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العدد اخلامس

ما ادؼصود بندماج وإدراج تؽـوفوجقات اإلظالم واالتصال دم افتدريس؟


فقس هو إضاؾة مادة جديدة ،وإكام هو أداة تجظل ادتعؾم يبـي مسار تعؾؿه بصػة ؾعؾقة ،ويبحث
بـػسه ظن ادعؾومة حتى يغـي ويوشع آؾاؿه بافدخول دم ظالؿات تواصل متعددة مع ظدة
مصادر وأضراف.



ؾاإلدماج يؽون بنكجاز افعؿل اددرد (تعؾقم/تعؾم) ادـدرج دم افزامج افتعؾقؿقة ظن ضريق
اشتعامل وشائل وأدوات تؽـوفوجقة ،ومن خالل وضعقات جديدة ال تتقحفا افوضعقات
افتؼؾقدية داخل افؼسم.

ؾاإلدماج إذن فقس:
تدريس مادة جديدة احلاشوب ومؽوكاته وبرجمقاته وتطبقؼاته ،وإكام هو:
تدريب افتؾؿقذ ظذ اشتعامل افوشائل افتؽـوفوجقة ،ألهنا تتطور برسظة ـبرة.
توطقف فؾؿفارات وادعارف ادتصؾة بتؽـوفوجقات ادعؾومات واالتصال دم أكشطة افتعؾم،
هبدف بـاء ادعرؾة.
ؾندماج تؽـوفوجقات اإلظالم واالتصال معـاه:
* االصتغال ظذ بـاء شؾوـات ومفارات وضرق تػؽر وظؿل ،تعغ ادتعؾم ظذ ؾفم مـطق
افتعامل مع هذه افتؽـوفوجقات ،وتقرس اكخراضه دم مـظومة افتؽـوفوجقات افرؿؿقة.
* اشتعامل افتؽـوفوجقات احلديثة فؾؿعؾومات وافتواصل ـوشقؾة فؾتعؾم.
* اشتعامهلا ـلداة فؾتواصل:

افتؾؿقذ

األشتاذ

ادعرؾة
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تشخقص وضعقة إدماج تؽـوفوجقات اإلظالم واالتصال ظذ مستوى ادؼاضعة:
ظدد
ظدد

ظدد

ادمشسات

األشاتذة

15

74

ادستعؿؾغ

اإلظالم واالتصال

فتؽـوفوجقا
اإلظالم
واالتصال

افـسبة ادئوية

درجة افتحؽم دم اشتعامل تؽـوفوجقا

23

اشتخدام تؽـوفوجقا
اإلظالم واالتصال دم
تدريس ادادة
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حتؽم
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اددرج افتؽراري فدرجة افتحؽم دم اشتعامل افوشقؾة افتؽـوفوجقة:

70,00

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
تحكم بإتقان
4,05

تحكم متوسط
27,02

3

دون التحكم
68,91

0,00
النسبة املئوية

العدد اخلامس

إدراج وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف تدريس مادة العلوم اإلسالمية
ؿراءة ادعطقات [اجلدول واددرج افتؽراري]:

 )1ظدد ادستعؿؾغ فتؽـوفوجقا اإلظالم واالتصال ؿؾقل بافـظر فتوؾر األجفزة وافؼدرة ادادية ظذ
اؿتـائفا.
 )2ؿ ّؾة اشتعامل تؽـوفوجقا اإلظالم واالتصال تمثر دم درجة افتحؽم ،بدفقل أن درجة اإلتؼان ال
تتعدى كسبة  ،٪04.05 :و درجة افتحؽم تصل إػ  ،٪68.91:بقـام تبؼى كسبة متوشطي
افتحؽم تـاشب كسبة االشتعامل افضعقػة.
 )3اشتخدام تؽـوفوجقا اإلظالم واالتصال أثـاء افتخطقط فؾػعل افتعؾقؿي افتعؾؿي خيتؾف ظن
ممارشة افػعل أثـاء افتؼديم وبعده ـام هو مبغ دم اجلدول افسابق،

معظم األشاتذة إظداد

ادذـرة افورؿقة ؾؼط ،إظداد ادذـرة افرؿؿقة (افدرس ادصور افذي يعتؿد ظذ افصورة،
افصوت وافػقديو.)...
 )4تتعثر افطريؼة أثـاء اإلظداد بغقاب ادقداكقة واالشتعامل دم افتدريس.
جدول تػصقع فؾتحؽم دم أكظؿة وبرامج افتشغقل:
افتحؽم دم أكظؿة وبرامج افتشغقل

ظدد ادستعؿؾغ
ظدد

ظدد

ادمشسات األشاتذة

فتؽـوفوجقا

اإلظالم
واالتصال

15

74

افـسبة ادئوية

23
٪31.08

ويـدوز

03

معاجلة
افـّصوص

23

٪31.08 ٪04.05

4

برامج

برامج افؼقادة

األفعاب

اخلاصة

افتّعؾقؿ ّقة

بافعتاد

01

03

٪01.35

فغات

افشبؽة

افزجمة

افعـؽبوتقة

01

23

٪31.08 ٪01.35 ٪04.05
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إدراج وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف تدريس مادة العلوم اإلسالمية
ؿراءة ادعطقات:

 )1ظدم جتاوز األشاتذة دم إدماجفم فتؽـوفوجقا اإلظالم واالتصال حد تـظقم ادعؾومة ومعاجلتفا
الشتثامرها دم افػعل افتعؾقؿي افتعؾؿي ،و يبؼى جمال كؼدها وإكتاجفا وتطويرها ؽائبا.
 )2تـظقم ادعؾومة واشتثامرها ؽر ـاف فتطوير األداء دم ؽقاب افتحؽم دم أكظؿة افتشغقل
وافزامج ،ؾؼد يتؿؽن األشتاذ من إكجاز شـدات رؿؿقة  ،فؽن يتعذر ظؾقه اشتثامر شـدات
أخرى ،ألكه ال يعرف امتداداهتا وال برامج ؾتحفا.
 )3تشر ادعطقات إػ وجود أشتاذ واحد مـتج ومبدع  -دم ادؼاضعة -حُيسن فغات افزجمة ،حيـجز
تصؿقامت ووثائق إفؽسوكقة.
واالتصال دم تدريس ادادة

اخلالصة :من خالل ما تؼدم تبدو وضعقة إدماج تؽـوفوجقا اإلظالم

ضعقػة جدا ،كظرا فـؼص تدريب األشاتذة ظذ توطقف هذه افتؽـوفوجقا من جفة،
وفغقاب جتفقز ادمشسات باألجفزة افؽاؾقة واحلديثة من جفة أخرى.
تؼويم افتجارب ادوجودة دم ادؼاضعة:
هـاك جتارب ؿؾقؾة يامرس ؾقفا األشاتذة افػعل افتعؾقؿي افتعؾؿي

دم بعض أكشطة ادادة ،ؽر أهنا

مسفل إػ معقق،
حتتاج إػ توجقه تؼـي وبقداؽوجي من ضرف ادختصغ ،حتى ال تتحول افوشقؾة من ِّ
وذفك فألشباب افتافقة:
 .1ؽقاب االحساؾقة دم إكشاء وتصؿقم افزامج وافوشائط افبقداؽوجقة.
 .2ؽقاب مواصػات افسـد اإلفؽسوين من حقث افشؽل ( أفوان اخلؾػقة ،أكواع اخلطوط وأحجامفا،
ـثاؾة اإلثارة حغ حرـة افـصوص).
 .3اؿتصارها ظذ برامج افعروض افتؼديؿقة ( ،)Power Pointو معافج افـصوص(.)Word
 .4ؽقاب شـدات إفؽسوكقة معتؿدة من ضرف وزارة افسبقة افوضـقة.
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 .5ؽقاب افتوجقه افسبوي وافبقداؽوجي دم هذه افتجارب ،إذ ما هو موجود حافقا هو ظبارة ظن
اجتفادات ذاتقة تػتؼر إػ افدظم افبقداؽوجي وافتوجقه افسبوي.
افرهاكات و افتحديات:
افتحديات افتي يؿؽن أن كستشػفا دم إضار افعؿل افسبوي افراهن أمام متغرات ظؿقؼة شواء من
حقث ادعارف أو افوشائل ،يؿؽــا أن كصـػفا وؾق افثالثقة (األشتاذ  ،افتؾؿقذ ،ادمشسة).
األشتاذ:
افتحدي األشاد بافـسبة فألشتاذ هو :افتحدي ادعردم افبقداؽوجي ،إذ ال يؿؽن حتؼقق أداء
تربوي ؾاظل و ؾعال إذا مل يرؾع األشتاذ هذا افتحدي بواشطة إحداث ؿطقعة مع افـظم افتؼؾقدية دم
جمال افتواصل  ،وإحالل حمؾه تواصل بقداؽوجي مبـي ظذ أشاس افعؾؿقة وافػعافقة (دخول
وشائل شؿعقة بكية جديدة إػ جمال افتعؾقم).
افتؾؿقذ:
اخلروج ظن شؾبقته و كؿطه االشتفالـي فؾؿعرؾة افذي ظودته ظؾقه افطرق افسبوية افؽالشقؽقة.
ادمشسة:
تواجه ادمشسة افسبوية حتديات األفػقة افثافثة ،ألهنا تريد أن تؽون ؾاظؾة و

ممثرة دم ادتعؾم

وادحقط ،وفؽن تبؼى هذه افغاية بعقدة ادـال إذا مل حتؼق ادمشسة ذاهتا مسبؼا دم ادجال األدائي
فؾؿعرؾة ووشائؾفا افتؽـوفوجقة.
تؼديم خمطط فؽقػقة إدراج و إدماج هذه افوشائل دم تدريس مادة افعؾوم اإلشالمقة:
اختقار افوشائل افتي تـاشب ادادة و افدرس ادطؾوب.
حتؾقل حمتوى ادؼرر(ادوضوظات).
توؾر افوشائل افتعؾقؿقة دم ادمشسة.
معرؾة ـقػقة اشتخدام األدوات إلكتاج افوشقؾة.
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إكجاز تصؿقامت فؾوشائل افتعؾقؿقة واخلطو دم ضوئفا.
ظرض افتصؿقامت ظذ ادتخصصغ دم جمال تؽـوفوجقا افتعؾقم.
تـػقذ افوشقؾة.
جتريب افوشقؾة.
تؼديم خمطط فؽقػقة إدراج هذه افوشائل دم تدريس ادادة  -اكطالؿا من جتارب دول أخرى:-
خمطط إدماج تؽـوفوجقا اإلظالم واالتصال دم افتعؾقم

افبؾد

تعؿقم اشتعامل افسبورة افتػاظؾقة بداية من صفر شبتؿز  2010ظذ افسـوات
توكس

األوػ بؽاؾة ادعاهد افثاكوية باجلؿفورية افتوكسقة ،ظز ختصقص ؿرابة 1200
شبورة تػاظؾقة اظتبارا فػاظؾقتفا دم ذح ادواد.
 /1إظداد افبـقة افتحتقة فؾتؽـوفوجقا (صبؽة اإلكسكقت ،مراـز تدريب ختصصقة،
.

ضافب ـؿبقوتر ،بقت ـؿبقوتر ،معؾم ـؿبقوتر).

 /2إكتاج افزجمقات افوضـقة ،بؾغت ( )276مـفجا تعؾقؿقا.
 /3افتعؾقم اإلفؽسوين مـذ .2002
مك

 /4افؼـوات افتعؾقؿقة ( 07ؿـوات) ،افتؾػزيون افتعؾقؿي.
 /5رؾع ـػاءة افـظام اإلداري من خالل مؼوع احلؽومة اإلفؽسوكقة.
 /6إكشاء بقاكات وخريطة مدرشقة ظن ـل مبـى تعؾقؿي.
 /7افؼاـة افدوفقة ،وتعزيز مسرة تطوير افتعؾقم من خالل:
أ -مؼوع اددرشة افذـقة.
ب -افتعاون مع ذـة مايؽروشوؾت.
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 -1تـػقذ مؼوع إكتاج افزجمقات افتعؾقؿقة افتي ختدم ادـاهج افدراشقة.
-2توؾر ادصادر وادواد افتعؾقؿقة (اإلفؽسوكقة) ،افتي ختدم مفارات افتعؾم
افذايت ،و تدريس ادواد افدراشقة ادختؾػة.
افسعودية

-3إكشاء أكدية فؾحاشب ،مـتؼة دم مجقع مـاضق ادؿؾؽة.
 -4توؾر بركامج فؾتعؾم افذايت دم جمال اـتساب ادفارات اخلاصة بـظام افتشغقل
وبرامج األوؾقس وبرامج اإلكسكقت  ،وهيقئ هذا افزكامج افطالب فؾحصول
ظذ صفادة ،)mous( :ادعتؿدة من ذـة مايؽروشوؾت افعادقة.

ـقػقة االشتػادة من هذه افوشائل ظذ مستوى (افتؾؿقذ ،األشتاذ ):
أ -ظذ مستوى افتؾؿقذ :تؽـوفوجقات ادعؾومات وافتواصل داخل افؼسم تساهم دم إـساب افتؾؿقذ
ظدة مفارات و ؿدرات كذـر مـفا:
بتعامؾه مع تؽـوفوجقات اإلظالم واالتصال يؽتسب ادتعؾم ثؼة دم كػسه.
متؽن من تـؿقة افؼدرات واشساتقجقات افتػؽر بطريؼة أـثر شفوفة.
متؽن من اـتساب ـػاءات وؿدرات جقدة ،فتحؾقل ادعؾومات وإكجاز ادشاريع.
إكتاج وثائق ـافصور وافرشومات.
افبحث ظن ادعؾومة ظذ اإلكسكقت واألؿراص اددجمة.
اشتخدام برامج دعاجلة كتائج جتريبقة ومتثقؾفا بقاكقا.
توطقف جفاز افؽؿبقوتر بافطريؼة افصحقحة.
ؾفم ادحاـاة ومؼاركتفا بافـتائج افتجريبقة.
افعؿل اجلامظي وتبادل افوثائق وافبحوث ظن ضريق افزيد اإلفؽسوين.
اـتساب خطوات ادـفج افعؾؿي وتـؿقة ؿدرات افبحث افعؾؿي.
8
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تـؿقة مفارة االكتباه وادبادرة الشتـتاج اخلالصة.
تــؿقة ؿوة ادالحظة واشتؽشاف افقء ادالحظ بؽل جزيئاته.
ابتؽار أدوات يستخدمفا دم تعؾقؿه.
صقاؽة تعابر ظؾؿقة مع تسؿقة واختقار واشتخدام افزكامج ادـاشب.
االشتػادة واالشتخدام افصحقح فشبؽة االكسكقت واالكػتاح ظذ افعامل ظزها.
افتؾؿقذ يبـي معارؾه بـػسه ويتػاظل مع أصدؿائه ومع اددرس دم افؼسم.
ب -ظذ مستوى األشتاذ:
يتعرف ظذ افتؼـقات افتعؾقؿقة ادتـوظة.
يستخدم افوشائل افتؼـقة افرضورية ادتوؾرة دم افبقئة فتحسغ افعؿؾقة افتعؾقؿقة افتعؾؿقة.
يؽون اجتاهات إجيابقة فدى ادتعؾؿغ كحو افتؼـقات افتعؾقؿقة.
يـتج افوشائل افتعؾقؿقة ادـاشبة دوضوظات اختصاصه.
يعؾم ضالبه ـقػقة اشتخدام افوشائل افتؼـقة دم ظؿؾقتي افتعؾم وافتعؾقم.
يصؿم دروشا وؾق مدخل افـظم مستػقدا من افتؼـقات ادتوؾرة.
هيقئ ذوط افتدريس فؽي يتعؾم افطافب بـػسه.
يـظم مصادر افتعؾم فتحؼقق ؾاظؾقة ظافقة دم افتدريس متوازكة مع ـػاية افـظام افتدرييس ادطبق.
يستخدم ظـارص افتؼـقات االفؽسوكقة ادختؾػة دم ظؿؾقة افتعؾقم وافتعؾم.
يطبق أصؽال افتعؾقم وافتعؾم باحلاشوب دم افؼسم.
يؼوم افتؼـقة ادختارة فعؿؾقة افتعؾقم وافتعؾم.
ّ
يصؿم دروشا وأكشطة بتؼـقات تعؾقؿقة متعددة ومـوظة.
يصؿم اختبارا ذاتقا خاصا باختقار افتؼـقة افتعؾقؿقة افتعؾؿقة.
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العدد اخلامس

من افزجمقات ادساظدة:
 )1بركامج ( )WORDفتحرير افـصوص ،وإكجاز ادؾػات افوثائق بام ؾقفا افـصوص وافصور.
 )2بركامج ( )EXCELإلكجاز ادعدالت ،وافرشوم افبقاكقة ،واجلداول اإلحصائقة.
 )3بركامج ( )POWER POINTإلظداد وتؼديم ظروض تؼديؿقة ،حتتوي ظذ افصوت
وافصورة افثابتة وادتحرـة واألؾالم.
 )4بركامج ( )PUBLISHERإلكجاز صػحات افويب ظذ افشبؽة ،وإظداد ادطويات ،وإكجاز
افبحوث...
 )5بركامج ( )INFO-PATHإلظداد افتؼارير ،وافطؾبات ،وافتؼاويم ،واالشتامرات...
 )6بركامج ( )FRONTPAGEإلظداد صػحات افويب ،وادؾػات ذات افروابط افتشعبقة...
بنمؽان األشتاذ أن يستثؿر ادوارد ادتوؾرة ظذ صبؽة اإلكسكقت (دور األشتاذ أشاد دم تبغ مدى
شالمة ما شقستعؿؾه مـفا ،مع احلرص ظذ مواؾؼتفا فؾزامج).
مؼسحات تػعقل ظؿؾقة إدماج افوشائل افتؽـوفوجقة دم افػعل افتعؾقؿي افتعؾؿي:
وضع خمطط وضـي من أجل اشتعامل تؽـوفوجقات اإلظالم واالتصال دم ادادة.
إظادة افـظر دم ادـاهج ادؼررة و األدفة ،ظن ضريق هقؽؾة افدروس وؾق افوشائل افتؽـوفوجقة
ادـاشبة فتدريسفا ،ـام هو افشلن فبعض ادواد اددرشة.
إكتاج افؽتاب اإلفؽسوين ادواؾق فؾؿـاهج ادؼررة.
إكشاء خمابر جمفزة بلحدث افوشائل افتؽـوفوجقة.
توؾر ادصادر و ادواد افتعؾقؿقة افتي ختدم تطوير مفارات افتعؾم افذايت ،واشتخدام احلاشب
وبراجمه افرئقسة.
إكتاج افزجمقات افتعؾقؿقة افتي ختدم تطوير ادـاهج افدراشقة.
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إدراج وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف تدريس مادة العلوم اإلسالمية
إكشاء ورصات ظؿل من أجل افتدريس باشتخدام إشساتقجقة افتعؾقم افتعاوين ،و

إذاك

ادوجفغ افسبويغ بغرض تؼويم هذه افتجارب.
تشجقع ابتؽارات األشاتذة ادبدظغ دم جمال إكتاج افسـدات اإلفؽسوكقة.
إدماج احلاشوب ـوشقؾة ديداـتقؽقة دم افعؿؾقة افتعؾقؿقة افتعؾؿقة.
تدريب األشاتذة وتـؿقة خزاهتم بشؽل مستؿر دم جمال افزجمة وافشبؽات.
توؾر شـدات إفؽسوكقة فتذفقل افصعوبات ادعرؾقة.
خاتمـــــــــــــــــــة:
توطقف تؽـوفوجقات اإلظالم و االتصال دم افتدريس مظفر حضاري راق  ،وشؾوك ظؾؿي شؾقم ،
ومبدأ اؿتصاد دؿقق ،يوؾر اجلفد ،وخيتك افزمن ،وُيؼق ادراد بلؿل تؽؾػة.
وظذ هذا األشاس ؾنن إدراجفا دم كظامـا افسبوي دم افوؿت افراهن أصبح أـثر من رضورة ،بغقة
جعل اددرشة اجلزائرية  -مدرشة األفػقة افثافثة  ، -تتؿؽن من أداء مفامفا ظذ افوجه األـؿل،
وادتؿثؾة دم:
بـاء ادعارف ،تطوير افؽػاءات ،تـؿقة افذـاء ،وهبدف ضامن تؽقف ؾعال فؾؿتعؾم ،مواضن ادستؼبل
دم احلقاة افعؿؾقة احلافقة وادستؼبؾقة.

متنياتنا لكم بالتوفيق
مفتش مادة العلوم اإلسالمية
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