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درجة استخذام التعلين اإللكرتوًي يف تذريس 
هىاد اللغة العربية لطلبة جاهعة جنراى يف 
 املولكة العربية السعىدية هي وجهة ًظرهن

 *زوال علي هاًف وحشت

 

 

حامِت هجسان في هدفذ الدزاطت بلى الىؼف ًُ دزحت اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي في جدَزع مىاد اللغت الِسبُت لولبت  _خلص امل

اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً وحهت هٌسهم. اطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي، خُث جيىن مجخمّ الدزاطت مً حمُّ هلبت 

( هالب وهالبت. جم ؤزر ُُىت ُؼىائُت بظُوت 18380ولُت التربُت في حامِت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت، والبالغ ُددهم )

( اطدباهاث 5( اطدباهت واطدبِاد )283( اطدباهت ُلى الوالب والوالباث، وجم اطترداد )290مجخمّ الدزاطت، خُث جم جىشَّ )لخمثُل 

( هالب وهالبت. ؤًهسث هخائج الدزاطت ؤن دزحت اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي في 278لِدم ؿالخُتهم للخدلُل، لُبلغ حجم الُِىت )

لبت حامِت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً وحهت هٌسهم واهذ بدزحت مخىطوت، هما ؤًهسث جدَزع مىاد اللغت الِسبُت لو

الىخائج ُدم وحىد فسوق ذاث داللت بخـائُت بين دزحت اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي في جدَزع مىاد اللغت الِسبُت لولبت حامِت 

والظىت الدزاطُت واإلاِدٌ التراهمي(. وؤوؿذ الدزاطت بلسوزة جىفير بيُت جدخُت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت حِصي إلاخغير )الجيع 

ت، وججهيز اإلاسخبراث بإخدر اإلاِداث والىطائل الخىىىلىحُت التي جىاهب الِـس بهدف مىذ الولبت الفسؿت لخفُِل الخِلُم  كٍى

 .ؤلالىترووي في فهم اإلاادة الدزاطُت، واطدُِابها

 .لُم ؤلالىترووي، مىاد اللغت الِسبُت، حامِت هجسانالخِ الكلماث املفتاحيت:

 

 

 أستاذ مساعد في كليت التربيت*
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 لطلبت العسبيت اللغت مىاد جدزيس في إلالكترووي التعليم استخدام دزجت

 هظسهم وجهت مً السعىدًت العسبيت اململكت في هجسان جامعت
 امللدمت. 1

ٌِد الخِلُم ألاداة السئِظُت واإلافخاح ألاطاس ي في نهلت الؼِىب      

 في خُاة ألافساد  وجوىز 
ً
ا  وخٍُى

ً
 هبيرا

ً
ألامم، خُث ًلِب الخِلُم دوزا

واإلاجخمِاث ُلى خد طىاء، هما ًمثل وٌل مً الخِلُم واإلاِسفت ُامالن 

مهمان ومسجبوان بمفاهُم ألافساد للخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت؛ 

 لديهم كدزة 
ً
 ُالُا

ً
فاألفساد الرًً ًـىفىن ُلى ؤنهم مخِلمين حِلُما

ائف اإلاخميزة والخـٌى ُلى فسؾ جى افظُت ؤُلى فُما ًخِلم بخللي الًى

 ًمىً ألافساد مً 
ً
ؤفلل لخدظين خُاتهم، هما ٌؼيل الخِلُم ُامال

 ُلى ذلً، ٌظاهم الخِلُم في حِل 
ً
الوة ُِؽ الخُاة التي ًسخازونها. ُو

س بمياهاتهم الياملت وهرلً كُادة الخُاة  ً ُلى جوٍى ألافساد كادٍز

 .ت وؤلاهخاحُتؤلابداُُ

ؤكحى الاهدؼاز الىاطّ واإلاتزاًد للِىإلات ومجخمّ اإلاِلىماث الىاش ئ     

 لجمُّ مجاالث الخُاة الاحخماُُت، بما في ذلً 
ً
 حدًدا

ً
ٌؼيل مخولبا

الخِلُم الِالي، خُث ؤؿبذ الخِلُم ؤلالىترووي ؤداة هامت في بِئت 

الخِلُم اإلاخمسهص الخِلُم الِالي الجدًدة في الِـس السكمي الري ًسلم 

لدم ؤطالُب حِلُمُت حدًدة ؤهثر  للوالب واإلامازطت الخِلُمُت، ٍو

 في الخِلُم الِالي ُلى 
ً
 بازشا

ً
لِب الخِلُم ؤلالىترووي دوزا مسوهت. هما ٍو

د مً  ادة ؤُداد الجامِاث التي حظخلوب اإلاٍص هدى متزاًد، فمّ ٍش

ت لخىفير الوالب، باث ؤلاهترهذ ٌؼيل ؤهم الوسق وألاطالُب الخ ٍُى

اإلاىازد للبدث والخِلم ليل مً اإلاِلمين والولبت ولخبادٌ اإلاِلىماث 

واهدظابها. ٌؼمل الخِلُم ؤلالىترووي اللائم ُلى الخىىىلىحُا اطخسدام 

ؤلاهترهذ ووطائل الخىىىلىحُت اإلاسخلفت إلهخاج مىاد للخِلم وحِلُم 

 ].1] اإلاخِلمين وجىٌُم الدوزاث في الجامِاث

بدؤ جوبُم "الخِلُم ؤلالىترووي" في الجامِاث اإلاسمىكت في حمُّ  وكد      

 مً الفلاء الخِلُمي الافتراض ي والري 
ً
ؤهداء الِالم باُخبازه حصءا

 في هٌام الخِلُم الِالي همسهص حاذب للؼباب، 
ً
 هاما

ً
ؤؿبذ ُامال

ومفخاح زئِس ي للترهيز ُلى اإلاؼاول الخلُلُت للخِلُم واطخسدام 

ىىلىحُا الخاطىب في ُملُت الخِلم باُخبازها واخدة مً اإلاِلىماث وجى

ىن بلى  اث الجامِت التي حظعى لخدلُلها. ولرلً، ٌظعى التربٍى ؤولٍى

جىفير مسافم خدًثت ومِداث جلىُت حدًدة وبىاء هٌام مِلىماحي ُام 

وجىطُّ كاُدة البُاهاث ألاولُت مً ؤحل الىؿٌى بلى اإلاِلىماث الِلمُت 

ت الخالُ ت بؼيل ؤهبر، وذلً مً ؤحل جىفير وافت ؤلامياهُاث والتربٍى

 اإلاخِللت بالبدث الِلمي التي ًدخاحها هلبت الدزاطاث الِلُا والدهخىزاه

[2.[ 

وختى جخمىً الجامِاث مً جدلُم ؤهدافها الخِلُمُت والىؿٌى بلى        

س  الغاًاث اإلايؼىدة ومىاهبت آلالُاث والوسق اإلاظخسدمت في جوٍى

لُت الخِلُمُت الِاإلاُت، وان ال بد مً جفُِل دوز الخِلُم وجدظين الِم

ؤلالىترووي باُخبازه ألاداة ألاوظب لدُم ألابدار والىؿٌى بلى 

ع  لاء هُئت الخدَز اإلاِلىماث والخىاؿل مّ الصمالء والظماح أُل

بالخىاؿل مّ هالبهم والخـٌى ُلى حغرًت زاحِت ًُ البرامج 

والخثلُفُت التي جلدمها الجامِت، وجىفير ألاوادًمُت والخدماث الخِلُمُت 

بُت وهدواث  لد دوزاث جدٍز بمياهُت الىؿٌى بلى اإلاىازد الخازحُت، ُو

ت ُلى ػبىت ؤلاهترهذ  ].3] جسبٍى

وإلاا واهذ الِملُت الخِلُمُت ذاث بِئت مخغيرة ومخدىلت بؼيل مظخمس      

اطخددار ودائم، وذو هابّ مسن كابل للخغُير والخِدًل، وان ال بد مً 

س الِملُت الخِلُمُت، وجدظين هسق ُسق  هسق حدًدة ومبخىسة لخوٍى

اإلاىاد وػسخها بإطالُب وآلُاث جىاهب الِـس الخلجي والخىىىلىجي، 

ىن وؤُلاء  وجدىاطب مّ زلافت الِـس الخالي، هما ال بد ؤن ٌعي التربٍى

ع ؤهمُت دمج وجفُِل دوز الخِلُم ؤلالىترووي في البِئت  هُئت الخدَز

الُت جسقى  الخِلُمُت بهدف الىؿٌى بلى مسسحاث حِلُمُت مخميزة ُو

 ].4] للخجازب واإلاسسحاث الخِلُمُت الِاإلاُت

 مشكلت الدزاست. 2

جىاحه اإلاىٌىمت الخِلُمُت باُخبازها البيُت الخدخُت للمجخمّ هيل،      

ِت في مجاٌ  جددًاث هبيرة في ًل الثىزة اإلاِلىماجُت والخوىزاث الظَس

ىحُا اإلاِلىماث، فلد غدث الثىزة الخىىىلىحُت والاجـالُت جىىىل

الطخمت، والخغير الىبير الري ؤخدزخه هره الخلىُاث الخدًثت جلِب 

ص وجىمُت آفاق الولبت وجوىز البيُت اإلاِسفت لديهم،   في حٍِص
ً
ا  حىهٍس

ً
دوزا

بال ؤن الخغيراث اإلاجخمُِت التي جددر الُىم، وما ٌؼهده الِالم مً 

ؤطالُب الخِلُم والخِلم حِلذ مً اإلاظخدُل ؤن ًخم ججاهل جوىز في 

اوِياطاث الثىزة الخىىىلىحُت والاجـالُت ُلى الجامِاث واإلااطظاث 

الخِلُمُت، ولرلً، باجذ الجامِاث جىاحه الِدًد مً الخددًاث في 

مدي اطخلهام وجفُِل دوز الخِلُم ؤلالىترووي في اإلاىٌىمت الخِلُمُت، 

الخللُدًت في الجامِاث، والؼسوَ بإزر زوىة  والخسلي ًُ الوسق 

ُت اإلاسسحاث الخِلُمُت؛ فالخىافع الهائل  حدًت في جدظين حىدة وهُى

بين الجامِاث ُلى الـُِدًً اإلادلي والِالمي خخم ُلى ماطظاث 

الخِلُم الِالي البدث ًُ آلُاث خدًثت ومخوىزة للنهىق باللواَ 

د م سسحاتها. ومً هرا اإلاىولم، الخِلُمي والِملُت الخِلُمُت وججٍى

ًخددد الغسق مً هره الدزاطت وهى الىؼف ًُ دزحت اطخسدام 

ع مىاد اللغت الِسبُت لولبت حامِت هجسان  الخِلُم ؤلالىترووي في جدَز

 .في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً وحهت هٌسهم

 ت الدزاستأسئلأ. 

حظعى هره الدزاطت بلى الىؼف ًُ دزحت اطخسدام الخِلُم     

ع مىاد اللغت الِسبُت لولبت حامِت هجسان في  ؤلالىترووي في جدَز

اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً وحهت هٌسهم، وذلً مً زالٌ ؤلاحابت 

 :ًُ ألاطئلت آلاجُت

ع مىاد اللغت الِسبُت . 1 ما دزحت اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي في جدَز

 وحهت هٌسهم؟لولبت حامِت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً 

هل ًىحد هىان فسوق ذاث داللت بخـائُت بين مخىطواث اطخجابت . 2

ع مىاد اللغت  الولبت ودزحت اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي في جدَز

الِسبُت لولبت حامِت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت مً وحهت 
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هٌسهم حِصي للمخغيراث الدًمغسافُت الجيع والظىت الدزاطُت واإلاِدٌ 

 التراهمي؟

 أهميت الدزاستب. 

 :جخىضح ؤهمُت الدزاطت فُما ًإحي    

 ًثري . 1
ً
 حدًدا

ً
ا  هٌٍس

ً
طخلُف هره الدزاطت للخِلُم ؤلالىترووي ؤدبا

 .اإلاىخبت الِسبُت بِامت بهرا ألادب

2 . 
ً
ين وزـىؿا  للتربٍى

ً
 واضخت

ً
مً اإلاامل ؤن جلدم الدزاطت زئٍت

ع في الجامِاث ًُ ؤهمُت اطخسدام الخِلُم  ؤُلاء هُئت الخدَز

 .ؤلالىترووي وبمياهُت جوبُله في اإلاىٌىمت الخِلُمُت

 لدزاطاث ؤزسي مؼابهت وؤن . 3
ً
مً اإلاامل ؤن جيىن هره الدزاطت هىاة

 .ًخم اطخسدامها همسحّ لهم

 مصطخلحاث الدزاستج. 

 الخِلُم

م، ولِع الدؼدًد هىا  •
ّ
 فخِل

ً
مه الص يء حِلُما

ّ
ل َُ م، و

ّ
ل َُ : مً الفِل 

ً
لغت

 حِلم بمِجى ؤُلم. ومىه كىله حِالى: 
ً
لاٌ ؤًلا للخىثير بل للخِدًت، وٍُ

ْطَماِء 
َ
هِبُئىِوي ِبإ

َ
ٌَ ؤ َلا

َ
ِت ف

َ
ِئى

َ
ال

َ ْ
ى اإلا

َ
ل َُ َسَكُهْم  َُ مَّ 

ُ
َها ز

َّ
ل
ُ
ْطَماَء و

َ ْ
َم آَدَم ألا

َّ
ل َُ َ ﴿

ِء 
َ

ُاال
َٰ
ىُخْم َؿاِدِكيَن﴾ ]البلسة: َه

ُ
 ].31ِبن ه

: هى الِملُت اإلاىٌمت والخبادلُت فُما بين اإلاِلم والوالب  •
ً
اؿوالخا

والتي تهدف بلى هلل ما في ذهً اإلاِلم مً مِسفت ومِلىماث وبًـالها 

 .بلى ؤذهان الوالب الرًً ًإجىن مً ؤحل الخـٌى ُلى هره اإلاِازف

: هى جىفير الؼسون ا •
ً
إلاادًت والىفظُت والتي حظاُد هلبت بحسائُا

حامِت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت ُلى الخفاُل بؼيل وؼى 

مّ ُىاؿس البِئت الخِلُمُت واهدظاب الخبراث واإلاِازف واإلاهازاث 

 .والاججاهاث واللُم

 (e-learning)  الخِلُم ؤلالىترووي

: هى ُملُت جىطُّ هواق الخِلم ؤو جلدًم ف •
ً
سؾ حؼازن اؿوالخا

اإلاىازد الِلمُت مّ ؤماهً بُِدة ًُ الفـٌى الدزاطُت، باطخسدام 

الفُدًى ؤو اإلالفاث الـىجُت ؤو الخاطىب ؤو الاجـاالث مخِددة 

 .الىطائى ؤو مصحها مّ هسق الخِلُم الخللُدًت

ىفس لهم فسؿت  • : هى اطتراجُجُت حِلُمُت جسهص ُلى اإلاخِلمين ٍو
ً
بحسائُا

في مىكَى مِين مً زالٌ الىطائل الخىىىلىحُت بحساء جدلُم مخِمم 

ع مىاد اللغت الِسبُت لولبت حامِت هجسان في  ُفها في جدَز الخدًثت وجًى

 .اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت

 إلاطاز الىظسي والدزاساث السابلت. 3

مّ ًهىز جىىىلىحُا اإلاِلىماث واطخسدامها اإلاخىامي في كواَ      

 في ؤطالُب الخدَزع الخِلُم، ًمىً ؤن هسي بإن 
ً
 وجبدال

ً
هىان جدىال

ادة في  الخللُدًت التي ًخم اطخسدامها في الجامِاث، خُث ؤن هىان ٍش

ت بدُث ًدخاج ؤُلاء هُئت  مخولباث الىفاءة كمً اإلاهً التربٍى

ع اإلاِاؿسون بلى جدظين مظخىي مهازاتهم مً زالٌ الاطخسدام  الخدَز

ن اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي له الفِاٌ إلابادزاث الخِلُم ؤلالىترووي. ب

جإزير مصدوج ُلى حِلم الوالب، فهى كادز ُلى جىفير هٌام مىخد للخِلُم، 

ع والولبت ُلى خد طىاء مً حسجُل همى  ّمىً ؤُلاء هُئت الخدَز ٍو

ع اإلاىاد  الخِلم. وكد لىخٍ ؤن الخِلُم ؤلالىترووي ؤهثر فِالُت في جدَز

اكُاث والِلىم واللغت ؤلا  تمثل الٍس  ].5] هجليًز

 مفهىم الخِلُم ؤلالىترووي

الخِلُم ؤلالىترووي بإهه الخِلُم الري ًخم ًُ  [6] ُسف الخفاجي     

 
ً
 ؤو شماهُا

ً
 ًُ اإلاِلم بما مياهُا

ً
بِد، خُث ًيىن الوالب ؤو اإلاخِلم بُِدا

بُت والخِلُمُت  م ُسق اإلالسزاث الخدٍز خم ذلً ًُ هٍس ؤو هالهما، ٍو

ىطائل والخلىُاث الخدًثت. هما واُخبر الخِلُم مً زالٌ اطخسدام ال

 الخِلُم الري ًلدم اإلاادة الخِلُمُت ُبر مسخلف 
ً
ؤلالىترووي ؤًلا

الىطائل ؤلالىتروهُت اإلادددة في ُملُتي الخِلُم والخِلم ومنها الؼبىت 

الِىىبىجُت ؤو الخىاطب آلالُت وػبياتها ؤو الهىاجف اإلادمىلت وغيرها 

 .مً الىطائل اإلاخاخت

الخِلُم ؤلالىترووي مً زالٌ مىٌىزًٍ [ 7] وكد ُسف الِىاودة     

ازىين، ألاٌو جىاٌو الخِلُم ؤلالىترووي هىمى لخلدًم اإلالسزاث 

واء اإلاىاهج الخِلُمُت مً زالٌ  سفه بإهه وطُلت إُل الدزاطُت، ُو

اطخسدام الؼبىت الِىىبىجُت، ؤو وطائى بلىتروهُت ؤزسي واألكساؾ 

م ألاكماز الـىاُُت وغيرها مً الخلىُاث الخدًثت اإلادمجت ؤو ًُ  هٍس

ُفها في اإلاجاٌ الخِلُمي، بِىما جىاٌو اإلاىٌىز الثاوي  التي ًمىً جًى

سفه بإهه ؤطلىب الخِلُم الري  لت للخِلم، ُو الخِلُم ؤلالىترووي هوٍس

ف ؤهساف الِملُت الخِلُمُت الىطائى الخىىىلىحُت الخدًثت  ًًى

 والهاًبرمُدًا (Multimedia) الىطائى اإلاخِددةواإلاخلدمت والتي حؼمل 

(Hypermedia)  وألاكماز الـىاُُت والؼبىت الِىىبىجُت بدُث ًخفاُل

ؤهساف هره الِملُت باطخسدام هره الىطائى مً ؤحل بهجاش ؤهداف 

 .الِملُت الخِلُمُت

بخٍِسف الخِلُم ؤلالىترووي [ 1] هما وكام ول مً آزوىزفل وؤباًدو     

اطخسدام جىىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث للخمىً مً  ُلى ؤهه

الىؿٌى بلى مىازد الخِلم والخِلُم ُبر ؤلاهترهذ وإلاسخلف ُملُاث 

ص الخِلم في ماطظاث الخِلُم الِالي،  الخِلُم مً ؤحل دُم وحٍِص

ؼمل ذلً اطخسدام جىىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث باُخبازها  َو

 .ت في الفـٌى الدزاطُتمىملت لوسق الخِلُم الخللُدً

سفه طابساماهُان ]      [ ُلى ؤهه ههج زىزي لخمىين اللىي 8هما ُو

ل الخغُير بلى  الِاملت مً الىؿٌى بلى اإلاِسفت واإلاهازاث الالشمت لخدٍى

مىفِت واطخسدام جىىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث للخمىً مً 

حِبيره ألاوطّ، ٌِجي  الىؿٌى بلى مىازد الخِلم والخِلُم ُبر ؤلاهترهذ. وفي

 ؤو باطخسدام الخىىىلىحُاث 
ً
الخِلُم ؤلالىترووي الري ًخم بلىتروهُا

 .السكمُت ؤو ؤي حِلم مخاح ُلى ػبىت ؤلاهترهذ

 ؤهمُت الخِلُم ؤلالىترووي

ٌِد الخِلُم ؤلالىترووي ؤخد ؤهم اإلاىهجُاث اإلابخىسة التي ًهسث في      

ً، فالخِلُم ًُ  بِد ًىدؼس ُلى هدى متزاًد اللسن الىاخد والِؼٍس

ع الخللُدًت، وكد اُخبره الِدًد مً الىاض وطُلت  هبدًل لوسق الخدَز

ف  ب والخِلُم، هما وجىفس ألاطالُب التي جًى  في الخدٍز
ً
مفُدة حدا

سجبى الخِلُم  جىىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث بمياهُاث حدًدة. ٍو

 بالؼبىت الِىىبىجُت
ً
 وزُلا

ً
، مما ًادي بلى بمياهُت ؤلالىترووي ازجباها

جىفير وؿٌى طهل بلى اإلاِلىماث، بـسف الىٌس ًُ الصمان واإلايان، 

ّ للمدخىي وجىشَِه وجددًثه وجىَى ألادواث   ًُ اليؼس الظَس
ً
فلال

والخدماث لالجـاٌ والخِاون بين حمُّ ؤصخاب اإلاـلخت في ُملُت 

س "الىطائى الدؼازهُت الخِ  اوهُت" لدُم الخِلُم والخِلم، وبمياهُت جوٍى
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 ].9] ُملُت الخِلم

ٌِخبر الخِلُم ؤلالىترووي مً اللسوزاث الخخمُت التي ًجب ؤن ًخم       

ُفها في حمُّ اإلاجخمِاث، اإلاخلدمت منها ؤم الىامُت، خُث ًلدم هرا  جًى

ِت الري   في ًل الخغيراث الظَس
ً
الىَى الجدًد واإلابخىس وزـىؿا

والخدماث الخِلُمُت اللادزة  ٌؼهدها الىكذ الخالي الِدًد مً الفسؾ

ُلى الخغلب ُلى الـِىباث التي ًىاحهها الخِلُم الخللُدي اإلاِخاد. وكد 

بدؤث الِدًد مً الدٌو بالفِل في بًالء الاهخمام بالخِلُم ؤلالىترووي، 

خُث بدؤث بالخىطّ في جوبُله، ألامس الري ٌِىع ؤهمُخه. هما وجخجلى 

لتي حِخمد ُلى اإلاخِلم بؼيل ؤطاس ي ؤهمُخه في دُمه لىطائل الخِلُم ا

 في بهظابه مهازاث 
ً
وجسهص ُلى جىًُف ملدزاجه وبمياهُاجه، وؤًلا

الخِامل مّ الخلىُاث الخدًثت في مجالي الاجـاالث واإلاِلىماث، خُث 

 
ً
 وملُاطا

ً
ا  كسوٍز

ً
ؤؿبدذ اللدزة ُلى اطخسدام هره الىطائل ؤمسا

 ].7] للخوىز في ُـسها هرا

الخِلُم ؤلالىترووي مً وىهه ألاهثر ػمىلُت إلاٌِم ػسائذ  جإحي ؤهمُت     

سوفهم الصخـُت، فلد  اإلاجخمّ ُلى ازخالف هبلاتهم الاحخماُُت ًو

طاهم في جىفير فسؿت الخِلم للِدًد مً الرًً خسهتهم الٌسوف 

الاكخـادًت مً حهت، والرًً ال ٌظخوُِىن الخلىز بلى اإلااطظت 

 بلى 
ً
غالء ولفت اإلاىاؿالث الِامت ؤو حِولها الخِلُمُت بؼيل ًىمي هٌسا

بؼيل وامل مً حهت ؤزسي. وكد اشدادث ؤهمُت الخِلُم ؤلالىترووي في 

ت وبُدادها  الىكذ الخالي بظبب الخاحت اإلااطت بلى جىمُت اليىادز البؼٍس

س  لظىق الِمل وتهُئتها طىاًء في اللواُين الِام والخاؾ مً ؤحل جوٍى

ً وجددًث مِلىماتهم وكدزاتهم، ب اإلاظخمٍس  ومً زالٌ الخِلُم والخدٍز

[10.[ 

 مميزاث الخِلُم ؤلالىترووي

بن ؤخد ؤهم فىائد ومميزاث الخِلُم ؤلالىترووي هى كدزجه ُلى        

اإلاظاُدة في بدازة الاهفجاز اإلاِسفي وجلبُت الولب اإلاتزاًد ُلى الخِلُم 

ت جدُم ال خِلم الراحي وجىفيره لبِئاث حِلُمُت جفاُلُت وممخِت وجدفيًز

مً زالٌ مـادز مخِددة جسفف مً ُملُاث جددًث اإلادخىي وجِظس 

الخِلم والاخخفاي باإلاِازف وجلبُت اخخُاحاث ألافساد مّ مساُاة 

 الىلف في 
ً
ًسوفهم الفسدًت، هما ٌِىق الخِلُم ؤلالىترووي ؤًلا

ظمذ بخِلُم ؤُداد  دظً اطخسدام الىكذ َو ع ٍو ؤُلاء هُئت الخدَز

والب دون كُىد الصمان واإلايان، مّ بجاخت بمياهُت جبادٌ هبيرة مً ال

 ].11] الخىاز والىلاغ

هما وجخجلى ؤهمُت الخِلُم ؤلالىترووي هرلً في طماخه للمخِلم       

بالِمل مّ اإلاِلمـين مً مسخلف ؤهداء الِالم وحظهُل الىؿٌى بليهم 

ِص  ش ختى زازج طاُاث الِمل السطمُت، هما وؤهه ٌظهل الخىاؿل َو

دفص الوالب ُلى الخفاُل وجبادٌ واخترام  الِالكاث التي جدُم الخِلم ٍو

وحهاث الىٌس اإلاسخلفت. وجىمً ؤهمُت الخِلُم ؤلالىترووي هرلً في 

لى هدى مخيامل  جىفيره للمِسفت ُلى مداز الظاُت مً مـادز مخِددة ُو

 ّ ظمذ الخِلم ؤلالىترووي بالخلُُم الفىزي والظَس ّ، هما َو وبؼيل طَس

 ].12] للىخائج والخصخُذ الفىزي لألزواء التي كد ًسجىبها اإلاخِلم

 مخولباث الخِلُم ؤلالىترووي

ُف الىطائل الخىىىلىحُت التي ؤهخجها ازخالن مجالي       ٌِخبر جًى

الخِلُم وجىىىلىحُا اإلاِلىماث في بهاز الِملُت الخِلُمُت مً اللسوزاث 

الخِلُمُت في الِـس الخالي اللُام اللـىي والتي جفسق ُلى ألاهٌمت 

ُت مً ؤحل جدلُم ألاهداف التي حظعى بلى جدلُلها في ًل  بىللت هُى

 مً ؿب ول الترهيز ُلى بهظابهم اإلاِلىماث 
ً
الِـس الخالي بدال

ت اإلاهازاث واإلاِازف  فدظب، ومً هره ألاهداف بهظاب الوالب مجمُى

في ُـس الاهفجاز  التي ًدخاحىنها والتي ؤؿبدذ مً مخولباث الخُاة

اإلاِلىماحي، همهازاث اإلاِلىماجُت التي حؼمل مهازاث الخِامل مّ 

 الىطائل الخىىىلىحُت الخدًثت ومهازاث الخِلم الراحي وبدازة الراث

[13.[ 

فةن الخِلُم ؤلالىترووي  [6] وبدظب ما وزد في دزاطت الخفاجي      

ُف ًخولب جىفس ُدد مً اإلاخولباث اإلاادًت وغير اإلاادً ت مً ؤحل جًى

الخِلُم ؤلالىترووي ومً ؤهمها جىفير ؤلامياهُاث اإلاادًت الالشمت هإحهصة 

 
ً
الخاطىب ومسفلاتها والاجـاٌ ُبر ؤلاهترهذ وؤحهصة الِسق ومىخبت

 باألزار اإلاىاطب، وجىفير البرامج الخِلُمُت 
ً
بلىتروهُت وكاُاٍث مجهصة

ملُت الخِلم ومدخىاها التي جلىم بخىفير الخوبُلاث اإلاالئمت إلدازة ُ

ؤلالىترووي، باإلكافت بلى ؤهٌمت الخدىم والظُوسة واإلاخابِت الخابِت 

ب اإلاِلمين والولبت ُلى اطخسدام جىىىلىحُا الاجـاالث  للؼبىت، وجدٍز

، جىفير اليىادز 
ً
لى اطخِماٌ البرامج الخِلُمُت، وؤزيرا واإلاِلىماث ُو

لتي جدخاحها ُملُت الفىُت التي جسخف بدؼغُل وؿُاهت ألاحهصة ا

ب الالشم للخمىً منها  .الخِلُم ؤلالىترووي وجىفير الخدٍز

 الدزاساث السابلت. 4

فُما ًلي ؤبسش الدزاطاث الِسبُت وألاحىبُت التي جمىىذ الباخثت مً      

 :الاهاَل ُليها مسجبت خظب الدظلظل الصمجي واآلحي

 الدزاطاث الِسبُت

ًُ واكّ الخِلُم بلى الىؼف [ 14] هدفذ دزاطت خظامى     

ً مً وحهت هٌس ول مً ؤُلاء الهُئت  ؤلالىترووي في حامِت حؼٍس

ذ الدزاطت في طىزٍا، واطخسدمذ اإلاىهج  ظُت والولبت. ؤحٍس الخدَز

الىؿفي الخدلُلي، خُث جيىهذ ُُىت الدزاطت مً ؤُلاء هُئت 

ع والبالغ ُددهم ) ع، هما جيىهذ ُُىت 113الخدَز ( ُلى هُئت جدَز

ً والبالغ ُددهم الدزاطت مً  هلبت الظىت السابِت في حامِت حؼٍس

( مفسدة. جىؿلذ هخائج الدزاطت بلى 887( هالب، لخبلغ الُِىت )774)

ع إلادي   بين ؤُلاء هُئت الخدَز
ً
ُدم وحىد فسوق دالت بخـائُا

اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي حِصي إلاخغير الخبرة والسجبت الِلمُت 

لى كٍِف في جفُِل دوز الخِلُم والخسـف، هما ؤػازث الىخائج ب

ع  .ؤلالىترووي بين ؤُلاء هُئت الخدَز

ُف 7] ؤما دزاطت الِىاودة      [ فلد هدفذ بلى جلص ي ؿِىباث جًى

الخِلُم ؤلالىترووي في الجامِاث الفلظوُيُت هما ًساها ألاطاجرة 

ذ الدزاطت في فلظوين، واطخسدمذ اإلاىهج الىؿفي  والولبت. ؤحٍس

ع البالغ  الخدلُلي، خُث جيىهذ ُُىت الدزاطت مً ؤُلاء هُئت الخدَز

اث الفلظوُيُت ( ُلى، هما جيىهذ مً هلبت الجام208ُِددهم )

( هالب، لخبلغ 18028)ألاشهس وؤلاطالمُت وألاكص ى( والبالغ ُددهم )

ُف 18236الُِىت ) ( مفسدة. جىؿلذ هخائج الدزاطت بلى ؤن دزحت جًى

الجامِاث الفلظوُيُت للخِلُم ؤلالىترووي واهذ كُِفت، وؤن 

الجامِاث جىاحه ؿِىباث هبيرة ُىد اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي، 

ُف الخِلُم ؤلالىترووي  ووحىد  لـِىباث جًى
ً
فسوق دالت بخـائُا
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دم  حِصي إلاخغير الخبرة والبيُت الخدخُت والدُم الفجي لـالح الولبت، ُو

 في مجاٌ ؿِىباث مخِللت باإلدازة 
ً
وحىد فسوق دالت بخـائُا

 
ً
ت الجامُِت. ؤوؿذ الدزاطت بلسوزة حِل الخِلُم ؤلالىترووي ؤولٍى

خ  .باز وجفُِل دوزها في الجامِاثًجب ؤزرها بِين الُا

بلى الخدلُم في واكّ الخِلُم [ 15] بِىما هدفذ دزاطت الدجاًا      

ذ الدزاطت في ألازدن،  ؤلالىترووي في الجامِاث ألازدهُت. ؤحٍس

واطخسدمذ اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي، خُث جيىهذ ُُىت الدزاطت مً 

ع والبالغ ُددهم ) ىؿلذ هخائج ( ُلى. ج110ؤُلاء هُئت الخدَز

ت البيُت الخدخُت في الجامِاث واهذ  الدزاطت بلى ؤن دزحت حاهٍص

ع بالخِلُم ؤلالىترووي واهذ  مخىطوت، وؤن زبرة ؤُلاء هُئت الخدَز

ت بين زبرة ؤُلاء  مسجفِت، هما ؤػازث الىخائج بلى وحىد ُالكت كٍى

ع بالخِلُم ؤلالىترووي وبين جســاتهم وؤماهً ُملهم  هُئت الخدَز

 .التهم لـالح خملت دزحت البيالىزٍىضوماه

دزاطخه التي هدفذ بلى الىؼف ًُ [ 16] هما وؤحسي الخاج مدوى      

واكّ اطخسدام جلىُاث الخِلُم ؤلالىترووي بيلیت التربُت في حامِت 

ذ الدزاطت في الظىدان،  الظىدان للِلىم والخىىىلىحُا. ؤحٍس

ُُىت الدزاطت مً  واطخسدمذ اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي، خُث جيىهذ

ع والبالغ ُددهم ) ( ُلى. جىؿلذ هخائج 23ؤُلاء هُئت الخدَز

الدزاطت بلى ؤن واكّ اطخسدام جلىُاث الخِلُم ؤلالىترووي بين ؤُلاء 

ت البيُت الخدخُت للخِلُم  ، بال ؤن حاهٍص
ً
ع وان بًجابُا هُئت الخدَز

 في ُلد
ً
دوزاث  ؤلالىترووي واهذ كُِفت، وؤن دوز الجامِت وان هبيرا

ظُت. هما جىؿلذ هخائج الدزاطت بلى ؤن هىان  بُت للهُئت الخدَز جدٍز

الِدًد مً اإلاِىكاث التي جدٌى دون اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي في 

 .الجامِاث الظىداهُت

 الدزاطاث ألاحىبُت

بلى مِسفت ما بذا وان الخِلم [ 17] هدفذ دزاطت مىز وآزسون      

هترهذ وبِئاث الخِلم مدؼابهت. ؤحٍسذ ؤلالىترووي والخِلم ُبر ؤلا 

ىُت، واطخسدمذ اإلاىهج الىؿفي  الدزاطت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

( مفسدة. جىؿلذ هخائج 43الخدلُلي، خُث جيىهذ ُُىت الدزاطت مً )

الدزاطت بلى ؤن هىان جىكِاث وجـىزاث مسخلفت مً حظمُاث بِئاث 

الخِلُم ؤلالىترووي، والخِلم الخِلم اإلاسخلفت، وهي: اإلاظافت والخِلم، و 

ُبر ؤلاهترهذ، وؤن هره آلالُاث والوسق جسخلف مً بلد بلى آزس، هما 

ؤػازث الىخائج بلى ؤن هره الوسق في الخِلُم جسجبى فُما بُنها، وكد 

جدؼابه في بِم ألاخُان في دوزها ؤلاًجابي في جدظين اإلاىٌىمت 

 .بُنهاالخِلُمُت، بال ؤن هىان ازخالفاث هفُفت فُما 

فلد هدفذ بلى الخدلُم في [ 18] ؤما دزاطت طاهجسا وآزسون      

ذ الدزاطت في هىلىدا  هُفُت بىاء حٍِسف ػامل للخِلم ؤلالىترووي. ؤحٍس

وهىدا وبطباهُا، واطخسدمذ اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي، خُث جيىهذ 

 وؤحسي مسح ُلى هلبت الخِلم 103ُُىت الدزاطت مً )
ً
( زبيرا

جىؿلذ هخائج الدزاطت بلى وحىد ؿِىبت هبيرة في جـمُم  ؤلالىترووي.

حٍِسف ػامل إلاـولح الخِلم ؤلالىترووي، وؤن الخِلم ؤلالىترووي هى 

حصء مً الدًىامُىُت الجدًدة التي جميز الىٌم الخِلُمُت في بداًت اللسن 

ً، والتي وؼإث ًُ دمج مسخلف الخســاث، هما  الخادي والِؼٍس

ِلُم ؤلالىترووي ٌظاُد الولبت ُلى بحساء البدىر ؤػازث الىخائج ؤن الخ

 .والدزاطاث بيل طهىلت

بلى ؤزر هٌسة ُامت خٌى [ 19] بِىما هدفذ دزاطت بُما وآزسون      

ذ الدزاطت  ألادواث البدًلت للخِلُم ؤلالىترووي في الخِلُم الِالي. ؤحٍس

لى ؤن في ؤلباهُا، واطخسدمذ اإلاىهج الخدلُلي. جىؿلذ هخائج الدزاطت ب

اطخسدام الخِلُم ؤلالىترووي وؤدواجه البدًلت جصداد وجيرجه في الجامِاث، 

وؤن ؤدواث الخِلُم ؤلالىترووي وان لها دوز فِاٌ في جدلُم ؤهداف 

الولبت التي ٌظِىن بليها، وجدفيزهم لبرٌ حهىد ؤهبر في جللي اإلاِسفت 

 .واإلاِلىماث

طتهم والتي هدفذ بلى دزا[ 20] هما وؤحسي دزاطت بًخىن وآزسون      

ين لدزٌى الخِلُم ؤلالىترووي في  الخِسف بلى مدي اطخجابت التربٍى

ذ الدزاطت في هىدا،  الخِلُم الِالي، وجىكِاتهم خٌى ذلً. ؤحٍس

واطخسدمذ اإلاىهج الخدلُلي. جىؿلذ هخائج الدزاطت بلى ؤهه ًيبغي ازخُاز 

ين بىاًء ُلى كدزاتهم اإلاهىُت، والخفاي ُلى ا لِالكاث الاحخماُُت، التربٍى

ين  طىاًء ؤواهذ طودُت ؤم ُمُلت، هما ًيبغي ؤن ًيىن جىكُّ التربٍى

 إلاخولباث الِـس. ؤوؿذ الدزاطت بلسوزة 
ً
لـالح الولبت، واطخجابت

ب اإلاِلمين ُلى اطخسدام جلىُاث الخِلُم ؤلالىترووي، بهدف  جدٍز

 .جدظين البِئت الخِلُمُت

 التعليب على الدزاساث السابلت

جباًيذ الدزاطاث الظابلت ذاث الِالكت في دزحت اطخسدام الخِلُم       

ع اإلاىاد مً خُث ؤهدافها واإلاجخمِاث ؤلاخـائُت  ؤلالىترووي في جدَز

وؤطالُب ازخُاز الُِىاث في ول دزاطت منها وألادواث اإلاظخسدمت لجمّ 

 البُاهاث الخاؿت بخلً الدزاطاث والىخائج التي جىؿلذ بليها. فمنها مً

حاء للىؼف ًُ واكّ اطخسدام جلىُاث الخِلُم ؤلالىترووي هما في 

، ومنها مً حاء لبىاء حٍِسف ػامل خٌى [16] دزاطت الخاج مدوى

 الخِلُم ؤلالىترووي وههج لإلهاز اإلافاهُمي هما في دزاطت طاهجسا وآزسون

[18.[ 

 . الطسيلت والاجساءاث5

 مجتمع الدزاستأ. 

مً حمُّ هلبت حامِت ولُت التربُت في جيىن مجخمّ الدزاطت      

( 18380حامِت هجسان في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت، والبالغ ُددهم )

 .هالب وهالبت خظب بخـائُاث ولُت التربُت في حامِت هجسان

 عيىت الدزاستب. 

جم ؤزر ُُىت ُؼىائُت بظُوت لخمثُل مجخمّ الدزاطت، خُث جم       

( 283( اطدباهت ُلى الوالب والوالباث، وجم اطترداد )290جىشَّ )

( اطدباهاث لِدم ؿالخُتهم للخدلُل، لُبلغ حجم 5اطدباهت واطدبِاد )

 لجدٌو بازلُذ وآزسون278الُِىت )
ً
[ 21] ( هالب وهالبت، وذلً وفلا

دا د اإلاىاطبت لخمثُل ُُىت مً مجخمّ مِين. وفُما ًلي الري ًىضح ألُا

 :وؿف لُِىت الدزاطت
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 1 جدول 

 خصائ  عيىت الدزاست

 اليسبت املئىيت التكساز الفئت املتغير

 %50.4 140 ؤلاهار الجيع

 %49.6 138 الروىز 

 %100 278 الدزحت اليلُت

 %22.3 62 ألاولىالظىت  الظىت الدزاطُت

 %16.5 46 الظىت الثاهُت

 %32.7 91 الظىت الثالثت

 %28.4 79 الظىت السابِت

 %100 278 الدزحت اليلُت

ٌ  اإلاِدٌ التراهمي  %20.5 57 ملبى

 %29.5 82 حُد

 
ً
 %30.2 84 حُد حدا

 %19.8 55 ممخاش

 %100 278 الدزحت اليلُت

ٌ  مً ًخطح       كد الدزاطت ُُىت مً الروىز  وظبت ؤن( 1) الجدو

 مً ًخطح هما%(. 49.4) ؤلاهار وظبت بلغذ خين في%( 50.4) بلغذ

 ٌ  بلغذ خين في ،%(22.3) بلغذ كد ألاولى الظىت هالب وظبت ؤن الجدو

 هالب وظبت وبلغذ ،%(16.5) الثاهُت الدزاطُت الظىت هالب وظبت

 الظىت هالب وظبت بلغذ خين في ،%(32.7) الثالثت الدزاطُت الظىت

 .الدزاطت ُُىت مً%( 28.4) السابِت الدزاطُت

ٌ  مً ًخطح هما       التراهمي اإلاِدٌ ذوي  الوالب وظبت ؤن( 1) الجدو

( ٌ  اإلاِدٌ ذوي  الوالب وظبت بلغذ خين في ،%(20.5) بلغذ( ملبى

 اإلاِدٌ ذوي  الوالب وظبت بلغذ بِىما ،%(29.5( )حُد) التراهمي

  حُد) التراهمي
ً
 اإلاِدٌ ذوي  الوالب وظبت وبلغذ ،%(30.2( )حدا

 .الدزاطت ُُىت مً%( 19.8( )ممخاش) التراهمي

ىد        ٌ  في بليها اإلاؼاز الىخائج فدف ُو  بسـىؾ( 1) الجدو

 الىخائج جلً بإن الاطخيخاج ًمىً الدزاطت، لُِىت الدًمغسافُت الِىامل

  جىفس مجملها في
ً
خماد ًمىً ماػسا  الُِىت ؤفساد ؤهلُت بؼإن ُلُه الُا

خماد زم ومً الاطدباهت، في اإلاوسوخت ألاطئلت ُلى لإلحابت  ُلى الُا

  بحاباتهم
ً
 .الدزاطت مً اإلاظتهدفت الىخائج الطخسالؾ ؤطاطا

 الدزاست أداةج. 

ع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت للُاض اطدباهت بىاء جم  جدَز

 الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد

ٌ  الجصء: حصئين مً الاطدباهت وجيىهذ هٌسهم، وحهت مً  ًخِلم ألاو

 مً الثاوي الجصء ؤما للُِىت،( الدًمغسافُت) ألاطاطُت باإلاِلىماث

 :وهي مجاالث زالزت مً فُخيىن  الاطدباهت

، اإلاجاٌ - ؼخمل الـفُت، ألاوؼوت وهى ألاٌو  (.7-1) فلساث( 7) ُلى َو

ع، هُئت ؤُلاء وهى الثاوي، اإلاجاٌ - ؼخمل الخدَز  فلساث( 6) ُلى َو

(8-13.) 

ؼخمل اإلاادًت، اإلالىماث وهى الثالث، اإلاجاٌ - -14) فلساث( 5) ُلى َو

18.) 

 ؤبِاد مً فلسة بيل الخاؿت الِبازاث مً ُبازة ول بُواء جم وكد       

  مِالجتها لخخم دزحاث الاطدباهت مً الدزاطت
ً
: آلاحي الىدى ُلى بخـائُا

 ال دزحاث،( 3) مداًد دزحاث،( 4) ؤوافم دزحاث،( 5) بؼدة ؤوافم

 .واخدة دزحت( 1) بؼدة ؤوافم ال دزحخان،( 2) ؤوافم

 :البُاهاث جدلُل في آلاحي اإلالُاض اطخسدم وكد

لى الخد  = 1/3-5= الفئاث ُدد/للملُاض ألادوى الخد – للملُاض ألُا

4/3 = 1.33   ٌ  :آلاحي الىدى ُلى الفئاث جـبذ وبهرا الفئت هى

 2 جدول 

 الدزاست ألفساد الاستخدام ودزجت الفئاث

 دزجت الاستخدام الفئت

 مظخىي مىسفم 1.00-2.33

 مظخىي مخىطى 2.34-3.67

 مظخىي مسجفّ 3.68-5.00

 الدزاطت ؤداة ؿدق

 وذلً ،(الاطدباهت) الدزاطت ألداة الٌاهسي  الـدق مً الخدلم جم     

ت ُلى ُسكها زالٌ مً ددهم اإلادىمين مً مجمُى  مً ؤطاجرة( 7) ُو

ظُت الهُئت ؤُلاء  ألازر جم وكد اإلاجاٌ، هرا في اإلاخســين الخدَز

 وخرف الفلساث بِم بكافت جم خُث اإلادىمين وحِلُلاث بأزاء

  في انــالاطخبُ سجــــز ًـــرلـــوب ث،ــالــالث مـــِـبـال لـــدًِــوح ســـآلاز مـــالبِ

 (.1) باإلالخم مىضح هى هما النهائُت ؿىزجه

 الّدزاطت ؤداة زباث

 
ً
 (Cronbach's Alpha)  ؤلفا هسوهبار مِامل: ؤوال

 كُاطها، اإلاساد الِىامل جلِع الاطدباهت ؤن مً الخإهد ؤحل مً     

 الاحظاق مدي ازخباز بةحساء الباخثت كامذ ؿدكها، مً وللخثبذ

 بدظاب اإلالُاض جماطً جلُُم جم خُث اإلالُاض، لفلساث الدازلي
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 هسوهبار ازخباز ألن وذلً ،(Cronbach's Alpha) ؤلفا هسوهبار مِامل

 بلى ٌؼير وهى ؤزسي، بلى فلسة مً الفسد ؤداء احظاق ُلى ٌِخمد ؤلفا

 .الثباث بلى باإلكافت اإلالُاض، فلساث بين والخماطً الازجبان كىة

 3 جدول 

 الطلبت هظس وجهت مً هجسان جامعت في ألاكادًميت البرامج جىدة جلييم دزجت أداة ثباث معامالث

 كسوهباخ ألفا املجال السكم

 0.812 ألاوؼوت الـفُت 1

ع 2  0.908 ؤُلاء هُئت الخدَز

 0.660 اإلالىماث اإلاادًت 3

 0.910 الدزحت اليلُت 

ٌ  في مبِىت هي هما الثباث مِامالث وجدٌ         امخُاش ُلى( 3) الجدو

 جدلُم ُلى ُامت بـىزة ألاداة وكدزة مسجفّ زباث بمِامل ألاداة

ٌ  مً ًخطح بذ. الدزاطت ؤغساق  ألبِاد زباث مِامل ؤُلى ؤن الجدو

 واهذ للثباث كُمت ؤدوى ؤن ًالخٍ بِىما ،(0.908) بلغ الاطدباهت

 ُنها طِظفس التي الىخائج زباث بمياهُت بلى ٌؼير ما وهى(. 0.660)

 (Alpha > 0.60) الثباث مِامل كُم حِخبر خُث الاطدباهت، جوبُم

 ].22] الدزاطت ُلى الاطدباهت جوبُم ؤحل مً مىاطبت

 
ً
 (Test-Retest) الازخباز وبُادة الازخباز: زاهُا

 اطخلساز مدي كُاض بلى الباخثت لجإث الازخباز، زباث مً للخدلم

 باطخسدام شمجي فاؿل بِد الُِىت ؤفساد ُليها ًدـل التي الدزحاث

 بُادة ُُىت وػملذ ،(Test-Retest) الازخباز جوبُم بُادة ؤطلىب

  (20) الازخباز جوبُم
ً
 وباطخسدام. الاطخوالُُت الُِىت وهم مفسدة

 ؤًهسث ،(Pearson Correlation Coefficient) بيرطىن  ازجبان مِامل

مىً مسجفِت ازجبان بمِامالث جخمخّ الدزاطت مجاالث ؤن هخائجه  ٍو

خماد ٌ  مىضح هى هما ُنها الىازدة الىخائج جفظير في ُليها الُا  بالجدو

 :آلاحي

 4 جدول 

 بيرسىن  ازجباط معامل كيم

 معامل ازجباط بيرسىن  البعد

 0.861 ألاوؼوت الـفُت

ع  0.856 ؤُلاء هُئت الخدَز

 0.733 اإلالىماث اإلاادًت

 ىتائج. ال6

ٌ  الظااٌ  مىاد جدَزع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت ما: ألاو

 مً الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت

 هٌسهم؟ وحهت

  الخظابُت اإلاخىطواث ابـــخظ مـــج ااٌ،ـــالظ راـــه لىـــُ تـــلإلحابو       

ت والاهدسافاث  في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت إلاجاالث اإلاُِاٍز

ع  الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

 ؤداة مجاالث مً مجاٌ وليل ُام بؼيل هٌسهم وحهت مً الظِىدًت

ٌهس الدزاطت، ٌ  ٍو  .ذلً( 5) الجدو

 5 جدول 

  مسجبت هجسان جامعت لطلبت العسبيت اللغت مىاد جدزيس في إلالكترووي التعليم استخدام دزجت ملجاالث والسجب املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 جىاشليا

 املتىسط املجال السكم

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

 دزجت الاستخدام السجبت

 مخىطى 3 0.82 3.47 ألاوؼوت الـفُت 1

ع 2  مخىطى 1 0.90 3.58 ؤُلاء هُئت الخدَز

 مخىطى 2 0.67 3.51 اإلالىماث اإلاادًت 3

 مخىطى  0.69 3.52 الدزحت اليلُت

ٌ  مً ًالخٍ         ألداة اليلُت للدزحت الاطخسدام دزحت ؤن( 5) الجدو

( 3.52) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوت، بدزحت واهذ الدزاطت

 الدزحت في حمُِها ألاداة مجاالث وحاءث ،(0.69) مُِازي  باهدساف

 الخظابي اإلاخىطى ُلى" الـفُت ألاوؼوت" مجاٌ خـل بذ اإلاخىطوت،

 هُئت ؤُلاء" مجاٌ وخـل ،(0.82) مُِازي  باهدساف( 3.47)

ع  ،(0.90) مُِازي  باهدساف( 3.58) الخظابي اإلاخىطى ُلى" الخدَز

( 3.51) الخظابي اإلاخىطى ُلى" اإلاادًت اإلالىماث" مجاٌ وخـل

 (.0.67) مُِازي  باهدساف

 :آلاحي الىدى ُلى الىخائج فياهذ مجاٌ ول لفلساث باليظبت ؤما

 :الـفُت ألاوؼوت مجاٌ -

ت والاهدسافاث الخظابُت اإلاخىطواث خظاب جم      والسجب اإلاُِاٍز

ٌ  الـفُت، ألاوؼوت إلاجاٌ  .ذلً ًىضح( 6) والجدو
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 6 جدول 

  مسجبت الصفيت ألاوشطت ملجال والسجب املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 جىاشليا

 املتىسط املجال السكم

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

 دزجت الاستخدام السجبت

 مسجفّ 1 1.51 3.91 اطخسدم ؤلاهترهذ في بُداد وجدلير الىاحباث التي جىول بلي. 1

 مسجفّ 2 1.14 3.81 اُخمد ُلى اطخسدام مىٌىمت الخِلُم ؤلالىترووي في الخىاؿل مّ ؤطاجرحي. 4

 مخىطى 3 0.98 3.62 الدزوض الـِبت.اُخمد ُلى مىٌىمت الخِلُم ؤلالىترووي في فهم  2

يذ( في ُسق وػسح كىاُد اللغت الِسبُت ؤمام شمالئي. 3  مخىطى 4 1.17 3.43 اطخسدام الِسوق الخلدًمُت )البىزبٍى

 مخىطى 5 1.17 3.33 اطخسدم مىٌىمت الخِلُم ؤلالىترووي في الخـٌى ُلى مِلىماث بكافُت ًُ الدزض. 5

ت.اطخسدم الخِلُم  7  مخىطى 6 1.13 3.28 ؤلالىترووي في جدظين مهازة اللساءة الخِبيًر

ّ ؿغيرة إلاادة اللغت الِسبُت. 6 ف الخِلُم ؤلالىترووي في ُمل مؼاَز  مخىطى 7 1.24 2.91 ؤًو

 مخىطى  0.82 3.47 الدزحت اليلُت

ٌ  مً ًالخٍ        ألاوؼوت إلاجاٌ الاطخسدام دزحت ؤن( 6) الجدو

، وان الـفُت
ً
 باهدساف( 3.47) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوا

 اإلاخىطوت الدزحت في اإلاجاٌ هرا فلساث وحاءث ،(0.82) مُِازي 

 وحاءث ،(3.91-2.91) بين الخظابُت اإلاخىطواث جساوخذ بذ واإلاسجفِت،

 بُداد في ؤلاهترهذ اطخسدم: "ُلى جىف التي( 1) الفلسة ألاولى السجبت في

 باهدساف( 3.91) خظابي بمخىطى" بلي، جىول التي الىاحباث وجدلير

( 6) الفلسة ألازيرة السجبت في وحاءث مسجفِت، وبدزحت( 1.51) مُِازي 

ف: "ُلى جىف التي ّ ُمل في ؤلالىترووي الخِلُم ؤًو  إلاادة ؿغيرة مؼاَز

( 1.24) مُِازي  باهدساف( 2.91) خظابي بمخىطى" الِسبُت، اللغت

 .مخىطوت زحتوبد

 إلاجاٌ الاطخسدام دزحت ؤن الخظابُت اإلاخىطواث هخائج ؤًهسث      

، وان الـفُت ألاوؼوت
ً
(. 3.47) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوا

 ؤلاهترهذ اطخسدم: "ُلى جىف التي( 1) الفلسة ألاولى السجبت في وحاءث

 بمخىطى ألاولى، بالدزحت" بلي جىول التي الىاحباث وجدلير بُداد في

 الوالب خسؾ بلى الىدُجت هره وحِصي  مسجفِت، وبدزحت( 3.91) خظابي

 إلاا الدزاطُت، الىاحباث جدلير في ؤلالىترووي الخِلُم دوز  جفُِل ُلى

 اإلاادة اطدُِاب ُلى ومظاُدجه الوالب، آفاق جىطُّ في ؤهمُت مً له

 .للمداكسة جام اطخِداد ُلى ًيىن  وؤن ؤهبر، بؼيل

 والتي[ 19] وآزسون بُما دزاطت هخائج مّ الىدُجت هره وجخفم      

 جدلُم في فِاٌ دوز  لها وان ؤلالىترووي الخِلُم ؤدواث ؤن ؤًهسث

 جللي في ؤهبر حهىد لبرٌ وجدفيزهم زلفها، ٌظِىن  التي الولبت ؤهداف

 .واإلاِلىماث اإلاِسفت

ف: "ُلى جىف التي( 6) الفلسة حاءث بِىما        ؤلالىترووي الخِلُم ؤًو

ّ ُمل في  بمخىطى ألازيرة، اإلاسجبت في" الِسبُت اللغت إلاادة ؿغيرة مؼاَز

 الولبت جىحه بلى الىدُجت هره وحِصي . مخىطوت وبدزحت( 2.91) خظابي

ُف هدى ّ وبُداد جـمُم في ؤلالىترووي الخِلُم جًى  اللغت جسف مؼاَز

 والخلص ي البدث بلى الوالب دفّ في ؤهمُت مً لرلً إلاا الِسبُت،

ّ لِمل وآلُاث هسق  واطخىؼاف  والري الِسبُت، اللغت إلاادة اإلاؼاَز

 بدوزه ًازس والري ُملي، بؼيل وجوبُلها اإلاادة فهم مدي ُلى ًىِىع

 .وظُانها واطخدالت ذاهسجه في اإلاِلىماث جثبُذ ُلى

 ؤًهسث والتي [18] وآزسون طاهجسا دزاطت هخائج مّ الىدُجت هره وجخفم

 والدزاطاث البدىر بحساء ُلى الولبت ٌظاُد ؤلالىترووي الخِلُم ؤن

 .طهىلت بيل

ع هُئت ؤُلاء مجاٌ -  :الخدَز

ت والاهدسافاث الخظابُت اإلاخىطواث خظاب جم  إلاجاٌ والسجب اإلاُِاٍز

ع، هُئت ؤُلاء ٌ  الخدَز  .ذلً ًىضح( 7) والجدو

 7 جدول 

  مسجبت التدزيس هيئت أعضاء ملجال والسجب املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 جىاشليا

 املتىسط املجال السكم

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

 دزجت الاستخدام السجبت

ع الخِلُم ؤلالىترووي في بزازة دافُِت الولبت لخِلم اللغت الِسبُت. 13  مسجفّ 1 1.06 3.85 ٌظخسدم ُلى هُئت الخدَز

س الخفىير ؤلابداعي لدي الولبت.ٌظخسدم ُلى هُئت  11 ع الخِلُم ؤلالىترووي في جوٍى  مسجفّ 2 0.98 3.78 الخدَز

ع الخِلُم ؤلالىترووي في ُسق اإلاادة الخِلُمُت. 8  مسجفّ 3 1.12 3.71 ٌظخسدم ُلى هُئت الخدَز

ع الخِلُم ؤلالىترووي في الخـٌى ُلى حغرًت زاحِت مً الوالب. 10 ف ُلى هُئت الخدَز  مخىطى 4 1.07 3.45 ًًى

ع الخِلُم ؤلالىترووي في جبظُى اإلافاهُم الجدًدة. 12 ف ُلى هُئت الخدَز  مخىطى 5 1.13 3.4 ًًى

 مخىطى 6 1.16 3.31 ٌِخمد ُلى هُئت الخدَزع ُلى الخِلُم ؤلالىترووي لخىٌُم وكذ اإلاداكسة. 9

 مخىطى  0.90 3.58 الدزحت اليلُت

ٌ  مً ًالخٍ        هُئت ؤُلاء إلاجاٌ الاطخسدام دزحت ؤن( 7) الجدو

ع ، وان الخدَز
ً
 باهدساف( 3.58) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوا

 اإلاخىطوت الدزحت في اإلاجاٌ هرا فلساث وحاءث ،(0.90) مُِازي 

 وحاءث ،(3.85-3.31) بين الخظابُت اإلاخىطواث جساوخذ بذ واإلاسجفِت،

 هُئت ُلى ٌظخسدم: "ُلى جىف التي( 13) الفلسة ألاولى السجبت في

ع  اللغت لخِلم الولبت دافُِت بزازة في ؤلالىترووي الخِلُم الخدَز

 وبدزحت( 1.06) مُِازي  واهدساف( 3.85) خظابي بمخىطى" الِسبُت،

 ٌِخمد: "ُلى جىف التي( 9) الفلسة ألازيرة السجبت في وحاءث مسجفِت،
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ع هُئت ُلى " اإلاداكسة، وكذ لخىٌُم ؤلالىترووي الخِلُم ُلى الخدَز

 .مخىطوت وبدزحت( 1.16) مُِازي  واهدساف( 3.31) خظابي بمخىطى

 إلاجاٌ الاطخسدام دزحت ؤن الخظابُت اإلاخىطواث هخائج ؤًهسث       

ع هُئت ؤُلاء ، وان الخدَز
ً
(. 3.58) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوا

ع هُئت ُلى ٌظخسدم" :ُلى جىف التي( 13) الفلسة حاءث بذ  الخدَز

 في" الِسبُت اللغت لخِلم الولبت دافُِت بزازة في ؤلالىترووي الخِلُم

 وبدزحت( 1.06) مُِازي  واهدساف( 3.85) خظابي بمخىطى ألاولى، السجبت

ع هُئت ُلى خسؾ بلى الىدُجت هره وحِصي  مسجفِت،  ُلى الخدَز

 اإلاؼازهت ُلى الولبت لخث اإلاادة ُسق ُىد ؤلالىترووي الخِلُم جفُِل

 وفخذ ؤفيازهم ُسق خُث مً اإلاداكسة في دوزهم وجفُِل الىلاغ، في

س ُلى بدوزه ًىِىع والري وػسخها، إلاىاكؼتها اإلاجاٌ  ؤداء جوٍى

 .لديهم اإلاِسفُت البيُت وجدظين الولبت،

 والتي [16] مدوى الخاج دزاطت هخائج مّ الىدُجت هره وجخفم      

  هُئت ؤُلاء بين ؤلالىترووي الخِلُم جلىُاث اطخسدام واكّ ؤن ؤًهسث

ع   وان الخدَز
ً
 .بًجابُا

 هُئت ُلى ٌِخمد: "ُلى جىف التي( 9) الفلسة حاءث فُما       

ع  السجبت في" اإلاداكسة وكذ لخىٌُم ؤلالىترووي الخِلُم ُلى الخدَز

 الىدُجت هره وحِصي . مخىطوت وبدزحت( 3.31) خظابي بمخىطى ألازيرة

ع هُئت ُلى طعي بلى  وجسجِب اإلاداكسة وكذ اطخغالٌ بلى الخدَز

سكها ألافياز لت ُو  آلُاث اطخسدام زالٌ مً وواضخت دكُلت بوٍس

 حمُّ ُسق ُلى بًجابي بؼيل ًىِىع والري ؤلالىترووي، الخِلُم

دها التي ألافياز  .كُاس ي وبىكذ الخدَزع هُئت ُلى ًٍس

 ؤن ؤًهسث والتي[ 17] وآزسون مىز  دزاطت هخائج مّ الىدُجت هره وجخفم

 في دوز  لها وان الخِلم وبِئاث ؤلاهترهذ ُبر والخِلم ؤلالىترووي الخِلُم

 .الخِلُمُت البِئت جدظين

 :اإلاادًت اإلالىماث مجاٌ -

ت والاهدسافاث الخظابُت اإلاخىطواث خظاب جم      والسجب اإلاُِاٍز

ٌ  اإلاادًت، اإلالىماث إلاجاٌ  .ذلً ًىضح( 8) والجدو

 8 جدول 

  مسجبت املادًت امللىماث ملجال والسجب املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 جىاشليا

 املتىسط املجال السكم

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

 دزجت الاستخدام السجبت

 مسجفّ 1 1.03 3.83 حظخسدم الجامِت ؤحهصة خدًثت ومخوىزة في مسخبراتها. 18

 مسجفّ 2 1.01 3.63 ًخىفس لدي الجامِت زدماث مظاهدة في خاٌ وحىد ؤُواٌ لألحهصة ؤو الؼبىت. 15

 مخىطى 3 0.98 3.61 ًخىفس لدي الجامِت مسخبراث للخِلُم ؤلالىترووي. 14

 مخىطى 4 1.05 3.4 ًخىفس لدي الجامِت فىُىن مسخـىن لخل اإلاؼىالث الخلىُت. 17

ت.ًخىفس  16  مخىطى 5 1.07 3.08 لدي الجامِت ػبىت بهترهذ ُالُت الظُس

 مخىطى  0.67 3.51 الدزحت اليلُت

ٌ  مً ًالخٍ       اإلاادًت اإلالىماث إلاجاٌ الاطخسدام دزحت ؤن( 8) الجدو

، وان
ً
 مُِازي  باهدساف( 3.51) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوا

 بذ واإلاسجفِت، اإلاخىطوت الدزحت في اإلاجاٌ هرا فلساث وحاءث ،(0.67)

 السجبت في وحاءث ،(3.83-3.08) بين الخظابُت اإلاخىطواث جساوخذ

 خدًثت ؤحهصة الجامِت حظخسدم: "ُلى جىف التي( 18) الفلسة ألاولى

 مُِازي  باهدساف( 3.83) خظابي بمخىطى" مسخبراتها، في ومخوىزة

 التي( 16) الفلسة ألازيرة السجبت في وحاءث مسجفِت، وبدزحت( 1.03)

ت ُالُت بهترهذ ػبىت الجامِت لدي ًخىفس: "ُلى جىف  بمخىطى" الظُس

 .مخىطوت وبدزحت( 1.07) مُِازي  باهدساف( 3.08) خظابي

 إلاجاٌ الاطخسدام دزحت ؤن الخظابُت اإلاخىطواث هخائج ؤًهسث      

، وان اإلاادًت اإلالىماث
ً
 ،(3.51) الخظابي اإلاخىطى بلغ بذ مخىطوا

 خدًثت ؤحهصة الجامِت حظخسدم: "ُلى جىف التي( 18) الفلسة وحاءث

( 3.83) خظابي بمخىطى ألاولى، السجبت في" مسخبراتها في ومخوىزة

ِصي  مسجفِت، وبدزحت  مىاهبت ُلى الجامِت خسؾ بلى ذلً َو

 مخوىزة ؤحهصة وجىفير الخىىىلىحُا ُالم في جدـل التي اإلاظخجداث

 .اإلاولىب بالؼيل ؤلالىترووي الخِلُم مهمت جادي

 ؤًهسث والتي[ 7] الِىاودة دزاطت هخائج مّ الىدُجت هره وجسخلف    

  دالت فسوق وحىد
ً
ُف لـِىباث بخـائُا  حِصي  ؤلالىترووي الخِلُم جًى

 .الفجي والدُم الخدخُت والبيُت الخبرة إلاخغير

 ػبىت الجامِت لدي ًخىفس: "ُلى جىف التي( 16) الفلسة وحاءث      

ت ُالُت بهترهذ ( 3.08) خظابي بمخىطى ألازيرة، السجبت في" الظُس

ِصي . مخىطوت وبدزحت  ُالُت بهترهذ ػبىت جىفير ؤهمُت بلى ذلً َو

ت  مظاُدة وحظخوُّ الؼبىت، ُلى الؼدًد اللغى جسدم بدُث الظُس

 .الىكذ هفع في الولبت مً ؤهبر ؤُداد

 ؤن ؤًهسث والتي[ 15] الدجاًا دزاطت هخائج مّ الىدُجت هره وجخفم

ت دزحت  .مخىطوت واهذ الجامِاث في الخدخُت البيُت حاهٍص

 بين بخـائُت داللت ذاث فسوق هىان ًىحد هل: الثاوي الظااٌ

 في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت الولبت اطخجابت مخىطواث

ع  الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

 الجيع الدًمغسافُت للمخغيراث حِصي  هٌسهم وحهت مً الظِىدًت

 التراهمي؟ واإلاِدٌ الدزاطُت والظىت

 :الجيع -

 دزحاث إلاخىطى (T) كُمت اطخسساج جم الظااٌ هرا ًُ لإلحابتو    

ع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت  لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

 خظب هٌسهم وحهت مً الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت

 وهما الفئخين إلاخىطى (T) كُمت اطخسساج جم بذ ،(ذهس ؤهثى،) الجيع

 :والخالي الىخائج وواهذ الروىز، وفئت ؤلاهار فئت
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 9 جدول 

 والركىز  إلاهاث مً الدزاست عيىت أفساد إلجاباث( T) وكيمت املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث

 مستىي  (Tكيمت ) املتىسط الحسابي املجمىعت املجال

 الداللت

 065. 1.854 3.38 ؤلاهار ألاوؼوت الـفُت

 3.56 الروىز 

ع  023. 2.293 3.46 ؤلاهار ؤُلاء هُئت الخدَز

 3.71 الروىز 

 067. 1.840 3.44 ؤلاهار اإلالىماث اإلاادًت

 3.59 الروىز 

 021. 2.324 3.43 ؤلاهار الدزحت اليلُت

 3.62 الروىز 

ٌ  في الىازدة الىخائج حؼير       داللت ذا فسوق وحىد ُدم بلى( 9) الجدو

 الخظابُين اإلاخىطوين بين ≥ α) 0.05) الداللت مظخىي  ُىد بخـائُت

( الدزاطُت اإلالىماث الـفُت، ألاوؼوت) مجالي في الفئخين ؤفساد إلحاباث

، دالت غير وهي ،(0.05) مً ؤُلى واهذ فلد
ً
 ًسف فُما ؤما بخـائُا

ع، هُئت ؤُلاء) مجاٌ  وحىد الىخائج بُيذ فلد ،(اليلُت الدزحت الخدَز

 واهذ بذ ≥ α) 0.05) الداللت مظخىي  ُىد بخـائُت داللت ذاث فسوق

، دالت وهي ،(0.05) مً ؤكل
ً
 ألن الروىز  لـالح الفسوق وواهذ بخـائُا

 .ؤلاهار مً ؤُلى وان الخظابي مخىطوهم

 بين بخـائُت داللت ذاث فسوق وحىد ُدم الىخائج ؤًهسث     

 في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام لدزحت الولبت اطخجابت مخىطواث

ع  الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

ِىد. الجيع إلاخغير حِصي  الظِىدًت  ُلى الجيظين هال كدزة بلى ذلً َو

 والثىزة الِىإلات فسكخه ما بظبب ؤلالىترووي، الخِلُم اطخسدام

 في اطخسدامها كسوزة مً الولبت وزاؿت ألافساد ُلى الخىىىلىحُت

 الروىز  ؤن بلى الىدُجت هره ُصو  ًمىً هما. والِملُت الدزاطُت الخُاة

 لخِلُمهم اإلادزطُت اإلاسخلت في مىاهج جللىا كد طىاء خد ُلى وؤلاهار

 ُلى الولبت ًىاحه ال ولرلً وؤلاهترهذ، بالخاطىب اإلاِسفت وبهظابهم

 .ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام في ؿِىبت ؤو مؼيلت حيظهم ازخالف

 الدزاطُت الظىت -

 ألاخادي الخباًً جدلُل اطخسدام جم الظااٌ، هرا ًُ لإلحابتو    

(ANOVA) جدَزع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت دزاطت في 

 الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد

  هٌسهم وحهت مً
ً
ٌ  الدزاطُت، للظىت جبِا  :الىخائج ًبين( 10) والجدو

 11 جدول 

 جامعت لطلبت العسبيت اللغت مىاد جدزيس في إلالكترووي التعليم استخدام دزجت متىسطاث دزاست في الدزاست عيىت إجاباث في للفسوق ألاحادي التباًً جحليل

  هظسهم وجهت مً السعىدًت العسبيت اململكت في هجسان
 
 الدزاسيت للسىت جبعا

 مستىي الداللت إلاحصائي )ف( متىسط املسبعاث دزجت الحسيت مجمىع املسبعاث مصدز التباًً املحىز 

اث ألاوؼوت الـفُت  803. 331. 226. 3 679. بين اإلاجمُى

اث  684. 274 187.455 دازل اإلاجمُى

  277 188.134 اإلاجمَى

ع اث ؤُلاء هُئت الخدَز  834. 288. 235. 3 705. بين اإلاجمُى

اث  817. 274 223.724 دازل اإلاجمُى

  277 224.430 اإلاجمَى

اثبين  اإلالىماث اإلاادًت  780. 363. 164. 3 491. اإلاجمُى

اث  450. 274 123.373 دازل اإلاجمُى

  277 123.863 اإلاجمَى

اث الدزحت اليلُت  971. 079. 038. 3 115. بين اإلاجمُى

اث    485. 274 132.961 دازل اإلاجمُى

    277 133.076 اإلاجمَى

ٌ  ٌؼير        داللت ذاث فسوق وحىد ُدم بلى ؤُاله( 10) الجدو

 دزحت مخىطواث في ≥ α) 0.05) الداللت مظخىي  ُىد بخـائُت

ع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام  لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

 واهذ بذ هٌسهم، وحهت مً الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت

  دالت غير وهي اإلاجاالث حمُّ في( 0.05) مً ؤُلى الفسوق
ً
 .بخـائُا

 بين بخـائُت داللت ذاث فسوق وحىد ُدم الىخائج ؤًهسث       

 في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام لدزحت الولبت اطخجابت مخىطواث

ع  الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

 ؤن بلى الىدُجت هره وحِىد. الدزاطُت الظىت إلاخغير حِصي  الظِىدًت

 دزوطهم جدلير في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام بلى ًدخاحىن  الولبت
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 ُلى اإلاِسفُت بيُتهم وجوىز  جبجي التي الجدًدة اإلاِلىماث ًُ والبدث

 ؤن بلى الىدُجت هره ُصو  ًمىً هما الدزاطُت، طىىاتهم ازخالف

ٌ  ُلى الولبت ٌظاُد ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام  حغرًت ُلى خـى

 اللِف هلان ُلى الخِسف ُلى ٌظاُدهم مما ؤطاجرتهم، مً زاحِت

 طىىاتهم بازخالف الولبت حمُّ ُلى ًخِين ولرلً لديهم، واللىة

 .ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام الدزاطُت

 التراهمي اإلاِدٌ -

 ألاخادي الخباًً جدلُل اطخسدام جم الظااٌ، هرا ًُ لإلحابت

(ANOVA) جدَزع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام دزحت دزاطت في 

 الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد

ٌ  هٌسهم، وحهت مً  :الىخائج ًبين( 11) والجدو

 11 جدول 

 جامعت لطلبت العسبيت اللغت مىاد جدزيس في إلالكترووي التعليم استخدام دزجت متىسطاث دزاست في الدزاست عيىت إجاباث في للفسوق ألاحادي التباًً جحليل

  هظسهم وجهت مً السعىدًت العسبيت اململكت في هجسان
 
 التراكمي للمعدل جبعا

 مستىي  إلاحصائي )ف( متىسط املسبعاث دزجت الحسيت مجمىع املسبعاث مصدز التباًً املحىز 

 الداللت

اث ألاوؼوت الـفُت  031. 2.995 1.991 3 5.973 بين اإلاجمُى

اث  665. 274 182.161 دازل اإلاجمُى

  277 188.134 اإلاجمَى

ع اث ؤُلاء هُئت الخدَز  257. 1.355 1.094 3 3.282 بين اإلاجمُى

اث  807. 274 221.148 دازل اإلاجمُى

  277 224.430 اإلاجمَى

اث اإلالىماث اإلاادًت  387. 1.014 453. 3 1.359 بين اإلاجمُى

اث  447. 274 122.504 دازل اإلاجمُى

  277 123.863 اإلاجمَى

اث الدزحت اليلُت  148. 1.796 856. 3 2.567 بين اإلاجمُى

اث  476. 274 130.509 دازل اإلاجمُى

  277 133.076 اإلاجمَى

ٌ  ٌؼير        داللت ذاث فسوق وحىد ُدم بلى ؤُاله( 11) الجدو

 دزحت مخىطواث في ≥ α) 0.05) الداللت مظخىي  ُىد بخـائُت

ع في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام  لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

  هٌسهم وحهت مً الظِىدًت الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت
ً
 جبِا

 اإلاجاالث حمُّ في( 0.05) مً ؤُلى الفسوق واهذ بذ التراهمي، للمِدٌ

  دالت غير وهي
ً
 وإلًجاد(. الـفُت ألاوؼوت) مجاٌ باطخثىاء بخـائُا

 Scheffé’s)البِدًت للملازهاث ػُفُه ازخباز بحساء جم الفسوق، مـدز

Test)  ٌ  :ذلً ًبين( 12) والجدو

 في هجسان جامعت لطلبت العسبيت اللغت مىاد جدزيس في إلالكترووي التعليم استخدام دزجت متىسطاث دزاست في" شيفيه" بطسيلت البعدًت امللازهاث. 12 جدول 

  هظسهم وجهت مً السعىدًت العسبيت اململكت
 
 التراكمي للمعدل جبعا

 املتىسط املعدل التراكمي املحىز 

 الحسابي

  جيد ملبىل 
 
 ممتاش جيد جدا

ع ٌ  ؤُلاء هُئت الخدَز      3.37 ملبى

    20947. 3.58 حُد

 حُد 
ً
   31545. 10598. 3.27 حدا

  *38378. 06832. 27780. 3.65 ممخاش

ٌ  ًٌهس        الداللت ذاث والفئاث الخباًً جبين التي اللُم( 12) الجدو

 الفسوق وحىد بلى)*(  السمص ُلى جدىي  التي ألازكام حؼير بذ ؤلاخـائُت،

  اإلاخلاهِت الفئاث بين
ً
 فئت، ؤي لـالح وإلاِسفت التراهمي، للمِدٌ جبِا

 التي الفئت لـالح الفسوق جيىن  بذ الخظابي، اإلاخىطى بلى الىٌس ُلُىا

( ممخاش) فئت لـالح الفسوق واهذ وهىا ؤُلى الخظابي مخىطوها ًيىن 

ع هُئت ؤُلاء مجاٌ في  .الخدَز

 بين بخـائُت داللت ذاث فسوق وحىد ُدم الىخائج ؤًهسث       

 في ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام لدزحت الولبت اطخجابت مخىطواث

ع  الِسبُت اإلاملىت في هجسان حامِت لولبت الِسبُت اللغت مىاد جدَز

 ؤن بلى الىدُجت هره وحِىد. التراهمي اإلاِدٌ إلاخغير حِصي  الظِىدًت

 الولبت فجمُّ ؤلالىترووي، الخِلُم اطخسدام في ًازس ال التراهمي اإلاِدٌ

 هما اطخسدامها، وهُفُت ؤلالىترووي الخِلُم بمىٌىمت جامت دزاًت ُلى

  ٌؼيل ال اإلاِدٌ ؤن
ً
 ؤلالىترووي، الخِلُم اطخسدام ُدم ُلى ماػسا

 فهم ولرلً، شخـُت، ألغساق ؤلاهترهذ ٌظخسدمىن  الولبت فجمُّ

 الخىىىلىحُت والىطائل ؤلاهترهذ اطخسدام بىُفُت جامت مِسفت ُلى

 .ألازسي 

 التىصياث. 7

ت، تـــجدخُ تـــبيُ ســجىفُ كسوزة. 1   اإلاِداث بإخدر اإلاسخبراث وججهيز كٍى

 الفسؿت الولبت مىذ بهدف الِـس جىاهب التي الخىىىلىحُت والىطائل

 .واطدُِابها الدزاطُت اإلاادة فهم في ؤلالىترووي الخِلُم لخفُِل
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بُت دوزاث ُلد كسوزة. 2 لاء جدٍز ظُت الهُئت أُل  مً والولبت الخدَز

فهم جثلُفهم ؤحل  وؤهمُت ؤلالىترووي الخِلُم اطخسدام بألُت وحٍِس

 .الخِلُمُت اإلاادة ُسق ُىد اطخسدامه

 فِالت حِلُمُت ؤداة باُخبازه ؤلالىترووي الخِلُم جفُِل كسوزة. 3

ع هُئت ؤُلاء وخث الخِلُمُت، البِئت في ومازسة  ُلى الخدَز

 .مداكساتهم في اطخسدامها

 املساجع

 العسبيتأ. املساجع 

(. الاججاه هدى جىىىلىحُا 2015ُىق، مىير، وخلع، مىس ى، ) [3]

الكخه ببِم اإلاخغيراث لدي هلبت الدزاطاث  الخِلم ًُ بِد ُو

الِلُا في الجامِاث الفلظوُيُت، مجلت حامِت ألاكص ى )طلظلت 

 .256-219(: 1)9الِلىم ؤلاوظاهُت(، 

ع في (. ؤطباب ُصوف ؤُلاء 2015الِمسي، مدمد، ) [4] هُئت الخدَز

حامِت اليرمىن ًُ اطخسدام مىٌىمت الخِلم ؤلالىترووي ُلى 

مىكّ الجامِت مً وحهت هٌسهم، اإلاجلت ألازدهُت في الِلىم 

ت،   ..426-417(: 4)11التربٍى

د 2011الخفاجي، ؤخمد، ) [6] (. الخِلُم ؤلالىترووي وطُلت فاُلت لخجٍى

 ل، الِساق.الخِلُم الِالي، بدث غير ميؼىز، حامِت باب

ُف الخِلُم ؤلالىترووي في 2012الِىاودة، هازق، ) [7] (. ؿِىباث جًى

الجامِاث الفلظوُيُت بغصة هما ًساها ألاطاجرة والولبت، زطالت 

 ماحظخير غير ميؼىزة، حامِت ألاشهس، فلظوين.

س 2012[ بىغصالت، خظين ُلي، )10] (. الخِلُم ؤلالىترووي ودوزه في جوٍى

في لُبُا، بدث غير ميؼىز، حامِت ُمس اإلاسخاز، الخِلُم الِالي 

 لُبُا.

ف، ) [12] (. اإلاِاًير اللُاطُت لبىاء 2012هساز، ُبد السخمً الؼٍس

هٌم الخِلُم ؤلالىترووي، اإلاجلت الِسبُت للمان حىدة الخِلُم 

 .157-120(: 9)5الجامعي، 

ُف الخِلم ؤلالىترووي لخدلُم مِا2012ًؤخمد، زيهام، ) [13] ير (. جًى

الجىدة في الِملُت الخِلُمُت، اإلاجلت الِسبُت للمان حىدة 

 .20-1(: 9)5الخِلُم الجامعي، 

ً 2011خظام، طهى، ) [14] (. واكّ الخِلُم ؤلالىترووي في حامِت حؼٍس

ظُت والولبت، مجلت  مً وحهت هٌس ول مً ؤُلاء الهُئت الخدَز

 .278-243)ملخم(: 27حامِت دمؼم، 

(. واكّ الخِلُم ؤلالىترووي في الجامِاث 2013)الدجاًا، هائل،  [15]

ت الدولُت اإلاخســت،   .151-140(: 2)2ألازدهُت، اإلاجلت التربٍى

(. واكّ اطخسدام جلىُاث الخِلُم 2013الخاج مدوى، مىاهل، ) [16] 

ؤلالىترووي بيلیت التربُت حامِت الظىدان للِلىم والخىىىلىحُا، 

الظىدان للِلىم زطالت ماحظخير غير ميؼىزة، حامِت 

 والخىىىلىحُا، الظىدان.

(. الازخبازاث 2012مساد، ؿالح ؤخمد، وطلُمان، ؤمين ُلي، ) [22]

ت: زوىاث بُدادها  واإلالاًِع في الِلىم الىفظُت والتربٍى

 وزـائـها، اللاهسة، مـس: داز الىخاب الخدًث.
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ABSTRACT_ The study aimed to reveal the degree of using e-learning in teaching Arabic-

language subjects to students of Najran University in the Kingdom of Saudi Arabia from their 

perspectives. The study used the descriptive, analytical method, where the population of the study 

consisted of all the students of the College of Education at Najran University in the Kingdom of 

Saudi Arabia, totaling (1,380) students. A simple random sample was taken to represent the 

population of the study, where (290) questionnaires were distributed to students. (283) 

questionnaires were retrieved and (5) were excluded due to their invalidity for analysis. 

Consequently the sample consisted of (278) students. The results of the study showed that the 

degree of using e-learning in teaching Arabic-language subjects to students of Najran University 

in the Kingdom of Saudi Arabia from their perspectives was moderate. Furthermore, there were 

no statistically significant differences of the degree of using e-learning in teaching Arabic-

language subjects to students of Najran University in the Kingdom of Saudi Arabia due to the 

variables of (gender, school year, and the cumulative average). The study recommended the need 

to provide a strong infrastructure and prepare laboratories with the latest equipment and 

technological means that keep pace with the times, in order to give students the opportunity to 

activate e-learning of understanding and assimilating the subject. 

KEYWORDS: E-Learning, Arabic language subjects, Najran University. 

 

 

 

 

 


