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فعالیة الحقائب التعلیمیة االلكترونیة كأسلوب داعم للتدریس في حل مشكالت 

 تعلم اللغة االنجلیزیة

 ثناء سعید حسن ابوزید.د

 استاذ مساعد كلیة التربیة جامعة جازان

  -:ملخص

 تحسین في وشبكة االنترنت الحاسوب استخدام خالل من التكنولوجیا لقد اصبح استغالل

 في هدفا لمعظم المؤسسات التعلیمیة مما جعلها متوافرة التدریس، وعیةون التعلیمیة العملیة

 األجنبیة اللغات تعلم كما ان . سواء حد على وجامعات من مدارس التعلیمیة المؤسسات جمیع

 نتیجة كبرى معلوماتیة ثورة تشهد التي المعاصرة الحیاة في ًأساسیا ًومطلبا ملحة حاجة اصبح

اال ان هناك مشكالت تفرض نفسها على واقع تعلم وتعلیم اللغة . التاإلتصا تقنیة في التقدم

االنجلیزیة ، لذا تستهدف هذه الورقة القاء الضوء على دور الحقائب التعلیمیة االلیكترونیة في 

وتناول موضوع ورقة العمل اهمیة تعلم اللغة االنجلیزیة، . حل مشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة 

وتفید هذه . علیمیة واستخدامها والسمات التي تتسم بها وفوائدها المتعددةومفهوم الحقیبة الت

الورقة في تزوید القیادات التعلیمیة بأهمیة استخدام الحقائب التعلیمیة كأسلوب داعم في 

التدریس بغیة تحقیق أهداف المنهج، وتقدیم نموذج تكنولوجي متطور یساهم في رفع كفاءة 

وفي ضوء االطار النظري قدمت .ا یكسبه خبرة تعلیمیة مستقبلیةالمتعلم أثناء التدریب مم

  .الباحثة بعض التوصیات والمقترحات 

   تعلم اللغة االنجلیزیة ،الحقائب التعلیمیة االلیكترونیة  -:الكلمات المفتاحیة 

Abstract:- 
Using technology through the use of computers and the Internet to 

improve the educational process and the quality of teaching has become the 
target of most of the educational institutions, making it available in all 
educational institutions such as schools and universities. Also, learning 
foreign languages has become a necessity in contemporary life, which is 
witnessing a major information revolution as a result of advances in 
communications technology. However, there are problems impose 
themselves on the reality of learning and teaching English as a foreign 
language , so this paper aimed at shedding light on the role of electronic 
instructional packages in solving the problems of learning English. The aim 
of this paper is to shed light upon this subject through the following 
elements:- 

 The importance of learning English as a foreign language. 
 Problems of learning English as a foreign language. 
 Definition of electronic instructional packages. 
 Elements of electronic instructional packages. 
 The importance of using electronic instructional packages. 
 Previous studies in the field. 
 Recommendations for future use 
Key words:- learning English as a foreign language, instructional packages  
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  مقدمة      

 المعلومات التكنولوجیا ونظم في هائال العصر الحالي تطورا خالل شهدت دول العالم

 تسایر أن التعلیم على نظم مما استوجب ، ذلك على مختلف المجاالت الحیاتیة أثر وانعكس

. والقومیة  الوطنیة التطلعات یخدم بما فیها، التعلیم وأسالیب وأنماط وتحدث نظم هذا التطور

 بل اصبح االعتماد على الجامعي التدریس في الغالبة السمة هي اإللقائیة المحاضرة م تعدلذا ل

كما اصبح . امرا واقعا  المشكالت وحل والبحثیة الكشفیة واإلستراتیجیات التفاعلي التدریس

 التعلیمیة العملیة تحسین في وشبكة االنترنت الحاسوب استخدام خالل من التكنولوجیا استغالل

 المؤسسات جمیع في هدفا لمعظم المؤسسات التعلیمیة مما جعلها متوافرة التدریس، یةونوع

  . سواء حد على وجامعات من مدارس التعلیمیة

 التي المعاصرة الحیاة في ًأساسیا ًومطلبا ملحة حاجة األجنبیة اللغات تعلم وقد اصبح

 بین الحواجز إذابة في أسهم مام اإلتصاالت تقنیة في التقدم نتیجة كبرى معلوماتیة ثورة تشهد

 كل ویستفید البعض بعضها یجاور صغیرة كونیة قریة العالم من وجعلت والثقافات الشعوب

 واستیعاب اآلخر فهم على-كانت  ًأیا-األجنبیة اللغة تعلم یساعد  اآلخر حیث من منهما

 والمعارف العلوم لنق في فاعال ًاسهاما یسهم األمم،كما بین الثقافي "الود" وانتشار أفكاره

كتوظیف  األفضل، نحو تدریسها طرائق تطویر من بد فال وترجمتها،وعلیه والثقافات والتجارب

 التعلم على تساعد التفكیر التي بأنماط األسالیب هذه وربط الحدیثة، واألسالیب التكنولوجیا

  .أفضل  بشكل

 المؤسسات في توظیفها یمكن التي الحدیثة التقنیات أكثر من التعلیمیة الحقائب ولعل

 الحقائب أن ذلك إلى یضاف ، وفاعلیة كفاءة من به تتمتع لما ًنظرا التعلیمیة والمراكز

 اإلنساني بالتعلیم المتعلقة الدراسات برهنت التي الحدیثة المبادئ من عدد على ترتكز التعلیمیة

 توظفها التي دئالمبا هذه ومن . أهمیتها على البشري السلوك بتشكیل المفصلة والبحوث

 وفق بنفسه نفسه بتعلیم المتعلم یقوم حیث الذاتي التعلم ومبدأ المفرد مبدأ التعلیم الحقیبة

  . لها ًوفقا التعلیمیة الحقیبة تصمیم تم منظمة علمیة منهجیة

  هدف الورقة 

تستهدف هذه الورقة اعطاء فكرة مبسطة عن دور الحقائب التعلیمیة االلیكترونیة في حل 

  -:ت تعلم اللغة االنجلیزیة وذلك من خالل القاء الضوء على النقاط التالیة مشكال

 اللغة االنجلیزیة  تعلم أهمیة. 

 مشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة.  

 تعریف الحقائب االلكترونیة.  

 اإللكترونیة  الحقائب عناصر.  

  الحقائب التعلیمیة االلكترونیة(اهمیة استخدام تقنیات التعلیم.(  
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  الحاسوب الستخدام التربویةالدواعي.  

  دراسات السابقة تناولت استخدام الحاسوب في تعلم اللغة االنجلیزیة.  

 تعقیب على دراسات السابقة  

  المقترحات والتوصیات  

  اللغة االنجلیزیة تعلم  أهمیة-:اوال 

 وتعلیمها تعلمها من الضروري غدا ًشیوعا، اللغات أكثر هي اإلنجلیزیة اللغة كانت لما

 ًعالمیا للتعبیر ًوسیطا لكونها المختلفة الثقافات من األفراد والمجتمعات بین التواصل یسیرلت

 باللغة وتخصصاتها مجاالتها اختالف والمراجع على والملفات الكتب توفر أن كما .والتفاهم

 تلك نقل من أجل وتعلیمها تعلمها على التشجیع وزیادة الوعي زیادة أدى إلى اإلنجلیزیة

 یستخدمها العالم، التي األولى األجنبیة اللغة اإلنجلیزیة اللغة  وتعتبر.وترجمتها فاتالمؤل

 ما وأهم .اإللكترونیة واألجهزة الجوال ذلك أجهزة ومن بها تتم التعامالت معظم وأصبحت

 اآللي الحاسب تقنیة من تسخیر فالتمكن اآللي، الحاسب هو اختراعات من یرتبط باإلنجلیزیة

والمؤسسات  المنظمات في الوظائف أغلب أصبحت كما.معرفة اإلنجلیزیة كبیرة بدرجة یعني

 مرتبطین أصبحا أنهما اآللي لدرجة الحاسب ٕواجادة اإلنجلیزیة اللغة تتطلب معرفة الدولیة

  .البعض ببعضهما

 لغة أضحت ألنها والمعرفة ولغیرهم العلم لطالب ًضروریا اإلنجلیزیة أصبح تعلم اي ان

 معها معرفة التعامل یتطلب التي الحدیثة التقنیات بات یعتمد على الذي العصر اهذ في مهمة

 التي المعلومات على الحقیقي للحصول المدخل اإلنجلیزیة وتعتبر اللغة.اإلنجلیزیة  اللغة

 اللغة فاإلنجلیزیةهي.العام  أو الشخصي المستوى على سواء التقدم والتطور، أساس تعتبر

 الرسمیة اللغة الدولیة،وهي والعلمیة واالقتصادیة والثقافیة السیاسیة تفي التجمعا الرئیسة

 المجال األولى في التداول ولغة الدولیة المؤتمرات من الكثیر لغة كما أنها الدولیة، للمنظمات

 والمراجع العلمیة األبحاث غالبیة والسیاحي،ولغة والمصرفي والتجاري التكنولوجي

 التلفزیون وبرامج المشهورة الصحف وغالبیة واألعمال، مالوال والمصطلحات واالقتصاد

 الطوعیة والمنظمات األجنبیة والعمالة الجنسیات والشركات المتعددة الطیران وشركات واألفالم

 في اإلنجلیزیة اللغة لهیمنة ًونظرا.على اإلنترنت الموجودة المعلومات غالبیة ولغة العالمیة

 ال في العالم دولة توجد وال .یوم بعد ًیوما تعلمها في غبینالرا عدد یزداد المجاالت جمیع

 بعض معامالتها لذا في اآلخرین مع وجامعاتها وتستخدمها مدارسها في اإلنجلیزیة تدرس

 متطلبات من معرفتها وصارت اللغات بقیة على المهیمنة اللغة هي اإلنجلیزیة أصبحت

 أفضل مستقبله یكون اإلنجلیزیة یتقن الذي البفالط .العملیة أو األكادیمیة الحیاة في النجاح

 العالم دول من الكثیر تحرص  لذا.أوسع له بالنسبة العمل فرص وتكون یتقنها ال الذي من

  .التعلیمیة نظمها في إدراجها على
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 بل إن تقدما األقل الدول على یقتصر ال األجنبیة اللغة تعلیم أن لالنتباه الالفت ومن

 تالمیذها على لزاما أنه ترى  فهي كبیرة أهمیة األجنبیة اللغات تعلیم تولي اتقنی المتقدمة الدول

 اللغات تلك لمتحدثي المعرفي اإلرث التقنیة من أو العلمیة لالستفادة لیس األجنبیة اللغات تعلم

 مما مختلفة بثقافات وتعریفهم التالمیذ توسیع مدارك في األجنبیة اللغات تعلم ألهمیة ولكن

  .المعرفة من جدیدة آفاقا لهم یفتح

  مشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة 

 التمكن ضعف مستوى المشكالت التي تؤدي الى"یقصد بمشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة 

 الوصول دون تحول التقویم، والتي نتائج عنها كما تكشف المحددة المعلومات أو المهارات من

 سواء بالتلمیذ نفسه، مرتبطة تكون قد لیمیة والتع العملیة من األهداف المرجوة تحقیق إلى

 طریقة أو المعلم أو ومحتواها اللغة بطبیعة مرتبطة وقد تكون ، في دافعیته للتعلم  أكانت

 .المحیطة البیئة أو التقویم أو التدریس

 لطرق استخدام المعلمین اإلنجلیزیة اللغة تعلیم تطویر تواجه التي أبرز المشاكل ومن

 ینتج عنه قد مما وتفاعلهم، الطالب نشاط من الحد إلى ًغالبا تؤدي القصور،ب تتسم تدریس

 اهتمامه یركز أن المعلم على فإن لذلك تعلمها، في الرغبة وعدم بالمادة الالمباالة من نوع

 خالل من ذلك تحقیق للمعلم ویمكن والحیویة، النشاط من جو في ومشاركتهم على الطالب

 العمل على الطالب تساعد جذابة ًدروسا اإلنجلیزیة اللغة روسد من أنشطة تجعل استخدام

 عملیة تحسین على یساعد الذي األمر التقلیدیة، من التحرر یؤدي إلى مما والتفاعل، والنشاط

 عن والبعد تدریسه، في التجدید على الحرص اللغة اإلنجلیزیة معلم على یجب لذا التعلم،

 وبالتالي نحوها، المتعلمین دافعیة من التعلم،ویقلل لیةعم فعالیة في یؤثر قد الذي التكرار

  .الدراسي مستواهم تدني إلى یؤدي

 من ویزید الصف داخل المعلم به یقوم الذي الدور تقلیدیة على التغلب في یفید قد ومما

 ویستمتع الطالب خاللها من یتعلم الترفیه والتي على قائمة أنشطة دافعیة المتعلمین استخدام

 ممارستها وفي أثناء النفس، على واالعتماد للمشاركة فرصا للمتعلم تتیح إذ التعلم، بعملیة

في  أنفسهم على لالعتماد للطالب الفرص ویتیح تنفیذها في للمعلم ًمشاركا المتعلم یصبح

 )٢٠٠٣(Nunan, الفصل داخل التعلم عملیة

ارات القراءة والكتابة وخالصة القول أن مشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة فیما یتعلق بمه

قلة أدوات التعلیم ، : واالستماع والمحادثة وقواعد اللغة تنحصر في عدة عوامل تتمثل في

عوامل بیئیة تتضمن الوقت أو ساعات االتصال المباشر باالنجلیزیة وعدد الطالب داخل 

مستوى قدراته القاعة الدراسیة ، قلة الدافعیة لدى الطالب ودرجة قابلیته واستعداده للتعلم و

العقلیة، ما یواجهه المعلم من مشكالت عند قیامه بمهمة التعلیم وهي أن الطالب یظهرون 

 )١٤١-١٤٠، ٢٠٠٠صالح أبو نحلة، .(قدرات متفاوتة في االستیعاب والتحصیل 
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ًوتعتبر مشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة من المشكالت البارزة التي تشكل تحدیا حقیقیا  ً

ب الجامعي خاصة في السنة الدراسیة االولى وهناك العدید من المشكالت التي بالنسبة للطال

تواجه الطالب عند تعلم أساسیات اللغة االنجلیزیة ومهاراتها المختلفة وقد تعود هذه المشكالت 

إلى عوامل تتعلق بالمتعلم نفسه أو بالمادة التعلیمیة أو بأسلوب تقدیم وعرض المعلم للمعلومة 

ساعدة الطالب المتعثرین غایة یسعى إلیها كل معلم وذلك بهدف تنمیة العملیة لذلك فإن م

  .ٕالتربویة واثرائها من خالل توظیف 

   الحقائب التعلیمیة االلكترونیة -:ثانیا 

تعتبر الحقیبة التعلیمیة تقنیة تعلیمیة جدیدة وهي صورة من صور التعلم الذاتي أو 

ًح للطالب عددا من الوسائل والطرق التي یستطیع عن الفردي یتم التركیز فیها على أن یتا

طریقها تحقیق األهداف التربویة المنشودة وأن یتقن محتوى المادة المطلوبة منه حسب قدرته 

حیث یقوم المتعلم بالتعلم .والسرعة الخاصة به وذلك من أجل تحقیق ما یسمى بتفرید التعلیم

علیمیة المتوقع منه انجازها ویتم ذلك من خالل اعتمادا على ذاته بعد أن یعرف األهداف الت

إلمام المتعلم بالوحدة الدراسیة التي تعطى له ثم یبدأ بعمل التمارین والتدریبات المرافقة للوحدة 

  . ًالدراسیة مطلعا بعد كل تمرین على صحة إجابته

یقته، ولقد تعددت تعریفات الحقائب التعلیمیة تبعا لالختالف في أسلوب استخدامها وطر

عتمان (إال أنها تشترك جمیعها في مفاهیمها العامة ومكوناتها األساسیة، ویعرفها كال من 

بأنها عبارة عن وحدة تعلیمیة تعتمد على نظام التعلم الذاتي، وتوجه ) ٢٣٦، ٢٠٠٨وعوض ،

نشاط المتعلم، وتحتوي على مواد تعلیمیة متنوعة مرتبطة بأهداف سلوكیة، ومعززة باختبارات 

لیة وبعدیة وذاتیة، ومدعمة بنشاطات تعلیمیة متعددة تخدم المناهج الدراسیة وتساندها، قب

  .ولذلك فهي تساعد المتعلم على تحقیق األهداف التعلیمیة وفق قدراته وحاجاته واهتماماته

 خالل من یصمم التنظیم، متكامل ومحكم تعلمي نظام االلكترونیة التعلمیة والحقیبة

 والبدائل االنشطة من مجموعة احتواؤه على هو تنظیمه س أسا و الحاسوب، برمجیات

 فیما والتنقل االختیار لتسهیل التشعبیة االلكترونیة ؛ االرتباطات بطریقة تعرض التي التعلیمیة

 یمكن الذي الذاتي التعلم مبادئ على معتمدة أهداف محددة تحقیق في تساعد والتي بینها،

 التعلم، في معین مسار باتباع واحتیاجاته وظروفه قدرته ة حسبالماد مع التفاعل من المتعلم

 مواد على النظام هذا یحتوي كما المحوسب، النظام هذا مع ملحق بدلیل إلكتروني ًمسترشدا

الحاسوب  یتیحها التي الوسائط متعددة المواد توظیف فیها یراعى مترابطة تعلیمیة منظمة

 االختبارات االلكترونیة ًمستخدما للمتعلم متقن تعلم لتحقیق النظام هذا ویسعى بها، ویمتاز

 الراجعة والتغذیة عملیات التقویم على ًومستندا وأشكالها، أنواعها بجمیع أهدافه عن المنعكسة

 التعلم یجعل مما بالتحصیل، لمعالجات القصور الذاتي التوجیه بأسالیب والمدعمة المستمرین

   . والتحصیل اإلنجاز في أفضل و وأدق أسهل وأسرع رونیةالتعلمیة االلكت الحقیبة في الذاتي

  )٢٠١٢الحناوي، ( 
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تقنیة تعلیمیة تقوم على تفاعل المتعلم مع المادة التعلیمیة "اإللكترونیة  اي ان الحقائب

من خالل مجموعة من االنشطة المتنوعة التي تتضمن نصوص مقرؤءة ومقاطع فیدیو مرئیة 

ودة بعناوین مواقع على الشبكة العنكبوتیة خاصة بتعلم اللغة ومسموعة ومواد اثرائیة مز

  . بما یحقق اهداف محددة مسبقا .االنجلیزیة 

  : اإللكترونیة الحقائب عناصر

 عناصر مع كبیر حد إلى اإللكترونیة التعلیمیة الحقیبة وعناصر مكونات تتشابه

اإللكترونیة تتكون من  الحقیبةان )٢٠١٣، السید(التقلیدیة ویذكر التعلیمیة الحقیبة ومكونات

  :العناصر التالیة

 الحقیبة عن الشاملة النظرة عرض خاللها من یتم التي الشاشات: التمهیدیة الشاشات

 التعلیمیة األهداف – اإللكترونیة الحقیبة عنوان( :على الشاشات هذه وتحتوى اإللكترونیة

 .)الحقیبة ل استخدامدلی – السابقة المتطلبات – المستهدفة الفئة - للحقیبة

 : اإللكترونیة للحقیبة القبلي االختبار

 بموضوع السابقة خبرته وتحدید المتعلم مستوى معرفة للحقیبة القبلي االختبار من الهدف

 لتحدید أو ، ال أم الحقیبة موضوع لدارسة بحاجة المتعلم كان إذا لتحدید ما اإللكترونیة الحقیبة

 االختبار هذا المتعلم اجتاز فإذا ، الحقیبة دراسة المتعلم عنده أیبد الذي المستوى أو النقطة

 الرغبة لدیه كانت إذا إال الحقیبة موضوع دراسة إلى بحاجه لیس فهو % ٨٥ اإلتقان بنسبة

 . جوانبها بعض من واالستفادة علیها اإلطالع فى

  : الحقیبة موضوعات شاشة

 التعلیمیة الوحدات أي اإللكترونیة الحقیبة موضوعات للمتعلم توضح شاشة عن عبارة

 .الموضوع المراد دراسته أو التعلیمیة الوحدة ، الختیار تحتویها الحقیبة التي

  : التعلیمیة الوحدة أقسام شاشة  

 یحتاج ما المتعلم لیختار وموضوعاتها التعلیمیة الوحدة أقسام للمتعلم الشاشة هذه تعرض

 تحتوى حیث داخلیة حقیبة اإللكترونیة الحقیبة داخل تعلیمیة وحدة كل ،وتعتبر إلى دراسته

 هذه لدراسة بحاجه المتعلم كان إذا لتحدید للوحدة قبلي واختبار التعلیمیة للوحدة األهداف على

 ما منها الطالب لیختار لدراستها البدائل من مجموعة وحدة تعلیمیة لكل أن كما ، ال أم الوحدة

 . للوحدة البعدى واالختبار واالثرائیة األنشطة التعلیمیة من مجموعة الوحدة وبداخل یناسبه

 : التعلیمیة البدائل

 الفروق لتراعي التعلیمیة البدائل من متنوعة مجموعة على اإللكترونیة الحقیبة تحتوى

 اإللكترونیة الكتب – النصوص (ومنها المتعلمین ومیول رغبات لتلبى بین المتعلمین الفردیة

  . یناسبه الذي البدیل متعلم كل یختار بحیث )  التعلیمیة األلعاب – الفیدیو ملفات– الصور – الناطقة
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 : التعلیمیة األنشطة

 المتعلم لتمكین والتمارین التدریبات من متنوعة مجموعة على التعلیمیة األنشطة تحتوى

 . اإللكترونیة الحقیبة داخل التعلیمي الموضوع الوحدة أو أهداف من

  :تبعیة الت االختبارات

 الوحدة أقسام من قسم كل بین الوحدة دراسة خالل التتبعیة االختبارات المتعلم یؤدى

 بعد وذلك القسم لهذا التعلیمیة لألهداف اتقانهٕ◌و الجزء لهذا المتعلم إتقان من التعلیمیة للتأكد

 القسم الهذ التعلیمیة البدائل من أكثر أو تعلیمي بدیل اى خالل من هذا القسم مع یتفاعل أن

 لم واذا اإللكترونیة الحقیبة داخل التالي القسم إلى ینتقل االختبار بإتقان هذا المتعلم أدى فإذا

  . له الراجعة التغذیة توفیر مع أخرى مرة هذا القسم یدرس االختبار هذا المتعلم یجتاز

 : اإللكترونیة للحقیبة البعدى االختبار

 والهـدف ، اإللكترونیـة الحقیبـة دراسـة مـن نتهـاءاال بعـد البعـدى لالختبـار المـتعلم یتعـرض

 للحقیبـة التعلیمیـة األهـداف مـن تحقیقه تم ما لمعرفة المتعلم مستوى قیاس االختبار البعدى من

 الحقیبـة دراسـة أنهـى قـد یكـون بإتقـان البعـدى االختبـار اجتـاز المـتعلم اذإ◌و ، اإللكترونیـة

 وتوجیهـه الراجعـة التغذیـة لـه فـسیعرض نـسبة اإلتقـان المـتعلم یجتـاز لـم إذا أمـا بنجاح التعلیمیة

 . أخرى مره األقسام المراد دراستها إلى

 : اإللكترونیة الحقیبة فى الختامیة الشاشات

 المصطلحات – اإللكترونیة الحقیبة لموضوع ملخص(الختامیة الشاشات خالل من یعرض

 . ) والمراجع المصادر - ئیة إلثراا األنشطة – الحقیبة داخل الواردة والمفاهیم والقوانین

 ،واغنائه التربوي الموقف إثراء في فائدة التعلیمیة الطرق أهم من التعلیمة الحقیبة وتعد

 التعلم أنماط نمطا من وتمثل ، متنوعة خبرات تكوین إلى تؤدي التي ، المتعددة بالمثیرات

 من المتعلم تمكن ،ألنها األخیرة اآلونة في بها االهتمام زاد وقد ، التعلیم تفرید أو الفردي

 المجال وفسح ، واكتسابها على المعلومات والحصول ، والمهارات ، للخبرات العملیة الممارسة

 من تمكن المتعلم التي الدرجة الى مباشر بشكل المواد مع والتعامل ، والتدقیق للمالحظة

 مصممة وهي ، والتعلیم لتعلما في جیدة أداة فالحقیبة التعلیمیة ، المطلوبة األهداف تحقیق

 بالبرنامج السیر من المتعلم وتمكن ، الفردیة الفروق مراعاة في یساعد بأسلوب تستخدم لكي

  )١٩٩٢ ، سالمة( ، موضوعة وموجهات تعلیمات ضوء في وسرعته قدرته بحسب

 فهي ًإلكترونیا؛ بالمعلومات المتعلمین تزوید في المحوسبة التعلیمیة الحقائب وتساعد

 والصوت والمخططات والنصوص الصور خالل من للمتعلمین المعلومات بتقدیم تسمح

 بالشبكة المحوسبة التعلیمیة الحقائب ربط إمكان عن ًفضال الفیدیو ولقطات المتحركة والرسوم

  ,Gunn & Pitt) . 2003( الطالب اإللكتروني برید بموقع أو االنترنت بشبكة أو الداخلیة

 تقلیل :ومنها ومیزاتها الحقائب التعلیمیة فوائد أهم ( 2009 ) والفتینات البشایرة أورد كما

 من الخجل أو بالحرج یشعر فال للطالب النفسیة الراحة الطلبة،توفیر لتعلم الالزم والوقت الجهد
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 من للطالب ممتعة التعلیمیة بطریقة المادة عرض ٕوامكانیة مرات، عدة البرنامج استخدام تكرار

 التعلم زمن اختصار على تعمل أنها كما ."والرسومات واأللوان والصوت حركةال إظهار خالل

 مع أكبر التفاعل بشكل على المتعلم حفز على تعمل وأنها االعتیادیة، بطرق التدریس مقارنة

 أو االنترنت شبكة عبر المعلومات االتصال بمصادر خاللها من یمكن وأنه التعلیمیة، المادة

  ) والمعلومات والتجارب بالخبرات المادة لتالي إثراءوبا الداخلیة الشبكة

إن التعلم الذاتي الذي تتیحة الحقائب التعلیمیة التي تصمم بالیة تمكن المتعلم من السیر 

ًبخطوات متسلسلة یتلو بعضها بعضا واتاحة العدید من الخیارات كي یسیر حسب قدراته 

وبالتالي . متعلم وبالتالي خفض الهدر التعلیمي واستعداداته الذاتیة أدى إلى تقلیل نسبة فشل ال

تحقیق األهداف المتوقع من المتعلم انجازها وبواسطة الحقیبة التعلیمیة یتمكن المتعلم من 

  .ًمعرفة ما سیتعلمه وطریقة التعلم ویتحققمما اذا تم التعلم فعال أم ال

  )الحقائب التعلیمیة االلكترونیة(اهمیة استخدام تقنیات التعلیم 

تأتي أهمیة استخدام الحاسب االلي في التعلم من أنه یتیح  للمتعلم  مجاالت مختلفة من 

الخبرة المسموعة والمرئیة والحسیة المباشرة، إذ یكتسب المتعلم  خبرات متنوعة عن طریق 

  التفاعل والمشاركة، واالتصال بالبیئة المحیطة به،

  :الحاسوب الستخدام  الدواعي التربویة-:ثالثا 

 والوسائل التدریس، التعلیمیة،وطریقة األهداف ومنها التعلیمي، الموقف عناصر تعدد مع

 طرق نصیب من كان الواسع والتغیر األكبر االهتمامات،ولكن االهتمام تعددت واألنشطة

 واالنفجار التقدم العلمي ذلك في أسهم وقد .المستحدثات التكنولوجیة واستخدام التدریس

 استخدام على خاص وبشكل التعلیمیة، العملیة على بدوره انعكس الذي ارع،المتس التكنولوجي

 الوسائط في ًهائال ًتقدما األخیرة السنوات شهدت وقد .التعلیم في التكنولوجیة الوسائط

 الجامعي التعلیمي النظام ویهدف.التعلیم  في واستخدامها توظیفها كیفیة وفي التكنولوجیة،

 في الراغبین للمتعلمین والتعلم التعلیم توفیر فرص إلى العربیة الجامعات معظم في الحالي

 ومجاالت الحیاة دخول من یمكنهم بما قدراتهم ومهاراتهم وتطویر إلیهم المعرفة ونقل ذلك،

 للمجتمع الواسع والتقدم الشاملة، التنمیة مسیرة على أعلى،تنعكس ٕوانتاجیة أكبر بإسهام العمل

 العربیة الدراسات من العدید ألن التعلیم؛ في استخدام الحاسوب أهمیة من هذا المنطلق جاءت

 غیر والتعلیم التدریس وألن أسالیب .الجامعات في طرائق التلقین استخدام شیوع أوضحت

 تدني على انعكس الذي األمر .الذاتي التعلم على قدراته وتنمیة الطالب الجامعي لتأهیل كافیة

  .لدیه العام مستوى التحصیل

منها  التعلیم في الحاسوب استخدام ضرورة إلى دعت التي األسباب وهناك العدید من

 على الحصول في السرعة الملحة الى الحاجة وزیادة تدفق المعلومات و المعرفي االنفجار

 حول یتمحور لعالم الطالب التعلم وتهیئة صعوبات لمشكالت الحلول كذلك إیجاد المعلومات
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ما یساعده في الحصول على فرصة عمل وایضا یسهم الحاسب االلي في التقنیات المتقدمة م

 البیانات،وتحلیلها وجمع والتفكیر، المشكالت، حل مثل : علیا عقلیة معرفیة مهارات تنمیة

 المناسبة؛ الفرصة یهیئ التعلیم على ًمساعدا ًعامال بوصفه الحاسوب استخدام كماإن.وتركیبها

 الذاتي التعلم مبدأ على الطریقة هذه وتقوم .التعلم وبیئة خصائصه وفق الطالب كي یتعلم

 سرعة حسب التعلم في السیر من یمكنه مما للمتعلم، التعلیمي المستوى والتكیف مع

 المادة استعراض إعادة له تتاح كما زمالئه، من خجل دون أخطائه استیعابه،وتصحیح

 بمبدأ تأخذ أنها عن ًفضال الملل، أو بالحرج الشعور دون عدیدة مرات التعلیمیة المبرمجة

 هذا .للتعلم دافعیته من یزید مما للطالب، الصحیحة االستجابة یقابل الذي التعزیزوالتشجیع،

 وتجسید المحسوس، المادي والتطبیق المجردة النظریة المعرفة بین الربط باإلضافة إلى

 وصور ألوان، من توفره بما الفضاء، في والمستویات الثالثیة، األبعاد تصور: مثل المفاهیم

 تعطیه مما أكبر التعلم في ًأثرا تترك عوامل وهذه صوتیة، ومؤثرات محاكاة، متحركة،ونماذج

  .)٢٠٠٢ الفار، ابراهیم( المكتوبة الكلمات 

قدراته اي انه  حسب التعلم طالب لكل الحاسوب انه یتیح استخدام ومن اهم ممیزات

 خالل من المتعلم لدى كما انه یثیر الدافعیة,المتعلمین بین الفردیة الفروق الحاسوب یراعي

 ثقة من كما انه یوفر التغذیة الراجعة الفوریة مما یزید.المتحركة، واالصوات وااللوان الرسوم

 .مستواهم عن بتقدم الطالب إشعارهم

مهارات  لتطویر حاسوبیة برامج الى انه من الممكن استخدام) Naresh,2015(واشار 

اإلنجلیزیة فبالرغم من صعوبة الفهم القرائي والتعبیر الكتابي باللغة االنجلیزیة  اللغةفي  الكتابة

أكثر سهولة  یمكن أن یجعل مهمة الكتابة القائمة على التكنولوجیا اال ان استخدام البرامج

كما ان تعلم  .وفعالیة بشكل أكثر وضوحا التعبیر عن أفكارهمتمكنهم من حیث ٕامتاعا، و

 من المتعلم الحاسوب التي تمكن برامج من خالل یتم بدرجة عالیة من الكفاءة  اللغویةالقواعد

تغییر  أو، عن طریق خیارات تحریر النص النص المكتوب جزء محدد من تسلیط الضوء على

 والنحوي التدقیق اإلمالئي القدرة على الكمبیوتر لدیها برامجلون النص، كما ان الخط و حجم

یعد محفزا بدرجة  قواعد اللغة في دراسة كأداة الكمبیوتر استخدام لذا، فإن .تلقائیا لألخطاء

 .وقلم رصاص ورقة مع التقلیدیة الكتابة عملیة بدال من خالل للطالب جدا عالیة

فوائد عدیدة لتعلم الطالب اللغة األجنبیة باستخدام  الدراساتواسفرت نتائج عدد من 

ٕسین الدافعیة، ومفهوم الذات ، واتقان المهارات األساسیة، الفوائد تح وتشمل هذه .التكنولوجیا
 قدراته حسب تلمیذ كل یتعلم  وتساعد على انالتعلموزیادة مشاركة الطالب في عملیة 

   .سلفا المحددة تحقیق األهداف إلى النهایة في لیصل تعلیمه؛ وسرعة واستعداداته

 الفصل في ًمهما ًدورا یؤدي اآللي الى ان الحاسب) ٢٠٠٣ والسرطاوي، سعادة( ویشیر

 واحد آن في تعمل تعلیمیة وسیلة من أكثر هو بل واحده تعلیمیة وسیلة مجرد لیس فهو ،

 الثابتة والصور باأللوان وتعزیزه الدراسي المحتوى تقدیم على قادر الحاسب ألن وذلك

یعمل على كما  . ًومشوقا ًممتعا العلمیة المادة عملیةعرض یجعل مما والصوت والمتحركة
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 قدر مما یوفر التقلیدیة الطرق باستخدام نفسه للمحتوى التعلم بزمن مقارنة التعلم زمن تقلیل

 التي أجریت بعض الدراسات حسب الحصة زمن من % ٣٠ إلى یصل قد الوقت من كبیر

 في الوقت في الفائض هذا من للمعلم االستفادة یمكن ، ذلك على ًوبناءا .الموضوع هذا حول

  . التعلم بدورهاعملیة تعزز التي المختلفة األنشطة تقدیم

  دراسات السابقةال

 یحدثه الذي األثر عن الكشف محاولة إلى الدراسة هذه هدفت)٢٠٠٠(دراسة الصنیع 

 اإلنجلیزیةعلى اللغة تراكیب مقرر من دراسیة وحدة تدریس في اآللي الحاسب استخدام

المكرمة  بمكة القرى أم جامعة في إلنجلیزیةا اللغة قسم في األول المستوى طالبات تحصیل

 التركیب ومقارنة التحلیل، التطبیق، الفهم، التذكر، : التالیة المعرفیة بلوم مستویات عند وذلك

 اللفظي واستخدام العرض تستخدم التي التقلیدیة بالطریقة اآللي الحاسب باستخدام دراستهم

 ٢٩ من تكونت تجریبیة طالبة ٥٤ من لدراسةا تكونت عینة وقد. الملونة واألقالم السبورة

 بالطریقة درسن طالبة ٢٩من تكونت ضابطة اآللي ومجموعة الحاسب بمساعدة درسن طالبة 

 عند التجریبیة المجموعة لصالح إحصائیة دالله ذات فروق وجود الدراسة هذه بینت  التقلیدیة

  .والتطبیق والتحلیل، والفهم، التذكر، مستوى ٍكل من

 الحاسب بمساعدة التعلیم أثر على التعرف الدراسة هذه هدفت ,Huei)   2002 (دراسة

 الطالب من مجموعة لدى بها واالحتفاظ االنجلیزیة اللغة مفردات تسهیل اكتساب في اآللي

قسمت  طالبا،٨٠من  على عینة الدراسة هذه أجریت. الخامس الصف المبتدئین في التایوانیین

 هذه نتائج واثبتت. ًأیضا ًطالبا  ٤٠ وضابطة عددها٤٠ عددها   مجموعتین تجریبیة الى

 مما الضابطة على االحتفاظ واختبار البعدي االختبار في التجریبیة المجموعة تفوق الدراسة

  اللغة االنجلیزیة  مفردات الكتساب اآللي الحاسب استخدام جدوى یثبت

 اآللي الحاسب برامج أحد خداماست أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت)٢٠٠٨(دراسة زیلعي 

 / المضارع / الماضي (الفعل زمن: اإلنجلیزیة اللغة قواعد تدریس في تعلیمیة كوسیلة

 ومستوى التذكر مستوى عند جدة بمدینة ثانوي األول الصف طالب تحصیل على) المستقبل

 .الملونة واألقالم رةالسبو واستخدام اللفظي على العرض والقائمة التقلیدیة بالطریقة ًالفهم مقارنة

 بلغ قصدیه عینة على الدراسة طبقت حیث التجریبي، شبة المنهج على الدراسة وقد اعتمدت

 الثانویة القدس مدرسة من اختیارهم تم ثانوي الصف األول طالب من ًطالبا ٤٢ حجمها
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 ًطالبا ٢٢ من وتكونت تجریبیة، مجموعتین إلى الكلیة الدراسة عینة تقسیم تم وقد جدة بمدینة

 وتكونت ومجموعة ضابطة تعلیمیة، اآللي كوسیلة الحاسب باستخدام المستهدفة القواعد درسوا

 العرض اللفظي على ًالقائمة التقلیدیة الوسائل باستخدام نفسها القواعد درسوا ًطالبا٢٠ من

 فروق دالملونة واسفرت نتائج الدراسة عن وجو واألقالم والسبورة المدرسي بالكتاب واالستعانة

 متوسط وبین التجریبیة المجموعة في الطالب تحصیل متوسط بین إحصائیة دالله ذات

 . التذكر والفهم مستوى عند التجریبیة لصالح المجموعة الضابطة المجموعة في الطالب تحصیل

 طالب على الصعوبات التي تواجه التعرف إلى الدراسة هدفت) : ٢٠٠٩(ًدراسة القرن

 والمقرر والطالب، المعلم، إلى تعود التي اإلنجلیزیة اللغة قراءة مهارة تعلم في الثانویة المرحلة

 عینة تكونت المنهج الوصفي الباحث استخدم.التدریس وطرق التعلیمیة، الدراسي،والوسائل

 مكة بمدینة اإلنجلیزیة اللغة مادة معلمي من ٪ ٥٠ نسبة تمثل ًمعلما) ٩٨( من الدراسة

  استخدم.المشرفین من ٪ ١٠٠بنسبة مشرفا )١٢( و ًمعلما، ١٩٥عددهم البالغ المكرمة

 تواجه صعوبات هناك واسفرت نتائج الدراسة عن أن البیانات لجمع االستبانة أداة الباحث

إلى عدة اسباب منها  تعود اإلنجلیزیة اللغة قراءة مهارة تعلم في الثانویة المرحلة طالب

 خارج القراءة مهارة ممارسة على الطالب ي تساعدالت األنشطة وقلة ، التعلیمیة الوسائل

 إلى صعوبات تعود وهناك القراءة، مهارة لتعلیم المناسبة التعلیم تقنیات توفر قلة الصف،و

 طرق بعض مالئمة وعدم الحدیثة، التدریس استراتیجیات استخدام قلة مثل التدریس طرق

  لخصائص الطالب التدریس

الضوء على فوائد ومعوقات تعلم وتعلیم اللغة بمساعدة تسلیط )  (Nedal A,2014دراسة 

 من معلمي ٢٠٠تكونت عینة الدراسة من  .الحاسوب في العالم العربي واألردن بشكل خاص

 یتضمن عبارات تقیس أهم فوائد  استخدم الباحث استبیانا .اللغة اإلنجلیزیة في األردن

لیزیة ،وكشفت النتائج أن أكبر العوائق ومعوقات استخدام الحاسب االلي في تعلم اللغة اإلنج

حاجة المعلمین ) ٣(مشاكل تقنیة، ) ٢(عدد توافر عدد كاف من أجهزة الكمبیوتر، ) ١: (هي

أظهرت النتائج  .والتكلفة العالیة) ٥(الحاجة لمزید من الوقت، )٤(إلى المزید من التدریب ، 

تحفیز التعلم ) ٢(الراجعة الفوریة، تقدیم التغذیة ) ١: (أیضا أن معظم الفوائد األساسیة هي

تسهیل السیطرة علي ) ٥(یتیح مزید من التفاعل، ) ٤(یوفراإلثارة والمتعة، ) ٣(لدى الطالب، 

   .عملیة التعلم
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استهدفت هذه الدراسة الوقوف على فعالیة برنامج محوسب (Onasanya,2015) دراسة

المدارس في المناطق الریفیة في اإلنجلیزیة لطالب  لتدریس المهارات الشفهیة في اللغة

 (ICT) وركزت الدراسة على جانبین من جوانب تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.نیجیریا

اجریت الدراسة  .وهي الرسوم المتحركة والفیدیو الرقمي مقارنة بالطریقة التقلیدیة في التدریس

 .ویة في المناطق الریفیة مدارس ثان٦طالبا وطالبة من ) ٢٧٠(على عینة من مائتین وسبعین 

تم تطبیق البرنامج على المجموع التجریبیة في حین درست المجموعة الضابطة باستخدام 

) ت(الطریقة التقلیدیة وبعد ستة أسابیع من التدریس المكثف تم تقییم الطالب واستخدم اختبار 

 بالرسوم المتحركة أظهرت النتائج أن أداء المجموعة التجریبیة التي درست .لتحلیل البیانات

 .أفضل من تلك التي درست بالطریقة التقلیدیة (CAOEIP) والفیدیو الرقمي

 تدریس ثالثة طرق في المقارنة بین استهدفت (Sayoomporn& Jirapa2015)دراسة 

تعلم لوهي التعلم اإللكتروني والتعلم التقلیدي وا فعالیة اللغة اإلنجلیزیة والوقوف على ایهم اكثر

م الطریقتین االلكترونیة والتقلیدیة كما استهدفت تقییم مدى رضا الطالب نحو تعلم باستخدا

أول دفعة من طالب شهادة التعلیم   من٩٠اللغة اإلنجلیزیة واجریت الدراسة على عینة قوامها 

 في بان كونغ كلیة ٢٠١٣المهني العام الذین التحقوا بدورة اللغة اإلنجلیزیة في العام الدراسي 

، أي مجموعتین ٣٠حیث تم تقسیمها إلى ثالث مجموعات من  .یم المجتمع، تایالندالتعل

تجریبیتین ومجموعة ضابطة حیث درست المجموعة التجریبیة األولى من خالل التعلم 

اإللكتروني والمجموعة التجریبیة الثانیة من خالل التعلم المختلط، في حین أن المجموعة 

وأشارت  . التقلیدي ساعتین في األسبوع لمدة ثمانیة أسابیعالضابطة تدرس من خالل التعلیم

النتائج الى ان التعلم المختلط ادى الى زیادة كبیرة في درجات تحصیل الطالب واظهرت 

  .النتائج رضا  الطالب نحو تعلم اللغة اإلنجلیزیة

استهدفت هذه دراسة معرفة أثر استخدام برنامج  (Unchana&Weeranan,2015) دراسة

 من المدارس االبتدائیة والثانویة التابعة ١٠٠سوبي في تدریس اللغة اإلنجلیزیة للطالب في حا

لمكتب لجنة التعلیم األساسي في تایالند وقد تم تصمیم هذا البرنامج لمساعدة الطالب على 

حفظ المفردات على نحو أكثر فعالیة، وتمكینهم من تشكیل الجملة في أذهانهم بطریقة أكثر 

أظهرت النتائج تحقیق الطالب درجة عالیة من الكفاءة في حفظ المفردات  .وسرعةسهولة 

وتشكیل الجملة ، باإلضافة إلى ذلك، كان الطالب راضین إلى حد كبیر عن البرنامج في 

 .جمیع الجوانب، بدءا من أنشطة التعلم في الدروس ، والمحتویات، وتقنیات التعلیم
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دراسة معرفة اتجاهات الطالب نحو تطبیق التكنولوجیا ه ستهدفت هذاLiton,2015) (دراسة

كما استهدفت الوقوف على مدى . في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیة في مرحلة التعلیم العالي

وتحقیقا لهذه الغایة تم تطبیق . فعالیة استخدام التكنولوجیا في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیة 

)  طالبا٣٣(بیان والمالحظة على مجموعه من الطالب ادوات الدراسة التي تمثلت في االست

وكشفت نتائج . الذین یدرسون االنجلیزیة كلغةاجنبیة في بعض الجامعات الشهیرة في آسیا

الدراسة أن تطبیق التكنولوجیا في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیة یؤدي الى جعل الطالب اكثر 

ن الطالب ال یعرفون كیفیة دمج التكنولوجیا في اندماجا وحماسا في عملیة التعلم ولكن الكثیرم

ولذلك اوصت الدراسة باهمیة تدریب المعلمین على كیفیة دمج التكنولوجیا في . عملیة تعلمهم

التقنیات المتطورة التي تؤثر على بوأن تكون الفصول الدراسیة مجهزة . الممارسات التعلیمیة

  .نجاح الطالب

 تعقیب على الدراسات السابقة 

استخدام التكنولوجیا في التغلب على   خالل عرض الدراسات السابقة تتضح ممیزاتمن

مشكالت تعلم اللغة االنجلیزیة كلغة اجنبیة وتنسحب تلك الممیزات على الحقائب التعلیمیة 

  -:االلیكترونیة وتتمثل فیما یلي 

  .الفردیة الفروق مراعاة من خالل التعلیم الذاتي تعزیز .١

 .الصوتیة واألفالم والتسجیالت الشفافة الصور متنوعة مثل میةتعلی وسائل اتاحة .٢

 .بالمهارات الخاصة التعلیمیة األهداف تحقیق على القدرة .٣

 روتین الحفظ من الطالب مشوقة تخرج وسیلة فهو االنتباه، جذب إثارة على القدرة .٤

 . العمل إلى والتلقین

األعمال  تنفیذ في ستغرقالم والوقت ,یبذله الذي الجهد من المعلم على التخفیف .٥

 التي وخبرات التعلم مواقف تخطیط في وجهده وقته استثمار في یساعد مما .التعلیمیة الروتینیة

 .واالجتماعیة الفكریة الجوانب في الطالب شخصیة تنمیة في تساهم

 .ویسر بسهولة الطالب وحاجة تتفق التي البرامج إعداد .٦

 طرح األنشطة ٕوامكانیة ,الطالب عند عفالض نقاط وتحدید التعلیمیة المادة عرض .٧

 .الطالب وحاجة تتفق التي العالجیة

 .للمتعلم العلمیة المفاهیم وتقریب تثبیت .٨

 :المقترحات والتوصیات 

توظیف الحقائب التعلیمیة في دعم تدریس اللغة االنجلیزیة لما تحققه هذه الطریقـة مـن -١

  .أثر ایجابي في التحصیل الدراسي
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ستخدام الحقائب التعلیمیة فـي جمیـع مقـررات اللغـة االنجلیزیـة علـى جمیـع تعمیم فكرة ا-٢

  .طالب الجامعات بمختلف تخصصاتهم

تـــدریب أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي الجامعـــات علـــى اســـتخدام الحقائـــب التعلیمیـــة فـــي -٣

  .العملیة التعلیمیة وتوعیتهم بأهمیة توظیفها كطریقة مساندة في العملیة التعلیمیة

حـــوث تتنـــاول توظیـــف الحقائـــب التعلیمیـــة كأســـلوب داعـــم للتـــدریس تطبـــق فـــي إجـــراء ب-٤

  ..مقررات دراسیة أخرى لحل المشكالت التي تواجه الطالب في تلك المقررات

إجـراء بحــث تتنـاول فاعلیــة الحقائـب التعلیمیــة فـي حــل مـشكالت تعلــم اللغـة االنجلیزیــة -٥

  ). األقسام العلمیة-م األدبیةاألقسا(وباختالف التخصص) أنثى-ذكر(باختالف الجنس

تعلـم دراسة فاعلیة توظیف الحقائب التعلیمیة كأسلوب داعم للتدریس في حل مـشكالت -٦

  .مقررات اللغة االنجلیزیة على مستویات مختلفة لدى الموهوبین أو ذوي االحتیاجات الخاصة

ات بأحــدث االهتمــام مــن قبــل الجهــات المــسئولة عــن التعلــیم الجــامعي فــي تزویــد الكلیــ-٧

  .التقنیات ومصادر التعلم المتنوعة

تأهیــــل اعــــضاء الهیئــــة التدریــــسیة بإكــــسابها القــــدرة علــــى اســــتخدام الحقائــــب التعلیمیــــة -٨

  .كوسیلة لتنمیة التعلم الذاتي

  . حث أعضاء هیئة التدریس على استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة -٩
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  المراجع العربیة  

  الفكر دار األردن، عمان، التعلیم في الحاسوب استخدام).٢٠٠٢ :(یل الفارابراهیم عبدالوك .١

 التجـارب إجراء في محوسب تعلیمي برنامج استخدام أثر )٢٠٠٩(نضال والفتینات، زید ، البشایرة .٢

 ،األرض وعلـوم الكیمیـاء مبحـث فـي األساسـي التاسـع الـصف تحـصیل طلبـة فـي الكیمیائیـة

 405-442  25(1+2) ،والنفسیة بویةالتر للعلوم دمشق جامعة مجلة

 مقرر من تدریس وحدة في اآللي  الحاسب استخدام أثر: )٢٠٠٠(  عبدالكریم بنت الصنیع، دالل .٣

 االنجلیزیـة، اللغـة قـسم فـي األول، طالبـات المـستوى تحـصیل علـى اإلنجلیزیـة اللغـة تراكیـب

 .أم القرى جامعة ،منشوره غیر ماجستیر رسالة

 تعلـم فـي الثانویـة المرحلـة طالب تواجه التي الصعوبات) : ٢٠٠٩ (األسود ٌسعد بن ًالقرن ، فواز .٤

 )غیر منـشورة(رسالة ماجستیر .   جدة.المكرمة مكة مدینة في اإلنجلیزیة اللغة قراءة مهارة

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة ، 

آللــي علــي تعلــم أثــر اســتخدام أحــد بــرامج الحاســب ا) : ٢٠٠٨(زیلعــي ، ریــاض بــن أحمــد إبــراهیم  .٥
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