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 قجمةم

، حتى تكػف التعميسيةغ أجل تصػيخ مشطػماتو ممتدايجا انذغاؿ العالع اليـػ  أصبح
في مدتػػ تحّجيات العرخ، كمدتػػ تجاكب الجكؿ مع ىحه التحجيات يتعمق أساسا بسجػ 

العػلسة كالثػرة في ضل التغيخات الخاىشة التي تدػدىا ف ،التحجياتئيا لسجابية تقجميا كتييّ 
تكشػلػجيا التعميع، إذ تع بضيخ في األنطسة التعميسية الستصػرة ما يدسى  الرشاعية الخابعة

كأصبح أمخا القجيسة إلى كسائل كتقشيات معاصخة،  التعميسية تجاكز الػسائل كاالستخاتيجيات
سجرسة ال حجكدتجاكز التعمع  حيث، العسمية التعميسيةفي  الخقسيةماج التكشػلػجيات إدحتسيا 

، لحا حاكلشا البحث في تخؾية تعميسية المغة العخبية كافمليربح متاحا في كل زماف ك التقميجية 
 .تكشػلػجيا التعميععمى ضػء 

تتسثل ، أسبابعجة لع يكغ كليج الرجفة بل تسخس مغ  لمبحث يحا السجاؿل يارنااخت
 ضعف خاصة معفي ىحا الذأف، األكاديسية لمجراسات حاجتشا حجاثة السػضػع ك في أساسا 

المغة حيث ال تداؿ جمب اىتساـ الشرء، التي تكافتقارىا إلى السحفدات  ،شاىج التعميسيةسال
سبب نفػر كىػ ما ، غالباكبسحتػيات ليدت كضيؽية  الساضي بأدكات جرسالعخبية تُ 

الخقسية التي  تكشػلػجياتالليا استعساال في مختمف  ف يججك  ال كأنيع السيسا ،الستعمسيغ مشيا
تفكيخ عسيق ال بج مغ إصبلح حؿيقي ك إزاء ىحا الذأف  اتيع اليػمية.أصبحت جدءا مغ حي
د بو الفكخ كما جا كالتججيججعل الشطاـ التخبػؼ في سكة الحجاثة ل .في السشطػمة التخبػية

أدرس المغة العخبية في ك  ،مجاؿ تخرري ىػ إضافة لحلظ فيحا، اإلنداني في سبيل ذلظ
 .كأتعامل مع إشكاالت ىحا السػضػع يػمياالصػر الثانػؼ، 

 ،في مجارسشا اليـػ الحكيو ال مفخ مغ استخجاـ التعميع أنّ  البيجاغػجييغيخػ الكثيخ مغ 
يسكغ استغبلؿ ىحه التكشػلػجيا  ؟ ككيفالتعميع التقميجؼحؿيقة يقجـ نتائج أفزل مغ ىل لكغ 

ىحه انصبلقا مغ  ال تقل تذػيذا كعيػبا؟يا لرالح العسمية التعميسية ال ضجىا عمسا بأنّ 
تكشػلػجيا التعميع مغ خبلؿ ىحه  البحث في مػضػع شاتأيأخخػ ار اإلشكالية كتداؤالت 
حيث تعشي كمسة ، "نػؼ المغة العخبية في الصػر الثا يةتكشػلػجيا تعميس" األشخكحة السػسػمة بػػ

"تعميسية  تعشي الحكاء االصصشاعي، في حيغخجاـ كاستاستغبلؿ الثػرة السعمػماتية "تكشػلػجيا" 
" أؼ كل ما يتعمق بصخائق كتقشيات Didacticالمغة العخبية" عمع التعميع أك الجيجاكتيظ "

 بيشي يدتفيج مغ عمـػ شتى.       التعميع، فيػ عمع 
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تسادىا الججيجة التي يتع اعالتخبػية الػقػؼ عمى كاقع السشاىج إلى تيجؼ ىحه الجراسة 
تعميسية المغة العخبية، كتحميميا مغ مشطػر السشاىج  عككاق بالجدائخ في التعميع الثانػؼ 

السعاصخة، كفي مجػ مػاكبتيا لمتحػالت العالسية كاستجابتيا لسدتحجثات تكشػلػجيا التعميع، 
الكذف عغ مجػ  مع، الخقسيةتكشػلػجيا البلت كاقعية باستغبلؿ إيجاد حمػؿ لسذك مع محاكلة

، مغ ة العخبيةفي تعجيل اتجاىات التبلميح نحػ تعّمع المغاستغبلؿ البجائل اإللكتخكنية فاعمية 
 .حيث الخفع مغ التحريل كإثارة الجافعية

 الحؼالجانب الشطخؼ إلى فرميغ، حيث تشاكؿ الفرل األكؿ  الجراسةكعميو تع تػزيع 
بالسجرسة  كتعميسية المغة العخبية في التعميع الثانػؼ  التخبػيةسشاىج الاإللساـ بػاقع ؼيو حاكلشا 

اإلفادة  يغأفخزت تكشػلػجيا التعميع، محاكل التيك ، ثع ربط ذلظ بالتػجيات العالسية، الجدائخية
لشاجحة العالسية كالتجارب الثخية ا ، كالجراساتمغ مدتحجثات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ

في  .ات التفاعميةمجيات التعميسية، كالدبػر كالبخ  ،في تخؾية تعميسية المغة العخبية، كالسشرات
، يشقدع بجكره إلى فخعيغالثاني الجانب التصبيقي السيجاني مغ البحث، ك  الفرلحيغ تشاكؿ 
، ثع تجخيب بعس بة التعميسية الخقسية كمحتػياتيالجػانب اإلجخائية إلنذاء الحقيضع األكؿ ا

مغ محتػياتيا مع عيشتيغ مغ الستعمسيغ، إحجاىسا ضابصة كأخخػ تجخيبية، مع تػضيف 
لظ تع استخبلص مجسػعة نػعيغ مغ أدكات الجراسة ىسا االختبار كاالستبانة، كعمى إثخ ذ

استخجاـ االستبانة اإللكتخكنية برفتيا إحجػ أىع أدكات شسل الثاني في حيغ  .مغ الشتائج
 المغة العخبية خخػ مغ معمسيأسة، استجػبشا مغ خبلليا عيشة عذػائية مغ الستعمسيغ ك الجرا

، كبعج إحراء الخدكد كتحميل االستجابات تػصمشا إلى مجسػعة مغ الشتائج في التعميع الثانػؼ 
 .السيسة

 يةكصف كتحميل السشاىج التخبػية السعتسجة في تعميسمشيجيا فقج اعتسجنا عمى أما 
ككحا مختمف أدكات تكشػلػجيا التعميع،  ،كربصيا باالتجاىات السعاصخة لمسشاىج المغة العخبية

نة، كاستعشا ػاز بالسبلحطة كالس إضافة إلى كصف كتحميل استجابات أفخاد العيشات السجركسة
تػيات الحقيبة في تجخيب فعالية بعس مغ محباالستبانة كاالختبارات كتقشيات التجخيب 

بحجكد  كؼيسا يتعمق .ستخخاج التكخارات كالشدب السئػيةاإلحراء في اكب ،الخقسية التعميسية
مػضػعيا في دمج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في العسمية الجراسة فقج حرخناىا 
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، بالجدائخ ، كمكانياالثانػؼ  التعميعفي  المغة العخبية معمسيك  الستعمسيغفي التعميسية، كبذخيا 
  .2019 -2018بجءا مغ السػسع الجراسي  خبلؿ سشتيغ تأما زمشيا فقج تس

التراميع "التي اعتسجنا عمييا نحكخ كتاب السرادر كالسخاجع  أىع ؼيسا يخزك 
الحؼ قجـ رؤية ضسغ  الدنج، ػليج خزخل "التعميسية كتكشػلػجيا التعميع بيغ الشطخية كالتصبيق

كحا ك سرصمح تكشػلػجيا التعميع كتصبيقاتو العسمية، ل التشطيخأىع االتجاىات السعاصخة في 
الحؼ ُيبخز بجكره التحػالت  ،سحدغ عمي عصية" لالسشاىج الحجيثة كشخائق التجريذ"كتاب 

السيسة التي حطيت بيا السشاىج التخبػية، السيسا ما تعمق بانفخاده كتسيده عغ السقخر 
. تقػيع كاألنذصة كالصخائق كالػسائلكالبخنامج، كاشتسالو عمى مكػنات أخخػ كاألىجاؼ كال

دليل "كحا ، ك "مشياج مادة المغة العخبية كآدابيا" بعس الػثائق التخبػية مثل يزاؼ إلييسا
 بالجدائخ.كغيخىا مغ الػثائق السعتسجة في التعميع الثانػؼ " األستاذ

ككأؼ بحث عمسي في مجاؿ ججيج لع يتيدخ لشا العثػر عمى ما يكفي مغ الجراسات 
رعػبات في الجانب التصبيقي، كاجيتشا بعس ال، كمغ جية أخخػ سشجدة بيحا الخرػصال

كضعف البشية  ،صعػبات في الحرػؿ عمى التخاخيز اإلدارية إلجخاء الجراسة كمغ أبخزىا
أّف أغمب أفخاد حيث  ، ككحا جسع االستباناتفي الكثيخ مغ السؤسدات التعميسيةالتحتية 

مغ الػاجب أيزا اإلشادة لكغ  .اتاالستبان يػلػف اىتساما بالخدججىع مجتسع البحث لع ن
بعس  ػاببعس الدمبلء األساتحة ككحا السدؤكليغ اإلدارييغ الحيغ قجمػا لشا السداعجة كتحسم

 .جديل الذكخ كالحيغ أقجـ ليعالبحث العمسي، ة الرعاب في سبيل خجم

التي  رشاـ فيخكز" /أد" ضمةإلى األستاذة الفابالذكخ الجديل كسا أتقجـ في األخيخ 
ىحه األشخكحة، كإحاشتيا بالعشاية كاالىتساـ، كااللتداـ بكل ججية في  تفزمت باإلشخاؼ عمى

جسيل صبخ فقج أعصتشي مغ كقتيا كعمسيا بخحابة صجر ك ، التػجيوالترحيح كالتجقيق كحدغ 
 بو إلخخاج ىحه األشخكحة يكالعخفاف عمى ما أنارتشاالمتشاف  فميا كل، رغع انذغاالتيا العمسية

 في أفزل صػرة.
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 (ةالشطخي الجراسة) عميعفي ضػء تكشػلػجيا التّ  تعميسية المغة العخبيةتصػيخ الفرل األول: 

بتعجيل شامل ابتجاء مغ  بالجدائخ حطيت كل السشاىج التخبػية في التعميع الثانػؼ 
مغ األدنى إلى  بالتجرج، كعمى مجار ثبلث سشػات، 2006 -2005السػسع الجراسي 

ربات كشخائق ااألعمى، إذ حاكؿ القائسػف عمى ذلظ مػاكبة التحػالت الججيجة، كتع اعتساد مق
لكغ كمع انقزاء العقج الثاني مغ كفي تعميسية المغة العخبية،  ،تعميسية ججيجة في السشاىج

 مثثع ججيجة كخرائز ججيجة ألقصاب السبيئات تعمّ  تحتى ضيخ القخف الػاحج كالعذخيغ 
، كضيخت مرصمحات ججيجة كتكشػلػجيا التعميع نابعة مغ الثػرة السعمػماتية الجيجاكتيكي

فكاف لداما أيزا عرخنة مشاىج المغة العخبية كتخؾية تعميسيتيا في ضػء  كالتعميع اإللكتخكني،
 ىحه السدتحجثات.

 :اتجاىات السشاىج التخبػية السعاصخة -1

 :السشياج التخبػي  تعخيف -1-1
 شخيٌق َنْيٌج: بيٌِّغ كاضٌح، كىػ الشَّْيجُ »، فشقػؿ "نيج"مذتقة مغ الفعل  "مشياج"  كمسة

. كفي . كُشُخٌؽ َنْيَجٌة، كسبيٌل َمْشَيٌج: َكَشْيٍج. كمشيج الصخيق: كَضُحُو. كالِسشياج: كالَسْشَيجِ )..(
يُق: َكَضَح كاستباف كصار َنْيجا . كَأنيَج الّصخ ﴿ِلُكلٍّّ َجَعْمَشا ِمْشُكْع ِشْخَعًة َوِمْشَياًجا﴾التشديل 

   َيديُج بغ الَخحاِؽ الَعْبِجّؼ: كاضحا بّيشا؛ قاؿ
 ُسُبُل السكارـِ كالَيجػ ُتعجؼ.      كلقج َأَضاء لظ الّصخيُق كأْنيجْت 

كاستشيج الصخيُق: صار نيجا. كفي حجيث أْؼ ُتعيُغ كُتقّػؼ. كالسشياج: الصخيق الػاضح.  
 صمى هللا عميو كسمع حتى تخكيع عمى شخيق ناىجة، أؼ كاضحة العباس: لع يست رسػؿ هللا

لّصخيَق: كنيجُت الّصخيَق: أَبْشُتو كَأكضحُتو؛ ُيقاؿ: اعسْل عمى ما َنَيْجُتو لَظ. كَنَيْجُت ابّيشة. 
نجميدية كمسة إلكيقابميا في المغة ا» .1«سبيَل فبلٍف، أؼ يدُمُظ مْدَمَكو جشيَسَمكُتو. كفبلف َيْدتَ 

(Currere) يعشي بسفيػمو المغػؼ أك "مشيج" مرصمح "مشياج"  إذا   .2«كتعشي ميجاف الدباؽ
 .الصخيق الػاضح

                               
 .4554صالقاىخة،  دار السعارؼ، ابغ مشطػر، لداف العخب، السجمج الدادس، 1
، 2011ماججة مرصفى الديج كآخخكف، السشاىج كميارات التجريذ، تػزيع الجار العخبية لمشذخ كالتػزيع، القاىخة،  2

 .22ص
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ىػ الحؼ يحجد شكل كمزسػف العسمية التعميسية التعمسية مغ خبلؿ  التخبػؼ  السشياج
عخفو ماججة مرصفى الديج كآخخكف أيزا كقج  ة السدتججات كمجػ تحقيق األىجاؼ،مػاكب
كاالجتساعية كالخياضية كالفشية التي تييؤىا السجرسة ػعة الخبخات التخبػية كالثقاؼية مجس»بأّنو 

لتبلميحىا داخل السجرسة كخارجيا، بقرج مداعجتيع عمى الشسػ الذامل في جسيع الشػاحي 
السػاقف التعميسية التي »كالخبخة التخبػية يقرج بيا ، 1«كتعجيل سمػكيع شبقا ألىجافيا التخبػية

تيجة ؾيامو بعسل ما بجيجه فييا الستعمع مع أفخاد آخخيغ بحيث يكػف متفاعبل نذصا )ن يتفاعل
بيئة معيشة(، كيعتسج دكر السعمع فييا عمى تييئة إدارة السػاقف السشاسبة التي في  كنذاشو

تثيخ الستعمع كتجعمو يذارؾ بفاعمية، كتذسل تمظ الخبخات: السكػنات السادية كالفشية كالشفدية 
تػػ التعميسي كتفاعبلت الستعمع مع اآلخخيغ كمع السكػنات األخخػ، كالشذاشات التي كالسح

يقـػ بيا كل مغ السعمع كالستعمع، كتيجؼ تمظ الخبخات إلى تغيخ في أداء التبلميح كتحقيق 
 شيج تصػرا.بل  ،ج لع يبق كاحجااالسفيـػ االصصبلحي لمسشي كىحا يعشي أفّ ، 2«عسمية التعمع

مع يعج مشحرخا في تمظ فعرخنة بسا أصبح يحسمو مغ معاف كمعالع، شيج  كقج  
سغ حيث معشاه االصصبلحي التخبػؼ الججيج يختمف عغ البخنامج فاألشخ الزيقة القجيسة، 

، حيث  scholastic programالسشيج الجراسي ليذ ىػ البخنامج الجراسي»الجراسي، إذ أّف 
ة مغ السػضػعات الجراسية اإلجبارية يعج األخيخ جدءا مغ السشيج كيتزسغ مجسػع

في   goalsكاالختيارية تقجـ لفئة معيشة مغ الجارسيغ بػية تحقيق أىجاؼ تعميسية مقرػدة
فتخة زمشية محجدة، مع بياف عجد الداعات التي تقابل كل مػضػع مثل: بخنامج إعجاد السعمع 

، 3«امعي، بخنامج محػ األميةدتػػ الجالجامعي، بخنامج تأىيل معمسي السخحمة االبتجائية لمس
 مغ اتّْداعا أكثخ بيجاغػجيٌ  عسل السشياج مخصَّط «" إلى أفّ D’Hainautأشارت "كسا 

الشيات كالسحتػيات كالتجرج كالصخائق  في شكل عادة السشياج يتجمَّى (...) الّجراسيٌ  البخنامج
 يشبغي شياج العسميٌ سال نطخنا في (...) التعميع كالتَّقييع أجل   مغ إعجادىا يشبغي التي كالػسائل

 الفخيق أك في السجتسع السشتطخة الشتائج كحٌتى بل لجػ الستعمّْع، السشتطخة الشتائج يحجد أف

                               
 .21ص ماججة مرصفى الديج كآخخكف، السشاىج كميارات التجريذ، 1
 .32السخجع نفدو، ص 2
دمحم الديج عمي، اتجاىات كتصبيقات حجيثة في السشاىج كشخؽ التجريذ، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع، عساف،  3

 .19 - 18، ص2010
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جدءا مغ السقخر ُيعّج حيث  عغ مرصمح السقخر،أيزا يختمف ، ك 1«التخبػؼ  بالعسل السعشي
البخنامج الجراسي، كالبخنامج الجراسي جدء مغ السشياج كسا سبق ذكخه، إذ يؤّكج دمحم الديج 

، حيث يعج األخيخ جدءا courseالسشيج الجراسي ليذ ىػ السقخر الجراسي »عمي عمى أّف 
مغ البخنامج الجراسي كيتزسغ مجسػعة مغ السػضػعات الجراسية التي يمـد الصبلب 

فتخة زمشية محجدة، قج تتخاكح بيغ فرل دراسي كاحج، أك عاـ دراسي كامل كفق بجراستيا في 
يعج مرصمحا حجيثا، كقج شياج ، فالس2«خصة محجدة، كيؤدؼ إلى الحرػؿ عمى درجة عمسية

خح حيدا كاسعا مػاكبا في ذلظ التصػر الحاصل في العمـػ الشفدية كالتخبػية ككحا التغيخات أ
 .، كلع يعج مشحرخا في األشخ التقميجيةالع في شتى السجاالتلسجتسع كالعالتي يذيجىا ا

بالؿيع كالسبادغ التي  كتعديده ستعمعجل تقػيع نيج الأل ة متكاممةبشييسثل  أضحى
مػاكبا لتحػالت  ،تزسغ لو االنجماج في مجتسعو اإليجابي كاإلسياـ في البشاء بمبشات أخخػ 

 أفّ إلى  بالجدائخ الججيج المغة العخبية اج، كعمى ىحا األساس أشار مشيالسجتسع السختمفة
الغاية األساسية مغ كضع مشاىج ججيجة ىي صقل مػاىب كميػؿ أبشائشا كتشسية ممكاتيع »

كحديع السجني، كجعميع قادريغ عمى التسييد بيغ الحخية كالسدؤكلية كإعجادىع لجعع أسذ 
. غ في الحقػؽ كالػاجباتغ السػاششيمجتسع متزامغ مبادئو العجؿ كاإلنراؼ كالسداكاة بي

كتحؿيقا لمتخبية السدتجامة، كاالستعجاد لبلنجماج في مجتسع السعخفة، بشيت السشاىج الججيجة 
كجعائع أساسية لزساف تعميع جيج يقـػ عمى قاعجة التعمع الحاتي كيحقق الشجاح لمجسيع في 

 ، فمكل عرخ متصمبات يجب مجاراتيا.3«السجرسة كخارجيا

عمى كجػب إسشاد مغ أمثاؿ "دمحم الديج عمي" ك"كليج أحسج جابخ"  الباحثػف كيؤكج 
مغ إنجاز السشاىج إلى الخبخاء كالستخرريغ، مغ أكاديسييغ كمصبقيغ كتخبػييغ كنفدانييغ ك 

عيجة عغ العذػائية، ب، كسا يجب أف تكػف ىحه السيسة مختمف التخررات ذات الرمة
الستػازنة لذخرية الستعمع السعخؼية  ػضع مخصط دقيق كشامل كمتكامل يخاعي التشسيةب

                               
، مشذػرات السجمذ األعمى لمغة -فخندي  –إنجميدؼ  –عخبي –الجيغ بغ تخيجؼ، قامػس التخبية الحجيث  بجر 1

 .336، ص2010العخبية، الجدائخ، 
 .19اتجاىات كتصبيقات حجيثة في السشاىج كشخؽ التجريذ، ص دمحم الديج عمي، 2
)المغػػة  لمذعبتيغ آداب كفمدفة كلغات أجشبية الػتػكػشػػلػػجػػػيك  العػػػاـ انػػػػؼ ػيػػػع الثػػالتػػعػػمػ مػػػغ الثػػالػثػػػة الدػشػػة مػشػػيػاج 3

، 2016/2017، كزارة التخبية الػششية، الجدائخ، السػسع الجراسي: 2008مرادؽ عميو في ، العػػخبػيػة  كآدابػػيا(
 .03ص
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يأتي بعج انتياء دكر السيشجس  اء عسخاني، فجكر البشاءكالػججانية كالسيارية، كحاؿ بشّ 
ج كل التفاصيل يحجبتالحؼ يجدج السعصيات في ترسيع عسخاني عمى الػرؽ،  السعسارؼ 

 .زمة بيغ األعسجةكالسػاد الػاجب استعساليا كحجع الحجيج الػاجب استخجامو كاألبعاد البل
كالسرادقة عميو مغ قبل الجيات السخترة  كتصػيخه كبعج إتساـ مخصط السشياج التعميسي

البج مغ تأىيل كتكػيغ القائسيغ عمى عسمية التشفيح مع السخافقة ك قانػنا يأتي دكر التشفيح، 
كمعالجة  تقييع الشتائجبعج مخحمة التشفيح البج مغ ، ك سدتسخة ليع لتحليل جسيع الرعػباتال

ع، كسا يؿيع ع الستعمع في امتبلكو لمكفاءات قرج السعالجة كالتقػي، حيث يؿيّ مػاضع الزعف
محدغ " أشاركقج  .ىجاؼ قرج تعجيل السشياج كتصػيخهاألسحتػػ ك كالباقي عشاصخ السشياج 

مخاحل متكاممة كمتجاخمة، تتسثل في الترسيع أربع السشيج التعميسي يسخ بأّف  " إلىعمي عصية
أّف السشياج التخبػؼ بسفيػمو السعاصخ يتدع  فسا يبجك كاضحا، 1كالتشفيح كالتقػيع كالتصػيخ

مغ الحكاء اإلنداني إلى الحكاء  بالسخكنة كالتصػر السدتسخ مجاراة في ذلظ لمتحػؿ الحاصل
 االصصشاعي.               

ية، بعيجا عغ إلى تقشيات كأساليب محكسة كجػانب إجخائعسمية تصػيخه خزع كسا ت   
 تعج عسمية تصػيخ السشاىج الجراسية تخجسة حؿيؿية لتػجييات الفكخ التخبػؼ »العذػائية، كسا 

الحؼ في غيابو تربح ىحه العسمية ضخبا مغ الترػرات القائسة عمى  )الشطخية التخبػية(
لو و عمع االجتيادات الذخرية العذػائية، خاصة أنو يشطخ اآلف إلى مجاؿ السشاىج عمى أنّ 

مرصمحاتو السحجدة، كقزاياه البحثية، كشخؽ بحثو )مشيجية( في معالجة تمظ القزايا بػية 
، كليحا يجب إشخاؾ 2«تفديخىا كضبصيا، كمغ ثع التشبؤ بسا يسكغ أف تكػف عميو مدتؿببل

 كقج، أشياؼ مختمفة في ىحه العسمية مدتفيجة مغ تػجييات الخبخاء كالباحثيغ في ىحا الذأف
ليذ تخفا بل ىي عسمية ليا باعتباره إلى دكاعي تصػيخ السشياج  "عمي عصية محدغ"أشار 

االنفجار ، ككحا جاطيخىا نتائج تقػيع السشيمؤشخات القرػر التي تُ ، تتسثل في مبخراتيا
االتجاىات ، إضافة إلى مغ حيث الكع كالجػدةالسعخفي الحؼ يذيجه العالع، كتخاكع السعخفة 

، السجتسع كالتشبؤ بسا سيكػف عميو في السدتقبلفي التغيخ الحاصل كحا ، ك التخبػية الحجيثة

                               
، 2015، دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع، األردف، الحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية، يشطخ:  1

 .145ص
 .17، اتجاىات كتصبيقات حجيثة في السشاىج كشخؽ التجريذ، ص الديج عميدمحم 2
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قج تكػف الحاجة إلى عسمية التصػيخ مشبثقة مغ حرػؿ تغيخات سياسية يتبعيا تغيخ الفمدفة ك 
أثبتت  بسشاىج جاقج تشبثق الحاجة إلى عسمية التصػيخ مغ مػازنة السشي، ك التي تتبشاىا الجكلة

كطاىخة  الطػاىخ كالتػجيات العالسيةككحا ، األىجاؼ السصمػبة في تحقيق فعاليتيا كججكاىا
 جسيع مجاالت الحياة فيخػؿ الحاسػب في التعامل دزد عمى ما تقجـ  ،العػلسة كالجيسقخاشية

كسا أشار ماججة مرصفى الديج كآخخكف إلى مجسػعة مغ ، 1يذيجه مغ تصػر رىيبكما 
 ،تقجـ الفكخ الديكػلػجي، تبخز أىسيا في يجي تصػيخ السشفاألسباب التي أدت إلى التفكيخ 

في  دمج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ ككحا، ضيػر العمـػ الحجيثة كالسشيج العمسيك 
، كسا عجيل الدمػؾ كفقا لسصالب الشسػ السختمفة، كحاجات السجتسع، كفمدفة الجكلةت، ك التعميع

 خاصة في ضل إدخاؿكاال عجة، أخحت التشسية السيشية لمسعمع أبعادا كثيخة لمتسيد كأش
التكشػلػجيا الحجيثة كالحاسب اآللي كاإلنتخنت كالحكػمة اإللكتخكنية كالتعميع عغ بعج كاألخح 

، كىكحا استقخ مفيـػ مرصمح السشياج التخبػؼ عمى كػنو يتزسغ 2ذاممةبسعاييخ الجػدة ال
 ضػابط شكل كمزسػف العسمية التعميسية التعمسية.

 :السشياجاء أسذ بش -1-2
 كعمسية ،ج تتزسغ تجاخل مجخبلت فشية )خبخات السجرسيغ(اإّف صشاعة السشي

 ،ككل ىحه السجخبلت تشجرج ضسغ مخحمة التخصيط ،كمادية )كسائل( ،)دراسات أكاديسية(
مغ التقػيع إلى  كبالتغحية الخاجعة يتع االنتقاؿ ،كمغ ثسة التقػيع ،لتتمػىا مخحمة التشفيح

ييجؼ في مجسمو إلى صقل أذىاف األفخاد في السجتسع، كتعجيل و سا أنّ كب، التخصيط مغ ججيج
 كيتأثخ بسختمف الطخكؼ السحيصة بو. سمػكاتيع، فإنو يختمف بشاؤه باختبلؼ الدماف كالسكاف،

، باعتباره يسثل إحجػ القشػات التي مختمفةالسشياج تحكع صشاعتو عػامل  كسا أفّ 
مقتزيات  تتصمبوتػجو مغ خبلليا الجكلة األجياؿ بسا يتػافق كيجعع مخصصاتيا كأيزا ما 

 لعامميغ، اء السشياجبش "محدغ عمي عصيةُيخِزع " لحلظ، العػلسة كركب الحزارة العالسي
لػجيا السعمػمات ، أما الخارجي فيتعمق بستصمبات العرخ كالعػلسة كتكشػ كداخمي خارجي

إلى متصمبات السجتسع، في حيغ يتعمق العامل الجاخمي بعشاصخ السشياج  كالجيسقخاشية
كخرائز الستعمع  ث )السعخفي كالػججاني كالسيارؼ(كأىجاؼ السشياج كشسػلو لمسجاالت الثبل

                               
 .226 -223ص ،الحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجعمي عصية،  محدغ :يشطخ 1
 .28يشطخ: ماججة مرصفى الديج كآخخكف، السشاىج كميارات التجريذ، ص2 
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ة عرخنف ،1مغ حيث نزجو كاستعجاده كميػلو، إضافة إلى تػفخ األجيدة السادية السشاسبة
بتمظ العػامل كبسجػ تػفخ اإلمكانات السادية كالسعشػية السداعجة مختبط كجػدتيا  سشاىجال

 كاالتراؿ السعمػماتكسائل السعخفة كتكشػلػجيا  فستى تػفختداخل السجرسة كخارجيا، 
دسح ببشاء مشاىج ت فإّنياكاإلنتخنت لكتخكنية سية كالتقانات الحجيثة كالبخامج اإللسخابخ العمكا

  متصػرة.

خاحل بشائو مغ ترسيسو يجب أف ُتخاعى في كل مكل مجتسع لو خرػصياتو التي   
السشاىج ال تقـػ في فخاغ، كإنسا »أّف  "ماججة مرصفى الديج كآخخكف يؤكج "ك إلى تقػيسو، 

تتذكل كتتساثل مع الثقافة التي نعير فييا، كالشطع االجتساعية كالجيشية كالدياسية التي تدػد 
كسا تخزع  (..)ج الجراسية ليا أساس مغ الشطخيات كالسفاـيع الديكػلػجية السجتسع، فالسشاى

السشاىج لمسشصق الفمدفي لمسادة الجراسية، فميذ ىشاؾ مشصق معيغ بكل السػاد الجراسية 
كال شظ أيزا في أّف األسذ االجتساعية تؤدؼ دكرىا الكبيخ في عسمية التخبية  (..)السختمفة 

شاىج الجراسية بكيؽيات خاصة، كالتي تشبع مغ السجتسع كمغ كالتعميع، كفي تكييف الس
فبشاء مشياج التخبية الجيشية مثبل يقتزي معخفة بتخكيبة ، 2«عشاصخ الثقافة التي تدػده

 يقتزي معخفة باالستعساؿ المغػؼ ألفخاد السجتسع.السجتسع الجيشية، كبشاء مشياج المغة العخبية 

أرضية  التي تعتبخ سذاألسعاييخ ك أىع الالباحثيغ إلى اعتساد كىكحا تػصل جل 
األسذ التي يجب مخاعاتيا فسغ ، الجدئياتمع االختبلؼ في بعس  ،لمبشاء الخصيغخربة 

، االجتساعية، كالسعخؼية، كالفمدؽيةالشفدية، ك  عشج ترسيع أّؼ مشياج تخبػؼ تتسثل في األسذ
 كؼيسا يمي سػؼ نػضحيا:

 ابذخي اىػ السقرػد مغ العسمية التعميسية، كالستعمع باعتباره كائش الستعمع: األسذ الشفدية -
لو خرػصيات مختبصة بدّشو كميػلو كرغباتو كحاجاتو الشفدية، كعمى ىحا األساس يجب 

السشيج عبارة عغ مجسػعة الخبخات التي »مخاعاة  كل ىحه األمػر في الفئة السدتيجفة، ألّف 

                               
 .36 -33ص ،الحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية، يشطخ:   1
 .41ماججة مرصفى الديج كآخخكف، السشاىج كميارات التجريذ، ص  2
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، لحا 1«غ بقرج مداعجتيع عمى الشسػ الذامل كعمى تعجيل سمػكيعتييؤىا السجرسة لمستعمسي
 أصبحت الجػانب الشفدية ركشا أساسيا، بعج أف كانت ميسمة.

السجتسع الحؼ يكػف حاضشة ليحه السشاىج، فكل  تخاعى خرائز األسذ االجتساعية: -
لخرائز يكػف االنصبلؽ مغ ىحه اك  ،مجتسع تسيده عادات كتقاليج كثخاث كأخبلؽ كمبادغ

السجتسعية إلحجاث تعديد الؿيع كالثػابت اإليجابية، كتعجيل الدمػكات الدمبية، ليتع إنتاج أفخاد 
السجرسة بصبيعة نذأتيا مؤسدة اجتساعية تعسل عمى استسخار »فاعميغ مشتجيغ، ألف 

 السجتسع كإعجاد األفخاد لمؿياـ بسدؤكلياتيع ؼيو، كلسا كانت ىحه شبيعة السجرسة ككضيفتيا،
السسكغ أف تقػـ ، فسغ غيخ 2«فسغ الصبيعي أنيا تتأثخ بالسجتسع كالطخكؼ السحيصة بيا

 السجرسة بإعجاد األفخاد لمحياة، كمشاىجيا في انفراـ مع السجتسع.

لمكفاءة السعخؼية القاعجية لمفئة  يتصمب مغ كاضعي السشاىج الشطخ :األسذ السعخفية -
اندجاـ كمخكنة في االنتقاؿ عبخ كافة السخاحل  السدتيجفة مغ الستعمسيغ حتى يكػف ىشاؾ

التعمسية، كسا يشبغي الشطخ في مدتحجثات الفكخ العالسي، خاصة كأنشا في زمغ العػلسة 
أصبحت »السعخفة لحا نجج فأصبح التحػؿ العمسي مغ ساعة إلى ساعة،  كاالنفجار السعخفي،

عمييا السشيج كأصبح ليا شأف  مشح ستيشيات القخف الساضي تعج كاحجا مغ األسذ التي يبشى
في ترسيع السشيج كالكيؽية التي يتعامل بيا مع الستعمسيغ، كأصبحت السعخفة أساسا مغ 
أسذ السفاضمة بيغ السشاىج مغ حيث محتػاىا في ضػء ما تقجـ مغ فائجة لمستعمع، كسػؽ 

ع كأىجاؼ العسل، فزبل عغ دقتيا العمسية كحجاثتيا كاستسخاريتيا كصمتيا بحاجات الستعم
تسثل إحجػ زكايا السثمث الجيجاكتيكي، كصمة الخبط بيغ السعمع كالستعمع،  ، فالسعخفة3«التعميع

 لحا كاف لداما اتخاذ "السعخفة" أساسا لبشاء السشياج.

كل دكلة ليا سياستيا كاستخاتيجيتيا في الحياة، تستدج كل تػجياتيا  األسذ الفمدفية: -
كنطختيا كمػاقفيا في إشار فمدفتيا في الحياة، كىحا البعج الفمدفي لمجكلة يجب مخاعاتيا في 
بشاء السشاىج، كأف تكػف األىجاؼ التي ىي إحجػ عشاصخ السشياج خادمة لمغايات الكبخػ 

رحخاء الغخبية قزية تعتخؼ بجكلة إسخائيل كتعتبخ قزية ال لمجكلة، فإذا كانت الجدائخ ال
                               

 .42ماججة مرصفى الديج كآخخكف، السشاىج كميارات التجريذ، ص 1
 .76السخجع نفدو، ص 2
 .110، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية،  3
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التخبية »كحلظ ، فسغ الخصأ أف ييجؼ السشياج إلى تخسيخ خبلؼ ذلظ، رترؽية استعسا
بصبيعتيا عسمية ذات مزسػف فمدفي تجخؼ بذكل مقرػد لتحقيق كضائف تخجـ الفخد 

في الحياة بػصفيا تسثل البعج في التخبية تقخيخ الغايات الكبخػ  كالسجتسع، كميسة الفمدفة
الشطخؼ لئلنداف في الحياة، كعمى أساسيا يتع اختيار الػسائل، كالصخائق التي تزسغ تحقيق 

، فعمى ىحا األساس أصبحت فمدفة الجكلة كتػجياتيا إحجػ أىع األسذ التي 1«تمظ الغايات
 ُيبشى عمييا السشياج التخبػؼ.

 :هعشاصخ  -1-3
و تجاكز ذلظ حجيثا، عمى السقخرات الجراسية فإنّ  اقترخج التقميجؼ اإذا كاف السشي

كىحه العشاصخ قج حجدىا رالف » ،يتكػف مغ أربعة عشاصخ متكاممة ؼيسا بيشياأصبح حيث 
 :2في أربعة تداؤالت ىي ralph tylerتايمخ 

 ما األىجاؼ التخبػية التي يشبغي أف تدعى السجرسة إلى تحؿيقيا؟ 
 ػية السسكغ تػفيخىا لتحقيق ىحه األىجاؼ؟ما الخبخات التخب 
 كيف يسكغ تشطيع ىحه الخبخات التخبػية حتى تكػف فعالة؟ 
 ة ما إذا كانت األىجاؼ قج تحققت؟كيف يسكغ معخف 

كعمى ضػء ىحه التداؤالت ندتشتج السفاصل األساسية السكػنة لمسشياج، فالتداؤؿ األكؿ 
إلى تشطيع السحتػػ  الثالثفي حيغ يذيخ  ػ،يذيخ الثاني إلى السحتػ ، ك يذيخ إلى األىجاؼ

 "محدغ عمي عصية" ا، كسا لخريإلى التقػيع الخابعيذيخ كالػسائل السداعجة كاألنذصة، ك 
، األنذصة كشخائق التجريذ، السحتػػ ، األىجاؼ أربعة عشاصخ رئيدية تتسثل باآلتي:« في

ؼيو ىحه العشاصخ تتكامل مع  كمغ ىحه العشاصخ يتذكل السشيج كشطاـ تعسل، التقػيع كأساليبو
كىكحا اتفق ، 3«بعزيا يؤثخ بعزيا في البعس اآلخخ كتؤثخ مجتسعة في مخخجات السشيج

 :ىي اآلتياج، جل الباحثيغ كالخبخاء عمى اعتساد أربعة عشاصخ لمسشي

                               
 .88 -87، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية،  1
 .20، صاتجاىات كتصبيقات حجيثة في السشاىج كشخؽ التجريذدمحم الديج عمي،  2
 .51، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية،  3
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 األىجاف: -أ
كحاجات  ،كمتصمبات السجتسع ،تراغ األىجاؼ التخبػية انصبلقا مغ فمدفة الجكلة

كأيزا التصػرات التكشػلػجية الحاصمة عمى مدتػػ  ،كمدتػػ نزجو ،كميػالتو ،الستعمع
 السجتسع الجكلي، ىحه األىجاؼ البج أف تكػف دؾيقة كاضحة قابمة لمتجديج كالؿياس.

استبرار مدبق لسا ستكػف عميو الشياية السسكشة في ضػء الطخكؼ »كيقرج باألىجاؼ: 
أىجاؼ السشيج تجيب عغ التداؤؿ: لساذا نتعمع؟ أك لساذا نجرس كالسعصيات الستاحة. ك 

السشيج؟ كىي تتجرج مغ العاـ الذامل الحؼ يحتاج تحؿيقو إلى سشػات كمخاحل دراسية إلى 
الخاص الزيق الحؼ يسكغ تحؿيقو في درس كاحج. كيدسى الشػع األكؿ باألىجاؼ العامة 

فاألىجاؼ ، 1«ة أك الدمػكية قريخة السجػبعيجة السجػ، كيدسى الثاني باألىجاؼ التعميسي
بعج االنتياء مغ تشفيح الستػقع حرػليا التخبػية إذف تعشي الشتائج السشتطخة كالتغيخات 

 السشياج.

ما جدئي مخحمي يختبط  مشياالتغيخات السخجػة في مخحمة ترسيع السشياج، تحجيج يتع  
تامي يختبط بالسشياج ككل أك كمشيا ما ىػ خ ،بػحجة أك مجسػعة مغ الػحجات التعمسية

مجسػعة مغ السشاىج، كمشيا ما يختبط بسخحمة تعميسية أك مجسػعة السخاحل التعميسية، ككل 
، كعمى أساسيا يتع ىحه األىجاؼ عمى اختبلؼ شسػليتيا تتسيد بالتكامل كالتسازج ؼيسا بيشيا

كمغ جية أخخػ  ،ميعاختيار كتشطيع السحتػػ، ككحا اختيار الصخائق كاألنذصة ككسائل التع
األىجاؼ أصبحت أحج أىع عشاصخ السشياج التي ال يدتيجؼ بيا مشفحك السشياج كمقػمػه، ف

 .يسكغ االستغشاء عشيا

التشسية تحقيق ىػ كيبقى اليجؼ األسسى مغ العسمية التعميسية التعمسية كتشفيح السشياج 
التػازف في شخرية الستعمع في جػانبو الثبلث السعخفي كالػججاني كالسيارؼ، إذ يكاد يتفق ك 

الباحثيغ عمى ترشيف األىجاؼ ضسغ ثبلثة مجاالت، تتسثل في السجاؿ السعخفي  جل
 :السيارؼ  كالسجاؿ الػججاني كالسجاؿ

  :بة ما يتعمق  ألىجاؼمغ الجػانب األساسية التي تتزسشيا ا السجال السعخفي برقل مـػ
في تحجيج مدتػيات السجاؿ  فقج خاض الكثيخ مغ العمساءكالخفع مغ قجراتو العقمية،  الستعمع

                               
 .52، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية،   1
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 ، السعخفي كدرجات تسكغ الستعمع مغ السعخفة، كأشيخ ترشيف لمسجاؿ السعخفي ترشيف بمـػ
يتزسغ اكتداب السعخفة، كفيسيا كالتعبيخ »حيث يخػ بأف السجاؿ السعخفي في األىجاؼ 

كتصبيقيا، كتحميميا، كتخكيبيا، كتقػيسيا، كقج صشفو بمـػ إلى ست مدتػيات تتجرج في  عشيا،
صعػبتيا بذكل ىخمي يكػف السدتػػ األدنى ؼيو في قاعجة اليـخ كاألصعب في قسة 

، خبلفا لمتعميع التقميجؼ، حيث كاف االعتساد في السقاربة بالسحتػيات عمى تمقي 1«اليـخ
ترشيف بمـػ لمسجاؿ يػضح  الذكلكىحا  في أحدغ األحػاؿ، السعارؼ كحفطيا ثع فيسيا

  :السعخفي
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ىجاؼ الستػخاة في مخاحل األ كؼيسا يمي سػؼ نحاكؿ التفريل ؼيسا تتزسشو كل مخحمة مغ
 السجاؿ السعخفي: 

 حيث يعج مدتػػ اكتداب السعخفة كالتحكخ في األدنى :مدتػى اكتداب السعخفة والتحكخ -1
كمغ أمثمة األىجاؼ ليحا السدتػػ:  عاء معخفة أك معمػمة كسا تمقاىا،يتسكغ الستعمع مغ استج

حخ الذعخ األشج يحجد ب كالذعخ، أيعجد بحػر أك يحكخ الستعمع كاضع عمع العخكض، أف 
يربح الستعمع يستمظ معمػمات  كىكحا حتىيحكخ أدكات الذخط الجازمة لفعميغ.  كسخعة، أ

 كيدتصيع استجعاءىا عشج الحاجة.

                               
 .57، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية،  1

 التحكخ

 التقػيع
 التخكيب

 التصبيق
 الفيع

 .ترشيف بمػم لمسجال السعخفي:  1الذكل رقع 

 التحميل
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سمسا تراعجيا أشّج غػرا في في ىحه السخحمة : تشحػ األىجاؼ مدتػى الفيع واالستيعاب -2
زبط الستيعاب، ؼبإمكاف الستعمع في ىحه السخحمة كاال، إذ يتحقق الفيع سمع السجاؿ السعخفي

كأف يتسكغ الستعمع مغ شخح  ،لباسيا حمة ججيجة تطيخ فييا برستوإكالتعاشي مع السعاني ك 
فيػ في ىحه الحالة استصاع استيعاب كفيع  ،مجرسة الخابصة القمسية كاستشتاج خرائريا

 .كبحلظ تحقق ىحا السدتػػ مغ األىجاؼ ،درس مجرسة السيجخ
: ؼبعج أف تسكغ الستعمع مغ الفيع كاالستيعاب )في السدتػػ الدابق( مدتػى التصبيق -3

يربح قادرا في ىحه السخحمة عمى تػضيف ما فيسو كاستػعبو في مػاقف ججيجة داخل 
يدتخجـ السجرسة كخارجيا، ؼيربح بإمكانو تػضيف السجخدات في السػاقف العسمية، كأف 

، أك يػضف حخؼ الػاك في نز في سياقات شى معيغمجازا مخسبل في التعبيخ عغ مع
 مختمفة كفي معاني ججيجة.

سات إلى حميل التعمّ إلى التسكغ مغ تفي ىحه السخحمة يرل الستعمع  مدتػى التحميل: -4
كمعخفة ما يخبط عشاصخه مغ عبلقات، كأف يحمل الشز إلى جسل، كيسيد  عشاصخ كأجداء،

ث عغ شبكة العبلقات التي تشطع الجسل مغ فرل الفعمية عغ االسسية كيقارف بيشيا، كيبح
 ككصل كإحالة، أك يحمل قريجة ليجرس الؿيع الجسالية السػجػدة فييا.

الجانب  فيمخحمة متقجمة في تحقق األىجاؼ "التخكيب"  سثلي التخكيب:مدتػى  -5
حيث يتسكغ الستعمع مغ ربط تعمساتو كدمجيا في قالب ججيج، كأف يعالج كضعية ، السعخفي

 في نز كاحج. ةإدماجية بتػضيف ركافج نحػية كببلغية كنقجي
يتسكغ  حيث ،ىـخ األىجاؼ التخبػية عشج بمـػ ىحا السدتػػ  يسثل :التقػيعمدتػى  -6

كشقج  ،الستعمع في ىحه السخحمة مغ إصجار اآلراء كاألحكاـ كتقجيع االنتقادات كاقتخاح البجائل
 غ محاسغ كما عميو مغ نقائز.الستعمع لقريجة أك عسل أدبي كإضيار ما لو م

كىكحا يتع تحجيج مدتػيات السعخفة السخاد تحؿيقيا في ضسغ األىجاؼ عشج ترسيع أؼ   
سو، كيدعى السصبقػف مشياج تخبػؼ، كعمى أساس ىحه السدتػيات يتع اختيار السحتػػ كتشطي

 .مغ أجل بمػغو مغ خبلؿ سيخ الحرز التعميسية

 :في التشسية الستػازنة لذخرية الستعمع اػججاني ضخكريالسجاؿ ال يعج السجال الػججاني، 
بلبج أف يجرج ضسغ األىجاؼ التخبػية في السشياج، ففي السشاىج القجيسة،  كاف مغفبلالحؼ ك 

ىحا السجاؿ يذسل كل ما يتعمق بسذاعخ الستعمع كأحاسيدو، فعمى ىحا األساس يجب تعديد 
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يعج ترشيف حيث  ،كليحا السجاؿ مدتػيات كدابقو ،الستعمع بالؿيع كالسبادغ كالتػجيات
( مخجعا في ترشيف األىجاؼ الػججانية، جعل ترشيفو ىخميا مثل krathowole) كخاثػؿ

، تتسثل في االستؿباؿ، ترشيف بمـػ لمسجاؿ السعخفي، كجعمو مكػنا مغ خسدة مدتػيات
في بشاء  لمتكامل كالتسازجالسدتػيات تخزع ىحه  د.كاالستجابة، كالتقييع، كالتشطيع، كالتسيّ 

   : الذكلكفق ىحا  ىخمي

 

 

 

 

 

 

 :1كالتسثيلالبشاء اليخمي لسدتػيات السجاؿ الػججاني، كؼيسا نعخضيا بالتػضيح يػضح ىحا 
مغ  سيةع تقبمو لمبيئة التعمّ : يسثل أدنى السدتػيات، ؼيو ُيبجؼ الستعمّ مدتػى االستكبال -1

ىحا السدتػػ  ككحا السادة السعخؼية، إذ يتجدج مع السعمعخبلؿ تقبل التفاعل كالسذاركة 
 باالنتباه كالخغبة.     

مجخد الخغبة إلى االنجماج ك ز ىحا السدتػػ مخحمة االنتباه يتجاك مدتػى االستجابة:  -2
 كأف يتجاكب الستعمع كيدتستع بدساع قريجة أك بقخاءتيا. ،االستجابة العاشؽيةك الػججاني 

استؿبالو في يدتصيع الستعمع في ىحه السخحمة أف يدتذعخ مػقفا كججانيا  مدتػى التقييع: -3
ب في نرختيع تخاذؿ العخ  لػضعية تعمسية معيشة، كأف يثسغ الستعمع تحدخ ندار ؾباني عمى

 لمقزية الفمدصيشية، أك رفزو كتقدزه مغ بعس مذاىج مدخحية لسداسيا بسقػمات أمتشا.

                               
 .61 - 60يشطخ: محدغ عمي عصية، السشاىج الحجيثة كشخائق التجريذ، ص 1

 التسيد
 التشطيع

 االستجابة
 االستؿباؿ

 : ترشيف كخاثػل لمسجال الػججاني. 2الذكل رقع 

 التقييع
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تطيخ في ، يرل الستعمع في ىحا السدتػػ إلى امتبلؾ مشطػمة ؾيسيةمدتػى التشطيع:  -4
سمػكو كمػاقفو كردكد أقػالو كأفعالو، كأف يتخح الستعمع مػقفا معاديا لمكياف الرييػني، أك 

 رختو كتزامشو السصمق مع القزية الفمدصيشية.يعمغ ن
: يرل الستعمع إلى امتبلؾ فمدفة خاصة لمحياة، مغ مدتػى التسيد أو الػسع بالكيسة -5

خبلؿ انريار قشاعات كتػجيات معيشة، كأف يؤمغ الستعمع بأف ما أخح بالقػة ال يدتخد إال 
الطمع كمغ ثسة إلى الزعف بالقػة، كأف يعتقج أف انعجاـ العجالة في السجتسع يؤدؼ إلى 

   كالتخمف.
فسغ خبلؿ ما سبق يتزح جميا أف السجاؿ الػججاني ال يسكغ فرمو عغ السجاؿ    

السعخفي، كىحا الحؼ تع إغفالو قجيسا، فبلبج مغ استيجاؼ كججاف الستعمع أيزا، مغ تقبمو 
 في الحياة.  ثسة قشاعات شخرية كمبادغ لمفعل التعمسي، إلى التفاعل اإليجابي، كمغ

 :يتعمق السجاؿ السيارؼ بالجانب الحخكي لئلنداف، كىحا الجانب يعج  السجال السياري
يتزسغ ىحا السجاؿ »ثالثة األثافي لتحقيق الشسػ الستػازف في شخرية الستعمع، حيث 

أؼ الشذاشات التي تتصمب تآزرا  ،األىجاؼ التي تترل بالسيارات الحخكية لجدع اإلنداف
نداني كسا يحرل في األداءات لبرخ كأعزاء الجدع اإلالعقل كالدسع كا متشاسقا بيغ

السختمفة، كىحا يعشي أف ىحا السجاؿ معشي بالتكػيغ الجدسي كالعزمي كالحخكي لئلنداف 
إنسا يتكامل معيسا  ،الحؼ ال يشفرل عغ الجانب العقمي كالػججاني في الذخرية اإلندانية

أؼ يذسل كل ما يختبط بالحخكات ، 1«كيتأثخ بيسافي بشاء تمظ الذخرية كيؤثخ فييسا 
العزمية كاإلشارات الجدجية، كمسا الشظ ؼيو أّف ىحا السجاؿ ال ندتصيع فرمو عغ 

كأىع ترشيف ليحا السجاؿ كأشيخه ىػ ، الت األخخػ، بل ىي تعسل في اندجاـ كتكاملاالسج
تػيات، ككل ، الحؼ جعمو في بشاء ىخمي مغ سبعة مد(simpson) "ترشيف سسبدػف "

في اإلدراؾ  ىحه السدتػيات ، تتسثلمدتػػ يبشى عمى التسكغ مغ السدتػػ الحؼ سبقو
كىحا كفق بشاء الحدي، كالسيل، كاالستجابة، كاآللية، كاالستجابة السعّقجة، كالتكيف، كاإلبجاع، 

 .ىخمي
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ىحا الذكل يجدج البشاء اليخمي لمسدتػيات السيارية الدبع، كؼيسا يمي نفرل في كل كاحجة 
 مشيا:

يتسكغ الستعمع في ىحه السخحمة األكلية مغ التشبو لسختمف  مدتػى االدراك الحدي: -1
السثيخات الحدية كاالستجابة ليا، كالتسكغ مغ تحجيج األدكات السشاسبة لمؿياـ بشذاط ما، كأف 
يحجد األقبلـ كاأللػاف كالسداشخ التي تدسح لو بتجديج مذيج عغ بيئة العخب في العرخ 

 الجاىمي.
في ىحه السخحمة الخغبة كالقجرة عمى الؿياـ بالجيج الحخكي  طيخ الستعمع: يُ مدتػى السيل -2

 الفعمي كأف يجسع أدكات الخسع السختمفة استعجادا لمذخكع في تجديج فكخة نقل مذيج شبيعي.
: يتسكغ الستعمع في ىحا السدتػػ مغ األىجاؼ التخبػية مدتػى االستجابة السػجية -3

كمحاكاة لسخجعيات معيشة، كأف يقمج معمسو في  الذخكع في تشفيح ميارة ما تقميجامغ السيارية 
 .رسع ما

: يدتخسل الستعمع في أداء ميارات معيشة بديصة دكف تعثخ، كىحا نتيجة ليةمدتػى اآل -4
 تجربو عمييا، كأف يعيج رسع السذيج الصبيعي بعفػية كتمقائية دكف انؿباض كتخدد.

داء الحخكي لسيارات معيشة : يتسكغ الستعمع مغ األمدتػى االستجابة العمشية السعقجة -5
أشج تعقيجا مغ السخحمة الدابقة، كأف يخسع مذيجا بجقة كتشاسق الحخكات كبإضيار جدئيات 

 كانت مغيبة في الرػرة.

 لسيلا

 اإلبجاع
 التكيف

 آلليةا

 اإلدراؾ الحدي

 السياري.: ترشيف سسبدػن لمسجال  3الذكل رقع  

 االستجابة السػجية

 االستجابة السعقجة
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: يتسكغ مغ استعساؿ السيارات التي اكتدبيا في مػاقف ججيجة، كأف مدتػى التكيف -6
 الخسع كالتشاسق.يشقل الستعمع مذيجا عاشو في تمظ المحطة بجقة عالية في 

: يسثل ىحا السدتػػ أرقى درجات تحقق األىجاؼ التخبػية بجاعمدتػى األصالة واإل -7
السيارية، حيث يربح الستعمع قادرا عمى إبجاء الخأؼ كاإلبجاع في األداء، كابتكار ميارات 

 ججيجة، كأف يبتكخ الستعمع شخائق ججيجة في الخسع أك نػعا ججيجا في الخط العخبي.

ا يتحجد السجاؿ السيارؼ لجػ الستعمسيغ، مغ مدتػػ اإلدراؾ البديط إلى مدتػػ كىكح  
عتقج، بل بتعميسية األصالة كاإلبجاع، ىحا ال يتعمق بتعميسية مادة بعيشيا فحدب كسا كاف يُ 

مختمف السػاد، ككل السشاىج التخبػية كسا تذكل تشاسقا كتكامبل عسػديا فيي تذكل أيزا 
 ا عمى مدتػػ مختمف السػاد التعميسية.تشاسقا كتكامبل أفؿي

 السحتػى: -ب
بالسعخفة في السثمث  كيعبخ عشوالسحتػػ ىػ الخكغ األساسي الثاني في السشياج، 

نطخيات كقػانيغ  مغ ، يتزسغ مختمف التعمسات كالخبخات التي يدتقبميا الستعمعالجيجاكتيكي
عخفو رشجػ أحسج شعيسة ، كقج تيحقق بيا الكفاءات السدتيجفة كالسياراكحقائق كمفاـيع ل

مجسػع الخبخات التخبػية كالحقائق كالسعمػمات التي يخجى تدكيج الصبلب بيا، »بالقػؿ أنو: 
ككحلظ االتجاىات كالؿيع التي يخاد تشسيتيا عشجىع. كأخيخا السيارات الحخكية التي يخاد إكدابيع 

، 1«ىجاؼ السقخرة في السشيجإياىا، بيجؼ تحقيق الشسػ الذامل الستكامل ليع في ضػء األ
ء غعارؼ )الحقائق كالسفاـيع كالسبادالسحتػػ يتكػف مغ م»كيخػ محدغ عمي عصية أف 

كالقػانيغ كالشطخيات كاالتجاىات كالؿيع كالسيارات العقمية كالحخكية( كالخبخات السباشخة 
السحتػػ يكػف مشدجسا كخادما لؤلىجاؼ التخبػية بسجاالتيا إذف ، 2«كالخبخات غيخ السباشخة

، خبلفا لمسحتػػ في ضل السشاىج التقميجية حيغ كاف الثبلث )السعخؼية كالػججانية كالسيارية(
 معارؼ يتع تمقيشيا لمستعمع ليقـػ باستطيارىا عشج الصمب.مجخد 

االىتساـ بسجػ إّف أىسية السحتػػ في تذكيل السشياج جعمت مغ الزخكرة بسكاف 
مغ حيث االرتباط بالػاقع  كخرائز الفئة السدتيجفة ،مبلءمتو لؤلىجاؼ السدصخة
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ي أف يكػف كالدياسي لمستعمع، ككحا تػازنو بيغ الذسػؿ كالعسق، كسا يشبغ كالثقافي االجتساعي
، ككحا مدتػػ الستعمسيغ، الزخكرية لحلظ ػسائلالمغ حيث تػفخ  السحتػػ قاببل لمتشفيح

لع يعج مغ السدتراغ جسع السعارؼ اعتباشيا لحذػىا  ا في ضل االنفجار السعخفي، إذسيسال
  في أذىاف الستعمسيغ، دكف أسذ كمعاييخ، كال خبخاء كمتخرريغ.

كاف القائسػف عمى  ، حيثالسقاربة بالسحتػياتاُعتسجت ففي ضػء السشاىج التقميجية 
رؼ السػجػدة كيجعمػنيا في شكل اختيار السحتػػ كتشطيسو يعسمػف عمى جسع كل السعا

كانت بديصة كالسعارؼ كانت العمـػ كاالكتذافات  محتػيات ُيذحغ بيا عقػؿ الستعمسيغ، ألفّ 
ا مع ما استجّج في عرخنا مغ تذعب العمـػ كتفخعيا في شتى السجاالت كضيػر أمّ  قميمة،

ؿ إلى السعمػمة في كإمكانية الػصػ  تكشػلػجيا اإلعبلـ كاالتراؿ، كحرػؿ االنفجار السعخفي
أصبحت حيشيا  ،كل زماف كفي كل مكاف كبأيدخ جيج، فمع تعج الحاجة إلى الكع بقجر الكيف

ككضيفة السجرسة تػجيو الستعمع كتعميسو كيف  ،الحاجة ماسة إلى تصبيق السقاربة بالكفاءات
 يتعمع.

األكاديسييغ السحتػػ باعتباره جػىخ السشياج أصبح يحطى باىتساـ كبيخ مغ قبل 
 :1الخصػات اآلتيةيخزع إلى مخصط مجركس باعتساد  السسارسيغ تشطيخا كتصبيقا، كأصبحك 

ؾياـ الستخرريغ مغ األكاديسييغ كالتخبػييغ باختيار السػضػعات الجراسية الخئيدة في  -
 ضػء األىجاؼ التي يخاد تحؿيقيا.

ػع لتغصي جسيع جػانب تحجيج األفكار الخئيدة التي يجب أف يذتسل عمييا كل مػض -
السػضػع عمى أف تكػف ىحه األفكار متخابصة متكاممة عمى مدتػػ الرف الػاحج، كعمى 

 مدتػػ الرفػؼ في السخحمة.
اختيار السػاد التعميسية التي تغصي األفكار الخئيدة عمى أف تكػف ىحه السػاد ذكات صمة  -

الصمبة، كقجراتيع، كأف تتدع بالذسػؿ كالجقة باألىجاؼ كالػاقع الثقافي لمسجتسع، كتبلئع مدتػػ 
 العمسية.

تشطيع السحتػػ باالستشاد إلى الشطخية التي يقـػ عمييا السشيج كتقجيع السحتػػ بالذكل  -
 الحؼ يديع في تحقيق األىجاؼ التي كضع مغ أجميا.
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عمى ضػء ما سبق نتػصل إلى القػؿ بأّف السحتػػ ىػ الحؼ يكػف مػضع التفاعل      
الكتاب السجرسي الحؼ حافع عمى كػنو حجخ الداكية كُيجدج مغ خبلؿ يغ الستعمع كالسعمع، ب

 في كل األنطسة التعميسية، كفي كل السشاىج التخبػية قجيسيا كحجيثيا.

 الصخائق والػسائل واألنذصة التعميسية: -ج
لتي أصابيا التعميسية مغ األركاف الذكمية لمسشياج اكالػسائل كاألنذصة ُتعّج الصخائق 

التيسير في السشاىج القجيسة، فقج انتقمت مغ اإلدراج الزسشي إلى اإلدراج الرخيح، كسا 
  شيجت عرخنة في مختمف جػانبيا.

إلثارة التفاعل بيشو  شخائق التجريذ فتتسثل في االستخاتيجيات التي يثيخىا السعمع أما
داخل الفرل يحاكؿ بيا أنساط مغ سمػؾ السجرس »السحتػيات، فيي  فيكبيغ الستعمع 

التفاعل مع التبلميح كالسادة العمسية لمػصػؿ إلى أفزل نتائج مسكشة لعسمية التعميع كالتعمع. 
ات كتتعجد شخؽ التجريذ لتبلئع الفخكؽ الكائشة بيغ التبلميح، كتتسذى مع شبيعة السقخر 

في التمقيغ  كإذا كانت شخؽ التجريذ القجيسة تتسثل، 1«السختمفة كتحقق أىجافا متشػعة
 .شخيقة السذخكع، شخيقة حل السذكبلت حجيثة كثيخة مشياشخؽ التجريذ ال فإفّ  ،كالسحاضخة

فيي الجػانب اإلجخائية لديخ مختمف كحجات السحتػػ،  األنذصة التعميسية في حيغ تذسل
عا تذتسل عمى الجيػد العقمية كالبجنية التي يقـػ بيا الستعمسػف، أك السعمسػف، أك االثشيغ م»

مغ أجل تحقيق أىجاؼ السشيج، كتحقيق الشسػ الذامل الستكامل لمستعمع كقج تسارس ىحه 
األنذصة داخل السجرسة أك خارجيا كلكغ بإشخاؼ مشيا، كىحا يعشي أف لؤلنذصة التي 
يتزسشيا السشيج مزسػنا كخصة مػضػعة تسارس األنذصة في ضػئيا، كأىجافا يتع الدعي 

صة قج تكػف أنذصة تعميسية إذا مػرست مغ السعمع، أك أنذصة لتحؿيقيا. كأّف ىحه األنذ
، فكل 2«تعّمسية إذا مػرست مغ الستعمع كالعبلقة بيغ الشػعيغ كالعبلقة بيغ الدبب كالشتيجة

نذاط تعميسي يدتيجؼ تحقيق كفاءات لجػ الستعمع، كبسا أّف الّتعميع ييجؼ إلى إعجاد الفخد 
 .بشذاشات الصؽية كخارجيا بشذاشات صؽية خل السجرسةذاشات تكػف دالمحياة فإّف تمظ الش
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ضخكرة بعج أف ، كقج أصبحت عيقجفاستعساليا الػسائل التعميسية  خرػصأما بك 
تعّخؼ عمى ك  ،كسا شيجت تصػرا كبيخا خاصة مع االكتذافات الخقسية الحجيثة ،كانت اختيارا

السادة التعميسية كتثبيت أثخىا  مجسػعة مغ السػاد تعج إعجادا حدشا، لتدتثسخ في تػضيح»أّنيا 
لستعمسػف في أذىاف الستعمسيغ، كىي تدتخجـ في جسيع السػضػعات الجراسية التي يتمقاىا ا

كتتشػع ىحه الػسائل كتختمف باختبلؼ األىجاؼ التي يقرج  ،في مختمف مخاحل الجراسة
قائق تخاعى كيخكد السخبػف عمى عجة ح ،لسػضػعات السختمفة التي تجرس ليعتحؿيقيا في ا

خخ يتجو نحػ مجػ ق باليجؼ الحؼ تحققو الػسيمة كاآلبالشدبة لمػسيمة التعميسية، بعزيا يتعم
، كنحكخ 1«تػافخىا في البيئة، كمشاسبة سعخىا، كييتسػف بعخض الػسيمة في المحطة السشاسبة

في ىحا الذأف أّف الػسائل أصبحت جدءا مغ مكػنات السشياج، يتع تحجيجىا بشاء عمى 
لبيئة التعميسية الػاقعية، كلئغ كانت الػسائل التعميسية في اإلمكانات التي يسكغ تػفيخىا في ا

السشاىج القجيسة بديصة، ال تعجك أف تتسثل في الدبػرة الخذبية كأمػرا أخخػ كالخخائط، فإف 
ة الدبػر الػسائل التعميسية الحجيثة أصبحت تتسثل أساسا في تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ ك

 الحكية كالحاسػب.

كالػسائل التعميسية أىسية كبيخة، إذ ييتجؼ بيا السعمع لتشفيح كاألنذصة تكتدي الصخائق 
كليا دكر أساسي في نجاح الفعل التعميسي ، الكفاءاتكبشاء كتحقيق األىجاؼ  السحتػػ 
   .التعمسي

  التقػيع:  -د
تحقق الكفاءات مجػ  السشياج، حيث يتع الػقػؼ عمى عشاصخالتقػيع ىػ أحج 

يع قشجيل  ىػ عسمية تحجيج مجػ »السدتيجفة لتتع السخاجعة كالتشؿيح، فالتقػيع حدب أحسج إبخـا
كيخكد التقػيع  ،ما تحقق في جانب التبلميح مغ أىجاؼ تخبػية بجانبييا السشيجي كالتعميسي

كفي  السشيجي عمى مجػ فعالية السشاىج السػضػعة في تحقيق األىجاؼ التخبػية العامة،
أما التقػيع التعميسي فيخكد  ،تعجيل مدار العسمية التخبػية ككلضػئو يسكغ أخح قخارات بذأف 

عمى ؾياس أداء التبلميح سػاء أثشاء العاـ الجراسي بغخض التذخيز كالعبلج أـ في آخخ 

                               
كليج أحسج جابخ، شخؽ التجريذ العامة تخصيصيا كتصبيقاتيا التخبػية، دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف، األردف،  1

 .361، ص2005، 02ط
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، فخبلفا لمسشاىج التقميجية لع 1«العاـ بغخض إصجار قخارات بذأف نتيجة التبلميح كمدتػياتيع
ؾياس  مغ خبلؿيعج التقػيع يدتعسل لؿياس تحريل الستعمع كالسعالجة البيجاغػجية فحدب، 

مدتػػ الستعمع في إشار ما كاف يشبغي الػصػؿ إليو حدبسا ىػ مخصط لو، بل تجاكز ذلظ 
كالصخائق كالػسائل كاألنذصة، إلى  عشاصخ السشياج، مغ نجاعة السحتػػ إلى ؾياس فعالية 
، في السشياج مكانة بارزة خاذ القخارات البلزمة كتصػيخ السشياج، فيػ يكتديتقييع األىجاؼ التّ 

فيػ الحؼ يبث في السشياج حيػية كمخكنة كتصػرا كمػاكبة لكل التغيخات، كسا يحفد الستعمع 
 . كالسعمع عمى تقجيع األفزل، فيػ يغصي جػانب ميسة متعمقة بالعسمية التعمسية التعميسية

ـ السحتػػ مغ حيث مجػ نجاعتو، يخز أشخافا عجيجة، ؼيقػّ  التقػيع ندتشتج بأفّ 
ـ السعمع مغ حيث كيقػّ  ،ـ األىجاؼ التخبػية مغ حيث مجػ مػضػعيتيا كتجديجىا لمػاقعكتقػّ 

الحؼ األىع ىػ التقػيع ، ك يث قجراتو كمجػ استيعابو لمسحتػػ ـ الستعمع مغ حكيقػّ  ،كفاءتو
يتع قبل الذخكع في  الحؼ التقػيع التذخيريمغ  ،يتسيد بالسخحمية الحؼ، يترل بالستعمع

التقػيع أخيخا ، ك يكػف خبلؿ العسمية التعميسية الحؼ التقػيع التكػيشي، إلى العسمية التعميسية
 يكػف في ختاـ العسمية التعميسية.الحؼ  التحريمي

إّف التقػيع ليذ عسمية ارتجالية، فيػ عسمية مشطسة دؾيقة مخصط ليا حتى تكػف   
، حرخىا "محدغ عمي يشاؾ شخكط يجب أف تتػافخ لعسمية التقػيعفة، الشتائج مػضػعيّ 

عمى أسذ يا في التخصيط السشطع لو كالسبشي عصية" في مجسػعة مغ العشاصخ، تتسثل أىس
عمسية كأبعاد ىادفة، كأساليبو السحجدة سمفا باعتباره كسيمة كليذ ىجفا، إضافة إلى مراحبتو 

ج، مغ التخصيط حتى التصػيخ، ككحا الذسػؿ لجسيع عشاصخ السشيج، اعسميات السشيلجسيع 
ـ حتى يترف با لرجؽ كالثبات كالسػضػعية كتشػع أساليب التقػيع ذاتو بتعجد زكايا السقػَّ

 .2كالذسػؿ

 :الجدائخية سشاىج التخبػيةفي ضػء ال تعميسية نذاشات المغة العخبية -2
ؼ ابتجاء مغ السػسع الجراسي الثانػ سخحمة التعميع د السشاىج التخبػية الججيجة لتع اعتسا

تشطيسيا ك ، بشاء عمى القخار الػزارؼ الستزسغ إنذاء المجشة الػششية لمسشاىج 2006 -2005

                               
يع قشجيل،   . 32، صالسشاىج الجراسية الػاقع كالسدتقبلأحسج إبخـا 1 
 .203، صالحجيثة كشخائق التجريذ اىجالسشُيشطخ: محدغ عمي عصية،  2
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(، كبشاء عمى القخار الػزارؼ الستزسغ تشريب 2002-11-11)السؤرخ في  كسيخ عسميا
أفخزت  (، فقج2005ماؼ  10سؤرخ في )ال السشاىج الججيجة لمتعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجي

أنيا تحجث  مغ حيثإلى العسمية التعميسية التعمسية  حجيثةكنطخة  تمظ السشاىج مفاـيع ججيجة
ج داخل السجرسة كخارجيا كفي مػاقف الحياة يجدّ  ،تعجيبل لمدمػؾ كأثخا إيجابيا قاببل لمؿياس

كقج  ،كفمدفة الجكلة ،السجتسع كحاجات السختمفة، كالتخكيد عمى ما يتػافق كميػؿ الستعمع
 ه جمياجدجك  أكجت الػثيقة السخافقة لمسشياج في المغة العخبية كآدابيا ىحا الترػر الججيج

تعميسية ك  ،لكتاب السجرسي، كؼيسا يمي نتشاكؿ مبلمح السشاىج التخبػية الججيجة بالجدائخا
 :السعاصخةمجػ استجابتيا لبلتجاىات نذاشات المغة العخية، ثع ؾياس 

 السشاىج التخبػية قبل وبعج اإلصالحات:  -2-1
اىج سابقة أشمق عمييا مت اإلصبلحات التخبػية في الجدائخ شفخة فارقة بيغ مشمثّ 
كإضافات مختمفة في  عجيبلتتكأخخػ ججيجة ُأشمق عمييا بالحجيثة مغ خبلؿ إجخاء  بالتقميجية

كبالسقارنة  صبلح السشاىج التخبػيةع إمعال تحجيج ، كيتجدج ىحا مغ خبلؿالذكل كالسزسػف 
 السشاىج التقميجية كالحجيثة. بيغ

 معالع إصالح السشاىج التخبػية، ومبخرات ذلظ: -أ
في السشطػمة التخبػية الجدائخية ضسغ  2005الثانػؼ قبل تعجيل  التعميعتشجرج مشاىج 

و انتقاد كازدراء، ألنّ مسا أصبح محط  لقي تخمفا عغ تدارع الدمغ،الحؼ السشياج التقميجؼ، 
عشج  استحزارىايقـػ بكمغ ثسة  ،فقط اقترخ عمى تمقيغ السعخفة لمستعمع داخل السجرسة

، كعسل دكف االىتساـ بسدتػيات التفكيخ العميا كالتحميل كالتقييع، بالحفع كاالستخجاعالصمب، 
قجس تتػارثو كييتع بالسعخفة كأّنو تخاث م ،عمى شحغ عقػؿ الستعمسيغ بالسعارؼ السختمفة

كمغ ثسة مصالبتيع باستحزارىا عشج االمتحاف، تمظ السعارؼ التي ما تمبث أف األجياؿ، 
إحجاث التػازف في شخرية ك تتبلشى بعج ذلظ في فتخة كجيدة، دكف العشاية ببشاء الكفاءات، 

ة ىحا السشطػر جعل السجرسة في عدل ،الستعمع في جػانبو الثبلث السعخفي كالػججاني كالسيارؼ 
 .عغ السجتسع كتحػالتو

تكاد تتصابق سمبيات السشياج القجيع في كل السػاد التعميسية كفي كل البمجاف، كقج 
، تتسثل أىسيا في كػف السشاىج التقميجية تعتسج حرخ تمظ الدمبيات "محدغ عمي عصية"

شجاح في ، كربط تحقق اليجؼ بالالتذجيج عمى السعمػمات بػصفيا غاية بحج ذاتيا
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لمتعمع لبث السرجر األساس  برفتوالكتاب السجرسي ، كسا أنيا تعتسج نات السجرسيةاالمتحا
التخكيد عمى عشرخ السحتػػ كإىساؿ كمغ خبلؿ ذلظ  ،كحجات تعمسية مشفرمة كمكّجسة

، في مقابل استبعاد كل نذاط يتع خارج ججراف قاعة الجراسةعشاصخ السشياج األخخػ مع 
لتخكيد عمى الجانب العقمي تبديصيا مع اع السعمػمات ك تقجيذلظ يقترخ دكر السعمع عمى 

عمى الحفع ستعمع يقترخ دكر ال، في حيغ كإىساؿ الجػانب األخخػ فقط لمستعمع 
 .1كاالستطيار

تفصغ كسا السشاىج التخبػية عغ الػاقع كما تتصمبو الحياة الخاىشة،  تانفرس
خاصة مع  ،التقميجية قج تجاكزىا الدمغالسخترػف إلى أّف السبادغ التي قامت عمييا السشاىج 

، ممحة إلى تعجيل السشاىج القجيسةاالنفجار السعخفي كالتصػر التكشػلػجي، فأصبحت الحاجة 
الحؼ بسػجبو تغيخت  ،السفيـػ الحجيث لمسشيج مذتق مغ السفيـػ الحجيث لمتخبية»كسا أصبح 

إلى  ،الحاؿ في السشيج التقميجؼ مغ تدكيج الستعمع بالسعمػمات كسا كاف عميو ،كضيفة التخبية
تعجيل سمػؾ الستعمع عمى كفق متصمبات نسػه أكال، كحاجات السجتسع، كمتصمبات الفمدفة 
التخبػية التي تتبشاىا ثانيا كذلظ بعج أف تػصل السخبػف إلى أّف سمػؾ االنداف ال يسكغ تعجيمو 

، فخبط السشياج 2«بسا يعمعبسجخد تدكيجه بالسعمػمات ألف االنداف ليذ بالزخكرة أف يعسل 
  .التخبػؼ بالسجتسع الحؼ يشتسي إليو الستعمع أصبح يحتع السخاجعة الجكرية لمسشياج كتصػيخىا

لقج فخض تصػر الفكخ التخبػؼ تعجيبل في مفيػمو كفي جسيع عشاصخه، فمع يعج 
نفديا لمسقاربة بالسحتػيات أك السقاربة باألىجاؼ أىسية، بل فخضت السقاربة بالكفاءات 

كأصبح السشياج يحسل مفيػما ججيجا، ككاف السشياج التخبػؼ الجدائخؼ في غسخة تمظ التحػالت 
السيسا مشاىج المغة العخبية لمصػر الثانػؼ، حيث جاء في كثيقة مشياج مادة المغة العخبية 

في قج شيج العالع »: ما يمي كآدابيا لمدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجي
الدشػات األخيخة حخكة ديشاميكية نذيصة في مخاجعة كتحجيث السشاىج في مختمف أشػار 
التعميع بسا فييا مخحمة التعميع الثانػؼ، كىي نتيجة حتسية لمتغيخات التي مدت مختمف جػانب 

الثقاؼية، االقترادية، ناـيظ عغ االنفجار السعخفي الدخيع في  حياة اإلنداف، االجتساعية،
لسجاالت كركاج استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ عمى نصاؽ أكسع في جسيع ا

                               
 .24 -23، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجيشطخ: محدغ عمي عصية،  1
 .27، صالحجيثة كشخائق التجريذ السشاىجمحدغ عمي عصية،  2
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كلكػف الجدائخ جدء ال يتجدأ مغ ىحا العالع، بات مغ الزخكرؼ مخاجعة  ،مختمف السياديغ
، 1«السشاىج الجراسية، كتحجيثيا لكي تربح مدايخة لتمظ التصػرات التي مدت حياة السجتسع

ا ىع متعمسي القخف الػاحج كالعذخيغ، مغ حيث خرائرو، القخف العذخيغ ليدػ  ػفستعمس
عمى إثخ تمظ التحػالت متصمبات السجتسع الحؼ يشتسي إليو، كميػلو، كرغباتو، كمتصمباتو، ك 

كفاءات كميارات، فقج قاـ السشياج في حمتو الججيجة عمى  الفعل التعميسي يدتيجؼأصبح 
، لبشاء إنداف متكامل ي جسيع الجػانبف تتسخكد حػؿ تخؾية شخرية الستعمعججيجة،  مداع

كمتػازف بفكخ إيجابي سميع، قادر عمى تجبيخ شؤكف حياتو كالسداىسة في بشاء السجتسع 
 .ستعمسيغالعسل عمى إشباع حاجات كاىتسامات الكتخقيتو، إضافة إلى 

يتع تػجيو الستعمسيغ إلى التعميع الثانػؼ في أحج كفي ضػء إصبلح السشطػمة التخبػية 
كحا قجراتو العمسية، ليتع تػجييو مخة أخخػ إلى إحجػ التخررات الجحعيغ، كفق اختياره ك 

عشج انتقالو لمدشة الثانية، كفي كل جحع مجسػعة مغ التخررات، كسا في كل السعتسجة 
تخرز مجسػعة مغ السػاد التعميسية، كتختمف معامبلتيا بحدب أىسيتيا في كل تخرز، 

أىجافيا السخحمية كالختامية، كالمغة العخبية تعج مادة أساسية في كأيزا لكل مادة تعميسية 
الجحع السذتخؾ لآلداب كما يتفخع عشو، كأىع السػاد الثانػية في الجحع السذتخؾ لمعمـػ 

تيجؼ مشاىجيا في السخحمة الختامية إلى تحقيق مجسػعة مغ ك ، كما يتفخع عشو كالتكشػلػجيا
 السيارات يػضحيا الذكل اآلتي:

                               
 .3صمشياج مادة المغة العخبية كآدابيا، الدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجي،  1
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ف الختامي السشجمج لشياية الدشة الثالثة مغ التعميع الثانػي العام : اليج1 ذكل رقعال
 .والتكشػلػجي

 
السرجر: مشياج مادة المغة العخبية وآدابو )الدشة الثالثة مغ التعميع الثانػي والتكشػلػجي(، وزارة التخبية الػششي، 

 .09، ص2007الجدائخ، 

نبلحع مغ خبلؿ ىحا الذكل أّف مشياج المغة العخبية ييجؼ إلى اكتداب الستعمع 
السيارات المغػية األربعة، عمى السدتػييغ الذفػؼ كالكتابي، كعمى السدتػييغ الفيع كالتعبيخ، 
فعمى مدتػػ السذافية يجب أف يستمظ ميارتي االستساع كالتحجث، كعمى مدتػػ الكتابة 

 القخاءة كالتعبيخ. يجب أف يستمظ ميارتي

إصبلحات  2002جػيمية  27بتاريخ ء السشعقج مجمذ الػزراإلى ذلظ فقج أقخ  إضافة
فقج تقخر إصبلح البخامج التعميسية كاستعساؿ التخميد الجكلي في العمـػ كتخبػية، بيجاغػجية 

تجريذ يػية ك األماز  كتخؾية تجريذ تعديد تجريذ المغة العخبية، كسا تع إقخار الجؾيقة كالتجخيبية
ي األكلى متػسط كتعسيع استعساؿ تكشػلػجيات فدشة الثانية ابتجائي كاإلنجميدية الفخندية في ال

اإلعبلـ كاالتراؿ الججيجة، إضافة إلى تكػيغ أساتحة التعميع الستػسط كالثانػؼ عمى مدتػػ 
التعميع االبتجائي إلى  سشػات ، كفي الذق التخبػؼ فقج تقخر تخؽيسالسجارس العميا لؤلساتحة
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تقشيغ السؤسدات التعميسية خسذ سشػات، كتسجيج التعميع الستػسط إلى أربع سشػات، ك 
 .1الخاصة

مغ الشاحية  كعميو فإّف السشاىج الحجيثة لع تعج تكتخث لمكع بقجر اىتساميا بالكيف
كاقع الستعمع، ، كجػدة العسمية التعمسية التعميسية تقاس بسجػ قخبيا مغ الشطخية عمى األقل

كبسجػ قجرتيا عمى التعجيل في سمػؾ الستعمع كبسا يحقق التػازف في نسػ شخريتو، كعمى 
كالتكشػلػجي  العاـ الثانػؼ  ىحا األساس حجدت المجشة الػششية لمسشاىج األىجاؼ العامة لمتعميع

 :2في الشقاط التالية
 السػاد. مختمف في السكتدبة السعارؼ كتعسيق تعديد  -
 فخيق. ضسغ كالعسل الفخدؼ العسل كقجرات خائقش تشسية -
 السدؤكلية. كتحسل كالتػاصل كالكع كالبخىشة كالتمخيز التحميل قجرات تشسية  -
 الستّعمقة الذعب مختمف في التجريجي التخرز مغ تسّكغ متشػعة مدارات تػفيخ -

 كقجراتو. التمسيح باختيارات
 عاؿ. تكػيغ أك الجراسة لسػاصمة التبلميح تحزيخ -

مغ  لمغة العخبية تبديط معالع السشاىج الحجيثةبقامت المجشة الػششية لمسشاىج كسا 
خبلؿ كتاب "دليل األستاذ"، حيث شخحت تداؤالت عغ السقاربة بالكفاءات كأجابت عشيا 

ماىي الكفاءات الججيخة »لتكػف السيج كاألرض الخربة لفيع عسق ىحه السقاربة بالقػؿ: 
كلئلجابة عمى ذلظ نقػؿ: إّف الكفاءة الججيخة باالىتساـ ىي الخبخة  باالىتساـ؟ ككيف نحجدىا؟

أك االتجاه الحؼ يتػقع أف يكتدبو الستعمع بعج عسمية التجريذ، كيدتخجمو بالفعل في تعامبلتو 
أؼ أّف التجريذ بيحه السقاربة يقترخ  ،الحياتية، أك يدتعيغ بو كخافج الكتداب كفاءات أخخػ 

مى الكفاءات األكثخ أىسية لمسحتػيات التي نقـػ بتجريديا، ألف أغمب في كثيخ مغ األحياف ع

                               
دراسة ميجانية بثانػيات  –عبج الخزاؽ سمصاني، اتجاىات أساتحة التعميع الثانػؼ نحػ اإلصبلح التخبػؼ في الجدائخ  1

دائخة الذخيعة نحػ اإلصبلح التخبػؼ في الجدائخ، محكخة ماجدتيخ، عمع اجتساع التخبية، قدشصيشة )الجدائخ(، 
 .131-130، ص2010/2011

 .13ص ،2009الجدائخ، كزارة التخبية الػششية،  ،اىجلجليل السشيجي إلعجاد السشا 2
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، 1«الستعمسيغ يحفطػف معمػماتيع لكشيع ال يصبقػنيا تصبيقا مشاسبا في كضعيات معيشة
 .فانتياج مرصمح السقاربة بالكفاءات يدتجعي بشاء مشاىج كفق ما يتصمب إعجاد الفخد لمحياة

كفاءتيغ، إحجاىسا قاعجية كاألخخػ ختامية، فإذا  أصبح السشياج الحجيث مستّجا بيغ
كانت األكلى تتسثل في ممسح الجخػؿ كىي السيارات كالكفاءات األكلية التي يستمكيا الستعمع، 
فإّف الثانية تتسثل في ممسح الخخكج كيقرج بيا تمظ السيارات كالكفاءات التي يكتدبيا بعج 

بشي عمى ىحا السشصق، فكانت لثة ثانػؼ مثبل المغة العخبية لمثاتشفيح السشياج، كمشياج 
إنتاج ك كتابة نرػص ذات  نسط معيغ الكفاءات السصمػبة في ممسح الجخػؿ تتسثل في 

في حيغ تتسثل ، ألدبػيػػة عػمى كجػػو اإلجػسػػاؿبجساليات فشية كالتػحكػع فػي الكػفػاءة المغػػػيػة ك ا
 التػسػػيػيػػد بػيػػغ  مخػتػمػف أنػسػػاط  الشػرػػػص ممسح الخخكج في الكفاءات الختامية التي يتصمبيا

كالتقػيع الشقجؼ  ككحا  إنتاج ك كتابػػة نرػػص متشػعة، ،كإعادة تخكيب الشز مغ نسط آلخخ 
 .2لمشرػص األدبية

تغيخات  الثانػؼ  لمتعميعىحه السشاىج الحجيثة شيجت مشاىج المغة العخبية في ضػء ف
 ؼيسا يمي: ىامة، تتمخز 

حيث تع استحجاث مدتػػ ججيج في التحميل  ،االستفادة مغ العمـػ المدانية السعاصخة -
كىسا يعجاف إحجػ معاييخ الشرية التي أتت بيا  ،الشري يتسثل في دراسة االتداؽ كاالندجاـ

 المدانيات الشرية.
كما يكػف عمى  ،تصبيق السشيج التجاكلي مغ خبلؿ جعل الستعمع يتعمع ما يحتاجو مغ المغة -

 مدتػػ االستعساؿ.
تصبيق السقاربة الشرية، حيث أصبح االنصبلؽ مغ الشز في دراسة الجػانب الشحػية  -

حيث كاف يجرس كل جانب عمى أّنو بشية  ،كالرخؼية كالببلغية، عمى خبلؼ ما كاف سائجا
 مدتقمة، ألف الغخض ىػ تكػيغ السمكة المدانية الرحيحة.

 مغ خبلؿ العرػر األدبية كتدمدميا الدمشي. انتقاء الشرػص األدبية -
 لجػ الستعمسيغ. لمشرػص األدبية إدراج التقػيع الشقجؼ لتكػيغ السمكة الشقجية -

                               
دليل األستاذ، المغة العخبية كآدابيا لمدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ )جسيع الذعب(، كزارة التخبية الػششية، الجدائخ،  1

 .2ص
 .08 -07ص ػلػجي،لثانػؼ العاـ كالتكشمشياج مادة المغة العخبية كآدابيا، الدشة الثالثة مغ التعميع ايشطخ:  2
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كاف مغ الزخكرؼ التخكيد عمى الكيف السشيجي » ، حيثاالعتساد عمى الكيف بجؿ الكع -
مزاميغ بعيشيا بجال مغ الكع السعخفي مغ خبلؿ نطاـ الػحجات الحؼ يسكغ مغ التخكيد عمى 

تتػافخ عمى شخكط التساسظ كالتكامل، تسكغ الستعمع مغ كيؽية االعتساد عمى نفدو كتفجيخ 
 .1«شاقاتو، كإحجاث تغييخات ضخكرية في ذاتو لمتكيف مع حاجات شارئة

، تحقيق تشسية شاممة متكاممة لذخرية الستعمع معخؼيا ككججانيا كميارياالعسل مغ أجل  -
 نطخيا كتصبيؿيا، كفق قجرات الستعمع كميػالتيع.

قج ال يتػافخ في السشياج الجراسي أك دليل » ،بجاعيةإتسكيغ السعمع مغ ابتكار أساليب  -
األستاذ مرادر جّيجة جاىدة لمكفاءات التي نشػؼ تحؿيقيا، كفي ىحه الحالة سيكػف مغ 

ى خبختو الذخرية كيكػف ذلظ الزخكرؼ أف يزع السجرس الكفاءات السدتيجفة اعتسادا عم
كتابة، بجال مغ مجخد التفكيخ فييا حتى يتسكغ مغ الخجػع إلييا عشج تخصيط أكجو الشذاشات 

 ، كىحا مغ دكف شظ يعدز بشاء الكفاءات بجؿ تمقيغ السعمػمات.2«التجريدية كالتقػيع

يا، مغ السشاىج ػعالثانػؼ في الجدائخ انتقاال ن ىكحا شيجت السشاىج التخبػية لمتعميعك   
التقميجية إلى السشاىج الحجيثة، في ضػء إصبلحات قصاع التخبية، انصبلقا مغ السػسع 

إذ شفا مرصمح "السقاربة بالكفاءات" في بشاء مشاىج مختمف  ،2006 -2005الجراسي 
تحجيثا عمى مدتػػ الذكل السػاد التعميسية، السيسا مشياج المغة العخبية، الحؼ شيج بجكره 

، بل بدبب اضسحبلؿ مغ باب التشػيع أك التخؼ الفكخؼ التحجيث مع يكغ سػف، فكالسز
كعغ الػاقع، كلسػاكبة تصػرات البحػث  كانفراميا عغ الحياة االجتساعية السشاىج التقميجية،

مغ باب  أنو خغع سمبيات السشياج التقميجؼ، إالّ التخبػية، كمدتججات البحث العمسي، ف
غ السشاىج التخبػية في السشطػمة التخبػية الجدائخية قبل تعجيميا كّ كجب اإلقخار بتس اإلنراؼ

كتكػيغ إشارات، لكشو لع يعج  ،كإثخاء الكفاءات ،في تحقيق الكثيخ مغ األىجاؼ 2005سشة 
مع يرسج السشياج ف يدايخ مقتزيات العمع الحجيث كعرخنة السشطػمة التخبػية العالسية،

 .التقميجؼ لسا شيجه مغ قرػر كبيخ

                               
كزارة التخبية  -المغة العخبية كآدابيا –الػثيقة السخافقة لسشياج الدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجي  1

 .04، ص2006، الػششية، الجدائخ
 .2صدليل األستاذ، المغة العخبية كآدابيا لمدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ )جسيع الذعب(،  2
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 :ما بيغ السشياجيغ ػازنةالس -ب
بيغ السشاىج القجيسة كالسشاىج دكايا الفي كثيخ مغ كتتذعب مجاالت التبايغ تتعجد 

حدب أقصاب  مجاالتمرشفا في ثبلثة معيارا  سبعة عذخالحجيثة، كفي ىحا الدياؽ جسعشا 
 :ةكؿ التاليامغ خبلؿ الججالسثمث الجيجاكتيكي، 

يعتبخ السحتػػ ىػ العشرخ األساس الحؼ  حيث السحتػى: السقارنة بيغ السشياجيغ مغ -
غ يدتعسل برفتو الػسيمة لتحقيق األىجاؼ كبشاء الكفاءات، كقج اختمفت الشطخة إليو بي

 السشياجيغ التقميجؼ كالحجيث:
 السقارنة بيغ السشياجيغ مغ حيث السحتػى.:  1الججول رقع 

 السشياج الحجيث تقميجيال السشياج السعيار 
 السحتػى 

 .سيارؼ السجاؿ السعخفي كالػججاني كال .السجاؿ السعخفي :جاالتوم  .1
 .كسيمة لتحقيق الشسػ كالتػازف في شخرية الستعمع .غاية في ذاتو غاية أم وسيمة؟  .2
 .ييتع بالكيف .ييتع بالكع :اىتسامو بيغ الكع والكيف  .3
 .يذجع عمى التعمع الحاتي .يذجع عمى التبعية :تجاعياتو  .4
 .قػامو التعجيل كالتصػر .تثاب :بيغ جسػده ومخونتو  .5

6.  
العالقة بيغ السػاد 

 :الجراسية
ال ييتع باالندجاـ بيغ 

 .مختمف السػاد الجراسية
 .ييتع بالتخابط كالتكامل بيغ مختمف السػاد الجراسية

 قخاءة وتحميل:
غ بيغ السشياجيغ، فإذا كاف القجيع تباي يتزح مغ خبلؿ ىحه الثشائيات السعيارية كجػد

لسجاؿ السعخفي با يعشى الججيجفإّف ، باعتباره غاية في ذاتو يعشى بالسجاؿ السعخفي فقط
، كمغ جية في شخرية الستعمع لتحقيق الشسػ الستػازف  باعتباره كسيمة كالػججاني كالسيارؼ 

 ييتع الثاني بالكيففي حيغ  مترفا بالثبات كيذجع عمى التبعية كؿ بالكعأخخػ ييتع األ
أما في عبلقتو الخارجية فإّف السشياج  ،مترفا بالتصػر السدتسخ كيذجع عمى التعمع الحاتي

بالتخابط كالتكامل  الججيج ييتعبتحقيق االندجاـ بيغ مختمف السػاد، في حيغ القجيع ال ييتع 
 .بيغ مختمف السػاد الجراسيةأفؿيا 
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اختمف دكر كمكانة الستعمع مغ مشياج   حيث دور الستعمع: مغ السقارنة بيغ السشياجيغ -
 ، كؼيسا يمي نعخض أىع االختبلفات.كفي مختمف السعاييخ يتخبػؼ آلخخ في عجيج مغ السشاح

 مغ حيث دور الستعمع. السقارنة بيغ السشياجيغ:  2الججول رقع 
 الحجيث السشياج تقميجيالسشياج ال السعيار 

 الستعمع

1.  
مخكده في العسمية 

 :التعميسية
 .مخكد العسمية التعمسية التعميسية .متمق

 :عالقتو مع السعخفة  .2
تخديغ السعمػمات الستطيارىا عشج 

 .يصػر كفاءاتو .الحاجة

 .ييتع بسا يمقغ بيغ ججراف السجرسة فقط :مكان التعمع  .3
ييتع بتشطيع األنذصة التعميسية الجاخمية 

 .كالخارجية

4.  
في عالقة الستعمع 

 :بسجتسعو
يؤدؼ إلى انفراـ السجرسة عغ 

 .مجتسعيا
 .يعدز العبلقة بيغ الستعمع كالسجتسع

5.  
مجالذ تشطيع العسمية 

 :التعميسية
مجالذ التدييخ تعسل اإلرشاد كالتػجيو  .مجالذ تدييخه تقـػ عمى العقاب

 .كالسعالجة الشفدية

6.  
عالقة الستعمع 

 :بسحيصو
يعدز كاقعا ديسقخاشيا أساسو االحتخاـ  .كاقعا تدمصيا عمى الستعمع يعدز

 .الستبادؿ

 قخاءة وتحميل:
بيغ السشياجيغ في زاكية الستعمع، حيث كاف  كجػد تبايغيبجك مغ خبلؿ الججكؿ 
لحاجة عشج ابتخديغ السعمػمات الستطيارىا يقـػ مجخد متمق الستعمع في ضػء السشياج القجيع 

في حيغ  ،كىحا ما يؤدؼ إلى انفراـ السجرسة عغ مجتسعيا غالبا السجرسة فقطبيغ ججراف 
يدعى الكتداب مخكد العسمية التعميسية التعمسية، ك أصبح في ضل السشياج الججيج يسثل 

كىحا ما يعدز االنجماج  ،كفاءات كتصػيخىا مع االستسخار في التعمع داخل السجرسة كخارجيا
مجالذ تأديبية بعقػبات جية أخخػ كاف الستعمع تزبصو كمغ  ،بيغ السجرسة كمجتسعيا

كعبلقتو بالسحيط التخبػؼ  ،صارمة في حيغ تع استحجاث لجاف لمسعالجة البيجاغػجية كالشفدية
 يحكسو االحتخاـ الستبادؿ.
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 لع يثبت دكر السعمع في الفعل التعميسي: السقارنة بيغ السشياجيغ مغ حيث دور السعمع -
بعج أف كانت العسمية التعميسية متسخكدة عمى السعمع أصبحت تتجو نحػ عمى صػرة كاحجة، ؼ

 التسخكد بجرجة أعسق عمى الستعمع، كؼيسا يمي نػضح أىع الفخكقات.  

 .مغ حيث دور السعمع السقارنة بيغ السشياجيغ : 3الججول رقع 
 السشياج الحجيث تقميجيالسشياج ال السعيار 

 السعمع
 .مػجو .ممقغ :شخيقة التجريذ  .1
 .لمحرػؿ عمى السعمػمةمداعج السعمع  .مرجر السعمػمةالسعمع   :مرادر السعمػمة  .2
 .يعدز الكفاءات .شحغ ذىغ الستعمع بالسعمػمات :نقل السعخفة  .3
 .لو فدحة أكبخ لئلبجاع .مقيج بحجكد السقخر الجراسي :حجوده  .4
 .كالكفاءات ييجؼ إلى تحقيق األىجاؼ .البخنامجييجؼ إلى إنياء  :ىجفو  .5

 

في ضػء السشياج الججيج، ؼبعج أف كاف في ضػء السشياج  تغيخ دكر السعمع كمكانتو
يذحغ عقػؿ الستعمسيغ بسعارؼ  ،كػنو السمقغ كمرجر السعمػمة ،الجكر الخئيذ القجيع يسثل

جخد في حيغ أصبح في السشياج الججيج م ،كأّنيا مدتػدعات الختبارىع في مجػ حفطيع ليا
كمغ جية أخخػ نجج  ،عمى السعمػمة كفي بشاء كفاءاتو مخشج كمداعج لمسعمع في الحرػؿ

 السعمع كاف مقيجا بحجكد السقخر الجراسي كييجؼ إلى إنياء البخنامج السقخر في حيغ أصبح
 حقق الكفاءات.كال ييجؼ إلى إنياء البخنامج بل إلى ت ،لئلبجاعيستمظ فدحة أكبخ 

 :المغة العخبية تصػيخ تعميسية نذاشات -2-2
التعميسية ىي عمع التعميع، كىحا العمع ييتع بشطخيات التعميع، كشخائقو، كمحتػياتو  

بصخيقة عمسية، كىػ عمع بيشي يجسع بيغ عمـػ شتى كالعمـػ اإلندانية كاالجتساعية، يعشى 
لتػاصل اإليجابي لمستعمسيغ مع السعخفة بتذخيز العػائق كالرعػبات التي تحػؿ دكف ا

المغة العخبية مبشيا عمى أشخ  أصبح تجريذ نذاشات، كىكحا 1كيبحث في سبل تجاكزىا
بيجاغػجيا السقاربة بالكفاءات كالشطخيات  السشياج الججيج، ككحا فمدفة ججيجة، كفق ما يخجـ

لتجريذ تبعا لصبيعة كل نذاط لو شخيقتو الخاصة في اف المدانية كالسعخؼية السعاصخة،

                               
  1 Le Petit larousse illustré, édition Larousse, Paris, 2001, p333 
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لخاص بتعميسية كل مزاميشو كالكفاءات السدتيجفة مشو، كؼيسا يمي نعخض الجانب اإلجخائي ا
 :نذاط

 :تعميسية الشرػص -أ
شبقا لسبجأ السقاربة يعج الشز محػر العسمية التعميسية في تعميسية كل المغات، 

خسدة أىجاؼ أساسية لقخاءة قج حّجد "دمحم مكدي" الشرية كمختمف الشطخيات المغػية، ك 
 :1الشرػص في السخحمة الثانػية ىي

 تصػيخ قجرات الستعمسيغ القخائية عمى مدتػػ الفيع كسخعة القخاءة. -
 تحديغ كتشػيع اإلنتاج الكتابي لمستعمسيغ. -
 التشطيع السشيجي لبعس الجػانب التي مازالت تصخح مذاكل كثيخة كالتخكيب. -
 ستعمسيغ.ملسعجسي لتػسيع كإغشاء الخصيج ا -
معالجة بعس تقشيات العسل الزخكرية في عسمية التكػيغ كالبحث عغ السعمػمات  -

 كالتمخيز.
كنطخا لؤلىسية البالغة التي يكتدييا الشز، فقج ُجعل محػر العسمية التعميسية التعمسية في 

غ الشرػص: كتع إدراج ثبلثة أنػاع م ،الثانػؼ  تعميعفي مشاىج ال تعميسية المغة العخبية
ككل نػع لو تعميسيتو ، الشرػص األدبية، كالشرػص التػاصمية، كنرػص السصالعة

 الخاصة، كىي كسا يمي:

  أىع أنػاع الشرػص، كجػىخ ىحه  الشز األدبي مغ يعج الشز األدبي:نذاط تعميسية
 السادة، لسا يحسمو مغ صػر جسالية كببلغة في السعشى، كيجدج البيئة الصبيعية كاالجتساعية

كألىسيتو فقج تع اعتساده في مختمف مشاىج التعميع الثانػؼ كفي بجاية  ،الشفدية توحالك ، لمكاتب
كعاء التخاث »دبية بأنيا الشرػص األ "رشجؼ خاشخ كآخخكف "عخؼ  كقجكل كحجة تعميسية، 

األدبي الجيج قجيسو كحجيثو كمادتو التي يسكغ مغ خبلليا تشسية ميارات الصبلب المغػية 
ال نجج ح لؤلمة بالتػاصل مع تخاثيا، ككثيخا ما فالشز األدبي يدس ،2«فكخية كتعبيخية كتحكؾية

                               
، 1998، السسمكة السغخبيةدمحم مكدي، استخاتيجيات الخصاب الجيجاكتيكي في التعميع الثانػؼ، مشذػرات رمديذ،  1

 .14ص
التخبػية الحجيثة،  ػد رشجؼ خاشخ كآخخكف، شخؽ تجريذ المغة العخبية كالتخبية الجيشية في ضػء االتجاىاتسمح 2

 .179، ص1981 ،02ط ، القاىخة،دار السعخفة
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يعتبخ الشز »كسا  ،البيئة القجيسة إال ما يرػره عشيا شعخىا، كسا في الذعخ الجاىميعغ 
مغ كجية الشطخ البيجاغػجية محػر العسمية التعميسية، حيث تمتقي ؼيو السعارؼ المغػية 
الستعمقة باألصػات كالشحػ كالرخؼ كالعخكض كالببلغة، كعمـػ أخخػ كعمع الشفذ كاالجتساع 

داف في كالتاريخ، باإلضافة إلى السعصيات السعخؼية الستسيدة التي أصبحت تقّجميا عمـػ الم
، فيػ يعتبخ 1«دراسة الشرػص، مع ما في ذلظ مغ فائجة جميمة تعػد عمى العسمية التعميسية

جػىخ العسمية التعميسية ألّنو يعكذ حؿبا تاريخية كبيئات شبيعية كاجتساعية كضػاىخ فشية 
كأسمػبية، كمغ جية أخخػ ألّنو يسثل سشجا لمتحميل الشري كالببلغي كالشحػؼ كاإليقاعي 

 قجؼ.كالش

كال تختمف أىسية تجريذ الشرػص األدبية عغ أىجاؼ تجريذ األدب بػجو عاـ، 
كلسختمف  ،محياةلكتعسيق فيسيع  الستعمسيغ،تػسيع خبخات ديع الشز األدبي في حيث يُ 

عمى اشتقاؽ معاني ججيجة لمحياة، مسا يؤثخ في تحديغ مػاضيع العرخ، كسا يداعجىع 
عمى التخاث األدبي بسا ؼيو مغ ؾيع جسالية اجتساعية  التعخؼ، مغ خبلؿ حياتيع كتجسيميا

ة التعبيخ، كتصػيخ السػاىب الفشية، ؼيربح الستعمع كاتبا اكتداب ممك، إضافة إلى خمؿية
كالجكر الحؼ يجب  ،السداعجة في فيع مذكبلت السجتسع الحؼ يعيذػف ؼيوركائيا أك شاعخا، ك 

ة التبلميح مغ خبلؿ التعخؼ عمى الكتاب تديج مغ ثقاف، ك أف يمعبػه في حل ىحه السذكبلت
 .2كالذعخاء كمؤلفاتيع

المغة العخبية لمتعميع الثانػؼ الججيجة  تقـػ تعميسية نذاط الشز األدبي كفق مشاىج
عمى عجة خصػات، إذ يتع الذخكع بػضعية االنصبلؽ، مغ خبلؿ كضع الستعمع في جػ 

ؼ يتع تحميمو معجسيا، كدالليا، لحالشز، ثع التعخؼ عمى الكاتب، ليتع قخاءة الشز، ا
جسيع جػانب الشز، مع اعتساد التجرج،  التحميل كببلغيا، كنحػيا، كنريا، كىكحا حتى يذسل

رة التعميسية لشذاط الشز كؼيسا يمي سػؼ نعخض الخصػات األساسية التي تديخ كفقيا الح
 األدبي:

                               
يسي، مبادغ في المدانيات، دار القربة لمشذخ، الجدائخ،  1  .229 -207، ص2000خػلة شالب اإلبخـا
يع،  2  .107، ص1999تقػيع التعمع المغػؼ كاألدبي، دار صفاء لمشذخ كالتػزيع، األردف، يشطخ: عبج السشعع إبخـا
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ىي الخصػة األكلى التي تتع مشيا االنصبلقة، حيث تتصمب ىحه وضعية االنصالق:  -1
السخحمة بخاعة السعمع في صياغة كضعية مذكمة تزع الستعمع في جػ الجرس كتييؤه 

، ، كال يتأتى ىحا إال بخبط كضعية االنصبلؽ بػاقع الستعمع الحؼ يعيذوالجرسلمتجاكب مع 
 .عة معيشةكيسكغ لمسعمع االستعانة بفيجيػ تعميسي يجدج كاق

يتع التصخؽ في ىحه السخحمة إلى مشتج الشز، مغ حيث  التعخف عمى صاحب الشز: -2
مػلجه كنذأتو كإنجازاتو ككفاتو، مع التخكيد عمى أىع السحصات مغ حياتو كإنجازاتو ؼيسا يخجـ 

ألف الشز غالبا ما يكػف بسثابة نز مػاز، كىحا ما أكج عميو الكثيخ مغ الشقاد ، الشز
، كيسكغ لمسعمع االستعانة بجياز عخض نرار السشيج الشفداني كاالجتساعيكخاصة أ

 .في شكل شخائح البيانات لعخض سيخة الكاتب
، عخض البياناتتكػف القخاءة األكلى مغ قبل السعمع، أك باستعساؿ جياز قخاءة الشز:  -3

بالرػرة، حيث تكػف قخاءة مدتخسمة كمعبخة  لتكػف نسػذجية، كاألحدغ لػ يقتخف الرػت 
فسثبل لػ تعخض القريجة مقتخنة برػر معبخة عغ تمظ السعاني لػججت الستعمع في تجاكب 

 .كفي انجحاب إلى ما يتصمبو السػقف
 زسغ ىحه السخحمة ثبلثة مجاالت: تتك تتع فييا معالجة الكمسات، : إثخاء الخصيج المغػي  -4

فيع معشاىا مغ خبلؿ القخاءة : يتع التػقف عشج الكمسات التي ال يُ * في معاني األلفاظ
التجريجية لمشز )بعج القخاءة الشسػذجية األكلى(، كعادة ما تكػف الكمسات الغامزة مقتبدة 
مغ القامػس القجيع، قميمة االستعساؿ، في ىحه السخحمة يتجرب الستعمع عمى تقشيات معخفة 

 .معشى الكمسة مغ خبلؿ سياقيا، كيتعخؼ عمى السعاجع ككيؽية استعساليا
: يتجرب الستعمع في ىحا الذأف عمى اشتقاؽ األلفاظ كالبحث في السعجع * الحقل السعجسي
 ككحا الدياقات السختمفة التي قج تخد فييا الكمسة الػاحجة. ،عغ معاني األلفاظ

: لكل نز حقػؿ داللية محػرية تجكر فييا معاني الشز، فعمى ىحا الحقل الجاللي* 
استخخاج أىع الحقػؿ الجاللية، كما يسثل كل حقل مغ األلفاظ التي صمب مغ الستعمع األساس يُ 

 تشجرج ضسشو، أك يقّجـ أحج الصخفيغ برفتو ُمعصى كُيصمب مغ الستعمع تحجيج الصخؼ الثاني.
ب الستعمع عمى استعساؿ يتجر باإلمكاف استثسار التكشػلػجيا في ىحه السخحمة مغ خبلؿ ك 

 ذأف.جع الخقسية ذات الرمة بيحا الالسعا
 -حدب درجة صعػبة الشز -بعج القخاءات العجيجة لمشزاكتذاف معصيات الشز:  -5

يتع الذخكع في استجبلء السعاني كالقزايا السصخكحة في الشز، مغ خبلؿ اعتساد الصخيقة 
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الحػارية، كيكػف التجرج بحدب تجرج فقخات الشز، كمسا ىػ أساسي محػرؼ إلى ما ىػ 
 ثانػؼ جدئي.

يتع االكتفاء بالسعخفة كاالشبلع عمى مكشػنات البشية  ال معصيات الشز:مشاقذة  -6
الدصحية مغ السعشى فحدب، بل البج مغ الغػص في غػر الشز، كاستخخاج درره، كمغ 
القزايا السعالجة في ىحا الذأف: شبيعة الجشذ األدبي، كدراسة السعجع المغػؼ السدتعسل، 

 .الرػر الذعخيةكحا اؿ البياف كالبجيع، ك استعسمجػ كشبيعة األسمػب السدتعسل، ك 
يتػصل الستعمع في ىحه السخحمة إلى تحجيج الشسط الغالب عمى تحجيج بشاء الشز:  -7

ج بيغ نسصيغ أك اكثخ، كيكػف ىحا الخادمة لو، كقج يكػف في الشز مد الشز كاألنساط 
مكل نسط فالتػصل مغ خبلؿ شخح مجسػعة مغ األسئمة التي تكذف عغ مؤشخات معيشة، 

مؤشخات معيشة تسيده عغ األنساط األخخػ، فالشسط الػصفي مثبل تسيده مؤشخات كالرػر 
البيانية كاألسمػب اإلنذائي كالشعػت كاألحػاؿ، في حيغ تسثل الشسط الحجاجي مثبل مؤشخات 

الدخدؼ، ، إضافة إلى أنساط أخخػ كأخخػ كاألسمػب الخبخؼ كأدكات التػكيج كاألدلة
 التفديخؼ، الحػارؼ، كاإلخبارؼ.األمخؼ، ك 
في ىحا السدتػػ  استحجاثتع تفحز االتداق واالندجام في تخكيب فقخات الشز:  -8

مجاراة في ذلظ لمتصػرات  2006 -2005ابتجاء مغ السػسع الجراسي معالجة الشز األدبي 
ئغ المغػية االتداؽ يعشي مجسػعة القخاكإذا كاف  .ات الحاصمة في المدانيات الشريةكاالكتذاف

كالححؼ  التي تحقق التخابط الشري، كتتسثل ىحه القخائغ في: اإلحالة كاالستبجاؿ السعجسي
االندجاـ يعشي تمظ العشاصخ السعشػية التي تحقق التخابط ، فإّف كالػصل كاالتداؽ السعجسي

الشري عمى مدتػػ السزسػف، كتتسثل ىحه العشاصخ في الػحجة السػضػعية كالػحجة 
يتجرج الستعمع في تحجيج كترشيف كمغ خبلؿ تمظ السعارؼ الشطخية  ككحجة الذعػر.العزػية 

 مختمف الخكابط السدتعسمة عمى مدتػػ الذكل كعمى مدتػػ السزسػف.
يدتشتج الستعمع في ىحه السخحمة الختامية الخرائز البارزة في األسمػب،  مجسل القػل: -9

 ميق عمى أىع الطػاىخ الشقجية.كمجػ تجديج الشز لخرائز بيئتو كعرخه، كالتع

كىكحا يتع التجرج في معالجة الشرػص األدبية في السشاىج الججيجة لمغة العخبية مغ    
ة يتع خ اليػامر إلى البشية الدصحية لمشز، كمغ ثسة التحميل السعسق لو، كفي السحصة األخي

الكفاءات التشػيع في  التي تتعمق بسباني الشز كمعانيو، مع جخد مجسػعة مغ األحكاـ الشقجية
 .، كالتجرج في استقصاب مجسػعة مغ السدتػيات السعخؼية كالػججانيةالسدتيجفة
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  حج الشقاد السحجثيغ أك ىػ نز نثخؼ نقجؼ أل الشز التػاصمي:تعميسية نذاط
أىع الطػاىخ الشقجية البارزة في  معالجة يتزسغحيث ، أدبيكل نز عقب  يخد، السعاصخيغ

كعمى ىحا األساس ال يتع التخكيد عمى كاتبو كال عمى أسمػبو، بل ،  الشز األدبي الحؼ سبقو
ت، ، أما تعميسية ىحا الشذاط فتسخ عبخ خسذ خصػاعمى ما يرجره مغ أحكاـ كآراء نقجية
الدابقة، ثع مخحمة بشاء معارفو يدتجسع فييا الستعمع  يبجأ برياغة كضعية تعج بسثابة تسييج

ي نعخض خصػات تعميسية عمسات، كفي األخيخ تتع صياغة السخخجات األساسية، كؼيسا يمالتّ 
 في السشياج التخبػؼ.ىحا الشذاط كفق ما ىػ معتسج 

في السخحمة األكلى مغ تدييخ ىحا الشذاط يقـػ السعمع برياغة وضعية االنصالق:  -1
في الشز  معالجتويشبشي عمى ما تع كضعية تبشى عمييا االنصبلقة، كبسا أف ىحا الشز 

، مغ خبلؿ تػجيو الستعمع إلى االستجعاء الحىشي األدبي الحؼ سبقو، فبلبج مغ ربصو بو
 حه السخحمة بسثابة التقػيع التذخيري.ى تعجكسا  ،دبيالشز األ لمسكتدبات الدابقة في

نطخا لصبيعة الشرػص التػاصمية التي تتسيد ببداشة قامػسيا المغػؼ قخاءة الشز:  -2
فإنيا ال تدتجعي قخاءات عجيجة، فالقرج بسا يحسمو الشز مغ أحكاـ نقجية، حيث يتع قخاءة 

 ةء كُيجرس كل جدء عمى حجإلى أجدا الشز مغ قبل الستعمسيغ، كفي السخة الثانية يقّدع الّشز
 .بالتجرج

األحكاـ الشقجية التي  خخاجيتع في ىحه السخحمة رصج كاست اكتذاف معصيات الشز: -3
 شخحيا الكاتب.

اصل بعج كذف الستعمع لسعصيات الشز كمخامي الكاتب، يػ الشز:  مشاقذة معصيات -4
عمى اآلراء الشقجية كحا إسقاط ك  ،مغ خبلؿ التحميل كالتفديخ في ىحه السخحمة بشاء تعمساتو

 .الشرػص األدبية الدابقة
يدتجسع الستعمع  كأفىحه السخحمة بسثابة مخحمة التقػيع التحريمي، عج تالخالصة:  -5

 كتدبيا مغ خبلؿ معالجة ىحا الشز.الكفاءات الشقجية التي ا

  ضيع تتزسغ مػاحيث نرػص السصالعة عذػائيا، يتع انتقاء  السصالعة:تعميسية نذاط
تػجيو الستعمع إلى السصالعة الحخة، قرج اكتداب  قرج دكف التقيج بسجاؿ معيغ مختمفة

، كتتع تعميسية ميارات لغػية، مغ خبلؿ امتبلؾ رصيج لغػؼ كافخ، كثخاء فكخؼ، كخياؿ كاسع
مغ تحجيج الشز محل الجراسة، كدراسة الستعمسيغ    ىحا الشذاط في خسذ خصػات، انصبلقا



 (الشطخية)الجراسة  تصػيخ تعميسية المغة العخبية في ضػء تكشػلػجيا التعميع :ّولالفرل األ 
 

42 
 

نعخض تتع معالجتو في الفػج التخبػؼ، كمغ ثسة استثسار معصياتو، كؼيسا يمي لو ُمْدبقا، ل
 :السعتسجةالخصػات 

 ،يتع تحكيخ الستعمع بػجػب مصالعة الشز محل الجراسة مخحمة التػجيو لتحزيخ الشز: -1
 كاإلجابة عغ بعس األسئمة السقتخحة حػؿ الشز في الكتاب السجرسي.

في بجاية الحرة يتع التأكج مغ تحزيخ ما ُشمب مشيع، كىحا تثسيشا  مخاقبة التحزيخ: -2
 لجيجىع كتذجيعا ليع عمى االىتساـ بالسصالعة، كأيزا تحفيد الستخمفيغ عغ ذلظ.

تبار أف باع  يتع الذخكع مباشخة في معالجة الشز دكف قخاءتواكتذاف معصيات الشز:  -3
األفكار التي يتزسشيا الشز، كأىع القزايا  ، مغ خبلؿ تحجيج أىعمصالعتو تكػف خارج القدع

 التي يصخحيا الكاتب.
مغ خبلؿ األسئمة التي يقتخحيا السعمع يدتصيع الستعمع تمخيز أىع معصياتو: مشاقذة  -4

مى القزايا في التعميق عكأدكاتو السعخؼية  ثع تػضيف السكتدبات القبمية األفكار الػاردة،
 .السصخكحة في الشز

في ىحه السخحمة يتع االنصبلؽ مغ الشز لتػسيع البحث في بعس  :وصياتاستثسار مع -5
القزايا التي يصخحيا الشز، سػاء في القدع أك خارجو، أك تحجيج مقصع لجراستو نحػيا أك 

 ببلغيا تعسيقا لسيارة معيشة.

 والبالغة: الشحػنذاشات تعميسية  -ب
في حيغ تعتبخ دركس في ضل السقاربة الشرية، أصبح الشز ىػ الدشج األساس، 

، كؼيسا يمي نعخض افج كمدتػيات ُتجرس في إشار الشزالقػاعج كالببلغة كالعخكض مجخد رك 
 خصػات كل مشيسا:

 :تسكيغ الستعمع مغ االستعساؿ الرحيح لمغة العخبية،  ييجؼ تجريذ الشحػ إلى الشحػ
كالجقة في فيع السعاني، كتشسية ذكقو المغػؼ كاألدبي، عمى خبلؼ ما كاف سائجا في السشاىج 

، كؼيسا القجيسة حيث كاف اليجؼ ىػ حفع الستعمع لؤلحكاـ الشحػية الستطيارىا عشج الحاجة
 يمي نعخض أىع الخصػات:

تصبيقا لمسقاربة الشرية يتع االنصبلؽ في اختيار الذػاىج مغ الشز الحؼ  تقجيع شػاىج: -1
 سبق دراستو، كالبأس في االستعانة بذػاىج أخخػ.
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: تراغ ىحه الػضعية مغ قبل السعمع لتسثل كضعية الػضعية السذكمةصياغة  -2
لى التداؤؿ كتدسح بإثارة ذىشو كتػجييو إ ،انصبلؽ، كالبج أف تكػف ذات عبلقة بػاقع الستعمع

 كالبحث كبشاء التعمسات.
في ىحه السخحمة يتع شخح الذػاىج كتبديصيا، مشاقذة األمثمة واكتذاف أحكام القاعجة:  -3

ألف فيع السعشى الحؼ تؤديو يفيج في ضبط أكاخخ الكمع، بعجىا يتع التخكيد عمى محل الذاىج 
 في الدشجات، كالتجرج في بشاء التعّمسات.

برياغة األحكاـ الشحػية كتشديقيا  يقـػ الستعمع في ىحه السخحمةاعجة: بشاء أحكام الق -4
عمى خبلؼ ما كاف مجرجا في السشاىج القجيسة حيث يتع االنصبلؽ مغ القػاعج الشحػية إلى 

 تصبيق تمظ القػاعج عمى الذػاىج.
، حيث ُتختبخ رج ىحه الخصػة ضسغ مخحمة التقػيعتشجإحكام مػارد الستعمع وضبصيا:  -5

 ،إثخاء السكتدباتيزاؼ إلى ذلظ معارؼ الستعمع كمجػ اكتدابو لمسيارات كتحقق األىجاؼ، 
كمعخفة كيؽية االستفادة مغ تمظ األحكاـ الشحػية كتصبيق تمظ السعارؼ في االستعساؿ كفي 

، كتتع تعميسية ىحه السخحمة مغ كمعالجة مػاضع الفذل الحؼ ضيخ في التقييع ،مػاضع مختمفة
 خصػات فخعية ىي:ث خبلؿ ثبل

في ىحه الخصػة يتع ؾياس مجػ ضبط كتحكع الستعمع في تمظ القػاعج * في مجال السعارف:  
 الشحػية، كأف يتسكغ الستعمع مغ تحجيج عصف البياف مغ الشز كضبط عبلمة إعخابو.

ػضيف عمى تيتع ؾياس مجػ قجرة الستعمع  خصػةفي ىحه ال* في مجال السعارف الفعمية: 
 ي مػاضع حؿيؿية مختمفة، كأف يدتعسل البجؿ بأحكامو السختمفة في جسل.تعمساتو ف

في ىحه الخصػة يتع ؾياس مجػ تسكغ الستعمع مغ تجشيج * في مجال إدماج أحكام الجرس: 
حيث يقـػ السعمع بعخض في نز،  متجدجةتمظ السػارد كتػضيفيا في كضعية إدماجية، 

 شكالية التي يتحقق فييا دمج التعمسات.ثع تحجيج اإل ،كضعية مكػنة مغ مقجمة قريخة

 :إضافة تشسية الحكؽ الفشي، ككحا ممكة التعبيخ البميغ،  الشذاطيدتيجؼ تعميع ىحا  البالغة
 تتع تعميسية نذاط الببلغة مغ خبلؿ الخصػات اآلتية:ك إلى الجقة في فيع السعاني 

لمسقاربة الختيار بعس الذػاىج، تصبيقا يتع االنصبلؽ مغ نز سبقو  تقجيع شػاىج: -1
خارج الشز تتػفخ فييا السػاصفات أخخػ الشرية، كال ضيخ في أف يدتعيغ السعمع بأمثمة 

 التي تحقق األىجاؼ.
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عمسيغ مغ خبلؿ صياغة كضعية يقـػ السعمع بتييئة الستالػضعية السذكمة: صياغة  -2
أيزا أف تكػف مشاسبة لبدط أرضية مدتػػ الستعمسيغ كميػالتيع، ك بسا يتشاسب ك  مذكمة

 خربة لتشاكؿ الجرس مػضػع الجراسة.
بعج بحث الستعمع عغ مخخجات الػضعية مشاقذة األمثمة واكتذاف أحكام الخالصة:  -3

 ياالقخاءة الستسعشة ل عمى مشاقذة تمظ الذػاىج بعجالسذكمة يأتي الجكر في ىحه السخحمة 
ؼ يؤديو الكبلـ يفيج في فظ أجداء الرػرة الذعخية كشخحيا كتبديصيا، ألف فيع السعشى الح

كالتػصل إلى األبعاد الطاىخة كالخؽية لمسعشى، ليتع بعجىا التخكيد عمى مػضع اليجؼ كالتجرج 
 في بشاء التعمسات.

جسع شتات تمظ األحكاـ ب يقـػ الستعمع في ىحه السخحمةاستشتاج أحكام الخالصة:  -4
ى خبلؼ ما كاف مجرجا في السشاىج القجيسة حيث يتع السدتخمرة مغ خبلؿ الذػاىج، عم

االنصبلؽ بصخيقة عكدية، حيث يتع االنصبلؽ مغ الخبلصة إلى السشاقذة كتصبيق تمظ 
 األحكاـ عمى الذػاىج.

تقييع مغ خبلؿ  يتع التقػيع التحريمي في ىحه السخحمة إحكام مػارد الستعمع وضبصيا: -5
 مغ خبلؿ ثبلث خصػات فخعية: غػجية،السكتدبات كالسعالجة البيجا 

، كأف ضبط كتسييد الستعمع لطػاىخ ببلغية معيشةيتع ؾياس مجػ  * في مجال السعارف:
 .العبلقة تحجيجمع يتسكغ الستعمع مغ استخخاج السجاز السخسل 

في مػاضع  تػضيف تعمساتو عمىع يتع ؾياس مجػ قجرة الستعم * في مجال السعارف الفعمية:
 حؿيؿية مختمفة، كأف يدتعسل السجاز السخسل في جسل مختمفة مغ إنذائو.

يتع ؾياس مجػ تسكغ الستعمع مغ تجشيج تمظ السػارد  * في مجال إدماج أحكام الجرس:
كتػضيفيا في كضعية إدماجية، كال تخز مػارد درس كاحج فحدب، بل قج يتجاكز ذلظ إلى 

مجاؿ  معيشة مع تحجيج عخض كضعيةمغ خبلؿ  ،حجاتكحجة تعمسية أك مجسػعة مغ الػ 
 .يا في ذلظجمجالكتابة كالعشاصخ التي ي
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 :العخوضنذاط  تعميسية -ج
، كالتخررات الستفخعة عشيا فقط شعبة "جحع مذتخؾ آداب"العخكض يخز نذاط 

، ، مغ تحجيج األسباب كاألكتاد إلى تحجيج تفعيبلتو كبحخهلمذعخ السدتػػ اإليقاعي إذ يجرس
 :1تجريذ نذاط العخكض يسخ عبخ ثبلث مخاحل تعميسيةك بسا يشاسب السخحمة التعميسية، 

* عمى مدتػػ السخحمة االبتجائية: يجرب األشفاؿ عمى الذعػر بإيقاع الػزف، كذلظ مغ 
 خبلؿ السحفػضات كاألناشيج.

* عمى مدتػػ السخحمة الستػسصة: تقصع بعس األبيات بتحجيج الدػاكغ كالستحخكات 
ف الػزني، كتشػعو. ،كالتفاعيل  كالغخض ىػ إشعار التمسيح بساـية السكػِّ

* في السخحمة الثانػية: تجرس التفاعيل كبشيتيا مغ أسباب كأكتاد، كالبحػر مع ذكخ أضخبيا 
 الذائعة كالدحافات كالعمل دكف تعقيج في السرصمحات.

 صخيقة حجيثة.* في السخحمة الجامعية: يجرس الشطاـ الخميمي برفة كاؼية كب

تعميسية ىحا الشذاط في السخحمة الثانػية كفق السشياج الججيج عبخ خسذ خصػات  تتعك    
لمسقاربة الشرية، إلى  تجديجا ا مغ الدشج الذعخؼ الحؼ تقتبذ مشو شػاىجأساسية، انصبلق

عالجة ، كتحميميا إيقاعيا، كتشتيي العسمية بتقييع مكتدبات الستعمع، كالسالتغشي بتمظ األبيات
 نذاط العخكض. البيجاغػجية، كؼيسا يمي نعخض خصػات تعميسية

تصبيقا لمسقاربة الشرية يتع االنصبلؽ بذػاىج مغ الشز األدبي الحؼ تست  تقجيع شػاىج: -1
دراستو، كقج يجعع ذلظ بشساذج شعخية خارج الشز تتػفخ فييا السػاصفات التي تحقق 

 األىجاؼ.
 كالشقج ،ذف الذعخ العخبي كبمغ ذركة تصػره في زمغ السذافيةاكتُ قخاءتيا والتغشي بيا:  -2

أّسذ لحفع الذعخ مغ ك  فخاىيجؼ مغ السذافية إلى الكتابةنقمو ال بالدميقة، فعمع العخكض
عمى السعمع االستفتاح بقخاءة يػجب السشياج الججيج لحا  ،الّدلل بعج أف ضعفت السمكة المغػية

 ة السعبخةغ بالعجد الحؼ يدسح بالقخاءة السدتخسمنسػذجية، كمغ ثسة قخاءات الستعمسي
 كاإليقاعية.

                               
، ، الجدائخ-بػزريعة – السجرسة العميا لؤلساتحة، 03عتجريذ العخكض، مجمة العخبية، ت مرصفى َحْخكات، 1

 .14 - 13، ص2011الدجاسي األكؿ 
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الكتابة الرػتية ككضع األسباب كاألكتاد  في ىحه السخحمة تتع :اكتذاف أحكام القاعجة -3
 كعمل مع كالتغيخات التي تصخأ عمى التفعيبلت مغ زحافات ثع التفاعيل كتحجيج البحخ

 .االستعانة بالتغشي
رياغة القاعجة الشيائية انصبلقا مغ بيقـػ الستعمع في ىحه السخحمة أحكام القاعجة:  بشاء -4

                                                 السعالجة. األحكاـ الجدئية السدتخخجة أثشاء
ىي مخحمة التقػيع التحريمي، حيث يتع ؾياس مجػ قجرة إحكام مػارد الستعمع وضبصيا:  -5

بتقصيع نساذج شعخية كتحجيج األسباب كاألكتاد ، تفعيل السػارد السعخؼية السكتدبةالستعمع عمى 
  .كالتفعيبلت كالبحخ كالدحافات كالعمل، حدب البحخ الحؼ تع تجارسو

 

سا يخجـ بيجاغػجيا كىكحا اختز كل نذاط تعميسي بإجخاءات تعميسية تعمسية، ب   
ات التعمسية تشصمق مغ نرػص أدبية السقاربة بالكفاءات ككحا السقاربة الشرية، فكل الػحج

خح سشجا كمخجعا لؤلنذصة األخخػ، فيتحقق االتداؽ كاالندجاـ تّ شعخية كانت أـ نثخية، لت
  . ةع اكتداب السمكات المغػية األربعكاالمتداج بيغ الجركس بسا يحقق لجػ الستعم

 السشاىج السعاصخة: خرائزمع مشاىج المغة العخبية  اندجام -3 -2
سبق كأْف أشخنا إلى أّف معيار حجاثة السشاىج التخبػية كجػدتيا يختبط أساسا بسجػ         

استجابتيا لسدتحجثات اندجاميا مع ما يحىب إليو الخبخاء كالسخبػف في ىحا الذأف، كبسجػ 
قجرتيا عمى يا مع الػاقع االجتساعي السحمي كالعالسي، كبسجػ ، ككحا اندجامالحياة السعاصخة

السشتطخ مغ  كبسا أّنشا نعير الثػرة الرشاعية الخابعة كالعػلسة فإفّ  إعجاد األفخاد لمحياة
ل معاييخ العػلسة السشاىج التخبػية مجاراة ىحه التحػالت العالسية، بسا يزسغ ليا َتسث  

، ككحا (UNISCOاألمع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة ) التعميسية، السيسا مخخجات مشطسة
 .(ALECSOالسشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ )

تصبيق بعس  حاكلت أّنياالثانػؼ  لمتعميعمشاىج المغة العخبية السبلحع في كل  
 كالسقاربة الشرية مخخجات البحػث التخبػية في العسمية التعميسية كاعتساد السقاربة بالكفاءات

كالشطخية التجاكلية، الشرية  المدانياتكبيجاغػجيا اإلدماج، ككحا الشطخيات المدانية كاعتساد 
لكغ التصبيق العسمي ليحه السخخجات العمسية بجا متعثخا لػياب متصمبات التججيج كتكػيغ 

 تػفيخ البيئة التعميسية السشاسبة كضعف السحتػيات غالبا.السعمسيغ ك 
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ال يخزع ال  تجريذ الكثيخ مغ نذاشات السادة إلى أفّ  شبغي اإلشارة في ىحا الذأفكت   
، فسثبل في تجريذ نذاط  إلى أصالة الجرس المغػؼ كال إلى معاصختو لسدتحجثات اليـػ

نذاط سيسا كأّف التخكيد عمى الجانب التصبيقي الالعخكض ال نمسذ أصالتو، إذ ال نجج 
مع إرفاؽ مغ خبلؿ التغشي بالذعخ كتمحيشو  لحكؽ الدسعيالعخكض تفاعمي يتصمب تشسية ا

ذلظ بالشقخات، فالذعخاء القجامى ما كانػا يزبصػف إيقاع الذعخ خصيا، بل كانػا بدميقتيع 
ع الخصأ، لحا ضكيكتذفػف مػا شػف مغ معخفة جيج الذعخ مغ رديئوكأذنيع السػسيؿية يتسك

جج في تجريدو معاصخة، حيث ال نجج دمج ال نكسا  لداما العشاية بالجانب التصبيقي كاف
التكشػلػجيا الخقسية، السيسا البخمجيات الخقسية كبخنامج الفخاىيجؼ، كاألمخ نفدو مع تجريذ 

 الشحػ.

إلى استعساؿ الػسائل  السعتسجة أشارت ىحه السشاىج التخبػية كمغ جية أخخػ 
ع تحجؼ مجتسع ػ ؿ مػض، حيث كرد في "السخجعية العامة لمسشياج" حػ ةالتعميسية الحجيث

، فإّف كنطخا لمتصػر الخارؽ لػسائط السعخفة ككسائل نذخىا»اإلعبلـ كاالتراؿ ما يمي: 
كفي ىحا  .السجرسة قج فقجت نيائيا مكانتيا )كقمعة لمسعخفة(، كتحػلت كضيفتيا بذكل كبيخ

اإلشار، عمى السشاىج التخبػية أف تجرج تكشػلػجيات اإلعبلـ كاالتراؿ في التخبية )بذكل 
متجّرج كمبّكخ( كسػاضيع لمجراسة، ككدشج تعّمسي، فتكػف عامبل مداعجا في العبلقة 

كعمى السؤسدة التخبػية أف  ،البيجاغػجية بيغ السجرسيغ كالتبلميح، كفي مدار استقبللية ىؤالء
ّرب التمسيح خبلؿ تسخسو عمى استخجاـ كسائل االّتراؿ في عسمية البحث عغ السعمػمة تج

، 1«بشفدو كاستغبلليا، كذلظ بيجؼ التكّيف مع التغّيخات، كتصػيخ نفدو بالتفاعل مع محيصو
سيشاريػىات إدماج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في  ىحه السشاىج التخبػية لع تصخحلكغ 

سية في تعميسية أؼ نذاط مغ نذاشات المغة العخبية، بل لع نمسذ أؼ إشارة إلى العسمية التعمي
 إضافة إلى عجـ كجػد البشية التحتية الحاضشة أصبل، ػضيف أؼ كسيمة مغ كسائل التعميع،ت

 لسجتسع.ا عغ، كإلى انفراـ السجرسة التشطيخ عغ التصبيق نفراـايؤدؼ إلى نو كىحا مغ شأ

 مشاىجياسّباقة إلى رقسشة كانت ىحه األىسية الكبيخة فقج  الستقجمةكإلدراؾ الجكؿ 
متصػرات لجعل نطاميا التعميسي مػاكبا ل ،كاالشبلع عمى التجارب الشاجحة في العالع التخبػية

                               
(، 2008يشايخ  23السؤّرخ في  04 – 08السخجعية العامة لمسشياج )معّجلة كفق القانػف التػجييي لمتخبية رقع  1

 .14، ص2009خ، مارس كزارة التخبية الػششية، الجدائ
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أحج أف يشكخ أف خجمة السػضػع، كبخاعة السعالجة كبخاعة  الك »، لمخكب الحزارؼ الحاصمة ك 
كل  (..) اإلخخاجئل التقشية الحجيثة في الترػيخ ك كساحدغ استخجاـ العخض كدقة األداء، ك 
فرحى مغ تأثيخه، كيفتح الصخيق رحبا أماـ العخبية اللعسل السقجـ ك أكلئظ يخفع مغ ؾيسة ا

فاألعساؿ كالسػاد السقجمة، حتى كلػ كانت في  -كالعكذ صحيح -لتشداب إلى نفػس األبشاء
قمػبيع إلى عقػؿ اآلخخيغ ك ية ستجج شخيقيا لع تعالج السعالجة الفشية الجسالذاتيا ؾيسة، ك 

تحجيات تدتػجب  ضاحجع الؽيزاف السعخفي الستجفق فخ ك  فقػة الثػرة السعمػماتية ،1«مغمقا
قج أصبحشا اليـػ نعير مرصمحا ججيجا فخضتو ىحه ك  ،يخة السدتججات التي تحرل يػميامدا
تعميسية ذكية تدتجيب  خمق بيئات كىحا مغ خبلؿ ،"تكشػلػجيا التعميع"خات كىػ التغي

  لتصمعات السجتسع كلسختمف التحػالت. 

فإف تعميسية المغة العخبية لع تعج في اندجاـ مع السشاىج  بقسبشاء عمى ما  
الػعي » السيسا كأفّ  ،التعميسي مبخرات المجػء إلى تصػيخ السشاىجفقج تحققت  السعاصخة

السشاىج عامل حيػؼ فّعاؿ، ككحلظ بأىسية تصػيخ السشاىج كاستخجاـ التقشية في تصػيخ 
السػاكبة السدتسخة لمتصػيخ كالتجريب كالتأىيل، كتصػيخ شخؽ التجريذ لمسادة، كتأليف الكتاب 
الجيج، كتحقيق التخابط كالتكامل بيغ السػاد األساسية، كربط السعمػمات بالحياة العسمية 

فالسشطػمات ، 2«التفكيخ اإلبجاعي كالتقشيات السعاصخة، كإيجاد الػسائل الفعالة لتشسية ميارات
التخبػية السعاصخة أضحت في سباؽ عمى تحجيث مشاىجيا التخبػية، ُمجركة كشو التحػؿ مغ 

    الػسائل التعميسية إلى تكشػلػجيا التعميع.

 :مغ الػسائل التعميسية إلى تكشػلػجيا التعميع -3
بيا الثػرة الخقسية  يعج مرصمح "تكشػلػجيا التعميع" مغ السرصمحات التي أغجقت

، ، متخصيا مخحمة الحجيث عغ الػسائل التعميسيةكالحكاء االصصشاعي في مصمع األلؽية الثالثة
كإذا كاف الشقاش في بجايتو حػؿ مجػ فعالية ىحه التقانات الحجيثة، فإّف ذلظ أصبح مغ 

                               
جابخ قسيحة، أثخ كسائل اإلعبلـ السقخكءة ك السدسػعة كالسخئية في المغة العخبية، نادؼ السجيشة السشػرة األدبي،  1

 .139ىػ، ص1418السسمكة العخبية الدعػدية، 
مرصفى نسخ دعسذ، استخاتيجيات تصػيخ السشاىج كأساليب التجريذ الحجيثة، دار غيجاء لمشذخ كالتػزيع، عساف،  2

 .05األردف، ص



 (الشطخية)الجراسة  تصػيخ تعميسية المغة العخبية في ضػء تكشػلػجيا التعميع :ّولالفرل األ 
 

49 
 

عمػمات بجمجيا مع تكشػلػجيا الس ث في سبل تصػيخ السشاىج التخبػيةالساضي كصار البح
 . كاالتراؿ، كالدعي مغ أجل تجديج السجرسة الحكية

 :ومبخرات استخجاميار الػسائل التعميسية تصػ  -3-1
 بجايتيا بديصة ججا، كتجرجت في تصػرىا بتصػر السجتسعالػسائل التعميسية في كانت  

 ككحا االكتذافات الخقسية، حتى كصمت إلى ما ىي عميو اآلف، أّما اختبلؼ الباحثيغ في
 ترشيف مخاحميا ؼيعػد الختبلؼ زكايا الشطخ.

تشبع مغ  التييتفقػف عمى أىسيتيا،  جّميع في تحجيج السخاحل إاّل أفّ فخغع االختبلؼ    
 أنو عيفي التعم الحػاس استخجاـ مجاؿ في الجراسات أثبتتحيث فػائجىا الكثيخة عمى التعميع، 

أّف الػسائل أبقى، كسا  أثخهك  أفزل التعميع كاف التعميع في السدتخجمة الحػاس عجد زاد كمسا
التعميسية عخفت اىتساما كضيػرا مبكخا، فيي قجيسة قجـ الفعل التعميسي، فقج اجتيج السعمسػف 

 . إلى السعخفة كتعيغ الستعمع في الػصػؿ ،في ابتكار كسائل تعيشيع في أداء ميستيع

كمؤسدات خاصة ليحا التعميع شابع الخسسية كفق شخكط كمقخرات بعج أف أخح    
الػسائل التعميسية تتسيد بسجسػعة مغ الخرائز »كأصبح االعتخاؼ كاضحا بأّف الّذأف، 

حيث ُتعج أكعية لمسعخفة كنػاقل لمخسالة التعميسية، ككحلظ أدكات تخميد ليا، كقج تذسل 
ػرة ككانت الػسيمة التعميسية األساسية ىي الدب ،1«الخبخات السباشخة كغيخ السباشخة أيزا

 بديصة لتي مّثمت في البجاية مجّخد معيشاتا مع بعس الػسائل التػضيحية األخخػ الخذبية، 
أصبحت ضخكرية في يسكغ االستغشاء عشيا إال أنيا كمع مخكر الدمغ كالتغّيخات إضاؼية 

 .سييالفعل الّتعم

مع خاصة  ،كمع مصمع القخف العذخيغ زادت الحاجة إلى التعميع كتصػرت كسائمو   
، كأصبح البحث في كيؽيات استعساؿ الحاسػب كاتداع دائخة استعسالو اكتذاؼ الحاسػب

كػسيمة معيشة في التعميع، ثع أصبح يذيج اتداعا عالسيا، كما إف أصبح ال يخمػ بيت مغ 
ىحه الػسيمة الخقسية حتى أصبحت جدءا ال يتجدأ مغ العسمية التعميسية التعمسية، يحتاجيا 

 الستعمع في تعّمسو، في أشكاؿ كبكيؽيات مختمفة. ك  السعمع في تعميسو
 

                               
مرخ، عالع الكتب، القاىخة،  ،تكشػلػجيا الّتعميع كالسدتحجثات التكشػلػجيةأسامة سعيج عمي ىشجاكػ كآخخكف،  1

    .75ص ،2009، 01ط
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مصمع القخف الػاحج كالعذخيغ تحػالت كبيخة، حيث في شيج  الجكلي غيخ أّف السجتسع   
تع االنتقاؿ مغ الثػرة الرشاعية إلى الثػرة السعمػماتية كاقتراد السعخفة، ككحا العػلسة 

ت تصػرا رىيبا في أدكات الحاسػب كاالنفجار السعخفي، نتج عغ ىحه الخرائز كالتػجيا
 ، إضافة إلى كسائل التػاصل التي جعمت العالع قخيةالحكاء االصصشاعي عسػماكبخامجو كفي 

يعج بل الحاسػب كركابصو ركشا ال يشفرل عغ حياة السجتسع العرخؼ، ، بل أصبح صغيخة
ػؿ تصػرات في رافق ىحا التح، بالسفيـػ الججيج مغ لع يستمظ ميارات استخجاميا ايّ أمِّ 

الحخكة الفكخية كتصػرات  السشطػمات التخبػية، باعتبار أف ىحه األخيخة أشّج تأّثخا بحبحبات
جثت كأحكاف التصػر في السقاربات البيجاغػجية كتيديخ البيئة التعميسية متدارعا، السجتسع، ف

 ىػ تكشػلػجيا التعميع. مرصمحا ججيجا في حقل التعميع

الػسائل التعميسية بتكشػلػجيا التعميع، كنست كاتدعت، كألف  بجأت تدسية»كىكحا     
تكشػلػجيا التعميع عسمية مشيجية مشطسة، في ترسيع نذاط التعمع كالتعميع، كتصػيخه، كتشفيحه، 
كتقػيسو في ضػء أىجاؼ محجدة، تقـػ عمى نتائج البحػث في مختمف مجاالت السعخفة، 

غيخ البذخية، لمػصػؿ إلى تعميع أعمى ذؼ فاعمية كتدتخجـ جسيع السػاد الستاحة البذخية ك 
ككفاءة، فسفيـػ تكشػلػجيا التعميع ضسغ ىحا السشطػر أكسع بكثيخ مغ مفيـػ الػسائل 

أصبح دمج ، ك 1«التعميسية، الحؼ يعشي في أكسع معانيو، السػاد كاألدكات غيخ البذخية
متخصيط كالتصبيق كالتقييع ، يخزع لالتكشػلػجيا الخقسية في الفعل التعميسي أمخا الزما

 كالتصػيخ.

مبخراتو، ؼيكفي القػؿ  كلع يكغ ىحا التججيج بجافع التشػيع في الػسيمة فحدب، بل لو
 إلى بالزخكرة يؤدؼ ىحا فإفّ  أكثخ أك مشصقتيغ شخيقعغ  الخبخة استقبل كمساأّف الجماغ 

 العمسية اتالجراس أثبتت كلقج الستعمع، عشج خالتحكّ  ممكة ؼ يقػّ  ةثس كمغ كثباتيا، كضػحيا
  :2يتعمع بحػاسو كفق الشدب التالية الستعمع أف الحجيثة

 ٪ عغ شخيق البرخ. 75 -
 شخيق حاسة الدسع. ٪ عغ 13 -

                               
األردف، السعخفة العمسية لمشذخ كالتػزيع، دار كشػز ، مجخل إلى تكشػلػجيا التعميعالفخيجات، غالب عبج السعصي  1

 .    95ص، 2014
 .46، ص2006، 01دمحم عصية خسيذ، تكشػلػجيا إنتاج مرادر التعمع، دار الدحاب لمشذخ كالتػزيع، القاىخة، ط 2
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 ٪ عغ شخيق حاسة المسذ. 06 -
 ٪ عغ شخيق حاسة الذع. 03 -
 ٪ عغ شخيق حاسة الحكؽ. 03 -

فقج »، كلقيت تجاكبا كبيخا الحزػرؼ ألقت التكشػلػجيات الخقسية بطبلليا عمى التعميع 
نتج عغ تدايج السعمػمات كاالكتذافات أف تزخست السشاىج الجراسية كتزاعف حجع الكتب 
الجراسية كىحا أدػ إلى زيادة العبء السمقى عمى عاتق السعمع باعتباره السرجر األساسي 

ادر عمى أداء عسمو لمسعمػمات في ضل التعميع التقميجؼ، كىحا أدػ بالسعمع أف أصبح غيخ ق
برػرة مخضية، كما سبق يؤكج أف استخجاـ كسائط االتراؿ التعميسية أصبح ضخكرة ال غشى 

، فسدتحجثات 1«تتزسشيا السشاىج الجراسيةعشيا في تجريذ كثيخ مغ السعمػمات كالسيارات 
 العرخ أفخزت بيئة تعميسية ججيجة تتصمب معمسا عرخيا كبشية تحتية حاضشة.

تصػر التعميع غيخ الحزػرؼ عبخ مخاحل  السديج بالتقانة لتعميع الحزػرؼ مػازاة مع ا
        يػالتعميع اإللكتخكنإلى    " Distance Learning"  بعج  التعميع عغ  مختمفة، فسغ

"e-learning " مػؾ "إلىMOOC" ، ففي البجاية كاف االعتساد عمى التعميع عغ بعج مغ
ة َكَرِؾية مبّدصة لمتعمع لمحاتي، كيتع إنجاز مختمف الفخكض خبلؿ تدكيج الستعمع بكتب تعميسي

عغ بعج كإرساليا إلى السخكد قرج ترحيحيا، كال يتصمب الحزػر الفعمي لمستعمع إال في 
 تأفخز طبلليا عمى التعميع عغ بعج ك بأيزا فألقت التكشػلػجيا الخقسية االختبارات الشيائية، 

مرصمح التعميع اإللكتخكني، الحؼ ىػ تعميع عغ بعج لكشو بسػارد رقسية كليذ كرؾية، فيػ 
الجراسية( عبخ شبكة اإلنتخنت أك شبكة محمية، أك األقسار  نطاـ تقجيع السشاىج )السقخرات»

، إذ يتمقى 2«الرشاعية، أك عبخ األسصػانات، أك التمفديػف التفاعمي لمػصػؿ إلى السدتفيجيغ
كباستخجاـ اإلنتخنيت يدتصيع مع دركسو عبخ الحاسػب أك بأؼ جياز ذكي آخخ الستع

تعمع السدتسخ كالتعمع مجػ التػاصل في أؼ زماف كمغ أؼ مكاف، مسا يدسح لمستعمع بال
يعّبخ عمى مخحمة متقجمة مغ الثػرة الخقسية، متجاكزا مخاحل التعمع  لكتخكنيالتعميع اإلف الحياة.

                               
 دار العمع كاإليساف لمشذخ كالتػزيع،  -ؤية معاصخةر  –عباس حمسي الجسل، االتراؿ التخبػؼ ك أسامة دمحم سيج  1

 .162، ص2014مرخ، 
دار أسامة لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، سييل كامل كبلب، التعميع اإللكتخكني )مدتقبل التعميع غيخ التقميجؼ(،  2

 .19ص، 2016، 01ط
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السيسا السخاحل الجامعية، كقج أحيانا ية أك بجيبل عغ التعميع الحزػرؼ عغ بعج بالصخؽ البجائ
 :1تتسثل ؼيسا يمي تصػرا عبخ أجياؿ متدمدمةعخؼ التعميع اإللكتخكني 

الجيل األكؿ: كىػ نسػذج السخاسمة كالحؼ اعتسج أساسا عمى السادة السصبػعة، كاستخجاـ  
 يغ.السخاسبلت البخيجية في تػصيل الشرػص إلى الجارس

الجيل الثاني: ىػ نسػذج الػسائط الستعجدة كيعتسج عمى السادة السصبػعة كاألشخشة  
 (....)الدسعية كالسخئية، كالتعميع بسداعجة الحاسػب 

الجيل الثالث: يسثل نسػذج التعمع عغ بعج مغ حيث التصػرات الخاصة بيحا السيجاف،  
 لسدسػعة، كبخامج األقسار الرشاعية.كيذتسل عمى السؤتسخات السخئية كاالتراالت البيانية ا

لكتخكني، الجيل الخابع: ىػ نسػذج التعميع السخف كىػ أقخب إلى ما ندسيو اليـػ بالتعمع اإل 
حيث يجسع ىحا الجيل الػسائط متعجدة التفاعمية التي تقـػ عمى تػضيف شبكة اإلنتخنت 

 برػرة كبيخة في عسمية التعمع كسا معطع كسائصيا إلكتخكنية.
 يل الخامذ: جيل الجامعات االفتخاضية، كجيل السختبخات كالسعامل االفتخاضية.الج 

كىي   "MOOCمغ خبلؿ الذخكع في اعتساد نطاـ " نسط التعمع اإللكتخكنيتصػر 
" التي تعشي "دكرة ضخسة مفتػحة Massive Open Online Courseاخترار لعبارة "

مغ التعمع عغ بعج التدامشي كغيخ التدامشي،  عمى اإلنتخنت"، فيحا الشطاـ ُيتيح نػعا مفتػحا
 مػدؿ يدسح باستيعاب عجد كبيخ مغ السذاركيغ، كمغ أبخز نساذج ىحا الشطاـ مشرة

"Moodle ،" التي تتيح تعميسا افتخاضيا متكامبل عغ بعج، كمغ أمثمة ذلظ ما اعتسجه الشطاـ
 -2019ػسع الجراسي التخبػؼ الجدائخؼ بالشدبة لمسدجميغ في التعميع عغ بعج في الس

حيث اعتسجت التعميع الحكي الستكامل عمى السشرة اإللكتخكنية )السجرسة ، 2020
االفتخاضية(، فقج تست كل العسميات إلكتخكنيا )عغ بعج( مغ التدجيل إلى تمقي الجركس إلى 

 قخار الشجاح أك الخسػب.استبلـ ختبارات إلى تمقي الشتائج ك إجخاء اال

العسمية قجرة الػسائط الحجيثة عمى تبديط حكي تصػرا سخيعا نطخا لقج شيج التعميع الف
تػفخ التقانة ، كلسػاكبة مدتحجثات الثػرة الرشاعية الخابعة، كسا كتقخيبيا إلى الستعمع التعميسية

شكاؿ بلؿ األلػاف كاألالسيسا في مخاحل ما قبل التعميع الجامعي، مغ خعشرخ التذػيق 

                               
 .18 -17سييل كامل كبلب، التعميع اإللكتخكني )مدتقبل التعميع غيخ التقميجؼ(، ص 1
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، ارتفاع مدتػػ الػعي بأىسية التقانة، مع ارة كإشخاؾ الحػاسكاألصػات، كسا تعسل عمى إث
 .ل في عالع التقانةىالتصػر السحك  االنفجار السعخفي كتفخع العمـػ كتذعبياخاصة مع 

إلى الرػرة السفاـيسية الحالية،   ابسخاحل حتى كصػلي الػسائل التعميسية تكىكحا مخ 
تسثيل بإشارات باليج، ثع تصػرت في مخحمة تشحرخ في استعساؿ الحػاس كال كانت بجايتيا إذ

الحقة إلى استخجاـ السعيشات كالخخائط، غيخ أّف اكتذاؼ الحاسػب كاتداع مجاؿ استخجامو 
، كأصبح الحاسػب كالػسائل جث نقمة نػعية في الحقل التعميسيلجػ كل فئات السجتسع أح

مسيغ كالستعمسيغ، في داخل الخقسية عمى اختبلؼ أصشافيا محل اىتساـ كاستعساؿ مغ قبل السع
، فكانت بحق مخحمة استخجاـ الػسائل الخقسية، كبالتصػر السحىل لمحكاء السجرسة كخارجيا

 "تكشػلػجيا التعميع"مرصمح  كضيخ ،االصصشاعي ضيخ تػجو كمسارسة ججيجة في التخبية
كاسعا " كشغل حيدا instructional technologyلبلستعساؿ عشج العخب ليقابل مرصمح "

، كفػائجه الكثيخة مّثمت مبّخرات قػّية التعميع" كسائلصمح "، بجيبل عغ مرتشطيخا كتصبيقا
 العتساده في جل السشطػمات التعميسية.

 تكشػلػجيا التعميع: تعخيف -3-2
عّخبت » التيك ، قجيسة كمسة إغخيؿيةىحا السرصمح "تكشػلػجيا" أصمو ليذ عخبي بل 

تعشي عمع أك   logyكتعشي ميارة أك حخفة أك صشعة، كالكمسة  techneمغ الكمسة اليػنانية 
، كعمى 1«شعةرمع السيارات أك الفشػف، أك فغ الفغ أك دراسة كبحلظ فإّف تكشػلػجيا تعشي ع

يغ، أىحا األساس فكمسة "تكشػلػجيا" كمسة أعجسية كليدت عخبية، كسا أّنيا مكػنة مغ جد 
يغ أفيػ "لػجيا" كيعشي "عمع"، كبالجسع بيغ الجد  األكؿ "تكشػ" كيعشي ميارة، أّما الثاني

 ".أصبحت الكسة تعشي "عمع السيارة

أّما السفيـػ االصصبلحي الحجيث لسرصمح "تكشػلػجيا" ؼيعشي العمع التصبيقي، أك 
لكغ بتيديخ سبل الحياة،  ييتعالجراسة العمسية التصبيؿية، أك الجانب التصبيقي مغ العمـػ الحؼ 

، مجتسع صشاعي إلى مجتسع معمػماتيصػر السعمػماتية كالتحػؿ مغ العػلسة كتكبعج 
، أصبح السفيـػ الذائع ليحا السرصمح ىػ استخجاـ الحاسب الخقسشةكالتصػر الذجيج في عالع 

                               
عبج هللا قمي كفزيمة حشاش، التخبية العامة، السعيج الػششي لتكػيغ مدتخجمي التخبية كتحديغ مدتػاىع، الحخاش،  1

 .121، ص2009الجدائخ، 
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اقتخنت ك  خمت الحػسبة كالبخمجيات جسيع السياديغ،، حيشيا دكالػسائل الخقسية الحجيثة  اآللي
تكشػلػجيا ""تكشػلػجيا"، فأصبح ُيقاؿ "تكشػلػجيا الصب"،  مختمف العمـػ كالسعارؼ بسرصمح

  "تكشػلػجيا التعميع". "تكشػلػجيا الخكاية"، تكشػلػجيا الفبلحة"،"الرشاعة"، 

أحج السرصمحات التي شغمت باؿ السختريغ في ميجاف  كتكشػلػجيا التعميع يعج
عخفت تجاكبا كبيخا كتػضيفا لتكشػلػجيا التعميع، باعتبار أّف الّتعميع ُيعّج مغ أىع  السياديغ التي 

 كالثقافة لمتخبية العخبية لسشطسةالّدياؽ عّخفت "ا ىحا تشطيخا كتصبيقا، كفي السعمػمات كاالتراؿ
 التصبيؿية كالسسارسات الشطخيات في يبحث الحؼ العمع» بأنيا التعميع تكشػلػجيا" كالعمـػ

 كاستخجاميا،( عكتقػي إنتاج) كتصػيخىا ترسيسياث حي مغ كعسمياتو التعمع بسرادر الستعمقة
 استخجاـ في لمفػضى نتيجة نذأ ججيج، مرصمح ىػ التعميع فتكشػلػجيا ،كتقػيسيا ،اتيكإدار 

، ففي ىحا 1«ليحه العسمية ضػابط كضع إلى التخبية عمساء بعس كدعػة التعميسية، الػسائل
التعخيف إشارة ىامة إلى السفيـػ الججيج الحؼ ُأثخؼ بو ىحا السرصمح، كىػ شابع التشطيع 

  .يةسائل التعميسمدتحجثات الػ كالتخصيط لتػضيف 

عسمية مشيجية مشطسة )مشحى نطامي( في ترسيع »" بأنو: دمحم محسػد الحيمةعخفو "ك 
ي ضػء أىجاؼ محجدة تقـػ أساسا عمى نتائج عسمية التعميع، كالتعمع، كتشفيحىا، كتقػيسيا، ف

البحػث في مجاالت السعخفة السختمفة، كتدتخجـ جسيع السػاد الستاحة البذخية، كغيخ 
ال يختز بأدكات إذف ، فيحا السرصمح 2«البذخية، لمػصػؿ إلى تعميع أكثخ فاعمية ككفاية

  كعشاصخه األخخػ.  السشياجسخاحل صشاعة تشفيح السحتػػ فحدب، بل ييتع ب

شخيقة مشيجية تقـػ عمى »كآخخكف عمى أّنو:  "أسامة سعيج عمي ىشجاكػ كسا عخفو "
تصبيق نتائج البحػث كالشطخيات في عسميات التعميع كالتعمع، كىي مجاؿ يذسل الترسيع 

كػنات كاإلنتاج كالقػػ البذخية كاألجيدة كالسػاد التعميسية كاالستخجاـ كالتقػيع، كإدارة ىحه الس
تكشػلػجيا  ، فيحا يجؿ عمى تشػع مجاالت اىتساـ3«كفق مجخل الشطع مغ أجل تصػيخ التعميع

                               
، رسالة دكتػراه، قدع  -مقػمات التجديج ك عػائق الّتصبيق–ة حميسة الّداحي، الّتعميع االلكتخكني بالجامعة الجدائخي 1

 . 33، ص2011/2012جامعة قدشصيشة، عمع السكتبات، 
، 04، طاألردف، دمحم محسػد الحيمة، تكشػلػجيا التعميع بيغ الشطخية كالتصبيق، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع، عساف 2

 .57، ص2004
 .44 كآخخكف، تكشػلػجيا الّتعميع كالسدتحجثات التكشػلػجية، ص أسامة سعيج عمي ىشجاكػ  3
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السيسا كأّف العمـػ السختمفة لع تعج تفرميا  ،ليذ عمسا قائسا بحاتو بل ىػ بيشي، فيػ التعميع
   .الحػاجد، بل يحكسيا التخابط كالتكامل ميسا تباعجت

تكشػلػجيا » بأفّ  "الحسيج عبج شمية العديد عبج" خذك كػنو عمسا نطخيا تصبيؿياكعغ 
التعميع تدتشج عمى قاعجة معخؼية كأساس عمسي نطخؼ يتع تػجييو كتػضيفو، كاالستفادة مشو 

فساداـ ييتع ، 1«في ميجاف التعميع كفقا لشطاـ محجد ككسا يؤدؼ إلى تحقيق أىجاؼ التعميع
يحسل شقا  بالزخكرةبجسيع مخاحل بشاء السشياج مغ الترسيع إلى التقػيع كالتصػيخ فيػ 

 .   تشطيخيا

، يةىػ عمع بيشي ييجؼ إلى تصػيخ العسمية التعميسية التعمس "تكشػلػجيا التعميع"إذف 
حيث تستدج السعخفة )السادة  راؿ،في ضػء تكشػلػجيا السعمػمات كاالتّ كخمق أساليب ابتكارية 

 الفعل صبحأىكحا ك  ،(soft ware) البخمجياتك ( hard wareاألجيدة )التعميسية( مع 
حسل غايات كأىجاؼ ، تالتعميسي كفق التكشػلػجيات السعاصخة عسمية مشطسة مخصصا ليا

 ،شػعكالت ،تسيد بالتفاعميةفيػ ي ،جاـ عذػائي لسجسػعة مغ الػسائلكليذ مجخد استخ ،نفعية
 الشطخيات كالسدمساتسرصمح نتيجة ىحا ال ضيخ، كقج كالخقسية ،كالتكاممية ،كالفخدية ،كالكػنية

  .الىتساـ بو كالتشطيخ لو متدايجاالتي أفخزىا العمع الحجيث، فأصبح ا

فاقت حسػلتو كأبعاده ما كاف مشحرخا  "تكشػلػجيا التعميع"يطيخ جميا أّف مرصمح ك 
قبل مصمع الدتيشيات مغ ىحا القخف كاف يعتقج عجد كبيخ » فإذا عجنا، التعميسيةضسغ الػسائل 

مغ العامميغ في مجاؿ التخبية، أّف مجاؿ تكشػلػجيا التعميع يقترخ فقط عمى الػسائل 
التعميسية بسا في ذلظ األجيدة الّدسعية كالبرخية التي تدتخجـ في التعميع داخل حجخة 

كيدتصيع " teaching aids" دفات لسعيشات الّتجريذالجراسة، بل إّف البعس اعتبخ أّنو مخا
السعمع أف يدتخجميا أك يدتغشي عشيا. كمع بجاية عقج الدتيشيات حيث التقجـ العمسي، كتصػر 

، اتدع نصاؽ تكشػلػجيا الّتعميع "instraction programmed " مبادؼء التعميع السبخمج
صبح مجاؿ تكشػلػجيا الّتعميع شخيقة كأ ،ئل التعميسيةكأصبح أكثخ شسػال مغ ميجاف الػسا

                               
السكتبة العرخية لمشذخ كالتػزيع،  التعميسية، السػاقف في التعميع تكشػلػجيا تصبيقات الحسيج، عبج شمية العديد عبج 1

 .11 ص ،2010، 1طالقاىخة، 
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 ، كالشظ أّف مختمف االكتذافات1«تفكيخ مشطسة تصػر السػاقف التعميسية كتديج كفاءتيا
 يعػزىا التشطيع كالفعالية، لتتبلفى تمظ العذػائية تجريجيا. كالتجارب الفتية كالعسميات

مغ حيث تصػر ما تكمسشا عغ التصػر الدخيع الحؼ مّذ السشطػمة التخبػية  كإذا
مقارباتيا كمزاميشيا فإنو كجب القػؿ بأف ذلظ التصػر لع يكغ إال نتيجة تصػر البحػث 

تصػر مفيـػ تكشػلػجيا »، فقج عمـػ شتى، التي اجتسعت مغ العمسية الشطخية كالتصبيؿية
التعميع نتيجة لجراسات عجيجة، كاعتسادا عمى نطخيات تخبػية حجيثة، خمرت بعسػميا إلى 

لسفيـػ السختبط باألجيدة كاألدكات عغ تحقيق األىجاؼ السخجػة مغ ىحا البياف السيع، قرػر ا
كىحه حؿيقة يجركيا كل مغ يشطخ إلى األجيدة التعميسية السكجسة في السجارس كالسؤسدات 

 عسل تصبيقي متػقف عمى البحث الشطخؼ الستقجـ كالتشطيخ لو. ، فشجاح أؼّ 2«التخبػية

 "Technique" التقشية كالتكشػلػجيا بيغ سييدالت يجبكمغ جية أخخػ 
 شخيق عغ مجدج فعل أك كسيمة، شخيقة، الترخؼ، كيؽية ىي» فالتقشية، "Technologie"ك

، كتحػيل فقط بتحػيل تدسح( الخ.. عاممة يج حخكة معخفة، مػرد،)لعشاصخ  خاص تجسيع
 بػية ما بسيجاف الخاصة السعخفة عشاصخ مدج عمى تعسل فالتقشيةلمسػاد األكلية إلى مشتج. 

 لمتقشية، السشيجية السعخفة بيا يقرج»، في حيغ أف التكشػلػجيا 3«كسشتج الشيائي شكميا اتخاذ
 األىجاؼ، تذكيل أجل مغ بيا نتحكع أف يجب· التي كالتقشية العمسية السعارؼ مجسػع فيي

 .فالتكشػلػجيا أعع مغ التقشية، 4«متبلزمتاف كالتقشيات فيسا العمـػ كفق تتصػر فالتكشػلػجيات

استخجاـ التكشػلػجيا في التعميع فتعشي استخجاـ الحكاء االصصشاعي في  كإذا كاف
استخجاـ أكثخ مغ حاسة في التمقي،  العسمية التعميسية، كاستخجاـ الػسائط الستعجدة التي ىي

                               
،  2004، عالع الكتب، القاىخة، 2عرخ السعمػمات كاالتراؿ، ط كساؿ عبج الحسيج زيتػف، تكشػلػجيا الّتعميع في  1

 .11ص
 .18غالب عبج السعصي الفخيجات، مجخل إلى تكشػلػجيا التعميع، ص 2
 الثاني الجكلي السمتقى، االقترادية لمسؤسدة التشافدية السيدة لبشاء كأداة  التكشػلػجية اليقطةكآخخكف،  داكدؼ الصيب 3

 العمـػ كمية ،العخبية الجكؿ في التشافدية السيدة تكػيغ في كمداىستيا الخقسي االقتراد ضل في السعخفة حػؿ
 .08، ص2007 نػفسبخ  28 / 27 ،الجدائخ ،(الذمف) عميػ ب بغ حديبة جامعة التدييخ، كعمـػ االقترادية

الدمعي، دار الفكخ الجامعي، خالج أحسج عمي محسػد، االقتراد الخقسي الحجيث كإدارة السػارد البذخية كاإلنتاج  4
 .61ص ،2019، 01ط اإلسكشجرية،
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في تقجيع قجيع السعمػمة الثابتة أك الستحخكة في تبالرػرة  السشصػقة أك السكتػبة اقتخاف الكمسةك
، كغيخىا مغ مجاالت استخجاـ تكشػلػجيا أك استخجاـ البخمجيات التعميسية ،السعمػمة
عمع  يػفبسفيػمو السعاصخ  تكشػلػجيا التعميعت كاالتراؿ في العسمية التعميسية، فإف السعمػما

بالعسمية  يتزسغ الجانبيغ الشطخؼ كالتصبيقي، كييتع بتصبيق نتائج الجراسات السختبصة
كتعتبخ تكشػلػجيا التعميع ضخكرة حتسية » ،بتػضيف مدتحجثات التكشػلػجيا الخقسية التعميسية

لتصػيخ الشطع التخبػية كالتعميسية بسا فييا نطاـ السشيج لترسيع مجاؿ التعميع فالتجفق 
 السعمػماتي اليائل، كتعجد أكعية السعخفة، كاالنفجار الدكاني، كعجـ تجانذ الستعمسيغ

سفيـػ تكشػلػجيا التعميع أشسل كأعع مغ ف، 1«كاالنخفاض الستػالي في كفاءة العسمية التعميسية
 استخجاـ التكشػلػجيا في التعميع.

استخجاـ األجيدة الحكية كالبخمجيات إلدخاؿ  ؼيقرج بيا السعمػمات تكشػلػجياكأما  
دكػ بأنيا يا مشطسة اليػنعخفتفقج ك  ات، كمعالجتيا، كتخديشيا، كنذخىا.السعصيات كالسعمػم

لكتخكنية مثل الحػاسيب كاألقسار الرشاعية الخ لمسداعجة في إنتاج تصبيق التكشػلػجيا اإل»
أشسل  فتكشػلػجيا السعمػمات، 2«كتخديغ كاستعادة السعمػمات الخقسية كالتشاضخية كتػزيعيا

 التعميع: ذكل نػضح مػقع تكشػلػجياكمغ خبلؿ ىحا ال كأعع مغ تكشػلػجيا التعميع.

 

 

 

 

 
 
 

                               
تساـ إسساعيل تساـ، آفاؽ ججيجة في تصػيخ مشاىج التعميع في ضػء تحجيات القخف الحادؼ كالعذخيغ، دار الؿبذ  1

 .104 -103، ص2000لمصباعة، دار اليجػ لمشذخ كالتػزيع، عاـ 
دار العمع كاإليساف لمشذخ ، -ل إلى التكشػلػجيا السعمػماتية مجخ –تكشػلػجيا التخبية حداـ الجيغ دمحم مازف،  2

 . 40ص، 2010، 01كالتػزيع، مرخ، ط
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في  كقج كانت الػاليات الستحجة األمخيكية سّباقة إلى اعتساد كدعع تكشػلػجيا الّتعميع

 1972 – 1967تعج الفتخة ما بيغ »حيث  مشترف القخف العذخيغ،مشح مشطػمتيا التخبػية 
السبخمج عاـ  مغ أزىى مخاحميا كمغ مطاىخ ذلظ إصجار مجمة تكشػلػجيا التعميع كالّتعّمع

             (aectكتأسيذ جسعية: االتراالت التخبػية كالتكشػلػجيا ) 1967
"association for educational and technology"  كعقج العجيج مغ السؤتسخات حػؿ

، فسع التصػر العمسي لع يبق مجاؿ لمذظ 1«تكشػلػجيا الّتعميع تحت رعاية مشطسة اليػندكػ
صبح التدابق إلى اعتسادىا، كنريب كل دكلة مغ ذلظ في نجاعة "تكشػلػجيا التعميع"، كأ
 حدب مدتػػ حاليا مغ التصػر. 

 :تيجيات استخجام تكشػلػجيا التعميعأنساط واستخا -3-3
جل استغبلؿ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ تدعى الجكؿ حدب مدتػػ تقجميا مغ أ

االستغبلؿ كاف بأشكاؿ مدتػػ ىحا  في الفعل التعميسي ضسغ أشخ تشطيسية، غيخ أفّ 
  ؼيسا يمي:أنساشيا كاستخاتيجياتيا  ، يسكغ حرخككيؽيات مختمفة

                               
 .12كساؿ عبج الحسيج زيتػف، تكشػلػجيا الّتعميع في عرخ السعمػمات كاالتراؿ، ص  1
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                                                              :)الرفي( التعميع التقميجي -أ
يقرج بيحا الشػع مغ التعميع مغ مشطػر عرخنا كفي ضػء تكشػلػجيا التعميع االعتساد 

كيكػف يزاحية البديصة، ببعس الػسائل اإل ـ الرفي في التعميع مع االستعانةالشطا عمى
، حيث يتع االعتساد عمى الػسائل التقميجية السػقف التعميسي في بحزػر السعمع كالستعمع

كالدبػرة الصباشيخية أك البيزاء مع الكتب كغيخىا مغ الػثائق الػرؾية، كسا يتع االقترار في 
دكف انتفاء االستعساؿ الحخ العذػائي لبعس  ،ألسئمة كاألجػبة الػرؾيةالتقػيع عمى نطاـ ا

األجيدة الحكية كجياز عخض البيانات، كىحا الشػع مغ التعميع تجاكزتو السشطػمات التعميسية 
 السعاصخة، كسا تدعى الجكؿ التي الزالت تعتسجه في التخمز مشو تجريجيا. 

ي مختمف السشطػمات التعميسية خبلؿ القخف كاف اعتساد ىحا الشسط التعميسي مقبػال ف
العذخيغ، حيث لع تكغ الّتقانات الخقسية متصػرة، كلع يذيج الحاسػب انتذارا كاسعا لجػ كل 

في السدتػػ السصمػب، ففي ضػء ىحه  اإلنتخنتفئات السجتسع، كسا لع تكغ تغصية 
لسشاىج التعميسية، كسا لع السعصيات لع تأخح الػسائل الخقسية مجاال كاسعا مغ االىتساـ في ا

تحس بسكانتيا البلئقة في الجراسات األكاديسية لعجـ تػفخ متصمبات ذلظ، لكغ السجتسع 
 غ تعميسا بأدكات الساضي.يالسعمػماتي لع يعج يدتر

                                                     :)عغ بعج( يخقسالتعميع ال -ب
استخجاـ  ىػ( Mooc)أك ما يدسى بالتعميع اإللكتخكني أك السػؾ  يالتعميع الخقس

في العسمية التعميسية التعمسية، حيث يربح بإمكاف الستعمع أف يتعمع متى  التكشػلػجيا الخقسية
 الفيجيػ،ك الرػت ك  بيغ الصخفيغ بالشز التدامشي التػاصلشاء كأيغ شاء، مغ خبلؿ إمكانية 

مغ غيخ  بخنامج حاسػبيإلكتخكني أك  عمى مػقعت التعميسية أك غيخ التدامشي بػضع الػحجا
مشطػمة تعميسية لتقجيع البخامج »يسثل  ، فالتعميع اإللكتخكنيالستعمعبيغ السعمع ك مباشخ تػاصل 

باستعساؿ تقشية  ،التعميسية أك التجريبية لمستعمسيغ أـ الستجربيغ في أؼ كقت كفي أؼ مكاف
نتخنت، اإلذاعة، القشػات السحمية أك الفزائية ة مثل )اإلات كاالتراالت التفاعميالسعمػم

 / ة الحاسػب( لتػفيخ بيئة تعميسيةلكتخكني، أجيد از، األقخاص السسغشصة، البخيج اإللمتمف
محجد  تعمسية تفاعمية متعجدة السرادر بصخيقة متدامشة أك غيخ متدامشة دكف االلتداـ بسكاف
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أصبحت الكثيخ مغ السشطػمات التعميسية تتخحه بجيبل عغ ، لحا 1«اعتسادا عمى التعمع الحاتي
 .يغالتعميع بالسخاسمة كالتعميع عغ بعج التقميجي

، فيػ يعتسج دفعا قػيا في األنطسة التخبػيةالستصػر ىحا الشػع مغ التعميع  قجـكقج  
 الفرػؿ االفتخاضية كالسػاقع اإللكتخكنية، إذ أصبحت السجرسة ببل ججراف كال أسقف، كال

حاجة لمستعمع في الحىاب إلييا، بل السجرسة ىي التي تحىب إلى الستعمع، فيػ يحسميا في 
حاسػب أك لػح إلكتخكني أك ىاتف ذكي، كيستاز التعميع اإللكتخكني أيزا بتشػيع السرادر، 
مغ مقخرات إلكتخكنية، كنرػص رقسية، كصػر، كأشخشة، كمؤثخات سسعية كبرخية، 

ة، كركابط مختمفة، ىحا التشػع يثيخ دافعية الستمقي كيجعمو يحذ كبخمجيات، كألعاب تخبػي
 سيغ ميسا كثخبحق العػلسة التعميسية، كسا ال يجج السعمع أؼ عائق في خصاب جسيػر الستعمّ 

ع اإللكتخكني ضخكرة ممحة تفخضيا عميشا أصبح التعمّ »عجدىع أك اتدعت فػارقيع الفخدية، فقج 
ت االقترادية، كالتكشػلػجية السعاصخة، لحلظ اتجيت السجتسعات العالسية، كالتصػراالستغيخات 

ع اإللكتخكني كتصبيقو في السؤسدات التعميسية السختمفة، إيسانا مشيا كالحكػمات إلى تبشي التعمّ 
ة الستعجدة كالستشػعة بأنو بػابة الجخػؿ إلى عالع السعخفة الحؼ يتسيد بسرادره السعخؼي

الشسط التعميسي انتذارا كبيخا مع ضيػر بعس االبتكارات الخقسية كقج عخؼ ىحا  ،2«كالستكاممة
كسشرات التعميع كقشػات اليػتيػب، كقج اتدع مجاؿ استخجاميا مغ قبل السؤسدات العسػمية 

 كالخاصة عمى حج سػاء.

ضيخ بجيبل عغ التعميع  الخقسياإلشارة في ىحا الذأف إلى أّف الّتعميع  لكغ تججر 
ماعجا في مخاحل ما قبل الّتعميع العالي،  السيسابالسخاسمة، كليذ بجيبل عغ التعميع الشطامي 

الستعمع في مخاحل تعمسو األكلى يحتاج  ألفّ في الطخكؼ االستثشائية كالػضعيات الخاصة، 
في بعس  إذ اُعُتسجالعالي التعمع الحزػرؼ، بخبلؼ مخاحل التعميع مغ  نريب إلى

كاعتساد الجدائخ عمى التكػيغ في بعس  ىحا الشسط التعميسيالتخررات أك األشػار عمى 
كاعتساد الكثيخ  الجدائخية عمى ىحا الشػع مغ التعميع تخررات الساستخ في بعس الجامعات

                               
، –تػزيع، نذخ، شبع –التعمع اإللكتخكني رؤية معاصخة، مؤسدة دار الرادؽ الثقاؼية  حيجر حاتع فالح العجخش، 1

 . 19ص  ،01العخاؽ، ط
كليج خزخ الدنج، التراميع التعميسية كتكشػلػجيا التعميع بيغ الشطخية كالتصبيق، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات  2

 .393ص ،2018، 01الجسيػرية المبشانية، ط –العخبية الستحجة 
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بتقجيع دركس تفاعمية عغ  2020-2019 مشيا عمى إنياء الجدء الثاني مغ السػسع الجامعي
بل أصبحت العجيج مغ اختبارات إلكتخكنية كالسجرسة العميا لؤلساتحة بدصيف، بعج كإجخاء 

الجكؿ تعتسج الجامعات االفتخاضية مثل جامعة تػنذ االفتخاضية، كجامعة سػريا االفتخاضية، 
(، كجامعة كػرنيل بأمخيكا university of oxfordكجامعة أككدفػرد في السسمكة الستحجة )

(cornell university)،  ىحا الشسط مغ التعمع عمى الخغع مغ إثبات نجاعتو في السيجاف، إال
سا تعميسية التعمسية مع اآللة مأنشا نقخ ببعس سمبياتو، فيػ يجعل تعامل شخفي العسمية ال

 يعجـ العبلقات اإلندانية ككفاءة السيارة التػاصمية السباشخة.

                                                    (:الخميط، التػليفيالتعميع السجمج )اليجيغ،  -ج
 بيغ التعميع التقميجؼ كالتعميع كالتكامل السداكجة تتع ؼيو ،عالتعمي أنساط مغ نسط ىػ      . 

فيػ يغ كتبلفي سمبياتيسا، شسصيدسح بجسع إيجابيات الحيث  في إشار كاحج الججيج يالخقس
يأخح مغ التعميع التقميجؼ لقاء السعمع بالستعمسيغ حزػريا في مؤسدة تعميسية رسسية كتفاعمو 

الجمج السشطع كاالستخاتيجي لتكشػلػجيا كيأخح مغ التعميع الحجيث معيع بالحػار كالشقاش، 
خبلؿ استغبلؿ الدبػرة التفاعمية كالحاسػب مغ  عميسيالسعمػمات كاالتراؿ في الفعل الت

الشاجح ىػ الحؼ يكػف فالفعل التعميسي  كالبخمجيات كالسػاقع اإللكتخكنية.مػح اإللكتخكني كال
يقجمو السعمع أك التي تتسثل ؼيسا في إشار العسمية التخبػية مشدجسا مع تحػالت السجتسع، ك 

أّف ك  السيساغيخه داخل الشطاـ الرفي أك غيخه كاألسخة، كتكػف أيزا ضسشية مغ السجتسع، 
 كاالجتساعية كالخمؿية، كالعقمية، ،كالجدسية اإلندانية، الشفذ جػانب جسيع تذسل التخبية»

 العقمية كالتخبية الجدسية التخبية :ىي عجة أنػاع إلى الباحثيغ بعس قدسيا لحلظ كغيخىا،
 كالفرػؿ التقميجية الفرػؿ كسا يسكغ الجسع بيغ، 1«بو تعشى الحؼ السػضػع حدب

 .في التعميع السجمج ضيةفتخااال

مغ أىع عػامل نجاح التعمع الخميط »كلعل شيج ىحا الشػع مغ التعميع نجاحا كبيخا، 
كذلظ ألف الستعمع في ىحا الشسط الججيج ال يعخؼ متى يحتاج ، التػاصل بيغ الستعمع كالسعمع

اراتو لحا السداعجة أك نػع األجيدة كالسعجات كاألدكات كالبخمجيات أك متى يسكغ أف يختبخ مي

                               
،  -القخاءة في السخحمة االبتجائية أنسػذجا  –العالية حّبار، تعميسية المغة العخبية في ضػء الشطاـ التخبػؼ الججيج  1

 .04، ص 2018-2017ئخ، الدشة الجامعية ، الجدا(تمسداف )أشخكحة دكتػراه، جامعة أبي بكخ بمقايج 
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 الجػانبفيػ يعدز ، 1«فإف التعمع الخميط الججيج ال بج أف يتزسغ إرشادات كتعميسات كاؼية
 كتخبيتيع عمى، ككحا بيغ الستعمسيغ كمعمسييع الستعمسيغ بيغ االجتساعية كالعبلقات اإلندانية

كمغ جية أخخػ  ،أفخاد الجساعة التخبػية مختمف ، كأندشة العبلقة بيغكالشقج الحػار آداب
لسا يذسمو  كالستعمسيغ السعمسيغ ككفاءة التعميسية العسمية جػدة خفعيك  ةاإلنداني السعخفةيثخؼ 

 إمكانية زيادة مع تحريللم السشاسب الػقت اختيار فيمغ التعديد كإتاحة الحخية لمستعمع 
 لتربحباستسخار  الحاسػبية تراتصبيق السيا مغ السعمسيغ كالستعمسيغ غيسكّ  كسا ،لتػاصال

 .2عادة السسارسة مع

التعميسية ككحا شبيعة  باختبلؼ السادة ع السجمج كفق استخاتيجيات مختمفةيتع التعمي
االستعانة في التعميع  المغة العخبية مغ خبلؿ نذاشات ج في تعميسيةُيجدّ  فقج، يانذاش

السعجع الّخقسي في الدبػرة التفاعمية في عخض السحتػيات أك استخجاـ استخجاـ الحزػرؼ ب
فيجيػ في بجاية الحرة التعميسية في إشار كضعية مخحمة إثخاء الّخصيج المغػؼ، أك ب

االنصبلؽ، أك االستعانة ببعس التصبيقات الخقسية مثل بخنامج "كغ شاعخا" في إحجػ خصػات 
كأف يعتسج  كالتعميع الرفي الخقسيبيغ التعميع نذاط العخكض، كسا يسكغ تقديع الشذاشات 

في حيغ يعتسج عمى الشسط الثاني في تجريذ  نذاط السذخكععمى الشسط األّكؿ في تجريذ 
 كىحا كمو مغ شأنو ُيديع في التشػيع في العخض كإثارة دافعية الستعمع.، سصالعةنرػص ال

كلعل ما أصبح يجعع التعميع السجمج ىػ التػجو الدائج في اعتساد السجارس الحكية، 
ييد السؤسدات التعميسية يقترخ عمى تػفيخ الكخاسي كالصاكالت كالدبػرات فمع يعج تج

الخذبية كالكتب الػرؾية فحدب، بل أصبح يذسل أيزا مختمف أدكات الحكاء االصصشاعي، 
مغ الدبػرة التفاعمية إلى المػحة اإللكتخكنية كالحاسػب كجياز عخض البيانات كاإلنتخنت، 

فكخة السجرسة »كالتصبيقات، كمسا الشظ ؼيو أّف  بخمجياتكالإضافة إلى األنطسة الخقسية 
الحكية ستحجث تغيخا كبيخا في كاقع كمدتقبل التعميع، بل مدتقبل الشطاـ التخبػؼ ككل، 
كستغيخ مغ مفاـيسشا عغ الكتاب، كالسجرسة، كالتعميع بذكل عاـ، حيث يسكغ إعادة الشطخ 

ب السعمػمة، كحفطيا، كال سيسا أف نطاـ في أسمػب الكتاب السجرسي القائع عمى مشح الصال

                               
 .197، ص-كشػلػجيا السعمػماتية مجخل إلى الت –تكشػلػجيا التخبية  حداـ الجيغ دمحم مازف، 1
 السؤتسخ السؤلف، التعمع: الجامعي التعميع في الحجيثة التعمع صيغ مغ مرصفى، دمحم مرصفى جساؿيشطخ:  2

 .12 -11ص ، 2008 ماؼ 19 -12، مرخ، جامعة االزىخ التخبية، لكمية الثاني العمسي
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االمتحاف يجعع ىحا الحفع، كالسجرسة مشغمقة عمى نفديا، كالسعمع الحؼ يشرب كل اىتسامو 
ي تذبو الثبلجات التي يحفع فييا تالجراسية في ذاكخات التبلميح ال عمى صب السعمػمات

ج يتػافق تساما مع بيجاغػجيا ، فالسبلحع أّف التعميع السجم1«الصعاـ مجسجا لحيغ الحاجة إليو
السقاربة بالكفاءات، لكػنيسا يذتخكاف في اليجؼ كىػ إعجاد األفخاد لمحياة كاالنجماج في 

 السجتسع.

فسغ خبلؿ ما سبق نخػ أف الحكاء االصصشاعي أخح مدتػيات عجة كأنساط مختمفة 
التعميع، كحع كل  في التعميع، فجل األنطسة التعميسية أصبحت تتبشى إدخاؿ التكشػلػجيا في

إذ كبػابة مجرسة السدتقبل،  تقجميا، فالخقسشة مفتاح العرخنة دكلة مغ ذلظ بحدب مدتػػ 
في الصميعة عمى حداب التعميع الرفي التقميجؼ، فسا  الخقسيالتعميع السجمج كالتعميع أضحى 

كالحث مغ ممتقى عمسي يشعقج في ىحا الّذأف إال ككججنا تػصياتو تمح عمى حػسبة التعميع 
عمى كضع سياسات عامة كخصط تشفيحية لتعديد تػضيف الحكاء االصصشاعي في التعميع 

تعميع ُمجعع بالحكاء  كتأىيل السعمسيغ لمعسل في كالفخكؽ الفخدية، لمحج مغ الفجػات الخقسية
كتججر اإلشارة  ارب كالخبخات الجاخمية كالخارجية،كالسداعجة عمى تبادؿ التجاالصصشاعي، 

حتى تتع  ؿ بأّف نسط التعميع السجمج ىػ األندب لكل مخاحل التعميع الشطامية،إلى القػ 
ء في السخاحل التعميسية ككمسا تع االرتقا، كالخقسيصيغ التقميجؼ ساالستفادة مغ إيجابيات الش

في  ، كىػ األندب لمتصبيقكاالتراؿ الحاجة إلى دمج تكشػلػجيا السعمػماتكمسا زادت 
كالسيسا مخحمة التعميع الثانػؼ حيث يكػف الستعمع قج امتمظ جدائخية السشطػمة التخبػية ال

 .ةاألساسييجكية السيارات ال

 واالترال في السجرسة الجدائخية:السعمػمات استعسال تكشػلػجيا وآفاق  واقع -3-4
األنطسة التعميسية نحػ اعتساد مختمف في  احثيث اشيج مصمع األلؽية الثالثة تدارع

عسجت إلى قج  مثبل ، حيث نجج السسمكة السغخبيةكمشيا في السغخب العخبي التعميع الحكي،
بادرت بإصجار "الجليل البيجاغػجي إلدماج تكشػلػجيا السعمػمات  اعتساد التعميع الحكي، إذْ 

ُأحجث »كسا عدزت ىحا السذخكع بييئات، حيث  ،2012كاالتراالت في التعميع" في جػيمية 
ة مكمف بالسرادقة، كاالقتشاء، كتتبع مذاريع إنتاج كتصػيخ مختبخ كششي لمسػارد الخقسي

السػارد الخقسية السبلئسة، بتعاكف مع القصاع الخاص، كتحجيج الخرائز التقشية كالبيجاغػجية 
                               

 .209، ص–التكشػلػجيا السعمػماتيةمجخل إلى  –تكشػلػجيا التخبية حداـ الجيغ دمحم مازف،  1
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كالؿيسية كالحقػؾية لمسشتػجات الخقسية التخبػية الػششية، ككحا خمق فزاءات افتخاضية تسكغ 
كيعتبخ خمق بػابة  ،كشػلػجيا قرج تبادؿ الخبخات كالتجاربمغ التشديق بيغ مدتعسمي ىحه الت

بسثابة دعع  "http://www.portailtice.m"تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في التعميع 
ىع الستعساؿ السػارد الخقسية ككسيمة لشذخ السعمػمة بيغ جسيع الفاعميغ التخبػييغ، كإخبار 

لع تكغ الجدائخ في ك  ،1«بالسدتججات التخبػية في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت
ج عسجت كزارة التخبية الػششية في معدؿ عغ ىحه التحػالت الستدارعة في حقل التعميسية، فق

مغ خبلؿ استحجاث مادة  مثبل في التعميع الثانػؼ  عيالجدائخ عمى تعديد تكشػلػجيا التعم
استخجاـ التكشػلػجيا »، عمى أساس أّف مػماتية" في الدشة األكلىتحت مدسى "السعتعميسية 

في العسمية التعميسية التعمسية يعتبخ تصػيخا كإثخاء ليا كتيديخا ليا، كذلظ باستخجاـ الػسائل 
حيث أصبح الكسبيػتخ األداة الخئيدية  ،سائل صػتية كفيجيػ كشخائح كغيخىاالتكشػلػجية مغ ك 

ىحا مغ جية تجريذ ، 2«عمى نذاط الستعمع كعمى أساليب العسل داخل القدع التي تخكد
فالتذجيع عمى عرخنة التعميع كإبخاز أىسية التقانة السعمػماتية برفتيا مادة، كمغ جية أخخػ 

، خصة كاضحةتقجـ ، لكشيا لع كالسيسا مشاىج المغة العخبية كاف كاضحا في السشاىج الججيجة
    بل ُتخؾ استخجاميا اختياريا كعذػائيا.   ج التكشػلػجيا الخقسية،كلع تخؽ إلى أجخأة دم

ال يداؿ التعميع التقميجؼ سائجا في السجرسة الجدائخية، كال يعجك  كمغ حيث السسارسة
 مجخد( 2006 -2005ابتجاء مغ السػسع الجراسي ) التحّػؿ الحؼ جخػ في الدشػات األخيخة

ت ، أما تػضيف التكشػلػجياذبية بالدبػرة البيزاءالخاستبجاؿ الدبػرة عسميات بديصة ك
السؤسدات كافتقار  ألسباب كثيخة، مشيا ما ىػ مادؼ الخقسية فيػ محجكد ججا كعذػائي

 كالّتقانات الحجيثة التي تدسح بتحقيق التعميع الحزػرؼ السعدزلمبشية التحتية البلزمة التخبػية 
غ مغ زماـ التقانات كعجـ تسكغ السعمسي بذخؼ أّما الدبب اآلخخ فيػ بالتكشػلػجيات الخقسية، 

ال  لحافأحيانا يذعخكف بالقرػر أماـ الستعمسيغ،  التعميسية، كفاقج الذيء ال يعصيو، الحجيثة
إضافة إلى  ،كال يذجعػف عمى استخجاميا السدتحجثات الخقسية تػضيفييتع السعمسػف كثيخا ب

                               
الجليل البيجاغػجي إلدماج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في التعميع، السختبخ الػششي لمسػارد الخقسية، السسمكة  1

 .06، ص 2012السغخبية، يػليػ 
ات السجرسية، الجدائخ، ، الجيػاف الػششي لمسصبػع-الدشة األكلى لمتعميع الثانػؼ  – الكتاب السجرسي لمسعمػماتية، 2

 .07، ص2015

http://www.portailtice.m/
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ككثخة السياـ  السحتػػ الجراسي ككثافة د تكشػلػجيا التعميعػؿ دكف اعتساعػائق أخخػ تح
 البيجاغػجية كالتخبػية لمستعمسيغ.

تتصمب عسمية عرخنة التعميع كبشاء نطاـ تعميسي ذكي إصبلحات عسيقة كشاممة 
مغ التجارب الثخية  1996كلعل تجخبة كالية فكتػريا األستخالية عاـ  تجعسيا سياسة البمج،

تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في التعميع، كمسا قامت بتحجيثو أنيا قامت  كالخائجة في دمج
بتكػيغ السعمسيغ مع اإلحالة اإلجبارية السدبقة عمى التقاعج  لكل السعمسيغ الحيغ ال يبجكف 

مشيع. مػقف  ما يقارب الخبعكبالفعل تست إحالة  رغبة في التكػيغ عمى التقانات الحجيثة،
في تشاقز مدتسخ  ػزيغ لفكخة التعميع الحكي نججه أيزا في الجدائخ كىعمسيغ الخافبعس الس

يبخر بعزيع بفعل غدك الحكاء االصصشاعي لحياتشا اليػمية، فميذ بالػقت البعيج كشا ندسع 
دّبػرة ذكية صار حيشسا أصبحت الخذبية كاف التمسيح ذكيا ك  ّف زمغ كانت الدبػرةإبقػلو 

، قشيات الحجيثة في الّتعميع حدبيعحي بعجـ ججكػ استخجاـ التّ يحا الكبلـ يػ فالتمسيح خذبيا، 
خاصة إذا عمسشا أّنو عشجما ضيخت الصباعة مع  ستغخاباالؿيقة ىحا السػقف ال يثيخ ح

مشترف القخف الخامذ عذخ عمى يج األلساني "يػىاف جػتشبخغ" كمع استخجاماتيا األكلى 
تؤدؼ إلى خسػؿ القجرات الحىشية ىحه الػسيمة  حيث رأكا أفّ  ،ضيخ الكثيخ مغ السعارضيغ

انتقاؿ السجتسع مغ التػاصل الّذفاىي إلى الّتػاصل السكتػب يعّج خمبل كسا اعتبخكا إضعافيا ك 
كبعج  ،في حّج ذاتو، لكغ ىحه الشطخة الزيقة الّتذاؤمية تبلشت مع التغيخات الججيجة الحاصمة

، ال نبقى في استعساؿ الجكاة جييي ججا إذف أى القجيع، فسغ البأف أثبت الججيج نجاعتو عم
كالبخيج سػب لكتخكنية كالحاالػسائل الحجيثة اإلكالخسائل البخيجية مفزميغ ذلظ عمى 

  .لكتخكنياإل

تمظ العػائق ىي اآلف في تبلش في الجدائخ، خاصة بعج تبشي الشطاـ الدياسي 
رئيذ  بو أمخا مغ خبلؿ ما الجدائخؼ الججيج سياسة الخقسشة كالسجرسة الحكية، كيبجك ىح

د عمى كشجّ » في أكؿ اجتساع مجمذ الػزراء لمحكػمة الججيجة الجسيػرية "عبج السجيج تبػف"
 بصخؽ التمقيغ. االىتساـتساشيا مع متصمبات العرخ، كضخكرة  االبتجائيالخقسشة بجءا مغ 

شفػلتو، شمب كمغ أجل تخؽيف البخامج الجراسية كثقل السحفطة كتسكيغ الصفل مغ أف يعير 
الديج الخئيذ باإلعجاد الفػرؼ لقدع أك مجرسة نسػذجية الستعساؿ األدكات البيجاغػجية 
التكشػلػجية مثل المػحة اإللكتخكنية، الفبلش ديدظ كغيخىسا قبل تعسيع التجخبة عمى كل 
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كقج تع  ،1«السجارس، بجؿ حسل حدمة كتب ثقيمة، كشجد عمى التغييخ الفعمي كفي العسق
مغ خبلؿ  2021 -2020مجارس نسػذجية في التعميع الحكي لمسػسع الجراسي اعتساد  بالفعل

كسا أكج في ىحا الدياؽ ، (باتشةي التعميع االبتجائي بذخؽ الجدائخ )استحجاث مجرسة ذكية ف
 )ثانػية( "عبج العديد جخاد" بسشاسبة تفقجه لسذخكع إنجاز مؤسدة تخبػية الػزيخ األكؿ

أّف الحكػمة تدعى إلى تعسيع المػحة اإللكتخكنية تجريجيا »رفقة كزيخ التخبية الػششية  بتيشجكؼ
في السجارس كالثانػيات لمتقميل مغ استعساؿ الكتب كتخؽيف كزف السحفطة، سيسا كأّف 

، 2«التبلميح اليـػ باستصاعتيع استعساؿ مختمف أنػاع تكشػلػجيات اإلعبلـ كاالتراؿ الحجيثة
القخارات جاءت متأخخة مقارنة بسا ىػ معسػؿ في السشطػمات التعميسية  كرغع كػف ىحه

 العالسية إاّل أّف الحؼ يرل متأّخخا خيخ مغ أف ال يرل أبجا.

كاف القخار الخسسي الحؼ اتخحه رئيذ الجسيػرية في أكؿ اجتساع مجمذ الػزراء  
يجا كلقي تخحابا في الػسط لمحكػمة الججيجة بجمج التكشػلػجيات الحجيثة في التعميع قخارا سج

، مع ما سيشبثق مغ دراسات معسقة كتقاريخ الخبخاء، كتججر اإلشارة إلى القػؿ بأّف التخبػؼ 
تػضيف التقانة في التعميع يكػف أعسق كمسا كاف االرتقاء في الفئة العسخية، فجمجيا في 

تعميع الثانػؼ يكػف أفيج التعميع الجامعي يكػف أفيج كأحػج مغ التعميع الثانػؼ، كتعسيسيا في ال
مغ التعميع الستػسط، كتعسيسيا في الستػسط أفيج مغ التعميع االبتجائي، ألف الصفل في 
السخحمة االبتجائية يحتاج إلى اكتداب ميارات يجكية كالكتابة كالحداب مع بعس 

ت االستعساالت البديصة لمحكاء االصصشاعي، فالتغييخ العسيق كاالستبجاؿ الكمي لمسحتػيا
، ألف الجنيا الػرؾية بالخقسية يكػف أندب في التعميع الثانػؼ مشو عمى السدتػيات األخخػ 

كاكتدب السيارات األساسية في  ،الستعمع في السخحمة الثانػية يكػف قج بمغ الشزج العقمي
ع الكتابة كالقخاءة كالحداب كالخسع، في حيغ يفتقجىا متعمسػ السخحمة االبتجائية، لحا فإف الستعم

صصشاعي، دكف اليديخ كالبديط مغ الحكاء االإلى في بجاية حياتو التعمسية ال يحتاج إال 

                               
الخابط: ، 2020-02-03بياف مجمذ الػزراء )الشز الكامل(، مقخ رئاسة الجسيػرية، الجدائخ،  1

«http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-conseils/com-03-
02-2020-ar-2.html» . 

 زيارة العسل إلى كالية تشجكؼ"، الخابط: ككالة األنباء الجدائخية "جّخاد يشيي 2
http://www.aps.dz/ar/algerie/88987-2020-06-30-17-56-06. 

http://www.aps.dz/ar/algerie/88987-2020-06-30-17-56-06
http://www.aps.dz/ar/algerie/88987-2020-06-30-17-56-06


 (الشطخية)الجراسة  تصػيخ تعميسية المغة العخبية في ضػء تكشػلػجيا التعميع :ّولالفرل األ 
 

67 
 

في الرفػؼ االفتخاضية كالسشرات اإللكتخكنية كتػضيف الدبػرة الحاجة إلى دمج ىحه الفئة 
 التفاعمية.

 :تعميع المغة العخبية تخقيةفي  العالسية اإلفادة مغ تكشػلػجيا السعمػمات واالترال -4
كخاصة  ت السيشيةت الثػرة السعمػماتية بطبلليا عمى كل الحقػؿ السعخؼية كالشذاشاألق

ككاف دمج  في ىحا الّذأف. ياخحت تعميسية المغة العخبية حطالعسمية التعميسية التعمسية، كقج أ
  .تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في الفعل التعميسي كفق آليات كاستخاتيجيات مختمفة

 : وحػسبة التعميع الحاسػبية دانياتالم -4-1
، األكؿ تحسل شقيغ تعمسية برفتيا مادة تعميسية كرقسشتيا إّف عرخنة المغة العخبية

 بتصبيق لغات البخمجة العخبية السعالجة اآللية لمغة المدانيات الحاسػبية، حيث تتع يقرج بو
(Programming Language)  الديكالبايثػف ك ( كالجافاpyton, c, java) حيث تجمج ،

مجانية أك ليتع إنتاج بخامج لغػية  ،)الخػارزميات( السعمػماتية كالخياضياتبغة العخبية الم
لكل مادة تعميسية بخمجياتيا ك  ،كغيخىاكالتجقيق اإلمبلئي  في التخجسة كالتحميل الرخفي تجارية

 "pocket physics"الخاصة بيا، فتعميسية الفيدياء مثبل تحتاج إلى بخمجيات فيديائية مثل 
بخمجيات مغ " لسحاكاة تجاربيا، ك newtonium" كحالتبديط مفاـيع كمعادالت الفيدياء ك 

" autocad" كحالتحميل كتسثيل البيانات، ك   "matlab" نجج اليشجسة السجنية الذييخة
سشياج التشفيح حػسبة التعميع، مغ خبلؿ في حيغ يقرج بالذق الثاني كىكحا،  لمخسػمات
مع ، األخخػ  السػاد التعميسيةكغيخىا مغ  السعتسج مغ الجيات الخسسية في الجكلةالتعميسي 

مغ  ةالسدتيجففئة بحدب ال لسشيجي السجركس لسدتحجثات التكشػلػجيا الخقسية،التػضيف ا
 .تعمسيغسال

كسعالجة  عمى جانب أك أكثخ العخبية لية لمغةييتع السصػركف في السعالجة اآل
السدتػػ ك نػلػجي ػ كضسغ مدتػػ أك أكثخ كالسدتػػ الف ،السكتػب أك معالجة السشصػؽ 

تتسثل ؼيسا  فيي لسعالجة اآللية لمغةامحاكر كلكل مشيا تقشيات، فأما مجاالت ك ، الرخفي
 :1يمي

                               
، 01ية، الخياض، طمخكد السمظ عبج هللا بغ عبج العديد الجكلي لخجمة المغة العخب في حػسبة المغة العخبية،مقجمة  1

 .17ص، 2019
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اآلليَّة،  جسةخ التَّ  :أمثمِتيا كمغ (  (Text Processingالش رػص معالجة * تقشيات
 .الش رػص في كالتَّشقيب اآللّي، خيزكالتَّم

 التََّعخ ؼ اآللي: أمثمِتيا كمغ(Speech Processing)  السشصػؽ  الكبلـ معالجة * تقشيات
 .مشصػؽ  كبلـ إلى السكتػب الشَّز كتحػيل السشصػؽ، الكبلـ عمى

َػر ُمعاَلة * تقشيات  عمى الكتابة اآللي التََّعخ ؼ :أمثمِتيا كمغ(Image Processing)  الر 
Optical Character Recognition - OCR).) 

السدتػػ تحميل محجدة، حيث يتع في  لية لمغة كفق مدتػياتتتع السعالجة اآلفي حيغ 
ىحا السدتػػ خاصة في تبخز الحاجة إلى ك نصق الحخكؼ السكػنة لمكمسة، دراسة  الفػنػلػجي

الجانب االشتقاقي لمغة، كما يختبط سعالجة ب الّرخفي ، كيتع تحميل السدتػػ عمع التجػيج
، تعييغ كضيفة الكمسة في الجسمةب الشحػؼ  ، كيتع تحميل السدتػػ بالكمسة مغ سػابق كلػاحق

 يتعتفعيبلت كالبحػر كالقاؼية، في حيغ كيتع تحميل السدتػػ اإليقاعي في الذعخ بتحجيج ال
، كعمى الخغع السعشى الحؼ تحسمو الكمسة بالشطخ إلى سياقيا بتحجيج الجالليتحميل السدتػػ 

ببعس الخرائز، كما تشفخد إاّل أّف كل لغة تذابو المغات في الخرائز العامة، مغ 
الذجة مغ قبل ك  عجـ إضيار الحخكات القريخة ىػالسعالجة االلية لمغة العخبية تختّز بو 

كىحا الجانب يجعل  ،عسل في المغات البلتيشيةسا ىػ مدتل اخبلففي المغة السكتػبة  مدتعسمييا
 .لكثخة االحتساالت السسكشة السعالجة اآللية لمغة العخبية مدتعرية

كجيػد  ،كشخكات خاصة ،يتع إنجاز البخمجيات المغػية مغ شخؼ مؤسدات أكاديسية 
 ،1(ألكدػ( كالُعُمـػ لمتخبية كالثَّقافة الَعَخِبيَّة السَشطَّسة :نجج السؤسدات األكاديسيةفخدية، فسغ 

بخنامج الخميل الرخفي، كنطاـ االشتقاؽ كثيخة أىسيا  تصبيقات حاسػبية أنتجتالتي 
، كُمذكِّل آلي، كالسعجع الحاسػبي التفاعمي لمغة خيف في المغة العخبية، كمجقق آليكالتر

 سػقعالإمكانية تحسيميا مجانا عمى  كقج أتاحت ،العخبية، كالذبكة الجاللية لمسفخدات العخبية
                               

" باإلنجميدية، كىي كسا   "alescoتصمق عمييا تدسية "  1 اخترارا لتخجسة "السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ
رسسيا في القاىخة، يا تع تأسيد "arab league educational cultural and scientific orgznizationيمي "

سشػات قابمة  04دكلة، يديخىا مجيخ عاـ يشتخب لسجة  22، يقع مقخىا في تػنذ، كتزع 1970 جػيمية 25بتاريخ 
، اىتست مع مصمع لمتججيج مخة كاحجة، تيجؼ إلى تشديق العسل السذتخؾ بيغ  الجكؿ العخبية في التخبية كالثقافة كالعمـػ

يا السعمػمات كاالتراؿ في شتى السجاالت األلؽية الثالثة بسجاؿ السعالجة اآللية لمغة العخبية كتػضيف تكشػلػج
 «http://www.alecso.org»: كخاصة في مجاؿ التعميع، كمػقعيا االلكتخكني عمى الّخابط

http://www.alecso.org/
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خبخاء ىحه األعساؿ  أنجد ،"http://ossl.alecso.org/index.php" االلكتخكني:
 . التابعة لمسشطسة كمتخررػف كأكاديسيػف تحت إشخاؼ إدارة العمـػ كالبحث العمسي

 )الحاسب ُبحػث معيج) "كالتِّقشية لمُعُمـػ العديد عبج السمظ مجيشة"إضافة إلى 
مغ ك تعشى ىحه السؤسدة البحثية بسجاالت الحػسبة كخاصة حػسبة المغة العخبية، بالخياض، 

مجسػعة ك نطاـ معالجة الحخكؼ العخبية السصبػعة، ك أىع إنجازاتيا: السقّػـ اآللي لمسقاالت، 
بشاء نطاـ تفاعمي لمّتعّخؼ عمى األصػات كمذخكع  التحميل الشحػؼ لمشرػص العخبية، نطع

   :، كليحه السؤسدة مػقع إلكتخكنيالعخبية
«http://www.kacst.edu.sa/ar/about/institutes/pages/ce.aspx «  

تأسدت عاـ  التي ،"صخخ" شخكةفمعّل أىّسيا  الذخكات السيتسة بحػسبة المغةأّما 
 ،حيث الجقة كاألداءدة عالسية في تكشػلػجيا المغة العخبية مغ اري تذيج إذ في القاىخة 1982

يتع استخجاـ تقشيات صخخ كخبختيا الػاسعة في مجسػعة كاسعة مغ الحمػؿ ذات األداء ك 
،  (MT) "متخجع آلي"،  (DMS)"معجع صخخ الكامل لمغة العخبية"الستسيد، بسا في ذلظ؛ 

التعخؼ "، "الشرػص في معالجةالبحث "،  (OCR) "أداة التعخؼ البرخؼ عمى الحخكؼ"
،  (IVR) "االستجابة الرػتية التفاعمية"،  (TTS) "تػليف الكبلـ"،  (ASR) "عمى الكبلـ

 ."http://www.sakhr.com"كليحه الذخكة مػقع إلكتخكني عمى ىحا الخابط: 

 مشياجيتع تجريديا في إشار  برفتيا مادة تعميسية تحطى المغة العخبيةفي حيغ 
تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ كغيخىا مغ السػاد، حيث يتع دمج محتػيات بجمج  تخبػؼ 

دكف الحاجة إلى كاعتساد الحقائب اإللكتخكنية  بالتقانة السادة كعشاصخ السشياج األخخػ 
تجمى حػسبة التعميع، ىحا الجانب ال تختز بو مادة تكفي ىحا اإلشار ، الخػارزماتيةالبخمجة 

تعميسية بعيشيا، بل ىػ مجاؿ مذتخؾ حيث يتع تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في 
 .العسمية التعميسية بآليات متعجدة

نيات الحاسػبية العخبية حتى يتحقق المغة العخبية يتصمب تصػيخ المدا فحػسبة تعميع
رقسشة محتػيات السادة التعميسية كتدكيج محتػياتيا  تكشػلػجيا التعميع تصمبحيث ت االندجاـ،

أساليب التقييع في قػالب رقسية، ىحا ما يتيح  بعس بسػارد كركابط إلكتخكنية مختمفة، كجعل
ػرة تكػف قاصخة بجكف كجػد الجػىخ الػسائل التعميسية الستصك ، التعميع الحكيإمكانية تحقيق 

يسكغ صياغة السحتػػ الخقسي في نسط حؼ يسثل الخكح بالشدبة إلييا، ك كىػ السحتػػ، ال

http://ossl.alecso.org/index.php
http://www.kacst.edu.sa/ar/about/institutes/pages/ce.aspx
http://www.sakhr.com/
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لمجسيع،  السدتسخ إلتاحة التعميع الحاتي التعميع اإللكتخكني عبخ الرفػؼ كاألقداـ االفتخاضية
أك متى دعت الزخكرة لحلظ، كليذ أدؿ عمى ذلظ ما حجث مع إفخازات كباء "فيخكس 

ىج كالجامعات العالع غمق السجارس كالسعاالجكؿ مغ قارات  كػركنا" العالسي، الحؼ فخض عمى
تبايغ بيغ ال كمشيا كل الجكؿ العخبية مذخقيا كمغخبيا، حيشيا ضيخ ،خذية انتقاؿ العجكػ 

حدب عرخنة أنطستيا التعمع مغ خبلؿ التعميع السشدلي  قجرة عمى ضساف استسخارفي ال الجكؿ
غمق السجارس، أعمشت أخخػ بسػاصمة جكؿ التعميسية، ففي الػقت الحؼ أعمشت ؼيو بعس ال

الجراسة مع تغييخ نسط التعميع، مغ تعميع حزػرؼ إلى تعميع إلكتخكني تفاعمي عغ بعج في 
اإللكتخكنية، كفي ىحا الدياؽ قامت الػزارة السشتجبة السكمفة  خ السشراتبأقداـ افتخاضية ع

بالحاضشات في الجدائخ بجعع السذاريع التي ترب في ىحا الذأف، السيسا السشرة 
 ".MadrasaNetاإللكتخكنية لمتعمع عغ بعج "

 :أىسيتيا وفػائجىا في تخقية تعميسية المغة العخبية -4-2
الثػرة الرشاعية رىيبة في عالع حػالت متدارعة ك الّثالثة نذيج ت في مصمع األلؽية

عمى  كىحه التحػالت رافقتيا تحجيات ،كالتػجو نحػ مجتسع السعمػماتية كالعػلسة ،الخابعة
 العخبية عمى الّمغةأصعجة مختمفة، مشيا عمى صعيج عرخنة التعميع، ككحا السحافطة 

المغات إحجػ ك  لغة حية كعالسية باعتبارىا كفق مدتحجثات العرخ كالسداىسة في تخقيتيا
بجمج لحا اىتع الداىخكف عمى تخؾية التعميع كتحديغ مشتػجو  .الخسسية لييئة األمع الستحجة

أصبحت تكشػلػجيا  ، كساباختبلؼ شبيعة السػاد التعميسية تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ
تػج العسمية التعميسية السعمػمات كاالتراالت مػضع اىتساـ الداىخيغ عمى تصػيخ كتحديغ مش

التعمسية، كركيدة مغ الخكائد األساسية في اإلبجاع التقشي السعاصخ، كالػسيمة األكسع انتذارا، 
 .كاألكثخ تأثيخا في مجرسة السدتقبل

كاقتباسا لمتجارب الشاجحة، السيسا في  يعير تقاربامجتسعا معمػماتيا أصبح العالع 
ارتقائو في  يكػف بالشطخ إلى ميسي أك حتى لسشياج تعميسيتقييع الشطاـ التعفالحقل التعميسي، 

كذلظ ألّف نجاح التخبية »لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ،  ككحا قػة استيعابوسمع العالسية، 
في تحقيق أىجافيا يقاس بدخعة استجابتيا كتفاعميا مع الستغيخات في السجتسع، كعميو، فإّف 

ة ليحه الستغيخات، ما مغ االت في التعميع يعتبخ استجابإدماج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتر
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 العخبية حتى نعيج لمغةك ، 1«يؤدؼ إلى إعادة صياغة أدكار كل مغ األستاذ كالستعمع شأنو أف
مدتحجثات كدمجيا مع البج مغ البحث عغ سبل االرتقاء بيا  ،كلتعميسيتيا نجاعة ،بخيقيا

تخمفا في البمجاف العخبية المغة العخبية خاصة يذيج ضعفا ك  ، فالتعميع عامة كتعميعاالتكشػلػجي
اّتباع أساليب جافة في العسمية ألسباب كثيخة، كلعّل أىّسيا يتسّثل في الجدائخ، السيسا 

استعساؿ آليات حجيثة في  فبل بج إذف مغ ،مسية مسا أّدػ إلى نفػر الّشاشئةالتعميسية التع
 .التعميع

لمتقميز  ستفادة مغ االكتذافات الحجيثةالفكخية العالسية، كاالكبة الحخكة مػالحا يشبغي 
نجج فجػة كاسعة، تعػد »، فإذا ما نطخنا إلى كاقع تعميع المغة العخبية فإّنشا مغ الفجػة الخقسية

إلى أّف الصالب العخبي عمى سبيل السثاؿ، تذجه المغة اإلنكميدية بسختبخىا المغػؼ، كأشخشتيا 
بمػحاتيا التػضيحية السمػنة، كتغخيو ألعاب الفيجيػ كالحاسػب، التي السدجمة كالسرػرة، ك 

يسارسيا برػرة شائعة كمدمية، بيشسا نججه عازفا عغ لغتو األـ التي تفتقخ إلى ىحه التقشيات، 
فسازاؿ الشحػ كالرخؼ يجرس برػرتو القجيسة، كالبج مغ ججيج يعيششا عمى إدخاؿ التقشية في 

فسا أحػجشا اليـػ لػضع خصة لتصػيخ لغتشا، ، تصػيخ شخائقياتجريذ المغة العخبية، ك 
كتحجيثيا، تصػيخا يبجأ مغ الرف، كمغ الصالب، كمغ السجرس في مجارسشا العخبية، تزع 

الحجيثة  أف ُتصػع التقانات يجبلحا  ،2«التقشيات في تعميع المغة العخبيةليا أساسا استخجاـ 
كذلظ ىػ لخجمة المغة العخبية كتعميسيا، فالصفل أشج تأثخا بتحػالت التصػر التكشػلػجي، 

تغيخات، سكالتعاشي مع ىحه ال ،الدبيل األمثل سبلح ذك حجيغ، لحا كجب مدايختو كتػجييو
 كالبج مغ التعامل مع الجيل الججيج بأدكات الحاضخ.

تصػيخ السشياج يقتزي التغييخ في بعس أف اليداؿ االعتقاد الدائج لجػ الكثيخيغ ب
إّف تصػيخ التعميع »السحتػيات أك إضافة نذاشات ججيجة، غيخ أّف الحؿيقة خبلؼ ذلظ، بل 

ال يعشي بالزخكرة إضافة مػاد دراسية ججيجة لمسشاىج أك إضافة أجيدة كأدكات إلى الشطاـ 
ج استخجامات التكشػلػجيا التي التعميسي، كإنسا يتع عغ شخيق تػضيف تكشػلػجيا التعميع كأح

                               
الجليل البيجاغػجي إلدماج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في التعميع، السختبخ الػششي لمسػارد الخقسية، السسمكة  1

 .08السغخبية، ص
ميداء أحسج أبػ ششب، تكشػلػجيا تعّمع الّمغة العخبية في الحمقة األكلى مغ التعميع األساسي، رسالة ماجدتيخ،  2

 .105ص ،2007الجانسارؾ، جانفي ب األكاديسية العخبية السفتػحة



 (الشطخية)الجراسة  تصػيخ تعميسية المغة العخبية في ضػء تكشػلػجيا التعميع :ّولالفرل األ 
 

72 
 

أثخت في جسيع السجاالت بسا فييا السجاؿ التعميسي، مغ خبلؿ االستخجاـ الستشاسق لمسرادر 
كاإلمكانات التعميسية الستاحة كالتي يقجميا لشا التقجـ العمسي كالتكشػلػجي كالؽيس السعمػماتي 

فحتى إقحاـ الّتقانة في  .1«تعميعلتقجيع أداء أفزل يداعج عمى تحقيق األىجاؼ السخجػة مغ ال
السشطػمة التعميسية ال يكػف مججيا بالزخكرة، بل قج تدػده العذػائية، إنسا السصمػب ىػ 

يع، كتجديج مخكدية تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في اعتساد شابع التخصيط كالتشط
 السثمث الجيجاكتيكي كسا ىػ مبيغ في الذكل اآلتي:

 

 

 

 

 
 
 السختبخ الػششي لمسػارد الخقسية، الجليل البيجاغػجي إلدماج تكشػلػجيا السعمػمات واالترال في التعميع،السرجر: 

 .8، ص2012السسمكة السغخبية، الخباط، 

مكانتيا في االرتقاء بالشطخ إلى دنػىا مغ العالسية كمجػ السشطػمة التعميسية تحتل 
فقج يخغب السعمع أف يختار بعس األحجاث الجارية، أك قزية عالسية تختبط » ،حجاثتيا

بسػضػع الػحجة أك الجرس، كبيحا يجرؾ الصالب أف الشاس في مشاشق كثيخة مغ العالع 
خفى عمى أحج أىسية ذلظ في جعل يتحجثػف عغ السػضػع الحؼ يقـػ بجراستو حاليا، كال ي

فاستثسار ، 2«التعمع ذؼ معشى مغ جية، كفي زيادة دافعية الصالب نحػ التعمع مغ جية أخخػ 
دافعية  يديج مغ األحجاث الخاىشة مػضػع الداعة بأدكات الحاضخ في العسمية التعميسية

 . الستعمع ككضيؽية التعميع

                               
 .103تساـ إسساعيل تساـ، آفاؽ ججيجة في تصػيخ مشاىج التعميع في ضػء تحجيات القخف الحادؼ كالعذخيغ، ص  1
قاسع الشعػاشي، استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في التعميع، دار كائل لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف،  2

 .63، ص2009، 01ط

 .وتكشػلػجيا السعمػمات واالترال السثمث الجيجاكتيكي:  3الذكل رقع 
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 بالسحتػيات لع تػؿ اىتساما لمجػدة ةكالسقاربكإذا كانت السقاربات البيجاغػجية القجيسة 
، فإف السقاربة بالكفاءات التي تع اعتسادىا في السشاىج الججيجة جعمت جر اىتساميا بالكعبق

السقاربة بالكفاءات تدتيجؼ »الفعل التعميسي عسمية مخنة تدتجيب لسختمف التحػالت، ألّف 
ية ليربح بسخكر السخاحل الجراسية مكتسل تشسية قجرات الستعمع العقمية كالػججانية كالسيار 

الذخرية قادرا عمى الفعل كالتفاعل اإليجابييغ في محيصو السجرسي كاالجتساعي كعسػما في 
حياتو الحاضخة كالسدتقبمية. كحتى يكػف السشياج الجراسي في خجمة ىحا التػجو، كاف مغ 

غ خبلؿ نطاـ الػحجات الحؼ الزخكرؼ التخكيد عمى الكيف السشيجي بجال مغ الكع السعخفي م
يسكغ مغ التخكيد عمى مزاميغ بعيشيا تتػافخ عمى شخكط التساسظ كالتكامل، تسكغ الستعمع 
مغ كيؽية االعتساد عمى نفدو كتفجيخ شاقاتو، كإحجاث تغييخات ضخكرية في ذاتو لمتكيف مع 

أحجث  مغ فميذ كسا يبجك لمبعس في أف السقاربة بالكفاءات التي ىي، 1«حاجات شارئة
في التعميع، بل ىي  كاالتراؿال تيتع بتعديد تكشػلػجيا السعمػمات السقاربات البيجاغػجية 

مع متفقة تساما مع إيبلء االىتساـ البلـز بالػسائل كالصخائق كاالستخاتيجيات البيجاغػجية 
 السحمية كالعالسية. التصػرات مختمف جعميا مخنة الستيعاب

اكتداب ميارات  الستعمسيغ عمى مداعجةتتػلى  أصبحت السجرسةمغ جية أخخػ 
، التي تتسثل في كفاءة التفاعل اإليجابي مع تختمف باختبلؼ السادة التعميسية ججيجة مغ زكايا

تػضيف السدتحجثات التكشػلػجية أصبح ضخكرة ممحة ليكػف التخكيد » ألفّ ، ألجيدة الحكيةا
تتصمبيا الحياة في عرخ السعمػمات، عمى إكداب الستعمسيغ مجسػعة مغ السيارات التي 

كمشيا ميارات التعمع الحاتي، كميارات السعمػماتية كما تتزسشو مغ ميارات التعامل مع 
السدتحجثات التكشػلػجية، كميارة إدارة الحات، بجال مغ التخكيد عمى إكدابيع السعمػمات 

، خاصة كأف ة الخذبيةيعقل أف يجرس جيل المػحة اإللكتخكنية بسثل جيل المػح فبل ،2«فقط
إذا كانت الكفاءات ف ،ف األفخاد كتييؤىع لمحياةتكػّ ة السجرسة أصبحت مؤسدة اجتساعيّ 

التقميجية السدتيجفة مغ تعمع المغة تتسثل في السيارات األربعة )الدساع، التحجث، القخاءة، 
اسػبية، التي تسثل في السيارة الحالكتابة(، فإّف السجتسع السعمػماتي أفخز ميارة ججيجة ت

تخديغ الك كالسعالجة الشرية  استخجاـ التصبيقات المغػية يتسكغ الستعمع مغ خبلليا القجرة عمى

                               
 .04 ، ص-المغة العخبية كآدابيا  –الػثيقة السخافقة لسشياج الدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجي  1
 .42سييل كامل كبلب، التعميع اإللكتخكني )مدتقبل التعميع غيخ التقميجؼ(، ص  2
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، التػاصل كالبحثككحا استغبلؿ الحاسػب في جانب  ،، كتبديط العسميات الحىشيةكاالستخجاع
مجرسة السدتقبل تعج التقشيات التعميسية الحجيثة مغ األسذ الخاسخة التي تدتشج عمييا »كليحا 

ذلظ أف نجاح العسمية التعميسية في تحقيق أىجافيا يقاس بدخعة استجابتيا كتفاعميا مع 
الستغيخات في السجتسع، كمجػ استفادتيا مغ االنفجار السعخفي اليائل الحؼ يذيجه العالع، 

خزه ارنة بسا يحكتتجدج أىسية تػضيف الحاسػب في التعمع مغ خبلؿ الفػائج التي يحققيا مق
نجاعة تصبيق تكشػلػجيا التعميع في ، كقج أثبتت عجيج التجارب العالسية 1«في التعمع العادؼ

 المغة ذاتيا. ةخؾيتالخقي بالعسمية التعميسية، كفي 

مجػ  كالسسارسات التعميسيةالسيجانية التجارب ك األكاديسية  كىكحا أثبتت الجراسات
ا ليا مغ أثخ إيجابي عمى مدتػػ العسمية الحاجة إلى استغبلؿ التكشػلػجيا الخقسية، لس

  التعميسية ككحا إحياء المغة كبعثيا مغ ججيج، كلفػائج كثيخة نػجدىا ؼيسا يمي:
تجعمو كتثيخ حػاسو ك حيث تذػؽ الستعمع  ،السمل مغ خبلؿ التشػيع في الصخيقةُتبعج  -

جحب انتباىيع مغ خبلؿ ما تزؽيو ك  قجرة كبيخة عمى الّتأثيخ في الستعّمعمغ ليا  لسا مؿببل،
 مغ حيػية ككاقعية كتقخيب السفاـيع السجّخدة. 

، خاصة إذا كانت سسعية برخيةك  ،شػؿ كقت مسكغالسػارد التعمسية ألتداعج عمى تخسيخ  -
فاالستعانة بفيجيػ تعميسي مثبل في نذاط الَعخكض لمتجرب  كسا تقّػؼ ميارة التجقيق كالشقج،

 كبالتغحية الخاجعة يتسكغ الستعمع مغ تثبيت تعمساتوعمى تحجيج البشية اإليقاعية لبحخ معيغ، 
 كمحاكاتيا.

ساع مغ خبلؿ األشخشة كالسقاشع تستشسية السيارات المغػية األربعة، حيث تتحقق ميارة اال -
 لتحجث مغ خبلؿ السختبخات الرػتية كبخمجيات الترػيب الرػتيالرػتية، كتتحقق ميارة ا

سيارة الالذاشة، كتشسى ، كُتشسى ميارة القخاءة مغ خبلؿ ما يتع عخضو عمى كالحػار عغ بعج
بالصخيقة الرحيحة مختمف األجيدة الحكية تػضيف الحػاسيب ك الحاسػبية مغ خبلؿ 

ّف ىحا ال يمغي اكتداب السيارات المغػية كنذيخ إلى أ ت.نتخنكاالستغبلؿ األمثل لذبكة اإل
 بالصخيقة التقميجية.

                               
، ممتقى المغة  -التعميسي أنسػذجا  السيجاف –نادية حدشاكؼ، المغة العخبية كمجاؿ استثسار التكشػلػجيات الحجيثة  1

، 2018، 02العخبية كالتقانات الحجيثة، السجمذ األعمى لمغة العخبية، دار الخمجكنية لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ج
  .190ص
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حيث يربح السعمع رقسيا  ،اتكاالعتساد عمى الحّ  سّكغ الستعّمع مغ فخصة التعمع الفخدؼت -
، كىحا مغ شأنو يعالج الفخكؽ السخاجعة في كل مخاحل العسلرحيح الّفػرؼ ك التّ كتتاح إمكانية 

كسا يدسح باستسخار العسمية التعميسية التعمسية  .مجػ الحياة كيزسغ التعميع السدتسخ الفخدية
عغ بعج، كالتفاعل بيغ مختمف األشخاؼ مغ معمسيغ كمتعمسيغ كإدارة تعميسية خاصة في 

 األزمات كالطخكؼ القاىخة كانتذار األكبئة كاألزمات األمشية كالطخكؼ السشاخية.
، ؼبإمكاف الفخد التعمع مغ أؼ مكاف فتجاكز حػاجد الدماف كالسكا، ك خ الجيج كالػقتتػفّ  -

قج ك  كتبادؿ السعمػمات كالبحػث، ،كالعسل الجساعي ،تعسق ركح البحثكفي أؼ زماف. كسا 
إذ يتدشى لمستعمع  ،تخّمز مغ عبء ثقل السحفطةك  إلى العالسية. حجكد الػشغذلظ يتجاكز 

 .نقل مكتبة الكتخكنية في جيبو

 :وسبل استغالليا في العسمية التعميسيةالخقسية  التكشػلػجيا أدوات -4-3
عسل السشذغمػف بحقل التعميع عمى استغبلؿ كتصػيع التقانات الحجيثة لرالح العسمية   

ية ىّسيا كسبل االستفادة مشيا في تخؾعخض أ ن، كؼيسا يمي سػؼ التعميسية كفق أشخ مسشيجة
ستغبلؿ يكػف عمى السدتػييغ كىحا االخاصة، كتعميسية المغة العخبية  العسمية التعميسية عامة

 :الدػفتػيخ(ك  )الياردكيخ

 ،سػبكالحا السادية يذسل مكػنات الحاسػب كلػاحقو (:HARDWAREالياردويخ ) -أ
 في العسمية التعميسية، كيتع استغبلليا كالدبػرة التفاعمية ،كالتمفاز التعميسي ،لكتخكنيالمػح اإلك 

 عمى الشحػ اآلتي:
  :الحاسػب -

العرخية عمى اإلشبلؽ، ألنو يعج مخكدا كمرجرا لمتحكع  خقسيةال أىع الػسائل ىػ
 استرجاعهاوتخزينها و البيانات بمعالجة قىميكسا لكتخكنية األخخػ، األجيدة اإل كتذغيل أغمب

كاكتدحت جسيع الحقػؿ  يمة في جسيع مشاحي الحياةالػس دخمت ىحه، فائقة وسرعة بدقة
يدتعسل كسادة أصبح ك  ، كلع يعج بإمكاف أحج االستغشاء عشو،كالسياديغ السيشية السعخؼية
كقج »التعميسية،  البخمجياتصشع كفي  ،مداعج في التعميع كفي إدارة التعميع، كأيزا تعميسية

لسختمفة، اأثبتت العجيج مغ الجراسات فاعمية الحاسػب كػسيمة تعميسية في السػاد الجراسية 
فاعميتو في تشسية كثيخ مغ القجرات العقمية كتشسية السيارات، كتقميل الػقػع في إضافة إلى 

 األخصاء، كتحديغ االتجاىات العمسية لجػ الصبلب، عمى السدتػيات التعميسية السختمفة
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(، tutorialكمغ أنساط استخجاـ الحاسػب كأداة مداعجة في التعميع: الذخح كاإللقاء ))...( 
(، كحل السدائل simulation(، كالسحاكاة )drill and practice) كالتجريب كالسسارسة

(problem solving( كالبخمجة ،)programming كاأللعاب التعميسية مغ خبلؿ ،)
 الكبيخة التي يقجميا الحاسػبلحا يشبغي استغبلؿ ىحه اإلمكانات ، 1(«gamesالحاسػب )

 .بيجاغػجيا

ا كانجفاعا نحػ استعساؿ ىحه الػسيمة بجكف شظ يجج متعمسػ جيل اليـػ انبداشك  
لحاسػب االستعانة بايسكشو الستعمع ميسا كانت قجراتو الحىشية كفئتو العسخية فكتحكسا فييا، 

، أك غيخ تدامشية، إضافة إلى استعسالو في في التعمع، مغ خبلؿ تمقي دركس تفاعمية تدامشية
حثػف باالستعانة بالحاسػب في تصػيخ كقج بجأ البا»فادة مغ مختمف التصبيقات الخقسية، االست

، كتػفيخ الجيج البذخؼ في تقجيع self-learning (التعميع الحاتي)تعميع المغات لجعع 
، فيحا الجياز 2«الجركس كشخحيا كإجخاء االختبارات كغيخىا مسا يشيس بو الحاسػب اآلف

 االستعساالت الخقسية.يعج أعطع ابتكارات العقل البذخؼ لسا يسثمو مغ أداة لسختمف 
                                                    

       

 

 

 

 

 : لكتخونيالمػح اإل  -
غيخ أنو المسدية عػضت لػحة السفاتيح ككحا الفأرة،  تسيد ببداشة شكمو، فذاشتوي

يدتيمظ شاقة أكبخ كحيدا  ال يعتسج نطاـ تذغيمو عمى األنجركيج ألنوك ّيد، رف بأدائو الستستي

                               
 .36غالب عبج السعصي الفخيجات، مجخل إلى تكشػلػجيا التعميع، ص  1
، 2007، 1لبشاف، ط -دار الشيزة العخبية، بيخكت عبجه الخاجحي، العخبية الجامعية لغيخ الستخرريغ، 2

 .127 -126ص

 حاسػب.ال:  4الذكل رقع 
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لسعالجة السعمػمات كتذغيل  دتعسلفيػ ي، أكسع كالحؼ يذغمو الػيشجكز في الحػاسيب
، كقج لقيت ىحه كاالتراؿ مكتابة كالترػيخالبخمجيات كالتشقل عبخ صفحات الػيب، ككحا ل

كسا أنو يتيح  ا لرغخ حجسيا كسيػلة نقميا،نطخ  كاسعا في التعميع الػسيمة استخجاما
لكتخكني ػؼ التقميجية الستعساؿ السقخر اإلفيي تدتعسل في الرف استخجامات تخبػية كثيخة،

، كسا يسكغ استغبللو في الرفػؼ كتذغيل بعس البخامج كاستغبللو في التقػيسات الخقسية
، كاستغبلؿ األنتخنت تعميسيةفي الجخػؿ إلى السشرات الفي التعميع عغ بعج، ك االفتخاضية 

سكتدبات غيخ سخاجعة الكلتعديد التعمسات كبلستفادة مغ دركس السعمسيغ عمى نصاؽ أكسع، ل
، كخاصة إذا كاف التعمع في السجارس السدجمة االستساع مججدا لمجركسالستسكغ مشيا جيجا، ك 

ػتا كصػرة كسا تع حيث باإلمكاف استغبلؿ الدبػرة التفاعمية لتدجيل كل الجركس ص ،الحكية
 ، كىحا مغ شأنو تقميز الفخكؽ الفخدية، كاالستغشاء عغ الجركس الخرػصيةشخحيا

 .التقميجية

 

 

 

 

 عخض البيانات:  جياز -
شاشة  فيليعخض ما يطيخ عمى شاشة الحاسػب  ،بالحاسػبيتع تػصيمو ىػ جياز   

استخجامات أخخػ لو كسا ، أشيخ الػسائل التعميسيةفيحا الجياز يعج مغ  ،أماـ الجسيػر كبيخة
سحاضخات السخئية كفي العخكض ، كفي ال، كفي تقجيع السجاخبلتبحاثفي عخض األ

 .ةالديشسائي

تػضيفيا في الػقت كالسكاف يجب إذ  التعميسي ىحه الػسيمة ليا قػاعجىا في االستعساؿ  
 إتاحة الفخصة لسذاركةمع مخاعاة عشرخ التذػيق في العخض، كسا يشبغي  ،شاسبيغالس

دحاـ از أك  ،تجشبا لمسمل تذغيمويل في عجـ التصػ  كأيزا، الستعمسيغ في استخجاـ الػسيمة

 لكتخوني.اإل مػح ال:  5الذكل رقع 
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تجشبا  تػؾيف الجياز حاؿ االنتياء مغ استعسالو كسا يجبل، الجرس بعجد كبيخ مغ الػسائ
 .1كتذتيت انتباىيع السعمعالنرخافيع عغ متابعة 

  كالحخكة الرػرة مع الرػتقتخف يحيث  األدبية الّشرػص في تجريذ مثبل يسكغ استغبللو
الشز الحؼ يتشاكؿ بيئة العرخ الجاىمي يرعب عمى متعمع فكيدكؿ الغسػض كاإلبياـ، 

ؼبالرػت ، الخيع ككضع األثافي كتخبية الشػؽ كحياة  ،القخف الػاحج كالعذخيغ إدراؾ فحػاىا
، كسا يسكغ تػضيفو في تجريذ السدتػيات المغػية األخخػ فات الفيعكالرػرة تخترخ مدا

 ، كفي بشاء الػضعيات السدتيجفة.كالشحػ كاإليقاع
 

 
 
 

 

  التعميسي: التمفديػن  -

حيث باإلمكاف تدخيخ قشػات  تداعج الستعمع في تعمسو، ىػ إحجػ الػسائل التي
، سػاء أكانت مداعجة كإثخائية تمفديػنية متخررة فتكػف بخامجيا بسثابة حرز تعميسية

كالجركس التي يتع تقجيسيا في قشاة السعخفة  ،برفة مباشخة كسا ىػ معيػد في التعميع الرفي
مغ خبلؿ األلعاب كاألشخشة ضسشية  ، حيث تكػف أـ كانت برفة غيخ مباشخة الجدائخية،

سا نّ ، إمقخرات دراسية معجة لسخحمة معيشة ىحه الػسيمة قجـتميذ مغ الزخكرؼ أف فبلـ، فكاأل
مع ما تتزسشو ىحه  تعديد السعارؼ كالسيارات كالسكتدبات، تديع في ةىي بخامج إثخائي

 الػسيمة مغ إمكانية التعميع الذامل كتشفيح السشياج الجراسي كامبل عغ بعج.

 ،كل البيػتفي  ،االنتذار ةكسيمة جساىيخية كاسعيختز التمفديػف التعميسي بكػنو   
مسا  ،ت في تذغيمونتخن، كسا ال يحتاج إلى اإلاختبلؼ فئات السجتسعب ،أقصار العالعكفي كل 

                               
 –االتراؿ التخبػؼ )عمى فػزؼ عبج السقرػد كعصية سالع الحجاد، الػسائل التعميسية كتكشػلػجيا التعميع يشطخ:   1

 .30، ص2014سكشجرية، مرخ، اإلمؤسدة شباب الجامعة،  ،(نساذج االتراؿ

 : جياز عخض البيانات.6الذكل رقع 
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كسيمة سسعية  ، كسا تبخز أىسيتو مغ حيث كػنو شا عجـ تقصع البث أك انقصاعويزسغ ل
مسا يداعج في تخسيخ السعمػمات كيجعل  فيػ يجسع بيغ الرػت كالرػرة كالحخكة، برخية

ىػ تخريز  ، كمغ نساذج اعتساد ىحه الػسيمة التعميسيةالستعمع في انجحاب إلى ىحه الػسيمة
ماؼ  19، التي تع إشبلقيا بتاريخ الجدائخ" بُتدسى "السعخفة عسػمية تعميسيةتمفديػنية  قشاة

في كل السػاد، كلكل  تجعيسية حياء يـػ الصالب، تعشى بتقجيع دركس، تدامشا كمشاسبة إ2020
عب كالتخررات في كل األشػار التعميسية.  الذ 

 
 

 
 
 :الدبػرة التفاعمية -

، سجرسيةالالتجييدات أحجث تسّثل ، أك الخقسية أك اإللكتخكنية تدسى بالدبػرة الحكية 
تجييد السؤسدات التعميسية بيحه  بسجػ اجػدة التعميع كعرخنتو مختبصمعيار كأصبح 
لمسعمسيغ ية أدخمتيا الجكؿ الستقجمة إلى االستعساؿ في مجارسيع كقجمت دكرات تجريب الػسيمة،

تدتخجـ بجيبل عغ الدبػرة البيزاء  عغ كيؽية استعساليا، كىي شاشة عخض إلكتخكنية،
إضافة إلى بخنامج  بجياز عخض بيانات كجياز حاسػب، يايا تػصيمَ يتصمب تذغيمُ  التقميجية،

، بالمسذ فقط مع السدح اآلليتتع الكتابة عمييا ك  خاص بالدبػرة يتع تثبيتو في الحاسػب،
حيث تتسيد بخرائز كثيخة كالخسع أخخػ،  بأدكاتالقمع الخقسي أك اليج فقط أك  ـباستخجا

كالفيجيػىات مع إمكانية تحػيل خط اليج  شع الرػتيةاكالسق كالكتابة كالتمػيغ كعخض الرػر
ما تع شخحو ليتع تخديغ إلى خط اآللة، إضافة إلى خاصية استخجاع ما تع مدحو، ككحا 

لمسعمع استعساؿ بعس ما تع تخديشو في حرة  حيث تدسح ،وشباعتو أك حفطو أك إرسال

 تعميسي.التمفديػن ال: 7الذكل رقع 
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بتجارؾ الغائب مثبل مػالية لمخبط، أك استعانة الستعمسيغ بحلظ في التغحية الخاجعة، كسا تسكغ 
جحب انتباه الستعمع لقخبيا مغ بيئة كنسط تتسيد بقجرتيا الخبّلقة عمى  كسا أّنيا ما ضاع مشو،

 .لثةالثالجيل الخقسي جيل األلؽية عير ا

، فيي تذيج تحديشات ت الدبػرات الحكية كاحجة مغ حيث جػدتيا كخرائريادلي
خيميا ائف ججيجة، حتى أصبحت تؤدؼ كل الػضائف التعميسية التي يتضبػ  تايػمية كتدكيج

، بل  العقل كالتي قج ال يتخيميا، بجأ التفكيخ في »كلع تكغ ىحه الػسيمة التعميسية كليجة اليـػ
ـ مغ قبل كل مغ )ديفيج مارتغ كزكجتو ناندي 1987ة التفاعمية في عاـ ترسيع الدبػر 

نػلتػف( في إحجػ الذخكات الكبخػ الخائجة في تكشػلػجيا التعميع في كشجا كالػاليات الستحجة، 
لع يكغ أحج يعخؼ عغ كجػد الدبػرة التفاعمية في تمظ الدشػات السبكخة، لحلظ فإف مبيعات 

األمخ جيجا كبيخا لجعل الشاس  بصيئة في ذلظ الػقت، كاستغخؽ الدبػرة التفاعمية بجأت 
مغ أكائل  smartفػف عشيا كالفػائج التي يسكغ تحؿيقيا جخاء استعساليا. كقج كانت شخكة خ يع

الذخكات التي تبشت السشتجات الحكية كقامت بسجيػد جبار لتػضيح أىسية الدبػرة الحكية 
، كىي اآلف في انتذار متدايج عبخ 1«ـ1999عاـ كتدػيقيا )...( ليبجأ التدػيق الفعمي 

ضعيفا العالع، أما تػضيفيا في بمجاف العالع الثالث كمشيا الجدائخ فبل يداؿ االىتساـ بيا 
دج في الدػؽ الجدائخية، كلدخعة تمفيا  000 100الرتفاع ثسشيا حيث يتجاكز ثسشيا 

  .كتكاليف إصبلحيا الباىزة

 

 

 

 

 

 
                               

 .126اإللكتخكني رؤية معاصخة،  حيجر حاتع فالح العجخش، التعمع 1

 تفاعمية.الدبػرة ال: 8الذكل رقع 
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 اإلنتخنت: -
تدسى أيزا بالّذابكة، كبالذبكة العشكبػتية، كبالذبكة العالسية، غيخ أّف االسع  

(، اخترارا لعبارة internetالتي ىي مغ أصل إنجميدؼ ) ،الذائع ىػ اإلنتخنت
"INTERnational NETwork  ،تعج ىحه األداة أساسية "، أؼ شبكة السعمػمات العالسية

لمسعمع لتشسية كفاءاتو التعميسية، كلمستعمع في دعع كإثخاء مكتدباتو، كالسيسا في تحقيق التعميع 
مغ خبلؿ استعساؿ الحاسػب أك أؼ جياز ذكي آخخ كالياتف أك تدتعسل ، ككل االفتخاضي

، ككاف كأداء الكثيخ مغ السياـ خجماتالداة في تدييل ، كقج أسيست ىحه األالمػح اإللكتخكني
االرتفاع  كخاصة مع، التدامشي كغيخ التدامشي ليا الجكر األكبخ في تصػيخ التعميع اإللكتخكني

جػاف  30السحىل لسدتخجمي اإلنتخنت عبخ العالع، إذ بمغ عجد مدتخجمي اإلنتخنت بتاريخ 
تعجادا قجرة كاف في العالع استخجاـ اإلنتخنت كالد تإحراءاحدب  2020

األشيخ الستػقع أف يتزاعف ىحا العجد في  كمغ ،1" مدتخجما4,833,521,806"
 .القادمةكالدشػات 

ذسل نطاـ ت ،افتخاضيةلكتخكنية إعبارة عغ أدكات ىي : (SOFTWAREالدػفتػيخ ) -ب
كمختمف  كالبخمجيات، ،، كفي إدارة كإنجاز مختمف العسمياتتحكع في أجيدة الكسبيػتخال

 ،لكتخكنيةت اإلحتػياالس، كأبخز ىحه األدكات تتسثل في عسميات السعالجة الحاسػبية
كبخنامج إنذاء  ،بخامج العخكض التقجيسيةك التصبيقات التعميسية، كالسػاقع االجتساعية، ك 

 كيتع استغبلؿ تمظ األدكات اإللكتخكنية في الفعل التعميسي مغ خبلؿ ما، السشرات التعميسية
 يمي:

 لكتخونية:اإل  تالسحتػيا -
فيي  ،رقسية محتػيات اعتسادب ةالػرؾي كالجفاتخ ىي رؤية ججيجة لمكتاب السجرسي

مع دمج الشرػص الفائقة كالػسائط الستعجدة كالسقاشع الرػتية  مغ مػارد نريةتتكػف 
 التخديغ الدحابي أك في لكتخكنية فيإحيث باإلمكاف تخديغ مكتبة كاالختبارات الخقسية، 

الكتب الػرؾية التي غالبا ما  ، عمى خبلؼيدف بزعة غخامات تخديغ البيانات الحؼ جياز
بالشدبة  في التعجيل كاإلضافة كالححؼ استاز بسخكنتيتعمسػف مغ حسػلتيا، كسا تيذكػ الس

                               
الخابط:  ،2020استخجاـ اإلنتخنت العالسي كالتعجاد الدكاني لتقجيخات الخبع الثاني مغ العاـ  ئياتاحرا 1
"https://www.internetworldstats.com/stats.htm." 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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في أنساط  اعمى نصاؽ كاسع، كيتيح استعسالي اكتشاقمي ادسح باستعساليت كسا، لمسذخفيغ عمييا
آليات تكشػلػجيا التعميع، كإحجػ كسائل مػاكبة  إحجػ اعرخية السختمفة، باعتبارىالتعميع ال

  .عميع عالسياالت

 .ةاإللكتخونيحتػيات : الس9الذكل رقع

 
  السػاقع االجتساعية: -

كلعل أبخزىا تأثيخا في  افتخاضية لمتػاصل االجتساعي عبخ صفحات الػيب، ىي مػاقع
  كالبخيج اإللكتخكنيكاإلندتغخاـ  كسعيا انتذارا تتسثل في الؽيدبػؾ كالتػيتخالسجتسعات كأ

  تعميسية جسة. استخجاماتكليحه السػاقع اإللكتخكنية  كاليػتيػب،

ذارا مشقصع الشطيخ، تكشيجت تصػرا كانفي مصمع األلؽية الثالثة ىحه الػسائط ضيخت  
، البلسمكية نتخنتالحكية كاإل تػفخ األجيدةكججت الحاضشة السشاسبة مغ  خاصة كأنيا

تتيح تمظ  ، حيثمغ السجتسع الحؿيقي أكثخفتخاضي ت الشاشئة تعير السجتسع االأصبحك 
ربط في تتجدج ائج كليحه السػاقع فػ لمجسيع،  مجانية مػاقع تعميسيةالسػاقع إمكانية انذاء 

لعالسية حدب مجاؿ السدتججات السحمية كا االشبلع عمىات مع اآلخخيغ، ككحا عبلقال
 االىتساـ.

ليات، مغ خبلؿ العجيج مغ اآل سمية التعميسية التعمسيةاستغبلؿ ىحا الفزاء في العتع 
أك ، أك إنذاء صفحة تعميسية ،كاستغبلؿ الؽيدبكة في إنذاء مجسػعة مفتػحة أك مغمقة

تبادؿ السعمػمات كالػثائق كشخح التداؤالت كالتعاكف إحجاىا، فتكػف االستفادة باالنزساـ إلى 
تي يرل عجد االنزساـ إلى الرفحات التعميسية الستخررة ال فعشجفي إيجاد الحمػؿ، 

مغ خبلؿ ما يشذخ مغ شخكحات مزاعفة تكػف االستفادة  أعزائيا عذخات االالؼ
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ييا أساتحة ، خاصة كأف الكثيخ مشيا يذخؼ عمكمعمػمات كأفكار إبجاعية كاختبارات
السدساة "حقيبة األستاذ عيػاز في  عمى الؽيدبػؾ  السجسػعة السفتػحةسثبلف ،متخررػف 

، فيي مجسػعة 2020 - 03 -07تاريخ ب (120,407يبمغ عجد أعزائيا ) المغة العخبية"
كتتع فييا اإلفادة  كمغ خارجو ثخية يداىع فييا األعزاء بسشذػرات ؾيسة مغ كل ربػع الػشغ

المغة العخبية كآدابيا في " ، باإلضافة إلى مجسػعات أخخػ متسيدة كسجسػعةليابذتى أشكا
إضافة إلى كسائط أخخػ كالتػيتخ  "،2020ية ، ككحا "بكالػريا المغة العخب"التعميع الثانػؼ 

 كاإلندتغخاـ.

كىػ الحؼ يختز ، ال تقل عغ سابقتياػب أىسية كبيخة في التعميع يكسا لسػقع اليػت
السيسا لقشػات التعميسية عمى ىحا السػقع، كما أكثخىا اكإنذاء القشػات،  لفيجيػبعخض مقاشع ا

لجأت الجيات  ، حيث(19)كػفيج  الحجخ السشدلي الحؼ فخضتو جائحة كػركنا تدامشا مع
ا في ، ككل قشاة تتزسغ دركس2020في أفخيل  يسيةمقشاة تع 17فتح الػصية بالجدائخ إلى 

كالسذتخكة لؤلساتحة، تدتيجؼ  الفخدية السبادراتكل السػاد لقدع تعميسي معيغ، إضافة إلى 
ة كبعزيا ربحية، إضافة إلى كسائط أخخػ كالبخيج شمبة البكالػريا خاصة، أغمبيا مجاني

 اإللكتخكني الحؼ يدسح بتبادؿ الػثائق كالسدتشجات، كإرساليا إلى عجد غيخ محجكد.

 

 

  :بخامج العخوض التقجيسية -
 ،(3d  aurora) إيخكراك  ،(PowerPoint) البػربػيشتىي عجيجة، لعل أبخزىا  

بذكل جحاب، شخائح افتخاضية بعخض العسل عبخ  ىحه البخامج تدسح، (focuskyفػكدي )ك 
كشتى أنػاع السؤّثخات الدسعية  ،كالفيجيػ ،ػتكالّر  ،ػركالّر  ،تستدج فييا الشرػص

لعخض السعمػمات بأشكاليا السختمفة في االجتساعات كالشجكات تدتعسل عادة كالبرخية، 
كيعج بخنامج البػربػنت األكثخ استعساال عمى اإلشبلؽ لجػ  كالسؤتسخات كقاعات الجراسة،

خرائز كقجرات عالية في إضفاء الصابع الجسالي ب تسّيديإذ السسارسيغ في الحقل التخبػؼ، 
، كنطخا لسا تقجمو مغ صػت كصػرة كالقجرة عمى إيراليا بيدخ عمى عخض السعمػمات

القجرة عمى الفيع كاالحتفاظ  كحاك  ،كتديج مغ اىتساموتثيخ دافعية الستعمع  فييكحخكة، 

 مػاقع التػاصل االجتساعي.بعس : 10الذكل رقع 
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، كيسكغ استخجامو في عخض السعمػمات لمستعمسيغ في الرف بالسعمػمات لسجة أشػؿ
 صشاعةكسا يسكغ استعسالو في أك في تقشية التحاضخ السخئي )عغ بعج(، الجراسي، 

 .كالحخكة حيث يجسع بيغ الرػت كالرػرة ىات التعميسيةفيجيػ ال

 : مثال عغ بخنامج بػربػيشت11  الذكل رقع

 
  ات التعميسية:السشّر مج إنذاء ابخ  -

غخاض تعميسية مجانية أك ألُتشذأ  ت،عبخ اإلنتخن تفاعميةافتخاضية  عتعمّ  بيئة ىي
، كمذاركة (، كحخكية، كبرخيةكسسعية ،تقجـ دركسا في أشكاؿ مختمفة )نريةتجارية، 

كسا قج  تفاعمية غيخ تدامشية الجركسكقج تكػف  ،كتقجيع اختبارات كتقػيسات السحتػػ العمسي
تدسح لمستعمع كسا ، كاآلراء بيغ السعمسيغ كالصبلبتبادؿ األفكار بتدسح حيث تكػف تدامشية، 

بالياتف كالمػح أؼ مكاف آخخ عغ شخيق التػاصل  في جركس مغ البيت أكالبتمقي 
  .لكتخكني كالحاسػباإل

، في مجاؿ التعميع السجرسي متدايجالكتخكنية السشرات اإل أصبح االستثسار في
لسذكل الجركس  كحبل  فيي تسثل مجرسة السدتقبل، ، كالسدتسخكالجامعيكالسيشي، 

 فيتبخز أىسيتيا في سيػلة الػصػؿ الى السادة العمسية ة، كثيخ لسا ليا مغ فػائج  ،الخرػصية
يسية ذات تحقيق مخخجات تعمك  ،التغحية الخاجعةكتعسيق الفيع كالتسكيغ مغ الػقت السشاسب 

دة مغ مغ االستفاعمى التعمع الحاتي كالبحث الجائع، كُتسكِّغ ع الستعمسيغ ، كسا تذججػدة عالية
نجج  لكتخكنيةخامج إنذاء السشرات التعميسية اإليخ بكمغ أش ،خجمات األساتحة الستقاعجيغ

.  بخنامج مػدؿ ككبلس رـك
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أبخز مشرات ، كسا ُيعّج مغ متعميع اإللكتخكنيل مشرةإلنذاء  1مػدؿبخنامج  ُيدتخجـ
                                  لعبارة ااخترار  "Moodle" ، كسسي"Mooc" السػؾ

"Modular Object- Oriented Dynamic Learning ،كىي مشرة لمتعمع عغ بعج "
، ىحه 1999ضيخت استخجاماتيا األكلى في أستخاليا مغ شخؼ "مارتغ دكجيامذ" عاـ 

ىػ بخنامج حخ مفتػح كىػ  ،ػضع مػاقع دعع لمتعميع كالجركس عغ بعجالسشرة تدسح ب
مدتخجما  "180,541,084"مػقعا ك "96,574"ك دكلة  "232" قبل مغ مدتخجـ السرجر

 يعػد ابتكاره لعالع ،2مقخرا تعميسيا "20,880,058"مدجبل ك" 883,130,955"ك
 البخنامج ىحاصسع ، (غخب أستخاليا) "بيخثكػرتغ "مغ جامعة  "مارتغ دكجيساس" ياتالحاسػب
مشرات تعميسية  ، ليشذئالبيانات قػاعج في ) MySQL) لغة ـكاستخج PHP)بمغة )

 ،كتصبيقات البخمجيات ، مغ ركابط اإلنتخنت،تشػع السرادر ةمدكدة بخاصيإلكتخكنية 
      .باالستغبلؿ التجارؼ، كسا يتيح ندخة تجخيبية مجانيةيدسح ىحا البخنامج  ،كالفيجيػ

 :3كمغ الخجمات التي يػفخىا بخنامج مػدؿ ىي
 عخض السحتػيات( –الػاجبات  –االمتحانات  –تقجيع أنذصة تعميسية: كتقجيع )االختبارات  -
 –الرػر  –الفيجيػ  –مفات صػتية تحسيل م –نذخ كتييئة السرادر: كالسمفات الشرية  -

 الفبلش كغيخىا(.
اإللكتخكني  البخيج –السجكنات  –الخسائل  –الجردشة  –االتراالت كالتعاكف: كالسشاقذات  -
 السكتبة الخقسية. –
         كحجات  –مػاضيع  –السقخرات  –إدارة السػقع: كإدارة السمفات كالترشيفات الجراسية  -

 إحرائيات. –تقاريخ  –
        تحخيخ(  –إضافة  –إدارة السدتخجـ )تحسيل  –إدارة السدتخجميغ: مجسػعة الستعمسيغ  -

 الجخػؿ السفخد. –التػثيق  –

                               
 https://moodle.org/?lang=ar» »الخابط:  ، مػدؿ بخنامج 1
 "https://stats.moodle.org" ، االخابط:السدتخجميغ كمحتػيات البخنامج ء عجدإحرا 2
في العسمية التعميسية باستخجاـ نطاـ التعميع اإللكتخكني   TIC، دكر تكشػلػجيات اإلعبلـ كاالتراؿ شعجك كخيع 3

E-learning  كعبلقتيا بتحديغ األداء التكػيشي لييئة التجريذ مغ خبلؿ بخنامج السػدؿ، السجمة السغاربية لمجراسات
 .406ص  ، جامعة سيجؼ بمعباس، الجدائخ،2018نػفسبخ  –عجد خاص  09التاريخية كاالجتساعية، السجمج 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AB
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أنطسة التعميع مغ  1(Google Classroomقػقل كبلسخـك )بخنامج  كسا يعج
 ،شخكة جػجلشخؼ  ، كقج تع إشبلؽ ىحا الشطاـ الذبكي الستسيد مغةسجانيال ةلكتخكنياإل

لى التعميع مغ التعميع التقميجؼ إ االنتقاؿلمتػجو العالسي الحجيث في عسمية مػاكبة في ذلظ 
 .-عغ ُبعج-اإللكتخكني 

كباستخجاـ  نجركيجنطاـ الػيشجكز أك اإلعبخ لمبخنامج الجخػؿ يتع استخجامو مغ خبلؿ 
يمج السعمع عبخ حيث  ،ةقميم في ثػافبإنذاء صف ججيج لسعمع اغ ، يسكّ لكتخكنيالبخيج اإل

كمغ ثسة يجيب عغ مجسػعة مغ البيانات كاسع الرف كالقدع كالغخفة  "إنذاء صف" أيقػنة
تػزيعو كاألرقاـ، ليقـػ بمغ األحخؼ تكػف م يقـػ الشطاـ بتػليج رمد صغيخكالسػضػع، حيشيا 

 مغ خبلؿ، classroomبالػلػج إلى بخنامج  خػؿ في الفرلإلى الصبلب ليدتخجمػه لمج
ذلظ الخمد، كىكحا يمتقي السعمع مع الستعمسيغ  إدخاؿاختيار عبارة "االنزساـ إلى الرف" ثع 

أشكاليا  تقجيع الجركس بسختمف السدايا أبخزىايتيح العجيج مغ  فيػ  في صفػؼ افتخاضية،
السدتسخ بيغ أشخاؼ  التػاصل، ك لكتخكنيةبصخيقة إ كتثسيشيا التعامل مع الػاجبات السشدليةك 

 .، كىكحاالسخاحل التعميسية الدابقة كالفرل أك السػسع الجراسي أرشفةالعسمية التعميسية، ك 

                               
، الخابط: "  1  ."https://classroom.google.comبخنامح كبلسخـك

 الرفحة الخئيدة لبخنامج مػدل.:  12الذكل رقع 

https://classroom.google.com/
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 .بخنامج كالسخومالرفحة الخئيدية ل :13  الذكل رقع

 
 :أدوات التحاضخ السخئي -

حيث تدتخجـ في مجاالت الخقسية، تكشػلػجيا الأدكات التحاضخ السخئي ضسغ تشجرج  
"، zoomعجيجة كأىسيا السجاؿ التعميسي، كلعل أبخز ىحه األدكات تتسثل في بخنامج "

"gotometting" ،"meet". 

لسجة شيخ، يدسح مجانية يسشح فتخة تجخيبية  كسا ا،تجاري ابخنامج 1بخنامج زكـيعج 
مترل  ألففي حيغ يرل إلى في الػضعية السجانية،  ىحا البخنامج بسذاركة مئة مدتخجـ

يشاسب مختمفة أنطسة التذغيل الحاسػبية ، ، غيخ مدكد بالمغة العخبيةفي الخجمة السجفػعة
حدب الحالة،  بسجخد فتح البخنامج يختار السدتخجـغيخ أنو ال يجعع المغة العخبية، ؼ كالياتؽية

دتصيع السعمع باستخجاـ ، حيث يلمسعمسيغ كإما إشار التقجيع لمستعمسيغ إما إشار االنزساـ
الخقع الدخؼ لغخفة كني كتدجيل بعس السعمػمات التسكغ مغ الحرػؿ عمى خ لكتالبخيج اإل

التحاضخ ككحا الخابط، إضافة إلى إمكانية دعػة أشخاص معيشيغ مغ خبلؿ بخيجىع 
، مع خاصية تدجيل مػعج المقاء، أك حتى تدجيل مػاعيج مجسػعة مغ المقاءات، اإللكتخكني

 يختزمغ خبلؿ الخابط أك الخقع الدخؼ الحؼ تحرل عميو مغ السعمع،  فيشزعأما الستعمع 
ت كإضيار فزاء اتدييخ المقاء كالتحكع في مختمف اإلعجادب أثشاء التحاضخ السعمع أيزا

التعميقات كأسساء السذاركيغ، إضافة إلى التحكع في العخض كفي كيؽية تجخل السذاركيغ، 
باإلمكاف تحسيل البخنامج كتشريبو عمى سذاركة الحقا، ك الإلعادة  كسا يسكغ تدجيل التفاعل

 .سصح السكتب دكف الحاجة إلى البحث عشو عمى صفحات الػيب كل مخة

                               
، الخابط: " 1  ".https://zoom.usبخنامج زـك

https://zoom.us/
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 بخنامج زوم. :14  الذكل رقع

 
 

ال يخجـ  ،2004إلى الػجػد في جػيمية فقج ضيخ  gotomeeting1بخنامج  أما 
 خرائز السجانية كسا يسشح استعساؿشح بعس اليس المغة العخبية كىػ بخنامج تجارؼ،

السعمع لمسعمػمات البلزمة بإمكانو ارساؿ رابط  ، بعج تدجيليػما 14تجخيبي مجاني لسجة 
يقـػ الستعمسػف بالجخػؿ عبخ الخابط كبعج  في مقابل ذلظ لمسعشييغ عبخ البخيج اإللكتخكني،
 لمسحاضخيسكغ يتسكغ مغ الجخػؿ إلى غخفة التحاضخ، ك  تدجيل اسسو كبخيجه اإللكتخكني
مذاركة التصبيقات يا مغ خبلؿ إليراؿ الفكخة التي يخغب عخض الذاشة التي يعسل بيا

 .لسدتشجات كالعخكض التقجيسيةكا

 
 

 
 
 
 
 

ال يجج السدتخجـ  ،ىػ بخنامج مجاني، وmeet2بخنامج  شخكة غػغل كسا أنتجت 
أك عمى اليػاتف  ،عمى الحاسػب، يسكغ استخجامو صعػبة في استعسالو، إذ يتسيد بالبداشة
الػلػج إلى إما البخنامج نجج خياريغ  ، ؼبسجخد فتحالحكية بعج تحسيمو مغ تصبيقات الستجخ

إدخاؿ اإلشار السخرز إلى إدراج "اجتساع ججيج" لسشذىء االجتساع )خاص بالسعمع(، أك 
                               

 ."https://www.gotomeeting.comبخنامج غػتػمتيشغ، الخابط: " 1
 ".https://meet.google.com" بخنامج ميت، الخابط:  2

 "gotomeeting : بخنامج " 15الذكل رقع 

https://www.gotomeeting.com/
https://meet.google.com/
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لجخػؿ عبخ أك ا ،اإلشار السخرز لحلظ في )خاص بالستعمسيغ( سشزسيغبالشدبة لم الخمد
حتى مئة ، كيرل مجسػع السذاركيغ رابط السذاركة مباشخة بعج الحرػؿ عميو مغ السعمع

 "G Suite" تست زيادة عجد السذاركيغ السدسػح بو في جسيع إصجاراتكقج ، مذارؾ
في تمظ اإلصجارات إلى  العجد األقرى الججيج السدسػح بو مغ السذاركيغ ، إذ بمغاألخخػ 

 ." مذاركا250"

في الحػار  السشزسيغإمكانية مذاركة  فخ ىحا البخنامج عجيج الخرائز مشياػ ي 
الرػت  ككتعحخية فتح  كلسشذئ االجتساعبالرػت كالرػرة أك بالرػت فقط أك بالكتابة، 

كسا يسكغ لمسعمع فقط االشبلع ، في الغخفة ألؼ مغ السذاركيغأك إزالة الجياز ككحا الفيجيػ 
كسا يسكغ مذاركة سصح مكتب الجياز دييخ مختمف العسميات، ككحا ت عمى شمبات االنزساـ

عشج استخجاـ ىحا  كسا يختز الياتف الحكي بالزبط التمقائي لئلضاءة في العخض،
  .التصبيق

 ".meetبخنامج ميت " :16  الذكل رقع

 
 

  
يتسثل األكؿ في أخحت شابعيغ، نخمز إلى أّف الػسائل التعميسية الحجيثة  

، كبخنامج زـك (softwar)كالحاسػب، كالثاني يتسثل في البخمجيات  (hardwar) الساديات
  جيج كاختداؿ لمسدافات.اقتراد اللسا تػفخه مغ  صبح الػعي بأىسيتيا متدايجاأك 

 :(ADDIE)نسػذج  بيئة تعميسية افتخاضيةخصػات إجخائية لتجديج  -4-4
إّف تبشي التعميع الحكي في نطاـ تعميسي سػاء في نسط التعميع السجمج أك نسط التعميع 

إلى إضافة ، التعميسية البلزمة لبيئةيتصمب الحاضشة السشاسبة، مغ خبلؿ تػفيخ ا اإللكتخكني
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، كيسكغ ككحا الشطاـ التعميسي ،تػفيخ الستصمبات البلزمة السختبصة بالسعمع كالستعمع كالسشياج
 :1ؼيسا يمي الحكيالتعميع حرخ أىع متصمبات 

 .ليأجيدة كمعامل حجيثة لمحاسب اآلبشية تحتية شاممة تتسثل في كسائل اتراؿ سخيعة ك  
تأىيل كتجريب السجرسيغ عمى استخجامات التقشية كالتعخؼ عمى مدتججات العرخ في  

 .عمجاؿ التعمي
 خكنية.االستثسار في بشاء مشاىج كمػاد تعميسية إلكت 
 بشاء أنطسة كتذخيعات تداىع في دعع العسمية التعميسية بذكميا السعاصخ. 
 .بشاء أنطسة معمػمات قادرة عمى إدارة عسمية التعميع بذكمو 

كنجاح أؼ فعل تعميسي رقسي سػاء كاف في شكل بخنامج حاسػبي حخ أك مشياج 
تخبػؼ رسسي أك درس تعميسي كسػاء كاف في نسط التعميع اإللكتخكني أك السجمج كبغس 

كاندجاـ مخاحل  األىجاؼ كضػحالتخصيط ك الشطخ عغ الجية السذخفة عمى العسمية يتصمب 
 فزاء كاسعا مغ اىتساـ الستخرريغ ىحه العسمياتقيت كقج ل، ككحا دّقتيا العسمية التعميسية

البخامج الخقسية التعميسية يتصمب التجرج كالتخصيط  كحتى إنتاج ،رغع اختبلؼ كجيات نطخىع
 أسامة سعيج"يخػ حيث مغ الجراسة كالتحميل إلى االستخجاـ كالتصػيخ، كالعسل السشيجي، 

فائقة  –سبيػتخ التعميسية )متعجدة الػسائط عسمية إنتاج بخامج الك بأفّ كآخخكف  "عمي ىشجاكػ 
 :2بعجة مخاحل كىيتسخ الشرػص الفائقة(  –الػسائط 

 .مخحمة الجراسة كالتحميل 
 .مخحمة الترسيع التعميسي 
 .مخحمة اإلنتاج 
 مخحمة التجخيب كاالختبار. 
 مخحمة االستخجاـ كالتصػيخ. 

 مخاحلدت تسخ في بشائيا بيخػ "كليج خزخ الدنج" أّف السقخرات اإللكتخكنية في حيغ 
)التييئة، التحميل، الترسيع، اإلنتاج، التصبيق، التقػيع(، حيث يتع الذخكع في التعخؼ عمى 

                               
نساذج  –االتراؿ التخبػؼ )عمى فػزؼ عبج السقرػد كعصية سالع الحجاد، الػسائل التعميسية كتكشػلػجيا التعميع  1

 .184ص (، االتراؿ
 .170ص  التكشػلػجية،تكشػلػجيا الّتعميع كالسدتحجثات  سعيج عمي ىشجاكػ كآخخكف،أسامة  2
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ع االلكتخكني كنساذجو، ثع االنتقاؿ في تحجيج خرائز الفئة السدتيجفة حيثيات التعمّ 
شتػجا يصبق كاحتياجاتيا، ثع صياغة السقخر ككضع آليات تصبيقو، ليربح السذخكع بعجىا م

 .1إخزاعو دكما لمّترػيب كالّتقػيع في السيجاف، مع

تتسثل ، حيث مخحمتيغفي إنتاج البخمجيات التعميسية عسمية "حداـ دمحم مازف"  كلخز
السخحمة األكلى في الترسيع كاإلعجاد، حيث يتع تحجيج الفئة السدتيجفة كالسادة العمسية 

السخحمة الثانية في في حيغ تتسثل ساليب التقػيع، كاألىجاؼ التخبػية كالبخمجية السشاسبة كأ
  .2إنتاج البخمجيات التعميسية، حيث يتع تفعيل السعصيات السػجػدة كدمجيا في بخنامج تعميسي

التي  الخقسية التعميسية البخمجياتففي ضػء ما تست اإلشارة إليو في مخاحل إنتاج 
السحتػيات  في الرخؼ، أك إنتاجكبخنامج قصخب تحميبلت خػارزمية لغة بخمجة ك تتصمب 

تحجيج الفئة مختمف الذخكط اإلجخائية، ابتجاء مغ  مخاعاة نؤكج عمى ضخكرة، اإللكتخكنية
ككحا  السدتيجفة مغ السذخكع كضبط خرائريا مغ حيث إمكاناتيا ككفاءاتيا كمتصمباتيا،

ع بشاء عمى ىجاؼ السقرػدة، كالسحتػيات السبلئسة، ليتع بعجىا ترسيع مفاصل السذخك األ
كلكػف أؼ مشتػج  ،نتاج البخنامجالسعصيات األّكلية، ثع الذخكع الفعمي في دمج السحتػيات كإ

مغ  بجال ،ميسا كانت شبيعتو البج مغ إصجار ندخة تجخيبية مشو، كبسا أف البخنامج تعميسي
فاؽ تػجيو ىحا السشتػج إلى الفئة السدتيجفة مشو الستخجامو، كمغ ثسة معالجة جػانب اإلخ

حا األخيخ دكما لمتشؿيح جار الشدخة الشيائية مغ البخنامج، مع إخزاع ىؼيو، كبعجىا يتع إص
 كالتحديغ، كىكحا تتع خصػات الثػرة الخقسية في العسمية التعميسية في أبدط معانييا.

عمى جعل تمظ الخصػات في خسذ يع جمّ اّتفق كآرائيع لعمساء ار جيػد افي إشك 
ىػ أساس كل »كىحا الشسػذج ، (ADDIE) "الشسػذج العام لترسيع التعميعكأسسػىا " مخاحل

نساذج الترسيع التعميسي، كىػ أسمػب نطامي لعسمية ترسيع التعميع يدكد السرسع بإشار 
تكػف السشتجات التعميسية ذات فاعمية ككفاءة في تحقيق األىجاؼ، كىشاؾ  إجخائي يزسغ أفْ 

، كمع ذلظ التعميع بعزيا معّقج كاآلخخ بديطع ( نسػذج مختمف لترسي100أكثخ مغ )

                               
 .410 -408كليج خزخ الدنج، التراميع التعميسية كتكشػلػجيا التعميع بيغ الشطخية كالتصبيق، ص يشطخ: 1
التصبيق(، السكتبة العرخية لمشذخ  –اإلنتاج  –كالسػاد التعميسية )الترسيع  يشطخ: حداـ دمحم مازف، البخمجيات 2

 .22 -21، ص2019، 01كالتػزيع، جسيػرية مرخ العخبية، ط
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فجسيعيا تتكػف مغ عشاصخ مذتخكة تقتزييا شبيعة العسمية التخبػية، كاالختبلؼ بيشيا يشذأ 
مغ انتساء كاضعي ىحه الشساذج إلى خمؽية نطخية سمػكية أك معخؼية أك بشائية، كذلظ 

ذّكل في فيحا الشسػذج تَ  ،1«دبتخكيدىع عمى عشاصخ معيشة في مخاحل الترسيع كبتختيب محج
ثع أصبح مخجعا معتسجا في إنذاء مختمف  ،ف التخبػؼ السشطخيغ في الّذأ جيػد ضػء

 السذاريع ألجخأة مختمف العسميات.

إلى أّف ترسيع السقخرات اإللكتخكنية  "سييل كامل كبلب" كفي ىحا الّذأف يذيخ  
 :2ىي عمى خسذ مخاحليسخ  ADDIEحدب السعيار الشسػذجي 

التحميل: )قخاءة السحتػػ، كدراسة الستمقي، كمعخفة إمكانيات البيئة التعميسية، كمعخفة  
 .األىجاؼ(

كيذسل: تحجيج األىجاؼ التعميسية، كجسع السػارد  ،الترسيع: )ترسيع السحتػػ التخصيصي 
 .كتحجيج كسائل التعميع، كتحجيج تختيب كتجفق السحتػػ، كتحجيج شخيقة التقييع(

أليف السحتػػ حدب ما تقخر في مخحمة الترسيع كىحا يذسل: جسع كإنتاج التصػيخ: )ت 
 .الرػر، كالفيجيػ، كالتساريغ التفاعمية، كالتساريغ الحاتية كبعج ذلظ تجسيع السحتػػ(

)تخكيب السحتػػ عمى نطاـ إدارة التعمع، كتجريب السجربيغ كالستجربيغ عمى  التصبيق: 
 .استخجامو(

 لية كجػدة السقخر.التقييع: تقييع مجػ فعا 

تػضيف السدتحجثات  أفّ  الدابقة يسكغ القػؿبشاء عمى آراء العمساء كالخبخاء 
التكشػلػجية في الفعل التعميسي في إشار تكشػلػجيا التعميع لع يعج حجثا عذػائيا ارتجاليا، بل 

كيبجك جميا رػف، تخرنطخ فييا الخبخاء كالس، ىػ عسمية مشطسة تخزع إلى إجخاءات دؾيقة
يعج األنجع في تحقيق األىجاؼ التعميسية، فبلشظ أّف االنصبلقة تكػف  "addieنسػذج "أّف 

ككحا ، كحاجاتيا الفئة السدتيجفة كخرائرياتحميل يتع  حيث (analysis)التحميل لسخحمة 
يتع الستػفخة كالتي يسكغ تػفيخىا، لالػسائل التعميسية  كسا يتع البحث عغاحتياجات السجتسع، 

                               
، 11العجدلكتخكني، اإل، مجمة التعميع PDCAكفقا لشسػذج  ADDIEنبيل جاد عدمي، نسػذج الترسيع التعميسي  1

 ، الخابط: 2016مرخ، ، جامعة السشرػرة
"http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360" 
 .90سييل كامل كبلب، التعميع اإللكتخكني )مدتقبل التعميع غيخ التقميجؼ(، ص 2
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 ا بدط السحتػيات كالتػزيع الدمشييتع فيي حيث (Design)مخحمة الترسيع االنتقاؿ إلى 
كتحجيج التقػيع، فيي تسثل حجخ ككيؽية استخجاـ الػسائل  كتخصيط التعميع كتحجيج األىجاؼ

يتع تخجسة ففييا  (Developpement)مخحمة التصػيخ ثع األساس بالشدبة لمسخاحل األخخػ، 
كفق جسع السحتػيات السختمفة  إصجار السشتػج التعميسي مغ خبلؿة الترسيع ك مخخجات عسمي

تصبيق ب (implementation)، كبعج ذلظ يػضع السذخكع قيج التشفيح ما تع التخصيط لو
بعج أف تع تشؿيحو، كفي األخيخ يتع إخزاع جسيع  يسيةلكتخكني في العسمية التعمالسشجد اإل

يتع ؾياس قػة حيث  ،(Evaluation)ع ػيالتقعشاصخ السػاقف التعميسية االفتخاضية إلى 
مجػ تجاكب الستعمسيغ مع البيئة كتقييع  مغ خبلؿ تدجيل الشتائج كتحميميا األداء كالفعالية

التغحية الخاجعة  ء ىحه السعصيات تتعكعمى ضػ  ،مجػ تأثيخ الػسيمة عمييعالتعميسية، ككحا 
 ئج التقييع في التعجيل كالتصػيخ.ليتع استغبلؿ نتا كتصػيخ ما يمـد تصػيخه

ىحه السخاحل تشحػ مشحى دائخؼ حيث ال تػجج الشياية، فكل مخحمة ُيدتفاد مغ نتائجيا 
 ،تقػيسا كتشؿيحا، كفي الحؿيقة كل مخحمة مغ السخاحل الدابقة تدتجػب البلحقةلبشاء السخحمة 

مقخر إلكتخكني بخصػات إنذاء مشياج تخبػؼ،  درس تعميسي أك كإذا قارنا بيغ خصػات إنذاء
كمييسا يتجرج مغ التحميل كالترسيع إلى اإلنتاج كالتشفيح  أفّ  ، مغ حيثفإنشا نججىسا متصابقيغ

 .كالتشؿيح

 :ميجانية في التعميع الحكي ودراسات تجارب -5
نات رقسية تكشػلػجيا التعميع في تعميسية المغة العخبية مغ خبلؿ تػفيخ مكػ يتع تجديج 

تع تجديجىا مغ قبل  كقج كمشدجسة مع البيئة التعميسية السادية، متفاعمة ؼيسا بيشيا عرخية
 :كالجراسات التجاربية، كؼيسا يمي نعخض أىع مشطػمات تعميسية عالس

 :لكتخونيمشرات التعميع اإل  -5-1
في  إلكتخكنية متخررة استغبلؿ بخامجب تحرليات تكشػلػجيا التعميع، ك تعج مغ آل

عمى مدتػػ  كىي تذيج اىتساما متدايجا، إنذاء مشرات تعميسية تحت مدّسيات مختمفة
ت التي تذيج نجاحا كركاجا الجيات الخسسية كغيخ الخسسية، اقترخنا عمى ذكخ أىع السشرا

 ك"نفيع".ي" نافدأكاديسية "كسشرتي  كبيخيغ
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تع اعتسادىا  ،(عغ بعج)يي مشرة لمتعمع اإللكتخكني ف :1"يدافمشرة "أكاديسية نأما 
ُتقجـ إذ كانت خاصة بالجدائخ،  نطامية  الجكلة برفتيا مؤسدة تعميسية في األصل مغ شخؼ

مغ تقجيع دركس تجعيسية رقسية مػازاة مع ذلظ عسمت عمى ، ك 2005مشح صؽيا تعميسا 
 ىحاكبإحجاث  ،إحجاث مشرة تعميسية ربحية مغ خبلؿ نتخنتعبخ اإل الثانػؼ االبتجائي إلى 

تتكيف مع  كجعميا، لتسيدا استصاعتتكشػلػجيا الخقسية كالسحتػيات الػضيؽية الالتداكج بيغ 
يذخؼ عمى ىحه السشرة التعميسية معمسػف متخررػف حدب  ،التغيخات الدخيعة لمسشاىج

 دركسخبلؿ في كل السػاد مغ الجعع التعميسي  فيي تقجـ ،السػاد كتقشيػف في السعمػماتية
حيث يدسح لمستعمسيغ بتمقي الجركس عغ بعج قرج ، في صيغ رقسية كتساريغ مرسسة

 .2تعػيس دركس الجعع الحزػرية التقميجية

كاالستفادة مغ دركسيا الجفع  سيغ إلى ىحه السشرة التعميسيةانزساـ الستعميقتزي 
، أك الجفع عغ شخيق البخيج، تتيح متابعة " ديشارا كل شيخ1200ستيا "السدبق بذخاء بصاقة ؾي

التعمع السعتسج مغ شخؼ الجكلة، كسا تتيح  الجركس كسا ىي مقخرة في السشياج الخسسي
في كل السػاد كلكل فيي تػفخ خجمات تعميسية  ،بالتػاصل بيغ السعمسيغ كالستعمسيغ التفاعمي

تستمظ اإلمكانات السادية كالبذخية تقشيات، خاصة كأنيا كتقجـ دركسا بأحجث الالسدتػيات، 
 ،تدجيل الجركس في مقخ مخرز لحلظ في مختمف السػاد تتيح لمسعمسيغالبلزمة، إذ 

مقاشع فيجيػ في شكل  تدجل الجركس حيث كمختمف األجيدة الخقسية بالدبػرة الحكية كمجيد
مغ  ،مػاضيع االمتحانات أك يجخؼ تصبيقات كتساريغ، أك يعالج ،كسالجر  يذخحكىػ مسعمع ل

قج تكػف تدامشية فأشكاال عجيجة،  د التعميسيةر السػاتأخح ك األقداـ االفتخاضية، خبلؿ اعتساد 
 تعسل فيي، كسا تكػف متعجدة الػسائط مشية، كتكػف نرية كالكتاب الػرقيكسا تكػف غيخ تدا

ار "مغ نقخة تتخح شعستعمسيغ ميسا بعجت السدافات، إذ القخيبا مغ السعمع عمى جعل دائسا 
الخئيدة لمسشرة ككحا بصاقة الجفع كاحجة األستاذ عشجؾ"، كؼيسا يمي نػضح بالذكل الرفحة 

 التي تعتسجىا لبلستفادة مغ دركس السشرة.

 

                               
 "https://education.navsi.dzمشرة نافدي، الخابط: " 1
 ".https://education.navsi.dz/?lang=ar" الخابط:ي، التعخيف بسشرة نافد 2

https://education.navsi.dz/
https://education.navsi.dz/?lang=ar
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، تدعى لتصػيخ عمى اإلنتخنت تعميسية  إلكتخكنيةمشرة  1"نفيع"مشرة  في حيغ تعج
مغ سكغ لمصبلب بارىا مشذأ ىحه السشرة، ت التعميع في الجكؿ العخبية كخاصة مرخ باعت

مغ خبلؿ الفيجيػ، يقـػ عمى ىحا السذخكع  التعمع بالدخعة التي تشاسبيع، كاالنتقاؿ ذىاب ا كإياب ا
في مجيخا ليحه السشرة التي تست تدسيتيا  فخيق مرخؼ بؿيادة "مرصفى فخحات" برفتو

"مؤسدة نفيع التعميسية الخيخية" بسداعجة ثبلثة أعزاء "أحسج ألفي" "دمحم حبيب" األصل 
فرػؿ الجراسية الحؼ ىػ اكتطاظ ال إدارتيا"سارة الصباخ"، كالجافع لتأسيدو حدب ترخيح 

يتجاكز السئة أحيانا كلتعػيس الجركس الخرػصية كمعالجة صعػبة الفيع، كليحا السػقع 
 ىحه، "nafhameducationااللكتخكني رابط في اليػتيػب كالتػيتخ كالفايدبػؾ بسدسى "

مغ  ُمقّجـالجركس كشخح جركس مذخكحة كفق قػالب تفخضيا إدارة السشرة، السشرة مدكدة ب
بعج مخاجعة لجشة مخترة، فقج نحرل عمى  كمتعمسيغ كحتى ألكلياء الستعمسيغقبل معمسيغ 

 .2ما يشاسبوختمفة، كالستعمع يختار درس كاحج مقجـ مغ قبل عجة أشخاؼ كمذخكح بصخؽ م

مرخ ست دكؿ )في التخبػية السقخرة  مسشاىجلبتقجيع شخح مبدط  تيتع ىحه السشرة
حدب  ككل مشياج لو فزاؤه الخاص بو (كاإلمارات ئخ كالكػيتكسػريا كالدعػدية كالجدا

، إضافة إلى فزاء حخ تست تدسيتو "ميارات الحياة" الحؼ يقجـ كالجكلة السدتػػ الجراسي
في تخؾية التعميع كالبخمجة الخقسية كالرشاعة  مػاضيع عمسية متشػعة مختبصة بخىانات العرخ

يق فيجيػىات مجتيا مغ عغ شخ يسا مجانيا كنػعيا كالتجارة الخيادية كغيخىا، فيي تقجـ تعم
السخاحل التعميسية الثبلثة )مغ ، تدتيجؼ فئة الستعمسيغ عمى مدتػػ دؾيقة خسذ إلى عذخيغ

                               
 ". https://www.nafham.comمشرة نفيع، الخابط: " 1
 "مرصفى فخحات"ك "الصباخسارة "يدتزيف  " السحػر" قشاة بخنامج "ساعة مع شخيف" مع شخيف مجكػر عمى 2

 ".https://www.youtube.com/watch?v=glDVQf3bZ-Eالخابط:  "  ،مغ فخيق "َنفيع" لمتعميع اإللكتخكني

 : بصاقة الجفع17الذكل رقع  "يدناف"أكاديسية : مشرة 18الذكل رقع 

https://www.nafham.com/
https://www.youtube.com/watch?v=glDVQf3bZ-E
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، بعج غع، كسا تتيح التػاصل بيغ السعمع كالستعمسيغ كل السػادفي ك  ،ي إلى الثانػؼ(االبتجائ
يقجمو . أما مشتػج السشرة فيػ يتسثل ؼيسا كتقجـ بعس الحرز التعميسية في بث مباشخ

الستصػعػف مغ دركس تعميسية في شتى السػاد كمغ مختمف البمجاف، مع اشتخاط مػاصفات 
شكمية معيشة في العخض مغ حيث الرػت كالرػرة كالبخنامج السعتسج في اإلنجاز، إضافة 

 .تخبػؼ السدتيجؼمسشياج اللإلى دقة السحتػػ العمسي مع ميارات الذخح كمشاسبة ذلظ 

دعسا تقشيا لعسمية إنذاء مقاشع فيجيػ تعميسية لمخاغبيغ في إثخاء السشرة السشرة تقجـ 
بذخكحات إلحجػ السػاد، مغ خبلؿ تقجيع قػالب تقجيع جاىدة، سػاء بتدجيل الجركس اعتسادا 

في الياتف عتساد عمى كاميخا ال، أك بابالباكربػنت كالتدجيل الرػتي عمى جياز الحاسػب
، أك الذخح باستخجاـ الخسػـ ػرؽ الدبػرة أك عمى الترػيخ شخح السعمع لمجرس عمى 

بل أشخاص مختمفيغ كبأشكاؿ مختمفة لكل درس مغ ق تعتسج عمى شخكحاتك الستحخكة، 
مجركس ل يعشخحكأيزا عمى عمى السذاركة في عسمية التعمع  ستعمسيغذجع التكسا  مختمفة،

تأكج مغ سبلمة كصحة السحتػيات السقجمة فإّنيا تعخض لمسرادقة كلم، ػىا ألقخانيعسُ يِ التي فَ 
 مغ قبل خبخاء في التخرز قبل كضعيا في السشرة لبلستغبلؿ.

ط، كفي نياية الثبلث شيػر الستصػعيغ بذكل أسبػعي في شكل نقيتع تقييع أعساؿ 
األكؿ،  ، حيث يحرل أربعة مشيع عمى السخكدختيار أفزل الستصػعيغ الحفبل "نفيع"ُتؿيع 

كيتع تكخيع جسيع ، كأربعة أخخيغ عمى السخكد الثاني، كيكػف لكل مشيع جائدة رمدية
كسا ُتشذخ كل األعساؿ ، الستصػعيغ مغ خبلؿ مشحيع شيادة تقجيخ تثبت تصػعو في مجالو

الرفحة الخئيدة بالذكل ، كؼيسا يمي نػضح ساء أصحابيابأس "نفيع" مشرةالسقبػلة عمى 
 لمسشرة.

 
 
 
 
 
 
 

 مشرة "نفيع" :19رقع  الذكل
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كىكحا اشتخكت السشرات التعميسية في السبجأ كاختمفت في اآلليات السعتسجة، ؼبطيػر 
 عبارةاخترار لفي الداحة العالسية ك 2010عاـ  " فيMOOCSمرصمح "

 "Massive Open Online Courses التجريبية السفتػحة عبخ الجكرات " يقرج بيا " التي
  مشرة كػرسيخافي نسػ متدايج، مثل  السشرات الخقسية" أصبح مجاؿ اإلنتخنت

"Coursera"1 كيذخؼ عمييا  امميػف مدتخجم 45لجييا  التي الخاصة بالتعميع الجامعي
 أفزل الجامعات كالذخكات العالسية.كتقجـ شيادات مغ  ،أساتحة مغ كبخػ الجامعات العالسية

كسا يعج  ،إلى التصػر التكشػلػجي كعػلسة السجتسعاتتدايج االىتساـ بالسشرات الخقسية كيعػد 
لفرػؿ الجراسية كالفػارؽ مخخجا لمكثيخ مغ أزمات السشطػمات التعميسية مغ اكتطاظ ا

الفخدية، كقج شيجت السشرات التعميسية اىتساما مشقصع الشطيخ مغ شخؼ األشخاص الصبيعية 
 تع استخجاميا حتى في إجخاء االختبارات كتدميع الػثائق.سعشػية ك كال

   :(Open-source software) مفتػحة السرجر بخمجيات -5-2
حيث يسكغ  ،يتع تػزيعيا مع شفخة السرجر ،تعميسية مفتػحةبخمجية مرادر  ىي

فسعطسيا  ،خاص عمييا كتعجيميا مغ قبل السصػريغ دكف الحاجة إلى تخخيز االشبلع
 openالسرجر السفتػح )»ألّف GPL" (GNU public license )تخزع لخخرة "

source)  ىػ أحج الدياسات الستبعة في إدارة عسمية كتابة بخمجيات الحاسػب كاألنطسة
البخمجيات السفتػحة السرجر تػفخ الشز السرجرؼ كسا كتب مغ السبخمج،  كإدارتيا. إذ أفّ 

السرجر السفتػح يجعل البخمجيات في ف، 2«شز، كتػزيعو، كتعجيمومع الدساح بقخاءة ىحا ال
فيي تدسح باستخجامو العادؼ قرج  ،كجيػد السصػريغ تعزج بعزيا البعس ،تصػر مدتسخ

، خبلفا لمبخمجيات التجارية التي تكبحيا قيػد أك تصػيخه ،أك دراستو كتقييسو مشو، االستفادة
كمجاؿ البخمجيات كاسع  ،كعجـ إمكانية معخفة شخيقة انتطاميا كخػارزميتيا ،السمكية الفكخية

 التحميل العخكضي، كؼيسا يمي نحكخ أىّسيا:ك  التحميل الرخفيك  التجقيق اإلمبلئيك
 
 

                               
 ".https://www.coursera.org ": مشرة كػرسيخا، الخابط 1
مخكد البحػث العمسية كالتقشية ماجدتيخ، رسالة ، مفتػح السرجر إمبلئي عخبي مجققحجيخ إسساعيل، مغ أجل  2

 .42ص، 2008لتخؾية المغة العخبية، الجدائخ، 
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  :(Spell Checking) التجقيق اإلمالئي -أ
لمغة، ىػ أحج مجاالت السعالجة اآللية «ىػ ضبط كمسات المغة بقػاعج رقسّية، كسا 

كقج شكل مػضػع دراسة لمكثيخ مغ البحػث في ىحا السجاؿ، ييتع التجقيق اإلمبلئي بتحجيج 
، كنخز بالحكخ أنػاعا 1«كترحيح األخصاء اإلمبلئية في كثيقة نز إلكتخكنية بصخيقة آلية

 .بخنامج "مذكاؿ" لمشرػص العخبية، ك (ayaspellآية سبل" )بخنامج "مشيا 

، كيعج قامػس عخبي حخ لمّتجقيق اإلمبلئيفيػ  2(ayaspell) آية سبل"بخنامج "أما   
يجؼ إلى  تػفيخ أدكات السعالجة اآللية لمغة العخبية في بيئة البخامج ت التي عير اسذأىع المغ 

الجانب ب ؼيو اختزحيث قاـ عمى إنجازه باحثاف متسخساف في العسل البخمجي، الحخة، 
بشاء قامػس التجقيق اإلمبلئي العخبي ب تز اخفي حيغ  ،"شو زركقي" األساسي البخمجي

غ العجـ ميشذأ  أما عغ بجايتو فيػ لع ،2007تع إصجاره عاـ األستاذ "دمحم كبجاني"، كقج  الحخ
التجقيق اإلمبلئي السفتػح  فبجاية»السرجر،   مفتػح بسا أّنو خخآبل ىػ تصػيخ لسجقق 

أؼ محاكلة لجعع العخبية ؼيو، " الحؼ كلؤلسف ال تػجج ispell"  السرجر كانت مع مجقق
السرجر بجكرىسا كالسشحجريغ مغ نفذ  السفتػحي "Hunspell" ك"Aspellعكذ مجققي "

السحاكالت الجاعسة لمغة العخبية فييسا مثل  (، كالحيغ تعخضا لمكثيخ مغ ispellالبخنامج )
ق في مجق  "googleكمحاكالت فخيق " "ivrixمحاكالت دمحم سسيخ كمحاكالت مذخكع "

"aspell"  " كمحاكالت فخيقAyaspell" لتصػيخ دعع العخبية في مجقق "Hunspell"   كل
ىحه البخامج يسكغ االشبلع عمى نرػصيا السرجرية كبالتالي فيع الصخيقة كالسشيجية الستبعة 

، فأكؿ بخنامج حخ لمتجقيق 3«أثشاء البخمجة ككيؽية استعساليا لمقػاميذ السعتسجة أثشاء التجقيق
أكؿ محاكلة في التجقيق اإلمبلئي  ، ك "، الحؼ لع يكغ داعسا لمعخبيةispellبلئي تسثل في "اإلم

كانت لسحسج الدبيخ ببخنامج  Hunspellك Aspell اإلمبلئييغ سجققيغالبعج دعع العخبية في 
إعادة بخمجتو ببخنامج "بغجاد"  ككبل السذخكعيغ لع يكمبل  "سسيخدمحم ""الجؤلي"، ثع حاكؿ 

 .بالشجاح خاصة في ضل غياب قامػس عخبي حخ لمتجقيق االمبلئي

                               
 .23، صمفتػح السرجر إمبلئي عخبي مجققحجيخ إسساعيل، مغ أجل  1
 ."  http://sourceforge.net/projects/ ayaspell، الخابط: "(ayaspell) بخنامج أيدبل 2
 .42 ، صمفتػح السرجر إمبلئي عخبي مجققمغ أجل حجيخ إسساعيل،  3

http://sourceforge.net/projects/%20ayaspell
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بإضافات ججيجة،  Ayaspell projectآيدبل اإلمبلئي السفتػح السرجر  بخنامج التجقيق تىأ
 :1لؤلسباب التالية "hunspellعمى خػارزمية " ككاف اعتساده

 .مفتػح السرجركػنو  -
 استخجاـ التخميد العالسي السػحج اليػنيكػد. -
 سيػلة صياغة ممف الدكائج كثخائيا. -
 كػنو يجعع التحميل الرخفي. -
 .السرجر مفتػح السكتبي أكؼيذ األكبغ كػنو السجقق اإلمبلئي االفتخاضي لصقع -
 .Gnomeكمكتب غشـػ  abiwordيسكغ استعسالو كسجقق افتخاضي لبخنامج  -

خ أدكات السعالجة اآللية يػف يػ مذخكع، فشامبل عغ غيخه بكػنو "آية سبل" كيتسّيد
 رسسي عمى مػقع إلكتخكنيتع تأسيذ ىحا السذخكع  إذلمغة العخبية في بيئة البخامج الحخة، 

كسا قامت نجميدية كالفخندية، مدكد بآخخ التحجيثات، العخبية كاإلبثبلث لغات، تتسثل في 
اعتسادا عمى السعاجع  لغػؼ  معجعإنجاز ففي السخحمة األكلى تع العسمية عمى مخحمتيغ، 

كالسعجع الػسيط كمعجع اليادؼ إلى المغة العخبية كالسشجج في  العخبية القجيسة كالسعاصخة،
 صجار، فقج تع إبخنامج ىاندبلكفق ما يتػافق مع خرائز  ،الغنيالمغة العخبية كالسعجع 

عمى  هنذخ كتع  ،GPLبالخخرة العسػمية الذاممة  ،2008-01-10السعجع بتاريخ ىحا 
كفي السخحمة الثانية في حيغ ، "http://ayaspell.sourceforge.net" السػقع اإللكتخكني

مغ خبلؿ معالجة الشقائز في البخنامج  تع تحديغ آلية بخنامج التجقيق كإضافة السدايا العخبية
اإلعبلؿ كاإلبجاؿ كتخكيب الدكائج، كمسا تججر اإلشارة إلدغاـ ك كيل كالتذاألصمي لياندبل كا

عقيج قائسة الكمسات كقائسة قػاعج تف السعجع المغػؼ يذيج تعقيجات السيسا ما تعمق إليو ىػ أ
 جيجة صعبا، كصعػبة تكييف بعس الحاالت معجتصبيق الدكائج مسا يجعل إضافة مفخدة 

  .لحا تع اعتبار الدكائج الػسصية جحرا الحاصمة في كسط الكمسةاعج البخنامج، مثل التغييخات قػ 

عمي جابخ "مذيخ ل "السرادر السفتػحة"ناؿ السذخكع  جػائد مشيا الجائدة العخبية   كقج  
، كالجائدة الخاصة خبلؿ السمتقى اإلفخيقي الثالث 2008لعاـالكػيت ب "العمي الدالع الرباح

                               
، األياـ "ىاندباؿ"شو زركقي كآخخكف، الجػانب البخمجية لجعع العخبية في السجقق اإلمبلئي السفتػح السرجر  1

 .07 ص، 2007الجراسية حػؿ السعالجة اآللية لمغة العخبية، السخكد الجامعي ببذار، ماؼ 
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ات الحخة ع الدشة حدب الجسعية السغخبية لتشسية اإلعبلمي، كمذخك 2007لعاـ لمبخامج الحخة 
 كؼيسا يمي نعخض بالذكل مثاال عغ استعسالو.. 20071

 
 
 
 
 
 

  

لتذكيل الشرػص  مفتػح السرجر بخنامج يػف 2نامج "مذكاؿ" لمشرػص العخبيةكأما بخ 
عمى تػضيفو، سدتخجـ لذّجع امسا ي إذ ال يتصمب تخخيرا خاصا، كىػ مجاني، آليا،العخبية 

  قاـ عمى بخمجتو إمكانية االشبلع عمى خػارزميتو قرج البحث في تصػيخه، سصّػرلمك 
آللية لمتذكيل الحؼ خاض في مػضػع البخمجة ا ،3الباحث الجدائخؼ "شو زركقي" كتصػيخه

مجاؿ التذكيل الحؼ مغ سسات المغة كيعج مثمسا خاض في بخمجة قزايا لغػية أخخػ كثيخة، 
العخبية مغ السدائل السعقجة كالذائكة التي يرادفيا السبخمجػف كالسصػركف، السيسا في 

لبلستعساؿ في التذكيل حدب  مصخكحاآخخ جج بخنامجا فبل يػ  سبل،ة ي ىاندبل كآيبخنامج
متى  كيللمسدتخجـ أف يرحح التذ، ك العخبي تذكيبل آليا لمشزىحا البخنامج  يقتخح عمسشا.

                               
سبل: القامػس العخبي لمتجقيق اإلمبلئي مفتػح السرجر )تجخبة كآفاؽ(،  -شو زركقي ودمحم كبجاني، مذخكع أية 1

، دمذق، اجتساع الخبخاء في مذخكع السعجع العخبي التفاعمي، السشطسة ا مايػ  28-26لعخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ
 ".http://ayaspell.sourceforge.net/doc/ayaspell_alecso_damascus2009.pdf"، الخابط: 2009

 ".http://www.tahadz.com/mishkal"، الخابط: مذكاؿ اإللكتخكنيبخنامج  2
أستاذ في عمـػ الحاسػب بجامعة البػيخة، متخرز كباحث في السعالجة اآللية لمغة العخبية، أنتج  شو زركقي، 3

عجة بخمجيات حخة لخجمة المغة الحخة مجانية مفتػحة السرجر، مثل التجقيق اإلمبلئي، كالتذكيل اآللي، كترخيف 
 الشحػؼ، كتػليج الكبلـ مغ الشز.  األفعاؿ آليا، كالتجقيق

 

 مثال الستعسال السجقق في بخنامج الترفح "مػزيال فايخفػكذ": 20الذكل رقع 

http://ayaspell.sourceforge.net/doc/ayaspell_alecso_damascus2009.pdf
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محاكلة جادة في رقسشة تذكيل  كىػ بسثابة ،مداعجا لمتذكيل فيػ يعج، رأػ خبلؼ ذلظ
 .1الحخؼ العخبي آليا، ككحا تػجيو أنطار  السختريغ إلى ىحا السجاؿ البحثي

ع في التذكيل اآللي الحؼ يقجمو البخنامج يجج كثخة الكمسات التي تع بلحِ السُ  إفّ 
ال  ز العخبيتذكيميا بغيخ ما يقرجه الكاتب، ىحا ال يثيخ االستغخاب ألف التذكيل اآللي لمش

بعس ؼػارزميات التذكيل تقخيبية، كنتائجيا غيخ دؾيقة، يسكغ أف يكػف دؾيقا، لكػف خ
كمعخفة الكمسة السقرػدة  ،كبالتالي تحتسل تذكيبلت مختمفة، معشىتحتسل أكثخ مغ الكمسات 

لحا فإّف الغاية مغ  ،كقرج الستكمع يتػقف عمى معخفة داللتيا بالشطخ إلى سياقيا الكبلمي
 ، رغع أنوعجيل التذكيلأف يقّجـ تذكيبل أكليا كمغ ثّسة يقّجـ اقتخاحات ُتسّكُغ مغ ت "مذكاؿ"

بة لغػية مبشية عمى مخاحل التحميل الرخفي كالشحػؼ كالجاللي لمػصػؿ إلى مقار يدتعسل 
يسكغ ، إذ كىػ دكما محل تصػيخ، اختيار التذكيل السشاسب مغ بيغ عّجة حاالت مسكشة

 ال يتػفخ، غيخ أنو أك استزافتو عمى مػقع خاص حاسػبالكتذغيمو عمى  "مذكاؿ"تحسيل 
 .نػضح بالذكل الرفحة الخئيدية لبخنامج "مذكاؿ"كؼيسا يمي  .الجػاؿ تصبيقاتحاليا في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               
1 Taha ZERROUKI, "Arabic Natural Language Processing: Intelligent Open Resources 
and Tools solution", Doctoral Thesis of Science, Higher National school of Automated 
Information, Algeria, P76/77. 

 "مذكال"بخنامج الرفحة الخئيدية ل: 21الذكل رقع 
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  :التحميل الرخفيبخمجيات  -ب
يقرج بو حػسبة عمع الرخؼ العخبي بشاء عمى خػارزميات بخمجية، كقج لقي ىحا   

ت الرخؼية، إنتاج تصبيقات السحمبل حطا كافخا لجػ الباحثيغ في اآلليةالسعالجة السدتػػ مغ 
 بخمجياتو كثيخة أىسيا "قصخب" كبخنامج "الخميل"

 

،  لترخيف األفعاؿ العخبية بخنامج مجاني مفتػح السرجريػ ف 1بخنامج "قصخب"أما   
كعاش في القغ الثاني  رسالة في أبشية األفعاؿسسي بحلظ ندبة لمشحػؼ "قصخب" الحؼ ألف 
بجعع كمداعجة ، "شو زركقي"لباحث الجدائخؼ لميجخة، قاـ ببخمجة خػارزمية ىحا البخنامج ا

فكاف مذخكعا متسيدا، إذ تع  ،آخخيغ في إدراج التعجيبلت كترسيع الذعار ككاجية الػيب
يقجـ خجمات كسا مع كل الزسائخ، ك بخجمة ترخيف األفعاؿ ميسا تشػعت صيغيا  هجيدك ت

كأيزا الفعل الساضي كالفعل  ،السبشي لمسعمـػ كالسبشي لمسجيػؿفي  في الترخيف أخخػ 
  كالسؤّكج كالسؤكج الثقيل. ،، كالسشرػب كالسجدـكالسزارع كفعل األمخ

كيج أيزا، كقج تع ر شطاـ أنجبتّع تجعيسو  ،كبعج أف كاف ىحا البخنامج خاص بشطاـ كيشجكز فقط
يج بخكغ "العب معشا" حيث يدسع لمستعمع مغ التسّكغ مغ الّرخؼ نجرك تدكيج ندخة األ

 كالترخيف بصخيقة بديصة كمدمية.

كنطخا ألىسية ىحا البخنامج كلكػنو مفتػح السرجر يدسح لمسدتخجـ بتحسيمو 
 انتذارا كتػسعا كبيخا فقج شيج ،مدبق خاص دكف تخخيز كحتى تصػيخه كاستخجامو مجانا

يدتعسل فيػ لمغة العخبية اكتعمع  في تعميع كغيخ العخبيةإؾباال عمى مدتػػ البمجاف العخبية ك 
يدتيجؼ جسيػرا كاسعا مغ متعمسي المغة العخبية باختبلؼ مثبل في جامعة شػكيػ بالياباف، 

 .، كؼيسا يمي نقجـ مثاال الستخجاـ ىحا البخنامج مدتػياتيع

 

 

 
 

                               
  ".https://qutrub.arabeyes.orgبخنامج "قصخب"، الخابط: " 1

https://qutrub.arabeyes.org/
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السشطسة العخبية لمتخبية عميو  تأشخف في الرخؼ فيػ مذخكع 1بخنامج "الخميل"أما    
 مخبخ البحث كاإلعبلميات بسذاركةك  إدارة العمـػ كالبحث العمسيمغ خبلؿ  كالثقافة كالعمـػ

كمجسع المغة  بالدعػدية مجيشة السمظ عبج العديد لمعمـػ كالتقشيةك  ػججةبجامعة دمحم األّكؿ ل
شى بالتحميل عيتصػيخ بخنامج مفتػح السرجر يشجرج ىحا السذخكع ضسغ  العخبية بجمذق.

 . الرخفي لمكمسات

 تعتسجحيث  اآللية لمغة العخبية، ةيشجرج ىحا البخنامج ضسغ أدكات السعالج       
أسساء ك  الدػابق كالمػاحقك عمى قػانيغ الشحػ كالرخؼ، كعمى قػاعج السعصيات توخػارزمي
ليقـػ بتحميل  ،أك أكثخ كمسة مفخدةبكتابة  ىحا السحمل، كُيدتخجـ الجحكر العخبيةك  األعبلـ

حغ" فيتع تذكيميا عمى كقػلشا "نالسفخدات مشفرمة عغ بعزيا، دكف اعتبار الدياؽ الشري، 
معدكؿ عغ الرخفي  نطاـ التحميل، كىحا باعتبار أف اكأيزا عمى كػنيا ضسيخ  ،كػنيا فعبل
لكغ كفي مخحمة التحميل الشحػؼ يتع اختيار الػجو الحؼ يشاسب الدياؽ، كىحا الدياؽ، 

  أك عمى الخابط: ،أللدكػا مػقع البخنامج متػفخ لمتحسيل كاالستعساؿ السجاني عمى 

"http://sourceforge.net/projects/alkhalil" 
 

                               
 مكتبة األلكدػ لمسػارد التعميسية السفتػحة، الخابط: 1
"https://ossl.alecso.org/affich_oso_details.php?id=57." 

 قصخب" لترخيف األفعال العخبية."بخنامج مثاال الستخجام : 22الذكل رقع 

http://sourceforge.net/projects/alkhalil
https://ossl.alecso.org/affich_oso_details.php?id=57
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  :يالعخوض التحميل -ج
كيعػد إلى لغة تفيسيا اآللة،  نطخياتو، كتحػيل لعمع العخكضخياضي التصبيق ىػ ال  

في القخف الثاني مغ " الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ"عمع العخكض إلى  ذيأسفي ت لالفز
تمظ القػاعج  دميقتيعيجركػف بالعخب بعج أف كاف  ضبط قػاعج الذعخ العخبيإذ اليجخة، 

التكشػلػجيا  ثع شيج تصػرا آخخ في عرخ عػلسة ،ضسشيا دكف امتبلؾ السرصمحات السعبخة
، كي ال يعير غخبة الحكاء الخقسية بحػسبتو كمعالجتو بمغات العرخ التي ىي لغات البخمجة

 كيعج بخنامج "الفخاىيجؼ" ككحا بخنامج "كغ شاعخا" مغ أشيخىا.، االصصشاعي

"الفراهيدي" برنامجأما   
حػسبة "، يتزسغ يػ بخنامج مجاني مفتػح السرجرف 1

كقج تع نذخه عمى الػيب  ،"مختار سّيج صالح"الدػرؼ لمباحث  "العخبيّ عخكض كقاؼية الذعخ 
، إذ يتيح لمسدتخجـ استعسالو عمى صفحة الػيب باإلنتخنت دكف إمكانية تحسيمو، 2010عاـ 

 الحؼ اكتذف "الفخاىيجؼ بغ أحسج لالخمي" ع الجميلبحلظ ندبة إلى العالِ  البخنامج ُسسيك 
و، مرصمحاتك  ،هقػاعجعمع العخكض، ب قاـأك  ،العخبي الّذعخ ـاالقػانيغ الزسشية لشط

 . كنطخياتو

كميسا كاف عجد األبيات، كسا  ،بتحميل الذعخ العسػدؼ كالحخ "الفخاىيجؼ" يدسح
حجد خاصية "معالج كتابة قريجة" حيث ي مغ خبلؿ الحخ كالعسػدؼ كتابة الذعخ عمىيداعج 

                               
  ".http://faraheedy.mukhtar.me": الخابط ،بخنامج الفخاىيجؼ 1

 بخنامج "الخميل" الرخفي.الرفحة الخئيدية ل: 23الذكل رقع 
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حتى يتسكغ البخنامج مغ تحجيج السدتيجؼ تحجيج البحخ  بعج مػاضع الخصأ الػزني في البيت
إدخاؿ حيث يتع  كسا يقـػ بالسعالجة اآللية العخكضية لمبيت الذعخؼ الخصأ كالرػاب، 

ثع الزغط عمى الّتذكيل اآللي كالتأّكج مغ  ،األشصخ في مخبعات اإلدخاؿ السخررة لحلظ
ؼيطيخ التحميل  بيات"الزغط عمى زر "شّخح األبيات عخكضيا" أك "حّمل قػافي األ ليتعدقتو، 

اإلشباع ك تتسثل في التقصيع  ،خػارزمّياتثبلث مبشي عمى ألف ىحا الشطاـ  ،العخكضي
السذاركة حتى ك  ،كعشج ضيػر الشتائج تطيخ أيزا خيارات الصباعة كالحفع ،تحميل القاؼيةك 

 عمى الفايدبػؾ.

ال ييتع ىحا البخنامج بالتحميل الجاللي أك الرخفي أك غيخىا مغ السدتػيات عجا 
الفخاىيجؼ نطاـ حاسػبي ييجؼ إلى تػضيف بخمجيات الحاسب »الجانب اإليقاعي، ألّف 

عخ العخبيِّ َعخكضي في اآللي أك  سقجكر اآللة تذخيح أّؼ نز ِشعخؼ (، ؼب)إيقاعيَّا امعالجِة الذِّ
، يدتيجؼ الفخاىيجؼ جسيػر )...( العخكضيَّة حا  صحيحا  مَغ الشَّاحيةتذخي غيِخ ِشعخؼّ 

باب ع مغ الخَّاغبيغ في إتقاف الذعخ يمحبّ ك  الجارسيغ الّذعخاء الذَّ العخبي  خَعخكِض الذِّ
، السيسا كأف 1«عخؼ الذّ  اإلبجاع حخكة دفعفي  كامتبلؾ ناصيِة الكتابِة الػزنيَّة لمسداىسة

 .مع عالع الحكاء االصصشاعي مشجمجػف متعمسي اليـػ 
 

بخنامجا رائجا في التقصيع العخكضي عمى الػيب، كمسا زاد في  ىحا السذخكع يعجّ  
تصػيخه كاإلؾباؿ عميو مغ قبل السدتخجميغ العادييغ كالسصػريغ ىػ كػنو مجاني كمفتػح 

ـ يطيخ عمى صفحة الػيب مدكدا بكل السعمػمات التي يحتاجيا السدتخجإذ أنو السرجر، 
العادؼ كحتى السصػركف، إذ يقجـ تعخيفا عغ السذخكع كدليبل الستخجاـ البخنامج كمعمػمات 

كمعمػمات عغ اإلجخاءات البخمجية  جػازاِتياك عخ لذط لبحػر ادح مببذخ نطخية عغ العخكض 
كسا ىػ مدكد بخابط عمى  كالسخاجع السعتسجة في السذخكع،" Wizards"  ""الُسعاِلجاْت 

كمتػفخ أيزا بشدخ لميػاتف ، لمبخنامجالذيفخة السرجرّية كالتػيتخ، كبخابط تحسيل  ،الفايدبػؾ
غيخ أنو يحتاج إلى تصػيخ خاصة كأّنو يفتقخ إلى شجكز كببلؾ بيخؼ، يالحكية كاألنجركيج كالػ 

 ، كمسا يؤخح عميو أيزا أفّ يقاع الرػتيالسكػف الرػتي، كالعخكض يقـػ أساسا عمى اإل

                               
  ".http://faraheedy.mukhtar.me/info" الخابط:  عغ مذخكع الفخاىيجؼ،  1
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ؼيسا نية تحسيمو كاستخجامو خارج الػيب، ك حة الػيب فقط دكف إتاحة إمكاتذغيمو يتع عمى صف
 ة لمبخنامج:يالرفحة الخئيديمي نػضح بالذكل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ىحا  كقج حسل مغ البخامج الخائجة أيزا، 1أك "ممظ الذعخ" "كغ شاعخا"بخنامج كسا يعج    
آلي لمتحميل ىػ نطاـ ، ك صجاراتو األكلى اسع "كغ شاعخا" ثع اسع "ممظ الذعخ"البخنامج في إ

مغ تأليف "صالح بغ سميساف القعّيج" بالدعػدية، كقج عسل عمى تصػيخه بيغ  ،العخكضي
يعج مغ أركع يدتيجؼ السبتجؼء كالستػسط كالستخرز، فيػ ، 2014ك  2012عامي 

بعج تحسيمو مغ السػقع البخامج المغػية في السعالجة الذعخية لسا يتفخد بو مغ خرائز، 
مباشخة  كاستخجاموفتحو بعج التحسيل  ليتع، ( WinRAR) كيشخار يطيخ في قالباإللكتخكني 

 .في تذغيمو اإلنتخنتكدكف الحاجة إلى  ،دكف تشريب

 ،كالكتابة العخكضية ،معارؼ عخكضية مبدصة في الػزف  "ممظ الذعخ" بخنامج يقجـ
ػ القاؼية، كسا يقجـ نساذج شعخية محممة، كليحا فيك  ،كبحػر الذعخ ،كالتقصيع العخكضي

يقجـ فيػ يقجـ خجمات كبيخة، حيث  اآللية ةأما في السعالج بخنامج تعميسي بالجرجة األكلى،
شطخا لكػف خػارزمية التذكيل ف ،كلػ برفة ندبية لمسرخاع الحؼ تع إدخالوميدة التذكيل اآللي 

                               
 ".http://www.knsite.com"الخابط: بخنامج "ممظ الذعخ"،  1

 "الفخاىيجي"بخنامج الرفحة الخئيدية ل: 24الذكل رقع 
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خاصة كأّف تقخيبية فإف البخنامج يقتخح تذكيبل آليا، كسا يدسح ببجائل تذكيمية أخخػ محتسمة، 
أما عغ استخجامو لتذكيل، اعسمية التحميل العخكضي مختبصة أساسا بسجػ دّقة نجاح 

كنطخا  ،كاالستفادة مشو فيتع مغ خبلؿ كتابة شصخ أك بيت في اإلشار السخرز لحلظ
لتذعب أكزاف الذعخ كتفعيبلتو، كما يعتخييا مغ زحافات كعمل، كما يختبط بو مغ تذكيل 

لى إمسا قج يؤدؼ باآللة صخؼ، كجػانب أخخػ، فإف البخنامج تعتخضو احتساالت كثيخا ججا، ك 
البخنامج  يعتسجهتحجيج البحخ الحؼ كالجشػح عغ الرػاب، لحا يػفخ البخنامج بعس السحجدات 

التعييغ فإّف  كفي حالة عجـ ،مغ خبلؿ خيارات القائسة السشدجلة أعمى البخنامج في التحميل
ككمسا كاف  ،يقـػ في عسمية التحميل بتجخيب كل البحػر كما يعتخييا مغ احتساالت البخنامج

التحجيج أدؽ مغ حيث تذكيمو كتحجيج بحخه كمسا كانت االحتساالت أقل كالدخعة أكبخ في 
 التحميل اآللي كالعكذ صحيح.

حيث  بعزيا أثشاء السعالجة كأخخػ بعجىا، يػفخ البخنامج خرائز أخخػ، كسا
عمى إحجػ الكمسات التي تع تحخيخىا يقـػ البخنامج الزغط عمى زر الفأرة األيسغ بسجخد 

يدسح لمسدتخجـ بإدراج تعجيبلت يجكية، ، كسا السحتسليا ككحا تذكيميا كزنك  ىاجحر  ضياربإ
السعالجة يػفخ  بعجتغييخ نػع الخط كحجسو، ك إضافة إلى إمكانية ، كتعجيل التذكيل كاإلشباع

، ككحا ، كإضافة األلػاف كالسؤثخات كما يتعمق بتشديق الخطشباعة التحميبلت البخنامج خاصية
، مع تختيبيا حدب البحػر أك حدب إلى ججكؿ القريجةألبيات التي تع تحميميا ضافة اإ

كسا مخة أخخػ، الذعخاء أك تختيب تاريخي أك تختيب ألؽبائي، حتى تكػف جاىدة لبلستعساؿ 
 جأنو يتيح لمسدتخجميغ تحػيل الكبلـ العادؼ إلى شعخ، بجعمو في قػالب شعخية كفق أح

 .لتي يتيحيا البخنامجالبحػر، كغيخىا مغ الخرائز ا

لكغ ما يبلحع عمى البخنامج ىػ عجـ القجرة عمى تذغيمو في الياتف الحكي مثبل أك 
، كسا أّف بعس الػضائف غيخ كاضحة المػح اإللكتخكني، فيػ مخرز لشطاـ الػيشجكز فقط

االستعساؿ لجػ السدتخجـ مثل خاصية التذكيل التمقائي، كسا ال يحتػؼ البخنامج عمى 
إضافة إلى كػنو يقترخ عمى خاصية أساسية كىي تحجيج سبب اإلخفاؽ في السعالجة، 

 تقصيع مرخاع كاحج ال أكثخ.
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عخكضية أخخػ مثل "ميداف الذعخ في السػسػعة الذعخية" الحؼ  بخمجياتإضافة إلى 
" الحؼ تع إشبلقو ، كبخنامج "الػزاف1998بي عاـ ضصجر عغ مجسع المغة العخبية في أبػ 

كالتكشػلػجيا بالدعػدية مغ قبل "يديج الدػيمع" ك"شبلؿ األسسخؼ" في جامعة السمظ فيج لمعمـػ 
إلى أف بخامج التحميل العخكضي عمى قمتيا تدتصيع اإلسياـ في ىكحا نخمز ك ، 2010عاـ 

ح ضخكرة إدخاليا في العسمية التعميسية أصب تججيج المغة العخبية كإيقاع شعخىا، كسا أفّ 
يجب االعتخاؼ برعػبة حػسبة العخكض كمعالجة  كمفتاح الػلػج إلى التعميع الحكي، كسا

 يتسثل في مغ خرائز متفخدة، لعل أبخزىا المغة العخبيةبو آليا نطخا لسا تتسّيد  خإيقاع الذع
، ككحا صيغ اإلشباع ،أسساء اإلشارة كلفع الجبللةكجػد حخكؼ مشصػقة ال تكتب مثل 

كعمى ضػء ما اشمعشا عميو مغ البخامج العخكضية نأمل التػصل إلى بخنامج  ،كغيخىا
عخكضي يجسع كل اإليجابيات إذ يدتصيع تحميل األبيات مغ العسػدؼ كالحخ، مع تحميل 
القاؼية كتحجيج عيػبيا ككحا الدحافات كالعمل، إضافة إلى تدكيجه ببعس الخرائز 

ساس الشطخؼ الحؼ ُبشي عميو التصبيق، ككحا كالتذكيل كالترحيح اإلمبلئي، مع إدراج األ
يػد كسا تججر اإلشارة إلى أف ج دليل االستخجاـ، كتحػيل الشز إلى صيغتو السشصػقة،

ػية كالسجققات في صشع كتصػيخ البخمجيات العخبية في السحمبلت الرخؼية كالشحبحلت معتبخة 
، كىي كميا بخمجيات مغ شأنيا تخؾية تفعيل استخجاميا ال يداؿ ضعيفا اإلمبلئية غيخ أفّ 

 المغة العخبية، كتخؾية تعميسيتيا، كعرخنة مشاىجيا التخبػية بسا يخجـ التعميع الحكي.

 ".ممظ الذعخبخنامج "ال عغ استخجام مثا: 25الذكل رقع 
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 دابقة:الجراسات ال -5-3
تعميسية بحثت في مػضػع تػضيف التكشػلػجيا الخقسية في  أكاديسية ىشاؾ دراسات

 ىع الشتائج التي تػصمت إلييا:كأ  اكأحجثي المغة العخبية، كؼيسا يمي سػؼ نعخض أىسيا

في اإلعالم  (، في إشار أشخوحة نيل دكتػراه عمػم2020 -2019) شو زروقيدراسة  -
 .اآللي )بالمغة اإلنجميدية(

 نحػ مشرة مفتػحة لمسعالجة اآللية لمغة العخبية"وعشػانيا: "
(Arabic Natural Language Processing: Intelligent Open 
Resources and Tools solution) 

 مدألةحيث اشتغل عمى  ،العخبية المدانية كالسػارد األدكات نقزعالج إشكالية  
 التي األغخاض متعجدةك لمغة العخبية  السرجر مفتػحة لدانية كمػارد بخمجية أدكات تصػيخ

 بعشػاف إلكتخكنية مشرة ، فقج أنذأ ف العاديػ  كالسدتخجمػف  كالسصػركف  الباحثػف  يدتعسميا
 الخؽيف، التجحيع: مثل لمغة العخبية لغػية كمجكنات بخمجية ككاجيات تصبيقات فييا "أدكات"

 مجكنة الشز، مغ الكبلـ تػليج اإلمبلئي، التجقيق الرخفي، التحميل األفعاؿ، يفترخ 
  . اكغيخى المفطية الستبلزمات الستخادفات، قػاميذ السذكػلة، الشرػص

 اإلمبلئي لسجققا مثل حاسػبية أنطسة في لتُجمج األدكاتتمظ تػّصل إلى تصػيخ 
 كنطاـ أكؼيذ؛-ليبخ كمكتب فيخفػكذ السترفح عمى سبلييغال يدتخجمو الحؼ "ىاندباؿ"

 ججيجة أبحاث في كبيخاتأثيخا  األدكات ىحه تػفخ جعل. كقج كبلـ إلى الشز لتحػيل إسبيظ
 " لمتجحيع.تاشفيغ" كبخنامج" تذكيمة" السذكػلة الشرػص مجكنة غالبا استخجمت

 (، في إشار أشخوحة نيل دكتػراه عمػم.2018 -2017دراسة السبارك رعاش ) -
 وعشػانيا: "تػضيف تكشػلػجيا اإلعالم واالترال )اإلنتخنت( في تصػيخ تعميع المغة العخبية"

افتقار السكتبة العخبية ال  أربعة فرػؿ، مبجيا مغ خبلؿىحا السػضػع تشاكؿ الباحث 
سيسا الجدائخية مغ دراسات تخز تعميع المغة العخبية باستعساؿ أدكات تكشػلػجيا اإلعبلـ 

حيث قجـ تػصيفا لػاقع تعميسية المغة العخبية، في حاضخىا كمدتقبميا، محاكال  ،كاالتراؿ
ر في تكشػلػجيات التػصل إلى مجػ استجابة تصػيخ تعميسية المغة العخبية لستغيخات التصػ 

 صصشاعي في تعميسية المغة العخبية. اإلعبلـ كاالتراؿ، ككحا آليات تػضيف الحكاء اال
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تكشػلػجيا اإلعبلـ كاالتراؿ محاكال التفخقة بيغ  ماـيةفي الفرل األكؿ  تشاكؿ
السرصمحات الستجاخمة كالتعميع اإللكتخكني كالتعميع عغ بعج، كتكشػلػجيا التعميع كتكشػلػجيا 

في حيغ قجـ في الفرل الثاني تفريبل عغ اإلنتخنت مغ حيث  لسعمػمات كاالتراؿ.ا
ماىيتيا ككحا ماـية األدكات التعميسية التي تػفخىا اإلنتخنت مغ مشرات كمػاقع افتخاضية، 
كفي الفرل الثالث تع الػلػج إلى تعميع المغة العخبية باستخجاـ الحاسػب كاإلنتخنت، حيث 

السفاـيع الشطخية الستعمقة بالمغة العخبية، ليخكد عمى تعميع السيارات المغػية عّخج عمى بعس 
 باستخجاـ اإلنتخنت، مسيجا لحلظ بأىع التجارب في ىحا الذأف.

كحجة تعميسية في مػقع إلكتخكني لؿياس فعالية  بتقجيعكختع بحثو بفرل تصبيقي، 
أراد مغ خبللو تجخيب محتػػ الفرػؿ  اإلنتخنت كدكرىا اإليجابي في تعميع المغة العخبية، إذ

الشطخية، حيث عخض مذخكع تقجيع كحجة تعميسية بػاسصة مػقع تعميسي افتخاضي يدسى "كرد 
في تجخبة ميجانية نػعية، كقجـ بعجىا استبانة لمستعمسيغ قرج استجػابيع كمعخفة  بخيذ"

 اتجاىاتيع كمػاقفيع.

 ائج، تتمخز أىسيا ؼيسا يمي:خمز الباحث في خاتسة بحثو إلى مجسػعة مغ الشت
كػنيا أفخزت  االنفجار السعخفي كسيػلة الػصػؿ إلى السعمػمة في تصػر التعميع، إسياـ -

التػجيات العالسية بفعل  تقارب تعميسا يتجاكز حجكد الدماف كالسكاف، كسا أدػ ذلظ إلى
 تجاعيات العػلسة كتكشػلػجيا اإلعبلـ كاالتراؿ.

س التحػؿ إلى السجتسع لػجيا السعمػمات كاالتراؿ، كأسااإلنتخنت ىي عساد تكشػ  -
 نالت المغة العخبية حطيا في فزاء اإلنتخنت، كىي في تػسع مدتسخ. السعمػماتي، كقج

بخامج خادمة لتعميع المغة العخبية، كمغ بيشيا بخنامج إدارة السحتػػ "كرد لنتخنت اإلإفخاز  -
 خف بخيذ"، كىحه األدكات كانت محل التجخيب.بخيذ" كبخنامج إدارة السحتػػ التعميسي "لي
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في إشار أشخوحة  -02-(، بجامعة البميجة 2017 -2016دراسة بغ عبج هللا جعفخ ) -
الجكتػراه عمػم، وعشػانيا: "تػضيف الػسائل التعميسية التكشػلػجية الحجيثة في تعميسية 

يشة عمى الفعل كػسيمة معالحاسػب التعميسي  - "المغة العخبية في السجرسة الجدائخية
 .-التعميسي التعمسي

الجراسة البحث في مجػ مداىسة الحاسػب التعميسي في تخؾية السسارسة ىحه حاكلت 
ككحا الجافعية نحػ التعمع، كعمى ىحا  ريلالتعميسية التعمسية، مغ حيث الديادة في التح

 .كفرل تصبيقي عت الجراسة عمى ثبلثة فرػؿ نطخيةاألساس تػز 

في العسمية  الفرل األكؿ أسباب كمبخرات تػضيف التكشػلػجيات الحجيثةتشاكؿ 
الفرل الثاني ما يتعمق بسشياج المغة العخبية كالػسائل التعميسية في كتشاكؿ التعميسية التعمسية، 

عرخ تكشػلػجيا السعمػمات، حيث تصخؽ الباحث إلى مختمف الػسائل التعميسية التكشػلػجية 
في لبخمجيات اإللكتخكنية التعميسية، افيا في العسمية التعميسية، ككحا بعس الحجيثة كتػضي

حيغ ركد في الفرل الثالث عمى استخجاـ الحاسػب التعميسي كػسيمة معيشة في العسمية 
 تجارب العخبية كالعالسية الخائجة.التعميسية، مذيخا إلى أىع ال

سُتخجمت ؼيو االستبانة كأداة أما الفرل الخابع فقج تع تخريرو لمعسل التصبيقي، ا
لمجراسة، شسمت ثبلث عيشات، إحجاىا لمسعمسيغ في كالية البميجة، كاألخخػ لمسعمسيغ في تخكيا، 

، لؿياس لمستعمسيغ في تخكيا، مع تجخيب كحجة تعميسية محػسبة في مجارس بتخكيا كالثالثة
 كاختبار الفخضيات.فعالية الحاسػب التعميسي 

مجسػعة مغ الشتائج، تتمخز أبخزىا في ضعف السعمسيغ تػصمت الجراسة إلى 
العخب ككحا الستعمسيغ في تكشػلػجيا التعميع، كعجدىع في مػاكبة تػضيف التكشػلػجيات 
الحجيثة في العسمية التعميسية التعمسية، كيطيخ ىحا بجرجة أخز في الجدائخ، إضافة إلى 

حيث أكجت الجراسة ضخكرة إدماج حاسػب، إثبات فعالية األداء التعميسي التعمسي الكبيخيغ لم
 الحاسػب في تعميسية المغة العخبية.
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في إشار أشخوحة نيل  -01-( بجامعة باتشة 2017-2016دراسة الدعيج خشير ) -
  وعشػانيا: "تػضيف تكشػلػجيا تعميع المغة العخبية في الجامعة الجدائخية". دكتػراه عمػم،

مشصمق دخػؿ تكشػلػجيا التعميع حقل التعميسية  انصمق الباحث في ىحا السػضػع مغ
ككحا ضعف امتبلؾ ميارات  ة، مػازاة مع تجني مدتػػ التحريلالسيسا تعميسية المغة العخبي

التقانة في تعميع المغة  المغة العخبية، كمغ جية أخخػ غياب الجراسات التي تختز بتػضيف
اـيع السختبصة بتكشػلػجيا التعميع، السشيج الػصفي في عخض مختمف السفالعخبية، مدتخجما 

كالسشيج التحميمي في تحميل نتائج الجراسة السيجانية ككحا السبلحطات السدجمة في الجراسة 
الشطخية، محاكال البحث في مجػ استثسار الجامعة الجدائخية لمتقشيات الحجيثة في تعميع المغة 

، ثع البحث في مجػ فعالية كالسعاصخالتقميجؼ في الشسصيغ العخبية، كالسقارنة بيغ التعميع 
  الحكاء االصصشاعي في تعميع المغة العخبية، كالخفع مغ مدتػػ العسمية التعميسية.

شسل الفربلف األكؿ ة ككضيؽية، حيث سشغل البحث أربعة فرػؿ متكاممة كمشدج
حا كضع ، كككل السفاـيع السختبصة بتكشػلػجيا التعميعبالتصخؽ إلى كالثاني الجانب الشطخؼ، 

في حيغ شسل الفربلف ية في ضػء التعميع اإللكتخكني، خ المغة العخبية في الجامعة الجدائ
قاـ الباحث بجراسة ميجانية في جامعة بجاية كاختار قي، حيث الثالث كالخابع الجانب التصبي

 عيشتو مغ شمبة كأساتحة قدع المغة كاألدب العخبي.

مغة العخبية ال تذكل بسبانييا، كال بسعانييا كقج خمرت الجراسة في األخيخ إلى كػف ال
عائقا في احتزاف التكشػلػجيا الخقسية، كأّف استعساؿ التقانة أصبح ضخكرة حتسية في تعميسية 
المغة العخبية، غيخ أف تعميسيتيا ال تداؿ بالصخيقة التقميجية في الجامعة الجدائخية، إضافة إلى 

ججات تكشػلػجيا التعميع، كعدكفيع عغ استعساؿ التقانة قمة اىتساـ الصمبة ككحا أساتحتيع بسدت
 في العسمية التعميسية التعمسية عمى الخغع مغ كجػدىا في الجامعة.

كقجـ الباحث في األخيخ مجسػعة مغ التػصيات، مفادىا ضساف التكػيغ السدتسخ، 
تػفيخ كتحجيث السعمػمات ؼيسا يخز تكشػلػجيا التعميع بالشدبة لؤلستاذ كالصالب، مع 

  األدكات البلزمة لحلظ كالتذجيع عمى استخجاميا.
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 الفرل الثاني  
في تعميسية المغة  تكشػلػجيا التعميعتصبيق  مغالشسػذج السشذػد 

 )الجراسة التصبيكية( العخبية بالصػر الثانػي 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 .اإلشار السشيجي واإلجخائي -1
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في تعميسية المغة العخبية  تكشػلػجيا التعميعمغ تصبيق  الشسػذج السشذػد الفرل الثاني:
 الجراسة التصبيكية(بالصػر الثانػي )

 اإلشار السشيجي واإلجخائي: -1
 : ، وعيشتياوأدواتيا الجراسة مشيج -أ

مغ خبلؿ كصف  السشيج الػصفي التحميمي،عمى السيجانية اعتسجنا في الجراسة 
مغ خبلؿ  ككحا كاقع البيئة التعميسية في الجدائخ في المغة العخبية" مذخكع "حقيبتي الخقسية

السشيج  استخجاـ إضافة إلىالشتائج، أىع ، ثع تحميل السعصيات كاستخبلص االستبانات
يار بعس محتػياتيا كتصبيق في ؾياس فعالية مذخكع الحقيبة الخقسية مغ خبلؿ اختالتجخيبي 

تخخاج التكخارات كسا استعشا باإلحراء في اسذلظ مع الستعمسيغ في بيئة تعميسية حؿيؿية، 
السيسا االستبانة كاالختبار، كقجد  أدكات كثيخة في جسع البيانات اعتسجناكالشدب السئػية، ك 

 عدزنا جسع السعمػمات ؼيسا يتصمب تعميبل أك تػضيحا بأدكات أخخػ كالسقابمة كالسبلحطة.

لعيشة تجخيبية  االستبانة في مخحمتيغ، ففي السخحمة األكلى تع تخريريااستخجمشا 
يشتيغ لعخحمة الثانية تع تخريز استبانتيغ عشرخا، كفي الس 31قرجية تتكػف مغ 

إلكتخكنية، عذػائيتيغ مختمفتيغ، إحجاىسا لمسعمسيغ كاألخخػ لمستعمسيغ، كقج كانت االستبانات 
استعشا ، ك كفق ما يشاسب القالب اإللكتخكني كتخؽيفا عمى السدتجػبيغ تتكػف مغ أسئمة مغمقة

 في إشار تجخيب بعس السػارد الخقسية لسخحمة األكلى مغ العسل السيجانيفي ا االختبارب
جخاء اختبار تذخيري قبمي إ مغ خبلؿمتعجدة الػسائط مغ الحقيبة التعميسية الخقسية، 

بعجؼ لمعيشتيغ التجخيبية كالزابصة، قرج السقارنة بيغ العيشتيغ كتقييع مجػ  كاختبار تحريمي
 فاعمية التعميع الحكي.

الستعمسيغ تسثل في فئة يىحه الجراسة التصبيؿية  تع استيجافو مغمجتسع البحث الحؼ 
بالجدائخ، كتججر اإلشارة إلى أّف اختيارنا ليحا السدتػػ لع يكغ عذػائيا في السخحمة الثانػية، 

بل قرجيا، ألّف الستعمع في ىحا الصػر يكػف قج تخصى مخحمة تعمع الخط كاإلمبلء كمختمف 
عمى التفاعل  أّف العسمية التعميسية التعمسية تقـػ لتي تتصمب العسل اليجكؼ، كبسااألبججيات ا

عخبية في الصػر الثانػؼ، كفي ضػء فئة معمسي المغة الأيزا بيغ الستعمع كالسعمع فقج أدرجشا 
مغ خبلؿ  الجراسة حاكلشا ضبط أبعاد كمعالع عيشاتمجتسع الجراسة كانت العيشات، كقج 

 .حجكدىا السختمفة
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ؼ تخرراتيع، الصػر الثانػؼ باختبلفي  غستعمسيالشسمت فقج  بذخيةفأما الحجكد ال
المغة العخبية في الصػر  ذلظ معمسػإلى يزاؼ عشرخا،  171كقج تع تصبيق الجراسة عمى 

باختبلؼ الثانػؼ، باختبلؼ شيادتيع العمسية ككضعيتيع السيشية )متعاقج، متخبز، ُمثّبت(، ك 
سػضػعية الكمغ حيث الحجكد  عشرخا. 62عجد أفخاد ىحه العيشة  خبختيع السيشية، كقج بمغ

 تعميع في تعميسية المغة العخبيةاعتساد تكشػلػجيا الكآفاؽ كاقع قترخت الجراسة عمى تحجيج ج افق
 تشسم فقج سكانيةالحجكد كمغ حيث ال ككحا مجػ فعالية التعميع الخقسي. بالسجرسة الجدائخية

في السخحمة  كاليات بالجدائخ 09إلى  في حيغ شسمتالجدائخ العاصسة في السخحمة األكلى، 
مسثمة  ككانت عذػائياكقج تع اختيارىا  ،كالية بالشدبة لمستعمسيغ 13بالشدبة لمسعمسيغ ك الثانية

بإجخاء  قسشاامتجت الجراسة التصبيؿية سشتيغ، إذ فقج  دمانيةالحجكد كمغ حيث ال .جغخاؼيا
حقيبة إنذاء ب 2019 -2018 الجامعي الجراسة التصبيؿية في جدئيا األكؿ خبلؿ السػسع

في السػسع مغ الجراسة الجدء الثاني  في حيغ أجخيشاتعميسية رقسية كتجخيب بعس محتػياتيا، 
كتحميميا لجسع البيانات ، باستخجاـ االستبانة كأداة لمجراسة 2020 -2019الجامعي 

  الفخضيات.مختمف الشتائج كاإلجابة عغ أىع كاستخبلص 

  إجخاءات الجراسة: -ب
تمف العسميات التي مخخزعت الجراسة السيجانية إلى استخاتيجية محكسة، مغ خبلؿ 

مغ الجراسة،  األىجاؼكحا يا الفخعية، ك ذكمة الجراسة كتداؤالتتحجيج ممخحمة بعج تع الؿياـ بيا 
 كفخضياتيا السحتسمة.
إنذاء حقيبة تعميسية رقسية، تتزسغ جسيع محتػيات السشياج التخبػؼ عسجنا إلى 

كلسعخفة مجػ فعاليتيا قسشا بتجخيب بعس دتػػ الثالثة ثانػؼ، في صيغ رقسية مختمفة، لس
في حرة تعميسية مغ خبلؿ اختيار بعس مػاردىا التعميسية كعخضيا  ميجانيا،محتػياتيا 

بصخيقتيغ مختمفتيغ، إحجاىسا في بيئة تعميسية ذكية مع العيشة التجخيبية، كاألخخػ في بيئة 
لمعيشتيغ معا لخصج  إجخاء اختبار قبمي كآخخ بعجؼمع العيشة الزابصة، مع  تعميسية تقميجية

ستقخاء ال ،كتخكنية ألفخاد العيشة التجخيبيةاستبانة إل التحػالت كشبيعتيا، إضافة إلى ذلظ قجمشا
في ثبلث  السيجانية ، كقج جخت الجراسةبعج نياية الحرة التعميسيةتػجيات الستعمسيغ 

تجخيبية كضابصة، كبعج جسع  مؤسدات تخبػية بالعاصسة، كفي كل مؤسدة اعتسجنا عيشتيغ،
 السعصيات البلزمة عغ شخيق االختبار ككحا االستبانة قسشا بتحميميا كاستخبلص الشتائج.
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استبانتيغ إلكتخكنيتيغ، إحجاىسا كفي مخحمة ثانية مغ الجراسة السيجانية قسشا بإنذاء 
تدتقصب لكجعمشاىا إلكتخكنية غ كاألخخػ لسعمسي المغة العخبية في التعميع الثانػؼ، لمستعمسي

( الحؼ فخض الحجخ الرحي، مسا حاؿ 19)كػفيج جائحة كػركناعامل  ككحاعيشة أكسع، 
مسثمتاف  فاف عذػائيتتذكمت عيشتا كعمى ىحا األساس ،دكف استعساؿ االستبانة التقميجية

 لسجتسع البحث.

قسشا بتفحريا الػاحجة تمػػ األخخػ، ثع  مغ خبلؿ االستبانات اؿ الخدكداستؿب بعجك 
(، ثع excel( إلى ممف في صيغة إكدل )googleنقل كل الخدكد آليا مغ السرجر )نساذج 

 إلى بخنامج الخزمة اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية:
 " for Social Sciences Statistical Packageكالحؼ يخترخ لو بالخمد ،" "spss ،"

لى رقسية حدب مؿياس لكخت الخساسي، كقج تع تحػيل اإلجابات المفطية إتخميدىا ب مع
 استخجاـ مؿياس لكخت الخساسي كفق التقجيخات التالية:

 : ترشيف التقجيخات. 4الججول رقع 

 غيخ مػافق بذجة غيخ مػافق محايج مػافق مػافق بذجة الترشيف
 1 2 3 4 5 الجرجة
دار صفاء، ، spss سميع أبػ زيج، دمحم خيخ، أساليب التحميل اإلحرائي باستخجاـ بخمجية السرجر:
 .22، ص 2005األردف، 

ؼ يذسل اإلحراء الػصفي، الح باستخجاـ تسكشا مغ استخخاج الججاكؿ اإلحرائية
فيي لؿياس عجد السدتجػبيغ في كل درجة، كأما  التكخاراتالتكخارات كالشدب السئػية، فأما 

لؿياس مدتػػ اتجاه السدتجػبيغ بالشطخ إلى مجسػعيع، كيتع حدابيا الشدب السئػية فيي 
 (/مجسػع األفخاد.100كفق القاعجة اآلتية: )عجد التكخارات*

اإلحراء الػصفي السدتخخجة مغ بخنامج الخزمة اإلحرائية لمعمـػ  ججاكؿاستعشا ب 
اإلحرائية في قخاءة السعصيات كتحميل الشتائج، ثع صياغة " spss26ساعية "إصجار االجت

 الخصػات اإلجخائية الستخجاـ أدكات الجراسة: الشتائج الشيائية، كؼيسا يمي نػضح بالذكل
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 .أدوات الجراسة استخجام : ممخز26  الذكل رقع

 
  

أدوات 
 الجراسة

 االستبانة

 للمتعلمٌن للمعلمٌن

 تحلٌل النتائج

 االختبار

اختبار 
 تشخٌصً

العٌنة 
 التجرٌبٌة

استبانة 
 إلكترونٌة

العٌنة 
 الضابطة

 اختبار بعدي

 تحلٌل النتائج

النتائج 
 النهائٌة
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 وتقييع فعاليتيا: رقسية تعميسيةحقيبة  إنذاء -2
تحجيث تعميسية تقجيع محاكلة جانية عسجنا إلى بشاء عمى البحث الشطخؼ كالسسارسة السي

السشياج  صياغةمغ خبلؿ اقتخاح آلية ججيجة تتسثل في  المغة العخبية في التعميع الثانػؼ 
ا ىحمع اختيار بعس محتػيات كفق االتجاىات السعاصخة، في بخنامج حاسػبي  التخبػؼ 

ليتع استخبلص مجسػعة مغ الشتائج، كؼيسا يمي نعخض أىع البخنامج كتجخيب مجػ فعاليتيا، 
 العسميات عبخ مجسػعة مغ الخصػات:

  :رقسيةتعميسية  حقيبةإنذاء  -2-1
 الشطخؼ  صياغة عسل تصبيقي ميجاني يتجاكز حجكد البحث العمسي األكاديسيحاكلشا 
بإنتاج حقيبة تيديخ تعميسية المغة العخبية بالشدبة لمسعمسيغ كالستعمسيغ،  فيإلى اإلسياـ 

لحا كانت الفكخة ثسار ازدكاج البحث ، "بػيمجر أتػببلؼ"بخنامج عمى تعميسية رقسية اعتسادا 
العمسي األكاديسي كالعسل السيجاني، كقج حخصشا عمى إثخائيا بكل ما يحتاجو السعمسػف 

  كالستعمسػف.

 إجخائية لترسيع وإنذاء حقيبة رقسية: خصػات -أ
أدكات الحكاء االصصشاعي السعتسجة في  بعج الؿياـ بجراسة مدحية شاممة لسختمف

التعميع، كحزػرؼ جل السمتؿيات كالشجكات كاألياـ الجراسية التي ترب محاكرىا في ىحا 
كمقابمة الخبخاء كالستخرريغ في  ،باختبلؼ التخررات السيسا تعميع المغة العخبية أفالذ

كحا بالسعمسيغ في مختمف السػاد التعميسية ك  حا الذأف، ككحا احتكاكي السدتسخ في السيجافى
عمسيغ كالبيئة التعميسية، إضافة إلى االتراؿ بالييئات الخسسية التي تعشى بتصػيخ تعميع تالس

 الجدائخ العاصسةب المغة العخبية" "مخكد البحث العمسي كالتقشي لتصػيخالمغة العخبية السيسا 
باب )الجدائخ العاصسة بالجيػاف الػششي لمتعميع كالتكػيغ عغ بعج" "كحا ك  ،)ساحة الذيجاء(

العمسية كسخبخ عمع تعميع  كالسختبخات، السجمذ األعمى لمغة العخبيةإضافة إلى  (،الػاد
-clicية كسؤسدة "العخبية بالسجرسة العميا لؤلساتحة ببػزريعة، كمؤسدات غيخ رسس

editionsالتي لقيشا مغ خبلؿ القائسيغ عمييا أفكار إبجاعية  كالييئات "، ىحه السؤسدات
بشاء عمى كل ىحا تع االىتجاء إلى إنذاء حقيبة تعميسية رقسية، باعتبار أّف  .كتػجييات سجيجة

ست عمى الحقيبة التعميسية ىي كعاء معخفي يحتػؼ عمى عجة مرادر لمتعميع كالتعمع، صس»
انفعالية  - ميارية -شكل متكامل متعجد الػسائط، يدتخجـ في تعميع كتعمع كحجات معخؼية
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تشاسب قجرات كاستعجادات الستعمسيغ الستشػعة، كيؤدؼ التعمع كفقا ليا إلى زيادة في  ،متشػعة
دبو نتيجة كتؤىمو لسقابمة مػاقف حياتية تختبط مع ما اكت ،معارؼ كخبخات كميارات الستعمع

عميسي الفعل التّ ، كسا أنيا تسثل مدايخة لمتحػالت الحاصمة في شأف 1«لتعمسو بػاسصة الحقيبة
  .سيعمّ التّ 

حيث تػفخ  ،لية كبخػ عمى مدتػػ التعميع الفخدؼاالحقيبة الخقسية التعميسية فعتحسل   
كل ما يحتاجو الستعمع، كتدسح لو بالتشقل الدخيع عبخ مختمف مفخداتيا، مغ قػاعج المغة إلى 
الببلغة إلى العخكض كىكحا، كاستخجاـ الخكابط التي تفيج في تعسيق الفيع، لحا فالحقيبة 

 ىي أحج أساليب التعميع الفخدؼ التي تقـػ عمى مجسػعة مغ السكػنات األساسية،»الخقسية 
كتتعجد فييا األنذصة كالػسائل كالبجائل كمرادر السعخفة، كتتشػع فييا أساليب التقػيع كيعسل 

، سػاء في نسط 2«األىجاؼ السحجدة كفقا لدخعتو الحاتية الستعمع مغ خبلليا عمى تحقيق
التعميع اإللكتخكني أك نسط التعميع السجمج، كسا تؤدؼ فعالية كبخػ عمى مدتػػ التعمع 

 الجساعي مغ حيث كػنيا تيدخ سبل التػاصل عمى أكثخ مغ نصاؽ.التعاكني 

لقج حاكلشا باختيارنا ليحه الػسيمة التعميسية حل عجيج السذاكل السيسا مذكل الجركس  
ككحا الفػارؽ الفخدية، إضافة إلى تخشيج استخجاـ األجيدة  التقميجية الخرػصية الرؽية

تحجيات التعميع الخقسي مع مخاعاة الحاضشة التي الحكية، مػازاة مع ذلظ عسمشا عمى مػاكبة 
تدسح بتصبيقو، فمع يكغ باإلمكاف مثبل العسل عمى مذخكع عمى الػيب، نطخا لكػنو يتصمب 

غالبا في الػقت الخاىغ تػفخ اإلنتخنت كبتجفق عاؿ حتى يدسح بتذغيمو، كىحا مسا ال يتػفخ 
ذلظ تجاعيات ، إضافة إلى ياالعجد في دفع تكاليفبدبب ضعف التجفق أك عمى األقل 

اإلنتخنت الدمبية عمى الستعمسيغ باندياحيع الستعساليا في جػانب ىامذية، إذ يجج الستعمع 
نفدو مشجخا في مدالظ أخخػ لمتدمية كالتػاصل مع األصجقاء عمى حداب األىجاؼ 

خكابط السدصخة، لحا كاف االىتجاء إلى ما ال يتصمب تذغيمو اإلنتخنت، مع دعع السذخكع ب
 عمى الػيب.إضاؼية إثخائية 

                               
 .219، ص(التصبيق –اإلنتاج  –ية )الترسيع حداـ دمحم مازف، البخمجيات كالسػاد التعميس 1
 .125كساؿ عبج الحسيج زيتػف، تكشػلػجيا الّتعميع في عرخ السعمػمات كاالتراؿ، ص 2
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، 2جساؿ سايذك ، 1السيسا مخاد عباس ،الخبخاء في السعمػماتيةكبعج استذارتي لبعس  
حػؿ البخنامج األندب إلنذاء حقيبة جييع اىتساـ بالبخامج التعميسية الحيغ ل ،3شو زركقيك 

عمى ندخة مغ  ، كقج حرمت4بػيمجربخنامج أكتػببلؼ تعميسية رقسية، استقخ الخيار عمى 
، فقسشا "جساؿ سايذ" لسعمػماتيةىحا البخنامج ككحا الريغة التشفيحية لو مغ شخؼ الخبيخ في ا

عسمية إنتاج البخمجيات »بتثبيت البخنامج، كالتجرب عمى استخجامو تقشيا كتخبػيا، ألّف 
الجيجة،  التعميسية يتصمب معخفة بالترسيع كمعخفة معاييخ كقػاعج ترسيع البخمجية التعميسية

إنتاج البخمجية التعميسية يتصمب معخفة بسعاييخ  كسا أفّ  ،كأسديا الفمدؽية كالشفدية كالتقشية
ترسيع الذاشة، باإلضافة إلى التعخؼ عمى عشاصخ الترسيع الفشي لمبخمجية التعميسية 

 امجإثخاء ىحا البخنثع الذخكع بعج ذلظ في ، مػازاة مع ذلظ تجييد السادة العمسية، 5«الجيجة
  .بػيمجربخنامج أكتػببلؼ بالتعميسية مفخدات السادة كدمج 

، عبخ (ADDIEالشسػذج العام لترسيع التعميع" )"قسشا بإنذاء ىحا السذخكع كفق فقج 
  خسذ مخاحل:

خرائز الفئة ك  مشاىجيا التخبػية الخسسية السعتسجة قسشا في ىحه السخحمة بتحميل التحميل: 
 السختمفة، ككحا متصمبات السجتسع السدتيجفة، مغ حيث حاجاتيا، كميػالتيا، كإمكاناتيا

 كسسات السجتسع الجكلي، كبسا أّف الفئة السدتيجفة تتسثل في الستعمسيغ لسدتػػ الثالثة ثانػؼ 

                               
مخاد عباس ىػ مجيخ مخكد البحث العمسي كالتقشي لتصػيخ المغة العخبية حاليا، كمجيخ قدع المدانيات الحاسػبية  1

، متخررا في العبلج اآللي لمغة العخبية، كلو 2008سابقا، تحرل عمى شيادة الجكتػراه في اإللكتخكنيظ سشة 
 مذاريع في التعخؼ اآللي عمى المغة كالتخجسة.

مدتذارا في السعمػماتية لجػ   "cliceditionيذتغل أستاذا بجامعة باب الدكار، كمجيخ دار الشذخ "جساؿ سايذ:  2
السجمذ األعمى لمغة العخبية، تحرل عمى شيادة الجكتػراه مغ السجرسة العميا الستعجدة التقشيات بالحخاش )الجدائخ(، 

 كلجيو اىتسامات بجمج التكشػلػجيا الخقسية.
 لتعخيف بو.شو زركقي: سبق ا 3
ىػ بخنامج حاسػبي يتع تثبيتو عمى نطاـ   "AutoPlay_Menu_Builder_8.0.sanet.st"أكتػببلؼ بخنامج  4

التذغيل كيشجكز، تع تصػيخه في مخاحل مختمفة كإدراج إضافات كخرائز مختمفة عميو كتعخيب البخنامج، يفيج ىحا 
 .السيسا التعميسية مشياكالحقائب الخقسية السكتبات البخنامج كثيخا في صشاعة 

التصبيق (، السكتبة العرخية لمشذخ كالتػزيع،  –اإلنتاج  –حداـ دمحم مازف، البخمجيات كالسػاد التعميسية )الترسيع  5
 .13،  ص2019، 01جسيػرية مرخ العخبية، ط

 ى "سبقت اإلشارة إل( "الشسػذج العام لترسيع التعميعADDIE) فرل األكؿ.في ال 
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اليجكؼ فيع يستمكػف كفاءة إدارة التعمع الحاتي، كسا أنيع تخصػا مخحمة الحاجة إلى العسل 
المتبلؾ السيارات كسيارة الخط كاإلمبلء كالحداب إلى مخحمة التجخيج كاإلبجاع، كمغ جية 

 لبخنامج.أخخػ تع تحجيج الخرائز التي يػفخىا ا
قسشا بػضع السدالظ األساسية كتفخعاتيا لمسذخكع، مغ خبلؿ تحجيج األىجاؼ،  الترسيع: 

السحتػػ في البخنامج التعميسي، إضافة إلى كجسع السػارد، كتختيبيا، ككضع مخصط تفخيغ 
األىجاؼ التعميسية لكل مػضػع، كىحا كفق السشياج الخسسي لػزارة التخبية الػششية، كسا تع 

 تدكيج الستعمع بسخصط لتػزيع محتػيات السادة في البخنامج اإللكتخكني.
ت عمى البخنامج بفتح صفحا ، فقج قسشافي مخحمة الترسيعتشفيحا لسا تع إقخاره  التصػيخ: 

كتدكيجىا بأيقػنات حدبسا ىػ مخصط لو، ثع ربط كل أيقػنة بالسفخدة التعميسية التي تسثميا، 
غ ثع إضافة السؤثخات الدسعية كالبرخية كالحخكية، كقج اىتجيشا بتػجييات الخبخاء كالسسارسي

إرفاقيا بجسع كل الجركس السقخرة مع  احل السذخكع، كعمى ىحا األساس قسشامختمف مخ  في
إضافة إلى ركابط إحالية إلى مػارد  ستعمع مغ التقييع الحاتي،باختبارات متشػعة لتسكيغ ال

في مخحمة  كسا قسشاالتي تػفخ خجمة الترحيح اآللي،  ة السيسا االختبارات اإللكتخكنيةمختمف
ة مع االستذار ة مغ الستعمسيغ لسعالجة الشقائز، أكلية بتجخيب البخنامج عمى عيشة محجكد

 كاالىتجاء بسبلحطات السعمسيغ كالخبخاء في تعميسية المغة العخبية كفي السعمػماتية.
كقج قسشا لمستعمسيغ كالسعمسيغ،  في ىحه السخحمة لبلستعساؿ تع شخح السشتػج التصبيق: 

 يسية محل الجراسة التصبيؿية،في السؤسدات التعم باختيار بعس محتػياتو لتقييع مجػ فعاليتيا
الستخشحيغ السسارسيغ السيشييغ ك لجػ  قبػال كتجاكبا كبيخاا البخنامج الحاسػبي كقج شيج ىح

المتحاف شيادة البكالػريا الشطامييغ كاألحخار السيسا مع األزمة الرحية العالسية التي 
 فخضت غمق السجارس كمػاصمة التعميع عغ بعج.

غ سمبيات، ثع ترػيب ىػ تقييع العسل بتحجيج ما لو مغ إيجابيات كما عميو م :ػيعالتق 
كمعالجة نقائرو بشاء عمى نتائج التقييع، كيشجرج التقػيع بعج االنتياء مغ كل مخحمة  السذخكع 

مغ مخاحل السذخكع، كسا يشجرج عمى الخرػص بعج صجكر الريغة الشيائية لمسذخكع في 
إلى  مزاميشو كبسا أف السشياج التخبػؼ تعػد صبلحيات تقػيع .قالب الحقيبة الخقسية التعميسية

، فإّف عسمشا ال يعجك أف يتعمق باإلثخاء، كتصػيخ ميارات كأساليب الجيات الػصية في الجكلة
العخض ككحا تصػيخ تقجيع محتػيات السشياج التخبػؼ بسا يحقق األىجاؼ السخجػة لجػ 
 الستعمسيغ، فيحا السذخكع يخزع لمسخاجعة السدتسخة كالتصػيخ السدتسخ، لحا عسمشا عمى فتح
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فزاء عمى البخنامج لمتػاصل مع السشتج كلتقجيع السبلحطات ميسا كاف نػعيا كمغ أؼ شخؼ 
 كاف.

 :(حقيبتي الخقسية في المغة العخبيةزسػن البخنامج الحاسػبي السقتخح )م -ب
بشاء عمى  تتزسغ ىحه الحقيبة كل ما يحتاجو الستعمع كفقا لمسشياج الخسسي السعتسج، 

السؤرخ  تشريب السشاىج الججيجة لمتعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجي القخار الػزارؼ الستزسغ
كل الشذاشات التخبػية لمسادة كالببلغة يذسل ىحا البخنامج الحاسػبي ، 2005ماؼ  10في 

كالسػارد متعجدة الػسائط، إضافة  كالقػاعج كالشرػص األدبية، مع التشػيع بيغ السػارد الشرية
 كبخنامج قصخب في الرخؼ كبخنامج الفخاىيجؼ في الذعخ عجةإلى مختمف البخمجيات السدا

مختمف السػارد اإلثخائية، كمغ جية أخخػ قسشا ، ككحا كاختبارات إلكتخكنية، كركابط مختمفة
 كالتشطيع التخبػؼ كالتذخيع السجرسي. مغ كثائق بسا يخجـ السعمسيغ جىايبتدك 

تع العسل عمى أف تكػف جسيع السحتػيات كضيؽية مع جعل كل مجاؿ متسيد عغ 
اآلخخ، كفي الػقت نفدو إحجاث تشاسق كاندجاـ بيغ عشاصخ السحتػػ، كمدجيا بسؤثخات 

خاصية السخكنة في التشقل بيغ الرفحات، ككحا غشاىا إلى سسعية كبرخية كحخكية، إضافة 
كقج تع ضبط بصاقة تقشية ليحا  الكفاءات البلزمة.بالسادة العمسية التي تدسح باكتداب 

مع ندخ   (Google Driveكسا تع تػشيشو في مػقع جػجل درايف ) البخنامج الحاسػبي
 .QR1)) التحسيل ككحا رابط السدح الدخيعرابط 

لسادة، إضافة إلى فزاء لمتقػيع تع تقديع الحقيبة إلى مجاالت بحدب نذاشات ا
مختبصة بالسشياج، ذات الرمة بالعسمية التعميسية التعمسية تخبػية لجػانب السختمف ال كآخخ

 كؼيسا يمي نػضح محتػياتيا:  

  تعخيف مبدط عشياك  عشػاف الحقيبة يػجج في الػاجية: واجية الحقيبة التعميسية الخقسية
حيث استخجمشا الكتابة الشرية الفائقة مع ، مع عبارات تخحيبية، ككحا البصاقة التقشية

ّثخات الدسعية كالبرخية كالحخكية، كىي تؤدؼ إلى الرفحة الخئيدة، كؼيسا بالسؤ  انةستعاال
 :الحقيبة الخقسية يمي نػضح بالذكل كاجية

                               
 .248"، ص"09السمحق رقع "البصاقة التقشية كرابط التحسيل ": انطخ  1
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 صفحة الػاجية. :27  الذكل رقع

 

 

التي تسثل السجاالت األساسية لسحتػيات  يقػناتتتزسغ مجسػعة مغ اإل: ةيالخئيدالرفحة 
 حيث، كقج استخجمشا السرصمحات السعتسجة في السشياج التخبػؼ الخسسي البخنامج الحاسػبي

أخخػ ك ، كقػاعج المغة، كالببلغة، كالعخكض، الفخعية يتع عبخىا الػلػج إلى مختمف الرفحات
ػات اليػتيػب السعتسجة مغ شخؼ مجخػؿ لقشل كأخخػ لمتقػيع الحاتي، اختبارات متشػعة تتزسغ 

 .التمفديػنية لمتعميعكزارة التخبية الػششية، ككحا قشاة السعخفة 
 ة.يالرفحة الخئيد : 28  الذكل رقع

 

تسثل مجخبلت لسختمف عشاصخ السادة  نبلحع في ىحه الرفحة كجػد إيقػنات 
التعميسية التعمسية في الرفحات الفخعية، كؼيسا يمي نعخض مختمف الرفحات التي تتفخع 

 عغ الرفحة الخئيدية:

، أجداءمقدسة إلى ثبلثة تحتػؼ عمى الجركس السقخرة  :ةالشقجي اتلشرػص والتقػيساصفحة 
لشرػص، في مقابل ذلظ االتجرجات كأنساط إضافة إلى مخفقة بسصػيات الخخائط السفاـيسية، 

 ية.تفاعمك في صيغ مختمفة نرية تبارات إلكتخكنية لمتقػيع الحاتي، كاختػجج مػارد إثخائية 
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 .ةويع الشقجياصفحة التق :29  الذكل رقع    

 

 

، مخفقة بسصػيات إلى ثبلثة أجداء محتػيات قػاعج المغةتع تقديع صفحة قػاعج المغة: 
" لعبجه كالرخفي الخخائط السفاـيسية، كدركس تفاعمية، ككتب نحػية مثل "التصبيق الشحػؼ 

الخاجحي، ك"جامع الجركس العخبية" لسرصفى الغبلييشي، إضافة إلى بخمجيات كاختبارات 
 كؼيسا يمي نعخض بالذكل صفحة قػاعج المغة: .إلكتخكنية لمتقػيع الحات

 صفحة قػاعج المغة. : 30 الذكل رقع

 

 

كفق ما ىػ مقخر في  محتػيات الببلغةىحه الرفحة تتزسغ : العخبية لبالغةاصفحة 
مخفقة بسصػيات الخخائط بريغ رقسية مختمفة نرية كتفاعمية، السشياج التخبػؼ الخسسي 

ي ككتب ببلغية مثل "الببلغة الػاضحة" لعمي الجاـر كمرصفى أميغ، ككحا كتابَ  السفاـيسية
اختبارات مداعجة ك  "عمع السعاني" ك"عمع البياف" لعبج العديد عتيق، إضافة إلى بخمجيات

 إلكتخكنية لمتقػيع الحاتي.
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 صفحة البالغة. :31  الذكل رقع

 
 

كفق ما ىػ مقخر في السشياج  محتػيات العخكضىحه الرفحة تتزسغ لعخوض: اصفحة 
لمتجرب عمى معخفة دركس إثخائية تفاعمية مغ خبلؿ بريغ نرية كأخخػ تفاعمية،  الخسسي

حيث تزع أشخشة صػتية عغ كل بحػر الذعخ السقخرة  التغشي كالشقخاتبالبحخ كتفعيبلتو 
"جامع الجركس العخكضية" لمجككالي دمحم  كتاب مثل كأخخػ إثخائية نرية، السسدكجة كالراؼية

 تقػيع الحاتي.مداعجة في عمع العخكض كمداعجة في ال نرخ، إضافة إلى بخمجيات
 صفحة العخوض. :32  الذكل رقع

 
 

حيث ، بصخيقة مشيجية كمشتطسة تع تزسيشيا تدعة مػاضيعالختبارات التجخيبية: ا صفحة
، إضافة الخسسية البكالػرياختبارات محاكر كمشاحي محتػػ السشياج، عمى مشػاؿ ا شسمت كل

 .عامة إلى دركس تفاعمية في ىحا الذأف ككحا اختبارات إلكتخكنية
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 صفحة االختبارات التجخيبية. : 33 الذكل رقع

 

 

قسشا باختيار ست نساذج مغ شعبة آداب كفمدفة كثسانية نساذج اختبارات البكالػريا: صفحة 
كقج أرفقشا كىي مػاضيع بكالػريا تع إدراجيا في الدشػات الدابقة، مغ شعبة لغات أجشبية، 

 كل مػضػع بإجاباتو الشسػذجية.
 صفحة اختبارات البكالػريا. :34  الذكل رقع  

 

 

مغ تزسشت مختمف الػثائق الخسسية التي تشطع الحياة السجرسية، لتشطيع التخبػي: اصفحة 
الػثائق التخبػية التي  نرػص قانػنية كالقانػف األساسي لمتخبية كالقخارات الػزارية كمختمف

لػثيقة السخافقة كالكتاب السجرسي، ككسا أسمفشا الحكخ فإّف تخز السادة التعميسية كالسشياج كا
 .أيزا كسا يدتفيج مشو السعمسػف  يدتيجؼ الستعمسيغالحاسػبي نامج ىحا البخ 
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 صفحة التشطيع التخبػي. :35 الذكل رقع

 
 التجخيب السيجاني: -2-2

 إعجاد محتػى الحرة التعميسية وأدوات الجراسة: -أ
بسا ، الحقيبة الخقسيةمغ االختبار اإللكتخكني ك  ةالتعميسي تع اختيار محتػػ الحرة

لجسع البيانات، قرج تحميميا  االستبانةيتػافق كمشياج المغة العخبية لمثالثة ثانػؼ، ثع إعجاد 
   يجيب عغ إشكاالت البحث كفخضياتو: بسا كالتعميق عمييا

محتػيات السشياج ، كىسا مغ مغ قػاعج المغة، كآخخ مغ الببلغةقسشا باختيار مػضػع 
سا أنيسا درساف مذتخكاف بيغ جسيع التخررات، ؼبإمكاف جسيع ، كالتخبػؼ الخسسي

لستعمسيغ، ؼيكتدياف شابع التعقيج ا كيعجاف مغ أصعب الجركس لجػالستعمسيغ االستفادة مشو، 
بالحرة  ىحا مغ شأنو أيزا يجعل الستعمع في انزباط كاىتساـك كاألىسية في الػقت نفدو، 

كقمة  االختبار اإللكتخكني مغ حيث دقة اإلجابة فييسادب في إجخاء ، كسا يعجاف األنالتعميسية
 االحتساالت الرحيحة في اإلجابة، كؼيسا يمي نعخض مزسػنيسا كأىجافيسا التعميسية.

الػحجة التعمسية الخابعة التي عشػانيا  كقع اختيار فأما مػضػع نذاط القػاعج فقج
الػحجة درس القػاعج الحؼ عشػانو  "الشدعة اإلندانية في الذعخ السيجخؼ"، كتع اختيار مغ ىحه

با، إذ يججه الستعمسػف ، قسشا باختياره لكػنو درسا متذعّ 1"معاني كإعخاب: إذا، إْذ، حيشئح، إذا "
عريا عمى الفيع، فغالبا ما يجج الستعمع صعػبة في ضبط سياقاتو كأحكامو اإلعخابية، كسا 

لة، كفي دراسة بشاء الشز كاتداقو، أّف الحاجة إليو متعجدة، في اإلعخاب، كفي تحجيج الجال
"، فالريغة األكلى vidéo" " كبريقةpdfكىحا الجرس يػجج في الحقيبة التعميسية بريغة "

                               
 "https://youtu.be/1UhxCQB-o4U"  الخابط:  1
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تتيح إمكانية شبعيا، كاستعساليا في القخاءة، في حيغ كاف اختيار الريغة الثانية ألّنيا 
  تفاعمية، كبالتالي تتعجد فييا حػاس االستؿباؿ.

الػحجة التعمسية الثالثة التي عشػانيا "شعخ  كقع اختيار اط الببلغة فقجكأما مػضػع نذ
السشفى لجػ الّذعخاء الخكاد"، كتع اختيار مغ ىحه الػحجة درس الببلغة الحؼ عشػانو "ببلغة 

، لع يكغ اختيارا عذػائيا، بل كاف مقرػدا لكػنو درسا متذعبا، 1السجاز العقمي كالسخسل"
الت، فغالبا ما يجج الستعمع صعػبة في ضبط مػاضع االستعساؿ يحسل تجاخبلت في الجال

 " كبريقةpdfالسجازؼ، ككحا شبيعتو، قسشا بجمج ىحا السػضػع في الحقيبة التعميسية بريغة "
"vidéo.كالشظ أّف الفيجيػ التفاعمي يسثل السعمع الخقسي الحؼ يحلل مختمف الرعػبات ،" 

الستعمع عمى االستعساالت السختمفة لػػ "إذا،  ييجؼ درس قػاعج المغة إلى أْف يتعّخؼ
إذ، حيشئح، إذف" كمعخفة السعاني الجؾيقة التي تحسميا، ككحا التسكغ مغ استعساليا في 
الدياقات السختمفة، في حيغ ييجؼ درس الببلغة إلى تحكؽ متعة التخيل، كاكتذاؼ الرػرة 

، إضافة إلى اكتداب ممكة التعبيخ الذعخية، كقػة السعشى في السجاز العقمي كالسجاز السخسل
 الجقيق كالبميغ، كتحكؽ جساؿ المغة.

، فأما االختبار فكاف استعسمشا االختبار كاالستبانة برفتيسا مغ أدكات الجراسة العمسية    . 
لؿياس درجة التحريل السعخفي، كأما االستبانة فكاف لؿياس درجة التفاعل، السيسا كأف 

تشسية الستػازنة لذخرية الستعمع، السعخؼية كالػججانية كالسيارية.السجرسة لع تعج تيتع بال  

تع اعتساد نػعيغ مغ االختبار، اختبار تذخيري كاختبار تحريمي، أّما األكؿ 
ؼيختز بتقييع مدتػػ الستعمع ؼيسا امتمكو مغ السكتدبات القبمية، في حيغ يختز الثاني 

ججيجة بعج الحرة التعميسية، كتع اعتساد ىحيغ بتقييع مدتػػ الستعمع ؼيسا امتمكو مغ كفاءات 
الشػعيغ مغ االختبار لؿياس درجة تفاعل كتحريل الستعمسيغ مغ خبلؿ السقارنة بيغ 
الشتيجتيغ الدابقة كالبلحقة، كمغ جية أخخػ تع تػحيج صيغة االختبار التذخيري لجػ 

قميجية، في حيغ ُجعل السجسػعتيغ الزابصة كالتجخيبية، فكاف كبلىسا كرؾيا بالصخيقة الت
لمسجسػعة الزابصة،  2االختبار التحريمي في ندختيغ، أحجىسا في الريغة الػرؾية التقميجية

                               
 "https://youtu.be/kVbJgppSjug "الخابط:  1

 ".01انطخ السمحق رقع "  2
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فقج تع ترحيح  :عة التجخيبية، أما شخيقة الترحيحلمسجسػ  1كاألخخػ في الريغة اإللكتخكنية
اإلجابات الػرؾية بالصخيقة التقميجية، كىي التي تتعمق أساسا بالسجسػعة الزابصة، في حيغ 

 .التي تخز السجسػعة التجخيبية تع ترحيح اإلجابات الخقسية آليا، كىي

تع ترسيع االختبار بشاء عمى مزسػف كأىجاؼ الجرسيغ السقتخحيغ، حيث تع ترسيع 
سؤاال، في أربعة أجداء، اثشاف مشيا لمقػاعج كاثشاف مشيا لمببلغة اختبار مكػف مغ عذخيغ 

 عمى الشحػ اآلتي:
حاكلشا جعميا   يتكػف مغ خسدة أسئمة، تتعمق كميا باستعساالت "إذَا" "إذف"،* الجدء األول: 

متشػعة، تؿيذ ميارات مختمفة، فكاف الدؤاؿ األكؿ يتعمق بإعخاب "إذا"، كاإلجابة عشو عغ 
تيار مغ متعجد، في حيغ يتزسغ الدؤاؿ الثاني اقتخاحا، كاإلجابة عشو بػػػ "نعع" أك شخيق االخ

"ال"، أما الدؤاؿ الثالث فيتعمق بػػػسقارنة بيغ "إذا" ك"إذ"، مغ خبلؿ شبكة مخبعات االختيار يتع 
تحجيج االستعساالت السسكشة لمحخفيغ "إذا" "إذ"، بيشسا الدؤاؿ الخابع مفتػحا يتصمب إجابة 

ريخة إلعخاب "إذا" حدب الدياؽ الحؼ كردت ؼيو، كاألمخ نفدو مع الدؤاؿ الخامذ في ق
إعخاب "إذف"، لتختتع السجسػعة األكلى بدؤاؿ تحفيدؼ تخفييي يتصمب تحجيج اسع الذاعخ 

 السعخكض في الرػرة.

تتكػف مغ خسدة أسئمة، تتعمق كميا باستعساالت "إْذ"، حاكلشا جعميا متشػعة، *الجدء الثاني: 
تؿيذ ميارات مختمفة، فكاف الدؤاالف األكؿ كالثاني يتعمقاف بإعخاب "إْذ"، كاإلجابة عشيسا عغ 
شخيق االختيار مغ متعجد، في حيغ يتزسغ الدؤاؿ الثالث إجابة مقتخحة، كاإلجابة عشو 

االسسيتيغ مغ خبلؿ   "، أما الدؤاؿ الخابع فيتسغ مقارنة بيغ "إذا" ك"إذْ بػػػ"صحيح" أك "خصأ"
تحجيج االستعساالت السسكشة ليسا عبخ شبكة مخبعات االختيار، ككرد الدؤاؿ الخامذ مفتػحا، 

 يتصمب ذكخ اإلعخاب التفريمي لكمسة "إذ". 
، كإرفاقيا بدؤاؿ مجرسة البعث كاإلحياءشعخاء حج كفي نياية ىحه الجدء تع عخض صػرة أل

 إضافي اختيارؼ تثؿيفي تحفيدؼ عغ اسع الذاعخ، كالرػرة كانت لمذاعخ "أحسج شػقي".

                               
 "https://forms.gle/PBSYsQ6oXLC4F3Vz7"اإللكتخكني ىػ: االختبار رابط  1
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يا باستعساالت "السجاز السخسل"، تتكػف بجكرىا مغ خسدة أسئمة، تتعمق كمّ *الجدء الثالث: 
أكردناىا في صيغ متشػعة، حتى تحقق األىجاؼ التعميسية، كيكػف التقييع مػضػعيا، فكاف 

تتزسغ االقتخاحات تحجيجا لشػع إْذ الدؤاالف األكؿ كالثاني يتصمباف اختيار مغ متعجد، 
السجاز، ككحا عبلقتو، في حيغ يقجـ الدؤاؿ الثالث جػابا مقتخحا، يتصمب التعبيخ عشو 
بػػ"صحيح" أك "خصأ"، أما الدؤاؿ الخابع ؼيصمب تحجيج نػع العبلقة في السجاز السخسل 

خيارات متعجدة، ككرد الدؤاؿ الخامذ الختامي مفتػحا، يتصمب ذكخ نػع السحكػر، مغ خبلؿ 
 السجاز في الجسمة السحكػر، مع تحجيج عبلقتو.

ثع ختسشا ىحا الجدء بعخض صػرة لذاعخة، تعج أكؿ مغ كتب الذعخ الحخ، يختار الستعمع 
 السبلئكة".اسسيا مغ بيغ مجسػعة مغ االختيارات، كالرػرة كانت لمذاعخة العخاؾية "نازؾ 

يتكػف مغ خسدة أسئمة، تتعمق كميا باستعساالت "السجاز العقمي"، تسيدت *الجدء الخابع: 
متعجد، كالدؤاؿ الثاني يقجـ اقتخاحا،  مغْ  ابالتشػع في الصخح، فكاف الدؤاؿ األكؿ يتصمب اختيار 

سخسل أما الدؤاؿ الثالث فكاف لمخبط بيغ السجاز الكالجػاب عشو بػػ"صحيح" أك "خصأ"، 
كالسجاز العقمي، حيث يتصمب تحجيج العبلقات السذتخكة بيغ السجاز السخسل كالسجاز العقمي، 
مغ خبلؿ شبكة متعجدة االختيارات، بيشسا شمب الدؤاؿ الخابع تحجيج مؤشخات التسييد بيغ 

ككرد الدؤاؿ الخامذ الختامي ز العقمي مغ خبلؿ خيارات متعجدة، السجاز السخسل كالسجا
لشختع فقخات  يتصمب ذكخ نػع السجاز الػارد في الجسمة السحكػرة، ككحا عبلقتو. مفتػحا،

 االختبار بعبارات شكخ كتحفيد لمستعمسيغ.

و يدتيجؼ أنّ  ، لكغ بسااأكاديسي اعمسي امشتػج اسػبي يعجنامج الحبسا أّف ىحا البخ 
ككحا آرائيع السختمفة، مغ الشطخ إلى درجة تفاعل الفئة السدتيجفة اإلنداف دكف الجساد، فبلبج 

فعمى ىحا األساس حاكلشا استصبلع إضافة إلى إخزاعو لؤلشخ العمسية كخبخة السحكسيغ، 
رأييا في مجػ قجرة ىحه الحقيبة الخقسية عمى تحقيق كتقخيب الكفاءات السصمػبة مغ 

 الستعمسيغ.

خفة اتجاىيع لسع 1بريغة "استبانة إلكتخكنية" تع إعجاد أسئمة ألفخاد العيشة التجخيبية
كمجػ تفاعميع مع التعميع الحكي، بعج مخكرىع بالتجخبة التعمسية، كبعج إجابتيع عمى أسئمة 

                               
 ".02" انطخ السمحق رقع  1
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االختبار التحريمي مغ خبلؿ الحقيبة الخقسية، تتكػف مغ ثبلثة محاكر، يتزسغ السحػر 
األكؿ البيانات الذخرية، التي تتسثل في اسع السؤسدة التعميسية كجشذ الستعمع كتخررو 

ضعيتو الجراسية، في حيغ يتعمق السحػر الثاني بالستعمع كتكشػلػجيا التعميع، كيتكػف مغ كك 
خسذ فقخات، إضافة إلى السحػر الثالث الحؼ يتعمق بالستعمع كالبخنامج التعميسي، كالحؼ 

فقخات، مع استفتاحيا بخصاب تحفيدؼ، يحث السدتجػبيغ عمى الرجؽ  08يتكػف مغ 
مجة اإلجابة عمى أسئمة ىحه االستبانة بعذخ دقائق، كانت كل كالسػضػعية، كتع تحجيج 

 مغمقة، في شكل جسل تقخيخية، تقتزي اختيار كاحج مغ متعجد.  سئمةاأل

بعج أف عخضشا االستبانتيغ لمتحكيع مغ شخؼ خبخاء كمتخرريغ كتعجيميا، ثع 
بلحطات كمعالجة تصبيقيا في السخحمة األكلى مع العيشة االستصبلعية التجخيبية كتدجيل الس

عادة كإ  ،كححؼ بعزيا ،تراضافة بعس العبامختمف الشقائز، لشجعميا في صيغة نيائية بإ
 .بسا يخجـ األىجاؼ تراصياغة بعس العبا

  خيب السيجاني:متجخصػات إجخائية ل -ب
قرج معخفة   في عسل ميجاني، البخنامج الحاسػبيقسشا بؿياس فعالية استخجاـ ىحه 

تختبت عمى استخجاـ الػسيمة مع األىجاؼ التي أعجت مغ أجميا، كيكػف التقػيع الشتائج التي »
عادة بأداة لؿياس تحريل الجارسيغ بعج استخجاـ الػسيمة، أك معخفة اتجاه الجارسيغ كميػليع، 

، كعمى ىحا األساس 1«ى خمق جػ مشاسب لمعسمية التخبػيةكمياراتيع كمجػ قجرة الػسيمة عم
 لسدتيجفة )تبلميح الثالثة ثانػؼ(.مع الفئة ا التصبيق السيجاني كعمى ىحا األساس تع

، فقج مغ خبلؿ أربعة معاييخ في إشار مجتسع الجراسة حجدنا عيشة الجراسةك     
في  مجػ فعالية التعميع الحكيالجراسة عمى تحجيج  اراقتر السػضػعية في ىاحجكدتجدجت 

ع الثانػؼ تػضيف التكشػلػجيا في التعمي ، إضافة إلى معخفة كاقع كآفاؽالتعميع الثانػؼ 
مغ الستعمسيغ في صف الثالثة ثانػؼ  65 استيجاؼفي  بذخيةال ىاحجكدبالجدائخ، كتجدجت 

باعتبار أف البخنامج الحؼ تع إنذاؤه يخز ىحه الفئة، كقج تع اختيار ىحه الفئة لكػف 
ت لكػنيع مقبمػف عمى الستعمسيغ في ىحا السدتػػ يكػنػف في حاجة أكبخ إلثخاء السعمػما

                               
نساذج  –"االتراؿ التخبػؼ  عمى فػزؼ عبج السقرػد كعصية سالع الحجاد، الػسائل التعميسية كتكشػلػجيا التعميع 1

 .34، ص2014مرخ، االتراؿ"، مؤسدة شباب الجامعى، اإلسكشجرية، 
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كىع أيزا في مدتػػ قج تجاكزكا  ،اجتياز امتحانات شيادة البكالػريا، فيتحمػف بججية أكبخ
مخحمة العسل اليجكؼ كتعمع اإلمبلء كالخط كالخسع، كسا أّف ىحه العيشة تذسل الستخشحيغ 

اء لمسؤسدة الشطامييغ الحيغ يداكلػف تعمسا صؽيا كالستخشحيغ األحخار الحيغ ليذ ليع انتس
التعميسية، كىحا كمو مغ شأنو ُيديع في كضيؽية السذخكع، كيسّكششا مغ الحرػؿ عمى نتائج 

                       مػضػعية.

كالية الجدائخ، نطخا لسا تتسيد سكانية في اختيار الحجكد كمغ جية أخخػ تجدجت ال
مغ ثبلث مجيخيات )شخؽ،  بو العاصسة مغ كثخة السؤسدات التعميسية، كتشػعيا، فيي تتكػف 

كسط، غخب(، كسا تكثخ فييا السؤسدات التعميسية الخاصة، إضافة إلى تػاجج السؤسدات 
الخسسية كغيخ الخسسية التي تعشى بتخؾية المغة العخبية، كبتخؾية التعميع بػجو عاـ، كمغ جية 

لتحقيق التعميع  أخخػ تتػاجج السؤسدات التعميسية التي تتػفخ عمى البشية التحتية السشاسبة
 الدمشية فيحجكد راسة السيجانية، كسا تسّثمت الالحكي، لحا كانت كالية الجدائخ بيئة خربة لمج

 .2019 -2018 ثبلثي الثالث مغ السػسع الجراسي:ال
 ممخز إحراء أفخاد العيشتيغ الزابصة والتجخيبية. :5الججول رقع 

 السجسػع التجخيبية الزابصة العيشات التعميسية السؤسدات
 26 12 14 ثانػية مدعػدة جيجة بالكاليتػس.
 18 09 09 .-الشػر لمتمسيح -مؤسدة التخبية كالتعميع الخاصة 

 21 10 11 .مؤسدة الخشج العالسية
 65 31 34 السجسػع

 

في مخحمة أكلية عمى آلية السقابمة،  أما عغ خصػات اختيار عيشة التجخبة فقج اعتسجت
ككحا بعزا مغ شاقسيا البيجاغػجي، السيسا معمسي المغة  ،مقابمة مجيخؼ السؤسدات التعميسية

، العخبية، حيث بمغت عجد السؤسدات التي قرجتيا عذخ مؤسدات بيغ عسػمية كخاصة
ببغ عكشػف(، كىحا لجسع الجدائخ )ثانػية ألكدشجر دكما الجكلية إضافة إلى السجرسة الفخندية ب

السعصيات الكاؼية، ككحا اختيار السؤسدات التعميسية السشاسبة إلجخاء الجراسة التصبيؿية، كسا 
حزػرؼ لمعجيج مغ الحرز كإحجػ أدكات الجراسة مغ خبلؿ  اعتسجت عمى السبلحطة

 التعميسية.
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تعميسية  في اختيار عيشة الجراسة التشػيع، لحا كقع االختيار عمى مؤسدةشا حاكل
عسػمية، كأخخػ مؤسدة تعميسية خاصة تعتسج السشياج الخسسي لمجكلة كسا العسػمية، كأخخػ 
مؤسدة تعميسية خاصة تعتسج الجركس السكثفة كفقا لمسشياج الخسسي، حيث تدتقبل الصمبة 
األحخار كالسدجميغ بالسخاسمة ككحا الشطامييغ الحيغ يتابعػف دركس الجعع إضافة إلى تعميع 

داللة إحرائية تعدػ  غات كالحاسػبيات، كىحا قرج معخفة مجػ كجػد فخكؽ ذاتالم
 التسجرس . الختبلؼ نطاـ

مغ جية أخخػ كاف التخكيد عمى ىحه السؤسدات لكػنيا تستمظ اإلمكانات التي تدسح 
لشا بالتجخيب، التي تتسثل أساسا في كجػد مخبخ مجيد بالحػاسيب كاإلنتخنت كجياز عخض 

إضافة إلى كػف الجيات الػصية عمى تمظ السؤسدات التعميسية متفتحة عمى البيانات، 
احتزاف الجراسات العمسية التصبيؿية، كداعسة لمباحثيغ، فسغ غيخ الديل الحرػؿ  عمى 
تخخيز لمبحث السيجاني كتقجيع تدييبلت كدعع في ىحا الذأف في أغمب السؤسدات 

ية، التعميسية، فكع مغ مؤسدة رفزت التجاكب معشا ، أك ردت كعممت رفزيا بأسباب كـا
 إضافة إلى افتقار أغمبيا ألبدط الػسائل.

الفػج التخبػؼ بكل عشاصخه لقمة عجد فقج تع اختيار  عشاصخ العيشتيغأما عغ اختيار 
في السؤسدتيغ الخاصتيغ في حيغ تع اختيار العشاصخ التي تتػافخ فييع أفخاد الفػج التخبػؼ 

لكثخة العجد كحتى تكػف  ذ بيغ العيشتيغ في السؤسدة العسػميةكالتجان ية كالحخصالجج
 الشتائج مػضػعية أيزا. 

ستصبلعية، ثبلثة أنػاع مغ العيشة، األكلى تتسثل في العيشة اال مػازاة مع ذلظ، اعتسجنا 
الشقائز، كتتسثل الثانية في العيشة الزابصة، لتقجيع الحرة  لتجخيب أدكات البحث كمعالجة

التعميسية كفق البيئة التقميجية، في حيغ تتسثل الثالثة في العيشة التجخيبية، لتقجيع الحرة 
 التعميسية في البيئة الحكية. 

قسشا باختيار مجسػعتيغ ضسغ العيشة االستصبلعية في  ففي العيشة االستصبلعية 
دة جيجة بالكاليتػس، كىحا في إشار تجخيب تشفيح أدكات البحث، حيث اعتسجت ثانػية مدعػ 

السجسػعة األكلى لتجخيب أدكات العيشة الزابصة، كاعتسجت السجسػعة الثانية لتجخيب أدكات 
متعمسا، كىحا في إشار كضع  12متعمسا كالثانية  14العيشة التجخيبية، إذ شسمت األكلى 
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ء الجراسة الفعمية، مع العمع ىحه العسمية قج سبقتيا عسميات أخخػ المسدات األخيخة قبل إجخا
كثيخة بالتجريذ بسختمف األساليب، كبالسبلحطة مغ خبلؿ حزػر حرز تعميسية متشػعة 
بتشػع الشذاط ككحا أساليب التعميع، إضافة إلى السقابمة الذخرية لسختمف السعمسيغ ككحا 

 الستعمسيغ. 

نطخا لتعجاد التبلميح  )العيشة االستصبلعية( ليحه العسمية قسشا باختيار ىحه الثانػية
، السيسا تعجاد 2019 -2018" تمسيحا في السػسع الجراسي 1100الكثيخ الحؼ يقجر بػػػ"

" متعمسا في خسدة تخررات مػزعيغ في 251الستعمسيغ في الدشة الثالثة الحؼ يقجر بػػػ "
، كىحا مغ شأنو يداعجنا كثيخا في االختيار -حدب الخخيصة التخبػية لمسؤسدة– ثسانية أفػاج

يػفخ بيئة بحثية خربة مقارنة بالسؤسدات التعميسية  كساالعذػائي لمعيشات دكف أف تتكخر، 
كآراء السحكسيغ كفي ضبط الكثيخ مغ العشاصخ،  األخخػ، ساىست ىحه الخصػة التسييجية

 كفي تعجيل بعزيا. 

اختيار لكل عيشة ثبلث مجسػعات ككل تع  كفي العيشتيغ الزابصة كالتجخيبية
مجسػعة في مؤسدة تعميسية مدتقمة، كىحا قرج تحقيق التػازف كاالندجاـ بيغ العيشتيغ، فأما 

فقج تع التصبيق معيا بالصخيقة التقميجية، إذ تع تجريذ ىحه العيشة باستعساؿ  العيشة الزابصة
لتي العيشة في السؤسدات الثبلث ااالختبار كرؾيا، تػزعت ىحه الدبػرة البيزاء، كإجخاء 

فقج تع التصبيق معيا في بيئة تعميسية  شة التجخيبيةالعيّ  اكأمّ متعمسا،  34ُذكخت آنفا بسجسػع 
ذكية، إذ تع تأشيخ ىحه العيشة كجعميا في مػقف تعمع ذاتي، اعتسادا عمى الحاسػب كالفيجيػ 

ر رقسيا، تػزعت ىحه العيشة في التعميسي السشتقى مغ الحقيبة التعميسية كإجخاء االختبا
مشدجسا متعمسا، كُأريج ىحا العجد حتى يكػف  31السؤسدات الثبلث التي ُذكخت آنفا بسجسػع 

لعيشة الزابصة، كؼيسا يمي نعخض ممخرا عغ إجخاءات التصبيق مع أفخاد العيشتيغ مغ ا مع
 خبلؿ الججؿ:
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 .إجخاءات التصبيق مع أفخاد العيشتيغ : ممخز 6الججول رقع 

 العيشة مقخىا شبيعتيا السؤسدة
أفخاد 
 التاريخ إجخاءات الجراسة نسط التعميع العيشة
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 درس تعميسي
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 21 اختبار تحريمي
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 اختبار تذخيري
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 اختبار تحريمي
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 اختبار تذخيري

 درس تعميسي
 اختبار تحريمي

ماؼ   19
2019 

 إلكتخكني 09 تجخيبية

 اختبار تذخيري
 درس تعميسي

 اختبار تحريمي
 استبانة

م
سية

عال
ج ال

ّخش
ة ال

رس
ج

 

صة
خا

 

سة(
ص

لعا
ط ا

كس
ة )

الؿب
 

 تقميجؼ 11 ضابصة
 اختبار تذخيري

 درس تعميسي
 تحريمي اختبار

ماؼ  20
2019 

 إلكتخكني 10 تجخيبية

 اختبار تذخيري
 درس تعميسي

 اختبار تحريمي
 استبانة
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 :كؼيسا يمي نػجد الخصػات اإلجخائية األساسية لمجراسة السيجانية
مػضػعيغ مغ الحقيبة التعميسية، أحجىسا في قػاعج المغة، كاآلخخ في الببلغة،  اختيار -

إضافة إلى اختيار اختبار إلكتخكني، مع إجخاء بعس التعجيبلت حتى يتحقق االندجاـ مع 
اإلشار الدمشي، ثع نقل ذلظ إلى ندخة كرؾية الستعسالو بالصخيقة التقميجية مع السجسػعة 

 الزابصة.
مخبخاء الستخرريغ في تعميسية المغة العخبية كالسعمػماتية ككحا السعمسيغ عخض العسل ل -

السسارسيغ في السيجاف لمتحكيع مغ حيث دقة األسئمة ككضػحيا، ككحا مشاسبتيا لسدتػػ 
التبلميح، كأيزا لمشطخ في الجانب التقشي بالشدبة لمعسل السحػسب، كقج أفزت ىحه العسمية 

ة كاستبجاؿ أخخػ، كإضافة بعس اإلعجادات التقشية، كإضافة إلى إعادة صياغة بعس األسئم
أسئمة مفتػحة، كإضيار اإلجابة الرحيحة أك التعميل في حاؿ الخصأ بعج الترحيح، كإضافة 
تعميقات تحفيدية في حاؿ اإلجابة الرحيحة، ككحا تفعيل خاصية التقييع بالجرجات، كأصبح 

 غ سؤاال، كلكل سؤاؿ درجة كاحجة. االختبار في صػرتو الشيائية مكػنا مغ عذخي
مػازاة مع ذلظ إجخاء زيارات ميجانية لعجيج مغ السؤسدات التعميسية العسػمية كالخاصة،  -

ر مجسػعيا بػػ  مؤسدة تعميسية، استسخت  11إضافة إلى "ثانػية ألكدشجر دكما الجكلية"، كقجِّ
خ مارس مغ عاـ إلى مشترف شي 2018ىحه العسمية مغ بجاية شيخ أكتػبخ مغ عاـ 

، اليجؼ مغ ذلظ ىػ البحث عغ متصمبات العسل السيجاني، لتػضيف أدكات الجراسة 2019
كالسبلحطة كالسقابمة مغ خبلؿ بحثية أخخػ  أدكات استخجاـ كاالختبار كاالستبانة، إضافة إلى

التػاصل عغ قخب مع الصاقع اإلدارؼ كالبيجاغػجي كالخبخاء السسارسيغ، لسعخفة مختمف 
  تجاىات حػؿ كاقع التعميع الثانػؼ كآفاقو، ككحا مختمف العػائق، ككحا التقانات السعتسجةاال

كعغ تعميسية السػاد السيسا مادة المغة العخبية، قرج ترػيب مدار البحث  في التعميع،
 كإثخائو، ككحا تحجيج السؤسدات السشاسبة إلجخاء البحث.  

بعج التجرج كالبحث العمسي )كمية اآلداب كالمغات  الحرػؿ عمى إفادة مغ نيابة العسادة لسا -
 .1شالجامعة البػيخة( لتدييل إجخاءات التجخبة السيجانية، بشاء عمى شمب

الحرػؿ عمى السػافقة الكتابية مغ شخؼ الجيات الػصية السدؤكلة عمى السؤسدات  -
تػالي: "مػافقة مجيخ التعميسية السعشية بالجراسة السيجانية بشاء عمى شمب الباحث، كىي عمى ال

                               
 .244"، ص05رقع " انطخ السمحق  1
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 2الشػر لمتمسيح" –، "مػافقة مجيخ مؤسدة التخبية كالتعميع الخاصة 1التخبية لذخؽ كالية الجدائخ"
 .3"مػافقة مجيخ مجرسة الخشج العالسية"

، مججدا ستزافتشا إلجخاء الجراسة السيجانيةمعايشة السؤسدات التعميسية التي كافقت عمى ا -
كتحجيج عيشة الجراسة التجخيبية ككحا الزابصة، إضافة إلى جيج محبلت التصبيق العسمي، لتح

ضبط الخزنامة الدمشية السبجئية، مػازاة مع ذلظ قسشا بتػزيع الحقيبة الخقسية التعميسية في 
 ندختيا الشيائية لمستعمسيغ، كخاصة ألفخاد العيشة التجخيبية. 

يجة بالكاليتػس، قرج ستصبلعيتيغ في ثانػية مدعػدة جعمى عيشتيغ ا التصبيق السيجاني -
السحتسمة، إحجاىسا في بيئة تقميجية كاألخخػ في بيئة ذكية، كعمى إثخ  معالجة كل الشقائز

ذلظ قسشا بتدجيل السبلحطات كضبط كل الشقائز الػاردة في الحرة التعميسية، مغ تييئة 
انات، فسغ أبخز الشقائز السدجمة لسدشا السكاف إلى صجكر الشتائج الشيائية كملء االستبي

ضعف مدايخة كانجماج بعس الستعمسيغ مغ العيشة التجخيبية خاصة في بجاية الحرة 
 التعميسية، نطخا لعجـ تعػدىع خبلؿ مدارىع الجراسي عمى ىحه الصخيقة.

بعج أف تست الجراسة االستصبلعية، كاالستفادة مغ مختمف الجػانب اإلجخائية، ككحا  -
تائج، قسشا بسعالجة جسيع الشقائز السدجمة لتفادييا الحقا، كمغ األمػر التي تست الش

معالجتيا زيادة العشاية كالتخكيد عمى تييئة الستعمسيغ برفة جيجة كشخح الجػانب اإلجخائية 
في بجاية العسمية خاصة ألفخاد العيشة التجخيبية، مع محاكلة تحفيدىع كالخفع مغ دافعيتيع، 

تعجيل الخزنامة الدمشية لديخ الحرة التعميسية، كإضافة بعس الخرائز إضافة إلى 
كالتحجيج اآللي لدمغ االختبار، ككحا إقفاؿ خاصية إضيار نتيجة االختبار كإجاباتو الشسػذجية 

زساف الديخ الحدغ ل، ك فتخة االختبار، لجرء احتساؿ تشاقل اإلجابات الرحيحة إال بعج
 لمحرة التعميسية.

كالػقػؼ  تراؿ مججدا بالسؤسدات السعشية لتأكيج الخزنامة الشيائية لمؿياـ بالعسمية،قسشا باال -
الخزنامة عمى جاىدية األماكغ السخررة لمعسمية كتػفخ الػسائل الزخكرية لحلظ، ككانت 

 عمى الشحػ اآلتي: 

                               
 .245"، ص06رقع " انطخ السمحق  1
 .246"، ص07" رقع انطخ السمحق  2
 .247"، ص08رقع " انطخ السمحق  3
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 رزنامة التصبيق السيجاني. : 7الججول رقع 
 ثانػية مدعػدة جيجة مجرسة الخشج العالسية مؤسدة الشػر لمتمسيح التعميسية السؤسدات

 2019ماؼ 21الثبلثاء 2019ماؼ 20االثشيغ  2019ماؼ 19األحج التاريخ

 التػقيت
 الداعة10إلى  08مغ 15إلى الداعة 13مغ 10:30إلى الداعة  08:30مغ الزابصة
 12إلى الداعة  10مغ  17إلى الداعة  15 مغ 12:30إلى الداعة  10:30مغ التجخيبية

تقجيع الحرز التعميسية كفق الخزنامة السحجدة، بجاية مع العيشة الزابصة حيث تع اعتساد  -
الصخيقة التقميجية مع إجخاء االختبار التذخيري كاالختبار التحريمي في السؤسدات 

التعميع الحكي في السؤسدات الثبلث التعميسية الثبلث السعيشة، كمع العيشة التجخيبية تع اعتساد 
مع إجخاء االختبار التذخيري كاالختبار التحريمي، كىحا كفق الخزنامة السحجدة، إضافة 

 إلى تػجيو استبانة إلى الستعمسيغ السذاركيغ في العيشة التجخيبية.

 التعميسية: مخصط سيخ الحرز -ج
ِقبل الباحث عسمية تدييخ الحرة التعميسية كالؿياـ بكل ما يقتزي الؿياـ بو مغ  تػلى

بتقجيع الجرس كمختمف العسميات مع العيشة الزابصة في السؤسدات الثبلثة،  السعمع، حيث قاـ
 التعميسية مع مجسػعات العيشة التجخيبية: عسمياتسختمف القاـ بكسا 
 وفق ما يمي: عيشة الزابصة إجخائيامجسػعات المع التعميسية  جخت الحرة    
التأكج مغ تػفخ األدكات األساسية إلجخاء التجخبة قبل بجاية الحرة التعميسية، كقج كانت  -

كسائل العسل بديصة مع ىحه السجسػعات، لكػف مبجأ العسل يقتزي ذلظ، التي تتسثل أساسا 
 لكخاسي كالصاكالت.إلى ا سسدحة، إضافةالبيزاء كاألقبلـ الخاصة بيا، ك الدبػرة الفي 

استؿباؿ الستعمسيغ كالتخحيب بيع، ثع تييئتيع كعخض مشيجية العسل، حيث قسشا بػضع  -
الستعمسيغ في جػ العسمية السبخمجة، مع تحفيدىع كإثارة اىتساميع بأىسية السػضػع كحاجتيع 

، كأيزا حتى الساسة إليو في اختبار شيادة البكالػريا، لكػف السػضػع يكتدي ىحه األىسية
تكتدي العسمية شابع الججية، كيتعامل الستعمع بحخص كمػضػعية مع كل مخاحل الحرة 

 التعميسية. 
 .أسئمة 10يتكػف مغ الحؼ تبار تذخيري، دؾيقة إلجخاء اخ 15تخريز  -
 دؾيقة لذخح الجرس التعميسي باستعساؿ الدبػرة البيزاء. 60تخريز  -
 التحريمي.دؾيقة إلجخاء االختبار  15مشح  -
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 وفق ما يمي:إجخائيا  التعميسية مع السجسػعات التجخيبية جخت الحرة 
تع استغبلؿ مخبخ اإلعبلـ اآللي في السؤسدات التخبػية، كقج قسشا بالتأكج مغ تػفخ  -

األدكات األساسية إلجخاء التجخبة قبل بجاية الحرة التعميسية، التي تسثمت في تػفخ 
الحػاسيب بعجد أفخاد العيشة، كالتأكج مغ سبلمتيا، كتشاسب أنطسة تذغيميا مع تذغيل أدكات 

 معايشةيخ أجيدة حػاسيب محسػلة كألػاح إلكتخكنية إضاؼية احتياشا، ثع الجراسة، مع تػف
لئلجابة عمى أسئمة  "google driveالستعساليا في تذغيل " (wi-fi)خجمة اإلنتخنت 

إلنتخنت الياتؽية االختبار اإللكتخكني ككحا االستبانة اإللكتخكنية، إضافة إلى التدكد بخجمة ا
 ا.الذخرية احتياش

الستعمسيغ كالتخحيب بيع، ثع تييئتيع كعخض مشيجية العسل، حيث قسشا بػضع  استؿباؿ -
كحاجتيع  كإثارة اىتساميع بأىسية السػضػع الستعمسيغ في جػ العسمية السبخمجة، مع تحفيدىع

حتى تكتدي أيزا سية، ك ىلكػف السػضػع بيحه األ إليو في اختبار شيادة البكالػرياالساسة 
 كيتعامل الستعمع بحخص كمػضػعية مع كل مخاحل الحرة التعميسية. العسمية شابع الججية، 

 .أسئمة 10يتكػف مغ الحؼ ، كرؾيا تذخيريالختبار االدؾيقة إلجخاء  15تخريز  -
 باستعساؿ الحاسػب ككاتع الرػت.  دؾيقة لدساع الجرس فخديا كذاتيا 60مشح  -
 دؾيقة إلجخاء االختبار التحريمي إلكتخكنيا. 15مشح  -
 دقائق لئلجابة عغ أسئمة االستبانة. 10مشح  -

                              تحميل الشتائج والتعميق عمييا: -2-3
 التخبػؼ  لمسشياجكشبقا  قسشا بإجخاء الحرز التعميسية كفق الخزنامة السحجدة  

االختبار لمعيشتيغ كاالستبانة ألفخاد العيشة التجخيبية، كعمى  استخجمشاالخسسي، مػازاة مع ذلظ 
بقخاءة ، قسشا كتفخيغ السعصيات ، كردكد السدتجػبيغ في االستبانةضػء نتائج االختبار

 :بشتائج نيائية كالخخكج كتحميميياالسعصيات 

 :، والتعميق عميياتحميل نتائج االختبار التذخيري واالختبار التحريمي -أ
حيح االختبار التذخيري الحؼ كاف كرؾيا، كبعج ترحيح االختبار بعج تر

كىحا األخيخ التحريمي الحؼ كاف كرؾيا مع العيشة الزابصة كإلكتخكنيا مع العيشة التجخيبية، 
كل فخدية لكل متعمع، كمغ ثسة إحراء معجالت بتدجيل السعجالت ال قسشا كاف ترحيحو آليا.
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، بالشدبة لمعيشة الزابصة كبالشدبة لمعيشة اختبارلكل لسجسػع السؤسدات  ثع مؤسدة
  .التجخيبية

اعتساد اختبار قبمي قرج مع بالصخيقة التقميجية،  تجريدياالعيشة الزابصة ىي التي تع 
ع مع تذخيز مدتػػ الستعمسيغ، كاختبار بعجؼ قرج ؾياس تحريل الستعمسيغ بعج تفاعمي

مغ خبلؿ ىحا في االختباريغ اد العيشة الزابصة الحرة التعميسية، كؼيسا يمي نػضح نتائج أفخ 
 الججكؿ:

 الزابصة. اتلمسجسػع يغنتائج االختبار  : 8الججول رقع 
 الزابصة اتالسجسػع

 ثانػية مدعػدة جيجة )الكاليتػس(

خقع
ال

 

 التحريمي االختبار االختبار التذخيري
 مج 4ج:  3ج:  2ج:  1ج:  مج 4ج:  3ج:  2ج:  1ج: 

 ثانػية مدعػدة جيجة بالكاليتػس.
1.  03 02 04 02 11 03 02 03 02 10 
2.  04 02 02 00 08 03 02 03 01 09 
3.  04 03 03 01 11 05 03 03 02 13 
4.  03 02 02 03 10 03 03 03 03 12 
5.  02 00 01 02 05 02 01 02 02 07 
6.  03 04 04 01 12 05 04 03 01 13 
7.  04 02 02 01 09 04 02 02 02 10 
8.  03 03 02 02 10 05 04 03 02 14 
9.  02 03 01 01 07 03 03 01 02 09 
10.  02 02 02 02 08 03 02 01 02 08 
11.  02 01 00 00 03 03 02 01 01 07 
12.  01 02 01 02 06 03 02 02 01 08 
13.  02 02 01 00 05 04 02 02 02 10 
14.  03 00 02 01 06 02 01 02 02 07 

 السعجل
 9.78 01.78 02.35 03.42 03.42 92.7 01.28 01.92 02 02.71 الجدئي

 )بئخ خادم( –الشػر لمتمسيح  –مؤسدة التخبية والتعميع الخاصة 
15.  03 02 02 02 09 02 03 02 02 09 
16.  03 01 03 02 09 04 03 03 02 12 
17.  02 02 02 01 07 02 01 01 00 04 
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18.  03 02 03 01 09 04 03 03 01 11 
19.  02 02 01 00 05 03 03 00 00 06 
20.  01 02 03 02 08 02 03 02 02 09 
21.  02 03 03 02 10 03 03 03 03 12 
22.  03 02 03 01 09 04 03 02 02 11 
23.  03 02 00 00 05 03 01 01 02 07 

 السعجل
 09 01.55 01.8 02.55 03 7.88 01.22 02.22 02 02.44 الجدئي

 مؤسدة الخشج العالسية )الكبة(
24.  03 02 04 02 11 03 03 04 03 13 
25.  02 02 01 02 07 04 02 02 02 10 
26.  04 02 02 01 09 03 02 02 02 09 
27.  02 01 03 01 07 02 02 02 02 08 
28.  03 02 02 01 08 02 03 02 02 09 
29.  03 01 02 02 08 04 03 03 02 12 
30.  02 01 03 02 08 04 03 02 02 11 
31.  02 02 04 02 10 04 03 04 03 14 
32.  04 03 03 03 13 05 04 03 04 16 
33.  03 00 02 01 06 02 01 02 02 07 
34.  03 02 04 02 11 03 03 04 03 13 

 السعجل
 11.09 02.45 02.72 02.63 03.27 8.90 01.72 02.72 01.63 02.81 الجدئي
 السعجل
 09.96 01.93 02.29 02.86 03.23 0.23 01.40 02.28 01.87 02.65 العام

 

يطيخ جميا مغ التحميل اإلحرائي لشتائج االختبار التذخيري القبمي لمعيشة 
"، مع كجػد تفاكت بيغ 20/08.23الزابصة أّف السعجؿ العاـ لمجرجات السحرل عمييا ىػ "

السؤسدات التي تست بيا الجراسة، إذ بمغ معجؿ نتائج االختبار التذخيري لمستعمسيغ في 
"، كفي مؤسدة الشػر لمتمسيح 07.92ثانػية مدعػدة جيجة ""، كفي 8.90مؤسدة الخشج بمغ "

"، نبلحع أّف الشتائج كانت 13" ك"03"، كسا تخاكحت درجات الستعمسيغ ما بيغ "07.88بمغ "
، كىي تع  كذ ضعف إلساـ الستعمسيغ بالسػضػع.ضعيفة عمى العسـػ

تحدشا في السعجؿ العاـ  لسدشافي مقابل ذلظ كبعج إجخاء العسمية التعميسية التعمسية  
"، لكشو يبقى 01.73"، أؼ بتحدغ قجره "20/09.96لشتائج االختبار التحريمي، الحؼ بمغ "



  بالصػر الثانػي شذػد مغ تصبيق تكشػلػجيا الّتعميع في تعميسية المغة العخبية الفرل الّثاني: الشسػذج الس
 

142 
 

"، 11.09تحدشا شؽيفا، مع اختبلؼ في مدتػػ التحدغ، حيث نالت مجرسة الخشج معجؿ "
، كتخاكحت "09""، ثع مجرسة الشػر بسعجؿ 09.78تمييا ثانػية مدعػدة جيجة بسعجؿ "

لتحدغ في مدتػػ ، فخغع أّف ىحه السعصيات تعبخ عغ ا"04ك 16"عجالت الفخدية بيغ الس
تحّدشا شؽيفا، خاّصة إذا قارناه بالجيج الكبيخ الحؼ بحلو السعمع/الباحث إال أنو كاف  الستعمسيغ

  في تشذيط الحرة التعميسية، لكػف العيشة الزابصة تع تجريديا في بيئة تقميجية.

بجاية  فيي التي تع تجريديا في بيئة ذكية، مع اختبارىع قبل التجخيبيةالعيشة كأما 
الحرة التعميسية بسجسػعة مغ األسئمة كرؾيا، كبعج نياية الحرة التعميسية بسجسػعة مغ 

 :كانت الشتائج كاآلتيعصيات كتفخيغ الس اآللي األسئمة إلكتخكنيا، كبعج عسمية الترحيح
 التجخيبية. اتلمسجسػع يغ: نتائج االختبار  9الججول رقع 

 التجخيبية اتالسجسػع

خقع
ال

 

 التحريمي االختبار االختبار التذخيري

 مج 4ج:  3ج:  2ج:  1ج:  مج 4ج:  3ج:  2ج:  1ج: 
 ثانػية مدعػدة جيجة )الكاليتػس(

1.  02 02 01 01 06 04 03 02 03 12 
2.  03 02 01 03 09 04 04 02 02 12 
3.  03 02 01 03 09 03 03 04 03 13 
4.  02 02 03 02 09 04 03 02 01 10 
5.  04 02 02 03 11 05 04 03 03 15 
6.  03 04 02 00 09 04 04 02 02 12 
7.  02 03 04 02 11 04 04 05 03 16 
8.  04 03 02 02 11 03 03 03 02 11 
9.  03 02 01 02 08 04 04 04 03 15 

10.  03 01 00 01 05 05 03 02 02 12 
11.  02 03 02 01 08 04 03 04 02 13 
12.  02 02 02 01 07 03 02 04 02 11 

 السعجل
 12.66 02.33 03.08 03.33 03.91 8.58 01.75 01.75 02.33 02.75 الجدئي

 )بئخ خادم( –الشػر لمتمسيح  –مؤسدة التخبية والتعميع الخاصة 
13.  02 01 00 01 04 03 03 02 03 11 
14.  02 02 03 01 08 04 03 03 00 10 
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15.  02 03 00 00 05 04 03 02 02 11 
16.  01 00 03 01 05 03 03 02 02 10 
17.  02 03 03 03 11 03 03 03 02 11 
18.  04 03 02 01 10 05 03 03 01 12 
19.  03 03 03 01 10 05 05 03 01 14 
20.  03 02 02 02 09 03 03 04 01 11 
21.  03 03 03 02 11 04 03 03 02 12 

 02.44 02.22 02.11 01.33 8.11 03.77 03.22 02.77 01.55 11.33 

 مؤسدة الخشج العالسية )الكبة(
22.  03 03 03 01 10 03 05 03 03 14 
23.  03 01 03 02 09 03 02 05 03 13 
24.  02 02 04 03 11 02 03 05 04 14 
25.  01 02 02 03 08 03 03 03 03 12 
26.  02 02 02 00 06 02 03 04 03 12 
27.  04 03 03 00 10 05 05 03 04 17 
28.  01 03 01 01 06 02 03 02 02 09 
29.  02 02 02 00 06 02 03 02 02 09 
30.  03 02 03 02 10 03 03 03 03 12 
31.  02 03 03 02 10 03 03 05 05 16 

 السعجل
 12.80 3.20 3.50 3.30 2.80 8.60 1.40 2.60 2.30 2.30 الجدئي
 السعجل
 12.26 2.36 3.12 3.28 3.49 8.43 1.49 2.15 2.28 2.50 العام

 

التجخيبية بحرػؿ الستعمسيغ عمى  أسفخت نتائج االختبار التذخيري لمسجسػعات
 "، مسا يجؿ عمى أفّ 20/08.43"، بسعجؿ عاـ قجره "11" ك"04درجات تتخاكح بيغ "

الستعمسيغ يستمكػف كفاءات قاعجية في قػاعج المغة كالببلغة مغ خبلؿ السػاضيع الُسذار إلييا 
آنفا لكشيا كفاءات ناقرة، كما يبلحع أيزا تقارب كبيخ لمسعجالت السحرل عمييا في 

 ".09" ك"08الحؼ تخاكح بيغ " ةات الثبلثالسؤسد

الحكي، كبعج إجخاء االختبار كفق التعميع التعمسية كبعج إجخاء الحرة التعميسية 
اإللكتخكني التحريمي كالؿياـ بالتحميبلت اإلحرائية البلزمة الحطشا الكثيخ مغ التغيخات 

، في حيغ لع "17"ك "09"ذخيري، حيث تخاكحت الجرجات بيغ مقارنة بشتائج االختبار الت
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العاـ فقج ُقّجر بػػػ في االختبار القبمي، أما السعجؿ  "11"يتسكغ الستعمسػف مغ تجاكز الجرجة 
ىشاؾ تقارب في معجالت السؤسدات التي  أفّ  "، كسا03.83"، أؼ بديادة قجرىا "12.26"

، ىحه الشقمة السعتبخة تعبخ عمى التفاعل اإليجابي مع السػارد التعميسية 13ك  11تخاكحت بيغ 
ستعمع النت بيغ السقجمة، خاصة إذا أخحنا بعيغ االعتبار كػف العسمية التعميسية التعمسية كا

  .الخقسيسعمع الك 

ا في كل عيشة مغ العيشتيغ بعج التحميل اإلحرائي لشتائج االختبارات كالتعميق عميي
، نقـػ في ىحه السخحمة بالسقارنة بيغ نتائج االختبار القبمي في العيشتيغ الزابصة عمى حجة

ثع السقارنة في التحدغ بيغ كالتجخيبية، ثع السقارنة بيغ نتائج االختبار البعجؼ في العيشتيغ، 
لحا نحاكؿ مغ خبلؿ ىحا الججكؿ استغبلؿ األرقاـ اإلحرائية لمتحميل كالتعميق العيشتيغ، 

 ة عمى كثيخ مغ التداؤالت:جابكاإل

 : الفػارق اإلحرائية بيغ العيشتيغ في نتائج االختباريغ القبمي والبعجي.10الججول رقع 

 

نبلحع تقارب كبيخ بيغ العيشتيغ في الجرجات عمى صعيج االختبار التذخيري، فقج 
" كفي العيشة التجخيبية ُقحر بػػػ 20/08.23قّجر السعجؿ العاـ  في العيشة الزابصة بػػ "

" فقط، لكغ الفارؽ كاف مزعفا عمى مدتػػ نتائج االختبار 0.20"، أؼ بفارؽ "20/08.43"
التجخيبية، فسعجؿ نتائج اختبار الستعمسيغ في العيشة األكلى ُقّجر بػػ  التحريمي لرالح العيشة

"، كبتعبيخ أدؽ نقػؿ أّف 02.30"، بفارؽ "12.26" في حيغ ُقّجر في الثانية بػػػ "09.96"
" 01.73الستعمسيغ في العيشة الزابصة، الحيغ درسػا في بيئة تقميجية، تحدشػا بسعجؿ قجره "

التجخيبية الحيغ درسػا في بيئة ذكية  الستعمسػف في السجسػعاتغ لكل فخد، في حيغ تحدّ 
 ".03.83سعجؿ مزعف، ُيقّحر بػػػ "ب

 العيشة التجخيبية العيشة الزابصة العيشة

 االختبار
االختبار 

 تذخيريال
 الختبارا
 تحريميال

 الفخق 
 االختبار

 تذخيريال
 الختبارا
 تحريميال

 الفخق 

 04.08 12.66 8.58 01.86 9.78 7.92 ثانػية جيجة
 03.22 11.33 8.11 01.12 09 7.88 الشػر لمتمسيح
 04.20 12.80 8.60 02.19 11.09 8.90 مجرسة الخشج
 03.83 12.26 8.43 01.73 9.96 8.23 السعجل العام
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مع التحكيخ بأّف االختبار التذخيري مػحجا في العيشتيغ، ككحلظ األمخ مع االختبار 
بلؼ ترس التعميسي بعشاصخه كاف مػحجا في السجسػعتيغ، إنسا االخالتحريمي، كسا أّف الجّ 

في نسط التعميع، أؼ في الػسائل السعتسجة في العسمية التعميسية التعمسية، دكف إغفاؿ  كاف فقط
العيشة التجخيبية في تعامميع مع السػارد في مجسػعات  الستعمسيغعشرخ االرتباؾ لجػ 

الخقسية، نطخا لعجـ تعػدىع عمى ذلظ في الحرز التعميسية السعتادة، كإال لكاف مشتػجيع 
خػ كاف بحؿ السعمع لجيج كبيخ في تعميع العيشة الزابصة، في حيغ كاف أكبخ، كمغ جية أخ

 مجخد مػجو كمشذط فقط في تعميع العيشة التجخيبية مدتعيشا في ذلظ بالسعمع الخقسي.

 :والتعميق عمييا ،العيشة التجخيبيةأفخاد أجػبة تحميل  -ب
مػازاة مع استخجاـ االختبار لؿياس التأثيخ الحاصل عمى مدتػػ التحريل خاصة، ك 

لتحجيج خرائز الستعمسيغ في ضػء  العمسية حاكلشا استخجاـ االستبانة برفتيا األداة 
كالثقافة السعمػماتية السيسا  ،كالعذخيغ لتذخيز اإلمكانات الخقسية تحجيات القخف الػاحج

تيع عمى تدخيخ الخقسشة في العسمية التعميسية التعمسية، ثع مجػ التعميسية مشيا، كمجػ قجر 
البخنامج الحاسػبي  استجابة ككحاتقبميع المتداج تعميسية المغة العخبية بالحكاء االصصشاعي، 

لستصمباتيع، فعمى ضػء ىحه األىجاؼ قسشا بإعجاد ىحه االستبانة كفق  (الحقيبة التعميسية)
 الخصػات اإلجخائية العمسية.

قسشا بترسيع استبانة ألفخاد العيشة التجخيبية لئلجابة عمى أسئمتيا بعج استيفاء الحرة 
 التعميسية، كجعمشاىا استبانة إلكتخكنية لتيديخ العسمية كلكػنيا تشدجع مع شبيعة البحث ما

الخقسية، كمغ جية أخخػ لع ندتعسل ىحه  البحث عغ آليات التجاكب مع الثػرةدمشا ندعى ب
األداة البحثية مع العيشة الزابصة لكػف شبيعة األسئمة تتصمب مغ السدتجػبيغ التجخيب، 

مػجية لكل متعمسي الصػر الثانػؼ في محصة مدتقمة إضافة كػنشا خررشا استبانة عامة 
 الحقة.

ستفتاحيا بفقخة تسييجية استقخت الريغة الشيائية لبلستبانة عمى ثبلثة محاكر، مع ا
دقائق، بعج عخضيا لمتحكيع مغ أساتحة متخرريغ  10تحفيدية، كمتػسط مجة اإلجابة ىػ 

تع تعجيل كنتائج العيشة االستصبلعية ء السحكسيغ اكعمى ضػء آر في التعميسية كالسعمػماتية، 
   ت.راالعباعادة صياغة بعس إ ك  ،ت كححؼ بعزياراضافة بعس العباإك انة، مجاالت االستب
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لستعمسيغ تحجيج إمكانات ال" فخدا كىع يسثمػف أفخاد العيشة التجخيبية، 31شسمت العيشة "
ع مذخكع ثع عغ مجػ تفاعميع مكمجػ استغبلليا في التعمع،  في تكشػلػجيا السعمػمات

 31تكػنت العيشة قرجيا مغ ثبلثة أفػاج تخبػية، بسجسػع البخنامج الخقسي السقتخح، كقج 
  ا.متعمس

 تحميل استجابات السحػر األول: بيانات عامة. -
 معمػمات عامة عغ العيشة السدتجػبة. :11الججول رقع 

 معمػمات عامة 
 السؤسدة التعميسية التخرز الدغ الجشذ الفقخات

 أنثى ذكخ الفئات
أقل مغ 

19 19/20 
أكبخ مغ 

20 
لغات 
 أجشبية

آداب 
 كفمدفة

ثانػية 
 جيجة

الشػر 
 لمتمسيح

مجرسة 
 الخشج

 10 09 12 08 23 07 15 09 20 11 التكخار
 ٪32.25 ٪29.03 ٪38.70 ٪25.80 ٪74.19 ٪22.58 ٪48.38 ٪29.03 ٪64.51 ٪35.48 الشدبة

 الجشذ: -أ
 .الجشذ تػزيع أفخاد العيشة حدب : دائخة ندبية تسثل36  الذكل رقع

 
غمب عمى أفخاد العيشة التجخيبية السدتجػبة عشرخ اإلناث، حيث بمغ عجد اإلناث 

عشرخا فقط مغ الحكػر، أؼ بشدبة  11، في حيغ يػجج ٪64.51عشرخا، أؼ بشدبة  20
، ىحا الفارؽ ليذ استثشاء بل حاصل في كل الرفػؼ التعميسية، نطخا لعجـ التػازف 35.48٪

 ة إلى التدخب السجرسي لجػ الحكػر بجرجة أكبخ.بيغ الجشديغ في السجتسع، إضاف

 

 ذكور
35% 

 إناث
65% 
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 الدغ: -ب
 الدغ. تػزيع أفخاد العيشة حدب دائخة ندبية تسثل :37  الذكل رقع

 
 

فخدا، أؼ  15سشة، إذ بمغ تعجادىا  20-19أغمب أفخاد العيشة مغ الفئة العسخية 
"، تذسل ىحه الفئة الستأخخيغ عغ 1999/2000، تسثل ىحه الفئة مػاليج "٪48.38بشدبة 

سشة، أؼ مغ مػاليج  19دفعاتيع بعاـ أك عاميغ، كفي السختبة الثانية الحيغ يقل سشيع عغ 
، أك الحيغ دخمػا السجرسة قبل سغ التسجرس، أؼ مغ العادؼ، الحيغ ىع في تجرجيع 2001
، كفي السختبة الثالثة ٪29.03عشاصخ، أؼ بشدبة  09ػ ، كتعجاد ىحه الفئة ى2002مػاليج 

عشاصخ، أؼ بشدبة  07سشة"، حيث بمغ تعجادىع  20التي كانت أقل حزػرا فئة "أكبخ مغ 
كىحه األرقاـ تعكذ  .، تخز ىحه الفئة الستخمفيغ عغ دفعاتيع بدشتيغ أك أكثخ22.58٪

 لسػضػعية كصحة الشتائج.فخاد العيشة في ىحا السعيار، مسا يفيج في تحقيق اتشػع أ

 التخرز: -ج
 التخرز. تػزيع أفخاد العيشة حدب دائخة ندبية تسثل :38  الذكل رقع

 
 

 19أقل من 
29% 

19-20 
48% 

أكبر من 
20 
23% 

 لغات أجنبٌة
74% 

 آداب وفلسفة
26% 
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مادة كؼيسا يخز التخرز فقج عسمشا عمى التخكيد عمى التخررات التي تعتبخ 
الداعي، لحا شسمت ىحه ضسغ مػادىا السسّيدة مغ حيث معامميا ككحا حجسيا المغة العخبية 

عشاصخ في تخرز  08، ك٪74.19عشرخا في تخرز لغات أجشبية، بشدبة  23العيشة 
 .٪25.80آداب كفمدفة، بشدبة 

 مؤسدة الجراسة:  -د
 مؤسدة الجراسة.تػزيع أفخاد العيشة حدب : دائخة ندبية تسثل 39  الذكل رقع

 
 

 

نطخا لكػف الحرة التعميسية لمعيشة التجخيبية تتصمب تجييدات كإمكانات مادية لحا تع 
" متعمسا، كمغ 15إجخاؤىا في مخبخ اإلعبلـ اآللي، كىحا ما يتصمب عجدا محجكدا ال يتجاكز "

فخدا  12جية أخخػ فإف تعجاد التبلميح في السجارس الخاصة قميل، فغالبا ال يتجاكز تعجادىع 
تسثيل كل مؤسدة تخبػية في العيشة، التخبػؼ، كسا نبلحع تقارب كتػازف في ندبة  في الفػج

 كسا يتجدج التشػع في العيشة.

 ":الستعمع وتكشػلػجيا التعميع" حػل الثانيتحميل استجابات السحػر  
تعج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ مفتاح العرخنة، كالتي اقتحست جسيع السجاالت 

أدرجشا في ىحا السحػر السكػف مغ خسذ السيسا تعميع المغة العخبية، لحا كمشيا التعميع، 
فقخات قرج التعخؼ عمى إمكانات كميارات الستعمسيغ السذاركيغ في العيشة التجخيبية في ىحا 

 الذأف.  

ثانوٌة مسعودة 
 جٌدة

39% 
مؤسسة التربٌة 

والتعلٌم 
  -الخاصة 

 -النور للتلمٌذ 
29% 

مدرسة الرشد 
 العالمٌة

32% 
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 الستعمع وتكشػلػجيا التعميع. : 12الججول رقع 

قخة
 الف

رقع
 

 الفقخات
 ال نعع

ـــام
لعــ

ه ا
تجا

اال
 التكخار التكخار 

 الشدبة الشدبة

1.  
أمتمظ جيازا ذكيا )حاسػبا أك لػحا إلكتخكنيا أك 

 ذكيا(. اىاتف
 نعع 02 29

93.54٪ 06.45٪ 

2.  
أستصيع استخجاـ اإلنتخنت بالدخعة كالكسية 

 .السشاسبتيغ
 نعع 10 21

67.74٪ 32.25٪ 

 أجيج استخجاـ الحاسػب.  .3
29 02 

 نعع
93.54٪ 06.45٪ 

4.  
في مادة  شاممة سبق لي استخجاـ حقيبة رقسية

 .المغة العخبية
/ 31 

 ال
/ 100٪ 

5.  
اعتجنا االستعانة في تعمع ىحه السادة بالفيجيػىات 

 التفاعمية أك البخامج الخقسية.
/ 31 

 ال
/ 100٪ 

 
 ."الستعمع وتكشػلػجيا التعميع "أعسجة بيانية تسثل محػر : 40  الذكل رقع

 
 

يبجك جميا مغ خبلؿ ىحا الججكؿ اإلحرائي في فقخاتو الثبلثة األكلى امتبلؾ أفخاد        
مدتجػبا مغ مجسػع أفخاد  29حيث يستمظ  ،العيشة التجخيبية لستصمبات البيئة اإللكتخكنية

0

5

10
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20

25

30

35

أستطٌع استخدام  أمتلك جهازا ذكٌا 
اإلنترنت بالسرعة 
 .والكمٌة المناسبتٌن

أجٌد استخدام 
 .الحاسوب

سبق لً استخدام 
حقٌبة رقمٌة شاملة 

فً مادة اللغة 
 .العربٌة

اعتدنا االستعانة فً 
تعلم هذه المادة 

بالفٌدٌوهات التفاعلٌة 
 .أو البرامج الرقمٌة

 نعم

 ال
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فخدا لجياز حاسػب عمى األقل أك جياز ذكي آخخ كالمػح اإللكتخكني  31العيشة السقجرة بػػ 
مدتجػبا إمكانات استخجاـ  21، كسا يستمظ ٪93.54الياتف الحكي، أؼ بشدبة قجرىا ك 

فخدا مغ  29، كسا عبخ ٪67.74، أؼ بشدبة قجرىا كالكسية السصمػبتيغدخعة الاإلنتخنت ب
، ىحه األرقاـ تجؿ ٪93.54، أْؼ بشدبة قجرىا يجكف استخجاـ الحاسػبالعيشة عمى أنيع ُيج

 .عمى مػاكبة الستعمسيغ لمعػلسة السعمػماتية

في مقابل ذلظ كعمى الشؿيس لع نجج أحجا أشار إلى أّنو سبق كأف استخجـ حقيبة        
ىحه السادة االستعانة في تعمع في مادة المغة العخبية، أك أّنو اعتاد عمى شاممة رقسية 

كبخنامج "الفخاىيجؼ" في الذعخ كبخنامج "قصخب" في  بالفيجيػىات التفاعمية أك البخامج الخقسية
كالصخائق التقميجية  في اعتساد نسط التعميع التقميجؼ ، كىحا ما يعبخ عغ االستسخارالترخيف
خض ي حاالت نادرة جياز عالدبػرة البيزاء كالكتاب السجرسي كفباستخجاـ كالتمقيغ 

ػافقة مع اىتسامات أّف البيئة التعمسية ليدت مت البيانات. فبشاء عمى ما سبق ندتصيع القػؿ
 . الستعمع كتػجياتو

 :"لستعمع والحقيبة الخقسيةا" تحميل استجابات السحػر الثالث حػل
 

 .الستعمع والحقيبة الخقسية : 13الججول رقع 

 الفقخات 

  التقجيخات

ذجة
ق ب

مػاف
 

فق
مػا

ايج 
مح

فق 
مػا

يخ 
غ

ذجة 
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 

  التكخار التكخار التكخار التكخار التكخار
 الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة

1.  
الحاسػبي )الحقيبة  حا البخنامجاستخجاـ ى

 .سيل التعميسية الخقسية(

07 17 05 02 / 

فق
مػا

 

22.45٪ 54.83٪ 16.12٪ 06.45٪ / 

  التعامل معو مدل كيثيخ الجافعية لمتعمع.  .2
02 25 03 01 / 

فق
مػا

 06.45٪ 80.64٪ 09.67٪ 03.22٪ / 

 يقترج الػقت في الػصػؿ إلى السعمػمة.  .3
07 19 04 01 / 

فق
مػا

 22.58٪ 61.29٪ 12.90٪ 03.22٪ / 
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حل مذكل الفخكؽ أججه مداعجا في   .4
 .شسي ميارات التعمع الحاتيةي ، كساالفخدية

04 20 07 / / 
فق

مػا
 12.90٪ 64.51٪ 22.58٪ / / 

5.  
ي الجرس التعميسي صعت فيع مػضػعَ است

 بسخكنة كيدخ، كبجافعية أكبخ.
05 13 05 08 / 

ق 
مػاف

 

16.12٪ 41.93٪ 16.12٪ 25.80٪ / 

6.  
لكتخكني في تقييع ذاتي، أفادني االختبار اإل

مع التحفيد عمى كترػيب أخصائي، 
 االستسخارية.

10 18 03 / / 

فق
مػا

 32.25٪ 58.06٪ 09.67٪ / / 

7.  
أجج سيػلة في فيع الجركس باعتساد الخخائط  

 . السفاـيسية
12 17 02 / / 

فق
مػا

 38.70٪ 54.83٪ 06.45٪ / / 

8.  
أشجع زمبلئي عمى االستفادة مغ ىحا 
البخنامج الحاسػبي )الحقيبة التعميسية 

 .الخقسية(

15 16 / / / 

فق
مػا

 

48.34٪ 51.61٪ / / / 

  
في كل بأغمبية كا االتجاه العاـ لمسدتجػبيغ في ىحه الفقخات إيجابي، حيث عبخ  نبلحع أفّ 

 :، كؼيسا يمي نحمل كل فقخة عمى حجةالفقخات بتقجيخ "مػافق"

 )الحقيبة التعميسية الخقسية(الحاسػبي حا البخنامج استخجام ى" تحميل نتائج الفقخة األولى 
 ":سيل

حاكلشا قجر اإلمكاف تبديط استعساؿ ىحا البخنامج، بحيث ال يتصمب مغ الستعمسيغ       
، فعمى ضػء ىحا السدتخجميغقجرات عالية في السعمػماتية، أك تعقيجا يذتت انتباه كتخكيد 

 السبجأ تست صياغة ىحا العشرخ.
 أعسجة بيانية تسثل درجة سيػلة استخجام البخنامج.: 41 الذكل رقع
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، كسا ٪54.83مدتجػبا عمى أف استخجاـ ىحا البخنامج سيل، أؼ بشدبة  17عبخ  
، السيسا كأّف بخنامج ٪22.45مدتجػبيغ بتقجيخ "مػافق بذجة" عمى ذلظ بشدبة  07عبخ 

التعقيجات، حيث  فيػ يخمػ مغ مختمف "أكتػببلؼ" الحؼ اعتسجناه يػفخ ىحه الخاصية،
دكف الحاجة إلى تكػيغ ك ، ػماتيةميسا كاف مدتػاه في السعميدتصيع السدتخجـ االستفادة مشو 

 .٪06.45غ، أؼ بشدبة يالستعسالو، في حيغ لع يعبخا بعجـ السػافقة سػػ عشرخ  متخرز

 ":عمعالتعامل معو مدل ويثيخ الجافعية لمت"تحميل نتائج الفقخة الثانية 
مخحمة ما قبل التعميع الجامعي إلى كل ما ىػ مثيخ مغ  السيسايسيل الستعمسػف  

، لحا عسجنا إلى االىتساـ بسختمف الجػانب كالحخكية خبلؿ السؤّثخات الدسعية كالبرخية
 الذكمية كفق ما يتشاسب مع مدتػػ الستعمسيغ.

 الحاسػبي البخنامجىحا التعامل مع  كػن : أعسجة بيانية تسثل درجة السػافقة عمى 42  الذكل رقع
 .مدل ومثيخ لمجافعية

 
التعامل مع ىحا البخنامج  فخدا مغ أفخاد العيشة )بأغمبية مصمقة( عمى أفّ  25كافق  

، كسا كافق عشرخاف بذجة عمى ذلظ، بشدبة ٪80.64مدل كيثيخ الجافعية لمتعمع، أؼ بشدبة 
، مغ الشاحية الذكمية البخنامج الحاسػبي ىحا ، ىحا يجؿ عمى تفاعميع اإليجابي مع06.45٪

 في مقابل ذلظ لع ُيعّبخ سػػ فخد كاحج عمى عجـ مػافقتو.

 ":يقترج الػقت في الػصػل إلى السعمػمة" الثالثة تحميل نتائج الفقخة
كاف التعميع التقميجؼ يقترخ عمى الكتب الػرؾية، كىحا ما يؤرؽ الستعمسيغ في  

حسػلة األدكات السجرسية مغ جية، كمغ جية أخخػ تكػف الحاجة أحيانا إلى كتب مفقػدة أك 
يتصمب اقتشاؤىا أك إعارتيا مدافات بعيجة، كىحا كمو يتصمب جيجا ككقتا كماال، في حيغ 
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، كىحا ما حاكلشا زراستجعاء أؼ معمػمة بشقخة  التعميسية ةبة الخقسييدتصيع الستعمع في الحقي
 تحؿيقو مغ خبلؿ ىحا السذخكع، كنحاكؿ معخفة مجػ تحققو مغ خبلؿ ىحا الدؤاؿ:

 ػقت.اقتراده لمأعسجة بيانية تسثل درجة  :43 الذكل رقع

 
 

يقترج الػقت في الحاسػبي عشرخا كبأغمبية مصمقة عمى أّف ىحا البخنامج  19كافق  
عشاصخ عمى ذلظ، أؼ  07، ككافق بذجة ٪61.29الػصػؿ إلى السعمػمة، أؼ بشدبة قجرىا 

ىحا يجؿ عمى أف البخنامج استصاع بمػغ مدعى تقخيب السعمػمة مغ  .٪22.58بشدبة 
مى كل السػارد األساسية لمستعمع في مادة المغة العخبية، الستعمع، حيث أّف البخنامج يحتػػ ع

اف الستعمع بسجخد الشقخ مشيا ما يتصمب اإلنتخنت لتذغيميا، كمشيا ما ال يتصمب ذلظ، كبإمك
لع ُيعّبخ ػؿ في أؼ مشيا مغ مكانو الحؼ ىػ ؼيو، كفي كقت يديخ، في مقابل ذلظ فقط أف يج

 عشرخ كاحج فقط بعجـ السػافقة.سػػ 

شسي ميارات ، كسا يحل مذكل الفخوق الفخديةأججه مداعجا في "الخابعة  يل نتائج الفقخةتحم
 ":التعمع الحاتية

مغ بيغ أىع الجكافع إلى ترسيع ىحه الحقيبة الخقسية ىػ تعديد البجائل اإللكتخكنية،  
السيسا الحيغ يداكلػف تعميسا حزػريا، كسا  ستعمسيغ في تجاكز الفخكؽ الفخديةكمداعجة ال

يثخؼ نسط التعميع اإللكتخكني كيديع في تصػيخ كعرخنة التعميع عغ بعج، لحا أدرجشا ىحا 
مجػ استجابة الدؤاؿ أماـ عشاصخ مختمفة مغ الستعمسيغ الشطامييغ كاألحخار لشدتصمع 

 السذخكع ليحا الغخض:
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تشسية ميارات التعمع الحاتية وتجاوز تو عمى درجة مداعجأعسجة بيانية تسثل  :44 الذكل رقع
 مذكل الفخوق الفخدية.

 
 

بخنامج ى كػنيع يججكف عم "فخدا 20"كافقت األغمبية السصمقة مغ السدتجػبيغ  
مداعجا في حل مذكل الفخكؽ الفخدية، كيشسي ميارات التعمع الحقيبة التعميسية الخقسية 

أفخاد بتقجيخ "مػافق بذجة"، أؼ بشدبة  04، كيعدز ىحا االتجاه ٪64.51الحاتية، أؼ بشدبة 
، في حيغ تغيب الخدكد الدمبية في ىحه الفقخة، ىحا كمو يجؿ عمى الجكر اإليجابي 12.90٪

ي لجييع في السادة ائز التمعالجة الشق عمىفي مداعجة الستعمسيغ  لمحقيبة التعميسية الخقسية
لجػ الستعمسيغ الشطامييغ،  خاصةالتعميسية ككل أك في بعس مفخداتيا كالببلغة كقػاعج المغة 

الجكر اإليجابي الحؼ يحققو عمى مدتػػ الستعمسيغ األحخار كالستعمسيغ عغ يزاؼ إلى ذلظ 
 سا كتقػيسا.فبلشظ أنيع يججكف ضالتيع في ىحه الحقيبة الخقسية تعمّ  ،بعج

ميسي بسخونة ويدخ، ي الجرس التعصعت فيع مػضػعَ است" الخامدة ل نتائج الفقخةتحمي
 وبجافعية أكبخ":

تجخيبيا ميجانيا، كقسشا بؿياس  محاكليغ بعزا مغ محتػيات الحقيبة الخقسيةاختخنا  
ارتأيشا ؾياس فعاليتيا عمى مدتػػ السزسػف بأداة دراسة أخخػ تتسثل في االختبار، كسا 

)االستبانة( مغ خبلؿ ىحه الفقخة، كؼيسا يمي نػضح بالذكل نتائج ردكد  األداة فعاليتيا بيحه 
 أفخاد العيشة:
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 فيع بسخونة ويدخ، وبجافعية أكبخ.الالقجرة عمى أعسجة بيانية تسثل درجة  :45 الذكل رقع

 
 

صاع فيع الجرس التعميسي بسخكنة كيدخ، كبجافعية استعشرخا عمى أنو  "13"كافق  
، "٪16.12"عشاصخ عمى ذلظ، أؼ بشدبة  "05"، ككافق بذجة ٪41.93أكبخ، أؼ بشدبة 

 08فيحا يجؿ عمى تفاعل أغمب الستعمسيغ إيجابيا في استيعابيع لمسػضػع، مع كجػد 
عبارة "بسخكنة كيدخ، خاصة كأنشا أضفشا ، 25.80أؼ بشدبة عشاصخ عّبخكا بعجـ السػافقة، 

كبجافعية أكبخ" فقميبل ما نجج الستعمسيغ في ىحه السخحمة التعميسية يذعخكف بستعة التعمع 
كالسخاجعة، نطخا لسيميع إلى كثخة الحخكة كالمعب كاالندياح إلى استخجاـ مػاقع التػاصل 

 االجتساعي كاأللعاب اإللكتخكنية.

لكتخوني في تقييع ذاتي، وترػيب ختبار اإل أفادني اال"الدادسة  تحميل نتائج الفقخة
 ائي، مع التحفيد عمى االستسخارية":أخص

أصبحت االختبارات اإللكتخكنية تأخح حيدا كاسعا مغ االىتساـ تشطيخا كتصبيقا، نطخا  
لسا تقجمو مغ فائجة عمى مدتػػ التقييع الحاتي كالتغحية الخاجعة، لحا حاكلشا استصبلع مػقف 

التخبػؼ مغ عشاصخ السشياج  ااعمو مع االختبار اإللكتخكني باعتباره عشرخ ػ تفجالستعمع كم
 في الػقت نفدو: الجراسة العمسيةيسثل أداة كسا أنو 
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 .لكتخونيمغ االختبار اإل  االستفادةدرجة  أعسجة بيانية تسثل :46  الذكل رقع

 
"مػافق" عمى أّنو استفاد مغ االختبار فخدا مغ أفخاد العيشة بتقجيخ  18عبخ  

اإللكتخكني مغ حيث التقييع الحاتي كترػيب األخصاء كالتحفيد عمى االستسخارية، أؼ بشدبة 
، فالستعمع ٪32.25بتقجيخ "مػافق بذجة" عمى ذلظ، بشدبة  أفخاد 10، كسا عبخ 58.06٪
ىحا اإلجخاء يديع في  في تقييع مكتدباتو كمجػ بمػغو اليجؼ، إضافة إلى كػف دائسا يخغب 

التغحية الخاجعة، كسا يداعج ىحا اإلجخاء السعمسيغ في ترحيح اإلجابات، حيث تتػفخ 
لكتخكني، ؼباإلمكاف ترحيح آالؼ اإلجابات في خاصية الترحيح اآللي في االختبار اإل

ذا كاف ت اإلحرائية إلجابات الستعمسيغ، كإما يقجمو مغ التحميبلذلظ  إلى يزاؼ، ثػاني
حا الشػع مغ االختبارات قميل االستعساؿ سابقا ككاف يبجك غخيبا لجػ السعمسيغ كالستعمسيغ إال ى

مع األزمة الرحية العالسية خاصة أنو أصبح شائعا ككثيخ االستعساؿ لمحاجة الستدايجة إليو 
كبجيل عغ  (، كاعتسجتو مجارس عميا كجامعات في تقييع الصمبة برفة رسسية19)كػفيج

 .ت الحزػريةاالختبارا

 ":السفاليسيةأجج سيػلة في فيع الجروس باعتساد الخخائط  " الدابعة نتائج الفقخةتحميل 
بشاء عمى دراسات عمسية كخبخة السحكسيغ كميػؿ الستعمسيغ قسشا بإنجاز خخائط  

ككمسات مخترخة،  لتشطيع السعمػمات مغ خبلؿ رسػمات كتفخعاتالتي ىي تقشية ، ك ىشيةذ
حاكلشا في كقج شيجت اىتساما كبيخا في الحقل التعميسي تدامشا مع تصػر التكشػلػجيا الخقسية، ف

 قخة ؾياس مجػ تفاعل الستعمع معيا:ىحه الف
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 .درجة السػافقة عمى الجور اإليجابي لمخخائط السفاليسيةأعسجة بيانية تسثل  :47  الذكل رقع

 
مدتجػبا عمى أّنو يجج سيػلة في فيع الجركس باعتساد  17كافق بأغمبية مصمقة  

مدتجػبا عمى ذلظ، بشدبة  12، كسا كافق بذجة ٪54.83الخخائط السفاـيسية، أؼ بشدبة 
كمجػ  السفاـيسية، ىحه األرقاـ تعكذ استفادة الفئة السدتيجفة مغ تمظ الخخائط 38.70٪

 ، في حيغ لع نعثخ عمى ردكد سمبية.خدات السادة التعميسيةفعاليتيا في فيع شبكة مف

 الحاسػبي البخنامج أشجع زمالئي عمى االستفادة مغ ىحا" ةالثامش تحميل نتائج الفقخة
 :"الحقيبة التعميسية الخقسية"

الفقخة معخفة مجػ اقتشاع الستعمسيغ بفعالية ىحا البخنامج التعميسي في  حاكلشا مغ خبلؿ ىحه
 تخؾية العسمية التعميسية كمداعجة الستعمسيغ.

التذجيع عمى االستفادة مغ ىحا البخنامج الحاسػبي تسثل درجة  أعسجة بيانية :48  الذكل رقع
 .)الحكية التعميسية الخقسية(
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يع يذجعػف زمبلءىع عمى االستفادة مغ بخنامج أجسع كل السدتجػبيغ عمى أنّ  
، كعبخ ٪51.61مدتجػبا بتقجيخ "مػافق"، بشدبة  16، حيث عبخ الحقيبة التعميسية الخقسية

ىحا يجؿ عمى تػافق محتػيات الحقيبة ك ، ٪48.34مدتجػبا بتقجيخ "مػافق بذجة"، بشدبة  15
، فقج كانت كل محتػياتيا السدتيجفة في ىحه السادة التعميسيةالخقسية مع متصمبات الفئة 

يزاؼ إلى ذلظ اندجاـ الصابع اإللكتخكني لمسحتػيات مع تػجيات كتصمعات ، كضيؽية
في ىحه  فمع نجج أحجا مغ السدتجػبيغ كاف محايجا أك عبخ عغ عجـ مػافقتوالستعمسيغ، 

 .الفقخة

واالستبانة السػجية ألفخاد العيشة لمعيشتيغ ار لتحميل نتائج االختب األساسيةالشتائج  -ج
 التجخيبية:
بعج التحميل اإلحرائي لشتائج االختباريغ القبمي كالبعجؼ ألفخاد العيشتيغ الزابصة  

كالتجخيبية كالتعميق عمييا، ثع التحميل اإلحرائي إلجابات أفخاد العيشة التجخيبية في االستبانة 
كالسبلحطة  أدكات الجراسة األخخػ بعس الُسحّرمة ب السعصياتإضافة إلى كالتعميق عمييا، 

 أىسيا: نحكخ تع التػصل إلى مجسػعة مغ الشتائجكالسقابمة، 
ماعجا تػفخ جياز عخض البيانات  التجييدات الخقسيةافتقار السؤسدات التعميسية ألبدط  -

رغع أّف ك  ،السػاد التعميسية فلسعمسيغ مغ مختما بأعجاد قميمة مقارنة بحاجةلكغ بشػعية رديئة ك 
يذيخ إلى إمكانية السعمع استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ  دليل أستاذ المغة العخبية

آليات دمج في العسمية التعميسية إال أنشا لع نعثخ في محتػػ السشياج كال في التقػيع عمى 
 التكشػلػجيا الخقسية في العسمية التعميسية.

كاإلبحار في  السخحمة الثانػية كفاءات عالية في استخجاـ الحاسػبف في الستعمسػ يستمظ  -
ػجيا العرخ عمى إذ أصبح الستعمسػف مشغسديغ مع تكشػل كمختمف األجيدة الحكية، اإلنتخنت

 اختبلؼ مدتػياتيع.
ف بيئة التعميع الحكي تقجـ تعميسا راؾيا، حيث كذف اختبار أفخاد العيشتيغ التحريل السزعّ  -

د العيشة التجخيبية الحيغ كاف معمسيع رقسيا مقارنة بأفخاد العيشة الزابصة الحيغ كاف ألفخا
فخاد العيشة التجخيبية القػؼ في بيئة التعميع الحكي يجؿ عمى كجػب أتفاعل ك  تقميجيا، معمسيع

 .كبسا يشدجع مع تجاعيات العػلسة كالسجتسع السعمػماتي التعميع باعتساد أدكات الحاضخ
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تكشػلػجيا التعميع يحقق السقاربة بالكفاءات، مغ حيث كػنو يسشح الجكر السحػرؼ  اعتساد -
يؤدؼ  لمستعمع كيدتخجـ أدكات العرخ، كسا يؤىل الستعمع لمشجاح في الحياة، كمغ جية أخخػ 

 يداعج التعميع الحكي السعمع في التقميل مغ استشداؼ جيجه.السعمع دكر السشذط كالسػجو، كسا 
عمى حداب السيسة السػكمة  ع الخقسيالتعم ىػامرخ في البحث في زػؿ كبيلمستعمسيغ ف -

مغ  كالتػاصل االجتساعي، لحا استشتجشا في مػاقع األلعابك في ترفح الػيب  السيساإلييع، 
اإلجابة عغ أسئمة إلنتخنت إال عشج الحاجة إلييا كالعيشات االستصبلعية كجػب عجـ تذغيل ا

 .ختبار اإللكتخكنيةاال
ذات الرمة بالفعل  ممسا بتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿيجب أف يكػف السعمع العرخؼ  -

يات ذات الرمة بالسادة التعميسية، كبسختمف مدتحجثاتيا، إضافة إلى مختمف البخمج التعميسي
الفعل  قمة اىتساـ معمسي المغة العخبية بتػضيف التكشػلػجيا الخقسية في ميجانيا كسا لسدشاكقج 
 .ييسالتعم

 :أفخاد العيشة اجاباتوتحميل  ،ستعمسيغلم ةالسػجي ةدراسة االستبان -3
عمى عيشة محجكدة كضسغ حيد جغخافي ضيق في إشار بعج تػضيف االستبانة 

كفق األشخ العمسية،  1قسشا بإعجاد استبانةالتجخيب السيجاني لبعس محتػيات الحقيبة الخقسية، 
، حيث قسشا بتػزيعيا عمى نصاؽ أكسع التعميع الثانػؼ  فييا فئة الستعمسيغ استيجفشا مغ خبلل

د كتحميميا إحرائيا لمتعميق عمييا ؿ الخدك احيدا أكسع، ثع استؿبتذغل ىحه العيشة إلكتخكنيا ل
 كاستخبلص الشتائج كاإلجابة عغ مختمف التداؤالت كالفخضيات. 

 :واإلجخائي اإلشار السشيجيتحجيج  -3-1
لتحجيج خرائز الستعمسيغ في ضػء  العمسية ة برفتيا األداة حاكلشا استخجاـ االستبان

كالعذخيغ لتذخيز اإلمكانات الخقسية كالثقافة السعمػماتية السيسا  تحجيات القخف الػاحج
التعميسية مشيا، كمجػ قجرتيع عمى تدخيخ الخقسشة في العسمية التعميسية التعمسية، ثع مجػ 

بالحكاء االصصشاعي، فعمى ضػء ىحه األىجاؼ قسشا  تقبميع المتداج تعميسية المغة العخبية
 بإعجاد ىحه االستبانة كفق الخصػات اإلجخائية العمسية.

                               
 ".03انطخ السمحق رقع "  1
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في  مغ فقخة تحفيدية في البجاية، ثع مجسػعة مغ األسئمة مشتطسةاالستبانة تتكػف 
كسا تع عخض االستبانة لمتحكيع مغ أساتحة متخرريغ في التعميسية ثبلثة محاكر كبخػ، 

كمجػ  فقخات االستبياف لسػضػع الجراسة بذأف مجػ استجابةكالسعمػماتية ككحا اإلحراء، 
انتساء كل فقخة لمسجاؿ السحجد ليا، كبشائيا المغػؼ، كأية اقتخاحات أك تعجيبلت يخكنيا مشاسبة 

التي تست كنتائج العيشة االستصبلعية  ،ء السحكسيغاضػء آر كعمى ، لتحقيق أىجاؼ الجراسة
انة، تع تعجيل مجاالت االستب ،بتػزيع االستبانة عمى مجسػعة أفخاد مغ مجتسع البحث

كقج كردت أسئمة االستبانة  ،أخخػ عادة صياغة إ ك  ،كححؼ بعزيا ،تراضافة بعس العباإك 
في شكل جسل تقخيخية بخياريغ اثشيغ )نعع/ال( أك بخسدة خيارات كفق مؿياس ليكخت 

 الخساسي.

مغ حيث مزسػنيا فيي تتزسغ ثبلثة محاكر، ككل محػر يتكػف مغ مجاالت، أما 
 ، حيثالبيانات الذخرية ػف مغ فقخات )أسئمة(، يتسثل السحػر األكؿ فيككل مجاؿ يتك

خررو كمكاف دراستو، سغ أسئمة عغ جشذ السدتجػب ككضعو الجراسي، ككحا تتتز
حاكلشا في ىحا ع كتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، حيث الستعمكيتسثل السحػر الثاني في 

إمكاناتيع في ىحا الّذأف، لحا  ككحاالسحػر معخفة عبلقة الستعمسيغ باستعساؿ الػسائل الخقسية، 
 اإلمكانات الساديةتتعمق باستعساؿ الػسائل الخقسية ك  ثبلثة مجاالتسشا ىحا السحػر إلى قد

تجاعيات في حيغ يتسثل السحػر الثالث في  .كالسالية الذخرية، ككحا التسكغ مغ السيارات
مجػ انجماج الستعمسيغ كتفاعميع مع  استصبلع حاكلشا التعميع، حيثتكشػلػجيا  اعتساد

 تأثيخجشا فقخات ىحا السحػر ضسغ مجاليغ، يتسثل أحجىسا في تكشػلػجيا التعميع، لحا أدر 
تجخبة الجدائخ في التعميع  عمى الستعمسيغ، كاآلخخ في التعميع السعدز باآلليات الخقسية

 ني السشدلي بسشاسبة جائحة كػركنا.اإللكتخك 

تػضيف مدتحجثات تكشػلػجيا  عمى التعخؼ في يتسثل الخئيذ الجراسة ىجؼ أف بساك 
فئة يتسثل في الجراسة  مجتسع فإف بالجدائخ،بالسجارس الثانػية  المغة العخبيةع في تجريذ التعمي

، كفي ضػء 2020 -2019، لمعاـ الجراسي بالجدائخ الثانػؼ  الستعمسيغ في مخحمة التعميع
 ذلظ قسشا باختيار العيشة عذػائيا.

الجراسة عمى تحجيج راىغ  اراقتر مػضػعية تتسثل في حجكدٌ  الجراسةتزبط عيشَة 
 105 عمىعذػائيا  تتسثل في اشتساؿ العيشة حجكد بذخيةبالجدائخ، ك  التعميع الحكيكآفاؽ 
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عشرخا )بشدبة  65ثة بػجػد غمبت فئة الدشة الثالحيث ، في السخحمة الثانػؼ  متعمسا
الدشة ( كأخيخا فئة 20.95 عشرخا )بشدبة 22كبعجد أقل فئة الدشة األكلى بتعجاد  (61.90

قسشا بتػزيع  فقج السكانيةحجكد الكأما بخرػص (، 17.14عشرخا ) 18الثانية بتعجاد 
استصعشا مغ خبلؿ ذلظ حيث االستبانة إلكتخكنيا، كاستيجفشا بيا الحيد السكاني لمجدائخ، 

، بذار، السديمة، السجية، الجدائخ، البػيخة، البميجةر، أدرا) كالية 13استجػاب الستعمسيغ مغ 
 دمانيةالحجكد الأما بخرػص ، ك (مدتغانع، قالسة، الجفمى عيغ ،تيارت ،تمسداف، ػمخداسب

 .2020ماؼ  22إلى  2020أفخيل  20مغ امتجت العسمية فقج 

 والتعميق عمييا:ابات أفخاد العيشة جالتحميل اإلحرائي إل -2
باستخجاـ بخنامج الخزمة خيغ السعصيات كاستخخاج اإلحراءات قسشا بتف

مختمف إجابات ، كمغ ثسة التعميق عمى (spss26) ائية لمعمـػ االجتساعيةاإلحر
 الشتائج: أىع الفقخات، كاستخبلص

 (:معمػمات عامة) األول سحػرال جاباتإتحميل  -أ
في  مق بسعمػمات شخرية عغ الستعمع تيسشايتشاكؿ ىحا السحػر خسدة أسئمة، تتع

لى دراستشا، تتسثل في نػع الجشذ، كالػضعية الجراسية لمستعمع، ككحا تخررو، إضافة إ
 مكاف دراستو:

 الجشذ:  -
 تػزيع أفخاد عيشة السعمسيغ حدب الجشذ. : 49رقع  الججول

 الشدبة التكخارات الفقخات
 ٪34.30 36 ذكخ
 ٪65.70 69 أنثى

 ٪100 105 السجسػع
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 زيع أفخاد العيشة حدب الجشذ.: دائخة ندبية تسثل تػ  50 الذكل رقع

 
 

بعج تفخيغ االستبانات في البخنامج اإلحرائي كاستخبلص التكخارات كالشدب تبيغ أف 
في حيغ بمغ عجد  36عجد اإلناث يسثمػف تقخيبا ضعف الحكػر، حيث بمغ عجد الحكػر 

ألف فئة الحكػر ىي األكبخ تعخضا لمتدخب السجرسي، ، ، كىحه الشدبة مشصؿية ججا69 اإلناث
لحا يذيج حزػرىع تشاقرا مغ مدتػػ تعميسي آلخخ، كيكفي إجخاء مقارنة بديصة بيغ صف 
دراسي في الصػر االبتجائي حيث يكػف العجد بيغ الجشديغ متقاربا، كصف دراسي في التعميع 

 .رخ الحكػرؼ شبو مشعجـالجامعي حيث يكػف العش

 الدشة والتخرز:  -

 والتخرز. السدتػى تػزيع أفخاد العيشة حدب  :14الججول رقع 
 الشدبة التكخارات التخرز السدتػى 

 األكلى
 12 جحع مذتخؾ آداب

22 
11.42٪ 

جحع مذتخؾ عمـػ  20.95٪
 ٪09.52 10 كتكشػلػجيا

 الثانية

 02 كفمدفةآداب 

18 

01.90٪ 

17.14٪ 
 ٪05.71 06 لغات أجشبية

 ٪09.52 10 عمـػ تجخيبية
 / / تدييخ كاقتراد

 / / تقشي رياضي
  / / رياضيات

 ذكػر
 إناث 34%

66% 
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 الثالثة

 15 آداب كفمدفة

65 

14.28٪ 

61.90٪ 

 ٪20 21 لغات أجشبية
 ٪17.14 18 عمـػ تجخيبية

 ٪06.66 07 تدييخ كاقتراد
 ٪03.80 04 تقشي رياضي

 / / رياضيات
 ٪100 105 السجسػع

 
: دائخة ندبية تسثل تػزيع 51  الذكل رقع

 أفخاد العيشة حدب السدتػى.                 
: دائخة ندبية تسثل تػزيع 52  الذكل رقع 

 التخرز.  أفخاد العيشة حدب 

 
 

 65الدشة الثالثة بتعجاد قجره  مغفي ىحه العيشة العذػائية غمبت فئة السدتجػبيغ 
حا كقج سبق لشا التعامل مع ىحه الفئة في الجراسة السيجانية ل، ٪61.90مدتجػبا، أؼ بشدبة 

عمى  مقبمةلكػنيا لئلثخاء  اإللكتخكنيخ بالتعميع بتيتع بجرجة أك كسا أنيا كاف تسثيميا أكبخ
 خخيغ بجرجاتتذكمت العيشة أيزا مغ السدتػييغ اآلػريا، ك اجتياز اختبارات شيادة البكال

 18، كمغ الدشة الثانية ٪20.95مدتجػبا أؼ بشدبة  22 ىاألكل دشةمتقاربة، فكاف مغ ال
 .٪17.14مدتجػبا، أؼ بشدبة 

جذع 
مشترك 

 آداب
19% 

جذع 
مشترك 

 علوم
37% 

آداب 
 وفلسفة

9% 

 لغات أجنبٌة
14% 

علوم 
 تجرٌبٌة

15% 

تسٌٌر 
 واقتصاد

4% 

تقنً 
 رٌاضً

2% 

 األولى
21% 

 الثانٌة
17% 

 الثالثة
62% 
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لغات "ك "يةعمـػ تجخيب"ي َر أما التخررات األكثخ حزػرا فقج تسثمت في تخر   
في السدتػييغ الثاني كالثالث، في حيغ كاف تقاربا بيغ الذعبتيغ في الدشة األكلى،  "أجشبية

باعتبار أف الدشة األكلى فييا جحعاف، جحع مذتخؾ آداب كجحع مذتخؾ عمـػ كتكشػلػجيا، 
مدتجػبيغ، أما التخررات األخخػ فقج  10مدتجػبا كفي الثانية  12حيث كاف في األكلى 

 "آداب كفمدفة" اتت أقل حزػرا لقمة عجد الستسجرسيغ فييا أصبل، السيسا تخرركان
، كتججر اإلشارة إلى أف مادة المغة العخبية تعج مغ السػاد "تقشي رياضي"ك "تدييخ كاقتراد"ك

األساسية في الذعبتيغ معا في الدشة األكلى، كتعج مادة أساسية أيزا في التخررات 
  آداب.جحع مذتخؾ السشحجرة مغ شعبة 

 مكان الجراسة: -
 *الػالية:

 تػزيع أفخاد العيشة حدب الػاليات. :15الججول رقع 

 الشدبة التكخارات الػالية
 01.9 02 أدرار  .1
 10.5 11 البميجة  .2
 06.7 07 البػيخة  .3
 31.4 33 الجدائخ  .4
 05.7 06 السجية  .5
 08.6 09 السديمة  .6
 04.7 06 بذار  .7
 03.8 04 بػمخداس  .8
 05.7 06 تمسداف  .9

 03.8 04 تيارت  .10
 04.8 05 عيغ الجفمى  .11
 07.6 08 قالسة  .12
 03.8 04 مدتغانع  .13
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 تػزيع أفخاد العيشة حدب الػاليات. دائخة ندبية تسثل :53  الذكل رقع

 
 *مشصقة الدكغ:

 تػزيع أفخاد العيشة حدب شبيعة السشصقة. :16الججول رقع 

 الشدبة التكخارات الفقخات
 ٪28.6 30 ريف
 ٪71.4 75 مجيشة

 ٪100 105 السجسػع
 

 تػزيع أفخاد العيشة حدب شبيعة السشصقة.دائخة ندبية تسثل  :54  الذكل رقع
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شسمت ىحه العيشة العذػائية ثبلث عذخة كالية، لعل ىحا مغ إيجابيات االستبانة عشجما 
تكػف إلكتخكنية، لكػف االستبانة اإللكتخكنية تداعج كثخا في التػزيع كتػسيع الخقعة الجغخاؼية، 
تع مغ خبلؿ ىحه العيشة استجػاب الستعمسيغ مغ جشػبشا الكبيخ كأدرار كبذار، كمغ الذخؽ 

لسة، كمغ الغخب مثل تمسداف كعيغ الجفمى، كمغ السجف الجاخمية مثل البػيخة كالسجية، مثل قا
كقج نالت السجف الذسالية السيسا الجدائخ العاصسة حرة معتبخة مغ السدتجػبيغ لكثافتيا 

 .السيجانيةالدكانية، كلكػنيا كانت محل إجخاء الجراسة 

السشصقة، حيث نبلحع بمػغ ندبة  أما الذصخ الثاني مغ الدؤاؿ فيػ يتعمق بصبيعة 
، كىي تسثل ندبة كبيخة مقارنة بشدبة السدتجػبيغ "٪71.4"السدتجػبيغ القاششيغ في السجيشة 

في األكؿ "، تعػد ىحه الفجػة إلى سببيغ، يتسثل ٪28.6القاششيغ في الخيف التي تقجر بػػ "
لتغصية، ىحا كأحيانا انعجاـ اكػف الخيف اليداؿ يعاني بجرجة كبيخة مغ ضعف تجفق اإلنتخنت 

كإذا كاف ضعف بل حتى في كثيخ مغ السشاشق الستاخسة لمعاصسة،  ليذ في مشصقة بعيشيا
فتح  لكغأدكات التػاصل البديصة كتبادؿ الخسائل الشرية، تجفق اإلنتخنت يدسح بتذغيل 

نتخنت ال يقل استبانة إلكتخكنية كاإلجابة عمى فقخاتيا ككحا إرساليا يتصمب مدتػػ تجفق اإل
" كىحا ما حاؿ دكف الػصػؿ إلى كثيخ مغ السدتجػبيغ، إضافة إلى عامل kbps 500عغ "

آخخ يتسثل في الشدكح الخيفي نتيجة األزمة األمشية التي عخفيا البمج سشػات تدعيشات القخف 
 الساضي.

 كجػد تسثيل العيشة العذػائية لسجتسع البحث أفزى تحميل االستبانات الفخدية إلى
الحؼ يتسثل في الستعمسيغ بالسخحمة الثانػية بالجدائخ مغ حيث تشػع التخررات كالسدتػيات 

عجـ كجػد اتجاىات خاصة بسشصقة معيشة حػؿ فعالية تػضيف كالخقعة الجغخاؼية مع 
تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، إذ لع نجج خرػصيات معيشة في إجابات االستبانات تعكذ 

، كيبجك أف ىحا التقارب كاالندجاـ في الخؤػ رغع بعج السدافات ما ىػ مشصقة جغخاؼية معيشة
 .لتجاعيات تكشػلػجيا اإلعبلـ كاالتراؿإال نتيجة 

 :"الستعمع وتكشػلػجيا السعمػمات واالترالالثاني حػل " سحػرالتحميل إجابات  -ب
كاناتو أردنا في ىحه السحػر التصمع إلى استخجامات الستعمع لؤلدكات الخقسية، كإم

ميارات استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات ُيزاؼ إلييسا السادية كالسالية في ىحا الّذأف، 
 كلشا ىحا السحػر في ثبلثة مجاالت:كاالتراؿ، كليحا تشا
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 استعسال الػسائل الخقسية: -
حاكلشا في البجاية معخفة االمتجاد الدمشي اليػمي إذ تشػعت األسئمة في ىحا السجاؿ، 

أفخاد العيشة أماـ الذاشات، ثع التصمع إلى معخفة السجاالت محل االىتساـ أثشاء الحؼ تقزيو 
التي تشاسب الخقسية التعميسية  أىع البخامجرصج  حاكلشا استخجاميع لتمظ األدكات، كفي األخيخ

 ليختار السدتجػب السدتعسل مشيا.أفخاد العيشة 

)ىاتف، حاسػب، لػح  يػمياالحكية مجة استخجامي لألجيدة " إجابات الفقخة األولىتحميل  
 :"إلكتخوني(

 استعسال الستعمسيغ لألجيدة الحكية. :17الججول رقع 

 

 استعسال الستعمسيغ لألجيدة الحكية.تسثل أعسجة بيانية  :55  الذكل رقع

 
 

عمى عّبخ السدتجػبػف في إجابتيع عغ مجة استخجاميع لؤلجيدة الحكية باألغمبية 
مغ مجسػع أفخاد العّيشة األجيدة  عشرخا 45، حيث يدتعسل ٪42.90االختيار الثالث بشدبة 
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لػح إلكتخكني أك حاسػب بستػسط زمشي يػمي يفػؽ الثبلث ساعات، الحكية مغ ىاتف أك 
مغ أفخاد العيشة االمتجاد الدمشي اليػمي السقجر بػػ "مغ ساعة  ٪39كفي السختبة الثانية اختار 

كفي السختبة األخيخة تع اختيار االقتخاح األكؿ عشرخا،  41أؼ بتعجاد قجره ساعات"  03إلى 
يتبيغ مغ خبلؿ ىحه عشرخا،  19أؼ بتعجاد قجره ، ٪18.10"أقل مغ ساعة" بشدبة 

اإلحرائيات أف أفخاد العيشة في االّتجاه العاـ ُيفخشػف في استخجاـ مختمف األجيدة الحكية، 
 فقج كاف تختيب قػة التكخارات عكذ تختيب االقتخاحات.

 "مجة مذاىجتي لمتمفاز يػميا":الفقخة الثانية  إجاباتتحميل  
 لتمفاز يػميا.ا مجة مذاىجة :18الججول رقع 

 ساعات 03أكبخ مغ  ساعات 03مغ ساعة إلى  أقل مغ ساعة 
 14 34 57 التكخار
 ٪13.33 ٪32.40 ٪54.30 الشدبة
 03 02 01 الختبة

 يػميا.لتمفاز ا مجة مذاىجةتسثل أعسجة بيانية  :56  الذكل رقع

 
 

يبيغ ىحا الججكؿ أف االتجاه العاـ كاف لبلختيار األكؿ "أقل مغ ساعة" بشدبة  
أماـ شاشة  "أقل مغ ساعة يػميا"عشرخا مغ أفخاد العيشة معجؿ  57، حيث يقزي 54.30٪

عشرخا مغ أفخاد العيشة معجال زمشيا يػميا قجره "مغ ساعة إلى  34التمفاز، في حيغ يقزي 
، كفي السختبة األخيخة تع اختيار االقتخاح الثالث "أكبخ مغ ٪32.4ثبلث ساعات" أؼ بشدبة 
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عشرخا مغ أفخاد العيشة أكبخ مغ ثبلث  14، إذ يقزي ٪13.33ثبلث ساعات" بشدبة 
 ميا أماـ شاشة التمفاز، فكاف تختيب قػة التكخارات مػافقا لتختيب االقتخاحات.ساعات يػ 

فإّف أىع ما يمفت االنتباه ىػ االتجاه السعكػس اإلحرائييغ إذا ما قارنا بيغ الججكليغ  
لبلّتجاه العاـ بيغ إحرائيات ىحا الججكؿ كالحؼ قبمو، فاالقتخاح األكؿ "أقل مغ ساعة" ناؿ 

في حيغ ناؿ أقل ندبة اختيار  الثاني ار مغ شخؼ السدتجػبيغ في الججكؿأكبخ ندبة اختي
في الججكؿ األّكؿ، كاالقتخاح الثالث "أكبخ مغ ثبلث ساعات" ناؿ أكبخ ندبة اختيار مغ قبل 
السدتجػبيغ في الججكؿ األكؿ، في حيغ ناؿ االقتخاح نفدو أقل ندبة اختيار مغ شخؼ 

القتخاح الثاني "مغ ساعة إلى ثبلث ساعات" فقج حافع السدتجػبيغ في ىحا الججكؿ، أما ا
عمى السختبة البيشية في الججكليغ بالشدبة إلى إجابات السدتجػبيغ، كبتعبيخ آخخ نقػؿ أّف 

الحؼ لع  أغمب السدتجػبيغ ُيفخشػف في استخجاـ األجيدة الحكية عمى حداب مذاىجة التمفاز
 . يعج يدتيػييع كثيخا

أفخاد العيشة الحيغ أغمب  ات الفخدية ألفخاد العيشة تبيغ أفّ كبالعػدة إلى اإلجاب 
يدتخجمػف األجيدة الحكية مجة معجليا "أقل مغ ساعة" في اليـػ نججىع يذاىجكف التمفاز مجة 

" كالعكذ صحيح.  معجليا "أكبخ مغ ثبلث ساعات في اليـػ

 ة":الحكي جيدةم األااستخجمجاالت "الفقخة الثالثة  إجاباتتحميل  
أفخدنا ججكال لعشرخ التػاصل االجتساعي في السخحمة االستصبلعية، كضسغ فقخة 

، لكششا عجلشا (تذسل الفايدبػؾ كالتػيتخ كاألندتغخاـ) مدتقمة تتزسغ مجسػعة مغ الخيارات
ذلظ إلى ىحه الريغة الججيجة كفق ما يخجـ األىجاؼ السحجدة، كجعمشا عشرخ التػاصل 

 .كالتعمع خخػ التي قج يدتخجميا الستعمع كالتدمية كالتػاصلاالجتساعي ضسغ الخيارات األ

 مجاالت استخجام األجيدة الحكية. :19الججول رقع 

 متابعة األخبار التػاصل االجتساعي ععمالت التدمية 
 06 45 22 32 التكخار
 ٪05.70 ٪42.9 ٪21 ٪30.5 الشدبة
 04 01 03 02 الختبة
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 .مجاالت استخجام األجيدة الحكية تسثلأعسجة بيانية : 57  الذكل رقع

 
 

نبلحع جميا أّف االّتجاه العاـ ىػ استخجاـ األجيدة الحكية لغخض التػاصل االجتساعي 
في ترفح مػاقع التػاصل ، حيث يقزي الستعمع أكبخ كقتو كىػ أماـ الذاشات ٪42.9بشدبة 

الؽيدبػؾ كاإلندتغخاـ كالتػيتخ، إضافة إلى الدشابذات الحؼ كالتي ىي كثيخة  االجتساعي
قج أخحت حطا كافخا مغ  "التدمية"أصبح يدتيػؼ كثيخا الشاشئة، كفي السختبة الثانية نجج 

تذسل عشرخا،  32كبتعجاد قجره ، ٪30.5اىتساـ الشاشئة في شػر التعميع الثانػؼ بشدبة 
بتعجاد ، ٪21ع" بشدبة كبسدتػػ أقل مغ االىتساـ "التعم ب كالسػسيقى، ليميياالتدمية األلعا

السيسا كأّف العيشة  فالسبلحع أّف "التعمع" لع يشل السشدلة البلئقة مغ االىتساـ ،عشرخا 32قجره 
، كفي السختبة األخيخة نجج مجاؿ "متابعة األخبار" الحؼ في الصػر الثانػؼ  تخز الستسجرسيغ

 عشاصخ. 06، بتعجاد ٪05.70ساما كبيخا لجػ أفخاد العيشة حيث حطي باىتساـ لع يمق اىت

الستعمسيغ الحيغ ىع في فئة  كتججر اإلشارة ىشا إلى أف العيشة السدتيجفة تتسثل في
، السيسا كأف أغمبيع في مدتػػ الثالثة حيث ىع مدتػػ القجرة عمى الّتسييد بيغ الزار كالشافع

باىتساميع األكبخ، كعمى ىحا ع فخغع كل ىحا لع يحع التعمخية، مقبمػف عمى اختبارات مري
األساس كجب إدراؾ ما قج يشجخ عغ التػضيف الدمبي لؤلجيدة الحكية عمى تحريل 

ا ليػػ الشفذ ، خاصة كأّف التعمع يتصمب صبخا كجيجا كصجّ الستعمسيغ، فتأثيخ السمييات جارؼ
كل ما يخيح الشفذ، كيجعع كبلمشا ما الحطشاه  الحؼ يتػافق كالميػ، كاإلنداف بصبعو يسيل إلى

أّف الستعمع ال يمبث أف يشقصع عغ متابعة السيجانية مع الستعمسيغ في العيشات االستصبلعية 
و أك ترفح حدابو اإللكتخكني أك غيخىسا مسا ال يرب درسو إلى الخد عمى رسالة صجيق ل
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مدتحجثات الثخكة الخقسية فإنو البج ، فإذا كاف مغ غيخ السسكغ إحجاث القصيعة مع في اليجؼ
 مغ البحث عغ آليات تخشيج استغبلليا.

 جاما":البخامج اإللكتخونية األكثخ استخ" الفقخة الخابعة إجاباتتحميل  

مشيا مغمقة، كاألخيخة مفتػحة بحكخ بخنامج  ةيتزسغ ىحا الدؤاؿ خسدة اقتخاحات أربع
آخخ إف ُكجج غيخ محكػر في االقتخاحات، كقج تعسجنا ذكخ أىع البخامج التي تشاسب أفخاد 

 . األكؿ الفرلالعيشة، كقج سبقت اإلشارة إلييا في 

 .البخامج اإللكتخونية األكثخ استخجاما : 20الججول رقع 
 البخنامج 
 السقتخح

 بخنامج
 قصخب

 غيخ ذلظ معجع السعاني بخنامج كغ شاعخا الفخاىيجي بخنامج

 00 9 00 00 02 التكخار
 00 ٪8.6 00 00 ٪01.90 الشدبة
 05 01 04 03 02 الختبة

 .البخامج اإللكتخونية األكثخ استخجاماأعسجة بيانية تسثل : 58  الذكل رقع

 
 

، ٪08.6مغ أفخاد العيشة فقط بخنامج "معجع السعاني" بشدبة قجرىا  09يدتخجـ 
"بخنامج الفخاىيجؼ" ، في حيغ لع يحع ٪ 01.90 أفخاد، كبشدبة 02ك"بخنامج قصخب" بتعجاد 

الفزاء  مى الخغع مغ أىسيتيسا، كسا لع يحعك"بخنامج كغ شاعخا" باستخجاـ أفخاد العيشة ع
 .غيخ محكػرة في االختياراتالسفتػح بحكخ بخامج أخخػ 
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 ىحا الججكؿ اإلحرائي يعبخ عمى الفجػة العسيقة التي تحػؿ بيغ اإلنجازات البخمجية
التي تداعج كثيخا في تيديخ العسمية التعميسية التعمسية، كفي مقابل ذلظ جيل  الخقسية

عمى ذلظ في السؤسدات التعميسية،  الستعمسيغ عجـ تجربيعػد إلى كلعل ىحا الستعمسيغ بيا، 
 ضعف اىتساـ الستعمسيغ بالبخامج التعميسية الخقسية. ككحا

 :اإلمكانات السادية والسالية الذخرية
، الخقسيةيصخح ىحا السجاؿ مغ االستبانة خسدة أسئمة، تتعمق بإمكانات الستعمع 

 ظ األجيدة.إضافة إلى الجانب السالي الحؼ يدسح بتػفيخ متصمبات تم

 اإلمكانات السادية والسالية الذخرية. : 21الججول رقع 
 

 الفقخات
 التقجيخات

عام
ه ال

تجا
اال

 

 ال نعع
 ٪الشدبة التكخار ٪الشدبة التكخار

 ال ٪55.2 58 ٪44.8 47 ا.حاسػب متمظأ  .1

2.  
-ا إلكتخكني اأك لػح اذكي اىاتفأمتمظ 

ablette-  83 79٪ 22 21٪ نعع 

 نعع ٪30.5 32 ٪69.5 73 ؼ إنتخنت.لج  .3
 ال ٪91.4 96 ٪8.6 9 .لكتخكنية إمظ مكتبة تمأ  .4

5.  
اإلنتخنت   لجؼ القجرة عمى دفع تكاليف

صيانة األجيدة الخقسية بسختمف ك 
 أنػاعيا، كتحجيثيا.

 ال 79٪ 83 ٪20.95 22
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 اإلمكانات السادية والسالية الذخرية.نتائج فقخات مجال أعسجة بيانية تسثل  :59  الذكل رقع

 
 

يػّضح الججكؿ إحراء إجابات السدتجػبيغ، حيث يطيخ االّتجاه العاـ بػػ "نعع" في 
الفقختيغ الثانية كالثالثة بشدب متفاكتة، لكّغ الفقختيغ األخيختيغ ككحا األكلى كاف اّتجاىيا 

مغ أفخاد العيشة لجياز الحاسػب، بشدبة  47الفقخة األكلى فيي تعّبخ عغ امتبلؾ ، فأّما اسمبي
، كىي ندبة ضعيفة في ضل التػجو العالسي كالتحػؿ مغ الثػرة الرشاعية إلى الّثػرة 44.8٪

مغ أفخاد العيشة ىاتفا ذكيا أك لػحا إلكتخكنيا، أؼ بشدبة  83السعمػماتية، في حيغ يستمظ 
اد العيشة، كىحه الشدبة مقبػلة إلى حج ما، غيخ أّف ىحيغ الجيازيغ ال مغ مجسػع أفخ  79٪

" windowsيسكشيسا تعػيس الحاسػب، فكثيخا مغ السياـ تتصمب أنطسة تذغيل حاسػبية "
، ٪69.50مغ أفخاد العيشة لئلنتخنت، أؼ بشدبة  73دكف غيخىا، كما يذجع أكثخ ىػ حيازة 

األنتخنت ال تداؿ ضعيفة، إضافة إلى تحبحبيا  كتججر اإلشارة ىشا إلى أف سخعة تجفق
 كانقصاعيا في أحياف كثيخة.

في مقابل ما يسمكو السدتجػبػف مغ إمكانات، ال يػجج استثسار ليا، فعجد الحيغ  
، كىي ندبة ضعيفة ججا ٪08.60يسمكػف مكتبة إلكتخكنية ال يتجاكز تدعة أفخاد، بشدبة 

فخدا، في  47مقارنة باإلمكانات السعّبخ عشيا عمى األقل، فالحيغ يسمكػف جياز حاسػب بمغ 
حيغ ال يتجاكز عجد الحيغ يدتغمػنو في الجانب التعّمسي تدعة أفخاد، ىحا يتػافق تساما مع ما 

التعمع، حيث لع  تع التعبيخ عشو في اإلجابة عغ البخامج الخقسية التي يدتعيشػف بيا في
عشاصخ، كبخنامج قصخب  09يتجاكز عجد األفخاد الحيغ يدتعسمػف بخنامج "معجع السعاني" 

عشرخاف، كال أحج بالشدبة لمبخامج األخخػ، يتػافق أيزا مع ما عّبخ عشو السدتجػبػف مغ 
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يتعمق بسجاالت اىتساـ أفخاد العيشة في تػضيفيع لؤلجيدة  " الحؼ19رقع "خبلؿ الججكؿ 
لحكية، حيث ُجعل التعميع في السختبة الثالثة بعج التػاصل االجتساعي كالتدمية بالشدبة إلى ا

 مجاالت اىتساـ الستعمسيغ.

ىحا السجاؿ دكف الشطخ إلى ركغ ىاـ في السعادلة، يتسثل في اإلمكانات  كال نتجاكز 
ي االستبانة يكذف السالية لمسدتجػبيغ، فكاف إحراء إجابات الفقخة األخيخة مغ ىحا السجاؿ ف

، في حيغ عبخت األغمبية ٪20.95فقط أجابػا بشعع، أؼ بشدبة  عشرخا" 22عمى كجػد "
السصمقة عغ عجدىا السالي في دفع تكاليف اإلنتخنت كصيانة األجيدة الخقسية كتحجيثيا، فيحه 

اف الشدبة ضعيفة ججا ال تدسح بسػاكبة التصػرات التكشػلػجية، خاصة كأّنو لع يعج باإلمك
مثبل االستغشاء عغ شخاء مكافح الفيخكسات مثبل، أك اإلبقاء عمى الحاسػب القجيع الحؼ ال 

 جيغا". 01تتجاكز ذاكختو الحية "

  التسكغ مغ السيارات: -
الحجيثة قجمشا في ىحا  بعج التصمع إلى إمكانات الستعمسيغ كتػفخىع عمى التقانات

السجاؿ أربع فقخات، قرج التعخؼ عمى مياراتيع في إجادة استعساؿ الحاسػب كاإلبحار 
في اإلنتخنت، إضافة إلى مجػ اىتساميع بسدتججات التكشػلػجيا الخقسية، ككحا قجرتيع 

 عمى اختيار السػارد التعميسية األندب إلثخاء تعمسيع السجرسي الرفي. 

 التسكغ مغ السيارات. : 22لججول رقع ا
قخة

 الف
رقع

 

 الفقخات
 

 التقجيخات

عام
ه ال

تجا
اال

 

ذجة
ق ب

مػاف
 

فق
مػا

ايج 
مح

فق 
مػا

يخ 
غ

ذجة 
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

 التكخار التكخار التكخار التكخار التكخار
 الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة

 الحاسػب. أجيج استخجاـ  .1
08 79 12 06 / 

فق
مػا

 07.60٪ 75.20٪ 11.4٪ 05.70٪ / 

 / 17 16 60 12 .نتخنتمتسكغ مغ اإلبحار في اإل  .2

فق
مػا

 11.40٪ 57.10٪ 15.20٪ 16.20٪ / 
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3.  
اىتسامات بسدتججات  لجؼ

 الحكية)األجيدة  التكشػلػجيا الخقسية
 كتصبيقاتيا(.

29 49 18 09 / 
فق

مػا
 27.60٪ 46.7٪ 17.1٪ 08.60٪ / 

4.  
السػارد التعميسية اختيار أستصيع 

األندب إلثخاء معارفي بسا  الخقسية
 يخجـ البخنامج الخسسي بكل سيػلة.

/ 10 36 57 02 

فق
مػا

يخ 
غ

 / 09.50٪ 34.3٪ 54.3٪ 1.9٪ 
 

عّبخ أغمب السدتجػبيغ بالسػافقة عمى أنيع يجيجكف استخجاـ الحاسػب، كمتسكشػف 
اإلنتخنت، كلجييع اىتسامات بسدتججات التكشػلػجيا الخقسية، غيخ أّف أغمبيع مغ اإلبحار في 

 عبخ بػػ "غيخ مػافق"  في اإلجابة عمى الفقخة األخيخة.

 ":أجيج استخجام الحاسػب"الفقخة األولى  إجابات تحميل
 أىع أدكات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ "الحاسػب" لحا حاكلشا معخفة مجػ تسكغ        

 ة:الستعمسيغ مغ استعساؿ ىحه الػسيم
 التسكغ مغ السيارات. درجةأعسجة بيانية تسثل : 60  الذكل رقع

 
 

عشرخا مغ أفخاد العيشة عمى أنيع يجيجكف استخجاـ الحاسػب، بشدبة  79كافق 
بالسػافقة، ىحا يجؿ  ، فكاف االّتجاه العاـ٪7.6أفخاد، أؼ بشدبة  08، ككافق بذّجة 75.2٪

عمى تحكع الستعمسيغ في تكشػلػجيا العرخ، خاصة كأّف السعمػماتية أصبحت مادة تعميسية 
 ة إلى تػّفخ مخابخ اإلعبلـ اآلليُتجّرس في مختمف األشػار بذقييا الشطخؼ كالتصبيقي، إضاف
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سػب، في ككحا امتبلؾ عجد معتبخ مغ الستعمسيغ لجياز الحا كفزاءات اإلنتخنت العسػمية
، كيبجك أف ىحه الفئة تستمظ ٪11.4عشرخا مغ أفخاد العيشة محايجا، أؼ بشدبة  12حيغ كاف 

الكفاءات الحاسػبية البلزمة لكّشيا متخددة في الحكع عمى كفاية تمظ القجرات، كبشدبة أقل مسا 
 .٪5.7أفخاد بػػػ "غيخ مػافق"، بشدبة  06سبق عبخ 

كالسقارنة بيغ إجابات السدتجػب نفدو تبيغ أّف جل كبالخجػع إلى الخدكد الفخدية 
السعّبخيغ بػػ "غيخ مػافق" كأحيانا حتى السحايجيغ ال يسمكػف جياز حاسػب، فالتعامل مع ىحا 
الجياز شبو مشعجـ في غيخ مادة السعمػماتية، التي بجكرىا ال يدتسخ تجريديا في السدتػييغ 

ه السزايقات يجج بعس الستعمسيغ أنفديع بحاجة أماـ ىح الثاني كالثالث مغ الصػر الثانػؼ 
 إلى تعديد قجراتيع لمتحكع أفزل في سبلح العرخ.

 

 ":متسكغ مغ اإلبحار في اإلنتخنت"ثانية تحميل الفقخة ال

 التسكغ مغ اإلبحار في  اإلنتخنت.درجة  تسثلأعسجة بيانية : 61 الذكل رقع

 
عشرخا مغ أفخاد  60السدتجػبيغ العاـ عمى ىحه الفقخة ىػ السػافقة، حيث كافق  اتجاه

عشرخا مغ أفخاد  12، كعّبخ ٪57.1العيشة عمى أّنو متسكغ مغ اإلبحار في اإلنتخنت، بشدبة 
مػاكبة أفخاد العيشة  تجؿ عمىك  ، ىحه الشدب مقبػلة٪11.4العيشة بػػ "مػافق بذجة"، أؼ بشدبة 

عشرخا عغ عجـ مػافقتو عمى كػنو متسكشا مغ  17ماتية، في مقابل ذلظ عبخ لسجتسع السعمػ 
 .٪16.2اإلبحار في اإلنتخنت، أؼ بشدبة 
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)األجيدة الحكية  لجي اىتسامات بسدتججات التكشػلػجيا الخقسية" الفقخة الثالثةإجابات تحميل 
 وتصبيقاتيا(":

حاكلشا في ىحه الفقخة معخفة مجػ اىتساـ الستعمسيغ في السخحمة الثانػية باألجيدة 
الحكية مغ حػاسيب كىػاتف ذكية، إضافة إلى مختمف التصبيقات اإللكتخكنية، كىحا قرج 

 إلى تحجيج خرائز الفئة السدتيجفة:التصمع 

)األجيدة الحكية  بسدتججات التكشػلػجيا الخقسية ىتساماال درجة تسثلأعسجة بيانية : 62 الذكل رقع
 وتصبيقاتيا(.

 
 

بسدتججات  كػنيع ييتسػف عشرخا مغ أفخاد العيشة بػػ "مػافق" عمى  49عّبخ 
كفي السختبة  ىػ االتجاه الغالب في ىحه الفقخة.، ك ٪46.70، أؼ بشدبة ػجيا الخقسيةلالتكشػ 

 09في حيغ ال نجج إال  .٪27.60يشة بػػ "مػافق ججا"، بشدبة مغ أفخاد الع 29الثانية عّبخ 
، ىحه اإلحراءات تعّبخ عمى شّجة تعمق الشاشئة بعالع ٪08.60أفخاد غيخ مػافقيغ، بشدبة 

، كَتصم عيا إلى كل ما ُيدتجّج في السيجاف، لحا ال بج مغ استثسار كالحكاء االصصشاعي الخقسشة
كالتػجيو كالتكػيغ لسػاجية تحجيات العرخ، كتدخيخ تكشػلػجيا ىحا االىتساـ بالسخافقة 

 .التعمسية تراؿ في خجمة العسمية التعميسيةالسعمػمات كاال
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األندب إلثخاء  السػارد التعميسية الخقسيةاختيار أستصيع "الفقخة الخابعة إجابات تحميل 
 يخجم البخنامج الخسسي بكل سيػلة": معارفي بسا

مجسػعة مغ الفقخات في ىحا السجاؿ لمكذف عمى كفاءات الستعمع الخقسية بعج تقجيع 
قجرات ككحا اىتساماتو في ىحا الذأف يأتي دكر الكذف عغ مجػ استغبلؿ تمظ اإلمكانات كال

  تخبػيا.

 .األندب الخقسيةالسػارد التعميسية اختيار القجرة عمى  أعسجة بيانية تسثل درجة :63 الذكل رقع

 
 

 57خالفت إحراءات ىحه الفقخة االتجاىات اإلحرائية لمفقخات الدابقة، فقج عّبخ 
فخدا مغ العيشة بعجـ السػافقة، أؼ أّنيع ال يدتصيعػف معخفة السػارد التعميسية الخقسية األندب 

الفئة تسثل األغمبية  ، كىحه٪54.3لسشياج الجراسي، أؼ بشدبة ابسا يخجـ  عإلثخاء معارفي
السصمقة، لحا كاف االتجاه العاـ ليحه الفقخة بتقجيخ "غيخ مػافق"، إضافة إلى تعبيخ فخديغ مغ 

يعبخ ىحا االتجاه الدمبي لمستعمسيغ في ىحه الفقخة عمى . العيشة بعجـ مػافقتيسا بذّجة عمى ذلظ
ة، ككحا ضعف السخافقة ضعف ميميع إلى استغبلؿ اإلمكانات الخقسية في العسمية التعمسي

كالتػجيو أك انعجاميا في أحػاؿ كثيخة مغ شخؼ السعمسيغ كمختمف الجيات الػصية، فقج يجج 
الستعمع نفدو مدتعسبل لبخمجيات أك متابعا لقشػات تعميسية تبث دركسا غثة أك محتػياتيا 

ضل مجانبة لمرػاب، كسا قج يكػف السعمع مغ غيخ ذكؼ االختراص أصبل، ال سيسا في 
انعجاـ قشػات تعميسية رسسية، إال ما تع استحجاثو مع ضيػر جائحة كػركنا، حيث تع 
تخريز سبع قشػات تعميسية عمى اليػتيػب مػزعة عمى حدب التخررات، إضافة إلى 

 استحجاث قشاة تمفدية تختز بتقجيع الجركس التعميسية السػسػمة بقشاة "السعخفة".
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، كعادة ما يمجأ ٪34.3في ىحه الفقخة، بشدبة مدتجػبا عمى حياده  36عبخ أيزا  
السدتجػب إلى ىحا التقجيخ حيغ ال تتزح رؤية اتجاىو في بحثو عغ التقجيخ السشاسب 

أفخاد فقط عمى مػافقتيع لكػنيع  10لمجػاب، ؼيجج حيشيا نفدو متخددا، في حيغ عّبخ 
، ٪9.5لجراسي، بشدبة يدتصيعػف معخفة مجػ مبلءمة السػارد التعميسية الخقسية لمسشياج ا

سابقة في السدتػػ ، أك الحيغ لجييع تجارب غالبا كىي ندبة ضعيفة، ال تسثل سػػ الستفػقيغ
 التعميسي نفدو.

 :"التعميعتكشػلػجيا  تفاعل الستعمسيغ معإجابات محػر "تحميل  -ج
حاكلشا في ىحا السحػر استصبلع مجػ تفاعل الستعمسيغ مع تكشػلػجيا التعميع مغ 

في تعديد استيعاب  ديعتك  ،ديج في التفاعل كالجافعيةت ّنياأاقتشاعيع كرضاىع بدرجة حيث 
كلكػف ىحه الجراسة تدامشت مع فتخة الحجخ الرحي ، كاعتدازا بالمغة العخبية السادة التعميسية

حاكلشا استصبلع تفاعميع  كاعتساد التعميع اإللكتخكني بجيبل عغ التعميع الحزػرؼ  (19)كػفيج
 .بة التعميع اإللكتخكني عغ بعج بسشاسبة جائحة كػركنامع تجخ 

 :"عمى الستعمسيغ التعميع السعدز باآلليات الخقسية تأثيخ"تحميل إجابات أفخاد العيشة حػل  
تأثيخ التعميع السعدز  مجػيتزسغ ىحا السجاؿ أربع فقخات حاكلشا مغ خبلليا رصج 

الستعمسيغ أنفديع، كؼيسا يمي نػضح بالججكؿ يغ مغ كجية نطخ باآلليات الخقسية عمى الستعمس
 فخاد العيشة عغ كل عشرخ:اإلحرائي إجابات أ

 

 عمى الستعمسيغ. التعميع السعدز باآلليات الخقسية : تأثيخ23الججول رقع 
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دمج التكشػلػجيا الخقسية في العسمية التعميسية 
كيديجني في  عمى السمل يجعمشي أتغمب

 التفاعل  كالجافعية.

25 59 13 08 / 

فق
مػا

 23.8٪ 56.2٪ 12.4٪ 07.6٪ 
/ 
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الستعجدة ذات السؤثخات ئط استعساؿ الػسا
 في يديجني كالحخكية الدسعية كالبرخية

 .ستيعاباال

47 29 20 09 / 
ذجة

ق ب
مػاف

 44.8٪ 27.6٪ 19.0٪ 8.6٪ / 
بالػسائط الخقسية  المغة العخبيةدمج دركس 

 كثقة بيا. مغة العخبيةبالاعتدازا يديجني 
49 50 06 / / 

فق
مػا

 46.7٪ 47.6٪ 5.7٪ / / 
االستعانة بالسػارد الخقسية كاليػتيػب أرػ أّف 

كالسشرات التعميسية يجعمشي أستغشي عغ 
 دركس الجعع.

28 57 14 06 / 

فق
مػا

 26.7٪ 54.3٪ 13.3٪ 05.7٪ / 

تخاكح نبلحع مغ خبلؿ الججكؿ اإلحرائي أف االتجاه العاـ كاف إيجابيا، حيث         
في كل الفقخات،  أفخاد العيشة تفاعمػا إيجابيا فأغمبتقجيخ فقخاتو بيغ "مػافق" ك"مػافق ججا"، 
  كؼيسا يمي نحمل نتائج كل فقخة عمى حجة:

يجعمشي  دمج التكشػلػجيا الخقسية في العسمية التعميسية"الفقخة األولى  إجابات تحميل
 ":ل ويديجني في التفاعل  والجافعيةأتغمب عمى السم

سي إلى متعة، يعغ كيؽية تحػيل الفعل التعمأصبح تػجو البحث التخبػؼ يبحث          
كسا تقـػ السقاربة بالكفاءات التي يشتيجيا الشطاـ التخبػؼ الجدائخؼ عمى أف تتع العسمية 
التعميسية في جػ مغ العفػية كالتمقائية كالػاقعية، بعيجا عغ اإلجبار كالتعشيف، فعمى ىحا 

 في التغمب عمى السمل في التعمع: ستعجدةاألساس أدرجشا ىحه الفقخة لشدتصمع أثخ الػسائط ال

 الجافعيةالتفاعل و  فيوالديادة تغمب عمى السمل الدرجة تسثل أعسجة بيانية :  64 الذكل رقع
 .التكشػلػجيا الخقسيةل غال استب
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عمى أّف دمج التكشػلػجيا الخقسية في العسمية  أفخاد العيشةعشرخا مغ  59كافق             
، فيحه الفئة ٪56.2التعميسية يجعمو يتغمب عمى السمل كيديجه في التفاعل كالّجافعية، أؼ بشدبة 

عشرخا عّبخ بػػ "مػافق ججا"،  25تذكل األغمبية السصمقة مغ عجد السدتجػبيغ، إضافة إلى كجػد 
اءات يتأكج جميا ميل الستعمسيغ إلى العسمية ، فسغ خبلؿ ىحه اإلحر٪23.8كذلظ بشدبة 

التعميسية السسدكجة بالّتقانة، خاصة مع التصػر الخىيب في الحكاء االصصشاعي، كالبحث السدتسخ 
أفخاد عمى عجـ مػافقتيع، أؼ  08في تجػيج عخض السعمػمة كنقميا، في مقابل ذلظ لع يعّبخ سػػ 

استغبلؿ التكشػلػجيا الخقسية في غ لع يدبق ليع ، كىي ندبة ضعيفة تسثل فئة الحي٪7.6بشدبة 
 .تعمسيع غالبا

الػسائط الستعجدة ذات السؤثخات الدسعية والبرخية  خجاماست"ثانية الفقخة ال إجابات تحميل
 ":جني في استيعاب السادة التعميسيةوالحخكية يدي

إحداس ؾياس حاكلشا في ىحه الفقخة ك سبق كأف قدشا درجة االستيعاب باالختبار،         
 غ التعميع مغ حيث درجة االستيعاب.الستعمع كنطختو إلى ىحا الشسط م

 .التكشػلػجيا الخقسيةل غال استباستيعاب السادة التعميسية  مجى أعسجة بيانية تسثل :65  الذكل رقع

 
 

مغ أفخاد العيشة عمى أف استعساؿ الػسائط الستعجدة ذات السؤثخات  47كافق بذجة         
 ٪44.80ديجىع في استيعاب السادة التعميسية، أؼ بشدبة يالدسعية كالبرخية كالحخكية 

كىي أعمى ندبة، حيث مثمت االتجاه العاـ لمسدتجػبيغ، كلع تحس أية فقخة مغ فقخات 
عشرخا عمى ذلظ، أؼ بشدبة  29ق بذجة(، كبجرجة أقل كافق االستبانة بيحا التقجيخ )مػاف

ىحه األرقاـ تجؿ عمى قػة اقتشاع األغمبية السصمقة مغ أفخاد العيشة بفعالية األدكات  .27.6٪
أفخاد بػػ  09الخقسية كمختمف السؤثخات في زيادة االستيعاب، في مقابل ذلظ لع يجب سػػ 

 .٪8.6"غيخ مػافق"، بشدبة 
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اعتدازا بالػسائط الخقسية يديجني  المغة العخبيةدمج دروس "الفقخة الثالثة  تإجاباتحميل 
 ":بالمغة العخبية وثقة بيا

دي أدرجشا ىحه الفقخة باعتبار أف دمج تعميسية المغة العخبية بالحكاء االصصشاعي يكت       
يتع تجريديا بالجدائخ في كل مادة تعميسية شابعيغ، األكؿ يتسثل في كػف المغة العخبية 

كالثاني يتسثل في كػنيا لغة تسثل إحجػ مقػمات األمة، أشػار ما قبل التعميع الجامعي، 
نشفي نقط التقاشع الكثيخة بيشيسا، فعمى كرغع تخكيد دراستشا عمى الذق األكؿ، إال أّنشا ال 

 ىحا األساس حاكلشا التصمع إلى مػقف أفخاد العيشة في ىحا الذأف:

حه السادة بالػسائط دمج دروس ى" درجة السػافقة عمى أنّ  تسثلأعسجة بيانية : 66 لذكل رقعا
 ."اعتدازا بالمغة العخبية وثقة بيا هالخقسية يديج

 
عشرخا مغ  50كاف االتجاه العاـ لسدتجػبي ىحه الفقخة بػػػ "مػافق"، حيث كافق          

بالػسائط الخقسية يديجه اعتدازا بالمغة  المغة العخبية عمى أف دمج دركس مادةأفخاد العيشة 
مغ أفخاد العيشة عمى ذلظ، أؼ  49، ككافق بذجة ٪47.6العخبية كثقة بيا، أؼ بشدبة 

خ بالدمب عمى ىحه الفقخة، كىي ، في مقابل ذلظ لع نعثخ عمى أؼ فخد عبّ ٪46.7بشدبة 
"غيخ بحلظ كانت الػحيجة التي لع تمق ردكدا سمبية مغ بيغ كل فقخات االستبانة سػاء بػػ 

تعكذ ىحه األرقاـ ربط الشاشئة لسدتػػ المغة كتحزخىا  مػافق" أك "غيخ مػافق بذجة".
لمغة كالثشاء بسجػ امتداجيا بتكشػلػجيا العرخ، مسا يجعػ حتسا إلى تجاكز مخحمة مجح ا

 عمييا إلى مخحمة تيديخىا كجعميا متجاكلة عبخ مدجيا بأدكات الحكاء االصصشاعي.
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أرى أّن االستعانة بالسػارد الخقسية كاليػتيػب والسشرات "الفقخة الخابعة  إجاباتتحميل  -
 ":سية يجعمشي أستغشي عغ دروس الجععالتعمي

لعاصسة عمى عيشة مكػنة لجدائخ ابا أجخيتياآخخ قست بو في دراسة في استبياف        
ثانػؼ( لمسػسع الجراسي مغ فػجيغ تخبػييغ مغ شعبة عمـػ تجخيبية )مدتػػ الثالثة 

مغ الستعمسيغ يداكلػف دركسا تجعيسية مػازية في أماكغ  ٪92، تبيغ أّف 2017/2018
شيخيا لمسادة  جدائخؼ  ديشار 1500تتجاكز  حيث مختمفة بجرجات متفاكتة، كىي مكمفة ججا

لحا أدرجشا ىحا الدؤاؿ كقرجنا مغ خبللو ؾياس  .الػاحجة، بسعجؿ ساعة كنرف أسبػعيا
 عػيس الجركس التجعيسية التقميجية:مجػ قجرة الجركس الخقسية السختمفة عمى ت

االستعانة بالسػارد الخقسية " درجة السػافقة عمى أنّ  تسثلأعسجة بيانية : 67 الذكل رقع
 ."عغ دروس الجعع داعج في االستغشاءتكاليػتيػب والسشرات التعميسية 

 
 

عمى أف االستعانة بالسػارد التعميسية الخقسية  ٪54.3كافق باألغمبية السصمقة           
كاليػتيػب كالسشرات التعميسية يجعميع يدتغشػف عغ دركس الجعع التقميجية، بتعجاد قجره 

فخدا بذجة عمى ذلظ، بشدبة  28عشرخا مغ أفخاد العيشة، كفي السختبة الثانية كافق  57
إلى دمج تكشػلػجيا السعمػمات ، ىحه السعصيات تؤكج بقػة عمى انجحاب الستعمسيغ 26.7٪

أفخاد فقط عمى عجـ مػافقتيع  06كاالتراؿ في العسمية التعميسية، في حيغ لع يعبخ سػػ 
 ، كىي ندبة ضعيفة تسثل فئة الحيغ لع يدبق ليع التجخيب غالبا.٪5.7ليحا الذأف، بشدبة 

كلعل أىع ما يعدز ىحه الخدكد اإليجابية ىػ التحػؿ الكبيخ لمتعمع اإللكتخكني البجيل         
عغ التعمع التجعيسي التقميجؼ بسشاسبة جائحة كػركنا بالشدبة لمستعمسيغ الحيغ يحّزخكف 
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الجتياز اختبارات شيادة البكالػريا عمى كجو الخرػص، باعتبار أف السدتػيات التعميسية 
مغ إنياء السػسع الجراسي كاحتداب الفرميغ األكؿ كالثاني فقط، ففي  األخخػ استفادت

نسط التعمع اإللكتخكني في ضل الحجخ استخجاـ البجاية كجج الستعمسػف أنفديع مجبخيغ عمى 
 التي تقجـ دركس الجعع الخاصة السؤسداتلرحي كغمق السؤسدات التعميسية كحتى ا

كلػ  ا يقتشعػف يػما بعج يـػ بإمكانية االستغشاءأصبحػ ف ،كالتعمع التعاكني التقميجؼ الحخ
 عغ السعمع التقميجؼ بالسعمع الخقسي. جدئيا

لكتخوني السشدلي "تجخبة الجدائخ في التعميع اإل  تحميل إجابات أفخاد العيشة حػل -
 :"بسشاسبة جائحة كػرونا

كتجاعيات ذلظ ، (19)كػفيج نطخا لتدامغ إنجاز ىحه االستبانة كأزمة كباء كػركنا        
، مغ خبلؿ التحػؿ مغ التعميع  -محميا كعالسيا  – التعمسية عمى العسمية التعميسية

قامت الجيات الػصية في قصاع التخبية  حيث الحزػرؼ إلى التعميع اإللكتخكني السشدلي
كل السدتػيات  تعميسية متخررة عبخ اليػتيػب، تذسل قشاة 17في الجدائخ بتخريز 

ررات الستكساؿ دركس الفرل الثالث مغ السػسع الجراسي، إضافة إلى التعميسية كالتخ
تخريز حيد زمشي يػمي في التمفدة العسػمية الستكساؿ دركس الفرل الثالث بالشدبة 

 الفقخات قسشا بإدراج ىحه تخررات الدشة الثالثة ثانػؼ فقط. كعمى ىحا األساس إلى
، كؼيسا يمي نعخض لجدائخالفتية في امجػ تجاكب الستعمسيغ مع ىحه التجخبة  عغ لمكذف

تجخبة الجدائخ في التعميع عغ بعج بسشاسبة الججكؿ اإلحرائي لخدكد أفخاد العيشة حػؿ 
 .جائحة كػركنا

 .بسشاسبة جائحة كػرونا عغ بعجتجخبة الجدائخ في التعميع :  24الججول رقع 
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كل الجركس الخقسية  تابعتُ 
ت عمى اليػتيػب التي ُبثّ 

 برفة مشتطسة كمدتسخة.

/ 03 18 65 19 
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التعميسية  الجركساستفجت مغ 
 .التي بثت عمى اليػتيػب

/ 07 13 70 15 
فق

مػا
يخ 

غ
 / 06.70٪ 12.40٪ 66.70٪ 14.20٪ 

تقجيع الجركس جيجا مغ  كاف
يثيخ  حيث العخض حيث

 الجافعية كالستعة.

/ 08 21 69 07 

فق
مػا

يخ 
غ

 / 07.60٪ 20٪ 65.70٪ 06.70٪ 

أرجػ تصػيخ ىحه التجخبة 
 كاستسخارىا.

06 50 31 18 / 

فق
مػا

 05.70٪ 47.60٪ 29.50٪ 17.10٪ / 

عمى خبلؼ اإلحراءات التي تع عخضيا في الججاكؿ األخخػ، فقج ساد االتجاه العاـ 
لمفقخات الثبلثة األكلى مغ ىحا الججكؿ بتقجيخ "غيخ مػافق"، عجا الفقخة األخيخة التي أجاب 

 أغمب السدتجػبيغ بػػ "مػافق"، كؼيا يمي نحمل إجابات أفخاد العيشة مغ خبلؿ كل فقخة:ييا ف

ثت عمى اليػتيػب برفة تابعت كل الجروس الخقسية التي بُ "الفقخة األولى  إجابات تحميل
 مشتطسة ومدتسخة":

بثيا  حاكلشا في ىحه الفقخة استصبلع مجػ متابعة الستعمسيغ لمجركس الخقسية التي أشخفت عمى
 .الجيات الػصية

كل الجروس الخقسية التي ُبثت عمى اليػتيػب متابعة مجى تسثل أعسجة بيانية : 68  الذكل رقع
 برفة مشتطسة ومدتسخة.

 
الجركس التي ُبثت عمى اليػتيػب بستابعة مدتسخة كمشتطسة لجػ أغمب  لع تحع          

الستعمسيغ، حيث عبخت األغمبية السصمقة بتقجيخ "غيخ مػافق"، حيث عبخ أفخاد العيشة مغ 
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مدتجػبا بتقجيخ "غيخ مػافق  19، كسا عبخ ٪61.9، أؼ بشدبة بعجـ مػافقتومدتجػبا  65
مدتجػبيغ بتقجيخ "مػافق" عمى  03خ سػػ في مقابل ذلظ لع يعبّ  ٪18.10بذجة، أؼ بشدبة 

س التي ُبثت عمى اليػتيػب، أؼ بشدبة ك ل الجر أنيع تابعػا برفة مشتطسة كمدتسخة لك
ىحه األرقاـ اإلحرائية تجؿ عمى ضعف تجاكب أفخاد العيشة مع بخنامج التعميع  .02.90٪

اإللكتخكني، كلعل أسباب ذلظ بشاء عمى مقابمة بعس أفخاد العيشة تعػد إلى تحبحب تجفق 
سػءا أياـ الحجخ  ازدادت تخنتخجمات اإلن خاصة كأفّ اإلنتخنت كضعفيا غالبا أك انعجاميا، 

مغ أفخاد العيشة ال  ٪ 55.2كثخة السدتخجميغ، ككحا ضعف اإلمكانات حيث أف لالسشدلي 
 يستمكػف الحاسػب أصبل، إضافة إلى عجـ تعػد الستعمسيغ عمى ىحا الشػع مغ التعميع.

 ":اليػتيػبلتعميسية التي بثت عمى استفجت مغ الجروس ا" الفقخة الثانية إجابات تحميل

مغ الجروس التعميسية التي بثت عمى االستفادة  درجةتسثل أعسجة بيانية : 69  الذكل رقع
  اليػتيػب.

 
مدتجػبا كبأغمبية مصمقة بعجـ السػافقة عمى كػنيع استفادكا مغ الجركس  70 عبخ        

مدتجػبا بعجـ  15إضافة إلى تعبيخ ، ٪66.7التعميسية التي بثت عمى اليػتيػب، أؼ بشدبة 
، في مقابل ذلظ عّبخ عجد قميل مغ السدتجػبيغ ٪14.20السػافقة بذجة عمى ذلظ، بشدبة 

مدتجػبيغ فقط  07حيث كافق  .بالسػافقة عمى كػنيع استفادكا مغ دركس التعميع االلكتخكني
حه الشتائج مشصؿية، فيي ، تبجك ى٪6.7مغ العيشة عمى استفادتيع مغ تمظ الجركس، بشدبة 

متػافقة مع نتائج الفقخة الدابقة، فساداـ أغمب أفخاد العيشة لع يتابعػا تمظ الجركس أك تابعػىا 
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كىي أف االستفادة شبو مشعجمة، يزاؼ إلى  ػائية غيخ مشتطسة فالشتيجة حتسيةبرفة عذ
 ذلظ أسباب ضعف التجاكب السدتخمرة مغ تحميل ردكد بعس الفقخات األخخػ.

يثيخ الجافعية  حيث كان تقجيع الجروس جيجا مغ حيث العخض،"الفقخة الثالثة  إجاباتتحميل 
 ":ةوالستع

السعمع ال يكفي أف يكػف لجيو ما يعصيو بل يجب  بأفّ  القائمةتصبيقا لمقاعجة التخبػية          
ى التأثيخ في أف يكػف حدغ العصاء، أدرجشا ىحه الفقخة لشدتصمع قجرة تمظ الجركس الخقسية عم

 لعخض كجػدة الرػرة كالرػت كالذخح.الستعمسيغ مغ حيث حدغ ا

حيث إثارة قجيع الجروس مغ ت العخض في جػدة درجةأعسجة بيانية تسثل : 70  الذكل رقع
 .الجافعية والستعة

 
لع تتػفخ الؿيع الجسالية مغ الشاحية الذكمية في الجركس الخقسية السعتسجة في التعميع 

كلع تثخ الستعة كالجافعية حدب أغمب السدتجػبيغ، حيث عّبخت األغمبية السصمقة  اإللكتخكني
عمى عجـ مػافقتيا لفكخة إعجابيا بالجركس السعتسجة في نسط التعميع  عشرخا 69بتعجاد 

عشاصخ عمى عجـ  07، كسا عّبخ ٪65.7اإللكتخكني مغ الشاحية الذكمية، أؼ بشدبة 
، كعمى ىحا األساس كاف االتجاه العاـ ليحه الفقخة ٪6.7مػافقتيع بذجة عمى ذلظ، أؼ بشدبة 

 .٪7.6عشاصخ بػػ "مػافق" أؼ بشدبة  08بعجـ السػافقة، في مقابل ذلظ عبخ 

كتججر اإلشارة ىشا إلى أّنشا قسشا بجخد كل القشػات التعميسية التي اعتسجتيا الجيات 
الػصية في ىحا الذأف، ككحا دركس المغة العخبية لسخحمة التعميع الثانػؼ في كل 

العجيج مغ التخررات، إذ الحطشا اشتخاؾ أغمبيا في السػاصفات الذكمية، كقج تع تدجيل 
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السبلحطات، مشيا اعتساد أدكات بديصة غالبا مغ خبلؿ قاعات عادية كسبػرات بيزاء 
كأحيانا باستخجاـ جياز عخض البيانات، كبصخؽ تحػؿ دكف كضػح الرػت كحتى الرػرة 

انقصاعو ككحا صغخ حجع الخط أك كجػد جدء مغ الدبػرة  أحيانا أخخػ، كخجع الرػت أك
ا يبجك السعمسػف غيخ متحكسيغ في تكشػلػجيا التعميع  حيث كججنا خارج إشار الترػيخ، كس

أصبل، كفي مػاضع  مخئيالسعمع يحمل نرا أدبيا مثبل ؼيدأؿ كيجيب في حيغ الشز غيخ 
 أخخػ يقف السعمع قارئا مغ الكتاب دكف أف يطيخ الشز لمسذاىج.

 ":واستسخارىا أرجػ تصػيخ ىحه التجخبة"الفقخة الخابعة  إجاباتتحميل 
إذا كانت الفقخات الّدابقة تدتجمي مجػ تفاعل الستعمسيغ مع تجخبة التعميع االلكتخكني 
في الجدائخ في األسابيع األكلى مغ العسمية، فإّف الفقخة األخيخة حاكلشا مغ خبلليا معخفة 
مػقفو كمجػ قشاعتو مغ ىحه العسمية، كإذا ما كاف يخفس الفكخة أصبل أك أنو يخفس الذػائب 

 قت بالعسمية التعميسية. التي عم

 تصػيخ ىحه التجخبة واستسخارىا.درجة السػافقة عمى تسثل أعسجة بيانية : 71  الذكل رقع

 
االتجاه العاـ لمسدتجػبيغ في ىحه الفقخة عكذ الفقخات الدابقة مغ ىحا السجاؿ،  سار

عشرخا مغ أفخاد العيشة عمى الخغبة في تصػيخ تجخبة التعميع اإللكتخكني عغ  50فقج كافق 
، بشدبة عشاصخ 06، كسا كافق بذجة عمى ذلظ ٪47.6بعج كاستسخارىا، أؼ بشدبة 

ضاىخىا بػجػد تشاقس مع نتائج الفقخات األخخػ، لكغ مغ ، ىحه األرقاـ تػحي في 05.70٪
في أغمبيع نقػؿ أّف أفخاد العيشة الحيغ لع يتجاكبػا  كبالتعسق في التحميل الشاحية السػضػعية

ي مقتشعػف في الػقت نفدو بججكػ ىحا الشسط مغ التعميع، إذ مع تجخبة التعميع اإللكتخكن
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غيخ مية التعميسية، بل إف كثيخا مغ الستعمسيغ يخفزػف مختمف الّذػائب التي شػىت العس
مذتخكػف في قشػات تعميسية متخررة حدب السػاد الستجاكبيغ مع ىحه التجخبة ىع أنفديع 

عشرخا الحياد، أؼ  31ألساتحة متصػعيغ مذيػد لو بالكفاءة، كالسبلحع أيزا ىػ اختيار 
جرتيع عمى اتخاذ مػقف ، كىػ عجد كبيخ يعكذ تخدد السدتجػبيغ كعجـ ق٪29.50بشدبة 

لكػف التجخبة  اإيجابي أك سمبي، لكػف أغمبيع لع يكغ متابعا لتمظ الجركس بذكل ججؼ، كأيز
 كانت في شيخىا األكؿ.

أّف تخكيبة العيشة مغ خبلؿ استقخائشا لخدكد السدتجػبيغ  في األخيخإليو نخمز كما 
ككحا الذعبتيغ معا كأغمب  شاممة، إذ شسمت كل مدتػيات التعميع الثانػؼ،مسثمة ك كانت 

التخررات، كسا كانت مػزعة جغخاؼيا عمى كل جيات الػشغ، كقج كانت إجابات أفخاد 
العيشة متقاربة في كل الفقخات، حيث يتزح مغ خبلؿ إحراء الخدكد في السحػر الثاني أف 
 السدتجػبيغ يعيذػف في مداس مع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ بصخيقة أك أخخػ، كسا

ليع أيزا شغف باالشبلع عمى مدتججات الحكاء االصصشاعي، غيخ أّف اإلمكانات السادية 
السحجكدة ألغمبيع كبحت شسػحيع كرغباتيع لسػاكبة تحجيات الخقسشة، كمغ جية أخخػ ال 
يدتغمػف ما تػفخ لجييع مغ أدكات الحكاء االصصشاعي تخبػيا، حيث تأكج مغ إجاباتيع عمى 

اىتساميع ىي التدمية كالتػاصل االجتساعي بالجرجة األكلى السيسا  تشاؿأّف السجاالت التي 
في حيغ اتزح مغ إجابات  ج تكشػلػجيا التعميع في مشاىجيا.كأف السشطػمة التخبػية ال تعتس

السحػر الثالث الحؼ يتعمق بتفاعل الستعمسيغ مع تكشػلػجيا التعميع أف السدتجػبيغ مقتشعػف 
لستعجدة ذات السؤثخات الدسعية كالبرخية كالحخكية تؤدؼ دكرا في بكػف استعساؿ الػسائط ا

رفع الفاعمية كالتحفيد ككحا الديادة في استيعاب السادة التعميسية كحتى تخؾية المغة العخبية في 
يس دركس الجعع التقميجية بالجركس بإمكانية تعػ حج ذاتيا، كاتجاىيع ىحا جعل أغمبيع يقخ 

ا كاسعا عمى اليػتيػب خاصة، غيخ أف ىحه الخؤية لع تتجدج في التفاعمية التي أخحت حيد 
الفقخات الستعمقة بالتعميع اإللكتخكني الحؼ فخضتو جائحة كػركنا، كػف العسمية غمبت عمييا 

 العذػائية كلع تجج صجػ عمى مدتػػ الستعمسيغ لعجـ تػفخىع عمى متصمبات ذلظ.

  لتحميل ىحه االستبانة: األساسيةالشتائج  -3-3
استخجمشا االستبانة برفتيا أداة دراسة عمسية قرج التصمع إلى تحجيج خرائز الفئة 

مغ حيث عبلقتيا بالتكشػلػجيا الخقسية ككحا تكشػلػجيا التعميع، العيشة التي تع  ةالسدتيجف
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قج ك استيجافيا تتسثل في تبلميح السخحمة الثانػية ألنيا األندب العتساد التعميع الحكي، 
تػسيع الحيد الجغخافي لمسدتجػبيغ، عمى الخغع مغ  في االستبانة كػنيا إلكتخكنية شاتساعج

الرعػبات التي صادفتشا في البحث العذػائي عغ أفخاد العيشة، كبعج استؿباؿ الخدكد 
كتسحيريا، عسمشا عمى أف تكػف جسيع العسميات آلية، بجاية مغ نقميا مغ نساذج جػجل 

في قاعجة بيانات بخنامج الحـد اإلحرائية  اكتذفيخى اة بشقميكمغ ثس ،درايف إلى ممف إكدل
"26spss"  كمغ ثسة اإلفخاز اآللي لسقاييذ اإلحراء كالتكخارات كالشدب السئػية، استغبلال

لمحكاء االصصشاعي كحتى يكػف اندجاـ بيغ مػضػع دراستشا كاألدكات السدتعسمة في ذلظ، 
الستشتاج إلجابات أفخاد العيشة تػصمشا إلى ضبط كعمى ضػء التحميل اإلحرائي كالتفديخ كا

 ؼيسا يمي:أىسيا  مجسػعة مغ الشتائج نػجد
نجج لع نعثخ عمى إجابات مختبصة بخقعة جغخاؼية معيشة، فعشج البحث في الخدكد الفخدية لع  -

مات كاالتراؿ خرػصيات معيشة تعكذ البيئة، مسا يجؿ عمى إلغاء تكشػلػجيا السعمػ 
كني كبالتعميع عغ بعج ىع أكثخ السيتسيغ بالتعميع اإللكتخ كسا أف  .اؼيةلمحػاجد الجغخ 

ف مغ مدتػػ الدشة الثالثة، لكػنيع يترفػف بالبحث كاالستدادة أكثخ تحزيخا الستعمسػ 
ل شسل ب فحدب فئة السدتػػ الستػسط يشحرخ في االىتساـ لعك الختبارات شيادة البكالػريا، 

سستاز، كلعل الحافد ىػ الحرػؿ عمى السعجؿ األفزل كل السدتػيات مغ الزعيف إلى ال
 كاألكبخ.

نطخا  ،ال يسكغ تحقيق تكافؤ الفخص بالتعميع اإللكتخكني في الػقت الخاىغ عمى األقل -
لتفاكت الستعمسيغ في اإلمكانات السادية باختبلؼ مدتػياتيع االجتساعية، ككحا التفاكت في 

، ؼبعس األماكغ التداؿ تعاني مغ ضعف تجفق كتخكنيالتعميع اإللتػفخ البيئة عمى متصمبات 
 اإلنتخنت أك انعجاميا أصبل.  

أصبحت الشاشئة مختبصة ججا باألجيدة الحكية كالذاشة، فاألغمبية السصمقة لمسدتجػبيغ  -
عبخكا بقزائيع كقتا يتجاكز ثبلث ساعات في اليـػ أماـ شاشة الياتف أك المػح اإللكتخكني 

، لحلظ البج مغ الحكية غالبا تمفاز لمحؼ ال يستمظ تمظ األجيدةأماـ شاشة ال كأأك الحاسػب، 
نكاد نعثخ عمى مغ ال يجيج ، حيث ال استغبلؿ ىحا االىتساـ كاالرتباط في الجانب اإليجابي

استعساؿ الحاسػب كاإلبحار في اإلنتخنت، خاصة كأّف السعمػماتية أصبحت تجرس برفتيا 
 .في السؤسدات التعميسية تع تخريز مخابخ لئلعبلـ اآلليمادة في مختمف األشػار، ك 
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تدخيخ الستعمسيغ إلمكاناتيع كمياراتيع في التدمية كاأللعاب كالسػسيقى، كفي مػاقع  -
التػاصل االجتساعي كالفايدبػؾ كاإلندتغخاـ كالتػيتخ، مع االىتساـ بالتحجيثات كاإلضافات 

بالبخامج التعميسية، قجيسيا، كججيجىا، فبل نجج أحجا ييتع ببخنامج  ػف الججيجة، في حيغ ال ييتس
، فالستعمع يستمظ ثقافة عالية في معيشةالفخاىيجؼ كال ببخنامج كغ شاعخا مثبل، كىي كميا بخامج 

 السعمػماتية لكشو يفتقخ إلى آليات تػضيفيا تخبػيا.
 مغ قبل معمسييع كال مغ قبل ى الستعمسػف بالتػجييات البلزمة أثشاء تسجرسيع الال يحط -

اختيار السػارد التعميسية الخقسية  غالبا إلى عجـ استصاعتيعاإلدارة السجرسية، ىحا الحؼ أدػ 
فيع  ،قـػ عمى أساس إعجاد الفخد لمحياة، خاصة كأف السقاربة بالكفاءات تعاألندب كالتي تيسي

ضخكرة تجريب الستعمسيغ عمى إلى كثيخ مغ ميارات التعمع اإللكتخكني، لحا كجب يفتقخكف 
 .تعميعتكشػلػجيا ال

تقػية التفاعل  في الفعل التعميسي مغ خبلؿ إدراؾ الستعمسيغ فعالية الػسائط الستعجدة -
، قجرة التقانة عمى تعػيس الجركس التجعيسية الرؽيةكحا كالجافعية كزيادة االستيعاب، ك 

 العرخ لحا يحتاج إلى التعمع بمغة عرخهفستعمع القخف الػاحج كالعذخيغ مشغسذ مع تكشػلػجيا 
 .مع مخافقتو تخبػيا

يا عػد الى عجـ استجابة مشاىجيغ مغ مادة المغة العخبية تالستعمس بعس نفػرمغ أسباب  -
إذا كانت دراستشا تتعمق بتعميسية المغة العخبية كسادة ، ك كحياتو السعاصخة لتصمعاتوالتخبػية 

 غ األىسية بسكاف اإلشارة إلى تخؾية المغة العخبية كمغةفإف مضسغ نطاـ تخبػؼ رسسي عمسية 
 كتصػيخ تعميسيتيا كغيخىا مغ المغات. عالسية

تجخبة التعميع اإللكتخكني بسشاسبة جائحة كػركنا فاشمة مغ مشطػر الستعمسيغ، لعل ىحا  -
كسا لع تتػفخ متصمباتيا في الػاقع، ، كنذأت في ضخؼ استثشائييعػد لكػف التجخبة فتية 

كأدكات التعميع  اإلنتخنتعمسيغ لع يتابعػىا أصبل لعجـ تػفخ متصمبات ذلظ كفأغمب الست
التي تدامشت مع الحجخ الرحي بسشاسبة  لكتخكنيرغع رفزيع تجخبة التعميع اإلالحكي، ك 

لتجخبة كاالستسخار رغبتيع في تصػيخ ا إال أنيع عبخكا بقػة عغ (19جائحة كػركنا )كػفيج 
 .مغ خبلؿ تػفيخ متصمباتيا فييا
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 :أفخاد العيشة إجاباتوتحميل ، االستبانة السػجية لمسعمسيغ دراسة -4
تحجيج خرائز ك لتذخيز كاقع استخجاـ تكشػلػجيا التعميع في السجرسة الجدائخية،  

بأىع أدكات الجراسة كىي  السعمسيغ في ضػء تحجيات القخف الػاحج كالعذخيغ، استعشا
االستبانة، كحتى تكػف العيشة مسثمة كتذغل حيدا جغخاؼيا أكسع اعتسجنا الريغة اإللكتخكنية، 

الحجخ السشدلي بسشاسبة كباء مع إضافة إلى عامل آخخ يتسثل في تدامغ ىحه الجراسة 
مادة المغة العخبية  كػركنا، لحا جعمشاىا استبانة إلكتخكنية مػجية ألساتحة التعميع الثانػؼ في

 .بالجدائخ، كمغ ثسة قسشا تحميل إجابات أفخاد العيشة، كالتعميق عمييا، كاستخبلص الشتائج

 :تحجيج اإلشار السشيجي واإلجخائي -4-1
 في يتسثلالحؼ  الخئيذ الجراسة ىجؼ في ضػء 1رياغة فقخات االستبانةقسشا ب  

بالسجارس  المغة العخبيةفي تجريذ  الخقسيةالتكشػلػجيا تػضيف مدتحجثات  عمى التعخؼ
إمكانات  التعخؼ عمىمشطػر السعمسيغ، بيغ الػاقع كالسأمػؿ، مغ خبلؿ مغ  بالجدائخالثانػية 

، ككحا في الفعل التعميسي تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ تػضيف في ككفاءات السعمسيغ
، انصبلقا مغ تجخبتيع السيجانية. سيةالعسمية التعميتػجياتيع كآرائيع حػؿ تػضيف التقانة في 

فقخات  مجػ استجابة بذأف تحكيع مغ قبل الخبخاء كالستخرريغلمكقج تع عخض االستبانة 
، كمجػ انتساء كل فقخة لمسجاؿ السحجد ليا، كبشائيا المغػؼ، لسػضػع الجراسة االستبياف

لجة كل الشقائز معا ، حيث تستؼ الجراسةاجأىلتحقيق  مختمف االقتخاحات كالتعجيبلتك 
السػجػدة بالححؼ كالتعجيل كاإلضافة، ثع مخحمة التجخيب بتػزيع االستبانة عمى مجسػعة 

، ليتع بعجىا الشقائز السػجػدة لتجارؾ ،أفخاد مغ مجتسع البحث تذكل العيشة االستصبلعية
اإلجابة صجكر الريغة الشيائية ليا مخاعيا دكما دقة األسئمة ككضيفيتيا كتع تقجيخ متػسط مجة 

 .بعذخ دقائق

ثبلثة محاكر، ككل محػر يتكػف مغ ثع في بجاية االستبانة تع كضع فقخة تحفيدية، 
كردت أسئمة االستبانة في شكل جسل  كسا ،ككل مجاؿ يتكػف مغ فقخات )أسئمة(مجاالت، 

الخساسي، حيث يتسثل  خيارات كفق مؿياس ليكخت تقخيخية بخياريغ اثشيغ )نعع/ال( أك بخسدة
، كخبختو التعميسية ،أسئمة متعمقة بجشذ السدتجػبب ،البيانات الذخرية السحػر األكؿ في

                               
 ".04انطخ الفقخة رقع "  1
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كتكشػلػجيا السعمػمات  عالسعم، كمكاف عسمو، كيتسثل السحػر الثاني في كشيادتو األكاديسية
السعمع عمى حاكلشا في ىحا السحػر رصج أىع التقانات الخقسية التي يحػزىا كاالتراؿ، إذ 

السدتػػ الذخري، كعمى مدتػػ السؤسدة التخبػية، إضافة إلى أىع البخامج الخقسية التي 
حاكلشا في ىحا  التعميع، إذتكشػلػجيا سعمع ك اليتعمق السحػر الثالث بفي حيغ يدتعسميا، 

السحػر ؾياس مجػ انجماج السعمسيغ كتفاعميع مع تكشػلػجيا التعميع، ثع الػقػؼ عمى أىع 
 .تي تحػؿ دكف تصبيق التعميع الحكيعػائق الال

الحؼ ندتيجفو يتسثل في أساتحة المغة العخبية في التعميع الثانػؼ الجراسة  مجتسع إف
الختيار العذػائي ألفخاد العيشة، كفي ضػئو تع ا، 2020 -2019، لمعاـ الجراسي بالجدائخ

المغة  أساتحة في الحجكد البذخية، فقج تجدجت أربعة أبعادكىحه العيشة العذػائية تزبصيا 
السيشية )متعاقج، متخبز، باختبلؼ شيادتيع العمسية ككضعيتيع  العخبية في الصػر الثانػؼ 

كتجدجت  مدتجػبا. 62عجد أفخاد ىحه العيشة  باختبلؼ خبختيع السيشية، كقج بمغك  ُمثّبت(
الفعل انة في ـ التقالجراسة عمى تحجيج راىغ كآفاؽ استخجا اراقترفي  سػضػعيةالحجكد ال

ىحه االستبانة جغخاؼيا  كمغ جية أخخػ تجدجت الحجكد السكانية بتػزيع ي بالجدائخ.التعميس
الجدائخ، البميجة، البػيخة، السجية، تمسداف، ) كاليات بالجدائخ 09بصخيقة عذػائية عمى 

حجكد الدمانية كتجدجت ال .، فقج كانت العيشة مسثمة جغخاؼيا(السديمة، تيارت، بػمخداس، بذار
أفخيل  20، كاستسخت عسمية جسع البيانات مغ 2020 -2019خبلؿ السػسع الجراسي  مغ

 .2020ماؼ  22إلى  2020

 :أفخاد العيشة إجاباتتحميل  -4-2
كتحػيل السعصيات لبخنامج الخزمة اإلحرائية  بعج استؿباؿ ردكد السدتجػبيغ

(26spss عبخ ممف )"السيسا التكخارات كالشدب الستخخاج الججاكؿ اإلحرائية  "إكدل
 ميا كاستخبلص الشتائج.قسشا بتحميثع السئػية، 

 (:البيانات الذخريةاألول )السحػر  إجاباتتحميل  -أ
مغ حيث جشديع، كخبختيع السيشية،  السحػر التعخؼ عمى أفخاد العيشة حاكلشا في ىحا

ل كتفديخ ليحه السعصيات دكر كبيخ في تحميشيادتيع الجامعية، كمكاف العسل، كسا ك 
 معصيات السحاكر البلحقة:
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 الجشذ : 
 : تػزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ.25الججول رقع 

 الشدبة التكخارات الخيارات
 ٪27.4 17 ذكخ
 ٪72.6 45 أنثى

 ٪100 62 السجسػع
 

 تػزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ.دائخة ندبية تسثل : 72  الذكل رقع

 
 

ذكػرا، بشدبة  17، ك٪72.6إناثا، أؼ بشدبة  45تػزعت ىحه العيشة العذػائية بيغ  
يسثل أكبخ مغ ضعف عجد السدتجػبيغ، كىحه ضاىخة  ، نبلحع أف عجد السدتجػبات27.4٪

ؤسدات التخبػية، معمسيغ كمتعمسيغ، كسا نمسذ أيزا انجحاب عامة نججىا في جل الس
 التعميع.ميشة العشرخ الشدػؼ بجرجة أكبخ إلى 

       :سشػات الخبخة في التجريذ 

 حدب الخبخة السيشية.: تػزيع أفخاد العيشة 26الججول رقع 
 الشدبة التكخارات الخيارات

 ٪12.9 08 سشػات 05أقل مغ  01
 ٪41.9 26 سشػات 10إلى  05مغ  02
 ٪45.2 28 سشػات 10أكبخ مغ  03

 ٪100 62 السجسػع

 ذكر
27% 

 أنثى
73% 
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 تػزيع أفخاد العيشة حدب الخبخة السيشية.دائخة ندبية تسثل : 73  الذكل رقع

 
سشػات" ك"أكبخ  10إلى  05يبّيغ الججكؿ اإلحرائي الحزػر الستقارب لمفئتيغ "مغ 

سشػات،  10فخدا يستمكػف خبخة تتجاكز  28سشػات"، حيث تتكػف عيشة الجراسة مغ  10مغ 
 10إلى  05فخدا يستمكػف خبخة تتخاكح مجتيا مغ  26، كسا تتكػف مغ ٪45.2بشدبة تقجر بػػ 

سشػات،  05أفخاد خبخة تقل عمى  08، كبجرجة أقل بكثيخ يستمظ ٪41.9سشػات، أؼ بشدبة 
فعمى الخغع مغ كػف العيشة عذػائية إال أنيا شسمت السجاالت الثبلث، مسا  .٪12.90بشدبة 

مدتجػبا(  54ُيزفي شابع الذسػؿ كالسػضػعية في الجراسة، خاصة كأّف األغمبية السصمقة )
  خة كاؼية إلصجار األحكاـ.سشػات كىي خب 05تستمظ خبخة ال تقل عغ 

  :الذيادة الجامعية 

 : تػزيع أفخاد العيشة حدب الذيادة العمسية.27الججول رقع 
 الشدبة التكخارات الخيارات

 ٪24.2 15 ليدانذ  .1
 ٪33.9 21 ماستخ  .2
 ٪38.7 24 أستاذ التعميع الثانػؼ   .3
 / / ماجدتيخ  .4
 ٪3.2 02 دكتػراه   .5

 ٪100 62 السجسػع

 05أقل من 
 سنوات

13% 

إلى  05من 
 سنوات 10

42% 

 10أكبر من 
 سنوات

45% 
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 تػزيع أفخاد العيشة حدب الذيادة العمسية.دائخة ندبية تسثل : 74 الذكل رقع

 
أغمب السدتجػبيغ كانػا مغ فئة الستحرميغ عمى شيادة "أستاذ التعميع الثانػؼ"،  

مغ مجسػع أفخاد العيشة، ىحه الفئة تسثل السعمسيغ  ٪38.7معمسا، أؼ بشدبة  24بتعجاد قجره 
الحيغ تحرمػا عمى شيادة البكالػريا كتابعػا تكػيشا متخررا في السجارس العميا لؤلساتحة 

تػفخ السجارس العميا لؤلساتحة لحاممي شيادة البكالػريا مدارات »سشػات، إذ  05لسجة 
شية لؤلشػار الثبلثة: االبتجائي )أستاذ مخررة لتكػيغ السكػنيغ لفائجة قصاع التخبية الػش

، 1«السجرسة االبتجائية(، الستػسط )أستاذ التعميع الستػسط( كالثانػؼ )أستاذ التعميع الثانػؼ(
مجرسة عبخ ربػع الػشغ، مشيا ست مجارس تقجـ  11كىي في تدايج مدتسخ حيث بمغت 

 .أفخاد ىحه الفئة عمى العيشة ، لحا غمب2تكػيشا ألساتحة التعميع الثانػؼ في المغة العخبية

مدتجػبا، أؼ بشدبة  21دة "ماستخ" في حيغ شسمت فئة الستحرميغ عمى شيا  
باعتبار أّف الحرػؿ عمى شيادة الساستخ أصبح شخشا لمتػضيف في ىحه الختبة ، 33.9٪

، ىحه الفئة درست ثبلث أك أربع سشػات في الجامعة لمحرػؿ عمى 2010ابتجاء مغ عاـ 
ميدانذ، كسشتيغ بعجىا لمحرػؿ عمى شيادة الساستخ، كىحه الفئة استفادت أيزا شيادة ال

مغ تكػيغ لسجة سشة تدامشا مع عسميا السيجاني، أّما فئة الستحرميغ عمى شيادة "ليدانذ" فقج 
، كقج أصبح اعتساد ىحه الذيادة في التػضيف ٪24.2مدتجػبا، بشدبة  15بمغ تعجادىع 

لثانػؼ فقط، إضافة إلى كجػد عشرخيغ متحرميغ عمى شيادة لسخحمة ما قبل التعميع ا

                               
الستعمق بالتدجيل األكلي كتػجيو  2017يػنيػ  06ق السػافق 1438رمزاف عاـ  11مؤرخ في  01مشذػر رقع  1

 .06، ص2018-2017حاممي شيادة البكالػريا بعشػاف الدشة الجامعية 
 .63 -56، صالسخجع نفدوانطخ: 2 

 لٌسانس
24% 

 ماستر
34% 

أستاذ التعلٌم 
 الثانوي

39% 

 دكتوراه
3% 
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، كأما فئة الستحرميغ عمى شيادة الساجدتيخ ٪03.20"دكتػراه" ضسغ السدتجػبيغ، بسعجؿ 
 " في التعميع الجامعي.lmdفيي مشعجمة لكػف ىحه الذيادة تع إلغاؤىا مع تصبيق نطاـ "

                مكان العسل:
 خبلؿ ىحا الدؤاؿ معخفة تػزيع السدتجػبيغ جغخاؼيا. نحاكؿ مغ * الػالية:

 : تػزيع أفخاد العيشة حدب الػالية. 28الججول رقع 
 الشدبة التكخارات الػالية

 12.90٪ 08 البميجة  .1
 12.90٪ 08 البػيخة  .2
 38.70٪ 24 الجدائخ  .3
٪09.70 06 السجية  .4  
٪0 04 السديمة  .5 6.50 
٪0 02 بذار  .6 3.20 
٪04.80 03 بػمخداس  .7  
٪06.50 04 تمسداف  .8  
٪04.80 03 تيارت  .9  

 تػزيع أفخاد العيشة حدب الػالية.دائخة ندبية تسثل : 75  الذكل رقع

 
 24كاليات، أبخزىا كالية الجدائخ بتعجاد  09عمى  تػزع أفخاد ىحه العيشة العذػائية

يشة، لكػنيا أكبخ في تخكيبة الع العجد األكبخ، كقج مثمت ىحه الػالية ٪38.7معمسا، أؼ بشدبة 
يا كانت بيئة حاضشة لجراستشا التجخيبية مسا مشحشا فخصة مقابمة كالتعخؼ كثافة، كأيزا ألنّ 

 البلٌدة
 البوٌرة 13%

13% 

 الجزائر
39% 

 المدٌة
10% 

 المسٌلة
6% 

 بشار
3% 

 بومرداس
5% 

 تلمسان
6% 

 تٌارت
5% 
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ػ تػزعت العيشة جغخاؼيا عبخ ربػع الػشغ إذ عمى أكبخ قجر مغ األساتحة، كمغ جية أخخ 
شسمت ىحه العيشة الذخؽ الجدائخؼ كالسديمة كالػسط كالجدائخ كالبميجة، كالغخب مثل تمسداف، 

 كالجشػب مثل بذار.

 شبيعة السشصقة:* 

 : تػزيع أفخاد العيشة حدب شبيعة السشصقة.29الججول رقع 
 الشدبة التكخارات الخيارات

 ٪19.40 12 ريف
 ٪80.60 50 مجيشة

 ٪100 62 السجسػع

 تػزيع أفخاد العيشة حدب شبيعة السشصقة.دائخة ندبية تسثل : 76  الذكل رقع

 
ندبة السدتجػبيغ  يتعمق الذصخ الثاني مغ الدؤاؿ بصبيعة السشصقة، حيث نبلحع بمػغ

مدتجػبا، كىي تسثل ندبة كبيخة مقارنة  20، بتعجاد قجره ٪80.60القاششيغ في السجيشة 
 12، بتعجاد قجره ٪19.40 شدبةبشدبة السدتجػبيغ القاششيغ في الخيف، التي تقجر بػػ

مدتجػبا، تعػد ىحه الفجػة إلى سببيغ، األكؿ يتسثل في كػف الخيف اليداؿ يعاني بجرجة 
كبيخة مغ ضعف تجفق اإلنتخنت كأحيانا انعجاـ التغصية، ىحا ليذ في مشصقة بعيشيا، بل حتى 

فتح استبانة إلكتخكنية كاإلجابة عمى  خ مغ السشاشق الستاخسة لمعاصسة، عمسا أفّ في كثي
" كىحا ما حاؿ kbps 500فقخاتيا ككحا إرساليا يتصمب مدتػػ تجفق اإلنتخنت ال يقل عغ "

لى كثيخ مغ السدتجػبيغ، إضافة إلى عامل آخخ يتسثل في الشدكح الخيفي دكف الػصػؿ إ
لبمج سشػات تدعيشات القخف الساضي، مسا جعل التسخكد في نتيجة األزمة األمشية التي عخفيا ا

 .السجف

 رٌف
19% 

 مدٌنة
81% 
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كبالعػدة إلى إجابات أفخاد العيشة الفخدية تبيغ عجـ كجػد اتجاىات خاصة بصبيعة 
فعالية تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، كيبجك أف ىحا السشصقة أك الػالية حػؿ 

التقارب كاالندجاـ في الخؤػ رغع بعج السدافات ما ىػ إال نتيجة لتجاعيات العػلسة كالسجتسع 
 السعمػماتي.

 ":السعمع وتكشػلػجيا السعمػمات واالترال"حػل  الثاني سحػرال جاباتإتحميل  -ب
في إمكانات السعمع الذخرية  ةتسثمممجاالت  ةثيتزسغ ىحا السحػر أسئمة في ثبل

لتعميسية التي كأيزا التي يججىا في مؤسدة عسمو، ثع أىع السشرات كالبخامج الخقسية ا
 :يدتعسميا السعمسػف 

 :اإلمكانات السادية والسالية الذخرية
الفعل إّف عرخنة التعميع يقتزي الشطخ إلى السعمع باعتباره يسثل الدمصة التشفيحية في 

الحكي يتصمب حيازة السعمع إلمكانات مادية ذات الرمة بيحا الذأف،  التعميسي، كتحقيق التعميع
قرج استعساليا في التحزيخ كالتجرب، ففاقج الذيء ال يعصيو، لحا حاكلشا في الفقخات معخفة 

 :التكشػلػجيا الخقسيةؾ السعمع ألىع أدكات متبلا
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 .اإلمكانات السادية والسالية الذخرية: نتائج فقخات مجال 30ججول رقع ال
 

 الفقخات
 التقجيخات

جاه
االت

 
عاـ

ال
 

 ال نعع
 الشدبة التكخار الشدبة التكخار

 نعع ٪04.80 03 ٪95.20 59 ا.متمظ حاسػبأ  .1

2.  
 الكتخكنيإ اأك لػح اذكيا ىاتف أمتمظ

-  tablette- 
 نعع 11.3٪ 07 88.70٪ 55

 نعع ٪09.70 06 ٪90.30 56 ؼ إنتخنيت.لج  .3

4.  
  لجؼ القجرة عمى دفع تكاليف

صيانة األجيدة الخقسية اإلنتخنت ك 
 بسختمف أنػاعيا، كتحجيثيا.

 ال 96.8٪ 60 03.20٪ 02

 ال ٪75.80 47 ٪24.20 15 .لكتخكنيةإمظ مكتبة تمأ  .5

 .اإلمكانات السادية والسالية الذخريةنتائج فقخات مجال  تسثل أعسجة بيانية :77  الذكل رقع

 
عبخ السدتجػبػف باألغمبية بػػ "نعع" عمى الفقخات الثبلثة األكلى بشدب متقاربة، في        

معمسا مغ أفخاد العّيشة  59حيغ عبخ األغمبية بػػ "ال" عمى الفقختيغ األخيختيغ، حيث يستمظ 
معمسا لياتف ذكي أك لػح إلكتخكني بشدبة  55، كيستمظ ٪95.2بشدبة قجرىا أؼ  حاسػبا
، ىحه األرقاـ ٪90.30معمسا عمى اإلنتخنت بشدبة قجرىا  56، كسا يحػز ٪88.70قجرىا 

لتكشػلػجيا الخقسية، ألساسيات افئة السعمسيغ لمسخحمة الثانػية كاستيعابيع  بامتبلؾتػحي 
 .اإللكتخكني السيسا الحاسػب كاإلنتخنت كالياتف الحكي كالمػح
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معمسا مغ أفخاد العيشة يستمكػف مكتبة إلكتخكنية بشدبة  15لكغ في مقابل ذلظ ال نجج إاّل    
 ،السعمع العرخؼ مغ جيةضعيفة ججا في ضػء الجكر السشاط ب، كىي ندبة ٪24.2قجرىا 

، مسا يجؿ عمى سػء -حدب الفقخات الثبلثة األكلى-كمغ جية أخخػ بالشطخ إلى إمكاناتيع 
أدكات كثيخة ميسة في ضعف ككحا استغبلؿ تمظ اإلمكانات في الجانب التعميسي السيشي 

ىحا ما تؤكجه نتائج الفقخة الخابعة حيث ال نجج إال عشرخيغ فقط مغ مجسػع ك ، ىحا الذأف
صيانة األجيدة الخقسية بسختمف ك  اإلنتخنت السدتجػبيغ لجييع القجرة عمى دفع تكاليف

، إذ أف اإلمكانات السالية لمسعمسيغ ال تدسح ليع ٪03.20أنػاعيا كتحجيثيا، بشدبة قجرىا 
، ككحا تػفيخ الحساية لمسمفات مغ كدفع تكاليف اإلنتخنت مثبل بسػاكبة التكشػلػجيا الخقسية

 ، كىكحا.مغ الزياعخدكف الخقسي الفيخكسات كتػفيخ كحجة تخديغ احتياشية لحساية الس
 

 :اإلمكانات السادية الستػفخة في السؤسدة الّتخبػية -
عج االشبلع عمى إمكانات السدتجػبيغ الذخرية في الذأف الخقسي، حاكلشا أيزا        

في ىحا الذأف مغ خبلؿ  االشبلع عمى اإلمكانات السادية التي تػفخىا السؤسدات التعميسية
 خسذ فقخات:

 اإلمكانات السادية الستػفخة في السؤسدة الّتخبػية.نتائج فقخات مجال   : 31الججول رقع 
 

 الفقخات
 التقجيخات

عام
ه ال

تجا
اال

 

 ال نعع
 الشدبة التكخار الشدبة التكخار

1.  
 data) جياز عخض البيانات

show). 
 ال 90.3٪ 56 9.7٪ 06

 ال ٪100 62 / / )اإللكتخكنية(.ة الدبػرة التفاعمي  .2
 ال ٪100 62 / / أك المػح اإللكتخكني. الحاسػب  .3
 ال ٪87.1 54 ٪12.9 08 اإلنتخنت.  .4
 ال ٪100 62 / / لمغػية.ا السختبخات  .5
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عجـ كجػد الدبػرة التفاعمية، كالحاسػب، كالسخابخ المغػية في ب أفخاد العيشةأجاب كل    

ىحه العجمية  عايّشاالثانػيات، فيحا يؤكج افتقار السؤسدات ألدكات تحقيق التعميع الحكي، كقج 
حتى في أرقى السؤسدات التعميسية العسػمية كالخاصة في العاصسة، مع كجػد تفاكت 
ندبي، فكثيخ مغ األنطسة التعميسية الستصػرة في العالع استصاعت تخصي مخحمة الدبػرة 
البيزاء إلى الدبػرة الحكية، في حيغ الزلشا في الجدائخ في مخحمة تخصي الدبػرة الخذبية 

بػرة البيزاء، كسا أصبح الحاسػب كالمػح اإللكتخكني يسثبلف كتاب كدفتخ العرخ إلى الد
تشعجـ في مؤسداتشا التخبػية، كال يشرب االىتساـ في مصمع كل مػسع دراسي إال  حيغفي 

 .عمى تػفيخ الكتاب السجرسي في شابعو التقميجؼ الرخؼ

، كأجاب ٪9.7بشدبة  معمسيغ فقط بػجػد جياز عخض البيانات أؼ 06أجاب ك         
، ؼباإلضافة إلى كػف تػاجج ىحيغ العشرخيغ ٪12.9أفخاد بػجػد اإلنتخنت أؼ بشدبة  08

ميجانيا مغ الرعػبة بسكاف حرػؿ السعمع عمى جياز  عايّشافإنشا  ججا في الثانػيات قميبل
خ نطخا إلى تػاجج عجد محجكد مشيا، مع عجـ تػف .عخض البيانات كمسا كانت الحاجة إليو

مآخح تػصيل الكيخباء في كثيخ مغ حجخات الجراسة، أما اإلنتخنت كفي حاؿ تػاججىا فإنيا 
 في تحبحب كانقصاعات متكخرة غالبا.
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 :(softwareالسشرات والبخامج الخقسية السعتسجة ) -
قجمشا مجسػعة مغ االقتخاحات ليختار السدتجػب ما يخاه مػجػدا، قرج معخفة مجػ 

مغ خجمات السؤسدات الخسسية كالذخكات كاالجتيادات الفخدية في البخامج  استفادة السعمسيغ
الخقسية التعميسية في عسميع التعميسي، فاقترخنا في ىحا السجاؿ عمى السشرات التعميسية 
 كالبخامج التعميسية الستخررة، كقج سبق التعخيف بيحه األدكات البخمجية كالسشرات في

 األكؿ. الفرل

ندتعيغ بيا في العسمية التي الخسسية السشرات التعميسية " فقخة األولىال تحميل إجابات
 التعميسية":

أك بإضافة ما لع  ،قسشا في ىحه الفقخة بتسكيغ السدتجػب باختيار مقتخح كاحج أك أكثخ
الباب يتع ذكخه، كسا يسكشو عجـ اختيار أّؼ مشيا، كقج سبق التعخيف بيحه السشرات في 

 األكؿ:

 .بيا في العسمية التعميسية االستعانة تتع التيالخسسية  : السشرات التعميسية32الججول رقع 
 
 
 
 
 

 

 الخسسية السعتسجة. السشرات التعميسيةتسثل أعسجة بيانية : 79  الذكل رقع
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الججكؿ اإلحرائي عمى عجـ اعتساد كل السدتجػبيغ عمى ىحه السشرات  ىحا يكذف
التعميسية كميا، كسا لع نعثخ عمى مشرة تعميسية أخخػ تست إضافتيا مغ السدتجػبيغ، ىحه 

)اإلمكانات السادية الستػفخة في  األرقاـ كانت مػافقة ألرقاـ الججكؿ اإلحرائي الدابق
لتي تدسح بتحقيق التعميع الحكي، البشية التحتية ا الحؼ كذف عغ غياب السؤسدة التخبػية(

ألف ىحه السشرات تتصمب كجػد اإلنتخنت كاألجيدة الحكية السشاسبة لمتػاصل بيغ السعمع 
ؼ إلى السداس بسبجأ اعتساد التعميع الحكي رغع كل تمظ الشقائز يؤدع، لحلظ فإف كالستعم

 .          تكافؤ الفخص

 بخامج التعميسية التي أستعيغ بيا":مغ ال"الفقخة الثانية  إجاباتتحميل 
أك بإضافة  ،قسشا في ىحه الفقخة أيزا بتسكيغ السدتجػب باختيار مقتخح كاحج أك أكثخ

 الفرلاألدكات في ما لع يتع ذكخه، كسا يسكشو عجـ اختيار أّؼ مشيا، كقج سبق التعخيف بيحه 
 األكؿ:

 .السعمسػن  دتعيغ بيايالبخامج التعميسية التي :  33الججول رقع 

 

 .يدتخجميا السعمسػن البخامج التعميسية التي  تسثل أعسجة بيانية: 80  الذكل رقع

 
 13ال يدتعيغ السدتجػبػف بالبخامج الخقسية الستخررة إال نادرا، إذ يدتعسل 

أفخاد بخنامج  06تعسل ، كيد٪21عشرخا مغ أفخاد العيشة "معجع السعاني" أؼ بشدبة قجرىا 
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أؼ  خاد مغ العيشة بػػ "بخنامج قصخب"، كيدتعسل ثبلثة أف٪09.70أؼ بشدبة  "كغ شاعخا"
، في مقابل ذلظ لع يحس بخنامج "الفخاىيجؼ" باىتساـ أحج مغ السدتجػبيغ ٪04.80بشدبة 

، فسقارنة بسا يسكغ أف غيخ محكػرة رغع أىسيتو، كسا أنشا لع نجج أّؼ إضافة لبخامج أخخػ 
لمعسمية التعميسية التعمسية، فإّف االىتساـ بيا كبسختمف  تقجمو ىحه البخامج مغ إضافة

السشتػجات في ىحا الذأف يبقى ضعيفا، فإذا كاف السعمع ال يدتعسل ىحه البخامج الستخررة 
، كالسيسا تكػيغ السعمسيغ يحتاج إلى تججيجفسا باؿ الستعمسيغ، كىشا تججر اإلشارة إلى أف 

 .تحجيث مشاىج السجارس العميا لؤلساتحة

 ":التعميعتكشػلػجيا السعمع و " الثالث سحػرال جاباتإتحميل  -ج

 :التسكغ مغ السيارات -
 : التسكغ مغ السيارات. 34الججول رقع 
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1.  
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ذأف استفادتيع  مغ مػقفيع الدمبي في ىحه الفقخات بعّبخ أغمب السدتجػبيغ عغ      
جاـ الحاسػب ، ما عجا إجادتيع الستخدكرات تكػيشية أك امتبلكيع ميارات تكشػلػجيا التعميع

 صبح ممكا مذاعا لكل فئات السجتسع، كؼيسا يمي نقجـ تحميل إجاباتكػنو أ لؤلغخاض العامة
 فقخة: أفخاد العيشة عغ كل

واالترال  استفجت مغ تجريب عمى دمج تكشػلػجيا السعمػمات"الفقخة األولى  إجاباتتحميل 
 ":في العسمية التعميسية

يدتفيج معمسػ المغة العخبية في التعميع الثانػؼ مغ نرف يـػ بيجاغػجي أسبػعيا           
تفادة مغ ساستغبللو لبللمسذاركة في الشجكات كالجكرات التكػيشية، لحا حاكلشا معخفة مجػ 

 تقشيات التعميع الحكي:
مغ تجريب عمى دمج تكشػلػجيا السعمػمات  االستفادة درجة تسثلأعسجة بيانية : 81 الذكل رقع

 واالترال في العسمية التعميسية.
 

 
 

 "غيخ مػافق بذجة" ردكد كل أفخاد العيشة في ىحه الفقخة بػػ "غيخ مػافق" أك تخاكحت           
عشرخا بػ "غيخ مػافق بذجة" عمى كػنو استفاد مغ تجريب عمى دمج  45فقط، إذ عبخ 

الفئة التي  ، ىحه٪72.6تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في العسمية التعميسية، أؼ بشدبة 
عشرخا بػػ "غيخ  17تسثل األغمبية السصمقة تشفي نؽيا مصمقا استفادتيا مغ ذلظ، كسا عبخ 

، ىحه األرقاـ تجؿ عمى كجػد انفراـ بيغ كاقع التعميع ككاقع ٪27.4مػافق"، أؼ بشدبة 
 الك التحجيات السعاصخة، أما الجكرات التكػيشية فيي ال تداؿ تشعقج الجتخار كبلـ مدتيمظ، 

  الججيجة. التصػراتتتساشى مع 
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 ":أجيج استخجام الحاسػب"الفقخة الثانية  إجابات تحميل
قجيسا ىػ الحؼ ال يعخؼ القخاءة كالكتابة فإف األمي في كقتشا ىػ  يّ إذا كاف األمّ            

الحؼ ال يتقغ تقشيات اإلعبلـ اآللي، كلعل السعمسيغ أكلى باكتداب تمظ السيارات الحاسػبية 
شتغاليع بالحقل السعخفي كالتخبػؼ، كؼيسا يمي نػضح باألعسجة البيانية مجػ إجادة السعمسيغ ال

 الستخجاـ الحاسػب:

 استخجام الحاسػب. إجادة درجةتسثل أعسجة بيانية : 82  الذكل رقع

 

بالسػافقة عمى كػنيع يجيجكف عشرخا(  37عبخ أغمب السدتجػبيغ في ىحه الفقخة )          
أفخاد عمى ذلظ، أؼ بشدبة  10، ككافق بذّجة ٪59.70استخجاـ الحاسػب، أؼ بشدبة 

في مقابل ذلظ لع يخد أؼ رد سمبي عمى ذلظ، ىحه الشدب تذجع عمى استغبلؿ  .16.10٪
الحكاء  أساسىحه السيارات الحاسػبية في السيجاف التعميسي، السيسا كأف الحاسػب يعج 

 صصشاعي.اال
 

 ":أستصيع إنتاج فيجيػىات ومػارد تعميسية رقسيةالفقخة الثالثة " إجابات تحميل
مع مػجة االكتذافات كالتصػرات الحاصمة في أدكات التػاصل االجتساعية السيسا          

اليػتيػب أصبح بإمكاف أّؼ مدتخجـ إنذاء قشاة كتقجيع دركس تفاعمية تعميسية لفئات معيشة، 
، كفي ضػء ذلظ السعمع تصػيخ قجراتو كتحجيث معارفو لسػاكبة تحجيات العرخ لحا عمى

 :حاكلشا معخفة مجػ تسكغ السعمسيغ مغ إنتاج مػارد تعميسية رقسية
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 إنتاج فيجيػىات ومػارد تعميسية رقسية.القجرة عمى مجى تسثل أعسجة بيانية : 83  الذكل رقع
 

 
      
لمججاكؿ  حدب استقخائشاالعيشة لبعس اإلمكانات كالسؤىبلت امتبلؾ أفخاد رغع     

بعجـ  ، إال أنشا نخػ في ىحه الفقخة تعبيخ األغمبية السصمقة مغ السدتجػبيغاإلحرائية الدابقة
مدتجػبا،  40يدتصيعػف إنتاج فيجيػىات كمػارد تعميسية رقسية، بتعجاد أؼ ال  السػافقة
 .٪64.5كبشدبة 

أغمب ك ، ٪24.20بشدبة أؼ مدتجػبا عمى ذؾ،  15في مقابل ذلظ كافق           
السقابمة حدب  السػافقيغ عمى األقل تجربػا عمى إنتاج مػارد تعميسية رقسية بجيػدىع الفخدية

لحا نبلحع مغ خبلؿ ىحه الشتائج اإلحرائية حاجة  .بعس السدتجػبيغمع  التي أجخيشاىا
 .ليكػف معمسا عرخبا يخ قجراتو في تكشػلػجيا التعميعػ السعمع الكبيخة إلى تص
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لكتخوني خفة بالسعاييخ الجولية لمتعمع اإل لجي مع" الفقخة الخابعة إجاباتتحميل 
(SCORM):" 

 .(SCORM)لكتخوني عخفة السعاييخ الجولية لمتعمع اإل م درجة أعسجة بيانية تسثل: 84  الذكل رقع

 
الستعمقة  حاكلشا مغ خبلؿ ىحه الفقخة استقخاء مجػ امتبلؾ السعمع لمسعارؼ الشطخية          

بالتعميع اإللكتخكني، حيث أجاب كل أفخاد العيشة في ىحه الفقخة بأنيع ال يستمكػف معخفة 
ة ا كبأغمبية مصمقة بشدبعشرخ  33لع يػافق بذجة الجكلية لمتعمع اإللكتخكني، إذ بالسعاييخ 

، في مقابل ذلظ لع نعثخ ٪46.80أؼ بشدبة  عشرخا عمى ذلظ 29لع يػافق ، ك 53.20٪
ىحه األرقاـ تجؿ عغ غياب إشبلع  في ىحه الفقخة.عغ أؼ رد إيجابي أك حتى حيادؼ 

كىػ السعمسيغ عمى كل األبحاث كاالجتيادات التشطيخية في مػضػع تكشػلػجيا التعميع، 
السػضػع الحؼ أصبح يسثل صمب اىتساـ الجيات الخسسية كغيخ الخسسية التي ليا صمة 
بالقزايا التخبػية عمى السدتػييغ العخبي كالعالسي، السيسا السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة 

كتججر اإلشارة إلى أف السشاىج كالعمـػ ككحا مشطسة األمع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة، 
 الشطخية كالتصبيؿية في التعميع اإللكتخكني.ػية تخمػ مغ أدنى السعمػمات التخب

 قجرة التقانات الحجيثة عمى تيديخ العسمية التعميسية: -
يتزسغ ىحا السجاؿ ثبلث فقخات، حاكلشا مغ خبلليا استصبلع رؤية السعمع إلى          

ا في تيديخ عسمية الفيع، ككح مجػ إسياـ الػسائط الستعجدة في زيادة تفاعل الستعمسيغ كفي
 اقتراد كقت الحرة التعميسية، كؼيسا يمي نعخض بالججكؿ اإلحرائي إجابات أفخاد العيشة:

 

 موافق بشدة

 محاٌد

 غٌر موافق بشدة

0

10

20

30

40



  بالصػر الثانػي شذػد مغ تصبيق تكشػلػجيا الّتعميع في تعميسية المغة العخبية الفرل الّثاني: الشسػذج الس
 

210 
 

 

 .قجرة التقانات الحجيثة عمى تيديخ العسمية التعميسيةدرجة :  35الججول رقع 

 الفقخات

  التقجيخات

ذجة
ق ب

مػاف
 

فق
مػا

ايج 
مح

فق 
مػا

يخ 
غ

ذجة 
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

عام
ه ال

تجا
اال

 

 التكخار التكخار التكخار التكخار التكخار

 الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة 
استعساؿ الػسائط الستعجدة ذات السؤثخات 

يجعل  كالحخكية الدسعية كالبرخية
 الستعمسيغ في تفاعل أكبخ مع الجرس.

11 26 22 03 / 

فق
مػا

 17.70٪ 41.90٪ 35.50٪ 04.80٪ / 
في تقخيب  لتكشػلػجيا الخقسيةُتديع ا

 السعمػمة لمستعمع كتيديخ استيعابيا.
06 29 22 05 / 

فق
مػا

 9.70٪ 46.80٪ 35.50٪ 08.10٪ / 
يجعمشي  الخقسية تكشػلػجيااالستعانة بال

 .قترج في كقت الحرة التعميسيةأ
05 33 20 04 / 

فق
مػا

 08.10٪ 53.20٪ 32.30٪ 06.50٪ / 
تبجك ردكد السدتجػبيغ متقاربة ججا في ىحه الفقخات، فكاف االتجاه العاـ لمفقخات         

معتبخ مشيع، الثبلثة بتقجيخ "مػافق"، كسا نبلحع كبذكل جمي أسمػب الحياد التي اتخحه عجد 
 السػقفكىحا يعكذ تخدد السدتجػبيغ كعجـ كضػح عشرخا،  22ك 20الحؼ تخاكح بيغ 

 ال نطخية كال ،ػماتملجييع، خاصة كأف أغمبيع لع يدبق لو التجخيب، كال امتبلكيع لسع
 تصبيؿية.

الػسائط الستعجدة ذات السؤثخات الدسعية والبرخية  استعسال" الفقخة األولى إجاباتتحميل 
 في تفاعل أكبخ مع الجرس":يجعل الستعمسيغ والحخكية 

، خاصة كأف أثشاء مسارسة الفعل التعميسيحاكلشا ؾياس قػة تفاعل الستعمع مع التقانة        
األىجاؼ تتحقق لسا تكػف العسمية التعميسية التعمسية في جػ مغ التمقائية كالعفػية، فبل فائجة 

 مغ تقانة ال تثيخ تفاعل الستعمسيغ.
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الػسائط الستعجدة ذات السؤثخات  استعسال مجى تأثيخ أعسجة بيانية تسثل :85 الذكل رقع
 مع الجرس. اإليجابيالستعمسيغ  في تفاعلوالحخكية الدسعية والبرخية 

 
عشرخا( مػافقا  26السدتجػبػف إيجابيا في ىحه الفقخة، فكاف أغمبيع ) تفاعل        

يجعل كالحخكية عمى كػف استعساؿ الػسائط الستعجدة ذات السؤّثخات الدسعية كالبرخية 
مغ مجسػع  ٪41.9الستعمسيغ في تفاعل أكبخ مع الجرس، أؼ بشدبة تقجر بػػػ 

ىحه  .٪17.70ذلظ أؼ بشدبة  عشرخا بالسػافقة بذّجة عمى 11السدتجػبيغ، كعبخ 
السعصيات تعبخ عغ قشاعة السعمسيغ بزخكرة إدخاؿ الحكاء االصصشاعي في العسمية 

عشرخا( انتيجػا سبيل الحياد، أؼ  22التعميسية، كمغ جية أخخػ نبلحع عجدا معتبخا )
، لعل ىحا يجؿ عمى عجـ قجرتيع عمى اتخاذ مػقف إيجابي أك سمبي ٪35.5بشدبة 

أبجكا عجـ مػافقتيع فعجدىع قميل ال تجخيبيع ذلظ غالبا، أما عغ الحيغ نطخا لعجـ 
 .٪04.80أؼ بشدبة  عشاصخ 03يتجاكز 

 

 

 

 

 

 موافق بشدة

 موافق

 محاٌد
 غٌر موافق

 غٌر موافق بشدة

0

5

10

15

20

25

30



  بالصػر الثانػي شذػد مغ تصبيق تكشػلػجيا الّتعميع في تعميسية المغة العخبية الفرل الّثاني: الشسػذج الس
 

212 
 

سعمػمة لمستعمع وتيديخ في تقخيب الالتكشػلػجيا الخقسية ُتديع " يةتحميل نتائج الفقخة الثان
 ":استيعابيا

في تقخيب السعمػمة لمستعمع تكشػلػجيا الخقسية الإسيام مجى تسثل أعسجة بيانية : 86 الذكل رقع
 .وتيديخ استيعابيا

 
    

عشرخا مغ  29كاف االّتجاه العاـ لمسدتجػبيغ في ىحه الفقخة بالسػافقة، حيث كافق       
عمػمة ُتديع في تقخيب الس التكشػلػجيا الخقسيةعمى أّف  ٪46.80أؼ بشدبة أفخاد العيشة 

 .٪09.70بسػافق ججا أؼ بشدبة  عشاصخ 06إضافة إلى تعبيخ لمستعمع كتيديخ استيعابيا، 
انصبلقا مغ ىحه اإلحراءات يتزح لشا أف األغمبية السصمقة مغ السدتجػبيغ مقتشعػف 

، مغ حيث كػنو يداعج السعمع في لجمج الفعل التعميسي بالتكشػلػجيا الخقسيةبالجكر اإليجابي 
 05، في مقابل ذلظ لع نعثخ سػػ عمى لكفاءات السدتيجفةا العسمية التعميسية كتحقيقتخؾية 

 .٪08.10أؼ بشدبة  عبخكا عغ عجـ مػافقتيع عمى ذلظ عشاصخ
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قترج في وقت يجعمشي أ الخقسية بالتكشػلػجيااالستعانة "الفقخة الثالثة  إجاباتتحميل 
 ":الحرة التعميسية

 
وقت الحرة سيام التكشػلػجيا الخقسية في اقتراد إ درجةتسثل أعسجة بيانية : 87 الذكل رقع

 .التعميسية

 
  

عمى أف  ٪53.2بشدبة عشرخا( أؼ  33باألغمبية السصمقة ) كافق السدتجػبػف       
الخقسية يجعميع يقترجكف في كقت الحرة التعميسية، كسا كافق بذجة استعانتيع بالتكشػلػجيا 

ىحا االتجاه يؤكج عمى الجكر اإليجابي الحؼ تؤديو التقانات الحجيثة  .عمى ذلظ عشاصخ 05
في اخترار مدافات الدمغ، فبجال مغ أف يمجأ السجرس إلى الكتابة في كل مخة ما يذخحو 

تتػفخ كل خرائز التيديخ حيث مثاال التفاعمية كقج ال ُيفيع خصو يدتعيغ بالدبػرة ب
( عمى عجـ السػافقة، أؼ عشاصخ 04في مقابل ذلظ عبخ عجد قميل ججا )كالدخعة كالستعة. 

 ، كىي ندبة ضعيفة ججا.٪6.5بشدبة 
 

 سية:يمعيقات استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالترال في العسمية التعم -
مغ خبلليا استشباط مختمف العػائق التي  استصعشاالتي  إضافة إلى الفقخات الدابقة        

تحػؿ دكف تحقيق التعميع الحكي، أدرجشا ىحا السجاؿ أيزا الستكػف مغ أربعة فقخات، 
التي في حاؿ فقجانيا تكػف حجخة عثخة أماـ تحقيق تعميع ك تتزسغ أىع ركائد تكشػلػجيا ال

 . الحكيةسجرسة ال
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 سية.بمعيقات استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالترال في العسمية التعم:  36الججول رقع 

 الفقخات 

 التقجيخات
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اال

 

فق
مػا

 

فق
مػا

ايج 
مح

فق 
مػا

يخ 
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ذجة 
ق ب
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غ
 

 التكخار التكخار التكخار التكخار التكخار
 الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة الشدبة

1 
 ضعف البشية التحتية لتكشػلػجيا

 .تالسعمػمات كاالتراال
17 44 / 01 / 

فق
مػا

 27.40٪ 71٪ / 01.60٪ / 

2 
 الطخكؼ السادية الستجنية لمسعمع 

 ككحا الستعمع.

20 38 04 / / 

فق
مػا

 32.20٪ 61.30٪ 06.40٪ / / 

3 
 كثافة السياـ البيجاغػجية كالتخبػية

 لمسعمسيغ. 

17 45 / / / 

فق
مػا

 27.40٪ 72.60٪ / / / 

4 
 عجـ كجػد اندجاـ بيغ السشاىج

 التعميسية كالتكشػلػجيات الخقسية. 

14 31 09 08 / 

فق
مػا

 22.58٪ 50٪ 14.50٪ 12.90٪ / 

الحؼ  يبيغ ىحا الججكؿ اإلحرائي اشتخاؾ الفقخات في االتجاه العاـ ألفخاد العيشة 
ضعف ندبة السحايجيغ كغيخ السػافقيغ أك انعجاميا في أحياف أخخػ، تسثل في السػافقة، مع ي

  .أما تقجيخ "غيخ مػافق بذجة" فمع يحس باختيار أؼ أحج مغ السدتجػبيغ

 ":تواالترااللسعمػمات ا ضعف البشية التحتية لتكشػلػجياالفقخة األولى "إجابات تحميل 
كأجيدة  السشاسبة ليا، مغ مخابخكجػد لسجرسة ذكية دكف كجػد البشية التحتية  ال

اإلعبلـ اآللي كشبكة إنتخنت قػية، كبخامج إلكتخكنية، لحا حاكلشا معخفة كاقع بيئة الفعل 
 يسي.التعم
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 السعمػمات واالترال. ضعف البشية التحتية لتكشػلػجيامجى  أعسجة بيانية تسثل: 88  الذكل رقع

 
تفاعل السدتجػبػف إيجابيا في ىحه الفقخة باستثشاء عشرخ كاحج حيث كافق   

، عمى أف العائق الحؼ ٪71بشدبة أؼ   عشرخا( 44بأغمبية مصمقة )بتعجاد السدتجػبػف 
يحػؿ دكف تحقيق التعميع الحكي ىػ ضعف البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، 

في مقابل ذلظ  .٪27.40عشرخا عمى ذلظ، أؼ بشدبة  17كفي السختبة الثانية كافق بذجة 
 .غابت التقجيخات األخخػ عجا عشرخا كاحجا مغ مجسػع السدتجػبيغ عبخ بعجـ السػافقة

يبجك أف السعمسيغ مغ خبلؿ ىحه األرقاـ يعيذػف صعػبات ميجانية تعخقل مياميع في 
ما تع التعبيخ عشو في مدتػػ التحجؼ، ىحا يتػافق أيزا مع  إلىإشار عرخنة التعميع 

الفقخات الستعمقة باإلمكانات السادية الستػفخة في الثانػية، فبل يعقل اعتساد تكشػلػجيا التعميع 
 في ضل انعجاـ البشية التحتية التي تدسح بحلظ.

  لسادية الستجنية لمسعمع والستعمع":الطخوف ا" الفقخة الثانية إجاباتتحميل  
ية لمسػضف عمى أدائو السيشي، فالسعمع الحؼ ال يػفخ لو يؤثخ مدتػػ القجرة السعيذ  

بل إذا لع يدتصع تأميغ تخؾية أدائو، يدتصيع  ُمخّتبو أدكات العسل الذخرية الستصػرة ال
مسارسة نذاشات أخخػ  يمجأ في غيخ أكقات عسمو الخسسية إلىضخكريات الحياة فيػ 

ضسغ العير الكخيع، فإنو يتفخغ مغ بو حاجياتو، في حيغ بخبلؼ ذلظ إذا كسرجر رزؽ يؤ 
لتصػيخ مياراتو السيشية مػاكبا لمتقجـ العمسي العالسي الستدارع، إضافة إلى الستعمع الحؼ يعج 

 . محػر العسمية كاليجؼ
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 .لمسعمع والستعمعالطخوف السادية مجى تجني  تسثلأعسجة بيانية : 89  الذكل رقع

 
 

عمى اعتبار الطخكؼ السادية الستجنية لمسعمع  ٪61.3مدتجػبا، أؼ بشدبة  38 كافق
 20ككحا الستعمع مغ عػائق اعتساد تكشػلػجيا التعميع، مع السػافقة عمى ذلظ كبذجة مغ شخؼ 

، حيث تتصمب االستعانة بتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ ٪32.2مدتجػبا، أؼ بشدبة 
" classroom" أك "zoomيخ السسكغ مثبل االستعانة بتقشية "إمكانات مالية كمادية، فسغ غ

 في بيئة تشعجـ فييا اإلنتخنت أك بانعجاـ األجيدة الحكية السشاسبة.في العسمية التعميسية التعمسية 

 ":البيجاغػجية والتخبػية لمسعمسيغ كثافة السيام" تحميل الفقخة الثالثة 
مغ حجع األعباء السػكمة إليو، ففي كل حاكلشا في ىحه الفقخة معخفة مػقف السعمع 

األنطسة التعميسية يدتفيج السعمسػف مغ تخؽيس عجد ساعات العسل قرج الؿياـ بسياـ أخخػ 
التكػيغ  غيجج نفدو عاجدا ع فإنوكثخت عميو األعباء السختمفة  ماإذا، فقػيعكالتحزيخ كالت

سجة البيانية إجابات أفخاد العيشة كؼيسا يمي نػضح باألع، الحاتي كمػاكبة التحجيثات السختمفة
 حػؿ مجػ كثافة السياـ البيجاغػجية كالتخبػية لمستعمسيغ.
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 كثافة السيام البيجاغػجية والتخبػية لمسعمسيغ. مجى تسثلأعسجة بيانية : 90 الذكل رقع

 
 

مدتجػبا بالسػافقة  45كانت ردكد السدتجػبيغ كميا إيجابية في ىحه الفقخة، إذ عبخ 
عمى اعتبار كثافة السياـ البيجاغػجية كالتخبػية لمسعمسيغ مغ عػائق تحقيق تكشػلػجيا التعميع، 

 .٪27.40أؼ بشدبة  دتجػبا بتقجيخ مػافق ججا عمى ذلظم 17، كسا عبخ ٪72.6بشدبة 
يع الحكي كإف في مقابل ذلظ يشعجـ السخالفػف كحتى السحايجكف، لشتأكج مغ خبلؿ ىحا أف التعم

كاف يػفخ الجيج لمسعمع أثشاء الحرة التعميسية إال أنو يتصمب كقتا أكبخ في التحزيخ ذلظ، 
كفي التجرب عمى آليات كاستخجاـ أدكات التعميع الحكي، كتبخز ىحه الكثافة حدبسا استقيشاه 

ا يخافق مغ مقابمة بعزيع في اكتطاظ األفػاج التخبػية الحؼ يتجاكز األربعيغ غالبا، مع م
، ذلظ مغ ترحيح لمػاجبات كالفخكض كاالختبارات، كتحزيخ السحكخات كفق قػالب معقجة

ككثيخا ما صادفشا إلداـ السعمسيغ بالكتابة اليجكية لسختمف الػثائق  كمختمف السياـ التقميجية،
 ، فكاف لداما عمى الجيات الػصية التخكيد عمى جػدة األداءالتيارالتخبػية، أؼ الديخ عكذ 

 ال حجسو.

 

عجم وجػد اندجام بيغ السشاىج التعميسية والتكشػلػجيات " الفقخة الخابعة إجاباتتحميل 
 ":ةالخقسي
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ندجام بيغ السشاىج التعميسية والتكشػلػجيات تسثل مجى غياب اال أعسجة بيانية : 91  الذكل رقع
 الخقسية.

 
، حيث يخكف ٪50عشرخا( بتقجيخ "مػافق"  أؼ بشدبة  31عبخ أغمب أفخاد العيشة )

بعجـ كجػد اندجاـ بيغ السشاىج التعميسية كالتكشػلػجيات الخقسية، كىي مغ بيغ األسباب التي 
عشرخا بتقجيخ "مػافق  14تحػؿ دكف تحقيق تكشػلػجيا التعميع، كفي السختبة الثانية عبخ 

عمى خمػ مشاىج المغة العخبية في  تؤكج ىحه األرقاـ .٪22.58بذجة" عمى ذلظ، أؼ بشدبة 
التعميع الثانػؼ مغ ركابط كإحاالت إلى معاجع إلكتخكنية مثبل أك بخمجيات تعميسية حتى تكػف 

إذا لع تحسل  ىحه السشاىج في مدتػػ تحجيات العرخ، كإال ما الفائجة مغ تعجيميا في كل مخة
في مقابل ذلظ عبخ  .ات الذخرية، لكغ ىحا ال يشفي دكر السعمع في االجتيادركح العرخ

عمى عجـ مػافقتو، أؼ يػجج اندجاـ بيغ السشياج  ٪12.90أؼ بشدبة مغ العيشة  عشاصخ 08
التخبػؼ كتكشػلػجيا التعميع، كلعل ىؤالء بحثػا باجتياداتيع الفخدية كاستصاعػا صشاعة قػالب 

 .في تجريديع لشذاشات المغة العخبية كأشكاؿ رقسية

كما نخمز إليو في األخيخ ىػ أّف تخكيبة ىحه العيشة العذػائية كانت شاممة كمسثمة  
بسختمف السعاييخ السيسا معيار الجشذ كالتخرز كالخبخة السيشية كالذيادة العمسية كالسػقع 
الجغخافي، كقج أشخنا إلى ذلظ في تحميمشا إلجابات أفخاد العيشة في السحػر األكؿ الستعمق 

لذخرية، كسا حاكلشا في السحػر الثاني التصمع إلى صمة السعمع بالتكشػلػجيا بالبيانات ا
الخقسية، ففي مجاؿ إمكاناتو الذخرية اكتذفشا امتبلؾ األغمبية السصمقة مشيع لمحاسػب 

صيانة اإلنتخنت ك ف دفع تكاليالحكي أك المػح اإللكتخكني، لكّشيع ال يقجركف عمى كالياتف 
، كسا ال يسمكػف مكتبة إلكتخكنية، كفي مجاؿ ما أنػاعيا كتحجيثيا األجيدة الخقسية بسختمف

محاسػب كالدبػرة فبل كجػد لتػفخه ليع السؤسدة التعميسية مغ إمكانات فيػ شبو مشعجـ، 
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التفاعمية كالسخابخ المغػية، كفي مجاؿ السشرات كالبخامج الخقسية فاستعانتيع بالسشرات مثل 
" تعانتيع بالبخامج الستخررة مثل "معجع السعاني" ك"قصخب" فيػ مشعجـ، كاس "مػدؿ" ك"زـك

 .فيػ شبو مشعجـ، كىحا يعبخ عمى االستسخار في صبغة التعميع التقميجؼ

في حيغ أباف تحميل نتائج السحػر الثالث عمى مجسػعة مغ السعصيات، حيث أفزى 
دتفيجكا مغ تجريب التحميل في السجاؿ الستعمق بالتسكغ مغ السيارات إلى  أف السعمسيغ لع ي

عمى دمج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في العسمية التعميسية، كسا أّنيع ال يستمكػف معارؼ 
ماعجا إجادة استخجاـ الحاسػب الحؼ أصبح في تصبيؿية في التعميع اإللكتخكني، نطخية أك 

التقانة  كسع كل فئات السجتسع، لكغ السدتجػبيغ كاف لجييع حدغ تصمع كترػر إيجابي ألثخ
في العسمية التعميسية في السجاؿ الثاني حيث ذىبت األغمبية السصمقة إلى اإلقخار باألثخ 

عمى عجة مدتػيات أىسيا التفاعل كاالستيعاب كاالقتراد يجابي الستخجاـ التقانات الحجيثة اإل
عػائق ، كسا أسفخ تحميل نتائج السجاؿ الستعمق بالعػائق إلى أف الالتعميسية في كقت الحرة

التي تحػؿ دكف تحقيق التعميع الحكي حدب تقجيخىع تتسثل خاصة في ضعف البشية التحتية 
ككثافة السياـ البيجاغػجية كالتخبػية لمسعمسيغ، إضافة إلى الطخكؼ السادية الستجنية لمسعمع 

ىج كالستعمع باعتبارىسا شخفا العسمية التفاعمية، كبجرجة أقل عجـ كجػد اندجاـ بيغ بيغ السشا
 لتعميسية كالتكشػلػجيات الخقسية.ا

 لتحميل ىحه االستبانة: األساسيةالشتائج  -4-3
مجسػعة صياغة مغ خبلؿ برفتيا أداة لمبحث كالجراسة العمسية،  االستبانةاستخجمشا 

شخفا في الثشائية  كفق ما يخجـ األىجاؼ لفئة السعمسيغ باعتبارىع يسثمػف مغ األسئمة 
استيجفشا مغ محاكر كقج ، محاكليغ قجر اإلمكاف التداـ الجقة في الصخح كاالخترار، التفاعمية

استجبلء نقاط القػة كاإلخفاؽ  مغ خبلؿاالستبانة التصمع إلى ؾياس فعالية تكشػلػجيا التعميع 
كتحميل استجاباتيا بعج استؿباؿ ردكد أفخاد العيشة في اعتساده في مشطػمتشا التخبػية، ك 

 ج نحكخ أىسيا ؼيسا يمي:جسػعة مغ الشتائاستخمرشا م
سشػات( ىع مغ  05لسعمسيغ السمتحقيغ بدمظ التعميع الثانػؼ حجيثا )فئة أقل مغ ا أغمب -

بػع الػشغ ر مشتػج السجارس العميا لؤلساتحة، خاصة في ضل تدايج ىحه السجارس عبخ 
في عرخنة مشاىج  كقدشصيشة كسصيف كالعاصسة كاألغػاط ككىخاف، ىحا يفيج في االستثسار

 .كتكػيغ السعمع العرخؼ  السجارس العميا لؤلساتحة
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لع يعج السعمع بسعدؿ عغ التكشػلػجيا الخقسية، فيػ يستمظ الحاسػب كالياتف الحكي أك  -
سية تسثل مفتاح الحكاء االصصشاعي، لكششا المػح اإللكتخكني كاإلنتخنت، كىحه األدكات األسا

مكتبة إلكتخكنية كىحا مسا الستاحة تخبػيا، فأغمبيع ال يستمظ ضعف استغبلؿ اإلمكانات لسدشا 
سػء استغبلؿ تمظ السػارد تخبػيا، كمغ جية  عغال يتساشى كمبلمح السعمع العرخؼ، كيشع 

 عمى دفع تكاليفكف مثبل ال يقجر فيع كانعجاـ التحفيدات ضعفيع ماديا أخخػ الحطشا 
، فإذا كاف مثبل ال يستمظ ذاكخة أنػاعيا، كتحجيثياصيانة األجيدة الخقسية بسختمف اإلنتخنت ك 

حاسػبية خارجية لتخديغ ندخ احتياشية مغ السمفات كال يدتصيع شخاء بخنامج مكافح 
 بخجمات متجنية بة اإللكتخكنية الزياع في كل مخة، كتػفخ اإلنتخنتالفيخكسات فإف مآؿ السكت

 ال يسكشيا صشاعة السعمع العرخؼ.ثسغ باىس كب
خ مؤسدات التعميع الثانػؼ ألبدط أدكات التعميع الحكي، كجياز عخض البيانات تفتق -

كسا ألّنيا ال تدتعيغ بسشرات التعميع  ،كالدبػرة التفاعمية كالحاسػب كالمػح اإللكتخكني
"، في مقابل ذلظ نمسذ عرخنة اإلدارة التخبػية مغ خبلؿ ا إللكتخكني مثل "مػدؿ" ك"كبلسخـك

 ، كالسيسا استخخاج مختمف الػثائق ككحا متابعة تسجرس الستعمسيغ.رقسشة جسيع نذاشاتيا
عمى دمج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في لع يدبق لمسعمسيغ أف استفادكا مغ تجريب  -

، كبعج تعسيق البحث تبّيغ أّف ىحه العجمية استسّخت حتى إلى مخحمة التكػيغ العسمية التعميسية
ة كالتصبيؿية لمتعميع إلى السعارؼ الشطخي كف يفتقخ كسا  ،لؤلساتحة في السجارس العميا

باستخجاـ البخمجيات التعميسية الستخررة في العسمية  ػف يتساإللكتخكني، فمع نججىع مثبل ي
استعساؿ الػسائط أىسية يقخكف بكرغع ذلظ ىع ، التعميسية مثل "معجع السعاني" ك"قصخب"

في زيادة تفاعل الستعمسيغ كفي تقػية كالحخكية الستعجدة ذات السؤثخات الدسعية كالبرخية 
 االستيعاب كتعديد السعارؼ، كاالقتراد في كقت الحرة التعميسية.

مغ العػائق التي يخاىا السعمسػف حائبل لتحقيق التعميع الحكي ىي ضعف البشية التحتية  -
ي سياقيغ مختمفيغ، كالطخكؼ السادية الستجنية لمسعمع كالستعمع، كقج شخحشا ىحا في االستبانة ف

، لمسعمسيغ ةكثافة السياـ البيجاغػجية كالتخبػيككانت الخدكد نفديا، إضافة إلى عػائق أخخػ ك
 كعجـ كجػد اندجاـ بيغ السشاىج التعميسية كالتكشػلػجيات الخقسية.
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 خاتسة  
العخبية لمتعميع الثانػؼ بالجدائخ مع ىج المغة مشا تقييع مجػ تجاكبانصمق بحثشا مغ  

ية العتساد تكشػلػجيا التعميع، كمجػ تػفخ اإلمكانات السادية كالبذخ تكشػلػجيا التعميع، 
، السيسا كأف ىحا السػضػع أصبح محل اىتساـ القائسيغ عمى تحديغ يااستخاتيجيات تػضيفك 

كتدييبل لمعسمية  ،السعصيات التي اشتغمشا عميياكقج كاف السيجاف مشبع ، السشطػمة التعميسية
عسمشا عمى اقتخاح  ع تػفخ أجيدة التعمع اإللكتخكنيةالتعميسية كلجعميا أشج إثارة كمتعة تساشيا م

، كسا في بعس السؤسداتالتي قسشا بتجخيبيا  نطاـ الحقيبة الخقسيةعتساد ا  مشيابجائل رقسية، 
 نقجـيمي كؼيسا  .عمى بعس اإلشكاالت السصخكحة ميجانياالتي كذفت لشا االستبانات ب استعشا

أرضية لبحػث عمسية  نأمل أف تكػف  الججيخة بالحكخ كالتي البحث ستشتاجاتمبلحطات كا أىع
 :الحقة

لثػرة السعمػماتية تحػالت عسيقة كسخيعة في مختمف السشطػمات فخضت العػلسة كا -
التعميسية الستصػرة، كقج أفخزت تمظ التحػالت مرصمحا ججيجا في حقل التخبية ىػ "تكشػلػجيا 
التعميع" الحؼ ال يعج مخادفا لمػسائل التعميسية، بل ُيقرج بو عرخنة السشطػمة التخبػية بسا 

 كتحجده معاييخ كمػاصفات لييئات إقميسية كعالسية متخررة، يتػافق كمجتسع السعمػماتية،
كداب الستعمع كفاءات كميارات بسا يشاسب ميػلو كرغباتو كاحتياجاتو كاحتياج الحؼ ييجؼ إل

لعالسية كالخخكج مغ شابع السحمية، كقج كإعصاء التعميع صبغة ا، السجتسع السحمي كالعالسي
 حيث(، 2020كػركنا )مع مصمع سشة  الحكي بعج كباءأدرؾ العالع بأسخه ضخكرة التعميع 

أضيخت ىحه الجائحة تصػر مشطػمات تخبػية استصاعت التحػؿ مغ التعميع الحزػرؼ إلى 
 .بسخكنة كيدخ التعميع عغ بعج الستدامغ كغيخ الستدامغ

 يسية الجدائخية عغتخمف السشطػمة التعملفي السجرسة الجدائخية، ال يداؿ التعميع تقميجيا  -
 كالتأشيخ البذخؼ، كعجـ اندجاـ السشاىج البشية التحتية التعميع، لزعفركب تكشػلػجيا 

ركح  ال نمسذ ضعف البشية التحتيةسغ حيث ف، خرائز السجرسة العرخيةمع  التخبػية
 رغع أفّ ، ج الدبػرة البيزاء عمى سبيل السثاؿ، فبلزالت تعتسفي السؤسدات التخبػية العرخ

تقجما كبيخا في مجاؿ الخقسشة، إذ تع إنذاء مػقع إلكتخكني كششي  تذيج اإلدارة التخبػية
كؼيسا  .يغ لمتعامبلت اإلداريةمػضف في السؤسدة التخبػية ككحا الستعمس كلل فزاءيتزسغ 

تػضيف ك  في التحكع السعمسيغ مياراتالتأشيخ البذخؼ فقج لسدشا ضعف ضعف  يخز
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 الستخررة ة، كحتى االستفادة بالبخمجيات الخقسيةالتكشػلػجيا الخقسية في العسمية التعميسي
، كيعػد ذلظ لعجة أسباب لعل أبخزىا يتسثل في عجـ حدبسا كذفت عشو االستبانات شبو مشعجـ

عمى التعميع  ع يدتفج الستخخجػف الججد مغ تأىيلاستفادتيع مغ تكػيغ في ىحا الذأف، كسا ل
لعميا لؤلساتحة، كمغ جية أخخػ انعجاـ الحكي السيسا الحيغ تابعػا تكػيشا في السجارس ا

، إضافة إلى مع مخاكد البحث في التخبية أك االستفادة مغ نتائج األبحاث األكاديسيةتشديق ال
السشاىج عامة كخاصة بأّف ضعف إمكاناتيع السادية كالسالية، كمغ حيث السشاىج فقج الحطشا 

بصخؽ قجيسة  تجرس ال تداؿ –كعيشة محل الجراسة  –مشاىج المغة العخبية في الصػر الثانػؼ 
كضعف تحريل الستعمع  كىحا قج يعخضيا لمجسػد كالختابة، لسجتسع السعمػماتيبعيجة عغ ا

 كنفػره.

 لثقافة يعمحجكدية امتبلك إال أنشا لسدشاقػة انجماج الستعمسيغ مع التكشػلػجيا الخقسية  رغع -
تػضيف األجيدة الحكية التي يستمكيا في العسمية التعمسية، فغالبا ما يػضفػنيا لغخض التدمية 

استعساليا في التعمع  كسا أفّ كالتػاصل االجتساعي عمى حداب تعديد مكتدباتيع السجرسية، 
ممخرات نرية يكاد يشحرخ في متابعة قشػات تعميسية عمى اليػتيػب، أك في استخخاج 

كقج كججنا االىتساـ األكبخ بيحه السرادر  ،خيبية الستعساليا في السخاجعةكاختبارات تج
 السدتػػ الثالث مغ التعميع الثانػؼ.الخقسية مغ قبل 

السيسا  سعمػماتية في العسمية التعميسية،ال استغبلؿتقشيات  حجػ أىعإ الحقيبة الخقسية تجدج -
مادة تعميسية  تصػيخ البخمجيات الحاسػبية، حيث سسحت لشا تقشية الحقيبة الخقسية بتقجيع بعج

مع تعديدىا بتقػيسات . فيي تحسل كل محتػيات السادة التعميسية ثخية كفي صيغ مختمفة،
كإضافات أخخػ تدسح بالتعميع ، نري، مشيا ما ىػ متعجد الػسائط كمشيا ما ىػ شاممة

 لتػاصل األكاديسي.الستدامغ، كركابط ا

، عدػ الستعساؿ التقانةتػجج فػارؽ ذات داللة إحرائية في تحريل الستعمسيغ كتفاعميع ت -
ألنو يذارؾ بفعالية في  ،انتياج تكشػلػجيا التعميع يقػؼ إحداس الستعمع بحاتو السيسا كأفّ 

السعمع بل ال يمغي دكر ، كسا أّنو محػر العسمية التعميسية التعمسية وجعم، كتصشع معخفتو
، كإذا الخقسيةتكشػلػجيا الالتجريذ باستخجاـ في  ُفخضت عمى السعمع أدكار ججيجة ، حيثيعدزه

، فإف ذلظ ال يعػد إلى سابقا كشا نذيج ضعفا في التحريل كالتفاعل عمى ما كانت عميو
 استعساليا في كقت كجػدىا.تخشيج بل لعجـ  استخجاـ التقانة
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ال يسكغ تعػيس التعميع الحزػرؼ في الصػر الثانػؼ بالتعميع اإللكتخكني، السيسا كأف  -
اكتداب السيارات المغػية األربعة، مع التشسية اليجؼ الختامي مغ تعميسية المغة العخبية ىػ 

الصابع الستػازنة لذخرية الستعمع )السعخؼية كالػججانية كالسيارية(، كىي ما تدتجعي 
 السيارات الحاسػبية. بعس مع تعديد ذلظ باكتداب لعسمية التعميسية الحزػرؼ في ا

لججية في التعامل معيا، خاصة قج يؤدؼ إلى السمل كعجـ ا كثخة تػضيف األجيدة الحكية -
، كفي كل مكاف يدتعسميا في السشدؿ كالصخيق كفي أكقات الخاحة كأف الكثيخ مغ الستعمسيغ

 كسػاقع سيغ يجعميع يشداحػف عغ اليجؼ إلى مجاالت أخخػ أّف تػفخ اإلنتخنت لجػ الستعم كسا
أثشاء تعمسو أنو يشرخؼ كثيخا إلى الخد عمى  التػاصل االجتساعي كالتدمية، فكثيخا ما الحطشا

رسالة إلكتخكنية، أك متابعة السشذػرات كالتعميقات في إحجػ السػاقع، تحت كىع القجرة عمى 
إلى تذتت االنتباه كتزييع  الؿياـ بسيستيغ في كقت كاحج، لكغ التجخيب يؤكج أّف ذلظ يؤدؼ

 مغ استعساؿ اإلنتخنت.الػقت، كىحا ما يؤكج عمى كجػب السخافقة كالتقميل 

 

 اقتخاحات:

الستعمقة باستخجاـ نقجـ مجسػعة مغ االقتخاحات ما تع التػصل إليو في ضػء ك  
مغ  كالكفاءات البذخية ككحا السشياج التعميسي البشية التحتيةتخز تكشػلػجيا التعميع كالتي 

 :أجل عسمية تعميسية ناجحة

عميسية بالحػاسيب كاأللػاح اإللكتخكنية بتجييد السؤسدات الت تػفيخ البشية التحتية -
كالدبػرات التفاعمية كربصيا باإلنتخنت، كإنذاء مشرات تعميسية لمتعميع عغ بعج الستدامغ 

، كإنذاء مشرة تعميسية كغيخ الستدامغ، قرج السدج بيغ التعميع الرفي كالتعميع االفتخاضي
الستخررة مختبخ لمسػارد الخقسية  إنذاءككحا لمجعع كاإلثخاء،  السدتػيات كششية تذسل جسيع

كالسرادقة عمييا كتيديخ  تػفيخ السػارد الخقسيةمدتحجثات تكشػلػجيا التعميع، ك متابعة قرج 
 ، كاقتخاح سيشاريػىات تعميسية.يااستخجام

دعع ، ككحا مغ خبلؿ الشجكات التخبػيةع الخقسي يعمى التعم الكافيتأىيل السعمسيغ بالقجر  -
التحفيد عمى ذلظ معشػيا كماديا،  بسختمف األدلة كالسشاشيخ، إضافة إلىك  ،تخبػيةدارة الاإل

مخاعاة مدتػػ نسػ  تخشيج استغبلؿ الستعمسيغ لؤلجيدة الحكية معو كمغ جية أخخػ مخافقة



 خاتسة
 

224 
 

كفي ضبط عجد  كتشػيع الشذاشاتالستعمع كخرائرو الشفدية كاالجتساعية في إعجاد السشياج 
 فالعبخة بالشػع ال الكع.ساعات التسجرس، 

كضع تكشػلػجيا التعميع، كجعمو كضيؽيا، مع  في ضػءالتخبػؼ سشياج المحتػيات تصػيخ  -
ضخكرة اعتساد السحتػػ الخقسي ، مع قخيبة السجػ كبعيجة السجػ، ذلظ العتساد خصة شاممة

محتػياتيا  الحؼ يتجدج في صػرة الحقيبة الخقسية، حيث يتع تذغيميا كاالستفادة مغ لمسشاىج
، كإدراج لكل مخحمة تعميسية مجرسي رقسيصشاعة معجع نتخنت، مع دكف الحاجة إلى اإل

 .(إلكتخكنيايتع تجارسيا حرخيا عغ بعج ) ثانػيةمادة أك  ة،رقسي نذاشات

الجسع إضافة إلى كالرفػؼ االفتخاضية، السدج في تجريذ السادة بيغ التعميع الحزػرؼ  -
بيغ الصخيقتيغ التقميجية كالسعاصخة في تعميسية المغة العخبية، فتكػف اإلفادة في األكلى مغ 
خبلؿ حفع الستػف كاألشعار كالتجرب عمى السعالجة العخكضية بالشقخات كتعديد ميارة الحػار 

ادة ، في حيغ تكػف اإلفكالتعامل مع الكتاب الػرقي بالسصالعة كالبحث الذفػؼ كلغة الجدج،
كاالختبارات اإللكتخكنية  مغ الثاني في امتبلؾ السيارة الحاسػبية كاستغبلؿ البخمجيات المغػية

 السػارد الخقسية.كمختمف 

ججيج تقل خاصة كأّنو يخػض في مجاؿ ىحا البحث ال يخمػ مغ نقائز كىشات أكيج    
بعس جابة عمى باإل ، لكغ الدمغ كاف كؽيبلاالىتساـ بو ؼيو الجراسات كالسؤلفات، كيقل

( بعجما 19كباء كػركنا )كػفيج  مغ خبلؿالسذككيغ في أىسية استغبلؿ التكشػلػجيا الخقسية 
حاكلشا في ىحه  قجك ، المجػء القدخؼ إلى نسط التعميع االلكتخكنيك  تػؾيف التعميع الحزػرؼ تع 

ميع التع رؤية كاضحة عغ كاقع السشاىج التخبػية ككاقع تػفخ متصمبات اعتساد الجراسة تقجيع
محاكالت تصبيؿية لجمج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في العسمية  ، كسا قجمشاالحكي كآفاقو

ججيجة لمبحث في ىحا  نكػف قج فتحشا آفاقانأمل أف التعميسية مغ خبلؿ الحقيبة الخقسية، كبيحا 
 بل.السجاؿ مدتؿب
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 ئسة السرادر والسخاجعقا
  السخاجع العخبية: السرادر و  -1

يع قشجيل، السشاىج الجراسية الػاقع كالسدتقبل، مرخ العخبية لمشذخ كالتػزيع، أ  حسج إبخـا
 .2008القاىخة

كآخخكف، تكشػلػجيا الّتعميع كالسدتحجثات التكشػلػجية، عالع  أسامة سعيج عمي ىشجاكػ  
 .2009، 01ط مرخ، الكتب، القاىخة،

دار العمع  -رؤية معاصخة –عباس حمسي الجسل، االتراؿ التخبػؼ ك  أسامة دمحم سيج 
 .2014مرخ، كاإليساف لمشذخ كالتػزيع، 

، مشذػرات (فخندي – إنجميدؼ  –عخبي )بجر الجيغ بغ تخيجؼ، قامػس التخبية الحجيث  
 .2010 الجدائخ، السجمذ األعمى لمغة العخبية،

تساـ إسساعيل تساـ، آفاؽ ججيجة في تصػيخ مشاىج التعميع في ضػء تحجيات القخف الحادؼ  
 .2000كالعذخيغ، دار الؿبذ لمصباعة، دار اليجػ لمشذخ كالتػزيع، 

خئية في المغة العخبية، نادؼ جابخ قسيحة، أثخ كسائل اإلعبلـ السقخكءة كالسدسػعة كالس 
 .ىػ1418السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية،  السجيشة السشػرة األدبي،

جساؿ مرصفى دمحم مرصفى، مغ صيغ التعمع الحجيثة في التعميع الجامعي، السؤتسخ  
 .2008ماؼ  19 -12العمسي الثاني لكمية التخبية، جامعة االزىخ، مرخ، 

، دار  -مجخل إلى التكشػلػجيا السعمػماتية  –مازف، تكشػلػجيا التخبية  حداـ الجيغ دمحم 
 .2014، 01العمع كاإليساف لمشذخ كالتػزيع، مرخ، ط

التصبيق(، السكتبة  –اإلنتاج  –حداـ دمحم مازف، البخمجيات كالسػاد التعميسية )الترسيع  
 .2019، 01العرخية لمشذخ كالتػزيع، مرخ، ط

العجخش، التعمع اإللكتخكني رؤية معاصخة، مؤسدة دار الرادؽ الثقاؼية حيجر حاتع فالح  
 .2017، 01، العخاؽ، ط–تػزيع، نذخ، شبع –

خالج أحسج عمي محسػد، االقتراد الخقسي الحجيث كإدارة السػارد البذخية كاإلنتاج الدمعي،  
 .2019، 01دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، ط

يسي، مباد    .2000غ في المدانيات، دار القربة لمشذخ، الجدائخ، خػلة شالب اإلبخـا
 رشجػ أحسج شعيسة، األسذ العامة لسشاىج تعميع المغة العخبية، دار الفكخ العخبي، 

 .2004القاىخة، 
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سييل كامل كبلب، التعميع اإللكتخكني )مدتقبل التعميع غيخ التقميجؼ(، دار أسامة لمشذخ  
 .2016، 01كالتػزيع، عساف، األردف، ط

شو زركقي كآخخكف، الجػانب البخمجية لجعع العخبية في السجقق اإلمبلئي السفتػح  
السرجر ىاندباؿ، األياـ الجراسية حػؿ السعالجة اآللية لمغة العخبية، السخكد الجامعي ببذار، 

 .2007ماؼ الجدائخ، 
 لمسؤسدة التشافدية السيدة لبشاء كأداة  التكشػلػجية اليقطة ،كآخخكف  داكدؼ الصيب 

 في كمداىستيا الخقسي االقتراد ضل في السعخفة حػؿ الثاني الجكلي السمتقى ،االقترادية
 جامعة التدييخ، كعمػـ االقترادية العمـػ كمية ،العخبية الجكؿ في التشافدية السيدة تكػيغ
 .2007  ػفسبخن  28 -27 ، الجدائخ الذمف،  بػعمي بغ حديبة

يع، تقػيع  التعمع المغػؼ كاألدبي، دار صفاء لمشذخ كالتػزيع، األردف،  عبج السشعع إبخـا
1999. 

 -عبجه الخاجحي، العخبية الجامعية لغيخ الستخرريغ، دار الشيزة العخبية، بيخكت 
 .2007، 1لبشاف، ط

عمى فػزؼ عبج السقرػد كعصية سالع الحجاد، الػسائل التعميسية كتكشػلػجيا التعميع  
 .2014سكشجرية، مرخ، اإل، مؤسدة شباب الجامعة، (االتراؿنساذج  –االتراؿ التخبػؼ )

غالب عبج السعصي الفخيجات، مجخل إلى تكشػلػجيا التعميع، دار كشػز السعخفة العمسية  
 .2014لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، 

قاسع الشعػاشي، استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في التعميع، دار كائل لمشذخ  
 .2009، 01ع، عساف، األردف، طكالتػزي

عالع الكتب،  كساؿ عبج الحسيج زيتػف، تكشػلػجيا الّتعميع في عرخ السعمػمات كاالتراؿ، 
 .2004، 2مرخ، طالقاىخة، 

ماججة مرصفى الديج كآخخكف، السشاىج كميارات التجريذ، تػزيع الجار العخبية لمشذخ  
 .2011كالتػزيع، القاىخة، 

ج الحجيثة كشخائق التجريذ، دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع، محدغ عمي عصية، السشاى 
 .2015األردف، 

دمحم الديج عمي، اتجاىات كتصبيقات حجيثة في السشاىج كشخؽ التجريذ، دار السديخة  
        .2010األردف،  لمشذخ كالتػزيع، عساف،
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 عصية خسيذ، تكشػلػجيا إنتاج مرادر التعمع، دار الدحاب لمشذخ كالتػزيع، القاىخة، دمحم 
 .2006، 01ط مرخ،

دمحم محسػد الحيمة، تكشػلػجيا التعميع بيغ الشطخية كالتصبيق، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع،  
 .2004، 04عساف )األردف(، ط

في التعميع الثانػؼ، مشذػرات رمديذ،  دمحم مكدي، استخاتيجيات الخصاب الجيجاكتيكي 
 .1998، السسمكة السغخبية

ػد رشجؼ خاشخ كآخخكف، شخؽ تجريذ المغة العخبية كالتخبية الجيشية في ضػء سمح 
 .1981، 2طمرخ، االتجاىات التخبػية الحجيثة، دار السعخفة، القاىخة، 

 .دار السعارؼ، القاىخة ابغ مشطػر، لداف العخب، 
دعسذ، استخاتيجيات تصػيخ السشاىج كأساليب التجريذ الحجيثة، دار غيجاء مرصفى نسخ  

 .2011، 1، طلمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف
مقجمة في حػسبة المغة العخبية، مخكد السمظ عبج هللا بغ عبج العديد الجكلي لخجمة المغة  

 .2019، 01طالخياض، العخبية، 
السيجاف التعميسي  –سار التكشػلػجيات الحجيثة نادية حدشاكؼ، المغة العخبية كمجاؿ استث 

، السجمذ األعمى لمغة )أعساؿ ممتقى( ، ممتقى المغة العخبية كالتقانات الحجيثة -أنسػذجا 
 .2018، الجدائخ، 02العخبية، دار الخمجكنية لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ج

أحسج جابخ، شخؽ التجريذ العامة تخصيصيا كتصبيقاتيا التخبػية، دار الفكخ ناشخكف  كليج 
 .2005، 02كمػزعػف، األردف، ط

كليج خزخ الدنج، التراميع التعميسية كتكشػلػجيا التعميع بيغ الشطخية كالتصبيق، دار  
 .2018، 01طالجسيػرية المبشانية،  –الكتاب الجامعي، اإلمارات العخبية الستحجة 

 السخاجع األجشبية: -2
  
 - Le Petit larousse illustré, édition Larousse, Paris, 2001. 

- Taha ZERROUKI, "Arabic Natural Language Processing: Intelligent 

Open Resources and Tools solution", Doctoral Thesis of Science, 

Higher National school of Automated Information, Algeria, 

2012/2020 . 
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 :السجالت -3
في العسمية التعميسية باستخجاـ   TICشعجك كخيع، دكر تكشػلػجيات اإلعبلـ كاالتراؿ  

كعبلقتيا بتحديغ األداء التكػيشي لييئة التجريذ مغ  E-learningنطاـ التعميع اإللكتخكني 
جامعة سيجؼ  ،التاريخية كاالجتساعيةخبلؿ بخنامج السػدؿ، السجمة السغاربية لمجراسات 

 .2018 نػفسبخ،  (عجد خاص) 09، السجمج بمعباس، الجدائخ
، (بػزريعة) مرصفى َحْخكات، تجريذ العخكض، مجمة العخبية، السجرسة العميا لؤلساتحة 

 .2011، الدجاسي األكؿ 03عالجدائخ، 

    الخسائل الجامعية: -4
فخع مجقق إمبلئي عخبي مفتػح السرجر، رسالة ماجدتيخ، حجيخ إسساعيل، مغ أجل  

  .2008مخكد البحػث العمسية كالتقشية لتخؾية المغة العخبية، الجدائخ، العبلج اآللي لمغة، 
، (مقػمات التجديج كعػائق الّتصبيق)لكتخكني بالجامعة الجدائخية حميسة الّداحي، الّتعميع اإل 

 .2012 -2011جامعة قدشصيشة،  السكتبات، رسالة دكتػراه، قدع عمع
القخاءة في السخحمة  –العالية حّبار، تعميسية المغة العخبية في ضػء الشطاـ التخبػؼ الججيج  

جامعة أبي بكخ بمقايج قدع المغة كاألدب العخبي، ، أشخكحة دكتػراه، -االبتجائية أنسػذجا 
 .2018 -2017بتمسداف، الجدائخ، 

 –أساتحة التعميع الثانػؼ نحػ اإلصبلح التخبػؼ في الجدائخ عبج الخزاؽ سمصاني، اتجاىات  
، محكخة ماجدتيخ، -دراسة ميجانية بثانػيات دائخة الذخيعة نحػ اإلصبلح التخبػؼ في الجدائخ

 .2011-2010قدشصيشة )الجدائخ(، بعمع اجتساع التخبية 
األكلى مغ التعميع ميداء أحسج أبػ ششب، تكشػلػجيا تعّمع الّمغة العخبية في الحمقة  

األكاديسية العخبية السفتػحة في  قدع عمـػ المغة العخبية كآدابيا، األساسي، رسالة ماجدتيخ،
 .2007الجانسارؾ، جانفي 

 اإللكتخونية:والخوابط السػاقع  -5
 "https://stats.moodle.org" ، االخابط:ء عجد السدتخجميغ كمحتػيات البخنامجإحرا 
استخجاـ اإلنتخنت العالسي كالتعجاد الدكاني لتقجيخات الخبع الثاني مغ العاـ  ئياتاحرا 

 "https://www.internetworldstats.com/stats.htm، الخابط: "2020
، الخابط: "    "https://zoom.usبخنامج  زـك

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://zoom.us/
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  "https://www.gotomeeting.comبخنامج  غػتػمتيشغ، الخابط: " 
بخنامج "ساعة مع شخيف" مع شخيف مجكػر عمى قشاة "السحػر"  يدتزيف "سارة الصباخ"  

 ك"مرصفى فخحات" مغ فخيق"َنفيع" لمتعميع اإللكتخكني،  الخابط: 
"https://www.youtube.com/watch?v=glDVQf3bZ-E" 
   "https://qutrub.arabeyes.org": ، الخابط"قصخب" بخنامج  
 "http://www.knsite.com"الخابط: ، بخنامج "ممظ الذعخ"  
 " http://faraheedy.mukhtar.me" ، الخابط:بخنامج الفخاىيجؼ 
   "http://sourceforge.net/projects/ ayaspellبخنامج آية سبل، الخابط: " 
، الخابط: "    "https://classroom.google.comبخنامج كبلسخـك
 "http://www.tahadz.com/mishkal" الخابط:، مذكاؿ بخنامج 
 "https://moodle.org/?lang=arبخنامج مػدؿ، الخابط: " 
 "https://meet.google.comبخنامج ميت، الخابط: " 
 0303-30-30بٌان مجلس الوزراء )النص الكامل(، مقر رئاسة الجمهورٌة، الجزائر،   

 الرابط:  /
 «http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-

et-conseils/com-03-02-2020-ar-2.html». 

 "https://education.navsi.dz/?lang=ar" الخابط: ،التعخيف بسشرة نافدي 
ل: القامػس العخبي لمتجقيق اإلمبلئي مفتػح سب -، مذخكع أيةدمحم كبجانيشو زركقي و  

لخبخاء في مذخكع السعجع العخبي التفاعمي، السشطسة االسرجر )تجخبة كآفاؽ(، اجتساع 
، دمذق،   ، الخابط: 2009مايػ  28-26العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ

"http://ayaspell.sourceforge.net/doc/ayaspell_alecso_damascus2009.pdf" 
 :، الخابط2016، جامعة السشرػرة، مرخ، 11مجمة التعميع اإللكتخكني، ع 

"http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360" 
 "http://faraheedy.mukhtar.me/info"مذخكع الفخاىيجؼ، الخابط:  
    مكتبة األلكدػ لمسػارد التعميسية السفتػحة، الخابط:  

"https://ossl.alecso.org/affich_oso_details.php?id=57" 
 "https://www.coursera.orgمػقع كػرسيخا، الخابط: "  
 "https://education.navsi.dzمػقع نافدي، الخابط: " 

https://www.gotomeeting.com/
https://www.youtube.com/watch?v=glDVQf3bZ-E
https://qutrub.arabeyes.org/
http://www.knsite.com/
http://sourceforge.net/projects/%20ayaspell%22
https://classroom.google.com/
https://moodle.org/?lang=ar
https://meet.google.com/
https://education.navsi.dz/?lang=ar
http://ayaspell.sourceforge.net/doc/ayaspell_alecso_damascus2009.pdf
http://faraheedy.mukhtar.me/info
https://ossl.alecso.org/affich_oso_details.php?id=57
https://education.navsi.dz/
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 "https://www.nafham.comمػقع نفيع، الخابط: " 
          ككالة األنباء الجدائخية "جّخاد يشيي زيارة العسل إلى كالية تشجكؼ"، الخابط:   

"http://www.aps.dz/ar/algerie/88987-2020-06-30-17-56-06". 

 نرػص قانػنية ووثائق تخبػية: -6
 .لدشة الثالثة مغ التعميع الثانػؼ، كزارة التخبية الػششيةا ،دليل األستاذ لمغة العخبية كآدابيا 
الجليل البيجاغػجي إلدماج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في التعميع، السختبخ الػششي  

 .2012 جػيميةلمسػارد الخقسية، السسمكة السغخبية، 
 .2009 ، الجدائخ، مارسالجليل السشيجي إلعجاد السشاىج، كزارة التخبية الػششية 
ػششي لتكػيغ مدتخجمي التخبية عبج هللا قمي كفزيمة حشاش، التخبية العامة، السعيج ال 

 .2009كتحديغ مدتػاىع، الحخاش، الجدائخ، 
مدشة األكلى لمتعميع الثانػؼ، الجيػاف الػششي لمسصبػعات لالكتاب السجرسي لمسعمػماتية،  

 .2015الجدائخ، السجرسية، 
في السؤّرخ  04 – 08السخجعية العامة لمسشياج )معّجلة كفق القانػف التػجييي لمتخبية رقع  
 .2009(، كزارة التخبية الػششية، الجدائخ، مارس 2008يشايخ  23

الستعمق بالتدجيل األكلي كتػجيو حاممي  2017يػنيػ  06مؤرخ في  01مشذػر رقع   
 .2018 -2017بعشػاف الدشة الجامعية )الجدائخ( شيادة البكالػريا 

آداب ) الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجيمشياج مادة المغة العخبية كآدابيا، الدشة الثالثة مغ التعميع  
 .، الجدائخكزارة التخبية الػششية ،(لغات أجشبيةك كفمدفة 

كزارة  التخبػؼ، لمتػثيق الفخعية السجيخية الشذخ، مكتب الػششية، لمتخبية الخسسية الشذخة  
 .2013  أفخيلالجدائخ،  التخبية الػششية،

 المغة العخبية) التعميع الثانػؼ العاـ كالتكشػلػجيالػثيقة السخافقة لسشياج الدشة الثالثة مغ  
 .2006الجدائخ،  ،كزارة التخبية الػششية ،(كآدابيا

https://www.nafham.com/
http://www.aps.dz/ar/algerie/88987-2020-06-30-17-56-06
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 االختبار التحريمي. -01
 االستبانة السػجية إلى أفخاد العيشة التجخيبية. -02
 إلى الستعمسيغ.االستبانة السػجية  -03
 االستبانة السػجية إلى السعمسيغ. -04
 تػصية نيابة العسيج لسا بعج التجرج. -05
 تخخيز مجيخية التخبية لذخق والية الجدائخ. -06
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 اختبار تحريمي في مادة المغة العخبية )الثالشة ثانػي(

 معمػمات عامة
 التخرز تاريخ السيالد المقب االسع

    

خقع
ال

 

يعت الجػاب الدؤال
شب

 يا

 قػاعج المغة )الجدء األول(

1.  

*                                                                                  *ُمدَتصاٌر إذا البػاِخُخ رنَّْت    
 َأكَؿ الميِل َأك َعَػْت بعج َجْخس  **      .  

 
 .أعرب "إذا" إعرابا تفصيليا -   

  

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )        
،  ضخؼ - لسا يدتقبل مغ الدماف، يتزسغ معشى الذخط، غيخ جاـز

  مبشي عمى الدكػف في محل نرب مفعػؿ ؼيو، كىػ مزاؼ.

-  ، ضخؼ لسا يدتقبل مغ الدماف، يتزسغ معشى الذخط، غيخ جاـز
 مبشي عمى الدكػف في محل نرب مفعػؿ بو، كىػ مزاؼ.

 

  حخؼ تفديخ مبشي عمى الدكػف ال محل لو مغ اإلعخاب. -

جدة
متع

ت 
خيخا

 

2.  

       كإذا العشاية الحطتظ عيػنيا ** 
      *  نْع فالسخاكُؼ كميّغ أماُف                                                  *            

ْبَتَيا **  َكالشَّْفُذ َراِغَبٌة ِإَذا َرغَّ
 .      َك ِإَذا ُتَخد  ِإَلى َقِميٍل َتْقَشعُ  **             

ىل تحسل الكمسة "إذا" السعشى نفدو في  -
 الحاالت الثبلثة السحكػرة؟

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  نعع
جلة   ال

مشد
سة 

قائ
 

 ما االستعساالت السسكشة لمحخفيغ "إذا" "إذ"؟ -  .3

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
 استئشاؼية فجائية تفديخية تعميمية 
     إذا
يار      إذ

الخت
ت ا

خبعا
ة م

شبك
 

4.  
﴿ ِإف َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحة  َكاِحَجة  َفػػِإَذا ُىْع 

 .29 :َخاِمُجكَف﴾ يذ
 :أعخب "إذا" إعخابا تفريميا -

.......................................................................... 

ريخة
ة ق

جاب
إ

 

5.  
في  قاؿ: سأزكرؾ، قمت: إذف تججني"

 ."انتطارؾ
 .أعخب "إذف" إعخابا تفريميا -

 
....................................................................... 

ريخة 
ة ق

جاب
إ

 

 01السمحق: 
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 قػاعج المغة )الجدء الثاني(
 

6.  
ْدَتْزَعُفػَف ِفي  ﴿َكاْذُكُخكا ِإذْ  َأنُتْع َقِميٌل م 

                                         26اأْلَْرِض﴾ األنفاؿ: 
 ما محل "إذ" مغ اإلعخاب؟ -

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  ال محل لو مغ اإلعخاب. -
  في محل نرب مفعػؿ بو. -
   في محل نرب مفعػؿ ؼيو. -

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

7.  
    بيشسا نحغ نذاىج مقابمة كخكية حاسسة إْذ  

 .انقصع التيار الكيخبائي
 .أعخب الكمسة "إذ" إعخابا تفريميا - 

 
 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )

ضخؼ لسا مزى مغ الدماف مبشي عمى الدكػف في محل  -
 نرب مفعػؿ ؼيو، كىػ مزاؼ.

 

لسا مزى مغ الدماف مبشي عمى الدكػف في محل  ضخؼ -
 نرب بجؿ، كىػ مزاؼ.

 

ضخؼ لسا مزى مغ الدماف مبشي عمى الدكػف في محل جخ  -
  مزاؼ إليو، كىػ مزاؼ.

 

   كل االقتخاحات الدابقة خاشئة. -

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

8.  

ُ ِإْذ َأْخَخَجُو الَِّحيَغ  ﴿ِإالَّ  َتشُرُخكُه َفَقْج َنَرَخُه َّللاَّ
َكَفُخكا َثاِنَي اْثَشْيِغ ِإْذ ُىَسا ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقػُؿ 

َ َمَعَشا﴾ التػبة  40: ِلَراِحِبِو ال َتْحَدْف ِإفَّ َّللاَّ
لع تتزسغ "إذ" في الحاالت الثبلث السعشى  -

 .نفدو

 السشاسب:( في السكاف ضع إشارة )
  نعع
جلة   ال

مشد
سة 

قائ
 

9.  

 
 
 ما االستعساالت السسكشة لبلسسيغ "إذا" "إذ"؟ -
 

 

 

 

 ضع إشارة ) ( في السكاف السشاسب:
 

شية
شخ

ية 
ضخؼ

 
ؼيو

ػؿ 
مفع

 

خؼية
ض

 
 

ؼيو
ػؿ 

مفع
 

خؼية
ض

 بو 
ػؿ

مفع
 

خؼية
ض

 
جؿ

ب
خؼية 

ض
إليو 

ؼ 
زا

م
 

      إذا
       إذ

يار
الخت

ت ا
خبعا

ة م
شبك

 

10.  
 ."إذ سخؽ ماؿ غيخه عػقب المز"

 .أعخب "إذ" إعخابا تفريميا - "

 
........................................................................ 

رية 
ة ق

جاب
إ
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 بالغـــــة )الجدء األول(

11.  
يُِّتػَف﴾ الدمخ                                              30: قاؿ تعالى: )ِإنََّظ َميٌِّت َكِإنَُّيع مَّ

 ؟عبلقتوما ك ؟  نػع السجازما   -    

 

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  .مجاز مخسل / عبلقتو مدببية

  .مجاز مخسل / عبلقتو اعتبار ما سيكػف 
  .مجاز عقمي / عبلقتو سببية

   .مجاز عقمي / عبلقتو فاعمية

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

12.  
ا َقاؿ َقاِؼَية  َىَجاني ***َكَكْع َعمَّْسُتُو َنْطَع اْلَقَػافي  "   "َفَمسَّ

 ما نػع السجاز؟ كما عبلقتو؟ -  
 

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  مجاز مخسل، كعبلقتو سببية.
  مجاز عقمي، كعبلقتو سببية.

   كل االقتخاحات الدابقة خاشئة.

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

13.  

  ال أركب البحخ إني *** أخاؼ مشو السعاشب   
 .شيغ أنا كىػ ماء *** كالصيغ في الساء ذائب  
 ،" مجاز مخسلال أركب البحخفي البيت األكؿ "كرد  - 

كعبلقتو مكانية، أما في البيت الثاني "شيغ أنا" فيػ تذبيو 
 .بميغ

 
 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )

  نعع
  ال

 
 

جلة
مشد

 

14.  
 ."كاف القخكيػف يأكمػف القسح كيمبدػف الرػؼ"" 
 مجاز مخسل، فسا عبلقتو؟في ىحه الجسمة  - 

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  مدببية

  اعتبار ما كاف
   اعتبار ما سيكػف 

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

15.  

 
 "سخؽ المز السدجج" 

 ما نػع السجاز؟ كما عبلقتو؟ -
 
 
 

.................................................... 

ريخة
ة ق

جاب
إ
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 بالغة )الجدء الثاني(

16.  

 
 
 **قج عّد عد األلى ال يبخمػف عمى   

 أكشانيع بالجـ الغالي إذا شمبا **                     
 .اذكخ نػع السجاز كعبلقتو - 
 
 

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  مخسل / عبلقتو مكانية مجاز

  جدئية/ عبلقتو  مخسلمجاز 
  مكانيةمجاز عقمي / عبلقتو 

   مجاز عقمي / عبلقتو مرجرية

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

17.  

 "كاف السشدؿ عامخ ا."                                                                    
كمسة "عامخ" في صيغة اسع فاعل، كقج تع كردت  -

مجازيا إلى "السشدؿ" )السشدؿ يكػف معسػرا كليذ  اسشادىا 
 .عامخا(، لعبلقة "السفعػلية" عمى سبيل السجاز العقمي

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  نعع
  ال

 

جلة
مشد

سة 
قائ

 

18.  
 ما العبلقات السذتخكة بيغ السجاز السخسل كالسجاز -

 العقمي؟ 

 

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
 جدئية زمانية مدببية سببية حالية مكانية 

       مخسل
يار        عقمي

الخت
ت ا

خبعا
ة م

شبك
 

 ما مؤشخ التسييد بيغ السجاز السخسل كالسجاز العقمي؟ -  .19

 ( في السكاف السشاسب:ضع إشارة )
  مؤشخ الفعل

  مؤشخ العبلقة
  مؤشخ الدمغ

   مؤشخ اإلسشاد

جدة
متع

ت 
يارا

خ
 

20.  
ـُ َما ُكْشَت َجاِىػبل     ** َسُتْبِجؼ َلَظ األيَّا

دِ  **                       .كَيْأِتْيػَظ ِباأَلْخَبػاِر َمْغ َلْع تُػَدكِّ
 .حجد نػع السجاز كعبلقتو   -

ابة ..............................................................
إج

 
ريخة

ق
 

 "https://forms.gle/PBSYsQ6oXLC4F3Vz7 الخابط اإللكتخوني لالختبار: "
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 استبانة إلكتخونية مػجية لتالميح الثالثة ثانػي )أفخاد العيشة التجخيبية(

  
 

 

 البيانات الذخرية: -أوال

 ذكخ                                   أنثى    الجشذ: -
 20أكبخ مغ                              19/20               19أقل مغ الدغ:  -
 لغات أجشبية                    آداب كفمدفةالتخرز:  -
 مجرسة الخشج    ثانػية جيجة         الشػر لمتمسيح      السؤسدة التعميسية:  -

 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو، كبعج:

مجػ فعالية دمج متزسشة مجسػعة مغ األسئمة، ندتصمع مغ خبلليا مػقفظ مغ لكتخكنية إىحه االستسارة تسثل استبانة 
 التعميسي بخنامجال، كمجػ تحقق الكفايات التعمسية لجيظ مغ خبلؿ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في تعميسية المغة العخبية

 ."حقيبتي الخقسية في المغة العخبية"

، استكساال لستصمبات تكشػلػجيا تعميسية المغة العخبية في الصػر الثانػؼ""ػؿ مػضػع ح البحث كالجراسةكىحا في إشار   
 أكمي محشج أكلحاج )البػيخة(.بجامعة  كتحميل الخصاب"، عمـػ المغة"في تخرز دكتػراه الصػر الثالث الحرػؿ عمى شيادة 

 أفّ  لحا يخجى مشكع التكـخ باإلجابة عمى األسئمة السزسشة في ىحه االستبانة بكل صخاحة كمػضػعية، مع العمع   
 كتدتخجـ ألغخاض البحث العمسي فقط. ،تخزع لمدخيةسالبيانات التي تتفزمػف بيا 

 .كأتسشى لظ الشجاح كالتفػؽ في شيادة البكالػريا ،شاكخ لظ حدغ تعاكنظ

 عغ الباحث                                                                         

 الفقخاتفي كل  يشاسبظاختيار الحي بيخجى التفزل 

  
  

   
  

 

 02السمحق: 
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 الستعمع وتكشػلػجيا التعميع: -ثانيا

قخة
 الف

رقع
 

 ال نعع الفقخات

   أمتمظ جيازا ذكيا )حاسػبا أك لػحا إلكتخكنيا أك ىاتف ذكيا(.  .1
   أستصيع استخجاـ اإلنتخنت بالدخعة كالكسية التي أرغب.  .2
   أجيج استخجاـ الحاسػب.  .3
   سبق لي استخجاـ حقيبة رقسية في مادة المغة العخبية  .4

   تعمع ىحه السادة بالفيجيػىات التفاعمية أك البخامج الخقسية. اعتجنا االستعانة في  .5

 الستعمع والحقيبة الخقسية: -ثالثا 

قخة
 الف

رقع
 

 الفقخات

ذجة
  ب

فق
مػا

 

ــق
ػافــــ

مـــــــ
 

ايـج
مح

فق 
مػا

يخ 
غ

ذجة 
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

      استخجاـ ىحا البخنامج سيل.  .1
       التعامل معو مدل كيثيخ الجافعية لمتعمع.  .2
      يقترج الػقت في الػصػؿ إلى السعمػمة.  .3

4.  
أججه مداعجا في حل مذكل الفخكؽ الفخدية، 

      كسا يشسي ميارات التعمع الحاتية.

5.  
الجرس التعميسي  يْ استصعت فيع مػضػعَ 

 بسخكنة كيدخ، كبجافعية أكبخ.
     

6.  
لكتخكني في تقييع ذاتي، أفادني االختبار اإل

التحفيد عمى كترػيب أخصائي، مع 
 االستسخارية.

     

أجج سيػلة في فيع الجركس باعتساد الخخائط    .7
 السفاـيسية. 

     

 ىحا البخنامج أشجع زمبلئي عمى االستفادة مغ  .8
 .الحاسػبي "حقيبتي الخقسية في المغة العخبية"
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 استبانة إلكتخونية مػجية لتالميح الثالثة ثانػي 
 
 

  البيانات الذخرية: -أوال
      :ذكخ                أنثى                     الجشذ 
 الثانية                               الثالثة                     الدشة: األكلى 
   :آداب كفمدفة                    آداب كلغات أجشبية التخرز 

 عمـػ تجخيبية         تدييخ كاقتراد             تقشي رياضي          رياضيات       
 -  :ريف           مجيشة               -شبيعة السشصقة:  -)الػالية(  مكاف الجراسة 

 

 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو، كبعج:

مجػ فعالية دمج متزسشة مجسػعة مغ األسئمة، ندتصمع مغ خبلليا مػقفظ مغ لكتخكنية إىحه االستسارة تسثل استبانة 
 لجيظ مغ خبلؿ ذلظ.، كمجػ تحقق الكفايات التعمسية تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في تعميسية المغة العخبية

، استكساال لستصمبات تكشػلػجيا تعميسية المغة العخبية في الصػر الثانػؼ"ػؿ مػضػع "ح البحث كالجراسةر كىحا في إشا 
 أكمي محشج أكلحاج )البػيخة(.بجامعة  كتحميل الخصاب"، عمـػ المغة"في تخرز دكتػراه الصػر الثالث الحرػؿ عمى شيادة 

 أفّ  شة في ىحه االستبانة بكل صخاحة كمػضػعية، مع العمع لحا يخجى مشكع التكـخ باإلجابة عمى األسئمة السزس   
 كتدتخجـ ألغخاض البحث العمسي فقط. ،تخزع لمدخيةسالبيانات التي تتفزمػف بيا 

 .كأتسشى لظ الشجاح كالتفػؽ في شيادة البكالػريا ،شاكخ لظ حدغ تعاكنظ

 عغ الباحث                                                                                                  

 الفقخاتفي كل  يشاسبظاختيار الحي بيخجى التفزل 

 

  
  

  
   

 

 

 

 03السمحق: 
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 الستعمع وتكشػلػجيا السعمػمات واالترال: -ثانيا
 استعسال الػسائل الخقسية: -أ

 مجة استخجامي لؤلجيدة الحكية في اليـػ )ىاتف، حاسػب، لػح إلكتخكني(: .1
 ساعات 03أكبخ مغ  ساعات 03مغ ساعة إلى  أقل مغ ساعة

   
  يػميا:  . مجة مذاىجتي لمتمفاز2

 ساعات 03أكبخ مغ  ساعات 03مغ ساعة إلى  أقل مغ ساعة
   

 

 (و عجم اختيار أي جػابأ أكثخ مغ جػاب )بإمكانظ اختياراز الحكي قرج: يستخجـ الج. أ3
 متابعة األخبار التػاصل االجتساعي التعميع التدمية

    
 

)بإمكانظ اختيار أكثخ مغ جػاب أو عجم اختيار أّي مشيا، وفي . أستخجـ بخامج إلكتخكنية مشيا: 4
 االقتخاح األخيخ يسكشظ ذكخ بخنامج تعميسي آخخ(

 غيخ ذلظ معجع السعاني بخنامج كغ شاعخا بخنامج الفخاىيجي بخنامج قصخب
    ... 

 
 ب. اإلمكانات السادية والسالية الذخرية:

 
 الفقخات

 التقجيخات
 ال   نعع  

   ا.حاسػب متمظأ  .5
    -Tablette-إلكتخكنيلجؼ ىاتف ذكي أك لػح   .6
   ؼ إنتخنت.لج  .7
   .لكتخكنيةإمظ مكتبة تمأ  .8
   بسختمف أنػاعيا، كتحجيثيا.  األجيدة الخقسية صيانةدفع تكاليف  لجؼ القجرة عمى  .9
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           التسكغ مغ السيارات: -ج  

قخة
 الف

رقع
 

 الفقخات

 التقجيخات

ق 
مػاف

 
ذجة

ب
 

فق
مػا

ايج 
مح

فق 
مػا

يخ 
غ

ذجة 
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

      الحاسػب. أجيج استخجاـ  .10
      .نتخنتمتسكغ مغ اإلبحار في اإل  .11
      )األجيدة الخقسية كتصبيقاتيا(. لجؼ اىتسامات بسدتججات التكشػلػجيا الخقسية  .12

13.  
األندب إلثخاء معارفي بسا يخجـ  التعميسية الخقسيةالسػارد اختيار أستصيع 

 البخنامج الخسسي بكل سيػلة.
     

 التعميع:تكشػلػجيا  تجاعيات اعتساد -ثالثا   

قخة
 الف

رقع
 

 الفقخات

 التقجيخات

ذجة
ق ب

مػاف
 

فق
مػا

ايج 
مح

فق 
مػا

 

ذجة
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

 عمى الستعمسيغ. التعميع السعدز باآلليات الخقسية تأثيخ  - أ
عمى  دمج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في العسمية التعميسية يجعمشي أتغمب  .1

 كيديجني في التفاعل  كالجافعية. السمل
     

 في ئط الستعجدة ذات السؤثخات الدسعية كالبرخية يديجنياستعساؿ الػسا  .2
 .سيةياستيعاب السادة التعم

     

      كثقة بيا. مغة العخبيةبالاعتدازا دمج دركس ىحه السادة بالػسائط الخقسية يديجني   .3

4.  
أرػ أّف االستعانة بالسػارد الخقسية كاليػتيػب كالسشرات التعميسية يجعمشي 

 أستغشي عغ دركس الجعع.
     

 مادة المغة واألدب العخبي(تجخبة الجدائخ في التعميع اإللكتخوني السشدلي بسشاسبة جائحة كػرونا )في  -ب
      تابعت كل الجركس الخقسية التي ُبثت عمى اليػتيػب برفة مشتطسة كمدتسخة.  .5
      استفجت مغ الجركس التعميسية التي بثت عمى اليػتيػب.  .6
      كاف تقجيع الجركس جيجا مغ حيث العخض، يثيخ الجافعية كالستعة.  .7
      كاستسخارىا.أرجػ تصػيخ ىحه التجخبة   .8
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 استبانة إلكتخونية مػجية ألساتحة المغة واألدب العخبي )ثانػي(

 

 
 

 البيانات الذخرية: -أوال
 الجشذ:            ذكخ              أنثى 
   سشػات                10إلى  05سشػات        مغ  05سػػػشػات الخبخة في التجريذ: أقل مغ 

 سشػات 10أكبخ مغ                     
 :ليدانذ       ماستخ       أستاذ التعميع الثانػؼ        ماجدتيخ       دكتػراه  الذيادة الجامعية 
  -  :شبيعة السشصقة: ريف          مجيشة                -)الػالية(     مكاف العسل 

 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو، كبعج:

مجػ فعالية دمج متزسشة مجسػعة مغ األسئمة، ندتصمع مغ خبلليا مػقفظ مغ لكتخكنية إىحه االستسارة تسثل استبانة   
 ذلظ.سية مغ خبلؿ يق الكفايات التعمي، كمجػ تحقالسعمػمات كاالتراؿ في تعميسية المغة العخبيةتكشػلػجيا 

، استكساال لستصمبات تكشػلػجيا تعميسية المغة العخبية في الصػر الثانػؼ"ػؿ مػضػع "حالجراسة ك  البحثكىحا في إشار   
 أكمي محشج أكلحاج )البػيخة(. كتحميل الخصاب"، بجامعة عمـػ المغة"في تخرز  دكتػراه الصػر الثالث شيادةالحرػؿ عمى 

البيانات  العمع أفّ لحا يخجى مشكع التكـخ باإلجابة عمى األسئمة السزسشة في ىحه االستبانة بكل صخاحة كمػضػعية، مع       
 كتدتخجـ ألغخاض البحث العمسي فقط.التامة، التي تتفزمػف بيا تخزع لمدخية 

 التػفيق في ميامظ الشبيمة.كأتسشى لظ  ،شاكخ لظ حدغ تعاكنظ

 عغ الباحث                                                                       

 الفقخاتفي كل  يشاسبظاختيار الحي بيخجى التفزل 

  

 
  

 

  

 

 
  

 04السمحق: 
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 السعمع وتكشػلػجيا السعمػمات واالترال: -ثانيا           

رقع  
 الفقخات الفقخة

 التقجيخات
 ال   نعع  

 اإلمكانات السادية والسالية الذخرية: -أ
   ا.متمظ حاسػبأ  .1
   -tablette  -لكتخكنيإلجؼ ىاتف ذكي أك لػح   .2
   ؼ إنتخنيت.لج  .3

4.  
خقسية بسختمف لجؼ القجرة عمى دفع تكاليف  اإلنتخنت كصيانة األجيدة ال

 أنػاعيا، كتحجيثيا.
  

   أمتمظ مكتبة إلكتخكنية.  .5
 اإلمكانات السادية الستػفخة في الثانػية: -ب

   . (data show) جياز عخض البيانات  .6
   ة )اإللكتخكنية(.الدبػرة التفاعمي  .7
   الحاسػب أك المػح اإللكتخكني.  .8
   اإلنتخنت.  .9

   .المغػية السختبخات  .10
 

 (softwareج( السشرات والبخامج الخقسية السعتسجة )
 السشرات التعميسية التي ندتعيغ بيا في العسمية التعميسية: )بإمكانظ اختيار أكثخ مغ جػاب(  .11

 
 
 
 

 مغ البخامج التعميسية التي نعتسجىا: )بإمكانظ اختيار أكثخ مغ جػاب أو عجم اختيار أي جػاب(.  .12

 
 

Moodle Classroom 
Google 

meet 
ZOOM غير ذلك 

     

 غيخ ذلظ معجع السعاني بخنامج كغ شاعخا بخنامج الفخاىيجي بخنامج قصخب
           .. 
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 التعميع:تكشػلػجيا السعمع و  -ثالثاً 

قخة
 الف

رقع
 

 الفقخات

 التقجيخات

ذجة
ق ب

 فـــ
مػا

 

ــق
 فــ

مػا
 

ايج
مح

فق 
مػا

يخ 
غ

ذجة 
ق ب

مػاف
يخ 

غ
 

 التسكغ مغ السيارات -أ
ا السعمػمات كاالتراؿ في العسمية استفجت مغ تجريب عمى دمج تكشػلػجي  .1

 التعميسية.
     

      .الحاسػب أجيج استخجاـ  .2
      تعميسية رقسية. أستصيع إنتاج فيجيػىات كمػارد  .3
      .(SCORMلجؼ معخفة بالسعاييخ الجكلية لمتعمع االلكتخكني )  .4
 قجرة التقانات الحجيثة عمى تيديخ العسمية التعميسية: -ب

5.  
استعساؿ الػسائط الستعجدة ذات السؤثخات الدسعية كالبرخية يجعل 

 الستعمسيغ في تفاعل أكبخ مع الجرس.
     

      الحجيثة في تقخيب السعمػمة لمستعمع كتيديخ استيعابيا. ُتديع التقانات  .6
      .قترج في كقت الحرة التعميسيةيجعمشي أ االستعانة بالػسائل الخقسية  .7

 معيقات استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالترال في العسمية التعمسية. -ج
      السعمػمات كاالتراؿ. ضعف البشية التحتية لتكشػلػجيا  .8
      الطخكؼ السادية الستجنية لمسعمع ككحا الستعمع.  .9

      كثافة السياـ البيجاغػجية كالتخبػية لمسعمسيغ.  .10
      عجـ كجػد اندجاـ بيغ السشاىج التعميسية كالتكشػلػجيات الخقسية.  .11
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 05السمحق: 
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 06السمحق: 
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 07السمحق: 
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 الملخص باللغة العربية:

في ضؾء التغيرات العالمية المعاصرة تذّكل مؾضؾع أطروحتنا المؾسؾمة بـ: "تكنؾلؾجيا تعليمية اللغة 
وتعليمية اللغة العربية في التعليؼ  التربؾيةمناىج الاإللمام بؾاقع  في الذق النغري  حاولناالعربية في الظؾر الثانؾي"، 

اإلفادة مؽ مدتحدثات تكنؾلؾجيا  يؽمحاول تعليمية،الفي  ذلػ بالتؾجيات العالميةثؼ ربط  ،بالجزائر الثانؾي 
 .التجارب الثرية الناجحة في ترقية تعليمية اللغة العربيةكذا المعلؾمات واالترال و 

، غة العربية""حقيبتي الرقمية في اللّ أسميناه بإنتاج برنامج رقمي  التظبيقي الميداني في الذق قمنافي حيؽ  
استخدام  إضافة إلىتؾعيف نؾعيؽ مؽ أدوات الدراسة ىما االختبار واالستبانة، بثؼ تجريب بعض مؽ محتؾياتيا 

التعليؼ الثانؾي بالجزائر، ومما تؾصلنا لمتعلميؽ والمعلميؽ في الستيداف عينة عذؾائية مؽ ا االستبانة اإللكترونية
سبل كذا تحديد و  ،تفاعل المتعلميؽ والرفع مؽ تحريليؼ المدرسيقدرة التكنؾلؾجيا الرقمية على الزيادة في إليو ىؾ 

 تجديد بيئة التعليؼ الذكي.

 

Summary in english: 

In light of contemporary global changes, the subject of our thesis 

entitled: “Instructional technology of the Arabic language in the secondary 

school”, we tried to get acquainted with the reality of the educational 

curricula and the teaching of the Arabic language in secondary education 

in Algeria, then link that with global trends in educational, trying to benefit 

from the developments of ICT, As well as the rich global successful 

experiences in promoting Arabic language education. 

Whereas, in the field application, we produced a software "My 

software in the Arabic Language", and then tested some of its contents by 

employing two types of study tools, the test and the questionnaire, in 

addition to using the electronic questionnaire to target a random sample 

of learners and teachers in secondary education in Algeria, reaching The 

ability of digital technology to increase learners' interaction and increase 

their school achievement and ways in smart education environment. 

 


