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سدْ وفبَبد اٌتؼٍُُ ِغتىي تىظُف ِؼٍٍّ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف األ
دلغتمجًيف ضىء اٌىفبَبد اإلٌىرتؤُخ ادلٕشىدح دلؼٍُ ااإلٌىرتؤٍ  

د . أمحذ زلّذ ػمٍخ اٌضثىْ
أعتبر أصىي اٌرتثُخ ادلشبسن

وٍُخ ػزٍىْ اجلبِؼُخلغُ اٌؼٍىَ اٌرتثىَخ 
ربِؼخ اٌجٍمبء اٌتغجُمُخ 
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يف ضوء الكفاايت اإللكًتونية ادلنشودة  ت التعليم اإللكًتوينمستوى توظيف معلمي اللغة العربية يف األردن كفااي
 دلستقبلدلعلم ا

 د . أمحد دمحم عقلة الزبون
ادللخص
ىػػدفت الدراسػػة الكشػػف عػػن مسػػتول توظيػػف معلمػػي اللغػػة العربيػػة يف األردف كفػػاايت التعلػػيم اإللكػػًتكين. كلتحقيػػق      

( َِٓ( فقػرة، موزعػة علػى ثبلثػػة ٣تػاالت، تكونػت عينػة الدراسػة مػػن )ّّأىػداؼ الدراسػة مت تطػوير اسػتبانة مكونػػة مػن )
(، كأشػارت نتػائج الدراسػةَُِْ/ َُِّمعلمة، مت اختيارىم ابلطريقة ا١تقصػودة خػبلؿ الفصػل الدراسػي الثػاين )معلمنا ك 

كمػػا بينػػت نتػػائج الدراسػػة كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة   إُف أف مسػػتول توظيػػف معلمػػي اللغػػة العربيػػة يف األردف كػػاف متوسػػطنا، 
تغَت اٞتنس كلصاٌف اإلانث، ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف إحصائية يف ٣تاؿ التخطيط للعملية التعليمية تعزل إُف م

-أيضنػػا  –( كأثبتػػت الدراسػػة (ENTELدكرة تقػػوًن العمليػػة التعليميػػة تعػػزل إُف متغػػَت الػػدكرات التدريبيػػة كلصػػاٌف ٣تػػاؿ 
إلكثػار مػن ث ابعدـ كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية يف ٣تػاالت الدراسػة تعػزل إُف متغػَت ا١تؤىػل العلمػي. كأكصػى الباحػ

(، كغَتىػا (ENTEL، كدكرات ICDLالدكرات ا١تتخصصة يف ٣تػاؿ اٟتاسػوب كتكنولوجيػا ا١تعلومػات؛ مثػل: دكرات 
 من الدكرات اليت ٘تكن معلمي اللغة العربية من امتبلؾ كفاايت تطبيق التعليم اإللكًتكين.

لغة العربية، معلم ادلستقبل.الكلمات ادلفتاحية: الكفاايت اإللكًتونية، التعليم اإللكًتوين، ال
"The  Employment Level of Electronic Teaching competencies of Arabic Language 

Teachers in Jordan in light of the availability of Electronic Competencies that are soughed 

for future Teacher" 

Abstract

The study aimed at investigating the level of Arabic teachers' employment of electronic 

competencies in Jordan. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire which consisted of (33) items and was divided into three fields. The study sample 

consisted of (250) teachers, who were selected purposefully during the second semester of 2013 

/ 2014 AD. The findings revealed that the level of employment of Arabic language teachers of 

electronic skills in Jordan was average. The results also showed that, there were statistically 

significant differences in the field of the planning for the educational process related to the 

gender variable favoring  female teachers. The result of the study also revealed that there were 

statistically significant differences in the field of evaluation of the teaching process related to 

the training courses variable favoring  (ENTEL) courses. The study also proved that there were 

no statistically significant differences in the fields of the study related to the educational 

qualifications variable. The researcher recommended that a great deal of specialized courses in 

the field of computer and information technology, such as  ICDL courses,  (ENTEL) courses, 

and other courses that enable teachers of Arabic language to acquire the skills of application of 

e-learning should be introduced. 

   Key words:    Electronic Competencies, e-learning, Arabic language, future Teacher.
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:ادلقدمة
صبح القائموف يعيش العاَف يف ىذا العصر ثورة علمية كتكنولوجية كبَتة، كاف ٢تا أتثَته كبَته يف جوانب اٟتياة ٚتيعها، كأ     

على التعليم مطالبُت ابلبحث عن أساليب ك٪تاذج تعليمية جديدة؛ ١تواجهة عديدو من التحدايت على ا١تستول العا١تي،  
كزايدة الطلب على التعليم مع نقص عدد ا١تؤسسات التعليمية، كزايدة الكم ا١تعلومايت ىف فركع ا١تعرفة ٚتيعها؛ فظهرت 

ى اٟتاسوب كشبكة ا١تعلومات العا١تية؛ هبدؼ مساعدة ا١تتعلم يف التعلم اب١تكاف الذل يريده، عدة ٪تاذج للتعليم ا١تعتمد عل
الدراسة ىف أكقات ٤تددة، كيف التعلم من خبلؿ ٤تتول علمي  ضور إُف قاعاتكيف الوقت الذم يفضلو، دكف التزاـ اٟت

ددة؛ مثل: النصوص، كالرسومات، كصور ٥تتلف عما يقدـ ىف الكتب ا١تدرسية الورقية، كمعتمد على الوسائط ا١تتع
اص الفيديو، اليت تقدـ عن طريق كسائط إلكًتكنية حديثة؛ مثل: اٟتاسوب، كاإلنًتنت، كاألقمار الصناعية، كاألقر 

: مثل تكنولوجي؛ طابع ذات جديدة، تعليمية ٪تاذج لذلك تبعنا فظهرت، كمؤ٘ترات الفيديو. ا١تمغنطة، كالربيد اإللكًتكين
 كغَت كاإلنًتنت، اٟتاسوب، بوسائط كالتعليم كاالفًتاضي، كا١تفتوح، بعد، عن كالتعليم كا١تدمج، كا١تربمج، إللكًتكين،ا التعليم
 كالعملية ا١تناىج، كطبيعة كالطالب، ا١تعلم، دكر يف التغَتات من ٚتلة فرضت اليت اٟتديثة، التعليمية النماذج من ذلك

ا١تعلم اإللكًتكين،  :مثل اٞتديد التغَت ىذا تناسب جديدة تسميات لذلك تيجةن فظهر كا١تكتبة؛ كا١تدرسة اإلرشادية،
 كا١تتعلم اإللكًتكين، كا١ترشد االفًتاضي، كا١تدرسة اإللكًتكنية، كا١تكتبة اإللكًتكنية، كالكتاب اإللكًتكين، كا١تقرر اإللكًتكين.

لسفة تربوية تعليمية كاضحة ا١تعاَف، هتدؼ إُف ٖتقيق ٚتلة إف التعليم اإللكًتكين بتسمياتو ا١تتنوعة يدكر يف فلك ف        
من األىداؼ الًتبوية اليت ال٭تققها التعليم التقليدم؛ إذ ينطلق من فكرة كجوب أتكيد حق األفراد يف اٟتصوؿ على 

لتعليم الذايت، الفرص التعليمية اليت فاتتهم يف ظل التعليم النظامي عن طريق التعليم عن بعد الذم ٯتكن الدارسُت من ا
كيهدؼ إُف ٖتويل عملية التعليم إُف تعلم ذايت، األمر الذم أدل إُف تعاظم دكر الوسيط االتصاِف يف ٖتقيق ا١تهارات 
البلزمة لعملية التعلم عرب شبكة اإلنًتنت ٓتصائصها ا١تتطورة ، فالتعليم اإللكًتكين ىو ذلك النوع من التعليم الذم يعتمد 

كنية يف االتصاؿ، كاستقباؿ ا١تعلومات، كاكتساب ا١تهارات، كالتفاعل بُت ا١تعلم كالطالب، كبُت على الوسائط اإللكًت 
الطالب كا١تدرسة، كىو يتميز بعدد من السمات اليت ال تتوفر يف أ٪تاط التعليم األخرل، فأكسبتو أ٫تية جعلت كثَتنا من

كالتعليمية ا١تتنوعة؛ لدكره الفاعل يف توفَت بيئة غنية متعددة  دكؿ العاَف ا١تتقدمة تسارع يف تطبيقو يف مؤسساهتا الًتبوية
ا١تصادر، كأ٫تيتو يف إعادة صياغة األدكار يف الطريقة اليت تتم هبا عملية التعلم كالتعليم ٔتا يتوافق مع مستجدات الفكر 

التواصل بُت البيت كا١تدرسة كالبيئة الًتبوم، كإلسهامو يف إ٬تاد اٟتوافز كتشجيع التواصل بُت منظومة العملية التعليمية ؛ك
ايطة، كأل٫تيتو يف ٪تذجة التعليم كتقدٯتو بصورة معيارية، كدكره الفعاؿ يف إعداد جيل من ا١تتعلمُت قادر على التعامل مع 

(.ُُٕٕ، ََِٗتقنيات العصر الرقمية، كغَت ذلك من ا١تزاي اليت أكسبت التعليم اإللكًتكين أ٫تية ابلغة )السعيد، 
العػاَف  حػوؿ التعلػيم أنظمة ١تواكبة ١تدرسة اٟتاضر كا١تستقبل؛ ضركرة اليـو أصبح الذم اإللكًتكين التعليم األ٫تية كنظران       

كا١تهػارات  مػن الكفػاايت معلػم ا١تسػتقبل عػددنا امػتبلؾ فػإف ىػذا يتطلػب كمتغَتاهتػا، الًتبيػة مسػتجدات كمسػايرة ا١تعاصػر،
م ، فظهػرت اٟتاجػة إُف التعلػي مػن النػوع ىػذا لقيػادة جػات أساسػية، كمتطلبػات مهمػة تؤىلػوتعػد ْتػق حا اإللكًتكنيػة الػيت

إعداد ا١تعلمُت قبل ا٠تدمة كيف أثناءىا لتزكيدىم ابلكفاايت ا١تهنيػة البلزمػة ألدائهػم التعليمػي. كلعػل ىػذا مػن أىػم منجػزات 
تعليمية يف أتىيل ا١تعلمُت كتػدريبهم؛ مثػل : الػربامج التعليميػة الًتبية اٟتديثة اليت ٘تيزت بظهور عديدو من الربامج  الًتبوية كال

ا٢تادفػة تزكيػد ا١تعلمػػُت  .( Traning programs based on competency)  القائمػة علػى الكفػاايت
، ََِٓاب٠تػػػربات كالكفػػػاايت الػػػيت ٘تكػػػنهم مػػػن أداء أدكارىػػػم التعليميػػػة يف ا١تسػػػتقبل. كيف ىػػػذا اإلطػػػار يػػػرل زيػػػن الػػػدين )
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. أف الكفايػػػة الػػػيت ٬تػػػب أف ٯتتلكهػػػا معلػػػم ا١تسػػػتقبل تتضػػػمن شػػػكلُت مهمػػػُت: كػػػامن، كظػػػاىر؛ إذ تعػػػرب الكفػػػاايت (ِٖٗ
( كىي تشَت إُف القدرة على القيػاـ ابلعمػل نتيجػة اإل١تػاـ اب١تعػارؼ كاالٕتاىػات كا١تهػارات conceptالكامنة عن مفهـو )

(  كىي تشَت إُف األداء الفعلي processكلها الظاىر عن عملية )كا١تفاىيم اليت تؤىل للقياـ ابلعمل، يف حُت تعرب يف ش
للعمل. كينطبق ىذا على الكفاايت ا١تتعلقة ابلتعليم اإللكًتكين؛ إذ إف معلم ا١تستقبل ٭تتاج للكفاايت اإللكًتكنية بشكلها 

اسػوب كمبػادئ عملهػا، كالكفػاايت الكامن ا١تتعلق ابلثقافة اٟتاسوبية كىي كفاايت معرفية تتصل ٔتعرفة ا١تعلػم ٔتكػوانت اٟت
إُف الكفػاايت اإللكًتكنيػة بشػكلها  -أيضنا  –ا١تتعلقة ابلثقافة ا١تعلوماتية ا٠تاصة ٔتعرفة طرؽ ا١تعلومات كمصادرىا، ك٭تتاج 

الظػػػاىر الػػػذم يشػػػَت إُف الكفػػػاايت ا١تتعلقػػػة ٔتهػػػارات اسػػػتخداـ اٟتاسػػػوب، ككفػػػاايت التعامػػػل مػػػع بػػػرامج الشػػػبكة العا١تيػػػة 
ًتنت( كخدماهتا، كطرؽ اسػتخداـ مصػادر ا١تعلومػات كقواعػد البيػاانت. ككفػاايت تصػميم ا١تقػررات إلكًتكنينػا، كىػي يف )اإلن

الدراسة اٟتالية ٘تثل بكفاايت التخطيط كالتنفيذ كالتقوًن للعملية التعليمية.
م ا١تسػػتقبل إعػػدادنا يؤىلػػو المػػتبلؾ كفػػاايتكنظػػرنا إُف أ٫تيػػة التعلػػيم اإللكػػًتكين يف العمليػػة التعليميػػة، كضػػركرة إعػػداد معلػػ

التعلػػيم اإللكػػًتكين الظػػػاىرة كالكامنػػة؛  فقػػد أدرؾ القػػػائموف علػػى عمليػػػة التعلػػيم كاإلشػػراؼ عليػػػو يف األردف ضػػركرة صػػػياغة 
فلسػػػػفة تعليميػػػػة جديػػػػدة، تتناسػػػػب مػػػػع ركح العصػػػػر التكنولػػػػوجي، كهتػػػػدؼ إُف إعػػػػداد معلػػػػم ا١تسػػػػتقبل مػػػػن خػػػػبلؿ تزكيػػػػده 

جات كالكفاايت التقنية البلزمة ١تدرسة ا١تستقبل كافة، كدكف أف يفقد األردف أصالتو الفكرية، كدكف ا١تساس بثوابتو ابالحتيا
(، ابلتعػػػػاكف مػػػػػع شػػػػركة اجملموعػػػػػة ا١تتكاملػػػػػة Eduwaveالراسػػػػخة؛ ٢تػػػػػذا فقػػػػد بػػػػػدأ إبنشػػػػاء منظومػػػػػة الػػػػتعلم اإللكػػػػػًتكين )

( ََِّإلنًتنت يف العملية التعليمية؛ إذ ٮتػدـ ىػذا ا١تشػركع أكثػر مػن )للتكنولوجيا، لتكوف ا٠تطوة األكُف لبلستفادة من ا
مدرسة، كٔتا يزيد على مليوف كستمائة ألف طالب كطالبة من ا١تراحل الدراسية كافة. كلتحقيق متطلبات التعليم اإللكًتكين 

بط اإللكًتكين الوطٍت الًتبوم، اليت ستصل يف األردف، قامت كزارة الًتبية كالتعليم بتجهيز البنية التحتية اليت تشمل شبكة الر 
ا١تدارس كاٞتامعات بعضها ببعض، كما عملت الوزارة على توفَت الكوادر البشرية القادرة على متابعة عمل النظاـ كصيانتو، 
كضماف انسياب ا١تعلومات يف االٕتاىات ٚتيعها، كَف تكتف بذلك، بل عملت على تدريب ا١تعلمُت كافةن علػى اسػتخداـ 
التكنولوجيػا بشػػكل ٮتػػدـ العمليػػة التعليميػػة، كٯتكػػنهم مػػن امػػتبلؾ الكفػػاايت ا١تتعلقػػة بتطبيػػق التعلػػيم اإللكػػًتكين، ك٘تشػػينا مػػع 
سياسة كزارة الًتبية كالتعليم األردنية لتطوير ٤تتول التعليم يف توظيف تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت، فقد قامػت بتنفيػذ 

لكة رانيا العبدهللا لتكنولوجيا ا١تعلومات، كمشركع ٤تتول الكتب ا١تدرسية ٚتيعها على منظومة مشركعُت كبَتين: مشركع ا١ت
 (، الذم يعتمد بشكلو كبَت على اإلنًتنت.Eduwaveالتعلم اإللكًتكين )

اإلعػداد كيعد معلمو اللغة العربية من بػُت ا١تعلمػُت الػذين طػا٢تم اىتمػاـ كزارة الًتبيػة كالتعلػيم األردنيػة، مػن خػبلؿ   
األسػاس الػذم  كالتأىيل ١تواجهة متطلبات ىذا العصر التكنولوجي، كذلك أل٫تية التكنولوجيا يف تعلم اللغة العربية اليت تعد

٢تػذا فػإف عمليػة إعػداد معلػم  األخػرل؛ العلػـو يف التقػدـ علػى يسػاعد إجادهتػا يف كا١تعػارؼ، كالتقػدـ العلػـو ٚتيػع تبػٌت عليػو
 ا١تعػريف ا١تتسػارع، مسػايرتو النمػو لػو، كا١تهػارات اإللكًتكنيػة الػيت تكفػل البلزمػة الكفػاايت على كتدريبو كأتىيلو اللغة العربية

التعلم كالتعليم، من أبرز ا١تهاـ الًتبوية للقائمُت على النظاـ  ٣تاؿ يف العصر كٕتعلو مواكبان ١تستجدات ا٢تائل، التقٍت كالتقدـ
 ة٤تفز  تفاعلية تقنية بيئة التعليمية، كجعلها البيئة كٖتسُت التعليم، تطوير افة الرامية إُفالًتبوم األردين، كللمشاريع األردنية ك

 ألفرادىا كافة. 
كتعد دراسة التعليم اإللكًتكين من ا١توضوعات ا١تهمة اليت تناك٢تا  الباحثوف يف ٣تاؿ تكنولوجيا التعليم، كٓتاصةو     

يقػات تطبيقػو، كأىػم الكفػاايت كا١تهػارات اإللكًتكنيػة البلزمػة ١تعلػم ا١تسػتقبل فيما يتعلق ٔتفهومو، كأىدافػو كخصائصػو، كمع

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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إلجػػػادة ىػػػذا النػػػوع مػػػن التعلػػػيم.  كابلػػػرغم مػػػن تقػػػارب موضػػػوع الدراسػػػة اٟتاليػػػة مػػػن موضػػػوعات الدراسػػػات السػػػابقة، فػػػإف 
كين يف ضػوء الكفػاايت الدراسات اليت تصدت للكشف عن مستول توظيف معلمي اللغة العربية لكفػاايت التعلػيم اإللكػًت 

 اإللكًتكنية ا١تنشودة ١تعلم ا١تستقبل قليلة، كقد مت تناكؿ الدراسات السابقة مرتبةن كفق السياؽ الزمٍت على النحو اآليت:
( دراسة ىدفت التعرؼ إُف كفاايت ا١تعلم كفقنا ألدكاره ا١تستقبلية يف نظاـ التعلػيم اإللكػًتكين ََِٔأعد عزمي )  

( فردنا من أعضاء ىيئة التػدريس كمعػاكنيهم كطػبلب مرحلػة البكػالوريوس َُُاسة على عينة تكونت من )؛ إذ أجرل الدر 
يف كليػػة الًتبيػػة ابلرسػػتاؽ يف سػػلطنة عمػػاف، كأعػػد الباحػػث اسػػتبانة مكونػػة مػػن ٙتانيػػة ٣تػػاالت ٘تثػػل كفػػاايت ا١تعلػػم يف نظػػاـ 

، ككشػػفت الدراسػػة عػػن كجػػود التعلػػيم اإللكػػًتكين كىػػي: ابحػػث، كمصػػمم، كتكنولػػوجي، كمقػػدـ،  كمنسػػق، كمرشػػد، كمقػػـو
ارتبػػاط موجػػب داؿ إحصػػائينا يف ترتيػػب األ٫تيػػة بػػُت أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالطػػبلب للوظػػائف ا١تسػػتقبلية للمعلػػم يف نظػػاـ 

فت التعليم اإللكًتكين. كحوؿ كفػاايت التعلػيم اإللكػًتكين الػيت ٬تػب أف تتػوفر يف عضػو ىيئػة التػدريس اٞتػامعي فقػد اسػتهد
 West( ٖتديد الكفاايت ا١تستقبلية اليت تستلزمها عملة التعليم اإللكًتكين يف جامعة )Sonhwa, 2006دراسة سوانكا )

Virginia ابستخداـ أسلوب )Delphi  كخلصت نتائج الدراسة إُف ثبلث كفاايت رئيسة تندرج ٖتتها عدة كفػاايت
ط بيئة التعليم اإللكػًتكين كتصػميمها، كٖتػددت اجملموعػة الثانيػة منهػا فرعية، إذ تتمثل اجملموعة األكُف من الكفاايت بتخطي

ابستخداـ الربامج اٟتاسوبية، كاختصت اجملموعة الثالثة ابلكفاايت ا١تتعلقة ابلقضااي الثقافية كا٠تلقية اليت يتطلبها استخداـ 
 الثانوم كالعاِف. ة اب١تعلمُت يف مرحليت التعليمكفيما يتعلق بكفاءات التعليم اإللكًتكين ا٠تاصتطبيقات التعليم اإللكًتكين. 

دراسة ىدفت التعرؼ إُف أىم الكفاءات اإللكًتكنية الواجب توفرىا لدل  (Awouters & Jans, 2008)أجرل 
معلمػػي ا١ترحلػػة الثانويػػة كاٞتامعيػػة، ككشػػفت الدراسػػة عػػن أىػػم الكفػػاءات البلزمػػة للتعلػػيم اإللكػػًتكين ا١تتمػػازج ٖتديػػدان، كىػػي 

( كضػركرة اٟتصػوؿ علػى الرخصػة الدكليػة لقيػادة hard- and softwareكرة إتقػاف التقنيػات اإللكًتكنيػة ا١تسػماة )ضر 
كتنػاكؿ  (، كحضور دكرات خاصة ابٟتاسوب؛ مثل: دكرات معاٞتػة النصػوص، كاٞتػداكؿ اإللكًتكنيػة.ICDLاٟتاسوب )
دراسة استهدفت التعرؼ إُف كفاايت التعليم اإللكًتكين  ( كفاايت التعليم اإللكًتكين كمتطلبات تطبيقو يفََِٗالعمرم )

كدرجػة توفرىػػا لػػدل معلمػي ا١ترحلػػة الثانويػػة ٔتحافظػػة ا١تخػواة التعليميػػة، كاسػػتنتجت الدراسػة أف كفػػاايت التعلػػيم اإللكػػًتكين 
اسػػػب، كقيػػػادة الشػػػبكات الدراسػػػة ا١تتمثلػػػة بػػػػثقافة التعلػػػيم اإللكػػػًتكين، كقيػػػادة اٟت لػػػدل معلمػػػي ا١ترحلػػػة الثانويػػػة يف ٣تػػػاالت

 Sebastiaan)كاإلنًتنت، كتصميم الرب٣تيات كالوسائط التعليمية ا١تتعددة جاءت بدرجة متوسطة.  كأشار سبستياف كفالَت 
& Valère,2009)   إُف أىػػم متطلػػب مػػن ىػػذه ا١تتطلبػػات الػػيت ٘تكػػن معلمػػي التعلػػيم الثػػانوم مػػن اسػػتخداـ التطبيقػػات

اليُت مثػل: الرخصػة الدكليػة األكركبيػة يف قيػادة اٟتاسػوب؛ إذ عػد الباحثػاف ىػذه الرخصػة متطلبنػا اٟتاسوبية ٔتهارة كاقتػدار عػ
أساسينا لتزكيد معلمي التعليم الثانوم كالعاِف بعػدد مػن الكفػاءات أ٫تهػا: القػدرة علػى معاٞتػة النصػوص، كتشػكيل جػداكؿ 

ين كا١تػػػدمج مثػػػل: الػػػببلؾ بػػػورد كغَتىػػػا مػػػن الرب٣تيػػػات البيػػػاانت، كاكتسػػػاب مهػػػارات التعامػػػل مػػػع بر٣تيػػػات التعلػػػيم اإللكػػػًتك 
 كالتطبيقات اليت تستلزمها ٧تاح عملية التعليم اإللكًتكين.

( معيقػات توظيػف مهػارات التعلػيم اإللكػًتكين كمتطلبػات اسػتخدامو يف Vrazalic, 2009كاستقصػى فرازليػك  ) 
تراكحت ىػذه ا١تعيقػات بػُت تفضػيل الطلبػة اٟتػديث مػع ا١تعلػم دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة، كعبلقة ذلك ٔتتغَت اٞتنس، ك 

أكثػػر مػػن اسػػتخدامهم لوسػػائل التعلػػيم اإللكػػًتكين، كتفضػػيلهم التعلػػيم اإللكػػًتكين بلغػػتهم ا٠تاصػػة، كشػػعورىم ابلقلػػق كالتػػوتر 
ين يف مسػاعدهتم يف خبلؿ االستخداـ، كصعوبة االستخداـ كتعقػده، كملػل الطلبػة كعػدـ اقتنػاعهم بفاعليػة التعلػيم اإللكػًتك 

تعلمهػػػػم ا١تدرسػػػي، كعػػػػدـ دافعيػػػػتهم ٨تػػػو اسػػػػتخداـ التعلػػػػيم  -ك٪تػػػػاذج  -الػػػتعلم، كعػػػػدـ مناسػػػبة التعلػػػػيم اإللكػػػػًتكين لطػػػرؽ 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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أف اإلانث أقل اىتمامنا من الذكور ابلتعليم اإللكػًتكين.  -أيضنا  -اإللكًتكين، كغَت ذلك من ا١تعيقات، كأظهرت الدراسة 
( دراسػػػػة ىػػػػدفت التعػػػػرؼ إُف مػػػػدل توظيػػػػف معلمػػػػي الًتبيػػػػةََُِلة، كالصػػػػواٟتة، كا٠تزاعلػػػػة )كأجػػػػرل كػػػػله مػػػػن: ا١تشػػػػاع

اإلسبلمية للمرحلة األساسية العليا ١تهارات التعليم اإللكًتكين كمتطلبات استخدامو يف التدريس، فأظهرت النتائج أف أكثر 
ًتنػػػت اإلسػػػبلمية، تػػػبل ذلػػػك مصػػػادر ا١تعلومػػػات، مث توظيفػػػات التعلػػػيم اإللكػػػًتكين كانػػػت الػػػربامج اٟتاسػػػوبية، مث مواقػػػع اإلن

أف ىنػاؾ عػدة أىػداؼ لتطبيقػات -أيضػان  -االتصاؿ ا١تباشػر كغػَت ا١تباشػر، كأخػَتنا ٣تموعػات ا١تناقشػة، كأظهػرت الدراسػة 
ليػػة التعلػػيم اإللكػػًتكين عنػػد ا١تعلمػػُت، ٘تثلػػت يف اٟتصػػوؿ علػػى ا١تعلومػػات، كدعػػم تعلػػم الطلبػػة، كاالتصػػاؿ مػػع أطػػراؼ العم

 بريكيػػػػت قػػػاـ العربيػػػػة اللغػػػة تػػػدريس يف اإللكػػػػًتكين التعلػػػيم كاقػػػع عػػػػن كللكشػػػف .التعليميػػػة، مث مسػػػاعدة الطلبػػػػة يف الػػػتعلم
 مػن الثانويػة اب١ترحلػة العربيػة اللغػة تػدريس يف ا١تستخدـ اإللكًتكين التعليم كاقع إُف التعرؼ ىدفت دراسة إبعداد( َُُِ)

 اللغػة تػدريس يف اإللكػًتكين التعلػيم أف الدراسػة كأظهػرت اسػتخدامو، كمعوقػات رفيها،كمشػ العربيػة اللغة معلمي نظر كجهة
 التعليمػػػي، كا١توقػػػف كا١تػػػتعلم، العربيػػػة، اللغػػػة كمعلػػػم العربيػػػة، اللغػػػة مػػػنهج ٔتحتػػػول كا١ترتبطػػػة ٚتيعهػػػا الدراسػػػة ػػػاكر العربيػػػة

.  كبَتة بدرجة كانت االستخداـ كمعوقات
 ميالتعلػ معلمػي لػدل اإللكػًتكين ميالتعلػ تايكفػا تػوفر درجػة إُف التعػرؼ ىػدفت دراسػة( َُُِ) كػبلب كأجرل

 كفاايت توفر درجة أف الدراسة نتائج كأظهرت ٨توه، ابٕتاىاهتم كعبلقتها بغزة، الغوث ككالة مدارس يف اوسب التفاعلي
 الػذم للمعيػار كفقنػا مرتفعػة، كانػت بغػزة الغوث ككالة مدارس يف اوسب التفاعلي التعليم معلمي لدل اإللكًتكين التعليم

 كقيادة اإللكًتكين، التعليم ثقافة ٤تور يف إحصائية داللة ذات فركؽ كجود - أيضنا – الدراسة كأظهرت الباحث، استخدمو
 تعزل إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ - أيضنا - الدراسة كأثبتت الذكور، كلصاٌف اٞتنس متغَت إُف تعزل اٟتاسوب

 . ا٠تدمة سنوات عدد متغَت إُف
 اسػػػتهدفت دراسػػػة يف العربيػػػة اللغػػػة معلمػػػي لػػػدل اإللكػػػًتكين التعلػػػيم كفػػػاايت( َُِِ) كٛتادنػػػة القضػػػاة كتنػػػاكؿ

 يف نظػرىم كجهػة مػن ا١تفػرؽ ٤تافظػة يف الثانويػة ا١ترحلػة يف العربيػة اللغة معلمي لدل اإللكًتكين التعليم كفاايت إُف التعرؼ
 جػػاءت حػػُت يف حسػػاي، متوسػػط أعلػػى انؿ قػػد الشخصػػية الكفػػاايت ٣تػػاؿ أف الدراسػػة كأظهػػرت ا١تتغػػَتات، بعػػض ضػػوء

 داللػة ذات فػركؽ كجػود عػدـ – أيضػان  – الدراسػة كأظهرت األخَتة، ا١ترتبة يف كٗتطيطو اإللكًتكين التعليم تصميم كفاايت
 ٘تكن مستول إُف التعرؼ َُِّامادم ) كاستهدفت دراسة. كا٠تربة العلمي، كا١تؤىل اٞتنس، متغَت إُف تعزل إحصائية
 اللغة دركس تنفيذ ا١تتعلقة ٔترحليت اإللكًتكين، التعليم الثانوية يف مكة ا١تكرمة من كفاايت ا١ترحلة يف العربية اللغة معلمات
 الدراسػة صػتالتدريبيػة، كخل الػدكرات عػدد ١تتغػَت تبعنا ا١تعلمات ٘تكن مستول يف الفركؽ كالكشف عن ، كتقوٯتها العربية
 الكمبيوتر، ككفاايت استخداـ اإلنًتنت استخداـ بكفاية ا١تتعلقة ا١تهارات من العربية اللغة معلمات ٘تكن مستول أف إُف

كأظهرت  ،اٞتيد اب١تستول اإللكًتكنية جاءت الكفاايت ا١تتعلقة إبدراة ا١تقررات، على حُت جدان  الضعيف اب١تستول جاءت
 الكفاايت ٚتيعها، ككجود يف ا٠تربة سنوات ١تتغَت تبعنا العينة أفراد ٘تكن مستوايت يف د فركؽعدـ كجو  -أيضنا  -الدراسة 
 اسػتخداـ ا١تتعلقػة ٔتهػارة الكفػاايت يف التدريبيػة الػدكرات عػدد إُف متغػَت تبعنػا العينػة أفػراد ٘تكػن مسػتوايت يف فػركؽ

 .اإلنًتنت استخداـ ٔتهارة ا١تتعلقة كالكفاايت الكمبيوتر،
دراسة حوؿ الكفػاايت ا١تطلوبػة لػؤلداء ( (Parkes, Reading, & Stein, 2013ككسنت  كريدينق ابركس كأعد 

أىػم الكفػػاايت ا١تطلوبػة مػن قبػل الطػبلب لػػؤلداء  كتقيػيم عيػُتت إُف ىػدفتحيػػث  الفعػاؿ يف بيئػة التعلػيم اإللكػًتكين اٞتػامعي
( كفاية تعد ضركرة للتعليم ٖٓتعليم عن بعد؛ إذ حدد الباحثوف )الفعاؿ يف بيئة التعليم اإللكًتكين اٞتامعي بواسطة نظاـ ال

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( كفايػػة ا١تتبقيػة تتضػػمن ٣تموعػػة مػن ا١تمارسػػات الػػيت ّٔ( كفايػة تتعلػػق ابسػػتخداـ التكنولوجيػا، ك )ِِاإللكػًتكين، منهػػا )
كين َف تكػػن ذات نتػػائج تعػػد ضػػركرة للتعلػػيم يف إطػػار البيئػػة االجتماعيػػة، كخلصػػت الدراسػػة إُف أف كفػػاايت التعلػػيم اإللكػػًت 

متساكية، بػل كانػت متفاكتػة بشػكل كبػَت، كتبػُت للبػاحثُت أف ىنػاؾ عػددان مػن الكفػاايت األساسػية مػن منظػور اجتمػاعي، 
كتشػػَت إُف أف التفاعػػػل كالعمػػل مػػػع اآلخػػرين ذك أ٫تيػػػة ابلنسػػبة إُف عينػػػة الدراسػػة، كيػػػرل الباحثػػاف ضػػػركرة إكسػػاب الطلبػػػة  

  كي يتسٌت ٢تم التعلم بفاعلية. كفاايت التعليم اإللكًتكين
( أ٫تيػػػػػػة ٣تموعػػػػػة مػػػػػػن الكفػػػػػاايت ا١تهنيػػػػػػة للمعلمػػػػػُت يف البيئػػػػػػة ,Stetsenko (2015كأظهػػػػػرت دراسػػػػػػة ستتسػػػػػنكو

ا الىتماـ التبلميذ مثل: العمل علػى ا١تايكركسػوفت كرد، كتصػميم اٞتػداكؿ  اإللكًتكنية؛ أل٫تيتها يف جعل التعليم ٦تتعنا كمثَتن
ركض التقدٯتيػػػػة، كاسػػػػتخداـ ٤تركػػػػات البحػػػػث كٗتػػػػزين البيػػػػاانت، كاٟتصػػػػوؿ علػػػػى ا١تعرفػػػػة مػػػػن القاعػػػػات اإللكًتكنيػػػػة، كالعػػػػ

االفًتاضية، كبناء االختبارات اإللكًتكنية، كإنشاء الكتب اإللكًتكنية يف الوسائط ا١تتعددة، كتطوير ٤تتول التعليم عن بعد، 
٣تػاؿ أ٫تيػة اكتسػاب معلمػي  يف ا١تتخصصػة الدراسات كلندرة سبق، اإُف م كاستنادنا كتنفيذ التصاميم التعليمية اإللكًتكنية.

ا، فقػد  إُف إجػراء اٟتاجػة بػرزت اللغة العربيػة لكفػاايت التعلػيم اإللكػًتكين كدكرىػا يف تػدريس اللغػة العربيػة يف األردف ٖتديػدن
مهػارات التعلػيم اإللكػًتكين  يف القصػور الًتبػوم جوانػب إفػادة اٞتهػات ا١تختصػة يف معاٞتػة يف عٌلهػا تسػهم ىػذه الدراسػة؛

ككفاايتو التطبيقيو.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تشَت نتائج الدراسات كالتقارير الًتبوية اليت أجريت حوؿ التجربة األردنية يف ٣تاؿ التعليم اإللكًتكين كحوسبة ا١تناىج      
 مقارنةن  ،ن ملحوظ يف جودة ا١تخرجات التعليميةالتعليمية، إُف فعالية ىذه التجربة ك٧تاحها، األمر الذم ترتب عليو ٖتس

 للعملية ٤تورنا بصفتو ا١تعلم دكر على تركز اليت الًتبوية، كاألساليب الطرائق على ا١تعتمد التقليدم التعليم ٥ترجات مع
جربة األردنية . كلدل استقصاء ىذه الدراسات كالبحوث الًتبوية، فقد ٟتظ الباحث أف غالبيتها أشار إُف كاقع التالتعليمية

يف ٣تاؿ التعليم اإللكًتكين يف ا١تواد ذات الطابع العلمي؛ كالفيزايء، كالرايضيات، كالكيمياء. يف حُت أف ا١تواد ذات الطابع 
األدي كاللغة العربية، َف تلق اىتمامان من قبل الباحثُت يناسب أ٫تية التعليم اإللكًتكين يف تدريس اللغة العربية كعلومها، 

الذم دفع الباحث إُف إجراء ىذه الدراسة. كلعل ا١تعلومات اليت خلص إليها الباحث من مركز ا١تلكة رانيا األمر 
لتكنولوجيا ا١تعلومات التابع لوزارة الًتبية كالتعليم األردنية، ىو ما يؤكد اٟتاجة إُف إجراء مثل ىذه الدراسات، فقد أشارت 

توظيف معلمي اللغة العربية كفاايت التعليم اإللكًتكين، فمن لدف ىذا ندرة الدراسات ا١تتخصصة يف الكشف عن مستول 
الواقع ا١تستند إُف ضركرة تقييم التجربة األردنية اإللكًتكنية يف ٣تاؿ تعليم اللغة العربية، للوقوؼ على أكجو القصور كالنجاح 

معلمي اللغة العربية الكفاايت اإللكًتكنية ٢تذه التجربة، كهبدؼ تدارؾ ا٠تلل كتصويبو، كاستثمار أكجو النجاح يف إكساب 
البلزمة ١تواكبة التطورات التكنولوجية، كاستيعاب تغَتات العصر، أتيت ىذه الدراسة فتتحدد بػ: " مستول توظيف معلمي 

ن خبلؿ اللغة العربية يف األردف لكفاايت التعليم اإللكًتكين يف ضوء الكفاايت اإللكًتكنية ا١تنشودة ١تعلم ا١تستقبل " م
اإلجابة عن السؤالُت اآلتيُت:

 مامستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف كفاايت التعليم اإللكًتكين؟. السؤال األول: 
ىل ٮتتلف مستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف، كفاايت التعليم اإللكًتكين ابختبلؼ متغَتات  السؤال الثاين:

كا١ترحلة التعليمية(؟. )اٞتنس، كا١تؤىل العلمي، 
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 أمهية الدراسة:
التجربة األردنية يف ٣تاؿ التعليم اإللكًتكين ا٠تاص بتدريس اللغة  -أك قصور  -يستلـز الكشف عن أكجو ٧تاح     

 العربية، الوقوؼ على مستول توظيف ا١تعلمُت كفاايت تطبيق التعليم اإللكًتكين. ٢تذا تتضح أ٫تية الدراسة فيما يلي:
 نتائج ىذه الدراسة ٤تاكلة جادة يف ٖتديد أىم الكفاايت اإللكًتكنية الواجب توافرىا لدل معلمي اللغة العربية. ٘تثل-
تزكيد القائمُت على عملية حوسبة ا١تناىج يف كزارة الًتبية كالتعليم أبىم الكفاايت اإللكًتكنية اليت تزيد من فاعلية -

 لعربية.توظيف التعليم اإللكًتكين يف ٣تاؿ اللغة ا
رفد اٞتهات ا١تسؤكلة عن تنظيم الدكرات ا٠تاصة ابلتعليم اإللكًتكين أب٫تية كفاايت التعليم اإللكًتكين، كضركرة عقد -

 الدكرات التدريبية اليت تسهم يف إجادة معلمي اللغة العربية االسًتاتيجيات التدريسية ا١تتعلقة ابلتعليم اإللكًتكين.
 كفاايت ابقي عن أ٫تيتها يف تقل ال لكوهنا كذلك العربية؛ اللغة ٣تاؿ يف إللكًتكنيةا الكفاايت توظيف أ٫تية ثباتإ-

 .كالكيمياء كالفيزايء الرايضيات يف ا١تتخصصة ا١تساقات لتدريس البلزمة اإللكًتكين التعليم
 ابلتعليم ا١تعنية ا١تؤسسات نم كغَته األردنية كالتعليم الًتبية لوزارة التابع ا١تعلومات، لتكنولوجيا رانيا ا١تلكة مركز رفد-

.اإللكًتكين التعليم كفاايت العربية اللغة معلمي توظيف ٣تاؿ يف نوعها من األكُف تعد بدراسة اإللكًتكين،
 مصطلحات الدراسة:

نظػػاـ تعليمػي يعتمػػد علػى كسػائل االتصػػاؿ اٟتديثػة، ككسػائط تكنولوجيػػا ا١تعلومػات ا١تتمثلػػة التعلـيم اإللكـًتوين: -
كالشػػبكات، كالػػربامج اٟتاسػوبية، كالوسػػائط ا١تتعػػددة، هبػدؼ تفعيػػل دكر ا١تعلػػم، كإثػراء تعلػػم ا١تػػتعلم،  ابٟتاسػبات،

 من خبلؿ منهاج إلكًتكين كبيئة تعليمية إلكًتكنية، ذات مواصفات تنظيمية، كإدارية، كفنية عالية اٞتودة.
١تعلم من استخداـ الوسائط اإللكًتكنية : ىي ٣تموعة من ا١تهارات كالقدرات اليت ٘تكن االكفاايت اإللكًتونية-

اليت تستلزمها عملية التعليم اإللكًتكين بفاعلية كمهارة عالية، كاليت يكتسبها ا١تعلموف من خبلؿ برامج التدريب 
 كالتاىيل الًتبوم يف أثناء ا٠تدمة ا١تهنية.

 الًتبيػػة كزارة يف كا١تعينػػُت العلميػػة، الػػدرجات ٔتختلػػف علمينػػا، ا١تػػؤىلُت األفػػراد مػػن ٣تموعػػة: العربيــة اللغــة معلمــو-
.كالثانوية األساسية للمرحلتُت العربية اللغة مبحث لتدريس األردنية، كالتعليم

 معلػم فهػو ا١تسػتقبل، مدرسػة يف للتعلػيم تؤىلػو الػيت كا٠تصائص ا١تزااي من بعددو  يتصف معلم ىو: ادلستقبل معلم-
 كمهاراتػػػو لثقافتػػػو ٦تػػػارس كمعلػػػم اإللكًتكنيػػػة، كا١تهػػػارات تالكفػػػااي ٯتتلػػػك تقػػػٍت كمعلػػػم عاليػػػة، معرفػػػة ذك مثقػػػف

.كتطوراتو الرقمي العصر تغَتات مواكبة من ٯتكنو ٔتا التكنولوجية
 :وزلدداهتا الدراسة حدود    

 التعلػػػيم لكفػػػاايت العربيػػػة اللغػػػة معلمػػػي توظيػػػف مسػػػتول عػػػن الكشػػػف يف الدراسػػػة ٖتػػػددت: ا١توضػػػوعية اٟتػػػدكد-
 .كتقوٯتها كتنفيذىا التعليمية العملية بتخطيط ا١تتعلقة اإللكًتكين

 كالثانويػة، األساسية ا١ترحلتُت طبلب يدرسوف الذين العربية، اللغة معلمي على الدراسة اقتصرت: البشرية اٟتدكد-
 .األردنية عجلوف ٤تافظة يف

 كالتعلػػيم الًتبيػػة زارةك  مػػدارس يف يدرسػػوف الػػذين العربيػػة، اللغػػة معلمػػي علػػى الدراسػػة اقتصػػرت:  ا١تكانيػػة اٟتػػدكد-
.ا٢تامشية األردنية ا١تملكة مشاؿ يف الواقعة عجلوف ٤تافظة كتعليم تربية ١تديرية التابعة
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 الثػػاين الدراسػػي الفصػػل بدايػػة يف الدراسػػة ٣تتمػػع أفػػراد علػػى( االسػػتبانة) الدراسػػة أداة تطبيػػق مت: الزمانيػػة اٟتػػدكد-
(.ـَُِْ/َُِّ)الدراسي للعاـ

راسةللد النظري اإلطار
 أواًل: مفهوم التعليم اإللكًتوين

 كسػػائط خػػبلؿ مػػن التعليمػػي اتػػول فيػػو يقػػدـ مباشػػر، تعلػػيم اإللكػػًتكين التعلػػيم أف( ُّ ،ََِْ) الكػػيبلين يػػرل       
 علػػػى ا١تعتمػػػد التػػػدريس أك السػػػمعية، األشػػػرطة أك الليزريػػػة، األقػػػراص أك الصػػػناعية، األقمػػػار أك اإلنًتنػػػت،: مثػػػل إلكًتكنيػػػة

 مػا أك ،Virtual Learning االفًتاضػي التعلػيم أساسػو علػى تطػور إذ ، Computer-Based Training مبيػوترالك
 ا١تػػادة توصػػيل يػػتم ا١تتػػزامن، كغػػَت ا١تتػػزامن كأنواعػػو حاالتػػو، معظػػم يف كىػػو ،Global Learning الكػػوين التعلػػيم يسػػمى

 بشػػػبكة أك الصػػػناعية، ابألقمػػػار أك( LAN) ٤تليػػػة تاتصػػػاال بشػػػبكة إمػػػا مػػػرتبط كمبيػػػوتر، جهػػػاز بوسػػػائط فيػػػو التعليميػػػة
 التعلػػػيم أبف القػػػوؿ إُف( ِْ ،ََِٓ) زيتػػػوف كذىػػػب(. Browser) مسػػػتعرض طريػػػق عػػػن كاإلنًتنػػػت عا١تيػػػة، اتصػػػاالت
 لػو يتػيح بشػكلو  للمػتعلم، كشػبكاتو اٟتاسػوب علػى ا١تعتمػدة الوسػائط عػرب( إلكػًتكين) تعليمي ٤تتول تقدًن يعٍت اإللكًتكين

 إ٘تػاـ كإمكانية متزامنة، غَت أـ متزامنة بصورة ذلك أكاف سواء أقرانو، كمع ا١تعلم، كمع اتول، مع النشط التفاعل يةإمكان
 خػبلؿ مػن أيضنػا، الػتعلم ىػذا إدارة إمكانية عن فضبلن  كقدراتو، ظركفو تناسب اليت كالسرعة كا١تكاف، الوقت، يف التعلم ىذا
 مػن اٟتديثػة االتصػاؿ آليػات ابسػتخداـ للػتعلم طريقػة: أنػو اإللكػًتكين التعليم( ٓ ،ََِٕ) ا١توسى كعرؼ.  الوسائط تلك

 بػػواابت ككػػذلك إلكًتكنيػػة، كمكتبػػات ْتػػث، كآليػػات كرسػػومات كصػػورة، صػػوت، مػػن ا١تتعػػددة ككسػػائطو كشػػبكاتو حاسػػب
 ا١تعلومػػة إيصػػاؿ يف ٚتيعهػػا أبنواعهػػا التقنيػػة اسػػتخداـ فا١تقصػػود الدراسػػي، الفصػػل يف أـ بعػػد، عػػن أكػػاف سػػواء اإلنًتنػػت،
 اآلِف اٟتاسػب تطبيقات استخداـ ىو اإللكًتكين التعليم أف الباحث كيرل .فائدة كأكرب جهد، كأقل كقت، أبقصر للمتعلم
 داخػل ذلػك أكػاف سػواءه  ،كتنفيػذىا كتقوٯتهػا التعليميػة، للعميلػة التخطػيط يف اإللكًتكنيػة كالشػبكات ا١تتعػددة، كبر٣تياتػو
.خارجو أـ الدراسي الصف

 :اإللكًتوين التعليم أىداف: اثنياً 
 ٗتدـ ،ادرػالمص متعددةو ،ةػغني تعليمية بيئة توفَت: مثل األىداؼ من ٣تموعة ٖتقيق إُف اإللكًتكين التعليم يسعى      
 ػيمة التعلػعملي هبا تتمالتي  لطريقةاألدوار في ا صياغةإعادة  – أيضنا – كيهدؼ. ٚتيعها ٔتحاكرىاة ػة التعليميػالعملي

 العملية منظومة بُت التواصل تشجيعو ،وافزػالح إ٬تاد أىدافو كمن ربوم،الفكر الت مستجدات مع يتوافق ٔتا كالتعلم،
 التعليم ٪تذجة يف اإللكًتكين التعليم كيساعد. ايطة كالبيئة ا١تدرسة كبُت كا١تدرسة، البيت بُت التواصل: مثل التعليمية؛
 األسئلة بنوؾ: مثل التعليمية؛ ا١تمارسات تكرار إعادة كٯتكن ٪توذجية، صورة يف تقدـ فالدركس رية،معيا صورة يف كتقدٯتو

. متعددة كسائط من هبا يتصل كما كالصورة الصوت لتقنيات األمثل كاالستغبلؿ النموذجية، الدركس كخطط النموذجية،
 كا١تدربُت ا١تعلمُت ٘تكن كمنتدايت اتصاؿ قنوات ٬تادإ خبلؿ من الًتبوية ا٠تربات تناقل يف اإللكًتكين التعليم كيسهم

 افًتاضية، غرفة يف ٬تمعهم ٤تدد موقع عرب كالتجارب اآلراء كتبادؿ ا١تناقشة، من ٚتيعنا الًتبوم ابلشأف كا١تهتمُت كا١تشرفُت،
 على كالطبلب ا١تعلمُت نم تقٍت جيل إعداد اإللكًتكين التعليم يهدؼ كما. األحياف من كثَتو  يف مسافاهتم بعد من ابلرغم
-َِ،ََِٗ) كالغرييب ،(ُٕ-ُٔ،ََِٗ)التقٍت العصر مستجدات مع التعامل على قادرين يكونوا ْتيث سواء، حدو 
 تقوية على يعمل كونو يف كذلك العربية، اللغة تدريس يف ابلغة أ٫تية اإللكًتكين للتعليم فإف ماتقدـ خبلؿ كمن (.ِٓ

 كإححتو اثنية، جهةو  من كا١تدرسة األمور أكلياء كبُت كبينو جهة، من طبلبو كبُت العربية اللغة معلم بُت العبلقة أكاصر
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 يفيد أنو إُف ابإلضافة ا١تتعددة، اإللكًتكنية الوسائط خبلؿ من كا١تناقشة كالتعبَت النظر ككجهات األفكار تبادؿ يف الفرصة
 صعبة للمتعلم تبدك قد اليت ا١توضوعات كتبسيط ا١تدرسي، ابالكت خبلؿ من كافينا شرحنا تنل َف اليت ا١توضوعات إثراء يف

 ا١تتعلم إكساب يف دكره إُف إضافة كجذابة، مشوقة بطريقة تبسيطها اإللكًتكين التعليم خبلؿ من فيمكن مفهومة، كغَت
.العربية اللغة تعلم عملية تستلزمها اليت اللفظي االتصاؿ مهارات

 اإللكًتوين التعليم شليزات: اثلثاً 
إمكانية  زايدة يف الفائقة قدرتو: مثل اإللكًتكين للتعليم ٦تيزات عدة اإللكًتكين التعليم ٣تاؿ يف الباحثوف أثبت       

االتصاؿ بُت الطلبة  بعضهم كبعض من جهة، كبُت الطلبة كا١تدرسة من جهةو أخرل، كذلك من خبلؿ سهولة االتصاؿ 
(. كيتميز ّٕ، ََُِلس النقاش، كالربيد اإللكًتكين، كغرؼ اٟتوار)ا١تبلح، بُت ىذه األطراؼ يف عدة إتاىات مثل: ٣تا

التعليم اإللكًتكين بقدرتو على ٖتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بُت ا١تتعلمُت، من خبلؿ ما تتيحو أدكات االتصاؿ 
بُت الطلبة يف أم كقت، كدكف حرج،  ا١تتمثلة ابلربيد اإللكًتكين، ك٣تالس النقاش، كغرؼ اٟتوار، من فرص اإلدالء ابلرأم

كغَت ذلك من ا١تزااي، اليت تفتقر إليها قاعات الدرس التقليدية، اليت ٖتـر الطالب أف يشارؾ برأيو، كيتفاعل مع معلمو، 
كذلك بسبب سوء تنظيم ا١تقاعد، ككثرة أعداد الطلبة، أك ضعف صوت الطالب نفسو، أك الرىبة كا٠تجل، كغَت ذلك من 

عد مركنة التعليم اإللكًتكين كسهولتو من أقول مربرات اعتماده يف األنظمة التعليمية كت(. ْْ، ََِٗ)كايف، األسباب 
ا١تعاصرة، فالطالب يتعلم ابلطريقة اليت ٮتتارىا، كابألسلوب الذم يناسبو، كٔتا يتوافق مع سرعتو الذاتية يف التعلم، ابإلضافة 

(. فالتطور ّٔ، ََِٗكًتكنية للمعلومات كمنها ا١تكتبة اإللكًتكنية )إٝتاعيل، إُف إمكانية االستفادة من ا١تصادر اإلل
عرب  (Wide Web World) ا١تذىل الذم حصل يف ٣تاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات، كاستخداـ شبكة ا١تعلومات العا١تية 

ثر ٖتكمنا يف العملية التعليمية،اإلنًتنت أدل إُف ظهور ما يسمى " ابلتعلم اإللكًتكين ا١ترف" كىو أسلوب ٬تعل ا١تتعلم أك
ْتيث يستطيع ٖتديد األكقات ا١تناسبة لو كا١توضوعات اليت تستهويو، ابإلضافة إُف التحكم يف سرعة التعلم كفقنا لقدراتو، 

ية ٯتكن يف ظل التعليم اإللكًتكين ٖتوير طريقة التدريس، كأف تلقى ا١تادة التعليمك  (.ٕ، ََِّككقتو، كإمكاانتو )الغراب، 
ابلطريقة اليت تناسب الطالب، فمن الطلبة من تناسبو الطريقة ا١ترئية، كمنهم من تناسبو الطريقة ا١تسموعة، أك ا١تقركءة، 
كبعضهم تتناسب معو الطريقة العملية، فتتيح كسائط التعليم اإللكًتكين إمكانية تطبيق ا١تصادر بطرؽ متنوعة تسمح 

يعد التعليم اإللكًتكين كسيطنا للتعاكف، ك  (.ِٕ، ََِٔبة إُف ا١تتعلم )اٟتلفاكم، ابلتحوير كفقنا للطريقة األفضل ابلنس
كالنقاش، كاٟتوار، كالتبادؿ كاالتصاؿ الفكرم، كيسمح التعاكف للمتعلمُت إبمكانية العمل ا١تتبادؿ، إل٧تاز ىدؼ تعليمي 

لية، كمهارات التفكَت الناقد، كالقيادة، مشًتؾ؛ إذ يطور ا١تتعلموف يف البيئات التعاكنية مهارات اجتماعية، كتواص
كالتفاكض، كا١تهارات التفاعلية، كالتسا٫تية من خبلؿ تفحص ا١تنظورات ا١تتعددة ألعضاء اجملموعة التعاكنية يف أم 

كيساعد التعليم اإللكًتكين يف زايدة اعتماد ا١تتعلمُت على أنفسهم، فلم يعد  (.ِٖ، ََِٓمشكلة، أك قضية )خاف، 
ا، كموجهنا، كانصحنا، ك٤تفزنا لتبلميذه على اٟتصوؿ على ا١تعلومات؛ ٦تا ا١تعلم  ملقننا كانقبلن للمعلومات، بل أصبح مرشدن

يعمل التعليم اإللكًتكين على تقليل ٣تهود ك  (.َُِ، ََِٗيشجع على استقبللية ا١تتعلم كاعتماده على نفسو )شحاتة، 
اد العلمية كالسيطرة على الطبلب؛ ألف التعامل يكوف من خبلؿ عضو ىيئة التدريس يف إدارة الصف، كٖتضَت ا١تو 

بلئم التعليم اإللكًتكين ٥تتلف أساليبكي (.ّٔ، ََِٗاإلنًتنت، كال يكوف تعامبلن مباشرنا يف الصف العادم)إٝتاعيل، 
اضرة، أك الدرس، ككذلك يتيح التعليم؛ إذ يتيح التعليم للمتعلم الًتكيز على األفكار ا١تهمة  يف أثناء كتابتو، كٕتميعو للمح

للطبلب الذين يعانوف من صعوبة الًتكيز، كتنظيم ا١تهاـ االستفادة من ا١تادة؛ كذلك ألهنا تكوف مرتبة، كمنسقة بصورة 
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، كيف كل ك  (.ُٗ، ََُِسهلة كجيدة، كالعناصر ا١تهمة فيها ٤تددة )الراضي،  يوفر التعليم اإللكًتكين ا١تناىج طوؿ اليـو
وع، كىذه ا١تيزة مفيدة لؤلشخاص ا١تزاجيُت، أك الذين يرغبوف التعليم يف كقت معُت، كذلك ألف بعضهم يفضل أايـ األسب

التعلم صباحنا، كاآلخركف يستحسنونو مساءنا، ككذلك للذين يتحملوف أعباء كمسؤكليات شخصية، فهذه ا١تيزة تتيح
التعليم اإللكًتكين يف قدرتو على التغلب على  كيتميز (.ٕٖ، ََِْللجميع التعلم يف الزمن الذم يناسبهم )التودرم، 

 كٕتدر .(ْٔ، َُُِالتعليمية )طو،  ا١تؤسسات داخل ا١تتاحة كاإلمكاانت التجهيزات كقلة ا١تتزايدة األعداد مشكلة
٫تية كأكثر صعوبة، التعليم اإللكًتكين ال يعٍت  إلغاء دكر ا١تعلم يف العملية التعليمية، بل يصبح دكره أكثر أ أف إُف اإلشارة

فهو شخص مبدع، ذك كفاءة عالية، يدير العملية التعليمية ابقتدار، كيعمل على ٖتقيق طموحات التقدـ كالتقنية، 
(.ُٗ، ََُِكأصبحت مهنتو مز٬تنا من مهاـ القائد، كمدير ا١تشركع البحثي، كالناقد كا١توجو )ا١تبلح، 

كين ٦تيزات فريدة، أرست دعائم كثَتو من ا١تبػادئ الًتبويػة كالتعليميػة؛ مثػل: مبػدانكبناءنا على ماسبق؛ فإف للتعليم اإللكًت 
اإلححية التعليمية ا١تتمثل إبححة التعلػيم اإللكػًتكين فػرص التحػاكر كالتخاطػب كالنقػاش بػُت ا١تعلمػُت كالطلبػة، كمبػدأ تكػافؤ 

ك٘تكينهم من فهم ما َف يتمكنوا مػن فهمػو داخػل اٟتجػرة الفرص التعليمية من خبلؿ توفَت الفرص التعليمية للمتعلمُت كافةن 
الصػػفية، كمبػػدأ اٟتريػػة التعليميػػة ا١تتمثلػػو يف حريػػة ا١تػػتعلم يف اختيػػار نػػوع الػػتعلم كزمنػػو، كمكانػػو، كطريقتػػو، كاختيػػار أسػػلوب 

علم على ذاتو يف الػتعلم ْتيػث تقوٯتو، ككذلك مبدأ االستقبللية التعليمية اليت يوفرىا التعليم اإللكًتكين من خبلؿ اعتماد ا١تت
يكػػػػوف ىػػػػو ٤تػػػػور العمليػػػػة التعليميػػػػة دكف أف يكػػػػوف أسػػػػَتنا لسػػػػلطة ا١تػػػػدرس التعليميػػػػة ا١تبنيػػػػة علػػػػى التلقػػػػُت كاٟتشػػػػو الػػػػذىٍت

للمعلومات اليت ٘تيز التعليم التقليدم.
رابًعا: أنواع التعليم اإللكًتوين:

ٯتكن تصنيف التعليم اإللكًتكين كمايلي:
 الدركس بتبادؿ يهتم الذم التعليم كىو (Synchronous E-learning):ادلتزامن إللكًتوينا التعليم - 1

 كاادثة النقاش إلجراء ،الكمبيوتر أجهزة أماـ كا١تعلم ا١تتعلم كجود إُف ك٭تتاج ،ءا٢توا على األْتاث ك كا١توضوعات،
 أك ،اادثة غرؼ عرب ا١تادة لتدريس نفسو، الوقت يف ا١تعلم كبُت بينهم كفيما م،أنفسه (chatting)  الطبلب بُت
 التعليم من النوع ىذا إ٬تابيات كمن. األخرل أدكاتو ابستخداـ أك االفًتاضية، الفصوؿ خبلؿ من الدركس تلقي

 حاجتو سلبياتو كمن الدراسة، ١تقر الذىاب عن كاالستغناء التكلفة، كتقليل فورية، راجعة تغذية على ا١تتعلم حصوؿ
 كالطالب ا١تعلم يلتقي إذ كتعقيدنا، تطورنا اإللكًتكين التعليم أنواع أكثر كىو .جيدة اتصاالت كشبكة حديثة أجهزة إُف
 ضاألبي اللوح ن،ا١تتزام اإللكًتكين التعليم يف ا١تستخدمة األدكات كتضم متزامن، بشكلو  نفسو الوقت يف اإلنًتنت عرب

(Whith Board) ،  الفيديو عرب ا١تؤ٘تراتك((Video conferencing، الصوت عرب ا١تؤ٘تراتو(Audio 

congerencing ) الدردشة غرؼك .(Chatting Rooms) (،السفياين ََِٗ، ُٖ- َِ).
 إُف ٭تتاج ال الذم ا١تباشر غَت التعليم كىو (Asnchronous E-learning): ادلتزامن غري اإللكًتوين التعليم - 2

 ٗتتار ٥تطط تعليمي برانمج كفق مكثفة دركس أك حصص على لما١تتع حصوؿ ك نفسو، الوقت يف ا١تتعلمُت كجود
 كمن. الفيديو كأشرطة اإللكًتكين، الربيد :مثل تقنيات استخداـ كٯتكن و،ظركف تناسب اليت كاألماكن ،األكقات فيو

 يف رغبي الذم كابٞتهد لو، ا١تبلئمة األكقات حسب الدراسة على ٭تصل ا١تتعلم أف التعليم من عالنو  ىذا إ٬تابيات
 سلبياتو كمن ذلك، إُف احتاج كلما إلكًتكنينا إليها كالرجوع ا١تادة، دراسة إعادة الطالب يستطيع ككذلك تقدٯتو،
ذاتينا، تتم الدراسة معظم ألف متأخر؛ كقتو  يف إال ا١تعلم من فورية راجعة تغذية على اٟتصوؿ ا١تتعلم استطاعة عدـ
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 ا١تتزامن غَت اإللكًتكين التعليم يف ا١تستخدمة األدكات كتتضمن عزلة، يف يتم ألنو االنطوائية؛ إُف يؤدم قد أنو كما
.(َِ -ُٖ ،ََِٗ السفياين،(  النسيجية الشبكةك  ي،التفاعل الفيديوو ،تا١تنتدايو ،اإللكًتكين الربيد

 التعليم مع اإللكًتكين التعليم خلط فيو يتم الذم النموذج كىو  (Blended E-learning)ادلدمج النموذج - 3
 كيكوف اإلنًتنت، ٓتدمة كمزكدة اٟتاسوب، أبجهزة ٣تهزة كبَتة قاعات عمل يتم إذ  كاحد؛ إطار يف ا١تعتاد الصفي
 ابستخداـ اإلنًتنت، عرب حوارات عمل إُف ابإلضافة ااضرات، خبلؿ من لوجو؛ كجهنا ا١تتعلم مع ا١تعلم حضور
 التعليم من ٞتزءو  اإللكًتكين التعليم أدكات بعض استخداـ يتم إذ كًتكين؛اإلل كالربيد للحوار كمنتدايت اادثة، برامج
 التعليم تطبيق عند مناسبنا كيركنو النموذج، ٢تذا ا١تتخصصُت من كثَته  كيتحمس اٟتقيقية، الدرس قاعات داخل

.(ُِٕٗ ،َُِِ العجرمي،)  (ُْ ،َُِّامادم)اإللكًتكين
 لكًتويناإل التعليم استخدام معوقات: خامساً 
 ٖتقيق بلوغو دكف ٖتوؿ عدة معوقات اإللكًتكين التعليم على تعتمد اليت كالتعليمية الًتبوية األنظمة من كثَت تواجو     
 ،(اإلنًتنت) العا١تية االتصاالت بشبكة ا١ترتبطة اٟتاسوبية ةاألجهز  فيها يتوفر صلبة ٖتتية بنية إُف حاجتو: مثل أىدافو
 اختيار عن عاجزين ا١تقررات ىذه على القائمُت ٬تعل ٦تا اإللكًتكنية؛ التعليمية كا١تقررات ج،للمناى بتةاث معايَت إُف كافتقاره
 اإللكًتكين التعليم معيقات كمن .مد٣تة مواد شكل على أـ كتب، شكل على أكانت سواء صحيح بشكلو  التعليمية ا١تواد
 ا١تادية التكلفة كتعد.  مستخدميو جدية عدـ يعكس الذم راألم معو كتفاعلهم لو ا١تتعلمُت استجابة عدـ  - أيضنا –

 من ٖتد اليت ا١تعيقات من اٟتديثة كالتقنيات األجهزة كتوفَت كا١تتعلمُت، ا١تعلمُت كتدريب ا١تقررات، إبعداد ا١تتعلقة العالية
 عدـ يف تتمثل اجتماعية مشكلة اإللكًتكين التعليم كيواجو.أىدافو ٖتقيقو أماـ حائبلن  كتقف اإللكًتكين، التعليم استخداـ

 من كفاءة أقل أهنم على اإللكًتكين التعليم نظاـ خر٬تي إُف فينظر كفعاليتو؛ أب٫تيتو اجملتمع أفراد لدل الكايف الوعي توفر
 التعليم نظاـ خر٬تو عليها ٭تصل اليت ابلشهادات التعًتؼ الدكؿ بعض أف كٓتاصةو  .التقليدم التعليم نظاـ خر٬تي
.(ِٕ - ِٓ ،ََِٗالسفياين،) يناإللكًتك 
 .اإللكًتونية وكفاايتو  خصائصو -  ادلستقبل معلم: سادساً 
 مواجهة على قادرنا ٕتعلو اليت الصفات من ٔتحموعة يتصف أف ٬تب الذم ا١تعلم ىو ا١تستقبل معلم أف الباحثوف يرل 

 استخداـ يف كمهارة قدرة لديو يكوف أف: مثل التعليمي للنظاـ ٖتدايت من ٭تملو كما ، كمتطلباتو ا١تستقبل ٖتدايت
 كالتفاعل التواصل على كقادران  قرار صاحب يكوف كأف الصفية، الغرفة يف التعليمية العملية ٮتدـ كما التكنولوجية الوسائط

 طلبتو تدريب ىعل قادران  يكوف أف – أيضان  – ا١تستقبل معلم صفات كمن. كاقتدار ٔتهارة األمور كأكلياء التعليمية اإلدارة مع
 تستلزمها اليت ا١تعارؼ من جديد ماىو لكل كالوعي ابلفهم عليهم يعود استخدامنا اإللكًتكين التعليم كسائط استخداـ على

ا كالثانوية، األكلية مصادرىا من ا١تعلومات عن البحث أساليب يف خبَتنا يكوف كأف. التعليمية العملية إُف طلبتو كمرشدن
 أف ا١تستقبل معلم هبا يتصف أف ٬تب اليت الصفات من أف كما. مصادرىا من كا١تعارؼ علوماتا١ت على اٟتصوؿ كيفية
 على كقادرنا ا١تشكبلت، حل على الطبلب تعُت اليت التعليمية لؤلنشطة كموظفان  كالتجديد، للتجريب ك٤تبنا مبادرنا يكوف

 يف كالبلصفية الصفية األنشطة أ٫تية إُف كنظران . يةالعقل الطبلب قدرات تنمية هبدؼ االبتكارم التفكَت مهارات استخداـ
 ابلعلـو الطبلب تزكيد هبدؼ التعليمية العملية يف توظيفها يف قدرة لديو يكوف أف ا١تستقبل ١تعلم ينبغي التعليمية العملية
 حلها على كالعمل كمشكبلتو ٣تتمعو قضااي مع التفاعل - أيضنا – صفاتو كمن. جديد ماىو بكل كتثقيفهم كا١تعارؼ
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 خبلؿ من أـ لوجو كجهنا سواء لطلبتو اإل٬تاي اٟتوار على قادرنا يكوف كأف. التعليمي النظاـ خدمة يف منها كاالستفادة
(.ّْ ،ََِٕ مصطفى،) اإللكًتكين التعليم يف ا١تستخدمة الوسائط

 كمتطلبات مهارات تعد كاليت بل،ا١تستق معلم امتبلكها على ٭ترص أف ٬تب اليت اإللكًتكنية ابلكفاايت مايتعلق أما 
:يلي كما فهي التعليمية مهامو يف النجاح من ٘تكنو أساسية

 كملحقاتو، للكمبيوتر ا١تادية ا١تكوانت معرفة مثل: اٟتاسوبية ابلثقافة ا١تتعلقة الكفاايت يف كتتمثل: العامة الكفاايت: أكالن 
 كاٟتياتية، التعليمية العملية يف ا١تتنوعة كاستخداماتو ٟتاسوب،ا هبا يعمل اليت كالوسائط التشغيل بر٣تيات إُف كالتعرؼ

  -أيضنا - العامة الكفاايت كمن. اٟتاسوب ٣تاؿ يف ا١تستخدمة ا١تصطلحات كمعرفة منها، الوقاية كطرؽ كالفَتكسات
 اإلدخاؿ تكحدا مع التعامل ككيفية ا١تفاتيح، لوحة استخداـ مثل:اٟتاسوب استخداـ ٔتهارات ا١تتعلقة الكفاايت
 كتعد. التعديل أـ اٟتذؼ، أـ النقل، أك ابٟتفظ، سواء كالربامج كا١تلفات ا١تكتب سطح مع التعامل ككيفية كاإلخراج،
 :مثل ا١تستقبل معلم ٯتتلكها أف ٬تب اليت العامة اإللكًتكنية الكفاايت أىم من ا١تعلوماتية ابلثقافة ا١تتعلقة الكفاايت
 كغَتىا إلكًتكين كبريد ْتث، من التعليمية العملية يف اإلنًتنت شبكة كاستخداـ اإللكًتكنية، ا١تعلومات مصادر إُف التعرؼ

 ا١تبادئ كمعرفة اإلنًتنت، عرب ا١تتاحة اإللكًتكنية ا١تعلومات مصادر تقييم على كالقدرة التعليمية، اإلنًتنت استخدامات من
 عملية يف ا١تتعددة الوسائط كاستخداـ اإلنًتنت، على يميةالتعل الصفحات كنشر كتصميم التعليمي، للتصميم األساسية
(.ّّٖ-ِّٕ ،ََِٓ، الدين زين) ا١تعلومات بتكنولوجيا ا١تتعلقة ا١تصطلحات كاستخداـ التعلم،

 التشغيل نظاـ مع كالتعامل اإل٧تليزية، اللغة إجادة يف كتتمثل: كخدماهتا الشبكة برامج مع التعامل كفاايت: اثنينا  
 مع كالتعامل ٭تتاجها، اليت ا١تعلومات إُف للوصوؿ ا١تختلفة البحث ٤تركات كاستخداـ ا١تختلفة، كإصداراتو" كيندكز"

 كنقل كاادثة، اإللكًتكين، كالربيد البحث، خدمة مثل للشبكة؛ الًتبوية التطبيقات عليها تقـو اليت األساسية ا٠تدمات
 كحفظها، الشبكة من ا١تلفات إنزاؿ على القدرة -أيضان  - الكفاايت من النوع ىذا كيتضمن الربيدية، كالقوائم ا١تلفات،
 كالقدرة التعليمية، كا١تواقع الصفحات لتصميم الرب٣تة لغات إحدل كإتقاف كنشرىا، الشبكة إُف ا١تلفات ٖتميل على كالقدرة
 كإنشاء الشبكة، كإُف من لفاتا١ت فك أك ضغط على كالقدرة اإلنًتنت، عرب ا١تتاحة النقاش ٣تموعات يف ا١تشاركة على

  .البياانت كقواعد العا١تية ا١تكتبات إُف كالدخوؿ فًتة، كل كٖتديثها كنشرىا التعليمية، كا١تواقع الصفحات
 التصميم ك التخطيط، كفاايت:ىي الرئيسة الكفاايت من عددنا كتتضمن: إلكًتكنيان  ا١تقررات إعداد كفاايت: اثلثان 

(.ّّٖ-ِّٕ ،ََِٓ، الدين زين) الشبكة على ا١تقرر إدارة ككفاايت ًن،التقو  ككفاايت كالتطوير،
 فتتمثل العربية؛ اللغة معلمي لدل كالبحث ابلتحليل كاستهدفتها اٟتالية الدراسة قصدهتا اليت اإللكًتكنية الكفاايت أما

 السنوم، التخطيط يف لكًتكنيةاإل الربامج استخدـ :مثل التعليمية للعملية ابلتخطيط ا١تتعلقة اإللكًتكنية ابلكفاايت
 إبداعية برامج كتقدًن الدركس، أبىداؼ الطبلب تعريف يف اٟتاسوبية التطبيقات كاستخداـ العربية، اللغة لدركس كاليومي
 ا١تنهج أىداؼ كٖتديد ٢تم، إلكًتكنية عبلجية خطط كإعداد التحصيل، لضعيفي مناسبة كأخرل ا١تتميزين، للطلبة إلكًتكنية
 كتصميم ا١تنهج، أىداؼ لتحقيق ا١تناسب؛ التعليمي اتول مفردات كاختيار العربية، ابللغة تتعلق اليت كنيةاإللكًت 

 معلم بقدرة فتتحدد كتطويرىا التعليمية العملية بتنفيذ تتعلق اليت اإللكًتكنية كالكفاايت. كنشرىا اإللكًتكنية الصفحات
 ا١تتعددة الوسائط برامج كاستخدامو التدريس، يف التكنولوجية الستخداـ الصفي التعلم بيئة هتيئة على العربية اللغة
 ك٣تالس الربيدية، اجملموعات كاستخداـ البياانت، معاٞتة يف( access) البياانت كقواعد الدركس، عرض يف( البوربوينت)

 عن البحث يف اإلنًتنت كشبكة ،(Data Show) اإللكًتكنية العرض أجهزة كاستخداـ اإللكًتكنية، كالندكات النقاش
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 الفيديو كاستخداـ العربية، اللغة ١توضوعات جاىزة بر٣تيات كاستخداـ العربية، اللغة بتدريس الصلة ذات ا١تعلومات
 كالدكرايت ،(Word) النصوص معاٞتة كبرامج كا١تتحركة، الثابتة العرض كشاشات اإللكًتكنية، التخزين ككسائط

 اتول تقدًن يف كالفيديو كالصورة ابلصوت ا١تتمثلة ا١تتعددة الوسائط يف كالتنويع إللكًتكنية،ا اادثة كبرامج اإللكًتكنية،
 اليت اإللكًتكنية الكفاايت كمن. العربية اللغة ٔتوضوعات ا١ترتبطة اإللكًتكين التعليم أنشطة كاستخداـ للمتعلم، اإللكًتكين
 التعليمي ا١تستول تقييم بكفاايت ٖتددت إذ التعليمية؛ العملية بتقوًن علقةا١تت الكفاايت – أيضان  – اٟتالية الدراسة تناكلتها

 ا٠تاصة ا١تبلحظات كتسجيل الطلبة، أداء ١تتابعة( Exel) اإلحصائية اٟتاسوب برامج كاستخداـ إلكًتكنينا، للمتعلمُت
 كاستخداـ كالتحصيلية، صيةالتشخي االختبارات يف اٟتاسوبية التطبيقات كاستخداـ إلكًتكنية، بطاقة يف طالب بكل

 ا١تكتبات ارتياد على الطلبة كتشجيع كالنهائية، كالشهرية اليومية االختبارات - كجداكؿ - مواعيد ٖتديد يف اإلنًتنت
 كإعداد التعليمية، كاجباهتم كمتابعة الطبلب مع التواصل يف اإللكًتكين الربيد كاستخداـ كالبحث، للتصفح اإللكًتكنية
.منهجينا نشاطنا العربية اللغة يف كنيةإلكًت  مسابقة

منهج الدراسة وإجراءاهتا: 
 منهج الدراسة

 كٖتليل الدراسة، الظاىرة موضوع كصف خبللو من ٭تاكؿ الذم التحليلي الوصفي الدراسة ا١تنهج ىذه يف الباحث اتبع 
. ٖتدثها اليت اليت تتضمنها، كاآلاثر اتكالعملي حو٢تا، تطرح اليت كاآلراء مكوانهتا، بُت العبلقة كبياف بياانهتا، 

 رلتمع الدراسة وعينتها 
يتكوف ٣تتمع الدراسػة مػن معلمػي اللغػة العربيػة ٚتػيعهم الػذين يدرسػوف ا١ترحلػة األساسػية كالثانويػة يف ا١تػدارس اٟتكوميػة     

ػػػا كمعلَّٓكا٠تاصػػة التابعػػة ١تديريػػػة تربيػػة كتعلػػػيم ٤تافظػػة عجلػػػوف كالبػػالغ عػػددىم ) مػػة، كنظػػػرنا  إُف ٤تدكديػػة ٣تتمػػػع( معلمن
الدراسة فقد مت أخذ أفراد اجملتمع األصلي ٚتيعنا عينة للدراسة، كاتبع الباحث أسلوب اٟتصر الشامل من خبلؿ تطبيق أداة 

( ُِْ( استبانة منهػا )َِٓالدراسة على ٚتيع ٣تتمع الدراسة، كبعد التطبيق ا١تيداين ألداة الدراسة حصل الباحث على )
( التوزيػػػع النسػػػيب ٠تصػػػائص عينػػػة الدراسػػػة ُ( خاصػػػة اب١تعلمػػػات. كيبػػػُت اٞتػػػدكؿ رقػػػم )ُِٔة خاصػػػة اب١تعلمػػػُت ك )اسػػػتبان

 حسب متغَتات الدراسة.
( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات الشخصية.1جدول )

النسبة ادلئويةالتكراراتالفئاتادلتغري

اجلنس
12449.6ذكر
12650.4أنثى

250100.0جملموعا

 ادلؤىل العلمي

19276.8بكالوريوس
3012.0بكالوريوس ودبلوم

2811.2دراسات عليا
250100.0اجملموع

 الدورات

Icdl11746.8
Intel156.0

Office + Word208.0
9839.2غري ذلك
250100.0اجملموع
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يلي: ( أعبله ماُيظهر من اٞتدكؿ )
%(، علػػى حػػُت ْ.َٓ( تكػػراران، كبنسػػبة مئويػػة مقػػدارىا )ُِٔأكثػػر التكػػرارات كانػػت  لػػئلانث؛ إذ بلغػػت )إف -

%(.ٔ.ْٗ( تكراران، كبنسبة مئوية )ُِْبلغت تكرارات الذكور )
( تكػػراران، كبنسػػبة ُِٗإف متغػػَت ا١تؤىػػل العلمػػي فئػػة " البكػػالوريوس " ىػػو أكثػػر التكػػرارات، إذ بلغػػت تكراراتػػو )-

%(، تليهػػػػػا يف ا١ترحلػػػػػة الثانيػػػػػة فئػػػػػة " البكػػػػػالوريوس كالػػػػػدبلـو " بنسػػػػػبة مئويػػػػػة مقػػػػػدارىا ٖ.ٕٔدارىا )مئويػػػػػة مقػػػػػ
%(.ِ.ُُ%(، على حُت كانت النسبة األقل لفئة " الدراسات العليا " إذ بلغت نسبتها ا١تئوية )َ.ُِ)

تكػػراران، كبنسػػبة مئويػػة ( ُُٕ" إذ بلػػغ عػػدد تكراراهتػػا ) ICDLإف أعلػػى تكػػرار ١تتغػػَت الػػدكرات كػػاف لػػدكرة " -
( تكػػػػراران، ُٓ" أبقػػػػل الفئػػػات تكػػػػراران، إذ بلغػػػػت تكرارهتػػػػا ) Intel%(، يف حػػػػُت جػػػػاءت دكرة " ٖ.ْٔبلغػػػت )

%( ِ.ّٗ%(. كبلغػػت نسػػبة الػػذين َف ٭تصػػلوا علػػى دكرات يف ٣تػػاؿ اٟتاسػػوب )َ.ٔكبنسػػبة مئويػػة مقػػدارىا )
( تكراران.ٖٗبتكرار مقداره )

  أداة الدراسة :
خدـ الباحث يف ىذه الدراسة استباننة خاصنة للتعػرؼ إُف مسػتول توظيػف معلمػي اللغػة العربيػة يف األردف كفػاايت است    

( ّّالتعلػػيم اإللكػػًتكين، مت تصػػميم االسػػتبانة ابالسػػتعانة ابألدب النظػػرم ا١تتعلػػق اب١توضػػوع، كبلػػغ عػػدد فقػػرات االسػػتبانة )
 فقرة موزعة على ثبلثة ٣تاالت:

 ( فقرات. ٕ: كفاايت التعليم اإللكًتكين ا٠تاصة ابلتخطيط للعملية التعليمية، كعدد فقراتو )اجملاؿ األكؿ -
( فقرة. ُٕاجملاؿ الثاين: كفاايت التعليم اإللكًتكين ا٠تاصة بتنفيذ العملية التعليمية كتطويرىا، كعدد فقراتو ) -
 ( فقرات.ٗملية التعليمية، كعدد فقراتو )اجملاؿ الثالث: كفاايت التعليم اإللكًتكين ا٠تاصة بتقوًن الع -
 : إجراءات معاجلة األداة 

أعطػػي لكػػل فقػػرة مػػن فقػػرات االسػػتبانة كزف متػػدرج كفػػق سػػلم ليكػػرت ا٠تماسػػي لتقػػدير درجػػة مسػػتول التوظيػػف     
اب( ، كمت حسُ،  ِ،  ّ،  ْ،  ٓ)عاؿو جدان ، عاؿ ، متوسط، متدف، متدف جدان( ، ك٘تثل رقمينا على الًتتيب )

 ا١تدل للمقياس ا٠تماسي كمايلي:
قيمة أقل بديل/ عدد البدائل(. –ا١تدل= ) قيمة أعلى بديل 

بعد ذلك مت إضافة ىذه القيمة إُف أقل قيمة يف ا١تقياس كىي الواحد الصحيح كمػا   َٖ,َ( = ٓ/ُ-ٓا١تدل = )
يف اٞتدكؿ اآليت:

مدى درجة تقدير االستجابة(: 2)جدول
ادلدىالفئة

( عايل جداً ) أي إن مستوى التوظيف عاٍل جدًا(.5 -4.2)داً عايل ج
( عاٍل ،) أي إن مستوى التوظيف عاٍل(.4.1أقل من -3.4)عايل

( متوسط) أي مستوى التوظيف متوسط(.3.3أقل من  -2.6)متوسط
( متدٍن ) أي أن مستوى التوظيف متدين(.2.5أقل من  -1.80)متدين

( متدين جداً ) أي مستوى التوظيف متدٍن جدًا(.1.79 أقل من -1)متدين جداً 
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  : صدق األداة 
( ٤تكمػُت مػن ذكم ٖللتأكد مػن صػدؽ األداة كقػدرهتا علػى القيػاس، مت عرضػها علػى عػدد مػن اكمػُت بلػغ عػددىم )   

تزكيػػد الباحػػث ةرائهػػم  االختصػػاص يف جامعػػة البلقػػاء التطبيقيػػة، كاٞتامعػػة األردنيػػة كجامعػػة الَتمػػوؾ، كطيلػػب مػػن اكمػػُت
حوؿ األداة من حيث مبلءمة الفقرات للمجاؿ الذم اندرجت ٖتتو، كمناسبتو ككضوح الصياغة اللغوية للفقرات. كيف ضوء 
مبلحظػػات اكمػػُت مت حػػذؼ بعػػض الفقػػرات كتعػػديل بعػػض، كعػػدلت االسػػتبانة بنػػاءن علػػى ذلػػك، كأصػػبح عػػدد فقراهتػػا

( فقرة.ّّ)
 الدراسة أداة ثبات: 

( أدانه ّلتأكد من ثبات أداة الدراسة مت تطبيق معادلة )كركنباخ ألفا( على ٚتيع ٣تاالت الدراسة، كاٞتدكؿ )ل
يوضح ذلك. 

الدراسة دبجاالت اخلاصة ألفا كرونباخ معامالت :(3) جدول
ألفا كرونباخ معاملاجملال

0.79التعليمية للعملية التخطيط كفاايت
0.90وتطويرىا عليميةالت العملية تنفيذ كفاايت

0.80التعليمية العملية تقومي كفاايت

0.93ككل األداة

 يف حػل إذ ،(َٗ.َ-ٕٗ.َ) بػُت تراكحػت الدراسػة، جملػاالت ألفا كركنباخ معامبلت أف أعبله( ّ) رقم جدكؿ من يظهر
" ،  التعليمية العملية تقوًن كفاايت" ٣تاؿ ثانيةال اب١ترتبة يليو ،"كتطويرىا التعليمية العملية تنفيذ كفاايت" ٣تاؿ األكُف ا١ترتبة
قػيم كىػي ،(ّٗ.َ) ككػل الدراسػة ألداة ألفػا كركنبػاخ معامػل كبلػغ ،" التعليمية للعملية التخطيط كفاايت " ٣تاؿ كأخَتنا
.الدراسة تطبيق ألغراض كمقبولة مرتفعة
 : إجراءات الدراسة 

ا، ٘تػػت ٥تاطبػػة اٞتهػػات الرٝتيػػة يف مديريػػة الًتبيػػة كالتعلػػيم يف ٤تافظػػة بعػػد أف أتكػػد الباحػػث مػػن صػػدؽ األداة كثباهتػػ      
/  َُِّعجلوف لتسهيل مهمة الباحث، ككزعت األداة على عينة الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ اٞتامعي ) 

اهتم ٚتيعهػا الشػفوية ـ(،  ككضعت تعليمات كاضحة للمستجيبُت يف بداية االسػتبانة، ك٘تػت اإلجابػة عػن استفسػار  َُِْ
من قبل الباحث، كمت أتكيد أٌف ا١تعلومات ا١تعطاة ستعامل بسريٌة، كأهنا ألغراض البحث العلمي، كأعطي أفراد العينة الوقت 

 الكايف لتعبئة االستبانة.
  متغريات الدراسة 

اشتملت الدراسة على ا١تتغٌَتات اآلتية :
 أكالن : ا١تتغَتات ا١تستقلة كىي:

 ، كلو فئتاف: )ذكر، كأنثى(.اٞتنس –ُ
 ، غَت ذلك(. Icdl ،Intel ،Office + Wordالدكرات التدريبية ك٢تا أربع فئات: ) –ِ
ا١تؤىل العلمي كلو ثبلث فئات: )بكالوريوس+ بكالوريوس كدبلـو عاِف ، دراسات عليا(. –ّ

يف األردف لكفاايت التعليم اإللكًتكين.اثنيان: ا١تتغَتات التابعة ا١تتمثلة ٔتستول توظيف معلمي اللغة العربية 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د . أحمذ دمحم ع لة الضبى                           ا ات الحعلي  إلالنترو   ف  ضىء الن ا ات إلالنترونية املنشىدا ملعل  املعح بل معحىي ثىظيف معلمي اللغة العشبية ف  ألاسد  ل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ادلعاجلة اإلحصائية: 
من خبلؿ: (SPSS)لئلجابة عن أسئلة الدراسة، مت استخداـ برانمج الرـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

 .التكرارات كالنسب ا١تئوية، لوصف خصائص عينة الدراسة الشخصية-
 ثبات أداة الدراسة. معامل االتساؽ الداخلي كركنباخ ألفا، للتحقق من-
  ا١تتوسطات اٟتسابية، كاال٨ترافات ا١تعيارية ألداة الدراسة.-
(، للكشف عػن الفػركؽ Three Way ANOVAكٖتليل التباين الثبلثي، ) (MANOVAٖتليل التباين ا١تتعدد )-

 بُت ا١تتغَتات الشخصية.
 عرض النتائج:  

إُف مستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف كفاايت يتضمن ىذا اٞتزء عرض نتائج الدراسة اليت ىدفت التعرؼ 
 التعليم اإللكًتكين، كسيتم عرض النتائج ابالعتماد على أسئلة الدراسة.

النتائج ادلتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول: ما مستوى توظيف معلمي اللغة العربية يف األردن كفاايت التعليم -
مت حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لكل ٣تاؿو من ٣تاالت  لئلجابة عن ىذا السؤاؿاإللكًتوين؟ 

 ( أدانه يوضح ذلك.ْالدراسة، كاألداة ككل، كاٞتدكؿ )
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية جملاالت الدراسة واألداة ككل دلعرفة مستوى توظيف معلمي  :(4جدول )

 األردن لكفاايت التعليم اإللكًتويناللغة العربية للمرحلة الثانوية يف
الرقم

اجملاؿ
ا١تتوسط 
اٟتساي

اال٨تراؼ 
الرتبة ا١تعيارم

مستول 
التوظيف

متوسطُٗٔ.َُُ.ّكفاايت التخطيط للعملية التعليميةُ
متوسطّٗٔ.َُٖ.ِكفاايت تنفيذ العملية التعليمية كتطويرىاِ
متوسطِّٕ.َّٗ.ِكفاايت تقوًن العملية التعليميةّ

متوسط - ّٔ.َُٗ.ِاألداة ككل
أعبله أف مستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف لكفاايت التعليم اإللكًتكين كاف متوسطنا،  (ْيتضح من اٞتدكؿ )

ة مسػػتول توظيػػف معلمػػي اللغػػ كيشػػَت اٞتػػدكؿ أيضػػان إُف أف(، ُٗ.ِ)إذ بلػػغ ا١تتوسػػط اٟتسػػاي ١تسػػتول التوظيػػف الكلػػي 
أبعلػى متوسػط العربية كفاايت التعليم اإللكًتكين ا١تتعلقة ٔتجاؿ كفاايت التخطػيط للعمليػة التعليميػة جػاء يف ا١ترتبػة األكُف، 

كٔتستول توظيف متوسط، تبله يف ا١ترتبة الثانية مستول توظيف معلمػي اللغػة العربيػة كفػاايت التعلػيم ( 3.11)حساي بلغ 
، كيف كٔتسػػتول توظيػػف متوسػػط(، 2.93ايت تقػػوًن العمليػػة التعليميػػة ٔتتوسػػط حسػػاي بلػػغ )اإللكػػًتكين ا١تتعلػػق ٔتجػػاؿ كفػػا

ا١ترتبػة األخػَتة جػاء مسػتول توظيػف معلمػػي اللغػة العربيػة كفػاايت التعلػيم اإللكػػًتكين ا١تتعلقػة ٔتجػاؿ كفػاايت تنفيػذ العمليػػة 
كفيمػا يتعلػق ٔتجػاالت الدراسػة فقػد أشػارت  ،كٔتسػتول توظيػف متوسػط ،(2.81)التعليمية كتطويرىا ٔتتوسػط حسػاي بلػغ 

 النتائج إُف ما يلي:

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اجملال األول: كفاايت التخطيط للعملية التعليمية
كفاايت التخطيط للعملية التعليميةادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية لفقرات رلال   :(5جدول )

االضلراف ادلتوسط احلسايبالفقراتالرقم
ادلعياري

وى مستالرتبة
التوظيف

متوسط3.381.042 أستخدم الربامج اإللكًتونية يف التخطيط السنوي واليومي لدروس اللغة العربية..1
متوسط2.880.956 أستخدم التطبيقات احلاسوبية يف تعريف طلبيت أبىداف دروس اللغة العربية.2
ة لضعيفي التحصيل أعد برامج إبداعية إلكًتونية للطلبة ادلتميزين وأخرى مناسب 3

يف اللغة العربية.
متوسط2.921.035

متوسط3.111.064أعد خطط عالجية إلكًتونية للطلبة ضعيفي التحصيل يف اللغة العربية.4
متوسط3.190.963أحدد أىداف ادلنهج اإللكًتونية اليت تتعلق ابللغة العربية 5
متوسط2.701.027ة العربية.أصمم وأنشر صفحات إلكًتونية تتعلق ابللغ 6
عالٍ 3.611.111أختار احملتوى التعليمي ادلناسب لتحقيق أىداف منهج اللغة العربية7

متوسط -3.110.69اجملال ككل

( أعػػػبله أف ا١تتوسػػػط اٟتسػػػاي الكلػػػي ١تسػػػتول توظيػػػف معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة كفػػػاايت التعلػػػيم ٓيتضػػػح مػػػن اٞتػػػدكؿ )    
(، ٦تػػا يشػػَت إُف أف ا١تسػػتول الكلػػي لتوظيػػف معلمػػي اللغػػة 3.61ا١تتعلقػػة بكفػػاايت التخطػػيط العمليػػة التعليميػػة )اإللكػػًتكين 

العربية كفاايت التعليم اإللكًتكين ا١تتعلقة بكفاايت التخطيط العملية التعليمية كاف متوسطنا، كفقنا للمعيار الذم اسػتخدمو 
( كنصػها ٕ(؛ إذ جاءت الفقرة رقم )ُٔ.ّ – َٕ.ِات ىذا اجملاؿ ما بُت )الباحث. كتراكحت ا١تتوسطات اٟتسابية لفقر 

(، كٔتسػتول 3.61" اب١ترتبػة األكُف ٔتتوسػط حسػاي )أختار اتول التعليمي ا١تناسب لتحقيق أىداؼ مػنهج اللغػة العربيػة " 
لكًتكنيػة يف التخطػيط السػنوم كاليػػومي اسػتخداـ الػربامج اإل( كنٌصػها " ُتوظيػف متوسػط، كتلتهػا يف ا١ترتبػة الثانيػة الفقػرة )

( ٔ(، كٔتستول توظيف متوسط، على حُت جاءت الفقرة )ّٖ.ّ" يف ا١ترتبة الثانية ٔتتوسط حساي ) لدركس اللغة العربية
(، 2.70" يف ا١ترتبػػػة األخػػػَتة ٔتتوسػػػط حسػػػاي مقػػػداره )أصػػػمم كأنشػػػر صػػػفحات إلكًتكنيػػػة تتعلػػػق ابللغػػػة العربيػػػة كنصػػػها " 
وظيف متوسط.كٔتستول ت

 .اجملال الثاين: رلال كفاايت تنفيذ العملية التعليمية وتطويرىا 
العملية التعليمية وتطويرىا ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية لفقرات رلال كفاايت تنفيذ:( 6جدول )

ادلتوسط احلسايبالفقراتالرقم
االضلراف 
ادلعياري

الرتبة
مستوى 
التوظيف

الصفي الستخدام ادلستحداثت التكنولوجية يف تدريس اللغة  أىيئ بيئة التعلم 1
العربية.

متوسط3.271.092

متوسط2.811.126 أستخدم برامج الوسائط ادلتعددة ) البوربوينت( يف عرض دروس اللغة العربية.2
( يف معاجلة البياانت ادلتعلقة ابللغة accessأستخدم قواعد البياانت أكسس) 3

 العربية.
متوسط2.381.0916

أستخدم اجملموعات الربيدية ورلالس النقاش والندوات اإللكًتونية يف تدريس  4
اللغة العربية.

متوسط2.581.1013

متوسط2.641.1612يف تدريس اللغة العربية. Data Showأستخدم أجهزة العرض اإللكًتونية 5
ات ذات الصلة يف تدريس اللغة أستخدم شبكة اإلنًتنت يف البحث عن ادلعلوم 6

العربية.
عالٍ 3.701.081

متوسط2.981.045أستخدم بررليات جاىزة دلوضوعات اللغة العربية على أقراص مدرلة.7
متدن ٍ 2.341.0017أستخدم الفيديو يف تدريس اللغة العربية. 8
متوسط2.771.059للغة العربية.أستخدم الربامج التعليمية اإللكًتونية اجلاىزة يف تدريس ا9

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د . أحمذ دمحم ع لة الضبى    ا ات الحعلي  إلالنترو   ف  ضىء الن ا ات إلالنترونية املنشىدا ملعل  املعح بل معحىي ثىظيف معلمي اللغة العشبية ف  ألاسد  ل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أستخدم وسائط التخزين اإللكًتونية ادلتعلقة يف تدريس اللغة العربية يف حفظ  10
البياانت واسًتجاعها.

متوسط3.091.194

متدن ٍ 2.581.1513أستخدم شاشات العرض الثابتة وادلتحركة يف تدريس اللغة العربية.11
متوسط2.801.147( يف تدريس اللغة العربية.Wordلنصوص ) أستخدم برامج معاًف ا12
متوسط2.741.0711أستخدم الدورايت اإللكًتونية يف تدريس اللغة العربية. 13
متدن ٍ 2.381.0215أستخدم برامج احملادثة اإللكًتونية يف تدريس اللغة العربية.14
وح التعاون بني الطلبة من خالل أستخدم متطلبات التعليم اإللكًتوين لبث ر  15

العمل اجلماعي.
متوسط3.181.083

أُنوع يف الوسائط ادلتعددة) الصوت، الصورة، الفيديو( ادلستخدمة يف تقدمي  16
احملتوى اإللكًتوين للمتعلم.

متوسط2.801.137

متوسط2.770.979 أستخدم أنشطة التعليم اإللكًتوين ادلرتبطة بطبيعة اللغة العربية.17
متوسط2.810.69اجملال ككل

( أعبله أف ا١تتوسط اٟتساي الكلي ١تستول توظيف معلمي اللغة العربية كفاايت التعليم اإللكًتكين ٔيتضح من اٞتدكؿ )  
للغػة العربيػة (، ٦تا يشَت إُف أف ا١تستول الكلي لتوظيػف معلمػي ا2.81ا١تتعلقة بكفاايت تنفيذ العملية التعليمية كتطويرىا  )

كفاايت التعليم اإللكًتكين ا١تتعلقة بكفاايت تنفيذ العملية التعليمية كتطويرىا كاف متوسػطنا، كفقنػا للمعيػار الػذم اسػتخدمو 
( كنصػها " ٔ(، إذ جػاءت الفقػرة )َٕ.ّ – ّْ.ِالباحث. كتراكحت ا١تتوسػطات اٟتسػابية لفقػرات ىػذا اجملػاؿ مػا بػُت )

" اب١ترتبػػة األكُف ٔتتوسػػط حسػػاي  لبحػػث عػػن ا١تعلومػػات ذات الصػػلة يف تػػدريس اللغػػة العربيػػةأسػػتخدـ شػػبكة اإلنًتنػػت يف ا
أىيػػػ  بيئػػػة الػػػتعلم الصػػػفي السػػػتخداـ ( كنٌصػػػها " ُ(، كٔتسػػػتول توظيػػػف متوسػػػط، كتلتهػػػا يف ا١ترتبػػػة الثانيػػػة الفقػػػرة )3.70)

(، كٔتسػتول توظيػف متوسػط، ِٕ.ّٔتتوسط حسػاي )" يف ا١ترتبة الثانية  ا١تستحداثت التكنولوجية يف تدريس اللغة العربية
" يف ا١ترتبة األخَتة ٔتتوسط حساي مقداره أستخدـ الفيديو يف تدريس اللغة العربية ( كنصها " ٖعلى حُت جاءت الفقرة )

(، كٔتستول توظيف متوسط.2.34)
 اجملال الثالث: كفاايت رلال تقومي العملية التعليمية

 سابية واالضلرافات ادلعيارية لفقرات رلال كفاايت تقومي العملية التعليميةادلتوسطات احل :(7جدول )
االضلراف ادلتوسط احلسايبالفقراتالرقم

ادلعياري
مستوى الرتبة

التوظيف
متوسط2.781.075أقوم بتقييم ادلستوى التعليمي للمتعلمني إلكًتونيا. 1
متدن ٍ 2.581.146ابعة أداء الطلبة.( دلتExcelأستخدم برامج احلاسوب اإلحصائية) 2
متدن ٍ 2.511.177أسجل مالحظايت يف بطاقة إلكًتونية لكل طالب. 3
عايل3.861.281أرصد عالمات طلبيت إلكًتونيا بعد كل امتحان. 4
متوسط3.091.213أستخدم التطبيقات احلاسوبية يف االختبارات )التشخيصية والتحصيلية(.5
االختبارات اليومية والشهرية -وجداول  -تخدم اإلنًتنت يف ربديد مواعيد أس 6

متوسط2.831.204والنهائية.

عالٍ 3.781.122أشجع طلبيت على ارتياد ادلكتبات اإللكًتونية للتصفح والبحث.7
متدن ٍ 2.441.169أستخدم الربيد اإللكًتوين يف التواصل مع الطالب ومتابعة واجباهتم التعليمية.8
متدن ٍ 2.491.068أعد مسابقة إلكًتونية يف اللغة العربية نشاطاً منهجيًا. 9

متوسط -2.930.73اجملال ككل

( أعبله أف ا١تتوسط اٟتساي الكلي ١تستول توظيف معلمي اللغة العربية كفاايت التعليم اإللكًتكين ٕيتضح من اٞتدكؿ )  
(، ٦تػػا يشػػَت إُف أف ا١تسػػتول الكلػػي لتوظيػػف معلمػػي اللغػػة العربيػػة ىػػذه 2.93العمليػػة التعليميػػة  )ا١تتعلقػػة بكفػػاايت تقػػوًن 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د . أحمذ دمحم ع لة الضبى                           ا ات الحعلي  إلالنترو   ف  ضىء الن ا ات إلالنترونية املنشىدا ملعل  املعح بل معحىي ثىظيف معلمي اللغة العشبية ف  ألاسد  ل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكفاايت كاف متوسطان، كفقان للمعيار الذم استخدمو الباحث. كتراكحت ا١تتوسطات اٟتسابية لفقػرات ىػذا اجملػاؿ مػا بػُت 
" اب١ترتبػػػة األكُف  إلكًتكنيػػا بعػػد كػػل امتحػػافأرصػػد عبلمػػات طلبػػػيت( كنصػػها: " ْ(، إذ جػػاءت الفقػػرة )ٖٔ.ّ – ْْ.ِ)

، كتلتهػػا يف ا١ترتبػػة الثانيػػة الفقػػرة )3.86ٔتتوسػػط حسػػاي ) أشػػجع طلبػػيت علػػى ارتيػػاد ( كنٌصػػها " ٕ(، كٔتسػػتول توظيػػف عػػاؿو
، بينمػا جػ3.78" يف ا١ترتبػة الثانيػة ٔتتوسػط حسػاي )ا١تكتبات اإللكًتكنيػة للتصػفح كالبحػث  اءت (، كٔتسػتول توظيػف عػاؿو

" يف ا١ترتبػػة األخػػَتة أسػػتخدـ الربيػػد اإللكػػًتكين يف التواصػػل مػػع الطػػبلب كمتابعػػة كاجبػػاهتم التعليميػػة.( كنصػػها: " ٖالفقػػرة )
.2.44ٔتتوسط حساي مقداره) (، كٔتستول توظيف متدفٌو

ألردن كفاايت النتائج ادلتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين: ىل خيتلف مستوى توظيف معلمي اللغة العربية يف ا
 التعليم اإللكًتوين ابختالف ادلتغريات )اجلنس، ادلؤىل العلمي، الدورات التدريبية(؟.

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ١تعرفة مستول توظيف معلمي اللغة العربية    
َتات )اٞتنس، ا١تؤىل العلمي، الدكرات التدريبية(، كمت تطبيق ٖتليل يف األردف كفاايت التعليم اإللكًتكين ابختبلؼ ا١تتغ

( لؤلداة ككل للكشف عن ANOVA( للمجاالت، كٖتليل التباين األحادم )MANOVAالتباين ا١تتعدد )
يلي  الفركؽ ١تستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف كفاايت التعليم اإللكًتكين تبعان للمتغَتات الشخصية، كفيما

 عرض النتائج:
( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ألفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات )اجلنس، ادلؤىل العلمي، الدورات التدريبية(.8جدول )

االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العددالفئةادلتغريرلاالت الدراسة

كفاايت التخطيط 
للعملية التعليمية 

اجلنس
1243.020.76ذكر
1263.210.60أنثى

ادلؤىل العلمي 
1923.100.68بكالوريوس

303.010.80بكالوريوس ودبلوم
283.310.62دراسات عليا

الدورات التدريبية

ICDL1173.180.65
Intel153.110.60

Office + word203.230.51
983.010.78غري ذلك

كفاايت تنفيذ 
العملية التعليمية 

وتطويرىا

اجلنس
1242.740.74ذكر
1262.890.63أنثى

ادلؤىل العلمي 
1922.790.67بكالوريوس

302.830.84بكالوريوس ودبلوم
282.960.62دراسات عليا

الدورات التدريبية

ICDL1172.890.67
Intel152.780.67

Office + word202.870.56
982.710.72غري ذلك

كفاايت تقومي 
العملية التعليمية

اجلنس
1242.900.76ذكر
1262.960.69أنثى

ادلؤىل العلمي 
1922.900.70بكالوريوس

303.030.88بكالوريوس ودبلوم
283.040.70دراسات عليا

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د . أحمذ دمحم ع لة الضبى    ا ات الحعلي  إلالنترو   ف  ضىء الن ا ات إلالنترونية املنشىدا ملعل  املعح بل معحىي ثىظيف معلمي اللغة العشبية ف  ألاسد  ل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العددالفئةادلتغريرلاالت الدراسة

الدورات التدريبية

ICDL1173.050.71
Intel153.120.71

Office + word203.070.70
982.930.73غري ذلك

األداة ككل

اجلنس
1242.840.69ذكر
1262.970.57أنثى

ادلؤىل العلمي 
1922.890.61بكالوريوس

302.920.81بكالوريوس ودبلوم
283.050.55دراسات عليا

ات التدريبيةالدور 

ICDL1173.000.61
Intel152.950.58

Office + word203.000.52
982.780.67غري ذلك

( أعبله كجود فركؽ ظاىرية يف متوسطات إجاابت أفراد عينة الدراسة يف ٣تاالت الدراسة ٚتيعها ٖيظهر من اٞتدكؿ ) 
، كالدكرات التدريبية(، ك١تعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفركؽ مت تطبيق ٖتليل تبعنا للمتغَتات: )اٞتنس، كا١تؤىل العلمي

( أدانه يوضح ذلك:ٗيف ٣تاالت الدراسة ٚتيعها كاٞتدكؿ ) (MANOVA)التباين الثبلثي ا١تتعدد 
 (9جدول )

ادلؤىل العلمي، الدورات التدريبية( ( يف رلاالت الدراسة مجيعها تبعاً للمتغريات )اجلنس،MANOVAنتائج ربليل التباين الثالثي )

رلموع ادلربعاتاجملالادلتغري
درجات 

احلرية
متوسط 
ادلربعات

F
الداللة 

اإلحصائية

 اجلنس
Hotellings(0.29)

1.98411.9844.2360.04كفاايت التخطيط للعملية التعليمية 
1.15111.1512.4600.11كفاايت تنفيذ العملية التعليمية وتطويرىا

0.05010.0500.0970.75كفاايت تقومي العملية التعليمية
 ادلؤىل العلمي

Wilks 
Lambda(0.970)

1.44020.7201.5380.21كفاايت التخطيط للعملية التعليمية 
0.81220.4060.8680.42كفاايت تنفيذ العملية التعليمية وتطويرىا

0.33620.1680.3280.72يةكفاايت تقومي العملية التعليم
الدورات التدريبية

 Wilks 
Lambda(0.938)

1.00630.3350.7160.54كفاايت التخطيط للعملية التعليمية 
0.96730.3220.6890.56كفاايت تنفيذ العملية التعليمية وتطويرىا

5.78531.9283.7670.01كفاايت تقومي العملية التعليمية

طأاخل
113.7912430.468كفاايت التخطيط للعملية التعليمية 

113.7002430.468كفاايت تنفيذ العملية التعليمية وتطويرىا
124.3732430.512كفاايت تقومي العملية التعليمية

اجملموع ادلصحح
118.665249كفاايت التخطيط للعملية التعليمية 

117.166249لية التعليمية وتطويرىاكفاايت تنفيذ العم
131.286249كفاايت تقومي العملية التعليمية

الكلي
2542.469250كفاايت التخطيط للعملية التعليمية 

2095.325250كفاايت تنفيذ العملية التعليمية وتطويرىا
2277.185250كفاايت تقومي العملية التعليمية

(. α⁼ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) * ذات
( أعبله ما يلي:ٗيظهر من جدكؿ )

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( يف ٣تاؿ كفاايت التخطيط للعملية التعليمية تبعنا َْ.َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )-
(.ُِ.١ّتتغَت اٞتنس لصاٌف " اإلانث " ٔتتوسط حساي )

تنفيذ العملية التعليمية ( يف ٣تاِف ) كفاايت َٓ.َية عند مستول الداللة )عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائ-
( إُف مستول الداللة.f( تبعنا ١تتغَت اٞتنس، إذ َف تصل قيمة )كتطويرىا، ككفاايت تقوًن العملية التعليمية

غَتات )ا١تؤىل ( يف ٣تاالت الدراسة تبعنا للمتَٓ.َعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )-
 ( إُف مستول الداللة.fالعلمي(، إذ َف تصل قيمة )

١تتغَت  تبعناتقوًن العملية التعليمية ( يف ٣تاؿ كفاايت َُ.َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) -
(.ُِ.ّ" ٔتتوسط حساي ) Intelالدكرة " الدكرات التدريبية لصاٌف 

( على ٣تاِف )كفاايت التخطيط للعملية َٓ.َائية عند مستول الداللة )عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحص-
( إُف مستول الداللة. كللتعرؼ على مواقع f( إذ َف تصل قيمة )تنفيذ العملية التعليمية كتطويرىاالتعليمية، ككفاايت 

 ( أدانه يوضح ذلك:َُ( كجدكؿ )scheffeالفركؽ مت تطبيق اختبار شيفيو )
( على متغري الدورات التدريبية جملال كفاايت تقومي العملية التعليميةscheffeختبار شيفيو )( نتائج ا10جدول )

ICDL Intel ادلتوسط احلسايبالفئةاجملال ادلتغري
Office + 

word
غري ذلك

الدورات 
التدريبية

كفاايت تقومي 
العملية 
التعليمية

ICDL 3.05 - 0.07- 0.02-0.12
Intel 3.12  - 0.05 0.19*

Office + 

word
3.07-0.14

-2.93غري ذلك
( أعبله ما يلي:َُيظهر من اٞتدكؿ )

( Intel( كالفئة )ّٗ.ِكجود فركؽ يف ٣تاؿ كفاايت تقوًن العملية التعليمية بُت الفئات )غَت ذلك( ٔتتوسط حساي بلغ )
 (. Intel)( كلصاٌف الفئة ُِ.ّٔتتوسط حساي )

علػى األداة ككػل، كاٞتػػدكؿ  (ANOVA)لفػركؽ كالداللػة اإلحصػائية لػػؤلداة كليػان مت تطبيػق ٖتليػل التبػػاين الثبلثػي ك١تعرفػة ا
 ( أدانه يبُت ذلك.ُُ)

ادلؤىل العلمي، الدورات )اجلنس،  ( على األداة كلياً تبعاً للمتغرياتANOVA( نتائج اختبار ربليل التباين األحادي )11جدول )
التدريبية(

الداللة اإلحصائيةFمتوسط ادلربعاتدرجات احلريةرلموع ادلربعاتلتباينمصدر ا
0.83210.8322.1080.148اجلنس

0.59320.2960.7510.473ادلؤىل العلمي
1.77630.5921.4990.215الدورات التدريبية

95.9432430.39 اخلطأ
99.825249 اجملموع ادلصحح

2214.823250الكلي
( على األداة كليان َٓ.َ ⁼ α( أعبله عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )ُُيظهر من جدكؿ )

(.َٓ.َ( إُف مستول الداللة اإلحصائية )fتبعان للمتغَتات )اٞتنس، ا١تؤىل العلمي، الدكرات التدريبية(، إذ َف تصل قيم )

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 مناقشة النتائج والتوصيات:
مستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف كفاايت التعليم اإللكًتكين؟ أشارت  : ماتائج ادلتعلقة ابلسؤال األولالن

النتائج الواردة يف اٞتداكؿ اإلحصائية السابقة، إُف أف مستول توظيف معلمي اللغة العربية  كفاايت  التعليم اإللكًتكين  
الباحث يف دراستو، كتكشف ىذه النتيجة أيضان عن بعض جوانب القصور  كاف متوسطنا، حسب ا١تعيار الذم اعتمده

لدل فئة ليست ابلقليلة من معلمي اللغة العربية،  حالت دكف امتبلكهم ا١ترتفع لكفاايت التعليم اإللكًتكين كحصو٢تم على 
ة: مستول متوسط يف استخداـ تطبيقات التعليم اإللكًتكين يعزكىا الباحث إُف األسباب اآلتي

(  ُِكثرة األعماؿ اليت تقع على عاتق معلػم اللغػة العربيػة، إذ إف معظمهػم يقػـو بتػدريس نصػاب تدريسػي يتجػاكز ) -
حصة دراسية يف األسبوع الواحد، ابإلضافة إُف قيامهم اب١تناكبة ا١تدرسػية، كتربيػة الصػفوؼ، كاإلشػراؼ علػى األنشػطة 

العػػة، كتنظػػيم ا١تسػػابقات الثقافيػػة، كالتحضػػَت لػػربامج اإلذاعػػة الصػػباحية، ا١تتعلقػػة ابللغػػة العربيػػة كالقصػػة، كالشػػعر، كا١تط
كإدارة بعضػػهم للمقصػػف ا١تدرسػػي، كغػػَت ذلػػك مػػن ا١تهػػاـ الػػيت ٕتعػػل معلػػم اللغػػة العربيػػة مشػػغوالن بشػػكل دائػػم، يتعػػذر 

 أمامو استخداـ مهارات التعليم اإللكًتكين يف التدريس.
وؼ فئػة كبػَتة مػن معلمػي اللغػة العربيػة، األمػر الػذم ٬تعلهػم غػَت مهتمػػُت انتشػار ظػاىرة التػدريس ا٠تصوصػي بػُت صػف -

 بتطبيقات التعليم اإللكًتكين اليت ٖتتاج منهم إُف كقت كجهد مناسبُت.
عدـ اقتناع شر٭تة كبَتة من معلمي اللغة العربية ّتدكل التعليم اإللكًتكين كأ٫تيتو يف ٗتطيط العملية التعليمية كتنفيذىا -

معتقػػػدين أف االسػػػًتاتيجيات التعليميػػػة الػػيت يسػػػَت كفقهػػػا التعلػػػيم التقليػػدم، ذات جػػػدكل أكثػػػر مػػػن التعلػػػيم  كتقوٯتهػػا،
 اإللكًتكين.

عػدـ جديػػة بعػض معلمػػي اللغػة العربيػػة يف التحػاقهم ابلػػدكرات التدريبيػة الػػيت تنظمهػا كزارة الًتبيػػة كالتعلػيم يف مػػديرايهتا -
داـ اٟتاسػػػػػػػػوب مثػػػػػػػػل: دكرة اٟتصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػى الرخصػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة لقيػػػػػػػػادة الًتبويػػػػػػػػة كافػػػػػػػػة، كا١تتعلقػػػػػػػػة ٔتهػػػػػػػػارات اسػػػػػػػػتخ

 ( كغَتىا من الدكرات اٟتاسوبية.ENTEL(  كدكرة )ICDLاٟتاسوب)
عدـ توفر حوافز للمعلمُت بوجو عاـ، كمعلمي اللغة العربية بوجو خاص، تدفعهم ١تمارسة تطبيقات التعليم اإللكًتكين -

نفسها يف التقييم الذم ٮتضع لو ا١تعلموف عادة من قبل مػديريهم كمشػرفيهم؛ إذ يف التدريس، إذ يعامل اٞتميع ابآللية 
 توجد معايَت خاصة ابلتعليم اإللكًتكين يقيم على أساسها معلمو اللغة العربية. ال

يشػػكل ضػػعف معظػػم معلمػػي اللغػػة العربيػػة ابللغػػة اإل٧تليزيػػة، عقبػػة كػػأداء أمػػاـ امػػتبلكهم كفػػاايت التعلػػيم اإللكػػًتكين، -
ستخدامهم تطبيقاتو يف التدريس، سيما أف غالبية االسًتاتيجيات الًتبوية، كالطرائق التعليمية اليت يسَت كفقها التعليم كا

 اإللكًتكين، تعتمد على إجادة اللغة اإل٧تليزية.
كين يف التػدريس، تعد كثرة أعداد الطلبة يف فصوؿ اللغة العربية، عائقػان أمػاـ ا١تعلمػُت يف اتبػاع تطبيقػات التعلػيم اإللكػًت -

فيتعذر عليهم متابعة أداء الطلبة إلكًتكنيا، كتعريفهم ببعض أىداؼ اتول، كتسليم عبلماهتم، كبناء برامج للمتميزين 
منهم، كإعداد خطط عبلجية لذكم ا١تستول ا١تتدين، كمتابعة األنشطة التعليمية، كغَت ذلك من ا١تهاـ اليت تتعذر أماـ 

 الذم يزيد يف فرص اتباع معلمي اللغة العربية للنهج التقليدم يف التدريس.اكتظاظ الطلبة، األمر 
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ضعف التجهيزات الفنية ا١تتعلقة ابلتعليم اإللكًتكين؛ مثل: عدـ كجود ٥تتربات حاسوبية، كنقص يف اٟتواسيب، ككثرة -
إلكًتكنيػػان، كعػػدـ تػػوفر  أعطا٢تػػا يف ا١تختػػربات ا١تدرسػػية، كعػػدـ كجػػود فريػػق فػػٍت متخصػػص يف صػػيانة األجهػػزة، كربطهػػا

 اإلنًتنت كانقطاعو الدائم، كغَت ذلك من ا١تستلزمات اليت يعتمد عليها ٧تاح التطبيقات ا٠تاصة ابلتعليم اإللكًتكين. 
ـ( الػيت أثبتػت أف درجػة تػوفر كفػاايت التعلػيم اإللكػًتكين لػدل ََِٗكتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسػة العمػرم )

ـ( الػػيت أشػػارت إُف ََُِة ٔتحافظػػة ا١تخػػواة السػػعودية كانػػت متوسػػطة، كدراسػػة ا١تشػػاعلة كزمبلئػػو )معلمػػي ا١ترحلػػة الثانويػػ
% ( بتقػدير ّٓنسبة توظيف معلمي الًتبية اإلسبلمية للمرحلة األساسية العليا للتعليم اإللكًتكين يف التدريس، إذ بلغت )

يت أشػػارت إُف الدرجػػة ا١ترتفعػػػة يف تػػوافر كفػػػاايت ( الػػػَُُِقريػػب مػػن ا١تتوسػػػط،. كجػػاءت ٥تالفػػة نتيجػػػة دراسػػة كػػبلب )
( َُُِ) بريكيػت دراسػة نتيجػة ك٥تالفػةالتعلػيم اإللكػًتكين لػدل معلمػي التعلػيم التفػاعلي اوسػب ٔتػدارس ككالػة الغػوث، 

 العربيػػة، غػػةالل مػػنهج ٔتحتػػول كا١ترتبطػػة ٚتيعهػػا الدراسػػة ٔتحػػاكر العربيػػة اللغػػة تػػدريس يف اإللكػػًتكين التعلػػيم أف أظهػػرت الػػيت
. ك٥تالفة نتيجػة دراسػة امػادم كبَتة بدرجة كانت االستخداـ كمعوقات التعليمي، كا١توقف كا١تتعلم، العربية، اللغة كمعلم

( اليت أثبتت مستول ٘تكن ضعيف لدل معلمات اللغة العربية يف ا١تهارات ا١تتعلقة بكفاايت استخداـ الكمبيوتر.َُِّ)
" ىل ٮتتلف مستول توظيف معلمي اللغة العربية يف األردف كفاايت التعليم اإللكًتكين :ل الثاينالنتائج ادلتعلقة ابلسؤا

ابختبلؼ متغَتات: )اٞتنس، كا١تؤىل العلمي، كا١ترحلة التعليمية"؟. 
نس أثبتت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف ٣تاؿ كفاايت التخطيط للعملية التعليمية تبعنا ١تتغَت اٞت-

كلصاٌف " اإلانث، كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة أبف تطبيقات التعليم اإللكًتكين ا١تتعلقة ابلتخطيط للعملية التعليمية 
ٖتتاج إُف كقت كعمل متأفٌو كمنظم، كمهارة يف التصميم، كالتنسيق، كا١تتابعة، كغَتىا من ا١تهارات اليت تبدع فيها 

ماماهتم كأعما٢تم، خاصةن بعد دكامهم ا١تدرسي؛ إذ تتوزع أكقاهتم بُت أعما٢تم اإلانث أكثر من الذكور الذين تتعدد اىت
ا٠تاصة، كالتدريس اإلضايف أك مايسمى اب٠تصوصي كغَت ذلك من ا١تهاـ اليت ٖتوؿ دكف اىتمامهم ابلتخطيط للعملية 

( اليت َف تظهر فركقان دالة ََُِي)التعليمية اإللكًتكنية قياسان ابإلانث. كأتيت ىذه الدراسة ٥تالفة نتيجة دراسة الًتك
إحصائينا بُت متوسطات استجاابت أعضاء ىيئة التدريس حوؿ أ٫تية متطلبات التعلم اإللكًتكين كفقنا ١تتغَت اٞتنس: 

( اليت أثبتت الفركؽ يف كفاايت التعليم اإللكًتكين لصاٌف الذكور، كدراسة َُُِ)ذكر أك أنثى( كدراسة كبلب )
Vrazalic(ََِٗال ).يت أثبتت أف اإلانث أقل من الذكور يف تطبيق التعليم اإللكًتكين

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف ٣تاالت الدراسة تبعنا للمتغَتات )ا١تؤىل العلمي(، كٯتكن تفسَت ىذه -
العلمية، األمر النتيجة أبف الدكرات ا٠تاصة ابٟتاسوب يلتحق هبا معلمو اللغة العربية ٚتيعنا بغض النظر عن مؤىبلهتم 

الذم يًتتب عليو عدـ كجود فركؽ بينهم يف استخدامهم كفاايت التعليم اإللكًتكين. 
( يف ٣تاؿ كفاايت تقوًن العملية التعليمية تبعنا ١تتغَت َُ.َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )-

" هتدؼ إُف  Intelنتيجة أبف ٤تتوايت دكرة " " كٯتكن تفسَت ىذه ال Intelالدكرات التدريبية لصاٌف الدكرة " 
إكساب ا١تتدربُت  كفاايت استخداـ تكنولوجيا االتصاالت كا١تعلومات؛ مثل: ا١تشاريع كٗتطيط كحديت، كإنشاء 

كالدعم  كسائل للتواصل، كإنشاء ٪تاذج تعليمية، كتقييم مشركعات الطبلب، كالتخطيط من أجل ٧تاح الطالب،
حقائب أكراؽ الوحدة، كىذه اجملاالت ٚتيعها تسهم يف إجادة متعلميها تطبيقات التعليم كعرض  ابلتكنولوجيا،

 يف الفركؽ عن كشفت اليت( َُِّ)امادم دراسة نتيجة مع نتيجتها يف الدراسة ىذه كتتفق اإللكًتكين كافة.
 السفياين دراسة نتيجة نتيجتها يف ٥تالفة الدراسة ىذه كجاءت الدكرات، عدد ١تتغَتتبعنا  العينة أفراد ٘تكن مستوايت

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د . أحمذ دمحم ع لة الضبى                           ا ات الحعلي  إلالنترو   ف  ضىء الن ا ات إلالنترونية املنشىدا ملعل  املعح بل معحىي ثىظيف معلمي اللغة العشبية ف  ألاسد  ل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              317

 التعليم استخداـ يف فركؽ كجود عدـ أظهرت اليت الدراسات من كغَت٫تا( ـََِٗ) العمرم كدراسة ،(ََِٗ)
 يف ضوء نتائج الدراسة، فإف الباحث يوصي ٔتا يلي:ك . التدريبية الدكرات أثر إُف تعزل اإللكًتكين

يم اإللكًتكين ١تعلمي اللغة العربية، ٘تكنهم من امتبلكهم كفاايت تطبيق ضركرة عقد دكرات تدريبية متخصصة يف التعل-
 كقواعػػد ا١تتعػػددة، الوسػػائط كبػػرامج الدراسػػية، ا٠تطػػة إعػػداد يف اإللكًتكنيػػة الػػربامج اسػػتخداـالتعلػػيم اإللكػػًتكين؛ مثػػل: 

، اإللكًتكنيػػػة كالنػػػدكات اش،النقػػػ ك٣تػػػالس الربيديػػػة، كاجملموعػػػات، اإللكػػػًتكين كالربيػػػد، (access" )أكسػػػس" البيػػػاانت
 تصػػػػميم، ك اإللكًتكنيػػػة كالػػػػدكرايت ،(Excel) اإلحصػػػائية اٟتاسػػػوب كبػػػػرامجالتعليمػػػي،  الفيػػػػديو، ك اإلنًتنػػػت كشػػػبكة

 العلميػة، للمعػايَت كفقػان  اإللكػًتكين ا١تػنهج أىػداؼ كٖتديػد اإللكًتكنيػة، اادثة برامجكنشرىا، ك  اإللكًتكنية الصفحات
 .إلكًتكنيان  للمتعلمُت التعليمي ا١تستول كتقوًن اإللكًتكين، ليمالتع أنشطة كاستخداـ

ضركرة نشر ثقافة تطبيق التعليم اإللكػًتكين يف العمليػة التعليميػة بػُت صػفوؼ معلمػي اللغػة العربيػة، مػن خػبلؿ كسػائل -
 اإلعبلـ كالنشرات الًتبوية كالربامج التدريبية كالتقنية.

صميم مناىج اللغة العربية التعليمية كتطويرىا يف البلداف العربية كاإلسبلمية كافة، توصي الدراسة القائمُت على عملية ت-
 بضركرة تصميم ا١تناىج ٔتا يتفق كتطبيق التعليم اإللكًتكين.

ضػػركرة االىتمػػاـ ببيئػػة التعلػػيم اإللكػػًتكين، كالعمػػل علػػى تػػوفَت مقومػػات ٧تاحهػػا كافػػة يف تػػدريس اللغػػة العربيػػة، كتػػوفَت -
ٖتتوم على أجهزة حاسوبية، كشبكات اتصاؿ داخلية توفر اتصاالن سريعان ابلشبكة العا١تية " اإلنًتنت"،  قاعات دراسة

كبر٣تيات خدمية الزمة لعمل أجهزة اٟتاسوب، كتوفَت مكتبة إلكًتكنية تضم عددان من ا١تصادر كالبياانت اإللكًتكنية. 
ة، كربطهػػا إلكًتكنينػػا، كعمػػل كػػل مػػامن شػػأنو تسػػهيل ضػػركرة تػػوفَت فريػػق عمػػل فػػٍت متخصػػص يف ٣تػػاؿ صػػيانة األجهػػز -

 تطبيق التعليم اإللكًتكين يف تدريس اللغة العربية.
ضركرة ربط تقوًن األداء الوظيفي ١تعلمي اللغة العربية، ْتضور الدكرات ا١تتخصصة يف التعليم اإللكًتكين، كاستخدامهم -

 كتقوٯتها.لؤلجهزة ا١تتوفرة ٔتدارسهم يف ٗتطيط الدركس كتنفيذىا 
 ضركرة االٌطبلع على التجارب الية كالعربية كالعا١تية يف ٣تاؿ ٗتطيط التعليم اإللكًتكين كإدارتو كتطبيقو.-
 إجراء دراسة ٦تاثلة للدراسة اٟتالية، تشمل مديرايت الًتبية كالتعليم األخرل يف إقليمي الوسط كاٞتنوب األردين. -
 كفاايت التعليم اإللكًتكين.   العربيةستول توظيف معلمي اللغة إجراء دراسة حوؿ تصور مقًتح لتحسُت م-
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:ادلراجع
ادلراجع العربية:

. القاىرة: عاَف الكتب.التعليم اإللكًتكين من التطبيق إُف االحًتاؼ كاٞتودة(. ََِٗإٝتاعيل، الغريب. ) 
، جامعػػػة ٣تلػػػة كليػػػة الًتبيػػػةة العربيػػػة اب١ترحلػػػة الثانويػػػة كمعوقػػػات اسػػػتخدامو. (. كاقػػػع التعلػػػيم اإللكػػػًتكين يف تػػػدريس اللغػػػَُُِبريكيػػػت، أكػػػـر )

.ِْٓ – َّٖ(، ُٕالزقازيق، العدد )
. الرايض: مكتبة الراشد.ا١تدرسة اإللكًتكنية كأدكار حديثة للمعلم(. ََِْالتودرم، عوض )
. عماف: دار الفكر.مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف عصر ا١تعلوماتية(. ََِٔاٟتلفاكم، كليد )
. حلب: شعاع للنشر.اسًتاتيجيات التعلم اإللكًتكين(. ََِٓخاف، بدر الدين )
، مدارس ا١تلك فيصل، الرايض.التعليم اإللكًتكين كاقع كطموح، كرقة علمية مقدمة لندكة التعليم اإللكًتكين(. ََِّالراشد، فارس )
: دار أسامة.. عمافالتعليم اإللكًتكين(. ََُِالراضي، أٛتد )
، – اإللكًتكين التعلم - التعليم يف جديدة رؤية (.ََِٔزيتوف، حسن ) للًتبية.  الصولتية الدار. الرايض:  التقوًن ،القضااي، التطبيق ا١تفهـو

.لكتب. القاىرة: عاَف اتطوير كفاايت ا١تعلم للتعليم عرب الشبكات يف منظومة التعليم عرب الشبكات(. ََِٓزين الدين ٤تمود )
. كرقػػػة مقدمػػػة إُف ا١تػػػؤ٘تر العلمػػػي أدكار معلػػػم مدرسػػػة ا١تسػػػتقبل يف ضػػػوء مفهػػػـو التعلػػػيم اإللكػػػًتكين، مػػػارس(. ََِٗالسػػػعيد، إبػػػراىيم عصػػػاـ )

الواقع كا١تأموؿ(. القاىرة، مصر. –السنوم الثاين لكلية الًتبية ببور سعيد )مدرسة ا١تستقبل 
داـ التعلػيم اإللكػًتكين يف تػدريس الرايضػيات اب١ترحلػة الثانويػة مػن كجهػة نظػر ا١تعلمػات كا١تشػرفات أ٫تيػة كاسػتخ(. ََِٗالسفياين، مهػا عػامر )

. رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة أـ القرل: مكة ا١تكرمة.الًتبوايت
. القاىرة: دار العاَف العري. التعليم اإللكًتكين(. ََِٗشحاتة، حسن )

، كزارة الًتبية كالتعليم، السػعودية، عػدد ٣تلة ا١تعلوماتية. توظيف ا١تدخل البنائي يف بيئات التعليم اإللكًتكين. (َُُِطو، مصطفى عبدالرٛتن )
(ّٓ ،)ّْ-ٓٓ. 

كاقػػع اسػػتخداـ التعلػػيم اإللكػػًتكين يف مػػدارس ا١تملكػػة األىليػػة ٔتدينػػة الػػرايض. رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت (. ََِٗعبػػد الكػػرًن، مشػػاعل عبػػدالعزيز )
 امعة ا١تلك سعود: الرايض.، جمنشورة

٣تلػة (. مدل توافر كفاايت التعليم اإللكًتكين لدل معلم التكنولوجيا ٔتدارس ٤تافظات غزة يف ضوء بعػض ا١تتغػَتات. َُِِالعجرمي، سامح )
.َُٕٔ -ُِّٕ(، ٖ(، عدد)٣ِٔتلد) النجاح لؤلْتاث)العلـو اإلنسانية(،

 الػدكِف ا١تػؤ٘تر . كرقػة مقدمػة يف بعػد عػن اإللكػًتكين التعلػيم يف نظػاـ ا١تسػتقبلية ألدكاره كفقػان  ا١تعلػم كفػاايت، مارس(.ََِٔجاد ) نبيل عزمي،
 مسقط، سلطنة عماف. بعد، عن للتعليم

 رسػػالة ،التعليميػػة ا١تخػواة ٔتحافظػػة الثانويػػة ا١ترحلػة معلمػػي لػػدل توافرىػا كدرجػػة اإللكػػًتكين التعلػيم كفػػاايت(.ََِٗ) موسػػى، بػن علػػي العمػرم،
 .ا١تكرمة مكة القرل، أـ جامعة منشورة، غَت تَتماجس
، رسػالة ماجسػتَت غػَت صعوابت توظيف التعليم اإللكًتكين يف اٞتامعات الفلسطينية بغزة كما يراىا األساتذة كالطلبػة(. َُِِالعواكدة، طارؽ )

منشورة، جامعة األزىر: غزة.
 مة العربية للتنمية اإلدارية.. القاىرة: ا١تنظالتعلم اإللكًتكين(. ََِّالغراب، إٯتاف )
أثػر التػدريس ابسػتخداـ الفصػوؿ اإللكًتكنيػة ابلصػور الػثبلث )تفػاعلي، تعػاكين، تكػاملي( علػى ٖتصػيل تبلميػذ الصػػف (. ََِٗالغػرييب، ايسػر)

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة أـ القرل: مكة ا١تكرمة.ا٠تامس اإلبتدائي يف مادة الرايضيات
 كجهػة مػن ا١تفػرؽ ٤تافظػة يف الثانويػة ا١ترحلػة يف العربيػة اللغػة معلمي لدل اإللكًتكين التعليم كفاايت(. َُِِكٛتادنة، أديب )القضاة، خالد؛ 
.ِّٗ-َِّ(، ّ(، عدد )ُٖ، جامعة آؿ البيت، األردف، ٣تلد )٣تلة ا١تنارة للبحوث اإلسبلمية، ا١تتغَتات بعض ضوء يف نظرىم

 . دمشق: دار رسبلف.اإللكًتكين كاالقتصاد ا١تعريف التعليم(.ََِٗكايف، مصطفى )  
درجػػة تػػوافر كفػػاايت التعلػػيم اإللكػػًتكين لػػدل معلمػػي التعلػػيم التفػػاعلي اوسػػب يف مػػدارس ككالػػة الغػػوث بغػػزة، (. َُُِكػػبلب، رامػػي دمحم )

 . رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة األزىر: غزة.كعبلقاهتا ابٕتاىاهتم ٨توه
. بَتكت: مكتبة لبناف.التعليم اإللكًتكين عن بعد ا١تباشر كاالفًتاضي(. َََِْت )الكيبلين، تيس
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د . أحمذ دمحم ع لة الضبى    ا ات الحعلي  إلالنترو   ف  ضىء الن ا ات إلالنترونية املنشىدا ملعل  املعح بل معحىي ثىظيف معلمي اللغة العشبية ف  ألاسد  ل 
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مسػػتول ٘تكػػن معلمػػات اللغػػة العربيػػة مػػن كفػػاايت التعلػػيم اإللكػػًتكين البلزمػػة لتعليمهػػا يف ا١ترحلػػة الثانويػػة ابلعاصػػمة (. َُِّامػػادم، رانيػػة )
ل: مكة ا١تكرمة.، جامعة أـ القر ا١تقدسة، رسالة ماجستَت غَت منشورة

(. مػػػػدل توظيػػػػف معلمػػػػي الًتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية يف ا١ترحلػػػػة األساسػػػػية العليػػػػا للتعلػػػػيم ََُِا١تشػػػػاعلة، ٣تػػػػدم؛ كالطوالبػػػػة، دمحم؛ كا٠تزاعلػػػػة، تيسػػػػَت )
.  ّْٖ -َْٓ(، ّ(، عدد )ِٔ، ٣تلد )٣تلة جامعة دمشقاإللكًتكين. 

.ّْ-ّّ(، ْٕ، مصر، عدد )الًتبية كالتعليم ٣تلة(. مواصفات معلم مدرسة ا١تستقبل. ََِٕمصطفى، فهيم )
.  عماف: دار الثقافة.األسس الًتبوية لتقنيات التعليم اإللكًتكين(. ََُِا١تبلح، دمحم، )
. عماف: دار الثقافة.ا١تدرسة اإللكًتكنية كدكر اإلنًتنت يف التعليم(.  ََُِا١تبلح، دمحم، )

،  كرقة مقدمة يف مؤ٘تر التعليم اإللكًتكين، الكويت.تطلبات التعليم اإللكًتكينم، مارس(. ََِٕا١توسى، عبدهللا عبد العزيز )
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