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 الفصل األول

 
 الدراسة وأهميتها خلفية

 المقدمة

        

 لىعوانتشططططار المعارف بشططططكل كبير، واالنفتاح  والمعلومات قنياتنعيش اليوم عصططططر الت      

يزات لما له من م، لتعليمالحاسوب من أهم وسائل التكنولوجيا في ا لذلك فإن. جميع جوانب الحياة

مه وإمكانية استخدا ،وحفظ المعلومات ،والسرعة في إنجاز المهمات ،كانتشاره بين أفراد المجتمع

تكنولوجيا والمعلومات الذي شططططهده العالم في الواليوم نعيش عصططططر  في أوقات وأماكن متنوعة.

ك تغييرات هنا ( 1551السطططايفني ، أورد )و القرن الحادي والعشطططرين. القرن العشطططرين وبداية 

ت التقدم يراالسطططياسطططية واالقتصطططادية والتربوية، وقد شطططملت تلك التغ ت كافة،سطططريعة في المجاال

ة جميع جوانب الحيا علىواالنفتطاح  ،وانتشطططططططار المعطارف بشطططططططكطل كبير قنيالعلمي والتطور الت

  .مما أدى إلى انتشار المدراس بشكل كبير .النمو الواضح في عدد السكان ،وشملت تلك التغيرات

في التدريس االستغناء عن أنه ال يمكن لمن يعمل إلى   Schunk,1998 )ك )نوأشطار شو     

 ةلما له من ميزات في تدريس اللغات، تؤدي إلى تحسطططين التحصطططيل األكاديمي للطلب ،الحاسطططوب

 ليزيةنجاإل اللغة العربية أو ةفي تدريس اللغ هويمكن اسطططططططتخدام .في مراحلهم التعليمية المختلفة

 .جنبيةأو أ ثانيةغة لك

ي هم فتطوير قدراتهم اللغوية، التي تسططط تسطططاعد متعلمي اللغة على مهمهالحاسطططوب أداة  عدوي    

سطططوب تدريس اللغات بالحا دويعوتعدد في مصطططادر التدريس.  ،بيئة تعليمية إيجابية نشططططة إيجاد

 نيةقمما يؤدي إلى اسطططتخدام واسطططتثمار الت ،تيجيات التدريس التربوية الحديثةق واسطططتراائمن طر

ا ال يتجزأ من مجتمعناج ، وأصطططططبح في وقتنا الحاضطططططرالمتطورة في حياتنا اليومية ا يار  ومع ،زء 

 (.1552، لقياس التقدم في المجتمعات المعاصرة )الهميلي امهم  

ات، دالتغيير والتجديد في عصر المستج هالتعليم أحد أهم األركان التي شملويرى الباحث أن ا    

 هيحدد استخدام وال امتالك الحاسوب في تدريس اللغات من أهم الموضوعات المعاصرة، دويع

 ستخدامها ، بل أصبحبةفي االمور اإلدارية وتخزين الملفات المدرسية، وتحديد مستوى الطل فقط

ا  في تدريس اللغات واألبحاث اللغوية.  شائع 
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من أهم الوسائل التعليمية في تدريس اللغات،  بو( أن الحاس1515) شتاتواوضحت     

بشكل أفضل في الوقت الحاضر يشكل اهتماما  كبيرا  على المستوى الوطني والعالمي،  هواستخدام

 وتحظى تلك القضية باهتمام التربويين والباحثين والسياسيين والمخططين.

التي في المرحلة األسططاسططية  من هم  اصططةخصططباع أبنائها ومصطير األمم رهن بإبدهكذا فأن و    

القول إن قضية تكنولوجيا التعليم ما زالت تعاني من أوضاع سلبية في ويمكن أساس التعليم،  دتع

ة بين الطططالططب أن هنططاك فجو. واألمثططل داخططل المططدارسفهي غير مفعلططة التفعيططل  ،بعض الططدول

إيجاد فئة  يحتموبين التخرج من الجامعة ومسطططططططتلزمات سطططططططوق العمل، مما  ،هارات اللغويةوالم

 .اتكنولوجياليمتلكون مهارات  معينة من أفراد المجتمع المحلي

نتيجـطططططة لسرعة ظهوره،  يحتل مكانة مهمة في التعليم،( أن الحاسوب 1551ذكر العقيلي )و    

الخطوة األولى لبناء المناهج  كافة العملية التعليمية ألطراف هيعـطططططططد دمج إذاسطتخدامه،  ةوسطهول

 من أهم االتجاهات المستقبلية في تدريس اللغة. التي أصبحت  المحوسبة

في عملية تدريس  الحاسوب أن اسطتخدام لميةعاعربية ووبحوث متعددة، دراسطات وأظهرت     

 وأصبح الحاسوب يستخدم في مدارس .نحو المدرسطة ونحو التعليم اللغات يزيد من دافعية الطلبة

من دول العالم، وأنه سططططوف  يأخذ على األرجح في الزمن  كثير األسططططاسططططي والثانوي في التعليم

 ،نداكو ،فرنسطططططططا :دول العالم مثل منولقد بادرت كثير  .ام التعليميالقريطب مكانة مهمة في النظ

وماليزيا وغيرها من دول العالم إدخاله ضطططططططمن نظمها  ،واليابان ،األمريكيطة المتحطدة والواليطات

 (.1551الفار،  التعليمية )

ا     فيها  ةإلى إحداث تغيرات إيجابية مرغوب تهدف أن التربيـة عملية مخططة ومقررةمن  وإيمان 

في سـلوك المـتعلم وتفكيره ووجدانه، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية 

 وما  ،نعيشه يمع متطلبات العصر الذ ايب التعليم والتعلم، وذلك تماشي  بالتجديد والتطـوير في أسال

دور الحاسوب وال ايشهده العالم من تسارع في مجال اسـتخدام تقنيـات التعليم المتطورة، ومنه    

ه وكان دمج. الذي يؤديه في هذا المجال بعد أن انتشر في معظم مرافق الحياة بما فيها التربية

ابق ، وفي السوالمهارات ضمن العملية التعليمية أمرا  ضروريا  كأحد المصادر األساسية للمعرفة

ا على الكتاب وجيا ولكن مع تقدم العلم والتكنول ،كمصدر وحيد للمعرفة ،كان تدريس اللغة مقتصر 

 التربية والتعليمومن هنا جاء إيمان وزارة  .فلم يعد الكتاب المصدر الوحيد ،تغيرت النظرة

دريس ت ، وأنللتدريب على برامج وتطبيقات الحاسوب هاأثناءوالخدمة  بإخضاع المعلمين قبل

ه في وتوظيف استخدامه في التعليم وانطالقا  من أهمية .منهفي المدراس ال مفر  بوالحاسب اللغات
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لمرة ل المدارس الثانوية إلى هخالقامت وزارة التربية والتعليم في األردن بإدالعملية التعليمية، 

 (.1992)الخطيب ، 1984األولى عام 

( إلى أن الوزارة نفذت عددا  من المشاريع، 1551وأشطار كل  من عياصطرة وعدنان وهاني )    

إلكسطاب المعلمين مهارات الحاسوب المناسبة، وتأهيلهم للتعايش مع بيئة تسودها التكنولوجيا، إذ 

ننجح في تدريس اللغات  ولكي  يدة.أصططططبحت مهارة اسطططططتخدامه في العصطططططر الحديث مهارة جد

علينا تحديث التعليم بتطوير مناهجه، لنواكب عصر الحداثة، فضال  عن تطوير أهلية  بالحاسطوب

 ،ماعوهي االست ،المعلّم للتدريس بالحاسوب، وذلك لكي نمّكن المتعلّم من مهارات اللغة األساسية

 .والكتابة ،والقراءة ،والمحادثة

ة بالوسائل وي( إلى أنَّ تدريس مهارات اللغ1552التـطططططططودري ) أشاروفي هـطططططططذا السـطططططططياق     

التكنولوجية يتطلب إيجاد معلمين يمتلكون المهارات المطورة ضططططططمن الوسططططططائل العملية والفنية 

في ضططططوء المتغيرات المتنوعة وتطبيقاته الحديثة، واسططططتخدام  ،المتوافرة للتعامل مع الحاسططططوب

 .متعددة ساعد على اكتساب المعارف في نواح  طورة لتالبرامج الم

تطدريس اللغات بالحاسطططططططوب في العملية التعليمية يؤدي الى تغير في أهداف المناهج  إن دمج    

في ظل التركيز على مهارات اكتسططططاب اللغات  ،ومحتواها وانشطططططتها وطرائق تقديمها وتقويمها

 (.1511)قطيط ،

 ،فوائططد اكتسطططططططاب اللغططات خالل المراحططل التعليميططةاألردنيططة وزارة التربيططة والتعليم  وبينططت    

ألن هذه المرحلة أسططططاس اكتسططططاب ، اللغة اإلنجليزية تعليم منالمراحل األولى  في اصططططوصطططط  وخ

لعصططططططر ااإلنجليزية في  غةللا دوتع .ألردنا ورفع مسططططططتوى التعليم واألداء التربوي في ،اللغات

 ،لتكنولوجياوا ،والسياحة والسفر ،لغة التجارة اإللكترونيةفهي الحديث األوسع انتشارا  في العالم، 

   (. 1512التدريس في معظم الجامعات والمعاهد )الضمور،والبحث العلمي و

 ،مهارات اللغويةالاكسابه مجموعة من  هدفهو ،في أول مراحل حياة الطفلتعليم اللغة  يكون     

نحو  والممارسطططططططاتوالكتابة، وتعويده األلفاظ السطططططططليمة  والقراءة، مثل االسطططططططتماع، والمحادثة،

تفاعل على ال ااإلنجليزية يبنى أسططططططاسطططططط  والعربية تين أن تدريس اللغو .للغوي الفعالاالتصططططططال ا

 صطططلا  حتى يالحروف وأصطططواتها تدريجي ، إذ يجرى تعليم الطالبالمشطططترك بين المعلم والمتعلم

اللغة هي الوسططيلة األسططاسططية للتواصططل بين أبناء المجتمع المحلي ف ،إلى مسططتوى عال  في اللغات

رين توصيل معلوماته وخبراته لآلخو ،نسانر عن اإليبللتع ةوسيلة الوحيدالو سنتهم،على تنوع أل

 (. 1551)خفاجة،  أجل التعاون والتخاطبمن 
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وهي لغة الدين ، والتطاريخ الحضطططططططارة فهي لغطةالعربيطة أسطططططططاس األمطة العربيطة اللغطة  وتعطد    

ج نزل بها الذكر الحكيم ليخرأنها لغة الوحي جبريل، ، ويكفي هذا رفعة وشرف ا الحنيف اإلسالمي

النطاس من الظلمطات إلى النور، وقد تعلق بها العرب عن طريق القرآن الكريم، فسطططططططكنت قلوبهم 

 . (Hanga، 1516)  مواستولت على ألسنته

في زمن النبي عليه الصططالة  صططوصططا  وخ، ة اإلسططالمية أخذت اللغة مكانتهافي صططدر الدولو     

بن ثابت رضطططي هللا عنه أن يتعلم لغة اليهود حين قال له: ا يا  ا  وقد أوصطططى النبي زيد ،والسطططالم

زيططد تعلم لي كتططاب اليهود وهللا ال آمن يهود على كتططاب.... ا ويقول زيططد: ا فتعلمططت كتبهم ومططا 

 وكنت أقرا له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب ا فظته،ليلة حتى ح ةمرت خمس عشططططططر

 .( 1416)أبي دواد 

بثقافته وهويته، ا مما جعل اإلنسططططططان واعي  ا، ضططططططروري   اأصططططططبح تعلم اللغة اإلنجليزية أمر  و     

راحل مونالحظ في الفترة األخيرة انخفاض مسططططتوى تحصططططيل الطلبة في اللغة اإلنجليزية خالل 

  ،لعملعات وورش افي األردن، وعملت وزارة التربية والتعليم على عقد االجتما المختلفة التعليم

اد من أجل إيج كافة، المراحل الَدراسططية في ومشططرفوها اللغة اإلنجليزية التي شططارك فيها معلمو 

 (.1514،بشيرالذه المشكلة )لهبة الحلول المناس

األسطططططططاسطططططططية األربع: االسطططططططتماع،  على المهارات قومت ،اللغطة اإلنجليزية كأي لغة أخرىو     

عند  كز على هذه المهارات بشطططططططكل متسطططططططاو  ير ، والقراءة، والكتطابة. وعلى المعلم أنحطدثتوال

في االستفادة من كل التركيز على مهارة دون أخرى. وتكمن مسؤولية المعلم  من غيرتدريسطها، 

 (.1516)القواسمة، ممارسة اللغة مع طالبه ب ،موقف تعليمي

جهـطططططود وزارة التربية والتعليم ثانية في األردن، وفي إطـططططار اللغة الهي اللغة اإلنجليزية و      

إعداد مناهج  ههدفكان  والذي ،(1556الذي صدر عام ) ،ويماإلطـار العـام للمنـاهج والتقـ طبق

وتضمن اإلطار العام االهتمام بالمشاغل التدريبية  .اوتطـططوير طـططرائق تدريسه ،اللغة اإلنجليزية

تـطططـطططدريب  ال  عنضـطططف ،التقـطططويم المتنوعةق التـطططدريس واستراتيجيات ائوتطوير طـطططر ،للمعلمين

أولـططـططت وزارة التربيـططـططة والتعليم اهتماما  كبيرا  باستخدام و .علـططـططى التقـططـططويم الـططـططذاتي الطلبـططـططة

لذلك جاءت هذه الدراسة لتبين معرفة درجة امتالك معلمي .  (1512)الزعبي، تكنولوجيا التعليم

العربية واإلنجليزية لطرق وتقنيات التدريس بالحاسططططوب من وجهة نظر معلمي الصططططف  تيناللغ

 في األردن.  األساسي الثالث 
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    سؤاالهامشكلة الدراسة و

من المعلمين من ضطططعف في امتالك مهارات وتقنيات الحاسطططوب عند تدريسطططهم  الكثيريعاني     

 .لدى معلمي المرحلة األسططططاسططططية خاصططططةهذا الضططططعف  ظهروي ،ة اإلنجليزيةاللغواللغة العربية 

عند  ايا المهمةقضطططمن اسطططوب وتبقى قضطططية امتالك معلمي اللغات لطرق وتقنيات التدريس بالح

ومن هنا جاء إحسطاس الباحث بالحاجة إلى اسطتقصاء درجة امتالك معلمي اللغة  .تدريس طلبتهم

اللغات  تدريس أحد معلمي الحاسطططططوب، كونهالعربية واللغة اإلنجليزية لطرق وتقنيات التدريس ب

ا ومعاي في هذه المرحلة  ا  مالحظو ،وزارة التربية والتعليم دريبية المقدمة منبرامج التلالواقع شططططط 

      .وطرائقها المختلفة التدريس بالحاسوب وطرق المعلمين حول استخدام تقنياتلردود أفعال 

 كدراسططططة ،الحاسططططوب في التدريسب قنيات التربويةإلى إدخال التمتعددة  دراسططططاتشططططارت أو    

 تأوصططططططط(. و1511ودراسطططططططة الخالدي ) ،(1516ودراسطططططططة المناعي ) ،(1512المحمطادي )

جراء دراسات تتناول درجة امتالك معلمي اللغات لطرق وتقنيات التدريس المشابه باإل الدراسات

قضططية درجة امتالك معلمي لجة (. لذلك ركزت هذه الدراسططة على معا1511كدراسططة الخالدي )

لطرق وتقنيات التدريس بالحاسططططوب من  الثالث األسططططاسططططيالعربية واإلنجليزية للصططططف  تيناللغ

 :اآلتي عن األسئلة الدراسة تجيبووجهة نظرهم في مدراس محافظة الزرقاء في األردن. 

حافظة في م الصطف الثالث األسطاسيفي اإلنجليزية و العربية تيناللغ معلميما درجة امتالك  -1

 ؟  من وجهة نظرهم لطرق وتقنيات التدريس بالحاسوب الزرقاء

  

 تتعزى لمتغيرا  α = 0.05)فروق ذات داللة إحصطططائية عند مسطططتوى الداللة ) هل توجد  -1

رجة اإلنجليزية في دالعربية و تينواللغطة لدى معلمي اللغ عمليالجنس والخبرة والمؤهطل ال  ألثر

الصططططف الثالث األسططططاسططططي في مدارس محافظة  فيامتالك طرق وتقنيات التدريس بالحاسططططوب 

 ؟همرقاء من وجهة نظرالز

 

 أهمية الدراسة

 :فيما يأتي تكمن أهمية الدراسة

  األهمية النظرية-أ

  تعد هذه الدراسطططة من الدراسطططات النادرة التي تتناول طرق وتقنيات التدريس بالحاسطططوب -1     

 العربية واإلنجليزية في الصف الثالث األساسي في األردن.تين لمعلمي اللغ
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 تيناللغ خذ أهميتها من الضطططرورات السطططتخدام الحاسطططوب في العملية التعليمية لمعلميأت-1      

 ومدى معاصرتها للمستجدات الحديثة. نجليزيةاإلوالعربية 

 

 األهمية التطبيقية -ب

التدريس  يفتسططاعدهم  ليزيةاإلنجالعربية و تينتوجيه المعنيين بوضططع خطط لتدريس اللغ -1

 باستخدام الحاسوب.

لتي ا ،تحطديططث المنططاهج التربويططة بمططا يتالءم مع التطور التكنولوجي في العصطططططططر الحطالي -1

في ية العربيطة واإلنجليز تينلتطدريس بطالحطاسطططططططوب لمعلمي اللغق ائطرترتبط بتقنيطات أو 

 الصف الثالث األساسي.

 

من معدات وتقنيات التدريس بالحاسطططططططوب وما يرتبط  فير كطل ما يلزم العملية التربويةتو -2

 .    العربية واإلنجليزية تينمعلمي اللغبذلك من تجهيزات ل

     

   التعريفات اإلجرائية

 التعريفات اإلجرائية اآلتية: مل الدراسة علىتتش  

 العربيطة واإلنجليزية في تينالطذين يقومون بتطدريس اللغ علمونوهم الم معلمو الصفففففففف الثفالفث:

الصططف الثالث األسططاسططي في المدارس األسططاسططية الحكومية والخاصططة في محافظة الزرقاء للعام 

 في المدراس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في األردن. 1511/ 1516الدراسي 

 

 الدراسة. أداةفقرات  نإجابتهم عب يها المعلمونالعالمة التي يحصل عل درجة امتالك:

 

وهي ذات أصطططططططل يوناني ومعناها علم تطبيق  ،(technologyلفظ تكنولوجيطا )هي  التقنيفات:

ة في اسطططططططتخططدام التكنولوجيططا وهي تعني كفططاء ،المعرفططة في األغراض العلميططة بطريقططة منظمططة

العربية  تيناللغ دريساستخدام تقنيات الحاسوب في ت ( وتقتصر هذه الدراسة على1556،شايع)ال

 اإلنجليزية.و
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يمية في سوب كوسيلة تعلوهي تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية باستخدام الحا:   تقنيات التدريس بالحاسوب

 اإلنجليزية.العربية و لغتينتدريس ال

 

مجموعة من اإلجراءات التي يعرضها المعلمون علـى الطلـبة بهدف  طرق التدريس بالحاسوب:

م المعرفية التعلي الطلبة في تحقيق أهداف عمليةلمساعدة  تقديم مادة تعليمية باستخدام الحاسوب،

 اإلنجليزية. العربية و تينفي تدريس اللغ

 

  ومحدداتها: حدود الدراسة

 تتحدد نتائج الدراسة في ضوء الحدود اآلتية  

زية العربية واإلنجلي تينتقتصططر الدراسططة على فئة من معلمي ومعلمات اللغ الحدود البشففرية:-0

مدارس الحكومية والخاصططة في محافظة الزرقاء الفي المرحلة األسططاسططية في الصططف الثالث في 

 .1516/1511في األردن للعام الدراسي 

 

قتصطططططططر تطبيق الططدراسطططططططة خالل الفصطططططططل الثططاني من العططام الططدراسطططططططي ي: زمنيففةالحففدود ال-7

1516/1511 . 

 

حافظة م التربية والتعليم األولى والثانية في تيتقتصطططر الدراسطططة على مديري الحدود المكانية:-3

  الزرقاء في األردن.

 

 .والكتابةاالستماع، والتحدث، والقراءة،  الدراسة أداةمجاالت  :الموضوعية حدودال-4

 

 يرتبط تعميم النتائج بصدق األداة وثباتها.-
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