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 شكر وعرفان

 

 ذا البحث املتواضع. ي وهبنا القدرة على إمتام هذوجل ال احلمد والشكر هلل عز

انطالقا من العرفان ابجلميل، يسران ويثلج صدوران أبن نتقدم ابلشكر واالمتنان إىل املشرف القدير 

الذي أمدان من منابع العلم ومل يبخل علينا بتوجيهاته ومعلوماته القيمة    –رحيم عبد القادر    -الدكتور

 فجزاه هللا عنا كل اخلري.اليت أفادتنا كثريا يف إجناز حبثنا، ونشكره على رحابة صدره وصربه معنا، 

 كما نتقدم ابلشكر اجلزيل جلميع أساتذة قسم اآلداب واللغة العربية جبامعة حممد خيضر بسكرة.

 .الذين رافقوان طيلة مشواران الدراسي

 ونتوجه ابلشكر العظيم لكل املدراء واألساتذة الذين استقبلوان يف الدراسة امليدانية. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــدمـــــق ــــم
 



  مـــــــــــــــقـــــدمـــــــة  

 أ  

 

خالل اليت مت التوصل إليها عرب مراحل الزمن من    عليمتنتشر حول العامل العديد من طرق الت        
التجربة الطويلة واألحباث العلمية املتواصلة، بدًء من االلقاء واالستماع، مث القراءة والكتابة، وصوال 
إىل التعليم ابلوسائل التكنولوجية، ويف ظل التطورات الرهيبة اليت يشهدها العصر احلايل من  تغيريات  

ات جديدة توجه مسار التعليم حنو  سريعة يف االنفجار التقين و املعريف وكذلك احلاجة السرتاتيجي
التكنولوجيا   تلك  استخدام  حنو  السعي  اجلزائرية  املدارس  على  لزاما  أضحى  فقد  العلمي   التقدم 

 كوسائط مساعدة يف العملية التعليمية ككل، ويف تعليم اللغة العربية على وجه اخلصوص. 

كان من أهم الوسائل اليت جلأت التقدم العلمي  ويف خضم التطورات التكنولوجية اليوم وجملاراة          
إليها املؤسسات التعليمية االستعانة ابلتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية، فهي وسيلة من وسائل  

 احلفاظ عليها ودليل على أن هاته اللغة قادرة على مواكبة مستحداثت العصر. 

أن نشري إىل أمهية الدراسة يف معرفة دور الوسائل التكنولوجية   بحثاجلدير ابلذكر يف هذا ال             
، لذلك جاء  الطور الثانوييف تعليم اللغة العربية وتطوير مهارات التلميذ ومستواه املعريف خاصة يف 

التكنولوجية العربية ابلوسائل  اللغة  بــــــ: تعليم  حيث جرت  -دراسة تقوميية    –   عنوان حبثنا موسوما 
بثالثة اثنوايت وهي؛ اثنوية قروف حممد، اثنوية السعيد عبيد واثنوية السعيد بن   دراستنا امليدانية

 شايب. 

من هنا يتسىن لنا طرح اإلشكالية التالية: ما مدى جناعة الوسائل التكنولوجية يف تعليم اللغة              
 العربية؟ وكيف تؤثر على املتعلم يف حتصيله الدراسي؟ 

إن سبب اختيار موضوع البحث يعود لطبيعته املناسبة للتخصص والشغف الدائم والفضول          
وقوف على أمهية الوسائل التكنولوجية وانعكاساهتا اإلجيابية على املستمر للوصول إىل نتائج أفضل لل 

 العملية التعليمية.  

 أما فيما خيص األهداف املتوخاة من هذا البحث فهي كالتايل:         

 التعرف على بعض الوسائل التكنولوجية احلديثة)احلاسوب، األنرتنت، جهاز عرض البياانت(.  -



  مـــــــــــــــقـــــدمـــــــة  

 ب  

 

 الوسائل التكنولوجية يف تعليم اللغة العربية.التعرف على مدى أتثري   -

 معرفة الدور اإلجيايب الذي تلعبه هاته الوسائل يف تسهيل العملية التعليمية.  -

 بيان قدرة اللغة العربية على مواكبة التطورات التكنولوجية.  -

 رصد أهم الصعوابت اليت تعرتض األساتذة يف تطبيقهم هلذه الوسائل.  -

 حبث علمي خطة تضبط حدوده فقد جاءت خطتنا على النحو التايل:ومبا أن لكل   

مقدمة؛ تناولنا فيها اإلشكالية املطروحة وأسباب وأهداف اختيار املوضوع، واملنهج املتبع ابإلضافة  -
 إىل املصادر واملراجع وما واجهنا من صعوابت. 

نصرين أساسيني، تناول األول الفصل األول؛ موسوم ابلتعليم والوسائل التكنولوجية، احتوى على ع-
مفاهيم تتعلق ابلتعليم وعناصر العملية التعليمية وأهداف التعليم، وتطرقنا يف العنصر الثاين إىل تعريف  

 الوسائل التكنولوجية وخصائصها وأهم الوسائل التكنولوجية يف التعليم وأمهيتها. 

ه لتحليل االستبيان املوجه ألساتذة اللغة الفصل الثاين؛ عنون بـــــ )الدراسة امليدانية( وقد خصصنا-
 العربية ابلطور الثانوي.  

خامتة عرضنا فيها أهم النتائج املتوصل اليها مع جمموعة من التوصيات أنمل أن أتخذ بعني          
 االعتبار واالستفادة منها يف التعليم.

ملصادر واملراجع اليت ختدم  من الرجوع إىل مجلة من ا  -  حبث علمي  كأي-كان لزاما علينا           
 ومن أمهها:  ،حمتواه

، أساسيات التعليم والتعلم حلسن  أساسيات طرق التدريس لعلم الدين عبد الرمحن اخلطيبكتاب  
شحاتة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لـمحمد حممود احليلة، التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم 

 لـبشري عبد الرحيم الكلوب. 
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 ج  

 

والذي حناول من خالله وصف املوضوع  من  اعتمدان يف ذلك على املنهج الوصفي  لقد          
مع آلية    ،واملنهج اإلحصائيجانبه املعريف واملفاهيمي لكل ما يتعلق ابلتعليم والوسائل التكنولوجية  

 .ابعتبار أن النتائج املتحصل عليها حباجة إىل حتليل واستنتاج وتفسري التحليل يف اجلانب امليداين

 أما ابلنسبة للصعوابت اليت اعرتضت حبثنا فهي:           

 صعوبة احلصول على املراجع املتخصصة يف جمال التكنولوجيا، وقلتها ابملكتبة اجلامعية. -

 . تردد بعض األساتذة عن اإلجابة أثناء تقدمي االستبيان  -

رحيم    الفاضل  نتوجه ابلشكر اجلزيل إىل من شرفنا إبشرافه على مذكرة حبثنا الدكتوريف اخلتام          
الذي لن تكفيه حروف هذه املذكرة  إليفائه حقه بصربه الكبري علينا ولتوجيهاته اليت ال    عبد القادر
يع ملا فيه اخلري والصالح  اجلمهللا  نرجو أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل، وأن يوفق  و   تقدر بثمن،

 لألجيال الصاعدة اليت تتطلع دائما للرقي حنو األفضل تنظريا وختطيطا وتنفيذا.
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 مـعلي ـالت -1

 التعليم ماهية -1-1

فمن   جل تنمية القدرات العقليةأيعد التعليم من الضرورايت فهو أساس تقدم أي جمتمع من          
خالله يستطيع املتعلم أن يكون ملما بكافة جوانب املادة أو اللغة املراد تعلمها، وذلك من خالل  

 . الدراسة انطالقا من املرحلة االبتدائية إىل أن يصل إىل املرحلة الثانوية

"التعليم فعل يبلغ املدرس بواسطته للتلميذ جمموعة من املعارف العامة واخلاصة وأشكال   إن         
التفكري ووسائله وجيعله يكتسبها ويستوعبها وذلك ابستعمال طرق معدة هلذا الغرض واعتمادا على 

 1قدراته اخلاصة." 

التفاعل احلاصل بني املعلم واملتعلم وذلك بنقل املعلم املقصود من هذا التعريف أن التعليم هو          
 للمعارف واملهارات واملعلومات للمتعلم مستخدما طرقا ووسائال خمتلفة تساعده يف ذلك.

وقيل أبنه  "جمموعة اإلجراءات واألنشطة اليت تعتمد من قبل املعلم لنقل معارف أو مهارات          
أي هو   2قع يف سلوكه وتتدخل فيه جمموعة كبرية من العوامل." للمتعلم قصد احلصول على تغيري متو 

الذايت مع هتيئة   العقلية ونشاطه  املتعلم  املعلم قصد استثارة قوى  يعتمدها  اليت  الطرق  جمموعة من 
 الظروف املناسبة اليت متكنه من التعلم. 

)لقد           براون ه.  عرفه  التعلم H. Douglas Brown   دوجالس  :"تيسري  ( أبنه 
3وتوجيهه ومتكني املتعلم منه وهتيئة األجواء له." 

 
 .  21، ص ت(د  )، (د ط)جابر نصر الدين: دروس يف علم النفس البيداغوجي، سلسلة كتب خمرب املسألة الرتبوية، بسكرة، اجلزائر،  - 1
 . 22املرجع نفسه: ص  - 2
م 4199وتعليمها، تر: عبده الراجحي، علي أمحد شعبان، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، هـ . دوجالس براون: أسس تعلم اللغة العربية  - 3

 .  26، ص 1ط
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 اىل متكني املتعلم من احلصول على االستجاابت   تؤدي  اليت  العملية"   هو   خرآبتعريف          
 1."اثره فاعليته يف املواقف اليت ينظمها املعلمإمن خالل  املالئمةواملواقف  املناسبة 

زه قصد حتقيق  اثره املتعلم وحتفيإىل  إيهدف    ،من هنا فالتعليم نشاط تواصلي بني املعلم واملتعلم        
 .خمتلفةووسائل  ةبطرق معين الرتبويةهداف األ

من مصدر   املعرفة  نتقالاتعلم ويتطلب ذلك  ال   إلنتاجترتيب وتنظيم املعلومات  "  أيضا  ويعين        
 ة ن التعليم املؤثر يعتمد على مواقف ومعرفأل  نتيجةو   ،تصالابال  العمليةىل مستقبل وتسمى هذه  إ

  أطراف مجيع  بني    الكفءاالتصال    ةاحلصول على تعليم فعال يستوجب حتقيق عملين  فإ  لذا  ةمتجدد
  زايدة يف    املهمة من العوامل  التعليم    اوتكنولوجي  التعليميةن تكون الوسائل  أوميكن    ، التعليمية  العملية

 2".االتصال ةعملي ةفاعلي

يف شكل خربات ومعارف ومعلومات يتم نقلها من    ةمنظم  ةن التعليم عمليأبميكن القول          
  املعرفة اليت تبىن على    االتصالية  ابلعملية وهذا ما يسمى    ،لاملستقب  هوو ىل املتعلم  إهو املصدر  و املعلم  

 زايدةهم عامل يف  أواليت تعد    ،التكنولوجيةمن بينها الوسائل    خمتلفةىل تعليم فعال بوسائل  إللوصول  
 . التعليمية العملية احالتواصل بني املعلم واملتعلم وجن ةلياعف

  ةالتعليمي العمليةعناصر  -1-2

ن نشري اىل مفهوم  أالبد    ها ونتوسع يف مفاهيم  تعليمية ال  عملية الىل عناصر  إن نتطرق  أقبل          
 . التعليمية

  الضرورية   األساسيةتقدم املعطيات    ،اليت تطبق مبادئها على مواد التعليم  الدراسةتلك  هي "  ةالتعليمي
  التعليم   ةتؤسس نظري  التعليميةن  إف  ة أدق وبعبار   ة،تعليمي  ةلتخطيط كل موضوع دراسي وكل وسيل 

 
 .31م، ص2010، 2ط  األردن، عمان، للنشروالتوزيع،   الشروق دار سهيلة حمسن كاظم الفتالوي: املدخل إىل التدريس، -1
  .965م، ص2000الرتبوية ، مكتبة أجنلو املصرية ، القاهرة ، مصر،) د ط (، جمدي عبد العزيز إبراهيم : موسوعة املناهج  -2
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املواد. فموضوعها هو النشاط    حمتوى خمتلف  النظر على  ضللتعليم بغ  العامة القوانني  فهي تدرس  
 1ي، أي نشاط التعليم والتعلم يف ترابطهما وفق قوانني العملية التعليمية ذاهتا." التعليمي التعلم

من حيث حمتوايهتا    الدراسية مفهوم مرتبط ابملواد    تعليمية الن  أخالل هذا التعريف نستنتج  من          
 الفعليةحلل املشكالت    النظريةفهي بذلك تضع املبادئ    ،سسهاأالتخطيط هلا بكل مكوانهتا و   وكيفية

 . للمحتوى والطرق وتنظيم التعلم

و ابلتحديد  أ  ةعام  ةوموضوعها التدريس بصف  امن البيداغوجي  ةمشتق  التعليميةن  إف"  وعليه        
تدريس    وكيفية من خالل التفكري يف بنيتها ومنطقها    املختلفة  الدراسية تدريس املواد والتخصصات  

  2." كتساهبامفاهيمها ومشاكلها وصعوابت ا 

سبق         ما  خالل  أب  من  القول  مبوضوع  التعليمية  العمليةن  ميكننا  مركز   هتتم  على    ةالتعليم 
    ة.املنشودهداف ىل األإاملعلم واملتعلم قصد الوصول  طبيعةبني  اإلجيابيةالتفاعالت 

 : وهي ةتبادلي  ةخر بطريقعناصر يتفاعل كل عنصر مع اآل ثالثة  التعليمية العمليةتتضمن   

  املعلم-2-1- 1

  العملية هداف  أ  "أحد  نهذ قيل أبإ  التعليمية   ابلعملية ول على القيام  يعترب املعلم املشرف األ        
حنو اجملتمع يف ثقافته وحتقيق   ةجيابيإالفرد يف اكتساب اجتاهات    ةشخصي  ةمن خالل تنمي  التعليمية

الشخص اليت متكنه من    يتكليفه  واملهارات  الوظيفيأواالجتماعي وتزويده ابخلربات    3" . داء دوره 
هم وصاحب الدور  ساسي واألالتعليم وهو العنصر األ  ةهنا الشخص الذي يقوم بعملي  ونعين ابملعلم

 
 .21ص م،2015 ،2ط اجلزائر، احملمدية، والتوزيع، جسور للنشر املرجع يف التعليمية، عبد القادر لوريسي: - 1
(   ت ) د  )د ط (، والنشر، عني مليلة، اجلزائر،الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي، دار اهلدى للطباعة  حممد الصاحل حثرويب: - 2

 .127ص
 . 13ص (،ت )د عاطف صيفي: املعلم واسرتاتيجيات التعلم، دار أسامة للنشروالتوزيع، عمان، األردن، )د ط(،-3
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اخل  التعليمية  العمليةجناح  إيف    برزاأل توصيل  خالل  واملعلومات  من  السلوك   الرتبويةربات  وتوجيه 
 .الفردي واالجتماعي لدى املتعلمني

املعلم  "  خرآوبتعريف           لكل    اموجه   عتبارهاب  التعليمية  العمليةجناح  إيف    ةساسيأ  ركيزةحيتل 
وتعليمها وجناحها    مادة أي  تعلم    ةن حتديد فاعليإف  ، رسالته  تأدية ل  هالقدرات والكفاايت اليت تؤهل 

 1."ن يتوفر عليها املعلمأاليت البد  والشخصية املعرفيةمن اخلصائص  ةىل حد ما على مجل إمتوقف 

عن الدور الذي يلعبه    أن نغفلحوال  ي حال من األأنه ال ميكن يف  أمن هنا يتضح لنا          
فهو املسؤول على تزويد الطالب ابملعارف    ،يف التعليم   ةوذلك ملا يتميز به من كفاءات ورغب  ،املعلم

تعلمني منذ الصغر فوجب عليه املكما يعد املؤثر يف تكوين شخصيات  ،  واملعلومات وتبسيطها هلم
  .ةخمتلفوالتعامل مع الطالب يف مراحل عمريه  التعليمدراية أبسس  ن يكون علىأ

  معلخصائص امل -

الوقوف على    التعليمية  العمليةللمعلم دور كبري يف جناح           اليت ألذلك علينا  هم اخلصائص 
 .جيب توافرها يف هذا العنصر

طلبته على   ةمتكنه من معاون  ةعقلي  ة ن يكون لديه قدر أاملعلم جيب  "  اجلانب العقلي واملعرف   - أ  
مت  أعلمه ن يعرف ما ي  أ ، أي العلمية  املادة ةغزار بن يتمتع املعلم أىل ذلك هو إسبيل الو  ،العقليالنمو 

يف توسيع    الرغبةن يكون شديد  أو   ،قهتلقيت على عاأاليت    املادة من فهم    امتمكن  ويكون،  عرفةامل
التفكري يداوم على  أو   ،معارفه وجتديدها اليت يقوم    املعرفةوالبحث يف فروع    الدراسةن يكون مرن 

وملما ابلطرق  بتدريسها املعلم  ،  الرتبيةيف    احلديثة،  التعليم إكذلك حيتاج  معرفه طرق ووسائل   ىل 

 
 دراسة تقوميية لدى تالميذ الثالثة متوسط، مدينة جيجل أمنوذجا  -ليلى بن ميسة: تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصٍفي - 1

 . 04صم، 2010-2009اجلزائر،  جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،  رسالة مكملة لشهادة املاجستري،
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 ة وكيفي  ،بتخطيط التعلم وحتفيز طلبته وتشويقهم للتعليم  اخلاصة  النظريةاملعلومات    املعرفةوتشمل هذه  
 1علم الطلبة."تيسر ت طرق فعاله ووسائل معينه ستعمالاب توصيل احملتوى الدراسي 

املقصود هبذا اجلانب أن يتقن املعلم حقائقا ونظرايت ومفاهيما يف جمال املعرفة اليت يقوم         
ابلتدريس فيها، وأن ميتلك الرغبة يف جتديد معارفه ومكتسباته من خالل البحث الدائم يف فروع 

ل التعليم، خاصة احلديثة منها  املعرفة اليت يقوم بتدريسها ، كما عليه أن يكون ملما بطرق ووسائ
 قصد تشويق وحتفيز طلبته لتيسري تعلمهم.

  ة:التاليهام املجناز إوتظهر يف " املهنية املسؤولية -ب 

 .   املهنية الناحية ينمي عالقته مع التالميذ من  -                     

 . املهنة خالقيات أمن  ةخالقيات متسقأيظهر                       -

 .فخور لكونه معلما                     - 

 . للمهنة خرين اآل اب ذجتايعمل على                      - 

 .ابملدرسةخرين آلص للعاملني من رؤساء ومستخدمني خي خ                      -

 .وينفذها املهنة حيرتم تعليمات                      – 

 .قناعإبوضوح و  تربويةنظر  ة ح وجهشر ن يأيستطيع                      - 

 2." املتبادل بينه وبني زمالئه والتالميذ حرتاماالعلى يبقي  -                     

 
ت(   د ) ،(ط د) مصر، القاهرة، اجملموعة العربية للتدريس والنشر،، صربي، رضا توفيق: إعداد املعلم يف ضوء جتارب بعض الدول العظيمعبد  - 1

 .40ص
 .19ص ورقلة، اجلزائر،  ، 2017جوان 18العدد  قاسم بوسعدة: املعلم الكفء والفعال ،خمرب املمارسات النفسية والرتبوية،  - 2
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املهنية  نعين         تطوير    عالقة   ةتنمي  ابملسؤولية  لتغيري  بتالميذه   املعرفية  كفاءهتمو هم  ئداآاملعلم 
  إلبقاء ابه  تن يكون معتزا وفخورا لكونه معلما ومربيا فيخلص بذلك لزمالء مهنأكما عليه    والرتبوية

 .على االحرتام املتبادل

 :التاليةابلنقاط   األكادميية الناحيةيتميز املعلم الكفء من " األكادميية  ةالناحي -ج 

 .متمكن من املادة ويف ختصصه -

 .للتعلم والفهميتحفظ بنشاط مستمر  -

 .جتاهات اجلديدةالتعلم، وعلى وعي ابإل ة يعرف سيكولوجي -

 1." احلديثة  الرتبويةالدورايت  ة بعمله وخاص متصلةيقرأ معلومات  -

ميدان ختصصه   ،التعليم  بفعاليةجيابيا  إ  رتباطا ا  األكادميية  الناحيةترتبط           املتفوق يف  فاملعلم 
  . متعلميه  ونشاط  فعاليةويتضح هذا من خالل مستوى    ،قل تفوقااألمن املعلم    فعالية  أكثريكون  

يف تقدميه للدروس   اجلديدةن يكون على اطالع دائم بكل ما يتعلق ابلطرق  أاملعلم    البد منلذا  
 وذلك حبضور الدورايت والندوات.

التعليم    الطبيعية  الرغبة  - د   لديه هذه  "  ف  تتوافر  الذي  ي    الرغبةاملعلم  ل على طالبه  قب  سوف 
كما سوف ينهمك يف التعليم فكرا وسلوكا وشعورا، ويشجعه على تكريس   ةوموضوعه حبب ودافعي

  ة جتماعياو   ةخالهلا حاجات انساني  شبع مني    ة، ذاتي  ةرغب  اختارها عن  ةجل جهده، فالتعليم مهن
 2." للتعاون واالبتكار لصاحل املهنة واملهنية  االجتماعيةذاته  اوحيقق من خالهل لديه،

  ة وابلتايل لن ينجح فيها، فرغب  ،املعلم ما مل يكن مدفوعا حبب التعليم لن يتحمس ملهنتهإن          
 .املعلومةبتكار يف تقدمي لتحفز اإل موجودةن تكون أاملعلم يف التعليم البد 

 
 .19املعلم الكفء والفعال، ص  قاسم بوسعدة:  - 1
 .40صربي، رضا توفيق: إعداد املعلم يف ضوء جتارب بعض الدول، ص عبد العظيم - 2
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 : التاليةوتتمثل يف النقاط "خصائص ترتبط ابلتدريس  -ه 

 . مع تعريفه للهدف التعليميةخيتار وينظم املوارد  -   

 . متوافق مع املقرر الذي يقوم بتدريسه -   

 .    اليوميةخيطط للدروس  -   

  .يوجب االستعداد للتعلم -   

 ة. سليم لغةيستخدم   -   

 ة. ومقنع واضحة ة فكار بطريقتقدمي األ -   

 1ابنتظام."   يقوم بعمله -   

مع حتديد   التعليميةتنظيم املواد    يه  ،ن يقوم هباأشياء اليت جيب على كل معلم  هم األأمن        
ن يكون ذلك متوافقا أعلى    ،التحضري  ةمن خالل عملي  عتباراال  يف عنيهداف اليت جيب وضعها  األ

 .وواضحة ةل متسلس  ةفكار بطريقتساعد يف تقدمي األ ةسليم لغةمع املقرر، مستخدما 

 املتعلم   - 2  - 2- 1 

فهو يف سعي دائم الكتساب خمتلف املعارف واخلربات   التعليمية  العملية  :" حمورميعد املتعل         
  ، العملية سهام الفعال يف بناء هذه  إلمن خالل ا  ،واللغوية  املعرفيةلتطوير قدراته    اللغويةواملهارات  

ابستثناء تلقيه للمعلومات اليت    التعليمية   العمليةي دور يف  أذا كان يف التعليم التقليدي ال ميلك  إف
 للمناهج تعمل على  اجلديدة  املقاربة  إن، فمتحاناالعليه ليحفظها هبدف اسرتجاعها وقت    ىمتل 

 
 .19قاسم بوسعدة: املعلم الكفء والفعال، ص  - 1
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وشرحها    اسية الدر   املادةجزاء  أالتعلم من خالل حتضري بعض    ةوتنفيذ عملي  القيادة  ةشراكه مسؤوليإ
                      1".السابقةيف املكتسبات    اجلديدةاملعطيات واحللول    إبدماجلبناء معارفه    الفرصةكما تتيح له  

وما لديه من   ةونفسي  ةملا ميلكه من خصائص عقلي  التعليمية  العمليةساس يف  األاملتعلم هو          
   التعليمية. العمليةيف  للمشاركةمتكنه من اكتساب املعارف واملعلومات  ،ودافع للتعلم ةرغب

  دراسة ن نتائج  إوضح فأ  ة وبعبار   ،جله املناهج أتوضع من    ذي ساس الفالتلميذ هو األ"  وابلتايل        
 من على املنهاج  جتري  نفسية التلميذ وسلوكه مث تغيري حاجات اجملتمع مها اللذان ميليان التغريات اليت  

ن يستجيب حلاجاته  أجله ولذلك البد  أيوضع من    ألنهوال يف اعتباره التلميذ  أ، ويضع  آلخرحني  
 2" .اليت تنمو وتتطور خالل مراحل عمره العقلية هوقدرات النفسية

  الدراسية   املادةجله املناهج او  أتوضع من    ذيال  األساسية  الركيزةن التلميذ هو  أمعىن هذا          
فتكون هذه املناهج على    ،وذلك ملا يتميز به من خصائص ودوافع الكتساب املعارف واملعلومات 

 . التعليمية العمليةجتعل من املتعلم مشاركا اجيابيا يف  متكاملةربات شكل خ  

من الصفات والقضااي   ةىل جمموعإىل خصائص املتعلم جيعلنا نتطرق  إ  اإلشارةن  إ  ؛خصائص املتعلم  -
  وهي: واليت متيزها عن غريه كفرد الشخصيةبذاته   وطيدة عالقةاليت هلا 

وعن طريقها   أكثرو  أيف جمال معني    الكامنة" قدرات الفرد    العقليةاالستعدادات والقدرات    -أ  
قلي يف وهذا االستعداد جيعل الفرد قادرا على تعلم النشاط الع ، الكفاءةمعني من  ىل مستوىإيصل 

اليت ميتلكها يف جمال معني وعن طريقها   واملهارةالذكاء    ة ي نسبأ   3".جهد ممكن  وأبقلسهوله ويسر  
   .جهد أبقلىل تنظيم عقلي معريف يساعده يف التعلم إيصل 

 
 . 04ص، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، اجلزائر مناهج السنة الثالثة متوسط، ،ينظر: مديرية التعليم األساسي: اللجنة الوطنية للمناهج - 1
 .39املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم: الرتبية وعلم النفس، احلراش، اجلزائر، ص  - 2
 .60، صم9200، فضيلة حناش: الرتبية العامة، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، احلراش، اجلزائرعبد هللا قلي،  - 3
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اليت تؤثر على  الوجدانية الطبيعةويتعلق هذا اجلانب بكل املعطيات ذات "اجلانب الوجداين  -ب 
 واملادة وموقفه من املدرس    ،التعليميةواقباله على اجناز النشاطات    ،املادةاملتعلم من حيث تعامله مع  

 1." حيث جنده يتمثل يف عده تغريات )احلاجات، املواقف، واحلوافز(، التعليمية

وجند    .التعليمية   لألهدافيقصد هبذا اجلانب امليول واملبادئ اليت تتكون لدى املتعلم وفقا          
شياء وعلى سبيل املثال جند التلميذ  ساليبه يف التكيف مع األأن هذا اجملال يتعلق مبشاعر املتعلم و أب

ىل طرق  إ  ةابإلضافىل ميوله ورغباته  إويرجع ذلك  ،  خرى  أ  ةويقبل على ماد  ةمعين  ةينفر من ماد
 . املادةتدريس املعلم لتلك 

اجملال    جتاه ا  احلركة يف تعلم التلميذ وتفيد يف    ةكبري   ةمهي أ  احلركية متثل املهارات  "  احلركية املهارات    - ج  
 2" .األنشطةالكثري من  ةوالنطق اللغوي وممارس التعليميةدوات استعمال األ مرونةويف 

اليت متكنه من التعلم اجليد وهذه االستعدادات تتمثل   الالزمة  ستعدادات االن ميلك  أعلى املتعلم    اذإ  
 .األنشطةيف املهارات اليت جتعله ميارس العديد من 

ذ هو  إ ة،تعليمي ةالرصيد اللغوي للمتعلم يف كل مرحل الدراسية تشكل احملتوايت  احملتوى -3- 1-2
 . اليت تعكس حاجاته وميوله وكذا اجملتمع الذي يعيش فيه املرآه

  املتغرية   اإلنسانيةواملهارات واخلربات    الثابتةمن احلقائق واملعايري والقيم    ةعهو "جممو وعليه فاحملتوى   
من   معها  ويتفاعل  هبا  حيتك  اليت  الناس  وحاجات  واملكان  الزمان  األأ بتغري  حتقيق  هداف جل 

واليت    التعليمية   املادةفاحملتوى هو جمموع املعارف والقواعد واملبادئ اليت تتضمنها    اذإ،  3" .املنشودة
 ةاملراد حتقيقها خالل فرت   التعليمية  لألهداف  ة ،كما يعد احملتوى ترمج  ن يكتسبهاأينبغي على املتعلم 

 . ةحمدد ةزمني

 
 . 60املرجع نفسه: ص  - 1
 . 60ص عبد هللا قلي، فضيلة حناش: الرتبية العامة، - 2

 .25م، ص 2001قاهرة، مصر، ) د ط (، دار الفكر العريب، ال  علي أمحد مدكور: مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا، - 3
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أبنهوعرً          تربواي  احملتوى  يق  ة"نوعي  ف  اليت  واملعلومات  يتم  املعارف  واليت  االختيار  عليها  ع 
 1".م حقائقأكانت هذه املعارف مفاهيما  أتنظيمها على حنو سواء 

التعريف ال خيتلف عن الذي قبله فكالمها نظام واضح ودقيق من أوال نغفل هنا           ن هذا 
فيعرض   ،خرللطرف اآل  إليصاهلااليت يسعى املعلم    والغايةكتساهبا  إاملعارف واملهارات اليت ينبغي  

فكار اليت هذه املعلومات واملعارف على الطالب يف شكل قالب مسعي وبصري وذلك برتتيب األ
 وفق منطق معني. التعليمية املادةوردت يف 

 العربية اللغةهداف تعليم أ -1-3

ة عام  ةالتعليم بصفهداف  أىل  إن نشري  أالبد    العربية   اللغةتعليم    ألهدافن نتطرق  أقبل          
 هداف على حسب: األ وتصنف

تفكري، تذوق فين    ساليب، أ،  ميول  ،اجتاهات   مهارات،) معلومات،    :اخلربة جوانب    - 1- 3- 1
 ومجايل(: 

 ة. وظيفي ةبصور  ةالطالب على كسب معلومات مناسب ةمساعد - 

 ا.الطالب على كسب املهارات واالجتاهات املرغوب فيه ةمساعد - 

 ة. وظيفي ةبطريق املناسبةوامليول  هتمامات االالطالب على كسب  ةمساعد - 

 .سلوب العلمي واملنطقي يف التفكريتدريب الطالب على استخدام األ - 

 2ميان ابلقيم. تذوق العلم وتقدير جهود العلماء واإل ةالطالب على كسب صف ةمساعد - 

 
 . 03إبراهيم علي راببعة: احملتوى اللغوي وطرائق تدريسه، شبكة األلوكة، ص  - 1

   . 126ص  ،م1997، 2) د ب (، ط  عبد الرمحن اخلطيب: أساسيات طرق التدريس، اجلامعة املفتوحة، علم الدين - 2
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ن املعلومات هي الركن إذ  إن اهلدف الرئيسي للتعليم يكمن يف كسب املعلومات واملهارات،  إ        
وجود  األ فال  واهلام  معلومات،  للمعرفةساسي  مناسبأوجيب    بدون  املعلومات  تكون  وتراعي   ةن 

ن تعلموها، ويف ما يتعلق ابملهارات  أخلربات سبق    امتداداتكون  ن  أخصائص النمو العقلي للطالب، و 
عديد مثل  ةومتنوع  ةفهي  فقط  احلركي  اجلانب  تشمل  و   :وال  الناس  مع  العمليات إالتعامل  جراء 
تعين املوقف الذي يتخذه    فاألوىلما عن كسب االجتاهات واالهتمامات وامليول  أ،  األجهزةواستعمال  

يف    أتيتما    ةوعاد  والرغبة ،والثانية فهي امليول وترتبط ابلتفضيل    والعقيدةبيئته مثل الرأي    اجتاهالفرد  
ىل  إ  ابإلضافةللطالب واحتياجاهتم وتزويدهم هبا،    العلميةوالكشف عن امليول    كراهيةو  أحب    ةصور 

اليت حققها    لإلجنازات االنسان عن احليوان وسردهم    سلوب العلمي الذي يتسم ابلذكاء ومييزتعليم األ
 دراكهم للتضحيات اليت بذلت يف سبيل العلم.إو  العلميةالعلم مما جيعل الطالب ينبهرون ابلقيم 

 داء جوانب األ -  2- 3- 1

من حقائق وقوانني ومفاهيم وقواعد    العلمية  ابملعرفة هذا اجملال يتعلق  "   دراكياجملال املعرف اإل-
ابلقدرات   أمستوايت تندرج يف شكل سلم معريف يبد  ة ويتضمن هذا التصنيف ست  ،ونظرايت   ةعام

 :  العليا وهي العقليةالدنيا وينتهي ابلقدرات  العقلية

على استدعاء وتذكر املعلومات     املتعلم    ةقدر   قصد هبا  : ي  konwledge)التذكر(     املعرفة  -أ
 1".ادمت هباليت قً  الطريقة احلقائق بنفسو أفكار األو أ

قدر comprehensionالفهم    -ب املعلومات    ة:  استيعاب  على  الرموز  أاملتعلم    االتصالية و 
 ويتضمن:

التعبري عن األtranslation  الرتمجة   -  ة  ىل وسيل إاتصال ما    ةيف وسيل   املوجودة فكار  : وتعين 

 لألوىل. ةخرى مكافئأ

 
 . 45(، ص  ت، ) د 1ينظر: حسن شحاتة : أساسيات التعليم والتعلم توجهات حديثة وتطبيقاهتا، دار العامل العريب، القاهرة، مصر، ط -1
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 . الكربى  األساسيةفكار : ويعين شرح وتوضيح وتفسري األ Explanationالتفسري  -

-  : عالقات  Extrapolationاالستكمال  استخالص  معلومات    ةجديد  ومعلومات :  من 

 1ة." وعالقات معطا

 ة. يف مواقف جديد املكتسبةاملتعلم على استعمال املعلومات  ةقدر "التطبيق  -ج

 ة. عام ةمن فكر  ةجزاء وعناصر فرعيأ: استخراج Analysisالتحليل -د

كون منهم جماال  حبيث ي    ة سابق  ةجزاء وعناصر معرفيأعلى ربط    القدرة:  synthesisالرتكيب  -ه
 . جديدا

 2غرض معني. ما لتحقيقصدار حكم على عمل إالتقومي :القدرة على -و

مساء  ن يكون قادرا على حفظ وتذكر األأي  أيقوم اهلدف السلوكي على استذكار املعلومات          
ينتقل   يليه االستكمال من   ةي ترمج أىل فهم معىن املعلومات واستيعاهبا  إمث  وتفسري ما تعلمه، مث 

التنبؤ عن   ىل قدرته على تفكيك إالتحليل يشري  ف،  ةيف مواقف جديد  املعلومات وتطبيقهاخالل 
 اجلزئيةاملعلومات    كو ينما الرتكيب فهو ترتيب وتأ،  البسيطةاىل    املعقدةاملعلومات    ةي جتزئأ  ، وضوعامل

صدار  إيعين    التقوميو   ، السابقةي خلق شيء مل يكن من قبل من خالل معارفه  أ  ، لتكون كال متكامال
 حكام والنقد على شيء ما.األ

 واحلركية  والعضلية  اليدوية هداف اليت ترتبط ابملهارات  ويشتمل على األ "  اجملال النفسي احلركي  -
       .عمال وأهداف النفسعلى القيام بعمل من األ والقدرةواستخدامها  األجهزةعلى تناول  كالقدرة

 

 

 . 45ينظر: حسن شحاتة: أساسيات التعليم والتعلم توجهات حديثة وتطبيقاهتا، ص  -1
 . 46املرجع نفسه: ص  - 2
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) يرسم ،يلون  يستخدم ،جيمع  :هدافهبذا النوع من األ  املرتبطة   اإلجرائيةفعال  األ  ةمثل أومن          
حركي،  1." يتابع....(،يسجل،   مهارات  تكوين  على  اجملال  هذا  مثل    ة ويقوم  املتعلم    الكتابةعند 
 واآلالت ...دوات واأل األجهزةواستعمال 

ويشمل هذا اجلانب االجتاهات وامليول وأوجه التقدير وعواطف احلب والكراهية  "  اجملال الوجداين    –
واملواقف."  واألفكار  واالنفعاالت    يعينو ،  2لألشياء  واملشاعر  ابلعواطف  متعلق  هو  ما    جممل و كل 

 ي التعامل مع ما حيبه وما ال حيبه. أكون لدى املتعلم تامليول واالجتاهات والقيم اليت ت

 والركيزة م  األ  اللغةن الكرمي وهي  آالقر اليت أنزل هبا    لغةاليف كوهنا    العربية  اللغة  ةمهيأتكمن          
خالهلا   التعليم ومنواهلدف من تدريسها هو حتسني تعليمها لسد حاجات    ،ئرية اجلزا  ةللهوي  األساسية

 .فكارأويعرب عما لديه من  األساسيةيستوعب املتعلم املفاهيم 

الفرد    التعليمية  العملية  اهلدف املنشود منفإذا كان    " ومنه           ن  إ ف  فكرا وأداءً يتمثل يف بناء 
 : يف يتمثل العربية هداف تدريس لغتنا أ

 اجلوهريةفكار  فهما واسعا ومتييزه بني األ  وفهمه للمقروء  وسرعته  القراءةاملتعلم على    ةن تنمو قدر أ  -
   . فيها والعرضية

فكار وعرضها واأل  اآلراء ن تزداد قدرته على امتالك مهارات ضروب التعبري الوظيفي من مناقشه  أ  -
 3".رشادات وتوجيه التعليمات واإل املختلفةالكلمات يف املناسبات  لقاءإاحلوار و  ةدار إو 

 
 .47والتعلم توجهات حديثة وتطبيقاهتا، ص ينظر: حسن شحاتة: أساسيات التعليم  - 1
الوسائل السمعية والبصرية منوذجا، قسم تدريب املعلمني   -زكي أبو نصر البغدادي: توظيف الوسائل التكنولوجية يف تعليم العربية لغة اثنية  - 2

 . 10مبعهد اللغوايت العربية، جامعة امللك سعود، السعودية، ص 

 .59ص م،2017-  2016، 1، سوراي، طالسيد: طرائق تدريس اللغة العربية، منشورات جامعة دمشق، كلية الرتبية، دمشقحممود أمحد  - 3
 



                                      لوسائل التكنولوجية................................................التعليم واالفصل األول
 

-  19  - 
 

كاالستماع    األساسية اللغويةتساهم يف متكني املتعلم من املهارات  العربية اللغةن أيتضح لنا         
يستخدمها   ةبداعي واكتسابه قدره لغويالتعبري الوظيفي واإل  أبمناطملامه  إوغريها مع    والقراءةوالتحدث  

 ويسر. ة يف التعبري والتواصل بسهول

 تنمية قدرة الطالب على استخدام أساليب احلوار اهلادئ واملناقشات اهلادفة. إضافة إىل" 

 توثيق صلة الطالب ابلرتاث األديب العريب اإلسالمي يف عصوره املختلفة واجتاهاته املتنوعة.  -

فهم النصوص وحتليلها والكشف عن مواطن اجلمال تنمية ذوقه األديب وحسه النقدي من خالل  -
 فيها. 

 1استخدام القواعد النحوية والصرفية استخداما سليما يف كل املقررات." -

ويف األخري نستنتج أن األهداف العامة لتدريس اللغة العربية جاءت شاملة جلوانبها ومهاراهتا اللغوية    
من خالل تزويد املتعلم ابملفاهيم الصرفية والنحوية ، حيث يتمكن من استخدامها استخداما سليما،  

 مما ينمي ذوقه األديب وحسه النقدي ويوثق صلته برتاثه األديب.

 

 

 

 

 

 

 
ادرية للنشر عبد الوهاب أمحد اجلماعي: كفاايت تكوين معلمي املرحلة الثانوية اللغة العربية أمنوذجا، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع، دار اجلن - 1

 .147م، ص 2010،  1مان، األردن، طوالتوزيع، ع
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 التكنولوجيةوسائل ال-2

 تعريف الوسائل التكنولوجية  -2-1

 ومن بني تلك التغريات    ،مسات العصر احلايل  أبرزيعد    احلياةن التغري الراهن يف مجيع جماالت  إ        

غزت    التكنولوجية   الثورة جوانبها  اإلنسانية  احلياةاليت  شك  ،  من مجيع  السريع يف أوال  التقدم  ن 
ي نظام تعليمي على الوسائل أ  عتمادامل يعد    إذ  ،التعليميةعلى جل العمليات    ثرأالتقنيات قد  

بل    التكنولوجية الرتف  من  ضرورايت    أصبحضراب  ف  ،احلياةمن  هذا  الوسائل  إومن  استخدام  ن 
 . تشويقا وجاذبية  أكثرجيعل التعليم  التكنولوجية

 : الوسيلةتعريف -1-1- 2

لوسيلة والواسلة: املنزلة عند امللك، والدرجة، والقربة. ووّسل إىل هللا    "  يالفريوزآابدعرفها    :لغة  -
 .ومجعها وسائل والرغبة  والدرجة املنزلةهي  الوسيلة.ف 1." توسياًل: عمل عمالً تقرب به إليه 

"اصطالحا  - وهي    قناة و  أ  ة داأ  عن  ة عبار   الوسيلة :    الكلمة عن    مرتمجةاتصال 
تعين  Medium)الالتينية  اليت  يعين    (.  بني)(  بني ينقي شيء  أ  الوسيلةن  أوهذا  املعلومات  ل 

واملستقبل نستنتج  ،  2." املرسل  التعريف  هذا  نقل   ة داأهي    الوسيلة ن  أمن خالل  من خالهلا  يتم 
 .ال املعارف بني املعلم واملتعلمإيصو 

تطل   ة عاد         تدريسه    على  الوسيلة   ةكلمق  ما  املعلم يف  تساعد  اليت  املواد  األ،  "  قالم  ومنها 
 3" .والعينات  والصور والنماذج  العلمية  املادةعليها  املسجلة

 
 .1068م، ص 2005 ،8ط  الفريوزآابدي: القاموس احمليط، تح: حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، -1

 .25ص  ،م2008 ،4ط  حممد حممود احليلة، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ،دار املسرية، عمان، األردن، -2
 م 2006هللا: مدى توافر الوسائل التعليمية يف املرحلة املتوسطة ومعوقات استخدامها، جملة داييل  العدد الثالث والعشرون،  ضياء عبد - 3
 .07ص  
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ىل تالميذه  إ  اجليدةتساعد املدرس على توصيل اخلربات    ة"كل وسيل     حممد وطاسيعرفها          
 1".مهمته وال تغين عن العلم ذاته أداءثرا فهي تعني على أ وأبقى فعالية أكثر ةبطريق

واملواقف اليت    واألجهزةهي خمتلف املواد    التعليمية  الوسيلةن  أمن خالل ما سبق يتضح لنا          
 .وحتسني التعليم املنشودةهداف ىل املتعلمني لتحقيق األإوتنقلها  التعليمية الرسالةحتمل 

 التكنولوجياتعريف  - 2- 1- 2

"لغة  - )   ةاشتقت كلم:  تقنيات Technologyتكنولوجيا  عربت  واليت   الكلمةمن    ،( 
مهار Techne)اليواننية  وتعين  وتعين علما  Logy)  والكلمة   ةو صنع أ   ةو حرفأ  ة (  فنا  أ(  و  أ و 
 .و فن املهارات أويعين ذلك علم املهارات  ،2" دراسة

ويعرفها  ،  3" ة.يل غراض عمأجل  أمن    لمعرفةالتطبيق النظامي ل"    أبهنا  جلربتعرفها    : اصطالحا  -
هي التقنيات الفنية العلمية والعملية اليت يعتمد عليها املدرس للقيام بواجبه  "بقوله    فالته  ىمصطف

 4."حنو أفضل ىاملهين عل 

  ةوتطبيقاهتا وتطويعها خلدم  العلمية  للمعرفةمثل  ن التكنولوجيا هي االستخدام األإومن هذا ف        
 . غراض علميةأىل إجل الوصول أحلل املشكالت من  ةوهي طريق ، االنسان ورفاهيته

 معاين: ثالثةللتكنولوجيا "ن أكما          

  ة منظم  ةي معرفأو  أ  العلمية  للمعرفةتطبيق النظامي  الوتعين    (:processesالتكنولوجيا كعمليات)  -
 ة.غراض عمليأمهمات و  ألجل

 
 .46صبسكرة، اجلزائر،  ،م2016سبتمرب   26ليلى سهل: دور الوسائل يف العملية التعليمية، جملة األثر، العدد  -1
 . 20ص ،م2000، 1حممد حممود احليلة: تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية، دار املسرية، عمان، األردن، ط -2
 .  15ص م،2005، 1ية لتكنولوجيا التعليم، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،ط خالد عبد احلليم أبو مجال: األسس العلمية والعمل -3
 . 9م، ص 2015، 1فاطمة أمحد اخلزاعلة: االتصال وتكنولوجيا التعليم، دار اجملد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  -4
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األ  (:productsالتكنولوجيا كنواتج)  - تطبيق    الناجتة واملواد    واألجهزةدوات  وتعين    املعرفة عن 
 .العلمية

ىل العمليات ونواجتها إ ونواتج معا: وتستعمل هبذا املعىن عندما يشري النص    ةالتكنولوجيا كعملي  -
 1."معا مثل تقنيات احلاسوب 

  ، واملعرفة واملعلومات واملهارات    لألفكار  ةمعانيها هي برجمن التكنولوجيا يف جل  أنستنتج من هذا    
واحد لتحقيق   إطارساليب العمل داخل  أفكار و واأل  ةلتضم االنسان واآل  متكاملة  ةهي منظوم  إذا

 .مثل تكنولوجيا احلاسوب وتكنولوجيا االنرتنت ،هدف معني

 التكنولوجيةالوسائل   - 1-3- 2

منها يف انتاج   االستفادةالوسائل اليت ميكن    كافة"ىل  إن وسائل وتكنولوجيا التعليم تشري  إ        
  التوضيحية والرسوم    كالسبورة  بسيطةم  أقالم  الكمبيوتر واألك،  تكنولوجية سواء أكانت    الرتبوية   العملية

 2" .اثربيئية حقيقية كاملعارض واآل أم

...    السبورةقالم ،كالكمبيوتر ،األ  التعليمية   العمليةهي مجيع الوسائل اليت يستفاد منها يف          
 . التعليمية العملية ةي ما يتم تسخريه خلدمأ ة،و معقدأ بسيطةكانت أسواء 

 3".يف جمال التعليم احلديثةمن املخرتعات والصناعات  الستفادةا ي: "هالتعليموتكنولوجيا         

لتصميم  "أب   اليونسكوويعرفها     نظامي  منحىن  وتقوميها    التعليمية  العمليةهنا    ا تبع  كلهاوتنفيذها 
  البشرية املوارد    ةمستخدم  ،حباث يف جمال التعليم واالتصال البشريمن نتائج األ  ةانبع  حمدودة  ألهداف

 4" .الفعاليةجل اكساب التعليم مزيدا من أمن  البشريةوغري 

 
 . 25م، ص 2014، 9حممد حممود احليلة: التعليم بني النظرية والتطبيق، دار املسرية، عمان، األردن، ط  -1
 . 10م، ص 1987، 01التعليم، دار الرتبية احلديثة، عمان، األردن، ط حممد زيدان محدان: وسائل وتكنولوجيا  -2

 . 36ص  م،2005، 1دار الشروق، عمان، األردن، ط  بشري عبد الرحيم الكلوب: تكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم، -3
 .  21م، ص 1201، 1مصطفى منر دعمس: تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم، دار غيداء، عمان، األردن، ط  -4
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الوسائل  أ  السابقة  ريفتعا النستخلص من           ما هو   االستفادةتعين    التكنولوجيةن  من كل 
التعليم هي عمليأكما    ،جديد تكنولوجيا  العلوم    متكاملة  ةن  تطبيق  التعلم    واملعرفةتقوم على  يف 

خذ أبسلوب املنظومات واستخداماهتا لتحقيق مع األ  ة،وغري بشري  ةاالنساين ابستخدام مصادر بشري
 . عاليةبكفاءات  ةهداف حمددأ

  احلديثة   واألجهزة  اآلالتالتعليم ال تعين جمرد استخدام    اتكنولوجين  "أ  حامد منصوريرى          
(  Educational system)ةتعليمي  ةفكري لوضع منظوميف الت  ةول طريقولكنها تعين يف املقام األ

اسلوب وطريق  أبسلوب   أتخذهنا  أي  أ اتباع  يعين  الذي  العمل تسري يف خطوات   ةاملنظومات  يف 
اإل   ة،منظم نظريويستخدم كل  وفق  التكنولوجيا  تقدمها  اليت  لتحقيق    ةمكاانت  هداف أالتعليم 

       1." املنظومة

واملعدات    اآلالت ن تكنولوجيا التعليم تنظيم متكامل يضم أيالحظ من خالل هذا التعريف          
 . مرغوب فيه  أبسلوب والعنصر الفكري 

 :التكنولوجيةخصائص الوسائل -2-2

  شى ىل توفر العديد من بيئات التعلم اليت تتماإ  التكنولوجيةتنوع احلاصل يف الوسائل  ال  ىدأ        
  احلديثة   التعليميةن استعمال خمتلف الوسائل  أ  العلمية البحوث  أثبتت  فقد    ،املتعلمنيصناف  أوخمتلف  

هم اخلصائص اليت تتميز هبا الوسائل  أومن    ،من الوقت واجلهد  ةكبري ة  يوفر نسب  ةالتكنولوجي   ة خاص
 : التكنولوجية

 datractivelyتعمل تكنولوجيا التعليم على توفري عملية التفاعل النشط املتبادل  "  :التفاعلية  -  أ
التعليمي املعروض )الربانمج (، ويف ظل هذه العملية يستطيع املعلم أن يتحاور    بني املتعلم واحملتوى 

 
 م،  1989، 2أمحد حامد منصور: تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري اإلبداعي، دار الوفاء للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -1

  .30ص 
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وقف مع اجلهاز التكنولوجي والتنقل بني األجزاء املختلفة، كما أنه خيتار العديد من البدائل يف م
 1".التعلم

  ة من خالل جتسيد املعلم هلذه الوسائل بطريق ة تعليمي ال ةعمليال أطراف عىن هبا التفاعل بني وي          
 . جتعل املتعلم يف اتصال دائم معه من خالل عرضه للمحتوى مما جيذب انتباهه

ما    الفرديةمن اخلصائص اليت تطرحها تكنولوجيا التعليم هي التغلب على الفروق  "  الفردية:  -ب  
تقان وفقا  ىل نفس املستوى من اإلإ  يف املواقف التعليمية الفردية  والوصول هبم مجيعا  ،بني املتعلمني

 2." لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى ذكائه وقدرته على التفكري والتذكر واسرتجاع املعلومات 

ت    اخلاصيةوتتميز هذه           اليت  املشكالت  املتعلمني وذلك عرب  ابلتقليل من  الفروق بني  ظهر 
ما  كعها  ييف توفري العديد من اخلربات اليت تتناسب مع املستوايت مج  التكنولوجية  الوسائل  ةمسامه

  .متكنه من التعلم بشكل منفرد

  . جيد فيها كل شخص ما يناسبه  متعددة  علمبيئة ت    املتعددة تكنولوجيا التعليم    رتوف"  التنوع:  - ج  
وتتمثل    .مام الطالبأ  التعليميةالبدائل واخليارات    من  ة جمموعويتحقق ذلك اجرائيا عن طريق توفري  

كما تتمثل يف    . واالختبارات ومواعيد التقدم هلا  التعليمية واملواد    التعليمية  األنشطةهذه اخليارات يف  
   3".ساليب التعلمأتعدد و تعدد مستوايت احملتوى 

واملواقف           اخلربات  من  العديد  للطالب  تتيح  التعليم  يف  املتنوعةتكنولوجيا  تساعده    ،كما 
التقنيات على   هوتعمل هذ  ن يوفرها له داخل الصف، أال يستطيع املعلم    ةاحلصول على خربات معين

 . بشكل بسيطله توفريها 

 
التعلم اإللكرتوين ابجلامعة اجلزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق، دراسة ميدانية جبامعة سكيكدة، رسالة ماجستري يف علم حليمة الزاحي:  -1

معة منتوري املكتبات، ختصص املعلومات اإللكرتونية واالفرتاضية واسرتاتيجية البحث عن املعلومات، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية. جا
 . 38م، ص 2012-2011نطينة، قس

 .39حليمة الزاحي: التعلم اإللكرتوين ابجلامعة اجلزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق، دراسة ميدانية جبامعة سكيكدة، ص  -2

 . 39ص  ،املرجع نفسه -3
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مؤثرات   و موسيقى أوأ  ةمنطوق  لغةكانت  أسواء    السمعيةويعين استخدام املدخالت  "  التكامل:  -  د
م  أكانت    ةيف النصوص والرسوم والصور اثبت  املتمثلة   البصرية يف نسيج واحد مع املدخالت    ة صوتي

ما يقدمه كل وسيط    و تداخل بنيأحبمل معريف كبري    العاملة  الذاكرةرهاق  إعدم    مراعاة مع    ،متحركة
  مما  ،ويعين ذلك عرض الصور والرسومات والصوت والتنسيق بينها 1."نتباه املتعلمنياوذلك جلذب  

 . جيذب انتباه املتعلم وحيقق اهلدف متكامال ايشكل مزجي

االتصال مبراكز املعلومات والشبكات    هاعن طريقأبنه يسهل    املتعددةتتميز الوسائط  "  :الكونية  -ه
واليت ميكن من خالهلا احلصول على البياانت واملعلومات ومن هذه ،  حناء العاملأيف مجيع    املنتشرة

يف   ختلفةاملعلومات  املفرص االتصال مبراكز املعلومات اليت توفر    اليت تتيح االنرتنت    ة الشبكات شبك
النفتاح على مصادر املعلومات يف شىت  ل  ةتعليم تتيح فرص ال ن تكنولوجيا  أ ي  أ  ، 2."مجيع اجملاالت 

يف خمتلف    هاالنرتنت احلصول على كل ما حيتاج  ةحبيث يستطيع املستخدم املتصل بشبك  ،احناء العامل
 جماالت العلوم. 

 :التكنولوجيةهم الوسائل أ-3- 2

كرب يف  ثر األكان هلا األ  متنوعةلقد شهد القرن العشرون والواحد والعشرون ابتكارات واخرتاعات    
البشري   اجملتمع  ،  تطور  اجملاالت  خمتلف  يف  االخرتاعات كوسيل وتقدمه  هذه  بني    ة تعليمي  ةومن 

 وغريها من الوسائل.،  علومايتمواالنرتنت حبر  .احلاسوب 

   احلاسوب -2-3-1

مع بعضها واليت تؤدي كل   املتصلةمن املعدات    ة من جمموع  إلكرتوين يتكونجهاز  "   تعريفه:  - أ  
وتعمل فيما بينها من خالل توجيهات الربانمج الستقبال البياانت مث معاجلتها    ة،معين  وظيفةمنها  

 
  .56م، ص 2018، )د ب(،Amazonحسني عبد الفتاح: مقدمة يف تكنولوجيا التعليم، أمازون  -1
 . 60حسني عبد الفتاح: مقدمة يف تكنولوجيا التعليم، ص -2
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  ة "عبار ؛  ابنهوقيل  1كما يقوم احلاسوب بتخزين البياانت"ة،  متناهي  ةودق  فائقة  ةواعطاء النتائج بسرع
تسمح ابستقبال البياانت واختزاهنا ومعاملتها حبيث ميكن اجراء العمليات    ةمصمم  ة الكرتوني  ةلآعن  

   2" ة.ليآ ةهذه العمليات بطريق على نتائجواحلصول  ةبسرع واملعقدة البسيطة

ونية  إن احلاسوب عبارة عن وحدات إلكرت   نالحظ من خالل التعريفني اهنما متشاهبان إذ         
 مرتبطة مع بعضها بعض، وهلا قابلية استقبال البياانت واختزاهلا ومعاجلتها، كما يقوم إبجراء احلساابت 

 وامر اليت تعطى له من قبل الربجميات واملعدات.والعمليات وتنفيذ التطبيقات من خالل األ

 احلاسوب ف التعليم   مميزات –ب 

 املرونة يف املكان والزمان. -

 التقومي الذايت.ميكن من  -

 3زايدة الثقة ابلنفس.  -

 تثبيت وتقريب املفاهيم العلمية للمتعلم. -

 4إعداد الربامج اليت تتفق وحاجة املتعلمني بسهولة ويسر. -

 يزيد من فاعلية الطلبة. -

 5يستثمر حواس الطلبة ابأللوان واحلركات.  -

 
 . 7م، ص 2012، 1اخلشمان: مهارات احلاسوب وتطبيقاهتا، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط إبراهيم  -1
   .237م، ص 7198، 8تصال والتكنولوجيا يف التعليم، دار القلم، الكويت، ط ي: وسائل االجبحسني محدي الطو  -2
األمهية وأساسيات االستخدام كأحد الوسائط التعليمية، جملة العلوم -ينظر: ابهي سالمي، التيجاين بن الطاهر: احلاسوب والتعليم اجلامعي -3

 .  4اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص: احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل، ص 
يف التعليم، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد -احلاسوب  –ل التعليمية احلديثة آمال سنقوفة، مصطفى عويف: استخدام الوسائ -4

 . 18، الوادي، اجلزائر، ص م 2019 جوان 30
لنشر،  شوقي حساين حممود: تقنيات وتكنولوجيا التعليم )معايري توظيف املستحداثت التكنولوجية وتطوير املناهج(، اجملموعة العربية للتدريب وا -5

 .47م، ص 2014، 2القاهرة، مصر، ط 
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 .التعليميةهداف مهارات الطالب لتحقيق األ ة تنمي -

 1. احملاكاة من خالل برامج  الصعبةمن التجارب العديد تنفيذ  -

 .بني الطالب من التعلم والسأمامللل  ةتقليل نسب -

 .بني الطالب  يتوفري فرص التعلم الفرد  -

 . بني الطالب  الفرديةالفروق  مراعاةيساعد على  -

 .كتساب املهارات ال ىل املنزل إيساعد على نقل عمليات التعليم والتعلم  -

 .يوفر قدر كبري من املعلومات ويقوم بعدد كبري من العمليات  -

 2.قوالتشوي األاثرةيوفر عنصر  -

انتشارا حول العامل وذلك لتطوره وقدرته على القيام ابملهام    التكنولوجيةالوسائل    أكثرب من  و احلاس  
فهو يتميز    األفضل،مميزات تدفع التعليم حنو  ميلكه من  غراض ملا  األ  املتعددة  األجهزة عترب من  يذ  إ

والتشويق   اثرة اإلكما يقلل من امللل وخيلق جو  ،   التعليمية   املادة يف تقدمي    والسيطرة  والدقة  ابلسرعة
مع اقتصاد    املتنوعةضا يف التعليم والتعلم يف املنزل وكسب املهارات  أيويساعد    ، لدراسةا  ةداخل حجر 

 .يف اجلهد والوقت

 استخدام احلاسوب ف التعليم  معوقات –ج 

 نقص األجهزة وقلة صيانتها.  -

 نقص الربامج التعليمية املالئمة.  -

 ندرة وجود برامج ذات نوعية جيدة.  -

 
   .2016م، ص 2011، 1دعمس: تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم، دار غيداء، عمان، األردن، ط   مصطفى منر -1

 .111م، ص 2008، 1حيي حممد نبهان: استخدام احلاسوب يف التعليم، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  -2
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 املصممة ال ميكن استخدامها مع أجهزة حاسوبية من أنواع أخرى. بعض الربامج  -

 نقص تدريب املعلمني تربواي ومهنيا للتعامل مع احلاسوب وبراجمه. -

  1إن جهاز احلاسوب يفتقد التمثيل الضمين للمعرفة.  -

ذو حدين له جانب اجيايب   انه يبقى سالحأال  إللحاسوب    العديدةعلى الرغم من املزااي          
  األجهزة وتتمثل يف نقص    ، فهو ال خيلو من بعض العيوب والصعوابت اليت تواجه تطبيقه  ،خر سليبآو 

 .وعدم جودهتا مع نقص التفاعل بني الطالب  ، التعليميةصيانتها ونقص الربامج  ةوقل 

 نرتنت: األ-3-2- 2

مع   واملتصلةحول العامل    املنتشرةماليني من نظم احلاسوب وشبكاته    ةهي ببساط تعريفها: "  -أ  
لربوتوكول   وفقا  هاتفي  بواسطة  TCP/IPبعضها  شبك  ةخطوط  لتبادل    ةعمالق  ةلتشكل 

 .2املعلومات" 

الشبكات يف حني يعرفها بعضهم   ة جزء من ثوره االتصاالت ويعرفها البعض بشبك"وهي          
 3"السريعة طرق املواصالت   ةهنا شبكأب

 نرتنت العديد من اخلدمات منها:ألتقدم ا        

 ر.واملعلومات واالفكا اآلراءتبادل  -

 . لكرتوينالرتاسل عرب الربيد اإل -

 . خباراأل ةجمموع -

 
عبد الرحيم مصطفى دار صاحل: أثر استخدام برامج الدروس التعليمية احملوسبة يف تعلم اللغة العربية على حتصيل طلبة الصف األول نداء  - 1

طني، األساسي يف مدارس حمافظة انبلس، رسالة ماجستري يف املناهج وطرق التدريس، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلس
 .41-40ص م، 2010

 .157م، ص 2002، 1إبراهيم عبد الوكيل الفار: استخدام احلاسوب يف التعليم، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -2
  .17م، ص2011، 1علي جبار صاحل احلسناوي: جرائم احلاسوب واالنرتنت، دار اليازوري العلمية، عمان، األردن، ط -3
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  .نقل امللفات  -

 .اإلخبارية خبار وتصفح اجملالت والصحف األ ةقراء -

 . البحث عن املعلومات  -

 Telnet.االتصال عن بعد -

 .تلفونالباشر عرب املاالتصال  -

  Chatting.   دردشة املخاطبة -

   1.العنكبوتية  الشبكةخدمة  -

 املرتابطة ب  يمن احلواس  الف لآل  ةعاملي  ةنرتنت هي شبكن األأنستنتج من خالل ما سبق          
حيث نستطيع التفاعل خرى  متتلك فعاليات تقدمها للوسائل األإذ  املعلومات    رواليت متر   ،مع بعضها

  ل هنا تسهأكما    شاء،ن  لغةي  أب  اءش نمع من  واألفكار    اآلراءوالتحاور وتبادل    ،مع املواقع اليت ندخلها
 . وماليني الكتب اليت تساهم يف نشر التعليم  ت واجملالالف الصحف  آلفات مع احتوائها على  املنقل  

 إجيابيات األنرتنت ف التعليم -ب

 .كان يف الوقت وامل املرونة -

  . نرتنتعرب األ املوجودةتطوير حمتوى املناهج  ةسهول -

   2.احمللي اإلطارواخلروج من  العاملية ةاعطاء التعليم صبغ -

 الوصول اىل مصادر املعلومات واحلصول على أحدث البحوث واالحصائيات والصور واألصوات.   -

 
 م2010،  1استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طقاسم النعواشي:  -1
 . 196-195ص  
،  1غسان يوسف قطيط، مسري عبد السامل اخلربسات : احلاسوب وطرق التدريس والتقومي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -2

 .14م، ص 2009
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 تساعد على تطوير البحث العلمي. -

 التدريس التقليدية وطرقها. تغيري نظم  -

اجملاالت    - يف  ابآلخرين  واالتصال  املعلومات  عن  للبحث  الالزمة  التكنولوجية  املهارات  حتسني 
 1املختلفة.

 .صول على املعلومات احل ةسرع -

 .يصبح املعلم املوجه واملرشد وليس امللقي وامللقن -

 ة. الطالب على تكوين عالقات عاملي ةمساعد -

 2. ات الطالب على استخدام احلاسوب طوير مهار ت -

دى  أيف التعليم    ن استخدامهاأذ  إ  لألنرتنتجيايب البارز  من خالل ما سبق يتبني لنا الدور اإل        
فشبكة    ،ثر على كل من املعلم واملتعلم على حد سواءأو   ،التعليمية  العملية  ومذهل يفىل تطور سريع  إ

قد  و   ،ي وقت ومكانأاحلصول عليها يف    ةوسهول   واملعرفةللمعلومات    اإثرائي  انرتنت تعد مصدر األ
  ، التعليميةكثري من الربامج  التوفر    ،العاملية عطاء التعليم صبغة  إغريت يف نظم طرائق التدريس مع  

 تنمية مهارات الطالب وتكوين عالقاهتم.   وعملت على  ،املعلم ليصبح املرشد  وظيفةسامهت يف تغيري  

 هتا: مشكال  -ج 

سباب لعدم استخدام  هم األأنرتنت من  األ  ةلتوفري خدم   املادية   التكلفةتعد  "  العامل االقتصادي  -
و  أنرتنت  األ  ةخلدم  التأسيس  ،أو مرحلةنرتنت يف بعض الدول سواء على مستوى متويل املشروع  األ

 .على دفع رسوم االشرتاك القدرةعلى املستوى الفردي من حيث 

 
  عني تيموشنتم،2010ين سعاد: تفعيل جودة العملية التعليمية ابستخدام تكنولوجيا التعليم، جملة اإلشعاع، العدد السادس، جوان سليما -1

 . 08،صاجلزائر
 .4م، ص 2010عصام سرحان ذايب: األنرتنت فوائده واستخدامه، العراق، )د ط(،  - 2
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 احلديثةالتعامل مع هذه التقنيات  كيفيةلتعلم   احلاجة - واملتمثل يف: التحدي التقين -

 1" .التطور السريع لتقنيات احلاسوب  ةاكبو م صعوبة  - 

قد ال يستطيع الطالب ،  املعلومات   ة عدم وجود رابط بني املناهج وتقني"   التعليمية طبيعة النظم    -
 .حباطا إيف التعليم التقليدي مما يسبب له  كما  الشبكةالتعبري عن نفسه ابستخدام 

 . نرتنتاأل ةعلى شبك املختلفةواقع عدم االستقرار والثبات بني امل -

بصواهبا  نرتنت يعتقدون  بعض الباحثني عندما حيصلون على املعلومات من األ  ؛والصراحة  الدقة  -
 2قل مشبوهة" و على األأن هناك مواقع غري معروفه أذلك  ،يف البحث العلمي أصحتها وهذا خطو 

املعلومات  إ  ؛ اللغة  حاجز  - األ   املتوفرةن معظم  ىل  إ  ابإلضافة   اإلجنليزية  ابللغة  ة نرتنت مكتوبعرب 
 . %1 ة كتوب هبا نسباملفال يتجاوز  العربية اللغةما أ األخرى،اللغات 

و أنرتنت فقد جند املوقع األ ةعلى شبك املختلفةاليت تصل بني املواقع  املواقع والروابطعدم ثبات  -
 3." اليوم وال جندها غدا املعلومة

فهناك العديد من السلبيات منها   ،مظلمان هلا جانبا  أال  إنرتنت اليوم من مزااي  ما تقدمه األ  رغم  
مع هذه    القدرةوعدم    التكلفةوارتفاع    املادية املعوقات   التعامل  تدريبات    التقنية على  لعدم وجود 

مالئم   ،عليها األاأل  طبيعةمع    املدرسية ناهج  امل   ةوعدم  من  يف كثري  جييد  فال  هؤالء نرتنت  حيان 
مع التعامل  اعتم مع  و   هاالطالب  بسبب  لغات  براجمها  على  على أادها  الطالب  وحصول  خرى 
لعاب والتصفح بدال من احلصول الوقت يف األ  مبصلحتهم ويضيعونمما يضر    ة،معلومات غري دقيق

 .على املعلومات 

 
م،  2015، 2فوزي فايز اشتيوه ، رحبي مصطفى عليان: تكنولوجيا التعليم )النظرية واملمارسة(، دار البيضاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن ط -1

 .327ص
 .  270-269م، ص 2004، 2كمال عبد احلميد زيتون: تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات ، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط  -2
 . 328يز اشتيوه ، رحبي مصطفى عليان: تكنولوجيا التعليم )النظرية واملمارسة( ، ص فوزي فا -3
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 Data Show Projector  البياانتجهاز عرض  -2-3-3

يف التعليم حيث ساهم بشكل   املستعملة  احلديثةمن التقنيات  جهاز عرض البياانت  يعترب          
على جهاز الكمبيوتر حىت تكون    املوجودةيف عرض املعلومات    وذلك الستخدامهفعال يف تطويره  

 . الدراسة ةاملتعلمني يف غرف لكافة ةمتاح

   تعريفه -أ 

به           تعليميإجهاز  "املقصود  مواد  عرض  يف  يستخدم  ضوئي  جهاز    خمتلفة  ة لكرتوين  من 
  ة جهز أو من  أو من كامريات الفيديو  أ  الرسيفرمن    و أالتلفزيون    ةجهز أالفيديو و   ة جهز أو  أالكمبيوتر  

 1." الواثئقيةالكامريا 

من نصوص    ةرئياملجهاز يتصل ابحلاسوب ليعرض خمرجات احلاسوب  "خر هو  آ وبتعريف          
ويستخدم جهاز عرض البياانت    ، تكبريها  ةمكانيإو احلائط مع  أالعرض    ةوصور وفيديو على شاش 

data projector  2"  .عادة يف قاعات التدريس والتدريب وغرف االجتماعات 

ويقصد به "جهاز اخراج إلكرتوين يعمل على عرض حمتوايت احلاسوب املختلفة من صور         
 3ونصوص وأفالم وعروض تقدميية وغريها، ونقلة من شاشة احلاسوب إىل شاشة أكرب."

 

 

 
ية أمحد بن سليمان الوهيب: مستوى مهارات استخدام تقنيات التعليم لدى معلمي الصفوف األولية يف مدينة الرايض، جملة جامعة الفيوم الرتبو  -1

 . 141والنفسية، العدد السادس، اجلزء الثالث، ص 
 .  54م، ص 2014، 1عقيل حممد عقيل: أساسيات املعلومات، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط  -2
م،  2017نور الدين مصطفى: الوسائل التعليمية احلديثة وأمهيتها يف تدريس اللغة العربية يف الطور الثانوي، جسور املعرفة، العدد العاشر جوان  - 3

 . 556ص وهران ، اجلزائر، 
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عرض    جهاز  نألب واحد والذي يعين  اهنما يصبان يف قأيتضح لنا من التعريفني السابقني          
  ة ىل شاشإجهاز الفيديو  أو    الكمبيوترويقوم بعكس وتكبري خمرجات    ، حلاسوب يتصل اب  البياانت 
 .حيان يف قاعات التدريسويستعمل يف غالب األ ،العرض

 زاته ــ ميـم - ب

إمكانية عرض البياانت على شاشة عرض كبرية يساعد يف معرفة تفاصيل البياانت املعروضة   -
 وخاصة مع األعداد الكبرية.

 جمموعة من مداخل الوسائط املتعددة مثلك إشارة الفيديو املختلفة وغريهايتالءم مع  -
بسبب  - العرض  مكان  إعتام  إىل  احلاجة  دون  اجلودة  فائقة  ألوان  ذات  يعطي صورا كبرية 

 املعايري البصرية اليت يتمتع هبا اجلهاز. 
ت والندوات يساعد يف التغلب على مشكلة زايدة األعداد يف احملاضرات ابجلامعات واملؤمترا -

 العلمية.
 1يساعد املعلم على عرض مادته بشكل متسلسل وجذاب. -

من خالل عرض الصور والفيديوهات   العملية التعليميةنه يسهل  أ هم مميزات هذا اجلهاز  أمن          
كما حيافظ على االتصال بني املعلم ،  املبهمةووضوحا للجوانب    ةسهول  أكثراليت جتعل املعلومات  

 واملتعلم مما يسمح مبزيد من التفاعل بينهما. 

   هسلبيات -ج 

 مهارات استخدامها حتتاج إىل تدريب. - 

 ارتفاع كلفتها االقتصادية نسبيا إذا ما قورنت مع أجهزة وتطبيقات أخرى.  - 

 ندرة الربامج املنتجة واملوجهة حتديدا لبعض املواد الدراسية.  - 

 
 .195ص ، م2016عصام حممد عبد القادر سيد: سيناريو التنفيذ )احلقيبة التدريبية اخلامسة(، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ط   -1
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 1حتتاج تنظيم خاص يف اجلدول الدراسي وتواجه مقاومة بعض املتعلمني. - 

أن  اليت البد    األخريةوكذلك هذه    ،ال ختلو من السلبيات   تكنولوجية   ةي وسيل أن  إومنه ف        
 للجميع.  الثمن مما يصعب توفرها ظةون ابههنا قد تكأ ةضافإ ،استخدامها كيفيةنعلم  

 ف التعليم  التكنولوجيةالوسائل  ةمهيأ - 2-4

 يف:  التكنولوجيةالوسائل  ةمهيأتتجلى   

 تشجيع العمل منفردا أو مستقال والعمل بروح الفريق. -

 الرتكيز أكثر على املتعلم يف غرفة الصف. -

 أساليب التعلم واالحتياجات التعليمية اخلاصة. األخذ بعني االعتبار االختالف يف  -

 إنشاء بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية بني اآللة واالنسان.  -

 تثبيت املعلومات يف ذهن املتعلم. - 

 2تبين اجلو التنافسي والرتبوي يف الفصل الدراسي. - 

مستواه  إ         حتسني  على  املعلم  تساعد  التكنولوجيا  وسائل  استخدام    ة كبري   ةبصور   ئياداأل ن 
  ، ىل توفري الوقت وتبسيط املعلومات وتوضيحهاإ  ابإلضافة  املعلومةوتساعد على تسهيل فرص ايصال  

 .بوح ةوالوظائف بكل رغب  املهارات مما جيعل الطلبة يؤدون 

شكال بدور  واأل  التوضيحيةحيث تقوم الرسوم    ؛دراك احلسياإل"  يضا يفأ   األمهيةكما تكمن           
 . للطفل املكتوبة اللغةمهم يف توضيح 

 
  .124حسني عبد الفتاح: مقدمة يف تكنولوجيا التعليم، ص -1
تكنولوجية احلديثة يف تعليم اللغة العربية، جملة القارئ للدراسات األدبية والنقدية واللغوية نور الدين مهري، صباح قصري: استثمار الوسائل ال - 2

 . 07-06، صم، الوادي ، اجلزائر2020، جوان 4الرقم التسلسلي 
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 األشياء. تعليم التلميذ على فهم  التكنولوجية وسائل الحيث تساعد : الفهم -

 . واجههايمن خالل تدريب التلميذ على التفكري املنظم وحل املشكالت اليت  التفكري: -

 1."لنطق الصحيحكا  ةيف تعليم مهارات معين ةمهيأ التكنولوجيةاملهارات: للوسائل  -

رقي و من عالمات تقدم    ةواحد  تصبحأيف التعليم فقد    ةابلغ  ةمهيأ  التكنولوجيةلوسائل  ل        
خالل    ، التعليمية  املؤسسة من  الطالباإل  زايدة وذلك  عند  احلسي  املخططات أحيث    ،دراك  ن 

هنا  أ ىل  إ  ابإلضافة  .من الكالم املكتوب   أفضل  وذاكرته تعلق يف رأس الطالب    والتوضيحية   املفاهيمية 
 خمتلفةكما تعمل على تعليم مهارات    ،تساعد الطالب على حل املشكالت وذلك من خالل التفكري

 كالنطق والرسم.... 

ساليب التعزيز اليت تؤدي  أ  ع تنوي  التعليمية ميكن عن طريق الوسائل  "نه  إىل ذلك فإ  وابإلضافة         
  التكنولوجية مثال لذلك من الوسائل    ح وضأالتعلم ولعل    وأتكيد  ،الصحيحةىل تثبيت االستجاابت  إ

هو استخدام الربامج احملوسبة حيث يعرف الطالب مباشرة اخلطأ أو الصواب يف إجابته فور   احلديثة
لتحقيق    ةوسائل كثري ابدائها، فيتم تعزيز اإلجابة الصحيحة ويستمر يف تعلمه، وميكن أن نستخدم   

الغرض الطالب  أك  ،هذا  يشاهد  تصادفهأ  األدلةعن    لإلجابةفالم  األ  أحدن  اليت  املشكالت   ،و 
  كيفية ليتعرف فورا على   ،هئداىل املسجل الصويت آلإوكذلك احلال يف معلم اللغات فيستمع الطالب 

 2" للغةفيثبت النطق الصحيح مثال،  األجنبيةللغات  هنطق

واليت هلا دور    ، التعليميةساليب التعزيز  أتساعد على تنويع    كنولوجيةالتن الوسائل  إومن هنا ف        
من   االستفادةوذلك عن طريق    ، التعلم وتثبيت االستجاابت بشكل صحيح  ة عملي  أتكيدكبري يف  

 
 األكادميي الدويل التاسع ينظر: جنان صادق عبد الرزاق: مستحداثت تكنولوجيا التعليم وتوظيفها يف العملية التعليمية، املؤمتر العلمي  -1
 . 36، ص م، شبكة املؤمترات العربية2018-متوز -يوليو 18 
 . 137ص م،200، 1حممد حممود احليلة: تكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، ط -2
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معرف  احملوسبةالربامج   تعينه على  الصحيح   القدرةمع    ،اخلطأالصواب من    ةاليت  النطق  تعلم  على 
 .التكنولوجية اليت تتيحها الوسائل  املختلفةالربامج  اسطةبو وهذا  ،ملختلف اللغات 

على    القدرة  ةتنمي   ، السلميةيف بناء املفاهيم  "تساعد  يف أهنا    ت عبد املعطي الفرجيا وقد خلصها          
التعلم لدى    أثرتعاون على بقاء  و   ،بني التالميذ  الفردية الفروق    ةساليب التقومي ملواجهأالتذوق وتنويع  

ميول التالميذ للتعلم   ة تنمي  ، اللغوية  الثروة ومنو    تنويع اخلربات ىل  إ  ابإلضافة  ة التالميذ لفرتات طويل 
 1." حنوه اإلجيابية اجتاهاهتم  ةوتقوي

 دى خمتلف القدرات ل  ةيف تنمي   التكنولوجيةالوسائل    ةمهيأهذا القول تكمن يف مدى  ة  خالص        
طول وهذا ما أ  ةاملعلومات واملهارات لفرت   يقوث تمما يضمن    ،الفردية  قالتالميذ مع مواجهتها للفرو 

. ثرائه اللغوي وزايدةغراضه أتحقيق ل ها،جيعل الطالب يتفاعل مع

 
 م 2014، 1عليم، دار الكنوز، دار املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طغالب عبد املعطي الفرجيات: مدخل اىل تكنولوجيا الت  -1
  .51ص  
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القرآن الكرمي، ويف    لغةن حب اللغة والتعلق هبا يستحق كل الدعم والتشجيع كيف ال وهي  إ        
معلومات كافية  على  ابحلصول  لنا  تسمح  ميدانية  بدراسة  القيام  الضروري  من  الصدد كان  هذا 

سائل على تالميذ العربية ابلوسائل التكنولوجية ومدى أتثري هذه الو   اللغةللوقوف على واقع تعليم  
 . الطور الثانوي

  جماالت الدراسة -1

اثنوية السعيد  - ارأتينا أن يكون اجراء الدراسة يف ثالث اثنوايت يف والية بسكرة  اجملال املكاين: -
نظرا ملا متلكه هذه الثانوايت من امكانيات   اثنوية السعيد بن شايب،  -  اثنوية قروف حممد   -عبيد  

  .بشرية جتعل منها مكاان خصبا للبحث امليداينمادية وكوادر 

  م 2020مارس    01يف الفرتة الزمنية املخصصة هلذه الدراسة واليت امتدت من    لالزماين: يتمثاجملال  -
 م. 2020مارس  12إىل 

 عينة البحث مث مجعه بعد ذلك . علىخالل هذه الفرتة مت توزيع االستبيان         

 أداة البحث -2

عملية ف    نظرا لطبيعة املوضوع وواقع الدراسة يف هذا اجملال ومن أجل حتقيق الصدق والثبات         
 . البحث اعتمدان يف دراسة املوضوع على أداة البحث امليداين واملتمثلة فيما يعرف ابالستبيان

واسع ليشمل    إطاريعد االستبيان وسيلة من وسائل مجع املعلومات وقد تستخدم على  "  االستبيان:-
ضيق على نطاق املدرسة وبطبيعة احلال هو خيتلف يف طول ودرجة تعقيده، إن اجلهد    إطاراألمة ويف  

ومن األمهية    ،االكرب يف االستبيان ينصب على بناء فقرات جيدة واحلصول على استجاابت كاملة
 1." أسئلة الدراسة وفرضياهتا واضحة ومعرفة كي يكون ابإلمكان بناء الفقرات بشكل جيدأن تكون  

 

 
 .91م، ص 2007، 1منذر الضامن: أساسيات البحث العلمي، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  - 1
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 البحثعينة  -3

دراسته عليه وفق   إلجراءجزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة وخيتارها الباحث  " هي          
 1." قواعد خاصة لكي متثل اجملتمع متثيال صحيحا

من           عدد  على  االستبيان  توزيع  مت  هذا  على  ابلطور    ةأستاذواستنادا  وآداهبا  العربية  اللغة 
أستاذا وذلك من أجل الوصول إىل   25يف عدد من اثنوايت بسكرة فقد بلغ عدد هؤالء    .الثانوي
 . كثر دقةأنتائج 

 ستبيان الأسئلة ا-4

 سئلة واشتغلت على منطني: االستبيان جمموعة من األ ةتضمنت أسئل         

مفتوحة :ويكون الطرف اجمليب فيها حرا يف التعبري عن آرائه دون قيد أو شرط إذ يسمح    ةسئل أ  -
 ء خمتلفة ومتباينة. اجيعلنا نقف عند آر  ةجابة عما يراه مناسبا وهو يف احلقيقلنفسه ابإل

اختيار    مغلقة:  ةأسئل   - الفرد جمربا على  املعطاة ال غري  جابة واحدة إويكون  اخليارات  مثل    ،من 
»ال«أب»نعم«    ةاإلجاب األ  .و  من  النمط  عادوهذا  وجه   ةسئلة  مع  يتفق  خربته  أنظره    ةما  و 

 . الشخصية

 طريقة توزيع البياانت-5

الفرز واحصاء عدد   ةقمنا بعملي  )أساتذة( ة  على العينة املستهدف  ةبعد مجع االستبياانت املوزع         
 . ىل نسب مئوية يف جمموعة من اجلداولإوحتويل اجملموع  ،جاابت اخلاصة بكل سؤالاإل

 =النسبة املئوية  100× ( التكرار ÷  اجملموع؛ )االتية ةواعتمدان على الطريق

. هذه الطريقة من أجل تسهيل عملية التحليل  إىلوجلأان 

 
 .  161م، ص 2008، 1رحيم يونس كرو العزاوي: مقدمة يف منهاج البحث العلمي، دار دجلة، عمان، األردن، ط   -1
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 الدراسةمنهج  - 6

يعرف  ، فاملنهج قبل أن نتطرق للمنهج الذي اتبعناه البد من اإلشارة لتعريف وجيز للمنهج        
 1." رض معلوم والوصول إىل حقيقةغالربانمج أو الطريق الذي يتبعه الباحث يف حبثه فيؤدي إىل  "  أبنه: 

الطريق املؤدي إىل الكشف   "يف كتابه أصول البحث العلمي ومناهجه أبنه:   أمحد بدروعرفه           
عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته  

 2." حىت يصل إىل نتيجة معلومة

الدرا         طبيعة  فرضته  الذي  املتبع  املنهج  من  انطلقنا  ذلك  أساس  املنهج  وعلى  وهو  أال  سة 
، فاملنهج اإلحصائي هو حلساب معدل التكرار وصبه يف شكل نسب التحليل  مع آلية   اإلحصائي

 مئوية، أما ابلنسبة آللية التحليل فهي لدراسة النتائج والتعليق عليها.

 حتليل النتائج  -

اليت جابة عن أسئلة االستبيان  مت حتليلها على أساس النتائج املتحصل عليها من خالل اإل        
 مث التعليق عليها بعد ذلك وهي كالتايل:مت تقدميها ألساتذة التعليم الثانوي و 

 

 

 

 

 

 
 

 . 6م، ص  1987، 3ينظر: عبد الرحمن بروى: مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط   - 1

 . 3) د ط(، ) د ت (، ص أحمد بدر : أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة األكاديمية، الكويت،  – 2
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 . يبني توزيع أفراد العينة حسب اجلنس  :01دول  رقم ج

 النسبة الـمئوية  التكـــــــــــرارات االقتـــــراحات
 % 32 08 ذكر 
 % 68 17 أنثى

 % 100 25 اجملموع 
 

 
  ة من خالل اجلدول نالحظ أن الفروق اجلنسية يف الطور الثانوي فروق متفاوتة فنجد نسب        

وهذا راجع إىل اجلنس األنثوي بطبيعته  ر.  عند الذكو   فقط  %32ة  يف حني التمسنا نسب  اناث إ%  68
عكس اجلنس الذكري امليال إىل التوجه املباشر   ،دبية منها كادميية خاصة األىل النجاحات األ إميال 

، ابإلضافة إىل طبيعة اجملتمع اجلزائري الذي يعرف تزايدا يف نسبة املواليد  كبرية  ةللمجال العلمي بدرج
 من اإلانث، كما أن مهنة التعليم حتديدا تستهوي هذه الفئة أكثر من فئة الذكور. 

 

 

68%

32%

أنثى ذكر
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  .التعليمي ألفراد  عينة البحثطار بني اإل ي  : 2جدول رقم 

 الـنسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 80 20 أستاذ تعليم اثنوي 

 % 20 05 أستاذ رئيسي 
 % 100 20 الـمجموع 

 

 
صارخ يف النسب حيث أن احلصة  للعل أول ما يالحظ من اجلدول وكقراءة أولية التفاوت ا        

تعليم اثنوي يف حني أن األستاذ اخلاضع للرتقية أستاذ رئيسي مل  األكرب كانت من نصيب رتبة أستاذ  
املسابقات  ،  % 20تتعدى ضوضاء  يف  نفسه  اقحام  يف  األستاذ  رغبة  عدم  على  دليل  وهذا 

متحاانت على أمل ترقيته بصفة آلية، وهذا االخري جيعلنا نواجه خلال وظيفيا يف الوصول إىل واال
غياب ترقية  الكفاءات البشرية اجلدية والذي ال ميكن أن أييت إال   الرقي ابملنظومة الرتبوية من خالل  

العمل على   و  خالل هذه املسابقات والدورات التكوينية اليت تسهم يف حتقيق األهداف املنشودة
 حتقيق الغاية واملبتغى األكرب وهو نظام اجلودة يف التعليم.

80%

20%

أستاذ تعليم ثانوي أستاذ رئيسي
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  ةاتية )االعالم اآليل( ف اجلامع:  يوضح هل درست عينة البحث مادة املعلوم03دول رقم  ج
    .احلديثة ةلتتحكم ف تقنيات الوسائل التكنولوجي

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 %88 22 نعم
 %12 03 ال

 %100 25 اجملموع 
 

    
املعلوماتية  نالحظ من خالل اجلدول أعاله النسبة األكرب من أفراد العينة قد درسوا ماده          

%، وهذا يرجع إىل ضرورة الوسائل التكنولوجية  12  % بينما الذين مل يدرسوها فنسبتهم 88 بنسبة
الفرد واجملتمع،  ةاحلديث الوسائل    يف حياة  استعماله هلذه  األستاذ متمكنا وملما من  يكون  فعندما 

ستاذ التقليدي الذي  أليكون قادرا على جتهيز وإيصال املعلومات وبناء املعارف للمتعلمني بعكس ا
 وابلتايل خيلو درسه من الفاعلية والنشاط.  ال يفقه استعمال الوسائل،

 

88%

12%

نعم ال
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العربية وآداهبا أنشطة    ة:يوضح لنا هل خصصت املناهج الرتبوية ف مادة اللغ04اجلدول رقم  
 .تعليمية تتناسب مع الوسائل التكنولوجية ف تقدمي احملتوى املعرف 

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 %24 06 نعم
 %24 06 ال

 %52 13 نوعا ما
 %100 25 اجملموع 

 

 
اإل         السؤال  إن  هذا  عن  اليت  جتجابة  اإلجاابت  تلك  إىل  نعود  خالل علنا  من  نستشفها 

تناسب  ت نشطة تعليمية  أل  العربية   االستبيان املوجه واملتعلق مبدى ختصيص املناهج الرتبوية يف ماده اللغة
املعريف املادة  تقدمي حمتوى  التكنولوجية يف  الوسائل  املناهج   ،مع  أن    ولعل اإلجاابت أمجعت على 

وهي يف احلقيقة مل تبلغ النصف   ،قد أعدت أنشطة تعليمية تتماشى وحمتوى تدريس املادة  الرتبوية
حيث    ، التعليمية  ةومل تعرب عن الطموح الذي تسعى له املنظوم،  ستخدام هلذه األنشطةمن ذلك اال

% ولو دققنا يف االجاابت لوجدان أن هذه النسبة ال تعكس ذلك  24بلغت نسبة اجمليبني بنعم  

24%

24%

52%

نعم ال نوعا ما
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وهو ما يفسر بعد املادة عن االستخدام التكنولوجي يف   ،دام الكاسح للوسائل التكنولوجيةاالستخ
 .» بنعم«بـــــــــــــ  املدارس وهذا رأي من أجابوا

مل ختصص أنشطة   ة يرون أن املناهج الرتبوي   «ال»  ـــــــــــــــــيف حني أن فئة أخرى من اجمليبني ب        
% وهي النسبة  نفسها  24إذ بلغت نسبة  ذلك الرأي لدى البعض    ،ى املادةتعليمية تتماشى وحمتو 

 .»نعم «ــــــــــــــ اليت رصدانها للمجيبني ب

 الثالث ترى أبن املناهج الرتبوية قد   يف االقرتاح      ومن جهة أخرى جند  أن أغلب اإلجاابت         

وبلغت نسبة هذا الرأي   احلاصل،أنشطة تعليمية تواكب التطور التكنولوجي    -نوعا ما-خصصت  
% وهو ما يفسر تفاوت وجهات النظر وامجاعها إىل حد كبري على أن هذه املناهج ال يتماشى  52

حمتوى املادة فيها مع الوسائل وهذا يعود لطبيعة املؤسسة وما تتوفر عليه من امكاانت ووسائل من  
ى تكشف عن الفجوة احلاصلة يف احجام بعض األساتذة عن استخدام الوسائل جهة ومن جهة أخر 

 التكنولوجية يف تدريس املادة إما لعدم حتكمهم يف استخدامها أو عدم الرغبة يف استعماهلا أساسا. 
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العربية وآداهبا ف تقدمي احملتوى التعليمي    ة:يوضح لنا على ما يركز منهاج اللغ 05اجلدول رقم  
 للمتعلمني ف ظل التدريس ابملقاربة ابلكفاءات

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 %84 21 الكتاب املدرسي 

 %4 01 معاجم لغوية
 %4 01 وسائل تكنولوجية 

 %8 02 مصادر أخرى
 %100 25 اجملموع 

 

 
العربية وآداهبا يف الطور الثانوي    ةاملسجلة يف هذا اجلدول إىل أن مناهج اللغتشري النتائج           

ذ بلغت نسبته  إتركز على الكتاب املدرسي يف تقدمي احملتوى وقد أمجع على ذلك معظم األساتذة  
وهذا ما يفسر أن تعليم اللغة العربية يكون يف الغالب من  % وهي نتيجة مرتفعة مقارنة بغريها،84

لدى كل املتعلمني يف   ها لسهولة توفر مبر   ،املدرسي الذي  اعتادت عليه األجيال السابقة  الكتاب 
هنا يف احلقيقة طريقة تقليدية جتعل املتعلم جمرد وعاء أإال    ستيعاب،تساعدهم على اال  صورة منظمة

 تصب فيه املعلومات إذ تلغي  خمتلف اجلوانب االنفعالية واجلسمية. 

84%

4%

4%

8%

الكتاب المدرسي معاجم لغوية اوسائل تكنولوجية مصادر لغوية
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نسبة  ويف           أن  نالحظ  اب   %8املقابل  املادة  التكون  تقدمي  يف  أخرى  مصادر  على  عتماد 
تقريب  يراها مناسبة يف  اليت  توفري هذه املصادر  املعرفية، وعادة ما تكون من اجتهاد األستاذ يف 

خرى نلمس النسب املتساوية لكل من املعاجم أومن جهة    الفكرة للتلميذ وتوظيفها يف عملية الشرح،
% وهذا يرجع إىل أن األستاذ يستخدم املعاجم يف شرح  4ة والوسائل التكنولوجية اليت بلغت  اللغوي

 وقد يستخدم الوسائل التكنولوجية يف درس العروض لتبسيطها للتلميذ.   بعض الكلمات املستعصية،

 : يبني نظرة االساتذة  إىل الوسائل التكنولوجية احلديثة )احلاسوب االنرتنت( 6اجلدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرارات  قرتاحاتاال
 %92 23 مناسبة 

 %08 02 غري مناسبة
 %100 25 اجملموع 

 

    
ىل الوسائل إ%من أفراد عينة البحث ينظرون   92إن املتمعن يف هذا اجلدول جيد أن نسبه          

وهذا يشري إىل أن الوسائل التكنولوجية تعمل على جذب انتباه    ،التكنولوجية أبهنا مناسبة يف التعليم
التطورات   ةالتعليمية ومواكب  ةمما يسهل العملي  التعلم   الطالب والقدرة على ااثرته وتشويقه وحتفيزه على

يعتقدون أبن الوسائل التكنولوجية    ة% من أفراد العين8يف حني أن نسبة    ،التكنولوجية وتطوير التعليم

92%

8%

مناسبة غير مناسبة
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اإل توفر  يدل على عدم  رمبا  وهذا   ، نسبة ضئيلة  مناسبة وهي  الالزمة الستخدامها غري         مكاانت 
 العتبارها سالحا ذا حدين. وأ

وسائل التكنولوجية ف تدريس خمتلف  على  : يوضح لنا هل تعتمد عينة البحث  07اجلدول رقم  
 . األنشطة التعليمية 

 النسبة املئوية  التكرارات  رتاحات  االق
 %20 04 نعم

 %64 18 أحياان 
 %16 03 ال

 %100 25 اجملموع 
 

    
% تستخدم الوسائل التكنولوجية يف تدريس خمتلف 20يتبني لنا من اجلدول أعاله أن نسبة          

املؤسسات مما جيعل التعليم التعليمية، وهذا يف الغالب يدل على توفرها بشكل دائم  يف    األنشطة
% من عينة البحث تستخدمها بشكل دوري ويف بعض األحيان وذلك 64أكثر فعالية، يف حني أن  

  . مما يعمل  على حتسني جودة التعليم لريقى إىل العاملية ،ابختيار الوقت واملكان املناسب الستغالهلا
 ا لعدم توفرها يف بعض املؤسسات %من عدم استخدامهم هلذه الوسائل وهذ  16  ة يف حني أقرت نسب

20%

64%

16%

نعم أحيانا ال
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من كتاب يزالوا يعتمدون الوسائل التقليدية    وخاصة القرى النائية وهذا يدل كما سبق الذكر أهنم ال
 وسبورة. 

 ؛ أما فيما يتعلق ابلسؤال الفرعي) ملاذا( كانت معظم االجاابت كاآليت        

 تتجاوز النمطية. جتلب اهتمام املتعلم، تعترب مشوقة وحمفزة،  _

 مناسبتها للمحتوى املعريف ولكسر الروتني وحتقيق الكفاءات واألهداف التعليمية.  _

 تساعد على تقريب املادة لذهن املتعلمني. _

ىل االستعانة ابلصوت والصورة إضافة  إتوفر الوقت واجلهد كما تساعد يف سرعة حتصيل املتعلمني،    _
ومن جهة أخرى  ،  اثرة انتباههم واهتمامهم ابلدرسإيؤدي إىل و مني قباال لدى املتعل إمما جيد  ،كثريا

 .أجاب بعضهم بعدم توفرها يف املؤسسات 

جيمعون على   ةمن خالل قراءة خمتلف اإلجاابت عن هذا السؤال يتضح أن جل األساتذ         
فهي وسائل مهمة    ، أمهية استخدام الوسائل التكنولوجية يف تلقني املتعلمني املعارف والتفاعل معها

الدروس املتعلم من االندماج مع  بصورة أكرب، كما أهنا تعمل على جذب    وضرورية حىت يتمكن 
الدرس عن كثب مبتابعه  له  وتسمح  أرحيية   ،انتباهه  بكل  يعرض درسه  للمعلم كي  الوقت    ، وتوفر 

إىل هذه التقنيات     واإلثراء واحلوار، وما أحوج الطالب اليوم  ةوتعمل على استثمار الوقت يف املناقش 
التفاعل، يف  متكافئة  فرص  توفري  شأهنا   من  مسأ  ألن  يف  مطروحا  املشكل  يبقى  توفرهاللكن   ة 

يشكون من انعدامها وعدم توفرها على أرض الواقع هو ما    ةملؤسسات، وألن كثريا من األساتذاب
مناهج تعليمية تقوم  وضع    ما قيمة  وعليه  جيعل استخدامها يف أرض الواقع حلما ابلنسبة للمتعلم،

يف حني أن وجودها    ،ووضع أهداف لذلك   ،على اشراك الوسائل التكنولوجية يف نقل احملتوى للمتعلم
 .أساس له  يف أرض الواقع ال

لتلك اإلسرتاتيجيات املربجمة يف     البد من توفري الوسائل حىت جند جتسيدا  رأينا ذا حسب  إ         
 املناهج وإال بقيت حربا على ورق . 
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أكثر من    ة: يبني  ف أي من النشاطات اصبحت  الوسائل التكنولوجية احلديث8اجلدول رقم  
 .ضرورية

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 %08 02 نص أديب

 % 04 01 نص تواصلي
 % 08 02 بالغة عربية 
 % 16 04 قواعد اللغة 

 % 20 05 علم العروض 
 % 28 07 املشاريع
 % 08 02 الكتايبالتعبري 

 % 08 02 املطالعة املوجهة 
 % 100 25 اجملموع 

 

 
من خالل اسقاط حمك الواقع جند أن عينة الدراسة معربة عن اجملتمع األصلي، كون استخدام          

إذ بلغت نسبة    ،قواعد اللغة  الوسائل التكنولوجية يتمحور أساسا حول أنشطة املشروع، العروض،

8%

4%

8%

16%

20%

28%

8%

8%

نص أدبي نص تواصلي بالغة عربية قواعد اللغة علم العروض المشاريع التعبير الكتابي المطالعة الموجهة
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،  %   16أما قواعد اللغة  فكانت بنسبة    ،%  20حني بلغت العروض نسبة  يف    %،  28األوىل  
 . وهذه النسب متقاربة جدا

إذ  ، تعليمية يستلزم عليه القيام ابملشروع ةفمثال يف املشاريع جند أن املتعلم يف آخر كل وحد        
لوسائل على  يستدعي كما هائال من املعلومات واالحصاءات والبياانت والرسومات فتساعده تلك ا

 . أما يف نشاط العروض فإن املتعلم حيتاج إىل مساع صوت تفعيالت البحر موسيقيا ،عرضها

قواعد اللغة فإن التالميذ مييلون إىل التطبيق وبذلك يوظف املعلم األمثلة والشرح ويعرضهم   ويف        
 بواسطة احلاسوب وجهاز عرض البياانت بطريقة جتعل املتعلم أكثر تركيزا. 

  حيث ،  والنص األديب واملطالعة املوجهة والتعبري الكتايب  ةلبالغلكل من ا %    8وجند نسبة          
ى  لد  التعلم   دافعية  ااثرة   يف   يسهم  احلديثة  ابلوسائل  البالغة   تدريس   أن  إىل  الساتذة ا  آراء  اجتهت

 وتنمية الذوق البالغي عندهم. ،املتعلمني

فيكون ابعتماد املعلم على الوسائل التكنولوجية يف جتسيد وإبراز خمتلف    النص األديبأما          
املعامل واملناطق اجلغرافية واتريخ العصور وذلك بعرضها صورا وفيديوهات وكمثال على ذلك الدرس  

 العباسي وابلتايل تتحقق الكفاءة املستهدفة. 

فتوفر    إبداعية  بطريقةوعرضها  ملختلفة  املعارف ا   وين خالل تد  يكون منأما التعبري الكتايب  و         
 .  بذلك جودة السبك 

دروس وخطب وقصص بطريقة مشوقة   ةكما تسهم املطالعة املوجهة يف تقدمي جماال ملشاهد           
 اللغوية لدى املتعلم.  ةسلسة فتنمي بذلك القدر 

ين ذلك أن  البحث للنص التواصلي وهي نسبة ضئيلة جدا ويع  ة% من عين4ة  وبلغت نسب        
الوسائل   تلك  يستدعي  ال  النشاط  هذا  ابلكتاب مثل  تقدميه  يكون  ما  عادة  ألنه  التكنولوجية، 

 . املدرسي
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:  يوضح هل متلك عينة البحث مهارة استخدام احلاسوب ف احلصص التعليمية 9اجلدول  رقم  
 التعلمية  

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 60 15 نعم
 % 04 01 ال

 % 36 09 نوعا ما
 % 100 25 اجملموع 

 

 
استخدام احلاسوب    ةمن األساتذة ميتلكون مهار   %60  ةما يالحظ على هذا اجلدول أن نسب        

وارتباط احلياة العامة ابحلاسوب    ،وهذا يرجح يف الغالب قدرهتم يف التحكم هبا   ،احلصص التعليميةيف  
تلقيهم تكوينا مصغرا يف مادة   مما سهل عليهم استخدامه داخل الصفوف التعليمية، ابإلضافة إىل

اآل اجلامعةاالعالم  يف  نسبة  .  يل  عين36وأكدت  من  املهار  ة%  متلك  ال  أبهنا  الكافية    البحث 
ىل اعتيادهم بشكل كبري على الكتاب  وهذا يرجع رمبا إ  ،الستخدام احلاسوب يف احلصص التعليمية

 املدرسي، أو لالستخدام الضعيف هلذه الوسيلة. 

60%

36%

4%

نعم نوعا ما ال
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جه         نسب  ة ومن  ملهار   % 4  ةبلغت  امتالكها  عدم  تؤكد  اليت  البحث  عينة  استخدام   ةمن 
ضئيلة جدا    ةإال أنه الزالت نسب  ، التطور التكنولوجي الذي نشهده  عنوهذا بغض النظر    .احلاسوب 

 . يف الصف التعليمي-احلاسوب  -استخدام الوسائل مثل ةال تفقه طريق

رقم   حتقيق 10اجلدول  (ف  )احلاسوب  التكنولوجية  الوسائل  تساعد  مدى  أي  إىل  يوضح   :
 كفاءاتك املسطرة ف كل عملية تعليمية  

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 52 13 جيدة 

 % 40 10 متوسطة
 % 08 02 ضعيفة
 % 100 25 اجملموع 

 

 
تشري النتائج املدونة يف اجلدول إىل أن مثة تباينا واضحا وملموسا عكسته األرقام يف األعلى          

األساتذة يقرون مبساعدة احلاسوب يف حتقيق كفاءاهتم بنسبة    إذ تكشف النتيجة األوىل أن فئة من

52%
40%

8%

جيدة متوسطة ضعيفة
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وهذا يدل على أمهية احلاسوب كأداة ثورية معلوماتية ووسيلة تعليمية تنمي  ،  % 52بلغت    جيدة 
 إذ ميثل قناة اتصال بني املعلم واملتعلم.  ،مهارات الطالب وتسهل عملية التعلم

ءات وابلرغم من النجاح املتوقع للحاسوب  % من متوسط حتقيق الكفا40وبلغت نسبة          
% ممن ينفون أمهيته يف حتقيق خمتلف الكفاءات وهي نسبة  8كوسيلة تعليمية إال أن هناك نسبة  

 ضعيفة تعكس ضعف هذا الرأي.

 ؟ملاذاوفيما خيص اجلزء الثاين من السؤال وهو         

م يف اجملال التعليمي البد أهنا حتقق مما ال شك فيه أن  الوسائل التكنولوجية حني تستخد        
التعليمية يف أي مادة كانت العملية  اليوم تواق إىل أن ير   ،اهلدف املرسوم من    ى كيف ال واملتعلم 

املختلفة التكنولوجية  الوسائل  هذه  عرب  عليه  تلقى  سهولة  أصبح  ألنه    الدروس  بكل  يستخدمها 
وكذا    ،على حد سواء ابكتساب املهارة التفاعليةوببساطة متناهية، كما أهنا تسمح للمعلم واملتعلم  

 .  إليها يف أي وقت نشاء ةوميكن العود ،ختزين للمعارف ةاستخدامها أثناء احلاجة ابعتبارها وسيل 

خصوصا أن املتعلم يعيش    ة الوسائل التكنولوجية وجناع  ةإلجاابت تشري إىل فاعلينالحظ أن ا        
توفر الوقت واجلهد وتسمح ابلتنافس  لوهو يف مسيس احلاجة إىل توفرها يف املؤسسة  ،  عصر الرقمنة
الرأي أيدته إجاابت األساتذة وهو الراجح، يف حني فئة قليلة رأت أبهنا غري    هذا  ،داخل القسم

ودة ومتحكم فيها من قبل األستاذ  جدوى من برجمتها ما مل تكن موج وابلتايل الابملؤسسات متوفرة 
 الذي قد جيهل استخدامها.
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:يبني لنا مدى طموح األساتذة   ف اجراء تربص مغلق لتتحكم ف حيثيات   11اجلدول رقم  
 دخاهلا مليدان التعليم ؟ إل  الوسائل التكنولوجية

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 56 14 نعم
 % 12 03 ال

 % 32 08 رمبا
 % 100 25 اجملموع 

 

 
% من األساتذة عربت 56ملعرب عنها يف اجلدول نستنتج أن نسبة ا النتائج    حتليل  من خالل        

حاجتها   التقنيات إلجراء  عن  يف  التحكم  عملية  هتم  اليت  املعارف  مجيع  تتلقى  مغلق كي  تربص 
هذا يدل على مدى    ، التعليميالتكنولوجية اليت من شأهنا اإلسهام يف إجناح الدرس داخل الصف  

جه من  اجلديد  التعليمي  احمليط  مع  للتكيف  وتقبله  األستاذ  أبمهية ةاستعداد  املعلم  وعي  وكذا   ،
كما أن نسبة معربة وعالية من العينة  ،  التكنولوجيا ودورها يف تيسري التعلم وجودته من جهة اثنية

ر نراه مقبوال ومنطقيا وتردد هؤالء وهذا أم  »رمبا«  % أجابت عن هذا السؤال بعبارة32تقدر ب  

12%

32%56%

ال ربما نعم
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، ومن  لتزامات االجتماعية وظروف العمل أو رمبا الرتيث للنظر يف مدى جدوى الرتبصىل االإيعود 
وهذه النسبة على ضالتها ال تؤثر على النسب   » ال«  %فقط أجابوا ب  12جند أن     جهة أخرى

  .مرا حموراي يف اإلقبال على التكوين من عدمهاإلمجالية الراغبة يف اجراء التكوين ويعترب عامل السن أ

نوع  الصعوابت اليت يعاين منها األساتذة  عند تقدمي األنشطة التعليمية    : يبني  ما12رقم    جدول
 . وفقا للتدريس ابلوسائل التكنولوجية احلديثة

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 76 19 صعوابت مادية 
 % 04 01 صعوابت معرفية

 % 20 05 كالمها
 % 100 25 اجملموع 

 

 
التدريس ابلوسائل    ساتذة حول مايظهر اجلدول أعاله آراء األ         إذا كانت الصعوابت وفق 

 . أو كالمها ةالتكنولوجية تعود إىل صعوابت مادية أو معرفي

76%

4%

20%

صعوبات مادية صعوبات معرفية كالهما
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املادية على وجه  تقر أبن هذه الصعوابت إمنا ترتبط ابلصعوابت    %  76ة  نالحظ ان نسب        
مما يستصعب على املعلم    ،من املؤسسات ال تتوفر على مثل هذه الوسائل  إذ إن  كثريا،  التحديد

 احضارها وهذا ما يشكل عائقا الستخدامها.

%    20يف حني أن أقلية ترى أبن هذه الصعوابت مادية ومعرفية يف اآلن نفسه وبلغ ذلك          
 ندرة وجودها. ابإلضافة إىل    ،ا وحتقيق اهلدف من وراء ذلك صعوبة توظيفه إىلويعود املشكل 

% وهذا يلخص  4ذلك    ت نسبةوهناك من يرى أن الصعوابت تتجلى يف احملتوى املعريف وبلغ        
 نقص اخلربة الكافية يف اجملال املعلومايت  بسببأن فئة ضئيلة تعاين من هذه الصعوابت 

 ؛ أما فيما خيص جزئية ملاذا

يربطون الصعوابت اليت تواجههم    جند أهنموتفسرياهتم    ةساتذجاابت األبعد القراءة العميقة إل        
يصعب  عليهم حتقيق   وهو ما   ،التعليمية بعدم توفر هذه الوسائل يف املؤسسة  ةأثناء تقدميهم لألنشط

تليب حاجات كل األنشطة التعليمية ألهنا قد تقتصر على املواد العلمية اليت   وإن وجدت ال  اهلدف،
إضافة إىل نقص اخلربة الكافية الستخدام هذه الوسائل وضعف    ،هي أكثر من مهمة ابلنسبة هلم

عليه ما ا،  التدريب  التقليدية  وهو  ابلطرق  املعارف  حتصيل  بعض  يعيق  تباين  أسباب  من  ولعل   ،
اإلجاابت أن املعلم وإن كانت لديه القدرة على التعامل مع هذه الوسائل بشكل عام إال أنه ال  

ميكن أن تنتظر حتقيقا معرفيا     ومادام هذا املشكل قائما ال   ميلك القدرة على توظيفها يف التعليم،
،فاملعارف الكافية تبقى هاجسا يراود األستاذ ما مل تتوفر له    ،والكفاءات لدى املتعلمني  يتناسب 

 فرصه لتوظيف طاقاته. 

ولرفع قدرات املعلمني الستخدام هذه الوسائل البد من اشراكهم يف برامج تطور مهاراهتم          
عهم على استخدامها وتوظيفها  الفنية واملهنية والعمل على توفري هذه الوسائل يف املدارس مما يشج

 يف التعليم. 
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رقم   ابلوسائل  13اجلدول  التدريس  ظل  ف  املعرف  للمحتوى  التلميذ  ميول  نسبة  يوضح   :
 التكنولوجية

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 96 24 نعم
 % 04 01 ال

 100% 25 اجملموع 
 

 
التلميذ ميال إىل    ال          التكنولوجية اليت شك أن  الوسائل  الذي يستنبطه من خالل    احملتوى 
وهي نتيجة جد معربة    %96إذ بلغت نسبة    م وطبيعة الزخم املعريف الذي يشهده واقعنا اليوم،ءتتال

وهو ما    ، الوسائلهبذه  تدل على االستفادة والتفاعل الذي حيصل لدى املتعلمني يف ظل التدريس  
 استخدامها يف احلقل التعليمي حىت تؤيت أكلها. جيعلنا نؤكد على ضرورة توسيع

املتبقية ترى أبن التلميذ ال مييل إىل احملتوى املعريف وهو حسب نظران رأي شاذ ال   ةأما الفئ         
 %. 95يقاس عليه ما دامت النسبة الساحقة تعدت 

4%

96%

ال نعم
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الكفاءات املسطر   :14رقم    جدول لنا إىل أي مدى يتم حتقيق  املتعلمني عند    ةيوضح  لدى 
 . التدريس ابلوسائل) األهداف من وراء كل درس(

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 92 23 التالميذ يتجاوبون مع الدرس

 % 08 02 التالميذ ال يتجاوبون مع الدرس
 % 100 25 اجملموع 

  

 
% يؤكدون مدى  92 ة القول أبن نسبإذا ما حاولنا التعليق على نتائج هذا اجلدول فيمكن         

إذ أن التالميذ يتجاوبون مع الدرس  ،  حتقيق الكفاءات من خالل التدريس ابلوسائل التكنولوجية
وهذا يدل على أن التقنيات احلديثة استطاعت أن جتعل التعليم أكثر فعالية من خالل اجلو التفاعلي 

   .الذي ختلقه هذه الوسائل

وهذا يرجع إىل عدم استثمار    ن% ترى عكس ذلك8ة جدا واملتمثلة يف  يف حني نسبة قليل         
 مثل هذه التقنيات يف التعليم أو أن التلميذ تعود على التواصل املباشر مع األستاذ.

 

8%

92%

التالميذ ال يتجاوبون مع الدرس التالميذ يتجاوبون مع الدرس
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 يبني الوسيلة احلديثة املفضلة عند املتعلمني  :15رقم  جدول

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 76 19 البياانت جهاز عرض 

 % 24 06 األنرتنت
 % 0 00 احلاسوب 

 100% 25 اجملموع 
 

 
املفضلة   ةطالع على نتائج االستبيان املتعلق هبذا السؤال يتبني لنا أن الوسيل من خالل اال        

 ةملا له من فائد  %    76لدى املتعلمني تتجلى يف جهاز عرض البياانت وقد بلغت نسبه ذلك  
حيث أنه يشرك املتعلمني يف املتابعة واملشاهدة ابلتساوي وهذا ما جيعلهم يفضلون استعماله    .هامة

 . يف عرض الدرس، كما أنه يوفر الوقت واجلهد ويسهل العملية التعليمية

وميكن   ،حني أن فئة أخرى ترى أبن األنرتنت تعد الوسيلة التفاعلية الثانية ابلنسبة للمتعلم  يف        
يف حني  ،  %  24بسهولة وبدون حاجة ملعلم ملقن، وبلغت نسبة هذا الرأي    ا أن حيصل معارفه منه

0%

24%

76%

الحاسوب األنترنت جهاز عرض البيانات
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يذكر رقم  أي  مل حيقق  احلاسوب  أو    أن  تلميذ جلهاز حاسوب خاص ابملدرسة  امتالك كل  لعدم 
 . ابلبيت

 أما فيما يتعلق ابلسؤال الفرعي )ملاذا(حسب رأيك  

اوبون  جالتالميذ يت)نعم  بــــــــ:    التعليل حيث إن الفئة اليت أجابت  اختلفت آراء األساتذة يف        
 :كالتايل  إجاابهتمكانت   (مع الدرس

 .ل عملية االستيعاب الوسائل مشوقة وتسه _

 ع. ايصال األفكار أببسط األمثلة وربطها ابلواق _

ي   إىل جو حيوي  التالميذ  واخراج  للدروس  اليومي  الروتني  للغة _ كسر  الفعلي  التطبيق  فيه  لمس 
 .العربية

   .مواكبة تكنولوجيات احلياة -

  .كل جديد مرغوب   -

 د وهو: حفكان هناك رأي وا يتجاوبون مع الدرس ( عن )التالميذ الاإلجاابت أما          

 . الهتمام ابلوسائل كشكل يغيب انتباههم عن املضمونا -

 

 

 

 

 

 



 دراسة ميدانية .............................................................  الثاين الفصل

-  63  - 
 

 يوضح أتثري الوسائل التكنولوجية على فهم واستيعاب التالميذ للدرس  :16جدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 100 25 اجيابيا 
 % 0 00 سلبيا

 % 100 25 اجملموع 
 

    
وضحه االستبيان جند أن هناك اتفاقا عاما من عينة البحث على الدور   من خالل قراءة ما         

اإلجيايب للوسائل التكنولوجية ملا هلا من أتثري مباشر وفعال على استيعاب املتعلم، وهذا دليل قاطع  
واليت هلا دور يف    ،ارفاقه ابلوسائل التكنولوجية على أن التعليم حديثا ال يؤيت نتائجه إال من خالل  

كما    اإلجيايب،شد املتعلم و استحضار ذهنه ليتكيف مع جو التعلم القائم على التنافس والتفاعل  
إب الطالب تسمح  لكل  الفرصة  واستخراجها  إل  عطاء  املكنوزة  الكفاءات  عن  والتعبري  رأيهم  بداء 

وهذا   عي من جهة ومن جهة أخرى تزداد انتاجية التعليم،فتنمي فكره اإلبدا  حسبما يقتضيه املوقف،
على ضرورة توفري كل الوسائل اليت تسمح برفد التعليم وتطويره أكثر فأكثر    التأكيدما يدعوان إىل  

 . لالرتقاء به حنو العاملية

0%

100%

سلبيا إيجابيا
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تنمي  17اجلدول رقم   التكنولوجية تساعد ف  الوسائل  إذا كانت  ما  الكفاءات   ةيبني  خمتلف 
 ية لدى املتعلمني التعليم

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 72 18 نعم
 % 0 00 ال

 % 28 07 نوعا ما
 % 100 25 اجملموع 

 

 
يبدو من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول أن مثة تفاوات يف النتائج بني املرتفعة واملتوسطة          

الكفاءات  أوهذا يفسر أمرا مفاده    .واملنعدمة التقنيات احلديثة يسهم يف حتقيق  ن استخدام هذه 
وهو ما جيعلنا نقر مبدى فاعليتها     ، %72طريق وقد بلغت نسبة ذلك    يسرأباملرجوة لدى املتعلمني  

كما بلغت ،  وجديتها فهي تعمل على ربط املتعلم ابحملتوى الذي يقدم له صوات وصورة فتعم الفائدة
وال تثبت  تنكر     أي أن هذه الفئة ال  (،نوع ماــــــــ )% من عينة األساتذة اليت أجابت ب28  ةسبن

يوفق املعلم يف ايصال مههم الوحيد أن  مدى مسامهة هذه الوسائل يف تنمية خمتلف الكفاءات حيث  
 .حمتواه  إىل طالبه أبيسر كيفية وأجنح  طريقة مراعيا حاجة املتعلم

28%

0%

72%

نوعا ما ال نعم
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رقم   داخل    :18اجلدول  تفاعلي  جو  خلق  إىل  التكنولوجية  الوسائل  تدعو  هل  لنا  يوضح 
 الصفوف التعليمية

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 92 23 نعم
 % 08 02 ال

 % 100 25 اجملموع 
  

 
غلبية أفراد عينة البحث يرون أبن  أإن النتائج اليت يعكسها اجلدول توضح بصورة جلية أن          

إذ    ،الوسائل التكنولوجية تدعو إىل خلق جو تفاعلي من خالل خلق بيئة حيوية بني املعلم واملتعلم
%  92وقد بلغت نسبه هؤالء  غالهلا ابلشكل الصحيح لتليب حاجات كل املتعلمني،  البد أن يتم است

خرى أومن جهة    ، وهذا يدل على األمهية الكربى اليت تكتسيها الوسائل داخل الصفوف التعليمية
وهذا يدل على عدم ادراكهم إبسهامات الوسائل يف التعليم خاصة يف الوقت   ، % ذلك 8نفت نسبة  

 الراهن الذي يشهد تطورا كبريا يف تقنيات التعليم.

 

8%

92%

ال نعم
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 لألساتذة ي تقدمي الدرس : يبني الوسيلة املفضلة 19اجلدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 80 20 جهاز عرض البياانت 

 % 16 04 احلاسوب 
 % 04 01 األنرتنت
 % 100 25 اجملموع 

 

 
تقدمي الدرس جبهاز عرض   تعترب% من عينة األساتذة 80أن نسبه  جند  من خالل اجلدول          

التعليمية  ذلك ألن هذه الوسيلة متوفرة تقريبا يف أغلب املؤسسات    أهم من الوسائل األخرى،  البياانت 
 ا ولشيوعها أكثر يف التعليم.نظرا لسهولة استخدامه

أثناء تقدمي احملتوى    %16املقابل جند  يف           من عينة األساتذة فضلت استخدام احلاسوب 
وتعرف فوائده ويوفر هلا خمزون معلومايت من ملفات    جتيد استخدامه  ةي وذلك ألن هذه الفئالتعليم

جع ار ا  تستخدم األنرتنت يف تقدميها للدرس وهذ  فقط    % 4    نسبة  يسهل الرجوع إليها، كما جند
 وإن وجدت فهي ضعيفة التدفق مما يعيق استخدامها. إىل عدم توفر األنرتنت يف املؤسسات 

4%

16%

80%

األنترنت الحاسوب جهاز عرض البيانات
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ف نقل املعلومات واملهارات   :يبني هل  الوسائل التكنولوجية تقلل من الوقت  20  اجلدول رقم
   للمتعلمني  

 النسبة املئوية  التكرارات  االقرتاحات
 % 76 19 نعم
 % 04 01 ال

 % 20 05 نوعا ما
 % 100 25 اجملموع 

 

 
 

الوسائل التكنولوجية  تقلل % من عينة األساتذة ترى أبن    76ة  يتضح من اجلدول أن نسب         
ال شك فيه ألن الوسائل احلديثة تغين عن الطرق   من الوقت يف نقل املعلومات واملهارات وهذا أمر 

 ر.ابإلضافة إىل أهنا أفضل طريقة تتماشى وعقل املتعلم املعاص ،التقليدية

وهذا يعود   ومات،يف نقل املعل   ترى أبن الوسائل نوعا ما تقلل من الوقت  %   20  ة نسب  أما        
 . إىل املعلم وطريقة تعامله مع هذه الوسائل داخل القسم 

20%

4%

76%

نوعا ما ال نعم
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أبن الوسائل ال تقلل من الوقت وذلك ألهنا تزيد من ترى  من العينة    %4د نسبة  جنكما           
 وتشوش ذهنه أثناء الدرس.   حركية املتعلم

الثاين            ابلشق  يتعلق  فيما  يفأما  واملتمثل  السؤال  الوسائل   اذا لـم  من  تقلل  رأيك  حسب 
جاابت إما ورد يف    التكنولوجية من الوقت يف نقل املعلومات واملهارات للمتعلمني جند بناء على

 إليه يتمثل يف:  وامعظم ما أشار  أنمن األساتذة  اكثري 

  .ختتصر الوقت -

 . توفر اجلهد  -

 . ضافة احليوية إالتفاعل الدائم للتلميذ و  -

  .الوضوح مما يسهل عمليه التعليم -

  .ختتصر كثري من املراحل يف تقدمي خمتلف األنشطة -

 . ستغناء عن الكتابة وتعويضها ابلشرحاال -

 . عتماد على اخلرائط الذهنيةالا -

 .التحضري يف املنزل ةتسهل عملي - 

الدراسي    ةجناع  مدى  ما-21 التحصيل  تؤديه ف  الذي  الدور  وما هو  التكنولوجية  الوسائل 
   واملعرف 

ساتذة وذلك لرصد آرائهم حول  لعينة األ  مفتوحا  ن نضع سؤاال أيف آخر االستبيان ارأتينا           
كانت جل آراء العينة  ف؟  هذه الوسائل وما الدور الذي تؤديه يف التحصيل الدراسي  ة ما مدى جناع

وميكن تلخيص الدور ،  إن مل نقل كلها تؤيد أن هذه الوسائل أثبتت فاعليتها وجناعتها بشكل كبري
 اإلجيايب للوسائل التكنولوجية حسب ما ورد يف إجاابت أفراد العينة كااليت:
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 . السرعة وتوفري الوقت -

 .تنوع مصادر املعرفة -

 . جتاوز النمطية  -

  .جيابية للمتعلماإل ةالطاق -

   .جعل املتعلم حمور العملية التعليمية -

 . مواكبة العوملة -

 . تبادل اخلربات واملعارف -

  .كتشافتنمية الفكر اإلبداعي والقدرة على اال  -

 .تسهيل العملية التعليمية  -

 .التعليميحتسني املنتوج  -

 . التحفيز  - 

 . اثرة والتشويقاإل -

 خالصة  -

جريناها واعتمادا على حتليل النتائج ودراستها ال يسعنا يف   أامليدانية اليت    ةمن خالل الدراس          
 مت التوصل إليه يف هذه النقاط: طار إال أن نوجز ما هذا اإل

العربية ابلدرجة األوىل على الكتاب املدرسي كما أن هذه األخرية قد خصصت   ةهج اللغاكز منتر -
   .أنشطة تتماشى والوسائل التكنولوجية

 . فعالية الوسائل التكنولوجية وخلقها جلو من التفاعل العام وجتاوب املتعلم للمحتوى التعليمي-

 أكثر من غريها.  واملشاريع ةمتحور استخدام الوسائل التكنولوجية يف نشاط العروض وقواعد اللغ-
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 . حتقيق الكفاءات املسطرة يف ظل استخدام الوسائل احلديثة-

األ- طموح  وهي  اجيابية  ظاهرة  الوسائل نستشف  يف  للتحكم  مغلق  تربص  اجراء  يف  ساتذة 
 . التكنولوجية

 .يعيق جودة التعليم التعليمية توفر الوسائل التكنولوجية يف املؤسسات  ندرة-

 . استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يزيد من ميول املتعلم للمحتوى التعليمي-

 . يؤدي إىل حتقيق الكفاءة املرجوة  ةالتحكم اجليد من طرف املعلم ملختلف الوسائل التكنولوجي-

 .خلق جو من التفاعل العام واإلجيايب من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية -

 . جهاز عرض البياانت الوسيلة املفضلة عند كل من املعلم واملتعلم حبيث يعزز التواصل بينهم-

جيايب يف خلق بيئة منوذجية للتعلم وفتح ابب  إدور    لهفتح جمال التدريس ابلوسائل التكنولوجية  -
. املعرفة والرقي ابلعملية التعليميةواسع لعامل 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ة مــــــــــــــــات ــــــ خ الـ   
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  توصلنا   التكنولوجية  ابلوسائل  العربية  اللغة  تعليم  ملوضوع   والتطبيقية  النظرية  الدراسة   خالل  من        
 : التالية النقاط يف نلخصها نتائج  عدة إىل

  أم التقليدية الطريقة سواء تقدميه يف الطرائق اختلفت إن حىت الضرورايت  من يعترب التعليم -1
 (.املعلم)الكفء البشري العامل توفري مع التعلم فرصة هتيئة ذلك  يف فاألهم احلديثة

 . التعليمية األهداف من مجلة لتحقيق تسعى اليت اإلجراءات  من جمموعة التعليم - 2

 . التعليمية العملية أقسام بني الصلة قوي رابط خلق إىل التعليم يهدف - 3

 .التعليم تكنولوجيا من يتجزأ ال جزء  التكنولوجية الوسائل تعترب - 4

  لتوضيح املعلم هبا يستعني إذ التعليم عملية  يف املهمة العناصر من التكنولوجية الوسائل تعد - 5
 . وجتسيدها أفكاره

  العملية حتسني يف كبري  أثر من هلا  ملا وذلك   واسعة،  عاملية ثورة شكلت التعليم تكنولوجيا   إن - 6
 . التعليمية

 . دقيقة علمية مادة العربية اللغة من جيعل احلديثة التكنولوجية للوسائل األمثل االستخدام إن - 7

 . التكنولوجية  الوسائل مع تتناسب و تستجيب املختلفة وأبنشطتها  العربية اللغة ماده  إن - 8

 املتعلم على املباشر التأثري إىل التعليمية الصفوف داخل التكنولوجية الوسائل استخدام يرمي  - 9 
 . العربية اللغة  تعلم قابلية  لديه ويولد

 .العربية اللغة يواجه ما السيما  التعليم، ثغرات   سد يف التكنولوجية الوسائل تسهم  - 10

 :إىل احلديثة  التكنولوجية الوسائل تسعى  - 11

. املعلومات  ترسيخ واجلهد، الوقت توفري الصف،  داخل تركيزه وزايدة التلميذ  معارف تنشيط
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12

 .  سلبيا  أو  اجيابيا التأثري  يكون وقد املتعلم، على كبري  بشكل واالنرتنت احلاسوب  من كل  يؤثر -

.الدراسي التحصيل يف لنجاعتها  وحيواي تفاعليا طابعا للتعليم التكنولوجية الوسائل تضيف  - 13

  من وتزيد الدراسة مبوضوعات  اهتمامه وتثري املتعلم حاجيات  التكنولوجية الوسائل تشبع  - 14
 . للتعلم دافعيته

 .مهاراته وحتسن املعلم أداء مستوى من التعليم تكنولوجيا  ترفع  - 15

  هاته دمج من البد اليومية احلياة  يف التكنولوجية للتطورات  واملتعلم املعلم مسايرة خالل من –  16
 . التعليم يف الوسائل

  املعلم من كل  لدى استخداما الوسائل أكثر من واحلاسوب  البياانت  عرض جهاز يعد  - 17
 . واملتعلم

 . العاملية  حنو  به واالرتقاء  التعليم حتسني على التكنولوجية الوسائل تعمل  - 18

 . منها  البد مهمة   ضرورة  أضحى التعليم يف التكنولوجيا استخدام - 19

 واالقرتاحات  التوصيات  -

 العربية اللغة تعليم عملية تفعيل يف آبخر أو بشكل تسهم اليت واألجهزة الوسائل توفري ضرورة   -
 . الثانوي الطور يف واملتنوعة املختلفة مبضامينها وآداهبا

 (   األنرتنت – البياانت  عرض جهاز  - احلاسوب )التكنولوجية  للوسائل الرتبوية املؤسسات  توفري -  

 . العربية اللغة مادة غرار على الدراسية املواد كل  يف احلديثة الوسائل استخدام تعميم -  

  الوسائل استخدام  على األساتذة  ملساعدة التكنولوجيا جمال يف  ابملختصني االستعانة  -  
 .مغلقة تكوينات  إقامة طريق عن وذلك  التكنولوجية

.التعليم تكنولوجيا جمال يف عصري هو ما كل  مسايرة واملتعلم املعلم من كل  على ينبغي -  
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -بسكرة -جامعة حممد خيضر

 كلية اآلداب واللغة

 -دراسة تقوميية –عنوان املذكرة: تعليم اللغة العربية ابلوسائل التكنولوجية  -

 اثنوية السعيد  -موجه على أساتذة التعليم الثانوي لوالية بسكرة )اثنوية قروف حممد   تساؤل   

 اثنوية السعيد بن شايب(.  –عبيد 

حممدي نور اهلدى أن ختط بني   -األستاذ )ة( احملرتم )ة( يسر الطالبتني: حمبوب عواطف منرية  
أيديكم جمموعة من األسئلة اليت هتدف لدراسة قيمة الوسائل التكنولوجية )احلاسوب، األنرتنت،  

 جهاز عرض البياانت( يف نشاطات اللغة العربية وآداهبا ودورها يف العملية التعليمية. 

وعليه فمشاركتكم القيمة ابإلجابة املوضوعية والصرحية قدر املستطاع عامل مرشد ميكننا من    
 تقييم دور الوسائل التكنولوجية يف حتسني وتنشيط العملية التعليمية. 

 مع كامل الشكر واالحرتام مسبقا على تعاونكم معنا. 

 أسئلة االستبيان: 

 : اجلنس -1

            □  أنثى                  □ذكر       

 صفة األستاذ:  -2

□    أستاذ رئيسي             □ أستاذ تعليم اثنوي  
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مادة املعلوماتية)اإلعالم اآليل( يف اجلامعة لتتحكم يف تقنيات الوسائل  هل درست  -3
 التكنولوجية: 

 □ ال             □ نعم    

هل خصصت املناهج الرتبوية يف مادة اللغة العربية وآداهبا أنشطة تعليمية تتناسب مع الوسائل   -4
 التكنولوجية يف تقدمي احملتوي املعريف:

 □   نوعا ما         □ال           □نعم  

توى التعليمي للمتعلمني على ما يركز منهاج اللغة العربية وآداهبا يف الطور الثانوي يف تقدمي احمل -5
 يف ظل التدريس بواسطة املقاربة ابلكفاءات:  

 □    وسائل تكنولوجية     □ مصادر أخرى         □معاجم لغوية         □من الكتاب املدرسي 

 كيف تنظرون للوسائل التكنولوجية احلديثة:   -6

 □ غري مناسبة            □مناسبة   

التكنولوجية )احلاسوب، األنرتنت، جهاز عرض البياانت(يف العملية  هل تعتمد على الوسائل  -7
 التعليمية: 

 □  أحياان      □   ال     □نعم 

ملاذا؟................................................................................... 
.................................................................. .....................

 ....................................................................................... 

 يف أي من النشاطات ترى أبن الوسائل التكنولوجية احلديثة أصبحت أكثر من ضرورية:  -8

      □قواعد اللغة               □بالغة عربية               □ نص تواصلي           □    نص أديب   

□  املطالعة املوجهة          □التعبري الكتايب          □   الـمشاريــــــــــع            □ علم العروض 
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 هل متلك مهارة استخدام احلاسوب يف احلصص التعليمية:  -09

 □   نوعا ما           □ال                  □نعم   

التكنولوجية يف حتقيق كفاءاتك املسطرة يف كل عملية إىل أي مدى تساعدك الوسائل  -10
 تعليمية: 

 □   ضعيفة            □ متوسطة            □جيدة  

.... ملاذا؟...............................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................

احلديثة إلدخاهلا  أترغب يف اجراء تربص مغلق لتتحكم يف حيثيات الوسائل التكنولوجية  - 11 
 ميدان التعليم:

 □   رمبا            □ال                 □نعم  

ما نوع الصعوابت اليت تعاين منها عند تقدميك لألنشطة التعليمية وفق التدريس ابلوسائل  -12
 التكنولوجية: 

 □    كالمها        □صعوابت معرفية         □ صعوابت مادية 

 .......................................................... ملاذا حسب رأيك؟............

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 
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 هل مييل التلميذ إىل احملتوى املعريف يف ظل التدريس ابلوسائل التكنولوجية:  - 13 

 □   نوعا ما           □ال                 □نعم  

املتعلمني عند التدريس  إىل أي مدى يتم حتقيق الكفاءات املسطرة يف العملية التعليمية لدى  -14
 ابلوسائل التكنولوجية: 

    □   التالميذ ال يتجاوبون مع الدرس        □   التالميذ يتجاوبون مع الدرس

 ماهي الوسيلة احلديثة املفضلة عند املتعلمني: -15

           □  احلاسوب            □   األنرتنت          □  جهاز عرض البياانت 

 الوسائل التكنولوجية على فهم واستيعاب التالميذ للدرس:كيف تؤثر   -16

 □   سلبيا          □إجيابيا   

 هل تساعدك الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تنمية خمتلف الكفاءات لدى املتعلمني:   -17

     □   نوعا ما             □  ال             □نعم  

 لي داخل الصفوف التعليمية: هل تدعو الوسائل التكنولوجية إىل خلق جو تفاع -18

       □ال         □    نعم 

 ماهي الوسيلة اليت تفضلها يف تقدميك للدرس: -19

 □   جهاز عرض البياانت        □ األنرتنت           □ احلاسوب  
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20

 املعلومات واملهارات للمتعلمني:هل ترى أبن الوسائل التكنولوجية تقلل من الوقت يف نقل  -

 □ نوعا ما             □ال               □ نعم    

ملاذا؟................................................................................... 
 ....................................................................................... 

الدور الذي تؤديه يف التحصيل الدراسي واملعريف؟ ما مدى جناعة الوسائل التكنولوجية وما  -21
 .......................................................................................
 .......................................................................................

.................................... ...................................................
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 املراجع العربية -

 ، ابراهيم اخلشمان: مهارات احلاسوب وتطبيقاهتا، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن -1

 م. 2012، 1ط  

استخدام احلاسوب يف التعليم، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان،  إبراهيم عبد الوكيل الفار:  -2
 م.2002، 1األردن، ط

   2015، )د ب(، )د ط(، شبكة األلوكة إبراهيم علي راببعة: احملتوى اللغوي وطرائق تدريسه، -3

 أمحد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه، املكتبة األكادميية، الكويت، ) د ط(، ) د ت (. -4

حامد منصور: تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري اإلبداعي، دار الوفاء للنشر   أمحد -5
 م. 1989،  2والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 

بشري عبد الرحيم الكلوب: تكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم، دار الشروق، عمان، األردن،   -6
 م.  2005،  1ط 

س البيداغوجي، سلسلة كتب خمرب املسألة الرتبوية،  جابر نصر الدين: دروس يف علم النف -7
 . بسكرة، اجلزائر، )د ط(،)د ت(

حسن شحاتة: أساسيات التعليم والتعلم توجهات حديثة وتطبيقاهتا، دار العامل العريب،  -8
 ، ) د س (. 1القاهرة، مصر، ط

 حسني محدي الطوبـجي: وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم، دار القلم، الكويت،   -9

 م. 1987،  8ط 

، )د ب(،  Amazonحسني عبد الفتاح: مقدمة يف تكنولوجيا التعليم، أمازون   -10
 م. 2018
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للنشر خالد عبد احلليم أبو مجال: األسس العلمية والعملية لتكنولوجيا التعليم، دار احلامد  -11
 م.  2005، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

دوجالس براون: أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها، تر: عبده الراجحي، علي أمحد شعبان،   -12
 م. 1994دار النهضة العربية، بريوت ، لبنان،  

 رحيم يونس كرو العزاوي: مقدمة يف منهاج البحث العلمي، دار دجلة، عمان، األردن،  -13

 .  2008، 1ط  

سهيلة حمسن كاظم الفتالوي: املدخل إىل التدريس، دار الشروق  للنشروالتوزيع، عمان،   -14
 م. 2010،    2األردن، ط

شوقي حساين حممود: تقنيات وتكنولوجيا التعليم )معايري توظيف املستحداثت التكنولوجية   -15
 م.2014،  2القاهرة، مصر، ط وتطوير املناهج(، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، 

 عاطف صيفي: املعلم واسرتاتيجيات التعلم، دار أسامة للنشروالتوزيع، عمان، األردن،   -16

 )د ط(،)د ت(. 

 م. 1987، 3عبد الرمحن بروى: مناهج البحث العلمي، وكالة املطبوعات، الكويت، ط  -17

ب بعض الدول، اجملموعة العربية  عبد العظيم صربي، رضا توفيق: إعداد املعلم يف ضوء جتار  -18
 للتدريس والنشر، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(. 

،    2عبد القادر لوريسي: املرجع يف التعليمية، جسور للنشر والتوزيع، احملمدية، اجلزائر، ط -19
 . 21م، ص2015

هللا قلي، فضيلة حناش: الرتبية العامة، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني عبد   -20
م. 2009مستواهم، احلراش، اجلزائر، 
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لعربية أمنوذجا،  عبد الوهاب أمحد اجلماعي: كفاايت تكوين معلمي املرحلة الثانوية اللغة ا  -21
 م.2010، 1دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع  دار اجلنادرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط 

 م.2010عصام سرحان ذايب: األنرتنت فوائده واستخدامه، العراق، )د ط(،   -22

اخلامسة(، دار التعليم عصام حممد عبد القادر سيد: سيناريو التنفيذ )احلقيبة التدريبية  -23
 م. 2016اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ط 

،  1عقيل حممد عقيل: أساسيات املعلومات، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط  -24
 م.  2014

علم الدين عبد الرمحن اخلطيب: أساسيات طرق التدريس، اجلامعة املفتوحة، ) د ب (،   -25
 م. 1997، 2ط

 ناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،علي أمحد مدكور: م  -26

 م.  2001)د ط(،  

علي جبار صاحل احلسناوي: جرائم احلاسوب واالنرتنت، دار اليازوري العلمية، عمان،   -27
 م.  2011، 1األردن، ط

غالب عبد املعطي الفرجيات: مدخل اىل تكنولوجيا التعليم، دار الكنوز، دار املعرفة العلمية   -28
 م. 2014، 1للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

السامل اخلربسات: احلاسوب وطرق التدريس والتقومي، دار   غسان يوسف قطيط، مسري عبد -29
 م.2009، 1الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

فاطمة أمحد اخلزاعلة: االتصال وتكنولوجيا التعليم، دار اجملد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   -30
 م. 2015،  1ط 
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تكنولوجيا التعليم )النظرية واملمارسة(، دار  فوزي فايز اشتيوه، رحبي مصطفى عليان:  -31
 م.2015، 2البيضاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن ط

قاسم النعواشي : استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، دار وائل للنشر  -32
 م. 2010، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

يف عصر املعلومات، عامل الكتب، القاهرة، كمال عبد احلميد زيتون: تكنولوجيا التعليم -33
   م.2004، 2مصر، ط

 جمدي عبد العزيز إبراهيم: موسوعة املناهج الرتبوية، مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، مصر، -34

 م.  2000) د ط (،  

حممد الصاحل حثرويب: الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي، دار اهلدى للطباعة  -35
 عني مليلة، اجلزائر، )د ط (،) د ت (. والنشر، 

،  1حممد زيدان محدان: وسائل وتكنولوجيا التعليم، دار الرتبية احلديثة، عمان، األردن، ط  -36
 م. 1987

حممد حممود احليلة: أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، دار املسرية، عمان،   -37
 م.  2008،    4األردن، ط

،  9التعليم بني النظرية والتطبيق، دار املسرية، عمان، األردن، ط  حممد حممود احليلة: -38
 م. 2014

حممد حممود احليلة: تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية، دار املسرية، عمان، األردن،   -39
 م. 2000، 1ط

حممد حممود احليلة: تكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات  -40
 م.  2000، 1العربية املتحدة، ط 
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حممود أمحد السيد: طرائق تدريس اللغة العربية، منشورات جامعة دمشق، كلية الرتبية،   -41
 م.  2017-2016، 1دمشق، سوراي، ط

ي: اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج السنة الثالثة متوسط، الديوان  مديرية التعليم األساس -42
 الوطين للمطبوعات املدرسية، اجلزائر. 

،  1مصطفى منر دعمس: تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم، دار غيداء، عمان، األردن، ط  -43
 م.  2011

لم النفس، احلراش،  املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم: الرتبية وع -44
 اجلزائر.

 منذر الضامن: أساسيات البحث العلمي، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -45

   م.2007، 1ط  

حيي حممد نبهان: استخدام احلاسوب يف التعليم، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،   -46
 م. 2008،  1عمان، األردن، ط  

 املعاجم والقواميس -

الفريوزآابدي: القاموس احمليط، تح: حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،   -47
 م.  2005، 8ط

 الرسائل اجلامعية -

حليمة الزاحي: التعلم اإللكرتوين ابجلامعة اجلزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق،    -48 
كتبات، ختصص املعلومات اإللكرتونية دراسة ميدانية جبامعة سكيكدة، رسالة ماجستري يف علم امل

واالفرتاضية واسرتاتيجية البحث عن املعلومات، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة  
 م.2012-2011منتوري قسنطينة،  
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الوسائل   -زكي أبو نصر البغدادي: توظيف الوسائل التكنولوجية يف تعليم العربية لغة اثنية   - 49
بصرية منوذجا، قسم تدريب املعلمني مبعهد اللغوايت العربية، جامعة امللك سعود، السمعية وال
 السعودية.

دراسة   -ليلى بن ميسة: تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصٍفي - 50
تقوميية لدى تالميذ الثالثة متوسط، مدينة جيجل أمنوذجا، رسالة مكملة لشهادة املاجستري، كلية  

 م. 2010-2009اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  

نداء عبد الرحيم مصطفى دار صاحل: أثر استخدام برامج الدروس التعليمية احملوسبة يف    - 51
تعلم اللغة العربية على حتصيل طلبة الصف األول األساسي يف مدارس حمافظة انبلس، رسالة  

وطرق التدريس، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس،   ماجستري يف املناهج
 م. 2010فلسطني، 

 اجملالت والدورايت -

أمحد بن سليمان الوهيب: مستوى مهارات استخدام تقنيات التعليم لدى معلمي الصفوف   -52
 اجلزء الثالث.  األولية يف مدينة الرايض، جملة جامعة الفيوم الرتبوية والنفسية، العدد السادس،

يف -احلاسوب  – آمال سنقوفة، مصطفى عويف: استخدام الوسائل التعليمية احلديثة  -53
 م، الوادي، اجلزائر.  2019جوان 30التعليم، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد  

األمهية وأساسيات  -ابهي سالمي، التيجاين بن الطاهر: احلاسوب والتعليم اجلامعي  -54
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )عدد خاص:   -خدام كأحد الوسائط التعليمية االست

 احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل(. 
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 ملخص -

لقد أثبتت الوسائل التكنولوجية احلديثة جدواها يف جمال التعليم، حيث لعبت دوراً فعاالً          
تعليم "يف أساليب التدريس يف ضوء اإلصالحات التعليمية. لذلك، من خالل إجراء هذا البحث: 

، حنن ندرك ونقر أبمهية توظيف الوسائل  "اللغة العربية ابلوسائل التكنولوجية: دراسة تقوميية
 لتكنولوجية يف تدريس اللغة العربية من أجل االرتقاء هبا وحتسني طرق تدريسها. ا

Abstract 

 Modern technological means have proven themselves 
crucially useful in the field of education, as they played an 
effective role within the teaching methods in light of 
educational reforms. Therefore, through the conducting of 
this research: ''Teaching the Arabic Language by 
Technological Means: An Evaluation Study'', we realize and 
acknowledge the importance of employing technological 
means in teaching the Arabic language for the promotion of it 
and the improvement of its teaching methods.
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