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  اإلهداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

       

  
   

  وأمـدني  ،إلى من زرع في نفـسي الجـد و االجتهـاد             
  .بشعاع األمل – دوماً –

   الطاهرة روح والديروح والدي                                                                                            
،  بالرعاية- وال زالت– إلى اليد البيضاء التي أحاطتني

    .ني بالحنانوتعهدت
   .ييــــــــــأمأم

 إلى الذي غرس في حب العلم والمعرفة ،فكان سندي 
 .مهحل بصبره ودراستيفي إتمام 

                                                                            
 ي ي ــــــــزوجزوج

  نازعني البحث في حبهم مؤقتاً إلى الذين 
  أوالدي و بناتي أوالدي و بناتي                                                            

ة في المرحلة الثانوية عينة ة في المرحلة الثانوية عينة إلى معلمي اللغة العربيإلى معلمي اللغة العربي
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبـي األمـي               

 -صلى اهللا عليه وسـلم -يقول المصطفى   .فعنا بما علمتنا وزدنا علماً     وان اللهم علمنا ما ينفعنا   .األمين  

، وصـححه األلبـاني   1954رواه الترمذي ("  ال يشكر اهللا يشكر الناس  من ال " : في الحديث الشريف  

  .وخير شكر هو الشكر المقدم من مخلوقه الضعيف هللا الخالق الجبار ، الواحد القهار ) 416برقم 

 لتفضله  -حفظه اهللا -محمد شحادة زقوت    /ألستاذي ومشرفي الدكتور   والشكر موصول كذلك  

 وما أسداه لي من نصحٍ وتوجيه، أسأل اهللا         ،بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذله من جهد         

  .طريق الحق خطاهان يسدد على – سبحانه و تعالى –

حسن هما سعادة الدكتور    و  كما ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة ،           

، مؤكدة أن كمال الرسالة لن يكون إال بتوجيهاتهمـا     محمود محمد الرنتيسي  والدكتور   ، عبداهللا النجار 

   .وآرائهما الصائبة ،فجزاهما اهللا عني خير الجزاء 

 حماد خليل عبد الفتاح  زوجي العزيز الدكتور    كما أتقدم بأصدق عبارات الشكرِ والتقدير إلى        

أسأُل اهللا سبحانه و تعالى أن يبـارك فيـه وأن           ه لي من مشورة و معونة إلتمام هذه الرسالة          لما قدم 

  .ينفعنَا بعلمه ويجعله ذخراً لإلسالم والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه

 بتحكـيم   -مشكورين–ال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين قاموا            و

ولمن قام بالمعالجة اإلحصائية وأخص بالذكر األستاذ حسن حماد، واألسـتاذ محمـد    . الدراسة واتأد

  .جواد الربعي

التـي   للجامعة اإلسالمية بغزة،  وفي هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان            

فـؤاد   الدكتور  األستاذ الدراسات العلياتيمنحتني فرصة االلتحاق ببرنامج الماجستير، ممثلةً في عماد       
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 فاَهللا أسـاُل  ،امواألخوة العاملين به، عليان عبداهللا الحولي، وكلية التربية األستاذ الدكتور   علي العاجز 

  .أن يجزيهم عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً

يم وأخص بالذكر   مديرية التربية و التعل   خوة الزمالء  في     ني أن أتقدم بالشكر الجزيل  لإل        وال يفُوتُ 

  .قدمه لي من مساعدة ونصح وتشجيع لما  أحمد أبو سويرح رئيس قسم التقنيات .أ

 مديري المدارس الثانوية و المشرفين التربـويين        خوة وال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى اإل       

  .ومعلمي اللغة العربية لما قدموه لي من مساعدة في تطبيق أدوات الدراسة 

 واالمتنان واالعتراف بالجميل إلى جميع أفراد أسرتي لما          والتقدير ه بخالص الشكر  كما أتوج    

  .عانْوه معي طوال فترة إعداد هذه الرسالة

وأخيراً أساُل اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقتُ في هذه الدراسة، فما كان من توفيق فمـن                  

  .لشيطاناهللا، وما كان من خطٍأ أو زلٍل أو نسيان فمن نفسي ومن ا

  

  ).88: هود( "وما تَوفيقي ِإالَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْتُ وِإلَيه ُأنيبإن أريد إال اإلصالح ما استطعت  "

  

  واهللا من وراء القصد

  ةالباحث
  فاطمة موسى الخالدي 
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  ملخص الدراسة
لمرحلة الثانوية للمستحدثات   معرفة مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في ا         إلى هدفت الدراسة   

  .التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة 

  : ة الدراسة في السؤال الرئيس التاليوقد تحددت مشكل

لوجية فـي ضـوء     ى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنو         ستوا م  م -

  ؟معايير الجودة الشاملة

  :س األسئلة الفرعية التاليةنبثق من هذا السؤال الرئياو

 ؟ التي يوظفها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانويةما أهم مستحدثات التكنولوجيا -1

 ما أهم معايير الجودة الشاملة التي يوظفها معلمو اللغة العربية؟ -2

 في ضوء ما أهم مستحدثات التكنولوجيا التي يوظفها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانوية              -3
  معايير الجودة الشاملة؟

ـ لمـستحدثات هل يختلف توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية         -4 ا فـي   التكنولوجي
 ؟)سنوات الخدمة – المؤهل التربوي –الجنس  (:وفق متغيراتضوء معايير الجودة الشاملة 

في ضـوء   كنولوجية  ما مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات الت           -5
  معايير الجودة الشاملة؟

  :فروض الدراسة

 في توظيـف معلمـي اللغـة    ( ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -1
العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية في ضوء  معايير الجودة الشاملة تعزى             

  ). أنثى–ذكر : (لمتغير الجنس

  في توظيـف معلمـي اللغـة    ( ≤ 0.05) داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذاتال  -2
العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة تعـزى       

  ). ماجستير –بكالوريوس : (لمتغير المؤهل العلمي

مـي اللغـة     بين توظيف معل( ≤ 0.05) داللة إحصائية عند مستوى  توجد فروق ذاتال  -3
العربية  في المرحلة الثانوية للمستحدثات  التكنولوجية في ضوء  معايير الجـودة  الـشاملة                  
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   ســنوات، 10 - 5 ســنوات ، مــن 5أقــل مــن : (تعــزى لمتغيــر ســنوات الخدمــة
  ). سنوات10أكثر من 

الذي يحاول وصف    المنهج الوصفي التحليلي  استخدمت الباحثة    و لتحقيق أهداف الدراسة        -

   .لظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتهاا

  :  ببناء أدوات الدراسة وهيةقامت الباحثالدراسة ولإلجابة عن أسئلة 

 -:وقد هدفت إلى ستبانة الاأوالً 

 . اللغة العربية في المرحلة الثانوية تحديد أهم المستحدثات التكنولوجية التي يوظفها معلمو . 1

 . اللغة العربية في المرحلة الثانوية  أهم معايير الجودة التي يوظفها معلموتحديد– . 2

  .تحديد أهم المستحدثات التي يوظفها المعلمون في ضوء معايير الجودة الشاملة  . 3
  -:بطاقة المالحظة و قد هدفت إلى _ثاتيا

، وقد قام بتطبيقها     تحديد مستوى توظيف المعلمين للمستحدثات التكنولوجية في ضوء  معايير الجودة          

  . الباحثة، ومديرو المدارس، والمشرفون التربويون

  :ولتجويد أداتي الدراسة أعدت الباحثة 

مقابلـة مـع بعـض مـديري        (اسـتطالعية    دراسة قائمة بالمستحدثات التكنولوجية من خالل       -1

غزة، ويوظفهـا  لحصر المستحدثات التكنولوجية المتوافرة في المدارس الثانوية في قطاع      ) المدارس

  .معلمو هذه المرحلة 

  . قائمة  بمعايير جودة  المعلم في ضوء األدبيات والدراسات السابقة -2

معلماً ) 641(معلمٍ و معلمة من مجموع      ) 300(على عينة قوامها    ) االستبانة(وتم تطبيق أداة الدراسة     

%) 33(معلمـة أي بواقـع      معلمٍ و ) 100(، إضافة إلى تطبيق بطاقة مالحظة       %)47(ومعلمة، بواقع   

  .من عينة الدراسة 

  .) SPSS(البرنامج اإلحصائي تم استخدام ولمعالجة البيانات إحصائيا ، 
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   :أظهرت الدراسة النتائج التالية

المرتبـة األولـى    في العملية التعليمية    ) نترنتاإل(العنكبوتية  لشبكة  لن  ي المعلم احتل استخدام    -1

، ثـم   )mp3 –المـسجل   ( جهـزة الـصوت   ستخدامهم أل ايليه  ،  %)65.8(بوزن نسبي قدره    

   .الحاسوب

الثامنـة  احتلت المرتبـة  حيث ،ألفالم التعليمية المتحركة في التدريس    المعلمين ل  استخداميندر   -2

فـي  ) (DVDم جهـاز اسـتخد اأمـا   ،%)36.2(بوزن نسبي قدره ة في المحور األول   عشر

بوزن نـسبي   األخيرة   احتل المرتبة    فقد عرض األفالم التعليمية الخاصة بمنهاج اللغة العربية      

  . أيضا %)36.2(قدره 

المرتبة األولـى بـوزن    - كهدف أساسي -تبوأ اهتمام المعلمين في تحسين العملية التعليمية     - 3

 )SMART(األهداف السلوكية في ضوء معايير        ، في حين كان تحديد     %)89.2(نسبي قدره   

   %).76.8(بوزن نسبي قدره األخيرة احتل المرتبة قد 

زام    -4 احتل المرتبة األولى بـوزن      " وما يتعلق بها  ،بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات     المعلمين  الت

  التفكير - التقويم -التحليل(نواتج عالية المستوى    ل عملية التقييم    توكان،  %)88.0(نسبي قدره   

التي  قرةالف، في حين أن     %)76.0(بوزن نسبي قدره     ةالحادية عشر  احتلت المرتبة     قد )الناقد

األخيـرة  احتلت المرتبـة    "  أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم وأنشطتهم بأنفسهم       "نصت على 

  %).73.4(بوزن نسبي قدره 

فـي جميـع    . )ذكـور، إنـاث   (لمتغير الجنس   تعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم   -5

حيث " كنولوجيـة المستحدثات الت"االتصال والتواصل من المحور األول المحاور ما عدا فقرة  

تطبيـق معـايير   "المحور الثـاني  ، أما الكفايات الشخصية من كانت الفروق  لصالح الذكور   

  .فقد كانت الفروق لصالح اإلناث " الجودة 
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)  ماجستير –بكالوريوس  (المؤهل العلمي   لمتغير  تعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم   -6

تعـزى  وجود فروق ذات داللـة إحـصائية     في المحاور والدرجة الكلية لالستبانة ككل، مع 

 الكفايـات الشخـصية     فيلصالح الماجستير   )  ماجستير –بكالوريوس  (المؤهل العلمي   لمتغير  

  . الثالث الكلية للمحوروالدرجة " توظيف المستحدثات التكنولوجية"من المحور الثالث 

التخطيط والتقيـيم   في  .عدد سنوات الخدمة  وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير        ال ت  -7

والدرجة الكلية من المحور الثاني تطبيق معايير الجودة، والكفايات الشخصية والدرجة الكلية            

ـ  الخفـي  فروق مع وجود  من المحور الثالث توظيف التكنولوجيا ضمن معايير الجودة،   ة دم

يضا  مع وجود فروق أ    ،في استخدام المستحدثات التكنولوجية    سنوات   5-1ة من   دملصالح الخ 

 . فأكثر في االتصال والتواصل والكفايات الشخصية  سنة11ة األكثر من دملصالح الخو
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  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها

   ساعدهم في توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معـايير          للمعلمين ت  ةعقد دورات تدريبي
  .الجودة 

 و األيام الدراسية من فبل المسئولين تشجيع المعلمين على االشتراك في المؤتمرات .  
  إعداد الخطط العالجية اإللكترونية لمتدنيي التحصيل ومسابقات إلكترونية للمتميزين.  
         أهمية المتابعة المستمرة للمعلمين من قبل المشرفين التربويين وبخاصة في الطرائق والوسـائل

  .التعليمية المالئمة للتقنيات الحديثة 
 مقررات اإللكترونية للمنهاج الفلسطيني ضرورة إعداد ال.  
  المعلمين من توظيف المستحدثات التكنولوجية   تمكنالتيتجهيز المدارس بالتقنيات الحديثة.  
  ضرورة اعتماد متطلبات جامعية تختص بالتكنولوجيا والجودة الشاملة. 
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Abstract 

This study investigates the level of applying the Arabic language teachers for the 

technological innovations at secondary stage in the light of total quality standards. 

The main question:  

"What is the level of applying the teachers of Arabic language in secondary stage for 

the technological innovations in the light of the total quality standards?" 

Branching from the main question the following sub-questions: 

1. What are the main current technological innovations employed by teachers of the 

Arabic language at the secondary level? 

2. Are there differences between the teachers of Arabic language in applying the 

technology innovations due to "gender - qualification - years of experience - the 

university where they graduated)? 

3. What are the main standards of total quality employed by the Arabic language 

teachers? 

4. Are there differences between the teachers of Arabic in applying the total quality 

standards due to "gender - qualification - years of experience - the university where 

they graduated)? 

5. What are the main current technological innovations employed by teachers of Arabic 

language at the secondary stage in the light of the total quality standards? 

To answer these questions, the researcher built the study tools as follow: 

1. A questionnaire to clarify the level of employment of teachers for the  technological 

innovations in the light of the total quality standards by the teachers themselves. 

2. A note card describes the level of employment of teachers for the technological 

innovations in the light of the total quality standards, and has applied by the 

researcher, head teachers and supervisors. 

To improve the two tools of the study, the researcher prepared: 

1. A list of technological innovations through a pilot study (meeting with some head 

teachers) to limit the technological innovations available in secondary schools in the 

Gaza Strip and used by the  teachers of this stage. 

2. A list of standards for the quality of the teacher in the light of the literature review 

and previous studies. 
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To achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical descriptive 

approach which describes the phenomenon of the target study and analyze the data and the 

relationship between its components. 

The study tool was applied (questionnaire) on a sample of (300) teachers (male and female) 

of the total (641) teachers (47%). In addition to (100) Note Cards on teachers (male and 

female) (33%) of the study sample. And to process the data statistically, the researcher used 

(SPSS) program. 

The study showed the following results: 

1. The use of the network (the Internet) by the Arabic teachers in the learning process 

got the first rank of relative weight (65.8%), followed by their use of sound devices 

(record - mp3), then the computer. 

2. The use of the educational animation films in teaching is rare. It got the eighteenth 

rank  in the first axis with a relative weight (36.2%), and the use of a ( DVD) in the 

presentation of educational films specially for the Arabic language syllabus has 

occupied the last rank with a relative weight of (36.2%). 

3. The improvement of the educational process by teachers as a target goal got  the first 

rank with a relative weight (89.2%), while limiting the behavioral objectives in the 

light of (SMART) standards has occupied the last rank with a relative weight 

(76.8%). 

4. The teachers were committed with the delivery dates of the grades got the first 

ranked with a  relative weight of (88.0%), and the evaluation process for high-level 

outputs (analysis - evaluation - critical thinking) was ranked eleventh with a  relative 

weight (76.0%). While the paragraph, which mentioned  "I give  my students the 

opportunity to assess their performance and activities for themselves" was ranked as 

the last with a  relative weight (73.4%). 

5. There is no statistically significant differences attributable to gender (male, female) 

in all axes except the paragraph of the communication from the first axis 

"technological innovations", the differences were in favor of males, and the personal 

skills of the second axis "application of the quality standards" the differences were 

in favor of females. 

6. There is no statistically significant differences due to the academic qualification 

variable (BA - MA) in the axes and the total score of the questionnaire as a whole, 

but there is statistically significant differences due to academic qualification variable 
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(Bachelor - Master) in favor of Master in the  competencies of personal third axis, 

"Employment of innovations technology "and the total score of the third axis. 

7. There is no statistically significant differences due to the number of years of service 

variable in the planning, evaluation and the total score of the second axis "the 

application of quality standards" and  the personal competencies and the total score 

of the third axis "using technology within the standards of quality" with differences 

in experience in favor of experience from years (1-5) in the use of technological 

innovations, with also differences, in favor of the most experienced (11 years) and 

over in the communication and personal skills. 

8. There is no statistically significant differences due to the university variable where 

he graduated in all axes, except for the presence of statistically significant 

differences due to the variable of the university, and it was in favor of Al-Azhar 

University in the first axis of the innovations and technological in favor of Al Quds 

Open University in the communication of the second axis "application quality 

standards. " 

 

The study recommended a number of recommendations including: 

1. Hold up training courses for teachers to help them apply the technological 

innovations in the light of quality standards. 

2. Encourage teachers to participate in conferences and seminars. 

3. Prepare electronic remedial plans for lower achievers and electronic competitions 

for toppers. 

4. The importance of continuous monitoring for teachers by supervisors, especially in 

the methods and teaching aids which are appropriate to the modern techniques. 

5. The need to develop electronic courses for the Palestinian curriculum. 

6. Equipping schools with new technologies that enable teachers to employ 

technological innovations. 

7. The need to adopt a university requirements of specialized in technology and the 

total quality. 
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  تفهرس الموضوعا
  

  رقم الصفحة  الموضــــــــــوع
  آية قرآنية

 

  أ  
  اإلهداء

 

  ب  
  الشكر والتقدير

 

  ت  
  ملخص الدراسة باللغة العربية 

 

  ج  
  راسة باللغة اإلنجليزيةملخص الد

  

  ذ  
  فهرس الموضوعات

 

  س  
  قائمة الجداول

  

  ط  
  قائمة المالحق

 

  ف  
  1     خلفية الدراسة وأهميتها-الفصل األول 
  مقدمة الدراسة

 

  2  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

 

  5  
  فروض الدراسة

  

  5  

  أهداف الدراسة
 

  6  
  أهمية الدراسة

 

  7  
  حدود الدراسة

  

  7  

  الدراسةمصطلحات 
 

  8  
  خطوات الدراسة

 

  8  
  10     اإلطار النظري–الفصل الثاني 
  اللغة العربية: المحور األول

  

  12  

  نشأة اللغة 
 

  13  
  تعريف اللغة العربية 

 

  14  
  عالمية اللغة العربية 

 

  14  
  وظائف اللغة 

 

  15  
  النظام اللغوي في العربية

  
  

 

  18  
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــوع
  خصائص اللغة العربية

 

  19  
  أهداف اللغة العربية

  

  21  

  مهارات اللغة العربية 
  

  26  
  تطوير مهارات اللغة العربية 

  

  27  

  أهداف  حوسبة اللغة العربية  
  

  31  

  التجربة األردنية في مجال 
  حوسبة اللغة العربية 

  

  31  

  المستحدثات التكنولوجية: المحور الثاني
  

  32  

  نولوجيا تعريف التك
 

  33  
  تعريف مفهوم المستحدثات التكنولوجية 

  

  35  
  توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم 

 

  36  
  أهداف التكنولوجيا 

 

  37  
  خصائص المستحدثات التكنولوجية 

 

  37  
  مبررات استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التعليم 

 

  41  
  وجيةاآلثار اإليجابية الستخدام المستحدثات التكنول

 

  42  
  نماذج لبعض المستحدثات التكنولوجية

 

  43  
  تطور المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية 

 

  44  
  دور المعلم في التعليم اإللكتروني 

 

  46  
  فوائد استخدام المستحدثات التكنولوجية في تعليم اللغة العربية 

  

  47  

  تجربة الكويت وجمهورية مصر العربية 
 

  50  
  جربة دولة اإلمارات العربية المتحدة ت

 

  50  
  تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية 

 

  51  
  تجربة فرنسا 

 

  53  
  تجربة الواليات المتحدة األمريكية 

 

  54  
  التجربة اليابانية 

 

  54  
  التجربة الماليزية 

  

  55  
  



 15

  رقم الصفحة  الموضــــــــــوع
  الجودة الشاملة: المحور الثالث

  

  56  

  تعريف الجودة 
  

  57  

  مفهوم الجودة في التعليم 
  

  59  

  مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم 
 

  59  
  التطور التاريخي لفكرة الجودة الشاملة

 

  60  
  رواد الجودة األوائل 

 

  61  
  أهمية الجودة الشاملة في التعليم 

 

  64  
  مبادئ الجودة في التعليم 

  

  65  

  الشاملة في التعليم أهداف تطبيق الجودة 
  

  68  

  خصائص الجودة الشاملة في التعليم
 

  68  
  مراحل تطبيق الجودة الشاملة في المدرسة 

 

  69  
  دور القيادة التربوية للمدرسة 

  في تعزيز تطبيق الجودة الشاملة 
  

  71  

  دواعي تطبيق معايير الجودة في مؤسساتنا التربوية 
  

  72  

  تحديد معايير قياس الجودة 
 

  73  
  المعايير الواجب اتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية 

 

  74  
  معايير جودة المعلم 

 

  77  
  معوقات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم

 

  80  
  تجربة اليابان 

 

  81  
  تجربة الواليات المتحدة األمريكية 

  

  81  
  تجربة المنظمة العربية 

  لضمان الجودة في التعليم 
  

  82  

  بة جمهورية مصر العربية تجر
  

  82  
  تجربة فلسطين 

  

  83  

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث
  

  85  

  دراسات تناولت : المحور األول
  .التكنولوجيا واللغة العربية

 

  86  
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــوع
  تعقيب على دراسات المحور األول

 

  95  
  دراسات تناولت : المحور الثاني

  .املةالجودة الش
 

  96  

  تعقيب على دراسات المحور الثاني
 

  102  
  دراسات تناولت : المحور الثالث

  .عالقة التكنولوجيا بالجودة
 

  103  

  .تعقيب على دراسات المحور الثالث
 

  105  
  تعقيب عام على الدراسات السابقة 

 

  107  
  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع

  

  109  

  منهج الدراسة
 

  110  
  لدراسة مجتمع ا

  

  110  

  عينة الدراسة
 

  111  
  أدوات الدراسة

 

  112  
  صدق االستبانة 

 

  113  
  ثبات االستبانة

  

  113  

  بطاقة المالحظة 
 

  117  
  صدق البطاقة 

  

  120  
  ثبات البطاقة 

  

  122  

  اجراءات تطبيق أدوات الدراسة 
 

  125  
  المعالجات اإلحصائية 

  المستخدمة في الدراسة 
  

  127  

  129    نتائج الدراسة : الخامسالفصل 
  اإلجابة على السؤال األول 

 

  130  
  اإلجابة على السؤال الثاني 

 

  133  
  اإلجابة على السؤال الثالث 

 

  141  
  اإلجابة على السؤال الرابع 

 

  149  
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــوع
  اإلجابة على السؤال الخامس 

 

  161  
  توصيات الدراسة 

 

  169  
  حات الدراسةمقتر

  

  170  
  قائمة المراجع العربية 

 

  171  
  المراجع األجنبية

 

  188  
  المالحق

 

  190  
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  قائمة الجداول
  

رقم   بيان الجدول  الرقم
  الصفحة

  75  معايير تقييم جودة الخدمة التعليمية في المؤسسة التعليمية  1-2
  112   الثانوية في مديريات غزة توزيع معلمي اللغة العربية في المرحلة  2-4
  112  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس   3-4
  112   المؤهل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  4-4
  113   عدد سنوات الخبرة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  5-4
  114   الجامعة التي تخرج فيها توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  6-4
  115  ستبانة محاور اال  7-4

توظيف معلمي اللغة العربية للمـستحدثات      :معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول         8-4
  التكنولوجية والدرجة الكلية لفقراته 

116  

  117  والدرجة الكلية لفقراته )التخطيط(ثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور ال  9-4
  117  والدرجة الكلية لفقراته )التنفيذ(ثاني رات المحور المعامل ارتباط كل فقرة من فق  10-4
  118  والدرجة الكلية لفقراته )التقييم(ثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور ال  11-4

 والدرجة الكلية )االتصال والتواصل(ثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور ال  12-4
 لفقراته 

118  

 والدرجة الكلية )الكفايات الشخصية(ثاني باط كل فقرة من فقرات المحور المعامل ارت  13-4
 لفقراته 

119  

  119   والدرجة الكلية لفقراته)التخطيط( ثالث معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور ال  14-4
  120 والدرجة الكلية لفقراته) التنفيذ(معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث   15-4
  121 والدرجة الكلية لفقراته) التقييم(معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث   16-4

والدرجة الكلية ) االتصال والتواصل(معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث   17-4
 لفقراته

121  

لدرجة الكلية وا) الكفايات الشخصية( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث   18-4
 لفقراته

122  

مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحـاور األخـرى لالسـتبانة                19-4
  وكذلك مع الدرجة الكلية 

124  
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  127  محاور بطاقة المالحظة   20-4
  130  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية لفقراتها   21-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور          التكرارات و   22-5
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) توظيف المستحدثات التكنولوجية(األول 

133  

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور             23-5
  )300=ن (كذلك ترتيبها و) التخطيط-الجودة الشاملة(الثاني 

135  

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور   24-5
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) التنفيذ-الجودة الشاملة( الثاني

137  

محور التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ال  25-5
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) التقييم-الجودة الشاملة( الثاني

139  

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية و الوزن النسبي لكل فقرة من فقرات   26-5
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) االتصال و التواصل -الجودة الشاملة(المحور الثاني

140  

افات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور التكرارات والمتوسطات واالنحر  27-5
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) الكفايات الشخصية-الجودة الشاملة(الثاني

142  

28-5  
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور           

وكـذلك  ) التخطيط-الجودة الشاملة ير  توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معاي     (لثالثا
  )300=ن(ترتيبها 

143  

29-5  
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية و الوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

) التنفيذ-توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة(المحور الثالث
  )300=ن(وكذلك ترتيبها 

145  

30-5  
ت والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور التكرارا

وكذلك ) التقييم-توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة(الثالث
  )300=ن (ترتيبها 

147  

31-5  
المحور التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

االتصال -توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة(الثالث
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) والتواصل

148  

32-5  
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور 

الكفايات -لجودة الشاملةتوظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير ا(الثالث
  )300=ن (وكذلك ترتيبها ) الشخصية

149  
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  152  )ذكور،إناث(لالستبانة تعزى لمتغير الجنس " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة   33-5
  154  لالستبانة تعزى لمتغير المؤهل التربوي " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة   34-5

" ف  "اين ومجموع المربعات ودرجات الحريـة ومتوسـط المربعـات وقيمـة             مصدر التب   35-5
  .ومستوى الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة 

156  

تعـزى لمتغيـر عـدد سـنوات     ) المستحدثات التكنولوجية(اختبار شيفيه في المحور األول       36-5
  .ةدمالخ

156  

تعـزى لمتغيـر عـدد    ) يق معايير الجـودة   تطب(اختبار شيفيه في التنفيذ من المحور الثاني          37-5
  .سنوات الخدمة

157  

تعزى  )تطبيق معايير الجودة(من المحور الثاني تصال والتواصل اختبار شيفيه في اال  38-5
 .ة دملمتغير عدد سنوات الخ

158  

تعزى  )تطبيق معايير الجودة(من المحور الثاني كفايات الشخصية اختبار شيفيه في ال  39-5
 .ةدمدد سنوات الخلمتغير ع

158  

وظيف المستحدثات التكنولوجية في ضـوء      ت (لثمن المحور الثا  تخطيط  اختبار شيفيه في ال     40-5
  .ة دمتعزى لمتغير عدد سنوات الخ )معايير الجودة

159  

وظيف المستحدثات التكنولوجيـة فـي ضـوء       ت (لثمن المحور الثا  تنفيذ  اختبار شيفيه في ال     41-5
  .ةدمزى لمتغير عدد سنوات الختع )معايير الجودة

159  

وظيف المستحدثات التكنولوجيـة فـي ضـوء       ت (لثمن المحور الثا  تقييم  اختبار شيفيه في ال     42-5
  .ة دمتعزى لمتغير عدد سنوات الخ )معايير الجودة

160  

وظيف المستحدثات التكنولوجية في ضـوء      ت (لثلمحور الثا الدرجة الكلية ل  اختبار شيفيه في      43-5
  .ة دمتعزى لمتغير عدد سنوات الخ )يير الجودةمعا

160  

  161  .ة دمتعزى لمتغير عدد سنوات الخستبانة ككل الالدرجة الكلية لاختبار شيفيه في   44-5

وظيف المستحدثات التكنولوجية في ضـوء      ت (لثمن المحور الثا  تخطيط  اختبار شيفيه في ال     45-5
  دمةتعزى لمتغير عدد سنوات الخ )معايير الجودة

162  

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور             46-5
  165  )100=ن (وكذلك ترتيبها ) التخطيط(

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور             47-5
  )100=ن (وكذلك ترتيبها ) التنفيذ(

166  

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور             48-5
  167  )100=ن (وكذلك ترتيبها ) التقييم(
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  قائمة المالحق

  
رقم   قـالملح  الرقم

  الصفحة
  191  قائمة بالمستحدثات التكنولوجية    .1
  192  قائمة بمعايير الجودة الشاملة للمعلم    .2
  196  )االستبانة ،بطاقة المالحظة ( مهمة باحث تسهيل   .3
  198  االستبانة في صورتها األولية    .4

  204  أعضاء لجنة تحكيم االستبانة    .5

  205  االستبانة في صورتها النهائية    .6
  211  بطاقة المالحظة  في صورتها النهائية    .7
  213  أعضاء لجنة تحكيم بطاقة المالحظة    .8
  214  ية البطاقة في صورتها النهائ   .9
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  ــة ــة الدراســـــ   مقدمـــــ

  

   ــئلتها ــة وأسـ ــشكلة الدراسـ   مـ
 

 ــة ــروض الدراســـــ   فـــــ
  

  ــة ــداف الدراســـــ   أهـــــ
  

  أهميـــــــة الدراســـــــة  
 

  حـــــــدود الدراســـــــة  
 

  ــة ــصطلحات الدراســــ   مــــ
 

  ــة ــوات الدراســـــ   خطـــــ
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة وأهميتها

نعيش في ظل ما فيه مـن ثـورات         ،  العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين     ونحن في بدايات            
،وتتحدى علمية معرفية تكنولوجية هائلة تطال شتى العلوم والمعارف وتجتاح جميع األزمان واألماكن           

العقبات والعوائق، لذلك كله، كان البد من دراسة مستوى توظيف معلمي اللغة العربية للمـستحدثات               
   .لتي أضحت سمة هذا العصرالتكنولوجية ا

وقد أطق على القرن الحادي والعشرين بأنه قرن النوعية لما اقترن به من أبعاد هادفة نحـو           "
جعل الجودة ونوعية الميدان األكثر حسما في تحقيق أهداف المنظمات اإلنـسانية المختلفـة سـواء                

باهتمام واسع من العديد مـن      ) وعيةالن(لقد استأثرت الجودة    ... ية على حد سواء   اتاإلنتاجية أم الخدم  
الباحثين والمفكرين والمتطلعين عملياً نحو ترصين آفاق التطورات الفكرية والفلـسفية مـن مختلـف     

  .)13: 2002،حمود(، "المجاالت االقتصادية واالجتماعية والحضارية

ـ      في أي نهضة أو حضارة ألي      ة األساسي ويعد العنصر البشري الركيزة   "        أو م   أمة مـن األم
بجميـع جوانبهـا،     المحرك األساسي والباني الفاعل للحضارة اإلنسانية        ث إنه  حي ،شعب من الشعوب  

فتحرص على تنميتها من خالل بذل الطاقـات        ،   البشرية محل اهتمام األمم والشعوب     لذلك تعد الثروة  
ه والقيـام بالمهـام     لكي يأخذ دور  ،وإعداده للمستقبل   بتربية وتنمية اإلنسان وقدراته    موالجهود لالهتما 

  ).91: 2002شحاتة،(" .المناطة به للسير في ركب الحضارة اإلنسانية

 تخص فئة قليلة من المتخصـصين فـي مجـال         ةلم يعد التعليم في وقتنا المعاصر قضية فني           
التربية أو المشتغلين بالعملية التعليمية، بل أصبح قضية عامة تخص المجتمـع بأسـره، باعتبـار أن          

 له دوره المؤثر في تكوين شخصية األفراد، وإن بناء اإلنسان وصناعة العقول من أهم أدواره،                التعليم
ولهذا فإن تحديث التعليم ومحاولة الوصول بنظمه ومن ثم بمخرجاته إلى مستوى الجـودة واالبتكـار    

 2005صـالح ،  (واإلبداع من أهم ما يوليه رجال التعليم من أولويات في ميدان البحث واالسـتحداث             
:261.(  

االهتمام أكثر بمن تقـوم عليـه مهنـة التعلـيم وتنفيـذها        نوعية التعليم و   وال يكون ذلك إال بتحسن      
ن التعليم الجيد يتطلب معلمين جيـدين ،        حيث إ  ". وهو المعلم  إخراجها إلى النور وتحقيق أهدافها أال     و

يدهم بمنهج رفيع المـستوى     ، وتزو أقدر الناس وأنسبهم لمهنة التعليم    لذلك أصبح من الضروري حشد      
ل حياتهم المهنيـة    إلعداد المعلمين قبل الخدمة ثم توفير فرص لهم للنهوض بمعارفهم ومهاراتهم طوا           

 األهمية بمكان إجراء عملية إعادة وتوجيه جذرية إلعداد المعلمين تكفـل تزويـدهم              وبالتالي فإنه من  
وينبغـي تعزيـز إعـداد       الملقاة على عاتقهم،  بالمعارف والمهارات الالزمة لمواجهة األعباء الجديدة       
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بحيث يتمكن المعلمون من التصدي بفاعليـة        ، الدور المتغير  مئ على نحو يال   مالمعلمين ورفع مستواه  
  ).91: 2002شحاتة ،("لمشكالت التعليم المعاصر

رها، والمعلم هو أحـد هـذه العناصـر     ية التعليمية والتربوية كل متكامل بجميع عناص      لوالعم
جـاح  ريبه تدريبا متواصال يعد شرطًا أساسياً لن وتدا جيدا إعداد المعلم إعداد"ثرة في ذلك، لذا فإن    المؤ

الوكيـل،  (" ألنه ال جدوى من منهج جيد يعتمد على معلمين غيـر أكفـاء            ،المنهج في تحقيق أهدافه     
1990 :143(.  

 أدائها بـشكل يـضمن      وألن العملية التعليمية بكل مكوناتها تحتاج إلى إدارة وتنظيم وتطوير         
لذا ال بد لهذا التطور السريع الهائل أن يكون له األثر المباشر على العملية               .تحقيق األهداف المنشودة  

  . مع هذه الثورات العلمية المعرفية التكنولوجية- جبنا لجنب -التعليمية التي تسير 

لتربويـة، لكـي تتـأثر    ولهذا كان البد من إقحام هذه الثورات العلمية في داخل مؤسـساتنا ا         
  .خاصة في هذه األيامو بوتتفاعل معها ضمن معايير الجودة الشاملة التي يتم التأكيد عليها 

لقد تطورت التربية في مفهومها ومحتواها وطرائقها وأساليبها وأدواتها مما جعلها علماً قائماً             
 يقتصر فقط علـى المعلومـات       مما جعل العمل التربوي ال    . بذاته ال بمنهجه العلمي وأسلوبه وأدواته     

 كذلك الطرائق واألساليب وأهمها المستحدثات التكنولوجيـة التـي          ،التي تقدمت مع تغييرات العصر    
وهذه المـستحدثات كثيـرة ومعقـدة       ، تمكن الفرد من اكتساب المعرفة باالعتماد على نشاطه الذاتي        
ف هذه المستحدثات في التعلـيم لحـل        ومتشابكة لكنها ذات قيمة كبيرة، إال أن مدى القدرة على توظي          

مشكالته هو الهدف من وراء ذلك من خالل اتباع الفكر المنظومي الذي يتيح لعمليات التجديد التـي                 
تتبنى إدخال المستحدثات التكنولوجية نقطة بداية واقعيـة وتطبيقيـة لتحديـد المـشكالت التعليميـة                

  .ة واقتراح البدائل المناسبةوالتربوية، ووضع  الحلول في ضوء اإلمكانات المتاح

إن توظيف هذه المستحدثات يعطي المزيد من االهتمام بالمباني التعليمية لتتوافق مـع هـذه               
المستجدات وتجهيزها بما يتالءم وتلك التطورات، وترتبط أيضا بمدى رغبة المعلمـين لتقبـل ذلـك             

ـ        ، والتفاعل معه   زيـادة االهتمـام   التربـويين ى لذلك ظهرت حاجة متزايدة في هذه األيام تفرض عل
 ويأتي هذا االهتمام كمحصلة لتأثير مجموعـة        "،بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في منظومة التعليم     

من المرتكزات لعل في مقدمتها اهتمام الدولة بتطوير التعليم بصفة عامة وتطوير أداء أعضاء هيئـة                
جال التعليم بأهمية المستحدثات التكنولوجية     يأتي هذا االهتمام نتيجة إلدراك ر     ، التدريس بصفة خاصة  

  .)1 :2005 صالح، ("وبذل الجهود لنشر تلك المستحدثات التكنولوجية
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ولكي يتمكن المعلمون من إجراء عملية توظيف هذه المستحدثات يجب أن يكون هناك عـدة               
يـة أم أخالقيـة أم      أبعاد ينبغي أن يراعيها المعلم سواء أكانت أبعاداً معرفيـة أم مهاريـة أم اجتماع              

  .تربوية

أصبح المجتمع العالمي ينظـر إلـى الجـودة الـشاملة           ، الجودة عصر في اآلن نعيش نحنو
 إن الجـودة الـشاملة هـي        :"التربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة بحيث يمكن القول       واإلصالح  

  .)13 :2003 ،وآخرون البسيوني، ("التحدي الحقيقي الذي ستواجهه األمم في العقود القادمة

 التقـدم  عـن  فـضالً  المجاالت جميع في الجودة على تؤكد فيه نحن الذي العصر طبيعة نإ
 الجودة مفهوم ورد ولقد التعليم، فيها بما الحياة مناحي كل على أثر الذي السريع والتكنولوجي العلمي

، اإلحـسان  وأخرى، اعواإلبد اإلتقانالجودة   تعني فتارة مختلفة، معان من تحمله ما بكل اإلسالم في
المتعددة و   القرآنية اآليات ذلك على دليل وخير الشريف، التنافس ورابعاً، واألداء العمل حسن وثالثة

   ).88:النمل ("شَيء كُلَّ َأتْقَن الَّذي اللَّه صنْع" :تعالى قولهمنها تمثيال ال حصرا 

، أنه لكـي يـتمكن      لدراسات السابقة وترى الباحثة من خالل اطالعها على األدب التربوي وا          
االسـتفادة  المعلمون من تأدية رسالتهم على أكمل وجه، وفي ظل الثورة المعلوماتية الهائلة البد مـن          

 المستحدثات التكنولوجية في تدريس اللغة العربية آملة أن تسهم هذه التحسينات في تجويـد أداء                من  
 وبيان أن اللغة    ،لبة والتغلب على مشكالت المنهاج    ي التحصيل من الط   يالمعلمين ومعالجة ضعف متدن   

العربية تتسع لمثل هذه المستجدات درءاً للشبهات التي يثيرها البعض من أن اللغة العربية ال يمكـن                  
التـي  أهمية هذه الدراسـة     الباحثة  ومن هنا استشعرت    ،  توظيف المستجدات التكنولوجية في تدريسها    

وتجمع تتناول جوانب حديثة نسبيا لم يتطرق لها الكثير من الباحثين،           يمكن أن تتميز عن غيرها بأنها       
رية وهما المستحدثات التكنولوجية والجودة الشاملة  وإنها قد         مبين بعدين أساسيين في هذه المرحلة الع      

 من توظيف المستحدثات التكنولوجيـة  -في حدود علم الباحثة     –تسهم في تمكين معلمي اللغة العربية       
وأيضا قد تثبت أهميـة توظيـف المـستحدثات     ،   معايير الجودة الشاملة   في ضوء  التعليمي   في عملهم 

التكنولوجية في مبحث اللغة العربية أسوة ببعض المباحث العلمية األخرى خالفاً لما شاع لدى البعض               
حلة و قد آثرت الباحثة اختيار المر     .من عدم إمكانية توظيف هذه المستحدثات في مبحث اللغة العربية         

أكثر اهتماما بهذه المـستحدثات فـي ظـل         ) التمكين(الثانوية لعدة أسباب منها أن طلبة هذه المرحلة         
معايير الجودة من غيرهم من طلبة المراحل التعليمية األخرى إضافة إلى أنها تجربة نـادرة تخـص               

ة أن تحقـق نتـائج   معلمي اللغة العربية التي يستبعد البعض توظيف المستحدثات التكنولوجية فيها آمل  
إيجابية تدفع المسؤولين إلى توظيف هذه المستحدثات التكنولوجية لدى معلمي المراحل األخرى فـي              

  .اللغة العربية والعلوم اإلنسانية األخرى 
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

فـي  رحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجيـة      ما مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في الم       
  معايير الجودة الشاملة؟ضوء 

  :وينبثق من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ؟ التي يوظفها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانويةما أهم مستحدثات التكنولوجيا -5

 عربية؟ما أهم معايير الجودة الشاملة التي يوظفها معلمو اللغة ال -6

 في ضوء ما أهم مستحدثات التكنولوجيا التي يوظفها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانوية              -7
  معايير الجودة الشاملة؟

ـ لمـستحدثات هل يختلف توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية         -8 ا فـي   التكنولوجي
 ؟)ةدمسنوات الخ –بوي  المؤهل التر–الجنس  (:وفق متغيراتضوء معايير الجودة الشاملة 

في ضـوء   ما مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية             -5
  معايير الجودة الشاملة؟

  :فروض الدراسة

 في توظيـف معلمـي اللغـة    ( ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -4
ت التكنولوجية في ضوء  معايير الجودة الشاملة تعزى         العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثا    

  ). أنثى–ذكر : (لمتغير الجنس

  في توظيـف معلمـي اللغـة    ( ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -5
العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة تعـزى       

  ). ماجستير –بكالوريوس : (لمتغير المؤهل العلمي

  بين توظيف معلمـي اللغـة   ( ≤ 0.05) داللة إحصائية عند مستوى  توجد فروق ذاتال  -6
العربية  في المرحلة الثانوية للمستحدثات  التكنولوجية في ضوء  معايير الجـودة  الـشاملة                  

   ســنوات، 10 - 5 ســنوات ، مــن 5أقــل مــن : (تعــزى لمتغيــر ســنوات الخدمــة
 ). سنوات10 أكثر من
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  :أهداف الدراسة

  :ليتتمثل أهداف الدراسة فيما ي

التعرف إلى أهم المستحدثات التكنولوجية المناسبة لشرح موضوعات اللغـة العربيـة فـي                -1
 .المرحلة الثانوية

 . قائمة بمعايير الجودة الشاملة التي تتفق مع معلمي اللغة العربيةوضع -2

بية في المرحلة الثانوية في توظيـف المـستحدثات          اختالف معلمي اللغة العر    مستوىتحديد   -3
 ). أنثى–ذكر  (: وفقاً لمتغير الجنس في ضوء معايير الجودة الشاملة التكنولوجية

 اختالف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في توظيـف المـستحدثات             مستوى معرفة -4
 .مؤهل التربوي وفقاً لمتغير الفي ضوء معايير الجودة الشاملة  التكنولوجية

 اختالف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في توظيـف المـستحدثات             مستوىتحديد   -5
 .ةدم وفقاً لمتغير سنوات الخفي ضوء معايير الجودة الشاملة  التكنولوجية

  :أهمية الدراسة 

  : أنهاتنبثق أهمية الدراسة في

  من الباحثينالكثير لم يتطرق لهاحيث  -على حد علم الباحثة-كونها حديثة .  

   تجمع بين بعدين أساسيين في هذه المرحلة العصرية وهما المستحدثات التكنولوجيـة           وكونها، 
  .والجودة الشاملة

         من توظيـف المـستحدثات   -على حد علم الباحثة   –قد تسهم في تمكين معلمي اللغة العربية 
 . لة معايير الجودة الشام في ضوءالتكنولوجية في عملهم التعليمي

                 قد تثبت أهمية توظيف المستحدثات التكنولوجية في مبحث اللغـة العربيـة أسـوة بـبعض
المباحث العلمية األخرى خالفاً لما شاع لدى الـبعض مـن عـدم إمكانيـة توظيـف هـذه             

  .المستحدثات في مبحث اللغة العربية

          وجية التي يمكن   قد تزود واضعي المناهج والعاملين على تطويرها بقائمة المستحدثات التكنول
 .مبحث اللغة العربيةتدريس توظيفها في 

             قد تسهم هذه الدراسة في تعريف المديرين والمشرفين بقائمة المستحدثات التكنولوجية لمتابعة
 .في المرحلة الثانوية في هذا الجانبية معلمي اللغة العرب
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  لدى معلمـي اللغـة      هذه الدراسة توصيات بخصوص الجودة الشاملة وآليات تطبيقها          دمقد تق
 .العربية في المرحلة الثانوية

             ربما تفتح هذه الدراسة آفاقاً للباحثين لتقديم دراسـات مـشابهة فـي موضـوعات مـشابهة  
  .في مباحث أخرى

  :حدود الدراسة

فـي   توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمـستحدثات التكنولوجيـة   :الحد الموضوعي 
  . الشاملةمعايير الجودةضوء 

   .2012-2011 العام الدراسي :الحد الزماني

  . غزةمحافظاتالتعليم الحكومية في ية ومديريات التربجميع  :الحد المكاني

  :مصطلحات الدراسة

  : معلم المرحلة الثانوية-

   يقوم بتدريس مبحث اللغة العربية في المرحلة الثانوية والتـي           ا وأكاديمياً شخص مؤهل علمي 
الخطوط العريـضة للمنهـاج الفلـسطيني،       " (األول والثاني ثانوي  " 12و  11 ينتشمل الصف 

2008: 8(  

  : المصطلحات التالية على النحو التالي– إجرائياً –وتعرف الباحثة 

   : المستحدثات التكنولوجية-

    العملية التعليمية، من أجهزة وآالت حديثـة      فيهو جديد ومستحدث    يمكن تطويعه مما    كل ما  
بهدف زيادة قدرة المعلم والمـتعلم  ، أساليب تدريسية مبتكرة ليمية وبرامج تدريبية و   ووسائل تع 

ة المعلـم  لرفـع كفـاء  ، على التعامل مع العملية التعليمية وحل مشكالتهافي المرحلة الثانوية    
وطبيعـة عـصر الثـورة       وتتالءم   صورة تتناسب ة العملية التعليمية ب    وزيادة فاعلي  والمتعلم  

  .كنولوجية المعاصرةالمعرفية والت

   :المعـايير -

  تستعمل لوضـع أهـداف وتقيـيم     و والحكم للمقارنةومقننة توضع مجموعة مقاييس محددة
 تـضعها    عبارة عن مـستويات       وقد تكون  .  من العمل المطلوب وفق هذه المقاييس      اإلنجاز

 ختيارهـا أو مستويات إنجاز في مؤسسة أخرى يـتم ا  متفقاً عليها إحدى الجهات الخارجية 

 .للمقارنة
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  :الجودة الشاملة-

               عملية ادارية استراتيجية تتضمن مجموعة من المعايير و الخصائص و المبـادئ السـتثمار
 قدرات و مواهب و ابداعات المصادر البشرية لتلبية االحتياجات والوصول لدرجة من الدقة 

  .والتميز في األداء 

  :خطوات الدراسة

  :راحل التاليةتتلخص خطوات الدراسة في الم

  :الجانب النظري –أ 

  :لتاليةتمثل في الخطوات اي

 .تحديد مشكلة الدراسة وإعداد الخطة  -1

  .االطالع على األدبيات التربوية في مجال المستحدثات التكنولوجية وكذلك الجودة الشاملة  -2

 .عرض الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة  -3

 .للمعلم بمعايير الجودة الشاملة أخرىثات التكنولوجية وقائمة تحديد قائمة بالمستحد -4

 .كتابة اإلطار النظري الخاص بموضوع الدراسة  -5

  : الجانب اإلجرائي-ب

مـن  استطالعية   دراسةتحديد قائمة بالمستحدثات التكنولوجية الموجودة في المدارس وذلك ب         -1
 تحدثات التكنولوجية الموجـودة   لحصر المس خالل إجراء مقابلة مع مديري المدارس الثانوية        

وتم كذلك الحصول على كتاب مـن وزارة التربيـة والتعلـيم بغـزة يحـدد                . في المدارس 
  ).1-1ملحق رقم (المستحدثات التكنولوجية المتوافرة في المدارس بصفة عامة 

  )1-2ملحق رقم( الدراسات السابقة  األدبيات وفي ضوء الشاملة معايير الجودةتحديد قائمة ب -2

معـايير  فـي ضـوء     توظيف المعلمين للمستحدثات التكنولوجية     مستوى  توضح   استبانةناء  ب -3
  .الجودة

  .إعداد بطاقة مالحظة  -4

على المحكمين لقياس مالءمة الفقرات والنتائج للمجـاالت ومـدى          والبطاقة  عرض االستبانة    -5
  .ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء آراء المحكمين  ،دقتها اللغوية

  .والبطاقة أكد من صحة الصدق والثبات لالستبانة الت -6
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الحصول على موافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم لتطبيق أدوات الدراسة في المدارس              -7
  ) .ب+ ، أ 3-1ملحق رقم (لالستبانة وبطاقة المالحظة " تسهيل مهمة باحث"الثانوية 

  ).بية في المرحلة الثانويةمعلمي اللغة العر( االستبانة على عينة الدراسة توزيع  -8

عقد ورشة عمل لمديري المدارس الثانوية ومشرفي اللغة العربية في مدرسة سكينة الثانويـة               -9
  . للبنات، وتقديم شرح مفصل عن بنود بطاقة المالحظة وكيفية تعبئتها

عينة عشوائية من معلمـي اللغـة       -من عينة الدراسة     %) 33(تطبيق بطاقة المالحظة على      -10
من خالل حضور حصص تعليمية من قبل الباحثة، ومـديري           - في المرحلة الثانوية   العربية

المعلمـين للمـستحدثات     المدارس، مشرفي اللغة العربية، وذلك لتحديد مـستوى توظيـف         
  .معايير الجودةفي ضوء التكنولوجية 

تحليـل  ذلك من خالل    و)  بطاقة المالحظة  –االستبانة   ( المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة    -11
  .ستخالص النتائج وتفسيرهامن ثم اوستخدام برنامج التحليل اإلحصائي البيانات إحصائيا با

  .ملخص الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها في ضوء النتائج وتفسيراتها -12
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  الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مـدفوعاً    معرفياً انفجاراً -مع بداية األلفية الثالثة   -المجتمعات اإلنسانية المعاصرة    لقد شهدت   
 الذي تمخض عنه ثورة علمية وتكنولوجية، نـتج   Knowledge  Industryبقوة صناعة المعرفـة 

  . والتطورات السريعة المتالحقة في شتى مجاالت األنشطة اإلنسانيةعنها العديد من المتغيرات

على الرغم من التغير السريع للمعارف اإلنسانية إال أن عمليات التطوير التربوي تأخذ وقتاً              و
طويالً، األمر الذي فرض ضرورة البحث عن فكر جديد، حتى يتمشى تطوير التعليم مـع متطلبـات              

 :1995 ،سـرحان  (المعلوماتاكب هذا التطوير التغييرات المذهلة لعصر مجتمع المعلومات ، وأن يو   
138.(  

  :ارها النظري ثالثة محاور أساسيةبناء على ما سبق فإن الدراسة تضمنت في إط

ونظامهـا   واشتمل نشأة اللغة العربية، و تعريفها، وعالميتها ووظائفها،       :  اللغة العربية  -المحور األول 
 صائصها، ومهاراتها األربع وتطويرها وفق معطيات التكنولوجيا المعاصرة،       اللغوي، وعناصرها، وخ  

ولمحة عن مادة اللغة العربية  المحوسبة األردنية وبعـض التجـارب             وأهدافها في المرحلة الثانوية،   
  .المميزة في تطويرها وتحديثها بما ال يتعارض مع قواعدها وال يمس مكانتها 

أثـر   تحدثات التكنولوجيـة،  وتتناول عرضاً لمفاهيم المس   : تكنولوجيةالمستحدثات ال  -المحور الثاني 
 أهدافها، توظيف المستحدثات التكنولوجية على العملية التعليمية، خصائص المستحدثات التكنولوجية،

أشكالها وأنماطها، وبعض تجـارب الـدول    ،تطورها في التعليم ، دور المعلم في التعليم اإللكتروني
 .ية في التعليم اإللكترونيوالعالم العربية

واشتمل على مفاهيم الجودة بصورة عامة، ومفهومها فـي التعلـيم        : الجودة الشاملة  -المحور الثالث 
مبادئ الجودة الشاملة، مراحل تطبيق الجودة الشاملة        بصفة خاصة، أهمية الجودة الشاملة في التعليم،      

 التربوية، معايير الجودة في التعليم ومعـايير  في المدرسة، دواعي تطبيق معايير الجودة في مؤسساتنا 
لبعض الدول في تطبيق الجـودة فـي         الجودة لدى المعلم، تاريخ وتطور الجودة في التعليم، وتجارب        

  .التعليم
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  :اللغة العربية -المحور األول
، والشعوب اإلسـالمية  ، التي تجمع بين الشعوب العربية    ، إن اللغة العربية هي العروة الوثقى     

وبهذا المعنى فـإن الوفـاق العربـي والتـضامن     . لتي شاركت في ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية ا
  اإلسالمي 

ومن هنـا  . ال بد أن يقوما على هذا األساس المتين؛ لغة القرآن الكريم، ولغة الثقافة العربية اإلسالمية       
ألن في ذلـك حمايـة   . ها وتعليمهاوالعمل على نشر ، ربيةتبدو األهمية الكبرى لتدعيم مكانة اللغة الع      

  .لألمة العربية اإلسالمية  ولألمن الثقافي الحضاري

  :أة اللغــةـنش
موضوع نشأة اللغة هو موضوع اإلنسان، والعلـم ال يبحـث إال فيمـا تؤكـده المـادة                  إن  "

 فيعتقد بعض العلمـاء أن بقعـة      ، وكل ما يتوصل إليه اإلنسان اجتهاد وتخمين وافتراض       ، المحسوسة
، بروكا هي البقعة األساسية في الدماغ المسؤولة عن بعض جوانب الكالم، و لم تظهر اللغة من فراغ                

 أن اللغة -إذن- فال شك  )14 :2004الحمداني،(" فقد كان التنظيم االجتماعي  للبشر يساعد على ذلك        
ائيـة طبيعيـة    ظاهرة اجتماعية تنشأ كما ينشأ غيرها من الظواهر االجتماعية فتخلقها في صـور تلق             

، أشـهرها أربـع   اك نظريات متعددة حول نـشأة اللغـة      هن، بيد أن    )6-3: 1980وافي،  (االجتماع  
  :)30 :1978، وافي( هي نظريات

   :ويـستدلون بقولـه تعـالى    ويـرون أن اللغـة توقيفيـة        ) ابن فـارس  (فريق    :نظرية التوقيف -1
 مآد لَّمعا  وكُلَّه اءمويقـدم  ، سماء أي ما تعارفه الناس من دابة وأرض وسـهل         واأل") 31:البقرة( اَألس

والدليل على صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على االحتجاج بلغـة القـوم        : "ابن فارس أدلته فيقول   
  .)33 :2003الحوامدة، وعاشور،( "فيما يختلفون فيه أو ما يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهم

 إلى اللغة على أنها عادة مكتسبة مثلها في ذلك مثـل العـادات              )سكنر(نظر  " :  السلوك نظرية   -2 
مجموعـة مـن   فهـي أي اللغـة   ، األخرى التي يكتسبها اإلنسان أثناء نموه من الطفولة إلى الرجولة    
  ) 26 :2003الحوامدة ، وعاشور،(العادات السلوكية يتعلمها الفرد كما يتعلم أي مهارة سلوكية أخرى 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يكتسب اللغة مـن خـالل             :)صطالحيةاال ( نظرية المحاكاة  -3
إذ يتعلم الطفل أكبر عدد ممكن من الكلمات والجمـل التـي            ، محاكاته لما ينطقه أبواه والمحيطون به     

 عاشـور، (" تزداد بنضج الجهاز الصوتي وسماع كالم اآلخرين من خالل االتصال المباشـر معهـم             
 وهذا عندي وجـه  ":أول من أشار إلى ذلك ابن جني في الخصائص ثم قال         و  )25: 2003 الحوامدة،

  .)47 :1، ج1931ابن جني،" (صالح ومذهب متقبل 
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سـينطق   -حتماً-يريدون أن اهللا زود اإلنسان بآلة الكالم، وبجهاز للنطق، فهو         :   نظرية الغريزة  -4
  ). 43: 1980وافي،(شاء أم أبى 

 فحاول أن يكشف عما كانـت عليـه        ،الناحية الصوتية وبعضهم نظر إلى موضوع اللغة من       "
  فوجدوا أنها سارت في ثالث مراحـل ، وعن مراحل ارتقائها،في مبدأ نشأتها، أصوات اللغة اإلنسانية 

  : هي

  . ما قبل اللغة و هي األصوات التي نرمز لها بحرف اللين مرحلة الصراخ-المرحلة األولى

  . ظهرت أصوات اللين في اللغة اإلنسانيةالمد و فيها مرحلة -المرحلة الثانية

البـاء ،التـاء،    ( وفيها ظهرت األصوات الساكنة في اللغة اإلنسانية         مرحلة المقاطع  -المرحلة الثالثة 
  . ) 52: 1980وافي ،...) " (الثاء،  

 وجدت  -أي اللغة -أنه مهما تعددت النظريات واختلفت في نشأة اللغة إال أنها           الباحثة   وترى  
 خلق اهللا اإلنسان وعلمها آلدم، ثم أصبحت لغة القرآن وقد تكفل اهللا بحفظ القرآن الكريم حيث                 منذ أن 

  ).9:الحجر "(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: "يقول تعالى

  :تعريف اللغة العربية
 ومنهـا  ،)لغات(و) ىلغ(وجمعها ) لغو(  أو) ىلغ( أصل اللغة لسان العرب أن ورد في : لغة

 واللغـة . اللغـو  وكذلك عنه، مال إذا الطريق وعن الصواب، عن فالن لغا ويقال .هذى إذا يلغى لَغي،

 هذه :لقاوي النطق :واللغو .اآلخرين هؤالء لغة عن فيه مال  بكالم تكلموا  هؤالء ألن ،هذا من  أخذت

  .)1999:  12, 299منظور،ابن ( لهج :لغا يلغى بالشيء ولغى بها ينطقون أي بها يلغون التي لغتهم

وليس هناك اتفاق شامل علـى      ، اللغة ومفهومها فقد اختلف العلماء في تعريف       اصطالحاً أما 
فانتقـاء  ، ويرجع سبب كثرة التعريفات وتعددها إلى ارتباط اللغة بكثير من العلـوم ،  مفهوم محدد للغة  

  ).2: 2004،الفلق( ليس بالعملية اليسيرة  لهاواحدتعريف 

  :تعريفات للغة على النحو التاليويمكن عرض بعض ال

    1931، ابن جني ("  ت  يعبر بها  كل قوم عن أغراضهم          إنها أصوا ": يعرفها ابن جني بقوله 
:33.(  

       ويعرفها آخرون بأنها  الرموز المكتوبة، أو المنطوقة التي ترمـز إلـى المعـاني واألفكـار
 ).39 :1957الجمبالطي، والتونسي،(
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    ابن خلـدون   " (رة المتكلم عن مقصوده و تلك العبارة فعل لساني          عبا"عرفها ابن خلدون بأنها
،2004: 711. (  

 التعارف بين أفـراد المجتمـع، تخـضع هـذه          خاللها  نظام من الرموز الصوتية يتم      " وهي
ـ  ، األصوات للوصف من حيث المخارج     حيـث  نوالحركات التي يقوم بها جهاز النطـق وم

عمـايرة  ( "في التحليل اللغـوي     الظواهر النطقية  الصفات والظواهر الصوتية المصاحبة لهذه    
،1987 :19(  

 51: 1990جمعة، ( م بين الناسلتفاهواللغة ظاهرة اجتماعية تستخدم ل( . 

  لتوصيل األفكار  ، وغير غريزية إطالقاً  ، اللغة وسيلة إنسانية خالصة   : دوارد سابيير ويعرفها إ
 بالعربية  لالرتقاءر بطريقة إرادية    واألفعال والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي تصد        

  .)47 :1999، مجلة األمة (في وسائل اإلعالم 

   من الرمز جوهره الوحيد الربط بين المعاني و الصور الـصوتية            نظام   :وعرفها دي سوسير
  .)13 :2000زاهد، (

     بأنها تستعمل رموزا صوتية مقطعية يعبر بمقتـضاها عـن الفكـر             "ويعرفها ماكس مولر" 
  . )20 :2003الحوامدة ،و عاشور،(

   : أهم العناصر المشتركة بين التعريفات السابقة وهيالباحثة ستنتجوت

  قدرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف اللغوية اللغة.  

  واالتصال، والتعبير، منهج ونظام للتفكيراللغة.  

  اللغة ظاهرة إنسانية لالتصال و التواصل.  

 لصوتيةاللغة نظام من الرموز والمقاطع ا .  

ظاهرة إنسانية، ومنهج للتفكير يتكون من نظـام مـن الرمـوز،            :اللغة بأنها   الباحثة  وتُعرف  
  .والمقاطع الصوتية لالتصال، والتواصل

  :عالمية اللغة العربية وموقعها بين اللغات األخرى

ي يتفاهم بها البشر طموح إنساني مشروع، ولكن هذا الطموح صار ف          إن إيجاد لغة عامة         
إالَّ ، فعالمنا يتكلم ما يزيد عن ثالثة آالف لغة       ، عداد المستحيالت، فاختالف ألسنة البشر أصبح واقعياً      

و صارت لغة عالمية رسمية إلى جانـب اللغـات الخمـس            ، أن اللغة العربية تجاوزت كل العقبات       
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يئة األمم المتحدة عام    في ه )  األسبانية – الصينية   – الروسية   – الفرنسية   –اإلنجليزية  (المعتمدة وهي   
  ).24 :2000زاهد ، " (1973

وإن كانت اللغات العالمية خاصة بمجتمعات دون أخرى، فإن اللغة العربية وإن كانت خاصة              
بالعرب، إال إنها لغة المسلمين في جميع بقاع العالم وجب علـيهم فهمهـا، لتقـصي أمـور ديـنهم                    

عة األمة العربية وعزتها وتعتبر مقياسا لمـا وصـلت   وعقيدتهم، واللغة العربية تعد من أهم أسباب من   
  ) . 12 :1980السيد،(إليه من تطور وتقدم 

فـي عـصر    ، اللغة العالمية األولى في مختلف العلوم والفنـون       لقد كانت اللغة العربية هي      
عالميتها واضحة عنـدما      ظهرت قدو، منذ القرن الثالث الهجري   ، ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية   

، فـي قرطبـة   ، انت البعثات العلمية في مختلف األقطار األوروبية تؤم مراكز اإلشـعاع الثقـافي            ك
للدراسـة فـي    ، وغيرها من مراكز العلم   ، والقيروان، وتلمسان، وفارس وبجاية ، وغرناطة، وإشبيلية

ـ    ولغة، لغة التدريس والبحث  حيث كانت   مختلف العلوم والفنون باللغة العربية؛       ةالمـصادر العلمي ) 
، وقد تركت آثارها الواضحة في مختلف الجوانب اللغوية والحضارية في العالم          . )11: 1991خوري،

عد إسـهاماً   يمما  ،  دت طريقها إلى اللغة االنجليزية    فكثير من المصطلحات وج   ، حتى العصر الحاضر  
 في نظـر  -تت تحتل با، فاللغة العربية والحروف العربية   . علمياً أصيالً في النهضة األوروبية الحديثة     

فأصبحت هذه العالمية تنفرد بها هذه اللغة من بـين          ، مكانة االحترام والقداسة   -جماهير هذه الشعوب  
ووسـيلة  ، والمراسـالت ، والتجـارة ، واإلدارة،  أصبحت لغـة الثقافـة  إذ،جميع لغات األمم األخرى   

رة المعـارف   بـدائ ، وفـي مقـال نـشره فرجـسون       ) 21-5: 2003خليفة ،   (االتصاالت الدولية   
أو إلى مـدى    ، إن اللغة العربية سواء بالنسبة إلى عدد الناطقين بها        :" عن اللغة العربية قال   ،البريطانية

كما ينبغي أن ينظر إليها كإحدى اللغـات        ، أعظم اللغات السامية جمعاء    - إلى حد بعيد     -دتع، تأثيرها
 (Ferguson,C.Aarabic language encyclopedie"العظمـــى فـــي عـــالم اليـــوم

britanico.2/1971/p.p(182-183. .(   إذا نظرنـا إليهـا اسـتراتيجياً      ، ويتجلى صدق هذه العبارة ،
، وعالميتهـا ، وهكـذا وبـسبب انتـشارها     ) 308: 1981 خـاطر، ". (ولغويـاً ، وتاريخيـاً ، ودينياً

 18بتـاريخ ، )2006(قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها العامـة رقـم            ، وخصوصيتها
لغات العمل  أي  ، إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية     : " ما يأتي  1973ديسمبر عام /كانون األول 

فاللغة العربية لغة عالمية ، والعديد من لغـات العـالم           ".ولجانها الرئيسة ، المقررة في الجمعية العامة   
ـ              ة قبـل أن يـستبدلها      تستخدم األبجدية العربية في حروفها و منها الفارسـية، واألرديـة ، والتركي

  ) .21: 2000النجار،(بالحروف الالتينية ) أتاتورك(

ومن ، جاء من خصائصها الذاتية   ،  أن هذا النسيج اإلنساني لعالمية اللغة العربية       الباحثةوتؤكد  
    .ترابطها األبدي بالقرآن الكريم
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  :وظائف اللغـة
 وتبليغ األفكار من المتكلم إلـى      ،األساسية هي التعبير عن األحاسيس     ال شك أن وظيفة اللغة      

 عدة وظائف للغةو ،المخاطب، فهي وسيلة للتفاهم بين البشر، وأداة ال غنى عنها للتعامل في الحيـاة               
  :بينها ن منذكر

إذ تعبر عن األفكار، والرغبات، واالنفعاالت، والمشاعر، فاللغـة وسـيلة      : يةظيفة التعبير الو-1
األحداث اللغوية مثيرات تقتضي استجابات، أو ردود فعـل مـن          نقل، أو توصيل شيء من األشياء، ف      

ـ ف ـلتتمث صورها أدنى في لالطف عندوتبدأ   )254 :1987أبو مغلي، " (السامع  التي  األصـوات  يـ
ـ والف، واأللم، كالجوع والنفسية، الجسمية الحاالت من به يشعر ما على لتد ، وغيرها والغضب ،رحـ
 هذه لوتظ،  والكهولة ،شيخوخةـال إلى ثم فالشباب ،المراهقين إلى اللغوي النضج مستويات تتدرج ثم

  .)٢١:١٩٨٤ ،والحمادي ظافر (الحياة مدى لإلنسان مصاحبة الوظيفة

الوظيفة الرئيسة للغة هي التعبير عن أغـراض الجماعـة وتـصريف             :االجتماعية ظيفةالو -2
 أداة هيعمال، وقضاء الحاجـات و وهي وسيلة تنفيذ األ، شؤون المجتمع اإلنساني، وتيسير دفة أموره     

 ومن خاللها يتم التعـرف إلـى  ،  العربية األمة يجمع الذي وميـالق سانـالل وهي ،   والتعبير،  التفاهم
ـ وعاداته ،   حضارتها ، وتقدم في  رقي من أمتنا إليه وصلت ما مدى ـ واتجاهاته،  اـ  وهي،  الفكرية اـ

ــي  بين الربط في قوي لوعام، اليومية حياتهم في األفراد وسيلة ــر والماض  بين لوالتواص، الحاض
ــثقافي المغربو المشرق  ومكان زمان لك في المرشدين الدعاة لسان هي ثم، وتاريخياًاً وفكري ،اًــ

واللغة تساعد الفرد كذلك على تعديل سلوكه ،كي يتالءم مع المجتمـع ،فهـي               )28: ٢٠٠٠،  عامر.(
  .)51 :1985حماد،(تزوده بالعبارات المناسبة لكل مقام 

حفـظ    والحضاري من خالل   ،تراث المجتمع الثقافي   على وتعني المحافظة : الوظيفة الثقافية  -3
فاللغة تحافظ على التراث مـن   ")34: 2008 ، أبو غولة (الموروث الثقافي لألمة، ونقله عبر األجيال     

فيـة،   خالل نقله عبر األزمان من جيل إلى جيل، وهي رمز للمجتمع تدل عليه، وتعكس صورته الثقا               
واألخالقية، وصفاته المختلفة فالمجتمع أو الجيل الذي تكثر في لغته ألفاظ الكرم، والـسخاء مجتمـع                
كريم، فاأللفاظ اللغوية بداللتها تدل على مستوى المجتمع أو الجيل في الحضارة والثقافـة واألخـالق      

  .)257 :1987أبو مغلي،( " وغيرها

،حيث إن نقل التراث الحضاري مـن الماضـي إلـى    أهمية هذه الوظيفة وتؤكد الباحثة على  
  .الحاضر باعتباره أساسا لبناء الحضارة الحديثة قد تم عن طريق اللغة العربية

،  اللغة وسيلة مـن وسـائل تـصوير المـشاعر اإلنـسانية            تعد): الجمالية( النفسية الوظيفة-4
والحـزن عواطـف تـالزم       ،والسرور،   فالحب ،البشرية التي ال تتغير بتغير األزمان     والعواطف  
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 اإلقناع وسيلة ، فاللغـة وهي مستمرة ما استمرت الحيـاة علـى األرض        ،  اإلنسان منذ بدء الخليقة   
ـ ف كـذل رـيظه ،النفسي والتأثير ،العقلي ـ الخط يـ  يقوي وما،  والمناظرات،  والمناقشات ،بـ
 الفكر على معتمدال الفني التذوق ـــلعوام أقوى اللغة لتمث كما، والجماعات األفراد بين لالتفاع
ـ فيم صالنـينف ال العقلي واإلدراك،  الوجداني الشعور نأل. )15-14: 1992عامر،(. والفهم  اـ
ــلالتحلي نحو وسيلة هي الفرد حياة في اللغة فان ذلك لوقب ،إلينا اللغة تقدمه ــالت ــ  صوريــ
  .)٢٩:٢٠٠٠، عامر( الذهنية والصور ،ارـلألفك

نفسية ليست في التحليل والتركيب بقدر ما هي إحـداث       أن الوظيفة ال  ) "ثورنديك(ويرى العالم   
عـامر،  .(فاللغة إنما هي أداة نستعملها إلثارة أفكار وعواطف لدى اآلخرين           " استجابات لدى األفراد    

2008 :32.(  

وترى الباحثة أن وظيفة اللغة النفسية قد ظهرت بصورة جلية لدى أبناء الـشعب الفلـسطيني     
العالم، فيما يسمى بالتنفيس عن األزمات، والتخفيف من النكبات مـن           بصورة أوضح من بقية شعوب      

، والتي اسـتمرت  )الفرقان(بعد الحرب المسعورة على غزة  ) الرسومات(خالل التعبير اللفظي والفني     
  .زهاء اثنين وعشرين يوماً

 ،تابيــاًك به ليتص كما، اًشفوي بغيره الفرد ليتص طريقها فعن: لوالتواص  لالتــصالأداة اللغة-5
ـ والمرئي ،سموعةـالم سواء عبر اإلذاعة   ـ المقأم  ،  ةـ ـ كال ،روءةـ   . والكتب ،والمجالت ،صحفـ

 االتـصال  من فالبد ؛الجماعة عن له غني وال ،بطبعه مدني اإلنسانو) ٢٢:١٩٨٤،والحمادي ظافر(
ـ معه يعيش كي بأفرادها اء سو حياتهالسـتمرار    الضروري االتـصال  هذا في أداته هي واللغة ،مـ

  .)٢٩:١٩٩٥ ، المقوسي. (وواجباته حقوقه ليعرف المكاتبة مأ، لمشافهةبا

الباحثة أن هذه السمة عامة لكل اللغات، وخاصة للغـة العربيـة، إذ إن أبناءهـا    وتكاد تجزم  
  .يتواصلون مع شعوب العالم لتبادل األفكار والخبرات

ـ وف كاتردـالم إلى لالوصو في أداته فهي؛  ارتباط أشد باللغة الفكر يرتبط: التفكير أداة -6  يـ
ـ بجمي امـالقي  يفكر أن يستطيع ال فاإلنسان األلفاظ في الفقر التفكير معيقات ومن ،العقلية العمليات عـ
 لها وإنما،  تقرأ أو لتسمع تكتب أو لتقا ألفاظ مجرد ليست فاللغة،  مدرك للك مناسبا لفظًا يجد لم إذا

  .)٢٩:١٩٩٦، سمك( ووسيلته، التفكير أداة هيلب ،بالتفكير عالقة

ترى الباحثة أن اللغة العربية أكثر اللغات تحفيزا على التفكير، بدليل أنها لغة القرآن ،لغـة                و
  .الفكر، والتأمل والتدبر 

  )29 :1970أنيس،( اللغة ال وجود لها إال في مجتمع إنسانيإن :وطبقي فردي كمميز اللغة -7
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 لخال من رخآو شخص بين تميز أن فتستطيع ابينه فيما تختلف الناس أصوات أن المعلوم منو
ــاعي وصفه يحدد أن يمكن اإلنسان وصوت ،رؤيته دون صوته  صوتا يمتلك الذي فالشخص ؛االجتم

   .خشناً صوته يكون الذي الشخص لمقاب في لإلعجاب مثيراً يكوناً رقيق

ـ ب التمييزـب رـخآو خصـش بين التمييز نستطيع أننا إلى باإلضافة أيضا اللغة وتقوى"  ينـ
ــالطبق  من الكثير فهناك، الفرد يمتلكها التي االجتماعية المكانة وبالتالي، المختلفة جتماعية االاتـــ

 ،عاشور( ."للفرد الثقافي المستوى إلى معظمها في تعود التميز هذا في تساعد التي لالعوام
  .)38 :٢٠٠3 ،والحوامدة

كاملة دون تفضيل ألي وظيفة على      أن اللغة تقوم بكل هذه الوظائف بصورة مت         الباحثة وترى
األخرى، إال من حيث سعة االنتشار، وكثرة التداول، فاألساس في هذه الوظـائف حيـاة اإلنـسان،                 
وتقدمه، ورقيه مع مراعاة أن كثرة وظائف اللغة العربية دليل على حيويتها وأهميتهـا، وعالميتهـا،                

  .واستجابتها لكل متطلبات الحياة العصرية

  :ي في العربيةالنظام اللغو

نظام اللغوي هو مجموعة القوانين والقواعد التي تحكم هذه اللغة وتخضع لهـا أصـواتها               ال"
وكلماتها وعباراتها وأبناء كل لغة يلتزمون بقوانينها وقواعدها وأحكامها ليتمكنوا من التفاهم وتبـادل              

 عـالوي، (" ويـسر   الخبرات والمعلومات وإبداء عواطفهم وأحاسيسهم وقضاء حـوائجهم بـسهولة           
  ).15 :1999 وآخرون،

وللنظام اللغوي في اللغة العربية ستة مستويات تربطهم عالقـة تكامليـة واضـحة، يمكـن                
  :توضيحها كما يلي

للغة العربية أصواتها الخاصة، وهي تمثل جزءا من شخـصيتها أو نظامهـا             : المستوى الصوتي -1
ي أحد المستويات التي يتألف منها البناء اللغـوي         العام أو تمثل شخصيتها الصوتية، وأصوات اللغة ه       

، )10 :2000جامعة القـدس المفتوحـة ،     " (علم األصوات   "حيث تدرس اليوم في علم خاص يسمى        
ويعني بدراسة مخارج الحروف وصفاتها، والمقاطع الصوتية، وأهم ما يميز هـذا المـستوى أن أي                

  .خطأ في النطق للحرف يؤدي إلى تغيير معنى اللفظ

هو العلم الذي يعرف به أحوال الكلم التي ليست بإعراب وال بنـاء، أي أنـه            : "المستوى الصرفي -2
اسم وفعل وحرف من جهة، ومذكر ومؤنث من جهـة          (يعنى بالكلمة المفردة فيدخل فيه أقسام الكالم        

ويدخل فيـه األوزان والـصيغ والمجـرد والمزيـد واالشـتقاق         ) ثانية، ومثنى وجمع من جهة ثالثة     
  ).15 :2003صبيح، وآخرون ،" .(والظواهر الصرفية كاإلعالل و اإلبدال و القلب
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وهو الذي يعنى بدراسة نظام الجملة وأحوال الكلمة من حيث البناء واإلعراب            : المستوى النحوى -3
وما يعرض لها في حالة تركيبها وضبطها من رفع ونصب أو جر أو جزم أو تسكين أو لزوم حالـة                    

ظامها في الجملة وإعرابها وموضوعات كثيرة منها المبتدأ والخبر، األفعـال الخمـسة،             واحدة بعد انت  
  ). 19 : 2009الحوامدة ،...(المبني والمعرب، التوابع، النواسخ و 

يعني أن لكل كلمة من كلمات اللغـة معنـى مخـصوصا وطريقـة فـي       و :دالليالمستوى ال -4
تدخل العوامل النفـسية واالجتماعيـة والـسياسية        ، فقد ت  )7: 1989مهيدات، وآخرون،   ( االستعمال  

علـوه،  (فتعطي للمفردات دالالت جانبية أطلق عليهـا الـدكتور أنـيس اسـم الداللـة الهامـشية                  
  ).24 :1990وآخرون،

 الدالالت البالغية كالتشبيه واالستعارة والكناية والجناس والطبـاق،         ويدرس :يانيالمستوى الب -5
 واصطالحاً تأدية المعنى الجليل بعبارة فصيحة صحيحة لها فـي الـنفس             والبيان لغة يعني اإليضاح،   

  .)16 :1999عبد اللطيف، . (أثر 

للعربية نظام كتابي خاص، يجري وفق قواعـد معروفـة، تراعـى فيـه               :المستوى الكتابي -6
ـ       د اعتبارات صوتية وصرفية ونحوية وداللية، من ذلك أن العربية ال تكتب ما ينطق فقط، بل إنهـا ق

وقد تختلف كتابة الكلمة ذاتها في موقع إعرابي عن موقع إعرابي آخر، ومن ذلك              ،  كتبيال  ما  طق  تن
الجامعـة   ()أسـمائه (وفي حالـة الجـر       )أسماءه(وفي حالة النصب     )أسماؤه( قولنا في حالة الرفع     

  )9: 2006اإلسالمية، 

 إال من ناحية نظرية، أمـا       أن هذه المستويات ال يمكن الفصل بينهما        الباحثة مما سبق تخلص    
على المستوى التطبيقي فإن هذه المستويات تتداخل وتتكامل، بحيث نـدرس الجملـة العربيـة بكـل              

تتم دراستها مع كل مـن المـستوى الـصوتي والـصرفي     " دعني أقرأ هذا الكتاب"مستوياتها، فقولنا  
  .والنحوي والداللي والبياني والكتابي دون الفصل بينهما 

  :لغة العربيةخصائص ال
  : الوضع واالرتجال-أوالً

االرتجال باب من أبواب تنمية اللغة، ويأتي الوضـع واالرتجـال مـن طريقـي االشـتقاق                
والمجاز، وليس االرتجال مسموحاً للجميع، إنما قصره علماء اللغة على العربـي الفـصيح، فلـه أن          

ما قيس على كالم العـرب فهـو    : "يرتجل ولكن بشرط أال يخالف القياس والسماع، فقد قال ابن جني          
  ).67 :1993شاهين ،  ( "من كالم العرب

  :  القياس-ثانياً
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 ):74 :1978 (أنيس  والطريقة التنفيذية لها كما يقول       ،  القياس وسيلة من وسائل تنمية اللغة     
هي االشتقاق حين يكون الغرض من القياس تنمية األلفاظ، وهو حمل مجهول على معلـوم، وحمـل          "

  :وقد أقر المجمع اللغوي بالقاهرة صيغاً قياسية كثيرة منها "لمنقول على ما نقلغير ا

1 .اد صيغة فعار وحدلكثرة استعمالها ال، لما يدل على حرفة مثل نج.  

  .كسكير وشريب) فعيل( أقر المجمع صيغة . 2

جـواز  التي لم يقس عليها الدارسون مـع كثرتهـا، و         ) مفعلة(قرر قياس اسم الزمان من      . 3
   ).7 :2011حماد ،(... والقياس على جميع المصادر الثالثية القياسية والسماعية

  : االشتقاق-ثالثاً

 نزع  لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا وتغايرهمـا فـي الـصيغة،                االشتقاق هو 
لثانيـة  واالشتقاق أيضا أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية و هيئة تركيب، ليـدل با    

وآخـرون   صبيح،(على معنى األصل بزيادة مفيدة ،ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب من ضرب  
  : وقد اشتهر لالشتقاق أنواع ثالثة هي،)29 :2000،

  . وهو االتفاق في الحروف األصلية، وترتيبها بين المشتق والمشتق منه:االشتقاق العام. 1

وهو ارتباط بعض مجموعات ثالثية من األصوات ، قلب أيضاًوهو ما يسمى بال :االشتقاق الكبيـر  . 2
 :1999 عصفور وآخـرون، ( قيد بترتيب مع التناسب في المعنى    م غير المعاني ارتباطاً مطلقاً   ببعض

37.( 

 ويسمى أيضاً باإلبدال، وهو ما ارتبطت فيه بعـض مجموعـات ثالثيـة مـن                :االشتقاق األكبر . 3
غير مفيد باألصوات نفسها، بل بنوعها العام، وترتيبهـا فحـسب،           األصوات ببعض المعاني ارتباطاً     

   . )19: 1996الديك ،.( فتدل كل مجموعة على المعنى المرتبطة به

  : حروف الزيادة-رابعاً

 األقدمون من علمـاء اللغـة ببحـث         يالزيادة عامل من عوامل نمو اللغة العربية، وقد عن        "
 .ها، واتصاله باألصول والتنميـة والتفـرع واالشـتقاق   موضوع أحرف الكلمة، والزائد واألصلي في

  : وتكون الزيادة إما لغرض لفظي، أو لغرض معنوي

 أن تجعل كلمة على سمت أخرى، فتصير مماثلة لها في عدد حروفها، وفـي هيئـة              :الغرض اللفظي 
، شكلها من حركة وسكون؛ كي تعامل معاملتها في كل ما يعرض لها من ضروب التصريف والتغيير               

واألصل في التزايد لغرض لفظي أن يكون في اآلخر، أو الوسط، وال تكون فـي األول إال إذا كـان               
    .وجه زائد
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 هو أن ما زيد من الحروف على أصول الكلمة يحدث حتماً معنى زائداً علـى مـا            :الغرض المعنوي 
لمة، أم كانت بحـرف     كان يفهم من الكلمة قبل الزيادة، سواء أكانت الزيادة بتكرار حرف من بنية الك             

أن تكون في أول الكلمة     أي  ، واألصل في الزيادة التي تكون لغرض معنوي         )سألتمونيها(من حروف   
، أو تكون في الوسط، لتحصيلها، ووقائها مـن الحـذف؟ كالتـصغير         )استنجد(لشدة العناية بها، مثل     

  .)8: 2011،حماد(  .وصيغ الجموع، أو تكون في اآلخر كتاء التأنيث

  : النحت أو االشتقاق الكبار-اًخامس

يعرف النحت بأنه استخراج كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر، و قد رويت ظاهرة النحت عـن       
الخليل بن أحمد في كتاب العين و ذكره الجوهري في الصحاح و ابن فارس في المجمل و الثعـالبي                   

   ).12 :1989مهيدات ،و آخرون ،(في فقه اللغة  

  :بدال القلب واإل-سادساً

االشتقاق الكبير يقوم على القلب، واالشتقاق األكبر يقوم على اإلبدال، ومن الشائع بأن مـن القلـب                
واإلبدال ما يرجع إلى اختالف اللهجات للقبيلة الواحدة أو القبائل المختلفة، ويعد االشـتقاق، والقلـب،        

  )59: 2003،أبو سليمان ( بيةي وجدت من ذكاء القرائح العرواإلبدال من األبحاث المبتكرة الت

  :  المعرب والدخيل-سابعاً

  ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها بحيث يصبح عربيا،إذ هو :المعرب 
    والـصيغ العربيـة،    الـصرفي   ويـشتق منـه، ويـدخل فـي الميـزان       في اللغة العربية يدخل

ة من لغات أخرى وحافظت على شكلها ولم تخـضع للميـزان            األلفاظ التي دخلت العربي   هو  : الدخيل
  ).44 :2000وآخرون، صبيح،(الصرفي العربي و لم يشتق منه ألفاظ 

 إلى أن الخصائص السابقة توحي بأهمية اللغة العربيـة و قـدرتها              الباحثة  مما سبق تخلص       
ل على أنها لغـة حيـة خالـدة         على إيجاد ألفاظ لكل المستحدثات التكنولوجية والمبتكرات العلمية يد        

  .وليست متحفية 

 :)واالنطالقالتهيئة والتمكين (ألهداف العامة لمنهاج اللغة العربية وآدابها للمراحل الثالث ا

فيقصد بها تلك   "هناك أهداف عامة وأهداف خاصة لتدريس اللغة العربية، أما األهداف العامة                
الخطـوط  (" األخـرى  الدراسية   بية مع غيرها من المواد    العر األهداف التي تشترك في تحقيقها اللغة     

   :وهي) 16 :1999العريضة للمنهاج الفلسطيني،
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وترسيخ االعتزاز بالدين اإلسالمي عقيدة ومنهاج وحياة واعتبـار         ،  تعميق اإليمان باهللا عز وجل     -1
يـق العالقـة    القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مصدرين رئيسين لتقويم اللسان العربـي وتوث           

 .العضوية بين العروبة واإلسالم 

 مـن    والتأكيد على أنها جزء ال يتجـزأ        وحضارة وتاريخاً   وشعباً وطناً:  تقوية االعتزاز بفلسطين   -2
الوطن العربي الكبير واألمة اإلسالمية وتعزيز اإليمان بأهمية الذود عـن حمـى الـوطن فلـسطين          

 .الغزو واالستيطان واسترداد ما اغتصب منه ومواجهة كل أشكال 

 .ي بناء الحاضر واستشراف المستقبلالتراث العربي اإلسالمي لالستفادة منه فب توثيق االرتباط -3

 تحقيق التواصل مع البعد اإلنساني في الثقافات المختلفة من خالل اإليمان بتالقـي الحـضارات                -4
رحب يؤثر ويتأثر يما يـستجد فيـه        واإليمان بأن اإلنسان العربي الفلسطيني جزء ال يتجزأ من عالم           

  .العالمية الحضارات   في  اإلسالمية العربية  ة الحضار  إدراك دور   خالل  من ويعزز ثقته بنفسه

  . إدراك أهمية اللغة العربية الفصيحة ودورها الفاعل في مجاالت التنمية المختلفة -5

م والمعارف المعاصـرة وقـدرتها علـى         اإليمان بأن اللغة العربية الفصيحة على استيعاب العلو        -6
ألفراد والجماعات حاضـراً  الوفاء بمتطلبات الثقافة والحضارة والعلوم المختلفة والتعبير عن حاجات ا   

 .ومستقبالً

 . االهتمام بالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث -7

 . اليومية  لمشاكله ل المشاركة في وضع الحلو قضاياه و تفهم  التفاعل اإليجابي مع المجتمع و-8

 . احترام األسرة وإدراك دورها اإليجابي في خدمة المجتمع للنهوض به -9

 إدراك أهمية دور المرأة الحيوي الفعال ومشاركتها الرجل في بناء المجتمع في مجاالت الحيـاة            -10
 .المختلفة 

   الـوعي بإنـسانية   بث روح المواطنة الصالحة وترسيخ القيم الديمقراطية عن طريـق تعزيـز     -11
 .اإلنسان وأهمية المحافظة على حقوقه ونبذ كل أشكال التمييز 

 اكتساب القيم االتجاهات اإليجابية مثل التعاون والتسامح واحترام النظام والحق والعدل واإليثار             -12
ـ              د واالنتماء والرفق بالحيوان والعمل التطوعي والعمل الجماعي والمحافظة علـى العـادات والتقالي

 . اإليجابية والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة 

 . تنمية اإلحساس بالجمال وصقل الذوق وإرهاف المشاعر وتوسيع الخيال -13
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 ربط التعليم بحاجات المجتمع اآلنية والمستقبلية مع التركيز على أهمية التعليم التقنـي والعمـل                -14
 .في المجاالت المختلفة اليدوي والصناعي لدى الجنسين على حد سواء 

 االعتماد على الذات في تحصيل المعرفة من خالل تنمية القدرات على البحـث واالستكـشاف                -15
 .والمطالعة الحرة واإلفادة من المصادر والمراجع والمعاجم والموسوعات والدوريات المختلفة 

ومـات والمعرفـة والوسـائل      نترنت وتكنولوجيا المعل   استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب واإل     -16
 .المعينة ومواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية

 االعتزاز باللغة العربية الفصيحة واعتبارها اللغة الرسمية في دولة فلسطين والحـرص علـى               -17
 .استخدامها في تحصيل المعارف كافة فضال عن استخدامها في مناحي الحياة المختلفة

 . وتنميتها لدى الدارسين استماعا ومحادثة وقراءة وكتابةناء المهارات اللغويةب -18

ـ والمقروء بلغة عربية فصيحة وإفهام اآلخرين ب        القدرة على فهم المسموع        تنمية -19 ة عربيـة   لغ
 .صحيحة نطقا وكتابة بالسرعة المناسبة 

الجمال فيهـا   تطوير القدرة على قراءة النصوص األدبية المختلفة وفهمها وتذوقها وتلمس مواقع  -20
 .وتحليها ونقدها باإلفادة من المناهج القديمة والمعاصرة 

ط العربي وتنميـة المواهـب      خ صقل مهارة الكتابة الصحيحة الجميلة حسب قواعد اإلمالء وال         -21
 .الفنية في مجال الخط العربي 

 عربية فـصيحة     تنمية الثروة اللغوية والفكرية للتمكن من االتصال والتواصل مع اآلخرين بلغة           -22
  .سر وسهولة وتلقائية يب

األهمية الكبرى المميزة  لمنهاج اللغة العربيـة التـي مـن              للباحثة من هذه األهداف يتضح   
خاللها يجب أن يولي جميع القائمين على العملية التعليمية االهتمام األكبر لتطوير وتحـسين منهـاج                

التكنولوجية الحالية الخطوط العريضة لمنهاج اللغـة       اللغة العربية بما يتالءم مع الثورة المعلوماتية و       
   .)70 :1999 (،العربية

      :يتوقع من الطلبة في نهاية هذه المرحلة  

  .االعتزاز بدينهم ولغتهم وعروبتهم ووطنهم -1

  .تحصيلال النفس في ى تنمية الرغبة في التعلم الذاتي واالعتماد عل-2

 .ي خدمة اللغةتوظيف الوسائل التقنية الحديثة ف -3

 .قراءة نصوص مختارة قراءة جهرية سليمة معبرة -4
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 .قراءة نصوص قراءة صامتة سريعة واعية في زمن يتناسب معها -5

 .لغة فصيحة واضحة سليمة) وظيفيا ووصفيا وإبداعيا  (التعبير شفويا وكتابيا  -6

 .تنمية مواهبهم اإلبداعية وميولهم الفنية -7

 .ألرئيسة مما يسمع أو يقراستنتاج األفكار ا -8

 .التعبير عنها بجرأة ووضوح، تكوين آراء خاصة حول ما يسمع أو يقرأ -9

 .توظيف القواعد الصوتية والصرفية والنحوية في حديثهم وكتابتهم -10

 . سليماًباتهم استخداماًاي كتفاستخدام قواعد اإلمالء والترقيم  -11

 .تنمية مهارة التلخيص لديهم  -12

 )والموسيقا، والصور ،  واألسلوب ،اللغة( :تنمية معرفتهم بالعناصر الفنية للنص األدبي -13

 .تذوق النص األدبي تذوقا فنيا  -14

 . النقد ىتنمية قدرتهم عل -15

 .وارتياد المكتبات ، اعتياد المطالعة الحرة  -16

 .اكتساب اتجاهات وعادات وقيم إيجابية  -17

 .لثقافة العربية والتفاعل معها  مصادر اىاالطالع عل -18

 . بطريقة فعالة اتاعتياد استعمال المعاجم والموسوع -19

ـ    أتمثل روح البحث العلمي من حيث األمانة والموضوعية والتوثيق من            -20  ةجل تهيئـتهم للمرحل
 .ةالجامعي

  .وظبشكل ملح، والكتابة، والقراءة، والمحادثة، االستماع: تطوير المهارات األساسية -21

 أن االهتمـام   الباحثةبعد االنتهاء من عرضنا ألهداف اللغة العربية في المرحلة الثانوية تؤكد   
 للمرحلة الثانوية كونها مرحلة حساسة في تكوين شخصية الفرد يبني عليها تقدم المجتمع              ناألكبر يكو 
  .وتطوره 
  :اللغة العربية مهارات

 لتكون كتابـاتهم   ؛ةـالكتاب اءأثن في الطلبة بها يقوم لتيا تاءادألا من مجموعة": هي اللغوية المهارة
  . )٩٩:١٩٩٤، صالح(". ومترابطة وصحيحة دقيقة
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ـ اللغ لاالتصا على القدرة المتعلم كـساب إ هو العربيةاللغة   لتعليم سيسااأل الهدف إن  ويـ
، هاشميال (وقارئ كاتب بين،  خرآ مستمع و متكلم بين يكون أن يتعدى ال لالتصا ا ذاـوه ،   سليمـال

 هي أساسية مهارات أربع من العربية اللغة مهارات تتكون ذلك على اءوبن. )١٣:٢٠٠٥ ،والعزاوي
  : المهارات لتلكموجز  توضيح يلي وفيما، والكتابة ،ةاءالقر، المحادثة ،ستماعاال ارةـمه

  :االستماع مهارة -أوالً

 سماع على اءالقدم اعتمد قدول ،التعليمية العملية في المهمة المهارات من االستماع مهارة 
كــد يؤ وهذا، الطباعة اكتــشاف لقبي الحاضر إلى الماضي من التراث لنق في المنطوقة لرواياتا

ــأهمي  1999، لإسماعي( . بدقة ونقله عنه التعبير يستطيع جيدًا الحديث يسمع فالذي ،االستماع ةــ
ــمتابع في المستمع بذلهي اًجهد تتطلب عقلية عملية "نهأ على االستماع تعريف ويمكن )93:  ةــــ

ـ ب ربطـال ىـعل والقدرة ،األمر لزم إذا واسترجاعها أفكاره واختزان ،يقوله ما وفهم تكلمـالم  ينـ
  )١٢٦ :١٩٩٨ ،العلي(". المتعددة ارـاألفك

  : المحادثة مهارة -ثانياً

 ،يةاالجتماع  والمواقف،اإلنسانية المشاعر الشفوي عن التعبير على القدرة "بالمحادثة ويقصد
" اءوحسناإللق النطق سالمة  مع،إبداعية  أو،وظيفية  بطريقة، والثقافية، واالقتصادية،والسياسية

 يحس وما ،من رغبات يريد عما لفظيًا تعبيرًا المتكلم من يقتضي  والتحدث)2003:١٥١ ،مدكور(
 لعمرا لمراح من مرحلة أي وفي حياته في واإلنسان ،أفكار من يدور بخلده وما  ،حاجات  من به

 والسيطرة،   سامعه إقناع يستطيع وبأحاديثه ،فيه يفكر عما  ويعبر،أن يتحدث في والرغبة لالمي لديه
  )٤٩  :١٩٧٩، سمك (ده وثقتهـتأيي يكسبو، هـعلي

 في شخصية الطالـب،     األهمية من كبير جانب على تعبر المحادثةإن  :         مما سبق يمكن القول   
ــةلل النفسية التهيئة بمثابة ألنها ، والمنهج، المدرسة مع والتعايش، الجديد الدراسي الجو في طلبـــ

  . وزمالئه

   :اءةالقر -ثالثاً

عملية عقلية معقدة تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريـق            "القراءة بأنها   تعرف  
 2000البجة ، "(عينيه، وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني، والربط بين الخبرة الشخصية وهذه المعاني             

 وهذه، مسموعة أو، مهموسة أصوات إلى الرموز لتحوي عمليةبأنهـــا  ةاءالقرو تعـــرف ) 295:
 هذه من معينة حصيلة الفرد استوعب وكلما ،معينة دالالت لتحم التي الكلمات هي األصوات
ــا  ، الدالالت ذات الكلمات ــسابال وسيلة وهي ،حوله يدور ما وفهم، فقهأ  اتسعكلم ، المعارف كت
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ـ عل ردـالف تساعد الحياة كانت فإذا ،لمتنوعةا والخبرات ـ النم ىـ  فإن ؛اآلخـرين  مع لوالتعام وـ
  . )  166 :1999 ،لإسماعي .( واسعة آفاق إلى بنقله وذلك ،كهمدار توسع اءةالقر

  :الكتابة -رابعاً

 ةمهم يلةـووس،  سانـنإلا لعق في لتعم التي األفكار وترجمة،  التعبير أدوات من أداة "هي الكتابة  
 والتعبير الكتابي وسيلة االتصال     )119 :2005،  والوائلي الدليمي". ( واألمم،  والجامعات ،األفراد بين

كتابـة الرسـائل   : بين الفرد وغيره ممن تفصله عنهم المسافات الزمنية والمكانية وصوره عديدة منها   
   )166 :1995الركابي ،(والمقاالت، واألخبار، تلخيص وكتابة القصص والموضوعات 

 أن مهارات اللغة العربية األربع ذات أهمية بالغة بحيث يتم التركيـز عليهـا                الباحثة و ترى 
  .بشكل واسع جدا في مدارسنا ،إال أنني سأعرض تطويرها وفق معطيات التكنولوجيا المعاصرة

  :تطوير مهارات تعلم اللغة العربية وفق معطيات التكنولوجيا المعاصرة 

 ممكنـاً     وقد أصـبح   ،المعارف والمهارات  نحو تنوع    لومات يتجه إن التعليم في عصر المع    
محاكاة الواقع الخـارجي داخـل      ،  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -بفضل الحواسيب - للمدرسة  
أصـبح  ، للتواصل المباشر مع مصادر المعرفـة     ،  للطالب وسائل عديدة    وبعد أن توافرت  . أسوارها
 ،لنقل الواقع وحيويته إلـى المدرسـة     ، يا المعلومات هي الوسيلة الفعالة     بأن تكنولوج  -يقينياً- االعتقاد

  ).189 :2004 لفار،ا(أن يصبح التعليم أكثر واقعية وتشويقاً  بغية 

لكننا نلحظ  ، نرى أنه يدرس مقررات اللغة العربية جميعها      ، نظرنا إلى المتعلم العربي    وإذا ما 
  . الخالّق صل إلى المتعلّم المبدع تل،  العربية ق بالمهارات نقاط أساسية تتعلّ في ، أو ضعفاً، قصوراً

  : وهي وتفعيلها،اليتحقق هذا إال بتنمية مهارات اللغة للمتعلمو 

 .الفاعلة والواعية بشقيها السرعة وعمق الفهملقراءة  ا-

  . الواقعية المفهومة بوضوح والمقنعة والتي تعتمد على الدليل والبرهانالمحادثة -

  .  إلى متكلمي اللغة وفهم مرادهم فهماً مباشراًتماعاالس -

 – القـصص    – اليوميـات    –الخاطرة  : "  ومنها كتابة المقاالت والبحوث والكتابة اإلبداعية      الكتابة -
  ....      خطابات االعتذار– بطاقات الدعوة –الرسائل الرسمية : "والكتابة الوظيفية...." الشعر

،  جـو مناسـب    إيجـاد يحتاج إلى   ،  المتعلم هذه المهارات   تالكاماكتساب و  أن    الباحثة وترى
، )تكنولوجيـا التعلـيم   (تتجلى في االستفادة من معطيات العصر الحديث المتقدمة         ، وظروف مساعدة 

  .          ...والمسرح وغيرها، وقاعة الفيديو، واإلنترنت، والحاسوب،  اللغاتتبراتكمخ
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التي  تعيـنهم  ،  العناية بتمكين المتعلمين من المهارات  اللغوية  أهمية، لذلك تؤكد التربية الحديثة      
وهذا التمكن ال يتحقّق بتعـريفهم باللغـة وقواعـد     ، على استخدام  اللغة العربية في المواقف الحيوية       

وال يرتكز على تـشخيص  ، وال يحصل  بالتعليم العشوائي الذي يقوم على التكرار       ، استخدامها فحسب 
لترسـيخ هـذه    ، والتكرار ال يصبح مفيداً إال إذا كان تدريباً على ممارسات سـليمة           ، واقع المتعلمين 

-1 :2000الدوسـري ،  (لكن يفترض أن تسبقه عملية تعليم وتـدريب       .االستجابات الصحيحة وتثبيتها  
  من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يتمكن المتعلم من اكتساب المهارة) 10

. وكتابـة ، وقراءة، فهو فن ترتكز عليه كل فنون اللغة من تحدث        ، رى إن لالستماع أهمية كب   
التي تؤدي إلى تحسين القدرة علـى       ، والخبرات، لذا كان من الضروري العناية واالهتمام بالمهارات      

وأن تمنح درجات مناسـبة أسـوة بالمهـارات اللغويـة      ، من خالل االختبارات التحصيلية   ، االستماع
وأجهـزة  ، وتنفيذها في الميدان التربوي مـن وسـائط       ، يساعد على تطبيقها   اوبتوفير كل م  ، األخرى

  . )1  :2006، السليطي(تسجيل وغير ذلك من الوسائط التعليمية 

، ومستمدة مـن مواقـف االسـتماع      ، هنا إلى نصوص متنوعة   يحتاج  المتعلم  وهذا يعني أن    
يمكن االستئناس به فـي اسـتعمال        ماوهو  ، وحاجاته، ووظائفه في المدرسة والحياة العملية    ، ومواده

يمكـن  ، ومواد أخرى لالستماع  ، أو تطعيمها بمواقف  ، وقراءة االستماع وتكييفها  ، نصوص االنطالق 
وفي تعلّم اللغة ونطقهـا     ،  في التواصل، والتفاهم   وألن لالستماع أثرا  ، أن تحقق األهداف بكيفية أحسن    

وغيرها من الوسـائل المعينـة      ، لسمعية والبصرية خاصة إذا استعنا باألجهزة ا    وب، العفوي والطبيعي 
  .على امتالك هذه المهارة

  :)المحادثة( مهارة التعبير الشفوي -2

لمزاولـة التعبيـر بلغـة      ، ينبغي أن تتاح للمتعلمين فرص كثيرة     ،  لتنمية مهارات التعبير الشفوي   
 وهو مـا  . ية وطبيعية واستجاباته لحاجات عمل  ، وتنوعه، وحيويته، تتصف بخصائص التعبير الشفوي   

فنصوص االنطـالق فـي المرحلـة       ، والمواقف والموضوعات المقررة  ، يتالءم دائماً مع النصوص   
لبناء تعلّم المهارات األخرى    ، من خالل تدريس االستماع   ، األولى مثالً مفيدة في اكتساب رصيد أولي      

ولتعطـي  ،  الـشفوية  لتالئم خصائص اللغة  ، وهي تعوض التعبير بحفظ نصوص كتابية جاهزة       ،عليه
علماً بأن الـنص المكتـوب لـه         .لتعبير المتعلمين وانطالقهم المقام األول الذي يخدم أهداف التعبير        

إال إن كان المقـصود     ، وال يستقيم اعتماده في التعبير الشفوي     ، خصائص تميزه من الخطاب الشفوي    
نفيذ متطلباته في المجتمع الـذي      وهو وسيلة المرء إلشباع حاجاته وت      ،جعل المتعلمين يتكلمون شفويا   

 األكثر تكراراً وممارسة واستعماالً في حياة الناس، وهو األداة التعبيريـة التـي          ءيحيا فيه، وهو األدا   
  ) 137: 1998، العلي(. يستخدمها الصغار والكبار على السواء
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 يع أن نحبـب   والوسائط نـستط  ، والوسائل الحديثة ،  باستعمال التكنولوجيا   أننا    الباحثة و تؤكد 
والتدريبات التـي تكـسبهم     ، وذلك باإلكثار من التمرينات   ، ونشجعهم على اكتسابها  ،  باللغة المتعلمين

 مـع  توازنبـال ، كما ينبغي علينا أن نشجعهم على مهارة التعبيـر الكتـابي  ، مهارات التعبير الشفوي 
التي برهنت على   ، ليب الحديثة واهتماماتهم وفق األسا  ، ألعمارهم و مستوياتهم  التعبير الشفوي المالئم    

  .اتساع جدواها في مجالي التعبير الشفوي والكتابي

   : مهارة القراءة والحفظ-3

للنص الـذي  ، برمجيات خاصة لتحديد مستوى القراءة  ،  لقد وضع المتخصصون في مجال القراءة     
ـ ، وطول الكلمـة  ، حيث يحدد مستوى االنقرائية بطول الجملة     ، يستخدمه المتعلمون  دير مـستوى   وتق

ويطلـب  ، هذا ويتيح للمعلم حذف بعض كلمات النص      ، أو ملء فراغ الكلمة المناسبة    ، صعوبة الكلمة 
لـدى  ، وتفيد مثل هذه البرمجيات في تحديد مستوى القـراءة . من المتعلم ملء الفراغ بالكلمة المناسبة  

 ضـوء مـستوى     وفـي ، ال يستطيع المعلم فيه قياس قدرة كل فرد على حـدة            في صف كبير   بةالطل
  .القراءة، يعطى الطالب المادة التعليمية األفضل له

، ويمكن أن تتوافر بعض البرامج التي تساعد الطـالب علـى حفـظ القـصائد، واألقـوال                
 أو يزود الطالب بعـد      ،بأن يعرض النص وتمحى بعض اإليحاءات تدريجياً      . والنصوص، واألحاديث

ويتوصل في نهايـة    ، ة على دقة الحفظ، وفهم المقروء     كل محو تدريجي باإلجابة الصحيحة، للمساعد     
وبذلك يكون قد أتقن مهارتي القراءة والحفظ بأيسر        . البرنامج، إلى حفظ النص بأكمله، دون أي تلميح       

   ).55 -54 :  2004، الفار.(  ومحببشائقوبأسلوب ، وبأقل جهد ووقت، الطرق

نحتاج الستخدام محتويات ونـصوص      - الباحثة كما ترى    –ولتنمية مهارات القراءة والحفظ     
ووظائفها في تعلّـم    ، وتخدم وظائف القراءة عامة   ، تدعم مهارات االستماع والتعبير وتثريهما    ، قرائية

والبد من تنويع النصوص القرائية تنويعاً قابالً لتنمية الميـول    . الطالب، واستجابتها لحاجاتهم الخاصة   
، والخزانـة المدرسـية   ، واستثمار خزانة الـصف   ،  وثقافتهم واستخدام مصادر أدب األطفال   ، القرائية

     ....والحاسوب و، والفيديو والتلفاز

  : مهارات الكتابة -4

من مادة كتب والكتابة في اللغة تعني الجمع والشد والتنظيم، وتعني االتفاق علـى الحريـة؛                
 :والكتابة. ل مبلغ من المال   فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما، أي يتفق معه على حريته مقاب            

مهارات الكتابة  رسـماً وخطـاً تـستلزم    و   )52-51: 2003فضل اهللا، . (القضاء واإللزام واإليجاب  
تمييـزاً  ، ومراعاة ارتباطها بالمهارات النفسية  الحركيـة  ، والتعبير، واالستماع، تقوية ربطها بالقراءة  

، كراسات خاصة للتدرب على أصـول الكتابـة       وقد اقترح كثير من المعلمين تطوير       . ورسماً وخطاً 
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 وأثبتت تجـارب عديـدة    ،والخط وخاصة في هذه المرحلة    ، وعناية خاصة بالرسم  ، والخط وضوابطه 
 تمنحـه حيث ، فهي تدفع المتعلم إلى الكتابة الصحيحة، جدوى استخدام الحاسوب المتالك هذه المهارة     

  .ألنها تعطيه التقييم األخير لعمله،غة وتعزز عنده حب الل، الفرصة لتصويب أخطائه بنفسه

والتكنولوجيا الحديثة بتدعيم واكتساب مهارات اللغـة العربيـة بيـسر           ،  الحاسوب يوال يكتف 
عـصر  "وهذا العصر   ،  جداً في هذه المرحلة    مهمةبل تساعده على تعليم مهارات      ، وتشويق، وسهولة

  ."التفجر المعرفي

  :كن أن يكتسبها المتعلمالتي يم الحاسوبية المهاراتأهم من و

 المدارس التـدريب    بةالحاسوب في المدرسة يستطيع أن يؤمن لطل      ، العربيةمهارة معالجة الكلمات    -
، واسـترجاعه ،  تمتاز بالقدرة علـى تخـزين الـنص        التي، الكتساب مهارة معالجة الكلمات   ، الكافي

 وهـذا النـشاط   ،إعادة طباعتهدون ، اإلمالئية والنحوية -إلى حد ما-والسرعة في تصحيح األخطاء    
واكتـساب  ، ب عليـه  وأن تتاح له فرصـة التـدري      ، جدير بأن يتوافر لكل طالب في الوطن العربي       

 - حيث يـرى . والكتابة، بسرعة أكبر، وكلفة أقل،  المتعلّم من استخدامها في التعبير    ويتمكن. مهاراته
 ،وأشكالها. وقد يغير من أحجام الخطوط    ، الكلمات التي يكتبها على الشاشة فيعدلها ويصححها       -فوراً  

يحسن من أدائهم في التعبيـر، واإلنـشاء،        ،  للطالب شائقوتبين أن هذا األسلوب الخالق في التعبير        
ويجعلهم أكثر إتقاناً للتعبير بلغة سـليمة،       ، وإخراج المطبوعات، ومجالت الحائط، والنشرات الدورية     

  .)48 :2005والخزندار، عفانة، ( األسلوب والتنظيموأكثر إتقاناً لإلمالء، وأكثر دقة في

لواقـع قـضية حـل      ، في تقويمـه  ) 1980gagne( ويستشهد جانييه    تنمية مهارات حل المشكالت   -
هو تعليم الطالب كيف يفكرون؟ وكيف يستخدمون قـدراتهم      ، بأن المحور األساس للتربية   ، المشكالت

يلعـب الحاسـوب    كمـا   . الت المتضمنة في المادة   ليصبحوا أفضل في حل المشك    ، والمنطقية، العقلية
: أيضاً دوراً كبيراً في تنمية عدد من القدرات التي تعتبر من أساسـيات حـل المـشكلة مـن مثـل                    

، ومهـارات قـوة اإلدراك  ، المهارات الذهنية التي تتضمن بدورها مهارات تنظيم المعارف اللغويـة   (
إذا تمت تنميتها لدى الطالب؛ تـساعدهم علـى أن          وتلك المهارات   ). ومهارات الربط بين المتغيرات   

والحاسوب ينمـي هـذه     . ومن ثم أكثر فاعلية في حل المشكالت      ، وأكثر إبداعاً ، يكونوا أحسن تفكيراً  
   ) .71 :2008 ريما، الجرف، (المهارة

يـة  تنميـة القـدرات المعرف  وتنمية المهارات اللغويـة   ما بين تالز أن هناك  الباحثة و تؤكد        
وهو ما يقتضي تنويع خبرات التعلم على       . والعقلية واالتجاهات الوجدانية والمهارات النفسية الحركية     

وفق مستوى مرحلة نموه    ، لتحقيق تكامل نمو جوانب شخصية الطالب     ، المستوى المعرفي والوجداني  
  .المعرفي والنفسي والحركي
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بحيـث  ،  التفاعل بينه وبـين الطالـب    يقدم نوعاً متميزاً من   لقد بات من المؤكد أن الحاسوب       
ثم يعطي تعزيزاً في شكل تأكيد لصحة إجابة الطالـب كتغذيـة            ، يستجيب إلى الحاسوب بشكل سريع    

أو ، يمنحه فرصة أخرى لتصحيح االسـتجابة     ، وإذا ما أخطأ الطالب عند استجابته للحاسوب      . راجعة
ومن ثم اكتـساب    ، ا إلتقانه وفهمه  من أجل مراجعة موضوع م    ) (branchingيحدث نوعاً من التفريع   

وذلك في ضـوء أداء الطالـب لتلـك         ، المهارة المطلوبة قبل االنتقال إلى التدرب على مهارة أخرى        
  ).350 :2003 مدكور،(  ويصبح منتجاً ومبتكراً ومتذوقاً ومبدعا، المهارة

  :أهداف حوسبة اللغة العربية
  :تستند حوسبة اللغة العربية إلى األهداف اآلتية

 ا من الكتاب المدرسيا كافيا وتوضيحإثراء الموضوعات التي لم تعط شرح. 

 تبسيط الموضوعات التي تبدو صعبة على الطلبة.  

 تسهيل الرجوع إلى الموضوعات ذات العالقة عند الحاجة إليها رأسياا وأفقي.  

 ّشويق والجذب وشد االنتباهالت.  

 وضوع الواحدالم تسهيل تكوين خريطة مفاهيمية لجزئيات .  

 9 :2010شتات ، (بط مع المواضيع األخرى التي يدرسها الطلبةسهولة الر(. 

  .يتضح من عرض هذه األهداف أهمية حوسبة اللغة العربية مما يؤكد أهمية هذه الدراسة 

  :)34 :2006 جرادات،(  ة اللغة العربية في مجال حوسبة األردنيالتجربة
وبساطتها وسهولتها من    وحداثتها من ناحية أخرى،    ية من ناحية،   ألهمية التجربة األردن   نظراً
عرضها مفصلة في شكل خطوات وإجراءات توكيـدا علـى سـهولة              الباحثة فقد آثرت  ناحية ثالثة، 

ودرءا للشبهات التي تثار هنا وهناك عـن         المستحدثات التكنولوجية في تدريس مبحث اللغة العربية،      
  : وهي كما يلي، في مبحث اللغة العربية تحديداإمكانية توظيف هذه المستحدثات

فاقيـة   اتّ 4/11/2004ة في   صاالت الفرنسي وشركة االتّ األردنية  عليم  ربية والتّ وقّعت وزارة التّ  
لحوسبة مناهج اللغة العربيلألطراف ة ة، وتحديد األدوار الخاص5 :2009الغامدي ،( كافة، ةالمعني(   

   :بية المحوسبةلمحة عامة عن مادة اللغة العر
  :تمتاز مادة اللغة العربية المحوسبة بأنّها

 ةأداة يستخدمها المعلم في الغرفة الصفي.  
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 ًو ،م أو الكتاب للمعلّليست بدياللة لدورهماإنما مكم    .  

   محتـوى   ي استخدام اللغة العربية من خالل      وتنمي مهارات الطالب ف    ،تدعم وتطور المعلمين
  .ية الجودة ووسائل غنيعال

  480(توفر حوالي (ة التّساعة من المادةعليمي .  

 علم الذاتيوليس التّ) المتمازج(علم المدمج ة التّتعتمد منهجي.  

  ّط وتُغني المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتتُبس فوف مـن  عليم لمبحث اللغة العربية للـص
 .األول األساسي إلى الثاني عشر

 ية التي تم تجهيزها بالبنى التّ في المدارس االستكشاف طبقتة الالزمة، وتم تعميمهـا علـى   حتي
 . سائر مدارس المملكة بعد ذلك

 :مراحل العمل والمنهجية

لتي تقوم على اعتماد الكتـاب المدرسـي   ا علم المتمازجة التّ     اعتمدت حوسبة اللغة العربية منهجي
عليمية المحوسبةاألخرى ومنها المادة التّعليمية عليم واالستعانة بالمصادر التّا في التّأساس.  

 تم حوسبة مجموعة من دروس األنماط اللغويـة والتراكيـب ودروس فـي              )6-4(الصفوف
  .مهارات المحادثة واالستماع والقراءة والكتابة

 تمت الحوسبة على شكل وحدات متكاملة     ) 3-1(الصفوف، زت هذه المرحلة  بالـصور       وتمي
يمية المناسبة لمستوى الطلبةعلقة واأللعاب التّالمشو.  

   إذ ، بطريقة عـرض القاعـدة     ة المراحل السابق   المرحلة عن   اختلفت هذه ) 9 -7(الصفوف  
 بب باستخدام أسـئلة   الس عليل وبيان  إضافة إلى التّ   ،حوية بطريقة المدارسة  القاعدة النّ  عرضت

)و ،)واب والخطأ الصاعـد التـي   تحتـوي القو   تطبيقية عت تمارين على شكل نصوص    وض  
عرضت القيم واالتجاهـات مـن خـالل        و.درسها الطالب في مجموعة من الدروس السابقة      

  ).يعجبني أو ال يعجبني(المواقف التي يعبر عنها الطالب بأيقونتي 

   وذلـك إلثـراء المـادة       ؛مت الحوسبة على شكل تدريبات متنوعة     ستا) 12 -10(الصفوف 
  .العامةانوية والرتباط هذه المرحلة بامتحان الثّ

    أن هذه التجربة األردنية لحوسبة منهج اللغة العربية سهلة و مفيدة، الباحثة       و تؤكد
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ت و بإمكاننا في فلسطين أن نحذو حذوها ، و بخاصة أن وزارة التربية و التعليم قـد رسـم                  
ية، خطة لحوسبة المقررات الدراسية، وهي خطة قابلة للتحقيق في حال توافر اإلمكانات الماد            

  .ولست بصدد عرضها ألنها مازالت خطة لم تر النور بعد

  :المستحدثات التكنولوجية -المحور الثاني 

 األمر الـذي    ،يمتاز العصر الحالي بالتقدم الهائل في مجاالت تكنولوجيا التعليم و االتصاالت          
د من التغيـرات    لعديا مما تطلب    ،النظام التعليمي في مراحله المختلفة    ى  من التحديات عل  ا  فرض عدد 

 خليفـة (من خالل استخدام المستحدثات التكنولوجية واستثمار إمكانياتها في خدمة العملية التعليميـة،             
،2009 :1(.  

توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التدريس من الموضوعات المهمة والمعاصرة،            ويعد 
علما . ر ومطالبه يتحديهم لمشكالت التغي  وقد أدرك الجميع أن مصير األمم رهن بإبداع أبنائها، ومدى           

 موقعاً بارزاً ضمن إطار النقلة المجتمعية ، كما أن التعليم أحد أهم األركـان التـي                 بأن التربية تحتل  
   .)2 :2010الغدير ،( التجديدشملتها رياح 

ي ما بين اإلطار النظري للتقنيات االتعليمية والجانب التطبيق       إن وجود معلمين أكفاء يمزجون      
ج جيالً من الطلبة قادراً على حل األزمات في مواقع عملهم من خالل استخدام النظم والبرامج                سيخر

  .التكنولوجية لتحصيل العلوم، مع تمتعهم بنفوس طامحة لرؤية آفاق مستقبلية زاهرة لبلدهم

حيث  التكنولوجيا من    إلىتعرف  ال المستحدثات التكنولوجية يجب علينا أوال       إلىولكي نتعرف   
  . وتاريخ تطور المستحدثات التكنولوجيةأهميتهاو، خصائصهامعناها و

  :تعريف التكنولوجيا

تعنـي صـفة أو   (Techne)  في األصل كلمة يونانية(Technology) إن لفظة التكنولوجيا    
علـم  " تعني علماً أو فناً أو دراسة، وبذلك تعني كلمـة تكنولوجيـا             (Logoy)حرفة أو مهارة، وكلمة   

  .)8 : 1992،  المفتوحةجامعة القدس (راتالمها

قبل دخول عالم التربية      لقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا على مدى قرن ونصف بعالم الصناعة           
، وقـد عـرف     ).176 :2006الفتالوي،( تقنيات بمصطلح   ، وقد عربت إلى اللغة العربية        والتعليم

  :النحو التاليأهمها على  يمكن ذكر مفهوم التكنولوجيا بعدة تعريفات

تطبيق المعارف لصنع وإنتاج أشياء هادفة أو مفيدة ،         "بأنها  ) 33 : 1988(  اليونسكو عرفتها منظمة -
وهي تعبر عن قدرتنا الستخدام مواردنا لفائدة البشرية ، وهي بذلك تتـوخي إيجـاد طـرق جديـدة                   

  "وأفضل لحل القضايا وتأمين حاجاتنا ورفاهيتنا 
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   .أنها تمثل الجانب التطبيقي للمعرفة العلمية النظرية ):22 :1992(  مهرانوعرفها -

دراسة لكيفية وضع المعرفة العلمية في االسـتخدام العملـي          "بأنها  ) 31: 1993(  الكلوب  وعرفها -
 "لتوفير ما هو ضروري لمعيشة اإلنسان ورفاهيته 

مارسة والـصياغة أثنـاء     العلم الذي يهتم بتحسين األداء والم     :بأنها) 12: 1997(تعريف الفرجانى   -
  .التطبيق العملي

 العلم الذي يعنى بعملية التطبيق المنهجـي النظـامي للبحـوث            بأنها) 2 :2003(خميس  وعرفها   -
 وغير بشرية في مجال معين، لمعالجـة مـشكالته، وتـصميم            ةوالنظريات، وتوظيف عناصر بشري   

  . وتقويمها لتحقيق أهداف محددةالحلول العملية المناسبة لها،وتطويرها واستخدامها،وإدارتها

مي للمعرفة العلمية مـن   التطبيق النظاالتكنولوجيا هي"فيرى أن Galbarith:  تعريف جلبرت أما -
  ).176 :2006الفتالوي،( "عملية أجل أغراض

أن هناك تعريفات قد حددت مفهـوم التكنولوجيـا            الباحثة ترىمن خالل التعريفات السابقة     
دون النظـر  ،  استخدامها والتعامل معهاطرائق المادية التي أفرزتها التكنولوجيا و باألدوات والمكونات 

وهناك تعريفات قد ركزت على أن التكنولوجيا ما        .،إلى الجانب النظري والمعرفي لهذه التكنولوجيات     
 إلى عبارة عن علم أو أداة للتعرف        وتعريفات أخرى أكدت على أنها    . هي إال تطبيق للمعرفة النظرية    

  .كيفية  التعامل مع منتجات التكنولوجيا ومكوناتها المادية والعلمية

نها ركـزت علـى   إ يشوبها شيء من القصور حيث   - في معظمها  - التعريفات والمالحظ أن   
مة حيـث  ءهو األكثر مال) 246: 2003(ن تعريف خميسأجوانب وأغفلت أخرى، لذلك يمكن القول ب    

رية، وتطرق إلى األساس النظـري والمعرفـي للتكنولوجيـا          مكونات المادية والبش  النه شمل جميع    إ
فـي توظيـف    ) تقـويم -إدارة-اسـتخدام -تطوير-تصميم(باإلضافة إلى المنهجية الواضحة والمنظمة    

وربطها في النهاية بتحقيق أهداف وغايات لإلنسان بما فيها حـل           )  معرفية/البشرية/المادية( مكوناتها
   .المشكالت التي تواجهه

  :ستحدثات التكنولوجية تعريف الم
 فـي  يأتيأو برنامج أو منتج     ،  فكرة ه بأن التكنولوجيالمستحدث   )49-1996(عبد المنعم    يعرف -

   . صورة نظام

 إبداعية ومبتكرة حلول :عن عبارة التكنولوجية المستحدثات أن )451 : 2000 ( ،القاضي ورأى  -

 تتناسب فاعليته بصورة وزيادة لكفاءته؛ رفعاًو لكلفته؛ وتخفيضاً لفرصه، توسيعاً التعليم، لمشكالت

   .طبيعة التعلم أنتجت؛ لتناسب تصميمية أو فكرية أو مادية الحلول تلك تكون وقد العصر، طبيعة مع
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هـو جديـد     كل مـا   "يالتكنولوجية ه  أن المستحدثات ) 309 :2000(،رى ممدوح عبد الحميد   يو -
لتعليمية، من أجهزة وآالت حديثـة وأسـاليب   ا  مجال توظيف التكنولوجيا فى العمليةيوحديث ف

  .والمتعلم على التعامل مع العملية التعليمية تدريسية بهدف زيادة قدرة المعلم

 أو عملية أو فكرة عن التربوي عبارة التكنولوجي المستحدث أن )246  :2003( خميس رأى وقد  -

 النظام لمشكالت مبتكرة  حلوالًتمثل جديدة كبدائل له، المتبني نظر وجهة من جديد شيء أو تطبيق

 كفـاءة  أكثـر  يصبح بحيث بعض مكوناته، أو كله، النظام في محمود تغيير إلي يؤدي مما القائم،

  .احتياجات المجتمع وتلبية أهدافه، وتحقيق النظام، تحسين في وفعالية

 مجـال  فـي  كل جديـد  استخدام ثم وإنتاج تصميم بأنها : )32 ،  2003(  الشرقاوي وقد عرفها -

 وحـل مـشكالت   والـتعلم  التعلـيم  مواقـف  في فعالية أقصى تحقيق بغرض التعليم، تكنولوجيا

 .التعليمية االختصاص

كل الوسائل والمعينات واألجهزة الحديثـة وأسـاليب تقـديمها،     أنها ب )3 :2008(  جابرويعرفها -
 . المتالحقة التعليم لتحقيق أهدافه ومواكبة التغيرات العصرية يتوظيفها ف  يتموالتي

 إلـى  يـشير  مفهـوم  :بأنها  التعليم تكنولوجيا مستحدثات)  751-709 : 2009( يعرف النجارو -

 بيئـات  برمجيات، تعليمية، أجهزة من التعليم في تكنولوجيا جديد هو ما كل تشمل متكاملة نظومةم

 .علمية أسس على اوكفاءته فعاليتها وزيادة التعليمية، مستوى العملية لرفع عمل؛ وأساليب تعليمية،

 :نمن خالل التعريفات السابقة  يتضح  أن المستحدثات التكنولوجية عبارة ع -

 .أجهزة وأدوات و وسائل حديثة و جديدة  معينة للمعلم إلنجاح  العملية التعليمية  -

تشمل المستحدثات التكنولوجية أيضا البرامج التدريبية و األساليب التدريسية المبتكـرة المناسـبة              -
  .صر التكنولوجي للع

مهارات لمواجهة مـشكالت    أفكار وحلول و   أيضا   التكنولوجيةإضافة إلى ذلك تكون المستحدثات       -
 .التعليم 

 رفع كفاءة المعلم و المتعلم إلنجاح العملية التعليميـة    هوالهدف األساسي للمستحدثات التكنولوجية  -
  .وكذلك مواكبة التطور الهائل في المعرفة و التكنولوجيا 

 العمليـة  فـي هو جديـد ومـستحدث   يمكن تطويعه مما  كل ما (-: بأنها تعرفهاةالباحث     لذا فإن    
، أسـاليب تدريـسية مبتكـرة    و وسائل تعليمية و برامج تدريبية و التعليمية، من أجهزة وآالت حديثة   

ـ   وز، بهدف زيادة قدرة المعلم والمتعلم على التعامل مع العملية التعليمية وحل مشكالتها            ة يـادة فاعلي
  .) وطبيعة عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة و تتالءم صورة تتناسبالعملية التعليمية ب
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  :توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم

تخدام ،أي القـدرة علـى اسـتخدام        القدرة على االس  "بأنه   )47 :2005(اللطيف    عبد ايعرفه
يع الفعاليات التي يقوم بها الطلبة والتي تتعلـق بالمعـارف     نترنت في جميع العمليات التعليمية وجم     اإل

 ".والمعلومات والنظريات والحقائق التي يمرون بها

العـام   تقنية الحديثـة لخدمـة التعلـيم    الاستخدام إمكانيات   بأنها  ) 6 :2005(ويعرفها الكندي 
ختلفة في التعليم العام سـواء    كمساعد تعليمي في العملية التعليمية لتدريس المواد الم         واستخدام التقنية 

 من خالل الممارسة والتمرين والمحاكاة      مأ التقنية الحديثة     عملية من خالل استخدام      مكانت نظرية أ  أ
  .وبما يحقق أهداف هذه المواد بالتعليم العام

 توظيـف   عملية التخطـيط والتـصميم والتنفيـذ فـي كيفيـة          بأنها   إجرائيا    الباحثة وتعرفها
في الوقت المناسـب وبـشكل     حيث يتم تفعيلها  ،كنولوجية وفق حاجة الموقف التعليمي    المستحدثات الت 

للوصول لألهداف المنشودة بأقـل      بهدف تحسين العملية التعليمية   ،متكامل مع مصادر التعلم األخرى      
   .وقت و جهد ممكنين

  : أهداف التكنولوجيا 
: 2002الفرجاني ، ( اهيته، ويذكر تحقق التكنولوجيا الكثير من أهداف اإلنسان وتعمل على رف        

  :األهداف التالية للتكنولوجيا  ) 27-29

  :توفير الوقت . 1
ويعني سرعة اإلنجاز ، فما كان يتم إنجازه في عام بتكنولوجيا تقليدية أصبح ينجـز فـي                            

وقت المتـاح   بالتكنولوجيا المعاصرة ، وبذلك فإن المعنى الحقيقي لتوفير الوقت هو زيادة سعة ال             شهر
  ).327 :2005الجندي ،(لإلنسان عن معدله الطبيعي

  :توفير الجهد . 2
 زيادة طاقة اإلنسان وقدرته األدائية عن سعتها الفعلية، فيـستطيع المحاضـر أن              و يقصد به  

 مثالً فيسمعها ويشاهدها معظم أفـراد المجتمـع، بينمـا لـو قـدم               ازيلقي محاضرة عن طريق التلف    
لوجيا التقليدية، كأن يلقي المحاضرة بدون أدوات أو أن يستخدم مكبراً للصوت فإنه             المحاضرة بالتكنو 

 وربمـا   ،من المجتمع فسيستغرق ذلك جهداً غيـر عـادي        نفسه  لعدد السابق    ل لكي يوصل محاضرته  
، ومن هنا فإن الجهد الذي سيبذله في إعادة المحاضـرة سـيدخره              ذاته يستحيل عليه أن يغطي العدد    

  .)19 :1996صادق،  (رىلمحاضرات أخ

  :توفير التكاليف . 3
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توفير التكاليف يعني تدعيم إمكانيات اإلنسان االقتصادية، وتوفير التكاليف هو النتيجة الحتمية            
لتوفير الوقت والجهد، فاآللة التي تستخدم في حفر أساسات المباني والتي لها سـعر معـين سـتوفر                  

في جزء معين من عمرها االفتراضي، ويبقى باقي هذا العمر          الوقت والجهد بما يوازي تقريباً قيمتها       
كدعم القتصاد اإلنسان باعتبار أن كل ما تنجزه هذه اآللة بعد تغطية تكاليفها يأتي ضـمن مكاسـب                  

   .)58 :2000 الحيلة،(التطبيق التكنولوجي المطور

كل عـام وللفـرد     ن التكنولوجيا بما تحققه من أهداف للحضارة اإلنسانية بش        بأالباحثة  وتؤكد  
 من أهم المجاالت العلمية واإلنسانية التي يتوجب االهتمام بكل مـا   مجاالًحت تشكلضبشكل خاص، أ 

يتعلق بها، وتنمية مهاراتها المتنوعة في كافة المجاالت ولدى كافة أفراد المجتمع وفي جميع المراحل               
  .واألدبية المختلفة العمرية والتخصصات العلمية 

  :دثات التكنولوجيةخصائص المستح
أسـامة  (، و)2000هاشـم سـعيد،   (، و)1997علي عبد المـنعم،     (دراساتطالع على   بعد اال       

أمكن وضـع مجموعـة مـن       ) 2008محمد جابر،   (و)  2002حمادة مسعود،   (، و )2003هنداوى،  
أنـه علـى   ): 222:2008( من شمى و إسـماعيل  يرى كلو للمستحدثات التكنولوجية ،       الخصائص

غم من تعدد المستحدثات التقنية في مجال التعليم وتنوعها إال أنها تشترك جميعاً في مجموعة مـن          الر
الخصائص، وهذه الخصائص تحدد المالمح المميزة لها وتشتق هذه الخصائص من مجموعـة مـن               
 األسس المرتبطة بنظريات التعليم والتعلم، العديد من نظريات العلوم المختلفة مثل علـوم االتـصال              

أن المستحدثات التقنية التي     ):279-276:2005(  من صالح وحميد   لكما يذكر ك   .والهندسة وغيرها 
 مهمـة ظهرت في اآلونة األخيرة تختلف عن غيرها من المستحدثات التي ظهرت من قبل في ناحية                

 موهي أنها قد صممت وأنتجت خصيصاً لالستخدام في األغراض التعليمية سواء في جانبها المـادي أ   
جانبها الفكري، ومن المعروف أن المستحدثات التقنية التي ظهرت من قبل كانت قد أعـدت أساسـا                 

 تصميم المستحدثات التقنية و إنتاجهـا     تملالستخدام في أغراض أخرى غير األغراض التعليمية، وقد         
 :في األصل لتتناسب مع طبيعة العملية التعليمية إذا تميزت بالخصائص اآلتية

  :Interactivityية التفاعل -1

وتعني قيام المتعلم بمشاركة نشطة في عملية التعلم فـي صـورة اسـتجابات نحـو مـصدر                      
تعني الحوار بين طرفي الموقف التعليمي المتعلم والمستحدث التكنولوجي، وتعمـل           إنها  التعليم؛حيث  

مة،حيث توفر لـه فرصـة      على تشجيع المتعلم على المشاركة والتفاعل اإليجابي مع المعلومات المقد         
اتخاذ القرار وحرية التجول واكتشاف أفكار ومعلومات جديدة لم تسبق مالحظتها، ومن المـستحدثات             
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التقنية التي تتيح قدراً كبيراً من التفاعلية، الوسائل المتعددة والفيديو التفاعلي، والمتـاحف التفاعليـة،               
  .   )277 :2005صالح ،وحميد ، (ومؤتمرات الفيديو

  : Individualityالفردية  -2

ضرورة تفريد المواقف التعليمية للتغلـب علـى الفـروق      بتنادي نظريات علم النفس التعليمي             
 الفردية بين المتعلمين والوصول بهم جميعاً في المواقف التعليمية المفردة المتعددة إلى مستوى اإلتقان             

 ذكائه وقدرته على التفكيـر والتـذكر واالحتفـاظ     وفقاً لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى    ذاته ، 
بالمعلومات واسترجاعها بعد فترة، ونتيجة لذلك ظهرت المستحدثات التقنية لتسمح بتفريـد المواقـف             
التعليمية،لتناسب المتغيرات قدرات المتعلمين، واستعداداتهم وخبراتهم السابقة، ولقـد صـممت هـذه             

لذاتي للمتعلم، وهي بذلك تسمح باختالف الوقـت المخـصص           ا التعلمالمستحدثات بحيث تعتمد على     
للمتعلم طوالً وقصراً بين متعلم وآخر تبعاً لقدراته واستعداداته، وتسمح المستحدثات التقنية بالفرديـة              

فـي  في إطار جماعية المواقف التعليمية، وهذا يعني أن ما توفره من أحداث ووقائع تعليمية يعتبـر                 
 ومن المستحدثات التقنية التـي      ، يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية المنشودة      مجموعه نظاماً متكامالً  

لوحدات التعليمية المصغرة، والحقائب التعليمية ، وبـرامج الوسـائط   اتتيح الفردية في مواقف التعلم،   
  . )12 : 2008شقفة،  ( المتعددة

  

  :Diversityالتنوع  -3

م متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناسبه ويتحقق ذلـك إجرائيـاً             توفر المستحدثات التقنية بيئة تعل         
 أمام المتعلم، وتتمثل هذه الخيارات في تقديم األنشطة         ةبتوفير مجموعة من الخيارات والبدائل التعليمي     

التعليمية، والعروض التعليمية السمعية البصرية الساكنة والمتحركة، واختبارات التقويم الذاتي أثنـاء            
ويرتبط تحقيق التنوع بخاصـية      .توى، وتعدد طرق تقديم المحتوى وتعدد أساليب التعليم       عرض المح 

التفاعلية من ناحية، والفردية من ناحية أخرى، وتختلف المستحدثات التقنية في مقـدار مـا تمنحـه                 
كما تختلف في مقدار الخيارات المتاحة ومدى تنوعهـا، ومـن           ،للمتعلم من حرية في اختيار البدائل       

مستحدثات التقنية التي توفر خاصية التنوع مستحدثات الواقـع االفتراضـين والوسـائل المتعـددة               ال
  .  )13 :2008شقفة ، (والمحاكاة

  :Globalityالكونية  -4

 مصادر المعلومـات  ىاالنفتاح عل تتيح بعض المستحدثات المتوفرة اآلن أمام مستخدميها فرص       
ـ  لل) اإلنترنت(بالشبكة العالمية  مستخدم أن يتصل ويمكن لل،في جميع أنحاء العالم  مـا  ىحصول عل

 كافة مجاالت العلوم، كما أصبح من الممكن بالنسبة للجامعات والمـدارس  يحتاجه من معلومات في
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التعليمية واإلداريـة مـن    والهيئات واألفراد االشتراك في هذه الشبكة والحصول علي جميع الخدمات
أن شـبكة االنترنـت كـأهم المـستحدثات      علـى ) 170، 1999،  لغريبا(خالل االنترنت، ويؤكد 

 المحلية للبرامج التعليمية أكثر قوة بإبرازها على العالم وتداولها التكنولوجية قد تسهم فى جعل الرؤية

 Andrew , Doherty) ،1998  ومناقشتها مما يساعد على نموها وتطورها، وفى هذا الصدد يذكر

اإلنترنت فى التعليم وجعل المدارس كونيـة   ويين أن يستثمروا إمكانيات ومميزاتأنه على الترب )2 : 
  .عالمية فى مناهجها وطالبها

  : Integrationالتكاملية -5

الفكرة أو المبـدأ المـراد    إن عرض مجموعة الوسائط يتكامل على شاشة جهاز الحاسوب لخدمة   
األخرى من خالل شاشات منفـصلة، ولكـن    يعنى ذلك عرض هذه الوسائط واحدة بعد توصيله، وال

المهم هنا هو اختيار الوسائط ،المراد توصيلها على شاشة واحدة  العبرة أن تخدم هذه العناصر الفكرة
وموسـيقى ،   صوت ، وصورة ثابتة، وصور ورسوم متحركـة، ورسـومات خطيـة،    المناسبة من

يرتبط بتحقيق مجموعة من  متجانسومؤثرات صوتية، ويظهر ذلك على هيئة خليط أو مزيج متكامل 
ن المستحدثات التقنية إذا ويمكن القول إ.  )9 :2000 على عبد المنعم، . ( األهداف التعليمية المحددة

 على زيادة فرصـه فـي        وتعمل  ، ما أحسن توظيفها فإنه يمكن أن تؤدي إلى حلول لمشكالت التعليم          
ل نظـم التعلـيم تـستجيب بـصورة مرنـة           ،كما يمكن أن تسهم في جع       المعرفيعصر االنفجار     

و إسماعيل   ، شمى  "(لطموحات أفراد المجتمع وتطلعاتهم فيما يتعلق بعملية التعليم واكتساب المهارات         
،2008:  223 .(  

  :Accessibilityاإلتاحة -6

إن المستخدم للمستحدثات التقنية يجب أن تتاح له فرصة الحصول علـى الخيـارات والبـدائل                     
كما أن هذه البدائل والخيارات يجب أن تقدم له ما يحتاج له            ،ية المختلفة في الوقت الذي يناسبه       التعليم

من محتوى وأنشطة وأساليب تقويم بطرق سهلة وميسرة، وخاصية اإلتاحـة مـن خـالل اسـتخدام               
 تجعـل  إذ نها تثري البيئة التعليمية بالمثيرات المتنوعةإالوسائل المتعددة في األغراض التعليمية حيث   

كما أنها تنوع في أنماط التعزيز للمتعلم وتـستخدم         ،التحكم في أسلوب العرض ومعدله في يد المتعلم         
 ابعض التكنولوجيات المرتبطة بالوسائل الفائقة أحياناً داخل عروضها، وذلك إلعطاء المستخدم مزيـد      

   ).12 :2008شقفة،(.من المعلومات حول الموضوع الذي يقوم بدراسته

  :Electronicكترونية اإلل -7

 إلنتاجها وتقـديمها تـوافر   بليس هناك أدنى شك في أن العديد من المستحدثات التقنية تتطل           -8
  األجهزة االلكترونية المتطورة التي تعمل بطريقة رقمية مثل الحاسوب والكاميرات الرقمية 
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  وتقديم المعلومات وأنظمة شبكات المعلومات والوسائل التي تتصف باآللية والسرعة في معالجة 

 .)29 :2005حسن ، (التي روعي عند اختراعها تقليل زمن المعالجة واالسترجاع

  :Digitalizationالرقمنة  -8

بدأ مفهوم الرقمنة يتردد كثيراً بعد ظهور العديد من المستحدثات التقنيـة كالفيـديو التفـاعلي                       
ة تعني المعالجـة   والرقمن،ات الرقمية الحديثة  وعروض الحاسوب والوسائل المتعددة والوسائط والمعد     

) 101001001(للوسائط التي يحتويها العرض في سلسلة من األرقام علـى هـذا الـنمط               والتخزين  
 ومن المستحدثات التقنية التـي      ،ويالحظ أن الرقمنة قد ارتبطت بالمستحدثات التقنية في طريقة عملها         

 المكتبات اإللكترونية، والمتاحف     مستحدثات الصورة الرقمية،   تعتمد اعتماداً أساسياً على مبدأ الرقمنة     
   .)279 :2005صالح ، (لكترونيةاإل

الـضرورة  الباحثـة            من خالل هذا العرض السريع لخصائص المستحدثات التكنولوجية ترى  
ا الـدول   الكبرى الستخدامها في العملية التعليمية لما تقدمه من تسهيالت وخدمات تؤدي إلى مجاراتن            

 .التكنولوجيوالتقدم المتقدمة في هذا العصر المتميز باالنفجار المعرفي 

  :التعليمالتكنولوجيا في مستحدثات  استخدام مبررات

  :والتربوية  السلوكيةمتطور العلو-1

السلوكية والتربوية خالل العقود الثالثة الماضـية،    في مجال العلوم معرفي لقد حدث انفجار
 علم التعليم : النظريات التي مهدت لظهور بعض العلوم التربوية الجديدة منها د من عدظهرتعندما 

Science Of Instruction وعلم التصميم التعليمي ، Instructional Design  ،وغيرها من العلوم
واستثمارها لتطوير العمليـة التعليميـة    مما يدعو إلى البحث والتفكير في كيفية توظيف هذه المعرفة

وهو ما قد يتحقق من خالل توظيـف مـستحدثات تقنيـات     افة عناصرها، ورفع مستواها الكيفي،بك
 ).43 :2005 أبو شتات،(مما يساعد الطلبة للحصول على فرص عمل أفضل في المستقبل  التعليم

  :تطور التقنيات الحديثة في الجانب المادي والجانب الفكري  2- 

ورفـع   ا التطور في المنظومة التعليميـة، لتحـديثها  ذلك إلى ضرورة االستفادة من هذ أدى
سعادة ، ( ةأسس علمية مدروس كفاءتها وفاعليتها من خالل إدخال الحاسوب في العملية التعليمية على

  ).42-41 :2003 والسرطاوي،

  : أزمة التجديد التربوي - 3 

 مخرجـات الدول العربية أزمة ضعف مخرجات النظم التعليميـة وخاصـة ال   معظمتواجه 

العولمة والثـورات   البشرية، فلم يصل المستوى إلى مستوى طموحات هذه الدول في مواجهة عصر
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بمستحدثات تقنيات التعليم لرفـع مـستوى النظـام          المعرفية والتقنية، مما دفع البعض إلى االستعانة      
  العـصر قد يسهم في تكوين جيل قوي قادر على مواجهة تحـديات  التعليمي وتحسين مخرجاته، مما

 ).223 :1997طوالبة ،(

   : االنفجار السكاني والمعرفي -4

 المتعلمين، وعدم قدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب هذه األعـداد  النمو المطرد ألعداد

اسـتخدام مـستحدثات    المتزايدة، فضالً عن االنفجار المعرفي والتقني الهائل، أدى ذلك إلى ضرورة
  .  )10: 2011أبو العينين ،(  . مة التعليميةتقنيات التعليم في المنظو

 هـو توظيـف     والتغلـب عليهـا   أن الحل األنجع لمواجهة المـشكالت       الباحثة  ولذلك ترى   
المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية بشكل يمكن الجيل الجديد من مواجهـة تحـديات هـذا                

 .رتقاء بالعملية التعليميةالعصر في إطار متكامل يضمن تحقيق األهداف التربوية واال

  :  على منظومة التعليمالتكنولوجيةمستحدثات ال توظيفاآلثار اإليجابية ل

المنظومة التعليمية بكافة عناصـرها،    تأثير كبير علىالمستحدثات التكنولوجية كان الستخدام
   : نذكر ما يلي ومن تلك التأثيرات اإليجابية يمكن أن

  : تغير فلسفة التعليم -1

المتعلم، واختبار  تعد العملية التعليمية تقتصر على نقل المعرفة والمعلومات من المعلم إلى لم
تطبيق التعليم النظامي الجمعي، بل أصبح  المتعلم في هذه المعلومات داخل المؤسسة التعليمية في ظل

خـتالف مـستوياتهم    متاحاً لجميع األفراد على ا    -تقنيات التعليم    في ظل استخدام مستحدثات   -التعليم  
واسـتعداداته   أصبح المتعلم يملك حرية تعلم ما يشاء ومتى شاء وفق قدراته األكاديميـة  وثقافاتهم، بل

  ).39 : 1993الخطيب ،( ة النفسي

   : تغير دور المعلم  -2

المعلومـات   المعلم هو المصدر الرئيس للمعرفة ومحور العملية التعليمية، يقوم بتلقـين  كان
اختلفـت أدوار المعلـم ومهامـه      فقدلمين داخل الصف، أما بعد استخدام تقنيات التعليموضبط المتع

يصمم ويختار المواد واألنشطة التعليمية، كمـا         للبيئة التعليمية، فهو   اً ومنظم اً وميسر اًفأصبح مصمم 
حـو  المتعلمين، وبدور توجيهي إرشادي أثناء متابعته لتقـدمهم ن         أنه يقوم بدور تشخيصي لمستويات    

وبحسب تقرير لليونسكو فإن تكنولوجيا المعلومات واالتـصال يمكـن أن    ،المنشودة تحقيق األهداف
  واسـتمراراً  ودعمـاً تغير دور المعلمين من المالكين للمعرفة و المرسلين لها إلى دور أكثر تيـسيراً    

 .  )8 :2006وهبة ،(للتعلم 
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  : تغير دور المتعلم -3

مشاهدة العروض وتلقي  ية كان المتعلم يلعب دوراً سلبياً يقتصر علىالنظم التعليمية التقليد في
أصبح يقف موقف المشارك النـشط اإليجـابي    المعلومات، وبعد استخدام المستحدثات التقنية التعليمية

التعليمية، حيث تحمل مسئولية تعلمه أثنـاء تفاعلـه مـع المـواد      فأصبح محوراً للعملية ،والمتفاعل
مـصادر   وعليه أن يتعامل مع العديد مـن ، موعة والمرئية والمقروءة ومتعددة الوسائطالمس التعليمية

وتشجع الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه و النجاح في التعلم الـذاتي وتحقيـق الثقـة         التعلم الحديثة 
 ).130: 2006العايدي ، (بالنفس 

   : جاتغير أهداف المنه 4- 

فيه الوظيفة الفعلية للمستحدثات التكنولوجيـة كـأداة        ولعل هذا الجانب هو األهم حيث تظهر        
الـتعلم الـذاتي   ت أصبح إكساب المتعلمين مهـارا   ، فقد    )368 :2008برهوم ، (مساعدة في المناهج    

االنفجار المعرفي والمعلوماتي  والمستمر، وغرس حب المعرفة وتحصيلها وكيفية توظيفها في عصر
  . سيةمن أبرز األهداف العامة للمناهج الدرا

  :تغير معالجات التدريس واستراتيجياته -5

تقـوم   المعالجات التدريسية تتمحور حول المتعلم بدالً من تمركزها حول المعلم، حيـث  باتت
المـتعلم والمـستحدثات التقنيـة     هذه المعالجات واالستراتيجيات على التفاعل المباشر اإليجابي بـين 

   ) .377 :2000الحيلة ،( التعليمية

  :ور مفهوم الوسائل التعليميةتط  -6

التعليمية على أنها أدوات ثانوية أو معينات للتـدريس يـستعين بهـا     لم يعد ينظر للوسائل  
فرعيـة   ستراتيجية التدريس ومنظومةا ولكنها أصبحت عنصراً رئيساً في ،رغب في ذلك المعلم متى

إلى تكوين الخبرات والمهارات  ي تؤديللمنظومة التعليمية الكبرى، تدور حولها األنشطة التعليمية الت
  ).9 :2005والخزندار، عفانة، (المطلوبة

 بأهمية البحـث و ضـرورة االهتمـام بتوظيـف            الباحثة        بعد هذا العرض السريع  زاد قناعة      
  .المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية من قبل جميع أطراف العملية التعليمية 

  :دثات التكنولوجيةنماذج لبعض المستح 

) 2000نـصر،   ، 1996، لمـنعم عبد ا  ( مثل قد تناولت بعض األدبيات والبحوث والدراسات     ل
  :يبعض نماذج المستحدثات التكنولوجية كما يل

  .Computer الحاسوب -
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  Multimedia Technology تكنولوجيا الوسائط المتعددة -

  .Interactivevideo التفاعلي الفيديو -

   .Internetاالت الدولية  شبكة االتص-

  .Videoconferene شبكة االجتماع بالفيديو عن بعد -

  .Open Instruction التعليم المفتوح -

  .Mastery Learning التعليم لإلتقان -

  .Computer Assisted Instruction أنماط التعليم بمساعدة الحاسوب -

  .Interactive Multimedia الوسائط المتعددة المتفاعلة -

  .Hypertext Systems. نظم النصوص الفائقة-

 .Hypermedia Systems نظم الوسائط الفائقة -

  .Modules نظم التعليم بالوحدات التعليمية الصغيرة -

  ..Adio Tutorial System ي نظام التوجيه السمع-

  .Video Tutorial System ي نظام التوجيه المرئ-

  .Computer Tutorial System نظام التوجيه بالحاسوب -

  .Personalized System Of Instruction.ي نظام التعليم الشخص-

  .Individually Prescribed Instruction نظام التعليم الموصف للفرد -

  Individualized Instruction التعليم المفرد -

  .Computer Conferencing مؤتمرات الحاسوب -

  .E-Mail ي البريد اإلليكترون-

  .Fax) الفاكس  ( Faxmile الفاكسميل -

  .Video Text) بنك االتصال المتلفز(  الفيديو تكست -

  Mobile) المحمول (  الهاتف النقال -

  Teletext. التليتكست -

  .Telex التلكس -
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  .Satelites األقمار الصناعية -

  :ة في العملية التعليمية المستحدثات التكنولوجي توظيفتطور

 راجـع المستمر، وذلك  ب كثيرة عجلت بظهور المستحدثات التكنولوجية وتطورهاهناك أسبا
والذي ارتبط بالتقدم الحادث فى مجاالت       ،لطبيعة العصر الذي نعيش فيه والذي يتسم بالتغير المستمر        

ظهـور الجانـب    مجيات المرتبطة بها؛ مما أدى إلىوتكنولوجيا البر عديدة منها مجاالت االتصاالت
األجهزة الحديثـة والمـواد التعليميـة والوسـائل         ي  ن المستحدثات التكنولوجية والمتمثل ف    المادي م 
المستحدثات فى مجـال التعلـيم    على أن ظهور هذه). 39 :2002حمادة، (وتؤكد دراسة ، واألدوات

وذلك من . كيفية توظيفها لتحقيق األهداف المرجوة ليس الغاية المقصودة فى حد ذاتها، لكن األهم هو
  .هو جديد بالمجال خالل متابعة وتوظيف كل ما

  )أنموذج (التعليم االلكتروني \
-133 :2005العلـى،    الكـرم، و  (لكتروني بعدة أجيال يمكن توضيحها فيما يـأتي       قد مر التعليم اإل   ل

134:(  

  :الجيل األول -1

 لكمبيـوتر ا انتـشر  عنـدما  العشرين القرن ثمانينيات ئلاأو إلى اإللكتروني التعليم نشأة تعود
 أقـراص  ثـم  مرنة وأقراص ممغنطة أشرطة على رقمي نسق فى يخزن المضمون كان الشخصي،

  .)61 :1983السيد،  (كافة العالم أنحاء فى العلم لطالبي يرسل وكان مدمجة،

  :الجيل الثاني -2

صف التسعينات،ومع االنتشار الواسع لشبكة اإلنترنـت،ظهر الجيـل الثـاني للتعلـيم        تفى من 
 إذ إنـه    ،روني ،فلم يعد من الضروري إرسال المضمون عبر األسطوانات المرنة أو المدمجـة            اإللكت

  . )34 :2000الحيلة ، ( أصبح فى متناول الطالب فى أى وقت وفى أي مكان

    : الجيل الثالث-3

خـالل   من ولكن ماذا عن تفاعلية عملية التعلم وإدارتها      ،ن المضمون جزء من عملية التعلم       إ
 ،الفـردي  وجهاً لوجه على المـستوى       يأ قة تقليدية، ي كان ذلك يتم بطر    لقد... والثانيألول   ا لجيلينا

 أواخر التسعينات أصبح تفاعلية وإدارة عملية التعلم تـتم          في انطلق   الذيولكن مع بداية الجيل الثالث      
 ،كمـا   بعضاً تيسر التفاعل بين الطلبة وبين المعلمين وبين الطلبة بعضهم           فهي عبر شبكات اإلنترنت،  

 1994 ، يوغـزاو  إسكندر، (  تتبع تقدم طالب وتعديل مساره وفقاً لمستواه وقدراته        يتساعد المعلم ف  
:71-73(.  
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 -ما زالـت - بأن الفرصة  الباحثة لكتروني التعليمي ترى         بعد العرض السابق السريع للتطور اإل     
ـ       اإل كبيرة للتعليم الفلسطيني لمجاراة الدول المتقدمة في التعليم        ا لكتروني إذا ما اجتهدنا في ذلك ووفرن

لكتروني في  المستلزمات الضرورية له، وبخاصة أن هناك ترتيبات وخططاً كاملة لتوظيف التعليم اإل           
وزارة التربية والتعليم العالي، بدءاً من مبحث العلوم، ومروراً ببقية المباحث، إالّ أن األمر مقـصور                

داية العام القادم، ضمن أنشطة وزارة التربيـة فـي عـام التعلـيم              على التخطيط، وسيتم تنفيذه في ب     
  .2012الفلسطيني 

  :نجاح التعلم اإللكتروني فى المؤسسات التعليميةإعوامل 

  .إنتاج مقررات دراسية تخضع للمعايير العالمية أكاديمياً وإلكترونياً-1

 .اإللكترونيتوفير البنية األساسية للتكنولوجيا الحديثة المطلوبة للتعليم -2

درايـة باسـتخدام    وال  الحـوار والمحاكـاة،    فيقدرة على المشاركة    ال الطالب على التعلم و    تحفيز-3
 .التكنولوجيا الحديثة

 العلميـة   قادراً على تبسيط مفاهيم المادة     أن يكون المعلم على دراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة،       -4
وغـرف المناقـشة ،والبريـد       لفصول االفتراضـية،   مع الطالب من خالل ا     وإدارة الحوار والنقاش  

  .)530-530 :2005 ،عوض ( وغيرها اإللكتروني،

ـ     Shirler&Tanja(2007)وقد أكدت دراسة      مؤسـسات   يعلى ضرورة تدريب المتعلمين ف
ألن هذه البرامج قد تـساعد علـى مـرور المتعلمـين       ،التعليم العالي على برامج التعليم اإللكتروني     

.  تتعلق بمحتوى وجودة المقـرر الدراسـي  يوخاصة فيما يتعلق باألنشطة والمهام الت  بخبرات واقعية   
    . )23 :2008  ،عبد المجيد(

فـإذا    إلنجاح التعليم اإللكتروني،   -  الباحثة كما ترى  - العوامل لهي اقتراحات أولية   إن هذه   
  .بدأنا الخطوات األولى فالنجاحات ستتوالى إن شاء اهللا 

   :لكترونيلتعليم اإلدور المعلم في ا
 الوظيفة في مقدمة الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها المعلم، وتعني البحث عـن               تأتي هذه  :باحث-1

كل ما هو جديد ومتعلق بالموضوع الذي يقدمه لطالبه، وكذلك ما هو متعلق بطرق تقديم المقـررات                 
  .)22: 2006سماعيل، إ(الشبكة خالل 

لمعلم دور مهم في تصميم الخبرات والنشاطات التربوية التي يقـدمها  ل : مصمم للخبرات التعليمية  -2
لطالبه، ألن هذه الخبرات مكملة لما يكتسبه المتعلم داخل أو خارج القاعات الدراسية، كما أن عليـه                 

  . )24 :2008عبد المجيد ، (الطالب تصميم بيئات التعليم اإللكترونية النشطة بما يتناسب واهتمامات
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هناك الكثير من المهارات التي يجب أن يتقنها المعلم للتمكن من استخدام الشبكة فـي       :ي تكنولوج -3
  2005الـشاطر،   (.عملية التعلم، مثل إتقان إحدى لغات البرمجة، وبرامج تصفح المواقـع وغيرهـا            

:157.(  

 هول إلي إن تقديم المحتوى من خالل الموقع التعليمي البد أن يتميز بسهولة الوص            : مقدم للمحتوى  -4
 والتعامل معه، وهذا له ارتباط كبير بوظيفة المعلم كمقدم للمحتوى من خـالل الـشبكة،                عهواسترجا

  .)372 :2008برهوم،عقل ، (وهذه الوظيفة لها كفايات عديدة عليه أن يتقنها

 ويتمثل في تـسهيل الوصـول للمعلومـات،         ، األكبر  المعلم أصبح دور : مرشد وميسر للعمليات   -5
شاد المتعلمين أثناء تعاملهم مع المحتوى من خالل الشبكة، أو من خـالل تعـاملهم مـع                وتوجيه وإر 

  .)612 :2010اللوح ، ( بعضهم البعض في دراسة المقرر، أو مع المعلم

 يحث الطالب على اسـتخدام الوسـائل التقنيـة وابتكـار         ، إذ  على توليد المعرفة واإلبداع      محفز-6
.  ووجهات نظـرهم ئهمها، ويتيح لهم التحكم بالمادة الدراسية بطرح آرا     البرامج التعليمية التي يحتاجون   

  ).19 :2005الفراجي، (

لى أساليب مختلفة لتقويم طالبه من خالل الشبكة، وأن تكون لديه           إعلى المعلم أن يتعرف      :  مقوم -7
  عفانة ، (بةالقدرة على تحديد نقاط القوة والضعف ، وتحديد البرامج اإلثرائية أو العالجية المطلو

  .)70 :2005 ،الخزندارو

يعد المعلم في نظم التعليم اإللكتروني مديراً للموقف التعليمي، حيث يقـع   :لعملية التعليميةا مدير   -8
عليه العبء األكبر في تحديد أعداد الملتحقين بالمقررات الشبكية وأساليب عرض المحتوى وأسـاليب      

  .)209: 2002يتون، ز (التقويم وطريقة تحاور المتعلمين معا

 للعمليـة   مهنـدس أن للمعلم دورا مميزا في التعليم اإللكتروني ، وبخاصة أنه            الباحثةوتؤكد  
ر لها، ومقدم للمحتوى في أبسط صورة وبأسلوب شائقالتعليمية ومرشد وميس.  

  :هاوتعلممبحث اللغة العربية التكنولوجية في تعليم  فوائد استخدام المستحدثات
قادرة على تحقيـق    التي تجعلها    الخصائص والمميزات     بعض التكنولوجية تحدثاتتمتلك المس 

  : منها هتعلم و مبحث اللغة العربيةفي تعليم ائد والعديد من الف

   :Active Learningحيوية التعلم  -1

 على االندماج في العمليـة  هم بيئة تعليمية متفاعلة تشجعلبةللط التكنولوجية تقدم المستحدثات  
   .)302 : 2002النجار،وآخرون ،(ليمية التع
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   : Students Achievement بةزيادة تحصيل الطل  -2

فـي   مصادر متعددة ومتنوعة للحصول على المعلومات بةالتكنولوجية للطل تتيح المستحدثات
، ةفي مبحث اللغة العربي   تعلم  التعليم و الاألمر الذي يسهم وبشكل فعال في تدعيم عملية          ،اللغة العربية 

ام المصادر المـسموعة     يتعلمون  بشكل أفضل عند استخد      بةفقد أشارت الدراسات إلى أن بعض الطل      
  . )50 :2005عبد الباسط ،( أو المرئية 

  :  Higher Level of Thinking Skills تنمية المستويات العليا في مهارات التفكير - 3 

 أن يـسهم فـي تـدعيم        يمكـن التعليم  إن إعداد واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في        
ن هناك بعض البرمجيات المصممة خصيـصاً لتـشجيع وتنميـة           إالمهارات العليا في التفكير، حيث      

 2005والخزنـدار ،   عفانـة، ( مهارة الصرف واإلعراب مـثالً     في   بةالطلعند    العليا التفكيرمهارات  
:58(.  

    :Individualization مراعاة الفروق الفردية - 4

 فيما بينهم، لذا هم يتعلمون ويتطورون بطرق مختلفة وبمعدالت متنوعة ومـن             لبةلف الط يخت
  نفـسها  المعلومات في فصل دراسي واحد سيتعلمون       اثم من الخطأ أن يعتقد المربون أن ثالثين  طالب         

 تقـدم   أن التكنولوجيـة   المستحدثات ع الشائعة، بينما تستطي    التقليدية  باستخدام األساليب   ذاته في الوقت 
 على القدرة الذاتية مع السماح لهم بالتقدم بمعـدل مناسـب     ة المعتمد يةميتعلالعملية ال  في   لبةالعون للط 

وفي بيئة آمنة، كما أنها قادرة على تغيير أسلوب التعليم من تعليم الفصل ككل إلى تعليم المجموعـات      
   .)46: 2007سرايا ،(بية  المناسب لمبحث اللغة العرأو التعليم الفرديالطلبة الصغيرة  من 

   : Motivation الدافعية -5
 وإثارة دافعيتهم تحدياً ثابتاً في التربية باستخدام األسـاليب الـشائعة ، بينمـا               بة  يعد حث الطل         

 الـصعبة مثـل المواضـيع    أن تجعل من تعليم وتعلم الموضوعات التكنولوجية تستطيع المستحدثات
 الـذين يـستخدمون األسـاليب    بـة  والمعلمـين معـاً، فالطل  بة  هرة للطل عملية مب  الصرفية والنحوية 

 بثقة متزايدة فـي الـنفس   نويتمتعو ، Motivation أكثر دافعية للتعلمنالتكنولوجية في التعلم يعدو
يتنـاقص   ص اللغة العربيـة     حصسط معدل غياب الطالب عن حضور       ثبات الذات ، كما  أن متو      إو

   . )302 :2002 الفار،(ةلتكنولوجي ااألدوات واألساليب الحديثةللنصف بعد إدخال واستخدام 

 Flexibility for Students with Specialالمرونة مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  - 6
Needs ) ،264: 1983 السيد(    :  
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ل  ذوي االحتياجات الخاصة مميزات عديدة ، أهمها تعديبة التكنولوجية للطل المستحدثات تقدم  
 االحتياجات من ذوي التحصيل المنخفض بمـا يتوافـق          ذوي ة  براتيجيات التعليمية المقدمة للطل   االست

  . )zvace ،2004 (وطبيعتهم وخصائصهم فرصة الحصول على التعليم مع زمالئهم من األسوياء
   Cooperative and Teamwork Skillsتنمية مهارات التعاون والعمل في الجماعة  - 7

أداة أساسية في تقديم  التكنولوجية  المستحدثاتالتي تستخدم مع ة الحديث التعليميةاليباألسد تع
 بـين الطـالب   Teamworkوالعمل الجماعي   Cooperativeوتوفير بيئة خصبة  لتدعيم التعاون

 -  في  مجموعات صغيرة أو كبيـرة       - ةللطلب والمعلمين وبين الطالب أنفسهم، حيث تقدم المعلومات      
عرضها، استخدامها، األمر الـذي ينمـي        جمع  المعلومات وتحليلها،    يتم     مصادر متعددة  من خالل 

علـى تعلـيم وتعلـم    - إيجابيةةبصور- ينعكس مهما، ةمهارات التعاون والعمل في جماعة بين الطلب      
   .)236 :2002 وأبو ريا، سالمة،( موضوعات مبحث اللغة العربية

  

   :Communication Skillsتنمية مهارات االتصال  - 8

التكنولوجية العديد من األدوات والتطبيقات القادرة على تنمية مهـارات االتـصال          تمتلك المستحدثات 
 المستويات الدولية، وذلك من خالل تـضمين وسـائل          ملدى الطالب سواء على المستويات المحلية أ      
صال بأقرانهم وزمالئهم    يتيح للطالب فرصة االت    WANاالتصال في المناهج الدراسية، فعلى النطاق       

   .)140 :2005والخزندار ، عفانة،(عبر مسافات بعيدة ، ومن ثم تدعيم تبادل الخبرات فيما بينهم 

    :Information Skillsتدريب الطالب على مهارات المعلومات  - 9

  ت في التكنولوجية أدوات قدرة فائقة على تخزين واسترجاع ومعالجة ونقل البيانا تمتلك المستحدثات

أشكالها المختلفة، األمر الذي يسهم في تدريب الطالب على مهـارات اسـترجاع، بـث ومعالجـة                  
   المعلومات

  . )50 :1983السيد ،( بشكل يمكنهم من مواكبة طريق المعلومات فائق السرعة 

   :  Multicultural Educationالتعليم من ثقافات متعددة   - 10

أن تتخطى حوائط الفصول الدراسية، وأن تـربط الطـالب           التكنولوجية  المستحدثات عتستطي
  ) .68 :2008الجرف،  (والمعلمين في عالقات تبادلية على المستويات المحلية والعالمية

أن توظيف المستحدثات التكنولوجية فـي مبحـث         - الباحثة كما ترى    -لقد بات من المؤكد     
 وهذا ما لمسته أثناء حضوري لعـدد كبيـر مـن            اللغة العربية له فوائد جمة على العملية التعليمية،       
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حصص اللغة العربية في المرحلة الثانوية، حيث إن المستحدثات التكنولوجية تسهم في زيادة فاعليـة               
  .الطلبة ومشاركتهم مما يؤدي إلى تثبيت المعلومات في أذهانهم 

ة فـي التّعلـيم     في ضوء التطور في االسـتراتيجيات المـستخدم        -  للطّالب  أن الباحثةتخلص  و  
 :البأن يكون الطّ أهمها ة جديدا أدوار -وخاصة استخدام المادة المحوسبة في التعلم 

 ا للعملية التربوية وأساسهامحور.  

 ا للمعرفة مشاركًا في صياغتهاا منتج47 :1983السيد ،( فاعالً مبدع( 

   ّا على التممتلكًـا لكفايـات    ،  ومع العالم بما فيه من متغيـرات ،فاعل مع مجتمعهقادر
  .عامل معهاكنولوجيا المتاحة والتّاستخدام أدوات التّ

             ـ الع علـى المـصادر     ذا قدرة على البحث عن المعلومات واالستزادة منها من خـالل االطّ
عة المتنو 

 

  ) 268 :2003والسرطاوي ، سعادة،: (التعليم االلكتروني   بعض الدول العربية فيتجارب

 توظيـف المـستحدثات     - جاهـدة    - العديد من الدول العربيـة تحـاول                على الرغم من أن   
 في الدول العربية هـو      - بتفاوت   -التكنولوجية في التدريس، إال أن أكثر هذه المستحدثات استخداما          

  :الحاسوب، ومن هذه المحاوالت الرائدة ما قامت به بعض الدول العربية ومنها 
  تجربة الكويت  -1
  صر العربية تجربة جمهورية م -2
  تجربة اإلمارات العربية المتحدة  -3
  تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية  -4

  :الكويت  دولة تجربة -1

بالبـدء فـي العمـل      ) 1981(قام مجلس البحوث العلمية باالشتراك مع جامعة الكويت عام          
المـشروع إجـراء    بمشروع حول االستفادة من الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلّم؛ حيث أتاح هذا             

  بعض 

  . البحوث وإنتاج بعض البرمجيات المتواضعة في مجال التدريس

  :العربية مصر تجربة جمهورية  -2

التعليم االلكتروني فـي    على تطبيق مشروع    ) 1984( عملت وزارة التربية والتعليم المصرية    
مدارس اإلعداديـة فـي     لكتروني على معظم ال   وذلك بإدخال التعليم اإل    ،المدارس اإلعدادية المصرية  
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نترنت من مواد تعليمية منهجية وتقويمية      واقع تعليمية متميزة على شبكة اإل     مصر عن طريق إضافة م    
كمـا نـذكر دور شـبكة الجامعـات     . وتدريبية مختلفة ويتعامل معها الطالب من خالل التعلم الذاتي      

  .)15 :2010،العقاد (. المصرية التي تقدم خدماتها العلمية والتعليمية للجامعات والمدارس

  :  العربية المتحدةاإلماراتتجربة دولة  -3

تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعلـيم مـادة الحاسـب اآللـي               
 وقد شمل في البداية الـصف األول       1989/1990بالمرحلة الثانوية وقد بدأ تطبيق هذا المشروع عام         

روع قد بدأ بإعداد منهج للصف األول الثانوي وتجريبه باختيار مدرستين           والثاني الثانوي، وكان المش   
 للبنين واألخرى للبنات، وفي العام التالي تم تعميم التجربة لتـشمل كافـة           حداهماإبكل منطقة تعليمية    

  . المدارس الثانوية في الدولة

داف التـي حـددتها   ولقيت هذه التجربة قبوالً من قبل الطالب وأولياء األمور فضالً عن األه          
  : فقد أسفرت التجربة عن النتائج التالية،الوزارة

  . نحو أهمية الحاسب في الحياة المعاصرةاألمور التجربة وعياً لدى أولياء ولدت -

  . على تعلم الحاسب اآللياألخرى شجعت التجربة معلمي المواد -

 المدرسية مما جعـل     اإلدارةالت   المدرسية الرغبة في استخدام الحاسب في مجا       اإلدارة ولدت لدى    -
جعلت التجربة معلمي المـواد      و قد    . المدرسية اإلدارة الحاسب في مجاالت     إدخالالوزارة تتجه نحو    

  . )6 :2007الغامدي ،  (  استخدام الحاسب كوسيط تعليمي لهذه الموادإلى ينظرون األخرى

ي التعليم في الدولة في ضـوء أحـدث   وقد حددت أهداف ومجاالت استخدام التقنيات التربوية ف          
المفاهيم التربوية المطروحة لتوظيف التحديات التربوية في عملية التعليم، ويتضح ذلك في الـسياسة              

 وفي وثائق المنـاهج     2020 والخطط المستقبلية المنبثقة عن رؤية التعليم حتى عام          للوزارةالتعليمية  
  :المطورة، وتتمثل هذه األهداف في

  .وير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العامتحسين وتط -1

 المهارات المتصلة بالتعليم    بإكسابهم الطالب للتعامل بكفاءة مع عصر المعلومات وذلك         إعداد -2
لكترونيـة   مـصادر المعلومـات اإل  إلىالذاتي واستخدام الحاسب وشبكات االتصال للوصول  

  .المحلية والدولية

 فيما بين الوزارة والمناطق التعليميـة والمـدارس لمـساعدة           تطوير شبكة اتصال معلوماتي    -3
 المعلومات المتـصلة بـالطالب      أنماط مختلف   إلىمراكز اتخاذ القرار في الوصول بسرعة       

  . وغيرهاواإلدارية اإلشرافيةوالمعلمين والهيئات 
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لتنفيـذ  تطوير عمليات تدريب للمعلمين إثناء الخدمة وإكسابهم الكفاءات التعليمية المطلوبـة             -4
  .المناهج الجديدة والمطورة، وذلك بإنشاء المراكز التدريبية في كل منطقة تعليمية

تطوير عمليات التقويم وذلك بإنشاء بنوك األسئلة لكل مادة من المواد الدراسية والتوسع فـي                -5
  . )6 :2007الغامدي ،  ( لكترونيةاستخدام االختبارات اإل

  :ة تجربة السلطة الوطنية الفلسطيني -4
 قد خطت خطـوات رائـدة فـي توظيـف           _رغم قلة اإلمكانات     _فلسطين  أن الباحثةترى  

  :المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية ، وذلك من خالل ما يأتي

بأن  تكنولوجيا المعلومات و االتصال يمكن أن تلعب دورا مهمـا            ) 6 :2006( كشف وهبة، 
ادرا على تلبية الحاجات التنموية للمجتمع الفلـسطيني بـشكل          في جعل النظام التعليمي الفلسطيني  ق      

  . أفضل 

و على هذا األساس اتخذت وزارة التربية و التعليم العالي الفلـسطينية إجـراءات لـضمان إمكانيـة         
الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات و االتصال في المدارس عن طريق إقامة مزيـد مـن مختبـرات       

نترنت و يمكن إيجاز التجربة الفلـسطينية فـي         ب و االتصال عبر اإل    مختبر حاسو  )140(الحاسوب  
  :النقاط التالية 

توظيف البريد الداخلي في عملية االتصال و التواصل بين الوزارة و المديريات و المـدارس               -1
  .بشكل أصبح نهجا واضحا 

ـ                 -2 تم توظيف الحاسوب في األداء التدريسي بصورة محدودة ، نظرا لقلة الحواسـيب و لـذا ي
  ....   .استخدامه في الدروس التوضيحية و 

  ).حوسبة العملية اإلشرافية  ( 2012عام ) الب توب (تزويد المشرفين التربويين بجهاز  -3

تأهيل المعلمين على استخدام الحاسوب ، من خالل دورات مكثفة حول أساسـيات اسـتخدام                -4
  .الحاسوب في العملية التعليمية 

مشرفين و نواب المديرين قي استخدام الحاسـوب مـن خـالل            تطوير قدرات المديرين و ال     -5
لكل مدير ومشرف ،و تقديم امتحـان        )  ICDL(دورات إجبارية المعروفة بقيادة الحاسوب      

  تحريري في نهاية كل دورة 

 )    L C D (تزويد عدد كبير من المدارس ببعض األجهزة و الوسائل المميزة مثل جهاز   -6

لحصص التي تم تفعيل هذه األجهزة فـي حـصص اللغـة    حيث شاركت في حضور بعض ا   
  .العربية 
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بدءا بمبحث العلوم ، و مـرورا       ) التعليم االلكتروني   (وضع اللبنات األولى في مشروع كبير        -7
وقد تم تشغيل لجنة حددت خطوات هذا البرنامج و آليات إجرائية لالنطـالق              ببقية المباحث، 

  .فيه

واصفات التقنية حيث اشتملت على شـبكة حاسـوب         تجهيز مختبرات حاسوب على أعلى الم      -8
    .وحواسيب و أجهزة عرض تعليمية 

  :و وهفلسطين  مشروع حاسوب لكل طفل فيتجربة تطبيقيةوهنا ال بد لنا أن نقف عند 

  )17: 2010. العقاد:( مشروع حاسوب محمول لكل طالب

روع حاسـوب   عن إطـالق مـش     2009 فبراير 25  في تاريخ  وكالة الغوث الدولية    أعلنت  
محمول لكل طالب بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التربوية وإحداث النوعية في العملية              
التعليمية باستخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات التربوية الحديثة وتمكين الطلبة من الدخول إلى عـالم              

جهـاز   1000   الحـصول علـى     وكالة الغوث الدوليـة     التكنولوجيا في سن مبكرة، وقد استطاعت       
 American Task Force onبـدعم مـن مؤسـسة     OLPC – XO Laptopحاسوب من نوع 

Palestine    بتدريب المعلمين علـى  ها على المدارس المستهدفة ، قامت الوزارة    والتي تم توزيع بعض 
   ،  استخدام هذه األجهزة

م في المرحلـة التمهيديـة مـن هـذا          معل 10000و يقدر عدد المعلمين المستهدفين للتدريب حوالي        
 دائما للحصول علـى     وكالة الغوث   وتسعى   2009 البرنامج على مدى ثالث سنوات ابتداء من العام       

   .جهاز حاسوب لكل طالب " المزيد من أجهزة الحاسوب الرخيصة الثمن والمصممة خصيصا لبرامج

لغوث ،و هو حلم يـراود وزارة  أن هذا المشروع قد تم تنفيذه جزئيا في وكالة ا   الباحثة  وترى  
  .التربية والتعليم الفلسطينية ، لتزويد  كل طالب بجهاز حاسوب 

من خالل ما سبق يمكن القول بأن التجربة الفلسطينية في إدخال المستحدثات التكنولوجية في              
 العملية التعليمية قد سارت شوطا ال بأس به و لكنها تحتاج إلى المزيـد مـن التخطـيط و الجهـود                    
المضنية للوصول به إلى المستويات العالمية، و كذلك الدعم المادي و الفني لتوفير اإلمكانات الالزمة               

  .لذلك 

  : األجنبية الدول بعض تجارب تطبيق التعليم اإللكتروني في 
 وقـد  ، التعليمتيلقد قطعت الدول المتقدمة شوطا طويال في مجال استخدام الحاسوب في عملي     

للتعلـيم  األجنبية   الدول   بعضخدام بفضل تطور التكنولوجيا و يمكن تلخيص تجارب         تزايد هذا االست  
  .)122- 101 :2000الفار ،.(االلكتروني كما يلي 
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  .تجربة فرنسا -1

  .تجربة الواليات المتحدة األمريكية -2

  تجربة اليابان  -3

  تجربة ماليزيا  -4

  :تجربة فرنسا-1

وقـد  ، 1963 قد بدأ في فرنـسا منـذ عـام   ،إن استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلّم 
 لتـصميم وإنتـاج البرمجيـات التعليميـة         1965 في عـام  . فرنك فرنسي  خصصت خمسة ماليين    

يقضي بتخصيص جهـاز حاسـوب لكـل        : األول   تم البدء بمشروعين     1967وفي عام   . الحاسوبية
،  لمبـدأ الـتعلّم الـذاتي      طبقاً،  باللغة الفرنسية لهذا الغرض     باستخدام برمجيات خاصة أعدت   ، طالب

واستمرت التجربـة خـالل     ، على أسس وقواعد التعليم والتعلّم بالحاسوب     ،  تدريب المعلمين  :والثاني
لتعميم استخدام الحاسوب فـي التعلـيم فـي أكثـر           ، )1980 حتى عام  1970(عشر سنوات من عام     

ـ   مخططاً يقضي بتجهيز المؤسـسات     1981ثم أقرت عام  .  من مدارسها % 63من ، ة كافـة   التعليمي
معلـم السـتخدام   ) 100،000(هيأت الحكومة الفرنسية مائة ألـف  حيث بأجهزة الحواسيب الشخصية  

  .في تدريس مواد تخصصهم، الحاسوب

  المـؤتمر العلمـي األول حـول     ( فرنـسا   عقدت،  من تجارب الدول األخرى   ولالستفادة  
  للنـاطقين  ليون الفرنـسية     في مدينة   )  1984(وذلك في أوائل شهر سبتمبر      ،  ) تربويات الحاسوب 

، تـونس بـاحثون مـن     شارك في هذا المؤتمر العديد من الباحثين بما في ذلـك             و، باللغة الفرنسية 
مشروع المعهـد   (وكانت أهم المشروعات الرائدة بفرنسا هي     . والمغرب عن الدول العربية   ، والجزائر

لتطبيـق  ،  المدارس الثانوية ب كل معلم  ى إعدادقد هدف إل و : )INRP  الوطني للتعليم بالحاسوب
مشروع  العـشرة  آالف     و ٍ. )1976-1970 ( اختصاصه أنماط استخدام الحاسوب في تعليم مادة      

تم فيه تدريب ستمائة معلم للوصول إلى المستوى الذي يمكّنهم من إعداد برمجيـات            حيث  : حاسوب
  . )53 :2005أبو شتات ،( ..تعليمية وغيرها

  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية-2

في الواليات المتحدة فـي  ) CAI(والتعلّم المعزز بالحاسوب    ، تركّزت التجارب األولى للتعليم   
 وبدأ استخدام الحاسوب فـي عمليتـي      . على مجال اإلرشاد التعليمي    رئيسة الستينات بصورة    مطلع  

 المعلمين مباشرة على أجهزة الحاسوب متزامناً مـع          حيث تم تدريب    ، التعليم والتعلّم في الخمسينات   
والدة أول البرمجيات التعليميـة     ، ومع بداية الستينات شهدت أمريكا    . إدخاله إلى المدارس والجامعات   

فـي   الحاسـوب   باسـتخدامات  بدأ الباحثون و ،  PLATO .  أجهزة  مع الحاسوبية و التي تتعامل 
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إنتـاج   و، وتطـوير ، مليون دوالر لشراء  ) 650( )1974(في عام   أنفقت   و، التعلم عمليتي التعليم و  
تشير األرقـام أن   و. لالستفادة منها في تدريس العديد مما يطرح بها من مقررات     ،  برمجيات تعليمية 

مـن  % 54في حـوالي  ) 1980(في عمليتي التعليم والتعلّم من عام       ،  الحاسوب قد تم استخدامه فعلياً    
 البرمجيـات التعليميـة     و وصـلت    ،   )1985(في عـام    % 74النسبة إلى وصلت هذه    و، المدارس

  . )52 :2005أبو شتات ،(  م 2000 عام % 100للحواسيب الشخصية إلى

 :التجربة اليابانية-3

 تبـث   ة بمشروع شبكة تلفازي   1994لكتروني في عام    جربة اليابان في مجال التعليم اإل     بدأت ت 
أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب و كخطوة أولى للتعليم عن بعد          المواد الدراسية التعليمية بواسطة     

حيـث تـم تجهيـز      " مشروع المائة مدرسة    "  بدأ مشروع اليابان المعروف باسم       1995وفي عام   . 
المدارس باالنترنت بغرض تجريب وتطوير األنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية من خالل تلـك             

 أعدت لجنة العمل الخـاص فـي اليابـان تقريـرا     1995في عام  و  . )46 :2005القرني ،  (الشبكة
ن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم مـدى           ألوزارة التربية والتعليم تقترح فيه ب     

وكذالك توفير مراكز للبرمجيات التعليمية إضافة إلـى إنـشاء مركـز            ، الحياة في كل مقاطعة يابانية    
ضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المعلمين وأعضاء هيئات التعليم علـى           وو، وطني للمعلومات   
 حيث أقـر    1996/1997وهذا ما دعمته ميزانية الحكومة اليابانية للسنة المالية         ،  هذه التقنية الجديدة    

عداد مركز برمجيات لمكتبات تعليمية في كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير في مجال البرمجيـات               إ
 وكذلك دعم كافة األنـشطة المتعلقـة         ،دعم البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة      التعليمية و 
لتبدأ بعد ذلك   ، نترنت في المعاهد والكليات التربوية      وكذلك دعم توظيف شبكات اإل    ،  بعد   بالتعليم عن 

لكترونـي  يم اإلدول التي تطبق أساليب التعلوتعد اليابان اآلن من ال    ، مرحلة جديدة من التعليم الحديث      
  .الحديث بشكل رسمي في معظم المدارس اليابانية

 يجـدر بنـا   والتـي  المهمة في اليابان من التجارب      التفاعلية االلكترونية التعليمية العملية إن         
 للراغبين  ة قد تكون مشكلة كبير    ، اللغة المصمم بها المنهج هي اللغة اليابانية         نولك،دراستها وتحليلها   

نهـا  إ المـستوى العـالمي ف  إلى ولكي تصل  ، في هذه التجربة من الطلبة غير اليابانيين    نخراطاالفي  
 على التعامل   قادرة و مصادر بشرية     برمجياتلى  إ و االنجليزية إلى المناهج كلها    تحويلتواجه مشكلة   

  . )46 :2005زع ، أف (  وبصوره فعالةجليزيةاإلن باللغةمعها 

مكانيـات اليابـان فـي مجـال      نظرا إلالممتازةالتجارب من التجارب  بأن هذه    ة الباحث رىت   و
 لليابان و ارتفاع دخل الفـرد ممـا      العلمية التحتية و تقنيات الحاسوب المختلفة وقوة البنية        االتصاالت

 اليابان وفي مختلـف منظماتهـا التعليميـة و          أنحاءختلف  مسهل  عملية التواصل وتوفر التقنية في        
 خـر آ في كيفيـة اسـتخدام       ة قوي معلوماتية ة وخلفي ة علمي وقاعدة مناسبة بيئةذا وفر    كل ه   ،اإلدارية
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 و األنظمة التعليمية الحديثة وتجاوز كل الصعوبات التي قد تواجهها فـي هـذه               المتطورةالبرمجيات  
 بفعاليـة   لمصلحة الطالب و المعلم  من استخدام هـذه المنظومـة          النهايةالتجربة والتي صممت في     

  .  على حد سواء عاليه

  :التجربة الماليزية-4

 وضعت الحكومة الماليزية خطة تقنية شاملة تجعل البالد في مصاف الـدول           1996 في عام       
دخال الحاسوب ن أهم أهداف هذه الخطة إإ،)  Vison، 202: 1997( وقد رمز لهذه الخطة ،المتقدمة

وتهدف ماليزيا إلي تعميم هـذا   . مدارسنترنت في كل فصل دراسي من فصول ال       واالرتباط بشبكة اإل  
  .  النوع من المدارس في جميع أرجاء البالد

أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقـري مـن                         
ددة ة نقل الوسائط المتع   شبكة األلياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدم          

  .والفيديو

 لـوال الهـزة     2000قبل حلول عـام     ) المتعلقة بالتعليم   ( وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة       
 نسبة المدارس المربوطـة بـشبكة      ومع ذلك فقد بلغت    . 1997االقتصادية التي حلت بالبالد في عام       

رس وتـسمى المـدا   ،% 45 وفي الفصول الدراسـية      ، %90 أكثر من    1999نترنت في ديسمبر    اإل
 .Smart Schools ) ( المالـيزية التـي تــطبق الـتقنية في الفصول الدراسية بالمدارس الذكية 

 مليـون  1200 مليون دوالر أمريكي إلى 400 من  2004وعملت الحكومة على زيادة الدعم في عام        
 500  مليون دوالر أمريكـي إلـى     150كما زاد دعم المشاريع الريادية الجديدة من        . دوالر أمريكي   

هذا الدعم شجع الشركات الوطنية والشركات العالميـة المهتمـة بتكنولوجيـا            . مليون دوالر أمريكي  
لكتروني من استغالل البنية التـحتيــة وتوظيفها لخدمـة المـواد التعليميـة و             لتعليم والتدريب اإل  ا

  . )48 : 2000أبو عطية ، (كلفة ممكنةتلكتروني بأقل ها للمسجلين في برامج التعليم اإلإيصال

نظراً لتشابه الظروف فـي     ، أننا بحاجة ملحة إلى االستفادة من التجربة الماليزية         الباحثة        وتؤكد
تـوفير  تـم  علماً بأن وزارة التربية قد خطت خطوات رائدة في هذا المجال بحيث ، كثير من األحوال  

التخطيط  لحوسبة المواد التعليميـة      مع  ، رابطة بين المدارس والمديريات والوزارة       لكترونية  شبكة إ 
  .لكتروني دراسية والبدء بعملية التعليم اإلوالمناهج ال

تـساعدنا علـى    ، هو إعطاء فكرة  ،  التجارب هذه  المقصود بعرض    أن   الباحثةو أخيرا تؤكد    
  .المستقبليةالفلسطينية لعلنا نستفيد منها في تجربتنا  المستحدثات التكنولوجية ق استخدامائفهم طر
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  :الجودة الشاملة -المحور الثالث 

 وحظيت الجودة الـشاملة     ،حظيت عمليات إصالح التعليم باهتمام كبير في معظم دول العالم         
بجانب كبير من هذا االهتمام إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجـودة                 

لذي تولد لمـسايرة المتغيـرات الدوليـة        باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الجديدة ا       
 فأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى الجـودة الـشاملة واإلصـالح            ،والمحلية، ومحاولة التكيف معها   

ن الجـودة الـشاملة هـي التحـدي        إ  :التربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ، بحيث يمكن القول        
  .) 9 :2003 ،حمدأ(الحقيقي الذي ستواجهه األمم في العقود القادمة 

 الصورة الجديدة للتعليم والمجتمع ال يمكن لها أن تكون إال بتعليم تتوافر فيه              أنالباحثة  ترى  و
شروط الجودة الشاملة في كافة مراحله ومستوياته،ولهذا تنبهت معظم دول العالم إلى أهميـة قـضية                

 . رينات القرن العشعتها في صدر أولوياتها منذ تسعينالجودة في التعليم،فوض

  :الجودة بصفة عامة
 التعلـيم بمستوى الجودة في مجال التربية و   في المرحلة األخيرة    _بشكل كبير   _تزايد االهتمام   

 إذ  ، حيث جاء هذا األسلوب نتيجة تطبيق معايير و مواصفات للمنتج في مجال التجارة والـصناعة               ،
الخـارج و ينـافس المنتجـات    ينبغي أن يتصف المنتج بمواصفات عالمية مقبولة يمكن تصديره إلى          

و أصـبحت قابلـة   ،و لذا جاءت فكرة الجودة الشاملة من هـذا المجـال   ، يتغلب عليها   ساألخرى و   
وعلم الجودة هو أحدث فـروع علـم اقتـصاديات          )  11: 2004 ، عفانة" (لتطبيق في مجال التعليم     ل

وإقالل الهدر التربـوي أو  ، لماليةألنه أحد األساليب اإلدارية التي تسعى إلى خفض التكاليف ا       ، التعليم
أي المنع أو التقليل بشكل ملموس من الهدر في إمكانات المؤسسة من المواد ووقـت               ، الفاقد التعليمي 

وتمكين المؤسسة من تحليل المشكالت التي تواجهها ووضع حلول فعالة لمنع حدوثها مـرة              ، العاملين
زيادة الكفاءة التعليمية من خالل مشاركة الجميع       و، أخرى من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية     

وتصف الجـودة  ، والحصول على أفضل مخرجات بأقل التكاليف     ، بفاعلية في إدارة المدرسة التعليمية    
في التعليم مدى نجاح الفرص التعليمية المتاحة أمام الطالب في مساعدتهم علـى تحقيـق الـدرجات          

، التعليم على ضـمان تـوفير التـدريس المناسـب والفعـال          كما تعمل الجودة في     ، العلمية المنشودة 
وضمان الجودة في التعليم هو كافة تلك األنظمة والموارد والمعلومات المكرسـة            ، والمساندة والتقييم 

" لخـدمات المـساندة للطـالب      وفـرص التعلـيم والـتعلم وكافـة ا        ، للمحافظة على معايير الجودة   
    . )4 :2007،أخضر(

 نسبياً مقارنة بالـدول المتقدمـة       التعليم الفلسطيني لمطالبة بتطبيق الجودة في     ونظراً لحداثة ا  
  ومبادئ الجودة ،أهدافها،المعايير الدولية،ثم الجودة في التعليم، سيتم تعريف الجودة بصفة عامة أوالً
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  .طينيالتعليم الفلس  والمحلية للجودة في التعليم  وسيتم التطرق لمعوقات تطبيق الجودة الشاملة في

   :تعريف الجودة
أجـاد فـالن   : أتى بالجيد من القول والفعل ، ويقال : جاد الشيء جوده أي صار جيداً وأجاد  

وأجـاد الـشيء جـوده       )255 ،   254 : 2 ، ج  2003ابن منظور ،    . (في عمله وأجود وجاد عمله      
ضد الـرديء ورجـل     ، والجيد   )75: ت.الرازي، ب . (تجويداً واستجاده عده جيداً وجمع الجود جياد      

ــد  ــراً : مجي ــد كثي ــدي ، ج. (أي يجي ــل  )404 ، 403 : 4الزبي ــم التنزي ــي محك ــاء ف   : وج
"  ـادنَاتُ الْجِيافالص يشبِالْع هلَيع رِضوالجياد في اآلية السابقة بمعنى الجيـدة فـي   ) 31:ص " (ِإذْ ع

، 161 : 8 ، ج  2002القرطبـي ،    (ال  الجري والسريعة في االنقياد وكثيرة العطاء والرائعة في الجم        
  )136 ، 135 : 3 ، ج2003ابن منظور ، . (أي صار رائعاً يجود جودةً : وجاد الفرس ) .162

 من خالل العرض السابق لمعاني الجودة من ناحية لغوية يتـضح أنهـا تتـضمن األداء الجيـد                
  .والعطاء الواسع المستمر الذي يتصف بالروعة والجمال 

 الَّـذي " فاهللا عز وجل يقـول ، منهاج أساسي للمسلم دعا إليه الدين اإلسالمي الحنيفوالجودة  
وكذلك حثنـا  ، )2:الملك  ("الْغَفُور الْعزِيز وهو عمالً َأحسن َأيكُم ِليبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ

إن اهللا يحب    ":ث قال في الحديث الشريف     عليه أفضل الصالة والسالم على اإلتقان حي       نبينا المصطفى 
وقد ارتبط مـصطلح الجـودة فـي    " )334: 4، ج1989البهيقي، ( "إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه     

اإلسالم بمفردات ومفاهيم أخرى ذات عالقة ، ولعل من أبرز هذه المصطلحات اإلحسان واإلتقـان،               
 المشكالت ومحاولـة إيجـاد الحلـول    إلىرف وقد كانت النظرة التقليدية للجودة أنها تنحصر في التع        

  ".  هي محاولة منع المشكالت والوقاية منها"ولكن تغيرت هذه النظرة فأصبحت الجودة ، المناسبة لها

ولقد اختلفت تعريفات الجودة من مفكر آلخر بيد أن الجميع اتفق على أهميتها القصوى وعلـى             
  : ريفات على النحو التالييمكن أن نعرض أهم التعو  .االهتمام بها

    كافة السمات والخواص التي تتعلـق بالمجـال التعليمـي            "ابأنه) 4 :1995(يعرفها الرشيد 
والتي تظهر جودة للنتائج المراد تحقيقها ، وهي ترجمة احتياجات توقعـات الطـالب إلـى                

تها فـي   خصائص محددة تكون أساساً في تعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمية وصـياغ           
  " .ةأهداف بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقع

  ثقافة جديدة في التعامل بمعايير متفق عليها عالميـاً         بأنها) 5 :1996(عبد الرحمن وقد عرفها  ،
بهدف إشـباع احتياجـات التنميـة الـشاملة     ، وتسعى إلى االستخدام الفعال للموارد البشرية   

  " وتحقيق توقعات العمالء 
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   بأنها تكامل المالمح والخصائص لمنتج     )  2005،دارة العامة للتربية والتعليم   اإل( ها  تعرفكما
  ، أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمناً

   فلسفة إدارية مبنية على رضا المستفيد لـضمان إتقـان          أنها    ) 225 :2005(زيدان  ويرى
االسـتهالك  ر قدر من الرضا مقابل أقـل قـدر مـن            والحصول على أكب  ، المنتجات المقدمة 

  .لمدخالت عملية اإلنتاج  

 مجموعة المعايير واإلجراءات التـي يهـدف       "بأنها  ) 23: 2006(يعرفها البيالوي وآخرون  و
تبنيها وتنفيذها إلى تحقيق أقصى درجة من األهداف المتوخاة للمؤسسة والتحسين المتواصـل        

اض المطلوبة والمواصفات المنشودة بأفضل طرق وأقل جهـد         في األداء والمنتج وفقاً لألغر    
   .وتكلفة ممكنين

  مجموعة العوامل والظروف التـي     : " الجودة في التعليم بأنها     ) 199: 2007 (يعرف العاجز
يهيئها النظام التعليمي من أجل إتقان العمل ، من خالل تهيئة المناخ التربوي المالئم للوصول               

 مواكبة ركب الحضارة واالستفادة منها في إحداث التنميـة الـشاملة            إلى بناء جيل قادر على    
  .وصنع حضارة أمته 

  : وتعرض الباحثة بعض التعريفات األجنبية للجودة على النحو التالي 

   أداء العمل بشكل صحيح من     " بأنها    عرفها  فقد  ) 1978(معهد الجودة الفيدرالي األمريكي   أما
  ." تقييم المستفيد لمعرفة مدى تحسن األداءمع االعتماد على، المرة األولى

  26 : 2002حمود ،"(مع المتطلباتالمطابقة "بأنها )1979( كما عرفها أيضاً كروسبي (   

   تشير إلى درجة متوقعة من التماثل و االعتمادية و بتكلفة منخفـضة و             "بأنها  ) ديمنج(عرفها
   ) .14 :2007،جامعة القدس المفتوحة  ("مناسبة للسوق 

 العملية التي تقيس من خاللها جـودة األداء فعليـا و مقارنتـه مـع            "بأنها  ) جوران(عرفها  و
   ) .14 :2007،جامعة القدس المفتوحة (المعيار و العمل على تصحيح الخلل 

  :من خالل التعريفات السابقة للجودة سواء العربية أم األجنبية يتضح للباحثة أن الجودة عبارة عن 

  إجراءات متفق عليها لتحقيق توقعات العمالء مجموعة معايير و.  

  مالمح و خصائص لمنتج ما إلرضاء الزبون.  

  عملية تقيس جودة األداء فعليا.  

  أداء العمل بشكل صحيح من المرة األولى.  
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 كما وضعته منظمة األيزو      تعريف الجودة   الباحثة وتتبنى ISO   بأنهـا تعنـي     ) 1994( سنة "
بصورة تمكنـه مـن تلبيـة احتياجـات          نتج ما أو خدمة ما      تكامل المالمح والخصائص لم   

    "ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنا  

   :مفهوم الجودة في التعليم

   بأنها ترجمة احتياجات وتوقعات طـالب      )  3: 2002مصطفى ، و أحمد،و آخرون ،     (يعرفها
لخدمـة  بشأن الخدمة إلى خصائص محـددة ، تكون أساسا لتـصميم ا  الخدمة أو المستفيدين

وفي التعليم تعني التزام المؤسـسة التعليميـة        ،التربوية وتقديمها لطالبها بما يوافق توقعاتهم       
معدالت الترفيع ومعدالت تكلفة التعليم     : بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها مثل        

.  

   إلدارة قـدرة ا  " الجودة في التعليم بأنها عبارة عن        )79 : 2003 الشافعي وزميله ،  (وعرف
التعليمية في مستوياتها ومواقعها المختلفة على أداء أعمالها بالدرجة التي تمكنها مـن إعـداد     
خريجين يمتلكون من المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية في مجتمعهم طبقاً لما              

  .من أهداف ومواصفات لهؤالء الخريجين تم تحديده 

   على منتج تعليمي وخـدمات      دة في نظره تعني الحصول    فالجو)  93 : 2004،   عليمات(أما 
  .تعليمية وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة 

   ترجمـة  " جودة التعليم من منظور إسالمي عبـارة عـن         أن   )3 : 2007،  الخطيب  (ويؤكد
احتياجات وتوقعات المستفيدين من العملية التعليمية إلى مجموعة خصائص محـددة تكـون             

لخدمات التعليمية وطريقة أداء العمل من أجل تلبية احتياجـات وتوقعـات           أساساً في تصميم ا   
  ".  المستفيدين وتحقيق رضا اهللا عز وجل

 عمليـة اسـتيفاء النظـام التعليمـي        بأنها الجودة في التعليم  ) 5: 2007 ،الخميسي( ويعرف  
اصـره  للمعايير والمستويات المتفق عليها لكفاءة النظـام التعليمـي وفاعليتـه بمختلـف عن             

بما يحقق أعلى مـستوى مـن القيمـة والكفـاءة           ) البيئة، المخرجات، العمليات، المدخالت(
  ).المجتمع، الطلبة ( والفاعلية لكل من أهداف النظام وتوقعات طالبي الخدمة التعليمية

 جملة الجهـود  "ن إدارة الجودة الشاملة في التعليم هي  أ) 92: 2008 ،والزيادي، شاكر ( يرى
 في مجال التعليم لرفع وتحسين المنتج التعليمي بما يتناسب مع رغبـات         ها العاملون   التي يبذل 

   "المستفيدين ومع قدراتهم وسماتهم المختلفة
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  :وهناك تعريفات أجنبية للجودة في التعليم نذكر منها ما يلي
       يقظـا ن يكـون التـدريس   أ بهجـة ، و    اوذ" يكون التعليم ممتعا  الجودة في التعليم تعني أن  " 

   )Tribus    ،1991: 5   (باستمرار لجذب انتباه الطالب إلى المناقشة 

 يعرفها  و)Rhodes  ،  1992 : 72 ( ستراتيجية إدارية ترتكز على  مجموعـة       اعملية  :أنها  ب
من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيـف مواهـب                

ية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبـداعي لتحقيـق           العاملين واستثمار قدراتهم الفكر   
  .التحسن المستمر للمنظمة

       مدخل مهم لتطوير التعليم ،تقوم على مجموعة من المبـادئ          "وتعرف الجودة في التعليم بأنها
التي يمكن لإلدارة أن تتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن ،و يعتمد على استخدام                

 roxburgh ،1996 (" لكمية و النوعية لقياس مدى التحسين في الجـودة  عدد من األدوات ا
:52 (.  

            فالمدخالت . إن تعريف رودس يمثل إطاراً مرجعياً لتطبيق نموذج الجودة الشاملة في التربية
إن . والمخرجات الطلبـة المتخرجـون    ) ما يدور في داخل المدرسة    (والعمليات  ) الطلبة(هم  

 النظر في رسـالة   المؤسسة التربوية يستدعي إعادة لجودة الشاملة في االلتزام الكلي بتطبيق ا   
هذه المؤسسة وأهدافها واستراتيجيات تعاملها مع العمل التربوي ومعاييرها وإجراءات التقويم           

    .المتبعة فيها

    فقد عبـر عنهـا     إدارة الجودة الشاملة في التعليم    أما منظومة  )Hixon,j,1992:6(    بأنهـا
اتيجية إدارية تستند على مجموعة من القيم تستمد طاقتها من المعلومـات وبمـا              ستراعملية  "

يمكنها من توظيف إمكانات العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية استثمارا إبداعيا يضمن تحقيق            
  .التحسين المستمر للعملية التعليمية

يق تطبيق فلـسفة   تعريف الجودة في التربية يجب أن يعزز ويقوى عن طر         أن  الباحثة وترى 
ومهما تنوعت تعاريف الجودة في التعليم ، إال أنها تضم ثالثـة جوانـب أساسـية ،      " تحسين الجودة   
وتعني تحديد المواصفات والخصائص التي ينبغي أن تراعى في ) Design quality(جودة التصميم 

مـال وفـق المعـايير    وتعني القيام باألع) Performance quality(التخطيط للعمل ، وجودة األداء 
   ).26 :2008الفتالوي ،() Output quality(المحددة وجودة المخرج 

  : ما يلي  للباحثة ومن خالل التعريفات السابقة للجودة في التعليم يتضح

  أن مفهوم الجودة في التعليم ، ليس حديثاً وإنما هو قديم ومسبوق من خالل حث اإلسالم على  -
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  .ه اإلحسان في العمل وإتقان

                تضمن مفهوم الجودة العملية التعليمية بكل عناصرها وتفاصـيلها فـي صـورة مـدخالت
والغرض األساس منها تحسين المنتج من خـالل تـوفير اإلمكانـات المتاحـة      ، ومخرجات  

 .وتوظيفها ضمن خطة مدروسة 

  الحكم على جودة العمل ، واألداء يتم في ضوء معايير محددة. 

 وهو يسعى إلى    –تطلع الفرد المسلم    وب. بات سوق العمل واحتياجاته     ارتباط الجودة بمتطل  إن  
إلى إرضاء اهللا عز وجل من خالل التزام ما أمـر           يؤدي   –تحقيق الجودة العالية في المنتج التعليمي       

به وحث عليه وال يتعارض هذا مع االستجابة الحتياجات وتوقعات سوق العمل وتحقيق الفائدة والنفع               
 1983الطبراني ،    " (أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس     " الً بالتوجيه النبوي الشريف     للمسلمين ، عم  

  ) 453 : 12، ج

 :في التعليم Total Qualit مفهوم إدارة الجودة الشاملة 

   منهج تطبيقي شامل يهـدف إلـى       " نها  بأ) 17: 2003الطائي،(معهد الجودة الفيدرالي  عرفها
ذ يتم استخدام األساليب الكمية من أجل التحسين المـستمر          تحقيق حاجات وتوقعات العاملين إ    

  للعمليات والخدمات 

 بأنها استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من       ) 286: 2003 ،  البستان و آخرون   (ويعرفها
 وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تستطيع من خاللها توظيف مواهب العـاملين      القيم

  .ما يحقق أهداف العملية التربوية بمار قدراتهم في حقل التعليم و استث

   فلـسفة واضـحة     ا ذ اً حديث اً إداري اً إدارة الجودة الشاملة أسلوب    ).27: 2003توفيق،( ويعتبر 
يعمل على إيجاد بيئة مناسبة لتحسين مهارات العاملين ومراجعة آليات العمل بشكل مـستمر              

 درجة ممكنة من الجودة والتميز في األداء        باستخدام جملة من الوسائل والعمليات تحقق أعلى      
ع ي الرقابة الذاتية ، وتـشج     ةتنمي، وذلك من خالل     للوصول إلى مخرجات ترضي المستفيدين      

فـي انـدماج    اإلسـهام   ز على األدوات والعمليات والمخرجات ، و      يتركالالعمل الجماعي ، و   
 والتأكيـد  الداخلي والخارجي ،      بالمستفيد واالهتمامق المرونة في األنظمة ،      يالعاملين ، وتحق  

ز التحفيـز   يالتدريب وفقاً لالحتياج ، وتعز    وعلى أهمية توفر متطلبات العمل لدى العاملين ،         
  .الجماعي ، والتحسين المستمر 
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    وقد عرف" Cheng  ")2004: 25(        مجموعة الخـصائص    الجودة الشاملة في التعليم بأنها
نظام التعليم التـي تلبـي االحتياجـات اآلنيـة     في مدخالت وعمليات ومخرجات      والمميزات

  .ستراتيجية للمستفيد الداخلي والخارجي والمستقبلية والتطلعات اال

  :فتعرف إدارة الجودة الشاملة في المدرسة بأنها  الباحثةأما

األهـداف   لتحقيـق    القيادة الفعالة للمدرسة  ألساليب واإلجراءات المنبثقة من ثقافة      مجموعة ا (
تحـسين   الخبـرات و      واالستفادة من  و العمل بروح الفريق     ن خالل تفويض الصالحيات     مالمنشودة  

الخدمات وتطويرها بصورة مستمرة للوصول إلى أعلى درجات التميز ، لتحقيق الرضـا والـسعادة               
  ) .بوقت أسرع و جهد أقل

  التطور التاريخي لفكرة الجودة الشاملة
  )36:2011الديراوي، :(نها عرفه اليوم عمرت الجودة بعدة مراحل حتى وصلت إلى ما ن

  )1937(مرحلة الفحص والتفتيش  -1

  )1950(مراقبة الجودة  -2

  )1960(تأكيد الجودة  -3

  ) 1980(حلقات السيطرة النوعية -4

  )1980(ارة الجودة الشاملة  ما بعد إد -5

  :مرحلة الفحص والتفتيش  -1

ن االعتماد أساساً علـى  كان التركيز في هذه المرحلة على التفتيش وفحص المنتجات حيث كا    
مطابقة المنتجات النهائية بالمواصفات المحددة ، فهي تعتمد على منع المنتجات المعيبة من الوصـول               
للمستهلك وليس على منع وقوع الخطأ ، وكانت تقع المسئولية على عـاتق قـسم مراقبـة الجـودة                   

  .)25 :1999محفوظ ، (

  :مرحلة مراقبة الجودة -2

 تأسيس قسم للجودة مهامه مراقبة الجودة واختبار المنتج ورفـع تقـارير             في هذه المرحلة تم   
تـستخدم  و مما أتاح الكشف المبكر عن األخطاء والعيوب في المنتجات             ، عنه خالل مراحل اإلنتاج   

في ذلك األساليب اإلحصائية من أجل التأكد من أن تصميم السلعة مطابق للمواصفات المحددة والتأكد               
 مطابق للمواصفات  ، وبالطبع من عيوب هذه الطريقة الزمن الطويل الـالزم لعمليـة         من أن اإلنتاج  
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الفحص وعدم تعديل المنتجات بسرعة مما جعل االعتماد على مراقبة الجودة غيـر كـاف بمفـرده                 
   .  )19 :2002حمود ، (لتحقيق التحسين المستمر المنشود

  :مرحلة تأكيد الجودة  -3

 فيـتم  ،ركيز على منع وقوع األخطاء من خالل اإلجراءات الوقائية   في هذه المرحلة أصبح الت    
بناء الجودة في مرحلة التصميم وليس في مرحلة الرقابة ، حيث تتم األنشطة من خالل منـع وقـوع             
الخطأ مما يعمل على تحسين جودة المنتج بوضع تأكيدات لمنع ظهـور المنتجـات غيـر المطابقـة               

  للمواصفات

  ).28: 2005علوان،( 

  :حلقات السيطرة النوعية  -4

     تعد هذه المرحلة التاريخية ذات أهمية أساسية في بلوغ ما وصـلت إليـه إدارة الجـودة مـن                   
. ية واألبعاد الشاملة إلسهام األفراد العاملين       اتيات اإلنتاجية والخدم   العمل تطورات ملحوظة في حقول   

   ).43 :2008الفتالوي ،(

  :إدارة الجودة الشاملة  -5

             لقد اتسمت هذه المرحلة التاريخية بأهمية سياسية من خـالل التركيـز علـى الجـودة                
كسالح تنافسي بين اإلدارة لمواجهة الصراعات التنافسية المحتدمة سيما في إطـار أبعـاد              ) النوعية(

لتكنولوجيـا و   العولمة والتجارة الحرة و التوسعات التي شهدتها المجتمعات اإلنسانية في إطار ثورة ا            
   ).30 :2002حمود ،(المعلوماتية 

األهمية الكبرى للجودة مـع ضـرورة اإلسـراع           للباحثة        بالنظر إلى التطور التاريخي يتضح    
 بـين الـدول   - و لو بمكانة بسيطة-بتطبيق الجودة في العملية التعليمية إلحراز تقدم يؤدي للوصول  

  .المتقدمة 

 :رواد الجودة األوائل

الحديث عن تطور إدارة الجودة فالبد أن نقف عند إسهامات روادهـا األوائـل وعلـى                عند  
إدوارد ديمينج ، أرماند فيبينوم ، جوزيف جوران ، جارفين ،  فيليـب كروسـبي ، كـاورو     : رأسهم

  .إيشيكاوا مع عدم تجاهل مساهمات باقي الباحثين والمفكرين والرواد في هذا المجال 

  )2002:58مصطفى ،و آخرون ، (  Edward Deming إدوارد ديمنج
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 الجودة الشاملة حيث قدم العديد من المساهمات الهادفة لتطوير الجـودة            أباً إلدارة يعد ديمينج   
في أمريكا من خالل خرائط المراقبة اإلحصائية ، كما أنه يعد من أسباب نجاح اليابان وتفوقهـا فـي        

 وسـام اإلمبراطـور     1960يث تم تقليـده عـام       وهم أول من اعترف بدوره في نجاحهم ح       ،  الجودة
 PDCAهيروهيتو تكريماً له على إسهاماته في النهضة اليابانية ، وقد ابتكر ما يعرف بدائرة ديمينج                

   . Act ، حسن Check ، افحص Do ، نفذ  Planخطط ): 83: 2005علوان،(

جامعـة  .( )37 :2011، ي  الـديراو   (:وفيما يلي المبادئ األربعة عشر لديمينج       -1
   )22 :2002حمود ،(  )39 :2007القدس المفتوحة ،

  تثبيت الغرض من تحسين المنتج أو الخدمة   -2

  .التكيف مع الفلسفة الجديدة  -3

 .توقف االعتماد على الفحص الشامل  -4

  .التوقف عن النظر إلى المشروع من خالل السعر  -5

  .التحسين المستمر لعملية انتاج السلع و تجهيز الخدمات  -6

 .اد التكامل بين األساليب الحديثة و التدريبإيج -7

 .تحقيق التناسق بين اإلشراف و اإلدارة  -8

 اقصاء الخوف و ابعاده عن العاملين  -9

 كسر الحواجز التنظيمية و النفسية بين األقسام و اإلدارات المختلفة تقليل الشعارات -10

  . و األهداف الرقمية و اللوحات 

 . ق نتيجة محددة من كل موظف تقليل اإلجراءات التي تتطلب تحقي -11

 .تأسيس البرامج التطويرية من خالل التدريب والتعليم  -12

 إزالة العوائق في اإلتصاالت  -13

  .تشجيع األفراد في العمل و السعي من أجل مواكبة التحسن و التطوير  -14

   Armond  Feigenbaum :أرماند فيبينوم-

حيث أشار  . م1983به الصادر عام     في كتا  TQCطور مفهوم السيطرة الشاملة على الجودة       
إلى أن المسئولية عن الجودة تقع على عاتق من يؤدون العمل، وحيث تكون فيها جودة المنـتج أهـم             
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، الطـائي   (من معدالت اإلنتاج ويكون للعاملين حق إيقاف اإلنتاج حال حدوث أي مشكلة في الجودة               
2003: 39(  

  

  Joseph M Juran :جوزيف جوران -

ويمكـن تلخـيص   ،  يجب أن يكون مخططاً لها    أن الجودة ال تحدث بالصدفة بل      يرى جوران   
  ):      152 :1997،عبد العزيز( فلسفة جوران عن الجودة في النقاط التالية 

  زيادة درجة الوعي لدى الموظفين بأهمية فرص عملية التحسين وتحديد احتياجاتها.  

       المنشودة من خالل عدد من اإلجراءات مثل        االهتمام بعملية التنظيم من أجل تحقيق األهداف 
  .تكوين مجلس للجودة، تحديد المشكالت واختيار المشاريع وتعيين منسقين للجودة 

  االهتمام بعملية التدريب.  

  االهتمام بتقديم تقارير دورية وشاملة عن وضع المنشأة.  

         ن مـن خـدمات     تراف بما يقـدمو   تشجيع العاملين وحثهم على تحسين األداء من خالل االع
  .متميزة

           االهتمام بعملية االتصال بين أقسام المنشأة والتركيز على أهمية التغذية العكسية فـي عمليـة
  .االتصال 

  االهتمام بتوثيق النتائج  وتسجيلها على شكل بياني.  

       االهتمام بعملية التوسع من خالل اعتبار التحسين السنوي عنصراً أساسياً من نظـام المنـشأة
  .ها المختلفة وعمليات

  :) 31:  1996، زين الدين( وقد حدد جوران أفكاره الرئيسة بثالثية عمليات اإلدارة كالتالي

    من خالل تحديد المستهلكين واحتياجاتهم وتطوير المنتجات والعمليات لتلبية         : تخطيط الجودة
  .تلك االحتياجات 

  هداف المحددة والعمل على تطوير     من خالل تقييم األداء الحالي ومقارنته باأل      : مراقبة الجودة
  .األداء في ضوء نتائج المقارنة 

من خالل التحسين المستمر للمنتجات والخدمات والعمليـات مـن أجـل االهتمـام              : تحسين الجودة 
  .بالمستهلكين الداخليين والخارجيين 
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  Philip Crosby :فيليب كروسبي  

 وليس قسم ضبط الجودة في المنظمة فقـط  أكد كروسبي على أن الجودة مسئولية اإلدارة كلها   
 - بها لدى الجميع ، وقد أعـد برنامجـاً  اًفقد غدت هذه الحقيقة معترف  ،  ، وبعد عدة عقود على كالمه       

  .)41: 2003خاشقجي،(  يتطلب عدة دعائم كالتالي -لجعل الجودة أكيدة

    ودة وأن الخطأ ليس أمراً     تعد مشاركة اإلدارة الفاعلة أساساً حيوياً لنجاح الج       :مشاركة اإلدارة
طبيعياً ، وأن الناس اليوم يعملون بنفس الجدية التي عملوا بها في الماضي ، لذا البـد مـن                   

  .إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة 

     تتطلب مفاهيم الجودة وأسسها أن يتم فهمها وتطبيقها فـي سـائر            : إدارة الجودة االحترافية
 المنظمة 

     ال يكفي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة اسـتعارة نمـاذج مـن             حيث: برامج أصيلة ومبتكرة 
 بل البد من تطوير برامج مبتكرة تفـي باحتياجـات   ،منظمات أخرى وتطبيقها داخل المنظمة   

 .المنظمة وتالئم نظامها 

جامعـة القـدس     (" العمل بال أخطاء     "يعد كروسبي أول من نادى بمفهوم العيوب الصفرية       
ما أكد على أن الجودة ترتبط بالمطابقة مع  المواصفات وليس كفـاءة األداء          ك)  43 :2007،المفتوحة

 :وتتلخص مبادئ كروسبي فيما يليفقط ، فهو يركز على الوقاية من األخطاء وعلى قياس الجودة ، 

  .إيمان واقتناع اإلدارة العليا للجودة  -1

  .تبني روح الفريق والعمل الجماعي  -2

  .نشر الوعي بالجودة  -3

جراءات التصحيحية من خالل تحديد المـشكلة وأسـبابها وضـمان عـدم             اتخاذ اإل  -4
 ).88: 2005علوان ،( تكرارها

  :  من المبادئ السابقة للجودة الشاملة المبادئ العامة التالية  الباحثةوتستخلص

  .مستمرة بصورة عملية التزام اإلدارة العليا بمبدأ تحسين إدارة الجودة  -1

ن التخطيط وتوفير الخدمات المطلوبة لتطبيق مفهوم الجودة        يحستمن خالل   التحسين المستمر    -2
  .الشاملة 

  .أي الطالب والمجتمع وسوق العمل الذي يستوعب الخريجين  االهتمام بالجمهور -3
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 أي تزويدهم بالمهارات والقدرات الالزم لتطبيـق        تدريب العاملين على إدارة الجودة الشاملة      -4
  .الجودة الشاملة بنجاح 

  .توفر بين المهارات والقدرات الالزمة لمعالجة المشكالتمل تشكيل فرق الع -5

  
   :أهمية الجودة الشاملة في التعليم

 للتغيير أبعد من كونها نظامـاً يتبـع أسـاليب            شامالً اًكونها منهج من  تأتي أهمية الجودة الشاملة     
بحيـث  ككل متكامـل     لذلك فهي تنظر إلى ما يقدم من خدمات          ،مدونة بشكل إجراءات وقرارات   

سهم في تحسين الروح المعنوية وتنميـة روح   وت ،تؤلف الجودة المحصلة النهائية لجهود العاملين  
، الـديراوي (  في النقاط التاليـة       أهميتها و يمكن أن نوجز    ،الفريق واإلحساس بالفخر واالعتزاز   

، العـاجز   (  )311 :2008عطـوان ،  وصـالح ،  ( ،  )47 :2003أبو ملـوح ،   ( ،)44 :2011
  .)8 :2006،ن وآخرو

   . والتعليمي داخل المدرسة القياديضبط وتطوير النظام  -1

  .بةوالمهاري والنفسي واالجتماعي للطلو الثقافي االرتقاء بالمستوى المعرفي  -2

  رفع كفاءة ومستوى أداء المعلمين واإلداريين  -3

  .لبةفيهم الطتوفير التعاون والتفاهم وبناء العالقات اإلنسانية بين جميع منسوبي المدرسة بما  -4

  .مشاركة جميع منسوبي المدرسة في اتخاذ القرار وتطوير األداء بعيداً عن المركزية  -5

تطـوير   رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى المعلمين و الطالب تجاه عمليات التعليم والـتعلم          -6
  وتحسين المخرجات التعليمية بما يتماشى مع السياسات واألنظمة وإرضاء جميع المستفيدين

  .اد الثقة المتبادلة بين المدرسة والمسئولين والمجتمع إيج -7

  .إيجاد بيئة داعمة للتطوير المستمر  -8

 أن تطبيق الجـودة     الباحثة وتؤكد   خفض الهدر واالستخدام األمثل للمدخالت البشرية والمادية       -9
ويعزز ، في العملية التعليمية يسهم في تحسين العملية التعليمية ويزيد من فاعلية العاملين فيها            

الجودة الشاملة لـإلدارات    "حيث إن تجربة الوزارة في تطبيق       ، بيئة داعمة للتطوير المستمر   
 .في تعزيز المعاني السابقة_ إلى حد بعيد_ قد نجحت 2011عام " المدرسية
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  :مبادئ الجودة في التعليم
وهى التي التعليمية  ن الجودة في التعليم هي مجمل السمات والخصائص التي تتعلق بالخدمةإ

 في المجال التربـوي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة وقد تم تلخيص ،تستطيع أن تفي باحتياجات الطالب
األخـذ بأسـاليب    . -األداء إجراء التقييم الذاتي وصوال لتحـسين     .- المستفيد تحقيق رضا  :من خالل 

تفـويض  .-  مستمرتوظيفها بشكلو  اإلحصائيةجمع البيانات.- فرق العمل  وتشكيل العمل الجماعي
إرسـاء نظـام للعمليـات      .- تساعد على التوحد والتغيـر     إيجاد بيئة .- السلطات والعمل بالمشاركة  

  . )86 :2005منصور ،(، )35: 2002مصطفى ،و آخرون ،( الفعالة القيادة التربوية-المستمرة

  : عن الجودة في التعليم وهيتحديدعدة قيم رئيسة تعبر" أركارو" وقد استطاع

 واآلباء ورجـال األعمـال المـسئولية بـامتالكهم          بةتأتي عن طريق تحمل الطل    : اركةالمش 
 .لمهارات الجودة وحل المشكالت

 تشير إلى أن هيئة التدريس واإلداريين يجب أن يخلقوا ألنفسهم قيم جـودة محـددة               : المبادأة
  .داخل المؤسسة، وذلك بالتخلي عن األساليب الروتينية داخل المؤسسة

 من خالل التفاعـل المـستمر       بةوذلك لتحقيق تدعيم قيم التربية لدى الطل      :  المستمر التطوير 
والعمل على تحقيق التوازن واالستغالل األمثل للموارد المتاحة من خالل التخطيط والتقـويم             

  المستمر

   تحـسين زمـن    أجليقصد بها االستجابة السريعة لمتطلبات المستهلك، من        : سرعة رد الفعل 
وما يتطلبه من مراجعة العمليات واألهداف واألنشطة من خالل عمليـات القيـاس         االستجابة  

المستمر الذي يؤدي إلى تحسين الجودة، إذ تمثل عملية رد الفعل أهمية كبيـرة فـي تحقيـق       
 .رضا العميل

  إذ ،  والمعلمين واآلباء وترجمتها إلى خطط مستقبلية      لبةلدى كل من الط   : ستراتيجيةالرؤية اال
أي أن ، بل تشمل جميع أعضاء المؤسـسة  ،  على فئة معينة في المؤسسة التعليمية ال تقتصر 

 .كل شخص بمثابة رائد جودة 

  مع سائر المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع من خالل تبادل المنـافع بـين             : المنفعة والتعاون
 .  المؤسسة التربوية ومؤسسات المجتمع المدني

، مجموعة من المبادئ التي تعـزز     )QAA(تعليم العالي   قدمت وكالة ضمان الجودة في ال     لقد  
  :على متطلبات جودة العملية التعليمية الجامعية هي" من الجودة في التعليم العالي ، وتنعكس ضمنا
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        تطـوع (ن تكيف أأن تكون السياسات واإلجراءات واضحة وعادلة ومتجانسة عند التطبيق،و (
 .يةلمتطلبات العملية التعليمية الجامع" وفقا

 مكن تناولها بسهولة يرة للهيئات التدريسية واإلدارية واضحة وافأن تكون المعلومات المتو. 

    ن يكـون   أفـة بوضـوح ، و     ووليات الهيئة التدريسية واإلداريـة معر     ؤدوار ومس أأن تكون
 .األشخاص مؤهلين لتحمل مسئولياتهم

 ةتقديم المساندة المالئمة للعملية التعليمية بمكوناتها المختلف. 

 مراقبة ومراجعة اإلجراءات والسياسات.  

 للعمل والمؤسسة والمنشأة تقوية الوالء.  

 والتكلفة تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت .  

على فاعلية العملية التعليمية عنـد تطبيـق         لباحثة      من خالل هذا العرض السريع للمبادئ تؤكد ا       
  . وتحسين و تحقيق أهداف العملية التعليمية الجودة الشاملة في تطوير

  : أهداف تطبيق الجودة الشاملة في النظام التعليمي
إن الهدف الرئيس في الجودة الشاملة هو رضا جميع المستفيدين من العملية التربوية وفـي مقـدمتهم       

يد الخارجي الـذي     وكذلك المعلمون والجهاز اإلداري والمستف      ،الطلبة الذين يمثلون المستفيد الداخلي    
  )134 :1986موسـى ،  ( ، )12  :2007البنـا ،  (والمجتمع المحلي وسوق العمل    يمثله أولياء األمور  

  )23 :1999 ،محفوظ (

  : نذكر منها وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة  جملة من أهدافكما أن هناك

   . التطوير المستمر خلق بيئة تدعم وتحافظ على -1

  . عاملين في التطويرإشراك جميع ال -2

  .إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء -3

  . تحسين نوعية المخرجات -4

  . زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي -5

  . تحسين الربحية واإلنتاجية -6

تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلـى أصـغر    تعليم اإلدارة والعاملين كيفية -7
  .لسيطرة عليهاحتى يمكن ا
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   .  الحقائق ال المشاعرإلى استنادا القرارات اتخاذتعلم  -8

  . الموظفين على أسلوب تطوير العمليات تدريب -9

  . شكواهمزيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من  -10

  . تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين -11

ـ (  :أما أهداف إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي فهـي         )17 :2007اجز ،و عـساف ، الع
  .)162 :2007نشوان، (

ضبط وتطوير النظام اإلداري بالجامعة نتيجة توصيف األدوار والمسئوليات لكل فرد وحـسب         -1
  .قدراته ومستواه 

األكاديمي واالنفعالي واالجتماعي والتربوي باعتبارهم أحد مخرجـات  لبة االرتقاء بمستوى الط   -2
  .النظام الجامعي 

 ورفع مستوى األداء لجميـع اإلداريـين مـن خـالل         ،المشرفين األكاديميين تحسين كفاءات    -3
  .التدريب المستمر

 وتـسمح    ،تطوير الهيكلية اإلدارية للجامعة بطريقة تسهل عملية التعلم بعيداً عن البيروقراطية           -4
  .بالمشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية 

  .وأهدافه  تجاه عملية التعليم لبةرفع مستوى الوعي لدى الط -5

النظرة الشمولية لعملية التعليم واالهتمام بعملية التدريب المستمر لكافة المعنيين والمـشاركين             -6
جل التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى مخرجـات تعليميـة مالئمـة ذات صـبغة        أمن  

  .تنافسية 

 تقدمه من خدمات    زيادة االحترام والتقدير المحلي واالعتراف العالمي بالمؤسسات التعليمية لما         -7
   . والمجتمعلبةللط

لهي كفيلة بالتأكيد على ضرورة تطبيـق الجـودة        -الباحثة   كما ترى    -       إن حصر هذه األهداف   
  .في العملية التعليمية 

  2007الـديب ،و الخزنـدار ،  (، )13 :2007،البنـا  ( :خصائص الجودة الشاملة في التعليم 
:116(.  

 ية التعليميةالتحسين المستمر لمخرجات العمل. 

 االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة. 
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 تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي. 

 توفير معنويات أفضل لجميع العاملين. 

 توفير أدوات ومعايير لقياس األداء. 

 لى األداء بصورة تركز ع  تخفيض التكلفة مع تحقيق األهداف التربوية في الطلب االجتماعي
ذات المستوى األعلى، وتنمية التفكيـر االبتكـاري    صحيحة من خالل تنمية القدرات الفكرية

 .والتفكير الناقد لدى الطالب

  التعليمية تعني التوافق مع الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه المؤسسة. 

  وتنظر إلى المعلـم  مرتبة أعلى،  تشير إلى عملية تحويلية ترتقي بقدرات الطالب الفكرية إلى
 .على أنه مشارك فعال في التعليم على أنه مسهل للعملية التعليمية، وإلى الطالب

  تعتبر التربية والتعليم عملية مستمرة مدى الحياة. 

  لمخرجات العملية التعليمية تسعى إلى التحسين المستمر. 

  المتاحة تهدف إلى االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية. 

 قديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجيت. 

 توفير أدوات ومعايير لقياس األداء.   

  : مراحل تطبيق الجودة الشاملة في المدرسة
لتحويل فلسفة الجودة الشاملة إلى حقيقة ملموسة في المدرسة يجب أال تبقى هـذه الفلـسفة                  

  المفهـوم  ون تطبيق إجرائي ، لذلك فبمجرد استيعاب      معرفية لدى منسوبي المدرسة يتم التباهي بها د       
 والعمل على أن تصبح مبدأ أساسياً لجميـع أعمـال           ،النظري للجودة الشاملة يجب البدء في تطبيقها      

 تتكون من مراحـل     ، تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة عملية طويلة األمد         غير أن المدرسة ،   
ت ينبغي التقيد بها بصورة مستمرة لالنطالق بخطى واثقة نحـو           تكاملية تالزمية ولكل مرحلة إجراءا    

   : وهذه المراحل هي تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، 

ي داغـستان  ( :ويمكن اعتبارها مرحلة اإلعداد للجودة وتتمثل فيما يلـي           : المرحلة الصفرية  -أوالً
،2007 :21-27( 

  .بي المدرسة نشر ثقافة الجودة الشاملة وأهمية التغيير بين منسو -1

  .وضع خطة لحضور منسوبي المدرسة برامج تدريبية عن إدارة الجودة الشاملة  -2
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  .إصدار قرار في المدرسة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة  -3

  .العمل على تحديد رؤية ورسالة وقيم المدرسة  -4

  .ستراتيجية محددة األهداف وقابلة للتطوير اإعداد خطة  -5

  .قة لألهداف المحددة إعداد الخطط التشغيلية المحق -6

  . وضع خطة لتحديد سياسات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع عمليات المدرسة -7

   )250 :2003توفيق، (:  مرحلة التخطيط للجودة-ثانياً

  :ال بد أن يشارك جميع منسوبي المدرسة في هذه المرحلة للقيام باإلجراءات التالية 

  .ودة الشاملة في المدرسة اختيار النموذج المناسب إلدارة الج -1

  .تحديد الموارد الالزمة للتطبيق  -2

  . ترشيح أعضاء المجلس االستشاري للجودة في المدرسة  -3

  .اختيار منسق الجودة في المدرسة  -4

إعداد خطة تفصيلية لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة بصياغة سـهلة ومفهومـة               -5
   .للجميع 

  :سة بعد المرحلتين األولى والثانية مرحلة تقويم وضع المدر-ثالثاً
تهدف هذه المرحلة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في المدرسة عن طريق التغذية الراجعـة،   

  : األسئلة التالية عنوذلك من خالل اإلجابة 

 هل تم اتخاذ مبادرات لتحسين العمل في المدرسة ؟ وما هي تلك المبادرات؟ -1

  دة ؟ وما هي معوقات عدم تحقيقها؟هل األهداف التي تم اعتمادها محد -2

  ما العقبات التي واجهت تطبيق المرحلتين األولى والثانية؟ -3

  ما الفوائد المترتبة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟ -4

  ما المعايير المعتمدة لقياس اتجاه إدارة الجودة الشاملة في المدرسة؟ -5

 ؟"رج المدرسةداخل وخا" ما هي أفضل الوسائل لتحديد رضا المستفيدين  -6
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  . )91 :2008الفتالوي ،( :التطبيق مرحلة -رابعاً
ا للوصول إلى المنتج    هعملية التطبيق تشمل تحديد سياسة الجودة بتبني رؤية المؤسسة وأهداف         

أو الخدمة الجيدة فضال عن اعتماد سبل التخطيط الفاعل لمستلزمات الجودة بمشاركة العـاملين فـي                
مباشر و تنظيم و تنسيق الجهود البشرية و المادية و المعلوماتيـة            الأو غير   التخطيط بالشكل المباشر    

المستمرة في إدارة أنشطة الجـودة فـي مختلـف           بأهمية الدور القيادي الفاعل و األنشطة التوجيهية      
  األصعدة و بمشاركة جميع العاملين في المؤسسة 

  : مرحلة االنتشار-خامساً
ولية ؤ ويشعر الجميع بالمس   ، للمدرسة من قبل منسوبيها    النتماءاتبدأ هذه المرحلة عندما يعزز      

الفردية والجماعية ويعملون ضمن فريق عمل واحد بعيداً عن الذاتية ، لتنفيذ ما تم التخطيط لـه فـي     
  :المراحل األولى ، ويتطلب ذلك ما يلي 

 .تدريب جميع منسوبي المدرسة على خدمة المستفيد وتحقيق متطلباته  -1

  .الخبرات والنجاحات وتعميمها على باقي خدمات المدرسة استثمار  -2

. . المعلمين، الطالب، أولياء أمور الطالب، رجال األعمال      (عرض التجربة على المستفيدين      -3
  .لتحقيق المشاركة اإليجابية ) الخ 

تنمية الوالء للمدرسة من خالل مشاركة الطالب وأولياء أمورهم والمجتمـع فـي عمليـات                -4
  .المدرسة ، لتعزيز المشاركة وتحقيق التكامل التطوير في 

  : مرحلة التطوير المستمر-سادساً
 التحسين المستمر أحد أهم مباديء إدارة الجودة الشاملة ، وانطالقاً من مبـدأ أن الجـودة    يعد

   : ما يأتيعملية غير منتهية ، فإن أهم متطلبات هذه المرحلة

 .ليات في المدرسة استمرار البحث في تحسين المدخالت والعم -1

  .استمرار التدريب بشكل مستمر لجميع منسوبي المدرسة  -2

  .مراجعة أهدف التحسين إذا تطلب األمر ذلك  -3

  .األخذ بمبدأ التحفيز الجماعي  -4

  .االستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها وتعميمها على باقي العمليات  -5



 94

بـل تتطلـب   "في يوم وليلة    " فيذها  ن ما سبق من مراحل وإجراءات لن يتم تن        أ  الباحثة وترى
وأن هناك تداخالً   ، من ناحية  وإمكانيات واكتمال العناصر لالنتقال من مرحلة إلى أخرى          اًمثابرة ووقت 

  .واضحاً بين هذه المراحل من ناحية ثانية

  :تطبيق الجودة الشاملةفي تعزيز  القيادة التربوية للمدرسة دور
فـي   األمور التي  سة يتطلب من القيادة التربوية مراعاة جملة من       إن تطبيق الجودة الشاملة في المدر     

  ):73 :1998الساعاتي،(مجملها تمثل تعزيزاً للتوجه نحو تطبيق الجودة الشاملة وهي 

  .اعتماد الجودة كنظام إداري في المدرسة ال بديل عنه  -1

  . تشكيل فريق الجودة والتميز في المدرسة  -2

   .تعزيز انتماء العاملين للمدرسة -3

  .نشر ثقافة الجودة واألداء المتميز بين جميع العاملين بالمدرسة  -4

  .تحديد معايير األداء لجميع العمليات المدرسية  -5

  .اعتماد المشاركة والعمل بروح الفريق في جميع العمليات المدرسية  -6

  .التدريب المستمر للعاملين وفقاً الحتياجاتهم  -7

  . املين بالمدرسة اعتماد التقويم الذاتي من قبل جميع الع -8

  .تفعيل االتصال بين المدرسة داخلياً وخارجياً  -9

  .تحسين مخرجات التعليم بما يتوافق واحتياجات المجتمع  -10

  .تعزيز السلوكيات اإليجابية وتبني المبادرات المبتكرة واإلبداعية  -11

  .استخدام الطرق العلمية لتحليل البيانات لجميع العمليات المدرسية  -12

  .ارات الطالب تدريب وصقل مه -13

 أن الجودة الشاملة ال يتم تطبيقها في المـدارس إال بقناعـة جميـع العـاملين                 الباحثةوترى  
  .بأهميتها بدءا باإلدارة إلى أن تصل للطالب و هو محور العملية التعليمية 
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  . )72 :2007ثابت ،( :مؤسساتنا التربويةدواعي تطبيق معايير الجودة في 
 نتاج وصناعة المعرفةإظهور مجتمع المعرفة والتطور التكنولوجى و.  

 تحتـاج والتـي ، تتطور فيها المهارة بـسرعة كبيـرة   التي) احتياجات سوق العمل(مراعاة  

 .لمهارات معينة تتحقق بتطوير المناهج الدراسية من خالل تبنيها لمعايير الجودة

     لمواصـلة  ، المـتعلم  إليهان يصل   أ يجب   ي الت يكاديمالعولمة وظهور مواصفات االعتماد األ
  . العالمفي مكان أي فيالتعليم 

  نتج عن العولمة الذي بين مختلف الدول الثقافياالحتكاك. 

  فـي التغيير الدائم المـستمر   إلى يدفع الذي علم النفس والصحة النفسية فيالتطور المستمر 
   مناهج التعليم

  تكنولوجيا التعليم أساليب استخدام كافة فيالتطور.  

هذه الدواعي لتطبيق الجودة في العملية التعليمية تؤكد على ضـرورة البـدء              باحثة ال و ترى 
  .بذلك في الوقت العاجل دون أي تأجيل 

   : تحديد معايير قياس الجودة 

  :  ISO 9000 اآليزو –معايير الجودة الشاملة 

جودة لـيس   بعد أن صارت الجودة قضية العالم بأسره، وفي ظل االهتمام العالمي المتزايد بال            
فقط جودة السلع والمنتجات وإنما أيضاً جودة الخدمات، وبعد أن تأكد للجميع أن الجودة ليست خيـاراً       

كهيئـة دوليـة معنيـة    ) ISO(بل ضرورة لنجاح أي نظام، اهتمت المنظمة العالمية للتوحيد القياسي        
 :1996شـندي ،    " (9000أيزو  " بقضية الجودة، وأصدرت سلسلة المواصفات العالمية المعروفة بـ         

 ، هي مسميات مختلفة تعبر عـن  BS 5750، وEN 29000، وهذه المواصفات وغيرها مثل ) 290
م التوفيق بـين هـذه      1987مضمون واحد هو معايير نمطية لنظام الجودة في المؤسسة، وقد تم سنة             

ملتزمة بـشروط  المعايير وتوحيد مواصفاتها وأصبحت بالتالي متشابهة، بحيث أنه يمكن ألي مؤسسة         
BS 5750     مثالً الحصول على إفادة تؤكد التزامهـا بالمعيـارين اآلخـرين الـدولي ISO 9000 ، 
وعليه فإن مواصفات األيزو هي مواصفات عالمية تتناول كل مـا يخـص    ،EN 29000واألوربي 

يزو هـو اسـم مختـصر    أال 9000يزو   معيار اال  إن  ،) 171: 1998المحسن، عبد(جودة المؤسسة   
ـ  iso (international standerd organization( للتوحيد القياسـي  الدوليةمنظمة لل  هـذا  مضوي

 بها من أجـل تـسهيل    المتعلقةويهدف إلى ترويج المواصفات القياسية واألنشطة       ، دولة) 90(االتحاد  
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ـ قلتوا، والعلـوم ، المعلومات : مجاالتفيالتبادل التجاري الدولي للسلع والخدمات وتنمية التعاون          ةني
  ) .2003:72الخطيب،  ( جنيف في سويسرامدينةومقر االتحاد . والنواحي االقتصادية

لجنـة  ) 630(ة يتبعهـا    نية رئيـس  فلجنة  ) 176 (منة  ظم الهيكل التنظيمي لهذه المن    ويتكون
ويمثـل الهيكـل    ، فريقاً للبحث والدراسـة     ) 18 (إلىة  فضااإلمجموعة عمل ب  ) 1827(فرعية تضم   
 باإلضافة إلى المهن الهندسية ومعامل االختبـار والخـدمات          والعمالءنتجين والموردين   التنظيمي الم 

 يمـا هـون  (والهيئات البحثيـة فـي كـل الـدول األعـضاء            ، المستهلكين   حمايةالعامة وجماعات   
  .) 2000،وثور

هناك معايير يتم بموجبها قياس جودة ونوعية الخدمة المقدمة، وهذه المعايير هي من أسـس    و
مات نجاح إدارة الجودة ، ويجب على األفراد العاملين االلتزام بها حتى يتم ضمان أداء العاملين                ومقو

 وبالتالي تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي أذواق ورغبات الجمهـور، وتتـضمن             ،بشكل أفضل 
فير بعض المعايير مراعاة الدقة والتنظيم والوقت في حالة تقديم الخدمات، والعمل على ضرورة تـو              

  المعلومات ومعالجة المشكالت اإلدارية والصعوبات التي تواجه الجمهور أثناء الحصول على الخدمة           
 نـوعين مـن     ، ولكي يتم وضع معايير دقيقة في إدارة الجودة يجب توافر           )42: 2011،الديراوي  ( 

   )85 :2002حمود ،(: السمات القابلة للقياس 

 ،العرض الطول، خصائص التي يمكن قياسها كالوزن،    ال وأوتمثل السمات   : الصفات المتغيرة  -1
  .العمقالحجم و

و تمثل المعايير التي ال يمكن قياسها كميـا أو رقميـا و إنمـا تخـضع                 : الصفات التميزية    -2
  .العتبارات معينة تتسم بأحد المعيارين و هما جيد أو ردئ

داء، وعمليـة تقيـيم األداء      وبالطبع فإن عملية تحديد المعايير يجب أن تتبعها عملية لتقييم األ          
  : خمس هي يمكن تقسيمها إلى مراحل

 يجب أن تكون هذه المعـايير واضـحة         إذ: تحديد المعايير التي يتم في ضوئها تقييم األداء          -1
  .ومفهومة وشاملة

يجب أن يتم التأكد من إبالغ هذه المعايير للمعنيين بها وأنهـم            بحيث   :إبالغ المعايير للعاملين   -2
  .صحيح فهموها بشكل 

  .قياس األداء الفعلي  -3

  .مقارنة األداء الفعلي بالمعايير  -4

  . حقيقة أدائهم ويسعون للتطويرإلىليتعرفوا : مناقشة عملية التقييم مع العاملين  -5
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   :تباعها لتقييم جودة العملية التعليميةاالمعايير الواجب 

ظرة والعمل على قياس    تعمل االتجاهات الحديثة في قياس وإدارة الجودة على تفادى ضيق الن          
مخرجات التعليم الجامعي المتمثلة في توافر خصائص اتجاهية ومعرفيـة ومهاريـة وسـلوكية فـي        

 ىالخريجين فحسب، بل يمتد قياس جودة الخدمة إلى جودة عناصر تقديم الخدمة التعليمية على مستو              
بتشكيل لجنـة دائمـة     1992ام  المؤسسات التعليمية، ولقد قامت وزارة التعليم العالي البريطانية في ع         

 & David(لتقييم جودة تلك العناصر على مستوى الدرجة الجامعية األولي في الجامعات البريطانية 

Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006( م مجلس أعلـى لتقيـيم   1995 في عام أنشئ، كما
 National Quality(جودة الدراسة في مرحلـة الدراسـات العليـا فـي الجامعـات األمريكيـة       

Assurance and Accreditation, 2004( .   ولقد اتفقت اللجنتان على المعايير الواجـب إتباعهـا
 التـالي وجاءت هذه العناصر ومعايير تقييمها كما هـو موضـح فـي الجـدول               ،لتقييم جودة الخدمة  

)Verrall, Brukner, & Seward( )David & Harold, 2000; Davis & Ringsted, 

2006; National Quality Assurance and Accreditation, 2004(( ،)، 7 :2004الحولي(  
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  )2-1(جدول رقم 
  معايير تقييم جودة الخدمة التعليمية في المؤسسة التعليميةيوضح 

 نواحي الجودة العنصر

  المنهج العلمي-1

  .  درجة تغطية المواضيع األساسية-
  .ة التناسب مع قدرة استيعاب الطالب في هذه المرحل-
  . االرتباط بالواقع العملي-
  . اإللمام بالمعارف األساسية-
 .  إعداد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم لغة أجنبية-

  المرجع العلمي-2

  .  درجة المستوى العلمي والموثوقية-
  . شكل وأسلوب إخراج المرجع العلمي-
  . وقت توافر المرجع العلمي-
  . سعر المرجع العلمي-
  . االستفادة من المرجع العلمي امتداد-
  . أصالة المادة العلمية-
 . نوع االتجاهات التي ينميها المرجع العلمي-

  أعضاء هيئة التدريس-3

  . المستوى العلمي والخلفية المعرفية-
  . إدراك احتياجات الطالب-
  . االنتظام في العملية التعليمية-
  . االلتزام بالمنهج العلمي-
  .لراجعة تقبل التغذية ا-
  . العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية-
  . تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي-
  . الهدف من أسلوب التدريس المستخدم-
  . تنمية االتجاه التحليلي-
  . تنمية النظرة المتعمقة-
  . درجة التفاعل الشخصي-
 . الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية-

  أسلوب التقييم-4

  . درجة الموضوعية واالتساق-
  . درجة الموثوقية والشمول-
  . عدم التركيز على التلقين-
  . التركيز على القدرة التحليلية-
 .  التركيز على التفكير اإلنتقادى-

  النظام اإلداري-5

  . توافر المعلومات الالزمة لتشغيل وإدارة النظام-
  . التوجه نحو سوق العمل-
  .ارسة األنشطة الرياضية والفنية المناخ الجيد لمم-
  . كفاءة وفعالية النظام اإلداري-
 . تلقى الشكاوى والتعامل معها-

  التسهيالت المادية-6
  . تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية-
 .لية تنمية وإشباع الناحية الجما-
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المعـايير   في المجال التربوي إلى مجموعة مـن  (Total Quality)وتشير الجودة الشاملة 
واإلجراءات يهدف  تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي ، وتـشير إلـى المواصـفات                 

ي تتحقـق مـن خاللهـا تلـك         والخصائص المتوقعة في المنتج التعليمي وفي العمليات واألنشطة الت        
 علـى تحقيـق     والجودة الشاملة توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية        المواصفات  

  ).Taylor and Bogdan, 1997:10(نتائج مرضية 

فاالهتمام بإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ال يعني أننا نخطط لجعل المؤسسات             
ت تجارية أو صناعية تسعى إلى مضاعفة أرباحها عـن طريـق            آالتعليمية وخصوصا الجامعات منش   

فيد منه مدخل إدارة الجودة الشاملة في التعليم هـو تطـوير            ستت ولكن ما ينبغي أن      ،تحسين منتجاتها 
أساليب اإلدارة التعليمية تحقيقا لجودة المنتج، وسعيا إلى مضاعفة إفادة المـستفيد األول مـن كافـة                 
الجهود التعليمية وهو المجتمع بكل مؤسساته، وجماعاته وأفراده في مجال التعلـيم، مـا أحوجنـا أن     

جل تحقيق أفضل نتائج منتج يرضـي الجهـود التعليميـة           أين الجامعات من    نطلق شرارة المنافسة ب   
  )10: 2003حمد، أ(

 :األكـاديمي  هناك معايير أخرى لتوكيد الجودة في التعليم طبقا للهيئة الوطنيـة للتقيـيم واالعتمـاد        و
   ).52 ،2006العاجز ،(

   العالقة بـين  -سـالة  جـودة الر-مة الرسـالة  ءمال( الرسالة واألهداف  -المعيار األول 
  ....)العالقة بين الرسالة واألهداف  -الرسالة والغايات 

    عمليـات التخطـيط      - اإلدارة العلــيا     -السلطة العليـا    : (  اإلدارة    -المعيار الثاني - 
  ....) السياسات والتنظيمات الداخلية

  الجـودة    مليات ضـمان  ـاق ع ـنط: ( إدارة ضمان الجودة وتحسينها      -المعيار الثالث - 
   ........)-مقاييس دام المؤشرات والـ استخ-ودة  ـان الجـإدارة عمليات ضم

  جودة لتـدريس  –مساعدة الطالب من الناحية التعليمية  : (  التعلم والتدريس  -المعيار الرابع 
   .........)- مؤهالت وخبرة أعضاء هيئة التدريس - مساندة تحسين جودة التدريس -

  سـجالت   -قبول الطـالب    : ( إدارة شئون الطالب والخدمات المساندة       -المعيار الخامس 
 - النـشاطات الالصـفية   - الخدمات الطبية واإلرشـادية     - إدارة شئون الطالب     -الطالب  

(....  

 المصادر-  التنظيم - التخطيط والتقييم : (  مصادر التعلم-المعيار السادس  -(......   
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  جودة وكفاية المبـاني        -السياسة العامة والتخطيط    :(  األبنية والمعدات  -المعيار السابع - 
   ........)- إسكان الطلبة -تكنولوجيا المعلومات 

    التخطيط المالي ووضـع الميزانيـة       : ( التخطيط المالي واإلدارة المالية    -المعيار الثامن- 
   ......)- المراجعة المالية وإدارة المخاطر -اإلدارة المالية 

  التوظيف والتعاقـد    :( عمليات توظيف أعضاء هيئة التدريس والعاملين        -عالمعيار التاس- 
  .) ……-الترقي الوظيفي والشخصي 

  مشاركة هيئـة  -سياسة البحث العلمي الخاصة بالمؤسسة    : ( البحث العلمي    -المعيار العاشر 
  ........)- االستغالل التجاري لألبحاث -التدريس والطالب 

   سياسة المؤسسة بخـصوص عالقتهـا      :(قة المؤسسة بالمجتمع     عال -المعيار الحادي عشر
  .......)- التفاعل مع المجتمع-بالمجتمع

  :ه الدراسةو هو المحور الرئيس في هذ): عضو هيئة التدريس ( ودة المعلم معايير ج
المعيار هو عبارة عن وثيقة تصدر نتيجة إجماع في المؤسسة حيث يتم تحديـد المتطلبـات           و

 يفي بها منتج ما أو عملية أو خدمة وتصادق عليها جهة معترف بها ، في الوقت الـذي      التي يجب أن  
 ومعايير الجودة   ،فرها ليكون المنتج صالحاً لالستخدام    ايحدد فيه معيار المنتج المتطلبات التي يجب تو       

فمهما بلغت   ،يحتل المعلم المركز األول من حيث أهميته في إنجاح العملية التعليمية            ذ  إالشاملة عديدة   
 ومهما بلغت هذه البرامج من الجودة فإنهـا         ،البرامج التعليمية من تطور الخدمات التربوية والتعليمية      

 ولتحقيق ذلـك يجـب   ،ال تحقق الفائدة المرجوة منها  إذا لم ينفذها معلمون أكفاء مدربون تدريباً كافياً 
  :وهي لمعلم توافر عدد من الكفايات التي نعتبرها معايير لقياس جودة ا

  :التخطيط -1

 يخطط للدرس في ضوء األهداف التعليمية.   

       وتنمـى   البحث عن حلول للمشاكل والقضايا       يصمم مواقف تعليمية تنمى قدرة المتعلمين على
  . ستقصاءمهارات التفكير والبحث واال

  يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعلم النشط.  

 مشاركة فعالة للمتعلمينيوظف األنشطة الصفية والالصفية مما يحقق  .  

  ينمى مهارة المتعلمين في التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.  

 يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.   
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 حتياجات الخاصة يوفر بيئة تعلم تراعي ذوي اال.  

 يحسن إدارة الوقت.   

  الوجدانية– المهارية –المعرفية ( يتمكن من جوانب التعلم (.   

 األدوات واألجهزةيحسن استخدام .   

 يراعي القواعد المنظمة للعمل وااللتزام األخالقي داخل المؤسسة.   

 داب المهنةآيلتزم ب.  

  :كفايات شخصية -2

يتحمـل المعلـم    امتالك الطاقـة اللغويـة و      سرعة التفكير،  التمتع بالصفات الالزمة للعمل،   
، يتحلى بمهارات التفكيـر العلمـي     ، طيتمتع بالحيوية والنشا  ، يحسن التصرف ، المسئولية ويثق بنفسه  

وإنجاز المهـام التعليميـة بـإخالص       ، وااللتزام بمواعيد العمل  ، وااللتزام في سلوكه بالنهج الرباني    
  ).58: 2006العاجز ،(الرقابة الذاتية  األمانة اإلخالص، االستقامة، والتحلي بالشخصية المتكاملة،

   :العالقة مع الزمالء واإلدارة المدرسية -3

يتعامل المعلم باحترام مع الزمالء واإلدارة المدرسية ، يتعاون مع الزمالء واإلدارة المدرسية             
في تحسين جودة العملية التعليمية ، يتقبل المعلم وجهات نظر الـزمالء واإلدارة المدرسـية بـصدر                 

  .دارة  عالقة ودية مع الزمالء واإلبناءيعمل على و من أعمال هرحب، يستجيب لما يسند إلي

   :ةالعالقة مع الطلب -4

يقيم المعلم عالقات ودية مع الطالب، يوفر مناخاً صفياً يتسم بالتعاون، يستمع لوجهات نظر                       
، يسهم في حل الخالفات التي تحدث بين الطالب، يحدد وقتاً لمقابلة الطـالب              جهودهم قدري و الطالب

  .جاتهم وحل مشكالتهم  تلبية احتيافيخارج الفصل الدراسي لمساعدتهم 

  :كفايات التدريس -5

يترجم المعلم األهداف التدريسية العامة إلى أهداف سلوكية، يحدد المعلم المفـاهيم والحقـائق       
المنظمة في التدريس، يربط موضوعات المقرر الدراسي ببعضها، يستخدم طرق تـدريس متنوعـة،            

ـ     يستخدم وسائل تعليمية مناسبة، يربط المادة العلمية          الطـالب،   هبالبيئة، يضبط الفصل، يستثير دافعي
   .لبة العلمية ، يلتزم بخطة المادة، يتفهم خصائص مراحل النمو المختلفة للطهمتمكن من مادت
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   :كفايات التقويم -6

       أدوات تقويم المستويات المعرفية     – تحريري   –شفهي  ( يصمم أدوات تقويم متعددة للمتعلمين 
   .)تحديد واكتشاف ذوي صعوبات التعلم  أدوات مقننة ل–العليا 

 يستخدم ملفات اإلنجاز في متابعة أداء المتعلمين.   

  يصمم أدوات لتقويم الجانب المهاري والوجداني.   

 يوظف األنشطة الصفية و الالصفية لتقويم أداء المتعلمين.   

  ينوع المعلم الواجبات بحيث تراعي الفروق الفردية بين الطالب. 

  يستخدم نتائج الطالب في تحسين مـستواهم ، يوظـف         ، لة متنوعة تثير التفكير      يستخدم أسئ
  .المعلم نتائج التقويم لتعديل طرق التدريس وتحسين أدائه 

  :كفايات التحسين المستمر -7

 األحداث الجارية والتغيرات التربوية في مجـال المـادة التـي يدرسـها،           إلىيتعرف المعلم     
يسعى لتنميـة مهاراتـه مـن        و المتعلقة بالمادة التي يدرسها إلثراء المقرر     يستخدم المراجع الحديثة    و

يحـرص  ويعمل على تحسين جودة أساليب العمل بصفة دورية ،     وخالل االلتحاق بالدورات التدريبية     
  .  حضور اللقاءات والندوات العلمية والزيارات الميدانية لتحسين أدائهعلى 

 ،وتحديد معايير تحسين مكونات العملية التعليميـة مـن جانـب          ن تشخيص   أ  الباحثة وترى          
خر ، يؤدي في محصلته النهائية إلى تحسين أداء العملية          آوتنظيم وتوجيه العالقة فيما بينها من جانب        

مة المطلوبة،  ءوهذا ال يتحقق إال من خالل المتطلبات التي تحقق المال         .  التعليمية مكونات ومخرجات  
  :بعاد رئيسة هيأثالثة وتلخصها الباحثة في لعملية التعليمية وتسهم في تحسين ا

يهدف البعد إلى تحديد وتوضيح الدور القيـادي واإلداري فـي مجـال             .. القيادة واإلدارة  :البعد األول 
ن مهمة اإلدارة  تهيئة المتطلبات اإلداريـة ذات الـصلة بنجـاح أداء              إة ، إذ    يتحسين العملية التعليم  

التخطـيط، والتـدريب، والتوثيـق، والمـشاركة،        ( ة، وتم تحديدها بكل من نشاطات       العملية التعليمي 
  ).والموارد والتسهيالت

 وبهـدف  المستخدمة في العملية التعليمية ،       اويقصد بها التكنولوجي  . التعليمية االتكنولوجي: يالبعد الثان 
نظـام  (تحديدها بكـل مـن       التي تسهم في تحريك وتحسين العملية التعليمية،وتم         اتوضيح التكنولوجي 

  ). المعلومات، تقنيات التدريس، التحديث، البرامج التعليميةامعلومات العملية التعليمية، تكنولوجي
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 توضيح الطرائق والمتطلبات المستخدمة في قياس تحسين العمليـة           إلى يهدف. التحسين: البعد الثالث 
م التقـويم، اإلجـراءات     تحـسين،نظ معـايير التحـسين، خطـة ال      (التعليمية، وتم تحديدها بكل من      

  ).التصحيحية

 بعد هذا العرض لمعايير الجودة في العملية التعليمية من ناحية ومعـايير جـودة                الباحثة       وتؤكد
المعلم من ناحية أخرى على ضرورة وجود متخصصين في هذا المجال لتحديد المعايير التي تـتالءم               

  .مل على األخذ بها و تطبيقها في مدارسنامع العملية التعليمية الفلسطينية و الع

  :مجال التعليممعوقات تطبيق الجودة الشاملة في 
 وجود العديد من المعوقات التي تحول دون النجاح الكامل في مجال            علىيتفق العديد من الباحثين     

  :تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام وأهمها 

عليم المتوفرة مقارنة بالدول المتقدمة التي تطبق       نقص اإلمكانات المادية وضعف مدخالت الت      -1
  .الجودة الشامة 

ـ      ىضعف ثقافة الجودة لد    -2  المسـستفيدين مـن   ى العاملين في مجال التعليم العام والعالي وحت
 .برامج الجودة الشاملة في المجتمع 

ة نتائج تطبيق الجودة الشاملة تحتاج إلي مدة زمنية طويلة نسبيا وتطبيق خطـط اسـتراتيجي               -3
 . اً سريعاً تكتيكياً، وليس تخطيطىطويلة المد

ة مفهوما يركز على الشكل وليس على المـضمون ، بمعنـى أن             أصبح تطبيق الجودة الشامل    -4
 إلي إنشاء دوائر ومراكز في الجامعات تتعلق بـالجودة الـشاملة            المؤسسات التعليمية تسعى  

دون الدعم المادي والمعنوي مـن       و ،بشكل شكلي دون الوعي الكامل بآليات التطبيق والتنفيذ       
 اإلدارة العليا 

سسات المـستفيدة   عدم وجود تعاون كامل بين الجامعات ومراكز الجودة فيها بالعناصر والمؤ           -5
 . ضعف العالقة بين الجامعات والمجتمع المحليمن الجودة ، بمعنى

ن والمعلمـين   إمكانات المدارس والنظام المركزي المطبق في مجال التعليم ال يسمح للمديري           -6
 .بالحرية الكاملة لتطبيق الجودة الشاملة ، وكذلك ضعف كفايات المعلمين والمديرين

أن أهم معوقات تطبيق الجودة الشاملة فـي وزارة التربيـة والتعلـيم              الباحثةوترى  
  :ما يليها لعل من أبرز هناك معوقات أخرى  أنالعالي تكمن في نقص اإلمكانات المادية إالّ

 ار القيادة التربوية للمدرسة وتغييرها الدائم عدم استقر.  
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 صعوبة تحديد األولويات نظراً لتعدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المدرسة.  

     ستراتيجية تطويرية للمدرسة والتركيز علـى األهـداف قـصيرة          اعدم وجود خطة
  . المدى

  تعجل الحصول على نتائج الجودة.  

 لشاملة مقاومة التغيير نحو الجودة ا.  

  عدم وجود معايير للعمليات في المدرسة.  

  غياب مفهوم التطوير المستمر.  

  االهتمام بالمستفيد الخارجي وإهمال المستفيد الداخلي.  

  ضعف مشاركة العاملين في المدرسة عند اتخاذ القرار.  

   :صفات الجودةتطبيق موا في وعربيةعالمية  تجارب

  :تجربة اليابان  -1

وطورت طرق ومبـادئ  ديمـنج        ، بمواصفات الجودة الشاملة منذ األربعينات     أخذت اليابان 
 وهو من علماء الجودة فـي اليابـان علـى تطـوير خطـة               " شيكاوا  "البيئة اليابانية ، وعمل   ئم  لتال

ستراتيجية لتحقيق الجودة الشاملة في اليابان عن طريق دوائر الجودة الشاملة لإلنتاج من البداية إلى                ا
ولية على كل فـرد داخـل       ؤالواسع للمنظمة ككل وتعميم المس     واعتمد في ذلك على االرتباط     ،النهاية

 .المؤسسة

ووضع شيكاوا سبعة معايير لعوامل النجاح والتي تعتبر أساساً لنجاح ضبط أو تقويم الجـودة               
  : وتتمثل في اآلتي،الشاملة في اليابان

  .لمشكالت وحلولهاالعمل على اشتراك جميع العاملين بالمؤسسة في طرح ا -1

ة مقدرة العاملين علـى     دالتركيز على التعليم والتدريب على جميع أشكال الجودة الشاملة لزيا          -2
  .يوماً  في العام للمتدرب  )30( فغالبا ما يبلغ ذلك ،المشاركة الفعالة

نهـا فـي حاجـة     إ والتنظيم حيث صفات ورفع المستوى    ااستخدام دورات الجودة لتحديد المو     -3
  .للتنمية  مستمرة 

   .التوسع في استخدام الطرق اإلحصائية والتركيز على تالفى حدوث المشكالت -4



 105

 باألنشطة باإللزام القومي للحفاظ على الجـودة األوليـة   ياالتساع القوي لضبط الجودة والرق     -5
  .لليابان في العالم 

 .)مرتين سنويا (تقويم عمل المؤسسة بواسطة الرئيس وأعضاء مجلس الجودة  -6

تضمن الترحيب والـشكوى    يعالقة بين العمال بعضهم بعضا ودوافعهم تجاه المستهلكين هل          ال -7
 ...أو التشجيع أو المخاطرة 

   : الواليات المتحدة األمريكيةتجربة -2

 Teacher education accreditation council(يوجد مجلس اعتماد برامج إعداد المعلم 

(TEAC) (تماد برامج إعداد المعلمين ع الوطني المجلسوهناك أيضا ال)National Council for 

Accreditation  of Teacher Education (NCATE)(    ؛ وتعتمد فلسفة االعتمـاد علـى عـدة
.... التطوير عملية مستمرة، عملية االعتماد تعتمد على االستفسارات والحقائق الماديـة،      : مبادئ مثل 

عتمـاد   الـوطني ال   مجلـس  لبعض تفاصيل معايير ال     عرض – على سبيل المثال     -وفيما يلي   .  الخ
  :برامج إعداد المعلمين في الواليات المتحدة األمريكية 

عتماد برامج إعداد المعلمين في الواليات المتحـدة األمريكيـة مـن     الوطني ال مجلسالعتبر  ي        
-11( ادر التربويـة  مؤسسات االعتماد المهنية للتربية وقد وضعت هذه المؤسسة معايير إلعداد الكو         

NCATE, 2000, p. 10( تطوير البرامج األكاديمية، نظـام التقـويم،الخبرات   : تضم هذه المعايير
وكـل  ) الميدانية، تنوع المعلمين، التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، اإلدارة والمصادر والموارد          

  .   المعاييرتطبيق هذهبمؤسسة تطلب االعتماد المهني التربوي عليها أن تؤمن 

  :المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليمتجربة  -3

الشبكة العربيـة لـضمان الجـودة        ()AROQA(المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم             
هي جمعية دولية غير ربحية تأسست في بلجيكا في شـهر يوليـو عـام    ) في التعليم سابقاً عتماد  واال

النهوض بمستوى جودة التعليم العالي بشكل عام مع التركيز علـى العـالم              وغايتها األساسية    2007
  : حيث تقوم المنظمة بما يلي ، العربي بشكل خاص

إنشاء الروابط والعمل على نحو وثيق مع هيئات االعتماد الدولية لتـسهيل وضـع المعـايير          -1
  . في العالموالقياس والتعلم المتبادل ونشر الممارسات الجيدة عبر العالم العربي و

 . التنسيق مع وكاالت االعتماد المحلية العربية فيما يخص معايير االعتماد ومقاييسه -2

 . لعربيانشر الوعي حول التعليم المتميز في مؤسسات التعليم في العالم  -3
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وترمـز إلـى     توفير خدمات االعتماد لمؤسسات التعليم العالي العربية التي تحظى بالتقـدير           -4
 . التميز في التعليم

 .  اإلشراف على تأسيس نظام تصنيف الجودة للجامعات العربية -5

  :  جمهورية مصر العربية تجربة-4
 بموجب القانون رقـم     2006 يونيو 5تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة  التعليم واالعتماد                 

  :  وتهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خالل،2006  لسنة82

  . الوعي بثقافة الجودة نشر -1

 الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعـد  لبما يكفالتعليمية  التنسيق مع المؤسسات  -2
وآليات قياس األداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما ال يتعارض مع هويـة   مقارنات التطوير

  األمة

  . يم الذاتيبالتقو دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام -3

توكيد الثقة على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما              -4
  . ال يتعارض مع هوية األمة

التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكـل مرحلـة              -5
  . التعليمية تعليمية ولكل نوع من المؤسسات

 : والجودة في التعليم فلسطينجربة ت -5

تم تأسيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية كهيئة شبه مـستقلة فـي إطـار وزارة                
 والهدف العام من وجود هذه الهيئـة هـو تحـسين            ،27/1/2002التعليم العالي والبحث العلمي  في       

ستراتيجية الوطنية، وضبط الجودة    يات اال نوعية التعليم العالي الفلسطيني وترشيده ليتجاوب مع األولو       
  والنوعية من خالل منهجية وتعليمـات واضـحة العتمـاد البـرامج الجديـدة وللتقيـيم المـستمر                  

  .للبرامج القائمة

ـ للهيئة نظام داخلي يحدد مسؤولياتها ومهامها، اعتماداً على قانون التعليم العالي الـذي أُ              قر   
 أعـضاء مـن األكـاديميين       9ا في إطار مجلس الهيئة المكون من        تتخذ الهيئة قراراته   .1998عام  

 وترتكز منهجية عمل الهيئة باألساس على االستفادة من الخبـرات المهنيـة ذات              ،المهنيين المستقلين 
  تعتمـد المنهجيـة علـى التـدخل التقييمـي      و ،النوعية العالية، المتوفرة فـي فلـسطين وخارجهـا    

  :في ثالث مراحل
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  . لفتح مؤسسات أو برامج جديدة تقييم الطلبات -1
  .تقييم شمولي لجميع البرامج المعتمدة  -2
  .تقييم مرحلي سنوي للبرامج التي حصلت على اعتماد مشروط -3

  :وهي.  وقد أنجزت الهيئة مجموعة من الوثائق األساسية العتماد وتقييم البرامج
 .منهجية االعتماد والجودة والنوعية  -

 .ييم وإعداد التقاريردليل إرشادي إلجراء التق -

 ." تعليمات بخصوص اعتماد الـبرامج األكاديميـة -

 . للبرامجنموذج طلب اعتماد  -

 .المرحلة األولى ــ التقييم الشامل للبرامج األكاديمية -

" تقييم نوعية البرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية"ثيقة مشروع للتمويل و -
 .نجليزية باإل)1/2003(

كما أعدت الهيئة خطة شاملة للبدء في تقييم جميع البرامج القائمة في مؤسسات التعليم العالي               
 سنوات، وأن تركـز     5الفلسطينية، والتي تتكون من خمس مراحل يتوقع أن يتم إنجازها خالل فترة               

 يقـل عـن     كل مرحلة على مجموعة من التخصصات بحيث يكون عمر البرامج الخاضعة للتقييم ال            
ولقـد بـدأت وزارة التربيـة و         .خمس سنوات، وأن يكون البرنامج قد خرج فوجا واحدا على األقل          

 2012/ 2011(في العام الدراسي    مدارس قطاع غزة    بعض  التعليم بتنفيذ مشروع الجودة الشاملة في       
 ثم قامت كـل  ،يمحيث تم عقد لقاءات تعريفية بالمشروع في كل مديرية من مديريات التربية و التعل     ) 

لعقد لقاءات و اجتماعات مع مدراء المدارس المختارة لتعريفهم بـالجودة و           مديرية بترشيح مدرستين    
فريق الجودة المركـزي للجـودة   و كيفية العمل بمبادئها ،و بعد مدة قام         مراحل تطبيقها في المدارس     

،و  موعد تم االتفاق عليه مسبقا       وفق على مدار يومين لكل مدرسة        المختارة   الشاملة بزيارة المدارس  
 عقد اجتماعات أسبوعية في الوزارة لمناقشة الزيـارات  و تم  بزيارة المدرسة بطريقة مفاجئة أيضا ،       

ة مدارس أخـرى فـي المرحلـة        و التقارير ،و أخذ التغذية الراجعة للعام القادم لتعميم ذلك على عد           
  .الثانية

ومميـزة فـي ضـمان      ، ما هي إال نماذج قليلة       أن هذه التجارب المعروضة      الباحثةوترى  
وهناك نماذج أخرى راقية في الجودة ال يتسع المقام لذكرها وبخاصة في دول شرق              ، الجودة الشاملة 

منفـردة أو  -حيث بدأت هذه الـدول      ، أوروبا ودول أسيا وأمريكا الالتينية وفي بعض الدول العربية          
علماً بأن سوق العمل مفتوح على مـصراعيه وحريـة          في االتفاق على نظام راق الجودة        -مجتمعة

ولألفراد القادرين على القيام بمهمات وظائفهم بكفاءة جودة األداء آملـين           ، العمل مكفولة لهذه الدول     
  . أن تنجح فلسطين في تطبيق األفضل من هذه التجارب  
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  الفصل الثالث
  :الدراسات السابقة

ظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانويـة         تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى تو      
للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة، حيث يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة             
التي تناولت أو لها عالقة بموضوع الدراسة، لذلك اطلعت الباحثة على مجموعـة مـن الدراسـات                 

الخاصة بالمستحدثات التكنولوجية، معـايير      (م إعداد القوائ  السابقة في هذا المجال، واستفادت منها في      
وتـم   وكذلك إعداد االستبانة وبطاقة المالحظة ومن ثم تطبيقهما  على عينـة الدراسـة      ) جودة المعلم 

وعقبـت علـى     ، ثم علقت  على دراسات كل محور على حـدة،          تصنيفها إلى  ثالثة محاور رئيسة       
راسات  حسب التسلسل الزمني من الحديث إلى القـديم وفـق            المحاور مجتمعة، ولقد كان عرض الد     

منهجية محددة تناولت هدف الدراسة ومنهجها والمجتمع والعينة وأدوات الدراسـة ونتائجهـا وأهـم               
  . توصياتها

  دراسات تناولت مبحث اللغة العربية والتكنولوجيا -المحور األول .  
 ة في ضوء الجودة الشاملة دراسات تناولت العملية التعليمي-المحور الثاني.  
 المستحدثات التكنولوجية و الجودة في التعليم  دراسات تناولت-المحور الثالث.  

  : اللغة العربية و التكنولوجيا-المحور األول 

 : الدراسات العربية-أوال

  ) :2011أبو العينين، (دراسة 

األجانـب غيـر    لبـة   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر السبورة التفاعلية على تحصيل الط          
 في مبحث اللغة العربية للمستوى المبتدئ فـي المرحلـة المتوسـطة             الناطقين المبتدئين والمنتظمين  

حيـث طبقـت   . ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة منهجاً تجريبيـاً . مقارنة بالطريقة التقليدية  
لمتوسطة فـي أكاديميـة دبـي       طالباً وطالبة من طلبة المرحلة ا     ) 60(الدراسة على عينة مكونة من      

وزعوا على  مجمـوعتين، حيـث     ،  )2010 (األمريكية في دبي في الفصل الدراسي األول من العام        
طالباً وطالبة،  ) 30(طالباً و طالبة  و المجموعة الضابطة من         ) 30(تكونت  المجموعة التجريبية من      

و أظهـرت  . االمتحان البعدي-حان القبلياالمت-   السبورة التفاعلية-: استخدمت األدوات التالية و قد   
البعـدي   علـى االختبـار   عينة الدراسة وجود فرق  ذي داللة إحصائية في أداء أفراد      نتائج الدراسة   

، و لصالح أداء طلبة المجموعة التجريبيـة علـى          ) التجريبية، والضابطة (وحسب متغير المجموعة    
 الحديثة التعليم بتقنيات المدرسة بتجهيزلدراسة االختبار البعدي ألداء المجموعة الضابطة و أوصت ا

  .والتعلم  التعليم في عمليتي الستخدامها االتصاالت أجهزة و اآللي الحاسب وبخاصة
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  ):2009المهوس ،( دراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر منتديات الشبكة العالمية قي رفع مستوى القراءة الحـرة لـدى            
حاول الباحث في دراسته بيان استخدام المنتديات استخداما علميـا يزيـد   و قد ، طلبة المرحلة الثانوية 

من فهم الطالب واستيعابه لما يقرأ وصوال به إلى مستوى االستبصار وحل المشكالت ، وقد اسـتخدم        
الباحث المنهج الوصفي المسحي قاصرا دراسته على طلبة الصف الثالث في التعليم العام ، حيث تـم                 

لة للمجتمع عشوائيا مستخدما استبانة صممت لقياس أثر المنتديات في رفع مـستوى             اختيار عينة ممث  
 القـراءة   إن المنتديات لها دور في رفـع مـستوى        -:و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية       ، القراءة  

 يـات بيان قوة التوجيه و اإلرشاد الذي يتلقاها المتعلمون عند استخدام التقن          الحرة عند مستوى النظر ،    
  .تنمي المنتديات مهارات السرعة القرائية ،

لكتروني و الشبكة العالمية للمعلومـات       أكدت الدراسة اتجاه المتعلمين اإليجابي نحو الكتاب اإل        -
  .في إشارة لتغير دور الكتاب الورقي في حياة المتعلم 

تـى يتبـادل    لكتروني يقدم خدمة المنتديات لكل مدرسـة ح       إو أوصت الدراسة بضرورة إنشاء موقع       
  .الطلبة ما يحتاجونه من معلومات

   :  )2007أبو شنب ،( دراسة 

وتحقيق الهدف  ،  هدفت الدراسة إلى معرفة  مدى فاعلية استخدام الحاسوب في تعلّم اللغة العربية            
لتفعيـل تعلّـم اللغـة العربيـة      ، فـي التعلـيم   ) الحاسوب(المرجو وهو استخدام التكنولوجيا الحديثة      

حيث عرضت الباحثة دروساً في اللغة العربية مـصممة         ، وقد استخدمت المنهج التجريبي   ، وتطويرها
و تم تطبيق التجربة على أحد عشر طالباً وطالبة تم اختيارهم من مـدارس خاصـة                .،على الحاسوب 

  . وحكومية لقياس مدى فاعلية البرنامج باعتماد شرائح مختلفة من مدينة دمشق وريفها

البعدي لطالب وطالبات العينة الـذين خـضعت نتـائجهم          /ختبار التحصيلي القبلي  وتبين من نتائج اال   
للتحليل اإلحصائي وجود فرق ذي داللة إحصائية بين نتائج تطبيق االختبارين القبلي والبعدي لصالح              

ضرورة تضمين برامج إعداد المعلمين بعـض البـرامج        بنتائج االختبار البعدي ، و أوصت الدراسة        
مـن  (، و كذلك  استخدام برنامج الوسائل الحاسوبية المتعـددة        ، متعددة الوسائل وطرائقها  الحاسوبية  

وذلك لتنمية بعض   ، )صوت وصورة وحركة وبرمجيات تساعد على تعلّم اللغة العربية بيسر وتشويق          
ء وذلك في ضـو ، لدى متعلمي الحلقة األولى من التعليم     ، مهارات االستماع والقراءة والكتابة والتعبير    

  .ما أسفرت عنه نتائج الدراسة
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   ):2007أبو منديل ،(  دراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابـة              
حيـث أعـد بعـض      ، و قد استخدم الباحث المنهج التجريبي     ، على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة     

وزعـوا علـى    ، طالبا ) 120(الدراسة القصدية المكونة من     األلعاب المحوسبة  لتطبيقها على عينة       
، طالبـا أيـضا    ) 60(طالبا ،والثانية ضابطة وعـددها     ) 60(مجموعتين إحداهما تجريبية و عددها      

 وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصالح المجموعة التجريبية و لصالح اإلناث،              
لعاب المحوسبة في عمليـة التـدريس، االهتمـام باسـتخدام           وأوصت الدراسة بضرورة استخدام األ    

الحاسوب في العملية التعليمية وضرورة توعية معلمي اللغة العربية بأهميـة اسـتخدام البرمجيـات               
  . التعليمية الحاسوبية

  ) :2007األغا،( دراسة 

اللغويـة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج تقني في تنمية بعض مهارات األصـوات          
وقام الباحث ببنـاء أدوات  ، لدى طلبة الصف األول الثانوي، واستخدم الباحث المنهج البنائي التجريبي 

الدراسة والتي تمثلت في اختبار لقياس المهارات المعرفية، وبطاقـة المالحظـة لقيـاس المهـارات                
طالبـاً  ) 62(ية مكونة من    األدائية، ولبناء البرنامج وتطبيقه على الطالب،  واختار الباحث عينة قصد          
واألخـرى ضـابطة    ، )31(، وقسمت إلى شعبتين إحداهما تمثـل المجموعـة التجريبيـة وعـددها            

، وتوصلت الدراسة إلى وجود فعالية كبيرة للبرنامج التقني في تنمية المهارات المعرفية             )31(وعددها
داد برامج تدريبية لمعلمـي  إع: وقد خلص الباحث إلى جملة من التوصيات أهمها          ،لألصوات اللغوية 

هم على كيفية توظيف تكنولوجيـا التعلـيم فـي           يدرسون األصوات اللغوية لتدريب    اللغة العربية الذين  
  .تدريس العلوم اللغوية 

  ) :2006المصري، (  دراسة 

          هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية برنامج بالوسائط المتعددة في تنميـة مهـارات               
ير الكتابي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي بمحافظة شمال غـزة، وقـد أعـد                 التعب

ثم أعد اختباراً  لقياس      وقام ببناء البرنامج المقترح،    الباحث  قائمة بمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي،      
ثامن األساسـي    طالباً من طالب الصف  ال     ) 94(مهارات التعبير اإلبداعي، وتألفت عينة الدراسة من        

لالجئين، حيث وزع  الطالب على مجموعتين  إحداهما تجريبية           ) ج (ةبمدرسة ذكور جباليا اإلعدادي   
و األخرى ضابطة، وقد أظهرت نتائج الدراسة  فعالية البرنامج  المعد في تنمية المهارات األساسـية                  

بـضرورة توظيـف الوسـائل    للتعبير الكتابي اإلبداعي التي  حددت في الدراسة وأوصت الدارسـة       
  . المتعددة في دروس اللغة العربية وخاصة التعبير الكتابي 
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  : ) 2005، محمد (دراسة 

باللغـة  (موقع تعليمـي علـى اإلنترنـت     ودراسة أثر إلى تصميم  الحالية   الدراسة  هدفت       
ولتحقيـق  . لعلميـة ا  لبعض المفـاهيم   األول اإلعدادي تحصيل تالميذ الصف زيادة  على) العربية

الدراسة من التالميذ المتفوقين فـي   واختيرت عينة ، أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي
، أمـا   )بنين وبنات (وضابطة   )بنين وبنات ( وقد تم تقسيم العينة إلى تجريبية        ،الصف األول اإلعدادي  

 لواقـع    العلـوم شرفيم ورؤية معلمي إلىللتعرف ) من إعداد الباحث (ةكانت استبانفأدوات الدراسة 
 رواختبـا  ،يـة  اإلنترنت التعليمية اإلثرائية في العلوم في المرحلـة اإلعداد          مواقع وتوظيف استخدام

تحصيل تالميذ كل من المجموعتين التجريبية والـضابطة بعـد تطبيـق الموقـع               لقياس   تحصيلي  
 وجـود   عنوأسفرت نتائج الدراسة    . تجريبيةالتعليمي اإلثرائي المصمم من قبل الباحث على العينة ال        

/ بنـين (  فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة المتفوقين          
كمـا  ، لصالح المجموعة التجريبيـة ، في القياس البعدي لالختبار التحصيلي بمستوياته المعرفية ) بنات

وهـي  % 80.7 المصمم من قبل الباحث حيث كانت الفعالية يئأشارت النتائج إلى فعالية الموقع اإلثرا  
وأوصت الدارسة بأهمية عقد      ، وذلك في الجوانب المعرفية المرتبطة بالموقع     ، أعلى من الحد األدنى     

  .نترنت وتوظيفها في العملية التعليمية علوم للتوسع في استخدام مواقع اإلدورات تدريبية لمعلمي ال

   ) :2005أبو شتات  ،(  دراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة  أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو علـى تحـصيل طلبـة                 
الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها، وقد اتبع الباحث في دراسته المـنهج التجريبـي                

طالبة حيث تدرس الوحدة المختـارة عـن طريـق الحاسـوب     ) 32(عددهم ، على عينة من الطالب  
طالبة و تدرس بالطريقة التقليدية، وقد تم اعتماد االختبار التحصيلي،          ) 32(ضابطة وعددها   والثانية    

ومقياس االتجاه نحو الحاسوب كأداتين للدراسة، وقد أشارت أهم النتـائج إلـى فاعليـة البرنـامج،                 
وبخاصة قي تحقيق األهداف التي  وضع  من أجلها وقدرته على الرفع  من مستوى الطالبـات فـي                 

وتعديل االتجاه نحو المادة، وترسيخ المعلومات وتثبيتها  لمدة أطول وتبين كـذلك              توى التحصيل، مس
أن للبرنامج القدرة على االرتقاء بمستوى الطالبات ذوات المـستوى المـنخفض مقارنـة بـأقرانهن                
بالمجموعة الضابطة وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في توظيـف الحاسـوب لـشرح الـدروس             

  .النحوية

    ) :2004طه، و قناوي ،( دراسة 

هدفت الدراسة إلى  معرفة مدى فعالية برنامج قائم على الوسائط التعليمية المتعددة في تنمية               
وقد اتبع الباحثـان المـنهج الوصـفي والمـنهج           مهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوها،     
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واختبـار القـراءة     اختبـار للتفكيـر اإلبـداعي،     : وفد وظفا في دراستهما األدوات التالية      التجريبي،
وقد تكونت   وبرنامج تنمية مهارات القراءة اإلبداعية و اختبار الميول نحو المواد الدراسية،           اإلبداعية،

تلميذا من تالميذ مـدارس فـضل الحديثـة بـالجيزة           ) 17(األولى عددها   : عينة الدراسة من عينتين   
تلميـذا، أمـا   ) 37(تلميذا والثانية تجريبية عددها    ) 34(ددها  قسمت إلى مجموعتين األولى ضابطة ع     

وقـد قـسمت إلـى    ، تلميذا من مدرسة الظفرة  بمنطقة  أبو ظبـي   ) 66(العينة  الثانية  فتكونت من       
و قـد دلـت     ، تلميـذا ) 33(تلميذا و الثانية  تجريبية عددها       ) 33(مجموعتين األولى ضابطة عددها     

داللة إحصائية بعد التطبيق لصالح المجموعة التجريبية في االختبارات         النتائج على وجود فروق ذات      
وقـد خلـص    وهذا يشير إلى فعالية البرنامج،   ومقياس االتجاه في كلتا العينتين المصرية واإلماراتية،      

ضرورة التوسع قي استخدام التقنيات التعليمية الحديثة و        : الباحثان إلى مجموعة من التوصيات أهمها     
 المتعددة لما لها من أثر في تقريب المفاهيم و إثارة المتعلم، والعمل على تطوير برامج إعداد                 الوسائط

 .معلم اللغة العربية في ضوء مهارات القراءة اإلبداعية 

     :)2004، الجمال(دراسة 

ستراتيجية التدريس الخصوصي المنفـذة مـن خـالل         اأثر استخدام   هدفت الدراسة إلى معرفة       
تقديم دروس عالجية لموضوعات صرفية في تحصيل طلبة الـصف الثـاني الثـانوي             الحاسوب في   

طالبـة، موزعـات علـى    ) 40(وتكونت عينة الدراسة مـن   . األدبي، وفي اتجاهاتهم نحو الحاسوب    
وقد أشارت النتائج إلى وجود فـروق ذات        . مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة     

طات عالمات اختبار التحصيل الفوري في الموضوعات الصرفية المحـددة          داللة إحصائية بين متوس   
ولصالح المجموعة التي تعلمت بطريقة التدريس الخصوصي المنفذة من خالل الحاسـوب، وكـذلك              
وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات اختبار التحصيل المؤجل في الموضوعات              

ة التي تعلمت بطريقة التدريس الخصوصي المنفـذة مـن خـالل    الصرفية المحددة ولصالح المجموع  
الحاسوب، وكذلك ظهور تحسن في اتجاهات الطالبات نحو استخدام الحاسوب بعد تعرضـهن لهـذه               

ستراتيجية التدريس الخصوصي المنفـذة مـن خـالل    اكما استنتجت الباحثة صعوبة تطبيق   . التجربة
عدم تـوفر برمجيـات قائمـة علـى         : لمعيقات منها الحاسوب في المدارس األردنية لوجود بعض ا      

وأوصت الدارسة بضرورة    ،ستراتيجية التدريس الخصوصي، وعدم توفر أجهزة حاسوب بعدد كاف        ا
  .توفير أجهزة حاسوب كافية  لتنفيذ هذه االستراتيجية 

  :)2003،الجرايدة  (  دراسة

يل طلبـة الـصف األول    إلى معرفة أثر التدريس بمساعدة الحاسوب في تحص الدراسة هدفت
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الثانوي          و .الثانوي األدبي في قواعد اللغة العربية     

األدبي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظـة المفـرق للعـام        



 114

) 120(بة، وقد تكونت عينة الدراسة من       طالباً وطال ) 1152( والبالغ عددهم    2003 / 2002الدراسي  
وتكونت . طالباً وطالبة منهم بمساعدة الحاسوب ومثلهم بالطريقة االعتيادية       ) 60(طالباً وطالبة، درس    

فقرة موزعـة علـى     ) 46(أداة الدراسة من اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد مكون من             
وكشفت الدراسـة عـن وجـود        ).ة، الفهم، التطبيق  المعرف( األهداف التعليمية حسب مستويات بلوم      

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل طلبة الصف األول الثانوي األدبي في قواعـد اللغـة                 
وكـذلك وجـود   .  وكانت لصالح طريقة التعليم بمساعدة الحاسوب،العربية تعزى ألثر متغير الطريقة    

الصف األول الثانوي األدبي في قواعـد اللغـة         فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل طلبة         
كما بينت الدراسة عدم وجـود فـروق ذات          .العربية تعزى ألثر متغير الجنس وكانت لصالح اإلناث       
قواعد اللغة العربية تعـزى  في ثانوي األدبي الداللة إحصائية في مستوى تحصيل طلبة الصف األول      

ت الدراسة بعدة توصيات أهمها التوسع في توظيـف         وأوص.ألثر متغير التفاعل بين الطريقة والجنس     
  .الحاسوب في تعليم قواعد اللغة العربية 

   ) :2003فارس ،( دراسة 

هدفت الدراسة إلى تصميم برمجة تعليمية، و دراسة أثرها في تحصيل طلبة الصف الـسابع               
خدم الباحـث المـنهج     و اسـت  ، األساسي في مادة اللغة العربية و فروعها مقارنة بالطريقة االعتيادية         

 وطالبـة تـم اختيـارهم      طالباً) 120(التجريبي لتطبيق البرمجية على عينة الدراسة التي تكونت من          
و قسم الباحث العينـة إلـى       ،  من طلبة الصف السابع األساسي من مدرستين في منطقة إربد          عشوائياً

رمجية وحـدة دراسـية   وتضمنت الب ) تين ومجموعتين تجريبيتينمجموعتين ضابط(أربع مجموعات   
واحدة فقط من الفصل الثاني من كتاب اللغة العربية، وهي الوحدة السابعة عشرة مـن كتـاب لغتنـا            
العربية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلي، تعـزى إلـى                

لى مـستوى التحـصيل     طريقة التدريس لصالح الطريقة المحوسبة، وإلى الجنس ولصالح اإلناث، وإ         
وأوصت الدارسة بضرورة التوسع في تصميم برامج تعليمية محوسبة في           ،ولصالح التحصيل المرتفع  

 .مادة اللغة العربية

  :)2002الحيلة، وغنيم، (دراسة 

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة و العادية فـي معالجـة               
ى طلبة  الصف الرابع األساسي مقارنة  بالطريقة  العادية  في مدرستين من               الصعوبات  القرائية  لد    
طالبا و طالبة تم اختيارهم بناء علـى    ) 48(و قد تكونت عينة الدراسة من       ، المدارس الخاصة بعمان  
مقياس مايكل بست و ذلك بهدف الكشف عن الطلبة الـذين يعـانون مـن               : نتائج تطبيق أداتين هما     

تعلم ، و اختبار تشخيصي في اللغة العربية للكشف عن الـصعوبات القرائيـة التـي                صعوبات في ال  
وقد وزع أفراد العينة عـشوائيا إلـى ثـالث          ، و قد ثبت صدق األداتين و ثباتهما      ، يعاني منها الطلبة  
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مجموعات ، تم معالجة الصعوبات القرائية لدى أفراد المجموعة األولى باستخدام األلعـاب اللغويـة               
سبة ، و المجموعة الثانية استخدمت األلعاب التربوية العاديـة، و المجموعـة الثالثـة تمـت                  المحو

و توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطلبـة            ، معالجتها بالطريقة التقليدية  
ت معـالجتهم   الذين تمت معالجتهم باأللعاب التربوية اللغوية المحوسبة أوال ثم لصالح الطلبة الذين تم            

باأللعاب التربوية اللغوية العادية ثانيا ، ثم الطلبة الذين تمت معالجتهم بالطريقة التقليديـة و وجـود                 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،و أوصت الدارسة بضرورة  توظيف               

  . في مراحل التعليم المختلفة األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة لمعالجة ضعف الطلبة في القراءة 

  ):2002الهواري،( دراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تنوع استرتجيات تقديم برامج الحاسوب متعددة الوسـائل فـي          
تنمية بعض مهارات االستماع و القراءة لدى تالميذ الصف الخامس االبتـدائي ، و قـد اسـتخدمت                  

ة البرنـامج الحاسـوبي، اسـتراتيجي     : (رات المستقلة الثالثة  الدراسة المنهج التجريبي لبيان أثر المتغي     
التحـصيل، ومهـارات   (علـى المتغيـرات التابعـة    ) تنظيم المحتوى ، وأنمـاط تقـديم المحتـوى       

اسـتبانة لتحديـد    : ، أما أدوات الدراسة فقد تكونت مـن       ) االستماع،ومهارات القراءة ، واالتجاهات     
الميذ الصف الخامس، واختبار التحصيل المعرفي في مهـارات   مهارات االستماع والقراءة المناسبة لت    

االستماع و القراءة، و اختبار االستماع لقياس مهارات االستماع، واختبار القراءة لقيـاس مهـارات               
القراءة، و مقياس االتجاهات نحو تعلم اللغة العربية ،و استمارة تحليل محتوى كتاب اللغـة العربيـة                 

 ، إضافة إلى برنامجين من برامج الحاسوب متعددة الوسائل صممها الباحث            للصف الخامس االبتدائي  
من تالميذ الصف الخامس األساسي ، و قد تم تقـسيم عينـة   ) 210(، و قد تكونت عينة الدراسة من     

) 30(الدراسة إلى سبع مجموعات ، بلغ عدد أفراد العينة في كل مجموعة من المجموعات الـسبعة                 
وجود فروق دالة إحصائيا بين  متوسطات        : الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها       و قد خلصت    . تلميذا

درجات  تالميذ  مجموعات  الدراسة  السبعة  في  مهارات  االستماع ، و القـراءة ، و التحـصيل                       
المعرفي ، و اتجاهات التالميذ نحو تعلم اللغة العربية باستخدام الحاسوب ترجع إلـى أثـر برنـامج                   

  متعدد الوسائل  ، و كذلك  وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات  درجـات  تالميـذ                     الحاسوب
مجموعات الدراسة التجريبية الستة في مهارات  االستماع و القـراءة ، والتحـصيل المعرفـي ، و                  
اتجاهات التالميذ نحو تعلم اللغة العربية باستخدام الحاسوب، ترجع إلى أثر اختالف تنظـيم محتـوى         

، وقد قدم الباحث توصيات متعددة تتعلـق بـالمعلم ، و            ) أوزبل(امج ، لصالح استراتيجية تنظيم      البر
الطالب ، وواضعي المناهج ، و أنشطة التعلم ، و اختصاصي تكنولوجيا التعلـيم، والقـائمين علـى                  

  .عملية التقويم
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  -: الدراسات األجنبية -ثانيا 

 : ).al  Smith, H.et  ( 2007سميث و آخرون   دراسة  -

  تعلم وتدريس اللغة اإلنجليزيـة     يمن إمكانية استخدام اإلنترنت ف     إلى التحقق     الدراسة هدفت
األولى مجموعة ضـابطة    :  حيث وزع الباحث العينة العشوائية على مجموعتين         .ألغراض أكاديمية 

باالعتمـاد علـى    تـم التـدريس لهـا    ةتم التدريس لها بالطريقة التقليدية، والمجموعة الثانية تجريبي       
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام       .لكترونى  لمية فى قالب إ   حيث تم إنتاج المادة الع    ، اإلنترنت

 من حيث توفير التفاعل المطلوب للتواصل باللغـة مـن   هذه التكنولوجيا يوفر البيئة المثلى لتعلم اللغة    
كما أنها قـد    . التفاعل الصوتى والمكتوب  خالل برامج الدردشة  بالبريد اإللكترونى الذى كان يضمن          

فى خلق بيئـة    هم  كما يس ، تدعم المعلمين فى جعل تعلم اللغة أسرع وأسهل وأقل إجهادا وأكثر إشراكا           
  .ة مثالية لتعلم اللغ

  ):: Shamsuden, et.a l ،  2006( شمسدين و آخرون    دراسة  -

لطالب علـوم الحاسـب اآللـى     حاسوب     بال  مهام التواصل المعزز    إلى اختبار فاعلية   الدراسةهدفت  
المحادثة مـن خـالل     " وقد تناولت الدراسة بالنقاش فاعلية برنامج        ،بالجامعة التكنولوجية فى ماليزيا   

 وقد تبنت الدراسة المدخل التجريبـى فـى   . لدى التالميذكأداة لتنمية مهارات لغوية محددة   " الكمبيوتر
حيث تم التدريس للمجموعـة     ، )ضابطة وتجريبية (مجموعتين  وتم توزيع أفراد العينة على      ، التصميم

المحادثـة مـن خـالل      فى حين استخدمت المجموعة التجريبية برنـامج        ، األولى بالطريقة التقليدية  
 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التالميذ الذين تعرضوا للبرنامج قد أحرزوا تقدما ملحوظـا              .الحاسوب

لوا درجات أعلى من أقرانهم فى مشروع علوم الحاسب الذى جـرى  كما سج، فى مهاراتهم التواصلية  
وقد أوصت الدراسة بمزيد من البحث فى فاعليـة اسـتخدام           . جة المعال  تال الذي الدراسيفى الصف   

  .الحاسوب واإلنترنت في العملية التعليمية 

    (Chen.J, Belkada.S, Okamoto.  2004   )  :                 شين و بيلكاد دراسة   -

اللغـة  وهـو مقـرر     ، هدفت هذه الدراسة التجريبية الختبار فاعلية تعلم مقرر قائم على اإلنترنـت             
وقد ركزت الدراسة على شكل ووظيفة وأثر التفاعل        .  للتالميذ اليابانيين  اإلنجليزية ألغراض أكاديمية  

يا وتـوزيعهم علـى     طالباً جامعياً تـم اختيـارهم عـشوائ        )20(وقد شارك فى الدراسة     .فى المقرر 
كـان هنـاك    ، وفيما يتعلق بفاعلية البعد التفاعلى فى اكتساب اللغـة        ). ضابطة وتجريبية (مجموعتين  

وكان هناك متغيران تابعان وهما قيـاس التحـصيل         ). الشكل اإللكترونى للمقرر  (متغير مستقل واحد    
فيما يتعلق بالفهم والنمـو     ظهر  التحليل اإلحصائي عدم وجود فارق بين المجموعتين          أو. واالتجاهات

وأكدت  . فروق إحصائية فيما يتعلق بالتفاعل اللغوى لصالح المجموعة التجريبية         وجدتفيما  . فى اللغة 
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نترنت قد تم تصميمه بشكل جيد بما ينمى خبرات التعلم اللغويـة  اسة أن هذا المقرر القائم على اإل  الدر
  . غة اإلنجليزية اللن من القدرات اللغوية فيوبما يحس، للتالميذ

  :)Albertson , & Felix , 2001(دراسة البرتسون وفيلكس  -

 أثر استخدام الرزم التعليمية والتعلم الذاتي فـي تطـوير الكتابـة             هدفت الدارسة إلى معرفة   
 والمكونة من طالـب     ةاإلبداعية للطلبة الموهوبين باستخدام الحاسوب، تم اختيار العينة بطريقة قصدي         

وتـم  ،لصف السابع من الموهوبين حسب ما تشير سجالتهم المدرسية، وتقارير معلميهم            وطالبة في ا  
اختيار تصميم السلسلة الزمنية بحيث تم كتابة أكثر من قصة على فترات متباعدة، وتم تصميم حقائب                

ستراتيجيات ترشد الطالب حول كيفية الكتابة بطريقـة إبداعيـة وتـساعدهم علـى              اتعليمية مزودة ب  
  كتـب  قة في الكتابة والتخطيط ووضع األهداف والتدريب على ضبط الوقت، وبعـد التـدريب             الطال

الطالب سبع قصص على فترات متباعدة على الحاسوب، وتم إعداد أداة لقياس تقـدم الطـالب فـي           
 أن القصص كانت ذات نوعيـة إجماليـة         الذين أكدوا الكتابة وعرضت على مجموعة من المحكّمين،       

التي كتبت سابقاً، وازدادت طالقة الطـالب، واسـتطاعوا أن يـضمنوا القـصة              أعلى من القصص    
 ، و أوصت الدارسة بضرورة التوسع فـي اسـتخدام الـرزم      عناصر أكثر وفي وقت أقل في الكتابة      

  . التعليمية والتعلم الذاتي في تنمية المهارات اللغوية لدى الطلبة 

  :تعقيب على دراسات المحور األول

 إثراء موضـوع الدراسـة      يالكبير ف راسات التي تم االطالع عليها في هذا المحور األثر          لقد كان للد  
  :ويمكن التعقيب على دراسات هذا المحور على النحو التالي 

، ودراسـة أبـو      )(2009،و دراسة المهوس    ) (2011هدفت كل من  دراسة أبو العينين          :ألهداف  ا
ودراسـة محمـد،    ،   )2006(، و دراسة المصري     )(2007راسة أبو منديل، ودراسة األغا      شنب، ود 

 ودراسـة الجرايـدة،     ،)(2004اسة طه و قناوي، ودراسة الجمال       ودر ،) (2005ودراسة أبو شتات  
البرتـسون  ودراسـة    ) 2002(لحيلة وغنيم، ودراسة الهـواري      ، ودراسة ا  )(2003ودراسة فارس   

لـى معرفـة   هدفت إ  Chen )2004(شين ، ودراسة  2001 ), Albertson , & Felix( وفليكس
أثراستخدام المستحدثات التكنولوجية في زيادة  تحصيل الطالب في مبحث اللغة العربية سـواء فـي                

وات اللغويـة،    األص –الكتابة   – القراءة   -أم مهاراتها االستماع      الصرف، –القواعد–فروعها القراءة   
 إلى معرفة المعوقات التـي تواجـه         فقد هدفت  )(2001، ودراسة النمري    (2010)أما دراسة اللوح    

أما هذه الدراسة الحاليـة فتهـدف إلـى قيـاس         . المعلمين عند استخدامهم  للمستحدثات التكتنولوجية     
 .مستوى معلمي اللغة العربية في استخدام المستحدثات التكنولوجية 
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لمـصري  ا، ودراسـة   )(2007راسة أبو منديل، ودراسـة األغـا      ، و د  ) (2010دراسة اللوح : البيئة
، )(2005محلية من غزة، أمـا دراسـة محمـد        هذه الدراسات   ) (2005، ودراسة أبو شتات   )2006(

فمن الجمهورية العربية المصرية، ودراسة الجرايدة، ودراسة فـارس         ) 2004(ودراسة طه وقناوي    
وبالنـسبة لدراسـة المهـوس       فهي من المملكة األردنيـة،    ) 2002(ودراسة الحيلة وغنيم     ،)2003(
 )2001(أما دراسة فلـيكس   فهي من دمشق، )2007(فهي من الرياض، ودراسة أبو شنب ) 2009(

Albertson , & Felix  2004(شــين ، ودراســة( Chen ودراســة شمــسيدن ،)2006(  ، 
Shamsude فجميع هذه الدراسات من بلدان أجنبية مختلفة.  

راسة أبو منديل، ودراسة األغـا      ، ودراسة أبو شنب، ود    )(2011استخدمت دراسة أبو العينين   المنهج  
، ودراسة الجمـال   )2005(، ودراسة محمد، ودراسة أبو شتات       )2006(، ودراسة المصري    )2007(
 ودراسة الحيلة وغنـيم، ودراسـة الهـواري         ،)2003(، ودراسة الجرايدة، ودراسة فارس      )2004(
،  Albertson , & Felix)2001(البرتسون وفليكس ، ودراسة )2001(، ودراسة النمري )2002(

 استخدمت المنهج التجريبي لمالءمته لهدف الدراسة وهو  قياس أثـر،  Chen )2004(ن شيي ودراسة
فقد جمعت هذه الدراسة بين المـنهج الوصـفي         ) 2004(أو فاعلية برنامج، أما دراسة طه وقناوي          

فقـد اسـتخدمتا المـنهج    ) 2009(، ودراسة المهـوس  )2010(أما دراستا اللوح   والمنهج التجريبي، 
 . وهذا يتفق مع الدراسة الحالية فقد استخدمت المنهج الوصفي الوصفي،

 ،)2005(، ودراسـة محمـد   )2007(، ودراسة أبو شـنب   )2011(طبقت دراسة أبو العينين     : األداة
ودراسة النمـري    ،)2002(ودراسة الهواري    ،)2003(، ودراسة الجرايدة    )2004(ودراسة الجمال   

، )2005(، ودراسة أبو شـتات  )2007( كأداة للبحث، أما دراسة أبو منديل      اختبارا تحصيلياً  )2001(
، أمـا   محوسـباً فقد طبقت برنامجا تعليميـاً    ) 2002(ودراسة الحيلة وغنيم     ،)2003(ودراسة فارس   

ــسيدن ــة Shamsuden )2006(دراســة  شم ــميث  ، ودراس ــة، و,Smith  )2007(س  دراس
 chen) 2004(شين

قام ببناء برنامج وهذا يتفق مع دراسة طه و         )2007(لكتروني محوسب، أما دراسة األغا      قرر إ بقت م 
، ودراسـة المهـوس     )2010(، أمـا دراسـة اللـوح        )2006(، ودراسة المصري    )2004(وقناوي  

 .فقد طبقتا استبانة، و هذا ما يتشابه مع هذه الدراسة مع إضافة بطاقة المالحظة)2009(

علـى طـالب    Shamsude)2006(  شمـسيدن العينات مختلفة فقد طبقت دراسة      لقد كانت    :العينة
  (المرحلة الجامعية، ودراسات أخرى كانت العينة طالب المرحلة األساسية مثل دراسة أبو العينـين  

ودراسـة   ،)2007(، ودراسة أبو منديل     )2005(، ودراسة محمد    )2007(دراسة أبو شنب    و  )2011
، ودراسـة فـارس     )2002(، ودراسة الحيلة وغنيم     )2004(وقناوي  دراسة طه    ،)2006(المصري  

شـين  ودراسـة  Albertson   , )2001(البرتسون ودراسة  ،)2002(، ودراسة الهواري )2003(
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)2004( Chen ،  سميثودراسة)2007(Smith. أما دراسة المهوس ، )ودراسـة األغـا   ،)2009 
فقـد  ) 2005(ودراسة أبـو شـتات   ، )2003 (، ودراسة الجرايدة)2004(، ودراسة الجمال  )2007(

فقـد  ) 2001(، ودراسة النمري    )2010(كانت العينة من  طالب المرحلة الثانوية، أما دراستا اللوح           
  .كانت العينة معلمي مبحث اللغة العربية، وهذا ما يتفق مع هذه الدراسة الحالية 

ات التكنولوجية في العملية التعليمية له  أظهرت  معظم الدراسات السابقة أن تطبيق المستحدث :النتـائج 
  .أثر كبير في زيادة التحصيل الدراسي لفروع ومهارات اللغة العربية  

 -: العملية التعليمية في ضوء الجودة الشاملة -المحور الثاني 

  -: الدراسات العربية -أوالً 

  :)2009،محمود(  دراسة

ونظم الجـودة الـشاملة فـي المؤسـسات         إمكانية تطبيق معايير    إلى معرفة   الدراسة  هدفت  
 ضـبطها ومجـاالت تطبيقهـا فـي      ، وكيفية تناولت معايير الجودة الشاملة ونماذجها وقد  التعليمية  

مفهوم الجودة الشاملة فـي التعلـيم،       : وناقشت الدراسة خمسة أبعاد رئيسة هي     . المؤسسات التعليمية 
 ،ة الشاملة، وآليات الجودة في التعليم والعائد منهـا        ومعايير الجودة الشاملة في التعليم، ونماذج الجود      

ومجاالت تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية بالدول العربية، وتوصلت الدراسة إلى أبرز              
   ،ستراتيجية متكاملة لتطوير المؤسسات التعليميةإإن الجودة الشاملة للتعليم تمثل  :المؤشرات التالية

ة الشاملة للتعليم تتمثل في تلبية احتياجات الطلبـة، ورغبـات ممـولي النظـام               إن أهم معايير الجود   
توجد عدة آليات يمكـن   ،التعليمي، وكفاءة القيادة التربوية، والتطوير المهني للهيئة التعليمية واإلدارية          

قويم إنتـاج  التقويم الذاتي، والدراسات الذاتية، وت: تطبيقها لضبط الجودة الشاملة في التعليم ومن أهمها  
تتسع مجاالت الجودة الشاملة وضبطها في المؤسسات التعليميـة بتعـدد عناصـر             ، التحصيلي بةالطل

االهتمـام برغبـات العمـالء،    : ، وإن كانت تتركز في ثالثة مجاالت رئيسة  ومكوناته النظام التعليمي 
 .وبكفاءة المؤسسة التعليمية، وبتفعيل القيادة التربوية

  ) :2007ان ،العاجز، ونشو(دراسة 

        هدفت الدراسة إلي تقويم أداء المعلمين المهني في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي ضـوء                
مؤشرات الجودة الشاملة ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع المعلومات من              

لوصول إلي النتائج المتوقعـة     عينة الدراسة باستخدام أداة الدراسة، ثم تبويب وتحليل هذه المعلومات ل          
وضوح رؤية ورسالة المدرسة يساعد في عمليـات     :، وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها         

التخطيط، وممارسة خطوات التخطيط االستراتيجي للمدرسة، والمـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات               
 البحثي نظرا لضيق الوقت لـديهم ،        إن المعلمين ال يمارسون العمل    ،. المدرسية المتعلقة بعملية التعلم   
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وعدم قناعتهم بأهمية التقويم الذاتي من قبل الطالب وخاصة أن المناهج الحالية ال تشجع علي عملية                 
التقويم الذاتي من قبل الطالب لوحدهم نظرا لفلسفة التعليم التي ال تشجع علي تبني هذه الفكـرة مـن             

ة إحصائية وفقا لمتغير التخصص أو  الجنس أو الخبـرة           عدم وجود فروق ذات دالل    ،. الناحية العملية 
وقد أوصى الباحثان بضرورة تطبيق الجودة الشاملة في عمليات التخطيط و التنفيذ و التقويم للعملية               .

  .التعليمية 

  ) :2007حلس ، ( دراسة 

رحلـة         هدفت الدراسة إلى معرفة معايير جودة الكتاب المدرسـي ومواصـفاته  لتالميـذ الم              
األساسية الدنيا و اقتصرت الدراسة الحالية على تحديد معايير الجودة في كتاب لغتنـا الجميلـة مـن           
وجهة نظر معلميهم  من خالل استطالع بعض من المعايير المصممة لتقويم وتحليل الكتاب المدرسي               

الميـذ المرحلـة    التي قامت بها وزارات التربية والتعليم والباحثين ، ودراسة الكتـب المدرسـية لت             
واعتمد الباحث المـنهج الوصـفي      .2007\2006 طباعة وزارة التربية الفلسطينية      -األساسية الدنيا   

تعرف األبعاد والمزايـا     التحليلي حيث إنه األكثر مالءمة ومناسبة لموضوع البحث الذي يهدف إلى            
يم الكتـاب المدرسـي     األساسية لإلصالح الجديد للكتاب المدرسي حيث تم بناء معيار محكـم لتقـو            

 وهذا يؤكـد    ،وتوصلت الدراسة إلى أن جميع الفقرات المعيارية ال تقع ضمن نطاق القبول التربوي            ،
بأن محتوى الكتاب ال يتناسب مع عدد الحصص المقررة وبحاجة إلى نشاطات تشجع علـى تنميـة                 

 ،ات المجتمع ومـشكالته   والحاجة كذلك إلى أن يلبي المحتوى حاجات التالميذ وميولهم وحاج          ،التفكير
وضـرورة  ، إضافة إلى ضرورة العناية بشكل أكبر بأن يسهم المحتوى في تغذية الخيال لدى التالميذ    

أن تتسم المفاهيم التي يشتمل عليها الكتاب بالتسلسل المتكامل مما يلزم على مـؤلفي الكتـاب إعـادة              
  . ةالنظر في النقاط السابق

   ) :2007ثابت ،(دراسة 

هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ إطار ضمان الجودة في مدارس وكالـة                      
ومـن أجـل    . الغوث الدولية بغزة من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين وسبل التغلب عليها           

راً، مـدي ) 281(مشرفاً تربويـاً و ) 86(ذلك تم إعداد استبانة وتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من   
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية، والمـوارد الماديـة،               

كما توصلت الدراسة إلى وجـود      . والتدريب، والمفاهيم والنماذج المستخدمة في إطار ضمان الجودة       
لمرتبطة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات كل من المديرين والمشرفين للصعوبات ا            

كما لم تظهـر  ، ببعد التدريب ،بينما لم تسجل فروقات ذات داللة إحصائية في األبعاد الثالثة األخرى         
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المديرين للـصعوبات تعـزى لنـوع المدرسـة                
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سته ، ألنها   ،وأوصى الباحث بضرورة اتباع بعض اإلجراءات التي حددها في درا         ) إعدادي، ابتدائي (
  . في التغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ إطار ضمان الجودة – من وجهة نظره –تسهم 

   ) :2007شاهين ، و الريان ،(دراسة 

إلى معرفة دور التغذية الراجعة المقدمة من الطالب للمعلم في تحـسن            الحالية   الدراسة هدفت
ثالثـة   وزعت على فقرة) 39(بصورته النهائية من تم بناء مقياس تكون وقد  ،جودة أدائه التدريسي 

 على عينة تألفـت مـن   وطبقت الدراسة.،تقويم التدريس التخطيط للتدريس ، تنفيذ التدريس   : مجاالت
تم اختيارهم عشوائياً من معلمي المرحلـة الثانويـة فـي تخصـصي العلـوم              معلماً ومعلمة ) 155(

 الخليل وجنوب الخليل خالل الفصل الثاني مـن العـام           والرياضيات في مديريتي التربية والتعليم في     
 أفراد العينـة    الستجاباتأن المتوسط الحسابي    نتائج الدراسة   أظهرت  و لقد   . 2006/2007الدراسي  

جاء المجـال الثالـث     على المقياس ككل وعلى كل مجال من مجاالته قد حصلت على تقدير عال ، و              
يليـه المجـال الثـاني    ،  من حيـث األهميـة   األوللترتيب والمتعلق بالتقويم أثناء سير الحصة في ا      

الثالـث   في الترتيب للتدريس التدريس ، وأخيراً جاء المجال األول والمتعلق بالتخطيط   بتنفيذوالمتعلق  
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور التغذية الراجعة على المجـال الثالـث     .

 بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على المقياس ككل            تعزى لمتغير التخصص ، كما    
وعلى كل مجال من مجاالته وفقاً لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي ، وسنوات الخبـرة ،و أوصـت                 

  .الدراسة باالهتمام بتهيئة الطالب المعلم لمهنة التعليم و خصوصا في مجال التخطيط للدرس  

   ) :2007السحيم ،( دراسة 

 من وجهة نظـر المـديرين       9000أثر تطبيق إدارة الجودة أيزو      هدفت الدراسة إلى معرفة     
فوائد و عوائق و عوامل تحقيق النجاح       والتعرف إلى    ،والمعلمين في مدارس التعليم العام المطبقة لها      

  من وجهة نظر المديرين والمعلمين في مـدارس التعلـيم العـام   9000في تطبيق إدارة الجودة أيزو   
 أن لتطبيق الجودة    -:وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها     .  ، المطبقة لها في المملكة العربية السعودية     

قلة شكاوى  مع  زيادة الخدمات المقدمة للطالب،      ، و   في جذب مزيد من الطالب للمدارس      ياً عال اًإسهام
  ، إنتاجية العاملين من غير المعلمين بالمدرسة زيادة، وأولياء األمور

تفعيـل   مـع    .تحسن العالقة بين المعلمين وأولياء األمور     ،وعيل دور المعلم في النهوض بالطالب      تف و
عوامل تحقيق النجاح في    ب كما أن هناك عدة نتائج تتعلق       . .دور مدير المدرسة في االرتقاء بالمعلمين     

 ، و ا بين العـاملين   نشر مفاهيم الجودة وثقافته   منها أهمية   تطبيق إدارة الجودة في مدارس التعليم العام        
 ،و قد أوصت الدراسة بضرورة شمولية الجودة لكل عناصر          تحفيز العاملين الفاعلين في تفعيل النظام     

  . العملية التعليمية  
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  ) :2006الجرجاوي ، و نشوان (دراسة  

هدفت الدراسة إلى تقويم األداء المهني للمعلمين العاملين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغـزة      
فقرة تم تطبيقها علـى     ) 42(وء مؤشرات الجودة الشاملة، واستخدم الباحثان استبانة مكونة من          في ض 

عدم وضـوح رؤيـة     : وكان من أهم نتائج الدراسة    . معلماً ومعلمة ) 250(عينة الدراسة المكونة من     
ورسالة المدرسة في مجال التخطيط االستراتيجي للمعلمين، وضعف المشاركة في اتخـاذ القـرارات          
المدرسية المتعلقة بعملية التعلم، وضعف ممارسة المعلم للعمل البحثي وتنمية قدرات الطلبـة علـى               
استخدام التقويم الذاتي، وضعف االتزان العاطفي والنفسي واالنفعالي، وقله االهتمام بالنمو الجـسمي             

أداء المعلمـين   كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقويم            . والصحي السليم 
المهني ترجع إلى متغيرات كل من الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي وأوصت الدراسـة باالهتمـام                

 .باألداء المهني للمعلمين في ضوء معايير الجودة من خالل الدورات التدريبية و األبحاث التربوية 

   ) :2005منصور ،(دراسة 

  إدارة الجودة  الـشاملة فـي  المـدارس             هدفت الدراسة إلى اقتراح تصور لتوظيف مبادئ      
وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غـزة           . الثانوية بمحافظات غزة  

 مدير ومديرة ، واتبعت الباحثة المنهج الوصـفي التحليلـي لتحقيـق  أهـداف                )102(البالغ عددهم   
مفهوم  إدارة الجودة    : عة على أربعة أبعاد هي       فقرة موز  )60(الدراسة، مستخدمة استبانة مكونة من      

. الشاملة، واتجاهات نحو إدارة الجودة الشاملة ، وممارسات إدارة الجودة الشاملة والتحسين المـستمر        
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك انعداماً للوعي بفلسفة إدارة الجودة ، وعدم االعتمـاد علـى                  

اتخاذ القرارات اإلدارية ، وعدم االهتمام بعملية التحسين المستمر، ثم          األساليب اإلحصائية في عملية     
وقد أوصت الدارسة بضرورة توظيف مبادئ إدارة الجـودة         ، عدم  استخدام  أدوات الجودة الشاملة        

  .في المدارس من خالل اهتمام المديرين  بتطبيقها في المدارس 

  :)2004(دراسة العثمان 

 عناصر إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم العام الحكومي في           هدفت الدراسة إلى معرفة   
المرحلة الثانوية لدولة الكويت وتوصيف لواقع الثقافة التنظيمية السائدة ومدى توافقها مـع متطلبـات             
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وكذلك عرض وتقديم اإلطار الفكري والفلسفي لمفهـوم إدارة الجـودة               

ارها أحد المدخالت اإلدارية الحديثة في مجال المنظمات الخدميـة وذلـك مـن خـالل      الشاملة باعتب 
من طلبة نظـام    ) 400(وكانت عينة الدراسة    . التوعية بمبادئ ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة      

م فـي    من القياديين والمشرفين على العملية التعليمية في نظام التعليم العا          )49(التعليم العام الثانوي و   
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ومن أهم نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية بين الثقافة التنظيمية السائدة في نظـام              .ديوان الوزارة   
  التعليم العام الحكومي 

  - :)2003البنا ، (دراسة  

هدفت الدراسة إلى استعراض أبعاد تطوير التعليم الثانوي الفني بمصر إلرساء ثقافة الجـودة             
قافة الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة          الشاملة، والتعرف إلى واقع ث    

 فرداً تـم اختيـارهم      )165(وشملت عينة الدراسة     .دمياط، ووضع تصور مقترح لتدعيم هذه الثقافة      
واستخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي التحليلـي        . بصورة عشوائية وممثلة ألفراد المجتمع األصلي     

ثقافة الجودة الشاملة في التعليم كأداة للدراسة بعد تعريبهـا وتحكيمهـا، وهـي       موظفة استمارة قياس    
وكان من نتائج الدراسـة أنـه ال        .  عبارة ثالثية االختيار، موزعة على ستة محاور       )62(مكونة من   

وأن  وال توجد رؤية مشتركة بـين جميـع العـاملين،    توجد أهداف محددة وواضحة للبيئة المدرسية،   
دمة داخل المدرسة ال تركز على احتياجات الطالب، والطالب ليس لهم دور في تطوير              الخدمات المق 

وأن إدارة المدرسة ال تقوم  بدراسة عوامل النجـاح والفـشل، وال تأخـذ بـآراء                  الخدمة التربوية، 
المعلمين وال تسمع  آلراء الطالب واقتراحاتهم، والمديرون ال يديرون النظم والعمليـات باسـتخدام               

  .وأوصت الدراسة بضرورة إرساء الجودة الشاملة و تطبيقها في المدارس دة الشاملة،الجو

   :األجنبيةالدراسات  -ثانياً

 :  Sitalakshmi )2007( دراسة  سيتالكشمي  

هدفت الدراسة إلى تقديم إطار خاص بإدارة الجودة الشاملة يؤكد على التحسينات المـستمرة              
وقد حلل الباحث نظـام   . يذ إدارة الجودة الشاملة في برامج التعلم العالي       في التعليم كوسائل مقبولة لتنف    

الممارسـات التربويـة    : إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وفق بعض العوامـل المهمـة مثـل             
وتوصل . الموجودة، معوقات إدارة الجودة الشاملة، وعائد االستثمار في توظيف إدارة الجودة الشاملة           

 تطوير إطار إلدارة الجودة الشاملة يتبنى دورة ديمنج ،و كذلك إلـى أن إطـار الجـودة                  الباحث إلى 
الشاملة المقترح والذي يشتمل على ستة عناصر جودة أساسية قد قدم توجهات نظامية لتنفيـذ فعـال                 

  .وكاف إلدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي

    Maguns S. and Bengt K(2006) دراسة مجنس   

هدفت الدراسة إلى تقويم مشروع التقويم الذاتي إلدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانويـة              
ومن أجل تقويم هـذه   .العليا بالسويد بما في ذلك تقويم اإلجراءات واألدوات المستخدمة في المشروع

ـ              ا طبقـت   التجربة أجريت مقابالت مع مدير التعليم الثانوي العالي وعشرة من مديري المدارس، كم
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العديد من األشـخاص         . استبانة لجمع آراء العاملين التربويين اآلخرين     
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كمـا أن العديـد مـن       . اليبدو أنهم يفكرون كثيراً حول ماهية الجودة في البيئة التي يعملـون فيهـا             
. ررات ذلك وكيفية تنفيـذه    المؤسسات  تتجه إلى العمل بنظام التقويم الذاتي دون التفكير الكافي في مب            

إضافة إلى ذلك فإن العمل يتم بدون إعداد وتهيئة جميع المشاركين، وبدون مناقشة القـيم األساسـية                 
  .التي يستند إليها العمل

 : )  ( MacBeath, J. and Mortimore, 2001   دراسة  ماكبث

خـالل  مـن    الوصول إلى طريقة صحيحة للحكم على أداء المـدارس        وهدفت الدراسة إلى    
قياس فعالية المدارس بناء على تقييم الطالب مع األخذ في االعتبار تأثير العوامـل األخـرى                 :تاليال

و  الفروق بين المدارس فـي التحـصيل   أن  :  أبرز النتائج  ، ومن    وأثرها على فئات الطالب المختلفة    
لمرحلة الثانوية مما يشير إلـى     التقدم في المهارات األساسية أكثر وضوحاً في المرحلة االبتدائية من ا          

أهمية هذه المرحلة في تحديد أداء الطالب مستقبالً، ومما يعني أهمية التدخل المبكر لمعالجة الضعف               
 أثـر الخلفيـة االجتماعيـة      ،و تبـين أن      )القراءة والكتابة و الرياضـيات     (:في المهارات األساسية  

التوازن في قبول الطالب، حيث     ، وينبغي   ثانويةاالقتصادية للطالب على تحصيلهم تقل في المرحلة ال       
ن تركيز الطالب ذوي الدخل المنخفض في المدرسة يعرض أداء الطالب عموماً لالنخفاض، ممـا               إ

 علـى المناقـشة     رونالطـالب قـاد    ، وأن    يتطلب أخذ هذا في اعتبار سياسات القبول في المدارس        
ت الدارسة باالهتمـام بالتحـصيل الدراسـي    وأوص.الناضجة و المتبصرة للشؤون التي تؤثر عليهم     

  للحكم على جودة المدارس 

  : )Lether,Jennifrr ، 2001(دراسة جينيقر     

تناولت هذه الدراسة عرضاً لتجربة إحدى المدارس في المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة               
حيث أكدت الدراسـة    ، ي  في تضمين إدارة الجودة الشاملة في نظام االتصاالت داخل الفصل الدراس          

على أهمية تحقيق عدد من المتطلبات لتحقيق النجاح في تطبيق الجودة الشاملة في المجال التعليمـي                
التركيز على العميل، رفع مستوى القيادة ، تطوير مستوى االتـصاالت ، اسـتخدام            (والتي تتمثل في    

كما أوصت الدراسة بـضرورة عقـد       . )أمثل للمعلومات ، التقييم الكلي للمؤسسة ، التحسين المستمر        
دورات مكثفة في االتصاالت الفعالة لجميع المستويات اإلدارية ، عند تطبيـق مـدخل إدارة الجـودة     

  .الشاملة في العملية التعليمية

  :) Bartoletti  Robert Jame  ،  2000(دراسة بارتوليتي  

 شاملة على اثنتي عـشرة مدرسـة محليـة                 تهدف الدراسة إلى اختبار تأثير مدخل الجودة ال       
ما تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجـودة الـشاملة علـى            :عن االستفسارات التالية    صغيرة حيث تبحث    
مـا تـأثير    .كيف تؤثر إدارة الجودة الشاملة على العالقة بين الموظفين والقيادة ؟          .المدارس المحلية ؟  
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ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك زيادة في تعاون         .علم ؟   إدارة الجودة الشاملة على عمليتي التعليم والت      
ومشاركة القيادة بشكل كبير بين جميع األطراف في البيئة المدرسية، وهنـاك تطـور فـي العالقـة             

ثم كشفت الدراسة عـن وجـود قيـادة         ، الوظيفية بشكل أكثر فاعلية،و هناك تطور في خدمة العميل        
ة التقليدية والتي تمكن المعلمين فـي اإلدارة المحليـة بحيـث      تحويلية داخل المدرسة تحل محل القياد     

  .تعطي فرصة للمشاركة في قيادة تلك المدارس محل الدراسة

  :تعقيب على دراسات المحور الثاني 

  :يمكن التعقيب على دراسات هذا المحور من خالل النقاط التالية 

لجودة الشاملة فـي المـدارس منهـا    هدفت بعض الدراسات إلى معرفة تطبيق معايير ا      : األهداف   - 
ودراسـة البنـا     ،)2004(ودراسـة العثمـان     ) 2005(، ودراسة منـصور     )2007(دراسة السحيم   

، )Maguns  2006(ودراسـة مجنـيس    Sitalakshmi   )2007( ، ودراسة سيتالكشيم)2003(
،  Lether,Jennifrr،  )2001(، ودراســة جنيفــر   MacBeath )2001(ودراســة ماكبــث

اسات أخرى هدفت لمعرفة المعوقات لتطبيق إطار الجودة الشاملة في المدارس منها دراسة ثابت              ودر
، أما الدراسات األخرى    )2007(، وهدفت دراستي حلس     )2007(، ودراسة العاجز ونشوان     )2007(

لة فهدفت لقياس أداء العاملين في المدارس سواء المديرين أم المعلمين في ضوء معايير الجودة الشام               
دراسـة الجرجـاوي و     ، و )  2007(، ودراسة شاهين والريان     )2007(منها دراسة العاجز ونشوان     

  .  وهذا يتفق مع الدراسة الحالية ،) 2006(نشوان 

، ودراسـة   )2007(كثيرة هي الدراسات الغزية التي تناولت هذا المحور ،منها دراسة ثابـت             : البيئة
، ودراسـة  )2007(ودراسـة شـاهين والريـان    ، )2007(، ودراسة حلس )2007(العاجز ونشوان   
، أمـا   )2005(، ودراسـة منـصور      )2006(ودراسة الجرجاوي ونشوان    ) 2007(العاجز وعساف   
وبالنـسبة للدراسـات    ) 2004(فمن السعودية، ومن الكويت دراسة العثمان       ) 2007(دراسة السحيم   

 )2006( ودراسـة مجنـيس       Sitalakshmi )2007(األجنبية فهي من دول مختلفة  سيتالكشيم
Maguns.    2001(من الـسويد  ودراسـة ماكبـث( MacBeath  ،  ودراسـة جنيفـر )2001(  ،

Lether,Jennifrr من أمريكا.  

وهذا يؤكد علـى     لقد تم استخدام المنهج الوصفي في جميع هذه الدراسات العربية واألجنبية،          : المنهج
  .صحة اختيار المنهج الوصفي لهذه الدراسة

، هدفت إلى قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني فقد اسـتخدمت         )2007( حلس   بالنسبة لدراسة : داةاأل
أما باقي الدراسات التي هدفت لقياس توظيـف اإلدارة    قائمة بمعايير الجودة الشاملة للكتاب المدرسي،     
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ـ             تبانة علـى عينـة   المدرسية أو المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في العملية التعليمية فقد طبقت االس
  .الدراسة، وهذا يتفق مع األداة المستخدمة في هذه الدراسة

كتاب لغتنا الجميلة للمرحلة األساسية، أما دراسة العثمـان          ) 2007(كانت عينة  دراسة حلس      : العينة
وبالنـسبة لدراسـة    فكانت العينة  طالب  المدرسة، MacBeath )2001(، ودراسة ماكبث )2004(

، ودراسـة البنـا     )2007(، ودراسـة الـسحيم      )2005(ودراسة منصور    ،)2007(العاجز وعساف   
، ودراسة جنيفر  Sitalakshmi )2007(، ودراسة سيتالكشيم)2002(، ودراسة الشرقاوي )2003(
)2001( ،,Jennifrr   ،أما دراسـة شـاهين والريـان     ، فقد كانت العينة مديري المدارس)2007(، 

  )2006(، ودراسة مجنـيس   )2006(، ودراسة الجرجاوي ونشوان     )2007(ودراسة العاجز ونشوان    
Maguns ودراسة فقد كانت العينة المعلمين وهذا يتفق مع عينة هذه الدراسة ،.  

  تشابهت معظم الدراسات في النتائج من حيث أهمية تطبيق الجودة الـشاملة فـي المـدارس             :النتائج
ودراسـة   ،  Sitalakshmi )2007(تالكشيم، و دراسة سي )2007(دراسة السحيم يظهر ذلك في و

، وهناك بعض الدراسات التي تشابهت في نتائجها من حيث عدم  ممارسة              Jennifr, ، )2001(جنيفر
 2007(ة والمعلمين في ضوء معايير الجودة الشاملة ، منها دراسة العاجز ونـشوان       ياإلدارة  المدرس  

 ودراسـة مجنـيس     ،)2006(ي ونـشوان    ، ودراسة الجرجـاو   )2007(، ودراسة العاجز وعساف     )
(2006) Maguns ،  2003(، ودراسة البنا )2004(، ودراسة العثمان )2005(ودراسة منصور( ،

فقـد  ) 2007(، ودراسـة ثابـت      )2007(، أما دراستي العاجز ونشوان      )2002(ودراسة الشرقاوي   
في المدارس وبالنسبة لدراسـتي  تشابهتا في النتائج من حيث وجود عوائق لتنفيذ إطار الجودة الشاملة       

، فكانت النتائج عدم استيفاء كتب المنهاج الفلسطيني لمعايير الجودة الـشاملة للكتـب              )2007(حلس  
  المدرسية 

  :.المستحدثات التكنولوجية و الجودة في التعليم -:المحور الثالث 

  :  الدراسات العربية -أوال 

 ):2010أبو عظمة واألنصاري، (دراسة 

 الدراسة  تعتمدلكتروني  وفق معايير الجودة الشاملة ، وا       راسة إلى تقويم التعليم اإل    لدهدفت ا 
   التعليم نظامقتصرت الدراسة على وضع رؤية ومدخل لتقويم ، وقد االمنهج الوصفي التحليلي على

 وقـد اسـتعان     ى وضع نموذج ألهم تلك األطر     كتروني وفق معايير الجودة الشاملة والحرص عل      لإلا
لكترونـي ،   ، وتقنيات التعليم ، والتعلـيم اإل      المراجع التخصصية في مجال التقويم التربوي       حثان ب البا

التأكيد على مفهـوم الجـودة    :وإدارة الجودة الشاملة ومن أهم التوصيات التي تم التأكيد عليها ما يلي         
 وحدة تطبق المعايير    لكتروني من خالل إنشاء   ة ومختلف مكونات نظام التعليم اإل     الشاملة في تقويم كاف   



 127

التأكيد على أهمية وضرورة التوصل إلى معـايير         .الالزمة لضمانها والتي أصبحت ضرورة حتمية       
اإلسراع في وضع الخطـوط      .لكتروني وعناصره كافة  المالئمة لتقويم نظام التعليم اإل    الجودة الشاملة   

  . لجودة والكفاءة واإلتقان والتميز لكتروني والتي تتضمن ا لتقويم نظام التعليم اإلالعريضة الالزمة

  ): 2010اللوح، ( دراسة  

لكترونية في تطوير الكفايات التدريـسية  نتديات التعليمية اإلهدفت الدراسة إلى معرفة دور الم    
لدى المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات جودة المعلم ،و لقد استخدم الباحث المنهج الوصـفي عبـر           

وكانـت  ، ستخدام استبانة أعدت لهذا الغرض ،و تحليلها ، و تفسير نتائجهـا           جمع البيانات الالزمة با   
معلماً و معلمة تم اختيارهم عشوائيا لتطبيق االسـتبانة علـيهم بعـد     )160(عينة الدراسة مكونة من   

التأكد من صدق و ثبات االستبانة ،و قد توصل الباحث إلى أن المنتديات التعليمية تعين المعلـم فـي                   
تخطيط و كذلك مهارات تصميم المواقف التدريسية و تنفيذها ،و تساعده أيـضا فـي تقـويم                 عملية ال 

عملية التدريس ،وأوصت الدراسة بضرورة تطوير المعلم الفلسطيني وفق الكفايات التدريسية الالزمة            
ل لكتروني ،و العمل على تحقيق الجودة لدى المعلـم للحـصو      لبات جودة المعلم عبر التعليم اإل     و متط 

  . على مخرجات تعليمية ذات جودة عالية و بالتالي تحقيق التميز و المنافسة 

  ) :2007أبو شعبان ، واألغا ، ( دراسة 

 جـودة تـصميم المنـاهج       هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن معايير و استراتيجيات ضمان         
في التحليلي، إذ تـم مراجعـة       و لتحقيق أهداف الدراسة، تم إتباع المنهج الوص       . لكترونياًالفلسطينية إ 

معياراً، كما تم مناقـشة     ) 26(و لقد تم اقتراح     .  و المعايير  تاألدب التربوي للكشف عن االستراتيجيا    
النظـرة الحديثـة     : كالتـالي  استراتيجيات) 10(لكترونياً و هي    أشهر استراتيجيات تصميم المناهج إ    
احتـرام  ،تنمية روح التعـاون      ، التعلم ضمن فريق  ،  التعلم الذاتي ،للمتعلم بأنه محور العملية التعليمية    

تجسيد البيئة المحيطة، و عـدم تجاهلهـا بتوظيـف و تطبيـق            ،تنمية مهارات البحث     الذات و الغير  
تنمية الجرأة و إبداء    ،تطوير مهارات التفكير العليا      ، تنمية أسلوب حل المشكالت   ،المعلومة في الواقع    

  الرأي 

 ) :2006عبد النبي ،(  دراسة-5

هدفت الدراسة إلى الكشف عن معايير بناء المواد التعليمية عن بعد في ضوء مدخل الـنظم،                
 تـصوراً   و تقديم  المستوى الجامعي للتعلم عن بعد،       يكما كشفت عن أسس بناء منهج اللغة العربية ف        

ـ     فقد. مقترحاً لمنهج اللغة العربية في المستوى الجامعي للتعلم عن بعد          ة معـايير    أعد الباحـث قائم
خاصة لبناء المواد التعليمية في التعلم عن بعد في ضوء مدخل النظم القائم على التفاعل بين عناصر                 
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وقدم تـصوراً فـي     . معياراً موزعة على خمسة محاور    ) 78(و تم التوصل إلى     . و مستويات المنهج  
  .معأسس بناء منهج اللغة العربية وفق مدخل النظم و طبيعة المعرفة وطبيعة المجت

  : الدراسات األجنبية–ثانيا 

   ):Berman ، 2007( دراسة  بيرمان 

 لكتروني المعتمدة من قبل الجامعات    التعلم اإل استراتيجيات  في  هدفت هذه الدراسة إلى البحث      
صول علـى  المجال للحتوسيع :  مشتركة هي أهداف ، من منظور ثالثة في أوربا و الواليات المتحدة  

برز أ أن إلى ت الدراسة وخلص. سين نوعية التعليم ؛ وخفض كلفة التعليم العالي        ؛ تح  التعليميةالفرص  
ـ   التي تتصفهيلكتروني التي تعتمدها الجامعات      التعلم اإل   استراتيجيات خصائص ، التكيـف  التنوعب

  . والمرونة في التطبيق

  :     Garles and Duffy  2000 ) (ة جارليس  دراس

 .اإللكترونيـة لتقويم المقررات   يمكن االستعانة بها التيمبادئإلى عدد من الالدراسة أشارت 
الممارسة الجيدة على اتصال الطالب باألستاذ عن طريق منتـدى النقـاش             تشجيع ئ  ومن هذه المباد  

توصلت الدراسة إلى أن هنـاك بعـض     وقد.الطالبتشجع الممارسة الجيدة على التعاون بين .العام
المشاركة الفعالة بين الطالب فـي التعلـيم    عتبارها توصيات لتشجيعالخطوط العريضة التي يمكن ا

تحديـد مـستوى الطالـب عـدد        ن يؤخـذ فـي االعتبـار عنـد          أن مثل   تروني غير المتزام  اإللك
 ضـرورة أن ،  وأن تركز المناقشات على مهام معينة،صغيرةالحتفاظ بمجموعات نقاش ات،المشاركا

حيث يقـدم  : التعلم الفعال  تشجع الممارسة الجيدة على، تهميستقبل الطالب تغذية راجعة على مناقشا
تساعد على زيادة مستوى الدافعية و األداء و تطـوير المهـارات و             الطالب مشروعات عمل والتي     

  .المشاركة و تصميم المشاريع

  :تعقيب على دراسات المحور الثالث 

 مما يـدلل    -في حدود علمها  -رت عليها  الباحثة في هذا المحور      قليلة هي الدراسات التي عث    
، وستوضح الباحثة فيما يلي عالقة الدراسة الحالية بالدراسات الـسابقة           اعلى جدة الموضوع وحداثته   

  : والنتائج على النحو التالي  من حيث األهداف والبيئة والمنهج واألدوات والعينة،

ودة التعليم في ضـوء      ج هدفت بعض الدراسات إلى معرفة معايير واستراتيجيات ضمان        :األهداف-
ـ ،) 2006(عبـد النبـي        ودراسـة    ،)2007(أبو شعبان   لكتروني منها دراسة األغا و    التعليم اإل  ا  أم

لكتروني في ضوء معايير الجودة  الشاملة  فهي في دراسة أبو عظمـة              الدراسات التقويمية للتعليم اإل   
، فهدفت )2010(ة اللوح ، أو في دراس Garles )2000(، ودراسة جاردليس  )2010(واألنصاري 

لكتروني في ضوء الجودة الشاملة ،أما بالنسبة لهدف الدراسـة          لكشف عن معوقات تطبيق التعليم اإل     ل
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الحالية فهو قياس توظيف المعلمين للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجـودة الـشاملة فلـم        
  .  العثور على دراسة مماثلة لباحثةيتسن ل

 ،)2010(التي تناولت هذا المحور متعددة البيئات، فكانت من غزة دراستا  اللـوح              الدراسات  : البيئة
، ومن المملكة العربية السعودية دراستا أبو عظمة واألنـصاري          )2007(ودراسة األغا وأبو شعبان     

  . أما باقي الدراسات فهي من بلدان أجنبية مختلفة ،)2010(

جميع هذه الدراسات العربية و األجنبية، وهذا يؤكد على         لقد تم استخدام المنهج الوصفي في       : المنهج
  .صحة اختيار المنهج الوصفي لهذه الدراسة 

، دراسـة أبـو عظمـة       )  2006(بالنسبة لدراسة األغا و أبو شعبان، ودراسة عبد النبـي             : األداة
اللـوح  ، فقد طبقت أداة عبارة عن قائمة بمعايير هدف الدراسة، أمـا دراسـة              )2010(واألنصاري  

، فقد كانت األداة عبارة عن استبانة تم تطبيقها على العينة وهذا يتفـق مـع أداة الدراسـة           ) 2010(
  .الحالية 

دراسة األغا وأبـو شـعبان، ودراسـة    ، و )2010(كانت عينة دراسة أبو عظمة واألنصاري       : العينة
،  عبـارة   Garles )2000( ودراسة جـاردليس   ، ودراسة عبد النبي،Berman )2007(يبرمان 

، فقد كانت العينة المعلمين، وهذا يتفـق        )2010(عن بعض من المقررات الدراسية، أما دراسة اللوح         
  .مع عينة هذه الدراسة

لكتروني في ضوء الجـودة  ى قائمة بمعايير خاصة للتعليم اإلالنتيجة العامة وهي التوصل إل  :النتـائج 
، ، ودراسة األغـا وأبـو شـعبان       )2010(صاري  الشاملة يتضح في كل من دراسة أبو عظمة واألن        

،أما دراسة كل   ) 2006(، ودراسة عبد النبي، ودراسة موريني        Berman )2007(يبرمان  ودراسة  
لكتروني له دور مهم في بناء فلسفة       في النتائج من حيث إن التعليم اإل      ، فكان تشابه    )2010(من اللوح   

  .الجودة الشاملة في التعليم 

  الدراسات السابقة تعقيب عام على 

الباحثة بجدة البحث وأهميته و بالرغم مـن قلـة           لقد أسهمت تلك الدراسات في تأكيد شعور      
 التي تناولت توظيـف معلمـي اللغـة العربيـة للمـستحدثات             -في حدود علمها  – الدراسات السابقة 

سـات والبحـوث   التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة إال أن الباحثة استفادت من تلـك الدرا     
 إجراءات الدراسة و خطواتها، والحصول على النتائج         في سواء في إعداد اإلطار النظري للدراسة أم      

  . و تفسيرها 
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  :اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السايقة 

اتفقت مع عديد من الدراسات السابقة باعتمادها على المـنهج الوصـفي ومنهـا               : من حيث المنهج   
، )2009(دراسـة المهـوس    و   ،   )2010(دراسة أبو عظمة واألنصاري      و ،)2010( دراسة  اللوح  

 دراسـة العـاجز    و ،)2007(دراسـة ثابـت    و ،)2007(،  ودراسة السحيم     )2009(دراسة محمود   و
الريـان   و دراسة شـاهين   و ،)2007( دراسة سيتالكشيم  و ،)2007(دراسة حلس   و،  )2007(نشوان  و
دراسـة   و ،)2007(نـشوان    و ، ودراسة الجرجـاوي   )2007(أبو شعبان    و دراسة األغا  و ،)2007(

 ،)2005(دراسة منـصور     و ،)2007(ودراسة عبد النبي     ،)2007( دراسة دياب  و ،)2007(مجنيس
 دراسـة ماكبـث    و ،)2002(دراسة الـشرقاوي     و ،)2003(دراسة البنا    و ،)2004(دراسة العثمان   و
  ).2001(دراسة جنيفر و،)2001(

 لدراسة الحالية مع كثير من الدراسات السابقة في اسـتخدامها أداة الدراسـة            اتفقت ا : من حيث األداة  
 ،)2007(ودراسة الـسحيم     ،) 2009(دراسة المهوس    و ،)2010(دراسة  اللوح    هي االستبانة منها    و
دراسـة   و ،)2006(دراسـة مجنـيس      و ،)2007(نـشوان  و دراسة العاجز  و ،)2007(دراسة ثابت   و

 ،)2002(دراسة الـشرقاوي     و ،)2003(ودراسة البنا    ،)2004(ان  دراسة العثم  و ) 2005(منصور  
  .)2001(دراسة جنيفر  و،)2001(دراسة ماكبث و

هذا ما يتفق مع     و لقد كانت العينة في هذه الدراسة الحالية معلمي مبحث اللغة العربية          من حيث العينة    
ــسابقة  ــات ال ــذه الدراس ــوح   وه ــة  الل ــي دراس ــاهينو ،)2010(ه ــة ش ــ ودراس  ان الري

دراسـة مجنـيس    و،)2006(نشوان وودراسة الجرجاوي ،)2007(نشوان  وراسة العاجز ، د )(2007
)2006(.  

  :و الدراسات السابقة أوجه االختالف بين الدراسة الحالية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى توظيف معلمي اللغة العربية للمرحلـة الثانويـة فـي       
ثر أو برنـامج    النسبة للدراسات السابقة فمنها ما هدف إلى معرفة أ        ضوء معايير الجودة الشاملة ،أما ب     

لكتروني تعليمي على العملية التعليمية ، أو معرفة تطبيق الجودة الشاملة في العملية التعليميـة دون                إ
  .الربط بين التكنولوجيا و الجودة 

ايير، أمـا الدراسـة الحاليـة        معظم الدراسات أداتها االستبانة أو البطاقة أو نموذج أو قائمة بالمع           -
  .فأداتها االستبانة ،البطاقة ،قائمة بالمعايير 

 عينة الدراسة في كثير من الدراسات الطالب ، مدراء المدارس ، أو المعلمون بصفة عامـة دون                  -
   .الدراسة أكثر تحديداًتحديد ،أما الدراسة الحالية فعينة الدراسة هم معلمو اللغة العربية مما يجعل 
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  :وجه االستفادة من الدراسات السابقة أ

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في النقاط التالية 

  . بناء اإلطار النظري-

  .تصميم أدوات الدراسة -

  .تفسير النتائج و تحليلها -

  .صياغة مقترحات الدراسة -

  :أوجه التميز في هذه الدراسة

  .ير الجودة الشاملة ربط توظيف المستحدثات التكنولوجية بمعاي-

  هي االستبانة،البطاقة ،قائمة بالمعايير الدراسة مما يجعلها أكثر صدقا واستخدام ثالث أدوات في-

  .تطبيق الدراسة على معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية بالذات يجعلها أكثر دقة - 
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  الفصل الرابع
  

  الطريقة واإلجراءات
  

 ــنهج ــةمـــــ   . الدراســـــ
  

 مجتمـــــــع الدراســـــــة.  
  

  ــة ــة الدراســـــ   .عينـــــ
 س

 ــة   .أدوات الدراســـــــــــ
  

 صـــــــدق االســـــــتبانة.  
 

 ــتبانة ــات االســـــ   .ثبـــــ
 

  ــة ــراءات الدراســــ   .إجــــ
 

  ــصائية ــات اإلحـــ   .المعالجـــ
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  رابعالفصل ال
  الطريقة واإلجراءات

ذلك  في تنفيذ الدراسة، ومن      ةها الباحث تيتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبع       
  الدراسـة تـي تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسـة، وإعـداد أدا           

، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي           ) والبطاقة االستبانة(
   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :راسةمنهج الد -أوالً 
 الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وهو أحد أشـكال  استخدمت من أجل تحقيق أهداف الدراسة    

التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كمياً عن طريق جمـع               
 قيقـة بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسـات الد            

  )324: 2000ملحم، (
ى توظيف معلمي اللغة العربية في تومس(فقد حاولت من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة 

 وتحليل بياناتها وبيان )المرحلة الثانوية لمستحدثات التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة
  . تضمنها واآلثار التي تحدثهاالعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي ت

  : مجتمع الدراسة -ثانياً
تكون مجتمع الدراسة من جميع  معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في محافظات غزة                   

و الجدول التالي يوضح توزيـع      .2012-2011معلماً ومعلمة للعام الدراسي     ) 641(والبالغ عددهم     
  .)2012 التربية و التعليم العالي ،وزارة(الثانوية في مديريات غزة معلمي اللغة العربية في المرحلة 

  ) 4-2(جدول رقم 
  2012 وفق إحصائية يوضح توزيع معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في مديريات غزة

  
  المجموع  إناث  ذكور  المديرية  مسلسل

  106  49  57  شمال غزة  1
  84  51  33  شرق غزة  2
  146  79  67  غرب غزة  3
  107  52  55  الوسطى  4
  75  35  40  خان يونس  5
  50  17  33  شرق خان يونس  6
  73  34  39  رفح  7

  641  317  324  المجموع
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  : عينة الدراسة -ثالثاً
 معلم ومعلمة من معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانويـة           300)(تكونت عينة الدراسة من     
تاليـة    والجداول ال  ،و قد تم اختيار العينة عشوائياً       )2012-2011 (في محافظات غزة للعام الدراسي    

  :توضح توزيع العينة على متغيرات الدراسة
  )4-3(جدول رقم 

  .حسب الجنسيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
%النسبة المئوية العدد  الجنس  

  %45.7 137 ذكر
 %54.3 163 أنثى

  %100  300 المجموع

  نإظ أن العينة ممثلة لكال الجنسين بنسب متقاربة، حيث أعاله نالح(4-3) من الجدول رقم 
  .من العينة ذكور، بينما بقية العينة من اإلناث )% 45.7 (

   )4-4(جدول رقم 
  .حسب المؤهليوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

%النسبة المئوية العدد المؤهل  
 %92.7 278  بكالوریوس
 %7.3 22 ماجستیر
 100 300 المجموع

أعاله يتبين أن غالبية أفراد العينة حاصلون على مؤهل تربوي ) 4-4(دول رقم من الج
  .يحملون درجة الماجستير) % 7.3 (في حين بقية العينة ونسبتهم%) 92.7نسبتهم (بكالوريوس 

   )4-5(جدول رقم 
  .ةحسب عدد سنوات الخدميوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

%النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة  
 %18.3 55   سنوات5-1من 
 %20.0 60  سنوات10-6من 

 %61.7 185  سنة فأكثر11
  %100  300  المجموع الكلي

لديهم أكثر من %) 61.7(أعاله نالحظ أن أكثر من نصف العينة ) 4-5(من الجدول رقم 
  . لديهم خدمة من سنة إلى خمس سنوات %18.3 سنة خدمة في حين أن11
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  : الدراسة واتأد-رابعاً
 -:وقد هدفت إلى ستبانة الاأوالً 

 . الثانوية  اللغة العربية في المرحلةو أهم المستحدثات التكنولوجية التي يوظفها معلمتحديد . 4

 . اللغة العربية في المرحلة الثانوية تحديد أهم معايير الجودة التي يوظفها معلمو– . 5

 .الجودة الشاملة  المعلمون في ضوء معايير يوظفهاتحديد أهم المستحدثات التي  . 6

، لتربوي الحديث الذي سبق أن عرضته في هـذه الدراسـة        على األدب ا   قامت الباحثة باالطالع  
اسـتطالع  التي تم االطالع عليها، وفي ضـوء   المتعلقة بمشكلة الدراسة    وفي ضوء الدراسات السابقة     

 تقاماد معينة،    منها أبع  ، التي استخلصت  عن طريق المقابالت الشخصية   المتخصصين  رأي عينة من    
  :  وفق الخطوات اآلتيةاالستبانة ببناء ةالباحث

 .االستبانة تتكون منهاالتي ئيسة  الرالمحاورتحديد تم  -

 .بعدصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  -

ـ   فقرة  )  117 (التي شملت   و   في صورتها األولية     االستبانةإعداد   -  محـاور   ةموزعة على ثالث
 . في صورتها األوليةنةاالستبايوضح ) 4(والملحق رقم 

 .تار مدى مالءمتها لجمع البيانابعرض االستبانة على المشرف من أجل اخت -

 .ه المشرفآتعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما ر -

 بعضهم أعـضاء هيئـة تـدريس فـي          ،من المحكمين التربويين  )  15 ( على   االستبانةعرض   -
و بعـضهم اآلخـر مـن       دس المفتوحـة،    الق، وجامعة األقصى،       ، األزهر    الجامعة اإلسالمية 

  . االستبانة يبين أعضاء لجنة تحكيم ) 5(والملحق رقم المشرفين التربويين 

  والذي كانمن المحور األول) أ(حذف  تم  بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بھا المحكمون -
 حاجة لذلك  ليس ثمة إنهبعنوان مدى توفر المستحدثات التكنولوجيا في المدارس الثانوية حيث

  في الدراسة 
بعنوان معيقات توظيف المستحدثات التكنولوجيا في والذي كان من المحور األول ) ت(حذف  -

 .هذه المعيقات وفق العنوان لدروس اللغة  العربية وذلك بسبب عدم حاجة الدراسة 

  الجودة توظيف المستحدثات التكنولوجيا في ضوء  معايير: إعداد محور ثالث لالستبانة بعنوان  -

 .إعادة صياغة بعض الفقرات بما يتالءم مع المحور األساسي  -

 .حذف بعض الفقرات التي ال حاجة لها أو ترادف معناها في أكثر من فقرة  -

 .تجزئة بعض الفقرات التي تحتمل أكثر من نشاط أو أكثر  من هدف  -

 .فقرة) 19(وبعد  التعديل أصبح ) 22(كان عدد  فقرات المحور األول  -
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واندرجت تحت خمس فقرة ) 55(وبعد  التعديل أصبح ) 56(ن عدد فقرات المحور الثاني كا -
 .أبعاد

، ثالثـة محـاور   فقرة موزعة على    ) 117( بعد صياغتها النهائية     االستبانةوقد بلغ عدد فقرات      -
  :مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدول التاليأعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق و

 

  جداقليلة   قليلة   متوسطة  بيرةك  كبيرة جدا  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

يوضح  ) 6(درجة والملحق رقم ) 585 -117(وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين 
ا هفقرة موزعة على ثالثة محاور كما يوضح) 117(االستبانة في صورتها النهائية التي تتكون من 

  :الجدول التالي
  ) 4-6(جدول رقم 

  اور االستبانةيوضح مح

  المحور  م
عدد 
  الفقرات

  19  المستحدثات التكنولوجية:المحور األول   1

  55  تطبيق معايير الجودة: المحور الثاني   2

  43   معايير الجودة في ضوء ةتوظيف المستحدثات التكنولوجي:المحور الثالث   3

  117  الدرجة الكلية  -

  :االستبانةصدق 
 الباحثـة   حيث تأكدت يس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه و      أن تق : ويقصد بصدق االستبانة  

  :من صدق االستبانة بطريقتين
  : صدق المحكمين -1

 في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين           االستبانةتم عرض   
ئهـم  ، حيـث قـاموا بإبـداء آرا   و بعض المشرفين التربويين     من يعملون في الجامعات الفلسطينية      م

محـاور   مـن    محـور ، ومدى انتماء الفقرات إلـى كـل         االستبانةومالحظاتهم حول مناسبة فقرات     
الستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل              ا

  .فقرة ) 117 ( االستبانةبعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات
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  :  صدق االتساق الداخلي-2
 على عينـة اسـتطالعية   االستبانةمن صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق       تحقق  جرى ال 

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة               و،  فرداً) 30(مكونة من   
  . الذي تنتمي إليهمحوروالدرجة الكلية لل

  : املستحدثات التكنولوجية -احملور األول
   )4-7( رقم جدول

توظيف معلمي اللغة العربية للمستحدثات التكنولوجية : المحور األول امل ارتباط كل فقرة من فقرات معيبين 
  .والدرجة الكلية لفقراته،

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.591  أوظف الحاسوب في تحضير الدروس   1
  **  0.676  أحول بعض الدروس الورقية  إلى دروس إلكترونية  2
  **  0.574  أشجع طلبتي على تأدية الواجبات المنزلية عبر الحاسوب  3
  **  0.731  أستخدم الحاسوب في إعداد المسابقات المنهجية   4
  **  0.764   باستخدام الحاسوب    المنخفض الخطط العالجية للطلبة ذوي التحصيلأنفذ  5
  **  0.720  أتوسع في استخدام الحاسوب إلعداد أنشطة إبداعية للمتميزين   6
  **  0.714  أحدد مستويات الطلبة في االمتحانات عبر  الحاسوب   7
  **  0.742  التعاوني لتعلم التدريس من خالل أسلوب افي أوظف الحاسوب   8
  **  0.552  إلثراء المادة التعليمية) االنترنت (أستخدم الشبكة العنكبوتية   9

  **  0.637  ة على البحث العلميلحث الطلب) االنترنت (أوظف الشبكة العنكبوتية   10
  **  0.739  أستخدم المنتديات اإللكترونية للتفاعل مع الطلبة حول قضايا تعليمية  11

12  
 أوظف صفحات الويب للتواصل مع أولياء األمور بخصوص أمور تعليميـة عـن     

  **  0.719  أبنائهم

  **  0.617   تعليميةأستخدم البريد اإللكتروني للتواصل مع المشرفين التربويين ألغراض  13
  **  0.724  أوظف األفالم التعليمية المتحركة في التدريس   14
  **  0.691  في عرض األفالم التعليمية الخاصة بمنهاج اللغة العربية) (DVDأستخدم جهاز  15
  **  LCD    0.694أعرض المادة التعليمية بواسطة جهاز العرض  16

17  
 ة العربية باستخدام جهاز عرض فـوق ج اللغاأعرض شفافيات تعليمية تخدم منه

  **  OHP(  0.701( الرأس

18  
فـي عـرض النـصوص القرآنيـة        ) MP3 -المسجل  (أستخدم أجهزة الصوت    

  **  0.586  والشعرية

  **  0.531  ألغراض تعليمية) SMS( أستخدم تقنيات الهاتف المحمول مثل خدمة  19
0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *
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والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، ومعـامالت   )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة               لفقراته،

 فقرات المحور صادقة لمـا وضـعت        د، وبذلك تع  )0.764-0.531(ورة بين المدى    االرتباط محص 
  .لقياسه

  :تطبيق معايري اجلودة  - احملور الثاني 
   )4-8(رقم جدول 

  . التخطيط والدرجة الكلية لفقراتهمجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.660   واضحة مكتوبة أسعى لتحقيقهاإستراتيجيةيوجد لدي رؤية  1
  **  0.782  أبني خطتي بناء على احتياجات الطلبة 2
  **  0.677  أسعى إلى تحسين العملية التعليمية كهدف أساسي 3
  **  SMART(  0.707(أحدد األهداف السلوكية في ضوء معايير  4
  **  0.765  جواألنظمة التي تقود إلى النتائالعمليات أركز على  5
  **  0.709  أضع آلية عمل مناسبة  لتنفيذ ومتابعة وتقييم خططي 6
  **  0.563  أعرف طلبتي باألهداف من بداية العام الدراسي 7

0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، ومعـامالت   )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة               لفقراته،

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضـعت         )0.764-0.531(االرتباط محصورة بين المدى     
  .لقياسه

  )4-9(رقم جدول 
  . التنفيذ والدرجة الكلية لفقراتهمجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

  
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  ** 0.675  أهيئ البيئة التعليمية المالئمة لدعم الدور المحوري للمتعلم 1
  ** 0.641  ي التفكيرأنتقل بطلبتي من النمط التقليدي إلى النمط العلمي النمائي ف 2
  ** 0.706  أوظف اللغة العربية الفصحى السليمة مع طلبتي 3
  ** 0.632  أهتم بإبراز مواقف للطلبة المتفوقين وأخرى لضعيفي التحصيل 4
  ** 0.731   اإلبداعية لدى طلبتيأعزز المواهب 5
  ** 0.733   لألداء المتميزلبحث المستمر وصوالًلأشجع طلبتي على ارتياد المكتبات  6
  ** 0.640   عالجية مناسبة يتم تنفيذها داخل الصف وخارجهأعد خططاً 7
  ** 0.597  أزود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب وعصر الثورة المعلوماتية المعرفية  8



 139

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  ** 0.677  أهتم بالعمل الجماعي ضمن العمل بروح الفريق  9
  ** 0.712   من انتظار حدوثهاقف بدالًأشجع طلبتي على المبادرة بالتعامل مع الموا  10
  ** 0.689  أجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لدى طلبتي  11
  ** 0.727  أراعي الخصائص النمائية لطلبتي خالل العملية التعليمية  12
  ** 0.659  أهتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها البعض  13
  ** 0.555  ديث المادة العلمية ومواكبتها لكل حديثأهتم بإثراء وتح  14
  ** 0.582  أستخدم األساليب الحديثة المتنوعة والمالئمة في التفاعل الصفي  15
0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     لجدول السابق ا يبين
، ومعـامالت   )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة               لفقراته،

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضـعت         )0.733-0.555(االرتباط محصورة بين المدى     
  .لقياسه

  )4-10 (م رقجدول
  . التقييم والدرجة الكلية لفقراتهجالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  ** 0.629  طلبتيل يأضع معايير مالئمة لتقييم األداء التحصيل 1
  ** 0.603  أضع محكات تربوية مناسبة لتقييم إنجازات وأنشطة طلبتي 2
  ** 0.683   في عملية التقييم) بنائية-تشخيصية-قبلية(بأنواعها بارات ختاالأطبق  3
  ** 0.802  أهتم باألداء داخل االختبار من حيث خصائصه وتمييز فقراته 4
  ** 0.654  أحول أداء الطالب من النظرة اإلرسالية للتعلم إلى النظرة البنائية للتعلم في عملية التقويم  5
  ** 0.739   تحتوي على األدلة لعمليات التقويم واستراتيجيات التحسن عند الطلبةأحتفظ بملفات توثيقية 6
  ** 0.690  أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم وأنشطتهم بأنفسهم 7
  ** 0.693   على عملية تقييم األقرانطلبتيأعود   8
  ** 0.749  )لناقد التفكير ا- التقويم-التحليل(أقيس في عملية التقييم نواتج عالية المستوى   9
  ** 0.756  )تحليل-تلخيص-أبحاث(أختبر أداء طلبتي في مهمات ذات قيمة عقلية   10
  ** 0.591  أركز على التقييم من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية  11
  ** 0.552  ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات وما يتعلق بها   12
0.463) = 0.01(د مستوى داللة وعن) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
الت ، ومعـام  )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة               لفقراته،
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، وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضـعت         )0.802-0.591(االرتباط محصورة بين المدى     
  .لقياسه

  )4-11(رقم جدول 
  . االتصال والتواصل والدرجة الكلية لفقراتهجالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.695  )  إبداء الرأي-المشاركة (سائل اتصال ديمقراطية مناسبة و أتعامل مع طلبتي من خالل 1
  **  0.733   االتجاهات اإليجابية لديهملتنميةأراعي مشاعر طلبتي  2
  **  0.743  تربطني عالقة ودية مع طلبتي وأتحسس مشاكلهم 3
  **  0.638  أبني عالقة جيدة مع اإلدارة المدرسية والمشرفين والزمالء 4
  **  0.720   مع أولياء األمور باستمرارأتواصل 5
  **  0.735  أشارك في حل المشكالت المدرسية 6
  **  0.617  أحترم عادات وتقاليد المجتمع للبيئة المدرسية 7
  **  0.651  أؤمن بأن مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل الغد عالج اليوم  8

0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، ومعـامالت   )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة               لفقراته،

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضـعت         )0.743-0.617(ورة بين المدى    االرتباط محص 
  .لقياسه

  )4-12 ( رقمجدول
  . الكفايات الشخصية والدرجة الكلية لفقراتهجالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.660  رفاتيأحب أن أكون قدوة جيدة لطلبتي في سلوكي وتص 1
  **  0.707   إلبراز قيادات طالبية متميزةأسعى دائماً 2
  **  0.607  أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيات واألجهزة الحديثة 3
  **  0.684  أبادر بعمل دروس توضيحية وتبادلية 4
  **  0.681  أشارك في المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية 5
  **  0.698   في أدائي في تدريسي متميزاًاًأحب أن أكون مبدع 6
  **  0.734  أشعر بالثقة بنفسي والرضا عن أدائي 7
  **  0.733  أتقبل اآلراء النقدية البناءة بصدر رحب  8
  **  0.759  أحترم آراء اآلخرين وأتبنى األفكار الجديدة  9
  **  0.743  )من قنطار عالج درهم وقاية خير(أحاول منع حدوث المشكلة قبل حلها   10
  **  0.733  أقوم بتقييم ذاتي شامل ألدائي بصورة مستمرة  11
  *  0.389  أحترم المواعيد المهنية والشخصية وألتزم بها  12
0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     جدول السابق ال يبين
، )0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 لفقراته،
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، وبذلك تعتبر فقرات المحور صـادقة       )0.759-0.389(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      
  .لما وضعت لقياسه

  : اجلودة  معايريضوءيف  توظيف املستحدثات التكنولوجيا - ور الثالثاحمل
   )4-13 ( رقمجدول

  .محور التخطيط والدرجة الكلية لفقراتهمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.893  أوظف المستحدثات التكنولوجية في تدوين رؤيتي اإلستراتيجية 1
  **  0.914  أحتفظ برؤيتي اإلستراتيجية في ملف إلكتروني للرجوع إليها 2
  **  0.900  أوظف المستحدثات التكنولوجية في تحضير دروسي 3
  **  0.784  أوظف المستحدثات التكنولوجية لتعريف طلبتي باألهداف 4

0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(اجلدولية عند درجة حرية ر *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، )0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 لفقراته،

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صـادقة       )0.914-0.893(مدى  ومعامالت االرتباط محصورة بين ال    
  .لما وضعت لقياسه

  )4-14 ( رقمجدول
  . التنفيذ والدرجة الكلية لفقراتهجالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  * 0.386  أحول بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض بوربوينت 1
  ** 0.726  هيئ البيئة الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في شرح الدروسأ 2
  ** 0.778  أثير انتباه طلبتي للمفاهيم الجديدة من خالل توظيف المستحدثات التكنولوجية 3

أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة المستحدثات  4
  ** 0.761  التكنولوجية

  ** 0.746  أدعم دور األنشطة الطالبية في المستحدثات التكنولوجية  5
  ** 0.695  أشجع طلبتي على ارتياد المكتبات اإللكترونية للتصفح والبحث  6
  ** 0.819  أعد خططاً عالجية إلكترونية مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية  7
  ** 0.807  نولوجية لبث روح التعاون من خالل العمل الجماعيأوظف المستحدثات التك  8
  ** 0.532  أثري المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت  9
  ** 0.672  أنوع في طرائق تدريسي بما يتالءم مع المستحدثات التكنولوجية  10
  ** 0.777  أعد مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي  11
  ** 0.757  خالل المستحدثات التكنولوجيةأعطي واجبات منزلية للطالب   12
  ** 0.823  أزود الطالب بخبرات إلكترونية مثيرة لالنتباه  13
  ** 0.831  أوظف المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة  14
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0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، )0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 لفقراته،

تعتبر فقرات المحور صـادقة     ، وبذلك   )0.831-0.386(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      
  .لما وضعت لقياسه

   )4-15(رقمجدول 
  . والدرجة الكلية لفقراته التقييم جالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 ** 0.845  أنظم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل الدراسي للطالب 1
 ** 0.802  قة إلكترونية لكل طالبأسجل مالحظاتي في بطا 2
 ** 0.818  أقوم طالبي بمعايير مالئمة للمستحدثات التكنولوجية 3
 ** 0.767  أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطالب 4
 ** 0.568  أدخل درجات طالبي إلكترونياً    5
 ** 0.827  أوظف المستحدثات التكنولوجية في التقويم الذاتي  6
 ** 0.804  أعطي فرصة للطالب لتقويم بعضهم من خالل المستحدثات التكنولوجية  7

بواسطة المـستحدثات   ) تحصيلي-تشخيصي(أطبق  االختبارات بأنواعها المختلفة        8
 ** 0.821  التكنولوجية

 ** 0.526  ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونياً  9
 ** 0.804   تقويم مهارات التفكير العليا للطالبأوظف المستحدثات التكنولوجية في  10
0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، )0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 فقراته،ل

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صـادقة       )0.845-0.526(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      
  .لما وضعت لقياسه

   )4-16 ( رقمجدول
  .لدرجة الكلية لفقراته االتصال والتواصل واجالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

  
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.879  أتعامل مع طلبتي من خالل المستحدثات التكنولوجية 1

2 
أتعرف إلى آراء طلبتي خالل تسجيل ما لـديهم بحريـة بواسـطة المـستحدثات               

  **  0.905  التكنولوجية

  **  0.903  أحترم آراء طلبتي وأرد عليها إلكترونياً 3
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 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.905  أزود طلبتي ببرامج مختلفة للتواصل اإللكتروني عبر المستحدثات التكنولوجية 4
  **  0.875  نترنتع أولياء األمور باستمرار عبر اإلأتواصل م  5
  **  0.852  أتواصل مع المشرفين التربويين عبر المستحدثات التكنولوجية المتنوعة  6

0.463) = 0.01(عند مستوى داللة و) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *  

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
 ،)0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 لفقراته،

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صـادقة       )0.905-0.857(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      
  .لما وضعت لقياسه

  )4-17(رقم جدول 
  . الكفايات الشخصية والدرجة الكلية لفقراتهجالممعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  **  0.754  لتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعةأهتم بتطوير نفسي با 1
  **  0.799  أؤدي دروساً توضيحية عبر المستحدثات التكنولوجية 2
  **  0.856  أشارك في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية 3
  **  0.896  أتقبل اآلراء النقدية وأرد عليها عبر برامج المستحدثات التكنولوجية 4
  **  0.886  سي ذاتياً تقويماً إلكترونياً شامالً ألدائيأقوم نف  5
  **  0.871  أوظف المستحدثات التكنولوجية إلبراز إبداعاتي وتميزي في عملي  6
  **  0.797  أنمي ذاتي علمياً ومهنياً بالمستحدثات التكنولوجية  7

0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ولية عند درجة حرية ر اجلد*

والدرجـة الكليـة     المحـور   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
، )0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 لفقراته،

، وبذلك تعتبر فقرات المحور صـادقة       )0.896-0.754(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      
  .لما وضعت لقياسه

 بحساب معامالت االرتباط بـين      ة الباحث ت قام  االتساق الداخلي للمحاور،   للتحقق من صدق  و
 بالدرجة الكلية لالسـتبانة     محور كذلك كل    ، األخرى والمحاور االستبانة   محاور من   محوردرجة كل   
  .يوضح ذلك) 18(والجدول 
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  )4-18(رقم جدول 
  .األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكليةوالمحاور  االستبانة محاور من محورمصفوفة معامالت ارتباط كل يبين 

الدرجة  المحور
 الكلية

  المحور الثاني  المحور األول 
المحور 
 الثالث

**  المحور األول المستحدثات التكنولوجية
0.721  1     

**  عايير الجودةتطبيق م: المحور الثاني 
0.594  

**0.155  1    

المحور الثالث توظيف المستحدثات 
   معايير الجودة في ضوءالتكنولوجيا 

**
0.890  

**0.627  **0.216  1  

0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية **  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

 البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة     ببعضها ترتبط   المحاورضح من الجدول السابق أن جميع       يت
 وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من         ،)0.01( داللة إحصائية عند مستوى داللة       اارتباطاً ذ 

  .الثبات واالتساق الداخلي
  : Reliability  االستبانةثبات

أفـراد العينـة   من ثبات االستبانة وذلك بعـد تطبيقهـا علـى        أجرت الباحثة خطوات التأكد     
   .بطريقتين، وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخاالستطالعية 

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االسـتبانة بطريقـة التجزئـة               

وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك       ،درجة النصف األول للمقياس   النصفية حيث احتسبت    
بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثـم جـرى تعـديل الطـول باسـتخدام معادلـة سـبيرمان                    

أن ) 0.567(  فوجد أن معامل الثبات قبل التعديل  (Spearman-Brown Coefficient)براون
 مـن الثبـات     ى أن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولـة      ذا يدل عل  وه) 0.731(معامل الثبات بعد التعديل     

  .يطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
 :طريقة ألفا كرونباخ -2

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونبـاخ، وذلـك               
وهـذا يـدل علـى أن      ) 0.969(إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفـا            
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و قـد تكونـت   .االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة      
   .فقرة موزعة على ثالثة محاور و اندرجت تحت خمسة أبعاد) 117 ( منالنهائية لالستبانة الصورة 

  :بطاقة مالحظة -:ًثانيا
ف العملي لمعلمي اللغـة العربيـة فـي المرحلـة الثانويـة           تحديد مستوى التوظي  -:و قد هدفت إلى     

 :لمستحدثات التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة

، وفي ضوء الدراسـات   الباحثةهالتربوي الحديث الذي سبق أن عرضت بعد االطالع على األدب     
عـن  المتخصصين   ياستطالع رأ التي تم االطالع عليها، وفي ضوء       المتعلقة بمشكلة الدراسة    السابقة  

  : وفق الخطوات اآلتيةبطاقة المالحظة  ببناء ة الباحثتقام ،طريق المقابالت الشخصية
 .البطاقة تتكون منها الرئيسة التي المحاورتحديد تم  -

 .محورصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  -

الملحق وموزعة على خمسة محاور     فقرة  )  35 ( في صورتها األولية التي شملت       البطاقةإعداد   -
 .في صورتها األوليةالبطاقة يوضح ) 7(رقم 

 و تعـديلها حـسب   ت على المشرف من أجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البيانا          البطاقة   عرض -
 .توجيهاته

 بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعـة  ،من المحكمين التربويين)  10 ( على  البطاقةعرض   -
 يبين أعضاء لجنـة ) 8(والملحق رقم دس المفتوحة، الق، وجامعة األقصى،   ، األزهر  اإلسالمية

 . البطاقة تحكيم

، البطاقـة   فقـرات   من  ات   فقر ) 5 (تم حذف    بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون       -
بعد صـياغتها النهائيـة     البطاقة  ا وقد بلغ عدد فقرات      ،كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات     و
مقياس ليكـرت    حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق         ،خمسة محاور فقرة موزعة على    ) 30(

 :الخماسي حسب الجدول التالي
 

  جداقليلة   قليلة   متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  االستجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة
  

) 9(درجـة والملحـق رقـم    ) 150-30(ن  وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بي       
 محـاور كمـا     خمـسة فقرة موزعة على    ) 30(كون من    في صورتها النهائية التي تت     البطاقةيوضح  
  :ا الجدول التاليهيوضح
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   )4-19(جدول رقم 
  يبين محاور بطاقة المالحظة

  عدد الفقرات  المحور  م
  3  أوال التخطيط   1
  11  تنفيذ العملية التعليمية وتطويرها  : ثانيا  2
  7  ثالثا التقييم  3
  4  رابعا  االتصال و التواصل  4
  5  فايات الشخصية  خامسا الك  5

  30  الدرجة الكلية  

  :لبطاقةاصدق 
 ما وضعت لقياسه وقامت الباحثة بالتأكد مـن  البطاقةأن تقيس فقرات : بطاقةويقصد بصدق ال 

  : بطريقتينبطاقةصدق ال
  : صدق المحكمين -1

 في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصـصين            بطاقةالتم عرض   
ون في الجامعات الفلسطينية ، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسـبة فقـرات          من يعمل م

، وكذلك وضوح صياغاتها اللغويـة،  محاور االبطاقة من محور، ومدى انتماء الفقرات إلى كل  البطاقة
  البطاقـة وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقـرات            

  .فقرة ) 30(
  :  صدق االتساق الداخلي-2

 على عينة استطالعية مكونة     البطاقة بتطبيق   للبطاقةمن صدق االتساق الداخلي     جرى التحقق   
 والدرجة الكليـة  البطاقةتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات و،  دافرأ) 10(من  

  .) SPSS( وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ، للبطاقة
   )4-20(رقم دول ج

  البطاقة والدرجة الكلية لفقراتهامعامل ارتباط كل فقرة من فقرات يبين 
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م  المحور

 ** 776. 0 يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  في تدوين رؤيته اإلستراتيجية      1

 ** 0.533 في ملف إلكتروني للرجوع إليها  يحتفظ المعلم  برؤيته اإلستراتيجية   2

  التخطيط

 ** 0.714 يوظف المعلم  المستحدثات التكنولوجية في تحضير دروسه   3

 ** 0.494 يحول المعلم  بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض بوربوينت    4  التنفيذ
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 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م  المحور

5  
يهيئ المعلم  البيئة الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في شرح 

 روس الد
0.776 ** 

6  
يعد المعلم  برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي 

 التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية   
0.380 * 

 ** 0.642 يدعم المعلم  دور األنشطة الطالبية في المستحدثات التكنولوجية   7

8  
ي التحصيل بواسطة يعد المعلم خططا عالجية إلكترونية مناسبة لضعيف

 المستحدثات التكنولوجية 
0.515 ** 

9  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعاون من خالل العمل 

 الجماعي    
0.761 ** 

 ** 0.556 يثري المعلم المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت     10

 ** 0.776 ستحدثات التكنولوجية  ينوع المعلم في طرائق التدريس بما يتالءم مع الم  11

 ** 0.658 يعد المعلم مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي    12

 ** 0.796 يعطي المعلم واجبات منزلية للطلبة خالل المستحدثات التكنولوجية   13

 * 0.383 يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة   14

 ** 0.492 م المعلم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل  الدراسي للطلبة   ينظ  15

 ** 0.560 يحتفظ المعلم بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطلبة  16

 ** 0.789 يدخل المعلم درجات الطلبة إلكترونيا    17

 ** 0.771 يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في التقويم الذاتي   18

19  
)  تحصيلي -تشخيصي (يطبق المعلم االختبارات بأنواعها المختلفة 

 بواسطة  المستحدثات التكنولوجية
0.664 ** 

 ** 0.565 يلتزم المعلم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا   20

  التقييم

21  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في تقويم مهارات التفكير العليا 

 للطلبة 
0.686 ** 

 ** 0.795 يستخدم المعلم المستحدثات التكنولوجية في التواصل مع الطلبة   22

23  
تقنيات  جيل التواصل عبرسيتعرف المعلم إلى آراء الطلبة خالل تس

 التواصل المتزامن و الغير متزامن  
0.671 ** 

 ** 0.790 نترنت   اإل  أولياء األمور باستمرار عبر  يتواصل المعلم مع  24

االتصال و 
  التواصل

25  
يتواصل المعلم مع  المشرفين التربويين عبر المستحدثات التكنولوجية 

 المتنوعة  
0.416 * 
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 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م  المحور

 ** 0.780 يهتم المعلم بتطوير نفسه بالتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعة    26

 ** 0.800 ت التكنولوجية  يؤدي المعلم دروساً توضيحية عبر المستحدثا  27

 ** 0.529 يشارك المعلم في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية    28

 * 0.377 يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  إلبراز إبداعاته  29

الكفايات 
  الشخصية 

 ** 0.635 ينمي المعلم ذاته علميا ومهنيا بالمستحدثات التكنولوجية    30

0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28 (ر اجلدولية عند درجة حرية**  

   0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر اجلدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة      البطاقـة    معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات        الجدول السابق  يبين
، )0.01،  0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مـستوى داللـة                 لفقراته،

 صـادقة  البطاقـة ، وبذلك تعتبر فقرات  )0.795-0.377(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      
  .لما وضعت لقياسه

 : Reliability  البطاقة ثبات

أفـراد العينـة    أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات البطاقة وذلك بعـد تطبيقهـا علـى               
   . ومعامل ألفا كرونباخبطريقتين، وهما التجزئة النصفيةاالستطالعية 

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -3
 بطريقـة التجزئـة     بطاقـة تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبـات ال          

النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول للمقياس وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك              
ن ثـم جـرى تعـديل الطـول باسـتخدام معادلـة سـبيرمان               بحساب معامل االرتباط بين النصفي    

أن ) 0.574(  فوجد أن معامل الثبات قبل التعديل  (Spearman-Brown Coefficient)براون
 من الثبات يطمئن     مقبولة وهذا يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة      ) 0.729(معامل الثبات بعد التعديل     

  .الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
 :ريقة ألفا كرونباخط -4

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونبـاخ، وذلـك               
وهذا يدل على أن البطاقـة   ) 0.949(إليجاد معامل ثبات البطاقة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا           

  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
  : الدراسةإجراءات تطبيق أدوات -بعاًسا
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بندا مـوزعين  ) 30( حيث تكونت البطاقة في صورتها النهائية من       إعداد األداة بصورتها النهائية    -1
 .على خمسة محاور

 ؛ لتسهيل مهمة الباحثة في توزيـع        وزارة التربية والتعليم  حصلت الباحثة على كتاب موجه من        -2
ملحق الوبطريقة عشوائية   للمرحلة الثانوية بمحافظات غزة     االستبانات على معلمي اللغة العربية      

 .يوضح ذلك) 3(رقم 

استبانة أولية؛ للتأكد   ) 30(، قامت الباحثة بتوزيع     المطلوبة  التسهيالت   علىالباحثة  بعد حصول    -3
 .من صدق االستبانة وثباتها

اسـتبانة  ) 300(واسـتردت   ،استبانة   ) 320( بعد إجراء الصدق والثبات قامت الباحثة بتوزيع         -4
 .صالحة للتحليل االحصائي

 من خالل زيارات ميدانية للمعلمين و حـضور حـصص   معلم ومعلمة) 100( كما تم مالحظة     -5
و االطالع على كراسات التحضير و الخطط و كراسات الطلبة من قبل الباحثة، مـدراء    تعليمية  

 .المدارس ،المشرفين التربويين

 أو لم يـتم   عن أحد فقراتها اإلجابة تم استبعاد األداة التي لم يتم        بعد جمع األداة من أفراد العينة،      -6
 .استرجاعها

ا إحصائياً، مـن    تم ترقيم وترميز أداة الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجته            -7
 . للحصول على نتائج الدراسةspssالبرنامج اإلحصائي خالل 

  

  :ي الدراسة اإلحصائية المستخدمة فالمعالجات -ثامناً 
 Stochastic Package for   Social (SPSS)تم استخدام البرنـامج اإلحـصائي     -1

Scienceلتحليل البيانات ومعالجتها ،  .  
 : للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسةاإلحصائية التاليةالمعالجات استخدام تم  -2

   ـ       : معامل ارتباط بيرسون ك بإيجـاد   التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، وذل
 .بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة" ارتباط بيرسون"معامل 

            معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئـة
 .للتأكد من ثبات أداة الدراسة: النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

  :حصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية تم استخدام المعالجات اإل-3     
  والمتوسطات الحسابيةالنسب المئوية. 

 لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين : اختبار ت 

 لبيان داللة الفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر: تحليل التباين األحادي. 
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  الفصل الخامس
  
  

  رهانتائج الدراسة وتفسي
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 
  
 
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. 

  
 
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. 
  
 
  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع. 

  
 

 خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال.  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
اسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التـي          يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدر       

مستوى توظيف معلمـي اللغـة     ، بهدف التعرف على      جمع البيانات  أدواتتوصل إليها من خالل     تم ال 
  . العربية في المرحلة الثانوية لمستحدثات التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة

  
  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

 التـي  أهم مستحدثات التكنولوجيـا ما  ": السؤال األول من أسئلة الدراسة علـى   ينص  
  يوظفها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانوية  ؟

  والنـسب المئويـة     الحسابية   المتوسطات باستخدام   ة الباحث ت  قام  ولإلجابة عن هذا التساؤل   
  :وضح ذلكي، والجدول التالي الرقمية لالستبانة

   )5-21(جدول 
    المستحدثات التكنولوجيةمحورفقرات  من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 

  )300 =ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م االنحراف  المتوسط 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الرتبة

1  
  7  %47.6  1.076  2.38  أوظف الحاسوب في تحضير الدروس 

2  
  15  %39.6  0.934  1.98  وس الورقية  إلى دروس إلكترونيةأحول بعض الدر

3  
  9  %44.6  1.040  2.23  أشجع طلبتي على تأدية الواجبات المنزلية عبر الحاسوب

4  
  6  %50.4  1.123  2.52  أستخدم الحاسوب في إعداد المسابقات المنهجية 

5  
 باسـتخدام    المنخفض  الخطط العالجية للطلبة ذوي التحصيل     أنفذ
  8  %46.6  1.086  2.33  سوب   الحا

6  
  4  %53.8  1.136  2.69  أتوسع في استخدام الحاسوب إلعداد أنشطة إبداعية للمتميزين 

7  
  أحدد مستويات الطلبة في االمتحانات عبر  الحاسوب 

2.65  1.244  53.0%  5  

8  
  10  %44.4  1.020  2.22  التعاوني لتعلم التدريس من خالل أسلوب افي أوظف الحاسوب 

9  
  1  %65.8  1.282  3.29  إلثراء المادة التعليمية) نترنتاإل(أستخدم الشبكة العنكبوتية 

10  
لحث الطلبة علـى البحـث      ) نترنتاإل(أوظف الشبكة العنكبوتية    

  2  %60.4  1.267  3.02  العلمي

11  
أستخدم المنتديات اإللكترونية للتفاعل مع الطلبـة حـول قـضايا           

  12  %43.6  1.138  2.18  تعليمية
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ةالفقر  م االنحراف  المتوسط 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الرتبة

12  
أوظف صفحات الويب للتواصل مع أولياء األمـور بخـصوص          

  17  %36.2  1.000  1.81  أبنائهم أمور تعليمية عن

13  
أستخدم البريد اإللكتروني للتواصل مـع المـشرفين التربـويين          

  16  %39.6  1.025  1.98  ألغراض تعليمية

14  
  18 %36.2  0.966  1.81  أوظف األفالم التعليمية المتحركة في التدريس 

15  
في عرض األفالم التعليمية الخاصة بمنهاج      ) (DVDأستخدم جهاز 
  19  %36.2  0.994  1.81  اللغة العربية

16  
  LCD    2.19  1.094  43.8%  11أعرض المادة التعليمية بواسطة جهاز العرض

17  
ج اللغة العربية باستخدام جهاز     اأعرض شفافيات تعليمية تخدم منه    

  OHP(  2.07  1.061  41.4%  13( الرأس عرض فوق

18  
في عرض النصوص   ) MP3 -المسجل  (أستخدم أجهزة الصوت    

  3  %55.0  1.279  2.75  القرآنية والشعرية

19  
ألغـراض  ) SMS( أستخدم تقنيات الهاتف المحمول مثل خدمـة      

  14  %41.4  1.122  2.07  تعليمية

    %46.3  0.7325  2.313  الدرجة الكلية للمحور
  

  :السابقيتضح من الجدول 
  :ا كانتالمحور في هذا تينأن أعلى فقر

 " إلثـراء المـادة التعليميـة     ) نترنتاإل(أستخدم الشبكة العنكبوتية     :"والتي نصت على  )  9(الفقرة  -
  %).65.8(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

لـى البحـث   لحث الطلبـة ع ) نترنتاإل( أوظف الشبكة العنكبوتية ":والتي نصت على  )  10(الفقرة  -
  %).60.4( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة "  العلمي

  :تا كانالمحور في هذا تينوأن أدنى فقر
احتلـت المرتبـة   " أوظف األفالم التعليمية المتحركة في التدريس    ":والتي نصت على  )  14(الفقرة  -

  %).36.2(بوزن نسبي قدره الثامنة عشرة 
في عرض األفالم التعليمية الخاصة بمنهاج      ) (DVD أستخدم جهاز  ":والتي نصت على  )  15(الفقرة  -

  %).36.2(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة "  اللغة العربية
  %)46.3(أما الوزن النسبي للمحور ككل فقد حصل على 
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  : وتفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
  "إلثراء المادة التعليمية) نترنتاإل(بوتية أستخدم الشبكة العنك ":والتي نصت على)  9(الفقرة 

 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي بنود المحور ، %).65.8(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى 

  .جدة موضوعات مبحث اللغة العربية في المنهاج الفلسطيني مما يجعلها تحتاج إلى إثراء  -

 .م واسع يجد فيه المعلم كل ما يحتاجه من إثراء للمواضيع الشبكة العنكبوتية عال -

 .نترنت طالع من خالل اإلالبحث واال سهولة -

لحث الطلبة على البحث ) نترنتاإل( أوظف الشبكة العنكبوتية " :  والتي نصت على)10(الفقرة 

   .وهي نسبة مرتفعة أيضا ) %60.4( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة "  العلمي

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى 

  .اهتمام المعلمين بحث الطلبة على البحث العلمي  -

 .ترك الحرية للطلبة للبحث واالطالع  -

 .نترنت في جميع المجاالت االنتشار الواسع لإل -

الثامنة  احتلت المرتبة "أوظف األفالم التعليمية المتحركة في التدريس  " :  والتي نصت على)14(الفقرة 

 وهي نسبة منخفضة بالنسبة لباقي بنود المحور، وتفسر الباحثة %)36.2(ن نسبي قدره بوز ةعشر

  :ذلك إلى 

  .صعوبة الحصول على األفالم التعليمية المتحركة  -

 .قلة امتالك المعلمين للمهارات التي تخدم هذا المجال  -

 .ة ارة المدرسية والمشرفين لتوظيف هذا النوع من الوسائل الحديثعدم تشجيع اإلد -

 .قلة اإلمكانات المادية الموجودة في المدرسة  -
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في عرض األفالم التعليمية الخاصة بمنهاج اللغة ) (DVDستخدم جهازأ ": والتي نصت على)  15(الفقرة 

 وهي نسبة منخفضة أيضا وترجع %)36.2(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة "  العربية

  :الباحثة ذلك إلى 

   في المدرسة DVDقلة وجود أجهزة  -

 . DVDلكترونية لعرضها على جهاز عدم وجود مقررات إ -

 .اهتمام المعلمين باالنتهاء من الخطة الدراسية في موعدها المحدد مما يبعدهم عن هذه الطرق  -

  .الكثافة الطالبية في الصف ال تشجع المعلم على استخدام هذه الوسائل -

 . بحاجة إلى صيانة دائمة DVD أجهزة  -

  :بة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسةاإلجا

ما أهم معايير الجودة الشاملة التـي        ": السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على       ينص  
  يوظفها معلمو اللغة العربية ؟
    والنسب المئوية الحسابيةالمتوسطات باستخدام ة الباحثت  قامولإلجابة عن هذا التساؤل

  : ذلكوضحي، والجدول التالي و الرقمية
  التخطیط: أوالً

   )5-22(جدول 
   )التخطيط(جالفقرات الم من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 

  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م  المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب

 واضحة مكتوبـة أسـعى      إستراتيجيةيوجد لدي رؤية      1
  6 %79.2  0.989  3.96  لتحقيقها

  3  %86.2  0.723  4.31  أبني خطتي بناء على احتياجات الطلبة  2
  1  %89.2  0.705  4.46  أسعى إلى تحسين العملية التعليمية كهدف أساسي  3
  SMART(  3.84  1.002  76.8%  7(أحدد األهداف السلوكية في ضوء معايير   4
  5  %81.6  0.838  4.08  ئجواألنظمة التي تقود إلى النتاالعمليات أركز على   5
  2  %86.4  0.724  4.32  أضع آلية عمل مناسبة  لتنفيذ ومتابعة وتقييم خططي  6
  4 %84.2  0.810  4.21  أعرف طلبتي باألهداف من بداية العام الدراسي  7
   %83.2 0.573 4.16  الدرجة الكلية  
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  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتجالالم في هذا ةأن أعلى فقر

احتلت المرتبـة    " أسعى إلى تحسين العملية التعليمية كهدف أساسي       :"والتي نصت على  )  3 (الفقرة-
  %).89.2(األولى بوزن نسبي قدره 

  :ت كانجالالم في هذا ةوأن أدنى فقر
احتلـت  "  )SMART( أحدد األهداف السلوكية في ضوء معـايير         :"والتي نصت على  )  4(الفقرة  -

  %).76.8(ره بوزن نسبي قداألخيرة المرتبة 

  %)83.2( على ل حصفقد ككل جالأما الوزن النسبي للم
  : وتفسر الباحثة هذه النتائج كما يلي 

احتلت المرتبة " : أسعى إلى تحسين العملية التعليمية كهدف أساسي :  والتي نصت على)3(الفقرة  
 وتعزو الباحثة ذلك  وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي بنود المحور%)89.2(األولى بوزن نسبي قدره 

  إلى 
  .إيمان المعلمين وقناعتهم بالتحسين والتطوير في العملية التعليمية  -
 .تحسين وتطوير العملية التعليمية يؤدي إلى بناء جيل واع يساير للثورة المعلومات التكنولوجية  -

تلت اح"  )SMART( أحدد األهداف السلوكية في ضوء معايير " :  والتي نصت على)4(الفقرة 
 رجعحور وتم وهي نسبة منخفضة مقارنة بباقي بنود ال%)76.8(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 

  :الباحثة ذلك إلى 
  .لدى المعلمين  )SMART(عدم وضوح معنى المصطلح  -
 عدم اهتمام المعلمين بصياغة األهداف  -
 .قلة الدورات التدريبية التي تخدم هذا الموضوع  -
 .ة الجيدة من قبل اإلدارة والمشرفين التربويين بالنسبة لهذا الموضوع عدم استمرارية المتابع -

 ، )2007(،و دراسة السحيم ) 2007(دراسة ستيالكثمي : و هذه النتيجة  تتفق مع دراسة كل من
   ).2001(، و و دراسة سبرنق )2004(و دراسة العثمان 

  : نفیذالت - ثانياً
   )5-23(جدول 

   )التنفيذ(جالفقرات الم من فقرةات المعيارية والوزن النسبي لكل المتوسطات واالنحرافيبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م    المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

  6 %86.6  0.644  4.33  أهيئ البيئة التعليمية المالئمة لدعم الدور المحوري للمتعلم  1

2  
ي إلى النمط العلمي النمـائي فـي        أنتقل بطلبتي من النمط التقليد    

  9  %83.4  0.708  4.17  التفكير
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ةالفقر  م    المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

  3  %89.6  0.747  4.48  أوظف اللغة العربية الفصحى السليمة مع طلبتي  3
  7  %85.4  0.717  4.27  أهتم بإبراز مواقف للطلبة المتفوقين وأخرى لضعيفي التحصيل  4
  4  %88.2  0.704  4.41   اإلبداعية لدى طلبتيأعزز المواهب  5

6  
 لألداء  لبحث المستمر وصوالً  لأشجع طلبتي على ارتياد المكتبات      

  11  %82.2  0.857  4.11  المتميز

  12  %81.0  0.774  4.05   عالجية مناسبة يتم تنفيذها داخل الصف وخارجهأعد خططاً  7

8  
أزود الطالب بمهارات نوعية بمـا يتناسـب وعـصر الثـورة            

  16  %74.4  0.848  3.72  المعلوماتية المعرفية

  10  %82.8  0.787  4.14  أهتم بالعمل الجماعي ضمن العمل بروح الفريق  9

10  
 من انتظار   أشجع طلبتي على المبادرة بالتعامل مع المواقف بدالً       

  14  %80.2  0.727  4.01  حدوثها

11  
  أجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لدى

  1  %90.6  0.715  4.53   طلبتي

  8 %84.4  0.738  4.22  نمائية لطلبتي خالل العملية التعليميةأراعي الخصائص ال  12
  2 %90.2  0.647  4.51  أهتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها البعض  13
  5  %87.4  0.665  4.37  أهتم بإثراء وتحديث المادة العلمية ومواكبتها لكل حديث  14
  15  %80.0  0.805  4.00  ة في التفاعل الصفيأستخدم األساليب الحديثة المتنوعة والمالئم  15

16  
أجتهد في استثمار اإلمكانات المادية المتاحـة لتحـسين عمليـة           

  13  %80.4  0.778  4.02  التعليم

   %84.2 0.486 4.21  الدرجة الكلية  
  :يتضح من الجدول السابق

  :ا كانتجالالم في هذا تينأن أعلى فقر
"   في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لـدى طلبتـي        أجتهد :"والتي نصت على  )  11(الفقرة  -

  %).90.6(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
"   أهتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها الـبعض         ":والتي نصت على  )  13(الفقرة  -

  %).90.2( بوزن نسبي قدره ةالثانياحتلت المرتبة 
  :تا كانجالالم في هذا تينوأن أدنى فقر

"   أستخدم األساليب الحديثة المتنوعة والمالئمة في التفاعل الصفي        ":والتي نصت على  )  15(الفقرة  -
  %).80.0(بوزن نسبي قدره الخامسة عشر احتلت المرتبة 
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 أزود الطالب بمهـارات نوعيـة بمـا يتناسـب وعـصر الثـورة           ":والتي نصت على  )  8(الفقرة  -
  %).74.4(بوزن نسبي قدره األخيرة تلت المرتبة اح"  المعلوماتية المعرفية

  %)84.2( حصل على  فقدأما الوزن النسبي للمحور ككل
  :وتفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي

"   أجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لدى طلبتي" :  والتي نصت على)11(الفقرة 
 جال وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي بنود الم%)90.6(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى 
  .الحس الوطني العالي لدى المعلمين  -
 .قناعة المعلمين كونهم قدوة للطالب  -
 .إيمان العلمين بقضيتهم الوطنية الفلسطينية  -
 .إيمان المعلمين بأن األخالق أساس بناء المجتمع  -

"   أهتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها البعض":   والتي نصت على)13(الفقرة 
  : وتعزو الباحثة ذلك إلى%)90.2( بوزن نسبي قدره ةالثانياحتلت المرتبة 

  .إيمان المعلمين بأهمية التكامل في العملية التعليمية  -
 .المفاهيم األساسية يظل أثرها باق لمدة طويلة  -
 .لذي يتم عليه بناء باقي المعلومات المفاهيم األساسية هي األساس ا -

"   أستخدم األساليب الحديثة المتنوعة والمالئمة في التفاعل الصفي":  والتي نصت على)15(الفقرة 
  : الباحثة ذلك إلىرجع وت%)80.0(بوزن نسبي قدره الخامسة عشر احتلت المرتبة 

  .عدم امتالك المعلمين األساليب حديثة ومتنوعة  -
 .ن بفاعلية الطرق التقليدية إيمان المعلمي -
 .حاجة األساليب الحديثة إلى امكانات مادية وبشرية غير متوافرة في المدارس  -

 أزود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب وعصر الثورة المعلوماتية ":  والتي نصت على)8(الفقرة 
  :ثة ذلك إلى وتعزو الباح%)74.4(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة "  المعرفية

  .عدم وجود ثقافة تكنولوجية كافية لدى المعلمين  -
 عدم امتالك المعلمين للمهارات النوعية -

) 2007(،و دراسة شاهين و ريان ) 2007(دراسة حلس  : وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من
  ) .2006(،و دراسة دياب 
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   التقییم:ثالثاً
   )5-24(جدول 

   )التقييم(جالفقرات الم من فقرةافات المعيارية والوزن النسبي لكل المتوسطات واالنحريبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 
  

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

  4 %84.6  0.674  4.23  طلبتيل يأضع معايير مالئمة لتقييم األداء التحصيل  1
  6 %78.8  0.722  3.94  ازات وأنشطة طلبتيأضع محكات تربوية مناسبة لتقييم إنج  2

3  
 فـي عمليـة   ) بنائية-تشخيصية-قبلية(بأنواعها  ختبارات  االأطبق  
  3 %85.8  0.766  4.29  التقييم

  7 %78.4  0.866  3.92  أهتم باألداء داخل االختبار من حيث خصائصه وتمييز فقراته  4

5  
ظرة البنائيـة   أحول أداء الطالب من النظرة اإلرسالية للتعلم إلى الن        

  10 %76.4  0.858  3.82  للتعلم في عملية التقويم 

6  
أحتفظ بملفات توثيقية تحتـوي علـى األدلـة لعمليـات التقـويم             

  9 %77.4  0.711  3.87  واستراتيجيات التحسن عند الطلبة

  12 %73.4  0.790  3.67  أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم وأنشطتهم بأنفسهم  7
  8 %78.2  0.815  3.91  عملية تقييم األقران على طلبتيأعود   8

9  
 - التقـويم  -التحليل(أقيس في عملية التقييم نواتج عالية المستوى        

  11  %76.0  0.846  3.80  )التفكير الناقد

10  
-تلخـيص -أبحاث(أختبر أداء طلبتي في مهمات ذات قيمة عقلية         

  5 %83.8  0.789  4.19  )تحليل

  2 %87.6  0.738  4.38   وتطوير العملية التعليميةأركز على التقييم من أجل تحسين  11
  1 %88.0  0.817  4.40  ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات وما يتعلق بها   12
   %80.6 0.532 4.03  الدرجة الكلية  

  :يتضح من الجدول السابق
  :ا كانتجالالم في هذا تينأن أعلى فقر

احتلـت  " سلم وتسليم الدرجات وما يتعلـق بهـا         ألتزم بمواعيد ت   ":والتي نصت على  )  12(الفقرة  -
  %).88.0(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

"   أركز على التقييم من أجل تحسين وتطـوير العمليـة التعليميـة      ":والتي نصت على  )  11(الفقرة  -
  %).87.6( بوزن نسبي قدره ةالثانياحتلت المرتبة 

  
  



 159

  :تا كانجالالم في هذا تينوأن أدنى فقر
 - التقـويم  -التحليـل (أقيس في عملية التقييم نواتج عالية المستوى         ":والتي نصت على  )  9(قرة  الف-

  %).76.0(بوزن نسبي قدره الحادية عشر احتلت المرتبة " )التفكير الناقد
احتلـت  "   أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهـم وأنـشطتهم بأنفـسهم    ":والتي نصت على  )  7(الفقرة  -

  %).73.4(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 
  %)80.6( ككل فقد حصل على جالأما الوزن النسبي للم

  : وتفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
احتلت المرتبة " ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات وما يتعلق بها  ":  والتي نصت على)12(الفقرة 

، وتعزو الباحثة ذلك جالنة بباقي بنود الم وهي نسبة مرتفعة مقار%)88.0(األولى بوزن نسبي قدره 
  : إلى ما يلي 

  .لكترونية الذي انتهجته الوزارة منذ عامين مشروع حوسبة اإلدارة اإل -
  .لتسليم الدرجات خالل فترة زمنية محددة  المحوسب  إغالق البرنامج  -

"  ة التعليمية أركز على التقييم من أجل تحسين وتطوير العملي" :  والتي نصت على)11(الفقرة 
  :  وتعزو الباحثة ذلك إلى %)87.6( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة 

  .قناعة المعلمين بأهمية عملية التقييم مقارنة بباقي العمليات التعليمية  -
ألن التقييم يشخص مواضع الضعف والقوة لدى الطلبة ومن خالله يتم تحسين وتطوير العملية  -

 .التعليمية 
 - التقويم-التحليل(أقيس في عملية التقييم نواتج عالية المستوى  " :  والتي نصت على)9(الفقرة 

باقي ب وهي نسبة منخفضة %)76.0(بوزن نسبي قدره الحادية عشر احتلت المرتبة " )التفكير الناقد
  -: وتعزو الباحثة ذلك إلى جالبنود الم

ستوى التذكر والمعرفة لقناعتهم بأنها توضح اهتمام المعلمين األكبر بعملية التقويم التي تقيس م -
  .الفروق بين الطالب 

 .عدم معرفة بعض المعلمين بمهارات تقويم قياس مستويات التفكير العليا  -
 .قلة الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون لخدمة هذا الغرض  -

احتلت "  طتهم بأنفسهمأتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم وأنش"  :  والتي نصت على)7(الفقرة 
 وترجع جال وهي بنسبة منخفضة مقارنة بباقي  بنود الم%)73.4(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 

  :الباحثة ذلك إلى 
  .عدم قدرة الطلبة على التقييم الذاتي  -
 .عدم قناعة المعلمين بهذا األسلوب  -
 .ازدحام الكثافة الصفية ال يتيح فرصة للمعلمين لهذا األسلوب  -
 .عدم قناعة المعلمين بصحة نتائج التقييم الذاتي  -
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،و دراسة العاجزو نشوان  )2009(محمود  دراسة : هذه النتيجة  تتفق مع  دراسة كل منو  -
  .)2001(،و دراسة البرتون و فيلكس  ) 2006(،و دراسة مجنيس  )2007(

  االتصال والتواصل: رابعاً -
   )5-25(جدول 

   )االتصال و التواصل( جالفقرات الم من فقرة المعيارية والوزن النسبي لكل المتوسطات واالنحرافاتيبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
وسائل اتـصال ديمقراطيـة      أتعامل مع طلبتي من خالل    

  4 %90.6  0.580  4.53  )  إبداء الرأي-المشاركة (مناسبة 

  2 %92.0  0.606  4.60   االتجاهات اإليجابية لديهملتنميةأراعي مشاعر طلبتي   2
  3  %91.6  0.692  4.58  تربطني عالقة ودية مع طلبتي وأتحسس مشاكلهم  3

4  
أبني عالقة جيـدة مـع اإلدارة المدرسـية والمـشرفين        

  8  %72.4  0.962  3.62  والزمالء

  7  %78.0  0.968  3.90  أتواصل مع أولياء األمور باستمرار  5
  5  %90.2  0.682  4.51  أشارك في حل المشكالت المدرسية  6
  6  %82.0  0.938  4.10  أحترم عادات وتقاليد المجتمع للبيئة المدرسية  7

8  
أؤمن بأن مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل الغـد          

  1  %94.8  0.534  4.74  عالج اليوم

    %86.4 0.509 4.32  الدرجة الكلية  
  :جدول السابقيتضح من ال
  : كانتجالالم في هذا ةأن أعلى فقر

  أؤمن بأن مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل الغد عالج اليوم           " :والتي نصت على  )  8(الفقرة  -
  %).94.8(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " 

  :ت كانجالالم في هذا ةوأن أدنى فقر
"  جيدة مع اإلدارة المدرسـية والمـشرفين والـزمالء         أبني عالقة    " :والتي نصت على  )  4(الفقرة  -

  %).72.4(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة 

  %)86.4( ككل فقد حصل على جالأما الوزن النسبي للم

  -: و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
 غد عالج اليوم أؤمن بأن مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل ال :"  والتي نصت على)8(الفقرة 

  -: وتعزو الباحثة ذلك إلى %)94.8(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " 
  " االستفادة من التجارب "  إيمان المعلمين وقناعتهم بمعنى هذه المقولة التي تعني -
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 احتلت"   أبني عالقة جيدة مع اإلدارة المدرسية والمشرفين والزمالء" :  والتي نصت على)4(الفقرة 
  %).72.4(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 

   :و ترجع الباحثة ذلك إلى
 .نظرة المعلمين إلى من يبني عالقة مع اإلدارة والمشرفين نظرة غير موضوعية  -
 . ازدحام اليوم الدراسي للمعلمين فال يجدون الوقت الكافي لبناء عالقات  -
  )2007(،ودراسة السحيم ) 2007 (دراسة شمسيدن و آخرون: و تتفق هذه النتيجة مع كل من -

  )2001(،و دراسة ماكبث    ) 2003(،و دراسة البنا  ) 2007(،و دراسة سميث و آخرون 
 ) .2000( و دراسة جاالليس 

  :الكفایات الشخصیة -خامساً
   )5-26(جدول 

   )ات الشخصيةالكفاي(جالفقرات الم من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م     المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

  8 %87.8  0.720  4.39  أحب أن أكون قدوة جيدة لطلبتي في سلوكي وتصرفاتي  1
  9  %78.6  0.926  3.93   إلبراز قيادات طالبية متميزةأسعى دائماً  2

3  
علـى التقنيـات واألجهـزة      أهتم بتطوير نفسي بالتدريب     

  11  %74.2  0.991  3.71  الحديثة

  10  %75.2  0.956  3.76  أبادر بعمل دروس توضيحية وتبادلية  4
  12  %58.6  1.058  2.93  أشارك في المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية  5
  4  %91.0  0.665  4.55   في أدائي في تدريسي متميزاًأحب أن أكون مبدعاً  6
  5 %90.2  0.725  4.51   بنفسي والرضا عن أدائيأشعر بالثقة  7
  3  %91.4  0.638  4.57  أتقبل اآلراء النقدية البناءة بصدر رحب  8
  6  %89.8  0.706  4.49  أحترم آراء اآلخرين وأتبنى األفكار الجديدة  9

10  
من  درهم وقاية خير  (أحاول منع حدوث المشكلة قبل حلها       

  7 %88.4  0.672  4.42  )قنطار عالج

  1  %93.2  0.594  4.66  أقوم بتقييم ذاتي شامل ألدائي بصورة مستمرة  11
  2  %92.2  0.658  4.61   أحترم المواعيد المهنية والشخصية وألتزم بها   12
    %84.2 0.514 4.21  الدرجة الكلية  

  :يتضح من الجدول السابق
  :ا كانتجالالم في هذا تينأن أعلى فقر

احتلت المرتبـة   "  وم بتقييم ذاتي شامل ألدائي بصورة مستمرة       أق " :والتي نصت على  )  11(الفقرة  -
  %).93.2(األولى بوزن نسبي قدره 
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احتلت المرتبـة    " أحترم المواعيد المهنية والشخصية وألتزم بها      " :والتي نصت على  )  12( الفقرة   -
  %).92.2( بوزن نسبي قدره الثانية

  :تا كانجالالم في هذا تينوأن أدنى فقر
"   أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيـات واألجهـزة الحديثـة           "والتي نصت على  )  3(الفقرة  -

  %).74.2(بوزن نسبي قدره الحادية عشرة احتلت المرتبة 
احتلت المرتبـة    "" أشارك في المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية      "والتي نصت على  )  5( الفقرة   -

  %)84.2( ككل فقد حصل على جالوزن النسبي للمأما ال%).58.6(بوزن نسبي قدره األخيرة 
   -:وتفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 

احتلت المرتبة "   أقوم بتقييم ذاتي شامل ألدائي بصورة مستمرة" :  والتي نصت على)11(الفقرة 
  جال وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لباقي بنود الم%)93.2(األولى بوزن نسبي قدره 

  : ثة ذلك إلى وتعزو الباح
  .قناعة المعلمين بأهمية التقويم الذاتي الشامل  -
 .التقييم الذاتي بمثابة تغذية راجعة للمعلمين يستفيدون منها  -

احتلت المرتبة  " أحترم المواعيد المهنية والشخصية وألتزم بها " :  والتي نصت على)12(الفقرة 
  :زو الباحثة ذلك إلى  وهي نسبة عالية وتع%)92.2( بوزن نسبي قدره الثانية

  .تعود المعلمين على احترام المواعيد ، ألن احترام المواعيد من دالئل نجاح المعلم في مهنته -
 .القوانين المدرسية تفرض على المعلمين االلتزام بالمواعيد  -
 .تركيز اإلدارة المدرسية على نشر هذه الثقافة  -

"  التدريب على التقنيات واألجهزة الحديثة أهتم بتطوير نفسي ب :  والتي نصت على)3(الفقرة 
 وهي نسبة منخفضة وترجع  الباحثة ذلك %)74.2(بوزن نسبي قدره الحادية عشر احتلت المرتبة 

  :إلى 
  .عدم قناعة بعض المعلمين بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة  -
 .عدم امتالك المعلمين لمهارات التقنيات الحديثة  -
 .الذي يسمح للمعلمين بالتدريب التقني عدم وجود الوقت المالئم  -
 .التكلفة المادية للتدريب على هذه التقنيات  -

احتلت المرتبة  "" أشارك في المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية :"  والتي نصت على)5(الفقرة 
  : وتفسر الباحثة ذلك ب %).58.6(بوزن نسبي قدره األخيرة 

  " .خاصة النظرية "  التربوية عدم قناعة معظم المعلمين باألبحاث -
 .تحتاج إلى وقت طويل وهذا غير متاح عند المعلمين  -
 .عدم تعويد  المعلمين على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات  -
 .لمعلمين على المشاركةلتشجيع المسؤولين قلة  -

   )2008(و دراسة البربري  ،  )2010(دراسة اللوح : و هذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من
   ) .2007(،و دراسة شاهين و ريان ) 2007( ،و دراسة العاجز و نشوان 

  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
 التـي   أهم مستحدثات التكنولوجيا  ما   ": السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على       ينص  

   ؟يوظفها معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانوية وفق معايير الجودة الشاملة
   والنسب المئوية الحسابيةالمتوسطات باستخدام ة الباحثت  قامولإلجابة عن هذا التساؤل

  :وضح ذلكي، والجدول التالي  و الرقمية
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   :التخطیط -أوالً
   )5-27(جدول 

   )التخطيط(جالفقرات الم من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م          المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

أوظف المـستحدثات التكنولوجيـة فـي تـدوين رؤيتـي                1
 3 %53.8 1.183 2.69  اإلستراتيجية

أحتفظ برؤيتي اإلستراتيجية في ملف إلكترونـي للرجـوع             2
 1  %56.2 1.147 2.81  إليها

 2  %54.6 1.105 2.73  لوجية في تحضير دروسيأوظف المستحدثات التكنو   3
 4  %46.4 1.133 2.32  أوظف المستحدثات التكنولوجية لتعريف طلبتي باألهداف   4
   %52.8 0.996 2.638  الدرجة الكلية  5

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتجالالم في هذا ةأعلى فقرأن 
" تيجية في ملف إلكتروني للرجـوع إليهـا          أحتفظ برؤيتي االسترا   " :والتي نصت على  )  2(الفقرة  -

  %).56.2(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
  :ت كانجالالم في هذا ةوأن أدنى فقر

احتلت  " أوظف المستحدثات التكنولوجية لتعريف طلبتي باألهداف      " :والتي نصت على  )  4(الفقرة  -
  %).46.4(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 

  %)52.8(نسبي للمحور ككل فقد حصل على أما الوزن ال
  :و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 

"  أحتفظ برؤيتي االستراتيجية في ملف إلكتروني للرجوع إليها " :  والتي نصت على)2(الفقرة 
  : ، وتعزو الباحثة ذلك إلى %)56.2(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  .اظ بالرؤية اإلستراتيجية كتغذية راجعة مستمرة  لهم اهتمام المعلمين باالحتف -
 . سهولة تخزين الرؤية الكترونيا و استرجاعها -
 .أهمية معرفة الرؤية االستراتيجية باعتبارها مرجعا رئيسا للمعلمين في أعمالهم   -

لت احت " أوظف المستحدثات التكنولوجية لتعريف طلبتي باألهداف ":  والتي نصت على)4(الفقرة 
  : وتعزو الباحثة ذلك إلى %)46.4(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 

  .عدم تجهيز الصفوف الدراسية بالمستحدثات التكنولوجية المالئمة  -
 .عدم وجود الوقت الكافي الستخدام المستحدثات التكنولوجية في عرض األهداف  -
 .عدم قناعة بعض المعلمين باطالع الطلبة على األهداف  -
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، و دراسة البنا ) 2006(دراسة الجرجاوي و نشوان : تيجة هذه الدراسة مع كل من وتتفق ن -
)2003(  . 

 
  :نفیذ الت -ثانياً

   )5-28(جدول 
   )التنفيذ(جالفقرات الم من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 

  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م       المتوسط 
 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

  1 %76.0  1.044  3.80  أحول بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض بوربوينت   1

2  
    أهيئ البيئة الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في  

  7  %57.8  1.134  2.89  شرح الدروس

3  
 أثير انتباه طلبتي للمفاهيم الجديدة من خالل توظيف المستحدثات

  6  %59.4  1.052  2.97  التكنولوجية

4  
أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي 

  14  %49.2  1.183  2.46  التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية

  5  %60.6  1.134  3.03  أدعم دور األنشطة الطالبية في المستحدثات التكنولوجية  5
  3  %66.6  1.191  3.33  ات اإللكترونية للتصفح والبحثأشجع طلبتي على ارتياد المكتب  6

7  
أعد خططاً عالجية إلكترونية مناسبة لضعيفي التحصيل بواسـطة         

  10  %52.6  1.185  2.63  المستحدثات التكنولوجية

8  
أوظف المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعـاون مـن خـالل      

  8  %57.6  1.192  2.88  العمل الجماعي

  2  %71.8  1.178  3.59  لمية بكل جديد من اإلنترنتأثري المادة الع  9
  4  %65.8  1.104  3.29  أنوع في طرائق تدريسي بما يتالءم مع المستحدثات التكنولوجية  10
  9  %53.0  1.222  2.65  أعد مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي  11
  13  %50.4  1.214  2.52  أعطي واجبات منزلية للطالب خالل المستحدثات التكنولوجية  12
  12  %51.0  1.262  2.55  أزود الطالب بخبرات إلكترونية مثيرة لالنتباه  13
  11  %51.8  1.217  2.59  أوظف المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة  14
    %58.8 0.8456 2.941  الدرجة الكلیة  

  :يتضح من الجدول السابق
  :ا كانتجالالم في هذا تينأن أعلى فقر

"  أحول بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عـرض بوربوينـت            ":  والتي نصت على    )1 (الفقرة-
  %).76.0(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
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 الثـاني احتلت المرتبة    " أثري المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت       ":والتي نصت على  )  9(الفقرة  -
  %).71.8(بوزن نسبي قدره 

  
  :ات كانجالالما  في هذتينوأن أدنى فقر

 " أعطي واجبات منزلية للطالب خالل المستحدثات التكنولوجيـة        ":والتي نصت على  )  12(الفقرة  -
  %).50.4(بوزن نسبي قدره الثالثة عشر احتلت المرتبة 

أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسـبة لـضعيفي           ":والتي نصت على  )  4(الفقرة  -
  %).49.2(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة  " مستحدثات التكنولوجيةالتحصيل بواسطة ال
  %)58.8( حصل على  فقد ككلجالأما الوزن النسبي للم

  :تفسر الباحثة النتائج كما يلي
"  أحول بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض بوربوينت ":  والتي نصت على)1(الفقرة 

  : وتعزو الباحثة ذلك إلى ،%)76.0(قدره احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي 
  .سهولة استخدام برنامج البوربوينت في العرض  -
 .مشاركة الطالب وتفاعلهم في هذا البرنامج  -
 .سهولة تطبيق البرنامج على العديد من الدروس المنهجية  -

 ةالثانيتبة احتلت المر " أثري المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت " والتي نصت على: )9(الفقرة 
  : الباحثة ذلك إلى رجعت،و  %)71.8(بوزن نسبي قدره 

  .حاجة المواضيع إلى إثراء  -
 .نترنت سهولة استخدام اإل -
 .نترنت قلة التكلفة المادية في استخدام اإل -
 .نترنت سعة المجاالت وتنوعها في عالم اإل -

 " لمستحدثات التكنولوجيةأعطي واجبات منزلية للطالب خالل ا ": والتي نصت على: )12(الفقرة 
باقي البنود مقارنة ب نسبة منخفضة  و هي %)50.4(بوزن نسبي قدره  ةالثالثة عشراحتلت المرتبة 

  : الباحثة ذلك إلى رجعوت
  .عدم امتالك كثير من الطالب لألجهزة التكنولوجية  -
 .عدم امتالك الطالب المهارات التقنية  -
 .التنقية وتوصيلها بالشبكة العنكبوتية عدم تجهيز الصفوف الدراسية باألجهزة  -

أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي  ":  والتي نصت على)4(الفقرة 
 %)49.2(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة  " التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية

   :ب الباحثة ذلك فسروت
  .لكترونية مناسبة إلعداد مثل هذه البرامج إت عدم امتالك المعلمين مهارا -
 .عدم امتالك الطالب للمهارات التكنولوجية التي تؤهلهم للتفاعل في مثل هذه البرامج  -
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 .عدم تبني ومشاركة اإلدارة والمشرفين لمثل هذه البرامج  -
للوح و دراسة ا ،)2010(دراسة أبو عظمة و األنصاري :من دراسة كل النتيجة تتفق مع و هذه 

و دراسة النمري ،)2007(و دراسة أبو غالي و آخرون ،) 2007(و دراسة بيرمان  ،)2010(
  ) .2005(،و دراسة أبو شتات ) 2001(

   :التقییم -ثالثاً
   )5-29(جدول 

   جالفقرات الم من فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
أنظم أساليب إلكترونية لتقـويم التحـصيل الدراسـي         

  7  %51.2  1.202  2.56  للطالب

  10  %45.8  1.204  2.29  أسجل مالحظاتي في بطاقة إلكترونية لكل طالب  2
  8  %47.8  1.156  2.39  أقوم طالبي بمعايير مالئمة للمستحدثات التكنولوجية  3
  9  %46.0  1.207  2.30  أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطالب  4
  2  %71.6  1.353  3.58  أدخل درجات طالبي إلكترونياً    5
  5  %52.2  1.206  2.61  أوظف المستحدثات التكنولوجية في التقويم الذاتي  6

7  
أعطي فرصة للطالب لتقـويم بعـضهم مـن خـالل       

  6  %51.4  1.253  2.57  تحدثات التكنولوجيةالمس

8  
-تشخيـصي (أطبق االختبارات بأنواعهـا المختلفـة       

  3  %53.4  1.262  2.67  بواسطة المستحدثات التكنولوجية) تحصيلي

  1 %75.2  1.292  3.76  ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونياً  9

10  
أوظف المستحدثات التكنولوجية في تقـويم مهـارات        

  4 %52.6  1.224  2.63  لتفكير العليا للطالبا

    %54.7 0.9326  2.735  الدرجة الكلیة  

  :يتضح من الجدول السابق
  :ا كانتجالالم في هذا تينأن أعلى فقر

احتلـت المرتبـة    "  ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيـاً         "والتي نصت على  )  9(الفقرة  -
  ).%53.4(األولى بوزن نسبي قدره 

 بوزن نـسبي  الثانياحتلت المرتبة " أدخل درجات طالبي إلكترونياً       "والتي نصت على  )  5(الفقرة  -
  %).71.6(قدره 

  :ات كانجالالم في هذا تينوأن أدنى فقر
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احتلـت  "   أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعمليـة تقـويم الطـالب          "والتي نصت على  )  4(الفقرة  -
  %).46.0(بي قدره بوزن نس ةالتاسعة عشرالمرتبة 

احتلـت المرتبـة     " أسجل مالحظاتي في بطاقة إلكترونية لكل طالب       "والتي نصت على  )  2(الفقرة  -
  %).45.8(بوزن نسبي قدره األخيرة 

  %)54.7( ككل حصل على  د فقللمحورأما الوزن النسبي 
  :وتفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 

احتلت المرتبة " م بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونياً  ألتز:"  والتي نصت على)9(الفقرة 
  : وتعزو الباحثة ذلك إلى )%53.4(األولى بوزن نسبي قدره 

  .مشروع حوسبة اإلدارة االلكترونية الذي انتهجته الوزارة منذ عامين  -
 .إغالق البرنامج المحوسب لتسليم الدرجات خالل فترة زمنية محددة  -
  . ادخال الدرجات في الوقت المحدد الخوف من عواقب عدم -

 بوزن نـسبي  ةالثانياحتلت المرتبة " أدخل درجات طالبي إلكترونياً    ":  والتي نصت على    )5(الفقرة  
  : وتعزو الباحثة ذلك إلى %)71.6(قدره 

  .عقد دورات تدريبية و ورش عمل للمعلمين خاصة بهذا المجال  -
 .ية والوزارية لهذا الغرض المتابعة المستمرة من قبل اإلدارة المدرس -

 .متابعة أولياء األمور لدرجات طالبهم الكترونيا  -

احتلـت  "   أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعمليـة تقـويم الطـالب         ":  والتي نصت على    )4(الفقرة  
  : الباحثة ذلك إلى رجعوت) %46.0(بوزن نسبي قدره التاسعة عشر المرتبة 

  .ت التقويم االلكتروني المعلمين مهارابعض عدم امتالك  -
 .صعوبة تنفيذ هذا األسلوب لعدم وجود اإلمكانات المادية المتاحة داخل المدرسة  -

 .انقطاع التيار الكهربي المستمر يؤدي إلى فقدان المعلومات  -

احتلـت المرتبـة     " أسجل مالحظاتي في بطاقة إلكترونية لكل طالب       ":  والتي نصت على    )2(الفقرة  
  : الباحثة ذلك إلى رجعوهي نسبة منخفضة وت،  %)45.8(بي قدره بوزن نساألخيرة 

  .عدم تجهيز الصفوف الدراسية لهذا الغرض  -
 .عدم وجود دورات تدريبية إلعداد المعلمين بما يخدم ذلك  -

 .الكثافة الصفية تعيق من استخدام مثل هذه البرامج  -

 .شاط  مما ال يترك فرصة لعمل أي نضوعاتهج و ازدحام مواطول المنه -

 ) . 2009(دراسة محمود :  تتفق معالنتيجة و هذه  -
 
  
  



 168

  : االتصال والتواصل-رابعاً
   )5-30(جدول 

  )االتصال و التواصل (جال فقرات الم من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 
  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

وزن ال
 الترتيب النسبي

  1 %48.0  1.188  2.40  أتعامل مع طلبتي من خالل المستحدثات التكنولوجية  1

2  
أتعرف إلى آراء طلبتي خالل تسجيل ما لديهم بحريـة   

  2  %46.8  1.234  2.34  بواسطة المستحدثات التكنولوجية

  3  %46.6  1.263  2.33  أحترم آراء طلبتي وأرد عليها إلكترونياً  3

4  
طلبتي ببرامج مختلفة للتواصل اإللكتروني عبـر  أزود  

  5  %46.2  1.224  2.31  المستحدثات التكنولوجية

  6  %41.0  1.254  2.05  أتواصل مع أولياء األمور باستمرار عبر االنترنت  5

6  
أتواصل مع المشرفين التربويين عبـر المـستحدثات        

  4  %46.6  1.309  2.33  التكنولوجية المتنوعة

    %45.9 1.1034 2.293  الدرجة الكلية  
  :يتضح من الجدول السابق

  : كانتجالالم في هذا ةأن أعلى فقر
احتلـت  "  أتعامل مع طلبتي من خـالل المـستحدثات التكنولوجيـة          "والتي نصت على  )  1(الفقرة  -

  %).48.0(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
  :ت كانجالالم في هذا ةوأن أدنى فقر

احتلت المرتبـة    " أتواصل مع أولياء األمور باستمرار عبر االنترنت       "علىوالتي نصت   )  5(الفقرة  -
  %).41.0(بوزن نسبي قدره األخيرة 

  %)45.9(حصل على فقد أما الوزن النسبي للمحور ككل 
  :تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي و 

احتلت " ولوجية  أتعامل مع طلبتي من خالل المستحدثات التكن":  والتي نصت على)1(الفقرة 
 وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لباقي البنود المحور وتعزو ،%) 48(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :الباحثة إلى 
  .رغبة المعلمين في التطوير  -
 .لكتروني شجع على التواصل اإلمما يامتالك الطلبة لمهارات التكنولوجيا  -

احتلت المرتبة  " نترنت األمور باستمرار عبر اإلأتواصل مع أولياء ":  والتي نصت على)5(الفقرة 
  : الباحثة ذلك إلى رجع وت،%)41.0(بوزن نسبي قدره األخيرة 
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  .نترنت عند جميع أولياء األمور عدم توافر اإل -
 .عدم امتالك أولياء األمور لمهارات التكنولوجية الحديثة  -

و دراسة ، ) 2007(راسة سميث ، و د)2008(البربري : كل من دراسة تتفق مع النتيجة و هذه 
، و ) 2004(و دراسة شين و بيلكاد ، ) 2006(و دراسة شمسدين و آخرون  ،) 2007(السحيم 

  .)2000(و دراسة جارليس ،  )2001(دراسة ماكبث ، و دراسة جنيفر 
  : الكفایات الشخصیة-خامساً

   )5-31(جدول 
  )الكفايات الشخصية ( جالفقرات الم من فقرة لكل المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبييبين 

  ) 300=ن (وكذلك ترتيبها 

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
أهتم بتطوير نفـسي بالتـدريب علـى المـستحدثات          

 1  %64.0  1.175  3.20  التكنولوجية المتنوعة

 3  %50.4  1.281  2.52  نولوجيةأؤدي دروساً توضيحية عبر المستحدثات التك  2
 7  %46.0  1.297  2.30  أشارك في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية  3

4  
ــرامج   ــر ب ــا عب ــة وأرد عليه ــل اآلراء النقدي أتقب

 6 %47.2  1.286  2.36  المستحدثات التكنولوجية

 5 %48.4  1.271  2.42  أقوم نفسي ذاتياً تقويماً إلكترونياً شامالً ألدائي  5

6  
أوظف المستحدثات التكنولوجيـة إلبـراز إبـداعاتي        

 4 %48.8  1.253  2.44  وتميزي في عملي

 2  %60.2  1.264  3.01  أنمي ذاتي علمياً ومهنياً بالمستحدثات التكنولوجية  7
   %52.1 1.056 2.607  الدرجة الكلية  

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتجالالم في هذا ةأن أعلى فقر

 أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعة         "التي نصت على  و)  1(الفقرة  -
  %).64.0(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " 

  :ت كانجالالم في هذا ةوأن أدنى فقر
احتلت المرتبة  "   أشارك في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية      "والتي نصت على  )  3(الفقرة  -

  %).46.0(وزن نسبي قدره باألخيرة 

  %)52.1(حصل على فقد  ككل جالأما الوزن النسبي للم
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" أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعة " :  والتي نصت على)1(الفقرة 
 جال وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لباقي بنود الم%)64.0(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :الباحثة ذلك إلى وتعزو ،
  .قناعة المعلمين بأهمية التكنولوجيا في تطوير أنفسهم  -
 .تخلص المعلمين من اإلحراج أمام طالبهم لشعورهم بنقص في الناحية التقنية  -

احتلت المرتبة "   أشارك في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية:"  والتي نصت على)3(الفقرة 
 الباحثة رجع  وتجال وهي نسبة منخفضة بالنسبة لباقي بنود الم%).46.0(بوزن نسبي قدره األخيرة 
  :ذلك إلى 

   .عبر المستحدثات التكنولوجية قلة امتالك المهارات التقنية للمعلمين للتواصل في المؤتمرات -
  .المعلمين بالمؤتمرات بعض عدم قناعة -
  .عدم تعويد المعلمين على حضور مثل هذه المؤتمرات -
  .اد الوزارة على عقد أيام دراسية باستمرار ، و عدم تنفيذ مؤتمرات تربوية اعتي-

 و دراسة ،)2008(و دراسة بيرمان  ،) 2008(دراسة البربري  :  تتفق مع كل منالنتيجة و هذه 
  .) 2004(،و دراسة العثمان )2007( ودراسة أبو غالي و آخرون ، )2007(ستيالكثمي 

  :من أسئلة الدراسةاإلجابة عن السؤال الرابع 
بين توظيف معلمي اللغة العربيـة      اختالف  وجد  يهل   ":  السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على     ينص  

في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية وفق معايير الجـودة الـشاملة تعـزى للمتغيـرات               
 ؟ )الجنس، المؤهل التربوي، عدد سنوات الخبرة: (المستقلة وهي

  : حسب متغيرات الدراسة ة بصياغة الفرضيات التالية الباحثتقام عن هذا السؤال ولإلجابة
   اجلنس-1

  بين توظيف معلمي اللغـة  (  ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 معايير الجـودة الـشاملة تعـزى        في ضوء العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية       

  ). أنثى –ذكر (س لمتغير الجن
يوضـح  ) 29(والجدول "  T. test "اختبارباستخدام ولإلجابة عن هذا الفرض قامت الباحثة  

  :ذلك
  )5-32(جدول 

 توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية "  T. test نتائج اختبار
  ). أنثى –ذكر (في ضوء معايير الجودة الشاملة تعزى لمتغير الجنس 

االنحراف   المتوسط العدد الجنس المحاور
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

 14.290 43.161 137 ذكر

األول المحور
للمستحدثات 
  التكنولوجية

توظيف معلمي اللغة العربية 
 13.605  44.620  163 أنثى  للمستحدثات التكنولوجي

0.904 
 

0.367 
 

غير دالة 
 إحصائية

  التخطيط: المحور األول 4.082 28.380 137 ذكر
 3.839  29.859  163 أنثى

-3.230 
 

0.001 
 

دالة عند 
0.01 

: المحور الثاني 
تطبيق معايير 

دالة عند  0.003 2.969- 6.811 65.891 137 ذكر  التنفيذ: المحور الثاني  الجودة
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االنحراف   المتوسط العدد الجنس المحاور
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

 0.01   8.342  68.534  163 أنثى

  التقييم: لثالثالمحور ا 6.414 47.036 137 ذكر
 6.155  49.577  163 أنثى

-3.493 
 

0.001 
 

دالة عند 
0.01 

االتصال : المحور الرابع 4.348 34.299 137 ذكر
 3.834  34.840  163 أنثى  والتواصل

-1.145 
 

0.253 
 

غير دالة 
 إحصائية

الكفايات : المحور الخامس 6.748 47.328 137 ذكر
 4.983  47.791  163 أنثى  الشخصية

-0.682 
 

0.496 
 

غير دالة 
 إحصائية

  الدرجة الكلية للمحور 23.459 222.934 137 ذكر
 20.904  230.601  163 أنثى

-2.992 
 

0.003 
 

دالة عند 
0.01 

  خطيطالت: األول المحور  4.087 11.533 137 ذكر
 3.919  10.853  163 أنثى

1.468 
 

0.143 
 

غير دالة 
 إحصائية

  التنفيذ: المحور الثاني 12.742 44.759 137 ذكر
 12.444  42.454  163 أنثى

1.581 
 

0.115 
 

غير دالة 
 إحصائية

  التقييم: المحور الثالث 12.742 44.759 137 ذكر
 12.444  42.454  163 أنثى

1.581 
 

0.115 
 

 دالة غير
 إحصائية

االتصال : المحور الرابع 9.815 28.584 137 ذكر
 8.792  26.319  163 أنثى  والتواصل

2.107 
 

0.036 
 

دالة عند 
0.05 

الكفايات : المحور الخامس 6.771 15.328 137 ذكر
 6.213  12.448  163 أنثى  الشخصية

3.839 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 7.503 19.854 137 ذكر

الثالث  المحور
توظيف 

المستحدثات 
في التكنولوجيا 

 معايير ضوء
  الجودة

  

  الدرجة الكلية للمحور
 7.050  16.883  163 أنثى

3.530 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 37.141 120.058 137 ذكر
  الدرجة الكلية للمحاور 

 33.336 108.957  163 أنثى
2.727 

 
0.007 

 
دالة عند 

0.01 

  1.96) = 0.05( مستوى داللة وعند) 298(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 298(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

المحـور   الجدولية فـي  " ت" من قيمة    اقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
تطبيـق  األول المستحدثات التكنولوجية، االتصال والتواصل والكفايات الشخصية من المحور الثـاني         
وهـذا  ،  معايير الجودة، والتخطيط والتنفيذ والتقييم من المحور الثالث توظيف المستحدثات التكنولوجيا          

  . )ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم يدل على 
التخطـيط   الجدولية في " ت" من قيمة    أكبرالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    

تنفيذ والتقييم والدرجة الكلية من المحور الثاني تطبيق معـايير الجـودة، واالتـصال والتواصـل                وال
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والدرجـة  ،  والكفايات الشخصية والدرجة الكلية من المحور الثالث توظيف المستحدثات التكنولوجيـا          
كـور،  ذ(لمتغير الجنس   تعزى  وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية         الكلية لالستبانة ككل    

 في المحور الثاني، ولصالح الـذكور فـي المحـور الثالـث         اثناإل ولقد كانت الفروق لصالح      )إناث
  .. والدرجة الكلية لالستبانة ككل

   :و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي
المحـور األول   في) ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية     عدم  

 من المحور الثـاني     االتصال والتواصل ، والكفايات الشخصية     و كذلك ،"التكنولوجيةالمستحدثات  " "
توظيـف المـستحدثات   " من المحور الثالث   التخطيط والتنفيذ والتقييم  أيضا  و،  "تطبيق معايير الجودة  "

  ،"التكنولوجيا
  : و تعزو الباحثة ذلك إلى 

  .لموضوعات السابقة الدورات التي ترتبط با )إناثا –ذكورا (حضور المعلمين -
   . وجود مواد تدريبية ذاتها ،و مدربين أنفسهم في تدريب المعلمين على هذه الموضوعات -
  .حرص المعلمين و المعلمات على امتالك هذه المهارات -

 ولقد كانت الفروق )ذكور، إناث(:لمتغير الجنس تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية  -     
  طيط والتنفيذ والتقييم من المحور الثاني تطبيق معايير الجودة،التخاث في نلصالح اإل

  :و تعزو الباحثة ذلك إلى 
  .قييم و شدة تفانيهن في العمل تاهتمام اإلناث و حرصهن على التخطيط و التنفيذ و ال

  . في هذه العملياتى الفسيولوجية و النفسية و درجة اهتمامهن العليا طبيعة األنث
 ولقد كانت الفروق )ذكور، إناث(:لمتغير الجنس تعزى  ذات داللة إحصائية وجود فروق -     

 والدرجة الكلية االتصال والتواصل والكفايات الشخصيةلصالح الذكور في المحور الثالث في 
  ،لالستبانة ككل

  : و تعزو الباحثة ذلك إلى 
  .طبيعة الذكور لديهم مهارات االتصال و التواصل أكثر من اإلناث 

  .يساعد على االتصال و التواصل  مما  الذكور وقت فراغ و حرية أكثر من اإلناث لدى
، ،و )2007(،دراسة أبو منديل )2010(دراسة اللوح  : مع كل من هذه الدراسة تنيجةو تتفق 

،و دراسة العاجزو عساف ) 2007(و دراسة العاجز و نشوان )2003(دراسة الحيلة و غنيم 
)2007(،   

  ).2003(، و دراسة فارس)2003( و دراسة الجرايدة ،)2007( و ريان و دراسة شاهين
  : املؤهل العلمي- 2

  بين توظيف معلمي اللغـة  (  ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 معايير الجـودة الـشاملة تعـزى        في ضوء العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية       

  )  ماجستير–بكالوريوس (لعلمي لمتغير المؤهل ا
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) 5-33(والجـدول  "  T. test "اختبـار باسـتخدام  ولإلجابة عن هذا الفرض قامت الباحثة 
  :يوضح ذلك

   )5-33(جدول 
توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات  ل"  T. test نتائج اختبار
–بكالوريوس ( لمتغير المؤهل العلمي  معايير الجودة الشاملة تعزىفي ضوءالتكنولوجية 

  ) ماجستير
االنحراف   المتوسط العدد  المحاور

  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

 13.628 43.960 278 بكالوريوس

المحور األول 
للمستحدثات 
  التكنولوجية

توظيف معلمي اللغة 
العربية للمستحدثات 

 17.551  43.864  22 ماجستير  التكنولوجي
0.031 

 
0.975 

 
 غير دالة
 إحصائية

: المحور األول 4.001 29.263 278 بكالوريوس
 4.136  28.182  22 ماجستير  التخطيط

1.217 
 

0.225 
 

غير دالة 
 إحصائية

  التنفيذ: المحور الثاني 7.802 67.345 278 بكالوريوس
 7.690  67.091  22 ماجستير

0.147 
 

0.883 
 

 دالة غير
 إحصائية

  التقييم: المحور الثالث 6.411 48.363 278 بكالوريوس
 6.240  49.091  22 ماجستير

0.513 
 

0.608 
 

غير دالة 
 إحصائية

: المحور الرابع 4.039 34.590 278 بكالوريوس
 4.655  34.636  22 تيرماجس  االتصال والتواصل

0.051 
 

0.959 
 

غير دالة 
 إحصائية

: المحور الخامس 5.675 47.558 278 بكالوريوس
 7.894  47.864  22 ماجستير  الكفايات الشخصية

0.236 
 

0.814 
 

غير دالة 
 إحصائية

 22.136 227.119 278 بكالوريوس
ي 

لثان
ر ا

حو
الم

 :
ودة

الج
ير 

عاي
ق م

طبي
ت

الدرجة الكلية للمحور   
 26.079  226.864  22 ماجستير  الثاني

0.051 
 

0.959 
 

غير دالة 
 إحصائية

: المحور األول 3.925 11.173 278 بكالوريوس
 5.009  11.045  22 ماجستير  التخطيط

0.143 
 

0.886 
 

غير دالة 
 إحصائية

  التنفيذ: المحور الثاني 12.634 43.496 278 بكالوريوس
 12.632  43.636  22 ماجستير

0.050 
 

0.960 
 

ر دالة غي
 إحصائية

  التقييم: المحور الثالث 12.634 43.496 278 بكالوريوس
 12.632  43.636  22 ماجستير

0.050 
 

0.960 
 

غير دالة 
 إحصائية

: المحور الرابع 9.136 27.140 278 بكالوريوس
 11.370  30.045  22 ماجستير  االتصال والتواصل

1.409 
 

0.160 
 

غير دالة 
 إحصائية

 6.452 13.511 278 بكالوريوس

المحور الثالث 
توظيف 

المستحدثات 
التكنولوجيا 

 في ضوء
  معايير الجودة
  

: المحور الخامس
 7.973  16.955  22 ماجستير  الكفايات الشخصية

2.367 
 

0.019 
 

دالة عند 
0.05 
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االنحراف   المتوسط العدد  المحاور
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

الدرجة الكلية للمحور  7.195 17.903 278 بكالوريوس
 8.716  22.500  22 ماجستير  الثالث

2.838 
 

0.005 
 

دالة عند 
0.01 

 34.941 113.223 278 بكالوريوس
  الدرجة الكلية للمحاور 

 41.497 124.182  22 ماجستير
1.396 

 
0.164 

 
غير دالة 
 إحصائية

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 298(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 298(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 جميـع   الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    اقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
تعـزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية    عدم  وهذا يدل على    المحاور والدرجة الكلية لالستبانة ككل،      

  ).  ماجستير–بكالوريوس (المؤهل العلمي لمتغير 
الكفايـات   الجدولية في " ت" من قيمة    أكبرالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    

وهـذا   الثالـث  الشخصية من المحور الثالث توظيف المستحدثات التكنولوجية والدرجة الكلية للمحور         
)  ماجـستير –بكـالوريوس  (المؤهل العلمي لمتغير تعزى يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية       

  . ولقد كانت الفروق لصالح الماجستير
   :على النحو التاليحثة النتائج السابقة و تفسر البا

 ) ماجستير –بكالوريوس  (المؤهل العلمي   لمتغير  تعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم  
  :و تعزو الباحثة ذلك إلى  جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة ككل،في

  .الكفاية المهنية العالية لدى  معلمي اللغة العربية -
   الذي يتلقاه المعلمون من خالل الدورات التدريبية في هذه الكفايات المستوى العالي-

ولقـد  )  ماجستير –بكالوريوس   (:المؤهل العلمي لمتغير  تعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية       -
توظيف المستحدثات  (الكفايات الشخصية من المحور الثالث       في   كانت الفروق لصالح الماجستير   

  :و تعزو الباحثة ذلك إلى ،الثالث ة للمحور والدرجة الكلي)التكنولوجية
 . أن الدراسات  العليا تؤثر في كفايات المعلمين الشخصية إيجابا  -
 .ثقة المعلمين ذوي الشهادات العليا بأنفسهم و قدراتهم المهنية تزيد عن غيرهم  -
 .توظيف المستحدثات التكنولوجيةزيادة قناعة المعلمين حملة الماجستير بأهمية  -
  ).2007(دراسة العاجز و عساف : كل من دراسة النتيجة مع هذه ق تتفو 
 

  :ةدمعدد سنوات اخل-3
  بين توظيف معلمي اللغة (  ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

معايير الجودة الشاملة تعزى في ضوء العربية في المرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية 
  ؟)  سنوات 10 أكثر من – سنوات 10 ـ5 من – سنوات  5أقل من (ةدمات الخلمتغير عدد سنو

 One Way استخدام أسـلوب تحليـل التبـاين األحـادي    ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة ب
ANOVA.   
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  )5-34(جدول 
في ضوء كنولوجیة توظیف معلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة للمستحدثات التل نتائج تحلیل التباین األحادي

 10 أكثر من – سنوات 10 ـ5 من – سنوات  5أقل من (دمة معاییر الجودة الشاملة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخ
  ؟) سنوات 

مجموع   مصدر التباين  المحاور 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة   المربعات

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 2043.601 2 4087.202  بين المجموعات
 181.240 297 53828.145  داخل المجموعات

المحور األول 
للمستحدثات 

  نولوجيةالتك

توظيف معلمي اللغة 
العربية للمستحدثات 

  299 57915.347  المجموع  التكنولوجي
11.276 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 

 14.030 2 28.061  لمجموعاتبين ا
 16.124 297 4788.856  داخل المجموعات

: المحور األول
  299 4816.917  المجموع  التخطيط

0.870 
 

0.420 
 

غير دالة 
 إحصائية

 291.563 2 583.126  بين المجموعات
 58.993 297 17520.861  داخل المجموعات

: المحور الثاني
  299 18103.987  لمجموعا التنفيذ

4.942 
 

0.008 
 

دالة عند 
0.01 

 66.557 2 133.113  بين المجموعات
 40.673 297 12079.803  داخل المجموعات

: المحور الثالث
  299 12212.917  المجموع  التقييم

1.636 
 

0.196 
 

غير دالة 
 إحصائية

 102.041 2 204.081  بين المجموعات
 16.062 297 4770.306  داخل المجموعات

: المحور الرابع
  299 4974.387  المجموع  االتصال والتواصل

6.353 
 

0.002 
 

دالة عند 
0.01 

 163.021 2 326.042  بين المجموعات
 33.350 297 9905.038  داخل المجموعات

: المحور الخامس
  299 10231.080  المجموع  الكفايات الشخصية

4.888 
 

0.008 
 

دالة عند 
0.01 

 932.101 2 1864.201  بين المجموعات
 498.818 297 148148.799  داخل المجموعات

المحور الثاني 
تطبيق معايير : 

 الجودة
 

الدرجة الكلية 
  299 150013.000  المجموع  للمحور الثاني

1.869 
 

0.156 
 

غير دالة 
 إحصائية

 107.199 2 214.399  ن المجموعاتبي
 15.423 297 4580.598  داخل المجموعات

: المحور األول
  299 4794.997  المجموع  التخطيط

6.951 
 

0.001 
 

دالة عند 
0.01 

 1325.292 2 2650.583  بين المجموعات
 151.220 297 44912.403  داخل المجموعات

: المحور الثاني
  299 47562.987  المجموع التنفيذ

8.764 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 1325.292 2 2650.583  بين المجموعات
 151.220 297 44912.403  داخل المجموعات

: المحور الثالث
  299 47562.987  المجموع  التقييم

8.764 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 590.334 2 1180.668  بين المجموعات
 83.589 297 24825.879  داخل المجموعات

المحور الثالث 
توظيف 

المستحدثات 
في التكنولوجيا 

معايير ضوء 
  الجودة

 

: المحور الرابع
  299 26006.547  المجموع  االتصال والتواصل

7.062 
 

0.001 
 

دالة عند 
0.01 
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مجموع   مصدر التباين  المحاور 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة   المربعات

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 114.695 2 229.389  بين المجموعات
 43.356 297 12876.808  داخل المجموعات

: المحور الخامس
  299 13106.197  المجموع  الكفايات الشخصية

2.645 
 

0.073 
 

غير دالة 
 إحصائية

 49.743 2 99.487  بين المجموعات
 54.772 297 16267.233  داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
  299 16366.720  المجموع  للمحور الثالث

0.908 
 

0.404 
 

غير دالة 
 إحصائية

 7658.887 2 15317.775  بين المجموعات
 

 1217.111 297 361482.012  داخل المجموعات
 

  للمحاورالدرجة الكلية
  299 376799.787  المجموع

6.293 
 

0.002 
 

دالة عند 
0.01 

4.66 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،299( الجدولية عند درجة حرية ف  

  3.02) = 0.05( وعند مستوى داللة )2،299( الجدولية عند درجة حرية ف

الجدولية عنـد مـستوى   " ف"من قيمة   أقلالمحسوبة  " ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
التخطيط والتقييم والدرجة الكلية من المحور الثـاني تطبيـق معـايير الجـودة،             في  ) 0.05(داللة  

 معـايير  فـي ضـوء  والكفايات الشخصية والدرجة الكلية من المحور الثالث توظيف التكنولوجيـا       
 . عدد سنوات الخدمة وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرال تأي أنه الجودة، 

في ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف" من قيمة أكبرالمحسوبة " ف"ن قيمة ويتضح أ
والتنفيذ واالتصال والتواصل والكفايات الشخصية من ،)  للمستحدثات التكنولوجية (المحور األول
ال والتواصل من المحور ، التخطيط والتنفيذ والتقييم واالتص) تطبيق معايير الجودة(المحور الثاني

وجد تأي أنه ، والدرجة الكلية لالستبانة ككل )  معايير الجودةفي ضوء توظيف التكنولوجيا (الثالث 
. عدد سنوات الخدمةفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير   

  :تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
التخطيط والتقييم في .نوات الخدمةعدد سوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال ت

، والكفايات الشخصية والدرجة الكلية من ) تطبيق معايير الجودة(والدرجة الكلية من المحور الثاني
:و تعزو الباحثة ذلك إلى ، ) معايير الجودةفي ضوءتوظيف التكنولوجيا (المحور الثالث  

.المعلمين الدور البارز ألثر الدراسة الجامعية في ئأهيل الطلبة  -  

.التدريب الميداتي الذي يتلقاه الطالب المعلمون أثناء دراستهم الجامعية -  

قلة االمكانات المادية في المدارس و تشابه الظروف البيئية التعليمية خفف من ظهور الفروق تبعا -
  .لمتغير الخدمة  

 قامت خدمة  في المحور األول تعزى لمتغير عدد سنوات الوللتعرف إلى اتجاه الفروق
:والجداول التالية توضح ذلك الباحثة باستخدام اختبار شيفيه المعياري  
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  ) 5-35(جدول 
المحور األول للمستحدثات التكنولوجية تعزى لمتغير عدد سنوات يوضح اختبار شيفيه في  

  .ةدمالخ
   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
51.691 41.383 42.486 

 ات سنو5-1من 
51.691 0   

   سنوات10-6من 
41.383 *10.308 0  

   سنة11أكثر من 
42.486 *9.204 1.103 0 

0.01دالة عند *   
 10-6دمة من  سنوات والخ5-1 من دمةيتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق بين الخ

د  سنوات ، ولم يتضح فروق في عد5-1ة من دم سنة لصالح الخ11ة األكثر من سنوات والخدم
.ة األخرىدمسنوات الخ  

:و تفسر الباحثة ذلك لألسباب التالية   
ذوو الخبرة األقل هم من ذوي األعمار األقل، و هؤالء من المؤيدين للتجديد من خالل  -

.توظيف المستحدثات التكنولوجية   

.امتالك هذه الفئة للتقنيات التكنولوجية أكثر من غيرهم -  
ن الجدد من المباحث الدراسية الجامعية الحديثة الخاصة المعلومات التي تلقاها الخريجو-

.بالتكنولوجيا التعليمية أكثر  

   )5- 36(جدول 
تعزى لمتغير عدد سنوات تطبیق معاییر الجودة : المحور الثاني   التنفیذ منیوضح اختبار شیفیھ في

  ةدمالخ
   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
64.582 66.967 68.259 

  سنوات5-1من 
64.582 0   

   سنوات10-6من 
66.967 *2.385 0  

   سنة11أكثر من 
68.259 *3.678 1.293 0 

  0.01دالة عند * 
 10-6 سنوات والخبرة مـن  5-1ة من   دموجد فروق بين الخ   تيتضح من الجدول السابق أنه      

 11 األكثر مـن     ةدم سنوات والخ  5-1ة من   دموبين الخ ،   سنوات   10-6ة من   دمسنوات لصالح الخ  
  .ة األخريدمفروق في عدد سنوات الخ سنة ، ولم يتضح 11ة األكثر من دمسنة لصالح الخ
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ى تعز )  تطبيق معايير الجودة(: المحور الثاني   التنفيذ منفية دميوجد فروق بين الخ -
ة دم الخ سنة ، ولم يتضح فروق في عدد سنوات11ة األكثر من دملصالح الخ ةدملمتغير عدد سنوات الخ

.األخرى  

  :تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي و 
ة دمازدياد امتالك المعلمين ذوي الخبرة األكبر للمبادئ و الكفايات مع مرور سنوات الخ-  

.كثرة الدورات التدريبية التي تركز على هذه المبادئ و الكفايات -  
. األكبر ةدمدرجة النضج الفكري و الثقافي الذي وصل إليه ذوو الخ-  

.ة دمثقة المعلم بنفسه تزداد كلما زادت سنين الخ - 

  ) 5-37(جدول 
 تطبيق معايير الجودة: المحور الثاني   االتصال والتواصل منيوضح اختبار شيفيه في 

   .ةدمتعزى لمتغير عدد سنوات الخ
   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
33.164 34.000 35.211 

 وات سن5-1من 
33.164 0   

   سنوات10-6من 
34.000 0.836 0  

   سنة11أكثر من 
35.211 *2.047 1.211 0 

  0.01دالة عند * 
 سنوات والخبرة األكثر مـن      5-1ة من   دموجد فروق بين الخ   تيتضح من الجدول السابق أنه      

 .رىة األخدم سنة ، ولم يتضح فروق في عدد سنوات الخ11ة األكثر من دم سنة لصالح الخ11

  :لي على النحو التاو تفسر الباحثة النتائج السابقة 
 عدد  سنة ، ولم يتضح فروق في11األكثر من لصالح الخبرة ة دميوجد فروق بين الخ-

ة األخرى في االتصال و التواصل من المحور الثاني تطبيق معايير الجودة،وتعزو سنوات الخدم
      الباحثة ذلك إلى

ة األكبر على تكوين العالقات و االتصال و التواصل والصداقات دمي الخوقدرة المعلمين ذ-
.داخل  المدرسة و خارجها بصورة اكبر   

.الثقة بالنفس و النضج االجتماعي و تحمل المسؤولية  الذي وصل إليه هؤالء المعلمون -  
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   )5-38(جدول 
 لجودة معايير تطبيق: المحور الثاني   الكفايات الشخصية منيوضح اختبار شيفيه في

  ةدمتعزى لمتغير عدد سنوات الخ
  سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
46.655 45.950 48.384 

   سنوات5-1من 
46.655 0   

   سنوات10-6من 
45.950 0.705 0  

   سنة11أكثر من 
48.384 1.729 *2.434 0 

0.01دالة عند *   

ة األكثر من دم سنوات والخ10-6ة من دمبين الخيتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق 
.ة األخرىدم سنة ، ولم يتضح فروق في عدد سنوات الخ11ة األكثر من دم سنة لصالح الخ11  

:و تفسرالباحثة  النتائج السابقة كما يلي  
    الشخصية تزداد  كلما زادت الخدمةامتالك المهارات في الكفايات-
  مرية من هؤالءالمعلمين تهتم بالكفايات الشخصيةالثقافة السائدة لدى الفئة الع-

  ) 5-39(جدول 
في توظيف المستحدثات التكنولوجيا : المحور الثالث   التخطيط من يوضح اختبار شيفيه في

  ةدم معايير الجودة تعزى لمتغير عدد سنوات الخضوء
   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
12.945 10.683 10.789 

   سنوات5-1من 
12.945 0   

   سنوات10-6من 
10.683 *2.262 0  

   سنة11أكثر من 
10.789 *2.156 -0.106 0 

0.01دالة عند *   
 10-6الخدمة مـن     سنوات   5-1 من   وجد فروق بين الخدمة   تيتضح من الجدول السابق أنه      

ـ    ت سنوات ، ولم     5-1 سنة لصالح الخبرة من      11ألكثر من   سنوات والخدمة  ي عـدد   تضح فـروق ف
  . األخرىسنوات الخدمة

  :و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
العديد من المواد الدراسية الحديثة التي تلقاها المعلمون أثناء دراستهم الجامعية تهتم بهذا -

 المجال  
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 األقل هم من ذوي األعمار األقل و هؤالء من المؤيدين للتجديد من خالل ذوو الخدمة-
.لتكنولوجية المستحدثات ا  

.امتالك هذه الفئة للتقنيات التكنولوجية أكثرمن غيرهم -  
  )5- 40(جدول 

توظیف المستحدثات التكنولوجیا في ضوء  : المحور الثالث   التنفیذ منیوضح اختبار شیفیھ في 
  دمةتعزى لمتغير عدد سنوات الخ معاییر الجودة

   سنة11أكثر من   سنوات10-6من    سنوات5-1من 
 

49.345 40.083 42.881 
   سنوات5-1من 

49.345 0   
   سنوات10-6من 

40.083 *9.262 0  
   سنة11أكثر من 

42.881 *6.464 2.798 0 

0.01دالة عند *   
 10-6 من  سنوات والخدمة5-1من السابق أنه يوجد فروق بين الخدمة يتضح من الجدول 

  سنوات ، ولم يتضح فروق في عدد5-1 من  سنة لصالح الخدمة11رة األكثر من سنوات والخب
. األخرىسنوات الخدمة  

:و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي   

  . للتعليم و إثبات الذات ة األقلدمذوي الخالقوية ل المعلمين دافعية-
  .اهتمام هذه الفئة بالتكنولوجيا و التقنيات الحديثة بصورة أوسع من غيرهم -

  ) 5-41(جدول 
توظیف المستحدثات التكنولوجیا في ضوء معاییر : المحور الثالث   التقییم منیفیھ فيیوضح اختبار ش

  ةدمالجودة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخ
   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
31.164 24.900 27.016 

   سنوات5-1من 
31.164 0   

   سنوات10-6من 
24.900 *6.264 0  

   سنة11أكثر من 
27.016 *4.147 2.116 0 

0.01دالة عند *   

 10-6ة من دم سنوات والخ5-1ة من دميتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق بين الخ
 سنوات ، ولم يتضح فروق في عدد 5-1ة من دم سنة لصالح الخ11ة األكثر من دمسنوات والخ
ة األخرىدمسنوات الخ  

:و تعزو الباحثة ذلك إلى .  
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.ي الخبرة االقل لمهارات التقييم الحديث امتالك المعلمين ذو - 

رغبة هؤالء المعلمين باستخدام أساليب جديدة للتقويم-  
 تقبل الطالب ألساليب التقويم قرب هؤالء المعلمين  من أعمار الطلبة مما يساعدهم على-

.الحديثة   

   )5-42(جدول 
 ستحدثات التكنولوجیة في ضوء توظیف الم: ث  الدرجة الكلیة للمحور الثالیوضح اختبار شیفیھ في

   .ةدمتعزى لمتغير عدد سنوات الخمعاییر الجودة 
   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 

 
127.891 105.450 112.686 

   سنوات5-1من 
127.891 0   

   سنوات10-6من 
105.450 *22.441 0  

   سنة11أكثر من 
112.686 *15.204 7.236 0 

0.01دالة عند *   
 10-6ة من دم سنوات والخ5-1ة من دميتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق بين الخ

 سنوات ، ولم يتضح فروق في عدد 5-1ة من دم سنة لصالح الخ11ة األكثر من دمسنوات والخ
.ة األخرىدمسنوات الخ  

:و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي   
حديثة في توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوء  امتالك هؤالء المعلمين لألساليب  ال-

.معايير الجودة   
رغبة المعلمين الجدد في التميز و إثبات الذات عن طريق التجديد في األساليب  و الوسائل -

.التعليمية   

  ) 5-43(جدول 
  ةدم الدرجة الكلية لالستبانة ككل تعزى لمتغير عدد سنوات الخيوضح اختبار شيفيه في

   سنة11أكثر من   سنوات10-6من   سنوات5-1من 
 

403.618 370.683 384.238 
   سنوات5-1من 

403.618 0   
   سنوات10-6من 

370.683 *32.935 0  
   سنة11أكثر من 

384.238 *19.380 13.555 0 

0.01دالة عند *   
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 10-6ة من دم سنوات والخ5-1ة من دميتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق بين الخ
، ولم يتضح فروق في عدد  سنوات 5-1ة من دم سنة لصالح الخ11ة األكثر من دمسنوات والخ
.ة األخرىسنوات الخدم  

:و تفسر الباحثة ذلك كما يلي   
. رغبة هذه الفئة في التجديد و التطوير-  

.الدافعية القوية الموجودة لدى هؤالء المعلمين -  
.و التكنولوجية الحديثة امتالك هؤالء المعلمين للمهارات التقنية -  
.التعليم الجامعي الذي كان له دور لوجود امعلومات التكنولوجية لدى هؤالء المعلمين -  

،و دراسة ) 2007(دراسة الجرجاوي ونشوان : دراسة كل من النتيجة مع و تتفق هذه 
 العاجز

  ).2007(،و دراسة شاهين و ريان )2007(، و دراسة العاجز و عساف )2007(و نشوان 

  :ن أسئلة الدراسةاخلامس ماإلجابة عن السؤال .
توظيف معلمي اللغة العربيـة فـي   مستوى  ما   ": السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على       ينص  

  ؟انوية لمستحدثات التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملةسالمرحلة الث
،   هـي بطاقـة المالحظـة      و طبيق أداة الدراسـة   بت ة الباحث تقام ولإلجابة عن هذا التساؤل   

  :المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي وضحيوالجدول التالي 
  : التخطیط-أوالً

  )5-44(جدول 
   )التخطيط(فقرات المحور من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

  .) 100=ن (وكذلك ترتيبها 
  

ةالفقر  م     المتوسط 
االنحراف 

معياريال  
الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  في تدوين 

 رؤيته اإلستراتيجية    
2.780 1.276 55.60 1 

2  
يحتفظ المعلم  برؤيته اإلستراتيجية في ملف إلكتروني 

 للرجوع إليها  
2.650 1.351 53.00 3 

3  
يوظف المعلم  المستحدثات التكنولوجية في تحضير 

 روسه د
2.660 1.224 53.20 2 

  53.93 3.590 8.090  الدرجة الكلية  

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمحور في هذا ةأن أعلى فقر
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 يوظف المعلم المـستحدثات التكنولوجيـة  فـي تـدوين رؤيتـه              ":والتي نصت على  )  1(الفقرة  -
  %).55.60(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " اإلستراتيجية    

  :ت كانالمحور في هذا ةوأن أدنى فقر
 يحتفظ المعلم  برؤيته اإلستراتيجية في ملف إلكتروني للرجوع إليها            ":والتي نصت على  )  2(الفقرة  -
أما الوزن النسبي للمحور ككل حصل علـى        %).53.00(بوزن نسبي قدره    األخيرة  احتلت المرتبة   " 
)53.93(%  

   ما يليتفسر الباحثة النتائج السابقة ك

 يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  في تدوين رؤيته "والتي نصت على)  1(الفقرة 
  :وتعزو الباحثة ذلك إلى ،  %)55.60(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "     ستراتيجيةاإل

  .ستراتيجيةاإلاهتمام المعلمين بتدوين رؤيتهم  -

  .عن أهداف المعلمين و تعكس خططهم المستقبلية  التي تعبر اإلستراتيجيةأهمية الرؤية  -

 في ملف إلكتروني للرجوع إليها  ستراتيجيةاإل يحتفظ المعلم  برؤيته ":والتي نصت على)  2(الفقرة 
  : الباحثة ذلك إلى رجع وت ،  %)53.00(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة " 

  .عد على ذلك عدم امتالك المعلمين للمهارة التنقية التي تسا -

 .المعلمين بعض صعوبة تخزين الرؤية والرجوع إليها لدى  -

  .انقطاع التيار الكهربائي المتكرر  -

 ،)2007(ونشوان  ودراسة العاجز ،)2007(دراسة السحيم  :مع دراسة كل منالنتيجة وتتفق هذه 
  ) .2007(ودراسة الجرجاوي و نشوان  ،)2007(ودراسة شاهين وريان 

   :  العملیة التعلیمیة وتطویرھاتنفیذ- ثانياً
   )5-45(جدول 

   )التنفيذ(فقرات المحور من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 
  ) 100=ن (ترتيبها  وكذلك

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
ائح يحول المعلم  بعض الدروس المنهجية إلى شر

 عرض بوربوينت  
2.700 1.446 54.00 8 

2  
يهيئ المعلم  البيئة الصفية الستخدام المستحدثات 

 التكنولوجية في شرح الدروس 
2.950 1.351 59.00 4 

 9 53.40 1.326 2.670يعد المعلم  برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى   3
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ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة المستحدثات 
 التكنولوجية   

4  
يدعم المعلم  دور األنشطة الطالبية في المستحدثات 

  التكنولوجية 
2.890 1.348 57.80 5 

5  
يعد المعلم خططا عالجية إلكترونية مناسبة لضعيفي 

 التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية 
2.580 1.265 51.60 10 

6  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية لبث روح 

 ن من خالل العمل الجماعي    التعاو
2.990 1.314 59.80 2 

 1 65.20 1.315 3.260 يثري المعلم المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت     7

8  
ينوع المعلم في طرائق التدريس بما يتالءم مع 

 المستحدثات التكنولوجية  
2.990 1.345 59.80 3 

 7 55.20 1.334 2.760   يعد المعلم مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي  9

10  
يعطي المعلم واجبات منزلية للطلبة خالل المستحدثات 

 التكنولوجية 
2.530 1.291 50.60 11 

11  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في عصف 

 أفكار إبداعية متميزة 
2.770 1.332 55.40 6 

  56.53 12.486 31.090  الدرجة الكلية  

  :قيتضح من الجدول الساب
  :ا كانتالمحور في هذا تينأن أعلى فقر

احتلـت  "  يثري المعلم المادة العلمية بكل جديـد مـن اإلنترنـت      ":والتي نصت على  )  7(الفقرة  -
  %).65.20(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعاون من خالل          ":والتي نصت على  )  6(الفقرة  -
  %).59.80( بوزن نسبي قدره ةالثانياحتلت المرتبة " عمل الجماعي    ال

  :ات كانالمحور في هذا تينوأن أدنى فقر
يعد المعلم خططا عالجية إلكترونية مناسـبة لـضعيفي التحـصيل            "والتي نصت على  )  5(الفقرة  -

  %).51.60(بوزن نسبي قدره العاشرة احتلت المرتبة " بواسطة المستحدثات التكنولوجية 
يعطي المعلم واجبات منزلية للطلبة خالل المستحدثات التكنولوجية         "والتي نصت على  )  10(الفقرة  -
ـ ككلأما الوزن النسبي للمحور %).50.60(بوزن نسبي قدره  األخيرة  احتلت المرتبة   "   حـصل   د فق

  %).56.53(على 
  :و تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
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احتلت المرتبـة   "  يثري المعلم المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت              "صت على والتي ن )  7(الفقرة  
  :و تعزو الباحثة ذلك لما يلي %).65.20(األولى بوزن نسبي قدره 

   . و بخاصة موضوعات المرحلة الثانوية حاجة المواضيع إلى إثراء -
 .سهولة استخدام االنترنت  -
 .نت قلة التكلفة المادية في استخدام االنتر -
  .سعة المجاالت وتنوعها في عالم االنترنت  -
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعاون من خـالل          "والتي نصت على  )  6(الفقرة  -

  : الباحثة ذلك لما يلي رجع و ت%).59.80( بوزن نسبي قدره ةالثانياحتلت المرتبة " العمل الجماعي 
  .ي و العمل بروح الفريق اهتمام المعلمين بالتعلم التعاون-
  .التعليم بمساعدة المستحدثات التكنولوجية يتح الفرصة األكبر لبث روح التعاون -
  .قناعة المعلمين بأهمية هذا األسلوب -
يعد المعلم خططا عالجية إلكترونية مناسـبة لـضعيفي التحـصيل            "والتي نصت على  )  5(الفقرة  -

و تعـزو   %).51.60(بوزن نسبي قـدره     العاشرة  ت المرتبة   احتل" بواسطة المستحدثات التكنولوجية    
  : التالية األسبابالباحثة ذلك إلى 

  .عدم امتالك المعلمين للمهارات التقنية إلعداد الخطط العالجية االلكترونية -
  .عدم وجود دورات تدريبية تخدم هذا المجال -
  .طط االلكترونية عدم امتالك الطلبة الضعاف للمهارات التقنية للتعامل مع الخ-
يعطي المعلم واجبات منزلية للطلبة خالل المستحدثات التكنولوجية         "والتي نصت على  )  10(الفقرة  -
حـصل  فقـد   أما الوزن النسبي للمحور ككل      %).50.60(بوزن نسبي قدره    األخيرة  احتلت المرتبة   " 

  : التالية لألسباب الباحثة ذلك رجعو ت%).56.53(على 
  .ديد من الطلبة للحواسيب التي من خاللها يتم التفاعل مع الواجبات المنزلية عدم امتالك الع-
  .قلة امتالك الطلبة للمهارات التقنية -
  . عدم وجود تجهيزات صفية للتعامل مع هذه األساليب -

،و دراسة اللـوح    )2010(دراسة أبو عظمة و األنصاري       : مع الدراسات التالية   نتيجةو تتفق هذه ال   
، و دراسـة أبـو   ) 2006(و نـشوان   ،و دراسة الجرجاوي)2004( دراسة طه و قناوي  ،و 2010(

  ).2007(منديل 
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  : التقییم-ثالثاً
   )5-46(جدول 

   )التقييم(فقرات المحور من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يبين 
  ) 100=ن (ترتيبها  وكذلك

ةالفقر  م      المتوسط 
اف االنحر

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
ينظم المعلم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل  

 الدراسي للطلبة   
2.680 1.278 53.60 7 

2  
يحتفظ المعلم بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم 

 الطلبة
2.770 1.355 55.40 4 

 2 71.40 1.465 3.570 يدخل المعلم درجات الطلبة إلكترونيا    3

4  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في التقويم 

 الذاتي 
2.890 1.310 57.80 3 

5  
تشخيصي (يطبق المعلم االختبارات بأنواعها المختلفة 

 بواسطة  المستحدثات التكنولوجية)  تحصيلي -
2.720 1.364 54.40 5 

 1 72.40 1.482 3.620 يلتزم المعلم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا   6

7  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في تقويم 

 مهارات التفكير العليا للطلبة 
2.720 1.303 54.40 5 

  59.91 7.485 20.970  الدرجة الكلية  

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمحور في هذا ةأن أعلى فقر

احتلـت  " لم وتسليم الـدرجات إلكترونيـا        يلتزم المعلم بمواعيد تس    ":والتي نصت على  )  6(الفقرة  -
  %).72.40(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :ت كانالمحور في هذا ةوأن أدنى فقر
"  ينظم المعلم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل  الدراسي للطلبـة       ":والتي نصت على  )  1(الفقرة  -

  %).53.60(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة 

  %)59.91(حصل على فقد وزن النسبي للمحور ككل أما ال
  :تفسر الباحثة النتائج السابقة كما یلي 

احتلـت  "  يلتزم المعلم بمواعيد تسلم وتسليم الـدرجات إلكترونيـا           :"  والتي نصت على    )6(الفقرة  -
  :و تعزو الباحثة ذلك إلى ما يلي %).72.40(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  . الوزارة منذ عامين دارة االلكترونية الذي فرضتهسبة اإلمشروع حو -
   .إغالق البرنامج المحوسب لتسليم الدرجات خالل فترة زمنية محددة -
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"  ينظم المعلم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل  الدراسي للطلبة               ":  والتي نصت على    )1(الفقرة  -
  :لباحثة ذلك لألسباب التالية  ارجعوت%).53.60(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة 

  .المعلمين لمهارات تقنية مالئمة لمثل هذه األساليب معظم عدم امتالك -
  .قلة الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون في هذا المجال -

، و دراسة الجرجاوي و نشوان )2009(دراسة محمود : كل مندراسة  تتفق مع نتيجةو هذه ال
  ).2000(و دراسة جارليس )2001(،دراسة البرتسونو فيلكس )2006 (و دراسة مجنس)2006(،

  :االتصال و التواصل -:رابعاً
   )5-47(جدول 

   )االتصال و التواصل(فقرات المحور من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  .) 100=ن (ترتيبها  وكذلك

ةالفقر  م      المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

لوزن ا
 الترتيب النسبي

1  
يستخدم المعلم المستحدثات التكنولوجية في التواصل 

 مع الطلبة 
2.680 1.332 53.60 2 

2  
يتعرف المعلم إلى آراء الطلبة خالل تسجيل التواصل 

 عبر تقنيات التواصل المتزامن و الغير متزامن  
2.550 1.351 51.00 3 

3  
ستمرار عبر  يتواصل المعلم مع  أولياء األمور با

 االنترنت   
2.440 1.395 48.80 4 

4  
يتواصل المعلم مع  المشرفين التربويين عبر 

 المستحدثات التكنولوجية المتنوعة  
2.800 1.318 56.00 1 

  52.35 4.951 10.470  الدرجة الكلية  
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  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمحور في هذا ةأن أعلى فقر

 يتواصل المعلم مـع  المـشرفين التربـويين عبـر المـستحدثات              ":ت على والتي نص )  4(الفقرة  -
  %).56.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " التكنولوجية المتنوعة  

  :ت كانالمحور في هذا ةوأن أدنى فقر
" يتواصل المعلم مع  أولياء األمور باسـتمرار عبـر االنترنـت                  ":والتي نصت على  )  3(الفقرة  -

  %).48.80(بوزن نسبي قدره األخيرة  المرتبة احتلت

  %)52.35(حصل على فقد أما الوزن النسبي للمحور ككل 

  :تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 
 يتواصل المعلم مع  المـشرفين التربـويين عبـر المـستحدثات             " :  والتي نصت على    )4(الفقرة  -

  و تعـزو الباحثـة     %).56.00( بوزن نـسبي قـدره       احتلت المرتبة األولى  " التكنولوجية المتنوعة     
  :ذلك إلى

  .حاجة المعلمين للتواصل المستمر مع المشرفين التربويين -
  .  للعملية التعليمية نالمتابعة المستمرة من قبل المشرفين التربويي-
"  يتواصل المعلم مع  أولياء األمور باستمرار عبـر االنترنـت               " :  والتي نصت على    )3(الفقرة  -

  : الباحثة ذلك إلى رجعو ت%).48.80(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة 
  .عدم امتالك أولياء األمور لمهارات التعامل مع اإلنترنت -

، و دراسـة البربـري      )2010(دراسـة اللـوح      : هذه الدراسة مع الدراسات التالية    نتيجة  و تتفق   
،و دراسـة سـميث و      )2006(ن و آخـرون     شمسيد ودراسة   ،) 2000(ودراسة جارليس    ،)2008(

  )2007(آخرون 
   :الكفايات الشخصية -خامساً

   )5-48(جدول 
   )الكفايات الشخصية(فقرات المحور من فقرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل يوضح 

  ) 100=ن ( وكذلك ترتيبها

ةالفقر  م       المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1  
يهتم المعلم بتطوير نفسه بالتدريب على المستحدثات 

 التكنولوجية المتنوعة  
3.100 1.367 62.00 1 

2  
يؤدي المعلم دروساً توضيحية عبر المستحدثات 

 التكنولوجية  
2.840 1.376 56.80 4 

 5 48.40 1.387 2.420يشارك المعلم في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية    3
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ةالفقر  م       المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

4  
يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  إلبراز 

 إبداعاته
2.850 1.336 57.00 3 

5  
ينمي المعلم ذاته علميا ومهنيا بالمستحدثات 

 التكنولوجية  
2.980 1.385 59.60 2 

  56.76 5.964 14.190  الدرجة الكلية  

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمحور في هذا ةأن أعلى فقر

"  يهتم المعلم بتطوير نفسه بالتدريب على المستحدثات التكنولوجيـة المتنوعـة         "والتي نصت على  )  1(رة  الفق-
  %).62.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  :ت كانالمحور في هذا ةوأن أدنى فقر
احتلت المرتبة "  يشارك المعلم في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجيـة   "والتي نصت على )  3(الفقرة  -

  %).48.40(بوزن نسبي قدره األخيرة 

  %)56.76(حصل على فقد أما الوزن النسبي للمحور ككل 
  -:تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي 

"  يهتم المعلم بتطوير نفسه بالتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعة  " :  والتي نصت على)1(الفقرة 
  :و تعزو الباحثة ذلك إلى %).62.00(ولى بوزن نسبي قدره احتلت المرتبة األ

  . في العملية التعليمية المستحدثات التكنولوجيةقناعة المعلمين بأهمية -
  .رغبة المعلمين في التخلص من األمية االلكترونية -
  .مجاراة المعلمين للثورة التكنولوجية و المعرفية الهائلة -
احتلـت  " يشارك المعلم في المؤتمرات عبـر المـستحدثات التكنولوجيـة              ":  والتي نصت على    )3(الفقرة  -

  : الباحثة ذلك إلى رجعو ت%).48.40(بوزن نسبي قدره األخيرة المرتبة 
  .عدم قناعة المعلمين بالمؤتمرات و نتائجها -
  . مادية ومعنوية س من قبل المسئولين للمشاركة في هذه المؤتمرات زال يوجد حواف-
، و دراسـة منـصور      ) 2007(دراسة شـاهين و ريـان        : هذه الدراسة مع كل من    تيجة  تتفق ن و  
  ).2004(ودراسة العثمان  ،)2005(
  



 190

  :توصيات الدراسة -أوالً

 ة توصي بما يأتي في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث :  

   على توظيف المستحدثات التكنولوجيـة فـي ضـوء          همساعد للمعلمين ت  ةعقد دورات تدريبي 

  .ر الجودةمعايي

 لكترونية للمنهاج الفلسطيني البدء بإعداد المقررات اإل.  

             المتابعة المستمرة للمعلمين من قبل المشرفين التربويين خاصة في الطرق والوسائل التعليمية

  .المالئمة للتقنيات الحديثة

 لكترونية للمتميزين التحصيل ومسابقات إلمتدنيلكترونية إعداد الخطط العالجية اإل.  

 المعلمين من توظيف المستحدثات التكنولوجية   تمكنالتيجهيز المدارس بالتقنيات الحديثة ت.  

           ية التعليمية من جهة    نشر ثقافة ومبادئ الجودة الشاملة بين المعلمين من جهة ومدخالت العمل

  .أخرى

         لكترونـي مـع    ى التواصـل اإل   عقد ورش عمل ونشر مطويات ألولياء األمور لتشجيعهم عل

  .المدرسة

  تشجيع المعلمين على االشتراك في المؤتمرات و األيام الدراسية من فبل المسئولين.  

 تدريس متطلبات جامعية تختص بالتكنولوجيا و الجودة الشاملة على  الجامعات حث.  

  لالستفادة من تجربتهم في هذا الموضوع في بالد متقدمة توأمة بعض مدارسنا مع مدارس .  

 الصين–لمسؤولين التربويين لالطالع على تجارب الدول مثل كوبادورات تدريبة خارجية ل .  

  االستفادة من تجارب الدول المختلفة في حوسبة المنهاج خاصة تجربة األردن.  
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  :مقترحات الدراسة  -ثانياً

  :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية

ساسية  لمستحدثات التكنولوجيا مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة األ"دراسة بعنوان 

  " .في ضوء معايير الجودة الشاملة 

مستوى توظيف معلمي التربية الدينية اإلسالمية  في المرحلة الثانوية "دراسة بعنوان  -1

  " .لمستحدثات التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة 

ية  لمستحدثات مستوى توظيف معلمي الرياضيات  في المرحلة الثانو"دراسة بعنوان  -2

  " .التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة 

مستوى توظيف معلمي العلوم  في المرحلة الثانوية  لمستحدثات التكنولوجيا "دراسة بعنوان  -3

  " .في ضوء معايير الجودة الشاملة 

مستوى توظيف معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية  لمستحدثات "دراسة بعنوان  -4

  " .لتكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة ا

مستوى توظيف معلمي المواد االجتماعية في المرحلة الثانوية لمستحدثات "دراسة بعنوان  -5

  ." التكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة 
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  المراجع
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  المراجع العربية
  .، تنزيل العزيز الحكيم القرآن الكريم  -
  .السنة النبوية  -

 ،والنـشر  للطباعة الهدى دار ، "الخصائص: " ( 1931 )  ،أبو الفتح عثمانجنى ابن -
   . القاهرة

 دار ، الخامـسة  الطبعـة  ، "خلدون ابن مقدمة :"( 1984 ) ، عبد الرحمن خلدون ابن -

  .بيروت ،القلم

 عبـد  محمـد  أمين تصحيح،  2ج، "لسان العرب "):1999(، جمال الدين ابن منظور -

  .،دار المعارف، القاهرة الصادق محمد ، الوهاب

صيغة مقترحة لتكوين المعلم العربي على أعتاب القـرن         "): 2000(أبو دف، محمود     -
  .كلية التربية، جامعة أسيوط ، مصر ،" الحادي والعشرين

"  جودة التعليم في التصور اإلسالمي مفاهيم وتطبيقات       ): "2007( ،محمود  أبو دف    -
  .الجودة في التعليم العام الفلسطيني كمدخل للتميز تمر لمؤبحث مقدم ، 

،جامعـة األزهـر     "التثقيف في اللغة العربية   :") 2003(أبو سليمان ،صادق عبد اهللا       -
  . ،فلسطين ،غزة2،دار مقداد للطباعة ،ط

توظيف الحاسوب غي تدريس النحو علـى تحـصيل    ثرأ "):2005(أبو شتات ،سمير     -
،الجامعـة االسـالمية     " اتجاهاتهم نحوها و االحتفاظ بها     طالبات الصف الحادي عشر و    

  .،غزة 

تجارب دولية وعربية في التعليم المفتوح و التعلم عن         ":  )2000(سهام  ، أبو عطية    -
  .ن عما،  جامعة القدس المفتوحة ، "بعد

ـ     لتعليم اإل مدخل لتقويم ا  : ") 2010(أبو عظمة ،نجيب ،األنصاري      - ودة لكتروني وفق معـايير الج
 .السعودية ،"الشاملة 

  أثر السبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير النـاطقين  ): "2011(ربى إبراهيم ، أبو العينين -
 قسم العلوم النفسية والتربويـة /كلية اآلداب والتربية ،  "المبتدئين والمنتظمين  في مادة اللغة العربية        

   .في األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
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 دور مدير المدرسة كمشرف مقيم فـي ضـوء        ") : 2007( بوغالي ،عطاف محمود ،و آخرون      أ -
لـذي  االجودة في التعليم الفلـسطيني   بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث "الشاملة مبادئ الجودة

  .، غزة ، فلسطينتعقده الجامعة اإلسالمية  

غة العربية في تدريس مادة النـصوص       علمي الل تقويم مهارات م  ):"2008(أبو غولة ،نزار محمد      -
،كلية التربية ،جامعـة     "األدبية في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة         

  . ، فلسطين،غزة األقصى 

،دار المجدالوي للنشر و التوزيع      " في فقه اللغة و قضايا العربية      ) : "1987(أبو مغلي ،سميح ،      -
 .،عمان 

مجـدالوي للنـشر   الدار  ، "األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية     ):" 1999(سميح  ، أبومغلي.  -
  . عمان –والتوزيع 

، مركـز القطـان     "الجودة الشاملة واإلصالح التربوي رؤى تربوية      ":)2003(أبو ملوح، محمد     - 
   .للبحث والتطوير التربوي، العدد العاشر

فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعـض قواعـد           ":)2006أبو منديل ،أيمن عبد ربه       -
   .اإلسالمية ، الجامعة ربية،كلية الت" الكتابة على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة 

، دار الوفـاء    "الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية       ") : 2003(أحمد ، أحمد إبراهيم      -
  .لدنيا الطباعة والنشر ، مصر 

، الطبعة األولى، عالم الكتب،  "إدارة المؤسسات التربويـة "): 2003(مد، حافظ، وحافظ، محمد  أح -
 .القاهرة

دراسة (الوضع القائم للجودة في الميدان التربوي      ) : "2007( فايزة بنت محمد بن حسن     ،أخضر -
 .بحث مقدم إلى الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ) وصفية تحليلية

مكتبـة   ، 1ط،  " مقدمة في التكنولوجيـا التعليميـة      ):" 1994 ( ، محمد كندر،كمال ،و غزاوي  اس -
 . الكويت ،الفالح

، مكتبة الشقري ،    "من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم       " ) : 1999(  يوسف ،    ، إسماعيل -
  .الرياض ، السعودية 

 .،غزةمطبعة األمل التجارية ، "دواتهالبحث التربوي مناهجه وأ ):"2000(إحسان ،األغا  -

معايير واستراتيجيات ضـمان جـودة تـصميم         ):"2007( سمر ،أبو شعبان   ، عبد المعطي ،األغا   -
  ."المناهج الفلسطينية إلكترونياً
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فعالية برنامج تقني في تنمية بعض مهارات األصوات اللغوية لـدى           : ")2007(األغا،ماجد عيسى  -
  .غزة ،فلسطين  .اإلسالمية ،الجامعة "طلبة الصف األول الثانوي

  .  القاهرة ،  ، مجمع اللغة العربية1 ، ط1، ج "المعجم الوسيط : ")1978(أنيس ، إبراهيم  -

 أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية": )2000(عبد الفتاح حسن البجة ، -

   . ،عمانشر،  دار الفكر للطباعة و الن"المرحلة األساسية الدنيافي و الممارسة 

 بحث مقدم للجمعيـة  " الجودة فى مدارس التعليم العام   : ")2004( هند أحمد الشربينى     ،البربرى     -
  .)جستن(السعودية للعلوم التربوية والنفسية

فعالية حوسبة منهاج االتـصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات         "): 2008(برهوم،احمد،وعقل مجدي  -
عض مهارات الحاسوب األساسية لدى الطالبات في مـدارس         للصف السادس االبتدائي على تنمية ب     

  .حو تطوير نوعية التعليم في فلسطين ن ي المؤتمر التربو،"وكالة الغوث

 البحـث ، واإلدارة واإلشـراف التربـوي النظريـة    ": )2003 (البستان،أحمد عبد الباقي وآخرون   -
  . الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،  1ط، " الممارسةو

التقويم الذاتي و الخارجي و االعتمـاد العـام للجامعـات     : ")2003(البسيوني ،أحمد ،و آخرون     -
  . اتحاد الجامعات العربية ، ، عمان " العربية

 تطوير التعليم الثانوي الفني بمـصر فـي ضـوء إدارة الجـودة              ") : 2003(البنا ، درية السيد      -
ـ  جلة دراسات تربوية واجتماعيـة ، جامعـة حلـوان ،     محافظة دمياط ، م،"دراسة حالة ،الشاملة 

  .مصر

إدارة الجودة الشاملة مفهومها وأسلوب إرسائها مع توجهـات         : " ) 2007(البنا ، رياض رشاد      -
 ، المؤتمر السنوي الواحد والعشرين للتعلـيم اإلعـدادي          ،"الوزارة في تطبيقها في مدارس المملكة       

   .البحرين

بـين مؤشـرات التميـز      :الجودة الشاملة في التعلـيم     ): "2006(رونالبيالوي،حسن حسين،وآخ  -
  .األردن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، "ومعايير االعتماد

 ، مركز   2،  ط  " نترنتالتدريس عن بعد باستخدام الكمبيوتر واإل     : ") 2003(توفيق ،عبد الرحمن     -
  .الخبرات المهنية لإلدارة ، القاهرة ، مصر 
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الصعوبات التي تواجه تنفيذ إطار ضمان الجودة فـي مـدارس وكالـة              " ):2007(زياد  ،   ثابت -
لجودة فـي التعلـيم      وي الثالث بحث مقدم إلى المؤتمر التربٍ    "الغوث الدولية بغزة وسبل التغلب عليها     

  .الفلسطيني مدخل للتميز الذي تعقده الجامعة اإلسالمية  

 تدريس عن بعد باإلنترنت على مهارات استخدام بـرامج          فاعلية برنامج  "):2008(جابر ،محمد    -
 ،جامعـة  "الحاسوب و التحصيل و االتجاه نحو التدريب بالشبكة لدى أخصائي تكنولوجيـا التعلـيم             

  .األزهر ،القاهرة ،مصر 

  . ،القدس ، فلسطين المطبعة العربية الحديثة"  1اللغة العربية  ")2000(جامعة القدس المفتوحة  -

  ." إدارة الجودة و المواصفات") : 2007(القدس المفتوحة جامعة  -

  .ردن األ،عمان " في حوسبة منهاج اللغة العربية األردنيةالتجربة ) : " 2006(جرادات ،عزت  -

 معرفة أثر التدريس بمساعدة الحاسوب في تحصيل طلبـة الـصف             :")2003(، محمد   الجرايدة   -
  . ،األردن محافظة المفرق  ، " العربيةاألول الثانوي األدبي في قواعد اللغة

تقويم أداء المعلمين المهنـي فـي مـدارس         "  ):2006(الجرجاوي، زياد ونشوان، وجميل عمر       -
وقائع المؤتمر العلمي األول لكلية التربية      ،  "وكالة الغوث الدولية في ضوء مؤشرات الجودة الشاملة       

  .لتطلعات، جامعة األقصى، غزة التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج، الواقع وا

لكترونيـة بمراحـل التعلـيم العـام        متطلبات تفعيل مقررات موديل اإل     " ):2008(الجرف ،ريما    -
  . ، كلية اللغات و الترجمة ، جامعة الملك سعود ،الرياض ،السعودية "بالمملكة السعودية 

صوصي المنفـذة مـن خـالل        التدريس الخ  إستراتيجيةأثر استخدام   " ): 2004(الجمال ، محمد     -
الحاسوب في تقديم دروس عالجية لموضوعات صرفية في تحصيل طلبة الصف الثـاني الثـانوي               

  . األردن ، "األدبي وفي اتجاهاتهم نحو الحاسوب

األصول الحديثة لتدريس اللغـة العربيـة و      ": )1975(الجمبالطي ،علي و التوانسي ، أبو الفتوح         -
  .، القاهرةبعة نهضة مصر ، مط2 ،ط"التربية الدينية

  . سلسلة عالم المعرفة "سيكولوجية اللغة والمرض العقلي  ) :"1990 (سيد يوسف،جمعة  -

 على اإلنترنت باللغة العربية فـي  إثرائيفعالية موقع تعليمي    "):2005(حسن ،عبد العزيز محمد      -
  ."   لبعض المفاهيم العلميةاإلعداديزيادة تحصيل تالميذ الصف األول 

 الجودة الشاملة ونظـم االعتمـاد األكـاديمي فـي          " ) :2005(حسن ، عماد الدين شعبان علي        -
  ."الجامعات في ضوء المعايير الدولية 
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معايير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاته  لتالميذ المرحلة األساسـية           ): "2007(حلس،داوود     -
  . ،غزة ،فلسطين اإلسالميةجامعة ال ، "الدنيا

  ".  الموسوعة التربوية في شرح أساسيات اللغة العربية") : 2011( ،خليل عبد الفتاح حماد -

   ."دراسات في فقه اللغة العربية ـعجيب اللغة  ) : "2002( الصالح ،حماده  -

 ،عمـان ،   دار المـسيرة     ،1 ط ،"علم نفس اللغة من منظور معرفي       ) : "2004(موفق  ،الحمداني   -
  .األردن 

   ،دار المسيرة للنشر و التوزيع 1 ط،" الجودة و خدمة العمالءإدارة" :) 2002(حمود ،خضير  -

    . األردن و الطباعة ،عمان ،

 ". العربية البلدان في المعلمين إعداد في العالمية االتجاهات":  ) 2002 ( رفيقة حمود، -

جـامعي الفلـسطيني   تصور مقترح لتحسين جودة التعلـيم ال   "") : 2004(الحولي، عليان عبد اهللا    -
   " .هوتطوير

 دار المـسيرة للنـشر   ،2 ، ط  "تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيـق      ):"2000(الحيلة ،محمد    -
 .عمان ،

 الحوسبةأثر األلعاب التربوية اللغوية     ": )2002(الحيلة ،محمد محمود ، غنيم ، عائشة عبد القادر           -
، مجلة جامعة النجـاح     "دى طلبة الصف الرابع األساسي      و العادية في معالجة الصعوبات القرائية ل      

  . بيروت التربوية، للعلوم اللبنانية الهيئة مؤتمر أعمال، ،العدد الثاني 17لألبحاث ، المجلد 

نماذج إدارة الجودة الـشاملة والمعوقـات التـي تحـول دون      " ):"2003(خاشقجي، هاني يوسف   -
ـ    ،" تطبيقها في األجهزة األمنية العربية   ،2العـدد  ، 7 المجلـد  ، زمجلة جامعة الملـك عبـد العزي

  .السعودية

طرق تدريس اللغة العربية و الدينيـة فـي ضـوء           ": ) 1981(خاطر،محمود رشدي و آخرون      -
  . القاهرةدار المعرفة ، ،2،ط"االتجاهات التربوية الحديثة 

 . عمان، "اتجاهات حديثة في التدريب"  ):1993( حمد والخطيب رداحأالخطيب، -

 ، مجلـة الـدعوة، العـدد       "كيفية تحقيق الجودة في التعليم العام       " ) : 2007(الخطيب ، محمود     -
  .، شبكة اإلنترنت ) 3098(

   ."لعربية ومكانتها بين لغات العالمعالمية اللغة ا ):"2003 (عبد الكريم ، خليفة -.
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ـ   " ):2009(الخليفة ،هند بنت سـليمان       - حديثـة فـي خدمـة التعلـيم        ورات ال االتجاهـات والتط
  .  جامعة الملك سعود ،الرياض ،السعودية ،دراسة مقارنة،"لكترونياإل

  .دار الكلمة،القاهرة،"منتوجات تكنولوجيا التعليم"):أ-2003(خميس،محمد عطية -

 .دار الكلمة،القاهرة،"عمليات تكنولوجيا التعليم"):ب-2003(خميس،محمد عطية -

، منهجيـة  رؤية "النظم منحى ضوء في الفعالة المدرسة جودة معايير "، )2006 (سالمة، الخميسي -
 ،"العام التعليم في لجودة ا"عشر  الرابع السنوي لقاءل، ا والنفسية التربوية للعلوم السعودية الجمعية

    .المملكة العربية السعودية  ،القصيم ،القصيم، كلية التربية للبنات األقسام العلمية 

   . ،بيروت1،ط "نجاح األمة العربية في لغتها األصيلة):" 1991 ( قزمايوسف وري،الخ -

القيادة التربوية للمدرسة فـي ضـوء مفـاهيم الجـودة           "  ) : 2007(محمد بن كامل   ،داغستاني -
  .مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي  ورقة عمل" الشاملة

و طرائـق     مناهجهـا  اللغة العربيـة  "): 2005 (ليمي ،طه علي ،و الوائلي ،وسعاد عبد الكريم       الد -
  .األردن ، ،اربدتدريسها

 لـدول   ةالتربية العربي  مكتبة ، " مرجعي للتقويم التربوي   إطار :" )200(المبارك   إبراهيمالدوسري ،  -
  .3ط، الخليج 

تطوير أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفها في قياس جودة كتب           ): "2006(دياب، سهيل    -
  . بحث منشور في مجلة المؤتمر األول لكلية التربية في جامعة األقصى، غزة " نهاج الفلسطينيالم

مستوى جودة المناهج الفلسطينية في حـل المـشكالت     " ):2007(الديب ،ماجد ،الخزندار ،نائلة ،     -
علـيم   بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث الجـودة فـي الت           "الرياضية في ضوء المعايير العالمية    

  .فلسطين ،غزة ، جامعة األقصى ،الفلسطيني

مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي أقـسام القبـول           : " ) 2011( مالديراوي ،كمال عبد الحلي    -
  . قطاع غزة ،" بجامعة القدس المفتوحةوالتسجيل

  .دنرعمان األ، دار المستقبل للنشر و التوزيع "،اللغة و األدب" ) : 1996 (الديك ،إحسان  -

، دار الحديث ، القاهرة     ار الصحاح مخت): ت.ب (): "1976(الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر       -
.  

يـة   ، مجلة المعلم ، مجلة تربويـة ثقاف        " الجودة الشاملة في التعليم     ) : "1995(الرشيد ، محمد احمد     
   . جامعية ، جامعة الملك سعود 
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  . ، دمشق ، دار الفكر المعاصر "للغة العربيةطرق تدريس ا" : ) 1995(الركابي ،جودت  -

  .، عمان ،األردن مؤسسة الوراق ، " من اللغويالعربية و األ): "2000(زاهد ،زهير -

 تحقيـق    ،" تاج العروس من جوامع القـاموس ") : 1966 ( السيد المرتضى الحسيني    الزبيدي ،    -
  .دار الهداية للطباعة و النشر ، الكويت  ،علي هاللي 

  .عالم الكتب،القاهرة،"تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت"): 2002(زيتون،كمال -

  ." كيف تحقق الجودة"):2005(زيدان ،عفيف  -

 المنهج العلمـي لتطبيـق إدارة الجـودة الـشاملة فـي            ): "1996(حزين الدين، فريد عبد الفتا     -
 .مصر جامعة الزقازيق،" المؤسسات العربية

  . دار الفكر العربي، القاهرة،"الثقافة الشخصية" ):1998(ساعاتي، سامية ال -

 في مدارس التعليم العـام  9000واقع تطبيق إدارة الجودة أيزو :") 2007(السحيم ، خالد سعيد ،     -
 ، وزارة التربية والتعليم ، دراسة منـشورة فـي شـبكة المعلومـات               في المملكة العربية السعودية   

  .،السعودية 

ـ    ":) 2007(سرايا، عادل      -  ةأثر برنامج تدريبي في تنمية بعض كفايات تكنولوجيا التعلـيم الالزم
، مجلة تكنولوجيا التعليم الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،المجلد الحادي          "لمعلمي التعليم الثانوي    

  .عشر الكتاب األول 

، التعليم وتحـديات القـرن    " ية البشريةتحدى المعلومات والتنم): " 1995(أحمد عباده   ،سرحان   -
  . مصر،  جامعة حلوان ، كلية التربية ،1الحادي والعشرين ، المؤتمر العلمي الثالث ، المجلد 

  ، عمـان ، دار مجدالوي     "ابن مضاء القرطبي و جهوده النحوية     : ") 2003(السرطاوي ،سعادة    -
  .األردن 

  .  ،عمان "الحاسوب في التعليم): " 2002(سالمة،عبد الحافظ ، وأبو ريا،محمد -

برنامج متعدد المداخل لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة في الصفوف          "):2006(السليطي ،حمدة    -
  .،جامعة عين شمس "الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية بدولة قطر

 .،مكتبة االنجلو المصرية فن التدريس للتربية اللغوية ):1979(سمك ،محمد صالح  -

 فن التدريس للتربية اللغوية انطباعها المسلكية و أنماطها العمليـة         ):1996(سمك ،محمد صالح     -
   .،القاهرة ،دار الفكر 

   .   2ج +1ج"التعليم الوسائل التعليمية و تكنولوجيا  ) :"1983(السيد ،محمد  -
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، بيروت ،   1، ط 1، ج س" الموجز في طرائق اللغة العربية و أدبها       :")1980(السيد، محمود أحمد     -
  .دار العودة

ثقافة الجـودة فـي الفكـر اإلداري التربـوي           " ) :2003(الشافعي ، أحمد ونّاس ، السيد محمد         -
  .، األردن ) 1(، مجلة أبحاث اليرموك ، العدد" الياباني وإمكانية االستفادة منه في مصر 

تماد األكاديمي لمؤسسات التعليم     الجودة واالع  ") :2008 (محمد عواد ، والزيادات، سوسن،شاكر   -
 .المملكة األردنية الهاشميةعمان، ، دار صفاء للنشر والتوزيع،  ، الطبعة األولى"العام والجامعي

 .، مكتبة وهبة2، ط" عوامل تنمية اللغة العربية ":) 1993 (شاهين، توفيق -

غذية الراجعـة المقدمـة    التدور ") :2007(ة ـادل عطيـع، انـري  ، محمد عبد الفتاح   ،شاهين -
الجـودة   بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث    "  التدريسي أدائهن جودة   يتحس من الطالب للمعلم في   
  الذي تعقده الجامعة اإلسالمية  "مدخل للتميز " في التعليم الفلسطيني 

 ،"األولـى   تعليم اللغة العربية بوساطة الحاسوب في الصفوف األربعة         " ) : 2010(شتات، خالدة    -
  .الواقع و المأمول ،وزارة التربية و التعليم 

برنامج تدريبي مقترح في تنمية المهارات التدريـسية        فعالية   "):2002(شحاتة،محمد،الشيخ نوال  -
  ).83(،دراسات في المناهج،العدد  "لدى معلمات الرياضيات في المرحلة االبتدائية

الجودة الشاملة في المدارس الثانويـة فـي مـصر،          واقع إدارة المدارس ب   :" )2002(الشرقاوي   -
  .،القاهرة   مكتبة األنجلو المصرية،"وتقديم تصور مقترح لتحسين إدارة الجودة الشاملة 

طـالب   من كال لدى التعليم تكنولوجيا مستحدثات في التنور مستوى " ):2003(  جمال ،الشرقاوي -
 وطـرق   المنـاهج  فـي  دراسـات  ".الصناعي نويالثا التعليم ومعلمي صناعية شعبة التربية كلية

  . 91 العدد التدريس،

برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنيـة لتنميـة بعـض المهـارات             "):2008(شفقة، رمزي  -
كلية ، رسـالة ماجـستير،    "  في منهاج التكنولوجيا لطالبات الصف العاشر األساسي بغزة        ةاإللكتروني

  .التربية،الجامعة اإلسالمية

  .،دار الفكر،عمان"مقدمة في تقنيات التعليم"):2008(،نادر و إسماعيل ،سامحشمى -

القـاهرة ، دار     "  برامج الكمبيوتر لألغراض التعليميـة     إعداد" ) : 1996(صادق،عالء محمود      -
 . الكتب العلمية 
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ربيـة  االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليات الت      "):2005(حميد   إيمان وحميد،  صالح، -
ــشاملة    ــودة الـ ــايير الجـ ــوء معـ ــي ضـ ــة فـ ــستحدثات التكنولوجيـ ــن المـ   "مـ

   .القاهرة جامعة حلوان، ،)مجلة دورية تصدر عن كلية التربية(، تربوية واجتماعية، دراسات

، المكتـب العلمـي للنـشر و         "الحاسب اآللي التعليمي و تربية الطفل     ") :2005(صالح ، ماجدة     -
  . اإلسكندرية،التوزيع 

مستوى جودة كتب الرياضيات للصف الحادي عـشر        "):2008(عطوان ،أسعد    لح ،نجوى ،و  صا -
 مقدم للمؤتمر التربوي نحو تطوير نوعية التعليم في فلسطين ،غـزة            "  بمحافظات غزة  إنسانيةعلوم  

  .،فلسطين 

 األنشطة اللغوية و أثرها على تنمية بعض المهارات الكتابية لـدى      : ")1994(صالح ،هدى محمد     -
  .،رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس كلية التربية " طالب الصف  األول الثانوي

،  ، الحامد للنشر و التوزيـع  2ط،"  في رحاب اللغة العربية  ، ) : "2000( و آخرون  إبراهيمصبيح، -
 .ردناألعمان ،

حامـد  دار مكتبـة ال   ،"  المدخل إلى دراسة اللغة العربيـة     ) : " 2000(وآخرون   ، إبراهيمصبيح ،  -
  .،األردنعمان ، للنشر و التوزيع 

، األردن،" ISOو األيزو TQMإدارة  الجودة الشاملة   ): " 2003(الطائي،حميد عبد النبي،وآخرون   -
  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 

، ) حمدي السلفي ( ، تحقيق    "المعجم الكبير ") : 1983(اسم  الطبراني ، سلمان بن أحمد أيوب أبو الق        -
  .م والحكم ، الموصل مكتبة العلو

فعالية برنامج قـائم علـى الوسـائط        " ):2004(طه،شحاتة محروس وقناوي ،شاكر عبد العظيم        -
  مجلة القـراءة و      " للتالميذ و ميولهم نحوها    اإلبداعيةالتعليمية المتعددة في تنمية مهارات القراءة       

 كلية التربية ،جامعة عين شـمس ،  – ، الجمعية المصرية للقراءة و المعرفة األربعونالمعرفة ،العدد   
 .القاهرة 

دار المـريخ     ، "التدريس في اللغة العربية    :")1984(و الحمادي، يوسف     ، إسماعيلظافر ،محمد    -
    .القاهرة ،للنشر

 تطوير التعليم الجامعي الفلسطيني في ضـوء مفـاهيم          "): 2006(جميل،العاجز ، فؤاد و نشوان       -
  .، كلية التربية ، جامعة الفيوم مؤتمر العلمي الدولي السابعال ،"ادارة الجودة الشاملة 
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معوقات تطبيق الجودة فـي مـدارس وكالـة الغـوث            ): "2007(جميل  ، نشوان   ،فؤاد  ،العاجز   -
مدخل للتميز   " بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث الجودة في التعليم الفلسطيني         ،  "الدولية بغزة   

ــ" ــده الجامعــــة اإلســ ــن الــــذي تعقــ ــرة مــ    31 - 30المية  فــــي الفتــ
  .2007أكتوبر 

، " أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق        "): 2003(عاشور، راتب ،الحوامدة محمد    -
  .األردن ، 1دار المسيرة للنشر و التوزيع ط

لكترونـي فلـسفته،أهدافه ،مـشكالته،طرق      التعليم اإل "  ) : 2008( عامر ،طارق عبد الرؤوف    -
  .  ،األكاديمية العربية المفتوحة ،القاهرة " جه عال

 2،عالم الكتب ،ط  " اإلسالميةطرق التدريس باللغة العربية و التربية       ) :" 2000(عامر،فخر الدين    -
  .، القاهرة

، دراسـات   " تنمية االتجاهات في تعليم الدراسـات االجتماعيـة       : " )1992(عامر ،محمود علي     -
    .53، ج تربوية ، المجلد الثامن 

التطبيقـات واألسـاليب الناجحـة السـتخدام تكنولوجيـا            ):"2005( حسين محمد    ،عبد الباسط  -
 جمعيـة التنميـة     ،نترنـت    مجلـة التعلـيم باإل     "االتصاالت و المعلومات في تعليم وتعلم الجغرافيا      

  .العدد الخامس ،التكنولوجية والبشرية 

، مجلة العلوم االجتماعية ، جامعـة       " اه نحو الحاسوب  االتج:") 2002( شوقي   إبراهيمعبد الحميد ،   -
   .2 ،عدد30الكويت ، مجلد 

 ،: اتجاهات و تجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمـدرس         " :) 2006(عبد الحميد ، جابر      -
  .دار الفكر العربي ،القاهرة 

 ،دار المعارف   تدريسهااللغة العربية أصولها النفسية و طرق       ): "1986(عبد الحميد،عبد العزيز     -
 .، القاهرة 

، إعداد المعلم وتدريبه ورعايته، الجمعيـة       "المؤتمر القومي للتطوير  " :)1996( عبد الرحمن، نبيل   -
  .المصرية للتنمية والطفولة باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم، التقرير النهائي، القاهرة

 ،تطبيقات علـى القطـاع الـصحي   ،"ودة الـشاملة إدارة الج ):" 1997(، خالد بن سعدزعبد العزي  -
  . السعوديةالسعودية مكتبة الشقري، 

عمان ،  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع     " الميسر في اللغة العربية    ):"1999(عبد اللطيف ،محمد     -
  .ردناأل،
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لبنـات   ،كليـة ا "مقدمة في تكنولوجيا التعلم بالنظرية و التطبيق    :" )2005(عبد اللطيف،الجزار      -
  .مصر ، القاهرة ،،جامعة عين شمس 

 لمـواد لتفـاعلي  ال االلكترونـي تعلـيم  الام ظ وتقييم ن  تطوير"  ):2008(عبد المجيد حذيفة مازن      -
  ".ية و الحاسوبية الهندسالدراسية

  .القاهرة ، دار البشرى ،" تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ): "1996(علىعبد المنعم  -

مرتكزات اقتصاديات توظيف المستحدثات التكنولوجية فـي مجـال          :" )1997(م ،علي   عبد المنع  -
 التعليم ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم       تكنولوجيا، المؤتمر العلمي الخامس مستحدثات       "التعليم

  .، القاهرة 

،نماذجهـا ،  المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم  خصائـصها  " :)2000(عبد المنعم ،علي    -
  .، بحث مقدم إلى ورشة العمل المنعقدة بالكويت " البحوث المرتبطة بها

معايير بناء المواد التعليمية في التعليم من بعد فـي ضـوء مـدخل    " :)2006(عبد النبي، صابر     -
مـن  المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد، المنعقد في الفترة          دراسة تطبيقية لتعليم اللغة العربية،       ،" النظم

  . مسقط، مارس، جامعة السلطان قابوس29 – 27

  "نموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظـام التعلـيم الحكـومي             :" )2004(العثمان   -
  .دراسة تطبيقية على نظام التعليم الثانوي بدولة الكويت

 المعلمـين مشروع مقترح لتوظيف اإلنترنت فى تدريب       " :)2004(، محمد   عتمان ،الشحات سعد     -
دمياط،جامعـة   مجلة كلية التربيـة ب     ، "على متابعة المستحدثات التكنولوجية التعليمية فى التدريس      

  . القاهرة )46(المنصورة،العدد 

الدور االجتماعي لمدير المدرسة الثانوية بمحافظة غـزة        ):" 2007( محمود عبد المجيد  ، عساف -
الجودة   بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث      ،"ودةوعالقته بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الج      

  .يةالذي تعقده الجامعة اإلسالم"ل للتميز مدخ" في التعليم الفلسطيني 

 التعلـيم الجـامعي   فـي  تطبيقها وإمكانيات الشاملة الجودة"  :  )2000 (درويش فتحي ،عشيبة -

 الثالثـة،  األلفيـة  مع مطلع وتدريبه بيالعر المعلم إعداد نظم تطوير :في "تحليلية دراسة ،"  يالمصر

  . حلوان جامعة التربية، لكلية السنوي المؤتمر

  .، الجامعة األردنية، عمان"مهارات االتصال في اللغة العربية ) :"1999(وآخرون،عصفور  -

  . ،غزة 1،  ط "أساليب تدريس الحاسوب): " 2005(عفانة ،عزو ،و الخزندار ، نائلة  -
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  دار الكنـدي     1ط،"اللغة العربية دراسة نظرية و تطبيقيـة       ):" 1999(و آخرون   عالوي ،نزيه ،   -
  .، األردن ربد إ ،للنشر و التوزيع 

 الثقافـة  ، دار  2000:90  " ومتطلبات األيـزو إدارة الجودة الشاملة):" 2005(علوان،قاسم نايف -
  . األردنللنشر والتوزيع،

 لكنـدري للـنش   دار ا ،   1 ط " ربية الثقافـة العامـة    اللغة الع ) : "1990(علوه،جمعة  و آخرون      -
  .،األردن اربد، والتوزيع 

  .  الرياض ، دار الكتب،" الحاسب والمنهج الحديث ):"1998(علي، عبد اهللا مصــري -

،مكتبة دار الثقافـة    " المرشد الفني لتدريس اللغة العربية     :")1998(العلي ،فيصل حسين طحيمر      -
  .  ، عمانللنشر و التوزيع

التطبيـق  (إدارة الجودة الشاملة فـي المؤسـسات التربويـة           ):"2004(عليمات ، صالح ناصر    -
  .ر والتوزيع ، عمان ، األردن دار الشروق للنش، " )ومقترحات التطوير 

 في تطـوير التعلـيم      CD-ROMجدوى استخدام أقراص سيدروم     ) : "1995(شكري  ،  العناني   -
 ، المكتبة    لتطوير التعليم في مصر        وظيف تكنولوجيا المعلومات  نحو ت  ، " والبحث العلمي في مصر   

  .   القاهرةاألكاديمية ، 

مـؤتمر المعلوماتيـة والقـدرة      ،  "كما يجب أن يكون    التعليم اإللكتروني ": )2005(بشرى  ،  عوض -
  . ،مركز التعليم المفتوحجامعة عين شمس، رؤية عربية تنموية، التنافسية للتعليم المفتوح 

دور المشرف التربوي في تنمية مهارات التدريس لدى معلمي اللغـة            :")2009(غامدي، حافظ   ال -
  .، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس" العربية

االبتدائية  بالمرحلة الرياضيات معلمي حاجات تحديد" ) : 2008 (اهللا عبد بن الوهاب عبد،الغامدي  -
  .كلية التربية،جامعة أم القرى  ، رسالة ماجستير ،"اإللكتروني للتعليم

لتربوية ستصور مقترح لتطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات ا         :") 2007(الغامدي ، علي     -
 ورقـة عمـل   ،"  )ISO 2009( والتعليمية السعودية في ضوء المواصفة الدولية لمعايير الجودة 

( ،  ) جـستن (سنوي الرابع عشر ، الجمعية السعودية للعلوم التربويـة والنفـسية            مقدمة إلى اللقاء ال   
 ).م 16/5/2007-15(  هـ 1428 ربيع اآلخر 29- 28القصيم في ) . الجودة في التعليم العام 

، القـاهرة    ،عالم الكتب    "تكنولوجيا المعلومات و تحديث التعليم    :" )2001 (إسماعيلالغريب،زاهر   -
.  
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توظيف األساليب الحديثة في مجال تكنولوجيـا التعلـيم فـي             ):"2010(فاطمة إبراهيم    ،الغدير -
 جامعـة   ،معهد الدراسات التربوية    ،  دراسة تقويمية    ،" التدريس بمدارس المملكة العربية السعودية    

  .القاهرة

 .،عمان ، دار الفكر " استخدام الحاسوب في التعليم ) :"2000(  إبراهيمالفار ، -

دار الفكر  ،   "تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين      ):"2004(ار، إبراهيم   الف -
    .مصر، القاهرة،العربي

تصميم برمجية تعليمية و دراسة أثرهـا فـي تحـصيل طلبـة      : ")2003(فارس،عبد اإلله عقلة    -
  .جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير ، "الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية و فروعها 

 ".لكترونياإلتجارب عربية وعالمية في التعليم ) : "2006 (سعيد، فازع -

 ، دارالشروق للنشر والتوزيع،عمان   "لمنهاج التعليمي والتدريس الفاعل   ا" ):2006(،سهيلة الفتالوي -
.  

  .عمان ،دار الشروق ، " الجودة في التعليم):"2008(الفتالوي ،سهيلة  -

األنشطة التعليميـة ودور المـشرف والمعلـم فـي تـصميمها             :")2005(ي أحمد   هاد، الفراجي -
  .اللقاء التربوي الخامس،مسقط،"وتقويمها

، دار غريـب للطباعـة      " التكنولوجية وتكنولوجيا التربيـة    ةالتربي"):1997(الفرجاني،عبد العظيم  -
 .والنشر والتوزيع،القاهرة

،دار غريـب للطباعـة والنـشر        " وتطـوير التعلـيم    التكنولوجيا "):2002(الفرجاني،عبد العظيم  -
  .والتوزيع،القاهرة

تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية بكليـات         :" )2003( فضل اهللا ، محمد و قاسم ، محمد          -
  .  ، القاهرة 21  العدد كلية التربية، جامعه عين شمس،مجله القراءة والمعرفة ، " التربية 

 .اليمن،  حضرموت،" اللغة العربية التحديات والمواجهة) : "  2004(سالم مبارك،الفلق -

اء للنـشر والتوزيـع،     ، دار صـف   1، ط  "مقدمة إلى اإلنترنت   ): "2000 (القاضي، زياد وآخرون   -
  . عمان، األردن 

محمـد  (، راجعه وأخرج أحاديثه " الجامع ألحكام القرآن ") :2002(القرطبي ، أبي عبد اهللا محمد      -
  .، دار الحديث ، القاهرة )  ، محمد عثمانالحفناوي
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  WebCTتقويم تجربة جامعة الملك سعود في استخدام نظام الــ          :" ) 2005( القرني ، سعيد     -
جامعـة الملـك    ، رسالة ماجستير    "في مساندة التدريس    " االنترنت " عبر الشبكة العالمية للمعلومات   

  .ض  الريا،  قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم ،سعود

 التربيـة ،  "والتطبيـق  والواقـع  المفهوم:اإللكتروني التعلم":)2005(العلى ،ونجيب اهللا عبد،الكرم   -
   .التربوية للعلوم اللبنانية الهيئة، العربية البلدان فى المعلومات وتكنولوجيا والتعليم

، الشروق،دار  2،ط" التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم      :" )1993(الكلوب ، بشيرعبد الرحيم        -
   .عمان

دار النهـضة   ،  "تـصميم البـرامج التعليميـة     :") 1987( ترجمة احمد خيري كاظم    ،كمب جيرولد  -
  .العربية،القاهرة

الـصعوبات التـي    واقع استخدام تقنيات التعلـيم الحديثـة و        ):" 2005(سالم بن مسلم    ،الكندي   -
قدمة إلى المديرية العامة للتربيـة والتعلـيم   دراسة م ،  " تواجهها بمدارس التعليم العام بسلطنة عمان     

  .سلطنة عمان ،بمنطقة الشرقية شمال

دور المنتديات التعليمية اإللكترونية تطوير الكفايـات التدريـسية لـدى        ): "2010(اللوح ،أحمد    -
تمر العلمـي للتربيـة   منـشور بأبحـاث المـؤ   ، " المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات جودة المعلم   

  .،غزة  جامعة األقصىجيا،والتكنولو

المعوقات التي تواجه معلمي اللغة العربية عند تنفيـذ بـرامج التعلـيم           ): " 2010(اللوح ،اللوح    -
منشور بأبحاث المؤتمر العلمي للتربية والتكنولوجيا، جامعة األقصى،غزة         ،"لكتروني كأداة تربوية  اإل
 . 

 في تنمية مهارات القراءة الـصامتة لـدى         فاعلية برنامج مقترح   "):2005( ،أسماء   محمد حسن  -
المجلد السادس  ،، مجلة العلوم التربوية و النفسية       " تلميذات الصف السادس االبتدائي بمملكة البحرين     

  ) .3(العدد،

 ورقـة   ،"في المؤسسات التعليمية املمعايير ونظم الجودة الش): "2009(حمد محمود محمود ، أ -
 .،مصر  أسيوط  جامعه ، التعليم العالي إليلمؤدية إلي مشروع الطرق اعمل مقدمة 

  .العربي،القاهرة  ،دار الفكر" التربية و ثقافة التكنولوجيا:" )2003(مدكور،علي أحمد، -

فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة في تنمية مهارات التعبير الكتـابي           "):2006(المصري، يوسف  -
 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية      رسالة ماجستير،  ،"ساسيواالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األ      

 .بغزة، فلسطين
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برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتهـا فـي         ):" 2002( محمد األنصاري     و أحمدمصطفى ،    -
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   .، غزة  مقداد

  . ،دار المسيرة ،عمان 1،ط"مناهج البحث في التربية و علم النفس "):2000(ملحم ،سامي محمد  -

تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة فـي          :")2005(منصور، نعمة عبد الرؤوف      -
  .، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية،غزة"ظات غزةالمدارس الثانوية بمحاف

، المؤتمر الرابع للجمعية المصرية     "التربية التكنولوجية في التعليم األساسي    "):1992(مهران،عادل -
 .،القاهرة)1(،المجلد)نحو تعليم أساسي أفضل(، للمناهج وطرق التدريس

 العالمية في رفع مستوى القراءة الحـرة        ثر منتديات الشبكة  أ":) 2009( إبراهيم ،وليد   سالمهوو -
  . نورة للبنات ،الرياضاألميرة ،جامعة "لدى طالب و طالبات المرحلة الثانوية

ربـد  إ، دار الكندي    ، 1ط،  " البسيط في اللغة العربية   ):"1998(مهيدات ،محمود،و البوريني ،زياد      -
   .،األردن 

ة االكتـشافية علـى تحـصيل التالميـذ فـي           أثر الواجبات المنزلي  "):1986(موسى ،فؤاد محمد     -
  .،مصر 1مجلة كلية التربية بالمنصورة ،العدد الثامن ج،"الرياضيات 

  األردناربد   ،"الحاسوب و تطبيقاته التربوية):"2002(وآخرون  عايد، الهرش، ،إياد النجار، -

مكتبـة  ، لطبعة الثالثة   ا، " والعمليات   اإلنتاج إدارة) :" 2009(عبد الكريم   ، صباح ومحسن   ، النجار  
 . الذاكرة 

  . القاهرة ،"أيتراك للنشر والتوزيع  الجامعات بالجودة الشاملة،إدارة:")2000( فريد راغب النجار، -

 في التعليم الجـامعي فـي ضـوء         نتطوير كفايات المشرفين األكاديميي    ):"2007(جميل  ،نشوان   -
 جامعـة   ،نوعية في التعليم الجامعي الفلـسطيني      مؤتمر ال  "مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين     

  .، فلسطين  رام اهللا ،القدس المفتوحة 

رؤية مـستقبلية للتربيـة فـي عـصر المعلوماتيـة و المـستحدثات               ") :2000(نصر ،محمد    -
 الجمعية المصرية للتربية العلميـة ،جامعـة        ،)التربية العلمية للجميع     (،"التكنولوجية المؤتمر الرابع  

  .س ،القاهرة عين شم
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 الطالبـات مهـارات    إكـساب أثر استخدام الحاسب اآللي فـي       : ")2001(النمري ،حنان سرحان     -
، رسـالة   " تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية و في اتجاهاتهن نحو استخدامه في التدريس            

  .دكتوراة كلية التربية ،جامعة أم القرى ، السعودية 

 تدريس مهارات االستماع من منظور واقعـي       "):2005(عزاوي ،فائزة   الهاشمي ،عبد الرحمن ،ال    -
    .األردن، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، 1،ط"

  .،عمان ،األردن ،دار حنين1 ،ط"سيكلوجية اللعب :")2003(الهنداوي ،علي صالح  -

تر متعددة الوسـائل    أثر تنوع استراتيجيات تقديم برامج الكمبيو     "):2002(الهواري ،خالد فاروق     -
 ، رسالة دكتوراة    "في تنمية بعض مهارات االستماع و القراءة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي           

  .جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر ،،كلية التربية 

  " .علم اللغة) : "1980(علي عبد الواحد ، وافي -

خطـة المنهـاج    "  ) : 1998( مركـز تطـوير المنـاهج    ، وزارة التربية والتعليم الفلـسطينية      -
    .، رام اهللا ، فلسطين " الفلسطيني األول

، "الخطوط العريضة لمنهاج اللغـة العربيـة وآدابهـا         ":)1999(و التعليم العالي    .وزارة التربية    -
   .،فلسطين مركز تطوير المناهج ، رام اهللا 

، الهيئـة  "عتماد والجـودة النوعيـة    منهجية اال "): 2003(وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية     -
 .الوطنية لالعتماد والجودة والتوعية لمؤسسات التعليم العالي ،رام اهللا ،فلسطين

االتجاهات الحديثة في تخطيط و تطوير مناهج المرحلـة        ):"1990(الوكيل ،حلمي ،والبشير ،حسين     -
 .،مكتبة الفالح ،القاهرة" األولي 

-2011الكتاب اإلحصائي التربـوي الـسنوي       "): 2003(ي الفلسطينية وزارة التربية والتعليم العال    -
  .، غزة ، فلسطين "2012

 ،" تحليل الخطاب البيداغوجي وأنماط التفاعل فـي مدرسـة فلـسطينية          :" ) 2006(وهبة ،نادر      -
  .فلسطين ،  رام اهللا ، مؤسسة عبد المحسن القطان ، محاولة إثنوغرافية لفهم تشكل المعاني

، عمـان ،  ) 2( ، المجلـد  "التجديدات في التربية العلميـة والتكنولوجيـة     ") :1988( و  اليونسك -
 .األردن
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  )1(ملحق رقم 

  قائمة بالمستحدثات التكنولوجیة
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  )2(ملحق رقم 

  م قائمة بمعاییر جودة المعل

بعد اطالع الباحثة على األدب التربوي و الدراسات السابقة أعدت قائمة بمعاییر جودة المعلم ثم قامت 
  .بعرضھا على المشرف حیث قام بتدقیقھا وإبداء رایھ حیث توصلت إلى ھذه القائمة 

  : التخطيط -أوالً
  سعى لتحقيقها  ي واضحة مكتوبة إستراتيجية  رؤيةيمتلك .1
  لى احتياجات الطلبة  بناء عهبني خطتي .2
  سعى إلى تحسين العملية التعليمية كهدف أساسي ي .3
  )SMART(حدد األهداف السلوكية في ضوء معايير  ي .4
  واألنظمة التي تقود إلى النتائج العمليات ركز على ي .5
  هضع آلية عمل مناسبة  لتنفيذ ومتابعة وتقييم خططي .6
   باألهداف من بداية العام الدراسيهعرف طلبتي .7
   للدرس في ضوء األهداف التعليميةيخطط .8
يصمم مواقف تعليمية تنمى قدرة المتعلمين على البحث عن حلول للمشاكل والقضايا وتنمى مهارات التفكير                 .9

  والبحث 
  .سأهداف الدر حدد الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيقي . 10
  .س األنشطة التعليمية المرتبطة بموضوع الدريختار . 11
 . سفيذ خطة التدريس بما يتالءم مع أهداف الدرالمناسب لتن حدد الزمني . 12
13 . ن خطة الدرسيسأسئلة تقويمية شاملة لعناصر موضوع الدر ضم.  

  : العملية التعليمية وتطويرها تنفيذ- ثانياً 
يستخدم مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعلم لتنمية التفكير وحل المـشكالت ومهـارات الـتعلم لـدى                  .1

  .المتعلمين
  ة التعليمية المالئمة لدعم الدور المحوري للمتعلم هيئ البيئي .2
   من النمط التقليدي إلى النمط العلمي النمائي في التفكير هنتقل بطلبتي .3
    هوظف اللغة العربية الفصحى السليمة مع طلبتي .4
  هتم بإبراز مواقف للطلبة المتفوقين وأخرى لضعيفي التحصيلي .5
    اإلبداعية لدى طلبته عزز المواهبي .6
  لبحث المستمر وصوال لألداء المتميزل على ارتياد المكتبات هع طلبتشجي .7
  عد خططا عالجية مناسبة يتم تنفيذها داخل الصف وخارجه ي .8
  زود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب و عصر الثورة المعلوماتية المعرفية  ي .9

  هتم بالعمل الجماعي ضمن العمل بروح الفريق  ي .10
   بالتعامل مع المواقف بدال من انتظار حدوثها  على المبادرةهشجع طلبتي .11
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   هجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لدى طلبتي .12
    خالل العملية التعليميةهراعي الخصائص النمائية لطلبتي .13
  هتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها البعض   ي .14
   لكل حديثهتم بإثراء وتحديث المادة العلمية و مواكبتهاي .15
  ستخدم األساليب الحديثة المتنوعة و المالئمة  في التفاعل الصفيي .16
  جتهد في استثمار اإلمكانات المادية المتاحة لتحسين عملية التعليمي .17
  يمتلك كفاية في مجاالت المحتوى لتطوير معرفة وأداء طلبته .18
  .يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعلم النشط  .19
  .صفية مما يحقق مشاركة فعالة للمتعلمينيوظف األنشطة الصفية والال .20
  ينمى مهارة المتعلمين في التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة  .21
  يوفر بيئة تعلم تراعي ذوي اإلحتياجات الخاصة  .22
  ) الوجدانية– المهارية –المعرفية ( يتمكن من جوانب التعلم  .23
  .هتدريس ريقة وط،مهد لموضوع الدرس باستخدام المدخل المناسب ألهداف الدرسي .24
 .ة لموضوع الدرس بأساليب تربوية مشوقالمتعلمينيستثير اهتمامات  .25
 .سستخدم طرق التدريس المناسبة لتحقيق أهداف الدري .26
 .هالمناسبة لموضوع الدرس في الوقت المناسب أثناء تدريس ستخدم الوسيلة التعليميةي .27
 .هالمناسب أثناء تدريسالتالميذ المتصلة بموضوع الدرس في الوقت  يجيب عن تساؤالت .28
 . سالدرس السبوري بالطرق التي تساعد على تحقيق أهداف الدر ستخدم ملخصي .29
 .ه وتساعد على تحقيق أهداف،واجبات منزلية تتعلق بموضوع الدرس المتعلمينعطي ي .30
 .سالمناقشة والحوار أثناء الدر  فيالمتعلمينشرك ي .31
  .ةقة ذات العالقالساب ربط أثناء التدريس عناصر الدرس بالدروسي .32
  .يشغل المتعلمين في أنشطة ومهارات وخبرات مناسبة تعمل على إيجاد متعلمين مستقلين .33
يعمل على إيجاد بيئة تعليمية ايجابية آمنة تشجع على التفاعل االجتماعي والمسئولية المدنية، والمشاركة  .34

 .النشطة في التعليم، وتنمية الدافع الذاتي
 . إلى مكوناته األساسية من حقائق ومفاهيم وقوانين وتعميماتيتقن تحليل محتوى الدرس .35
  .يراعي التكامل األفقي والرأسي بين المواد الدراسية والمادة الواحدة .36
توظيف مدخل الوعي الحياتي لربط العلم بالواقع وبالبيئة المحيطة وتبصير المتعلمين بالمشكالت االجتماعية  .37

  .في سبل عالجهاالقائمة وأسبابها وآثارها والتفكير 
 .يتمكن من توظيف  التعلم المصغر، والتعلم الفردي، والتعلم الذاتي، والتعلم المستمر والتعلم مدى الحياة .38

  :التقييم - ثالثاً
   هطلبتل ر مالئمة لتقييم األداء التحصيليضع معاييي .1
  هطلبتازات وأنشطة ضع محكات تربوية مناسبة  لتقييم إنجي .2
   في عملية التقييم ) تشخيصية بنائيةقبلية(ها بأنواعختبارات االطبق ي .3
  هتم باألداء داخل االختبار من حيث خصائصه و تمييز فقراته ي .4
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 – أدوات تقويم المستويات المعرفية العليا – تحريري –شفهي ( يصمم أدوات تقوييم متعددة للمتعلمين  .5
  )أدوات مقننة لتحديد واكتشاف ذوي صعوبات التعلم 

  يم الجانب المهاري والوجداني م أدوات لتقوميص .6
  يوظف األنشطة والالصفية لتقويم أداء المتعلمين .7
  حول أداء الطالب من النظرة اإلرسالية للتعلم إلى النظرة البنائية للتعلم في عملية التقويم ي .8
  حتفظ بملفات توثيقية تحتوي على األدلة لعمليات التقويم و استراتيجيات التحسن عند الطلبةي .9

   لتقييم أدائهم و أنشطتهم بأنفسهم هفرصة لطلبتتيح الي .10
   على عملية تقييم األقران طلبتهعود ي .11
  ) التفكير الناقد - التقويم-التحليل(قيس في عملية التقييم نواتج عالية المستوى ي .12
  )تحليل- تلخيص-أبحاث( في مهمات ذات قيمة عقلية هختبر أداء طلبتي .13
  ير العملية التعليمية كز على  التقييم من أجل  تحسين وتطوري .14
يطبق استراتيجيات تقييم مالئمة لتقييم ضمان استمرار النمو الفكري، واالجتماعي، والمادي، والعاطفي  .15

  .للمتعلم
  لتزم بمواعيد تسلم و تسليم الدرجات و ما يتعلق بها ي .16

  : االتصال و التواصل - رابعاً
  .يتقن تطبيق تعاليم اإلسالم في سلوكه مع اآلخرين .1
  ) ابداء الرأي- المشاركة ( من خالل  وسائل  اتصال ديمقراطية مناسبة همل مع طلبتتعاي .2
   االتجاهات اإليجابية لديهملتنمية هراعي مشاعر طلبتي .3
  و أتحسس مشاكلهم ه عالقة ودية مع طلبتهتربط .4
  .يجيد توعية المتعلمين بأهمية التعايش مع التعدية الثقافية .5
  مدرسية و المشرفين و الزمالء بني عالقة جيدة مع اإلدارة الي .6
  تواصل مع  أولياء األمور باستمرار   ي .7
  شارك في حل المشكالت المدرسية ي .8
  حترم عادات وتقاليد المجتمع للبيئة المدرسية ي .9

  ؤمن بأن مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل الغد عالج اليومي .10
  :الكفايات الشخصية   - خامساً

   باهللا عز و جل يؤمن .1
  .على الثقافة اإلسالمية مع االنتفاع بالمعرفة العالمية يحافظ .2
   ه و تصرفاته في سلوكهقدوة جيدة لطلبت .3
  سعى دائما إلبراز قيادات طالبية متميزة ي .4
توظيف التقنيات الحديثة مثل االنترنت والتعلم االلكتروني وبرامج الكمبيوتر المختلفة واألجهزة يجيد  .5

  لمؤتمرات والندوات واأليام الدراسيةشارك في ايااللكترونية المتوفرة 
  ه متميز في أدائهمبدع في تدريس .6
  .يتميز بالثقة في النفس والرضا عن األداء .7
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  تقبل اآلراء النقدية البناءة بصدر رحبي .8
  تبنى األفكار الجديدة يحترم آراء اآلخرين وي .9

  )من قنطار عالج  درهم وقاية خير( حاول منع حدوث المشكلة قبل حلها  ي .10
   بتقييم ذاتي شامل ألدائي بصورة مستمرة قومي .11
  .يملك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد .12
  يثق بنفسه في تنظيم النشاط التربوي بحرية واختيار،  .13
ما يجعل منه باحثاً تربوياً يسهم في حل المشكالت التربوية عن ميمتلك من المهارات والقدرات والمعلومات  .14

 .دراية ووعى
  نحو نشط ويبحث عن الفرص لنموه مهنياًيعمل على  .15
  يراعي القواعد المنظمة للعمل واإللتزام األخالقي داخل المؤسسة .16
 . من بنية المادة العلمية وفهم طبيعتهايتمكن . 17
 .تمكن من طرائق البحث في المادة العلميةي . 18
  .تنمية المواطنة والمحافظة على التراث والهوية والثقافة مع االنفتاح على اآلخرين .19
  لتزم بها يحترم المواعيد المهنية و الشخصية  وي .20
 .لع على الثقافات العالمية المختلفة ونقدها والحكم عليهاطّي . 21

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 217

  )3(ملحق رقم 

 )االستبانة ( تسھیل مھمة باحث - ا -
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  )3(ملحق رقم 

  )بطاقة المالحظة  ( تسھیل مھمة باحث -ب  -
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  )4(ملحق رقم 

  ستبانة في صورتھا األولیة اال

  

     حفظھ اهللا -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- - --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- سعادة المحكم 

  -:السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتھ   و بعد 

  تحكیم استبانة / الموضوع 

المناھج (جستیر في التربیة           تقوم الباحثة بإجراء دراسة ضمن متطلبات الحصول على درجة الما

 مستوى توظیف معلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة للمستحدثات: "بعنوان ) و طرق التدریس 

  ". الشاملةمعاییر الجودةفي ضوء التكنولوجیة 

و لھذا الغرض اطلعت على األدبیات التربویة ذات العالقة ، و أجرت مسحا للدراسات السابقة و قابلت 

ن الخبراء التربویین في وزارة التربیة و التعلیم العالي، و تمكنت من بناء استبانة بھدف تعرف عددا م

مدى توظیف معلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة للمستحدثات التكنولوجیة في ضوء  معاییر 

  .الجودة 

  -:لذا تأمل الباحثة أن تفید من خبراتكم في تحكیم فقرات االستبانة  من حیث  -

  شمولیة محوري االستبانة لعنوان الدراسة  -

  وضوح العبارة و سالمة صیاغتھا  -

 انتماء الفقرة للمحور الذي تندرج تحتھ  -

  تعدیل أو حذف أو إضافة ما ترونھ مناسبا  -

  شاكرة لكم حسن تعاونكم 

   الباحثة                                                                                    

                                                                                              فاطمة موسى الخالدي
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  المستحدثات التكنولوجية في المدرسة  -المحور األول
  
   مدى توافر المستحدثات التكنولوجیة في المدارس-ا
  جودغير مو  موجود  المستحدثات التكنولوجية  م
      .Computerالحاسوب   1

       L-  C-D   جهاز عرض الشرائح   2

     -O-H-P الرأس    جهاز عرض فوق    3

       .Internetشبكة االتصاالت الدولية   4

      .Video Tutorial System ينظام التوجيه المرئ  5

      AdIo Tutorial System سمعينظام التوجيه ال  6

      .E-Mail يالبريد اإلليكترون  7

     MOBILEالهاتف النقال المحمول    8

  
  استخدام المستحدثات التكنولوجية 

  
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا        االستخدام  م
          أحضر دروسي و المادة التعليمية بواسطة الحاسوب  1
          أقوم بتحويل بعض الدروس التقليدية إلى مقررات إلكترونية  2
دية نشاطات مرتبطة بالمادة الدراسية عبر جهاز أكلف طالبي بتأ  3

  الحاسوب
        

          استخدم الحاسوب في عمل المسابقات الطالبية للغة العربية  4
استخدم الحاسوب في تفعيل الخطط العالجية للطلبة ذوي التحصيل   5

  المنخفض  
        

          استخدم الحاسوب في أنشطة إبداعية للمتميزين   6
          اسوب في تقويم الطلبة من خالل االمتحانات استخدم  الح  7
أوظف الحاسوب بالتدريس من خالل أسلوب التعليم التعاوني   8

  والتعليم بنظام المجموعات 
        

استخدم الحاسوب لعرض المادة التعليمية عن طريق الصور لذوي اإلعاقة   9
  السمعية 

        
          اء المادة التعليميةإلثر) االنترنت (استخدم الشبكة العنكبوتية   10
لحث الطلبة على البحث ) االنترنت (استخدم الشبكة العنكبوتية   11

  العلمي واالستطالع المعرفي
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  ضعيفة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا        االستخدام  م
استخدم المنتديات اإللكترونية للتفاعل مع الطلبة حول قضايا   12

  تعليمية
        

الويب للتواصل مع أولياء األمور بخصوص أمور استخدم صفحات   13
  تعليمية عن أبنائهم 

        

استخدم البريد اإللكتروني للتواصل مع المشرفيين التربويين   14
  ألغراض تعليمية

        

          استخدم التليفزيون و القنوات الفضائية في التدريس  15
 في عرض األفالم التعليمية الخاصة  )  (DVDاستخدم جهاز  16

  بمنهاج اللغة العربية
        

            LCDأقوم بعرض المادة التعليمية بواسطة جهاز العرض   17
لعرض شفافيات )OHP ( الرأس   استخدم جهاز عرض فوق  18

  تعليمية تخدم منهج اللغة العربية
        

في عرض  ) MP3 -المسجل ( استخدم أجهزة الصوت   19
  النصوص القرآنية والشعرية

        

 –الكفيف (دم الكاست لتعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة استخ  20
  من خالل المادة المنطوقة ) ضعاف البصر

        

ألغراض  ) SMS( استخدم تقنيات الهاتف المحمول مثل خدمة  21
  تعليمية

        

استخدم جهاز العرض المعتم لعرض صور تعليمية مرتبطة   22
  بالمنهاج المدرسي

        

  
  

  تطبيق معايير الجودة  - المحور الثاني
كبيرة   المجال   م

جدا      
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

   :التخطيط -أوال 
          يوجد لدي رؤية  إستراتيجية واضحة مكتوبة أسعى لتحقيقها    1
          أبني خطتي بناء على حاجات الطلبة   2
          أسعى إلى تحسين العملية التعليمية و اإلرتقاء بها كهدف أساسي   3
          )smart( أحدد األهداف السلوكية في ضوء معايير    4
          أركز على العلميات واألنظمة التي تقود إلى النتائج   5
          أهتم بالتحسين المستمر لطلبتي في تخطيطي اليومي والشهري والسنوي   6
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كبيرة   المجال   م
جدا      

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

          فيذ ومتابعة وتقييم خططيأضع آلية عمل مناسبة  لتن  7
          أعرف طلبتي باألهداف و الرؤية من بداية العام الدراسي  8

          :التعليمية وتطويرها متابعة العملية -ثانيا  
          أهيئ البيئة التعليمية المالئمة لدعم الدور المحوري للمتعلم   9
          لنمائي في التفكير أنتقل بطلبتي من النمط التقليدي إلى النمط العلمي ا  10
          أوظف اللغة العربية الفصحى السليمة مع طلبتي  و أشجعهم على ذلك   11
          أهتم بإبراز مواقف للطلبة المتفوقين وأخرى لضعيفي التحصيل  12
          أعزز المواهب و األنشطة الطالبية ، وأشجع األعمال اإلبداعية  13
          ت و البحث المستمر للوصول لألداء المتميزأشجع طلبتي على ارتياد المكتبا  14
          أقوم بإعداد خطط عالجية مناسبة يتم تنفيذها داخل الصف وخارجه   15

أزود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب و عصر الثورة المعلوماتية   16
  المعرفية  

        

          أهتم بالعمل الجماعي ضمن العمل بروح الفريق    17
          بتي على المبادرة بالتعامل مع المواقف بدال من انتظار حدوثها أشجع طل  18
          أعمل على تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لدى طلبتي   19
          أراعي الخصائص النمائية لطلبتي  خالل العملية التعليمية  20
          أهتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها البعض     21
          أهتم بإثراء وتحديث المادة العلمية و مواكبتها لكل حديث  22
          أستخدم األساليب الحديثة المتنوعة و المالئمة  في التفاعل الصفي  23
          أجتهد في استغالل اإلمكانات المادية المتاحة لتحسين عملية التعليم  24
          :التقييم –ثالثا 
          مالئمة لتقييم أداء وإنجازات طلبتي أضع معايير و محكات تربوية   25

أحتفظ بملفات توثيقية تحتوي على األدلة لعمليات التقويم و استراتيجيات   26
  التحسن عند الطلبة

        

          أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم و أنشطتهم بأنفسهم   27
          أركز على  التقييم من أجل  تحسين وتطوير العملية التعليمية   28
          ألتزم بمواعيد تسلم و تسليم الدرجات و ما يتعلق بها   29
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كبيرة   المجال   م
جدا      

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

          : االتصال والتواصل-رابعا 
          أتعامل مع طلبتي من خالل  وسائل  اتصال ديمقراطية مناسبة    30
          جابية لديهمأراعي مشاعر طلبتي وأنمي االتجاهات اإلي  31
          تربطني عالقة ودية مع طلبتي و أتحسس مشاكلهم   32
          أبني عالقة جيدة مع اإلدارة المدرسية و المشرفين و الزمالء   33
           أتواصل مع  أولياء األمور باستمرار     34
          أشارك في حل المشكالت المدرسية   35
          ة المدرسية أحترم عادات وتقاليد المجتمع للبيئ  36
          أومن بان مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل الغد عالج اليوم  37

          :الكفايات الشخصية - خامساً
          أحب أن أكون قدوة جيدة لطلبتي في سلوكي و تصرفاتي   38
          أسعى دائما إلبراز قيادات طالبية متميزة   39
          تقنيات واألجهزة الحديثةأهتم  بتطوير نفسي بالتدريب على ال  40
          أبادر بعمل دروس توضيحية و تبادلية   41
          أشارك في المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية  42
          أحب  أن أكون مبدعا في تدريسي متميزا في أدائي  43
          أشعر بالثقة بنفسي و الرضا عن أدائي   44
          در رحبأتقبل اآلراء النقدية البناءة بص  45
          أحترم آراء اآلخرين وأتبنى األفكار الجديدة   46
          )الوقاية خير قنطار عالج (أحاول منع حدوث المشكلة قبل حلها    47

أقوم بتقييم ذاتي شامل ألدائي و عملي  بصورة مستمرة و أتحسس نقاط   48
                                            ضعفي و قوتي                                                 

        

          أحترم المواعيد المهنية و الشخصية  وألتزم بها   49
  

  المعيقات الستخدام المستحدثات التكنولوجية 
  ال استخدم  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  المعيقات   م
          قلة إلمام المعلمين بمهارات استخدام المستحدثات    1
          ليل للمعلم في منهج اللغة العربية لالستخدام اإللكترونيعدم توفر د  2
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ضعف مستوى المعلمين في اللغة اإلنجليزية المستخدمة كثيرا في   3
  المستحدثات التكنولوجية

        

  ال استخدم  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  المعيقات   م
          كثرة أعباء المعلم التدريسية واإلدارية    4
 لدى المعلمين باستخدام المستحدثات التكنولوجية في عدم الرغبة الشخصية  5

  العملية التعليمية  وعدم قناعتهم بأهميتها
        

التعقيدات اإلدارية والفنية التي يواجهها المعلم عند استخدامه للمستحدثات   6
  التكنولوجية

        

          قلة الحوافز المادية والمعنوية للمعلم لتوظيف المستحدثات في التعليم  7
          عدم معرفة المعلمين بأساليب التدريس الحديثة المناسبة للمستحدثات  8
          تحويل منهاج اللغة العربية للمقررات إلكترونية يحتاج وقت وجهد كبير  9

          صعوبة تطبيقه  في تدريس اللغة العربية  10
          كثافة المادة العلمية تعيق استخدام التقنيات الحديثة  11
          طبيق البرامج  التقويمية اإللكترونية للطلبةعدم ت  12
          عدم امتالك جميع الطلبة ألجهزة الحواسيب واالنترنت في المنزل  13
          الحاجة لتدريب الطالب على كيفية التعامل مع التعليم اإللكتروني  14
          دور المتعلم وتفاعله خالل الحصة غير واضح في التعليم اإللكتروني  15
          عدم مراعاة التعليم اإللكتروني للفروق  الفردية بين  الطلبة   16
          وقت الحصة غير كاف الستخدام المستحدثات في عملية التعليم   17
          عدم توافر مواقع تعليمية موثوق بها للتدريس اللغة العربية على االنترنت  18
مع تفرغ مختبر وقت حصة التعليم االلكتروني للغة العربية يتعارض   19

  الحاسوب في المدرسة
        

النظام التربوي السائد ال يتيح وال يشجع على  استخدام المستحدثات   20
  التكنولوجية 

        

اإلدارة المدرسية  ال توفر دورات أو ورش عمل للمعلمين لكيفية توظيف   21
  هذه المستحدثات 

        

          دمة في المدرسةقلة األجهزة والمستحدثات التكنولوجية المستخ  22
           في  الغرفة الصفية LCDعدم توافر جهاز العرض   23
          الفصول  الدراسية غير مهيئة أو مجهزة الستخدام المستحدثات بأنواعها  24
          استخدام المستحدثات يزيد العبء المالي على المدرسة  25
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  )5(ملحق رقم 

  ستبانة لجنة تحكيم االأعضاء 
  مكان عمله الحالي    الدرجة العلمية    المحكمينأسماء  مسلسل

  قدس المفتوحةجامعة ال  دكتورأستاذ   زياد جرجاوي.د.أ  1
  زهرجامعة األ  دكتورأستاذ   محمد عليان.د.أ  2
  جامعة األقصى الحكومية  دكتورأستاذ   محمود األستاذ.د.أ  3
  جامعة االقصى الحكومية  أستاذ مشارك  إسماعيل الفرا.د  4
  جامعة األقصى الحكومية  شاركأستاذ م   النجارحسن.د  5
  جامعة فلسطين  شاركأستاذ م  عبد الكريم المدهون.د  6
  األزهرجامعة   مشاركأستاذ   عطا درويش.د  7
  جامعة األقصى الحكومية  ساعدأستاذ م  إياد عبد الجواد.د  8
  سالميةجامعة اإلال  ساعدأستاذ م  داوود حلس.د  9
  جامعة األزهر  تاذ مساعدأس  راشد أبو صواويين.د  10
  جامعة األقصى الحكومية  أستاذ مساعد  عمر دحالن.د  11
  جامعة األقصى الحكومية  أستاذ مساعد  محمد صادق.د  12
  جامعة األقصى الحكومية  أستاذ مساعد  ناهض فورة.د  13
  وزارة التربية و التعليم  مدير عام  خليل حماد.د  14
   التربية و التعليمةوزار  مدير تربية و تعليم  فتحي كلوب.د  15
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   )6(ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها النهائية

  بسم ا الرمحن الرحيم  
  

  : أخي المعلم، أختي المعلمة
  السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته ،،،
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  :معلومات أساسية
  :أمام الخانة التي تنطبق عليك)   (وضع إشارة يرجى   
     أنثي‡           ذكر‡      الجنس-1
      دكتوراة                     ماجستير      س  بكالوريو  :المؤهل-2
 11من         سنوات10-6  من      سنوات5-1  من      سنوات الخبرة-3

  فأكثرسنة 
  

  المستحدثات التكنولوجية  -المحور األول
  

  :لمستحدثات التكنولوجية لتوظيف معلمي اللغة العربية   - أ
  االستخدام  م

كبيرة 
  جدا

قليلة   قليلة   متوسطة  كبيرة
  جدا

            أوظف الحاسوب في تحضير الدروس   1
            أحول بعض الدروس الورقية  إلى دروس إلكترونية  2
            عبر الحاسوبي على تأدية الواجبات المنزلية أشجع طلبت  3
            أستخدم الحاسوب في إعداد المسابقات المنهجية   4
             باستخدام الحاسوب    المنخفضالخطط العالجية للطلبة ذوي التحصيل أنفذ  5
            أتوسع في استخدام الحاسوب إلعداد أنشطة إبداعية للمتميزين   6
            في االمتحانات  للتحديد مستويات طلبتي أستخدم الحاسوب  7
            التعاوني لتعلم التدريس من خالل أسلوب افي أوظف الحاسوب   8
            إلثراء المادة التعليمية) نترنت اإل(أستخدم الشبكة العنكبوتية   9

            لحث الطلبة على البحث العلمي) نترنت اإل(أوظف الشبكة العنكبوتية   10
            م المنتديات اإللكترونية للتفاعل مع الطلبة حول قضايا تعليميةأستخد  11
            أوظف صفحات الويب للتواصل مع أولياء األمور بخصوص أمور تعليمية عن أبنائهم   12
            أستخدم البريد اإللكتروني للتواصل مع المشرفيين التربويين ألغراض تعليمية  13
            لمتحركة في التدريس أوظف األفالم  التعليمية ا  14
            في عرض األفالم التعليمية الخاصة بمنهاج اللغة العربية)   (DVDأستخدم جهاز  15
              LCD التعليمية بواسطة جهاز العرض الموادأعرض   16
الرأس   جهاز عرض فوقج اللغة العربية باستخدام اأعرض شفافيات تعليمية تخدم منه  17

 ) OHP(  
          

            في عرض النصوص القرآنية والشعرية ) MP3 -المسجل ( أستخدم أجهزة الصوت   18
            ألغراض تعليمية ) SMS( أستخدم تقنيات الهاتف المحمول مثل خدمة  19
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  تطبيق معايير الجودة  : المحور الثاني
كبيرة   المجال  م

  جدا
 قليلة  قليلة   متوسطة  كبيرة

  جدا
  :التخطيط - أوالً
             واضحة مكتوبة أسعى لتحقيقها  إستراتيجية جد لدي رؤيةيو  1
            أبني خطتي بناء على احتياجات الطلبة   2
            أسعى إلى تحسين العملية التعليمية كهدف أساسي   3
            )SMART(أحدد األهداف السلوكية في ضوء معايير    4
            ئج واألنظمة التي تقود إلى النتاالعمليات أركز على   5
            أضع آلية عمل مناسبة  لتنفيذ ومتابعة وتقييم خططي  6
            أعرف طلبتي باألهداف من بداية العام الدراسي  7

  :التعليمية وتطويرها  العملية تنفيذ- ثانياً 
            أهيئ البيئة التعليمية المالئمة لدعم الدور المحوري للمتعلم   8
            تقليدي إلى النمط العلمي النمائي في التفكير أنتقل بطلبتي من النمط ال  9
            أوظف اللغة العربية الفصحى السليمة مع طلبتي    10
            أهتم بإبراز مواقف للطلبة المتفوقين وأخرى لضعيفي التحصيل  11
              اإلبداعية لدى طلبتي أعزز المواهب  12
            ستمر وصوال لألداء المتميزلبحث الملأشجع طلبتي على ارتياد المكتبات   13
            أعد خططا عالجية مناسبة يتم تنفيذها داخل الصف وخارجه   14
            أزود الطالب بمهارات نوعية بما يتناسب و عصر الثورة المعلوماتية المعرفية    15
            أهتم بالعمل الجماعي ضمن العمل بروح الفريق    16
            بالتعامل مع المواقف بدال من انتظار حدوثها أشجع طلبتي على المبادرة   17
            أجتهد في تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي لدى طلبتي   18
            أراعي الخصائص النمائية لطلبتي  خالل العملية التعليمية  19
            أهتم بالمفاهيم األساسية وربط محتويات الكتاب بعضها البعض     20
            اء وتحديث المادة العلمية و مواكبتها لكل حديثأهتم بإثر  21
            أستخدم األساليب الحديثة المتنوعة و المالئمة  في التفاعل الصفي  22
            أجتهد في استثمار اإلمكانات المادية المتاحة لتحسين عملية التعليم  23
  :التقييم – ثالثاً
            طلبتي ل ير مالئمة لتقييم األداء التحصيلأضع معايي  24
            طلبتيازات وأنشطة أضع محكات تربوية مناسبة  لتقييم إنج  25
             في عملية التقييم ) تشخيصية بنائيةقبلية(بأنواعها ختبارات االأطبق   26
            أهتم باألداء داخل االختبار من حيث خصائصه و تمييز فقراته   27
          ية للتعلم إلى النظرة البنائية للتعلم في أحول أداء الطالب من النظرة اإلرسال  28
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كبيرة   المجال  م
  جدا

 قليلة  قليلة   متوسطة  كبيرة
  جدا

  عملية التقويم 

أحتفظ بملفات توثيقية تحتوي على األدلة لعمليات التقويم و استراتيجيات   29
  التحسن عند الطلبة

          

            أتيح الفرصة لطلبتي لتقييم أدائهم و أنشطتهم بأنفسهم   30
             على عملية تقييم األقران طلبتيأعود   31
            ) التفكير الناقد - التقويم-التحليل(أقيس في عملية التقييم نواتج عالية المستوى   32
            )تحليل- تلخيص-أبحاث(أختبر أداء طلبتي في مهمات ذات قيمة عقلية   33
            أركز على  التقييم من أجل  تحسين وتطوير العملية التعليمية   34
            ليم الدرجات و ما يتعلق بها ألتزم بمواعيد تسلم و تس  35
  : االتصال و التواصل- رابعاً

 –المشاركة (أتعامل مع طلبتي من خالل  وسائل  اتصال ديمقراطية مناسبة   36
  ) ابداء الرأي

          

             االتجاهات اإليجابية لديهملتنميةأراعي مشاعر طلبتي   37
            هم تربطني عالقة ودية مع طلبتي و أتحسس مشاكل  38
            أبني عالقة جيدة مع اإلدارة المدرسية و المشرفين و الزمالء   39
             أتواصل مع  أولياء األمور باستمرار     40
            أشارك في حل المشكالت المدرسية   41
            أحترم عادات وتقاليد المجتمع للبيئة المدرسية   42
            ومشاكل الغد عالج اليومأؤمن بأن مشاكل اليوم هي عالج األمس   43

  :الكفايات الشخصية - خامساً
            أحب أن أكون قدوة جيدة لطلبتي في سلوكي و تصرفاتي   44
            أسعى دائما إلبراز قيادات طالبية متميزة   45
            أهتم  بتطوير نفسي بالتدريب على التقنيات واألجهزة الحديثة  46
             و تبادلية أبادر بعمل دروس توضيحية  47
            أشارك في المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية  48
            أحب  أن أكون مبدعا في تدريسي متميزا في أدائي  49
            أشعر بالثقة بنفسي و الرضا عن أدائي   50
            أتقبل اآلراء النقدية البناءة بصدر رحب  51
            لجديدة أحترم آراء اآلخرين وأتبنى األفكار ا  52
            )من قنطار عالج  درهم وقاية خير( أحاول منع حدوث المشكلة قبل حلها    53
            أقوم بتقييم ذاتي شامل ألدائي بصورة مستمرة   54
            أحترم المواعيد المهنية و الشخصية  وألتزم بها   55
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  ودة توظيف المستحدثات التكنولوجيا ضمن معايير الج  -الثالث المحور 
كبيرة   المجال   م

  جدا
  جداقليلة   قليلة   متوسطة  كبيرة

  :التخطيط - أوالً
            أوظف المستحدثات التكنولوجية   في تدوين رؤيتي اإلستراتيجية      1
            أحتفظ برؤيتي اإلستراتيجية في ملف إلكتروني للرجوع إليها    2
            أوظف المستحدثات التكنولوجية في تحضير دروسي   3
            أوظف المستحدثات التكنولوجية لتعريف طلبتي باألهداف   4

  : تنفيذ العملية التعليمية وتطويرها - ثانياً
            أحول بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض بوربوينت    6
            أوظف التطبيقات التفاعلية للتمرين طلبتي على مهارات اإلعراب والصرف   7
            الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في شرح الدروس أهيئ البيئة   8
            أثير انتباه طلبتي للمفاهيم الجديدة من خالل توظيف المستحدثات التكنولوجية   9

أعد برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي التحصيل   10
  بواسطة المستحدثات التكنولوجية   

          

             دور األنشطة الطالبية في المستحدثات التكنولوجية أدعم  11
            أشجع طلبتي على ارتياد المكتبات اإللكترونية للتصفح والبحث    12

أعد خططا عالجية إلكترونية مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة   13
  المستحدثات التكنولوجية 

          

ن من خالل العمل أوظف المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعاو  14
  الجماعي    

          

            أثري المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت     15
            أنوع في طرائق تدريسي بما يتالءم مع المستحدثات التكنولوجية    16
            أعد مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي    17
            ة أعطي واجبات منزلية للطالب خالل المستحدثات التكنولوجي  18
            أزود الطالب بخبرات إلكترونية مثيرة لالنتباه   19
            أوظف المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة   20
  : التقييم- ثالثاً
            أنظم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل  الدراسي للطالب     21
            ب أسجل مالحظاتي في بطاقة إلكترونية لكل طال  22
            أقوم طالبي بمعايير مالئمة للمستحدثات التكنولوجية   23
            أحتفظ بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطالب   24
            أدخل درجات طالبي إلكترونيا    25
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كبيرة   المجال   م
  جدا

  جداقليلة   قليلة   متوسطة  كبيرة

            أوظف المستحدثات التكنولوجية في التقويم الذاتي   26
            من خالل  المستحدثات التكنولوجية  أعطي فرصة للطالب لتقويم بعضهم   27

بواسطة  )  تحصيلي -تشخيصي (أطبق  االختبارات بأنواعها المختلفة   28
  المستحدثات التكنولوجية

          

            ألتزم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا   29
             أوظف المستحدثات التكنولوجية في تقويم مهارات التفكير العليا للطالب  30

  : االتصال و التواصل- رابعاً
            أتعامل مع طلبتي من خالل المستحدثات التكنولوجية    31

أتعرف إلى آراء طلبتي خالل تسجيل ما لديهم بحرية بواسطة المستحدثات   32
  التكنولوجية 

          

            أحترم آراء طلبتي وأرد عليها إلكترونيا    33

فة للتواصل اإللكتروني عبر المستحدثات أزود طلبتي ببرامج مختل  34
  التكنولوجية  

          

             أتواصل مع  أولياء األمور باستمرار عبر االنترنت     35
            أتواصل مع  المشرفين التربويين عبر المستحدثات التكنولوجية المتنوعة    36

  : الكفايات الشخصية– خامساً
            لمستحدثات التكنولوجية المتنوعة  أهتم بتطوير نفسي بالتدريب على ا  37
            أؤدي  دروساً توضيحية عبر المستحدثات التكنولوجية    38
            أشارك في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية    39
            أتقبل اآلراء النقدية وأرد عليها عبر برامج المستحدثات التكنولوجية    40
             إلكترونياً شامالً ألدائي أقوم نفسي ذاتيا تقويماً  41
            أوظف المستحدثات التكنولوجية  إلبراز إبداعاتي وتميزي في عملي   42
            أنمي ذاتي علميا ومهنيا بالمستحدثات التكنولوجية    43
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  )7(ملحق رقم 
  بطاقة المالحظة في صورتھا األولیة

  
معاییر  ة للمستحدثات التكنولوجیة في ضوء الثانویمستوى توظیف معلمي اللغة العربیة في المرحلة

  الجودة
  :معلومات أساسية

  :أمام الخانة التي تنطبق عليك)   (وضع إشارة يرجى   
     أنثي           ذكر      الجنس-1
         ماجستير        بكالوريوس  :المؤهل-2
  فأكثرسنة  11من    سنوات10-6  من    سنوات5-1  من     ةدم سنوات الخ-3

  ______________ اسم المعلم _______________المدرسة___________________المديرية
  _______________                       الموضوع________الحصة________الصف____________ اليوم و التاريخ

كبيرة  المجال  م
 جدا

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة

 : التخطيط- أوالً
      يته اإلستراتيجية    يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  في تدوين رؤ 1
      يحتفظ المعلم  برؤيته اإلستراتيجية في ملف إلكتروني للرجوع إليها   2
      يوظف المعلم  المستحدثات التكنولوجية في تحضير دروسه  3

 : تنفيذ العملية التعليمية وتطويرها  - ثانياً
      وربوينت  يحول المعلم  بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض ب 4

يهيئ المعلم  البيئة الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في شرح  5
 الدروس 

     

يعد المعلم  برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي  6
 التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية   

     

      تحدثات التكنولوجية يدعم المعلم  دور األنشطة الطالبية في المس 7

يعد المعلم خططا عالجية إلكترونية مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة  8
 المستحدثات التكنولوجية 

     

يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعاون من خالل العمل  9
 الجماعي    

     

        يثري المعلم المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت  10
      ينوع المعلم في طرائق التدريس بما يتالءم مع المستحدثات التكنولوجية   11
      يعد المعلم مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي   12
      يعطي المعلم واجبات منزلية للطلبة خالل المستحدثات التكنولوجية  13
       تكنولوجية أعطي واجبات منزلية للطالب خالل المستحدثات ال  14
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كبيرة  المجال  م
 جدا

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة

       أزود الطالب بخبرات إلكترونية مثيرة لالنتباه   15
       أوظف المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة   16
      يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة  17
 : التقييم - ثالثاً
      رونية لتقويم التحصيل  الدراسي للطلبة   ينظم المعلم أساليب إلكت 18
      يحتفظ المعلم بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطلبة 19
      يدخل المعلم درجات الطلبة إلكترونيا   20
      يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في التقويم الذاتي  21

بواسطة  )  تحصيلي -تشخيصي ( المختلفة يطبق المعلم االختبارات بأنواعها 22
 المستحدثات التكنولوجية

     

      يلتزم المعلم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا  23
       أقوم طالبي بمعايير مالئمة للمستحدثات التكنولوجية  24

يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في تقويم مهارات التفكير العليا  
 بة للطل

     

 : االتصال و التواصل - رابعاً
      يستخدم المعلم المستحدثات التكنولوجية في التواصل مع الطلبة  25

يتعرف المعلم إلى آراء الطلبة خالل تسجيل التواصل عبرتقنيات التواصل  26
 المتزامن و الغير متزامن  

     

      ر االنترنت    يتواصل المعلم مع  أولياء األمور باستمرار عب 27
      يتواصل مع  المشرفين التربويين عبر المستحدثات التكنولوجية المتنوعة   28

 : الكفايات الشخصية  – خامساً
      يهتم المعلم بتطوير نفسه بالتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعة   29
      نولوجية  يؤدي المعلم دروساً توضيحية عبر المستحدثات التك 30
      يشارك المعلم في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية   31
      يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  إلبراز إبداعاته 32
      ينمي المعلم ذاته علميا ومهنيا بالمستحدثات التكنولوجية   33
       حدثات التكنولوجية  أتقبل اآلراء النقدية وأرد عليها عبر برامج المست  34
       أوظف المستحدثات التكنولوجية  إلبراز إبداعاتي وتميزي في عملي  35
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   )8(ملحق رقم 
  أعضاء لجنة تحكيم البطاقة 

  
  مكان العمل  الدرجة العلمية   أسماء المحكمين  مسلسل

  جامعة القدس المفتوحة  أستاذ دكتور   زياد الجرجاوي.د.أ  1
  جامعة األزهر  أستاذ دكتور   انمحمد علي.د.أ  2
   وزارة األقصى الحكومية  أستاذ دكتور   محمود األستاذ.د.أ  3
  جامعة االقصى الحكومية  أستاذ مشارك   حسن النجار.د  4
  جامعة فلسطين  أستاذ مشارك  عبد الكريم المدهون.د  5
   جامعة االقصى الحكومية  أستاذ مساعد  ياد عبد الجوادإ.د  6
  جامعة األزهر  أستاذ مساعد   صواويينراشد أبو .د  7
  جامعة األقصى الحكومية  أستاذ مساعد  عمر دحالن.د  8
  جامعة األقصى الحكومية  أستاذ مساعد  ناهض فورة  .د  9
  وزارة التربية و التعليم  مدير عام  خليل حماد.د  10
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  )9(ملحق رقم 

  بطاقة المالحظة في صورتھا النھائیة
مي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة للمستحدثات التكنولوجیة في ضوء معاییر مستوى توظیف معل

  الجودة
  :معلومات أساسية

  :أمام الخانة التي تنطبق عليك)   (وضع إشارة يرجى   
     أنثي           ذكر      الجنس-1
                   ماجستير        بكالوريوس  :المؤهل-2
  فأكثرسنة  11من    سنوات10-6  من    سنوات5-1  من     ةدم سنوات الخ-3

  ______________ اسم المعلم _______________المدرسة______________ _____المديرية
  _______________                       الموضوع________الحصة________الصف____________ اليوم و التاريخ

  

  

كبيرة  المجال  م
 جدا

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة

 :أوال التخطيط 
      علم المستحدثات التكنولوجية  في تدوين رؤيته اإلستراتيجية    يوظف الم 1
      يحتفظ المعلم  برؤيته اإلستراتيجية في ملف إلكتروني للرجوع إليها   2
      يوظف المعلم  المستحدثات التكنولوجية في تحضير دروسه  3

 :تنفيذ العملية التعليمية وتطويرها  : ثانيا
        بعض الدروس المنهجية إلى شرائح عرض بوربوينت  يحول المعلم 4

يهيئ المعلم  البيئة الصفية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في شرح  5
 الدروس 

     

يعد المعلم  برامج إبداعية إلكترونية للمتميزين وأخرى مناسبة لضعيفي  6
 التحصيل بواسطة المستحدثات التكنولوجية   

     

       المعلم  دور األنشطة الطالبية في المستحدثات التكنولوجية يدعم 7

يعد المعلم خططا عالجية إلكترونية مناسبة لضعيفي التحصيل بواسطة  8
 المستحدثات التكنولوجية 

     

يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية لبث روح التعاون من خالل العمل  9
 الجماعي    

     

       المادة العلمية بكل جديد من اإلنترنت   يثري المعلم 10
      ينوع المعلم في طرائق التدريس بما يتالءم مع المستحدثات التكنولوجية   11
      يعد المعلم مسابقات إلكترونية كنشاط منهجي   12
      يعطي المعلم واجبات منزلية للطلبة خالل المستحدثات التكنولوجية  13
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كبيرة  المجال  م
 جدا

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة

      معلم المستحدثات التكنولوجية في عصف أفكار إبداعية متميزة يوظف ال 14
 :ثالثا التقييم 

      ينظم المعلم أساليب إلكترونية لتقويم التحصيل  الدراسي للطلبة    15
      يحتفظ المعلم بملفات توثيقية إلكترونية لعملية تقويم الطلبة 16
        يدخل المعلم درجات الطلبة إلكترونيا 17
      يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية في التقويم الذاتي  18

بواسطة  )  تحصيلي -تشخيصي (يطبق المعلم االختبارات بأنواعها المختلفة  19
 المستحدثات التكنولوجية

     

      يلتزم المعلم بمواعيد تسلم وتسليم الدرجات إلكترونيا س 20

ثات التكنولوجية في تقويم مهارات التفكير العليا يوظف المعلم المستحد 21
 للطلبة 

     

 :رابعا  االتصال و التواصل 
      يستخدم المعلم المستحدثات التكنولوجية في التواصل مع الطلبة  22

يتعرف المعلم إلى آراء الطلبة خالل تسجيل التواصل عبرتقنيات التواصل  23
 المتزامن و الغير متزامن  

     

       يتواصل المعلم مع  أولياء األمور باستمرار عبر االنترنت    24

يتواصل المعلم مع  المشرفين التربويين عبر المستحدثات التكنولوجية  25
 المتنوعة  

     

 :خامسا الكفايات الشخصية  
      يهتم المعلم بتطوير نفسه بالتدريب على المستحدثات التكنولوجية المتنوعة   26
      يؤدي المعلم دروساً توضيحية عبر المستحدثات التكنولوجية   27
      يشارك المعلم في المؤتمرات عبر المستحدثات التكنولوجية   28
      يوظف المعلم المستحدثات التكنولوجية  إلبراز إبداعاته 29
      ينمي المعلم ذاته علميا ومهنيا بالمستحدثات التكنولوجية   30

 

  
  


