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 علمتَنــا  مــا  إال  لَــنــا  عٍلْـم  َ ال  سبحـانَــك{: تعالى   قال 
إنك  لٍيم أَنْتـكٍيماحلَـ‘ الع{  

   ٣٢ آية،  البقرة سورة                                    
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  :الدراسة مستخلص

 لتعليمها الالزمة اإللكتروني التعليم كفايات من العربية اللغة معلمات تمكن مستوى: "الدراسة عنوان
   ".المقدسة بالعاصمة الثانوية المرحلة في

 من الثانوية المرحلة في العربية اللغة معلمات تمكن مستوى على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى 
 على التعرفو، اإللكترونية المقررات وإدارة، واإلنترنت، اآللي الحاسب الستخدام لهن الالزمة المهارات
والكشف . .وتقويمها العربية اللغة دروس تنفيذ مرحلتي في، اإللكتروني التعليم كفاياتمن  هنتمكن مستوى

دمة في  عدد سنوات الخومتغير،  الدورات التدريبية عددعن الفروق في مستوى تمكن المعلمات تبعاً لمتغير 
  .التدريس

 ) مالحظة بطاقة(وصممت أداة للدراسة ، ي أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفولتحقيق
 عددها بلغالكفايات المتعلقة باستخدام الكمبيوتر :  على ثالثة محاور هيموزعة ،مهارة) ٣٩( على اشتملت

 كفاية بمتعلقة المهارات، والمهارة) ١٨( عددها بلغ نترنت استخدام اإلكفاية المتعلقة بمهاراتوال،  مهارة)١١(
 من معلمات ة قصديعينة على الدراسة أداة وطبقت.  مهارات)١٠( عددها بلغ كترونيةلإدارة المقررات اإل

) ٢١(معلمة، ) ٢٤( عددهن والبالغاللغة العربية في المرحلة الثانوية في مدارس التطوير بمدينة مكة المكرمة 
اني لعام  المدارس األهلية خالل الفصل الدراسي الثمنمعلمات ) ٣( المدارس الحكومية، ومنمعلمة 
 ، المعياريةاالنحرافاتو،  عن أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابيةولإلجابة .هـ١٤٣٢/هـ١٤٣١

 واختبار ،)T-Test() ت (واختبار، كرونباخ ألفا الثبات معامل و، كندال االرتباط معاملو، المئوية النسبو
  : الية توصلت الدراسة إلى النتائج التوقد ليفينز التباين تحليل

 استخدام الكمبيوتر جاءت كفاية المتعلقة بمهاراتال منتوى تمكن معلمات اللغة العربية مسإن    -١
   .%43.66بالمستوى الضعيف جداً 

 جاءت بالمستوى نترنت استخدام اإلكفايةب المتعلقة لمهاراتا  من اللغة العربيةمعلماتمستوى تمكن  إن   -٢
   .%52.56الضعيف 

لكترونية جاءت  إدارة المقررات اإلكفايةب المتعلقة مهاراتال من اللغة العربية معلماتن مستوى تمك إن  -٣
   .%79.05بالمستوى الجيد 

أفراد العينة تبعا لمتغير سنوات الخبرة في جميع الكفايات قيد مستويات تمكن ال توجد فروق في   -٤
  . لدراسةا

 المتعلقـة   الكفايات لمتغير عدد الدورات التدريبية في        أفراد العينة تبعاً   مستويات تمكن   فروق في  وجود   -٥
  . نترنت المتعلقة بمهارة استخدام اإلالكفايات و،بمهارة استخدام الكمبيوتر

  .لكترونيةمتعلقة بمهارة إدارة المقررات اإل الالكفاياتأفراد العينة في مستويات تمكن ال توجد فروق في    -٦
 حول، تثقيفية تدريبية دورات إقامة: ثة بعدد من التوصيات منها      وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباح     

 فـي التعلـيم    للمعلمـين  تدريبية عمل وورش وندوات محاضرات وتقديم، ومتطلباته لكترونياإل التعليم مجال
 ورفـع  المعرفيـة  حصيلته وزيادة العربية اللغة معلم أداء تطوير في تسهم حتى، تطبيقه وكيفية لكترونياإل

  .الدورات هذه بحضور للمعلمين الوظيفي األداء تقويم ربط، الوظيفي أدائه مستوى
  

 )أ  (
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Abstract 

 

Study Title:"The levels of Arabic language female  teachers ability in Efficiencies of e-
learning to teach it in a high school in the Holy Capital." 

 

This study aimed to identify: the levels of  secondary Arabic language female 
teachers ability in computer skills, skills to use technology, identify the level of 
efficiencies of e-learning, and the levels for their ability to use computer skills; in the 
two phases: implementation and evaluation Arabic language lessons. And detection the 
differences in their levels depending the number of training courses, and years of 
experience variables. 

To achieve the objectives of the study the researcher used the descriptive 
method, and designed a tool for the study (Note Card) included (39) the adequacy, 
divided into three Fields: Efficiencies of use computer(11),Efficiencies of use internet 
(18),Efficiencies of use Management e-courses (10) 

The study  applied on intentional sample from Arabic language teachers in 
development schools at city of Mecca, their number (24) teacher, (21) teacher of public 
schools, and (3) teachers from private schools, during the second semester of 
1431/1432.  

To answer the questions of the study used averages and standard deviations, 
and percentages, and Kendall correlation coefficient, and reliability coefficient alpha 
Cranach, (T-Test), and Levine's Test for Equality of Variances, The study found the 
following results: 

1) The level of ability for Arabic language female teachers  in computer skills was 
very low 43.66%. 

2) The level of ability for Arabic language female teachers  in Internet skills was 
low 52.56%. 

3) The level of ability for Arabic language female teachers  in Management e-
courses skillwasgood79.05% 

4) There are no differences in the answers of sample respondents depending years 
of experience variable  in all the skills under study. 

5) There are  a differences in the answers of  sample respondents depending a 
number of training courses variable in efficiencies of a computer skill, 
efficiencies of use Internet skills. 

6) There are a differences in the Efficiencies of use Management e-courses in all the 
skills under study. 
 

Depending the results study researcher recommended: it important to organize 
education training courses, seminars and workshops for Arabic language teachers in  
computer skills, internet,and e-learning. To development  and improve the performance 
of the female teacher and to increase their knowledge , link female teachers evaluation 
with attend these courses 

  ) ب(
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  إهــــداء
هما يرووفاء بحقوقهما بارك اهللا في عم     ،  والدِي الحنونين اعترافاً بفضلهما    إلى •

 .وأمدهما بالصحة والعافية

) طالل سـعيد البنيـان   / األستاذ(  عيني ورفيق دربي زوجي العزيز قرة إلى •
المنـاخ  ووفر لي ،  وشاركني المشقة والتعب  ،الذي تحمل معي آمال المستقبل    

 .  حفظه اهللا من كل مكروه:  والدراسةالمالئم للبحث

 اهللا  أنبتهم) دياال  ، النا، خالد ( األعزاء أبنائيوفيض حناني   ،  كبدي فلذات إلى •
 ..نباتاً حسناً

ورداً ، اعترافاً بفـضله   ) محمد حامد المحمادي  / األستاذ   ( العزيز أخي   إلى •
 .حفظه اهللا ورعاه؛ لجميله

 . اهللاماهح) داخل المحمادي أحمد بن / األستاذ( العم الغالي إلى •

 إلـى كـل مـا يحبـه         وفقهمو، حفظهم اهللا :  الفاضالت وأبنائهم  أخواتي إلى •
 .ويرضاه

 . أجزل اهللا ثوابها ورعاها:بنتهاكا دعمتني التي الحبيبة والدة زوجي إلى •

 . وبلغهم في أبنائهم خيراً، أخوات زوجي جزآهم اهللا خير الجزاءأخواتي إلى •

 سائلة المولى العلـي     ،دي هذا الجهد العلمي المتواضع     كل طالب علم أه    إلى •
  .ل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمالقدير أن يجع

 الباحثة                                                               
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  رـديـقـ والترـكـالش

 له ه،وأعظم أجله بل الحسن الثناء فله وعلّمه، الحمد لنفسه رضي الذي هللا الحمد
 وما نعمته وكمال منته لتمام والشكر الحمد وله أنعمه، ما وجليل أوصافه جميل علي الحمد
 يوأصل، ظاهراً وباطناً،  وأخيراً الحمد والشكر أوالًفله ، من إتمام هذه الدراسةعلي أكرمه

 الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته آله وعلى محمداً ؛وأسلم على خير الشاكرين والحامدين   
  : وبعدأجمعينوان اهللا عليهم رض
 فهما أحق من يشكر بعد      ،نيء أن أتقدم بالشكر لوالدي الكريم      لي بادئ ذي بد    فيطيب     

ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهناً على وهن وفصاله يف عامني أن أشكر يل ولوالديك  {  :اهللا قال تعالى  
 ووقف  ،ري إلى رفيق دربي الذي ساعدني     ثم أثني شك  . ١٤ لقمان أيه    سورة   } املـصري    إيلو

 ووفر لي كل سبل الراحة الالزمة لتمام هذا البحث زوجي الفاضل بارك اهللا لـه                ،بجانبي
  .في علمه وعمله

   والتقدير لهذا الصرح العلمي الشامخ جامعة أمالشكر يشرفني أن أتقدم بخالص كما     
 والـشكر  بن معتـوق عـساس       ريبك/  وعلى رأسها معالي مدير الجامعة الدكتور      القرى

 الكليـة،  ومنسوبي ، بن عجير الحارثي   زايد/  الدكتور  األستاذ  لعميد كلية التربية   موصول
 حسن بن عباس /الدكتور رئيسه في ممثالً التدريس وطرق المناهج لقسم موصول والشكر
، التـدريس  هيئـة  وأعـضاء  ،خديجة بنت محمد سعيد جان     / الدكتورة ووكيلته غندورة،

  .العليا الدراسات ولطالبات لي مساندتهم على ،القسم وموظفات، ظفيومو
 أسطر باإلجالل واالحترام والعرفـان بالجميـل كلمـات شـكري       إن لي يطيب كما     

 ته اهللا، على ما قدمحفظها بنت سرحان بن عواد النمري   حنان / ة الدكتور لسعادةوتقديري  
 على المضي قدماً حتـى      تني وقد شجع   سديدة ذللت لي صعوبات البحث،     توجيهاتلي من   
 عني وعن طالب العلـم خيـر    اوجل أن يجزيه   عز  المولى ه بإذن اهللا، سائل   وتمتانتهت  
  .الجزاء
 بن اهللا دخيل / الفاضلالدكتور سعادة الشكر واالمتنان أقدم شكري وتقديري ل     وبأوفى      
 علـى  ت عبد اهللا الجنـدي؛    علياء بن  / الفاضلة ةالدكتوراألستاذة   وسعادة، الدهماني محمد

  ) د(
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وإبداء الملحوظات ، وعلى ما أمضياه من وقت ثمين في قراءتها، سالةتفضلهما بمناقشة الر
  .عليها

 اهللا دخيـل   /الدكتور وهم الدراسة، خطة تحكيم لجنة إلى شكري بخالص أتقدم كما      
/ الـدكتورة   األسـتاذة   و، الزهراني اهللا غرم بن مرضي / والدكتور الدهماني، محمد بن

 حيـث  الدراسة خطة تحكيم في جهد من ه بذلو ما على الجندي إبراهيم اهللا عبدعلياء بنت   
  اهللا عني خيـر    جزآهمف، أهدافها تحقيق نحو الدراسة توجيه في كبير أثر لتوجيهاتهم كانت
  .ويرضاه ووفقهم لما يحبه الجزاء
 خيراً اهللا فجزآهم ،الدراسة ةأدا تحكيم في ساهم من لكل الجزيل بشكري أتقدم كما       
 فـي  مـساعدته  على جاد الرب    فتحي بنهشام   / الدكتور أشكر أن ويشرفني ، بهم ونفع

 المجـال  فـي ربيع بن سعيد طه لمناصحته      / الدكتوراألستاذ  وسعادة  ، اإلحصائي التحليل
 الذي ترجم مستخلص هذه الدراسـة باللغـة         رائد السطري /  الدكتور ادةوسع، اإلحصائي

  .نجليزيةاال
 مـا   على مريزيق المحمادي    يوسف/  آيات الشكر والعرفان لألستاذ    ى أقدم أسم  كما      
  . المثوبة جهد فجزاه اهللا خير الجزاء وأجزل له من معيبذله 

ـ    إلدارة      كما أتقدم بالشكر     ونهم معـي  ا التربية والتعليم في العاصمة المقدسة على تع
 مـديرة   األنصاريعنبرة بنت حسن    /  في سعادة الدكتورة   أثناء تطبيق أداة الدراسة ممثلة    

، ومديرات المدارس الالتي طبقت األداة في مدارسهن      ، إدارة التخطيط والتطوير التربوي   
  . طبقت عليهن األداةالالتيومعلمات اللغة العربية 

ي  فلهم منسة التي شاركتني معاناة البحث والدراالكريمة ألسرتي كل الشكر والشكر       
  .صادق الدعوات وعظيم االمتنان

، أو دعمني بفكرة  ،  توجيهاً  وتقديري لكل من أسدى إلي     شكري  أقدم خالص     وأخيراً      
  .والحمد هللا رب العالمين، عسى اهللا أن يجزيهم خير الجزاء،  صالحةدعوةأو تذكرني ب

  احثةلب                                                                 ا

  ) هـ(
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   أ    ..............................................................................مستخلص الدراسة باللغة العربية −
  ب   . ......................................................................مستخلص الدراسة باللغة االنجليزية −
  جـ  ........................................................... ...............................................................اإلهداء −
   ، هـ د  ................................................................................. ............................الشكر والتقدير −
   ...........................................................................................................قائمة المحتويات − 

  ى   ................................................................................................ ...............قائمة الجداول −

  ك  ......................................................... ....................................................قائمة األشكال  −

   
   

  ٢   ...................................................................................................المقدمـــــــة −
  ٥  ....................................................................................................مشكلة الدراســـة −
  ٦  ...................................................................................................أهداف الدراســـة −
  ٧  ..................................................................................................أهمية الدراســــة −
  ٨  ..................................................................................................حدود الدراســــة −
  ٨  ..................................................................................................مصطلحات الدراسـة −

   
   

  ١٢    -أوالً 

 والكفايـات ، وأدوارهـا ، وخصائصها، العربية اللغة معلمة إعداد :األول حثالمب
  .............................................. ................................................لها الالزمة

١٢  

  ١٢  .......................... ................................ معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانويةإعداد −
 

 

 )و ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 )ز ( 

 

  

  ١٤  ............................................................................. .معاهد المعلمات المتوسطة:   أوالً
  ١٤  ...................................................... ..............معاهد المعلمات الفنية المتوسطة: اًـثاني
  ١٥   .................................................م الخمس سنواتمعاهد إعداد المعلمات نظا: اًـثالث

  ١٦   .....................................عداد معلمات المرحلة االبتدائيةالكلية المتوسطة إل: خامساً
  ١٦   ...................................................................................لة التربية الجامعيةمرح: سادساً

  ١٦   ...................................................................................... اللغة العربيةمعلمة خصائص −
  ١٩   .......................................................... العربية في المرحلة الثانويةلغة معلمة الأدوار −
  ٢٣   .................................................................................................................. الكفايةمفهوم −
  ٢٤  ....................................................................................... ...... الكفايات التعليميةتصنيف −
  ٢٧   ...........................................................................................العربية اللغة معلمة كفايات −

  ٣٠  ........................................................................... ......:اإللكتروني التعليم :الثاني المبحث
  ٣٠   ...........................................................................اإللكتروني للتعليم التاريخي التطور −
  ٣١  ........................................................... ....................................اإللكتروني التعليم مفهوم −
  ٣٣   ..............................................................................................اإللكتروني التعليم أهداف −
  ٣٥  ............................................. ...........................................اإللكتروني التعليم خصائص −
  ٣٦   ...............................................................................................  التعليم اإللكترونيفوائد −
  ٣٨  .............................. ..............................................تطوير الذات في التعليم اإللكتروني −
  ٤٠   ............................................................................................... التعليم اإللكترونيأنماط −
  ٤٢   ................اإللكتروني التعليم واستخدام تطبيق تواجهه التي والصعوبات العوائق −
  ٤٤   .................................................................................اإللكتروني للتعليم ليميةالتع البيئة −
  ٤٤   .....................................................................................اإللكتروني التعليم بيئات أنواع −
  ٤٥   ............................................................................ليم التقليدي اإللكتروني والتعالتعليم −
  ٤٧   ..........................................................................اإللكتروني التعليم في القصور أوجه −
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  ٤٩  .................................................... .......التعليم اإللكتروني وطالبات المرحلة الثانوية  −
  ٥٣  ............................................ الالزمة لمعلمة اللغة العربيةاإللكتروني التعليم كفايات −

  ٦١  ................................................................................. ..........:الدراسات السابقة: ثانياً 

، الدراسات التي تناولت تحديد كفايات معلمة اللغـة العربيـة         : المحور األول    −
  .................. ..............................................................................:وتقويمهاومهاراتها ، 

٦١  

  ٦٧   .............................:الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني:  الثاني المحور -
 وأنماط ومستويات استخدام واقع التي تناولت التعليم اإللكتروني الدراسات )  أ

  ................................................... ...............................................التعليم اإللكتروني
٦٧  

 التي تناولت واقع وأنماط ومستويات استخدام التعليم اإللكتروني الدراسات) ب
   ...........................................................................................في تعليم اللغة العربية

٦٩  

  ٧٥  ...................................................................................... الدراسات السابقةتعقيب على −
  ٧٦  .............................................................................................................فروض الدراسة −

   
 ٧٨  

  ٧٨   ........................................................................................................ منهج الدراســـة-

  ٧٨  ........................................................................................................ مجتمع الدراســة-

  ٧٩   .................................................................................................................... عينة الدراسة-

  ٧٩  ........................................................................................................... أداة الدراســـة-

  ٨٠  ........................................................................................................ صــــدق األداة-

  ٨٥  ............................................................................ثبــــات أداة الدراســـــة -

  ٨٦   ...................................................................................إجراءات تطيق أداة الدراســة-

  ٨٨  ......................................... األساليب اإلحصائية المستخدمة-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 

  

   
 ٩٠  

   
 ١١٣  

  ١١٣  ............................................................................... ملخص الدراســـة-  أوالً

  ١١٤  ................................................................................. توصيات الدراســة-  ثانيـاً

  ١١٥  ............................................................................ مقترحات الدراســـة-  ثالثـا

  ١١٧  ....................................................................................قائمة المصادر والمراجع  -

  ١٣٢  ...................................................................................................................المالحق -

  

 )ط( 
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  ٤٦   .دم اإللكتروني والتعليم المعتايالتعلمقارنة بين  −
صدق االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين عبارات محـور     −

  . استخدام الكمبيوتر والدرجة الكلية للمحوربكفاية المتعلقة المهارات
٨٢  

صدق االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين عبارات محـور     −
  .كلية للمحورنترنت والدرجة ال استخدام اإلبكفاية المتعلقة المهارات

٨٣  

صدق االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين عبـارات محـور            −
  لكترونية والدرجة الكلية للمحور إدارة المقررات اإلبكفاية المتعلقة المهارات

٨٤  

على مستوى ) المشرفة (ومالحظة) الباحثة (مالحظة بين االرتباطمعامل  −
   .عبارات بطاقة المالحظة 

٨٥  

 بطاقة المالحظة باستخدام طريقة ألفا كرونبـاخ لمحـاور بطاقـة            تثبا −
  .المالحظة

٨٥  

  ٩١  . استخدام الكمبيوتربكفاية المتعلقة المهارات تمكن المعلمات من مستوى −
  ٩٥  نترنت استخدام اإلبكفاية المتعلقة المهارات تمكن المعلمات من مستوي −
 إدارة المقـررات  بكفايـة متعلقة  الالمهارات تمكن المعلمات من  مستوى −

  .لكترونيةاإل
١٠٠  

  ١٠٤  . اختبار ليفينز للتحقق من تجانس التبايننتائج −
لكتروني تبعـاً الخـتالف     ر ت للفروق في كفايات التعليم اإل       اختبا نتائج −

  .سنوات الخبرة
١٠٦  

  ١٠٨  . اختبار ليفينز للتحقق من تجانس التبايننتائج −
لكتروني تبعاً الختالف عدد   يات التعليم اإل  ر ت للفروق في كفا     اختبا نتائج −

  .الدورات
١١٠  

  

  )ى (
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−    

بكفايـة  المتعلقة المهارات  تمكن المعلمات من    مستوى الحسابى الخاص ب   المتوسط   −
  ٩٢  استخدام الكمبيوتر

بكفايـة  المتعلقـة    المهارات الحسابي لمستوى تمكن المعلمات من       المتوسط   −
  ٩٦  نترنتاستخدام اإل

ة إداربكفايـة   المتعلقـة    المهارات الحسابى لمستوي تمكن المعلمات من       المتوسط   −
  ١٠١  لكترونيةالمقررات اإل

  ١٠٥   سنة ١٥استخدام الكمبيوتر أقل من بكفاية المتعلقة مهارات ال   −
  ١٠٥  . سنة١٥استخدام الكمبيوتر أكثر من بكفاية المتعلقة  مهاراتال   −
  ١٠٥   سنة ١٥ استخدام اإلنترنت أقل من  بكفايةالمتعلقة تمهاراال   −
  ١٠٥  . سنة١٥ أكثر من إدارة المقررات اإللكترونيةبكفاية المتعلقة  مهاراتال   −
  ١٠٥   سنة ١٥أقل من إدارة المقررات اإللكترونية بكفاية المتعلقة  مهاراتال   −
  ١٠٥  . سنة١٥استخدام الكمبيوتر أكثر من بكفاية المتعلقة  مهاراتال   −
  ١٠٧  الخدمة لكتروني تبعاً الختالف سنوات  الحسابى لكفايات التعليم اإلالمتوسط   −
  ١٠٩  ن الكمبيوتر أقل من دورتيبكفاية المتعلقة  مهاراتال   −
 ١٠٩  الكمبيوتر دورتان أو أكثر بكفاية المتعلقة  مهاراتال   −

 ١٠٩  ن اإلنترنت أقل من دورتيبكفاية المتعلقة  مهاراتال   −

 ١٠٩  اإلنترنت دورتان أو أكثر بكفاية المتعلقة  مهاراتال   −

 ١٠٩  ن لمقررات اإللكترونية أقل من دورتيإدارة ابكفاية المتعلقة  مهاراتال   −

 ١٠٩  إدارة المقررات اإللكترونية دورتان أو أكثر بكفاية المتعلقة  مهاراتال   −

  ١١٠  تالف عدد الدوراتلكتروني تبعاً الخ الحسابى لكفايات التعليم اإلالمتوسط   −
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  األول الفصل
   الدراسةمدخــل إلى 

v ةـــــدمـــمق.  
v ةــاس الدرةـمشكل. 
v ةـ الدراسدافــأه.   
v ةـ الدراسةـــأهمي.  
v ةـ الدراسمصطلحات.  
v ةـ الدراسدودـــح.  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 -٢-

  األول الفصل
   الدراسةدخل إلى م

  :المقدمة
 أوتـي  من على والسالم والصالة البيان، وعلمه اإلنسان خلق الذي هللا الحمد      
  :بعد أما ،بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى البيان، وحسن ،الكالم جوامع

 ومـاض  والتقنيـة  العلمية بالتحديات متكدس مستقبل بين ما اللغة أهمية تتجلى      
 الميـزة  ھ ي و األصيل، تراثها جذور لألمة تحفظ أنها في التاريخ؛ ثرى في محفور
 لقولـه  مـصداقا  ذلك جاء وقد ،الحية مخلوقاته سائر عن اإلنسان بها اهللا ميز التي
 آليـاتٍ  ذَلِـك  فِـي  إِن وأَلـوانِكُم  أَلْـسِنتِكُم  واخـتِالف  واألرضِ الـسماواتِ  خلْـق  آياتـه  ومـن ﴿: تعالى
الَمِني٢٢:آية (الروم سورة ﴾ لِلع(.  

 أنها كما ،اتهوجماع، المجتمع أفراد بين الوفاق شبكة جتنس التي األم هي فاللغة     
  .وتطويرها صياغتها في يسهم بدوره والمجتمع، المجتمع صياغة في تساهم
، معانيها األلفاظ تهب التي هي طقةالنا الجماعة أن) "هـ١٤٢٨(مدكور ذكر فقد     
  .)١٥ص".( ومراميها مستحدثاتها عن يعبر ما المفردات من وتشتق

، عبادته وطريق، طاعته محور جعلها بأن العربية غةالل وجل عز اهللا شرف ولقد    
 لذا كانـت العنايـة بتعليمهـا         ،البيان ورياض، الحكمة منبع الكريم بالقران ينهاوز

 يـرى  الذي )٦٣ ص، هـ١٤٢٧  (الحي عبد دركهأ ما وهذا ،وتعلمها واجب ديني  
 تـصقل  ودرايـة  علـم  إلـى  تاجيح وعمل، عظيمة مسئوليه العربية اللغة ليمتع أن

 تطوراً يشهد اليوم فالعالم ؛ المتزايد التقني التقدم بسبب المسئولية هذه ادوتزد، بالخبرة
 بالتقنيـة  يـسمى  مـا  وخاصـة  ،العلمية ينوالمياد المجاالت مختلف في كبيراً تقنياً

 عظيمـة  ثورة أحدثت التي، الدقيقة واإللكترونية لمعلوماتيةا االتصاالت أو، الجديدة
 معلمـة  تعد أن التعليمية المؤسسات على وجب لذلك ؛واالتصال المعلومات علم في
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 باعتبارها الركن األساسي للعمليـة      ؛العصر متطلبات مع يتوافق إعداداً العربية اللغة
  .التعليمية

أن معظم النظم التعليمية في العالم أولت اهتماماً        " )هـ١٤٢٥( الخليفةكما ذكر         
  كمـا أخـذ      -وت في الدرجـة      مع تفا  –ملحوظاً بقضية إعداد المعلمين وتدريبهم      

 يؤكدون علـى أهميـة   - على اختالف مشاربهم ومذاهبهم  –رجاالت الفكر التربوي    
 فهذا جون ديوي يؤكد أن كافة اإلصـالحات التعليميـة مرهونـة             ؛ المعلمين دادإع

    .)٣٩٥(ص".بإصالح نوعية العاملين بمهنة التعليم
 التـي تلقـى اهتمامـاً       اياهم القض  من أ   عملية إعداد معلمي اللغة العربية     وتعد     

 من انفجار معرفـي     العصر لما يشهده    نظراً خاصة في األوساط التربوية؛      ،متزايداً
 دام العربية في ضوء استخ    اللغة الحاجة إلى تطوير إعداد معلمي       عت د وتقني؛ لذلك 
 مجال تقنيـة التعلـيم والمعلومـات؛        يوكل ما هو جديد ف    ،  الحديثة قنيةالوسائل الت 

 محاوالت لرفع مـستوى أداء معلمـي        ةوقد نتج عن ذلك عد    ، كبة هذا االنفجار  لموا
وقد ، وتطوير مهاراتهم لمساعدة طالبهم في تحقيق أهدافهم      ، م في مهنته  ية العرب اللغة

أن من تلك المحاوالت إعداد معلم اللغـة     ) ١٣٨ ص، هـ١٤٢٢ ( جويلي مها ذكرت
 القائم  ي قائمة على المدخل التعليم    ؛ةوتأهيله على أسس تربوية ونفسية جديد     ، العربية

،  أهم االتجاهات في إعداد معلم اللغة العربية       نوالذي يعد م  ، على الكفايات التعليمية  
ـ ١٤٢٥  (سالمكما دعا  . وأكثرها شيوعاً وانتشاراً   إلـى ضـرورة    )٢٥٩  ص،هـ
حتـى   ؛ على كفايات تقنية التعلـيم     الخدمةوتدريبهم أثناء   ، االهتمام بإعداد المعلمين  

  .تنعكس على أدائهم التدريسي لتحقيق األهداف المنشودة
من القضايا المهمة التي تـشغل      عليم اإللكتروني في المدرسة     ويعتبر استخدام الت      

وزارة  عليـه    أكدتوهذا ما   ،  هذا العصر للرقي بمستوى المتعلم     مطوري التعليم في  
ضرورة مـسايرة التقـدم     إلى  حيث دعت    التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية    

وعليه فقد بدأت   ،  )٣٠ص  ، هـ١٤٢٨ (وزارة المعارف  التقني وتضمينه في مناهجها   
 على  حواصطل،  هذه التقنيات   استخدام وتوظيف  علىعملية تصميم تعليمي متكامل قائم      

كما أنشأت وزارة التربية والتعليم عدداً مـن المـدارس          ، تسميته التعليم اإللكتروني  
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 ويرى . القائمة على هذا النوع من التعليم لطالب وطالبات المرحلة الثانوية          الحكومية
 التي يمـر    ة من أهم المراحل التعليمي    تعدن المرحلة الثانوية    إ ) "ـه١٤٢٥(المغيدي

وتحدد تخصصهم لالنخراط   ، والتي تعدهم للدراسة الجامعية   ، بها الطالب والطالبات  
 سعت وزارة التربية والتعلـيم إلـى        لذلك ؛ )١٤٥ ص" (  .في ميادين الحياة العملية   

 بهدف مالئمـة خطـط      ؛ الثانوي عليمخوض عدد من التعديل والتبديل في مناهج الت       
  .  سوق العمل في القطاعات المختلفةالتنمية وسد حاجة

 مـع ومهمة تتناسب   ،  على معلم اللغة العربية أدواراً جديدة      فرض التطور وهذا    
وسائل وتنوع  ،  الثورة المعلوماتية من جهة    مطالبومع  ، لهائلالتقدم العلمي والتقني ا   

 أدوار ذات نمـط     لى اللغة العربية إ    أدوار معلم  تحولتاالتصال من جهة أخرى فقد      
  للدروس التي ستقدمإشرافي وتعاوني؛ فهو المخطط للمواقف التعليمية، وهو المصمم      

  .لكترونيبواسطة أدوات مختلفة للتعليم اإل
 من التعليم ال يلغـي دور معلـم         وع هذا الن  أن) ٢٩٩ ،هـ١٤٢٥ (سالم  ويؤكد     

.  العملية التعليمية بصورة أكثر كفاءةقود أصبح دوره أكثر أهمية؛ لي   ل ب ،اللغة العربية 
 العاشر العلمي المؤتمر بينها من ؛المؤتمرات من العديد توصيات عليه أكدت ما هذاو

 الثقافـة  وتأصيل نشر ضرورة إلى عاد الذي" )  هـ١٤٢٦ (عام مصر في المنعقد
 وتطـوير  تحسين في اإللكتروني التعليم وتوظيف استخدام على والحث ، التكنولوجية

   ).٤٦٦ ص" ( .والتعلم التعليم عمليتي
 كما أوصت العديد من الدراسات بضرورة استخدام التعليم اإللكتروني في تعليم               

 مـن  العديـد  أوصـت  كما ،)هـ١٤٣٠(رالحادو العويدي دراسةمثل   العربية اللغة
 إعداد المعلمين وتدريبهم على استخدام التعليم اإللكتروني ؛ في           بضرورة الدراسات

 النفيـسة   ومن هذه الدراسات دراسة    ، التكنولوجية الالزمة إلعدادهم   اتضوء الكفاي 
  .)هـ١٤٣٠(، ودراسة العمري )هـ١٤٢٨(، ودراسة الشمري) هـ١٤٢٧(
 اإللكتروني الذي أصبح اليوم ضرورة أكثر مـن كونـه           م التعلي  ونظراً ألهمية     

 التي ؛ مستجدات التربية ومتغيراتها   ايرةترفاً؛ لمواكبة أنظمة التعليم حول العالم، ومس      
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 خصوصاً عـدداً مـن      ربية الع اللغةومعلم  ، دعت إلى وجوب امتالك المعلم عموماً     
  . منهان التعليم، وقياس مدى تمكنهالكفايات والمهارات التي تؤهله لقيادة هذا النوع م

 لما سبق ولندرة الدراسات المتخصصة في المملكة العربية الـسعودية           واستناداً     
في مجال تحديد مستوى تمكن المعلمات من كفايات التعلـيم اإللكترونـي الالزمـة              

 ههذ فقد برزت الحاجة الماسة إلجراء      - في حدود علم الباحثة    -لمعلمة اللغة العربية    
 التعليم  فايات ك في الضعف جوانب معالجة في تساهم أن المتوقع   من التي   ؛ الدراسة

   .الدراسة بنتائج المختصة الجهات وإفادة، اإللكتروني

  : مشكلة الدراسة
 األدوار ظل في وضرورياً حتمياً أمراً العربية اللغة معلم بإعداد االهتمام أصبح    

 وتدريبه وتأهيله العربية اللغة معلم إعداد أن لباحثةا وترى، إليه ُأسندت التي الجديدة
 ؛فوالمعـار  العلوم كل أساس هي العربية اللغة ألن خاصة؛ بعناية يحظى أن ينبغي
 أن ينبغـي  لـذلك  األخـرى؛  المواد بقية في التقدم على يساعد تحصيلها في والتقدم
 ،لـه  الالزمة كفاياتال على وتدريبه وتأهيله العربية اللغة معلم إعداد برامج تتأسس
 المعرفـي  النمـو  مـسايرة  يكفـل  بما ؛به المناط المهم الدور لممارسة تؤهله والتي

 الـتعلم  مجـال  فـي  التربية مستجدات يواكب وبما الهائل، التقني والتقدم المتسارع،
 تعليم في اإللكتروني التعليم استخدام كفايات وأبرزها أهمها من بات والتي، والتعليم
 العزيـز  عبد بن اهللا عبد الملك لمشروع استجابةً الثانوية؛ المرحلة في ربيةالع اللغة

، التعليمية البيئة تحسين إلى يهدف الذي، التعليم تطوير في - اهللا حفظه – سعود لآ
 فـي  للتقنية المثالي الدمج طريق عن ؛أفرادها لكافة محفزة تفاعلية تقنية بيئة وجعلها
 التحـصيل؛  من أعلى مستوى تحقيق أجل من والمناشط؛ المقررات كافة في التعليم
، والعقليـة ، والبدنيـة ، والنفـسية ، والمهنية، والمعرفية القيمية الحاجات تلبي ولكي

 التخصـصات  كافة في المعلمين تأهيل إعادة ذلك ويتطلب، الطالب لدى والمعيشية
 والتعليمية؛ ربويةالت مهامهم ألداء تهيئتهمو خصوصاً، العربية اللغة ومعلمي ،عموماً

، اإللكترونـي  التعلـيم  كفايات ضوء في المطورة التعليمية المناهج أهداف يحقق بما
  :التالي الرئيس السؤال في الحالية الدراسة مشكلة تحديد يمكن هذا وعلى
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  :أسئلة الدراسة
 مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من كفايات التعلـيم اإللكترونـي الالزمـة              ما

  في المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة ؟لتعليمها 
  : التاليةاألسئلة عن السؤال الرئيس السابق ويتفرع     

 الالزمة لتعليم اللغة العربية في المرحلة الثانويـة         اإللكتروني كفايات التعليم    ما -١
  بالعاصمة  المقدسة ؟ 

ـ بكفاية   المتعلقة   لمهارات مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من ا       ما -٢ تخدام اس
 الحاسب اآللي الالزمة لتعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية؟

اسـتخدام   بكفايةالمتعلقة   لمهاراتا مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من        ما -٣
  الالزمة لتعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية؟نترنتاإل

إدارة  كفايـة ب المتعلقـة    لمهـارات ا مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من        ما -٤
   الالزمة لتعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية؟لكترونيةالمقررات اإل

  :أهداف الدراسة
  : إلى الدراسة هذه تهدف     
 مـن   ثانويـة  التعرف على مستوى تمكن معلمات اللغة العربية في المرحلـة ال           -١

 المقـررات   إدارةو، واإلنترنت،  الحاسب اآللي  خدامستالالزمة لهن ال   كفاياتال
  .اإللكترونية

،  التعليم اإللكترونـي   كفاياتبمعلمات اللغة العربية    تمكن   مستوى   على التعرف   -٢
  .في مرحلتي تنفيذ دروس اللغة العربية وتقويمها

 أفرادمستويات تمكن    بين إحصائية داللة عما إذا كان هناك فروق ذات        الكشف -٣
 ، التـدريس  فـي  الخدمةات   سنو اختالف(:  من   كل إلىعينة الدراسة؛ تعزى    

  ). نترنتواإل اآللي الحاسب في التدريبية الدورات

  : الدراسةأهمية
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 األولـى  الخطـوة  مـا  لعمل المطلوبة الكفايات مستوى   على التعرفيعتبر         
 فـي  كبيـرة  بدرجـة  يسهم الكفايات هذه توافر من التأكد أن كما  العمل، هذا لنجاح
 فيمـا  الدراسة   أهمية وتتضح   بالفرد، المناطة بالمهام للقيام ستعداداال مستوى تحليل
  :يلي 
 اإللكترونـي  التعليم كفاياتتحديد   ل جادة الدراسة الحالية محاولة     نتائجتمثل  قد    -١

   .الثانوية المرحلة في اللغة العربية معلمات لدى تتوافر أن يجب التي
ت اللغة العربية بالمرحلة    إعداد قائمة بكفايات التعليم اإللكتروني الالزمة لمعلما        -٢

  . الثانوية
تزويد المخططين لتطوير مناهج اللغة العربية بـوزارة التربيـة والتعلـيم            قد    -٣

بالكفايات التي قد تزيد من فعالية توظيف التعليم اإللكتروني في تدريسها فـي             
  .ضوء دمج التقنية بالتعليم

التربويات لعقـد الـدورات     تتيح نتائج هذه الدراسة الفرصة أمام المشرفات         قد -٣
التدريبية والندوات العلمية للمعلمات لمساعدتهن في تطوير ذواتهن مهنياً فـي           

  .ضوء كفايات التعليم اإللكتروني الالزمة لهن
تساعد هذه الدراسة معلمة اللغة العربية في تقويمها لذاتها ولشخصيتها مـن            قد    -٤

  . خالل إتقانها للعديد من تلك الكفايات
تفتح نتائج الدراسة الحالية المجال أمام الباحثين والباحثـات فـي المجـال              قد -٥

  .إلجراء دراسات مماثلة في بقية المراحل المختلفة 
 الـوطني؛   التعلـيم  لتطوير اهللا عبد الملك لمشروعالدراسة الحالية دعماً     تعتبر  -٦

ـ      ؛وتساير متطلباته، وتلبي احتياجاته     فـي   ات من حيث تزويد المعلمين والمعلم
 بالكفايات الالزمة لهـم فـي اسـتخدام التعلـيم           المدارس التجريبية للمشروع  

 تأهيـل  إعـادة  لالنطالق منها في سـبيل       ؛ في تعليم اللغة العربية    لكترونياإل
  .الدراسة نتائج تظهره ما ضوء في وذلك ؛وتدريبهم والمعلمات المعلمين

   :الدراسة حدود
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  :تاليةال الحدود الدراسة على تقتصر      ا
 اقتصرت هذه الدراسة على تحديد مستوى تمكن معلمات اللغة : الموضوعية   الحدود

  . الالزمة لتعليمها في المرحلة الثانوية  التعليم اإللكترونيفاياتالعربية من ك
معلمات اللغة العربية   عينة قصدية من     اقتصرت هذه الدراسة على      : البشرية الحدود

 واألهلية بالمرحلـة الثانويـة فـي        الحكومية) دمجلمالتعليم ا ( التطوير   مدارسفي  
  .العاصمة المقدسة

طبقت هذه الدراسة في العاصمة المقدسة ، في الفصل         : والزمانية  ،  المكانية الحدود
  .هـ١٤٣٢/ هـ ١٤٣١الدراسي الثاني من عام العام الدراسي

  :مصطلحات الدراسة
v مستوى التمكن:    

، منهمكن بمعنى مكَّنَه اهللا من الشيء وأمكَنَه        ) " هـ١٤٣٠(ذكر الجوهري            
      كَّنالرجل من الشيء وتَم كَنتَمالنُهوض، أي ال يقـدر  ، منهواس ِكنُهمويقال فالن ال ي

  . )١٠٩٢ص ." ( عليه
مستوى يحدد مسبقًا   :"مستوى التمكن بأنه  ) هـ١٤٢٤( ويعرف اللقاني والجمل          

 كل فرد بعد االنتهاء من موقف تدريس أو عدد مـن            بصورة كمية يرجى أن يحققه    
المواقف التدريسية، ومن خالل هذا يتم الحكم على ناتج التعلم، ومدى كفاءة المعلـم              

   . )١٨٨ص " ( في أداء الواجبات المحددة له
مدى امتالك معلمات اللغـة العربيـة للمعـارف         : وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه        

، واستخدامها بدرجـة عاليـه مـن        اإللكترونيباستخدام التعليم   والمهارات المتصلة   
  .اإلتقان أثناء تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية

v الكفايات:   
: ويقال.كَفَى يكِْفى كفاية إذا قام باألمر     " ) كفى:مادةهـ،  ١٤٢٤(  ذكر ابن منظور     

  .  "وكفاك هذا الشئ، ويقال كفاك هذا األمر أي حسبك. استكفيته أمراً فكفانيه
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مختلف أشكال األداء التي تمثـل الحـد        : " بأنها) هـ١٤٢٠( عرفها طعيمة      وي  
فهي عبارة عن مجموع االتجاهات وأشكال الفهم       ، األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما     

والمهارات التي من شأنها أن تيسر للعمليـة التعليميـة تحقيـق أهـدافها العقليـة                
  .)٢٥ص" (حركيةوالنفس ، والوجدانية

تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل     : " بأنها) هـ  ١٤٢٤(وتعرفها سهيلة الفتالوي         
مجمل مفردات المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة مـا أو جملـة             

    .  )٢٨ص ." ( مترابطة من المهام المحددة بنجاح وفاعلية
، األدائية  من األهداف  لقدرة على تحقيق مجموعه   ا:  بأنها وتعرفها الباحثة إجرائياً      

 والمتعلقة باإللمام بمهارات استخدام     اإللكترونيالالزمة ألداء مهمة التعليم     و، المحددة
وادارة المقررات  ، واستخدام محركات البحث في اإلنترنت    ، الحاسب اآللي وبرامجه  

في المرحلة الثانوية بنجـاح     العربية   للغة؛ ألداء مهمة التعليم اإللكتروني      ةاإللكتروني
  .  وفاعلية 

v  اإللكترونيالتعليم:  
نظام تعليمـي يـستخدم تقنيـات المعلومـات         : "بأنه) هـ١٤٢٣( عرفه غلوم        

وشبكات الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمة من خالل مجموعه مـن           
ة المعدة إما من قبل     لكترونيوالبرامج اإل ، نترنتواإل، أجهزة الحاسوب : الوسائل منها 

  . )٢٨٨، ص " ( المختصين في الوزارات أو الشركات
منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو      : " بأنه) هـ١٤٢٥(كما يعرفه سالم         

وفي أي مكـان باسـتخدام تقنيـات        ، التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت      
القنـوات المحليـة أو     و، اإلذاعةو ،نترنتاال:(علومات واالتصاالت التفاعلية مثل   الم

أجهـزة  و، كترونـي والبريد اإلل ، التليفونو، قراص الممغنطة واأل، الفضائية للتلفاز 
لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة     ) المؤتمرات عن بعد  و، الحاسوب

 محـدد   متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكـان            
  . )٢٨٩(ص" اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم
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الحاسـب اآللـي    نظام تعليمي قائم على استخدام      : وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه        
والبحث في محركـات البحـث ذات       ، واستخدام اإلنترنت ، بكافة برامجه وإمكانياته  

فـي  وأنواعهـا   ، لكترونية بكافة أشـكالها   وحسن التعامل مع المقررات اال    ، العالقة
، أقل جهد بو، أقصر وقت في  لمرحلة الثانوية تدريساً فاعالً     تدريس اللغة العربية في ا    

  .وأكبر فائدة
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  لثانيا الفصل
  لدراسةأدبيات ا

 

v ًريــالنظ اإلطار : أوال  
v ًالسابقة الدراسات : ثانيا 
v  فروض الدراسة: ثالثا 
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  الثاني الفصل
  لدراسةأدبيات ا

،  الخلفية النظرية للدراسة مقسمة إلـى قـسمين        الفصل هذا في الباحثة تناولت     
 الدراسات فيعرض الثاني القسم أما اسة،للدر النظري اإلطار على اشتمل القسم األول

   .ذلكل تفصيٌل يلي وفيما ،الدراسة بمجال المرتبطة السابقة

  :النظري اإلطار : أوالً
 إعـداد  : األول المبحـث  تضمن، مبحثين النظري اإلطار في الباحثة تناولت      

ات الالزمة  والكفاي، وأدوارها، خصائصهاو ،معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانوية     
،  اختص المبحث الثاني بالتعليم اإللكتروني فعـرض تطـوره التـاريخي           بينما. لها
 أوجـه و، وفوائـده ،  التعليميـة  تـه بيئو، وأهدافه، و أنماطه ، وخصائصه، همفهومو

وتطوير الـذات   ،  واستخدامه تطبيقه والصعوبات التي تواجه     والعوائق، القصور فيه 
وكفايات التعلـيم  ، روني لدى طالبات المرحلة الثانوية  ودعم وإثراء التعليم اإللكت   ، هفي

  :وفيما يلي تفصيل ذلك،  العربيةلغة الالزمة لمعلمة النياإللكترو

، وأدوارهـا ، وخصائـصها  ،العربيـة  اللغـة  معلمة إعداد :األول المبحث
  .لها الالزمة والكفايات

  : معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانويةإعداد
ومعلم اللغة العربية خـصوصاً     ،  عموماً المعلم إعداد برامج به تتمتع الم نظراً     
، ومهنيـاً ، علميـاً  المعلمـين  إعداد في كبيرة أهمية من المختلفة التعليم مراحل في

، والثقـافي ، الفكري التشكيل في بالغة أهمية من   الثانوية المرحلة تمثله ولما وثقافياً،
 برنـامج  تطـوير  على باستمرار عمل بد من ال   ال فإنه للناشئة؛ واألخالقي، والعلمي
 لهـذه  المتجددة المتطلبات مع يتناسب بما الثانوية للمرحلة العربية   اللغة معلم إعداد

 علـى  الحديثـة  التقنية التغيرات تفرضه الذي الجديد الدور يراعي وبما المرحلة،
 عـه مجتم مـشكالت  مواجهـة  علـى  قادر جيل إعداد من يتمكن كي وذلك ،المعلم

   .التغيرات تلك فرضتها التي المتعددة
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تقديم مقـررات خاصـة لتنميـة       "اإلعداد بأنه   ) هـ  ١٤٢١( قنديل عرف   قدف     
لمـساعدته علـى أداء مهـام       ، مهارات ومعلومات واتجاهات ضـرورية للمعلـم      

  .) ٢٢٤ ص(".عمله
صناعة أولية للمعلم كي يـزاول مهنـة        " بأنه  ) هـ١٤١٧(  عرفه غنيمة    كما     
وتتواله مؤسسات تربوية متخصصة تبعاً للمرحلة التي يعد المعلـم للعمـل            ، التعليم
وذلك في  ،  لنوع التعليم الذي يعد فيه الطالب المعلم ثقافياً وعلمياً وتربوياً          تبعاًو، فيها

  .) ٥٢ ص ( " المؤسسات التعليمية قبل الخدمة
ـ       )٣٩٧ص ، هـ١٤٢٥ (الخليفة ويؤكد      بحت معقـدة    أن مهنـة التعلـيم أص

 تؤثر فيها عناصر كثيرة تنطوي على عـدد مـن           - كغيرها من المهن   –ومتداخلة  
مـن  إن هذه المهنة ال يمكن اكتـسابها        والنفسية؛ لذلك ف  ، الحقائق والمبادئ التربوية  

  . وإنما تتطلب إعداداً مسبقاً،الخبرة الميدانية فحسبخالل 
ة العربية في المرحلة الثانوية فـي        المتتبع لتاريخ برامج إعداد معلم اللغ      وإن      

ـ ١٤١٣  (وآخـرون ،  العربية السعودية كما ذكر الـسنبل      لمملكةا ) ٢٥٣ص  ، هـ
 أن  يجـد  ) ٤٨ص  ،هـ  ١٤٢٤ (الحقيل  و ) ٢٠ص،هـ  ١٤٢٢ ( النمري نانحو

هـ هو المولد الحقيقي لبرامج إعداد معلمي اللغة العربيـة للمـرحلتين            ١٣٧٢عام  
نشئت كما جاء في دليل كلية التربية كلية المعلمين بمكة          المتوسطة والثانوية؛ حيث أ   

ج نخبة مـن    يوكان الهدف منها تخر   ، ولم ينشأ فيها إال قسم اللغة العربية      ، المكرمة
ومدة الدراسة فيها أربـع     ، المعلمين؛ يعملون في تدعيم الدراسة المتوسطة والثانوية      

هــ إال  ١٣٧٩ / ٧٨عام سنوات وعلى الرغم من توقف كلية إعداد المعلمين بمكة    
 للتدريس في المـرحلتين  لعربيةأنه يمكن اعتبارها أول برنامج إلعداد معلمي اللغة ا  

، هـ١٣٧٤كما أنشئ بعد ذلك قسم اللغة العربية بالرياض عام          . المتوسطة والثانوية 
وسد ، وكان الهدف منه تقوية ملكة الشعر والكتابة؛ إلثراء الحركة األدبية في البالد           

وتوالت بعد ذلك برامج إعداد     ، مدارس المملكة من المدرسين في هذا المجال      حاجة  
حتى أصـبح   ، معلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية في جامعات المملكة وكلياتها         

  . في المملكة عشرة برامج تساهم في إعداد معلم اللغة العربية
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ـ ١٤١١(الزيدو، )٩٧ ص،هـ١٤٠٨ ( البكر فوزية      وقد اتفق كل من     ص،هـ
ص ،هــ   ١٤٢٤ (الحقيـل و،  )٢٤٧ ص، هـ١٤١٣(وأخرون، السنبلو،  )١٣٨
، هـ  ١٤٢٤ ( الظهار نجاح و ، )١٦٧ص،هـ  ١٤٢٤ (وعلياء الجندي ، اللو،  )٣١
) ٥ص  ،هــ   ١٤٣٠  (فائزة الصبغة  و ، )١٤٦ ،هـ  ١٤٢٦ (العقيلو،  )٣٩٣ص

ها الباحثة في   بأن عملية إعداد المعلمات وتأهيلهن تربوياً مرت بست مراحل تلخص         
  :اآلتي

  . معاهد المعلمات المتوسطة-١
  . معاهد المعلمات الفنية-٢
  . معاهد إعداد المعلمات نظام الخمس سنوات-٣
  . معاهد إعداد المعلمات الثانوية-٤
  .الكلية المتوسطة إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية -٥
  .مرحلة كليات التربية الجامعية -٦

  :ات المتوسطةمعاهد المعلم: أوالً
 مدة الدراسة بهذه المعاهد ثالث سنوات بعد المرحلة االبتدائية تتلقـى فيهـا                

الطالبة مواد علمية ومسلكيه تؤهلها لعمل معلمة للمرحلة االبتدائية وقد بلغ عدد هذه             
هـ حتى ٨٣/١٣٨٤وبلغ عدد الخريجات في الفترة من عام        ، معهداً ) ٢٩( المعاهد  

  .متخرجة ) ٩٩٩٢ (  هـ٩٥/١٣٩٦عام 

  :معاهد المعلمات الفنية المتوسطة: ثانياً
      إلى جانب تواجد معاهد المعلمات المتوسطة تم افتتاح معاهد إلعداد المعلمات           

  :كانت تهدف إلى، لتدريس التربية الفنية والنسوية
فيد  الفتاة السعودية بمهارات معينة وإكسابها خبرة في شئون الحياة تـست        تزويد  )  أ

  .منها عندما تصبح أماً في المستقبل
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إعداد معلمات سعوديات متخصصات في مجال التربية الفنية والتربية النسوية            ) ب
  .للعمل بالمرحلة االبتدائية

وبلغ عدد ، وبلغ عددها أربع معاهد، ثالث سنوات،  الدراسة بهذه المعاهد   ومدة      
ـ  ٨٧/١٣٨٨الخريجات في الفترة من عام       ) ٨١٣(هــ  ٩٢/١٣٩٣ام هـ حتـى ع

  . متخرجة
  :معاهد إعداد المعلمات نظام الخمس سنوات: ثالثاً

وجعل الدراسة فيها خمس سـنوات بعـد        ،        بدأ تطوير معاهد إعداد المعلمات    
معهداً في أنحاء متفرقة في المملكة العربية        ) ٢٥( وبلغ عددها   ، المرحلة االبتدائية 

  . السعودية
  : المعلمات الثانويةمعاهد إعداد: رابعاً

      تعتبر معاهد المعلمات الثانوية نظام الثالث سنوات امتداداً لمعاهد المعلمـات           
  :هما وقد مرت هذه المعاهد بمرحلتين ةالمتوسط

نظام خمس سنوات بعد المرحلة االبتدائيـة مباشـرة         ، معاهد المعلمات الثانوية    -١
  .ثانويةفحولت معاهد المعلمات المتوسطة إلى معاهد 

 ومـدة نظام ثالث سنوات بعد الكفـاءة المتوسـطة         ، معاهد المعلمات الثانوية    -٢
وبلغ عدد الخريجات منها في الفتـرة مـن عـام    . ثالث سنوات ، الدراسة بها   

  .متخرجة ) ١٨٦١١( هـ ١٤٠١/١٤٠٢هـ حتى عام ٨٩/١٣٩٠
تطبيـق  تداخل مع   ،       ويبدو أن تطبيق نظام معاهد معلمات لمدة خمس سنوات        

 للثـاني عـن     ولاألوكان التحول مـن     ، نظام المعاهد الثانوية نظام الثالث سنوات     
بحيث أصبح من شروط القبول الحصول على الشهادة        ، طريق تحديد شروط القبول   

  .بعد أن تكون حصلت على الشهادة االبتدائية، المتوسطة
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  :الكلية المتوسطة إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية: خامساً
      يشترط االلتحاق بهذه الكليات حصول الطالبـات علـى الثانويـة العامـة      

وهي تقابل الـسنتين بكليـة      ، ومدة الدراسة بها سنتين   ، بقسميها العلمي واألدبي  
وقد استمرت هذه المعاهد ستة عشر عاماً مـن عـام           . ةـــالتربية أو الجامع  

علمات مـن المعاهـد     ورأت الوزارة رفع كفاءة الم    ، م  ١٩٦٨م إلى عام    ١٩٥٢
 بهـا ومـدة الدراسـة     ، فعمدت إلى إنشاء مركزين للدراسات التكميلية     ، القديمة

  .كل فترة مدتها سبعة أشهر ونصف، نسنتين دراسيتي
  :مرحلة التربية الجامعية: سادساً

لتواكب التطورات الحاصلة في ،      كانت خطوة فاعلة لرفع مستوى إعداد المعلمة  
لتواكـب  ، د قامت وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبيـة        وق، الدول المتقدمة 

وفيما يتعلق  .المعلمة السعودية التطور الحاصل في المناهج الحديثة وطرق تدريسها        
هـ كان العام الذي شهد ١٣٩٧/ ٩٦ذكر أن عام يلدراسات العليا في كليات البنات با

لدراسات العليا للبنات بأعـداد     مولد أول برنامج للدارسات العليا وقد بدأت برامج ا        
، ثم أخذت في النمو والتوسع وفق تدرج زمني يراعي احتياجات البالد القائمة           ، قليلة

  . واإلمكانات المتوفرة مادية كانت أم بشرية
 ما سبق يشير إلى الجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية الـسعودية          ولعل     

 لمراحـل؛ رتقاء بتعليم الفتاة السعودية في جميع ا      من أجل تطوير كفاءة المعلمة واال     
  .  حجر الزاوية في العملية التعليميةتعتبر المعلمةوذلك ألن 

  : اللغة العربيةمعلمة خصائص 

 ولكنها العامة، الصفاتفي   المعلمات من غيرها مع العربية اللغة معلمة شترك       ت
 العربية  اللغة به   تمتاز لما   نظراً؛  المعلمات من غيرها عن تميزها خاصة بصفات تتميز
، ن اللغة العربيـة لغـة غنيـة   إ "  بقوله)هـ ١٤١٨(مدكور وصفها  ،  طبيعة مرنة  من

كما تدل بوحدة طريقتها في تكـوين       ، رة الهائلة في الصيغ   ـتمتاز بالوف ، شاعرة، دقيقة
ـ        ،ور أعلـى منهـا فـي اللغـات الـسامية األخـرى       ـالجملة على درجة من التط
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فقد اشتملت على جميع األصـوات التـي        ، غة متميزة من الناحية الصوتية     ل وهي 
   . )٤٦ص ( ."اشتملت عليها اللغات السامية األخرى

 غيرها من اللغات    ن ع هاتميز على عدد من الخصائص التي              كما أنها تشتمل  
أن اللغة بصفة عامة واللغة العربيـة      ) ١٧ص،  ب   /هـ  ١٤٢٩  (عرفان فقد ذكر 
 فـي   تـؤثر  عقليـة و   عملية اللغة   أن:  بعدد من الخصائص منها    سمخاصة تت بصفة  

 العقليـة؛  تحتوى على جميع مستويات المهـارات        كما أنها ، جوانب التعليم األخرى  
وهي عملية تفاعلية كما أنها تعتبر ممارسة أكثـر         ، فاللغة تعتمد على عملية التفكير    

  .بيعة تراكميةوهي ظاهرة اجتماعية ذات ط، من كونها علماً يدرس
      لذلك ال بد أن تتصف معلمة اللغة العربية بعدد من الصفات التي تتمشى مـع               

الخليفـة   ومن هذه الصفات مـا ذكـره كـل مـن          ، اخصائص هذه اللغة وطبيعته   
ـ ١٤٢٩  (وعرفان،  )١٦١ص ،هـ١٤٢٨ (مفلح  و ،) ٤١٠ص، هـ١٤٢٥(  /هـ
ـ ١٤٣٠ (الخطيـب  و ،)١٩ ص، هـ١٤٢٩( العامريو ، )٢٣١ ص ،أ  ص، هـ

   :اآلتي في الباحثةوتلخصها  ) ١٠٣
ينبغي أن تتمتع المعلمة بالصحة النفسية والجسدية الجيدة فخلو جـسمها مـن                -١

  .   األمراض المزمنة والعاهات الظاهرة أمر يساعدها على تحمل مشاق عملها
وإخراج الحروف من   ، وقوة بيانها ، ووضوح صوتها ، افصاحتها وجودة نطقه     -٢

  .وخلوها من عيوب النطق، هامخارج
الذكاء وسرعة البديهة التي تمكنها من التصرف بطريقة سريعة ومناسبة فـي               -٣

  .المواقف المختلفة
  .الحلم والروية والبعد عن سرعة االنفعال   -٤
 وحـسن   ،قوة الشخصية عامل مهم جداً في نجاح المعلمة فـي إدارة صـفها               -٥

 دون اللجوء إلى الـصراخ     ن؛اتها إليه  ونظر قيادتها لطالباتها من خالل حديثها    
  .أو رفع الصوت
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 فالمعلمة المسلمة البد أن تؤمن إيمانا راسخاً بالعقيدة ،التمسك بالفرائض الدينية     -٦
وتجعلها تقوم بمهامها   ، بحيث توجه هذه العقيدة أفكارها وتصرفاتها     ، اإلسالمية

ها لهـا مـن جهـة    وتعمل على تشرب طالبات، في ضوء تلك العقيدة من جهة    
  .أخرى

  .والحفاظ على المواعيد، واألمانة، الصدق   -٧
  .األخر الرأيواحترام ، والبعد عن التعصب للرأي، الموضوعية   -٨
 اهللا يحب إذا عمل أحـدكم  أن: " اإلخالص والتقوى في العمل امتثاالً لقوله    -٩

  . حديث حسن رواه أبو يعلى والطبراني" عمالً أن يتقنه
  .يل نحو العمل التعاوني الم-١٠
 المعلمـة التـي ال      ن أل ؛ واعتزازها بها  ، ولغتها العربية  ، حبها لمهنة التدريس   -١١

تشعر بالحب للمادة التي تقوم بتدريسها ال تـستطيع أن تنقـل هـذا الحـب                
  .لطالباتها

  .وغزارة المعرفة اللغوية،  اتساع الثقافة العامة-١٢
  .والسيما العلوم التربوية، ختلفة مواكبة ما يستجد في العلوم الم-١٣
 التمكن من المادة العلمية ومن مهارات اللغة العربية ومن تطبيـق المفـاهيم              -١٤

  .والقواعد اللغوية التي تدرسها
  . التبحر في طرائق التدريس العامة والخاصة-١٥
 والـربط بـين الجـانبين       ، والدينية كالقران والسنة   ، الربط بين العلوم اللغوية    -١٦

  . العربيةنظري والتطبيقي للغةال
  . اإللمام بثقافة المجتمع وكيفية تضمينها في اللغة العربية-١٧
  . القدرة على تطوير وتجديد أدائها األكاديمي والتربوي-١٨
  .القدرة على التعامل مع أوعية ومصادر المعلومات اإللكترونية -١٩
  . مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات-٢٠
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 الـتعلم  أثنـاء  منها واالستفادة ،الشخصية التلميذات فعل ردود على زيتركال -٢١
  .قدراتهنو لرغباتهن، حقيقية مؤشرات العتبارها

فالتكنولوجيا ليست مجرد أجهزة موضوعة بل هـي        ،  معنى التكنولوجيا  تفهم -٢٢
  .منهجية في التفكير قبل أن تكون أي شئ أخر

 العمليـة  نجـاح  عوامل أهم تعتبر من    بية اللغة العر  معلمة الباحثة أن    وترى       
لـذلك البـد أن   ، والتعليميـة  التربوية العملية في أساسي لها من دور     لما ؛التعليمية

تمشياً مـع   ،ودراية وعلم بأمانة امهمته ؤديتتصف بعدد من الصفات التي تجعلها ت      
  بـد أن   مهارات معينة ال  إلى   والتي تحتاج    ،بتدريسها تقوم التي أهمية اللغة العربية  

 العربيـة أن تتميـز بعـدد مـن          اللغـة  معلمـة لذلك أضحى مطلوباً من     ، تمتلكها
 فـي  فعال أثر ذات وتكون ،سلوكية تتفق مع مسئولياتها   اً  أنماط تمتلكو، خصائصال

  .  حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه،طالباتها

  : معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانويةأدوار

يتصف بالدقة والتعقيد   ، ليوم يشهد تقدماً علمياً وتقنياً واسع النطاق              إن العالم ا  
حتـى ال   ، مما يعني ضرورة االرتقاء إلى مستوى العصر قدر اإلمكان        ،  تركيبه في

خاصة في ميدان التربية    ، تتسع الفجوة بين الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو        
، والتربويـة مـن حيـث األهـداف       التي تشهد تغيرات واسعة في أبعادها العلمية        

ويحتم هذا على التربية بكل مكوناتهـا       . والمناهج، والوسائل، والطرائق، واألساليب
 فـي  وإدراك العبء الملقى على عاتقها حتى يتحقـق   ، االرتقاء إلى مستوى العصر   
 وهذا يستدعي من جميع المعلمين ومن معلمي اللغـة          ،المستقبل األمان لكل األجيال   

 مى وجه الخصوص أن يقوموا بأدوارهم على أكمـل وجـه؛ باعتبـاره            العربية عل 
المترجمين الحقيقيين ألهداف التربية والتعليم كما أنهم يعتبرون المحـرك الـرئيس            
الذي يستطيع أن يقرأ بعناية خطط المستقبل ويحدد مالمحه؛ مستفيداً مـن قدراتـه              

فالمعلم العصري ال   ، كفاياتوإبداعاته التي امتلكها خالل عملية تكوينه على أساس ال        
 بل يتعدى دوره إلى ما هو أبعد        ،يقف دوره عند نقل المعرفة والحفاظ على التراث       

   ). ١١٤ص، هـ١٤٣١، الجماعي( من ذلك
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 العربية اللغة معلمة ومهام أدوار التربية أدبيات من العديد ددتـح دـولق      
 و ،)٢٥ ص ،هـ١٤٢٢ (ريـالنم نانـح هـذكرت ما منها ،الثانوية المرحلة في

ـ ١٤٢٥( الخالدي لفرياو  ،ألسطلاو ،)٩٠ ص،هـ١٤٢٣( راشد  ،)٦٤ص ،هـ
 الباحثة وتوجز ) ١١٠ ص، هـ١٤٣١(والحالق ،)١١٥ص، هـ١٤٣١( والجماعي

 فيمـا  الثانوية المرحلة في العربية اللغة معلمة بها تضطلع أدوار من قدموه ما جملة
  :يلي
واإلنتقـال  ،  إلى الجانب العملي بصورة متوازنة     اإلنتقال من الجانب النظري      -١

  .من التعامل مع ذاكرة الحفظ إلى ذاكرة اإلبداع
  .تنظيم وتيسير عملية التعلم والتعليم لدى الطلبة   -٢
  .السير في التعليم بقدر يتفق مع ميول كل طالبة   -٣
قراطيـة   من المهنية أثناء عرض الدرس إلى الشراكة الديم   الالتمكن من اإلنتق     -٤

  .مع الطالبات إلحداث الفائدة لديهن
والعمل على تنمية قـدراتهن     ، القيام بعملية اإلعداد التكويني لألجيال الصاعدة        -٥

  .ومهاراتهن
وفي حـسن اسـتخدامها للغـة    ، وتصرفاتها،  الحسنة في أنماط سلوكها   القدوة   -٦

  .وغرس حبها في نفوس طالباتها، ووالئها لها، العربية
والتراث الثقافي اللغوي بشكل خـاص؛ بعـد        ، التراث الثقافي بشكل عام   نقل     -٧

  .تنقيحه
  .إدارة وضبط الصف الدراسي؛ عن طريق إنشاء عالقات ايجابية مع طالباتها   -٨
مساعدة الطالبات على نمو مستوياتهن المعرفيـة نمـواً يظهـر أثـره فـي                 -٩

  .وكتابة، وقراءةً، وتحدثاً،  استماعاً:استخدامهن اللغة العربية
  .التوجيه واإلرشاد لطالباتها من الناحية العلمية والنفسية واالجتماعية -١٠

  .تعويد الطالبات على التفكير المنطقي السليم -١١
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  .ربط مواقف تدريس اللغة العربية بحياتهن اليومية -١٢
  .ووحدتها، ربط فروع اللغة العربية ربطاً يحقق تكامل اللغة -١٣
  .ع اللغة تدريساً قائماً على الوظيفيةتدريسهن فرو -١٤
  .التقويم الذاتي المستمر -١٥
، اإلطالع المستمر على ما يطرأ من مستجدات فـي مجـال اللغـة العربيـة            -١٦

  .وطرق التدريس، بيةوالتر
والحصول على المعارف المتنوعة    ، تدريب الطالبات على سبل التعليم الذاتي      -١٧

  .من مصادرها المتعددة
واالستفادة منها في مجاالت ، لطالبات على التجاوب مع التقنيات المتقدمة     ا حث -١٨

  .الحياة المختلفة
واسـتخدام التقنيـات   ، تنويع أنشطة التعليم من التفاعل داخل الصف الدراسي        -١٩

  .التعليمية
  .والتقدير والمرح بين المعلمة وطالباتها، توفير جو من الثقة والقبول -٢٠
،  بإتباع أساليب المـشاركة    وذلك اتلباة دافعية التعلم لدى الط    العمل على زياد   -٢١

  .والتعزيز المستمر، وتحمل المسؤولية
فهـم بحاجـة إلـى وقـت للتفكيـر          ،  الوقت الكافي للتفكير   تالباالطإعطاء   -٢٢

  . لتغيير أنماطهم السلوكيةقتواالستيعاب وو
  . ومقترحاتهمالباتاإلصغاء باهتمام إلى أفكار وأراء الط -٢٣
  .وإعمال الفكر، استعمال أساليب التدريس التي تشجع التفتح الذهني -٢٤
 على كيفية البحث عـن المعرفـة        الباتالتركيز على ذاتية التعلم وتدريب الط      -٢٥

  .والتأكد من مصادرها المتعددة
والتأكيد ، ورسله، وكتبه، ومالئكته، تنمية العقل والوجدان بغرس اإليمان باهللا      -٢٦

  .  وغرس قيم االعتزاز باإلسالم،  اإلنسانيةعلى القيم
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وإنما هي منسقة لبيئة    ،  كمعلمة األمس ملقنةً وناقلةً للمعرفة     ت      فمعلمة اليوم ليس  
وتكسر عادة تبعية الطالبـات     ، وموزعة للعمل واألدوار  ،  بما فيها من موارد    لتعلما

 ص، هـ  ١٤٢٧  (والراميتي، الجمل رـوتشجعهم على االستقالل الفكري لذلك ذك     
أن أدوار معلمة اللغة العربية سـوف        ) ٢٦١ص، هـ١٤٢٦ ( عبيد جمانةو، )٣٥٢

  :تغير من ملقنة إلى 
بمعنى أنها تقوم بتعليم طالباتها المعارف والمفاهيم المتـصلة بـالمواد           : مرسلة  -١

  .التعليمة
، هـن بمعنى أنها تدرب طالباتها على استخدام التقنيات الحديثة في تعلم         : مدربة  -٢

 واإلرشـادات عنـدما     جيهاتوأن تقدم لهن التو   ، وتهيئة بيئة تعليمية جيدة لهن    
  .يطلب منهن

 حتـى   ابمعنى أن تكون مخططة جيدة الستخدام التقنيات الحديثة بنفسه        : نموذج  -٣
تقلدها وتحاكيها طالباتها في عمل األشياء والمواد التي تقوم بتنفيذها لهن والتي            

  .وقادرة على تعزيز تعلمهن، مادة الدراسيةتساعدهن وتمكنهن من ال
ولديها القـدرة  ، بمعنى أن تكون المعلمة قادرة على اتخاذ القرار   : متخذة للقرار   -٤

  . على االتصال باآلخرين بهدف تسهيل عملية التعلم
  : ما سبق يؤكد أننا نحتاج إلى معلمة تسيطر على األدوار التاليةولعل      
  .وليس في عرض المعلومة نفسها، لبحث عن المعلومةخبيرة في طرائق ا  -١
، وتسهم في تطوير جانب الكيـف     ، تستطيع انجاز مهامها االجتماعية والتربوية      -٢

  .وتحسن استثمار التقنيات التربوية، وتنظم العمليات التربوية باتجاهاتها الحديثة
دى نقل المعرفة من تتميز بالحوار والتفاعل وتبادل الخبرات مع الطالبات إذ تتع      -٣

طرف إلى أخر لتؤدي دورها في تنمية القدرات وممارسة قوى التعبير والتفكير 
  .وتهذيب األخالق وتطوير الشخصية بمجملها، وإطالق قوة اإلبداع

وتستخدمها لتقـويم نمـو     ،  النظامية يرستراتيجيات التقويم النظامية وغ   إتمتلك    -٤
  . لتضمن استمرارهاالطالبة العقلي واالجتماعي والجسمي 
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تثق بنفسها فـي تنظـيم      ، تملك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد        -٥
وتملك من المهارات والقدرات والمعلومات ما      ، النشاط التربوي بحرية واختيار   

  .يجعل منها باحثة تربوية تسهم في حل المشكالت التربوية عن دراية ووعي
معلمة اللغة العربية تحتاج إلى العديد مـن األدوار              وفي ضوء ما تقدم نجد أن       

وتقنيـة  ، المعلومات تقنية مجال في   السريعالتي تمكنها من مواكبة التقدم      ، المتجددة
لديهم  ) ٣٧١ص، هـ١٤٢٨ (فرج صوصاً وأن معظم المعلمين كما يرى      خ التعليم

ـ ،أن استخدام التقنية يساعد في تعليم وتحصيل الطلبـة   بقناعة تامة    وفر الوقـت   وي
  . الكافي للتعلم

، للتعلـيم  رحبة جديدة أفاق التقدم التقني أدى إلى ظهور            وترى الباحثة أن هذا   
 بالعمليـة  المباشـرة  العالقـة  ذات   التقنية المستحدثات من العديد وجود في تمثلت

 الذي فرض ضرورة التمكن من كفايات التدريس التي تتماشى مـع         األمر التعليمية،
ومعلمات اللغة العربية بالكفايات الالزمة لهم      ، نية من خالل تزويد معلمي    عصر التق 

في مجال التوظيف الجيد للتقنيات الحديثة ألداء مسؤوليتهم في تعليم اللغة العربيـة             
  .واقتدار، في عصر التقنية بكفاءة

  :ات التعليميةالكفاي
  : الكفايةمفهوم

 فقد التربوية الوجهة منفهوم الكفاية    م بشأن التربويين نظر وجهات تعددت لقد     
المعارف والمهارات والقدرات التـي يكتـسبها       :" بأنها) هـ  ١٤٢١(  قنديل   عرفها

ـ   ، الفرد لتصبح جزءاً من سلوكه      فـي  يةاألمر الذي يمكنه من أداء سلوكيات مرض
وتبين هذه الكفايات األغراض التعليميـة      ، المجاالت المعرفية واالنفعالية والحركية   

 "وتكتب في صورة أهداف محددة يجب تحقيقها      ، لبرنامج الذي يقوم الفرد بدراسته    ل
   ).٩٤ص (

قدرات نعبر عنها بعبارات    " بأنها  ) هـ  ١٤٢٤( عرفتها سهيلة الفتالوي           كما
تكون األداء النهـائي    ) ووجدانية، مهاريةو، معرفية  ( سلوكية تشمل مجموعة مهام     
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، والتي يمكـن مالحظتهـا  ،  مرٍض من ناحية الفاعلية   المتوقع إنجازه بمستوى معين   
  . )٢٩ص ". ( وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة

 زاوية  إلىاالختالف في تعريفات الكفاية يعود      " أن  ) ـه١٤٢٧( عطية   ويرى     
 من خالل شكلها الكامن يعرفها بأنهـا قـدرة تتـضمن            إليها فمن ينظر    إليهاالنظر  

ويرى أن  ،  بشكل جيد  يؤدي العمل لكي    تطلبهالمهارات التي ي  المعارف والمفاهيم وا  
هذه القدرة تصاغ بعبارات تصف السلوك المطلوب وتحدده بـشكل دقيـق يمكـن              

 األداء من زاوية شكلها الظاهر فيرى أنها تعني إليهاأما من ينظر    ، مالحظته وقياسه 
 مقدار ما يحققـه     أي أنها تعني  . الذي يمكن أن يبديه الفرد ويمكن مالحظته وقياسه       

   ).٥٢ص ." ( الفرد من عمل
 صـاحبها  لتوجه تبعا مفاهيمها فيرجع تنوع  ) ٥٢ص  ، هـ  ١٤٣٠(     أما بسندي 

 المعرفـة،  القـدرة،  االستعداد،: التالية المفاهيم عن تخرج ال أنها   ويرى ومنطلقه،
  .واإلنجاز باألداء وارتباطها المهارة، الملكة،

    : الكفايات التعليمية تصنيف

،      تجمع األدبيات التي تناولت أنواع الكفايات أن هناك أربعة أنواع من الكفايات           
 ص  ،هــ   ١٤٢٨  (وعرفـان ،  )١٤ص  ،  هـ١٤٢١(جاملاتفق عليها كل من     

ـ ١٤٣١(الجمـاعي  و ، )١٨٠ص، هـ١٤٢٨ (  اهللا عبد و ، )١٤٦ )  ١٧٠ ص   ،هـ
  :اآلتيتلخصها الباحثة في 

 والقـدرات ،إلى المعلومات والعمليـات المعرفيـة    وتشير  : الكفايات المعرفية     -١
 الفكرية الضرورية ألداء المعلمة في شتى مجاالت عملهـا          مهاراتالعقلية وال 

باإلضافة إلى الحقـائق ومعرفـة      ، بهدف تحقيق األنشطة  ) التعليمي والتعلمي (
  .الفنياتوالنظريات 

، واتجاهاتهـا ، هـا  إلى استعدادات المعلمـة وميول     روتشي:  الوجدانية   الكفايات -٢
 ،حساسية المعلمة :  وهذه الكفايات تغطي جوانب متعددة مثل      ومعتقداتها، وقيمها

  . واتجاهها نحو مهنة التعليم،وثقتها بنفسها
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وتشير إلى كفاءات األداء التي تظهرها المعلمـة وتتـضمن    : الكفايات األدائية     -٣
ـ  ،أي كل ماله عالقـة بالبـدن      ، المهارات النفس حركية   سد وأداء هـذه     والج

  . على ما حصلته المعلمة من كفاءات معرفيه سابقةيعتمد و،المهارات يبنى
، وتشير إلى أداء المعلمة للكفاءات السابقة في ميدان التعليم        : الكفايات اإلنتاجية     -٤

ومدى تكيفهم في تعلمهم المـستقبلي أو  ، أي اثر كفايات المعلمة على المتعلمات  
  .في مهنهم

  :فقد قسم الكفايات إلى نوعين هما ) ٤١٦ص،هـ ١٤٢٥( خليفة الأما     
  :كفاية تتمثل في  ) ٨٤( الكفايات التدريسية الخاصة وعددها : أوال
  . كفايات خاصة بتدريس االستماع-١
  . كفايات خاصة بتدريس التحدث-٢
  . كفايات خاصة بتدريس القراءة-٣
  . كفايات خاصة بتدريس الكتابة-٣
  .بتدريس األدب كفايات خاصة -٤
  . كفايات خاصة بتدريس القواعد-٥

  :كفاية وتتمثل في  ) ٨٢( الكفايات التدريسية العامة وعددها : ثانياً
  . كفايات خاصة بالتخطيط-١
  . كفايات خاصة بتنفيذ التدريس-٢
  . كفايات خاصة بالتفاعل وإدارة الفصل-٣
  .  كفايات خاصة بالتقويم-٤

ـ ١٤٢٤ (راشـد و ) ٢٠ ص، هـ١٤١٦ (شحاته من          وأضاف كل   ص، هـ
  أنه في ضوء ما ذكر عن تصنيفات الكفايات يمكن تقسيم الكفايات الالزمة            )  ١٧١
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وكفايـات  ، وكفايـات مهنيـة   ، كفايات لغوية : لمعلمي اللغة العربية بوجه عام إلى     
  :وفيما يلي توضيح كل نوع منها، وكفايات ثقافية، شخصية

  : الكفايات اللغوية-١
وتتطلـب هـذه    ، وهي أولى جوانب الكفايات الالزمة لمعلمة اللغـة العربيـة              

 اللغوية الـضرورية    والقدرات،  المعلمة مجموعة من المعارف    تكتسبالكفايات أن   
  . وتساعدها على القيام بالتدريس،التي تؤهلها

  : الكفايات المهنية-٢
 وهـذه   ،وهي التـدريس   ستعمل بها المعلمة          وتتعلق هذه الكفايات بالمهنة التي    

وألصول ومبادئ علم   ، الكفايات تكتسبها المعلمة من فهمها للفلسفة التربوية السليمة       
 التـدريس المختلفـة التـي يمكـن أن           وطرق ،وأسس مناهج اللغة العربية   ، النفس

  . في تدريس هذه المناهجستخدمهات
  : الكفايات الشخصية-٣

، أسـاليب تفكيرهـا  : ة في المعلمة مثل   هذه الكفايات بالنواحي الشخصي    وتتعلق     
وروح الدعابة التـي    ، ومدى حيويتها ، وطاقاتها، وأحكامها، واهتماماتها، وانفعاالتها

  .تتسم بها في التدريس وغير ذلك
  : الكفايات الثقافية-٤

     وتتطلب هذه الكفايات أن تتسم معلمة اللغة العربية بالثقافة العامة التي تعينهـا             
وباعتبار أن رسالتها ليست    ، متها بوصفها عامالً في التغير االجتماعي     على أداء مه  
  . وثقافية أيضاً، بل هي رسالة تربوية، تعليمية فحسب

 مترابطة  أنها إال تداخلها  الباحثة أنه على الرغم من تعدد الكفايات و        وترى         
، معرفيـة  جميـع جوانبهـا ال     فـي  التعليمية   األهداف تحقيق   إلىتسعى في مجملها    

  . والوجدانية، والمهارية
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  :العربية اللغة معلمة كفايات
 أسـاس  على إعدادها هو العربية اللغة معلمة بناء لتطوير السبل أبرز من إن       
 مجـال  في ظهرت التي الحديثة واالتجاهات المبتكرة باألساليب واالهتمام ،الكفايات
 ص،  هـ١٤٢٨ (مفلح و ،)٤٥ص  ، هـ١٤٣٠( الخطيب   ويرى .وتدريبها إعدادها
 العربيـة  اللغة معلمة أدوار لتغير نظراً أنه ) ٦٣ص، هـ١٤٢٥( والخليفة  ، )١٥٥
، االتـصاالت  وسرعة، الثقافي والتغير، المعرفي بالتفجر المتسم الحالي عصرنا في

 إلـى  الجديدة التربوية والنظرة، ووسائله التدريس أساليب وتطور، الثقافية والعولمة
 إن وحيـث ، وخصائصها وميولها بقدراتها غيرها عن متفرد كائن أنها على المتعلمة
 واألدوار الوظـائف  في يتمثل العربية اللغة معلمة كفايات الشتقاق الرئيس المصدر
 بهـا  تتحلـى  أن يفترض التي الكفايات فإن، السابقة المتغيرات ظل في بها المنوطة
 فـي  بأدوارهـا  للوفاء الضرورية تالكفايا هي العصر هذا في العربية اللغة معلمة
   :هي الكفايات وهذه،  )التقويم، التنفيذ، التخطيط (المختلفة التدريس مراحل

  :وتتضمن التدريس تخطيط كفايات -١
  .التدريس لخطة الفنية والمكونات الروتينية المكونات تحديد   -١
  .للدرس التمهيد أو الحافزة اإلثارة تحديد   -٢
  .الدرس عليها يشتمل التي الحقائق تحديد   -٣
  .التدريسية لألهداف المعتمدة المعايير يراعي بشكل التعلم أهداف صوغ   -٤
  .وتحديدها، لألهداف المحققة التدريس استراتيجيات اختيار   -٥
  .األهداف لتحقيق والمناسبة الالزمة التعليمية واألجهزة المواد تحديد   -٦
  .األهداف مع المتسقة والنهائي، التكوينيو، القبلي التقويم أساليب تحديد   -٧
  .العقلي نموهم ومستوى، السابقة التالميذ خبرات تحديد   -٨
  .التدريس إستراتيجية تصميم   -٩
  .وتصميمها، التقويم أساليب اختيار -١٠
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  :وتتضمن، التدريس تنفيذ كفايات -٢
  ).للتعلم حافزةال التهيئة ( الدرس بموضوع واهتمامهن التلميذات انتباه إثارة  -١
  .المحلية وبيئتهن، السابقة التلميذات بخبرات الجديد الدرس ربط -٢
  .كافة التعلم أهداف يحقق بشكل متسلسلة خطوات وفق الدرس في السير -٣
 واهتمامـات ، الـدرس  لموضـوع  المالئمـة  واألساليب الطرائق استخدام -٤

  .ضوعةالمو األهداف يحقق بشكل وتنويعها، ومستواهن التلميذات
  الفاعـل  الـدور  علـى  تركـز  التي الحديثة االستراتيجيات بعض استخدام -٥

  .للتلميذة
  .التعلّمية التعليمية النشاطات في التلميذات إشراك على الحرص -٦
  .عاليه وبكفاءة، المناسب الوقت في التعليمية واألجهزة المواد استخدام -٧
  .التلميذات بين الفردية الفروق مراعاة -٨
  .لتحقيقها سعياً وتفهمها المتعلمات بحاجات االهتمام -٩
 بالطريقـة  الـسلبي  الـسلوك  وتعـديل ، للتلميذات االيجابي السلوك تنمية -١٠

  .المناسبة
  .اللفظي وغير اللفظي التعزيز نوعي مستخدمةً التلميذات تعلم تعزيز -١١
  .هعن كليه متكاملة فكرة التلميذات تكوين يضمن بشكل الدرس إنهاء -١٢

  :وتتضمن، التدريس تقويم كفايات -٣
 حيث من أو ،تطبيقها وقت حيث من سواء المختلفة التقويم أساليب استخدام -١

  .وظيفتها حيث من أو ،أدواتها
 التلميذات أداء قياس تتطلب التي المواضع في الشفوية االختبارات استخدام -٢

  .وترابطها، أفكارهم وتسلسل، اللغوي
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 بمختلـف  وموضـوعية ، مقاليـه  سليمة اختباريه بنود صوغ على القدرة -٣

  .أشكالها
 المواضـع  في والموضوعي، المقالي بنوعيها الكتابية االختبارات استخدام -٤

  .ذلك تتطلب التي
  .الجيد االختبار بشروط متسم تحصيلي اختبار تصميم على القدرة -٥

 العربية اللغة مةمعل على يجب أنه  )٩٨ ص،  هـ١٤٣١ (الحالق وأضاف        
  :أن

 تحديـد  فـي  المختلفة القياس أدوات بواسطة إليها توصلت التي النتائج تستخدم -١
  .الطلبة لدى والقوة الضعف نواحي

  .الراجعة التغذية ضوء في عالجية إلجراءات تخطط -٣
 العلميـة  الخطـوات  مـن  خطـوة  كل بعد يحدث الذي المستمر التقويم تستخدم -٤

  .والتعليمية
  .تعليمي موقف كل نهاية في يحدث الذي الختامي التراكمي التقويم ستخدمت -٥

 إعداداً اللغة العربية    ةمعلم بإعداد االهتمام      ونظراً لذلك ترى الباحثة ضرورة      
 من العوامل والمتغيرات الجديدة    اً وأن هناك عدد   خاصة ، على الكفايات  قائماًتربويا    

 ، اللغـة العربيـة    ةمية الكفايات التدريسية لمعلم   أهأدت إلى زيادة     التيفي عصرنا   
م  والتعل ، كأسلوب التعلم الذاتي   التعليم في توظيفها و ، التقنيات الجديدة  اكتشافومنها  

 تفرضـها  التـي  المواقف بتغير يتغير ادوره أن  كما ، والتعليم المبرمج  ،االلكتروني
 والتجديـد  ،التقني التطورو ،العلمي والتقدم ،المعلوماتية االتصاالت وثورة ،العولمة
؛ مما يتطلب إلقاء الضوء على ابرز تلك المستحدثات التقنية فـي مجـال              التربوي

التـي تـستلزم تحديـد مفهومـه      ، وهي تقنية التعليم اإللكترونـي    ، التربية والتعليم 
وكفايات استخدامه الالزمة لمعلمة اللغة     ، وصعوباته، وخصائصه وفوائده ، وتطويره

   .رحلة الثانوية وفيما يلي تفصيل ذلكالعربية في الم
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  :اإللكتروني التعليم :الثاني المبحث
 التعلـيم  بين   الفرقو،        تناولت فيه الباحثة التطور التاريخي للتعليم اإللكتروني      

، و أنماطـه  ، وخصائصه،  التعليم اإللكتروني  مفهومو، اإللكتروني والتعليم التقليدي  
، أوجـه القـصور فيـه     ، وفوائده، ي التعليم اإللكتروني   التعليمية ف  البيئةو، وأهدافه

وتطوير الذات في التعلـيم     ،  والصعوبات التي تواجهه تطبيقه واستخدامه     العوائقو
وكفايات ، ودعم وإثراء التعليم اإللكتروني لدى طالبات المرحلة الثانوية       ، اإللكتروني

  .التعليم اإللكتروني الالزمة لمعلمة اللغة العربية

  :اإللكتروني للتعليم التاريخي التطور
 هـذا  حداثـة  على االتفاق في اإللكتروني والتعليم التعليم تقنية أدبيات تشترك      
 اإللكترونـي  التعليم معالم بدأت الماضية سنة الخمسين خالل وأنه، التعليم من النوع
 ووجد، اإللكتروني التعليم جذور) ١٠ ص، هـ١٤٢٦ (زيتون حدد فقد، الظهور في
 الـذي  البرنامجي التعليم هي األولى اإللكتروني التعليم جذور أن يرى من هناك أن

 أصـول  أن آخـرون  يرجع حين في، العشرين القرن من الخمسينات نهاية في ظهر
 ذلـك  من السبعينيات في ظهر الذي الكمبيوتر بمساعدة التعليم هو اإللكتروني التعليم
 يـدعي  بينمـا ، والـتعلم  التعليم عملية يف الشخصي الكمبيوتر وظف عندما، القرن
 ، التعليم في الكمبيوتر شبكات توظيف إلى تعود اإللكتروني التعليم بدايات أن البعض
 أن تـرى  أخرى روايات وهناك هذا، الماضي القرن من التسعينيات حقبة في وذلك

 الذي بعد عن التعليم: هو التعليم من نمط إلى تعود اإللكتروني للتعليم األولى الجذور
 الكتـب  ترسـل  كانـت  حيث ، بالمراسلة التعليم شكل في عام مائة نحو منذ ظهر

 بـصفة  للحـضور  الحاجة دون منها ليتعلموا تواجدهم؛ مكان في للمتعلمين الدراسية
  .التعليمية للمؤسسات نظامية
 اإللكترونـي  للتعليم التاريخية الوقفات ) ٢٩١ ص، هـ١٤٢٥(سالم ويلخص       

  :كالتالي جاءت زمنية فترات أربع إلى قسمها والتي، بعدها وما م١٩٨٣ عام من
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 انتـشار  قبل تقليدياً التعليم كان حيث، التقليدية المدارس عصر م١٩٨٣عام قبل  -١
  .وجودها من بالرغم الحاسبات أجهزة

 الفترة هذه تميزت المتعددة الوسائط عصر م١٩٩٣ إلى م١٩٨٤ من الفترة في  -٢
 لتطوير رئيسية كأدوات الممغنطة واألقراص ، والماكنتوش، دوزالون باستخدام
  .التعليم

 للمعلومـات  العنكبوتيـة  الـشبكة  ظهـور  م٢٠٠٠ إلى م١٩٣٣ من الفترة في  -٣
 ممـا  أخـرى؛  إلكترونية وبرامج اإللكتروني البريد ظهور بدأ ثم، )اإلنترنت(

  .المتعددة الوسائط لبيئة هائالً تطوراً أضفى
 حيث العنكبوتية؛ الشبكة من الثاني الجيل ظهر بعدها وما م٢٠٠٠ من الفترة في  -٤

: أنواعهـا  بـشتى  والمعلومـات  الملفات استقبال في أكبر سرعة هناك أصبح
 صـورته  في الكتاب ظهر كذلك، جميعاً بهم أو، والمسموعة، والمرئية، النصية

 يـسرت  لتيا اآللي بالحاسب الموصلة الفيديو كاميرات وانتشرت، اإللكترونية
   .الشفهية المحادثة أثناء األطراف كل رؤية

 ورواج، اإللكتروني التعليم مكونات ظهور في التتابع منطقية سبق مما ونالحظ     
 أكثر وجعله ، التعليم أشكال كفاءة زيادة إلى أدى مما التعليمة؛ العملية في استخدامها

  المعلـم  مـن  لكـل  أتاح اآللية والحاسبات اإلنترنت بين الربط أن كما ،ومتعة فائدة
 التعليم عملتي يثري مما الخدمات؛ هذه بكل يحضون تجعلهم، جديدة أدواراً والمتعلم
  .  والتعلم

   :اإللكتروني التعليم مفهوم
 فـي  التعليم منظومة في دخلت التي الجديدة المفاهيم من اإللكتروني التعليم يعد     
 الخاصـة  التعريفات من العديد إلى الحديثة بويةالتر األدبيات وتشير، األخيرة الفترة
 التعلـيم  مثل، له مرادفة البعض يستخدمها التي المفاهيم إلى باإلضافة، المفهوم بهذا
 التعلـيم  مصطلح أن إلى اإلشارة وتجدر ،اإللكترونية والتربية، اإلنترنت شبكة عبر
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 هـذه  لبعض عرض يلي وفيما، استخداماً المصطلحات هذه أكثر هو اإللكتروني
  :التعريفات

 التعلـيم  من النوع ذلك " بأنه اإللكتروني التعليم) هـ١٤٢٣ ( المحيسن عرف    
 والمتعلمين المعلمين بين االتصال في اإللكترونية الوسائط استخدام على يعتمد الذي

  .٣ص" ةيالتعليم والمؤسسة
 آليـات  ستخدامبا للتعليم طريقة"  بأنه) هـ١٤٢٦ (والمبارك الموسى ويعرفه     

 ، وصـورة  صوت من المتعددة ووسائطه وشبكاته حاسب من الحديثة االتصال
 العالميـة  الـشبكة  بوابات وكذلك إلكترونية، ومكتبات بحث، ،وآليات ورسومات
 اسـتخدام  هو فالمقصود الدراسي؛ الفصل في أو بعد من كان سواء للمعلومات

 وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر متعلملل المعلومة إيصال في أنواعها بجميع التقنية
  .١١٣ ص". فائدة
 علـى  يعتمد الذي التعليم من النوع ذلك" بأنه) هـ١٤٢٧ (الحلفاوي عرفه كما     

 المحتـوى  وتوصـيل  التعليميـة  األهداف تحقيق في اإللكترونية الوسائط استخدام
 الوسائط هذه لوتتمث والمكانية الزمانية للحواجز اعتبار دون المتعلمين إلى التعليمي

 األقمـار  مـن  االسـتقبال  وأجهزة الكمبيوتر مثل الحديثة اإللكترونية األجهزة في
 مـن  أفرزتـه  ومـا  اإلنترنت في المتمثلة الحاسب شبكات خالل من أو، الصناعية
  .٥٩ص" اإللكترونية والمكتبات التعليمية كالمواقع أخرى وسائط
 اتفاق يحدث في دراستها أنه لم     )١٠ص   ، هـ ١٤٢٩ (ي السفيان مها وأكدت      
 ،"  اإللكتروني  التعليم "مصطلح جوانب جميع يغطي شامل مفهوم تحديد حول كامل
 للتعلـيم  منهـا  كـل  نظـرت  بتعريفه اهتمت التي واالجتهادات المحاوالت فمعظم

 ممـا  والغـرض؛  والتخصص االهتمام طبيعة حسب مختلفة، زاوية مناإللكتروني  
 بـبعض  حـدا  الذي األمر   اإللكتروني؛ للتعليم التعاريف من العديد   ظهور إلى أدى

 علـى  التغلـب  أجلومن   ، بتعريفه قاموا الذين بعدد   عددها إن القول إلى المهتمين
 تحت تصنيفها ويمكن أخرى جهة من منها   واالستفادة، جهة من التعاريف هذه كثرة
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 تـدريس،  يقـة كطر اإللكترونـي  التعلـيم  إلى نظرت إحداهما: رئيسيتين مجموعتين

  .متكامل كنظام له نظرت واألخرى

 التعلـيم  لمصطلح عليه متفق واحد تعريف أو معنى يوجد ال أنه    وترى الباحثة   
 أن إلـى  ذلك يرجع وربما، متداخلة تبدو المطروحة المعاني معظم ألن اإللكتروني؛

 حالـة  فـي  فهو، بعد يستقر ولم، التكوين طور في مازال اإللكتروني التعليم معنى
  .يوم بعد يوماً وتتطور تنمو التي التعليم بتقنيات الرتباطه نظراً ؛مستمر تعديل

  :اإللكتروني التعليم أهداف
 الـدولي  االتحاد حددها ، األهداف من مجموعة على اإللكتروني التعليم يرتكز      

  :يلي فيما) ٥ ص ، هـ١٤١٨ (و واليونسك
 ثقافيـة  أسس على قائمة المعلومات تقنية من وقاعدة تحتية بنية إنشاء إلى يؤدي  -١

   .والعشرين الحادي القرن لمتطلبات الجديد الجيل مجتمع إعداد بغرض
 الشبكة استخدام خالل من المعلومات تقنية نحو اإليجابي االتجاه تنمية إلى يؤدي  -٢

   .المحلية والمجتمعات األمور أولياء قبل من
 البيئـة  داخـل  الواقعيـة  الحياتيـة  ألوضـاع وا المشكالت محاكاة على يساعد  -٣

   .وحلها معها للتعامل الشبكة مصادر واستخدام المدرسية،
 المعـارف  عـن  البحـث  في النفس على واالعتماد االستقاللية الشباب يعطي  -٤

 لنقـد  الفرصـة  ومـنحهم  ودراستهم، بحوثهم في يحتاجونها التي والمعلومات
 شخـصيات  وإعـداد  لديهم البحث اراتمه تعزيز على يساعد مما المعلومات،

  .واعية عقالنية
 محـدودة  ال وفرصـا  الجيدة المستقبلية الخيارات من متسع الجديد الجيل يمنح -٥

   . واجتماعية وعلمية وثقافية اقتصادية
ـ ١٤٢٥( سالم     وأضاف كل من     ـار و ،)٢٩٣ص، هـ ـ ١٤٢٦ (عط   ،)٣٧٠ ص ، هـ

ـ ١٤٢٩ (وسرحان،  استيتية دالل و ،)٧٩ ص، هـ١٤٢٧( و داوود ، التودريو    )١٨٢ص  ، هـ
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   إجمالهـا فيمـا    يمكـن  من األهداف    العديد تحقيق إلى يسعى   اإللكترونيأن التعليم   
  :يلي
 فـي والتنـوع    ، جديدة إلكترونية تقنيات خالل من تفاعلية تعليمية بيئةخلق    -١

  .والخبر المعلومات مصادر
  .الخارجية والبيئة المدرسة وبين سةوالمدر األمور أولياء بين العالقة تعزيز  -٢
 الخبـرات  تبادل عبر والمساعدين، والمعلمين الطالب بين التفاعل عملية دعم  -٣

 االتصال بقنوات باالستعانة   الهادفة والحوارات والمناقشات ،واآلراء التربوية
              .               االفتراضية الصف وغرف، والتحدث، لكترونياإل البريد مثل المختلفة

  .الحديثة التعليمية التقنيات الستخدام الالزمة التقنية المهارات المعلمين اكتساب  -٤
 االتـصاالت  تقنيـات  الستخدام الالزمة الكفايات أو المهارات الطالب إكساب  -٥

   .والمعلومات
 نموذجية صورة في تقدم فالدروس، معيارية صورة في وتقديمه التعليم نمذجة  -٦

 األسـئلة  بنوك ذلك أمثلةومن  . تكرارها يمكن المتميزة التعليمية ارساتوالمم
 الـصوت  لتقنيات األمثل واالستغالل ،النموذجية الدروسوخطط   ، النموذجية
   .متعددة وسائط من بها يتصل وما والصورة

 العلميـة  التطـورات  يواكـب  بحيث التعليمية؛ العملية في المعلم دور تطوير  -٧
   .والمتالحقة لمستمرةا والتكنولوجية

، والمحلية العلمية االتصاالت شبكات خالل من الطالب اتصاالت دائرة توسيع  -٨
 بمواقع التعليمي الموقع ربطمع  ، للمعرفة كمصدر المعلم على االقتصاروعدم  
   .المعرفة من الطالب يستزيد كي  أخرى تعليمية

  .اوإدارته ةالتعليمي المؤسسات عمل لتنظيم تعليمية شبكات خلق  -٩
 الفرديـة  الفـروق  مراعاة مع مختلفة عمرية فئات يناسب الذي التعليم تقديم -١٠

  .بينهم
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 والمـساقات والمنـاهج      إلنـشاء المقـررات    تغييرل التطبيق الفعلي والعملي ل    -١١
  .لكتروني لتصبح مهيأة لالستخدام اإللحاليةوتطوير المناهج ا ،اإللكترونية

ية في المجتمع وإعداد جيل من المعلمين والطالب قادر        المساعدة في نشر التقن    -١٢
  .على التعامل مع التقنية ومهارات العصر

 وسـهولة  معـاً  والطالـب  للمعلم اإللكتروني بصورتها التعليمية الحقيبة تقديم -١٣
  .المناهج تطوير إدارة قبل من مركزياً تحديثها

 عن التعليمية القاعات عضب في األكاديمية الكوادر في النقص تعويض إمكانية -١٤
  .افتراضية الفصول طريق

حتـى  ،  والعاملين بها  تعليميةال مؤسسات االهتمام بال  ضرورة الباحثة   ترى لذلك      
 حـل  التطور التقني الذي أسهم فـي        مواجهةو ،المعرفي االنفجارتتمكن من مواكبة    

 مـع  والمتوافقة عليمالت من الجيدة النوعية بتوفير وذلك التربوية المشكالت من الكثير
   . يمكن تحقيق أهداف التعليم اإللكترونيذلكوب المتعلمين ومواصفات حتياجاتا

   :اإللكتروني التعليم خصائص
       يتميز التعليم اإللكتروني بعدد من الخصائص أشار إليها العديد من التربويين           

ـ ١٤٢٦ (الخانو، ) ٢٩٢ ص، هـ  ١٤٢٥ (سالممن بينهم     اللدو ، )٢٦ ص ،هـ
تجملهـا  ) ١١٩ص ،هـ  ١٤٣١( وشحاتة ،)١٨١ ص، ١٤٢٩  (سرحانو ، استيتية

  :الباحثة فيما يلي
 المـتعلم  وبـين  والمعلم المتعلم بين تفاعلية تعلم بيئة اإللكتروني التعليم يوفر   -١

 يعرض أو، جامداً التعلم يعد فلم التعلم؛ في المتعة عنصر يوفر كما، وزمالئه
  .التعلم في المتعة إلى يؤدي مما المثيرات تنوعت بل واحدة بطريقة

،  ) الذاتي التعلم ( نفسه تعليم في المتعلم مجهود على اإللكتروني التعليم يعتمد   -٢
 أو ) التعـاوني  التعلم ( صغيرة مجموعات في رفاقه مع يتعلم أن يمكن كذلك
  .كبيرة مجموعات في الفصل داخل

  .والمكان الزمان في بالمرونة اإللكتروني التعليم يتميز   -٣
 عـن  بعيـدة  تعليميـة  خبرات فيها، تعلمية تعليمية بيئة اإللكتروني التعليم يوفر   -٤
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 الواقـع  فـي  الخبرات بهذه المرور عند المتعلم يواجهها أن يمكن التي المخاطر
  .الفعلي

 على المتعلم يشجع فهو، محدد زمني بعمر االلتزام دون التعلم المتعلم يستطيع   -٥
  .الحياة مدى المستمر لمالتع

 قيـاس  بإمكانيـة  يتعلق فيما التقليدي التعليم بخاصية اإللكتروني التعليم يأخذ   -٦
   .المختلفة التقويم بوسائل باالستعانة التعلم مخرجات

 الحاسـوب  مثل معينة تقنيات توفر إلى التعليم من النمط هذا في المتعلم يحتاج   -٧
  .لمحليةا والشبكات واإلنترنت وملحقاته

  .التقليدي بالتعليم بالمقارنة اإللكتروني التعليم تكلفة قلة   -٨
  .المتعلم حول والتمركز واألصالة التفاعلية   -٩
  .االستخدام وسهولة التحكم في الذاتية المالئمة -١٠
  .المقرات أمن على والحفاظ، المباشر اإللكتروني الدعم -١١
  .لقرارات لدى المتعلمين مهارات حل المشكالت واتخاذ اتنمية -١٢
،  يتيح للمتعلم الحرية في البدء بتعلم الموضوعات التي يرغب فـي دراسـتها             -١٣

كمـا يتـيح لـه الـتعلم وفقـاً      ، وحرية اختيار األنشطة التعليمية التي تناسبه     
  .الحتياجاته وميوله ومهاراته

 تحـديث  لـى ع يعمل اإللكتروني التعليم أن سبق   ما على بناءاً      وترى الباحثة   
 والمؤسـسات  والمعلـم  المتعلم من كل على والفائدة بالنفع يعود بما، التعليم وتجديد
 المـواد  تنـاول  المتعلم على يسهل فهو   الخصائص من بالكثير يتمتع فهو، التعليمية
  .يناسبه وقت أي في اللفظية وغير اللفظية المختلفة التعليمية
  : التعليم اإللكترونيفوائد

 ذكـره  مـا  أهمهـا  ومـن  التعليم من النوع لهذا كثيرة فوائد هناك أن الشك       
ـ ١٤٢٨ (الخزنـدار  نائلـة و ، )٢٢٠ ص، هـ١٤٢٨( النوايسة  ،)٢٠٣ ص، هـ

  : والتي تجملها الباحثة فيما يلي )٦٢ص، ـه١٤٣٠(وإسماعيل
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 من وذلك، والمدرسة الطلبة وبين، بينهم فيما الطلبة بين االتصال إمكانية زيادة   -١
 مجـالس  مثـل  ،اتجاهات عدة في األطراف هذه بين ما االتصال سهولة لخال

  .اإللكتروني والبريد، النقاش وغرف، النقاش
، النقـاش  مجـالس  خـالل  من للطالب المختلفة النظر وجهات في المساهمة   -٢

  .والمقترحات اآلراء من االستفادة فرص من يزيد مما، الحوار وغرف
 للطالـب؛  كاملة الفرصة التعليم من النوع هذا تيحي حيث ؛بالمساواة اإلحساس  -٣

 بريدال من ؛المتاحة االتصال أدوات خالل من وصوته رأيه إرسال بإمكانه ألنه
 فائـدة  أكثر تكون الميزة وهذه ،الحوار وغرف، النقاش ومجالس، اإللكتروني

 أكبر بجرأة يتمتعون يجعلهم ألنه ؛والقلق بالخوف يشعرون الذين الطالب لدى
 قاعـات  فـي  كـانوا  مما ،أكثر الحقائق عن والبحث ،أفكارهم عن التعبير يف

  .التقليدية الدرس
 يرسـل  أن بمقـدوره  المتـدرب  أصـبح  حيـث  ؛المعلم إلى الوصول سهولة   -٤

 أكثر للمعلم مفيدة الميزة وهذه، اإللكتروني البريد خالل من ؛للمعلم استفساراته
  .مكتبه على مقيداً يظل أن من بدال

 بالطريقة العلمية المادة تلقي الممكن من حيث ؛التدريس طريقة تحوير إمكانية   -٥
 تناسـبه  مـن  ومـنهم ، المرئية الطريقة تناسبه من فمنهم ،الطالب تناسب التي

 إمكانيـة  تتيح ومصادره اإللكتروني فالتعليم. المقروءة أو المسموعة الطريقة
 األفـضل  للطريقة وفقاً يربالتحو تسمح وعديدة مختلفة بطرق المصادر تطبيق
  .للمتدرب بالنسبة

 علـى  يركز أن للمتعلم يتيح اإللكتروني فالتعليم ،التعليم أساليب مختلف مةمالئ   -٦
 الـذين  للطـالب  يتـيح  وكذلك، للدروس وتجميعه كتابته أثناء المهمة األفكار
ـ  وذلك ؛المادة من واالستفادة المهام وتنظيم التركيز صعوبة من يعانون  األنه
  .محددة فيها المهمة والعناصر ،جيدة بصورة ومنسقة مرتبة تكون
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 يتعلمـون  للذين بالنسبة إضافية الميزة هذهو ،التكرار على اإلضافية المساعدة   -٧
 أرادوا إذا التـدريب  طريق عن بالتعليم يقومون الذين فهؤالء العلمية بالطريقة

 أعـادوا  أنهم يعني مما ؛معينة جمل في يضعوها فإنهم أفكارهم عن يعبروا أن
 يـستعدون  عندما الطالب يفعل كما وذلك ؛عليها تدربوا التي المعلومات تكرار

  .معين المتحان
 حالـة  فـي  الطالب تجعل الميزة هذه ،المناهج إلى الوصول في االستمرارية   -٨

 الذي الوقت في يريدها التي المعلومة على الحصول بإمكانه أن ذلك ؛استقرار
 الطالـب  راحة إلى يؤدي مما، المكتبة وإغالق فتح بأوقات يرتبط الف، يناسبه
  .بالضجر إصابته وعدم

 الـذي  وباألسـلوب  ،يختارها التي بالطريقة يتعلم أن يستطيع فالطالب المرونة   -٩
 إمكانيـة  إلـى  باإلضـافة  ،التعليم في الذاتية سرعته مع يتوافق وبما، يناسبه

  .اإللكترونية المكتبة ومنها ،للمعلومات ةاإللكتروني المصادر من االستفادة
  . والزمانالمكان حدود ويتعدى، والوقت المال يوفر فهو ،والفعالية التوفير -١٠
 وتقـدمهم  نجاحهم وتسجيل ،المتعلمين تأسيس للمعلم يمكن حيث للقياس القابلية -١١

 تقيـيم  بغرض تستخدم ،بذلك خاصة تقارير في عليها حصلوا التي البرامج في
  . المتخصصة األنظمة في وبراعتهم معلوماتهم

 المهـارات  يـوفر  اإللكترونـي  التعلـيم  أن الباحثة ترى سبق ما على وبناءاً      
 والجهد الوقت في فيروالتو للمرونة باإلضافة فائدة وأكثر تكلفة بأقل عليها والتدريب

 مترابطـة  ئجـه ونتا، للقيـاس  قابلـة  تكون يقدمها التي الحلول أن كما، الفعالية مع
  . ومتشابكة

  :تطوير الذات في التعليم اإللكتروني

 بناء في عليهاوالتي يعتمد   ، التعليمية العملية في األساس الركن المعلمة         تعد  
  يجـب  لـذا  التربـوي؛  العمـل  منظومة محاور من محوراً مهماً    وتعتبر، األجيال

 التطـور  عن تفصلإلعداد أال    يراعى عند إعدادها أثناء الخدمة أو في برامج ا         أن 
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 الذي والتطور، ناحية من والثقافية ،واالجتماعية ،االقتصادية الحياة في يحدث الذي
 بالتزود رغبة لديها تكون وأن، أخرى ناحية من التربوية والممارسة بالفكر يلحق
 في تطوير أو تغيير أي إحداث يمكن وال،  فيهايستجد وما مهنتها في هو مفيد بما
 الجوانـب  جميع من المعلمة تطوير يعد هنا ومن، بتطويرها إال التعليمية ليةالعم

 كـل  ينعكس حيث بنجاح؛ اإللكتروني ميالتعل استخدام أردنا إذا األساسية الخطوة
 والتربوية التعليمية التقنية استخدام في كالتوسع، مختلفة بصور دورها على ذلك

 الدراسـات    أوصت به   ما وهو ،تالحقةالم المعرفية المتغيرات ومواكبة، الحديثة
 مـن  وزارة التربيـة       لصادروفي دليل المعلم ا   ،  عملها لىوالجهات المشرفة ع  

 واجبات المعلمة علـى     مننصت المادة التاسعة     ) ٣١ص  ، هـ١٤١٨ (والتعليم
ومن المجـاالت   . أن تحرص على النمو المهني مما يساعدها على تحسين عملها         

 حيث ؛أن تعمل عليها تطوير ذاتها في التعليم اإللكترونيالتي ينبغي على المعلمة 
 وهناك عدداً من األساليب يجب على المعلمة أن تسلكها        ،أصبح مطلباً لكل معلمة   

 ) ٤٥ص  ، هــ   ١٤٣٠ (العمـري  ذكرها   لكترونيلتطوير ذاتها في التعليم اإل    
  :وتلخصها الباحثة في اآلتي

اكز تدريب المعلمين حول موضوعات      حضور الدورات التدريبية التي تعقد بمر      -١
  .كترونيلذات صلة بالتعليم اإل

 الحرص على التحاق بهذه الدورات وفق مستوى المعلمة وبالتـدرج فالمعلمـة             -٢
 ومن ثم بعض البرامج األساسـية       ،التي ال تتقن الحاسب تبدأ من نظام التشغيل       

  .التي تحتاجها وهكذا
ول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسـب   االشتراك في الدورات التأهيلية للحص -٣

   .IC3 نترنت والشهادة الدولية للحاسب واإلICDLاآللي 
  . االستفادة من مواقع اإلنترنت في تعلم بعض البرامج المفيدة للمعلمة-٤
 الحاسـب   لمـة ومع،  مصادر الـتعلم   كزا الحرص على االستفادة من أمينة مر      -٥

  .أدوات التعليم اإللكترونيوالزميالت الالتي يتقنون التعامل مع 
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  .لمجال والتلفازية في هذا اذاعية متابعة الندوات والمؤتمرات والحلقات اإل-٦
 الحرص على القراءة عن التعليم اإللكتروني باالستفادة من مركز مصادر التعلم        -٧

  .نترنتومواقع اإل، والمجالت، والصحف،  والمكتبات العامة،بالمدرسة
 ال خاللهـا  من التزود للمعلم يمكن التي واألساليب الطرق أن ةالباحث وترى       
 التدريبيـة  للـدورات  والتصميم فالتخطيط، وحدها ةالمعلم على مسؤوليتها تنحصر
 كما المعلمين أن إال، الرسمية والتدريب اإلعداد جهات على مسئوليتها تقع للمعلمين
 بـل ، فقـط  الرسمي التدريب إلى يحتاجون ال ) ٢٩٩ص، هـ١٤٢٥  (سالم يشير

 بـين  ما التكامل لتحقيق الطرق أفضل تعلم على لمساعدتهم زمالئهم؛ من والمستمر
  . تعليمهم وبين التقنية

، الجمـل  من كل يرى كما الجديدة والمسئوليات التحديات المعلم يواجه ولكي       
 ميتعل وأن،  باستمرار بنفسه نفسه يدرب أن عليه )٣٥١ص، هـ  ١٤٢٧  (والراميتي

 بحيـث  اآلخرين؛ المعلمين مع يتعاون أن يجب بل، بمفرده يعمل وأال، حياته طوال
    .بينهم فيما الخبرة يتبادلون متعاون متجانس واحد كفريق يعملون

  : التعليم اإللكترونيأنماط
 مـن  كـل  إليهـا  أشـار   أنمـاط  ثالثة إلى اإللكتروني التعليم تصنيف يمكن      
ـ ١٤٢٥(الموسى ـ ١٤٣٠(هنـداوي و ، )٢٢٠ ص، هـ  اهللا فـتح و ،)٤٣٦ص، هـ

  :اآلتي في الباحثة تجملها  )٦٧ ص، هـ١٤٣١(
    :المتزامن التعليم نمط - أ

، الوقت نفس في المتعلمين أو والمتعلم؛ المعلم التفاعل طرفي وجود يتطلب وهو    
 ومـن ، المباشـر  الحـي  يمالتعل عليه ويطلق، التعلم عملية في التفاعلية تتوافر حتى
 الراجعـة  التغذية على المعلم من الحصول يستطيع الطالب أن التعليم هذا جابياتاي

  .نفسه الوقت في لدراسته المباشرة
   : المتزامن غير التعليم نمط -ب

 ويطلق، الوقت نفس في المتعلمينو المعلم التفاعل طرفي وجود يتطلب ال وهو     
  ،نفـسه  علـى  المـتعلم  يعتمد عليمالت من النوع هذا وفي، المباشر غير التعليم عليه
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: مثـل  تقنيات من اإللكتروني التعليم نظام يوفره ما خالل من ؛الذاتي تعلمه وحسب 
 ومن ،المعلومات عن والبحث ،البريدية والقوائم ،الصوتي والبريد ،اإللكتروني البريد

 لـذي ا الجهد وحسب ،له المناسب الوقت حسب يتعلم المتعلم أن التعليم هذا ايجابيات
 رونيـاً إلكت إليها والرجوع المادة دراسة إعادة الطالب يستطيعو ،إعطائه في يرغب
 علـى  الحـصول  الطالب استطاعة عدم فهي هسلبيات أهم من أماو ،ذلك احتاج كلما
  .البرنامج أو الدورة من االنتهاء عند متأخر وقت في إال المعلم من راجعة تغذية

  :دمجالم النموذج – ج
 ،واحـد  إطار في ) المعتاد ( الصفي التعليم مع اإللكتروني التعليم خلط ميت فيه      
 ،اإلنترنـت  بخدمـة  ومزودة ،الحاسوب بأجهزة مجهزة كبيرة قاعات عمل يتم حيث

 باإلضـافة  ،المحاضرات خالل من ؛لوجهه وجهاً المتعلم مع المعلم حضور ويكون
 ومنتـديات  ،المحادثة امجبر باستخدام ،اإلنترنت عبر وحوارات محادثات عمل إلى

 لجزء اإللكتروني التعليم أدوات بعض استخدام يتم بحيث اإللكتروني؛ والبريد للحوار
 لهـذا  المتخصـصين  مـن  كثير ويتحمس، الحقيقية الدرس قاعات داخل التعليم من

  .   اإللكتروني التعليم تطبيق عند مناسب ويرونه ،النموذج
 العـصف  عمليات في يفضل األول النمط نأ ) "هـ١٤٢٩ (الدرويش ويرى       
 التي بالمواقف اتصاالً وأكثر، المتدفقة الحرة لألفكار كمنتدى كذلك ويصلح ،الذهني
 التـي  المهـام  في الثاني النوع يفضل بينما ،المجموعة بين اجتماعياً تماسكاً تتطلب
 التفكيـر  روتطـوي  نميـة ت في كبيرة فاعلية له وكذلك، المتعمق للتفكير وقتاً تستلزم
  . ٥ص".الناقد
 يـصنف  مـن  هناك أن"  ) هـ١٤٢٥ ( دراستها في الفالح مريم وأضافت        

 الكامل النموذج إلى، التعلم عملية في اإلنترنت توظيف لمدى وفقاً اإللكتروني التعليم
، اإلنترنـت  علـى  كليه بصورة التعليمي البرنامج على يعتمد حيث، اإلنترنت على

 علـى  يكون أي التعلم؛ لعملية ومعزز كمدعم اإلنترنت يوظف الذي النموذج وهناك
، التعليمية األنشطة ضمن من معينة معلومات عن اإلنترنت عبر الدراسة المثال سبيل

 أن أي، الـسابقين  النموذجين بين يجمع الذي، المختلط النموذج هو األخير والنموذج
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 عبـر  والدراسة، الوقت ذات وفي، التعليمي البرنامج من جزء اإلنترنت عبر التعلم
  . )٢١٠( ".التعلم أنشطة من جزء اإلنترنت
 وإهمـال  استخدامها ينبغي مثلى طريقة الحقيقة في توجد ال أنه الباحثة وترى       
 وجوانـب  قـوة  جوانـب  وبها، لها المميزة خصائصها منها لكل نإ حيث، األخرى
  .فيها المرغوب ةالتربوي للحاجات مناسبة أقل أو أكثر تجعلها ضعف

  :اإللكتروني التعليم واستخدام تطبيق تواجهه التي والصعوبات العوائق

 تنفيـذه  تعوق معوقات لديه األخرى التعليم طرق من كغيرة لكترونياإل التعليم      
 الراضيو ، )٢٢٦ص، هـ١٤٢٨ (بسيونيو ،)٣١٦ص ،هـ١٤٢٥  (سالم ذكر فقد
 بلـوغ  دون تحـول  التي المعوقات من مجموعة هناك أن  )٩٣ ص، هـ١٤٣١ (

  :اآلتي في الباحثة تلخصها وجه أكمل على منه المرجوة لألهداف اإللكتروني التعليم
 التمويل تخصيص لصعوبة نظراً ،النامية الدول غالبية في التحتية البنية ضعف   -١

 وتـسهيل ، ومـستلزماتها  الحاسبات أجهزة توفير في التحتية البنية لبناء الالزم
  .باإلنترنت الدائمة الصيانة وتوفير، صالاالت

  .المرتفعة ورسومه، باإلنترنت االتصال صعوبة   -٢
 والتصفح ،كالحاسوب ،الحديثة التقنيات استخدام بمهارات المتعلمين إلمام عدم   -٣

  .الدولية االتصاالت شبكات في
ـ  فـي  الحديثة اإللكترونية الوسائط باستخدام المعلمين اقتناع عدم   -٤  أو دريسالت

  .التدريب
 بمتطلبـات  اإللمام وعدم، اإللكتروني التعامل بأهمية اإلدارية الهيئة وعي عدم   -٥

  .التعامل هذا
 إلى دورهم وانتقال ،التعليمية العملية في دورهم من التقليل من المعلمين تخوف   -٦

  .التعليم تكنولوجيا واختصاصي التعليمية البرمجيات مصممي
  .التقويم ووسائل دواتأ تطبيق صعوبة   -٧
 مـن  أقـل  مكانة ذو بأنه بعد عن اإللكتروني التعليم إلى المجتمع أفراد نظرة   -٨

  .النظامي التعليم
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 تمنحهـا  التـي  بالـشهادات  الـدول  بعض في الرسمية الجهات اعتراف عدم   -٩
  .اإللكترونية الجامعات

 المواجهـة  وجود لعدم ؛التعلم في الذاتية الرغبة ولديه مجتهد طالب إلى يحتاج -١٠
   ) .اإلنساني التفاعل ( لوجه وجهاً

  .التعليمية البرمجيات وإنتاج تصميم في العالية التكلفة -١١
وبالتالي تتمحور صعوبات ومعوقات استخدام تطبيق التعليم اإللكتروني فـي                

   :واجتماعية وفنية تلخصها الباحثة فيما يلي، صعوبات مادية وبشرية
 الحاسـب  أجهـزة  وانتـشار  لالتصاالت التحتية البنية في تتمثل مادية معوقات  -١

  .سعرها وانخفاض، وسرعتها اإلنترنت شبكة واستخدام الحزمة وعرض
  .الدعم وفني ،واإلداري ،والطالب المعلم في تتمثل بشرية معوقات  -٢
  . والمعلم ،والطالب، المجتمع قبول في تتمثل اجتماعية معوقات  -٣
  .والتخصص العرض وطرق والبرمجيات المعايير في تتمثل فنية تمعوقا  -٤

   :إلى  تلك الصعوبات والعوائق تعزىلعلو     
 تبنـي  مـع  ،المـدارس  في اإللكتروني التعليم إلدخال المناسب التوقيت تحديد  -١

 عنها المسؤول يكون على أن ، )والشبكات األجهزة فقط وليس (المتكاملة الحلول
  ).الخاصة المدارس إدارات أو (والتعليم التربية وزارة

 فـي  وتسخيرها منها واالستفادة ، في التعليم  الجذري التحول لهذا الكوادر إعداد  -٢
  .الصحيح الوجه على المفاهيم وزرع التعليمية العملية تسهيل

، اإللكترونـي  التعليم وأنظمة، المحتوىوالمتمثل في تطوير     التطويري الجانب  -٣
 النـواحي  فيه تراعى  تعليمياً؛ تصميماً مصمماً تفاعلي إلكتروني محتوى نتاجإل

 ،المناسـبة  القيـاس  وأدوات ،العالمية والمعايير ،والنفسية ،والتعليمية، التربوية
  .الراجعة والتغذية

 مرونته وأنماطه قـد    أن إال اإللكتروني، للتعليم معوقات وجود من الرغم علىو     
 في اإللكتروني التعليم نظام  في التعديل طريق عن منها دالعدي على تساهم في التغلب  

  .أهدافها مع ويتناسب معها يتوافق بما التعليمية المؤسسة
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  :اإللكتروني للتعليم التعليمية البيئة
ـ ١٤٢٧ (الحربي أكد فقد متعددة بيئات في اإللكتروني التعليم يحدث      )  ٨٤ ص، هـ
 لكترونـي، اإل التعليم ستراتيجياتإ تنفيذ تدعم ميةتعلي بيئة توفر من البد أنه دراسته في

 عناصـر  تتـوفر  أن بـد  ال إذ ، فيها يحدث التي البيئة على يتوقف تعليم أي فنجاح
 تفاعلية بيئة توفير إلى يحتاج لكترونياإل التعليم فإن وبذلك المطلوب، التعليم تناسب
 على اعتماداً ؛زامنيهت غير أو الدراسي، الصف في تزامنيه قةيبطر المصادر متعددة
 من البيئة ھ ذه  تحتاجه ما توفر أن والبد والمعلم، المتعلم بين والتفاعل ،الذاتي التعلم
  . المتنوعة وملحقاتها أجهزة
   :اإللكتروني التعليم بيئات أنواع
 هـا ذكر ونـشطة  ،كثيرة متميزة يةتعليم بيئات بوجود اإللكتروني التعليم يمتاز     
   :اآلتي في الباحثة وتجملها)  ١٤٣ ص ،هـ١٤٢٦(زيتون

  :الواقعية البيئات – ١
 مـن  تتكـون  ، الواقـع  أرض على موجودة دراسة أماكن عن عبارة وهي       
 تجهيزات فيها يتوفر أنه إال ، وتجهيزات وأسقف حوائط من التقليدية البيئة مكونات
 أمثلـة  ومن .واتصاالت ،وبرمجيات حاسب أجهزة من اإللكتروني، بالتعليم خاصة
  :مايلي اإللكتروني، للتعليم الواقعية البيئات

 بـاألجهزة  المـزود  العـادي  الدراسـي  الفـصل  به ويقصد: الدراسي الفصل - أ
 إلـى  وينقـسم  اإللكتروني، التعليم الستخدام الالزمة واالتصاالت والبرمجيات

  :نوعين
ـ  حاسـب  بأجهزة المزود الفصل ھ و و :كامل إلكتروني دراسي فصل -١  ددبع

 الجهاز ھذا يصبح بحيث ؛الصف ةرأدا ببرامج مزود للمعلم وجهاز الطالب
  . المدرسة في الداخلية بالشبكة ومتصل ) Sever ( عن عبارة

 جهـاز  فقـط  فيه يوفر الذي الفصل ھ و و :جزئي إلكتروني دراسي فصل -٢
 ،البيانات عرض وجهاز، المدرسة في الداخلية بالشبكة متصل للمعلم حاسب
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   .الدراسي الفصل مقدمة في مستقلة عرض وشاشة
 مثالية بيئة  فيه يتوفر الذي الدراسية الفصول أحد به ويقصد  :الحاسب معمل – ب

 أجهـزة  من كاف عدد توفر خالل من، التعليم في واإلنترنت الحاسب لتوظيف
 المعمـل  ھ ذا  على ويشرف، جيدة اتصاالت وشبكة ،وملحقاتها اآللي الحاسب

   .مختص فني أو الحاسب معلم
 بعدد الحاسب أجهزة من عدد فيه يتوفر معمل عن عبارة وھ و   :الذكي الفصل – ج

 مـن  بعـضها  مع متصلة للمعلم ) Sever ( وجهاز وملحقاتها الصف طالب
 الـتحكم  ثم منو ،طالبه مع التواصل من المعلم يمكن مما محلية، شبكة خالل
 الحاسب معمل عن يختلف بأنه ويالحظ أجهزتهم، شاشات على يشاهدونه فيما

   .إلكترونياً إداراته بإمكانية
  : االفتراضية البيئات – ٢

 الماديـة  التعلـيم  بيئـة  ووظائفها مكوناتها حيث من تحاكي التي البيئات وهي      
 وسـهولة ، اسـتخدامها  إمكانيـة  حيث من بسيطة نفسه الوقت في وتكون ، التقليدية
  .للمعلومات العالمية الشبكة على معينة مواقع لىع البيئات هذه وتوجد إليها، الدخول

 مـن  العديـد  حـل  فـي  يساهم اإللكتروني التعليم بيئات في التنوع لعل هذا و     
 يـستطيع  التنـوع  هـذا  خالل ومن، التعليمية العملية عناصر تواجه التي المشكالت

  .المنشودة يةالتعليم األهداف تحقيق إلى تسعى مناسبة جديدة تعليمية بيئة خلق المعلم
  : اإللكتروني والتعليم التقليديالتعليم
 المعتـاد  التعلـيم  تناولت التي المختلفة المصادر في المقارنات تتبع خالل من       
 عبـد  ذكرهـا  التـي  المحـاور  علـى  ركـز  معظمها أن نجد اإللكتروني والتعليم
، ةاستيتي ودالل ، )٢٨ ص، هـ١٤٢٨ (العزيزعبد  و، )١٢١ ص، هـ١٤٢٦(الحي

  : الجدول التاليفي الباحثة وتلخصها ) ٢٩٧ ص، هـ١٤٢٨ (وسرحان
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  )١(جدول رقم 
  كتروني والتعليم المعتادمقارنة بين التعليم اإلل

  
 المعتاد التعليم اإللكتروني التعليم  

 .للتعليم الرسمية الصبغة .الخصخصة -١

 .العالية التنظيمية المتطلبات .والبراعة العقالنية -٢

 .المطلقة الرسمية .الواقعية -٣

 .المرونة عدم .المحتوى مع التفاعل وسرعة المرونة -٤

 .كفاءة المحدودةال . العاليةالكفاءة -٥

  .النظرة قصيرة األجل  . النظرة طويلة األجل-٦
 بوقـت  المعلـم  مع التواصل وقت حددت . وقت أي في المعلم مع التواصل حرية -٧

 .الدراسية الحصة

  .عاليه تكلفة إلى يحتاج ال . تطبيقه بداية في وخاصة العالية كلفةالت -٨

  .التلقين ونقل المعرفة  . التفاعل وتوظيف المعرفة-٩
 الستقبال محددعدم التقيد بمكان أو زمان   -١٠

 . التعليم عملية

 نفـسه  الوقت في التعليم الطالب يستقبل
 .نفسه والمكان

 تعلـم  فيم  وإيجابية المتعل  الطالب نشاط -١١
 .العلمية المادة

  .سلبياً فيه الطالب يعتبر

 ودافعيـة  إثـارة  أكثر العلمي المحتوى -١٢
 . للطالب

 علمـي  كتـاب  هيئة على المحتوى يقدم
 .مطبوع

 والتوجيــه اإلرشــاد هــو المعلــم دور -١٣
 .االستشارة وتقديم والمساعدة والنصح

 .للمعومات وملقن ناقل المعلم

 مزايـا  و محاسـن  إظهـار  على تركيزها يؤكد المقارنة تلك راءاستق ولعل        
 تتحقـق  قد إذ ؛المعتادة بالطرق التعليم فاعلية عدم يعني ال وهذا ،اإللكتروني التعليم
 المهـارات  مثـل  ،اإللكتروني التعليم خالل من تحقيقها يمكن ال مهارات خالله من

  . والرياضية والنفسية االجتماعية
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  :اإللكتروني التعليم في القصور أوجه
، فاعليته من تحد عيوباً له أن إال اإللكتروني التعليم مميزات من الرغم على        

ـ ١٤٢٥ (سـالم  ذكره ما ومنها، استخدامه تعوق أو  (محمـود و،  )٢٩٨ ص، هـ
 الباحثة تلخصها ) ٥٩ ص، هـ١٤٣٠ (وآخرون، صبريو، )١٠٩ ص، هـ١٤٢٩
  :يلي فيما
 الـسمع  حاسـتي  على بل الحواس، كل على اإللكتروني مالتعليبعض   يركز ال  . ١

  .الحواس بقية دون فقط والبصر
 وخطـوط  ،ومعامل أجهزة :من تحتية بنية إنشاء إلى اإللكتروني التعليم يحتاج  . ٢

  .باإلنترنت اتصال
 بداية قبل الحديثة التقنيات استخدام على والطالب للمعلمين مكثف تدريب يتطلب  . ٣

  .اإللكتروني التعليم تنفيذ
 بين اإلنسانية والعالقات ، المباشر اإلنساني التواجد إلى اإللكتروني التعليم يفتقر  . ٤

   .البعض بعضهم والطالب والطالب، المعلم
 أقـل  اإللكترونـي  التعليم نظام خريجي أن إلى الدول بعض في المجتمع ينظر  . ٥

  .كفاءة
 واضـح،  بشكل التعليم فيها يتم التي واألساليب، والطرق األنظمة وضوح عدم  . ٦

   .اإللكتروني التعليم لبيئة التشجيعية الحوافز قضية في البت وعدم
 وال التقنية، مجال في المتخصصين من هم اإللكتروني التعليم على القائمين أكثر  . ٧

   .والتعليم والتربية المناهج في المتخصصين برأي يؤخذ
 االمتحانات أو، بالمحتوى الخاصة وماتللمعل والسرية الخصوصية على الخوف  . ٨

   .االختراق من
 المـستويات  كافـة  فـي  واإلداريين ،المتعلمين ودعم لتدريب المستمرة الحاجة  . ٩

  .التقنية في الجديد لمتابعة
 المنافـسة  كون ذلك الجودة، من عال مستوى على محتويات نشر إلى الحاجة. ١٠

  .عالمية
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  :يلي ما اإللكتروني التعليم في القصور جهأو من سبق ما على الباحثة وتضيف

 المستحدثات مع للتعامل عاٍل تأهيل ذوي معلمين إلى اإللكتروني التعليم يحتاج -١
 إداريـة  هيئة إلى أيضا يحتاج كما التعليم، من النوع هذا في المستخدمة التقنية
 البرمجيـات  وتـصميم  إعـداد  في ومتخصصين وإلى بالعملية، للقيام مؤهلة
  .ميةالتعلي

 النظـامي  التعليم في ورياضية وثقافية، اجتماعية أنشطة بممارسة الطالب قيام -٢
 مـن  ذلـك  على التغلب يمكن انه إال اإللكتروني؛ التعليم في ممارستها يصعب
  .واإللكتروني النظامي التعليم نمطي بينالدمج  خالل

  .التعليم من النوع هذا في بالمعلم والتأثر القدوة  غياب -٣
  . األجهزة أمام الجلوس طول من الملل للمتعلم يتسرب قد -٤

 بـشرية  كـوارد  إلـى  يحتاج لكترونياإل التعليم أن إلى يشير   سبق ماولعل          
 خـصوصاً ، وجه أكمل على إليها دةالمسن بالمهام لتقوم وتربوياً ،علمياً تأهيالً مؤهلة

 ضرورة بريعت) ١٢٢ ص، هـ١٤٢٦ (الحي عبد أشار كما اإللكتروني التعليم نوأ
 المتغيرات ظل في وخاصة، سواء حد على والنامية المتقدمة تالمجتمعا لكل حتمية

 وخـدمات  ،فرصـاً  يقـدم  التعليم من النوع هذا أن وخاصة، والمتالحقة المتسارعة
  .المعتاد التعليم في المتضمنة والمحددات ،الصعوبات تتعدى قد تعليمة

 حولنـا  يجري ما على التنبه الواجب نم"  أنه)  هـ١٤٢٧ ( عطية يرى كما       
 البلدان تلك وبين بيننا الهوة لردم متسارع فاعل بشكل والعمل وتقني علمي تقدم من
، فيهـا  األساسي الركن المعلم يعد التي التعليمية البرامج في النظر إعادة طريق عن

 مـا  دمةمق في المسئولية بأعباء والنهوض، مهنته ممارسة من وتمكينه تأهيله فيكون
 التثبـت  تم تجارب من العالم في حصل عما بمعزل يتم أن يمكن ال وهذا ،فعله يجب
 أن عـن  فـضالً  الكفايات على القائم اإلعداد برنامج أهمها ومن نتائجها فاعلية من

، فاعليـة  أكثر التدريس يجعل الكفايات أساس على وتقويمه وتنفيذه التدريس تخطيط
 دقة أكثر التدريس في المعلمين أداء تقويم يجعل األدائية ةالتعليمي الكفايات تحديد وأن

  . )٦٦ "(وموضوعية وسهولة
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 وإداريـين  معلمـين  مـن  التعليمية الهيئة على ترتبي أنه الباحثة ترى لذلك       
 دور يـصبح  وبذلك الكفايات؛ أساس على قائماً إعدادا التعليم من النوع لهذا اإلعداد
 للطالب الفرص إتاحة على يركز ) ٢٣١ ص،  هـ١٤٣٠ (العامري ذكر كما المعلم
 علـى  والتركيـز  ،التعلم في الذات على واالعتماد التعليمية العملية في المشاركة في
 القـرارات  واتخـاذ ، تـصال واال والتواصل، الذاتي البحث مهارات الطالب كسابإ

  . بتعلمه المتعلقة التربوية

  :انوية الثالمرحلة طالباتوالتعليم اإللكتروني 

      في هذا الدور تحديداً تنتقل طبيعة عمل المعلمة إلى ما تنـادي بـه التربيـة                
وتفكيـر  ، فتصبح الطالبة ذات نشاط أكبر    ، الحديثة؛ حيث االنتقال بالتعليم إلى التعلم     

وينتقل دور المعلمة إلى المتابعة وإدارة هذا النوع من التعلم؛ دون أن تكون             ، أغزر
لك تساعد في إنتاج خريجات قادرات على التفاعل مـع تقنيـة            وهي بذ ، مقيدة لهن 

ويستطعن االنتقال من وظيفة ألخرى بـسهولة؛ ألنهـن         ، القرن الحادي والعشرين  
، اكتسبن األنشطة العلمية والحياتية المنوعة والتي تساعدهن على التعلم أثناء العمل          

  .جاتهنفيظلوا منتجات قادرات على التوفيق بين ساعات عملهن واحتيا
 مفهـوم  التربـويين عن فكرة تبنى    ) ٢٤ص، هـ١٤٢٠ (صرح جامل قد         و
 المواقـف  فـي  فاعليتـه    والدراسات البحوث من كثير أكدت أن بعد، الذاتي التعلُّم

 فـي  له والمخطط   المحسوب التفاعل من مختلفة   أشكاالً للمتعلم يتيح حيث التعليمية،
 وحاجاتـه،   قدراتـه،  مع يتناسب بما يةالتعليم األهداف ويحقق تعليمي، موقف كل

 الكمـي   التزايد مشكلة مع للتعامل األفضل هو األسلوب هذا أن باعتبار واهتماماته،
  .دراسته من االنتهاء بعد بنفسه تعليمه ليواصل المتعلم وإعداد اإلنسانية، المعرفة في

 روني مجموعة م اإللكت  الطالبة المستخدمة لبرامج التعل     يجب أن تتوفر في    كما       
 الباحثـة فـي     وتلخصها  )٢٤٨ ص، هـ١٤٣٠(إسماعيل من المهارات أشار إليها   

  :اآلتي
أن تكون الطالبة منفتحة على العالم المعلوماتي ومشاركة فيـه وقـادرة علـى         -١

  .االستفادة منه
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أن يكون لديها مهارات التواصل اإللكتروني باسـتخدام الكمبيـوتر وشـبكات              -٢
  .المعلومات

أن يكون لديها دافعية للتعلم ومواجهه المشكالت التكنولوجية الطارئة والناتجـة         -٣
  . عن استخدامها ومحاولة حلهاأو، األجهزة أو،تعليميةعن البرامج ال

 أو التـي  ، رأيها في المشكالت التي تواجههـا   عنأن تكون قادرة على التعبير        -٤
  .توضع فيها تعليمياً

ـ  والتواصل ،أن تكون جادة في العمل      -٥  لـساعات طويلـة لتجميـع    ياإللكترون
  . والكتابة عنها، وتصنيفها، واختيارها،ودراستها، المعلومات

، أن تكون قادرة على التعلم بمفردها إلكترونياً في أي وقت وأي مكان وزمـان           -٦
  . على التكيف مع المثيرات الخارجيةرتهامع قد

ا التركيـز علـى   ها في هذا الشأن عليه بدور اللغة العربية معلمة      وحتى تتميز   
  : اآلتي  الباحثة فيتلخصهاو ) ١٧٥ ص، هـ١٤٢٩( نبهان النقاط التي ذكرها

  : بين المعلمة والمتعلمةاعل طبيعة التف-١
هل هي باتجاه واحد    ،        بحيث يجب معرفة نوعية التفاعل بين المعلمة والطالبة       

 أم باتجـاهين كالمناقـشة بـين        ترنتن فردية كالتعامل على صفحة اإل     تكونبحيث  
خاصـةً وأن طالبـة   ،  أو في عدة اتجاهات كحجـر المناقـشة   ، أو الطالبة  ،المعلمة

 خـصائص تتصف في    ) ١٥٩ ص، هـ١٤٢٩  (المرحلة الثانوية كما ذكر قزازة    
، وخاصة مـع األقـران    ،  لديها جتماعيةال االجتماعي بزيادة أهمية العالقات ا     النمو

وأكثر ما يسعد المراهقة    ، ويكون تأثيرها عليهم كبيراً   ، قوة أقرانها ب  فالمراهقة تتوحد مع  
 امواالحتـر ، والمكانة الجيـدة  ، والطمأنينة،  االجتماعي حيث تشعر بالراحة    قبولهو ال 

،  تشعر الطالبة في هـذه المرحلـة باسـتقالليتها         كما، عندما تلقى القبول من اآلخرين    
وتعتبر المنافـسة  ، ر إلى االعتماد على النفسونضجها فهي تنتقل من االعتماد على الغي 

وتحاول أن تلحـق بهـم أو       ، من مظاهر النمو االجتماعي فنجدها تقارن نفسها بأقرانها       
ــوق ع ــيهمتتف ــسلمي  ؛ل ــرح ال ــذلك ص ـــ١٤٣٠( ل ــي ) ٤١ ص ،ه   ف
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 الجانب االجتماعي في حياة المراهقـة يقـع  النـصيب             ألهمية نظراً أنهدراسته   
لمدرسة في تحقيق التربية الشاملة في هذه المرحلة من خالل          األكبر على األسرة وا   

االهتمام بإقامة عالقات مثمرة مستمرة مع الطالبة تقوم على الحوار المتبـادل ممـا    
وتـدريبها علـى تحمـل      . يساعد على النمو السوي للذات وغرس القيم المرغوبة       

 مـساحة   ائهاوإعط، وإشراكها داخل حجرة الصف   ، المسؤولية والبعد عن تهميشها   
  .   للحوار والمناقشة

  :ستراتيجيات التعليمإ -٢
ستراتيجيات التعليم من الممكن للمعلمـة اسـتخدامها فـي    إ        هناك العديد من  
، ومجموعات المناقـشة  ، والمقابالت التعليمية ، المحاضرات: التعليم اإللكتروني مثل  

ـ ، لية التعليميـة  فعندما تشارك الطالبات بشكل نشط في العم      . والتدريبات  أن  رغبني
والسـيما أن   ،  )١٧٥ص  ، هـ١٤٢٩ ،نبهان(، أفضل ويتذكرن أكثر   نأداؤه ونيك

 ) ٢١٣ ص، هــ   ١٤٢٦  (والـشيخ ، أخـرس طالبات المرحلة الثانوية كما ذكر      
 في خاصية االبتكـار أو      تظهر هذه المرحلة العمرية بمظاهر نمو عقلية        يتميزن في 

وتزداد القدرة ، لجديدة لألشياء ويبتعدن عما هو تقليدي والنظرة ا ،اإلبداع في األفكار  
 كما يملن إلى التعبير عـن أنفـسهن وتـسجيل      ،على التحصيل وعلى التفكير الناقد    

 ،والقصص وهذه الكتابات تعتبر من عالمات النمو العقلي       ، وكتابة الشعر ، الذكريات
كتـساب المهـارات    كما يتضح في هذه الفترة ا     .والنمو االجتماعي والنمو االنفعالي   

 والتفكير  ،ويزداد نمو التفكير المجرد   ، ويزداد فهم المفاهيم والقيم األخالقية    ، العقلية
،  و القدرة على القراءة    ،وتزداد القدرة على التحصيل   ،  والتفكير االبتكاري  ،المنطقي

 والمناقشة،  القدرة على االتصال الفعليدكما تزدا، والتفكير الذاتي ، واتخاذ القرارات 
  .وإقناع اآلخرين، المنطقية
 الفـروق   راعـاة  م  اللغة العربية  معلماتأنه يجب على    ف وبناءاً على ما سبق         

والقيام بدور التوجيه واإلرشاد فـي المناشـط        ، الفردية واالستعدادات بين الطالبات   
أثناء تدريسهن اللغة   ،  وقدراتهن ،واستعداداتهن،  بما يتناسب مع مستوياتهن    تعليميةال
  .لعربية باستخدام التعليم اإللكترونيا
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  : الدافعية-٣
حيـث  ،  هو دافعية الطالبة   لكتروني في التعليم اإل   خاصة      من االعتبارات ال  

ولذلك مشاكل الدافعية يجب أن تحل عند       ، يتضح فيه تحكم المتعلمة أكثر بالتعلم     
، مختلفـة  حفز الطالبات بـالطرق ال     اتحتى تستطيع المعلم  ، تصميم مواد التعليم  

، نبهـان  (،غلب على الصعوبات التي يواجهونها    لضمان انتظامهن في التعلم والت    
خاصة وأنهن يتميزن في هذه المرحلة بالنمو االنفعالي        ،  )١٧٥ص  ، هـ١٤٢٩

، هـ  ١٤٢٥(ملحم  في مرحلة المراهقة كما ذكر     المضطرب وتتصف االنفعاالت  
وفي كثير من   ، مع مثيراتها بأنها انفعاالت عنيفة متهورة ال تتناسب        ) ٣٦٢ص  

وبالتالي فليس هناك ثبات انفعالي فـي  ، الحاالت ال تستطيع المراهقة التحكم فيها     
وتقلب سلوكها بين سلوك األطفال     ، هذه المرحلة ويظهر التذبذب االنفعالي لديها     

ـ   يالحظكما . تارة وسلوك الكبار تارة أخرى    ة التناقض االنفعـالي لـديها وثنائي
 وبين  ،والكره نفس الموقف أو الشيء فتتذبذب انفعاالتها بين الحب       المشاعر نحو   

 واختيار ،والتخطيط له،  الحاجة إلى تحديد مستقبلهاسببهوالخوف الذي ت الشجاعة
 على المراهقة في هذه المرحلـة       ويالحظ، المهنة المناسبة واإلعداد لتحقيق ذلك    

، لفطام النفسي عن والـديها    سعيها نحو تحقيق االستقالل االنفعالي أو ما يسمى با        
والميـل نحـو    ،  مظاهر الخجل لـديها    الحظكما ت ، وتكوين شخصية مستقلة بها   

  .االنطوائية والتمركز حول الذات كما يزداد خيلها ويكون خصباً
ويتطلب مـنهن دوراً    ، معلماتالهذا أمر يقوم على عاتق      ترى الباحثة أن           و

باإلضافة إلى احترام وجهة    ، هقة بما تحبه وترغبه   تربوياً رائداً في التعامل مع المرا     
. وأن لها دوراً في الحياة البد أن تقوم به        ، وتشجيعها على تحمل المسؤولية   ، نظرها

 وعالجها حتـى ال     ،كما يجب االهتمام بأي مشكلة انفعالية لديها والمبادرة إلى حلها         
  .عليها  غير مرغوب فيه قد يؤثرتجاهتأخذ ا

  :عة والتقييم التغذية الراج-٤
 والتحكم بها وتصحيحها يجـب      جعةا التقويم التشكيلي والتغذية الر    أساس        إن  

  ويجـب أن ،  بشكل مستمر وشاملرونيلكت ضمن النظام الداخلي للتعليم اإل نأن يكو 
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 التغذيـة و.  روتينية تأتي بعد نهاية كل نشاط للطالبـة        مهمةيعتبر التقييم التجميعي    
واالسـتراتيجيات  ، ا مفهومان لقاعدة عريضة تغطـي الطـرق       الراجعة والتقييم هم  

 التغذية السليمة تركـز علـى       ن أ كما. وتحصيل الطالبات ، والمواد المنتجة ، المتبناة
استثمار قدرة التقنية في تزويد الطالبات بالتعزيز والدعم كلما كان ذلك مطلبـاً وذا              

   )  ١٧٥ ص، هـ١٤٢٩، نبهان( .أهمية
  :طالبات تشجيع دافعية ال-٥

 تؤديه في التهيئة وكيفية تشجيع الطالبـات  لذي        وتتم من خالل دور المعلمة ا     
فقد أشار جودي ولوغان إلى أربعة أنـواع        ،  التعليمية ية المعرفة في العمل   هنوإكساب

، وهو تفاعل الطالبة والمحتـوى ، من التفاعل الذي أخذ مكانة في التعليم اإللكتروني       
، وتفاعلهـا مـع نفـسها     ، وتفاعل الطالبة مع الطالبات   ، المعلمةوتفاعل الطالبة مع    

     . )١٧٦ص، هـ١٤٢٩، نبهان(
 إلثـارة  ترى الباحثة أنه يجب على المعلمة أن تبتكر طرقـاً مميـزة              لذلك        

 وأ ،معين أداء نحو هنميول إثارةوذلك عن طريق    ، طالباتهاالدافعية نحو التعلم لدى     
 التـي  العوامل أهم منكما أن الدافعية تعتبر     ، بينهن مناسب بقدر المنافسة استخدام
 فـي  تستخدم التي الهامة األمور من تعد لذلك والفهم ،المعرفة تحصيل على تساعد
  .والتعليمية التربوية األهداف تحقيق

  : الالزمة لمعلمة اللغة العربيةاإللكتروني  التعليمكفايات

 فـي  معطياتهـا  من االستفادة في والبدء واإلنترنت اآللي الحاسب ظهور إن       
 العربية اللغة معلمة نمطية في جوهرية تغييرات بإحداث كفيلة كانت التعليمي المجال
 في أنهإلى   ) ٧ ص، هـ١٤٢٨ (الزهراني أشار فقد وتدريبها، إعدادها خطط وفي
: منها رةكثي تحديات تواجه العربية اللغة أصبحت التقني والتقدم الثقافي، االنفتاح ظل

 ومحاوالت األخرى، االتصال ووسائل اإلنترنت، خالل من اللغات بين الذوبان قضية
 ينذر الذي المتعلمين لدى اللغوي األداء ضعف إلى باإلضافة هذا المستمرة، التغريب
 الحاجة برزت التحديات تلك وأمام، وتعلمها العربية اللغة تعليم تواجه خطيرة بأزمة
  اسـتخدام  فـي  والتفكيـر  وتعلمهـا،  العربيـة  اللغـة  تعلـيم  في النظر إعادة إلى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 - ٥٤ - 

 يعـاني  التي المشكالت على وتقضي ،العصر وروح تتناسب حديثة تعليمية وسائل 
   .العربية اللغة تعليم منها

 اللغـة  معلمـي  تطـوير  أهمية على ) ٩٤ ص، هـ١٤٣١(الحالق أكد لذلك      
 مـستوى  رفـع  وإن ،التعليمة لعمليةل الرئيس المدخل يعد المعلم ألن وذلك ؛العربية
 دخولنـا  ومـع ، فعاليـة  أكثر ويجعلها العملية تلك مخرجات على حتماً ينعكس أدائه
 عليها تقوم قاعدة تشكل التي المتغيرات من مجموعة برزت والعشرين الحادي القرن
 والتقـدم ، قنيوالت العلمي التقدم المتغيرات هذه أهم ومن، المعلم دور لتطوير الحاجة

، عليه كانت مما أفضل تعليمية بيئة خلق إلى أدى التقدم وهذا، االتصاالت مجال في
، فاعلية أكثر التعلم لتجعل التعليمة العملية في استغاللها الممكن من جديدة آفاق وفتح

 المعرفـة  امـتالك  بمجرد بلوغها يمكن ال هذه التقدم عملية وأن ،وتنظيماً ،وسرعة
 التغييـر  عمليـات  فـي  المعرفة هذه استخدام على قدرةال بامتالك بل، ومصادرها
  . والخاصة العامة الحياة في المتالحقة
ضرورة استثمار العلم والتقنية لتحقيق     كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى               

ومواكبـة التقـدم العلمـي    ، التنمية بشتى أشكالها من أجل رفع مستوى أمتنا وبالدنا    
والتأكيد على الدور الوظيفي التعليمي بحيث يكون األداة الرئيـسية   ، والثقافي العالمي 
  )٥ ص،هـ١٤٣٢، وزارة التربية والتعليم(  .للتنمية المستدامة

ـ ١٤٢٥  (الخليفـة  صـرح  كما الجديد للعصر المعلم إعداد أن نجد لذلك        ، هـ
 والنامية تقدمةالم البلدان في التعليمية النظم كافة في كبرى أولوية يمثل أصبح) ٣٩٦ص
 المؤسـسات  على فرضت تباعاً وتحدث حدثت التي التطورات ألن ذلك سواء؛ حد على

 ذلـك  تعـدى  بل فحسب للمعرفة ناقالً تقليدياً المعلم دور يعد فلم جديدة، أدواراً التعليمية
 يكون أن البد والعشرين الحادي القرن معلم أو المستقبلي فالمعلم جديدة، مجاالت ليشمل
، التعليمي الخبير دور منها والتي عاتقه على الملقاة والمهام األدوار ممارسة على اًقادر

 ودور، التربـوي  والمحلـل  الباحث ودور، والمرشد المشرف ودور، لطالبه والموجه
 التغيـرات  إحـداث  على القادر المساعد ودور، التعليمية مادته في والمتمرس المختص

  .الحديث العصر لتطورات المواكب ودور، التقني المختص ودور، االجتماعية
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 قـد  خـاص  بشكل العربية اللغة ومعلم عام بشكل المعلم دور أن يعني وهذا       
 والمـسلمات ، والحقـائق ، للنظريـات  الملقن من اإللكتروني التعليم ظل في تحول

، التعليميـة  للمواقـف  المخطـط  دور إلى تطبيقاتها وحل، لها والشارح، والقوانين
  .وأدواته اإللكتروني التعليم باستخدام ستقدم التي للدروس مموالمص
 دور أن يعني ال هذا أن ) ١٠٨ ص ، أ / م ،هـ١٤٢٢ ( الجرف ريما وترى       
 المعلـم  عـن  استغنوا قد الطالب أن يعني وال انتهى قد التعليمية العملية في المعلم

، المعلـم  من إشراف أو هتوجي أو مساعدة دون بأنفسهم التعلم على قادرين وأصبحوا
 قد منه المطلوبة واألدوار والمهام المهارات وأن تغير قد المعلم دور أن يعني ولكن
 تحـديات ، قبل ذي من أكثر تحديات المعلمين أما يضع لكترونياإل فالتعليم، تغيرت
 تطـوير  على والقدرة االطالع من المزيد عليه تفرض التغير وسريعة وكبيرة جديدة
  .العصر اكبةلمو الذات

ـ ١٤٢٨( الموسى ذكر فعاالً العربية اللغة معلم دور يكون وحتى         ) ١٨ ص، هـ
 يكـون  بـأن  وذلك ؛والخبرة التخصص بين يجمع أن العربية اللغة معلم على يجب أنه

، الفنـي  التوجيه دقة ضوء في تجربته لصقل الالزمة الخبرة ومكتسباً جيداً تأهيالً مؤهالً
 زمالئهـم  من والمستمر بل فحسب الرسمي التدريب إلى العربية اللغة ومعلم يحتاج وال

  .تعليمهم وبين التكنولوجيا بين التكامل لتحقيق الطرق أفضل تعلم على لمساعدتهم
 التـي  دراستها في) ١٥٩ص ، ب / م ،هـ١٤٢٢ (الجرف ريما هأكدت ما هذا       
 مهمـا  تنجح أن التعليم في التكنولوجيا دمج إلى تهدف خطة ألي يمكن ال أنه أثبتت
 ومـدربين  قـادرين  المعلمون يكن لم إذا وتقنية ومكانية مالية إمكانيات من لها توفر
 بـرامج  إقامـة  من بد ال لذلك اإللكترونية التعليمية والبرامج الحاسب استخدام على

 حتـى  اإللكترونـي  للتعلـيم  الالزمة الحاسوبية المهارات إلكسابهم للمعلمين تدريبية
  .المنشودة أهدافها التعليم في التكنولوجيا لدمج خطة أي حققتت

 فـي  الـسريع  التقدم هذا أن " دراسته في  )هـ١٤٢٨ ( الشمري يرى لذلك       
 على ومدربين ،مؤهلين معلمين وجود بالضرورة يتطلب المعلومات تكنولوجيا مجال
 يتم ال وهذا التعليمية، يةالعمل في له الجيد والتوظيف ،اإللكتروني التعليم مع التعامل

 كمـا  التغيرات، هذه لتواكب المعلمين إلعداد ورائدة حديثة برامج وجود ظل في إال
 ،المتغيـرات  متابعـة  على المعلمين بتدريب االهتمام التربوي المشرف على ينبغي
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 تدريبية ودورات برامج وتوفير التقدم، هذال نتيجة التعليم في تحدث التي والتطورات
  .)٢٨ ص" (.مهنيا المعلم أداء مستوى لرفع االحتياجات تلك تلبي

 علـى  بالتـدريب  مباشـرا  ارتباطاً يرتبط اإللكتروني التعليم أن المعلوم ومن      
 بعض تناولت وقد جديدة، تدريس استراتيجيات استخدام على وكذلك، التقنية استخدام

 يـشير  حيـث  عامـة  بـصفة  اإللكتروني التعليم لمعلم الالزمة الكفايات الدراسات
 التعلـيم  لعـصر  وتدريبـه  المعلم إعداد أن إلى). ٨ص هـ،١٤٢٢  (العطروزي
  :يلي ما يتطلب اإللكتروني

   :ويشمل المتعددة الوسائط استخدام  -١
  .وغيره Power Point  الشرائح باستخدام برامج متنوعة مثلإعداد •
  .Excel برنامج استخدام •
  .Accessدام برنامج  قاعدة بيانات مبسط باستخإعداد •
ـ             إدخال • ـ  صور وتسجيالت صوتية وأفالم فيديو في الشرائح أو ملفـات ال

HTMLl. 

  .)والبحث ، التصفح ( :ويشمل) اإلنترنت (الدولية المعلومات شبكة استخدام -٢
 .الشبكة على وتحميلها مواقع وتصميم إعداد  -٣

 للمعلمين دريبيت برنامج وضعت فقد) ١٦٣ص، ب/  م هـ،١٤٢٢(الجرف أما    
 الالزمة المطالب أهم فيه ،تظهر اإللكتروني التعليم إلى التقليدي التعليم من لالنتقال
 : يلي مافي الباحثة تلخصها للمعلم

  . برامج التصفحاستخدام •
  . محركات البحثاستخدام •
  .اإلنترنت برامج من تحميل •
  . البريد اإللكترونياستخدام •
 .ةإلكتروني رسالة إرسال •

اقتصارها على مطالب  ويظهر .وار حي مع الطالب عبر الشبكةاء حإجر •
  .اإلنترنتاستخدام 
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 حددها التعليم قنيةلت مهنية كفايات ) ٢٦٧ ص، هـ١٤٢٥  (سالم حدد حين في     
  :هي رئيسية كفايات تسع في
  .التعليم تكنولوجيا بمجال المرتبطة المعرفية الكفايات -١
  .التعليمية المواد واختيار وإنتاج يمتصم بمجال المرتبطة الكفايات -٢
 والمـستحدثات  التعليميـة  األجهـزة  واستخدام تشغيل بمجال المرتبطة الكفايات -٣

  .التكنولوجية
  .والتدريس التدريب بمجال المرتبطة الكفايات -٤
  .والتنظيم اإلدارة بمجال المرتبطة الكفايات -٥
  .بعد عن لتعليموا المعلومات شبكات بمجال المرتبطة الكفايات -٦
  .لكترونيةواإل التقليدية التعليمية األجهزة صيانة بمجال المرتبطة الكفايات -٧
  .المجتمع خدمة بمجال المرتبطة الكفايات -٨
  .والتطوير البحوث بمجال المرتبطة الكفايات -٩
 ثالثة إلى اإللكتروني التعليم كفايات ) ٢٨٦ ص، هـ١٤٢٨  (الدين زين وقسم     

   : أقسام
  :فرعية محاور ثالث على موزعة كفاية ) ٦٢ ( وتضمنت العامة الكفايات: أوالً

  . كفاية ) ١٦ ( عددها الكمبيوترية بالثقافة متعلقة كفايات - أ
  .كفاية ) ١٨ ( عددها الكمبيوتر استخدام بمهارات متعلقة كفايات -ب
  . كفاية ) ٢٨ ( عددها المعلوماتية بالثقافة متعلقة كفايات -ج

  .كفاية) ٣٠ (وتضمنت، الشبكة وخدمات برامج مع التعامل كفايات: انياًث
 أربعة على موزعة كفاية) ٣٣ (وتضمنت، إلكترونياً المقررات إعداد كفايات: ثالثاً

   :فرعية محاور
  .كفايات) ٩ (وعددها ، التخطيط كفايات - أ
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  .كفاية) ١١ (وعددها، والتطوير التصميم كفايات -ب
  .كفايات ) ٣ ( وعددها ،ويمالتق كفايات -ج
  .كفايات ) ١٠ ( وعددها ،الشبكة على المقرر إدارة كفايات -د

 التعلـيم  مجال في للمعلم الالزمة الكفايات ) ٧ ص، هـ١٤٢٧ (عزمي حدد كما    
  : اآلتي في اإللكتروني

 متعلقة كفايات الكمبيوترية، بالثقافة متعلقة كفايات( : إلى قسمها العامة الكفايات: أوالً
   ) .المعلوماتية بالثقافة متعلقة كفايات الكمبيوتر، استخدام بمهارات

   .الشبكة وخدمات برامج مع التعامل كفايات: ثانيا
 كفايـات  ، التخطـيط  كفايـات  (:إلى قسمها إلكترونيا المقررات إعداد كفايات: ثالثًا

  . )الشبكة على المقرر إدارة كفايات التقويم، كفايات والتطوير، التصميم
 للكفايـات  السابقة الدراسات تناول عدم) ٨٠ ص هـ، ١٤٢٧ (الحربي ويرى      

 الصياغة إعادة للمعلم يمكن خاللها من والتي اإللكتروني، التعليم مجال في المعرفية
 وخصائـصه،  ومميزاتـه،  اإللكتروني التعليم بمفهوم اإللمام خالل من لديه الفكرية
 من بالرغم كاف بشكل اإلنترنت بمجال الخاصة الكفايات تناولت لم أنها كما وفوائده،
 إلـى  السابقة الدراسات من أي تشير لم كما وحداثتها، اإللكتروني التعليم في أهميتها
 التبـاين  مـن  الـرغم  علـى  اإللكتروني، التعليمي الموقف بإدارة الخاصة الكفايات

  .التقليدي التعليمي الموقف وبين بينه واالختالف
       معلمة في تتوفر أن يجب التي الكفايات بأن ترى الباحثة فان ذلك على وبناء 
 يمكـن  التقليديـة  الكفايات تجاوزنا ما ذاإ اإللكتروني التعليم الستخدام العربية اللغة

  :التالية المحاور تحت حصرها
 :لكمبيوترا استخدام كفايةب المتعلقة مهاراتال ) أ

 .مية في تعليم دروس اللغة العربية برامج العروض التقديتوظيف •
 . البرمجيات الخاصة بتعليم اللغة العربيةاستخدام •
 . بالمواد الصوتية في تنمية المهارات الكتابيةاالستعانة •
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 . الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربيةتوظيف •
 أسئلة تقويمية لموضوعات اللغة العربية تعتمد على دمـج كـل مـن              إعداد •

 .ص المكتوبة والرسوم التوضيحية لقياس األداء اللغويالنصو
 لـسمعية  أسئلة تقويمية لموضوعات اللغة العربية تعتمد على المـواد ا          إعداد •

 .لقياس األداء اللغوي
 فـي تنميـة المهـارات       Word) وورد  (  برنامج معالج النصوص     توظيف •

 .الكتابية
جي لموضوعات اللغة   لكتروني في التدريس العال    متطلبات التعليم اإل   توظيف •

 .العربية
 البرمجيات المحملة على األقراص المدمجـة فـي التعلـيم الـذاتي             استخدام •

 .لموضوعات اللغة العربية
 وتوظيفها في اكتـساب المهـارات       ،ةاإللكتروني معاجم اللغة العربية     استخدام •

 .اللغوية
 .ربية غرف المحادثة ومؤتمرات الفيديو في تنمية مهارات اللغة العاستخدام •

 :اإلنترنت استخدام كفايةب المتعلقة مهاراتال ) ب

 . المتخصصة في تعليم اللغة العربيةةاإللكتروني المواقع استخدام •
) web ( من المعلومات المتصلة باللغة العربية من الشبكة النـسيجية   االستفادة •

 . تنمية المهارات اللغويةيوتوظيفها ف
ة والمتصلة بتعليم اللغـة العربيـة عـن          من قواعد البيانات المختلف    االستفادة •

 .)المناقشة ، الحفظ، التحميل( طريق 
 .لكترونيواد اللغة العربية عبر البريد اإل الخاصة بمية التكليفات الصفإرسال •
 .لكتروني التكليفات الصفية عبر البريد اإلاستقبال •
 علـى    المنـشورة  العربيـة  بالوسائل التعليمية الخاصة بتعليم اللغة       االستعانة •

 ).والمرئية وغير ذلك ، المقاطع الصوتية، الصور( الشبكة مثل 
 .لكترونية إبتعليم اللغة العربية على مواقع  عدد من األنشطة المتعلقة تصميم •
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لكترونية مبـسطة علـى موقـع       إ دروس   إلى محتوى المادة الدراسية     تحويل •
 .الشبكة

 فـي تـدريس     رنـت اإلنت دروس اللغة العربية المتاحة عبر مواقع        استخدام •
 .موضوع معين

 اإلنترنت بمؤتمرات اللغة العربية الصوتية أو المرئية المتاحة عبر          االستعانة •
 .لتوضيح بعض المهارات اللغوية

 والمناسبة لمعالجة الضعف    اإلنترنت  األنشطة العالجية المتاحة عبر    استخدام •
 .اللغوي

 اإلنترنـت شـبكة    عدد من األسئلة السابرة لدروس اللغة العربية على          وضع •
 .لإلجابة عنها

 . في تقويم األداء اللغوياإللكتروني ملف األداء استخدام •
 متـصل بتعلـيم     اإلنترنت على تصميم أنشطة لغوية كتابية على شبكة         القدرة •

 .اللغة العربية والتدريب على ذلك
 المتنوعة في حـل الواجبـات والتكليفـات         اإللكتروني من المواقع    االستفادة •

 .المتعلقة بمقررات اللغة العربيةالمنزلية 
والموسوعات ،  المختلفة مثل المجالت   اإللكتروني بمصادر المعلومات    االستعانة •

 . المتخصصة في اللغة العربية الكتساب المهارات اللغويةاإللكتروني
 العديد من المواقع التعليمية وقواعد البيانات الخاصة بتعلـيم اللغـة            توظيف •

 .اوة اللغوية وتفعيل اكتساب مهاراتهالعربية  لتنمية الثر
 اإلنترنـت  من المسابقات اللغوية المتنوعة المتاحـة علـى شـبكة            االستفادة •

 .الكتساب المهارات اللغوية
 :ةاإللكتروني المقررات إدارة كفايةب المتعلقة مهاراتال )ج

 . أداء الطالبة وقياس مدى تقدمها في تعلم مقرر اللغة العربية اإللكترونيتتبع •
 . المساعدة واإلرشاد عند الحاجةتقديم •
 . الوقت لتقديم مقرر اللغة العربية اإللكتروني داخل الصفتنظيم •
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 . المادة العلمية إلى خطوات صغيرة هادفةتقسيم •
 الطالبات بالمصادر الكافية التي تعزز تعلـيم مقـرر اللغـة العربيـة              تزويد •

 .اإللكتروني من خالل الشبكة 
 مقرر اللغة العربية اإللكتروني بما يحقـق مبـدأ           في عرض محتوى   التنويع •

 .الفروق الفردية
تباه في عـرض مقـرر اللغـة العربيـة          عنصر التشويق وجذب االن    توفير •

 .لكترونياًإ
 الحلول العالجية ألخطاء الطالبة أثناء تعلم المهارات اللغوية من خـالل         تقديم •

 .اإللكترونيالمقرر 
 بتسلسل وترتيب منطقـي   اإللكترونيعربية   المعلومات في مقرر اللغة ال     تقديم •

 . بما يتيح اإلجابة عن تساؤل أو حل مشكلة ما
 نماذج ألسئلة وتدريبات مرتبطـة بموضـوع درس اللغـة العربيـة        عرض •

  . اإللكتروني
  :الدراسات السابقة: ثانياً 

 بالدراسـة  الوثيقة الصلة ذات السابقة الدراسات الجزء هذا في الباحثة تعرض    
   :اآلتي في توضحها ،نرئيسي ينورمح في ليةالحا

 ، اللغـة العربيـة    علمـة الدراسات التي تناولت تحديد كفايـات م      :  األول   المحور
  : وتقويمها،ومهاراتها

 ، العربيـة  اللغـة  كفايات مجال في ُأجريت التي الدراسات على الباحثة بإطالع   
 دراسات تتوفر ولم ، ربيةالع اللغة تعليم كفايات تناولت الدراسات معظم أن وجدت
 أول تعتبـر  الدراسة وهذه ، العربية اللغة تدريس في اإللكتروني التعليم كفايات عن

 التعلـيم  كفايـات  مـن  المعلمـات  تمكـن  مستوى تحديد في تجرى سوف دراسة
 وسـتعرض  - الباحثـة  علـم  حدود في– العربية اللغة لمعلمة الالزمة اإللكتروني

  :وهي الحالية بالدراسة صلة ذات دراسات من لها تيسر ما الباحثة
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دراسة هدفت إلى تحديد الكفايات التدريسية ) هـ١٤٢١(  موسى وقاسم أجرى      
الالزمة لمعلمي اللغة العربية في مراحل التعليم الثالث بمصر وبدولـة اإلمـارات             

 رمصوقد تألفت عينة الدراسة من معلمي اللغة العربية بجمهورية          ، العربية المتحدة 
وبلغـت  ، تم اختيارهم بطريقة عـشوائية    ، العربية ودولة اإلمارات العربية المتحدة    

 أربعـون معلمـاً بالمرحلـة       ممنه، علم من محافظة أسيوط في مصر     العينة مائة م  
وكذا . وثالثون معلماً بالمرحلة الثانوية  ، وثالثون معلماً بالمرحلة اإلعدادية   ، االبتدائية

 أربعـون  مات العربية المتحدة في العـين مـنه  دولة اإلمارتم اختيار مائة معلم من  
، وثالثون بالمرحلة الثانويـة ، وثالثون بالمرحلة اإلعدادية  ، معلماً بالمرحلة االبتدائية  

ما بطاقـة   كمـا اسـتخد   ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة      
داء المعلمين الـذكور    وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى أ     ، المالحظة لجمع البيانات  

بدولة اإلمارات ومصر في المرحلة االبتدائية يعد ضعيفاً بالنسبة لإلناث في كفايات            
بينما يتفوق المعلمين الذكور على المعلمـات اإلنـاث         . والتقويم، والتنفيذ، التخطيط

بدولة اإلمارات ومصر في كفايات التنفيـذ والتخطـيط فـي المراحـل التعليميـة            
  ).دية والثانويةاإلعدا(األخرى

دراسة هدفت إلي تقويم الكفايات التدريسية لدى      ) هـ١٤٢١(  أجرى حيدر    كما     
وقد تألفت ، الطالب المعلمين في التربية العملية ومعرفة مستوى األداء لهذه الكفايات 

طالباً من الطالب المطبقين للتربية العملية موزعين على        ) ٤٣٢(عينة الدراسة من    
، وزعة على محافظة ذمار في مدينة طنطا كما بلغ عدد المـشرفين           مدرسة م ) ١٤(

واألساتذة المساعدين على الطالب المعلمين المطبقين للتربيـة العمليـة          ، واألساتذة
واستخلص الباحث من العينـة األساسـية االسـتمارات الـصحيحة           ، أستاذاً) ١٩(

المنهج الوصفي واستخدم الباحث   . استمارة ) ٢٢٨(  إلى جمع    لوالمضبوطة وتوص 
وتوصلت الدراسة إلى   ،  استخدم االستبانة لجمع البيانات    كما، لتحقيق هدف الدراسة  

 في النسب المئوية للكفايات التدريسية الفرعية في كل مجال وبحسب           اًأن هناك تفاوت  
 ، وهي ال تمثل نسبة كبيرة     ،وهناك كفايات حصلت على تقدير مقبول     ، أهمية الكفاية 

واألساسية التي يجب أن يمتلكها ويتقنها الطـالب     الكفايات المهمة ن  إال أنها تعتبر م   
، واإلعداد للدرس ،  وهي الكفايات التدريسية الخاصة بمجال المظهر العام       ،المعلمين
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ـ راًكما توصلت الدراسة إلى أن هناك قصو     .وطرق التدريس ، والقدرات العلمية  ي  ف
زمـة  ب المعلمين للكفايات الال   وعدم إكساب الطال   ،عملية اإلعداد المهني بوجه عام    
؛ مما أدى إلى ضـعف مـستوى األداء للكفايـات           خالل مرحلة تأهيلهم وإعدادهم   

  . التدريسية عند مرحلة التطبيق العملي الميداني
التي هدفت إلى تحديـد     ) هـ  ١٤٢٢(  الدراسات المحلية دراسة الثمالي      ومن     

اللغـة العربيـة    افرها لدى معلم    الصفات الشخصية والكفايات المهنية المطلوب تو     
وقـد  ، ؛ من وجهة نظر مشرفي اللغة العربية بمنطقة مكة المكرمة         بالمرحلة الثانوية 

، جـدة ( شملت عينة الدراسة جميع مشرفي للغة العربية في منطقة مكة المكرمـة             
مشرفاً تربوياً لتحديـد درجـة       ) ٧١( والبالغ عددهم    ،)العاصمة المقدسة ، الطائف

 وكل كفاية من الكفايات المهنية المطلـوب        ، صفة من الصفات الشخصية    أهمية كل 
واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي       ، بالمرحلة الثانوية  يةتوافرها لمعلم اللغة العرب   

وتوصلت الدراسة إلى   ، كما استخدم االستبانة لجمع البيانات    ، لتحقيق هدف الدراسة  
لمعلم اللغـة   ) واالجتماعية، والنفسية، والخلقية، والعقلية، الجسمية(تحديد الصفات   

، المعـارف (وتحديد الكفايـات المهنيـة   ، العربية بالمرحلة الثانوية في ثالثين صفة  
المطلوب توافرها لمعلم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في        ) واالتجاهات، والمهارات

ئية كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصا         . ست وستين كفاية  
ـ             اتبين مشرفي اللغة العربية في تحديدهم درجة أهمية الصفات الشخصية والكفاي

ووجود فروق ذات داللـة     ، المهنية تبعاً لسنوات الخبرة في العمل وتبعاً لمؤهالتهم       
إحصائية بين مشرفي اللغة العربية في تحديدهم درجة أهمية الـصفات الشخـصية             

  .ليمية التابعين لهاوالكفايات المهنية تبعاً لإلدارة التع
 الالزمـة  الكفاياتالتي هدفت إلى تحديد     )هـ١٤٢٣(  وفاء حلواني       ثم كانت دراسة  

 العاصـمة  فـي  المتوسـطة  المرحلـة  في النحو تدريسهن عند العربية اللغة لمعلمات
وقد شملت عينة الدراسة جميع المشرفات التربويات على تعليم اللغة العربيـة        ، المقدسة

مشرفة ، وكذلك بعض أعضاء هيئة التدريس        ) ٢٧( مقدسة ؛ البالغ عددهن   بالعاصمة ال 
في طرق تدريس اللغة العربية في جامعة أم القرى وكلية التربية وكلية إعداد المعلمين              

واستخدمت الباحثة المنهج الوصـفي     ، عضواً) ٦٨( بالعاصمة المقدسة ؛ البالغ عددهن    
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وتوصلت الدراسـة   ، بانة أداةً لجمع البيانات   ت االست كما استخدم ، الدراسةلتحقيق هدف   
 أهمية بالنسبة للمشرفات التربويات هـي كفايـات التخصـصية           األقلكفايات  إلى أن ال  

بينما الكفايات التربوية التخطيطيـة أقـل أهميـة         ) ٢،٨٢( الصرفية بمتوسط حسابي    
وعلـى المـستوى اإلجمـالي لعينـة         ) ٢،٩٧(بالنسبة للمتخصصين بمتوسط حسابي     

) ٢،٩٤(لدراسة حاز محور الكفايات التخصصية النحوية على اهتمام بمتوسط حسابي           ا
وهو أقل انحراف بين بقية االنحرافات وهذا يـدل علـى      ) ٠،١٧٨(وانحراف معياري   

وأقل اهتمـام كـان مـن نـصيب         . زيادة التجانس في إجابات المشمولين في الدراسة      
) ٠،٢٨٦( وانحراف معيـاري   ) ٢،٨٩(الكفايات التربوية التخطيطية بمتوسط حسابي      

هو األكبر بين باقي المحاور ولكن اإلجابات لجميع الحاالت كانت مهمة بدرجة كبيـرة              
كما توصلت الدراسة إلى وجود فـروق معنويـة      ) ٢،٥(الن جميع معدالتها أكبر من      

 والمشرفات التربويات بالنسبة  ، لمتخصصين في تعليم اللغة العربية    بين متوسطي أراء ا   
، وكـذلك بالنـسبة للكفايـات        في كفاية النحو وفي كفاية الصرف      للكفايات التخصصية 

 عند مستوى داللة أقل من    ) والتقويم، والتنفيذ  ، التخطيط  (التربوية في المجاالت الثالثة   
  .لكل منها)  ٠،٠١(
التي هدفت إلـى    ) هـ١٤٢٥(  الصعيد العربي كانت دراسة عبد الدايم      وعلى       

عربية بالمرحلـة الثانويـة      والضعف في أداء معلم اللغة ال      قوةوانب ال الكشف عن ج  
والتعرف على الكفايات النوعية الالزمـة لمعلمـي        ، بفلسطين؛ باستخدام المديوالت  
 وقد تكونت عينة الدراسة مـن     . ، ومدى تمكنهم منها   اللغة العربية بالمرحلة الثانوية   

لمـنهج   واسـتخدم الباحـث ا     وشمال غرة ، معلماً في مدارس محافظة غزة     ) ٦١(
انة وبطاقـة مالحظـة لجمـع       كما استخدم االستب  ، الوصفي لتحقيق هدف الدراسة   

وتوصلت الدراسة إلى ضـعف     ، دى إلمام المعلم بقائمة الكفايات    ، ومعرفة م  البيانات
  . معلمي اللغة العربية في شتى المجاالت

 التعـرف علـى     فقد أجرى دراسة هدفت إلـى     ) هـ  ١٤٢٦(  الشايع   وأما        
 الكويت بدولة العام التعليم مراحل في العربية اللغة لمعلم الالزمة التدريسيةالكفايات  

، تـم اختيـارهم   موجهاً ومعلماً للغة العربية) ١٨٠( وقد تألفت عينة الدراسة من     ، 
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لمـنهج  واسـتخدم الباحـث ا    ،  التعليمية بدولة الكويت   طقعشوائياً من مختلف المنا   
وتوصـلت  ، استخدم االستبانة لجمع البيانـات    كما  ،  هدف الدراسة  الوصفي لتحقيق 

على الرغم من ، نة على أهمية الكفايات التدريسية    الدراسة إلى اتفاق جميع أفراد العي     
. حصول الكفايات الخاصة باستخدام الحاسب اآللي في التدريس على أقـل النـسب       

لوظيفـة فـي المجـاالت      ووجود ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في متغير ا         
وكفايـات تنفيـذ    ، وإعداد الدروس ، الخاصة بالكفايات األكاديمية وكفايات التخطيط    

وعدم وجود فروق ذات داللـة      . وذلك لصالح الموجهين  ، وكفايات التقويم ، الدروس
كما توصلت إلى وجـود فـروق ذات        .  العينة في متغير الجنس    رادإحصائية بين أف  

 وذلك فقط فـي مجـال كفايـات    ، العينة في متغير الخبرة    داللة إحصائية بين أفراد   
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بـين أفـراد     ،  ولصالح العينة أكثر خبرة    ،التقويم

 ، وذلك فقط فـي مجـال الكفايـات األكاديميـة        ،العينة في متغير المرحلة التعليمية    
  .   ولصالح المرحلة الثانوية

هدفت إلى التعرف علـى مـستوى       التي   )هـ١٤٢٧(  علي دراسةثم كانت          
 طنطا من مهارات تحضير     تمكن معلم اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي بمدينة       

وقد تألفت عينة الدراسة من بعض الدروس لمادة اللغة العربيـة بفنونهـا       ،الدروس
المختلفة لدى معلمي اللغة العربية ومعلماتها من الحاصلين على دبلـوم المعلمـين             

) ٤(دفتر تحضير وتم اختيـار      ) ٢٠(لمعلمات وكليات التربية وقام الباحث بجمع       وا
) ١٠(منها  .تحضيراً) ٨٠(قة عشوائية وبلغ عدد الدروس       من كل دفتر طري    روسد

) ١٠(و، لإلمالء والخـط  ) ٢٠(و، للتعبير) ١٠(و، للقراءة واألناشيد ) ٣٠(و، للنحو
والخامس من  ، والرابع، والثالث، وهذه التحضيرات كانت من الصف الثاني     .للكتابة

لـى  وتم استبعاد الصف األول ألن اللغة العربيـة فيـه تعتمـد ع        ، التعليم األساسي 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي لتحقيـق هـدف         ،والكتابة فقط ، مهارات القراءة 

وتوصلت الدراسة إلى وجود    . كما استخدم بطاقة المالحظة لجمع البيانات     ، الدراسة
وهناك خلط واضـح    ، وطريقة صياغة األهداف  ، الدروس في إعداد    قصور واضح 

، واألهداف الـسلوكية  ، وعدم التفرقة بين األهداف الوجدانية    ، عند صياغة األهداف  
  .  والمهارية، واألهداف المعرفية
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فقد هدفت دراستهما إلى التعـرف      )  هـ١٤٢٨( ووفاء العشيوى ،  البكر أما       
 معلمـات  لدى األدبية النصوص لتدريس الالزمة المهنية الكفايات توافرعلى مدى   

وقد تألفت عينة الدراسة من معلمات اللغة العربيـة         ، الثانوية بالمرحلة العربية اللغة
معلمة ينتمين إلـى     ) ٧٦٦( بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض يقدر عددهن بحوالي        

واستخدم ، عنقودية المتعددة قة العشوائية ال  مراكز إشرافية، تم اختيارهن بالطري    ) ٩(
ة وبطاقـة  كما اسـتخدما االسـتبان  ، لمنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة   الباحثان ا 

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى أداء المعلمات لكفايـة         ، المالحظة لجمع البيانات  
يليهـا  ، برغم وجود بعض كفايات األداء التي تحتاج إلى تنميـة         ، التخطيط متوسط 

  . والتقويم بدرجة ضعيفةكفايتي التنفيذ
دراسة هدفت التعرف على مستوى تمكن      )  هـ١٤٣٠( صبغة    فائزة أجرتو      

معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات القراءة الجهريـة لـدى تلميـذات              
الصف السادس االبتدائي بالعاصمة المقدسة على عينة الدراسة التي بلـغ قوامهـا             

، وقـد   دس االبتدائي في العاصـمة المقدسـة      صف السا معلمة من معلمات ال   ) ٣٥(
استخدمت الباحثة النهج الوصفي لمناسبته طبيعة الدراسة كما قامت الباحثة بتصميم           

  :بطاقة المالحظة كأداة إلجراء الدراسة وقد أسفرت النتائج عن
 -فهم الـنص المقـروء    (تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات           -

  . تلميذات الصف السادس االبتدائي بدرجة عاليةلدى) راءةصحة الق
 إلىتمكن معلمات اللغة العربية في أساليب تنمية مهارات القراءة الجهرية يعزى        -

  ).التخصص ـ سنوات الخدمة في التدريس ـ المؤهل الدراسي(
 تحديد أساليب تنميـة     إلىهدفت  فقد  ) هـ١٤٣١ (القرني صالحةدراسة  ما  أ      و

مهارات النحوية، والوقوف على مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أسـاليب            ال
مهـارة   -يلهاقراءة الشواهد اللغوية وتفسيرها وتحل    (تنمية المهارات النحوية التالية     

على عينـة   ) مهارة التطبيق -مهارة االستنتاج -مهارة تصويب األخطاء   - اإلعراب
ربية في الصف الثالث الثانوي بالعاصـمة       معلمة من معلمات اللغة الع    ) ٣٠(قوامها  
 وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي كمـا صـممت الباحثـة بطاقـة              ،المقدسة

  :  ما يليإلىالمالحظة كأداة إلجراء الدراسة وقد توصلت الدراسة 
قـراءة الـشواهد   ( مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات  -
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مهـارة   - مهارة االسـتنتاج   - مهارة اإلعراب  - تحليلها – تفسيرها – اللغوية
  . التمكن العاليستوى يقع في م)التطبيق

 مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة تصويب األخطاء يقع      -
  .في مستوى التمكن المتوسط

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات الخدمة في التدريس عدا      -
وكانـت  ) ٠،٠٥(فإنها دالة إحصائياً عنـد مـستوى        ) تصويب األخطاء ( مهارة  

  .الفروق لصالح المعلمات ذوات الخبرة األكثر في التدريس
  :الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني:  الثاني المحور

  : وأنماط ومستويات استخدام التعليم اإللكترونيواقع التي تناولت الدراسات )  أ
 وقد شملت هذه الدراسـات      ، التعليم اإللكتروني  تنوعت الدراسات التي تناولت        

وفيما يلي عرض   ، موضوعات متعددة ، كما طبقت على عينات من مناطق مختلفة           
  :لهذه الدراسات

 تحديد أهـم الكفايـات      إلىهدفت  دراسة   )هـ  ١٤١٤ ( Yalin أجرى يالين    
 برامج إعداد المعلمين في كليات مقاطعـة        التكنولوجية التعليمية الواجب أن تتضمنها    

وقد تكونت عينة الدراسـة مـن       ، بوالية بنسلفانيا االمريكية  ) Allegheny( اليجني  
 ، معلمـاً ) ٢٢٠(عضو من أعضاء هيئة التدريس في كليـات المقاطعـة و          ) ١٤٥(

مكونـه  كما استخدم استبانه ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة 
مبادئ تـصميم   : كفاية تكنولوجية تعليمية موزعة على أربعة مجاالت هي       ) ٤٩(من  

واالتصال ،  المواد والوسائل التعليمية المناسبة    إنتاجوتقنيات  ، التعليم والمواد التعليمية  
ـ   توصلت الدراسة إلـى       وقد ، لجمع البيانات  ،مع الجمهور  ع أعـضاء هيئـة     ا أجم

وتقنيات إنتـاج المـواد والوسـائل       ، لتعليمالتدريس والمعلمون على كفايات مبادئ ا     
كأهم الكفايات التي يجب أن تتضمنها برامج إعداد        ، واتصال مع الجمهور  ، التعليمية
  .المعلمين

 علـى  التعـرف  إلـى  هدفت دراسة  فقد أجرى    )هـ١٤١٥  (Clay كالي    أما  
 من الدراسة ةعين وتكونت، الثانوية المرحلة معلم لدى التعليمية التكنولوجية الكفايات
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 المتحـدة  الواليـات  فـي  Bemidji دجـي  بيم جامعه في إعدادهم تم معلماً) ١٤٩(
 الباحـث  واستخدم، الجامعة في التدريس هيئة أعضاء من عضواً) ٧٦(و ،األمريكية

 كفايـة ) ٣٣ (من مكونه استبانه كما استخدم ، المنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة    
 السـتخدام  الدوليـة  الجمعية قبل من المطورة للمقاييس وفقاً مبنية تعليمية تكنولوجية
 لـديهم  المعلمين أن على الدراسة نتائج ودلت،  لجمع البيانات  التعليم في التكنولوجيا

  .بالجامعة التدريس هيئة أعضاء توقعات من أقل تعليمية تكنولوجية كفايات

ـ  إلى هدفتالتي  ) هـ  ١٤١٧  (White وايت     ثم كانت دراسة      وتطـوير  ةتنمي
، الوسـائط  متعددة رمجياتب إنتاج على تدريبهم خالل من التدريسية المعلمين كفايات
 االبتدائيـة  المدارس بإحدى والمعلمات المعلمين من) ٦ (من الدراسة عينة وتكونت
 وبعـده  البرنامج قبل المعلمين أداء لمالحظة مالحظة بطاقة الباحث واستخدام، بكندا

 وجـود  إلى الدراسة نتائج وأشارت ، لجمع البيانات  تحصيليال ختباركما استخدم اال  
 لنتـائج  طبقـاً  وذلك، التدريسية كفاياتهم بعض في العينة أفراد أداء في ملحوظ تقدم

  .التحصيلي االختبار

 هـدفت فقد  ) هـ  ١٤١٨ ( High&Marcellinoأما دراسة هاي ومارسيلينو     
 أسـاتذة  عنـد  الحاسـوب  اماسـتخد  ومـدى  الحاسوبية الخبرة قياس إلى دراستهما

 أقـسام  فـي  التدريـسية  الهيئـات  وأعضاء العليا، المراحل مدارس في الرياضيات
 معلما  )٦٦  (من الدراسة عينة وتكونت .نيويورك جامعات من عدد في الرياضيات

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لتحقيق هدف       ،جامعي تدريس هيئة عضو )٢٥(و
وتوصلت الدراسـة  ، الستبانه وبطاقة المالحظة لجمع اليانات كما استخدما ا  ، الدراسة
 الالتدريـسية    الهيئـة  أعـضاء  مـن   ) %٤٠( و المعلمين من )  % ٦٠(إلى أن   

 الكليـات  جميع أن من الرغم على؛  اإلطالق على التدريس في االنترنت يستخدمون
 أنـه  لدراسـة ا أفراد أكد  كما .االنترنت بشبكة ترتبط العليا المراحل مدارس ومعظم
  .التعليم في لالنترنت متزيدا واستخداما واعدامستقبالً  هناك سيكون

 واقـع  وصـف  إلى هدفت دراسة ) هـ١٤٢٠ ( Rowand رواند أجرى ثم      
 تـوجيههم  وكيفيـة  ،اإلنترنـت و اآللي للحاسب الحكومية المدارس معلمي استخدام
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 اسـتخدامهم  لـدى  المعلمـين  انطباعات ومعرفة اآللي، الحاسب الستخدام لطلبتهم
 معلمـي   تكونت عينـة الدراسـة مـن       وقد، التدريس في واإلنترنت اآللي الحاسب
ـ    واستخدم، األمريكية المتحدة بالواليات الحكومية المدارس في  الباحث المنهج الوص

  الدراسة إلـى   وتوصلت، كما استخدم االستبانة لجمع البيانات    ، لتحقيق هدف الدراسة  
 اآللـي  للحاسب استخداما أكثر كانوا سنوات تسع عن خبرتهم تقل ينالذ المعلمين أن

 مـن   ) %٣٠ (أن كمـا  سنة، عشرين عن خبرتهم تزيد الذين أولئك من واإلنترنت
 صنع أو فصولهم، إدارة في كوسيلة واإلنترنت اآللي الحاسب يستخدمون العينة أفراد
  .إدارية ألمور) % ٣٤ (و  تعليمية، مواد

دراسة هدفت إلى ) هـ١٤٢٥( وعطية ، لشيخوا، رى كل من محمد أجكما      
الكشف عن المعوقات التي تواجه الطلبة عند استخدام التعليم اإللكتروني في الجامعة 

. طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية) ٦٠٠(وقد شملت العينة، الهاشمية
ستخدموا الدراسة كما اواستخدم الباحثون المنهج المسحي الوصفي لتحقيق هدف 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين ، االستبانة لجمع البيانات
لقليلة  يعزى إلى أصحاب الخبرة ااإلنترنتدرجات معوقات متغير الخبرة في مجال 

وعدم ممارستهم لها زاد ،  وإمكاناتهااإلنترنتنترنت نتيجة لعدم معرفتهم بشبكة باإل
 اإلنترنت يعتمد على الخبرة في اإللكترونيوقات خاصة وأن التعليم من درجة المع

أما أصحاب الخبرة الكبيرة والمتوسطة فقد كانت درجة معوقات .التي يفتقرون لها
  .اإلنترنتالتعلم اإللكتروني لديهم أقل نتيجة خبرتهم ودرايتهم بشبكة 

 التي) هـ١٤٢٦(زميالحا دراسة كانت المجال هذا في المحلية الدراسات ومن     
 كليات وطالب التدريس هيئة أعضاء لدى اإلنترنت استخدام واقع معرفة إلى هدفت

 استخدام أهمية ومدى يواجهونها، التي والصعوبات المكرمة، مكة بمنطقة المعلمين
 أعضاء: هما فئتين  مجتمع الدراسة منتألف وقد، والتدريب التعليم في اإلنترنت

 وبلغت الميدانية، التربية وطالب، عضوا) ٢٤٩( عينتهم وبلغت، التدريس هيئة
كما ، لمنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة الباحث اواستخدم، طالبا) ٤٧٢ (عينتهم

 داللة ذات فروق ووجود  الدراسة إلىوتوصلت، استخدم االستبانة لجمع البيانات
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 التربية بوطال، التدريس هيئة أعضاء بين اإلنترنت استخدام نسب في إحصائية
   ).اآللي الحاسب وامتالك، والتخصص، الكلية (إلى تعود الميدانية

إلى مدى تمكن أعـضاء هيئـة    ) هـ١٤٢٨(  دراسة جاد  دفت وفي العام نفسه ه      
وإعـداد قائمـة لهـذه      ، عليم اإللكتروني في جامعة الباحـة     التدريس من كفايات الت   

التدريس من   من أعضاء هيئة     عضواً) ٥٣(وقد تكونت عينة الدراسة من      ، الكفايات
، لمنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسـة     واستخدم الباحث ا  ، كليات وجامعات الباحة  

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالـة  ،  استخدم االستبانة لجمع البيانات   كما
تروني في مدى تمكن األعضاء لكفايات التعليم اإللك      )  ٠،٠٥(إحصائياً عند مستوى    

بينما هناك فروق دالة إحصائياً فـي مـدى تمكـن           ، ر المؤهل العلمي  تعزى لمتغي 
وقد ركزت هـذه     . اإللكتروني تعزى لصالح الكلية العلمية     تعليماألعضاء لكفايات ال  

زمـة  الدراسة على ما تركز عليه الدراسة الحالية من حيث تحديـد الكفايـات الال             
، والتخـصص؛    الدراسـية  تلف عنها في المرحلة   ، وتخ الستخدام التعليم اإللكتروني  

حيث تركز الدراسة الحالية على معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانوية بمـدارس             
  .التطوير وهذه الدراسة تركز على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الباحة

 التعلـيم فقد هدفت دراسته إلـى تعـرف كفايـات          ) هـ١٤٣٠( العمري   أما      
 المخـواة  بمحافظـة  الثانويـة  المرحلـة  معلمي ىلد توافرها ودرجة   اإللكتروني،

؛ الذي تألف من جميع معلمي المرحلـة        وقد شملت العينة مجتمع الدراسة    ، التعليمية
واستخدم الباحث  ، معلما) ٣٠٦(وبلغ عددهم   ، وية في محافظة المخواة التعليمية    الثان

، انـات اسـتخدم االسـتبانة لجمـع البي   كما ، المنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة 
جتمـع   الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط اسـتجابات م           توتوصل

ريبية وللدورات التد، الدراسة تعزى لسنوات الخدمة؛ لصالح المعلمين األحدث خدمة      
  .في الحاسب اآللي والشبكات
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 التي تناولت واقع وأنماط ومستويات استخدام التعليم اإللكترونـي          الدراسات ) ب
  :ليم اللغة العربيةفي تع

 بعض أنماط التعليم اإللكتروني في اإللكترونـي      تنوعت الدراسات التي تناولت      
ت على  كما طبق ، ملت هذه الدراسات موضوعات متعددة    ، وقد ش  تعليم اللغة العربية  

   :، وفيما يلي عرض لهذه الدراساتعدة فروع في اللغة العربية
 ألعاب استخدام أثر استقصاء هدفت إلى    )هـ١٤٢٤(  دويدي دراسة    أجرى       
 تالميـذ  لدى اإلبداعي التفكير ونمو التحصيل على التعليمية وبرامجه اآللي الحاسب
 عينـة  وتمثلـت  ، بالمدينة المنورة  والكتابة القراءة مقرر في االبتدائي األول الصف
ـ  تم مجموعات، ثالث إلى توزيعهم تم تلميذاً ) ٥٩ ( في العشوائية البحث  تخداماس
 أفرادهـا  عـدد  وبلغ   األولى التجريبية المجموعة مع التعليمية اآللي الحاسب ألعاب

 اآللـي  الحاسـب  أللعاب إضافة تعليمي آلي حاسب برنامج واستخدم،  تلميذاً) ١٩(
 المجموعة درست بينماتلميذاً،   ) ٢٠ ( أفرادها عدد وبلغ   الثانية التجريبية للمجموعة

 ،تلميـذاً  ) ٢٠ ( أفرادهـا  عـدد  وبلغ   ضابطة كمجموعة ةالمعتاد بالطريقة الثالثة
 لجمع الختباركما استخدم ا، نهج التجريبي لتحقيق هدف الدراسة    واستخدم الباحث الم  

 فـي  إحـصائية  داللة ذات فروق وجود   عدموتوصلت الدراسة نتائج إلى     ، البيانات
 داللـة  ذات فـروق  ظهـور  عن النتائج أسفرت بينما الثالث، المجموعات تحصيل
 الطالقـة،  (حـده  علـى  اإلبـداعي  التفكير قدرات من قدرة كل نمو في  إحصائية
 ككـل  اإلبـداعي  التفكيـر  قدرة تنمية في وكذلك) والتفاصيل واألصالة، والمرونة،

 التعليميـة  اآللي الحاسب ألعاب استخدمت والتي األولى التجريبية المجموعة لصالح
  .كطريقة للتدريس

إلى معرفـة   ) هـ١٤٢٥( هدفت دراسة التي أجراها في       فقد   المخزومي أما       
أثر استخدام الحاسوب كطريقة تدريس في إكساب المفاهيم النحوية لـدى طالبـات             

 ) ١٠٠(  وتألفت عينة الدراسة مـن       ،في األردن ) األدبي  ( ول الثانوي   الصف األ 
ـ   ، طالبة تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة      لتجريبـي  نهج ا واستخدم الباحث الم

وتوصلت الدراسة إلـى  ، ا استخدم االختبار لجمع البياناتكم، لتحقيق هدف الدراسة 
 ابطةوجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات كل مـن المجمـوعتين الـض             

والتجريبية في االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي؛ ويرجع ذلك إلى           
كما أظهرت النتائج وجود فروق دالـة       ، ريسفاعلية استخدام الحاسوب كطريقة تد    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 - ٧٢ - 

إحصائياً بين متوسط درجات كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق           
البعدي لالختبار التحصيلي ولصالح طالبات المجموعة التجريبية في كل مستوى من         

وهذا يـدلل علـى أن      ، )الضعيفات، المتوسطات، المتفوقات( مستويات التحصيل   
 الحاسوب صالحة لالسـتخدام مـع جميـع المـستويات           م التدريس باستخدا  طريقة

  .ولها فاعلية في زيادة التحصيل، التحصيلية
 هدفت إلـى معرفـة أثـر        تهدراس) هـ١٤٢٧(  وسليمان حمادنة       كما أجرى   

استخدام الحاسوب في تحسين األداء التعبيري الكتابي لـدى طلبـه الـصف األول              
 طلبـة   طالباً وطالبـه مـن    ) ٥٩(تكونت عينة  الدراسة من      و، انوي في األردن  الث

شبه التجريبي لتحقيق هدف    واستخدم الباحثان المنهج    ، الصف األول الثانوي األدبي   
وتوصلت هذه  الدراسة    ، ختبار للتوصل إلى نتائج الدراسة    كما استخدما اال  ، الدراسة

داء التعبير الكتابي،   الطلبة على أ  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عالمات         
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير        ، ولصالح المجموعة التجريبية  

  .الجنس
هدفت إلى معرفة أثر  ) هـ١٤٢٧(  نفس العام أجرى العفيصان دراسة       وفي        

استخدام الحاسب اآللي في التدريس ومدى تحصيل طب الصف الثاني الثانوي فـي        
طالباً موزعين علـى فـصلين تـم     ) ١٣٨( فت عينة الدراسة من   وتأل، مادة النحو 

اختيارهم بطريقة قصديه الن الباحث يعمل في هذه المدرسة مما يسهل عليه تطبيق             
كمـا اسـتخدم    ، نهج التجريبي لتحقيق هدف الدراسة    واستخدم الباحث الم  . التجربة

ات داللـة   وتوصلت الدراسة إلى عـدم وجـود فـروق ذ         ، االختبار لجمع البيانات  
إحصائية في متوسط تحصيل طالب الصف الثاني الثـانوي لمـادة النحـو بـين               

والمجموعـة الـضابطة    ، المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي      
وتوجد فروق ذات داللة    . والفهم، التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى التذكر      
ي الثـانوي لمـادة النحـو بـين         إحصائية في متوسط تحصيل طالب الصف الثان      

والمجموعـة الـضابطة    ، المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب اآللي      
في ، التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى التطبيق لصالح المجموعة التجريبية         

متوسط تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي لمادة النحو بين المجموعة التجريبيـة            
والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقـة      ، تخدام الحاسب اآللي  التي درست باس  

  . المعتادة في مجمل اختبار التحصيلي
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فقد استهدفت قياس فاعلية البرنـامج القـائم   ) هـ١٤٢٨(  دراسة صالح أما        
والتعليم المصغر في تنمية كفايـات تعلـيم         ) WIDS( على استخدام نظام الويدز     

وطبقت الدراسة على عينة من طلبة كلية التربيـة         ، ة االبتدائية اللغة العربية بالمرحل  
طالبـاً قـسمهم     ) ٧٠( ؛ وبلغت العينة  بدولة الكويت " عبة اللغة العربية  ش" األساسية  

واألخرى ، طالباً ) ٣٥( الباحث إلى مجموعتين متكافئتين؛ إحداهما تجريبية قوامها        
ـ    واستخدم الباحث المنهج الوص   ، ضابطة بنفس العدد    يفي المسحي والمنهج التجريب

كما استخدم بطاقة المالحظـة لقيـاس الجـانبين المهـاري     ، لتحقيق هدف الدراسة 
وتوصـلت  ، العربية واالختبار لجمـع البيانـات     والوجداني في كفايات تعليم اللغة      

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي            
لغة العربية في التطبيق البعدي لصالح المجموعـة التجريبيـة فـي            كفايات تعليم ال  

ويرجع التحسن الـذي    ، والوجدانية، والمهارية، المجاالت الثالثة للكفايات المعرفية   
طرأ على الطالب المعلمين في الجانب المعرفي إلى استخدام نظام الويـدز الـذي              

 المهاري فقـد    نبحسن في الجا  أما الت ، يحدد الكفايات التدريسية ويسعى إلى تنميتها     
ي إلى تنميـة الكفايـات لـدى    يرجع إلى استخدام أسلوب التعليم المصغر الذي يود   

ويرجع التحسن في الجانب الوجداني إلى المناقشات التـي أجريـت حـول      ، الطلبة
كما أنها أثبتت فاعلية البرنامج الذي أعدته في تنميـة كفايـات         . أهمية اللغة العربية  

  .والوجداني، والمهاري،  العربية في الجانب المعرفياللغةتعليم 
دراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر التـدريس       ) هـ١٤٢٨( أجرى الفي   و      

ة لدى تالميذ المرحلـة     الخصوصي باستخدام الحاسب اآللي في تنمية الكفاءة اللغوي       
) ٦٢(وتكونت عينة الدراسـة مـن       ،  نحو اللغة العربية   وتنمية اتجاهاتهم ، االبتدائية

ـ     ، إلحساءتلميذ من الصف الرابع االبتدائي من منطقة ا        نهج واسـتخدم الباحـث الم
، ختبار للتوصل إلى نتائج الدراسـة    كما استخدم اال  ، التجريبي لتحقيق هدف الدراسة   

وتوصلت هذه الدراسة إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسـوا وفقـاً             
م الحاسب اآللي على تالميذ المجموعـة       إلستراتيجية التدريس الخصوصي باستخدا   

كما توجـد فـروق ذات داللـة        ، درسوا باستخدام الطريقة المعتادة   الضابطة الذين   
 بين تالميذ المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي      )٠،٠١  (إحصائية عند مستوى  

، ؛ لصالح المجموعة التجريبية   حو اللغة العربية  التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات ن    
 باستخدام الحاسب اآللي فـي تنميـة        صوصي ما يشير إلى كفاءة التدريس الخ      وهو

  .  واالتجاهات نحو اللغة العربية لدى مجموعة البحث،الكفاءة اللغوية
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هدفت إلى معرفة أثـر اسـتخدام       ) هـ١٤٢٨(  أجرى المخزومي دراسة     ثم       
دة التحصيل اآلنـي    برمجية تعليمية محوسبة في التدريس بالمقارنة بالطريقة المعتا       

،  لدى طالب الصف األول الثانوي األدبي في مادة العروض بمدينة األردنلمؤجلوا
 ) ١٠٠(و، طالبة ) ١١٠( طالباً وطالبة منهم     ) ٢١٠( وتكونت عينة الدراسة من     

 ) ٤( شعب تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة مـن    ) ٨( طالباً موزعين في    
كما ، نهج التجريبي لتحقيق هدف الدراسة   واستخدم الباحث الم   ،مدارس محافظة اربد  

وتوصلت الدراسة إلى وجـود فـرق ذي داللـة          ، استخدم االختبار لجمع البيانات   
إحصائية بين التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة المجموعة التـي درسـت باسـتخدام            

، ةلمعتادوتحصيل طلبة المجموعة التي درست بالطريقة ا      ، برمجية تعليمية محوسبة  
، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرق ذي         وذلك لصالح المجموعة التجريبية   

أو بين اإلنـاث    ، )التجريبية والضابطة (داللة إحصائية بين الذكور في المجموعتين       
كما أظهرت الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية للتفاعل          ، في المجموعتين 

 يعني أن طريقة التدريس باسـتخدام البرمجيـة      وهذا، بين الجنس وطريقة التدريس   
ال يفضل استخدامها لجنس دون آخر بل يمكن استخدامها لكـال    ، التعليمية المحوسبة 

  . الجنسين
فقد هدفت دراستهما إلى الكشف عن أثر       ) هـ١٤٣٠( الحادر العويدي و  أما        

 قبل ما أطفال دىل القرائي االستعداد مهارات تنمية في الحاسوب بمساعدةالتدريس  
واستخدم ، طفال وطفلة ) ٦٠( عشوائية قوامها    وطبقت الدراسة على عينة   ، المدرسة

، ا استخدم االختبار لجمع البيانات  كم،  لتحقيق هدف الدراسة   التجريبيالباحث المنهج   
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين المجموعتين فـي األداء علـى االسـتعداد      

ارة من مهارات استعداد القرائـي؛ لـصالح المجموعـة    مهالقرائي ككل وعلى كل     
، وإعـداد   استخدام الحاسب في تعليم القراءة    وأوصت الدراسة بضرورة    ، التجريبية

  .دورات للمعلمين عن استخدام  الحاسوب
 برنـامج  وتجريب بناءدراسة هدفت إلى    ) هـ١٤٣٠( هناء أبودية    وأجرت       
/ الطالبـات ( لدى العربية اللغة في   تماعاالس تدريس مهارات بعض لتنمية محوسب
 ) ١٩( وتكونت عينة الدراسة    ، بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في) المعلمات

 الباحثـة اتبعت  ، ميداني للتدريب والمسجالت التربوية   العلوم قسم طالبات من طالبة
 تـم  الدراسة؛   أسئلة عن ولإلجابة، الدراسة أهداف لتحقيق والتجريبي البنائي المنهج
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 والتـي ، المالحظـة  بطاقة في المتمثلة الدراسة أداة وبناء، المحوسب البرنامجبناء  
 مهـارة : الترتيـب  على وهي، مهارات ثالث على   موزعة فقرة) ١٦ (علىتحتوي  
 فروقوتوصلت الدراسة إلى وجود  ، الغلق ومهارة، المثيرات تنويع ومهارة   التمهيد،

 ومهـارة ، المثيرات تنويع ومهارة   التمهيد، مهارة جاتدر متوسط بين إحصائيا دالة
 الكليـة  فـي ) المعلمات/ الطالبات (لدى وبعده المحوسب   البرنامج تطبيق قبل الغلق

   .البعدي التطبيق إلى تعزى بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية
  :تعقيب على الدراسات السابقة

v علـى  جميعها العربية اللغة معلمة كفايات تناولت التي   السابقة الدراسات   اتفقت 
 والتـي  تحتاجها التي التدريسية الكفايات بعض في العربية اللغة معلمات ضعف

 كما  ،)التدريس في الحاسب واستخدام ، والتقويم ، والتنفيذ ، اإلعداد (أهمها من
تناولت مستوى تمكن معلمات اللغة العربيـة مـن   والتي اتفقت بعض الدراسات  
 القراءة الجهرية والمهارات النحويـة ومهـارات النحـو          أساليب تنمية مهارات  
 انخفاض مستوى تمكن معلمات اللغة      إلى والتي أشارت    ،الوظيفي وتقويم األداء  

 .العربية في أساليب تنمية المهارات المستخدمة في تعليم اللغة العربية

v في المعلمات ضعف إلى أدت التي األسباب تحديد في السابقة الدراسات تباينت 
، وإلـى   إعدادهن في القصور إلى األسباب معظم وترجع   التكنولوجية؛ الكفايات
 الـدورات  والـى    اآللـي،  بالحاسب اإللمام ومدى،   الدراسي، والخبرة  المؤهل
 .؛ األمر الذي ألقى الضوء على المتغيرات المصاحبة للدراسة الحالية التدريبية

v اإلطـار تحديـد مباحـث      فـي  السابقة الدراسات الدراسة الحالية من     استفادت 
 الالزمة اإللكتروني التعليم قائمة كفايات    بناء وفي،   وتجميعها وإثرائها  النظري،
 .العربية اللغة لمعلمة

v تمكـن   مـستوى  تناولـت  -الباحثـة  علم حدود في – محلية دراسات توجد ال 
 مما قـد يـضيف      العربية اللغة لمعلمة اإللكتروني التعليمالمعلمات من كفايات    

 اللغـة العربيـة وطـرق       معلمـي  وخطط  جديدة من شأنها رفع كفاءة         أساليب
 .تدريسها وتقويمها

v المـنهج  وهـو  المتبـع  المنهج في الدراسات بعض مع الحالية الدراسة اتفقت 
ـ ١٤٣١(القرنـي   صالحة   كدراسة الوصفي؛  صـبغة فـائزة   ودراسـة    ،)هـ

ـ ١٤٢٨( الشمريودراسة  ، )هـ١٤٣٠( ودراسة العمري    ،)هـ١٤٣٠( ، )هـ
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ـ ١٤٢٧ ( النفيسة دراسةو، )هـ١٤٢٨( جاد ودراسة  الـشايع  ودراسـة ، )هـ
 هـذه  الدراسة الحاليـة عـن منهجيـة بعـض           منهجية واختلفت). هـ١٤٢٦(

ـ ١٤٢٨ ( وصـالح  ،)هـ١٤٣٠ (العويدي مثل دراسة    الدراسات،  التـي ) هـ
 . التجريبيشبهاستخدمت المنهج 

v حيـث   المـستخدمة؛ ت   هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فـي األدوا        اختلفت 
 كدراسة المالحظة، بطاقة إلى باإلضافة االستبانة الدراسات هذه بعض استخدمت

 هذه اتفقت بينما) هـ١٤٢٥ ( الدايم عبد ودراسة) هـ١٤٢٨ ( والعشيوى البكر
 في) هـ١٤٣٠ (صبغةوفائزة  ،  )هـ١٤٣١ (القرنيصالحة   من    كل مع الدراسة
 .ت المالحظة لجمع البيانابطاقة استخدام

v سـتي   الدراسة من توصيات بعض تلك الدراسـة الـسابقة ، مثـل درا          انطلقت
، )هـ١٤٢٧(ودراسة العفيصان دراسة    ،  )هـ١٤٢٨هـ ،     ١٤٢٥(المخزومي  

، ودراسة  )هـ١٤٢٨(  ، ودراسة صالح  )هـ١٤٢٧(  ودراسة حمادنة وسليمان  
 والحادر  ي، ودراسة العويد  ) هـ١٤٣٠(، ودراسة هناء أبودية     )هـ١٤٢٨(جاد

 .)هـ١٤٣٠( ، ودراسة العمري)هـ١٤٣٠(
  :دراسة الفروض

بين مـستويات تمكـن    ) ٠,٠٥( عند مستوى  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد    -١
 تعزى إلى اختالف سنوات     لكتروني العربية من كفايات التعليم اإل     غةمعلمات الل 

  الخدمة في التدريس ؟
 بين مستويات تمكـن     )٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٢

معلمات اللغة العربية من كفايات التعليم اإللكتروني تعزى إلى الحصول علـى            
 دورات تدريبية في الحاسب واإلنترنت ؟
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   الثالثالفصل
   الدراسة إجراءات

وعينتها، والخطوات  ،هااً لمنهج الدراسة، ومجتمع هذا الفصل وصفيتضمن
التي مرت بها عملية بناء أداة الدراسة وتطبيقها، كما يتضمن وصفاً لإلجراءات؛ من 

ة المستخدمة لتحليل البيانات، وصوالً إلى حيث تصميم الدراسة، والمعالجة اإلحصائي
  :النتائج، وفيما يلي تفصيل ذلك

  : الدراسةمنهج
 الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة؛ كونه المنهج استخدمت

األنسب لها؛ حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى تمكن معلمات اللغة 
زمة لتعليمها في المرحلة الثانوية بالعاصمة العربية من كفايات التعليم اإللكتروني الال

 أن المنهج الوصفي يعتمد من" ) هـ١٤٢٦(المقدسة، وكما ذكر عبيدات وآخران 
 بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها معلى دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهت

ضح خصائصها، تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويو
أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، 

  .١٩١ص " ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى

  : الدراسةمجتمع
أن مجتمع البحث يتمثل في جميع األفراد ) " هـ١٤٢٦( عبيدات وآخران ذكر

  .٩٩ ص " مشكلة البحثأو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع
  وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات اللغة العربية فـي المـدارس             

 والبـالغ  ،)هـ١٤٣٢ :هـ ١٤٣١( المرحلة الثانوية بمكة المكرمة لعام      في المطورة
) ٨(مـة، مدارس داخـل مكـة المكر     ) ١٠(وهن ينتمين إلى     معلمة،) ٢٤ (عددهن

، وذلك وفق اإلحـصاءات الرسـمية إلدارة        تينأهلي ستينمدر) ٢(و مدارس حكومية 
  )١٣٣ ص،١ملحق رقم ( مةالتربية والتعليم بمدينة مكة المكر
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  : الدراسةعينة
 مـن المجتمـع   جـزء " بأنها) هـ١٤٢٦ (ران كما يعرفها عبيدات وآخ العينة

األصلي، يختارها الباحث بأساليب مختلفة، وتضم عدداً من األفراد مـن المجتمـع             
  .١٠٠ص  ."األصلي

 من معلمات اللغـة العربيـة فـي    ه تكونت عينة الدراسة من عينة قصدي    وقد
الثانويـة األولـى،    (المرحلة الثانوية في مدارس التطوير بمدينة مكة المكرمة وهي          

والرابعة والعشرون، والسادسة والعـشرون، والثالثـون،        عشر، والثانية، والتاسعة 
والعينـة  ). ل األهلية، ودوحة العلـم    والثالثة والثالثون،والخامسة والثالثون، والفض   

العينة التي يختارها الباحـث     " هي) هـ١٤٢٦(القصدية كما عرفها عبيدات وآخران      
  .١٠٦ص" اختياراً حراً لتحقق أغراض الدراسة التي يقوم بها

معلمة ينتمين إلى ) ٢١(معلمة، ) ٢٤( أصبح الحجم الفعلي للعينة وعليه
  .نتمين إلى المدارس األهليةمعلمات ي) ٣(المدارس الحكومية، و

  : الدارسةأداة
 ألن البحث الحالي يهدف إلى تحديد مستوى تمكن معلمات اللغة العربية نظراً

من كفايات التعليم اإللكتروني الالزمة لتعليمها في المرحلة الثانوية أثناء تنفيذ دروس 
ة؛ إذ تعد أكثر اللغة العربية؛ لذلك فقد تم استخدام بطاقة المالحظة كأداة للدراس

  .أدوات البحث العلمي استخداماً لمثل هذا النوع من الدراسات
  : تصميم وبناء أداة الدراسةخطوات
 تصميم بطاقة المالحظة في ضوء خطوات رئيسة؛ وذلك إلخراجها تم

  :بصورة علمية تحقق الهدف المنشود منها، وهي كالتالي
 والدراسات السابقة التي هـدفت      لكتروني، األدبيات المتصلة بالتعليم اإل    عةمراج )١

 معلمـي  لـدى  ودرجـة توافرهـا    لكتروني التعرف على كفايات التعليم اإل     لىإ
 مبدئيـة   قائمـة ، للخلـوص ب   )هـ  ١٤٣٠( المرحلة الثانوية، كدراسة العمري     

  . الالزمة لمعلمات اللغة العربية في المرحلة الثانويةلكترونيبكفايات التعليم اإل
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 الالزمة لمعلمة اللغة العربية فـي   لكترونيفايات التعليم اإل   مبدئية بك  قائمة وضع )٢
  .المرحلة الثانوية

 على مشرفة الدراسة، وعدلت في ضـوء مالحظاتهـا؛ تمهيـداً        لقائمة ا عرض )٣
لعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة لتحكيمها،          

  .ومن ثم قياس صدقها

  : األداةصدق
ة في هذه الدراسة اتبعت الباحثة أسلوبين هما  صدق بطاقة المالحظلقياس

  :على النحو التالي
وهو الصدق المعتمد على المحكمين، حيث تم عـرض أداة          : الصدق الظاهري  :أوالً

الدراسة على عدد من المختصين في اللغة العربية وتعليمها، وبعض المشرفين           
ها األوليـة   األداة في صـورت  عرض مت كما والمشرفات التربويات المتميزين،  

 تقنيات   اللغة العربية و    في  على عدد من المختصين    )١٣٦ص ،٢ ملحق رقم (
محكماً من أساتذة عدة جامعات عربية      ) ٣٠(بلغ عدد المحكمين    التعليم، وبذلك   

 أرائهم وإبداء دراسة األداة    م الطلب منه  وتم،  )١٤٣، ص  ٣ملحق رقم (ومحلية  
 وإمكانية قياسها، وشموليتها،    ،تهامدى مناسب ، وضوح الصياغة :  حيث فيها من 

 أو أية ملحوظات يرونهـا      ، وتنوع محتواها، وتقويم مستوى الصياغة اللغوية     
  .مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، أو التغيير، أو الحذف وفق ما يراه المحكم الزماً

 )مقياس التدرج ( تم الطلب منهم الحكم على صالحية سلم اإلجابة الرباعيكما
متمكنة : (فيلباحثة للحكم على مستوى تمكن المعلمات والمتمثل الذي وضعته ا

 ).بدرجة عالية، متمكنة بدرجة متوسطة، متمكنة بدرجة ضعيفة، غير متمكنة
 أبدى المحكمون تجاوباً مشكوراً مع الباحثة، وقدموا ملحوظات قيمة وقد

مثلت أفادت الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة، وقد ت
  :ملحوظاتهم فيما يلي

) ٧( حذف فتم  بعض المحكمين حذف بعض العبارات لعدم مناسبتها،رأى )١
  :عبارات وهي على النحو التالي
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  : استخدام الكمبيوتر تم حذف العبارات التاليةكفاية المتعلقة بمن المهارات) أ 
 أنشطة عالجية لبعض موضوعات اللغة العربية محملة على توفير -

 .ة بغرض معالجة أخطاء التعلمأقراص مدمج
 الطالبات معلومات قصيرة وأمثلة توضيحية لبعض موضوعات إعطاء -

 .اللغة العربية على شاشة الكمبيوتر أو شاشة عرض خارجية
 المعلومات المتعلقة بتعليم اللغة العربية ونقلها بشكل رقمي توفير -

Digital. 
  :م حذف العبارات التاليةنترنت ت استخدام اإلكفايةالمتعلقة بالمهارات  من  ) ب

 ملفات خاصة بتعليم دروس في اللغة العربية وحفظها من خدمة تحميل -
 .االنترنت

 أنشطة بالكمبيوتر مرتبطة بتعليم اللغة العربية والتي تتطلب تصمم -
 .مشاركة الطالبات وتوزيعهن في مجموعات عمل

لشبكة  قواعد البيانات المتعلقة بتعليم اللغة العربية من خالل اربط -
 . للنقاشابالموضوعات ذات الصلة بالدرس وعرضه

 تم حذف العبارات اإللكترونية إدارة المقررات كفايةالمتعلقة ب المهارات من) ج 
  :التالية

 أنشطة تقويمية لتعليم مقرر اللغة العربية اإللكتروني تشجع على تحديد -
 .التفاعل بين الطالبات

ت بطاقة المالحظة المبدئية حسب رؤية  تعديل الصياغة اللغوية لبعض عباراتم )٢
  .مجموعة من المحكمين المختصين

 عبارة،) ٣٩( بلغ العدد النهائي لعبارات بطاقة المالحظة بعد التعديالت وقد
 كفايةالمتعلقة بالمهارات :  هيمحاور تتضمنها البطاقة ثالثة التي المحاوروعدد 

 المتعلقة المهاراتنترنت، وتخدام اإل اسبكفايةالمتعلقة المهارات استخدام الكمبيوتر، 
قد توصلت إلى صدق األداة وبهذا تكون الباحثة . اإللكترونية إدارة المقررات بكفاية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 -٨٢- 

 مقياس مستخدمةً، )١٤٦ ص ،٤رقم ملحق ( ممثلةً في صورتها النهائية ، الظاهري
متمكنة بدرجة متمكنة بدرجة عالية، متمكنة بدرجة متوسطة، (التدرج الرباعي

  .)يفة، غير متمكنةضع
  :صدق االتساق الداخلي لفقرات بطاقة المالحظة: نياًثا

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة وهو عبارة عن العالقة االرتباطية بين           لحساب
 تطبيـق أداة الدراسـة      تم،  إليهالذي تنتمي     كل عبارة والدرجة الكلية للمحور     درجة

 تـم   ،ية، بلغ عددهن أربـع معلمـات      على عينة استطالعية من معلمات اللغة العرب      
توضـح نتـائج االتـساق      ) ٤(إلى  ) ٢(والجداول من   . اختيارهن بطريقة عشوائية  

  .الداخلي
  ) ٢ (جدول

 المهاراتصدق االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين عبارات محور 
 استخدام الكمبيوتر والدرجة الكلية للمحوربكفاية المتعلقة 

  االرتباطملمعا العبارة
٠,٢٨ ١ 
٠,٣٧ ٢ 
٠,٢٦ ٣ 
٠,٦٨ ٤ 
٠,٦٧ ٥ 
٠,٢٦ ٦ 
٠,٣٢ ٧ 
 .  من حساب معامل االرتباطةثتمكن الباحت لم ٨
 .  من حساب معامل االرتباطةتمكن الباحثت لم ٩
٠,٧٦ ١٠ 
  .  من حساب معامل االرتباطةتمكن الباحثت لم  ١١

  

ن العبارات والدرجة الكلية أن معامالت االرتباط بي) ٢ (الجدول من يتضح
 حيث تراوحت معامالت ؛كانت متوسطة إلى مرتفعة) بعد حذف درجة العبارة(

 صدق االتساق الداخلي لعبارات ى يدل علمما) ٠,٧٦ (إلى) ٠,٢٦ (االرتباط بين
  . استخدام الكمبيوتر بكفاية المتعلقةلمهاراتا محور
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  )٣ (جدول
  صدق االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين عبارات محور 

 استخدام االنترنت والدرجة الكلية للمحوربكفاية المتعلقة  المهارات
  االرتباطمعامل العبارة
٠,٦٤ ١ 
٠,٦٥ ٢ 
٠,٥٣ ٣ 
٠,٦٧ ٤ 
٠,٦٧ ٥ 
٠,٦٤ ٦ 
 .  من حساب معامل االرتباطةتمكن الباحثت لم ٧
 .  من حساب معامل االرتباطةحثالباتمكن ت لم ٨
٠,٧٨ ٩ 
٠,٤٥ ١٠ 
٠,٥٤ ١١ 
 .  من حساب معامل االرتباطةتمكن الباحثت لم ١٢
٠,٣٥ ١٣ 
 .  من حساب معامل االرتباطةتمكن الباحثت لم ١٤
٠,٦٠ ١٥ 
٠,٧٣ ١٦ 
٠,٧٨ ١٧ 
٠,٥٨ ١٨ 

  

الكلية أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة ) ٣( من جدول يتضح
 حيث تراوحت معامالت ، مرتفعةإلىكانت متوسطة ) بعد حذف درجة العبارة(

 صدق االتساق الداخلي لعبارات ى يدل علمما) ٠,٧٨ (إلى) ٠,٣٥ (االرتباط بين
  .نترنتاستخدام اإلبكفاية المتعلقة  لمهاراتامحور 
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  ) ٤ (جدول
 المهارات بارات محورصدق االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين ع

  والدرجة الكلية للمحوراإللكترونيةإدارة المقررات بكفاية المتعلقة 
العبار
 ة

  االرتباطمعامل

٠,٣٩ ١ 
٠,٥٨ ٢ 
٠,٧٨ ٣ 
٠,٥٣ ٤ 
٠,٧٠ ٥ 
٠,٧٦ ٦ 
٠,٧٥ ٧ 
٠,٤٢ ٨ 
٠,٥٣ ٩ 
٠,٧٥ ١٠ 

  

 أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية) ٤( من جدول يتضح
 مرتفعة حيث تراوحت معامالت ىكانت متوسطة إل) بعد حذف درجة العبارة(

 يدل علي صدق االتساق الداخلي لعبارات مما) ٠,٧٨ ( إلى)٠,٣٩ (االرتباط بين
وبالتالي توصلت ، اإللكترونية إدارة المقررات كفاية المتعلقة بلمهاراتا محور

ي لالزمة لمعلمة اللغة العربية فالباحثة إلى قائمة بكفايات التعليم اإللكتروني ا
  ).١٤٦ ص، ٤، ملحق رقم( في ثالث محاورمهارة) ٣٩(المرحلة الثانوية من 

  :المالحظةثبات  

بعد الوصول إلى قائمة كفايات التعليم اإللكتروني الالزمة لتعليم اللغة العربية 
ص ، ٤، ملحق رقم(في ثالث محاورمهارة ) ٣٩(والتي شملت ، في المرحة الثانوية

لتطبيقها على عينة الدراسة؛ ، تم إدراج تلك القائمة في بطاقة مالحظة، )١٤٦
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وقد حرصت الباحثة ، معلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية؛ لتحديد تمكنهن منها
من على تحقيق موضوعية المالحظة؛ من خالل االستعانة بإحدى المتخصصات 

األربع (اة على عينة الدراسة االستطالعية  حيث تم تطبيق األد،المشرفات التربويات
 أسس بعد أن تم توضيح وذلك ،بل الباحثة والمشرفة في آن واحدمن ق) معلمات

بين مالحظة ) كندال( ذلك تم حساب معامل االرتباط وبعد ،للمشرفةوآلية المالحظة 
 مالحظةيوضح معامل االرتباط بيم ) ٥(المشرفة ومالحظة الباحثة، والجدول 

  .رفة ومالحظة الباحثةالمش
  ) ٥ (جدول

  ) المشرفة (ومالحظة) الباحثة (مالحظة بين االرتباطمعامل 
   على مستوى عبارات بطاقة المالحظة

 دالة ٠,٨٨ كندال االرتباط معامل
 ذات داللة إحصائية بين مالحظة المشرفة عالقة وجود) ٥( من جدول يتضح       

  .وعية مالحظة الباحثة يدل على موضمماومالحظة الباحثة 

  :)بطاقة المالحظة ( أداة الدراسةثبات

 استطالعياً تم حساب ،)بطاقة المالحظة ( الدراسةأداة خالل نتائج تطبيق ومن
يوضح نتائج ) ٦(، والجدول  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ؛ظةثبات بطاقة المالح

  .الثبات بطريقة  ألفا كرونباخ
  

  ) ٦ (جدول
 الحظة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ لمحاور بطاقة المالحظة بطاقة المثبات

  معامل ألفاقيمة  العباراتعدد اورـــــالمح
 ٠,٧٢ ٨  استخدام الكمبيوتركفاية المتعلقة بلمهاراتا
 ٠,٩١ ١٤ استخدام االنترنتبكفاية المتعلقة  لمهاراتا
 إدارة المقــررات  بكفايــةالمتعلقــة لمهــاراتا

 اإللكترونية
٠,٨٨ ١٠ 
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 بلغ معامل حيث ؛ارتفاع معامالت ألفا كرونباخ) ٦(         يتضح من جدول 
و بلغ ) ٠,٧٢(استخدام الكمبيوتر بكفاية المتعلقة  لمهاراتاالثبات الكلي لمحور 

وبلغ ) ٠,٩١(نترنت استخدام اإل بكفايةالمتعلقة  لمهاراتامعامل الثبات الكلي لمحور 
 اإللكترونيةإدارة المقررات  بكفاية المتعلقة لمهاراتا معامل الثبات الكلي لمحور

  .وبالتالي يمكن االعتماد على النتائج والوثوق بها) ٠,٨٨(

  :)بطاقة المالحظة ( تطبيق أداة الدراسةإجراءات
  :اتبعت الباحثة الخطوات التالية) حظةالبطاقة الم(    لتطبيق أداة الدراسة 

  .)حظةالبطاقة الم( يق أداة الدراسة على موافقة المشرفة على تطبالحصول )١
 على إذن بتسهيل مهمة الباحثة من قبل عمادة كلية التربية بجامعة أم             الحصول )٢

، ٥ملحـق رقـم   (على عينة الدراسـة    )حظةالالمبطاق ة   ( األداة يقالقرى بتطب 
  ).١٥١ص

 على إذن بتسهيل مهمة الباحثة من قبل مديرة إدارة التخطيط الحصول )٣
 ).١٥٣، ٦رقم ملحق (.  بتعليم البنات بمكة المكرمةوالتطوير التربوي

 من منتصف الفصل الدراسي الثـاني مـن          الباحثة في األسبوع السادس    بدأت )٤
علـى   )المالحظة بطاقة( بتطبيق األداة ) هـ١٤٣٢/هـ١٤٣١ (الدراسيالعام  

 .العينة االستطالعية
اسـة، وذلـك    على عينة الدر   )المالحظة بطاقة(  الباحثة في تطبيق األداة    بدأت )٥

فـي  ) هـ١٤٣٢/ هـ١٤٣١(خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي        
  :عشر مدارس ثانوية للبنات وذلك عن طريق الخطوات التالية

 العام من ثامن ال الباحثة بتطبيق األداة على عينة الدراسة في األسبوعقامت  )  أ
 ربعأ الباحثة تجري ثالث أو وكانت). هـ١٤٣٢/هـ١٤٣١(الدراسي 

 لكل معلمة في أيام متفرقة؛ حظتينمالحظات في اليوم الواحد، بواقع مال
  . بيانات بطاقة المالحظةالستكمال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 -٨٧- 

حرصت الباحثة على إجراء المالحظة على معلمات اللغة العربية في ) ب
 .فقط من الدوام المدرسي) والثالثة، والثانية، األولى( الحصص 

االلتقاء بالمعلمة لشرح الهدف من  التطبيق حرصت الباحثة على عند  )ج
المالحظة؛ حتى ال تشعر المعلمة بأنها في حالة تقييم فتغير من أساليبها، 

  . لمتابعة جميع اإلجراءاتنحيث تمت زيارة المعلمة في حصتين كاملتي
 للفصل من عشر الرابع الباحثة من تطبيق األداة في األسبوع انتهت  ) د

 ).هـ١٤٣٢/هـ ١٤٣١(راسي الدراسي الثاني من العام الد
متمكنـة  ، متمكنة بدرجة عاليـة ( استخدمت الباحثة المقياس الرباعي المتدرج         )٦

لقياس مستوى تمكن معلمات    ، )غير متمكنة   ، ضعيفة التمكن ، بدرجة متوسطة 
اللغة العربية من كفايات التعليم االلكتروني الالزمة لتعليمهـا فـي المرحلـة             

  : يليالثانوية وذلك في ضوء ما
  :يقصد بكل تقدير من التقديرات السابقة ما يلي

ويعني أداء معلمة اللغـة العربيـة لكفايـات التعلـيم           : متمكنة بدرجة عالية   •
وظاهر ودائم في المواقف المناسبة لطبيعة الكفاية       ، اإللكتروني بشكل واضح  

 .أثناء تقديم دروس اللغة العربية
اللغة العربيـة لكفايـات التعلـيم       ويعني أداء معلمة     :متمكنة بدرجة متوسطة   •

 .اإللكتروني بدرجة أقل وضوحاً أثناء تقديم دروس اللغة العربية
ويعني أداء معلمة اللغة العربية لكفايات التعليم اإللكتروني   : ضعيفة في التمكن   •

يظهر بدرجة قليلة جداً في المواقف المناسبة لطبيعة الكفايـة أثنـاء تقـديم              
 .دروس اللغة العربية

وتعني أن أساليب كفايات التعليم اإللكتروني ال تظهر أبداً فـي           : ر متمكنة غي •
 .أداء معلمة اللغة العربية

 وتحليلهـا   هـا،  االنتهاء من تطبيق أداة الدراسة تم جمع البيانـات، وتنظيم          بعد) ٧ 
   .إحصائيا
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  : اإلحصائية المستخدمةاألساليب
مج الحزم اإلحصائية للعلوم ت الباحثة في تحليل البيانات على برنااعتمد     

؛ وذلك لتحليل البيانات التي جمعت من خالل تطبيق بطاقة )SPSS(االجتماعية 
ت االستشارااإلحصاء بوحدة بعد استشارة مختص في ، المالحظة على عينة الدراسة

 األساليب ستخدمتوقد اُ) ١٥٥ ص٧(ملحق رقم ،  بجامعة أم القرىاإلحصائية
  :التالية

 االرتباط معامل،  المعياريةالنحرافاتا،  الحسابيةالمتوسطات، ة المئويالنسب •
، )Levens ( تحليل التباين ليفينزاختبار،  الثبات ألفا كرونباخمعامل، كندال

كما قامت الباحثة بحساب ،  لتحقيق أهداف الدراسة).T-Test) (ت (اختبارو
تمكنت من وقد اعتمدت الباحثة أن المعلمة ، متوسطات استجابات المعلمات

  : في المرحلة الثانوية بدرجةكفايات التعليم اإللكتروني الالزمة لتعليمها
   )٣,٢٥-٤( إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح من : عالية •
   )٢,٥٠- ٣,٢٥أقل من ( إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين : متوسطة •
   )١,٧٥-٢,٥٠أقل من ( إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين : ضعيفة •
   )١,٧٥أقل من ( إذا كانت قيمة المتوسط : غير متمكنة •
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  لخامس ا الفصل
  

   الدراسة نتائج ملخص
  ومقترحاتها وتوصياتها
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  الخامس الفصل
  ومقترحاتها وتوصياتها الدراسة نتائج ملخص

 كمـا ، إليهـا  توصلت التي النتائج ألهم ملخصاً الفصل هذا في الباحثة تناولت      
 اقترحـت و، نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في التوصيات من عدداً قدمت
 تعلـيم  تطوير في الحالية الدراسة مع تسهم أن تأمل التي التربوية البحوث من عدداً
  :ذلك تفصيل يلي وفيما، العربية اللغة

  :الدراسة ملخص: أوالً
  :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 الالزمة لمعلمة اللغة    اإللكترونيمن كفايات التعليم    مهارة  ) ٣٩( الدراسة حددت  -١
  : على ثالثة محاور هيموزعة ،ربيةالع
  .كفاية) ١١( استخدام الكمبيوتر عددها كفايات المتعلقة بالمهارات ) أ
   .كفاية) ١٨(  وعددها نترنت استخدام اإلكفاياتبالمتعلقة  المهارات )ب
) ١٠( وعـددها   لكترونيـة إدارة المقـررات اإل    كفاياتب متعلقة ال المهارات ) ج

   )١٥١ص ، ٤ملحق رقم (.كفايات
 اسـتخدام  كفاياتب المتعلقة المهارات في العربية اللغة معلمات تمكن مستوى نإ -٢

وأهميـة نـسبية    ، )١,٧(بمتوسط حسابي قيمته    ؛  ةضعيفبدرجة  كان   الكمبيوتر
  .)% ٤٣,٦٦ (مقدارها 

 استخدام كفاياتب المتعلقة المهارات في العربية اللغة معلمات تمكن مستوى نإ -٣ 
وأهميـة نـسبية    ، )٢,١٠( بمتوسط حسابي قيمته     ة؛ضعيفبدرجة   كان اإلنترنت
   .)%٥٢,٥٦ ( مقدارها 

 إدارة كفايـات ب المتعلقـة  المهارات في العربية اللغة معلمات تمكن مستوى نإ -٤ 
، )٣,١٦(بمتوسط حـسابي قيمتـه      بدرجة متوسطة؛    كان اإللكترونية المقررات

   .)%٧٩,٠٥ ( وأهمية نسبية مقدارها 
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بـين مـستويات   ) ٠,٠٥( ذات داللة احصائية عند مستوى داللة       فروق وجدت ال-٥ 
 متغيـر   إلـى تمكن معلمات اللغة العربية من كفايات التعليم اإللكتروني تعزى          

  . سنوات الخبرة في جميع محاور الدراسة
بين مستوى تمكن معلمات    ) ٠،٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        دجتو -٦

 التدريبيـة  الدورات عدد كفايات التعليم اإللكتروني تعزى إلى       اللغة العربية من  
 بمهـارة  المتعلقـة  والكفايـات  الكمبيوتر، استخدام بمهارة المتعلقة الكفايات في

  . اإلنترنت استخدام
بـين مـستوى    ) ٠،٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق توجد ال -٧

 عـدد عليم اإللكتروني تعـزى إلـى       تمكن معلمات اللغة العربية من كفايات الت      
  .اإللكترونية المقررات إدارة بمهارة المتعلقة الكفايات في التدريبية الدورات

  : توصيات الدراسة: ثانياً
    :يلي بما الباحثة توصي، الدراسة هذه عنها أسفرت التي النتائج ضوء في    
 المتخصـصة  األهلية المعاهد مع التعاون على المعلمين تدريب مراكز تركيز   -١

 والـشبكات  الحاسـب  في تدريبية دورات إلقامة الحاسب علوم في والمعتمدة
 لتصميم أساسية مهارات  المعلمين إلكسابمتخصصة  دورات  إقامة  و، للمعلمين
 التقنيـات  مراكـز  في المختصين عليها يشرف، لكترونياًإ واألنشطة الدروس
  .التربوية

 واسـتخدامهم  ،الـدورات  هـذه  بحضور معلمينلل الوظيفي األداء تقويم ربط   -٢
  .واألنشطة الدروس تنفيذ في بمدارسهم المتوافرة لألجهزة

 لمناقشة ؛المعلمين وبين قنيةالت مجال في المتخصصين بين تربوية لقاءات عقد  -٣
 الموجودة والقضايا اإللكتروني التعليم تطبيق عند تواجههم التي المشكالت أهم

  .بالميدان
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  :  الدراسةمقترحات: ثالثاً 
 التطـوير  لعمليـات  األساسـي  المنطلق أنه حيث، التربوي البحث ألهمية نظراً    

  :يلي ما تقترح الباحثة فان، التربوي العلمي
 واألدوار ،ومتطلباته اإللكتروني التعليم مجال حول، تثقيفية تدريبية دورات إقامة -١

  .لياتهاو أنماطه وفق بها قيامال العربية اللغة لمعلمي ينبغي التي الجديدة
  ومعلمات اللغة العربية   لمعلمي تدريبية عمل وورش وندوات محاضرات تقديم   -٢

 اللغـة  معلم  أداء تطوير في تسهم حتى، تطبيقه وكيفية اإللكتروني التعليم عن
  .الوظيفي أدائه مستوي ورفع المعرفية حصيلته وزيادة العربية

  .المعلمين على الدراسة لهذه مشابهه دراسة إجراء   -٣
، والمعلمـين ، والمشرفات، المشرفين  على الدراسة لهذه مشابهه دراسة إجراء  -٤

 التـدريس  هيئـة  أعـضاء  وعلى، المختلفة التعليمية المراحل في والمعلمات
( مثل السعودية العربية المملكة مناطق جميع في والكليات، الجامعات بمختلف

 الالزمة لتعليمه   يااللكترون من كفايات التعليم     بيةمستوى تمكن معلم اللغة العر    
  .)في المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة

 ؛ التي حددتها الدراسة الحالية    اإللكتروني التعليم كفايات على قائم برنامج إعداد  -٥
  . على استخدامهالمدارس في العربية اللغة ومشرفي معلمي لتدريب

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  

  

  المصــادر
  ع ــالمراجو
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  المراجعالمصادر و
  : المصادر:أوالً

 القران الكريم -
  المطهرة النبوية السنة -
، معجـم لـسان العـرب     ) هـ١٤٢٤( ابن منظور، جمال الدين األنصاري     -

  .دار الحديث: القاهرة
دار الحديث   ، معجم الصحاح ) : هـ١٤٣٠( إسماعيل بن حمادي    ، الجوهري -

  .القاهرة، 
 التربويـة  المـصطلحات  معجم )هـ١٤٢٤ ( علي؛ والجمل،   ، أحمد للقانيا -

 للنـشر  الكتـب  عـالم ، ، القـاهرة  التـدريس  وطرق المناهج   في المعرفة
  .والتوزيع

  :المراجع العربية: ثانياً
، ورقـة عمـل     "اإلنترنت في التعليم    )" م ١٩٩٧(االتحاد الدولي واليونسكو     -

 ٧-٤تونس الفترة من  ، المعلوماتندوة العالم العربي ومجتمع -مقدمة إلى 
 .مايو 

تـاج الـسر عبـد اهللا       ، والـشيخ ، نائل محمـد عبـد الـرحمن      ، أخرس -
 .الرياض مكتبة الرشد، الطبعة األولى، علم النفس النمو)هـ١٤٢٦(

تكنولوجيا التعليم  )هـ١٤٢٨(عمر موسى ، وسرحان، دالل ملحس ، استيتية -
  .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، والتعليم االلكتروني

، التجديدات التربوية )هـ١٤٢٩ (------------------------- -
 .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى

مهنة التعليم  ) هـ١٤٢٥( فريال يونس ، إبراهيم حامد؛ والخالدي  ، األسطل -
دار الكتـاب   ، العـين ، الطبعة األولى ، وادوار المعلم في مدرسة المستقبل    

 .  الجامعي
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التعليم االلكتروني من التطبيـق إلـى       )هـ١٤٣٠(الغريب زاهر ، إسماعيل -
 .عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، االحتراف والجودة

برنامج محوسب لتنميـة بعـض      )هـ١٤٣٠( هناء خميس شحادة    ، أبودية -
مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى الطالبات المعلمـات فـي            

كليـة  ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،لجامعية للعلوم التطبيقية  الكلية ا 
 .غزة، الجامعة اإلسالمية، التربية

مصطلح الكفاية وتداخل المفهوم فـي اللـسانيات        ) هـ  ١٤٣٠( خالد  ، بسندي -
العـدد  ، المجلد الخامس ، وآدابها في اللغة العربية     األردنيةالمجلة  ، التطبيقية
  .١٥٥-١١٠ ص ص األول

الطبعـة  ، التعليم االلكتروني والتعليم الجوال    )هـ١٤٢٨(عبد الحميد ، بسيوني -
 .دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، األولى

مـدى تـوافر    )  هـ١٤٢٨( ، وفاء محمد ، عشيويوال، فهد عبد الكريم  ،البكر -
اللغة العربية  الكفايات المهنية الالزمة لتدريس النصوص األدبية لدى معلمات         

العدد الثالث   ،مصر-  فى المناهج وطرق التدريس    دراسات .ة الثانوية بالمرحل
  .١٤٨ – ١١٦  ص ص، المائةوالثالثون بعد 

بحث فـي التطـور     : المرأة السعودية والتعليم  )هـ١٤٠٨(فوزية بكر   ، البكر -
 الطبعـة  ،التاريخي لتعليم المرأة السعودية عبر المراحل الدراسية المختلفـة       

 .رة لإلعالم والنشر والتوثيقالدائ، الرياض، األولى

ـ ١٤٢٧(وديـع مكـسيموس     ، وداوود، عوض حسين محمد  ، التودري - ) هـ
مكتبـة  ، الريـاض ، الطبعة الثانية ، المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم    

 .الرشد

ـ ١٤٢٢( عبد الكريم بن درويش بن نويفع       ، الثمالي - تحديـد الـصفات    ) :هـ
توافرها لمعلم اللغة العربيـة بالمرحلـة       الشخصية والكفايات المهنية المطلوب     

رسـالة  ، الثانوية من وجهة نظر مشرفي اللغة العربية بمنطقة مكة المكرمـة          
 .، مكة المكرمة، كلية التربية، جامعة أم القرىماجستير غير منشورة
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مدى تمكن أعضاء هيئة التـدريس    ) : هـ١٤٢٨( منى محمد محمود    ، جاد -
، مصر- التعليم تكنولوجيا، في جامعة الباحة   يمن كفايات التعليم االلكترون   

 .١١٠ – ٨٧  صص،  الثانيالكتاب،  السابع عشرالمجلد

الكفايات التعليمية في القيـاس     )هـ١٤٢١(عبد الرحمن عبد السالم   ، جامل -
دار ، األردن، عمـان ، الطبعة الثانيـة  ، والتقويم واكتسابها بالتعليم الذاتي   

 .المناهج للنشر والتوزيع

التعلـيم الـذاتي بـالموديوالت      ) هـ  ١٤٢٠ ( ---------------- -
 .دار المناهج، عمان، األردن،  الطبعة األولى،التعليمية اتجاهات معاصرة

 المـؤتمر " االلكترونـي  المقرر) أ  / هـ  ١٤٢٢( ، ريما بنت سعد  ، الجرف -
 والتكنولوجيـة  المعرفيـة  والثـورة  التعلـيم  مناهج، عشر الثالث العلمي

 .٢١٠-١٩٣ص ص.م٢٠٠١.شمس عين معةجا.١مج. المعاصرة
متطلبات االنتقـال مـن التعلـيم       ) ب  / هـ  ١٤٢٢(   ------------- -

"  مقدم للمؤتمر العلمـي الثالـث عـشر   بحث، لكتروني اإليم التعلإلىالتقليدي  
 يوليـو   ٢٥-٢٤"  والثروة المعرفية والتكنولوجية المعاصـرة     مناهج التعليم 

 .١٧٠-١٥٧ص ص .جامعة عين شمس، مصر، م٢٠٠١
كفايات تكوين المعلمـين اللغـة      ) هـ١٤٣١(عبد الوهاب أحمد  ، الجماعي -

، عمـان ، األردن، الطبعة األولى ،  - أنموذجاً   –العربية للمرحلة الثانوية    
 .دار يافا العلمية للنشر والتوزيع

مدرسة المستقبل  )هـ١٤٢٧(فواز فتح اهللا    ، والراميتي، محمد جهاد ، جمل -
، فلسطين، غزة،  الطبعة األولى  ،ات معاصرة مجموعة رؤى وأفكار ودراس   

 .دار الكتاب الجامعي

دراسات تربوية في القرن الحـادي      ).هـ١٤٢٢( مها عبد القادر    ، جويلي -
 .دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولى، والعشرين
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واقع اسـتخدام الـشبكة العالميـة       ): هـ١٤٢٦( الحازمي ، البراق أحمد      -
لدى أعضاء هيئة التدريس وطالب كليات المعلمين بمنطقة مكة         ) اإلنترنت(

 ، كلية التربية، جامعة أم القرى ،        رسالة ماجستير غير منشورة   المكرمة ،   
 .مكة المكرمة

مطالب استخدام التعليم االلكترونـي     ) هـ  ١٤٢٧( محمد صنعت   ، الحربي -
،  منشورة رسالة دكتوراه غير   في تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية     

 . مكة المكرمة ،جامعة أم القرى، كلية التربية

سياسة التعليم في المملكة نظام و) هـ١٤٢٤(سليمان عبد الرحمن ، الحقيل -
، األهـداف ، الجذور التاريخية لنظام التعليم األسـس     " العربية السعودية   

الطبعـة  ، "المنجـزات  نماذج من    و ،التجاهاتوا، وسائل تحقيقها بعض  و
 )ن .د( .حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، الرياض، رةلخامسة عشا

 ،المرجع في تدريس اللغة العربية وعلومها)هـ١٤٣١(علي سامي، الحالق -
 .المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طرابلس، الطبعة األولى

مستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم فـي عـصر         )هـ١٤٢٧(وليد، الحلفاوي -
 . دار الفكر،عمان، الطبعة االولى، المعلومات

 وصفية لتحديـد الكفايـات      دراسة )هـ١٤٢٣(وفاء هاشم محمد    ، حلواني -
الالزمة لمعلمات اللغة العربية عند تدريسهن النحو في المرحلة المتوسـطة         

، جامعة أم القـرى،     رسالة ماجستير غير منشورة    ، في العاصمة المقدسة  
 .، كلية التربيةمكة المكرمة

 أثر اسـتخدام    ):هـ١٤٢٧( مرجي محمد   ، وسليمان أديب ذياب؛ ، حمدانة -
الحاسوب في تحسين األداء التعبيري الكتابي لـدى طلبـه الـصف األول             

المجلـد  ، البحـرين - مجلة العلوم التربوية والنفسية  ، الثانوي في األردن  
 .١٦٨- ١٤٥  صص، العدد األول، العاشر
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ريـسية  تقويم مستوى األداء للكفايات التد     ):هـ١٤٢١( أحمد سيف   ، حيدر -
 مجلـة ، لدى الطالب المعلمين في التربية العملية من وجهه نظر مشرفيهم         

-٥٣ ص ص   ، الـیمن    ،العدد الخامس عشر  ، البحوث والدراسات التربوية  
٧٦. 

شعاع للنـشر  ، استيراتيجيات التعلم اإللكترونـي ) هـ١٤٢٦( بدر  ، الخان -
 .حلب، والعلوم

، ا الحاسوب في التعليم   تكنولوجي) هـ١٤٢٨( الخزندار، نائلة مهدي حسن      -
 .فلسطين، غزة، الطبعة األولى

مناهج اللغـة العربيـة وطرائـق       ) هـ  ١٤٣٠( محمد إبراهيم   ، الخطيب -
مؤسـسة الـوراق    ،  الطبعة األولى  ،تدريسها في مرحلة التعليم األساسي    

  .عمان األردن، للنشر والتوزيع
ـ      )هـ١٤٢٥(حسن جعفر ، الخليفة - ، دائيفصول في تدريس اللغة العربية ابت

 .مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الرابعة، ثانوي، متوسط

 - مميزاتـه  -التعلـيم االلكترونـي فلـسفته     ) هـ١٤٢٩(إيهاب، درويش -
دار السحاب  ، القاهرة، الطبعة األولى ،  إمكانية تطبيقه  - متطلباته -مبرراته

  .للنشر والتوزيع
ة بعـض   فاعلية التدريس التأملي في تنمي    ) هـ١٤٢٤(حازم محمود   ، راشد -

مجلة القـراءة   ، الكفايات الالزمة لمعلمي اللغة العربية للتالميذ ثنائي اللغة       
 ص،العدد الخامس والعـشرون ، جامعة عين شمس ، كلية التربية ، والمعرفة

 .١٧١ص 

اإلشـراف  ، خصائص المعلـم العـصري وأدواره      )هـ١٤٢٣( علي  ، راشد -
 .لعربيدار الفكر ا، القاهرة،  الطبعة األولى،وتدريبه، عليه

، الطبعـة األولـى   ،التعليم االلكتروني ) هـ  ١٤٣١( أحمد علي   ، الراضي -
  .دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان األردن
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المدخل التقني فـي تعلـيم اللغـة    ) هـ  ١٤٢٨( مرضي غرم اهللا    ، الزهراني -
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر     ، وتطبيقاته، ومطالبه، وأسسه، العربية مفهومه 
إسـهامات اللغـة واألدب فـي البنـاء         :  للغة العربية وآدابها   العالمي األول 

 بماليزيا في اإلسالمية المنعقد في رحاب الجامعة ،الحضاري لألمة اإلسـالمية  
نـوفمبر  / ٣٠-٢٨هــ الموافـق     ١٤٢٨ذو القعدة    / ٢٠-١٨الفترة مابين   

 .م٢٠٠٧
ـ رؤ)هـ١٤٢٦( ،، حسن حسین  زيتون - ـ ة جد ي ـ    ي علم  الـت  –م  يدة فـي التعل

ة ي، الدار الـصولت   اضيالر. مي، التقو قي، التطب اي، القضا المفهوم–ني  اإللكترو
 .ة يللترب

التعليم في المملكة العربيـة الـسعودية       ) هـ  ١٤١١( عبد اهللا محمد    ، الزيد -
 .الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة،  الطبعة الرابعة،أنموذج مختلف

الطبعـة  ، ترونـي كفايات التعلـيم االلك   )هـ١٤٢٨(محمد محمود ، زين الدين  -
  .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع،  جده، األولى

الطبعـة   ، تكنولوجيا التعليم والتعلـيم االلكترونـي     ) هـ١٤٢٥(أحمد ،سالم -
 . مكتبة الرشد، الرياض ، األولى

أهمية واستخدام التعليم االلكتروني     )هـ  ١٤٢٩( مها عمر عامر  ، السفياني -
وية مـن وجهـة نظـر المعلمـات         في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثان    

 ، كليـة التربيـة   ،  رسالة ماجستير غير منـشورة     ،والمشرفات التربويات 
   . ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى

أثر استخدام العروض التقديمية    ) هـ١٤٣٠( عبد العالي هالل سعدون   ، السلمي -
في التحصيل الدراسي في مادة النحو واالتجاه نحوها لـدى طـالب الـصف       

كليـة  ، رسالة ماجستير غير منـشورة    ،  الثانوي بالعاصمة المقدسة   األول
 .، مكة المكرمة جامعة أم القرى، التربية
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، محمـد شـحات؛ ومتـولي   ، عبد العزيز بن عبد اهللا؛ والخطيـب    ، السنبل -
نظام التعليم  ) هـ  ١٤١٣( نور الدين محمد    ، مصطفى محمد؛ وعبد الجواد   
دار الخريجـي   ، الريـاض ،  الرابعة الطبعة ،في المملكة العربية السعودية   

 . للنشر والتوزيع

الكفايات التدريسية الالزمة لمعلم اللغة العربيـة       )هـ١٤٢٦( سعود، الشايع -
 -جامعة طنطا -  مجلة كلية التربية   ،في مراحل التعليم العام بدولة الكويت     

 . ٤١٨ – ٣٨٤  صص ،العدد الثالث والثالثون، مصر

بحـث  ، يدة لتكوين معلم اللغة العربية    رؤية جد ) هـ١٤١٦(حسن  ، شحاته -
 ، المعلم وتدريبـه ورعايتـه     وإعدادمنشور في المؤتمر القومي لتطوير      

الجمعية المـصرية   ، القاهرة ) ٤( دراسة مقدمة لورشة العمل التحضيرية      
  .٢٦ -١٦ص ص ، للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

لكتروني وتحرير العقل آفاق وتقنيات     التعليم اال  )هـ  ١٤٣١(  ------- -
  .القاهرة، دار العالم العربي، الطبعة األولى، جديدة في التعليم

أهميـة ومعوقـات اسـتخدام      )هـ١٤٢٨(فواز بن هزاع بن نداء    ، الشمري -
المعلمين للتعليم اإللكتروني من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظـة          

 مكـة   ،جامعة أم القرى  ،  التربية كلية،  رسالة ماجستير غير منشورة    ،جدة
 .المكرمة

من الوسائل التعليميـة    ) هـ  ١٤٣٠( ؛ وآخرون   ماهر إسماعيل ، صبري -
مكتبـة  ، الرياض، الطبعة األولى ، " الجزء الثاني   " الى تكنولوجيا التعليم    

 .الرشد

مستوى تمكـن معلمـات اللغـة       )هـ١٤٣٠(فائزة بنت أحمد علي     ، صبغة -
مهارات القراءة الجهرية لدى تلميـذات الـصف        العربية من أساليب تنمية     

لية ك، رسالة ماجستير غير منـشورة ، السادس االبتدائي بالعاصمة المقدسة 
   .مكة المكرمة ،جامعة أم القرى، التربية
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ـ ١٤٢٨( سـمير يـونس أحمـد     ، صالح -  فاعليـة اسـتخدام نظـام       )هـ
ربيـة   اللغـة الع   ليموالتعليم المصغر في تنمية كفايات تع     ) WIDS(الويدز

، واجتماعيـة  تربوية دراسات، ة التربية األساسية بدولة الكويت    لطالب كلي 
 – ٧٩٧ صص  ، )هـ١٤٢٩( ،  الثاني العدد، ر الرابع عش  المجلد، مصر
٨٣٦. 

 ، تدريبه، إعداده ، المعلم كفاياته ): هـ١٤٢٠( رشدي أحمد، طعيمة -
 . دار الفكر العربي، القاهرة ، الطبعة الثانية 

تعليم المرأة في المملكة العربية )هـ١٤٢٤( أحمد عبد الكريمنجاح، الظهار -
دار ، جدة، الطبعة األولى، السعودية وازدهارها في عهد الملك فهد

 .المحمدي للنشر والتوزيع

، عمان األردن ، الطبعة األولى ، المعلم الناجح )هـ١٤٢٩(عبد اهللا   ، العامري -
 .دار أسامة للنشر والتوزيع

التعليم العالي االلكترونـي محدداتـه       )هـ١٤٢٦(رمزي أحمد ، عبد الحي  -
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولى، ووسائطه

 ،الطبعة األولى ، نحو مجتمع الكتروني   )هـ١٤٢٧ ( ------------- -
 .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة

برنامج مقترح لتنمية بعض كفايـات       )هـ١٤٢٥( خالد محمد   ، عبد الدايم  -
رسـالة  ، نوية بفلسطين باستخدام المديوالت   معلم اللغة العربية بالمرحلة الثا    

  .جامعة عين شمس، كلية التربية، دكتوراه غير منشورة
، المبادئ، التعليم الكتروني الفلسفة   )هـ١٤٢٨( حمدي أحمد ، زعبد العزي  -

دار ، عمان، لكة األردنية الهاشمية  المم،  الطبعة األولى  ،التطبيقات، األدوات
 .الفكر

الكفايـات التدريـسية للمعلمـين فـي         )هـ١٤٢٨( قاسم عبد اهللا  ، عبد اهللا  -
مجلـة  ، المدارس الثانوية في مدينة عدن من وجهة نظر المعلمين أنفـسهم          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  -١٢٥-

  ص ص، الـيمن ، العدد الثاني والعشرون  ، الدراسات والبحوث والتربوية  
٢٠٨ – ١٧٣.  

ـ ١٤٢٦( دجمانة محم ، عبيد - الطبعـة  ، كفاياته، تدريبه، المعلم إعداده )  ه
 .دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األولى

البحـث   )هـ١٤٢٦( عبد الحق كايد  ، عبد الرحمن ، عدس، ، ذوقان عبيدات -
 .دار أسامة،، الرياض، أساليبهالعلمي مفهومه، أدواته

 الطبعـة   ،مناهج المدرسة االبتدائية  )هـ١٤٢٨(خالد محمود محمد  ، عرفان -
  .مكتبة الرشد، الرياض، األولي

طرق تدريس اللغة العربية المفاهيم     )  أ /هـ١٤٢٩ (------------- -
 .مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، واإلجراءات

 أحدث االتجاهات في تعليم وتعلم      )ب/ هـ١٤٢٩( -------------- -
 .الرياض، لتوزيعدار النشر الدولي للنشر وا،  الطبعة األولى،اللغة العربية

ه المستقبلية فـي    كفايات المعلم وفقاً ألدوار   ) هـ  ١٤٢٧( نبيل جاد   ، عزمي -
، مسقط، المؤتمر الدولي للتعليم عن بعـد ، لكتروني عن بعدنظام التعليم اإل  
 . مارس٢٩ -٢٧، سلطنة عمان

، التعلـيم اإللكترونـي مفهومـه     ) هـ  ١٤٢٦( عبد اهللا بن إسحاق     ، عطار -
تكنولوجيا التعليم  "  المؤتمر العلمي السنوي العاشر      ،بيقهواقع تط ، وأهدافه

الجمعيـة المـصرية لتكنولوجيـا       ،" اإللكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة   
/ م  ٢٠٠٥عـدد خـاص لعـام       ، سلسة دراسات وبحوث محكمـة     ،التعليم
 .هـ١٤٢٦

إعداد المعلم وتدريبه في ضوء الثورة      ")هـ  ١٤٢٢( العطروزي،محمد نبيل  -
 منـاهج   ،المؤتمر العلمي الثالث عـشر    ، والتكنولوجية المعاصرة المعرفية  

جامعــة عــين .التعلــيم والثــورة المعرفيــة والتكنولوجيــة المعاصــرة
 .١٢-٥ ص ص.م٢٠٠١.شمس
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تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايـات        )هـ١٤٢٧(علي محسن، عطية -
 .دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، األدائية

أثـر تـدريس مقـرر النحـو        ) هـ  ١٤٢٧ ( إبراهيمخالد بن   ، العفيصان -
 في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي في أمانـة          اآلليباستخدام الحاسب   

الجمهوريـة  ،  صـنعاء ، جامعة   رسالة ماجستير غير منشورة   ، ، العاصمة
 .قسم مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، ، كلية التربيةاليمنية

سياسة التعليم ونظامه في المملكة ) هـ ١٤٢٦( عبد اهللا بن عقيل     ، العقيل -
  .مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، العربية السعودية

 المستوى الالزم لمعلمـي اللغـة       )هـ١٤٢٧( فتحي حسانين محمد    ، على -
 فـى  دراسـات ، العربية في إعداد الدروس في ضوء األهداف التدريـسية        

  ص ص،  عشر بعد المائـة    الثالث العدد ،مصر، التدريس وطرق المناهج
١١٨ -٨٥.  

لكترونـي  كفايات التعلـيم اإل    )هـ١٤٣٠( علي بن مردد الموسى   ، العمري -
 ،ودرجة توافرها لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليميـة         

مكـة  ، جامعـة أم القـرى     ، كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة   
 .المكرمة

أثـر التـدريس     )هـ١٤٣٠( جاح أحمد   ن، ؛ والحاد حامد مبارك ، العويدي -
بمساعدة الحاسوب في تنمية مهارات االستعداد القرائي لدى أطفال ما قبـل      

 الثالثـة   السلسلة، إلماراتا، التربية كلية مجلة، المدرسة في منطقة اربد     
  .١١٣ – ٧٧  صص،  السادس والعشرونالعدد، والعشرون

لكتروني في مدارس وزارة التربية التعليم اإل )هـ١٤٢٣( منصور ، غلوم -
 التي عقدتها مدارس لكترونيندوة العالمية األولى للتعليم اإلال، دولة الكويت

 -٥٠ص ص .م٢٠٠٣ أبريل ٢٣ -٢١الفترة من ، الملك فيصل بالرياض
٩٣.  
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،  سياسات وبرامج إعداد المعلم العربي     )هـ  ١٤١٧( محمد متولي   ، غنيمة -
 .ر المصرية اللبنانيةالدا، القاهرة

نترنت فاعلية برنامج تدريبي على اإل ) هـ١٤٢٩( مريم عبد الرحمن  ، الفالح -
لكتروني لـدى عـضو هيئـة       انب المعرفية لكفايات التعليم اإل    لتنمية الجو 

" المؤتمر العلمي السنوي الحادي عـشر     "، التدريس بجامعة الرياض للبنات   
تطـوير التربـوي فـي الـوطن        لكتروني وتحديات ال  تكنولوجيا التعليم اإل  

 .٢٢٥ -١٩٧  صص، المجلد الثامن عشر، مصر، العربي
 مفـاهيم  التعليم وتقنيات وسائل ) هـ١٤٣١ ( السالم عبد مندور، اهللا فتح -

 . الرشد مكتبة، الرياض، األولى الطبعة،  "الثاني الجزء" وتطبيقات
، هـوم  المف، كفايات التدريس) هـ ١٤٢٤( سهيلة محسن كاظم   ، الفتالوي -

  .دار الشروق للنشر والتوزيع،  الطبعة األولى،األداء، التدريب
، األولـى  الطبعـة    ،تحفيز التعلـيم   )هـ١٤٢٨( عبد اللطيف حسين  ، فرج -

  .الحامد للنشر والتوزيع
مستوى تمكـن معلمـات اللغـة        )هـ١٤٣١(صالحة محمد ظافر  ، القرني -

 الـصف الثالـث     العربية من أساليب تنمية المهارات النحوية لدى طالبات       
، كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة   ، الثانوي في العاصمة المقدسة   

 . مكة المكرمة ،جامعة أم القرى
، )الطفولة والمراهقة   ( علم النفس النمو     )هـ١٤٢٩(أحمد محمد ، قزازة -

  .دار النشر الدولي، الرياض، األولى الطبعة
ـ   )هـ١٤٢١(يس عبد الرحمن  ، قنديل - الطبعـة  ، داد المعلـم  التدريس وإع

  .دار النشر الدولي للنشر والتوزيع، الرياض، الثالثة
أثر التـدريس الخـصوصي باسـتخدام       ) هـ١٤٢٨(  سعيد عبد اهللا  ، الفي -

، الحاسب اآللي في تنمية الكفاءة اللغوية لدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة            
العدد الخامس والعـشرون    ، مصر، دراسات في المناهج وطرق التدريس    

  .٦٤- ١٤  صص، بعد المائة
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تعليم الفتاة في   ) هـ١٤٢٤( علياء عبد اهللا  ، والجندي، زكريا بن يحي  ، الل -
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عشرون عاماً من            

 .الرياض، الطبعة األولى، التطو
 ( أنس جبرين ، وعطية، عاصم عبد الرحمن  ، والشيخ، جبرين عطية ، محمد -

 من وجهـة نظـر طلبـة        لكتروني معوقات استخدام التعلم اإل    )هـ١٤٢٥
العـدد  ،  السابع المجلد،  العلوم التربوية والنفسية   مجلة ،الجامعة الهاشمية 

 .٢٠٦-١٨٦ صص ، كلية التربية، البحرين) هـ١٤٢٧( ،الرابع
ـ ١٤٢٦( سهير محمد ، وحوالة، عبد السميع مصطفى  ، محمد -  إعـداد   )هـ

 . دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، طبعة األولى ال،المعلم تنميته وتدريبه

تقنيات وتكنولوجيا التعليم معـايير     ) هـ  ١٤٢٩( شوقي حساني   ، محمود -
، الطبعـة األولـى  ، توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطـوير المنـاهج      

 .المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة
لتعليمـي كطريقـة    أثر استخدام الحاسوب ا    )هـ١٤٢٥( ناصر  ، المخزومي -

 تدريس في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبـات الـصف األول الثـانوي            
العدد الواحد والعشرون بعد    ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    ، )األدبي  (

-١٥٥صص  ، جامعة عين شمس  ، كلية التربية ، مصر، )هـ١٤٢٨(، المائة
١٨٢. 

 محوسبة علـى    أثر استخدام برمجية تعليمية   ) هـ١٤٢٨(---------- -
التحصيل اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي في مـادة            

الجـزء  ، العدد األول ، والعشرون المجلد الرابع ، المجلة العلمية ، العروض
، جامعـة الزرقـاء الخاصـة    ، كلية العلوم التربويـة    ،)هـ١٤٢٩(، الثاني
  .٤٢٥-٣٩٧  صص، األردن

 الطبعـة  ، فنون اللغـة العربيـة     يستدر) هـ  ١٤١٨(على أحمد   ، مدكور -
 .جمهورية مصر العربية، مدينة نصر، دار الفكر العربي، األولى

الطبعـة  ، طرق تدريس اللغـة العربيـة      )هـ١٤٢٨( ----------- -
 .دار المسيرة، األردن ، عمان، األولى
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ورقة  ،لكتروني ترف أم ضرورة   التعليم اإل  )هـ١٤٢٣( إبراهيم، المحيسن -
 ١٧ -١٦(  فـي الفتـرة بـين         مدرسـة المـستقبل    عمل مقدمة لنـدوة   

كلية التربية جامعـة الملـك      ، )م  ١٠/٢٠٠٢ /-٢٢هـ الموافق   ٨/١٤٢٣/
 .١٤٣ -١١٠ص ص .سعود

تطوير النظام التعليمي في المملكـة       )هـ١٤٢٥( الحسن محمد    ،المغيدي -
  .مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، العربية السعودية

يل تدريس اللغة العربية في مراحـل التعلـيم         دل) هـ١٤٢٨(غازي، مفلح -
  .مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، العام

 ،علم النفس النمو دورة حيـاة اإلنـسان        )هـ١٤٢٥( سامي محمد ، ملحم -
 .دار الفكر، األردن، الطبعة األولى

 الحاسـب اآللـي فـي       استخدام )هـ١٤٢٥( بن عبدالعزيز  الموسى،عبداهللا -
 .الثة، الرياض الثالطبعة ،التعليم

 متطلبات التعليم اإللكترونـي   ) هـ  ١٤٢٨(  ----------------- -
 في الفترة  الكويت، وتحدياتآفاق مقدم إلى مؤتمر التعليم اإللكتروني    بحث
  .م٢٠٠٧ مارس ١٩-١٧ مابين

األسـس  : التعليم اإللكتروني    )هـ١٤٢٦( الموسى،عبداهللا والمبارك،أحمد  -
 .يانات شبكة الب،، الرياضوالتطبيقات

الكفايات التدريسية  ) هـ١٤٢١( محمد جابر   ، محمد محمود؛ وقاسم  ، موسى -
كليـة  ، مـصر ، العدد الثاني ، مجلة القراءة والمعرفة  ، لمعلم اللغة العربية  

 .٢٩٤ -٢٤٣  صص، جامعة عين شمس، التربية
الطبعـة  ، استخدام الحاسوب في التعلـيم     )هـ١٤٢٩( يحي محمد ، نبهان -

  . دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن، األولى
ـ ١٤٢٧(عبد الرحمن بن إبراهيم     خالد بن   ، النفيسة - واقـع اسـتخدام    ) هـ

، ني في تدريب المعلمين بمدينـة جـده       لكتروللتعليم اإل المشرفين التربويين   
، مكـة   ، كلية التربيـة، جامعـة أم القـرى        رسالة ماجستير غير منشورة   

   . المكرمة
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أثر استخدام الحاسب اآللي فـي       )هـ١٤٢٢( ان عواد حنان سرح ، النمري -
إكساب الطالبات المعلمات مهارات تدريس اللغة العربية وفي اتجاهـاتهن           

،  كلية التربيـة   ،رسالة دكتوراه غير منشورة   ، نحو استخدامه في التدريس   
 .، بمكة المكرمة جامعة أم القرى

ويـة لتكنولوجيـا    االستخدامات الترب  )هـ١٤٢٨(أديب عبد اهللا    ، النوايسة -
دار كنوز المعرفة العلمية للنـشر      ، األردن، عمان، الطبعة األولى ، التعليم

 .والتوزيع
ـ ١٤٣٠(وآخـرون ، أسامة سعيد علي   ،هنداوي - تكنولوجيـا التعلـيم    ) هـ

 .عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، والمستحدثات التكنولوجية

، الريـاض ، األولـى  الطبعـة    ،دليل المعلم ) هـ  ١٤١٨( المعارفوزارة   -
 .اإلدارة العامة لإلشراف التربوي

نظـام  ( دليل التعليم الثـانوي     ) هــــ١٤٣٢( وزارة التربية والتعليم     -
مـشروع  ، اإلدارة العامة للمناهج  ، الرياض،  اإلصدار الرابع  ،)المقررات  

 .تطوير التعليم الثانوي

بية في التعليم   وثيقة منهج اللغة العر   ) هـ  ١٤٢٨( التربية والتعليم   وزارة   -
اإلدارة العامة للمنـاهج    ، والتطوير التربوي ، اإلدارة العامة للمناهج  ، العام

 .مكتبة الملك فهد الوطنية، ،الرياض

  :المراجع األجنبية :ثالثاً
  

- -Clay. M. (1994): Technology Competencies of 
Beginning Teachers: A Challenge and Opportunity for 
Teacher Preparation Programs”, Dissertation Abstracts 
International , 55 (5), 1244-A. 

- -High, Robert v& Marcellino, Patricia A (1997). 
'computer usage among high school teachers of 
mathema cs faclty 'ERIC NO, ED; 407234. 
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- -Rowand ,Cassandra(1999)  Teachers of computers and the 
Internet  in publx school "NCES .U.S.De partment of 
Education Washington ,Ds:National Center For Education  

- Statistics 

- -White, Heather M.,(1996): Staff to Promote New Technologies 
to Expedite Change in the Learning Mathematics Environment, 
University of Waterloo, Canada. 

- -Yalin, H. (1993): A Study of Secondary School Teacher 
Competencies Necessary for The Use of Educational 
Technology, Doctoral Dissertation, University, of Pittsburgh, 
DAI 45 (3) , p 802-A.  

 

:المراجع اإللكترونیة: رابعًا  
أثر استخدام  ألعاب الحاسب اآللي   ): هـ  ١٤٢٤( ي محمد جميل    عل، دويدي -

وبرامجه التعليمية في التحصيل ونمو التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الـصف           
مجلـة رسـالة   ، األول االبتدائي في مقرر القراءة والكتابة  بالمدينة المنورة   

بـي  مكتب التربيـة العر  )هـ١٤٢٥( ،  العدد ثالثة وتسعون  ،الخليج العربي 
  .الخليجلدول 

- MasterResearch/Research/Aportal/org.abegs.www://http  
.الساعة الخامسة صباحاً. هـ١٤٣١ / ١١ / ٩تاريخ الدخول  §  
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  ) ١(ملحق رقم 
  إحصائية بعدد مدارس التطوير
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  )٢(ملحق رقم 
   األداة في صورتها األولية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سلمه اهللا            ...........................................سعادة الدكتور الفاضل

  :محة ا وبركاته وبعد السالم عليكم ور
        تقوم الباحثة بإجراء دراسة وصفية ؛ لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغـة العربيـة ؛ بعنـوان       

مستوى متكن معلمات اللغة العربية من كفايات التعليم اإللكتروين الالزمة لتعليمها يف املرحلـة الثانويـة بالعاصـمة          (
دف الدراسة إىل الكشف عن مستوى متكن معلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية من كفايـات     ؛ حيث   ) املقدسة  

التعليم اإللكتروين ؛ األمر الذي يتطلب بدايةً حتديد كفايات التعليم اإللكتروين ملعلمات اللغة العربية يف هذه املرحلة ؛                  
ما كفايات التعليم اإللكتروين الالزمة لتعليم اللغة العربية يف : لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي نصه          

  :املرحلة الثانوية بالعاصمة  املقدسة ؟  ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
ما مستوى متكن معلمات اللغة العربية من الكفايات املتعلقة مبهارات استخدام احلاسب اآليل الالزمة لتعليم اللغة                   -١

  لعربية يف املرحلة الثانوية؟ا
ما مستوى متكن معلمات اللغة العربية من الكفايات املتعلقة مبهارات استخدام االنترنت الالزمة لتعلـيم اللغـة                    -٢

  العربية يف املرحلة الثانوية؟
مة لتعلـيم اللغـة     ما مستوى متكن معلمات اللغة العربية من الكفايات املتعلقة بإدارة املقررات االلكترونية الالز               -٣

  العربية يف املرحلة الثانوية؟ 
ونظراً ملا تتمتعون به من خـربة يف هـذا   .      وملالحظة أداء املعلمات يف ضوئها ؛ ومن مث اإلجابة عن أسئلة الدراسة        

لتعليم اال فان الباحثة تضع بني أيديكم هذه األداة وهي عبارة عن بطاقة مالحظة واليت تتضمن جمموعة من كفايات ا                  
، واليت مت حتديدها بالرجوع إىل أدبيات التعليم اإللكتـروين        ، اإللكتروين الالزمة ملعلمة اللغة العربية يف املرحلة الثانوية         

وتأمل الباحثة من سعادتكم    ، والدراسات السابقة املتعلقة به ؛ لغرض الوصول إىل نتائج دقيقة لتحقيق أهداف الدراسة            
 حمتواهـا،  وتنوع ومشوليتها، قياسها، وإمكانية ،ومدى مناسبتها   ،  وضوح الصياغة    لرأي يف التفضل مشكورين بإبداء ا   

 احلُكـم و ، احلذف أو التغيري، أو بالتعديل، يتعلق فيما مناسبة واتر ملحوظات أية أو اللغوية، الصياغة مستوى وتقومي
مـع رجـاء    . ومجيـل صـنعكم   ، عاونكم  شاكرة سلفاً حسن ت   ) التدرج مقياس (الرباعي اإلجابة سلم صالحية على

  :استكمال املعلومات التالية لألمهية 

  اسم احملكم املختص  
  جهة العمل، الدرجة العلمية 

  التخصص
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 :الكمبیوتر استخدام بمھارة المتعلقة الكفایات: أوًال

مدى مناسبة 
 الكفاية لمحورها

 ةـــالصياغ
إمكانية مالحظة 

   ةــــالكفاي
اس  محاور األداة والكفايات المرتبطة بكل محور

من
سبة بةــ
منا

ير 
غ

 

ج
ــ

ـ
 يدة

 ج
غير

ـ
 يدة

يم
ــ
ـ

 كن

يمك
ال 

 نــ

  المحور األول
 الكفايات المتعلقة بمهارة استخدام الكمبيوتر) ١

            

توظيف برامج العروض التقديمية في تقديم دروس  .١
 .اللغة العربية أو جزء منها

            

 بتعليم اللغة العربيـة     توظيف البرمجيات الخاصة   .٢
فـي   ) cd( المحملة على األقـراص المدمجـة       

 .التدريس

            

             . االستعانة بالمواد الصوتية في تدريس اإلمالء .٣
توظيف الوسائط المتعددة في عملية اإلجابة عـن         .٤

 .األسئلة مما يجعل عملية التقويم مثيرة ومحفزة
            

عات اللغـة   إعداد أسئلة تقويمية  لبعض موضـو       .٥
العربية تعتمد على دمج كل من النصوص المكتوبة 

 .والرسوم التوضيحية لقياس أداء الطالبات

            

إعداد أسئلة تقويمية لبعض موضـوعات اللغـة         .٦
العربية تعتمد على المواد السمعية  لقيـاس أداء         

 .الطالبات

            

) وورد ( توظيــف برنــامج معــالج النــصوص  .٧
Word ــ ارات الكتابيــة لــدى  فـي تنميــة المه
 .الطالبات

            

توظيف الحاسب اآللي في تعليم بعض موضوعات        .٨
 .اللغة العربية فردياً وفي التدريس العالجي

            

االستعانة بالبرمجيات المحملـة علـى األقـراص         .٩
المدمجة في تعليم الطالبات بعض موضوعات اللغة 

 .العربية ذاتياً

            

عض موضـوعات اللغـة     توفير أنشطة عالجية لب    .١٠
العربية محملة على أقراص مدمجة بغرض معالجة 

 .أخطاء التعلم

            

توفير معاجم اللغة االلكترونيـة المحملـة علـى          .١١
 . أقراص مدمجة وتدريب الطالبات على استخدامها

            
  

 :الكمبیوتر استخدام بمھارة المتعلقة الكفایات: أوًال/ تابع
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مدى مناسبة 
 الكفاية لمحورها

 ةـــالصياغ
إمكانية مالحظة 

   ةــــالكفاي
اس  المرتبطة بكل محورمحاور األداة والكفايات 

من
سبة بةــ
منا

ير 
غ

 

ج
ــ

ـ
 يدة

 ج
غير

ـ
 يدة

يم
ــ
ـ

 كن

يمك
ال 

 نــ

توظيف الحاسب اآللي في التعلم التعاوني من خالل  .١٢
مشاركة الطالبات في تعلم موضوعات في اللغـة        

طريـق غـرف    العربية أو انجاز مـشروع عـن        
 .المحادثة ومؤتمرات الفيديو

            

إعطاء الطالبات معلومات قصيرة وأمثلة توضيحية       .١٣
لبعض موضوعات اللغة العربيـة علـى شاشـة         

 .الكمبيوتر أو شاشة عرض خارجية

            

توفير المعلومات المتعلقة بتعليم اللغـة العربيـة         .١٤
  .Digitalونقلها بشكل رقمي 

            

  

  ات أو إضافات في هذا المحورهل لديك مالحظ

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

...............................................................................................
...............................................................................................  
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 : اإلنترنتاستخدام بمھارة المتعلقة الكفایات : ثانیا

بة ـمدى مناس
 الكفاية لمحورها

 ةـــالصياغ
إمكانية مالحظة 

 ةــــالكفاي
  محاور األداة والكفايات المرتبطة بكل محور

اس
من

سبة بةــ
منا

ير 
غ

 

ج
ــ

ـ
 يدة

 ج
غير

ـ
 يدة

يم
ــ
ـ

 كن

يمك
ال 

 نــ

الكفايات المتعلقة بمهـارة     :ثانيالمحورال
  .استخدام اإلنترنت

            

االستعانة بمواقع تعليم اللغة العربية في العمليـة         ١
 .التعليمة

            

تلخيص معلومات لبعض دروس اللغة العربية من        ٢
وعرضـها علـى    )  web( الشبكة النـسيجية  

 .الطالبات للتعليق عليها

            

تحميل ملفات خاصة بتعلـيم دروس فـي اللغـة           ٣
  .WWWالعربية وحفظها من خدمة 

            

إرسال التكليفات الصفية الخاصـة بمـواد اللغـة          ٤
 .العربية عبر البريد اإللكتروني

            

استقبال التكليفات الصفية عبر البريد اإللكترونـي        ٥
 .وإعادتها مصححة لهن

            

تعليمية الخاصة بتعليم اللغـة  االستعانة بالوسائل ال  ٦
، الـصور ( العربية المنشورة على الشبكة مثـل       

 ).والمرئية وغير ذلك ، المقاطع الصوتية

            

تصميم عدد من األنشطة المتعلقة بتعلـيم اللغـة          ٧
العربية على مواقع معينة وتكليف الطالبات بحلها       

 .فردياً

            

 تحويل محتـوى المـادة الدراسـية إلـى دروس          ٨
 .إلكترونية مبسطة على موقع الشبكة

            

استخدام دروس اللغة العربية المتاحة عبر مواقع        ٩
 .اإلنترنت في تدريس موضوع معين

            

تصمم أنشطة بالكمبيوتر مرتبطـة بتعلـيم اللغـة          ١٠
العربية والتي تتطلب مشاركة الطالبات وتوزيعهن      

 .في مجموعات عمل

            

للغـة العربيـة الـصوتية      االستعانة بمـؤتمرات ا    ١١
أوالمرئية المتاحة عبر اإلنترنت لتوضيح وتفـسير   

 .بعض الدروس

            

 :اإلنترنت استخدام بمھارة المتعلقة الكفایات : ثانیا/ تابع
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بة ـمدى مناس
 الكفاية لمحورها

 ةـــالصياغ
إمكانية مالحظة 

 ةــــالكفاي
  محاور األداة والكفايات المرتبطة بكل محور

اس
من

سبة بةــ
منا

ير 
غ

 

ج
ــ

ـ
 يدة

 ج
غير

ـ
 يدة

يم
ــ
ـ

 كن

يمك
ال 

 نــ

توفير األنشطة العالجية  المتاحة عبـر اإلنترنـت         ١٢
والمناسبة لتعليم اللغة العربية للطالبات بطيئـات       

 .التعلم 

            

وضع عدد من األسئلة التحضيرية لدروس اللغـة         ١٣
العربية على شبكة اإلنترنت وتكليـف الطالبـات         

 .بحلها

            

تدريب الطالبـات علـى اسـتخدام ملـف األداء           ١٤
 .اإللكتروني 

            

تطبيق نشاطات تقويمية كتابية على الـشبكة ذات         ١٥
 .صلة بموضوع الدرس 

            

تكليف الطالبات باإلطالع على بعض دروس اللغة        ١٦
 .العربية المحملة من شبكة اإلنترنت

            

 المختلفة  االستعانة بمصادر المعلومات اإللكترونية    ١٧
والمتوفرة على الشبكة مثل المجالت والموسوعات 
اإللكترونية المتخصصة في اللغة العربية لتوضيح      

 .  بعض الدروس

            

توفير العديد من المواقع التعليمية وقواعد البيانات     ١٨
الخاصة بتعليم اللغـة العربيـة وعرضـها علـى       
الطالبات بغرض التوسع في المعلومـات وإثـراء        

 .التعليم

            

تدريب الطالبات على حل األسئلة المطروحة على        ١٩
 .شبكة االنترنت والمرتبطة بموضوع الدرس

            

لمتعلقة بتعليم اللغة العربيـة     ربط قواعد البيانات ا    ٢٠
من خالل الشبكة بالموضوعات ذات الصلة بالدرس 

 .وعرضها للنقاش

            

  

  هل لديك مالحظات أو إضافات في هذا المحور

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

...............................................................................................  
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 :كترونیةاإللالكفایات المتعلقة بمھارة إدارة المقررات : ثالثًا 

بة ـمدى مناس
 الكفاية لمحورها

 ةـــالصياغ
إمكانية مالحظة 

 ةــــالكفاي
  مرتبطة بكل محورمحاور األداة والكفايات ال

اس
من

سبة بةــ
منا

ير 
غ

 

ج
ــ

ـ
 يدة

 ج
غير

ـ
 يدة

يم
ــ
ـ

 كن

يمك
ال 

 نــ

الكفايات المتعلقة بمهـارة إدارة      :المحور الثالث 
  :لكترونيةاإلالمقررات 

            

مقـرر  تتبع أداء الطالبات ومدى تقدمها في تعلم         .١
 .اللغة العربية  اإللكتروني

            

             . تقديم المساعدة واإلرشاد لهن عند الحاجة .٢
تنظيم الوقت لتقديم مقرر اللغة العربية اإللكتروني        .٣

 .على الشبكة
            

             .تقسيم المادة العلمية إلى خطوات صغيرة هادفة .٤
م تزويد الطالبات بالمصادر الكافية التي تعزز تعلي       .٥

 .مقرر اللغة العربية اإللكتروني من خالل الشبكة 
            

التنويع في عـرض محتـوى مقـرر اللغـة العربيـة             .٦
اإللكتروني بما يحقـق مبـدأ الفـروق الفرديـة بـين         

 .الطالبات

            

توفير عنصر التشويق وجذب االنتباه في عـرض         .٧
 .مقرر اللغة العربية الكترونياً

            

خطاء التعلم الناتجـة عـن      التشخيص المستمر أل   .٨
 .الطالبات وتقديم الحلول العالجية لتصحيحها

            

تحديد أنشطة تقويمية لتعليم مقرر اللغة العربيـة         .٩
 .اإللكتروني تشجع على التفاعل بين الطالبات

            

مناقشة المعلومات فـي مقـرر اللغـة العربيـة          .١٠
االلكتروني بدقة وترتيب لكي تجيب المعلمة عـن        

 .  أو تحل مشكلةتساؤل

            

عرض نماذج ألسئلة وتدريبات مرتبطة بموضوع      .١١
درس اللغة العربية اإللكتروني والتي تساعد على       
تنمية مهارات التفكير العليا مع عـرض لـبعض         

 .نماذج اإلجابة عليها

            

  

  هل لديك مالحظات أو إضافات في هذا المحور
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................  
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  )٣(حق رقم مل
  أسماء المحكمين
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  أسماء المحكمين 
   
 القرى أم بجامعة اإلحصاء أستاذ طه سعيد بن ربيع د.أ ١

 القرى أم بجامعة التعليم وتكنولوجيا االتصال أستاذ الهندي الل يحي بن زكريا د.أ ٢

 القرى أم بجامعة التعليم جياوتكنولو االتصال أستاذ الجندي اهللا عبد بنت علياء د.أ ٣

 والترجمة اللغات بكلية والترجمة اإلنجليزية للغة أستاذ الجرف سعد ريما د.أ ٤
 سعود الملك بجامعة

 .الفيوم بجامعة التعليم وتكنولوجيا المناهج أستاذ الهدى أبو الدين حسام د.أ ٥

 .القرى ام بجامعة يسالتدر وطرق المناهج أستاذ ياسين أحمد بن حامد بنت نوال د.أ ٦

 .القرى أم بجامعة العلوم تدريس وطرق المناهج أستاذ المزروعي معيض حافظ محمد بن حفيظ د.أ ٧

 جامعة المشارك والمعلومات الحاسب علوم كلية أستاذ الزامل اهللا عبد بن زكريا. د ٨
 .سعود الملك

 اإلسـالمية  الدراسـات  تدريس طرق و المناهج أستاذ .طنطاوي إبراهيم هللا عبدا مصطفى. د ٩
 .العزيز عبد الملك بجامعة المشارك

 بجامعة المشارك العلوم تدريس وطرق المناهج أستاذ جان اهللا عبد سعيد محمد خديجة.د ١٠
 .القرى أم

 االجتماعيـة  المـواد  تـدريس  وطرق المناهج أستاذ بنجر صالح بن فوزي. د ١١
 القرى أم بجامعة المشارك

 المـشارك  العربية اللغة تدريس وطرق المناهج أستاذ الدهماني محمد بن اهللا دخيل. د ١٢
 القرى أم بجامعة

 المـشارك  العربية اللغة تدريس وطرق المناهج أستاذ خليفة جعفر حسن. د ١٣
 .العزيز عبد الملك بجامعة

 بجامعـة  المـشارك  التـدريس  وطرق المناهج أستاذ الخطيب سعيد محمد بن لطفي. د ١٤
 .وكاليرم

 المشارك االنجليزية اللغة تدريس وطرق المناهج أستاذ الحبيب صالح محمد موسى.د ١٥
 .القرى أم بجامعة

 بجامعـة  المـشارك  التعليم وتكنولوجيا االتصال أستاذ الموسوي شرف بن علي ١٦
 .قابوس السلطان

 عزيزال عبد الملك بجامعة المساعد التعليم تقنيات أستاذ نصر أحمد بن حسن. د ١٧

 المـساعد  العربية اللغة تدريس وطرق المناهج أستاذ العمارنة محمد فاروق عماد. د ١٨
 .العزيز عبد الملك بجامعة

 المـساعد  العربية اللغة تدريس وطرق المناهج أستاذ الزهراني اهللا غرم بن مرضي. د ١٩
 .القرى أم بجامعة
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 المساعد االنجليزية اللغة تدريس وطرق المناهج أستاذ الشريف الفعر ماجد بن فهد. د ٢٠
 .القرى أم بجامعة

 بجامعة المساعد العلوم تدريس وطرق المناهج أستاذ عيدروس مصطفى الرحمن عبد عزيزة. د ٢١
 .القرى أم

 طيبة بجامعة المساعد التعلم ومصادر المعلومات أستاذ العتيبي سهو بن مشعان ٢٢

 االجتماعيـة  المـواد  تـدريس  وطرق مناهجال أستاذ حامد محمود أحمد بن حمدي.د ٢٣
 حلوان جامعة المساعد

 .بالقنفذة القرى أم بجامعة التعليم تقنيات في دكتوراه الزبيدي محمد الرحمن عبد بن علي. د ٢٤

 العربيـة  اللغـة  تـدريس  وطرق المناهج في دكتوراه الغامدي باحص محمد بن المجيد عبد. د ٢٥
 .بالقنفذة القرى أم بجامعة

 .العربية اللغة تدريس وطرق المناهج في دكتوراه بازرعة احمد اهللا عبد عصام.د ٢٦

 بوزارة مشرف والتخطيط التربوية اإلدارة في دكتوراه السنياني المعطي عبد بن عيضة.د ٢٧
 .المكرمة بمكة والتعليم التربية

 بـوزارة  رفمـش  االجتمـاعي  اللغة علم في دكتوراه .الغامدي حسين اهللا عبد محمد.د ٢٨
 .المكرمة بمكة والتعليم التربية

 . أستاذ مشارك في التربية وعلم النفس الرب جاد فتحي هشام. د ٢٩

  العربية اللغة قسم رئيسة باعيسى صالح بنت ميثال. أ ٣٠
 المكرمة بمكة التربوي اإلشراف بإدارة
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  ) ٤(ملحق رقم 
   األداة في صورتها النهائية
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          متاحة على شبكة االنترنت الكتساب المهارات اللغوية ال  

 الكفايات المتعلقة بمهارة إدارة المقررات -ج 
  .اإللكترونية

        

تتبع أداء الطالبة وقياس مدى تقدمها في تعلم مقرر اللغة   ١
  .العربية اإللكتروني

        

          . تقديم المساعدة واإلرشاد عند الحاجة  ٢

لتقديم مقرر اللغة العربية اإللكتروني  على تنظيم الوقت   ٣
  . الشبكة

        

          تقسيم المادة العلمية إلى خطوات صغيرة هادفة   ٤

تزويد الطالبات بالمصادر الكافية التي تعزز تعليم مقرر   ٥
  . اللغة العربية اإللكتروني من خالل الشبكة

        

كتروني التنويع في عرض محتوى مقرر اللغة العربية  اإلل  ٦
  . بما يحقق مبدأ الفروق الفردية 

        

توفير عنصر التشويق وجذب االنتباه في عرض مقرر   ٧
  . اللغة العربية الكترونياً

        

تقديم الحلول العالجية ألخطاء الطالبة أثناء تعلم المهارات   ٨
  . اللغوية من خالل المقرر اإللكتروني 

        

العربية اإللكتروني تقديم المعلومات في مقرر اللغة   ٩
بتسلسل وترتيب منطقي بما يتيح اإلجابة عن تساؤل أو 

  . حل مشكلة ما

        

عرض نماذج ألسئلة وتدريبات مرتبطة بموضوع درس   ١٠
  . اللغة العربية اإللكتروني
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  )٥(ملحق رقم 

  خطاب عميد كلية التربية

بجامعة أم القرى
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  خطاب مديرة إدارة التخطيط والتطوير 

  بنات /بإدارة التربية والتعليم
بمكة المكرمة
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