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امللّخص
إحــدی إنجــازات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف جمــال العلــوم اإلنســانية هــی اســتخدام التكنولوجيــا 
يف تعليــم اللغــة وتعلمهــا. يف هــذا املقــال، تــم دراســة وجهــات نظــر طــالب اللغــة العربيــة حــول تأثــري املوقــف 
جتــاه التكنولوجيــا عــى اإلجهــاد الــدرايس وتعليــم اللغــة العربيــة. منهــج البحــث وصفــي وأداة مجــع البيانــات 
الــدرايس.  املعلومــات واالتصــاالت ومقيــاس اإلجهــاد  املوقــف جتــاه تكنولوجيــا  هــي اســتبيان حــول 
ــام نورفــی  ــة وبي ــة وآداهبــا يف اجلامعــات احلكومي ــًا مــن طــالب اللغــة العربي أكمــل هــذا االســتبيان 118 طالب
حمافظــات كلســتان ومازنــدران وكيــالن كعينــة بحثيــة يف الفصــل األول مــن العــام الــدرايس 2020 - 2021م. 
تــم حتليــل نتائــج اســتبيان الطــالب بواســطة األســاليب اإلحصائيــة وبرنامــج SPSS. يف ســياق موقــف 
طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا جتــاه التكنولوجيــا، يعتــرب أكثــر مــن %73 أن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت فكــرة جيــدة، كــام أّن أكثــر مــن %55 يرفضــون فكــرة التخــي عــن اســتخدام تكنولوجيــا 
ــن  ــع. م ــر ممت ــاالت أم ــات واالتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــرب%70 أن اس ــاالت. واعت ــات واالتص املعلوم
وجهــة نظــر %72، فــإن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت جیعــل األمــور أكثــر إثــارة لالهتــامم. 
ــن 70%  ــر م ــب أكث ــليًا. وحي ــرًا مس ــاالت أم ــات واالتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــرون يف اس ــام أن %65 ي ك
ــا املعلومــات واالتصــاالت. كــام كان حلــوايل %75 مــن الطــالب موقــف إجیــايب  العمــل باســتخدام تكنولوجي
وجيــد جتــاه تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ويفضــل أكثــر مــن %51 التعليــم االفــرتايض عــى التعليــم 
احلضــوري. لطــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا موقــف إجیــايب جتــاه تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتأثريهــا 
عــى عمليــة تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة. ومــن ناحيــة أخــری، هنــاك القليــل مــن اإلجهــاد الــدرايس يف ظــروف 
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التمهيد

اللغــة العربيــة لغــة مقدســة احتضنــت جــزءًا كبــريًا مــن الثقافــة الغنيــة لديــن االســالم والتــي 
امتــدت طــوال أكثــر مــن ألــف ســنة يف معظــم كلامهتــا وعباراهتــا. هلــذا الديــن مصــدران إثنــان، 
ــة  ــى معرف ــد ع ــا يعتم ــح هل ــتخدام الصحي ــة، واالس ــذه اللغ ــا هب ــد كتب ــث، وق ــرآن واحلدي الق
اآلالف مــن املؤلفــات حــول القــرآن واحلديــث مــن علــامء اللغــة العربيــة وغريهــم بالعربيــة. 
ــن  ــعة م ــة واس ــاك جمموع ــة، وهن ــة العربي ــرآن باللغ ــاع الق ــن أتب ــرية م ــة كب ــدث جمموع تتح
الكلــامت والعبــارات والرتكيبــات املقتبســة منهــا يف لغــات أخــرى، خاصــة الفارســية. لذلــك 
ــة.  ــة الغني ــذه الثقاف ــع ه ــون م ــن يتعامل ــك الذي ــر رضوري ألولئ ــة أم ــذه اللغ ــم ه ــإن تعل ف
ــاحة  ــی الس ــن عل ــذا الدي ــالم ودور ه ــار اإلس ــرًا النتش ــوم نظ ــرورة الي ــذه ال ــت ه تضاعف

العامليــة )شــكراين، 1996: 139(
أكــد دســتور اجلمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة )1979م( يف املــادة 16 عــى تدريــس اللغــة 
ــا  ــة وآداهب ــة العربي ــة اللغ ــد أمهي ــن أح ــى ع ــام. ال ختف ــم الع ــا يف دورات التعلي ــة وآداهب العربي
ورضورة تثقيــف اخلــرباء يف هــذا احلقــل العلمــي بســبب متــازج اللغــة الفارســية وآداهبــا مــع 
ــة واإلســالمية بمســاعدة هــذه اللغــة.  ــة وآداهبــا ورضورة فهــم املعــارف القرآني اللغــة العربي
وطاملــا كان تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة بالنســبة لنــا نحــن اإليرانيــن مــن األمور 
املهمــة عــرب التاريــخ ألســباب دينيــة ووطنيــة وثقافيــة واقتصاديــة وسياســية ومــا إىل ذلــك. إن 
مســألة تدريــس اللغــات األجنبيــة هــي أكثــر أمهيــة اليــوم، وحتتــاج إىل جــزء كبــري مــن املرافــق 
التعليميــة واإلنســانية وغــري اإلنســانية عــى مجيــع مســتويات التعليــم الرســمي وغري الرســمي. 
عــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة، حــاول خمططــو تعليــم اللغــات األجنبيــة اســتخدام نتائــج 
العلــوم املختلفــة، وخاصــة اللســانيات وعلــم النفــس والتعليــم والرتبيــة لتحقيــق ممارســات 
ــة واحــدة مــن املجــاالت متعــددة  ــة جديــدة يف تعليــم اللغــات. تعــد التقنيــات التعليمي علمي
التخصصــات، والتــي هتــدف إىل تســهيل عمليــة التعليــم والرتبيــة وتعزيزهــا. وحاولــت 

الدراســة اإلجابــة علــی األســئلة التاليــة:
1. ما هو موقف طالب اللغة العربية وآداهبا جتاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

2. ما هو رأي طالب اللغة العربية وآداهبا حول تفضيل نوع التعليم؟
ــاه  ــا جت ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــف ط ــدرايس وموق ــاد ال ــن اإلجه ــرق ب ــاك ف ــل هن 3. ه

ــس؟ ــث اجلن ــن حي ــا م التكنولوجي
و فرضيات البحث هي:

1. يعترب طالب اللغة العربية وآداهبا أّن التعليم االفرتايض موّثر فی وضعهم التعليمي.
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2.هنــاك فــرق بــن الطــالب والطالبــات مــن حيــث اإلجهــاد الــدرايس يف تعلــم اللغــة العربيــة 
عــرب اإلنرتنــت.

3.هنــاك فــرق بــن مواقــف طــالب وطالبــات اللغــة العربيــة وآداهبــا جتــاه فعاليــة تعلــم اللغــة 
العربيــة عــرب االنرتنــت.

الدراسات السابقة
ــي  ــز األكاديم ــة للمرك ــات العلمي ــات املعلوم ــد بيان ــة بقواع ــادر املرتبط ــة املص ــت مراجع مت
للرتبيــة والثقافــة والبحــوث وميجاإيــران وحمــرك البحــث املتخصــص جوجــل ســكوالر 
باســتخدام كلــامت رئيســية ذات صلــة يف النطــاق الزمنــي املمتــد حلــوايل 15 ســنة )2003 إىل 
2019 للبحــوث املنجــزة خــارج البــالد و2008-2019م داخــل البــالد(. يف األدب البحثــي 
الفــاريس، توجــد الدراســات النظريــة والعديــد مــن البحــوث التجريبيــة حــول اإلجهــاد 
الــدرايس وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومشــاكل تعليــم فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا.
ــة  ــدرايس واملســاعدة التعليمي ــن اإلجهــاد ال ــة ب ــر )2015( يف العالق ــايل و آرام ف خلــص زين
ــي  ــدم األكاديم ــدرايس والتق ــاد ال ــن اإلجه ــل ب ــالب إىل أن التفاع ــي للط ــدم األكاديم والتق
كان ذا عالقــة ســلبية وذات داللــة باملســاعدة التعليميــة والتقــدم األكاديمــي. اســتنتج عابــدي 
وآخــرون )2017م( يف ســياق اإلجهــاد الــدرايس املتصــور وجتنــب قبــول الواجبــات اجلديــدة 
بــن طــالب املــدارس املتوســطة والثانويــة الذكــور يف أصفهــان، أن هنــاك ارتباطًا بــن اإلجهاد 
ــرون  ــفي وآخ ــا يوس ــّن أق ــدة. ب ــة اجلدي ــات املنزلي ــول الواجب ــب قب ــور وجتن ــدرايس املتص ال
)2013( يف دراســة اإلجهــاد الــدرايس والفعاليــة الذاتيــة األكاديميــة واألداء األكاديمــي 
ــاد  ــرض لإلجه ــالب يف التع ــي للط ــدم األكاديم ــم التق ــز حج ــن متاي ــزءًا م ــالب أن ج يف الط

ــة األكاديميــة. ــة الذاتي الــدرايس يمكــن تفســريه باالختالفــات يف عقائــد الفعالي
أظهــر خرسوشــاهي وآخــرون )2016م( يف مقــال حــول تأثــري التعلــم الــذايت عــى 
ــذايت  ــم ال ــى التعل ــب ع ــات أن التدري ــالب الرياضي ــذايت لط ــور ال ــدرايس والتص ــاد ال اإلجه

ــذايت. ــور ال ــدرايس والتص ــاد ال ــى اإلجه ــري ع ــري كب ــه تأث ــي ل الكالم
ــت  ــب الفيديوكاس ــري تركي ــة تأث ــول دراس ــة ح ــاين )2015م( يف مقال ــب زنج ــّن خطي وب
ــًا  ــاك فرق ــور، أن هن ــام ن ــة بي ــن بجامع ــالب االفرتاضي ــم الط ــى تعل ــرتايض ع ــم االف والتعلي
كبــري بــن تعلــم الطــالب بالطريقــة املركبــة والتعليــم االفــرتايض. لذلــك، وفقــا لنتائــج هــذا 
البحــث، يبــدو أن فعاليــة الفيديوكاســت يف تركيبــه مــع التعليــم االفــرتايض أكثــر تأثــريًا عــى 

تعلــم الطــالب ومــن األفضــل النظــر فيــه عنــد تصميــم الــدورات االفرتاضيــة.
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خلــص كيــان )2014( يف مقــال حتديــات التعليــم االفــرتايض إىل أن التعليــم االفــرتايض أدى 
إىل تعزيــز العالقــات الديمقراطيــة بــن األســتاذ والطــالب والطــالب بــن بعضهــم البعــض، 

لكنــه حافــظ عــى العالقــات مــع اجلامعــة والعالقــات بــن األســاتذة عنــد احلــد األدنــى.
خلــص عــي حممــدي )2008( يف مقالــة تأثــري تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عــى 
تعليــم وتعلــم اللغــة إىل أن هنــاك العديــد مــن النقــاط املشــرتكة بــن أنــامط تعليــم اللغــة وأنــامط 
تكنولوجيــا تعليــم اللغــة وتعلــم اللغــة. وبفضــل دخــول تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
إىل هــذا املجــال، يتــم حتويــل إدارة الفصــل الــدرايس إىل اجلميــع ويتــم إجراؤهــا بنهــج يتمحور 
ــل  ــل مســؤولية املــدرس يف تراكــم املعلومــات ونقلهــا، ب حــول البحــث والطالــب. وال تتمث
ــارات.  ــدد امله ــردًا متع ــون ف ــي أن يك ــؤوليات وينبغ ــن املس ــة م ــة متنوع ــه جمموع ــب علي ترتت
اعتــرب رســويل )2005( يف مقالــة حتديــد مشــاكل تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة، 
أن املكانــة غــري املناســبة للعلــوم اإلنســانية، وعــدم وجــود الطــرق املناســبة لتعليــم هــذه اللغــة 
هــي مــن عوامــل ضعــف الطــالب يف جمــال اللغــة العربيــة وآداهبــا. وخلــص حجــت رســويل 
ــة  ــة يف إيــران، عــدم وجــود موهب ــة غــري املناســبة للغــة العربي ــه إىل أن املكان )2005( يف مقالت
لــدى طــالب اللغــة العربيــة، عــدم وجــود مكانــة مناســبة للعلــوم اإلنســانية، انعــدام الدوافــع 
لــدى طــالب اللغــة العربيــة، الطــرق غــري املناســبة للتدريــس، املناهــج الدراســية غــري املناســبة 
واألدوات التعليميــة عديمــة اجلــودة هــي مــن عوامــل ضعــف طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا. 
ــد  ــب للتغلــب عــى هــذه املشــاكل يف إنشــاء ختصــص جدي ــة للكات ــر أمهي ــل احلــل األكث يتمث
ــدارس  ــة يف امل ــم العربي ــة "تعلي ــليمي )2007( يف مقال ــتنتج س ــة. اس ــة العربي ــم اللغ يف تعلي
واجلامعــات بإيــران: العيــوب واحللــول"، أن األســاليب التقليديــة يف التعليــم والقائمــة عــى 
القواعــد، متثــل أهــم مشــاكل يف تدريــس وتعلــم اللغــة العربيــة يف إيــران وقــدم حلــوالً مثــل 
االهتــامم بجوهــر النــص، رضورة تقســيم القواعــد بنــاء عــى تواتــر االســتخدام واحلاجــة إىل 

إنشــاء ختصصــات جديــدة عــى مســتويات التعليــم العليــا.
ــذه  ــة يف ه ــة املدروس ــول أن القضي ــن الق ــث يمك ــة البح ــدم يف خلفي ــا تق ــی م ــارة إل وإش
ــوع  ــت إىل املوض ــابقة تطرق ــات س ــی دراس ــور عل ــم العث ــه مل يت ــرة، ألّن ــدة ومبتك ــة جدي املقال

ــه. ذات

مراجعة األدب النظري
التعليم االفرتايض و تكنولوجيا املعلومات

ــم يف  ــم والتعل ــدًا يف جمــال التعلي ــرتوين نموذجــًا جدي ــرتايض أو اإللك ــم االف ــق التعلي ــد خل ق
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كل جمــال، يف أي وقــت وأي مــكان طــوال احليــاة )راجع:خــان، 2004:صــص33-44(. 
مــن خــالل االعتــامد عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وحتويــل اإلنســان إىل متعلــم 
نشــط، متكــن التعليــم االفــرتايض والتعلــم اإللكــرتوين مــن إحــداث حتــول جــذري يف التعلــم 
يف القــرن العرشيــن، وحــاول االســتجابة للتحــدي املتمثــل يف زيــادة الطلــب االجتامعــي عــى 
ــة )راجع:ميلــز1 وآخــرون، 2009،صــص23- ــة كافي التعليــم وعــدم وجــود مــوارد تعليمي
28(. التعلــم اإللكــرتوين هــو نــوع مــن عمليــة التعلــم التــي يتــم تنفيذهــا مــن خــالل اســتخدام 
)واتســون  والتعليــم.  التعلــم  عمليــات  يف  واإلنرتانــت  واإلنرتنــت  الكمبيوتــر  أجهــزة 

ــال، 2000(. ــي ،1397 وه ــان وفرخ ــن كريمي ــاًل ع ــرون، 1999، نق وآخ
بالنســبة لــكل نشــاط تعليمــي، جیــب توضيــح كيفيــة تســهيل تكنولوجيــا املعلومــات 
لعمليــة حتقيــق األهــداف التعليميــة )نجــايت وزيبايــي، 129:2004(. يمكــن للطــالب حتقيــق 
معرفــة جديــدة عــن طريــق احلصــول عــى مهــارات خمتلفــة، بــام يف ذلــك التعلــم اإللكــرتوين.
 هنــاك العديــد مــن العوامــل يف عمليــة التعليــم، واألهــم مــن ذلــك، البيئــة والفضــاء الــذي 
حيكــم التعلــم. )ســلطاين عربشــاهي وكوهپايــي زاده، ،47:2008(. تشــمل بيئــة التعلــم مجيــع 
العوامــل واملرافــق املاديــة والنفســية والعاطفيــة والثقافيــة واالجتامعيــة التــي تؤثــر عــى نمــو 
ــري  ــة توف ــة بإمكاني ــع اجلامع ــس، 12:2009( تتمت ــة. )داي ــة تعليمي ــم يف مؤسس ــور املتعل وتط
بيئــات تعليميــة مفيــدة عندمــا تكــون هنــاك تفاعــالت بــن األســتاذ والطــالب، أنشــطة التعلــم 
والتعليــم واملرافــق املاديــة اجليــدة واالهتــامم باالحتياجــات الروحيــة واالجتامعيــة للطــالب. 
)هــاردن ، 335:2001 و بيمباريــون وآخــرون، 67:2000( بيئــة التعليــم - التعلــم رشط 
أســايس مهــم لفهــم وتنفيــذ املناهــج الدراســية وحتديــد املوقــف واملعرفــة واملهــارات والتقــدم 
وســلوك املتعلمــن وإجیــاد الدافــع للتعلــم، ولفهــم الطالــب دور مهــم يف النجــاح واإلنجــاز 

األكاديمــي. )ســلطاين عربشــاهي وكوهپايــي زاده128:2008 وجــن،58:2001(.
كــام ينبغــي أن يســعى تكامــل طــرق التعليــم والتعلــم إىل تلبيــة االحتياجــات التعليميــة ودعــم 
القــدرة عــى حتســن جــودة املعلومــات يف التعليــم املتخصــص وقــد خيلــق طرقــًا الســتخدام 

مــوارد أخــرى.
 بعــد طلــب واضــح للتعليــم العــايل، تــم تصميــم العديــد مــن برامــج التعليــم اإللكــرتوين 
واالفــرتايض يف اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة يف مجيــع أنحــاء العــامل. يف العديــد مــن 
ــو  ــن النم ــر م ــو أكث ــرتوين ه ــم اإللك ــدورات التعل ــاق ب ــو االلتح ــإن نم ــة، ف ــدان املتقدم البل

ــس2، 101:2009( ــايل. )بت ــم الع ــايل للتعلي اإلمج
أصبــح التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم االفــرتايض يف العقــود األخــرية إحــدى السياســات 
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الرئيســية يف تطويــر التعليــم العــايل ويعــد اليــوم كنمــوذج جديــد يف آليــات التعليــم والتعلــم. 
تــم إنشــاء سياســات التعليــم اإللكــرتوين والتعليــم االفــرتايض بنهــج تنميــة العدالــة التعليمية، 
ــامم  ــاة، وقــد وســع هــذا احلاجــة إىل اهت ــة والتعلــم مــدى احلي ــود اجلغرافي والقضــاء عــى القي

اجلامعــات بتشــغيل برامــج تطويــر التعلــم اإللكــرتوين )كريميــان وفرخــي، 67:2018(
تســبب التقــدم الرسيــع للتواصــل اإللكــرتوين يف جمــال التعليــم والتعلــم بيئــات تعليميــة 
جديــدة مــن خــالل التكنولوجيــا. ظلــت هــذه البيئــات غــري معروفــة يف تعليمنــا العــايل، 
ونتيجــة لالســتفادة مــن التقنيــات اجلديــدة واســتخدامها الصحيــح لتعليــم اللغــات األجنبيــة 
ــات  ــم اللغ ــا يف تعلي ــرز يف التكنولوجي ــدم املح ــا. كان التق ــد مكاهن ــد بع ــات، مل جت يف اجلامع
ــا واللغــة، وخاصــة يف جمــال تعليــم اللغــة  ــة بســبب العالقــة الوثيقــة بــن التكنولوجي األجنبي
ــه يف  ــم النظــر في ــا ت ــريي، فقــد غــرّي مفهــوم م ــا ملــوريف وت ــة، ووفق ــة، رسيعــا للغاي اإلنجليزي
املــايض عــى أنــه معيــار، ووّفــر فرصــًا تعليميــة جديــدة، وأتــاح إمكانيــة التخطيــط التعليمــي 
والتدريــب عــى مجيــع املســتويات والتعلــم يف أي زمــان ومــكان، بغــض النظــر عــن املســافة 

ــن، 128:2002(. ــايش وآخري ــروزان ده ب ــن ف ــاًل ع ــن، 1996، نق )هونب
نظــرًا لرسعــة نقــل البيانــات ورضورة الوصــول للبحــوث املنجــزة يف العــامل، وتعزيــز 
املــوارد البرشيــة وتطويرهــا لتكــون عــى درايــة بتكنولوجيــا اليــوم يف تعليــم اللغــات األجنبيــة، 
فــإن أحــد املتطلبــات األساســية للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف البــالد يتمثــل 
ــى  ــرف ع ــا. التع ــة وإصداره ــة واألدبي ــة والثقافي ــات العلمي ــى املعلوم ــول ع ــال احلص يف جم
وجهــات نظــر اآلخريــن والتواصــل مــع املصــادر املحليــة واألجنبيــة يــؤدي إىل إدراك وفهــم 
وجهــات نظــر خمتلفــة حــول تعليــم اللغــة وتعلمهــا يف بيئــة تفاعليــة. خيتــرب املدرســون الذيــن 
يطبقــون املحتــوى التعليمــي القائــم عــى الويــب بنــوع خــاص مــن هندســة التعلــم يف البيئــة 
احلقيقيــة ومــع املجــاالت ذات الصلــة نوعــًا جديــدًا مــن التدريــب )هونبــن 3، 1996، نقــاًل 

عــن فــروزان ده بــايش وآخريــن، 1391(.
التعليــم عــرب الويــب يوجــه التعلــم يف الســياق االجتامعــي. إن وجــود جمموعــات مناقشــة 
وحمارضيــن ضيــوف واســتخدام الوســائط املتعــددة وإمكانيــة التقييــم الــذايت ملســتوى معرفــة 
ــاء. )هونبــن، 1996، نقــاًل  ــم يف نســيج بن ــة التعلــم والتعلي ــراء عملي الطــالب يــؤدي إلــی إث

عــن از فــروزان ده بــايش وآخريــن، 2012(.
تعتــرب اللغــة منــذ قديــم األيــام واحــدة مــن الطــرق الرئيســية للتواصــل بــن خمتلــف 
املجتمعــات والثقافات اإلنســانية. يرى كريســتال )2001( أن توســع التكنولوجيا واســتخدام 
ــة اجلديــدة، يؤثــر عــى اثنــن مــن جمــاالت اللغــة الرئيســية ومهــا طبيعــة  التقنيــات اإللكرتوني
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اللغــة وجمتمــع الناطقــن هبــا، والعالقــة بــن اللغــات واملجتمعــات اللغويــة. يمكــن للناطقــن 
ــة  ــكالم إىل كتاب ــول ال ــي حت ــة الت ــتخدام األدوات اإللكرتوني ــهولة اس ــة بس ــات املختلف باللغ
وأدوات الرتمجــة التــي يمكنهــا ترمجــة النصــوص إىل لغــات أخــرى، واحلضــور يف كل مــكان 
يف جمــال األهــداف العلميــة. مــن املســلم بــه أنــه كلــام كانــت اللغــة أكثــر شــيوعًا عــى املســتوى 
ــة أفضــل لنقــل املعلومــات يف القطــاع اخلــاص.  العاملــي، فيمكــن اســتخدام أدوات إلكرتوني
ــة  ــة القابل ــات األجنبي ــة اللغ ــى قائم ــة ع ــة الوطني ــع اللغ ــة أو وض ــات األجنبي ــان اللغ إن إتق
للتعليــم أصبــح مــن األهــداف التعليميــة الرئيســية لــدول العــامل )فــروزان ده بــايش وآخــرون، 

)53:1391
قــادت املوجــة املتزايــدة مــن املعلومــات العامليــة باســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر واالتصــال 
بشــبكات اإلنرتنــت الدوليــة التعليــم العــايل للبلــدان املختلفــة إلجیــاد نــامذج تعليميــة جديــدة 
ــة  ــق التعليمي ــاليب واملراف ــتخدام األس ــا واس ــة هب ــم اخلاص ــات التعلي ــة متطلب ــل تلبي ــن أج م
ــات  ــم لغ ــة، وتعل ــة االفرتاضي ــم يف البيئ ــالب للتعل ــرباء والط ــة الفرصــة للخ ــدة إلتاح اجلدي
ــة  ــلوب، أن تقني ــرتا وس ــن وس ــرى كل م ــن. وي ــم لآلخري ــم لغته ــرى وتعلي ــعوب األخ الش
االتصــاالت عــرب اإلنرتنــت أدت إلنشــاء جيــل جديــد مــن الوســائط التعليميــة وإطــار 
ــن، 2012(. ــايش وآخري ــاًل عــن ده ب ــرون 2001، نق ــرتن وآخ ــًا )ويس ــد الحق ــي جدي تعليم
كــام يــرى جيلــربت )1995، نقــاًل عــن ده بــايش وآخريــن، 2012( أن اســتخدام طــرق التعلــم 

اإللكــرتوين حيتــاج إىل املزيــد مــن التفكــري يف جمــال التعليــم والرتبيــة.
ــات  ــتعادة املعلوم ــادل واس ــة تب ــب العاملي ــبكات الوي ــالل ش ــن خ ــخاص م ــن لألش يمك
والبيانــات والصــور والصــوت واألفــالم يف الوقــت احلقيقــي. يمكــن للمدرســن والطــالب 
حتديــد نــوع طريقــة االتصــال الرقميــة واالتصــال مــع بعضهــم البعــض بشــكل متزامــن أو غــري 
متزامــن، مــن خــالل الكتابــة أو الــكالم )نيتشولســون، 2003، نقــاًل عــن ده بــايش وآخريــن، 

.)2012

اإلجهاد الدرايس
يظهــر املتعلمــون يف مواجهــة العوامــل املجهــدة ردود فعــل خمتلفــة يف األبعــاد الســلوكية 
واملعرفيــة والعاطفيــة والفســيولوجية )هــريوكاوا، باجــي ومياتــا، 2002 أ، هــريوكاوا، ياجــي 
ومياتــا، 2002 ب(. يشــري اإلجهــاد الــدرايس إىل اإلحســاس بزيــادة احلاجــة إىل املعرفــة 
ــرض  ــك. يف ــق ذل ــا يكفــي مــن الوقــت لتحقي ــدم وجــود م ــي عــى ع ــردي املبن واإلدراك الف
اإلجهــاد الــدرايس4 حتديــات كبــرية عــى الرفــاه النفــي، والصحــة البدنيــة والقــدرات 
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ــة للمتعلمــن )كالرك وريكــر، 1986 نقــاًل عــن آكگان وســيارويش، 2003؛ فلســتن  املعرفي
ــادر  ــد املص ــي أح ــة ه ــاكل التعليمي ــات أن املش ــرت الدراس ــد أظه ــس، 1992(. لق ويلكوك
ــن آكگان و  ــاًل ع ــز6، 1987 نق ــن5 و جرينربج ــالب )آلدوي ــاد يف الط ــيوعًا لإلجه ــر ش األكث
ســيارويش، 2003(. يقــرتن اإلجهــاد برتاجــع األنشــطة األكاديميــة ذات النتائــج الســلبية 
املختلفــة، مثــل الرفــاه املنخفــض )بيكــر، 2003؛ أرمســوي، كليميــي وجنجتشــوز، 2005( 
وتراجــع الوضــع األكاديمــي )كالرك وريكــر، 1986، لــن7 و زيپــا8، 1984، بالنــربك9 
و فالهــريت10، 1985 نقــاًل عــن آكگان و ســيارويش، 2003؛ اســرتاترز، بــري و منــس، 
املثــال،  ســبيل  )عــى  دراســات  عــدة  أظهــرت   .)1992 ويلكوكــس،  و  فلســتن  2000؛ 
فليكــس وويلكوكــس، 1992( أن هنــاك عالقــة ســلبية بــن مســتوى اإلجهــاد لــدى الطــالب 
ومســتويات اإلنجــاز األكاديمــي مــع التأكيــد عــى العالقــة بــن اإلجهــاد الــدرايس والتقــدم 
الــدرايس. كــام ذكــر ســرتاترز وآخــرون )2000( أن مســتويات عاليــة مــن اإلجهــاد التعليمــي 

ــة. ــية منخفض ــات دراس ــط بدرج ترتب
النهــج االفــرتايض أرضيــة جيــدة لظهــور وحــدوث املواهــب والقــدرات  سيشــكل 
واإلبــداع واالبتــكارات. ومــع التوســع املســتمر لنظــام التعليم اإللكــرتوين وانخفــاض تكلفته 
وتراجــع احلاجــة إىل املســاحة واألماكــن واملرافــق التعليميــة وهيمنــة لتكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت وتأثريهــا عــى طبقــات خمتلفــة مــن حيــاة النــاس، فقــد تغــري املفهــوم التقليــدي 
ــري  ــة. تش ــم يف النهاي ــة التعلي ــاءة عملي ــن كف ــارضات وأدى لتحس ــية واملح ــول الدراس للفص
األبحــاث التــي أنجــزت يف بلــدان أخــرى مــن العــامل يف الفــرتة مــا بــن 1990-2001، إىل دور 
اســتخدام برامــج الكمبيوتــر وشــبكات اإلنرتنــت يف تعليــم اللغــة، كأداة للتعليــم املخطــط لــه 
يف اكتســاب مهــارات لغويــة خمتلفــة )ليــو 11وآخــرون، 2002، نقــاًل عــن ده بــايش وآخريــن، 

.)،2012
يتمثــل أحــد إنجــازات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف جمموعــة العلوم اإلنســانية 
ــه.  ــة خاصــة ب ــادئ نظري ــه إطــار ومب ــم اللغــة وتعلمهــا ول ــا يف تعلي يف اســتخدام التكنولوجي
هلــذه التكنولوجيــا طبيعــة متعــددة األبعــاد ومتعــددة التخصصــات، وقــد تــم تطويرهــا كنتيجــة 
ــة  ــوبية ومعرف ــات احلاس ــة واللغوي ــات الوظيفي ــادئ اللغوي ــة ومب ــادئ النظري ــث يف املب للبح
اســتخدام التكنولوجيــا املثــى. طاملــا كان تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا كلغــة أجنبيــة بالنســبة 
ــة  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــة والوطني ــتويات الديني ــى املس ــاًم ع ــرًا مه ــن أم ــن اإليراني ــا نح لن
والسياســية ومــا إىل ذلــك. وفقــًا لذلــك، يف تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة وغــري أم، جیــب 
االمتثــال ملبــادئ وطــرق تعليــم اللغــات األجنبيــة، ومــن الــروري للمتعلــم أن يكــون قــادرًا 
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عــى ذلــك حســب احتياجــات الوقــت يف مجيــع املهــارات اللغويــة األربــع. وبالتــايل، يف هــذا 
البحــث، تــم اســتقصاء آراء طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا فيــام خيــص املوقــف جتــاه تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت وتأثريهــا عــى تعليــم اللغــة العربيــة واإلجهــاد الــدرايس للطالــب.

الطریقه
 منهــج البحــث وصفيــة مــن نــوع اســتقصاء الــرأي. يمثــل طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 
اجلامعــات احلكوميــة وبيــام نــور بمحافظــات كلســتان ومازنــدران وكيــالن يف الفصــل األول 

مــن العــام الــدرايس 2020 - 2021م املجتمــع اإلحصائــي للدراســة.
املجتمع االحصائی وعينة البحث

 أكمــل هــذا االســتبيان 118 طالبــًا مــن طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات 
ــة. مــن بــن 118 فــردًا، كان  ــة بحثي ــدران وكيــالن كعين ــور كلســتان ومازن ــام ن ــة وبي احلكومي
%57.6 مــن الطالبــات )68 طالبــة( و %42.4 مــن الطــالب )50 طالبــًا(. مــن حيــث الفصــل 
ــدرايس، كان 49 مــن الطــالب )%41.5( يف الفصــل 1 و 2، و 33 )%28( يف الفصــل 3 و  ال

4، و36 )%30.5( يف الفصــل اخلامــس.

أدوات البحث و موثوقية البحث
ــات هــي اســتبيان حــول املوقــف جتــاه  منهــج البحــث وصفــي )اســتقصاء( وأداة مجــع البيان
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت )منتظــري، 2013( ومقيــاس اإلجهــاد الدرايس )ســان 
ــة  ــاليب اإلحصائي ــتخدام األس ــالب باس ــتبيان الط ــج اس ــل نتائ ــم حتلي ــرون، 2012(. ت وآخ

وبرنامــج SPSS.فيــام يلــی قــد تــّم ابــالغ أدوات البحــث ومعامــل صدقهــا ووثوقهــا.

استبيان املوقف من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ــت  ــري موجــه أو ثاب ــة، وتتســم بتأث ــل الرغب ــي متث ــة الت ــة أو العصبي ــة العقلي املوقــف هــو احلال
ــع املــواد واملواقــف املرتبطــة  ــة جلمي ــة املنظمــة وعــى االســتجابات الفردي مــن خــالل التجرب
ــي  ــق العم ــة والتطبي ــاه املتع ــرد جت ــة رأي كل ف ــت دراس ــتخدام، مت ــاه االس ــف جت هبــا. يف املوق
وبشــكل عــام املثــايل هلــذه التكنولوجيــا )سانشــيز وهــروس، 2010( تــم تقييــم املوقــف مــن 
التكنولوجيــا يف هــذه الدراســة باســتخدام االســتبيان )منتظــري، 88:2013(. هــذا االســتبيان 
مكــون مــن عنــر واحــد. حيتــوي االســتبيان عــى 6 أســئلة، ولــكل ســؤال 5 خيــارات 
)تــرتاوح بــن املوافقــة الكاملــة والرفــض الكامــل( عــى مقيــاس املســافة. تقييــم املوقــف جتــاه 
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اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عــى هــذا املقيــاس هــو: الدرجــة بــن 6 و 10 

ــن 10 و 20 )متوســط(، الدرجــة أكــرب مــن 20 )مرتفــع(. )منخفــض(، الدرجــة ب
ــاس  ــاس يف قي ــة أداة القي ــل صالحي ــة ومتث ــذه القضي ــة يف ه ــع الصالحي ــل م ــم التعام يت
ــذي  ــاس املتغــري ال ــم درجــة اســتقرار قي ــة أداة لتقيي ــه. املوثوقي ــذي نفكــر ب ــم الــيشء ال وتقيي
ــد  ــرشوط )رسم ــس ال ــة يف نف ــج متامثل ــاس نتائ ــي أداة القي ــد تعط ــه إىل أي ح ــس، أي أن يقي
ــدق  ــاس ص ــق قي ــن طري ــتبيان ع ــدق االس ــی ص ــول عل ــم احلص ــرون، 2011: 166(. ت وآخ
ــا  ــئلة وكميته ــر األس ــص مظه ــم فح ــة املحتوی،يت ــه وصالحي ــوی.يف مواجه ــه واملحت الوج
ونوعيتهــا مــن قبــل خــرباء. تــم تأكيــد صحــة هذااالســتبيان مــن قبــل املرشفــن علــی أبحــاث 
منتظری)2013(معامــل املوثوقيــة هلــذا املقيــاس هــو 0.886 بطريقــة ألفا كرونبــاخ )منتظري، 

90:2013(. يف هــذه الدراســة، كان املعامــل 0.71.

استبيان اإلجهاد الدرايس
اســتبيان اختبــار اإلجهــاد الــدرايس )ســان وآخــرون، 2012( يقيــس مســتوى اإلجهــاد 
الــدرايس للطــالب ويضــم 16 ســؤاال لــكل منهــا 5 خيــارات منفصلــة. اإلجهــاد الناجــم عــن 
املطالعــة )4 أســئلة(، القلــق حــول الدرجــات )3 أســئلة(، واإلحبــاط )3 أســئلة(، والتوقــع 
مــن الــذات )3( أســئلة، ضغــط العمــل )3 أســئلة(. حســب مقيــاس ليكــرت تــرتاوح 
ــرتاوح  ــة ي ــاق الدرج ــة )5(، ونط ــة الكامل ــل )1( إىل املوافق ــض الكام ــن الرف ــات ب الدرج
ــل مــن  ــدرايس. الدرجــة أق ــد مــن اإلجهــاد ال ــن 16 و 80 والدرجــة األعــى تشــري إىل املزي ب
50 )إجهــاد منخفــض(، درجــة 57-51 )إجهــاد متوســط( الدرجــة أعــى مــن 58 )إجهــاد 
مرتفــع(. ينطــوي اإلجهــاد الناجــم عــن املطالعــة عــى التوتــر بســبب التعلــم اليومــي، والتوتــر 
ــتقبل.  ــن املس ــق م ــر والقل ــة والتوت ــالء الدراس ــع زم ــس م ــات، والتناف ــاء واألمه ــبب اآلب بس
ــية  ــة واملدرس ــات املنزلي ــبء الواجب ــم وع ــبب الفه ــر بس ــل التوت ــبء العم ــر ع ــن توت يتضم
واالمتحانــات. تشــمل املخــاوف بشــأن الدرجــات ثالثــة أجــزاء تضــم التوتــر الشــديد بســبب 
عــدم الرضــا عــن الدرجــات العلميــة. التوقــع مــن الــذات يشــري إىل العواطــف املليئــة بالتوتــر 
بســبب توقعاهتــم مــن الــذات يف حــاالت الفشــل. معامــل املوثوقيــة هلــذا االســتبيان هــو 0.73 

ــل 0.86. ــة، كان املعام ــذه الدراس يف ه
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عرض النتائج
فياميي سنقوم بدراسة أسئلة البحث.

1. ما هو موقف طالب اللغة العربية وآداهبا جتاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
اجلدول1: موقف الطالب جتاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أرفض متامًاأرفضال رأي لديموافقموافق متامًا
25.547.321.83.61.8إن استعامل ICT1 فكرة جيدة

 ICT 9.13.9ال أرغب يف استعامل  
30.936.414.5

  14.554.5إن استعامل ICT أمر ممتع
30.900

إن استعامل ICT جيعل القيام باألعامل 
18.254.521.83.60أكثر متعة

7.356.425.57.31.8إن استعامل ICT أمر مسلٍّ
 ICT 14.556.421.83.61.8أحب العمل باستعامل

وفقــًا للنتائــج، أظهــرت اإلجابــة عــى الســؤال 1 مــن البحــث )اجلــدول 1 و 2( أن أكثــر مــن 
ــدة.  ــا املعلومــات واالتصــاالت فكــرة جي %73 مــن الطــالب يعتــربون اســتخدام تكنولوجي
مــا يقــرب مــن %15 ال حيــب فكــرة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وبعبــارة 
أخــرى، %55، خيالــف فكــرة أن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت غــري حمببــة. 
مــا يقــرب مــن %70 مــن الطــالب، اعتــرب أن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
أمــر ممتــع، وأكثــر مــن %72 يعتقــد أن اســتخدام تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت ســيجعل 
القيــام باألعــامل أكثــر متعــة، كــام أن أكثــر مــن %65 يــرى أن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 
، وأكثــر مــن 70 يف املئــة حيــب العمــل باســتخدام تكنولوجيــا  واالتصــاالت أمــر مســلٍّ

املعلومــات واالتصــاالت.
اجلدول 2: حالة املوقف جتاه التكنولوجيا واإلجهاد الدرايس للطالب

ــع  ــف مرتف ــم موق ــالب لدهي ــن الط ــن %75 م ــرب م ــا يق ــًا أن م ــدول 2 أيض ــح اجل يوض
وجيــد جتــاه تكنولوجيــا املعلومــات ومــن حيــث اإلجهــاد التعليمــي يف ظــروف التعليــم 

االفــرتايض، كان لــدى أكثــر مــن %51 إجهــاد درايس قليــل.



دراسة وجهة نظر طالب اللغة العربية وآداهبا حول تأثري املوقف جتاه التكنولوجيا ... 184
ما هو رأي طالب اللغة العربية وآداهبا يف تفضيل نوع التعليم؟

اجلدول 3: حالة تفضيل اختيار نوع تعليم الطالب )افرتايض / حضوري(
التعليم احلضوريالتعليم االفرتايض

أهيام تفضل، التعليم االفرتايض أم التعليم 
51.948.1احلضوري؟

ــم  ــى التعلي ــرتايض ع ــم االف ــالب التعلي ــن الط ــن %51 م ــر م ــل أكث ــدول 3، يفض ــا للج وفق
احلضــوري.

ــاه  ــا جت ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــف ط ــدرايس وموق ــاد ال ــن اإلجه ــرق ب ــاك ف ــل هن 3. ه
ــس؟ ــث اجلن ــن حي ــا م التكنولوجي

اجلدول 4: مقارنة اإلجهاد الدرايس واملوقف من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
df.Sigمقدار SDtاملتوسطالعدداجلنس

6851.9310.10.931160.3أنثىاإلجهاد الدرايس 5051.689.96ذكر
املوقف جتاه 
التكنولوجيا

.1160.00-6820.313.573.23أنثى 5022.32.9ذكر

ال يظهــر اختبــار t املســتقل )اجلــدول 4( وجــود أي فــرق ذي داللــة بــن الطــالب 
ــاه  ــف جت ــن املوق ــة ب ــًا ذا دالل ــاك فرق ــن هن ــدرايس، ولك ــاد ال ــث اإلجه ــن حي ــات م والطالب

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بــن الطــالب والطالبــات.
ــر عــى  ــم االفــرتايض يؤث ــة وآداهبــا يعتــربون أن التعلي ــة البحــث: طــالب اللغــة العربي فرضي

ــدرايس. وضعهــم ال
اجلدول 5: وجهات نظر الطالب حول آثار التكنولوجيا عىل التعليم واحلالة التعليمية

ض 
خف

من
ضجدًا

خف
من

سط
متو

فع
مرت

جدًا
فع 

مرت

كان للتعليم االفرتايض تأثري إجیايب عى 
تقدمي الدرايس

9.39.338.929.613

التعليم االفرتايض أكثر نجاحًا باملقارنة مع 
التعليم التقليدي

14.816.731.525.911.1

حتسنت حالتي التعليمية يف التعليم 
االفرتايض مقارنة بذي قبل

5.614.83731.511.1

تظهــر النتائــج يف اجلــدول 5 أن %42 مــن الطــالب قامــوا بتقييــم تأثــري التعليــم االفــرتايض 
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عــى تقدمهــم األكاديمــي عــى أنــه إجیــايب، وأكثــر مــن %31 اعتــرب التعليــم االفــرتايض ناجحــًا 
مقارنــة بالتعليــم التقليــدي وأكثــر مــن %42 اعتــربوا أن وضعهــم األكاديمــي أفضــل مــن ذي 

قبــل بســبب التعليــم االفــرتايض.

االستنتاج واملناقشة
يف هــذا البحــث، قمنــا بدراســة وجهــة نظــر طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات 
ــا  ــري تكنولوجي ــول تأث ــالن ح ــدران وكي ــتان ومازن ــات كلس ــور بمحافظ ــام ن ــة وبي احلكومي
املعلومــات واالتصــاالت عــى اإلجهــاد الــدرايس وتدريــس اللغــة العربيــة. يف ســياق موقــف 
طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا جتــاه التكنولوجيــا، يعتــرب أكثــر مــن 73 يف املائــة أن اســتخدام 
ــر مــن %55 يرفضــون فكــرة  ــدة، كــام أن أكث ــا املعلومــات واالتصــاالت فكــرة جي تكنولوجي
أن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت أمــر غــري حمبــب. مــا يقــرب مــن %70 مــن 
ــن  ــر م ــع، وأكث ــر ممت ــاالت أم ــات واالتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــرب أن اس ــالب، اعت الط
%72 يعتقــد أن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ســيجعل القيــام باألعامل أكثر 
ــا املعلومــات واالتصــاالت أمــر  ــرى أن اســتخدام تكنولوجي ــر مــن %65 ي متعــة، كــام أن أكث
، وأكثــر مــن 70 يف املئــة حيــب العمــل باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.  مســلٍّ
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مــا يقــرب مــن 75 يف املائــة مــن طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا لدهيــم 

ــا املعلومــات واالتصــاالت. موقــف إجیــايب مرتفــع وجيــد جتــاه تكنولوجي
مــن حيــث اإلجهــاد الــدرايس يف ظــروف التعليــم االفــرتايض، فــإن أكثــر مــن %51 مــن 
الطــالب لدهيــم إجهــاد درايس قليــل. يفضــل أكثــر مــن %51 مــن الطــالب التعليــم االفــرتايض 

ــم احلضــوري. عــى التعلي
فيــام يتعلــق بتأثــري التعليــم االفــرتايض عــى الوضــع الــدرايس )تأثــري التكنولوجيــا(، 
ــر  ــي وأكث ــم األكاديم ــى تقدمه ــًا ع ــريًا إجیابي ــهدوا تأث ــالب ش ــن الط ــن %42 م ــر م ــإن أكث ف
ــن  ــر م ــدي وأكث ــم التقلي ــة بالتعلي ــًا مقارن ــر نجاح ــرتايض أكث ــم االف ــربوا التعلي ــن %31 اعت م
%42 شــهد حالــة أكاديميــة أفضــل مــن ذي قبــل بالتعليــم االفــرتايض. %51.9 مــن الطــالب 
ــه  ــه للدراس ــه الثاني ــج الفرضي ــرت نتائ ــى احلضوري.وأظه ــرتايض ع ــم االف ــون التعلي يفضل
أن التوجــد فــرق ذات داللــة إحصائيــة بــن الطــالب والطالبــات ولكــن هنــاک فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن االجتاهــات نحــو تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لــدی الطــالب 

ــًا.  ــري أيض ــرق األخ ــة هذاالف ــة الثالث ــج الفرضي ــد نتائ ــات وتوي والطالب
وفقــا لنتائــج البحــث، يمكــن القــول أن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت رضورة ال 
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منــاص منهــا يف العــامل املعــارص، وإن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا يف مجيــع أنحــاء العــامل قــد 
شــهد توســعًا بشــكل كبــري ويف البلــدان الناميــة كذلــك تســتخدم هــذه التكنولوجيــا. وتؤثــر 
ــرور  ــدم م ــن ع ــم م ــى الرغ ــًا. ع ــاًم ونوع ــث ك ــم والبح ــى التعلي ــًا ع ــا أيض ــذه التكنولوجي ه
وقــت كبــري منــذ ظهــور تكنولوجيــا املعلومــات، فقــد انتــرشت يف مجيــع أنحــاء العــامل. وكذلــك 
عــى الرغــم مــن التوســع يف التقنيــات التعليميــة اجلديــدة يف الربامــج التعليميــة يف البلــد، فلــم 

يتــم إجــراء أبحــاث عميقــة حــول تأثــري هــذه التقنيــات عــى تعلــم الطــالب.
يف عــر تكنولوجيــا املعلومــات، فــإن تأثــري التعليــم والتعلــم أكثــر اســتدامة، ويتــم فهــم 
التجــارب العلميــة بشــكل أفضــل، كــام أن اســتخدام أدوات التكنولوجيــا جیعــل التعلــم 
ــة. ــر جاذبي ــم أكث ــم، وجیعــل التعل ــم - التعل ــة التعلي ــر متعــة، كــام يســهل عملي ــم أكث والتعلي

مــن ناحيــة أخــرى، مــع وصــول التقنيــات التعليميــة احلديثــة، وخاصــة الوصــول إىل 
ــح  ــة، فقــد أصب ــة وغــري املحلي ــراد املجتمــع وتأثريهــا عــى الثقافــات العاملي ــن أف اإلنرتنــت ب
ــكاره. يتطلــب  ــرًا ال يمكــن إن ــع أم ــة املناســبة الحتياجــات الواق ــف احلديث اســتخدام الوظائ
االختيــار والوصــول واالســتفادة مــن الوظائــف اجلديــدة إلقــاء نظــرة جديــدة عــى التعليــم أو 
مــا نــراه مــن األنظمــة التعليميــة احلديثــة باعتبــاره تكنولوجيــا تعليميــة حديثــة، وليــس كتحــٍد 
يف النظــام التعليمــي، كــام أن آثــار هــذه التقنيــات تعــزز نظــام التعلــم، وقــد أثبتــت البحــوث 

الكثــرية هــذا األمــر.
دور  حــول  وآداهبــا  العربيــة  اللغــة  طــالب  نظــر  وجهــات  بدراســة  املقالــه  قامــت   
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف اإلجهــاد الــدرايس وتدريــس اللغــة العربيــة، ووفقــًا 
ــة  ــا املعلومــات واالتصــاالت عــى عملي ــري اســتخدام تكنولوجي ــة حــول تأث ــج اإلجیابي للنتائ
تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة واملوقــف اإلجیــايب للطــالب فيــام يتعلــق بــدور وســائل اإلعــالم 
والتقنيــات يف تعلــم اللغــة العربيــة، يمكننا أن نقرتح االهتــامم بتطبيقــات تكنولوجيا املعلومات 
ــات،  ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــاكل اس ــات ومش ــا والعقب ــم واملزاي ــاالت يف التعلي واالتص
ــا  وكذلــك دور ومســؤوليات األســتاذ والطالــب يف النظــام التعليمــي فيــام يتعلــق بتكنولوجي
املعلومــات واالتصــاالت واالســتفادة مــن اإلمكانــات الواســعة لعــامل التكنولوجيــا يف جمــال 
التعليــم أكثــر مــن ذي قبــل. مــن ناحيــة أخــرى، لتحقيــق املامرســات األكاديميــة اجلديــدة يف 
تدريــس اللغــة، وخاصــة اللغــة العربيــة، مــن الــروري إجــراء املزيــد مــن البحــث واســتغالل 
نتائــج املعــارف والعلــوم املختلفــة، وخاصــة اللغويــات، علــم النفــس، والتعليــم والرتبيــة يف 

هــذا املجــال.
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التوصيات
ال خيفــى عــى أحــد فوائــد اإلســتفادة مــن اإلمكانيــات اهلائلــة للتكنولوجيــا وعــامل التكنولوجيا 
ــة وآداهبــا لدهيــم موقــف رفيــع  ــة اللغــة العربي يف جمــال التعليــم وخاصــة تعليــم اللغــة ، فطلب
ــم وتعلــم اللغــة  ــة تعلي ــا املعلومــات واالتصــاالت وأثرهــا عــى عملي ــد جتــاه تكنولوجي وجي
العربيــة. لذلــك ، مــن الــروري للمســهمن يف تدريــس اللغــة العربيــة يف إيــران اإلســالمية 
االســتفادة بشــكل أفضــل مــن هــذه الظاهــرة مــن أجــل تعليــم اللغــة العربيــة بشــكل أفضــل ، 

وهــي لغــة اإلســالم.
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اقــا يوســفی، علريضــا و خدايــی علــی و شــكری اميــد)1392(. »تنيدگــی حتصيلــی، خودكارآمــدی 
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ــامره 18. ص 130-115 ش
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بــر تنيدگــی حتصيلــی و خــود پنداشــت رياضــی دانــش امــوزان«. جملــه ســالمت روان كــودک. دوره 

ســوم. شــامره 4. ص59-48

خطيــب زنجانــی، نازيــال.)1394(. »بررســی اثربخشــی تلفيــق ويديوكســت بــا آمــوزش جمــازی بــر 
ــات در  ــات و ارتباط ــآوری اطالع ــه فن ــور«. فصلنام ــام ن ــگاه پي ــازی دانش ــجويان جم ــريی دانش يادگ
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ص 69-58

زينالــی، علــی و آرام فــر رســول.)1394(. »رابطــه تنيدگــی حتصيلــی و كمــک طلبــی آموزشــی بــا 
ــامره 37.  ــی. دوره 8. ش ــوم تربيت ــی عل ــوزش و ارزیاب ــه آم ــوزان«. جمل ــش آم ــی دان ــت حتصيل پيرشف

48 ص-37 

رسمــد، زهــره وحجــازی اهلــه و بــازرگان عبــاس .)1390( . روش حتقيــق در علــوم رفتــاری. هتــران: 
ــارات آگه. انتش

ســليمی، علــی و امحــدی حممدنبــی. )1391(. »تعليــم اللغــه العربيــة يف ايــران «. اضــاءات نقدیــة يف 
االدبــني العــريب و الفــاريس. شــامره 5. ص44-27

شــكرانی، رضــا. )1375(. » رضورت حتــول در آمــوزش زبــان عربــی«. جملــه دانشــكده ادبيــات و 
علــوم انســانی دانشــگاه اصفهــان. شــامره 8. ص20-38.

تأثــري  »بررســی  مريــم.)1398(.  يــزدی  تقوايــی  و  كيومــرث  آذری  نيــاز  منظــر،  صادقــی، 
نســل  دانشــگاه های  راســتای  در  قابليت حمــور  آمــوزش  بــر  جمــازی  رويكــرد  زيرســاخت های 

.  375-363 ص  شــامره4.  دهــم.  ســال  شــاپور.  جنــدی  آمــوزش  توســعه  جملــه  چهــارم«. 

ــف  ــد يوس ــرا وهبارون ــی زه ــامعيل و زال ــی زاده اس ــا و مردان ــارزادگان مهس ــن و عط ــدی، حس عاب
نــژاد آرمــن .)1396(.»رابطــه تنيدگــی حتصيلــی ادراک شــده بــا اجتنــاب از پذيــرش تكاليــف 
درســی جديــد در دانــش آمــوزان پــرس مقطــع متوســطه اول و دوم شــهر اصفهــان«. جملــه پيرفــت 

ــامره15.ص8-1. ــاری. دوره دوم. ش ــوم رفت ــن در عل ــای نوی ه

ــت روان  ــی كفاي ــرا. )1396(.»بررس ــی زاده زه ــودابه و نق ــور س ــار پ ــل وافش ــه زاده، جلي كوهپاي
ــی در  ــوزش عال ــازی در آم ــوزش جم ــريی آم ــط يادگ ــی حمي ــه DELES در ارزياب ــش نام ــنجی پرس س
ــكی رازی. دوره24.  ــوم پزش ــه عل ــكی«. جمل ــوزش پزش ــازی آم ــد جم ــی ارش ــجويان كارشناس دانش

شــامره 159. ص78-69 .

كيان،مريم.)1393(.»چالشــهای آمــوزش جمازی«.جملــه دانشــگاهی یادگــريی الكرتونيكــی، دوره 
5 شــامره 3ص 11تــا 22

كريميــان، زهــرا و فرخــی جميــد رضا.)1397(.»هشــت گام توســعه آمــوزش جمــازی در طــرح حتــول 
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و نــوآوری آموزشــی دانشــگاه های علــوم پزشــكی)مروری بــر يــک جتربــه(«. جملــه طــب و تزكيــه. 
دوره27. شــامره2. ص -101 112 .
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امللّخص
تعــّد املدرســة الرباغامتيــة مــن أبــرز التيــارات الفلســفة الرتبويــة يف القــرن العرشيــن وحققــت نجاحــات يف إعــادة التخطيــط 
لربامــج اجلامعــات واملــدارس يف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل، وهــي تلعــب دورًا حاســاًم يف عمليــة تعليــم اللغــات، خاصــة 
ــة؛ هــذه  ــم اللغــة العربي ــه الصحيــح يف تعلي ــادئ التــي يــؤدي فهمهــا إىل التوجي ــة، املب ــة. للرباغامتي ــم اللغــة العربي يف تعلي
ــاؤل  ــاط، والتس ــة والنش ــة واملعرف ــن التجرب ــة ب ــارة، والعالق ــة، وامله ــة، والذرائعي ــة العملي ــی املعرف ــتمل عل ــادئ تش املب
كعمليــة جتريبيــة، والتغيــري، وحــل املشــاكل. لذلــك نظــرًا ألمهيــة هــذا املوضــوع، تشــري هــذه الدراســة إلــی قــراءة يف مبــادئ 
ــًا  ــًا تعليمي ــي، وهتــدف هدف ــة ضمــن املنهــج الوصفــي- التحلي ــم اللغــة العربي ــة يف تعلي ــة املدرســة الرباغامتي فلســفة تربي
ــدى  ــال ل ــارات االتص ــر مه ــم لتطوي ــاين ومفاهي ــك مع ــت متتل ــة مازال ــی أن الرباغامتي ــري إل ــة تش ــج الدراس ــًا. نتائ وتربوي
ــاهم يف  ــذه تس ــة، وه ــة، والنحوي ــة، واملعجمي ــارص الصوتي ــال العن ــيات اتص ــة بأساس ــاءة اللغوي ــط الكف ــن، وترب املتعلم
تعليــم العمــي للغــة العربيــة، وتســتخدم اللغــة العربيــة كعمليــة ذرائعيــة لتبــادل األفــكار، واملشــاعر، والرغبــات، والنقــاط 
اإلجیابيــة، وتســتفيد مــن املهــارة يف تعليــم اللغــة العربيــة لكــي تنتفــع مــن الثــراء املعــريف والكمــي الــذي حققــه اخلــرباء يف 
هــذا املجــال، وتســتعمل جمموعــة مــن التســاؤالت العلميــة لتعليــم اللغــة العربيــة، وتــدّرب أعضــاء هيئــة التدريــس علــی 
تغيــري اجتاهــم، وحتــّل مشــاكل تعليــم اللغــة العربيــة يف ظــل الدراســات اللســانية احلديثــة، واملقاربــة بالكفــاءات والتقويــم.

الكلامت الدليلية: الرباغامتية، اللغة العربية، التعليم، مهارات االتصال.
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چكيده

ــری از  ــانی، بهره گي ــوم انس ــتره عل ــات در گس ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــتاوردهای فن ــی از دس  يك
ــات  ــان و ادبي ــدگاه دانشــجويان زب ــه دي ــن مقال ــان اســت. در اي ــری زب ــوزش و يادگي ــاوری در آم فن
عــرب دربــارة اثــر نگــرش بــه فنــاوری بــر تنيدگــی تحصيلــی و آمــوزش زبــان عربــی بررســی شــد. 
روش پژوهــش، توصيفــی )زمينه يابــی( و ابــزار جمــع آوری داده هــا، پرسشــنامة نگــرش بــه فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات و مقيــاس تنيدگــی تحصيلــی بــود. پرسشــنامة تكميــل شــدة 118 دانشــجوی 
رشــتة زبــان و ادبيــات عربــی دانشــگاه های دولتــی و پيام نــور گلســتان، مازنــدران و گيــان بــه عنــوان 
ــاری و  ــا روش هــای آم ــج پاســخگويی برخــط دانشــجويان ب ــل شــد. نتاي ــة پژوهــش وارد تحلي نمون
نــرم افــزار SPSS تحليــل شــد. بيــش از 73 درصــد از دانشــجويان، اســتفاده از ICT را ايــدة خوبــی 
ــن، 70  ــد. همچني ــتفاده ازICT بودن ــدة اس ــف اي ــجويان، مخال ــد از دانش ــش از 55 درص ــد. بي می دانن
درصــد دانشــجويان، اســتفاده ازICT را خوشــايند و دلپذيــر می داننــد و از نظــر 72 درصــد، اســتفاده 
 ICT ــتفاده از ــجويان، اس ــد از دانش ــر 65 درص ــه نظ ــد. ب ــر می كن ــا را جالب ت ــام كاره از ICT انج
ــا اســتفاده از ICT را دوســت داشــتند. حــدود 75  ــده اســت. بيــش از 70 درصــد، كار ب ســرگرم كنن
درصــد دانشــجويان، نگــرش بــاال و خوبــی نســبت بــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات داشــتند و بيــش 
ــان و  ــجويان زب ــد. دانش ــح می دهن ــوری ترجي ــوزش حض ــر آم ــازی را ب ــوزش مج ــد، آم از 51 درص
ادبيــات عــرب، نگــرش بــاال و خوبــی نســبت بــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و نيــز اثرگــذاری آن 

بــر فراينــد آمــوزش و يادگيــری زبــان عربــی دارنــد.

واژگان کليدی: آموزش زبان عربی، تنيدگی تحصيلی، فناوری اطاعات، نگرش به فناوری.
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Abstract

An achievement of information technology in humanities realm, 
is using technology in teaching and learning. this study focuses on 
Arabic language students’ viewpoints on the impact of attitude toward 
technology on academic stress and Arabic language teaching. The 
method of this research is descriptive and the data collection instruments 
included Information and Communication Technology (ICT) Attitude 
Questionnaire and the Academic Stress Scale. 118 Arabic language 
students from state and Payame noor universities of Gilan, Golestan 
and Mazandaran filled out the scales. SPSS analyses indicated that 
more than 73% of the students favor ICT, more than 55% of the 
students disagreed that ICT makes doing thing more attractive. 65% of 
the students thought that using ICT in teaching is attractive. 75% of the 
students believed that ICT is entertaining and more than 70% believed 
that using ICT has a direct connection with students’ attitude. More 
than 51% preferred virtual teaching. Arab language teaching students, 
generally, had a positive attitude about using ICT in the process of 
Arabic teaching and learning.
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