" ومنهيِّم أو يقوِّم؛ إذا أعطى قيمة للشيء، قوَّم، يُققيََّم أو  :التقومي ل

، فيقال: قوَّم املعوج مبعىن: عدَّله وأزال اعوجاجه، وقوم الشيء مبعىن قدره ووزنه، وحكم )قوَّم(الفعل
لفظة  القرآن؛ منها:يف  )قوَّم(  على قيمته، واستقام اعتدل واستوى، وقد وردت عدة مشتقات للفعل

 ﴾ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقـَْومُ  ﴿  (ال تعالأقوم؛ ق
 [ 9 :ألسراء]ا

َلَقْد  ﴿ :اليت وردت يف قوله تعاىل (تقومي) تعين أصوب، ومنها أيًضا لفظة (أقوم) ويذكر الطربي أن
ْنَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ  ا يكون، ومن هنا ميكن القول:  يعين أعدل م[، فالتقومي4: ﴾ ]التني َخَلْقَنا اإْلِ

[؛ أي: قائمون 34﴾ ]النساء:  الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ  ﴿ :إن التقومييعين االستقامة؛ قال تعاىل
اِمنَي اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّ  ﴿ :عليهن ابألمر والنهي واحلفظ والرعاية، وقال تعاىل

 .[؛ أي: كونوا جمتهدين يف إقامة العدل واالستقامة135اء: ]النس ﴾ ْسطِ اِبْلقِ 
  /198445uqu.edu.sa/page/ar(2013، رخض)
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري والدراسات السابقة.

يتّم يف هذا الفصل تناول اإلطار النظري والدراسات السابقة، حيث يشتمل هذا اإلطار على    
 مباحث هي:

 بحث األول: ماهية التقومي.ملا

 املبحث الثاين: ماهية املنهج.

أمهيتها وأغراض  اجلامعية  وىلالسنة األاملبحث الثالث: تعليم اللغة اإلجنليزية لطالب املرحلة 
 ص الطالب.تعليمها وخصائ

 املبحث الرابع: استخدام التكنولوجيا احلديثة وتقومي املنهاج.

 قة إىل حمورين:وقسمت الدراسات الساب       

 دراسات سابقة يف إدخال التعليم اإللكرتوين، وتوظيف احلاسب يف مناهج  التعليم. احملور األول: 

 دراسات عن تقومي مناهج اللغة اإلجنليزية. احملور الثاين:
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 اإلطار النظري
ومي، حيث أنه تكون اإلطار النظري من أربعة مباحث، إذ تناول املبحث األول ماهية التق      

 ئفه، وأنواعه، وأثره يف جتويد عملية التدريس.تضمن مفهومه ووظا
وأّما املبحث الثاين، فتناول املنهج ومفهوم املنهج، واملفهوم التقليدّي للمنهج، وإعداد املنهج       

 ومكّوانته، وعناصره، وأسسه. املنهج مبفهومه الواسع )احلديث(، التقليدّي،
ا أمهيته اجلامعية  وىلاأل السنةاول تعليم اللغة اإلجنليزية لطالب ث الثالث، فقد تنوأّما املبح     

أغراض تعليم اللغة اإلجنليزية  وأغراض تعليمها وخصائص الطالب، فتضمن اللغة االجنليزية وأمهيتها، و
جلامعية لطالب املرحلة األوىل جامعة، واخلصائص املتعلقة هبم، والربط بني خصائص طالب املرحلة ا

ودور املعلم يف التعلم الذايت  التعليم الذايت،ومتطلبات التكنولوجيا، ومسات املرحلة اجلامعية، وأمناط 
 وجماالت استخدام اإلنرتنت يف التعليم. ومميزاته، ودور احلاسب اآليل يف التعليم الذايت،

 املنهاج، وتضمن جمال تكنولوجيا وأّما املبحث الرابع، فتناول استخدام التكنولوجيا احلديثة وتقومي     
يفه، وأمهيته، ومكوانته، وأثر استخدام تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليم: النشأة والتطور، وتعر 

التعليمية، و أهداف أتهيل املعلم يف جمال تكنولوجيا التعليم، وأمهية أتهيل املعلم يف جمال تكنولوجيا 
له يف وكيفية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف تطوير املناهج، وتفعي اته،التعليم، ومميزاته وأهدافه ومعّوق

 اجلامعية خاصة لتدريس اللغة اإلجنليزية. السنة األوىل
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 املبحث األول
 ماهية التقومي

 متهيد:
لتقومي بشكل رئيسي إىل ضمان جودة العملية ونتائجها؛ ذلك أن الغرض من جهود ا يهدف      

العلوم واملعارف واملهارات ة هو إكساب الطالب والطالبات وبقية قطاعات اجملتمع، املؤسسات الرتبوي
والسلوكيات واالجتاهات، اليت سبق حتديدها بوضوح ابلسياسية التعليمية، واخلطط الدراسية، واملناهج 

 والربامج املختلفة.
أم تقوميًا هنائياً  (Formative)سواء أكان تقوميًا مستمرًا تكوينيًا  -ومن هنا، فإن التقومي        

(Summative)-  لتحقيق اجلودة يف التعليم، بوجود معايري أو مواصفات ملدخالت العملية شرط رئيس
التعليمية وعملياهتا ونواجتها، والتقومي املستمر هلا؛ للتحقق من أهنا تسري على وفق املواصفات املطلوبة، 

 (.2007التقومي حاجتنا إىل ذلك)الشامسي،  وأن العملية توجه الوجهة الصحيحة إذا أظهر

د التقومي أحد أهم العناصر املطلوبة لضمان اجلودة يف التعليم، فضمان اجلودة، وحتسني ويع       
مستوايت تعّلم الطالب، ال ميكن حتقيقه إال بعملية إصالح شاملة للتقومي، تتناول فلسفته وأغراضه 

 عناصر العملية التعليمية األخرى.وأساليبه وتقنياته، ومدى تكامله مع 
ة التكنولوجية اليت اقتحمت مجيع اجملاالت ومنها جمال التعليم، ومع التقدم املذهل ويف ظل الثور       

املتالحق يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وما صاحبها من تطور يف جمال التعليم، وظهور 
كل أساسي على تطبيقات تلك التكنولوجيا، كان ال أساليب حديثة يف عملية التعلم اليت تعتمد بش

انعكاس ذلك على التقومي كمكّون من مكوانت منظومة التعليم، ومن مث ظهر العديد من  بد من
التوجهات املتعددة احلديثة يف فلسفة وأهداف عملية التقومي، وأساليب ووسائل أدوات التقومي 

 (.2009)الزبيدي، 
إىل عملية التقومي، ا هي عليه من غري إخضاعها هج اللغة اإلجنليزية على موعليه، فإن إبقاء من      

يف ضوء ما يشهده العامل من تغريات وتطورات هائلة يف جماالت املعرفة عامة، سيؤدي إىل تعويق 
العملية التعليمية يف العراق وختلفها، لذا ال بّد من تقومي منهاج اللغة اإلجنليزية يف ضوء التكنولوجيا 

 طموحاهتم وتطلعاهتم. حلديثة، لكي جيد فيها الطلبة ما يرضي رغباهتم، وحيققا
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وظهر االهتمام بضمان اجلودة ابملؤسسات التعليمية؛ وذلك ابلنظر إىل التعليم بوصفه سلعة       
كبقية السلع إذ ال بد له أن ينافس، وأن يسعى إلرضاء مستهلكي تلك السلعة من الطالب واجملتمع 

وأولياء فالطالب يرغبون يف احلصول على أفضل مستوى تعليمي يؤهلهم للتميز واإلبداع، والدولة، 
األمور يتطلعون ألفضل تعليم ألبنائهم، أما الدولة فرتنو إىل خمرجات تعليمية متميزة متكنها من حتقيق 

 (.2011أهداف خططها التنموية )الزيدي،
ا للجودة الشاملة، مثل: "معايري ابلدريج يف أمريكوعليه، ظهرت املعايري والنماذج العاملّية      

Baldrige Criteriaزة دمينج ىف الياابن ،  وجائDeming Awards ،وظهرت مراكز التميز واجلودة ،
 ISO، واملواصفات الدولية للجودة الشاملة Accreditationومؤسسات االعتماد األكادميي واملهين 

ن النماذج التطبيقية للجودة ة على اجلودة الشاملة، وظهر الكثري مبتقسيماهتا املختلفة، وأنظمة الرقاب
 مؤسسات التعليم قبل اجلامعي والعايل ىف الكثري من الدول الغربية". )حممد، الشاملة ىف

 (.14،ص2005
يف جمال  Total Qualityوإىل جانب هذه املعايري فقد "شاع استخدام مفهوم اجلودة الشاملة     

سسات د أن شاع استخدامه كفلسفة إدارية يف املصانع واملؤ ينيات القرن العشرين، بعالتعليم يف تسع
اإلنتاجية منذ مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي، وبعد أن ثبت جدوى اقتصادية عالية عند تطبيقه 

ل يف املصانع واملؤسسات السلعية واخلدمية، وقد ساعد على ظهور هذا املفهوم، التطور املعريف اهلائ
ة يف اجملال الصناعي،  الذي شهده العامل يف النصف الثاين من القرن العشرين، والثورة التكنولوجي

وتكنولوجيا االتصال؛ مما أدى لظهور اجتاهات حديثة يف الرتبية والتعليم، كان أحدثها الدعوة إىل تبين 
عملية إنتاجية تتعامل مع ثقافة اجلودة الشاملة يف التعليم، على اعتبار أن التعليم حبد ذاته هو 

تكون املنتجات يف املؤسسات اإلنتاجية  اإلنسان، ويشكل عنصرًا رئيسًا فيها،  وكما جيب أن
الصناعية أو اخلدمة متميزة، جيب أن يكون خريج املؤسسة التعليمية مميزاً، وأن تكون اخلدمات اليت 

 (.19،  ص2008تقدم للمتعلمني واجملتمع مميزه" )عطية،
رين أن يركز ومن خالل ما سبق ميكن القول أبنه ينبغي على التعليم يف القرن احلادي والعش      

بشكل أكرب على املسائل املعرفية وغري املعرفية، مبا يف ذلك تشجيع املبادرة الشخصية واملهارات 
تماعي ال احلياتية والكفاءات االجتماعية، حبيث تكون املدرسة بيئة يتم فيها تطوير رأس املال االج
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اليت متكنهم من املشاركة رأس املال الفكري فقط، ويسهم يف إكساب الشباب املهارات والقدرات 
اجملتمعية ومواصلة تعلمهم مدى احلياة، والوصول إىل األدوات التكنولوجية وشبكات تقاسم املعرفة 

 ميكن حتقيق ذلك بدون وتبادهلا، هلذا ال بد من إعادة تعريف التعليم الثانوي وجتديده وحتسينه، وال
 جتديد وتطوير املناهج.

( "أن حركة السعي حنو اجلودة الشاملة يف التعليم ال بد أن متتد 471،ص2004ويرى طعيمه )      
لتشمل خمتلف جوانب العملية التعليمية بدءاً من اإلدارات التعليمية إىل اإلدارات املدرسية، إىل إعداد 

 مي وغريها".وضع املناهج إىل أتليف الكتب، إىل وسائل التقو املعلمني، إىل تدريبهم، إىل 

(" إنه يف ضوء تبين النظام التعليمي لفلسفة اجلودة الشاملة، فال 424،ص2008وترى ايسني )      
بد لتحقيق مراده أن يعتمد على معايري وحمكات تشتمل على املواصفات والشروط اليت جيب أن 

ملنطلقات اليت تُبىن يف ملا لتلك املعايري من أمهية كربى؛ فهي توضح ا يضمنها الكتاب املدرسي، نظراً 
ضوئها املناهج، ومتكن العاملني يف التعليم من إعادة النظر يف املناهج احلالية، والعمل على تطويرها،  
كما تعد تلك املعايري مؤشرات جلودة املناهج الدراسية، ولذلك ينبغي حتديدها ملسايرة متطلبات 

 والتقدم العلمي والتكنولوجي". العصر
( "أن تصميم الكتاب ال بد أن يُبىن على معايري حملية وعاملية، 256،ص2009اوي )ويؤكد بب      

حبيث إن ما يوضع فيه من نتاجات وحمتوى، واسرتاتيجيات تدريسية، وأنشطة ومصادر تعلم وأساليب 
 حتياجات احلياتية واجملتمعية والعاملية؛ وذلكتقوميية، ترتبط بفكر بنائي وفقًا للمرحلة العمرية ولال

 إلعداد جيل قادر على التعاطي مع مستجدات العصر احلديثة وتطوراته العلمية والتكنولوجية".
من هنا، أتيت أمهية املنهاج اليت جتعلنا نعتين إبعداده وإخراجه وفق معايري ومواصفات علمية       

املدرسي من  تعليمية وتطويرها، اليت تكشف ما يتضمنه الكتابتربوية، جيري هبا حتسني العملية ال
نقاط قوة وضعف، ومن مث تساعدان على مراجعته والتدقيق فيه من وقت آلخر، وفق متطلبات اجملتمع 

 الذي نعيش فيه.
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 املطلب األول : مفهوم التقومي
ملختلفة ويف جمال العملية يشكل التقومي إحدى العمليات احليوية والضرورية يف جماالت احلياة ا     

ة من مراجعة ومتابعة وتعديل للمسارات للوصول إىل الرتبوية خاصة، نظرًا ملا ينتج عن تلك العملي
نشطة اإلنسانية أفضل القرارات. وعملية التقومي قدمية قدم اإلنسان نفسه، وهي مسايرة جلميع األ

صدار األحكام على قيمة األشياء، واملواقف املختلفة، فلقد استخدم اإلنسان التقومي منذ القدم يف إ
 اته.املختلفة من أجل حتسني منط حي

وحيتل التقومي الرتبوي مكانة ابرزة جديرة ابلدراسة والبحث والتحليل، فمن خالل التقومي الرتبوي      
واملعوقات ونقاط الضعف، اليت حتول دون حتقيق التقدم حنو أهداف العملية يتم حتديد الصعوابت 

وة تطويرية أو حتسينية الرتبوية هبدف حتسني وتطوير تلك العملية، فهو ميثل قاعدة أساسية ألي خط
 لواقع العملية الرتبوية.

الطالبات، فاهلدف الرئيس للتقومي هو ضمان اجلودة، ذلك ألن الغرض هو إكساب الطالب و      
واالجتاهات، اليت سبق حتديدها  وبقية قطاعات اجملتمع، العلوم واملعارف واملهارات والسلوكيات

ط الدراسية، واملناهج والربامج املختلفة، ولذلك فإن بوضوح من خالل السياسة التعليمية، واخلط
دنية املعارف واملهارات التقومي يركز على جودة النتائج النهائية، هل اكتسب طلبة مادة الرتبية الب

ات اإلجيابية اليت تؤهلهم ألن يكونوا أعضاء األساسية؟ وهل اكتسب الطالب السلوكيات واالجتاه
 (.2009كل فاعل)الزبيدي، صاحلني يهمون يف جمتمعهم بش

أم تقوميًا هنائياً  (Formative)سواء أكان تقوميًا مستمرًا تكوينيًا  –ومن هنا، فإن التقومي       
(Summative)-  مواصفات ملدخالت شرط رئيس لتحقيق اجلودة يف التعليم، وذلك بوجود معايري أو

ومي املستمر هلا، للتأكد من أهنا تسري وفق املواصفات العملية التعليمية وإجراءهتا ونواجتها، التق
 (.2007ي، املطلوبة، وأن العملية توجه الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقومي حاجتا إىل ذلك)الشامس

 التعليم، فضمان اجلودة، وحتسني ويعد التقومي أحد أهم العناصر املطلوبة لضمان اجلودة يف      
ن حتقيقه إال بعملية إصالح شاملة للتقومي، تتناول فلسفته وأغراضه مستوايت تعلم الطالب ال ميك

 وأساليبه وتقنياته، ومدى تكامله مع عناصر العملية التعليمية األخرى.
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واألعمال  التقومي أبنه "إصدار حكم لغرض ما على قيمة األفكار ( Bloom)د عرف بلوم ف
 ( . 65، 1988 ،نواحللول والطرق واملوارد".) الدليم وآخرو 

ويعد موضوع القياس والتقومي يف الرتبية مرتبطان معًا على وجه اخلصوص، ومها حبّق حجر الزاوية      
، وبدون توافر أدوات القياس والتقومي املناسبة لكل فئة، فإنه يصعب يف التعرف على مستوايت الطلبة

ويشري إىل كمية ما  وضع وتصميم الربامج الرتبوية املناسبة، فالقياس سابق للتقومي وأساس له، علينا
يوجد يف الشيء من اخلاصية املقيسة وفق مقاييس مدرجة ذات قيمة رقمية متفق عليها، أما التقييم 

 إصدار احلكم على قيمة األشياء، أي تقدير مدى العالقة بني مستوى التحصيل فيقتصر على
م قيمة على نتيجة القياس واألهداف مبعىن تقدير الشيء استناًدا إىل معيار معني، وتعين إصدار أحكا

 (.2003وفقا معيار موضوع سلفاً )عالم، 
يف صورة كمية ابستخدام االختبارات وميكن اخلروج خبالصه مفادها، أن القياس وضع الظواهر        

تقدير قيمة األشياء وإصدار احلكم عليه "تشخيص"، والتقومي  واملقاييس النفسية والرتبوية والتقييم
 (.2003لضعف أو احلفاظ على نقاط القوة وتدعيمها" عالج" )كوافحة، إصالح مواطن ا

ومعلومات عن ظاهرة أو إذن، فالتقومي هو عملية مجع وتصنيف وحتليل، وتفسري بياانت 
يمة الظاهرة للمساعدة يف اختاذ قرار موقف أو أسلوب، بقصد استخدامها يف إصدار حكم حول ق

 بشأهنا .
ويعّد التقومي اجلزء املهم من النظام الرتبوي؛ إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع اجلانب التخطيطي       

من له عالقة ابلعملية التعليمية سواء أكان والتنفيذي للمنهج نفسه، وبوجود التقومي يستطيع كل 
، أن يطّلع ويتعرف على املستوى الذي وصل إليه الطالب يف تعليمه، ويف مدّرًسا، أم تلميذاً، أم مدرابً 

دى حتقيقه ألهدافه، وميكن ابلتقومي أيًضا معرفة مدى فاعلية أساليب وطرق التدريس املناسبة، م
دور ومعرفة املدرس أو املدرب، ومدى جناحه ابلتدريس أو التدريب،  وأثرها يف املتعلم كما أهنا تبني

والطريقة وأساليب ادرًا على تقدمي النتيجة املناسبة اليت من شأهنا تعديل وتطوير األهداف، فيكون ق
 التدريب وحىت احملتوى، وكل ذلك وفقاً للظروف واألهداف املعروفة.
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ن صحة أبعاد قرار معني أو التحقيق متقومي "عملية ( إىل أن ال46،ص2006ويشري رضوان)        
انتقاء أفضلها وأكثرها  وحتليل وتفسري بياانت بغرض احلكم على قرارات أو  انتقاء معلومات وجتميع،

 مناسبة للموقف". 
فالتقومي ال يهدف إىل حتديد درجة معينة للطالب؛ ألن هذا مضمون القياس يف اختاذ قرار يف       

 (2003،ري وصالحيتها ووسائل تطبيقها. فالتقومي يعمل على تفسري النتائج.)رضوانضوء املعاي
ويعد تقومي املنهاج من أهم جوانب أي نظام تربوي أو تعليمي، وعليه يتوقف اجلانب األكرب من       

املصدر األول لتعلم  نهم جتعلخاصة يف نظم التعليم اليت  جناح عملييت التعليم والتعلم أو فشلهما،
على مدى جودة املنهاج هـ( يعين: إصدار احلكم 1424طالهبا، فتقومي املنهاج كما يشري )الغامدي،

قومي يف حتديد جوانب التميز الذي ميثل الوثيقة اإلجرائية حملتوى املنهج، إضافة إىل دور عملية الت
 عزيز أو العالج.ونواحي الضعف هبدف الت

 املنهجوبناء على ذلك، فإن مدى حتقق أهداف النظام الرتبوي مرهون مبدى جودة وفاعلية        
نب الرتبوية املستهدفة سواء كانت هذه اجلوانب تربوية أو علمية ا، أو مراعاته للجوااملستخدم يف تناوهل

 أو فنية. 
العملية اليت يقوم هبا الفرد أو  ومي هومن كل هذه التعاريف أبن حتديد معىن التق ويستخلص

 اجلماعة ملعرفة ما يتضمنه أي عمل من األعمال من نقاط القوة والضعف ومن عوامل النجاح أو
 الفشل يف حتقيق غاايته املنشودة منه وذلك ابستعمال كل أنواع القياس على أحسن وجه ممكن.
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 املطلب الثاين: وظائف التقومي 
 تعددة يف احلياة التعليمية، ومن هذه الوظائف:يؤدي التقومي وظائف م

 (2003(، ) رضوان، 2007) الشامسي، 
من مراعاهتا خلصائص الفرد املتعلم وطبيعته احلكم على قيمة األهداف التعليمية، والتأكد  -

 سفة اجملتمع وحاجاته وطبيعة املادة الدراسية.وفل
تطبيق املنهج، وتعرف كفاية اإلمكاانت البشرية يساعد التقومي يف التعرف على مدى جودة  -

 واملادية لتطبيق املنهج، والتعرف على الفروق الفردية بني املتعلمني.
زمة إلجراء عملية تطوير املنهج على أسس سليمة لومات واألحكام الاليوفر التقومي املع -

 اختاذ القرارات املتعلقة بتقوميها.ومنطقية، مما يسهم يف زايدة فاعلية املناهج الدراسية، والقدرة على 
ومن أهم الوظائف اليت يؤمل حتقيقها يف ضوء تقييم التعلم املنهجي للطلبة، قد تكون كما  

 ( 2009 ،يلي:) حسان
 التعرف على مدى ما حتقق من أهداف املنهج وما مل يتحقق.  -
 تعلمهم.التعرف على مواطن الصعوبة املنهجية، اليت واجهت التالميذ خالل   -
التعرف على مدى مالئمة املعارف والقدرات املنهجية ملستوى التالميذ اإلدراكي،   -

 وحاجاهتم اإلدراكية.
 املنهجية. ملعلومات واألنشطة لألهدافالتعرف على مدى متثيل ا  -
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 املطلب الثالث : أنواع التقومي وجماالته
 (2003 ،) رضوان(،  2001للتقومي عدة أنواع، نذكر منها: ) أبو عالم، 

 التقومي الذايت: -أواًل:
يف حياتنا اليومية كثريًا ما جند أن االنسان ال ميلك معلومات كافية عن التقومي، ويقوم تبًعا 

لك إبعطائه قيمة ما ملا يدركه وحيسه. إال أن هذا التقومي يغلب عليه طابع التمركز حول  الذات؛ لذ
ها بذاته. إذ تعتمد على معايري ذاتية ذات مسات متعددة منها ي مبعىن أن أحكامه تكون بقدر ارتباطأ

كانة االجتماعية املنفعة الشخصية، والعالقات الطيبة، والشعور بتهديد الذات، واإلحساس بقصور امل
 وأن أحكامه سريعة القرار.،واحلسد...اخل

لميذ لنفسه أسلواًب من ويف اجملال الرتبوي املدرسي، فقد يكون تقومي املدرس لنفسه أو الت       
أساليب التقومي الذايت، وهو نفسه الذي تدعو إليه الرتبية احلديثة يف كل مراحل التعليم، ملا له من 

 ا:ميزات عّدة أبرزه
مسؤولية العمل حنو  الطالباليت تقضى أبن يتحمل  لدى الطالب القيم الدميقراطية تنمية -أ

 أهداف يفهموهنا ويعتربوهنا جديرة ابهتمامهم.
وسيلة يكتشف الفرد هبا أخطاءه ونقاط ضعفه، وهذا يؤدى بدوره إىل تعديل يف سلوكه وإىل  - ب

 سريه يف االجتاه الصحيح.
وليس قد أدرك أن لكل فرد أخطاءه، ته خبرب اء اآلخرين ألنه ر تساحًما حنو أخطجيعل الفرد أكث - ج

 التهكم.ب أو م هذه األخطاء للتشهري أو التأنيمن احلكمة استخدا
يعّود الفرد على تفهم دوافع سلوكه، ويساعده على حتسني جوانب ضعفه مما يولد الشعور  -د 

 ابلطمأنينة والثقة ابلنفس.
 الذايت، تساعد على تقومي الفرد ومن ذلك:وعة يف التقومي وهناك وسائل متن

 الذي قام به. سجل فيه أوجه النشاطيعينات من عمله احتفاظه ب -أ 
 مقارنة جمهوده احلايل مبجهوده السابق. -ب 
 تسجيل النتائج اليت أمكنه الوصول إليها، والضعف الذي أمكنه التغلب عليه.-ج 
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 تقومي التالميذ لنفسه:  اجملال الرتبوي ومن أنواع التقومي الذايت يف
على ذلك بكتابة تقارير عن نفسه، وعن الغرض من نشاطه واخلطة  ونستطيع أن نعود التلميذ     

، ة واملشكالت اليت اعرتضته، والنواحي اليت استفاد منهاصحياته اخلا اليت يسري عليها يف دراسته وىف
 .والدراسة اليت قام هبا

 
 مي التكويين.اثنياً: التقو 

يستخدم التقومي التكويين خالل تقدمي الوحدة الدراسية كجزء مكمل لعملية التعليم والتعلم،        
ومن املعتقد أن هذا النمط من التقومي خيصص له وقٌت خارج الوقت املخصص للدروس، ولكن املّتبع 

لى املوضوعات من التدريب ع هو استخدام هذا النمط التقوميي خالل العملية التعليمية ذاهتا كجزء
 الدراسية املختلفة، وليس كجزء منفصل عنها.

وتكمن قوة التقومي التكويين مبد القائمني به ملعلومات التغذية الراجعة، اليت تلعب دورًا رئيسيًّا        
م والربامج ابلنسبة للتعلم، ولعل أهم ما مييز التقومي التكويين أنه يعمل دائًما يف ظل مبدأ مالئمة النظ

اجات الناس، بداًل من مالئمة الناس حلاجات النظم والربامج؛ فهو يعمل دائًما على توفري البياانت حل
اليت تفيد يف جعل العمليات املختلفة أكثر كفاءة أي أنه يهتم ابلعمل على توفري الوسائل والطرق 

 ئج.ية على النتاالالزمة لتحسني العمليات، أكثر من اهتمامه إبصدار أحكامه التقومي
 اثلثاً: التقومي املوضوعي

حىت يكون املدرس منصفًا يف أحكامه وقراراته، البد أن يعتمد على بياانت حيصل عليها من 
جراء استخدامه للعديد من املقاييس املقننة، ذات املواصفات املتعارف عليها علميًا وتقنياً، ومبا أن 

أو شخص أو موضوع، فإنه من املفضل قيمة مثل شيء هذه العملية ال تتعدى إصدار أحكام على 
أن يتم ذلك بصورة أحكام موضوعية من خالل استخدام املعايري أو املستوايت أو احملطات لتقدير 

 (2005تلك القيمة.)اخلوايل والشافعي، 
 ومن جماالت التقومي:

 تتنوع جماالت التقومي يف العملية التعليمية، ومن أمهها: 
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 ب (.ملتعلم )الطالأوال: تقومي ا
 اثنًيا: تقومي املعلم . 

 اثلثا : تقومي املنهج )الكتاب (. 
 رابًعا: تقومي البيئة التعليمية. 

 (2008خامًسا: تقومي اهليئات اإلدارية والفنية ابملؤسسات التعليمية. )صربي، الرافعي،
عن جماالت  اب عند الكالمومن خالل قراءيت يف كتب التقومي الرتبوي، أجد أن الكثري من الكتَ      

التقومي، يذكر تقومي املعلم، وتقومي املتعلم، وهذا فيه عدم دقة، فالصحيح أن يُقال تقومي التعليم )أي 
تقومي أداء املعلم يف تقدمي احملتوى، وحتفيز املتعلمني للتعلم(، وتقومي التعلم )تقوم نواتج هذا التعلم، 

 ودور املتعلم يف التحصيل(. 
على املنهاج من حيث مناسبته للتعلم والتعليم إال من خالل الطالب واملعلم؛ حلكم  ميكن اوال      

فقد يكون الكتاب يف ذاته ذو قيمة عالية، لكنه يف الوقت ذاته قد ال يتناسب مع مستوى الطالب، 
ه أو قد ال يستطيع املعلم التعامل معه، لذا كان من الضروري عدم احلكم على أي كتاب مبناسبت

عليمي مبجرد تقوميه فقط، بل ال بد من تقومي تعليم املعلم هلذا الكتاب، وتقومي تعلم للميدان الت
 الطالب له.
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 املبحث الثاين
 املنهجماهية 

 املطلب األول: مفهوم املنهج. 
نهج، تتواتر يف الدراسات اإلنسانّية بعاّمة، ويف األدب الرتبوّي على وجه اخلصوص كلمة م      

يوانن هم أّول وخيتلف معىن هذه الكلمة حبسب السياق الذي ترِد فيه، وأمجع كثري من الباحثني أّن ال
الفرد، أو النهج  من استخدم هذه الكلمة، فهي تعين أبصل وضعها اإلغريقّي: "الطريقة اليت يّتخذها

Course ستهدف الشفاء من مرضه الذي جيريه ليسرع به إىل حتقيق هدف معنّي، فاملريض مثاًل حني ي
بعض املطعومات، وخيضع للحقن بدواء يصفه الطبيب، يشرب الدواء بنظام معنّي، وميتنع عن أكل 

 ( 237ص ، 1977وكّل ذلك معناه منهج هذا املريض يف الوصول إىل الشفاء ") قورة،

"  Currere يف اللغات األجنبّية احلديثة إىل الكلمة الالتينّية Curriculumوتعود كلمة منهج 
وتعين ) حلبة السباق ( اليت يتنافس فيها املتنافسون للوصول إىل نقطة الفوز، فإذا ما نظران إىل منهج 

ف وحدة كبرية، هتدف إىل نقل أي مؤّسسة تعليمّية جنده عبارة عن جمموعة من اخلطط والنظم اليت تؤلّ 
واملهارات، اليت تفيده يف حياته يف  التلميذ من حمطّة إىل أخرى عرب سلسلة من اإلرشادات واملعارف

يذ يتنافسون من أجل النجاح والتفّوق يف املواّد املستقبل، ويف داخل املؤّسسة التعليمّية جند التالم
 (Bancroft , 1966,p92الدراسّية. )

ر مفهوم املنهج يف قواميس اللغة األجنبّية بشكل مستمّر، فقد كانت كلمة منهج "وقد تطوّ 
Curriculum  تعين املنهج اخلاّص ابجلامعة، وهبذا املعىن وردت هذه الكلمة ألّول مرّة يف قاموس

يف قاموس ) ابنكروفت (  Curriculumوردت كلمة  1966، ويف عام 1856)وبسرت( طبعة عام 
 ( 32، ص1988مبعىن " سلسلة منّظمة من الدروس أعّدت للدراسة". )هوانة، 

،  1973عام   Goodجلود  Dictionary of Educationقاموس الرتبية   "أّما يف الطبعة الثالثة من      
 (11، ص1991.)عمرية،Curriculumفقد وردت لكلمة املنهج 

 ثالثة تعريفات هي:
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جمموعة من املقّررات، أو املواّد الدراسّية اليت تلزم للتخرّج، أو احلصول على درجة علمّية  -1"
 مثل منهج املواّد االجتماعّية، أو منهج الرايضّيات. يف ميدان رئيسي من ميادين الدراسة،

خطّة عاّمة شاملة للمواد اليت ينبغي أن يدرسها التلميذ يف املدرسة؛ ليحصل على درجة  -2
 لمّية ) شهادة ( تؤّهله للعمل مبهنة أو حرفة.ع

 جمموعة من املقّررات واخلربات اليت يكتسبها التلميذ يف املدرسة أو الكلّية ". -3
 بعض التعريفات اخلاصة مبفهوم املنهج نوجزها فيما يلي: ويوجد    

درسة لتحقيق يرى "اتيلور" أن املنهج هو مجيع اخلربات التعليمية املخططة واملوجهة من امل
 األهداف التعليمية.

)  "يلور" و "لويس" فيعرفا املنهج أبنه خطة لتحقيق جمموعة من الفرص التعليمية.اتأيضا "
 ( 11، ص1991عمرية،

 

 املطلب الثاين : املفهوم التقليدي  للمنهج 
تتأثر املناهج الرتبويّة يف أّي مكان وزمان ابلفلسفة السائدة يف اجملتمع، وهي اليت حتّدد معىن      

املنهج ومفهومه، فقد كانت الفلسفة اإلغريقّية توّجه الرتبية إىل وضع مناهج ُتسهم يف إعداد الطفل 
عرّب عن حقائق مطلقة ال ت -أي األهداف الرتبويّة –يق أهداف تتسم ابلثبات؛ إلهنا للمستقبل لتحق

ميكن مناقشتها، فاملناهج عندهم تغاير طبيعة الطفل، وتؤّكد أمهية العلوم والفنون، وما على الطفل 
بغض النظر عن درجة صعوبتها أو مدى مالءمتها ميول  -ولو ابستخدام الشّدة  –سوى تعّلمها 

لذاهتا،وألهنا الطريق الوحيد لتحقيق ل واهتماماته؛ ألّن هذه العلوم والفنون تستحّق أن تعّلم الطف
األهداف الرتبويّة الساعية إىل الوصول ابلطفل إىل إدراك احلقيقة املطلقة أو تغذية عقله، أو مساعدته 

 على السمو بنفسه.
ساب، واهلندسة، والفلك، لقد مثّلت الفنون السبعة )النحو، والبالغة، واملنطق، واحل

قّي، مّث أضيفت هلذه الفنون مع الزمن علوم أخرى كـ : )التاريخ، واملوسيقى( حمتوى املنهج اإلغري
واجلغرافيا، والعلوم، والرسم، واألشغال(."وقد ظّلت هذه الفلسفة سائدة يف األوساط الرتبويّة ملّدة 

ظّل هذه الفلسفة هو: "جمموعة املواّد الدراسّية  طويلة طالت بداايت القرن العشرين، فكان املنهج يف
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Subjects or Subject- Matter   اليت يتوىّل املتخّصصون إعدادها أو أتليفها، ويقوم املعّلمون بتنفيذها أو
 ( 19، ص1996تدريسها، ويعمل الطاّلب على تعّلمها أو دراستها ".")سرحان، 

 Content of the كروا أّن املنهج هو حمتوى املقّرر الدراسيّ ونظر إليه بعضهم نظرة مشاهبة، فقد ذ       

Subject-Matter ) وبذلك نرى أّن املنهج مبفهومه التقليدّي يتضمن املقّررات الدراسّية )أو حمتواها ،
وكّلف املعّلمون  –انطالقاً من قناعتهم بضرورهتا لتحقيق األهداف الرتبويّة  –اليت أعّدها املتخّصصون 

وإدراك حقائقها، دون أدىن اعتبار أبّي أسلوب يرونه مناسباً، وطلب إىل التلميذ استظهارها  تدريسها
 الستعداداته وميوله.

وبذلك نستطيع أن نقول: أّن املنهج مبفهومه التقليدّي اقتصر على املقّررات الدراسّية، واملعارف      
 آليت املنهج مبفهومه التقليدّي الضّيق:واملعلومات اليت تتضّمنها تلك املقّررات، ويوّضح الشكل ا

 ( 1شكل رقم )
 املنهج مبفهومه التقليديّ  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 املقّرر الدراسيّ 

 املنهج
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 املطلب الثالث: إعداد املنهج التقليدي . 
 تتّم عملّية إعداد املنهج التقليدّي وفق اخلطوات اآلتية:

 يقوم املتخّصصون بتحديد املعلومات الالزمة لكّل ماّدة دراسّية. -1" 
 مرحلة منها.توزّع معلومات كّل ماّدة على املراحل الدراسّية، وعلى كّل صّف يف كّل  -2
 جتمع معلومات كّل ماّدة يف كّل صّف ضمن كتاب مستقّل، هو الكتاب املدرسّي. -3
توزّع موضوعات كّل ماّدة يف كّل كتاب على أشهر العام الدراسّي، وعلى أسابيع كّل  -4

 شهر.
 لى تدريس كّل موضوع، يف كّل ماّدة دراسّية.الوسائل املساعدة عحتّدد الطرائق و  -5
 حتّدد أساليب تقومي كّل ماّدة دراسّية يف كّل صّف. -6

 املطلب الرابع: املنهج مبفهومه الواسع ) احلديث(
كل دراسة أو خربة يكتسبها أو يقوم هبا املتعلم، حتت   على انهيعرف املنهج مبفهومه احلديث 

  ا.أو يف خارجه الغرفة الصفيةداخل علم إما امل توجيه واشراف

لذلك ظهرت عدة عوامل لظهور املنهج احلديث ، مفهوم املنهج )القدمي(لقد انتقد الكثري 
والثورة الصناعية ومصاحبها من ثورات اجتماعية وتقدم  منها ظهور العلوم احلديثة واملنهج العلمي
نفس وآاثرها الواضحة اليت أدت إىل تغري النظرة إىل طبيعة الدراسات والبحوث يف جمال الرتبية وعلم ال

 املنهج احلديث مفهوم واسع، ويعين أبنه مجيع اخلربات الرتبوية واملعرفة واملتعلم. وبذلك مشلأجملتمع 
على النحو  ادائهم تطويروخارجها بقصد  املؤسسة التعليميةلطالهبا داخل  اهليئة التعليميةاليت هتيؤها 
 سلوكهم طبقا لألهداف الرتبوية. مجيع النواحي وتعديل الشامل يف

"رأينا أّن املناهج يف ظّل املدرسة التقليديّة رّكزت على املاّدة التعليمّية، وأمهلت املتعّلم، ومل تعر ابالً     
قل قيم املرغوب فيها، وصمليوله ورغباته وغرائزه واهتماماته، كما أهنا مل تفسح اجملال أمامه الكتساب ال

اليت حيتاج إليها لتلبية احتياجاته، وحّل مشكالته، ومل تعمل على تفتيق مواهبه املختلفة  املهارات
واملتنوعة، ومل تراِع طاقاته الكامنة ورعايتها يف خمتلف اجلوانب، وال سّيما الفنّية منها، والرايضّية، 
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مضيعة ها نوعًا من الفوضى و نشطة املدرسّية، وعدّ واألدبّية؛ وذلك من خالل وقوفها يف وجه األ
 (.279، ص  1989الوقت. أو أهنا اثنويّة يف أحسن األحوال". ) اجملمع، 

لقد حدث التطّور الرتبوّي بفعل األفكار التجديديّة اليت طرحها الرتبويّون املتنّورون، فقد اندى )      
عّلم؛  فهي اليت يعة، وعّدها أفضل من م( "بضرورة تفاعل الطفل مع الطب154ص ،1988روسو،
 املعرفة، وهي اليت جتعله قادرًا على استخدام عقله ملواجهة مشكالته وحّلها". تكسبه
( قد أشار يف كتابه ] املدرسة واجملتمع[ إىل سلبّيات احلياة 1995"أّما املريّب ) جون ديوّي،      

م املاّدة يف مركز معلّ كالًّ من ضعت  ديّة ، وخّلصها أبنه و املدرسّية يف ظّل املنهج القدمي والرتبية التقلي
هامش العملّية الرتبويّة إىل مركزها،  "     لقد نقلت الرتبية احلديثة الطفل من.جاذبّية العملّية الرتبويّة 

رة فأحدثت بذلك ثورة تربويّة أّدت إىل تطوير العملّية الرتبويّة برّمتها، متامًا كما أحدث كوبرنيكوس ثو 
 الشمس، أسهب يف ذلك يف وصف واقع املدرسة القدمية اجلاذبّية من األرض إىلعلمّية بنقله مركز 

 قائاًل: 
وتوالت الدعوات من قبل العلماء واملفكرين إلعادة النظر يف املناهج الدراسية والرتبوية، من أجل       

الرتبويّة ومبا يتناسب واألهداف حتويل املدرسة إىل صورة مصغرة من اجملتمع مع شيء من التهذيب، 
كي ميارس التالميذ حياهتم الفعلية والطبيعّية فيها، ويستنبطون احلقائق، ويتوّصلون إىل املوضوعة؛ ل

التعميمات أبنفسهم، ويكتسبون القيم واالجّتاهات واملهارات بتفاعلهم مع البيئة املدرسّية والبيئة 
 لوحيدين. أن يكوان املصدرين ان من مصادر التعّلم، الاحمللّية، وليصبح الكتاب واملّعلم مصدري

وقد وردت يف كتب املناهج تعريفات عديدة للمنهج مبفهومه احلديث، وجاءت هذه التعريفات      
متقاربة إىل حّد بعيد، بل نستطيع القول أبن بعضها كان متطابقاً، فهو "جمموعة اخلربات الرتبويّة، 

، وهتيّئها لتالميذها؛ ليقوموا بتعّلمها اليت ختّططها املدرسة والرايضّية، والفنّـّيةواالجتماعّية، والثقافّية، 
داخل املدرسة أو خارجها هبدف إكساهبم أمناطًا من السلوك أو تعديل أو تغيري أمناط أخرى من 

م تلك السلوك حنو االجّتاه املرغوب فيه، ومن خالل ممارستهم جلميع األنشطة الالزمة، واملصاحبة لتعلّ 
 (11، ص1976)قالدة،  عدهم يف إمتام منّوهم"اخلربات مبا يسا
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( أبنه"كّل اخلربات، أو األنشطة، أو املمارسات املخططة 11، ص1990وعرّفه احلسن وفايد )      
واهلادفة اليت توفرها املدرسة ملساعدة املتعّلمني على حتقيق النتائج التعليمّية املنشودة أبفضل ما 

 ها". خل قاعة الدرس أو خارجاهتم، سواء كان ذلك داتستطيعه قدر 
( أبّن املنهج هو "جمموعة من اخلربات واألنشطة اليت تقّدمها 20، ص2005وذكر جعفر)     

املدرسة للتالميذ داخلها وخارجها، بقصد مساعدهتم على النمو الشامل املتكامل، الذي يؤّدي إىل 
ا يواجههم تكرون حلواًل مناسبة ملوجمتمعهم، وجيعلهم يب تعديل سلوكهم، ويضمن تفاعلهم مع بيئتهم

 من مشكالت".
لقد أصبحت املدرسة حياة قائمة بذاهتا يف جّدها ولعبها وتفاعالهتا، وعاش املتعّلم طفولته من     

 أجل مستقبله، وأصبحت الوظيفة التقليديّة للمدرسة تتضمن إعداًدا للحياة متخّلفة وقاصرة.
املدرسّي ينسجم والتوّجهات  من مفهوم جديد للمنهج لك، كان البّد للرتبيةوعلى ضوء ذ     

الرتبويّة احلديثة، ومن هنا كانت والدة املفهوم احلديث الواسع، حيُث إنه يتم تقسيم املفهوم إىل ما 
 يلي:

 األهداف: تشتق من خصائص املتعلم وميوله، وتصاغ على شكل أهداف سلوكية. -1
 وحركًيا. معرفيًّا وانفعاليًّا هتتم ابلنمو املتكامل جماالت التعلم: -2
دور املعرفة: هتدف املعرفة إىل مساعدة املتعلم على التكيف مع البيئة الطبيعية  -3

 واالجتماعية.
حمتوى املنهاج: يتكون املنهاج من اخلربات التعليمية اليت جيب أن يتعلمها الطلبة أو  -4

 األهداف.التالميذ ليبلغوا 
دورًا يف حل املشكالت اليت  التدريس بطريقة غري مباشرةطرق التدريس: تلعب طرق  -5

 يتمكن املتعلم من خالهلا الوصول إىل املعرفة.
 دور املعلم: يرتكز دوره يف مساعدة الطلبة أو التالميذ على اكتشاف املعرفة. -6
 ية.عليه القيام بكافة الواجبات التعليمدور املتعلم: له الدور الرئيسي يف عملية التعلم، ف -7
 مصادر التعلم: وهي متنوعة منها األفالم والكتب ووسائل اإلعالم األخرى. -8
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 الفروق الفردية: هتيئة الظروف املناسبة لتعلم التلميذ حسب قدراته. -9
لتعليمية دور التقومي: يهدف التقومي إىل معرفة فيما إذا كان التالميذ قد بلغوا األهداف ا -10

 يف كافة اجملاالت أم ال.
 عالقة املدرسة: االهتمام الكبري يف عالقة املدرسة مع األسرة والبيئة ابلبيئة واألسرة. -11
طبيعة املنهاج: املقرر الدراسي جزء من املنهاج وفيه مرونة، ميكن تعديله ويهتم بطريقة  -12

 ئم مع املتعلم.تفكري التالميذ واملهارات وتطورها وجعل املنهاج متال
ين هلم التأثري، والذين يتأثرون به يف ختطيط جيب مسامهة مجيع الذختطيط املنهاج:  -13

 (1997،املنهاج.)خطايبة

 املطلب اخلامس: مكو انت املنهج مبفهومه. 
مل يقتصر املنهج مبفهومه )احلديث( على املقّررات الدراسّية فحسب، كما كان املنهج التقليدّي      
يشتمل على مكّوانت لعملّية التعليمّية التعّلمّية، فهو ق، بل اشتمل على كّل ما له عالقة ابالضيّ 

عديدة هي: األهداف، املقّرر، احملتوى، الكتب واملراجع، النشاطات، طرائق التدريس وأساليبه، 
املكّوانت عند حديثنا الوسائل واملواّد التعليمّية، أساليب التقومي، املرافق املدرسّية، وسنتطّرق إىل هذه 

: ) اليافعّي، والشكل اآليت يوّضح مكّوانت املنهج مبفهومه الواسع ) احلديث ( نهج، عن مكّوانت امل
1995) 

 (  2شكل رقم ) 
 يوّضح مكّوانت املنهج

 
 

 

 

              

 

 

 التقويم
 األهداف

 المحتوى
  المنهج

 النشاط



29 

 
 
 
 

 . Systemاملطلب السادس: املنهج بوصفه منظومة أو نظاماً 

رين ( "حيث راسة إالّ يف بداية القرن املاضي )القرن العشمل يعّرف املنهج على أنه علم وجمال للد      
تتابعت النظراّيت واالجتهادات الرتبويّة يف سبيل تطوير املنهج، وإجياد نظام له، ونتيجة لتلك اجلهود 

اضر، ويتمّثل هذا النظام للمنهج الرتبويّة برز لدينا نظام يكاد يكون هو السائد يف جمتمع العصر احل
 (  17، ص1995 عملّيات، وخمرجات، وتغذية راجعة") اليافعّي ،يف مدخالت، و 

وقد انتقل مفهوم النظام من العلوم البيولوجّية اليت اهتّمت جبسم الكائن احلّي، وما يتضّمنه من       
الدورّي، النظام التنّفسّي، النظام  ) النظام اهلضمّي، النظام Systemأجهزة أو أنظمة مفردها نظام  

ة ، "واألساس  يف مصطلح النظام أنه يتكّون من ، النظام العصيّب...إخل( إىل العلوم الرتبويّ اإلخراجيّ 
جمموعة من األجزاء أو املكّوانت اليت ترتبط فيما بينها ارتباطًا عضوايًّ وثيقاً، حبيث يؤثّر كّل منها يف 

 ( 12، ص1996 غريه، ويتأثر به" )سرحان،

ناصر أو املكّوانت املرتابطة هج أنه يتشّكل من جمموعة من العويعين مصلح النظام يف املن     
املتشابكة املتفاعلة فيما بينها ) األهداف، احملتوى، الطرائق، الوسائل، األنشطة، أساليب التقومي 

كون عملية التأثر والتأثري على ضوء ...إخل(، حبيث يؤثّر كل مكّون يف بقّية املكّوانت ويتأثر هبا، فت
 تبادلية. ذلك عملية

إن األخذ ابملدخل املنظومّي يف علم املنهج  ال يقتصر على حتمّية الرتابط والتكامل والتشابك 
بني مكّوانت منظومة املنهج، اليت يشّكل كّل منها نظاًما أصغر ضمن منظومة املنهج، وإمّنا يتجاوز 

نظومات األخرى األكرب ذات التأثر والتأثري بني منظومة املنهج ككّل، واملذلك إىل تبادل العالقة و 
ظام هو مكّون واحد من نظام آخر أكرب  هو الرتبية، والرتبية بدورها مكّون من الصلة، فاملنهج كن

 نظام أكرب هو اجملتمع، وهكذا.

 طرائقال

 الوسائل
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ت األصغر اليت تنضوي يف وبذلك يّتضح أّن املنظومة دائمة التفاعل والتأثر والتأثري بني املنظوما
 ألكرب اليت هي جزء من شبكتها وبنيتها.بنيتها، واملنظومات ا

 نهج من املنظومات األخرى األكرب:ويوّضح الشكل اآليت موقع منظومة امل
 (3شكل رقم )

 ت األكرب داخل الدولة:يوّضح موقع منظومة املنهج من املنظوما
 

 
 
 
 
 

 

 
ا تكمن أمهّيتها يف مدى وال تكمن أمهية املنظومة من املكّوانت والعناصر اليت تتشّكل منها، وإمنّ      

ات ذات معايري حّددت سلفًا يف األهداف اليت تفاعل هذه املكّوانت فيما بينها، للوصول إىل نتاج
مل أقيم إلنتاج ماّدة يتوّخى حتقيقها من تفاعل هذه املكّوانت، ومن هنا ميكن تشبيه املنظومة مبع

عمل ابملواّد واخلامات األولّية إلنتاج هذه املاّدة، معّينة، ذات مواصفات ومعايري حمّددة، مّث زّود هذا امل
ة لتفاعل هذه املواّد، ونتيجة لتفاعل هذه املواّد فيما بينها داخل هذا املعمل، ووّفرت الشروط الالزم

ا كانت املاّدة املنتجة ال تفي ابملواصفات واملعايري احملّددة، كان ال يتّم الوصول إىل اإلنتاج احملّدد، فإذ
النظر ابلشروط اليت حدثت من إعادة النظر هبذه املعايري أو إعادة النظر ابملواّد األولّية، أو إعادة بّد 

ك ميكن يف ظّلها التفاعالت بني املواّد األولّية داخل املعمل، وهذا ما يعرف ابلتغذية الراجعة، وبذل
والصوص، عبد مفيد امحد، )أبو موسى، القول أبّن املنهج كمنظومة يتكّون من املكّوانت اآلتية: 

"املعّلم والتلميذ واألهداف واحملتوى والطرائق والوسائل واألنشطة  ( 78، ص2010السالم مسري، 
اليت وّفرهتا  التفاعالت اليت جتري ضمن الشروط  وأساليب التقومي وتسّمى ) مدخالت املنهج (.

 منظومةالمجتمع

 منظومةالتربية

منظومة

 المنهج



31 

ن معلومات وما يستخدمه من طرائق املدرسة بني تلك املكّوانت، وال سيما بني املعّلم وما لديه م
ره من أنشطة، وما يستخدمه من أساليب تقومي، وبني وأساليب ووسائل وعالقات إنسانّية، وما يوفّ 

ر التعّلم املتوافرة يف املدرسة )  التلميذ، وما يقوم به من نشاط، وتفاعل مع املعّلم وزمالئه، ومع مصاد
م ذايت، عالقات صفّية ومدرسّية وغري ذلك(، وهذا ما كتب، مراجع، نشاط تعّلمّي تعاويّن، وتعلّ 

املعلومات واملهارات واالجّتاهات والقيم اليت اكتسبها التلميذ نتيجة مروره  يسّمى بـ: )العملّيات(.
 ابلتفاعالت السابقة، وهذا ما يسّمى بـ 

 املخرجات (".) 
جّتاهات والقيم وفًقا لألهداف والتأّكد من مدى اكتساب التلميذ املعلومات واملهارات واال     

كما هو مطلوب، مّت تعزيز املدخالت والعمليّات، أّما إذا مل تتحّقق   املوضوعة، فإذا حتّققت األهداف
لّيات، وإعادة النظر فيها، أو يف األهداف كما هو مطلوب، فال بّد من العودة إىل املدخالت أو العم

 الوصول إىل املخرجات ابلشكل املطلوب، وهذا ما بعضها؛ لتعديلها ، وحتسينها من أجل أن يتمّ 
 يسّمى بـ )التغذية الراجعة(

إّن فّعالّية منظومة املنهج تقاس بدرجة التطابق بني خمرجاهتا، واألهداف اليت حّددت سلفاً، واليت      
يستجّد من أجلها، كما تتحّدد من مرونتها، حبيث تستطيع تطوير مكّوانهتا لتواكب ما  بنيت املنظومة

داخلّية من بنية املنهج ذاته، أم  يف خمتلف املؤثّرات اليت تؤثّر يف املنهج، سواء أكانت هذه املؤثّرات
 خارجّية من املنظومات األخرى األكرب. 

إليه نظرة شاملة ال تغفل املؤثّرات الداخلّية  لنظرا نميكويقتضي مفهوم املنهج بوصفه نظامًا       
فإهنا دائمة التغرّي  نفّك تؤثّر يف املنهج، ومكّوانته، وترتك بصماهتا البّينة فيه، وبذلكواخلارجّية اليت ال ت

تغرّي والتطّور؛ التصافها ابحليويّة والدينامّية، فهي انعكاس ملنظومة احلياة ذاهتا، واحلياة منظومة دائمة ال
 والتطّور.                 
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 املطلب السابع: عناصر املنهج.
السلوك املتوقع حدوثه عند املتعلم نتيجة إحتكاكه مبواقف وتتمثل يف األهداف: " -

 (74،ص2005)مفيد، التعلم".
احملتوى: "جمموعة احلقائق واملعايري والقيم الثابتة واملعارف واملهارات واخلربات اإلنسانية  -

ن أجل ة بتغري الزمان واملكان وحاجات الناس اليت حيتك هبا املتعلم ويتفاعل معها ماملتغري 
السالم  حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة".)أبو موسى، مفيد أمحد، والصوص، عبد

 (. 142،ص2010مسري،

تعرف طريقة التدريس إبهنا "أسلوب أو وسيلة أو أداة للتفاعل بني املتعلم  طرائق التدريس :    
رسي أو املنهاج واملدرس، أو هي النهج الذي يسلكه املدرس يف توصيل ما جاء يف الكتاب املد

الدراسي، من معرفة ومعلومات ومهارات ونشاطات للمتعلم؛ حبيث تكفل طريقة التدريس التفاعل 
 (54، ص2005مني بعضهم مع بعض، مث بني املتعلمني وأفراد البيئة احمللية")مفيد،بني املدرس واملتعل

خاصة حاسيت  : "هي أدوات حسية تعتمد على خماطبة حواس املتعلمالوسائل التعليمية  
)أبو موسى، مفيد أمحد، والصوص، ". واملعلومات املراد حتصيلهاالسمع و البصر، بغية إبراز املعارف 

 (78، ص2010السالم مسري، عبد 
 املناهجاملطلب الثامن : أسس بناء 

 ة:رئيس أسس ثالثطالق من ألنيتم بناء وتصميم املناهج ابملواصفات النموذجية اب       
هذا األساس دورًا كبريًا يف ختطيط املنهج املدرسي، وحتقيق أهدافه واختيار  لسفي: يلعباألساس الف

التعّلمية وأساليب تقوميه، وتعترب الفلسفة اإلطار النظري حلياة اإلنسان  -التعليمية حمتواه وأنشطته 
ياة اإلنسان سواء بينما متثل الرتبية اإلطار العملي، وتقرر اجملتمعات اإلنسانية اهلدف النهائي من ح

املعروفة،  صدر هذا القرار عن الفكر اإلنساين احملض، أو ذاك املشتق من فلسفات األداين السماوية
وهي متنوعة يف أفكارها وآرائها، وهنا أييت االختالف يف الرتبية من فلسفة إىل أخرى، وابلتايل 

حتديد طبيعة العملية الرتبوية االختالف يف التطبيق وأدواته، حيث تعمل الفلسفة الرتبوية على 
 قومي فيها.وأهدافها، وحمتواها، وطرائق تدريسها، ووسائلها، وأنشطتها، وإجراءات الت
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واألساس االجتماعي: ويعترب من أقوى األسس أتثريًا على خمططي املنهج؛ وذلك نظرًا لظروف كل 
تمعات، فقد يتفق خمططو املناهج جمتمع وعاداته، وقيمه، ومشكالته اليت خيتلف فيها عن غريه من اجمل

ابع لدى تصميم املنهج، مثاًل من جمتمعات خمتلفة على طبيعة املعرفة املناسبة لتالميذ الصف الر 
ولكنهم سوف خيتلفون عند حماولتهم مراعاة ظروف جمتمعاهتم املتفاوتة، مبعىن أن التناقضات تقل بني 

لنفسي، يف حني تزيد عند تلبية متطلبات األساس خمططي املنهج ابلنسبة لألساس املعريف واألساس ا
ن الطالب يف مستوى تعليمي واحد، االجتماعي، حىت لو كان املطلوب هو ختطيط منهج جملموعة م

 أو يف عمر زمين متقارب.
من حيث  ؛واألساس النفسي: " هو جمموعة املقومات أو الركائز ذات العالقة ابلطالب أو املتعلم

اليت جيب على املنهج مراعاهتا جيدا عند التخطيط ملنهج جديد ، وقدراته وميولهحاجاته واهتماماته 
 أو تعديله أو تطويره" . 

  ( 52،ص2008حسني، وآخرون، )
 املبحث الثالث

 أمهيتها وأغراض تعليمها وخصائص الطالب  اجلامعة، طالب لتعليم اللغة اإلجنليزية ل
 تها املطلب األول : اللغة اإلجنليزية وأمهي   

 ،لكافة الطلبة ويف كافة املراحل لغة العربيةاللغة اإلجنليزية حتتل املرتبة الثانية يف األمهية بعد ال      
ن كافة مقرراهتم وذلك أل  ؛األوىل ة اإلجنليزية فإهنا أتخذ املرتبةخاصة لطالب التخصصات الطبي

لطالب لالنتقال إىل وسنة هتيئة ل ،يةن السنة األوىل للجامعة هي سنة حتضري أابللغة اإلجنليزية ومبا 
ا وتسليحهم بكل األدوات العلمية دً جيّ  إعداد الطالب ، فإن ذلك يستوجبمرحلة التخصص

 إلمتام دراستهم بنجاح. ؛والتقنية
التكنولوجي نظام الثورة حيث برزت هذه اللغة مع  يف العامل، مشرتكه" "لغةة اللغة اإلجنليزيو       

الرمسي يف التواصل حيث العامل من  األدوات أمهية يفابعتبارها واحدة من أكثر  ،والتعلم اإللكرتوين
  وهذا العصر الرقمي. ،نرتنتاإل
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دراسية حتتوي علي قواعد وكلمات وأنشطة  "اللغة اإلجنليزية ليست جمرد مادة كذلك األمر، فإن        
مع اآلخرين، وهي عبارة عن مهارة  اصلمتثل طريقة تو  فهي بل إهنا أمشل من ذلك كله ،قرائية وكتابية

 (ه1436 )اخلالدي ،الصرب واجلهد"عقلية وأدائية حتتاج إىل الوقت و 
 ، فقطحتداثً من أهم معايري الكفاءة هو إجادة اللغة اإلجنليزية ليس "إضافة إىل ما سبق فإن        

 (  1147ص ،ه1432 وكتابة" )سندي ،  وإمنا حتداثً 
لغة العلم يف العصر احلديث أبن اللغة اإلجنليزية قد أصبحت "( 1ص،2000وبنّي الوابري )

كثري من العلوم و اآلداب تنقل و  ، اأكثر اللغات انتشارً للغة املشرتكة بني أغلب الشعوب و أصبحت او 
واالستفادة من ، باع أساليب حديثة يف تعلمهااتو  ،ا جدً ضرورايًّ أصبح ابللغة اإلجنليزية فتعلمها 

معامل يز أحدث جتهل الطرق و األساليب يف دراستها و تسهيو  ،جهزة احلديثة لتعلمهاالتقنيات واأل
نويع مواد التدريس تو  ة،رس من السنة الرابعة االبتدائيجعلها مادة حمببة تدو  ،اللغة ابألجهزة املتطورة
 ."والقواعداالستماع مثل القراءة والكتابة و 

يف السنة األوىل جامعة قبيل اخنراط ، خاصة هنااإتقزية و جنليوهبذا وضحت أمهية دراسة اللغة اإل     
وعلى حياته العملية  ،ملا له أتثري كبري على دراسته اجلامعية ؛راسته للتخصص الذي اختارهالطالب بد

 والعلمية املستقبلية. 
 هنالك بعض الطالب ختصصاهتم ،نه من املهم  الرتكيز على السنة األوىل فمن جهةأويالحظ       

وسوف ينغمسون يف دراسة  ، السنواتهنم سوف لن يدرسوا اللغة اإلجنليزية يف ابقي أدبية مما يعين أ
الطالب  ولكن سوف يندهش ،لوا مع اللغة اإلجنليزية بعد ذلكولن يتعام ،مواد التخصص الرئيسية

هاراته يف مو ، تقان اللغة اإلجنليزيةإوىل متطلبات سوق العمل هو أن من بعد التخرج من اجلامعة أب
 . سوف حيقق هلم النجاح يف املستقبل يف هذه السنة نهلذلك ما سوف يتعلمو  ؛قيادة احلاسب

كافة املواد   نجمال العلوم أو الطب مما يعين أب خرى هنالك طالب يدرسون يفأومن جهة       
انحية م اللغوية من وتقوية مهاراهت ،اللغة اإلجنليزيةفبتدريسهم  ،ون ابللغة اإلجنليزيةالدراسية سوف تك

 .عملية التعليمية ملواد ختصصاهتمليهم السوف يسهل ع ،الكتابة والقراءة واحملادثة
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 غراض تعليم اللغة اإلجنليزية لطالب املرحلة األوىل جامعةأاملطلب الثاين : 

 ،إذ حيدد منها مستقبله ويرسم مسريته العلمية ؛تعد اجلامعه نقطة فاصلة يف حياة الطالب      
تطوير املناهج نفسه العمل على الوقت  يفو  ،فيجب علينا كرتبويني توفري البيئة الالزمة واملرحية للطالب

الطالب ومتكينه إلعداد طالب قادرين  تهليتماشى مع سوق العمل لتهيئ ؛واستخدام التقنية احلديثة
د جيل متطور قادر عداا إوأيضً  ،وقادرين على مواجهة كل املصاعب ،على تلبية حاجات سوق العمل

إعداد كادر قادر على دفع  وه ةفاهلدف من الدراسة اجلامعي ،والتطوير وحتسني االنتاجية عبدا على اإل
إعداد جيل ، و إعدادهم بطريقة علمية وحديثة ،وتطوير العمل واحلياة الصناعية والتجارية وحىت الرتبوية

ال ميتلك أي شيء  اعاجزً  امتأخرً  وليس جياًل  ،عبدا انياته العلمية والعملية لإلمكإواثق من نفسه ومن 
 ةكمال الطالب اجلامعإفعند ؛ وال حىت عقلية متطورة التطور، من أدوات
ويبدأ  ،نيعود لعصور قدمية وىل عليها الزمن ما درسه وتعلمه أل ؛يدينه يقف مكتوف األأنالحظ 

هد وحىت ثقته يف العلم اجلت و قو الخذ دورات تدريبية مما يضيع عليه أمن جديد ابلدراسة عن طريق 
دراسات دورية ملتطلبات العمل  إجياددراك ذلك والعمل على إاجلامعات فيجب على كافة  ،وبنفسه

بتوفري  نويقومو  ،ر لديهم وما يتطلبه العملفذلك ميكنهم من دراسة الواقع واملتوف ،والعصر احلديث
فالعلم ليس فقط حفظ  ؛ئدة على الطالبهمة أو ال تعود ابلفااملغري املواد وحتديث وحىت حذف 

الدراسة اجلامعية ابلتحديد جيب بل العلم أو  ،للطالب درجات عاليةعلى  الدروس للنجاح واحلصول
ل على فهذا يسهّ  ،ملواجهة احلياة العملية بكل اجتاهاهتا وصعوابهتا ن تكون مرحلة إعداد الطالبأ

بل وتشجيعه على  بداع،مليء ابلنجاح واإلسهل  مبدع ويساعده على بناء مستقبل ،ياةالطالب احل
 .ا بعد اجلامعةإكمال دراسته إىل م

األوىل من انحية اللغة واستخدام التقنيات احلديثة  على حتسني يسهم إعداد الطالب يف السنة و       
ق ت سو لنوعية إىل جانب تلبية احتياجاانافس اخلرجيون على الوظائف تلي ؛خمرجات التعليم اجلامعي

ؤهلة وهو ما يعين أن إعداد الطالب على مدى فصل املعمل من التخصصات العلمية، والكفاءات ال
،  عقبات أكرب لو مت التحاقه مباشرةأو فصلني دراسيني قبل التحاقه ابلتخصص يساعده على جتاوز 

يه أبمهية ، وتعزز الشعور لدفرصة التكّيف مع البيئة اجلامعيةمتنحه لطالب األمر فإن إعداد اكذلك 
 لى حتسني الذات حنو األفضل.العمل ع
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  املطلب الثالث : خصائص الطالب يف مرحلة األوىل جامعة
شباب هذه املرحلة هم حباجة إىل الكثري من االهتمام على كافة املستوايت فهم مستقبل الوطن  "     

 ككل" 
ب فيما بعد املرحلة رحلة الشبا، وتعترب ممن أهم املراحل يف حياة اإلنسان تعد مرحلة الشباب      

الثانوية مرحلة حامسة يف حياة كل شاب، وال شك أن شباب هذه املرحلة هم حباجة إىل الكثري من 
اب سنوات قليلة سيكون هذا الش االهتمام على كافة املستوايت فهم مستقبل الوطن ككل، فبعد

 ة.يف احلياة العملية واالجتماعي مهموالً عن مكان ؤ مس

يعيش مرحلة جديدة  –بصفة عامة  ةأو الطالب ما بعد الثانوي –اجلامعي  البوال شك أن الط          
خنوض يف هذه               اليت ينبغي لنا إدراكها قبل أن  ،من حياته تتميز ابلعديد من املالمح

 ،نفسية :قسامأ ةلذلك جيب تصنيف خصائصه إىل ثالث ،بكل ما فيها من امتيازات وعقبات املرحلة
 .واجتماعية ،وعقلية

 .أواًل: الناحية النفسية  
 ؛املراهقة بكل ما حتمله من مشكالتامعة إىل هذه املرحلة وقد اجتاز مرحلة اجلأييت طالب        

تؤثر فالشاب املراهق كانت تسريه محاسة وعاطفة جياشة وأحالم يقظة هبا الكثري من املؤثرات اليت 
تقبله وحتدد معامل ، وها هو اآلن يدخل إىل مرحلة جديدة سوف ترسم مساً على املراهق أتثريًا شديد

اليت عاشها يف  قة، فال ينبغي له أن يتعامل مع حياته على ضوء تلك املعطيات السابحياته ابلكامل
 .ا أن خناطبه ونعامله معاملة املراهقني، وال جيوز أيضً مرحلة املراهقة

هتمام بكل ما خيص االإىل  ،ه القريباهتمامه بذاته وحميطهذه املرحلة يتخطى  يف الطالب"    
 اور،)جمبغية أن يكون له رأي فيها"بل ويف أحيان كثرية يتطلع إىل املشكالت العاملية  ،جمتمعه ووطنه

 .(521ص ،ه1421والديب،
ة اطف معين، فقد كان يف السابق حيمل عو مرحلته اجلديدة تغريًا يف عاطفتهيف  " يعيش الشاب      

، أما اآلن فقد صار له العديد من العواطف االجتماعية واإلنسانية يف حول دائرة ضيقة تتمحور
مدركًا واعيًا أبمهيته يف  إذ أصبح، من مشكالت ومشجعات فيهبكل ما ،انطالقه حنو اجملتمع احمليط

رى من أطفال حل العمر األخحيث إنه صار ركيزة هامة حتتاج إليها األمة يف خدمة مرا ؛خدمة جمتمعه
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، فالشخص يف هذه املرحلة دين يف نفس املرحلة اليت مير هبا، بل ويف خدمة أخوته البعيمسننيو 
بل ويف أحيان كثرية  ،ما خيص جمتمعه ووطنهالقريب إىل اهتمام بكل يتخطى اهتمامه بذاته وحميطه 

 (631ص ،2000)مصطفى، فيها" إىل املشكالت العاملية بغية أن يكون له رأي يتطلع

مهة يف إحداث التغيري وكسب املعرفة إىل اتجديد والقدرة على اإلجناز واملس"تتمثل يف الرغبة يف ال    
العامة يف تلك املرحلة كالقلق واالندفاع والتمرد يف بعض األحيان جانب مسات الشباب اجلامعى 

 "الثقايف والقيم واحمللي والعامليوفقاً لالنتشار  ،والتأثر ابلتقاليد

 .(1ص ،2009جاللة ، ) 

 اثنيا: الناحية العقلية

وتعترب هذه الفرتة من أخصب  ،يعيش الشاب يف هذه الفرتة مرحلة خصبة يف تفكريه العقلي
وهلذا نرى الشاب يتعامل مع ختصصات جديدة وعلوم جديدة فيستطيع اجتيازها. هي  ،مراحل العمر

 ،كثرياً هي املرحلة اليت يقرأ فيها الشاب   ،غريهامرحلة متتاز ابلعمق والقدرة على االستيعاب أكثر من 
التلقني والتلقي  أسلوبهي مرحلة صار فيها متطلعًا ال يقبل  ،وهي اليت يستوعب فيها الشاب أكثر

 ولكنه يرغب يف املشاركة العملية احلية يف كل ما يقدم له.

 ،كلمة من معىنهذه املرحلة هي مرحلة التفكري يف املستقبل بكل ما حتمله هذه ال     
مث ما يرتتب على هذا التفكري  ،تقبل يف حتديد مدى هذا التفكري ومسارهوتتحكم رؤية الشاب للمس

 للمستقبل وصياغته. عدادفيما بعد من رؤية لإل

فمنهم من كان مهه  ،وكان يعيش مرحلة املراهقة ،لقد كان الشاب يف املرحلة الثانوية      
ورمبا …أو،بعة أخبار فالن وفالنةمتاأو  ،مشاهدة مسلسل تليفزيوين أو ،الفريق الرايضي وانتصاره

يكون مهه ظروف معينة يعيشها داخل أسرته، ويقف اهتمامه دون خطوط معينة ال يتجاوزها، حىت 
مستقبله ال يفكر فيه إال تفكرياً عاجاًل، فلم يبدأ التفكري اجلاد يف املستقبل إال يف الشهور األخرية من 

بدأ يفكر  ،الكلية والوظيفة بل ويف سائر ما يتعلق ابملستقبل ثانوية حينما بدأ يف التفكري يفاملرحلة ال
 يف ذلك كله تفكرياً جاداً.
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"    التغري يف طبيعة الدراسة البد أن يسهم يف تغري شخصيه طالب اجلامعة ويؤثر فيها بصورة 
 أخرى"أو 

ان يف املرحلة رحلة اجلامعية نقلة بعيدة، كملا إىللقد انتقل الشاب من املرحلة الثانوية       
مع مساعدة كاملة من مدرس  ،الثانوية يدرس كتاابً مطبوعًا ابأللوان مكون من عناصر وفقرات حمددة

املدرس اخلاص، كتاب حمدد بصفحاته مث يتلقى أسئلة االمتحان حمددة فيما يدرس، وا أو الفصل 
يف اجلامعة فالصورة خمتلفة  ات واستظهارها فيما بعد، أما لدراسة الثانوية تعتمد على حفظه املعلوم

طريقة عرضة عن الكتب اليت اعتاد عليها، أو كتاابً خمتلفاً يف تنسيقه أو  كلية فقد يكون املتوفر مرجعا 
من بعض املراجع ذات  وراقتصوير األأو يف احملاضرة،  األستاذوقد يكون الطريق هو الكتابة من وراء 

ه الكبري يف نفسية الطالب، وقد أثر من الزمالء الذين قاموا ابلكتابة، وهلذا التغري أو ع الصلة ابملوضو 
تشعره ابالضطراب إن مل يكن مستعدًا لذلك. كذلك طبيعة املقررات والتخصصات، فهو اآلن أمام 

 ضمونفقد يقرأ يف اجلدول عنوان املادة وال يفهم إال العنوان وبعض املفردات، أما م ،مقررات جديدة
خبالف دراسته السابقة فقد كان يدرس مادة تتكرر معه  ،هذا العنوان وما وراءه فال يعرف شيئًا منه.

 طوال دراسته ومراحله .

يوجد اختالف كبري يف نظام الدراسة وطريقتها، حماضرات وسط عدد كبري من  إنهكما       
هذه األوضاع وهذا التغري يف طبيعة كل …   حباثاأل ،اجملموعات الصغرية للدراسة ،املعامل ،الطالب

 أخرى.أو الدراسة البد أن يسهم يف تغري شخصيه طالب اجلامعة ويؤثر فيها بصورة 

 اثلثا :الناحية االجتماعية :   
ولكن قد تتطلب احلياة  ،كان الشاب يف املرحلة السابقة يعيش يف مدينته وسط أسرته          

هي  األسرةيتحمل مسئوليته حتماًل كاماًل. بعد أن كانت  أنو  ،مكان آخر إىلاجلامعية االنتقال 
مسئول عن ضبط مواعيد احملاضرات وتنظيم أوقات  ،املسئولة عن ذلك. فهو املسئول عن إعاشة ذاته

من ذلك أن للشاب اجلامعي احلرية الكاملة يف  همواأل ،اخل… الطعام واملذاكرة وامليزانية والرتفيه 
ا نرى بعض الطالب قد ال يستطيع أن حيسن استخدام هذه احلرية اليت وهلذدمه حضور احملاضرات وع

مث يستقر به بعد  ،من اجلامعة األوىلفتكثر حاالت احلرمان والغياب يف املراحل  ،مل يعتد التمتع هبا
 يف جناحه وتفوقه. أهمذلك املطاف بعد أن يكون قد فقد وقتاً هاماً كان من املمكن أن يس
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 إنهكل يف مك  ،فاجلميع خدام الجتماعهم ،تعتمد على املشاركة  عياجلام الشاب "جتماعات
 ويف ما يرغب فيه"

ي واثنوي حينما كانت املسئولية التامة ملقاة إعدادفقد انتقل الشاب من اجتماعات       
 ،الدروس واالفتقاد وتلقني مبادئ اإلميان واحلياة مع هللا إعدادعلى خادم االجتماع فهو املسئول عن 

 إنهكل يف مك  ،فاجلميع خدام الجتماعهم ،ا تعتمد على املشاركةإهنأما اجتماعات الشاب اجلامعي ف
أما االفتقاد فهو مسئولية  ،ويف ما يرغب فيه . فيعتمد االجتماع على احلوار واملصارحة وتبادل اخلربات

أما خادم االجتماع  وعمل اللجان يقوم أساسًا على أكتاف الشباب اجلامعي. ،اجلميعمشرتكة بني 
يف  أهميسأو موجه يلجأ إليه الشباب يف مشكالهتم الطارئة أو اجلامعي فال يزيد عن كونه مرشد 

 (2010تدريبهم وإمدادهم ابخلربات الضرورية. ) مقال من جملة الوحدة ، 

راسة الدراسة اجلامعية تتعدى كوهنا انتهاء مرحلة الد إىلالثانوية فانتقال الطالب من املرحلة 
مرحلة جديدة ختتلف بكل املعايري  إىلهي حتول من مرحلة هلا مسات وخصائص وظروف  إذ ،الثانوية

مع أو وعلى كل االجتاهات : ففي املدرسة هناك أصدقاء وزمالء وهيئة تدريسية نتعايش معهم 
م ونظام يف الغالب تقليدي يف التلقي والتعلي أسلوبو مع منهاج حمدود و  معظمهم منذ سن الطفولة.

أو العمل والنشاط الطاليب يف املرحلة الدراسية هي قضااي اثنوية  ،دراسة وجدول حصص وانضباط
هامشية. أما امتحان الثانوية العامة بعّد خطًا لنهاية السباق...على الطالب أن جيد ويهتم ابلتحصيل 

ملرحلة الثانوية حمطة انتقال العالمات ليجتازه بنجاح ومعدل مرتفع. ويف بعض اجملتمعات تعّد اوالفهم و 
ويتحدد ابلوضع واملكانة اليت سوق العمل واملهن والتجارة . إىلبيت الزوجية ولكثريين  إىللكثريات 

أحد املعاهد العليا أو العملية أو يشغلها الشاب اجلامعى فقد يكون طالباً يف إحدى الكليات النظرية 
ذلك بطبيعة أوضاع اجملتمع املصري، ووضع النسق  اليت تشملها مرحلة التعليم اجلامعي، ويرتبط

نساق اجملتمعية األخرى من انحية التطورات العاملية اليت تؤثر على وضع الشباب التعليمي بني األ
 اجلامعى املصري بني الشباب العريب والعاملي من انحية أخرى

فسياً واجتماعياً، ومن أن الشباب اجلامعي يشكلون شرحية عمرية حمددة بيولوجياً ون أيضاجند  
اخلصائص اليت جتعلها ختتلف يف طبيعتها عن مراحل خالل هذا التحديد جندها تتميز ببعض 

الشخصية السابقة والالحقة ملرحلة الشباب، هذا االختالف ال يعين فصل املرحلة عن املراحل 
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عن النمو االجتماعي فتتسم ا امتداد للمرحلة التالية هلا، و إهنا هي مكملة ملا قبلها كما األخرى وإمن
حد كبري على ما تقوم به  إىلرحلة بتقدير الشباب اجلامعى للقيم األخالقية، وأن هذا يرتبط هذه امل
 من تدريب خلقي. –جانب اجلامعة  إىلهذا  - األسرة

أن الشباب اجلامعي ينطبق عليه ما ينطبق على الشرحية الشبابية عمومًا من  "ونستطيع القول
 أن مثة خصائص قد يتفرد هبا الشباب اجلامعي ابعتبارهم ينتمون لنسق تعليمي معني، خصائص إال

ويتهيئون لشغل مكانة اجتماعية معينة تفرض عليهم إدراكًا أكرب ملختلف ما حيدث يف اجملتمع احمليط 
 ( 1,2009.)جاللة ،"اصة املشكالت اجملتمعيةوخ –هبم 

 اجلامعية ومتطلبات التكنولوجيا  املرحلة الربط  بني خصائص طالباملطلب الرابع : 
وقد أدرك اجلميع   ،يعّد توظيف التكنولوجيا يف التدريس من املوضوعات املهمة    واملعاصرة

ت التغري ومطالبه. وحتتل الرتبية موقعًا ابرزاً ع أبنائها، ومدى حتديهم ملشكالبدًا أن مصري األمم رهن أب
األركان اليت مشلتها رايح التغيري والتجديد .  أهمليم أحد ن التعكما أ  ،ضمن إطار النقلة اجملتمعية

 (2011 ،)العليمات  والقطيش ومشوح
ث. وتكنولوجيا التعليم من العلوم الرتبوية اليت شهدت منوا وتطورًا سريعا يف العصر احلدي

رمبا ترجع علم حديث نسبيُا ،كمدخل لتطوير التعليم  –وابلرغم من أن هذا العلم مبفهومة احلديث 
املاضي البعيد، فمنذ أن بدأ  إىلما بعد احلرب العاملية الثانية، إال أن جذوره متتد  إىلاحلقيقية  بدايته

اء به، فاستخدم اإلنسان اإلنسان ىف تعليم النشء وهو حياول جاهدا حتسني هذا التعليم واالرتق
درة على نقل التعلم ويظهر ذلك العديد من املواد اليت هلا الق أيضااحلصى يف العد كما استخدم 

وضوح ىف آاثر احلضارات القدمية مثل احلضارة املصرية القدمية حيث استخدم املصريون القدماء ب
 ( .2003 ،يف احلضارة اليواننية والرومانية القدمية ) مخيس أيضاالكتابة والتماثيل والصور كما يظهر 

بل أصبح ضرورة من ،ضراب من الرتف أي نظام تعليمي على التكنولوجيا فلم يعد اعتماد
فقد استطاعت تكنولوجيا  ،وجزءًا ال يتجزأ يف بنية منظومتها،الضرورات لضمان جناح تلك النظم

التعليم أن حتل مشاكل كثرية تواجه املعلم والتلميذ واملدرسة ابعتبارها املطلب الذي ال غىن عنه يف 
اجلهة  إنهحيث  ،عليميبوجه عام مراجعة النظام التفيستطيع املعلم من خالهلا  ،تعليميةالعملية ال
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أهدافه التعامل مع املعلومات املستحدثة يف  أهماألفراد جملتمع املعلومات الذي من  إعداداملسؤولة عن 
 شىت اجملاالت .

من أجل  يةمهألابلغ اأمر  ،أن استخدام وسائل وتقنيات التعليم إىل( 2009 ،ويرى )نداف
الذي يتسم ابزدحام املناهج التعليمية  التعلم خصوصًا يف هذا العصرحتسني اسرتاتيجيات 

 وتفرضها احلياة احلديثة . ،ابملوضوعات املتعددة اليت متيزت هبا نظم املعرفة
نهج على وعناصر امل ،دورها يف تطوير كافة عناصر النظام الرتبوي أيضاوللتكنولوجيا التعليمية 

أن التكنولوجيا التعليمية ما هي إال عملية منهجية  إىل( 2010،حيث يشري )فرج ،وجه اخلصوص
 تصميم املواقف التعليمية وتنفيذها وتقوميها . إىلتسعى 

( أن   2013،النجار ،2007 ،القرشي ،2010 ،ويرى العديد من الرتبويني أمثال )  فرج
اهتمام املتعلمني وإشباع  يف العملية التعليمية يسهم بدور كبري يف استثارة استخدام التكنولوجيا احلديثة

فضال عن  ،ا تعمل على اشرتاك مجيع احلواس يف عملية التعلم وترسيخهإهنكما   ،حاجتهم للتعلم
 مواجهتها ملشكلة الفروق الفردية بني املتعلمني مما جيعلهم أكثر استعدادا للتعلم .

عات ابألشياء اجلام وزودت ،كنولوجيا والوسائل املناسبة يف تدريس الطلبةا ما توافرت التإذو 
واستخدمت أنشطة تعليمية متوافقة  ،بدائلها من وسائل تعليمية متنوعةأو احلقيقية الواقعية املمكنة 

واصبحت الفرص  ،من املمكن تيسري  األمر على املعلم إنهف ،التعليمية اليت مت حتديدها األهدافمع 
 ( .2009،لتدريس املواد بصورة جيدة . )فتح هللا

ومن املمكن أن جتعل األشخاص  ،يا يف عملية التعليم تعّد عملية معقدةلتكنولوجفإدخال ا
القائمني عليها يواجهون عدداً من الصعوابت اليت ميكن أن نطلق عليها عوائق اليت تقلل من استخدام 

وضعف التوافق بني  ،قلة الربجميات التعليمية املتوافرة تكنولوجيا التعليم يف املدرارس من حيث
 (2010 ،والدهون ،اهلرش ربجميات التعليمية. )ال

وكرب  ،( أن هناك معوقات تتعلق بقلة عدد األجهزة2011وبني العليمات  والقطيش ومشوح )
 ،التدريب عند املدرسنيونقص  ،املنهاج املدرسي يف مادة احلاسوب ابملقارنة مع عدد احملاضرات املقررة

وكذلك ثقل العبء الدراسي لدى املعلمني  ،الطلبة وكثافة عدد ،وقلة االهتمام لدى املدرسني
 تعترب عوائق هامة ميكن أن تقلل من استخدام التكنولوجيا التعليمية. ،واملعلمات
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وال يعتمد جناح تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية على توافر األجهزة والربامج الالزمة 
تكنولوجيا وكيفية توظيفها ابلشكل املناسب وإمنا على كفاءة املعلمني يف تفعيل هذه ال ،فحسب

خدامه مما يوجب وضع برامج خاصة لتدريب املعلمني على است ،تحقيق أهداف العملية التعليميةل
وحيقق  ،وتذليل كافة الصعوابت اليت تعوق استخدامها بشكل فعال يزيد من فاعلية العملية التعليمية

 (2012،أهدافها املرجوة . ) الرباري
 مسات املرحلة اجلامعيةس :اخلام املطلب

تضم اجلامعة يف حرمها طالاًب وطالبات من مدن وقرى وأحياء عديدة بينهم اختالف يف 
 العادات والتقاليد واألفكار.

وهبامش من احلرية والسلوك  حباثـ كما تتسم اجلامعة ابالنفتاح على األفكار واملناهج واأل
ألن  ،ة يف اجلامعات فيما تعتمد عليه على جهد الطالب الفرديوتعتمد الدراسوالتعاون مع اآلخرين ،

العلوم ... ويبقى االعتماد على أداء الشاب  اجلامعي إمنا يفتح أبواب العلم ويعطي مفاتيح األستاذ
 اجلامعي وجهده وحتصيله .

وليتجاوز ذلك يف  ،الفشل يف مادةأو ـ وتتوج الفرصة أمام الطالب اجلامعي ليتخطى الضعف 
 ضعه العلمي واألكادميي .فصل آخر حيسن من و 

قه ويرسم عالمات ـ ويف املرحلة اجلامعية يبين الطالب شخصيته وحيدد مساره وخيتار طري
مستقبله. كما ميتاز الطالب اجلامعي الناجح ابلصرب واملثابرة والبحث والتنقيب واالنفتاح على العلم 

ومن هنا يظهر مفهوم جديد  االتصال احلديثة .ائل ووس األنرتنتوالعلماء واملكتبة واحلاسوب و 
 لكن ما هو التعليم الذايت .للطالب وهو التعليم الذايت واالعتماد على النفس يف الدراسة .و 

رجو يف جمتمع يهدف 
َ
 إىل"ان التعلم الذايّت أحد املهارات األساسية املهمة للتعلم الفّعال امل

 ،وهو العملية اليت يقوم هبا املتعلمون لتعليم أنفسهم أبنفسهم ،املعرفة املستدامة ومواكبة التقّدم
. فهو النشاط الواعي للفرد أبي عمر كان لتحقيق مستخدمني طرقًا معينة تناسبهم لتحقيق أهدافهم.

والتعلم الذايت هو اسرتاتيجيات التعلم والتعليم الفعالة   أهداف معينة تعمل على تنمية فكره وشخصيته
ري من املشكالت الرتبوية، ومواجهة تطور العصر احلايل واالنفتاح على العامل، وعلى يف مواجهة كث

ر عرب وسائل اإلعالم والوسائل التكنولوجية، فهو ضرورة لتدريب األفراد على  الكم املعريف اهلائل املنتش
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جهًدا يف  كيفية االعتماد على أنفسهم يف حتصيل املعرفة والعلم، حيث إن املعرفة اليت يبذل الفرد
 جيعل إنهسبيل احلصول عليها هي اليت حُتدث التعّلم احلقيقي.. أما جمرد تلّقي املعلومة من اآلخرين ف

اآلخر هو الفاعل يف عملية التعلم ال الشخص نفسه، ما يعين تعّلًما غري ذي معىن، وسريع النسيان 
 ( 566،ص  2012أبقرب وقت."  )حجازي ،   

التعلم اليت تتيح توظيف مهارات التعلم   أساليب أهمالتعليم الذايت من "فالتعليم الذايت يعترب 
بفاعلية عالية مما يسهم يف تطوير االنسان سلوكيا ومعرفيا ووجدانيا ، وتزويده بسالح مهم ميكنه من 
استيعاب معطيات العصر القادم .كما ان امتالك مهارات التعلم الذايت متكن الفرد من التعلم يف كل 

داخلها وهو ما يعرف ابلرتبية املستمرة . يعترب التعليم أو معه ات وعلى مر االعوام خارج اجلااالوق
التعليمية اليت ظهرت لتوظيف االسرتاتيجيات الرتبوية الواعية يف تصميم برامج  ساليباألالذايت احد 

 على جعل عملية التعلم الذايت أسلوبتعليمية حمددة ذات قدرة عالية على تقدير التعليم . ويعتمد 
 ( 119،ص 2007ة حول املتعلم نفسه وليس حول املادة التعليمية ." )بدير ،التعلم متمركز 
الرتبوية اليت دعت إليها متطلبات العصر ودعت  ساليباأل"ويعد التعليم الذايت واحًدا من     

التعليم املستمر  إىلسيلة ابعتباره الو  ،أتصيلها لدى النشء مبجرد دخوهلم املدرسة إىلاملناهج الدراسية 
 ،وابعتباره مؤشرًا الستقالل الشخصية واالعتماد على الذات ،ذي يالزم اإلنسان طيلة حياتهال

 ( 2هـ ، ص1430. )املوسى ، "ه املتعددةأساليبوله  ،القرار وحتمل املسؤولية إذوالقدرة على اخت
فيه الفرد ابملرور  يقوم الذي سلوباأل نه( "التعليم الذايت إب100،ص2005وعّرف عامر )

بنفسه على املواقف التعليمية املختلفة الكتشاف املعلومات واالجتاهات واملهارات حبيث ينتقل حمور 
 املتعلم ." إىلاالهتمام من املعلم 

على الطالب لتحفيز  %80وابلتايل فإن من وسائل التعليم احلديثة هو االعتماد بنسبة       
 %20حللول للمسائل واإلجابة على تساؤالته ولكلي على نفسه يف اجياد احب املعرفة واالعتماد ا

على السيطرة على الصف والتوجيه الصحيح للطالب بكيفية  األستاذيقتصر دور  إذ األستاذعلى 
على الطالب فلقد ان االوان جلميع  األوىلاجياد املعلومة وتوضيح املسائل الغمضة اليت تطرح للمرة 

ملقن للطالب  األستاذالقدمي بكون  سلوبوالتوقف عن اتباع األ سلوبام هبذا األاالساتذة االلتز 
لطالب عن كونه مستمع ومتفرج فيجب علينا كوننا تربويني ابلتفريق بني طوال الوقت واقتصار دور ا
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اجليل احلديث واجليل قدمي فاآلن حنن نتعامل مع جيل االلفية الثالثة جيل واعي ومتفتح فيجب ان 
لدينا جيل حيب االعتماد على نفسه يف  إذنا لنتماشى مع متطلبات العصر أسلوبانفسنا ونطور نطور 

ة جيل حيب االستكشاف والبحث لتوفر وسائل تقنية حديثة بني يديه فكل ما علينا  اجياد املعلوم
الطريق الصحيح يف كيفية االستفادة من هذه الوسائل  إىلكرتبويني هو تشجيعهم وتوجيههم 

توجهاته العلمية وبناء شخصية  تماد على النفس و تفعيل دورهم وتشجيع الطالب إبجياد نفسهواالع
 اعية.مستقلة مثقفة و 

 -التعليم الذايت: يةأمهاملطلب السادس : 
 أسلوبمن علماء النفس والرتبية ، ابعتباره اً كان وما يزال يلقي اهتماما كبري ن التعليم الذايت  إ

ع قدراته وسرعته الذاتية يف التعلم ويعتمد على ملكل متعلم تعلما يتناسب قق حي نهالتعلم األفضل ، إل
 (2005)عامر،دافعيته للتعلم.

 أيخذ املتعلم دوراً إجيابيا ونشيطاً يف التعلم.

ميكن التعلم الذايت املتعلم من إتقان املهارات األساسية الالزمة ملواصلة تعليم بنفسه ويتمر معه 
 مدى احلياة.

 بناء للمستقبل وتعويدهم حتمل مسؤولية تعلمهم أبنفسهم .ألا إعداد

طورا ابستمرار ال تستوعبه نظم التعلم التقليدية وطرائقها مما حيتم إن العامل يشهد اجنازاً معرفيا مت
وجود اسرتاتيجية متكن املتعلم من إتقان مهارات التعلم الذايت ليستمر التعلم معه خارج املدرسة وحىت 

 .مدى احلياة
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 أمناط التعلم الذايت :  املطلب السابع
 (2007)بدير،  أمناط التعلم الذايت متعددة أبرزها ما أييت :

 التعلم املربمج :

يتم بدون مساعدة من املعلم ويقوم املتعلم بنفسه ابكتساب قدر من املعارف واملهارات 
وسائط وتقنيات التعلم )مواد واالجتاهات والقيم اليت حيددها الربانمج الذي بني يديه من خالل 

مادة أو مرئية يف موضوع معني  أوعلى أشرطة صوتية أو مربجمة على احلاسوب أو تعليمية مطبوعة 
أوجزء من مادة(،وتتيح هذه الربامج الفرص امام كل متعلم لن يسري يف دراسته وفقاً لسرعته الذاتية مع 

 لزايدة الدافعية . توافر تغذية راجعة مستمرة وتقدمي التعزيز املناسب
 : اآليلالتعليم الذايت ابحلاسب 

يراعي الفروق الفردية والسرعة الذاتية للمتعلم وتوجد  يعد احلاسوب منوذجًا للتعلم الذايت ،
برامج  إىلبرامج كثرية متخصصة إلرشاد املتعلم واإلجابة عن أسئلته يف ميدان اختصاصه وإضافة 

 إىلول ينتقل مبستوايت خمتلفة عندما يتقن املستوى األ األلعاب )معلومات ومهارات عديدة (
 (2009)رجب،املستوى الثاين.

 :ومميزاته  دور املعلم يف التعلم الذايتاملطلب الثامن : 
يبتعد دور املعلم يف ظل اسرتاتيجية التعلم الذايت عن دور التقليدي يف نقل املعرفة وتلقني  

 لناصح لطالبه ويظهر دور املعلم يف التعلم الذايت كما يلي:الطلبة ، وأيخذ دور املوجه واملرشد وا
ختبارات التعرف على قدرات املتعلمني وميوهلم واجتاهاهتم من خالل املالحظة املباشرة واال 

 التقوميية واخلتامية والتشخيصية ، وتقدمي العون للمتعلم يف تطوير قدراته وتنمية ميوله واجتاهاته.

 الثغرات واستكمال اخلربات الالزمة له.يت متكن الطالب من سد وضع اخلطط العالجية ال

 لتنفيذ والتقومي.القيام بدور املستشار املتعاون مع املتعلمني يف كل مراحل التعلم يف التخطيط وا

املواد التعليمية الالزمة مثل الرزم التعليمية ، مصادر التعلم،وتوظيف التقنيات احلديثة   إعداد
 (2007.)بدير،احلاسوب يف التعلم الذايت م ،فالكالتلفاز ،األ

 توجيه الطلبة الختيار أهداف تتناسب مع نقطة البدء اليت حددها االختبار التشخيصي.
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لى املهارات املكتبية وتشمل : مهارة الوصول إيل املعلومات واملعارف ومصادر تدريب الطلبة ع
 خدام املعينات الرتبوية املتوافرة يف املكتبة .التعلم ومهارة االستخدام العلمي للمصادر ، ومهارة است

الفروق الفردية  منو يؤهل له أقصى إىليطور عملية التعلم حبيث يصل املتعلم أنه  همميزاتومن 
 اليت متيزه عن غريه من املتعلمني 

اف تعليمية يطور اهداف عملية التعلم وحيدد اهداف واقعية لكل متعلم حبيث كل متعلم اهد
يوفر خصوصية اخالقية لعملية التعلم حبيث يتلقى كل متعلم التوجيه والرعاية ،و اته وقدراتهتناسب حاج

يوفر دافعية قوية للمتعلمني من خالل ، و يداً عن التشهري والتجريحمن بعواإلرشاد يف جو من الثقة واأل
 (2009)رجب، . . األهدافتوفري التنوع يف املواد التعليمية والنشاطات و 

ملتابعة  كل متعلم مما ميكن املعلم من احلصول على فهم أفضل للمتعلم للمتعلم  يعطي فرصةو 
يعود املعلم ، علمه ونوع النشاطات اليت خيتارهاوقدراته وسرعة تمن خالل إطالعه على واقعه وحاجاته 

 يعود الطالب علىو  ،االبتكار إىلويتولد لديه امليل على االعتماد على النفس فتقوى لذلك شخصيته 
صة يف املراحل اإلجيايب على منو الطالب )خا ثرت والعمل على حلها مما يكون له األمواجهة املشكال

يساعد يف التغلب على التكرار اململ الذي ، و ق العالقة بني املعلم واملتعلمنييوثو ،(األوىلالدراسية 
 يالزم التعليم اجلماعي .

ئم السرعات املختلفة للمتعلم ،وحيدد التعلم الذايت يعاجل مشكلة الفروق الفردية ويالو 
 وجهد املعلم واملتعلم . تعلم لدى املتعلمني ويسهل مهمة التعليم لدى املعلم ، ويوفر وقتمستوايت ال

التعلم الذايت يدعم ويطور عملية التدريس وجيعل دور املعلم مراقبًا من انحية ومربجما للمادة 
 التعليمية من انحية اخرى .

 إىلالتقدم يف  التعليم واختصار الوقت ،  إىلليم املربمج يؤدي عن طريق التع التعلم الذايت
 أثرمدة احتفاظ املتعلم ابخلربة املتعلمة يف ذاكرته وكذلك انتقال جانب املساعدة  على الرتكيز وطول 

 التدريب ودافعية التعلم.
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 وخصائه  مسلمات التعلم الذايتاملطلب التاسع : 
 (2009)السامل،  على عدة مسلمات هي:يقوم التعلم الذايت 

تفاعل الطالب مع كل ،و اخلاصةتعلم تبعًا لوقته وقدراته إاتحة الفرصة أمام املتعلم يف عملية ال
موقف تعليمي بطريقة إجيابية فهو ليس مستقباٌل  للمعلومات وإمنا مشاركًا يف احلصول على  اليت 

ملادة املتعلمة وما يطلق عليه املستوى إتقان ا الضبط والتحكم يفو ،بتنوعها وتعدد مصادرهاتتسم
التعزيز و ،هلا إنهبدأها قبل التأكد من إتقالكفاءة حيث ال يسمح  للطالب أن ينتقل من الوحدة اليت

إجابته عن بعض األسئلة اليت عن طريقها أو الفوري والتغذية الراجعة اليت حيصل عليه أدائه لالختبار 
 للجزء الذي درسه ومدى وصوله وحتقيقه للمستوى املطلوب. هإنيتحقق الطالب من مدى إتق

 (2009)رجب،آلتية :يتميز التعليم الذايت ابلسمات واخلصائص او
وتعين هبا السري يف التعليم حسب القدرة الذاتية  (Pacing-Self)مراعاة اخلطو الذايت للمتعلم 

داده وسرعته يف تعلمه يف ضوء استعويرتك حتديد زمن  األهدافللمتعلم يف حتصيل املعرفة وحتقيق 
 إلجناز.

( ويقصد بذلك إعطاء احلرية للمتعلم أن يتعلمه فال ( Self-Direction )مراعاة التوجيه الذايت
رغبته.أو فضوله أو ميكن للمتعلم أن يتعلم شيئاً من غري أن يكون هذا الشيء إرضاء حاجته 

اخلصائص اليت متيز التعليم  أهممن  قومي الذايتحيث يعد الت( Self- Evaluation)التقومي الذايت 
الذايت وحيقق لدى املتعلمني االستقاللية .

حيث ال يكفي من خالل التعلم أن  How to learn))ة املتعلم يف معرفة كيفية التعلممراعاة رغب
ما  إىلتساعد على نقل املعرفة للمتعلمني دون إدراك لرغبة املتعلم يف اكتشاف خصائصه والتوصل 

ا العمل على حتقيق ذاته وهذا ما إهنيوجد يف نفسه من إمكاانت وخربات وخصائص يكون من ش
 يؤكد عليه التعلم الذايت.
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 يف التعليم الذايت اآليلاحلاسب دور املطلب العاشر : 
 (2007)بدير،  :من خالل ما يلي  ،يف التعليم الذايت دور  اآليلللحاسوب 

ات معينة هلا القدرة على استقبال تعمل طبقًا جملموعة تعليم احلاسوب هو اَلة الكرتونية -
 املعلومات وختزينها ومعاجلتها واستخدامها من خالل جمموعة من األوامر.

تكنولوجيا التعليم خيدم أهداف تعزيز التعليم الذايت  أساليبإن استخدام احلاسوب كأحد  -
 حتسني نوعية التعلم والتعليم. إىل يؤدي مما يساعد املعلم يف مراعاة الفروق الفردية وابلتايل

والتسجيالت يقوم احلاسوب بدور الوسائل التعليمية يف تقدمي الصور الشفافة واألفالم  -
 الصوتية.

التعليمية  اخلاصة ابملهارات كمهارات التعلم ومهارات  األهدافاملقدرة على حتقيق  -
 وحل املشكالت . اآليلاستخدام احلاسب 

العمل  إىلبة فهو وسيلة مشوقة خترج الطالب من روتني احلفظ والتلقني نتباه الطليثري جذب ا-
 ا امسعه انساه وما أراه اتذكره وما اعمله بيدي أتعلمه.انطالقاً من املثل الصيين القائل : م

خيفف على املدرس ما يبذله من جهد ووقت يف األعمال  التعليمية الروتينيه مما يساعد -
يف تنمية شخصيات الطالب  أهمثمار وقته وجهده يف ختطيط مواقف وخربات للتعلم تساملعلم يف است

 يف اجلوانب الفكرية واالجتماعية . 

 الربامج ايل تتفق وحاجة الطالب سهولة ويسر. دادإع

عرض املادة العلمية وحتديد نقاط ضعف الطالب وإمكانية طرح األنشطة العالجية اليت -
 تتفق وحاجة الطالب .

 ل زمن التعليم وزايدة التحصيل.ليتق

 تثبيت وتقريب املفاهيم العلمية للمتعلم .

 يف التعليم . األنرتنتاستخدام خدمات 

أحد التقنيات اليت ميكن استخدامها يف التعليم العام  بصفة عامة وهي عبارة  األنرتنتعترب وي
 نتشرة حول العامل.املرتبطة ببعضها البعض وامل اآليلعن شبكة ضخمة من أجهزة احلاسب 
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سوف يلعب دورًا كبريًا يف تغيري الطريقة التعليمية  األنرتنتأن  إىليشري العديد من الباحثني 
يف  األنرتنت يةأمه إىلتعارف عليها الوقت احلاضر.ولقد أشار مدير عام شركة مايكروسوفت العاملية امل

ع املقاييس التعليمية لكل فرد يف التعليم بقوله:إن طريق املعلومات السريع سوف يساعد على رف
 ور طرائق جديدة يف التدريس وجماالً اوسع بكثري لالختيار.األجيال القادمة حيث يتيح ظه

 يف التعليم وهي: األنرتنتوهنالك اربعة أسباب رئيسية جتعلنا نستخدم 
عد ي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل تسامثال واقع األنرتنت

يصعب على  إنهف األنرتنتعلى التعلم التعاوين اجلماعي،نظرًا لكثرة املعلومات املتوفرة عرب  األنرتنت
الطالب البحث يف كل القوائم لذا ميكن استخدام طريقة العمل اجلماعي بني الطالب ، حيث يقوم  

 األنرتنتوتساعد ث يف قائمة معينة مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليه كل طالب ابلبح
 على االتصال ابلعامل أبسرع وقت وأبقل تكلفة.

 يف التعليم: األنرتنتجماالت استخدام املطلب احلادي عشر :
هي مبثابة مكتبة   األنرتنتعلى توفري اكثر من طريقة يف التدريس ذلك ان  األنرتنتيساعد 

 (2010.)سعد،صعبة أو كبرية تتوفر مجيع الكتب سواء كانت سهلة 

،االستفادة من بعض األفالم الواثئقية  األنرتنتتفادة من الربامج التعليمية املوجودة على ساال
 اليت هلا عالقة ابملناهج.

 العلمية والرتبوية . حباثاألاإلطالع على اخر 

 اإلطالع على اخر االصدارات من اجملالت والنشرات .

 يم.يف التعل Electronic Mailاستخدامات الربيد اإللكرتوين 

هو تبادل الرسائل والواثئق ابستخدام احلاسوب ويعتقد   Electronic Mailالربيد اإللكرتوين  1
سهولة  إىل وذلك راجع استخداماً  األنرتنتمن اكثر خدمات كثري من الباحثني أن الربيد اإللكرتوين 

 (2010.)سعد،استخدامه

. األنرتنتكثري من الناس يف   ويعد البعض ان الربيد اإللكرتوين يعد السبب األول الشرتاك
ويعد الربيد اإللكرتوين أفضل بديل عصري للرسائل الربيدية الورقية وألجهزة الفاكس. ويعترب تعليم 
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يف التعليم   األستاذتساعد  األنرتنتالطالب استخدام الربيد اإللكرتوين اخلطوة الوىل يف استخدام 
د حيث يتيح للطلبة للفصل الدراسي الواح (list serve )على استخدام ما يسمى ابلقوائم الربيدية

 احلوار وتبادل الرسائل واملعلومات فيما بينهم.

النصائح اليت توجه للطالب املستجد يف اجلامعة هو حتديد هدفه الرئيسي من  أهممن       
الرتكيز على  أيضادخوله للجامعة ووضع خطة واضحة لنفسه والتواصل مع اساتذته طوال الوقت و 

يف التحدث ابللغة أو وجد ضعف يف استخدام احلاسب  إذي جهة التعليم أنقاط ضعفه من 
أو املادة  إذيف مهارة اخرى العمل على اجياد حلول هلذه االمور اما ابلتواصل مع استأو  اإلجنليزية
كل علم جهة خمتصة كاإلرشاد الرتبوي والنفسي.  احلرص على القراءة الواسعة املركزة يف   إىلالتوجهه 
واحلرص على القراءة والتحضري وطرح األسئلة  ،وابلذات يف اجملال الذي اختاره الطالب ،وختصص

  والبحث عن اإلجاابت .
ة و التوثيق واملوازنة بني املكتب إنهصديقه الكتاب وعنو  ،فالطالب اجلامعي ابحث صبور        

الب اجلامعي أن يكون صورة منسوخة عن اآلراء وتقليبها والبحث عن األْصَوب فيها. ال يرضى الط
املواقف واستقالل الرأي والدفاع عن وجهة النظر. غريه،بل له شخصيته وقناعاته وقدرته على تبين 

جتماعية واعية ومتوازنة بعيدًا عن الشلل وهو قادر على التواصل مع البيئة من حوله وإقامة عالقات ا
وار كخري وسيلة للتعرف على آراء اآلخرين ... واعتماد احلحدائق اجلامعة أو والتجمع يف الكافيرتاي 

والطالب الذين جيلسون  ،فاحلوار هو قدرة على االستماع كما هو قدرة على احلديث ،وتقييم اآلراء
ستقبل عماد اجملتمع وأصحاب القرار فيه واملؤثرون يف خط سريه اآلن على مقاعد الدراسة هم يف امل

. ولقد أثبتت التجارب الدور الفاعل للطلبة يف جمتمعاهتم. أما رسالة الطالب  والتغيري االجتماعي فيه
 امعة فهي:داخل اجل

 ـ بناء نفسه ثقافياً وفكرايً وعلمياً .

 . ـ التواصل مع اآلخرين يف عالقات اجتماعية فاعلة

 ـ اغتنام الفرصة يف البحث واإلطالع والقراءة .

 فالوقت هو احلياة . ،إجيايبـ استغالل الوقت فيما هو انفع و 
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 رابعاملبحث ال
 استخدام التكنولوجيا احلديثة وتقومي املنهاج

 : توطئة
 ودون تعليمي نظام أي يف األساسية الركيزة هو املعلم أن علي عاملي امجاع هناك يكون يكاد

 اليت التغريات ومع ،أهدافه حتقيق نظام اي يستطيع ال مشويل بشكل دوره يعي ذكي مدرب معلم
 إىل احلاجة تزايدت والتكنولوجيا والتقنية االتصاالت و العوملة عصر العامل ودخول العصر على طرأت
 السبب وهلذا متغرية، احلاجات تلك إن حيث واجملتمع املتعلمني حاجات ويليب ابستمرار يتطور معلم
 (. 2010،الفتاح عبد) ومستجداته العصر تغريات املعلم يواكب أن جيب

 واألجهزة اآلالت حد عند تقف ال التعليم تكنولوجيا أن ىل"إ( 41،ص2002) سامل يشري و
 أساليبو  تعليمي وحمتوى وأهداف ومتعلم معلم من التعليمية العملية عناصر جبميع ترتبط أصبحت بل

 كفاءة  رفع يف ادوره التعليمية للتقنيات فكان التعلمية، التعليمية للعملية تنفيذية وإجراءات تقومي
 املعريف التدفق مشكلة مثل التعلمية، التعليمية املشكالت من الكثري حل خالل من التعليمية العملية

 ."املتعلمني بني الفردية الفروق مشكلة املتعلمني، إعداد يف الزايدة ومشكلة
 التعلم يف ةحاس من أكثر يشرك نهإب يتميز احلديثة التعليمية التكنولوجيات ابستخدام والتعليم

 العليا التفكري مهارات وإتقان ابملعرفة الطالب احتفاظ نسبة أن البحوث من العديد أظهرت حيث
 تكون بينما حمدودة، تكون التقليدي التعلم يف املستقبل يف للتعلم أكرب ودافعية إجيابية اجتاهات وتبىن
 املعلومة بقاء نسبة أن كذلك  يثة،داحل التقنيات مع املدمج النشط التعلم ففي بكثري أعلى النسبة هذه
 (.2011الشهراين،) فيه بكثري أعلى

 ضوء يف التعلمية التعليمية للعملية كامالً   وتقومياً  وتنفيذاً  اً إعدادو  ختطيطاً  يتضمن منهج والتقنية
 التكنولوجي التدريسي املوقف عن املاضي يف التعليمي املوقف مييز والذى حمددة، سلوكية أهداف
 حتقيقها، إىل يسعى اليت السلوكية، األهداف حتديد على يشتمل ال املاضي يف التعليم أن هو احلايل

 اختيار وعملية التفاعل ووسائل ساليباأل حيدد وال هبا يقوم أن للمعلم يراد اليت املهام حيدد ال وكذلك
 (.2010الفتاح، عبد) التقومي ووسائل املناسبة التقنية الوسائل
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 من تقدمه ملا عنه، االستغناءأو  رفضه ميكن ال ملموًسا واقًعا أصبحت احلديثة فالتقنية
 أن يستطيع فاملرء احلديثة، التقنيات يف املستمر للتغري املتتبع وأن كبرية،  فائدة ذات عظيمة خدمات

 ذي غري رمباأو  حمدوًدا، أداؤه أصبح شيوًعا واألكثر تقنية األفضل القريب ابألمس كان  ما أن يدرك
 (.2003 عبابنة،) جدوى

 التعليم تطوير يف فعالة أدوار من هلا ملا ضرورايً  أمرًا أصبح احلديثة التقنيات استخدام فإن لذا
 وأضحى بل الناجح، والتعلم للتعليم وضرورايً  أساسيًا جزءًا ابت إنه كما  األداء، وحتسني التعلم اءأثر و 

 الدول يف اإهنأقر  عن متخلفة وجيعلها التعلمية التعليمية العملية يعيق أمرًا حالًيا استخدامها عدم
 (.2005 وهببهاين، دشتني) هبا احمليطة واجملتمعات املتقدمة

 واملثريات احلاسوب، مبساعدة التدريس مثل احلاسوبية التطبيقات استخدام حالًيا ويتم
 املثريات فاعلية وزايدة. التعليمية العملية يف واسع بشكل األنرتنت على املبين والتعلم احلاسوبية
 تقدمه ما بكل العراق يف( األنرتنتو  احلاسوب) احلديثة التقنيات دخول وميثل. التدريس يف احلاسوبية

 املعاصر العامل يف عنها ألحد غىن ال معلومات من تنتجه وما وتطبيقات، خدمات من
 (.2004الشريف،)

 رتطو وال النشأة: التعليم تكنولوجيا جمالاملطلب األول : 
 ،(2006الدايل،: )حنو التعليم تقنيات جمال يف حبثت اليت الدراسات أدبيات معظم 

 العشرين، القرن من العشرينات أوائل إىل جـذوره يعيدون( 2004زيتون،)و ،(2004احليلة،)و
 :اآلتية النقاط يف األحداث تلك تلخيص وميكن البصري، التعليم حركة لظهور املصاحبة
 : يالبصر  التعليم .1
 يف التعليمية الوسـائل ابستخدام يتعلق مهم مفهوم أول ظهر العشرين القرن بداايت مع 
 البصرية الوسائل هذه أن الوقـت ذلك يف السائدة النظرة وكانت" البصري التعليم" مفهوم وهو التعليم،

 . املنهج مع متكاملة وليست مساعدة وسائل هي
 :البصري السمعي التعليم  .2
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 من املرحلة هـذه يف الوسائل تكن ومل والتلفزيون، الثابتة واألفالم املتحركة، مفالاأل ظهرت 
  .مساعدة كوسائل  أيضا هلا النظرة كانت  بل ملزمة، تكن ومل املنهج، مكوانت

تطبيقات تكنولوجيا  أهمويشمل هذا املبحث تعريف التكنولوجيا احلديثة مع الرتكيز على أحد 
مزااي التعليم  ،التعليم اإللكرتوين يةأمهوفيه تناول الباحث ،التعليم اإللكرتوين احلديثة يف التعليم  وهو

وسائل التعليم اإللكرتوين ) املقرر  ،أهداف التعليم اإللكرتوين ،فوائد التعليم اإللكرتوين ،اإللكرتوين
 والكتاب املرئي( . ،اإللكرتوين
استخدامها يف  يةأمهأو لتعليم كيفية وللتحدث عن التكنولوجيا احلديثة و تكنولوجيا ا      

 ا نقصد ابلتكنولوجيا احلديثةإذوقتنا احلال جيب علينا تعريف م
 (Technology) Newالتكنولوجيا احلديثة      

ا معربة من كلمة إغريقية إهنتعريف التكنولوجيا احلديثة لغواي : أصل كلمة تكنولوجيا جند      
 ،وتعين الدراسة logo))وتعين املهارة التقنية  Techno))من كلمتني مشتقة ، وهى (Technologic)قدمية 

وهى تنظيم املهارة التقنية .

لطرق واألجهزه احلديثة وخاصة االلكرتونية اما تعريفها وفقا لقاموس اكسفورد : هو ا      
 املستخدمة يف الصناعة والتعليم

الصناعية الستخدام أو املعرفة العملية أو تعريفها وفقا لقاموس كامربج  هو الدراسة       
 االكتشافات العلمية مثل  تقنية الكمبيوتر.

املخرتعة املستخدمة  دواتألاالوسائل و أو تعريف التقنية اصطالحاً:هى العلم التطبقي       
 لرفاهية ومعيشة الناس.

ياء  وابللغة ألشوا دواتاألأو اجلهاز "إن التعريف االفرتاضي لكلمة تكنولوجيا هو       
والفيديو واهلاتف اجلوال واآلي ابد ولكن  األنرتنتاملشرتكة للشخص العادي يعين جهاز احلاسوب و 

الغريب ابملوضوع هذا ليس ترمجة القاموس   فتعريفة يف القواميس املعيارية هو تطبيق املعرفة العلمية 
، 2004)زيتون، والعلوم التطبيقية ." ،استخدام الفنون امليكانيكيةأو "الدراسة أو ألغراض عملية" 

 (54ص
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ليس هذا هو تعريف القاموس.    تعريف القاموس القياسي التكنولوجيا هو  إنهومن الغريب "
استخدام الفنون امليكانيكية والعلوم أو "الدراسة أو "تطبيق املعرفة العلمية ألغراض عملية" 

 (55،ص2004".)زيتون،ألتطبيقية

ة وآالت ة تكنولوجيا حتمل معنيني األول االجهز يفات السابقة ان كلمكما الحظنا يف التعر 
احلديثة والثاين معرفة كيفية استخدام هذه التقنيات لتحسني عدة جماالت سواء كانت صناعية ،جتارية 

نستخدمها ملساعدة الطالب  أدواتتعليمية فما يهمنا هنا هو االخري وهو اعتبار هذه االالت أو 
وليس االعتماد  لذايت لدى الطالبراسة بشكل حديث ومتطور و لتفعيل التعلم اعلى الفهم والد

الكلي على هذه األجهزة وهو  تطوير وحتديث التعليم من خالل استخدام هذه التقنيات لتحسني 
مستوى التعليم فاملهم هو ليس فقط استخدام هذه التقنيات وإمنا املعرفة وكيفية استخدامها وتوظيفها 

نيات الستخدامها أبشياء الصحيحة فالكثري من الشباب يقضون اوقات طويلة مع هذه التقابلطريقة 
غري ضرورية وغري مفيدة فلما ال نوظف هذه التقنيات بتشجيع الطالب لالستفادة منها بشكل علمي 
عن طريق التواصل معهم لطرح مواضيع مثرية تدفعهم للبحث وإلجياد حلول من خالل عمل موقع 

 أيضاتعليمية بطرق ممتعه ومفيدة  و استخدام برامج أو مع طالبه للنقاش  األستاذخالهلا  يتواصل من
 أيضاهذه التقنيات يف الغرفة الصفية مما يساعده ويسهل علية حتضري املادة و  األستاذاستخدام 

يستخدم برانمج من خالله أو الذكي هو الذي يعد  األستاذيساعده على جذب انتباه الطالب  ف
ولون اجياد احللول للمسائل أبنفسهم م يعلمون انفسهم وحياإهنك الطالب مجيعا فيه بل حىت يشار 

فقط موجهه ومراقب لسري العملية التعليمية ابلطريقة الصحيحة فالكثري من  األستاذويكون دور 
 اساتذتنا لألسف ال يزالون يستخدمون الطريقة التقليدية يف التعليم وهي التلقني واحلفظ فيخرج

ية لكونه مل يشارك احلل  أبي شيء بل جلس حىت متذكر للمواضيع الدراسأو الطالب بدون ان حيفظ 
الطالب الدور االكرب ابلبحث  والنقاش مع  األستاذطوال الوقت مستمع ومتفرج ولكن عندما يعطي 

جيد احلل  زمالئه إلجياد احللول حتت رعايته بل من  االفضل اعطاءه الفرصه ابالستمرار ابلبحث حىت
ه بكل إذجتعله على تواصل مع است أيضان الطالب  و تعد من احدى الطرق لتثبيت املعلومة يف ذه

 (.2005. عبدهللا مناحي السبيعي،)وقت لوجود تقنيات التواصل االجتماعي .
اما تكنولوجيا التعليم هي الدراسة واملمارسة األخالقية لتسهيل التعلم وحتسني األداء من       

 ل إنشاء واستخدام وإدارة العمليات واملوارد التكنولوجية املناسبةخال
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هو منظومة فرعية من منظومة التعليم تتضمن جمموعة من العناصر املرتبطة تبادليًا واملتكاملة وظيفياً  
واليت تعمل مجيعها يف إطار واحد يستهدف التطبيق العلمي املنظم جملموعة القرارات اليت تتخذ بشأن 

جمموعة أو اإلجراءات والعمليات اليت يتم من خالهلا تنمية املعلومات واملهارات واالجتاهات عند الفرد 
ه بغية حتقيق غري أو بواسطة نفسه  ،غري مقصودأو من األفراد سواء كان ذلك بشكل مقصود 

 درجة ممكنة من الفعالية والكفاءة . قصىاملرجوة أب األهداف
مهمة حمددة، وهو أو شأن األنظمة األخرى يبين من أجل غاية  إنهش تكنولوجيا التعليم كنظامف

 ،ويتكون من جمموعة من العناصر اجلزئية املنظمة مع بعضها البعض ،يشتمل على عمليات وعالقات
لتحقيق أهداف حمددة سلفًا . ويقصد ابجلانب البشري دور اإلنسان بوصفه أحد العناصر الرئيسية 

فلواله ملا   ،دمًا هلا وانشرًا إيهامقأو  ،وقف الباحث عن املعرفة واملستقبل هلايف العمل سواء كان يف م
 ،فهو حمور العملية التعليمية والغاية النهائية هلا ،كان لألجهزة والربجميات واجلانب النظري أية قيمة

 – اأيض –وذلك بوصفه مستقباًل للمعرفة، وهو  ،واهلدف الرئيسي الذي ترتكز عليه عملية التعلم
أحد املصادر  –ميثل يف حد ذاته  –ة التعليمية ابعتباره الذي خيطط وينفذ ويقوم عناصر العملي

 املعلم وأتهيله ثقافياً وأكادميياً ومهنيا. عدادومن هنا كانت العناية إب ،األساسية للتعلم
التطبيق أو  يف جمال معني ،والعلوم األخرى املنظمة ،أن التكنولوجيا هي التطبيق املنظم للمعرفة

ا اجلانب إهنمبعين  ،وم الطبيعية هبدف احلصول على نتائج علمية حمددةالعلمي اليت تتعلق ابلعل
 التطبيقي للمعرفة والنظرايت العلمية لتحقيق أهداف حمددة

التكنولوجيا احلديثة القائمة علي التقنيات احلديثة  "اهن(إب11، ص2007عرّفها حممد ) 
اخل، واليت تستخدم يف تناول …ملعاجلة واالسرتجاع والبثستخدام وامن حيث اال اآليلللحاسب 

 ."املعلومات من أجل مواجهة عصر االنفجار املعريف واملعلومات
ا " العلم الذي يعىن بعملية التطبيق املنهجي للبحوث إهن( 18،ص 2003وعرّفها مخيس )

وتصميم احللول  ،شكالتهجلة مملعا ،والنظرايت وتوظيف عناصر بشرية وغري بشرية ىف جمال معني
 ."واستخدامها وإدارهتا وتقوميها لتحقيق أهداف حمددة ،وتطويرها ،ية املناسبة هلاالعلم
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كعناصر للتكنولوجيا   دواتاألالعالقة بني اإلنسان واملواد و  "اهن( إب30،ص2006ويعرفها كوجك )
ا جهد وفكر إنساين، وتطبيق إهن  وأن التطبيق التكنولوجي يبدأ حلظة تفاعل هذه العناصر مًعا

  ."وتوفري احتياجاته وزايدة قدراته ،املعلومات واملهارات حلل مشكالت اإلنسان

ن فكر وأداء وحلول للمشكالت قبل أن تكو  "اهن( إب45، ص2005ويعرفها صربي وتوفيق ) 
جمرد أجهزة أو تطبيق العلم أو ويعتقد كل من أن التكنولوجيا ليست جمرد علم  ،جمرد اقتناء معدات "

 ."بل هي أعم وأمشل من ذلك بكثري فهي نشاط إنساين يشمل اجلانب العلمي واجلانب التطبيقي
جيا التعليم عرفت اللجنة الرائسية لتكنولوجيا التعليم يف الوالايت املتحدة األمريكية تكنولو  و

مية يف ضوء أهداف ا :"طريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقومي العملية التعليهن( إب258، ص1977)
تصال والتعلم اإلنساين وذلك بتوظيف جمموعة متآلفة من حمددة وعلى أساس نتائج البحوث يف اال

 تعليم أكثر فاعلية " .  إىلاملصادر البشرية وغري البشرية للوصول 
وإن تكنولوجيا التعليم عبارة عن : "منظومة متكاملة تضم اإلنسان واآللة و األفكار       

جمموعة أهداف أو العمل حبيث تعمل مجيعا داخل إطار واحد لتحقيق هدف  أساليبء و واآلرا
 (Hoban, Charles,1965,13:124حمددة " . )

 الية:فإن مفهوم تكنولوجيا التعليم يشمل األبعاد الثالثة الت
لم وهي يف العادة طريف عملية االتصال الرتبوي املرسل واملستقبل )أي املع العناصر البشرية :

واملتعلم(.

 . (Software)والربجميات  (Hardware)جبانبها األجهزة  الوسائل التقنية :

اساس وهي جمموعة اخلطوات اإلجرائية اليت تقوم وفق نظام مبىن على "العمليات اإلجرائية : 
نب والتطوير والتنفيذ والتقومي ملختلف جوا عدادمن العالقات املتبادلة بني عمليات التخطيط ، واإل

 (134،ص  1998. )محدي ،"عملية التعلم والتعليم
 ابلبحث التعليم تكنولوجيا مسمى الباحثني تناول"  فقد التعليم، تكنولوجيا قضااي يةمهأل نظرًا

 والربامج،ساليباألو  واألجهزة الوسائل استخدام اهنإب التعلم تكنولوجيا عرف من فمنهم والتفسري،
 ( 2000،87 القال،) " التدريس فعالية حتسني أجل من العلمية واملنتجات
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 مكونة الكلمة وهذه( Technology) اإلجنليزية للكلمة عربية ترمجة التقنية كلمة  وأتيت
 فان وبذلك دراسةأو  علًما وتعين( Logy) و فنية، مهارة وتعين Techno) )مها مقطعني من

 على تزيد ملدة ابلصناعات( التقنية) مفهوم ارتبط وقد الفنية، املهارة تنظيم يعين( التقنية) مصطلح
 والتعليم الرتبية عامل املفهوم يدخل أن قبل القرن ونصف القرن

(.WWW.Wikipedea.com .) 
 اليت الوسائل مجيعأو  للفن النظامية املعاجلة هي التكنولوجيا معىن إىل أشار من ومنهم

 إجنازأو  ألداء فنية وطريقة ه،ودوج واستمرارية اإلنسان لراحة الضرورية األشياء إلنتاج تستخدم
 استخدام من أكثر تعين التعليم تكنولوجيا أن إىل بعضهم وأشار(  1993 الغزاوي،) علمية أغراض
 حل أسلوبو  العمل يف منهج اإهن على فضال التفكري، يف طريقة األول املقام يف فهي اآلالت

 هذا أهدافه،ويتكون لتحقيق النظم أسلوبأو  منهجي، خمطط إتباع على ذلك يف يعتمد املشكالت،
 حمددة تربوي أهداف بقصد معا وتتفاعل تتداخل كثرية  عناصر من املتكامل املخطط

 (.2010الطوجبي،)
 التعلم تصميم يف العلمية للمعرفة واملنطقي املنظم التطبيق" اهنإب( 2008 الطيطي،) وعرّفها

 ظروف يف معينة بنشاطات يقوم أبن وذلك ابلتعلم، للمتعلم تسمح حبيث البيئة، وإدارة وإدارته
 ".حمددة

 التعليم يف واألجهزة اآلالت استخدام تعين ال التعليم تكنولوجيا أن إىل أشار من ومنهم
 املصادر مجيع االعتبار، بعني أتخذ منهجية، نظامية طريقة فهي ذلك، من أمشل هي بل فحسب
 (.2004 ة،احليل)الرتبوية األهدافو  الدارسني ومستوى البشرية،

 حتديد على عمله يشتمل وأن التدريس، يف النظم ملنحى املعلم إتباع ضرورة على تؤكد اإهن كما
 التقومي عملية وإجراء  ،األهداف لتحقيق يتبعها اليت والطريقة سلوباأل واختيار الدرس أهداف
 (. 2005 القضاة،)األهداف هذه حتقيق مدى لقياس

 الفردية، الفروق مشكلة عالج يف تسهم اإهنف استخدامها سنأح اإذ التعليمية والتكنولوجيا
 يسهل ال خربات وتنقل الطلبة، من كبري  عدد حتتوي اليت الدراسية الصفوف يف فاعليتها إىل ابإلضافة
 . وتشويًقا وعمًقا كفاءة  أكثر املتعلمون يتعلمه ما جيعل مما أخرى، أدوات طريق عن عليها احلصول
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 وهذه احلديثة، واألجهزة الكمبيوتر استعمال إنه على احلديثة اولوجيالتكن مصطلح شاع وقد
 احلديثة التكنولوجيا بينما احلديثة، التكنولوجيا نتائج من نتيجة فالكمبيوتر ،الرؤية حمدودة النظرة
 النتائج إىل الفرد يوصل الذي التفكري أسلوبو  املشكالت، وحل للتفكري طريقة هي عام بشكل

 استخدام يف التفكري طريقة اإهنو  غاية، وليست وسيلة اإهن أي املرسومة، األهداف وحيقق املرجوة،
 لذا قدراته، وزايدة اإلنسان حاجة إلشباع نتائج إىل الوصول هبدف واملهارات واملعلومات املعارف

 خلدمة اوتطويعه وتطبيقاهتا العلمية للمعرفة األمثل االستخدام تعين احلديثة التكنولوجيا أن القول ميكن
 ( 2004 احليلة،) ورفاهيته اإلنسان

 يبدأ التقين التطبيق وأن للتقنية كعناصر  دواتاألو  واملواد اإلنسان بني العالقة اإهن آخرون ويرى
 يف ،املنظمة األخرى والعلوم ،للمعرفة املنظم التطبيق هي التقنية وأن ،معا العناصر هذه تفاعل حلظة
 ،حمددة علمية نتائج على احلصول هبدف الطبيعية ابلعلوم تتعلق يتلا العلمي التطبيقأو  معني جمال
 (.،2009 حممدوآخرون)حمددة أهداف لتحقيق العلمية والنظرايت للمعرفة التطبيقي اجلانب اإهن مبعين

 وحلول وأداء فكر اإهن على عام بشكل احلديثة التكنولوجيا مفهوم تلخيص وميكن
 أجهزة جمردأو  العلم تطبيقأو  علم جمرد ليست وهي معدات، ءاقتنا جمرد تكون أن قبل للمشكالت

 وهي التطبيقي، واجلانب العلمي اجلانب يشمل إنساين نشاط فهي بكثري ذلك من وأمشل أعم هي بل
 وغري البشرية والعناصر واخلربات واملهارات املعلومات استخدام يف للتفكري طريقة و إنساين جهد

 اإلنسان مشكالت حلل تكنولوجية وسائل اكتشاف يف وتطبيقها نيعم جمال يف املتاحة البشرية
 (  2000 القال،) قدراته وزايدة حاجاته وإشباع

 املختلفة التعليمية واألجهزة دواتاألو  املواد اهنإب التعليمية التكنولوجيا تعريف ميكن سبق ومما
 حبيث إليه، الوصولأو  تعليمي حمتوى لنقل التعليمية، املواقف يف ومهارة خبربة املعلم، يستخدمها اليت

 أقل جبهد فعال، تعليم على وتساعده احملسوسة، اخلربة واقع إىل اجملردة اخلربة واقع من املعلم ننقل
 .أفضل تعليم يف ورغبة مشوق جو يف أقصر، ووقت

وحتمل تكنولوجيا التعليم يف طياهتا بذور التجديد، الذي يستدعى هتيئة مواقف تعليمية "  
تعليمية جديدة تتناسب وطبيعيةهذا املفهوم ،وهي تبعا  أدواتتطوير طرق واسرتاتيجيات و  إىلتاج حت

لسيلزوريتشى،النظرية وممارسة تصميم عمليات ومصادر التعلم وتطويرها واستخدامها وإدارهتا وتقوميها  
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 –ذلك  إىلضافة إ -ا إهنأجهزة فقط ، وإمنا على أو ينبغي التأكيد عليها ال كمعدات  إنهوعليه ف
نتائج أفضل ابستخدام كل  إىلتصميم ومواقف التعلم والتعليم للوصول  إىلهتدف طريقة يف التفكري 

 (135،ص 1998. )محدي  ، "األهدافتلك  إىلتسهيل الوصول  إنهما من ش

 
 

 تعريف التعليم االلكرتويناملطلب الثاين : 
ط املتعددة مبا فيها شبكة مجيع الوسائ" استخدام  نهويعرف التعليم اإللكرتوين إب      

املعلومات الدولية وما تتمتع به من سرعة يف تدفق املعلومات يف اجملاالت املختلفة لتسهيل استيعاب 
" والوسائط املتعددة تعين استخدام  الطالب وفهمه للمادة العلمية وفق قدراته ويف أي وقت شاء 

لعرض الكتابة والرسومات الثابتة واملتحركة وإمكانيات من برامج  اآليلاملتاحة ابحلاسب  دواتاأل
واألصوات وأفالم الفيديو إلكرتونيًا لتسهيل استيعاب الطالب وفهمه للمادة العلمية".)مازن ، 

 (109م ،ص 2001
فالتعليم اإللكرتوين هو " التعليم الذي يتم عن طريق احلاسب وأي مصادر أخرى تعتمد      

ويف عملية التعليم  ،(Paul Carliner , 1998, 366-369) ملية التعليم والتعلم "على احلاسب تساعد يف ع
لكرتوين اإللكرتوين حيل احلاسب حمل الكتاب وحمل املعلم حيث يقوم جهاز احلاسب يف الدرس اإل

ويطلب احلاسب من الطالب  ،طلبهأو بعرض املادة التعليمية على الشاشة بناء على استجابة الطالب 
وميكن أن تكون املادة العلمية  ،ويقدم له املادة املناسبة بناء على استجابته ،من املعلوماتاملزيد 

لكنها تكون على هيئة برانمج و  ،كما هي يف الدرس التقليدي  ،واالختبارات املصاحبة هلا بسيطة
صوتيات  وأمتحركة أو رسوماً اثبتة أو وميكن أن تكون املادة العلمية نصوصاً  ،احلاسب  تعليمي على

وقد يتكون التعليم اإللكرتوين من مقرر يشمل حماضرات تتم عن طريق  ،هذه جمتمعةأو مرئيات أو 
يف مواعيد حمددة كما هو احلال يف احملاضرات   Video conferencing األنرتنتاللقاءات املرئية على 

نشطة فيديو للدروس يصحبها مادة إضافية تشمل أ األنرتنتوميكن أن تكون صفحة على  ،التقليدية
ومناقشات تتم خارج الفصل عرب الربيد اإللكرتوين واختبارات إلكرتونية تسجل نتائجها آلياً السابقة 

 يف سجالت الطالب . 
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تطوير املناهج والتعليم ابستخدام وسائل  يةأمهومن كل هذه التعريفات نرى مدى       
ل اشكاله . وهذا ما شهدته مؤسسات التعليم وتقنيات علمية حديثة وخاصة التعليم االلكرتوين بك

ملية ية وإقباال متزايدا من الطالب وأصبح تطوير العالعايل يف اململكة العربية السعودية من نقلة نوع
التعليمية مطلبا ملحا يف ظل التطورات احلديثة يف تكنولوجيا أالتصاالت وابت الطالب اجلامعي اليوم 

ية ومصادر املعلومات األمر الذي حيتم التحول من النمط التقليدي يف أكثر انفتاحًا على ثورة التقن
ية من خالل حتول اجلامعات من التوجه لتفعل منط تعليمي يتسم ابملرونة والكفاءة والفاعل إىلالتعليم 

منط التعليم االلكرتوين والذي يواجه يف بناء منظومته العديد من الصعوابت من  إىلالنمط التقليدي 
 اجلديدة. ساليباألالتعليم التقليدي اليت قد ال تتناسب مع  ساليباإلرث املرتاكم أل هاأمه

 
 التعليم اإللكرتوين  يةأمه: املطلب الثالث

 -حيقق اآليت : أن التعليم اإللكرتوين  ،كبرية  يةأمهيري الرتبويون أن التعليم اإللكرتوين له 
م التقليدية اليت حتدث يف حيز حمدود تعلال أساليبفبخالف  ،يسهم يف توسيع نطاق التعليم -

يوسع  ن التعليم فهذا النوع م ،املسرحأو املكتبة أو املعمل أو فناء املدرسة أو مثل : الفصل الدراسي 
فإمكانية الوصول  ،األنرتنتيف أي مكان تتوفر فيه خدمة  ،حدود التعلم حيث ميكن حدوث التعلم

بسهولة ويسر بغض النظر عن املوقع اليت سائط املتعددة متاحة مصادر التعلم ذات الو أو املعلومة  إىل
 (2007)الفايز،ملعرفة .عليه مبا يسمح للمتعلم مبواصلة التعلم ويشجعه على التزود من ا

يتميز احملتوى العلمي املعروض بواسطة التعليم اإللكرتوين بطبيعة ديناميكية متجددة خبالف  -
 (2007.)بدير، تواريخ حمددةالنصوص الثابتة اليت يتم نشرها يف

فهناك الكثري من املقررات الدراسية اليت يتم تدريسها من  ،يعزز مفهوم التعلم عن بعد -
  ،واملرونة يف احملتوى ،وتتميز هذه املقررات بتوفري الوقت املناسب للدراسة ،خالل التعليم اإللكرتوين

بني املعلم واملتعلم  فإمكانية االتصال ،تعلمكما ميكن من خالهلا احلصول على تقومي مناسب ألداء امل
مما يضفي بعداً  ،مجاعيأو بشكل فردي  ،قائمة سواء أكان هذا االتصال متزامنًا أم غري متزامن

 (2007)الفايز،التعلم . أساليبجديداً على 
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قت حيث ميكن للمتعلم اختيار احملتوى والو  ،قدرته على تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية -
فعلى سبيل املثال جند  ،التقومي اليت تناسبه أساليبالتعلم والوسائل التعليمية و  ساليبأومصادر التعلم و 

وإمنا ميكن عرضه ابستخدام  ،ال يعرض على شكل نصوص فقط األنرتنتأن احملتوى على شبكة 
،ص  1996)جانسون و مايرز  ،".وسائط متعددة يستخدم فيها الصوت والصورة واحلركة والنص  

93-106) 
 : طريق عن انتج التحسني وهذا،فعاليته وزايدة التعليم نوعية حتسني - تلخيصه كاآليت :ومت
 .احملاضرات وقاعات الفصول ازدحام مشكالت حل -
 .  وتربواي علميا املؤهلني التدريس هيئة إعداد يف النقص مواجهة -
 .  الطلبة بني الفردية الفروق مراعاة -
 .  جماالهتا خمتلف يف التنمية سبيل يف عائقا تقف اليت يةماأل مكافحة -
 . املناسبة التعليم وطرق التعليمية واملواد األهداف إعداد جماالت يف املعلمني تدريب -
 . التعلمية التعليمية العملية حمور املتعلم تعترب اليت احلديثة الرتبوية النظرة مع التمشي -
  املختلفة التعليمية الوسائل أن شكّ  فال للتعلم حاجاهتم شباعإو  التالميذ اهتمام استثارة -

 أهدافه حيقق ما منها طالب كل  أيخذ متنوعة خربات تقدم التعليمية واألفالم جإذ والنم كالرحالت
 . اهتمامه ويثري

 نفس التلميذ عند هلا ليس ألفاظا املدرس استعمال وهي اللفظية يف الوقوع عن البعد: اثلثا
 احلقيقة من تقرتب املعىن من أبعادا يكتسب اللفظ فإن الوسائل تنوعت اإذف. املدرس عند يتلا الداللة
 . والتلميذ املدرس ذهن يف األلفاظ معاين بني والتقارب التطابق زايدة على يساعد الذي األمر

 . الرتبوية العملية يف للتالميذ اإلجيابية املشاركة زايدة التعليم تكنولوجيا حتقق -
 ذهن يف وتوضيحه منها اهلدف وحتديد استخدامها املدرس أحسن اإذ التعليمية الوسائل نأ" 

 التأمل على قدرته وتنمية اخلربة اكتساب يف اإلجيابية التلميذ مشاركة زايدة إىل تؤدي سوف الطالب
 سنيحت إىل سلوباأل هذا ويؤدي.  املشكالت حل إىل للوصول العلمي التفكري وأتباع املالحظة ودقة
 األسئلة حتديد يف التلميذ إشراك ذلك أمثلة ومن.  التلميذ عند األداء مستوى ورفع التعليم نوعية
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 بغية ومشاهدهتا األفالم عرض مثل لذلك املناسبة الوسائل واختيار حلها إىل يسعى اليت واملشكالت
 التجارب وأجراء يةاألرض والكرات اخلرائط استخدام وكذلك.  األسئلة هذه عن اإلجابة إىل الوصول
 . فقط والشرح التوضيح على الوسائل هلذه املدرس استخدام يقتصر ما أكثر وما.  وغريها

 بعض حل إىل للوصول املدرس أشراف حتت ابستخدامها ميذ التل يقوم أن األفضل أن مع
 "  ةاخلرب  واكتساب املعرفة على احلصول يف إجيايب دور بذلك له فيكون.  يثريها اليت املشكالت
 املشكالت حل إىل الوصول يف اخلالق العلمي والتفكري التأمل على القدرة تنمية إىل تؤدي -

 . مقبول نسق وفق وتنظيمها األفكار وترتيب
 .السلوك وتعديل اجلديدة االجتاهات تنمية إىل والرامي اليوم الرتبية هدف حتقق -

 مستعد جيعله مما التلميذ خربة زايدة إىل تؤدي التعليم يف التقنية توظيف فإن ذلك إىل إضافة
 (  2009 الرايطي،. ) أليها أشار قد اخلربات وهذه للتعلم

 أن شك فال"  بينهما تصبح اليت القوية العالقة خالل من وللمعلم للمتعلم الفائدة وتعود
 به هبطال ثقة تزيد وابلتايل لطالبه حيببه للمادة وتبسيطه درسه شرح يف الوسائل املعلم استعمال
 بعد العمل خالل إنهف وسائله لعمل مساعدته يف طالبه على اعتمد ما اإذ وخاصة إليه فيتقربون
 الدرس يتطلبها اليت الرمسيات عن بعيدا معه للتحدث لطالبه اجملال يفسح املدرسي الدوام ساعات

 من ديثحلا أطراف بونإذويتج األخبار من خرب مناقشةأو  اجتماعية مشكلة حبث يف خيوضون فقد
 مبا التقليدي االحرتام على قائمة وطالب معلم عالقة بينهم العالقة تتحول وبذلك. وغريها نكات

 إليها والتعرف طالبه مشكالت تفهم على املعلم تساعد وصداقة وحب احرتام إىل خوف من فيها
 ببعض تربطه قاتبصدا منهم كل  يعتز ما وكثريا وأسرهم املدرسني زمالئه مع ابلتعاون حلها يف ويسهم

 ". غريهاأو  الظروف من النوع هذا يف تكونت علمه من
 :املدرس دور وتغري التعليم فلسفة تطوير -
 احلياة يف النجاح على تساعده اليت واالجتاهات ابخلربات الفرد تزويد إىل التعليم يهدف" 
 اخلربة جماالت بتوفري ولكن واإللقاء ابلتلقني ذلك يتم أن ميكن وال.  املستقبل مشكالت ومواجهة

 املستمرة املتغريات مواجهة على أقدر ليكون اجلديدة اخلربات الكتساب التعلم مبتابعة له تسمح اليت
 من كان  وهلذا.  ذلك تصاحب اليت واملشكالت ميارسها اليت العمل وأنواع ،احلياة متطلبات يف
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 التعلم فرص امتداد إىل تؤدي واليت اخلربة جماالت بتنويع تسمح اليت التعليمية الوسائل توفري الضروري
 وسائل مجيع واستغالل ،للحياة عدادلإل ابلتعليم االهتمام نشأ هنا ومن.  احلياة مدى على عدادواإل

 . اهلدف هذا لتحقيق اجلماهريية االتصال وسائل ذلك يف مبا التعليمي االتصال
 ألدائها حيتاج جديدة وظائف إىل التقليدي دورها من املدرس وظيفة انتقلت اإلطار هذا ويف

 املدرس إىل يشار أصبح ولذلك التكنولوجي التطور مع يتمشى لكي هإعداد يف جديدة خربات إىل
 وأصبح الرتبية خلدمة التقنية وسائل مجيع يستخدم الذي التكنولوجي الرتبية رجل إنه على أحياان
 اليت والتكنولوجيا ،التعليم وسائل جبميع ابالستعانة التعلم مواقف تصميم على بقدرته يقاس جناحه
 إىل يشار وأصبح.  العصر متطلبات واجهة مل تؤهله اليت اخلربات اآتساب على فرد كل  تساعد
 .التعلم حتقق اليت للبيئة املصمم إنه على كذلك  املدرس

 التعليم تكنولوجيا جمال مكوانت : املطلب الرابع
 ووضع مكوانتـه حتديـد فـي صعوبة هناك كانت  ،التعليم تكنولوجيا جمال تعريفات لتعدد نتيجة 

 مكوانت لتحديـد عديدة حماوالت هناك كانت  لذلك ،أخرى جماالت مع تداخله وعدم ،له حدود
 األمريكية الواليـات يف والتكنولوجيا الرتبوية االتصاالت مجعية وابعتبار.  التعليم تكنولوجيا جمال

 فقد لـذا وتطويره فيه البحث مهام إليها واملوكل اجملال يف هبا عتدامل اجلمعية هي(  AECT) املتحدة
 تلك فـي املتضمنة مكوانته استخالص مث ومن للمجال تعريفاهتا يف جاء ما على الباحث اعتمد

 . التعريفات
 السـابقة الفقرة يف منها بعض إىل أشران وقد ،تعريفات عدة اجلمعية تلك عن صدر لقد

 اعتماده فسيتم وعليه(  م 1994)  عام اجلمعية عن صدر جالللم تعريف آخر وكان
 . وتوضيحها اجملال مكوانت الستخالص
 بشـيء(  م 1994)  عام تعريف حبسب املكوانت تلك اجملال أدبيات عرضت قد كما
 ،سامل( ) م 2003:  وسرااي سامل( )  م 2004:  وريتشي سيلز)  والتعمق التفصيل من

 -: يلي فيما عنها احلديث ونوجز(  م 2004:  زيتون( )  م 2004:  ليمالتع وتكنولوجيا وسائل
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 لتكنولوجيا(  AECT)  األمريكية والتكنولوجيا الرتبوية االتصاالت مجعية تصور خالل من 
 وأخرياً  ،واإلدارة ،واالستخدام والتطوير ،التصميم:  تشمل ،مكوانت مخسة يتضمن اجملال فإن ،التعليم
 .اجملـال تعريف يف صرحية املكوانت تلك ءتجا لقد.  التقومي

 الرتبوية االتصاالت مجعية لتصور وفقا التعليم تكنولوجيا جمال مكوانت( 2)رقم شكل
 والتكنولوجيا

 التعليم تكنولوجيا جمال مكوانت بني العالقة( 3) رقم شكل
 
 

 
 

 
 

 

 

 واالسـتخدام ،ويروالتطـ ،التصميم)  اخلمسة التعليم تكنولوجيا جمال مكوانت تلك كانت
 مكوانت منها رئيس مكون ولكل ،تفاعلية تكاملية عالقات بينها فيما وتربط(  والتقومي ،واإلدارة

 (2005،إجنلني) ،(2007 رضا،) -:  يلي كما  وذلك ،بتطبيقاهتا ويعتين هبا يهتم ،حتته تندرج فرعية
 املـواد وتصـميم ،ـةالتعليمي الـنظم بتصـميم ،التصـميم جمـال ويهـتم:  التصميم – 1

 . املتعلم خصـائص ومراعـاة ،التعليمية النصوص وكتابة ،التعليمية واالسرتاتيجيات
 ابإلنتـاج فيهـتم ،ماديـة صـيغة إىل التصميم مواصفات حتويل عملية وهو:  التطوير – 2
  اآليل احلاسب تكنولوجيا وتطبيقات والبصـرية السـمعية البـرامج وإنتـاج ،املطبوعـة املواد:  مثل والتطوير

 النظرية 

  التطبيق

  االستخدام

 استخدام الوسائل. -

 نشر وتبىن املستحداثت. -

تنفيذ املستحداثت وتثبيتها ىف  -
 البنية القائمة.

 التطوير

 تقنيات الطباعة. -

 تقنيات املواد السمعية البصرية  -

 .التقنيات املعتمدة على احلاسب -

 التقومي

 حتليل املشكلة. -

 القياس حمكي املرجع. -

 التقويم التكويين. -

 اإلدارة 

 إدارة املشروع . -

 إدارة املصادر. -

 التصميم

 تصميم النظم التعليمية. -

 تصميم الرسائل . -
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 وغريها ،الفائقة الوسائط وتكنولوجيا اآليل احلاسب مبسـاعدة والتعليم ،املتعددة الوسائط كتكنولوجيا
 . التعليمية األهداف لتحقيق بينها فيما تتفاعل التـي املتكاملة التكنولوجيا من

  ،التعليمية الوسائط يقطبوت بتوظيف اجملال هذا يف التعليم تكنولوجيا هتتم:  االستخدام – 3
 العملية يف للتطبيق الالزمـة والسياسات النظم وأتسيس ،ومتابعتها الرتبوية التجديدات بنشر هتتم كمـا

 . التعليمية
 والتواصل التبـادل ونظـم ،اإلداريـة واملصادر ،املشروعات إبدارة اجملال هذا ويهتم:  اإلدارة -4

 . مصادرها وتنظيم ،ارفواملع ،املعلومات وإدارة ،اإلداري
 ابلقيـاس يعتنـي كمـا  ،وعالجها التعليمية املشكالت بتحليل اجملال هذا ويهتم:  التقومي -5

 . النهائي والتقومي ،التكويين والتقومي ،املرجع حمكي
 

  التعليمية العملية يف التعليم تكنولوجيا استخدام أثر:  املطلب اخلامس
 مجيع يف احلديثة التكنولوجيا وتغلغل احلديث العصر يف ولوجيتكنوال العلمي التطور ضوء يف
 اختيار على مقتصرا فيه االهتمام يعد مل التعليمية وحىت واالجتماعية االقتصادية اإلنسان نشاطات
 يستطع مل اليت اخلربات حأيضا و  الطالب، هانذإل املفاهيم تقريب يف املدرس لتعني إنتاجهاأو  الوسائل
 ضرورة التعلمية التعليمية العملية يف التعليم تكنولوجيا استخدام لزاما أصبح بل اجملردة مةابلكل شرحها
 (:2001 الفرجاين،: ) منها العصر هذا يف الرتبويني تواجه كثرية  حتدايت على للتغلب وذلك حتمية

 مشكلة على التغلب يف يساعد التعليم بتكنولوجيا االستعانة إن: التعليم يف األفقي التوسع -
 .التعليم على املتزايد واإلقبال للسكان، العددي النمو مع النامي الدارسني عدد زايدة

 يكون يوم بعد يوما املتزايدة وفروعها وختصصاهتا املتزايدة املعرفة ملقابلة: املعريف التدفق -
 .التعليم بتكنولوجيا االستعانة
 كمصدر  املدرسي الكتاب على عتمادالا املعلم يستطيع ال: وأوعيتها املعرفة مصادر تعدد -

 وغريها الكمبيوتر وبرامج واملصورات.السمعية والشرائط األفالم فيه توجد الذي الوقت يف للتعلم وحيد
 .أهدافه وحيقق التعلم يثري مما
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 جمموعات بني الفردية الفروق مشكالت حل ميكن فال: الفردية الفروق مشكالت حل -
 جمال يف أدوارها التعليم تكنولوجيا حتقق ولكي هذا. التعليم بتكنولوجيا االستعانة بدون املتعلمني

: ) هاأمه من العوامل من متكاملة منظومة توافر ذلك يتطلب خصائصها من ولالستفادة التعليم
 ( 2004السيد،

 .التعليم عملية يف متطورة اسرتاتيجيات لتنفيذ الالزمة التعليم تكنولوجيا توافر -
 .التعليمية العملية يف يتهاأمهو  التكنولوجيا بتلك املدرسني وعي -
 .للتدريس ممارستهم خالل التعليم لتكنولوجيا املدرسني توظيف -

 : التعليم يف احلديثة الرتبوية التكنولوجيا استخدام مربرات
 التفوق بعد خاصة احلديثة، التعليمية التكنولوجيا ابستخدام للتعليم يوم بعد يوماً  احلاجة تزداد

 .  التعليم جمال يف املتعددة وبرجمياته اآليل احلاسب وخاصة التكنولوجيا هذه حققته الذي اهلائل
 احلاسوب برجميات السيما ،احلديثة التعليم تكنولوجيا هبا تتمتع اليت املزااي من الكثري وهناك

 مستقبل يف رئيسيةلا التقنية بذلك أصبحت ورمبا ،التعليم يف كربى  ثورة أحدثت واليت ،الوسائط متعدد
 أي من أكثر الرتبويني خياالت يف جيول مما كبرياً   قدراً  الربجميات هذه لبت حيث ،التعليمية العملية

 :هاأمه يلي وفيما ،والتطبيقات الربامج من آخر نوع
 يقوم الذي العمل مع املتعلم تفاعل خالل من وشيقة ممتعة التعلمية التعليمية العملية جتعل  -

 . به
 احلواس من أكرب عدد استثارة خالل من املعلومات على احلصول لتيسري جديدة فرصاً  يحتت -

. 
 وال ،للتدريب فيهما حيتاجون الذين واملكان الوقت يف التدريس تلقي من التالميذ متكن -

 .للتعليم التقليدية الطريقة يف احلال هو كما  بذاته املعلم تواجد ذلك يلزم
 وقت يف إليه العودة مث ،الدرس من نقطة أي يف التدريب إىل اماالنضم للتالميذ ميكن -

 .آخر
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 بوترية املعلومات وعرض ،الفردية الفروق وتنمية ملواجهة التعليم أساليب تنويع على تساعد -
 ابلوترية التالميذ جلميع يقدم والذي التقليدي التعليم نقيض على ،اخلاصة املتعلم حاجة تليب مناسبة
 .نفسها

 عصيب، بضغط اإلحساس دون اخلاصة سرعته حسب ليعمل الكايف الوقت للمتعلم توفر -
 .حلاجته وفقاً  مرة من ألكثر املعلومات عرض إمكانية مع

 .الذايت التقومي خالل من احلقيقي همامستو  معرفة على التالميذ تساعد -
 .التالميذ لدى فيها املرغوب اجلديدة االجتاهات تكوين على تساعد -
 .التعليم وأتكيد الصحيحة االستجاابت تثبيت إىل تؤدي اليت التعزيز أساليب تنوع -
 ودقة ،التأمل على القدرة وتنمية اخلربة اكتساب يف املتعلم من اإلجيابية املشاركة إىل تؤدي -
 األداء مستوى ورفع التعلم نوعية حتسني إىل سلوباأل هذا ويؤدي ،العلمي التفكري واتباع ،املالحظة

 .التالميذ عند
 ،وقوعه فور اخلطأ اكتشاف على الطالب تساعد واليت ،الفورية الراجعة ابلتغذية املتعلم تزود -

 التمارين حل يف يستمر وقد ،خاطئة بطريقة األول التمرين الطالب حيل فقد التقليدية الطريقة يف أما
 اخلطأ ثبات على يساعد مما ارتكبه الذي اخلطأ منط يف يستمر أي،  نفسها اخلاطئة ابلطريقة األحرى

 . طويل وقت مضي بعد إال التمارين هذه املدرس يصحح لن حيث لديه،
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 التعليم تكنولوجيا جمال يف املعلم أتهيل أهداف:  السادساملطلب 
 العملية فـي الالزمة املناشط من يعد إنه يف ،التعليم تكنولوجيا جمال يف التدريب يةأمه تظهر 

 . التنفيذأو  التصميمأو  التخطيط انحية من سواء ،الرتبوية
 واستخدام إنتاج على التدريبية الربامج قلة وابلتايل ،اإلمكاانت قصور نعاين إننا وحيث 

 إىل هتدف اليت اخلطط جدية لعدمأو  ،املوضوع حلداثة ذلك سبب يعزى وقد ،احلديثة التكنولوجيا
 . أخرى جهة من التعليم تكنولوجيا يف قةاملتالح للمستحداثت ونتيجةً  ،جهة من التعليم تطوير

 علمية أسـس علـى التعليمـي األداء مبستوى واالرتقاء ،وحتسينها التعليمية العملية ولتعزيز 
 جمال يف عدادواإل التـدريب لعمليـة العـام اإلطـار إىل النظر جيب ،ومتطور مستمر وبشكل ،صحيحة

 تتاح خالهلا من اليت والتطبيقيـة النظريـة الربامج من ةمتتابع سلسلة:  إنه على ،التعليم تكنولوجيا
 وتقومي واستخدام إعداد سـبل على للتدريب ،التعليمي اجملال يف يعمل من لكل املتتابعة الفرص

 . احلديثة التكنولوجيا
 أهداف أهم ومن ،سلفاً  حمددة أبهداف موجهةً  والتدريب عداداإل برامج تكون أن بد وال

 والفار ،(2007) إبـراهيم مـن كل  يوضحها كما  ،التعليم تكنولوجيا جمال يف يبوالتدر  عداداإل
(2010: ) 

 اخلاصة والعملية العلمية ابألسس العالقة ذات ،واخلربات واملهارات ابملعارف املتدربني تزويد -
 وعاتاملوض خمتلف فـي ،والتكنولوجيا الوسائل من وحديثة تقليدية جإذ من واستخدام إعدادو  ابختيار
 . التعليمية

 خمتلف يف املقررة التعليمية املناهج وتالءم تراعي اليت التعليمية التكنولوجيا وإنتاج إعداد -
 . املتاحة واإلمكاانت تتناسب اليت ،التعليمية املراحل

 وذلـك ؛ املتـدربني لـدى واالبتكارية عيةبداً األ االجتاهات تقويةأو  ،خلق على العمل -
 استخدام تطـويرأو  ،انحيـة مـن التعليمية التكنولوجيا يف مستحدثة جإذ من ميمصت على لتشجيعهم
 . أخرى انحية من معروفة تكنولوجيا
 .وأنواعه هأدواتو  التقومي وسائل شىت على التعليم تكنولوجيا جمال يف املعلمني تدريب -
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 التدريبية مجالربا طريق عن وذلك ،التعليم تكنولوجيا جمال يف جديد كل  على طالعاإل -
 . والتجديدية التكميلية املستمرة

  التعليم تكنولوجيا جمال يف املعلم أتهيل يةأمه:  السابعاملطلب 
 جلميع املهين التدريب عملية يف كبري  بشكل اإلسهام التعليم تكنولوجيا جملال ميكن"  
 التعليم قطاع غري أخرى اتقطاع يف البشرية الكوادر تدريب يف بل ،واإلدارية الفنية التعليمية الكوادر
 ما حسب وذلك ،التالية النقاط يف املعلمني وأتهيل إعداد يف التعليم تكنولوجيا جمال يةأمه وتتضح

) و( 39 ص ،م 2000:  كدوك)   و160 – 156 ص ص ،م2005:  يوسف)  من كل  أورده
 ( : 296 ص ،م 2004:  عيادات

 .أثنائهاأو  اخلدمة قبل ذلك كان  سواء ،هوتطوير  التدريس ممارسة على املعلم تدريب -
 األجهـزة بعـض ابستخدام منها يتعلق ما خاصةً  ،املهارات بعض على املعلم تدريب -

 . احلديثةأو  التقليدية دواتاألو 
 . اللفظية عن واالبتعاد ،املعلم وقت توفري -
 فـي صـعوبةً  نجيدو  الذين املعلمني مع خاصةً  ،للمعلم ابلنسبة التدريس عملية تيسري -

 . طويلة ملدة والكالم الشرح
 . اجملردة املفاهيم مع خاصةً  ،شرحه املعلم على يصعب ما توضيح -
 غري جيد مبجهود االحتفاظ سبيل يف الوقت من الكثري ختتصر حيث ،املعلم جهد ترشيد -

 . مبتذل
 . املواقف بعض يف احلرج املعلم جُتنب -
 صـياغتها وكيفيـة ،األهداف على التعرف يف كبري  لبشك املتدربني املعلمني تساعد -

 . مستوايهتا وحتديد
 تصـميماً  الدراسية املواد تصميم بكيفية األهداف تلك ربط يف املتدربني املعلمني تساعد -

 . دقيقاً 
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 . املادة أبهداف القياس أدوات ربط على املتدربني املعلمني تساعد -
 . فاعلية أكثر لطالبه تدريسه وجعل املعلم كفاءة  رفع إىل تؤّدي -
 وميوهلم اهتماماهتم رصد خالل من بطلبتهم املتعلقة املعلومات تلخيص يف املعلمني تساعد -

. 
 املتعلقة املشـكالت وحـل اإلداري التخطـيط جمال يف وعديدة جديدة خبربات املعلمني تزود -
 ." املدرسي ابلسياق

  التعليم ياتكنولوج استخدام مميزات: املطلب الثامن
 مما وتفاعلية، نشطة تعليمية بيئة إنشاء على تعمل التقنية على املعتمدة التدريس عملية إن

  :يلي فيما متمثال إجيابًيا انعكاًسا واملنهج واملدرس الطالب على ينعكس
 الطالب: أوالً 
 وتنمي التدريس عملية يف شريًكا الطالب جتعل التدريس يف التعليم تكنولوجيا استخدام إن
 الدجاين) ذكرها اليت امليزات من الكثري له تقدم فهي لذلك لديه، الشخصية واملواهب الذاتية القدرات

 :كالتايل(    2001 هبة، و
  .تفكريه يثري مما للتلميذ ابلنسبة تقليدية غري تعليمية مواقف تقدم -
 واألصوات وموالرس واأللوان الصور الستخدامها وذلك مميزة تدريسية بطبيعة تتميز -
 . احلية واللقطات
 .للتالميذ وإاثرة بيةإذوج تشويًقا أكثر وجيعلها التدريس عملية يسهل -
 .واملعلومات البياانت عن املعلومات مصادر يف الذايت البحث مهارة تعلم على تساعد -
 الصف داخل أحياان ابخلجل يشعرون الذين للتالميذ أكرب فرصة تتيح -

 الثقة جانب يدعم مما أنفسهم عن والتعبري التدريسية العملية يف لمشاركةل التقليدي الدراسي
 .لديهم

 .خمتلفة وأماكن أوقات يف عليه املقررة للمادة للوصول للتلميذ احلرية تعطي -
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 القراءة على كالتدريب  املختلفة، املهارات إلتقان والتمرين التدريب فرصة للتلميذ تتيح -
 مصادر يف البحث كيفية  على والتدريب املرياث، يف مسائلأو  ضية،راي مسائل حلأو  الصحيحة،
 .املعلومات
 الفرصة للتلميذ تتوفر ال رمبا مواقف يف تعلمها مت اليت املهارات بعض لتطبيق الفرصة تتيح -
 .حقيقية بيئة يف لتطبيقها

 عييناتت به قام ما وجناح صحة على التلميذ ليتعرف احلال يف الراجعة التغذية تقدمي -
 .خمتلفة ونشاطات
 األفكار وتبادل التعاوين، التعليم خالل من الفريق بروح العمل على التالميذ تشجع -
 .املسافات بعدت وإن بينهم فيما واخلربات

 الفيض من االنتقاء على والقدرة التالميذ لدى واملعلوماتية الثقافة نشر على تساعد -
 .املتدفق املعلومايت
 .الطلبة لدى والتفوق عبدًا األ مهارة تعزز -

 املعلم: اثنًيا
 العملية تفعيل على تعينه اليت املميزات من العديد للمعلم التعليم تكنولوجيا أاتحت لقد
 (:م  2005 الرويس،)و(  2006 حسن،: )التايل النحو على املميزات هذه أهم وذكر التعليمية،
 ابلنسبة التغيري وظروف والرتبوية ةالعلمي الساحة على للمستجدات املعلم مدارك توسع -
 .املتجددة وتوقعاته ومتطلباته للمجتمع
 إىل الطلبة فيه وحيتاج ابملعلومات يعج عامل يف السياحي كاملرشد  شيء كل  يعلم خبريًا جتعله -

 .يرشدهم من
 يشتمل وما التعليمية املواقف تنظيم يف بنفسه والوثوق والتجديد التجريب إىل النزعة تكسبه -

 املشكالت حلل واالستقصاء البحث على القدرة إىل ابإلضافة تدريبية، واسرتاتيجيات أنشطة من عليه
 .ووعي دراية عن الرتبوية
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 واالجتماعي العقلي التلميذ منو لتقومي التقين التطور مع تتفق تقوميية اسرتاتيجيات تكسبه -
 .استمراره ليضمن واحلسي

 املنهاج: اثلثًا
 من الطلبة خربات وزايدة احملتوى اءأثر  إىل ستؤدي اإهنف املقرر يف التعليم ياتكنولوج دمج عند

 النقاط يف كما(   2003 املشيقح،) إليها أشار عدة ميزات خالل
 :التالية

 .الطلبة لقدرات ومالئمته التجدد على وقدرته املنهج مرونة -
 .واألنشطة والوسائل الدراسية املقررات يف التقنية لإلمكاانت استثماره -
 .التلميذ لدى واملبدع املفكر العقل صناعة على قدرته -
 العلمية احلياة ملتطلبات التالميذ بتأهيل وذلك املنهاج، عرب مالحمه وحتديد املستقبل استقراء -

 .العمل وسوق
 ممغنطة وأقراص تعليمية برامج على تشتمل اليت اإللكرتونية والكتب احلديثة الكتب أتمني -

 .الدراسي املنهج حمتوى مع التلميذ يتفاعل لكي الذايت، للتعلم فاعلة أساليبو 
 ومدروس خمطط علمي سلوبأب التعليمية العملية يف التقنية منتجات خمتلف توظيف -
 .واإلطالع للمعرفة أوسع ساحة والتلميذ للمعلم يتحقق لكي يستجد، مما لالستفادة

 مزاايهو  أهداف التعليم اإللكرتوين: املطلب التاسع
 حتدد أهداف التعليم اإللكرتوين يف اآليت :

يسهم يف إنشاء بنية حتتية وقاعدة من تقنية املعلومات قائمة على أسس ثقافية بغرض إعداد  -
 جمتمع اجليل اجلديد ملتطلبات القرن احلادي والعشرين .

أولياء األمور تنمية اجتاه إجيايب حنو تقنية املعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل  -
 وبذلك إجياد جمتمع معلومايت متطور . ،واجملتمعات احمللية
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واستخدام مصادر  ،يةحماكاة املشكالت واألوضاع احلياتية الواقعية داخل البيئة املدرس -
 الشبكة للتعامل معها وحلها .

اليت  إعطاء الشباب االستقاللية واالعتماد على النفس يف البحث عن املعارف واملعلومات -
مما يساعد  ،ومنحهم الفرصة لنقد املعلومات والتساؤل عن مصداقيتها ،حيتاجوهنا يف حبوثهم ودراستهم

 عداد شخصيات عقالنية واعية .على تعزيز مهارات البحث لديهم وإ
منح اجليل اجلديد متسع من اخليارات املستقبلية اجليدة وفرصًا ال حمدودة ) اقتصادايً  -

  واجتماعياً ( .وعلمياً  ،وثقافياً 
قائمة على أساس االتصال واالجتماع أبعضاء   تزويد الطالب خبدمة معلوماتية مستقبلية -

ويف الوقت  ،واالحرتام املتبادل أهمبغرض تعزيز التسامح والتف ،آخرين من داخل اجملتمع أو خارجه
وتبادل األفكار اخلالقة  ،مما يؤدي إىل تطوير مهارات التحاور ،نفسه حتفظ املصلحة واهلوية الوطنية

هذا ابإلضافة إىل تعريضهم  ،والتعاون يف املشاريع املفيدة اليت تقود إىل مستوى معيشي أفضل ،والبناءة
ىل أجواء صحية من التنافس العاملي الواسع النطاق واليت تقودهم إىل تطوير شخصياهتم يف حياهتم إ

 املستقبلية .
يف جمال املعلوماتية ملساعدهتم على التطوير والتعبري  دواتإمداد الطالب بكمية كبرية من األ -

عارف واخلربات اليت تقود إىل ابإلضافة إىل تطوير املهارات وامل ،عن أنفسهم بشكل سليم يف اجملتمع
 تطوير اإلنتاجية واالستقالل الذايت .

التعليم بشكل تشجيع أولياء األمور واجملتمعات احمللية على االندماج والتفاعل مع نظام  -
وذلك من خالل االطالع على أداء أبنائهم  ،ومع منو سلوك وتعلم أبنائهم بشكل خاص ،عام

مما ينمي  ،ة إىل اإلشعارات والتقارير اليت تصدرها املدرسة حول ذلكابإلضاف  وحتصيلهم الدراسي،
ومن مث يؤدي إىل منو ويطور خدمة تقنية املعلومات يف املنازل واجملتمعات احمللية بشكل غري مباشر، 

 اجملتمع والثقافة على الشبكة .
فالثورة  ،كنولوجيةتزويد اجملتمع إبمكانيات اسرتاتيجية من أجل املنافسة االقتصادية والت -

الكربى يف جمال املعلومات التكنولوجية يف هذا القرن متثل فرصة عظيمة لألمم اليت ختلفت عن الركب 
وذلك من  ،اوز مراحل  لتقارب اخلط الذي وصل إليه اآلخرونحبيث ميكنها أن تتج  ،احلضاري
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حقيقة .)منظمة اليونسكو  خالل استخدام وإدارة هذه التقنية وإدخاهلا ضمن خطط تنموية وطنية
 ( 1997العاملية،

فمن خالل  جتربيت كمدرسة لغة اجنليزية فلقد رأيت فرق واضح وكبري يف عدة اشياء منها يف  
ل مع اولياء امور الطلبة ما بني  املاضي  والوقت احلاضر فلقد كان هنالك اختالف طرق التواص

غاهلم أو لعدم حرصهم أو عدم علمهم مبا حيصل مشكلة كبرية ابلتواصل مع اولياء االمور اما النش
ألبنائهم داخل املدرسة من حيث حتصيلهم الدراسي أو إذا كانت لديهم مشاكل دراسية ،نفسية أو 

. ولكن عندما مت ربط أو اجياد تواصل تقين مع االهايل مثل رسائل االلكرتونية  حىت اجتماعية 
((SMS  أو من خالل املواقع املدرسية االلكرتونية اليت متكن اولياء االمور من الدخول اليها ملعرفة

مستوى ابنائهم بشكل واضح وجلي من انحية التحصيل العلمي أو من انحية احلضور والغياب 
 وكه داخل املدرسة مع الطالب والكادر التعليمي .سل همواأل

يت للطالب من خالل استخدام التقنيات احلديثة سواء كان تطوير مهارات التفكري والتعلم الذا
 إلجياد املعلومة أو حل املسائل.  األنرتنتاحلاسب أو 

ب من يساعد يف بناء شخصيته املستقلة واألعتماد على نفسه وكسر حاجز اخلوف لدى الطال
ى اسئلة الدرس من وجها لوجه أو من انحية وقوعه يف اخلطاء ابإلجابة عل األستاذانحية التواصل مع 

مما يزيد من حرجه امام الطالب فلقد الحظت حتمس الطالب الستخدام التقنيات  األستاذقبل 
االستقاللية اعطاءهم  دور كبري للتميز و  أيضاجديد حمبذ لدى الطالب و  أسلوبااللكرتونية لكوهنا 

 بذاته.

يستمر ابلبحث عن املعلومة استمرارية العملية التعليمية حىت بعد انتهاء املدرسة فالطالب  
 بتفعيل ثالث امور : األستاذحىت بعد ذهابه إىل املنزل فهذا يدل على ذكاء 

 األستاذتشجيع الطالب وتفعيل عنصر التشويق لدى الطالب إلجياد حلول ملسألة طرحها 
 احملاضرة .خالل 

كمجموعه   ونقطة اخرى ليست فقط استمرار تعلم الطالب بل واستمرار تواصله مع زمالئه
team work.)) 
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من خالل الربيد اإللكرتوين أو برانمج خاص  األستاذاستمرار التواصل ما بني الطالب و 
 . ((blackboardابجلامعة للتواصل مثل 

 ومعاونته. األستاذاالستكشاف حتت رقابة ع واالبتكار و بدًا إفساح اجملال للطالب لأل

 -ابلعديد من املزااي اليت شجعت الرتبويني على استخدامه منها:يتميز التعليم اإللكرتوين و  
 ،( Electronic Books أواًل : الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات مثل : الكتب اإللكرتونية )

املواقع  ،( Encyclopedias )املوسوعات  ،(  Data Bases) قواعد البياانت ،( Periodicals ) الدورايت
( . Educational sites )التعليمية 

اثنياً : االتصال املباشر ) املتزامن ( حيث يتم عن طريقه التخاطب يف اللحظة نفسها بواسطة  
 حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة لوحة ( Relay-Chat)عدة طرق منها : التخاطب الكتايب 

يه ابلطريقة نفسها مباشرة بعد فريد عل ،املفاتيح والشخص املقابل يرى ما يكتب يف اللحظة نفسها
( حيث يتم التخاطب  Voice-conferencing )التخاطب الصويت  ، انتهاء األول من كتابة ما يريد

رات املرئية ( التخاطب ابلصوت والصورة ) املؤمت ،األنرتنتصوتيًا يف اللحظة نفسها هاتفيًا عن طريق 
( conferencing – Video  ).التخاطب حيث يتم التخاطب حياً على اهلواء ابلصوت والصورة

فيما بينهم  اثلثاً : االتصال غري املباشر ) غري املتزامن( حيث يستطيع املتعلمني االتصال
يد لوقت ابستخدام عدة وسائل منها : الرب بشكل غري مباشر ودون اشرتاط حضورهم يف نفس ا

 (Voice-mail )الربيد الصويت  ،( E-mail)اإللكرتوين 

 -ولقد لوحظ  أن التعليم اإللكرتوين حيقق املزااي التالية :
 املتعلم وجيعله حمور العملية التعليمية. إىلينقل العملية التعليمية من املعلم  -
 طوال الوقت.جيعل املتعلم فعاالً وإجيابياً  -
 ستقصاء والتعلم الذايت لدى املتعلمني.ينمي مهارات البحث واال -
 ينمي مهارات االتصال واملهارات االجتماعية لدى املتعلم. -
 ينمي مهارات التفكري من خالل مجع املعلومات وتصنيفها ونقدها لدى املتعلم. -
 ها وتوظيفها لدى املتعلم.ينمي لدى املتعلم مهارات االستفادة من املعرفة واختيار  -
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يسمح ألولياء األمور مبتابعة مستوى  -ستقاللية وحتمل املسئولية لدى املتعلمينمي اال -
 .األنرتنتأبنائهم من خالل 

 يساعد اإلدارات التعليمية يف التغلب على نقص املعلمني. -
الدروس اخلصوصية.)ابو يساعد اإلدارات التعليمية وأولياء األمور يف التغلب على مشكلة  -

 (2001وابو زيد،،الفتوح
 Video يساعد يف تنمية املهارات األكادميية لدى املعلمني من خالل -

conferencing  واالطالع على التجارب والبحوث يف خمتلف أحناء العامل

التدريس  أساليبيساعد املعلمني على التشاور مع زمالئهم يف مجيع أحناء العامل حول  -
 ديثةاحل

 املشكالت التعليمية يف أحناء العامليساعد املعلمني يف االطالع على حلول  -
 يساعد اهليئة اإلدارية على االطالع على مستوايت الطالب أوالً أبول . -
يساعد على سرعة االتصال بني اإلدارات التعليمية والتعرف على حلول مشكالت اإلدارة  -

. 
ايرز  )جانسون و ماملعلمني والطالب. إىلالقرارات  يساعد اإلدارة على سرعة وصول -

،1996 ). 
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 التعليم تكنولوجيا استخدام : معوقات املطلب العاشر
 يف الكبري ودروها التعليمية، العملية يف التعليم تكنولوجيا حققته الذي النجاح من ابلرغم

 بعض تعرتضه ما كثريًا  املدرس أن إال وجودته، كفايته  مستوى ورفع التدريس، عملية تسهيل
 بعًضا(  2009 وآخرون، حممد) ذكر وقد. التعليم لتكنولوجيا ستخدامها عند واملعوقات الصعوابت

 :التايل النحو على املعوقات تلك من
 عليها، احلصول وصعوبة التخصص ملادة الالزمة التعليم تكنولوجيا مجيع توافر عدم -
 .التعليمية التكنولوجيا بعض تكاليف مثن ارتفاع إىل ابإلضافة
 .التعليمية التكنولوجيا الستخدام مةاملالئ الظروف توفر عدم -
 .احمللية البيئة مصادر ابستخدام التكنولوجيا صناعة على التشجيع عدم -
 .التعليم وتكنولوجيا وسائل تشغيل بكيفية املعلمني من كثري  معرفة عدم -
 .املعلم خربة لقلة الدروس لبعض املناسبة التعليمية التكنولوجيا اختيار صعوبة -
 .الوسيلة لعرض يصلح مناسب مكان وجود عدم -

 يف التعليم تكنولوجيا توفرها اليت العديدة املزااي من الرغم على إنه( 2005 العريفي،) وذكر
 :يلي ما ومنها املساوئ، بعض من ختلو ال التقنية هذه فإن التدريس،
 .التعليم لتكنولوجيا األساسية البنية بتوفري املرتبطة العالية التكلفة -
 املؤسسات على يصعب إنهف التعليم، تكنولوجيا جمال يف واملتتابعة السريعة للتغريات انظرً  -
 .هبا واللحاق التغريات هذه جماراة التعليمية

 إىل حيتاجون واملعلمني كثري،  وقت الدراسية املواد يف التعليم تكنولوجيا دمج علمية تتطلب -
 التخطيط يف كايف  وقت يلزمهم كما  استخدامها، وكيفية وبراجمه اآليل احلاسب أجهزة ملعرفة وقت

 .التعليم تكنولوجيا ألنشطة
  التعليم، تكنولوجيا جمال يف الكافية اخلربة تنقصهم العريب العامل يف املعلمني من الكثري هناك -

 .التدريبية الربامج يف حاًدا نقًصا هناك أن كما
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 و أفكار على يطرأ جديد هو ما لكل مقاومة وجود من بدّ  ال إنه الباحث فريى وعليه
 تطبيق تعوق اليت املشكالت من الكثري على نقف أننا أنفسنا جند وهنا ما جمتمع أي معتقدات
 صانعي معظم لدى الكافية القناعات توفر عدم: منها التعليم يف األنرتنتو  اآليل احلاسب استخدام

 بعض لدى الرغبة توفر وعدم رتبوية،ال األنظمة يف املعلومات تكنولوجيا و احلاسوب يةمهأب القرار
 و املعلمني توفر وعدم يتها،مهأب منهم جهالً  احلديثة التكنولوجيا هذه ابستخدام املدارس يف العاملني
 لتجهيز املرافقة املالية والتكلفة احلديثة، التكنولوجيا استخدام على جيدة بصورة املدربني اإلداريني
 والشبكات األجهزة توفري حيث من التكنولوجيا هذه ستخدامال مميزة، بصورة هاإعدادو  املدارس
 .الرتبوية اإلدارة يف خصوصاً  و فاعل أثر هلا يكون العربية ابللغة تربوية برجميات توفر وعدم،وغريها

 
كيفية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف تطوير املناهج.وتفعيلة يف :  ادي عشراحل طلبامل

 اإلجنليزيةتدريس اللغة اجلامعي وخاصة ل األوىلمرحلة 
إن أنظمة التعليم االلكرتوين اليت تعتمد على بواابت الكرتونية ذات خدمات متعددة هي من 
أحدث التقنيات والوسائل التعليمية إلدارة العملية التعليمية وهذا ما بدأت اجلامعات يف انتهاجه 

ا ووضع الية للجامعات واحتياجاهتوتطبيقه يف سياسة متوازنة اعتمدت على حتليل ودراسة البيئة احل
بيئة تتواكب مع املستقبل واعتمدت يف ذلك على االستفادة من آراء  إىلاخلطط املمنهجة لالنتقال 

أعضاء هيئة التدريس وممارساهتم امليدانية  ومن االستفادة من جتارب جامعات اخرى حول العامل ومن 
 ه سوق العمل .ه يف املستقبل وما حيتاجاالهتمام مبا يتطلبه الطالب للتحسني وتفعيل دور 

فلقد ادركت الكثري من اجلامعات داخل اململكة العربية السعودية  ابن التعليم االلكرتوين هو 
نظام متكامل إلدارة العملية التعليمية وهو حلقة يف سلسلة متكاملة لتطوير بيئة التعليم اجلامعي حبيث 

عليه عملية التعليم وحتسن يف  اليت تسهل دواتاألناصر و يتوفر لعضو هيئة التدريس  وللطالب الع
 ا تعمل على توفري الوقت واجلهد.إهنكما   ،الوقت نفسه من املردود العلمي والتحصيل للطالب

فمثال نرى أن نظام إدارة التعليم االلكرتوين جبامعة امللك سعود مت اختياره بناء على معايري   
درته على اإليفاء مبتطلبات العملية التعليمية جملتمع أكادميي كبري علمية حمددة ترتكز على متيزه وق

تحسني يف أداء حيوي آالف أعضاء هيئة التدريس وعشرات اآلالف من الطالب. كما أن التطوير وال
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النظام يتم بشكل مستمر حىت تتم االستفادة من مجيع خصائصه وكي يتأكد عضو هيئة التدريس يف 
 ساليباألم نظاما موثوقا يستطيع من خالله االستغناء بشكل كامل عن يستخد إنهاجلامعة على 

 التقليدية القدمية.

ه املشاريع يرى وكيل عمادة التعليم وحول التكامل يف بناء منظومة التعليم االلكرتوين ملثل هذ
بناء احملتوى يف هذه اجلزئية هو  همااللكرتوين ومدير نظام إدارة التعلم جبامعة امللك سعود أن اجلزء األ

الرقمي ، ونظرًا لضخامة اجلامعة وكثرة عدد املقررات اليت تطرحها يف كل فصل دراسي اليت يقارب 
شعبة فقد انتهجت العمادة إسرتاتيجية التطوير الذايت  25000مقرر موزعة على ما يناهز  6000

توفر العمادة من  الرقمي للمقررات حيثتطوير احملتوى  أدواتللمقررات من خالل طرحها ملشروع 
الضرورية لتصميم وإنتاج العناصر التعليمية  دواتاألخالل هذا املشروع ألعضاء هيئة التدريس كافة 

وعلى أساسيات التصميم  دواتاألاألساسية كما توفر هلم دورات مكثفة على استخدام هذه 
التدريس يف كافة مراحل ات يساند أعضاء هيئة توفري طاقم فين موزع على الكلي إىلإضافة  ،التعليمي

بناء العناصر التعليمية ومبشيئة هللا سيتم البدء ابلعمل يف هذا املشروع مع بداية الفصل الدراسي األول 
هـ. وكمرحلة اثنية ومهمة يف بناء كنز اجلامعة الرقمي وبشكل متواٍز مع مشروع 1433-1432للعام 
صيغة رقمية سيتم  إىلاجلامعة لتحويلها  لذي يستهدف كل مقرراتتطوير احملتوى الرقمي ا أدوات

إنشاء خطوط متكاملة إلنتاج املقررات الرقمية حبيث يتم انتقاء جمموعة من املقررات اجلامعية اليت 
ختدم عددًا كبريًا من الشعب ويتم العمل على تطويرها بشكل احرتايف لتكون منوذجًا للمقرر الرقمي 

يف اجلامعة هم خرباء احملتوى لبناء هذه املقررات. وهبذين أعضاء هيئة التدريس  املتكامل وسيكون
املشروعني سيكون للجامعة مستودع رقمي غين ابلعناصر التعليمية ميكن أن يشكل رافداً قوايً للمكنز 

وين الرقمي الذي يعمل على تطويره ابلتعاون مع كل اجلامعات السعودية املركز الوطين للتعلم االلكرت 
 (2014تكامل األنظمة.. السنة التحضريية أمنوذجاً.)السلوم، والتعليم عن بعد.

ولعل العامل الرئيس الذي يغيب عن منظومات التعليم االلكرتوين الناجحة هو تكامل أنظمة 
التعليم االلكرتوين مع بعضها أواًل ومع أنظمة اجلامعة األخرى اثنياً، والرتكيز على تلبية االحتياجات 

امعة لكوهنا تنتهج نظامًا خمتلفًا إلاتحة وإدارة املقررات وما ترتب عن ذلك خلاصة لبعض كليات اجلا
من إعادة هتيئة هلذه األنظمة لتلبية تلك االحتياجات، كل هذا كانت حترص العمادة على توفريه 

 بكفاءة عالية لتحقيق منظومة تعليم الكرتوين كاملة اخلدمات ومتكاملة األنظمة.
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لك ما يصفه عميد السنة التحضريية ابلتجربة املميزة مع "عمادة التعليم ل املثال األبرز يف ذولع
اإللكرتوين والتعلم عن بعد" من خالل جتهيز مبىن السنة التحضريية )مبىن املعرفة( وكافة املباين التابعة 

األكشاك عالانت االلكرتوين و نظام اإل إىلهلا بكافة التقنيات التعليمية احلديثة ابتداء ابلفصول الذكية 
نظام إدارة التعلم، حيث درست السنة التحضريية منذ بدايتها أفضل السبل  إىلاإللكرتونية، ابإلضافة 

التعليمية والرتبوية فكان من ضمن األسس لتطوير النواحي املهارية والتعليمية هتيئة البيئة املعرفية 
ع عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم علم، وتواصلت حينها مللطالب ملساعدهتم لالنتقال من التعليم للت

عن بعد لتهيئة هذه البيئة احملفزة للتعلم، فكانت التعاون مثمراً ومميزاً لصناعة منظومة الكرتونية متكاملة 
حتفيز الطالب على التحصيل العلمي  هاأمهمع املنهج التعليمي لتحقيق أهداف السنة التحضريية ومن 

مع الرتكيز على أن يتوىل  ،اخلدمات التعليمية والرتفيهية إىلابإلضافة  ،من خالل التعلم الذايتواملهاري 
 الطالب بنفسه استخدام تلك التقنيات بشكل أمثل.

 األهداف أهمحتقيق أحد  إىلويضيف أن السنة التحضريية تسعى من خالل تلك البيئة "
البيئة احملفزة ألعضاء هيئة  ية ألداعمة وذلك بتوفرياإلسرتاتيجية للجامعة أال وهي"البيئة التعليم

وهذا ابلطبع بدعم خمتلف القطاعات والعمادات املساندة ابجلامعة واليت  ،التدريس والطلبة واملوظفني
 (1166،ص 2014.)العثمان ،  "عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد هاأمهمن 

وضع وتنفيذ االسرتاتيجيات يم االلكرتوين يف صعوبة وال أييت التحدي يف جناح منظومات التعل
ضرورة التعامل مع العامل البشري وهو  إىلالالزمة يف الزمن املناسب فحسب ولكن يتعدى ذلك 

يف إجناح هذه املنظومات فكما جند املتحمسني من أعضاء هيئة التدريس  يةأمهالعامل األكثر 
التقليديني الذين يرون هذا  أيضاالستخدام التقنيات احلديثة وتوظيفها يف بيئة التعليم اجلامعي جند 

  النمط من التعليم عبئًا زائدًا عليهم ، وهلذا تقوم جامعة امللك سعود يف نشر ثقافة التعليم االلكرتوين
كونه تعليم املستقبل من خالل ما قدمته من دورات أتهيلي على مدار األعوام الدراسية السابقة 

خدام األنظمة والتقنيات اليت مت تصميمها أصاًل هبدف لتعريف وحتفيز أعضاء هيئة التدريس على است
 مي.ختفيف العبء عنهم واالستثمار األمثل لوقتهم ومساعدهتم للتفرغ يف قضااي البحث العل

وهو ما يؤكده عميد البحث العلمي بقوله إن عضو هيئة التدريس أصبح ينتقل من الطريقة "
الطريقة االلكرتونية يف  إىلوالتصحيح ورصد الدرجات االمتحاانت  إعدادالتقليدية يف حتضري املواد و 
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عرض للمقرر تعامالته حىت أصبح هناك توظيف للتقنية خالل العملية التعليمية كإدراج مواد مرئية و 
مبيناً أن نظام  ،عرب نظام إدارة التعلم االلكرتوين لتسهل للطالب اجلامعي الرجوع إليها واالستفادة منها

والطالب من بُعد.وبني أن األنظمة االلكرتونية  األستاذيف التواصل بني  أهمقد سالفصول االفرتاضية 
التدريس مزيدا من الوقت والتفرغ يف ت يف دعم العملية البحثية من خالل منح أعضاء هيئة أمهس

أن املكتبة الرقمية كان هلا مساند  إىلمشري  ،توجه اجلامعة حنو الرايدة العاملية أهمتس حباثعمل األ
للبحث العلمي من خالل إاتحة العديد من املصادر بصيغة الكرتونية توفر الوقت واجلهود يف البحث 

أوقات عملها مع عضو هيئة التدريس املطالب مبزيد من  عرب املكتبات التقليدية اليت قد تتعارض
 (  1166،ص 2014. )اهلندي  ،  ".ضرورة حتمية لسوق العملحباثاأل

كلية اآلداب جبامعة امللك سعود أن جتربتها مع نظم إدارة التعلم يف   ة يفاألستاذ"واعتربت 
وهناك  ،هي بداية فقط ملعرفتها اجليدة به وترى أن الدورات املقدمة هلذا النظام ،العملية التعليمية مميزة

من ا ملست إقباال شديدا هنللتعود على استخدام النظام. وتؤكد إب همالدعم الفين مث املمارسة وهي األ
الطالبات وتفاعال عاليا جدا على استخدام نظم إدارة التعلم منذ استخدامها له يف التدريس وقبل أن 

وأن أنظمة إدارة التعلم هي املستقبل يف التغلب على كثري من املشاكل  ،استخدامهتتبىن اجلامعة 
نية بعد التخرج فال التعليمية املاضية وهي يف نفس الوقت تدريب للطالبات على التعامالت االلكرتو 

وأن توجد وظائف اآلن ملن ال جتيد إرسال بريد الكرتوين وجتيد التعامل مع العامل االفرتاضي. خصوصا 
نظام إدارة التعلم هو أحد الطرق غري املباشرة لربط العملية التعليمية بسوق العمل خاصة يف إجادة 

تخدام النظام ويتعلمن أشياء جديدة مع  االتصال وعموما فالطالبات ليست لديهن أي إشكالية يف اس
 (1166،ص2014كل استخدام.  " )النقلي،

تطبيق برامج ذات جودة عالية  إىلعات السعودية "وتسعى عمادة السنة التحضريية يف اجلام
التخصص العلمي املناسب من خالل شراكات متميزة مع القطاع  إىللتأهيل الطالب والطالبات 

  ،حيث أسهمت تلك اجلهود يف تنمية مهارات الطالب ،سائل التقنيةواستخدام أحدث و  ،اخلاص
ودعم قدراهتم التحليلية والبحثية  ،ءة اللغوية لديهموحتديدًا الرتكيز على تطوير الذات وحتسني الكفا

جانب ترسيخ مبادئ االنضباط وااللتزام والشعور  إىل ،بشكل ميّكنهم من مواصلة تعليمهم بيسر ومتيز
وتطوير مهارات االتصال  ،وغرس روح املبادرة ،وتعزيز املهارات القيادية والثقة ابلنفس ،ابملسؤولية

 (1166,2014واألنصار، ،ع.")اجلميعةبدًا على االبتكار واأل والتفكري وتشجيعهم
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ابستخدام الوسائل التقنية احلديثة يف السنة  اإلجنليزية"وإن قدرة الطالبات يف الكتابة ابللغة 
معة مقارنة بقدرهتن يف بداية الفصل الدراسي قبل االشرتاك يف الدراسة. فقد أصبحن أكثر  للجا األوىل
ويستطعن كتابة مقاالت طويلة ومجال طويلة  ،ويستطعن التواصل بسهولة ،قةوأكثر طال ،كفاءة

مقارنة ابجلمل البسيطة القصرية والفقرات القصرية اليت كن  ،ويستخدمن تراكيب حنوية أكثر تعقيدا
كتبنها يف بداية الفصل الدراسي. وكان هناك اخنفاض ملموس يف عدد األخطاء اإلمالئية والنحوية ي

عند استخدامها املقرر  أيضاواخنفضت نسبة الرسوب .و  ،ط واحلروف الكبرية يف أوائل الكلماتوالتنقي
. حيث جنليزيةاإلإجيايب على مشاعر الطالبات حنو دراسة اللغة  أثركان له    نهاإللكرتوين وجدت إب

النجاح. ، ورفع دافعتيهن وشعورهن ابلتحسن و self-esteemساعد على تنمية تصور إجيايب عن الذات 
الكتابة. فقد  إىلممتعة. وشعرن حبافز كبري يدفعهن  اإلجنليزيةفقد وجدت طالبات أن الكتابة ابللغة 
والتفاعل عن طريق الكتابة. وازداد  والتواصل ،وتبادل األفكار ،شجعهن املقرر اإللكرتوين على الكتابة

. كما ساعدت املهارات املتعددة تصيد األخطاء إىلعدد املوضوعات اليت كتبنها يف بيئة ال هتدف 
اليت تدربت عليها الطالبات أثناء استخدامهن للمقرر اإللكرتوين وهي مهارات الكتابة والقراءة 

تعددة املستخدمة وهي املقرر اإللكرتوين واملصادر واإلمالء والطباعة وكذلك الوسائل التكنولوجية امل
وتصحيح األخطاء ابستخدام القاموس اإللكرتوين  ،كمبيوتروالطباعة ابل ،والربيد اإللكرتوين ،األنرتنت

وابستخدام مدقق اإلمالء على حتسن أدائهن. واستخدمت الطالبات املقرر اإللكرتوين للتواصل 
ت "الروابط اخلارجية أمهتابة يف موضوعات من احلياة اليومية. كما سيف بيئة حمببة تشجع الك ،اليومي

" اليت مشلت مواقع ذات صلة ابملهارات الكتابية والنحوية موضع الدراسة يف الكتاب املقرر والفصل 
( "وإن 14-13،  2001ن.)اجلرف ، إهنهإذيف توسيع معلومات الطالبات وترسيخ املعلومات يف 

ب اجلامعة املتعثرين يف الكتابة يف حتسني قدرة طال أهمعلى طريقة الكتابة قد ساستخدام برانمج يركز 
 (110  -102،ص 1993ورفع نسبة جناحهم." )ريتش ،

ابجلامعة الذين استخدموا شبكة من أجهزة احلاسب ملساعدهتم يف دروس  األوىل" وإن طالب السنة 
تيجته أن ازدادت فرص التعلم والتحسن لديهم." الكتابة قد تفاعلوا مع زمالئهم وأساتذهتم حبرية كان ن

((Spaulding, C. and Lake, D. ,1991,ED329966 

الذين  اإلجنليزية"وإن طالب املرحلة الثانوية من ذوي القدرة احملدودة على استخدام اللغة 
وشجعوا على استخدام احلاسب أبنفسهم قد اكتسبوا  ،استخدموا برانجما يف الطباعة ابحلاسب
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اسب لطباعة واجباهتم اليومية يف املقررات وأصبحوا يستخدمون احل ،ارات الطباعة ابحلاسبمه
 Jacoby, S.1993 ED364101) ) املختلفة." 

إجيايب على اجتاهاهتم حنو  أثر"وإن استخدام طالب اجلامعة لإلنرتنت يف حل واجباهتم كان له 
 ((Huang, S. ,1999,429460." ةاإلجنليزييف تعلم الكتابة ابللغة  األنرتنتاستخدام 

للطالب وحتسني اجتاهاهتم  اإلجنليزيةانجما تعليمي الكرتوين يهدف حتسني اللغة فاستخدام بر  
 .( Shields, M. ,1991, 40036) . " اإلجنليزيةحنو الكتابة ابللغة 

لطالبات املستوى  اإلجنليزيةن استخدام مقرر الكرتوين لتعليم مهارات الكتابة ابللغة أ ت الباحثةجدو و 
جانب التعليم التقليدي املعتمد على الكتاب  إىل ،األول بكلية اللغات والرتمجة جبامعة امللك سعود

.  جنليزيةاإلاملقرر قد جنم عنه حتسن دال إحصائيا يف قدرة الطالبات الضعيفات على الكتابة ابللغة 
لتعليمية اليت ال تتوفر فيها التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا من املنزل خاصة يف البيئات ا إنهكما 

تعمل  ،وحىت كمقرر مساند للتعليم التقليدي داخل الفصل املعتمد على الكتاب ،للطالب واألساتذة
. وجتلى التحسن يف املوضوعات اإلجنليزيةعلى حتسني قدرة الطالبات الضعيفات على الكتابة ابللغة 

 ؟ ابحلاسباملكتوبة ابليد واملطبوعة 
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 الدراسات السابقة
 :حمورين إىليف هذا املبحث قسمت الدراسات السابقة 

احملور االول : دراسات سابقة يف إدخال التعليم اإللكرتوين وتوظيف احلاسب يف مناهج   
 التعليم

: واقع استخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة يف تعليم ن( بعنوا2011دراسة الشناق )- 1
تعّرف واقع استخدام  إىللة األمارات العربية املتحدة من وجهة نظر املعلمني، هدفت العلوم بدو 

الوسائط اإللكرتونية يف تعليم العلوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر املعلمني، وتكونت 
الفيزايء، ( معلمًا ومعلمة ممن يدرسون مواد العلوم، واألحياء، والكيمياء، و 154عينة الدراسة من )

وعلوم األرض. وقد استخدمت استبانة اشتملت على اجملاالت اآلتية:توظيف كل من االنرتنيت، 
واحلاسوب، والربيد اإللكرتوين، وجهاز عرض البياانت، واهلاتف النقال، ومؤمترات الفيديو يف تعليم 

الت استخدامًا هو أن أكثر اجملا إىلوتوصلت الدراسة  استخدم املنهج الوصفي التحليلي،و العلوم،
(، وجاء يف %79.9%(، يليه اإلنرتنيت بنسبة  ) 80.5احلاسوب حيث بلغت نسبة استخدامه )

(، أما استخدام الربيد %76.6املتوسط جهاز عرض البياانت حيث بلغت نسبة استخدامه )
(، وكذلك اهلاتف النقال فكان نسبة استخدامه %29.9فض ونسبته )اإللكرتوين فكان منخ

وأوصى  ،(%12.3(، وجاء يف الرتتيب األخري مؤمترات الفيديو بنسبة استخدام مقدارها )23.8%)
وابقي املواد الدراسية   ،الباحث بزايدة توظيف كل من االنرتنيت، واحلاسوب يف مادة العلوم خاصة

 كافة .
(، بعنوان فاعلية تدريس مادة اللغة اإلجنليزية مبساعدة شبكة  2010دراسة القيم ) -2

يف حتصيل الطلبة واجتاهاهتم حنوها هدفت هذه الدراسة التجريبية إىل التعرف على فاعلية  ألنرتنتا
يف حتصيل طلبة الصف األول الثانوي  األنرتنتتدريس مادة اللغة االنكليزية مبساعدة شبكة 

ة يف طالبًا وطالب 144واجتاهاهتم حنوها يف مدارس مدينة دمشق الرمسية.تكونت عينة الدراسة من 
صف األول الثانوي يف اثنوييت الفاروق، وعمر بن عبدالعزيز من مدارس مدينة دمشق الرمسية للعام ال

. وتكونت من جمموعتني ضابطة وجتريبية، حبيث أتلفت اجملموعة التجريبية 2010/2009الدراسي 
 أدواتإعداد  طالبة. مت  36طالباً و 36طالبة، وتكونت اجملموعة الضابطة من   36طالباً و 36من 
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الدراسة وتضمنت اختبار حتصيل للمجموعتني قبلي/ وبعدي و بعدي مؤجل واستبانة اجتاهات 
حنو  األنرتنتللتعرف على استجاابت الطلبة الذين تعلموا مادة اللغة االنكليزية مبساعدة شبكة 

صفرية حيث اختربت الفرضيات ال SPSS 15الطريقة املصممة.عوجلت البياانت بواسطة برانمج 
(. أظهرت نتائج الدراسة أن حتصيل α=0.05عند مستوى الداللة )Test -Tستخدام اختبار اب

اجملموعة التجريبية كان أعلى من حتصيل اجملموعة الضابطة ابلنسبة ملستوايت بلوم ابلنسبة لالختبار 
أي أتثري على  نتاألنرت البعدي والبعدي املؤجل ومل يكن لتدريس مادة اللغة االنكليزية مبساعدة شبكة 

ائج الدراسة إىل اجتاه إجيايب للمجموعة التجريبية حنو تعلم التحصيل وفقًا ملتغري اجلنس. وأشارت نت
تطبيق  هاأمه. مت عرض عدد من املقرتحات وكان من األنرتنتمادة اللغة االنكليزية مبساعدة شبكة 

ف مستوايت التعلم واملهارات اللغوية على خمتل األنرتنتجتربيبة ملعرفة مدى أتثري تطبيقات  أحباث
 الطلبةاملتعددة على حتصيل 
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( بعنوان :مدى فاعلية التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة اإلجنليزية ابملرحلة 2010دراسة اجلرف ) -3
فاعلية التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة وهدفت للتعرف على ،اجلامعية ابململكة العربية السعودية

طالبة  113ونت عينة الدراسة احلالية من تكيزية ابملرحلة اجلامعية ابململكة العربية السعودية، اإلجنل
ابملستوى األول )ختصص لغة إجنليزية( يف كلية اللغات والرتمجة يف جامعة امللك سعود مسجالت يف 

طالبة  51ن توزعن على جمموعتني: ضابطة وجتريبية. وتكونت اجملموعة الضابطة م 1مقرر الكتابة 
طالبة  62م. وتكونت اجملموعة التجريبية من 2001 يف الفصل الثاين من عام 1درسن مقرر الكتابة 
 الوصفي املنهج الباحث واتبع،م2002يف الفصل الدراسي األول  1درسن مقرر كتابة

لغات أثبتت نتائج دراسة جتريبية أجرهتا الباحثة على طالبات املستوى األول بكلية الو .التحليلي
اجملموعة التجريبية اليت استخدمت مقررا إلكرتونيا من جبامعة امللك سعود تفوق طالبات  ،والرتمجة

 ،املنزل إىل جانب املقرر التقليدي على طالبات اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة التقليدية فقط
لغة اإلجنليزية على طالبات على الرغم من تفوق طالبات اجملموعة الضابطة يف القدرة على الكتابة ال

قبل بدء  الدراسة يف بداية الفصل الدراسي. أي أن استخدام املقرر اإللكرتوين يف  اجملموعة التجريبية
يف رفع مستوى أداء الطالبات الضعيفات يف الكتابة ابللغة اإلجنليزية.  أهمتعليم اللغة اإلجنليزية قد س

ملكة العربية املقررات اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي ابمللذا توصي الدراسة احلالية بضرورة إدخال 
السعودية ملواكبة التطورات احلديثة يف تكنولوجيا التعليم. حيث إن استخدام املقررات اإللكرتونية  

من شإنه أن حيسن أداء الطالب ويزيد من  ،كمقررات مساندة للمقررات التقليدية داخل الفصل
هيزات مكلفة داخل الفصل أو يتطلب أية ترتيبات خاصة أو بنية حتتية أو جت وال ،دافعتيهم إىل التعلم

من املنزل يف أي وقت  ألنرتنتالكلية. إذ يستطيع األساتذة والطالب استخدام أجهزهتم واالتصال اب
 يشاءون دون أية قيود على وقت استخدام املقرر أو عدد مرات استخدامه.

 واملهارات منوذج مقرتح إلسرتاتيجية التعيلم اإللكرتوين ( بعنوان:2008دراسة البيطار، ) -4
الالزمة لتوظيفه لدي أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة أسيوط ومعوقات استخدامه يف 
التدريس اجلامعي. قدمت هذه الدراسة منوذجاً مقرتحاً إلسرتاتيجية التعلم اإللكرتوين واملهارات الالزمة 

قات استخدامه يف التدريس يئة التدريس بكلية الرتبية جامعة أسيوط ومعو لتوظيفه لدى أعضاء ه
اجلامعي، مع حتديد كل من: املهارات الالزمة لتوظيفه لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة 
أسيوط، ومعوقات استخدامه يف التدريس اجلامعي، ولتحقيق أهداف الدراسة طُِبق استبيان على عينة 
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ية جامعة أسيوط، للتعرف على املهارات ( مستجيب أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتب120قوامها )
الالزمة لتوظيف التعلم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة أسيوط؛ وكذلك 
طُِبق استبيان للتعرف على معوقات استخدام التعلم اإللكرتوين املمزوج لدى أعضاء هيئة التدريس 

ومتخض عن نتائج الدراسة  ملنهج الوصفي التحليلي،واتبعت الدراسة ابكلية الرتبية جامعة أسيوط،
قائمة ابملهارات الواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ اإلسرتاتيجية املقرتحة، فضاًل عن 

يث ُقِدمت هذه تقدمي الدراسة جملموعة من معوقات استخدام التعلم من قبل أعضاء هيئة التدريس، حب
يسة وهي: األول يضم املعوقات التقنية والفنية، واإلدارية، وحيتوي الثاين املعوقات حتت ثالثة أبعاد رئ

 املعوقات البشرية املتعلقة بعضو هيئة التدريس، ويشتمل الثالث املعوقات البشرية املتعلقة ابلطالب.
لكرتوين كآلية من آليات حتقيق ( بعنوان : التعليم اال 2006وإبراهيم) ،دراسة جامل -5

جمتمع املعرفة  ) دراسة حتليلية( كيف ميكن تفعيل التعليم االلكرتوين لتحقيق أسس جمتمع املعرفة يف 
عرض حيث يست ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليليو  ،البيئة التعليمية لتحقيق أهداف البحث

 أهمو  ،جمتمع املعرفة من حيث نشأته وتطورهالبحث ابلوصف والتحليل األدبيات املتعلقة مبفهـوم 
معيقات إنتاج ونشر املعرفة يف البيئة العربية  هموحتليل أل ،مالمح الفلسفة اليت قام عليها جمتمع املعرفة

ليم االلكرتوين ومتطلباته لتحقيق أسس مع الرتكيز على البيئة التعليمية التعلمية، مث حتليل ملالمح التع
 جمتمع املعرفية.

بعنوان: معوقات تعلم احلاسوب وتعليمه يف املدارس  ،(2001دراسة السرطاوي ) -6
معرفة معوقات  إىلاحلكومية يف حمافظة انبلس مشال فلسطني  من وجهة نظر املعلمني والطلبة، هدفت 

يف حمافظة انبلس مشال فلسطني  من وجهة نظر املعلمني  تعلم احلاسوب وتعليمه يف املدارس احلكومية
واتبع الباحث  ،( معلم ومعلمة47و) ،( طالب وطالبة700وقد تكونت عينة الدراسة من )  ،لبةوالط

وقدم الربجميات  ،عدة معوقات متعلقة بقلة عدد األجهزة إىلوتوصل  ،املنهج الوصفي التحليلي
ديثة وأوصت الدراسة ابلعمل على توفري األجهزة وتزويدها ابلربجميات احل ،التعليمية يف جمال احلاسوب

 اليت تساعد الطلبة على التعلم .
( بعنزان: تكنولوجيا االتصاالت وآاثرها الرتبوية 2001دراسة أبو الفتوح وأبو زيد ) -7

تكنولوجيا  أثرالتعرف على  إىل" دراسة ميدانية مبملكة البحرين "يهدف البحث احلايل  واالجتماعية
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صاالت على جماالت العمل احلالية واملستقبلية تكنولوجيا االت أثراالتصاالت على نوعية التعليم .
تكنولوجيا االتصاالت على  أثرللشباب وكيفية االستعداد ملواجهة هذه اجملاالت واملنافسة عليها .

االتصاالت على مستقبل الشباب تكنولوجيا  أثرالعالقات االجتماعية اإللكرتونية وبنية اجملتمعات.
من  50وعة من: املعلمني ومديري املدارس: بلغ عددهم البحريين. تكونت عينة البحث من جمم

مراحل التعليم املختلفة مبدارس وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.اختصاصيي املناهج : بلغ عددهم 
طالبا  100كة البحرين. الطالب : بلغ عددهماختصاصيًا للمناهج بوزارة الرتبية والتعليم مبمل 15

يعملون يف وظائف  50ة الثانوية واجلامعية . أولياء األمور: بلغ عددهم وطالبة من طالب املرحل
أن ما تقدمه تكنولوجيا  إىلمن نتائج البحث يرجع  ، والتحليلي الوصفي املنهج استخدام ومت،خمتلفة

والتنمية  ،وتوفري فرص عمل ،حيث جند سهولة االتصاالت ،االتصاالت من مزااي يفوق بكثري سلبياهتا
وإن كانت هناك  ،تطوير بنية اجملتمعات إىلوزايدة املعلومات وتوفرها مما يؤدي يف النهاية  الفكرية

إما ابلسيطرة على هذه املواقع  ،كن التغلب عليهابعض السلبيات مثل: اإلابحية واللغة وهذه أمور مي
 ة .وكذا زايدة املواقع العربية اليت ختاطب الشباب ابللغة العربي ،الرتبية السليمةأو 

 Evaluation of three online)بعنوان  Edwards & Fritz    1997 وفرينز  دراسة إدوارد -8

delivery approaches: )

هدفت هذه الدراسة يف التعرف على آراء الطالب يف ثالث طرق تدريس تعتمد على 
وطالبة،  ( طالباً 150وأجريت الدراسة على طالب املرحلة اجلامعية تكونت من ) ،التكنولوجيا

استخدم فيها الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد أفاد الطالب أن التعليم اإللكرتوين ممتع وشيق 
كما أفاد   ،حيث متكنوا من تعلم املفاهيم وتطبيقها بصورة أفضل ،ائج التعليمية املرغوب فيهاوحقق النت

 فضل من املواد التقليدية.الطالب أن نتائج التعلم من املواد التعليمية اإللكرتونية كانت أ
 
 بعنوان: ((Teeter,1997  تيرت دراسة -9

(Teaching on the internet. Meeting the challenge of electronic learning) 

على دافعية الطالب للتعلم  األنرتنتالتدريس ابستخدام  أثروأجريت هبدف التعرف على 
وقد أجريت الدراسة على جمموعة جتريبية من الطالب يف  ،وزايدة قدرهتم على املناقشة وحل الواجبات
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( طالبًا وطالبة،واستخدم 114هم)بلغ عدد ألنرتنتجامعة أر كنسا الذين درسوا أحد املقررات اب
وأدوا  ،وقاموا بقراءة النصوص واحملاضرات وشاركوا يف مناقشات ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي

وتقدموا لالمتحاانت يف معمل احلاسب وزاروا مواقع  ،باشرةواجبات كتابية على شاشة احلاسب م
واطالعهم على الكثري من  ،زايدة دافعية الطالب إىلوقد أشارت النتائج  ،ذات الصلة ابملقرر األنرتنت
 وحتسن قدرهتم على املناقشة وحل الواجبات املنزلية. ،املصادر

بعنوان (Richards,1996 ) ريشاردز دراسة -10

(The impact of the internet on teaching learning in education as perceived by teachers) 

كما يراها املعلمون   ،يف عملييت التعليم والتعلم األنرتنتوأجريت للتعرف على مدى أتثري     
( طالبا 225واملتخصصون يف الوسائل التعليمية والطالب، وطبقت الدراسة على عينة بلغ عددها )

فراد العينة لبة،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املقارن، وقد أفادت نتائج الدراسة أن أوطا
حيث اعترب أفراد العينة أن احلصول على  ،أكدوا أن لإلنرتنت آاثرًا إجيابية يف عملييت التعليم والتعلم

كانت أداة جيدة إلاثرة   األنرتنتكما أفادوا أن   ،أفضل األنشطة التعليمية األنرتنتاملعلومات من 
كما أكد   ،طريقة إيصال املعلومات إليهموأن استخدامها قد غري من طريقة تعلمهم و  ،دافعية الطالب

ا كان املعلمون مدربني تدريبًا كافياً إذأفراد العينة أن اآلاثر اإلجيابية لإلنرتنت ال ميكن حتقيقها إال 
 قد دجمت يف املنهج بصورة جيدة . نرتنتاألوكانت للمدرسة أهدافا حمددة وكانت أنشطة 

 بعنوان :  (Harlow A.2002): وآخرون هارلو دراسة-11
the implementation of the Technology curriculum   new Zealand. Learning in 

technology Education Challenges for the 21st Century 

 قام نيوزيلندا، يف التكنولوجية الرتبية اجمنه طبيق يف تؤثر اليت املعوقات تحديدهدفت ل
 والتطوير الدعم الطلبة، تعلم تقييم املنهاج،: هي حماور مخسة من مكونة استبانة بتوزيع الباحثون

 الوصفي املنهج استخدام ومت معلًما،(  801)  على وزعت واملعلم، التدريس، واسرتاتيجيات املهين،
 حجمه وكرب املنهاج تنظيم يف تكمن املنهاج تطبيق معوقات مأه أن إىل الدراسة بينت قدالتحليلي 

 نظر وجهة من املنهاج لتطبيق املعوقات أهم الفيزايئية البيئة وشكلت والنشاطات، لألمثلة وافتقاره
 . الثانوية معلمي

 بعنوان: (Hamilton & Middleton,2002) وميدلتون هليملتون دراسة-12
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Implementing Technology Education in a High School: Proceeding of the 2nd Biennial 

International Conference on technology Education Research Learning in Technology 

Education Challenges 

( كوينزالند) مدرسة يف التكنولوجيا منهاج تطبيق تعززأو  تعيق اليت العوامل حتديد إىل هدفت 
 املقابالت وإجراء الواثئق دراسة خالل من التحليلي املنهج الباحثان اعتمد ،(اليااسرت )الثانوية

 هلذا املعلم إعداد مدى على للحكم اجلامعات يعض يف التكنولوجية األنشطة تطبيق ومالحظة
 مالدع توفري مث املدرسة، يف املناسبة واملراكز دواتاأل توفري هاأمه نتائًجا الدراسة اظهرت وقد اجلانب،

 .اخلدمة اثناء جيًدا املعلم وتدريب املنهاج، أنشطة لتطبيق الطلبة وتشجيع االدارة، من واملادي الفين
 بعنوان : ( Iscol 2004). اسكول وقام-13

Obstacles to the application of technological education curricula at the primary level. open 

University 

  االبتدائية املرحلة يف التكنولوجية الرتبية مناهج تطبيق معوقات على التعرف إىل هدفت بدراسة
 استخدم حيث األمريكية، املتحدة الوالايت يف التعليمية( اراي كلياراي) منطقة يف املعلمون يراها كما

 للرتبية ملناهج الراهن والوضع املعلم، عن معلومات هي: حماور ثالثة من مكونة إنهاستب الباحث
 فقرات الثالث احملور وتناول للمدرسة، الفيزايئية واجلوانب ،وتدريبهم املعلمني حيث من لتكنولوجيةا

 249) على االستبانة وزعت وقد السابقة، احملورين حتت مصنفة ليست ابملنهاج عالقة هلا عامة
 أظهرت وقد. التحليلي الوصفي املنهج استخدام ومت،االبتدائية ملرحلة معلمي من ومعلمة معلما)

 مل)%(  60) وإن وأهدافه، التكنولوجيا ملنهاج فهمهم عن عربوا العينة من)% 97) أن النتائج
 الكايف والتدريب ،عداداإل يتلقوا مل املعلمني من%(  42) املنهاج، لتطبيق الكافية اخلربة على حيصلوا

 اخلربة ذوي من أقل شكالتم يواجهون( فأكثر سنوات 10) اخلربة ذويو أن اجلامعية، دراستهم أثناء
 ( سنوات 10 من أقل)

 بعنوان Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, 2002دراسة كومليز  -14  

 (USE OF EDUCATION TECHNOLOGY IN ENGLISH CLASSES) 

التعلم      نهاستخدام تكنولوجيا التعليم يف الصفوف يساعد املعلمني  على ادراك إب       
 150يف هذه الدراسة التجريبية حيث استخد املنهج التجرييب  مت مجع  سيكون أفضل وأكثر فعالية.

ويتكون  من أجل حتديد آرائهم حول استخدام تكنولوجيا التعليم يف صفوفهم. اإلجنليزيةمدرسي اللغة 
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حنو استخدام  اإلجنليزيةبنود قياس املواقف اإلجيابية والسلبية ملدرسي اللغة  36املقياس من 
ح أي أيضا  أيضاالعناصر السلبية يف احلجم. وطلب من املعلمني  12 ،إجيايب 24ناك التكنولوجيا. ه

مواقف إجيابية جتاه من  املساعدات التكنولوجية والتقنيات يستخدموهنا. تقرر أن املعلمني لديهم 
 م ال يستخدمون التكنولوجيا يف املستوى املطلوب.إهنأو استخدام التكنولوجيا لكنهم ال حيصلون 

 اإلجنليزيةدراسات عن تقومي مناهج اللغة  : اينور الثاحمل

للمرحلة الثانوية يف  اإلجنليزية( بعنوان: تقومي كتب قواعد اللغة 2006،دراسة ) السراج-1
للمرحلة الثانوية يف ضوء  اإلجنليزيةتقومي مترينات كتب قواعد اللغة  إىلهدفت ،السلوكية األهدافضوء 

( 433اسة من )وتكونت عينة الدر  ،الباحث املنهج الوصفي واستخدم ،ماملنهج ونواتج التعل أهداف
 األهدافاليت يقيسها املعيار و  األهدافوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائي بني  ،سؤاال

 اليت تقيسها التمرينات يف اجملال الوجداين .
لطلبة الثانوية العامة   يةاإلجنليز تقومي كتب اللغة ( بعنوان :2004دراسة )عبد القادر،  -2

  اإلجنليزيةتقومي كتب اللغة  إىلمن وجهة نظر املعلمني يف املدارس احلكومية يف حمافظة الزرقاء، هدفت 
واستخدم  ،لطلبة الثانوية العامة من وجهة نظر املعلمني يف املدارس احلكومية يف حمافظة الزرقاء

وأظهرت نتائج  ،( معلم ومعلمة265الدراسة من )وتكونت عينة  ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي
  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التقديرات التقوميية للمشرفني على مجيع اجملاالت إنهالدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التقديرات التقومية للمعلمني جملال  إنهكما أظهرت الدراسة 
 واحملتوى .،الشكل

للمرحلة األساسة مبحافظة  اإلجنليزية( بعنوان: تقومي منهاج اللغة 2001ش،عفادراسة )-3
: تقومي منهاج اللغة  إىلالعاصمة من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة العاصمة عمان. وهدفت الدراسة 

 األهدافللمرحلة األساسة مبحافظة العاصمة لتحديد جوانب القوة والضعف فيه من حيث  اإلجنليزية
واألنشطة والتقومي . اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا استبانة مكونة من )  توىواحمل

للصفوف  اإلجنليزيةقام بتطبيقها على عينة الدراسة املكونة من جمموع معلمي اللغة  ،( فقرة  262
ال  ليزيةإلجنا( معلمًا ومعلمة . أظهرت النتائج أن منهاج اللغة  154األساسية والبالغ عددهم ) 

 يتالءم مع املعايري الواجب توافرها فيه إال بنسبة متوسطة.
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 ة:التعليق العام على الدراسات السابق
 أوجه التشابه:-أ

 حيث ،املستخدم املنهج يف السابقة الدراسات معظممع  املنهج حيث من دراسيت تشاهبت -
 . التحليلي الوصفي املنهج معظمها استخدمت
 . والبياانت املعلومات جلمع كأداة  االستبانة على السابقة الدراسات معظم اتفقت-
 أوجه اإلختالف: -ب
 يف اجلامعية األوىل السنة طالبمن  ينةفلقد اعتمدت دراسيت على ع العينة حيث من -

ّن هذه العينة مل يتم حيث إ ،عرعر مدينة يف – السعودية العربية اململكة  يف الشمالية احلدود جامعة
وبيئات  ،ومت تطبيق ابقي عينات الدراسة على عينات خمتلفة من الطلبة واملعلمني سابًقا،البحث فيها 

 متنوعة.
( 2011الشناق،)  فدراسة ،اهلدف حيث من بينها فيما السابقة الدراسات اختلفت-

 املتحدة العربية اإلمارات بدولة العلوم تعليم يف اإللكرتونية الوسائط استخدام واقع تعّرف إىل هدفت
 عن الكشف إىل  هدفت( 2010) والدهون ومفلح اهلرش دراسة و املعلمني، نظر وجهة من

 الكورة، لواء يف الثانوية املرحلة معلمي نظر وجهة من اإللكرتوين التعلم منظومة استخدام معوقات
 ةالالزم واملهارات اإللكرتوين التعيلم إلسرتاتيجية مقرتح لتقدمي هدفت( 2008) البيطار، ودراسة
 التدريس يف استخدامه ومعوقات أسيوط جامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة أعضاء لدي لتوظيفه

 لتحقيق االلكرتوين التعليم تفعيل كيفية  إىل هدف فقد ،(2006) وإبراهيم،جامل ودراسة اجلامعي،
 تعلم تمعوقا معرفة إىل هدفت( 2001) السرطاوي دراسة التعليمية، البيئة يف املعرفة جمتمع أسس

 املعلمني نظر وجهة من  فلسطني مشال انبلس حمافظة يف احلكومية املدارس يف وتعليمه احلاسوب
 وهناك ، السابقة، الدراسات األدب يف إليها الرجوع ميكن اليت الدراسات من وغريها والطلبة،
 حنو ،جنليزيةاإل اللغة تدريس يف احلديثة التكنولوجيا استخدام يةأمه يف البحث إىل هدفت دراسات

 اللغة تعليم يف اإللكرتوين التعليم فاعلية على للتعرف هدفت واليت( 2010) اجلرف دراسة دراسة
 كيفية  إىل هدفت واليت( 2002) كومليز  دراسة السعودية، العربية ابململكة اجلامعية ابملرحلة اإلجنليزية
 أفضل سيكون  التعلم نهإب راكاد على  املعلمني يساعد الصفوف يف التعليم تكنولوجيا استخدام
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 فاعلية على التعرف إىل التجريبية الدراسة هذه هدفت(  2010) القيم دراسة ودراسة فعالية، وأكثر
 الثانوي األول الصف طلبة حتصيل يف األنرتنت شبكة مبساعدة االنكليزية اللغة مادة تدريس

 اللغة مناهج تقومي يف للبحث هدفت اتدراس وهناك،الرمسية دمشق مدينة مدارس يف حنوها واجتاهاهتم
 اإلجنليزية اللغة قواعد كتب  مترينات تقومي إىل هدفت واليت ،(2006،السراج)  دراسة حنو اإلجنليزية
 إىل هدفت ،(2004 القادر، عبد) دراسة و التعلم، ونواتج املنهج أهداف ضوء يف الثانوية للمرحلة

 يف احلكومية املدارس يف املعلمني نظر وجهة من العامة ويةالثان لطلبة  اإلجنليزية اللغة كتب  تقومي
 األساسة للمرحلة اإلجنليزية اللغة منهاج تقومي واليت،(2001عفاش،) دراسة و ،الزرقاء حمافظة

، والتقومي واألنشطة واحملتوى األهداف حيث من فيه والضعف القوة جوانب لتحديد العاصمة مبحافظة
 املرحلة طالب إلعداد الالزمة احلديثة التكنولوجيا متطلبات حتديد إىلأّما دراسيت فقد هدفت  

 ملتطلبات اجلامعية األوىل السنة بطالب اخلاص املنهج عناصر مراعاة مدى حتديد و،هلا اجلامعية
 .الدراسة يف احملددة التكنولوجيا
 أوجه أإلستفادة من الدراسات السابقة: -ج
 دراسة،و (2008) البيطار،، ودراسة (2011الشناق،)ستفادت دراسيت من دراسة إ

 دراسةو ،(2004 القادر، عبد)يف تدعيم اإلطار النظري، واستفدت من دراسة  (2001) السرطاوي
 يف إعداد أداة الدراسة. (2001عفاش،)ودراسة،( 2010) القيم

 سابقةال الدراسات أدوات من واإلفادة، واملنهج التقوميو  النظري اإلطار من الباحث استفاد -
  . احلالية الدراسة نتائج مناقشة ودعم ،احلالية الدراسة أدايت إعداد يف

 أهم ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: -د
حيث هدفت الدراسة  ،اهلدف يف السابقة الدراسات من غريها عن الدراسة احلاليةمتيزت 

 إىلاحلالية 
 .هلا اجلامعية املرحلة طالب إلعداد زمةالال احلديثة التكنولوجيا متطلبات حتديد -
 يف احملددة التكنولوجيا ملتطلبات ةاجلامع بطالب اخلاص املنهج عناصر مراعاة مدى حتديد -

 .البحث
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سنتاول يف  ،األدب النظري والدراسات السابقة الفصل الثاين املكون من  وختاماً، بعد االنتهاء من
 فيها، استخدمت اليت القياس أدواتو  وعينتها الدراسة تمعوجملتصميم الدراسة   وصفاً الفصل الثالث 

 يف استخدمت اليت اإلحصائية ساليباأل إىل إضافة الدراسة، ومتغريات إتباعها، مت اليت واإلجراءات
 . البياانت معاجلة
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 الفصل الثالث

 دراسةمنهجية ال
 يتضمن هذا الفصل مايلي :

 متهيد .

 . البحث منهج

 .البحث جمتمع

 . البحث عينة

 . البحث حدود

 .البياانت على احلصول ومصادر البحث أداة

 احملتوى صدق

 . االستبانة صدق من التحقق

 .االستبانة ثبات

 .اإلحصائية املعاجلة أساليب
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 : متهيد

طالب املرحلة  إعداددراسة حتديد متطلبات التكنولوجيا احلديثة الالزم  إىل لدراسةا ههذ تهدف   
من الضروري معرفة متطلبات التكنولوجيا احلديثة االزمة لتحسني وتطوير مستوى  إنه اجلامعية هلا .

ه بشكل جيد إعدادعلى حتسني اداء الطالب و  ثراجلامعية ملا له األ األوىلالطلبة خاصة يف املرحلة 
ه حتسني مستواه الدراسي وتطوير امكانيات إىلإلكمال دراسته اجلامعية بكل سالسة ويسر مما يؤدي 

معوقات امامه من انحية استخدام التكنولوجيا أو علمية والعملية فال جيد الطالب أي عقبات ال
تعده ملواجهة سوق العمل  أيضاا تساعده كثريا يف دراسته اجلامعية و إهناحلديثة بل ابلعكس سيجد 

بطالب اخلاص   اإلجنليزيةمن اهداف البحث هو  حتديد مدى مراعاة عناصر املنهج اللغة  أيضا.
من الضروري معرفة مدى مالئمة  إنه إذاجلامعية ملتطلبات التكنولوجيا احملددة يف البحث  األوىلالسنة 

ملتطلبات التكنولوجيا وهل املنهج هذا متطور كفاية ومعد بطريقة حديثة وهل  اإلجنليزيةمنهج اللغة 
ستخدام التكنولوجيا تفعيل ا هو مواكب حلداثة العصر وهل يتضمن هذا البحث دروس تعمل على

وغريه من وسائل التكنولوجيا احلديثة  اإلجنليزيةومقرر الكرتوين للغة  األنرتنتاحلديثة مثل احلاسب و 
، وذلك من خالل التعرف اإلجنليزيةاليت تساعد الطالب على فهم املادة وحتسني مستواه يف مادة اللغة 

 تقنية ابستخدام التدريس لكفاايت علماتامل ارسةمم التدريسية للكفاايت املعلمات ممارسةعلى 
 ومساعدة للطلبة التعليم مستوى لتحسني  املتوفرة املادية اإلمكانيات حيثومن  ،التكنولوجيا

 لتدريسها املناسب سلوبواأل اإلجنليزية اللغة يةأمه حيث من ،افضل بشكل املعلومة لتوصيل االساتذة
 احلديثه التقنيات واستخدام االلكرتوين التعليم حيث من، و احلداثة ملواكبة الطالب احتياجات وسد
 ومدى  اإلجنليزية اللغة مقرر حيث منو  ،اإلجنليزية اللغة تعلم يف وخاصة التعليمية العملية يف مهمة
 املعلمات ممارسة حيث من ومن ،اجلامعية األوىل املرحلة طالب  ومتطلبات حاجات مع تناسبه

 . التقييم ساليبأل
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 : ثالبح منهج

استخدمت  الباحثة فيها املسح امليداين  إذاعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 
(Survey  )استبانة كأداة رئيسة جلمع البياانت مباشرة من أفراد  عدادلعناصر جمتمع الدراسة وسيقوم  إب

 حباث، واملقاالت والتقارير واألالكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة إىلالعينة، وسيتم الرجوع 
 عداداملختلفة إل األنرتنتوالدراسات السابقة اليت تتناول موضوع الدراسة، والبحث واملطالعة يف مواقع 

 ة. اإلطار النظري اخلاص هبذه الدراس

 وسد لتدريسها املناسب سلوبواأل اإلجنليزية اللغة يةأمهوقد مّت استقراء األدبيات الرتبوية يف جمال 
 العملية يف مهمة احلديثه التقنيات واستخدام االلكرتوين التعليمو  ،احلداثة ملواكبة الطالب احتياجات

 حاجات مع تناسبه ومدى  اإلجنليزية اللغة مقرر و.اإلجنليزية اللغة تعلم يف وخاصة التعليمية
 لتحسني  املتوفرة اديةامل واإلمكانيات( التحضريية السنة)  اجلامعية األوىل املرحلة طالب  ومتطلبات

 التدريسية، الكفاايت ،افضل بشكل املعلومة لتوصيل االساتذة ومساعدة للطلبة التعليم مستوى
 التعليم مستوى لتحسني  املتوفرة املادية اإلمكانيات التكنولوجيا، تقنية ابستخدام التدريس وكفاايت

 اخلربة لديها تدريسية هيئة ستخداما إىلوالتوصل  ،املعلومة لتوصيل االساتذة ومساعدة للطلبة
 للتعلم وتشجيعية تعزيزه وكيفية الطالب دور يةأمه متاما يدرك تدريسي والتخطيط التدريس يف والكفاءه
 مستوى من حيسن حىت مهارة كل  تناسب تقنيات واستخدام ،التكنولوجيا يةأمه تدرك أيضاو  والنجاح
. واملناسبة الصحيحة ابلطريقة ليزيةاإلجن اللغة لتعلم احتياجاته كل  ويغطي الطالب

 :البحثجمتمع 

اجلامعية يف جامعة احلدود الشمالية يف  اململكة  األوىلتكونت عينة الدراسة من مجيع طالب السنة 
 ( طالباً وطالبة. .725يف مدينة عرعر والبالغ عددهم ) –العربية السعودية 
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 :البحثعينة 

( 1الدراسة، جدول )بطريقة عشوائية من جمتمع ،اً وطالبة(طالب150تكونت عينة الدراسة من )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :

 (1جدول رقم )

 توزيع أفراد الدراسة حسب املستوى اجلامعي

 النسبة املئوية العدد املستوى اجلامعي 

 16.7 25 أول

 50.0 75 اثين

 33.3 50 اثلث

 100.0 150 اجملموع

 

 : البحث حدود

 التالية:حدود البحث احلايل على احلدود  تقتصر

ملتطلبات التكنولوجيا  اإلجنليزيةموضوع مدى مراعاة منهج اللغة  دراسةناول التتاحلدود املوضوعية :
 احلديثة.

 احلدود البشرية :عينة من طالب السنة التحضريية يف اجلامعة

 2015-2014احلدود الزمنية : 

 العربية السعودية.شمالية ،عرعر ، اململكة احلدود املكانيه :جامعة احلدود ال
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 ومصادر احلصول على البياانت: البحثأداة 

 والدراسات النظري األدب على االطالع بعد وذلك استبانة إعداد مت الدراسة أهداف لتحقيق
 قياساألستبانه هبدف  هذه اعداد  متّ  الدراسة، مبوضوع العالقة ذات للمقاييس املتضمنة السابقة

 عناصر مراعاة مدى حتديد و،هلا اجلامعية املرحلة طالب إلعداد الالزمة احلديثة التكنولوجيا باتمتطل
 على موزعة الدراسة، يف احملددة التكنولوجيا ملتطلبات اجلامعية األوىل السنة بطالب اخلاص املنهج
 :هي هلا، اجلامعية حلةاملر  طالب اعداد الالزم احلديثة التكنولوجيا متطلبات على للتعرف معايري ثالثة

 .التدريسية للكفاايت املعلمات ممارسة حيث من -1

 .التكنولوجيا تقنية ابستخدام التدريس لكفاايت املعلمات ممارسة حيث من -2

 .:التقييم ساليبأل املعلمات ممارسة حيث من -3

 االوىل السنة بطالب اخلاص االجنليزية اللغة منهج مراعاة مدى على للتعرف معايري أربعة وعلى
 : هي احملددة التكنولوجيا ملتطلبات اجلامعية

 .احلداثة ملواكبة الطالب احتياجات وسد لتدريسها املناسب سلوبواأل االجنليزية اللغة يةأمه -1

 اللغة تعلم يف وخاصة التعليمية العملية يف مهمة احلديثه التقنيات واستخدام االلكرتوين التعليم -2
 .االجنليزية

)  اجلامعية االوىل املرحلة طالب  ومتطلبات حاجات مع تناسبه ومدى االجنليزية اللغة ررمق -3
 (.التحضريية السنة

 املعلومة لتوصيل االساتذة ومساعدة للطلبة التعليم مستوى لتحسني  املتوفرة املادية اإلمكانيات-4
 .افضل بشكل

 العالقة اتذ السابقة والدراسات النظري األدب إىل ابلرجوع وذلك    

يف ضوء التكنولوجيا  األوىليف السنةا جلامعية  اإلجنليزيةمت تطوير استبانة " تقومي منهج تدريس اللغة 
بعض الدراسات السابقة، وقد تكونت االستبانة من أربعة معايري، موزعة على  إىلاحلديثة "، ابلرجوع 
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 ،آليت: )قليلة جداً، قليلة، ومتوسطةقياس ليكرت اخلماسي، وعلى النحو اوذلك وفقًا مل،( فقرة40)
وكبرية، وكبرية جداً(.

 صدق احملتوى 

( من األساتذة اجلـامعيني املتخصـصني يف إدارة 10يف صورته األولية على )انة مت عرض االستب
ء آرائهم ومالحظاهتم حول مناسـبة فقـرات االسـتبانة، ومدى بداً حيث قاموا أب ،األعمال وكلية الرتبية

كل جمال من اجملاالت الثالث لإلستبانة، وكذلك وضوح صـياغتها اللغوية، ويف   إىلء الفقرات انتما
فقرة موزعة  40ضوء تلك اآلراء مت استبعاد بعض الفقرات، وتعديل بعضها ليصبح عدد الفقرات 

 ت اليت حصل عليها تغيري هي :والفقرا ،على أربعة معايري

 ديلالفقرة بعد التع الفقرة قبل التعديل
 استخدام كيفية   يف  اإلجنليزية اللغةتشجعنا 
 .األنرتنت

 كيفية  معرفة  يف  اإلجنليزية اللغة تساعدان
 .األنرتنت استخدام

 االعتماد على االنفرادي يالتعلم سلوباأل حيفز
 النفس على

 االعتماد على االنفرادي التعلم أسلوب حيفز
 النفس على

 املعلومة على صولاحل اإللكرتوين التعليم نظام يوفر
 .كبرية  بدرجة

 على احلصول اإللكرتوين التعليم نظام يوفر
 .عالية بسرعة املعلومة

 
 للتطورات مواكباً  اإلجنليزية اللغة مقرر ترب منتيع

 العلمية
 حديثاً  املقدم اإلجنليزية اللغة مقرر حمتوى يعدّ 

 العلمية للتطورات ومواكباً 
 خمتربات داخل ةاألساتذ املساعدة املوظفون يقدم

 احلاسب
 داخل األساتذة املساعدة والتقنيني الفنيني يقدم

 احلاسب خمتربات
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 التحقق من صدق االستبانة :

)السنة التحضريية ( يف  األوىلمت تطبيق االستبيان على قسمني القسم االول طالب اجلامعه يف السنة 
الثاين على االساتذة العاملني يف اجلامعة  طالبة . والقسم 150جامعة احلدود الشمالية عينة قوامها 

وهي العينة  إذاست  15وابالخص اساتذة السنة التحضريية يف جامعة احلدود الشماليه عينة قوامها 
االستطالعية للدراسة. ويقصد بصدق املفردات قوة االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة 

ق املقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني كل فقرة، الكلية للمقياس، حيث مت التأكد من صد
ت ارتباط الفقرات ابلدرجة الكلية معامال( يبني2والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه. واجلدول )

للمحور الذي تنتمي اليه :
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   (2)جدول رقم

 معامالت ارتباط الفقرات ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه

رةالفق احملور  معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط 

 املعيار األول

1 0.460** 8 0.394** 

2 0.456** 9 0.403** 

3 0.515** 10 0.377** 

4 0.281** 11 0.384** 

5 0.546** 12 0.450** 

6 0.503** 13 0.271** 

7 0.212**   

 املعيار الثاين

14 0.561** 20 0.628** 

15 0.600** 21 0.618** 

16 0.717** 22 0.480** 

17 0.708** 23 0.625** 

18 0.690** 24 0.597** 

19 0.708**   

 املعيار الثالث
25 0.637** 30 0.605** 

26 0.712** 31 0.605** 
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رةالفق احملور  معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط 
27 0.736** 32 0.690** 

28 0.658** 33 0.502** 

29 0.643**   

 املعيار الرابع

34 0.612** 38 0.628** 

35 0.619** 39 0.691** 

36 0.736** 40 0.647** 

37 0.687**   

 (0.01** دالة عند )

( أن مجيع معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للمحور املنتمية 2يتضح من اجلدول )  
 ، وهذا يدل على أن مجيع فقرات(0.01اليه كانت موجبة ودالة احصائيا عند مستوى أقل من )

االستبانة كانت صادقة وتقيس اهلدف الذي وجدت من أجله.

 

 ثبات االستبانة:

ثبات االستبانة مت اجياد معامل ثبات الفا كرونباخ حملاور االستبانة واالستبانة ككل، للتحقق من 
 وكانت النتائج كما يلي:

( 2جدول رقم )  

ككلقيم معامالت ثبات الفا كرونباخ حملاور االستبانة واالستبانة    
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 احملور
قيمة معامل ألفا  

كرونباخ

 0.780 املعيار األول

 0.844 املعيار الثاين

 0.826 املعيار الثالث

 0.788 املعيار الرابع

 0.837 االستبانة ككل

 

( قيم معامالت ألفا كرونباخ حملاور االستبانة واالستبانة ككل، ومجيعها كانت  3يبني اجلدول)
 أن االستبانة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات. إىلقيم مرتفعة، مما يطمئن 
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 املعاجلة اإلحصائية أساليب

( SPSS)لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 لتحليل البياانت واحلصول على النتائج كما يلي:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص العينة. ▪

ة واالحنرافات املعيارية للتعرف على استجاابت أفراد العينة على كل املتوسطات احلسابي ▪
 ن فقرات االستبانة.فقرة م

لقياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة،  (Pearson Correlation)معامل ارتباط بريسون ▪
 وقياس العالقة بني متغريين.

 لقياس ثبات االستبانة. (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  ▪

 

 اليت القياس أدواتو  وعينتها هاوجمتمع الدراسة صميمختامًا للفصل الثالث الذي مّت فيه البحث يف تو 
 معاجلة يف استخدمت اليت اإلحصائية ساليباأل إىل إضافة الدراسة، ومتغريات ،فيها استخدمت

 عن اإلجابة خالل من إليها التوصل مت اليت الدراسة لنتائج عرضاً وسيتم يف الفصل الرابع ،البياانت
 .الدراسة أسئلة
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 الفصل الرابع

 الدراسة ومناقشتهانتائج 
 ومت  تقسيم الدراسة إىل مايلي:

 ملخص الدراسة. -

 .األول ابلسؤال املتعلقة النتائج أواًل:  -

 .الثاين ابلسؤال املتعلقة النتائج اثنياً : -
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 ملخص الدراسة

الدراسة اليت مت التوصل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلة  يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج
، هلا اجلامعية املرحلة طالب اعداد الالزم احلديثة التكنولوجيا متطلباتكما يهدف  للتعرف  الدراسة، 

 التكنولوجيا ملتطلبات اجلامعية االوىل السنة بطالب اخلاص االجنليزية اللغة منهج مراعاة مدىو
 .البحث يف احملددة

 نتائج الدراسة
 كما يلي:وفيما  يلي عرض للنتائج   
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول : نتائج الدراسة

 طالب املرحلة اجلامعية هلا؟ إعدادما متطلبات التكنولوجيا احلديثة الالزم 

 التدريسية:من حيث ممارسة املعلمات للكفاايت  -1

حنرافات املعيارية والرتتيب احلسابية واالتوسطات ولألجابة على هذا السؤال مت حساب امل
 لدرجات ممارسة معلمات املرحلة اجلامعية للكفاايت التدريسية، وكانت النتائج كما يلي:
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 ( 4اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتتيب

 ممارسة معلمات املرحلة اجلامعية للكفاايت التدريسيةلدرجات 

 قراتالف الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 الرتتيب املمارسة

 1 كبرية جدا 0.632 4.60 تعليم خمتلفة. أساليبإتقان طرق و  1

8 
يوظف الوسائط املتعددة مثل ) لعب األدوار 

ملناشدة املتعلم والفيديو والصوت ...... ( 
 السمعي، املتعلم البصري، واملتعلم احلركي.

 2 برية جداك 0.640 4.53

2 
تعزيز الطالب الذين يشاركون ويتميزون 

 3 كبرية جدا 0.743 4.47 ويبدعون.

 4كبرية جدا 0.961 4.27 ربط األفكار واالستنتاج. إىليقود الطالب  3

5 
الكمبيوتر، و يعمل ضوابط ينظم املرافق واجهزة 

 5 كبرية جدا 1.100 4.27 للفصول الدراسية   ويدير املخترب بكفاءة.

 6كبرية جدا 0.799 4.27 يتبىن أدوارا عديدة منها مدرب وميسر للتعلم . 6

 7 كبرية جدا 1.014 4.20 تعليم خمتلفة . أساليبإتقان طرق و  4

7 
تكنولوجيا التعليم  ابستخدام  األستاذيستخدم 

مناسب  اإلجنليزيةبرانمج الكرتوين ملادة اللغة 
 لكل مهارة.....

 8 كبرية 1.512 4.00
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9 
يستخدم هنج التعليم املدمج لتعزيز تنمية 

 9 كبرية 1.163 3.73 املهارات والكفاءة التواصلية.

  كبرية جدا 0.817 4.26 اجملموع 

  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات ممارسة معلمات املرحلة ( 4يبني اجلدول ) 

 – 3.73يث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني )اجلامعية للكفاايت التدريسية مرتبة تنازليا، ح
( 1(، حيث حصلت معظم الفقرات على درجات ممارسة كبرية جدا كان أعالها الفقرة )4.60

(وهذا 4.60تعليم خمتلفة( حيث حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته ) ليبأسا)إتقان طرق و 
دريس املختلفة ومراعاة الذكاءات املختلفة الت أساليبيعكس مدى األهتمام بتدريب الطالبات على 

 هاأمهيتقن مهارات عدة من  أيضامن خالل استخدام كادر تعليمي لديه مؤهالت علمية عالية و 
ئل التقنية احلديثة مثل السبورة الذكية وبرامج متطوره مثل الباور بوينت استخدام احلاسب ووسا

( 9ا الفقرة )مهرجات ممارسة كبرية كان أدأن( على د9، 7وغريه..... ، بينما حصلت الفقراتن )
)يستخدم هنج التعليم املدمج لتعزيز تنمية املهارات والكفاءة التواصلية( حيث حصلت على أقل 

( وذلك يوفر الربانمج االلكرتوين كل ما حيتاجه الطالب لتعلم معظم 3.73مته )متوسط حسايب وقي
اتقان مهارت احملادثة لعدم توافر هذه اخلاصية وهذا ما و أال يوفر ما يلزم الكتساب  إنهاملهارات اال 

فمن التقان واستخدام اجليد هلذه املهارة  األستاذحيث على ضرورة استخدام التعليم التقليدي ووجود 
خالل استخدام التعليم املدمج وهو دمج التعليم احلديث ابستخدام احلاسب مع التعليم التقليدي 

يف ملساعدة على التطور فلقد لوحظ من االستبيان ان هنالك األستاذور والذي يعتمي كليا على  د
ستخدام نوع واحد ة الذين ال يوافقون متاما على استخدام التعليم املدمج للتواصل وامنا ااألستاذبعض 

 ابألخر . إنهدون االستع
 من حيث ممارسة املعلمات لكفاايت التدريس ابستخدام تقنية التكنولوجيا: -2
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ابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ولالج
ابستخدام تقنية التكنولوجيا، وكانت لدرجات ممارسة معلمات املرحلة اجلامعية لكفاايت التدريس 

 النتائج كما يلي:
 (5اجلدول )

 حنرافات املعيارية والرتتيباملتوسطات احلسابية واال

 معلمات املرحلة اجلامعية لكفاايت التدريس ابستخدام تقنية التكنولوجيا لدرجات ممارسة

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 الرتتيب املمارسة

 1 كبرية جدا 0.909 4.41 التخطيط للتدريس واإلفادة من نتائج البحوث . 12

13 
تصميم خربات تعليمية ينفذها الطالب الكتساب 

 2 كبرية جدا 0.910 4.40 ربات .اخل

 3 كبرية جدا 0.986 4.40 يفسح اجملال للطالب الكتساب املعرفة أبنفسهم. 16

 4 كبرية جدا 0.976 4.33 التقنية املناسبة لكل مهارة. األستاذيستخدم  17

 5 كبرية جدا 0.799 4.27 التنويع ىف استخدام الوسائط  التقنية . 10

14 
ملصادر التعليمية الكافية للتعلم من تزويد الطالب اب

 خالل الشبكة اإللكرتونية .
 6 كبرية جدا 1.146 4.20

 7 كبرية جدا 1.207 4.20 التلقني. أسلوبعلى عدم استخدام  األستاذحيرص  15

18 
إلجياد  األنرتنتحيفز الطالب على استخدام 

 8 كبرية 1.069 4.00 املعلومات .
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11 
ت النقاش املتاحة عرب إدارة النقاش ىف جمموعا

 9 كبرية 1.335 3.73 . األنرتنتشبكات 

  كبرية جدا 0,934 4.21 اجملموع 

 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات ممارسة معلمات املرحلة 5يبني اجلدول )

يم املتوسطات اجلامعية لكفاايت التدريس ابستخدام تقنية التكنولوجيا مرتبة تنازليا، حيث تراوحت ق
دا  (، حيث حصلت معظم الفقرات على درجات ممارسة كبرية ج4.41 – 3.73احلسابية هلا بني )

( )التخطيط للتدريس واإلفادة من نتائج البحوث(  حيث حصلت على 12كان أعالها الفقرة )
 األستاذ( هذا ان دل على شيء فهو يدل على مدى وعي 4.41أعلى متوسط حسايب وقيمته )

ان التخطيط والتحضري اجليد واملسبق للمادة سواء كان ختطيط  إذالتخطيط املسبق للمادة  ةيمهأل
سنوي يوضح للمعلم اهداف العملية التعليم وحيدد من خالهلا اخلطوات اليت جيب اتباعها  أو يومي 

بينما حصلت الفقراتن  ،املرجوة من الدرس األهداف إىلوالوسائل املفرتض استخدامها للوصول 
( )إدارة النقاش ىف جمموعات النقاش 11ا الفقرة )مهكبرية كان أدأن  ( على درجات ممارسة11، 18)

( نالحظ هنا 3.73( حيث حصلت على أقل متوسط حسايب وقيمته )األنرتنتاملتاحة عرب شبكات 
على  غري قادر إنهأو ال حيفز طالبه  األستاذان هااتن الفقراتن مل حتصال على نسبة عالية ليس الن 

يوجد بعض العقبات من قبل الطالب اما لعدم  نهالطالب وامنا يعود ذلك إل بنيأو ادارة نقاش مع 
وجود بعض اخللل الفين والتقين يف بعض خمتربات احلاسب اخلاصة أو توافر شبكة انرتنت يف املنزل  

 . نرتنتاألالطالب الكبري مما يسبب ضغط كبري على شبكة  إعدادبسبب  اإلجنليزيةابللغة 
( ودرجة ممارسة  4.21كما يبني اجلدول حصول امجايل الفقرات على متوسط حسايب قيمته )

كبرية جدا، وهذا يدل على أن ممارسة معلمات املرحلة اجلامعية لكفاايت التدريس ابستخدام تقنية 
 العربية التكنولوجيا كان بدرجة كبرية جدا. هذا ما لوحظ من خالل االستبيان أبن جامعات اململكة

الجناح عملية التطوير والتحديث لطرق التعلم ليست فقط من خالل  توفري  نهالسعودية  ادركت إب
 اإلجنليزيةاجلو املالئم  والتقنيات احلديثة واملختربات العلمية بل الجناح التعليم  وابالخص تعليم اللغة 
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ة والكفاءه يف التدريس يها اخلرب التدريس جيب قبل كل هذا استخدام هيئة تدريسية لد أساليبوتطري 
تدرك  أيضادور الطالب وكيفية تعزيزه وتشجيعية للتعلم والنجاح و  يةأمهوالتخطيط تدريسي يدرك متاما 

التكنولوجيا يف حياة اجيل احلايل لذلك تقوم بدمج الوسائل احلديثة يف العملية التعلمية وعدم  يةأمه
هدذا اجليل هو جيل واعي ولديه عقليه متفتحة  انإذفيظ القدمية ابلتلقني والتح ساليباألممارسة 

ومتطوره وهذا ما يدركه االساتذة وعلى اساسه يتعاملون مع الطالب حبرفية ومستوى عايل يف التدرس 
ابستخدام تقنيات تناسب كل مهارة حىت حيسن من  أيضاابفساح اجملال للبحث والتفكري والنقد و 

ابلطريقة الصحيحة واملناسبة . ال تتوقف  اإلجنليزيةاللغة ه لتعلم مستوى الطالب ويغطي كل احتياجات
من كل  همالعملية التعلمية فقط على التعزيز وتوزيع االدوار واستخدام وسائل حديثة فقط وامنا األ

هذا هو متابعة الطالب حىت خارج الغرفة الصفيه والبقاء على تواصل معه حىت وهو يف املنزل واستمرار 
مجاعي من خالل فتح ابب نقاش بني الطلبه عن طريق أو اء على شكل فردي حلواالسو النقاش وا

 ( .11شبكات التواصل كما موضح يف البند )
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من حيث اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحسني مستوى التعليم للطلبة ومساعدة االساتذة لتوصيل  -3
 املعلومة بشكل افضل:

ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب اولالجابة على هذا السؤال مت حساب 
لدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية حول اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحسني مستوى التعليم 

 للطلبة ومساعدة االساتذة لتوصيل املعلومة بشكل افضل، وكانت النتائج كما يلي:
 (6اجلدول )

 املعيارية والرتتيب لدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية  تاملتوسطات احلسابية واإلحنرافا

حول اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحسني مستوى التعليم للطلبة ومساعدة االساتذة لتوصيل املعلومة 
 بشكل افضل

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 املوافقة

 الرتتيب

36 
يات احلديثة يسهل العملية االجهزة والتقنتوفر 

 1 كبرية 1.029 3.81 التعليمية داخل الغرفة الصفية.

40 
توفر اجلامعة برانمج تعليمي الكرتوين خاص مبادة 

ميكن للطالب التعلم منه يف أي  اإلجنليزيةاللغة 
 مكان وأي زمان.

 2 كبرية 1.244 3.71

37 
يقدم الفنيني والتقنيني املساعدة للطلبة داخل  

 3 كبرية 1.103 3.65 ربات احلاسبخمت

38 
يقدم الفنيني والتقنيني املساعدة األساتذة داخل 

 4 كبرية 1.091 3.61 خمتربات احلاسب
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35 
يستفيد الطالب من مرافق مباين اجلامعة  مثل  

 5 كبرية 1.189 3.57 املكتبة وخمتربات احلاسب

 6 كبرية 1.260 3.53 املبىن اجلامعي يسهل العملية التعليمية للطالب. 34

39 
ميكن دخول خمتربات احلاسب يف اوقات غري 

 7 كبرية 1.216 3.47 اوقات احملاضرة.

  كبرية 0.764 3.62 اجملموع 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات موافقة طالبات املرحلة 6يبني اجلدول )
ني مستوى التعليم للطلبة ومساعدة االساتذة لتوصيل اجلامعية حول اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحس

 – 3.47)املعلومة بشكل افضل مرتبة تنازليا، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني 
( )توفر 36(، حيث حصلت مجيع الفقرات على درجات موافقة كبرية كان أعالها الفقرة )3.81

ليمية داخل الغرفة الصفية( حيث حصلت على أعلى االجهزة والتقنيات احلديثة يسهل العملية التع
( نالحظ ان هذه الفقرة حصلت على اعلى نسبة وذلك الن اوال 3.81متوسط حسايب وقيمته )

أو لطالب وجدوا ان استخدام االجهزة والتقنيات احلديثة يوفر الكثري من الوقت واجلهد سواء هلم ا
عن الطريقة التعليمية املعتاد عليها وهي االعتماد على  يعترب خروج إذللمعلمانيا اكثر متعة واستفادة 

ا تنوع هنسوس إلاحملأو مسعية أو فقط اثلثاتغطي كافة احتياجات الطالب سواء املرئية  األستاذ
يستخدم ادواة لالستماع والشاشات لعرض املواد  إذعدة تناسب كل مهاره  أساليبابستخدام 

الطالب استخدام احلاسب الجياد احللول والبحث عن  يطلب من أيضااملقروئه وصور توضيحية و 
غري اوقات  ( )ميكن دخول خمتربات احلاسب يف اوقات39بينما حصلت االسئلة لفقرة ) ،املعلومات 

( لقد حصلت هذه الفقرة على اقل نسبة لعدة 3.47احملاضرة( على أقل متوسط حسايب وقيمته )
بات  مع االوقات املسموح هبا استخدام خمتربات اسباب منها عدم توافق برانمج مواعيد الطال

 إنه ذإلدى اجلامعه جداول حتدد مىت واي جمموعه مسموح هلا استخدام اخلتربات  أيضااحلاسب و 
ليس مسموح للطالب الدخول الستخدام احلاسب يف أي وقت وذلك لضمان احملافضة على النظام 
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حصول أي عطل بسبب االسخدام الغري أو ن التلف والتزام الطلبة مبواعيد حمددة وحلماية االجهزة م
 سؤول.امل األستاذلضمان وجود املسؤولني من فنيي احلاسب و  أيضاالغري صحيح لالجهزة و أو منظم 

( ودرجة موافقة  3.62كما يبني اجلدول حصول امجايل الفقرات على متوسط حسايب قيمته )
ني مستوى التعليم للطلبة ومساعدة االساتذة كبرية، وهذا يدل على توفر اإلمكانيات املادية لتحس

ة هائلة لتوصيل املعلومة بشكل افضل كان بدرجة كبرية.لقد خصصت اململكة العربية السعودية ميزاني
لتطوير التعليم وابالخص التعليم اجلامعي من خالل توفري كل ما يلزم سواء كان من توفري  مباين 

فنيي حاسب ومهندسني واساتذة متدربني ومتمرسني أو  وخمتربات للحاسب حديثة ومتطورة واجهزة
لسوره الذكيه قامت بتوزيع العديد من الوسائل احلديثة كا أيضايف استخدام التقنيات احلديثة  و 

 والربوجكرتات داخل كل الغرف الصفية .فالجناح مشروعهم ورؤيتهم جيب توفري كل ما يلزم لذلك.
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 :تعلقة ابلسؤال الثاينالنتائج امل اثنياً :
اجلامعية ملتطلبات التكنولوجيا  األوىلاخلاص بطالب السنة  اإلجنليزيةما مدى مراعاة منهج اللغة 

 احملددة يف البحث؟

املناسب لتدريسها وسد احتياجات الطالب ملواكبة  سلوبواأل اإلجنليزيةاللغة  يةأمهمن حيث  -1
 احلداثة:

اب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ولالجابة على هذا السؤال مت حس
املناسب لتدريسها  سلوبواأل اإلجنليزيةاللغة  يةأمهلدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية حول 

 وسد احتياجات الطالب ملواكبة احلداثة، وكانت النتائج كما يلي:
 (7اجلدول )

 والرتتيب لدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية 

 املناسب لتدريسها وسد احتياجات الطالب ملواكبة احلداثة سلوبواأل اإلجنليزيةاللغة  يةأمهحول 

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 الرتتيب املوافقة

4 
ان يكون لديك  يةمهالسفر للخارج يشعرك أب

 1 كبرية جدا 0.778 4.48 .اإلجنليزيةعلى التواصل ابللغة القدره 

1 
ا لغة عاملية مهمة إهنحيث ل  اإلجنليزيةاحب اللغة 

 2 كبرية جدا 0.991 4.24 وضرورية.

10 
التعلم االجتماعي  يساعد على تبادل  أسلوب 

 3 كبرية 0.972 3.98 املعلومات .

 4 كبرية 1.168 3.97حاقي مهمة لعدة اسباب عدا الت اإلجنليزيةاللغة  2
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 ابجلامعة.

3 
يف  معرفة كيفية استخدام   اإلجنليزيةاللغة تساعدان 
 5 كبرية 1.091 3.95 . األنرتنت

9 
أو استخدام وسائل تعليمية حديثة كالكمبيوتر  

العروض التقدمية وغريها من التقنيات احلديثة 
 تسهل عليك تعلم اللغة.

 6 كبرية 1.031 3.93

 7 كبرية 1.100 3.85 .اإلجنليزيةبعض الصعوابت يف تعلم اللغة اواجه  7

 8 كبرية 1.008 3.84 مهمة يف حياتك اليومية والعملية. اإلجنليزيةاللغة  5

12 
البحث عن املعلومات وإجياد احللول من  أسلوب

 9 كبرية 1.069 3.82 قبل الطالب حيفز الطالب وجيعله اكثر تشويقا.  

11 
االنفرادي  حيفز على االعتماد على التعلم  أسلوب
 10 كبرية 1.118 3.72 النفس.

13 
التقليدي يف التعليم أي التلقني افضل يف  سلوباأل

 11 متوسطة 1.185 3.28 .اإلجنليزيةتدريس اللغة 

 12 متوسطة 1.192 3.24 سهلة التعلم. اإلجنليزيةاللغة  6

 13 متوسطة 1.337 2.88 فتك.ميكن ان تؤثر سلبا على ثقا اإلجنليزيةاللغة   8

  كبرية 0.437 3.79 اجملموع 

 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات موافقة طالبات املرحلة 7يبني اجلدول )

املناسب لتدريسها وسد احتياجات الطالب ملواكبة  سلوبواأل اإلجنليزيةاللغة  يةأمهاجلامعية حول 
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(، حيث 4.48 – 2.88يث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني )احلداثة مرتبة تنازليا، ح
( )السفر للخارج 4ا الفقرة )مه( على درجات موافقة كبرية جدا كان أعأل1، 4حصلت الفقراتن )

( حيث حصلت على أعلى اإلجنليزيةاصل ابللغة ان يكون لديك القدره على التو  يةمهيشعرك أب
 اإلجنليزيةتعلم اللغة  يةمهألالفقرة توضح مدى ادراك الطالب (هذه 4.48متوسط حسايب وقيمته )

ا لغة عاملية حيتاجها الطالب يف كل مكان وكل زمان للتواصل مع االخرين خاصة يف دول اخرى هنإب
ا يف السابق طالب حملي وامنا اصبح طالب عاملي خاصة وان الطالب يف الوقت حلايل مل يعد كم

ململكة العربية السعودية فهم يبحثون ويسعون للعلم ليس فقط داخل متطور ليه طموح خاصة طالب ا
توفر هلم اململكة فرص االبتعاث لدول  إذخارجها بالخص لطالب اجلامعة  أيضاحدود اململكة وامنا 

للطالب  اإلجنليزيةاللغة  يةأمهالعليا مما يثبت ضروره و  اخلارج الكمال تعليمهم وخاصة الدراسات
( على 11، 12، 5، 7، 9، 3، 2، 10جلامعي، يف حني حصلت الفقرات )وابالخص الطالب ا

درجات موافقة كبرية، بينما حصلت ابقي الفقرات على درجات موافقة متوسطة كان أدانها الفقرة 
على ثقافتك( حيث حصلت على أقل متوسط حسايب ميكن ان تؤثر سلبا  اإلجنليزية( )اللغة 8)

تعترب نقطة سلبية وذلك لظن  إذفقرة حصلت على اقل نسبة  ( نالحظ ان هذه ال2.88وقيمته )
سوف يتيح هلم الفرصة للتعرف على ثقافات اجنية وعاملية  اإلجنليزيةالطالب  ابن تعلم لغة اللغة 

 اإلجنليزيةا سوف تؤثر سلبا عليهاخاصة وان اللغة هنختتلف متاما عن ثقافتهم وتقاليده وعاداهتم وإب
ا هنإب أيضاه واالجنبية النفتحة واملتحررة على عكس جمتمعنا العريب ويعتقد الطلبة هي لغة الدول االوربي

م يعيشون يف جمتمع مغلق حديث التفتح إهنسوف تغري مفاهيمهم للحياة واجملتمع خاصتهم خاصة و 
وهذا ما لوحظ يف  اإلجنليزيةى هنالك عدة نقاط اجيابية لتعلم اللغة والتطور.ولكن من جهة اخر 

ا سوف تساعده كثريا يف استخدام احلاسب  بشكل عامم هنا لغة العصر وإبهنت االخرى إبالفقرا
يف البحث والتقصي الجياد معلومات أو بشكل خاص سواء يف حل فروضهم الدراسية  األنرتنتو 

مفيدة ولتطوير مهاراهتم التعلميه وابهتا تساعد على تطوير التعليم من تعليم تقليدي يعتمد على 
 يةأمهوضح االستبيان  أيضاتعليم متطور يعتمد على البحث وتطوير الذات و  إىلواحلفظ التلقني 

والتثقة ابلنفس .هذا ما بينه اجلدول حبصول يته لالعتماد على الذات أمهالتعليم الفردي للطالب و 
 اللغة يةأمه( ودرجة موافقة كبرية، وهذا يدل على 3.79امجايل الفقرات على متوسط حسايب قيمته )

 املناسب لتدريسها وسد احتياجات الطالب ملواكبة احلداثة وبدرجة كبرية. سلوبواأل اإلجنليزية
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من حيث التعليم االلكرتوين واستخدام التقنيات احلديثه مهمة يف العملية التعليمية وخاصة يف  -2
 :اإلجنليزيةتعلم اللغة 

حنرافات املعيارية والرتتيب ولالجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واال
تخدام التقنيات احلديثه مهمة يف لدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية حول التعليم االلكرتوين واس

 ، وكانت النتائج كما يلي:اإلجنليزيةالعملية التعليمية وخاصة يف تعلم اللغة 
 (8اجلدول )

 لدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتتيب 

ة يف العملية التعليمية وخاصة يف تعلم اللغة حول التعليم االلكرتوين واستخدام التقنيات احلديثه مهم
 اإلجنليزية

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 املوافقة

 الرتتيب

24 
ر األداء نظام التعليم اإللكرتوين يساعد يف تطوي

 1 كبرية 0.909 4.15 الوظيفي.

 2 كبرية 1.019 4.05 افضل توفر نظام التعليم اإللكرتوين. 14

19 
نظام التعليم اإللكرتوين يوفر احلصول على 

 املعلومة بسرعة عالية.
 3 كبرية 0.961 4.02

20 
نظام التعليم اإللكرتوين يوفر املعلومات اليت حيتاج 

 4 كبرية 0.922 3.93 هلا الطالب ابلضبط.

 5 كبرية 1.052 3.90 نظام التعليم اإللكرتوين سهل االستخدام. 15

 6 كبرية 1.009 3.90نظام التعليم اإللكرتوين يوفر ميزات تفاعلية مع  17
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 الطالب.أو التدريسي 

16 
نظام التعليم اإللكرتوين يوفر بيئة استخدام 

 7 كبرية 0.975 3.88 مناسبة للطالب.

18 
التعليم اإللكرتوين يوفر عرض مشخص نظام 

 8 كبرية 0.992 3.85 للمعلومات.

23 
للطالب االعتماد على النظام كوسيلة ميكن 

 9 كبرية 1.092 3.85 تعليمية.

21 
فريق التعليم اإللكرتوين يوفر الدعم املرضي 

 للطالب املستخدم للنظام.
 10 كبرية 1.111 3.77

22 
تعليم اإللكرتوين معدل استخدام الطالب لنظام ال

 عايل.
 11 كبرية 1.120 3.68

 
 اجملموع

 
  كبرية 0.637 3.90

 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات موافقة طالبات املرحلة 8يبني اجلدول )

اجلامعية حول التعليم االلكرتوين واستخدام التقنيات احلديثه مهمة يف العملية التعليمية وخاصة يف 
( 4.15 – 3.68مرتبة تنازليا، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني ) اإلجنليزيةم اللغة تعل

( )نظام التعليم اإللكرتوين يساعد يف 24ومجيعها بدرجات موافقة كبرية، حيث حصلت الفقرة )
(هذا يؤكد على ان استخدام 4.15تطوير األداء الوظيفي( على أعلى متوسط حسايب وقيمته )

يعد من اوليات  إنه إذوضروري يف جمال العمل  والوظيفة يف الوقت احلايل  تقنيات احلديثة مهمال
ان يعد من شروط العمل والوظيفة اتقان اللغة  إذاتقان اللغة االجنليزي  أيضامتطلبات سوق العمل و 
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( 22قرة )بينما حصلت الف ،واتقان استخدام احلاسب وسائر التقنيات احلديثة االخرى اإلجنليزية
( 3.68تخدام الطالب لنظام التعليم اإللكرتوين عايل( على أقل متوسط حسايب وقيمته ))معدل اس
 إنهيالحظ  أيضاليس كل املواد الدراسية يتم دراستها ابستخدام التعليم االلكرتوين و  إنههنا يظهر 

تاج لوقت ال يزال حي إنهال ابلرغم من التطور احلديث والكبري للتعليم يف اململكة العربية السعودية ا
اطول وجهود اكرب لتوعية الطالب لضرورة استخدام التعليم االلكرتوين واحلديث بشكل اودرجة موافقة  

استخدام التقنيات احلديثه يف العملية التعليمية وخاصة يف تعلم اللغة  يةأمهكبرية، وهذا يدل على 
 وبدرجة كبرية. اإلجنليزية

( يبني اجلدول بشكل 3.90متوسط حسايب قيمته ) مجايل الفقرات علىكما يبني اجلدول حصول ا
 أيضاويبني  اإلجنليزيةوضرورة استخدام التعليم االلكرتوين لتحسني مستوى الطالب يف اللغة  يةأمهعام 

 إذاستخدام التعليم االلكرتوين ومناسبته ملستوى التعليم املتطور واحلديث احلال  يةمهألادراك الطالب 
ملواكبة احلداثة الطارئة  اإلجنليزيةتطوير طرق تدريس اللغة  أيضارت الطالب و ابد من تطوير مهال إنه

صة يف خمتلف دول العامل وخاأو يف التعليم بشكل عام سواء كان داخل اململكة العربية السعودية 
ه بشكل إعدادلب و تدرك هيئة التعليم يف اململكة العربية السعودية ضرورة هتيئة الطا إذاملتقدمه منها 

ه عدادجيل قادر على التطور والتحديث إل إعدادجيد ملل له اتثري يف حياة الطالب املستقبلية و 
 ملواجهة متطلبات سوق العمل يف املستقبل .

 األوىلومدى تناسبه مع حاجات ومتطلبات  طالب املرحلة   اإلجنليزيةحيث مقرر اللغة من   -3
 اجلامعية:

لسؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ولالجابة على هذا ا
ومدى تناسبه مع حاجات  اإلجنليزيةلدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية حول مقرر اللغة 

 اجلامعية، وكانت النتائج كما يلي: األوىلمتطلبات  طالب املرحلة و 
 

 

 



122 

 (9اجلدول )

 املعيارية والرتتيب لدرجات موافقة طالبات املرحلة اجلامعية  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات

 اجلامعية األوىلومدى تناسبه مع حاجات ومتطلبات  طالب املرحلة   اإلجنليزيةحول مقرر اللغة 

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 الرتتيب املوافقة

33 
تعلم من الضروري إشراك املتعلم يف عملية ال

 1 كبرية 1.033 3.95 بشكل أكرب.

 2 كبرية 1.040 3.90 منهاج اللغة االجنليزي مواكب للحداثة. 25

27 
املقدم حديثاً ومواكباً  اإلجنليزيةحمتوى مقرر اللغة 

 3 كبرية 0.980 3.89 للتطورات العلمية . 

28 
على تكوين شخصية  اإلجنليزيةيعمل مقرر اللغة 

نب وتزويدهم ابخلربات الطالب من مجيع اجلوا
 واملعارف واملهارات واالجتاهات.

 4 كبرية 1.021 3.86

26 
على جناح املتعلم  اإلجنليزيةيعمل مقرر اللغة 

التهيؤ لالخنراط يف أو ومواصلة الدراسة اجلامعية 
 سوق العمل.

 5 كبرية 1.039 3.81

29 
الفروق الفردية بني  اإلجنليزيةيراعي مقرر اللغة 

 6 كبرية 1.021 3.81 الطلبة . 

ليتناسب و خصائص  اإلجنليزيةتطوير مقرر اللغة  32
املتعلم الذهنية و النفسية و مراحل تطوره العمري 

 7 كبرية 1.090 3.78
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 و احتياجاته .

31 
اعتماد منهجية علمية  اإلجنليزيةيسمح مقرر اللغة 

تقوم على استخدام الطرق والتقنيات احلديثة يف 
 التدريس.

 8 كبرية 1.044 3.77

30 
أكرب قدر من احرتام  اإلجنليزيةيتيح مقرر اللغة 

 9 كبرية 1.063 3.66 خلصوصيات الطالب.

  كبرية 0.664 3.83 اجملموع 

 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات موافقة طالبات املرحلة 9يبني اجلدول )

 األوىلتناسبه مع حاجات ومتطلبات  طالب املرحلة  ومدى اإلجنليزيةاجلامعية حول مقرر اللغة 
عها ( ومجي3.95 – 3.66اجلامعية مرتبة تنازليا، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني )

( )من الضروري إشراك املتعلم يف عملية التعلم 33بدرجات موافقة كبرية، حيث حصلت الفقرة )
( يالحظ يف هذه الفقرة حاجة الطالب 3.95ه )بشكل أكرب( على أعلى متوسط حسايب وقيمت

ا ألشراكه يف عملية التعلم أي ال تقتصر العملية على كون الطالب مستمع ومتفرج أي دور املتلقي وامن
حيتاج الطال وبشدة الن يكون جزء مهم وفعال ان يكون له دور على اجياد املعلومة بنفسة اما 

من  إذالل البحث والتقصي الجياد احللول واملعلومات من خأو ابالتفكري والتحليل واالستنتاج 
فقط  إذولالست %80املتعارف عليه يف الوقت احلايل ابن للطالب دوركبري يف العملية التعلمية بنسبة 

كموجهه يف العملية التعليمية ويعطي كل الوقت واجملال مللتعلم عكس ما كان   األستاذيعمل  إذ 20%
وجيلس الطالب متلقي   األستاذكانت العملية التعليمية تقع ابلكامل على   إذمتعارف علية يف املاضي 

 اإلجنليزيةاصة يف تعلم اللغة ضعف كبري لدى الطالب يف التعلم وخ إىلمستمع ومتفرج وهذا ما ادى 
قد تفادى هذه املشكلة من خالل احتوائه على وحدات   اإلجنليزيةبينما وجد ان املنهاج احلايل للغة 

هلا  أحباثأو الجياد تفسري  األنرتنتى التفكري الناقد وتؤكد على البحث من خالل استخدام تركز عل
لى النفس وتثري لديه التشويق وروح املثابرة الجياد عالقة ابملقرر مما يشجع الطالب على االعتماد ع
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 إذاستماع يالحظ ان املقرر غطى كل املهارات التعلمية للطالب سواء كانت  أيضااحللول الصحيحة و 
حديث لتعلم اللغة  أسلوباملرفق ابملقرر حلل التمرين هذا يعد  CD إىلالبد للطالب االستماع 

 اإلجنليزيةيركز املقرر على تطوير مهارة التحدث ابللغة  أيضاالقراءة والكتابة  و مهارة أو  اإلجنليزية
شامل يغطي كل احتياجات  يةاإلجنليز لشرح  املواضيع يف املقرر هذا كله يدل على ان مقرر اللغة 

 يةاإلجنليز ( )يتيح مقرر اللغة 30بينما حصلت الفقرة ) ،الطالب الذهنية والنفسية  والعلمية  وممتع
( من املالحظ 3.66أكرب قدر من احرتام خلصوصيات الطالب( على أقل متوسط حسايب وقيمته )

عي ومشاركة الطلبة لبعضهم البعض سواء يف يعتمد على التعلم اجلما إنه اإلجنليزيةابلنسبة ملقرر اللغة 
يف املقرر تعتمد يف تبادل االدوار حلل التمارين يف املقرر وهنالك بعض املواضيع أو اجراء حوارات 

تقسيم الطالب  إىل األستاذيضطر أو اكثر املعلومات والبحث حلل املسائل أو على مشاركة طالبني 
 الاثرة الروح اجلماعية والتعاون بني الطلبة  . أيضاو  جمموعات لعمل حبث له عالقة ابملقرر إىل

( ودرجة موافقة  3.83كما يبني اجلدول حصول امجايل الفقرات على متوسط حسايب قيمته )
 األوىلمع حاجات ومتطلبات  طالب املرحلة  اإلجنليزيةكبرية، وهذا يدل على مناسبة مقرر اللغة 

 اجلامعية وبدرجة كبرية.
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 التقييم: ساليبسة املعلمات ألمن حيث ممار  -4

والرتتيب ولالجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 التقييم، وكانت النتائج كما يلي: ساليبلدرجات ممارسة معلمات املرحلة اجلامعية أل

 (10اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتتيب

 التقييم ساليبت ممارسة معلمات املرحلة اجلامعية أللدرجا

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
درجة 
 املمارسة

 الرتتيب

24 
نظام التعليم اإللكرتوين ليساعد  األستاذيستخدم 

اجلامعة يف توفري التكاليف مقارنة مع النظام 
 التقليدي.

 1 كبرية جدا 0.000 5.00

25 
نظام التعلم اإللكرتوين ليعاونه   األستاذيستخدم 

 2 كبرية جدا 0.488 4.67 على متابعة أعمال الطلبة.

20 

التقومي اجلماعي مثل  أسلوب األستاذيستخدم 
مناقشة الصفية ،  ومتابعته الواجبات 

املنزلية.مالحظة أداء الطالب  ، توجيه النصائح 
 واإلرشادات.

 3 كبرية جدا 0.640 4.53

23 
نظام التعلم اإللكرتوين  األستاذدم يستخ

 اإلجنليزيةليكتسب الطالب مهارات اللغة 
)االستماع والتحدث والكتابة والقراءة( بطريقة 

 4 كبرية جدا 0.640 4.53
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 أفضل.

27 
نظام التعلم اإللكرتوين ليساعد  األستاذيستخدم 

اجلامعة يف حتقيق أهدافها يف تطوير التعليم 
 ومواكبة احلداثة.

 5 كبرية جدا 0.743 4.53

22 

اداوات التقييم االلكرتوين لتقييم   األستاذيستخدم 
تعلم الطالب من خالل املالحظة ، قوائم 

عمليات  أحباثعمل ،امتحاانت و  أوراقمراجعة،
والعروض  األنرتنتالبحث من خالل شبكة 

 التقدميية.

 6 كبرية جدا 0.640 4.47

28 
كرتوين ليساعد نظام التعلم اإلل األستاذيستخدم 

 7 كبرية جدا 0.743 4.47 يف تطوير وظائف الطالب.

21 
الطالب للتأكد من اكتساهبم املعرفة  األستاذيقيم 

واملهارة بعمل اختبارات قصرية، طرح سؤال 
 وجواب ....

 8 كبرية جدا 0.724 4.33

29 
نظام التعلم اإللكرتوين ليحسن  األستاذيستخدم 

 9 كبرية جدا 0.900 4.33 .اإلجنليزية من مستوى الطالب يف اللغة

19 

طالبه علي القيام ابلتقومي الذايت  األستاذيشجع 
من خالل املراجعة والسجالت القصصية 

ملساعدة  أحياانواجملالت التعلم ...(.... 
 الطالب مما ينعكس عليهم  يف تعلمهم .

 10 كبرية جدا 0.862 4.20

30 
ثة لتساعد التكنولوجيا احلدي يستخدم األستاذ

 اجلامعة يف  تسريع تعاملها واإلجراءات الداخلية.
 11 كبرية جدا 0.862 4.20
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26 

التكنولوجيا احلديثة )برامج  األستاذيستخدم 
و الربامج االجتماعية مثل اهلاتف  األنرتنت

اخلليوي والربيد االلكرتوين( للتواصل مع 
 الطالب.

 12 كبرية  1.356 3.87

  كبرية جدا 0.943 4.43 اجملموع 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات ممارسة معلمات املرحلة 10يبني اجلدول )
 – 3.87التقييم مرتبة تنازليا، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني ) ساليباجلامعية أل

( 24الفقرة ) (، حيث حصلت معظم الفقرات على درجات ممارسة كبرية جدا كان أعالها5.00
نظام التعليم اإللكرتوين ليساعد اجلامعة يف توفري التكاليف مقارنة مع النظام  األستاذ)يستخدم 

(لقد اعتمدت اململكة العربية 5.00حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته ) التقليدي( حيث
سباب عدة اخرى منها السعودية يف معظم اجلامعات التعليم االلكرتوين ليس فقط اتطوير التعليم بل ال

ا توفر تكاليف عدة اكثر بكثري من النظام التقليدي  وهذا النظام يلزم االساتذة ابستخدامه يف عدة إهن
يوفر هذا النظام  أيضاور منها رصدنتائج الطلبة وتقدمي تقارير يومية وسنويه تظم مستوى الطلبة  و ام

در التعليمية يف اجلامعة على تواصل مجيعا مما تقارير مفصلة ودورية لعمادة اجلامعة ويبقي كل الكوا
تساعد الطلبة  أيضامية  و يوفر ليس فقط التكاليف وامنا اجلهد والوقت الجناز االعمال االدارية والتعلي

ميكن الطالب مع التواصل مع  أيضاعن طريق هذه الربانمج ميكن للطالب  عالماته وجدوله و  إنه إذ
 األستاذ( )يستخدم 26ي معلومة لديه، بينما حصلت الفقرة )االستفسار عن أ أيضااساتذته و 

و الربامج االجتماعية يف اهلاتف اخللوي والربيد االلكرتوين(  األنرتنتالتكنولوجيا احلديثة )برامج 
ليس مجيع االساتذة  إنه( يالحظ هنا 3.87للتواصل مع الطالب( على أقل متوسط حسايب وقيمته )

استخدام التقنيات احلديثة كاخلليوي للتواصل أو واصل االجتماعي يفضل تفعيل كل وسائل الت
لعدم توافر أو  األستاذأو حافظ على اخلصوصية سواء  كان للطالب املستمر مع الطلبة وذلك اما لي

هنالك  نههذة الربامج لكافة االساتذة ولكن هذه النتائج اليت ظهرت يف هذا االستبيان ال تنفي إب
تذة  يف علون ويستخدمون كافة التقنيات احلديثة و تفعيل الربامج االجتماعية عدد كبري من االسا
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هنالك بعض االساتذة يستخدمون الربيد االلكرتوين للتواصل مع  أيضاع الطلبة  و احلديثة للتواصل م
 اعطائهم واجبات حللها . أحياانالطلبة ومتابعة اعماهلم بل و 

( ودرجة ممارسة  4.43لى متوسط حسايب قيمته )كما يبني اجلدول حصول امجايل الفقرات ع
التقييم كان بدرجة كبرية  ساليباجلامعية أل كبرية جدا، وهذا يدل على أن ممارسة معلمات املرحلة

اركان جناح العملية التعلمية هي ليست فقط تطوير املقررات  واستخدام تقنيات  أهمجدا. ان من 
امعات بل هو توظيف اساتذة ذو كفاءة عالية وعقلية ادخال التعليم االلكرتوين  للجأو حديثة 

توظيف اساتذة يؤمنون  أيضار مهارات االساتذة و تطوي أيضامتفتحة واصحاب ثقافه علمية عالية و 
، اساتذة واعني ملتطلبات سوق العمل  اإلجنليزيةالتعليم  وخاصة ابلنسبة للغة  أساليبتطوير  يةمهأب

جيل  إعدادارات اليت تساعده على االرتقاء ابنفسهم ملراحل افضل و وتزويد الطلبة ابملعلومات وامله
 متعلم مثقف واعي ومتطور. 

 

 املرحلة طالب اعداد الالزم احلديثة التكنولوجيا متطلباتلتعّرف نتائج ختاماً، تطّرق الفصل الرابع 
 ملتطلبات جلامعيةا االوىل السنة بطالب اخلاص االجنليزية اللغة منهج مراعاة مدىهلا، و اجلامعية

 التطّرق يف الفصل اخلامس إىل مناقشة النتائج .، وسيتم البحث يف احملددة التكنولوجيا

 

 

 
 

 
 الفصل اخلامس
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 اخلامتة
 وتقسم إىل ما يل :

  ملخص الدراسة -

 توصياتال -

 املقرتحات -
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ملخص الدراسة
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 اليت مت التوصل اليها يف هذه الدراسةإن اهلدف الرئيسي من هذا الفصل هو تلخيص النتائج اليت 
 حتديد هلا،و اجلامعية املرحلة طالب إلعداد الالزمة احلديثة التكنولوجيا متطلبات حتديد إىلهدفت 

 يف احملددة التكنولوجيا ملتطلبات اجلامعية األوىل السنة بطالب اخلاص املنهج عناصر مراعاة مدى
 األوىل السنة طالب عينة على التطبيق مت حيث تحليلي،ال الوصفي املنهج الدراسة واتبعت البحث،
 . عرعر مدينة يف – السعودية العربية اململكة  يف الشمالية احلدود جامعة يف اجلامعية

 كالتايل:ومت عرض مناقشة النتائج  

 مناقشة نتائج السؤال األول :

 إعداد الالزم احلديثة لوجياالتكنو  متطلبات ماوالذي نّصه : ظهرت نتائج الدراسة للسؤال األولأ -
 ا جاءت بدرجة كبرية  جداً، وذلك كما يليإهن؟ هلا  اجلامعية املرحلة طالب

جاءت   التدريسية للكفاايت اجلامعية املرحلة معلمات ممارسة درجاتأظهرت نتائج الدراسة أن  -
( 1) لفقرةا أعالها كان  جدا كبرية  ممارسة درجات على الفقرات معظم حصلت حيث،كبرية جداً 

 وهذا(4.60) وقيمته حسايب متوسط أعلى على حصلت حيث( خمتلفة تعليم أساليبو  طرق إتقان)
 املختلفة الذكاءات ومراعاة املختلفة التدريس أساليب على الطالبات بتدريب األهتمام مدى يعكس

 هاأمه من عدة مهارات يتقن أيضاو  عالية علمية مؤهالت لديه تعليمي كادر  استخدام خالل من
 بوينت الباور مثل متطوره وبرامج الذكية السبورة مثل احلديثة التقنية ووسائل احلاسب استخدام

( 9) الفقرة امهأدأن كان  كبرية  ممارسة درجات على( 9 ،7) الفقراتن حصلت بينما..... ، وغريه
 أقل على تحصل حيث( التواصلية والكفاءة املهارات تنمية لتعزيز املدمج التعليم هنج يستخدم)

 معظم لتعلم الطالب حيتاجه ما كل  االلكرتوين الربانمج يوفر وذلك( 3.73) وقيمته حسايب متوسط
 ما وهذا اخلاصية هذه توافر لعدم احملادثة مهارت اتقانأو  الكتساب يلزم ما يوفر ال إنه اال املهارات

 فمن املهارة هلذه اجليد تخدامواس التقان األستاذ ووجود التقليدي التعليم استخدام ضرورة على حيث
 التقليدي التعليم مع احلاسب ابستخدام احلديث التعليم دمج وهو املدمج التعليم استخدام خالل
 هنالك ان االستبيان من لوحظ فلقد التطور على ملساعدة يفاألستاذ دور  على كليا  يعتمي والذي
 واحد نوع استخدام وامنا للتواصل املدمج يمالتعل استخدام على متاما يوافقون ال الذين ةاألستاذ بعض
 ابألخر. إنهاالستع دون
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 تقنية ابستخدام التدريس لكفاايت املعلمات ممارسة درجات أن الدراسة نتائج أظهرت -
حيث حصلت معظم الفقرات على درجات ممارسة كبرية جدا كان  ،جداً  كبرية  التكنولوجيا جاءت

يس واإلفادة من نتائج البحوث(  حيث حصلت على أعلى ( )التخطيط للتدر 12أعالها الفقرة )
 يةمهأل األستاذ( هذا ان دل على شيء فهو يدل على مدى وعي 4.41متوسط حسايب وقيمته )
أو  اجليد واملسبق للمادة سواء كان ختطيط يومي ان التخطيط والتحضري إذالتخطيط املسبق للمادة 

حيدد من خالهلا اخلطوات اليت جيب اتباعها  والوسائل سنوي يوضح للمعلم اهداف العملية التعليم و 
( 11، 18بينما حصلت الفقراتن ) ،املرجوة من الدرس األهداف إىلاملفرتض استخدامها للوصول 

( )إدارة النقاش ىف جمموعات النقاش املتاحة عرب 11الفقرة )ا مهعلى درجات ممارسة كبرية كان أدأن
( نالحظ هنا ان هااتن 3.73ل متوسط حسايب وقيمته )( حيث حصلت على أقاألنرتنتشبكات 

غري قادر على ادارة نقاش  إنهأو ال حيفز طالبه  األستاذالفقراتن مل حتصال على نسبة عالية ليس الن 
يوجد بعض العقبات من قبل الطالب اما لعدم توافر شبكة  نهذلك إلبني الطالب وامنا يعود أو مع 

عض اخللل الفين والتقين يف بعض خمتربات احلاسب اخلاصة ابللغة وجود بأو انرتنت يف املنزل  
 اجلدول يبني ،األنرتنتالطالب الكبري مما يسبب ضغط كبري على شبكة  إعدادبسبب  اإلجنليزية
 يدل وهذا جدا، كبرية  ممارسة ودرجة( 4.21) قيمته حسايب متوسط على الفقرات امجايل حصول

  بدرجة كان  التكنولوجيا تقنية ابستخدام التدريس لكفاايت جلامعيةا املرحلة معلمات ممارسة أن على
 نهإب ادركت  السعودية العربية اململكة جامعات أبن االستبيان خالل من لوحظ ما هذا. جدا كبرية

 والتقنيات  املالئم اجلو توفري  خالل من فقط ليست التعلم لطرق والتحديث التطوير عملية الجناح
 أساليب يرو وتط اإلجنليزية اللغة تعليم وابالخص  التعليم الجناح بل العلمية اتواملخترب  احلديثة

 والتخطيط التدريس يف والكفاءه اخلربة لديها تدريسية هيئة استخدام هذا كل  قبل جيب التدريس
 يةأمه تدرك أيضاو  والنجاح للتعلم وتشجيعية تعزيزه وكيفية الطالب دور يةأمه متاما يدرك تدريسي

 ممارسة وعدم التعلمية العملية يف احلديثة الوسائل بدمج تقوم لذلك احلايل اجيل حياة يف ولوجياالتكن
 ومتطوره متفتحة عقليه ولديه واعي جيل هو اجليل هدذا انإذ والتحفيظ ابلتلقني القدمية ساليباأل

 ابفساح لتدرسا يف عايل ومستوى حبرفية الطالب مع يتعاملون اساسه وعلى االساتذة يدركه ما وهذا
 مستوى من حيسن حىت مهارة كل  تناسب تقنيات ابستخدام أيضاو  والنقد والتفكري للبحث اجملال

 العملية تتوقف ال.  واملناسبة الصحيحة ابلطريقة اإلجنليزية اللغة لتعلم احتياجاته كل  ويغطي الطالب



132 

 هو هذا كل  من هماأل وامنا فقط حديثة وسائل واستخدام االدوار وتوزيع التعزيز على فقط التعلمية
 النقاش واستمرار املنزل يف وهو حىت معه تواصل على والبقاء الصفيه الغرفة خارج حىت الطالب متابعة

 شبكات طريق عن الطلبه بني نقاش ابب فتح خالل من مجاعيأو  فردي شكل على واحلواالسواء
 . التواصل

 للطلبة التعليم مستوى لتحسني  املتوفرة ديةاملا اإلمكانيات درجات أن الدراسة نتائج أظهرت -
حيث تراوحت قيم املتوسطات  ،كبرية  جاءتافضل  بشكل املعلومة لتوصيل االساتذة ومساعدة

(، حيث حصلت مجيع الفقرات على درجات موافقة كبرية كان 3.81 – 3.47احلسابية هلا بني )
هل العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية( ( )توفر االجهزة والتقنيات احلديثة يس36أعالها الفقرة )

الفقرة حصلت على  ( نالحظ ان هذه3.81حيث حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته )
اعلى نسبة وذلك الن اوال الطالب وجدوا ان استخدام االجهزة والتقنيات احلديثة يوفر الكثري من 

يعترب خروج عن الطريقة التعليمية املعتاد  إذة للمعلمانيا اكثر متعة واستفادأو الوقت واجلهد سواء هلم 
أو مسعية أو تياجات الطالب سواء املرئية فقط اثلثاتغطي كافة اح األستاذعليها وهي االعتماد على 

يستخدم ادواة لالستماع  إذعدة تناسب كل مهاره  أساليبا تنوع ابستخدام هناحملسوس إل
يطلب من الطالب استخدام احلاسب الجياد  أيضاة و والشاشات لعرض املواد املقروئه وصور توضيحي

( )ميكن دخول خمتربات احلاسب 39بينما حصلت االسئلة لفقرة ) ،احللول والبحث عن املعلومات 
( لقد حصلت هذه الفقرة 3.47يف اوقات غري اوقات احملاضرة( على أقل متوسط حسايب وقيمته )

عيد الطالبات  مع االوقات املسموح هبا مج مواعلى اقل نسبة لعدة اسباب منها عدم توافق بران
لدى اجلامعه جداول حتدد مىت واي جمموعه مسموح هلا استخدام  أيضااستخدام خمتربات احلاسب و 

ليس مسموح للطالب الدخول الستخدام احلاسب يف أي وقت وذلك لضمان  إنه إذاخلتربات 
حصول أي عطل أو االجهزة من التلف ماية احملافضة على النظام والتزام الطلبة مبواعيد حمددة وحل

لضمان وجود املسؤولني من فنيي  أيضاالغري صحيح لالجهزة و أو بسبب االسخدام الغري منظم 
 للطلبة التعليم مستوى لتحسني املادية اإلمكانيات توفر على يدل وهذا، املسؤول األستاذاحلاسب و 
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 العربية اململكة خصصت لقد.كبرية  بدرجة كان  افضل بشكل املعلومة لتوصيل االساتذة ومساعدة
 كان  سواء يلزم ما كل  توفري خالل من اجلامعي التعليم وابالخص التعليم لتطوير هائلة ميزانية السعودية

 واساتذة ومهندسني حاسب فنييأو  واجهزة ومتطورة حديثة للحاسب وخمتربات مباين  توفري من
  احلديثة الوسائل من العديد بتوزيع قامت أيضاو   ديثةاحل التقنيات استخدام يف ومتمرسني متدربني
 كل  توفري جيب ورؤيتهم مشروعهم فالجناح. الصفية الغرف كل  داخل والربوجكرتات الذكيه كالسوره

 .لذلك يلزم ما

 اخلاص اإلجنليزية اللغة منهج مراعاة مدى ما :الثاين ابلسؤال املتعلقة مناقشة النتائجاثنيًا : 
 البحث : يف احملددة التكنولوجيا ملتطلبات اجلامعية ألوىلا السنة بطالب

 يةأمه حول اجلامعية املرحلة طالبات موافقة لدرجات املعيارية واالحنرافات احلسابية أظهرت املتوسطات
 تنازليا، مرتبة احلداثة ملواكبة الطالب احتياجات وسد لتدريسها املناسب سلوبواأل اإلجنليزية اللغة

( 1 ،4) الفقراتن حصلت حيث ،(4.48 – 2.88) بني هلا احلسابية املتوسطات يمق تراوحت حيث
 يتيح سوف اإلجنليزية اللغة لغة تعلم ابن  الطالب لظن جدا ويعزى ذلك كبرية  موافقة درجات على
 اهنوإب وعاداهتم وتقاليده ثقافتهم عن متاما ختتلف وعاملية اجنية ثقافات على للتعرف الفرصة هلم

 واملتحررة النفتحة واالجنبية االوربيه الدول لغة هي اإلجنليزية اللغة وان عليهاخاصة سلبا رتؤث سوف
 خاصتهم واجملتمع للحياة مفاهيمهم تغري سوف اهنإب أيضا الطلبة ويعتقد العريب جمتمعنا عكس على

 نقاط عدة هنالك اخرى جهة من ولكن.والتطور التفتح حديث مغلق جمتمع يف يعيشون مإهنو  خاصة
  تساعده سوف اهنوإب العصر لغة اهنإب االخرى الفقرات يف لوحظ ما وهذا اإلجنليزية اللغة لتعلم اجيابية
أو  الدراسية فروضهم حل يف سواء خاص بشكل األنرتنتو  عامم بشكل  احلاسب استخدام يف كثريا

 تطوير على تساعد وابهتا التعلميه مهاراهتم ولتطوير مفيدة معلومات الجياد والتقصي البحث يف
 وتطوير البحث على يعتمد متطور تعليم إىل واحلفظ التلقني على يعتمد تقليدي تعليم من التعليم
 والتثقة الذات على لالعتماد يتهأمهو  للطالب الفردي التعليم يةأمه االستبيان وضح أيضاو  الذات
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 ودرجة( 3.79) قيمته حسايب متوسط على الفقرات امجايل حبصول اجلدول بينه ما هذا. ابلنفس
 احتياجات وسد لتدريسها املناسب سلوبواأل اإلجنليزية اللغة يةأمه على يدل وهذا كبرية،  موافقة

 .كبرية  وبدرجة احلداثة ملواكبة الطالب

 حول اجلامعية املرحلة طالبات موافقة لدرجات املعيارية واالحنرافات احلسابية وأظهرت املتوسطات
  موافقة بدرجات مجيعها التعليمية العملية يف مهمة احلديثه التقنيات استخدامو  االلكرتوين التعليم
 على( الوظيفي األداء تطوير يف يساعد اإللكرتوين التعليم نظام( )24) الفقرة حصلت حيث كبرية،
 يف وضروري مهم احلديثة التقنيات استخدام نإ على يؤكد هذا(4.15) وقيمته حسايب متوسط أعلى
 اتقان أيضاو  العمل سوق متطلبات اوليات من يعد إنه إذ احلايل الوقت يف والوظيفة  العمل جمال
 احلاسب استخدام واتقان اإلجنليزية اللغة اتقان والوظيفة العمل شروط من يعد نإ إذ االجنليزي اللغة

 ليمالتع لنظام الطالب استخدام معدل( )22) الفقرة حصلت بينما ،االخرى احلديثة التقنيات وسائر
 يتم الدراسية املواد كل  ليس إنه يظهر هنا( 3.68) وقيمته حسايب متوسط أقل على( عايل اإللكرتوين

 يف للتعليم والكبري احلديث التطور من ابلرغم إنه يالحظ أيضاو  االلكرتوين التعليم ابستخدام دراستها
 لضرورة الطالب لتوعية اكرب وجهود اطول لوقت حيتاج يزال ال إنه اال السعودية العربية اململكة

 استخدام يةأمه على يدل وهذا كبرية،  موافقة اودرجة بشكل واحلديث االلكرتوين التعليم استخدام
 استخدام وضرورة .كبرية  وبدرجة اإلجنليزية اللغة تعلم يف وخاصة التعليمية العملية يف احلديثه التقنيات

 يةمهأل الطالب ادراك أيضا ويبني اإلجنليزية اللغة يف الطالب مستوى لتحسني االلكرتوين التعليم
 تطوير من البد إنه إذ احلال واحلديث املتطور التعليم ملستوى ومناسبته االلكرتوين التعليم استخدام

 بشكل التعليم يف الطارئة احلداثة ملواكبة اإلجنليزية اللغة تدريس طرق تطوير أيضاو  الطالب رتامه
 تدرك إذ منها املتقدمه وخاصة العامل دول خمتلف يفأو  السعودية لعربيةا اململكة داخل كان  سواء عام
 يف اتثري له ملل جيد بشكل هإعدادو  الطالب هتيئة ضرورة السعودية العربية اململكة يف التعليم هيئة
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 سوق متطلبات ملواجهة هعدادإل والتحديث التطور على قادر جيل إعدادو  املستقبلية الطالب حياة
 . املستقبل يف العمل

 ساليبأل اجلامعية املرحلة معلمات ممارسة لدرجات املعيارية واالحنرافات احلسابية وأظهرت املتوسطات
 حيث ،(5.00 – 3.87) بني هلا احلسابية املتوسطات قيم تراوحت حيث تنازليا، مرتبة التقييم

 يف السعودية ربيةالع اململكة اعتمدت وقد،جدا كبرية  ممارسة درجات على الفقرات معظم حصلت
 توفر اإهن منها اخرى عدة السباب بل التعليم طويرت فقط ليس االلكرتوين التعليم اجلامعات معظم

 امور عدة يف ابستخدامه االساتذة يلزم النظام وهذا  التقليدي النظام من بكثري اكثر عدة تكاليف
 تقارير النظام هذا يوفر أيضاو   طلبةال مستوى تظم وسنويه يومية تقارير وتقدمي الطلبة رصدنتائج منها

 ليس يوفر مما مجيعا تواصل على اجلامعة يف التعليمية الكوادر كل  ويبقي اجلامعة لعمادة ودورية مفصلة
 عن إنه إذ الطلبة تساعد أيضاو   والتعليمية االدارية االعمال الجناز والوقت اجلهد وامنا التكاليف فقط
 اساتذته مع التواصل مع الطالب ميكن أيضاو  وجدوله عالماته  للطالب ميكن الربانمج هذه طريق

 التكنولوجيا األستاذ يستخدم( )26) الفقرة حصلت بينما لديه، معلومة أي عن االستفسار أيضاو 
 مع للتواصل( االلكرتوين والربيد اخللوي اهلاتف يف االجتماعية الربامج و األنرتنت برامج) احلديثة

  تفعيل يفضل االساتذة مجيع ليس إنه هنا يالحظ( 3.87) وقيمته حسايب طمتوس أقل على( الطالب
 الطلبة مع املستمر للتواصل كاخلليوي  احلديثة التقنيات استخدامأو  االجتماعي التواصل وسائل كل

 لكافة الربامج هذة توافر لعدمأو  األستاذأو  للطالب كان   سواء اخلصوصية على ليحافظ اما وذلك
  االساتذة من كبري  عدد هنالك نهإب تنفي ال االستبيان هذا يف ظهرت اليت النتائج هذه نولك االساتذة

  الطلبة مع للتواصل احلديثة االجتماعية الربامج تفعيل و احلديثة التقنيات كافة  ويستخدمون علون يف
 بل ماهلماع ومتابعة الطلبة مع للتواصل االلكرتوين الربيد يستخدمون االساتذة بعض هنالك أيضاو 
 ا .حلله واجبات اعطائهم أحياانو 
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 التوصيات :

 خالل من املختلفة الذكاءات ومراعاة املختلفة التدريس أساليب على الطالبات بتدريب هتماماال-
 استخدام هاأمه من عدة مهارات يتقن أيضاو  عالية علمية مؤهالت لديه تعليمي كادر  استخدام
 .وغريه بوينت الباور مثل متطوره وبرامج الذكية السبورة مثل احلديثة يةالتقن ووسائل احلاسب
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 او يومي ختطيط كان  سواء للمادة واملسبق اجليد والتحضري التخطيط نإ إذ للمادة املسبق التخطيط -
 والوسائل  اتباعها جيب اليت اخلطوات خالهلا من وحيدد التعليم العملية هدافأ للمعلم يوضح سنوي

 .الدرس من املرجوة هدافاأل اىل للوصول استخدامها املفرتض

 اللغة تعليم خصوابأل  التعليم جناحإل بل العلمية واملختربات احلديثة والتقنيات  املالئم اجلو توفري -
 يف والكفاءه اخلربة لديها تدريسية هيئة استخدام هذا كل  قبل جيب التدريس أساليب وتطوير االجنليزية
 والنجاح للتعلم وتشجيعية تعزيزه وكيفية الطالب دور يةأمه متاما يدرك تدريسي والتخطيط التدريس

 العملية يف احلديثة الوسائل بدمج تقوم لذلك احلايل اجيل حياة يف التكنولوجيا يةأمه تدرك أيضاو 
 والتحفيظ. ابلتلقني القدمية ساليباأل ممارسة وعدم التعلمية

 هلا مسموح جمموعه يوأ مىت حتدد جداول اجلامعه لدى وأيضا احلاسب خمتربات استخدام -
 وذلك وقت أي يف احلاسب الستخدام الدخول للطالب مسموح ليس انه اذ اخلتربات استخدام
 أي حصول او التلف من االجهزة وحلماية حمددة مبواعيد الطلبة والتزام النظام على احملافضة لضمان

 فنيي من املسؤولني وجود لضمان أيضاو  لالجهزة حصحي الغري او منظم الغري االسخدام بسبب عطل
 املسؤول. األستاذو  احلاسب

 اللغة كتب  يف احلديثة التكنولوجيا استخدام على مبينة حديثة تدريس أساليب تضمن مراعاة -
  .اإلجنليزية

 مع يتناسب مبا التعديل على وأتكيد اللغة اإلجنليزية كتب  موضوعات حمتوى يف النظر إعادة -
 ومواكبته للتكنولوجيا احلديثة.، العقلي ومستواه الطالب تقدرا

 

 : املقرتحات

 . العاملية اجلودة معايري ضوء يف السعودي اجلامعي التعليم يف التكنولوجيا استخدام واقع تقومي -1

 . التعليم تكنولوجيا حنو اجلامعيني الطالب اجتاه تقومي  -2
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 . اجلامعية التحضريية السنة يف اإللكرتوين التعليم ضوء يف اإلجنلزية اللعة لتدريس مقرتح تصور -3

 تقومي األداء املهين لساتذة اجلامعات يف ضوء استخدام التكنولوجيا. -4
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هـ ( : املنهج املدرسي ،  1421فتحي عبد املقصود )   ،حمّمد صالح الدين جماور،الديب ،جماور -

 .، الكويت ، دار القلم   10أسسه وتطبيقاته الرتبويّة  ، ط
 ،عمان ،حديثة يف علم النفس املعريفاجتاهات  ،(2011طفى حممد )مص ،وعيشى ،مد، شذىحم

 دار املسرية .
دار  ،تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات (1997)حسن عماد مكاوي  ،مكاوي -

 .أكتوبر  ،الطبعة الثانية ،املصرية اللبنانية
اصرها ، أسسها ، وتطبيقاهتا ( : املناهج الدراسّية : عن 2000صالح عبد احلميد )    ،مصطفى -

 .، الرايض ، دار املرّيخ 
 معايري ضوء يف يةعدادملرحلة اإل اجلغرافية كتب  تقومي (، 2011 عيسى،) يوسف علي املوسوي، -

 رشد، ابن الرتبية كمية  اجلغرافيا، تدريسطرائق  يف منشورة غري ماجستري رسالة الشاملة، اجلودة
 .بغداد جامعة

 .دار املسرية ،عمان ،( املناهج الرتبوية2004حممد حممود ) ،واحليلة ،دتوفيق أمح،مرعي -
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إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة العامة للمرور من . (2005)السبيعي، مناحي عبدهللا. 
. رسالة ماجستري غري منشورة، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم العاملني فيهاوجهة نظر 

 األمنية.
التجارة اإللكرتونية املاضي واحلاضر  ه(1421) خالد بن عبد هللا العبد  ،كرميعبد ال -

مركز البحوث بكلية علوم احلاسب جامعة امللك سعود، اململكة   ،جملة علوم احلاسب ،واملستقبل
 .العدد الثالث    السعودية، عربيةال

االمتحاانت، املركز   -وتطوير نظم  (. النظرايت احلديثة يف القياس والتقومي2001عالم، رجاء ) -
القومي لالمتحاانت والتقومي الرتبوي، حبوث املؤمتر الوطين األول: االمتحاانت والتقومي الرتبوي يف 

 رؤية مستقبلية.
(. التقومي الرتبوي املؤسسي أسسه ومنهجياته وتطبيقاته يف تقومي 2003صالح الدين ) ،عالم -

 العريب.املدارس. القاهرة: دار الفكر 
 .دار صفاء ،عمان ،حتليل مضمون املناهج املدرسية ،(2008حمسن علي )،عطية-

 .دار الشروق ،عمان ،املناهج التعليمية والتدريس الفعال ،(2006سهيلة حمسن ) ،الفتالوي
الوالايت  ،املدارس القومية والفعالة يف رسالة التعليم ،ريتشارد رايلي : أساس املعرفة  ،رايلي   -

الشامسي، هاشم بن  -   -ص ص  ،2001مايو  ،وكالة اإلعالم األمريكية ،تحدة األمريكيةامل
الرتبوية احلديثة يف التقومي وعالقتها ابلرتبية املهنية، الدورة التدريبية الرابعة  ساليباأل(. 2007محد )

ملركز الوطين فريق تدريب أخصائي التوجيه املهين وزارة الرتبية والتعليم، مكتب مشروع ا عدادإل
 للتوجيه املهين.
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the Oxford Advanced Learner's Dictionary 

▪ A commentary on the new AECT definition of the field an essay By Denis Hlynka 
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▪  
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 ةقائمة أسماء محكمي أداتي الدراس

  

 

التخصص \مكان العمل   

 

 أسماء  المحكمين

 

 الرقم

 

.1 . د. أكرم البشيرأ تدريسه أساليبمناهج اللغة العربية و  /الجامعة الهاشمية   

.2 الزعبيد. زهير  أصول التربية /الجامعة الهاشمية   

.3 د. احمد محاسنة التربية وعلم النفس /الجامعة الهاشمية   

 4 أ. د. عبد الرحمن الهاشمي تدريسها أساليبمناهج اللغة العربية و  /جامعة عمان العربية 

.5 أ. د. طه الديليمي تدريسها أساليبربية ومناهج اللغة الع /جامعة العلوم اإلسالمية    

.6 سأ. د. شذى العجيلي التربية وعلم النفس  /جامعة عمان العربية   

 7 سنينة أبو عودة .د تدريس وطرق مناهججامعة عمان العربية/

 8 محمد المولى عبد .د جامعة آل البيت /مناهج وطرق تدريس

 9 بدرخان سوسند. تدريس وطرق مناهججامعة الزيتونة/

 10 أ.د جمعة براج  تدريس القرآن الكريم أساليباإلسالمية العالمية/جامعة العلوم 
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 املالحق
 (1ملحق )

 صورة األولية لإلستبانةال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 طالبيت احملرتمة.............. إىل
لى درجة املاجستري يف مناهج  وطرق دراسة الستكمال متطلبات احلصول ع عداديقوم الباحث إب

يف السنه  اإلجنليزيةتقومي منهج تدريس اللغة  التدريس ،كلية الرتبية ، جامعة املدينة العاملية  بعنوان "
 " اجلامعيه يف ضوء متطلبات التكنولوجيا احلديثه األوىل
جابة على مجيع جيا منكم تقدمي املساعدة وذلك ابإليضع بني ايديكم هذه االستبيان را إذوهو 

كبري للحصول عى نتائج اجيابية ، علما ان كل ما يرد يف    أثرالفقرات بدقة وموضوعية وذلك ملا له من 
اجابتكم  سوف سيكون موضع احرتام وسوف يتم بسرية اتمة ولن يستخدم إال ألغراض البحث 

 .فقط 
م أتثريا مهما يف دقة كم حسن تعاونكم ومؤكدا أن إلجابتكشاكرا لكم حسن تعاونكم ومؤكدا ل

 نتائج صحيحة ومفيدة. إىلالنتائج وحتقيق أهداف الدراسة ، واملساعدة  يف التوصل 
 ا رغبتم بذلك.إذسيزودكم الباحث ابلنتائج 

 
 مع كل االحرتام ،

 الباحثه
 سهى حلمي املاضي
 معلومات عن الطالب

 
 )اختياري ( :.........................اسم الطالب 

 ـــــــــــــــــــــة :   ...............................الكلــيــ
 هـ 1436 – 1435السنـــــة الدراسيـــــــة: 
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 ك:ا متثل اجابتإهن(يف اخللية اليت تعتقد (xمالحظة : الرجاء وضع عالمة 

املناسب  سلوبواأل اإلجنليزيةاللغة  يةأمهاملعيار االول :   
 لب ملواكبة احلداثة.لتدريسها وسد احتياجات الطا

 
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 
 حمايد

 
غري 
 موافق

 
غري 

موافق 
 بشدة

      ا لغة عاملية مهمة وضرورية.إهنحيث  اإلجنليزيةب اللغة حي  .1

مهمة لعدة اسباب عدا التحاقي  اإلجنليزيةاللغة تعّد   .2
      ابجلامعة.

3.  
يف  معرفة كيفية استخدام   اإلجنليزيةاللغة تساعدان 

      . نرتنتاأل

ان يكون لديك القدره على  يةمهالسفر للخارج أبيشعرك   .4
      .اإلجنليزيةالتواصل ابللغة 

      مهمة يف حياتك اليومية والعملية. اإلجنليزيةاللغة تعّد   .5
      سهلة التعلم. اإلجنليزيةاللغة تعّد   .6
      . اإلجنليزيةواجه بعض الصعوابت يف تعلم اللغة أ  .7
      ان تؤثر سلبا على ثقافتك. اإلجنليزيةاللغة ميكن    .8

9.  
أو استخدام وسائل تعليمية حديثة كالكمبيوتر تسهل  

العروض التقدمية و غريها من التقنيات احلديثة عليك 
 تعلم اللغة.

     

التعلم االجتماعي  على تبادل  أسلوبيساعد    .10
      املعلومات .

دي على االعتماد على التعلم االنفرا أسلوبحيفز   .11
      النفس.

     البحث عن املعلومات وإجياد احللول من  أسلوبحيفز   .12
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 قبل الطالب الطالب وجيعله اكثر تشويقا.  

التقليدي يف التعليم أي التلقني افضل يف  سلوباأليعّد   .13
 .اإلجنليزيةتدريس اللغة 

     

التقنيات احلديثه املعيار الثاين : التعليم االلكرتوين واستخدام  
 .اإلجنليزيةمهمة يف العملية التعليمية وخاصة يف تعلم اللغة 

 

      افضل نظام التعليم اإللكرتوين.توفر   .14
      نظام التعليم اإللكرتوين سهل االستخدام.يعترب   .15

استخدام مناسبة نظام التعليم اإللكرتوين بيئة يوفر   .16
      للطالب.

لكرتوين ميزات تفاعلية مع التدريسي نظام التعليم اإليوفر   .17
      الطالب.أو 

      نظام التعليم اإللكرتوين عرض مشخص للمعلومات.يوفر   .18

نظام التعليم اإللكرتوين احلصول على املعلومة بسرعة يوفر   .19
      عالية.

اإللكرتوين املعلومات اليت حيتاج هلا نظام التعليم يوفر   .20
      الطالب ابلضبط.

فريق التعليم اإللكرتوين الدعم املرضي للطالب فر يو   .21
      املستخدم للنظام.

معدل استخدام الطالب لنظام التعليم اإللكرتوين يعّد   .22
      عايل.

      ميكن للطالب االعتماد على النظام كوسيلة تعليمية.  .23
      نظام التعليم اإللكرتوين يف تطوير األداء الوظيفي.يساعد   .24

ومدى تناسبه مع   اإلجنليزيةر الثالث : مقرر اللغة املعيا
اجلامعية ) السنة  األوىلحاجات ومتطلبات  طالب املرحلة 

 التحضريية(.
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      منهاج اللغة االجنليزي مواكب للحداثة.يعّد   .25

على جناح املتعلم ومواصلة  اإلجنليزيةيعمل مقرر اللغة   .26
 .سوق العمل التهيؤ لالخنراط يفأو الدراسة اجلامعية 

     

املقدم حديثاً ومواكباً  اإلجنليزيةحمتوى مقرر اللغة يعّد   .27
      .  للتطورات العلمية

28.  
على تكوين شخصية الطالب  اإلجنليزيةيعمل مقرر اللغة 

من مجيع اجلوانب وتزويدهم ابخلربات واملعارف واملهارات 
 .واالجتاهات

     

      وق الفردية بني الطلبة . الفر  اإلجنليزيةيراعي مقرر اللغة   .29

أكرب قدر من احرتام  اإلجنليزيةيتيح مقرر اللغة   .30
      خلصوصيات الطالب.

اعتماد منهجية علمية تقوم  اإلجنليزيةيسمح مقرر اللغة   .31
 على استخدام الطرق والتقنيات احلديثة يف التدريس.

     

تعلم ليتناسب و خصائص امل اإلجنليزيةتطوير مقرر اللغة   .32
      الذهنية و النفسية و مراحل تطوره العمري و احتياجاته .

من الضروري إشراك املتعلم يف عملية التعلم بشكل يعّد   .33
      أكرب.

املعيار الرابع :اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحسني مستوى 
املعلومة بشكل التعليم للطلبة ومساعدة االساتذة لتوصيل 

 افضل.
 

      بىن اجلامعي العملية التعليمية للطالب.امليسهل   .34

يستفيد الطالب من مرافق مباين اجلامعة  مثل  املكتبة   .35
      وخمتربات احلاسب .

توفر االجهزة والتقنيات احلديثة يسهل العملية التعليمية   .36
 داخل الغرفة الصفية.
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يقدم الفنيني والتقنيني املساعدة للطلبة داخل خمتربات    .37
      حلاسب .ا

 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة املالحظة
 

 
اسم املعلم 

 رابعًيا
 

اتريخ املباشرة يف  
 التعليم

 

  املؤهل العلمي
املواد اليت 

 يدرسها
 

عدد سنوات 
 اخلربة

  الفصـــل الدراسي 

 جديد على املادة  التخصص
     نعم           

 ال
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 الكفاايت التدريسية:  املعيار األول
موافق 

 ةبشد
 حمايد موافق

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      تعليم خمتلفة . أساليبطرق و يتقن  -1
تعزيز الطالب الذين يشاركون ويتميزون  -2

 ويبدعون .
     

      ربط األفكار واالستنتاج . إىليقود الطالب  -3
      تعليم خمتلفة . أساليبطرق و  يتقن -4

. 
ينظم املرافق واجهزة الكمبيوتر، و يعمل  -5

وابط للفصول الدراسية   ويدير املخترب ض
 بكفاءة.

     

      .ا عديدة منها مدرب وميسر للتعلميتبىن أدوار  -6
تكنولوجيا التعليم  ابستخدام  األستاذيستخدم  -7

مناسب  اإلجنليزيةبرانمج الكرتوين ملادة اللغة 
 .لكل مهارة

     

يوظف الوسائط املتعددة مثل ) لعب األدوار  -8
لصوت ...... ( ملناشدة املتعلم والفيديو وا

 املتعلم البصري، واملتعلم احلركي. ،السمعي

     

لتعزيز تنمية يستخدم هنج التعليم املدمج  -9
 املهارات والكفاءة التواصلية.

 

     

املعيار الثاين : كفاايت التدريس ابستخدام 
 تقنية التكنولوجيا

 

     التنويع ىف استخدام الوسائط  يعترب  -10
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 التقنية .
إدارة النقاش ىف جمموعات النقاش تعّد  -11

 . األنرتنتاملتاحة عرب شبكات 
     

التخطيط للتدريس واإلفادة من يشكل  -12
 نتائج البحوث .

 

     

تصميم خربات تعليمية ينفذها يتم  -13
 الطالب الكتساب اخلربات .

 

     

. تزويد الطالب ابملصادر التعليمية الكافية للتعلم 14
 .لشبكة اإللكرتونية من خالل ا

 

     

 أسلوبعلى عدم استخدام  األستاذ. حيرص 15
 التلقني.

 

     
 

. يفسح اجملال للطالب الكتساب املعرفة 16
 أبنفسهم.

 

     

      التقنية املناسبة لكل مهارة. األستاذ. يستخدم 17
إلجياد  األنرتنت. حيفز الطالب على استخدام 18

 املعلومات .
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 التقييم أساليباثلثا : 
 

 

 
طالبه علي القيام ابلتقومي الذايت  األستاذ. يشجع 19

من خالل املراجعة والسجالت القصصية واجملالت 
ملساعدة الطالب مما ينعكس  أحياانالتعلم ...(.... 

 عليهم  يف تعلمهم 
 

     

التقومي اجلماعي مثل  أسلوب األستاذ.يستخدم 20
مالحظة .متابعته الواجبات املنزليةمناقشة الصفية ،  و 

 .، توجيه النصائح واإلرشادات أداء الطالب 

 

     

الطالب للتأكد من اكتساهبم املعرفة  األستاذ.يقيم 21
 واملهارة بعمل اختبارات 

 قصرية، طرح سؤال وجواب ....
 

     

اداوات التقييم االلكرتوين لتقييم  يستخدم املدرس -22
الل املالحظة ، قوائم تعلم الطالب من خ

عمليات  أحباثعمل ،امتحاانت و  أوراقمراجعة،
 والعروض التقدميية. األنرتنتالبحث من خالل شبكة 

 

     

نظام التعلم اإللكرتوين  األستاذيستخدم  -23
)االستماع  اإلجنليزيةليكتسب الطالب مهارات اللغة 

 والتحدث والكتابة والقراءة( بطريقة أفضل.
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نظام التعليم اإللكرتوين  األستاذيستخدم  -24

ليساعد اجلامعة يف توفري التكاليف مقارنة مع النظام 
 التقليدي.

 

     

نظام التعلم اإللكرتوين ليعاونه   األستاذيستخدم  -25
 على متابعة أعمال الطلبة.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ...ة احملرتمة...........األستاذ إىل

دراسة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف مناهج  وطرق  عداديقوم الباحث إب
يف السنه  اإلجنليزيةتقومي منهج تدريس اللغة  التدريس ،كلية الرتبية ، جامعة املدينة العاملية  بعنوان "

 " اجلامعيه يف ضوء متطلبات التكنولوجيا احلديثه األوىل

راجيا منكم تقدمي املساعدة وذلك ابإلجابة على مجيع  حظتكم وعمل مقابلة معكميقوم مبال إذوهو 
كبري للحصول عى نتائج اجيابية ، علما ان كل ما يرد يف    أثرالفقرات بدقة وموضوعية وذلك ملا له من 

اجابتكم  سيكون موضع احرتام وسوف يتم بسرية اتمة ولن يستخدم إال ألغراض البحث فقط . 
 أي معلومات شخصية.أو تابة االسم ك  من الضروري وعليه ليس

 ا رغبتم بذلك.إذدكم ابلنتائج يزو قوم البحث بتسي

 مع كل االحرتام ،

 الباحثة

 سهى حلمي املاضي

 

 

 

 (2ملحق )

 ألصورة النهائية لإلستبانة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 طالبيت احملرتمة.............. إىل

كمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف مناهج  وطرق دراسة الست عداديقوم الباحث إب
يف السنه  اإلجنليزيةتقومي منهج تدريس اللغة  التدريس ،كلية الرتبية ، جامعة املدينة العاملية  بعنوان "

 " اجلامعيه يف ضوء متطلبات التكنولوجيا احلديثه األوىل

دمي املساعدة وذلك ابإلجابة على مجيع يضع بني ايديكم هذه االستبيان راجيا منكم تق إذوهو 
كبري للحصول عى نتائج اجيابية ، علما ان كل ما يرد يف    أثرالفقرات بدقة وموضوعية وذلك ملا له من 

اجابتكم  سوف سيكون موضع احرتام وسوف يتم بسرية اتمة ولن يستخدم إال ألغراض البحث 
 شخصية.أي معلومات أو . وعليه ال داعي لكتابة االسم فقط 

شاكرا لكم حسن تعاونكم ومؤكدا لكم حسن تعاونكم ومؤكدا أن إلجابتكم أتثريا مهما يف دقة 
 نتائج صحيحة ومفيدة. إىلالنتائج وحتقيق أهداف الدراسة ، واملساعدة  يف التوصل 

 ا رغبتم بذلك.إذسيزودكم الباحث ابلنتائج 

 

 االحرتام ،مع كل 

 الباحثه

 سهى حلمي املاضي

 عن الطالبمعلومات 
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 اسم الطالب )اختياري ( :.........................

 الكلــيـــــــــــــــــــــــة :   ...............................

 هـ 1436 – 1435السنـــــة الدراسيـــــــة: 

 املستوى اجلامعي:

 مستوى اثلث مستوى اثين مستوى اول
   

 

 ا متثل اجابتك:إهن اخللية اليت تعتقد (يف(xمالحظة : الرجاء وضع عالمة 

املناسب  سلوبواأل اإلجنليزيةاللغة  أمهيةاملعيار االول :   
 لتدريسها وسد احتياجات الطالب ملواكبة احلداثة.

 
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 
 حمايد

 
غري 
 موافق

 
غري 

موافق 
 بشدة

      ا لغة عاملية مهمة وضرورية.إهنحيث  اإلجنليزيةحيب اللغة   .38

مهمة لعدة اسباب عدا التحاقي  اإلجنليزيةتعّد اللغة   .39
      ابجلامعة.

يف  معرفة كيفية استخدام   اإلجنليزيةتساعدان اللغة   .40
      . األنرتنت

ان يكون لديك القدره على  مهيةيشعرك السفر للخارج أب  .41
      .اإلجنليزيةالتواصل ابللغة 

      ك اليومية والعملية.مهمة يف حيات اإلجنليزيةتعّد اللغة   .42
      سهلة التعلم. اإلجنليزيةتعّد اللغة   .43
      . اإلجنليزيةأواجه بعض الصعوابت يف تعلم اللغة   .44
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      ان تؤثر سلبا على ثقافتك. اإلجنليزيةميكن اللغة    .45

46.  
أو تسهل استخدام وسائل تعليمية حديثة كالكمبيوتر  

نيات احلديثة عليك العروض التقدمية و غريها من التق
 تعلم اللغة.

     

التعلم االجتماعي  على تبادل  أسلوبيساعد    .47
      املعلومات .

التعلم االنفرادي على االعتماد على  أسلوبحيفز   .48
      النفس.

البحث عن املعلومات وإجياد احللول من  أسلوبحيفز   .49
      قبل الطالب الطالب وجيعله اكثر تشويقا.  

التقليدي يف التعليم أي التلقني افضل يف  سلوبأليعّد ا  .50
      .اإلجنليزيةتدريس اللغة 

املعيار الثاين : التعليم االلكرتوين واستخدام التقنيات احلديثه  
 .اإلجنليزيةمهمة يف العملية التعليمية وخاصة يف تعلم اللغة 

 

      توفر افضل نظام التعليم اإللكرتوين.  .51
      عليم اإللكرتوين سهل االستخدام.يعترب نظام الت  .52

استخدام مناسبة يوفر نظام التعليم اإللكرتوين بيئة   .53
      للطالب.

يوفر نظام التعليم اإللكرتوين ميزات تفاعلية مع التدريسي   .54
      الطالب.أو 

      يوفر نظام التعليم اإللكرتوين عرض مشخص للمعلومات.  .55

وين احلصول على املعلومة بسرعة يوفر نظام التعليم اإللكرت   .56
      عالية.

اإللكرتوين املعلومات اليت حيتاج هلا يوفر نظام التعليم   .57
 الطالب ابلضبط.
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يوفر فريق التعليم اإللكرتوين الدعم املرضي للطالب   .58
      املستخدم للنظام.

يعّد معدل استخدام الطالب لنظام التعليم اإللكرتوين   .59
      عايل.

      ميكن للطالب االعتماد على النظام كوسيلة تعليمية.  .60
      يساعد نظام التعليم اإللكرتوين يف تطوير األداء الوظيفي.  .61

ومدى تناسبه مع   اإلجنليزيةاملعيار الثالث : مقرر اللغة 
اجلامعية ) السنة  األوىلحاجات ومتطلبات  طالب املرحلة 

 التحضريية(.
 

      االجنليزي مواكب للحداثة.يعّد منهاج اللغة   .62

على جناح املتعلم ومواصلة  اإلجنليزيةيعمل مقرر اللغة   .63
      .التهيؤ لالخنراط يف سوق العملأو الدراسة اجلامعية 

املقدم حديثاً ومواكباً  اإلجنليزيةيعّد حمتوى مقرر اللغة   .64
      .  للتطورات العلمية

65.  
كوين شخصية الطالب على ت اإلجنليزيةيعمل مقرر اللغة 

من مجيع اجلوانب وتزويدهم ابخلربات واملعارف واملهارات 
 .واالجتاهات

     

      الفروق الفردية بني الطلبة .  اإلجنليزيةيراعي مقرر اللغة   .66

أكرب قدر من احرتام  اإلجنليزيةيتيح مقرر اللغة   .67
      خلصوصيات الطالب.

د منهجية علمية تقوم اعتما اإلجنليزيةيسمح مقرر اللغة   .68
      على استخدام الطرق والتقنيات احلديثة يف التدريس.

69.  
ليتناسب و خصائص املتعلم  اإلجنليزيةتطوير مقرر اللغة 

      احتياجاته .الذهنية و النفسية و مراحل تطوره العمري و 

     يعّد من الضروري إشراك املتعلم يف عملية التعلم بشكل   .70
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 أكرب.
ر الرابع :اإلمكانيات املادية املتوفرة  لتحسني مستوى املعيا

التعليم للطلبة ومساعدة االساتذة لتوصيل املعلومة بشكل 
 افضل.

 

      يسهل املبىن اجلامعي العملية التعليمية للطالب.  .71

يستفيد الطالب من مرافق مباين اجلامعة  مثل  املكتبة   .72
 وخمتربات احلاسب .

     

والتقنيات احلديثة يسهل العملية التعليمية توفر االجهزة   .73
      داخل الغرفة الصفية.

يقدم الفنيني والتقنيني املساعدة للطلبة داخل خمتربات    .74
      احلاسب .

يقدم الفنيني والتقنيني املساعدة األساتذة داخل خمتربات   .75
 احلاسب .

     

ميكن دخول خمتربات احلاسب يف اوقات غري اوقات   .76
      ضرة.احملا

77.  
توفر اجلامعة برانمج تعليمي الكرتوين خاص مبادة اللغة 

ميكن للطالب التعلم منه يف أي مكان وأي  اإلجنليزية
 زمان.

     

 
 
 
 

 بطاقة املالحظة
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اسم املعلم 
 رابعًيا

 
اتريخ املباشرة يف  

 التعليم
 

  املؤهل العلمي
املواد اليت 

 يدرسها
 

عدد سنوات 
 اخلربة

  الدراسيــل الفصـ 

 جديد على املادة  التخصص
     نعم           

 ال
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 الكفاايت التدريسية:  املعيار األول
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      تعليم خمتلفة . أساليبيتقن طرق و  -14
تعزيز الطالب الذين يشاركون  -15

 ويتميزون ويبدعون .
     

ط األفكار رب إىليقود الطالب  -16
 واالستنتاج .

     

      تعليم خمتلفة . أساليبيتقن طرق و  -17
. 

ينظم املرافق واجهزة الكمبيوتر، و  -18
يعمل ضوابط للفصول الدراسية   ويدير 

 املخترب بكفاءة.

     

ا عديدة منها مدرب وميسر يتبىن أدوار  -19
 .للتعلم

     

تكنولوجيا التعليم   األستاذيستخدم  -20
اإلجنليزية ج الكرتوين ملادة اللغة ابستخدام برانم

 .مناسب لكل مهارة

     

يوظف الوسائط املتعددة مثل ) لعب  -21
األدوار والفيديو والصوت ...... ( ملناشدة 

املتعلم البصري، واملتعلم  ،املتعلم السمعي
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لتعزيز تنمية يستخدم هنج التعليم املدمج  -22
 املهارات والكفاءة التواصلية.
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املعيار الثاين : كفاايت التدريس ابستخدام 
 تقنية التكنولوجيا

 

يعترب التنويع ىف استخدام الوسائط   -23
 التقنية .

     

تعّد إدارة النقاش ىف جمموعات النقاش  -24
 . األنرتنتاملتاحة عرب شبكات 

     

يشكل التخطيط للتدريس واإلفادة من  -25
 نتائج البحوث .

 

     

تعليمية ينفذها  يتم تصميم خربات -26
 الطالب الكتساب اخلربات .

 

     

. تزويد الطالب ابملصادر التعليمية الكافية للتعلم 14
 .من خالل الشبكة اإللكرتونية 

 

     

 أسلوبعلى عدم استخدام  األستاذ. حيرص 15
 التلقني.

 

     
 

. يفسح اجملال للطالب الكتساب املعرفة 16
 أبنفسهم.

 

     

      التقنية املناسبة لكل مهارة. األستاذ . يستخدم17
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عمليات  أحباثعمل ،امتحاانت و  أوراقمراجعة،
 والعروض التقدميية. األنرتنتالبحث من خالل شبكة 
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نظام التعليم اإللكرتوين  األستاذيستخدم  -24
ليساعد اجلامعة يف توفري التكاليف مقارنة مع النظام 

 التقليدي.
 

     

ليعاونه   نظام التعلم اإللكرتوين األستاذيستخدم  -25
 على متابعة أعمال الطلبة.

 

     

التكنولوجيا احلديثة )برامج  األستاذيستخدم  -26
و الربامج االجتماعية يف اهلاتف اخللوي  األنرتنت

 والربيد االلكرتوين( للتواصل مع الطالب.
 

     

نظام التعلم اإللكرتوين ليساعد  األستاذيستخدم  -27
 تطوير التعليم ومواكبة اجلامعة يف حتقيق أهدافها يف

 احلداثة.
 

     

نظام التعليم اإللكرتوين   األستاذيستخدم  -28
 ملواكبة عقول الطالب املتحضرة واملتقدمة.

     

نظام التعلم اإللكرتوين ليساعد  األستاذيستخدم  -29
 يف تطوير وظائف الطالب.

     

نظام التعلم اإللكرتوين ليحسن  األستاذيستخدم  -30
 .اإلجنليزيةمن مستوى الطالب يف اللغة 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ة احملرتمة..............األستاذ إىل

رجة املاجستري يف مناهج  وطرق دراسة الستكمال متطلبات احلصول على د عداديقوم الباحث إب
يف السنه  اإلجنليزيةتقومي منهج تدريس اللغة  التدريس ،كلية الرتبية ، جامعة املدينة العاملية  بعنوان "

 " اجلامعيه يف ضوء متطلبات التكنولوجيا احلديثه األوىل

جابة على مجيع راجيا منكم تقدمي املساعدة وذلك ابإل يقوم مبالحظتكم وعمل مقابلة معكم إذوهو 
كبري للحصول عى نتائج اجيابية ، علما ان كل ما يرد يف    أثرالفقرات بدقة وموضوعية وذلك ملا له من 

اجابتكم  سوف سيكون موضع احرتام وسوف يتم بسرية اتمة ولن يستخدم إال ألغراض البحث 
 أي معلومات شخصية.أو االسم  فقط . وعليه ليس من الضروري لكتابة

 ا رغبتم بذلك.إذالباحث ابلنتائج سيزودكم 
 

 

 

 مع كل االحرتام ،

 الباحثة

 سهى حلمي املا

التكنولوجيا احلديثة لتساعد  األستاذيستخدم  -31
 اجلامعة يف  تسريع تعاملها واإلجراءات الداخلية.

     


