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 :لملخص ا

معلماا  اللةاا اجليلية اا  ورضا التعرف على مدى توظيفهدف البحث الحالي إلى 

،واتباااااح البحاااااث المااااا    الو ااااا ي لشااااالا اجليترولياااااا بالمرحلاااااا اجبتدالياااااا لأ

ا اسااتبالا للتعاارف علااى ماادى توظيااف الباحثااالتحليلي،ولتحقيااه هاادف البحااث  بقاا  

أللشلا اجليتروليا ومقياس لقياس الرضا عن هذا التوظيف على عي ا مان معلماا  ا

لتاااال  (معلماااا بالمرحلاااا اجبتدالياااا،و ظ ر  161اللةاااا اجليلية اااا تيولااا  مااان  

 ن عي ااا البحااث موا قااا  علااى توظيااف معل مااا  اللةااا اجليلية ااا لألشاالا البحااث 

 اجليترولياااااااا بالمرحلاااااااا  البتدالياااااااا بالمملياااااااا العربياااااااا ال اااااااعو  ا بمتوسااااااا 

ه اك ت او   اي موا قاا عي اا البحاث علاى مادى تاوظي  ن حياث و(،..30من10.1 

ت اع مادى كما بي   ال تال  ار(،1011إلى1011تراوح  متوسلا  موا قت ن ما بين 

 بمتوساا  يااا التعليميااالألشاالا اجليتروليااا  ااي العمل رضااا المعلمااا  عاان تااوظي  ن

ضارورة تاوا ر بارام  تدر بياا عدة تو يا  م  ا بالبحث  والت ى،(..30من1011 

وورش عماام متصةةااا لمعلمااي اللةااا اجليلية ااا  ااي المرحلااا اجبتداليااا  ااي ميااا  

 األلشلا اجليتروليا ، لتعر   م ب ا وكي يا تةميم ا
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English Language Teachers’ Employment and Satisfaction 

with E-Activities in Primary Schools in Saudi Arabia 

Dr.Afaf M.Aljaser  

 
Abstract 

The current study aims at identifying the extent of English 

language teachers’ employment and satisfaction with e-

activities in primary education. The author adopted the 

analytical descriptive and applied a questionnaire to identify the 

extent of employing e-activities by English language teachers 

and a scale for measuring their satisfaction with it. The study 

sample consisted of (164) English language teachers from 

primary schools in Saudi Arabia. The study concluded that the 

sample agreed to English language teachers’ employment of e-

activities with a mean of (2.01 out of 3.00). There is a variance 

in the sample agreement to the extent of their employment of e-

activities with a mean of (1.49 to 2.41). Further, participants 

showed a high level of satisfaction with e-activities 

employment in primary education with a mean of (2.22 out of 

3.00). The study recommended preparing training programs and 

specialized workshops for English language teachers in primary 

education on e-activities and their design. 

 

 .مقدمة 8-8

  اي سار عا   وتلاورا   معر ياا   تراكماا  التةيرا  المعا رة التى  ش دها العالم   ظ ر 

الحد ثاا التاى  تار  علاى بوالا   للتق ياا  الساتصدا  الواساح التعليميا،لتيياا العمليا

ألتار يون ه اك   ما  واضحا     ن من الضرورىبعل  والعمليا التعليميا والتربو ا ،

إللالقاا   ،بالشيم األمثام  اى عمليتاى التعلايم والاتعلم اتوظي  واستصدا  التق يا الحد ثا 

 إستراتيييا  ،كما   بح لةاما  تب يهذه األل يا م ارا   حد يترولىالتعلم اجلمن  ن 

 اجليترولاي بد واتاا المصتل اا الاتعلم بيئاا ماح تتوا اه التعلايم والتادر    اي بد ادة

  مصربا  العمليا التعليميا وتحقيه لوات  تعليميا   ضم. لتح ين

 من رلي ا   بةءا   اجليترولي التعلم   وا  تيون  ن إلى التعليميا المؤس ا  ت عىو

 المعلوما  عن البحث للمتعلم تتيح األ وا  تلك ستصدا إالتعليمي وب لظام ا

 بد دة ومعارف معلوما  ب اء على والعمم وتقو م ا ومعاليت ا وت ظيم ا
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 والتوا م للتعلم بد دة كدسالي  التعلم اجليترولي ب ىت ،مما إستلة  لستصدام ا

 من ك اءة  ح ن التعلم الليت روليا بيئا  إن إستصدا كما  (9,2009) .و يد   تر ل  

  لواع  تعلما,وذلك من خال    اء  يما و اعليا العمليا التعليميا وخا ا المتعلم

 ال عا  التعلم إلى التعليميا التى تؤ ي األلشلا  من مصتل ا

التَّعلُّم القالما   ي بيئاِ وتُعدُّ األلشلا اجليتروليَّا  حد  لواع األلشلا التَّعليميا التي تتِمُّ 

ا  ساسي  اweb"الشبيا الع يبوتيا العالميا  على اعتبار لعمليَّتي التعلُّم  "  اعم 

صتل ٍا كالم اقشا أللَّ ا تدعم التَّعلُّم التَّعاولي، والتعلُّم ال ر ي عبر  لشلٍا موالتَّعليم،

ومن خالل ا الت اعم عبر اجلترل ،اجليتروليَّا،ولوحا  ال  قاش اجليتروليَّا،وبرام  

 مار  يا وبي   ت اعم المتعل ُم بةورٍة ُمتةام ٍا وغيِر متةام ٍا مح الُمعل م ومح  قرالا

331-341,2006)). 

 مين تةو د اللالب   تمية التعليم اجليترولي بت وع األلشلا اجليتروليا التيكما 

اجليتروليا بدل ا ال شا  الذي ( األلشلا 1,2002 سالمونوبعرف ،ب ا من خاللا

  مية ة  و  شارك  يا اللالب عبر اجلترل  بعد تح يةهم من خال  معلوما

وتعليقاتا ال شا  على استيابا اللال  ل  ا، ،و  لوي ذلكتحد ا  تعليميا معي ا

 مح التعذ ا الرابعا التي  قدم ا المعلم،لى مشاركا   قرالا،ع

شلا ووسالل ا المتعد ة الت اعليا تو يا  عد  من وقد  ع  إلى استثمار تلك األل

  عليف( 1.11( موسى 2..1( عامر 2004الدراسا  كدراسا كم من كي ن  

(إلى  ن ل با اللالب الذ ن .1.1  الصلي  والرماضا كما خلة   راسا،(1.11

(،كما  شار   راسا % 5.61 بلة   ون اجلترل   ي األلشلا المدرسيا  تصدم

(إلى  ن اللالب  ي مالية ا كالوا على استعدا  لتقبم استصدا  2013  هارو 

لألشلا  لماقد  عو  هذا و، األلشلا اجليتروليا عبر األب ةة ال قالا لدعم تعلم م

 اجليت روليا األلشلا استصدا ث  ن ا من  ور  ي العمليا التعليميا حياجليترولي

 بلر قا التعلم الت ربيا وهو  هداف من م ما   بالب ا تحقه  ن و  اة  مي  ا كدسلوب

المتعلم  لييون التعليميا والبيئا الم اس  الوس  لا وتو ر ت اعده   ي تم ذاتيا،ومن

 واست راتيييا  إتياها  ضمن من األلشلا تعتبر التعلم،ولذلك عمليا  ت اء  عال  

 المعر ا على للحةو  التعلم عمليا  ي المتعلم  ور من الذي   عم ال عا  التعليم

 (.6..1 و بوسم، ال رابي( ب   ا وب ال ا

 مثم  هداف مت وعا لتحقيه ت تصد اجليتروليا  األلشلا ن (  (2005 واتي ة و رى

 اليماعي التعلم من والست ا ة الصبرا   ي المشاركا ببعض م، اللالب تعر ف

 شبيا خال  من ب اءة عالقا  تلو ر على اللالب تشييح  و وز ا ة المشاركا

 المتوا رة التوا م   وا  توظف  ن  ي  اجليت رولي التعلم  ن  لشلاو،اجلت رل 

 .اجلت رل  شبيا على

اللُّالب من الت يير  لت اعد و ُمين تضمين األلشلا  ي موا  التَّعلُّم اجليترولي

ٍ  من الصروج بت  يراٍ   و حلو ،ولتمي  مبدل   م حي ما  ُواِب ُون سؤال   و مشيلا  

و ي الوق  ل  ا ، و است تاباٍ   و استدللٍ  تُ اِعُدهُم على تعلُّم ما هو مللوب

ت اعد األلشلا اجليتروليا اللالب على مواب ا   يار وآراء معاِرضا  تتحدَّى 

من األلشلا الم اقشا بين اللالب،و تياهات م،ع دما  يون غرضإمعتقدات م و
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م م و قي ون   م م، خالل ا  راق  و  عي  ذلك على مضامين اللالب تقدُّ

م  ي كم  ما  رتب  ،كتعليم م ما تعمم على م اعدة المتعلمين على التَّ يير والتَّدمُّ

ي لد  م م اراِ  التَّعلُّم الذَّاتي عن  ر ه البحث والتحقيه  ،بالعمليَّا التَّعليميَّا وتُ م 

 .(1.11لحيح,والتدليف والتقييم والتحليم  ال

 بعض م مح  و المعلم بي  م وبين الت اعم القالما على التعلم عمليا   ضلون  اللالب

 والمشاركا والم اقشا األسئلا خال   رح من وذلك التعليميا الوسال  ومح البعض

 ق ، ولضمان   اء األلشلا  للمحاضرة الستماع من بدل   التعليميا الما ة عرض  ي

 بالةرض اللالب  ي  إعال   ي ا،لين الت وع على  ق   عتمد ل اللالب قبم من

الذي  الوق  وإ ضاح أل ال ا، واضحا تعليما  وبو  مح إبرال ا، من وال دف

 عاما، بةورة تيت  التي الةامضا األلشلا ،مح تي  ال شا  هذا أل اء  حتابا

، 12-16وال ر ح ،  الي درياللالب خةالص مح التي تت اس  األلشلا ختيارإو

1.1.  (. 

وتتمية ب عاليت ا  ي تح ين   األلشلا التعليميا، حد  لما اجليترولياوتعتبر األلشلا 

ى ةد با م توو ق(،1.11 الح د ،لوبي والشامي، الرضا عن التعلم لدى اللالب

 تبرها اللال   ت اء  راستا  ي مقرر عبر اجلترل ال رور و اعليا التعليم التي  ص

حقيه ذلك من خال    وا  التعلم التعاوليا تو مين (،1.11، 120 علي و حمد 

و لشلت ا عبر اجلترل  ؛  ي تتيح لللالب  ر ا المشاركا والتعاون ،وتحقبه 

 هداف المقرر، وتح ين معار  م والحةو  على  ربا ل اليا بيدة ،وت  م  ي 

وإك اب م الثقا والرضا  يابيا،صبرة وت ميا اتياهات م اجتلو ر   م م واكت اب م ل

 )1.11،51   وآخرونسيد  ع د إتما   راسا المقرر

و تللاا  اسااتصدا  األلشاالا اجليتروليااا  ااى بيئااا الااتعلم إتقااان اللةااا اجليلية ااا التااى  

ماااارك   اااى شاااتى المياااال  علاااى الةاااعيد العاااالمىاألكثااار اساااتصداما  غاااد  اللةاااا 

  اابح إتقااان اللةااا اجليلية ااا وتوظيااف التي ولوبيااا  ااى الحياااة  كمااا( 2004,13 

،إضاا ا  إلاى  ل اا  للصروج من للاق المحليا إلى العالميا ال بيمالعمليا والم  يا هما 

 (. 37 ,2005 برا ن وماي لةا العلم والتي ولوبيا والمصترعا  الحد ثا 

بتةميم م اه  للةا  ال عو  ا  ي الممليا العربيا لذلك قام  وزارة التربيا والتعليم

اجليلية ا  تم تدر   ا وهيد  كا ا ال بم والوسالم التعليميا و رق تدر   ا 

الحد ثا لتدر   ا كما قام  بب اء المعامم لتعليم اللةا  واستقدم  الصبرا  التربو ا 

العربيا واألب بيا لتدر   هذه اللةا  ى مدارس ا إلى بال  الصر يين ال عو  ين 

 ن تعليم اللةا إل  ق ا  اللةا اجليلية ا  ى كليا  التربيا واآل اب  ى الممليا،  من

لتحد ا  التى تحو   ون تحقيه ال تال  ااجليلية ا كلةا تاليا  وابا بعض 

المرغوبا، مما  تلل  ز ا ة  ا عيا اللالب لحو تعلم هذه اللةا وتقبل ا و  م ا 

يوميا بشيم سليم وبالتالى  ي  على المعلما و راست ا تم ممارست ا  ى حيات م ال

بذ  ب و  لتحقيه هذه األمور وذلك عن  ر ه إستصدا  وسالم تي ولوبيا حد ثا 

تيييا  الحد ثا والتقاءها وتق يا  تعلم مصتل ا ومت وعا مح التركية على اجسترا

 (.1.15،6 خوبا ،بع ا ا
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ع األلشلا اجليتروليَّا وتق يا  التعليم  تاح لمعلما  اللةا  وترى الباحثة أن   ت وُّ

  بح من ضرورا  الحياة اجليلية ا إ راك  ن اجلتقا  إلى عةر التق يا  الذكيا 

العميا التعليميا والتربو ا  ى إتراء   اعملما ل ذه التق يا  من  ور  المعا رة 

و  ضا  ر ح ك اءة  والتشو ه إلي ا، ء ع ةرى اجتارةوبعل ا  كثر مرولا مح إض ا

والم اهما   ى ت ميا الم ارا  المصتل ا ليلية ا  ى العمليا التعليميا ،معلم اللةا اج

 اللةا اجليلية ا . ا لدى المتعلمين  ى مقرر

ال ظر ا  قد اهتمَّ  الد راسا  الحد ثا باأللشلا  الصل يا هذه مح وتوا ال   

عليَّت ا لعدٍ  من التعلم الليترولى وعمل  على قياس  ااجليتروليَّا وبيئا  

 اعليا استصدا  األلشلا اجتراليا (2..1 قد  تبت   راسا الماليي   الُمتةي را ،

 2..1(الصضر  راسا كما هد  ،ا  ي عالج  عوبا  تعلم الر اضيا المحوسب

 التعلم  ي تعد ةالم بالوسال  المدعما الت اعليا األلشلا إستصدا   تر إلى معر ا)

 وبو  إلى ،وتو ل  بالمعلوما والحت اظ ورضا اللالب التحةيم على المدم 

.كما هد    راسا بالما اللالب رضا و ي التحةيم  ي  الا إحةالي ا  روق

إلى توضيح كي يَّا إتما  ت  يذ األلشلا اجليتروليا  ي سياق التعلُّم (2008  وبيتير ا

را  اج ارة التَّق يَّا والة  اعيَّا  ي البرتةا ، و كَّد  اجليترولي،والمدم   ي  مقرَّ

على  هميَّا وقيما األلشلا اجليتروليا  ي ت ميا الم ارا  المعر يَّا والبتماعيَّا 

لي. ( 1..1 ( و راسا عو ضا1..1 و كد   راسا تواباوم ارا  التَّ يير التَّدمُّ

 والشمري الملوع  راسا هد   كما،تحةيملا اجليتروليا  ي ت ميا ال اعليا األلش

 األلشلا  ر ه عن المدم   ر قا التعلم ب ا ت  م التي اآلتار معر ا (إلى1.11 

 إلى وتو ل ، لدى اللالب ال اقد الت يير م ارا  ت ميا  ي والم اقشا التعليميا

 ال اقدالت يير  م ارا  وت ميا الدراسي التحةيم  ي مع و ا  للا ذا  ز ا ة وبو 

  اجليت روليا. لألشلا ممارست م لتييا للللبا

 تر تةميٍم قالٍم على األلشلا اجليتروليا باستصدا  (1.11 وت اول   راسا سو دان

ال بُّورة الذَّكيَّا لت ميا م ارا  إلتاج البرمييَّا  التَّعليميَّا الت اعليَّا لمعل ما  ر اض 

األ  ا ، وقد  س ر  ال َّتال  عن وبو  قةوٍر  ي البرام  الم  يَّا المقدَّما لمعل ما  

لا اجليتروليَّا باستصدا  ال بُّورة الذَّكيَّا، كدحد ر اض األ  ا  المرتبلا باأللش

 اعليا برلام  مقترح (1.11 ح ن ،و تبت   راسام تحدتا  تي ولوبيا التَّعليم 

م ارا  ت  يذ  روس قالم على  لشلا القراءة اجليتروليا  ي ت ميا اليال  المعر ي ل

راليا اجليتروليا التي حيث تضمن البرلام  ميموعا من األلشلا القاللةا العربيا،

كان ل ا  تر كبير  ي تو ير ميموعا من المةا ر الثر ا بالمعلوما ، كما  كد  

غلى  ن الواببا  اجليتروليا  تبت   عاليت ا ولياح ا  ي (2011 راسا اليرف  

واست د    راسا الحمد تح ين م ارا  اللالبا   ي التعر   والتياها  لحوه ، 

ليتروليا على التحةيم ستصدا  األلشلا اجإمعر ا  تر (1.11والشامي لوبي و

بالد راسي، ضا لدى اللُّالَّ ا عيَّا والر   تال  وبو   روٍق ذا   للٍا الو برز  ،والدَّ

ضا  ا عيَّا، والر  إحةاليٍَّا  ي متوس لا   ربا  اللالب  ي التحةيم الدراسي والدَّ

ر تعليم الموه إلى معر ا  تر تدر   (1.11 راسا عليف  د  وهوبين،عن مقرَّ

ر البةري والميالي  الر اضيا  باستصدا   لشلا اليتروليا ت اعليا  ي ت ميا التةوُّ
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لدى  الب المرحلا الثالو ا، حيث  كَّد  الد راساُ على  اعليَّا األلشلا اجليتروليَّا 

جستصدا  إلى  ن (1.11 الحميدان وقد خا    راسا ي تدر   الر اضيا .

ة  ترا ا يابيا  ي ز ا -اجليتروليا تعتبر  حد األلشلا والتي–الواببا  اجليتروليا

ا  راسا الشرقاوي تحةيم اللالب  ي ما ة التار خ، (التي 1.13وهذا ما  كَّدتا   ض 

ف على توظيف األلشلا اجليتروليَّا  ي ت ميا الم ارا  لذوي  است د   التعرُّ

ل  إلى ضرورة توظيف األلشلا اجليتروليَّا  ي وتلحتيابا  الصا ا،ا و َّ

 حتيابا  الصا ا(.وذوي اج-عمليَّتي التَّعليم والتعلُّم ليميح اللالب العا  ين

ي  تر إ(1.13  راسا الي درياست د    كما ليتروليا ستصدا  األلشلا اجإلي تقة 

مقرر التربيا البيئيا، على التحةيم والدا عيا للتعلُّم لدى  الب بامعا اليو    ي 

ا ع يَّا للتَّعلُّم حيث  شار  ال تال  إلى  اعليَّا األلشلا اجليتروليَّا على التَّحةيم والدَّ

ب، را   راسا  است د   معر(1.13كما  برى زامم لدى اللُّالَّ  ا  ور المقرَّ

بامعا  كا  مي  لدى  لبا  ي ت ميا اجبداع األ اجليتروليَّا األلشلا اجليتروليا(

الد  ي ت ميا القدس، يَّا األلشلا اجليتروليَّا و ورها الرَّ و ظ ر  لتال  الد راسا  هم 

قياس  تر  (1.16  راسا العمري،واست د   اجبداع األكا  مي لدى اللالب

على التحةيم الدراسي ليَّا المةمَّما باستصدا  برلام "الييليك"األلشلا اجليترو

 هميَّا األلشلا لبتدالي  ي اللةا اجليلية ا، على للالبا  الةف الثالي ا

   اعليَّت ا بالتَّحةيم الد راسياجليتروليَّا و

توظيف األلشلا  تبي ن للباحثة أن  وبعد استقراء البحوث والد راسا  ال َّابقا 

 األلشلا تةميم وبالتالي   بح ليتروليا  ؤ ي إلى تح ين العمليا التعليميا،اج

ا ضرور  ا  مرا   وت  يذها  البرام   ي للما ة العلمي المحتوي من ل تية  وبةء 

د لتال  الد راسا  ،إليت روليا بةورة تقد  التي الدراسيا والمقررا  التعليميا كما تؤك 

ال ابقا على ضرورة توظي  ا من قِبِم المعل م لي تليح  مواب ا الحابا  التَّربو َّا 

باالتعليميَّا المتيد  ة لو من  اجليتروليا األلشلااستصدا  وتوظيف  كما  تلل ،لالَّ

ضا عن ممارست ا بالشَّيم الذي  تالء  مح  بيعا  ا معل م اللةا اجليلية ا الر 

ضا عن استصدا  األلشلا اجليتروليَّا ت اعد  ي تشصيص  الم   ،حيث إنَّ  ربا الر 

الةعوبا  التي قد تيون سبب ا  ي عد  رضا المعلمين والعمم على عالب ا، وهذا 

  .يا من عدم ااألمر  رتب  بممارست م لألشلا اجليترول

المعلمااا   ت اااوتن  ااي تااوظي  م لألشاالا اجليتروليااا و قااا  وقددد الح ددت الباحثددة أن

التااي  درسااول ا والاادروا  التدر بيااا التااي شاااركن ب ااا والصباارا  التربو ااا  لل اارع

  ار  عان الدراساا  ال اابقا ت االحاليا الدراساا ن  والحاسوبيا التاي  متليول اا ، كماا 

لتعارف علاى مادى توظياف معلماا  اللةاا اجليلية اا لألشالا والبحوث  ي ساعي ا ل

 اجليتروليا بالمرحلا اجبتداليا ومدى رضاهن ع  ا

ر المعر ي والتي ولوبي بالعةر الراهن،واستيابا  لالهتما   و ي ضوء التَّلوُّ

ا  العالمي المتةا د بالتَّعليم اجليترولي األلشلا اجليتروليا(؛ وذلك لمواب ا التَّةيُّر

ل  الراه ا التي  ش دها العالم بدسره، وما  كَّدتا الت ياها  التَّربو َّا  والتَّحوُّ

المعا رة على ضرورة مواكبا ال ُّظم التعليميا لمتللَّبا  واحتيابا  الميتمح، ضال  

عن متللَّبا  الم تقبم المتوقَّح حدوت ا،حيث ت تمُّ  سالي  التعلُّم الحد ثا بإعدا  
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ل  البيئيَّا والقتةا  َّا والبتماعيَّا المتعل   م من  بم التعا ش مح التَّةيُّرا  والتحوُّ

اٌ ج خا  التعليم اجليترولي لتياوز  وال ياسيَّا،لذا  قد   بح  ه اك ضرورةٌ ملحَّ

تلك  التَّحد ا  والمشيال ، يان من الضروري التحوُّ  إلى التعليم اج يابي من 

 الا من بال  المتعل م .خال  المشاركا ال عَّ 

كما تؤكد اجتياها  الحد ثا على ضرورة اللتقا  من  سالي  التعلم المعتمدة على 

الح ظ والتلقين إلى تلك المعتمدة على ت اعم المتعلم وتحد د ما لد ا من قدرا  

 وإميالا  لييون شر يا   ى عمليا إحداث التعلم ل مت ربا  ومتلقيا   ح  

للتعاارف علااى ماادى توظيااف  يتضددح أن هندداك حاجددة لبجددراذ بحددثي ضددوذ ذلدد  وقدد

 معلما  اللةا الليلية ا لألشلا اجليتروليا بالمرحلا البتداليا ورضاهن ع  ا.

 

 مشكلة البحث. 8-9

 ي عد  اهتما  معظم المعلما  بتوظيف  وقد تحددت مشكلة الدراسة الحالية

األلشلا اجليتروليا،واقتةر اهتمام ن على غرض الما ة العلميا تم عمم تقييم 

ل الي ل ا، ون محاولا اجلت اع بالمعلوما   و حتى معاليت ا بما  ت اس  مح م توى 

ف اللالبا  وال روق ال ر  ا ببي  ن،لذا    اك حابا ماسا للوقوف على مدى توظي

معلما  اللةا اجليلية ا  ت اء تدر   ا للالبا  المرحلا اجبتداليا لألشلا 

 اجليتروليا من خال   مي ا مح  ر قا التعلم المعتا ة

وللتصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس 

ة لألنشطة التالى:ما مدى توظيف معلمات اللغة االنجليزية بالمرحلة االبتدائي

 اإللكترونية ورضاهن عنها؟

 

 أسئلة البحث: 8-3
بالمرحلا البتداليا لألشلا  ( ما مدى توظيف معل ما  اللةا الليلية ا1 

 اجليتروليا بالممليا العربيا ال عو  ا؟

( ما  ربا رضا معل ما  اللةا الليلية ا بالمرحلا البتداليا   ي الممليا العربيا 1 

 ال عو  ا عن توظيف األلشلا اجليتروليا  ي العمليا 

 التعليميا؟     

 

 أهداف البحث 8-4
 ت دف الدراسا الحاليا إلى التعرف على 

  البتداليا لألشلا اجليتروليا مدى توظيف معل ما  اللةا الليلية ا بالمرحلا

  ي الممليا العربيا ال عو  ا.

  مدى رضا معل ما  اللةا اجليلية ا بالمرحلا البتداليا عن توظيف األلشلا

 اجليتروليا بالعمليا التعليميا. 
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 أهمية البحث: 8-5

  مين تحد د  هميا الدراسا الحاليا  يما  لى 

 هميا األلشلا اجليتروليا الم اعدة  ى تعليم  قد ت اهم هذه الدراسا  ى إبراز -

 اللةا اجليلية ا كتق يا تربو ا لم تحةم على اجهتما  اليا ى.

ت ت دف قياس مدى توظيف معلما  اللةا  -ح   علم الباحثا–تُعدُّ  وَّ   راساٍ  -

 .الليلية ا  لألشلا اجليتروليا بالمرحلا البتداليا  ي الممليا العربيا ال عو  ا

ُ  تةذ ا  رابعا  لتلو ر برام  إعدا  المعل م لحو األ ضم،وذلك باليشف عن  - تقد 

 مدى توظيف معلما  اللةا الليلية ا  لألشلا اجليتروليا  ي التَّدر  .

قد توضح هذه الدراسا  ور األلشلا اجلييتروليا  ى ت ميا م ارا  اللةا  -

 بى التلور والحضارة .اجليلية ا التى   بح  حابا ملحا لمواكبا رك

التوبا الحد ث لحو بيئا  التعلم الت اعلي ال ش  التي ت اعد اللالب على العمم  -

 ضمن بيئا تعليميا تت م بالحيو ا وال شا 

تو ير لم  بد د للعمليا التعليميا   ت د إلى  م  التق يا  تماء عمليا التعلم ،مما قد  -

  ح ن من لتالي ا

ع ا ا الم ؤولين  ي وزارة التعليم بالممليا العربيا  تةامن الدراسا الحاليا مح -

 ال عو  ا بالتعلم اجليترولي بو  ا  حد التحد ا  التي توابا العمليا التعليميا

استبالا تقي  مدى توظيف معلما  اللةا اجليلية ا لألشلا اجليتروليا ب اء  -

 بالمرحلا اجبتداليا  ي الممليا العربيا ال عو  ا

الا تقي  مدى رضا معلما  اللةا اجليلية ا عن توظي  م لألشلا ب اء استب -

 اجليتروليا بالمرحلا اجبتداليا  ي الممليا العربيا ال عو  ا

تةو د متصذي القرار والم ؤولين التربو ين بمعلوما  واقعيا عن ممارسا   -

المعلمين المتعلقا بتوظيف األلشلا اجليتروليا  ي المدارس، واألمور التي  ي   ن 

 قوموا بالتركية علي ا  ي تدر   المعلمين، و ي خلل م الحاليا والم تقبليا 

 المتعلقا باأللشلا اجليتروليا 

 

 .للبحثية الن رية الخلف 9-9

 :مفهوم األنشطة اإللكترونية 9-8

اللرق واألسالي  المصتل ا التى تعتمد على بدل ا  ُعر    األلشلاُ اجليتروليَّا 

ال شا  الذاتى والمشاركا اج يابيا والتعاوليا بين اللالب  من خالها  قو  اللال  

التى ت اعده  ى التو م ببعض العمليا  المعر يا كالمالحظا والبحث والست تاج 

وكر  ور  (2004) بيتر لمللوبا ب   ا وبتوبيا من المعلمإلى المعلوما  ا

 خال  من إبراؤها  تم التي األلشلا على   لق   قد((2002 سالمون  ما(.2004) 

 ال ش  للتعلم الالزما األ ر با لتع ى(E- Activities)  مةللح اجلت رل 

  ي  ي إبراؤها و مين غير متةام ا بدل ا تتمية التي اجلت رل  شبيا على والمت اعم

 من خال  اللالب بين الت اعم على قالما ، وها  ا للدا عيا،بذابا مثيرة وق ،

 مراق  قبم من مةمما الرسالم هذه تيون  ن على إلي م، ترسم رسالم

كما ،اجعاللي  اللوحا  لظا  خال  من تحدث وعا ة moderator)-  (Eإليت رولي
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ا  ي لظاٍ  للتعلُّم عر   على  لَّ ا تلك األلشلا التي  تمُّ ت  يذه

تي  قو ها المعلم  لشا  المشاركا  ي إحدى غرف المحا تا الاجليترولي،مثم 

ور ح ملفٍّ للقراءة ،Quizوحم اختبارتدى تعليمي،والمشاركا  ي م تةام ي(،

و ُعر  ُ ا (.5 ,2008  بالما وبيتيرا ل تةام ياالالحقا  وهذه تُعدُّ  مثلا  على  لشلا 

ما  قو  با المتعل م من ت اعٍم مح المحتوى التَّعليمي  بدلَّ ا(1.15لوبي والتازي  

اجليترولي بواسلا ال بُّورة الذَّكيَّا الت اعليَّا، ليحةم على المعلُوما  الَّتي تُ اعده 

  ي تعلُّم الم ارا ".

 

 اإللكترونية:خصائص األنشطة  9-9

وليا األلشلا  ت اعد التي اجليت رولي التعلم بيئا  لمحتوى ومميةة عاما سما اجليتر 

 ن  التعلم،وبما عمليا  ت اء والت اعم البحث على اللال  ال ش  وتشيح التعلم على

ا تلع  األلشلا اجليتروليا  إلةماس التعلم من خال  لوات  تحقيه  ي بوهر ا    ور 

 ت ا ي لذلك  عا ، بشيم الدراسي التعليميا للمقرر الما ة  ي اللال 

 والمةمم المعلم من قبم بعد عن التعلم موا  تةميم بضرورة(5..1العر  ى 

بوالبا   ي األكا  مى التحةيم عمليا اللال  على وت  م ت اعد بلر قا التعليمي

 .المت وعا

ا غيرها من األلشلا وه اك عدة ممي ةاِ  وخةالص تميُّة األلشلا اجليترولي

لوبي و  (.1.1( الموسوي .1.1 الحمدالي التعليميا، وهي على ال َّحو اآلتي

 ( 1.15التازي 

ٍا ذا  وسال  متعد  ة  لص،  ور،  يد و(، - ا  يعلُ ا تُصا ُ   كثر من حاسَّ ممَّ

 لدى المتعل م.

 والح اظ على إ يابيَّا المتعل م.ز ا ة  ا عيَّا التَّعلُّم، -

اٍ  من قبم المتعل م.  ُمينُ  - ة مرَّ  ُممارساُ ال َّشا  عدَّ

ع المعلوما  ب ا، - ا من المعارف و رة وت وُّ ا كبير   تُي ُ  المتعل م كم  

 والم ارا . 

 يُميُن ُممارستُ ا بدي وقٍ  وبدي مياٍن ل مين،تراعي ال روق ال ر  َّا لدى المتع -

 م اسٍ  للمتعل م.

لموازلا بي  ا وبين األلشلا التقليد ا  اخم تتَّةُف بالمرولا، حيث  مين ا -

 الةف الدراسي.  

حيث ت مي بال  واقعيا  ي العمليا التعليميا ،ومرلا ألسالي  تعلم اللالب؛ -

 التعاون بي  م ،وتعمم على إ يابيت م وحيو ت م 

 قا رة على تقد م التةذ ا الرابعا ال ور ا  -

لف خبرات م ، وتدعم ال اعليا تح ة اللالب على التعلم واجبداع ،بإتراء مصت -

من  ل   م م تصدما للوسال  المتعد ة؛بين اللال  ومحتوى األلشلا وبين اللالب 

 ومتضم ا خلوا  التةميم التعليمير تابتا  و متحركا ولةوص و  وا ، و
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  ي تتمثم واجمياليا  الصةالص من اجليت روليا بميموعا األلشلا كما تتمية

 الدا عيا وتدعيم التعة ة، المتعلمين، وتو ير وسيلرة والتحيم المتعلمين، التباه بذب

 التي التعليمي،الدا عيا هي للمحتوى مت وعا  بعا  إضا ا المتعلمين، لدى لاللياز

 األهداف بلوغا إلى تؤ ي التي التعلم لشا ا   ي اجلصرا  إلى المتعلم تد ح

  يون لم ما  عال التعلم  يون ول .التعلم لحدوث  ساسيا الم شو ة،وهي ضرورة

 التعلم عمليا   ي العقلي ب ده الحقيقا لستثمار  ي و  عى للتعلم متح ةا المتعلم

 (44,2003-43,).  ومور  و  ما ر بي ا كما

 

 :أنواع األنشطة اإلليكترونية 9-3

الذاتي، كما تُحق ُه تُحق ُه األلشلاُ اجليتروليا التَّعلُّم بالممارسا عن  ر ه التعلُّم 

بدل  من الح ظ   هداف الدرس من خال    اء األلشلا بالعتما  على ال  م والتلبيه

 ن األلشلا (1.15،  .11التازى  و (،و رى لوبى1.15،6 عةب والستظ ار

المرا  تحقيق ا من خال  اجليتروليا تت وع ح   لوع المحتوى و هداف التعلم 

 لواع األلشلا التى  مين تةميم ا وت  يذها من خال   وتوبد العد د منالمحتوى،

 البيئا اج تراضيا للتعلم مثم 

 لشلا التعلم اجليترولى التشاركى من خال  تيو ن ميموعا  تتشارك  ى  -

 المعر ا  يما بي  ا.

  لشلا ت ميا الم ارا  القراءة واليتابا من خال   لشلا المشاهدة واجستماع. -

الت يير العليا من خال   لشلا الم اقشا  واألسئا الم توحا ت ميا م ارا   -

 وتبا   لأراء والصبرا .

عمم العروض اجليتروليا عن ع ا ر المحتوى وعرض ا إلييترولي ا  -

 للةمالء وإستال  التةذ ا الرابعا .

التعلم من خال  اجلترل  وتبا   المعر ا عبر وسالم اجتةا  والت اعم  -

 تعلم اجليترولى.الموبو ة ببيئا ال

 

 األلشلا الليترو  ا  ن(251،1.11  محمو  وعبد العة ة ومن ب ٍا  خرى  رى

ِ   لواع ا، م  ا  تتمثَّمُ  ُ ها بَّ ا األلشلا اجليتروليَّا الُمو هميَّتُ ا  ي تعدُّ والتي  ُحد 

المعل م  تصتةُر الوق  والُي َد للُوُ وِ  للمعلوما  المتعل قا بموضوع التَّعلُّم.وم  ا 

األلشلا شبا الُموبَّ ا  و ُقد   المعل م من خالل ا اجرشا ا  التي ل تُقي د المتعل م ول 

 تحِرُماُ من  رص ال َّشا  العملي والعقلي. 

 

 الطالب من األنشطة اإللكترونية: مراحل استفادة 9-4

 مين تح ية اللالب علاى اجسات ا ة مان األلشالا اجليترولياا مان خاال  لماوذج مان 

 ( 3,2002 سالمون  خم  مراحم كما  لي

 الو و  ب  ولا وسرعا لل ظا  والدا عيا لإلستمرار  ي قضاء الوق  والي د -  

اجلااادماج  اااي ميتماااح اجلترلااا  ومشااااركا األ ياااار والصبااارا  والعمااام ماااح  - ب

 اآلخر ن 
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 تبا   المعلوما  والم ا  التعاوليا واستيشاف المعلوما  -  

 التحيم  ي ب اء المعر ا والت يير ال ش  عبر  رق بد دة - ث

 التلو ر و ع ي  ن  يون اللال  م ؤول عن تعلما  و عبر ميموعتا - ج

 

 :فى التعليم استخدام األنشطة اإلليكترونيةمبررات وأسباب   9-5

األسباب المبررا  و لا  وبد العد د من (6..1، (2-3و  اكان  روز   ذكر 

بإستصدا  التق يا  الحد ثا األلشلا اجلييتروليا ع د تدر   المقررا   لستصدا 

   هم ا

التعلم المدم   يمن التركية على الممارسا  وال ظر ا  الثراء التربوى  -1

التعليميا والتربو ا ال ابحا مثم الب اليا والمعر يا وغيرها من ال ظر ا  التى تحقه 

 األهداف التعليميا المربوة من عمليا التعلم .

 مين لللال  التعامم مح العد د من الوسال  التعامم والو و  للمعلوما   -1

رل  وتر واجلتالتعليميا التى  حةم من خالل ا  على المعلوما  مثم اليمبي

 وبيئا  التعليم اج تراضيا وغيرها من المةا ر التعليميا.واألقراص المدميا،

 مين  ى األلشلا اجلييتروليا بين اللقاءا  المباشرة الت اعم اجبتماعى  -3

وب ا  لوبا بين المعلم و البا وبين المتعلم وزماللا كما تو ر الت اعم من خال  

م المحا تا  و مؤتمرا  ال يد و  والبر د   وا  اجتةا  اجليترولى المباشرة مث

 لى والم اقشا  اجليتروليا.واجليتر

 اعليا التياليف إن العالد من تياليف التعلم المدم   مين  ن تؤتى تمارها  -1

حيث التوظيف األمثم لمةا ر التعلم،وكذلك وق  المعلم وإستصدا  الحواسي  

صة ن المعلوما   ق   ون لت ولي   مير  وسالمالتعلم،والشبيا   ى مواقف 

 تبا ل ا  و توظي  ا .

المرولا وتظ ر من خال  عمليا تةميم وتقد م المحتوى التعليمى و ر قا  -5

حيث  مين للمعلم  ن  راعى ال روق ال ر  ا بين المتعلمين بتقد م المحتوى  التدر  

خال   التعليمى بدكثر من شيم  يمين  ن  يون ملبوعا   و مرليا   و م موعا   ى من

الوسال  المتعد ة وكذلك  مين  ن   ظم اللالب  ى ميموعا  متعاولا  و متشاركا 

  ى مشروع   يةولا سو ا .

يث اجلتقا   اخم حالتحيم   تليح المتعلم التحيم  ى البرلام  الدراسى  -6

 ختيار من البدالم المتاحا  ى التوقي   التى ت اسيبا جتما  عمليا التعلم.المحتوى واج

 

 :لعملية التعليميةأهمية األنشطة اإلليكترونية فى ا 9-6

 ك اءة التعليم،و ح ن  ي اليو ة ليحقه اجليت روليا البيئا  خال  من التعلم  دتي

 م ا  على اللال  تركية خال  من ذلك  تعلما,و مين  ن  حدث  يما و اعليا المتعلم

 ال عا  التعلم إلى األلشلا،وتؤ ي من مصتل ا  لواع م ا   اء تتلل  التي التعلم،

  لشلا  عم  و تميين  بم على اجلت رل ،من المتوا رة المصتل ا األسالي  باستصدا 

  ي األلشلا المشاركا هذه ومنالمحاضرا ، قاعا ت تمر خارج التي التعلم
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الحالا  و راسا والتقار ر المشار ح عمم  و المحا تا غرف  ر ه عن الم اقشا 

 2006).   براها   الختبارا  حم  و الواببا  ت ليم  و  راسا  بإبراء والقيا 

 بدل   م الت يير اللالب من تمين اجليت رولي التعلم موا   ي األلشلا تضمين إن

  وحلو  بت  يرا  الصروج من  تمي ون  إل م مشيلا  و سؤال   اللالب  وابا حي ما

 األلشلا خال  مللوب، من هو ما تعلم على ت اعدهم إستدلل   و است تابا   و

 تعليم م، مضامين على ذلك   عي    م م،وبالتالي اللالب تقدم م،و قي ون  راق 

   يارهم  ي والتدمم الت ير على الللبا م اعدة على تعمم األلشلا ذلك على عالوة

 البحث  ر ه عن الذاتي التعلم ت ميا م ارا  التعليميا، بالعمليا  رتب  ما وكم

 .)1.11والتحليم اللحيح، والتقييم والتدليف والتحقيه

ا تو ر  ن األلشلا(2001 ) ستي   ون و ؤكد  بب اء اللالب خالل ا من  قو   ر  

  ي رؤ تا  و سماعا بقراءتا  و قاموا وما بال عم  عر ولا ما بين مشترك ب ر

 اللرق  ي والتدمم للت يير ال ر ا األلشلا ل م تو ر إذ اجليت روليا، المحاضرة

اللالب. كما  باقي عن  ي ا التي  صتل ون واللرق ال ر ي،   م م  ي ا التي   حاز

 اليماعا روحب واجح اس التعلم، عمليا  ت اء ولشل ا إ يابيا   مشاركا اللال  تيعم

اجح اس  من تقلم ت اعليا بيئا وتو ير)1..1رباح،(للتعلم  ا عيتا ز ا ة تم ومن

 بتين مباشرة عالقا وبو  عد   ي ال قص وتعو ض اللال   عيش ا التي بالعةلا

وب اء  على ذلك  إنَّ استصدا  األلشلا اجليتروليَّا كدسلوٍب و  اٍة .واللال  المعلم

 ُمي   ا من تحقيه بالٍ  ُم مٍّ من  هداف التربيا وهو التَّعلُّم الذاتي،ومن تمَّ   ي 

ال   ت اء عمليَّا تُ اِعُدهُ وتو  ُر لا الوس  الم ا س  والبيئا التَّعليميَّا لييون المتعل ُم  عَّ

ُم من  ا  الذي  ُ ع  التعلُّم،ولذلك تُعتبُر من ضمن ات ياها  وإستراتيييَّا  التعلُّم ال عَّ

 ال رابي لحةو  على المعر ا وب ال ا ب   ا ور المتعل م  ي عمليَّا التعلُّم ل

 (.6..1و بوسم,

 

 :لغة اإلنجليزيةال وتعليماألنشطة اإللكترونية  9-7

ن هذا التلور وهذه ال قلا ال وعيا  ى ميدان تعليم اللةا اجليلية ا وتدر   ا  ى إ

الممليا العربيا ال عو  ا باء  لتييا لوبو  مؤشرا  تد  على عد  إل يا  اليثير 

غالبيا اللالب من المتعلمين مح مقررا  اللةا اجليلية ا وكراهيت م ل ا،و ن 

 و التحدث  و ل ة واليتابا ء تصربون من التعليم العا  وهم ل   تليعون القرا

 (.2،11..1،الةهيري تق ون الستماع 

تحقيقا  و ( .1.1( عبد الرحمن   1.13  وهذا ما  كدتا  راسا كم من  عليما 

لمتللبا   وإستيابا  لواقح الميدان التربوى وتحقيق اجحتيابا  ميتمح المعر ا 

التعليم وسوق العمم ومواكبا لة اعا الم    الحد ث وب اء مقررا  اللةا 

اللةا تعليم   اجليلية ا سع  سياسا التعليم  ى الممليا العربيا ال عو  ا إلى تلو ر

مشروع تلو ر اللةا اجليلية ا الذى كان من  هم   واره  حيث   لق ،اجليلية ا 

وتو ير بو من من خال  إستصدا  التق يا  الحد ثا ،ت ميا م ارا  اللةا اجليلية ا 

الت اعم والمشاركا مح إمياليا إستصدا  الةور والوسال  التعليميا والعروض وكم 

را  و قل ا ور ح ٍالتحةيم ما  مين تقد ما  ى العمليا التعليميا لت ميا هذه الم ا



  9102بعون .ايلول  لسنة مجلة الفتح ........................................................................ العدد التاسع والس 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-113- 
 

الدراسى لللالب والتةل  على التحد ا  التى توابا تعلم اللةا اجليلية ا وتذليم 

كا ا الةعوبا  واختةار الوق  والي د وإتاحا ال ر ا للمتعلمين ل بر  غوار 

،  2-6 ،وتو ير بو من التعلم الذاتى خوبااللةا وتعلم ا مح مراعاة ال روق ال ر  ا 

1.15.) 

ال ظر ا  قد اهتمَّ  الد راسا  الحد ثا باأللشلا اجليتروليَّا  الصل يا هذه مح وتوا ال  

 لقد خةل   راساوتوظي  ا  ى تعليم مقرر اللةا اجليلية ا، 

إلى الدور ال عا  للتق يا الحد ثا  ى تعلم (2010)الي  در(،و راسا 2004بر  ثة 

وتلو ر   وا  الةو  والت ييم وظ ور المصتبرا  الت اعليا للةا  ،اللةا  

وبو  إستيابا  إ يابيا لحو  هميا إستصدا  مواقح تعليم اللةا اجليلية ا على ،و

مم اللةا اجليلية ا اشبيا اجلترل  واجهتما  بتو ير شبيا  باجلترل   اخم مع

دا  مواقح تعليم اللةا وضرورة عقد الدورا  التدر بيا للمعلمين حو  إستص

  بما   اهم  ى ت ميا هذه الم ارا .اجليلية ا على شبيا اجلترل  

 

 الشعور بالرضا باستخدام األنشطة اإللكترونية في العملية التعليمية 9-1

 ليتروليا من  هميا  ى العمليا التعليميا ليد  ن معظملظرا  لما لألشلا اج

 بعلت ا التي العد دة على ال والد  ركة  اجليترولي التعلم موضوع  ي الدراسا 

التعليميا،والتى  ظ ر  إ يابيا ورضا تياه ا حيث  المؤس ا   ي حتميا ضرورة

التعلم   لشلا  ي اجليترولي التعلم  م  التعلم لياح بيئا  مقوما  من   بح

التعلم    وا  مح تتوا ه والتدر   التعلم  ي بد دة إستراتيييا  وتب ي المت وعا،

  اجليترولي

 األلشلا الليتروليا بما  ي ا من مميةا  قد تتمين من سد ال يوة  ى ضعف 

تحةيم اللالب لما تو ره من  رص للت اعم سواء  بشيم  ر ى  و تعاولى من 

خال  بيئا تعلم إليتروليا مما   اعد اللال  على الت اعم مح العمليا التعليميا حيث 

ا  م اسبا للمحتوى المقد  ت اعد المتعلمين على التييف والح اظ تو ر بيئا تعليمي

عا على مشاركا اللالب وإ يابيات م وإعتما هم على  ل   م واكت اب خبرا  مت و

 (.111،1.12، خليموتحقيه التعاون بين المتعلمين

رضا لحو استصدا  ال  بد ذلك ع د استعراض بعض الد راسا  ال َّابقا الَّتي  رو ظ 

 التعلم التى  كد  على  ن 2009)و يد    التق يا بالعمليا التعليميا كدراسا تر ل  

ا مميةا   ن  قد    تليح اجليترولي  العمليا  ت اء تلورهم تدعم للمتعلمين قيمَّ

 نعلى  (التى  كد  1..1( وخارب ا،و راسا العبدالير م المدرسا  ي التعليميا

 العلميا، الما ة على ال الع لحو التشو ه ز ا ة إلى  ؤ ي اجليترولي التعلم تلبيه

 ارت اع لىإ  شار  التي(2008) بالدرا ولو د  و راسا التعلم لحو الحا ة وز ا ة

 و راساإليتروليا  تعلم استصدا  بيئا لتييا ملحوظ بشيم ى تحةيم اللالبم تو

على  ا  كبير  ترا   لا كان اجليترولي التعلم  ن إلى  شار  لتي (2004[) ليد شوسيي

  ارت اع لتال  اللالب
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 : البحث حدود 3-3

 :  الت الية الحدوداقتصرت الدِّراسةُ على 

قياس مدى توظيف معل ما  اللةا الليلية ا  لألشلا  حدود موضوعي ة 

ر اللةا الليلية ا بالمرحلا البتداليا(.  اجليتروليَّا ورضاهنَّ ع  ا ع د تدر   مقرَّ

 ميموعا من معلما  اللةا اجليلية ا بالمرحلا اجبتداليا  ي  وبشرية مكانيةحدود 

 المدارس الحيوميا واألهليا التابعا لوزارة التعليم بمد  ا الر اض.

 ُب ق  الد راساُ خال  ال ةم الدراسي الثالي من العا   حدود زمانية

1.12/ 1.11.  

 

 :البحثمصطلحات  4-4

   مدى توظيف

معل ما  اللةا اجليلية ا لألشلا  واستصدا   ربا ممارسا: إجرائيا بأنهويعرف 

المدارس الحيوميا واألهليا التابعا لوزارة التعليم اجليتروليَّا  ي المرحلا اجبتداليا ب

و  تد  عليا بالدربا التي تحةم علي ا المعلما  ي .بالممليا العربيا ال عو  ا

 لةرض استبالا التوظيف المعد ل ذا ا

 :األنشطة اإللكتروني ة

فُ  مِا باستصداِ  تلبيقا  م تحدتا   بدلَّ ا  إبراليا وتُعرَّ ميموعاٌ من األلشلا الُمةمَّ

التي ولوبيا  كاجلترل ،والبر د اجليترولي، وغرف المحا تا، ووسالم التةا  

البتماعي، من قبم معل ما اللةا اجليلية ا، وتقو  على مبد  التيامم والتتابح 

، ومن اٍ  م  ا هدف محدَّ و يون ليم  لش المعلوما تقد موالت ل م الم لقي  ي 

خالها تقو   البا المرحلا البتداليا ببعض العمليا  المعر يا كالمالحظا والبحث 

والست تاج التى ت اعدها  ى التو م إلى المعلوما  المللوبا وتيو ن خبرٍة 

 تراكميٍَّا لد  ا. 

  الرضا

اللةا اجليلية ا ع د  عرف بدلَّا  ميموعاٌ من المشاعر الَّتي تشعر ب ا ُمعل ما ُ  و

ل ا المعلما على مقياس  توظيف األلشلا اجليتروليَّا، وتُقاُس بالدربا التي تُ ي 

  ربا الرضا المعد  من قبم الباحثا.

 

 إجراذاتهاوالبحث  منهجية 5-5

 منهج البحث: 5-8

للبيعا اتبح البحث الحالي الم    الو  ي التحليلي باعتباره الم    األكثر م اسبا 

  و الم    الماللم لتحد د وو ف الحقاله المتعلقا بتوظيف معلما  هدا ا،البحث و 

إذ تم المرحلا البتداليا ورضاهن ع  ا،اللةا اجليلية ا لألشلا اجليتروليا ب

 توظيف استبالا ومقياس محيمين ب دف التو م إلى لتال  تمثم الواقح الحقيقي
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 مجتمع البحث: 5-9

تيون ميتمح البحث الحالي من بميح معلما  اللةا اجليلية ا بالمرحلا البتداليا 

 (معلما ..2والبالغ عد هم  الر اض، ي م لقا 

 عينة البحث: 5-3

اجليلية ا بالمرحلا معلما من معلما  اللةا (161تيول  عي ا الدراسا من 

 ن ميتمح الدراسا كيم. % م.1وتم اختيارهم باللر قا العشواليا ب  با البتداليا،

 أدوات البحث: 5-4

  قام  الباحثا بإعدا    اتين هما لتحقيه  هداف البحث

لقياس مدى توظيف معلما  اللةا الليلية ا بالمرحلا البتداليا  استبانة أوال

 .  قرة ( .3 منلألشلا الليتروليا تيول   ي  ورت ا ال  اليا 

 

 صدق االستبانة.

 صدق المحكمين: -أ

للتحقه من  دق اجستبالا عرض  على ت ح محيمين من ذوي التصةص  ي 

الم اه  وتي ولوبيا التعليم وم اه  و رق التدر   اللةا الليلية ا من  ساتذة 

اليامعا   اخم الممليا العربيا ال عو  ا،وخم  معلما  للةا الليلية ا ،لمعر ا 

يا التربو ا واللةو ا ر   م حو   مدى  الحيا ال قرا  ووضوح ا من ال اح

 لموضوع البحث،وب اء على ما ور  من المحيمين  قد  بر   بعض التعد ال  على

وإضا ا  قرة وحذف  قرتين، و ي  قرا ، (3اجستبالا تمثل   ي تعد م  ياغا 

 ضوء ما سبه قام  الباحثا بإبراء التعد ال  المللوبا من قبم المحيمين.

 صدق االتساق الداخلي:  - ب

(معلماا  خاارج 1لا علاى عي اا اساتلالعيا ميولاا مان الباحثا بتلبيه الساتباقام  

وذلك للتدكد من  ادق الت ااق الاداخلي لعباارا  الساتبالا حياث تام العي ا األ ليا ،

ح اب معامم ارتبا  بيرسون بين كم  قرة والدربا اليليا لإلساتبالا كماا  تضاح مان 

 اليدو  التالي 

 (8)جدول

فقرات استبانة مدى توظيف معلمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة معامالت ارتباط 

 اإلبتدائية لألنشطة اإللكترونية بالدرجة الكلية لبستبانة

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .0521** 16 .0636** 

1 .0151** 12 .0563** 

3 .05.5** 12 .0625** 

1 .0555** 11 .0621** 

5 .0561** 1. .0613** 

6 .0632** 11 .0626** 

2 .0112** 11 .0511** 

2 .0621** 13 .015.** 
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1 .0612** 11 .0511** 

1. .0615** 15 .0111** 

11 .0612** 16 .0616** 

11 .021.** 12 .05.2** 

13 .0261** 12 .061.** 

11 .02.1** 11 .0655** 

15 .0211** 3. .0532** 

  دقم 0.1.ع د م توى الدللا **  ا  

 -0151.الرتبا  وقع   ي ال ترة المةلقا] تضح من اليدو  ال ابه  ن معامال  

مما 0.1.الرتبا   الا احةاليا ع د م توىالتالى  إن بميح معامال  [،ب.021.

  شير إلى  دق م ر ا  الستبالا.      

 ثبات اإلستبانة:

معا لا كرولباخ  وبالتعو ض ح اب تبا  اجستبالا بإستصدا  "معا لا  ل ا للثبا " تم

وهذا  د  على  ن الستبالا 0111. ن معامم تبا  اجستبالا =  ي المعا لا وبد

 تتمتح بدربا عاليا من الثبا   مين العتما  علي ا  ي التلبيه الميدالي للبحث

اللةا الليلية ا بالمرحلا البتداليا عن لقياس مدى رضا معلما   مقياس ثانبا 

  قرة.    (16على توظيف األلشلا اجليتروليا وتيون  ي  ورتا ال  اليا 

 صدق االستبانة.

 صدق المحكمين:- أ

للتحقه من  دق المقياس عرض  على  حد عشر محيما من ذوي التصةص  ي 

الليلية ا  وعلم ال    الم اه  وتي ولوبيا التعليم وم اه  و رق التدر   اللةا 

وخم  معلما  لللةا  من  ساتذة اليامعا   اخم الممليا العربيا ال عو  ا،

،وتحد د العبارا  ليوال  ر   م حو   سالما  ياغا العبارا لمعر ا  الليلية ا ،

مرتبلا بالرضا عن التعلم ، وقدرة المقياس على تحد د  ربا الرضا ،وب اء على ما 

لى المقياس تمثل   ي تعد م  بر   بعض التعد ال  ع ور  من المحيمين

 قرا ، و ي ضوء ما سبه قام  الباحثا بإبراء التعد ال  المللوبا من  (6 ياغا 

 قبم المحيمين.

 صدق االتساق الداخلي: - ب

وذلك للتدكد من ل   العي ا الستلالعيا ال ابقا،قام  الباحثا بتلبيه المقياس على 

ي لعبارا  المقياس حيث تم ح اب معامم ارتبا  بيرسون بين  دق الت اق الداخل

 كم عبارة والدربا اليليا للمقياس كما  تضح من اليدو  التالي 
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 (9)جدول

معامالت ارتباط عبارات مقياس مدى رضا معلمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة 

 للمقياساإلبتدائية عن توظيف األنشطة اإللكترونية بالدرجة الكلية 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .0535** 11 .0216** 

1 .0216** 15 .0212** 

3 .0212** 16 .0262** 

1 .0211** 12 .0261** 

5 .021.** 12 .025.** 

6 .02.2** 11 .02.3** 

2 .0111** 1. .062.** 

2 .0255** 11 .0211** 

1 .02.1** 11 .0231** 

1. .0626** 13 .023.** 

11 .0613** 11 .0223** 

11 .026.** 15 .0221** 

13 .0212** 16 .0215** 

  دقم 0.1.**  ا  ع د م توى الدللا 

 -0111.الرتباا  وقعا   اي ال تارة المةلقاا] تضح من اليدو  ال ابه  ن معاامال  

مماا 0.1.احةااليا ع اد م اتوى بالتالى  إن بميح معاامال  الرتباا   الاا[،0262.

  شير إلى  دق عبارا  المقياس.      

 ثبات اإلستبانة:

معا لاا كرولبااخ  وباالتعو ض ح اب تبا  اجستبالا بإستصدا  "معا لا  ل ا للثبا " تم

وهااذا  ااد  علااى  ن المقياااس 0161. ن معاماام تبااا  اجسااتبالا =  ااي المعا لااا وبااد

 ن العتما  علي ا  ي التلبيه الميدالي للبحث تمتح بدربا عاليا من الثبا   مي

 معيار الحكم على نتائج البحث : 

ولت  يم ت  ير ال تال  استصدم  الباحثا األسلوب التالي لتحد د م توى اجبابا على 

، وذلك بإعلاء وزن للبدالم  موا ه بدالم كم من الستبالا والمقياس

لالستبالا و راضي (بال  با 1=،غير موا ه1،موا ه=3بشدة=

بال  با للمقياس، تم      الباحثا تلك (1=غير راضي،1،راضي=3تماما=

اجبابا  إلى تالث م تو ا  مت او ا المدى عن  ر ه المعا لا اآلتيا  و  

(كما  تضح 062.=  3(÷1-3  بدالم المقياس= عد÷ قم قيما(-ال ئا=  كبر قيما

 ( 3 من اليدو 
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 (3)جدول

 لمقياس ليكرت الثالثي درجات فئات معيار نتائج البحث وحدوده وفقًا 

 الدرجة
معيار الحكم على 

 النتائج

 فئة المتوسط

 إلى من

3 
موا ه بشدة/ راضي 

 تماما  
1035 30.. 

 1031 1062 موا ه/راضي 1

 1062 1 غير موا ه/غير راضي 1

 

 .تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها 6-6

ما مدى توظيف معلِّمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة اإلبتدائية األول:السؤال 

 ؟لألنشطة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية

ليم  قرة من  وال    المئو ا ولإلبابا على هذا ال ؤا  تم استصراج التيرارا 

 (1  قرا  اجستبالا ومتوسلات ا الح ابيا والحرا ات ا المعيار ا ،كما  ي بدو 

 (4جدول)

إجابات عينة البحث على عبارات استبانة توظيف معلمات اللغة اإلنجليزية 

 بالمرحلة اإلبتدائية لألنشطة اإللكترونية 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 النسبة 
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

8 
األنشطة أختار 

اإللكترونية التي 

تُحقُِّق أهداف 

 الدرس.

  104 60 ك
9337 13413 9 

٪ 36.6 63.4  

9 
أختار األنشطة 

اإللكترونية التي 

 تناسب الطالبات.

  96 68 ك
9348 13424 8 

٪ 41.5 58.5  

3 
أن ِّم المحتوى 

التعليمي إلكتروني ًا 

أثناذ اإلعداد 

 للدرس.

 16 84 64 ك
9392 13636 5 

٪ 39.0 51.2 9.8 

4 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية عند 

التمهيد والتهيئة 

 للد رس.

 16 84 64 ك
9392 13636 4 

٪ 39.0 51.2 9.8 

5 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية عند 

 شرح الدرس.

 12 96 56 ك
9397 13517 6 

٪ 34.1 58.5 7.3 

6 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية عند 

عرض األحداث 

 الجارية. 

 24 108 32 ك
9315 13514 84 

٪ 19.5 65.9 14.6 

7 
أنفذ األنشطة 

اإللكترونية في 

بداية ونهاية 

 الحصة الدراسية. 

 32 92 40 ك
9315 13663 83 

٪ 24.4 56.1 19.5 

 3 13476 9334  108 56 كتُسهُِّل األنشطة  1
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 النسبة 
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

اإللكتروني ة عملي ة 

مراجعة الد رس 

 الس ابق.

٪ 34.1 65.9  

2 
ُح النِّقاط  أوضِّ

الغامضة بالد رس 

باستخدام 

 اإلنترنت.

 28 92 44 ك
9381 13657 88 

٪ 26.8 56.1 17.1 

81 
أعتمد على 

األنشطة 

اإللكتروني ة عند 

تقويم الطالبات: 

)التقويم القبلي، 

 الختامي(.البنائي، 

 64 76 24 ك
8376 13623 95 

٪ 14.6 46.3 39.0 

88 
أكلِّف الطالبات 

بواجبات منزلية 

تتطل ب استخدام 

التقنية 

 )اإللكترونية(.

 60 80 24 ك
8371 13613 94 

٪ 14.6 48.8 36.6 

89 
استقبال الواجبات 

المنزلية من خالل 

البريد اإللكتروني 

أو البالك بورد، أو 

غيرها من 

ات  المنص 

 اإللكتروني ة.

 108 32 24 ك
8342 13732 31 

٪ 14.6 19.5 65.9 

83 
أكلف الطالبات 

صاٍت  بعمل ملخ 

تحريري ٍة أو 

شفهي ٍة باستخدام 

 التقنية الحديثة.

 48 100 16 ك
8311 13525 98 

٪ 9.8 61.0 29.3 

84 
أعمل على حلِّ 

االختبار القصير 

باستخدام 

الت طبيقات 

 الحديثة.

 72 76 16 ك
8366 13651 92 

٪ 9.8 46.3 43.9 

85 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية في 

توزيع ومراقبة 

مجموعات العمل 

 إلكتروني ًا.

 72 60 32 ك
8376 13761 97 

٪ 19.5 36.6 43.9 

86 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية في 

تنمية المهارات 

الحياتية: ) 

التعاون، االنتماذ، 

الصدق..( لدى 

 الطالبات.

 16 120 28 ك
9317 13584 89 

٪ 17.1 73.2 9.8 

87 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية في 

الت واصل مع 

الط البات 

المتغيِّبات عن 

 المدرسة.

 72 72 20 ك
8361 13618 91 

٪ 12.2 43.9 43.9 

81 
أعتمد على 

األنشطة 

 اإللكترونية في

تنمية مهارات 

التفكير العلمي 

 لدى الطالبات.

 20 108 36 ك
9381 13571 81 

٪ 22.0 65.9 12.2 

82 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية في 

تعزيز مهارة 

الحوار عبر 

المشاركة في 

غرف المحادثة 

التي تقودها 

 المعلمة.

 60 80 24 ك
8371 13613 93 

٪ 14.6 48.8 36.6 

91 
تساعدني األنشطة 

اإللكترونية في 

تنمية مهارة تقبُّل 

واحترام الرأي 

اآلخر لدى 

 طالباتي.  

 32 112 20 ك
8323 13561 91 

٪ 12.2 68.3 19.5 

98 
أعتمد على 

األنشطة 

اإللكترونية عند 

تحليل البيانات 

ومقاطع فيديو 

 تعليمية.

 24 116 24 ك
9311 13543 82 

٪ 14.6 70.7 14.6 

99 
تساعدني األنشطة 

اإللكترونية في 

المشاركة بمناقشة 

موضوعاٍت 

واهتماماٍت 

مشتركٍة بين 

 الطالبات.

 20 120 24 ك
9319 13582 81 

٪ 14.6 73.2 12.2 

93 
تساعدني األنشطة 

اإللكترونية في 

تنمية مهارة توليد 

األفكار عند طرح 

مشكلة محددة من 

موضوعات 

 المقرر.

 8 124 32 ك
9385 13473 1 

٪ 19.5 75.6 4.9 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 النسبة 
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

94 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية لتعزيز 

االتِّجاهات 

 اإليجابي ة. 

 8 124 32 ك
9385 13473 2 

٪ 19.5 75.6 4.9 

95 
أستخدم األنشطة 

اإللكترونية عند 

إجراذ مقارناٍت 

بين مهارات 

الطالبات المختلفة 

. 

 48 104 12 ك
8371 13565 99 

٪ 7.3 63.4 29.3 

96 
تساعدني األنشطة 

اإللكترونية في 

تقييم المعلومات 

التي تجمعها 

الطالبات حول 

 موضوع معين .

 16 128 20 ك
9319 13462 86 

٪ 12.2 78.0 9.8 

97 
استخدم الشبكات 

االجتماعية لتعزيز 

العالقات 

االجتماعية بين 

الطالبات 

 )المجموعات(

 56 92 16 ك
8376 13681 96 

٪ 9.8 56.1 34.1 

91 
تساعدني األنشطة 

اإللكترونية في 

تعزيز قيمة 

اإلحسان )الرفق 

بالحيوان, وحقوق 

 اإلنسان(

 20 120 24 ك
9319 13586 87 

٪ 14.6 73.2 12.2 

92 
استخدم  األنشطة 

اإللكترونية في 

تحفيز الطالبات 

بالمشاركة 

 المجتمعية.

 16 124 24 ك
9315 13423 85 

٪ 14.6 75.6 9.8 

31 
تساعدني األنشطة 

اإللكترونية في 

تشجيع الطالبات 

على اإلبداع 

واالبتكار عند 

عرض مبادراتهن 

 ومشاريعهن.

 8 108 48 ك
9394 13533 7 

٪ 29.3 65.9 4.9 

 13368 9318 المتوسط العام

معل ماااا  اللةاااا (  ن  عي اااا البحاااث موا قاااا  علاااى توظياااف 1 تضاااح مااان اليااادو  

 اجليلية اااا لألشااالا اجليترولياااا بالمرحلاااا  البتدالياااا بالمملياااا العربياااا ال اااعو  ا

ماان  ئااا  المقياااس  وهااو متوساا   قااح  ااي ال ئااا الثاليااا(،..30ماان10.1 بمتوساا 

  ي   اة البحث.""موا ه(، وهي ال ئا التي تشير إلى خيار1031إلى1062الثالتي من

الموضاحا  عااله  تضاح  ن ه ااك ت ااو   اي موا قاا عي اا البحاث ومن خال  ال تال  

على مدى توظيف معل ما  اللةا اجليلية ا لألشالا اجليترولياا بالمرحلاا البتدالياا 

تراوحااااا  متوسااااالا  ماااااوا قت ن ماااااا   اااااي المملياااااا العربياااااا ال اااااعو  ا، حياااااث

ن  ئااا  (، وهااي متوساالا  تقااح  ااي ال ئتااين األولااي والثالثااا ماا1011إلااى1011 بااين

 اي   اة علاى التاوالي (موا اه بشادةر موا ه/ غياإلى المقياس الثالتي واللتاان تشايران

على مدى توظيف معل ما  اللةاا  البحثمما  وضح الت او   ي موا قا عي ا الدراسا؛

حيث ؛اجليلية ا لألشلا اجليتروليا بالمرحلا  البتداليا بالممليا العربياا ال اعو  ا

توظيااف معل مااا  اللةااا  موا قااا  بشاادة علااى البحااث ن  عي ااا  تضااح ماان ال تااال  

اجليلية ااا ألت ااين ماان األلشاالا اجليتروليااا بالمرحلااا البتداليااا  ااي الممليااا العربيااا 

ال ااعو  ا وموا قااا  علااى تماليااا وعشاار ن وغياار موا قااا  علااى توظيااف ات ااين ماان 

ي العباااااارا  تتمثااااام  ااااااأللشاااالا و ن األلشااااالا اجليترولياااااا التاااااي تاااام توظي  اااااا 

 وهي من األهم إلى الم م كالتالي (،1،1،2 رقم
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 ختااااااار األلشاااااالا اجليتروليااااااا التااااااي ت اساااااا  وهي "(،1 باااااااء  العبااااااارة .1

بالمرتباااااا األولاااااى مااااان حياااااث موا قاااااا عي اااااا الدراساااااا علي اااااا بشااااادة "اللالباااااا 

 (.3من1011 بمتوس 

 هااااداف  ختااااار األلشاااالا اجليتروليااااا التااااي تُحق ااااُه (،وهي "1باااااء  العبااااارة  .1

بالمرتباااااا الثالياااااا مااااان حياااااث موا قاااااا عي اااااا الدراساااااا علي اااااا بشااااادة "الااااادرس

 (.3من1032 بمتوس 

تُ اا  ُم األلشاالا اجليتروليَّااا عمليَّااا مرابعااا الاادَّرس (،وهي "2باااء  العبااارة   .3

ابه  (.3من1031 بمتوس بالمرتبا الثالثا من حيث موا قا عي ا الدراسا علي ا "ال َّ

المعلما  بشيم عا  قد حققوا تقدما  م ما   ي عمليا التحاو  مان  وتشير ال تال  إلى  ن

 يرة الة وف العتيا  ا إلى  يرة الةا وف المحوسابا، ومان الةا وف المتمركاةة 

حااااااااااااو  المعلاااااااااااام إلااااااااااااى الةاااااااااااا وف المتمركااااااااااااةة حااااااااااااو  اللالاااااااااااا .                                         

          

 :ها قد ترجع إلى األسباب التاليةتل  النتيجة إلى أنوتعزي الباحثة 

التةيياار اليد ااد  ااي واببااا  و  وار المعلاام الحد ثااا التااي تتللاا  م ااا التوبيااا  -

واجرشااا   ت اااء العمليااا التعليميااا و ن  ةاابح مي اارا للعمليااا التعليميااا ولااي  ملق ااا 

للمعلومااا  ، كمااا تتللاا  م ااا ضاارورة التعاماام مااح التي ولوبيااا الحد ثااا ماان  باام 

 على المعلوما  التي ت اعدهم وت اعد  لبت م  ي التعلمالحةو  

ما تو ره اللشلا اجليترولياا مان اليام اليبيار مان المعلوماا  مان خاال  توظياف  - 

 األلشلا اجليتروليا، مح س ولا الربوع إلي ا من 

خااال  الوسااالم اجليتروليااا المصتل ااا باادل ماان تةاا ح اليتاا  المتصةةااا التااي     

 من األحيان إلى خبرة و را ا  تحتاج  ي كثير

متعلمي الييم الحالي   ضلون استصدا  التي ولوبياا بشايم كبيار  اي مياال  شاتى  -

 تبد  بالت ليا والتوا م مح اآلخر ن. وت ت ي 

بالبحث عن المعلوماا  والمةاا ر المصتل اا، والقاراءة عان مصتلاف الموضاوعا     

 لالستةا ة

حا على  لا لم  تم الست ا ة من توظيف األلشالا ومح ذلك  ما  ةا  ه اك  للم واض

اجليتروليااا بشاايم كاماام  ااي البيئااا التعليميااا لتلااك الماادارس. كمااا  تضااح   ضااا ،  ن 

بحابا ماسا إلى العد د من الم اارا  المت وعاا الالزماا للتعامام ماح  المعلما  بعض

 األلشلا اجليتروليا  ي عمليتي التعلم والتعليم. 

 تل  النتيجة إلى أنها قد ترجع إلى األسباب التالية: وتعزي الباحثة

المعلما  ل  ةلن  وظ ن األلشلا المعتمدة على اللقاء المباشر وب ا لوبا ماح  -

اللالبا  ولاي  األلشالا التاي تعتماد علاى اجتةاا  غيار المباشار عبار اجلترلا   و 

 عبر تلبيقا  التعلم اجليترولي المصتل ا 

روليا  حتاج إلى تادر   وممارساا مان قبام المعلماا ، توظيف األلشلا اجليت -

وهذه الادورا  المتصةةاا غيار متاو ر لادى معظام المعلماا  ،  و  ل اا ضاعي ا  اال 

 تمي  م من توظيف األلشلا اجليتروليا
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توظيف األلشلا اجليتروليا بحابا إلى ب يا تحتيا متلورة  ي المدارس وهاذا  -

ضاا ا إلاى عاد  تاو ر الادعم الماالي الاالز  جغير موباو   اي العد اد مان المادارس با

 لذلك

إشااةا  قاعااا  الحاسااوب  ااي الماادارس بحةااص الحاسااوب الرسااميا ، وعااد   -

 مالءما م اه  اللةا اجليية ا حتى اآلن مح توظيف األلشلا اجليتروليا  

حداتا ا خا  هذا ال م  مان التعلايم  اي المادارس،مما ترتا  علياا عاد  معر اا  -

مااين ع ااا وعااد  وعااي   اارا  الميتمااح بااا و ااعوبا ال اايلرة علااى اليثياار ماان المعل

 مصرباتا 

لعااد  تعااو هم كثيارا ماان المعلماين  تصو ااون ماان توظياف األلشاالا اجليترولياا  -

   عليا،وب ضلون تدر   اللةا اجليلية ا باللر قا المعتا ة لد  م

( 1.13( زامم  1.16 من العمريكل  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

              (1.13( الشرقاوي 1.13الي دري  

( 1.11عليف  (1.11(الحمد ولوبي والشامي 1.11( عليف 1.11الحميدان 

  توابا  (1.11 الملوع والشمري(2011) اليارف( 1.11ح ن  (1.11موسى 

 (2..1( الماليي 2..1( الصضر 2008  بالما وبيتيرا( 1..1عو ضا  (1..1

من حيث ضرورة توظيف األلشلا اجليتروليا  ي (2004  كي  ان (2..1عامر 

تصد  العمليا  ومميةا  متعد ة ا يابيا العمليا التعليميا لظرا لما تحققا من  هداف

 التعليميا

ما درجة رضا معلِّمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية  في :السؤال الثاني

 اإللكترونية في العملية التعليمية؟المملكة العربية السعودية عن توظيف األنشطة 

 (5جدول)

إجابات عينة البحث على عبارات مقياس رضا معلمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة 

 اإلبتدائية عن توظيف األنشطة اإللكترونية 
رة
با
لع
 ا
قم
ر

 

 العبارة

 التكرار

 درجة االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
راضي 

 بشدة
 راضي 

غير 

 راضي

8 
استمتعت كثيراً باستخدام األنشطة 

 اإللكترونية في العملية التعليمية.

  116 48 ك
9392 13456 2 

٪ 29.3 70.7  

9 
أشجع على استخدام األنشطة 

 اإللكترونية لمواد أخرى.

 12 80 72 ك
9337 13687 5 

٪ 43.9 48.8 7.3 

3 

األنشطة ساعدني استخدام 

اإللكترونية على تنمية مهاراتي 

 التقنية.

 8 80 76 ك
9348 13515 9 

٪ 46.3 48.8 4.9 

4 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على التفاعل 

 والتواصل مع الطالبات.

 20 92 52 ك
9391 13635 87 

٪ 31.7 56.1 12.2 

 94 13758 9319 44 72 48 كأشدددددجع طالبدددددداتي علددددددى الحددددددوار  5
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رة
با
لع
 ا
قم
ر

 

 العبارة

 التكرار

 درجة االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
راضي 

 بشدة
 راضي 

غير 

 راضي

االتصددددال  والنقددددار عبددددر وسددددائل

 اإللكتروني.
٪ 29.3 43.9 26.8 

6 
حفز استخدام األنشطة اإللكترونية 

 الطالبات على المشاركة الصفية.

 20 76 68 ك
9392 13674 88 

٪ 41.5 46.3 12.2 

7 
ال أرى فائدة من استخدام األنشطة 

 اإللكترونية في العملية التعليمية.

 24 44 96 ك
9344 13736 8 

٪ 58.5 26.8 14.6 

1 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على التواصل مع 

 المتخصصين.

 36 84 44 ك
9315 13622 93 

٪ 26.8 51.2 22.0 

2 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على التواصل مع 

 الطالبات.

 24 92 48 ك
9385 13641 91 

٪ 29.3 56.1 14.6 

81 
األنشطة اإللكترونية سهلة 

 االستخدام.

 24 96 44 ك
9389 13634 98 

٪ 26.8 58.5 14.6 

88 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على متابعة طالباتي 

 الغائبات عن المدرسة.

 72 60 32 ك
8376 13761 96 

٪ 19.5 36.6 43.9 

89 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على توضيح بعض 

 المفاهيم باإلنجليزية.

 8 92 64 ك
9334 13571 6 

٪ 39.0 56.1 4.9 

83 
استمتعت باستخدام األنشطة 

 اإللكترونية عبر الجوال.

 8 84 72 ك
9332 13518 3 

٪ 43.9 51.2 4.9 

84 

أرغب بالحصول على المزيد من 

المعلومات عن األنشطة 

 اإللكترونية.

 24 60 80 ك
9334 13799 7 

٪ 48.8 36.6 14.6 

85 

استمتعت كثيرا بالبحث عن 

األنشطة اإللكترونية المناسبة 

 لمقرر اللغة اإلنجليزية.

 28 72 64 ك
9399 13781 85 

٪ 39.0 43.9 17.1 

86 
أرغب بتكرار استخدام األنشطة 

 اإللكترونية ألعوام قادمة.

 20 80 64 ك
9397 13666 83 

٪ 39.0 48.8 12.2 

87 
ساعدني استخدام األنشطة 

 اإللكترونية في التمهيد للدرس.

 12 88 64 ك
9339 13614 1 

٪ 39.0 53.7 7.3 

81 
ساعدني استخدام األنشطة 

 اإللكترونية في تنفيذ الدرس

 4 96 64 ك
9337 13539 4 

٪ 39.0 58.5 2.4 

82 

 أحرص على استخدام األنشطة

اإللكترونية لتنمية مهارات التفكير 

 لدى طالباتي.

 16 92 56 ك
9394 13681 84 

٪ 34.1 56.1 9.8 

 95 13649 8323 40 96 28 كساعدني استخدام األنشطة  91
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رة
با
لع
 ا
قم
ر

 

 العبارة

 التكرار

 درجة االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
راضي 

 بشدة
 راضي 

غير 

 راضي

 اإللكترونية في تقويم الطالبات .

٪ 17.1 58.5 24.4 

98 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على الحصول على 

 أحدث المعلومات التخصصية.

 16 100 48 ك
9391 13525 86 

٪ 29.3 61.0 9.8 

99 

ساعدني استخدام األنشطة 

اإللكترونية على االنفتاح 

 والتواصل مع العالم.

 24 88 52 ك
9387 13668 81 

٪ 31.7 53.7 14.6 

93 
حفزتني األنشطة اإللكترونية على 

 ممارستها على الدوام.    

 8 104 52 ك
9397 13544 89 

٪ 31.7 63.4 4.9 

94 

أحرص على استخدام األنشطة 

اإللكترونية لتنمية المهارات 

 االجتماعية. 

 20 108 36 ك
9381 13571 99 

٪ 22.0 65.9 12.2 

95 
أرى بأن  استخدامي لألنشطة 

 اإللكترونية حقق الهدف منه.

 20 100 44 ك
9385 13612 82 

٪ 26.8 61.0 12.2 

96 
أشجع طالباتي على تنفيذ 

 المشاريع اإللكترونية.

 4 108 52 ك
9392 

13517 

 

 

 

. 

81 
٪ 31.7 65.9 2.4 

 13452 9399 المتوسط العام

 ن ه اك رضا من قبم معل ما  اللةا اجليلية ا بالمرحلا (5 تضح من اليدو  

توظيف األلشلا اجليتروليا  ي العمليا البتداليا  ي الممليا العربيا ال عو  ا عن 

من  ئا   وهو متوس   قح  ي ال ئا الثاليا(،..30من1011 بمتوس  التعليميا

 ي   اة ""موا هل ئا التي تشير إلى خياروهي ا(،1031إلى1062المقياس الثالتي من

 البحث.

 ومن خال  ال تال  الموضحا  عاله  تضح  ن ه اك ت او   ي موا قا عي ا البحث

 على مدى رضا معلما  اللةا اجليلية ا عن توظيف األلشلا اجليتروليا، حيث

وهي متوسلا  تقح  ي (،1011إلى1026 تراوح  متوسلا  موا قت ن ما بين

راضي راضي/ إلى ال ئتين الثاليا والثالثا من  ئا  المقياس الثالتي واللتان تشيران

ت او   ي موا قا عي ا البحث على مما  وضح ال؛على التوالي  ي   اة البحث(تماما  

تروليا؛ حيث  تضح مدى رضا معلما  اللةا اجليلية ا عن توظيف األلشلا اجلي

عي ا البحث راضيا  تماما  عن توظيف خم ا من األلشلا من ال تال   ن 

اجليتروليا  ي العمليا التعليميا وراضيا  عن واحد وعشرون و ن رضا معلما  

 توظيف األلشلا اجليتروليا  ي العمليا التعليميا تمثم  ي اللةا اجليلية ا عن

 وهي من األهم إلى الم م كالتالي (،2،3،13 العبارا  رقم
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ل  رى  الاادة ماان اسااتصدا  األلشاالا اجليتروليااا  ااي (،وهااي "2باااء  العبااارة  .1

بالمرتباااا األولاااى مااان حياااث رضاااا عي اااا البحاااث ع  اااا تماماااا  "العملياااا التعليمياااا

 (.3من1011 بمتوس 

سااااعدلي اساااتصدا  األلشااالا اجليترولياااا علاااى ت مياااا (،وهي "3بااااء  العباااارة  .1

بالمرتبااااا الثاليااااا ماااان حيااااث رضااااا عي ااااا البحااااث ع  ااااا تمامااااا  "م اااااراتي التق يااااا

 (.3من1011 بمتوس 

اسااااتمتع  باسااااتصدا  األلشاااالا اجليتروليااااا عباااار (،وهي "13باااااء  العبااااارة  .3

 (.3من1031 بمتوس بالمرتبا الثالثا من حيث رضا عي ا البحث ع  ا "اليوا 

تنعكس األسباب  مجموعة من وتعزي الباحثة تل  النتيجة إلى أنها قد ترجع إلى

 :إيجابيا على رضا المعلمات عن توظيف األنشطة اإللكترونية وهي

ا  وعي المعلما  بدن تلبيه األلشلا اجليتروليا  ة د من إ يابيا اللالب -

وتعلم ن الذاتي ومشاركت ن اجبيابيا ألل ا تمي  ن من ال عي للبحث عن 

المعلوما  المللوبا ،مما   اعدهن على ت ميا الم ارا  ة يعل ن  ةبح ن م تيا  

 إ يابيا  للمعر ا

األلشلا اجليتروليا تشيم عامم بذب جلتباه اللالبا  وتصرج ب ن عما  ل  ا  -

  ي مقررات ن األخرى

تلبيه األلشلا اجليتروليا  و ر لللالبا  بيئا تعلم إليتروليا قر ا قالما على  -

التعلم ال ش  من خال    وا  ال ظا  اجليتروليا التي ت اعدهن على  رح  سئلت ن 

واست  ارت ن ،وتلقي تةذ ا رابعا  ور ا ، وتةو دهن بموا  تعليميا بعل  تعلم 

 الم ارا   كثر س ولا و  را 

األلشلا اجليتروليا تمين اللالبا  من التعلم  ي بيئا  تعلم توظيف  -

 اليتروليا تتمية ب  ولا الو و  والت اعم مح كم من المحتوى والمعلما

 

(التاي بي ا   تار 1.11ماح لتاال   راسا الح اد ،لاوبي والشاامي، وتتفق هذه النتيجة

ت اه ماح لتاال  األلشلا اجليترولياا علاى التحةايم و رباا الرضاا لحاو التعلم،كماا ت

 (2008) بالاادرا ولو اااد ( 1..1  عباااد الياار م 2009)  و يااد  تاار ل    راسااا

التاااي  شاااار  إلاااى  ن مااان باااين العوامااام  (2004) ل  شوسااايي (2..1الصضااار 

الحاسما  ي ال عي لحو الرضا عن التعلم  ي بيئا  التعلم اجليترولياا ماا تقدماا تلاك 

 األلشلا اجليتروليا من مميةا  عد دة باعتبارها  حد تلبيقا  التعلم اجليترولي

 

 .التوصيات 7-7

 في ضوذ نتائج البحث الحالي يمكن التوصية بما يلي:

ضرورة توا ر برام  تدر بيا وورش عمم متصةةا لمعلمي اللةا  -1

اجليلية ا  ي المرحلا اجبتداليا  ي ميا  األلشلا اجليتروليا، لتعر   م ب ا وكي يا 

 تةميم ا 

 ضرورة توظيف األلشلا اجليتروليا  ي تدر   اللةا اجليلية ا  -1
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توظيف  إشراك المعلمين واللالب  ي وضح تةور ألل   اللراله  ي -3

 األلشلا اجليتروليا  ي العمليا التعليميا

تضمين برام  إعدا  معلمي اللةا اجليلية ا بيليا  التربيا  ي اليامعا   -1

 ال عو  ا بعض المقررا  حو  األلشلا اجليتروليا

لحث تةميم وتلو ر مقررا  اللةا اجليلية ا لتتضمن  سالي  تعلم  عالا  -5

ن هذه األسالي   لشلا إليتروليا مت وعا تت اس  مح اللال  على التعلم الذاتي، وم

مصتلف  لما  التعلم، مح ضرورة ت عيم   وا  بيئا  التعلم ال تراضيا  ي عمليا 

 التعلم، والبتعا  عن الستصدا  ال لحي أل وات ا

الع ا ا بقياس رضا المعلمين واللالب عن التعلم ع د استصدا  تق يا  التعلم  -6

المصتل ا مثم ال ةو  اج تراضبا وم ةا  التعلم اجلي روليا ومواقح اجليترولي 

 الشبيا  اجبتماعياوغيرها ؛وذلك تي با لستصدا  تق يا  قد ل ترضي م

 

 البحوث المقترحة والدراسات المستقبلية 1-1

 : لي تقترح الباحثا ما الدراسا،  ظ رت ا التي ال تال  لىع ب اء

 اللةا اجليلية ا لمعلمي متصةةا عمم وورش تدر بيا برام  توا ر ضرورة -1

 خةالة ا،الم اهيم  هميت ا، اجليتروليا؛ األلشلا ميا   ي

  رتب  بذلك وما التعلميا، التعليميا العمليا  ي توظي  ا متللبا  ب ا، المرتبلا     

 المعلم من كم  ور تحد  تعليميا استراتيييا  من

 .اللةا اجليلية ا تعليم  ي توظي  ا ع د والمتعلم     

 األلشلا توظيف  ي اللراله ألل   تةور وضح  ي والللبا المعلمين إشراك -1

 .التعليميا العمليا  ي اجليتروليا

 اليامعا   ي التربيا بيليا  اللةا اجليلية ا معلمي إعدا  برام  ضمينت -3

 .اجليتروليا األلشلا حو  المقررا  بعضال عو  ا 

  ي بالمربلا المتوسلا اجليتروليا األلشلا يي يا توظيفل تةور مقترح تقد م -1

 .المعلمين   لا

 

 :المراجع

 المراجع العربية:أوال:

 تر استصدا  الحاسوب  ي عرض األلشلا والتيارب (،1..1توابا،محمد  حمد.  .1
األو  الثالوي  ي العا ما العمليا لما ة األحياء على تحةيم  لبا الةف 

 رسالا  كتوراه،بامعا     رمان، ال و ان.،  عاء

 اعليا برلام  مقترح قالم على  لشلا القراءة .(1.13ح ن،ح ن عمران.  .1

واليتابا  ي ت ميا بعض م ارا  التدر   واجتياه لحو التعلم اجليترولي لدى 

 .132-1،162،ع 12م  ،ميلا كليا التربيا بدسيو معلمي اللةا العربيا ، 

 تر (.1.11 .بما  الد ن محمد, ولوبي, حمد محمد;والشامي,الحمد,محمد سالم .3

 ربا الرضا ذكاءا  المتعد ة على التحةيم وتةميم ال شلا الليتروليا و ه ال
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ميلا لحو التعلم  ي مقرر تربيا الموهوبين لدى  لبا بامعا الصلي  العربيا. 
 .11-1, 11 ع راسا  ليامعا األغوا ،

األلشلا التعليميا على المواقح اجليتروليا والبوابا  (،.1.1الحمدالي، اؤو .  .1

 .53-12،12،عرسالا التربياالتربو ا ،

 تر استصدا  الواببا  اجليتروليا على  (.1.11ن،إبراهيم عبد هللا العلي. الحميدا .5

تار خ لدى  الب المرحلا التحةيم وم توى ت  يذ الواببا  الم ةليا لما ة ال

العلو  اجل اليا -ما  بن سعو  اجسالمياميلا بامعا اج،المتوسلا
 .131-15،22،عواجبتماعيا

 تر اختالف  لما  تقد م التةذ ا الرابعا  ى (.1.12لى. ،ح ان ح ن عخليم .6

لظا  ج ارة التعليم التيي ى على ت ميا م ارا  إلتاج األلشلا اجليتروليا لدى 

ميعا العربيا . راسا  وبحوث،الي ميلا تي ولوبيا التربيا الب كليا التربيا. 

 .121-115. 32،علتي ولوبيا التربيا

 بالوسال  المدعما الت اعليا األلشلا استصدا  (. تر2..1محمد.  الصضر، ا ما .2

 بالمعلوما ، األكا  مى،والحت اظ التحةيم على بعد عن  ي التعليم المتعد ة

 الصلي  ،بامعاماب تتير رسالا .مقرر بامعي على الرضا و ربا

 البحر ن . العربي،ال لماليا،ممليا

(،واقح استصدا  اجلترل   ي .1.1الصلي ،لل ي محمد والرماضا ،معاذ خالد.  .2

ميلا العلو  التربو ا  ،بمدارس مد ر ا تربيا إربد األولىاأللشلا المدرسيا 
 .115-1،162،ع 11،م وال   يا

 الم اه   ار عمان .اجليت رولي التعليم) 1..1 (.ح ن رباح،ماهر .1

لشلا األ(. ور المقررا  الليتروليا 1.13زامم,ميدي علي  ..1

 ي ت ميا البداع األكا  مي لدى  لبا بامعا القدس الم توحا  ي الليتروليا(

 .111-126, .1,ميلا البحوث والدراسا  اجل اليا ال ل لي يا وباس, 

تالميذ  سباب تدلي م توى تحةيم (، 2..1الةهيري، راشد زلان عيظا.  .11
المرحلا المتوسلا  ي تعلم اللةا اجليلية ا من وب ا لظر األكا  ميين والمعلمين 

، رسالا ماب تير، كليا التربيا، بامعا    القرى ، والمشر ين  ي ميا واللالف

 الممليا العربيا ال عو  ا

تةميم قالم على األلشلا اجليتروليا .(1.11.  مم عبدال تاح  حمدسو دان, .11

ال بورة الذكيا لت ميا م ارا  إلتاج البرمييا  التعليميا الت اعليا  باستصدا 

لمعلما  ر اض األ  ا , و تر ذلك  ي ت ميا م ارا  الت يير الم لقي لأ  ا , 

 .13-35, 13عميلا  راسا  وبحوث تي ولوبيا التربيا,

توظيف األلشلا الليتروليا  ي (.1.13. محروسا ابو ال توحالشرقاوي, .13
دراسا  مع د ال, رسالا  كتوراه,صا اعض الم ارا  لذوي الحتيابا  الت ميا ب

 بامعا القاهرة.التربو ا,

 على ال يد و مقا ح باستصدا  التدر   (. اعليا1.11خالد.  الشمري،هدى .11

 الةف للالبا  المتعد ة الوسال  التاج م ارا  اكت اب  ي يوتيوبال موقح
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 سعو  الملك بامعا،م شور غير تصرج مشروع،الر اض مد  ا  ي الثالوي الثالي

 ال عو  ا. العربيا الممليا التربيا،الر اض، كليا

لتعليم الليترولي م اهيم التعلم عن بعد وا(.1.11. سالماللحيح, .15
  ار اليتاب..اليو  ,التيربا العربياوتيارب 

 اعليا الوسالم المتعد ة الت اعليا .(2..1عامر،ممدوح عبد ال ا ي.  .16
ترحا  ي اجقتةا  الحاس  اآللي  ي تدر   بعض األلشلا المقباستصدا  

ع  راسا   ي الم اه  و رق التدر  ،،المعر ي لللالب/المعلمين بيليا التربيا

111،111-111. 

 سباب تدلي التحةيم  ي ما ة اللةا (، .1.1عبد الرحمن، ال تيا ابراهيم.  .12
قلاع و   -بمحليا المتما -منالحلقا الثالثا الةف الثا -اجليلية ا مرحلا األساس

 بامعا ش دي -، رسالا ماب تير، كليا الدراسا  العلياول ا ل ر ال يم -حامد

  ي اجليترولي العليم استصدا  واقح (1..1عبدالعة ة.  العبدالير م،مشاعم .12

 الملك بامعا .ماب تير رسالا .الر اض بمد  ا الممليا األهليا مدارس

 ال عو  ا العربياالممليا الر اض،سعو ،

 .الرضا ملابح:الر اض .بعد عن التعلم .(5..1.  العر  ى،سارة .11

 و   اعليا األلشلا التعليميا القالما على ال(. 1.15  .لوف وليدعةب, ..1
 الد اللترل (  ي ت ميا بعض م ارا  البحث عن المعلوما  لدى  البا   

المؤتمر الدولي  العة ة بيدة,الدبلو  العالي  ي التربيا الصا ا بيامعا الملك عبد 

 ي  -لم تقبم واعد -تيرالرابح للتعلم الليترولي والتعلم عن بعد بع وان تعلم مب

 .13-1, الر اض وزارة التعليم العالي,3-1ال ترة من

 تر تدر   الر اضيا  باستصدا  (. 1.11 حمد بن ظا ر  حي  عليف, .11
البةري والميالي لدى  الب  لشلا اليتروليا ت اعليا  ي ت ميا التةور 

بامعا    القرى بالممليا العربيا , كليا التربيا,, رسالا  كتورةالمرحلا الثالو ا

 ال عو  ا.

 سباب تدلي م توى التحةيم الدراسي  ي (، 1.13عليما ، عبير راشد.  .11

م  اج اللةا اجليلية ا لللبا المرحلا الثالو ا  ي المدارس الحيوميا  ي قةبا 

، وب ا لظر المعلمين و الحلو  المقترحا لتح ين الم توى التحةيلي ال ل  من

 162-133، 1، ع 11، بامعا  سيو ، م  ميلا كليا التربيا

ستصدا  برلام  الييليك إشلا المةمما بل تر األ(.1.16 .غا ة سعيدالعمري, .13

  JCLic ) على التحةيم الدراسي للالبا  الةف الثالي ابتدالي  ي اللةا

 ..1-32 ,.11, مةر, ميلا الثقا ا والت ميااجليلية ا بمد  ا الر اض, 

 اعليا استصدا  بعض األلشلا (،1..1عو ضا ،ال يد عبد العة ة محمد.  .11
 بحاجليتروليا الت اعليا من خال  اجلترل   ي ت ميا تحةيم تالميذ الةف الرا

وبيا المؤتمر العلمي التاسح   الم تحدتا  التي ول،اجبتدالي  ي الي ور اجعتيا  ا

معيا المةر ا لتربو ا  ، اليوتلو ر تدر   الر اضيا (،ب  ا، مةر

 .366 -121الر اضيا ،كليا التربيا،
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األلشلا والم ارا  (.6..1ال رابى,ها ي,و بو سم, موسى.  .15
  ا لل شر.عمان,  ار ك وز المعر,التعليميا

 اعليا األلشلا الليتروليا على التحةيم (.1.13الي دري,علي حبي .  .16

 الميلا التربو ا,والدا عيا للتعلم لدى عي ا من  لبا بامعا اليو  , 

1.1 12,)13-5.. 

 من المدم  اجليت رولي التعلم (.بو ة1.13 سعا . وال ر ح الي دري،على .12

العربيا للتربيا  اليامعا  اتحا  ميلا اليو   بامعا  لبا من م ظور م تصدميا
 .36 -11،(1 11،وعلم ال   

 تر استصدا   لشلا إتراليا بواسلا (،2..1لماليي،عبد العة ة  رو ش. ا .12
ى تالميذ الةف الثالث برلام  حاسوبي  ي عالج  عوبا  تعلم الر اضيا  لد

 ال عو  ا.بامعا    القرى، الممليا العربيا ،رسالا ماب تير،اجبتدالي

 تر  (1.11مد; عبدالعة ة, عبد الحميد عامر محمو , إبراهيم  وسف مح .11
اختالف لم  الت اعم الليترولي و سلوب توبيا األلشلا الليتروليا على ت ميا 

المؤتمر ال  وي  ,م ارا  تشييم الصةف والقيم اليماليا لدى  الب التربيا ال  يا

تلو ر برام  التعليم العالي ال وعي  ي  الدولي الثالث( بع وان -العربي ال اس

, 11-13مةر والو ن العربي  ي ضوء متللبا  عةر المعر ا  ي ال ترة من 

215- 222 . 

 و تره المدم  اجليت رولي التعليم.(1.11محمد.  والشمري هللا عبد الملوع، ..3

 ميل  ليو  . الللبا لدى ال اقد الت يتير م ارا  التلقي وت ميا م توى على

 اليو   العلمي،بامعا ال شر

األلشلا التعليميا وتلورها باستصدا  تقتيا  .(.1.1الموسوي،علي شرف.  .31

 .11-16، 12،عرسالا التربياوما  ،ووسالل ا، التعليم والمعل

 تر األلشلا الليتروليا  ي بيئا التعلم .(1.15 .لا  الوبي,  حمد; التازي, .31

الميلا التالميذ ذوي  عوبا  التعلم,لدى المدم   ي تح ين م ارا  القراءة 
 .16-1،1,العالميا للعلو  البتماعيا والتربو ا والل اليا 
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