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شكر و إهداء

إن الحمد و الشكر هللا، فنحمده و نستعین و نستغفره و نستهدیه الذي وفقني في 
.إتمام هذا البحث

الشكر الذي تستحقونه، إلى من بالحب تتسابق الكلمات و تتزاحم العبارات لتنظم عقد
غمروني و بجمیل السجایا أدبوني یا من حروف العشق عجزت عن نظم أجمل القصائد 
و األلحان فیكم إلى اإلنسانة التي ربتني في صغري و علمتني و أحاطتني بحنانها و التي 

ا أجدها بجانبي في أزماتي إلى أغلى من عرفها قلبي بكل الح ا و أبًد ب أهدیها كلمة دائًم
.شكر ألمي العزیزة

إلى صاحب التمیز و األفكار النیرة أزكى التحیات و أجملها و أندها و أطیبها أرسلها لك 
.بكل ود و حب و إخالص إلى أبي الغالي

كلمة حب و تقدیر و تحیة وفاء و إخالص تحیة ملؤها كل معاني الصداقة، تحیة من 
بيلمي و لم ینساهم قلمن نساهم قالقلب إلى القلب إلى كل



الهي ال یطیب اللیل إال بشكر وال یطلب النهار إال بطاعتك وال تطیب اللحظات إال بذكرك وال 
ة تطیب األخو 

.جاللهوال تطیب الجنة إال برؤیتك اهللا جل... إال بعفوك 

ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد ... إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 
سلم صلى اهللا علیه و 

، إلى إلى من جرع الكأس فارغا لیسقني قطرة حب إلى من كلت أنامله لیقدم لي لحظة سعادة 
من حصد األشواك 

عن دربي لیمهد لي طریق العلم ، إلى القلب الكبیر  

.والدي العزیز 

یا من أضعتني الحب والحنان ، إلى بئر أسراري وحبیبة قلبي، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء 
.إلى القلب الناصع بالبیاض

والدتي العزیزة 

.إخوتي إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس الراقیة ،والى ریاحین حیاتي 



تمیزوا بالوفاء والعطاء إلى إلى من تحلو باإلخاء و ..... إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي 
ینابیع الصدق الصافي 

إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة و الحزینة سرت ، إلى من كانوا معي 
.....على طریق النجاح والخیر إلى من عرفت كیف  أجدهم وعلموني أن ال أضیعهم 

صدیقاتي



مقدمة 

أ

:مقدمــــــــــــــــــــــة

بح االستغناء عنهاتلك الوسائل التي أص،اإلعالم واالتصالتكنولوجیا

خصوصا و نحن نعیش الیوم ثورة معلومات ال أحد یستطیع تخمین حدودها ، ، من المستحیالت

حور في اآلونة األخیرة ما  مما جعلههرم التربويفلقد أصبح موضوعها یحتل مكانا متقدما في ال

ث         وسائل التكنولوجیة الحدیو قد اهتمت النظم التربویة بال،اهتمام المعلمین و التربویین

مي الوسائل و لقد ثبت لمعظم مستخد،إلى استخدامها سواء في اإلدارة المدرسیة أو التدریس و

ن الدول المتقدمة أن التعلیم بهاملیة في كثیر مبالتجربة العالتكنولوجیة الحدیثة 

،في غرفة الصفیمكن أن تحقق نتائج ممتازة ،إذ ما استخدمت في المكان و الوقت المناسب 

ركب الحضارة فير تى یسیأن یلم بهذا العلم حمن الضروري على كل معلملذلك أصبح

إلى إتقان المهارات و الحقائق العلمیة و المفاهیم و الطالب على حد سواء و یوصل به 

.و جهد أقل المتضمنة بالمقررات الدراسیة في وقت سریع

التعلیم و التكنولوجیاعلینا األولتنقسم هذه الدراسة إلى فصلین ، حیث یعرض الفصل 

لمعلم حقوق ا_ المعلم و صفاته المهنیة _ تعریف التعلیم ( و الذي تم التطرق فیها إلى 

دور _ التطور التاریخي لتكنولوجیا التعلیم _ مفاهیم متداخلة في التكنولوجیا _ و واجباته 

الفصلو یتناول ،) دواعي االهتمام باستخدام تكنولوجیا التعلیم _ التكنولوجیا في المؤسسة 

اإلعالم وسائل(: ، فیتعلق وسائل التكنولوجیا و االستبیان:بـ الثاني الذي عنوناه



مقدمة 

ب

دور المعلم و المتعلم في عصر تكنولوجیا اإلعالم _ و االتصال المستخدمة في التعلیم

) االستبیان _ و االتصال

: و من هنا توصلنا لعدة تساؤالت نذكر منها 

ما هو واقع استخدام اآللیات الحدیثة في التدریس ؟ و هل توجد أسالیب حدیثة في مجال 

جیا التعلیم ینبغي استخدامها ؟ و هل هناك أثر الستخدام هذه األسالیب في مجال تكنولو 

تكنولوجیا التعلیم ؟ 

: من هذه التساؤالت توصلنا للعدید من الفرضیات و هي 

.توجد أسالیب حدیثة في مجال تكنولوجیا التعلیم ینبغي استخدامها -1

.لوجیا التعلیم على المتعلم هناك أثر الستخدام األسالیب الحدیثة في مجال تكنو -2

و تكمن أهمیة دراسة موضوع التكنولوجیا و األسالیب الحدیثة في التدریس             

على أن قیمة المعلم و دوره في عصر الحسابات و شبكة المعلومات ، إضافة إلعداده 

لكي یكون منتجا للمعرفة أكثر منه مستهلكا لها مما یؤهلها للحیاة في عصر یتسم

.بالتغییر السریع و التقدم التكنولوجي 

:و تهدف هذه الدراسة إلى 

.إبراز فعالیة طرق التدریس مع استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة  -

.معرفة أثر تكنولوجیا االتصال الحدیثة على طرق التدریس -



مقدمة 

ت

أما الدراسات السابقة لهذا الموضوع تبین لنا أن هناك مجموعة من الدراسات 

لتي وضعها الباحثون في فترات زمنیة مختلفة تناولت جزئیات مهمة ا

:من هذا الموضوع ، و من جملة هذه الدراسة ما یلي 

إن المعلمین أغلبهم یستخدمون االنترنیت في تحضیر الدروس لتوفیر الوقت       -

.قل مع مساعدة التالمیذ في مراجعة و فهم الدروس عبر االنترنیت بجهد أ

.استخدام تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في جانب التعلیم أي التعلیم عن بعد -

و بالتأكید لكل بحث علمي هناك منهج یناسبه و یساعده في جمع البیانات      

و المعلومات، و تندرج دراستنا هذه ضمن البحوث الوصفیة ـ و هذا المنهج الوصفي 

.سوف یساعدنا بدراسة موضوعنا 

ن أهم المصادر و المراجع التي ساعدتنا كثیرا في هذا البحث نذكر منها و م

: مایلي 

.تكنولوجیا التعلیم بین النظریة و التطبیق: محمد محمود الحیلة -

.الصیفي عاطف ، المعلم و استراتیجیات التعلیم الحدیث-

.التعلیم و تكنولوجیا التعلیم،جابر عبد الحمید جابر-

من الصعوبات التي تواجه الباحث عند قیامه بالبحث ،ال تخلوا أي دراسة

و قد یكون أحیانا عائقا في الوصول إلى الحقیقة ، و علیه من الصعوبات

: التي واجهتنا هي كالتالي 



مقدمة 

ث

.كثرة المصطلحات و تعددها مما صعب علینا التفریق فیما بینها و تحدیدها بدقة -

بسبب غلق المؤسسات التعلیمیة مع البحثصعوبة في توزیع االستمارات ،-

.على أساتذة في وقت ضیق 

و في األخیر ال ننسى أن نشكر األستاذة التي كان لها دور مهم في مساعدتنا 

.في هذه الدراسة التي قمنا بها 
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.لغة ، اصطالحا : تحدید المفاهیم 

:لغة : لتكنولوجیا ا)1

المقطع : و هي مشتقة من مقطعین كلمة تكنولوجیا یونانیة األصل: " یعرفها حسن شحاتة 
بمعنى " logosلوجوس "، و المقطع الثاني " أو صنعة حرفة"بمعنى " Technoتكنو "األول 

1.فن أو علم 

بمعنى " logicلوجك "المقطع الثاني من كلمة تكنولوجیا هو"و تشیر بعض الكتابات إلى أن 
"  علم الصنعة " فن الحرفة   أو " ، و سواء كان هذا أو ذاك فإن الكلمة كاملة تعني " منطق"

2".منطق الحرفة " أو 

: اصطالحا 

المعالجة النظامیة للفن أو جمیع الوسائل التي تستخدم " یعرفها محمد محمود الحیلة بأنها 
نسان و استمراریة وجوده و هي طریقة فنیة ألداء أو انجاز إلنتاج األشیاء الضروریة لراحة اإل

3".أغراض عملیة 

وسیلة تساعد على إنتاج و توزیع أو تخزین أو استقبال    : " كما عرفها جمال الدین مجاهد 
أو عرض البیانات ، أو هي اآلالت و األجهزة و الوسائل الخاصة التي تساعد على إنتاج 

4".استرجاعها و عرضها المعلومات و توزیعها و

عربي ،مراجعة حامد - انجلیزي ، انجلیزي–معجم المصطلحات التربویة و النفسیة عربي : حسن شحاتة ، زینب النجار - 1
.150، ص 2003، 1طعمار ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، 

.150ص : المرجع نفسه -2
.21، ص 2007، 5تكنولوجیا التعلیم بین النظریة و التطبیق ، دار المسیرة ، عمان ، ط: محمد محمود الحیلة - 3
، 2006، 2تكنولوجیا االتصال و المعلوماتیة ، أطلس للنشر و اإلنتاج اإلعالمي ، القاهرة ، ط: جمال الدین مجاهد - 4

.09ص 
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وضع جمیع التقنیات المتوافرة على صعید االتصاالت و المعلومات " و یرى عودة سلیمان أنها 
من الهاتف ، الكمبیوتر ، األقمار الصناعیة ، ووضعت هذه التكنولوجیا في تصرف أفراد 

1".المجتمع لإلفادة منها في حیاتهم العلمیة و االجتماعیة 

2".أنها علم الوسیلة الذي یستطیع اإلنسان أن یبلغ مراده" محمد تیمور فیعرفها أما بالنسبة ل

من هذه التعریفات نستنتج أن مصطلح التكنولوجیا وسیلة من الوسائل التي تساعد اإلنسان    
في حیاته الیومیة ،حیث أنها تحتوي على تقنیات و مهارات و خبرات تؤدي للوصول        

.قة سهلة و بسیطة  ، كما أنها تساعد في توفیر الوقت  و الجهد یقل إلى المعلومة بطری

: لغة : التدریس )2

عفا و ذهب أثره، أدرس الكتاب و نحوه، : درسا و دروسا : درس :  " جاء في معجم الوسیط 
دارس الكتاب و نحوه مدارسة و دارسا و درسه     .جعله یدرسه : درسه فالن الكتاب و نحوه 

3".قارنها : قرأه و ذاكره و الذنوب :و فالنا 

الدال و الراء    : درس :" على النحو اآلتي ) درس ( و لقد ورد في مقاییس اللغة تعریف مادة 
الطریق الخفي ، یقال درس : و السین أصل واحد یدل على خفاء و خفض وعفاء ،  فالّدرس

واقع استخدام التكنولوجیا المعلومات و االتصال و عوائق استخدامها في التدریس لدى معلمي و معلومات : عودة سلیمان - 1
.199، ص 2012مدارس التربیة ، لواء الشوبكة ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، األردن ، 

و تكنولوجیا االتصال ، دار العربي للنشر و التوزیع ، القاهرة ، الحسابات اإللكترونیة : محمد تیمور ، محمد علي الدین - 2
. 188، ص 1990، 1ط
279، ص 2004، 4معجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، ط:مجمع اللغة العربیة - 3
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ارس یتبع ما كان قرأ ، عفا ، و من الباب درست القرآن و غیره ، و بذلك أ: المنزل  ن الّد
1".كالسلك للطریق یتتّبعه 

.هي الطریق الخفي ) درس (هذا یعني أن لفظة  
: اصطالحا 

كل : " و عرّف التدریس في المعنى االصطالحي  عند صالح الدین عرفة محمود
الجهود المبذولة من المعلم من أجل مساعدة التالمیذ على النمو المتكامل  كل وفق 

2".ه و استعداداته و قدراته ظروف

نشاط متواصل یهدف إلى إثارة التعلم و تسهیل مهمة " بأّنه : و یعرفه یوسف قطامي
تحقیقه ، و یتضمن سلوك التدریس مجموعة من األفعال التواصلیة و القرارات التي یتم 
استغاللها و توظیفها بكیفیة مقصودة من المدرس الذي یعمل كوسیط في إطار موقف 

3".بوي تعلمي تر 

الجانب التطبیقي التكنولوجي للتربیة و یتطلب إضافة " أما عبد الحافظ سالمة فیقول أّنه 
شروط التعلیم و التعلم و وجود مرشد لعملیة التعلم و التعلیم و قد یكون هذا المرشد 

4".معلما أو آلة تدریب مثل الحاسب 

، مادة 2و التوزیع ، ج، مقاییس اللغة ، دار الفكر للطباعة و النشر) أبي الحسن أحمد بن زكریا الرازي ( ابن فارس - 1
.268-267، ص ) درس (

تعلیم و تعلم مهارات التدریس في عصر المعلومات ، رؤیة تربویة معاصرة ، عالم الكتب : صالح الدین عرفة محمود - 2
.6، 2005، 1للنشر و التوزیع و الطباعة ، القاهرة ، ط

.81، ص 2005، 2یقاتها التربویة ، دار الفكر ، عمان ، ططرق التدریس العامة تخطیطها و تطب: ولید أحمد جابر - 3
تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة للمكتبات و تكنولوجیا التعلیم ، دار الیازوري العلمیة ، عمان ، : عبد الحافظ سالمة - 4
. 14، ص 2007، 1ط
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بارة عن سلسلة منظمة من الفعالیات ع:" و یعرفه أیضا علم الدین عبد الرحمن الخطیب 
1".یدیرها المعلم و یسهم فیها المتعلم عملیا و نظریا ، بقصد تحقیق أهداف معینة 

إجماال لما سبق نستنتج أنّ التدریس له مكانة في كل المجتمعات ، ألّنه یعتبر
من أصعب المهن و هو عبارة عن عملیة تفاعلیة بین عناصر العملیة التعلیمیة  

:لغة : التعلم )3

علم  من صفات اهللا عز و جّل : " أّنه ) ع ل م (جاء في لسان العرب في مادة :لغة : التعّلم 
عالم الغیب     (( ،و قال 2))هو الخّالق العلیم: (( العلیم و العالم و العّالم ، قال عز و جل 

4)).عّالم الغیوب: (( ، و قال تعالى 3)) و الشهادة 

و إّنه : (( األزهري عن سعد بن زید عن أبي عبد الرحمن المقري في قوله تعالى روى : عّلم 
5)).لذو علم لما عّلمناه 

عرفته ، و عّلمه العلم و ألعمه إیاه فتعّلمه ،یقال تعّلم في موضع = علمت الشيء أعلمه علمه 
.أي اعلموا : تعّلموا أن ربكم لیس بأعور =أعلم ، و في الحدیث الّدجال 

6".أتقنه = علم األمر، و تعّلمه : تعّلمت أنّ فالنا خارج بمنزلة : ابن اّلسكیت قال

.17،ص2،1997لمفتوحة ،طأساسیات طرق التدریس ، الجامعة ا: علم الدین عبد الرحمن الخطیب - 1
.86سورة الحجر ، اآلیة - 2
.06سورة السجدة ، اآلیة - 3
.109سورة المائدة ، اآلیة - 4
. 68سورة یوسف ، اآلیة - 5
، 484، ص ) ع ل م (، مادة 2003، 1، ط12ابن منظور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، مج : لسان العرب - 6

485.
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:اصطالحا 

إنّ التعّلم یعني إحداث تعدیل في سلوك المتعلم نتیجة التدریس ، : "تعرفه سهیلة كاظم الفتالوي 
تعمل و التعلیم و التدریب و الممارسة و الخبرة ، و هو یرتبط بالعملیة التعلیمیة التي 
1".على تحقیقه من خالل المنهج و المعلم بما في ذلك كفایاته األكادیمیة و التدریسیة 

التعّلم هو النشاط الذي یمارسه الشخص و الذي یؤثر على : " wood worthودورث تعریف 
2".سلوكه مستقبال 

ئة التي یعیش فیها ، و هذا یعني أن التعلم یقوم أساسا على ایجابیات الفرد و تفاعله مع البی
. و عن طریق هذا التفاعل یتوصل اإلنسان إلى طرق جدیدة 

هو عملیة تستمر مدى الحیاة سواء كان : " فیرى أن التعلم John Rayaجون ریانأما 
3".ذلك مقصود و أن الهدف منه هو التأقلم مع البیئة و فهمها و السیطرة علیها 

: لغة : الطریقة )4

:     السیر و طریقة الرجل مذهبه ، و الطریقة الحال ، یقال : " سان العرب أنها جاءت في ل
4"هو على طریقة حسنة و طریقة سیئة 

، و الجمع طرائق ، 5"و إن استقاموا على الّطریقة : " و قال تعالى 

، 29، ص 2003، 1سهیلة محسن كاظم الفتالوي ، دار الشروق للنشر و التوزیع ، عمان ، ط: لتدریس مدخل إلى ا- 1
30.
.12، ص 1981، 2رمضان القدافي ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ، ط: نظریات التعّلم و التعلیم - 2
.13المرجع نفسه ، ص -3

.265، ص ابن منظور ، المرجع السابق:لسان العرب - 4
.08سورة البلد ، اآلیة - 5
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الحون مّنا دون ذلك ،  كّنا طرائق قلدا : " یقول تعالى  .1"أّنا مّنا الصّ

:اصطالحا 

le manierالطریقة في مجال التعلیمات بالكیفیة : " یرى  جابر عبد الحمید جابر على  أن 
التي یختارها المدرس لمساعدة المتعلمین على تحقیق األهداف التعلیمیة ، و تتمثل اإلجراءات

و الممارسات و األنشطة التي یقوم بها المعلم داخل القسم لتدریس درس معین بهدف توصیل 
.2" ات و حقائق و مفاهیم للمتعلمین معلوم

عبارة عن إجراءات تفاعلیة: " ترى سهیلة محسن كاظم الفتالوي بأنها : طریقة التدریس 
التي تستند إلى العدید من استراتیجیات التدریس  التي یستخدمها المعلم لتوجیه نشاطات 

المعرفة ، ( علم في الجوانب المختلفة و فعالیات المتعلمین و اإلشراف علیها من أجل إحداث الت
على أن تالئم الموقف التعلیمي التعّلمي و تنسجم مع خصائص المتعلمین ...) االتجاهات 

المتوجه إلیهم ، و نمط المحتوى التعلیمي المعینة به ، بما یكفل التفاعل الدینامیكي الفاعل بین 
.3علیمي و بیئة التعلم األركان المختلفة لتدریس من معلم و متعلم و محتوى ت

النهج الذي یسلكه المعلم في توصیل ما جاء في المنهاج : " و یرى أفنان نظیر دروزة بأنها 
.4"الدراسي من معرفة و معلومات و مهارات و نشاطات للمتعلم بسهولة و یسر 

.11سورة الجن ، اآلیة - 1
.17، ص 1979ط ، -التعلیم و تكنولوجیا التعلیم ، جابر عبد الحمید جابر ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د- 2
، 2006، 1التوزیع ، طسهیلة محسن كاظم الفتالوي ، دار الشروق للنشر و: المنهاج التعلیمي والتدریس الفاعل - 3

.374ص 
.176ص ،  2000، 1الشروق ، عمان ، طأفنان نظیر دروزة ، دار: النظریة في التدریس ترجمتها علمیا - 4
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.التعلیم و التكنولوجیا : الفصل األول 

صفاته المهنیة المعلم و: المبحث األول 

تعریف التعلیم -
الصفات المهنیة -
حقوق المعلم -
دور المعلم في العملیة التعلیمیة -

تكنولوجیا التعلیم : المبحث الثاني 
مفاهیم التكنولوجیا -
التطور التاریخي لتكنولوجیا التعلیم -
.دور التكنولوجیا في المؤسسة -
دواعي االهتمام باستخدام تكنولوجیا التعلیم -
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مهنة التعلیم هي أم المهن على اعتبار أنها التي تساهم في صناعة وتكوین 

في حیاة ت والحرف ، وتأتي أهمیة التعلیم الكفاءات وتجهیز األجیال لمختلف أشكال الخدما

األمم والشعوب كمنبر للتقدم ومصدر ظروف الرقي على كافة األصعدة ، وهذا ما أكدته 

كل جید التي اهتمت بتعلیم وتربیة أجیالها بشفالمجتمعات. یة وتاریخ البشریة مالتجارب العال

التي غرقت في العبث والالمباالة بقیت رهینة ماضیها المجید تسلقت مراتب المجد واألمم

.من جهة ومحاوالت اإلصالح المتوالیة  من جهة أخرى

:المعلم و صفاته المهنیة -1

: تعریف التعلیم -1-1

أو العقل على الشخص أي فعل أو خبرة ذات تأثیر تكویني" یعتبر التعلیم في مفهومه العام هو

و یعرفه الصیفي عاطف بأنه عملیة منظمة یمارسها 1".أو الشخصیة أو القدرة الجسدیة للفرد

بهدف نقل ما في ذهنه من معلومات و معارف إلى المتعلمین الذین هم بحاجة المدرس

2".و المهنيك المعارف و التي تكونت لدیه بفعل الخبرة و التأهیل األكادیمي إلى تل

مجموعة االستراتیجیات و األسالیب التي یتم من خاللها تنمیة " و عرفه آخر على أنه 

مدخل إلى التربیة األخالقیة و التعلیم و أثارهما المرتبة على إنماء المجتمع،المعتز للنشر : أبو شهاب سناء نمر1
.89،ص2017والتوزیع،

.14، ص 2009، 1الصیفي عاطف ، المعلم و استراتیجیات التعلیم الحدیث ، دار أسامة للنشر و التوزیع ، ط2
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سواء أكان ذلك بشكلو االتجاهات عند الفرد أو المجموعة من األفرادالمعلومات و المهارات

و أكثر یر مقصود الفرد نفسه أو غیرها بهذا المعنى أوسع نطاقا من التدریسمقصود أو غ

1".شموال

:الصفات المهنیة -1-2

: تعریف المعلم -أ

وسیلة المجتمع و أداته لبلوغ هدفه، فهو منقذ البشریة : " أّنه یعرفه الشراري خالد جویس

و هو من أهم العوامل المؤثرة رفةو المعمن ظلمات الجهل عابرا بهما إلى میادین العلم

،في العملیة التعلیمیة و یمثل المحور أساسي مهم  في منظومة التعلیم ألي مرحلة تعلیمیة

لمعلومات التربویة وتوجیه السلوكالقائد التربوي الذي یتصدر لعملیة توصیل الخبرات و او یعد 

2".لدى المتعلمین الذین یقوم بتعلیمهم

رشاد :" أّنه براهیم عبد اهللا ناصرإیعرفه  ذلك اإلنسان الذي یقوم بعملیة التعلیم ونصح وا

،المتعلمین ومساعدتهم على اكتساب الخبرات وذلك بأن یفهم في مواقف تعلیمیة معینة

.71، ص 2011، 1علي محمد السید ، موسوعة المصطلحات التربویة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، عمان ، ط1
، 2010اب العملیة التربویة ، ، دار الكتاب الثقافي ، األردن ، الشراري خالد جویس ، المشكالت التربویة التي تواجه أقط2

. 09ص 
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أما حلقة الوصل بین المعلم والمتعلم فهو الموضوع أو مادة التعلم وهذه المادة یجب 

1".لها منهاج وطریقة یؤدیان إلى هدف العملیة التعلیمیةأن یكون

:صفات المعلم الجید - ب

) صاحب الرسالة ( عند جمیع األمم و الشعوب ینظر إلى المعلم على أنه 

: 2ما یليو هو صاحب الكفاءة العلمیة و له مهارات متعددة و صفات و من بینها نذك

 صفات تتعلق بالشخصیة :

و هذه الصفة ضروریة ألن مثل  هذا المعلم : اإلعداد النفسي للدخول في مهنة التعلیم -1

على هذه المهنة،سیجد متعة حقیقیة في هذه المهنة ، المعلم المعد نفسیا لن یفرض نفسه

و لذلك فإن أعداد ال بأس بها من المدرسین ال یتمیزون بهذه الصفة ألن ظروفا معینة 

و المعلم المعد  نفسیا لدخول مهنة التعلیم یتمیز بأنه محفزا . المیدان قذفت بهم إلى هذا 

،عن كل وسیلة صالحة لمهنته المعلم المحفز یعني أنه سیبحث , داخلیا للقیام بهذا العمل 

،و خارجه في الصفعلى الصعوبات التي تواجههفهو یحاول التغلب 

،علم على تلك الصعوبات ما لم یتعرف إلى إمكانیاته و قدراته أن یتغلب المو ال یمكن

بحث عن زمیل ،المدرس أنه ال یستطیع تصمیم نشاط مناسب لدرس معین فإذا وجد
.316، ص2010، 1إبراهیم عبد اهللا ناصر ، عاطف عمر بن طریف ، مدخل إلى التربیة ، دار الفكر ، األردن ، ط1
.317إبراهیم عبد اهللا ناصر ، عاطف عمر بن طریف ، مدخل إلى التربیة ، المرجع السابق ص 2
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و غیر یت فإن لم یجد الزمیل أو الصدیق بحث في االنترن،أو خبیر یساعده في ذلك 

.نفیذ نشاط تتوفر فیه فرص النجاح، المهم لیس تصمیم نشاط مبهر بل تذلك

ال توجد لدى هذه میزة:  القدرة على التعامل مع الناس بشكل عام و الطلبة بشكل خاص -2

مع اإلدارة و المشرفین حبیس غرفة الدراسة بل سیتعامل فالمعلم لن یكون , كل المعلمین 

ون المعلم صعب الطباع تغلب فقد یكو زمالء المهنة ، و أهم من ذلك اآلباء و األمهات

جزا یمنعهم علیه صفات الغلطة و عدم التسامح فینفرّمنه الطالب و یضع بینه و بین طالبه حا

و البعض اآلخر قد یكون لینا سهال و هذا النوع من المدرسین یمكن من االستفادة منه، 

فیتجرؤون ك السهولة ضعفاأن یكونوا لقمة سائغة لبعض الطالب الذین یرون في هذا اللین و تل

علیه و یضعونه  في مواقف محرجة تؤدي في كثیر من األحیان  إلى تعطیل العملیة التعلیمیة 

یكون لینا سهال عند الحاجة و لذلك البد من التوسط بین األمرین ، فیحزم عند الضرورة و

1.لذلك

عن تشبع الحدیثبدون أخالق إذ كیف یستقیم ال نستطیع تصور المعلم :األخالق -3

لها و ال یمكن بناء عالقات تربویة سلیمة بالقیم اإلیجابیة و معلمهم قائدو استیعاب المتعلمین 

:2و من هذه األخالقبین المعلم و المتعلمین في غیاب المعلم القدوة المتخلق بأخالق المعلم

.58إبراهیم عبد اهللا ناصر ، عاطف عمر بن طریف ، مدخل إلى التربیة ، المرجع السابق ، ص 1
.13، ص 2015، 1قدریة محمد البشرى ، أخالقیات مهنة التعلیم ، دار الخلیج للنشر و التوزیع ، ط2
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ة ،إن  من شأن هذا الخلق اإلخالص في التعلیم لخدمة الدین و الوطن و األمة و اإلنسانی

أن یدفع المعلم إلى تحمل كل معاناة الحیاة في سبیل التعلیم و في سبیل بناء األجیال 

.و تربیتهم بما یخدم الصالح العام 

الصدق و األمانة و االستقامة و یقتضي هذا اطالع المعلم بمهمته على أحسن وجه

.وظیفته التربویة و أكمل صورة بعیدا عن كل إهمال في

 التزام خلق الحوار و تغلبه في مناقشة المتعلمین و االبتعاد عن كل أشكال التسلط

.و القهر 

 الصبر و الحلم و التأني و یستوجب الصبر على المتعلمین باختالف مستویاتهم

ربویین و اإلداریینو فئاتهم االجتماعیة و الصبر لمعاناة التدریس و الصبر لزمالئه الت

1.و أولیاء التالمیذ 

من الضروري أن یتحلى المعلم بهذه الصفة ،  فالعدل یعني القدرة على التمییز :العدل -4

بین المواقف المختلفة و الحكم علیها حكما سلیما، فضال عن تجاوز االختالفات الشخصیة 

من الزمن البد أن یكون قدوة لطالبه و الحب و الكره ، فالمعلم الذي عایش الطلبة فترة 

،أي أساس و ألي سبب كان ، فیعدل بین طلبته  في المعاملة علىفي عدم التمییز بینهم

.13،المرجع السابق ، ص قدریة محمد البشرى ، أخالقیات مهنة التعلیم 1
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ألن ذلك ما أن العدل في التقویم مهم جدافظا مع البعض متسامحا مع آخرین ، كفال یكون

.1سیؤثر على مستقبل الطالب و عالقته بالمادة المتعلمة

أن المعلم من الضروري أن یكون المعلم منظما في صفه ، و التنظیم یعني : نظیم الت-5

یعرف ماذا یرید أن یعلم و كیف یعلم ، فهو یضع الخطط المناسبة لطالبه و یقدم لهم 

، في أوقات مناسبةالمشروعات والمعلومات الخاصة باالختبارات و األنشطة

.في مكانها المناسب مور المناسبة فضال عن تنظیمه لصفه ووضعه األ

فالمدرس ال یجوز بحال أن یقف عند حدود:حب االستطالع و التنمیة الذاتیة-6

و هذه بطبیعة رالمعلومات تتقادم و الحیاة تتطو ما تعلمه في الجامعة أو الكلیة حیث إن

ألولى فهذا یعني أن المدرس ااألشیاء ، أما الوقوف و االستغناء بما تعلمه في أیام دراسته

و لذلك فالقراءة و االطالع ضروریان خبراته و ال یحاول توسیع نطاقهاال یستفید من

2.للمدرس الجید 

 صفات تتعلق بالمهنة : ثانیا :

الحالةعلمیة بالعدید من الطرق مع معرفةكل معلم معروف بالقدرة على تقدیم المادة ال

3:لصفات نذكر منها النفسیة للتلمیذ و من هذه ا

.57، ص جع نفسه المر 1
.59،المرجع السابق ، ص قدریة محمد البشرى ، أخالقیات مهنة التعلیم 2
.26،  ص 2011، 1دعمس مصطفى نمر ، إستراتیجیات تطویر المناهج و أسالیب التدریس الحدیثة ، دار غیداء ، ط3
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أن یكون المعلم مدربا:القدرة على تقدیم المادة و ربطها بالواقع الحیاتي المعاش -1

.على تقدیم المادة تقدیما جیدا و بطریقة مناسبة للطلبة 

و هذه المیزة مهمة جدا، فالمعلم كغیره من أصحاب المهن األخرى : القدرة على النمو -2

و قدراته المهنیة ، و هذا األمر ال یأتي  من خالل القراءة بحاجة إلى تنمیة مواهبه 

و االستفادة من الخبراءو االطالع فقط بل حضور الدورات و المؤتمرات العلمیة 

ما یحدث من تطورات على صعید و التواصل مع اآلخرین یتیح له فرصة مواكبة

.مهنته 

،خرینورا مذهال في العقدین اآلتطلقد تطور التعلیم :استخدام التقنیة الحدیثة -3

و المعلم الكفء هو الذي یواكب ت الحدیثة خادمة للمعلم و الطالبو أصبحت التقنیا

تلك التطورات  ، فإذا كان المعلم الیوم غیر قادر على استخدام الحاسوب و البرامج 

یتوقعه المعلم ، الحاسوبیة الكثیرة و االطالع  على االنترنت التي تحتوي الكثیر مما ال

هذا المعلم لن یستطیع أن یقدم المطلوب منه في قاعة الدراسة ، كما أن قدرة المعلم 

على استخدام الوسائل السمعیة البصریة الحدیثة أمر ضروري، فاستخدام األقراص 

.المدمجة و الفیدیو الرقمي

4-DVD 1.، و الوسائل السمعیة األخرى أصبح جزءا من أیة خطة للتعلیم

.28، ص المرجع السابقیثة،دعمس مصطفى نمر ، إستراتیجیات تطویر المناهج و أسالیب التدریس الحد- 1
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و هذه میزة في المعلم الجید، فبعض المعلمین : االستخدام األمثل لوقت الصف -5

ممن ال یعتقدون بضرورة التخطیط أو أنهم یضعون خططا وهمیة لیراهم المدیر

أو المشرف ،ال یستطیعون استغالل الوقت المتاح للتدریس بالشكل األمثل ، فمثل 

سؤال طالب أو عبث آخر عن أهداف الدرس ، هؤالء المعلمین من السهل أو یحولهم

كما أن البعض یمضي الكثیر من الوقت في إنجاز مهمة ال تحتاج إال إلى وقت 

قصیر ، فتحدید الزمن المناسب نشاط و توزیع الوقت توزیعا مناسبا على الحصة أمر 

فضال عن أن البعض یترك الطلبة یقومون بنشاط ما ، و لذلك نكرر،ضروري 

نؤكد على أهمیة ربط الطلبة بالوقت المناسب و التأكد من أن الزمن المتاح للتعلیم و

.قد استفید منه بالشكل المطلوب 

:حقوق المعلم و واجباته -1-3

إن حقوق المعلم متعددة و كثیرة و هي التي تمكنه من أداء الرسالة التربویة مع أداء 

1: واجبات عدیدة ، و من هنا نذكر مایلي 

: حقوق المعلم -أ

عن طریق حق المعلم أن یؤهل تأهیال یمكنه من أداء رسالته التربویة، و یتحقق ذلك-

.التدریب المستمر و تطویر المناهج و إكساب المعلم تلك المهارات

.91،ص 2008، 1محمد ربیع ، عامر طارق ، الصف المتمیز ، دار البازوري العلمیة ، عمان ، ط1
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.رفع مستوى أداء المعلم و تطویره من خالل دورات التدریبیة-

.یجب تشجیع المعلم على البحث العلمي-

.و نشاطاتهمواهبهم و توثیق انجازاتهمرعایة المعلمین المتمیزین و العمل على تنمیة م-

.معالجة مشكالت المعلم بأسلوب تربوي بعید عن التسلط و التشهیر-

.تمكین المعلم من تدریس موضوع تخصصه-

.توفیر البیئة المدرسیة المناسبة حتى یعمل المعلم براحة و أمان-

.لحوافز و المكافآت المادیة لتنمیة دافعیة المعلم و حبه لمهنتهتقدیر ا-

منحه الثقة و التعاون معه على تحقیق رسالته .تحقیق الشعور باألمن و الرضا الوظیفي-

.السامیة و رفع روحه المعنویة و تقدیر جهوده

.احترام المعلم و مساعدته في حل مشاكل التي تواجهه-

1:واجبات المعلم - ب

االنتماء إلى مهنة التعلیم و تقدیرها و اإللمام بالطرق العلمیة-

.األمانة في العلم و نقل ما تعلمه إلى المتعلمین-

.المشاركة في الدورات التدریبیة و إجراء الدراسات التربویة-

.االلتزام بواجبه الوظیفي و احترام القوانین و األنظمة-

.سیةالمساهمة في حل المشكالت المدر -

.91محمد ربیع ، عامر طارق ، الصف المتمیز، المرجع السابق ، ص 1
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.توظیف الخبرات الجدیدة-

.غرس القیم و االتجاهات السلیمة من خالل التعلیم-

.تشجیع الطالب و المتعلمین و مكافأتهم-

.مراعاة الفوارق الفردیة و الوعي بطبیعة المتعلمین-

.مساواة في التعامل مع المتعلمین-

.رارتوجیه المتعلمین و إرشادهم و تقدیم النصح لهم باالستم-

: دور المعلم في العملیة التعلیمیة -1-4

بل أن نجاح العملیة التعلیمیة تعتمد بشكل مباشر , للمعلم مكانة خاصة في العملیة التعلیمیة

و ما یتجلى به من حیث رغبة و میل, فالمعلم و ما یتصف به من كفاءات, على المعلم

م و یهیئه الكتساب الخبرات التربویة إلى التعلیم و هو الذي یساعد المتعلم على التعل

صحیح أن المتعلم هو محور العملیة التعلیمیة و أن كل شيء یجب أن یكیف ،المناسبة

إال أن المعلم ال یزال العنصر الذي یجعل.و استعداداته و قدراته و مستواهوفق میوله

یساعد المتعلمو ما یزال الشخص أو الفرد الذي, من العملیة التعلیم عملیة ناجحة

.1فبدون مساعدة المعلم ال یستطیع المتعلم أن یتعلم,على التعلم الناجح

.15ص1983تحلیل عملیة التدریس ، مكتبة النهضة اإلسالمیة ، عمان ،:أبو هالل أحمد1
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و أصبح دور المعلم دورا یتیح للمتعلم فرصة , مهما كانت المرحلة   التعلیمیة التي یوجد بها

1.المشاركة في التعلم و التعلیم و التعبیر عن نفسه بحریة

و أهم عنصر في التنظیم المدرسي ، یا في العملیة التعلیمیةلذلك یعتبر المعلم ركنا أساس

لذا وجب علینا االهتمام بالجانب ،فهو مسؤول األول عن التالمیذ داخل الصف الدراسي

ففي العصر , ن عدم االهتمام به یؤدي إلى حدوث خلل في العملیة التعلیمیةأل، المعرفي للمعلم

صبح بل أ، لى تلقین الموضوعات العلمیة و األدبیةالحدیث لم یعد دور المعلم مقتصرا ع

2.و مرشد لهمن زیادة في ذلك موجها للمتعلمی

ال یساویها أي مهنة في الفضل والرفعة التعلیم رسالة مقدسة ومهنة من أشرف المهن و

لیم فالتع،إذا ما قام بها المعلم على أحسن وجه واضعا اهللا أمام عینیه  فهو مراقبه ،والمكانة

یتطلب ممن یقومون به الصبر واإلخالص واألمانة والرعایة، والمعلم المثالي والناجح 

ومنها اإلخالص والصدق والقبول والعمل والعدالة فر فیه العدید من الصفاتهو من تتو 

واجبات عظیمةوالمعلم علیه, والمساواة بین المتعلمین والقدوة الحسنة والتواضع والشجاعة 

المعلم أن یختار في تعلیمه أفضل الطرق وأسهلها ومنها التوضیح والوسائل المریحة على

.والحوار والمناقشة وضرب األمثال

:تكنولوجیا التعلیم -2

.15المرجع نفسه ، ص1
.16تحلیل عملیة التدریس، المرجع السابق ، ص :أبو هالل أحمد2
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في ذلك التطور یعود لحیاة و السبب الرئیسيشهد العالم الذي نعیشه تطور في كافة جوانب ا

م عبارة عن قریة صغیرة ، تعرف تكنولوجیا اإلعالم و إلى التكنولوجیا الحدیثة التي جعلت العال

التي یعتمد علیها من أجل و طرق التفكیر  بها اإلنساناالتصال بأنها كافة الجهود التي یقوم 

و ذلك عن طریق االعتماد على أجهزة و مختلف المهارات ،المعرفةالقیام بنقل المعلومات و

في توصیل الرسائل بوضوح ، و بطرق مختلفة لحدیثةالوسائل او قد ساهمت كافة, و وسائل 

و ذلك من أجل تحقیق أهداف محددة و قد تركت اب أمام فهمها بطرق متعددة، و فتحت الب

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال مجموعة متعددة من اآلثار على مختلف نواحي الحیاة خاصة 

على مفهوم تكنولوجیا اإلعالممن خالل فصلنا هذاعرفالتربویة و التعلیم ، و سوف نت

.و االتصال و دورها في العملیة التعلیمیة

: مفاهیم التكنولوجیا -2-1

مجموعة المعارف و الخبرات  و المهارات " عرف محمد تیمور التكنولوجیا على أنها 

المتراكبة و المتاحة لألدوات و الوسائل التي یستخدمها اإلنسان  في الحصول       

ى المعلومات الرقمیة ما یسهل الحصول على المعلومات و معالجتها و تخزینها      عل

.1" و تبدیلها و جعلها متاحة للجمیع 

. 188الحسابات اإللكترونیة و تكنولوجیا االتصال ، المرجع السابق ، ص : محمود تیمور ، محمود علي الدین - 1
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تعتبر التكنولوجیا وسیلة تساعد اإلنسان في حیاته حیث یستخدمها في الحصول       

أو تخزین وسیلة تساعد على إنتاج " على المعلومات و علیه یكون تعریفها على أّنها 

أو استقبال أو عرض البیانات ، أو هي اآلالت و األجهزة و الوسائل الخاصة        

، إذا یمكن القول        1"التي تساعد على إنتاج المعلومات و توزیعها و استرجاعها 

.أنّ التكنولوجیا وسیلة تساعد على استرجاع المعلومات و تخزینها  و توزیعها 

تكنولوجیا الوسائل الحدیثة األساسیة و السائدة             " نها یرى عودة سلیمان بأ

والتي تساعد على نشر و توزیع المعلومات و السلع و الخدمات بسرعة مثل الهواتف 

.2"الخلوي  و الشبكات الحدیثة لالتصال و الربط عبر األقمار الصناعیة

وفرة على صعید االتصاالت وضع جمیع التقنیات المت" في حین ینظر إلیها كذلك بأنها 

و المعلومات من الهاتف ، الكمبیوتر ، األقمار الصناعیة ، ووضعت هذه التكنولوجیا 

.3في تصرف أفراد المجتمع لإلفادة منها في حیاتهم العلمیة  و االجتماعیة 

تتمثل التكنولوجیا في معالجة و توزیع المعلومات و نقلها بین المواقع المتباعدة 

.و بین الحواسیب للحواسیب

، 2006، 2إلنتاج اإلعالمي ، القاهرة ، طجمال الدین مجاهد ، تكنولوجیا االتصال و المعلوماتیة ، أطلس للنشر و ا- 1
.9ص 

واقع استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصال و عوائق استخدامها في التدریس لدى معلمي و معلمات : عودة سلیمان - 2
.199مدارس تربیة ، المرجع السابق ، ص 

.199المرجع نفسه ، ص - 3
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إن من األجدر أن مصطلح تكنولوجیا اإلعالم و االتصال یعد أشمل و أدق  

: و التي تعتمد على میدانین " تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت"من الترجمة المتداولة 

یفید معنى مغایر للمعنى المعتمد"communicationn" و االتصال" information"اإلعالم 

في اللغة الالتینیة و من جهة أخرى فإن الفارق واضح بین المصطلح اإلعالم  و المعلومة 

.حیث تعتبر المعلومة المادة الخام لإلعالم

: التطور التاریخي لتكنولوجیا التعلیم-2-2

تعود جذور التقنیات التربویة إلى عصور القدماء فمثال بازدهار الحیاة في أثینا بسبب 

تقدم التجاري و الغیر السیاسي و تغیر االتجاهات ، أخذ السفسطائیون على عاتقهم تطویر ال

التعلیم و أخذوا یدرسون ما یدعوا فن الحیاة و كانوا على علم بالمشكالت ، إن العالقة 

باإلدراك  و الدافعیة و الفروق الفردیة و أن لكل نوع معین من األهداف طریقة معینة 

، و كانت و أعمال ثور فدایك مثال لما یمكن أن یتم بالوسائل االستقرائیة تستخدم لتحقیقه 

التجریبیة إذ قام بعدة أبحاث عن التعلم في المدارس و حاول إیجاد حلول للمشكالت      

التي اعتقد التربویون أنها مهمة في عصره ، و كانت مساهمات جون دیوي في تقنیات 

.1مجال الوسائل البصریة التعلیم بمثابة حجز األساس لتطور

، 2007، 1و النطریات التربویة ، دار الكتب الحدیثة للنشر ، األردن ، طتكنولوجیا التعلیم: محمد ذبیان غزاوي - 1
.37ص
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1:و من أهم مراحل التطور التاریخي لتكنولوجیا التعلیم 

هذه األخیرة معرفة مبتكرة لثقافة بدأت والدتها إبان الثورة : مرحلة التعلیم البصري -

الصناعیة في عصر اآللیة و عصر القوة الذریة ، یقصد بالتعلیم البصري أي صورة 

:خبرات بصریة للمتعلم بهدفأو نموذج أو أداة تؤدي

.تقدیم و بناء و إثراء و إیضاح مفاهیم مجردة *

.تطویر المواقف و االتجاهات المرغوبة *

.إثارة و إحداث نشاطات مختلفة من جانب المتعلم*

اعتمدت هذه المرحلة على مفهوم استخدام المواد البصریة لجعل المفاهیم المتعلمة 

رزت هذه الحركة مفهوم تقدیم فكرة أنواع وسائل بصریة بالمنهج بدالالمجردة محسوسة ، كما أب

.من استخدامها على انفراد

یركز التعلیم السمعي البصري على قیمة الخبرات : مرحلة التعلیم السمعي البصري -

المحسوسة في العملیة التعلیمیة ، بینما تركز األشغال األخرى للتعلیم على الخبرات 

أو الرمزیة ، و علیه یجب النظر إلى التعلیم السمعي البصري كطریقة تعلیم و اللفظیة 

ذلك ألن المواد التعلیمیة السمعیة البصریة تكون ذات قیمة فقط عند استخدامها كجزء 

متداخل و متكامل مع العملیة التعلیمیة ، كما یشیر مصطلح التعلیم السمعي البصري 

.39-37، ص المرجع نفسه 1
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و من األدوات من قبل المعلمین و ذلك لنقل أفكارهم إلى استخدام أنواع مختلفة و شامل

و خبراتهم عن طریق حاستي السمع  و البصر ، و مع نهابة الحرب العالمیة الثانیة بدأ 

اتجاه جدید بالتأثیر في المجال السمعي البصري و هو تغییر في وجهة النظر من 

1.اهیم المبكرة للنظمالوسائل السمعیة البصریة  إلى مفاهیم نظریة االتصال و المف

:دور التكنولوجیا في المؤسسة -2-3

أدى التطور التكنولوجي و العلمي إلى تحقیق نوع من الرفاهیة لألفراد ، ومن التطورات 

المتجددة باستمرار هي التي تتعلق بتكنولوجیا االتصال و المعلومات و أهمیتها 

إضافة لخدمة التثقیف و التعلیم, واعها من ناحیة توفیر خدمة االتصال على اختالف أن

و قد حولت هذه التطورات العالم إلى قریة , و توفیر المعلومات لألفراد و المنظمات 

إضافة إلى تبادل .صغیرة یستطیع أفرادها التواصل فیما بینهم بكل سهولة و یسر 

لمعلومات المعلومات في أي مكان أو وقت ،   و تعود أهمیة تكنولوجیا االتصال  و ا

إلى خصائص التي تمیزها و من ضمنها اإلنتشار الواسع وسعة التحمل سواء لعدد 

األشخاص المتصلین أو المشاركین أو لحجم المعلومات التي یتم نقلها إضافة لسهولة 

.االستخدام و سرعة األداء و تنوع الوسائل

.39، المرجع السابق ، ص تكنولوجیا التعلیم و النطریات التربویة: محمد ذبیان غزاوي 1
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النشاط قطاعاتؤسسات التي تعمل في مختلفهناك عوامل كثیرة على اتساع أحجام الم

1.میالدي20االقتصادي إلى حدود لم یكن من الممكن تصورها في أوائل القرن 

هذه العوامل مثل نمو السكان و تقدم وسائل اإلعالم و الدعایة التي تجعل كل جدید أمام 

و قد ترتب على هذه العوامل مجتمعة فأصبحت المؤسسات في حاجة ماسة  ,أنظار الناس 

و األسالیب التي تساعدها على تخطیط أعمالها و اتخاذ القرارات الرئیسیة        إلى األدوات 

فمن هذا المنطلق تثبت المؤسسات أهمیة , في أقصر وقت ممكن و بأعلى درجة من الدقة 

الواقع أن التكنولوجیا ساهمت في الدفع .التكنولوجیا من حیث أنها عامل محرك لنشاطها

حیث أعطت أكثر فعالیة مع الوسائل الحدیثة , عالم الخارجي بالمؤسسة االنفتاح على ال

و لهذا تبرز أهمیة التكنولوجیا من خالل نقل المعلومات و تبادلها مباشرة بین , المتطورة 

.اإلدارة العلیا واإلدارة الدنیا و الذي یزید من روابط التماسك و الثقة بالعمل

:ا التعلیم دواعي االهتمام باستخدام تكنولوجی-2-4

إن التغییر السریع و التطور المستمر في الحیاة بجمیع مجاالتها و التعقیدات في متطلبات 

الحیاة نتج عنه عدد من الظواهر و األسباب التي أدت إلى استخدام تكنولوجیا اإلعالم          

: 1و من بین هذه الظواهر و األسباب , و االتصال في التعلیم 

.263شنواني صالح، المسیرة التكنولوجیة في الصناعة الحدیثة ، المرجع السابق ، ص 1
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نتیجة الهائل في المجالت التكنولوجیة جعل من وسائل االتصال : ائل للمعرفةالتطور اله-

على معلومات    خاصة أن المتعلم أصبح بإمكانه أن یطلع , ضرورة من ضرورات الحیاة 

مما أوجب , و خبرات ذوات شأن في مجاالت حیاته عن طریق القنوات التلفزیونیة و االنترنت 

مما یقع برامجها و أن ال تكون أقل كفایةاالرتقاء في وسائلها وعلى المؤسسة التعلیمیة 

في متناول ید المتعلم لذا وجب إعادة النظر في المناهج التعلیمیة و بناؤها بطریقة تمكن المعلم 

من مواكبة التطور واستخدام الوسائل التي تكفل تحقیق أهداف التعلیم في ظل التطور 

.  التكنولوجي

حیث زیادة عدد السكان یؤدي إلى زیادة المتعلمین ،        : الكبیرة في عدد السكانالزیادة -

و هذا یتطلب زیادة عدد المؤسسات التعلیمیة بأسالیبها التقلیدیة قاصرة على مواجهة

.هذه الظاهرة

أكدت تقدم نظریات التعلم و ما توصلت إلیه من قوانین التعلم و تفسیره و خاصة تلك التي -

دور المثیر و االستجابة و التعزیز و تنظیم المجال مما سبق اإلشارة إلیها  و مما أدى 

.إلى استخدام وسائل االتصال كتطبیق عملي لما دعت إلیه تلك النظریات 

، 2008، 1محمد علي عطیة ، تكنولوجیا االتصال في التعلیم الفعال ، دار المناهج للنشر و التوزیع ، األردن ، ط1
.72ص
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األخذ بنظریة االتصال في التعلیم و التعلم كان سببا قویا من أسباب االعتماد على الوسائل -

تكنولوجیا االتصال في التعلیم بصفة هذه الوسائل جزءا أساسیا و عنصرا فاعال في التعلیمیة و

.  منظومة االتصال التعلیمي 

جعل , عدم تجانس المتعلمین في الخلفیات المعرفیة و الخصائص النفسیة و القدرات العقلیة -

تصال تستجیب من الصعوبة مخاطبة الجمیع بأسلوب واحد مما اقتضى االعتماد على وسائل ا

1.لمثل هذه الخصائص المتباینة 

عدم توفیر معلمین أكفاء لجمیع المتعلمین زاد من الحاجة إلى استخدام تكنولوجیا -

.االتصال في التعلیم 

كون الوسائل التعلیمیة أصبحت مكونا رئیسیا من مكوناته أدى إلى , تطویر المنهج -

.یم استخدام هذه الوسائل و التقیات في التعل

2.إخضاع العملیة التعلیمیة إلى مفهوم النظم و اعتبار وسائل االتصال جزءا من مدخالته-

:3و قد حددت ثالث مبررات الستخدام تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في التعلیم و هي

.73، المرجع السابق ، ص تكنولوجیا االتصال في التعلیم الفعال : محمد علي عطیة -1
. 73المرجع نفسه ، ص 2

،       2008، 1في اإلعالم و تكنولوجیا االتصال و الرأي العام ، عالم الكتب ، طبسیوني إبراهیم  حمادة ، دراسات3
.461ص 
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و یركز على أهمیة التكنولوجیا و دورها في المجتمع المعاصر      : المبرر االجتماعي *

.د نمط الحیاة بصفة عامة و تحدی

و یهدف إلى سد حاجة سوق العمل من خریجي الجامعة ذوي المهارات : المبرر المهني *

.الفنیة 

و تعد تكنولوجیا اإلعالم و االتصال المدخل لتحسین النظام : المبرر الفني أو التحفیزي *

.التعلیمي على مستوى التدریس و البحث و اإلدارة و الجوانب الفنیة

و في إطار هذه المبررات توضع السیاسات في دول العالم المتقدم و تلك التي في طریقها    

و قد حددت جمعیة الحاسب اآللي األسترالیة و المجلس األسترالي الستخدامات , إلى التقدم 

م أربعة طرق رئیسیة الستخدام تكنولوجیا االتصال في التعلیم 1996الكمبیوتر في التعلیم عام 

1: التعلم و هي و

حیث تستخدم التكنولوجیا لزیادة الدقة في العمل و تعزیز أغراض , تعزیز العملیة التعلیمیة *

.أهم برامج الحاسب لهذا الغرض pointPowerو Wordالعرض الجید و تمثل برامج 

و ذلك من خالل برامج تسمح للطالب بإجراء التجارب و تصمیم , التحكم و االستكشاف *

.لمواقف و تحلیل المتغیرات مثل برامج المحاكاة و قواعد البیانات  و حزم اإلحصائیة ا

.462، ص المرجع نفسه - 1
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حیث تستخدم تكنولوجیا االتصال للوصول إلى مصادر المعلومات عبر , مصدر المعلومات *

.أو أي برامج أخرى مساعدة CDاالنترنت ومن خالل 

تحقیق االتصال بین الطالب               حیث تستخدم تكنولوجیا االتصال ل, لتحقیق التواصل *

1.و األساتذة من خالل البرید اإللكتروني أو االجتماعات عبر شبكات الكمبیوتر 

و ما یمكن استنتاجه من هذه األسباب هو أن الحیاة أصبحت تعتمد إلى حد كبیر        

ین بالتعلیم التعامل حیث أصبح لزاما على المعنی, على التكنولوجیا في مجاالتها المختلفة 

. مع وسائل اإلعالم و االتصال الحدیثة لما لها من ممیزات 

.463بسیوني إبراهیم  حمادة ، دراسات في اإلعالم و تكنولوجیا االتصال و الرأي العام، المرجع السابق ، ص1
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أسالیب التكنولوجیا و االستبیان : الفصل الثاني 

التكنولوجیا و أهمیتها : المبحث األول 

.وسائل اإلعالم و االتصال المستخدمة في التعلیم-

.الم و االتصالدور المعلم و المتعلم في عصر تكنولوجیا اإلع-

االستبیان : المبحث الثاني 

.ألساتذة التعلیم المتوسطهاستبیان موج-
تحلیل االستبیان -
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:التكنولوجیا و أهمیتها -1

:وسائل اإلعالم و االتصال المستخدمة في التعلیم-1-1

سائل و أدوات لعبت دورا كبیرا في تطویر قدمت تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثة و 

أسالیب التعلیم و التعلم في السنوات  األخیرة و التي من شأنها أن توفر المناخ التربوي الفعال 

و مواجهة ما بینهم من فروق فردیة , اهتمام المتعلمین و تحفیزهم الذي یساعد على إثارة 

.بأسلوب فعال 

من المادة التعلیمیة و اآللة أو الجهاز أسالیب العمل تركیبة تظم كال:" حیث تعرف بأنها 

بحیث یمكن تصمیم و إنتاج و استخدام , التي من خاللها یتم ربط المادة التعلیمیة بالجهاز 

1" .الوسیلة التعلیمیة بشكل فعال 

:يو من بین الوسائل التكنولوجیة التعلیمیة التي یتم استعمالها في العملیة التعلیمیة ما یل

:الصحافة المدرسیة *

تعد الصحافة المدرسیة إحدى وسائل االتصال الجماهیري التي تعمل على توصل الفرد بالعالم 

و تطلق عادة على المجالت المطبوعة و المعلقة, الخارجي من خالل إمداده باألخبار 

نها نشاط حر یعنى و تعرف بأ. و المسموعة التي تصدرها جماعات النشاط الصحفي بالمدرسة 

1، مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، ط ) أهدافه –فلسفته –هومه مف( حسان بن عمر و آخرون ، اإلعالم التربوي 1
.96، ص 2010، 
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مواهبهلىبتنمیة الجانب المعرفي للتلمیذ عن طریق تشجیعه على القراءة بهدف الكشف ع

و قدراته الفنیة و تنمیة الجانب اإلبتكاري للتلمیذ و إكسابه مبادئ دینیة و خلقیة ووطنیة 

1" .إیجابیة

:2و من بین التي تحققها الصحافة المدرسیة ما یلي

تقوم الصحافة المدرسیة بدور متمیز في تعمیق مفهوم المادة : لمنهج المدرسي خدمة ا-

الدراسیة و إلقاء األضواء على جوانبها الغامضة و تفسیر الصعب منها تفسیرا یتناسب و فروق 

و كذلك ربط أجزاء المنهج الدراسي برباط یؤكد , الذكاء و القدرات و االستیعاب عند التالمیذ 

:بویة التعلیمیة عن طریق المفاهیم التر 

.الشرح و التفسیر و التحلیل *

.الرسوم التعبیریة و التوضیحیة *

.استخدام أسلوب القصص التصویري *

.عرض المادة الدراسیة بصورة تقاریر في الكتاب المدرسي باستخدام الفنون الصحفیة *

محمد أبو سمرة ، اإلعالم التربوي  و دور اإلذاعة المدرسیة في العملیة التعلیمیة ، دار الرایة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1
.235، ص 2009

.236المرجع نفسه ، ص 2
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لى القضاء على سلبیة تهدف العملیة التعلیمیة في مجملها إ: تكوین رأي عام طالبي -

الطالب و تحویله من عنصر سلبي إلى عنصر إیجابي متمیز الفكر یسهم بشكل واضح 

على توحید في حل مشكالت المجتمع المدرسي و الصحافة المدرسیة في هذا اإلطار تعمل

عیا الفكر الطالبي إزاء المشكالت و القضایا التعلیمیة المدرسیة بشرط أن یكون هذا الرأي وا

.بالعملیة التعلیمیة التربویة 

من المعروف أن الكثیر من الطالب یتمتعون بقدرات و كفاءات : تنمیة المواهب و القدرات -

سواء كان ذلك في المجاالت العلمیة أو األدبیة أو الفنیة أو االجتماعیة ،و الصحافة المدرسیة 

.ا من خالل التعامل المستمر تتیح للطالب فرصة حقیقیة لتنمیة هذه القدرات و تدریبه

و التحقیقات إن الكثیر في مختلف الموضوعات اإلخباریة: التوعیة في مختلف المجاالت -

الصحفیة التي تغطي معظم جوانب الحیاة المدرسیة تقوم بدور حیوي و فعال في توعیة الطالب 

1.في المجاالت الدینیة و الوطنیة و االجتماعیة

:اإلذاعة المدرسیة *

تعرف اإلذاعة المدرسیة بأنها النشاط الحر الذي یقوم به الفرد داخل المدرسة عن طریق 

المیكروفون من خالل طابور الصباح أو من خالل الفسحة و الحفالت المدرسیة و الذي یتم 

.عن طریق التسجیل على أشرطة الكاسیت 

.234اإلعالم التربوي و دور اإلذاعة المدرسیة في العملیة التعلیمیة ، المرجع السابق ، ص محمد أبو سمرة ، 1
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،حد ألوان النشاط المدرسي و تعد من المرافق المهمة و الرئیسیة في المدرسة و قد برزت كأ

أو إخباریة كانت أم تثقیفیة, فهي المجال الذي یكتسب التالمیذ من خالله مهارات االتصال 

حیث تستخدم في . و في أشكال مختلفة كاألحادیث اإلذاعیة أو اإلخباریة و األناشید , توجیهیة 

ت المدرسیة و عرض التماثیل  بث المناظرات الثقافیة و المسابقات الشعریة و إقامة الحفال

1.القصیرة في أیام خاصة تقام فیها النشاطات المدرسیة المتنوعة 

إذ تقدم الكثیر من الفوائد , و یمكن اعتبار اإلذاعة من الوسائل التكنولوجیة التعلیمیة المهمة 

في المدرسة و وجودها في الصف یعني أنها تعلم و تساعد في تنفیذ المنهج من خالل

:2ما یلي

كتقدیم االستطالعات من بعض األقطار و المدن , جلب العلم إلى غرفة الصف -

أو وصف واألماكن لوصف طبیعتها و شرح عادات أهلها و تقالیدهم و سماع أغانیهم

.و نوعیته و مقداره زیارات لبعض المصانع و التحادث مع عمالها للتعرف على إنتاجها

التي تصور فترات تاریخیة أو تنقل أحداث القصص إلى واقع یسهل التماثیل  اإلذاعیة -

.التعرف علیه لما یرافقها من مؤثرات صوتیة و موسیقیة 

إذ أن مدرس واحد یستطیع أن یعلم أكبر عدد ممكن , توفیر المال و الوقت -

.من الطالب في وقت واحد و بتكالیف زهیدة 

.212، 2007، 1مجد هاشم الهاشمي ، تكنولوجیا االتصال التربوي ، دار المناهج للنشر و التوزیع ، األردن ، ط1
.214- 212المرجع نفسه ، ص 2
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ي مادته من الدرس العادي ألن مادته محدودة في وقت برنامج الرادیو أكثر تركیزا ف-

.معین ، باإلضافة إلى االعتماد على أشخاص ذوي مكانة یقوي فعالیتهم متابعتهم 

تستخدم اإلذاعة المدرسیة أیضا في بث المناظرات الثقافیة و المسابقات الشعریة-

هامة في أیام خاصة تقام فیها و إقامة الحفالت المدرسیة و عرض التمثیلیات القصیرة ال

1.النشاطات المدرسیة المتنوعة 

:الحاسب التعلیمي *

و التعلیم ، یعد الحاسوب أحد الوسائل التعلیمیة المهمة التي أدخلت في حقل التربیة

و أصبح له دور فعال في مختلف أوجه العملیة التعلیمیة سواء كانت  تدریبیة أو إداریة 

ة    یستخدم الحاسب اآللي كوسیلة تعلیمیة أو متحكما في الوسیلة التعلیمیة أو تثقیفی

: 2بطریقتین

كأداة أو وسیلة تعلیمیة شأنه في هذا  الشأن أي وسیلة تعلیمیة  كالتلفزیون التعلیمي)1

.و السینما التعلیمیة 

ة عرض أجهز : الحاسب الذي یستطیع أن یتحكم في الوسائل أو التقنیات األخرى مثل )2

و أشرطة  أو ) السینما ( الشرائح و األفالم الثابتة و أجهزة عرض الصور المتحركة

.214لتربوي ، المرجع السابق ، ص مجد هاشم الهاشمي ، تكنولوجیا االتصال ا1
.329، ص 1999، 4عبد اهللا عمر ، تكنولوجیا التعلیم و االتصال ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، األردن ، ط2
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و الذي یستطیع أن یخزن كمیات هائلة من الصور  و , Vidéo Discأقراص الفیدیو 

.المعلومات و یمكن استرجاعها بدقة و سرعة فائقة 

:1و من مزایا استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة ما یلي 

یشجع طرق التفكیر الناقد و التفكیر اإلبداعي و البحث و االستقصاء عند المعلمین -

.یعمل على تنمیة مهارات حل المشكالت و أسلوب تقویم المعلومات و تحلیلها -

استخدام الحاسوب كأحد أسالیب تكنولوجیا التعلیم یخدم أهداف تعزیز التعلیم الذاتي مما -

اة الفروق الفردیة و بالتالي یؤدي إلى تحسین نوعیة العلم و التعلیم یساعد المعلم على مراع

و ذلك یوفر للمعلم الفرص البناءة التي تمكنه من التفاعل المستمر مع المادة المراد تعلمها-

.من خالل العزیز المستمر 

ركة  یثیر دافعیة المتعلم للتعلم و یشعره بواقعیة الموقف وذلك من خالل الرسوم المتح-

.و الموسیقى و الصور و الرسومات البیانیة 

الوقت الذي یمكنه أن یستغرقه المتعلم في عملیة التعلیم هو أقل في هذه الطریقة منه -

.في الطرق التقلیدیة األخرى 

.330-329عبد اهللا عمر ، تكنولوجیا التعلیم و االتصال ، المرجع السابق ، ص 1
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استخدامه كوسیلة تعلیمیة في تعلیم التالمیذ الذین یعانون من صعوبات في التعلم له أثر -

.ي في تحصیلهم و اتجاهاتهم نحو التعلم ایجاب

1: و من مزایا استخدام الحاسوب في التعلیم أیضا أنه 

للمتعلمین،مما یحقق مراعاة یمكن المعلم من التعامل الفعال مع الخلفیات المعرفیة المتباینة-

.الفروق الفردیة

وم المتحركة ، األشكال تمكن إمكانات الحاسوب الفنیة المخططات و الجداول ، الرسوم ، الرس-

في السیما, المعلم من توفیر بیئة تعلیمیة أقرب ما تكون إلى الموقف التعلیمي الحقیقي 

المواقف التعلیمیة غیر الممكن علمیا أو الخطرة أو المكلفة ، حركة الكواكب و التفاعالت 

. النوویة مثال 

.لطالب و یوجه نحو التفاعل التعلیميیوفر الحاسوب اقتصادا في وقت و جهد المعلم و ا-

إلى أنه یزود باإلضافة, یساهم في زیادة ثقة المتعلم في نفسه و ینمي مفهوم ایجابي للذات -

.المتعلم بتغذیة راجعة فوریة و بحسب استجابته للموقف التعلیمي

جهاز عرض البیانات *

.240، المرجع السابق ، ص عبد اهللا عمر ، تكنولوجیا التعلیم و االتصال  1
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و یمكن عرض , لى الشاشة هو جهاز یتم توصیله بالحاسب فیعرض المعلومات التي توجد ع

أشرطة الفیدیو بتوصیله بجهاز الفیدیو و عرض الصور الفوتوغرافیة بتوصیله مباشرة بالكامیرا 

حیث یمكننا, و دخل جهاز عرض البیانات المیدان التربوي بزمن لیس بعید , الرقمیة 

1.من مشاهدة أي مادة مسجلة على الفیدیو أو الحاسب اآللي 

:2ممیزات استخدامه ما یلي و من أهم

إمكانیة عرض البیانات من جهاز الحاسوب أو الفیدیو أو التلفزیون أو كامیرا الفیدیو أو جهاز -

العرض البصري إلى شاشة عرض كبیرة تساعد في معرفة تفاصیل البیانات المعروضة

.و خاصة مع األعداد الكبیرة 

،و الصوت إشارات الفیدیو المختلفة: ط المتعددة مثل یتالءم مع مجموعة من مداخل الوسائ-

.وبیانات الحاسوب و كامیرات التصویر الرقمیة و الثابتة و غیرها 

یعطي صورا كبیرة ذات ألوان فائقة الجودة دون الحاجة إلى إعتام مكان العرض بسبب -

.المعاییر البصریة التي یتمتع بها الجهاز 

و یمكن الوصول إلى خیارات الضبط من خالل لوحة التحكم , سهولة تشغیله و استخدامه -

.على سطح الجهاز أو باستخدام جهاز التحكم عن بعد 

.245، ص 2000ماجدة سید عبید ، الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة ، دار الصفاء للنشر و التوزیع ، عمان ، 1
.246المرجع نفسه ، ص 2
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یساعد المعلم على عرض مادته بشكل متسلسل و جذاب و هو یواجه الفئة المستهدفة-

یثیر دافعهم مما یزید من التفاعل بین المعلم و التلمیذ و, و یحافظ على اتصاله البصري معهم 

.نحو تعلم أفضل 

1.إشاعة روح التعاون و التنافس بین مجموعات التالمیذ -

:الفیدیو التعلیمي *

یعد الفیدیو وسیلة من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المستخدمة في مجال االتصال ، قام بقفزة 

نما إلى التلفاز الناطق نوعیة كبیرة في سلسلة التطور و التقدم التكنولوجي الذي انتقل من السی

و الملون و البث المباشر عبر األقمار الصناعیة التي تقوم فیها سیولمن األحزمة اإللكترونیة 

حیث یجمع الفیدیو بین , و التعلیم ل األلوان لیستفید منها في االتصابنقل الصوت و الصورة ب

و هذا ما جعل هذه التقنیة وسیلة تقدیم المثیرات و تسجیل االستجابات و إعطاء التغذیة الراجعة 

2.تعلیمیة لها مكانتها المتمیزة في العملیة التعلیمیة

و یتمتع الفیدیو كوسیلة اتصال و تعلیم بصریة بمزایا تجعل منه ثورة حقیقیة في عالم 

3: االتصاالت و المعلوماتیة ،و منها

.246ماجدة سید عبید ، الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة ،المرجع السابق ،ص1
.246المرجع نفسه ، ص 2
.422، ص 2000حمد محمود الحیلة ، تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، عمان ، م3
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،       موسیقیة ،سمعیة ،بصریة ( تعرض برامج الفیدیو مثیرات متنوعة في طبیعتها -

و تقوم تقنیة التصویر بكامیرا الفیدیو بتكبیر الموضوع . في آن واحد ) الخ ... ألوان 

عله مناسبا بشكل أفضل أثناء عرضهالمعروض أو تصغیره على الشاشة لج

.على المتعلمین خاصة إذا كان موضوع الدراسة یشكل تفاصیل دقیقة

و المتعلمین اختار مكان عرض برامج الفیدیو في العملیة التعلیمیة حري بالمعلمین -

و عندما یستخدم الفیدیو في مجال التعلم الذاتي فإن المتعلم ال یختار فقط مكان ،و زمانه

.و إنما یختار المادة العلمیة التي یرغب بمشاهدتها , العروض و زمانه 

الفیدیو على خدمة جمیع موضوعات التعلیمقدرة البرامج التعلیمیة المسجلة بواسطة-

و كما یمكن التغلب على نقص المواد التعلیمیة , و ما یرافقها من نشاطات صیفیة 

.المختبرات في بعض المدارس 

یمكن من خالل االستخدام المنظم لبرامج الفیدیو التعلیمي تخطى حدود كل من المسافة -

.و الزمان و المكان 

و ذلك أن مشاهدة الموضوعات ،فیر الوقت و الجهد على كل من المعلم و المتعلم تو -

1.العلمیة بواسطة الفیدیو أسهل من قراءتها بكثیر 

.423محمد محمود الحیلة ، تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة، المرجع السابق ، ص 1
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إمكانیة تخزین عدد كبیر من الشرائح و الشفافیات و الصور و الخرائط و الرسوم -

مما ها و تخزینهاحیث یمكن تصویر , حد و النماذج و غیرها على فیدیو كاسیت وا

.1یختصر من استخدام العدید من األجهزة في حل عدم توفرها 

:التلفاز التعلیمي *

یعد التلفزیون من أكثر وسائل اإلعالم شیوعا و أكثرها قدرة على توسیع فرص التعلم لتوفره 

ي غرفة التلفاز الذي یستعین به المعلم ف: إذ یعرف بأنه , على الصوت و الصورة و الحركة 

التدریس من أجل عرض األفالم التربویة و األفالم التعلیمیة التي تكون من ضمن المنهاج

أو تربوي یحتاج إلى آلة سمعیة بهدف تدعیم شرحه حول موضوع علمیو ذلك, الذي یدرسه 

2.بصریة إلتمام العملیة التعلیمیة عل أكمل وجه و إیصال المتعلم إلى األهداف المنشودة

خل التلفزیون كوسیلة تعلیمیة إلى المدارس بشكل واسع في السنوات األخیرة،و قد د

لما له من میزة فریدة في توفیر  فرص عرض المعلومات و الحقائق و األحداث و الوقائع 

.بمرونة كبیرة و ألكبر عدد ممكن من المتعلمین سواء في القاعات الدراسیة أو البیوت 

: 3م التلفزیون كوسیلة تعلیمیة و من مزایا استخدا

.423محمد محمود الحیلة ، تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة ، المرجع السابق ، ص 1
.233، ص2005، 1جرجس منشال جرجس ، معجم مصطلحات التربیة و التعلیم ، دار النهضة العربیة ، لبنان ، ط2
.71، ص1998صباح محمود ، تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان ، 3
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یحفز التالمیذ بسبب ما یثیره لدیهم من عنصر التشویق و اإلثارة و الجاذبیة الكتساب 

.المعلومات و الخبرات و المعارف 

یستطیع المدرس أن یطبق طریقة لتدریس المواد الدراسیة عن طریق تسجیل تلك المواد وفق -

.شكالت و المشروع و غیر ذلك طرق متعددة كالمحاضر و حل الم

إن أسالیب التصویر الفنیة المستخدمة في البرامج التلفزیونیة التعلیمیة تنمي لدى المتعلمین -

.من اكتسابها برات التي تمكنهم الوسائل العدید من المهارات و الخ

التي تخدم یستخدم التلفزیون التعلیمي كأداة حث و إثارة بفعالیة و كفاءة في توجیه البرامج -

1.المناهج الدراسیة بشكل عام و المقررات بشكل خاص 

:االنتـــــــــــــــرنت *

تعد شبكة االنترنت من أهم اإلنجازات في تاریخ البشریة و من أعظمها في تاریخ الحاسوب 

و االتصاالت و تكنولوجیا المعلومات ،حیث تعد من التقنیات التي أحدثت ثورة في أسلوب 

بین المهتمین بأمور الحاسوب عامة و العاملین في قطاع العلوم األخرى خاصة التعامل 

و قد أدى استخدامها في التعلیم إلى تطویر سریع و مذهل في العملیة التعلیمیة ،كما أثر2.

. 71جع السابق ، صصباح محمود ، تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة ، المر 1
247مجد هاشم الهاشمي ، تكنولوجیا االتصال التربوي ، المرجع السابق ، ص 2
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و إن استخدامها، في طریقة أداء المعلم و المتعلم و إنجازاتها في غرفة الصف 

1.عد في العملیة التعلیمیة ضرورة إلنجاح مهام المدرسة الحدیثة في المدارس كمسا

و تتضح فوائد توصیل المدارس بشبكة االنترنت التي تعد موسوعة علمیة و أداة شرح 

:2و إیضاح ووسیلة نقل و تبادل الخبرات مع العالم الخارجي فیما یلي 

.الوصول إلى مصادر المعلومات -

.معلومات متعددة مبرمجة و سریعة و بكلفة قلیلة جدا توفیر للمتعلمین-

حصاء و الصور و األصوات و لقطاتالحصول على األخبار و أوراق البحث و اإل-

.الفیدیو كوسائل شرح و إیضاح و إمكانیة نسخها و طباعتها و االستفادة منها 

:3و من ممیزاتها كأداة تعلیمیة أیضا أنها 

لتشویق أثناء البحث عن المعلومات أكثر من طرق البحث من خالل توفر جو من المتعة و ا-

.الكتب و المراجع و المجالت 

.حداثة المعلومات على الشبكة و تجدها باستمرار -

.تنویع المعلومات و اإلمكانیات التي توفر خیارات تعلیمیة عدیدة للمعلمین و الطلبة -

.77المرجع السابق، ص صباح محمود ، تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة 1
.247مجد هاشم الهاشمي ، تكنولوجیا االتصال التربوي ، المرجع السابق ، ص 2
استخدام الحاسوب و االنترنیت في میادین التربیة و التعلیم ، دار الشروق للنشر و التوزیع جودة أحمد سعادة ، عادل فایز ، 3

. 135، ص 2007، األردن ، 
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قتصار على غرفة الصف أو زمان محددتوفیر بیئة تعلیمیة تتصف بالحریة و عدم اال-

.و التعلم في أي وقت في أي مكان 

إعطاء دور جدید للمعلم من خالل توفیر فرص التطویر األكادیمي و المهني من خالل -

.إتاحة الفرصة لالشتراك بالمؤتمرات الحیة و المفیدة ذات العالقة بالمعلمین

: دیثة بالنسبة للمعلمأهمیة الوسائل التكنولوجیة الح-2-2

إن استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في المجال التربوي یعتبر عامال أساسیا من 

و تؤدي وسائل تكنولوجیا ,إذ تعمل على تسهیلها و تطویرها , عوامل نجاح العملیة التعلیمیة 

ن عملیة االتصال و اإلعالم دورا كبیرا في مساعدة المدرس على تأدیة وظائفه و تحسی

التعلیم و التعلم و تحقیق أهداف التعلیم بوجه عام لكل منها خصائصها و ممیزاتها و تكمن 

:1أهمیتها بالنسبة للمعلم في كونها 

تتیح للمدرس اإلمكانیات و الوسائل التي تسمح له بتوسیع مجاالت الخبرة الخاصة بكل تلمیذ -

و تتباین ل تزداد الفروق الفردیة بین التالمیذفمع ازدیاد اإلقبال على التعلیم و ازدحام الفصو 

خبراتهم السابقة  حول موضوعات الدراسة و لن یؤدي االعتماد على اإللقاء و التلقین إال مزیدا 

من اللفظیة حیث یكون التلمیذ مفاهیم مجردة لیسلها نفس الداللة التي عند المدرس الختالف 

االتصال كاألفالم و التلفزیون مثال تنقل إلى و لكن وسائل،مجاالت تنقل الخبرة بینهما 

.المدرسة معلومات في صورة مرئیة محسوسة یصعب على المدرس توفیرها 
.41- 40، ص 1983، 2حسن حمدي الطویجي ، التكنولوجیا و التربیة ، دار العلم ، الكویت ، ط1
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یقوم المدرس عن طریق وسائل اإلعالم و االتصال الحدیثة بتنویع مصادر المعرفة بحیث -

إلى الكتبفباإلضافة, ال تقتصر على المدرس فقط مما یؤدي إلى إثراء معلومات التلمیذ 

و المطبوعات یمكن تقدیم المادة العلمیة في عدة أشكال مثل األفالم و الشرائح و األفالم 

و بذلك ال یصبح المدرس هو المصدر الوحید ،... الثابتة و المسجالتو برامج التلفزیون 

.الذي یستقي منه التلمیذ المعلومات 

ك التعلم في مجموعات صغیرة یمكن توفیر فرص التعلم الذاتي أو الفردي و كذل-

فهناك التعلیم ،عن طریق الوسائل التعلیمیة و تكنولوجیا التعلیم و یتم ذلك بعدة صور 

البرمجي في صورة كتاب مبرمج أو عن طریق آالت  التعلم البسیطة أو بواسطة الحاسب 

1.اآللي 

د التلمیذ على تنمیة إن وسائل االتصال إذا أحسن استخدامها في مجال التعلیم تساع-

مهارات االتصال و تحمل المسؤولیة و االعتماد على النفس و التعاون و حل المشكالت 

تقدم للمدرس الوسائل التي تساعده على ممارسة وظائفه الجدیدة مثل القیام باالختبارات -

التشخیصیة و إجراء البحوث ثم وصف األعمال العالجیة المطلوبة لتحقیق األهداف 

.علیمیة الت

تساعد وسائل االتصال و التكنولوجیا المدرس في التغلب على بعض الصعوبات المادیة 

وتشمل هذه الصعوبات بعد المسافة بین حجرة الدراسة , التي تتصل بعرض موضوع الدرس 

.40ص حسن حمدي الطویجي ، التكنولوجیا و التربیة، المرجع السابق ،1
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و كذلك المشكالت التي تتعلق بحجم المواد التي یود المدرس عرضها , و مصادر الدرس 

1.على تالمیذ الفصل 

:دور المعلم و المتعلم في عصر تكنولوجیا اإلعالم و االتصال -2-3

البد من المتعلم و المعلم اللجوء إلى استخدام , حتى یتم تحقیق أهداف التربیة بشكل عام 

و حتى یتم تحقیق فكرة أن المتعلم ,  التكنولوجیا التعلیمیة لما لها من أهمیة تم ذكرها سابقا 

فإن هناك بعض المبادئ األساسیة المتفق علیها, تعلیمیة التعّلمیة هو محور العملیة ال

من قبل العاملین في مجال التربیة و التي یمكن تحقیقها عن طریق التطبیقات التربویة 

:2للتكنولوجیا التعلیمیة و هي

.أن یتعلم المتعلم بنفسه من خالل التعلم بالعمل و التعلم الذاتي -

حیث نالحظ تفاوت كبیر في معدالت التعلم , بحسب سرعته و قدراته الخاصة یتعلم كل تلمیذ -

لدى مختلف التالمیذ عن طریق استخدام البرنامج التعلیمي بمختلف الطرائق كالحاسوب 

.التعلیمي 

و تعززت حیث یقومون بتنظیم مادة التعلمیتعلم التالمیذ قدرا كبیرا من الخبرات و المهارا-

واته بشكل فوري من خالل التغذیة الراجعة عن طریق استخدام التعلیم كل خطوة من خط

المبرمج 
.43- 41حسن حمدي الطویجي ، التكنولوجیا و التربیة ، المرجع السابق ، ص1
.53-50المرجع نفسه ، ص 2
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.أن یتقن المتعلم كل خطوة من خطواته اتقانا تاما قبل أن  ینتقل إلى الخطوة التي تلیها -

تزداد دافعیة المتعلم إلى التعلم عندما تتاح له الفرصة بأن یكون المسؤول عن تعلمه و یعطي -

.،وواضح إن جمیع تطبیقات تكنولوجیا التعلیم تهتم بتحقیق ذلك الثقة بنفسه 

و بناء على هذا فإن موقف المتعلم هنا یمكن وصفه بأنه موقف نشط فعال ال سلبي ألنه  

یتضمن مشاركته في عملیة التعلیم و لیس مجرد متلقي للمعلومات التي تلقى علیه

1.من المدرس

و یا اإلعالم و االتصال في النظام التربوي یتطلب تحدید األدوارو بما أن تطبیق تكنولوج

المسؤولیات والنشاطات لجمیع المشتركین في العملیة التعلیمیة و المعلم یشارك في العملیة 

:2التعلیمیة فإنه یمكن أن یقوم باألدوار التالیة في ظل تكنولوجیا التعلیم 

:تعلیمي المعلم كموصل تربوي و مطور : أوال 

و حتى یقوم المعلم بهذا الدور البد أن یدرك بأن هناك أنواعا مختلفة من مهارات االتصال 

3:التي تساعده في أعماله من بینها 

.245ماجدة سید عبید ، الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة ، المرجع السابق ، ص 1
.248المرجع نفسه ،ص 2

.249-248المرجع السابق،ص ماجدة سید عبید ، الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة ،3
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.یجب أن یعرف المعلم أنواع وسائل االتصال األساسیة و خصائصها و قدراتها-

م و الشرائح و الشفافات یجب أن یعرف المعلم كیف یشغل األجهزة الضروریة مثل األفال-

.و التسجیالت و الصور المتحركة 

یجب أن یعرف المعلم مصادر و أدوات الوسائل التعلیمیة و تكنولوجیا التعلیم التي یستطیع -

.أن یحضرها لالستخدام في غرفة الصف 

یجب أن یكون المعلم قادرا على تصمیم و إنتاج أنواع مختلفة من الوسائل التعلیمیة و-

.األدوات البسیطة 

.یجب أن تكون عند المعلم مهارة كیفیة تقویم الوسیلة التعلیمیة -

.یمیة المناسبة للمواقف التعلیمیةیجب أن تكون لدى المعلم المهارة في استخدام الوسائل التعل-

: المعلم كقائد و محرك للمناقشات الصفیة : ثانیا 

المتعلمین ، و نقل المعلومات ووجهات النظر حیث یساعد على نقل األفكار المختلفة بین

المختلفة و یتولى قیادة المناقشة و توجیهها إلى مستوى أفضل باستخدام أفضل الوسائل 

1.التعلیمیة و تكنولوجیا التعلیم 

.249المرجع نفسه ، ص 1
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:المعلم كموجه تربوي : ثالثا 

مشرف عندما یشعر المعلم بأن هناك حاجة لتعلم مهارات معینة فإن دوره یصبح كموجه و

على األعمال التي یقوم بها المتعلم ، و في هذا الدور یقوم المعلم بتسجیل المالحظات 

عن تقدیم المتعلمین و یدرسها و یقارنها لیخرج بنتائج و توصیات ، عالوة على ذلك  

1:ف التالیة إنّ  المعلم یجب أن یعي دوره كمدیر لمصادر التعلم ، و أن یتم تدریبه على الوظائ

.و رسم االستراتیجیات المناسبة لتحقیقها, یقوم بتحدید أهداف التعلم : التخطیط -

یقوم بترتیب مصادر التعلم و تنظیم عملیات الرجوع إلى السجالت بسهولة    : التنظیم  -

.و أقل وقت 

م  الموقف التعلیميیقوم بإدارة نشاط التعلم و متابعة التالمیذ و تشجیعهم و تنظی:القیادة-

متغیراتههة مواجو 

.250ماجدة سید عبید ، الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة ، المرجع السابق، ص 1
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استبیان
:استبیان موجد ألساتذة التعلیم المتوسط

في إطار التحضیر إلنجاز مذكرة تخرج نیل شهادة ماستر في األدب العربي 
تكنولوجیا و األسالیب "، تحت عنوان )تعلیمیة اللغات(تخصص دراسات لغویة 

.نیةدراسة میدا" الحدیثة في التدریس

سیرنا التقدم إلى أساتذتنا الكرام بهذا االستبیان الذي یتضمن أسئلة متعلقة لموضوعنا 
المدروس، راجین منكم اإلجابة عنها بكل عفویة و صدق، و ذلك بوضع العالمة 

)x (أما االختیار المناسب، و اإلجابة عن السؤال لماذا إن وجد ؟

و شكرًا مسبًقا

:البیانات الشخصیة- 1

:الجنس

ذكر                           أنثى

:السن

X
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سنة44إلى 35سنة                            34إلى 25
سنة45أكثر من 

:الخبرة المهنیة

سنوات5أقل من 
سنوات12إلى 6من 
سنة19إلى 13من 

سنة20أكثر  من 
:تتوافر مظاهر التربیة التكنولوجیة من خالل-2

ال أوافقمترددموافقهرالمظام
استخدام أجهزة عرض المعلومات و البیانات 1

DATASHOW داخل قاعات المحاضرات و
المعامل

X

عمل مسابقات بین الطالب في أبحاث تكنولوجیا 2
المعلومات

X

تسهیل إمتالك للمعلمین و الطالب أجهزة كمبیوتر و 3
ملحقاتها

X

Xة للطالبتوفر مكتبة إلكترونی4

تدریس بعض مقررات الدراسیة باستخدام أجهزة 5
التكنولوجیا المعلومات 

X

یتعرف الطالب على نتائج االمتحانات بطریقة 6
إلكترونیة

X

X

X
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Xوجود أجهزة كمبیوتر بغرف أعضاء هیئة التدریس7

Xلكل الطالب موقع إلكتروني على موقع الكلیة 8

آرائهم في المقررات الدراسیة إلكترونیا یعرض الطالب 9
على موقع الكلیة

X

Xوجود أجهزة كمبیوتر كافیة للطالب10

تحقق . ما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیا الحدیثة في التدریس- 3
:األثار اإلیجابیة التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقاألثار اإلیجابیةم
رة على حل المشكالت و المسائل تنمیة القد1

المستعصیة باستخدام التكنولوجیا المعلومات
X

Xتساعد الطالب على تحقیق أهدافهم2

Xتنمیة قدرة الطالب على التعامل مع البدائل المتعددة3

تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو استخدام التكنولوجیا 4
في مجاالت الحیاة المختلفة 

X

Xتؤدي إلى تنمیة الثقافة التكنولوجیة للطالب5

Xزیادة االهتمام لقیمة الوقت و تنظیمه6

التعرف على ثقافات أخرى لتوسیع دائرة التفاعل 7
الثقافي 

X

Xزیادة القدرة على الطالب على التعامل مع المعلومات 8
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تحقق . یثة في التدریسما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیا الحد- 4
:األثار السلبیة التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقاألثار اإلیجابیةم
التخلي عن استعمال األسالیب التقلیدیة كالقلم و 1

الورقة في عملیة التعلم
X

Xالحد من استخدام أجزاء العقل في ذلك2

تعلیم االبتعاد عن استخدام المهارات األساسیة في ال3
االستعاضة عن التفكیر لحل مسائل الریاضیات : مثل

باآلالت الحاسبة

X

اجبار الطالب على استخدام مهارات تعلیمیة أساسیة 4
بشكل أقل

X

ساهم استخدام الحاسوب و ما یحتویه من أنظمة 5
تصحیح األخطاء االمالئیة على خفض مهاراتهم 

االكتابیة و االمالئیة و خفض مهاراتهم الحسابیة أیضً

X

تحقق . ما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في التدریس- 5
:األهداف التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقالمظاهرم
اكساب الكالب المعلومات و المعارف المرتبطة 1

بتكنولوجیا المعلومات
X

Xمكانتهم مساعدة الطالب على تحقیق ذاتهم و تحدید 2
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في عالم التكنولوجیا
تنمیة القیم اإلیجابیة التي تزید من إیجابیات 3

التكنولوجیا في التعلیم
X

Xتوفیر التعلیم متنوع یراعي الفروق الفردیة للطالب4

تنمیة القدرة على التعلم الذاتي و التنمیة المهنیة 5
المستمرة في مجال التعلیم

X

Xالطالب على توظیف تكنولوجیا المعلوماتزیادة قدرة 6

Xتنمي التفكیر اإلبداعي7

Xتساعد تكنولوجیة التعلیم الطالب على تمییز األشیاء8

Xتقوم تكنولوجیة التعلیم بدور كبیر في تدریب التلمیذ9

:أهداف أخرى ترى إضافتها10
1...
2...
3...
4...

X

:ا بالتعلیماستخدام المعلمین للتكنولوجی- 6

اسم المعلم
خوصة-
 المتوسطة(اسم المدرسة(
متوسطة العربي التبسي-
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التخصص
اللغة العربیة-
سنوات الخبرة
سنوات9-
هل تملك مهارة استخدام االنترنت ؟
ال-
هل تستخدم االنترنت بشكل دائم ؟

نعم
ال
صة هل ترى أن التعلم عبر االنترنت أنسب في تحقیق األهداف المعرفیة الخا

بمادتك العلمیة ؟
نعم
ال

 هل ترى أن االنترنت یمكن أن یستغل كوسیلة فعالة لتواصل المعلم مع طالبه
و رفع مستواهم التحصیلي ؟

نعم                                  ال

X

X

X
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 هل تعتقد أنه من المهم أن یكون لكل معلم موقع خاص به على شبكة االنترنت
هذه التقنیة و التواصل مع طالبه و المعلمین اآلخرین لالستفادة القصوى من 
من نفس التخصص ؟

العم                             ن
هل ترى أن استخدام االنترنت یكون أكثر فاعلیة في عرض درسك ؟

نعم                                    ال
النترنت ؟أي أنماط الطالب أكثر استفادة من التعلم عبر ا

الطالب البصريالطالب المستقل
الطالب الحسيالطالب المعتمد 
الطالب اللفظيالطالب السمعي

 ما المشكالت التي تواجهت أثناء تدریس مادتك و یمكن  التغلب علیها عن
طریق االنترنت ؟

)الشعر(اإلعراب، تقطیع الجمل، تحلیل النصوص األدبیة 
لتدریس مادتك بطریقة التعلم المدرج أي الدمج بین التعلم إذا طرحت علیك فكرة ا

التقلیدي و االلكتروني، أي األجزاء في مادتك تقدمها عبر االنترنت مع ذكر 
؟بالطریقة التقلیدیة مع ذكر السببالسبب و أي األجزاء التي تدرسها 

)الشعریة و النشریة(حصة اإلعراب، تحصیل النصوص األدبیة 

X

X

X

X



الفصل الثاني                                    وسائل التكنولوجیا و االستبیان                  

61



الفصل الثاني                                    وسائل التكنولوجیا و االستبیان                  

62

:الشخصیةالبیانات - 7

:الجنس

ذكر                           أنثى

:السن

سنة44إلى 35سنة                            34إلى 25
سنة45أكثر من 

:الخبرة المهنیة

سنوات5أقل من 
سنوات12إلى 6من 
سنة19إلى 13من 

سنة20أكثر  من 

X

X

X
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:وجیة من خاللتتوافر مظاهر التربیة التكنول-8

ال أوافقمترددموافقالمظاهرم
استخدام أجهزة عرض المعلومات و البیانات 1

DATASHOW داخل قاعات المحاضرات و
المعامل

X

عمل مسابقات بین الطالب في أبحاث تكنولوجیا 2
المعلومات

X

تسهیل إمتالك للمعلمین و الطالب أجهزة كمبیوتر و 3
ملحقاتها

X

Xتوفر مكتبة إلكترونیة للطالب4

تدریس بعض مقررات الدراسیة باستخدام أجهزة 5
التكنولوجیا المعلومات 

X

یتعرف الطالب على نتائج االمتحانات بطریقة 6
إلكترونیة

X

Xوجود أجهزة كمبیوتر بغرف أعضاء هیئة التدریس7

Xة لكل الطالب موقع إلكتروني على موقع الكلی8

یعرض الطالب آرائهم في المقررات الدراسیة إلكترونیا 9
على موقع الكلیة

X

Xوجود أجهزة كمبیوتر كافیة للطالب10
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تحقق . ما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیا الحدیثة في التدریس- 9
:األثار اإلیجابیة التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقاألثار اإلیجابیةم
تنمیة القدرة على حل المشكالت و المسائل 1

المستعصیة باستخدام التكنولوجیا المعلومات
X

Xتساعد الطالب على تحقیق أهدافهم2

Xتنمیة قدرة الطالب على التعامل مع البدائل المتعددة3

تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو استخدام التكنولوجیا 4
لحیاة المختلفة في مجاالت ا

X

Xتؤدي إلى تنمیة الثقافة التكنولوجیة للطالب5

Xزیادة االهتمام لقیمة الوقت و تنظیمه6

التعرف على ثقافات أخرى لتوسیع دائرة التفاعل 7
الثقافي 

X

Xزیادة القدرة على الطالب على التعامل مع المعلومات 8

تحقق . سالیب التكنولوجیا الحدیثة في التدریسما مدى موافقتك على أن األ-10
:األثار السلبیة التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقاألثار اإلیجابیةم
التخلي عن استعمال األسالیب التقلیدیة كالقلم و 1

الورقة في عملیة التعلم
X
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Xالحد من استخدام أجزاء العقل في ذلك2

المهارات األساسیة في التعلیم االبتعاد عن استخدام 3
االستعاضة عن التفكیر لحل مسائل الریاضیات : مثل

باآلالت الحاسبة

X

اجبار الطالب على استخدام مهارات تعلیمیة أساسیة 4
بشكل أقل

X

ساهم استخدام الحاسوب و ما یحتویه من أنظمة 5
تصحیح األخطاء االمالئیة على خفض مهاراتهم 

االكتابیة و ا المالئیة و خفض مهاراتهم الحسابیة أیضً

X

تحقق . ما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في التدریس-11
:األهداف التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقالمظاهرم
اكساب الكالب المعلومات و المعارف المرتبطة 1

بتكنولوجیا المعلومات
X

لى تحقیق ذاتهم و تحدید مكانتهم مساعدة الطالب ع2
في عالم التكنولوجیا

X

تنمیة القیم اإلیجابیة التي تزید من إیجابیات 3
التكنولوجیا في التعلیم

X

Xتوفیر التعلیم متنوع یراعي الفروق الفردیة للطالب4

تنمیة القدرة على التعلم الذاتي و التنمیة المهنیة 5
علیمالمستمرة في مجال الت

X
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Xزیادة قدرة الطالب على توظیف تكنولوجیا المعلومات6

Xتنمي التفكیر اإلبداعي7

Xتساعد تكنولوجیة التعلیم الطالب على تمییز األشیاء8

Xتقوم تكنولوجیة التعلیم بدور كبیر في تدریب التلمیذ9

:أهداف أخرى ترى إضافتها10
5...
6...
7...
8...

X

:دام المعلمین للتكنولوجیا بالتعلیماستخ-12

اسم المعلم
قارة أسماء-
 المتوسطة(اسم المدرسة(
متوسطة العربي التبسي-
التخصص
اللغة الفرنسیة-
سنوات الخبرة
سنوات12-
هل تملك مهارة استخدام االنترنت ؟
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نعم-
هل تستخدم االنترنت بشكل دائم ؟

نعم
ال
ب في تحقیق األهداف المعرفیة الخاصة هل ترى أن التعلم عبر االنترنت أنس

بمادتك العلمیة ؟
نعم
ال

 هل ترى أن االنترنت یمكن أن یستغل كوسیلة فعالة لتواصل المعلم مع طالبه
و رفع مستواهم التحصیلي ؟

نعم                                  ال

كة االنترنت هل تعتقد أنه من المهم أن یكون لكل معلم موقع خاص به على شب
لالستفادة القصوى من هذه التقنیة و التواصل مع طالبه و المعلمین اآلخرین 

من نفس التخصص ؟
العم                             ن
هل ترى أن استخدام االنترنت یكون أكثر فاعلیة في عرض درسك ؟

نعم                                    ال
الب أكثر استفادة من التعلم عبر االنترنت ؟أي أنماط الط

X

X

X

X

X
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الطالب البصريالطالب المستقل
الطالب الحسيالطالب المعتمد 
الطالب اللفظيالطالب السمعي

 ما المشكالت التي تواجهت أثناء تدریس مادتك و یمكن  التغلب علیها عن
طریق االنترنت ؟

دید الستعمال ضروري ش" La compréhension orale"في حصة 
االنترنت من أن یفهم التالمیذ

 إذا طرحت علیك فكرة التدریس مادتك بطریقة التعلم المدرج أي الدمج بین التعلم
التقلیدي و االلكتروني، أي األجزاء في مادتك تقدمها عبر االنترنت مع ذكر 

السبب و أي األجزاء التي تدرسها بالطریقة التقلیدیة مع ذكر السبب ؟
من الضروري جدا استخدام " La compréhension orale"ة في حص

الطریقة االلكترونیة آلن التلمیذ یجب علیه أن یسمع و یرى من أجل فهم 
الدرس و لكن الحصص األخرى مثل القراءة، التعبیر الكتابي، القواعد

X

X

X
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استبیان
:استبیان موجد ألساتذة التعلیم المتوسط

مذكرة تخرج نیل شهادة ماستر في األدب العربي في إطار التحضیر إلنجاز
تكنولوجیا و األسالیب "، تحت عنوان )تعلیمیة اللغات(تخصص دراسات لغویة 

.دراسة میدانیة" الحدیثة في التدریس

سیرنا التقدم إلى أساتذتنا الكرام بهذا االستبیان الذي یتضمن أسئلة متعلقة 
جابة عنها بكل عفویة و صدق، و ذلك بوضع لموضوعنا المدروس، راجین منكم اإل

أما االختیار المناسب، و اإلجابة عن السؤال لماذا إن وجد ؟) x(العالمة 

و شكرًا مسبًقا

:البیانات الشخصیة-13

:الجنس

ذكر                           أنثى

:السن

سنة44إلى 35سنة                            34إلى 25

X

X
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سنة45من أكثر
:الخبرة المهنیة

سنوات5أقل من 
سنوات12إلى 6من 
سنة19إلى 13من 

سنة20أكثر  من 
:تتوافر مظاهر التربیة التكنولوجیة من خالل-14

ال أوافقمترددموافقالمظاهرم
استخدام أجهزة عرض المعلومات و البیانات 1

DATASHOW داخل قاعات المحاضرات و
المعامل

X

عمل مسابقات بین الطالب في أبحاث تكنولوجیا 2
المعلومات

X

تسهیل إمتالك للمعلمین و الطالب أجهزة كمبیوتر و 3
ملحقاتها

X

Xتوفر مكتبة إلكترونیة للطالب4

تدریس بعض مقررات الدراسیة باستخدام أجهزة 5
التكنولوجیا المعلومات 

X

المتحانات بطریقة یتعرف الطالب على نتائج ا6
إلكترونیة

X

Xوجود أجهزة كمبیوتر بغرف أعضاء هیئة التدریس7

X
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Xلكل الطالب موقع إلكتروني على موقع الكلیة 8

یعرض الطالب آرائهم في المقررات الدراسیة إلكترونیا 9
على موقع الكلیة

X

Xوجود أجهزة كمبیوتر كافیة للطالب10

تحقق . قتك على أن األسالیب التكنولوجیا الحدیثة في التدریسما مدى مواف-15
:األثار اإلیجابیة التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقاألثار اإلیجابیةم
تنمیة القدرة على حل المشكالت و المسائل 1

المستعصیة باستخدام التكنولوجیا المعلومات
X

Xتساعد الطالب على تحقیق أهدافهم2

Xتنمیة قدرة الطالب على التعامل مع البدائل المتعددة3

تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو استخدام التكنولوجیا 4
في مجاالت الحیاة المختلفة 

X

Xتؤدي إلى تنمیة الثقافة التكنولوجیة للطالب5

Xزیادة االهتمام لقیمة الوقت و تنظیمه6

ى لتوسیع دائرة التفاعل التعرف على ثقافات أخر 7
الثقافي 

X

Xزیادة القدرة على الطالب على التعامل مع المعلومات 8
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تحقق . ما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیا الحدیثة في التدریس-16
:األثار السلبیة التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقاألثار اإلیجابیةم
ألسالیب التقلیدیة كالقلم و التخلي عن استعمال ا1

الورقة في عملیة التعلم
X

Xالحد من استخدام أجزاء العقل في ذلك2

االبتعاد عن استخدام المهارات األساسیة في التعلیم 3
االستعاضة عن التفكیر لحل مسائل الریاضیات : مثل

باآلالت الحاسبة

X

أساسیة اجبار الطالب على استخدام مهارات تعلیمیة4
بشكل أقل

X

ساهم استخدام الحاسوب و ما یحتویه من أنظمة 5
تصحیح األخطاء االمالئیة على خفض مهاراتهم 
ا الكتابیة و االمالئیة و خفض مهاراتهم الحسابیة أیضً

X

تحقق . ما مدى موافقتك على أن األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في التدریس-17
:األهداف التالیة للطالب

ال أوافقمترددموافقالمظاهرم
اكساب الكالب المعلومات و المعارف المرتبطة 1

بتكنولوجیا المعلومات
X

Xمساعدة الطالب على تحقیق ذاتهم و تحدید مكانتهم 2
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في عالم التكنولوجیا
تنمیة القیم اإلیجابیة التي تزید من إیجابیات 3

التكنولوجیا في التعلیم
X

Xر التعلیم متنوع یراعي الفروق الفردیة للطالبتوفی4

تنمیة القدرة على التعلم الذاتي و التنمیة المهنیة 5
المستمرة في مجال التعلیم

X

Xزیادة قدرة الطالب على توظیف تكنولوجیا المعلومات6

Xتنمي التفكیر اإلبداعي7

Xیز األشیاءتساعد تكنولوجیة التعلیم الطالب على تمی8

Xتقوم تكنولوجیة التعلیم بدور كبیر في تدریب التلمیذ9

:أهداف أخرى ترى إضافتها10
توسیع دائرة معرفته باألشیاء الجدیدة.9
فهم األفكار المستعصیة عن طریق المشاهدة و .10

)سمعي بصري(السمع 

:استخدام المعلمین للتكنولوجیا بالتعلیم-18

اسم المعلم
ك عبد اهللالعر -
 المتوسطة(اسم المدرسة(
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متوسطة العربي التبسي-
التخصص
التربیة البدنیة-
سنوات الخبرة
سنوات13-
هل تملك مهارة استخدام االنترنت ؟
نعم-
هل تستخدم االنترنت بشكل دائم ؟

نعم
ال
 هل ترى أن التعلم عبر االنترنت أنسب في تحقیق األهداف المعرفیة الخاصة

میة ؟بمادتك العل
نعم
ال

 هل ترى أن االنترنت یمكن أن یستغل كوسیلة فعالة لتواصل المعلم مع طالبه
و رفع مستواهم التحصیلي ؟

نعم                                  ال

X

X

X
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 هل تعتقد أنه من المهم أن یكون لكل معلم موقع خاص به على شبكة االنترنت
التواصل مع طالبه و المعلمین اآلخرین لالستفادة القصوى من هذه التقنیة و 

من نفس التخصص ؟
نعم                    ال

هل ترى أن استخدام االنترنت یكون أكثر فاعلیة في عرض درسك ؟
نعم                                    ال

أي أنماط الطالب أكثر استفادة من التعلم عبر االنترنت ؟
الب البصريالطالطالب المستقل
الطالب الحسيالطالب المعتمد 
الطالب اللفظيالطالب السمعي

 ما المشكالت التي تواجهت أثناء تدریس مادتك و یمكن  التغلب علیها عن
طریق االنترنت ؟

طریقة آداء الحركات الصعبة

إذا طرحت علیك فكرة التدریس مادتك بطریقة التعلم المدرج أي الدمج بین التعلم
التقلیدي و االلكتروني، أي األجزاء في مادتك تقدمها عبر االنترنت مع ذكر 

؟بالطریقة التقلیدیة مع ذكر السببالسبب و أي األجزاء التي تدرسها 
الجزء النظري باستعمال االنترنت-

X

X

X

X

X
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ةالجزء التطبیقي باستعمال الطریقة التقلیدی-

: تحلیل االستبیان 

 لجأت إلى ثالثة أساتذة متنوعین في إطار : ة التخرجفي إطار التحلیل استبیان لمذكر
:التدریس

.لجأت إلى أستاذة في اللغة العربیة و أستاذ في التربیة البدنیة و أستاذة اللغة الفرنسیة
 سنوات 6كمتا أن لخم نفس الخبرة الدراسیة أي أن لهم خبرة قدیمة في التعلیم تتراوح بین

التكنولوجیا و : أسئلة متعلقة بموضوعنا تحت عنوانسنة یتضمن هذا االستبیان 19إلى 
حیث قدمنا أسئلة متعلقة بالتكنولوجیا و عالقاتها . األسالیب الحدیثة في التدریس

بالتدریس فحسب اإلجابة نرى أن األساتذة سیستعملون التكنولوجیا في تدریس مادتهم كالـ 
DATA SHOW إلكترونیة، كما نرى و تعرف الطالب على نتائج االمتحانات بطریقة

أن األساتذة یمتلكون مهارة استخدام االنترنت لكن ال یستخدمونها بشكل دائم و في 
التدریس یتمحور استخدام االنترنت عند المتعلمین في بعض من أعمالهم التعلمیة و لكن 

ل لم ینسوا األدوات التقلیدیة كالقلم أي أن التكنولوجیا لم تكتسي عالم التدریس بأكمله ب
حیث صرح المعلمین حسب االستبیان المقدم لهم بعض . اكتست جزء منه فقط

تنمیة القدرة عن حل المشكالت : ابیات و سلبیات التكنولوجیا فمن اإلیجابیات مثل=ایجل
و المسائل المستعصیة باستخدام التكنولوجیا المعلومات تساعد الطالب عن تحقیق 

حو استخدام التكنولوجیا في مجاالت الحیاة أهدافهم، تنمیة االتجاهات اإلیجابیة ن
المختلفة تؤدي إلى تنمیة الثقافة التكنولوجیا للطالب، أما في الجانب السلبي فیتمثل في 
اجبار الطالب على استخدام مهارات تعلمیة أساسیة بشكل أقل و خفض للطالب من 

ا .مهاراتهم الكتابیة و اإلمالئیة و حفض مهاراتهم الحسابیة أیضً
:ما تتمثل أهداف التكنولوجیا حسب أراء المعلمین فيك
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 إكساب الطالب المعلومات و المعارف المرتبطة بتكنولوجیا المعلومات، مساعدة الطالب
على تحقیق ذاتهم، و تحدید مكانتهم في عالم التكنولوجیا، توفیر تعلیم متنوع یراعي 

.الفروق الفردیة للطالب
ة للمعلمین فكل أستاذ و رأیهكما یوجد بعض اآلراء المتضارب.

فمن خالل هذا التحلیل نجد أن التكنولوجیا أخذت جزء من التعلیم و أصبحت جانب 
.یلجأ إلیه الطالب و المعلمین



خاتمة 

78

: خاتمة 

من المستحیالت لوسائل التي أصبح االستغناء عنهاتلك ا،و االتصال اإلعالمتكنولوجیا 

الضروري على كل معلم أن یلم بهذا العلم حتى یسیرفي المیدان التربوي لذلك أصبح من

في ركب الحضارة و یوصل به و الطالب على حد سواء إلى إتقان المهارات و الحقائق العلمیة  

.في وقت سریع و جهد أقل 

: و من النتائج التي توصلنا إلیها من هذه الدراسة نذكر منها 

.تدریس أكثر فعالیة و إنتاجیة أن تكنولوجیا المعلومات جعلت عملیة ال-

.زادت من رفاهیة التلمیذ -

ظهور أسالیب متطورة سهلت عملیة التدریس ، كاستبدال الكتب باألجهزة اللوحیة      -

.أو أجهزة الحاسوب المحمول 

.مساعدة المعلمین في نقل المعرفة و المحافظة على العملیة التربویة -

لیها سوف نترك وراءنا بعض التوصیات التي و من هذه النتائج التي توصلنا إ

: نأمل أن تكون موجهة ألبحاث أخرى وهي 

ینبغي على كل من المعلم و التلمیذ التجاوب مع هذه التكنولوجیا ، و ذلك بمضاعفة -

.الجهد المبذول 



خاتمة 

79

على المؤسسة التعلیمیة أن تسعى و تبذل المزید من الجهود لتوسیع رقعة استخدام -

.ي التدریس التكنولوجیا ف
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