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 المغات معاىد في التعميمية الحديثة التقنيات استخداـ إلى تعّرؼ واقعىدفت الّدراسة الحالية         
 استخداميا، صعوبات عف والكشؼ التربوية، واإلسيامات لألىداؼ تحقيقيا ومدى وتشريف، دمشؽ بجامعتي
  تذليميا مف وجية نظر كؿ مف الطمبة والمدّرسيف.  وسبؿ

لتقنيات الحديثة قة رصد حوؿ اث أدوات لمدراسة، ىي بطاأعدَّ الباحث ثال ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة        
المتوافرة في المعاىد المغوية الجامعية، إضافًة إلى استبانتيف؛ األولى موّجية لممدّرسيف، والثانية موّجية 

 لمطمبة. 

 (66)بعد التأّكد مف صدقيا وثباتيا عمى عينة مؤّلفة مف  )االستبانات(وقد ُطّبقت أدوات الدراسة        
 .( طالبًا وطالبة في كؿ مف معيدي الّمغات بجامعتي دمشؽ وتشريف268)، ومدّرسًا ومدرسة

 يا:أىم   ،وخمصت الّدراسة إلى مجموعة مف النتائج 

  معظـ المدّرسيف في المعاىد المغوية الجامعية استخداـ تقنيات تعميمية تقميدية كأجيزة يعتمد
 والسّبورة اإللكترونية واإلنترنت.  التسجيؿ الصوتية أكثر مف التقنيات الحديثة كالبرامج الحاسوبية

 متقنيات الحديثة في تعميـ لألىداؼ التربوية لتي الدراسة مف المدرسيف والطمبة تقدير أفراد عين جاء
سيف والطمبة حوؿ اإلسيامات تقدير أفراد عينتي الدراسة مف المدرّ ، بينما جاء المغات بدرجة مرتفعة

 طة.متوسّ بدرجة لمغات تقنيات الحديثة في تعميـ المالتربوية 
  اإلسيامات و الحديثة التعميمية متقنيات ل المدّرسينبيف درجة استخداـ  قوية عالقة ارتباطتوجد

 المحّققة.التربوية 

  األىداؼ المدرسيف حوؿ استجابات عدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا بيف متوّسطات درجات
 ري الجنس والجامعة.متغيّ لغات تعزى عميـ المّ ستخداـ التقنيات الحديثة في تال واإلسيامات التربوية

 المدرسيف حوؿ األىداؼ التربوية  استجابات عدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا بيف متوّسطات درجات
فروؽ داّلة إحصائيًا عند مجاؿ  بينما وجدت، تعزى لمتغّير المؤّىؿ العمميالحديثة التعميمية متقنيات ل

 الماجستير والدكتوراه. شيادةحممة المدّرسيف مف لح اإلسيامات التربوية المحققة لصا

  متقنيات لعدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا بيف متوّسطات درجات المدرسيف حوؿ األىداؼ التربوية
عند مجاؿ اإلسيامات التربوية  يوجد فرؽ داّؿ إحصائياً بينما ، تعزى لمتغّير الخبرةالحديثة التعميمية 
 سنوات فأكثر. ثالثلخبرة ذوي االمدّرسيف مف لصالح 
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  قة مف المحقّ  األىداؼ واإلسياماتوجود فروؽ داّلة إحصائيًا بيف متوّسطات درجات المدرسيف حوؿ
ر الدورات التدريبية لصالح خالؿ استخداـ التقنيات الحديثة في تعميـ المغات تعزى إلى متغيّ 

 المدرسيف الذيف خضعوا لدورات تدريبية.

 األىداؼ معيد المغات حوؿ  طمبةحصائيًا بيف متوّسطات درجات مف عدـ وجود فروؽ داّلة إ
رات الجنس، غات تعزى إلى متغيّ ستخداـ التقنيات الحديثة في تعميـ المّ ال واإلسيامات التربوية

 والمؤىؿ العممي، والجامعة.

  عدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا بيف متوّسطات درجات مف طمبة معيد المغات حوؿ األىداؼ
فروؽ داّلة بينما وجدت ، األجنبية ر المغةتعزى إلى متغيّ  متقنيات الحديثة في تعميـ المغاتلربوية الت

 إحصائيًا عند مجاؿ اإلسيامات التربوية المحققة لصالح الطمبة الذيف يدرسوف المغة االنكميزية.

 لطمبة إفَّ مف أىـ صعوبات استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس مف وجية نظر كؿ مف ا
 وجود منيا، وعدـ الحديثة خاّصةَ  الّمغوية المعاىد في التكنولوجية التجييزات قّمة، ىي: والمدّرسيف

باستخداـ عدـ عرض مقاطع الفيديو واالكتفاء الدراسي، و  المنياج لتغطية الكافي لممدّرسيف الوقت
 المسموعة. لمتسجيالت إلكترونية نسخ توزيع ، وعدـالسمعية اتالتقني

  وعقد دورات الحاجة التدريسيةو تواكب التطورات الحديثة لغوية توفير مخابر  المقترحات أىـ  ومف ،
 العدد تدريبية ألعضاء الييئة التعميمية بصفة دورّية لمتعريؼ بكيفية استخداـ تمؾ التقنيات، وتخفيض

 مكتبة في األجنبية تالمغا لتعميـ داعمة إلكترونية نسخ الدراسية، وتأميف القاعة داخؿ لمطمبة الكبير
 لممعيد. اإللكتروني الموقع عمى تنزيميا أو المعيد
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 شكر وتمذٌر

إلى صرح جامعة  والتقدير الشكر بخالصِ  أتقّدـ أف إال الرسالة، ىذه إلتماـ اهلل وّفقني أف بعد يسعني ال     
تشريف العممي الشامخ. جعميا اهلل منارًة لمعمـِ والعمماء، وأخص  بالشكر كمية التربية بإدارتيا وأعضاء الييئة 

 التعميمية فييا الذيف قّدموا لي كؿ الّتسييالت والدعـ إلنجاز ىذا العمؿ العممي.

عمى حسف رعايتو  أستاذي الدكتور خضر مصطفى عميكما أزجي الشكر فائقُو والثناء أجمَُّو إلى         
 .متمّيزة ومعرفةٍ  عمـٍ  مف لي أضافو ولما ليذه الدراسة،

عميد  أوراس عثمافالدكتور  السّيدالكراـ، كاًل مف  التحكيــ بجزيؿ الشكر ألعضاء لجنة أتقدّ و          
لمساعد في قسـ القياس والتقويـ في األستاذ ا منذر بوبو والدكتور، المعيد العالي لمغات بجامعة تشريف

 ميـ بإعطائي مف وقتيـ والمشاركة في مناقشة ىذه الدراسة.، وذلؾ عمى تكرّ جامعة تشريف
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 من ادلدّرسني حول االسهامات واألىداف الّتبوية الّدراسةللفروق يف إجابات عّينة  (t)ادلتوسط احلسايب وقيمة اختبار 
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 ة: قّدمم -
و البشرية تعّرفلـ  قّدـ، وما ارتبط بو مف تاالتصاالتفي ظؿ العصر الذي نعيشو، عصر ثورة            

مف  ىمّيةأمرًا بالغ األ التقنّياتـ ىذه أصبح استخدا الّتعم ـو  الّتعميـ تقنّياتمف قبؿ في مجاؿ مستحدثات 
في ظؿ االنفجار المعرفي المتسارع، وما تبعو مف  خصوصاً  ،الّتعم ـو  الّتعميـأجؿ تحسيف استراتيجيات 

بالموضوعات المتعددة التي تميزت بيا نظـ المعرفة والتي تفرضيا ظروؼ الحياة  تعميمّيةالازدحاـ المناىج 
 ات متالحقة ومتسارعة.متغّير  عنيا مف أالمعاصرة وما نش

ات والتطػػورات العالميػػة متغّيػػر حساسػػية تجػػاه ال تعميمّيػػةالولمػػا كانػػت الجامعػػات مػػف أكثػػر المؤسسػػات        
ىػو السػبيؿ لالرتقػاء بجػودة  تعميمّيػةالوالمحمية أصبح إدخاؿ تكنولوجيا المعمومػات فػي جسػد ىػذه المنظومػة 

 الّتعميـومف البدييي أف استخداـ  ،والبحث العممي وخدمة المجتمع ّتدريسالالجامعي بأدواره الثالثة:  الّتعميـ
يؤدي إلى خمؽ مواطنيف قػادريف عمػى مواجيػة العػالـ بثبػات ونجػاح وقػادريف عمػى  الّتعميـ تقنّياتالجامعي ل

 . التكيؼ مع ظروؼ العالـ وسرعة التغير

 وحاجػات ،الّتربوّيػة الجامعػات والمؤسسػات فػي المعمومػاتي التوسػع فػي المتزايػد قػّدـالت ومػع           
 إلشػباع حمػوؿ عػف والبحػث بػدأ التطػوير ،الػّذاتي والتطػوير لمبحػث المصػادر متعػددة غنيػة لبيئػات الّطالػب
 قػّدـالت خطػوات فكانػت المعمػـ، وبػيف المباشػر بينػو والػربط المعمومات عمى الحصوؿ وتسييؿ متعّمـال رغبة
 الّتربػوي المجاؿ في ثورة لو كاف الذي االلكتروني الّتعميـ انبعاث ثـ االنترنت مف بدأت متعّمـال رغبة لتمبية
 دافعية وأكسبتو التقميدي الّتعميـ عززت الباحث نظر مف وجية التي االلكتروني الّتعميـ مستحدثات بدأت ثـ

  .التقميدي النمط وتخمصيـ مف الّطالب دافعية حيث مف كبيرة

في الحياة المعاصرة  حاجة ممحة ومطمبًا أساسياً  الّمغات وتعم ـات بات تعميـ وفي ظؿ ىذه التطور          
التي تشيد ثورة معموماتية كبرى جعمت مف العالـ قرية صغيرة يجاور بعضيا البعض ويستفيد كؿ منيما 

 أيًا كانت يساعد عمى فيـ اآلخر واستيعابو ويسيـ في نقؿ العموـ الّمغات تعّمـ وبما أف مف اآلخر.
 يا.وتعم مفي تعميميا  الّتعميـوالمعارؼ والتجارب والثقافات وترجمتيا كاف البد مف توظيؼ تكنولوجيا 

، تعميمّيةالة نظماألا إلى الّتكنولوجيالسبؿ إلدخاؿ  أفضؿ عف الكشؼب الّتربوّية المؤتمرات كما اىتمت
(، 1987سكو في برليف بألمانيا لعاـ )، كالمؤتمر الدولي لمنظمة اليونالّتعميـفي خدمة  التّقنّيةوتوظيؼ 

 (. 46، 2005( )العوني، 1999والمؤتمر الثاني في سيؤوؿ بكوريا لعاـ )

جراءات وقرارات توصيات صدرتوقد           وطرائؽ المناىج تطوير ضرورةى إل تدعو عديدة وا 
 وبوصفو دراسية ميةعم مادة بوصفو الّتربوي النظاـ إلى الحاسوب إدخاؿ عمى العمؿ وضرورة، تدريسيا
 المعموماتي واالبتكار المبادرة وتشجع ،الّتربوي النظاـ فاعمية لرفع وذلؾ يف،متعّمملم مساعدة تعميمّية وسيمة
 .كافة المستويات وعمى والمؤسساتي الفردي
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ورىا ، وعمى دتعميمّيةالالحديثة إلى المنظومة  التقنّياتت دراسات عديدة ضرورة إدخاؿ أكدّ وقد            
، فوسائؿ االتصاؿ الحديثة أسيمت في تعزيز دور الّمغة، خاصة في تدريس تعميمّيةال عممّيةالفي نجاح 

مف  الّمغةوأىميتيا، والتي أصبحت األداة األساسية لمتواصؿ في شتى أنحاء العالـ، إذ إف تدريس  الّمغة
وات والصور المتحركة، والتشويؽ، الحديثة كالحاسوب مثاًل الذي يوفر الكثير مف األص التقنّياتخالؿ 

السمع،  حاّسة%( مف 40يحصؿ عمى ) متعّمـالخالفًا لمطرائؽ التقميدية التي تعتمد عمى المفظ، ف
 وقامت(. 162، 2004%( مف الحواس الباقية )فتح اهلل، 30%( مف حاصة البصر، و)30و)

 ،الّتعميـ في الحاسوب إلدخاؿ كثيرة يعمشار  بتشجيع األمريكية المتحدة الواليات في الّتربوّية المؤسسات
 بكفاية يتمتع الحاسوب أف إلى ستانفورد جامعة في األجنبية الّمغات لتعميـ الّدراسات إحدى نتائج فأشارت
 درجاتيـ كانت بالحاسوب واتعّمم الذيف الّطمبة مف%( 74) أف ظير فقد ،تعميمّية وسيمة بوصفو عالية
 (.290، 2009)الباوي،  االعتيادية باألساليب نفسيا الّمغة واعّممت الذيف زمالئيـ درجات مف أعمى

 عممّيةالإلى  إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات أىمّيةوقد أدركت الجميورية العربية السورية            
 في يدرس إلزامي مقررإّنو  عمى المعموماتية مادة بإضافة العالي الّتعميـ وزارة قامت ، إذتعميمّيةال

 افتراضية جامعة أوؿ إطالقيا وزارةال أعمنتو  السورية، االفتراضية الجامعة وأنشأت كافة، اصاتاالختص
 الّدراسّية بمساقاتيا اً واعتراف سورية، في العالي الّتعميـ بوزارة يتمثؿ حكومياً  دعماً  تمقى العربية، المنطقة في
 لمتعمـ المغوية العالمية، وكذلؾ المختبرات الجامعات مف والعديد سورية، في العالي الّتعميـ وزارة قبؿ مف

 .، حمب، تشريف، البعث(دمشؽات الحكومية األربع )لجامعفي ا لمغات اإللكتروني

شبكة اإلنترنت في المستقبؿ القريب موقع الصدارة في تعميـ بعض ميارات  تأخذيتوقع الخبراء أف و     
لتدريس  تـ التأكيد عمى تخصيص مواقعإذ  ذلؾ.بعد أف تعددت المواقع اإللكترونية التي تحقؽ  الّمغة

ومواقع أخرى خصصت إلرشاد  CD - ROMتقريبًا عمى األقراص المدمجة  الّمغاتقواعد جميع 
، ومواقع الّدروسسموب لتقديـ أوأفضؿ  المعمميف ألفضؿ أساليب تدريس القواعد، وأفضؿ وقت لمتدريس،

 (.292، 2006، الفي) جنبيةاأل الّمغةـ و األ الّمغةلتعميـ 

بشكؿ  الّمغاتتعميـ في و  ،بشكؿ عاـ الّتعميـالحديثة في  التقنّياتاستخداـ  أىمّيةمما سبؽ  تبّيفيو        
مراعاة الفروؽ و  كالتفاعؿ مع المواد المعروضة، ،الّمغات وتعم ـو مف مقومات ىامة لتعميـ قّدمخاص لما ت

 وغير ذلؾ.... الّذاتي الّتعم ـو  عمومات في أي زماف ومكاف،الحصوؿ عمى المو  التشويؽ،و  التقويـ،و ، الفردّية

الحديثة في تدريس  تعميمّيةال التقنّياتاستخداـ  واقعإلى  التعّرؼ الحالّية الّدراسة لذلؾ تحاوؿ         
مف  الّدراسة تيعينأفراد عمى أجريت في المعاىد المغوية الجامعية مف خالؿ دراسة ميدانية  الّمغات
 تشريف.و دمشؽ  في معيد الّمغات بجامعتي الّطمبةو  سيفالمدرّ 
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 :وأسئمتيا الّدراسة مشكمة. 1.1
العػالي وتطػويره فػي السػنوات األخيػرة، وتعالػت األصػوات التػي تنػادي باسػتخداـ  الّتعميـبتزايد االىتماـ      

وحػػثيـ عمػػى تبػػادؿ اآلراء  ،الّطمبػػةالحديثػػة مػػف أجػػؿ تطػػوير بيئػػة تفاعميػػة لجػػذب اىتمػػاـ  تعميمّيػػةال التقنّيػػات
ممثمة في الحاسب اآللي، واإلنترنت، وما يمحؽ بيما مف وسائط متعددة مف  التقنّياتواألفكار، إذ تعد  تمؾ 

 .تعميمّيةالأنجح الوسائؿ لتوفير ىذه البيئة 

فػي  ّيػةتعميمالكإحػدى المؤسسػات المعاىػد المغويػة مؤسسػة عمميػة قائمػة فػي جامعػات القطػر،  وُتعد          
 الّمغػاتبيدؼ إعداد الكوادر المؤىمة في مجاؿ تعميـ  ،األجنبية الّمغاتالعالي في مجاؿ تعميـ  الّتعميـقطاع 

المتطػورة واألسػاليب المناسػبة فػي  التقنّيػاتلمتابعة مستجدات العمـ بشكؿ أكاديمي يعتمػد المنػاىج الحديثػة و 
، وكػذلؾ اعتمػاد إلفادة مف ذلؾ في مجاؿ البحث العممػيالمتطورة، وا العممّيةمواكبة ما ينبثؽ عف األبحاث 

 .والجامعة والمجتمع البالطتخدـ األجنبية، بحيث  الّمغاتبأفضؿ السبؿ لتعميـ مناىج بحثية 
ويػػة الجامعيػػة فػػي ىػػد المغامعأحػػد الدراسػػي فػػي  ومػػف خػػالؿ الخبػػرة التػػي عاشػػيا الباحػػث لمػػدة عػػاـٍ         

األجنبيػة  الّمغػاتتعمػيـ فػي  الحديثػة التقنّيػاتتوظيػؼ  فػي قصػورًا واضػحاً حظ ، الالجميورية العربية السورية
مػػف  ةالمسػػتمر  الّطمبػػةوفضػػاًل عػػف شػػكوى  يف،متعّممػػالالمعممػػيف و عمػػى الػػرغـ مػػف تواجػػدىا كفكػػرة فػػي أذىػػاف 

يػػـ و لقّدمػػ، ومػػا يمكػػف أف تالّتعمػػيـيا ليػػـ تمػػؾ المعاىػػد فػػي ظػػؿ تكنولوجيػػا قػػّدمالتػػي تفػػي اإلمكانػػات  نقػػصٍ 
األجنبية، كالتفاعؿ مع المواد المعروضة، ومراعاة  الّمغاتلتعمـ  ميمةا مف ومقومات الّتكنولوجيمستحدثات 

 ....الّذاتي الّتعم ـو ، والتقويـ، والتشويؽ، والحصوؿ عمى المعمومات في أي مكاف وزماف، الفردّيةالفروؽ 

بجػػػامعتي دمشػػػؽ  الّمغػػات يفػػػي معيػػػد ّطمبػػةالو  المدّرسػػػيفكػػؿ مػػػف آراء  تعػػػّرؼوىػػذا مػػػا دفػػػع الباحػػث إلػػػى  
واإلسػيامات الفعميػة التػي ، األجنبيػة الّمغػاتتدريسػو فػي الحديثػة  الّتعمػيـ تقنّيػاتوتشريف حوؿ واقع استخداـ 

 تقنّيػاتمػا واقػع اسػتخداـ  بالسؤاؿ الػرئيس اآلتػي: الّدراسةمشكمة  تحّددت إذ .تعميمّيةال عممّيةالتحققيا لمجمؿ 
 ثة في المعاىد المغوية بالجامعات السورية وآفاؽ تطويرىا المستقبمية؟الحدي الّتعميـ

 :اآلتيةع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة وتفرّ  

جامعتي دمشؽ ب ضمف معاىد الّمغات الّتدريسفي األكثر استخدامًا الحديثة  التقنّياتمستوى ما  .1
 ؟وتشريف مف وجية نظر المدّرسيف

معيد بتعميـ الالحديثة في  التقنّياتقيا استخداـ يمكف أف يحقّ  األىداؼ الّتربوّية التيمستوى ما  .2
 ؟والّطمبةمف المدّرسيف  كؿجامعتي دمشؽ وتشريف مف وجية نظر في الّمغات 

 الّمغات معيدب التعميـ في الحديثة التقنّيات استخداـ يحَققيا أف يمكف التي الّتربوّية اإلسيامات ما .3
 ؟والطمبة المدّرسيف مف كؿ رنظ وجية مف وتشريف دمشؽ جامعتيفي 
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الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشؽ وتشريف مف  التقنّياتاستخداـ التي تواجو صعوبات الما  .4
 ؟وجية نظر كؿ مف المدّرسيف والطمبة

في معيد الّمغات بجامعتي دمشؽ الحديثة  التقنّياتبوساطة  الّمغات تعّمـ مقترحات تحسيفما  .5
 ؟الّطمبةو  المدّرسيفمف  كؿمف وجية نظر وتشريف 

 :الّدراسة أىمّية. 2 .1
 :اآلتي مف الّدراسة أىمّيةتأتي       

الحديثة  التقنّياتاستجابًة لمتوّجيات المحّمية والعالمية التي تنادي بضرورة اإلفادة مف  الّدراسةعد  ىذه ت (1
 .تعميمّيةالو  الّتربوّية عممّيةالوالعمؿ عمى توظيفيا في 

المعاىد المغوية في الجامعات السورية والدور الذي تؤديو في إكساب  أىمّيةأيضًا مف  تأتي أىّميتيا (2
 لّمغات األجنبية. الّطمبة

الحديثة في المعاىد المغوية في الجامعات السورية ومدى تحقيقيا  التقنّياتالكشؼ عف واقع استخداـ  (3
 ؿ دوف ذلؾ وسبؿ تذليميا.، إضافًة إلى الصعوبات التي تحو الّتربوّيةلإلسيامات واألىداؼ 

الحديثة  التقنّياتاستخداـ  رصد واقع العربية في مجاؿ الّدراساتتحاوؿ سد النقص الذي تعاني منو  (4
 .خاصة في الجميورية العربية السورية األجنبية الّمغاتفي تعميـ 

 :الّدراسة أىداف .3 .1
 إلى تحقيؽ اآلتي: الحالّية الّدراسة تيدؼ

ومػدى تحقيقيػػا  بجػامعتي دمشػؽ وتشػريف الّمغػاتالحديثػة فػي معاىػػد  التقنّيػات واقػع اسػتخداـ تعػّرؼ .1
 ، والكشؼ عف صعوبات استخداميا، وسبؿ تذليميا.الّتربوّيةلألىداؼ واإلسيامات 

ة مػف خػالؿ اسػتخداـ محّققػال الّتربوّيػةحوؿ اإلسػيامات واألىػداؼ  آراء أفراد عينة الدراسةاستقصاء  .2
 .المدّرسيفو  الّطمبةمف وجية نظر كؿ مف  الّمغاتميـ الحديثة في تع التقنّيات

 :الّدراسة ياتفرض. 4 .1
 :( = 0.05aمستوى داللة ) عند الّدراسة اختبرت فرضيات

 التّػػػػػدريسالحديثػػػػػة فػػػػػي  التقنّيػػػػػاتدرجػػػػػة اسػػػػػتخداـ  ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيفارتبػػػػػاط عالقػػػػػة  توجػػػػػدال  .1
 فػػي معيػػد الّمغػػات بجػػامعتي المدّرسػػيفمػػف  الّدراسػػة نػػةعيّ وجيػػة نظػػر مػػف  ةمحّققػػال الّتربوّيػػةاإلسػػيامات و 

 .دمشؽ وتشريف
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ال يوجد فػرؽ داّؿ إحصػائيًا بػيف متوّسػط درجػات أفػراد عّينػة الّدراسػة مػف الػذكور ومتوسػط درجػات أفػراد  .2
عينػػػة الدراسػػػة مػػػف اإلنػػػاث عمػػػى اسػػػتجاباتيـ عمػػػى اسػػػتبانة )اإلسػػػيامات الّتربوّيػػػة، واألىػػػداؼ الّتربوّيػػػة( 

 .ة مف خالؿ استخداـ التقنّيات الحديثة في تعميـ الّمغاتالمحّقق
 الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد متوّسػطات يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف ال .3

الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 
 .المؤىؿ العممي متغّيريد تعزى إلى داخؿ المع الّمغات

 الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد متوّسػطات يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف ال .4
الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 

 .عدد سنوات الخبرة متغّيرتعزى إلى  داخؿ المعيد الّمغات

 الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد متوّسػطات يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف ال .5
الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 

 .الجامعة متغّيرى ؿ المعيد تعزى إلداخ الّمغات

 الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد متوّسػطات يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف ال .6
الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 

 .يةالّتدريب الّدورات متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغات
 الّمغػػاتفػػي معيػػد  الّطمبػػةمػػف  الّدراسػػة عّينػػة درجػػات أفػػراد متوّسػػطات يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا بػػيف ال .7

الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 
 .الجنس متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغات

 الّمغػػاتفػػي معيػػد  الّطمبػػةمػػف  الّدراسػػة عّينػػة درجػػات أفػػراد متوّسػػطات فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا بػػيفيوجػػد  ال .8
الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 

 .المؤىؿ العممي متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغات
 الّمغػػاتفػػي معيػػد  الّطمبػػةمػػف  الّدراسػػة عّينػػة درجػػات أفػػراد متوّسػػطات يًا بػػيفيوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائ ال .9

الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 
 .التي يدرسيا الّمغة متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغات

 الّمغػػاتفػػي معيػػد  الّطمبػػةمػػف  الّدراسػػة عّينػػة درجػػات أفػػراد متوّسػػطات يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا بػػيف ال .10
الحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات 

 .الجامعة متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغات
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 :جرائيةاإلتعريفات الو  الّدراسة مصطمحات .5 .1
  (1998)مصطفى وآخروف،  .بمعنى الوقوع والحصوؿ والوجود ،ىو الشيء الموصوؼاقع: الو 

تدريس المغات في  الحديثة التقنّياتاستخداـ بو  صؼالوضع القائـ الذي يتّ  بأنَّو: ياً إجرائؼ ويعرّ ػػػ 
األجنبية بالمعاىد المغوية في الجامعات السورية مف حيث األكثر استخدامًا، ومدى تحقيقيا 

ألىداؼ واإلسيامات التربوية، والكشؼ عف صعوبات استخداميا، وسبؿ تذليميا مف وجية نظر ل
 .كؿ مف الطمبة والمدّرسيف

 جميع الطرؽ واألدوات والمواد واألجيزة والتنظيمات رفيا عبيد بأنيا "ع :الحديثة الّتعميم تقنّيات
ددة، كما ييدؼ إلى تطوير ورفع المستخدمة في نظاـ تعميمي مّعيف بغرض تحقيؽ أىداؼ تعميمية مح

 (.19، 2115، عميأىداؼ منشودة ) تحقيؽل استراتجياتمستوى فاعمية التعميـ" أي 
في القاعة الدراسية  داخؿ ستخدـجميع األجيزة والبرامج اإللكترونية التي تُ يا بأنَّ إجرائيًا  ؼوتعرّ ػػػ 

كالحاسوب والشبكات  شكاؿ التربوية كافة،والتي تقوـ بتقديـ المعمومات باأل ،تدريس المغات األجنبية
 المادة تبسيط في ـبحيث تساعدى ف في معيد المغاتو المدرس يستخدميا، والوسائط المتعددة

 .المطموبة التعميمية األىداؼ تحقيؽو  األجنبية ةّمغالإكساب الّطمبة ، وتسيـ في التعميمية
 الحديثة في تدريس الّمغات  التقنّياتداـ استخاألىداؼ المرجو تحقيقيا عند  ىي: األىداف التربوية

الدرجات التي كزيادة قدرة المتعّمميف عمى المفظ الجيد والكتابة والمحادثة، وتتحّدد مف خالؿ  األجنبية
المتعّمقة بمجاؿ األىداؼ عبارات المف المدّرسيف والّطمبة عمى  الّدراسةأفراد عينتي يحصؿ عمييا 

أفَّ تشير الدرجة العميا إلى  الحديثة في تعميـ الّمغات، إذ التقنّياتستخداـ الّتربوّية المحّققة مف خالؿ ا
  .ةنخفضأفَّ درجة تحّققيا مفيما تشير الدرجة المنخفضة إلى  درجة تحّققيا مرتفعة،

 منيجية تكّوف نظاـ متكامؿ وتحاوؿ مف خالليا تحديد المشكالت  ةطريق يى: التربوية اإلسيامات
التعميـ االنساني وتحميميا ثـ اإلسياـ في إيجاد الحموؿ المناسبة ليا لتحقيؽ  نواحيالمتصمة ببعض 

ليذه الحموؿ وتنفيذىا وتقويـ نتائجيا  تخطيطالأىداؼ تربوية محددة وكذلؾ االسياـ في العمؿ عمى 
  (.1987)منصور، 

 دريس الّمغات األجنبية،الحديثة في ت التقنّياتميا ي يمكف أف تقدّ تاإلمكانات ال إجرائياً يقصد بيا و ـــ 
كالنص والصورة والفيديو وبرامج حاسوبية  شكاؿ مختمفةأمف حيث عرض المعمومات بصور و 

أفراد الدرجات التي يحصؿ عمييا د مف خالؿ تتحدّ ومواقع إنترنت في سبيؿ تعّمـ المغات األجنبية. و 
تشير  إذؿ اإلسيامات الّتربوّية، قة بمجاالمتعمّ عبارات المف المدّرسيف والّطمبة عمى  الّدراسةعينتي 

درجة إسياميا  أفَّ فيما تشير الدرجة المنخفضة إلى  درجة إسياميا مرتفعة، أفَّ الدرجة العميا إلى 
 .ةنخفضم
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 في األجنبية  الّمغات تقوـ بتدريسفي قطاع الّتعميـ العالي  ةة تربويّ عمميّ  ةمؤسس :المغوية المعاىد
لتمؾ المغات بما يف إلى أفضؿ درجات اإلتقاف متعّممات لموصوؿ بالالسورية بكافة المستوي جامعاتال

، كما يقوـ بإجراء االختبارات الالزمة لمقيد بالدراسات العميا في سوؽ العمؿبات يتوافؽ مع متطمّ 
 .(2015)وزارة الّتعميـ العالي في الجميورية العربية السورية، الجامعات السورية 

دريس الّمغات اآلتية بتالذي يقوـ  دمشؽ وتشريفجامعتي بى معيد المغات عم فتقتصر إجرائياً  أّماـــ 
 .(والروسية )اإلنكميزية، والفرنسية، واأللمانية

 عميو التَّغم ب يمكف ما الأي  عقبة، بمعنى وىي صعَب، ىاومصدر  "صعوبة" مفردىا :الصعوبات 
 (. 1294، 2008)عمر، 

 نتياتضمّ  التي الماّدية والمعنوية والمشكالتوالمعوقات  لموانعا مف مجموعةيا بأنَّ  إجرائياً ؼ وتعرّ ـــ 
 الّتدريستقنيات التعميـ الحديثة في  استخداـ دوف تحوؿ قد والتي ،في السؤاؿ المفتوح الّدراسة أداة

في جامعتي دمشؽ والّطمبة مف المدّرسيف  الّدراسة تيمف وجية نظر أفراد عين ضمف معاىد الّمغات
 .وتشريف

 فيوالّطمبة مف المدّرسيف  الّدراسة تينعيمقترحات أفراد آراء و  بأنَّيا إجرائياً وُتعّرؼ  :لتطويرآفاق ا 
إلى  التي وردت في إجاباتيـ عف السؤاؿ المفتوح، باإلضافة جامعتي دمشؽ وتشريفب المعاىد المغوية

 .الحديثة في المعيد التقنّياتلتحسيف تعّمـ الّمغات بوساطة  مقترحات الباحث،

 اإلنكميزية،  اآلتية الّمغاتالذيف يقوموف بتدريس  جميع الكادر التدريسي: الّمغاتفي معيد  المدّرسون(
 هوالروسية، والفرنسية، واأللمانية، والفارسية( في المعاىد المغوية في الجامعات السورية، وفي ىذ

، لعدـ والفارسية الروسية الّمغةالسابقة باستثناء  الّمغاتالذيف يقوموف بتدريس  المدّرسوفىـ ، الّدراسة
  دمشؽ وتشريف.  في معيد الّمغات بجامعتي الّتدريسفي  التقنّياتاستخداميـ 

 اإلنكميزية،  اآلتية الّمغاتوف الذيف يقوموف بدراسة إحدى متعّممال : ىـالّمغاتفي معيد  الّطمبة(
 تشريف.  في جامعةأو  ة دمشؽبجامع الّمغاتمعيد في ( والفرنسية، واأللمانية

 :الّدراسة حدود .6 .1
 :في سورية دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي الّدراسة تـ تطبيؽ الحدود المكانية. 

 :2015 – 2014معاـ الفصؿ الدراسي الثاني لخالؿ  الّدراسة تـ تطبيؽ الحدود الزمانية . 

 :دمشؽ وتشريف يفي معيد الّمغات بجامعت الّطمبةو  المدّرسيفب تمثمت الحدود البشرية. 

 :ومػػػدى تحقيقيػػػا األىػػػػداؼ  الحديثػػػة الّتعمػػػيـ تقنّيػػػات اسػػػػتخداـ واقػػػعتمثمػػػت فػػػي  الحـــدود الموضـــوعية
دمشؽ وتشريف مف وجيػة نظػر  في معيد الّمغات بجامعتي واإلسيامات التربوية وصعوبات استخداميا

 .، وآفاؽ تطويرىافيو الّطمبةو  المدّرسيف
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  انفصم انثانً
راسات

ّ
 اننظري واألساس مةانساب انذ

 
 

 .الّدراسات السابقة ػ1ػ2
 .لتنمية الميارات المغويةببناء برامج حاسوبية الّدراسات المتعمقة  ػ1ػ1ػ2
 .الحديثة في تدريس الّمغات التقنّياتالّدراسات المتعمقة بواقع استخداـ  ػ2ػ1ػ2
 يا.الحالّية من الّدراسةتعقيب عمى الّدراسات السابقة وموقع  2ػػ3ػ2

 األساس النظري. ػ2ػ2
 الحديثة. الّتعميـ تقنّياتػ 1ػ2ػ2

 .الّتعميـ تقنّيات مفيـوػ 1ػ1ػ2ػ2
 .التعميمّية الحديثة التقنّيات أىمّيةػ 2ػ1ػ2ػ2
 .في الّتعميـ الجامعي الحديثة التقنّياتفوائد استخداـ ػ 3ػ1ػ2ػ2 
  .التعميمّية الحديثة التقنّياتاستثمار في المعمـ  ػ دور4ػ1ػ2ػ2 
 .التعميمّية الحديثة التقنّيات استخداـ معوقاتػ 5ػ1ػ2ػ2
 .التّقنّية التعميمّية الحديثة تصنيؼػ 6ػ1ػ2ػ2 

 ػ الّمغة.2ػ2ػ2
 ػ مفيوـ الّمغة 1ػ2ػ2ػ2
 ػ مكونات الّمغة.2ػ2ػ2ػ2
 وظائؼ الّمغة. 3ػػ2ػ2ػ2
 .أىمّية تدريس الّمغات األجنبيةػ 4ػ2ػ2ػ2
  األجنبية. الّمغات تدريس ػ صعوبات5ػ2ػ2ػ2
 الّمغات األجنبية. تدريس طرائؽ 6ػ2ػ2ػ2

 الّمغات األجنبية. تدريس في المستخدمة الّتعميـ تقنّيات ػ3ػ2ػ2
 لمغات في جامعتي دمشؽ وتشريف. العالي ػ المعيد4ػ2ػ2
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 :السابقة الّدراسات .1. 2
بالكثير مف االىتماـ، وأجريت دراسػات ، تعميمّيةال عممّيةالفي  الّتعميـحظي موضوع استخداـ تكنولوجيا     

، وىنػػا البػػد مػػف تعميمّيػػةالفػػي المؤسسػػات  الّمغػػاتتػػدريس فػػي الحديثػػة  الّتعمػػيـ تقنّيػػاتعديػػدة حػػوؿ موضػػوع 
 ، وقد قسمت إلى محوريف، ورتبت عمى النحو اآلتي:الّدراسة المتعمقة بموضوع الّدراساتإلقاء الضوء عمى 

 :لتنمية الميارات المغويةبناء برامج حاسوبية بالمتعمقة  الّدراسات.  1. 1. 2
 األجنبية: الّدراسات.  1.  1. 1. 2

 اإلمارات أجنبية في كمغة االنكميزية الّمغة تعميـ أثر: بعنواف (Almekhlafi, 2006) المخالفي دراسة .1
 إلماراتنحوىا، ا واتجاىاتيـ لمطمبة، الدراسي تحصيؿ عمى اآللي، الحاسب بمساعدة المتحدة، العربية
 The Effect of Computer Assisted Language Learning (CALL) on) .المتحدة العربية

United Arab Emirates English as a Foreign Language (EFL) School students 

Achievement and Attitude) 

 ولتحقيؽ. اآللي الحاسب بمساعدة أجنبية، كمغة االنكميزية الّمغة تعميـ أثر معرفة الّدراسة ىدفت          
 المتحدة، العربية باإلمارات اإلعدادية التميز مدارس مف عّينة اختيار إلى الباحث عمد ،الّدراسة ىدؼ
 تعميمّية برمجية باستخداـ تدرس ، التيالّتجريبية المجموعة تمثؿ إحداىما مجموعتيف إلى بتقسيميا وقاـ

( 43) أفرادىا عدد وكاف المتوسطة، المرحمة في االنكميزية ةالّمغ مادة محتويات بعض تتضمف محوسبة
ـّ  التي الضابطة، المجموعة األخرى المجموعة تمثؿ بينما طالبًا،  بالطريقة نفسو المحتوى تدريسيايت

 النتائج أسفرت نتائجيا، وتحميؿ لتجربتو الباحث تطبيؽ وبعد طالبًا،( 40) أفرادىا عدد وكاف التقميدية،
 المعرفي التحصيؿ مجاؿ في الضابطة المجموعة في نظرائيـ عمى الّتجريبية المجموعة رادأف تفوؽ عف

 .الّتعميـ في اآللي الحاسب استخداـ نحو االتجاىات في وكذلؾ

 دارسي تحصيؿ زيادة كويست عمى استراتيجية الويب استخداـ أثر( بعنواف: Chuo, 2004) شو دراسة .2
 The Effect of the Web Quests) ، تايواف.نحوىا تجاىاتيـوا جنبيةأ كمغة نجميزيةاإل الّمغة

Writing Instruction on EFL Iearners Writing Performance, Writing 

Apprehension and Perception). . 

 الّمغة دارسي تحصيؿ زيادة عمى كويست استراتيجية الويب استخداـ أثر تعّرؼ إلى الّدراسة ىدفت   
 في الّدراسة أدوات وتمثمت التجريبي، المنيج الباحث ستخدـاو  .نحوىا واتجاىاتيـ جنبيةأ ةكمغ االنجميزية
  .الّطالب التجاىات ومقياس تحصيمي اختبار

 إذ تايواف، األجنبية في الّدراسات كمية طالب مف طالب (122) مف عّينة عمى الّدراسة أدوات طبقت      
 . طالباً  (81) مف ضابطةو  اً طالب (81) تجريبية تيف:مجموع إلى قسمت
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 الفروؽ كانت حيث ،الّطالب تحصيؿ ازداد كويست استراتيجية الويب استخداـ أف إلى الّدراسة توصمت   
 تنمية في ساعدت كويست استراتيجية الويب استخداـو  .الّتجريبية المجموعة لصالح، إحصائية داللة ذات

 .الّتجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروؽ جدتو إذ  االنجميزية، الّمغة نحو الّطالب اتجاىات
 الّطالب تعّمـ زيادة كويست عمى استراتيجية الويب استخداـ بعنواف: أثر (Tsai, 2005تساي ) دراسة .3

، األجانب االنجميزية لمطالب الّمغة لالستعداد المتحاف والفيـ القراءة ميارتي في تايواف في الجامعييف
 The Effect Of EFL Reading Instruction By Using A Web Quests) تايواف.

Learning Module As A CALI Enhancement On College Students Reading 

Performance In Taiwan) 

 الّطالب تعّمـ زيادة عمى كويست استراتيجية الويب استخداـ أثر لىإ التعّرؼ إلى الّدراسة ىدفت        
إذ  جانب،األ لمطالب نجميزيةاإل الّمغة لالستعداد المتحاف والفيـ راءةالق ميارتي في يوافتا في الجامعييف

 نجميزيةاإل الّمغةب راتالفق ومضموف الكممات لمعنى الجامعييف الّطالب استيعاب مدى لقياس الّدراسة سعت
 أدوات وتمثمت ،الّدراسة راضأغ لتحقيؽ التجريبي المنيج الباحث ستخدـاو  .كويست الويب باستخداـ
 :مجموعتيف إلى الّدراسة عّينة تقسيـ تـ بحيث وتوقعاتيـ، الّطالب التجاىات ومقياس باختبار الّدراسة
 ة.وضابط تجريبية

 لمجموعة نتائج مف فضؿأ كانت الّتجريبية المجموعة نتائج :اآلتية لمنتائج الّدراسة توصمت        
 واالستيعاب الفيـ وفي الكممات معنى إيجاد ميارة في ةإحصائي داللة ذات فروؽ وجدت ، إذالضابطة
 نحو الّطالب لدى إيجابية اتجاىات تكويف إلى كويست الويب ستخدـا أدىو  .الّتجريبية المجموعة لصالح
 .اإلنجميزية الّمغة تعّمـ

 -)الرسـو المرئية المتحركة أثر استخداـ نوعيف مف الوسائؿ المرئية :بعنواف (2006، لين) دراسة .4
والرسـو المرئية الثابتة( المنتجة بمساعدة الحاسب اآللي، عمى تسييؿ التحصيؿ الفوري والمؤجؿ في تعميـ 

-Effects of Static Visuals and Computer) ، األرجنتيف.اإلنكميزية كمغة أجنبية الّمغة

Generated Animation in Facilitating Immediate and Delayed Achievement in 

the EfL Classroom). 
 -)الرسـو المرئية المتحركة أثر استخداـ نوعيف مف الوسائؿ المرئية التعرؼ إلى الّدراسة ىدفت       

والرسـو المرئية الثابتة( المنتجة بمساعدة الحاسب اآللي، عمى تسييؿ التحصيؿ الفوري والمؤجؿ في تعميـ 
نتاج رسوـ  راسةالدّ  اإلنكميزية كمغة أجنبية، ولتحقيؽ ىدؼ الّمغة مرئية ثابتة  تعميمّيةقاـ الباحثوف بتصميـ وا 

  باستخداـ برنامج الحاسب اآللي.

إلى  عّينةقاـ الباحث بتقسيـ ال ، حيثفي المرحمة الجامعية اً ( طالب58مف ) الّدراسة عّينة تكّونت        
المرئية الثابتة، وذلؾ  تعميمّيةالوـ االنكميزية كمغة أجنبية باستخداـ الرس الّمغةمجموعتيف إحداىما تتعمـ 
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االنكميزية كمغة أجنبية باستخداـ الرسـو  الّمغةأما المجموعة األخرى فتتعمـ  بمساعدة الحاسب اآللي،
 .المرئية المتحركة، كذلؾ بمساعدة الحاسب اآللي تعميمّيةال

المرئية  تعميمّيةالـو تفوؽ المجموعة التي درست باستخداـ الرس الّدراسة ىـ نتائجأوكاف مف      
 المصطمحات فكانت المجموعتيف متساويتيف في األداء. اختبار، عدا االختباراتالمتحركة، في جميع 

 االستدعاءبعنواف: أثر الشروحات المعتمدة عمى الوسائط المتعددة في  (Chen, 2006) شين دراسة .5
 The effects of multimedia) .، أمريكااإلنكميزية وفي الفيـ القرائي الّمغةالفوري لمفردات 

annotations on vocabulary immediate recall and reading comprehension) 
الفوري لمفردات  االستدعاءىدفت إلى تقصي أثر الشروحات المعتمدة عمى الوسائط المتعددة في        
إلى مقارنة األثر الذي يحدثو استخداـ  أيضاً  الّدراسة كما ىدفت ىذه اإلنكميزية وفي الفيـ القرائي، الّمغة

كمغة  –االنكميزية  الّمغةالصور المصحوبة بنص أو تمؾ المصحوبة بصوت في التذكر الفوري لمفردات 
 .وفي الفيـ القرائي -ثانية 

( طالبًا جامعيًا مف ثالث جامعات في الشماؿ الغربي في الواليات 78مف ) الّدراسة عّينة تكّونت        
االنكميزية عبر االنترنت،  الّمغةب االنكميزية كمغة ثانية تـ إعطاؤىـ نصاً  الّمغةة االمريكية يدرسوف المتحد

وثـ تضميف عشروف كممة مقصودة بداخؿ النص المقروء، وثـ توضيح معناىا إما عف طريؽ الصور 
  المصحوبة بنص أو الصور المصحوبة بصوت.

ى: مقياس معرفة المفردات، والثاني: األّولذكر الفوري لممفردات، استخدـ الباحث أداتيف لمعرفة الت       
الكممة، وكذلؾ استخدـ الباحث مقياس لتقويـ الفيـ القرائي، االختبار التحصيمي،  التعرؼ إلىاختبار 

 .ـاأل الّمغةوالثاني: االستدعاء الكتابي ب

 إلى ما يمي: الّدراسة وقد توصمت 

ف طريؽ الصور المصحوبة بصوت أفضؿ مف المجموعة التي كاف أداء المجموعة التي درست ع -
 اإلنكميزية كمغة ثانية. الّمغةدرست باستخداـ الصور المصحوبة بنص في التذكر الفوري لمفردات 

 لـ يكف ىناؾ فرؽ في الفيـ القرائي بيف المجموعتيف المتيف درستا باستخداـ الطريقتيف السابقتيف. -

االنكميزية كمغة ثانية أفضؿ عند المجموعة التي درست عف طريؽ  ّمغةالكاف التذكر الفوري لمفردات  -
 العرضي. الّتعم ـالقصدي مف تمؾ التي درست عف طريؽ  الّتعم ـ

القصدي أو التي درست باستخداـ  الّتعم ـال توجد فروؽ بيف المجموعتيف سواء التي درست باستخداـ  -
ـ القرائي، إال أف المجموعة التي درست بالطريقة العرضي في االختبار التحصيمي لمفي الّتعم ـ

 العرضية كانت نتائجيا أفضؿ في الفيـ القرائي حسب قياس االستدعاء الكتابي.
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بعنواف: أثر استخداـ تطبيقات مختمفة مف الوسائط الفائقة عمى  (Akbulut, 2007) اكبيميت دراسة .6
 Effect Of) ، تركيا.نكميزية وعمى الفيـ القرائياال الّمغةعمى مفردات  تعّرؼالتحصيؿ الفوري والمرجأ لم

Multimedia Annotations On IN Cidental Vocabulary Leaming And Reading 

Comprehension Of Advanced Leamers Of English As A Foreign Language). 

ة عمى التحصيؿ الفوري أثر استخداـ تطبيقات مختمفة مف الوسائط الفائق التعرؼ إلىىدفت إلى        
 تعّمـ االنكميزية وعمى الفيـ القرائي وكذلؾ عمى تنمية االتجاه نحو الّمغةعمى مفردات  تعّرؼوالمرجأ لم

 الّمغةيدرسوف  ئًا ممفمبتد اً طالب( 96)مف  الّدراسة عّينة تكّونتاالنكميزية،  الّمغةالمفردات والقراءة ب
قسموا عمى ثالث مجموعات، واستخدـ معيـ ثالث  ، وقدت التركيةاالنكميزية كمغة أجنبية بإحدى الجامعا

ى أعطوا تعريفات لممفردات فقط، والثانية تعريفات الكممات بجانب صور األّول: الّتدريسأنواع مف 
عطي الجميع نصوص قرائية وطمب أمصاحبة، والثالثة تعريفات الكممات بجانب فيديوىات قصيرة. وكذلؾ 

استخدـ الباحث االختبار التحصيمي القبمي والبعدي الفوري وكذلؾ المؤجؿ وقد  لفيـ.منيـ قراءتيا بغرض ا
 وكذلؾ مقياس االتجاه. ، لممفردات ولمفيـ القرائي

 أـالصور بف المجموعتيف المتيف درستا المفردات عبر الوسائط سواء أإلى  الّدراسة توصمت نتائج       
الفوري المؤجؿ والمرجأ مف المجموعة التي درست باستخداـ  فضؿ في االختبارأداؤىما أالفيديو كاف ب

بينما كاف ىناؾ  ،لـ يالحظ وجود فروؽ في تحصيؿ الفيـ القرائي بيف جميع المجموعات، و التعريفات فقط
 االنكميزية. الّمغةالمفردات والقراءة ب تعّمـ نحو الّطالباتجاه إيجابي لدى جميع 

 بحث: الّطمبة تحصيؿ عمى لمتعميـ رينزولي نموذج استخداـ تأثير :بعنواف (Field, 2007فيمد ) دراسة .7
 The Effect of using Renzulli) .أمريكاوالفيـ، ، القراءةو  الطالقة عمى االنترنت لتكنولوجيا

Learning on Student Achievement: An Investigation of Internet Technology on 

Reading Fluency and Comprehension). 

 القراءة عمى القدرة زيادة في لإلثراء رينزولي نموذج فاعميةمعرفة مدى  إلى الّدراسة ىدفت         
 االجتماعية. الّدراسات في التحصيؿ زيادة في رينزولي نموذج فاعميةوكذلؾ  الشفيية. القراءة وخاصة

امج اثرائي، واعتمد التصميـ ، وبرناستخدـ الباحث االختبار التحصيمي القبمي والبعديوقد          
إلى مجموعتيف إحداىما  عّينةقاـ الباحث بتقسيـ ال، اً ( طالب44مف ) الّدراسة عّينة تكّونتالتجريبي، إذ 

 .لإلثراء رينزولي نموذجب تتعّمم ، واألخرى تجريبيةلمتعميـ رينزولي نموذجضابطة لـ تتعمـ 

 اآلتي: الّدراسة أظيرت نتائج    

 الطالقة عند في أكبر نّمواً  أظيروا رينزولي نموذج في الّطالب مشاركة مف سبوًعاأ (16) بعد – 1
 . رينزولي نموذج في يشاركوا لـ الذيف الّطالب مف أكثر القراءة
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 مف أكثر القراءة عند الطالقة في أكبر نّمًوا رينزولي نموذج في شاركوا الذيف الّطالب أظير - 2
 . رينزولي وذجنم في يشاركوا لـ الذيف الّطالب

 االجتماعية الّدراسات تحصيؿ في أكبر نّمًوا رينزولي نموذج في شاركوا الذيف الّطالب أظير - 3
 . رينزولي نموذج في شاركوا الذيف الّطالب مف أكثر

 العربية: الّدراسات.  2.  1. 1. 2
رمجة بالكتاب والحاسوب: اإلنكميزية المب الّمغةفاعمية تدريس قواعد  بعنواف: :(9999)الرفاعي،  دراسة .1

 دراسة تجريبية عمى طمبة الصؼ الثاني اإلعدادي في مدارس مدينة دمشؽ، سورية.

المػنيج  الّدراسػة واسػتخدمت المبػرمج بالكتػاب والحاسػوب، الػّذاتي الّتعميـفاعمية إلى  الّدراسة ىدفت         
اإلعػػدادي فػػي ثانويػػات مدينػػة دمشػػؽ،  مػػف طػػالب الصػػؼ الثػػاني الّدراسػػة عّينػػةشػػبو التجريبػػي، وتػػـ اختيػػار 

عػػػدادىا بالطريقػػػة العشػػػوائية، وبمػػػغ عػػػدد أفػػػراد المجموعػػػة  ( طالبػػػًا وطالبػػػة، أمػػػا المجموعػػػة 03) الّتجريبيػػػةوا 
الطريقػػة، والجػػنس، )ات التجربػػة وفػػؽ اآلتػػي: متغّيػػر ( طالبػػًا وطالبػػة، وكانػػت 03الضػػابطة فقػػد بمػػغ عػػددىا )

إزاء  الّطمبػػػػةبرنػػػػامج تعميمػػػػي ومقيػػػػاس اتجاىػػػػات  الّدراسػػػػة تخدمتومسػػػػتوى التحصػػػػيؿ، واالتجاىػػػػات(. واسػػػػ
 ي المستخدـ في التجربة.الّتعميمالبرنامج 

تحسػػف التحصػػيؿ بػػالبرامج الحاسػػوبية مقارنػػة بالطريقػػة التقميديػػة حيػػث  وجػػود الّدراسػػة ومػػف أىػػـ نتػػائج       
إحصػائيًا  دالّػةائج عػدـ وجػود فػروؽ %(. وأظيػرت النتػ76.61ـ بنسبة )الالـز لمتعمّ الزمف اختزؿ الحاسوب 
ت عمػػى أكػػدّ ي المسػػتخدـ فػػي التجربػػة، والتػػي الّتعميمػػالجػػنس إزاء البرنػػامج  متغّيػػرتبعػػًا ل الّطمبػػةفػػي اتجاىػػات 

 المبرمج بالكتاب والحاسوب. الّذاتي الّتعميـ أىمّية

 األّوؿطالب الصؼ االنكميزية ل الّمغةبعنواف: فاعمية الحاسوب في تدريس  (2000، الجميور) دراسة .2
 ، السعودية.مدينة الرياضفي الثانوي 

 األّوؿاالنكميزية لطالب الصؼ  الّمغةإلى قياس فاعمية الحاسوب في تدريس  الّدراسة ىدفت ىذه       
محوسبة، واختياره مجموعتيف  تعميمّيةعمد الباحث إلى استخداـ برمجة  الّدراسة الثانوي، ولتحقيؽ ىدؼ

ف بمدينة الرياض، يي لمبنالّتعميممير سمطاف الثانوي بمجمع األ األّوؿف طالب الصؼ بطريقة عشوائية م
، في حيف تمثؿ األخرى المجموعة تعميمّيةالوتدرس باستخداـ البرمجة  الّتجريبيةتمثؿ إحداىما المجموعة 

 .( طالباً 32الضابطة وتدرس بالطريقة التقميدية، وكاف عدد طالب كؿ مجموعة )

، والمجموعة الّتجريبيةعمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة  الّدراسة تائجدلت ن      
عمى وجود فروؽ ذات  الّدراسة ، كما دلت نتائجالّتجريبيةالضابطة في مستوى التذكر، لصالح المجموعة 

وعة والمجموعة الضابطة في مستوى الفيـ لصالح المجم الّتجريبيةداللة إحصائية بيف المجموعة 
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، والمجموعة الّتجريبيةعف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة  الّدراسة ، وكشفتالّتجريبية
 :أىّمياة في مستوى التطبيؽ لعدد مف األسباب محّققوقد عزيت النتيجة ال .الضابطة في مستوى التطبيؽ

عمى وجود فروؽ ذات داللة  الّدراسة جأف الوحدة التي تـ تدريسيا ال تعالج مستوى التطبيؽ، كما دلت نتائ
 .الّتجريبيةلصالح المجموعة  والمجموعة الضابطة في االختبار كامالً  ،الّتجريبيةبيف المجموعة  إحصائية

بمساعدة الحاسوب في تنمية ميارة االتصاؿ الشفوي لمغة  الّتعميـبعنواف: فاعمية  (2002، سالم) دراسة .3
 ، السعودية.الّتربيةبكميات  المقبوليف الّطالبالفرنسية لدى 

ىدفت إلى تحديد الميارات الفرعية لميارة االتصاؿ الشفوي لمغة الفرنسية كمغة أجنبية، وتقديـ         
عداد البرامج  نتاج برنامج وسائط متعددة ، وكذلؾ بمساعدة الحاسوب تعميمّيةالنموذج لتصميـ وا  تصميـ وا 

قياس فاعميتو في تنمية ومف ثـ  الشفوي بمساعدة الحاسوب.بمساعدة الحاسوب لتنمية ميارة االتصاؿ 
  .الّتربيةالمقبوليف بكمية  الّطالبميارة االتصاؿ الشفوي لمغة الفرنسية لدى 

نتاج البرنامج المقترح وأعد اختباريف  تـ        لقياس القدرة عمى الفيـ الشفوي، والثاني  األّوؿتصميـ وا 
 .ويلقياس القدرة عمى التعبير الشف

وطالبة  ( طالباً 20كمجموعة تجريبية واحدة ) عّينةولتحديد فاعمية البرنامج المقترح، تـ اختيار        
جنبية ثانية أالفرنسية كمغة  الّمغة، والذيف درسوا 2000/2001الفرنسية في العاـ الجامعي  الّمغةبشعبة 

 .بعدياً وتـ تطبيؽ االختباريف تطبيقًا قبميًا و  في المرحمة الثانوية.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة إّنو  ت نتائج البحث عمىأكدّ       
في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار القدرة عمى الفيـ السماعي واختبار القدرة عمى التعبير  الّتجريبية

متعددة المقترح بمساعدة الحاسوب فعاؿ الشفوي وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، كما أف برنامج الوسائط ال
 الفرنسية. الّمغةى بشعبة األّولفي تنمية ميارة الفيـ السماعي وميارة التعبير الشفوي لدى طالب الفرقة 

 تعّمـ ( عمىData showالمعموماتي ) والعرض بالحاسوب الّتعميـ أثر بعنواف: (2003)العمري،  دراسة .4
 .السعودية العربية المممكةالوسائط،  تمؾ نحو واتجاىاتيـ أجنبية كمغة اإلنجميزية لمغة المبتدئيف

 يالّتعميم الحاسوب أثر تعّرؼ إلى ىدفت، وقد السعودية العربية المممكة في الّدراسة ىذه أجريت          
نتاج تطوير وكذلؾ ذلؾ، نحو واتجاىاتيـ بيا، الناطقيف غير لممبتدئيف اإلنجميزية الفيديو باستخداـ  وا 

 .التحصيؿ في الفيديو باستخداـ أثره وقياس تجريبية، تعميمّية لوحدة تعميمي رنامجب

 واحدة مجموعات،( 3) مف مكونة عشوائية بصورة عّينة اختيار تـ الّدراسة أىداؼ ولتحقيؽ        
 باستخداـ الّطالب عمى عرض الذي المحوسب البرنامج عمييـ يطبؽ طالًبا (28) مف مكونة تجريبية

 وثالثة الفيديو، دوف مف لكف المحوسب البرنامج عمييـ يطبؽ طالًبا( 30) مف مكونة وأخرى يديو،الف
 التي الّدراسة أدوات عمييـ طبقت حيث التقميدية، الطريقة عمييا يطبؽ طالًبا (31) مف مكونة ضابطة
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 باالعتماد النتائج فسيرت وتـ التحصيمي، واالختبار االتجاىات، ومقياس المقترح، يالّتعميم البرنامج تشمؿ
 .الثالث لممجموعات التبايف تحميؿ عمى

 تتعّمم التي الّتجريبية المجموعة ألفراد التحصيؿ في زيادة إلى الّدراسة نتائج توصمت            
 الفيديو، دوف مف بالبرنامج تتعّمم التي الّتجريبية المجموعة مف منو أفضؿ والفيديو الحاسوبي بالبرنامج
 .يالّتعميم لمموقؼ والمسبؽ اليومي التحضير عمى الحاسوب ويساعد

 الّمغة تراكيب مقرر وحدة تدريس في اآللي الحاسب استخداـ أثر بعنواف: (2005، الصنيع)دراسة  .5
 القرى أـ جامعة في اإلنجميزية الّمغة قسـ في األّوؿ المستوى طالبات تحصيؿ عمى (110) اإلنجميزية

  ، السعودية.المكرمة بمكة

 مقرر مف وحدة تدريس في تعميمّية كوسيمة اآللي الحاسب استخداـ أثر معرفة إلى الّدراسة ىدفت        
 ىدؼ ولتحقيؽ ،اإلنجميزية الّمغة قسـ في األّوؿ المستوى طالبات تحصيؿ اإلنجميزية عمى الّمغة تراكيب
 عّينة اختيار ثـ ومف(، بوينت البور) برنامج باستخداـ محوسبة تعميمّية برمجية تصميـ تـ الّدراسة
 ثـ، طالبة( 32) ضمت ضابطة وأخرى طالبة، (39) ضمت تجريبيةى األّول مجموعتيف ضمت عشوائية
 المجموعة درست بينما ،المحوسبة تعميمّيةال البرمجية باستخداـ الّتجريبية المجموعة بتدريس قامت

 .التقميدية بالطريقة الضابطة

 المجموعة طالبات بأداء مقارنة الّتجريبية المجموعة طالبات أداء تفوؽ عف ةالّدراس نتائج كشفت       
 .المطموب الداللة مستوى إلى يصؿ لـإّنو  إال المستويات، جميع في الضابطة

االنكميزية في المرحمة  الّمغةااللكتروني في تعميـ  الّتعميـبعنواف: مدى فعالية  (2006، الجرف) دراسة .6
 ، السعودية.ة العربية السعوديةالجامعية في المممك

االلكتروني في زيادة مستوى التحصيؿ لمطالبات في  الّتعميـ التعرؼ إلى استخداـ ىدفت إلى          
 الّتعميـااللكتروني مف المنزؿ كمقرر مساعد إلى جانب  الّتعميـمدى فعالية استخداـ  التعرؼ إلىالكتابة و 

 األّوؿاالنكميزية لطالبات المستوى  الّمغةعمى الكتاب المقرر في تعميـ  في الفصؿ والمعتمد قّدـالتقميدي الم
يات في كمّ ( طالبة 113) مف الّدراسة عّينة تكّونتو  ؾ سعود.موالترجمة في جامعة الم الّمغةيات في كمّ 
وقامت الباحثة . والترجمة في جامعة الممؾ سعود تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف ضابطة وتجريبية الّمغات

 .الّتجريبيةتدريس المقرر بالطريقة التقميدية لممجموعتيف، والمقرر اإللكتروني لممجموعة ب

 الّتجريبيةوجود الكثير مف نقاط الضعؼ لدى طالبات المجموعة  ظيرت نتائج التحميؿ النوعيأ        
عدـ القدرة ، و ت الترقيـوعدـ استخداـ عالما ،النحويةو خطاء اإلمالئية االنكميزية مثؿ األ الّمغةفي الكتابة ب

وعدـ القدرة عمى التنظيـ أما طالبات المجموعة  ،عمى تركيب جمؿ مفيدة وصعوبة التعبير عف األفكار
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االنكميزية والتعبير عف األفكار وأكثر قدرة عمى تيجئة  الّمغةف أكثر قدرة عمى تركيب الجمؿ باالضابطة فك
 الكممات واستخداـ عالمات الترقيـ.

عمى توظيؼ  ةاالنجميزي الّمغةبعنواف: فعالية برنامج مقترح لتدريب معممي  (2007العال،  )عبددراسة  .7
 في ضوء المعايير القومية، مصر. الّتعميـتكنولوجيا 

االنجميزية في قاعة  الّمغةاالحتياجات المينية الالزمة لمعممي  تعّرؼإلى اإلجابة  الّدراسة ىدفت         
في ضوء المعايير القومية، وكذلؾ ووضع صورة برنامج مقترح  الّتعميـيا الدرس عمى توظيؼ تكنولوج

بناء عمى ما تـ تحديده مف احتياجات.  الّتعميـاإلنجميزية عمى توظيؼ تكنولوجيا  الّمغةلتدريب معممي 
االنجميزية، واستبانة  الّمغة( مف معممي 10البحث ) عّينةالمنيج التجريبي، وبمغت  الّدراسة استخدمت

 . الّتعميـتحديد احتياجات المعمميف في مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا ل

إلى عدد مف النتائج مف بينيا: )أفاد كؿ المتدربيف أف أىداؼ البرنامج كانت  الّدراسة توصمت       
في  الّتعميـ%( مف مجموع المتدربيف أف البرنامج ساعدىـ في توظيؼ تكنولوجيا 90واضحة ليـ، وأف )

%( مف مجموع المتدربيف بأف الفترة المحددة لمبرنامج كانت غير كافية، وأشار 50أف )، كما الّتدريس
 .(الفترة كافية إفّ  %( مف المتدربيف40)

بعنواف: فعالية برنامج تقني في تنمية ميارات بعض األصوات المغوية لدى طمبة  (2007 ،اآلغا) دراسة .8
 ، فمسطيف.الثانوي بمدينة غزة األّوؿ الصؼ

إلى معرفة فعالية برنامج تقني في تنمية ميارات بعض األصوات المغوية لدى طمبة  الّدراسة ذهىدفت ى  
 .طالبًا قسموا إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية( 62)مف  الّدراسة عّينة تكّونتالثانوي، و  األّوؿالصؼ 

في بعض  ّطالبالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات إّنو  إلى الّدراسة تخمص       
الميارات )المعرفية + األدائية( لألصوات المغوية في التطبيؽ البعدي تعزى لمبرنامج التقني مما يعني أف 
لمبرنامج أثرًا في تنمية الميارات المعرفية لألصوات المغوية في التطبيؽ البعدي تعزى لمبرنامج التقني مما 

 عرفية لألصوات المغوية.يعني أف لمبرنامج أثرًا في تنمية الميارات الم
 الّمغة تدريس طرؽ مقرر مف وحدة تدريس في اآللي الحاسب استخداـ بعنواف: أثر (2008)قادي،  دراسة .9

 القرى، السعودية. أـ جامعة في الّتربوي اإلعداد طالبات تحصيؿ عمى اإلنجميزية

 طرؽ مقرر مف وحدة يستدر  في اآللي الحاسب استخداـ أثر معرفة إلى الّدراسة ىذه ىدفت         
 المكرمة، بمكة القرى أـ جامعة في الّتربوي اإلعداد برنامج طالبات تحصيؿ ، عمىاإلنجميزية الّمغة تدريس

 والتقويـ(.  والتركيب، والتطبيؽ، والتحميؿ، المعرفية )التذكر، والفيـ، ات بمـومستوي عند وذلؾ
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 جميع عمى الّدراسة طبقت حيث الشبو التجريبي، يجالمن استخداـ تـ الّدراسة ليدؼ وتحقيقاً           
 (، إذ كاف2007لعاـ ) القرى أـ جامعة في الّتربوي اإلعداد ببرنامج الممتحقات اإلنجميزية الّمغة طالبات
 في أدوات الباحثة وكانت ات،الّطالب تدريس في اآللي الحاسب استخداـ طالبة. وتـ (41ات )الّطالب عدد

 البيانات، واختبار عرض محموؿ، وجياز آلي حاسب (، جيازCDمدمج ) قرص عف عبارة الّتدريس
 اآللي.  الحاسب بوساطة المعد الّتربوي المقرر تدريسيـ تـ قبمي اختبار اتالّطالب

 ومتوسط القبمي االختبار درجات إحصائية متوسط داللة ذات فروؽ وجود النتائج أظيرت قد          
 والتقويـ( والتركيب، والتطبيؽ، والتحميؿ، مستويات )التذكر، والفيـ، عند الباتالبعدي لمط االختبار درجات
 البعدي.  االختبار ولصالح

 :أىّميا واالقتراحات التوصيات مف بعدد الباحثة أوصت السابقة النتائج ضوء وفي      

 في الّتدريس ىيئة أعضاء اتجاه ، وتوجيوالّتدريس في اآللي الحاسب استخداـ عمى المعمميف تشجيع - 1
 التحصيؿ. مستوى رفع في جيد مردود ليا تعميمّية كوسيمة اآللي الحاسب استخداـ عمى التركيز

 اآللي الحاسب استخداـ أثر حوؿ الّدراسات مف المزيد إجراء الّدراسة ىذه نياية في الباحثة تقترح - 2
 رى.األخ والمقررات الّتربوّية تدريس المقررات في تعميمّية كوسيمة

 الّمغةقواعد  تعّمـ عمى اآللي الحاسب برامج أحد استخداـ أثر: بعنواف (2009، زيمعي) دراسة .10
  ، السعودية.جدة بمدينة ثانوي األّوؿ الصؼ لطالب اإلنجميزية

 تدريس في تعميمّية كوسيمة اآللي الحاسب برامج أحد استخداـ أثر معرفة إلى الّدراسة ىذه ىدفت      
 ومستوى التذكر مستوى عند جدة بمدينة ثانوي األّوؿ الصؼ طالب تحصيؿ عمى، إلنجميزيةا الّمغة قواعد
 المفظي العرض عمى والقائمة التقميدية بالطريقة مقارنةً  المعرفية لألىداؼ بمـو تصنيؼ حسب الفيـ

  .الممونة واألقالـ السبورة واستخداـ

 حجميا بمغ ةقصدي عّينة عمى الّدراسة طبقت حيث التجريبي، وشب المنيج عمى الّدراسة اعتمدت         
 تـ وقد. جدة بمدينة الثانوية القدس مدرسة مف اختيارىـ تـ ثانوي األّوؿ الصؼ طالب مف طالباً  (42)

 . وضابطة تجريبية مجموعتيف إلى الكمية الّدراسة عّينة تقسيـ

 كوسيمة اآللي الحاسب باستخداـ ستيدفةالم القواعد درست طالباً ( 22) مفالمجموعة التجريبية  تكّونت    
 التقميدية الوسائؿ باستخداـ نفسيا القواعد درست طالباً  (20) مف تكّونتو  ضابطة ومجموعة ،تعميمّية
 الّدراسة أداة كانت وقد .الممونة واألقالـ والسبورة المدرسي بالكتاب واالستعانة المفظي العرض عمى القائمةً 
 ي.تحصيم اختبار

 :الّدراسة التي توصمت إلييا نتائجمن أىم ال
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 متوسط وبيف الّتجريبية لمجموعةا في الّطالب تحصيؿ متوسط بيف إحصائية داللو ذات فروؽ وجود - 1
 .ذكرالتّ  مستوى عند الّتجريبية لمجموعةلصالح ا الضابطةلمجموعة في ا الّطالب تحصيؿ

 متوسط وبيف الّتجريبية لمجموعةفي ا بالّطال تحصيؿ متوسط بيف إحصائية داللو ذات فروؽ وجود - 2
 .الفيـ مستوى عند الّتجريبية لمجموعةا لصالح الضابطةلمجموعة في ا الّطالب تحصيؿ

 متوسط وبيف الّتجريبية لمجموعةا في الّطالب تحصيؿ متوسط بيف إحصائية داللو ذات فروؽ وجود - 3
 . الّتجريبية لمجموعةلصالح ا لبعديا الكمي االختبار في الضابطةلمجموعة في ا الّطالب تحصيؿ

 : أىّميا مف كاف، التوصيات مف جممة الباحث قّدـ ،الّدراسة نتائج عمى بناءو 

 قواعدىا تدريس وفي عامةَ  اإلنجميزية الّمغة تدريس في اآللي الحاسب باستخداـ المسارعة ضرورة - 1
 مقارنة الدراسي الّطالب تحصيؿ مستوى رفع في حديثة تعميمّية كوسيمة استخدامو يسيـ إذ خاصًة،
 .وقواعدىا اإلنجميزية الّمغة تدريس في التقميدية تعميمّيةال بالوسائؿ

 الّمغة لمادة تدريسيـ في تعميمّية كوسيمة اآللي الحاسب استخداـ عمى اإلنجميزية الّمغة معممي حث - 2
 مستوى مف الرفع في يسيـ يثح الصؼ حجرة في الفاعؿ بدوره تبصيرىـ خالؿ مف وقواعدىا اإلنجميزية

 . اإلنجميزية الّمغة قواعد تعّمـ في الّطالب أداء
 الّمغةبرنامج حاسوبي إثرائي متعدد الوسائط في اكتساب ميارات  بعنواف: (2011)سميمان، دراسة  .11

 .، سوريةوتقييـ فاعميتو اإلنكميزية

 إلى تحقيؽ اآلتي: الّدراسة ىدفت

، والمعمميف الّطالب مف كؿ نظر وجية مف اإلنكميزية الّمغة تميارا اكتساب صعوبات تحديد - 1
 .الوسائط متعدد اإلثرائي الحاسوبي البرنامج تصميـ في منيا واالستفادة

 .فاعميتو وتقييـ اإلنكميزية الّمغة ميارات اكتساب في الوسائط متعدد حاسوبي إثرائي برنامج تصميـ - 2

 الّمغة ميارات اكتساب في الوسائط متعدد اإلثرائي الحاسوبي مجالبرنا نحو الّطمبة اتجاىات قياس  - 3
 .اإلنكميزية

 .االنكميزية الّمغة مادة نحو الّطمبة اتجاىات قياس  - 4

 الّمغة ميارات اكتساب في اإلثرائي الحاسوبي البرنامج نحو اإلنكميزية الّمغة مدرسي آراء عمى الوقوؼ - 5
  .اإلنكميزية

 البرنامج وبوساطة التقميدية بالطريقة اإلنكميزية الّمغة ميارات اكتساب تواجو التي الصعوبات تحديد - 6
 .اإلثرائي الحاسوبي
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 التحميمي الوصفي المنيج عمى الّدراسة تاعتمد، و الرسمية دمشؽ مدينة في مدارس الّدراسة طبقت       
 الفرضيات اختبار تـ تجريبيال المنيج وكذلؾ، اإلنكميزية الّمغة ميارات اكتساب صعوبات تعّرؼ في

 الّمغة ميارات اكتساب صعوبات رصد استبانة) :التالية األدوات باستخداـ البحث أسئمة عف واإلجابة
 تحصيمي اختبار، اإلنكميزية الّمغة ميارات اكتساب في الوسائط متعدد إثرائي حاسوبي برنامج، و اإلنكميزية

 متعدداإلثرائي  الحاسوبي البرنامج دروس مف درس كؿ بعد مباشر تحصيمي اختبارو  ،مؤجؿ بعدي/قبمي
 الّمغة مادة نحو الّطمبة اتجاىات تعّرؼ استبانةو  ،مباشرة بعدية اختبارات ثمانية االختبارات وعدد الوسائط،
 اكتساب في الوسائط متعدد اإلثرائي الحاسوبي البرنامج نحو الّطمبة اتجاىات تعّرؼ استبانةو  ،اإلنكميزية
 :الرسمية، وشممت ثالث عينات ىي دمشؽ مدينة عمى مدارس الّدراسة طبقتو (. اإلنكميزية لّمغةا ميارات

 (.والمدرسات المدّرسيف عّينة، الّطالب عّينةالمدارس،  عّينة)

 الّتجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ دو جو  الّدراسة توصمت         
مرتفع،  بأثر ىاألّول الّتجريبية المجموعة لصالح المباشر البعدي االختبار في الضابطة ةوالمجموع ى،األّول

 الّتجريبية المجموعة لصالح المباشر البعدي االختبار في الضابطة والمجموعة الثانية الّتجريبية والمجموعة
 ى،األّول جريبيةالتّ  المجموعة أفراد درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ دو ج. وو الثانية

متوسط،  بأثر ىاألّول الّتجريبية المجموعة لصالح المؤجؿ البعدي االختبار في الضابطة والمجموعة
 الّتجريبية المجموعة لصالح المؤجؿ البعدي االختبار في الضابطة والمجموعة الثانية الّتجريبية والمجموعة
 برامج بناء خالؿ مف الطرائؽ تطوير ضرورة ةالباحث رأت البحث نتائج ضوء في . متوسط الثانية بأثر
 والمسموعة المرئية اإلعالـ وسائؿ عبر توعية لبرامج تربوية، والتخطيط عممية أسس وفؽ اثرائية حاسوبية
 دمج مشروع إمكانات مف االستفادةو  ،يةالّتعم م تعميمّيةال عممّيةال في الحاسوب أىمّية حوؿ والمقروءة
 تحويؿ أجؿ مف السورية، العربية الجميورية في الّتربية وزارة عميو تشرؼ الذي يـالّتعم في االّتكنولوجي
 في الحاسوب الستخداـ الّتربية وزارة في شاممة خطة ضعوو  الكترونية. مناىج إلى تدريجًيا المناىج
 .الغرض ليذا والتنظيمية واإلدارية والمادية البشرية االمكانات توفير الخطة تشمؿ حيث ،الّتعميـ

في  الّمغاتالحديثة في تدريس  التقنّياتبواقع استخدام المتعمقة  الّدراسات.  2. 1. 2
 :الثانوية والجامعات دارسالم
 األجنبية: الّدراسات.  1.  2. 1. 2

كمغة أجنبية نحو االنكميزية  الّمغةمعرفة اتجاىات طمبة بعنواف:  (Tawalbeh, 1990) طوالبة دراسة .1
 .، بريطانيابرستوؿ عة بيؿ فيبجام الحاسوب المساعد

(EFL learners' perception toward call at the Bell College in Bristol).  
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االنكميزية  الّمغة تعّمـ االنكميزية نحو الحاسوب المساعد عمى الّمغةاتجاىات طمبة  تعّرؼإلى  الّدراسة ىدفت
(Computer Assisted) ( طالبًا وطالبة مف 90مف ) الّدراسة نةعيّ  تكّونت. و في المدارس البريطانية

 ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد. 28عبارة عف استبانة تحتوي ) الّدراسة بريطانيا، وكانت أداة

 تعّمـ استخداـ الحاسوب كأداة في أىمّيةتشعر ب الّطمبةأف نسبة كبيرة جدًا مف  الّدراسة أظيرت نتائج      
المغوية قد تحسنت باستخداـ الحاسوب كوسيمة  الّطمبةإلى أف ميارات  لّدراسةا االنكميزية، وأشارت الّمغة

 .الّتعم ـمساعدة في 
. ، بولندافي تعميمات الكتابة( EsL) استخداـ االنترنت: بعنواف (krajka, 2000)كراجكا  دراسة .2

(Using the Internt Inesl Writing Instruction ADAM) 
 الّمغةالمواقع االلكترونية في تعميـ  الحديثة وخصوصاً  التّقنّيةاستخداـ  أىمّيةد إلى تأكي الّدراسة ىدفت    

اكتشاؼ دور االنترنت كأداة مساندة في وكذلؾ إلى  اصة.خالكتابة  عممّيةو  ،االنكميزية ومياراتيا عامة
كيفية حوؿ مقترحات  تقديـومف ثـ  .الّطمبةو  يف)كوسيط تعميمي(، وأدوار كاًل مف المعمم تعميمّيةال عممّيةال

 تعميمّيةالىداؼ وتحقيؽ بعض األ ،الّتعم ـو  الّتعميـ عممّيةلتحسيف  الّدروساستعماؿ االنترنت في قاعات 
  وليس مجرد الترفيو وقضاء وقت ممتع.

الفعمي والتطبيؽ  الّتدريسمف واقع  عممّيةالعمى دراسة الحالة والتجارب  الّدراسة اعتمدتوقد           
 طالب مدرسة ستيفيف باتوري الثانوية ببولندا. عّينةوشممت ال ،ي الواقعي لمتجربةالفعم

يجب أف ينمى باستخداـ مكونات االنكميزية  الّمغةكتابة تعميـ  أف الّدراسة نتائجىـ أوكاف مف          
المكتوب الفعمي ؿ التفاعبمواجية  لمطمبةسمح يف أو  ،مف المعمميف الّدراسة عّينةبحسب آراء أفراد  االنترنت

 ، خاصةب، وإلعطائيـ  شعور الثقة بالنفسبغرض تحفيزىـ عمى استعماؿ الحاسبات والوي، مع اآلخريف
 عندما يروف أعماليـ نشرت عمى مواقع االنترنت.

ى األّول السنة الفرنسية لطالب الّمغة لتعميـ تأثير بناء مساؽبعنواف:  (Paine, 2003بايني ) دراسة .3
 An Outline for Designing a Hybrid First Year). ، أمريكاWebCT بوساطة برنامج

Language Course with WebCT) 
بناء  ، وتـ(WebCT) برنامج باستخداـ بناؤه تـ الّمغة لتعميـ مساؽ تأثير لمعرفة الّدراسة ىدفت        
 واستخدمت الباحثة االباما، اليةو  في أوبرف جامعة في ىاألّول السنة لطالب الفرنسية الّمغة لتعميـ برنامج
 في الّطالبو  المدّرسيف نظر وجية الستطالع لمبحث كأداة االستبانة كما استخدمت التجريبي، المنيج
 بناؤه.  تـ الذي النموذج

 تقميؿ تـ كذلؾ كفاءة، وأكثر ذات مغزى أصبحت المساؽ دارةإ عممّية إلى أف الّدراسة نتائج خمصت      
سيولة،  أكثر المساؽ لمحتويات الوصوؿ عممّية وأصبحت الروتينية، األعماؿ في مبذوؿال والجيد الوقت
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 االتصاؿ عممّية البرنامج أكبر، سيؿ ثقة ، أعطاىـالّمغة لمساؽ دراستيـ أفادىـ، الّطالب نتائج محور أما
 .ختباراال مف االنتياء لدرجتو حيف الّطالب معرفة خالؿ مف فورية راجعة تغذية المدرس وجود مع

 الّمغة تدريس كويست في الويب بعنواف: توظيؼ (Sen & Neufeld, 2006ونيوفيمد ) سن دراسة .4
 In Pursuit of alternatives in ELT methodology: Web) .، تركياأجنبية كمغة االنجميزية

Quests).  

 شرؽ جامعة جنبية فيأ كمغة االنجميزية الّمغة تدريس في كويست الويب توظيؼ الى الّدراسة ىذه ىدفت  
 راضأغ ولتحقيؽ .كاديمياأل تحصيميـ زيادة عمى الّطالب مساعدة بيدؼ تركيا، في المتوسط البحر
 وقد .مقابمة وبطاقة استبانة، مف الّدراسة دواتأ تكّونت حيث التجريبي، المنيج الباحثاف استخدـ الّدراسة
 بمادة لمممتحقيف العامة والعالقات االعالـ كمية طالب مف طالباً  (58) عددىا عّينة عمى الّدراسة طبقت
  .اجنبية كمغة االنجميزية الّمغة

 تحصيميـ زيادة في لمطالب مفيداً  كاف كويست الويب استخداـ فأ لىإ الّدراسة توصمتو           
 نجازإ مف الّطالب مكف كويست الويب استخداـ ف، وأسرعأو  سيؿأ بطريقة المعمومات عمى وحصوليـ

 .زمالئيـ مع يجابيةإب الّتعامؿ عمى الطريقة ىذه ساعدتيـ كما بسيولة، اـالمي

الذي تمقوه في مقرر  الّتدريبحوؿ  الّطالببعنواف: اتجاىات  (Abbas, 2012عباس )دراسة  .5
االلكتروني المدمج في جامعة  الّتعميـاالنكميزية بعد تصميـ المقرر عمى نمط  الّمغة"ميارات االستماع في 

 Investigting the student attitudes towards using the best) .، فمسطيفلمفتوحةالقدس ا

practices in English listening in the blended –Learning environment at AL–

Quds Open University). 

ات االستماع الذي تمقوه في مقرر "ميار  الّتدريبحوؿ  الّطالباستطالع اتجاىات  الّدراسة ىدفت ىذه    
بعد تصميـ المقرر عمى  –االنكميزية  الّمغةحد مقررات السنة الثانية في تخصص أ -االنكميزية" الّمغةفي 
  قراص المدمجة والفيديوىات.االلكتروني المدمج الذي يضـ المقاءات المباشرة واالفتراضية واأل الّتعميـنمط 

مف  اً ( طالب74جامعة القدس المفتوحة، بواقع ) فيوطالبة  اً ( طالب92مف ) الّدراسة عّينة تكّونت          
( طالب منفرغ، واستخدمت الباحثة عدة أدوات لتحقيؽ اليدؼ مف دراستيا، فقد 18فرع راـ اهلل و)

 . سبوعياً أ الّطالبالمالحظة التي يقوـ بيا  استخدمت االستبانة، وكذلؾ المالحظة الصفية، وأيضاً 

، وكذلؾ الحاؿ حوؿ جربة كاف إيجابياً تحوؿ ال الّطالبإلى أف اتجاىات  الّدراسة وقد توصمت     
 .االستراتيجيات المستخدمة في تعميـ ميارة االستماع
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  العربية: الّدراسات.  2.  2. 1. 2

الفرنسية في المرحمة الثانوية في ضوء مدخؿ  الّمغةبعنواف: تطوير تدريس  (1999، سالم) دراسة .1
  ر.، مصالوسائط المتعددة

ا في المدارس وتقديـ نموذج عالجي الّتكنولوجيو  تعميمّيةالغمى تقييـ استخداـ الوسائؿ  الّدراسة ىدفت      
 الّطالبالفرنسية في المرحمة الثانوية لتيسير دور المعمـ، و  الّمغةالستخداـ الوسائط المتعددة كمدخؿ لتدريس 
نسية، وتقديـ مواقؼ حقيقية في الفصؿ باالستماع إلى الفر  الّمغةالمعمـ في إكساب طالبو ميارة االتصاؿ ب

الحاسوب، و  الفيديو،و  التمفزيوف،و  ،الّمغاتمعمؿ  الحقيقييف باستخداـ جياز الكاسيت، الّمغةلغة أصحاب 
بجميع اإلدارات  ( معمماً 60الفرنسية وعددىـ ) الّمغةاستبانة موجية لمعممي  الّدراسة داةأوكانت  اإلنترنت.و 
 . اً ( طالب120جامعة الزقازيؽ وعددىـ )في  الّتربيةالمعمميف بكمية  الّطالببمحافظة الشرقية، و  ةتعميميّ ال

المعمميف ال ييتموف بإنتاج أو  الّطالبالفرنسية و  الّمغةمعممي  أفإلى  الّدراسة نتائج خمصت       
مف  (%671.)ف أإلحصائية أشارت النتائج او . (FFA) المناسبة لدروس مقرر تعميمّيةالاستخداـ الوسائؿ 

، ال يستخدموف ىذا المدخؿ %(91.7) الفرنسية بينما الّمغةالمعمميف يستخدموف الوسائط المتعددة لتدريس 
 تعميمّيةالالمعمميف في استخداـ الوسائط  الّطالبد فروؽ بيف المعمميف و و وجكما أظيرت النتائج عدـ 

  .مرحمة الثانويةالفرنسية في ال الّمغةا في تدريس الّتكنولوجيو 

الفرنسية في المرحمة  الّمغةإلى تقديـ نموذج عالجي لدليؿ المعمـ لتطوير تدريس  الّدراسة وانتيت        
 الثانوية في ضوء مدخؿ الوسائط المتعددة . 

 التحصيؿ عمى تعميمّية كوسيمة االّتكنولوجي تأثير مدى :عنوافب( 2000، نيابيبيو  دشتي) دراسة .2
 ، األردف.األردنية الجامعة في االبتدائية المرحمة تالميذ لدى اإلنكميزية الّمغة دةما في العممي

 األّوؿ الصؼ لتالميذ الدراسي التحصيؿ عمى الحديثة االّتكنولوجي أثر دراسةإلى  الّدراسة تىدف          
 المنيج الّدراسة اعتمدت. زيةاإلنكمي الّمغة تعّمـ في الحديثة االّتكنولوجي استخداـ نحو واتجاىاتيـ االبتدائي
وقياس فاعميتو  الحديثة االّتكنولوجيمعتمد عمى إدخاؿ  برنامج: أىّميا، واستخدمت أدوات عدة التجريبي

 تعّرؼ استبانةبعدي، و / قبمي تحصيمي ، واختباراالبتدائي األّوؿ الصؼ لتالميذ الدراسي التحصيؿ في
 .اإلنكميزية الّمغة تعّمـ في الحديثة االّتكنولوجي استخداـ نحو الّطمبة اتجاىات
 : الّدراسة نتائجومف أىـ 

 الّطمبة اتجاىات مف رفعت كمما اإلنكميزية الّمغة تدريس في المستخدمة االّتكنولوجي تنّوعت كمما - 1
 . وفّعاؿ إيجابي بشكؿ الّمغة تعّمـ نحو



 الّدراسات السابقة واإلطار النظري________________________________________________الثاني الفصل

 
24 

 اإلنكميزية الّمغة تعّمـ حب نميةت عمى يساعد الحاسوب وخاصة المختمفة االّتكنولوجي استخداـ إف - 2
 . االبتدائية المرحمة مف األّوؿ الصؼ طمبة لدى

 تيـشّجعو  الّطمبة أحّبيا المنيج سير خطة في متطورة حديثة تقنّياتك الحاسوب برمجيات ُأدخمت - 3
 ياراتالم مف الكثير تعّمـ نحو استمتاًعا وزادتيـ المغوية مفرداتيا مف المزيد تعّمـ في الرغبة عمى

 .منيـ لبعض المغوي التّعثر ومعالجة الدراسي تحصيميـ رفع في ساىمت كما ،بيا الخاّصة واالتجاىات

 بدرجة البنيف مدارس عمى البنات مدارس تفّوؽ المنيج في الحديثة االّتكنولوجي استخدامات أظيرت - 4
 المزيد لتعمـ واالشتياؽ ادة،الم حب نحو حماسيف مف زادت حيث اإلنكميزية الّمغة تعّمـ في االستمتاع

 .اإلنكميزية الّمغة مادة تدريس في المتطورة، الّمغة مفردات مف
في  تعميمّيةالاإلنكميزية لموسائؿ  الّمغةبعنواف: واقع استخداـ معممي ومعممات ( 2002)النعمان،  دراسة .3

  .األردف، ىاألّولتربية أربد 

في تربية  تعميمّيةالاإلنكميزية لموسائؿ  الّمغةمعممي ومعممات واقع استخداـ  تعّرؼإلى  الّدراسة ىدفت     
ى، مف حيث توافر ىذه الوسائؿ، ودرجة استخداميا، وأىـ المعوقات التي تحوؿ دوف استخداميا، األّولأربد 

صممت استبانة، تضمف قائمة بالوسائؿ لمعرفة مدى توافرىا واستخداميا، وقائمة  الّدراسة ولتحقيؽ ىدؼ
اإلنكميزية لمعاـ  الّمغةالمعوقات التي تحوؿ دوف استخداميا مف وجية نظر معممي ومعممات تتعمؽ ب
 ( معمـ. 308مف ) الّدراسة عّينة تكّونت. 2000/2001الدراسي 

اإلنكميزية، وأظيرت  الّمغةفي تدريس  تعميمّيةالإلى تدني استخداـ الوسائؿ  الّدراسة أشارت نتائج      
ات )الجنس، والمؤىؿ متغّير تعزى لم تعميمّيةالفي استخداـ المعمميف لموسائؿ  داّلةروؽ النتائج عدـ وجود ف
 . (الّتدريسالعممي، والخبرة في 

  اإلنكميزية.  الّمغةوأىميتيا في تدريس  تعميمّيةالبعقد دورات لممعمميف حوؿ الوسائؿ  الّدراسة أوصت     
، االنكميزية الّمغة تعّمـ نحو استخداـ اإلنترنت في الّطالببعنواف: آراء  (2005، الرفاعي) دراسة .4

 السعودية. 

، وقد االنكميزية الّمغة تعّمـ نحو استخداـ اإلنترنت في الّطالبآراء  تعّرؼإلى  الّدراسة ىدفت        
 ،جامعة الممؾ خالدفي  ،والترجمة الّمغاتية في كمّ االنكميزية  الّمغةالمتخصصيف ب الّطمبةأجريت عمى 

( طالبًا مف السنتيف الثانية والثالثة مف طالب 121مف ) الّدراسة عّينة تكّونت مممكة العربية السعودية.الب
  وقد تـ جمع البيانات مف خالؿ تطبيؽ استبانة بعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا. ،االنكميزية الّمغةقسـ 
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 الّمغةوالبريد االلكتروني والتصفح ب يستخدموف اإلنترنت لمدردشة الّطالب عّينةأف  الّدراسة تأكدّ       
بحاجة إلى التدرب عمى  الّطالبوأف غالبية  ،االنكميزية الّمغة تعّمـ وأنيـ قّمما يستخدمونو في ،العربية

 االنكميزية. الّمغة تعّمـ كيفية استخداـ اإلنترنت في
اإلنكميزية لتقنية  لّمغةافي قسـ  الّتدريسبعنواف: واقع استخداـ عضوات ىيئة  (2006، بادغيش) دراسة .5

              ، السعودية.لمبنات بمنطقة مكة المكرمة الّتربيةيات في كمّ نحوىا  واتجاىاتيفاإلنترنت 

اإلنكميزية لتقنية  الّمغةفي قسـ  الّتدريسواقع استخداـ عضوات ىيئة  التعرؼ إلىىدفت إلى        
لى اتجاىات إ التعّرؼلمبنات بمنطقة مكة المكرمة وأيضًا  الّتربيةيات في كمّ نحوىا  واتجاىاتيفاإلنترنت 

 عّينة تكّونت .الّتدريساإلنكميزية نحو األنترنت واستخداماتو في  الّمغةفي قسـ  الّتدريسعضوات ىيئة 
مف  في كؿّ لمبنات  الّتربيةيات في كمّ ىيئة تدريس بمختمؼ الرتب األكاديمية  ة( عضو 67مف ) الّدراسة

 .مف ثالثة أجزاء تكّوفالذي  االستبيافاستخدمت الباحثة و  الطائؼ(. –مكة  -)جدة المدف التالية 

 وكانت مف أىـ النتائج: 

 تستخدـ االنترنت حاليًا. عّينةأف ىناؾ نسبة كبيرة مف ال -

 البحث نحو استخداـ االنترنت. عّينةأف ىناؾ اتجاىات ايجابية لدى  -

 ية ىما أكثر تطبيقات االنترنت استخدامًا.أف البريد اإللكتروني والشبكة العالم -

جراء بحوث في أأف مف  -  نكميزيةاإل الّمغةىـ فوائد االنترنت الحصوؿ عمى المعمومات المستجدة وا 
الفرنسية  الّمغةإنتاج كتاب الكتروني مقترح عبر اإلنترنت في تعميـ  عنواف:ب (2008، أحمد) دراسة .6

 .، مصرالّتربيةااللكتروني لطالب كميات  الّتعم ـؽ تكنولوجيا ( في ظؿ تطبيDFLE) بوصفيا لغة أجنبية

الفرنسية لطالب  الّمغةإنتاج كتاب الكتروني وتجريبو واعتماده في تعميـ مادة إلى  الّدراسة ىدفت        
، كتاب تعميمي الكتروني) اآلتية، واستخدمت األدوات استخدـ الباحث المنيج التجريبيو . الّتربيةكميات 

بطاقة تقويـ جودة الكتاب ، و الّدراسة نحو الكتاب االلكتروني المستخدـ في الّطمبةستبانة لقياس آراء او 
  المتخصصيف. الّتدريسوأعضاء ىيئة  الّطمبةمف  عّينةل

عبر  هنشر ، و إنتاج كتاب تعميمي الكتروني مكوف مف اثني عشر فصالً  :الّدراسة نتائجمف أىـ           
والمتخصصيف  الّطمبةتقويـ الكتاب مف قبؿ ، و مواقع تفاعمية اثرائية عبر االنترنتاالنترنت وربطو ب

 مف جودة الكتاب وصالحيتو.  أكدّ والت الّتدريسأعضاء ىيئة 
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في  االنترنت شبكة عمى االنجميزية الّمغة تعميـ مواقع استخداـ أىمّيةبعنواف:  (2009)البخاري، دراسة  .7
، جدة بمدينة الثانوية ومشرفات المرحمة معممات نظر وجية مف ثوالتحد االستماع ميارتي تحسيف

 .السعودية

 االنترنت شبكة عمى اإلنجميزية الّمغة تعميـ مواقع استخداـ أىمّية درجة تعّرؼ إلى الّدراسة ىدفت      
 اكم جدة بمدينة الثانوية المرحمة ومعممات مشرفات نظر وجية مف والتحدث االستماع ميارتي تحسيف في

 اتمتغّير لم تبعاً  االستخداـ أىمّية حوؿ الّدراسة عّينة نظر وجيات بيف االختالؼ إلى التعّرؼ إلى تيدؼ
 ،(بيا التحقف التي الّدورات عدد الخبرة، سنوات الوظيفة، ي،الّتعميم المستوى العمر، متغّير) :اآلتية
 .مشرفة( 26)و ةمعمم( 344) الّدراسة عّينة وبمغت الوصفي المنيج الّدراسة واتبعت

 : التالية النتائج إلى الباحثة توصمت

 تعميـ مواقع استخداـ أىمّية نحو إحصائية داللة ذات ايجابية استجابات ليـ كانت الّدراسة عّينة إف -
 بمتوسط ،(التحدث االستماع،) ميارتي تحسيف في االنترنت شبكة عمى االنجميزية الّمغة

 عمى اتالّطالب إقباؿ درجة نحو إحصائية داللة ذات ايجابية اتاستجاب ليـ كانت الّدراسة عّينة إف -
 .بمتوسط االنترنت شبكة عبر االنجميزية الّمغة تعميـ مواقع استخداـ

 الكمية متوّسطاتال بيف( والمشرفات المعممات) الّدراسة عّينة آراء في يوجد فرؽ داّؿ إحصائياً  ال -
 الخبرة(. وسنوات ي،الّتعميم المستوى ر،العم) اتمتغّير ل تبعاً  الّدراسة أداة لمحاور

 الكمية متوّسطاتال بيف( والمشرفات المعممات) الّدراسة عّينة آراء في إحصائياً  داّلة فروؽ ىناؾ -
 .يةالّتدريب الّدورات عدد متغّيرل تبعاً  الّدراسة أداة لمحاور

 الّمغة معامؿ داخؿ باإلنترنت زودةالم اآللي الحاسب شبكات بتوفير االىتماـ الّدراسة التوصيات أىـ مف    
 .االنترنت شبكة عمى المتخصصة المواقع مف الّمغة تعّمـ في استخداميا عمى اتالّطالب وتدريب االنجميزية

 :يامن الحالّية الّدراسة وموقعالسابقة  الّدراساتتعقيب عمى .  3. 1. 2
استخداـ  أىمّيةولة تسميط الضوء عمى السابقة كافًة في محا الّدراساتمع  الّدراسة اتفقت ىذه      
)دمج تكنولوجي،  الحديثة الّتعميـ تقنّياتالحظ الباحث حداثة استخداـ ، الّمغاتالحديثة في تدريس  التقنّيات

دراسة كاألجنبية سواء في المدارس أـ في الجامعات،  الّمغاتتدريس في وسائط متعددة، تعميـ إلكتروني( 
في و ، (Abbas, 2012)، و(2005، الرفاعيو)(، Twalbeh, 1990)(، 2009)البخاري، كؿ مف 

 Senو) ،(krajka, 2000، و)(2002)النعماف، كؿ مف دراسة كالتعريؼ بواقع ومشكالت استخداميا، 
& Neufeld, 2006،) (2006، بادغيشو)،  إلى استخداـ المنيج الوصفي القائـ عمى االستبانةإضافة 

 .(2011)سميماف، دراسة ك
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فاعمية استخداـ بعض  الّدراساتفقد أثبتت بعض إال أن يا اختمفت مع بعضيا اآلخر في األىداؼ        
برامج إلكترونية  وكذلؾ فاعميةلمطمبة،  الدراسي تحصيؿ األجنبية عمى الّمغة الحديثة في تعميـ التقنّيات

، (2003العمري، ) ،(2002، سالـ، )(2000، الجميوركؿ مف )دراسة ك لتنمية الميارات المغوية
 ,Akbulut، )(Field, 2007)و، (Almekhlafi, 2006)و(، Chen, 2006و)(، Chuo, 2004و)

األجنبية  الّمغاتتدريس في  الحديثة الّتعميـ تقنّيات واقع استخداـ الّدراسة تناولت ىذه، في حيف (2007
، وأثر الّطمبةو  المدّرسيفنظر في المعاىد المغوية في جامعتيف رئيستيف مف الجامعات السورية مف وجية 

، يةالّتدريب الّدوراتوالخبرة، و مثؿ )الجنس، والمؤىؿ العممي،  التقنّياتات عدة في استخداـ ىذه متغّير 
 (.الّمغةو 

 الّدراسات، فقد أجريت بعض وفي الشريحة العمرية عّينةفي حجـ الالسابقة  الّدراساتاختمفت عف و      
 ، أما(1999و)الرفاعي،  ،(2009، زيمعي، و)(1999، سالـدراسة )ا ومني ،عمى المرحمة الثانوية

وكذلؾ مف حيث المنيج، فقد  دمشؽ وتشريف. في معيد الّمغات بجامعتيفقد أجريت  الحالّية الّدراسة
 ,Paine(، و)2000، بيبيانيو  دشتيكؿ مف ) دراسةالمنيج التجريبي، ك الّدراساتاستخدمت بعض 

فقد  الحالّية الّدراسة ، أما(2006، الجرؼ، و)(Tsai, 2005)(، و2007( و)عبد العاؿ، 2003
      .استخدمف المنيج الوصفي

 دراسةك لدييـ تعميمّيةالالسابقة عمى فعالية تقنية واحدة في بعض الجوانب  الّدراساتاقتصرت  كما     
تتطرؽ إلى نيا لـ إال أ، (2006، ليف، و)(2007، اآلغا(، و)2008)قادي، (، 2005، الصنيع)كؿ مف 

 المدّرسيف، والصعوبات التي تواجو استخداميا مف وجية نظر الّمغاتفي معيد  التقنّياتواقع استخداـ ىذه 
 في المعيد بالجامعات السورية. الّطمبةو 

أغمب السابقة في بمداف عربية  الّدراساتفقد أجريت ، الّدراسة مكاف إجراءكذلؾ اختمفت عنيا في و     
واقع  لـ يعثر الباحث عمى أي بحث أو دراسة في الجميورية العربية السورية بخصوصوأجنبية، و 
 الّدراسة وُتعد  ، ات السوريةبالجامع الّمغاتفي معيد  الّمغاتتدريس في الحديثة  الّتعميـ تقنّياتاستخداـ 
، وفي الصعوبات التي الّمغاتفي معاىد  الحديثة الّتعميـ تقنّياتواقع  تعّرؼإسيامًا جديدًا في  الحالّية

 تواجو استخداميا، وآفاؽ تطويرىا.

التي استخدمتيا  العممّيةالمنيجية في  السابقة الّدراساتمف  الحالّيةاستفاد الباحث في دراستو وقد          
النظرية  الّدراسة وضع أسس، وكذلؾ في ومعالجة النتائج الّدراسة السابقة في صوغ مشكمة الّدراسات

جراءاتيا الّدراسة ات ىذهأدو تصميـ و   الّدراساتاالطالع عمى النتائج التي توصمت إلييا ومف ثـ  .وا 
 ومقارنة النتائج بعضيا ببعض.    الحالّية الّدراسةالسابقة، والمرتبطة ب

 :النظري األساس . 2.  2
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 الحديثة: الّتعميم تقنّيات. 1 . 2.  2
 التقنّيػاتو  فػي مجػاؿ تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت، اً سػارعومت اً كبيػر  اً تطػّور  اليػوـشيد عالمنػا يَ         

 إذ ؽ التواصػػؿ الّتعميمػػي،ائػػغّيػػر الكثيػػر مػػف المفػػاىيـ وطر ىػػذا التطػػور  ،الػػّتعم ـالحديثػػة فػػي مجػػاؿ الّتعمػػيـ و 
فقػد يّسػر  ـ،"أصبح لمتقّدـ في تكنولوجيا الّتعميـ تأثيرًا إيجابيًا في تحقيؽ التواصؿ الفّعػاؿ بػيف المعمّػـ والمػتعمّ 

 وتزيػد مػف فاعميتيػا" الػّتعم ـلممعّمـ سباًل عديدًة لتوصيؿ المعمومات والميػارات بأسػاليب متنّوعػة تُثػري عممّيػة 
 .(137، 1997 )اسماعيؿ،

الحديثػػػة المتطػػػورة  التقنّيػػػاتكػػػاف الّتربويػػػوف يػػػأمموف مػػػف اسػػػتجابة الّتربيػػػة ليػػػذه التغيػػػرات المتسػػػارعة، و      
خداـ في مجاالت العمؿ الّتربوي، أف تسيـ بشكؿ فاعؿ في نيوض الّتربية بشكؿ عاـ، وقد والمالئمة لالست
الحديثػة، وأىّميػا الحاسػوب  التقنّيػاتالػدوؿ بوضػع خطػط واسػتراتيجيات مختمفػة، إلدخػاؿ  قامػت العديػد مػف

لتعميمّيػة، ومػف ثػـ بػدأ أنظمتيػا الّتربوّيػة، لتكػّوف عنصػرًا أساسػيًا فػي العممّيػة ا وشبكة المعمومات الدوليػة إلػى
إيصػاؿ المعمومػات لمطمبػة بأفضػؿ صػورة  االىتمػاـ بطرائػؽ التّػدريس وتصػميـ الػّدروس الكترونيػًا، وضػرورة

ف تكػػػّوف ىػػػذه الطرائػػػؽ مواكبػػػة أقبػػػؿ الّطمبػػػة، و  ممكنػػػة، وبوسػػػائؿ تجعػػػؿ منيػػػا سػػػيمة الفيػػػـ، ومرغوبػػػة مػػػف
المتاحػػة، ومؤديػػة إلػػى تنميػػة األسػػموب العممػػي فػػي  لإلمكانيػػات لمتطػػورات العممّيػػة والّتكنولوجيػػة، ومناسػػبة

التفكيػػر عنػػد الّطمبػػة، ومسػػاعدة ليػػـ فػػي اكتشػػاؼ العالقػػات بػػيف الظػػواىر المختمفػػة بجيػػودىـ الّذاتيػػة، والتػػي 
 تجعؿ دور الّطالب ايجابيًا في العممّية التعميمّية.

 :الّتعميم تقنّيات مفيوم. 1 .1.  2.  2
 الوقت حتى زاؿ العشريف وما القرف مف السبعينات بداية مع المجاؿ في ميـالّتع تقنّيات مصطمح ظير   

الّتعميـ،  تقنّيات مفيـو تفسير حاولت عدةتعريفات  وىناؾ .المصطمح صياغة في تعديؿ دوف الحاضر
 عميـالتّ  "تكنولوجيا التي تؤكد عمى أفّ  (1994) والّتكنولوجيا عاـ الّتربوّية االتصاالت أىّميا: تعريؼ جمعية

دارتيا، واستخداميا، وتطويرىا، والمصادر، العمميات تصميـ في النظرية والتطبيؽ: ىي مف  وتقويميا وا 
 الّتعم ـو  الّتعميـ عممّية تصميـ في منظمة منيجية عممّية وىي (.62، 2008)الزىراني،  الّتعم ـ أجؿ

 المختمفة، المعرفة مجاالت في لبحوثا نتائج عمى أساساً  تقـو محددة أىداؼ ضوء في وتقويميا، وتنفيذىا،
)الحيمة،  فايةكو  ثر فاعميةكأ تعميـ إلى لموصوؿ البشرية، وغير ،ياالبشرية جميع المتاحة المواد وتستخدـ
 تنظيـ عمى ساعد ي الذي األسموب( بأنيا "107، 2013، وكنسارة عطاروقد عرفيا ) (.57، 2008
 حتميًا؛ أمراً  والّتعميـ الّتربية مجاؿ الّتعميـ تكنولوجيا عمـ دخوؿ كاف وليذا العممّية التعميمّية؛ وتحسيف وتقويـ
 ".المستمر والعممي الصناعي التطور نتيجة

جميع األجيزة والمواد واألساليب التي تستخدـ بطريقة فّعالة في ىي  تقنّيات الّتعميم الحديثة:و       
العممّية التعميمّية، وأف يرتبط استخداميا بتحقيؽ  فيعميـ العممّية التعميمّية، وأف يرتبط استخداـ تقنّيات التّ 
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ضافة فعالية، ونجاح لمعممّية التعميمّية، فميس  األىداؼ المحددة، وأنيا إذا فشمت في تحقيؽ األىداؼ، وا 
وفي النظر إلى الّتعاريؼ فإف ىناؾ اتفاؽ يؤكد عمى  (.62، 1997ىناؾ حاجة الستخداميا )العقيمي، 

اسية لتقنّيات الّتعميـ وىي تحسيف األداء في العممّية التعميمّية وتؤكد جميعيا عمى التصميـ األس الوظيفة
واستعماؿ الطرؽ واألساليب  الّتعم ـوالتطبيؽ والتقويـ واتباع األسموب المنظـ في تصميـ حاالت الّتدريس و 
 ة. المناسبة حتى يستطيع المرء تحقيؽ أىدافو المرسومة في العممّية التعميميّ 

 التعميمّية الحديثة: التقنّيات أىمّية. 2 .1.  2.  2
 ىذا في خاصة أىدافيا، وتحقيؽ التعميمّية العممّية تفعيؿ في كبيراً  دوراً  الّتعميـ تقنّيات تؤدي          
 فعاؿ بشكؿ وتوظيفيا الّتعميـ في الحديثة التقنّيات استخداـ؛ إذ إف المعرفي باالنفجار يتصؼ الذي العصر
 تطويع ضرورة عمى تعميميـ في التعميمّية التقنّيات فتسخير وليس إضافة، الّتعميـ، في أساسياً  جزءاً  يجعميا
 التعميمّية العممّية في التعميمّية التقنّيات أىمّية تمخيص ويمكف .يـالّطمبة وتعم م خدمة في الحديثة التّقنّية

 (207، 2004 عيادات،باآلتي: )

 المطموبة المادة عرض وعممّية ميمّية،التع العممّية تسييؿ. 

 التعميمّية المادة لعرض مختمفة بنماذج التعميمّية المواد إنتاج يمكف. 

  الجماعي العمؿ وتحفيز التعميمّية، المادة مع أكبر بشكؿ التفاعؿ عمى الّطمبة تحفيز. 

 اكاةالمح طرؽ باستخداـ وذلؾ يدويًا، عمميا يصعب التي المشاريع عمؿ تسييؿ. 

 المطروحة لممواضيع المتعّمـ استيعاب مف يزيد الذي األمر واألفالـ القصص عرض يمكف. 

  التشعبية الوصالت خالؿ مف فاعؿ بشكؿ االنترنت استخداـ إمكانية. 

 العممّية في حقيقية لنيضة المطموب االجتماعي التغيرفي  سبب تكّوف لف لوحدىا التّقنّية أف إال          
ـّ ل ما الّتربوّية  في التحوؿ يعتمدأي أف  .التّقنّية ودور الّتدريس وعمـ الّتعم ـ حوؿ فتراضاتاال يريغتـ يت
 بدرجات النموذج ىذا وتشكيؿ توجيو عمى حالياً  تعمؿ رئيسة عوامؿ ثالثة دمج عمى الّتربوي النموذج
 جديدة تقنّيات ظيور، و ـالّتعم   حوؿ جديدة افتراضات ظيور، وىي )العوامؿ ىذه اندماج لمدى تبعاً  متفاوتة
 عف تختمؼ المعرفة عصر في والحياة لمعمؿ جديدة ميارات ظيور، و تقنّيات مف سبقيا اعمّ  تختمؼ

 وتوظيفيا الحديثة التقنّيات استعماؿف (.206، 2010)جمعة،  الصناعي العصر سادت التي الميارات
 ميمة عناصر توافر يتطمبراتو وقد ّطالبال مكانيةإ عمى بناءً  الّتعميـ مف اً يساسأ جزءاً  يجعميا بشكؿ
ودراسة  .(483، 2014)الكريطي ومنيي،  والفني المادي والدعـ اليادفة التّقنّية والوسائؿ الكفؤ كالمعمـ

العوامؿ والظروؼ المشكمة لواقع استخداـ التقنيات، ومف ثـ دراسة إمكانية تحسيف استخداـ التقنيات 
 ضمف ىذه الظروؼ.
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 في الّتعميم الجامعي: الحديثة التقنّياتفوائد استخدام . 3 .1.  2.  2
 المختمفة، الّتربوّية النظـ لدى الّتعميمي المجاؿ في الّتكنولوجيا توظيؼ مستوى لرفع االىتماـ تسارع      
مكاناتيا األداة ىذه أىمّية إلى النظـ تمؾ في العامموف تنبو أف بعد  عمى والقدرة الكفاءة حيث مف الكبيرة وا 
 الّتربوي وأف القطاع يعرفيا التي التعميمّية واألدوات الوسائؿ يفوؽ ربما وبمستوى عديدة ميمات أداء

 الحديثة )شديفات الّتعميـ وأجيزة التعميمّية، والوسائؿ المادية، اإلمكانات يتطمب توافر الفعاؿ الّتدريب
 (.231، 2008وأرشيد، 

ساسػػي فػػي الّتعمػػيـ الجػػامعي لتحقيػػؽ التّنميػػة وىػػو نقطػػة البدايػػة الّطالػػب الجػػامعي المحػػور األوُيعػػد         
واليػػػدؼ لبنػػػاء المجتمػػػع، فكػػػؿ تقػػػّدـ اقتصػػػادي واجتمػػػاعي ال يمكػػػف أف يتحقػػػؽ بػػػدوف تػػػوفر القػػػوى العاممػػػة 
المؤىمة والمتخصصة، والتي تستطيع القياـ بعمميات التخطيط والتنفيذ لبرامج التّنمية، ولقد أثبتت الّدراسػات 

ّيػػة لػػدى الػػدوؿ المتقّدمػػة اقتصػػاديًا أف مػػا وصػػمت إليػػو مػػف تقػػّدـ وتطػػور لػػـ يكػػف لمجػػرد تػػوفر السػػيولة العمم
الماديػة والخامػات الطبيعيػة، بػؿ كػاف ذلػؾ نتيجػػة الىتمػاـ مؤسسػات الّتعمػيـ العػالي بإعػداد الّطمبػة وتػػأىيميـ 

 (.79، 2000)سنقر، 

مّية حساسية تجاه المتغّيرات والتطورات العالمية ولما كانت الجامعات مف أكثر المؤسسات التعمي      
المعمومات في جسد ىذه المنظومة التعميمّية ىو السبيؿ لالرتقاء بجودة  تكنولوجياوالمحمية، أصبح إدخاؿ 

الّتعميـ الجامعي بأدواره الثالثة: الّتدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع، ومف البدييي أف استخداـ الّتعميـ 
ية يؤدي إلى خمؽ الّتعم ملتقنّيات الّتعميـ، والسيما )الحاسب، اإلنترنت( في العممّية التعميمّية الجامعي 

مواطنيف قادريف عمى مواجية العالـ بثبات ونجاح وقادريف عمى التكيؼ مع ظروؼ العالـ وسرعة التغير، 
، والرغبة في متابعتو ّتعم ـالوكذلؾ مشاركة الفرد في نشاطات الّتعميـ مما يخمؽ جوًا مف اإلقباؿ عمى 

( مما يعني تعّممو مدى الحياة مف جية وخمؽ Learning to learn) الّتعم ـويكسب المتعّمـ ميارة كيفية 
مف جية ثانية، ومساعدة الفرد عمى تطوير ذاتو كذات متعّممة  الّتعم ـالدافعية واالتجاىات المناسبة لعممّية 

 (.42، 1996مف جية ثالثة )الشافعي، 

ف       لػوأىمّية استخداـ الحاسوب كوسيمة مف وسائؿ تكنولوجيا الّتعمػيـ المتطػورة فػي الّتعمػيـ الجػامعي،  وا 
 :عديدة أىماإيجابيات 

 نسبة الخطأ نادرة. ، كما يجعؿأسيؿ وأسرع وأكثر مالئمة الّتعم ـجعؿ  -1
ت وتحميميػػا وتركيبيػػا )عميػػاف تنميػػة ميػػارات عقميػػة ومعرفيػػة مثػػؿ التفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت وجمػػع البيانػػا -2

 (413، 1999والدبس، 
قػػػػدرة الحاسػػػػوب عمػػػػى تخػػػػزيف المعمومػػػػات فػػػػي الػػػػذاكرة بشػػػػكؿ كبيػػػػر، حيػػػػث يتسػػػػع آلالؼ بػػػػؿ لماليػػػػيف  -3

 (.271، 1995المعمومات )الؿ والجندي، 
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 ,Lawtonالػػػّذاتي  الػػػّتعم ـيعمػػػؿ الحاسػػػوب عمػػػى تقػػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة لمطالػػػب، كمػػػا يسػػػاعد فػػػي  -4
Gerschner, 1982, 50)) 

باسػتثارة الطّػالب وجػذبيـ نحػو  Enjoyment of Learning)) الػّتعم ـيػوفر الحاسػوب لمطالػب متعػة  -5
يعمػػػؿ عمػػػى خمػػػؽ تفاعػػػؿ إيجػػػابي نشػػػط بػػػيف الطّػػػالب والحاسػػػوب باعتبػػػار الحاسػػػوب يقػػػّدـ ، كمػػػا الػػػّتعم ـ

 العمؿ.المعمومة، والّطالب يعطي االستجابة وبناًء عمييا يحّدد الحاسوب مسار 

يػػػؤدي الحاسػػػوب فػػػي الّتعمػػػيـ إلػػػى مراعػػػاة الفػػػروؽ الفردّيػػػة بػػػيف المتعّممػػػيف )عيػػػادات،  إذتفريػػػد الّتعمػػػيـ:  -6
2004 ،26.) 

 التعميمّية الحديثة: التقنّياتاستثمار في المعمم  دور. 3 .1.  2.  2
الصحيحة لمجاؿ تقنّيات المعمـ الممـ بالمفاىيـ العممّية  تتطمب التعميمّية الحديثة التقنّياتإف        

في جوانب عديدة تمس  المنظومة التعميمّية  كبيراً  الّتعميـ، والمتمكف مف مياراتو الالزمة، سيكوف مستثمراً 
وأىـ مدخالتيا المتمثمة في الّطالب وىـ محور العممّية التعميمّية، وأىـ تمؾ االستثمارات ما يمي: 

 (65، 2005)مصطفى، 

  تعميمّية تتناسب مع استعداداتيـ وقدراتيـ وميوليـ.تزويد الّطالب بخبرات 

  ًفي ذىف الّطالب مف أجؿ االستفادة مف ىذه الخبرات وتوظيفيا  إبقاء أثر الّتعميـ وجعمو أكثر ثباتا
 .في المواقؼ التعميمّية العممّية والحياتية

 حياتية.إثارة اىتماـ الّطالب وجذب انتباىيـ وتركيزه، تجاه المشكالت الّدراسّية وال 

  والميارات المعرفية، وميارات النشاط العقمي والتفاعؿ الّتعم ـاكتساب الّطالب ميارات ،
 الّذاتي الّتعم ـاالجتماعي، وميارات 

 .المساعدة في تسمسؿ األفكار، والخبرات، وترابطيا خالؿ المواقؼ التعميمّية 

  العممّية التعميمّية.زيادة فاعمية الّطالب، ونشاطو الّذاتي، ودوره اإليجابي في 

  إثارة الحماس والدافعية لدى المتعّمـ، وتييئة المناخ المناسب لتقصي المعمومات الصحيحة، وتحري
 الدقة في الحصوؿ عمى المعمومات.

  جؿ االستمرار في الّتدريب عمى استخداـ وسائط وتقنّيات الّتعميـ، أمنح الّطالب الفرص الكافية مف
 مو أوؿ بأوؿ.وكما يتزود بنتيجة تعمّ 

 .مساعدة الّطالب في تنظيـ أوقاتيـ، وتسجيؿ ممحوظاتيـ، وترتيب افكارىـ 

  .التركيز عمى تطبيؽ المعمومات تطبيقًا عمميًا 
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( أف وظيفة المعمـ Entonadomailto and Diaz, 2010, 107يرى انتونادو مايمتو ودياز )و        
 تي:، ودوره يكمف في اآلفي عصر الّتعميـ االلكتروني

 .( خمؽ أجواء مريحة لمتعمـ والتفاعؿ مع المتعّمميف ومتابعة أنشطتيـ1)

 .غذية الراجعة( تحفيز المتعّمميف وتسييؿ التّ 2)

 ( تصميـ األنشطة التعميمّية لكؿ ىدؼ ومحتوى تعميمي. 3)

 ي:وىذا الدور الجديد لممعمـ يفرض عميو أف يمتمؾ ميارات حاسوبية تساعد عمى القياـ بميامو وى

 .إرساؿ واستقباؿ البريد اإللكتروني مف طريؽ شبكة االتصاؿ الوطنية والعالمية 

 .تعمـ بعض لغات البرمجة الضرورية 

        .بناء األقراص الميزرية واستخداميا كمقررات أو مواد تعميمّية 

 تحريؾ..الخ(. –حركة  -صوت –صور  -بناء منتجات باستخداـ الوسائط المتعددة )رسـ 

 تجات باستخداـ النشر باستخداـ النشر المكتبي.بناء من 

 .ظيار الحركة  استخداـ برامج الصور إلنتاج صور تستخدـ في الّتربية مف أجؿ التوضيح وا 

  القاعػػػػػػػػة الّدرسػػػػػػػػّية اسػػػػػػػػتخداـ مشػػػػػػػػاركة جماعػػػػػػػػات مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػرؽ الّطالبيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي البرمجيػػػػػػػػات فػػػػػػػػي
 (.79، 2001الرفاعي،)

 ( أف يكوف قادرًا عمى استعماؿ خدماتWWW) .لنسخ الممفات وتحويميا 

  أف يكوف قادرًا عمى قراءة وكتابة ممفات البريد السريعHot mail . 

 .أف يكوف قادرًا عمى الّتعامؿ مع برامج ويندوز بفعالية عالية 

 ( أف يكوف قادرًا عمى استخداـ الممفات العادية والمضغوطةLee, 2002.) 

 سوب.المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاّصة بالحا 

 .استخداـ اإلنترنت ألغراض الحديث والكالـ عوضًا عف الياتؼ 

 .إرساؿ واستقباؿ البريد عبر شبكات اإلنترنت الوطنية والدولية 

  تعمـ بعض لغات الحاسوب الميمة والموجودة عمى اإلنترنت مثؿ لغة جافاJava . 

  أف يسػػػتطيع عمػػػؿ واسػػػتخداـ عنػػػواف لمػػػا يسػػػمىCD-ROM يمّيػػػة المتعمقػػػة مػػػف أجػػػؿ المػػػواد التعم
 بالمقررات الّدراسّية المختمفة.
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  القدرة عمى الّتعامؿ مع أقراص الميزر الممغنطة مثؿCD-ROM  وقرص الفيديو الرقمي 

 ( القدرة عمى عمؿ ما يسمى بصفحة البيتHome Page.لممتعّمميف والمعمميف ) 

  .المشاركة في الّتدريس عف طريؽ االتصاالت الخارجية 

 خداـ نظاـ العرض الضوئي.القدرة عمى است 

 .القدرة عمى إعداد درس فيديو لعرض مادة تعميمّية باستخداـ الحاسوب 

  القدرة عمى استخداـ بػرامج الحاسػوب المتنوعػة بشػكؿ فػردي أو جمػاعي مػع الطّػالب داخػؿ القاعػة
 (.54 ،2007سعادة والسرطاوي، الّدراسّية أو خارجيا )

  نت.القدرة عمى فيـ العمميات عبر اإلنتر 

 .امتالؾ الميارات والخبرات في محتوى البرامج الّدراسّية 

  القدرة عمى بناء الثقة عند المشاركيف عبر اإلنترنت ووضع األىداؼ وتحديد مف يتصػؿ باإلنترنػت
 (.50، 2004يفعمو )سالموف،  وما

لمواكبػة التطػور والّتعميـ عبر اإلنترنت فػرض عمػى الّدارسػيف أيضػًا ميػارات جديػدة يجػب التحمػي بيػا       
 في النظـ التعميمّية وىذه الميارات:

 .أف يكوف الّدارس قادرًا عمى استخداـ معالج النصوص 

 .القدرة عمى إرساؿ رسائؿ البريد االلكتروني واستقباليا 

  القػػدرة عمػػى الوصػػوؿ إلػػى شػػبكة اإلنترنػػت والبحػػث فػػي الشػػبكة لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات ووضػػع
 المفضمة لمرجوع إلييا متى يشاء وبسرعة.عالمة مرجعية عمى المواقع 

 .حفظ البيانات وطباعتيا 

 التعميمّية الحديثة: التقنّيات استخدام معوقات. 5 .1.  2.  2
 قاعات في الّتعميـ تقنّيات استخداـ يستطيعوف ال المعمميف أغمب أف إلى الّدراسات مف العديد تشير       

 بنجاح استخداميا عمى قادروف فيـ المدربوف المعمموف عكس بيا، ومعرفتيـ إلماميـ عدـ الدرس، بسبب
 في الّتعميـ لتقنّيات المعمميف استخداـ عدـ ( أسباب145، 2000ويرجع )الحصري،  القاعات. ىذه في

 بدورىا، القناعة لدييـ توجد وال استخداميا، عمى مدربيف غير المعمميف مف كثير إلى أف التعميمّية العممّية
  .التقنّيات ىذه الستخداـ غير مييأة الصفية البيئة وأف

 :التعميمّية التقنّيات استخداـ مف تحد معوقات ىناؾ ( أف24، 2008والدايؿ،  وذكر )سالمة    
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 التعميمّية التقنّيات مف السمبي الموقؼ. 

 الّتعميـ تقنّيات مفيـو وضوح عدـ. 

 والبشرية المادية الموارد في الضعؼ. 

 الصيانة بعمميات لمقياـ الزميفال الفنييف توافر عدـ . 

ويرى عدد مف الّتربوييف والخبراء، أف الّتعميـ باالعتماد عمى التّقنّية الحديثة، قد يمقى مقاومة تعيؽ        
المعمـ والمتعّمـ، وىما يمثالف التعميمّية الحالّية، أو ىدد أجد أطرافيا:  نجاحو، إذا أخؿ بسير العممّية

إضافة إلى المناىج التعميمّية، والبرامج االدارية. وليذا السبب ُيعد  مف الشروط األّولى المكونات األساسية، 
ـّ ذلؾ البد أف يكوف  لنجاح ىذا األسموب في الّتعميـ، أف يكوف مكماًل ألساليب الّتعميـ العادية. ولكي يت

مختمفة لالتصاؿ. كما يجب أف المعمـ قادرًا عمى استخداـ تقنّيات الّتعميـ الحديثة، واستخداـ الوسائؿ ال
تتوفر لدى الّطالب الميارات الخاّصة باستخداـ الحاسب اآللي واالنترنت والبريد االلكتروني، وتوفير البنية 
التحتية، والتي تتمثؿ في إعداد الكوادر البشرية المدربة وتوفير خطوط االتصاالت المطموبة التي تساعد 

فوؼ، إضافة الى توفير البرمجيات واألجيزة الالزمة ليذا النوع مف عمى نقؿ ىذا الّتعميـ الى غرؼ الص
 (. 10، 2002الّتعميـ )موسى، 

 :الحديثة التعميمّية التقنّيات تصنيف. 6 .1.  2.  2
، وتبعًا التقنّياتالتعميمية حسب نظرة المتخصصيف في مجاؿ  التقنّياتىناؾ عدة طرؽ لتصنيؼ        

 (36 – 28، 2016 – 2015خصية، ومف أىميا: )عمي، الختالفاتيـ العممية والش
A: :التصنيف عمى أساس الحواس  

 )العيف، األذف، العيف واألذف معًا(. وتضـ: التقنّياتيعتمد عمى طبيعة الحواس التي تخاطبيا تمؾ     
 الوسائؿ السمعية: كالتسجيالت الصوتية، واإلذاعة والياتؼ. .1
ر، والمجسمات، والخرائط والعينات، والمعارض، والشرائح، الوسائؿ البصرية: كالحاسوب، والصو  .2

 واألفالـ غير الناطقة.
الوسائؿ السمعية البصرية: كاألفالـ المتحركة الناطقة )الفيديو(، والسينما، والتمفزيوف، والتمثيميات  .3

 والبرامج التعميمية، المحوسبة، التي تتميز بخاصية التفاعؿ بيف المتعمـ والبرامج.
 

B: الخبرة التعميمية:  صنيف عمى أساسالت 
تصنؼ إلى طبيعة الخبرات التي يحصؿ عمييا المتعمـ بوساطة التقنية التعميمية عمى النحو         
 اآلتي:
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الخبرات المباشرة اليادفة: وىذا يسمى بالتعميـ عف طريؽ الممارسات واألنشطة المختمفة، إذ يشارؾ  .1
يفيا مباشرة، وىي تشمؿ في المخروط )الخبرات اليادفة المتعمـ بنفسو في معايشة الخبرة وتعر 

 المباشرة، الخبرات المعدلة، المخبرات الممثمة أو ما تسمى بالممسرحة(. 
الخبرات البديمة: وىي تشمؿ في المخروط )التوضيحات العممية، الزيارات الميدانية، المعارض،  .2

 التسجيالت الصوتية(. التمفزيوف التعميمي واألفالـ المتحركة، الصور الثابتة،
الخبرات المجردة: تشمؿ في المخروط )الرموز البصرية مثؿ الرموز في المعادالت الكيميائية  .3

 والفيزيائية، الرموز المفظية مثؿ تمؾ المستخدمة في تعميـ المغات األجنبية وتعمـ المفاىيـ.
C: الوظيفة التي تؤدييا: التصنيف عمى أساس 

عية البصرية تعرض ويتركز فييا النشاط عمى المعمـ، والمعموماتية تنظـ ويتركز إف الوسائؿ السم        
فييا النشاط عمى التفاعؿ مع مصادر المعرفة، واالتصاالت عف بعد تقّرب، ويتركز فييا النشاط عمى 

 الذاتي(. الّتعم ـالمتعمـ )
D: التكمفة المادية:  التصنيف عمى أساس 

 التقنّياتالتعميمية، مشيرًا إلى أف  التقنّياتلكمفة المادية أساسًا في تصنيؼ اعتمد بعض التربوييف ا      
المبرمجة آليًا، كالبرمجيات التعميمية المحوسبة، وأشرطة الفيديو التعميمية، والبرامج المتمفزة أكثر كمفة مف 

 لوحات الحائط، والعّينات، والنشرات، والصور المطبوعة.

 :. الّمغة 2 . 2 . 2
تعد  الّمغة المنطوقة مف أكثر الوسائؿ شيوعًا في عممّية التواصؿ، وال تقتصر ىذه العممّية عمى         

البشر وحدىـ، فيي عممّية موجودة لدى جميع الكائنات الحية، إال أف ما يميز تواصؿ اإلنساف عف غيره 
بداعًا، وكذلؾ فإف استخ داـ اإلنساف لمتواصؿ ال يكوف مف المخموقات إّنو أكثر أنواع التواصؿ تعقيدًا وا 

لتحقيؽ الحاجات األساسية الضرورية لبقائو فقط، كما ىو الحاؿ عند جميع الحيوانات اأُلخرى، إنما يتعداه 
 إلى التعبير عف أحاسيسو ومشاعره المختمفة مف ناحية والتواصؿ االجتماعي مف ناحية ُأخرى. 

 حاجاتو، والتعبير عف باآلخريف واالتصاؿ التفكير في الفرد ةأدا فيي البشر؛ حياة في كبيرة أىمّية ولمغة    

 التي األّولويات ضمف الّمغة تعميـ والتذوؽ، ويدخؿ لالستمتاع ووسيمة الحضاري، التقّدـ وسائؿ مف وىي

ثبات ىويتيا، عمى والحفاظ إلبراز مميزاتيا واستمرارىا، بقائيا عمى األمـ تحرص  واإلنساني الحضاري بعدىا وا 

 جتماعي.واال

ويمكف أف تنقسـ الّمغة إلى فئتيف أساسيتيف، الّمغة االستقبالية والّمغة التعبيرية، وتشير الّمغة التعبيرية      
إلى إصدار الّمغة، ويتطمب التعبير عف األفكار في الّمغة استخداـ الكثير مف القدرات المغوية، فعندما يعبر 

رتيـ عمى إصدار األصوات فقط، ولكنيـ يقوموف بإصدار األفراد عف أنفسيـ فإنيـ ال يستخدموف قد
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أصوات معّينة بترتيب معيف، حتى يتمكنوا مف تكويف كممات وترتيب تمؾ الكممات حتى يقوموا بتكويف 
 (.474، 2117عبارات وجمؿ )محمد، 

 ، وأىمّية تدريس الّمغات األجنبية:. مفيوم الّمغة1.  2 . 2 . 2
A الّمغة : مفيوم: 

ف الغرض األساسي مف وجود الّمغة تواصؿ الناس ببعضيـ. ويتحقؽ التواصؿ عندما يرسؿ شخص إ      
رسالة إلى شخص آخر، ىذه الرسالة يمكف إصدارىا بطرؽ مختمفة وعديدة. وُيعد  الكالـ أي "التعبير 

 (.181، 2114الشفيي" أكثر وسيمة معروفة لمتواصؿ إلى جانب التواصؿ غير المفظي )الشامي 

وتعددت التعريفات التي مفيوميا.  وتحديد الّمغة تعريؼ في والمحدثوف القدامى الباحثوف وقد اختمؼ        
 .تتناوليا مف وجوىيا المختمفة كؿٌّ بحسب اىتمامو بيا

أصوات يعبر "مف ىذه التعريفات ما قّدمو ابف منظور في لساف العرب، حيث يعرؼ الّمغة بأنيا:        
وينظر بعضيـ إلى الّمغة في أبسط معانييا  .(518، 2113ابف منظور، " )غراضيـبيا كؿ قوـ عف أ

وعمى ىذا، فيي أداة لمتواصؿ بيف الناطقيف بيا، ويتحقؽ عف بأنيا التعبير عف األفكار بأصوات منطوقة. 
 طريؽ ىذه الوظيفة توثيؽ الصالت، وتوطيد دعائـ التفاىـ، والّمغة فوؽ ذلؾ ذات صمة بأفكار الناس،

وقد قّدـ ابف خمدوف تعريفًا متكاماًل لمغة في الجزء الرابع مف كتابو المشيور  .وعواطفيـ، وانفعاالتيـ
، وتمؾ العبارة فعؿ لساني، ةاعمـ أف الّمغة في المتعارؼ، ىي عبارة المتكمـ عف مقصود"المقّدمة، فقاؿ: 

لعضو الفاعؿ ليا، وىو المساف، وىو في ا ةناشئة عف القصد إلفادة الكالـ، فال بد أف تصير ممكة متقرر 
 (. 11، 2112 عمار،) في كّؿ أمة بحسب اصطالحاتيـ

ويرى آخروف أف الّمغة ىي "نظاـ مف الرموز المفظية وغير المفظية، جرت صياغتيا والتعّرؼ           
ظاـ رمزي (، وعّرؼ آخروف الّمغة بأنيا ن36، 2115عمييا بغرض تحقيؽ التواصؿ بيف األفراد" )السّيد، 

صوتي ذو مضاميف محددة، تتفؽ عميو جماعة معّينة مف الناس، ويستخدمو أفرادىا في التفكير والتعبير 
 (. 34، 2111واالتصاؿ )السرطاوي وأبو جودة، 

وميما كانت الطريقة التي تعّرؼ بيا الّمغة، فإف الجميع يورد ضمف ىذه التعاريؼ الوظيفة التي       
أىّميا عمى اإلطالؽ الوظيفة التواصمية، دوف تحديد لزماف التواصؿ ومكانو، وىي تضطمع بيا الّمغة، و 

وظيفة كؿ لغة ميما كانت خصائصيا التي تتصؼ بيا، لذلؾ فإف أىمّية أية لغة ال يمكف أف تستمد فقط 
مف الوظيفة التي تؤدييا ألنيا تشترؾ مع جميع الّمغات األخرى في ىذه الوظائؼ، بؿ ال بد لتعّرؼ 

 ىميتيا مف البحث في الخصائص التي تختص بيا عما سواىا مف الّمغات.أ

B : تعريف الّمغة األجنبية: 
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 في التي تعّمميا األّولى لغتو غير لغة استخداـ عمى قادًرا الفرد يكوف أف يعني أجنبية لغة إفَّ تعّمـ      
 ممارستيا مف ومتمكناً  إلييا يستمع عندما رموزىا فيـ عمى قادًرا أي األـ، الّمغة عمييا ُيْطَمؽ صغره أو كما

 (.12، 2007، المطوع) وكتابةً  وقراءًة، كالماً 

 في ما المجتمعات أو شخص مف مجموعةأو  ما مجتمع يدرسيا التي الّمغة ىي األجنبية الّمغة       
 افأك سواءً  محددة أغراض تحقيؽ أجؿ مف إلييا كالمًا أو كتابة، أو يقرأىا، أو يستمع بيا لُيعب ر المجتمع

 القراءة،: وىي األربعة األىداؼ عمى األجنبية الّمغة ويتوقؼ تعّمـ خارجيا، ـأ البالد داخؿ التحقؽ ىذا
 (.105، 1980 اف،دالقاضي وزي) اآلخروف بيا ينطؽ عندما األجنبية الّمغة الكالـ أو فيـو  الكتابة،و 

 مكونات الّمغة: . 2.  2 . 2 . 2

 لعناصر التالية:تتكّوف الّمغة مف ا

 ,Kail, 2004)ىو النظاـ الذي يتحكـ باألصوات وتركيبيا  (:Phonologyالنظام الصوتي النطقي ) -9

، وتتميز كؿ لغة عف الّمغات األخرى بأصوات معّينة، لموصوؿ إلى طرؽ ائتالفيا، ونظاـ (272
لتشكؿ وحدات تركيبيا وما يتصؿ بذلؾ مف فروؽ، ىذه الوحدات الصوتية مرتبطة بطرؽ محددة، 

 .(36، 2114كممات )الدوخي والصقر، لغوية تعّرؼ بال

يتعامؿ مع تطور المفردات، مثؿ القواعد التي يمكف أف تؤدييا الكممة  (:Semanticالنظام الداللي ) -2
(، ويتعمؽ كذلؾ بفيـ معاني الكممات والمفردات، (Tomblin, 2002, 130عندما تجتمع مع ُأخرى 
)اإلصغاء، والقراءة( أـ في حالتي التعبير )التحدث، والكتابة(، ويشمؿ  سواء في حالتي التمقي

مجاالت ُأخرى كالمفردات المفظية والتصنيؼ والقدرة عمى التعّرؼ وتمييز المترادفات واألضداد 
 (.16، 2116وكشؼ الغموض والتعرؼ إلى وحدات المعنى )الفرماوي، 

لتي تمثميا الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية يتناوؿ البنية ا (:Morphologyالنظام الصرفي ) -3
(، وال يستطيع الطفؿ بيف عمر 59، 2114التي تؤدي معاني صرفية أو نحوية )الدوخي والصقر، 

( سنوات إدراؾ االشتقاؽ الصرفي لمكممة، فيو ال يدرؾ العالقة بيف بنية الكممة ومعناىا، ولكنو 3-6)
 –بائعة( و)حصاف  -استخدامو لصيغة التأنيث في )بائع  يميؿ إلى التقميد والقياس، فمثاًل يعمـ

 (. 16، 2111حصانة( )خميؿ، 

أي القواعد التي تنظـ بناء الجممة، وتحّدد ترتيب عناصرىا وأشكاليا  (:Syntaxالنظام النحوي ) -4
 وتسمح بربط الكممات، لتشكؿ عباراٍت وجماًل، وتحّوؿ الجممة إلى ُأخرى )الدوخي والصقر،المختمفة، 

2114 ،66.) 



 الّدراسات السابقة واإلطار النظري________________________________________________الثاني الفصل

 
38 

يشير إلى توظيؼ الّمغة في المجاالت االجتماعية وفيـ  (:Pragmaticاالستخدام االجتماعي ) -5
(، وُيعنى بدراسة القواعد التي 246، 2117المعنى االجتماعي لمتواصؿ المغوي )القمش والمعايطة، 

            . (Mckibbin, 2006, 123) تحكـ استخداـ الّمغة في المواقؼ االجتماعية 

 وظائف الّمغة:. 3.  2 . 2 . 2
تحقؽ وٌمكن أن  تحقؽ الّمغة وظائؼ عديدة، وقد اختمفت اآلراء في أىـ الوظائؼ التي تحققيا،          

 الوظائؼ التالية:

 بقاء حياة الفرد واجتماعو المدني مع غيره:  -9

(، 29، 2112ية )محمد تشكؿ الّمغة أداة توافؽ وتكيؼ مع شروط الحياة الخارجية والداخم       
فاإلنساف كائف اجتماعي، ال يستطيع العيش وحده فترة طويمة، وتحقؽ لو الّمغة الرابطة التي تبقيو مرتبطًا 

 (.17، 2114وممتحمًا بجماعة مف البشر، وتشعره بأنو فرد مف تمؾ الجماعة )كـر الديف، 
 الوظيفة النفسية لمغة:  -2

ّتربية وعمماء النفس أف النمو العقمي لإلنساف منوط بنموه يرى عمماء ال الّمغة والنمو العقمي: - أ
 المغوي، وأنو كمما تطورت لغة ىذا اإلنساف واتسعت ارتقت قدراتو العقمية، فنما ذكاؤه وقوي تفكيره.

الّمغة ىي أداة التفكير لدى اإلنساف، ويرى بعضيـ إّنو ال يجوز  الّمغة وتنمية التفكير والذكاء: - ب
 (. 29، 2112والفكر )محمد، الفصؿ بيف الّمغة 

ما مف شؾ في أف الّمغة تعمؿ عمى تنمية االتجاىات نحو االنتماء والمواطنة الّمغة واالنتماء:  - ت
واالنتماء إلى القومية، إذ ُتعد  الّمغة آلة اإلنساف ووسيمتو الفاعمة لالطالع عمى قيـ التراث وما 

 خّمفو السمؼ. 

 الوظيفة الحضارية لمغة:  -3

عد  الّمغة أساس الحضارة البشرية، وتمثؿ الوسيمة الرئيسة التي تصؿ بيا إلى األجياؿ، وبوساطتيا تُ        
 (.42، 2113تنتقؿ الخبرات والمعارؼ والمنجزات الحضارية بمختمؼ صورىا )سميماف، 

تحمؿ في أما العالـ )كارؿ بوىمر( فيرى أف الّمغة تتكّوف مف سمسمة مف اإلشارات اإلدراكية التي        
 (18-16، 1991طياتيا ثالث وظائؼ، ىي: )الزراد، 

 وظيفة التعبير. -1

 وظيفة الطمب. -2

 وظيفة التقديـ. -3
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 أىمّية تدريس الّمغات األجنبية:. 4.  2 . 2 . 2
 أف عمى نتائجيا وأسفرت الّمغة عمـ مجاؿ في جديدة نتائج إلى توصمت العممّية األبحاث إف         
 (32، 2008)فتيحة،  :يمي فيما ذلؾ ويظير كبيرة أىمّية ليا األجنبية، خاصة الّمغات
 منيا واالستفادة األمـ وآداب الثقافات عمى االطالع. 

 واحدة بمغة االكتفاء بسبب المحدود الفكر مجاؿ توسيع. 

 واألفكار اآلراء تبدؿ. 

 نيمابي السممي التعايش دعائـ إقامة مف يمكف التي الشعوب بيف والتفاىـ الدولي التقارب. 

 إذ المجاالت، مختمؼ في المتقّدمة والبمداف المتخمفة البمداف بيف االتصاؿ عممّية تسيؿ الّمغات إف 
 العصر متطمبات مف ثقافي وتراث حضاري رصيد ليا التي تمؾ خاصة األجنبية الّمغات أصبح تعّمـ
 .العالـ ثقافات وعمى الخارجي العالـ عمى االنفتاح معناه ألف تعّمميا

 المستويات جميع في القومية الّمغة ثراء. 

 والعرقي الجنسي والتمييز العصبية، الضيؽ، اإلقميمي الفكر عمى القضاء. 

ـّ إال وآخر مجتمع بيف والتفاىـ االتصاؿ إف          تتبعو ما ىذا وتعم ميا، األجنبية الّمغات بمعرفة ال يت
 الكؿ ويعمؿ القارات جميع أمـ بيف والتفاىـ ـّ التقاربإذ يت فائدة، مف العممّية ليذه لما نظراً  المجتمعات كؿ
 توظيفيا الّمغة استخداـ مياـ فإحدى .المتبادؿ االحتراـ عمى أسسيا تقـو جديدة إنسانية حياة بناء عمى
 ومف ،لإلقناع كوسيمة األجنبية الّمغة استخداـ أىمّية (165، 2000، حسيف) ويرى، اآلخر إلقناع

 ال فإنو ثـ ومف ،وخمفياتيـ ثقافتيـ معرفة دوف إقناعيـ عف ناىيؾ اآلخريف مع حوار في الدخوؿ الصعب
نما لمتواصؿ كوسيمة ووظيفتيا الّمغة لطبيعة مناؼ فيذا والحفظ التمقيف بمجرد األجنبية الّمغة تعميـ يمكف  وا 

 .اآلخريف مع والتواصؿ والمعارؼ المعمومات لتبادؿ كوسيط باستخداميا

 :الّمغات األجنبية تدريس وباتصع. 5.  2 . 2 . 2
 كثير في مازالت أنيا إال بنائيا في عمييا تعتمد التي والنظريات المناىج في الكبيرة التطورات رغـ        

 تحقيؽ عمى القدرة عدـ إلى بيا يؤدي الّتدريس طرائؽ في القصور مف مختمفة أشكاال تعاني األحياف مف
(. وقد وجدت 12، 2007 سميماف،) األجنبية الّمغة تعميـ اىجمن المناىج ىذه ومف كاممة. أىدافيا

 : منيا التقميدية، باألساليب األجنبية الّمغة تدريس بواقع تتعمؽ صعوبات

 الّطالب بيف والتفاعؿ الراجعة، التغذية فرص مف يقمؿ مما الصؼ، قاعة في الّطمبة أعداد تزايد - 1
 يتعّرفوا لـ الذيف الّطمبة عمى يتفوقوف تقّدميـ مدى يتعّرفوف يفالذ الّطمبة أف التجارب أثبتت إذ والمقرر،
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 تركز " حيث والبرنامج، الّطالب بيف وتفاعؿ حوار مف الراجعة التغذية تحققو لما نتيجة تعّمميـ، عمى
 تكّوف عندما السموؾ تعزز التي التغذية عمى النظامية والنظرية والمعرفي السموكي المبرمج الّتعميـ نظريات
 (.15، 1999، القال) خطأ الّطالب عند وتصححو صحيحة

 تعتمد وىي وآخر، مدرس بيف المختمفة الشائعة التقميدية بالطرائؽ تدرس األجنبية الّمغة مادة زالت ما - 2
 النيائي السموؾ عمى ال المعمومات حفظ عمى وتركز المحاضرة، المدرس المعمـ جيد عمى األّولى بالدرجة
 األجنبية. الّمغة إلتقاف الضرورية المتعددة ومياراتو لمطالب

 .كافة المتعّمـ حواس تشغؿ التي الحديثة التقنّيات إلى الشائعة الّتدريس طرائؽ افتقار - 3

 لتمبية الفرص المناسبة ليـ توفر وال الّطمبة، بيف الفردّية الفروؽ الشائعة الّتدريس طرائؽ تراعي ال - 4
 (.10، 2006وآخروف،  القال) ةالفرديّ  قدراتيـ وفؽ حاجاتيـ

 وىذه األجنبية الّمغة في الّطمبة تحصيؿ في ضعًفا يسبب بدوره والذي المادة مدرس إعداد ضعؼ - 5
 .(16، 2011)سميماف،  األجنبية الّمغة ميارات في تعّمـ الّطمبة مستوى تدني إلى تؤدي كميا العوامؿ

 :الّمغات األجنبية تدريس طرائق. 6.  2 . 2 . 2
ـّ  إذ لممنيج، الرئيسة المكونات أىـ أحد الّتدريس ُتعد  طرؽ        العامة تجسيد األىداؼ خالليا مفيت

ضافة قابؿ لممالحظة سموؾ إلى ويترجـ المغوي، المحتوى ضوئيا عمى يبنى التي والخاّصة  والقياس، وا 
خاصة بالّمغة  تدريس طرؽ ؾىنا الّدراسّية، المواد جميع فييا تشترؾ التي العامة طرؽ الّتدريس إلى

 األجنبية.

 : والقواعد النحو طريقة - 1

 باسـ تعّرؼ أيضاً  وىي ،األجنبية الّمغة تعميـ في استخدمت التي الطرائؽ أقّدـ مف ُتعد  ىذه الطريقة
 عامة طريقة في تتمثؿ طويمة قروًنا الّتدريس طرائؽ وظمت .المباشرة غير التقميدية أو الطريقة الطريقة

 لممتعّمـ، األـ الّمغة إلى األجنبية الّمغة مف الترجمة فييا وتستخدـ والقواعد، النحو طريقة ىي حدةوا
 طرائؽ إلى الطريقة ىذه جذور وتعود المختمفة. عناصرىا النحوية إلى األجنبية الّمغة تحميؿ إلى باإلضافة
 النحو ودراسة القراءة، عمى الطريقة ذهى وركزت عشر، التاسع القرف في والالتينية اليونانية المغتيف تدريس
 ,Brown) والشفيية المكتوبة الترجمة مف كبير ومقدار الفيـ، أجؿ مف القراءة عمى معّينة أداة باعتباره

 بؿ والجمؿ الكممات تترجـ حيث الترجمة، عمى كبير بشكؿ الطريقة ىذه وتعتمد .(241 ,1980
 فييتـ ولذا األـ، والّمغة األجنبية الّمغة بيف التشابو ىعم كبير بشكؿ تركز وىي .بأكمميا والموضوعات

 يقّدـ الّمغة تدريس في االتجاه ىذا لمنظري بالنسبة الّمغة فتعمـ أخرى، إلى لغة مف الترجمة عمى بالقدرة
 (Kailani and Al Mutawa, 1998, 14 - 15. )جيداً  عقمياً  تمريناً  لممرء
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 :المباشرة الطريقة - 2

ـّ تعميـ ىذه وحسب الشفيية، الّمغة عمى الطريقة ىذه العتماد نتيجة االسـ ىذا يأتي           الطريقة يت
 كممات، بتعميـ المقرر ويبدأ المفظ، عمى وتركز ،األـ الّمغة بيا تكتسب التي نفسيا بالطريقة األجنبية الّمغة

 وال ،األجنبية بالّمغة والشرح المحاكاة إلى المدرس ويمجأ ممموسة، حسية أشياء عف تعبر أجنبية وعبارات
 الكثير إلى باالستماع الطريقة ىذه حسب الّمغة المتعّمموف ويتعمـ (،العربية) ألـا بالّمغة شرًحا أبًدا يقّدـ
 محيطيـ، في يسمعونيا التي الّمغة وىذه المناسب. بالعمؿ الحديث ربط مع الّمغة بيذه والتكمـ منيا،

 الّمغة قواعد أما التي المغوية التعابير في المناسبة بالتعديالت القياـ أجؿ مف الراجعة بالتغذية تزودىـ
 عمى الطريقة ىذه وتؤكد المواقؼ، حسب المادة محتوى ويرتب بالطريقة االستقرائية، فتدرس ،األجنبية
 (.Rivers, 1981, 69) يستخدمونيا الّتعم ـ بداية منذ الكتابة ميارة تطوير

 : القراءة طريقة - 3

 ميمة، مكانة وتكتسب العشريف، القرف مف واألربعينات الثالثينات في الطريقة ىذه ظيرت           
 الكتب، خالؿ مف وحضارتيـ الّمغة بتمؾ الناطقيف ثقافة عمى االطالع الّمغة دراسة مف اليدؼ يكوف عندما

 ىذه وحسب ة أو قميمة.نادر  بيا الّمغة والتحدث تمؾ استخداـ فرصة تكّوف وعندما والمجالت والنشرات،
 ,Hassanاألـ، أو ) الّمغة إلى الرجوع دوف فيميا ومحاولة الجديدة، الّمغة بقراءة المتعّمـ يقـو الطريقة

1998, 98). 
 : الشفوية – السمعية الطريقة - 4

النحو  طريقة عمى فعؿ كرد وأتت الماضي، القرف مف العشرينات في الطريقة ىذه نشأت         
إلى  الحاجة ونظًرا لتزايد النفس، عمـ في السموكية والنظرية الوصفي، الّمغة عمـ لظيور نتيجة ،والترجمة

 العالمية الحرب إباف ىذه الطريقة تطورت والّتكنولوجيا العمـ في اليائؿ والتطور ،األجنبية الّمغات تعّمـ
 مف لعدد بالمحادثة عممية عرفةبم تزويد المتعّمميف ىدفو كاف الّمغة، لتدريس برنامج خالؿ مف الثانية
 استحساف الطريقة ىذه القتقد و  المكتوبة. باألدب، والّمغة عالقة أية دوف ممكف وقت بأسرع الّمغات

 النظريات مثؿ جديدة المغوية والنظريات السيكولوجية ظيور النظريات لكف والّطمبة والمربيف، المدّرسيف
 إلى أدت الطريقة ىذه عمييا قامت التي السموكية النظريات ياعمي قامت األسس التي تخالؼ التي المعرفية
 . (180، 1988وحجاج،  الّتدريس )خرما في جديدة طرائؽ نحو واالتجاه ىذه الطريقة نجاح تراجع

 (Harmer, 2001, 82) الشفيية ىي: السمعية الطريقة خصائص ومف أىـ

 المكتوب الكالـ ال المنطوؽ الكالـ ىي الّمغة . 

 العادات مف مجموعة عف عبارة الّمغة . 



 الّدراسات السابقة واإلطار النظري________________________________________________الثاني الفصل

 
42 

 الّمغة عف معمومات ال اتيذا الّمغة تعميـ المعمـ عمى . 

 اآلخروف يفرضيا التي المعيارية المغوية األنماط ال الّمغة أىؿ قبؿ مف المستخدمة الّمغة ىي الّمغة. 
 أثناء  األصمية ولغت تدخؿ بسبب المتعّمـ يرتكبيا التي األخطاء يفّسر وىذا بينيا فيما الّمغات تختمؼ

 . الجديدة لمغة تعّممو

 ـّ ، أوالً  األمثمة تقّدـ إذ المغوية، القواعد إلى لموصوؿ االستقراء الطريقة ىذه تستخدـ ومنيا يت
  . المغوية القاعدة استنتاج

 :المعرفية الطريقة - 5

 الشفوية، – لسمعيةا لمطريقة كبديؿ العشريف القرف مف الستينيات منتصؼ في المعرفية الطريقة تطورت   
 التحويمية، وتيدؼ التوليدية القواعد نظرية عمى الطريقة ىذه وتستند ليا. تعرضت التي لالنتقادات ونتيجة
 المواقؼ في استخداميا يمكف التي الّمغة نظاـ قواعد باستخداـ الواعية القدرة تطوير إلى الطريقة ىذه

ـّ ، والتحدث االستماع بميارتي ربطيما مع الكتابةو  القراءة بميارتي الطريقة ىذه وتيتـ الحقيقية. وىكذا يت
 .(Hassan, 1998, 109))التركيز عمى الميارات الذىنية(  نفسو بالوقت األربع الميارات تعميـ
 :التواصمية الطريقة - 6

 تغير حدث وقد جميعيا. األغراض ولتحقيؽ المواقؼ، مختمؼ في الّمغة استخداـ التواصؿ يعني       
 في وتغير وتعم ميا، تعميميا أساليب في وتغير الّمغة، إلى النظرة في تغير الطريقة، ىذه حسب يركب

 المجاؿ ىذا وفي الّمغة. ىذه الستخداـ طبيعية مواقؼ بخمؽ الطريقة ىذه وتيتـ والّتعميـ الّتعم ـ ىذا محتوى
 في الطريقة المادة محتوى تيارالخ معايير خمسة ( يقترحافBrain and Candlineوكاندليف ) فإف برايف
 : ىي المعايير وىذه وتنظيميا. التواصمية

 لممتعّمـ. الميمة الوجدانية والنواحي المعرفة عمى التركيز -1

 قدراتوو  معارفو تنمية المتعّمـ يستطيع بحيث خطية، بطريقة وليس دائرية، بطريقة المادة عرض -2
 عمى تعمؿ بحيث المادة بعرض وذلؾ امدة.ج كقوالب الّمغة تنمية وليس الّمغة، استخداـ عمى
 وتعزيزىا. التواصمية المتعّمـ قدرات تنمية

 لغوية. وحدات إلى ال نشاطات إلى الّتعم ـ وحدات تقسيـ  -3

 الواحدة. التعميمّية الوحدة داخؿ المتعددة النشاطات طريؽ عف الّتعم ـ استمرارية  -4

 المتعّمـ وبيف آخريف، متعّمميف وآخر، أو بيف عّمـمت بيف تفاوضي أساس عمى الّتعم ـ عممّية قياـ  -5
 التعميمّية. والكتاب أو المادة المتعّمـ وبيف والمعمـ،
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 : الصامتة الطريقة - 7

 الف الصامتة بالطريقة وسميت، الصامتة الطريقة ( واضع(Caleb Gattegnoغاتينيو  ُيعد  كميب       
 عمى الطريقة ىذه وتؤكد الّمغة. واكتشاؼ لمكالـ الّطمبة ماـأ المجاؿ فاسحاً  بالصمت يمتـز فييا المدرس
 يبدأ إذ ،أساسياً  راً محو  النطؽ ويشكؿ. الّطمبة جيود توجيو عمى المدرس دور ويقتصر .المتعّمـ استقاللية
 .حصة في كؿّ  عميو لمتمرف كبير وقت ويخصص النطؽ راسةبد األجنبية لمغة دراستيـ المبتدئوف الّطمبة
ظيار الّطمبة انتباه إثارة منيا دة،راض عألغ الصمت إلى دّرسوفالم ويمجأ  عمى وحمميـ استجاباتيـ وا 

 ،فاعالً  يظؿ دورىـ أف إال بالصمت المدّرسيف زاـالت ورغـ .زمالئيـ أخطاء وكذا بأنفسيـ أخطائيـ تصحيح
 األيدي حركات واستعماؿ معّينة كممة لرسـ الشفاه كتحريؾ مشتركة تقنّيات اعتماد إلى وفؤ يمج حيث

 .(16، 2012)بدري،  التمفظ عمى الّطمبة لمساعدة

 :الّمغات األجنبية تدريس في المستخدمة الّتعميم تقنّيات.  3 . 2 . 2
 عمى االتفاؽ يمكف إال إّنو ال الّتعميمي، النظاـ عناصر مف أساسًيا عنصًرا الّتعميـ تقنّيات تشكؿ         

 التقنّيات اختيار معايير إلى يستند ذلؾ إف بؿ عشوائية، بصورة أخرى دوف تياومناسب تعميمّية وتقنية أىمّية
 والمعرفية الجسمية المتعّمميف وخصائص المتعّمـ، مف أدائو المطموب العمؿ نوع" مثؿ مف التعميمّية

 سالمةو  المتعّمميف، وعدد ومياراتو، المعمـ واتجاىات المتاحة، والفنية المادية واإلمكانات والوجدانية،
 األمف، وعنصر التعقيد، وعدـ التّقنّية في والبساطة العرض، وطريقة التعميمّية، التّقنّية في المضموف

 (.397، 2003وصياـ،  والموضوعية )القال والصدؽ والجيد، والوقت التكاليؼ في والوفرة

 االىتماـ تناؿ ال واالتصاالت، ةالتّقنيّ  وثورة العممي التقّدـ مف الرغـ عمى الّتعميـ تقنّيات زالت ماو         
 مثؿ: التقميدية، الّتدريس ألساليب المتأخرة المراكز تأخذ زالت ما فيي الّتدريسية، الييئة أعضاء مف الكافي

 تأخذ التي التمقيف طرائؽ تكممة عمى البعض نظر في وظيفتيا وتقتصر المفظي، بالشرح واإللقاء المحاضرة
 تشكؿ ال مستوياتو اختالؼ عمى الّتعميمي النظاـ في الّتعميـ فتقنّيات لّتدريس،ا عممّية في األّولى المراتب
 يقـو التي الفعمية العممّية الممارسة مف أكثر المفظي بالتأكيد تحظى فيي التعميمّية، العممّية في أساسًيا ركًنا
 (.69 – 68، 2008)الزىراني،  سواء حد عمى والمتعّمـ المعمـ بيا

 ذلؾ تطوير عمى القادرة التّقنّية ىي تعميمي، موقؼ في المناسبة التعميمّية التّقنّية إف القوؿ ويمكف         
 تناسب التي التّقنّية وىي واإلتقاف. الفاعمّية مف عالية بدرجة أىدافو تحقيؽ في والمساىمة الّتعميمي الموقؼ
 التعميمّية. التقنّيات اختيار معايير ضوء في الّتعميمي الموقؼ

 تقميدية تقنّيات مف ،األجنبية الّمغة مادة تدريس في استخداميا يمكف التي الّتعميـ تقنّيات تتنوعو            
 تقنّيات إلى إضافة الضوئية، كالسبورة الضوئية العروض تقنّيات إلى والممصقات، والصور، كالسبورات،

 . والحاسوب والفيديو، فزيوف،كالتم البصرية السمعية والخبرات كالمسجمة، السمعية الخبرات عرض
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، االلكترونية والحقائب واالنترنت، الفضائية، كاالتصاالت الحديثة التقنّيات لؾإضافة إلى ذ        
أف استخداـ اإلنترنت في فصوؿ تعميـ الّمغة اإلنجميزية لغير  (Meloni, 1999, 13)وذكرت ميموني 

لمغة، ويجعميـ عمى دراية بالعالـ  حقيقياً  يقّدـ ليـ استخداماً الناطقيف بيا يزيد مف دافعية الّطالب لمتعمـ، و 
يمكف أف يستخدـ المقرر اإللكتروني طالب مف جميع أنحاء كما مف حوليـ، ويقمؿ مف استخداـ الورؽ. 

، كما لى الثقافات المختمفةإتتاح ليـ الفرصة لمتعّرؼ  ، إذالعالـ، تعميـ الّمغة اإلنجميزية لغير الناطقيف بيا
الّتعميـ اإللكتروني يتيح لمطالب الفرصة لتعمـ المادة العممّية، إضافة إلى تعّمـ ميارات الحاسب  فأ
(Joffe, 2000, 2.) 

 ، ومف أىّميا:والّتعميـ الّتعم ـ عممّية لتحسيف المدرس يستعمميا أدوات ىي التقنّياتإف ىذه       

 التمفزيون: – 1
 في إيجابي دور مف بو يقوـ لما نظراً  وىذا والّتعميـ الّتعم ـ عممّية في مةمي وسيمة ُيعد  التميفزيوف        

 ومف، وتوجييية ترفييية عممية، أدبية، ثقافية، برامج مف يقّدمو ولما المجتمع أفراد مف كبير عدد إفادة
 (38، 2008: )فتيحة، التميفزيوف مزايا

 .معّينة بدروس الخاّصة التميفزيونية التعميمّية البرامج تسجيؿ عمى القدرة -

 .لممتعّمميف محددة مواعيد في وتقديميا التميفزيونية التعميمّية البرامج تسجيؿ عمى القدرة  -

 :الصوتية والتسجيالتالراديو  – 2
 عمى التسجيؿ سيولة، وتتميز بالّتعم ـوسيمة ميمة لعممّية الّتعميـ و  الصوتية التسجيالت أوُتعد  الراديو      
 تعمؿ" الصوتية التسجيالتف .وحفظيا فيميا الكتب تمؾ دراسة عمى يساعد الذي األمر الكاسيت أشرطة
 المفيـو المتعّمـ لدى يتكّوف ثـ ومف المتعّمـ ذىف في الشكمية والرموز اّلمفظية الرموز بيف الربط عمى

 أثر حسي كؿ مف لّمغةا تجريد عمى عممت إذ القديمة الطرؽ تتجاىمو ما ىذا والشكؿ اّلمفظ بيف والمعنى
 (.13، 1989الرحيـ،  )عبد

 المخبر المغوي: – 3
يساعد و الّمغة األجنبية المستخدمة في تدريس  الوسائؿ التعميمّية ُيعد  المخبر المغوي مف أىـ          

لتعميـ الّمغات األجنبية،  اً صغرفة مصممة خصي. فيو "عمى تمريف الّطالب عمى اإلصغاء الجيد الواعي
مس الّطالب فييا في مقصورات صغيرة يفصؿ بعضيا عف بعض جدراف مانعة لمضوضاء بحيث ال يج

لو. وىذا يسمح لو بالتمريف عمى التكمـ بالّمغة دوف أف يزعج  يسمع الّطالب ما يقولو الّطالب المجاور
 مرف في وقت واحدبالت جميعاً  القاعة الّدرسّيةاآلخروف أو يزعجو اآلخروف ونتيجة ذلؾ إمكانية قياـ طالب 
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ويطمؽ اسـ "مختبر الّمغة" حاليًا عمى نوعيف مف المختبرات: )العربي، . (172، 1991والسيد،  القاسمي)
1981 ،14) 

 والصوتالمختبرات التي صممت إلجراء التجارب والبحوث المتعمقة بتحميؿ الكالـ بصورة عامة،  –أواًل 
ذه المختبرات بمعدات خاصة بدراسة عمـ الصوت، ى وتجيز، موضوعياً  وصفاً ، ووصفيما خاصة بصورة

 ويفضؿ تسمية ىذا النوع مف المختبرات )بمختبر الصوت(.

ثانيًا: المختبرات التي يقصد منيا تسييؿ عممّية الّمغات بصورة عامة، واألجنبية عمى األخص، وىي 
 المعاىد الّتربوّية.في المدارس و  األجنبية يستخدميا الّطمبة لسماع الّمغة بتقنيات حديثةمجيزة 

 الّمغة ميارات اكتساب تطوير في ميًما دوًرا تؤدي أف يمكف التقنّيات ىذه أف بالذكر الجدير ومف       
 عمميتي في الفعمي التأثير دوف الّتدريس، في التقميدي الدور أحياًنا يتعدى ال الدور ىذا ولكف ،األجنبية
 لتقنّيات الفعاؿ التوظيؼ أساليب في المدّرسيف خبرة قمة ذلؾ في السبب يكوف أف ويتوقع والّتعميـ الّتعم ـ
، وكذلؾ عدـ توافر تقنّيات الّتعميـ الحديثة بالشكؿ األمثؿ في المعاىد المغوية، ىذا ما الّتدريس في الّتعميـ

 .الميدانية الّدراسةستوضحو 

 الحاسب اآللي:  .4
ؿ، المعبرة عف المحتوى الدراسي وأنشطتو، والتي يتـّ ىي تمؾ الوسائط التعميمّية متعددة الوسائ       

نتاجيا في صورة برنامج حاسوبي في ضوء معايير محددة، ووفقًا ألىداؼ تعميمّية  إعدادىا، وتصميميا، وا 
 (.304، 2007محددة )سالـ، 

 ميمػة تعميمّيػة كتقنيػة رئيسػياً  دوراً  يػؤدي الحاسػوب أف ( إلػى14، 2004 يشػير )التػودري،و             
 شػيقًا، ونصػاً  فائقػة وسػائط يػوفر الحاسػوب أف كما عناصرىا، التعميمّية بمختمؼ العممّية مستوى مف رفعال

 تقػديـ فػي المتنوعػة إلمكاناتػو نظػراً  الحاسػوب، يعرضػو مػا نحػو انتبػاه المػتعّمـ تجػذب تعميمّيػة ووسػائؿ
 المتعّمـ. لحواس المثيرة والصوتية والمونية الحركية المؤثرات

( CAlI( إلى أف الّتدريس باستخداـ الوسائط المتعددة بمساعدة الحاسوب )2004ويشير )الؿ،         
تعّممية غير مألوفة لو، األمر الذي يتطمب منو تفسيرًا ليا  -يتيح لممتعّمـ فرصة لمواجية مواقؼ تعميمّية 

( الذي يسيـ في Active Learningالنشط ) الّتعم ـفي ضوء خبراتو السابقة، وىذا بدوره يخمؽ ما يسمى ب
اكتساب ما ُيقّدـ لو مف معرفة عبر شاشة الحاسوب سواء كاف عمى شكؿ نصوص مكتوبة أو أصوات أو 

. وتظير أىمّية  الّتعم ـصور أو لقطات فيديو، واكتساب ميارات عممّية تمكنو مف االستمرار في عممّية 
خالؿ تأكيد االتجاىات الّتربوّية الحديثة عمى ضرورة  الّتدريس بمساعدة  الحاسوب في مجاؿ الّتعميـ مف

تاحة الفرصة أماميـ الكتساب معارفيـ بأنفسيـ، وذلؾ مف خالؿ استخداـ الحاسوب  إتقاف الّطمبة لمتعمـ، وا 
 لزيادة فيـ الّطمبة لممفاىيـ في مياديف المعرفة. الّتعم ـوتوظيفو في تسييؿ عممّية 
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تخصصوف المعاصروف المعمميف إلى تجاوز أساليب التمقيف والحفظ إلى ويدعو المربوف الم          
المتطورة ألنو يمكف استثمار اآلالت التي تحفظ وتخزف  التقنّياتمف خالؿ حؿ المشكالت واستخداـ  الّتعم ـ

ػ فالش ػ أقراص صمبة أو مرنة أشرطة ػ .....الخ( بينما CD)ضمف أوعية المعمومات: المعمومات،
الّتربوّية التي تسيـ في تعّمـ الفرد تعّممًا   التقنّياتنتج برامج ويتعمـ منيا، ويبدع بيا وىكذا تطورت اإلنساف ي

ورفع الّتدريس بمساعدة  الّتعم ـذي معنى بفاعمية عالية ودخؿ الّتدريس بمساعدة الحاسوب مجاؿ الّتعميـ و 
%(، 15 -%10) فاعمية الّتعميـ بيف%(، أي حسف 67 -%50الحاسوب فاعمية الّتعميـ في أمريكا بيف )

 .(41، 2005وتتغير ىذه الفاعمّية مع تطور البرامج الّتدريسية بالحاسوب" )القال، 

استخدمت األنماط المختمفة مف الّتدريس بمساعدة الحاسوب في تأىيؿ المعمميف في العديد مف الدوؿ وقد 
الياباف( والعديد مف الدوؿ النامية  –سويسرا  -ويدالس –المممكة المتحدة  -فرنسا -المتقّدمة، مثؿ: )أمريكا

الّتدريس بمساعدة . ف(72، 2007اليند(" )إبراىيـ،  -)ماليزيا التي تمكنت مف المحاؽ مؤخرًا بالعالـ المتقّدـ
 الّتعم ـالحاسوب يتيح المجاؿ لمميمات ذات النيايات المفتوحة، وىذا بدوره يوفر الفرص لتكاثر أنماط 

ـّ تقديـ عدة ميمات ويؤدي الّطالب الميمة التعميمّية  ولتحقيؽ مس تويات أفضؿ مف اإلنجاز، وغالبًا ما يت
ويتابعيا مف خالؿ بيئة الحاسوب وما تقّدمو مف تعزيز وتغذية راجعة  إلى أف يصؿ لمستويات اإلبداع 

( ICTصاالت )حيث تعمؿ برمجيات تنمية التفكير عند الّطمبة مف خالؿ تكنولوجيا المعمومات واالت
(Information and Communication Technology) ،(226، 2009: )العجموني والحمراف 

  إضافة النصوص والصور ولقطات الفيديو، والمؤثرات الصوتية، والحركية إلكساب العممّية التعميمّية
 السمة الواقعية، بحيث يصبح النشاط التفكيري لمطالب أكثر جدية.

 دة معموماتية متنوعة مف خالؿ الوسائط المتعددة والبرمجيات الّتربوّية وشبكات تزويد الّطالب بقاع
يسر لمطالب انتقاء البيانات ومعالجتيا، وتوظيفيا لخدمة مواضيع تاالتصاؿ وقواعد البيانات، بحيث ي

 المنياج.

 عرض مشاكؿ متنوعة عمى الّطالب مع دعـ البرامج واألنشطة المساعدة في وصوؿ الّطالب إلى 
 حؿ المشكالت.

في الّتعميـ دوف إعطاء توضيح، أو تفسير لما يعني ذلؾ، أو  التقنّياتيطالب الّتربويوف المعمميف بدمج و    
بشكؿ عاـ، ولمحاسب اآللي بشكؿ  التقنّياتكيؼ يمكف ذلؾ، وحيث إف أغمب المعمميف ينظروف إلى دمج 

وبشكؿ منفصؿ، كأخذ الّطالب إلى مختبر الحاسب خاص في الّتعميـ، عمى إّنو استخداـ جزئي لمتكنولوجيا، 
في الّتعميـ، ألف  التقنّياتاآللي مرة كؿ اسبوع عمى سبيؿ المثاؿ، وبالطبع ال يمكف القوؿ غف ىذا ىو دمج 

ف يستخدـ المعمـ أعف مجريات الّتدريس، بؿ إّنو يعني  منفصالً  دمج التّقنّية في الّتعميـ ال يكوف حدثاً 
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ىداؼ المنشودة اإلضافة إلى استراتيجيات الّتعميـ المختمفة، لتحقيؽ األ، األخرى لتقنّياتاالحاسب اآللي، و 
 (.156، 2004، وتزيد قدرتيـ عمى االستيعاب )الغزو، الّتعم ـمف الدرس بحيث تجذب الّطالب إلى 

 : . االنترنت5
البعض عمػى ىيئػة شػبكة مجموعة مف الحواسيب الشخصية مرتبطة مع بعضيا "تعّرؼ اإلنترنت بأنيا     

متشػػابكة مػػف عػػدة شػػبكات محميػػة تمتػػد فػػي جميػػع االتجاىػػات، واالرتبػػاط ىنػػا يكػػوف بخطػػوط ىاتفيػػة محميػػة 
ـّ تبػػػادؿ المعمومػػات واألخبػػار واإلعالنػػات والبحػػػوث  ودوليػػة مختمفػػة السػػرعات وعػػف طريػػػؽ ىػػذه الشػػبكة يػػت

لكترونية، وتكػّوف المػواد المتبادلػة والمنقولػة عمػى والكتب والمحادثات الياتفية المنطوقة والرسائؿ البريدية اال
ىيئػػػة نصػػػوص مكتوبػػػة أو صػػػور بصػػػرية، ويػػػتـ النقػػػؿ مػػػف أي شػػػبكة إلػػػى ىػػػذه الشػػػبكة العظمػػػى بسػػػرعات 

ىػي أداة تعميمّيػة كما أف اإلنترنت  (.13، 2005)الخاف،  "عظيمة وعبر أسالؾ مختمفة في سرعات النقؿ
بعػػد يػػوـ.  يػػزداد يومػػاً  فعػػدد المػػدارس والجامعػػات المتصػػمة باإلنترنػػت. أساسػػية، خاصػػة فػػي الػػدوؿ المتقّدمػػة

 جامعػة وكميػة إنترنتيػة( 400)أكثػر مػف  وجػود( Google)أظيػرت نتػائج البحػث فػي  فعمػى سػبيؿ المثػاؿ،
(University Online.)  والمتصػػفح لبوابػػات الّتعمػػيـ االلكترونػػي مثػػؿ(Blackboard & Online 

Learning) طالػػػػب فػػػػػي مػػػػدارس الّتعمػػػػيـ العػػػػػاـ ( 250.000، و)معمػػػػـ (35.000)مػػػػػف ، يجػػػػد أف أكثػػػػر
 والجامعات والكميات والشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالـ يستخدموف مقررات إلكترونية عمػى بوابػة

(Blackboard).  وبمغ عدد الممتحقيف ببوابة(Online Learning ) طالب في خمسيف  (20.000)نحو
)الجػػػرؼ،  مقػػػرر عمػػػى اإلنترنػػػت( 1700)منطقػػػة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة طرحػػػت أكثػػػر مػػػف  (80)واليػػػة و
2000 ،3.) 

( عمػػػى أف شػػبكة اإلنترنػػت تحقػػػؽ العديػػد مػػف الخػػػدمات التعميمّيػػة المتنوعػػػة 7 - 6، 2112ويؤكػػد )الفػػار، 
 تتمثؿ في التالي: 

  مات العممّية والبحوث في جميع جوانب المعرفة. توفر اإلنترنت كتؿ ىائمة مف المعمو 

  .تسمح اإلنترنت بالمراسمة عبر البريد المحظي 

  .تستخدـ اإلنترنت كوسيمة تعميمّية حديثة في القاعات الّدراسّية 

  .عف طريؽ اإلنترنت يمكف عقد مؤتمرات الفيديو بيف كافة المتخصصيف في المجاالت التعميمّية كافة 

  يوني بيف ىيئة الّتدريس والّطالب وذوي االىتمامات التعميمّية بجميع دوؿ العالـ. االتصاؿ التمفز 

  .التحاور الكتابي عف طريؽ اإلنترنت بيف المدّرسيف والّطالب لمناقشة الموضوعات التعميمّية 

( أف الطّػػػالب والمعممػػػيف بإمكػػػانيـ اسػػػتخداـ اإلنترنػػػت فػػػي تحقيػػػؽ 89، 1999ويضػػػيؼ )جػػػرجس،        
 ألغراض التي مف أىّميا: بعض ا

http://www.blackboard/
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  .ُتعد  اإلنترنت مكانًا مثاليًا إلجراء البحوث 

  .االشتراؾ في دوريات الكترونية في مجاؿ التخصص 

  االتصاؿ بطالب أو معمميف في دوؿ أخرى لمتعّرؼ إلى نظـ الّتعميـ واالتجاىات الحديثة في تعمػيـ
 المواد الّدراسّية المختمفة. 

 مّية متخصصة ومتنوعة.الحصوؿ عمى برامج تعمي 

 اإلنترنت يزود المنياج الّتعميمي بفوائد عديدة مثؿ:كما أف          

  اإلنترنػػػت مصػػػدر لممنيػػػاج: فػػػالمعمـ يمكػػػف أف يسػػػتخدـ اإلنترنػػػت كمصػػػدر لممنيػػػاج لتقػػػديـ المعمومػػػات
واألفكػػػار حػػػوؿ مواضػػػيع أكاديميػػػة معّينػػػة، إضػػػافة إلػػػى إمكانيػػػة اتصػػػاؿ المعممػػػيف مػػػع بعضػػػيـ عبػػػر 

( Lycos, Yahoo, Altaاإلنترنػت، وكػذلؾ البحػث عػف معمومػات مختمفػة عمػى مواقػع عديػدة مثػؿ: )
(Meger, 1996, P15.) 

 ؿ )يػيماإلنترنت تزيد خبرة الّطمبة واىتماميـ: حيػث يسػتطيع الّطمبػة التواصػؿ مػع بعضػيـ عبػر االE-
mail  رسػػاليا ثانيػػة )( وكػػذلؾ إرسػػاؿ الرسػػائؿ حػػوؿ مػػادة أو موضػػوع معػػيف لطمػػب اإلجابػػات واEL-

sheikh, 1997.) 

  اإلنترنت تشّجع المناقشة والحوار لػدى الّطمبػة والمعممػيف: حيػث يػتمكف الّطمبػة باإلشػراؼ مػف معممػييـ
باستخداـ مجموعات المناقشة لمتحاور والمناقشة في موضوع أكاديمي معيف والتوصؿ إلى وجية نظر 

 (.Joseph Braun, 1997موحدة حوؿ الموضوع )

 ترنت يشّجع البحث: حيث يسػتطيع البػاحثيف االتصػاؿ عبػر اإلنترنػت بسػرعة وسػيولة مػع بعضػيـ اإلن
الػػبعض وكػػؿ مػػنيـ يقػػّدـ مػػا لديػػو مػػف معمومػػات تفيػػد فػػي تطػػوير وتحسػػيف النظػػاـ الّتعميمػػي )نشػػواف، 

2004 ،39.) 

 ية الّتعم مالتعميمّية  اإلنترنت كمكتبة: يمكف استخداـ اإلنترنت في الكميات كمكتبة لدعـ مسيرة   العممّية
 (.Johnson and Rector, 1997) وكذلؾ إتاحة الفرصة لمتربوييف ليكونوا أعضاء في المكتبة

  نتيجػػػػة لػػػػػوفرة المعمومػػػػات وسػػػػػرعة تجػػػػددىا، واالنفتػػػػػاح السػػػػريع عمػػػػػى  الػػػػػّتعم ـارتقػػػػاء مسػػػػػتوى الّتعمػػػػيـ و
ت الدارجػػة والسػػيما الّمغػػة العربيػػة المعمومػػات، باإلضػػافة إلػػى أف اإلنترنػػت تعمػػؿ عمػػى دعػػـ كافػػة الّمغػػا

 (.186، 2003)زىراف، 

 .قمة التكمفة المادية مقارنة باستخداـ األقمار الصناعية ومحطات التمفزيوف والراديو 

 .تغيير نظـ وطرؽ الّتدريس التقميدية يساعد عمى إيجاد فصؿ مميء بالحيوية والنشاط 
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 المحمي. إعطاء الّتعميـ صبغة العالمية والخروج مف اإلطار

ف االستخداـ الواسػع لمتكنولوجيػا وشػبكة اإلنترنػت العػالمي أدى إلػى تطػور مػذىؿ وسػريع فػي العممّيػة إ     
مػف بعػد  الػّتعم ـكمػا أثػر فػي أداء المعمػـ والمػتعّمـ، وصػنع طريقػة جديػدة لمتعمػيـ أال وىػي الّتعمػيـ و  ،التعميمّيػة

األفػػراد فػػي الوصػػوؿ إلػػى الفػػرص التعميمّيػػة  فمسػػفة تؤكػػد حػػؽّ  الػػذي ُيعػػد  تعميمػػًا جماىيريػػًا قائمػػًا عمػػى أسػػاس
المتاحػػة، فيػػو تعمػػيـ مفتػػوح لجميػػع الفئػػات وال يتقيػػد بزمػػاف أو مكػػاف وال يعتمػػد عمػػى المواجيػػة بػػيف المعمػػـ 
نمػػا عمػػى نقػػؿ المعرفػػة والميػػارات التعميمّيػػة إلػػى المػػتعّمـ بوسػػائط تقنيػػة متطػػورة ومتنوعػػة مكتوبػػة  والمػػتعّمـ وا 

 (.57، 2004وعة ومرئية تغني عف حضوره داخؿ الفصؿ الدراسي )حسف، ومسم

كمػػا ُتعػػد  شػػبكة اإلنترنػػت أحػػد أىػػـ مصػػادر المعرفػػة وأسػػموبًا مػػف أسػػاليب الّتعمػػيـ، وأصػػبح الكثيػػر مػػف       
المتعّممػػػيف يػػػتعمـ كثيػػػرًا مػػػف المػػػواد عػػػف طريػػػؽ جمػػػع المعمومػػػات الحديثػػػة والمتكاممػػػة مػػػف مواقػػػع وصػػػفحات 

نت وليس مف مقررات دراسية، وقد قامت الكثير مف الجامعات بطرح موادىػا الّدراسػّية عمػى صػفحات اإلنتر 
، وأصبح ىناؾ مشاركات عف طريؽ المؤتمرات العممّية والندوات المتخصصة عػف (Web Pages)الويب 

ابعػة طريؽ التخاطب عػف بعػد، وأمكػف البػاحثيف الحصػوؿ عمػى ممخصػات البحػوث مػف المراكػز البحثيػة الت
لمجامعػػات بسػػرعة ىائمػػة ، إضػػافة لمتابعػػة المتخصصػػػيف تخصصػػاتيـ العممّيػػة مػػف خػػالؿ اإلنترنػػت عبػػػر 

 (.145، 2005وسائؿ إعالف ودعاية خاصة بالمؤتمرات والنشاطات التعميمّية )أبو ريا، 

سسػات ونظرًا ألىمّية المعمومات المستقاة مػف شػبكة اإلنترنػت ظيػرت الحاجػة الماسػة مػف قبػؿ المؤ       
التعميمّيػة ومنيػا الجامعػات التػي تسػعى بػدورىا إلػى مواكبػة المسػتحدثات التّقنّيػة ومنيػا تطبيػؽ اإلنترنػت فػي 
الحصػػوؿ عمػػى جميػػع الجوانػػب المعرفيػػة مػػف خػػالؿ المعمومػػات التػػي تزودنػػا بيػػا تقنيػػة اإلنترنػػت، كمػػا أف 

دخاليا فػي العممّيػة التعميمّيػة أمػر ممحػًا استخداـ تقنية اإلنترنت مازالت مستمرة في التطور والتمدد وأصبح إ
وفػػي غايػػة األىمّيػػة لمػػدور األساسػػي الػػذي تؤديػػو فػػي التزويػػد بالمعمومػػات العممّيػػة المتجػػددة باسػػتمرار، كمػػا 
يمكػف اسػػتخداميا كوسػائؿ معّينػػة لألسػتاذ الجػػامعي فػي تدريسػػو لممقػررات الّدراسػػّية مػف أجػػؿ إجػراء الموقػػؼ 

 (.553، 2003الّتعميمي )الشرىاف، 

تمثػؿ مقومػات أساسػية لتوظيػؼ اإلنترنػت فػي جوانػب  ثالثػة ىنػاؾ( أف Talley, 2007, 3ويػرى )       
يتعػػيف االىتمػػاـ بيػػا وىػػي تطػػوير عضػػو ىيئػػة التّػػدريس، تصػػميـ المػػادة الّدراسػػّية، تييئػػة العممّيػػة التعميمّيػػة 
 ىيئػػة التّػػدريس الػػذي ُيعػػد  مفتاحػػاً  ويػػرى أف أىػػـ ىػػذه الجوانػػب مػػا يتعمػػؽ بتطػػوير عضػػو، الطّػػالب وتػػدريبيـ

بػؿ ، خالؿ المؤسسة التعميمّية، ومف لبقية الجوانب ويتعيف عميو ليس فقط تكويف نفسو وتطوير قدراتو ذاتياً 
 استيعاب واقع تطوير أصوؿ الّتدريس والتحقؽ مف مزايا وعيوب توظيؼ اإلنترنت في الّتدريس.  أيضاً 

ف لمتدريس عبر اإل             نترنت ليا مقومات تختص بثالثة مستويات مف المقررات عمى اإلنترنت، وا 
ـّ المستوى األّول : وفيو ينبغي تػوفير المػواد التعميمّيػة ومفػردات المػادة والقػراءات المطموبػة لمطػالب، كمػا يػت
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ــانيفيػػو تػػوفير الػػروابط بػػالمواقع التعميمّيػػة األخػػرى ذات الصػػمة،  ة إضػػافة إلػػى تػػوفر خاصػػي والمســتوى الث
المػػػػواد التعميمّيػػػػة يشػػػػترط تفاعػػػػؿ الّطالػػػػب بطػػػػرؽ مختمفػػػػة منيػػػػا البريػػػػد اإللكترونػػػػي، ومجموعػػػػات األخبػػػػار 

فيخػتص بتػوفير المزايػا السػابقة باإلضػافة  المستوى الثالـثواالختبارات التي يتـّ عرضيا عمى الموقػػع. أما 
( وتوظيػػؼ بيئػػة تعػػدد Video Conferencingإلػػى االشػػتراؾ فػػي أسػػموب المحادثػػة عػػف طريػػؽ الفيػػديو )

 .(Caverly, 2006, 37) (Multi User Dimensional  Environmentالمستفيديف )
 الوسائط المتعددة:  .6

مف  الثمانينات في أي الّتعميـ في النظـ مدخؿ استخداـ بدايات مع المتعددة الوسائط مفيـو ظير     
 أال وىي والبرامج، األجيزة مف حديثة اؿأجي تطوير إلى الحاسوب أجيزة تطوير وأدى العشريف، القرف

ـّ  إذ(. (Multimediaالمتعددة  الوسائط  المتحركة والرسـو الثابتة والصور المكتوبة النصوص بيف الربطيت
 الوسائط واستخداـ انتشار وزاد تكاممية بطريقة الحاسوب جياز باستخداـ معيا والّتعامؿ الفيديو ولقطات
 وارتبط والعشريف الحادي القرف مف األّولى السنوات وفي العشريف القرف مف التسعينات في المتعددة

 عمى بؿ المتعددة الوسائط برامج عرض عمى الحاسب استخداـ يقتصر ولـ اآللي بالحاسب استخداميا
نتاج تصميـ  ثـ وصوت فيديو ولقطات تحريرية ونصوص ومتحركة ثابتة صور مف المختمفة المواد وا 

نتاج تصميـ في استخداميا إذ كانت تعني (. 53، 2005)جامع،  وتخزينو المتعددة الوسائط برنامج وا 
 في وظيفياً  تفاعالً  وتتفاعؿ بعضيا مع تتكامؿ التي مف الوسائط مجموعة مف تتكّوف تعميمّية "منظومة
 (. 7، 2005أىدافو" )عزمي،  لتحقيؽ تعميمي برنامج

سماعيؿ،  )شمى مف كؿ وأضاؼ         إلى يشير المتعددة ىو مفيـو الوسائط إلى أف (262، 2008وا 
 المتبادؿ". واالعتماد المنظـ التفاعؿ أشكاؿ مف شكؿ في المؤلفة الوسائؿ مف مجموعة "تكامؿ وترابط

، 2006مثؿ تعريؼ )الؿ، الّتعميمي أو المعمومات،  المحتوى عرض في أىميتيا الى أشار مف وىناؾ
تعتمد في عرضيا لممحتوى الّتعميمي والخبرات المتنوعة عمى دمج ( بأنيا "البرامج والتطبيقات التي 22

 إلى إضافةً  وتكامؿ اثنتيف أو أكثر مف الوسائط أو العناصر الحسية والتي تقّدـ مف خالؿ الحاسوب".
 لموسائط تحكـ المستخدـ وىي التفاعمية خاصية (AKbiyik, 2010, 333)أضاؼ  المحتوى، فقد عرض
 .امعي وتفاعمو المتعددة

 تكمؿ واحدة وسيمة مف أكثر بيف والعمـو بأنيا "التكامؿ والثَّقافة العربية لمتَّربية وقد عرفتيا المنظَّمة       
، 2004والمطيعي،  الحاسوب" )الجباف شرائح ذلؾ أمثمة مف عند العرض أو الّتعميـ، األخرى منيا كؿ

 النصوص مثؿ رقمية متعددة ئطوسا ( بأنيا "تكامؿ(Woodbridge(. كما عرفيا وودبريدج 107
 ,Woodbridgeمع الوسائط ) متكامؿ بشكؿ المتعددة الحواس تفعيؿ وكذلؾ والفيديو، والصوت والصور

2004, 1 .) 
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( بأنيا "مجموعة مف تطبيقات الحاسب التي يمكنيا 160، 2009وعطار،  )كنساره عرفيا كما          
ة، تشتمؿ عمى النصوص واألصوات والصور والرسـو تخزيف ومعالجة وعرض البيانات بأشكاؿ متعدد

الثابتة والمتحركة، ومقاطع الفيديو، وعرض ىذه المعمومات بطريقة تفاعمية وفقًا لمسار يتحكـ فيو المتعّمـ، 
بحيث تسمح لو بالّتعامؿ مع المعمومات بشكؿ تفاعمي وطبقًا الحتياجاتو، كما تعطيو القدرة عمى التحكـ 

استخداـ أنواع متعددة مف  أي يمكفتو الّذاتية والتحكـ في تقديـ التغذية الراجعة" في السير حسب سرع
الوسائط مثؿ )النص والصوت والرسومات والصور بأنواعيا والفيديو( لتوصيؿ المعمومات بشكؿ أفضؿ 

(Singh, 2006, 1.) 

بيف  تفاعمية تعميمّية نيةب لتوفير المستخدمة والوسائؿ الطرائؽ أفضؿ بأنيا "مف فعرفيا عرابي أما     
اآلراء والخبرات  وتبادؿ والمعرفة، المعمومات، اكتساب عمى وحث و اىتمامو بجذب والمتعّمـ االتصاؿ وسائط

الّتعميمي قائـ عمى التكامؿ بيف الوسائط السمعية  (. فيي تنظيـ الكتروني لممحتوى68، 2008)عرابي، 
فرص التفاعؿ بيف المتعّمـ والمادة التعميمّية مف خالؿ الكمبيوتر، والبصرية الثابتة والمتحركة، والذي يتيح 

  (.166، 2009لتحقيؽ األىداؼ التعميمّية المطموبة )فتح اهلل، 

"برمجية حاسوبية تحوي عمى أكثر مف عنصر سواء كانت  لوسائط المتعددةويرى الباحث أف ا         
امؿ ومتفاعؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة كما ىذه العناصر )نصوص، صوت، فيديو( تقّدـ بشكؿ متك

 تمكف المعمـ والمتعّمـ مف التفاعؿ اإليجابي معيا".

 ما إذا ميمة خدمة يقّدـ إذ ؛الّتعم ـ يف الحديثة األساليب مف المتعددة الوسائط أسموب وُيعد            
 بالشرح يفيـ أف يستطيع ال فالمتعّمـ يكفي، ال المفظي الشرح إف حيث ،الّتعم ـ عممّية أثناء بعناية استخدـ

المراد  والنشاط الخبرة توّفر التي الوسائط باستخداـ فيمو يمكف ولكف ومعموماتو؛ معارفو حدود في إال
 بصورة ليا المعمـ استخداـ وأف المتعّمـ، في إيجابياتيا تؤثر التي العوامؿ مف المتعددة الوسائطف تعّممو
 .الّتعم ـ مف أفضؿ نوعية تحقيؽ في يسيـ متنوعة

تعمؿ الوسائط المتعددة عمى تحويؿ المؤسسات التعميمّية إلى مركز تعّمـ معموماتية، أي تجعؿ          
تجعؿ الّطالب أكثر وعيًا و  ،الحديثة التقنّياتالمتعّمميف باحثيف عف المعمومات المتجددة باستخداـ 

مّية، وتبرز أىمّية الوسائط المتعددة في الجوانب التالية: باالستخدامات الواسعة لمتكنولوجيا وأىميتيا التعمي
 (164، 2001 )اسماعيؿ،

تساعد الّطالب عمى الربط بيف المعمومات مف حيث عرضيا في أشكاؿ متنوعة مف بينيا النص  -1
 الكتابي والرسومات والصور ولقطات الفيديو والمؤتمرات الصوتية .

 أعضاء الييئة الّتدريسية.تيتـ بالّتعميـ التعاوني بيف الّطالب و  -2
 تساعد الّطالب عمى التفكير فيما وراء التفكير. -3
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 لمطالب. الّتعم ـاستخداـ الوسائط المتعددة يؤدي إلى متعة وجاذبية  -4
 .الّتعم ـتؤدي بالّطالب إلى االندفاع نحو  -5
 بيف الّطالب والمعمـ. الّتعم ـتوزع  -6
.إعطاء الفرصة لممعمومات بأف تقّدـ نفسيا لمطال -7  ب في أشكاؿ مدمجة ومنظمة وبناء تفاعمي متالـز
البرنامجي باالكتشاؼ غير الموجية أو  الّتعم ـتقّدـ أساليب تعّمـ ذاتي متنوعة األشكاؿ لمطالب مثؿ  -8

 النمذجة والمحاكاة باستخداـ الموديالت المحوسبة.
 تحؿ مشكمة المفاىيـ المجردة وطرؽ تعّمميا، فتقّدميا كمعمومات واقعية. -9

 سمح لمطالب باستخداـ المعمومات في ضوء أىداؼ تعميمّية محددة.ت -10

 في إيجابي تأثير ذات المحوسبة التعميمّية البرامج أف إلى (116، 2004ويشير )عيادات،           
 اآلتي: عمى فيي تعمؿ المتعّمميف،

 الّدروس. بيذه أثناء تعّممو في المتعّمـ نفس مف الرىبة عناصر إخفاء -
 والتجارب. بالخبرات التعميمّية المادة إثراء -
 التقميدية. الّتدريس بطرائؽ عرضيا يصعب مختمفة تعميمّية أنماط عرض -
 لمطالب. المستمر التقييـ -
 تحقيقيا. عمى والعمؿ التعميمّية األىداؼ إظيار -

 :منيا المتعددة الوسائط فوائد مف بعض( 149، 2000)الفار،  يذكر كما

 .لمدرس الوقت، وتختصر الدرس خطة تنظيـ عمى سالمدر  تساعد - 1
 .الّطمبة عند النشاط و المثابرة عنصر تنمي - 3
 .مختمفة وأماكف مختمفة بأزمنة معمومات عمى الحصوؿ إمكانية - 4

 المتعددة لموسائط الّتربوّية الفوائد مف ( إلى العديد111 – 93، 2011العشيري، ) أشاروقد         
 آلتي:يمكف إيجازىا با

 األخرى. التعميمّية الوسائؿ ومميزات خصائص جميع عمى تشتمؿ 
 الحواس. جميع تخاطب 
 والبرنامج المتعّمـ بيف اتصاؿ وجود عمى ترتكز التفاعمية. و العممّية المادة مع التفاعؿ لممتعّمـ تتيح 

 األمر. لـز إف راجعة تغذية وتتيح العرض شاشة خالؿ مف الوسائط متعدد الحاسوبي
 وتمقائية بعفوية لممادة المتعّمميف استيعاب عمى الّتعميمي بالموقؼ المتعددة الوسائط دمج ديساع ،

 .واالستماع المشاىدة عبر وآخريف المشاىدة، عبر أكثر بشكؿ يتعمموف الناس بعض فمثالً 
 المتعّمميف. بيف الفردّية الفروؽ تراعي 
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 ة الماد نحو ـتياتجاىا عمى إيجاباً  وتؤثر راسّية،الدّ  المادة ونحو الّتعم ـ عممّية نحو الدافعية تزيد
 .العممّية

 والمتعّمـ المعمـ قبؿ مف المبذوؿ والجيد الوقت توفر. 

لمعممّية  جديدة أبعاداً  أضافت المتعددة الوسائط أف ( إلى81 – 79، 2006)منصور،  وذكر         
 ومنيا: التعميمّية

 والمحتوى المنيج ترتيب إعادة.  
 التقويـ عممّية في ميماً  دوراً  تؤدي التي األسئمة مف جديدة أنواع تقديـ مف تمكننا.  
 تعقيدات دوف لمتعمـ جديد طريؽ إليجاد يستخدـ.  
 عناصرىا في التحكـ مف الّطالب تمكف.  
 الراجعة التغذية عنصر تحقؽ.  
 والفاعمّية باإلنتاج وشعوره التعميمّية بالبيئة الّطالب الرتباط تؤدي.  
 الّذاتية وقدرتو لسرعتو تبعا الّطالب تعّمـ تراعي.  
 آلخر موضوع مف التنقؿ حرية لمطالب تترؾ.  
 الّذاتي الّتعم ـ تنمي.  
 الدراسي. الفصؿ مفيـو عف الخروج المدرسية لمنظـ تتيح 
 ورغباتو قدراتو يالءـ لمؿ الفرد تعّمـ وجيت.  
 التعميمّية المياـ في نشاطو  بفاعمية لممشاركة ويدفعيـ االستطالع وحب الفضوؿ يعزز.  
 الّتكنولوجي التفكير ميارات الكتساب لمطالب الفرص يييئ.  
 فاعمية أكثر الّتعم ـ تجعؿ.  
 التذكر معدؿ مف وتزيد الّتعميـ وقت تقمؿ.  
 التكامؿ، والتفاعؿ(.: ىما ىاميف بمبدأيف الرتباطيا ذلؾ الّطالب، يتعممو لما معنى تعطي( 
 ديناميكية نفسيا، وتجعميا ءةالقرا طبيعة مف تغير.  
 أوتوماتيكيًا. توظيفيا يمكف  
 الكمبيوتر. استخداـ مف يتمكنوا لـ الذيف البشر مف لمالييف المعمومات تنشر 

 المتعددة، وىي: الوسائطويمكف التمييز بيف نوعيف مف 

 مف أكثر بيف تجمع؛ إذ متكاممة تفاعمية متعددة وسائط نظـ وىي المتعددة التفاعمية: الوسائط - 1
 أو والحوار الخصوصي التعميـ بيف الجمع في الحاؿ ىو كما متكامؿ، بشكؿ واحد برنامج في إستراتيجية
 أف، المتعّمميف المعمميف الحتياجات مناسبة تكوف أف) النظـ ىذه معايير أىـ ومف .والتدريب الممارسة

 عمى يساعد بشكؿ النظـ ىذه تصمـ أف، و التدريسية والممارسات التعميمية األنشطة مع متكاممة تكوف
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 ىذه تكوف أف، و يتعممونو فيما التفكير عمى المتعّمميف تشجع أف، و المتعّمميف لدى االستقصاء ميارات تنمية
 صادقة النظـ ىذه بيانات قواعد تكوف أفو  ،فييا والبحث استخداميا تسيؿ قوية بأدوات مزودة النظـ

 .(40 – 39، 2008)رضواف،  لمتوسع وقابمة ومتجددة

 الحاسب إمكانيات في المتالحؽ التطور نتيجة ظيرت تقنية جديدة" :ىيو  :الفائقةالمتعددة  الوسائط - 2
 أنواع خالؿ مف خطية غير بطريقة والحاسب المتعّمـ بيف تفاعمية تعميمّية بيئة الييبرميديا توفر حيث اآللي
 والموسيقي والنص المتحركة والرسـو المتحركةو  المثبتة والصورة لمصوت الوسائط المتعددة مف مختمفة

 (.313، 2005)السيد،  "محددة أىداؼ لتحقيؽ ولقطات الفيديو

ـّ الربط وسائط بيئة إلى تتحوؿ المتعددة الوسائط وبيئة             والمكونات العناصر بيف فائقة عندما يت
 خطية يستطيع غير ريقةبط (فيديو لقطات رسـ صورة الحاسوب )نص طريؽ عف متكامؿ إطار في

الّذاتية  وسرعتو واحتياجاتو وقدراتو رغبتو حسب بنشاط وفاعمية مكوناتيا بيف ينتقؿ أف المستخدـ
  (.16، 2004)الصواؼ، 

 (314 – 313، 2005، الكسبانياآلتي: ) مف أىّميا المميزات مف بمجموعة الفائقة تتمتع الوسائطو     

 التفكير عمى القدرة استيعابيا بيتطم التي المفاىيـ المتعّمـ تكسب. 
 الحديثة الّتكنولوجيا استخداـ نحو اإليجابية االتجاىات لدى المتعّمـ تنمي. 
 الّذاتي الّتعم ـ نحو المتعّمـ وتحفز المعنى ذي الّتعم ـ عممّية تسيؿ. 
 ومتحركة ثابتة ورسومات صور مف المعمومات مف العناصر جميع الفائقة الوسائؿ تشمؿ 

 .وحركية صوتية ومؤثرات فيديو ولقطات ونصوص
 بحرية بينيا االنتقاؿ يمكف بحيث بينيا فيما المعمومات عناصر جميع تترابط. 
 الترابط وصالت باستخداـ المعمومات بيف والتجواؿ التنقؿ المتعّمـ يستطيع. 
 فييا والتحكـ معيا المتعّمـ بتفاعؿ تتميز. 
 وعرضيا إنتاجيا في الحاسوب يستخدـ. 
  في كّمييما تتوافر الترابط الفائقة ووصالت الوسائط مف جزء ىيو الفائقة  صالنصو.  
 أو  الروابطو العقد أو  المعمومات محطات: )ىما أساسيف مكونيف مف الفائقة الوسائط بيئة تتكّوف

 (.بينيما الوصالت
 ةبسرع لممعمومات محطة أي إلى الوصوؿ يسيؿ خطية حيث غير بأنيا الفائقة الوسائط تتميز. 

 لمغات في جامعتي دمشق وتشرين: العالي . المعيد 4 . 2 . 2
 لمغات في جامعة دمشق: العالي . المعيد1.  4 . 2 . 2
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كز لتعميـ الّمغات، ومف ثـ تحوؿ ىذه المعيد إلى ر ( كم1995أحدث المعيد العالي لمغات عاـ )     
إحدى المؤسسات التعميمّية في ، ك15/6/2006( تاريخ 384المعيد العالي لمغات بموجب المرسوـ )
 . (2015)وزارة الّتعميـ العالي في الجميورية العربية السورية،  قطاع الّتعميـ العالي في مجاؿ تعميـ الّمغات

تضـ مجموعة مف القواميس والمعاجـ المغوية والعممّية ضخمة  يضـ معيد تعميـ الّمغات مكتبة         
ة مف كتب تعميـ الّمغات بمختمؼ المستويات إلى جانب أشرطة في لغات متعددة، إضافة إلى مجموع

 مسموعة ومرئية )كاسيتات وفيديوىات( في موضوعات عممية ولغوية مختمفة. 

( افتتحت المكتبة اإللكترونية بعد إعادة فيرستيا وأرشفة محتوياتيا إلكترونيًا 2115/ 4/ 8وفي )       
قا مة شبكة داخمية ضمف المعيد تواكب الّتكنولوجيا الحديثة، وتقّدـ باستخداـ أنظمة األرشفة العالمية، وا 

لمستخدمي المكتبة خدمات كثيرة، أىّميا توفير مساحة لمتبادؿ المعرفة والتفاعؿ والتواصؿ المباشر بيف 
 (.2115المعيد والّطمبة )الموقع الرسمي لممعيد العالي لمغات بجامعة دمشؽ، 

ع القائميف عمى إدارة المعيد في جامعة دمشؽ، وطرح عمييـ مجموعة مف وقد أجرى الباحث مقابمة م     
  األسئمة، وجاءت إجاباتيـ عمى النحو اآلتي:

 :معيد الّمغات في جامعة دمشقموجية مع المشرفين عمى إدارة  مقابمةبطاقة 
( مدرسًا 31) والبالغ عددىـ عدد المدّرسيف داخؿ المعيدعف  معمومات عامة تضـ ىذه البطاقة         

دد الفنييف ، كما أف عتتوافر الصيانة الدورية لألجيزة التّقنّية في المعيدومدرسة، وقد جاء فييا أنو 
 .ىو ميندس واحد، مع االستعانة بالنظـ عند الحاجة المختصيف بالصيانة داخؿ المعيد

ـّ تدريسيا في المعيدأما المغات التي  (، عربية، واللمانية، واألسيةرو ، والفرنسيةال، و نكميزيةاالىي ) يت
 .(ة، أرمنية، آرامية، تركية)كرديىي لغات أخرى و 

دورات و دورات خاصة بالموفديف والبعثات العممّية  فيي الّدورات المغوّية التي يجرييا المعيد وأف       
     .اإلعداد المتحانات الّدراسات العميا ، إضافة إلىمحادثة

 ،(االختبار الوطني، و تسجيؿ لمدكتوراه، و تسجيؿ لمماجستير) :ىي ييا المعيدما االختبارات التي يجر أ   
ىي: )االمتحاف المعياري لممعيديف، واالختبارات المخصصة ألعضاء الييئة  اختبارات أخرىإضافة إلى 
 .(كتابيةشفيية و  ، أوكتابّية، أو لكترونّية)إما ا طريقة إجراء االختبارات في معيد الّمغات. وتتـ التعميمية(
الوسائط التّقنّية المتوافرة لتخزيف محتوى المواد ، وأف لممعيد موقع إلكتروني عمى شبكة اإلنترنتويوجد 
 (.CD ،DVD ،USB)  :ىي التعميمّية

 
 ىي: ألغراض الّتدريس المغوي في جامعة دمشؽ األجيزة التّقنّية المتوافرة في المعيدكما أف 

 العدد األجيزة
 الحالة

 الستخدامسبب عدم ا
 غير مستخدم مستخدم
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 - نعـ ال 21 الحاسوب
 تـ تنسيؽ أغمب األجيزة نعـ ال 1 الفيديو
 تـ تنسيؽ أغمب األجيزة - نعـ 1 التمفزيوف

 السبورة التفاعمية )اإللكترونية(
يتـ التحضير لدورة تدريبية حوؿ كيفية  نعـ ال 2

 استخداميا
 - - نعـ 40 الُمسّجالت الصوتّية

 - - نعـ 17 يزة العرضأج
 وضعت لتحؿ محؿ )التمفزيوف والفيديو( - نعـ 1 شبكة اإلنترنت

 

 أىداف وميام معيد الّمغات:
ييدؼ إلى رفد مؤسسات الّتربية والّتعميـ وسوؽ العمؿ بالخريجيف المؤىميف في مجاؿ تعميـ الّمغات        

لى التوصؿ إلى آخر مستجدات العمـ في العالـ في وتعم ميا في العممّية التعميمّية واألبحاث العممّية  وا 
 (2011، 2)الالئحة الداخمية لممعيد العالي لمغات، المادة  مجاؿ تعميـ الّمغات.

)الالئحة الداخمية  يقوـ المعيد في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المتوخاة مف إحداثو بالمياـ اآلتية:          
 (2011، 3لممعيد العالي لمغات، المادة 

 منح الدرجات العممّية في تعميـ الّمغات لمرحمة ما بعد درجة اإلجازة، وىي:  .1

 دبموـ التأىيؿ والتخصص في تعميـ الّمغات. - أ

 ماجستير التأىيؿ والتخصص في تعميـ الّمغات. - ب

 ماجستير الّدراسات العميا في تعميـ الّمغات. - ت

 الدكتوراه. - ث

 لمناىج.تأىيؿ خريجيف قادريف عمى تعميـ الّمغات وفؽ أحدث ا .2

قرار  .3 اإلشراؼ عمى تدريس مقررات الّمغات لغير المتخصصيف في درجة اإلجازة، وعمى امتحاناتيا، وا 
 البرامج والكتب والمواد التعميمّية والمحاضريف بتدريس الّمغات األجنبية في مختمؼ الكميات واألقساـ.

دمشؽ والفحوص األخرى التي إجراء فحوص المقدرة المغوية لطالب الماجستير والدكتوراه في جامعة  .4
 يقررىا مجمس الجامعة.

 إجراء الّدراسات والبحوث الخاّصة في مجاؿ تطوير تعميـ الّمغات. .5

عقد المؤتمرات والندوات المحمية والعربية والدولية في المغويات التطبيقية واالشتراؾ فييا، بيدؼ رفع  .6
حاث المختصة في مجاؿ تعميـ الّمغات في مستوى تعميـ الّمغات في الجامعة، والعمؿ عمى تبادؿ األب
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مختمؼ المنظمات والمؤسسات داخؿ الجميورية العربية السورية، وخارجيا بما في ذلؾ المشاركة في 
 الشبكة العالمية. 

إقامة دورات لرفع المقدرة المغوية ألعضاء الييئة الّتدريسية والتعميمّية والكوادر اإلدارية في جامعة  .7
 دمشؽ.

 ت تعميمّية لتعميـ الّمغات األجنبية لكافة المستويات وفؽ معايير المراكز العالمية.إقامة دورا .8

 لمغات في جامعة تشرين: العالي .المعيد2.  4 . 2 . 2
المؤرخ بتاريخ  148أحدث معيد تعميـ الّمغات في جامعة تشريف بموجب المرسوـ رقـ         

وحددت  18/11/1991المؤرخ في  151سوـ رقـ بموجب المر  ،صدرت الئحتو الداخمية 18/11/1991
/ تاريخ 384الالئحة الداخمية لممعيد ميامو وأقسامو ونظاـ العمؿ فيو، ثـ أصدر المرسوـ /

متضمنًا التسمية الجديدة باسـ المعيد العالي لمغات. ويحتوي عمى التجييزات التعميمّية  15/11/2116
 (371 - 369، 2117رية العربية السورية، التالية: )وزارة الّتعميـ العالي في الجميو 

 مخبر لغوي 
 )مخبر بحثي )انترنت 

  قاعات درسية يحتوي كؿ منيا عمى تمفزيوف وفيديو وجياز تسجيؿ لمتعميـ الّذاتي يستطيع المتعّمـ
 الروسية وغيرىا. -األلمانية -الفرنسية –أف يستمع فييا عمى الّمغات الحية ومنيا اإلنكميزية 

 وىي  1991أحدثت ىذه المكتبة بعد افتتاح المعيد بعاـ واحد أي عاـ : عميـ الّمغاتمكتبة معيد ت
تضـ مجموعة مف المعاجـ المغوية والعممّية في لغات متعددة منيا العربية واإلنكميزية والفرنسية 
واأللمانية والروسية، إضافة إلى مجموعة مف كتب تعميـ الّمغات بمختمؼ المستويات إلى جانب 

مسموعة ومرئية )كسيت وفيديو( في موضوعات عممية و لغوية مختمفة. كما تقوـ ىذه  أشرطة
 المكتبة بخدمة طالب دورات الّمغة في المعيد بفئاتيـ كافة.

وقد أجرى الباحث مقابمة مع القائميف عمى إدارة المعيد في جامعة تشريف، وطرح عمييـ مجموعة مف      
  حو اآلتي:األسئمة، وجاءت إجاباتيـ عمى الن

 معيد الّمغات في جامعة تشرين:موجية مع المشرفين عمى إدارة  مقابمةبطاقة 
( مدرسًا 41) والبالغ عددىـ عدد المدّرسيف داخؿ المعيدعف  معمومات عامة تضـ ىذه البطاقة  

لفنييف دد ا، كما أف عتتوافر الصيانة الدورية لألجيزة التّقنّية في المعيدومدرسة، وقد جاء فييا أنو 
 .ميندس واحدىو  المختصيف بالصيانة داخؿ المعيد
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ـّ تدريسيا في المعيدأما المغات التي   (. وأفعربية، واللمانية، واألروسية، والفرنسيةال، و نكميزيةاالىي ) يت
، دورات محادثةو دورات خاصة بالموفديف والبعثات العممّية  فيي الّدورات المغوّية التي يجرييا المعيد

     .اإلعداد المتحانات الّدراسات العميا إلىإضافة 
 ،(االختبار الوطني، و تسجيؿ لمدكتوراه، و تسجيؿ لمماجستير) :ىي ما االختبارات التي يجرييا المعيدأ   

ىي: )االمتحاف المعياري لممعيديف، واالختبارات المخصصة ألعضاء الييئة  اختبارات أخرىإضافة إلى 
 .(شفيية وكتابية ، أوكتابّية، أو لكترونّية)إما ا راء االختبارات في معيد الّمغاتطريقة إج. وتتـ التعميمية(
الوسائط التّقنّية المتوافرة لتخزيف محتوى المواد ، وأف لممعيد موقع إلكتروني عمى شبكة اإلنترنتويوجد 
 (.CD ،DVD ،USB)  :ىي التعميمّية
 ىي: ألغراض الّتدريس تشريفمغوي في جامعة ال األجيزة التّقنّية المتوافرة في المعيدكما أف 

 

 العدد األجيزة
 الحالة

 سبب عدم االستخدام
 غير مستخدم مستخدم

 أجيزة قديمة بحاجة إلى إتالؼ 20 55 75 الحاسوب
 - - - - الفيديو
 - - نعـ 2 التمفزيوف

 - - - - السبورة التفاعمية )اإللكترونية(
 - - نعـ 20 الُمسّجالت الصوتّية
 - - نعـ 14 أجيزة العرض
 - - نعـ 1 شبكة اإلنترنت

 - - نعـ 12 شاشة عرض

 أىداف وميام معيد الّمغات:
الموقع الرسمي لممعيد العالي لمغات بجامعة وتتمخص أىداؼ المعيد العالي لمغات بما يمي: )           
 (2113تشريف، 

 في المدارس التابعة لوزارة الّتربية. تخريج كوادر تدريسية مؤىمة لتدريس الّمغة األجنبية 
  .إعداد كوادر تدريسية متخصصة بتدريس الّمغة األجنبية لغير المختصيف في جامعات القطر 
 .إعداد كوادر مختصة تقوـ بتأىيؿ المدّرسيف واالشراؼ عمييـ 
 جامعات.إعداد كوادر مختصة في تصميـ وتقييـ المناىج الّتدريسية لمغة األجنبية في المدارس وال 
 .)إعداد كوادر مختصة في التقييـ المغوي )امتحانات + تحديد مستوى 
  اعتماد طرائؽ تعميمّية تتماشى مع الطرائؽ المعتمدة مف قبؿ الجامعات الكبرى في العالـ وضمف

 معايير دولية.
 .االرتقاء بالبحث العممي في مجاؿ الّمغة األجنبية واختصاصاتيا المختمفة 
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راس إجراءات
ّ
 املٍذانٍة ةانذ

 
 

 ة.قّدمم -

 .الّدراسة منيج . 1 . 3

 . وعّينتيا الّدراسة مجتمع . 2 . 3

 . الّدراسة اتمتغّير  . 3 . 3

جراءات تطبيقو  الّدراسة أداوت . 4 . 3  . ياا 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة. . 5 . 3
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 :ةقّدمم -
 تقنّياتلواقع استخداـ واإلطار النظري  الّدراسة بخمفيةؽ ت الفصوؿ السابقة في طياتيا كؿ ما تعمّ ضمّ     

بعد ذلؾ وتبعًا لخطوات تسمسمية مرتبة انتقؿ  ،المغوية بالجامعات السوريةالحديثة في المعاىد  الّتعميـ
      .الباحث مف الجانب النظري إلى الجانب العممي

 ،دراسةلم األصمي المجتمع تحديد خالؿ مف اوأدواتي الّدراسة إجراءات توضيح إلى الفصؿ ىذا ييدؼ     
 وبياف وثباتيا، صدقيا مف والتحقؽ فيو، المستخدمة األدوات بناء كيفية وتوضيح عيناتو؛ اختيار ومنيجية
 .وفيما يمي عرض لذلؾ المعالجة اإلحصائية،ومف ثـ  ،وتصحيحيا تطبيقيا إجراءات

 : الّدراسة منيج . 1 . 3
الوصفي بأنو: "أسموب مف أساليب التحميؿ المركز عمى معمومات كافية  يعرؼ المنيج المنيج الوصفي: 

ودقيقة عف ظاىرة أو موضوع محدد  أو فترة أو فترات زمنية معمومة، وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج 
، 2000عممية، ثـ تفسيرىا بطريقة موضوعية، بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية الظاىرة" )دويدري، 

183.)  

المنيج الوصفي التصور الدقيؽ لمعالقات المتبادلة بيف المجتمع واالتجاىات والميوؿ ُيعد  كما       
 والرغبات والتطور بحيث يعطي البحث صورة لمواقع الميداني ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبمية

راستو، دالمعالـ، ومناسب لطبيعة  حاختاره الباحث كأسموب عممي واضوقد  (.243 ،2005)محجوب، 
 الّمغاتالحديثة المستخدمة في تدريس  الّتعميـ تقنّياتجمع البيانات اإلحصائية عف وتـ استخدامو في 

وما تتضمنو مف المتعمقة بالموضوع، السابقة  الّدراساتاألدب النظري و  مف خالؿ االطالع عمىاألجنبية، 
باألساليب اإلحصائية المناسبة، توصاًل يا وتحميم يا، وكذلؾ وصفالّدراسة أفكار وآراء تتعمؽ بموضوع ىذه

الحديثة المستخدمة في المعاىد المغوية الجامعية، وكذلؾ  الّتعميـ تقنّياتواقع  تبّيفإلى النتائج التي 
داخؿ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ  الّتربوّيةاألىداؼ و اإلسيامات 

في ( الّطمبةو  المدّرسيفمف ) الّدراسة الصعوبات التي يعاني منيا أفراد عيناتالمغوية، وكذلؾ  ىداالمع
ثـ داخؿ المعيد،  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتدمشؽ وتشريف عند استخداـ  معيد الّمغات بجامعتي

 الّدراسة مقترحات مف قبؿ أفراد عينات، وتقديـ بعد تفسيرىا وتحميميادراسة التوصؿ لمنتائج النيائية لم
، وكذلؾ وضع مقترحات مف قبؿ الباحث، والتي الحديثة في المعيد التقنّياتبوساطة  الّمغات تعّمـ لتحسيف

 يمكف أف تسيـ في تطويرىا مستقباًل.  
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 وعّينتيا: الّدراسة مجتمع . 2 . 3
 :تحديد المجتمع اإلحصائي.  1 . 1 . 3

دمشؽ  في معيد الّمغات بجامعتي الّطمبةو  المدّرسوفىما  مف مجتمعيف إحصائييف، الّدراسة تكّونت       
 :وتشريف عمى النحو اآلتي

في معيد الّمغات  المدّرسيفمف  األّوؿالمجتمع  تكّوف :الّمغاتفي معيد  المدّرسون.  1.  1 . 1 . 3
ى موزعيف إل ومدرسة، مدّرساً ( 72، وبمغ عددىـ )2114/2115لمعاـ الدراسي  دمشؽ وتشريف بجامعتي

 ومدرسة في جامعة تشريف. مدّرساً ( 41ومدرسة في جامعة دمشؽ، و) مدّرساً ( 31)

في معيد الّمغات  الّطمبةالمجتمع الثاني مف  تكّوف :الّمغاتفي معيد  الّطمبة.  2.  1 . 1 . 3
ة، وفؽ متعّممو  متعّمـ( 411، وبمغ عددىـ )2114/2115لمعاـ الدراسي  دمشؽ وتشريف بجامعتي

ة في متعّممو  متعّمـ( 851تا الجامعتيف: موزعيف إلى )في كمّ  الّمغاتفي معيد  الّطالبوف احصائية شؤ 
 .دمشؽة في جامعة متعّممو  متعّمـ( 141، و)تشريفجامعة 

 :  الّدراسة تيعينتحديد .  2 . 1 . 3
 :الّمغاتفي معيد  المدّرسين عّينة.  1.  2 . 1 . 3

، وقد بمغ عددىـ عند تطبيؽ الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  ّدراسةال جميع مجتمع الّدراسة عّينةشممت     
( اسػػتبانة، واقتصػػر عػػػددىا بعػػد حػػذؼ االسػػتبانات غيػػػر 68( اسػػتبانة، تػػػـ اسػػتعادة )72االسػػتبانة عمييػػا )

( فػػػي جامعػػػة 38( فػػػي جامعػػػة دمشػػػؽ، و)28، مػػػنيـ )( اسػػػتبانة66الصػػػالحة لمتحميػػػؿ اإلحصػػػائي عمػػػى )
 .تشريف

الدراسة تضػـ المدرسػيف المفػرغيف لمتػدريس فػي معيػد المغػات، إضػافة إلػى المحاضػريف مػف إف عينة       
خػػارج معيػػد المغػػات، والػػذيف يقومػػوف بالتّػػدريس فػػي المعيػػد منػػذ سػػنوات عػػدة، وىػػؤالء المدرسػػوف حاصػػموف 
ا عمػػى شػػيادة ماجسػػتير أو دكتػػوراه. وقػػد وجػػد الباحػػث أنػػو ال مػػانع مػػف تطبيػػؽ أدوات الدراسػػة عمػػييـ، لمػػ

اكتسػػبوه مػػف خبػػرة ومعرفػػة خػػالؿ تدريسػػيـ فػػي المعيػػد، فيػػـ أصػػبحوا عمػػى درايػػة بالصػػعوبات التػػي تواجػػو 
اسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة، كمػػػا يمكػػػف االسػػػتفادة مػػػف خبػػػرتيـ فػػػي تقػػػديـ مقترحػػػات لتحسػػػيف تعمّػػػـ المغػػػات 

 بوساطة التقنيات الحديثة.    

دمشػؽ  في معيد الّمغػات بجػامعتي المدّرسيفمف  الّدراسة نةعيّ ( إلى توزع أفراد 1ويشير الجدوؿ )         
 ونسبتيا المئوية.  ،2014/2015لمعاـ الدراسي ات المدروسة، متغّير وتشريف بحسب ال
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 اتمتغّير بحسب  2014/2015لمعام الدراسي جامعتي دمشق وتشرين ب الّمغاتفي معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينةأفراد (: توزع 1جدول )
 ونسبتيا المئويةالمدروسة  لّدراسةا

 (دمشق وتشرين جامعتيفي معيد الّمغات ب المدّرسين الموجية إلى الّدراسة المصدر: )نتائج استبانة
 

 دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة أفرادويمكف تمثيؿ توزع 
 : اآلتيةبيانيًا كما يظير في األشكاؿ البيانية  الّدراسة اتمتغّير بحسب 
 

 
 المؤىل العمميبحسب  المدّرسين عّينةتوزع  (1الشكل )

 

 يةالّتدريب الّدوراتبحسب  دّرسينالم عّينة( توزع 2الشكل )

 الجامعة ات المدروسةمتغّير ال
 المجموع

 متغّيرعوامل ال متغّيرال
 تشرين دمشق

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 الجنس
 %37.9 25 %39.5 15 %35.7 10 ذكور
 %62.1 41 %60.5 23 %64.3 18 إناث

 100% 66 %100 38 %100 28 المجموع

 %33.3 22 %21.1 8 %50 14 سنوات 3 من أقل دد سنوات الخبرةع
 %66.7 44 %78.9 30 %50 14 فأكثر سنوات 3

 100% 66 %100 38 %100 28 المجموع

 المؤهل العلمي
 %33.3 22 %28.9 11 %39.3 11 ماجستّي
 %51.5 34 %60.5 23 %39.3 11 دكتوراه

 %15.2 10 %10.5 4 %21.4 6 شهادات أخرى
 100% 66 %100 38 %100 28 المجموع

 يةالّتدريب الّدورات
 %37.9 25 %39.5 15 %35.7 10 خضع لدورات تدريبية

 %62.1 41 %60.5 23 %64.3 18 مل خيضع لدورات تدريبية
 100% 66 %100 38 %100 28 المجموع
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 الخبرةبحسب  المدّرسين عّينة( توزع 3الشكل )

 

 بحسب الجنس المدّرسين عّينة( توزع 4الشكل )

 :الّمغاتفي معيد  الّطمبة عّينة.  2.  2 . 1 . 3
نسػػبة دمشػػؽ وتشػػريف ب فػػي معيػػد الّمغػػات بجػػامعتي الّطمبػػةعشػػوائية مػػف مجتمػػع  عّينػػةتػػـ اختيػػار         

وتػـ اسػتبعاد  ،طالبًا وطالبة فػي جامعػة دمشػؽ (98بمغ عددىا عند تطبيؽ االستبانة عمييا )%(، وقد 70)
، أي بنسػػػػبة ( اسػػػػتبانة94) عّينػػػػةأصػػػػبحت الفلعػػػػدـ احتوائيػػػػا عمػػػػى المعمومػػػػات المطموبػػػػة،  ات( اسػػػػتبان4)
( 182) الّدراسة عّينةفي جامعة دمشؽ. وفي جامعة تشريف بمغت  الّمغات%( مف مجتمع طمبة معيد 67)

عمػػى  يػػاة فػػي إجاباتواقتصػػر عػػددىا بعػػد حػػذؼ االسػػتبانات التػػي وجػػدت فييػػا نػػواقص مخمّػػطالبػػًا وطالبػػة، 
، وبػذلؾ تصػبح فػي جامعػة تشػريف الّمغػات%( مػف مجتمػع طمبػة معيػد 66.92أي بنسبة ) ( استبانة174)

 . ( طالبًا وطالبة268)بالجامعتيف  الّمغاتاإلجمالية لمطمبة في معيد  الّدراسة عّينة
دمشػػػؽ  فػػػي معيػػػد الّمغػػػات بجػػػامعتي الّطمبػػػةمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػة( إلػػػى تػػػوزع أفػػػراد 2ويشػػػير الجػػػدوؿ )      

 ، ونسبتيا المئوية. 2014/2015لمعاـ الدراسي ات المدروسة، متغّير وتشريف بحسب ال
بحسب  2014/2015لمعام الدراسي امعتي دمشق وتشرين جب الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينةأفراد (: توزع 2جدول )

 ونسبتيا المئويةالمدروسة  الّدراسة اتمتغّير 
 الجامعة ات المدروسةمتغّير ال

 المجموع
 متغّيرعوامل ال متغّيرال

 تشرين دمشق
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 الجنس
 %50 134 %44.8 78 %59.6 56 ذكور
 %50 134 %55.2 96 %40.4 38 إناث

 100% 268 100% 174 100% 94 المجموع

 المؤهل العلمي

 %8.2 22 %7.5 13 %9.6 9 ثانوية علمية
 %16.8 45 %15.5 27 %19.1 18 ثانوية أدبية

 %57.8 155 %61.5 107 %51.1 48 إجازة جامعية
 %14.6 39 %13.2 23 %17 16 ماجستير
 %2.6 7 %2.3 4 %3.2 3 دكتوراه

 100% 268 100% 174 100% 94 المجموع

التي تدرسها داخل  الّلغات
 دهالمع

 %65.7 176 %69 120 %59.6 56 انكليزية
 %15.3 41 %16.7 29 %12.8 12 فرنسية
 %19 51 %14.4 25 %27.7 26 ألمانية

 100% 268 100% 174 100% 94 المجموع
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بحسب  دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي ّطمبةالمف  الّدراسة عّينة أفرادويمكف تمثيؿ توزع 
 : اآلتيةبيانيًا كما يظير في األشكاؿ البيانية  الّدراسة اتمتغّير 

 المؤىل العمميبحسب  الّطمبة عّينةتوزع  (5الشكل ) 

 

 الّمغةبحسب  الّطمبة عّينة( توزع 6الشكل )

 

بحسب الجنس الّطمبة عّينة( توزع 7الشكل )  

 

 :الّدراسة اتمتغّير  . 3 . 3
 :المدّرسينب الخاّصةات متغّير ال.  1 . 3 . 3
 التصنيفية اتمتغّير ال:  

  .(أنثى – ذكر ) :فئتاف ولو الجنس: متغّير .1
 .(شيادات أخرى - دكتوراه -، ماجستير) فئات: ثالثة ولياالمؤىؿ العممي:  متغّير .2
 سنوات فأكثر(. 3 –سنوات  3 مف أقؿ) :فئتاف ولو عدد سنوات الخبرة: متغّير .3
 .لـ يخضع لدورات تدريبية(–خضع لدورات تدريبية ) :فئتاف ولوية: الّتدريب الّدورات متغّير .4
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 تشريف(.جامعة  –دمشؽ )جامعة  :فئتاف ولوالجامعة:  متغّير .5
 التػػػي يمكػػػف أف يحققيػػػا اسػػػػتخداـ  (الّتربوّيػػػػةاألىػػػداؼ ، و الّتربوّيػػػةاإلسػػػيامات )درجػػػػة  التـــابع: متغّيـــرال

 المدّرسػػػيفمػػػف  الّدراسػػة عّينػػػةداخػػػؿ المعيػػد مػػػف وجيػػة نظػػػر أفػػراد  الّمغػػاتالحديثػػػة فػػي تعمػػػيـ  اتالتقنّيػػ
 .دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي الّطمبةو 
 :الّطمبةب الخاّصةات متغّير ال.  2 . 3 . 3
 ةالمستقم اتمتغّير ال:  
 .(أنثى – ذكر ) :فئتاف ولو الجنس: متغّير .1
 (كتوراهد – ماجستير –إجازة جامعية  -ثانوية أدبية  -ثانوية عممية ) فئات:مس خ ولوالمؤىؿ العممي:  .2
 .(ألمانية – فرنسية –)انكميزية  فئات: ثالث وليا: الّمغة .3
 جامعة تشريف(. –)جامعة دمشؽ  :فئتاف ولو الجامعة: متغّير .4
 مكػػػف أف يحققيػػػا اسػػػػتخداـ التػػػي ي (الّتربوّيػػػػةاألىػػػداؼ ، و الّتربوّيػػػةاإلسػػػيامات )درجػػػػة  التـــابع: متغّيـــرال

فػي معيػد  الّطمبػةمػف  الّدراسػة عّينػةداخؿ المعيد مػف وجيػة نظػر أفػراد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات
 .دمشؽ وتشريف الّمغات بجامعتي

 

جراءات تطبيقو  الّدراسة أداوت . 4 . 3  :ياا 
 :الّدراسة أداوتإعداد .  1 . 4 . 3

فػػي  الّمغػػاتتػػدريس فػػي الحديثػػة  الّتعمػػيـ تقنّيػػاتراء حػػوؿ واقػػع اسػػتخداـ السػػتطالع المعمومػػات واآل        
بعػد االطػالع ، وذلػؾ الّدراسػة يػة ألدواتاألّولدمشؽ وتشريف، صاغ الباحػث الصػورة  معيد الّمغات بجامعتي

مػػػػف كتػػػػب ومراجػػػػع ودوريػػػػات  الّدراسػػػػة بموضػػػػوعالسػػػػابقة ذات الصػػػػمة،  الّدراسػػػػاتو  الّدراسػػػػة عمػػػػى أدبيػػػػات
بصػػػورتيا  الّدراسػػػة ، وجػػػاءت أدواتالّمغػػػاتالحديثػػػة فػػػي تػػػدريس  الّتعمػػػيـ تقنّيػػػات، حػػػوؿ اسػػػتخداـ ومجػػػالت
 موزعة عمى ثالثة أدوات عمى النحو اآلتي: النيائية 

ــة . 1.  1 . 4 . 3 ــةبطاق ــاتحــول  مقابم ــةال التقنّي ــي المعاىــد  تعميمّي ــوافرة ف ــة المت الحديث
   :المغوية الجامعية

فػػػي جػػػػامعتي دمشػػػػؽ وتشػػػػريف،  الّمغػػػػاتإلػػػػى القػػػػائميف عمػػػى إدارة معيػػػػد  مقابمػػػةة بطاقػػػػوقػػػد وجيػػػػت        
، وعػدد داخػؿ المعيػد المدّرسػيفعػدد : باألّوؿلمحصوؿ عمى البيانات الدقيقة، وقد قسػمت إلػى قسػميف يتعمػؽ 

، وكذلؾ في المعيد التّقنّيةتوافر الصيانة الدورية لألجيزة ، ومدى الفنييف المختصيف بالصيانة داخؿ المعيد
ـّ  التػػػي الّمغػػػات ، كمػػػا وجػػػو سػػػؤاؿ تضػػػمف المغوّيػػػة التػػػي يجرييػػػا المعيػػػد الػػػّدورات، و تدريسػػػيا فػػػي المعيػػػديػػػت

موقػع إلكترونػي ، وسؤاؿ آخر يتعمػؽ بمػدى تػوافر طريقة إجراء االختبارات، و االختبارات التي يجرييا المعيد
 .تعميمّيةاليف محتوى المواد المتوافرة لتخز  التّقنّيةالوسائط ، وكذلؾ عمى شبكة اإلنترنت
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 التّػدريسالمتوافرة فػي المعيػد ألغػراض  التّقنّيةاألجيزة ب مقابمةبطاقة المف الثاني  القسـ بينما يتعمؽ        
شػػبكة ، أجيػػزة العػػرض، الُمسػػّجالت الصػػوتّية، السػػبورة التفاعميػػة، التمفزيػػوف، الفيػػديو، الحاسػػوبمػػف اآلتػػي: )

 (.اإلنترنت
الحديثة المتوافرة في المعاىد المغوية  تعميمّيةال التقنّيات مقابمةبطاقة ( 2لممحؽ رقـ )ا يّوضحو      

 .الجامعية بصورتيا النيائية
 :المدّرسيناستبانة . 2.  1 . 4 . 3

في المعاىد  المدّرسيفعف  معمومات عامةب األّوؿ، يتعمؽ أقساـثالثة  المدّرسيفتضمنت استبانة 
توزيع بنود  الّتربوّيةتصميمو لالستبانة وضمف محاور االسيامات واألىداؼ لباحث في وقد راَع ا، المغوّية

واشتمؿ  .الّمغاتتتعمؽ بميارات )االستماع، والتحدث، والكتابة، والقراءة(، وىي الميارات المطموبة لتعميـ 
السبورة ، التمفزيوف، الحاسوب) داخؿ المعيد الّمغاتفي تدريس  المستخدمةالحديثة  التقنّياتالقسـ الثاني 
الثالث فقد اشتمؿ القسـ (، أما شبكة اإلنترنت، الفيديو، أجيزة العرض، التسجيالت الصوتية، اإللكترونّية

التي يمكف أف يحققيا استخداـ  الّتربوّيةاألىداؼ ، و الّتربوّيةاإلسيامات  تبّيفالتي  عمى عبارات االستبانة
 ، وطريقة االجابة عنيا. داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات

)دائمًا:  ( وذلؾ عمى النحو اآلتي:Likert) عمييا حسب مقياس ليكرت الخماسي اإلجابةب تطمّ و 
، أبدًا: 2، نادرًا: أعطيت الدرجة 3أحيانًا: أعطيت الدرجة  ،4، غالبًا: أعطيت الدرجة 5أعطيت الدرجة 
 ( عبارة، موزعة عمى محويف، ىما: 32) االستبانة مف تكّونت(، وقد 1أعطيت الدرجة 

 ( عبارة.22وتضمف ) :الّتربوّيةمحور اإلسيامات  -
 .ات( عبار 10وتضمف ) :الّتربوّية األىدافمحور  -

 عاني منيايالصعوبات التي يتعمؽ ب األّوؿكما تـ وضع سؤاليف مفتوحيف في نياية االستبانة: السؤاؿ 
 .داخؿ المعيد الّمغاتيثة في تعميـ الحد التقنّياتعند استخداـ  المدرسوف

دمشؽ  في معيد الّمغات بجامعتي المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةأفراد  ىوقد تـ توجيو االستبانة إل       
 تعّمـ تحسيفمف أجؿ  الّدراسة عّينةيا أفراد قّدمبينما يتعمؽ السؤاؿ الثاني بأىـ المقترحات التي توتشريف، 
 الحديثة داخؿ المعيد تالتقنّيااطة سبو  الّمغات
في المعاىد المغوية الجامعية بجامعتي  المدّرسيفموجية إلى ال ةستباناال( 3الممحؽ رقـ ) يّوضحو      

 .دمشؽ وتشريف
 :الّطمبةاستبانة . 3.  1 . 4 . 3

 

، في المعاىد المغوّية الّطمبةعف  معمومات عامة، باألّوؿيف، يتعمؽ قسم الّطمبةتضمنت استبانة 
توزيع بنود تتعمؽ  الّتربوّيةراَع الباحث في تصميمو لالستبانة وضمف محاور االسيامات واألىداؼ وقد 

 .الّمغاتبميارات )االستماع، والتحدث، والكتابة، والقراءة(، وىي الميارات المطموبة لتعميـ 
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 الّتربوّيةىداؼ األ، و الّتربوّيةاإلسيامات  تبّيفالتي  واشتمؿ القسـ الثاني عمى عبارات االستبانة 
، وطريقة االجابة عنيا. داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ 

)دائمًا: أعطيت  ( وذلؾ عمى النحو اآلتي:Likert) عمييا حسب مقياس ليكرت الخماسي اإلجابةب تطمّ و 
، أبدًا: أعطيت 2، نادرًا: أعطيت الدرجة 3رجة أحيانًا: أعطيت الد ،4، غالبًا: أعطيت الدرجة 5الدرجة 
 ( عبارة، موزعة عمى محويف، ىما: 32االستبانة مف ) تكّونت(، وقد 1الدرجة 
 ( عبارة، وىي موزعة عمى محويف وىي: 31االستبانة مف ) تكّونتوقد 

 ( عبارة.20وتضمف ) :الّتربوّيةمحور اإلسيامات  -
 ( عبارة.11)وتضمف  :الّتربوّية األىدافمحور  -
دمشؽ  في معيد الّمغات بجامعتي المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةأفراد  ىوقد تـ توجيو االستبانة إل       

 تعّمـ تحسيفمف أجؿ  الّدراسة عّينةيا أفراد قّدمبينما يتعمؽ السؤاؿ الثاني بأىـ المقترحات التي توتشريف، 
 داخؿ المعيد الحديثة التقنّياتاطة سبو  الّمغات
في المعاىد المغوية الجامعية بجامعتي دمشؽ  الّطمبةموجية إلى ال ةستباناال( 4الممحؽ رقـ ) يّوضحو      

 .وتشريف
 :الّدراسة أداوتالحكم عمى صدق  . 2 . 4 . 3

يعرؼ الصدؽ بأنو "درجة قدرة المقياس عمى قياس ما وضع لقياسو، فيو يشير إلى مدى تمبية        
 األّوؿالصدؽ تبعًا لذلؾ الشرط ُيعد  و التي صمـ مف أجميا،  الخاّصةستعماالت المقياس لألغراض واال

مف  الّدراسة (. وتـ التحقؽ مف صدؽ أداة255، 2003واألىـ مف شروط صالحية المقياس" )ميخائيؿ، 
 خالؿ:

 

 صدق آراء المحكمين )الصدق الظاىري(: . 1 . 2 . 4 . 3
عرضيا عمى عدد مف السادة المحكميف مف خالؿ  الّدراسة أدواتمف صدؽ  أكدّ قاـ الباحث بالت        

  (.1( محكميف، كما ىو موضح في الممحؽ )10في جامعتي دمشؽ وتشريف، وقد بمغ عددىـ )
مف حيث وضوحيا  العباراتقترحاتيـ وحكميـ عمى مطمب منيـ إبداء آرائيـ ومالحظاتيـ و  وقد     

، وفي ضوء مالحظاتيـ واقتراحاتيـ جرى تعديؿ فقرات األداة راسةالدّ  حاورىا لمؤ وسالمة صياغتيا وانتما
بما يتالءـ مع  التي رأوا تعديميا العباراتالباحث بآرائيـ وجرى تعديؿ  خذمف حيث العدد والمحتوى، وقد أ

ضافة أي مقترحاتالّدراسة موضوع مالحظات أو  ، وقد تـ دمج بعض العبارات، وحذؼ بعضيا اآلخر، وا 
 (المدّرسيفو  الّطمبة)مف  الّدراسة سبة، إلى أف أصبحت االستبانتيف الموجيتيف إلى أفراد عينتييرونيا منا

  بصورتيما النيائية. دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي
 المحكميف السادة بعض العبارات الُمعدلة مف افيّوضح( 6في الممحؽ )( 2(، )1) فوالجدوال         

 .ةالّدراس عمى استبانتي
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 )صدق االتساق الداخمي( الصدق البنائي:.  2.  2.  4 . 3
 تريد األداة التي األىداؼ تحقؽ مدى يقيس الذي األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽُيعد        

 االستبانة. الكمية لعبارات بالدرجة الّدراسة أبعاد مف بعد كؿ ارتباط مدى يبّيفإلييا، و  الوصوؿ
 :المدّرسينة الموجية إلى صدق االستبان -أ 

 جامعتي دمشؽ وتشريفب الّمغاتمعيد  مدرسيالتي تقيس درجة تقدير  االرتباطتـ حساب معامالت      
 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ  الّتربوّيةاألىداؼ ، و الّتربوّيةإلسيامات ل

في معيد  مدّرساً ( 16استطالعية مكونة مف ) عّينةعمى داخؿ المعيد. وتـ حساب معامالت الصدؽ 
 . دمشؽ وتشريف الّمغات بجامعتي

 الكمية والدرجة الّدراسة محاور مف محور كؿ درجة بيف االرتباط ( معامؿ3الجدوؿ ) يّوضحو           
 .لالستبانة

 

في معيد  الطمبةنة الموجية إلى الستباكمية لال والدرجة الّدراسة محاور من كل محور درجة بين االرتباط معامل (3الجدول )
 دمشق وتشرين الّمغات بجامعتي

 الدرجة الكلية الّتربويّةاألهداف  الّتربويّةاإلسهامات  محور االستبانة /معامل االرتباط ومستوى الداللة
 : اإلسهاماتاألّولالمحور 

 الّتربويّة
 **0.923 **0.735 1 معامل االرتباط
 0.000 0.001  مستوى الداللة

 **0.904 1  معامل االرتباط الّتربويّةالمحور الثاني: األهداف 
 0.000   مستوى الداللة

 .0.01عند مستوى داللة **
 

مجموع درجات و  الّدراسة محاور مف محور بيف كؿ ارتباطية عالقة وجود ستنتج( يُ 3مف الجدوؿ )     
 مف بدرجة عالية متعتت االستبانة أفَّ  يؤكد وىذا(. 0.01عند مستوى داللة ) ككؿ االستبانة عبارات
 الداخمي. االتساؽ

 :الّطمبةصدق االستبانة الموجية إلى  - ب
 جامعتي دمشؽ وتشريفب الّمغاتمعيد  طمبةالتي تقيس درجة تقدير  االرتباطتـ حساب معامالت      

 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتاستخداـ التي يمكف أف يحققيا  الّتربوّيةاألىداؼ ، و الّتربوّيةإلسيامات ل
في طالبًا وطالبة ( 50استطالعية مكونة مف ) عّينةعمى  االرتباطداخؿ المعيد. وتـ حساب معامالت 

 . دمشؽ وتشريف معيد الّمغات بجامعتي
 الكمية والدرجة الّدراسة محاور مف محور كؿ درجة بيف االرتباط ( معامؿ4الجدوؿ ) يّوضحو      

 .لالستبانة
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في معيد  المدّرسيننة الموجية إلى الستباالكمية ل والدرجة الّدراسة محاور من محور درجة بين االرتباط معامل (4الجدول )
 دمشق وتشرين الّمغات بجامعتي

 الدرجة الكلية الّتربويّةاألهداف  الّتربويّةاإلسهامات  محور االستبانة /معامل االرتباط ومستوى الداللة

 **0.977 **0.769 1 معامل االرتباط الّتربويّة : اإلسهاماتاألّولمحور ال
 0.000 0.000  مستوى الداللة

 **0.889 1  معامل االرتباط الّتربويّةالمحور الثاني: األهداف 
 0.000   مستوى الداللة

 .0.01عند مستوى داللة **
 

 ىعند مستو  إحصائياً  داّلة ، والدرجة الكميةاالستبانة بعدي في االرتباط معامالت أف (4جدوؿ ) يبّيف      
 لقياسو. توضع لما صادقة االستبانة أبعاد تعد   وبذلؾ، 0.01داللة، 

 :الّدراسة أداوتالحكم عمى ثبات  . 2 . 4 . 3
  (:Cronpach Alphaاستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) -أ 

د االستبانة، طبقت عمى عينتيف استطالعيتيف،  شممت ، لبنو قيـ معامؿ ثبات ألفا كرونباخالستخراج      
دمشؽ وتشريف، في حيف  في معيد الّمغات بجامعتيومدرسة  مدّرساً ( 16، وقد بمغت )المدّرسيفى األّول

، وجاءت دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتيطالبًا وطالبة ( 50) الثانية استطالعية عّينةشممت ال
 .(5ح في الجدوؿ )النتائج عمى النحو الموض

 

دمشق  في معهد اللّغات بجامعتي (الطّلبة، والمدّرسين)  المىجهة إلى الّدراسة استبانة محاورمعامل ثبات  يّىضح( 5الجدول )

 ألفا كرونباخ ةوتشرين بطريق

 محور االستبانة
المدّرسيناالستبانة الموجهة إلى  الطّلبةاالستبانة الموجهة إلى    

 ألفا كرونباخ لمعام عدد العبارات
عدد 

 ألفا كرونباخ معامل العبارات

 0.929 20 0.768 22 الّتربويّة: اإلسهامات األّولالمحور 
 0.922 11 0.811 10 الّتربويّةالمحور الثاني: األهداف 
 0.952 31 0.849 32 الدرجة الكلية

          
ككػػؿ  الّتربوّيػػةالثبػػات لمحػػور اإلسػػيامات وقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ  تبػػّيفي( 5مػػف خػػالؿ قػػراءة الجػػدوؿ )     

(، فػػػػي حػػػػيف بمػػػػغ 0.811ؿ )ككػػػػ الّتربوّيػػػػة(، كمػػػػا بمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات لمحػػػػور األىػػػػداؼ 0.768)
. أما فيما يخص االستبانة الموجية إلى الّمغاتفي معيد  المدّرسيفالستبانة ككؿ الموجية إلى ( ل0.849)

(، كمػا بمغػت 0.929ككػؿ ) الّتربوّيػةالثبػات لمحػور اإلسػيامات  فقػد بمغػت قيمػة معامػؿ الّمغاتطمبة معيد 
السػػتبانة ككػػؿ. ( ل0.952(، فػػي حػػيف بمػػغ )0.922ؿ )ككػػ الّتربوّيػػةقيمػػة معامػػؿ الثبػػات لمحػػور األىػػداؼ 

 يمكػف بحيػثمػف الثبػات  جيػدةاالستبانة تتمتع بدرجػة  يدؿ  عمى أفَّ وىذا وىي قيـ عالية مقبولة إحصائيًا. 
 .الّدراسة عّينةى تطبيقيا عم
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   طريقة التجزئة النصفية: –ب 
 عيّنةكل من أفراد ال المىجهة إلى الّدراسة استبانة محاورمعامل ثبات  (6الجدول ) يّىضح        

  :دمشق وتشرين في معهد اللّغات بجامعتي (الطّلبة، والمدّرسيناالستطالعية من )

في  (الطّلبة، والمدّرسين) االستطالعية من عيّنةكل من أفراد ال المىجهة إلى ّدراسةال استبانة محاورمعامل ثبات  يّىضح( 6الجدول )

 التجزئة النصفية  ةدمشق وتشرين بطريق معهد اللّغات بجامعتي

 محور االستبانة
المدّرسينهة إلى االستبانة الموجّ  الطّلبةهة إلى االستبانة الموجّ    

 عدد
العبارات   

 االرتباط 
 قبل التعديل

رتباط اال  
 بعد التعديل

 معامل
 غوتمان

 عدد
العبارات   

االرتباط قبل 
 التعديل

االرتباط بعد 
 التعديل

 معامل
  غوتمان

: األّولالمحور 
 0.966 0.967 0.936 20 0.86 0.869 0.769 22 الّتربويّةاإلسهامات 

المحور الثاني: 
 0.945 0.955 0.913 11 0.926 0.932 0.872 10 الّتربويّةاألهداف 

 0.976 0.976 0.953 31 0.9 0.905 0.826 32 الدرجة الكلية
 

            

 بيذه الطريقة: ثباتاللحساب     
إلى نصفيف، يضـ  الّتربوّيةعبارات مجاؿ االسيامات  تمس  قُ  :المدّرسينالموجية إلى االستبانة  - 1

، وكذلؾ األّوؿمجموع درجات النصؼ بت سِ واحتُ  الثاني يضـ البنود الزوجية،و  ،الفردّيةالبنود  األّوؿ
موضح كما ىو ، (Person)لبيرسوف وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط  ،النصؼ الثاني مف الدرجات مجموع

  .(6في الجدوؿ )
(، وىو ُيمّثؿ ثبات نصؼ 0.769) بمغبيرسوف معامؿ االرتباط  أفّ  تبّيفيقراءتو خالؿ ومف       

، وقد بمغ  (Spearman-Brown)استخداـ معادلة سبيرماف براوفثـ جرى تعديؿ طوؿ البعد بالمقياس، 
بيرسوف  معامؿ االرتباطوكذلؾ حسب  (.Guttman( )0.86) معامؿ غوتماف (، كما جاء0.869)

أّف  تبّيف، فباستخداـ معادلة سبيرماف براوف (، وعدؿ0.872وقد بمغ ) الّتربوّيةلعبارات مجاؿ األىداؼ 
 (. 0.926)( Guttman) معامؿ غوتماف كما بمغ (،0.932معامؿ الثبات بمغ )

بيرسوف  معامؿ االرتباطفقد بمغ  المدّرسيفالموجية إلى الكمية لالستبانة  أما فيما يخص الدرجة       
أّف معامؿ  تبّيف، فباستخداـ معادلة سبيرماف براوف (، وعدؿ0.826) الّتربوّيةلعبارات مجاؿ األىداؼ 

وىي وىذا يؤكد ثبات المقياس، (. Guttman( )0.905) معامؿ غوتماف بمغ(، كما 0.826الثبات بمغ )
 .الحالّية الّدراسة مقبولة ألغراضقيمة 
 األّوؿإلى نصفيف، يضـ  الّتربوّيةعبارات مجاؿ االسيامات  تمس  قُ  :الّطمبةالموجية إلى االستبانة  - 2

النصؼ  مجموع، وكذلؾ األّوؿدرجات النصؼ  بت مجموعسِ واحتُ  البنود الزوجية، الثانيو  ،الفردّيةالبنود 
 . (6كما ىو موضح في الجدوؿ )لبيرسوف، وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط  ،الثاني مف الدرجات
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(، وىو ُيمّثؿ ثبات نصؼ 0.936)بيرسوف بمغ معامؿ االرتباط  أفّ  تبّيفيومف خالؿ قراءتو         
، وقد بمغ  (Spearman-Brown)لة سبيرماف براوفثـ جرى تعديؿ طوؿ البعد باستخداـ معادالمقياس، 

بيرسوف  معامؿ االرتباطوكذلؾ حسب  (.Guttman( )0.966) معامؿ غوتماف (، كما بمغ0.967)
أّف  تبّيف، فباستخداـ معادلة سبيرماف براوف (، وعدؿ0.913وقد بمغ ) الّتربوّيةلعبارات مجاؿ األىداؼ 

 (. Guttman( )0.945) امؿ غوتمافمع (، كما بمغ0.955معامؿ الثبات بمغ )

بيرسوف  معامؿ االرتباطفقد بمغ  الّطمبةالموجية إلى أما فيما يخص الدرجة الكمية لالستبانة           
أّف معامؿ  تبّيف، فباستخداـ معادلة سبيرماف براوف ؿد  (، وعُ 0.953) الّتربوّيةلعبارات مجاؿ األىداؼ 

وىي وىذا يؤكد ثبات المقياس، (. Guttman( )0.976) مؿ غوتمافمعا (، كما بمغ0.976الثبات بمغ )
 .الحالّية الّدراسة مقبولة ألغراضقيمة 

 
 :الّدراسة إجراءات تطبيق أدوات . 3 . 4 . 3

، ومف ثـ بالحصوؿ عمى الموافقات الضرورية الرسمية الّدراسة أدواتالباحث وقبؿ تطبيؽ  قاـ          
، واستغرؽ 2015 – 2014العاـ الفصؿ الدراسي الثاني مف خالؿ  الّدراسة عّينةأفراد عمى  ياطبيقت

 في معيد الّمغات بجامعتي المدّرسيفعمى  أشير، وقاـ الباحث بتوزيع االستبانة المخصصةثالثة التطبيؽ 
دمشؽ وتشريف في أثناء تواجدىـ في أماكف عمميـ، وكذلؾ عمى طمبة المعيد في الجامعتيف في أثناء 

 . الّدرسّيةفي القاعات  تواجدىـ
ومف ثـ قاـ الباحث بتفريغ اإلجابات في الجداوؿ المعدة لذلؾ، واسُتخمصت نتائج التطبيؽ وتـ        

 ، وداللتيا لموصوؿ إلى النتائج المطموبة.الّدراسة اتمتغّير إجراء الفروؽ تبعًا ل
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: . 5 . 3

األساليب اإلحصائية  النتائج الكمّية لمّدراسة وتحميميا اسُتخدمتووصواًل إلى ما سبؽ، بناء عمى        
 اتيا عمى النحو اآلتي:متغّير و  الّدراسة والوصفية ألنيَّا ُتالِئـ طبيعة

  معامــل كرونبــاخ ألفــا (Cronbach's Alpha ُاسػػت :) ِالّدراسػػة تػػيـ لحسػػاب معامػػؿ الثبػػات لعينخد 
 .دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي( ّطمبةالو  المدّرسيف)االستطالعية مف 

 معامل االرتباط بيرسـون (Pearson Correlation Coefficient:)  مقيػاس مػف اللتقػدير صػدؽ
 والدرجة الكمية. فقرات المقياسمف  فقرةخالؿ االرتباط بيف درجة كؿ 

  عادة االختبار(. مقياس بطريقة )االختباراللتقدير ثبات  وا 
 براون معادلة سبيرمان(Spearman-Brown)  ،( ومعامؿ غوتمافGuttman ) ثبػات اللحسػاب

 بطريقة التجزئة النصفية.
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 داللــة المتوسـط اختبـار (One - Sample T- Test فــي حـال  )داللػػة  أكػدّ لمت :واحــدة عّينــة
 فػي الّطمبػةمف  الّدراسة اتأفراد عينلمحصوؿ عمى آراء  االستبانةمف لكؿ عبارة مف عبارات  المتوسط

لمغػػات  يـتدريسػػ المسػػتخدمةالحديثػػة التػػي  التقنّيػػاتواقػػع  حػػوؿ دمشػػؽ وتشػػريف معيػد الّمغػػات بجػػامعتي
التػي يمكػف أف يحققيػا اسػتخداـ  (الّتربوّيػةاألىػداؼ ، و الّتربوّيةاإلسيامات ، وكذلؾ حوؿ )معيدالداخؿ 
 .داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات

 ــطاتال ــات المعياريــةالحســابية واال  متوّس  اتأفػػراد عينػػ متوسػػط درجػػاتاسػػُتخدمت فػػي تحديػػد  :نحراف
 (الّتربوّيػػةاألىػػداؼ ، و الّتربوّيػػةاإلسػػيامات )إلػػى  تعػػّرؼالموجيػػة إلػػييـ، لم ةعمػػى بنػػود االسػػتبان الّدراسػػة

 داخؿ المعيد.  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ 
بغرض مف خالؿ قيمة المتوسط الحسابي،  لكؿ عبارة ةالنسبي ىمّيةاأل تبحسؾ وفي ضوء ذل        

فقد اعتمد عمى المعيار اآلتي فػي تفسػير البيانػات، إذ  اإلجابةوترتيب درجة  متوّسطاتالمقارنة بيف ال
 حسػاب المػدىج، مف خالؿ دت النقاط الفاصمة عمى التدر  د  حُ و قس ـ المعيار إلى ثالث فئات متساوية، 

(، ومػػػف ثػػػـ 1 - 5=  4لمقيػػػاس ليكػػػرت(، أي )األدنػػػى  الدرجػػػة  -لمقيػػػاس ليكػػػرت  األعمػػػى الدرجػػػة)
َـّ  ،(4 ÷ 3=  1.33لػػػػػى ثالثػػػػػة مسػػػػػتويات( )التقسػػػػػيـ إ درجػػػػػة اإلجابػػػػػة لمعبػػػػػارات وصػػػػػؼ  وبالتػػػػػالي تػػػػػ

 (:7الوارد في الجدوؿ )النحو عمى المدروسة لممقياسيف، تبعًا لدرجة المتوسط الحسابي 

المعيار المعتمد لتقدير اإلجابة( 7جدول )  

  درجة اإلجابة المتوسط الحسابي
1 - 2.33  منخفض 

2.34  - 3.67 طمتوسّ    
3.68  - 5  مرتفع 

 
  :المسػػتخدمةالحديثػػة التػػي  التقنّيػػاتواقػػع إلػػى  التعػػّرؼوقػػد اسػػتخدمت فػػي التكــرارات والنســب المئويــة 

الحديثػػة فػػي  التقنّيػػاتالتػػي تواجػػو اسػػتخداـ لصػػعوبات ، ولموصػػوؿ إلػػى امعيػػداللمغػػات داخػػؿ  يـتدريسػػ
فػػي معيػػد ( الّطمبػػة، و المدّرسػػيفمػف ) الّدراسػػة داخػػؿ المعيػػد مػػف وجيػة نظػػر أفػػراد عينػػات الّمغػػاتتعمػيـ 

الحديثػػة  التقنّيػػاتبوسػػاطة  الّمغػػات تعمّػػـ مقترحػػات لتحسػػيفدمشػػؽ وتشػػريف، وكػػذلؾ ال الّمغػػات بجػػامعتي
 .الّدراسة عيناتمف وجية نظر أفراد  في داخؿ المعيد

 ( اختبـارtلعّينتـين ) ( مسـتقمتينIndependent Samples t - testلممقارنـات الثنائيـة ) ، وقػد
 بيف: الختبار الفروؽاستخدـ 

، الّتربوّيػػػةحػػوؿ )اإلسػػػيامات  الّمغػػػاتفػػػي معيػػد  الّطمبػػةمػػػف  الّدراسػػة عّينػػػة درجػػػات أفػػراد متوسػػطي -
 داخػػؿ المعيػػد الّمغػػاتالحديثػػة فػػي تعمػػيـ  التقنّيػػاتخداـ ة مػػف خػػالؿ اسػػتمحّققػػ( الالّتربوّيػػةواألىػػداؼ 

 )الجنس، الجامعة(. اآلتيةات متغّير تبعًا لم
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، الّتربوّيػػةحػوؿ )اإلسػيامات  الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد متوسػطي -
 داخػػؿ المعيػػد الّمغػػات الحديثػػة فػػي تعمػػيـ التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػةواألىػػداؼ 

 ية(.الّتدريب الّدورات)الجنس، الجامعة، الخبرة،  اآلتيةات متغّير تبعًا لم
   تحميــل التبــاين األحــادي(One Way ANOVA) ( لممقارنــات المتعــددة، واختبــارScheffe )

 فػػيالحسػػابية  متوّسػػطاتويسػػتخدـ ىػػذا االختبػػار فػػي حػػاؿ إجػػراء مقارنػػات بػػيف اللممقارنــات البعديــة، 
وىػو ، فيو أكثر مرونة مف غيره مف االختبػارات، متساوية أو غير متساويةحاؿ حجوـ فئات العينات 

تقميػؿ المنطقػة الحرجػة لتوزيػع ؼ السػتيعاب جميػع المقارنػػات فيػو يقػـو عمػى ، االختبػار أقػؿ حساسػية
ار الختبػػػوقػػد اسػػتخدـ (. 503، 2003)النجػػػار،  دوف تجػػاوز معػػدؿ الخطػػأ االفتراضػػػي المرغػػوب بػػو

 بيف: الفروؽ
، الّتربوّيػػةحػػوؿ )اإلسػػيامات  الّمغػػاتفػػي معيػػد  الّطمبػػةمػػف  الّدراسػػة عّينػػة درجػػات أفػػراد متوّسػػطات -

 داخػػؿ المعيػػد الّمغػػاتالحديثػػة فػػي تعمػػيـ  التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػةواألىػػداؼ 
 (.الّمغة) اآلتيةات متغّير تبعًا لم

، الّتربوّيػةحػوؿ )اإلسػيامات  الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػيفمف  الّدراسة نةعيّ  درجات أفراد متوّسطات -
داخػػؿ المعيػػد  الّمغػػاتالحديثػػة فػػي تعمػػيـ  التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػةواألىػػداؼ 

 )المؤىؿ العممي(. اآلتيةات متغّير تبعًا لم
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 ة:قّدمم -

وقػد رتبػت وفقػًا لترتيػب أسػئمتيا، والفرضػيات  ،الّدراسة إلييا تالنتائج التي انتيتناوؿ ىذا الفصؿ يس        
 ة مػف قبػؿ أفػراد عينتػيقّدمػيا، وكذلؾ مناقشة النتائج، كما تناولػت المقترحػات الممن ؽالتحقّ التي ىدفت إلى 

ة مػف قّدمػدمشؽ وتشػريف، وكػذلؾ المقترحػات الم في معيد الّمغات بجامعتي( الّطمبةو  المدّرسيفمف ) الّدراسة
َـّ  الميدانيػػة، وجػػاءت ىػػذه النتػػائج بجوانبيػػا اإلحصػػائية الّدراسػػة قبػػؿ الباحػػث بنػػاًء عمػػى نتػػائج  والوصػػفية، ثػػ

 أضيفت إلييا المناقشة، والتعميؽ عمييا، عمى الوجو اآلتي:
 

 ، ومناقشتيا:الّدراسة أسئمةنتائج  . 1 . 4
  جامعتي ب الّمغاتضمف معاىد  الّتدريسفي األكثر استخدامًا الحديثة  التقنّياتما  :األّولالسؤال

 ؟المدّرسيفمف وجية نظر دمشؽ وتشريف 

 في معيد الّمغات بجامعتي المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةأفراد إجابات ( 9، 8) يفولالجد حضّ يو        
النسب المئوية بمة داخؿ المعيد ممثّ  الّمغاتالحديثة المستخدمة في تدريس  التقنّياتدمشؽ وتشريف حوؿ 

   لكؿ إجابة عمى النحو اآلتي:
د الّمغات التعميمية المستخدمة في التدريس بمعي التقنّيات(: 8جدول )

 في جامعة دمشق
 النسبة المئوية  التقنية التعميمية المستخدمة م
 % 82.1 الصوتية تالتسجيال 1
 % 25 شبكة اإلنترنت 2
 % 21.6 الفيديو 3
 % 17.9 أجيزة العرض 4
 % 14.3 الحاسوب 5
 % 14.3 التمفزيوف 6
 % 1.8 التفاعميةالسّبورة  7

 

ة المستخدمة في التدريس بمعيد الّمغات التعميمي التقنّيات(: 9جدول )
 في جامعة تشرين

 النسبة المئوية  التقنية التعميمية المستخدمة م
 % 68.4 الصوتية تالتسجيال 1
 % 60.5 أجيزة العرض 2
 % 55.3 الحاسوب 3
 %0 الفيديو 4
 % 23.4 شبكة اإلنترنت 5
 % 10.4 التمفزيوف 6
  / السّبورة التفاعمية 7

جامعتي ب الّمغاتالمستخدمة في تدريس  التقنّياتأكثر  أفَّ  تبّيفي( 9، 8)رقـ  يفمف خالؿ قراءة الجدول     
%( في جامعة 8221بنسبة )و حازت عمى أعمى تكرار  ، إذالتسجيالت الصوتيةدمشؽ وتشريف ىي 

شبكة اإلنترنت بينما جاء استخداـ الحواسيب والسّبورة التفاعمية و %( في جامعة تشريف. 6824)دمشؽ، و
 .في جامعة دمشؽ، وبنسبة جيدة في جامعة تشريف ةضعيف بدرجة

السمعية  التقنّياتيمجؤوف إلى استخداـ  يفالمعيدكال المدرسيف في  ف النتائج السابقة أفَّ تبيّ             
 في التدريس. السمعية البصرية التفاعميةمتقنيات أكثر مف استخداميـ ل
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سمعي في كمتا الجامعتيف، برنامٌج ة إلى أفَّ البرنامج المعتمد لتدريس الّمغات ىو ورّبما يعود ذلؾ مف جي
منياجو سمعي بصري وتفاعمي أيضًا، وىذا ال يتناسب مع نتائج الدراسات التربوية ولـ يتـ تعديمو لُيصبح 

، (135، 2111)عمياف؛ اشيتوه،  في معظميا بصرية أكثر منيا سمعيةالتي تقوؿ أفَّ الذاكرة اإلنسانية 
شراؾ أكثر مف حاّسة في عممية  أيضاً  وأنَّو ينبغي إلثراء الموقؼ  الّتعم ـالعمؿ عمى تآزر الحواس وا 

ي إلى رفع درجة وضوح المعمومات المقّدمة لممتعّمميف التعميمي وجعمو أكثر واقعية، األمر الذي يؤدّ 
 (.29، 2115سوخيا، وىذا ُيحّقؽ تعّممًا أفضؿ )عمي، ور 

 التقنّيات ـأكثر مف استخداميتقميدية إلى استخداـ أساليب  يفميؿ المدرسإلى قد يعود ذلؾ ة ثانية ومف جي
 التقنّياتبينما ، ـتدريسيخالؿ سنوات  وفالتعميمية الموجودة في المعيد، فاألساليب التقميدية ألفيا المدرس

ية سيمة االستخداـ مقارنة ببق ةفالتسجيالت الصوتي بشكٍؿ جيٍد.عمى استخداميا  يفبمدرّ الحديثة غير 
َـّ الحديثة،  التقنّيات ف ت ويرى الباحث أّنو  غير فعاؿ. وبشكؿٍ  قميؿ فيكوف ذلؾ بشكؿٍ  التقنّياتاستخداـ ىذه  وا 
وسائؿ  ففضاًل عف كونياالحديثة،  التقنّيات استخداـفي أف يكوف لو دور أساسي س ب عمى المدرّ يتوجّ 

عمى المشاىدة والعمؿ  فإنَّيا توّفر تعّممًا معتمداً الحفظ والتمقيف إلى العمؿ، مشّوقة ُتخرج الطالب مف روتيف 
ُيساعد المتعّمـ عمى اكتشاؼ الحقائؽ العممية، وعمى تثبيت المعمومات واألفكار في  مّما ،واستخداـ الحواس

 . ؿ إلييا بنفسوو والتوصّ تتيح لو بناء معرفتو ، الّتعم ـمع عممية  ومتفاعالً  اً مشارك وتجعموذىنو بشكٍؿ أعمؽ، 

 التقنّياتتدني استخداـ التي بينت  (2002دراسة )النعماف، مع  الّدراسة وتواقفت نتائج ىذه        
 التي الصعوباتالتي حددت مجموعة مف  (2011)سميماف، دراسة ، و اإلنكميزية الّمغةفي تدريس  تعميمّيةال

 بناء خالؿ مف الطرائؽ تطويرت عمى أكدّ ، وقد التقميدية يقةبالطر  اإلنكميزية الّمغة ميارات اكتساب تواجو
 .تربوية عممية أسس وفؽ اثرائية حاسوبية برامج

البريد اإللكتروني والشبكة العالمية ىما  التي أظيرت أفَّ  (2006 ،بادغيش) دراسةواختمفت مع       
يات في كمّ اإلنكميزية  الّمغةسـ في ق الّتدريسعضوات ىيئة مف قبؿ  أكثر تطبيقات االنترنت استخداماً 

 .لمبنات بمنطقة مكة المكرمة الّتربية
 

 تعميـ الالحديثة في  التقنّياتقيا استخداـ األىداؼ الّتربوّية التي يمكف أف يحقّ مستوى ما  :السؤال الثاني
 ؟والّطمبةمف المدّرسيف  كؿجامعتي دمشؽ وتشريف مف وجية نظر في معيد الّمغات ب

A. ات المدّرسين:بالنسبة إلجاب 

المدّرسيف في معيد الّمغات بجامعتي دمشؽ مف  الّدراسةعّينة أفراد إجابات ( 10يظير الجدوؿ )        
الحديثة في تعميـ الّمغات داخؿ  التقنّياتوتشريف حوؿ األىداؼ الّتربوّية التي يمكف أف يحققيا استخداـ 

 ابي عمى النحو اآلتي:المعيد، مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لممتوسط الحس
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 األىداف الّتربوّية لمّتقنّيات الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرين من وجية نظر المدّرسين(: 10جدول )

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 األهمّية
 ةالنسبي

 درجة
 التقدير

 مرتفعة 89.6% 0.85 4.48 زيادة الدافعية لتعّلم الّلغات.  .1
 مرتفعة 89% 0.86 4.45 زيادة قدرة ادلتعّلم على فهم النصوص ادلسموعة.  .2
 مرتفعة 84.8% 0.96 4.24 الّذايت. الّتعلُّمتشجيع ادلتعّلم على   .3
 مرتفعة 84.6% 1.02 4.23 بتعليم الّلغات. التقنّياتمواكبة التطورات يف رلال دمج   .4
 مرتفعة 82.8% 0.99 4.14 رين.إكساب ادلتعّلم مهارات التواصل مع اآلخ  .5
 مرتفعة 80.6% 1.01 4.03 تنمية قدرات ادلتعّلم على التحليل.  .6
 مرتفعة 78.8% 1.02 3.94 زيادة قدرة ادلتعّلم على فهم النصوص ادلكتوبة.  .7
 مرتفعة 77% 1.10 3.85 تطوير مهارة التعبّي والكتابة عند ادلتعّلم.  .8
 مرتفعة 76.6% 1.02 3.83 ب.تنمية قدرات ادلتعّلم على الّتكي  .9

 مرتفعة 74.8% 1.21 3.74 دتكني ادلتعّلم من استخدام القواعد اللغوية.  .10
 مرتفعة %82 1 4.09 للعبارات ككل  المتوسط الحسابي

 الّدراسة( يتبّيف أّف المتوسط الحسابي إلجمالي إجابات أفراد عّينة 10مف خالؿ قراءة الجدوؿ )        
(، أي 4.09الحديثة في تعميـ الّمغات بمغ ) التقنّياتربوّية التي يمكف أف يحققيا استخداـ حوؿ األىداؼ التّ 

(، وىو يقع ضمف الدرجة المرتفعة، وقد وردت العبارات كميا بدرجة مرتفعة %82) امقدارى ةنسبيأىمّية ب
 %(. 74.8تزيد عمى ) ةنسبيأىمّية أي ب (،3.74حسابية تزيد عمى ) متوّسطاتب

يسعوف إلى مف المدّرسيف في معيد الّمغات  الّدراسةف أفراد عّينة يفّسر الباحث النتيجة السابقة بأ          
 .، عمى اعتبارىا أىداؼ مقررة مف إدارة معيد الّمغاتتحقيؽ األىداؼ الّتربوّية، والتي جاءت بدرجة مرتفعة

التي يمكف أف تقدـ لمطمبة في  ويرى الباحث أنو في أغمب األوقات أنو يتـ تحديد الموضوعات     
المحاضرة، سواء أكانت مف كتب مخصصة في المعيد لتدريس المغات، أـ مف خالؿ اجتياد شخصي مف 
قبؿ المدرس، وبالتالي يعمؿ المدرس جاىدًا عمى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ليا، بحيث يدعـ ميارات 

 الطمبة ويكسبيـ فيـ عميؽ لممادة العممية التي يتمقاىا.
 يا أفىـ نتائجأكاف مف ( التي krajka, 2000)مع كؿ مف دراسة  الّدراسةىذه نتائج وتوافقت       

بمواجية التفاعؿ  لمطمبةسمح يف أتعميـ كتابة الّمغة االنكميزية يجب أف ينمى باستخداـ مكونات االنترنت و 
( 2007دراسة )عبد العاؿ، ف، و مف المعممي الّدراسةبحسب آراء أفراد عّينة  المكتوب الفعمي مع اآلخريف

التي بّينت أفَّ وجود برنامج لتدريب معممي الّمغة االنجميزية عمى توظيؼ تكنولوجيا الّتعميـ ساعدىـ في 
 توظيؼ تكنولوجيا الّتعميـ في الّتدريس. 

 WebCT( التي بّينت أفَّ تأثير بناء مساؽ بوساطة برنامج Paine, 2003) دراسةكما توافقت مع  
( Hunt and Thibeault, 1996الروتينية، ودراسة ) األعماؿ في المبذوؿ والجيد الوقت في تقميؿ ساىـ

 التي بّينت أفَّ استخداـ الوسائط المتعددة ساعد في وجود تفاعؿ جيد بيف الّطالب وأعضاء ىيئة الّتدريس
 بادغيش دراسةوأكّدت  ،أعضاء ىيئة الّتدريس لموسائط المتعددةفي الجامعة، خاصة بعد زيادة استخداـ 
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عضوات ىيئة مف قبؿ  اتجاىات ايجابية لدى عّينة البحث نحو استخداـ االنترنتعمى وجود  (2006)
، زيمعي). وأكّدت دراسة في كّميات الّتربية لمبنات بمنطقة مكة المكرمة الّتدريس في قسـ الّمغة اإلنكميزية

 لمادة تدريسيـ في تعميمّية كوسيمة اآللي الحاسب ـاستخدا عمى اإلنجميزية الّمغة معممي حثعمى  (2009
  .وقواعدىا اإلنجميزية الّمغة

 في اآللي الحاسب استخداـ عمى المعمميف ضرورة تشجيع (2008في حيف رأت دراسة )قادي، 
 ليا تعميمّية كوسيمة اآللي الحاسب استخداـ عمى التركيز في الّتدريس ىيئة أعضاء اتجاه الّتدريس، وتوجيو

 التحصيؿ. مستوى رفع في جيد ردودم
B. :بالنسبة إلجابات الطمبة 
طمبػة معيػد الّمغػات فػي جػامعتي دمشػؽ وتشػريف مػف  الّدراسػةأفػراد عّينػة ( إجابات 11يظير الجدوؿ )     

الحديثة فػي تعمػيـ الّمغػات، ممثمػة بالمتوسػط  التقنّياتحوؿ األىداؼ الّتربوّية التي يمكف أف يحققيا استخداـ 
 ي، واألىمّية النسبية، ومرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي عمى النحو اآلتي:الحساب

 األىداف الّتربوّية لمّتقنّيات الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرين من وجية نظر الطمبة(: 11جدول ) 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 األهمّية
 ةالنسبي

 درجة
 التقدير

 مرتفعة 84.4% 0.92 4.22 أستمتع بقراءة النصوص  .9
 مرتفعة 81.6% 0.81 4.08 أكتب الكلمات بشكل صحيح  .2
 مرتفعة 80.6% 0.93 4.03 أدتكن من فهم النصوص ادلكتوبة  .3
 مرتفعة 79.8% 1.08 3.99 ألفظ الكلمات بشكل جّيد  .4
 فعةمرت 79.6% 0.91 3.98 أتقن استخدام قواعد الّلغة  .5
 مرتفعة 76.8% 1.02 3.84 أتواصل مع اآلخرين بثقة  .6
 مرتفعة 74.4% 0.95 3.72 أتذكر ادلعلومات دلدة زمنّية طويلة  .7
 مرتفعة 74% 1.02 3.70 أحتدث بطالقة وجرأة  .8
 متوسطة 73.2% 0.94 3.66 .أدتكن من فهم النصوص ادلسموعة  .9

 متوسطة 71.6% 1.07 3.58 أعرب عن ادلوضوع شفوياً   .91
 متوسطة 70.2% 1.08 3.51 أعرب عن ادلوضوع كتابياً   .99

 مرتفعة %76 0.98 3.8 للعبارات ككل  المتوسط الحسابي

مف  الّدراسة( يتبّيف أّف المتوسط الحسابي إلجمالي إجابات أفراد عّينة 11مف خالؿ قراءة الجدوؿ )          
الحديثة في تعميـ الّمغات بمغ  التقنّياتتخداـ حوؿ األىداؼ الّتربوّية التي يمكف أف يحققيا اسالّطمبة 

(، وىو يقع ضمف الدرجة المرتفعة، وقد وردت العبارات كميا %76) امقدارى ةنسبيأىمّية (، أي ب3.8)
، باستثناء %(74تزيد عمى ) ةنسبيأىمّية (، أي ب3.7حسابية تزيد عمى ) متوّسطاتبدرجة مرتفعة ب
أعبر عف الموضوع ، أعبر عف الموضوع شفوياً ، نصوص المسموعةأتمكف مف فيـ الالعبارات اآلتية )

 امقدارى ةنسبيأىمّية أي ب( 3.51(، )3.58(، )3.66حسابية ىي ) متوّسطات(، فقد حصمت عمى كتابياً 
 .المتوسطة درجة، وقد حصمت عمى ال%( عمى التوالي%70.2(، )71.6)(، 73.2%)
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مف وجية نظر أفراد عّينة  تحقيؽ األىداؼ الّتربوّيةو يتـّ مف خالؿ النتيجة السابقة التي بّينت إنّ      
مف طمبة معيد الّمغات في جامعتي دمشؽ وتشريف، والتي جاءت بدرجة مرتفعة، وقد أكّدت ىذه  الّدراسة

 مف المدّرسيف في معيد الّمغات.  الّدراسةالنتيجة إجابات أفراد عّينة 
الّمغات في جامعتي دمشؽ وتشريف أف المدرسيف يقدموف كؿ مف طمبة معيد  الّدراسةويرى أفراد عّينة  

نجازىا بحيث تحقؽ األىداؼ التعميمية، ويسعى  استطاعتيـ إلتماـ المحاضرات وفؽ ما خطط ليا، وا 
المدرسوف جاىديف لرفع مستوى الطمب المغوي، بحيث يكسبيـ فيـ أعمؽ وأشمؿ لمميارات المغوية 

نسبة التي أشارت إلى أف  (Twalbeh, 1990) دراسةمع كؿ مف  راسةالدّ ىذه نتائج وتوافقت المطموبة.  
إلى  الّدراسةكبيرة جدًا مف الّطمبة تشعر بأىمّية استخداـ الحاسوب كأداة في تعّمـ الّمغة االنكميزية، وأشارت 

 . الّتعم ـأف ميارات الّطمبة المغوية قد تحسنت باستخداـ الحاسوب كوسيمة مساعدة في 
 دراسػػةأىمّيػػة الّتعمػػيـ الػػّذاتي المبػػرمج بالكتػػاب والحاسػػوب، و أكػػّدت عمػػى التػػي  (1999، رفػػاعيال) دراسػػةو 
تنمية ميارة الفيـ في الوسائط المتعددة بمساعدة الحاسوب  التي أكّدت عمى أىمّية استخداـ (2002، سالـ)

 .السماعي وميارة التعبير الشفوي لدى طالب الّمغة الفرنسية
 تنمية في ساعدت كويست استراتيجية الويب أف استخداـ لتؤكد( Chuo, 2004) سةدرا وجاءت         
 كويسػت الويػب ( التػي أكػّدت أف اسػتخدـTsai, 2005) دراسػةو  االنجميزيػة، الّمغػة نحػو الطّػالب اتجاىات

 ,Şen & Neufeldودراسة ). وكذلؾ اإلنجميزية الّمغة نحو تعّمـ الّطالب لدى إيجابية اتجاىات تكويف إلى
 أسػيؿ المعمومػات بطريقػة عمػى كويست ساعد الّطمبة في حصػوليـ الويب ( التي بّينت أفَّ استخداـ2006
تصػػميـ المقػػرر  حػػوؿ الّطمبػػةإيجابيػػة مػػف اتجاىػػات التػػي أكػػّدت وجػػود  (Abbas, 2012) ودراسػػة وأسػػرع،

جامعػػػة القػػػدس بكميزيػػػة نميػػػارات االسػػػتماع فػػػي الّمغػػػة اإلفػػػي تعمّػػػـ  عمػػػى نمػػػط الّتعمػػػيـ االلكترونػػػي المػػػدمج
 الّمغة تدريس في اآللي الحاسب باستخداـ المسارعة ضرورة عمى (2009، زيمعي)وأكّدت دراسة . المفتوحة

 مقارنػة الدراسػي الطّػالب تحصػيؿ مسػتوى رفػع فػي حديثػة تعميمّيػة كوسػيمة اسػتخدامو يسػيـ إذ اإلنجميزيػة،
 .وقواعدىا نجميزيةاإل الّمغة تدريس في التقميدية التعميمّية بالوسائؿ
تقنػػػي فػػػي تنميػػػة الميػػػارات المعرفيػػػة البرنػػػامج لم لتؤكػػػد األثػػػر الفعػػػاؿ (2007دراسػػػة اآلغػػػا ) وجػػػاءت      

 واتعّممػ الػذيف فػرادألل التحصػيؿ فػي زيػادةأتػت لتؤكػد ( 2003)العمػري،  دراسة، وكذلؾ لألصوات المغوية
 دشػتي) دراسػةوكػذلؾ  .الفيػديو دوف مػفتعّممػوا مقارنػة مػع األفػراد الػذيف  والفيػديو الحاسػوبي بالبرنػامج

 عمػى البنػات مػدارس تفػّوؽ المػنيج فػي الحديثػة الّتكنولوجيػا اسػتخدامات أظيػرتالتي  (2000، نيابيبيو 
 مفردات مع المتوافقة الحاسوب برمجيات وخاصة، اإلنكميزية الّمغة في تعّمـ االستمتاع بدرجة البنيف مدارس
 االنكميزيػة الّمغػة الفعػاؿ فػي تعمػيـ األثػر (Almekhlafi, 2006)دراسػة يف بينت . في حالّدراسّية المناىج
تفػػوؽ المجموعػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ  (2006، لػػيف)دراسػػة و ، اآللػػي الحاسػػب بمسػػاعدة أجنبيػػة، كمغػػة

اسػػتخداـ التػػي تعّممػػت مقارنػػة مػػع المجموعػػة  الرسػػوـ التعميمّيػػة المرئيػػة المتحركػػة بمسػػاعدة الحاسػػب اآللػػي
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مػػع  الّدراسػػةىػػذه نتػػائج  واختمفػػت .لرسػػوـ التعميمّيػػة المرئيػػة الثابتػػة فػػي تعمػػيـ الّمغػػة اإلنكميزيػػة كمغػػة أجنبيػػةا
كػاف لػدى طالباتيػا  الّتعمػيـ االلكترونػيالتي أظيرت أفَّ المجموعة التي اسػتخدمت  (2006، الجرؼدراسة )
عػدـ ، و وعدـ اسػتخداـ عالمػات التػرقيـ ،نحويةخطاء اإلمالئية الفي الكتابة بالّمغة االنكميزية مثؿ األضعؼ 

 .القدرة عمى تركيب جمؿ مفيدة وصعوبة التعبير عف األفكار وعدـ القدرة عمى التنظيـ
  تعميـ الالحديثة في  التقنّياتقيا استخداـ التي يمكف أف يحقَ  الّتربوّيةاإلسيامات مستوى ما  :الثالثالسؤال

 ؟والطمبةالمدّرسيف كؿ مف مف وجية نظر  فدمشؽ وتشري جامعتيفي معيد الّمغات ب
A. المدّرسين: بالنسبة إلجابات 
في جامعتي دمشؽ وتشريف  الّمغاتمدرسي معيد مف  الّدراسة عّينةأفراد ( إجابات 12يظير الجدوؿ )     

تيبػػًا مرتبػػة تر  الّمغػػاتالحديثػػة فػػي تعمػػيـ  التقنّيػػاتالتػػي يمكػػف أف يحققيػػا اسػػتخداـ  الّتربوّيػػةحػػوؿ اإلسػػيامات 
 النسبية عمى النحو اآلتي:  ىمّيةتنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي، واأل

 من وجية نظر المدّرسين معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرينالحديثة في  مّتقنّياتل الّتربوّيةاإلسيامات (: 12جدول )

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 همّيةاأل
 ةالنسبي

 درجة
 تقديرال

 مرتفعة 98.4% 0.27 4.92 على االستماع من خالل التسجيالت الصوتية. تعّلمادلأدرب   .9
 مرتفعة 93% 0.77 4.65 أكرر االستماع للنصوص ادلدروسة باستخدام التسجيالت الصوتية.  .2
 مرتفعة 81.8% 1.12 4.09 تقليد اجلمل ادلسموعة باستخدام التسجيالت الصوتية. تعّلمادلأطلب من   .3
 متوسطة 71.8% 1.37 3.59 حتليل زلتوى الصور ادلعروضة كتابياً. تعّلمادلأطلب من   .4
 متوسطة 61% 1.33 3.05 مقارنة لفظو بأصوات أكثر دقة ووضوح. تعّلمادلأطلب من   .5
 متوسطة 60.6% 1.27 3.03 البصرية. التقنّياتأعرض صور ذلا صلة مبوضوع الدرس باستخدام   .6
 متوسطة 60.4% 1.31 3.02 البصرية. التقنيّاتوسة باستخدام أعرض النصوص ادلدر   .7
 متوسطة 59.4% 1.74 2.97 األساسية. األفكارأقوم بإيقاف العرض عند   .8
 متوسطة 55.2% 1.54 2.76 .اإلنّتنتأقّوم بتحميل ادلواضيع ذات الصلة بالدرس على شبكة   .9

 متوسطة 52.2% 1.36 2.61 حتليل زلتوى الصور ادلعروضة شفوياً. تعّلمادلأطلب من   .91
 متوسطة 47.2% 1.53 2.36 استخدم جهاز الفيديو لشرح الدرس داخل ادلعهد.  .99
 منخفضة 46.4% 1.62 2.32 ني بنسخ من شريط الفيديو.تعّلمادلأزود   .92
 منخفضة 46% 1.59 2.30 أكرر عرض الدرس من خالل جهاز الفيديو داخل ادلعهد.  .93
 منخفضة 44.6% 1.36 2.23 باستخدام برامج حاسوبية. الّلغةهارات يتدرب على م متعّلمأجعل كل   .94
 منخفضة 44.2% 1.32 2.21 كتابة ملخص عن الدرس ادلعروض جبهاز الفيديو.  تعّلمادلأطلب من   .95
 منخفضة 44% 1.51 2.20 بوساطة برامج حاسوبية. الطّلبةأقّوم حتصيل   .96
 منخفضة 41.8% 1.39 2.09 ني حتليل الشريط يف ادلنزل.تعّلمادلأطلب من   .97
 متوسطة 36% 1.14 1.80 باستخدام التسجيالت الصوتية. تعّلمادلأقوم بتسجيل صوت   .98
 منخفضة 35.2% 1.23 1.76 داخل ادلعهد. اإلنّتنتعلى شبكة  الطّلبةمع  الّلغاتأتصفح مواقع تعليم   .99
 منخفضة 34.8% 1.29 1.74 داخل ادلعهد. الطّلبةالتلفزيونية على  الّدروسأعرض   .21
 منخفضة 30.4% 0.95 1.52 التلفزيونية اليت تساعد على توضيح الدرس. الّدروسأسجل بعض   .29
 منخفضة 28.4% 0.96 1.42 داخل ادلعهد. اإلنّتنتني بإجراء اختبارات على مواقع شبكة تعّلمادلأقّوم حتصيل   .22

 متوسطة 53% 1.3 2.67  للعبارات ككل المتوسط الحسابي
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مف  الّدراسة عّينةأفراد إجابات إلجمالي  المتوسط الحسابي أفّ  تبّيفي( 12ؿ قراءة الجدوؿ )مف خال     
بمغ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ  الّتربوّيةحوؿ اإلسيامات  المدّرسيف

 .طة%(، وىو يقع ضمف الدرجة المتوسّ 53ة مقدارىا )نسبي أىمّية(، أي ب2267)
أكرر  - عمى االستماع مف خالؿ التسجيالت الصوتية متعّمـالب أدرّ ) :اآلتيةوقد وردت العبارات 

تقميد الجمؿ المسموعة  متعّمـالأطمب مف  - االستماع لمنصوص المدروسة باستخداـ التسجيالت الصوتية
نسبية تزيد  أىمّيةو  (،4219حسابية تزيد عمى ) متوّسطاتمرتفعة ببدرجة باستخداـ التسجيالت الصوتية( 

 .والمنخفضة الدرجة المتوسطة الباقية بيفالبنود  تراوحتكما %(، 8128عمى )
ر عرض الدرس مف أكرّ  - يف بنسخ مف شريط الفيديومتعّممالد أزوّ ) :اآلتية العباراتوحصمت  

 رامج حاسوبيةباستخداـ ب الّمغةب عمى ميارات يتدرّ  متعّمـأجعؿ كؿ  - خالؿ جياز الفيديو داخؿ المعيد
بوساطة  الّطمبةأقّوـ تحصيؿ  - ص عف الدرس المعروض بجياز الفيديوممخّ  كتابة متعّمـالأطمب مف  -

باستخداـ  متعّمـالأقوـ بتسجيؿ صوت  - يف تحميؿ الشريط في المنزؿمتعّممالأطمب مف  - برامج حاسوبية
أعرض  - داخؿ المعيد اإلنترنتمى شبكة ع الّطمبةمع  الّمغاتأتصفح مواقع تعميـ  - التسجيالت الصوتية

التمفزيونية التي تساعد عمى توضيح  الّدروسؿ بعض أسجّ  - داخؿ المعيد الّطمبةالتمفزيونية عمى  الّدروس
درجة  عمى( داخؿ المعيد اإلنترنتيف بإجراء اختبارات عمى مواقع شبكة متعّممالأقّوـ تحصيؿ  - الدرس

%(، في حيف وردت 46.4عف ) تقؿَّ ة نسبي أىمّيةب(، أي 2.32عف ) حسابية تقؿ   متوّسطاتب منخفضة
 أىمّية(، و 3.59( و)2.36حسابية تراوحت بيف ) متوّسطاتالعبارات الباقية ضمف الدرجة المتوسطة ب

 %(.71.8%(، و)47.2تراوحت بيف )ة نسبي
الحديثة في تعميـ  قنّياتالتقيا استخداـ التي يمكف أف يحقّ  الّتربوّيةاإلسيامات يدؿ  عمى أفَّ وىذا 

درجة اإلسيامات  . ويرى الباحث أفَّ المدّرسيفمف وجية نظر  طموبلـ تصؿ إلى المستوى الم الّمغات
، وىذا مف وجية نظر المدّرسيف ةالحديثة كانت متوسط التقنّياتالّتربوّية التي يمكف أف يحققيا استخداـ 

ويمكف  الموجودة في المعيد. التقنّياتعمى استخداـ يعود إلى احتياجات المدرسيف إلى برامج تدريبية 
 .التقنّياتداـ مثؿ ىذه خستالحصة الدرسية، وأف الوقت غير كاٍؼ الإرجاع ذلؾ أيضًا إلى قمة الوقت 

لى تقادميا،  دالحديثة في المعي التقنّياتكما يمكف أف يعود ذلؾ إلى قمة  أو إلى عدـ توافر وا 
المدرس استخداـ الطرائؽ التدريسية المعتادة مقارنة عمى مما ستسيؿ القاعات المجيزة الستخداميا، 

  التعميمية الموجودة في المعيد. التقنّياتباستخداـ 
 تعميمّيةالتدني استخداـ الوسائؿ التي أظيرت ( 2002دراسة )النعماف، توافقت ىذه النتيجة مع 

مف المعمميف  إلى أف نسبة قميمةأشارت التي ( 1999، سالـ)دراسة ومع ، اإلنكميزية الّمغةفي تدريس 
واختمفت ىذه النتيجة مع  مف وجية نظر المعمميف. الفرنسية الّمغةيستخدموف الوسائط المتعددة لتدريس 

 .تستخدـ االنترنت الّدراسة عّينةنسبة كبيرة مف أفراد  التي بّينت أفَّ  (2006، بادغيش) دراسة
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B. :بالنسبة إلجابات المدّرسين 

فػػػي جػػػامعتي دمشػػػؽ  الّمغػػػاتطمبػػػة معيػػػد مػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػةأفػػػراد ( إجابػػػات 13ظيػػػر الجػػػدوؿ )ي         
، ممثمػة الّمغػاتالحديثة في تعمػيـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ  الّتربوّيةوتشريف حوؿ اإلسيامات 
 النسبية عمى النحو اآلتي:  ىمّيةبالمتوسط الحسابي، واأل

 الّتربوّية لمّتقنّيات الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرين من وجية نظر الطمبة اإلسيامات(: 13جدول )

 العبارات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 همّيةاأل
 ةالنسبي

 درجة
 التقدير

 مرتفعة 85.4% 1.00 4.27 السمعية البصرية التقنّياتأتفاعل مع الدرس ادلعروض باستخدام   .9
 مرتفعة 83% 1.03 4.15 السمعية البصرية التقنّياتمهاريت يف االستماع والتحدث عند استخدام أطور   .2

 مرتفعة 82.8% 1.00 4.14 السمعية البصرية التقنّياتأتعّلم كثّياً من ادلفردات عند استخدام   .3

 مرتفعة 82.4% 1.16 4.12 السمعية البصرية التقنّياتأشعر باإلثارة والتشويق عند عرض الدرس باستخدام   .4

 مرتفعة 78.2% 1.30 3.91 السمعية التقنّياتأكتسب مهارة لفظ الكلمات عند استخدام   .5

 مرتفعة 75.2% 1.20 3.76 السمعية  التقنّياتاالستماع عليها باستخدام يتّم  أقوم بتقليد لفظ اجلمل اليت  .6

 مرتفعة 75.2% 1.31 3.76 البصرية التقنّياتأستمتع بقراءة النصوص ادلعروضة باستخدام   .7

 متوسطة 70.6% 1.28 3.53 البصرية التقنّياتزلتوى الصور ادلعروضة باستخدام  حّللأ  .8
 متوسطة 69.2% 1.14 3.46 السمعية التقنّياتأتّدرب على قراءة نصوص ادلنهاج باستخدام   .9

 متوسطة 67.6% 1.29 3.38 بسرعة عند استخدام الربامج احلاسوبية اللغوية  الّلغةأتقن مهارات   .91

 متوسطة 67% 1.24 3.35 البصرية شفوياً  التقنّياتأعرب عن زلتوى الصور ادلعروضة باستخدام   .99

 متوسطة 65% 1.08 3.25 السمعية التقنّياتأستمع للنصوص ادلدروسة عدة مرات باستخدام   .92

 متوسطة 60.2% 1.22 3.01 البصرية  كتابياً  التقنّياتأعرب عن زلتوى الصور ادلعروضة باستخدام   .93

 متوسطة 49.6% 1.50 2.48 داخل ادلعهد الّلغاتأزيد من قدريت على التحّدث عند استخدام مواقع تعليم   .94

 متوسطة 48.4% 1.45 2.42 داخل ادلعهد الّلغاتأزيد من مهاريت يف الكتابة عند استخدام مواقع تعليم   .95

 متوسطة 47.8% 1.44 2.39 داخل ادلعهد  الّلغاتم أزيد من مهاريت يف القراءة عند استخدام مواقع تعلي  .96

 متوسطة 46.8% 1.47 2.34 داخل ادلعهد الّلغاتمن خالل مواقع تعليم  الّتعلُّمأوّفر كثّيا من الوقت واجلهد عند   .97

 منخفضة 40% 1.35 2 السمعية التقنّياتأقوم بتسجيل صويت ومقارنتو بأصوات أكثر دقة باستخدام   .98
 منخفضة 38.6% 1.26 1.93 على شبكة اإلنّتنت داخل ادلعهد الّلغاتتعليم  أستخدم مواقع  .99

 منخفضة 37.4% 1.27 1.87 ادلعهد أقوم بإجراء االختبارات من خالل مواقع خاصة على شبكة اإلنّتنت داخل  .21

 متوسطة %64 9125 3198 للعبارات ككل  المتوسط الحسابي

مف  الّدراسة عّينةأفراد إجابات إلجمالي  المتوسط الحسابي فّ أ تبّيفي( 13مف خالؿ قراءة الجدوؿ )    
بمغ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتالتي يمكف أف يحققيا استخداـ  الّتربوّيةحوؿ اإلسيامات  الّطمبة

  .%(، وىو يقع ضمف الدرجة المتوسطة64ة مقدارىا )نسبي أىمّية(، أي ب3218)
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أطور  - السمعية البصرية التقنّياتتفاعؿ مع الدرس المعروض باستخداـ أ) :اآلتيةوقد وردت العبارات 
أتعّمـ كثيرًا مف المفردات عند  - السمعية البصرية التقنّياتميارتي في االستماع والتحدث عند استخداـ 

 التقنّياتأشعر باإلثارة والتشويؽ عند عرض الدرس باستخداـ  - السمعية البصرية التقنّياتاستخداـ 
أقوـ بتقميد لفظ الجمؿ  - السمعية التقنّياتأكتسب ميارة لفظ الكممات عند استخداـ  - سمعية البصريةال

ـّ  التي أستمتع بقراءة النصوص المعروضة باستخداـ  - السمعية التقنّياتاالستماع عمييا باستخداـ يت
ة تزيد عمى نسبي أىمّيةب(، أي 3276عمى )حسابية تزيد  متوّسطاتبمرتفعة  بدرجة( البصرية التقنّيات

العبارات وحصمت  والمنخفضة، الدرجة المتوسطة بيفالواردة الباقية البنود  تراوحتكما %(، 7522)
 :اآلتية

أستخدـ مواقع تعميـ  - السمعية التقنّيات)أقوـ بتسجيؿ صوتي ومقارنتو بأصوات أكثر دقة باستخداـ 
بإجراء االختبارات مف خالؿ مواقع خاصة عمى شبكة أقوـ  - عمى شبكة اإلنترنت داخؿ المعيد الّمغات

تقؿ عف ة نسبي أىمّيةب(، أي 2حسابية تقؿ عف ) متوّسطاتب منخفضة درجة عمىالمعيد(  اإلنترنت داخؿ
 %(، في حيف وردت العبارات الباقية ضمف الدرجة المتوسطة. 40)

الحديثة في تعميـ  التقنّياتيحققيا استخداـ  التي يمكف أف الّتربوّيةاإلسيامات  يدؿ  عمى أفَّ وىذا         
ت عمى ىذه النتيجة إجابات أفراد أكدّ ، وقد مف وجية نظر الطمبة طموبلـ تصؿ إلى المستوى الم الّمغات
  .المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة

ة كانت الحديث التقنّياتدرجة اإلسيامات الّتربوّية التي يمكف أف يحققيا استخداـ ويرى الباحث أف     
الحديثة يجب أف تكوف مصممة بصورة تجعؿ  التقنّياتويرى الباحث أف ، الطمبةمف وجية نظر  متوسطة

يجابيًا طواؿ فترة  متعّمـال قائمًا  الّتعم ـؽ كثير مف المبادئ التربوية الحديثة بجعؿ يحقّ  وىو ،الّتعم ـنشطًا وا 
ويمكنيا مف تزيد دافعية الطمبة عمى تعّمـ المغة، ديثة الح التقنّياتاستخداـ  كما افَّ  .متعّمـعمى نشاط ال

 دراستيـ لمغة في المعيد.تقديـ الكثير مف الحموؿ التي تواجو الطمبة خالؿ 

مف المعمميف  نسبة قميمة إلى أفَّ أشارت التي ( 1999، سالـ)دراسة توافقت ىذه النتيجة مع         
( 2005)الصنيع،  دراسةو  .الّطمبةمف وجية نظر  فرنسيةال الّمغةيستخدموف الوسائط المتعددة لتدريس 

 إلى يصؿلـ اإلنجميزية  الّمغة تراكيب مقرر وحدة تدريس في اآللي الحاسب استخداـ التي بّينت أفَّ 
بحاجة إلى التدرب عمى  الّطالبغالبية  التي بّينت أفَّ ( 2005، الرفاعي) دراسة. و المطموب مستوىال

 الّدراسة عّينة فالتي وجدت أ (2009)البخاري،  دراسةو  .االنكميزية الّمغة تعّمـ في كيفية استخداـ اإلنترنت
 مواقع تعميـ استخداـ عمى اتالّطالب إقباؿ درجة نحو إحصائية داللة ذات ايجابية استجابات ليـ كانت
 .بمتوسط االنترنت شبكة عبر االنجميزية الّمغة
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  الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي  التقنّياتستخداـ االتي تواجو صعوبات ال: ما الرابعالسؤال
 ؟الّطمبةو  المدّرسيفمف  دمشؽ وتشريف مف وجية نظر كؿ

A. المدّرسين: صعوبات 

 فػي معيػد الّمغػات بجػامعتي المدّرسػيفمػف  الّدراسػة عّينػةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ استقصيت آراء           
وكانػت ، بوسػاطة االسػتباناتداخػؿ المعيػد  الّمغػاتفػي تعمػيـ الحديثة  التقنّياتدمشؽ وتشريف عند استخداـ 

 (.14النحو الوارد في الجدوؿ )نتائجيا عمى 

( مدرسػًا 47يالحظ مف الجدوؿ أف عدد الذيف أجابوا عف السؤاؿ المفتوح المتعمؽ بالصػعوبات بمػغ )       
( صػػعوبة، 88أف لػدييـ ) تبػػّيفوا إجابػة، قػػّدم%(، وفيمػػا يتعمػؽ بأولئػػؾ الػذيف 71.21ومدرسػة، أي بنسػبة )

وحسػػبت تكػػرارات اإلجابػػات، ورتبػػت ترتيبػػًا تنازليػػًا، ووضػػعت نسػػبيا الباحػػث مضػػموف ىػػذه الصػػعوبات  حمّػؿ
  .المئوية

الحديثػة  التقنّيػاتيعػاني منيػا المدّرسػوف عنػد اسػتخداـ الصػعوبات التػي كما يظير الجدوؿ أّف أىػـ         
الحديثػة المتطػورة داخػؿ المعيػد(، وقػد حصػمت عمػى أعمػى نسػبة مئويػة  اتالتقنّيػفي تعميـ الّمغات ىي )قمػة 

تزويػػػد فػػػي المعيػػػد بجػػػامعتي دمشػػػؽ وتشػػػريف وجػػػاء )عػػػدـ  المدّرسػػػيفمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػةبػػػيف إجابػػػات أفػػػراد 
فػي المرتبػة األخيػرة كأقػؿ نسػبة قواعد البيانات اإللكترونية في مجػاؿ التخصػص( بية الّتدريسأعضاء الييئة 

 .المدّرسيفإجابات بيف 
 الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرين التقنّياتاستخدام المدّرسين عند صعوبات (: 14جدول )

 النسبة المئوية الـعـبـارة الرقم
 21.59% .وادلعدات والتجهيزات الالزمة الستخدامها احلديثة ادلتطورة داخل ادلعهد التقنّياتقلة   .1
 18.18% األجهزة ادلستخدمة داخل ادلعهد.اخنفاض مستوى جودة   .2
 17.05% . تالئم التقنيات احلديثة عدم وجود مناىج متخصصة لتدريس الّلغات  .3
 14.77% داخل ادلعهد. التقنّياتقلة الوقت ادلخصص الستخدام   .4
 12.5% .الّدرسّيةداخل القاعة  الطّلبةارتفاع عدد   .5
 9.09% .ادلوجودة يف ادلعهد ( وألفالم الفيديوCD) ألقراص باالستعارة اخلارجيةعدم السماح   .6
 6.82% قواعد البيانات اإللكّتونية يف رلال التخصص.بية الّتدريستزويد أعضاء اذليئة عدم   .7

 100 المجموع

 وفيما يمي شرح ألىـ الصعوبات:

يظيػػػػر  :اميا، والمعػػػػدات والتجييػػػػزات الالزمػػػػة السػػػػتخدالحديثػػػػة المتطػػػػورة داخػػػػؿ المعيػػػػد التقنّيػػػػاتة قمّػػػػ .1
، وقػد الحديثػة المتطػورة داخػؿ المعيػد التقنّيػاتيعػانوف مػف قمػة  المدّرسيف( مف 21.59%الجدوؿ أف )

حاسػػوبية عػػدـ تػػوفر شػػبكة ، و الّمغػػاتعػػدـ وجػػود حواسػػيب خاصػػة لتػػدريس إلػػى  المدّرسػػيفبعػػض أشػػار 



 ____________________________    نتائج الّدراسة الميدانية ومناقشتها __________________      الرابعالفصل 

 
85 

 القاعػات المعيػديػد تزو ، وأشػار آخػروف إلػى عػدـ تػوفر الخػدمات المعموماتيػة داخػؿ المعيػد)اإلنترنػت( 
 .(طاوالت - رفوؼ –بالتجييزات والمعدات الحديثة )خزائف 

أشػارت إلػى تػدني اسػتخداـ الوسػائؿ التعميميػة التػي ( 2002)النعماف، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
نسػبة ( التػي أكػدت أف 2006، بػادغيشمفت ىذه النتيجة مػع دراسػة )تواخ، في تدريس الّمغة اإلنكميزية

أف البريد اإللكتروني والشػبكة العالميػة ىمػا أكثػر ، و مف عضوات ىيئة الّتدريس تستخدـ االنترنت كبيرة
 .تطبيقات االنترنت استخداماً 

موضوع اإلضاءة العالية داخػؿ القاعػات الصػفية، قّمة المتطمبات الالزمة الستخداـ التقنيات الحديثة: ك
ائر عمػػى النوافػػذ، يسػػبب عػػدـ وضػػوح توعػػدـ وجػػود سػػ، سػػواء مػػف جػػراء اإلنػػارة الكيربائيػػة أو الطبيعيػػة

 التقنّيػاتالمجيػزة ب الّدرسػّيةقمػة القاعػات  المدّرسػيف، ويػرى بعػض فػي أثنػاء العػرض الّطمبػةالرؤية لدى 
 . ةالّتكنولوجيمستجدات الاألنظمة الحاسوبية لمواكبة وعدـ استخداـ )أجيزة اسقاط، فيديو(، 

ف التػػػػي بّينػػػػػت أ، و (1999، سػػػػالـدراسػػػػة )لتػػػػي توصػػػػمت إلييػػػػا انتيجػػػػة الوتوافقػػػػت ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع 
ال  %(91.7) مػػػف المعممػػػيف يسػػػتخدموف الوسػػػائط المتعػػػددة لتػػػدريس الّمغػػػة الفرنسػػػية بينمػػػا (671%.)

ـّ  المدّرسػػيفبعػػض  أكػػدّ و  .يسػػتخدموف ىػػذا المػػدخؿ السػػمعية بشػػكؿ أكبػػر  التقنّيػػاتالتركيػػز عمػػى إّنػػو يػػت
 مقارنة باألجيزة األخرى.

( مػػػػف 18.18%يظيػػػػر الجػػػػدوؿ أف ) اض مسػػػػتوى جػػػػودة األجيػػػػزة المسػػػػتخدمة داخػػػػؿ المعيػػػػد:انخفػػػػ .2
انخفػػاض مسػػتوى جػػودة األجيػػزة المسػػتخدمة داخػػؿ المعيػػد، إذا أنيػػا أصػػبحت قديمػػة، يػػروف  المدّرسػػيف

عػػػدـ وجػػػود صػػػيانة دوريػػػة لألجيػػػزة  المدّرسػػػيفوكثيػػػر األعطػػػاؿ فػػػي أثنػػػاء العػػػرض، كمػػػا يؤكػػػد بعػػػض 
قػػػػالع إيػػػػؤدي إلػػػػى تػػػػأخر كمػػػػا أف انقطػػػػاع التيػػػػار الكيربػػػػائي بشػػػػكؿ مسػػػػتمر ، يػػػػدالموجػػػػودة فػػػػي المع
 طؿ بعض أجيزة العرض.عبيا في الحواسيب، وتسبّ 

 :يالئػػـ محتواىػػا الغػػرض مػػف خػػالؿ التقنيػػات الحديثػػة عػػدـ وجػػود منػػاىج متخصصػػة لتػػدريس الّمغػػات .3
خصصػػػة لتػػػدريس يعػػػانوف مػػػف عػػػدـ وجػػػود منػػػاىج مت المدّرسػػػيف( مػػػف 17.05%يظيػػػر الجػػػدوؿ أف )

 .بتوفير بعض المراجع واستخداميا كمنياجعدـ السماح ليـ  المدّرسيف، ويرى عدد مف الّمغات
بعػػػض  أكػػػدّ كمػػػا عػػػدـ تػػػوفير كتػػػب مناسػػػبة ومتخصصػػػة فػػػي المعيػػػد، كمػػػا يعػػػاني الػػػبعض اآلخػػػر مػػػف 

حصػػوؿ وكػػذلؾ صػػعوبة وجػػود صػػعوبة فػي تػػدريس المحاضػػرات مػف خػػالؿ أجيػػزة العػرض،  المدّرسػيف
 عمى المحاضرات وتوافرىا بيف أيدييـ لدراستيا. مبةالطّ 

 المدّرسػيف( مف 14.77%يظير الجدوؿ أف ) داخؿ المعيد: التقنّياتقمة الوقت المخصص الستخداـ  .4
داخػػػؿ المعيػػػد، وعػػػدـ وجػػػود الوقػػػت الكػػػافي لتغطيػػػة  التقنّيػػػاتيػػػروف قمػػػة الوقػػػت المخصػػػص السػػػتخداـ 

 .المنياج الدراسي
ويػػؤدي إلػػى أف قمػػة الوقػػت يػػؤثر عمػػى أدائيػػـ فػػي أثنػػاء الشػػرح،  لمدّرسػػيفاالػػبعض اآلخػػر مػػف  ىويػػر 

، وكػػػذلؾ عػػػدـ التكػػػرار لمنصػػػوص وفػػػي عػػػرض المعمومػػػات السػػػرعة فػػػي عػػػرض التسػػػجيالت الصػػػوتية



 ____________________________    نتائج الّدراسة الميدانية ومناقشتها __________________      الرابعالفصل 

 
86 

وأحيانًا  مع العمـ أف ىناؾ بعض الكممات غير واضحة في التسجيالت الصوتية، السمعية بشكؿ دائـ،
  وتية.يوجد رداءة في التسجيالت الص

يعػػانوف مػػف  المدّرسػػيف( مػػف 12.5%يظيػػر الجػػدوؿ أف ) :الّدرسػػّيةداخػػؿ القاعػػة  الّطمبػػةارتفػػاع عػػدد  .5
 الّطمبػػػةعػػدـ التناسػػػب بػػيف عػػدد  إذ يعػػػاني المدرسػػوف مػػف، الّدرسػػّيةداخػػػؿ القاعػػة  الّطمبػػةارتفػػاع عػػدد 

 .الّطمبةاد ، فبعض القاعات حجميا صغير مقارنة مع أعدالموجوديف في القاعة وحجـ القاعة
داخػؿ القاعػة يتسػبب بالضػجيج، وبالتػالي صػعوبة إيصػاؿ  الّطمبػةأف كثرة عػدد  المدّرسيفويرى بعض 

وجػػػػود قمػػػة فػػػػي عػػػدد المقاعػػػػد والطػػػػاوالت  المدّرسػػػيفبعػػػػض  أكػػػػدّ و بشػػػػكؿ جيػػػد.  الّطمبػػػةالمعمومػػػة إلػػػػى 
 .الّطالبأداء غير مريح وينعكس ذلؾ عمى  الّطمبةوالكراسي، مما يجعؿ جموس 

أشػػػػػار  الموجػػػػودة فػػػػػي المعيػػػػػد: ( وألفػػػػػالـ الفيػػػػػديوCD) ألقػػػػػراص باالسػػػػػتعارة الخارجيػػػػةـ السػػػػػماح عػػػػد .6
 ( وألفػػػػالـ الفيػػػػديوCD) ألقػػػػراص باالسػػػػتعارة الخارجيػػػػةعػػػػدـ السػػػػماح إلػػػػى  المدّرسػػػػيف%( مػػػػف 9.09)

 لتشغيميا.، وعند االستعارة الداخمية ال يوجد الوقت الكافي الموجودة في المعيد
ضػافة إلػى إال يسػمح بػالتركيز الكػافي،  ( وأفالـ الفيديوCD) أقراصأف تشغيؿ  سيفالمدرّ ويرى بعض 

، وانقطػػػاع التيػػػار الكيربػػػائي فػػػي أثنػػػاء الّطمبػػػةعػػػدـ كفايػػػة أعػػػدادىا مقارنػػػة بعػػػدد وجػػػود عوائػػػؽ أخػػػرى 
  تشغيميا. 

 أشػػػػار :قواعػػػػد البيانػػػػات اإللكترونيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ التخصػػػػصبية الّتدريسػػػػتزويػػػػد أعضػػػػاء الييئػػػػة عػػػػدـ  .7
، قواعػػػد البيانػػػػات اإللكترونيػػػػة فػػػي مجػػػػاؿ التخصػػػػصب ىـتزويػػػػدإلػػػى عػػػػدـ  المدّرسػػػػيف%( مػػػف 6.82)

وبالتالي يجدوف صعوبة في إعداد المحاضرات، خاصة مع عدـ توافر مناىج متخصصة في المعيد، 
إلػػػػى عػػػدـ تػػػوافر موقػػػػع تعميمػػػي خػػػاص بالمعيػػػػد، وكػػػذلؾ ضػػػآلة المعمومػػػػات  المدّرسػػػيفويػػػرى بعػػػض 
 في مجاؿ التخصص.االنترنت  الموجودة عمى

 

B. :صعوبات الطمبة 

دمشػؽ  في معيػد الّمغػات بجػامعتي الّطمبةمف  الّدراسة عّينةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ استقصيت آراء        
، وكانػت نتائجيػا بوسػاطة االسػتباناتداخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتوتشريف عند استخداـ 

  (.15ي الجدوؿ )النحو الوارد فعمى 

( 160يالحػػظ مػػف الجػػدوؿ أف عػػدد الػػذيف أجػػابوا عػػف السػػؤاؿ المفتػػوح المتعمػػؽ بالصػػعوبات بمػػغ )         
( 198أف لػػػدييـ ) تبػػػّيفوا إجابػػػة، قػػػّدم%(، وفيمػػػا يتعمػػػؽ بأولئػػػؾ الػػػذيف 59.7طالبػػػًا وطالبػػػة، أي بنسػػػبة )

ابات، ورتبت ترتيبًا تنازليًا، ووضػعت وحسبت تكرارات اإلجالباحث مضموف ىذه الصعوبات  حّمؿصعوبة، 
 . نسبيا المئوية
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 الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرين التقنّياتصعوبات الطمبة عند استخدام (: 15جدول )
 النسبة المئوية الـعـبـارة الرقم
 33.33% لمحاضرة.لسرعة العرض أو االستماع، وسوء تنفيذ ادلدرس   .1

 18.69% .التقنّياتغّي رلهزة الستخدام  القاعات الّدرسّية  .2

 15.66% .ادلستخدمة التقنّياتضعف التفاعل يف أثناء العرض أو االستماع إىل   .3

 11.11% (.السبورة التفاعلية، احلواسيب، الوسائط ادلتعددة، شبكة االنّتنيت، شبكة داخليةاحلديثة ) التقنّياتقلة   .4

 9.6% . أثناء الشرحيف التقنّياتعدم التنويع يف استخدام   .5

 5.05% عدم وجود موقع لتعليم الّلغات يف ادلعهد.  .6

 4.04% ، مراجع(. CDقلة ادلقتنيات ادلكتبية )كتب، أغاين، أفالم،   .7

 2.53% ادلستخدمة يف احملاضرة. التقنّياتقلة اخلربة لدى بعض ادلدّرسني يف توصيل   .8

 %100 المجموع

الحديثػة  التقنّيػاتيعػاني منيػا الّطمبػة عنػد اسػتخداـ الصعوبات التػي أىـ  ( أفّ 15كما يظير الجدوؿ )       
في تعميـ الّمغات ىي )سرعة العرض وسوء تنفيذ المدرس المحاضرة(، وقد حصمت عمى أعمى نسػبة مئويػة 

مػػف الّطمبػػة فػػي المعيػػد بجػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريف وجػػاء )قمػػة الخبػػرة لػػدى  الّدراسػػةبػػيف إجابػػات أفػػراد عّينػػة 
فػي المرتبػة األخيػرة كأقػؿ نسػبة بػيف ( المدّرسيف في استخداـ الحاسوب، وفي استخداـ أجيزة العػرض بعض

 إجابات المدّرسيف. 

 وفيما يمي شرح ألىـ الصعوبات:

 ةعينػػػأفػػػراد %( مػػػف 33.33أشػػػار ) ممحاضػػػرة:لوسػػػوء تنفيػػػذ المػػػدرس أو االسػػػتماع، سػػػرعة العػػػرض  .1
معتي دمشػػؽ وتشػػريف، عػػرض النصػػوص السػػماعية بشػػكؿ الّطمبػػة فػػي معيػػد الّمغػػات بجػػامػػف  الّدراسػػة

( يػػػتـ بشػػػكؿ CDسػػريع جػػػدًا، فػػػي حػػػيف يػػرى عػػػدد مػػػف الطمبػػػة أف عػػػرض النصػػوص المسػػػجمة عمػػػى )
سػػريع، فسػػرعة التحػػدث تجعمنػػا غيػػر مػػواكبيف لػػو فػػي أثنػػاء الكػػالـ، وكػػذلؾ ال يػػتـ تكػػرار سػػماعيا، ممػػا 

، ويقمػػؿ الفيػػـ واالسػػتيعاب، التػػي يػػتـ تمقييػػا تممعمومػػاليبعػػث الممػػؿ مػػف التسػػجيالت الصػػوتية، وتعقيػػد 
فالسػػرعة فػػي عػػرض المعمومػػة أو سػػماعيا يقمػػؿ مػػف التمػػاريف، واألمثمػػة التػػي ويشػػتت أذىػػاف الطمبػػة. 
 تحتاج إلى تعزيز الفيـ.

ويػػرى بعػػض الطمبػػة ضػػرورة الػػبطء فػػي اسػػتخداـ النصػػوص السػػماعية عنػػد تركيػػب الجمػػؿ، وخاصػػة 
فػػػي تطػػػوير الكتابػػػة بشػػػكؿ جيػػػد،  التقنّيػػػاتوكػػػذلؾ االسػػػتفادة مػػػف ومػػػة، عنػػػدما تكػػػوف اّلميجػػػة غيػػػر مفي

 التي تحتاج إلى تماريف كثيرة.خاصة النصوص 

مػػػف  الّدراسػػػة ةعينػػػأفػػػراد  %( مػػػف18.69) أشػػػار :التقنّيػػػاتالسػػػتخداـ غيػػػر مجيػػػزة  الّدرسػػػّيةالقاعػػػات  .2
يعػػانوف الصػػعوبات التػػي ؿ الػػذيف أبػػدوا آرائيػػـ حػػو ، الّطمبػػة فػػي معيػػد الّمغػػات بجػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريف
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جييػز القاعػات الدراسػية فػي المعيػد، إلػى سػوء تالحديثة في تعميـ الّمغػات،  التقنّياتمنيا عند استخداـ 
 .، واالنقطاع المستمر لمتيار الكيربائيالحديثة التقنّياتوعدـ مالءمتيا الستخداـ 

جود ستائر عمى النوافذ، يسبب ويرى بعض الطمبة عدـ وجود إضاءة داخؿ القاعات الدراسية، وعدـ و 
الطمبػة عمػى ضػرورة تناسػب اإلضػاءة  وأكػد بعػض عدـ وضوح الرؤيػة لػدى الطمبػة فػي أثنػاء العػرض،

 ويفّضؿ إطفاء اإلنارة في أثناء استخداـ العرض.ضمف القاعة مع الجياز لتحسيف الرؤية، 

رداءة التسػػجيالت ؾ وكػػذل ، وعػػدـ وضػػوح تسػػجيالتيا،قمػػة عػػرض مقػػاطع الفيػػديوبعػػض الطمبػػة ويػػرى 
، خاصة مع الكثافة الطالبية داخؿ القاعات الدراسػية، بصوت منخفض مسجؿإذ أف أغمبيا السمعية، 

  .مما يجعؿ الفيـ واالستيعاب ضعيفيف

أصػػبحت قديمػػة جػػدًا،  فػػي المعيػػد خدمةتالمسػػ التقنّيػػاتوقػػد أظيػػرت نتػػائج إجابػػات بعػػض الطمبػػة أف 
مؿ عمى علذلؾ يجب االىتماـ بيا أكثر والفيي ميممة، مستمرة ليا، وال يوجد صيانة ، ة األعطاؿر كثيو 

 تحديثيا.

أفػراد  %( مػف15.66)يػرى  :المسػتخدمة التقنّيػاتإلػى أو االسػتماع  ضعؼ التفاعؿ في أثنػاء العػرض .3
صػػػعوبة رؤيػػػة الكممػػػات عنػػػد  الّطمبػػػة فػػػي معيػػػد الّمغػػػات بجػػػامعتي دمشػػػؽ وتشػػػريفمػػػف  الّدراسػػػة ةعينػػػ

عرض، في حيف يرى عدد مف الطمبة صعوبة فيـ الكممات عند اسػتخداـ التسػجيالت استخداـ أجيزة ال
، وجػػاءت إجابػػات بعػػض الطمبػػة ممػػا يتػػرؾ أثػػارًا سػػمبية عمػػى التفاعػػؿ ويضػػعفو بشػػكٍؿ كبيػػر الصػػوتية
صعوبة في  الطمبةمما يجد ، المعمومات تعرض أو يتـ االستماع إلييا دوف المناقشة والحوارلتؤكد أف 
  .ماع إلييا مف التسجيؿ الصوتي فقطعند االستات لفظ الكمم

بسػػبب قمػػة الوقػػت المخصػػص بطػػرح األسػػئمة، كمػػا أظيػػرت إجابػػات بعػػض الطمبػػة عػػدـ السػػماح ليػػـ 
كمػا متمقيػًا سػمبيًا لممعمومػات، ويسػبب الممػؿ لديػو، وشػرود الػذىف.  مػتعّمـمما يجعؿ اللمحصة الدرسية، 

بكميات كبيرة في زمف قصير يؤثر سػمبًا عمػى  ا أو سماعياأظيروا أيضًا أف تقديـ المعمومات وعرضي
     التفاعؿ مع الطمبة في أثناء المحاضرة.

السػػػػبورة التفاعميػػػػة، الحواسػػػػيب، الوسػػػػائط المتعػػػػددة، شػػػػبكة االنترنيػػػػت، شػػػػبكة الحديثػػػػة ) التقنّيػػػػاتقمػػػػة  .4
بجػػامعتي دمشػػؽ  الّطمبػػة فػػي معيػػد الّمغػػاتمػػف  الّدراسػػة ةعينػػأفػػراد  %( مػػف11.11أشػػار ) (:داخميػػة
ال يمكف لبعض ، كما سيةال تكفي لمقاعات الدرا لكنياشاشة عرض لمتقنيات البصرية،  وجود، وتشريف

  .الطمبة رؤية العرض بشكؿ كامؿ بسبب عدد الطمبة المتزايد في القاعات الدراسية

ويػرى بعػض  .وبينت إجابات أغمب الطمبة بعدـ توافر عدد حواسػيب كافيػة مقارنػة بعػدد الطمبػة الكبيػر
أكػدت التػي  (2005، الرفػاعيالطمبة ضرورة تػوفير شػبكة اإلنترنػت، واتفقػت ىػذه النتيجػة مػع دراسػة )

 .في تعمـ الّمغة االنكميزية يستخدموف اإلنترنتال أف عّينة الطالب 
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واسػتخداـ  وأكد بعض الطمبة ضرورة استخداـ تقنيات التعميـ التفاعميػة عػف طريػؽ اسػتخداـ الحاسػوب،
  دارات الحديثة دائمًا، وتحديثيا مع األجيزة الطرفية األخرى.صاإل

أظيرت أف نسبة كبيرة جدًا مف الطمبة تشعر بأىميػة التي  (Twalbeh, 1990وىذا ما أكدتو دراسة )
إلػى أف ميػارات الطمبػة المغويػة قػد  الّدراسػةاستخداـ الحاسوب كأداة في تعمـ الّمغة االنكميزية، وأشػارت 

  .الّتعم ـاـ الحاسوب كوسيمة مساعدة في تحسنت باستخد

 تػدريس فػي اآللػي الحاسػب باسػتخداـ المسػارعة ضػرورةالتػي بينػت  (2009، زيمعػيدراسػة )كػذلؾ و 
 تدريس في التقميدية التعميمية بالوسائؿ مقارنة الدراسي الطالب تحصيؿ مستوى رفعل اإلنجميزية الّمغة
 كوسػيمة اآللػي الحاسب استخداـ عمى اإلنجميزية الّمغة عمميم حثّ وكذلؾ  .وقواعدىا اإلنجميزية الّمغة

 تعمػـ فػي الطػالب أداء مسػتوى مػف الرفػع فػي يسػيـ حيػث اإلنجميزيػة الّمغػة لمادة تدريسيـ في تعميمية
 اإلنجميزية الّمغة قواعد

الّطمبػة مػف  الّدراسػة ةعينػأفراد  %( مف9.6أشار ) :في أثناء الشرح التقنّياتتنويع في استخداـ العدـ  .5
، وقػػد بينػػت إجابػػات بعػػض الطمبػػة أنػػو يػػتـ االعتمػػاد عمػػى فػػي معيػػد الّمغػػات بجػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريف

ف تػـ  األخػرى. التقنّيػاتعمػى حسػاب اسػتخداـ استخداـ الوسائؿ السمعية في أثنػاء شػرح المحاضػرة،  وا 
ة بعػػض غيػػر واضػػحة، والخػػط المكتػػوب لترجمػػاسػػتخداـ الفيػػديو يكػػوف الصػػوت غيػػر مسػػموع والصػػور 

  .العبارات صغير
أنو يتوجب عػرض مقػاطع فيػديو مدعمػة بالصػور مف الطمبة  الّدراسةوأكدت إجابات بعض أفراد عينة 

وأكػػد بعػػض  .االيمػػاءاتالتوضػػيحية، ومػػؤثرات صػػوتية وحركيػػة تسػػاعد عمػػى فيػػـ الترجمػػة، مػػف خػػالؿ 
يػادة عػدد المقػاطع الصػوتية ، وز الطمبة ضرورة االىتماـ أكثر بالمسجالت الصوتية واألقراص المدمجة

      .المسموعة
الّطمبػة فػػي مػػف  الّدراسػة ةعينػأفػػراد  %( مػف5.05أشػػار ) :عػدـ وجػود موقػػع لتعمػيـ الّمغػػات فػي المعيػد .6

أو مراجػع لمغػة فػي ، وفي الوقت ذاتو ال تتوافر كتب مخصصػة معيد الّمغات بجامعتي دمشؽ وتشريف
. ويػػرى يجػػدوف صػػعوبة فػػي الحصػػوؿ عمػػى المحاضػػرات ، فالطمبػػةالمعيػػد يمكػػف لمطالػػب الرجػػوع إلييػػا

يػتـ التطػابؽ بحيػث رونػي خػاص بالمعيػد، وضع المحاضرات عمى موقػع إلكتيجب البعض اآلخر أنو 
المحاضػػرات الموجػػودة عمػػى الموقػػع، ممػػا يسػػيؿ عمػػى  فػػي أثنػػاء المحاضػػرة، وبػػيف وبػػيف مػػا يػػتـ شػػرح

   دراستيا.
 الّدراسػة ةعينػأفػراد  %( مػف4.04أشػار ) ، مراجع(:CDأفالـ، قمة المقتنيات المكتبية )كتب، أغاني،  .7

عػدـ تػوافر مكتبػة تضػـ األغػاني واألفػالـ بالمغػة  الّطمبة في معيد الّمغات بجامعتي دمشؽ وتشريفمف 
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عمػى  ياً وىػذا يػؤثر سػمب ،عدـ وجود كتب أو مراجع تحتوي عمػى النصػوص السػمعيةوكذلؾ المدروسة، 
 .العممية التعميمية

وجػػػػد تسػػػػييالت لعمميػػػػات اإلعػػػػارة يلػػػػبعض اآلخػػػػر حتػػػػى إذا كانػػػػت موجػػػػودة بشػػػػكؿ قميػػػػؿ، ال ويػػػػرى ا
واالطػالع عمييػا بيا، كتاب أو كتػابيف ويػتـ اسػتعارتيما  حتى بالنسبة لعدد الكتب المسموحو  ،الخارجية

وجػػػاءت إجابػػػات بعػػػض الطمبػػػة بضػػػرورة تػػػوفير مكتبػػػة موسػػػيقية وأفػػػالـ بالمغػػػة  .ضػػػمف قاعػػػة المكتبػػػة
وتطويرىا وتنميتيا بالشكؿ  ويجب االىتماـ بيا وتحديثيا وزيادة عددىا بشكؿ دوري مستمر، سةالمدرو 

  .في المعيد األنسب لتحقيؽ اليدؼ التعميمي
 %( مف2.53أشار ) :المستخدمة في المحاضرة التقنّياتتوصيؿ في  المدّرسيفقمة الخبرة لدى بعض  .8

، إذ يعاني عدد مف المدرسػيف غات بجامعتي دمشؽ وتشريفالّطمبة في معيد المّ مف  الّدراسة ةعينأفراد 
لػدى ، وىناؾ ضػعؼ واضػح فػي الميػارات التكنولوجيػة التقنّياتأجيزة في ضعؼ ميارتيـ في توصيؿ 

 المدرسيف في المعيد. 
التقنيػة  ؿيوصػتمػف في المعيد بجامعتي دمشؽ وتشػريف وفي الحقيقة، إف عدـ تمكف بعض المدرسيف 

حاضػػرة، يسػػبب ضػػياع جػػزء ال بػػأس بػػو مػػف زمػػف المحاضػػرة، وىػػذا مػػا أكػػده بعػػض المسػػتخدمة فػػي الم
خر مف الطمبة آ، وبيف عدد بأف تركيب الجياز في بداية المحاضرة يستيمؾ وقتًا مف المحاضرة الطمبة

ويرى البعض اآلخر ضرورة توفير جيػاز عػرض اف التوصيالت سيئة جدًا تأخذ مف وقت المحاضرة. 
   بحيث يتمكف المدرس مف إعطاء المحاضرة في الزمف المخصص ليا.سية ثابت لكؿ قاعة درا

 
  فػػي معيػػد الّمغػػات الحديثػػة  التقنّيػػاتبوسػػاطة  الّمغػػات تعمّػػـ مػػا مقترحػػات تحسػػيف :الخــامسالســؤال

 ؟ الّطمبةو  المدّرسيفمف كؿ مف وجية نظر بجامعتي دمشؽ وتشريف 
A. المدّرسين: مقترحات 
 دمشػؽ وتشػريف فػي معيػد الّمغػات بجػامعتي المدّرسػيفمػف  الّدراسة عّينةأفراد توصاًل إلى مقترحات         
وبمػػغ عػػػدد ، استقصػػيت آرائيػػـ بوسػػػاطة االسػػتبانات، الحديثػػػة التقنّيػػاتبوسػػاطة  الّمغػػػات تعمّػػـ تحسػػيفحػػوؿ 

 ةعينػػ( مػػف مجمػػوع أفػػراد %60.61( مدرسػػًا ومدرسػػة، بنسػػبة )40)وا مقترحػػًا أو أكثػػر قػػّدمالمدرسػػيف الػػذيف 
 في معيد الّمغات بجامعتي دمشؽ وتشريف. الّدراسة
الباحػث مضػموف  حمّػؿ( مقترحػًا، 102)لػدى ىػؤالء  ف أفّ يّ بوا إجابات، فتقّدموفيما يتعمؽ بأولئؾ الذيف      

وحسػػبت التكػػرارات والنسػػب المئويػػة، ورتبػػت ىػػذه المقترحػػات حسػػب عػػدد تكراراتيػػا ترتيبػػًا تمػػؾ المقترحػػات، 
 (.16وجاءت النتائج كما ىو مبّيف في الجدوؿ )إلى ست نقاط، ثـ صنفت تنازليًا، 
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 الحديثة في معيد الّمغات بجامعتي دمشق وتشرين  التقنّياتتحسين تعّمم الّمغات بوساطة المدّرسين لمقترحات (: 16جدول )
 النسبة المئوية الـعـبـارة الرقم
 34.31% احلديثة داخل ادلعهد. التقنّياتالتنويع يف استخدام   .1

 26.47% توفّي سلابر متطورة يف رلال تقنّيات الّتعليم.  .2

 16.67% تصميم موقع خاص مبعهد الّلغات يقدم برامج ومعلومات عن الّلغات داخل ادلعهد.  .3

 9.80% ختفيض العدد الكبّي للطلبة داخل القاعة الّدرسّية.  .4

 7.84% ادلعتمدة على الّتكنولوجيا. ادلناىجتوفّي   .5

 4.90% .للطلبة وللمدّرسني االستعارة اخلارجية للمصادر ادلرجعية )القواميس مثاًل(السماح ب  .6

 %911 المجموع

الحديثػة فػي داخػؿ المعيػد  التقنّيػاتلتحسػيف تعمّػـ الّمغػات بوسػاطة  مقترحاتال( أىـ 16يظير الجدوؿ )    
عمػػى النحػػو  ، التػػي جػػاءتالمدّرسػػيف فػػي بجػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريفمػػف  الّدراسػػةعينػػة أفػػراد مػػف وجيػػة نظػػر 

 اآلتي:

حاضػػرة أو مفػػي نػػص ال عػػرض المعمومػػات توزيػػع الحديثػػة داخػػؿ المعيػػد: التقنّيػػاتالتنويػػع فػػي اسػػتخداـ . 1
جػػزء منيػػا بػػأكثر مػػف تقنيػػة، ممػػا يضػػمف حسػػف المتابعػػة مػػف قبػػؿ الطمبػػة ويبػػدد الممػػؿ والضػػجر فػػي أثنػػاء 

ديو، الموجػػودة داخػػؿ المعيػػد )الفيػػ التقنّيػػاتأكثػػر بوأكػػدت إجابػػات الػػبعض اآلخػػر ضػػرورة االىتمػػاـ . الشػػرح
زيػادة عػدد النصػوص السػماعية، وزيػادة الوقػت المخصػص ليػا. وأكػد بعػض التسجيؿ الصوتي(، مف خالؿ 

 التقنّيػػػػاتالتركيػػػػز عمػػػػى اسػػػػتخداـ  تحسػػػػيف نوعيػػػػة العػػػػروض بزيػػػػادة الصػػػػور والفيػػػديو، و"ضػػػػرورة المدرسػػػيف
شاشػات عػرض(، وزيػادة الوقػت المخصػص لمحصػة و تمفزيػوف، و يو، المعتمدة عمى الصورة بشكؿ أكثر )فيػد

 الّدرسّية المخصصة لمنصوص السمعية والمرئية،

مػػف أىػػـ المقترحػػات التػػي أشػػار إلييػػا المدرسػػوف ىػػي  تػػوفير مخػػابر متطػػورة فػػي مجػػاؿ تقنّيػػات الّتعمػػيـ:. 2
تزويػػد الغػػرؼ ، و كؿ مسػػتمربشػػكؿ يسػػيؿ عمػػى الّطالػػب اسػػتخدامو بشػػفػػي المعيػػد االىتمػػاـ بػػالمخبر المغػػوي 

، حواسػػػيب موصػػػولة بشػػػبكة اإلنترنػػػت(، المجيػػػزة بػػػػ )اسػػػقاط ضػػػوئي، سػػػبورة إلكترونيػػػة التقنّيػػػاتالصػػػفية ب
فػػػي الّمغػػػة، وأف يػػػتـ  تػػػوفير مخػػػابر  احتياجػػػات المتخصصػػػيفبشػػػكؿ يمبػػػي  بالبرمجيػػػات المتطػػػورةزويػػػدىا تو 

. ويػرى بعػض المدرسػيف أف مجػاؿ تقنّيػات الّتعمػيـمتطورة تواكب الحاجة الّتدريسية، والتطورات الحديثػة فػي 
إنشػػاء ىػػذه المخػػابر يسػػيـ فػػي التقػػويـ المسػػتمر لمطمبػػة مػػف خػػالؿ إجػػراء اختبػػارات قػػادرة عمػػى تقػػويـ المفػػظ 

 .، وتسجيؿ أدائومتعّمـلم
يػػػرى أغمػػػب  :تصػػػميـ موقػػػع خػػػاص بمعيػػػد الّمغػػػات يقػػػدـ بػػػرامج ومعمومػػػات عػػػف الّمغػػػات داخػػػؿ المعيػػػد. 3

الكتب اإللكترونية عمى موقع المعيد بما فػي  يوفر ، بحيثأف تصميـ موقع خاص بمعيد الّمغاتالمدرسيف 
يسػتطيع  إذبشكؿ أفضػؿ،  الّتعم ـذلؾ تماريف ومقاطع سمعية إضافة إلى مقاطع الفيديو تساعد الطمبة عمى 
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واصػػؿ لمطمبػػة الت كمػػا أنيػػا تػػوفر ،الطالػػب مراجعػػة المحادثػػات المسػػموعة ومقارنتيػػا مػػع النصػػوص المكتوبػػة
 إيجابي عمى فيميـ واستيعابيـ لمموضوعات التي يتـ تناوليا. والتفاعؿ الذي يكوف لو مردود

 تعمػػيـ مواقػػع اسػػتخداـ أىميػػةأكػػدت عمػػى التػػي  (2009دراسػػة )البخػػاري، وتوافقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة 
 شػبكات ، وقد أوصت بتوفير(تحدثال االستماع،) ميارتي تحسيف في االنترنت شبكة عمى االنجميزية الّمغة

 تعمػـ فػي استخداميا عمى الطالبات وتدريب االنجميزية الّمغة معامؿ داخؿ باإلنترنت المزودة اآللي الحاسب
 .االنترنت شبكة عمى المتخصصة المواقع مف الّمغة

ود كثافػة طالبيػة وجػ الّدراسػةيػرى أغمػب أفػراد عينػة  تخفيض العدد الكبير لمطمبػة داخػؿ القاعػة الّدرسػّية:. 4
وأف األجيػػزة الحاسػػوبية ال تكفػػي لعػػدد ، وزيػػادة الضػػجيج، ممػػا يػػؤدي إلػػى االزدحػػاـداخػػؿ القاعػػة الدراسػػية، 

الدراسػية التناسػب بػيف عػدد األجيػزة الحاسػوبية وعػدد الّطمبػة داخػؿ القاعػة الطمبة في القاعة، لذلؾ البد مف 
 تحصيمو.أدائو، وترفع مف مستوى الذي سينعكس إيجابًا عمى 

المدّرسػيف فػي معيػد مػف  الّدراسةأىـ مقترحات أفراد عينة مف  المعتمدة عمى الّتكنولوجيا: المناىجتوفير . 5
بيػػوتر موجػػود فػػي القاعػػة الّدرسػػّية، االىتمػػاـ بشػػبكة اإلنترنػػت بشػػكؿ تصػػؿ إلػػى كػػؿ جيػػاز كمالّمغػػات ىػػي 

ذب اىتمامػػو، ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى ترسػػػيخ وضػػرورة تػػػدعيـ الكتػػػاب بوسػػػائؿ أكثػػر تشػػػويقًا، وتّشػػػد الطالػػػب وتجػػػ
رفد المناىج ببعض األفالـ واألغاني لتطوير الميارات ضرورة  األفكار، كما أكدت إجابات بعض المدرسيف

 بشكؿ دائـ. التقنّياتإجراء اختبارات باستخداـ ، والعمؿ عمى المغوية لدى الّطمبة

أكدت إجابات أفراد  :لمطمبة ولممدّرسيف ميس مثاًل(االستعارة الخارجية لممصادر المرجعية )القواالسماح ب. 6
، فػي حػيف أكػدت إجابػات الػبعض تػوفير قػواميس الكترونيػة متطػورةمف المدرسيف أنو البد مف  الّدراسةعينة 

 ( لمكتاب المقرر.CDكتاب مترجـ مرفؽ مع )اآلخر ضرورة توفير 
 

A. :مقترحات الطمبة 

حػوؿ  فػي جػامعتي دمشػؽ وتشػريف الّمغػاتمعيػد  طمبةمف  لّدراسةا عّينةأفراد توصاًل إلى مقترحات         
وبمػػغ عػػدد الطمبػػة ، استقصػػيت آرائيػػـ بوسػػاطة االسػػتبانات، الحديثػػة التقنّيػػاتبوسػػاطة  الّمغػػات تعمّػػـ تحسػػيف

فػي  الّدراسػة ةعينػ%( مػف مجمػوع أفػراد 73.13( طالبًا وطالبػة، بنسػبة )196الذيف قّدموا مقترحًا أو أكثر )
 غات بجامعتي دمشؽ وتشريف.معيد المّ 

حمّػػؿ الباحػػث مضػػموف ( مقترحػػات، 410وفيمػػا يتعمػػؽ بأولئػػؾ الػػذيف قػػّدموا إجابػػات، فتػػيف أف لػػدى ىػػؤالء ) 
وحسػػبت التكػػرارات والنسػػب المئويػػة، ورتبػػت ىػػذه المقترحػػات حسػػب عػػدد تكراراتيػػا ترتيبػػًا تمػػؾ المقترحػػات، 

 (.17كما ىو مبّيف في الجدوؿ )تنازليًا، ثـ صنفت إلى ست نقاط، وجاءت النتائج 
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  وتشرين دمشق بجامعتي الّمغات معيد في الحديثة التقنّيات بوساطة الّمغات تعّمم الطمبة لتحسين مقترحات(: 17جدول )
 النسبة المئوية الـعـبـارة الرقم
 21.22% التنويع يف العرض أو االستماع للمحاضرة من قبل ادلدرس.  .1
 19.02% بادلعدات واللوازم.هيزىا ختصيص قاعات للعرض وجت  .2
 15.61% احلديثة. التقنّياتتدريب ادلدرسني على استخدام   .3
 14.39% احلديثة، وتأمينها على القاعات الّدرسّية كلها داخل ادلعهد. التقنّياتتوفّي   .4
 11.71% إنشاء موقع خاص مبعهد الّلغات.  .5
 9.51% تدَّرس يف ادلعهد. احلديثة يف ادلواد كافة اليت التقنّياتاستخدام   .6
 6.34% رفد ادلكتبة داخل ادلعهد بادلراجع والكتب والتسجيالت الصوتية.  .7

 %100 المجموع

الحديثػة فػي داخػؿ المعيػد مػف  التقنّيػاتلتحسػيف تعمّػـ الّمغػات بوسػاطة  مقترحاتال( أىـ 17يظير الجدوؿ )
 ت بجامعتي دمشؽ وتشريف عمى النحو اآلتي:الطمبة في معيد الّمغامف  الّدراسةعينة أفراد  وجية نظر

مػف الطمبػة  الّدراسػةرأى أغمب أفػراد عينػة  :التنويع في العرض أو االستماع لممحاضرة مف قبؿ المدرس .1
، ومػف التقنّيػاتفي أثناء المحاضرة، وعػدـ االقتصػار عمػى نػوع واحػد مػف  التقنّياتضرورة التنويع باستخداـ 

وعميػة البػد ىمػاؿ أجيػزة العػرض، ا  اف يتـ االعتماد عمى األجيزة السمعية، و اإلجابات أكدت أنو أغمب األحي
. وجػػاءت إجابػػات بعػػض الطمبػػة "بضػػرورة التركيػػز عمػػى نوعيػػة المعمومػػات دوف التركيػػز عمػػى الكميػػة"مػػف 

وزيػػادة عػػدد األمثمػػة ليػػتمكف الطمبػػة مػػف فيػػـ واسػػتيعاب التنويػػع أكثػػر فػػي إيصػػاؿ المعمومػػات إلػػى الطمبػػة، 
 ت المغوية أكثر".المفردا

عرض النصوص بشكؿ بطيء لمراعاة مستويات الّطمبة المختمفة، واالىتماـ  يرى البعض اآلخر بضرورةو 
جراء اختبارات بشكؿ دائـ ومتكرر، ويرى بعض الطمبة أف  بالطمبة منخفضي التحصيؿ بشكؿ أكثر، وا 

يف. متعّممتثبيت المعمومة في أذىاف ال، وكذلؾ عمى الّدراسةيحفز الطمبة عمى  التقنّياتالتنويع باستخداـ 
مف جية، واستخداـ السبورة  الحديثة وجاءت إجابات الطمبة بأنو البد مف التوفيؽ ما بيف استخداـ التقنية

العادية مف جية أخرى، حيث رأى بعض الطمبة بضرورة االستعانة بالسبورة العادية وعدـ إلغائيا كميًا في 
  .الفيـ بشكؿ أكبر وعمى استغالؿ الوقتأثناء الشرح، فيي تساعد عمى 

 في المستخدمة التكنولوجيا تنّوعت كمما و( التي أظيرت أن2000، بيبيانيو  دشتيفقت مع دراسة )اتو 
 استخداـوأف  ،وفّعاؿ إيجابي بشكؿ الّمغة تعمـ نحو الطمبة اتجاىات مف رفعت ،اإلنكميزية الّمغة تدريس

ودراسة  .طمبةال لدى اإلنكميزية الّمغة تعمـ حب تنمية عمى يساعد بالحاسو  وخاصة المختمفة التكنولوجيا
 اثرائية حاسوبية برامج بناء خالؿ مف التدريسية الطرائؽالتي رأت ضرورة التنويع في  (2011)سميماف، 

 .تربوية عممية أسس وفؽ
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:تخصػػيص قاعػػات لمعػػرض وتجييزىػػا . 2 التعميميػػة لضػػماف اسػػتعماؿ صػػحيح لمتقنيػػات  بالمعػػدات والمػػواـز
ال بد لممدرس التحضير المبدئي ليا، وألماكف وضعيا، وعميو يصر الطمبة عمى تخصيص قاعات  الحديثة
 اسية ليذا اليدؼ.  في المعيد، أو تجييز بعض القاعات الدر لمعرض 

في جميع القاعات الدراسية، والمحابر"، "توفير أجيزة عرض حديثة  الطمبة ضرورة إجاباتجاءت بعض و  
جا فػػي كػػؿ قاعػػة، وعػػدـ وضػػعو عمػػى الطاولػػة بػػة أخػػرى "حبػػذا لػػو توجػػد قاعػػة مخصصػػة لوضػػع الجيػػاز وا 

وجاءت إجابات بعض الطمبة "إف المكاف المناسب لجياز ليتمكف الطمبة جميعيـ مف الرؤية بشكؿ أفضؿ، 
عض ببحيث يتمكف الجميع مف الرؤية"، كما أشار ال عرض البيانات يجب أف يكوف معمؽ في سقؼ الغرفة

 ".ةاآلخر إلى تعتيـ قاعة العرض لضماف حسف المشاىدة، "إف جياز العرض يحتاج إلى تعتيـ القاع

زة والمعػدات كأنظمػة الصػوت، تمزمات العرض، مػف األجيػتوفير مسضرورة العمؿ عمى وأكد بعض الطمبة 
صػػػوت داخػػػؿ مكبػػػرات ال وتػػػوفير، غرفػػػة العػػػرض وتيويتيػػػا تدفئػػػةلعػػػرض، والمآخػػػذ الكيربائيػػػة، و وشاشػػػات ا
تػػوفير بػػدائؿ لمطاقػػة داخػػؿ المعيػػد تسػػتخدـ كبػػديؿ عػػف الطاقػػة الكيربائيػػة، لمعالجػػة انقطػػاع التيػػار و القاعػػة، 

عيػػد بشػػكؿ لمتقنّيػػات الموجػػودة فػػي الممتابعػػة إجػػراءات الصػػيانة الدوريػػة ، وكػػذلؾ الكيربػػائي بشػػكؿ متكػػرر
 ة في المعيد.المتكرر  التقنّياتتوفير كادر يعمؿ عمى إصالح أعطاؿ مستمر، و 

إف ضػعؼ التػدريب والتأىيػؿ الػذي أشػارت إليػو نتػائج  الحديثة: التقنّياتتدريب المدرسيف عمى استخداـ . 3
كانيػػة اسػػتخداـ األجيػػزة الحديثػػة، يعيػػؽ المػػدرس بالدرجػػة األولػػى مػػف إم التقنّيػػاتعمػػى اسػػتخداـ  الّدراسػػةىػػذا 

إقامػػػة دورات تدريبيػػػة ، ىػػػو الّدراسػػػةفػػػي ىػػػذه  ، وبالتػػػالي مػػػف أىػػػـ مػػػا تتضػػػمنو مقترحػػػات الطمبػػػةوتوصػػػيميا
  .، وكيفية استخداميا داخؿ القاعات الدراسيةالحديثة التقنّياتحوؿ  المعيدفي لممدّرسيف 

التػػي رأت ضػػرورة عقػػد دورات لممعممػػيف حػػوؿ  (2002دراسػػة )النعمػػاف، وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أظيرتػػو نتػػائج  
الحاليػػػة مػػػف خػػػالؿ  الّدراسػػػةوقػػػد أظيػػػرت نتػػػائج ة اإلنكميزيػػػة. الوسػػػائؿ التعميميػػػة وأىميتيػػػا فػػػي تػػػدريس الّمغػػػ

إجابػػات الطمبػػة أنػػو ينبغػػي تعريػػؼ المػػدرس مػػف خػػالؿ الػػدورات التدريبيػػة بأىميػػة اسػػتخداـ التكنولوجيػػا فػػي 
ومػػا لػػذلؾ مػػف أىميػػة فػػي تحسػػيف أثرىػػػا التعمػػيـ، وبكيفيػػة توظيفيػػا الصػػحيح فػػي خدمػػة العمميػػة التعميميػػػة، 

اعؿ بيف المدرس وضرورة التركيز في ىذه الدورات عمى التفاب الطمبة الميارات المغوية، اكسوفاعميتيا في 
، وكػػػذلؾ اسػػػتخداـ فقػػػرات قصػػػيرة ذات ممػػػوؿ مفيػػػوـ، والطمبػػػة مػػػف خػػػالؿ طػػػرح أسػػػئمة فػػػي أثنػػػاء المحاضػػػرة

 وعناويف واضحة، وخطوط كبيرة.

بينػػػت إجابػػػات الطمبػػػة  ميػػػا داخػػػؿ المعيػػػد:ك الحديثػػػة، وتأمينيػػػا عمػػػى القاعػػػات الّدرسػػػّية التقنّيػػػاتتػػػوفير . 4
فػي حػيف رأي بعػض  .استخداـ تقنّيات الّتعميـ التفاعمية عف طريػؽ الحاسػوب داخػؿ القاعػة الّدرسػّيةضرورة 

السػػػميعة، وتوفيرىػػػا فػػػي القاعػػػات  التقنّيػػػاتوزيػػػادة الطمبػػػة بضػػػرورة تػػػأميف تقنيػػػات بصػػػرية لتعمػػػيـ المغػػػات، 
 الدراسية كافة.
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واتفقػت ىػذه النتيجػة  .توفير شبكة اإلنترنت واسػتخداميابضرورة  الّدراسةمب أفراد عينة وجاءت إجابات أغ 
االنترنػػت كػػأداة مسػػاندة فػػي العمميػػة ( التػػي أكػػدت عمػػى الػػدور الػػذي يؤديػػو krajka, 2000)دراسػػة مػػع 

يف كيفيػة اسػتعماؿ االنترنػت فػي قاعػات الػدروس لتحسػحػوؿ مقترحػات وقػدمت  التعميمية )كوسيط تعميمي(،
 .الّتعم ـعممية التعميـ و 

أكدت أغمب إجابػات الطمبػة عمػى عػرض الكتػب والمقػررات الّدراسػّية  :إنشاء موقع خاص بمعيد الّمغات. 5
إنشػػاء مواقػػع فػػي حػػيف أشػػار بعػػض الطمبػػة إلػػى ضػػرورة  عمػػى موقػػع خػػاص يمكػػف لمطمبػػة الحصػػوؿ عميػػو.

  .ةسيّ لمتواصؿ بيف الّطمبة، واستخداميا داخؿ القاعات الّدر 

أكػدت إجابػات الطمبػة عمػى ضػرورة  رس فػي المعيػد:الحديثػة فػي المػواد كافػة التػي تػدَّ  التقنّياتاستخداـ . 6
وتخصػػيص الحديثػػة فػػي المػػواد كافػػة التػػي تػػدَّرس فػػي المعيػػد، وعػػدـ اقتصػػارىا عمػػى مػػادة واحػػدة،  التقنّيػػات

تعػػرض أفػػالـ وأغػػاني  يػػد،بعػػض األيػػاـ لحضػػور دروس عمػػى شاشػػة العػػرض خػػارج أوقػػات الػػدواـ فػػي المع
 .دث بيا بشكؿ أفضؿحتساعد الطمبة عمى تعمـ المغة، والتأجنبية، إضافة إلى مسرحيات 

وضػع نسػخة مػف اقترح بعض الطمبة  :رفد المكتبة داخؿ المعيد بالمراجع والكتب والتسجيالت الصوتية. 7
(CD مػػع الكتػػب المقػػررة تحتػػوي تمػػاريف ومقػػاطع سػػماعية ممػػا يسػػاعد عمػػى )نػػًا افأحي، بشػػكؿ أسػػرع لػػّتعم ـا

تحتاج إلى تركيز  النصوصوكذلؾ بعض يحتاج الطمبة إلى تكرار بعض الموضوعات حتى يسيؿ فيميا، 
 مف قبؿ الطمبة. كبير 

، التقنّيػاتطة اكما أشار بعض الطمبة إلى إمكانية حيازة الطمبة عمى نسخة مف المقررات التي تستخدـ بوس
السػػماح ليػـ بأخػػذ مقػاطع الفيػػديو ة بمعيػد المغػػات، وقػد أكػػد بعػض الطمبػػة عمػى تأمينيػػا فػي المكتبػػوضػرورة 

، مف أجؿ االطالع عمييا قبؿ االمتحاف ألنيا تسّيؿ عممية الفيـ والتذكر الحاوية عمى تسجيالت النصوص
  .اوليايسيؿ عمى الطمبة تداألغاني و األفالـ توفير وكذلؾ رفد المكتبة بالمعيد بالقواميس المتطورة، وكذلؾ 

 

 :، ومناقشتياالّدراسة نتائج فرضيات . 2 . 4
عشر فرضيات لمدراسة: فرضّية عالقة، وتسع فرضيات فروؽ؛ منيا خمس تتعّمؽ بالمدّرسيف،  تْ عَ وضِ 

 وأربع تتعّمؽ بالطمبة.
  توجد عالقة ارتباطال  :ىاألّولالفرضية ( 0.05ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػةα =) بػيف 

 ةمحّققػال الّتربوّيػةاإلسػيامات درجػة و  التّػدريسالحديثػة فػي  التقنّياتداـ درجة استخ
 .المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةوجية نظر أفراد مف 
مف  ةمحّققال الّتربوّيةاإلسيامات و  الّتدريسالحديثة في  التقنّياتبيف استخداـ لدراسة العالقة االرتباطية 

حسب معامؿ ، دمشؽ وتشريف في معيد الّمغات بجامعتي ّرسيفالمدمف  الّدراسة عّينةوجية نظر أفراد 
 (. 18بيرسوف، وجاءت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ ) االرتباط
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 ةمحّققال الّتربوّيةاإلسيامات و  الّتدريسالحديثة في  التقنّياتدرجة استخدام بين العالقة االرتباطية (: 18جدول )  

 شدة العالقة العالقة جهة ارتباط وجود عالقة الداللة ستوىقيمة م (Rمعامل االرتباط ) العالقة
 اإلسهامات الّتربويّة

 قوية طردية توجد عالقة ارتباط 0.000 **0.8
 الّتدريسالحديثة في  التقنّياتاستخدام 
 .0.01 ى داللةداؿ عند مستو  **

 

 التّػدريسالحديثة في  التقنّياتاستخداـ ية قوية بيف وجود عالقة ارتباط تبّيفي (18ة الجدوؿ )مف قراء      
وىػو أقػؿ مػف  (0.000) مسػتوى داللػة(، عنػد 0.8ة، إذ بمػغ معامػؿ االرتبػاط )محّققػال الّتربوّيةاإلسيامات و 
ذات بوجــود عالقــة ارتباطيــة  قبػػؿ البديمػػة القائمػػة:تو ، رفض الفرضػػية الصػػفريةتػػ. وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ (0.05)

اإلسػيامات و  التّػدريسالحديثػة فػي  التقنّيػاتدرجػة اسػتخداـ بػيف ( 0.05)عند مستوى داللػة داللة إحصائية 
دمشػػػؽ  فػػػي معيػػػد الّمغػػػات بجػػػامعتي المدّرسػػػيفمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػةوجيػػػة نظػػػر أفػػػراد مػػػف  ةمحّققػػػال الّتربوّيػػػة
 .وتشريف

َـّ  إفَّ          اسػتخداميا يسػيـ  وأفَّ التّػدريس، الحديثػة فػي  التقنّيػاتميػة د أىّ التوصػؿ إلييػا تؤّكػ النتيجة التػي تػ
التػي  الّدراسػةوىػذا مػا أكدتػو أغمػب  يـ المغويػة.في رفع مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة، وكذلؾ تزيد ميػارات

 تحصػػػيؿ عمػػػىوأثػػػر اسػػػتخداميا األجنبيػػػة  الّمغػػػة الحديثػػػة فػػػي تعمػػػيـ التقنّيػػػاتفاعميػػػة اسػػػتخداـ بعػػػض تناولػػػت 
دراسػػة ك ، مقارنػػة بػػالطرائؽ التقميديػػةلتنميػػة الميػػارات المغويػػة يػػةإلكترون بػػرامج وكػػذلؾ فاعميػػة .لمطمبػػة الدراسػػي

، الصػػنيعو)(، Chuo, 2004(، و)2003)العمػػري، و ،(2002، سػػالـ)و، (2000، الجميػػوركػػؿ مػػف )
، (Field, 2007)، و(Almekhlafi, 2006)(، وChen, 2006)، و(2006، الجػػرؼ)و(، 2005

(Akbulut, 2007،) (2009، زيمعيو) ، (2008)قادي، و ،(2007)اآلغا و. 

  ال يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائيًا بػيف متوّسػط درجػات أفػراد عّينػة الّدراسػة مػف الػذكور : الثانيـةالفرضية
ومتوسػػط درجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف اإلنػػاث عمػػى اسػػتجاباتيـ عمػػى اسػػتبانة 

نّيػػات )اإلسػػيامات الّتربوّيػػة، واألىػػداؼ الّتربوّيػػة( المحّققػػة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ التق
 .الحديثة في تعميـ الّمغات

 عينػة أفػراد درجػات ومتوسػط الػذكور مػف الّدراسة عّينة أفراد درجات متوّسط بيف إحصائياً  داؿّ  فرؽ يوجد ال
 مػػف المحّققػػة( الّتربوّيػػة واألىػػداؼ الّتربوّيػػة، اإلسػػيامات) اسػػتبانة عمػػى اسػػتجاباتيـ عمػػى اإلنػػاث مػػف الدراسػػة
 .المعيد داخؿ الّمغات تعميـ في حديثةال التقنّيات استخداـ خالؿ

مف  الّدراسة عّينةدرجات أفراد  متوّسطات بيف إحصائية ذات داللة فروؽ ىناؾ كاف إذا ما لمعرفة
 التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال (الّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةاإلسيامات )حوؿ والمدرسات  المدّرسيف
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 تـ، و لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف (t-test)اختبار  ؿ المعيد، استخدـداخ الّمغاتالحديثة في تعميـ 
 (.19) جدوؿ في الموضحة النتائج عمى الحصوؿ

ة من محّققال االسيامات واألىداف التربويةحول  المدّرسينمن  الّدراسة عّينةلمفروق في إجابات  (t)(: المتوسط الحسابي وقيمة اختبار 19جدول )
 (64عند )درجة الحرية =  الجنس متغّيرتعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميم  نّياتالتقخالل استخدام 

الجنس متغّير المجاالت  القرار (SIG) قيمة االحتمال المحسوبة T) ) المتوسط الحسابي العّينة  

 اإلسهامات الّتربويّة
 60.12 25 ذكور

 ال يوجد فرق 0.524 0.64
 57.73 41 إناث

الّتربويّة افاألهد  
 41.6 25 ذكور

 ال يوجد فرق 0.599 0.528
 40.54 41 إناث

 الّدراسة عّينةالفروؽ التي ظيرت بيف ومتوسط درجات أفراد  أفّ  تبّيفي( 19مف خالؿ قراءة الجدوؿ )    
ية وليست جوىر  داّلةغير  ىي فروؽمف المدرسات،  الّدراسة عّينة، ومتوسط درجات أفراد المدّرسيفمف 

الحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال (الّتربوّية األىداؼ ،الّتربوّيةاإلسيامات عند مجالي )
 . (0.05بر مف قيمة مستوى الداللة )أك (Sig)، إذ جاءت قيمة الّمغات

ط درجات أفراد فرؽ داّؿ إحصائيًا بيف متوسّ  وجود بعدموبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة:     
عّينة الّدراسة مف الذكور ومتوسط درجات أفراد عينة الدراسة مف اإلناث عمى استجاباتيـ عمى استبانة 

  .)اإلسيامات الّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّية( المحّققة مف خالؿ استخداـ التقنّيات الحديثة في تعميـ الّمغات

مف المدّرسيف في معيد  الّدراسةعّينة  درجات أفراد وّسطاتمت( إلى الفروؽ في 8ويشير الشكؿ )         
الحديثة في تعميـ الّمغات  التقنّياتالمحّققة مف خالؿ استخداـ  االسيامات واألىداؼ التربويةالّمغات حوؿ 

 الجنس.متغّير ل تبعاً 

 

 
من خالل  المحّققة واألىداف التربويةاإلسيامات حول  ّمغاتالفي معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 8شكل )

 الجنس متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتاستخدام 
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مف المدّرسيف والمدرسات في معيد الّمغات بغض  الّدراسةيفّسر الباحث ىذه النتيجة بأف أفراد عّينة        
اإلسيامات الّتربوّية واألىداؼ إلى تحقيؽ ؿ استخداـ التقنيات الحديثة مف خالالنظر عف جنسيـ يسعوف 

 .المقررة في المعيد بالمستوى واألىمّية ذاتيا الّتربوّية

في  داّلةعدـ وجود فروؽ  يانتائجأظيرت التي  (2002دراسة )النعماف، واتفقت ىذه النتيجة مع     
 .الجنس تغّيراستخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمّية تعزى لم

 
  يوجػػد فػػرؽ داّؿ إحصػػائياً  : الالثالثــةالفرضــية ( 0.05عنػػد مسػػتوى داللػػةa =  بػػيف )متوّسػػطات 

حػػػوؿ )اإلسػػػيامات  الّمغػػػاتفػػػي معيػػػد  المدّرسػػػيفمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػة درجػػػات أفػػػراد
الحديثػػػة فػػػي  التقنّيػػػاتة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ محّققػػػ( الالّتربوّيػػػة، واألىػػػداؼ الّتربوّيػػػة
 .المؤىؿ العممي متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  غاتالمّ تعميـ 

 عّينػةأفػراد إلجابػات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة  متوّسػطاتحسبت ال الفرضّيةلإلجابة عف ىذا        
ة مػف خػالؿ محّققػ( الالّتربوّيػة، واألىػداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات  الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة
تبعػًا لمػؤىميـ العممػي )إجػازة جامعيػة، ماجسػتير،  داخػؿ المعيػد الّمغػاتالحديثة فػي تعمػيـ  التقنّيات استخداـ

 (.21( وأدرجت النتائج في الجدوؿ )شيادات أخرى

 
 الّمغاتفي معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينةأفراد (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات 20جدول )

 المؤىل العممي متغّيرتعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتمن خالل استخدام المحّققة  واألىداف التربوية االسياماتحول  

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العّينة المؤهل العلمي المجال

اإلسهامات 
 الّتربويّة

 2.40 11.28 57.73 22 ماجستّي
 2.03 11.86 65.62 34 دكتوراه

 1.49 4.72 36.90 10 شهادات أخرى

األهداف 
 الّتربويّة

 1.20 5.63 41.09 22 ماجستّي
 1.05 6.12 42.18 34 دكتوراه

 4.57 14.46 36.40 10 شهادات أخرى
                 

مػػػف  الّدراسػػػة نػػػةعيّ د االحسػػػابية ألفػػػر  متوّسػػػطات( أف ىنػػػاؾ فروقػػػًا ظاىريػػػة فػػػي ال03يظيػػػر الجػػػدوؿ )     
 .(شيادات أخرى، دكتوراه، ماجستيرتبعًا لمؤىميـ العممي ) المدّرسيف

 كما ىػو مبػيف النتائج وجاءت ،(ANOVA)اسُتخداـ تحميؿ التبايف ، مف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية
 (.21في الجدوؿ )
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من المحّققة  االسيامات واألىداف التربويةحول  المدّرسينمن  الّدراسة عّينة( إلجابات أفراد ANOVA(: تحميل التباين األحادي )21جدول )
 المؤىل العممي متغّيرتبعًا ل الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتخالل استخدام 

 القرار قيمة االحتمال Fقيمة  متوسط المربعات  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

اإلسهامات 
 الّتربويّة

 3199.990 2 6399.980 بني اجملموعات
 119.195 63 7509.293 داخل اجملموعات يوجد فرق 0.000 26.85

  65 13909.273 اجملموع

األهداف 
 الّتربويّة

 129.299 2 258.598 بني اجملموعات
 60.082 63 3785.159 داخل اجملموعات ال يوجد فرق 0.125 2.152

  65 4043.758 اجملموع

ة مف محّققال الّتربوّية عند مجاؿ األىداؼإحصائيًا  داّلةإلى عدـ وجود فروؽ ( 21يشير الجدوؿ )       
( Sig =0.126، إذ بمغت قيمة االحتماؿ )داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات استخداـخالؿ 
وجوىرية عند مجاؿ  داّلةوجود فروؽ  تبّيففي حيف . (0.05بر مف قيمة مستوى الداللة )وىي أك

، إذ بمغت داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات 
 . (0.05غر مف قيمة مستوى الداللة )( وىي أصSig =0.000قيمة )

بػػػػػار اسػػػػػتخدـ اخت المؤىػػػػػؿ العممػػػػي متغّيػػػػرتبعػػػػػًا ل المدّرسػػػػيفولمكشػػػػؼ عػػػػػف اتجػػػػاه ىػػػػػذه الفػػػػروؽ بػػػػػيف 
(Scheffeلممقارنات البعدية ) ( 22عمى النحو المبّيف في الجدوؿ .) 

 الّتربوّية اإلسياماتعند مجال  ( لمفروق في المؤىل العمميScheffe(: نتائج اختبار )22جدول )

 دمشق وتشرين في معيد الّمغات بجامعتي المدّرسينمن  الّدراسة عّينةبحسب إجابات أفراد  
(I) المؤهل العلمي  (J)  الفرق في المتوسط  المؤهل العلمي (I-J) القرار قيمة االحتمال 

 يوجد فرق 0.000 (*)20.83 شهادات أخرى ماجستير

 دكتوراه
 يوجد فرق 0.037 (*) 7.89 ماجستّي

 يوجد فرق 0.000 (*)28.72 شهادات أخرى

مف الماجستير والشيادات ىذه الفروؽ جاءت بيف حممة كؿ  أفّ  تبّيفي( 22مف خالؿ قراءة الجدوؿ ) 
األخرى لصالح حممة الماجستير، وبيف وحممة كؿ مف الدكتوراه وكؿ مف الماجستير والشيادات األخرى 

 الحسابية. متوّسطاتلصالح حممة الدكتوراه، حسب ال
درجات  متوّسطاتإحصائيًا بيف  داّلة بعدم وجود فروقوبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة: 

ة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةحوؿ األىداؼ  الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة ادأفر 
 المؤىؿ العممي.  متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات
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استخداـ ة مف خالؿ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات عند مجاؿ  وتقبؿ البديمة الفرضية الصفرية وترفض 
المؤىؿ العممي لصالح حممة كؿ مف  متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات

 الماجستير والدكتوراه.

 الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروؽ في ( إلى 9ويشير الشكؿ )
داخؿ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ قة المحقّ  االسيامات واألىداؼ التربويةحوؿ 
 المؤىؿ العممي. متغّيرل تبعاً المعيد 

 
من خالل  المحّققة واألىداف التربوية االسياماتحول  الّمغاتفي معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 9شكل )

 المؤىل العممي متغّيرل تبعاً  الّمغاتفي تعميم الحديثة  التقنّياتاستخدام 

عمى استخداـ كمما كاف أقدر  لممدرسي الّتعميمىذه النتيجة بأنو كمما ازداد المستوى الباحث  يفّسر 
 تعميمّيةال التقنّياتلجأت إدارة المعيد إلى تحديث ، خاصة إذا الّمغاتمعيد في  تعميمّيةال التقنّيات
 األقؿ. تعميمّيةالوتشغمييا بسيولة أكثر مقارنة مع المستويات  معيا ّتعامؿال، إذ يستطيع وتطويرىا

بغض النظر عف مؤىميـ العممي يسعوف إلى تحقيؽ إّنو  ،الّدراسة عّينةأفراد  كما بينت نتائج إجابات
  ، والتي جاءت بدرجة مرتفعة.الّتربوّية األىداؼ

في استخداـ  داّلةالنتائج عدـ وجود فروؽ  أظيرت التي (2002دراسة )النعماف، واختمؼ مع      
التي وجدت عدـ  (2009دراسة )البخاري، ، ومع المؤىؿ العممي متغّيرلبعًا ت تعميمّيةالالمعمميف لموسائؿ 

 لمحاور الكمية متوّسطاتال بيف (والمشرفات المعممات) الّدراسة عّينة آراء في إحصائياً  داّلة فروؽ وجود
 .يالّتعميم المستوى متغّيرل تبعاً  الّدراسة أداة

 

  يوجػػد فػرؽ داّؿ إحصػػائياً  : الالرابعــةالفرضــية ( 0.05عنػػد مسػػتوى داللػةa =  بػػيف )متوّسػػطات 
حػػوؿ )اإلسػػيامات  الّمغػػاتفػػي معيػػد  المدّرسػػيفمػػف  الّدراسػػة عّينػػة درجػػات أفػػراد
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فػػي  الحديثػػة التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػة، واألىػػداؼ الّتربوّيػػة
 عدد سنوات الخبرة. متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتتعميـ 

 الّدراسة  عّينةدرجات أفراد  متوّسطات بيف إحصائية ذات داللة فروؽ ىناؾ كاف إذا ما لمعرفة          
الحديثة  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال (الّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةاإلسيامات )حوؿ  المدّرسيفمف 

اختبار  ، استخدـعدد سنوات الخبرة متغّيرل الخبرة تعزى متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتفي تعميـ 
(t-test) (.23) جدوؿ في الموضحة النتائج عمى الحصوؿ تـ، و لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف 

من  المحّققة التربويةواألىداف  االسياماتحول  المدّرسينمن  الّدراسة ّينةعلمفروق في إجابات أفراد  (t)(: المتوسط الحسابي وقيمة اختبار 23جدول )
 (64الخبرة عند )درجة الحرية =  متغّيرتعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتخالل استخدام 

المتوسط  العّينة  متغّير الخبرة المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (T 
 المحسوبة

 القيمة االحتم
(Sig) 

 القرار

اإلسهامات 
 الّتربويّة

سنوات 3أقل من   22 45.23 10.78 
 يوجد فرق 0.000 6.9-

سنوات فأكثر 3  44 65.34 11.34 
األهداف 

 الّتربويّة
سنوات 3أقل من   22 38.64 9.95 

 ال يوجد فرق 0.094 1.702-
سنوات فأكثر 3  44 42.09 6.45 

 

 الّدراسة عّينةالفروؽ التي ظيرت بيف ومتوسط درجات أفراد  أفّ  تبّيفي( 23ة الجدوؿ )مف خالؿ قراء    
 3مف ذوي الخبرة  الّدراسة عّينة، ومتوسط درجات أفراد سنوات 3أقؿ مف مف ذوي الخبرة  المدّرسيفمف 

خالؿ استخداـ  ة مفمحّققال الّتربوّية وليست جوىرية عند مجاؿ األىداؼ داّلةغير  ىي فروؽ، سنوات فأكثر
( وىي أكبر مف قيمة مستوى الداللة SIG =0.094، إذ بمغت قيمة )الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات

 .(2.01( المحسوبة، وىي أصغر مف قيمتيا الجدولية البالغة )t = -1.702(، كما بمغت قيمة )0.05)

ة مف خالؿ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات وجوىرية عند مجاؿ  داّلةوجود فروؽ  بينت النتائجفي حيف        
( وىي أصغر مف p= 0.000، إذ بمغت قيمة )داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتاستخداـ 

( المحسوبة، وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية t = - 6.9(، كما بمغت قيمة )0.05قيمة مستوى الداللة )
%(، وىذه الفروؽ جاءت لصالح ذوي الخبرة 95بمجاؿ الثقة ) (64(، عند درجات حرية )2.68البالغة )

 . سنوات فأكثر 3
درجات  متوّسطاتإحصائيًا بيف  داّلة بعدم وجود فروقوبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة:  

تخداـ ة مف خالؿ اسمحّققال الّتربوّيةحوؿ األىداؼ  الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة أفراد
 الفرضية الصفرية عدد سنوات الخبرة. وترفض متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات

 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات وتقبؿ البديمة عند مجاؿ 
 .سنوات فأكثر 3لصالح ذوي الخبرة عدد سنوات الخبرة  متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى 
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ة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةاألىداؼ في إحصائيًا  داّلة وجود فروؽالنتائج السابقة عدـ  تبّيف 
 يفّسرو ، المدّرسيفلدى  عدد سنوات الخبرة متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات
، بغض الّمغاتفي معيد  المقررة الّتربوّيةإلى تحقيؽ األىداؼ  عوفيس مدّرسيفال ىذه النتيجة بأف الباحث

  .والتي جاءت بدرجة مرتفعة ،السابقة ـالنظر عف خبرتي

 التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات في  إحصائياً  داّلة فروؽ في حيف وجدت        
 ثالثعدد سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة  متغّيريد تعزى إلى داخؿ المع الّمغاتالحديثة في تعميـ 

، اعتادوا عمى استخداـ الذيف لدييـ خبرة تدريسية ألكثر مف ثالث سنوات المدّرسوف، فسنوات فأكثر
وأصبحوا أقدر عمى استخداميا مف ي، الّتعميمويدركوف تأثيرىا عمى المردود الموجودة في المعيد،  التقنّيات
الموجودة في المعيد ىي  التقنّياتأقؿ مف ثالث سنوات، خاصة وأف الذيف لدييـ عدد سنوات  المدّرسيف
   .تقميدية، سيمة االستخداـ تقنّيات

 عّينة آراء في احصائياً  داّلة فروؽ ( التي وجدت عدـ وجود2009دراسة )البخاري، اتفقت ىذه النتيجة مع 
 تعميـ مواقع حوؿ استخداـ الّدراسة أداة لمحاور الكمية اتمتوّسطال والمشرفات( بيف )المعممات الّدراسة
 .الخبرة سنوات متغّيراالنترنت تبعًا ل شبكة عمى اإلنجميزية الّمغة

في استخداـ المعمميف  داّلةأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ  التي (2002دراسة )النعماف، واختمؼ مع 
 .دريسالتّ الخبرة في  متغّيرلبعًا ت تعميمّيةاللموسائؿ 

 الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروؽ في ( إلى 10ويشير الشكؿ ) 
داخؿ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  االسيامات واألىداؼ التربويةحوؿ 
 عدد سنوات الخبرة. متغّيرل تبعاً المعيد 

 
من  المحّققة االسيامات واألىداف التربويةحول  الّمغاتفي معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتق في الفرو( 10شكل )

 عدد سنوات الخبرة متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتخالل استخدام 
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  عنػد مسػتو  يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائياً  : الالخامسـةالفرضـية( 0.05ى داللػةa =  بػيف )متوّسػطات 
حػوؿ )اإلسػػيامات  الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد

الحديثػة فػي  التقنّيػاتة مػف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّية
 .الجامعة متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتتعميـ 

مف  الّدراسة عّينةدرجات أفراد  متوّسطات بيف إحصائية ذات داللة فروؽ ىناؾ كاف إذا ما لمعرفة      
 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  االسيامات واألىداؼ التربويةحوؿ  المدّرسيف

عينتيف  لمفروؽ بيف (t-test)اختبار  ، استخدـالجامعة )دمشؽ، وتشريف( متغّيرل داخؿ المعيد تعزى
 (.24) جدوؿ في الموضحة النتائج عمى الحصوؿ تـ ،مستقمتيف

 االسيامات حول  المدّرسينمن  الّدراسة عّينةلمفروق في إجابات أفراد  (t)(: المتوسط الحسابي وقيمة اختبار 24)جدول 
 (64الجامعة عند )درجة الحرية =  متغّيرلى تعزى إ الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة األىداف التربويةو 

المتوسط  العّينة  متغّير الجامعة المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (T 
 المحسوبة

 قيمة االحتمال
(Sig) 

 القرار

الّتربويّة اإلسهامات  
 14.98 55.43 28 دمشق

 ال يوجد فرق 0.127 1.545-
 14.09 61 38 تشرين

الّتربويّة األهداف  
 9.78 40.43 28 دمشق

 ال يوجد فرق 0.655 0.449-
 6.26 41.32 38 تشرين

مف  الّدراسة عّينةالفروؽ التي ظيرت بيف متوسط درجات أفراد  أفّ  تبّيفي( 24مف خالؿ قراءة الجدوؿ ) 
في معيد  لمدّرسيفامف  الّدراسة عّينةفي جامعة دمشؽ، ومتوسط درجات أفراد  الّمغاتفي معيد  المدّرسيف
، الّتربوّيةاإلسيامات وليست جوىرية عند مجالي ) داّلةغير  ىي فروؽفي جامعة تشريف،  الّمغات

، إذ جاءت داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال (الّتربوّية واألىداؼ
 . (0.05الداللة ) أكبر مف قيمة مستوى (Sig)قيمة االحتماؿ 

 متوّسطاتإحصائيًا بيف  داّلةفروق  بعدم وجودوبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة:       
( الّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات  الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد

 .الجامعة متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال

مف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتإحصائيًا بيف  داّلةفروؽ  وجودنت النتائج السابقة بيّ      
 التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال حوؿ االسيامات واألىداؼ التربوية الّمغاتفي معيد  المدّرسيف

 .الجامعة متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  تالّمغاالحديثة في تعميـ 
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في جامعة دمشؽ وبيف إجابات أفراد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةأي أف ىناؾ تقاربًا بيف إجابات أفراد  
ة مف خالؿ استخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةاإلسيامات في جامعة تشريف حوؿ  الّدراسة عّينة

 في جامعتي دمشؽ وتشريف.داخؿ المعيد  الّمغاتفي تعميـ الحديثة  التقنّيات

ضرورة بتا الجامعتيف في كمّ  الّمغاتفي معيد  المدّرسيفالنتيجة بالرغبة الشديدة لدى  الباحث يفّسرو     
مف خالؿ إّنو  ، نظرًا لحاجتيـ الماسة لمتطوير والتحديث، حيث يروفالّتعميـالحديثة في  التقنّياتاستخداـ 
ت إجاباتيـ أف درجة استخداميا أكدّ في المعيد، والتي  تعميمّيةال عممّيةالسبياًل لتحسيف  تكّوفا ستطبيقي

 .تا الجامعتيففي كمّ جاءت بدرجة متوسطة 

في معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتفي  فروؽ( إلى ال11ويشير الشكؿ )       
 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ  المحّققة التربوية حوؿ االسيامات واألىداؼ الّمغات

 الجامعة. متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد 

 
من  المحّققة حول االسيامات واألىداف التربوية الّمغاتفي معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 11شكل )

 الجامعة متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  تالتقنّياخالل استخدام 
 

  يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائياً  : الالسادسـةالفرضـية ( 0.05عنػد مسػتوى داللػةa =  بػيف )متوّسػطات 
حػوؿ )اإلسػػيامات  الّمغػاتفػي معيػد  المدّرسػػيفمػف  الّدراسػة عّينػة درجػات أفػراد

الحديثػة فػي  التقنّيػاتة مػف خػالؿ اسػتخداـ محّقق( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّية
 .يةالّتدريب الّدورات متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتتعميـ 

الذيف خضعوا لدورات تدريبية  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةدرجات أفراد  متوّسطات بيف فروؽإلى ال لموصوؿ
حوؿ االسيامات  لـ يخضعوا لدورات تدريبيةالذيف  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةدرجات أفراد  متوّسطاتو 
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 داخؿ المعيد، استخدـ الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  واألىداؼ التربوية
 (.25) جدوؿ في الموضحة النتائج عمى الحصوؿ تـ ،لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف (t-test)اختبار 

 

 حول االسيامات  المدّرسينمن  الّدراسة عّينةلمفروق في إجابات  (t)مة اختبار (: المتوسط الحسابي وقي25جدول )
 (64عند )درجة الحرية =  يةالّتدريب الّدورات متغّيرتعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة واألىداف التربوية

الّدورات متغّير  المجاالت
المتوسط  العّينة  الّتدريبية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

( (T 
 المحسوبة

 قيمة االحتمال
(Sig) 

 القرار

الّتربويّة اإلسهامات  
 15.32 64.6 25 خضع لدورة 

 يوجد فرق 0.009 2.709
 13.08 55 41 مل خيضع لدورة 

 األهداف الّتربويّة
 4.48 44.64 25 خضع لدورة 

 يوجد فرق 0.001 3.178
ضع لدورة مل خي  41 38.68 8.68 

 

 الّدراسة عّينةالفروؽ التي ظيرت بيف متوسط درجات أفراد  أفّ  تبّيفي( 25مف خالؿ قراءة الجدوؿ )    
في معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينةالذيف خضعوا لدورات تدريبية، ومتوسط درجات أفراد  المدّرسيفمف 

، الّتربوّيةاإلسيامات وجوىرية عند مجاؿ مجالي ) داّلة ىي فروؽ، يخضعوا لدورات تدريبيةالذيف  الّمغات
، إذ جاءت داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال( الّتربوّية األىداؼ

(، 0.05(، وىما أصغر مف قيمة مستوى الداللة )SIG =0.001)و(، Sig =0.009قيمة االحتماؿ )
 الذيف خضعوا لدورات تدريبية.   ّرسيفالمدلصالح 
 متوّسطاتبيف  إحصائياً  داّلةفروق وجود  :وتقبؿ البديمة الفرضية الصفرية ترفضوبناء عمى ذلؾ       

األىداؼ  ،الّتربوّيةاإلسيامات عند مجالي ) الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد
 متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتاستخداـ ة مف خالؿ محّققال( الّتربوّية
 الذيف خضعوا لدورات تدريبية. المدّرسيفية لصالح الّتدريب الّدورات

مف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتإحصائيًا بيف  داّلةفروؽ السابقة وجود الفرضية ت نتيجة أكدّ  
 التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  حوؿ االسيامات واألىداؼ التربوية تالّمغافي معيد  المدّرسيف

 التقنّيات استخداـ في متمكناً  كاف تكنولوجياً المدرس  خبرةزدادت ا كمما وأن ،الّمغاتالحديثة في تعميـ 
ذا طور ىذا المجاؿ إال إ في الخبرة يكتسب ال المدرس أف المعروؼ ومف ،تعميمّيةال عممّيةال فيالحديثة 

 مف اتبع الذي ، فالمدرسالتقنّياتفي مجاؿ  الجديدةرات التطو  لمواكبة المستمر الّتدريب خالؿ مف نفسو
ية التي الّتدريب الّدورات، أو مف خالؿ احتياجاتو حسب االّتكنولوجي مجاؿ في راتدو  منو وبرغبة ذاتو تمقاء

 أي يتبعوا لـ الذيف المدّرسيف مف وأعمى أفضؿ ةالحديث لمتكنولوجيا استخدامو درجة تكّوف تقيميا الجامعة،
 .تكنولوجية دورة
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 آراء في احصائياً  داّلة فروؽ التي وجدت عدـ وجود (2009دراسة )البخاري، ىذه النتيجة مع واتفقت 
 تعميـ مواقع استخداـحوؿ  الّدراسة أداة لمحاور الكمية متوّسطاتال بيف (والمشرفات المعممات) الّدراسة عّينة

 .يةالّتدريب الّدورات عدد متغّيرل تبعاً  االنترنت شبكة عمى اإلنجميزية لّمغةا

 الّمغاتفي معيد  المدّرسيفمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروؽ في ( إلى 12ويشير الشكؿ )
داخؿ  ّمغاتالالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  حوؿ االسيامات واألىداؼ التربوية

  ية.الّتدريب الّدورات متغّيرل تبعاً المعيد 

 
من المحّققة  حول االسهامات واألهداف التربوية اللّغاتفي معهد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 21شكل )

 يةالّتدريب الّدورات رمتغيّ ل تبعا  داخل المعهد  اللّغاتالحديثة في تعليم  التقنّياتخالل استخدام 
 
 
 

  يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائياً  ال: السـابعةالفرضـية ( 0.05عنػد مسػتوى داللػةa =  بػيف )متوّسػطات 
حػػػوؿ )اإلسػػػيامات  الّمغػػػاتفػػػي معيػػػد  الّطمبػػػةمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػة درجػػػات أفػػػراد

الحديثػػة فػػي  التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػة، واألىػػداؼ الّتربوّيػػة
 الجنس: متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتتعميـ 

تقديرىـ  حوؿات الّطالبو  الّطالبمف  الّدراسة عّينةدرجات أفراد  متوّسطات بيف فروؽلموصوؿ إلى ال
 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةألىداؼ ول، الّتربوّيةإلسيامات ل

 النتائج عمى الحصوؿ تـ، و لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف (t-test)اختبار  استخدـداخؿ المعيد، 
 (.26) جدوؿ في الموضحة
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 حول االسيامات  الّطمبةمن  الّدراسة عّينةلمفروق في إجابات  (t)(: المتوسط الحسابي وقيمة اختبار 26جدول )
 (266عند )درجة الحرية =  الجنس متغّيرتعزى إلى  الّمغاتيثة في تعميم الحد التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة واألىداف التربوية

المتوسط  العّينة  الجنسمتغّير  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( (T 
 المحسوبة

 قيمة االحتمال
(Sig) 

 القرار

 الّتربويّة اإلسهامات
 13.737 62.28 134 ذكور

 ال يوجد فرق 0.116 1.576-
ثإنا  134 64.72 11.423 

 الّتربويّة األهداف
 7.178 41.56 134 ذكور

 ال يوجد فرق 0.083 1.74-
 6.791 43.04 134 إناث

 

 الّدراسة عّينةالفروؽ التي ظيرت بيف ومتوسط درجات أفراد  أفّ  تبّيفي( 26مف خالؿ قراءة الجدوؿ )    
وليست جوىرية عند  داّلةغير  ىي فروؽات، الّطالبمف  الّدراسة عّينة، ومتوسط درجات أفراد الّطمبةمف 

الحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال (الّتربوّية األىداؼ ،الّتربوّيةاإلسيامات مجالي )
 . (0.05بر مف قيمة مستوى الداللة )أك (Sig)، إذ جاءت قيمة الّمغات

 متوّسطاتبيف إحصائيًا  داّلة بعدم وجود فروقة القائمة: وبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفري        
( الّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات  الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد

 الجنس. متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال

في معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتفي  فروؽ( ال13الشكؿ ) يّوضحو          
 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  حوؿ االسيامات واألىداؼ التربوية الّمغات

 الجنس. متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد 

 
 حول االسيامات الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينة أفراددرجات  متوّسطاتالفروق في ( 13شكل )

 الجنس متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة واألىداف التربوية 

ناثاً  الّطمبةمف  الّدراسة عّينةالباحث ىذه النتيجة بأف أفراد  يفّسر         بغض  الّمغاتفي معيد  ذكورًا وا 
 الّدراسة عّينةفنظرة أفراد ة بدرجة متوسطة، محّقق الّتربوّيةاإلسيامات  أف متفقوف عمىالنظر عف جنسيـ 
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نما بعوامؿ أخرى، الّطالبفي المعيد ال تتأثر بجنس  الّتربوّية التقنّياتإلى واقع استخداـ  الّطمبةمف  ، وا 
ن الّطمبةكما اتفقت آراء مف   .ة بدرجة مرتفعةمحّقق المقررة في المعيد الّتربوّيةواألىداؼ  أفاثًا ذكورًا وا 

أظيػػػرت التػػػي  (1999، الرفػػػاعي) دراسػػػةالنتػػػائج التػػػي توصػػػمت إلييػػػا واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع          
 اتيالػذّ  الّتعمػيـ أىمّيػةالجػنس إزاء  متغّيػرتبعػًا ل الّطمبػةإحصػائيًا فػي اتجاىػات  دالّػةالنتائج عدـ وجود فػروؽ 

  المبرمج بالكتاب والحاسوب.

  يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائياً  ال: الثامنـةالفرضـية ( 0.05عنػد مسػتوى داللػةa =  بػيف )متوّسػطات 
حػػػوؿ )اإلسػػػيامات  الّمغػػػاتفػػػي معيػػػد  الّطمبػػػةمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػة درجػػػات أفػػػراد

يثػػة فػػي الحد التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػة، واألىػػداؼ الّتربوّيػػة
 المؤىؿ العممي: متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتتعميـ 

 الّدراسػة عّينػةأفػراد إلجابات الحسابية واالنحرافات المعيارية  متوّسطاتحسبت ال الفرضية لإلجابة عف ىذه
سػػتخداـ ة مػػف خػالؿ امحّققػ( الالّتربوّيػػة، واألىػداؼ الّتربوّيػةحػوؿ )اإلسػػيامات  الّمغػػاتفػػي معيػد  الّطمبػةمػف 

شػيادات تبعػًا لمػؤىميـ العممػي )إجػازة جامعيػة، ماجسػتير،  داخػؿ المعيػد الّمغػاتالحديثة في تعمػيـ  التقنّيات
 (.27( وأدرجت النتائج في الجدوؿ )أخرى
 ات واألىداف التربويةحول االسيام الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينةأفراد (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات 27جدول )

 المؤىل العممي متغّيرتعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العّينة المؤهل العلمي المجال

اإلسهامات 
 الّتربويّة

 2.640 12.381 63.05 22 ثانوية علمية
 1.576 10.574 63.33 45 انوية أدبيةث

 1.074 13.373 63.95 155 إجازة جامعية
 2.078 12.977 61.46 39 ماجستّي
 3.330 8.810 67.43 7 دكتوراه

األهداف 
 الّتربويّة

 1.343 6.298 41.36 22 ثانوية علمية
 1.016 6.814 41.47 45 ثانوية أدبية

 0.576 7.172 42.41 155 إجازة جامعية
 1.209 7.549 43.44 39 ماجستّي
 1.272 3.367 42.00 7 دكتوراه

 الّطمبػةمػف  الّدراسػة عّينػةالحسػابية ألفػراد  متوّسػطات( أف ىناؾ فروقًا ظاىريػة فػي ال01يظير الجدوؿ )      
 (.دكتوراه، ماجستيرتبعًا لمؤىميـ العممي )ثانوية عممية، ثانوية أدبية، 

وأدرجػػت النتػػائج فػػي الجػػدوؿ  ،(ANOVA)اسػػُتخداـ تحميػػؿ التبػػايف ، ة الفرضػػيةولمتحقػػؽ مػػف صػػح      
(28.) 
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من خالل  المحّققة حول االسيامات واألىداف التربوية الّطمبةمن  الّدراسة عّينة( إلجابات أفراد ANOVA(: تحميل التباين األحادي )28جدول )
 المؤىل العممي متغّيريد تبعًا لداخل المع الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتاستخدام 

 مجموع مصدر التباين المجال
المربعات   

درجة 
 الحرية

متوسط المربعات 
 )التباين(

 القرار قيمة االحتمال Fقيمة 

اإلسيامات 
 الّتربوّية

 76.763 4 307.052 بني اجملموعات
 161.764 263 42543.948 داخل اجملموعات ال يوجد فرق 0.754 0.475

  267 42851.000 موعاجمل

األىداف 
 الّتربوّية

 25.811 4 103.244 بني اجملموعات
 49.549 263 13031.274 داخل اجملموعات ال يوجد فرق 0.72 0.521

  267 13134.519 اجملموع
 ،الّتربوّيةاإلسيامات عند مجالي )إحصائيًا  داّلةإلى عدـ وجود فروؽ ( 28يشير الجدوؿ )       

، إذ جاءت داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّيات استخداـة مف خالؿ محّققال (الّتربوّية واألىداؼ
 . (0.05بر مف قيمة مستوى الداللة )أك (Sig)قيمة االحتماؿ 

درجات  متوّسطاتبيف إحصائيًا  داّلة بعدم وجود فروقوبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة: 
 (الّتربوّيةاألىداؼ ، و الّتربوّيةاإلسيامات ) عند مجالي الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة دأفرا
 المؤىؿ العممي.  متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال
حوؿ  الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتفي  فروؽ( ال14الشكؿ ) يّوضحو   

داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  االسيامات واألىداؼ التربوية
 المؤىؿ العممي. متغّيرل تبعاً 

 
من  المحّققة ل االسيامات واألىداف التربويةحو الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 14شكل )

 المؤىل العممي متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتخالل استخدام 

الحديثة في تعميـ  التقنّياتاستخداـ  أىمّيةؤثر في ال ي المؤىؿ العممي لمطالب أفَّ  إلى النتيجة ىذه تشير    
جاءت  الّتربوّيةاإلسيامات يؤكدوف أف بغض النظر عف مؤىميـ  الّدراسة عّينةأفراد ، فداخؿ المعيد الّمغات

الحديثة في المعيد،  التقنّيات، كتوافر الّتربوّيةفيناؾ عوامؿ أخرى توثر في االسيامات بدرجة متوسطة، 
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الحديثة في  التقنّياتإلى استخداـ  الّطمبةوىذا يؤكد مدى حاجة وعدد الساعات المخصصة الستخداميا، 
ة محّقق الّتربوّيةاألىداؼ أف بغض النظر عف مؤىميـ  الّطمبةمف  الّدراسة عّينةأفراد  أكدّ ، كما الّتعم ـ عممّية

عدـ وجود دراسة  تبّيفالسابقة،  الّدراساتوعند مقارنة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مع  .ةبدرجة مرتفع
 .الحالّية الّدراسة مشابية تقارف بو

  يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائياً  ال: التاسـعةضـية الفر ( 0.05عنػد مسػتوى داللػةa =  بػيف )متوّسػطات 
حػػػوؿ )اإلسػػػيامات  الّمغػػػاتفػػػي معيػػػد  الّطمبػػػةمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػة درجػػػات أفػػػراد

الحديثػػة فػػي  التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػة، واألىػػداؼ الّتربوّيػػة
 .التي يدرسيا الّمغة متغّيرى إلى داخؿ المعيد تعز  الّمغاتتعميـ 

مػف  الّدراسػة عّينةأفراد إلجابات الحسابية واالنحرافات المعيارية  متوّسطاتحسبت ال الفرضية هلإلجابة عف ىذ
 التقنّيػاتة مػف خػالؿ اسػتخداـ محّققػ( الالّتربوّيػة، واألىػداؼ الّتربوّيػةحوؿ )اإلسػيامات  الّمغاتفي معيد  الّطمبة

 (.29، وأدرجت النتائج في الجدوؿ )الّطالبتبعًا لمغة التي يدرسيا  داخؿ المعيد الّمغاتيـ الحديثة في تعم
 حول االسيامات واألىداف التربوية الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينةأفراد (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات 29جدول )

 التي يدرسيا الّمغة متغّيرتعزى إلى  الّمغاتلحديثة في تعميم ا التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العّينة الّلغة المجال

 اإلسهامات الّتربويّة
 0.897 11.906 65.28 176 انكليزية
 2.243 14.363 59.17 41 فرنسية
 1.782 12.727 60.82 51 أدلانية

ألهداف الّتربويّةا  
 0.474 6.288 42.81 176 انكليزية
 1.257 8.047 42.51 41 فرنسية
 1.153 8.232 40.37 51 أدلانية

مػف  الّدراسة عّينةالحسابية ألفراد  متوّسطاتىناؾ فروقًا ظاىرية في ال أفّ  تبّيفي( 02مف خالؿ قراءة الجدوؿ )
 د )انكميزية، فرنسية، ألمانية(.تبعًا لمغة التي يدرسونيا في المعي الّطمبة

 الّتربوّيػػػةألىػػػداؼ ا، و الّتربوّيػػػةإلسػػػيامات فػػػي حػػػوؿ ا الّطمبػػػةلمكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ التػػػي ظيػػػرت بػػػيف إجابػػػات و  
، التػي يدرسػيا الّمغػة متغّيػرتبعػًا لداخػؿ المعيػد  الّمغػاتالحديثػة فػي تعمػيـ  التقنّيػاتة مػف خػالؿ اسػتخداـ محّققال

 (.30وأدرجت النتائج في الجدوؿ ) ،(ANOVA)اسُتخداـ تحميؿ التبايف 
 حول االسيامات  الّطمبةمن  الّدراسة عّينة( إلجابات أفراد ANOVA(: تحميل التباين األحادي )30جدول )
 ياالتي يدرس الّمغة متغّيرداخل المعيد تبعًا ل الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتمن خالل استخدام  المحّققة واألىداف التربوية

 القرار قيمة االحتمال Fقيمة  متوسط المربعات  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

اإلسهامات 
 الّتربويّة

 846.994 2 1693.988 بني اجملموعات
 155.309 265 41157.012 داخل اجملموعات يوجد فرق 0.005 5.454

   267 42851.000 اجملموع

األهداف 
ويّةالّترب  

 118.770 2 237.541 بني اجملموعات
 48.668 265 12896.978 داخل اجملموعات ال يوجد فرق 0.089 2.44

   267 13134.519 اجملموع
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ة مف محّققال الّتربوّية عند مجاؿ األىداؼإحصائيًا  داّلةإلى عدـ وجود فروؽ ( 30يشير الجدوؿ )      
( Sig =0.089، إذ بمغت قيمة االحتماؿ )داخؿ المعيد الّمغاتيثة في تعميـ الحد التقنّيات استخداـخالؿ 
وجوىرية عند مجاؿ  داّلةوجود فروؽ كما بينت النتائج  .(0.05بر مف قيمة مستوى الداللة )وىي أك

مغت ، إذ بداخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات 
 . (0.05غر مف قيمة مستوى الداللة )( وىي أصSig =0.005قيمة )

اسػػتخدـ  التػػي يدرسػػيا التػػي يدرسػػيا الّمغػػة متغّيػػرتبعػػًا ل الّطمبػػةولمكشػػؼ عػػف اتجػػاه ىػػذه الفػػروؽ بػػيف 
 (. 31عمى النحو المبّيف في الجدوؿ ) ( لممقارنات البعديةScheffeاختبار )

   عند التي يدرسيا عند مجال الّمغةلمفروق في  (Scheffe(: نتائج اختبار )31جدول )
 دمشق وتشرين في معيد الّمغات بجامعتي الّطمبةمن  الّدراسة عّينةبحسب إجابات أفراد  الّتربوّيةاالسيامات 

(I) الّلغة  (J)  الفرق في المتوسط  الّلغة (I-J) القرار قيمة االحتمال 
 يوجد فرق 0.019 (*)6.113 فرنسية انكليزية

 

 الّمغةالذيف يدرسوف  الّطمبةىذه الفروؽ جاءت بيف  أفّ  تبّيفي( 31مف خالؿ قراءة الجدوؿ )       
االنكميزية، حسب  الّمغةالذيف يدرسوف  الّطمبةالفرنسية لصالح  الّمغةالذيف يدرسوف  الّطمبةاالنكميزية و 

بيف إحصائيًا  داّلة بعدم وجود فروق: وبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة الحسابية. متوّسطاتال
ة مف محّققال الّتربوّيةحوؿ األىداؼ  الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطات

 . التي يدرسيا الّمغة متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتخالؿ استخداـ 
 التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال الّتربوّيةاإلسيامات البديمة عند مجاؿ  وتقبؿ الفرضية الصفرية وترفض

 .االنكميزية الّمغةالذيف يدرسوف  الّطمبةلصالح داخؿ المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميـ 
 الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتفي  فروؽ( ال15الشكؿ ) يّوضحو     

داخؿ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  االسيامات واألىداؼ التربويةحوؿ 
 .التي يدرسيا الّمغة متغّيرل تبعاً المعيد 

 
من خالل  قةالمحقّ  حول االسيامات واألىداف التربوية الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 15شكل )

 التي يدرسيا الّمغة متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتاستخدام 
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 التقنّياتاستخداـ  أىمّيةيؤثر في  الّطالبيدرسيا  التي الّمغة أف إلى ىذه الفرضية نتيجة تشير       
ة بدرجة محّقق الّتربوّيةاإلسيامات يؤكدوف أف  الّدراسة عّينة، فأفراد داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ 
 عدـ الفرنسة، وربما يعود ذلؾ إلى الّمغةالذيف يدرسوف  الّطمبةاالنكميزية مقارنة مع  الّمغةأكبر لدى طمبة 

أىؿ المغة )الفرنسييف( بتطوير مناىج حديثة باستخداـ التكنولوجيا وبالتالي عدـ توافرىا في األسواؽ  اىتماـ
لى زيادة أعداد ، المحمية  الّطمبة، وىذا يؤكد مدى حاجة االنكميزية الّمغةالممتحقيف بالمعيد لدراسة  الّطمبةوا 

 الّطمبةمف  الّدراسة عّينةأفراد  أكدّ ، كما الّتعم ـ عممّيةالحديثة في  التقنّياتاستخداـ مف األقساـ األخرى إلى 
 بدرجة مرتفعة.ة محّقق بوّيةالّتر األىداؼ أف  التي يدرسونيا الّمغةبغض النظر عف 

 عدـ وجود دراسة مشابية تقارف بو تبّيفالسابقة،  الّدراساتوعند مقارنة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مع  
 .الحالّية الّدراسة
  يوجػد فػرؽ داّؿ إحصػائياً  ال: العاشـرةالفرضـية ( 0.05عنػد مسػتوى داللػةa =  بػيف )متوّسػطات 

حػػػوؿ )اإلسػػػيامات  الّمغػػػاتفػػػي معيػػػد  الّطمبػػػةمػػػف  الّدراسػػػة عّينػػػة درجػػػات أفػػػراد
الحديثػػة فػػي  التقنّيػػاتة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ محّققػػ( الالّتربوّيػػة، واألىػػداؼ الّتربوّيػػة
 الجامعة: متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتتعميـ 

 الّطمبةمف  سةالّدرا عّينةدرجات أفراد  متوّسطات بيف إحصائية ذات داللة فروؽ ىناؾ كاف إذا ما لمعرفة
داخؿ  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  حوؿ االسيامات واألىداؼ التربوية

 ،لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف (t-test)اختبار  ، استخدـالجامعة )دمشؽ، وتشريف( متغّيرل المعيد تعزى
 (.32) جدوؿ في الموضحة النتائج عمى الحصوؿ تـ

من  المحّققة حول االسيامات واألىداف التربوية الّطمبةمن  الّدراسة عّينةلمفروق في إجابات أفراد  (t)(: المتوسط الحسابي وقيمة اختبار 32جدول )
 (266الجامعة عند )درجة الحرية =  متغّيرتعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتخالل استخدام 

 القرار (Sig) قيمة االحتمال المحسوبة T) ) المتوسط الحسابي نة العيّ  متغّير الجامعة المجاالت

 اإلسهامات
الّتربويّة   

 61.8 94 دمشق
 ال يوجد فرق 0.106 1.62-

 64.42 174 تشرين

 األهداف الّتربويّة
 41.38 94 دمشق

 ال يوجد فرق 0.115 1.58-
 42.8 174 تشرين

      

 الّدراسة عّينةالفروؽ التي ظيرت بيف متوسط درجات أفراد  أفّ  تبّيفي( 32دوؿ )مف خالؿ قراءة الج    
في معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينةفي جامعة دمشؽ، ومتوسط درجات أفراد  الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف 

 ،الّتربوّيةاإلسيامات وليست جوىرية عند مجالي ) داّلةغير  ىي فروؽفي جامعة تشريف،  الّمغات
، إذ جاءت داخؿ المعيد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتة مف خالؿ استخداـ محّققال (الّتربوّية واألىداؼ

، الّتربوّيةاإلسيامات  يدؿ  عمى أفَّ . وىذا (0.05بر مف قيمة مستوى الداللة )أك (Sig)قيمة االحتماؿ 
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لى ظروؼ متشابية في الجامعتيف واحدة،  الّمغاتفي معيد  الّتربوّية واألىداؼ التي تخضع لمقوانيف ذاتيا وا 
 تا الجامعتيف. في كمّ 

درجات  متوّسطاتبيف إحصائيًا  داّلةفروق  بعدم وجودوبناء عمى ذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية القائمة: 
ة مف حّققم( الالّتربوّية، واألىداؼ الّتربوّيةحوؿ )اإلسيامات  الّمغاتفي معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة أفراد

 .الجامعة متغّيرداخؿ المعيد تعزى إلى  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتخالؿ استخداـ 
سواء جامعة دمشؽ أـ جامعة  الّطالبالجامعة التي يدرس فييا  أف إلى ىذه الفرضية نتيجة تشير        

في  الّدراسة عّينةفأفراد ، اخؿ المعيدد الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتاستخداـ  أىمّيةتشريف ال تؤثر في 
ويرجع ذلؾ تشابو الظروؼ التي جاءت بدرجة متوسطة،  الّتربوّيةاإلسيامات يؤكدوف أف  تا الجامعتيفكمّ 

مف وجية نظر  الّتعميـب االّتكنولوجي استخداـ ضرورةوىذا يؤكد في الجامعتيف،  الّمغاتيخضع إلييا معيدي 
بدرجة ة محّقق الّتربوّيةاألىداؼ أف  تا الجامعتيففي كمّ  الّطمبةمف  الّدراسة نةعيّ أفراد  أكدّ ، كما الّطمبة

 المدّرسوف. إذ أف المدّرسيفتوافقت ىذه النتيجة مع النتيجة التي تـ التوصؿ إلييا بحسب إجابات مرتفعة، 
 الّتعميـبؿ وزارة المرسومة مف ق المعيد العالي لمغةينفذوف سياسة ، تا الجامعتيففي كمّ  الّمغاتفي معيد 

وسوؽ العمؿ  الّتعميـو  الّتربيةرفد مؤسسات  العالي في الجميورية العربية السورية التي تيدؼ إلى
  .تعميمّيةال عممّيةاليا في وتعم م الّمغاتبالخريجيف المؤىميف في مجاؿ تعميـ 

 بو ـ وجود دراسة مشابية تقارفعد تبّيفالسابقة،  الّدراساتوعند مقارنة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مع 
 .الحالّية الّدراسة

في معيد  الّطمبةمف  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروؽ في ( 16الشكؿ ) يّوضحو          
 الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتمف خالؿ استخداـ المحّققة  حوؿ االسيامات واألىداؼ التربوية الّمغات

 الجامعة. متغّيرل تبعاً داخؿ المعيد 
 

 
من خالل  المحّققة حول االسيامات واألىداف التربوية الّمغاتفي معيد  الّطمبةمن  الّدراسة عّينة درجات أفراد متوّسطاتالفروق في ( 16شكل )

 الجامعة متغّيرل تبعاً داخل المعيد  الّمغاتالحديثة في تعميم  التقنّياتاستخدام 
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 :الّدراسة مقترحات . 3 . 4
فػػػي معيػػػد الّمغػػػات الحديثػػػة  التقنّيػػػاتإلػػػى واقػػػع اسػػػتخداـ  التعػػػّرؼفػػػي  لمجيػػػد التػػػي بذلػػػو الباحػػػثاسػػػتكمااًل 
ضػػافة إلػػى مت إلييػػا، وفػػي ضػػوء مػػا انتيػػت إليػػو دراسػػتيا، والنتػػائج التػػي توّصػػ .دمشػػؽ وتشػػريف بجػػامعتي وا 

 فػػي معيػػد الّمغػػات بجػػامعتي الّطمبػػةو  المدّرسػػيفمػػف  الّدراسػػة عينتػػي ت مػػف قبػػؿ أفػػرادقػػّدمالمقترحػػات التػػي 
 يقترح الباحث اآلتي: دمشؽ وتشريف،

، تربوية عممية أسس وفؽ إثرائيةتفاعمية  حاسوبية برامج بناء خالؿ مفالّتدريس  طرائؽ تطوير -1
فقط، وعدـ اإلسراع في  الجوانب النظرية عمى االقتصار وعدـ العممّية الجوانب والتركيز عمى

 لوقت الكافي.عرض المعمومات، بؿ إعطائيا ا

 الحديثػة االّتكنولوجيػ اسػتخداـ إلكسابيـ ميػاراتالمعاىد المغوية في  مدّرسيفلم تدريبية دوراتإجراء  -2
 .تعميمّيةال عممّيةالفي 

( المعتمػػدة عمػػى CD, DVD, Webاإللكترونيػػة ) الػػّتعم ـإغنػػاء مقتنيػػات مكتبػػة المعيػػد بمصػػادر  -3
تاحتيا لمطمبة سواء  تي السمع والبصرحاسّ   أكاف ذلؾ خالؿ الدواـ الرسمي أـ خارجو.وا 

فػػػػي تطبيػػػػؽ تكنولوجيػػػػا  يػػػػاتجارب مػػػػف التعػػػػاوف مػػػػع جامعػػػػات أخػػػػرى فػػػػي دوؿ متقّدمػػػػة واالسػػػػتفادة -4
 واالتصاالت الحديثة في مجاؿ تعميـ الّمغات األجنبية. المعمومات

معيػػد فػػي  سػوفالمدرّ التػي يجػػب أف يمتمكيػػا  التّقنّيػػةالكفايػات  أىمّيػػةؽ بإجػراء دراسػػات أخػرى تتعمّػػ -5
بػرامج قائمػة فاعميػة ، وحػوؿ الّتعمػيـ عممّيػة فػي ليػا ممارسػتيـ ودرجة الّطمبةمف وجية نظر  الّمغات
ف ي( ودورىػا فػي تحسػالشػابكة الدوليػة الحديثػة )الحاسػوب، الوسػائط المتعػددة، الّتعمػيـ تقنّياتعمى 

 الميارات المغوية األربع )القراءة والكتابة واالستماع والتحدث(.
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 املراجع:لائًة 
 العربّية المراجع: 
 في التأىيل الّتربوي دبموم طمبة تحصيل عمى اإللكتروني الّتعمُّم أثر(: 2010إبراىيـ، جمعة ) -

بحث  السورية. االفتراضية الجامعة طمبة عمى تجريبية دراسة"األحياء  عمم تدريس طرائق مقرر
 .233 – 175(، ص ص 2+1، ع )26، ـدمشؽ جامعة مجمةمنشور، 

 .منظومــة تكــوين المعمــم فــي ضــوء معــايير الجــودة الشــاممة :(2007، محمػػد عبػػد الػػرزاؽ )إبػػراىيـ -
 ، المممكة األردنية الياشمية.الفكرعماف: دار 

 بيروت: دار الكتب العممّية.، 5لسان العرب. ط :(2003، أبو الفضؿ جماؿ الديف )منظورابف  -
نت من قبل أعضاء ىيئة التّـدريس فـي جامعـة استخدامات اإلنتر (: 2005ريا، محمد يوسػؼ ) أبو -

 .165 – 139ص ص ، (45، مجمة اتحاد الجامعات العربية، ع)اإلسراء الخاّصة
إنتاج كتاب إلكتروني مقترح عبر اإلنترنت فـي تعمـيم الّمغـة الفرنسـية (: 2008أحمد، محمد سالـ ) -

 ،كتروني لطـالب كميـات الّتربيـةاإلل الّتعمُّم( في ظل تطبيق تكنولوجيا DFLEبوصفيا لغة أجنبية )
 جامعة عيف شمس، مصر. غير منشورة، دكتوراهرسالة 

، الكويػػػت: دار الكتػػػػاب 1، ط)نظـــرة مســـتقبمّية( تكنولوجيـــا الّتعمــــيم (:1997، الغريػػػب )اسػػػماعيؿ -
 الحديث. 

، عماف: عالـ الكتب تكنولوجيا المعمومات وتحديث الّتعميم(: 2001اسماعيؿ، الغريب زاىر ) -
 .لمنشر

فعالية برنامج تقني في تنمية ميارات بعض األصوات المغوية لـدى (: 2007، ماجد عيسػى )اآلغا -
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، الجامعػػة اإلسػػالمية، غػػزة طمبــة الصــف األّول الثــانوي بمدينــة غــزة

  فمسطيف.
زيـة لتقنيـة واقع استخدام عضوات ىيئة الّتدريس فـي قسـم الّمغـة االنكمي(: 2006، مناؿ )بادغيش -

، رسػالة ماجسػتير غيػر االنترنت واتجاىاتين نحوىا في كّميات الّتربية لمبنات بمنطـق مكـة المكرمـة
 منشورة، كمية الّتربية: جامعة أـ القرى، جدة، السعودية.

 تحصيل عمى بالحاسوب المتعددة الوسائل استخدام فاعمية(: 2009الباوي، ماجدة ابراىيـ ) -
جامعة بغداد:  والّتعميم. الّتعمُّم في الحاسوب استخدام نحو ياء واتجاىاتينالفيز  لمادة الّطالبات

 .311 – 285الّتربية، ص ص  كمية
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 عمـى االنجميزيـة الّمغـة تعمـيم مواقـع استخدام أىمّية(: 2009ىاشـ ) ترسف محمد البخاري، إيماف -
 مشرفات المرحمةو  معممات نظر وجية من والتحدث االستماع ميارتي في تحسين االنترنت شبكة

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الّتربية: جامعة أـ القرى، جدة، السعودية.. جدة بمدينة الثانوية
 وعالقتيا: ترجمة االنجميزية الّمغة اكتساب في المعجمية المقاربة دور: (2012بدري، سياـ ) -

 الجزائر: جامعةشورة، رسالة ماجستير غير من نموذجًا. االصطالحية لمعبارات الميسانس طمبة
 الترجمة. والّمغات، قسـ اآلداب الجزائر، كمية

مكتبة  الرياض: .لممعمم حديثة وأدوار اإللكترونية المدرسة(: 2004حسيف ) عوض التودري، -
 .الرشد

 أنماط الّتعميم. مع الّتعامل في المتعددة الوسائط تكنولوجيا دور(: 2005حسيني ) حسفجامع،  -
 3، )المعرفةمجتمع  في الّتربية تكنولوجيا العربية لمجمعية العممي المؤتمر لأعما وبحوث دراسات

 ، القاىرة، مصر. الّتعميـ لتكنولوجيا العربية الجمعية مايو،( 4 –
التعميمّية  البرمجيات : تصميم(2004نجيب ) محمد عاطؼ المطيعي،؛ عارؼ رياض ،الجباف -

 .السعودية العربية المممكة ذىبية،ال الدار الرياض: منشورات ،إنتاجيا وتقنّيات
 (www.plgs.najah.edu/steff) حوسبة الحقائب التعميمّية.(: 2009) يحيىجبر،  -
، اإلنترنـــت والمشـــروعات المتكاممـــة وتنظـــيم التكامـــل المـــنيج وتطـــويره(: 1999جػػػرجس، نػػػادي ) -

 مكتبة الفالح.  :الكويت
تروني في تعّمم الّمغة االنكميزية في المرحمة مدى فاعمية الّتعميم االلك(: 2006الجرؼ، ريما سعد ) -

، الجمعيػػة السػػعودية 26، رسػػالة الّتربيػػة وعمػػـ الػػنفس، عالجامعيــة فــي المممكــة العربيــة الســعودية
 لمعموـ الّتربوّية والنفسية، السعودية.

فاعميــة الحاســوب فــي تــدريس الّمغــة اإلنكميزيــة لطــالب (: 2000الجميػور، عبػػد الػرحمف عبػػد اهلل ) -
نػدوة تكنولوجيػا الّتعمػيـ والمعمومػات حػوؿ المشػكالت التعميمّيػة  صف األّول ثانوي. دراسة تجريبية،ال

 والّتدريبية الممحة، كمية الّتربية، جامعة الممؾ سعود بالرياض، السعودية.
 عماف: دار المناىج،. الّتعميم االلكتروني،(: 2004رباح ماىر ) ،حسف -
، تربوية آفاؽ .اإلنجميزية الّمغة طريق تعّمم في أولى خطوة عاإلقنا (:2000) محمد جياد حسيف، -

 .169 – 164، ص ص 16ع
 والمـأمول. الواقـع المـدارس فـي الّتعمـيم تكنولوجيـا منظومـة(: 2000) كامػؿ أحمػد الحصػري، -

 ابريؿ. الثاني، الكتاب ،10ـ الّتعميـ، لتكنولوجيا المصرية لمجمعية السابع المؤتمر العممي
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، مجمة أثر استخدام أسموب الّتعميم عن طريق الحاسوب في الّتعميم(: 1989)حمدي، نرجس،  -
 . 108 – 81( 6ع) 16دراسات، ـ

 المسيرة دار :عماف .والتطبيق النظرية بين الّتعميم تكنولوجيا( 2008) محمود محمد الحيمة، -
 لمنشر.

 ر لمنشر والعموـ.، حمب: دار الشعاااللكتروني الّتعمُّماستراتيجيات (: 2005الخاف، بدر ) -
، 126ع المعرفة، عالـ وتعمُّميا. تعميميا األجنبية: الّمغات (:1988عمي ) وحجاج، نايؼ خرما، -

 .الكويت واآلداب، والفنوف لمثقافة الوطني المجمس
أثر برنامج لغوي عالجي في تنمية ميارات الّمغة االستقبالية لدى (: 2000خميؿ، ياسر فارس ) -

، رسالة دكتوراه غير منشورة، تربية خاصة، عماف: جامعة عماف ات المغويةاألطفال ذوي االضطراب
 العربية لمدراسات العميا.

 الّتكنولوجيا استخدام تأثير مدى (:2000) عيسى إقباؿ بيبياني،؛ الصمد عبد فاطمة دشتي، -
 .بتدائيةاال المرحمة تالميذ لدى االنكميزية الّمغة مادة في العممي التحصيل عمى تعميمّية كوسيمة
 .37 – 18، الكويت، ص ص 77، ع20ـ ،الّتربوّية المجمة

برامج نظرية وتطبيقية الضطرابات الّمغة عند (: 2004الصقر، عبد اهلل )؛ الدوخي، منصور -
 ، الكتاب األّوؿ، جامعة األمير سمطاف. األطفال التقييم والعالج

دمشػؽ: دار ، 1، طارسـتو العممّيـةالبحث العممي أساسـياتو النظريـة ومم(: 2000، رجاء )دويدري -
 .لمنشر الفكر

 لغيـر الّمغـة العربيـة تعمـيم ماجسـتير فـي الّتعمـيم تقنّيـات توظيـف واقـع (:2012ديػب، أوصػاؼ ) -
 .238 – 197 ص ص ،2، ع28دمشؽ، ـ جامعة مجمةبيا.  الناطقين

 استخدام تميارا تنمية في الوسائط متعدد كمبيوتري برنامج تصميم أثر(: 2008، ياسر )رضواف -
رسػالة  التقنيـة. فمسطين بكمية التدريس ىيئة لدى نحوىا واالتجاه والتحصيل المعمومات تكنولوجيا

والمعمومػات،  التعمػيـ األقصػى، قسػـ تكنولوجيػا شػمس وجامعػة عػيف ماجسػتير غيػر منشػورة، جامعػة
 .غزة

ة بالكتاب والحاسوب: فاعمية تدريس قواعد الّمغة اإلنكميزية المبرمج(: 1999الرفاعي، إسماعيؿ ) -
، رسػالة دكتػوراه غيػر دراسة تجريبية عمى طمبة الصف الثاني اإلعدادي في مـدارس مدينـة دمشـق

 منشورة، كمية الّتربية، جامعة دمشؽ.
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إعداد المعمم لدوره الجديد الحاسوب وشبكات االتصال في (: 2001الرفاعي، إسماعيؿ خميؿ ) -
، المكتب التنفيذي لنقابة 39 ، عمجمة )بناة األجيال(، الّتربية في  القرن الحادي والعشرين

 .82-74المعمميف في الجميورية العربية السورية، ص ص 
مجمػػة  آراء الّطــالب نحــو اســتخدام اإلنترنــت فــي تعّمــم الّمغــة االنكميزيــة.(: 2006الرفػػاعي، خميػػؿ ) -

 . 241 - 208، ص ص 1، ع22دمشؽ لمعموـ الّتربوّية، دمشؽ، ـجامعة 
 . الوفاء دار القاىرة: ،9جتاج العروس. (: 7291ي، نحمد مرتضى )الزبيد -
 ، الرياض: دار المريخ.الّمغة واضطرابات النطق والكالم(: 1990الزراد، فيصؿ ) -
 ، عماف: دار زىراف.الّتعميم عن طريق اإلنترنت(: 2003، )عدنافزىراف  -
 تقنّيات تفاعمية لمقرر ونيةالكتر  برمجية وتطبيق تصميم (: 2008جمعاف ) بف عماد ،الزىراني -

 غير دكتوراه رسالة .في الباحة المعممين كمية لطالب الدراسي التحصيل في أثرىا لقياس الّتعميم
 .العربية، السعودية المممكة القرى، أـ جامعة الّتربية، كمية منشورة،

قواعد  تعّمم عمى اآللي الحاسب برامج أحد استخدام أثر: (2009إبراىيـ ) حمدأ بف ، رياضزيمعي -
 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة . .جدة بمدينة ثانوي األّول الصف لطالب اإلنجميزية الّمغة
 السعودية. العربية الّتدريس، المممكة وطرؽ المناىج المكرمة، قسـ بمكة الّتربية القرى: كمية أـ

لثانويـة فـي ضـوء مـدخل : تطوير تدريس الّمغة الفرنسية في المرحمة ا(1999سالـ، أحمد محمػد ) -
 ، مجمة كمية الّتربية، جامعة ببنيا، السعودية. الوسائط المتعددة

فاعمية الّتعميم بمساعدة الحاسوب في تنمية ميارة االتصال الشـفوي (: 2002سالـ، أحمد محمد ) -
 سعودية.، مجمة كمية الّتربية، جامعة ببنيا، اللمغة الفرنسية لدى الّطالب المقبولين بكميات الّتربية

 .أجناديف، األردف دار ، عماف: منشورات1. طتكنولوجيا الّتعميم(: 2007خميؿ ) رائدة سالـ، -
. ترجمة: ىاني ميدي باستخدام الّتكنولوجيا الحديثة الّتعمُّمدليل الّتعميم و (: 2004) حبمي، سالموف -

 الجمؿ، القاىرة: مجموعة النيؿ العربية.
استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين (: 2007، عادؿ )السرطاوي؛ ، جودت أحمدسعادة -

 ، َعّماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.2. طالّتربية والّتعميم
 التعميمّية. األجيزة استخدام(: 2006عبد الرحمف ) بف سعد الدايؿ،؛ محمد بف الحافظ عبد سالمة، -

 والتوزيع. لمنشر الخريجي ، الرياض: دار3ط
 تكنولوجيا إلى مدخل(: 2008عبد الرحمف ) بف سعد الدايؿ،؛ محمد بف عبد الحافظ سالمة، -

 والتوزيع. لمنشر الخريجي ، الرياض: دار4ط الّتعميم.
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.1، طسيكولوجية الّمغة والطفل(: 2003سميماف، السّيد عبد الحميد ) -
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 األساسي في الخامس الصف ميذتال تحصيل في حاسوبي برنامج فاعمية(: 2007ىالة ) سميماف، -
 غير رسالة ماجستير .الطالئعية لممناشط التطبيقية المدارس في تجريبية دراسة االنكميزية: الّمغة

 .الّتربية، قسـ المناىج وطرائؽ الّتدريس دمشؽ، كمية دمشؽ: جامعة منشورة،
يـــارات الّمغـــة برنـــامج حاســـوبي إثرائـــي متعـــدد الوســـائط فـــي اكتســـاب م :(2011سػػػميماف، ىالػػػة ) -

 .ورة، جامعة دمشػؽ، كمية الّتربيةرسالة دكتوراه غير منشاإلنكميزية وتقييم فاعميتو. 
 2000وحتى  1970تطّور الّتعميم العالي في سورية من عام (: 2000سنقر، صالحة ) -

 دمشؽ: وزارة الّتعميـ العالي، سورية.  وتوجياتو المستقبمية.
مدى فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الحصيمة المغوية  (:2000السيد، عبد المطيؼ السيد ) -

، رسالة دكتوراه ومفيوم الذات لدى عّينة من األطفال المتأخرين لغويًا في مرحمة ما قبل المدرسة
 غير منشورة، جامعة عيف شمس، مصر.

 الشبكات لدى الستخدام الالزمة الميارات لتنمية مقترح برنامج :(2003محمد ) نبيؿ السيد، -
 معيد غير منشورة، ماجستير رسالة .ببنيا النوعية الّتربية بكمية الّتعميم تكنولوجيا شعبة طالب

 مصر. القاىرة، جامعة الّتربوّية، الّدراسات
 الرياض: مكتبة العبيكاف. المنيج المدرسي من منظور جديد.(: 1996، ابراىيـ )الشافعي -
، الرياض: مكتبة 1ط كيفية الّتعامل معيا،سمات التوحد تطورىا و (: 2004الشامي، وفاء عمي ) -

 فيد الوطنية.
 برنامج في فاعمية الحاسوب استخدام أثر (:2008محمد ) طارؽ أرشيد، ؛محمد يحيى شديفات، -

 ،األردن في الشرقية لبادية الشمالية لمواء والّتعميم الّتربية مديرية في العموم لمعممي تدريبي
 . 229-1،274، ع9اإلنسانية واإلدارية، ـ لمعمـو ؿفيص الممؾ لجامعة العممّية المجمة

، الرياض: مطابع 3. طالوسائل التعميمّية ومستجدات تكنولوجيا الّتعميم(: 2003الشرىاف، جماؿ ) -
 الحميضي.

، عماف: 1ط ،الّتعميم تقنّيات في مقّدمة (:2008سعيد ) سامح إسماعيؿ،؛ سعيد نادر ،شمى -
 .األردف الفكر، دار منشورات

 تراكيـب وحـدة مقـرر تدريس في اآللي الحاسب استخدام أثر (:2005الكػريـ ) عبد دالؿ يع،الصن -
 فـي اإلنجميزيـة قسـم الّمغـة فـي األّول المسـتوى طالبـات تحصـيل عمـى (110اإلنجميزيـة ) الّمغـة
 مكػة القػرى، أـ جامعػة الّتربيػة، منشورة، كميػة غير ماجستير رسالة المكرمة. بمكة القرى أم جامعة

 .كرمةالم
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المجتمع  في الّتدريس ىيئة ألعضاء الالزمة الكفايات (:2004فتحي ) أحمد الصواؼ، -
 القومي لتكنولوجيا البرنامج ( سبتمبر،27 – 26الّتعميـ ) وتطوير المعموماتية ، مؤتمرالمعموماتي

 القاىرة، مصر. جامعة الّتربوّية، الّدراسات معيد مع باالشتراؾ الّتعميـ
، 3ط .الّتعمُّمو  الّتعميم عممّية في األجيزة استخدام الّتربية، تقنّيات في(: 1989ر )، بشيالرحيـ عبد -

 .العموـ إحياء دار: بيروت
فعالية برنامج مقترح لتدريب معممـي الّمغـة االنجميزيـة (: 2007عبد العاؿ، أحمد عاطؼ محمػود ) -

سػتير غيػر منشػورة، معيػد . رسػالة ماجعمى توظيـف تكنولوجيـا الّتعمـيم فـي ضـوء المعـايير القوميـة
 الّدراسات الّتربوّية، جامعة القاىرة.

أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت (: 2009الحمراف، محمد خالد )؛ العجموني، خالد إبراىيـ -
العموم الّتربوّية ، مجمة عمى تنمية التفكير اإلبداعي عند طمبة المدارس االستكشافية في األردن

 .244 -221، البحريف، (1(، ع)10، ـ)والنفسية
لطالب  الفيزياء مادة تدريس في المتعددة الوسائط استخدام : فاعمية(2008حسف ) عرابي، -

 طرطوس الرسمية، مدينة مدارس في ميدانية دراسة ،الدراسي التحصيل عمى وأثرىا الثامن الصف
 دمشؽ. جامعة الّتربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة

، 1ط الّمغات الحية وتعميميا بين النظرية والتطبيق. ( تعّمـ1981لحميد )، صالح عبد االعربي -
 بيروت: مكتبة لبناف.

مكتبة  ، السيب: منشورات1ط ،المتعددة لموسائط الّتعميمي التصميم :(2005جاد ) نبيؿ عزمي، -
 عماف. سمطنة الضامري،

 الحادي القرن في ةالتعميميّ  المتعددة الوسائط تكنولوجيا(: 2001ىشاـ أحمد ) العشيري، -
  المتحدة. العربية الجامعي: اإلمارات الكتاب دار والعشرين.

 المصادر غرفة في الحديثة التعميمّية التقنّيات استخدام واقع(: 2015العصيمي، عبد العزيز ) -
القصيم. رسالة ماجستير غير  منطقة في الّتعمُّم صعوبات ذوي معممي يواجيا والصعوبات التي

 الّتربية. القرى، كمية أـ عةجاممنشورة، 
الرياض: مكتبة الممؾ فيد لمنشر  تقنّيات الّتعميم واالتصال.(: 1997، عبد العزيز )العقيمي -

 والتوزيع.
 . تشريف، سورية: منشورات جامعة الالذقية، 1ط .1تقنيات التعميم(: 2015) خضرعمي،  -
، دار لتعميم: النظرية والممارسةتكنولوجيا ا(. 2010عمياف، ربحي مصطفى؛ اشيتوه، فوزي فايز ) -

 صفاء لمنشر والتوزيع، عّماف.
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، عماف: دار وسائل االتصال وتكنولوجيا الّتعميم(: 1999الدبس، محمد )؛ عمياف، ربحي مصطفى -
 الصفاء لمنشر والتوزيع، األردف. 

 .، بيروت: مؤسسة الرسالة1ط اتجاىات حديثة في تدريس الّمغة العربية،(: 2002عمار، ساـ ) -
 لمنشر الكتب عالـ: القاىرة ،1. طالمعاصرة العربية المغة معجم: )2008) مختار أحمد عمر، -

 .والتوزيع
 اإلنكميزية لمغة المبتدئين المعموماتي تعّمم والعرض بالحاسوب الّتعميم أثر(: 2003) أكـر العمري، -

 جامعػة الّتربيػة، يػة، كم2، ع19العممّيػة. ـ المجمػة .الوسـائط تمـك نحـو واتجاىـاتيم أجنبيـة كمغـة
 اليرموؾ.

 عماف: دار الفكر، األردف. الوسائل التعميمّية والّطالب.(: 2005العوني، محمد ) -
، عماف: دار المسيرة الحاسوب الّتعميمي وتطبيقاتو الّتربوّية(: 2004عيادات، يوسؼ أحمد ) -

 لمنشر والتوزيع والطباعة، األردف .
استخدام طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود (: 2007، عبد المحسف عبد الرزاؽ )الغدياف -

 - 39(، ص ص 13. جامعة قطر، مجمة العموـ الّتربوّية، ع )اإلسالمية لمحاسب اآللي واإلنترنت
80 . 

. في الّتعميم: إعداد المعمم تقنيًا لأللفية الثالثة التقنّياتدمج (: 2004، إيماف محمد )الغزو -
 اإلمارات: دار العمـ.

، 2ط. وانتاج البرمجيات اعداد" التفاعمية المتعددة الوسائط(: 2000ىيـ عبد الوكيؿ )الفار، ابرا -
 القاىرة: دار الفكر العربي.

، عماف: دار الفكر لمطباعة استخدام الحاسوب في الّتعميم(: 2112الفار، إبراىيـ عبد الوكيؿ ) -
 والنشر. 

 ، الرياض: دار الصميمي.2، جاعميةوسائل وتكنولوجيا الّتعميم التف(: 2009، مندور )اهللفتح  -
 الرياض: مكتبة الرشد، السعودية. وسائل وتقنّيات.(: 2004فتح اهلل، منذر عبد السالـ ) -
 في ميدانية لمتمميذ دراسة األجنبية الّمغات تعميم في ودورىا الثانوية( 2008فتيحة، حّمار ) -

 العمـو الجزائر، كمية ائر: جامعةرسالة ماجستير غير منشورة، الجز  ."عكنون "بن بمدية ثانويات
 االجتماع. عمـ واإلنسانية، قسـ االجتماعية

، القػػاىرة: 1، طنيوروســيكولوجيا معالجــة الّمغــة واضــطرابات التخاطــب(: 2006الفرمػػاوي، حمػػدي ) -
 مكتبة األنجمو المصرية.
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الّمغة  ريستد في الحديثة التقنّياتو  التعميمّية الوسائل استخدام واقع(: 2007قادي، إيماف ) -
 المدارس اإلنجميزية ومديرات الّمغة مشرفات نظر وجية من المتوسطة المرحمة في اإلنجميزية

 المكرمة. مكة القرى، أـ جامعة الّتربية، كمية رسالة ماجستير غير منشورة، المكرمة. بمكة
 رقط مقرر من وحدة تدريس في اآللي الحاسب استخدام أثر(: 2008عمار ) بنت قادي، خديجة -

رسالة  القرى. أم جامعة في الّتربوي اإلعداد طالبات تحصيل عمى الّمغة اإلنجميزية تدريس
 المكرمة. مكة القرى، أـ جامعة الّتربية، كمية ماجستير غير منشورة،

الّتربوّية في تدريس الّمغة العربية لغير  التقنّيات( 1991، عمي والسيد، محمد عمي )القاسمي -
 : منشورات المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعموـ.كوإيسيس .الناطقين بيا

 ونفسية تربوية ومفاىيم اتجاىات(: 1980) مصطفى محمد زيداف،؛ مصطفى يوسؼ القاضي، -
 . والطباعة والتوزيع لمنشر الشرؽ دار :جدة .حديثة

 الكتبو  لممطبوعات العامة المؤسسة ،المعموماتية تدريس طرائق :(1999الديف ) فخر القال، -
 سورية. الّتربية، وزارة :المدرسية، دمشؽ

دمشؽ  دمشؽ: منشورات جامعة الّتعميم. تقنّيات :(2003وحيد ) محمد صياـ، ؛الديف فخر القال، -
 الجامعية(. الكتب )مديرية

 طرائق تدريس المعموماتية واالتصاالت، :(2005فويتي، غساف شيخو محمد )؛ ، فخر الديفالقال -
 بية، الجميورية العربية السورية.دمشؽ: وزارة الّتر 

عصر  في العامة الّتدريس طرائق :(2006جياد ) محمد جمؿ،؛ يونس ناصر،؛ الديف فخر القال، -
 .اإلمارات الجامعي، الكتاب العيف: دار المعمومات،

سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات (: 2007المعايطة، خميؿ )؛ القمش، مصطفى نوري -
 دار المسيرة.، عماف: 1ط الخاّصة،

، القاىرة: 1، طالّمغة عند طفل ما قبل المدرسة نموىا السميم وتنميتيا(: 2004كـر الديف، ليمى ) -
 دار الفكر العربي.

 التقنّيات استخدام واقع(: 2014الحسيف ) عبد عزوز؛ منيي، مرتضى كاظـ رياض ،الكريطي -
 الّتربوّية لمعمـو األساسية الّتربية كمية مجمة بابل. محافظة في الخاّصة الّتربية صفوف في الّتربوّية

 .498 – 482، ص ص 18بابؿ(، ع واإلنسانية )جامعة
 دار ومكتبة طنطا: .التعميمّية والوسائل الّتعميم تكنولوجيا :(2005السيد ) محمد الكسباني، -

 والنشر. لمطبع اإلسراء
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، 5طوالّتكنولوجيا الحديثة.  التعميمّية االتصال وسائل(: 2013) عبداهلل عطار،؛ احساف كنسارة، -
 السعودية. ،المتطور لإلعالـ بيادر المكرمة: مؤسسة مكة

المكرمة: مطابع  مكة الوسائط. وبرمجيات الحاسوب :(2009اهلل ) عبد عطار،؛ احساف كنساره، -
 بيادر، السعودية.

 تب.القاىرة: عالـ الك التكامل بين الّتقنّية والّمغة. :(2006الفي، سعيد عبد اهلل ) -
فعالية برنامج في تقنية الوسائط المتعددة في التحصيل وتنمية (: 2006الؿ، زكريا يحيى ) -

جامعة أـ القرى، مجمة جامعة أـ  ميارات إنتاج الشرائح المتزامنة صوتيا لدى طالب كمية الّتربية،
 .43 - 10(، 1، ع )18القرى لمعموـ الّتربوّية واالجتماعية واإلنسانية، ـ

 مقّدمة في االتصال وتكنولوجيا الّتعميم،(: 1995، عمياء عبد اهلل )الجندي؛ ، يحيىالؿ، زكريا -
 الرياض: مكتبة العبيكاف.

، وسائل االتصال وتكنولوجيا المعمومات (:2004الخبري، عمياف عبداهلل )؛ الؿ، زكريا، يحيى -
 القاىرة: دار الفكر العربي، جميورية مصر العربية.

 عماف: دار الفكر، األردف. ول البحث العممي ومناىجو.أص(: 2005) محجوب، وجيو -
برنامج إرشادي لتنمية الميارات االجتماعية وعالقتو بمستوى (: 2002محمد، أسامة أحمد ) -

رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ دراسات الطفولة، جامعة  النمو المغوي لألطفال ضعاف السمع،
 عيف شمس، مصر.

 ، عماف: دار الفكر لمطباعة والنشر.1ط ،الّتعمُّمصعوبات : (2007محمد، عادؿ عبد اهلل ) -
، المعجم الوسيط(. 1998مصطفى، إبراىيـ؛ الزّيات، أحمد؛ عبد القادر، حامد؛ النّجار، محمد ) -

 ، مطبعة مصر، القاىرة.2ط
 . القاىرة: دار الفكر العربي.مدرسة المستقبل ومجاالت الّتعميم عن بعد(: 2005مصطفى، فييـ ) -
 .دار الكتاب الحديثالكويت:  .األم الّمغة عمى األجنبية الّمغات تأثير (:2007) نجاة طوع،الم -
 :الكويت. وتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي الّتعميم تكنولوجيا (:1987حامد ) أحمد منصور، -

 . السالسؿ دار
 . لوفاءا دار القاىرة:. الّتعميم تكنولوجيا في دراسات (:2006حامد ) أحمد منصور، -
الّتعميم اإللكتروني: : (2005المبارؾ، أحمد بف عبد العزيز)؛ موسى، عبد اهلل بف عبد العزيز -

 المممكة العربية السعودية. :شبكة البيانات )وزارة الّتربية والّتعميـ(، الرياض األسس والتطبيقات.
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 .فوائده. عوائقو، ئصوخصا، الّتعميم اإللكتروني: مفيومو(:"2002موسى، عبداهلل بف عبد العزيز ) -
 - 1، جامعة الممؾ سعودػ، 18/8- 16ورقة عمؿ مقّدمة الى ندوة "مدرسة المستقبؿ" في الفترة 

17. 
 .www) الرسالة والرؤية واألىداف.( 2013) الرسمي لممعيد العالي لمغات بجامعة تشريف الموقع -

tishreenuniversity. Edu. sy.) 
المعيـد العـالي لمغـات بجامعـة مكتبـة ( 2015) غات بجامعة دمشؽالرسمي لممعيد العالي لم الموقع -

 (.www. Damascusuniversity. Edu. sy) اإللكترونية. دمشق
منشػػورات دمشػػؽ:  ،4ط ، القيــاس والتقــويم فــي الّتربيــة الحديثــة(: 2003ميخائيػػؿ، امطػػانيوس ) -

 جامعة دمشؽ. 
ـــل spssاإلحصـــائية ) اســـتخدام حزمـــة البـــرامج(: 2113النجػػػار، عبػػػد الػػػرحمف عمػػػر ) - ( فـــي تحمي

 الرياض: مكتبة الممؾ فيد الوطنية لمنشر. ،2البيانات. ط
البحث العممي وأىميتو في الّتعميم عن بعد والّتعميم الجامعي (: 2004نشواف، يعقوب حسيف ) -

 . عماف: دار الفرقاف. المفتوح
نكميزية لموسائل التعميمّيـة واقع استخدام معممي ومعممات الّمغة اإل (: 2002النعماف، أيمف محمد ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، كمية الّتربية. في تربية أربد األّولى.
دليـــل جامعـــة تشـــرين لمعـــام  (2118-2117العػػػالي فػػػي الجميوريػػػة العربيػػػة السػػػورية ) الّتعمػػػيـ وزارة -

 . جامعة تشريف: مطبعة دار البعث.1002 -1002الدراسي 

دليـــل الّطالـــب بجامعـــة دمشـــق لعـــام ( 2115العػػػالي فػػػي الجميوريػػة العربيػػػة السػػػورية ) ـالّتعمػػيوزارة  -
 دمشؽ: جامعة دمشؽ. .1022
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 تشريف الّتربية عمـ نفس الصحة أستاذ مساعد د. فؤاد صبيرة  91

 تشريف الّتربية الّتعميـ تقنّيات مّدرس د. أمنة شعباف  21
 تشريف الّتربية مدرسيةالدارة اإل مّدرس د. ثناء غانـ  31

 تشريف الّتربية الّتربويعالـ اإل مّدرس د. رامي أموف  41
 تشريف الّتربية إعداد المعمـ نيةعضو ىيئة ف د. عمار سميـ  51
 تشريف الّتربية تربية ما قبؿ المدرسية مّدرس د. مطيعة أحمد  61
 تشريف الّتربية وعمـ النفس الّتربيةفي حصاء اإل أستاذ مساعد د. منذر بوبو  71

 تشريف الّتربية الّتدريسطرائؽ  مّدرس د. ميساء حمداف  81
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 ( 2املهحك رلى )
 الحديثة المتوافرة في المعاىد المغوّية الجامعية تعميمّيةال التقنّياتحول  مقابمةال بطاقة

وآفاؽ  بالجامعات السوريةالحديثة في المعاىد  الّتعميـ تقنّياتيقـو الباحث بإجراء دراسة ماجستير بعنواف "واقع استخداـ 
الحديثة في المعاىد المغوية الجامعية، عممًا أنَّنا  ّتعميـال تقنّياتتطويرىا المستقبمية"، ستسيـ إجابتؾ في تحسيف استخداـ 
 سنحافظ عمى سّرية المعمومات ...  مع كؿ الشكر واالحتراـ.

 أوال: معمومات عامة:  
 داخؿ المعيد: ....................................................................................... المدّرسيفعدد 
 ال □أحيانًا      □نعـ      □في المعيد:  الّتقنّيةالصيانة الدورية لألجيزة تتوافر 

 عدد الفنييف المختصيف بالصيانة داخؿ المعيد:............................................................
 )مف الممكف ذكر أكثر مف إجابة(تدريسيا في المعيد: يتـّ  التي الّمغات

 لغات أخرى )حددىا(................... □عربية      □ألمانية      □ فارسية     □روسية   □فرنسية     □  انكميزية   □
 )مف الممكف ذكر أكثر مف إجابة(المغوّية التي يجرييا المعيد:  الّدورات

     مّيةالعمدورات خاصة بالموفديف والبعثات  □ العميا     الّدراساتاإلعداد المتحانات □           
 قواعد  دورات أخرى )حّددىا(:....................................... □ ترجمة       □ دورات محادثة       □           

     االختبار الوطني □تسجيؿ لمدكتوراه      □تسجيؿ لمماجستير      □ما االختبارات التي يجرييا المعيد: 
 بارات أخرى )حّددىا( .......................................................اخت □                           

 )مف الممكف ذكر أكثر مف إجابة(: الّمغاتطريقة إجراء االختبارات في معيد 
 ....شفيية وكتابية    طرؽ أخرى )حددىا( ................... □كتابّية          □      شفيية  □ الكترونّية       □    

 ال □      نعـ  □لممعيد موقع إلكتروني عمى شبكة اإلنترنت:   
 )مف الممكف ذكر أكثر مف إجابة( :تعميمّيةالالمتوافرة لتخزيف محتوى المواد  الّتقنّيةالوسائط 
CD □      □ DVD       □       كاسيت صوتي  □كاسيت فيديو    □      USB  □  ........:)وسائط أخرى )حددىا 

 :الّتدريسالمتوافرة في المعيد ألغراض  الّتقنّيةانيا: األجيزة ث

 العدد األجيزة
 الحالة

 سبب عدم االستخدام
 غير مستخدم مستخدم

     الحاسوب
     الفيديو
     التمفزيوف

     السبورة التفاعمية )اإللكترونية(
     الُمسّجالت الصوتّية
     أجيزة العرض
     شبكة اإلنترنت

 أجيزة أخرى
 )حّددىا(

1-...................     

2-..................     

3-..................     
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 (3املهحك رلى )
 في المعاىد المغوية الجامعية المدّرسينموجية إلى  ةاستبان

بالجامعات الحديثة في المعاىد المغوّية  الّتعميـ تقنّياتيقـو الباحث بإجراء دراسة ماجستير بعنواف "واقع استخداـ         
الحديثة في المعاىد المغوية  الّتعميـ تقنّياتوآفاؽ تطويرىا المستقبمية"، ستسيـ إجابتؾ في تحسيف استخداـ  السورية

 الجامعية، عممًا أنَّنا سنحافظ عمى سّرية المعمومات ...  مع كؿ الشكر واالحتراـ.

 أواًل:  معمومات عامة 
 أنثى  □ذكر                   □       الجنس : 

 ............................. :....شيادة أخرى )حّددىا( □دكتوراه           □ماجستير                     □المؤىؿ العممي:      
 أكثر مف ثالث سنوات  □أقؿ مف ثالث سنوات    □داخؿ المعيد:   الّتدريسعدد سنوات الخبرة في 

 :) مف الممكف أكثر مف إجابة واحدة( التي تّدرسيا داخؿ المعيد الّمغة
 لغة أخرى ) حددىا(  □عربية         □فارسّية       □ألمانية       □روسّية       □فرنسية       □انكميزية       □       

 ال □نعـ       □:      الّمغاتالحديثة بتدريس  التقنّياتاتبعت دورات تدريبية الستخداـ 
  الّدوراتفي حاؿ اإلجابة بنعـ ما نوع ىذه ......................................................................... : 
  ال  □نعـ          □: التقنّياتفي حاؿ اإلجابة بػ )ال(، ىؿ تعتمد عمى خبرتؾ الشخّصية الستخداـ 

 ي تدريسك لمغات داخل المعيد:الحديثة التي تستخدميا ف التقنّياتثانيًا:   

 الّتقنّيةاألجيزة 
 التقديرات

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
      الحاسوب
      التمفزيوف

      )التفاعمية( السبورة اإللكترونّية
      التسجيالت الصوتية

      أجيزة العرض
      الفيديو

      شبكة اإلنترنت

 ا(أجيزة أخرى )حّددى

1-  ..................      

2-  ..................      

3-  ..................      

 :المدّرسينمن وجية نظر  الّمغاتالحديثة في تعميم  الّتعميم تقنّياتاستخدام  أىمّيةثالثا: 

 :الّتربوّيةآ(  اإلسيامات  

 التقديرات العبارة الرقم
 أبداً  ادراً ن أحياناً  غالباً  دائماً 

      عمى االستماع مف خالؿ  التسجيالت الصوتّية متعّمـالأدّرب  1
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      أكرر االستماع لمنصوص المدروسة باستخداـ التسجيالت الصوتية 2
      تقميد الجمؿ المسموعة باستخداـ التسجيالت الصوتية متعّمـالأطمب مف  3
      يالت الصوتيةباستخداـ التسج متعّمـالأقـو بتسجيؿ صوت  4
      مقارنة لفظو بأصوات أكثر دقة ووضوح متعّمـالأطمب مف  5
      البصرية التقنّياتأعرض النصوص المدروسة باستخداـ  6
      البصرية التقنّياتأعرض صور ليا صمة بموضوع الدرس باستخداـ  7
      تحميؿ محتوى الصور المعروضة شفوياً  متعّمـالأطمب مف  8
      تحميؿ محتوى الصور المعروضة كتابياّ  متعّمـالأطمب مف  9
      التمفّزيونية التي تساعد في توضيح الدرس  الّدروسأسّجؿ بعض  10
      داخؿ المعيد الّطمبةالتمفزيونّية عمى  الّدروسأعرض  11
      ديداخؿ المع الّدروسأستخدـ جياز الفيديو لشرح  12
      درس مف خالؿ جياز الفيديو داخؿ المعيدأكرر عرض ال 13
      األساسية  األفكارأقـو بإيقاؼ العرض عند  14
      كتابة ممخص عف الدرس المعروض بجياز الفيديو متعّمـالأطمب مف  15
      يف بنسخ مف شريط الفيديومتعّممالأزود  16
      يف تحميؿ الشريط في المنزؿمتعّممالأطمب مف  17
      باستخداـ برامج حاسوبّية الّمغةيتدّرب عمى ميارات  متعّمـأجعؿ كؿ  18
      يف بواسطة برامج حاسوبّية متعّممالأقّوـ تحصيؿ  19
      عمى شبكة اإلنتّرنت داخؿ المعيد الّطمبةمع  الّمغاتأتصفح مواقع تعميـ  20
      بكة اإلنترنت أقـو بتحميؿ المواضيع ذات الصمة بالدرس مف خالؿ ش 21
      يف بإجراء اختبارات عمى مواقع شبكة اإلنترنت داخؿ المعيدمتعّممالأقّوـ تحصيؿ  22

 : اآلتيةالحديثة يمكنني من تحقيق األىداف  الّتعميم تقنّياتإن استخدام  :الّتربوّيةب(  األىداف 

 التقديرات العبارة الرقم
 اً أبد نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      الّمغاتزيادة الدافعية لتعّمـ  1
      عمى التحميؿ متعّمـالتنمية قدرات  2
      عمى التركيب متعّمـالتنمية قدرات  3
      عمى فيـ النصوص المسموعة متعّمـالزيادة قدرة  4
      عمى فيـ النصوص  المكتوبة متعّمـالزيادة قدرة  5
      متعّمـالابة عند تطوير ميارة التعبير والكت 6
      مف استخداـ القواعد المغوية متعّمـالتمكيف  7
      ميارات التواصؿ مع اآلخريف متعّمـالإكساب  8
      الّذاتي الّتعم ـعمى  متعّمـالتشجيع  9
      الّمغاتبتعميـ  التقنّياتمواكبة التطورات في مجاؿ دمج  10

 اذكر أىـّ اثنتيف(داخؿ المعيد؟  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتعند استخداـ  ما الصعوبات التي تعاني منيا( 

 اذكر أىـّ اثنتيف(الحديثة داخؿ المعيد؟  التقنّياتبواسطة  الّمغات تعّمـ يا لتحسيفقّدمما المقترحات التي ت( 
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 (4املهحك رلى )
 الجامعية ين في المعاىد المغويةمتعّممموّجية لم ةاستبان

 بالجامعات السوريةالحديثة في المعاىد المغوّية  الّتعميـ تقنّياتـو الباحث بإجراء دراسة ماجستير بعنواف "واقع استخداـ يق
الحديثة في المعاىد المغوية الجامعية، عممًا  الّتعميـ تقنّياتوآفاؽ تطويرىا المستقبمية"، ستسيـ إجابتؾ في تحسيف استخداـ 

 المعمومات ... مع كؿ الشكر واالحتراـ.أنَّنا سنحافظ عمى سّرية 

 :أوال: معمومات عامة
 أنثى   □ذكر           □الجنس:  

 جامعي: اذكر تخصصؾ الدراسي:  □أدبي           □          عممي □شيادة ثانوية        □المؤىؿ العممي:  
   دكتوراه □ماجستير          □دراسات عميا: 

 لمعيد:التي تدرسيا داخؿ ا الّمغة
 لغة أخرى )حّددىا(:  □فارسية       □ألمانية       □روسية      □فرنسية       □انكميزية       □        

 :الّمغةأسباب إتباعؾ لدورة 
 أسباب أخرى )حّددىا(:  □وقت الفراغ        لمؿء □لمسفر       □العميا        الّدراساتلمتسجيؿ ب □لمتوظيؼ      □        

 :ينمتعّممالاألجنبية من وجية نظر  الّمغات تعّمم الحديثة في الّتعميم تقنّيات أىمّيةا: ثاني

A)  الّتربوّيةاإلسيامات: 

 التقديرات العبارة الرقم
 أبداً  نادراً  أحيانا غالباً  دائماً 

      السمعية التقنّياتأتّدرب عمى قراءة نصوص المنياج باستخداـ  1
      السمعية التقنّياتروسة عدة مرات باستخداـ أستمع لمنصوص المد 2
      السمعية  التقنّياتاالستماع عمييا باستخداـ يتـّ  أقـو بتقميد لفظ الجمؿ التي 3
      السمعية التقنّياتأقـو بتسجيؿ صوتي ومقارنتو بأصوات أكثر دقة باستخداـ  4
      لسمعيةا التقنّياتأكتسب ميارة لفظ الكممات عند استخداـ  5
      البصرية التقنّياتأستمتع بقراءة النصوص المعروضة باستخداـ  6
      البصرية التقنّياتمحتوى الصور المعروضة باستخداـ  حّمؿأ 7
      البصرية شفوياً  التقنّياتأعبر عف محتوى الصور المعروضة باستخداـ  8
      البصرية  كتابياً  ّياتالتقنأعبر عف محتوى الصور المعروضة باستخداـ  9
      السمعية البصرية التقنّياتأشعر باإلثارة والتشويؽ عند عرض الدرس باستخداـ  10
      السمعية البصرية التقنّياتأتفاعؿ مع الدرس المعروض باستخداـ  11
      السمعية البصرية التقنّياتأتعّمـ كثيرًا مف المفردات عند استخداـ  12
      السمعية البصرية التقنّياتر ميارتي في االستماع والتحدث عند استخداـ أطو  13
      بسرعة عند استخداـ البرامج الحاسوبية المغوية  الّمغةأتقف ميارات  14
      عمى شبكة اإلنترنت داخؿ المعيد الّمغاتأستخدـ مواقع تعميـ  15
     داخؿ   الّمغاتمف خالؿ مواقع تعميـ  الّتعم ـأوّفر كثيرا مف الوقت والجيد عند  16
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 المعيد
      داخؿ المعيد  الّمغاتأزيد مف ميارتي في القراءة عند استخداـ مواقع تعميـ  17
       داخؿ المعيد الّمغاتأزيد مف ميارتي في الكتابة عند استخداـ مواقع تعميـ  18
      داخؿ المعيد الّمغاتتعميـ أزيد مف قدرتي عمى التحّدث عند استخداـ مواقع   19
أقـو بإجراء االختبارات مف خالؿ مواقع خاصة عمى شبكة اإلنترنت داخؿ  20

 المعيد
     

B الحديثة داخؿ المعيد يساعدني في أف : الّتعميـ تقنّياتاستخداـ  :الّتربوّية( األىداف 

 التقديرات العبارة الرقم
 اً أبد نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

      ألفظ الكممات بشكؿ جّيد 1
      أكتب الكممات بشكؿ صحيح 2
      الّمغةأتقف استخداـ قواعد  3
      أتحدث بطالقة وجرأة 4
      أستمتع بقراءة النصوص 5
      أعبر عف الموضوع شفوياً  6
      أعبر عف الموضوع كتابياً  7
      أتذكر المعمومات لمدة زمنّية طويمة 8
      أتمكف مف فيـ النصوص المسموعة  9
      أتمكف مف فيـ النصوص المكتوبة 10
      أتواصؿ مع اآلخريف بثقة 11

 )اذكر أىـّ اثنتيف(داخؿ المعيد؟  الّمغاتالحديثة في تعميـ  التقنّياتما الصعوبات التي تعاني منيا عند استخداـ 
..............................................................................................................................

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

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

 )اذكر أىـّ اثنتيف(الحديثة داخؿ المعيد؟  التقنّياتبواسطة  الّمغات ّمـتع يا لتحسيفقّدمما المقترحات التي ت
..............................................................................................................................

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

................................................................................................................................. 
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  (5ملهحك رلى )ا
في معيد  المدّرسينمن  الّدراسة عّينةإلى أفراد  االستبانة الموجية عمىالعبارات التي ُعّدلت  (1جدول )ال

  دمشق وتشرين الّمغات بجامعتي
 التعديل بعد العبارات قبل التعديل الرقم المحور

محور 
اإلسيامات 
 الّتربوّية

 مقارنة لفظو بأصوات أكثر دقة ووضوح متعّمـالأطمب مف  مقارنة صوتو بأصوات اخرى  متعّمـالأطمب مف  1

أعرض صور ضوئية ليا عالقة بموضوع  2
 البصرية التقنّياتأعرض النصوص المدروسة باستخداـ  الدرس

عما يراه في أف يعبر بنفسو  متعّمـالأطمب مف  3
 الصور المعروضة

 تحميؿ محتوى الصور المعروضة شفوياً  متعّمـالأطمب مف 
 تحميؿ محتوى الصور المعروضة كتابياّ  متعّمـالأطمب مف  4

أقـو بنسخ البرامج التمفزيونية ذات العالقة  5
 بالدرس

التمفّزيونية التي تساعد في توضيح  الّدروسأسّجؿ بعض 
 الدرس

 داخؿ المعيد الّطمبةالتمفزيونّية عمى  الّدروسأعرض  الّطمبةدرس التمفزيوني عمى أعرض ال 6
 داخؿ المعيد الّدروسأستخدـ جياز الفيديو لشرح  مف خالؿ جياز الفيديو الّدروسأعرض بعض  7
 أكرر عرض الدرس مف خالؿ جياز الفيديو داخؿ المعيد أكرر عرض الدرس مف خالؿ جياز الفيديو 8
 يف بنسخ مف شريط الفيديومتعّممالأزود  دراسة الشريط في المنزؿ متعّمـالأطمب مف  9

عمى شبكة اإلنتّرنت  الّطمبةمع  الّمغاتأتصفح مواقع تعميـ  عمى شبكة االنترنت الّمغةأتصفح مواقع تعميـ  10
 داخؿ المعيد

لمواضيع ذات الصمة بالدرس مف خالؿ شبكة أقـو بتحميؿ ا أقـو بتحميؿ مقاطع الفيديو ذات العالقة بالدرس 11
 اإلنترنت 

إجراء اختبارات مف خالؿ  متعّمـالطمب مف أ 12
 شبكة االنترنت

يف بإجراء اختبارات عمى مواقع شبكة متعّممالأقّوـ تحصيؿ 
 اإلنترنت داخؿ المعيد

13 

 إضافة

 أقـو بإيقاؼ العرض عند األفكار األساسية 

كتابة ممخص عف الدرس المعروض بجياز  متعّمـالأطمب مف  14
 الفيديو

 يف تحميؿ الشريط في المنزؿمتعّممالأطمب مف  15

أقـو بتحميؿ التسجيالت الصوتية ذات العالقة  16
 حذف  بالدرس

 داخؿ المخبر الّطمبةتحميمو عمى يتـّ  أعرض ما 17

محور 
 األىداف
 الّتربوّية

 الّمغاتزيادة الدافعية لتعّمـ  وع الدرسيف وتشويقيـ لموضمتعّممالإثارة  1
2 

 يف عمى التفكيرمتعّممالتنمية قدرة 

 عمى التحميؿ متعّمـالتنمية قدرات 
 عمى التركيب متعّمـالتنمية قدرات  3
 عمى فيـ النصوص المسموعة متعّمـالزيادة قدرة  4
 عمى فيـ النصوص  المكتوبة متعّمـالزيادة قدرة  5
 متعّمـالتطوير ميارة التعبير والكتابة عند  يف في التحدث والكتابةمتعّممالميارات  تطوير 6
 الّذاتي الّتعم ـعمى  متعّمـالتشجيع  الّذاتي الّتعم ـنحو  الّتعم ـزيادة دافعية  7
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 ميارات التواصؿ مع اآلخريف متعّمـالإكساب  يفمتعّممالزيادة التفاعؿ بيف  8

رات المتسارعة في مجاؿ استخداـ مواكبة التطو  9
 الّمغاتبتعميـ  التقنّياتمواكبة التطورات في مجاؿ دمج  الحديثة التقنّيات

 تعميمّيةال عممّيةالتوفير الوقت والجيد في  10
 يفمتعّممالزيادة التحصيؿ العممي لدى  11 حذف

 الّتعم ـتنمية االتجاه االيجابي نحو مادة  12
 
 في معيد الّمغات بجامعتي الّطمبةمن  الّدراسة عّينةاالستبانة الموجية إلى أفراد  عمىلعبارات التي ُعّدلت ا (2جدول )ال

 دمشق وتشرين
 بعد التعديل العبارات قبل التعديل الرقم المحور

محور 
اإلسيامات 
 الّتربوّية

 التقنّياتأتقف النصوص التي أدرسيا باستخداـ  1
 السمعية

 التقنّياتدروسة عدة مرات باستخداـ أستمع لمنصوص الم
 السمعية

أكتسب ميارة االستماع مف خالؿ التسجيالت  2
 الصوتية

 التقنّياتأستمع لمنصوص المدروسة عدة مرات باستخداـ 
 السمعية

أكتسب ميارة المفظ مف خالؿ التسجيالت  3
 الصوتية

االستماع عمييا باستخداـ يتـّ  أقـو بتقميد لفظ الجمؿ التي
 السمعية لتقنّياتا

أقارف بيف صوتي وأصوات أخرى أكثر دقة  4
 ووضوح

أقـو بتسجيؿ صوتي ومقارنتو بأصوات أكثر دقة باستخداـ 
 السمعية التقنّيات

 التقنّياتأفكر بشكؿ جيد عند استخداـ  5
 السمعية التقنّياتأكتسب ميارة لفظ الكممات عند استخداـ  البصرية

 البصرية التقنّياتأستمتع بقراءة النصوص المعروضة باستخداـ  البصرية التقنّياتستخداـ أتعمـ بسيولة عند ا 6
7 

 التقنّياتأكتسب ميارة التنبؤ عند استخداـ 
 البصرية

 البصرية التقنّياتمحتوى الصور المعروضة باستخداـ  حّمؿأ

 التقنّياتأعبر عف محتوى الصور المعروضة باستخداـ  8
 البصرية شفوياً 

 التقنّياتأعبر عف محتوى الصور المعروضة باستخداـ  9
 البصرية  كتابياً 

 تقنّياتأشعر باإلثارة والتشويؽ عند استخداـ  10
 سمعية بصرية

 التقنّياتأشعر باإلثارة والتشويؽ عند عرض الدرس باستخداـ 
 السمعية البصرية

أكتشؼ كثيرًا مف المفردات عند استخداـ  11
 ية بصريةسمع تقنّيات

السمعية  التقنّياتأتعّمـ كثيرًا مف المفردات عند استخداـ 
 البصرية

أتفاعؿ مع المدرس وزمالئي عند عرض  12
 سمعية بصرية تقنّياتالدرس باستخداـ 

السمعية  التقنّياتأتفاعؿ مع الدرس المعروض باستخداـ 
 البصرية

طور ميارتي في االستماع والتحدث عند أ 13
 سمعية بصرية نّياتتقاستخداـ 

 التقنّياتأطور ميارتي في االستماع والتحدث عند استخداـ 
 السمعية البصرية

بسرعة عند استخداـ  الّمغةأتعمـ ميارات  14
 البرامج الحاسوبية المغوية

بسرعة عند استخداـ البرامج الحاسوبية  الّمغةأتقف ميارات 
 المغوية

 عمى شبكة اإلنترنت داخؿ المعيد الّمغاتأستخدـ مواقع تعميـ لمواقع أزيد مف خبرتي المغوية مف خالؿ ا 15
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عمى شبكة  الّمغاتالمتخصصة بتدريس 
 االنترنت داخؿ المعيد

مف  الّتعم ـأوّفر كثيرا مف الوقت والجيد عند  16
 داخؿ المعيد الّمغاتخالؿ مواقع تعميـ 

واقع تعميـ مف خالؿ م الّتعم ـأوّفر كثيرا مف الوقت والجيد عند 
 داخؿ المعيد الّمغات

أقّوـ قدرتي المغوية بإجراء االختبارات الموجودة  17
 عمى شبكة االنترنت داخؿ المعيد

أقـو بإجراء االختبارات مف خالؿ مواقع خاصة عمى شبكة 
 اإلنترنت داخؿ المعيد

 الّمغاتعند استخداـ مواقع تعميـ أزيد مف ميارتي في الكتابة  شبكة االنترنت تزيد مف ميارتي في الكتابة 18
 داخؿ المعيد

 الّمغاتأزيد مف قدرتي عمى التحّدث عند استخداـ مواقع تعميـ  شبكة االنترنت تزيد مف ميارتي في التحدث 19
 داخؿ المعيد

  غاتالمّ أزيد مف ميارتي في القراءة عند استخداـ مواقع تعميـ  شبكة االنترنت تزيد مف ميارتي في القراءة 20
 داخؿ المعيد

السمعية البصرية تزيد مف خبرتي  التقنّيات 21
 حذف المغوية بشكؿ أفضؿ

محور 
 األىداف
 الّتربوّية

 ألفظ الكممات بشكؿ جّيد ألفظ الحروؼ بشكؿ جّيد 1
 أستمتع بقراءة النصوص أقرأ النصوص بمتعة 2
 أعبر عف الموضوع شفوياً  شفوياً  أعبر عف األفكار 3
 أعبر عف الموضوع كتابياً  كتابياً  بر عف األفكارأع 4
 أتذكر المعمومات لمدة زمنّية طويمة أحتفظ  بالمعمومات لمدة زمنّية طويمة 5
 أتواصؿ مع اآلخريف بثقة تنمي قدرتي عمى االنفتاح نحو العالـ 6
 الّذاتي الّتعم ـتنمي االتجاه نحو  7

 حذف
 الّتعم ـادة تنمي االتجاه االيجابي نحو م 8
9 

 إضافة
 أتمكف مف فيـ النصوص المسموعة

 أتمكف مف فيـ النصوص المكتوبة 10
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The reality of using modern educational technology in the Higher Institutes 

of languages in the Syrian universities and the horizon of future 

development 
 

        

Abstract 

 

The present study aims at investigating the reality of using modern teaching 

techniques in language institutes in Damascus and Tishreen universities, and the extent 

of achievement of objectives and educational contributions, revealing the difficulties 

of use, and ways to overcome these difficulties ، from the standpoint of both students 

and teachers. 

In order to achieve the objectives of the study the researcher prepared three tools for 

study; they are: monitoring card for available modern techniques in language 

institutes in addition to initial questionnaires; the first one directed to teachers, and the 

second to students. 

A confirming their reliability and validity have been the tools of the study applied on a 

sample of (66) teachers and (268) students in both institutes of languages at Damascus 

and Tishreen universities. 

     The study found a range of results, including: 

Most teachers in University language institutes depend on traditional technological 

technique  such as conventional audio recording devices more than modern 

techniques  such as computer software , electronic whiteboard and internet. 

       The appreciation of study samples members of both teachers and students of 

the  educational goals modern technologies in language teaching came in high degree 

While their appreciated about educational contributions of modern techniques in 

Languages teaching came in medium degree. 

       There is a good correlation between the degree of teacher use of modern teaching 

techniques and educational contributions. 

      The lack of statistically differences between weighted averages teachers grades on 

educational objectives for modern educational technology due to variables of gender 

and university. 

       The lack of statistically differences between weighted averages teachers grades on 

educational objectives for modern educational technology due to a variable 

educational degrees, while statistical differences were found when the area of 

educational contributions achieved for M.A.Ed. and Ph.D. teachers.. 
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         The lack of statistically differences between weighted averages grades teachers 

on educational goals of modern teaching techniques due to variable experience, while 

there are statistical differences concerning the educational contributions for teachers 

with experience of three years or more. 

         The existence of statistically differences between weighted averages grades 

teachers on educational goals about the educational importance (goals and 

contributions) which achieved through the use of modern technologies in language 

teaching attributed to variable courses for teachers who have undergone training 

courses. 

        The lack of differences between the average scores of students in the Institute of 

languages about the goals and educational contributions to the use of modern 

technologies in language attributable to variables of gender, qualifications, and 

University. 

        The lack of differences between the average scores of students in Institute of 

languages about the educational objectives of modern techniques in language 

attributable to foreign-language variable, while statistical differences found when the 

area of educational contributions achieved for the benefit of students studying English. 

      One of the most important difficulties of using modern technologies in teaching 

from the perspective of both students and teachers are: lack of technology in language 

institutes especially modern ones, lack of sufficient time for teachers to cover the 

curriculum, not showing video clips but using just audio techniques, and not 

distributing electronic copies of the audio text. · 

        One of the main proposals was to provide linguistic laboratories that accompany 

new developments and the teaching needs, also to make training courses for members 

of the teaching staff periodically to introduce how to use those techniques, reducing 

the number of students within the classroom, and secure electronic copies to support 

the teaching of foreign language in the Institute's library or to downloaded it on the 

Institute. 
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