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الملخص:
التعليم في عصر المعلومات يتجه نحو تنوع المعارف والمهارات ،وقد أصبح ممكناً ًللمدرسة ً

بفضل الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،محاكاة الواقع الخارجي داخلًأسوارهاً ً.وتوافرت

للطالب وسائل متعددة ،للتواصل المباشر مع مصادر المعرفة ً،لذاًاصبحت تكنولوجيا المعلومات

هي الوسيلة الفعالة ،لنقل الواقع وحيويته إلى المدرسة بغية أن يصبح التعليم أكثر واقعية وتشويقاً.
والتكنولوجيا الحديثةًتسهم ًفيًاكتساب مهارات اللغة العربية بيسر ًوسهولة ،وتشويق ،بل تساعده

على تعليم مهارات مهمة جداً في هذه المرحلة  ،وهذا العصر" عصرًالتفجر المعرفي"ً ،وهذاًاألمرً
هو الذيًفرض عددا من التحديات على النظام التعليمي في مراحله المختلفة ،مما تطلب العديد من

التغيراتًمن خالل استخدام المستحدثات التكنولوجية واستثمار إمكانياتها في خدمة العملية التعليميةً.
رمت الدراسة إلى ًتعرفًمدىًاستخدامًمدرسيًاللغةًالعربيةًللمستحدثات ًالتكنولوجيةًفي ًتدريسهمً
للمرحلةًالثانويةًً،ولتحقيق أهداف الدراسةًاستخدمتًالباحثةًاستبانة مكونهًمنً(ً)53فقرةًضمتً

ثالثةًمجاالتًرئيسةً،هيً :

 -1المستحدثاتًالتكنولوجية.
 -2تطبيقًمعاييرًالجودةً.

 -3استخدامًالمستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًضوءًمعاييرًالجودة.

ًًوقد ًطبقت ًالدراسة ًعلى ًعينة ًمكونة ًمن ً(ً )290مدرسًا ًومدرسة ًخالل ًالفصل ًالدراسي ًالثانيً
ًً2016ً/2015وتوصلتًالدراسةًإلىًعدةًنتائجً،منهاً :

 -1أن ًاستخدام ًمستحدثات ًتكنولوجيا ًالتعليم ًايمان ًاغلب ًالمدرسين ًبفاعلية ًالطرائق ًالتقليدية ًفيً
التدريس.

 -2عدم امتالك المدرسينًوالطلبة مهارات إلكترونية مناسبة إلعداد برامجًتعليميةًمناسبةً .
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The level of use of Arabic language teachers for
technological innovations in the light of the TQM standards
for secondary school
Assistant Professor: Raida Hussein Hamid
Musayyib Technical College
Raida.almusawy@yahoo.com
Abstract:
Education in the Information Age is moving towards knowledge, skills, diversity, has
become possible to the school by the grace of computers - and information and
communication technology, simulation of external reality within Osoarha.otoevert
student many ways, direct contact with sources of knowledge, so it has become the
information technology is an effective way to move the reality and vitality in order to be
more education becomes a realistic and exciting school.
Modern technology contribute to the acquisition of the Arabic language skills easily
and smoothly, and suspense, but also help him to teach very important skills at this stage,
and this era the "Age of explosion of knowledge", which would impose a number of
challenges on the education system in its various stages, which required many changes
through the use of technological innovations and investment potential in the educational
process service.
The study aimed to identify the extent of the use of the Arabic language teachers
Technological innovations in teaching at the secondary level, and to achieve the
objectives of the study the researcher used a questionnaire consisting of (53) items
included three key areas:
1- technological innovations
2- The application of quality standards
3- The use of technological innovations in the light of the quality standards
The study was applied to a sample of (290) and a school teacher during the second
semester 2015/2016; The study found several conclusions, including:
1- The use of educational technology innovations Iman most effective teachers in the
traditional methods of teaching.
2- Not having teachers and students suitable for the preparation of appropriate
educational programs, electronic skills.

ً
ً
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الفصل األول /التعريف بالبحث:
اهمية البحث:

ًًيعدً التعليم في وقتنا المعاصر قضية عامة تخص المجتمع بأسره ،لدوره المؤثر في تكوين شخصية
األفرراد ،وان بنراء اإلنسران وصرناعة العقرول مرن أهرم أدوارهً،ولهرذا تحردي

التعلريم ومحاولرة الوصرول

بنظمه ومن ثم بمخرجاته إلرى مسرتوى الجرودة واالبتكرارًواإلبرداع مرن أهرم مرا يوليره رجرال التعلريم مرن

أولويات في ميدان البح

واالستحدا ) صالح ً .)261: 2005،

ًًًوالتعلريم فري عصرر المعلومرات يتجره نحرو تنروع المعرارف والمهرارات ،وقرد أصربح ممكنراًًللمدرسرةً
بفضل الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،محاكاة الواقع الخارجي داخلًأسوارهاً .وتوافرت

للطالب وسائل عديردة  ،للتواصرل المباشرر مرع مصرادر المعرفرة ً،لرذاًاصربحت تكنولوجيرا المعلومرات
هي الوسيلة الفعالة  ،لنقل الواقع وحيويته إلى المدرسة بغيرة أن يصربح التعلريم أكثرر واقعيرة وتشرويقاً

)الفارً ًً.(189:ً 2004،

ًًوفضالً عن التقدمًالعلمي والتكنولوجي السريع الذي أثر على كل مجاالت الحيراة بمرا فيهرا التعلريم،

لقرد ورد مفهروم الجرودةًفري اإلسرالم بكرل مرا تحملره مرن معران مختلفرة ،فترارة تعنري الجرودة اإلتقران
واإلبداع ،وأخرى اإلحسان ً،وثالثة حسن العمل واألداء ،ورابعاً التنافس الشريفً .

ًان وظيفة اللغة األساسية هي التعبير عرن األحاسريس  ،وتبلير األفكرار مرن المرتكلم إلرىًالمخاطرب،
فهي وسيلة للتفاهم بين البشر ،وأداة ال غنى عنها للتعامل في الحياة  ،وللغة وظائف عدةًمنهاً ً:

 -1الوظيفةًالتعبيرية.

 -2الوظيفةًاالجتماعية.
 -3الوظيفةًالثقافية.

 -4الوظيفةًالنفسية.
 -5اداةًالتواصلًواالتصال.
 -6اداةًالتفكيرً ًًً.

ًًًإن الهدف األساسي لتعليم اللغة العربية هو إكساب المرتعلم القردرة علرى االتصرال اللغرويًالسرليم ،
وهرذا ًاالتصرال ال يتعردى أن يكرون برين مرتكلم و مسرتمع آخرر ،برين كاترب وقرار (الهاشرميً،

والعرواوي ،)13 :2005،وانًضررعفًالطلبررةًفرريًمررادةًاللغررةًالعربيررةًنجرردهًفرريًنقرراطًاساسرريةًتتعلررقً
بالمهاراتً،لذاًيمكنًتنميةًمهاراتًاللغةًللطلبةًوالمهاراتًهيً ً:

 -1القراءة الفاعلة والواعية

 -2المحادثة الواقعية المفهومة بوضوح والمقنعة والتي تعتمد على الدليل والبرهان.
 -3االستماع إلى متكلمي اللغة وفهم مرادهم فهماً مباش اًر.
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 -4الكتابة ومنها كتابة المقاالت والبحو والكتابة اإلبداعية "  :الخاطرة – القصصً– ًالشعر"ً...
والكتابة الوظيفية" :الرسائل الرسمية – بطاقات الدعوةً،والتكنولوجيا الحديثةًتسهمًفيًاكتساب

مهارات اللغة العربية بيسرًوسهولة ،وتشويق ،بل تساعده على تعليم مهارات مهمة جداً في هذه
المرحلة  ،وهذا العصر" عصرًالتفجر المعرفي"ً،األمر الذيًفرض عددا من التحديات على النظام
التعليمي في مراحله المختلفة  ،مما تطلب العديد من التغيراتًمن خالل استخدام المستحدثات
التكنولوجية واستثمار إمكانياتها في خدمة العملية التعليمية(ً.خليفةً)1:ً2009،

ًًًًًإنً عمليات إصالح التعليم ًنالتًاهتمام كبير فري معظرم دول العرالم  ،وحظيرت الجرودة بجانرب

كبيرر مرن هرذا االهتمرام إلرى الحرد الرذي جعرل المفكررين يطلقرون علرى هرذا العصرر عصرر الجرودةً
باعتبارها إحدى الركائو األساسية لنموذج اإلدارة الجديدة  ،فأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة

الشاملة واإلصالحًالتربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة( .أحمد ً )9ً:ً2003،

ًًوترى الباحثة أن ظهور هذه المستحدثات فرى مجرال التعلريم ًلريس الغايرة المقصرودة فرى حرد ذاتهرا،

لكن األهم هو كيفية توظيفها لتحقيق األهداف المرجوة .وذلك منًخالل متابعة وتوظيف كرل مرا هرو

جديً،اذًان الصورة الجديدة للتعليم ال يمكن لها أن تكون إال بتعليم تتوافر فيهًشروط الجودة الشاملة

فري كافرة مراحلره ومسرتوياتهً،ولهرذا تنبهرت معظرم دول العرالم إلرى أهميرة قضريةًالجرودة فري التعلريمً،
فوضعتها في مقدمة أولوياتهاً .
مشكلة البحث:

ًًًًوتتمث ررلًمش رركلةًالبحر ر ًالح رراليًف رريًبي ررانًمس ررتوىًاس ررتخدامًمدرس رريًاللغر رةًالعربي ررةًللمس ررتحدثاتً
التكنولوجيةًًفيًضوءًمعاييرًادارةًالجودةًالشاملةًللمرحلةًالثانوية؟ ً

مرمى البحث:
ًًًًيرم رريًالبحر ر ًالح رراليًال ررىًتع رررفًفاعلي ررةًمس ررتوىًاس ررتخدامًمدرس رريًاللغ ررةًالعربي ررةًللمس ررتحدثاتً

التكنولوجيةًفيًضوءًمعاييرًالجودةًالشاملةًللمرحلةًالثانويةً،منًخاللًاالجابةًعنًاالسئلةًاالتيةً ً:

 .1ما أهم المستحدثات التكنولوجية التيًيستخدمهاًمدرسو اللغة العربية في المرحلة الثانوية؟
 .2ما أهم معايير الجودة الشاملة التي يوظفها معلمو اللغة العربية؟ً ً

 .3مرا أهرم مسرتحدثات التكنولوجيرا التري يوظفهرا مدرسرو اللغرة العربيرة فري المرحلرة الثانويرة فري ضروءً
معايير الجودة الشاملة؟ًً
حدود البحث:

 -1الحرردًالموضرروعيً:مسررتوىًاسررتخدامًمدرسرريًاللغررةًالعربيررةًللمسررتحدثاتًالتكنولوجيررةًفرريًضرروءً
معاييرًالجودةًالشاملةًللمرحلةًالثانوية.
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 -2الحدًالومانيً:العامًالدراسيً.2016ً-2015
 -3الحدًالمكانيً:المديريةًالعامةًلتربيةًمحافظةًبابلً .
تحديد المصطلحات:

 -1المستحدثات التكنولوجية:

ًأ -عرفهرا (القاضري ":)2000،حلرول إبداعيرة ومبتكررةًلمشركالت التعلريم ،توسريعاً لفرصره ،وتخفيضراً
لكلفته؛ ورفعاً لكفاءته؛ وويادة فاعليته بصورة تتناسبًمع طبيعة العصر ،وقد تكون تلك الحلول مادية
أو فكرية أو تصميمية أنتجت؛ لتناسب طبيعة التعلم"ً(ً.القاضي)451:ً2000ً،

ب -عرفهاً(جابرً)2008ً،بانها"ًكلًالوسائلًوالمعيناتًواالجهوةًالحديثةًواساليبًتقديمهاً،والتيًيتمً
ً
توظيفهاًفيًالتعليمًلتحقيقًاهدافهًومواكبةًالتغيراتًالعصريةًالمتالحقة"ً(.جابر)3:ً2008ً،

التعريفًاإلجرائيًً :

ًًكل ما يمكن تطويعه مما هو جديد ومستحد

في العمليةًالتعليمية ،هري االجهروة واآلالت الحديثرة

والوسائل تعليمية والبرامج التدريبيرة و االسراليب التدريسرية المبتكررة ،وكرلًمراًهروًجديردًومسرتحد ًفريً

العمليرةًالتعليميرةًبهردف ويرادةًفاعليرة المردرسًوالطالرب علرى التعامرل مرع العمليرة التعليميرة وحرل
مشكالتها  ،بصورة تتناسب و تتالءم وطبيعة عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة.
 -2ادارة الجودة الشاملة:

ًأ .عرفهاً(النجارً)1999،بانهاً:اسلوبًمتكاملًيطبقًفيًجميعًفروعًالمنطقةًالتعليميرةًومسرتوياتهاً
ليوفرًللعراملينًوفررقًالعمرلًفرصرةًإلشرباعًحاجراتًالطرالبًوالمسرتفيدينًمرنًعمليرةًالتعليم(.النجرارً،

ً )73ً:1999

ب .عرفها(ًالموسويً:)2003،فلسفةًشاملةًللحياةًوالعملًفيًالمؤسسراتًالتعليميرةًتحرددًاسرلوباًفريً
ً
الممارسررةًاالداريررةًبهرردفًالوصررولًالررىًالتحسررينًالمسررتمرًلعمليرراتًالتعلرريمًوتطررويرًمخرجرراتًالتعلرريمً

علررىًاسرراسًالعمررلًالجمرراعيًبمرراًيضررمنًرضرراًاالسرراتذةًوالطلبررةًواوليرراءًاالمور(.الموسررويً:1999،
ً ًً)960

ت .عرفها(ًعالونةًً:ً)2004،اسلوبًمتكاملًيطبقًفيًجميعًفرروعًالمنظمرةًالتعليميرةًومسرتوياتهاً
ً
ليروفرًلففررادًوفرررقًالعمرلًالفرصررةًإلرضراءًالطررالبًوالمسرتفيدينًمررنًالرتعلمًوينبغرريًانًتقردمًخرردماتً

تعليميةًبحثيةًبأكفأًاالساليبًالتيًثبتًنجاحهاً.

التعريفًاالجرائيً :

هرريًالجهررودًالترريًيبررذلهاًالمدرسررونًفرريًمجررالًالتعلرريمًلرفررعًالمسررتوىًالتعليمرريًبمرراًيتناسرربًوقرردراتً

الطلبةًورغباتهمً.
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 -3مدرسًاللغةًالعربيةً:هوًشخصًمؤهلًعلمياًواكاديمياً،حاصلًعلىًشهادةًالبكلوريوسً،يقومً
بتدريسًمادةًاللغةًالعربيةًفيًالمرحلةًالثانويةًاوًاالعداديةً .
ً

الفصل الثاني /دراسات سابقة:
 -1دراسة ( الهواري :)2002 ،
ًًًًرمت الد ارسرة إلرى معرفرة أثرر تنروع اسرترتجيات تقرديم بررامج الحاسروب متعرددة الوسرائل فريًتنميرة
بعرض مهرارات االسرتماع و القرراءة لردى تالميرذ الصرف الخرامس االبتردائي ،وقرد اسرتخدمتًالد ارسرة

المرنهج التجريبري لبيران أثرر المتغيررات المسرتقلة الثالثرة (:البرنرامج الحاسروبي ،اسرتراتيجيةًتنظريم

المحتوى ،وأنمراط تقرديم المحتروى)ًعلرى المتغيررات التابعرة (التحصريل ،ومهراراتًاالسرتماعً،ومهرارات

القراءة  ،واالتجاهات) ،أما أدوات الدراسة فقد تكونت من  :استبانة لتحديدًمهارات االسرتماع والقرراءة
المناسربة لتالميرذ الصرف الخرامس ،واختبرار التحصريل المعرفري فري مهراراتًاالسرتماع و القرراءة،
واختبرار االسرتماع لقيراس مهرارات االسرتماع ،واختبرار القرراءة لقيراس مهراراتًالقرراءة ،ومقيراس

االتجاهرات نحرو تعلرم اللغرة العربيرةً،واسرتمارة تحليرل محتروى كتراب اللغرة العربيرةًللصرف الخرامس
االبتدائيً،فضالًعن برنرامجين مرن بررامج الحاسروب متعرددة الوسرائل صرممها الباحر ً ،وقرد تكونرت
عينة الدراسة من )  ( 210من تالميذ الصف الخامس األساسي  ،و قد تم تقسيم عينرة الد ارسرة إلرى

سبع مجموعات  ،بل عدد أفراد العينة في كرل مجموعرة مرن المجموعرات السربعةً( ( 30تلميرذاً ً،وقرد
خلصرت الد ارسرة إلرى جملرة مرن النترائج أهمهرا  :وجرود فرروق دالرة إحصرائيا برين متوسرطاتًدرجرات
تالميرذ مجموعرات الد ارسرة السربعة فري مهرارات االسرتماع ،والقرراءةً ،والتحصريلًالمعرفري ،واتجاهرات

التالميذ نحو تعلم اللغة العربية باستخدام الحاسوب ترجع إلى أثرر برنرامجًالحاسروب متعردد الوسرائل،
وكذلك وج ًود فروق دالة إحصائيا برين متوسرطات درجرات تالميرذًمجموعرات الد ارسرة التجريبيرة السرتة

فري مهرارات االسرتماع و القرراءة  ،والتحصريل المعرفري  ،واتجاهرات التالميرذ نحرو تعلرم اللغرة العربيرة
باسرتخدام الحاسروب ،ترجرع إلرى أثرر اخرتالف تنظريم محتروىًالبررامج  ،لصرالح اسرتراتيجية تنظريم

(أووبرل) ،وقرد قردم الباحر

توصريات متعرددة تتعلرق برالمعلم ،والطالرب  ،وواضرعي المنراهج ،وأنشرطة

التعلم  ،واختصاصي تكنولوجيا التعليم ،والقائمين علىًعملية التقويمً .
 -2دراسة ( الجمال:)2004 ،
ًًًًرمرت الد ارسرة إلرى معرفرة أثرر اسرتخدام اسرتراتيجية التردريس الخصوصري المنفرذة مرن خراللً

الحاسروب فري تقرديم دروس عالجيرة لموضروعات صررفية فري تحصريل طلبرة الصرف الثراني الثرانويً
األدبي ،وفي اتجاهاتهم نحو الحاسوب  .وتكونت عينة الدراسة من )  ( 40طالبة ،مووعات على
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مجموعتين متكرافئتين إحرداهما تجريبيرة واألخررى ضرابطة  .وقرد أشرارت النترائج إلرى وجرود فرروق ذاتً
داللة إحصائية بين متوسطات عالمرات اختبرار التحصريل الفروري فري الموضروعات الصررفية المحرددةً
ولصرالح المجموعرة التري تعلمرت بطريقرة التردريس الخصوصري المنفرذة مرن خرالل الحاسروب ،وكرذلكً
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات اختبرار التحصريل المؤجرل فري الموضروعاتً

الصررفية المحرددة ولصرالح المجمروع ة التري تعلمرت بطريقرة التردريس الخصوصري المنفرذة مرن خراللً
الحاسروب ،وكرذلك ظهرور تحسرن فري اتجاهرات الطالبرات نحرو اسرتخدام الحاسروب بعرد تعرضرهن لهرذهً

التجربرة ً.كمرا اسرتنتجت الباحثرة صرعوبة تطبيرق اسرتراتيجية التردريس الخصوصري المنفرذة مرن خراللً
الحاسروب فري المردارس األردنيرة لوجرود بعرض المعيقرات منهرا  :عردم تروفر برمجيرات قائمرة علرىً
اسرتراتيجية التردريس الخصوصري ،وعردم تروفر أجهروة حاسروب بعردد كراف ،وأوصرت الدارسرة بضررورةً
توفير أجهوة حاسوب كافية لتنفيذ هذه االستراتيجيةً .

 -3دراسة ( محمد:)2005 ،

ًًًرمرت الد ارسرة الحاليرة إلرى تصرميم ود ارسرة أثرر موقرع تعليمري علرى اإلنترنرت (باللغرةًالعربيرة)على
ويرادة تحصريل تالميرذ الصرف األول اإلعردادي لربعض المفراهيم العلميرة ،ولتحقيرقًأهرداف الد ارسرة
اسرتخدم الباحر

المرنهج التجريبري ،واختيررت عينرة الد ارسرة مرن التالميرذ المتفروقين فريًالصرف األول

اإلعدادي  ،وقد تم تقسيم العينة إلى تجريبية وضابطة ،أماًأدوات الدراسة فكانت استبانة (من إعرداد

الباح ) للتعرف إلى رؤية معلمي ومشرفي العلروم لواقرعًاسرتخدام وتوظيرف مواقرع اإلنترنرت التعليميرة
اإلثرائيرة فري العلروم فري المرحلرة اإلعداديرة  ،واختبرارًتحصريلي لقيراس تحصريل تالميرذ كرل مرن
المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق الموقعًالتعليمي اإلثرائي المصمم من قبل الباحر

علرى

العينة ال تجريبية .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجودًفرق دال إحصائياً بين متوسرطي درجرات تالميرذ
المجمروعتين التجريبيرة والضرابطة المتفروقين ( بنرين /بنرات)ًفري القيراس البعردي لالختبرار التحصريلي
بمسرتوياته المعرفيرة ،لصرالح المجموعرة التجريبيرة ،كمراًأشرارت النترائج إلرى فعاليرة الموقرع اإلث ارئري

المصرمم مرن قبرل الباحر

حير

كانرت الفعاليرة  80.7 %وهريًأعلرى مرن الحرد األدنرى ،وذلرك فري

الجوانرب المعرفيرة المرتبطرة برالموقع ،وأوصرت الدارسرة بأهميرة عقردًدورات تدريبيرة لمعلمري العلروم
للتوسع في استخدام مواقع اإلنترنت وتوظيفها في العملية التعليميةً .

 -4دراسةً(ًعبدًالنبيً:)2006ً،

ًًهدفت الدراسة إلى الكشف عن معايير بناء المرواد التعليميرة عرن بعرد فري ضروء مردخل الرنظمً،كمرا

كشرفت عرن أسرس بنراء مرنهج اللغرة العربيرة ف ي المسرتوى الجرامعي للرتعلم عرن بعرد ،و تقرديم تصرو ارً
مقترحراً لمرنهج اللغرة العربيرة فري المسرتوى الجرامعي للرتعلم عرن بعرد  .فقرد أعرد الباحر

قائمرة معراييرً

خاصرة لبنراء المرواد التعليميرة فري الرتعلم عرن بعرد فري ضروء مردخل الرنظم القرائم علرى التفاعرل برين
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عناصررًومسرتويات المرنهج  .و ترم التوصرل إلرى )  ( 78معيرا اًر مووعرة علرى خمسرة محراور وقردم
تصو اًر فيًأسس بناء منهج اللغة العربية وفق مدخل النظم و طبيعة المعرفة وطبيعة المجتمعً .

 -5دراسة) المهوس : ) 2009،

ًًًهردفت الد ارسرة إلرى معرفرة أثرر منترديات الشربكة العالميرة قري رفرع مسرتوى القرراءة الحررة لردىًطلبرة
المرحلة الثانوية ،و قد حاول الباح

في دراسته بيان استخدام المنتديات استخداما علميا يويدًمن فهم

الطالب واستيعابه لما يق أر وصروال بره إلرى مسرتوى االستبصرار وحرل المشركالت ،وقرد اسرتخدمًالباحر
المنهج الوصفي المسحي قاص ار دراسته على طلبة الصف الثال

فري التعلريم العرام ،حير

ترمًاختيرار

عينة ممثلة للمجتمع عشوائيا مستخدما استبانة صممت لقياس أثر المنتديات في رفع مستوىًالقراءة ،

وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتيةًً ً :-

إن المنتديات لها دور في رفع مستوى القراءةًالحرة عند مستوى النظر  ،بيران قروة التوجيره و اإلرشراد

الذي يتلقاها المتعلمون عند استخدام التقنياتً،تنمي المنتديات مهارات السرعة القرائية.

ًًًوأكدت الدراسة اتجاه المتعلمين اإليجابي نحوًالكتاب اإللكتروني والشبكة العالمية للمعلومات

في إشارة لتغير دور الكتاب الورقي في حياة المتعلم.

ًًوأوصت الدراسة بضرورة إنشاء موقع إلكتروني يقدم خدمة المنتديات لكل مدرسة حتى يتبادل
الطلبة ما يحتاجونه من معلوماتً .

موازنة الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

 -1تباينرتًأمرراكنًإجرراءًالد ارسراتً،فقرردًأجريررتًد ارسرةً(الهرواريً)2002،فرريًمصررً/جامعررةًاالوهرررً،
ود ارسررةً(الجمررالً)2004،فرريًاالردنً،واجريررتًد ارسررةً(محمرردً)2005ً،فرريًالبح ررينً،ود ارسررةً(ًعبرردً

النبيً)2006ً،فيًمسقطً،ودراسةً(ًالمهوسً)2009ً،الرياضً.اماًالد ارسرةًالحاليرةًفقردًاجريرتًفريً
جامعةًبابل/كليةًالتربيةًاالساسيةً

 -2تباينتًالدراساتًالسابقةًفيًاالداةًالتيًاستعملتهاًلجمعًمعلوماتهراًوتحقيرقًاهردافهاًاذًاسرتخدمتً
د ارسررةً(اله رواريً،)2002،ود ارسررة(ًالجمررالً،)2004،ود ارسررةً(محمرردً)2005،المررنهجًالتجريبرريً،امرراً
دراسةً(ًعبدًالنبيً)2006،و(ًالمهوسً)2009،استخدمتًالمنهجًالوصفيً،والدراسةًالحاليرةًاتبعرتً

المنهجًالوصفيً .

 -3تباين ررتًالوس ررائلًاالحص ررائيةًالت رريًاس ررتعملتهاًالد ارس رراتًالس ررابقةًلمعالج ررةًالنت ررائجًًً،أم رراًالبحر ر ً
الحراليً،فقردًاسرتعملًالوسرطًالمررجحًوالروونًالمئرويًومعامرلًارتبراطًبيرسرونً،وسرائلًإحصرائيةًلجمرعً

البياناتً.

 -4تباينررتًالد ارسرراتًالسررابقةًفرريًعررددًأفررادًعينتهرراً،فد ارسررةً(الهرواريً)2002،بلر ًعررددًأفررادًعينتهرراً
(ً)210تلمي ر ر ر ررذًاًً،ود ارس ر ر ر ررةً(الجم ر ر ر ررالً)40(ً)2004،طالب ر ر ر ررةً،ود ارس ر ر ر ررةً(محم ر ر ر ررد(ً،)2005،عب ر ر ر رردً
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النبي(ً،)2006،المهوسً)2009،لمًتذكرًحجمًالعينةً،اماًالدراسةًالحاليرةًفقردًبلر ًعرددًافررادًعينترهً
(ً)290مدرساًومدرسةً.

 -5تباينتًالدراساتًالسابقةًمنًحي ًأهدافهاًفكانتًدراسةً(الهواريً)ً2002،ترميًالىًتعرفًاثرً
تنوع ًاستراتيجيات ًتقديم ًبرامج ًالكمبيوتر ًفي ًتنمية ًبعض ًمهارات ًاالستماع ًوالقراءة ًلدى ًتالميذً

الصف ًالخامس ًاالبتدائيً ،وهدفت ًدراسة ً(الجمال ًً )2004،الى ًتعرف ًأثر استخدام إستراتيجية

التدريس الخصوصي المنفذة من خاللًالحاسوب في تقديم دروس عالجية لموضوعات صرفية في
تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي ًاألدبي وفي اتجاهاتهم نحو الحاسوبً ،أما ًدراسةً

(محمدً)2005،فكانتًترميًالىًتعرفًفاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات القراءة الصامتة لدىً
تلميذات الصف السادس االبتدائي بمملكة البحرينًً،ودراسةً(عبدًالنبيً)2006،هدفتًالىًتعرفً

معايير بناء المواد التعليمية في التعليم من بعد في ضوء مدخلًالنظم ،دراسة تطبيقية لتعليم اللغة

العربيةًً،وهدفتًدراسةً(المهوسً)2009،أثر منتديات الشبكة العالمية في رفع مستوى القراءة الحرةً

لدى طالب ًوطالبات المرحلة الثانويةً،أماًالدراسةًالحاليةًفترميًالىًتعرفًمستوىًاستخدامًمدرسيً
اللغةًالعربيةًللمستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًضوءًمعاييرًالجودةًالشاملةًللمرحلةًالثانوية.

 -6اتفقتًالدراسةًالحاليةًمعًالدراساتًالسابقةًفيًانًالدراساتًالسابقةًدراساتًتربويةًجميعهاًً .
ً

الفصل الثالث /اجراءات البحث:

أولا /منهج الدراسة :من ًاجل ًتحقيق ًاهداف ًالدراسة ًاستخدمت ًالباحثة ًالمنهج ًالوصفي ًالتحليليً

ويعرف ًبأنه ً( ًكل ًاستقصاء ًينصب ًعلى ًظاهرة ًمن ًالظواهر ًكما ًهي ًقائمة ًفي ًالواقع ًبقصدً
تشخيصهاًوكشفًجوانبها ًوتحديدًالعالقةًبينًعناصرهاًً،أوًبينهاًوبينًظواهرًتعليميةًواجتماعيةً

أخرىً)ًً(،فانًدالينً.)ً313:ً1977،ويعدًالمنهجًالمناسبًلموضوعًالدراسةًالحالية.

ثاني ا /مجتمع الدراسة :تكونًمجتمعًالدراسةًمنًمدرسيًومدرساتًاللغةًالعربيةًفيًالمرحلةًالثانويةً
فيًمركوًمحافظةًبابلًللفصلًالدراسيًالثانيً(.)2016-2015

ثالث ا /عينة الدراسةً :بلغتًعينةًالدراسةً(ً)290مدرسًاًومدرسةًمنًمدرسيًاللغةًالعربيةًفيًمركوً
محافظةًبابلً،وتمًاختيارًعينةًالبح ًعشوائيا.

رابعا /اداة الدراسة :استخدمتًالباحثةًاالستبانةًكأداةًللدراسةًاذًتعدًاالداةًالرئيسةًالمالئمةًللدراسةً
الميدانيةًللحصولًعلىًالمعلوماتًوالبياناتًالتيًيتمًتعبئتهاًمنًالمستجيبً .
ً

(ملحم.)300:ً2000،

ًًًًًوفرريًضرروءًالد ارسرراتًالسررابقةً،واالطررالعًعلررىًاالدبيرراتًالتربويررةًذاتًالصررلةًبموضرروعًالبح ر ً
الحاليً،تمًبناءًاالستبانةًوتحديدًالمجاالتًالرئيسةًالتيًتتكونًمنهاًوهيً :
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 -1المستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًالمدرسةً ً.
 -2تطبيقًمعاييرًالجودةً.

ً -3توظيفًالمستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًضوءًمعاييرًالجودةً.
وبل ًعددًفقراتًاالستبانةًفيًصورتهاًاالوليةً(ًً)60فقرةًً .
خامس ا /صدق الستبانة:

ًًًيعدًالصدقًمنًالشروطًاألساسيةًالواجبًتوافرهاًفيًأداةًالبح ً،وتكونًاألداةًصرادقةًإذاًحققرتً
الغرضًالذيًأعدتًمنًاجلهً،واألداةًالصادقةًهيًالتيًتستطيعًقياسًماًوضعتًلقياسهً .

ً(سمارةًواخرون.)110ً:ً1986،

ًًعرضتًالباحثةًاالستبانةًبصيغتهاًاالوليةًعلىًعددًمنًالمتخصصينًفيًطرائقًالتدريسًًوقرامواً
بإبررداءًآرائهررمًومالحظرراتهمًحررولًفق رراتًاالسررتبانةً،ووضرروحًصررياغتهاًاللغويررةً،وفرريًضرروءًآرائهررمًتررمً

اسر ررتبعادًبعر ررضًالفق ر رراتًوتعر ررديلًبعضر ررهاًاآلخر رررً،اذًاختير رررتًالفق ر رراتًالتر رريًحصر ررلتًعلر ررىًنسر رربةً

اتفاق(ً،ً)%80وبذلكًبل ًعددًفقراتًاالستبانةًبصيغتهاًالنهائيةً(ً)53فقرةً،ملحقً(ً .)1

ثبات الستبانة :ينبغيًألداةًالبح ًأنًتتصفًبالثباتً،والًتتصفًاألداةًبالثباتًإالًإذاًأعطتً

النتائجًنفسهاًعندًإعادةًتطبيقهاًعلىًاألفرادًأنفسهمًوتحتًالظروفًنفسهاً .

(عبيداتًواخرونً،1984،ص.)ً129

ًًًًتحققتًالباحثةًمنًثباتًاالستبانةًبتطبيقهاًعلىًعينةًاستطالعيةًمنًخارجًعينةًالدراسةًمكونرةً
من(ً)30مدرساًومدرسةًًباسرتخدامًطريقرةًالتجوئرةًالنصرفيةً،اذًترمًايجرادًمعامرلًاالرتبراطًبرينًمعردلً
االسررئلةًالفرديررةً،ومعرردلًاالسررئلةًالووجيررةًلكررلًمجررالًمررنًمجرراالتًاالسررتبانةً،وتررمًتصررحيحًمعرامالتً
االرتباطًباستخدامًمعاملًارتباطًسبيرمانًبراونًللتصحيحً،وكانًمعاملًثباتًالكلريً(ً،)0.88وهرذا

يدل علىًأن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الثباتًيطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسةً .
تطبيق الداة:

ًًًًًبعدًانًاتضحًللباحثةًصدقًفقراتًاالستبانةًوثباتهاً،ووعتًالباحثةًاالستبانةًبنفسهاًعلىً
جميعًافرادًالعينةًً،كماًتمًتوجيههمًالىًقراءةًالفقراتًواالجابةًعنًجميعًالفقراتً .

وبدأتًالباحثةًبتطبيقًأداةًالبح ًبتاريخًً2016ً/2ً/ً12مًً،وانتهتًبتاريخًً2016ً/ً2ً/28مً .
ً
ً
ً
ً
116

مجلة األستاذ

العدد الخاص بالمؤتمر العلميّ الخامس لسنة 2017م –  1438هـ

الفصل الرابع /عرض النتائج وتفسيرها:
ًًًًًًًيتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التيًتم
التوصل إليهرا مرن خرالل أدوات جمرع البيانرات  ،بهردف التعررف علرى مسرتوى اسرتخدامًمدرسريًاللغرةً

للمستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًضوءًمعاييرًالجودةًالشاملةًللمرحلةًالثانويةً .

اإلجابرة عرن السرؤال األولً:والرذيًيرنص علرى ً:مرا أهرم المسرتحدثات التكنولوجيرة التريًيسرتخدمهاً

مدرسو اللغة العربية في المرحلة الثانوية ؟

ًولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسرابية,واالنحررافًالمعيراري والروونً
النسبيًوالرتبةًلكلًفقرةًمنًفقراتًاالستبانةً،كماًيظهرًفيًجدول(ً .ً)ً1
جدول ()1
المتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي والرتبة
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

.1

استخدم الحاسوب في إنشاء حقيبة تعليمية
تحتوي مجلدات لالحتفاظ بها

3.493

0.707

69.86

10

.2

استخدم الحاسوب لتصميم برامج تعليمية
لمواد اللغة العربية.

3.610

0.787

72.21

8

.3

استخدم الحاسوب في عمل المسابقات
الطالبية للغة العربية.

3.407

0.868

68.14

12

.4

أشجع طلبتي على تأدية الواجبات المنزلية
عبر الحاسوب.

3.662

0.751

73.24

5

.5

استخدم االنترنت في البحث عن مواد تعليمية
لمواكبة كل ما هو جديد في مجال تخصصي.

4.110

0.881

82.21

1

.6

أوظف الحاسوب في التدريس من خالل
أسلوب التعلم التعاوني.

3.862

0.812

77.24

2

.7

استخدم الحاسوب لعرض المادة التعليمية عن
طريق الصور.

3.241

0.787

64.83

14

.8

أستخدم اإلنترنت إلثراء المادة التعليمية

3.345

0.831

66.90

13

.9

استخدم البريد االلكتروني لالتصال بالمختصين
في مجال اللغة العربية.

3.052

0.811

61.03

17

.10

أعرض المادة التعليمية بواسطة جهاز العرض
( ) data show

3.179

0.817

63.59

16

.11

استخدم االنترنت للتواصل مع اولياء امور
الطلبة

2.952

0.774

59.03

18

.12

استخدم االنترنت لالستفادة من البرامج
التعليمية الموجودة على صفحاته التعليمية.

3.776

0.877

75.52

3

.13

استخدم البريد االلكتروني للتواصل مع
مدرسي اللغة العربية والمشرفين

3.741

0.762

74.83

4

ت

الفقرة
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.14

استخدم الهاتف النقال للتواصل مع اولياء
امور الطلبة.

3.652

0.744

73.03

6

.15

استخدم الحاسوب في عرض االفالم التعليمية.

3.503

0.764

70.07

9

.16

استخدم المنتديات االلكترونية للتفاعل مع
الطلبة

3.490

0.750

69.79

11

.17

استخدم االنترنت لتعزيز استراتيجيات التعليم
التي اتبعها في التدريس.

3.203

1.003

64.07

15

.18

استخدم الحاسوب في التقويم الشامل للطلبة.

3.648

0.798

72.97

7

ًًًًًيتضررحًمررنًالجرردولًانًاعلررىًفقررةًفرريًهررذاًالمجررالًهرريًالفقررةً(ً)5والترريًنصررتًعلررى(ً:اسررتخدمً
االنترنررتًفرريًالبح ر ًعررنًم روادًتعليميررةًًلمواكبررةًكررلًمرراًهرروًجديرردًفرريًمجررالًتخصصرري)ً،اذًنالررتً
المرتبةًاالولىً،بوونًنسبيً(ً،ً)82.21وتعووًالباحثةًذلكًالىًً :
 -1االنتشار الواسع لإلنترنت في جميع المجاالت.
 -2االنترنت عالم واسع يجد فيه المدرس كل ما يحتاجه من إثراء للمواضيع.
 -3سهولةًالحصولًعلىًالمعلوماتًمنًاالنترنت.
 -4قناعة المدرسين بالتحسين والتطوير في العملية التعليميةً .
ًًًوانًادنررىًفق ررةًهرريًالفق ررةً(ً)11والترريًنصررتًعلررى(ً:اسررتخدمًاالنترنررتًللتواصررلًمررعًاوليرراءًامررورً
الطلبة)ً،اذًنالتًالمرتبةًاالخيرةًبوونًنسبيً(ً،)59.03وتفسرًالباحثةًالسببًالىً :
 -1قلةًاالمكاناتًالماديةًللمدرسةً.
 -2صعوبةًالتعرفًعلىًاولياءًامورًالطلبة.
 -3عدمًقبولًالمدرسينًوادارةًالمدرسةًبهذاًالنوعًمنًالتواصلًبسببًكثرةًاعدادًالطلبةًفيًالصف.
 -4عدمًتواجدًشبكةًاالنترنتًفيًالمدرسة.
 -5نظرة المدرسينًإلى من يبني عالقة مع اولياءًاالمور نظرة غير موضوعيةً .
اإلجابرة عرن السرؤال الثرانيً:والرذيًيرنص علرى :مرا أهرم معرايير الجرودة الشراملة التري يوظفهرا معلمرو
اللغة العربية؟ً ً
ًًًولإلجابرة عرن هرذا التسراؤل قامرت الباحثرة باسرتخدام المتوسرطات الحسرابية,واالنحررافًالمعيراري
والوونًالنسبيًوالرتبةًلكلًفقرةًمنًفقراتًاالستبانةً،كماًيظهرًمنًجدول(ً .ً)2
ً
ً
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جدول ()2
المتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي والرتبة
ت

الفقرة

الرتبة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

.1

اضع الخطة اليومية بناء على حاجات الطلبة

3.300

0.808

66.00

9

.2

أضع آلية عمل مناسبة لتنفيذ ومتابعة وتقييم
خططي

3.417

0.782

6834

4

.3

اهتم بتحسين الخطة اليومية والسنوية

3.283

0.817

65.66

10

.4

أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيات
واألجهزة الحديثة

3.241

0.765

64.83

14

.5

أركز على التقييم من أجل تحسين وتطوير العملية
التعليمية

3.414

0.759

68.28

5

.6

أنتقل بطلبتي من النمط التقليدي إلى النمط العلمي
النمائي في التفكير

3.072

0.843

61.45

18

.7

استخدم اللغة العربية الفصحى السليمة مع
الطلبة.

3.259

0.806

65.17

12

.8

اعزز المواهب االبداعية لدى الطلبة

3.203

0.756

64.07

15

.9

أهتم بإثراء وتحديث المادة العلمية و مواكبتها
لكل حديث.

3.162

0.743

63.24

16

.10

اشجع الطلبة على ارتياد المكتبة.

3.266

0.837

65.31

11

.11

أجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي
لدى طلبتي

3.986

0.735

79.72

1

.12

اهتم بالعمل الجماعي بروح الفريق.

3.248

0.716

64.97

13

.13

أزود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب و عصر
الثورة المعلوماتية المعرفية

3.017

0.765

60.34

19

.14

اهتم بالمفاهيم االساسية وربط محتويات الكتاب
مع بعضها.

3.410

0.781

68.21

7

.15

توجد عالقة جيدة مع ادارة المدرسة والمشرفين
والزمالء.

3.155

0.836

63.10

17

.16

اضع معايير مالئمة لتقييم تحصيل الطلبة.

3.390

0.846

67.79

8

.17

أطبق االختبارات بأنواعها (قبلية تشخيصية
بنائية) في عملية التقييم

3.607

0.796

72.14

2

.18

أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم و أنشطتهم
بأنفسهم

3.562

0.835

71.24

3

.19

التزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات وما يتعلق
بها.

3.410

0.726

68.21

6

ًًًًًًيتضحًمنًالجدولًانًاعلىًفقرةًفيًهذاًالمجالًهريًالفقررةً(ً)11والتريًنصرتًعلرى(ً:أجتهرد
فري تنميرة الحرس الروطني والرواوع األخالقري لردى طلبتري)ً،اذًنالرتًالمرتبرةًاالولرىً،بروونًنسربيً
(ً،ً)79.72ويرجعًالسببًالىً :
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 -1انًمهمة المدرسة ليست قاصرةًعلى عملية التعليم وحشرو األذهران ،وحفرظ وتسرميع ،برل يتعردى
هذا إلى غرض التربية بمعناها الواسعًفي تهذيب األخالق ،واإلعداد للحياة الصالحة.

 -2الحسًالوطنيًلدىًالمدرسينً،وقناعتهمًبانًاالخالقًاساسًبناءًالمجتمعً .

ًًًوانًادنىًفقررةًهريًالفقًررةً(ً)13والتريًنصرتًعلرى(ً:أوود الطالرب بمهرارات نوعيرة بمرا يتناسرب و
عصرر الثرورة المعلوماتيرة المعرفيرة)ً،اذًنالرتًالمرتبرةًاالخيررةًبروونًنسربيً(ً،)60.34وتعرووًالباحثرةً
السببًفيًذلكًالىً :
 -1عدم ًامتالكًالمدرسينًللثقافة التكنولوجية المناسبة.
النوعيةً .
 -2قلةًامتالك المدرسين للمهارات ً
اإلجابة عن السؤالًالثالر ً:والرذيًيرنص علرىً:مرا أهرم مسرتحدثات التكنولوجيرا التري يوظفهرا مدرسرو

اللغة العربية في المرحلة الثانوية في ضوءًمعايير الجودة الشاملة؟ًً ً

ًولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسرابية,واالنحررافًالمعيراري والروونً
النسبيًوالرتبةًلكلًفقرةًمنًفقراتًاالستبانةً،كماًيظهرًمنًجدول(ً .ً)3
جدول ()3
المتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي والرتبة
ت

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

.1

أهيئ البيئة الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية
في شرح الدروس

3.562

0.783

71.24

5

.2

ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا

3.521

0.794

70.41

8

.3

أشجع طلبتي على ارتياد المكتبات اإللكترونية للتصفح
والبحث

4.114

0.776

82.34

1

.4

أنوع في طرائق تدريسي بما يتالءم مع المستحدثات
التكنولوجية

4.034

0.734

80.69

2

.5

احترم عادات وتقاليد المجتمع

3.652

0.757

73.03

3

.6

أشعر بالثقة بنفسي و الرضا عن أدائي

3.166

0.832

63.31

13

.7

أثير انتباه طلبتي للمفاهيم الجديدة من خالل توظيف
المستحدثات التكنولوجية

3.059

0.900

61.17

15

.8

أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيات واألجهزة
الحديثة

2.683

1.003

53.66

16

.9

أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطالب

3.110

0.857

62.21

14

.10

أعطي فرصة للطالب لتقويم بعضهم من خالل

3.445

0.801

68.90

9
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المستحدثات التكنولوجية
.11

أؤدي دروسا توضيحية عبر المستحدثات التكنولوجية

3.424

0.782

68.48

11

.12

أوظف المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار
إبداعية متميزة

3.438

0.770

68.76

10

.13

أعد مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي

3.307

0.814

66.14

12

.14

أنمي ذاتي علميا ومهنيا بالمستحدثات التكنولوجية

3.555

0.780

71.10

6

.15

أحترم آراء طلبتي وأرد عليها إلكترونيا

3.531

0.841

70.62

7

.16

أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة
لضعيفي التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية

3.579

0.825

71.59

4

ًًًًيتضررحًمررنًالجرردولًانًاعلررىًفقررةًفرريًهررذاًالمجررالًهرريًالفقررةً(ً)3والترريًنصررتًعلررى(ً:أشررجع
طلبتري علرى ارتيراد المكتبرات اإللكترونيرة للتصرفح والبحر )ً،اذًنالرتًالمرتبرةًاالولرىً،بروونًنسربيً

(ً،ً)82.34وترىًالباحثةًانًالسببًيعودًالىً :
 -1توافرًالمكتباتًفيًالمدارس.

 -2رغبةًالمدرسينًفيًمواكبةًالثورةًالتكنولوجيةًوالمعرفيةًالهائلة..
 -3قدرةًالمدرسينًوالطلبةًعلىًالتعاملًمعًالمكتبةًااللكترونيةًً .

ًًًوانًادنرىًفقررةًهريًالفقررةً(ً)8والتريًنصرتًعلرى(ً:أهرتم بتطروير نفسري بالتردريب علرى التقنيرات
واألجهروة الحديثررة)ً،اذًنالررتًالمرتبررةًاالخيررةًبرروونًنسرربيً(ً،)53.66وتعررووًالباحثررةًالسررببًفرريًذلرركً
الىً :
 -1عدم قناعة بعضًالمدرسين بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
 -2انًامتالك المدرسين لمهارات التقنيات الحديثةًمحدودة.

 -3عدم توافر الوقت المالئم الذي يسمح للمدرسين بالتدريب التقني.
ً

الفصل الخامس /الستنتاجات والتوصيات والمقترحات:
الستنتاجات:

 -3هناكًتوجهًباعتمادًمعاييرًادارةًالجودةًالشاملةًفيًالمدارسًالثانوية.

 -4قلةًاالمكاناتًالماديةًيشكلًعائقاًامامًتوافرًالمستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًالمدارس.
 -5كثرةًاعدادًالطلبةًفيًالصفًتشكلًعائقاًكبيراًعندًاستخدامًهذهًالوسائل.

 -6االهتمامًبالدوراتًالتدريبيةًللمدرسينً،وتعريفهمًبكلًماًهوًجديدًفيًمجالًاختصاصهم.
 -7ايمانًاغلبًالمدرسينًبفاعليةًالطرائقًالتقليديةًفيًالتدريس.

 -8عدم امتالك المدرسينًوالطلبة مهارات إلكترونية مناسبة إلعداد برامجًتعليميةًمناسبةً .
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التوصيات:
 .1عقد دورات تدريبية للمدرسرين تسراعدهم علرى توظيرف المسرتحدثات التكنولوجيرة فري ضروء معرايير
الجودة.

 .2تجهيو المدارس بالتقنيات الحديثة التي تمكن المدرسين من توظيف المستحدثات التكنولوجية.
 .3نشرر ثقافرة ومبراد الجرودة الشراملة برين المدرسرين مرن جهرة ومردخالت العمليرة التعليميرة مرن جهرةً

اخرى.
 .4ح

الجامعات على تدريس متطلبات جامعية تختص بالتكنولوجيا و الجودة الشاملة.

 .5عقد ورش عمل ونشر مطويات ألولياء األمور لتشجيعهم على التواصل اإللكتروني معًالمدرسةً .

المقترحات:

 -1اجراءًدراسةًمماثلةًللدراسةًالحاليةًلموادًدراسيةًاخرىًفيًالمرحلةًالثانوية.
 -2اجراءًدراسةًلتعرفًمعوقاتًاستخدامًالمستحدثاتًالتكنولوجيةًفيًالمرحلةًالثانويةً .

المصادر:
ً ً )1أحمد ًً ،أحمد ًإبراهيم ً،الجودة ًالشاملة ًفي ًاإلدارة ًالتعليمية ًوالمدرسيةً ،دارالوفاء ًلدنيا ًالطباعة ًوالنشر ًً،
مصر2003،مً .
ً ً )2الجمال ًً ،محمد ًً ،أثر ًاستخدام ًإستراتيجية ًالتدريس ًالخصوصي ًالمنفذة ًمن ًخالل ًالحاسوب ًفي ًتقديم ًدروسً
عالجية ًلموضوعات ًصرفية ًفي ًتحصيل ًطلبة ًالصف ًالثاني ًالثانوي ًاألدبي ًوفي ًاتجاهاتهم ًنحو ًالحاسوبً ،األردنً،
2004مًً .

ً ً )3الخليفة ً،هند ًسليمان ً،االتجاهات ًوالتطورات ًالحديثة ًفي ًخدمة ًالتعليم ًاإللكتروني،دراسة ًمقارنةً ،جامعة ًالملكً
سعودً،الرياضً،السعوديةً2009ً،مًً .
ً ً )4سمارةًً،عويوًً،وآخرونًً.مباد ًالقياسًوالتقويمًفيًالتربيةًً،طً،ً2دارًالفكرًً،عمانًً1986ً،مً .
ً ً )5صالحًً،ماجدةً،الحاسبًاآلليًالتعليميًوًتربيةًالطفلًً،المكتبًالعلميًللنشرًوالتوويعً،اإلسكندرية2005ً،مً .
ً ً )6عبد ًالنبيً ،صابر ً(ً"ً:)ً 2006معايير ًبناء ًالمواد ًالتعليمية ًفي ًالتعليم ًمن ًبعد ًفي ًضوء ًمدخل ًالنظمً ،دراسةً
تطبيقية ًلتعليم ًاللغة ًالعربيةً ،المؤتمر ًالدولي ًللتعلم ًعن ًبعدً ،المنعقد ًفي ًالفترة ًمن ًً 29-27مارسً ،جامعة ًالسلطانً
قابوسً،مسقط2006ً،مً ً.
ً ً )7عبيدات ًً ،ذوقان ًً ،وآخرونًً.البح ًالتربوي ًً ،مفهومه ًً ،أدواته ًً ،أساليبهً،دارًالفكر ًللنشر ًوالتوويع ًً ،عمان ًً،
1984مً ً.
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ً ً )8عالونةً ،معووو ًجابر ً،مدى ًتطبيق ًمباد ًإدارة ًالجودة ًالشاملة ًفي ًالجامعة ًالعربية ًاألمريكيةً ،مؤتمر ًالنوعيةً
فيًالتعليمًالجامعيًالفلسطينيً،جامعةًالقدسًالمفتوحةً،جنين2004ً،مً .
ً ً )9الفارً،إبراهيمًً،تربوياتًالحاسوبًوتحدياتًمطلعًالقرنًالحاديًوالعشرينًً،دارًالفكرًالعربيً،القاهرةً،مصرً،
ً2004مً .
ً ً )10فان ًدالين ًً ،ديوبولد ًً.ب ًً ،مناهج ًالبح ًفي ًالتربية ًوعلم ًالنفس ًً ،ترجمةً:محمد ًنبيل ًنوفل ًوآخرونً ،مكتبةً

االنجلوًمصرية1977ً،مً .

ً ً )11محمد ًحسن ً،أسماء ًً ،فاعلية ًبرنامج ًمقترح ًفي ًتنمية ًمهارات ًالقراءة ًالصامتة ًلدى ًتلميذات ًالصف ًالسادسً
االبتدائيًبمملكةًالبحرينً"ً،مجلةًالعلومًالتربويةًوًالنفسيةً،المجلدًالسادسً،العدد(2005ً،)3مً .
ً ً )12ملحمً،ساميًمحمدً.مناهجًالبح ًفيًالتربيةًوعلمًالنفس،طً،1دارًالمسيرةً،عمان2000ً،مً ً.
ً ً )13المهووس ً،وليد ًإبراهيمً ،أثر ًمنتديات ًالشبكة ًالعالمية ًفي ًرفع ًمستوى ًالقراءة ًالحرة ًلدى ًطالب ًو ًطالباتً
المرحلةًالثانويةً،جامعةًاألميرةًنورةًللبناتً،الرياض2009ً،مً .
ً ً )14الموسويً ،نعمان ًمحمد ً.تطوير ًاداة ًلقياس ًادارة ًالجودةًالشاملة ًفي ًمؤسسات ًالتعليم ًالعاليً ،المجلة ًالتربويةً،
المجلد(ً)17العدد(ً،)67جامعةًالكويتً،الكويت2003ً،مً .
ً ً )15النجارً،فريدًراغبً،إدارةًالجامعاتًبالجودةًالشاملةً،ايتراكًللنشرًوالتوويعًالقاهرة1999،مً .
ً ً )16الهاشمي ً،عبد ًالرحمن ًً ،وفائوة ًالعواوي ًً ،تدريس ًمهارات ًاالستماع ًمن ًمنظور ًواقعي ً،ط ًً ،1دار ًالمناهجً
للنشرًوًالتوويعًً،عمانًً،األردنً2005ً،مً .
ً ً )17الهواري ً،خالد ًفاروقً ،أثر ًتنوع ًاستراتيجيات ًتقديم ًبرامج ًالكمبيو ًتر ًمتعددة ًالوسائل ًفي ًتنمية ًبعض ًمهاراتً
االستماع ًو ًالقراءة ًلدى ًتالميذ ًالصف ًالخامس ًاالبتدائي ًً ،رسالة ًدكتوراة ً،كلية ًالتربية ً،جامعة ًاألوهر ً،القاهرةً

،مصر2002،مً .

ً
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المالحق
ملحق ( ) 1
الستبانة في صورتها النهائية

اول :المستحدثات التكنولوجية
ت

.1

الستجابات

الفقرة

كبيرة جدا

استتتتخدل الحاستتتون فتتتي بنشتتتاء حقيبتتتة تعليميتتتة تحتتتتوي مجلتتتدات

لالحتفاظ بها

 .2استخدل الحاسون لتصميل برامج تعليمية لمواد اللغة العربية.
 .3استخدل الحاسون في عمل المسابقات الطالبية للغة العربية.
 .4أشجع طلبتي على تأدية الواجبات المنزلية عبر الحاسون.
.5

استخدل النترنت في البحث عن مواد تعليمية لمواكبتة كتل متا هتو
جديد في مجال تخصصي.

 .6أوظف الحاسون في التدريس من خالل أسلون التعلل التعاوني.
 .7استخدل الحاسون لعرض المادة التعليمية عن طريق الصور.
 .8أستخدل اإلنترنت إلثراء المادة التعليمية
.9

استخدل البريد اللكتروني لالتصال بالمختصين في مجال اللغة

العربية.

 .10أعرض المادة التعليمية بواسطة جهاز العرض ( ) data show
 .11استخدل النترنت للتواصل مع اولياء امور الطلبة
.12
.13

استتخدل النترنتت لالستتتفادة متن البترامج التعليميتتة الموجتودة علتتى

صفحاته التعليمية.

استخدل البريد اللكتروني للتواصل مع مدرسي اللغة العربية
والمشرفين

 .14استخدل الهاتف النقال للتواصل مع اولياء امور الطلبة.
 .15استخدل الحاسون في عرض الفالل التعليمية.
 .16استخدل المنتديات اللكترونية للتفاعل مع الطلبة
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استتتتخدل النترنتتتت لتعزيتتتز استتتتراتيجيات التعلتتتيل التتتتي اتبعهتتتا فتتتي

التدريس.

 .18استخدل الحاسون في التقويل الشامل للطلبة.

ثانيا:تطبيق معايير الجودة :
االستجابات

ت

الفقرات

)1

اضع الخطة اليومية بناء على حاجات الطلبة

)2

أضع آلية عمل مناسبة لتنفيذ ومتابعة وتقييم خططي

)3

اهتم بتحسين الخطة اليومية والسنوية

)4

أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيات واألجهزة
الحديثة

)5

أركز على التقييم من أجل تحسين وتطوير العملية
التعليمية

)6

أنتقل بطلبتي من النمط التقليدي إلى النمط العلمي
النمائي في التفكير

)7

استخدم اللغة العربية الفصحى السليمة مع الطلبة.

)8

ا

كبيرة جدا

اعزز المواهب االبداعية لدى الطلبة

)9

أزود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب و عصر
الثورة المعلوماتية المعرفية

)10

اشجع الطلبة على ارتياد المكتبة.

)11

أجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي
لدى طلبتي

)12

اهتم بالعمل الجماعي بروح الفريق.

)13

أهتم بإثراء وتحديث المادة العلمية و مواكبتها لكل
حديث

)14

اهتم بالمفاهيم االساسية وربط محتويات الكتاب مع
بعضها.

)15

توجد عالقة جيدة مع ادارة المدرسة والمشرفين
والزمالء.

)16

اضع معايير مالئمة لتقييم تحصيل الطلبة.

)17

أطبق االختبارات بأنواعها( قبلية تشخيصية بنائية )
في عملية التقييم

)18

أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم و أنشطتهم
بأنفسهم

)19

التزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات وما يتعلق بها.
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ثالثا :توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة:
ت

االستجابات

الفقرات

كبيرة جدا

.1

أهيئ البيئة الصفية الستخدام المستحدثات
التكنولوجية في شرح الدروس

.2

أشجع طلبتي على ارتياد المكتبات اإللكترونية
للتصفح والبحث

.3

أوظف المستحدثات التكنولوجية في عصف
أفكار إبداعية متميزة

.4

أنوع في طرائق تدريسي بما يتالءم مع
المستحدثات التكنولوجية

.5

احترم عادات وتقاليد المجتمع

.6

أشعر بالثقة بنفسي و الرضا عن أدائي

.7

أثير انتباه طلبتي للمفاهيم الجديدة من خالل
توظيف المستحدثات التكنولوجية

.8

أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيات
واألجهزة الحديثة

.9

أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم
الطالب

.10

أعطي فرصة للطالب لتقويم بعضهم من خالل
المستحدثات التكنولوجية

.11

أؤدي دروسا توضيحية عبر المستحدثات
التكنولوجية

.12

ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا

.13

أعد مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي

.14

أنمي ذاتي علميا ومهنيا بالمستحدثات
التكنولوجية

.15

أحترم آراء طلبتي وأرد عليها إلكترونيا

.16

أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى
مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة المستحدثات
التكنولوجية

ً
ً
ً

ً
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