
 

یس في التعلیم لتكنولوجیا الحدیثة التقنیات  في العربیة اللغة تدر
 العراقیة الحكومیة المدارس

 1)عراق( هاشم سامي عهود .الدکتور: بتاالك

 المستخلص
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 مشكلة البحث
مع التقادم المعرفي الذي يشهده العالم في مجاالت الحیاة کافة بات لزامًا علی مؤسساتنا 

میة مجارات هذا التقدم فتعد المتعلمین لمواکبة هذه التطورات والتعامل التربوية والتعلی
 معها واالستعداد لمواکبة التطورات المتالحقة التي سیشهدها العالم فیما بعد. 

والمیدان التربوي لیس بعید عن هذه التطورات فقد تطورات تکنولوجیا التعلم کثیرًا  
عروض البوربوينت فضاًل عن وسائل االتصال فدخلت البرامج التعلیمیة االلکترونیة و

 الحديث کالبريد االلکتروني ووسائل التواصل االجتماعي بنحٍو عام.
 اذ أنَّ نجاح التعلیم صار مرتبطًا ارتباطًا کبیرًا بنجاح الطريقة السديدة التي تستطیع أن تعالج کثیراً 

إذا کان المدرسون يتفاوتون ، فمن ضعف المنهج أو ضعف الطلبة  أو صعوبة الکتاب المدرسي  
، فضاًل عن أنَّ الطريقة وأجل  خطراً ، فإنَّ هذا التفاوت من حیث الطريقة أبعد أثرًا وشخصیاتهمبمادتهم 

 1.الناجحة هي الجیدة في مشارکة الطلبة مشارکة جماعیة مع وجود المسؤولیة الفردية لکلِّ طالب منهم
بالغ في إيصال المادة العلمیة  اثران يکون لطريقة تقديم الدرس  ومن البديهي

للمتعلمین واستثارة تفکیرهم ومساعدتهم علی استیعاب األفکار الواردة فیه، فعندما آثر 
غیر قادر  مدرسونا األفاضل علی التمسك بالطريقة التقلیدية في التدريس بات الدرس

 ، وال نبالغ إذايحقق غیر الجزء الیسیر من أهدافهعلی تحقیق األهداف المرجوة منه، ولم 
، لذا بات لزامًا علینا تطوير طريقة تقديم الدرس للمتعلم قلنا إنه لم يحقق أهدافه المهمة

 .ومن الوسائل الحديثة توظیف تقنیات تکنولوجیا التعلم في التدريس
وتنبهت الباحثة الی کثرة التقنیات الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلم خاصة بعد اعلنت کثیر 

ارس العربیة واالقلیمیة والعالمیة اعتماد نظام التعلیم االلکتروني الذي يعد واحدا من من المد
وسائل التکنولوجیا الحديثة للتدريس، ومن هنا ارادت ان تبرز اهم االسالیب الحديثة المستعملة في 

 : البحث باإلجابة عن السؤال االتي ويمکن ان نلخص مشکلة ،مجال تکنولوجیا التعلم في العراق
سالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلم في تدريس اللغة العربیة في ما األ -

 المدارس الحکومیة العراقیة؟ 
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 همیة البحثا
تعد تکنولوجیا التعلیم من العوامل المساعدة ذات االهمیة الکبیرة في مجال التدريس فمما 

تطورات في مجاالت الحیاة الشك فیه ان مصیر األمم رهن بإبداع أبنائها، ومدی مواکبتهم لل
، فالتدريس يمثل االداة االولی راتب االول من مواکبة هذا التطورکافة والتدريس يقع في الم

 في اعداد االجیال القادرة علی مواجهة التحديات ومواکبة التطورات وبناء المجتمعات.
وتطورًا  اوتکنولوجیا التعلم واحدة من اهم میادين العلوم التربوية التي شهدت نمو

وعلی الرغم من ان مفهوم تکنولوجیا التعلم مفهوم حديث  ،سريعا في العصر الحديث
فمنذ أن بدأ اإلنسان في تعلیم النشء وهو  أن جذوره تمتد إلی الماضي البعیدنسبیًا، إال 

يحاول جاهدا تحسین هذا التعلیم واالرتقاء به، فاستخدم اإلنسان الحصی في العد کما 
د من المواد التي لها القدرة علی نقل التعلم ويظهر ذلك بوضوح في آثار استخدم العدي

الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية القديمة اذ استخدم المصريون القدماء 
 1.الکتابة والتماثیل والصور کما يظهر أيضًا في الحضارة الیونانیة والرومانیة القديمة

قبل ان يصل الی ما وصل الیها الیوم يمکن  لقد مرت تکنولوجیا التعلم بمراحل عدة
 تحديدها بثالث  مراحل رئیسیة هي:

 .المواد التعلیمیة المنفصلة مرحلة الترکیز علی .1
 .رحلة الترکیز علی العدد واآلالتم .2
 2.ستراتیجیاتترکیز علی الطرائق واألسالیب واإلمرحلة ال .3

ن حیث األداء والتفاعل وتهتم هذه المرحلة بتوظیف مستحدثات تکنولوجیا التعلیم م
يساعد علی حل الکثیر من  تکنولوجیا التعلیم بطريقة فعالة في التعلیم اذ أن استخدام

ويحقق للتعلیم عائدا کبیرا  ،المشکالت التعلیمیة بنحٍو عام وفي التدريس بنحٍو خاص
 ويمکن أن يوفر الجهود التي نبذلها، وقد أثبتت األبحاث عظم اإلمکانات التي توفرها

 لیتها في عملیة التعلیم والتعلم.تکنولوجیا التعلیم للمدرسة ومدی فعا
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ساعد في تحقیق األهداف اذ اثبتت الدراسات أن استخدام تکنولوجیا التعلیم ي
موضوع الدرس إلی وتشويق الطالب، وجذب انتباههم نحو الدرس، وتقريب  ،التعلیمیة

أن  2ايستیا کما ذکرت 1،وتحسین اتجاههم نحو موضوع الدرسمستوی إدراکهم، 
تکنولوجیا التعلیم  يمکن أن تساعد علی تعلیم أفضل للدارسین علی مختلف أعمارهم 

کما  ريس، وتخفف العبء عن کاهل المدرسومستوياتهم العقلیة، وتوفر الجهد في التد
 3.أنها تسهم في رفع مستوی التعلیم ونوعیته

 کن أن تتأثر بعوامل عدة ومنهاومما ال شك فیه ان االتجاهات نحو سلوك ما يم
، فانه ال بد من القیام بإزالة العوائق التي يمکن أن تشجیع استعمال تکنولوجیا التعلم

کصعوبة الحصول علی المعدات  وف الشخص عن استعمال تلك الوسائلتؤدي إلی عز
مواد لالستعمال والمواد التي يحتاجها المدرسون، وعدم صالحیة هذه المعدات وال

وتدني مستوی المواد والبرمجیات من حیث النوعیة والجودة والحداثة  قلة الصیانة بسبب
التي يحتاج إلیها المعلمون، فضاًل عن إلی عقد دورات تدريبیة تتعلق بتصمیم واختیار 

 4.واستعمال تکنولوجیا التعلیم يمکن أن تسهم في تحسین اتجاه المعلمین نحو تلك الوسائل
أن تاريخنا الشخصي يزودنا بنماذج عقلیة  (753: 9199، 5یتلشدنوي) ويری

للتدريس تشکل سلوکنا بطريقة فاعلة، وبالتالي فإن کثیًرا من المعلمین في الوقت 
مون علموهم من حیث الطريقة التي يتعل ر هم نسخة مشابهه للمعلمین الذينالحاض

کثر حداثة رغم أن کثیًرا منهم تم تأهیلهم لیعلم بها، واألفکار التي يحملونها وا بطرائق أ
کما أن قابلیتهم لالنقیاد إلی ما هو ممکن  رائق التقلیدية التي تعلموا  بهاوفاعلیة من الط

کثر من قابلیتهم  ، ويسود االعتقاد لالنقیاد إلی النظريات التدريسیةفي الغرف الصفیة أ
کثر هدوًء کلما کان التعلم أفضللديهم بأنه کلما کان الصف   6.أ
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ام د الباحثة ان استعمال تکنولوجیا التعلم يمکن ان يلعب دورًا هامًا في النظولذا تعتق
ويجعلهم بتماس  ،الی تجديد طرائق تدريسهم من جهةفهو يدفع المعلمین التعلیمي 

مباشر مع کافة التطورات العلمیة وتتبعها فضال عن کونه يسهم في اخراجهم من قوالب 
يزيد من دافعیتهم  وهو مهم جدا للمتعلمین النه ،درسیهم الذين تتلمذوا علی ايديهمم

، ويلبي حاجاتهم العقلیة والمعرفیة وبما يضمن مواکبة التطور العلمي للتعلم من جهة
والتکنولوجي الذي تسعی مؤسساتنا التربوية لمواکبته وجعل ابناءنا قادرين علی التعامل 

معلم والمتعلم علی اختالف معه واالبداع فیه فضاًل عن انه يوجد لغة مشترکة بین ال
مراحلهم العمرية اذ ان تکنولوجیا المتعلم تدفع المعلمین والمتعلمین معًا اليجاد لغة 
مشترکة هي لغة التکنولوجیا الحديثة إال أن هذا الدور في المدارس الحکومیة العراقیة ال 

یر المباشر يتعدی االستعمال التقلیدي لبعض الوسائل في حال وجودها طبعًا دون التأث
في عملیة التعلم وافتقاد هذا االستخدام لألسلوب النظامي الذي يؤکد علیة المفهوم 

 المعاصر لتکنولوجیا التعلیم.

 اسئلة البحث
 :  تیةالحالي االجابة عن التساؤالت اآل سیحاول البحث

ما التقنیات الحديثة لتکنولوجیا التعلیم المستعملة في تدريس اللغة الغربیة في  .1
 مدارس الحکومیة العراقیة؟ ال

ما درجة توافر األسالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلیم في تدريس اللغة  .2
 العربیة في المدارس الحکومیة العراقیة؟ 

ما معوقات استعمال التقنیات الحديثة لتکنولوجیا التعلیم في تدريس اللغة  .3
 العربیة  في المدارس الحکومیة العراقیة؟ 

ت التي ينبغي توافرها لدی المعلمین والمدرسین عند استعمال ما المهارا .4
التقنیات الحديثة لتکنولوجیا التعلیم في تدريس اللغة العربیة في المدارس 

 الحکومیة العراقیة؟ 
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 اهداف البحث
التعرف علی التقنیات الحديثة لتکنولوجیا التعلیم المستعملة في تدريس اللغة  .1

 العراقیة.ربیة المدارس الحکومیة الع
التعرف علی اهم المهارات التي ينبغي توافرها لدی المعلمین والمدرسین عند  .2

استعمال التقنیات الحديثة لتکنولوجیا التعلیم في تدريس اللغة العربیة في 
 .المدارس الحکومیة العراقیة

اقتراح حلول لمعوقات استعمال التقنیات الحديثة لتکنولوجیا التعلیم في  .3
 لمدارس الحکومیة العراقیة. التدريس في ا

  حدید المصطلحاتت
 التعلیم تكنولوجیا .أ

 :عرفها کل منها
 مجال في وحديث جديد هو ما کل: (2000) المجیددعب محمد ممدوح .1

 وآالت أجهزة التعلیمیة من العملیة في التکنولوجیة الوسائل وتوظیف استخدام
 التفاعل علی لموالمتع المعلم قدرات زيادة فبهد تدريس وأسالیب حديثة،

 1.التعلیمیة مع العملیة
 مجال في جديد کل استخدام ثم وإنتاج تصمیم :(2003) الشرقاوي .2

وحل  والتعلم التعلیم مواقف في فعالیة أقصی تحقیق غرضب التعلیم تکنولوجیا
 2.التعلیمیة االختصاص مشکالت

 ما لک تشمل متکاملة نظومةم إلی يشیر مفهوم :(2009النجار ) عبدالله حسن .3
 تعلیمیة بیئات برمجیات، تعلیمیة، أجهزة من التعلیم في تکنولوجیا جديد هو

 علی وکفاءتها فعالیتها وزيادة التعلیمیة، مستوی العملیة لرفع عمل وأسالیب
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 وتکنولوجیا المتعددة، بعروض الوسائط الدراسة تلك في وتحدد علمیة، أسس
 بعد، التعلم عن مؤتمرات وتکنولوجیا التعلیمیة، واالتصاالت المعلومات
 لمستحدثات الالزمة التعلیمیة واألجهزة التعلیمیة، البیئة وتکنولوجیا
 1.التعلیم تکنولوجیا

یسستعماإهارة م .ب  ل تكنولوجیا التعلیم في التدر
 من مجموعة من عادة يتکون عمل أداء علی القدرة : عرفها زيتون المهارة بأنها .1

 2.الفرعیة سیطةالب األداءات األصغر وهي األداءات
إجرائیا: القدرة علی استعمال تکنولوجیا التعلم وتوظیفها لخدة العملیة التعلیمیة  .2

يزيد من  بهدف ايصال المادة العلمیة للمتعلمین بسهولة ويسر وطرائق شیقة مما
 دافعیة المتعلم للتعلم.

بیة وتكنولوجیا التعلیم  تكنولوجیا التر
یوم محل جدل في أي منطقة من العالم فالتجارب ان اهمیة التعلیم مسالة لم تعد ال

الدولیة المعاصرة اثبتت بما ال يدع مجاال للشك ان بداية التقدم الحقیقیة بل والوحیدة 
هي التعلیم وان کل الدول التي تقدمت کانت من بوابة التعلیم ، بل ان الدول المتقدمة 

 3.نفسها تضع التعلیم في اولوية برامجها وسیاستها
، فتقنیات التربیة تربیة ومعنی التقنیات في التربیةفرق بین مصطلح تقنیات ال هناك

هي االسلوب العملي المنظم والمواد المستخدمة للتعلم ام التقنیات في التربیة فهي 
، فالتقنیات في التربیة عبارة عن تطبیق التقنیات دام االجهزة واالدوات في التربیةاستخ

یها من تلك العملیات التي تسهم في إدارة المؤسسات وتشغلکنواتج واستخدامها في أي 
 .التي تهتم بالمرافق التربیة
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( یمیة فهي عملیة متکاملة ومعقدة )مرکبة( تشمل االفراد )العاملیناما التقنیات التعل
واالسالیب واالفکار واالدوات والتنظیمات التي تتبع في تحلیل المشکالت واستنباط 

ا هادفا وتنفیذها وتقويمها وإدارتها في مواقف يکون التعلیم فیه الحلول المناسبة لها
 .وموجها ويمکن التحکم فیه

وينحصر مجال التقنیات التعلیمیة ضمن اطار عملیة التعلیم والتعلم ولیس کامل العملیة 
 1:، ومما تقدم يمکن مالحظة ما ياتيتد الی مدی يزيد علی هذه العملیةالتربوية التي تم

  .نیات التعلیمیة يشمل عملیتي التعلم والتعلیممجال التق .1
 .نظمة التي تتعلق بالمجال التربويمجال التقنیات التربوية يشمل اال .2
 .کثر شموال من التقنیات التعلیمیةمدی التقنیات التربوية اوسع وا .3
 .جزء من منظومة التقنیات التربويةالتقنیات التعلیمیة  .4

ات التعلیمیة يستخدم للداللة علی تنظیم وبذلك يمکن القول بان مصطلح التقنی
عملیة التعلیم وظروفها بینما يستخدم مصطلح التقنیات التربوي للداللة علی تنظیم 
النظام التربوي وتطويره بصورة شاملة تمتد الی تطوير المنهاج وتألیف الکتب المدرسیة 

 2.واعداد المبنی المدرسيوتوافر الوسائل التعلیمیة وتدريب المعلمین والعاملین في التربیة 

 تطور مجال تكنولوجیا التعلیم
نظرا للتقدم التکنولوجي الکبیر الذي شمل کافة المجاالت في عصرنا الحاضر ومن 
ضمنها المجال التربوي سواء في المواد التعلیمیة او التخصصات الفرعیة التابعة لها فقد 

خاللها من مرحلة الی مرحلة  مرت تکنولوجیا التعلیم بتسمیات ومراحل مختلفة تطورت
، وبناء علیة اصبحت واحدث مراحلها التي نشهدها الیوماخری حتی وصلت الی ارقی 

علما له مدلوله ومجاالته وتفريعاته وأهدافه وفیما يلي المراحل التي تطور بها مجال 
 3.التکنولوجیا التعلیم

                                                           
 .24 .، صمحمد محمود الحیلة. 1
 .27. ص، 2007رائدة خلیل سالم، . 2
 .26-37. ، ص2010 ربحي مصطفی علیان،وفوزي فايز اشتیوه  ؛27-33 .ص ،2009، خالد محمد السعود. 3
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 المرحلة التعلیم البصري .1
، في عصر االلة وعصر القوة الذرية رة الصناعیة الثانیةبدأت والدة هذه المرحلة ابان الثو

ويقصد بالتعلیم البصري أي صورة او نموذج او اداة تؤدي خبرات بصرية مادية للمتعلم 
وتطوير مواقف واتجاهات مرغوبة واثراء  ةبهدف تقديم وبناء واثراء وايضاح مفاهیم مجرد

 واحداث نشاطات مختلفة من جانب المتعلم.

 البصري -تعلیم السمعيمرحلة ال .2
وهو استخدام انواع مختلفة وشاملة من االدوات من قبل المعلمین بغرض نقل افکارهم 
وخبراتهم عن طريق حاستي السمع والبصر باعتبار ان التعلیم السمعي البصري يرکز علی 
قیمة الخبرات المحسوسة في العملیة التعلیمیة في حین ترکز االشکال االخری للتعلیم 

 الخبرات اللفظیة او الرمزية. علی

 تصاالتمرحلة ال .3
وهي العملیة او الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص الخر حتی تصبح 

 عامة ومتوافرة وتؤدي الی التفاهم بین هذين الشخصین.

 لی مفاهیم مبكرة للنظمإتقال من التعلیم السمعي والبصري نمرحلة ال .4
تقال من التعلیم السمعي البصري الی االتصاالت کان هناك انتقاال وفي اثناء حدوث االن

اخر منفصال قد حدث ولکنه علی عالقة باالنتقال االول نوعا ما ويسیر معه بشکل مواز 
 وهي مرحلة المفاهیم المبکرة للنظم.

 ت مع المفاهیم المبكرة لنأنظمةتصاال مرحلة ترکیب ال .5
السمعیة البصرية هي فرع من النظرية التربوية  تؤکد هذه المرحلة علی ان االتصاالت

وتتضمن کذلك ترکیب وتنظیم الرسائل في  التي تتحکم في العملیة التعلیمیةوالممارسة 
 .تخطیط وانتاج المکونات واالنظمة بیئة تربوية بواسطة افراد وادوات وتشمل هذه العملیة علی
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 لی منحی النظم وتطویر التعلیمإ مرحلة االنتقال .6
د رکزت هذه المرحلة علی استخدام المنحی النظامي في التعلیم والترکیز علی العملیة ولیس لق

 .العلوم السلوکیةعلی النتاجات، واالستفادة من نظريات التعلم واالتصال والمبادئ المستمدة من 

 لی تكنولوجیا التعلیمإنتقال المرحلة  .7
متکامل ومعقد ، کما ان التکنولوجیا  ان التکنولوجیا لیست فقط االت وافراد بل هي تنظیم

التعلیم تتضمن في استخداماتها الحديثة ادارة االفکار واالجراءات ورؤوس االموال 
 واآلالت في العملیة التعلیمیة.

 دراسات سابقة
م اللغة العربیة في الحلقة األولی من تکنولوجیا تعل» ،(2007ابوشنب ) .1

 «.التعلیم األساس
 هدف الدراسة:

والقراءة لدی تالمیذ الحلقة األولی من التعلیم  عض مهارات االستماعتنمیة ب -
 األساس.

ت التالمیذ نحو في تعديل اتجاها عن مدی فاعلیة البرنامج الحاسوبيالکشف  -
 م اللغة العربیة.تعل

بیة. تحديد أفضل أسالیب -  تنظیم محتوی البرامج الحاسو
ة مهارات اللغة العربیة یتحديد أفضل أنماط تقديم البرامج الحاسوبیة في تنم -

 .ماع والمحادثة والقراءة والتعبیراالستاألربع: 

 : منهج الدراسة
  .اعتمدت الباحثة علی المنهجین الوصفي والتجريبي -

 : عینة الدراسة
  .ت من دمشق مرحلة التعلیم االساسيطالبا -
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 : اجراءات الدراسة
طي مهارات اللغة أما اإلجراءات فقد تجلت في العمل علی إجراء تدريبات تغ -

کید علی  لحلقة األولی من التعلیم األساسيالعربیة في ا أهمیة الوسائل والتأ
وتدريب معلمي اللغة العربیة  تأمینها في المدارس وضرورة والتقنیات الحديثة
ومتابعة اإلعداد التربوي  دام التقنیات والوسائل التعلیمیةعلی حسن استخ

و االهتمام وتوجیه المتعلمین نح م األساسالحلقة األولی من التعلیلمعلمي 
هم علی بالتکنولوجیا الحديثة وإغناء  تفعیل وإتقان العمل علی الحاسوب وحث 

هتمام بالمناهج اإلثرائیة لتعلم اللغة ( واإلCDالمکتبة باألقراص اللیزرية )
 1ووضوح األهداف في دروس اللغة العربیة المصممة علی الحاسوب. العربیة

ادة فاعلیة برنامج تعلیمي محوسب في تحصیل م» ،(2013)العبادي  .2
 «.بداعي لدی طالب الصف الخامس األدبيالجغرافیة وتنمیة التفکیر اإل

 : دف الدراسةه
 .غرافیة لطالب الصف الخامس األدبيبناء برنامج تعلیمي محوسب لتدريس مادة الج -
یة الجغرافبیان مدی فاعلیة البرنامج التعلیمي المحوسب في تحصیل مادة  -

 .لدی طالب الصف الخامس االدبي
عي بدامي المحوسب في تنمیة  التفکیر اإلبیان مدی فاعلیة البرنامج التعلی -

 .لدی طالب الصف الخامس االدبي

 : منهج الدراسة
ولتحقیق هدف البحث االول اعتمد الباحث المنهج الوصفي في اعداد  -

وفق المراحل الثالث الجغرافیة  البرنامج التعلیمي المحوسب في مادة
اما هدفي البرنامج الثاني  تنفیذ البرنامج، تقويم البرنامج( تخطیط البرنامج،)

 والثالث فقد اعتمد الباحث في تحقیقها المنهج التجريبي. 

                                                           
 .2007ابوشنب، . 1
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 : عینة الدراسة
مس االدبي في ( طالبأ في الصف الخا65طبق البحث علی عینة عشوائیة من) -

ادها علی مجموعتین )تجريبیة وضابطة( تضم وتم توزيع أفر عدادية الغزالیة
 ( طالبأ. 33( طالبأ والمجموعة الضابطة )32المجموعة التجريبیة )

 :اجراءات الدراسة
حدد الباحث المادة العلمیة والمتمثلة بالفصول االول والثاني والثالث من  -

 ( هدفًا سلوکیاً 237کتاب مادة مباديء الجغرافیة الطبیعیة وصاغ علی اساسها )
من المجال المعرفي لتصنیف تغطي هذا المحتوی وضمن المستويات الستة 

 .بلوم )معرفة، فهم، تطبیق، تحلیل، ترکیب، تقويم(
اعد الباحث خططًا دراسیة للمجموعة الضابطة التي تدري بالطريقة التقلیدية  -

 .ة علی البرنامج التعلیمي المحوسبفي حین اعتمدت المجموعة التجريبی
ث اختبارًا تحصیلیًا وفق الخارطة االختبارية تألف من سؤالین اعد الباح  -

( فقرة وبأربعة بدائل 48السؤال االول من نوع االختبار من متعدد ويتکون من )
( اما  المستويات العلیا من ويات )المعرفة، الفهم، التطبیقوتقیس المست

االختبار  احث( فقد اعتمد البتصنیف بلوم وهي )التحلیل، الترکیب، التقويم
سؤال مقالي وفق ما افرزته الخارطة  (17)تألفت من  المقالي في  قیاسها

 .تبار وثباته وخصائصه السیکومتريةاالختبارية، وقد تأکد الباحث من صدق االخ
 اما االداة الثانیة فقد کان اختبار التفکیر االبداعي الذي وظفه تورانس وکیفه  -

کد الباحث من صدقه وثباتهو ،سید خیر لله علی البیئة المصرية  .قد تأ

 :الحصائیة المستعملة في الدراسةالوسائل ا
لعینتین  ، واختبار التائيالمتوسطات واالنحرافات المعیاريةاستخدم الباحث  -

براون فضال عن مربع  -ة  سیبرمان، ومعامل ارتباط بیرسون و معادلمستقلتین
 .ومعادلة الفا کروبناخ ،کآي
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 نتائج الدراسة:
طالب المجموعة التجريبیة الذين درسوا باستعمال البرنامج التعلیمي  تفوق -

المحوسب علی طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقلیدية في 
 اختبار التحصیل في مادة الجغرافیة.

تفوق طالب المجموعة التجريبیة الذين درسوا باستعمال البرنامج التعلیمي  -
موعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقلیدية في المحوسب  علی طلبة المج

 1.اختبار التفکیر االبداعي

 منهجیة البحث
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي والذي يمکن تعريفه بانه طريقة بحث يتم 

 2،تصالهادف ومنظم لمحتوی أسلوب اإلتطبیقها من أجل الوصول إلی وصف کمي 
انات وتبويبها مع قدر من الذي يتضمن داخله جمع البی لمالءمته لطبیعة البحث الحالي

اذ ال يتوقف هذا المنهج عند تقديم وصف جوانب المشکلة فقط بل يتعداه إلی  التفسیر
  أبعد من ذلك من ناحیة دراسة جمیع

أبعاد المشکلة بالتحلیل والتفسیر علی جذورها وأسبابها الحقیقیة ومن ثم إمکان 
 جهة مثل هذه المشکلة. اقتراح بعض الحلول لموا

 البحث مجتمع
بتدائیة سات اللغة العربیة في المدارس اإليشمل مجتمع البحث معلمات ومدر

( مدرسة 60والمتوسطة واالعدادية  النهارية في بغداد اذ تم توزيع االستبانة علی قرابة )
 بغداد. من المدارس الحکومیة العراقیة بطريقة عشوائیة في جانبي الکرخ والرصافة في 

                                                           
 .2013، العبادي. 1
 .217. ، ص2010، العساف. 2
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 عینة البحث
( معلمة ومدرسة للغة العربیة من منتسبي وزارة التربیة وعلی 100بلغت عینة البحث )

 .ختیار العینة بالطريقة العشوائیةجانبي الکرخ والرصافة وتم ا

 الدراسة عینة علی الموزعة االستبانات عدد: (1جدول )

 العینة
االستبانات 

 الموزعة
االستبانات 

 العائدة
االستبانات نسبة 

 العائدة
االستبانات 
 المستبعدة

االستبانات 
 المکتملة

معلمات مدرسات 
المدارس الحکومیة 

 النهارية  العراقیة

 
125 

 
116 
 

 
92.8% 

 
16 

 
100 

 اجراءات البحث
من متطلبات البحث بناء استبانة وبطاقة مالحظة کونها ادوات جمع البیانات في هذا 

د مرت اجراءات البحث وق احصائیة وصواًل للنتائج بیاناتهاالبحث من ثم معالجة 
 .تیةبالخطوات اآل

 دوات  البحثبناء أ .1
کثر ، انایالب لجمع کأداة علی االستبانة وبطاقة المالحظة  اعتمدت الباحثة  أدوات وهي أ

 :تیةاآل وفق اإلجراءات االستبانة بناء تم وقد البحوث هذه مثل في استخداماً  البحث
بعد اطالع الباحثة علی ادبیات تکنولوجیا التعلم اعدت الباحثة ، اعداد االستبانة

  :تيوعلی النحو اآلتتضمن  اهداف االستبانة ببیان 
o تحديد الهدف من االستبانة: 
معرفة درجة توافر االسالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلیم في  -

 المدارس الحکومیة النهارية العراقیة. 
معلمة االسالیب الحديثة في مجال ال عرفة درجة استخدامم -

 .دارس الحکومیة النهارية العراقیةتکنولوجیا التعلیم في الم
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في  معرفة درجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المعلمة -
 توظیف تکنولوجیا التعلیم في المدارس الحکومیة النهارية العراقیة.

o صیاغة محاور االستبانة: 
حديثة في مجال تکنولوجیا التعلیم في لمعرفة مدی توافر االسالیب ال -

المدارس الحکومیة النهارية العراقیة من االجابة علی المقیاس 
 .بدرجة منخفضة( ،بدرجة متوسطة ،ةالثالثي )بدرجة مرتفع

 االسالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلیم
 التدريسلي في الحاسب اآل

 نترنتالشبکة العالمیة للمعلومات اإل
 تصال بالطالباتاإللکتروني في اإل البريد

 نترنتمحرکات البحث في اإل
 نترنتنقل الملفات عبر اإل

 الوسائط المتعددة
 مؤتمرات الفیديو من بعد

 القنوات الفضائیة التعلیمیة
 الکتاب اإللکتروني

 لکترونیةالسبورة اإل

المعلمات لتکنولوجیا التعلیم في  بغیة التعرف علی درجة استعمال -
جابة علی المقیاس ة من اإلفي المدارس الحکومیة النهاري 1التدريس

 .بدرجة منخفضة( ،بدرجة متوسطة ،ةالثالثي )بدرجة مرتفع

 

 

                                                           
ينت . 1 قامت الباحثة بتعريف العینة علی بنود علی فقرة من فقرات المقايیس اذ تضمن التعريف عروض البور بو
ية و  .جتماعيفضاًل عن وسائل التواصل اإلالعروض الفديو
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 سالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلیماأل
 التدريسلي في الحاسب اآل

 نترنتالشبکة العالمیة للمعلومات اإل
 تصال بالطالباتالبريد اإللکتروني في اإل

 محرکات البحث في االنترنت
 نقل الملفات عبر االنترنت

 الوسائط المتعددة .
 مؤتمرات الفیديو من بعد

 القنوات الفضائیة التعلیمیة
 الکتاب اإللکتروني
 السبورة االلکترونیة

في  والمدرسات والمعوقات التي تواجهها المعلماتالصعوبات  ثالثًا: -
 المدارس الحکومیة النهارية العراقیة. استعمال تکنولوجیا التعلیم في

في  تکنولوجیا التعلیموتضمن قائمة بالمعوقات التي تحول دون االستفادة من 
بدرجة  ،بدرجة متوسطة ،)بدرجة مرتفعة ثالث مستويات ولکل فقرة ،التدريس

منخفضة( فضاًل عن إعطاء العینة فرصة للتعبیر وإلبداء الرأي عن بعض األسباب التي قد 
، وابداء مقترحاتهم حول استعمال تکنولوجیا من تکنولوجیا التعلیمیق من إفادتهم تع

 .دارس الحکومیة النهارية العراقیةالتعلیم بالم
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 الصعوبات والمعــوقات التي تحول دون استعمال تکنولوجیا التعلیم في التدريس -

فة 
تکل

ع ال
رتفا

ا
 

دية
لما

ا
 

 حقاتها بالکم  والکیف الکافیینعدم توافر أجهزة الحاسب اآللي  ومل 1
 تصال بالشبکة تستفید منه المعلمات والطالباتعدم توفر مرکز مصادر تعلم داخل المدرسة مع توافر خدمة اإل 2
 من حیث المساحة أو التمديدات الکهربائیة ستخدام التقنیات التعلیمیة سواءعدم توفر الفصول الدراسیة المجهزة إل 3
 لکترونیة المناسبةلمکتبات والکتب اإلعدم توافر ا 4
 لی مناهج الکترونیةإعدم األخذ باألسالیب الحديثة في تحويل المناهج الدراسیة  5

داد 
 إع

کلة
مش

ات 
علم

الم
ب 

دري
وت

 

1 
عدم إعداد العنصر البشری من معلمین ومعلمات في مؤسسات التعلیم اإلعداد المناسب للعمل في ظل تطبیق التعلم 

 زالت مقررات اإلعداد تتسم بالتواضع الشديد في هذا الجانب ي في مدارس المراحل التعلیمیة  المختلفة فمالکتروناإل
 لکترونیعدم توافر دورات تدريبیة مناسبة إلکساب المعلمات  مهارات التعلم اإل 2
 لتعلیم للمعلماتستخدام والتوظیف الفعال للتقنیة في ابرامج التدريب اإللکتروني علی اإلعدم توافر  3

4 
ية المتعددة الحاجة إلي تدريب المعلمات علی اإل ستخدامات التربو

 تصاالت والمعلومات وإکسابهم مهارات تدريب طالباتهم علبهالتکنولوجیا اإل
 ستخدام التعلم القائم علی المشروعاتإقلة تدريب و تشجیع المعلمات علی کیفیة  5

ت 
جیا

برم
ة ال

در
ن

 
لتع

ع ا
مواق

وال
میة

لی
 

 عدم ربط المناهج والمقررات الدراسیة بالشبکة العالمیة للمعلومات 1
 قلة المواقع العربیة التي تخدم المعلمین وتعني بالتربیة والتعلیم 2
 قلة المواد المطبوعة والتي تعنی بالمواقع التربوية علی الشبکة العالمیة للمعلومات 3
 ستخدامهاإالتعلیمیة بالمدرسة وکیفیة  متوفر من األجهزة والوسائل التقنیةعدم وجود کتیب إرشادي يوضح ما هو  4
 سستخدام البرمجیات في التدريإعدم توفیر المعلومات الالزمة لکیفیة  5

صیة
شخ

ت 
کال

مش
 

ات
علم

الم
ی 

لد
 

 الشعور بعدم اهمیة  توظیف التقنیة في خدمة التعلیم 1
 ستخدام تکنولوجیا التعلیم بالمدارسإالفکر التقلیدي فی إدارة  عدم تحرر المعلمات ومديرات المدارس من 2
 ستخدام المعلمات لتقنیات التعلیمعدم إتاحة الفرصة من قبل إدارات المدارس إل 3
بة وضع جدول زمن دقیق إل 4  لتزام به من قبل المستخدمینستخدامها واإلصعو
 معلیالت خدمة في التقنیات توظیف علی  عدم القدرة 5
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 :صدق االستبانة
 االستبانة وبناء فقراتها في إعداد من االنتهاء قامت الباحثة بعد -

 عددهم ، بلغالمحکمین من مجموعة علی بعرضها األولیة تهاصور
أعضاء هیئة التدريس في مجال مناهج وطرائق  من محکمین (10)

 .دريس من مختلف الجامعات العراقیةالت
وقد  النهائي شکلها حتی اکتسبت االستبانةمحکمین اخذت الباحثة مالحظات الوقد 

لبعض فقراتها وتم حذف  ی آراء المحکمین اذ عدلت الصیاغةطورت هذه األداة بناء عل
 . ة فقرات اخری بحسب اراء المحکمینبعض الفقرات منها وزياد

o  :ثبات االستبانة 
کد -  1خألفاکرونبا استعملت الباحثة  معامل الدراسة أداة ثبات من للتأ

 اليجاد ینة استطالعیة غیر عینة الدراسةبعد إجراء التطبیق علی ع
 الثبات معامل وکذلك األداة محاور من محور لکل الثبات معامل
 . ذلك يوضح التالي والجدول، الدراسة ألداة الکلي

 معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة: (2جدول )

 باخمعامل الفا کرون عدد العبارات المحور
 0.8=0.787 11 سالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلیمتوافر األ

 0.7=  0.739 11 سالیب الحديثة في مجال تکنولوجیا التعلیمستخدام األإ
بات سالیب الحديثة في ستخدام األإ دون تحول التي الصعو

 مجال تکنولوجیا التعلیم
20 0.763 =0.8 

 0.8= 0.764 42 الدراسة ألداة الکلي الثبات
 

                                                           
1. Alpha Cronbach 
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 بنحوٍ  األداة ثبات معامل أن السابق الجدول في الثبات معامالت خالل من تبین وقد
( 0.7بین )  المختلفة للمحاور الثبات معامالت تراوحت وقد ،0.8بلغت  قد عام
 .الدراسة ألغراض مقبولة المعامالت هذه ، وتعتبر(0.8و)

o بطاقة المالحظة: 
 البطاقة من الهدف تحديد -

معرفة درجة مهارة عینة البحث باستعمال ه البطاقة إلی تهدف هذ
 .دارس الحکومیة النهارية العراقیةتکنولوجیا التعلیم في التدريس بالم

 المالحظة بطاقة محتوی تحديد  -
تکنولوجیا  مهارة اساسیة الستعمال (11المالحظة ) بطاقة محتوی تضمن
ا علی ادبیات تکنولوجیا وعند إعداد قائمة المهارات علی وفق اطالعه التعلیم

 تیة: ة عنه وقد توصلت الی المهارات اآلالتعلم وبعض الدراسات السابق
 .التدريسلي في استخدام الحاسب اآل .1
  .االتصال بالشبکة العالمیة للمعلومات االنترنتاستخدام  .2
 .استخدام البريد االلکترونی في االتصال بالطالبات .3
 استخدام محرکات البحث في االنترنت. .4
  .استخدام المحادثة والتحاور الکتابی عبر وسائل التواصل االجتماعي .5
 استخدام تقنیة نقل الملفات عبر االنترنت. .6
 .استخدام الوسائط المتعددة .7
 استخدام مؤتمرات الفیديو عن بعد. .8
 .التعلیمیة استخدام القنوات الفضائیة .9

 استخدام الکتاب االلکترونی. .10
 استخدام السبورة االلکترونیة. .11
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 :البطاقة مفردات صیاغة -
 : ة المالحظة راعت الباحثة ما يأتيعند اعداد بطاق -

 مفهومه. وغیر غامضة مصطلحات علی تحتوی أن ال .1
 اإلمکان. قدر قصیرة عبارات في السلوکیة الخطوات صیاغة .2
 . نف أدوات علی العبارات تحتوی أن ال .3
 بین الخطوات. التداخل عدم .4
 مهارة.ال وصف في قصیرة عبارات استعمال .5
 واحد. أداء علی مهارة کل قتصارا .6
 مالحظته. يمکن بحیث السلوك عن المضارع لیعبر الفعل استعمال .7

 .صورتها االولیة في ( مهارة58علی) ککل المالحظة بطاقة اشتملت وقد

o :تصمیم بطاقة المالحظة 
تم  تصمیم نموذج بطاقة المالحظة بحیث اشتملت علی المهارات  -

 .ن مهارات يمکن عدها مهارات فرعیةمالرئیسة  وما تتطلبه 
یستحلیل مهارات المعلمات ل : (3جدول )  ستعمال تكنولوجیا التعلم في التدر

 المهارات الفرعیة المهــــارة الرئیسة م

 
 

1 

 
 

استخدام الحاسب 
 االلي في التدريس

 Wordتکتب توزيع المقرر ببرنامج 
 Wordالدروس ببرنامج  تکتب تحضیر

 التحضیر في دفتر إلدراجها بیانیة أشکال و رسوم جتنت
 Word تکتب أسئلة االختبار ببرنامج 

 (Power Point)البوربوينت  علی تعلیمیة دروس تصمم
 
 
2 

 
تصال بالشبکة استخدام اإل

العالمیة للمعلومات 
 نترنت( في التدريس)اإل

 تستخدم محرکات البحث عن المعلومات
 لکترونیإلتستخدم البريد ا

 تستخدم حجرة الحوار والدردشة
 تشترك في مجموعات االخبار

 تشترك في القوائم البريدية
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3 

 

 

ستخدام البريد إ
لکترونی في اإل

 تصال بالطالباتاإل

 تنشيء حساب بريد الکترونی
 تنشئ رسالة جديدة علی صفحة البريد

 شخصلکترونی الخاص بالتکتب عنوان البريد اإل
 شخاصلی عدد کبیر من األإترسل رسالة 

 تفتح الرسالة الواردة
 تفحص الرسالة الواردة

يات صندوق البريد الوارد  تمسح محتو
 Attached Fileترسل الملفات عبر البريد 

 ُتحمل الملفات الواردة عبر الکمبیوتر
 
 
4 

 

ستخدام محرکات إ
 نترنتالبحث فی اإل

 ی عن المعلوماتالبحث الذات
 تبحث فی قواعد البیانات الخاصة بالرياضیات

 وعات الحرة عن القوانین الرياضیةتبحث فی الموس
 ر الشبکةتبحث عن الرسوم البیانیة الخاصة بالموضوع عب

 تحفظ نتائج البحث
 
ستخدام المحادثة إ 5

 الفورية

 Messenger نترنت برنامج المحادثة الفورية عبر اإل ُتحمل
 تضیف قوائم المتصلین

 ترسل الملفات عبر المحادثة الفورية
 

6 

 
نقل الملفات عبر 

 نترنتاإل

 تنشيء مجلد لحفظ الملفات الواردة
 نترنتت من  الشبکة العالمیة اإلُتحمل الملفا
 نترنتت إلی الشبکة العالمیة اإلترفع  الملفا

 تنظیف الملفات من الفیروسات
 
 
 
7 

 
 

نتاج إستخدام وإ
برامج الوسائط 

 المتعددة

 Flashتنشيء ملف جديد باستخدام برنامج 
 تکتب النصوص

 تحريك النصوص
 تضیف المؤثرات الصوتیة

 ة عبر برنامج الفالشتنشيء الرسوم البیانیة والهندسی
 ربط الصور بالنصوصت

 تضیف تعلیق صوتی



 264/  العراقیة الحکومیة المدارس في العربیة اللغة تدريس في التعلیم لتکنولوجیا الحديثة التقنیات

 
 

8 

 
 

ستخدام مؤتمرات إ
 ديو من بعدالفی

 جتماعترسل مکالمة لبدء اإل
 تشارك في البرامج والمناقشات

 White Boardتستخدم لوحة المعلومات 
 تستخدم الکامیرات فی الحوار

 تنقل الملفات عبر المؤتمر لکل المشارکین
 جتماعتنهي اإل

 

9 
 

 
القنوات الفضائیة 

 التعلیمیة

 الفصل تحمیل قنوات البث الفضائی داخل
 ط التردد الخاص بقنوات التعلیمیةتضب

 ُتسجل برنامج الرياضیات علی شريط فیديو
 یل البرنامج مرة أخری علی الطالبتعید تشغ

 
10 
 

ستخدام الکتاب إ
 االلکتروني

 لکترونیُتعدل بعض محتويات الکتاب اإل
 لکترونی علی جهاز الکمبیوترتحفظ الرسوم من داخل الکتاب اإل

 ترونی فی العرض المرئی للمعلوماتلکتستخدم الکتاب اإل
 
 
 
11 

 
 

ستخدام السبورة إ
 لکترونیةاإل

 تکتب علیها بشکل إلکتروني
 تتفاعل معها باللمس بالید أو بالقلم أو بأدوات التأشیر المختلفة

 الدرس تربط مع صفحة أخری علی شبکة اإلنترنت المعلومة ذات الصلة بموضوع
 لکترونیةالتي تمت کتابتها علی السبورة اإلتحفظ الدروس 

 E-Mailعبر  ترسل الدروس التي تمت کتابتها للطالب
 فیها تعرض أفالم الفیديو والصور الثابتة والمتحرکة وتتحکم

 تتحکم في جمیع تطبیقات الکمبیوتر

ام ستخدمهارة أساسیة ال (11وبهذا تمکنت الباحثة من التوصل إلی ) -
( مهارة 58) وتکونت المهارات الرئیسة من مجال تکنولوجیا التعلیم

 فرعیة للتعامل مع تلك المستحدثات في صورتها األولیة.
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o ثبات بطاقة المالحظة: 
 معادلة باستخدام «المالحظین اتفاق» بطريقة البطاقة ثبات حساب تم -

ل مالحظة علی أداء کل معلمة في العینة االستطالعیة حیث تقوم ک 1کوبر
مستقلة عن األخری بمالحظة کل معلمة أثناء أدائها للمهارات وذلك في 
مدة زمنیة متساوية اذ تبدأ المالحظات معا وينتهین معا ثم يتم حساب عدد 
مرات االتفاق وعدد مرات االختالف ومن خاللهما يتم حساب معامل 

 لة اآلتیة:اتفاق المالحظین علی أداء کل دارس علی حده باستخدام المعاد

 عدد مرات االتفاق                                                                      
 100×ـــــــــــــــــــــــــ نسبة معامل اتفاق المالحظین = ــــــــــــــــــــ

 عدم االتفاق                                                             عدد مرات االتفاق + عدد مرات                                                   

 الباحثة باالشتراك مع أحدی الزمیالت وتبعا لما سبق احتسبت -

( ثم تم حساب من المعلمات )العینة االستطالعیةبمالحظة خمسة 
معامل االتفاق لکل معلمة علی حده، والجدول التالي يوضح 

 الحظات ألفراد العینة االستطالعیة.معامالت اتفاق الم

 ستطالعیةتفاق المالحظات ألفراد العینة ال إمعامالت : (4جدول )

 معامل اتفاق المالحظین أفراد العینة االستطالعیة
1 86.6 
2 85.4 
3 87.7 
4 91.3 
5 89.4 

 440.4 المجموع
 88.08 المتوسط

                                                           
1. Cooper Equation 
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( و أن 91.3ن )يتضح من الجدول السابق أن أعلی معامل اتفاق کا -
( 88.08( ومتوسط معامل االتفاق )85.4اقل معامل اتفاق کان )

وهو معامل اتفاق مرتفع فیمکن االطمئنان منه علی مدی ثبات 
حیث حدد کوبر مستوی الثبات بداللة نسبة االتفاق التي البطاقة 

کثر لتدل علی ارتفاع ثبات األداة  %85يجب أن تکون:   1 .فأ

 نتائج البحث 
تقنیات تکنولوجیا التعلم في المدارس  توافر درجة أن البحث نتائج تأظهر .1

العام  الحسابي المتوسط بلغ فقد، عام بنحوٍ  کانت منخفضة الحکومیة العراقیة 
 .(2.2336( لها

استعمال تقنیات  درجة أن الحسابیة المتوسطات من الدراسة نتائج أظهرت .2
 .)1.6567 (العام الحسابي وسطالمت بلغ فقد، منخفضة تکنولوجیا التعلم کانت

استعمال تقنیات  دون تحول عینة البحث تراها مرتفعة بدرجة معوقات هناك .3
 لدرجة العام الحسابي المتوسط بلغ فقد تکنولوجیا التعلیم في التدريس

 .(2.6535)الصعوبات 
کانت  المعلمات في استعمال  تکنولوجیا التعلیم  بینت نتائج الدراسة أن مهارة .4

 .(1.305)فقد بلغ المتوسط الحسابي  ةمنخفض

 تفسیر النتائج
 : تيمتغیرات البحث وعلی النحو اآل ستحاول الباحثة تفسیر النتائج لکل متغیر من

ضعف توافر تقنیات تکنولوجیا التعلم في المدارس الحکومیة العراقیة، وتفسر  .1
توظیف الباحثة هذه النتیجة لعدم توفر االمکانیات المادية التي تسهم في 

تکنولوجیا التعلم في التدريس اذ من المعلوم لدی الجمیع ضعف تقنیات 
 . یر من المدارس الحکومیة العراقیةتکنولوجیا التعلم في کث

                                                           
 .61-62. ، ص1984 ،محمد أمین المفتي. 1
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انخفاض استعمال تقنیات تکنولوجیا التعلم في التدريس، وتفسر الباحثة هذه النتیجة  .2
 في میدان التدريس.  بعدم توافر تقنیات التعلم في المدارس ولذا يصعب توظیفها

ارتفاع المعوقات التي تحول دون استعمال تقنیات تکنولوجیا التعلیم في  .3
التدريس من وجهة نظر عینة البحث، وتفسر الباحثة هذه النتیجة بضعف بعدم 

عن قلة الدورات التدريبیة توافر تقنیات تکنولوجیا التعلم من جهة فضاًل 
بهذا المجال علی الرغم من اهمیتها  ، وعدم اهتمام الجهات الرسمیةالخاصة

 في ظل ما يشهده العالم من تطور تکنولوجي وتسارع معرفي. 
انخفاض مستوی مهارة المعلمات في استعمال  تکنولوجیا التعلیم  منخفضة، وتفسر  .4

الباحثة ذلك بقلة اطالع المعلمات والمدرسات علی تقنیات تکنولوجیا التعلم من 
تتعدی قدرتهم التعامل مع الهاتف الذکي کوسیلة من جهة فاغلب المعلمات ال 

 وسائل التواصل االجتماعي اما الحاسب االلي فقد کانت مهارتهن به ضعیفة جدا. 

 اتالتوصی
 . تکنولوجیا التعلم بکافة المدارس ن تعمل الجهات المعینة علی توفیر تقنیاتا .1
لعلمي والتسارع اعداد دورات تدريبیة للمعلمین والمدرسین لمواکبة لتطور ا .2

 المعرفي وبما يسهم بتوظیف تکنولوجیا التعلم في عملیة التدريس بنحو فعال.
 . م وامکانیة استعمالها في التدريساعداد کراسات تتضمن احدث تقنیات التعل .3
لکتروني بوصفه ابسط تقنیات تدريب المعلمین والمتعلمین علی الحاسب اإل .4

 . تکنولوجیا التعلم
لکتروني مدرسین بکیفیة اعتماد التعلیم اإليبیة للمعلمین والاعداد دورات تدر .5

 جتماعي مع المتعلمین.فادة من مواقع التواصل اإلواإل
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