
 أ
 

 التعليم اإللكرتوين)التعليم البعيد( لرتقية مهارة الكتابة اسالتعليم الذايت على اس

 براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالان مالك إيف  

 حبث جامعي

 (-1sمقدم للحصول على درجة سرجاان )

 يف تعليم اللغة العربية

 إعداد :

 أمحد ذولقرنني السادات

 11101101رقم التسجيل : 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 التعليم اإللكرتوين )التعليم البعيد( لرتقية مهارة الكتابة التعليم الذايت على أساس

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجيف  

 جامعيحبث 

 (-1sمقدم للحصول على درجة سرجاان )

 يف تعليم اللغة العربية

 إعداد :

 أمحد ذولقرنني السادات

 11101101رقم التسجيل : 

 إشراف :قامي أكيد جوىري ادلاجستري
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 استهالل

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  ٍ ٌُِت َءاََآَء  أَيَّ مِ ُهَى قََٰ ذَُر  ٱنَّي  ا يَح  ًٗ ِٓخَزةَ َساِجٗدا َوقَآئِ ةَ َربِّهِ  ٱۡل  ًَ ُجىاْ َرح  قُم  َهم   ۦ  َويَز 

تَِىي  ٍَ يَس  ٌَ وَ  ٱنَِّذي ى ًُ هَ ٍَ يَع  ا يَتَذَكَُّز أُْونُىاْ  ٱنَِّذي ًَ ٌَ  إََِّ ى ًُ هَ َ ََل يَع  ََٰٰ ِ ٱۡل    ٩ ن 

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada 

(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 

(Az-Zumar :9) 
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 إعداء

 أىدي ىذا البحث اجلامعي ىدية خالصة إىل :

 نفسهما الدعاء يفوالدي و والديت احملبوبني واحملرتمني أعزمها هللا وعرفت يف 

 كل صالهتما كل يوم  

 يرمحهما كما ربياين صغريا ويغفر ذنوهبما وحفظهما هللا وأبقاىا يف سالمة اإلميان عسى هللا أز 

 واإلسالم يف الدنيا واألخرة ويوفق هللا يف أعما ذلما ويعطيهما الصحة والعافية

ن حيقق هللا ذلم اآلمال العالية ابلتشجيعات ومد يدىم ومعونتهم ودعاءىم إيل عسى أ أسريتإىل 

 والعلوم النافعة واألعمال ادلرضية وكتبهم هللا من عباده الصاحلني الناجحني يف مجيع األمور
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 كهًة شكز و تقزيز

احلمددد ر را الددذي ىددداان ذلددذا ومددا كنددا لنهتدددي لددو ال أن ىددداان هللا  الصددالة والسددالم علددى  

  وعلى الو واصحابو أمجعني.نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وبعددد  فبهدددي هللا ونعمتددو ورمحتددو  ددت كتابددة ىددذه الرسددالة ادلتواضددعة اسددتفاء لددبع  الشددرو   

(. وإن ىددذه الرسددالة ال تددتم إال بوجددود ادلسدداعدات مددن األف ددال -1sللحصددول علددى درجددة سددرجاان )

 الكرام  فأقدم جزيل الشكر وفائق االحرتام إىل :

موجيددددا راىددددارجو  مدددددير جامعددددة مددددوالان مالددددك إبددددراىيم اإلسددددالمية احلكوميددددة ف دددديلة الدددددكتور  .1

 ماالنج.

ف ددديلة الددددكتور احلددداج ندددور علدددي ادلاجسدددتري  عميدددد كليدددة الرتبيدددة جامعدددة مدددوالان مالدددك إبدددراىيم  .5

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جامعددة مددوالان  ف دديلة الدددكتورة ةلددوءة احلسددنة ادلاجسددتري  وىددي رئيسددة قسددم تعلدديم اللغددة العربيددة .1

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ادلاجسدددتري الدددذي قدددد بدددذل كدددل جهددددد  شدددرف األسدددتاذ  الددددكتور احلددداج قدددامي أكيدددددف ددديلة ادل .4

 مشكور وأاتح وقتو للتوجيو ادلتواصل واإلشراف التام يف كتابة ىذه الرسالة إىل هنايتها.

 ن تربييت وداومين بنصائحهما اخلالصة.والدي ووالديت احملبوبني واحملرتمني الذان أحس .0

 مد يدىم مبعونتهم ودعائهم إايي. أسريت يف البيت .6



 و
 

اىيم مداالنج. خصوصدا إىل مجيع أصدقائي يف قسم تعلديم اللغدة العربيدة جامعدة مدوالان مالدك إبدر  .0

 حافظ و معروف و زليط و أشري وغري ذلك. الباحث يف إ ام كتابة

لعظيمدددة وتنصدددحين بنصدددائحها ة الددديت تشدددجعين ابلتشدددجيعات احبيبددديت احملبوبدددة ال مرائدددة الصددداحل .8

 رب يف مجيع األمور.ألكون ص

 .مجيع أصدقائي يف حركة طلبة اإلسالمية .9

ىدددذا  وأسدددأل هللا عدددز وجدددل أن يدددوفر ذلدددم خدددري اجلدددزاء والسدددعادة يف الددددنيا واآلخدددرة ويهدددديهم    

 ابذلدية والتوفيق. وهللا خري ادلستعان.

 م 5110يناير  مباالنج  

 الباحث 

 

 أمحد ذولقرنني السادات 
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 قسى تعهيى انهغة انعزبية

 كهية عهىو انتزبية وانتعهيى

 جايعة يىَلَا يانك إبزاهيى اإلساليية انحكىيية بًاَلَج
 

 تقرير ادلشرف

 : إن ىذا البحث اجلامعي الذي كتبو الباحث 

 : أمحد ذولقرنني السادات االسم 

 11101101:  رقم القيد 

بعيد( لرتقيدة مهدارة الكتابدة يف التعليم اإللكرتوين )التعليم ال : التعليم الذايت على أساسي عنوان 
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

قدددد نظدددران وأدخلندددا فيدددو بعددد  التعدددديالت واإلصدددالحات الالزمدددة ليكدددون علدددى الشدددكل ادلطلدددوا ال 
( يف قسدددم تعلددديم اللغدددة -1sالدراسدددة واحلصدددول علدددى درجدددة سدددرجاان )سدددتيفاء شدددرو  ادلناقشدددة إل دددام 

 م.5110-5114العربية كلية علوم الرتبية والتعليم للعام الدراسي 

 5110يناير  58 ماالنج 

 ادلشرف

 

 

 قامي أكيد جوىري ادلاجستري

 198116595110111111رقم التوظيف : 

 



 ح
 

 قسى تعهيى انهغة انعزبية

وانتعهيىكهية عهىو انتزبية   

 جايعة يىَلَا يانك إبزاهيى اإلساليية انحكىيية بًاَلَج
 

 استعارة ادلشرف

 : أمحد ذولقرنني السادات االسم 

 11101101:  رقم القيد 

عيد( لرتقية مهارة الكتابة يف التعليم اإللكرتوين )التعليم الب  على أساس: التعليم الذايت عنوان 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.امعة موالان مالك إبراىيم ج

 : قامي أكيد جوىري ادلاجستري ادلشرف 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  فصل األول 5114ديسمرب  18 1
  فصل الثاين 5114ديسمرب  11 5
  فصل الثالث 5110يناير  55 1
  فصل الرابع 5110يناير 50 4
  فصل الرابع-تقدمي من فصل األول 5110يناير  58 0

 مبعرفة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 

 ةلوءة احلسنة ادلاجستري 

 190415105111115111رقم التوظيف:  
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 قسى تعهيى انهغة انعزبية

 كهية عهىو انتزبية وانتعهيى

 جايعة يىَلَا يانك إبزاهيى اإلساليية انحكىيية بًاَلَج
 

 تقرير جلنة ادلناقشة

 : اجلامعي الذي كتبو الباحثقشة ىذا البحث لقد  ت منا 

 : أمحد ذولقرنني السادات االسم 

 11101101:  رقم القيد 

التعلديم اإللكدرتوين )التعلديم البعيدد( لرتقيدة مهدارة الكتابدة يف  : التعليم الذايت علدى أسداس عنوان 
 اجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

( يف قسدم تعلديم اللغدة العربيدة يف كليدة علدوم -1sقها درجدة سدرجاان )وقررت اللجنة بنجاحها واستحقا
 الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 رللس ادلناقشة :

 

 

  5110يناير   تقريرا مباالنج 

 عميد كلية الرتبية

 

 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستري

 19601411199811115رقم التوظيف: 
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 قسى تعهيى انهغة انعزبية

 كهية عهىو انتزبية وانتعهيى

 جايعة يىَلَا يانك إبزاهيى اإلساليية انحكىيية بًاَلَج
 

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  استملت 
 الطالب : ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبو

 : أمحد ذولقرنني السادات االسم 

 11101101:  رقم القيد 

بعيدد( لرتقيدة مهدارة الكتابدة يف التعلديم اإللكدرتوين )التعلديم ال : التعليم الذايت علدى أسداس عنوان  
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

( يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية -1sواحلصول على درجة سرجاان ) إل ام دراستها 
-5114علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالدك إبدراىيم اإلسدالمية احلكوميدة مداالنج العدام الدراسدي 

 م.5110

  5110يناير   تقريرا مباالنج 

 ادلعرف

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم 

 

 جستري الدكتور نور علي ادلا

 196014111998111115رقم التوظيف: 



 ك
 

 قسى تعهيى انهغة انعزبية

 كهية عهىو انتزبية وانتعهيى

 جايعة يىَلَا يانك إبزاهيى اإلساليية انحكىيية بًاَلَج
 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

موالان لقد تسلمت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة  
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي ألفتو الطالب :

 : أمحد ذولقرنني السادات االسم 

 11101101:  رقم القيد 

بعيد( لرتقية مهارة الكتابة يف التعليم اإللكرتوين )التعليم ال : التعليم الذايت على أساس عنوان 
 المية احلكومية ماالنج.جامعة موالان مالك إبراىيم اإلس

( يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية -1sإل ام دراستها واحلصول على درجة سرجاان ) 
-5114علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العام الدراسي 

 م. 5110

  5110يناير   حتريرا مباالنج 

 ادلعرف

 اللغة العربية رئيسة قسم تعليم

 

 ةلوءة احلسنة ادلاجستري

 190415105111115111رقم التوظيف : 



 ل
 

 إقرار الطالب

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 تشهد ىذه الورقة أن البحث اجلامعي الذى كتبو : 

 : أمحد ذولقرنني السادات االسم 

 11101101:  رقم القيد 

 : قسم تعليم اللغة العربية الشعبة 

بعيدددد( لرتقيدددة مهدددارة التعلددديم اإللكدددرتوين )التعلددديم ال التعلددديم الدددذايت علدددى أسددداس : موضوع البحث 
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.الكتابة يف 

أقددر  ن ىددذا البحددث الددذي ح ددرتو لتددوفري شددر  مددن شددرو  النجدداح للحصددول علددى درجددة سددرجاان  
(1s-كليددددة علددددوم الرتبيدددددة والت )كوميدددددة مددددوالان مالدددددك إبددددراىيم مددددداالنقعدددددة اإلسددددالمية احللدددديم يف جامع  

 ابدلوضوع ادلذكور. ح رتو وكتبتو بنفسي ومازورتو من إبداع غريي وأتليف اآلخر.

وإذا ادعى أحد استقباال أنو من أتليفو وتبني أنو فعال ليس من حبثي فأان أحتمدل ادلسدلولية علدى ذلدك  
شة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعلديم جبامعدة ولن يكون ادلسلولية عليو من جلنة ادلناق

 اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراىيم ماالنج.

 

 5110يناير   ماالنج   

 توقيف صاحب اإلقرار 

 

 أمحد ذولقرنني السادات 

 11101101 



 م
 

 مستخلص البحث

تعلديم اإللكدرتوين لرتقيدة مهدارة الكتابدة  التعلديم الدذايت علدى أسداس. 5110. أمحدد  السادات ذولقرنني
. البحدث يف قسم تعليم اللغدة العربيدة جامعدة مدوالان مالدك إبدراىيم اإلسدالمية احلكوميدة مداالنق

بددراىيم قسددم تعلدديم اللغددة العربيددة  كليددة علددوم الرتبيددة والتعلدديم  جامعددة مددوالان مالددك إ. اجلددامعي
 اإلسالمية احلكومية

ادلاجستري قامي أكيد جوىرياحلاج  .ادلشرف :قماالن   
لتعليم اإللكرتوين.                    التعليم الذايت، االكلمات املفتاحية :   

جددا جلامعدة يف إندونيسدي مبافيدو  تكنولدوجيني التعليميدة أت دري كبدريتقدم التكنولوجيا النتدائج ال  
مددن أت ددري ىددذه ادلسددألة تظهددر يف جامعددة مددوالان مالددك إبددراىيم اإلسددالمية احلكوميددة مدداالنق أدلددة قاطعددة 

ادلعلومددات  علددى أسدداسمفهددوم التطددوير تعلددم متطددور أكثددر معلمددني مددن تقليدددي إىل حددديث و معاصددر 
اللغددة العربيددة ىددو تعلددم علددى أسدداس اإلنرتنددت. ىددذا   التكنولوجيددا  أشددكال التنميددة تعلددم يف قسددم تعلدديم

                 .ع عددددددددد الطدددددددالا أكثدددددددرلفصدددددددل الكبدددددددري مددددددداإلنرتندددددددت اسدددددددت دام اسدددددددتيعاا ا تعلدددددددم علدددددددى أسددددددداس
                                                                              

اسددتعمال الباحددث عددن ادلددنهج الوصددفي الكيفددي لتصددوير عددن ادلبحددوث مباشددرة مبالحظددة البيدداانت      
سددددتعمال الباحددددث جلمددددع البيدددداانت وجيهزىددددا. ىددددذا البحددددث اسددددتعمال يف قسددددم تعلدددديم اللغددددة العربيددددة  وا

         ابدلالحظة وادلقابلة والواثئق كمثل األقوال واألفعال وادلكتوا والصوار. فتحليلو ابلوصفي.

تعلدديم اإللكددرتوين لرتقيددة مهددارة الكتابددة يف قسددم  يف ىددذا حبددث تعلددم الددذايت علددى أسدداسفالنتيجددة       
     تعلدديم اللغددة العربيددة جيددد. يف ىددذه احلالددة يسددتطيع معددروف مددن متوسددطة قيمددة الدددورات اللغددة العربيددة.
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ABSTRAK 

 

Saddat Zulkarnain, Ahmad ٕٓٔ2.pembelajaran mandiri berbasis e-learnig(pembelajaran 

jarak jauh) untuk meningkatkan keterampilan menulis di jurusan pendidikan bahasa 

arab UIN maliki malang. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

 Dosen Pembimbing :H. Qomi Aqit Jauhari, M.Pd. 

Kata Kunci : Pembelajaran Mandiri, E-learning. 

 

 Kemajuan teknologi dan hasil temuan para teknolog pendidikan memberikan 

pengaruh yang sangat besar bagi Universitas-Universitas di seluruh indonesia, Termasuk Uin 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukti nyata dari pengaruh hal tersebut nampak dalam 

pengembangan konsep pembelajarannya yang dikembangkan oleh banyak dosen dari 

konvensional menuju modern dan kekinian dengan berbasis Information Technology (IT). 

 Salah satu bentuk pengembangan pembelajaran di UIN Maulana Malik ibrahim 

Malang adalah pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web ini digunakan untuk 

mengakomodasi kelas besar dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Pembelajaran ini dapat 

memanfaatkan beberapa jaringan pembelajaran berbasis web seperti edmodo (education 

modelling). 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Untuk menggambarkan objek penelitian yang dilakukan dengan, mengamati dan mengolah 

data dari hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang pada jurusan PBA. Alat pengumpulan data yang digunakan disini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan data berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis dan 

foto-foto. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran mandiri berbasis E-learning 

untuk meningkatkan keterampilan menulis di jurusan pendidikan bahasa arab UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang cukup bagus. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata mahasiswa 

dalam beberapa mata kuliah bahasa arab seperti maharah kitabah. 
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 Advances in technology and the product from engineer of education give  huge effect 

for Universities all over Indonesia. Includes State of Islamic University (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang. The effect could be seen in development of learning consept by many 

lecturers from convensional to modern method with Infromation Technology (IT) as the base. 

 A shape of learning development in State of Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang is web learning. Web learning is used to accommodated a class with high 

number of student. In this learning, could be used several web learning issues such as 

edmodo. 

 The research is descriptive cualitative. To describe the object reseacher use 

observation and tabulation of data. This research was applied in State of Islamic University 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim on Departement of Arabic Education. The way to collect the 

data are observation, interview and documentation. The data is in shape of words and acts. 

While the methode of analysis use descriptive analysis. 
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 فصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة - أ

يف هذذذذلا ال اذذذذث  ال اعذذذذث كيذذذذاس خذذذذت للذذذذا  علعذذذذة الذذذذم دام  ع ذذذذ  الذذذذلا  خ ذذذذ  الذذذذا  المع ذذذذع   
اإللكرتوين يف  ع ع  مهارة الكمابذة يف سمذ   ع ذع  ال اذة العابعذةا ال اعذث كعحذل ا فعلذة يف فصذل أ و   

 ع ذذع  يف وسذذع خح عذذة  ع ذذع  فصذذل المع ذذع  اإللكذذرتوين  يف أي األلذذمال خ ذذد ال الذذعع  ذذ  مذذدر  يف سمذذ  
ال اة العابعة ل حادة  ع ع  إلكرتوينا أ مب هلا ال اث الع   ب قصذد لمعيذف فكذاة خ ذ  القذارذ خذت للذا  
 علعذذة طاكقذذة الذذم دام المك يفلذذيفدف يف خامذذد   ع ذذع   و ال اعذذث نذذ  و يهذذد ال عا ذذا  الذذلي ودذذد و 

كمذذذميع  الذذذم دام  الما عذذذل بالذذذم دام ا ذذذ هف و ذذذلف  علذذذف  هذذذلا ال اذذذث ا مذذذب ألن أركذذذد لكذذذل  ع ذذذع 
المع ع  اللا  خ   الا  المع ع  اإللكرتوينا ألن  ل  ع ع  كمذميع  ما ذب بذالمك يفليفدف مذت  ق عذدي إ  
المعصذذذا  ال اعذذذث ك اذذذث الذذذم دام  ع ذذذع  الذذذلا  خ ذذذ  الذذذا  المع ذذذع  اإللكذذذرتوين ألن  ذذذيف  الماذذذدى 

مدر  لم حعة المك يفليفدعذة عذا ا ن  جتدكد يف  ك يفليفدعة المع ع  لت كقف  يف  ل وسع كيرتكالمعصاا 
و لمامني الععيف   علعة  ع عحة أعمت مما سد ل قا رف  ا يفميفع الذرتا عيعة المع ذع  الذلا  خ ذ  المذف 
المع ذذع  اإللكذذرتوين لرتسعذذة مهذذارة الكمابذذة يف ا امعذذة ميفه ذذا مالذذا إبذذاهع  اإللذذ حعة ا كيفمعذذة مذذذاه فاألن 

دة المع عحذذة عذذا رلذذالة ه صذذال طذذف  ا  لذذيفر عذذد ا عافذذة فقذذد لذذع  جتدكذذد  ذذاسر مدرلذذا يف جتهعذذد ا ذذا
لله  ولذذذذلالا الذذذذم دما ةمذذذذت طاكقذذذذة لعيف ذذذذل ا ذذذذدة المع عحعذذذذة جتدكد دلابة لذذذذهل لعاحذذذذال و لذذذذهيفلة 

  1الله ا
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خدمي المأثايف  ع ذع  سيفاخذد اإلمذف    يف هذلا LCDيف المع ع  مهارة لكمابة كصال مادة بمم دام  

  ا رذذا خحذذل مرذذل يف لكمابذذة  ح ذذة ملعد سيفاخذذد .ذذيف  عذذا ملذذااد ا يف هذذلا  يذذك ة لقيفاخذذد اإلمذذف

هذذيف ا ذذ هف مامذذف وه  ذذاقب عصذذيفم سيفاخذذد اإلمذذف  يف  ع ذذع  مهذذارة لكمابذذةا الا  LCDالذذم دام 

ا ادة سيفاخد اإلمف  ادعذل يف  ع ذع  الذلا  باالذم دام  ي عذق المع ذع   ا رذا ديكذت أخ ذ  يف كع ذ ا يف 

  الذذذلا  اليالذذذب ا امعذذذة ميفه ذذذا مالذذذا إبذذذااهع  اإللذذذفمعة ا كيفمعذذذة مذذذاه ف كمذذذميع  ك مهذذذف المع ذذذع

 يذذك ة يف ا ذذادة كع ذذ   اليالذذب ا رذذا كع ذذ  ناخذذة لع مهذذف ميذذك ة ا ذذادة ا اليالذذب كمذذميع  لذذعله  

 دام ا ادة دعدا ليف سيفرن بممحاع اخلي ة هلا ل اث كأعل ا ادة مذت مع ذ  يف هذلا ا امعذة بعذد الذم

ا ذذ هف المع ذذع  الذذلا  الياكقذذة هذذلا ا ذذ هف دعذذدا و لذذاس  يف لعامذذة  ذذل  ذذادة كمذذميع  الذذم دام هذذلا 

ا  هفاالذذذم دام مذذذ هف المع ذذذع  الذذذلا  هذذذيف  ذذذيفرة كمذذذميع  كعيذذذف ا ذذذادة و لعحذذذلا ن الي قذذذة القذذذدرة 

 لمذف ولذذلالا لذعله  مذادة دعذد دذذداا يف  ع ذع  الذلا  اليذذف  كيفدذب للهذ   ذيفرة مذذادة بالياكقذة ل

اليذذذذف  كع ذذذذ  خحذذذذل ان فهذذذذ ا المع ذذذذع  يف هذذذذلا الدمذذذذان  رذذذذا دذذذذدا مذذذذت ا ذذذذدر  كمذذذذح  باممعذذذذا  يف 

كمصذذل  ك يفليفدعذذة و كمذذميع  يذذاى خح عذذة دااععذذةا ل ا ذذدر  لعح عذذة المذذدرك  كمذذم دم ا الذذيف  

المع ئذة  يف دالبعذةأسذل  هذيف  ك يفليفدعا ا ع يفما  المع   م  ميفاد العفسةولك  .با ها لعاض ا ع يفما 

  و يذيع  واه صذاه   ك يفليفدعذا  ا ع يفمذا  مت ا  افمة با امف ا  ح يف شكل الدخ  .والما عف

   اإللكذذرتوينع ا المع ذعيف خح عذة المع ذ ا ع يفمذا  هلذم دام  ك يفليفدعذا يف الذ فد ا ؤلمذا  المع عحعذة

 .المع ذع  الذم دام المك يفليفدعذا يف مذعحلميف  شذع عة  مذم دم هيف مصي ح اإللكرتو عة   القاق عالمع  أو



أن  وديكذذت ا ن  شذذ كة الدولعذذة  وعا ذذة خذذت طاكذذق اليفلذذاقرت اإللكرتو عذذة أو الذذمع   الذذمع   اإللكذذرتوين

 عذة  ولكذت لذدكها  كذل اامذاةل فع عذا ونوضذيفر ان حي الذلكت ه كمذميععيفن ل يذف  المع ذع  ع يفل  عمرب

 .خ  األإ  ممميفى  وك ماقالاغ ة  ا عافة أو مما  ه 

 ا ذذذق يف لكذذذل مذذذيفاطت الذذذن  ذذذ ر خ ذذذ  أن 2003 لذذذام المع ذذذع  الذذذيفط  خذذذام  1445خذذذام  م ذذذل

   اإللكذرتوينعالمع ذ كمذم د األلالذف الذلي المصذيفر  ه اك  يفخذان مذت ةخام   اإللكرتوينعالمع  .المع ع 

 هيف الذم دام يف هلا اليفسع   اإللكرتوينعالمع  .القاقحة خ   ش كة الدولعةو  اإللكرتو عة خ   ألال 

 مذيفاد ا مذافة غذا اذدود باخم ارها ش كة الدولعة لميففا اليف يفل إ  ش كة الدولعةالقاقحة خ    ا اافق

 لذذم دام لذذاا ه لهذذ  ا قذذاو ل أي وسذذع يف أي مكذذان ويفا كذذان والدمذذان  ديكذذت أن ككذذيفن الذذمع    و 

 ولذذد   والذذمع   معذذارفه  ومهذذارا   ن ةمذذتالذذن ديكذذت أ جمحيفخذذة مذذت ا  ذذيفل لمقذذدمي شذذ كة الدولعذذة

 الذذذدخ  واخلذذذدما   مذذذألف مذذذت الاسحعذذذة ا ذذذيفاد المع عحعذذذة  قذذذدمي خذذذت طاكذذذق ا حذذذ  بذذذني خ ذذذ  .ذذذيف فعذذذال

 2.المع عحعة

 أسذذذل طذذذا  بالذذذم دام ا ؤلمذذذا  ا امععذذذة يف نعذذذ ( اإلمذذذف ) مهذذذارا  الكمابذذذة الذذذمع   منذذذيفل  يف

 واكوضذذذا  يفادا ذذذ ذذذيففا   فوضذذذف خذذذت مذذذعق اليفسذذذع  باإلمذذذافة إ  ا هذذذارا   ع ع ذذذ الكمابذذذة م مكذذذاة لذذذدخ 

 ا  ذاهف الذن ميالذب ألن ديكذت  ع حهذا ه ا يفاد و ف مت اليف  اشمكيفا معل  . كمابةل ا  درك 

 ا ذذيفاد ماادعذذة دون ا ذذيفاد ا مقدمذذة اامذذا كعيذذف  و ه ذذاك سصذذاة مذذت الذذدمت يف فذذرتة يذذب أن  كمحذذل
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 يف الذذذمع   مصذذذ اة سيفكذذذةدكه  اليذذذف  لذذذ كذذذدوكا دعذذذل أسذذذل سذذذدرة خ ذذذ   لمذذذها  لذذذام الذذذمع   .المذذذابقة

نعذ   المذعياة خ ذ  مذا إلا  ذان ديكذت ألذا ل عذا ه ك   لذللااللادكذة اليالذب خدم اههمحام بم ب

اهخمحذاد  الذن  عذد   ع رذاا هذيف المع ذ  مذح  و.ذت( دع عال ع المع )   اإللكرتوينعالمع  .ا ادكة اليف 

 الاافذة يف ليفدذ  ل قذا  ودهذا دون ميفادهذة ل يذف  ا ذيفاد المع عحعذة  قدمي احملاماكت ديكت .خ   اللا 

 الذمع   اإللكذرتوين .يف أوسذا  تم لذة  لذ  اليفسذع أو يف ديكذت أن كذم  هلا ال ذيفع مذت الذمع   .اليفاعدة

ا ع يفمذذذا   ك يفليفدعذذذا  الذذذن  مذذذم دم الذذذمع   دمذذذف هذذذيفيفاد الذذذمع    ذذذ  حكذذذان اإللكرتو عذذذة القذذذاق  خ ذذذ 

مرذذل  نعذذ  األدهذذدة اإللكرتو عذذة وهذذلا كعذذ  أن .دهذذا  إلكذذرتوين يف شذذكل  وه لذذعحا واه صذذاه 

  وأدهذذذدة العذذذاض اليذذذااقح  دهذذذا  خذذذاض اليذذذلافعا أشذذذاطة الكالذذذعع  وأشذذذاطة اللعذذذدكيف و  األفذذذفم

LCD  مع   ل ذذذ ( عذذذدال الذذذمع  ) مذذذت ال حذذذال  .األدهذذذدة اإللكرتو عذذذة الذذذم دام بقذذذدر اخل  واليذذذاكرت

ويف  يف أي وسذذع ديكذذت اليف ذذيفل إلعهذذا الذذن  يفسيذذع ا ذذيفاد  لذذا إ  الذذيفرا ك وديكذذت ل يذذف  اإللكذذرتوين

 الذذذن ديكذذذت ةحع هذذذا اخل  واليذذذااقح  اللعذذذدكيف يف شذذذكل ا ذذذيفاد ممذذذألة دع ذذذع احملامذذذا ألن أي مكذذذان

 .ماة أعاى  ع   ا ادة لمحكني اليف  مت

 ال اث ميكف  -  

المع ع  اللا  خ   الا  المع ع  اإللكرتوين  هارة الكمابة يف  عف عييفا  الم دام  -1

 دامعة ميفه ا مالا إبااهع  اإللفمعة ا كيفمعة ماه ق عام سم   ع ع  ال اة العابعة؟



هل ه اك ميك ة يف الم دام المع ع  اللا  خ   الا  المع ع  اإللكرتوين  هارة الكمابة يف  -2

 لفمعة ا كيفمعة مف ق عام سم   ع ع  ال اة العابعة؟ دامعة ميفه ا مالا إبااهع  اإل

 هدا  ال اثأ -  

ليف ف المع ع  اللا  خ   ألا  المع ع  اإللكرتوين ال ععد لرتسعة مهارة الكمابة يف دامعة  -1

 ميفه ا مالا إبااهع  اإللفمعة ا كيفمعة ماه ف

  عافة خفسة مم ادلة بني المع ع  اإللكرتوين مبهارة الكمابة   -2

 أمهعة ال اث - د

 مداكة مت هلا المع ع 
اليالذذب كمذذميع  بمذذهيفلة ولذذع ة اليف ذذيفل ا ذذيفاد  ع ذذ  يف  ذذل وسذذع و يف أي شذذع  عذذني   -1

 أعمعف لمدر 
 EDMODOاليالب كمميع  بمهيفلة ارلال اليفادب اللي كعيف مع   بالم دام   -2
 إلا ه اك ا يك ة EDMODOاليالب كمميع  كيفا ل مبع   ما   -3
 ر  يف ا كان احمل يف  اليالب كمميع   د  -4

  اسر مت هلا المع ع 

 اليالب يف ال ادر ميفادهة مبع    -1
 هلا  ع ع  أعمعف اليق  اإللكرتوين و خفسة إ  إ رتوكع يف الم دام   -2
 هلا  ع ع  اهن  أ را مصار  الدرالة لعامد  مادام خح عة  ع ع   -3



ا ذيفاد و اليفادذب   فذامل كمذميع  كلذمح EDMODOإلا اليالب مل كمميع  كلمح  ي عذق   -4
   عيف مت مع    اللي

ل حدر  : يف هلا ال اث الم دام المع ع  اإللكذرتوين لرتسعذة اعمصذام ا ع حذني يف عذال  -5

الذذذم دام اليفلذذذاقل المع ذذذع   عذذذام ا ذذذيفاد المع ذذذع  المع ئذذذة والما عذذذف أن مهذذذم  اليذذذف  يف 

عفل اليفلذاقل المع ذع   خح عة  ع  ا مع   كمميع  ا يفاد المع ع  شف  المع ئة والما عف مت

 ال ععد أو المع ع  اإللكرتوين

ل يامعة : ال ماقف هلا ال اث كمميع  كعمرب لمييفكا المك يفليفدعا المع ذع  يف دامعذة  ع هذا  -6

ا ذذام ا ذذامعف الذذدوك  لذذللا يذذب أن  يذذيفكا اليفلذذاقل المع ذذع  لذذ يفكا و  ذذل ممابعذذة اجتذذا  

 ددكد يف خح عة المع  

لعذذد ل يذذف  يف ممابعذذة خح عذذة  ع ذذ   ألن ل اصذذيفل خ ذذ  مذذيفاد ل يذذف  : هذذلا ال اذذث م -7

 ع ع  اليف  كمميع  فمح ميفس  والن  عي  مع حني لمذدرك  ا هذلا ال اذث ملعذد لرتسعذة 

 اعمصام اليالب يف عال الم دام اليفلاقل المع ع  يف هلا خصا المك يفليفدعاا  

 عدود ال اث   -ه

الكمابة اخلا ة القيفاخد إلمف  إللم دام ا دود ا يفميفع : حيدد ال اعث خت مهارة  -1

يف شكل إلرتا عيعة المع ع  اللا  خ   ألا  المع ع  اإللكرتوين ال ععدا حيدد ال اعث 

خت المع ع  اللا    ىن الرتبيفكيفن ملهيفم المع   اللا  بعد ما أ د    را مت ال ايفث 



 تم لة مت الملاخل والدرالا  الن أداكع لمقيفدي   مت أ   كمعح ل حمع   أشكاه

احملميف  وا  يرت ل  يف  ل ميفسف  ع حف  وحيقق األهدا  المع عحعة مبا بم الب م  

سدرا   وعادا   واهمحاما  ا حيدد ال اعث خت المع ع  اإللكرتوين كمميع  فما  حا 

  المع   م  الم دام مماخدة األدها ة اإللكرتوين  وعصيف عها األدها ة الكح عيف اا  

 ا كا عة : خيمار ال اعث  ع ع  اليف  يف سم   ع ع  ال اة العابعةا دود  -2

 2014ا دود الدما عة ياي ال اعث مت شها ك اكا إ  مار   -3

 ةدكد ا صي اا   - و

المع ع  اللا  لقد  عدد   عاكلا  المع   اللا  بمعدد ا دار  الرتبيفكة  والمعكيفليفدعة  -1

اللا   الم د  ل م ها إ  جمحيفخة مت و يأ   عاكلا  خدكدة  لهيفم المع   

اإلداا ا  وا قيفما   ومل يح  الع حا  خ    عاكف شامل هللا اهجتا  يف المع    

مبقدار ما ومعع ادمهادا  لمعاكل  مت س ل ا حارلني مت اهلا لة وا ابني  اخمحداو 

ة إدااقعة مقصيفدة أن المع   اللا  :" خح ع 3خ   عربا   وجتارهب ا فاى "خدكد ع ا"ا

حياول فعها المع   أن ككممب ب لم  القدر ا ق ت مت ا عار  وا لاهع  وا  ادذ 

واهجتاهان والقع   وا هارا   ممم دما أو ممملعدا مت المي عقا  المك يفليفدعة  حا 

  محرل يف الكمب ا ربجمة وولاقل واه  المع ع  والمل عا  ا  م لة"ا
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(1321ز حنا داود )عزي  61دراسات وفراءات نفسية وتربوية، الجزء الثاني،)القاهرة،مكتبة األنجلو المصرية(،ص  



اكف المع   الكرتوين لدك   عاكف وال  دداا المع   الكرتوين كمكيفن  ع ع  اإللكرتوين  ع -2

كع  المع  ا وهكلا المع    learningلمقف خ   الكرتوين و   حة  eمت عا  

الكرتوين كمميع   عاكف  حا المع   بالم دام مماخدة األدهدة الكرتوين  عا ة 

يف خح عة المع    ل  و لع  األدهدة ا اليف  ا الرت عد األه  يف المع   الكرتوين ه

خ   الكرتوين  ألن الكرتوين  حا أدوا  فقرتا  ي عق المع   الكرتوين الم دام مماخدة 

 الصيف   فعدي  و أدهدة الكح عيف ا أو جمحيفخة مت ثفثة

 

 

 



 فصل الثاين

 اإلطار النظرل

 التعليم الذايت - أ

 (مفهـو التعليم الذايت1

لقػػػع دعػػػعيف دعرلفػػػاف الػػػتعلم الػػػذايت رتتعػػػعي ادلػػػعارس النرتولػػػري كال ػػػي ولو ير ك  ػػػ ف دعرلفػػػاف   

ععلػػعمل دلفهػػـو الػػتعلم الػػذايتي امػػتنع  ػػل منهػػا جر رلاوعػػر مػػت اإل ػػرا اف كادلقومػػافي ك  غلاػػ  العلاػػا  

شػػامل ذلػػذا ا يفػػات ل الػػتعلمي  قػػعار مػػا ك ػػعر ا تهػػاياف لتعرلفػػن مػػت   ػػل ادلاارمػػ  مػػت علػػت دعرلػػ  

أف الػتعلم الػذايت  " عاليػر ج را يػر  1ا مادذمل كادلررت ي اعتاعاك علت خرباهتم كيفارهبم. فريل "عزلز حنا".

كادل ػػايو كا يفا ػػاف مقصػػويمل ػلػػاكؿ فيهػػا الػػتعلم أف ل ت ػػق رتنف ػػن القػػعر ادلقػػنت مػػت ادلعػػارؼ كادلفػػا يم 

كالقػػػيمي كادلهػػػارافي م ػػػتسعما أك م ػػػتفيعا مػػػت التج يقػػػاف الت نولو يػػػر  اػػػا دتاثػػػل ل ال تػػػق ادلربرلػػػر 

   2ككما ل كا ف التعليم كالتفنياف ادلستلفر".

التعلم الذايتي رت  ن   التعلم الذام لو ن جر  ل فري كفقا دليولني كمػرعتن  3كلعرؼ "أمحع منصور".

 كخصا صني رتجرلقر مقصويملي كمنهجير منظار. الذاديري
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(1896عزٌز حنا داود )  66دراسات وفراءات نفسٌة وتربوٌة، الجزء الثانً،)القاهرة،مكتبة األنجلو المصرٌة(،ص  
2
66تبة األنجلو المصرٌة(، ص(: دراسات وفراءات نفسٌة وتربوٌة، الجزء الثانً، )القاهرة، مك1896عزٌز حنا دواد )   

3
أحمد حامد منصور   33الذاتً، وكٌفٌة اعداد برنامج تعلٌمً ٌحققه، مجلة تكنولوجٌا التعلٌم، العدد الثانً عشر، )الكوٌت: جامعةالكوٌت( ص 

(: التعلم1893)  



دعرلفػػا للػػتعلم الػػذايت رت  ػػن  "اذمػػلوم الػػذم لعتاػػع علػػت   ػػاط ادلػػتعلم  4كلقػػعـ "أمحػػع اللقػػاين "

 جهويت الذايت الذم رتتوافق م  مػرعتن ك عرادػن اخلا،ػري م ػتسعما ل ملػأ مػا أمػفرف عنػن الت نولو يػا 

ر "فيػػػعلو" كرتػػػرامز دليفزلو يػػػري كم ػػػجقفي كملػػػأ لت قيػػػق مػػػت مػػػواي مربرلػػػري ككمػػػا ل دعليايػػػري كأشػػػرط

 م تولاف أفضل مت الناا  كا ردقا ي لت قيق أ عاؼ دررتولر من ويمل للفري"

كلرل رتعض النرتػول  أف الػتعلم الػذايت ػلصػل  تيجػر دعلػيم الفػري  ف ػن رتنف ػني أك  ػو ع ػارمل عػت  

طرلػػق د  يػػع ماديػػاف اذفػػراي ادلتعلاػػ ي مػػت رلاوعػػر مػػت العاليػػاف الػػع د ػػاعع علػػت ع ػػ  الػػتعلمي عػػت 

خػػقؿ رتػػرامز دعليايػػر مقنػػر دعاػػل علػػت خلػػق ايفا ػػافي كمهػػاراف  ػػركرلر لػػعل ادلعلاػػ ي كالجػػقم علػػت 

ال ػػوا ي أك  ػػر  يػػاـ التلايػػذ رتنف ػػن رتػػادلركر ل ادلوا ػػ  التعليايػػر ادلتنوعػػر   ت ػػام ادلعلومػػاف كادلهػػاراف 

  5ادلجلورتر

لتعلم الذايت  افهـو ملو ي رتقولػن  جف الفػري ؽل ػت أف لتإػري جر اذح ػت  اا عرؼ "رتالفلوؼ" ا

كمت العاخلي جيا دوفرف ل حيادن ف  ق الظركؼ ادلق ار إلحػعا   ػذا التإػريي كلعضػع  ػذا التإػري مػا 

لتص  رتن   اطنا العصيب الرا ي مت مرك ري ك ارتلير للت  ل كالت ولتي كما لنتظم فين مػت جم ا ػر  امنػر 

  6لر.ك ا 
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113تدرٌس المواد االجتماعٌة، الجزء الثانً،)القاهرة:عالم الكتاب(ص (1883واخرون)احمد حسٌن اللقانً،    
5

126: التعلم الذاتً وأهمٌته فً نطوٌر العملٌة التعلٌمٌة، مجلة المعلم العربً،العدد األول،)الخلٌج العربً(،ص (1895بشارة سالمة )   
6

26: التعلم الذاتً وارتقاء الشخصٌة، )القاهرة األنجلو المصرٌة(،ص (1866طلعت منصور)   



فػػػالتإري مػػػت الػػػعاخل  ػػػو ا ع ػػػاس للاتإػػػرياف كا مػػػتثااراف الػػػع دػػػ يت مػػػت اخلػػػار ي كدػػػ  ر الفػػػري 

رتالعوامل اخلار ير  ػو الػذم ػلػرؾ فيػن  ػذا التإػريي كلو هػن جر ا  دقػا  رت سصػيتني كمػت  ػذا لتضػ  يكر 

ي جر ال ػػعي الػػعا ق ذف التو يػػن كاإلرشػػاي النرتػػوم ل  عػػل الػػتعلم الػػذايت أمػػلوم حيػػامل معتػػايا ػلفػػز الفػػر 

لعلػػم  ف ػػن كلردقػػي رت سصػػيتني كرتالتػػال فػػذف الػػتعلم الػػذايت كفقػػا للافهػػـو ال ػػلو ي  ػػو زلاكلػػر الفػػري القيػػاـ 

 رت لوؾ كاع كمنظمي الإرض منن ا ردقا  رت سصيرالفري عر اإلشراؼ كالتو ين.

سؤم ػاف التعليايػػر  اػا عػرؼ الػتعلم الػذايت " افهػـو معػرل" رت  ػن  ػعؼ ل ت ػ ن الفػري خػار  ادل

عػت طرلػػق العاػػل ا مػػتققلي كلتاثػػل الومػػيت اذمامػػي للػػتعلم الػػذايت ل العرامػػر ادل ػػتقلر مػػا ل تػػق ل 

رلػػا ف العلػػمي كالفػػتي كاذيم كال يامػػر كوػػري ملػػأي كدعتػػرب الصػػ  ي كالػػقفي كاإلماعػػري كالتليفزلػػوف 

جػػػر أشػػػساص علػػػت ير ػػػر طي ػػػر مػػػت الػػػتعلمي كادل ت ػػػافي كادلعػػػارضي كادلتػػػاح ي كال ػػػينااي كادل ػػػري كخال

كاللجو  جر الثقافر ل ميايلت ادلعرفر كاخلربملي كحضور احملا رافي كالنعكاف كوري ملأ مػت مصػاير الػتعلم 

 الذايت.

 اا يفػعر اإلشػارمل جر أف  نػاؾ فر ػا رتػ  مصػجل  الػتعلم الػذايتي كالتعلػيم الػذايت حيػ  أف  نػاؾ 

ا مػػػا لثػػػار  ػػػعؿ حػػػوؿ مػػػقمر أم ادلصػػػجل  ي فقػػػع أشػػػار اذيم خلجػػػا رتػػػ   ػػػذلت ادلصػػػجل   ف ثػػػري 

النرتوم جر أف التعلم   علم ل    ل ا ت اؼ القوا   العلايػر الػع ع ػم الظػا رمل كدف ػر دإػري ال ػلوؾ 

أك دععللػػػني كمػػػت  ػػػذا ادلنجلػػػقي فالفيزلػػػا  علػػػم ل  ػػػ  ل ا ت ػػػاؼ القػػػوا   العلايػػػر الػػػع ع ػػػم كدف ػػػر 



كا  تصػػػػاي علػػػػم ل  ػػػػ  ل ا ت ػػػػاؼ القػػػػوا   العلايػػػػر الػػػػع ع ػػػػم كدف ػػػػر الظػػػػوا ر الظػػػػوا ر العلايػػػػري 

 ا  تصايلر ك  ذا....

أما التعليم فهو ج را  مقصوي  لج ػق القػوا   ادل ت ػفر ل علػم الػتعلمي كل وػريت مػت العلػـو علػت 

    ػػام  معػػارؼ كمعلومػػافي كمهػػاراف متعاكلػػر ل ،ػػورمل منػػا ز ك تػػق كأ  ػػجر أخػػرل  ومػػيلر  ايفػػر

ادلتعلا  ما لرات  ادلررتوف منامػ ا ذلػمي ك ػركرلا لػتاعهم ل ادلنػزؿي كل ادلعرمػري كل ادلصػن ي كل ادلزرعػري 

   7كمت خقؿ كما ل ا دصاؿ اجلاا ريم ادلتععيمل

أ ػػػن جما   لػػػتعلم التلايػػػذ فػػػذف ملػػػأ لعػػػ  أف العلػػػم   لعلػػػمي أك أ ػػػن علػػػم  8كلػػػذ ر "أرتػػػو حجػػػق"

 ر وري مق اري أك علت ضلو وري  اؼ. فالتليم ل س ج  ععلعا للتعلم كع اا ل شركطن.دقميذت رتجرلق

الػػتعلم الػػذايت رت  ػػن " الن ػػاط الػػواعي للفػػري الػػذم ل ػػتاع حر تػػن  9كلػػذلأ لعػػرؼ "طلعػػر منصػػور"

 كك هتن مت ا   عا   الذايتي هبعؼ دإيريت ل سصيتن ضلو م تولاف افضل مت الناا  كا ردقا .

القوؿ أف التعليم  هػع فػري كحػ  اخػر علػت دعلػم شػيم مػا. أمػا الػتعلم فعاليػر   ل ػتجي  كؽل ت 

أف لقػػـو هبػػا جر ادلػػتعلم  ف ػػن. كظليػػل جر أف الفػػرؽ رتػػ  الػػتعلم كالتعلػػيم الػػذايت ل  ػػذا الػػاؿ "أف التعلػػيم 

اعػػل رتينػػػن كرتػػ  ادلػػػواي الػػذايت لعػػػ   العاليػػر الػػػع لقػػـو هبػػػا ادلػػتعلم لتعلػػػيم مادػػن مػػػت خػػقؿ مػػػا غلػػرم مػػػت دف
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13-12عزٌز حنا دارد)المراجع سابق(ص   

9
85(: علم النفس التربوي،الطبعة األولى )القاهرة:األنجلو المصرٌة(،ص1866فؤاد أبو حطب،وامال صادق )   

8
36طلعت منصور)مرجع سابق(ص   



التعليايػر ادلتاحػػر لػػني أمػػا الػػتعلم الػػذايت فيعػػ  اإلشػارمل جر  ػػادز العاليػػر ال ػػارتقر أم حصػػيلر عاليػػر التعلػػيم 

  10الذايت.

كؽل ت القوؿ أف التعلم الػذايت لػيس   ػاط معرفيػا أك ظلجػا مػلو يا ف  ػقي كل نػن ايفػات شسصػي 

وم ل ػػعت فيػػن ادلػػتعلم جر عقيػػق اذ ػػعاؼ ادلو ػػ ر عػػت كأمػػلوم حيػػامل للفػػري ل عقيػػق مادػػني فهػػو أمػػل

طرلػػػق دفاعلػػػن مػػػ  ادلػػػايمل التعليايػػػري كال ػػػري مػػػت خػػػقؿ م ػػػار تن الن ػػػجر كاإلغلارتيػػػر ل ادلوا ػػػ  التعليايػػػري 

 كعصيل ادلعرفر كفقا لقعرادني كامتععايدني كجم ا ادن اخلا،ري كمرعتني الذادير م  أ ل دو ين مت ادلعلم.

الػػذايت رتعػػع عػػرار مػػت اذخجػػا  الػػع ،ػػاح ر ادلاارمػػاف كا مػػاليق التقليعلػػر ل  رتػػل جف الػػتعلم

التعليم كالتعلمي كالع ما زالر م تارملي فات خقلن ؽل ت دقعًن دعليم أ ثر كفا  حبا اف ادلتعلمي ك ظاما 

ن حػػػرا ل ؽلػػػع  ػػػل مػػػتعلم  قػػػرر دػػػعرلس لتوافػػػق مػػػ  احتيا ادػػػني كا تااما ػػػني كامػػػتععايدني ك عرادػػػني كغلعلػػػ

 ا ختيار مت رت  أظلاط متنوعر للتعليم كفقا إلملورتن اخلاص كمرعتن الذادير ل التعلم.

 اذمس العامر للتعلم الذايت (2

 نػػػػػاؾ رلاوعػػػػػر مػػػػػت اذمػػػػػس العامػػػػػر للػػػػػتعلم الػػػػػذايت دتاثػػػػػل ل اذمػػػػػس الف ػػػػػيولو يري كاذمػػػػػس 

 الفل فيري كاذمس اإل  ا ير كالنرتولري مث اذمس النف ير.

  تناكذلا رت يم مت التفصيل فياا للي  كموؼ 
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38( التدرس الفعال،)القاهرة:عالم الكتب(ص1895أحمد حسٌن اللقانً، فارعة حسن دمحم )   



 اذمس الف يولو ير للتعلم الذايت ( أ

لرل علاا  النفس أف ظلو الفػري لرد ػز علػت  ضػز اذعضػا  العاخليػري كخا،ػر أعضػا  اجلهػاز 

العصػػػيبي كمر ػػػزتي كرتػػػعكف ك،ػػػوؿ الفػػػري جر م ػػػتول معػػػ  مػػػت النضػػػز الت ػػػرػلي   لت قػػػق 

كدلػػا  ػػاف الػػتعلم   ل ػػري ل ر ػػام الناػػوي كجظلػػا لقػػويت علػػت الناػػوي كرتالتػػال   لت قػػق الػػتعلمي 

 11ضلو لسؤيم جر ظلا  ال سصيري فذف  ذا الناا  كا ردقا  ر يزدن التعلم الذايت

كلقػػع أ،ػػ   مػػت ادلتفػػق عليػػن أف مػػو اإل  ػػاف رتت ولنادػػن   ل ػػوف  ػػامق ادلػػيقي كل نػػن لناػػو 

لثقافػػر احمليجػػر ل ال يأػػر كأ ػػم مػػا لتايػػز رتػػن كلت ػػ ل رتتػػ  ري عوامػػل امت ػػارمل الناػػوي كامػػتيعام ا

ادلػػػو ال  ػػػرم  ػػػو القػػػعرمل علػػػت   ػػػولت القػػػعرافي كد اػػػت ل ادلػػػو طا ػػػاف كجم ا ػػػاف  ثػػػل 

 اذماس احليوم للناا  كا ردقا  ل ال سصير اإل  ا ير.

ك ع شهعف ال نواف اذخريمل ا تااما مل وظا رتالعرامػاف ادلتعلقػر رتال ػيايمل ادلسيػر النصػفيري 

فنػػػر ا  ت ػػػات جر أعليػػػر ععلػػػع الفػػػركؽ ادلو ػػػويمل رتػػػ  النصػػػف  ال ػػػركل  للػػػعماغ مػػػوا  ل كل

 رتنا هاا النف ي أك طرلقر معا جلتهاا للاعلوماف.

( كوريت مت ال ػاحث  جر أف  ػذلت النصػف  للػعماغ ل ػهااف رتجػرؽ 1984فقع أشار ديو ر )

اإل  ػػايني حيػػ  أرتػػرزف  العرامػػاف أف سلتلفػػر ل ععلػػع الععرتػػع مػػت اذمػػور ادلرد جػػر رتال ػػلوؾ 

النص  اذل ر مت ادلو لن ال يايمل ل رلاؿ معاجلر ادلعلوماف كمعاجلر العالياف العقلير العليا  
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112اهرة: دار الفكر العربً(،صعلً بركات)بدون(: التعلم المستمر والتثقٌف الذاتً،)الق   



 التعامػل احملػػري كالتعامػػل ادلنجقػػي كالتعامػل مػػ  ادلثػػرياف اللفظيػػر كاللإولػر كالتعامػػل مػػ  ادلوا ػػ  

  أف مػػػػػيايمل النصػػػػػ  اذؽلػػػػػت لعػػػػػ  معاجلػػػػػر ماف الج يعػػػػػر اجلز يػػػػػر الت ليليػػػػػر النا ػػػػػعملي ل حػػػػػ

العاليػػاف العقليػػر اذرت ػػتي كادلتعلقػػر رتػػالنواحي كالوظػػا   احل ػػير كاحلر يػػر كا  فعاليػػري غلا ػػق 

ا ا تااـ رتا د اؽ ال ليي كالتعامل م  ادلوا   ماف الج يعػر احل ػير كا  فعاليػر رتا مػتجارتر 

 12اؿ ل التف ػػػػريي كا رتت ػػػػار كالتجعلػػػػع.العاطفيػػػػري كدف ػػػػري لإػػػػر ا   ػػػػاـي كامػػػػتسعاـ اخليػػػػ

( أف الجل ػر مكم ال ػيايمل ادلسيػر 1993كأظهرف  تا ز العرامر الع  امر هبا  ايلر شػرل  )

ال  ػػرل  ػػم أ،ػػ ام اذمػػلوم ادل ػػتقل جيرا يػػاي  اػػا أ  تػػر الععلػػع مػػت العرامػػاف أف ظلػػت 

 يرا يا.ادل تقل  جيرا يا أفضل عصيق ل التعلم الذايت مت ادلتعاعلت ج

كدلػػا  ػػاف الػػتعلم الػػذايت ل ،ػػايان دنايػػر كاعيػػر مػػت التػػنظم الػػذايت فػػذف  ػػذت العاليػػر يفػػع مػػا 

لػػػػػععاها مػػػػػت حقػػػػػا ق ف ػػػػػيولو يا ان كاجلهػػػػػاز العصػػػػػيب ل   ػػػػػاف الػػػػػذلينجوم علػػػػػت  ػػػػػعراف 

كامػػتععاياف  امنػػر هتيػػم لػػن رتامػػنارار ادلزلػػع مػػت التجػػور كالناػػا ي كدػػرب ت أحػػع  ال  ػػوفاف 

ادلوي عاليػر ا مػتارارلر ل  ارتليػر اإل  ػاف للػتعلم فقػع أعلػت الػع تور  ررتػرف  ػو   العلاير ل

رت دلا يا عت ا ت افن أف خقلا ادلو    وف م  التقعـ ل ال ت حي  أف مو اإل  اف لت وف 

( ع ػػرلت مليػػوف خليػػري كل ػػت لقػػوؿ حجاهػػػا  تيجػػر لقلػػر ادلػػا  فيهػػاي كل ػػعأ حجػػػم 20مػػت )

ف رتعػػػػع  مػػػػت ال ػػػػت ي ك ػػػػذا   لػػػػسؤ ر علػػػػت الػػػػذ ا ي كمل ػػػػر التف ػػػػريي خقلػػػػا ادلػػػػو ل النقصػػػػا
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،السناة 2(: السٌادة المخٌة النصفٌة وعالتتها باألسالٌب المعرفٌة االادراكٌة، مجبة التربٌة والتنمٌة، العدد1883نادٌة شرٌف) 

131الثانٌة،)القاهرة(،ص  



كالعواطػػػ  احل ػػػيري كالقػػػعرمل علػػػت ا رتت ػػػار كاإلرتػػػعاعي كجظلػػػا التػػػ  ري الوحيػػػع  ػػػو علػػػت احلر ػػػر 

العضلير الع دقل  ليقي كرتذلأ ل تجي  اإل  اف أف رتظل لتعلم ماديا كلف ػر كل ػعع مػا امتػعي 

 13خقلا ادلو. رتن احليامل رتفضل دلأ ال قل  مت

 م( اذمس الفل فير للتعلم الذايت 

لسؤ ػػع علاػػا  النرتيػػر علػػت أف ال يػػر عاليػػػر متإػػريملي متجػػورملي خضػػعر ل دجور ػػا للتإػػػرياف   

الثقافيػػري كالزلػػايمل ال ػػ ا ير منػػذ رتػػع  الناػػو الثقػػالي فالزلػػايمل ال ػػ نير كالنرتيػػر متصػػلر رتالثقافػػر ذ ػػا 

ف د  ر ػػػا رتا  فجػػػار الثقػػػال كرتالتػػػال رتا  فجػػػار ل ػػػ اين ذف كمػػػيلتها جر د ػػػ يل الفػػػريي لػػػذا  ػػػا

 الزلايمل ل ال  اف  ي زلايمل ل ععي اذفرايي كالفري  و  عؼ النرتير كوالتها.

ك ع أشار رتر ػاري رت  ػن لػو  عػر ادلعرفػر منػذ رتعالػر احليػامل حػأل ال ػنر اذكر للاػيقيي فذ ػا   

ي مث مػػػر ع ػػػارمل مػػػرمل مػػػنر 1950 مػػػراف مػػػنر مث مثػػػاين 1750د ػػػوف  ػػػع دضػػػاعفر مػػػرد  مػػػنر 

شلػػػػا لعػػػػ  أف ال ػػػػم ادلعػػػػرل لتضػػػػاع  رتصػػػػورمل   ػػػػريمل ل فػػػػناف  صػػػػريمل   دتعػػػػعل الع ػػػػر  1967

ك ػػػع ازيايف ادلعلومػػػاف زلػػػايمل  ا لػػػري كدردػػػق علػػػت ملػػػأ دقػػػايـ ادلعلومػػػاف رت ػػػرعري   14مػػػنواف.

عي كا تضػػت ملػػأ دجػػولر  علػر مػػت الصػػعق جدلػاـ العقػػل ال  ػػرم رت ػػل أرتعاي ػا حػػأل ل رلػػاؿ كاحػ

العاليػػر التعليايػػر كالنرتولػػر حبيػػ  د ػػتجيق دلتإػػرياف العصػػر الػػذم مػػت أرتػػرز خصا صػػن أ ػػن عصػػر 

 التقعـ العلايي كالتزاك  رت  العلم كالت نولو يا كأ ن عصر ا  فجار الثقال  اا م ق رتيا ن.
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113علً بركات: )مرجع سابق(،ص   
14

 Human, H.Bernard, (1863): Development in wetern culture(Boston. Atyln&Bacon), PP 465-463 



نرتػومي دجػولر كل  و  ما مػ ق م ػرتي  ػاف   منػاص مػت أف ل ػوف ل ،ػعارمل التجػولر ال  

ل أ ػػػعاؼ النرتيػػػر ماهتػػػا مػػػت احلفػػػع كا مػػػتظهار للاعرفػػػر جر أ ػػػعاؼ  علػػػعمل دقػػػـو علػػػت الػػػتعلم 

ادل ػػتار مػػعل احليػػاملي رتاذخػػع رتػػالتعلم الػػذايتي لتنايػػر ا مػػتععايافي كدنايػػر القػػعرمل علػػت اإلرتػػعاعي 

عػر ظلػو ادلعرفريكل خػذ ذف ا  فجار ادلعرل ػلتم  ػركرمل أف دقػـو ادلعرمػر رتذعػعاي  يػل ل ػتجي  متارت

يكرت ل ادل ػػػاعلر ل دجولر ػػػاي كمثػػػل  ػػػذا   لػػػتم ج  رتامػػػتسعاـ شلارمػػػاف دررتولػػػر دسؤ ػػػع علػػػت م ػػػعأ 

  15التعلم الذايت ل مو هر الت علاف النا ر عت دق فجار ادلعرل.

 اػػػا أيف الزلػػػايمل ال ػػػ ا ير اذلا لػػػر الػػػع د ػػػهع ا معظػػػم التاعػػػافي جر دزالػػػع اإل  ػػػاؿ علػػػت 

تعلمي كزلػػايمل أعػعاي التقميػػذ ادلق ػول  ل  ػػل معرمػري كاردفػػاع  ثافػر الفصػػوؿ كرتالتػال اد ػػاع الػ

الفػػػػػركؽ الفريلػػػػػر رتػػػػػ  التقميػػػػػذ ل القػػػػػعراف كادليػػػػػوؿ كا يفا ػػػػػاف كالرو ػػػػػاف كطػػػػػرؽ التف ػػػػػريي 

كأماليق التعلمي فل ل متعلم شليزادن كيكافعني كظلػت دعلياػن اخلػاص الػذم  رتػع أف لسؤخػذ رتعػ  

عت ار عنع دنفيذ اخلجت التعلياير  ك  ل تجي  ادلعلم رت مالي ن كطرا قن التقليعلر مراعػامل  ػذت ا 

الفػػػركؽ الػػػع ازيايف د النػػػا كدنوعػػػا شلػػػا أيل جر اخفػػػاض مل ػػػوظ ل  فػػػا مل العاليػػػر التعلياػػػري 

كأ،ػػػ  ر احلا ػػػر مل ػػػر جر أمػػػاليق  علػػػعملي ل ػػػتجي  ادلعلػػػم مػػػت خقذلػػػا دصػػػ ي  ادل ػػػار 

 ػػعاؼ علػػت طرلػػق الناػػو ادلن ػػوي ك ػػذا لتجلػػق  ػػركرمل د ػػ  امػػناديجير در ػػز علػػت كعقيػػق اذ

   16أماليق التعلم الذايت.
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6ٌوسف صالح الدٌن قطب)مرجع سابق(،ص   
16

6(: ابتكارات حدٌثة لواجهة التحدٌات المعاصرة للتربٌة صحٌفة التربٌة، العدد الثانً، )القاهرة(،ص1863ابراهٌم بسٌونً عمٌرة )   



  (اذمس النرتولر للتعلم الذايت

لقػػع شػػجعر الفل ػػفاف النرتولػػر احلعلثػػر كخا،ػػر الفل ػػفاف اإل  ػػا ير علػػت د ػػ  أمػػلوم   

الػػػع  ػػػايف هبػػػا دت ػػػق مػػػ  منهجيػػػر الػػػتعلم الػػػتعلم الػػػذايتي حيػػػ  جف ال ثػػػري مػػػت اذف ػػػار اإل  ػػػا ير 

الذايتي كمت أرترز دلأ اذف ار أف التعلم الذم لسؤيم جر دععلل مػلوؾ الفػري   ؽل ػت ج  أف ل ػوف 

مادياي كأف الػتعلم عاليػر م ػتارمل مػعل احليػامل كأف ادلعرمػر مػا  ػي ج  جحػعل ادلسؤم ػاف الػع لػتعلم 

ادلنػػػػزؿ كادل ت ػػػػري كادل ػػػػجعي كال ػػػػارعي كوػػػػريت مػػػػت  عػػػػت طرلقهػػػػا الفػػػػري كل ػػػػتجي  الفػػػػري أف لػػػػتعلم ل

  17ادلسؤم اف التعلياير.

جف يكر ادلعلػم ل العاليػر التعليايػػر كفقػا للفل ػػفر اإل  ػا ير مػا  ػػو ج  يكر الومػيت الػػذم   

ل ػػػػػهل عاليػػػػػر الػػػػػتعلمي كجف افضػػػػػل أ ػػػػػواع الػػػػػتعلم  ػػػػػي الػػػػػع د ػػػػػ  علػػػػػت حا ػػػػػاف كرو ػػػػػاف زميػػػػػوؿ 

ي كجف اذلػػعؼ مػػت النرتيػػر   لعػػع لققدلعلومػػاف مػػت  يػػل أك ح ػػو كامػػتععاياف ك ػػعراف العارمػػ 

أم اف التقميذ رتادلعلومافي رتل جف  عؼ النرتير  و د ولت ال سصير ادلت املػري كد ػولت ال ػس  

 18الذم ل تجي  أف لوا،ل دعلان ل ادل تق ل.
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 Goodman, (1864): Compulsory Mis-Education. (New Yourk Harizon Press). P.86. 
19

 Rogers, G.(1894): Freedom to learn.(Ohio: Charlese, Merrill Publishing Co.) P.96. 



لم مػػت حيػػ   ػػو كلػػرل اإل  ػػا يوف كعلػػت رأمػػهم رك ػػرز  ػػركرمل در يػػز العاليػػر النرتولػػر حػػوؿ ادلػػتع 

زلور ػػا كادل ػػيجر علػػت مإرياديهػػا كجعجػػا  احلرلػػر للاػػتعلم ل دقرلػػر مػػا لرلػػع أف لتعلاػػن كل ػػري  ويمػػاف 

  19رت  ن مت الصعورتر   ت دعلم شيم ج  جما  اف  ذا ال يم لرض حا ر أك رو ر أك فضوؿ ادلتعلم.

ايت للاػػتعلمي كجف   لػػتز كل ػػوؽ أ،ػػ ام ادلعرمػػر اإل  ػػا ير أيلػػر يفرل يػػر مفاي ػػا أف التو ػػن الػػذ

عنن ا ار  ارمل علت الت صيل العرامػي للتقميػذ فػذف دػ  ريت   ػري علػت شسصػياهتم  اػا لتاثػل ملػأ 

ل الثقر رتالنف ي كمػهولر التعامػل مػ  ا خػرلت كالناػو ادل ػتار لل سصػيري  اػا أف الرو ػر ل معرفػر 

ر اإل  ا يري فادلعرمر ل رألهم لن إي أف ك يفير التعلم لعترب أماما  و رلا در  ز علين أف ار ادلعرم

 دعع دقميذ لتاتعوف رترو ر يا ار ل التعلمي رتل لتعلاوف  ي  لتعلاوف.

أف التػػػعرلس ك قػػػل ادلعرفػػػر للتقميػػػذي عاػػػل لػػػن معػػػ  ل رتيأػػػر   دتإػػػري أف  20كل ػػػري رك ػػػرز 

الفيزلػا مثق ميصػ   رتاليػا  اإل  اف ادلعا،ر لعيش ل رتيأر يا ار التإريي فاا لعرمن التقميػذ اليػـو ل

رتالت  يػع خػػقؿ رتضػػ  مػػنوافي كمػػا د ػػاين حقػػا ق ل التػػارلو فذ ػػا دعتاػػع جر حػػع   ػػري علػػت ادلػػزا  

ال ػػارتق للثقافػػري كالعلػػـو  لهػػا ل حالػػر دإػػري م ػػتاريكمت مث فػػذف النرتيػػر جما أرايف أف عػػافع علػػت 

ي كملػأ عػت طرلػق دزكلػع الفػري اذيكاف رتقا  اإل  افي فيجق أف ل وف  عفها دي ري التإري كالػتعلم

القزمر لػذلأي فاإل  ػاف ادلػتعلم  ػو الػذم لػتعلم  يػ  لػتعلمي كأ ػن   يكاـ ذم معرفػري كأف عاليػر 

ال  ػػ  عػػت ادلعرفػػر كاحلصػػوؿ عليهػػا مػػت مصػػاير ا اذ،ػػلير  ػػي اذمػػاس الوحيػػع ذمنػػن كامػػتقرارتي 
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املو  ي العال اجلاي علت م اععمل اذفراي لتنايػر كرتالتال دص   الوظيفر اذمامير للنرتير ل  ظر م

 أ ف هم كعقيق مكاهتم رتل كج  اهبم الوما ل الع   نهم مت ملأ.

ل  ػػػذا الصػػػعي ألضػػػا جر أف اذلػػػعؼ النهػػػا ي مػػػت العاليػػػر النرتولػػػر  ػػػو  21كل ػػػري  ػػػاري ر 

ادلعرمػر  ػي دعلػيم  دعرلق الفري علت متارتعر دعلان حبي  لنتقل جلين عق  متارتعر دعليان كأف كظيفػر

الفري  ي  لتعلم كالتعلم ادل تار رتالتعلم الذايت  و ر يػزمل التجػور النرتػوم كج،ػقت التعلػيمي كيفعلػعت 

 ل عصر  ورمل ادلعلوماف ماف الجوفاف مت ادلتإرياف.

كل تسل  شلا م ق م رت أف يكر  ل مت ادلعلم كادلتعلم  ػع دإػري ل ظػل أف ػار ا يفػات اإل  ػايني 

   علػػػت ادلػػػتعلم أف ل ػػػوف م ػػػار ا   ػػػاط ل العاليػػػر النرتولػػػر كملػػػأ فياػػػا ؼلػػػت  رتا ػػػام فلقػػػع أ،ػػػ

القػػراراف الػػع دتصػػل رتادلو ػػوعاف الػػع لتعلاهػػا ز يفيػػر دعلاهػػا كأ،ػػ  ر مهاػػر ادلعلػػم دن صػػر ل 

دي ػػػري كد ػػػهيل عاليػػػر الػػػتعلمي كالعاػػػل علػػػت خلػػػق اجلػػػر الػػػذم ل ػػػعر فيػػػن التقميػػػذ رتاحلرلػػػر كاذمػػػت 

و م ادلعػػػرلي كالوا ػػػعاين كاحلر ػػػي كم ػػػاععمل  ػػػل دلايػػػذ علػػػت التعرلػػػ  علػػػت امػػػتسعايادن لت قيػػػق ظلػػػ

 كجم ا ادن ك عرادن.

 ي(اذمس النف ير للتعلم الذايت

ظهػػػرف الععلػػػع مػػػت العرامػػػاف ال ػػػي ولو ير الػػػع دو ػػػ  أف  نػػػاؾ فرك ػػػا رتػػػ  اذفػػػراي ل  

العار الواحع ل  وات  ثريملي  الذ ا  كالت صيلي كالفهمي كاإليراؾي كادل ػتول النضػزي كالجػرؽ الػع 
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مي كم ػتول لعرؾ هبا الفراي العا  كاذظلاظ الع لتعلاوف هباي كادليوؿ ضلو ادلايمل العرامير كمرعر الػتعل

العافعيػػري كدج يػػ  ذلػػذا  ا ػػر الػػععومل جر  ػػركرمل  عػػل عاليػػر دعلػػم عاليػػر فريلػػري حبيػػ  لنظػػر جر 

  22ادلتعلم علت أ ن شس  فرلع ل خصا صني كأ ن لتعلم رتجرلقر أفضل عر أملوم كطرلقر معينر.

ت طرلػق الت ػسي  كرتعع م عأ الفركؽ الفريلر مت أ م ادل ايو الع لراعيها التعلم الذايتي كملػأ عػ 

الػع يق للسصا صػػر ادلايػػزمل ل ػل مػػتعلمي مػػوا  أ ػاف ملػػأ ل معلومادػػن ال ػارتقر أـ ل خصا صػػن النف ػػيري 

ف ػػػل مو ػػػ  مػػػت موا ػػػ  الػػػتعلم الػػػذايت ػلتػػػوم علػػػت موا ػػػ  اخت ارلػػػر   ليػػػر لت ػػػعي مػػػت خقذلػػػا م ػػػتول 

جػػر ال ػػع  الػػع ؽل ػػت أف ل ػػعأ ادلهػػاراف ادلتػػوافرمل أ،ػػق لػػعل  ػػل مػػتعلمي حبيػػ  ل ػػاعع ملػػأ علػػت ععلػػع  ق

 منها  ل متعلم ل يرامتني مث دقعًن رتعا ل متنوعر عت اذماليق كالوما ل الع ؼلتار مت رتينها ما لنام ن.

كلقػػع  قاكدػػر مػػعارس علػػم الػػنفس ل الومػػا ل الػػع لتعػػاملوف هبػػا مػػ  ظػػا رمل الفػػركؽ الفريلػػري شلػػا  

 أيل جر ظهور  ق ر ايفا اف ل علم النفس  

  يفاي التجرليبا -1

رتػ ف مػػت ادلا ػت دعلػػم اذفػراي رتػػق حػػعكي  23كلػرل أ،ػػ ام  ػذا ا يفػػات كعلػت رأمػػهم مػػ ينر

مػت خػػقؿ مفػػا يم اإل ػػرا  ا شػناطي فجادلػػا أ ػػن رتذ ػػاف الفػري ج،ػػعار امػػتجارتر معينػػري كطادلػػا 

ها أف  ذت ا متجارتر ؽل ت دعزلز اي فذف  ػذا التعزلػز مػت شػا ن أف لزلػع مػت احتاػا ف حػعك 
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ل ادلراف التالير كمت مث مت فرص دعلاها. كل ري م ينر رت ف دإالق علػت الفػركؽ الفريلػر جظلػا 

ل ػػوف رتػػالت  م ل ال يأػػر التعليايػػري كملػػأ مػػت خػػقؿ اإلعػػعاي اجليػػع للاػػايمل التعليايػػري عػػت 

طر ػػي التعزلػػز ال ػػالق كادلوا ػػق رتامػػتسعاـ ذمػػاليق الت ػػ يل كالتعاػػيمي حبيػػ  لتػػوافر ل ػػل 

 الفر،ري ذف لصل جر ادل تولاف ادلجلورتر. متعلم

كرتنػػا  عليػػن فػػذف أ صػػار  ػػذا ا يفػػات لتنػػاكلوف التف ػػرياف دنػػاك  يفرل يػػاي كلتعػػاملوف مػػ  الفػػركؽ 

الفريلػػػػر عػػػػت طرلػػػػق الت  ػػػػيم ل ال يأػػػػر التعليايػػػػري كدعتػػػػرب مراعػػػػامل الفػػػػركؽ الفريلػػػػر كحا ػػػػاف 

الػذم لراعػػي مػرعر الػػتعلم كرتػت  الػػتعلم كامػتععاياف ادلػتعلم مػػت أ ػم خصػػا   الػتعلم الػػذايت 

 حي  جف ل ل متعلم جم ا  تن كمرعتن الذادير.

 ا يفات ا رد اطي ل علم النفس -2

لػػػرل أ،ػػػ ام  ػػػذا ا يفػػػات رت  ػػػن جما  ػػػاف التقميػػػذ ػلتلفػػػوف ل  ػػػعراهتم علػػػت الػػػتعلم فذ ػػػن مػػػت 

دلستلفػػر د عػػا ادلا ػػت الػػت  م ل ملػػأ عػػت طرلػػق ك ػػعهم ل ادلقػػررافي كالصػػفوؼ العرامػػير ا

كعنػػعما دتجػػن النرتيػػر ضلػػو  24لقػػع راهتػػم كجم ا ػػاهتمي كمػػت مث زلػػايمل فػػرص النجػػات ل ػػل مػػنهم

مراعػػر الفػػركؽ الفريلػػر رتػػ  الجػػقم فذ ػػا دصػػ   حبػػق  ػػومل فعالػػر ل دجػػولر التاػػ  كدقعمػػني ك  

 ؽل ػػػت أف دعػػػاة م ػػػ لر الفػػػركؽ الفريلػػػر ياخػػػل ادلعارسيرتاذمػػػلوم التقليػػػعمي رتػػػل  رتػػػع مػػػت

كلت علع دلأ الفركؽ رت    25امتسعاـ أملوم التعلم الذايت دلراعامل ما رت  التقميذ مت فركؽ
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التقميػػػذي د ػػػتسعـ ادلقػػػارتيس ادلستلفػػػر لقيػػػاس الػػػذ ا  كا مػػػتععاييفذما أظهػػػرف النتػػػا ز رتػػػ ف 

دلايذا   لتوفر لعلن القعرمل علت النجات ل مقرر ما أك ،  ماي فذ ن مػت اذفضػل ك ػعن ل 

أ ػػػلي ك ػػػذا لػػػسؤيم رتػػػعكرت جر محالػػػر التلايػػػذ مػػػت موا هػػػر الف ػػػل كالػػػذم لػػػسؤيم جر  م ػػػتول

  ع   قتن رتنف ن.

كمػػت خػػقؿ العػػرض ال ػػارتق لتضػػ  أف  نػػاؾ ايفػػا   للتعامػػل مػػ  الفػػركؽ الفريلػػر اذكؿ لسؤ ػػع 

علػػت ع ػػ  طرا ػػق التػػعرلس كج ػػرا  ال يأػػر التعليايػػري كالثػػاين لتعامػػل مػػ  الفػػركؽ رتصػػورمل مػػل ير 

عا علت  ركرمل ا تقا ا فراي  د عا إلم ا اهتم ك عراهتمي كللجا  رت   ذلت ا يفا   ظهر مسؤ 

 ا يفات الثال  كلعرؼ رتامم 

 التفاعل رت  الجرلقر كا متععاي  -3

مفهـو التفاعل رت  ا متععاي كالجرلقر رت  ن ادلو   التعلياي الػذم ؽل ػت أف  26لعرؼ  ررتناخ

 ػػوفرت للاػػتعلمي اخػػذلت ل ا عت ػػار أف  ػػذا ادلػػتعلم مك خصػػا   فرلػػعمل مػػوا  أ ػػاف ملػػأ ل 

اجلوا ػػق العقليػػر أـ ا  فعاليػػر أـ اجل ػػايري كأ ػػن لػػتعلم رتجرلقػػر أفضػػل عػػر أمػػلوم أك طرلقػػر 

قػػر الػػتعلم الػػذايت د ػػا  ل ػػل مػػتعلم أف ػلػػعي ادل ػػر الػػذم لنامػػ ن ل معينػػري كأمػػلوم أك طرل

مػعين لت قيػػق اذ ػعاؼ ادلو ػػوعري فل ػل  ػػعؼ مػت اذ ػػعاؼ لقػـو ادلعلػػم رتػافنات عػػعي مػػت 

اذ  ػػجري كادل ػػاراف لػػن كل ػػتجي  ادلػػتعلم أف ؼلتػػار مػػت رتينهػػا مػػا ل ػػا ي كل  ػػل م ػػار ؼلتػػارت 
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ل النهالػػر جر عقيػػق  فػػس اذلػػعؼي  اػػا لتػػي  الػػتعلم دتعػػعي اذمػػاليقي كل نهػػا  يعػػا دػػسؤيم 

الػػذايت للاػػتعلم فر،ػػر الػػتعلم ل رلاوعػػاف   ػػريملي كالتفاعػػل ل رلاوعػػاف ،ػػإريمل أك العرامػػر 

 ادل تق لر.

كل  الػػر احلػػعل  عػػت اذمػػس العامػػر للػػتعلم الػػذايت  نػػاؾ أمػػس  ف ػػير كدررتولػػر أ ثػػر ععلػػعا 

 ك ي  اآليت  27لتعلياير أشار جليها )حامع منصور(لربامز التعلم الذايت ل العالير ا

 اعت ار أف  ل دلايذ حالر خا،ر ل دعليان-1

 مراعامل م عأ الفركؽ الفريلر ل التعلم-2

 الت علع الع يق لل لوؾ ادل ع ي للتعلم اذلايؼ-3

 مراعامل ال رعر الذادير ل ل دلايذ أ نا  التعلم-4

 ريمل  ايفر دق يم ادلايمل التعلياير جر خجواف ،إ-5

 اإلغلارتير كادل ار ر ل التعلم-6

 الت لس ادلنجا ي اخلجواف التعلم  املر-7

 التعزلز الفورم كالتإذلر الرا عر رتعع  ل خجومل-8

 حرلر احلر ر أ نا  التعلمي كحرلر أختيار ادلواي التعلياير  -9
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 اخلصا   النرتولر للتعلم الذايت (3

الػتعلم الػذايت رتعػع مػػا أ عدػن  ثػري مػت ال  ػو  كالعرامػاف الػع أ رلػػر د ػ  النرتولػوف مفهػـو 

لتقوؽلني مت أ ن لتي  للاتعلم أش ا  سلتلفر مت التفاعل احمل وم كادلسجت لػن ل  ػل مو ػ  

دعليايي كػلقق اذ عاؼ التعلياير  ػا رتتنامػق مػ   عرادػن كحا ادػن كا تاامادػني رتاعت ػار  ػذا 

ل م  م  لر التزالع ال اي ل ادلعرفر اإل  ػا يري كجعػعاي ادلػتعلم اذملوم  و اذفضل للتعام

ليوا،ػػػل دعلياػػػن رتنف ػػػن رتعػػػع ا  تهػػػا  مػػػت يرامػػػتني كدلػػػا لتايػػػز رتػػػن مػػػت خصػػػا   كمزالػػػا ؽل ػػػت 

 جغلاز ا فياا للي  

 مراعامل الفركؽ الفريلر  (1

ي ل ظهرف الععلع مت العراماف ال ػي ولو ير الػع أك ػ ر أف  نػاؾ فرك ػا رتػ   اذفػرا 

العار الواحع كل  وات  ثريمل  الذ ا ي كالقعرمل علي كالفهم كاإليراؾي كا  ختقفاف ل ادليػوؿ 

كا  عا ػػػػػاف كا   تاامػػػػػاف كيلػػػػػر ال  ػػػػػو  علػػػػػت أف أفػػػػػراي النػػػػػوع الواحػػػػػع ؼلتلفػػػػػوف فياػػػػػا 

كعلػػػػت  ػػػػذا فػػػػالتعليم غلػػػػق أف لقارتػػػػل متجالػػػػر ادلتعلاػػػػ ي كفقػػػػا حلا ػػػػاهتم الفريلػػػػر  28رتيػػػػنهم.

م ادلعرمػػي "الناجػػي" لصػػعق عليػػن موا هػػر  ضػػير الفػػركؽ الفريلػػري حيػػ  جف ادلنػػا ز كالتعلػػي

ادلقررملي كال تق كاذ  جري دو   عايمل للاتومت مت ادلتعلا  ل  و  معالري خار يػر لرا ػا 

 ادلررتوف منام ر دلرحلر عارلر معينر كلتم جوفاؿ ما رت  التقميذ مت فركؽ فريلر.
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35(:القدرات العقلٌة، )القاهرة: األنجلو المصرٌة(،ص1893فؤاد ابو حطب)   



ذلػػػذت الفضػػػير فهػػػو ل ػػػا  للاػػػتعلم رتتجز تػػػن امػػػتسعاـ الو ػػػر ك كالػػػتعلم الػػػذايت لقػػػعـ حق 

ل ػػا  ل ػػل مػػتعلم أف ػلػػعي ادل ػػار الػػذم لنامػػ ن ل مػػعين لت قيػػق اذ ػػعاؼ ادلو ػػوعر  اػػا 

أ ػػػن لتػػػػي  للاػػػػتعلم فر،ػػػػر الػػػػتعلم ل رلاوعػػػاف   ػػػػريمل أك ،ػػػػإريمل أك العرامػػػػر ادل ػػػػتقلري ككفقػػػػا 

لفريلر لعع مت أ ػم ادل ػايو الػع لراعيهػا الػتعلم ل رعتن الذادير كلرل ال اح  أف م عأ الفركؽ ا

الػػػذايتي كملػػػأ عػػػت طرلػػػق الن ػػػسي  الػػػع يق  للسصػػػا   ادلايػػػزمل ل ػػػل متعلميمػػػوا  أ ا ػػػر 

 ف ػػير أـ عقل ػػر كلقػػـو رتعػػع ملػػأ رتذعػػعاي ادلػػواي التعليايػػر كطػػرؽ التػػعرلس كاذ  ػػجر التعليايػػر 

ر مػت ادلتعلاػ  لتفقػوف ل القػعراف الع دق م أماليق التعلم ل ػل فػري مػنعلم أك ل ػل رلاوعػ

 كاحلا اف كالرو اف.

 (جغلارتير ادلتعلم كدفاعلن2

أك ،ػػ ر العرامػػاف النرتولػػر ألضػػا ف الػػتعلم الػػذايت لػػتم مػػت خػػقؿ   ػػاط ادلػػتعلمي كأف  

أفضل أ واع التعلم  و القػا م علػت العاػل كالن ػاط كادل ػ  علػت جغلارتيػر ادلػتعلم ل ال  ػ  عػت 

ت كا مػػتنتا  كعلػت ع ػػس مػا لػتم ل الػػتعلم الناجػي الػػذم لػسؤيم جر ادلػػتعلم ادلعلومػاف كالػررت

حي  لت م ادلتعلم رتال ل ير كا عتااي علت ادلعرس ل سلتل  ادلوا   الع ؽلرهبا كدػسؤيم دلػأ 

ال ل ير جر أف لضع  لعلػن القػعرمل علػت اخللػق كاإلرتػعاع. جر  ا ػق ذف الػتعلم الػذايت لتايػز 

عػر كمتعػعيمل مػت جغلارتيػر كدفاعػل ادلػتعلم ل ادلوا ػ  التعليايػر  التفاعػل رتػ  رتتوفري أش اؿ متنو 

ادلػػتعلم كالرب ػػامز التعلياػػي حبيػػ  ؽل ػػت دلقػػي دإعلػػر را عػػر عػػت مػػعل ،ػػ تن كايفارتادػػن كعػػت 



رتاإل ػافر جر  29معل التقعـ الذم ػلرزت  ا لسؤيلذر يافعيتن الذاديػر كرو تػن احلقيقيػر ل الػتعلم.

رتإريت مت ادلتعلا ي موا  أ اف  ذا التعفاعػل لػتم مػت خػقؿ رلاوعػاف ،ػإريمل دفاعل ادلتعلم 

أـ رلاوعاف   ريملي شلا لسؤيم جر دناير اإلح اس رتادل ار ر كادل أولير اجلتااعيػري كالػتعلم مػت 

ا خػػػػرلتي كدنايػػػػر الثقػػػػر رتػػػػالنفسي كالقػػػػعرمل علػػػػت دعلػػػػم أشػػػػيا   علػػػػعمل كالنجػػػػات ل ادلوا ػػػػ  

  30ادلستلفر.

 (حرلر التعلم ل متارتعر الا ف ادلستلفر كفقا لتو هادن الذادير 3

مت أ م ادل ايو الع أ،  ر اليـو ر نا أمامػيا ل التعلػيم ادلا،ػري يؽلقراطيػر التعلػيم كأف  

التعلم حق ل ل مواطت رتاختقؼ م تولاهتمي كمػذا  همي كمرا ػز م ا  تااعيػري كلػذا لػععو 

تعلم احلرلػػػر ل دقػػػعلر مػػػا لرلػػػع أف لتعلاػػػني كجعجػػػا  الفر،ػػػر ل ػػػل رتعػػػض ادلػػػررت  جر جعجػػػا  ادلػػػ

طالػػق ذف لتقػػعـ ل  ػػل رلػػاؿ مػػت رلػػا ف العرامػػر كفػػق  عرادػػن اخلا،ػػر شلػػا لػػسؤيم جر جداحػػر 

كل ػي لػسؤيم الفػري عالػن رتنجػات غلػق   31الظركؼ النف ير الػع دعفعػن جر دعلػم أ ثػر فعاليػر.

  ػػاععت علػػت دنايػػر  وا ػػق شسصػػيتن كزلػػايمل يافعيتػػن أف لتػػات للاػػتعلم الفر،ػػر لتو يػػن مادػػني 

ضلو دعلم أشػيا   علػعمليكا ام القػراراف ادلتعلقػر رت مػلوم العاػل الػذم ل ػل ن ل يرامػتن ك  

م يل جر ملأ رتتناير القعراف اإلرتعاعير لعل الجالق كدلأ القعراف يفع فر،تها أ ثر ل 
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38-34(:رزم التعلم الذاتً مجلة نتكنولوجٌا التعلم العدد الخامس)الكوٌت(ص1893عبد الرحٌم صالح عبد هللا )   
33

 Robert, A. et al.,(1868): principles of instructional design, (2
nd

 ed, New york Holt, Rinehart and winston), 
P.296. 
31

 Bechtol, W.(1863): Individualizing-Instruction.(Chicago: Publisher). P.293. 



ك ػػذا مػػا لسؤ ػػعت كلععػػر جليػػن أمػػلوم الػػتعلم  اجلهػػع الػػذايت كالن ػػاط ادلن ثػػق مػػت ياخػػل ادلػػتعلمي

 الذايت.

 (التقوًن الذايت للاتعلم4

لتيايػػز الػػتعلم الػػذايت رت  ػػن ل ػػا  للتلايػػذ رتتقػػوًن كدو يػػن  ف ػػن ماد ػػاي ك  لنقػػاؿ الجالػػق مػػت 

كحػػعمل جر أخػػػرل ج  رتعػػع أف لػػػتم جدقا ػػر للوحػػػعمل مو ػػوع العرامػػػري كلعػػع التقػػػوًن الػػػذايت رأم 

 ط الضركرلر لتععيم ا متققلير لعل ادلتعلم.ال ثريلت مت ال رك 

رتػ ف أح ػت طرلقػر للتقػوًن  ػو أف لفػـو التقميػذ دل ػتولاهتم أ ف ػهم كلػيس  32كلسؤ  ع  قمر

رتادلقار ر م  دقميذ اخرلت عت طرلق ما لعرؼ رتامم ا خت ار زل ير ادلر  ي ك ي ا خت اراف 

 تلايذ.الع ػلعي فيها ادلعلم زل ا لن إي اف لو،ل جلين ال

كمت أ م لتضػانن أمػل ق الػتعلم الػذايتي التقػوًن الػذايت رتومػا لن ادلتنوعػن كادلتاػر رتا خت ػاراف 

الق ليػػػري كالػػػع هتػػػعؼ جر ععلػػػع ك ػػػ  ادلػػػتعلم مػػػت حيػػػ  مػػػعل امػػػتععاي للعرامػػػر كادل ػػػتول 

الذم موؼ ل عأ  منني كا خت اراف الت عير كالع هتعؼ جر ماععمل ادلػتعلم علػت معرفػر مػعل 

ظلوت كدقعمن ل يرامر م و اف ادلايمل التعليايػري  اػا  ػعت رتالتإذلػن الرا ػ  الفرلػر عػت م ػتول 

اإلدقػػػاف دلػػػػا دعلاػػػػن كمػػػػعل عقيقػػػػن للا ػػػػتول ل دقػػػافي حيػػػػ  دتسػػػػذ القػػػػراراف ادلنامػػػػ ري جمػػػػا 

رتا دتقػػاؿ جر أ  ػػاـ أخػػرل مػػت يرامػػر احملتػػوا أك اختيػػار رتػػعا ل أخػػرلي مث ا خت ػػاراف النها يػػر 
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 Glaser, W.(1868): School Without faliat(Newyork:Harper&Row). PP.45-59 



ال ػػ ل الثالػػ   ػػم أشػػ اؿ التقػػوًن الػػذايتي كالػػع هتػػعؼ جر احل ػػم علػػت مػػعل جدقػػاف  ك ػػي

ادلػػتعلم للػػػتعلم كك،ػػولن جر اذلػػػعل ادلو ػػوعر كدقرلػػػري مػػا جما  ػػػاف ػلتػػا  جر مزلػػػع مػػت الو ػػػر 

للعرامر أـ ا  تقػاؿ جر اذ  ػاـ اذخػرل. دلػأ  ػي كمػا ل التقػوًن الػذايتي ك ػي متنوعػر  اػا 

عؼ ل رتػػػعالتها جر ك ػػػ  ادلػػػتعلم ل ادل ػػػاف ادلنامػػػق مػػػت حيػػػ  امػػػتععايادن أشػػػري جليهػػػا كهتػػػ

ك عرادػػػػني كهتػػػػعؼ ل أ نػػػػا  العاليػػػػر التعليايػػػػر جر م ػػػػاعجر ادلػػػػتعلم كجعجػػػػا  التإذلػػػػر الرا عػػػػر 

كالفورلػػر لتصػػ ي  ادل ػػار كل  التهػػا عػػعي مػػعل ك،ػػوؿ ادلػػتعلم جر عقيػػق اذلػػعاؼ ادلو ػػوعر 

   33م ػاععمل ادلػتعلم كرتنا ػن كلػيس جر جح اطػن كجم لن.ك ػع  ولػر ك ي مراحل  لها هتػعؼ جر

ل  ػػذا الصػػعي أف ادلقار ػػاف كالتقػػعلراف النها يػػر التعلػػيم الناجػػي  ػػي مصػػعر جم ؿ للاػػتعلم 

كجعا ػػر للعاليػػر النرتولػػري كأف التقميػػذ لعالػػوف ل معظػػم اذحيػػاف لل صػػوؿ علػػت الػػعر افي 

 افر جر أف جعقف العر اف  اا  و مػا ع حػأل ا في كليس مت ذ ل اإلش اع الذايتي رتاإل

لسؤ ر رتجرلقر أك رت خرل علت ادلتعلم الرامق مت حي   ظردن الذادني كمت حي   ظرمل ا خػرلت 

لػػػني ك ػػػو ع ػػػس مػػػا ػلػػػع  ل التقػػػوًن الػػػذايت الػػػذم لتػػػي  الفر،ػػػر للفػػػري ل دو يػػػن مادػػػن  ػػػا 

 ل اععت علت دناير  وا ق شسصير. 
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 كين التعليم اإلل ن  ( م

 التصور اذمامي التعليم اإلل نكين 

كاحػػع مػػت ا مػػتسعاـ اإل ن ػػر  ػػو  ظػػاـ التعلػػيم ال عيػػع مػػت خػػقؿ التعلػػيم اإلل ػػنكين أك م ػػهور   

مػػ  ادلػػعل الػػتعلم اإلل ػػنكين. دنايػػر التعلػػيم اإلل ػػنكين  اػػا النظػػاـ الػػتعلم ال عيػػع ل رتػػال  أ ثػػر ك عػػر رتػػ  

  ناؾ ا ن  مت التصوراف أمامي حوؿ التعليم اإلل نكين لع   ادلسؤم اف التعلياير. ل عاـ 

 ل ػػنكين مسؤمػػس الػػتعلم اإلل ػػنكين  ػػو الػػتعلم ل ػػتسعًن  د نولػػو ت ادلعلومػػاف ك ادصػػا في اإل

ل ػػنكين وؿ لػػيس ج ن ػػر ل ػػت  يػػ  اذ هػػزمل اإلأ هػػزف خا،ػػر شػػ ل إلل ػػنكين. ك ػػذا  ػػو القػػ

يم ػػػػقطي رايلػػػػو كوري ػػػػا رتقػػػػعر مػػػػا  LCDياطلفػػػػاضي  OHPمثػػػػل الفػػػػيلمي فيػػػػعلوي  امػػػػيري 

 امتسعاـ اذ هزمل اإلل نك ير.

   ا ن ػػر مسؤمػػس  ػػو الػػتعلم امػػتسعاـ مرافػػق ا ن ػػر رتصػػفر علػػت ا  ن ػػر  اػػا أيامل اذكؿ. لعػػ

اإليراؾ الػػتعلم اإلل ػػنكين  غلػػق امػػتسعاـ ا ن ػػر رتصػػفر علػػت ا  ن ػػر لعػػ  مرافػػق ال ا يػػػودر 

عػػػ  ادلتعلاػػػ  ل ك،ػػػوؿ ادلػػػواي التعليايػػػر م ػػػافر وػػػري زلػػػعكيملي الفضػػػا  ك متصػػػل مػػػ  ا ن ػػػر. ل

 الو ري ل تجي   ل ادل اف ك ل أم ك ر.

ل  ػذا التصػػور الثػاين رتػػععم عػت سلتلػػ  اآلرا  اخلػربا . رتعػػض اخلػربا  يعػػم رأم التعلػيم اإلل ػػنكين    

( شػػرت العلػػم اإلل ػػنكين  ػػو 2000 اػػا اإلل ػػنكين مسؤمػػس  ػػا فيػػن جليػػوف مامػػيي مي ػػ و ك  ور يليػػا )



الػػػػتعلم حيػػػػ  ادلػػػػواي التعليايػػػػر مػػػػت خػػػػقؿ د ػػػػلياها الومػػػػا ل اإلل ػػػػنكين مثػػػػل ا ن ػػػػري دلفزلػػػػوف اذ اػػػػار 

 كوري اي   ػلز ا ن ري ذف ا ن ر  جعر كاحعمل مت التعليم اإلل نكين. CD-roomالصناعيري 

 التعليم اإلل نكين  التعرل  -1

  ف ػػػػػر  اػػػػػا الػػػػػتعلم مػػػػػ  امػػػػػتسعاـ م ػػػػػاععمل اذ هػػػػػازمل اإلل ػػػػػنكيني التعلػػػػػيم اإلل ػػػػػنكين ل ػػػػػتجي

كخصو،يها اذ هازمل ال ا يودر. الن يز اذ م ل التعليم اإلل نين  و عالير دعلػم  ف ػهاي ك لػيس علػت 

اإلل ػػػنكين ذف ال ػػػنكين ج  أيامل فقػػػت. دج يػػػق التعلػػػيم اإلل ػػػنكين امػػػتسعاـ م ػػػاعر الصػػػوفي فيػػػعلو ك 

ودر أك رلاوعػػر مػػت  ق ػػر. مصػػجل  التعلػػيم اإلل ػػنكين ؽل ػػت ألضػػا أف د ػػوف دعػػرؼ  اػػا اذ هػػازمل  ا يػػ

شػػػػ ل د نولو يػػػػا ادلعلومػػػػاف دج يقػػػػي ل التعلػػػػيم ل د ػػػػ يل العػػػػا  ا فنا ػػػػي. ل د نولو يػػػػا  التعلػػػػيم 

ل اإلل نكين  ي  عالير التعلم حصلر العايلػر ل أحػع الفصػوؿ فعػل م اشػرمل ل ػت كا عػي. لعػ  عنػعما 

 ذا الو ر معلم دعلػيم أمػاـ ال ا يػودر ك ػي ل م ػافي ل حػ  أف التعلاػ  العرامػر التاليػر مػت  ا يػودر 

اخػػر ل أمػػا ت سلتلفػػر. ل  ػػذت احلالػػري م اشػػرمل معلػػم التوا،ػػل مػػ  رتعضػػهم الػػ عض ك التفاعػػل ل الو ػػر 

  فس ل ت أما ت سلتلفر.

ادلصػػجل افي التعلػػيم اإلل ػػنكين  ػػو عاليػػر الػػتعلم فعػػل خػػقؿ شػػ  ر ال ا يػػودر عػػايمل عػػت طرلػػق 

اإل ن ر. التعلػيم اإلل ػنكين  ػو عاليػر عػوؿ الػتعلم مػت در ػز علػت التعلػيم ك در ػز علػت ادلػتعلم. الػتعلم   

  ل ػػتجي  دعلػػم ل دعتاػػع علػػت ادلعلاػػ ي ذف الو،ػػوؿ جر ادلعلومػػاف علػػت  جػػاؽ أكمػػ  ك  امػػل ادلتعلاػػ



أم ك ػر ك  ػل أمػا ت. التعلػػيم اإلل ػنكين  ػو كاحػػعمل امػناديجياف أك مػنهز الػػتعلم اذ ثػر فعاليػر  ػػايرمل 

علت الو،وؿ  جاؽ كام   عاي رتت لفر وري م لفر    يا. الو،وؿ ادلواي ولت التعلػيم اإلل ػنكين  ا يػودر 

اؾ  لاا ك ألناا ل ػوف مجلورتػاي ؽل ػت التإلػق عليهػا  ركرم م  ش  ر اإل ن ر. ادلواي التعلياير يا اا  ن

 يوي ادل افري ادل اف ك الزماف.   ذا التعلم رتوامجر التلعم ال نكين ؽل ت أف ػلع  ل أم ك ري ل أم 

م ػػافي رتوامػػجر أم م ػػار ل أم مػػرعر. ل الػػتعلم معلػػم ك ادلتعلاػػ    عتػػا  جر أف د ػػوف ل م ػػاف ك 

تعلمي ل ت رت  اطر عت طرلق امػتسعاـ ا ن ػر  اػا الومػا ل. ادلعلػم مػا ل فػي ك ر  فس ج  ا  عالير ال

لت ايل ال يا اف ادلواي التعلياير علت ادلوا   التعليم اإلل نكين. ادلتعلا  ل تجي  دعلم ادلواي التعلياير مػت 

لت لفػػر العاليػػر ادلعلػػم مك،ػػلر عػػت طرلػػق فػػت  ادلو ػػ  التعلػػيم اإلل ػػنكين. دزي ػػر  ػػعا ذف  رلػػق   ػلتػػا  ا

ل ت لعلنا رلاوعر كامعري التعليم اإلل نكين ل ػتجي  الو،ػوؿ كالعػا  يكف أف لقتصػر اجلإرافيػاي شلػا غلعػل 

مت ا مهل للتع ري ادلعلوماف التعلم. التعلم ال نكين  و دج يقاف رتر ػامز ل ػتنع جر ا ن ػر عتػوم علػت 

امي ي ك ي يق كدوفري مهولر للاتعلاػ  الػتعلم علػت  ي  ادلعلومافي معلوماف كا  ر حوؿ التعليمي يلن

ا  ن ر. ل ظل ك ػوي التعلػيم اإلل ػنكين علػت شػ  ر اإل ن ػر ل ػتجي  أف د ػاعع امػناديجياف الػتعلم 

 ل ا ت ار ادلعلوماف حوؿ التعليم علت  جق كام .

 

 



 فوا ع التعليم اإلل نكين -2

عماف ا  ن ػػػػر. ا ن ػػػػر غلعػػػػل شػػػػرطي ذف فوا ػػػػع التعلػػػػيم اإلل ػػػػنكين   ؽل ػػػػت فصػػػػلها عػػػػت خػػػػ

ادلعلومػػػػاف ادلستلفػػػػر  ػػػػو فيػػػػن ل ػػػػتجي  ك،ػػػػوؿ مػػػػهلي ل أم ك ػػػػر ك ل أم م ػػػػاف. الػػػػتعلم رتامػػػػتسعاـ 

خعماف ا  ن ر موؼ دسؤ ر عاػل ادلعلاػ  ل عاليػر الػتعلم ك  يفيػر الػتعلم مػت ادلتعلاػ   فػس. عاليػر 

 نولػػػو ي دناورت ػػػرعر ل أم ك ػػػر مثػػػل  ا يػػػودر. الػػػتعلم   لعػػػع ل ػػػيجر معلػػػمي ل ػػػت أف د ػػػوف رلهػػػزمل د

الػػػ عض م الػػػر  ػػػو ادلػػػواي التعليايػػػر ادلج وعػػػر مثػػػل كحػػػعمل أك  تػػػام. فوا ػػػع التعلػػػيم اإلل ػػػنكين رتامػػػتسعاـ 

 ا ن ري خصامل ل التعلم ال عيع مت رت  أمور أخرل  

ف أف دقتصر مت ادلعلم ك ادلتعلا  ل تجي  التوا،ل رت هولر ك رت وعر مت خقؿ مرفق اإل ن ر يك  (1

 خقؿ ادل افري م اف ك ك ر. رتا تظاـ أك ل أم ك ر أ  جر التوا،ل ل تجي  العال.

ادلعلػػم ك ادلتعلاػػ  ل ػػتجي  امػػتسعاـ ادلػػػواي التعليايػػر رلػػاؿ ك ػػاف د ل ػػػل منهجػػي مػػت ادلقػػرر عػػػت  (2

دقيػػيم  طرلػػق اإل ن ػػري للاعلاػػ  ل ػػتجي  دقيػػيم مػػعل ادلػػواي التعليايػػر مقػػعـ ك للاتعلاػػ  ل ػػتجي 

 معل ادلواي التعلياير ؽل ت يرامتها ك لتقت.

ل نكين ل تجي  شرت ادلواي التعلياير ،ػعورتر ك دعقيػعا د ػوف مػهلر ك رت ػيت. عػقكمل إلم ايم  التعل (3

علت ملأي ادلواي التعلياير ل تجي   زلنها علت  ا يودري ملأ أف ادلتعلا  ل ػتجي   ػرر أك دػتعلم 

ك ػػر ك ل أم م ػػاف كفقػػا دلتجل اهتػػا. ادلتعلاػػ  ل ػػتجي  دقيػػيم ادلػػواي  ادلػػواي التعليايػػر ا ػػن علػػم  ػػل



التعلياير  الذم أدقت ك كا،ل أك ادلػواي التعليايػر الػذلت   لػتقت حػأل لن إػي أف  تعلاهػا مػرمل أخػرل 

 حأل لتقت أك امت ارمل علت معلم. 

دعلاػػن مػػت مصػػاير  د ػػهيل ك مػػرعر ك،ػػوؿ أك عصػػل أ ثػػر ادلعلومػػاف دتعلػػق ادلػػايمل التعليايػػر ؽل ػػت (4

سلتلفػػػر ادلعلومػػػاف مػػػ  عاػػػل ك،ػػػوؿ جر ا ن ػػػر. ادلعلومػػػاف مػػػهولر ك،ػػػوؿ مػػػت رتعيػػػع ادلػػػعل ك   

دقتصر الو ر ل تجي  ل ام ك ر ك  دقتصر ادل ػاف أك ورفػري ل ػتجي  ل أم م ػاف.   دقتصػر 

 فقت غلق أف ورفر أك معرمر. ل ت ل تجي  جر ال يري ورفر أك أما ت أخرل.

 ػػتجي  غلعػػل الومػػا ل لعاػػل منا  ػػر رتػػ  معلػػم مػػ  متعلاػػ ي خػػريا للاتعلاػػ  أك ل  لػػر ا ن ػػر ل (5

ادلتعلاػػ  زلػػعكيي حػػأل  تلػػر. مػػ  منا  ػػر مػػي وف مفيػػعا لزلػػايمل العلػػم ك معرفػػر كامػػعري كالقػػعرمل ل 

 منا  ري ا نت مسؤاؿي أك ا نات ك العفاع الرأم  فس.

التعليايػػػري ا ت ػػػام ادلعرفػػػر أك ادلعلومػػػاف م ػػػتقل   يكر ادلػػػتعلم لصػػػ   أ ثػػػر   ػػػاطا دعلػػػم ادلػػػواي  (6

 دعتاع علت دوفري ادلعلمي دععلل ألضا م  الرو ر ك ا تااـ علت ادلايمل التعلياي.

أ ثػػر  فػػا مل   ػػ يا مػػت حيػػ  ادل ػػافي ك ػػر ك هتاػػر. دعلػػم ل ػػتجي  الو،ػػوؿ ل أم ادل ػػافي  ػػا ل  (7

ل الػػعاخل رتعيػػعا عػػت ادلسؤم ػػاف التعليايػػري  ملػػأ للاتعلاػػ  الػػذلت لعي ػػوف ل ادلنػػاطق النا يػػر أك 

ل ػػنكين   ػلتػػا  ورفػػر أك م ػػاف إلم اي ليػػر أك ادلعرمػػر. أف د ػػوف ماف مػػ  ورفػػر أك م ػػاف التعلػػ

كامػػ  مثػػل ورفػػر الفصػػل دقليػػعمي ل ػػت ل أم م ػػاف.  ػػذا الت نولػػو ي ك ػػع اختصػػرف رتعػػع رتػػ  

 ادلعلم ك ادلتعلا .



لذلأ   ؽل ت لعلأ ك ر أف لػ يت جر ادلسؤم ػري د ػتجي   للاتعلا  عامل ك م إوؿ م  اذ  جر (8

 العخوؿ ا ن ر  لاا كفقا لو ر الفراغ.

مػػت حيػػ  الت لفػػري دػػوفري اخلػػعماف ا ن ػػر اطلفػػاض الت ػػالي  مػػت أ ػػل رتنػػا  الإرفػػر أك فصػػل جر  (9

 ادلسؤم اف التعلياير ك احلفاظي ك دعي  ادلوظف .

 ذف ل ػتجي  التفاعػل م اشػرملي حػأل فهػم ادلػواي التعليايػر دوفري اخلربمل رتارز ك  ناؾ مع  للاتعلا  (10

 مي وف أ ثر مع ي مت ال هل أف  فهمي دذ ر ك مت ال هل جعايمل ال   

دعػاكف ل التاعػاف احملليػر علػت ا  ن ػر مػهولر ل  قػل ادلعلومػاف ك ادصػا في حػأل أم  قػ   -11

 مصاير أك ادلواي التعلياير

 مهولر ل للو،وؿ أك ل عالير جيارمل ك درديق مر زلر -12

 مر ز ،ن  ا  تااـ ل التعلم.   -13

 دج يق أك دجيق التعليم اإلل نكين ل التعليم ال عيع

دج يػػق التعلػػيم اإلل ػػنكين  ػػا فيػػن للػػتعلم علػػت ا  ن ػػري خا،ػػر ل  امعػػر. حػػأل ياخػػل احػػع  امعػػر 

موا ػػ  دعلػػم علػػت ا ن ػػر ل  ػػذت الزمػػاف مػػت   نػػاؾ رتعػػض ادلوا ػػ  التعلػػيم اإلل ػػنكين ل  ػػل  ليػػر. ج  ػػا 

ال ػػهل  ػػعا مػػ  امػػتسعاـ كحػػعمل ال ػػهل  ػػعا ليػػتم د ػػ يتها ك   نػػر. التعلػػيم اإلل ػػنكين اعجػػت مػػهولر 

للاتعلاػػ  ل عصػػل مصػػعر مر عػػي ادلعلومػػاف شلتػػاز م اشػػرمل مػػت مصػػعر مثػػل ادلعلػػم. عػػقكمل علػػت ملػػأ 



ر  ذف زلتول ادلواي التعليايػر  ػعمها ادلعلػم ل ػتجي  اعجت فرص للاتعلا  أف د وف أ ثر ح امير ك ح

علػػػػق. ادلتعلاػػػػ  ل ػػػػتجي  ألضػػػػا دعجػػػػي التصػػػػوارف أك دقػػػػعلر مػػػػ   عػػػػل م ػػػػار اف خا،ػػػػر لتعلػػػػق رتػػػػادلواي 

التعلياير. ك  ذا التعلػيم اإلل ػنكين  ػايرمل علػت دجػولر طرلػق الػتعلم الػذايت حػأل ل ػتجي  د ػ يل ادلوا ػ  

تعلاػػػ . ادلتعلاػػػ  مػػػت ال ذطلػػػق ادلرا ػػػ  اذخػػػرلي لػػػيس فقػػػت ادلػػػواي الػػػذايت ك ال ػػػلجر حر ػػػر مػػػت ادل

التعليايػر دعلاهػاي الػػذايت مػ  ك،ػػوؿ ا ن ػر حػػأل عصػل أ ثػر ادلعلومػػاف ك علػم مهػػم ك فوا ػعا ل الو ػػر 

  34 صري.
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لتقػ  علػت  e عا. التعلم ال ػنكين لت ػوف مػت حػرؼ دعرل  التعلم ال نكين لعلن دعرل  كام   

لع  التعلم. ك  ذا التعلم ال نكين ل تجي  دعرل   اا التعلم رتامػتسعاـ  learningال نكين ك  لار 

م اععمل اذ هزمل ال نكيني خا،ر اذ هزمل احلاموم . الن يز اذ م ل التعلم ال نكين  و عالير الػتعلم 

ي ذف ال ػػنكين  اػػا أيكاف فقػػت. دج يػػق الػػتعلم ال ػػنكين امػػتسعاـ م ػػاععمل  فػػس ك لػػيس علػػت ال ػػنكين

  35الصوفي فيعمي ك أ هزمل ال ا يودر أك رلاوعر مت  ق ر.
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مصجل  التعلم ال نكين ل تجي  دعرل   اػا شػ ل د نولػو ي معلومػاف دج يقػي ل رلػاؿ دعلػيم 

ل الوا   كام  حأل رتوارتػر دقػعًن ادلعلومػاف  ل ش ل الفضا  اإلل نكين. دعرل  التعلم ال نكين  فس  و

مو ػػػوع ل ػػػتجي  مإجػػػت ل  ػػػذا  جػػػاؽ الػػػتعلم اإلل ػػػنكين  ل ػػػت مصػػػجل  الػػػتعلم اإلل ػػػنكين أ ثػػػر ي ػػػر 

ل ادلعرمػػػػر أك  امعػػػػر جر شػػػػ ل ر اػػػػي مػػػػع ا  دناكلػػػػر  اػػػػا عاػػػػل خللػػػػق عػػػػوؿ عاليػػػػر الػػػػتعلم مو ػػػػوي

   36الت نولو ي ا ن ر.

اإلل ػػنكين  ػػو ادلصػػجل اف عػػاـ م ػػتعال لعػػرض علػػت أ  ػػجر الػػتعلم عػػقكمل علػػت ملػػأي الػػتعلم 

  37حي  ادلعررت  أك طالق مفصولر ادل اف ك الزماف ك متصل م  امتعااؿ الت نولو ي علت ا  ن ر.

كفقػػػا يرلنتػػػو الػػػتعلم اإلل ػػػنكين  ػػػو  ظػػػاـ الػػػتعلم امػػػتسعاـ الومػػػا ل ال ػػػنكين  اػػػا أيامل دل ػػػاععمل 

عاػػػل اف اإلل ػػنكين كادلقصػػػوي  نػػػا أ ثػػر مو هػػػر علػػت امػػػتعااؿ الت نولػػػو ي  أ  ػػجر الػػػتعلم. ل الإالػػق

ال ا يػػودر ك ا ن ػػر. مػػت خػػقؿ ال ا يػػودري الجالػػق ل ػػتجي  دعلػػم فػػريم جمػػا رتررليػػا ك  مربرلػػر. لي ػػر 

مربرلر الجالق ل تجي  ك،وؿ ادلواي التعلياير ك معلومػاف ل ا ن ػر امػتعااؿ مرافػق اإل ن ػر مثػل زلػرؾ 

 ػػ  ال يا ػػاف. ل حػػر الجالػػق ل ػػتجي  طلػػق عػػت مػػواي ك معلومػػاف منامػػق مػػ  رو ػػر  فػػس رتػػعكف ال 

دعخل مت اخر.  ز يػا جر ال  ػري ال ا يػودر ألضػا أ ثػر امػتسعامها لت ػلير مثػل دلعػق لع ػري ل ػت أف   

    38ل تجي  رتن إي يفن ها ذف امتسعاـ الوما ل ال نكين خاص ا ن ر امتسعاـ رلاين.
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ليم عت رتعع  امعر أمرل اي التعلم اإلل نكين دعػرؼ  اػا يفررتػر التسجػيت علػم أك دعلػم مػ  ل التع

أ ثػر علػت   39امػتعااؿ د نولو يػا الجيػ  ل كامػ  خا،ػها ا ن ػر ل ػهولر ك د ػرل  الجػقم ل دعلػم.

اجلامعػػػر اخػػػري دعلػػػم اإلل ػػػنكين دعػػػرؼ  اػػػا ظلػػػام  زلػػػعيمل امػػػتسعامها علػػػت   ػػػاط الػػػعكراف أك أ  ػػػجر 

  40رب امز دعلم حي  الجقم ل تجي  التوا،ل م اشرمل رت  كاحع م  اخر لو،وؿ أك د هيل دعليم.ال

 اؿ ر واف ماصلالا ك مارلوف لو   التعلم اإلل نكين دعرؼ  اا التعلم علػت امامػي ال ػنكين  ػو 

   41مصجل  م هور م تعال ليو   امتسعاـ د نولو ي ل دعليم.

( ALTم اإلل ػػنكين ادلرد جػػر مػػ  الت نولػػو ي الػػتعلم ال ػػرل  )ل أ ثػػر دعػػرؼ عػػاـ مصػػجل  الػػتعل

  42حي  الت نولو يا ك  عير منهجير ل دعلم امتعااؿ ال   اف أك د نولو يا الوما ت ادلتععيمل.

   43ل مرا ي  اخر  ناؾ رتعض رأم  ياياف علت دعرل  التعلم ال نكيني  افين  

 (Bank of Amerika securitiesا ن ر )دعلم اإلل نكين  و التقا  رت  دعلم ك  ( أ

دعلم اإلل نكين امتعااؿ  ومل ك الت الفافي خاص ل تجي  ػلع  ل الت نولو يا ا ن ري ل ت  ( م

 ( Ellit tronsenل تجي  ألضا ػلع  ل الت الفاف ك اإلش اع الر اي حلا ر التعلم )
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جرمػػػاؿي اختػػػاري دػػػنظم دعلػػػم الػػػتعلم اإلل ػػػنكين  ػػػو امػػػتعااؿ الت الفػػػاف الت نولو يػػػا لتصػػػايمي  (  

(elliut masie) 

 (cicco systemالتعلم اإلل نكين  و التعلم ل تجي  غلعل ل ا ن ر ) ( ي

 Gregالػػتعلم اإلل ػػنكين  ػػو يلنػػامي يي العاػػل علػػت ك ػػر حقيقػػيي دعػػاكفي  فػػسي شػػامل ) ( ق

priest ) 

إل ن ػري اإل نا ػري التعلم اإلل نكين  و د ليم شي  مت خقؿ الوما ل ال نكين  ا ل ملػأ ا ( ك

-CDال ػػػػ  ر اخلار يػػػػري رتػػػػ  اذ اػػػػار الصػػػػناعيري الصػػػػوف أك الفيػػػػعلوي التلفزلػػػػوف التفػػػػاعليي ك 

room(cornelia weagen)   

التعلم اإلل نكين  و ا ختقؼ ال لي ا ن ر ك الت نولو يا اإل ن ر جلعػلي جرمػاؿي ك د ػهيل  ( ز

 (Robert perterson dan piper jafrayدعلم )

 Aristaلم اإلل نكين امتعااؿ  ومل ك الت الفاف لتعلم ل ادل اف شي  ك ل الو ػر شػي )التع ( ت

Knowledge system) 

مت دعرل  الذم ظهػر ل ػتجي  كخلػ  أف الػتعلم اإلل ػنكين  ػو  ظػاـ أك مفهػـو التعلػيم  الػذم 

)ادلتعلاػ  مػ  مصػاير الػتعلم ل تسعـ الت نولو يا ادلعلومػاف ل عاليػر دعلػم ك  اػا  هػع ررتػت ادلتعلاػ  

 اعػػعمل ال يا ػػافي ادلعلاػػ  اخلػػربا ي م ت ػػر( ك ػػو   ػػعلا فصػػل أك حػػأل رتعيػػعا. التفاعػػل ل عق ػػر ل ػػتجي  

 .(asynchronousأك وري م اشرمل ) (synchronusفعل م اشرمل )



 اخلصا   التعلم اإلل نكين  -2

   44اخلصا   التعلم اإلل نكين مت رت  أخرل   

امػػػػتسعاـ خػػػػعماف د نولو يػػػػا حػػػػأل ل ػػػػتجي  احلصػػػػوؿ علػػػػت ادلعلومػػػػاف ك عاػػػػل ادصػػػػا ف  ( أ

 رت هولر ك مرعري رت  معلم م  ادلتعلا  أك دعلم م  متعلا  

 امتسعاـ الوما ل  ا يودر مثل ش  ر ال ا يودر أك كما ل اإلعقـ الر اير ( م

  امتعااؿ ادلواي التعلياير لتعلم  فس )دعلم الذايت( (  

ي التعليايػػر ل ػػتجي   زلنهػػا ل ال ا يػػودر حػػأل ل ػػتجي  الو،ػػوؿ معلػػم ك متعلاػػ  أك أم ي(    ادلػػوا

 اخر وري زلعكي الو ر ك ادل اف ل أم ك ر ك ل أم م اف منامق م  حا تها.

ق(    امػػتسعاـ ال ا يػػودر لعاليػػر دعلػػم ك دلعرفػػر  تػػا ز ألضػػا دقػػعـ الجػػقمي أك اإليارمل النرتولػػري ك 

 ادلعلوماف مت مصاير سلتلفر ادلعلوماف.لل صوؿ أ ثر 

 امتسعاـ دعلم اإلل نكين   -3

امػػػتسعاـ دعلػػػم اإلل ػػػنكين   ؽل ػػػت فصػػػلها مػػػت خػػػعماف ا  ن ػػػر. ا ن ػػػر ل ػػػوف شػػػرطي ذف  

سلتلػػ  ادلعلومػػاف مو ػػوي فيهػػا ل ػػتجي  الو،ػػوؿ رت ػػهولري ل أم ك ػػر ك ل أم م ػػاف. دعلػػم رتامػػتعااؿ 

ـ الجالػػق ل عاليػػر دعلػػم ك الجرلػػق دعلػػم مػػت متعلاػػ   ف ػػن. عاليػػر دعلػػم خػػعماف ا  ن ػػر مػػيسؤ ر مهػػا
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اآلف    يانر متعلمي ل ت د ت ال الت نولو يػا متزالػع رت ػرعر  ػل ك ػري مثػل ال ا يػودر م الػر أخػرل 

  ي دعلم ادلج وعر مثل كحعمل أك  تام.

    45رت  أخرل امتسعاـ التعلم اإلل نكين رتامتعااؿ ا  ن ري خاص ل دعلم ال عيعي  

معلػػم ك متعلاػػ  ل ػػتجي  لوا،ػػل رت ػػهولر ك مػػرعر مػػت خػػقؿ مرافػػق اإل ن ػػر يكف أف دقتصػػر  ( أ

 رتععي ادل افي ك ك ر. رتا تظاـ أك ل أم ك ر الن اط كا،ل ل تجي  عال.

معلم ك متعلا  ل تجي  امتعااؿ ادلواي التعلياير الاؿ ك د ل ل د عػا لنظػاـ خػاص معػ  مػت  ( م

حػػأل للاعلاػػ  ل ػػتجي  دقيػػيم جر أم مػػايمل متعلاػػ  ل ػػتجي  ؽل ػػت دعلاػػن ك  خػػقؿ اإل ن ػػري

 لتقت.

رتتعلم اإلل نكين ل تجي  شرت ادلواي التعلياير ،عورتر ك دعقيعا د وف مهلر ك رت يت. علت ملأ  (  

ادلػػػواي التعليايػػػر ل ػػػتجي   زلنهػػػا علػػػت ال ا يػػػودري حػػػأل متعلاػػػ  ل ػػػتجي   ػػػرر أك دػػػتعلم ادلػػػواي 

علاػػر  ػػل ك ػػر ك ل أم م ػػاف منامػػق مػػ  حا ػػر. متعلاػػ  ل ػػتجي  دقيػػيم ادلػػواي التعليايػػر د

التعليايػػر دػػتقت ك كا،ػػل أك ادلػػواي التعليايػػر دلػػا لػػتقت حػػأل عتػػا  أف دػػتعلم حػػأل دػػتقت أك امت ػػارمل 

 علت معلم.

مهلر ك د ارع ك،وؿ أك عصل أ ثر معلوماف أف لتصل م  ادلواي التعلياير دعلاػر مػت سلتلػ   ( ي

مػػػ  فعػػػل ك،ػػػوؿ ل اإل ن ػػػر. ادلعلومػػػاف الو،ػػػوؿ رت ػػػهولر مػػػت رتعيػػػع ك وػػػري زلػػػعكي ك ػػػر مػػػواري 
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ل ػػتجي  ل أم ك ػػر ك ل أم م ػػاف وػػري زلػػعكي م ػػاف أك ورفػػري ل ػػتجي  ل أم م ػػافي لػػيس 

 زلعكي غلق ل ورفر فصل أك ادلعرمر. ل ت ل تجي  ل رتيري ل ورفر  ـو أك أم م اف.

لفعػػل منا  ػػر رتػػ  معلػػم مػػ  متعلاػػ ي خػػري للاتعلاػػ  أك ل اإل ن ػػر ل ػػتجي  ل ػػوف الومػػا ل  ( ق

 لر متعلم زلعكيي أك  ثري. م   ذا النقاش مي وف مفيعا لزلايمل علم ك معرفر كامعري ك القػعرمل 

 ل منا  ري دقعـ امسؤاؿي اإل ارتر علت اذمألر أك دقعـ ك عتفع رأم  ف ها.

يايػػري عصػػل العلػػم أك معلومػػاف ل الػػذايت لػػيس يكر ادلػػتعلم ل ػػوف أ ثػػر   ػػاطا دعلػػم ادلػػواي التعل ( ك

 اعتاع جعجا  مت معلم  نامق م  الرو ر ك ا تااـ علت ادلواي التعلياير.

  ػػػػ يا أ ثػػػػػر  فػػػػا مل مػػػػػت حيػػػػ  م افيالزمػػػػػاف ك هتاػػػػػر. دعلػػػػم ل ػػػػػتجي  الو،ػػػػوؿ ألناػػػػػاي  افيػػػػػن  ( ز

لتعليايػػري اجلامعػػر أك للاتعلاػػ  ادلقياػػ  ل ادلنػػاطق النا يػػر أك ل الػػعاخل رتعيػػع عػػت ادلسؤم ػػاف ا

ادلعرمر. أف لتصل رتإرفر ك م اف أك مرافق التعلم اإلل نكين   ػلتػا  ورفػر أك م ػاف كامػ   اػا 

فصػػل دقليػػعمي ل ػػت ل ػػتجي  ل أم م ػػاف.  ػػذا الت نولو يػػا ك ػػع اختصػػرف ادل ػػافر رتػػ  معلػػم 

 م  متعلا .

ا  جر ادلسؤم ػػػػػاف للاتعلاػػػػػ  عاػػػػػل ك م ػػػػػإوؿ مػػػػػ  الن ػػػػػاط حػػػػػأل   ل ػػػػػت لػػػػػعلأ الو ػػػػػر جلػػػػػ ( ت

 التعلياير. مث ل تجي  ك،وؿ اإل ن ر ل أم ك ر منامق  رمل.

مت حي  الت لفري دوفري خعمر اإل ن ػر اذ،ػإر الت ػالي  مػت غلػق رتنػا  الإرفػر أك فصػل علػت  ( ط

 ادلسؤم اف التعلياير ك احلفاظ ك د  ري العامل .



ل م اشػػرمل حػػأل فهػػم علػػت ادلػػواي لعجػػي التجررتػػر د ػػع ذلػػا ك معػػ  للاتعلاػػ  ذف ل ػػتجي  التفاعػػ ( م

 التعلياير أ ثر ادلع  ألضاي ال هل أف  فهمي دذ ر ك مهل ل    ألضا.

ؾ(  التعاكف ل موا،قف علت اإل ن ر مهولر ل  قل ادلعلوماف ك ععل موا،قف حأل أم  ق  

 ادلصعر أك ادلواي التعلياير

 ؿ(  جيارمل ك الصيا ر ادلر زلر حأل مهولر ل عال ك،وؿ أك ل العالياف 

ـ(  ،ػػػػػن  اذ ػػػػػوا  ل دعلػػػػػم. الػػػػػتعلم  وافقػػػػػر الت نولو يػػػػػا اإل ن ػػػػػر لصػػػػػن  اذ ػػػػػوا  ل دعلػػػػػم علػػػػػت 

متعلاػػ ي  اػػا عقمػػر شليػػزمل مػػت الػػتعلم اإلل ػػنكين. ل دعلػػمي متعلاػػ    دعتاػػع جر معلػػمي ل ػػت 

فػػػر العلػػػم مػػػت خػػػقؿ اإل ن ػػػر أك كمػػػا ل الت نولو يػػػا ادلعلومػػػاف ك موا،ػػػقف التعلػػػيم الػػػذايت حل

 اذخرل

الػػتعلم الػػذايت مػػيزلعي ذف  ػػل متعلاػػ  مػػت ال لػػتعلم ك دجػػولر ادلػػواي التعليايػػر الػػذايت. متعلاػػ  دعلػػم  

 منامق رتقعرمل  فس حأل ميزلع أ،ع ن.

 الزلايمل التعلم اإلل نكين-4

  46 أ ثر امتسعاـ ذف  ناؾ رتعض الزلايدن لع  امتعااؿ التعلم اإلل نكين 

 در ير دفاعل دعلم ( أ
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التعلم اإلل نكين دصايم ك  فذف رتعنالر ل تجي  در ير م تولاف التفاعل الػتعلم رتػ  

 متعلا  م  ادلواي التعليايري متعلا  ك معلمي ك رت  متعلا  م  متعلا  اآلخرلت.

 ك رد هيل التفاعل التعلم مت أم شي  ك  ل  - م

متعلا  ل ػتجي  عاػل التفاعػل  صػاير الػتعلم أم ك ػر منامػق رتو تػن ك ل أم 

م ػػاف. ذف مصػػاير الػػتعلم م ػػتع ال ػػنكين ك متػػات للو،ػػوؿ متعلاػػ  مػػت خػػقؿ الػػتعلم 

علػػػػت اإل ن ػػػػر. ك ػػػػذالأ رتادلهػػػػاـ أ  ػػػػجر الػػػػتعلمي ل ػػػػتجي  أف دعجػػػػت علػػػػت معلػػػػم عنػػػػع 

ت مػ  معلػم ك   غلػق ا تظػر حػأل  نػاؾ مػرمل ا  تها ي رتعكف غلػق ا تظػر حػأل الوعػع لتلقػ

معلػػػم ل  ػػػ   تػػػا ز التنفيػػػذ مهاػػػر جما مروػػػوم. متعلاػػػ    غلػػػق ك يػػػق رتو ػػػر ك أمػػػا ت 

   اط التعلم مثل ملأ علت الن اط التعلم التقليعم.

 لعلها رلاوعر كامعر  - 

الػػتعلم ال عيػػع علػػت اإل ن ػػر مػػرف مػػت حيػػ  الو ػػر ك ادل ػػافي ل ػػوف  ثػػري ادلعلاػػ       

ل تجي  ؽل ػت الو،ػوؿ الن ػاط الػتعلم مػت خػقؿ الػتعلم علػت اإل ن ػر  ثػري ك فػت  علػت 

كامػػ  دلػػت دجلػػق. ورفػػري م ػػاف ك الزمػػاف   عا قػػا. أم مػػتي أم م ػػاف ك ل أم ك ػػري 

التفاعػػػل  صػػػاير الػػػتعلم دع أتهػػػا جل نك يػػػا ك رت ػػػرعر أحػػػع مػػػا ل ػػػتجي  الػػػتعلم مػػػت خػػػقؿ 

 ك،وؿ مت خقؿ التعلم علت اإل ن ر

 د هيل الت  يناف ك  زلت ادلواي التعلياير -ي



مرافق متات ل الت نولو يا التعلم علت اإل ن ر ك الربامز ادلستلفر مث دناػو مػاعع د ػهيل دجػولر ادلػواي    
دلواي التعلياير الع مت دع أتها ل تجي  عال يكرلػا رتجرلػق مػهولر منامػق التعلياير ال نكين  ذالأ ع ت ا

رتتجالػػق دجػػػولر علاػػػن. ك ػػػذالأي ع ػػت عػػػرض ادلػػػواي التعليايػػػر ل ػػػتجي  عاػػل خػػػري علػػػت أمػػػاس التإذلػػػر 
ادلردػػػعمل مػػػت متعلاػػػ  أك  تػػػا ز التقيػػػيم معلػػػم  اػػػا رتػػػاين ادلػػػواي التعليايػػػر. ادلعرفػػػر ك ادلهػػػاراف لتجػػػولر ادلػػػواي 

عليايػػػػر ال ػػػػنكين غلػػػػق د ػػػػيجر أك  ل دجػػػػولر ادلػػػػواي التعليايػػػػر ال ػػػػنكين. ك ػػػػذالأ مػػػػ  جيارمل اذ  ػػػػجر الت
 التعلاها. غلق أف التزاـ مت معلم رتا تظاـ شا ع التجولر الن اط التعليم متعلا  ك عفيز ادلتعلا .

 التعلم ال عيع (  

 دعرل  التعليم ال عيع -1

حي  الن ػاط معلػم  فػذف فصػل مػت الن ػاط دعلػم. أ  ػجر التعلم ال عيع  و طرلقر    دعرلس   

فا،ل الثا ير ؽل ت أف ل وف ادل افر اجل علري مثل ذف ادلتعلا  لقيم رتعيعا مػت مو ػ  ادلسؤم ػر. الفا،ػل 

ؽل ػػت أف د ػػوف ادل ػػافر وػػري اجل ػػعلري لعػػ  شػػ ل حػػاؿ ج  ػػار شػػس  م ػػاف اإل امػػر  رلػػق مػػت مو ػػ  

ن ػػاط الػػتعلم ل ادلسؤم ػػر. ا فصػػاؿ الن ػػاط دػػعرلس مػػت الن ػػاط الػػتعلم ادلسؤم ػػري ل ػػت   ؽل ػػت متارتعػػر ال

 ػػػو ال ػػػار ادلايػػػزمل للتعلػػػيم ال عيػػػع. النظػػػاـ التعلػػػيم ال عيػػػع  ػػػو رتػػػعلل د ػػػولر فر،ػػػر ل دعلػػػيم.  ػػػذا النظػػػاـ 

ل تجي  التإلق علت رتعض ادل ا ل الذم ل  لن رت  ق زلعكيلر معلاوف  ػويمل. ل النظػاـ التعلػيم  ػذا 

 اوف ك ادلتعلا    غلق ل ال يأر اجلإرافير  ف ها.التعرلق معل

 



 أ عاؼ التعليم ال عيع -2

 ػػعؼ مػػت  ػػذا التجػػور  ظػػاـ  ػػو دنفيػػذ التج يػػق التعلػػيم ال عيػػع علػػت أمامػػت اإل ن ػػر علػػت مو ػػ  

التعلػػيم ال عيػػع متجػػور ل منجقػػر ا عك  ػػيي لعػػ  دعػػاكف مػػ  شػػر ا  اخػػرلت. رت  ػػاطر ل ػػتجي  فهػػم أف  ػػذا 

وف مػػت رلاوعػػر مػػت التج يقػػاف ل ػػتجي  امػػتسعاـ  اػػا أيكاف ل الن ػػاط التعلػػيم ال عيػػع حػػأل النظػػاـ لت ػػ

د ػػػػليم ادلػػػػواي التعلػػػػيم ال عيػػػػع ل ػػػػتجي  عاػػػػل  يػػػػع. لعػػػػ  مػػػػت يعػػػػم  ػػػػذا التعلػػػػيم ال عيػػػػع  ػػػػو د نولو يػػػػا 

ي  ادلعلومػػاف. ظهػػور الت نولو يػػا ادلعلومػػاف ك ادصػػا ف  علػػت التعلػػيم ال عيػػع م ػػاععمل  ػػعا. مثػػل ل ػػتج

ل ا يع م  ظهور التعليم علت ا  ن ري التعليم النظامي أك وػري النظػاميي رت ػتسعاـ مرافػق ا ن ػر.  ػز 

 النظم دعرلس ل تجي  عال  و م  فعل دعرلس م اشرمل أك م  طرلق امتسعاـ النظم  اا در يز ادلعرفر. 

ز ل ػتجي  امػتار  ذا   ػ  د ػ يل فر،ػر دلػت ال ػس  دلتارتعػر سلتلػ  ادل ػتولاف التعلػيم. خػرل

 جر ما  تري ل النرتير علت ا  ن ر ل كاحع اجلامعر درلع ا. 

 النظم التعليم ال عيع ( أ

روػػم أف الت نولو يػػا  ػػو  ػػز ا   لتجػػزأ مػػت التعلػػيم ال عيػػعي ل ػػت رتر ػػامز التعلػػيم غلػػق الن يػػز علػػت 

احتيا اف دعلياي طالق مت الت نولو ي  ف ن. عقكمل علت ملأ لن إي ألضا  ظر عاري  قافػري اخللفيػر 

ز التعلػيم ال عيػع. عامػل ا  تااعير ا تصايي ا تااـي يفررتري م تول التعليم ك متعوي أك   متعوي مػ  ادلػنه



مهػػم لنجػػات الػػنظم التعلػػيم ال عيػػع  ػػو ا تاػػاـي زلا ػػر  قػػري يفررتػػري مػػهلر امػػتسعاـ معػػعافي ا مػػتسعاـ 

 اإلرتعاعي مععافي ك ج  ا  التفاعقف م  طالق.

علػػت التنايػػر الػػنظم غلػػق مقحظػػر علػػت دصػػايم ك دنايػػر الػػنظمي التفاعػػلي الػػتعلم الن ػػتي الصػػور  

 ،ل الفعاؿ.ادلر يري ك التوا

التصايم ك التناير الػنظم. عاليػر دنايػر دعلياػي للتعلػيم ال عيػع لت ػوف مػت مرحلػر التصػايمي دنايػري  -1

دقيػػػػيم ك دنقػػػػي . ل دصػػػػايم دعلياػػػػاف التعلػػػػيم ال عيػػػػع فعػػػػاؿي غلػػػػق النظػػػػري لػػػػيس فقػػػػت لإػػػػرضي 

 احتيا ػػػاف ك خصػػػػا   معلػػػػم ك طالػػػقي كل ػػػػت احتيا ػػػػاف احملتػػػػول ك احلػػػوا ز التقنيػػػػر الػػػػع  ػػػػع

عع . دنقي  رتنػا  علػت ادلػعخقف مػت معلػمي متسصػ  منتجػي احملتػولي ك طالػق جر ل عاليػر 

 الت إيل.

التفاعل. صلات النظم التعليم ال عيع رت  اخلرل ػلعي ا ك وي دفاعل رت  معلم ك طالقي رت  طالق  -2

 ك ال يأر التعليمي ك رت  طالق م  طالق.

 تعليم ال عيع دسؤ ر  ي  طرلقر ،لتها ادلواي لعرامتها التعلم الن ت. ادل ار ر الفعالر م ارؾ ال -3

الصػػور ادلر يػػر. الػػتعلم مػػت خػػقؿ دلفزلػػوف ل ػػتجي  حػػ  ك عفيػػز الرو ػػر ل عاليػػر الػػتعلم. ل ػػت    -4

عػػع  د ػػػولر ذف الت ػػػلير.  نػػػاؾ غلػػػق اختيػػػار رتػػػ  ادلعلومػػػاف ععؽلػػػر الفا ػػػعمل مػػػ   ػػػويملي ععلػػػع 



ا ضلرافػػافي التاييػػز رتػػ  احلقػػا ق أف   حقػػا قي ك  كاحػػع الػػذم  ػػو ل ػػت ق ك  ل ػػت قي ععلػػع

 لفهم  ي  الت نولو ي ل تجي  أعجت ادلعلوماف  يعا.

التوا،ػػل الفعػػاؿ. التصػػايم التعلياػػي ل ػػعا  مػػ  فهػػم دو عػػاف ادل ػػتسعم  ك دعػػرؼ عليهػػا  اػػا فػػري  -5

لتوا،ػػػل ك ػػػوي  ظػػػر سلتلفػػػر مػػػ  مصػػػااي النظػػػاـ. لفهػػػم لرلػػػع ادل ػػػتسعـ فذ ػػػن ؽل ػػػت أف ل ػػػ  علػػػت ا

 الفعاؿ. 

 التعليم ال عيع علت اإل ن ر  ( م

التجوراف الت نولو ير يا اا يكر عالير  عا ك شارؾ جعجا  دو يهاف دجولر التعلػيم. ل التػارلو  

دجػػولر التعلػػيمي الت نولػػو ي ادلعلومػػاف  ػػو رتعػػض مػػت الومػػا ل امػػتسعاـ للو،ػػوؿ العلػػم رمػػالر علػػت ا ثػػر 

عػػر منػػذ عػػعمل  ػػركفي مثػػل ال تػػام ادلج وعػػر حػػأل الومػػا ل ادصػػا في النػػاسي ل ػػعا  مػػت الت نولػػو ي الج ا

مثػػػل ،ػػػومل ادل ػػػجلر علػػػت ال ػػػرلتي فيػػػعلوي التلفزلػػػوفي ك القػػػرص ادلضػػػإوط. اذف التجػػػوراف الت نولػػػو ي 

ادلعلوماف ا  ن ر ادل اشر التارلو د نو لو ي التعليم اذخعكي اجلعلع. اخلعماف عرب اإل ن ر ل التعليم 

ك  رتػػعكف عنػػواف علػػت امامػػي  ػػو اعجػػت اخلػػعماف التعليايػػر لجالػػق رتامػػتسعاـ ا ن ػػر  اػػا  عنػػواف  يػػع

الومػػػا ل.  ػػػذت اخلعمػػػر علػػػت ا  ن ػػػر مػػػت رتػػػ  علػػػت مراحػػػل سلتلفػػػر مػػػت عاليػػػر الػػػربامز التعليايػػػري مثػػػل 

د ػػػجيلي اخت ػػػار ادلػػػعخلي يفػػػ ي زلا ػػػرافي جمػػػناي القضػػػالاي منا  ػػػر القضػػػيري اخت ػػػاري دقيػػػيمي منا  ػػػري 

جعػػقف كوري ػػا. التعلػػيم ال عيػػع ل ػػتجي  امػػتسعاـ د نولػػو ي ا ن ػػر احلػػع اذ صػػت حػػأل دعجػػي فعاليػػر ل 

 الو ري ادل افي ك در ير  ويمل التعليم.



عامل اذكؿ ل التعليم ال عيع علت ا  ن ر م هور  اا التعلم عت رتععي أ ن خقؿ دعتػرب م ػ لر 

الومػػا ل ا ن ػػر شل ػػت  ػػعا لفعػػل دفاعػػل رتػػ  معلػػم ك  ػػو ويػػام التفاعػػل رتػػ  معلػػم ك طالػػق. ل ػػت مػػ  

طالػػقي خػػري شػػ ل ل الو ػػر احلقيقػػي أك  . ل الو ػػر احلقيقػػي ل ػػتجي  فعػػل مثػػل ل وػػرؼ العريشػػري 

دفاعػػل م اشػػرمل مػػ   عػػي أك فيػػعلو ك ا  تااعػػاف عػػرب اإل ن ػػر. مث وػػري حقيقػػي ل ػػتجي  امػػتسعاـ مػػت 

 خقؿ القا ار الربلعلر.

%. 100لتفاعػػػل معلػػػم كطالػػػق ل الفصػػػل ؽل ػػػت مػػػيتم امػػػت عاؿ كجف   ل ػػػت مػػػ  طرلػػػق م ػػػر ا

ال  ل ادلوايي اخت ػاري م ػارتقري ك طرلػق التعلػيم اخػر ل ػتجي   فػذف ل شػ  ري مثػل ادلػواي معلػم لػتم ل 

ش ل عرض ل ش  ر ك ل ػتجي  عايػل الجالػق. رتادلثػل مػ  اخت ػار ك م ػارتقر لػتم ادلعلػمي ل ػتجي  فعػل 

جيارمل الت ػولر ل ػػتجي  لنتهػػي م اشػػرمل ل عاليػر د ػػجيلي  نػػاؾ موافقػر مػػ  مػػنهز الػػعف   مػ  طرلػػق رتػػنفس.

 عرب اإل ن ر.

التعلػػػػػيم ال عيػػػػػع علػػػػػت ا ن ػػػػػر اعجػػػػػت حصػػػػػر  نػػػػػاؾ علػػػػػت ا ػػػػػواع التعلػػػػػيم ال عيػػػػػع اخػػػػػر )ل الوا ػػػػػ  

الت نولػػو ي  الت نولو يػػا عايلهػػا رتالفعػػل(  ػػو التعلػػيم ال عيػػع مػػ   اػػر ك د نولػػو ي التلفزلػػوف. علػػت الثػػاين

الجالق جبق ادل ي جر ادلرافق التعليايري ل ح  اذكاين الفسارلر رتصفر خاص ك وػاؿ. مػ  التعلػيم علػت 

 ا  ن ر مت خقؿ ا ن ري الجالق ل تجي  التعلم  فس مت رتير م  احلاموم  فس.



للي. مػهولر ك هر  ظر معلمي مت معلم. حلوؿ التعليم علت ا  ن ر غلق دل ير رتعض ادلعػالري  اػا (1

رتامػتسعاـي شل ػػت دصػػني  ادلػػواي علػػت ا  ن ػػر ك فصػػل علػػت ا ن ػػر مػػ  رت ػػرعر ك مػػهولري دتجلػػق 

 احلع اذيىن مت التعرلقي شل ت التعلم م  طرلق  ف همي شل ت رتيأر الر ارتر التعلم.

ك هػػر  ظػػر طالػػقي مػػت طالػػق  ػػو مرك ػػر ل د خػػذ  ليػػر. مػػايمل احلصػػوؿ عليػػن علػػت ا ن ػػر ا ثػػر  (2

احلصػػػوؿ ل فصػػػل. عاػػػل ل احلامػػػوم لػػػعلهم. دعػػػاكف رتػػػ  طالػػػق مثػػػل الجرلػػػق دقليػػػعمي مقار ػػػر 

  47د ال الت اكر م  معلمي منا  ر فصلي ،علق التعلمي ك م ركع م نؾ.

  ظرلر مهارمل ال تارتر ك اإل  ا ي(

  ظرلر مهارمل ال تارتر

 مفهـو مهارمل ال تارتر -1

اجليعمل  ػي أحػواؿ دصػعق للقيػاـ ال تارتر  ي أ  جر منظار  عاي لذلأ فتعرل  ال تارتر 

هبا. كل ت ال تارتر عرفر أ ثػر مػت اذحيػاف رت تارتػر احلػركؼ مػ  ال تارتػر الوا ػ ر رتػق الت ػاس 

كار يػػػػام كمركاعػػػػػامل الجرلقػػػػر الصػػػػػ ي ر عػػػػػت ال لاػػػػاف ادلنامػػػػػ ر مػػػػػ  النواخػػػػن العررتيػػػػػر ادلتفقػػػػػر 

  ت لايها أك م تسعميها.

                                                           
46

 Hamzah B. Uno,Model pembelajaran menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif. PT 
Bumi aksara(Jakarta: 2338), hlm.34-39 



 رتقيػػػر ادلهػػػاراف   فهػػػي دػػػ يت رتعػػػع مهػػػارمل دػػػايت مهػػػارمل ال تارتػػػر متػػػ خرمل حب ػػػق دردي هػػػا رتػػػ 

القرا مل. كد ري  نا جر أف ال تارتر عالير ماف شق ي أحععلا ال كاآلخر عنلػي. كال ػق اآلل 

ػلتػػػوم علػػػت ادلهػػػاراف اآلليػػػر )احلر يػػػر( اخلا،ػػػر رترمػػػم حػػػركؼ اللإػػػر العررتيػػػري معرفػػػر التهجأػػػر 

فػػر اجليػػعمل رتػػالن و ك ادلفػػرياف كامػػتسعاـ كالن ػػيم ل العررتيػػر. أمػػا اجلا ػػق العقلػػي فيتجلػػق ادلعر 

   48اللإر.

  ااعرفنا أف ال تارتر د ال  وا ق داليري منها  

 ال تارتر الوا  ر (1

  اععمل  تارتر ال لار الص ي ر (2

 درديق ال لااف الع د ال ادلعاين كاحملتولاف رتالقواعع الص ي ر  (3

لػق أ  ػجر الجػقم أ ثػري منهػػا  مهػارمل ال تارتػر  ػي مهػارمل مػت ادلهػاراف اللإولػر ادلرد ػر حيػ  دتج  

لػػع د تػػق كعػػ  د ػػنؾ كم ػػت لرا ػػق كلردػػق. ذلػػذت العق ػػر في تػػا  جليهػػا دػػعرلس ال تارتػػر ل اخػػر دعلػػيم 

ادلهػػارمل اللإولػػر رتػػق دصػػإري يكر ػػاي كل ػػت ال تارتػػر لي ػػر ج  مهػػارمل لهيانهػػا   ػػاط رتعػػع امػػتجاع الجػػقم 

 علت ا متااع كاحلوار ك را مل الرموز العررتير.

د ػػتال ال تارتػػر علػػت اخلػػت كاإلمػػق  كالن يػػق كالتع ػػري. لػػو أعلػػل ال ػػس   ػػذت العنا،ػػر ف علػػل   

 ادلعاين كاذ عاؼ لتعلم ال تارتر.
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جما أري ا دعلػيم العارمػ  رتال تارتػر العررتيػر دعلياػا مػلياا فذ ػن لن إػي علػت الجػقم أف ؽلل ػوا معرفػر   

  49عت  

 الع دتصل  ا رتعع ا مت وري ا.أف لعرؼ رمم احلركؼ ر ا ، ي ا كاحلركؼ  ( أ

 أف لعرؾ الفركؽ الع يقر رت  احلركؼ ادلتقاررتر كادلت اهبر ( م

  (   مراعامل التنقيت لل ركؼ ادلنقجر مت وري ا

 ي(    النهز ال ليم حلركؼ ال لااف يكف حذؼ أك زلايمل لل ركؼ

 ق(    مراعامل  تارتر ال لااف الع عتوم علت حركؼ منقوطر ك  د تق

 راعامل الفرؽ رت  التا  ادلررتوطر كالتا  ادلفتوحر ك  ا  الت  ي  كالتا  ادلررتوطر.ك(    م

 ز(     تارتر احلركؼ كال لااف رت رعر كمهولر

 ت(   مراعامل عقماف الن يم

 ط(   مراعامل احلر اف القصريمل كالجوللر

 م(   معرفر أما ت  تارتر اذلازاف ادلستلفر

 كالصرفير ال ليارؾ(   مراعامل النا يق الن ولر 
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 أ واع مهارمل ال تارتر  -2

 اػػا عرفنػػا أف مهػػارمل ال تارتػػر  ػػي كمػػيلر لقدصػػاؿ رتػػ  اإل  ػػاف كأخيػػن اإل  ػػاف رتقجػػ  النظػػر عػػت   

رتعػػػعم الزمػػػاف كادل ػػػافي ك ػػػذا التع ػػػري  وعػػػاف   كظيفػػػي كجرتػػػعاعي. فػػػالتع ري الػػػوظيفي ػلقػػػق ادصػػػاؿ النػػػاس 

مي مثػػل  تارتػػر الرمػػا ل كالػػرب كزلا ػػر ا  تااعػػاف كمػػل  رتعضػػهم رتػػ عض لتنظػػيم حيػػاهتم ك ضػػا  حا ػػاهت

ا مػػتااراف ك تارتػػر ادلػػذ راف كالن ػػراف كالتقػػارلر. كالتع ػػري اإلرتػػعاعي لنقػػل ادل ػػاعر كاذحامػػيس كاخلػػواطر 

النف ػػػػير جر اآلخػػػػرلت رت مػػػػلوم أي  م ػػػػوؽ كمثػػػػريي مثػػػػل  تارتػػػػر ال ػػػػعر كالػػػػن م كالتاثيليػػػػاف كالقصػػػػ  

 50اذي .

أف مهارمل ال تارتر دنق ػم جر عػعمل أ ػواعي منهػا اخلػت العػر  اجليػع كاإلمػق  الصػ ي   لرل ال اح   

ك  تارتر اإل  ا  العر  الػع دصػري أ ػم اذ ػواع ل رلػاؿ مهػارمل ال تارتػر. كل ػت دػ يت  فػا مل اإل  ػا  رتعػع أف 

فهػػػم الفواعػػػع دنتهػػػي  فػػػا مل اخلػػػت اجليػػػع كفهػػػم  واعػػػع اإلمػػػق  الصػػػ ي ر. جمف  تارتػػػر اإل  ػػػا  عتػػػا  جر 

 الن ولر كالصرفير لت وف مفهومر عنع القارو.
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 أما دو ي  أ واع مهارمل ال تارتر فهي  

 اخلت العر  ( أ

اخلػػت كمػػيلر مهاػػر مػػت كمػػا ل التع ػػري ال تػػا ي كطرلػػق اإلفهػػاـ كدو،ػػيل ادلعػػاين كاذف ػػار 

 نعمػير زلػعيمل ل رمػم جر الإري ل ي ر كل ري كفين التزاـ  ا دوا   علين العلاا  مت أش اؿ 

احلركؼي كل مػ  ها ياخػل ال لاػافي كل ك ػ  ا ػنقت كرمػم اذلاػزاف ل موا ػعهاي كاخلػت 

العػػػػر    ػػػػل ملػػػػأ خجػػػػوط  نعمػػػػير رتعلعػػػػر ررت ػػػػيجر دػػػػزياف رتػػػػن ادل ػػػػا ع كاذرتنيػػػػر اإلمػػػػقمير 

 51كاذ رحر كادلتاح .

حلػركؼ ادلفهومػر اخلت العر  مت أ ػواع مهػارمل ال تارتػر حيػ   و ػن أمامػا لو ػوي أشػ اؿ ا

عنع القارو.  اا عرفنا جما دو ع  نػاؾ  تارتػر احلػركؼ الق ي ػر فػق ل ػتجي  القػرا مل  ػرا مل  ػذت 

ال تارتػػر ج   لػػيق رت ػػ ق وػػري مفهػػو مهػػم علػػت مػػا غلػػق أف دفهػػم ال تارتػػر. لػػذلأي ا  تاػػاـ 

عا رت تارتر اخلت اجليع مهم  عا رتل غلػق علػت  ػل طالػق كمعلػم أف ل ػتجيعوا  تارتػر اخلػت  يػ

.  لتع ري مضاوف ال تارتر ادلفهـو

 اإلمق   ( م

اإلمق   و  ظاـ لإوم مع ي كمو وعن ال لااف الع غلق فصلهاي كالع غلق ك،ػلهاي 

كاحلرؼ الع دزايي كاحلرؼ الع عذؼي كاذلازمل رت  واعها ادلستلفري موا  أ ا ر مفػريمل أك علػت 
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ك ػادي. كعقمػاف الن ػيمي كال لاػاف  أحع حركؼ الل  الثق ري كاذلػ  اللينػري ك ػا  الت  يػ 

 52النوعير الورايمل رتادلواي العرامير.

جبا ػػق ا  تاػػاـ رت تارتػػر اخلػػت العػػر  الصػػ ي  فػػ  م منهػػا فهػػم اإلمػػق  رتقواعػػعت الصػػ ي ري 

ذف ل اإلمػػػق  خصػػػا   دلعرفػػػر  ػػػل ل ػػػتجي  الجػػػقم دع ػػػري ال تارتػػػر رتقواعػػػع اإلمػػػق  أك   

 يكما رت  ف هم. ل تجيعوف خأل لص  وا ال تارتر

ػل ق  ثري مت ادلعلا  ك ادلتعلا  أف يرس اإلمق  مت العركس احملعكيمل الفاعليري كأ ػن 

لن صػػر ل حػػعكي رمػػم ال لاػػر  ر ػػا ،ػػ ي اي لػػيس وػػري. رتيػػع أف اذمػػر لتجػػاكز  ػػذت الإالػػر 

رت ثري. جم مثر والاف أرتعع كأكم  مت ك   يركس اإلمق  علت رمم ال لار الرمم الص ي ي 

كجظلػػا  ػػو جر  ا ػػق  ػػذا عػػوف للتقميػػذ علػػت جظلػػا  لإػػتهم كج را هػػاي ك ضػػجهم العقلػػيي كدررتيػػر 

 ػػعراهتم الثقافيػػري كمهػػاراهتم الفنيػػري ك ػػو كمػػيلر مػػت الومػػا ل ال فيلػػر الػػع يفعػػل التلايػػذ  ػػايرا 

ر علت  تارتر ال لااف رتالجرلقر الػع ادنػق عليهػا أ ػل اللإػري كأف ل ػوف لعلػن ا مػتععاي  ختيػا

 53ادلفرياف كك عها ل درا يق ، ي ر ماف ي  ف ػل ت ال  وف عليها.

جمفي  اف اإلمق    اا مت أ  اـ مهارمل ال تارتر الع دت لم عت شلارمر رمم اللإر العررتير 

ر ػػا ،ػػ ي ا رتالقواعػػع الصػػ ي ر حػػأل   رتػػع ل ػػل طالػػق أف لهتاػػوا  راعػػامل ،ػػ ر ال تارتػػر 

 ا    لهتاوف  راعادن ل ادلاارمر اليومير.الص ي ر.  ثري مت الجقم كادلعل
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  54كمت أ عاؼ مايمل اإلمق  اآليت 

دػػعرلق التقميػػذ علػػت رمػػم احلػػركؼ كال لاػػاف ر ػػا ،ػػ ي ا مجارتقػػا دلػػا ادفػػق عليػػن أ ػػل اللإػػر  (1

 مت أ،وؿ فنين ع م   ت ال تارتر.

ال لاػػػاف ادلهاػػػوزملي أك دػػػذليل الصػػػعورتاف اإلمق يػػػر الػػػع عتػػػا  جر مزلػػػع مػػػت العنالػػػري  رمػػػم  (2

ادلستومػػر رتػػاذل ي أك ال لاػػاف الػػع دتضػػات رتعػػض حركفهػػا أ،ػػوادا  رل ػػر مػػت أ،ػػواف حػػركؼ 

 أخرلي كوري ا مت م  قف ال تارتر اإلمق يري كالع منذ ر أعلها ل مو عن.

فر (  اإلمهاـ ال  ري ل دزكلع التقميذ رتادلعلوماف القزمر لرف  م تول عصيلهم العلايي كمضػاع3

 ر،يع م الثقال  ا دتضانن القج  ادلستارمل مت ألواف اخلربملي كمت فنوف الثقافر كادلعرفر.

(  دػػعرلق التقميػػذ علػػت ع ػػ  اخلػػتي شلػػا ل ػػاعع م علػػت يفولػػعتي كالػػتا ت مػػت  ػػرا مل ادلفػػرياف 4

 كالنا يق اللإولري كفهم معا يها فهاا ، ي ا

رلػػق  ادلقحظػػري كاحملا ػػر مػػت خػػقؿ اإلمػػق  ادلنقػػوؿي (  لت فػػل يرس اإلمػػق  رتنرتيػػر  العػػ  عػػت ط5

كدررتيػػػر اذمف رتتعولػػػع التقميػػػذ ح ػػػت ا مػػػتااعي ك ػػػويمل اإل صػػػافي ك ييػػػز اذ،ػػػواف ادلتقاررتػػػر 

لػػ عض احلػػركؼي كدررتيػػر اليػػع رتػػالتارلت لعضػػقهتا علػػت جم ػػاؾ القلػػمي ك ػػ ت اذ،ػػارت ي كدنظػػيم 

 حر تها.
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اخلق يري كاللإولر ادلتاثلر ل دعولع التقميذ علت النظاـي  (  أ   جر ما م ق  ثريا مت اذ عاؼ6

كاحلػػػرص علػػػت دػػػوفري مظػػػا ر اجلاػػػاؿ ل ال تارتػػػري شلػػػا لناػػػي الػػػذكؽ الفػػػ  عنػػػع م. أمػػػا اجلا ػػػق 

اللإػػوم في فػػل مػػع التقميػػذ حبصػػيلر مػػت ادلفػػرياف كالع ػػاراف الػػع د ػػاعع م علػػت التع ػػري اجليػػع 

 م افهر ك تارتر.

 

 



 الفصل الثالث

 ادلنهج البحث

 ادلدخل البحث و منهجيتو -1

يف ىذا البحث، الباحث مالحظة عملية تعليم يف قسم تعليم اللغة العربية يف فصل أ و ب. 

ىذا نشاطة أو ىذا تعليم عمل يف قسم تعليم اللغة العربية عندما ادلعلمو األستاذ عبد الباسيط، 

 وى ثلوجود البيانات اليت حتت إليها الباح الكيفييكون ادلدخل ادلستخدم ذلذا البحث ىو 

 موالنا مالك إبرىيم جامعة يف الكتابةالتفصيلية عن تعليم مهارة  صورة ادلعلومات البيانية

 أخذ الباحثيلبحث من نوع البحث ادليداين حيث . و ىذا اماالنج احلكومية اإلسالمية

حول تعليم  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبرىيمموالنا مالك  امعةاجل يفادلعلومات و البيانات 

 . تابةمهارة الك

 وسائل و طريقة صفي الباحث ألن, الوصفي ادلنهج ىو البحث ذلذا ادلستعمل ادلنهج إن

 التعليم أنشطة أثناء يف ادلوجودة ادلعلومات حيث من تابةالك مهارة تعليم يف مستخدمة

 إىل هتدف ىي صفيةالو  الطريقة ألن ةوصفي طريقة الباحث ستخدمي. الصف يف والتعلم

 ووصف عنها وادلالحظات وادلعلومات احلقائق مجع يف ادلعينة األشياء أو تأثَتل وصف

 .الواقع يف عليو توجد كما حالتها وتقرير هبا اخلاصة الظروف

 



 دراسة احلالة -2

يف ىذ البحث الباحث عمل مقابلة إىل معلم جيعل ىدف ليعرف احلالة استخدام 

 التعليم الذايت ليس مقابلة فقد ولكن ادلالحظة و وثيقة يف لزمان يأخذ ادلعلومات

 البيانات و مصادرىا -3

استحدام ىذا ادلنهج جيد جدا لطالب اجلامعة لكل مادة ، آلن قليل ادلساعدة من معلم يف 

تعليم فهم دلادة  جيعل ادلوجد بالغ كل لإلنسان و على عهدتو ينتهي ادلشكلة يف تعليم. ىذا 

الذايت حسن لتطبيق ،ننظر يف ىذا لزمان اكثر لطالب يستخدم التعليم إلكًتوين يبحث عن  

 كل ادلعلومات يواصل ادلادة .

 طريقة مجع البحث -4

 :يلي كما مجعها أدوات الباحث ستخدميف احملتاجة البيانات على وللحصول

 ادلالحظة -1

إكتسابو خلرباتو ومعلوماتو حيث جنمع ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى يف 

خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو، ولكن الباحث حيث يالحظ فإنو يتبع منهجا 

ستخدمها يوادلالحظة  1معينا جيعل من مالحظاتو اساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة.

عملية تعليم اللغة العربية يف  وادلشكلة يف أرادلبيانات من الباحث يف ىذا البحث ىي جلمع ا
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اخلطة التعامي الذايت على اسسي التعليم إلكًتوين )التعليم ادلرحلة ادلتقدمة، وجلمع البيانات دلعرفة 

   .العالقة بُت التعليم إلكًتوين با ادلهارة الكتابة اخلاصة إلمالءو  البعيد(

  ادلقابلة-2

 الشفوية البيانات و ادلعلومات جبمع الباحث خاللو من يقوم شفويا استبيانا ادلقابلة تعترب 

 2.البشرية مصادرىا خالل من ادلعلومات على للحصول ىامة أداة ىي و ادلفحوص، من

 عن قسم تعليم اللغة العرابية طالب رأي عن البيانات جلمع الباحث ستخدمهاي وادلقابلة

تابة و الك مهارة عليمت يف مةستخدادل إسًتاتيجية التعليم الذايت على اساسي التعليم إلكًتوين

معلم مهارة الكتابة يعٍت أستاذة معصمة، من لزمان ماضي حىت اآلن يستخدم دلنهج اخلطبة 

 تعليم رلال يف اخلبَت تعليقات وعن .لتعليم مهارة لكتابة وسلرج ما يسما باقبلو من دلنهج اخلطبة

 . التعليم لعملية فعاال دةادلا ىذه لتنفيذ إسًتاتيجية مضمون عن تابةالك مهارة

 الوثائق  -5

ىي طريقة عملية جلمع البيانات وادلعلومات على طريق نظر الوثائق ادلوجودة يف مكان 

زلُت من الكتب أو صورات أو التسجيالت أو قائمة اجلدوال وغَت ذلك. وسيضع 

 الباحث ىذا البينات يف ادلالحق
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 دراسة السابقة-5

األثر الذكاء النفس على التعليم الذايت الطالب ادلدرسة ثناوية دارسلم الوانق  -1

  42414469ماالنق. الباحثة ولدنول سللدون الرقم القيد : 

الطبقة التعليم الذايت الطالب يف مدرسة ثناوية دارسلم الوانق ماالنق يدخل يف الطبقة 

من ىذا عرية  86-82إىل فاصلة يدخل  85حسنا ألن عربة الطبقة التعليم الذايت ىو 

الطبقة الذكاء النفس الطالب ادلدرسة الثناوية دارالسلم الوانق ماالنق حسنا ألن يدخل يف 

 الطبقة قيمة احلسن .

فعالية ألغاز الكلمات لتعليم مهارة الكتابة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكمية   -2

 14154493كريان. الباحثة سوليس دوي نور ماال 

أما اإلجراء يف استخدام ألغاز الكلمات )صندوق الكتابة( منها :أ( قسمت الباحثة و 

الطالب إىل أربع رلموعات،ولكل رلموعة تسعة طالب، ب( شرحت الباحثة عن ادلادة 

"ادلهنة" اليت ستدرسها اآلن، مث وزعت صندوق الكتابة إىل كل رلموعة ج( أمرت الباحثة 

مل يف الصندوق حىت جتعل الكلمات واجلملة ادلرتبة، د( الطالب لًتتيب الكلمات أو اجل

 أمرت الباحثة الطالب يف كل موكل اجملموعة لكتابة اجلملة ادلفيدة اليت قد يرتبها.

منهج تعليم مهارة الكتابة يف ادلرحلة العاليا يف مركز اللغة العربية مبعهد نور اجلديد  -3

 49154449اإلسالمي بيطان بروبلنجا. الباحث استقامة 



وكانت النتائج من ىذا البحث تعليم مهارة الكتابة يف ادلرحلة العليا يف مركز اللغة العربية 

مبعهد نور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجا ىو يستخدم بطريقة القواعد و الًتمجة. بطرائق  

معا ( بدأ التعلم بالقراءة 2( توجيو ادلدرس إىل الطالب ادلادة اليت ستدرس، 1كما يلي : 

( أعطى ادلدرس ادلفردات اجلديدة ادلرتبطة بادلواد اليت سيصل وكيفيتها وقرأ ادلدرس 3

( أعطى ادلدرس قواعدة النحوية أو الصرفية اليت جيد فيها 4ادلفردات أوال مث اتبع الطالب 

( بعد شرح ال مدرس 5النصوص ما مل يفهموا الطالب مث كتاهبا ادلدرس على السبورة 

أو الصرف، مث أعطى ادلدرس الطالب ادلعٌت الذي أقراء ادلدرس مباشرة ادلعٌت  القواعد النحو

 مث كتب تالميذه ادلادة ادلدروسة أعطى ادلدرس

التعليم للمهارة الكتابة يف اإلمالء للطالبات حفظ القران مبعهد العزة باتو. الباحث  -4

 49154148حنيف زلفوظ 

ستخدمة يف تعليم الكتابة للطالبات يف ( إن الطريقة ادل1واستخلص الباحث كما يلي : 

( وبعد أن عقد الباحث اإلختبار عن ىذه الطريقة تعٍت 2معهد العزة ىي الطريقة التدريبات 

طريقة احلفر ادلستخدمة لتعليم اإلمالء يف معهد العزة، حصلت الطالبات على النتيجة 

 اجليدة وأن الطريقة فعالية.

اعد اإلمالء باستخدام التعليم الذايت على اساس يف قو  كيفية تعليم مهارة الكتابة -5
التعليم اإللكًتوين)التعليم البعيد( يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

  14154473. الباحث أمحد ذولقرنُت السادات ماالنق



يف قسم تعليم  فالنتيجة يف ىذا حبث ان تعلم الذايت على أساس تعليم اإللكًتوين لًتقية مهارة الكتابة
 اللغة العربية جيد. يف ىذه احلالة تستطيع يعروف من متوسطة قيمة الدورات اللغة العربية.

 

 



 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها

 التعليم الذايت على أساس التعليم اإللكرتوين يف قسم تعليم اللغة العربية-أ

يف أنشطططططتة الطططططتعلم اهطططططاته الكتابطططططة تعب،تهطططططا يف تعلطططططيم اإللكطططططرتوين  التالططططط   طططططذى     ار ططططط      
الطذي املتلطوح ثيطن أ  املعلواات للحصول شبكة قو ة أو جيد. وبعطد االطا التالط  ارتطات اكطا  

ىنطططاب شطططبكة قو طططة و الم،طططة للطططتعلم  ت التالططط   بطططداد تاطططيد الك،بيطططوتر و بعطططد االطططا  فطططت  املوقطططع 
 التعليم الن،ذجة.

وبعططد تتبيططت التعلططيم الن،ذجططة اططت   التالطط   سططتتيع اططت  والططتعلم املططوا  والطط     تسططا ا اطط   
  تعلططم املططوا  والطط    تيفططدوها يف املوقططع. ت اعل،ططم اطط  رططلل املوقططع اناسطط . يف ىططذا الوقطط  التالطط

واصططل اططع الع،ططل الواجطط .  اا ىنططاب ا  فهططم اطط  املططوا  التالطط   سططتتيع اباشططره اسطط،ال اطط  رططلل 
 الرسالة اإللكرتوين.

يف أي ساعة اعل،م  ستتيع  شف ثاوت ا  رلل الواجط  التطلح أتسطل  اط  رطلل  
 اكا  واثد اناس  اع التالط .  سطتتيع ع،طل علطى  نرتنط  تتبيت التعليم الن،ذجة  املعل،م ال يف

 يف أي اكا   التال   ستتع ع،ل تعلم جم،وعة أو شخص ليفهم املوا   فت .

يف تعلم اللغة العربية على أساس التعلطيم اإللكطرتوين  ا طو اصطل اطر   جطدا و اشطروط. ىنطاب  
ربيطة علطى أسطاس التعلطيم اإللكطرتوين يف ا طات  واي ااي  ااية  هتو ة ممتازه أل  الفصطل الطتعلم اللغطة الع

 غراة  اراات جمل،وعة الدتاسة ار   جدا. أشعة الش،س مجيلة جدا لدعم تعلم.

رتطططوه تعلطططم  أىطططداق تعلطططم لرتقيطططة اهطططاته الكتابطططة بااللغطططة العربيطططة يف قسطططم تعلطططيم اللغطططة العربيطططة  
حة يف الطتعلم الكتابطة اللغطة العربيطة جيطد جااعة اوالنا االا  براىيم احلكواية اإلسطلاية اطاالنت  اصطل



جدا  التال   ستتيع تعلم الذايت. املوا  لتعلم  عط   نشطاد  املوعطوس  سطتتيع يف تعلطم عطاا  التالط  
 ع،ل الواج  لتتو ر املوا  التعلي،ية.

تيفييم تعلم ع  طر ت إلعتاد الواج     طالط  و تيفيطيم  ع،طل سطوال وجطواح ملعراطة افهطوا  
 لل اناقشة  تيفييم املوا  التعلي،ية  تسال    طال .   طال  ا  ر

 تص،يم تعلم اللغة العربية على أساس تعليم اإللكرتوين استخداا تتبيت التعليم الن،ذجة 

عنصططر األول ىططو املتعل،ططم. الباثططن ارتططات تصطط،يم تعلططم علططى أساسططى تعلططيم أإللكططرتوين أل  
ح. تصط،يم  سطتتيع الوصطول التطلح بطدو   طدو ه عط  الباثن أت د جيعل ثالة ارحية واواتية لتطل

الفااد والوق .  ل اتصال اع تعلم اللغة العربية  بداد ا  املوا   الواج   اسابيفة  تصو   و قي،ة 
  نظم الباثن يف البناد الفصل االارتاعية على أساسى تعليم اإللكرتوين.

ليفام،م    أىداق اط  تعلطم  ر طد عنصر الثاين ىو أىداق ا  تعلم. يف ىذا احلالة الباثن ا
قسططم تعلططيم اللغططة العربيططة. أاططا بالنسططبة للتفاصططيل ىططو  يططف التالطط   سططتتيع للحصططول نتططام  الططتعلم 
أقصططى أو  سططتتيع اجت،ططاس  فطططاده والطط  اطط  املتوقطططع بعططد أرططذ تعلططم اللغطططة العربيططة بااسططتخداا الفصطططل 

 االارتاعية على أساسى تعليم اإللكرتوين.

ىطططو طر يفطططة. ىنطططاب نطططوعم اططط  طر طططت هتلطططف تتبييفطططي. األول ىطططو طر يفطططة تعلطططم  عنصطططر الثالطططن
بااستخداا تص،يم تعلم اللغطة العربيطة علطى أساسطى تعلطيم اإللكطرتوين ثيطن املعل،طم و التطلح  ،طع 
يف غراطططة واثطططده. الثطططاين ىطططو طر يفطططة تعلطططم بااسطططتخداا تصططط،يم تعلطططم اللغطططة العربيطططة علطططى أساسطططى تعلطططيم 

ملعل،ططم والتططلح ال  ،ططع يف غراططة واثططده و يف اكططا  هتلف.لططذالا  قبططل  بططداد اإللكططرتوين ثيططن ا
 تعلم املعل،م و التال  جي  قراده  ليل استخداا املوقع أوال.



عنصر الرابع ىو تيفييم. يف ع،ل تيفييم  املعل،م يف تص،يم تعلم اللغطة العربيطة علطى أساسطى تعلطيم 
ج  بصفة االرتيات ا  اتعد  لك  مليفطال جيط  ع،طل تيفيطيم اإللكرتوين ال ع،ل تيفييم  دو ا لبعض وا

  دو ا.

 قي،ة التال  يف تعلم اللغة العربية على أساسى تعليم اإللكرتوين

بعد ع،ل تعلطم اللغطة العربيطة علطى أساسطى تعلطيم اإللكطرتوين  الباثطن للحصطول بعطض النتطام  
ه الكتابة الباثن  أرطذ عشطواميا اط  بعطض أو قي،ة التال  يف بعض الدوتات اللغة العربية  بينو املهات 

 اصل بم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إلعتططططاد ببسططططاطة صططططوت اعاليططططة و جاابيططططة تصطططط،يم تعلططططم اللغططططة العربيططططة علططططى أسططططاس التعلططططيم   
اإللكرتوين ا  انظوت قيم التال . حياول الباثن حتليل واثده ا  ىذ اليفيم   ع  اهاته الكتابة ا  

 أاا باالنسبة للوعع  ستتيع  شاىد بوعوح على التاولة حت  ىذا :رلل  جيا  املتوسط. 

 



التالط .  بطدو  44ا  ا دول أعله نستتيع نظر اتوستة قي،ة املوا  الرابع اللغة العربية  طل 
طالط   9   75طالط  يف املتوسطط  3   64طالط  يف املتوسطط  1  54طال  يف املتوسط  1أ  

طالطططططط  يف  11   87طالطططططط  يف املتوسططططططط  1   85طالطططططط  يف املتوسططططططط  11   84يف املتوسططططططط 
. اتوسططط قي،ططة تبططم أ  قي،ططة التالطط  يف  ططل اططوا   95الطط  يف املتوسططط  ط 3  و  94املتوسططط 

 اللغة العربية يف تص،يم تعلم اللغة العربية على أساس التعليم اإللكرتوين عالية مباايو الكفا ة. 

 ايفابلة    األستاا عبد البسيط و التال -ح

 كرتوين استجابة التال  على تعلم اللغة العربية على أساسى تعليم اإلل 

ملعراطططة اسطططتجابة التالططط  علطططى تصططط،يم تعلطططم اللغطططة العربيطططة علطططى أساسطططى تعلطططيم اإللكطططرتوين  
 الباثن  ع،ل امللثظة وامليفابلة. ىناب وصف استجابة التال  :

 أول جواح  ،ا  لي :

يف األول صطع   لكط  بعطد -4صطعوبة باعتطدال -3نعطم -2نعم  اع تعلطيم اإللكطرتوين -1
وك  ا  ايط ات الصطوت  أل  حتتطا   سطت،اس و ا وجطو  تيفيطيم -6ال شيد -5اعراة السهل 

ارنطة جطدا  أل   سطتخدا يف تعلطم اللغطة -8اعراة لك  ليس  طل -7الكتابة اناس  اع قامده 
كطط  تلبيتهططا اباشططره اططع اعل،ططم لططذلا لططيس ىنططاب الططرتابط نيفططص بشططكل عططاا ال و-9العربيططة 

 أ  نتعلم اعا باشخص بعيدا اعنا و  ستتيع ابوح اناس  اع اصل -14العاطفي و 

 ثاين جواح  ،ا  لي:

نعططم اشططعر صططعوبة  لكطط  -4نعم صططعوبة -3نعططم -2نعططم جد ططد اططع تعلططم اإللكططرتوين -1
صطعوبة  عط  اسطتخداا امليط ات اناسط  -5الفصل الدتاسي تشعر بالفعل سطهلة  1عند  تاسة 

-7امليطط ات الطط  حتتططا     تتططو ر  عطط  يف اهططاتات يف اللغططة العربيططة -6اططع التعلي،ططات ا ططد ه 
أوجططو اليفصططوت  عطط  ال  سططتتيع  يفابططل -9اناسطط  يف تعلططم اللغططة العربيططة -8جمططرت اعراططة ج ميططا 



ا ا ططة  عطط   سططتتيع -14 اباشططره اططع اعل،ططم اطط  الصططع  جططدا عنططداا تر ططد أ  تسططأل اباشططره
 تعلم اللغة العربية اع التكنولوجيا تاقي والا ليس ايفط اع الكت  وثدىا 

 الثالن جواح  ،ا  لي :

ال  وسطهلة -4لطيس اط  الصطع  جطدا -3ال -2ال  اع الوسامل اطدو  علطى االنرتنط  -1
وا  الدتاسطي امليط ات الط  حتتطا     تتطو ر  عط  يف املط-6 و  أي قيطو  -5   ثداا أل  ممتع 

 كف أ  نعرق ثول اا تعليم اإللكطرتوين أل  -7اللغة العربية راص اثل اهاته  حنو واآلرر 
نيفططص  عطط  بنططاد الرابتططة العاطفيططة يف -9اناسطط  -8ليفططد ثاولطط  اسططتخداا تعلططيم اإللكططرتوين 

  ستتيع تبا ل الرأي اع آرر   وأ ثر بساطة-14تعلم اع اعل،م 

 الرابع جواح  ،ا  لي :

ا  الصع  جدا أل  املره األو  لك  اع اطروت الوقط  وكط  أ   فهطم -3نعم -2نعم -1
استخداا لو واهم امله،ة  ر طد املعلطم أل  -5واثده ا  لو جتد بالتأ يد صعوبة و ال عا ه -4

-8قلطططيل -7يف ايططط ات ا اعطططرات رطططاص تعلطططم اللغطططة العربيطططة  -6لطططد نا الوقططط  يف جم،وعتطططو 
  ستتيع أ  نعرق التعلم التن،وي-14ستتيع تعلم اعا اباشره نيفص  ع  ال  -9اناس  

 ا ااس جواح  ،ا  لي :

نعططم  -4 ططا  يف األول صططعوبة لكطط  اططع اططروت الوقطط  وكطط  أ   فهططم -3نعططم -2نعططم -1
الطط  حتتططا     زامططد اثططل اهططاته يف اللغططة العربيططة -6اطط  الصططع  اعراططة ايطط ات اططراو  -5ج ميططا 

 ممتع يف تعل،و-14الصع   يفابل املعل،م اباشره -9ناس  نعم  ا-8ال أاهم متااا -7

 السا س جواح  ،ا  لي :

 ططا  أول صططعوبة لكطط  اططع اططروت الوقطط  -3نعططم -2نعططم  اططع وسططامل تعلططيم اإللكططرتوين -1
الصطططع  أ  نفهطططم امليططط ات الططط  -5ج ميطططا صطططعوبة يف اسططتخداا لطططو -4اطط  السطططهل جطططدا لطططتعلم 



اناس  جدا و ارونة يف -8ال -7  ل  ا ه تتو ر أشعر  كفي و ال جي-6 صع     ثداا 
ا ا ططة  عطط  بسططيتة يف -14نيفططص  عطط  التشططاوت الصططع  و  يفابططل اباشططره اططع اعلططم -9الططتعلم 

 أنشتة التعلم

 السابع جواح  ،ا  لي :

-4اصططل الدتاسططي اطط  السططهل  1األول ىططو صططعبة لكطط  بعططد  تاسططة -3نعططم -2نعططم -1
يف -6ستخداا ا  بعض املي ات يف تعلطيم اإللكطرتوين ا  ستتيع ا-5ىناب  وجد سوى ج ميا 

نعططم  اناسطط  -8 ال ج ميططا بططم نيفططص و ا ا ططة -7امليطط ات املططوا  الدتاسططي رططاص جيطط  لتتططو ر 
 سططتتيع -14ال  سططتتيع  يفابططل اباشططره اططع اعلططم أ ثططر الواجطط  و الصططع  اسططأل اباشططره -9

 أ  نعرق التعلم التن،وي

 الثاا  جواح  ،ا  لي :

نعم أل  أول اره اسطتخداا تعلطيم -3نعم -2رتن  أو تعلم ا  رلل االنرتن  ال  االن-1
املي ات ال  تشري -6الصع   يفابل اباشره اع اعلم -5ليس ا  الصع  جدا -4اإللكرتوين 

عطططدا  تيفطططا  اللغطططة يف -9 كفطططي اناسططط  -8قليطططل -7يف املطططوا  الدتاسطططي اللغطططة العربيطططة رطططاص 
تططواري تكططاليف التعلططيم اثططل الكتططاح  ال جيطط  أ  -14ين احلاسططوح اسططتع،ال التعلططيم اإللكططرتو 

  أيت  ىب جااعة  كفي  فت  احلاسوح

 التاسع جواح  ،ا  لي :

ع،ليططة -5 ال ج ميططا -4يف أول صططع  لكطط  تعلططم تططدتجييا ممتعططة للغا ططة -3نعططم -2نعطم -1
ت أ ثططر امليطط ا-6تعلططم أ ثططر يف تططدت   اشططكلة لتططلح ا  فهططم اططع الواجطط  الطط   ططتم حتد ططد 

نعططم  اناسطط  -8قليططل -7الطط    تتططو ر يف اللغططة العربيططة لكطط  وكطط  يف اهططاتات و يف تيفيططيم 



 ستتيع الرسطالة علطى االنرتنط  اباشطره -14الصع  لييفابل اع اعلم اباشره و بم طال  -9
 اع اعلم 

 العاشر جواح  ،ا  لي :

وقطد  لطيس الصطع  عنطد-4ليس  طل صطعوبة  ىنطاب صطعوبة لكط  قليطل -3نعم -2نعم -1
ىناب اشطكلة  عط  ليسط   طل األاطا   االنرتنط  و جيط   طذى     -5 تس  قبل الدتوس 

ولطيس الطا اهططم -7وكط   طل ايطط ات جيط  اتتطوت يف تعلطم اللغططة العربيطة -6ايفطاىي االنرتنط  
التالط   سطتتيع تعلطم -14ال  ستتيع  يفابطل اباشطره اطع اعلطم -9نعم اناس  -8يف الع،ت 

 ع،لية تعلم  يفية تدت س أ ثر  فاده   ل وق  تتسم باملرونة و 

اتعلت بالر  التال  قسم تعليم اللغة العربية على أس،لة ىطل تعلطيم اإللكرتوينعتعلطيم البعيطد  
تتبيت التعليم الن،ذجة اناس  أو االقتااد  اا اا طبيف  يف تعلم اللغة العربية  الغالبية انهم 

 جواح اناس .

البعيطططد  تتبيطططت التعلطططيم الن،ذجطططة  التالططط  قسطططم تعلطططيم  ثططول ا ا طططة تعلطططيم اإللكرتوينعتعلطططيم
اللغة العربية جااعة اوالنا االا  براىيم اإلسلاية احلكواية ااالنت قول تعلم اطع ىطذه طر يفطة 
أ ثر ارونة و بسيط أل   ستتيع ع،ل يف املكا  و اساثة هتلفة   ،طا  سطتتيع ع،طل تعلطم 

 عر يف الفصل و وجها لوجو اع املعل،م.باأ ثر التلح يف أاك  هتلفة  ال جي  حيا

   

 

 

 



     SAPوثده برناا   اعرات ع- 

 وثده برناا   اعرات

 الدوتات  : تعليم اإللكرتوين يف تعلم اللغة العربية 

 اعلم      : عبد البسيط 

 وصف الدوتات  - أ

 الدوتات تعليم اإللكرتوين أىداق ملعر فة    التلح استخداا أو تتبيطت رطر وات 
و الربجميات يف ع،لية تعلم اللغة العربية ثىت التال   ستتيع أ   كو  اعلم  بداعي و ااىر يف 

 براعة و استخداا اعلواات و تكنولوجيا يف ع،لية تعليم و تعلم اللغة العربية.
 أىداق الدوتات - ح

التالطط  لططد ا اهططاته لططيفهم تعلططيم اإللكططرتوين  ع،ططت علططى عططاا اطط  املعلواططات و  
يططا  ع،ططت اسططتخداا رططر وات و التشططغيل  ططل الربجميططات و قططا ته علططى تتبيططت يف ع،ليططة التكنولوج

 تعليم و تعلم.

 نشاط  اعرات- 

ىطططذا  اعطططرات طر يفطططة الطططتعلم النشطططط بسطططتخداا النتطططام  علطططم التكنولوجيطططا و اعلطططم  
أ ثر اوقف وعع  ،ا امليسر   ثن التلح بنشاط و  بداعي  ستخدمي رر وات أو الربجميطات 

ستع،ال يف مماتسة تعلم  أل  منوا  التعلم يف هترب احلاسوح ع نرتني   الاروته اليفصوى أل  و ا
التعليم اإللكرتوين أ ثر األااا وجو  شبكة. التال  اداوعة نشاطا اعطرض برنطاا  علطى أساسطى 

 التكنولوجيا يف تعلم اللغة العربية

 

 



 تيفييم- 

 املعا ري تيفييم  :

 اسابيفة  -1

 اه،ة -2

 التدت   الع،لي  -3

 ااتحا  النصفية -4

 االاتحانات النهامية -5

يف ثططم وجططو  التالطط  ىططو شططرط أساسططي ملتابعططة ااتحططا  النصططفية و االاتحانططات 
 2ثاططوت . احلططد األقصططى غيططاح ىططو  16اطط   84النهاميططة. احلططد األقصططى لل،بلططو غيططاح ىططو  

 .احلاوت  ال ا  اص،م ال  س،  اتابعة االاتحانات النهامية.

 وا   اعره امل -ه

 تعر ف تعليم اإللكرتوين  أىداق و استخداا -1

 جمال تعليم اإللكرتوين و اصتلحات -2

 هترب  اسلط  -3

 تتبيت اا كروسوا  -4

 اراات رداة اإلنرتن  -5

 الرسالة اإللكرتوين  اليفام،ة الرسالة  على شبكة اإلنرتن  الرسالة و تعليم اللغة العربية -6

 رداة اإلنرتن   تصف  النشاط  حت،يل -7

 الربجميات الصيد و هتوطة -8

 بلوق و تعليم اللغة العربية -9

 



 املنه  الدتاسي- 

 املنه  الدتاسي

يف الكفادات األساسية األول  فهطم طبيعطة تعلطيم اإللكطرتوين و علقطة اطع تعلطم اللغطة العربيطة    -1
لكططرتوين بطاملوا  تعر طف التعلططيم اإللكطرتوين  أىطداق و اوامططد التعلطيم اإللكطرتوين أميططة التعلطيم اإل

يف قسططم تعلططيم اللغططة العربيططة  جمططال التعلططيم اإللكططرتوين و اصططتلحات يف علططم التكنولوجيططا. يف 
الططتعلم التجططر م  سطط،ع اعلططم شططرح املططوا    بحططن عطط  املعططت اصططتلحات يف علططم التكنولوجيططا 
ع،ططططل واجبططططة. اوشططططر التالطططط   سططططتتيع تعر ططططف املططططذ وت  أىططططداق  اامططططده  و أميططططة التعلططططيم 

 ين  و  ستتيع اعت املذ وت اصتلحات علم التكنولوجيا.اإللكرتو 

يف الكفططادات األساسططية الثططاين  فهططم التشططغيل رططر وات و الوسططامط املتعططد ه قسططم تعلططيم اللغططة  -2
العربيططة بططاملوا  أجهطط ه ثاسططوح  اع،ططل  اسططلط. الططتعلم التجططر م التالطط   بحططن اعلواططات 

سططططتتيع  ططططدل املعلواططططات اسططططتخداا اسططططتخداا رططططر وات مماتسططططة اسططططتخداا رططططر وات. اوشططططر  
 رر وات   ستتيع الع،ل رر وات يف قسم تعليم اللغة العربية

يف الكفادات األساسية الثالن  فهم اإلنرتن  الع،لي و استخداا يف قسم تعلطيم اللغطة العربيطة  -3
بططاملوا  ارااططت رداططة اإلنرتنطط   اتصططفحات الو طط  واملواقططع  طر يفططة الوصططول    املعلواططات يف 

نطططط   تصططططف  النشططططاط. الططططتعلم التجططططر م اطلططططوح املعلواططططات رداططططة اإلنرتنطططط   جم،وعططططات  نرت 
النيفططاش  تتبيططت تصططف  النشططاط. اوشططر  سططتتيع  ططدل اعلواططات الوصططول اإلنرتنطط  و املواقططع 

 اتعلت با قسم تعليم اللغة العربية   ستتيع  ستخدمي ع،ل تصف  ليفسم تعليم اللغة العربية.

رابع  فهم اراات الرسطالة اإللكطرتوين و اسطتخداا يف قسطم تعلطيم اللغطة يف الكفادات األساسية ال -4
العربية  باملوا  اامده و اراات الرسالة اإللكرتوين   صنع و الوصول الرسالة اإللكرتوين  اليفام،طة 
الرب د طططة  الشطططبكة الرسطططالة. الطططتعلم التجطططر م تتبيطططت  صطططنع الرسطططالة اإللكطططرتوين  تتبيطططت ارااطططت 

 ططة و شططبكة الرسططالة يف قسططم تعلططيم اللغططة العربيططة. اوشططر  سططتتيع  صططنع الرسططالة اليفام،ططة الرب د



اإللكرتوين  اشات ة يف اليفام،ة الرب د ة و الرسالة   ستتيع  ستخدمي اراات الرسطالة اإللكطرتوين 
 يف قسم تعليم اللغة العربية 

اللغططة العربيططة  يف الكفططادات األساسططية رططااس التالطط  عططرق هتلفططة الربجميططات يف قسططم تعلططيم  -5
بططاملوا  اكتبططة شططاالة  الكتططاح اإللكططرتوين  املكتبططة اإللكططرتوين  حت،يططل الربجميططات  األلعططاح و 
التتبييفطططات جمانيطططة  املواقطططع املفاطططلة اللغطططة العربيطططة. الطططتعلم التجطططر م  سطططت،يع شطططرح اططط  اعلطططم و 

تبيطططت الربجميطططات. اطلططط  املعلواطططات الربجميطططات العطططر  ليفسطططم تعلطططيم اللغطططة العربيطططة  اناقشطططة و ت
اوشطططر  سطططتتيع الع،طططل الربجميطططات يف قسطططم تعلطططيم اللغطططة العربيطططة   سطططتتيع الع،طططل الربجميطططات يف 

 ع،لية قسم تعليم اللغة العربية

يف الكفطادات األساسطية سطا س  فهطم الصطفحة الرميسططية و اامطده يف قسطم تعلطيم اللغطة العربيططة   -6
 قسم تعليم اللغطة العربيطة. الطتعلم التجطر م باملوا   عرق و  صنع بلوق  التتبيت شبكة بلوق يف

اطلطط  املعلواططات  صططنع بلططوق. اوشططر التالطط   سططتتيع  صططنع بلططوق   سططتتيع  ططدل ااطط،و  
 بلوق  ،ا الوسامل قسم تعليم اللغة العربية. 

 البيانات ا  الوثامت  -ه
اطططططط  رططططططلل الوثططططططامت الباثططططططن للحصططططططول صططططططوته أنشططططططتة تعلططططططم اسططططططتخداا تعلططططططيم   

اكطططا  للحصطططول  شطططاته اإلنرتنططط   الطططتعلم اعطططا  تيفاسطططم باسطططتخداا الرسطططالة علطططى  اإللكطططرتوين 
االنرتن  ثطىت ثطن الواجط   عتطي اط  اعل،طم  طر يفطة تعلطم  طل طالط  اطع اسطتخداا تعلطيم 

 اإللكرتوين.

 

 



 فصل اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصة - أ

مننننش ا اننننث  ا ضا ننننص ادلاونننن  مننننش فصننننل ايل   نننني اإلختتننننام لمننننش ا ت   ننننل  ننننش ا ض ا ننننات 
 ادلط وب. فأستنتج كايت  :

شنننتل ت  نننة ا  رنننة ا  ثس نننة   ننن  أساسننن  ا ت  ننن ة اإل تنننول   تطض ننن  ا ن   نننة   نننو  نننو    -1
 االستخدام تطض   ا ن   ة  وق ة ت  ة مهارة ا تتاسة يف قسة ت   ة ا  رة ا  ثس ة 

ت  نة ا  رنة ا  ثس نة   نن  أساسن  ت  ن ة اإل تنول   تطض نن  ا ن   نة  ةسنتط ي  وق نة ف ا  ننة  -2
  ا احلا  ةستط ي م ثلف مش متوسط ق  ة ا طا ب يف س ض ا دلرات ت  ة ا  رة ا  ثس ة.

 ا  رة ا  ثس ة، مثل ادلهارة ا تتاسة.

 ادلقو ات  - ب

يف   ا حبص ت  ة ا  رة ا  ثس ة     أساس  ت   ة اإل تول  ال ةزا  س  دا  ش ك ا .   ا ك 
  ضا ث ن اخثةش ةثةند ا ضا ص توقي أن   ا ا ض ص االست ثار يف تطوةث  ت ق    تائج خريا. مث

 استتااف ل تطوةث حبص مماثل مي   ا ا ض ص،ا ضا ص إ طاء س ض ا نصائح، منها :
قضنننل   ننننل حبننننص تطنننوةث ت  ننننة ا  رننننة ا  ثس نننة   نننن  أساسنننن  ت  ننن ة اإل تننننول ، ةنضرنننن   -1

 ا ضا ص اآلخث ا س طثة     ا نظام سأك  ه 

ايلىل، أفضنننل   ضا نننص س ننند ا ضا نننص اآلخنننث سننن د منننا ا ضنننا ثون ادلننن كورة يف ا نقطنننة  -2
اآلخث   ل تدرةب إىل ا طا نب، ادلنوني  ن ل اآلسناء أن   ني ا  ناصنثمهتة فهنة ت  ن ة 

 اإل تول 

ين  نننن ا ت  نننن ة اإل تننننول   ت  نننن ة ا ض  نننند  تطض نننن  ا ن   ننننة  ننننو  ظننننام ا ننننت  ة   نننن   -3
اإل و نننت تتط نننب شنننضتة اإل و نننت، مث تأكننند ا ت ض نننوتث متصنننل إىل شنننضتة اإل و نننت 

 احنال  اتصا  ساإل و ت ةستط ي  ت جة لقف   ي اي ظ ة خري. 



أمنننا وننن ف ت  ننن ة اإل تنننول   ت  ننن ة ا ض  ننند  تطض ننن  ا ت  ننن ة ا ن   نننة  نننو أن ا ت  ننن ة  -4
 ا ض  د  ي ال  القة مضاشثة س نهة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائ ة ادلثا ي

 ا قثان ا تثمي 

 ا  وزان،  ضد ا ثمحش سش إسثا  ة. مث ي   سه  

ا رنننناا،  اصننننث  ضنننند د ل  ضنننند احل  نننند  ضنننند د. تلن ا سنننننة، أسننننس إ نننندات ا تتننننب ا ت     ننننة  رننننري  
 ا ناطق ن سا  ثس ة. تار اال تصام

. ت  نن ة ا  رننة ا  ثس ننة سنن ن ا نظثةننة لا تطض نن . مصننث : ا نندار ادلصننثةة ا  ضنا  ننة. 1996شنن اتة،  سننش. 
 .3ط.

 مث ي ايستات تا  احل    يف كتاسه 

 : تراسنننننات لفنننننثاءات   سننننن ة لتثسوةنننننة، ا نننننزء ا ثنننننا ،  ا قنننننا ثة، متتضنننننة ا1987 ننننننا تالت   زةنننننز  
 .67يجن و ادلصثةة ، ص 

  : ا ننت  ة ا نن اك، لك   ننة ا نندات سث ننامج ت    نن  نققننه،   ننة تتنو و  ننا 1983أمحنند  امنند منصننور   
 33ا ت   ة، ا  دت ا ثا   اث،  ا توةت:  ام ة ا توةت ، ص

 : تنننندرةس ادلننننوات اال ت ا  ننننة، ا ننننزء ا ثننننا  ، ا قا ثة: ننننا  1993ا  قننننا ، لاخننننثلن   أمحنننند  سنننن ن 
 113ا تتب  ص

  : ا ننت  ة ا نن اك لأيف ننة يف  طننوةث ا     ننة ا ت     ننة،   ننة ادل  ننة ا  ننث ، ا  نندت 1985ساننارة سننادلة   
 127ايل ،  اخل  ج ا  ث  ، ص

 .26اء ا اخص ة،  ا قا ثة: ايجن و ادلصثةة ، ص  : ا ت  ة ا  اك لارتق1977ط  ت منصور   

 :   نننة ا نننن س ا وسنننو ، ا طض نننة ايلىل  ا قنننا ثة: ايجن نننو 1976فننن ات أسنننو  طنننب، لامنننا  صنننات    
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 مقابلة
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