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 هذه الدراسة ملخص لرسالة ماجستير من إعداد الباحث األول وإشراف الباحث الثاني - 
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 :المستخلص

في تدريس مادة اللغة  اإللكترونيهدفت الدراسة الحالية إلى تحديد واقع استخدام التعلم 

 ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحيبالمرحلة المتوسطة بمدينة الطائف و اإلنجليزية

والثاني  ،األول يتعلق بالمعلومات الشخصية: يسينوطبقت استبانة مكونة من جزأين رئ

 ،اإللكترونيواقع استخدام التعلم : وتضمن محورين هما ،متعلق بمحاور االستبانة

وتكونت عينة  ،اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونيصعوبات استخدام التعلم 

اختيارهم بطريقة مشرفين تربويين تم ( 8)معلًما و (234)منهم (  241)الدراسة من 

وتم استخدام المتوسطات الحسابية  ،هـ2431 -هـ 2431المسح الشامل في العام 

وقد  ،لمجموعتين مستقلتين واختبار مان ويتني( ت)واالنحرافات المعيارية واختبار 

وجاء مستوى  ،ةبدرجة منخفض اإللكترونيأشارت النتائج لمحور واقع استخدام التعلم 

الخاصة بالبرمجيات  وكذلك جاءت الصعوبات. ةمتوسط ةبدرجالصعوبات بوجه عام 

يليها الصعوبات الخاصة بالطالب ، واألجهزة في الترتيب األول من حيث درجة الصعوبة

توجد فروق بين استجابات المعلمين كما لم . والصعوبات الخاصة بالمعلم ،والمادة

فروق بين استجابات أفراد العينة  ولم توجد ،والمشرفين في أبعاد االستبانة والدرجة الكلية

ووجدت فروق بين استجابات  ،وفقا للمؤهل والخبرة في أبعاد االستبانة والدرجة الكلية

ً للدورات التدريبية في أبعاد الصعوبات الخاصة باألجهزة والبرمجيات  .أفراد العينة وفقا

Abstract 

The present study aimed to determine the real use of e-learning in 

teaching English language of middle school in Taif. The study followed the 

descriptive approach. The study sample consisted of (134) teachers and (8) 

educational supervisors. They were selected in comprehensive survey of 

the first semester. The researcher prepared a Questionnaire consisted of two 

parts: The first related to personal information, and the second consisted of 

the reality of the use of e-learning, and the obstacles to the use of e-learning 

in teaching English language. Statistical Methods was Standard deviations, 

t-test for two independent groups, and Mann-Whitney test. The findings of 

the reality of the use of e-learning indicates a low degree. The obstacles 

level as generally average. Then the obstacles of software and hardware 

came in the first place, followed by the student then by the teacher. There 

were no differences between the responses of teachers and supervisors in 

the dimensions of the total score. There were no differences between 

respondents and responses according to the qualification and experience in 

all dimensions of the total score, There were differences between the 

responses of respondents, according to training courses in the dimensions 

of the obstacles of device and software. 
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 :مقدمة

ومددات األساسددية التددي ترتكددز عليهددا الدددول والحكومددات فددي بندداء يعددد التعلدديم مددن أهددم المق

ات؛ فمدع ههدور أجهدزة الحاسدبات الشخصدية وبرامجهدا اإللكترونيدعصدر المعلومدات و في مستقبلها

التشددغيلية إلدددى جاندددب تقنيدددة المعلومدددات واالتصدداالت واإلنترندددت وتطورهدددا المسدددتمر ههدددر الدددتعلم 

إلدى  ،وأصدبح مدن الوا دح أن لده مسدتقبًه بداهًرا ،سدريعوانتشر بشكل ( (E-Learning اإللكتروني

سديكون هدو األسدلوأل األمثدل واألكثدر انتشداًرا  اإللكترونديحد أن البعض يتوقع بدل ويؤكدد أن الدتعلم 

 .للتعليم والتدريب

مؤخًرا إلدى و دع خطد   أنه قد اتجهت الدول( 228ص  ،1001)وذكر مصيلحي ومحمد 

رة المعلوماتيدة فدي منداهج التعلديم والتددريس المعتمدد علدى مجدال للمعلوماتية وجعدل الحاسدوأل والثدو

التدددفق : ومنهدا، تقنيدة فدي التعلديم واقًعددا فعليحًدا وحقيقدة ملموسددة للتغلدب علدى مشدكهت الددتعلم التقليدد 

، تدثيير تقنيدات الدتعلم واالتصداالت فدي مجدال الدتعلم ،التقدم المتسارع في مجداالت المعرفدة ،الطهبي

لم مددرة يانيددة، ليفارتفدداع التكددا عدددم مناسددبة النتددائج ، زيددادة رةبددة الكثيددر مددن الندداة فددي العددودة للددتعح

  وجمود النظام التعليمي الحالي، المحققة لسوق العمل

وقدد طبقدت العديدد مددن أسداليب الدتعلم الحديثددة فدي المملكدة العربيددة السدعودية حيدث و ددعت 

كمدا أكددت علدى ذلدك الخطدة العشددرية ، التعلديم وزارة التربيدة والتعلديم خطدة شداملة لددمج التقنيدة فدي

المشاريع التي تضمنتها الخطة كمدا ذكرتهدا هي دة االتصداالت  ومن أبرز ،(1004 -1003)للوزارة 

مشدروع  ،مشروع عبد هللا بن عبد العزيز وأبنائده الطلبدة للحاسدب ا لدي( 1003) وتقنية المعلومات

مشروع تثهيدل  ،مشروع المختبرات المحوسبة ،تعلمتطوير المكتبات المدرسية إلى مراكز مصادر ال

 .مشروع مراكز التقنيات الرقمية ،طهأل المرحلة الثانوية في مجال المعلوماتية

يعد من أهدم أسداليب الدتعلم الحديثدة ؛  اإللكترونيأن التعلم ( 28ص  ،1001)وذكر العباد 

 .ى التعلمفهو يساعد على حل مشكلة االنفجار المعرفي والطلب المتزايد عل

وقصدور الدتعلم التقليدد  فدي تحقيدق أهدافده مدن  ،من جاندب اإللكترونيونظًرا ألهمية التعلم 

بدل  ،ال يمثدل أحدد الروافدد المهمدة والمسداندة للدتعلم التقليدد  فقد  اإللكترونديفدنن الدتعلم  ،جانب آخر

واإليفداء  ،الحاد  والعشرينوتحديات القرن  ،الحل األمثل لمقابلة التحديات التي تقابل التعلم التقليد 

. واالسددتثمار األمثددل للتقدددم التكنولددوجي والثددورة التقنيددة المتهحقددة واإلفددادة منهددا ،بمتطلبددات الددتعلم

وتسدخير   ،بل إستراتيجيحًا يجب التعامل والتفاعل معده ،خياًرا يانويحًا اإللكترونيوبالتالي لم يعد التعلم 

ال سدديما مددا يكسددبه للطددهأل مددن القدددرة علددى فهددم القضددايا  ،لتحقيددق نقلددة نوعيددة فددي طريقددة الددتعلم

وتحقيددق متطلبددات الحيدداة فددي  ،وتنميددة مهددارات التفكيددر العليددا ،والمشددكهت المعقدددة والتعامددل معهددا

 0عصر المعرفة والتكنولوجيا

التعددر  : مثددل اإللكتروندديوقدد تناولددت دراسددات سددابقة عدددًدا مددن القضدايا المرتبطددة بددالتعلم 

التدي هددفت إلدى التعدر  علدى ( 1002)دراسدة الفهدد : وفاعليته مثدل اإللكترونيالتعلم على كفايات 

ودراسة العمر   ،أير استخدام المواقع المختارة من الشبكة العالمية للمعلومات على تحصيل التهميذ

ودرجددة توافرهددا لدددى معلمددي  اإللكتروندديالتددي هدددفت إلددى التعددر  علددى كفايددات الددتعلم ( 1002)

دراسدة العبدد الكدريم : مثدل اإللكترونديكما تناولت قليل مدن الدراسدات واقدع الدتعلم  ،الثانوية المرحلة

 ،في مدارة المملكة األهلية بمديندة الريدا  اإللكترونيللتعر  على واقع استخدام التعلم ( 1008)

عة مدن وتوجد مجمو ،كما أن له سلبيات وإيجابيات ،اإللكترونيوتوصلت إلى وجود متطلبات للتعلم 

 .المعوقات تحد من استخدامه

 ,Mohammadi,Ghorbani&Hamidi)كما أن دراسة محمد  و ةرباني و حميد  

وتعلم  ،التعلم من خهل اإلنترنت: ومن أشكاله ،اإللكترونيأشارت إلى وجود أير للتعلم ( 2011
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 اإللكترونيإن التعلم  حيث وتعلم اللغة بمساعدة الكمبيوتر على تعلم اللغة ،اللغة المعتمد على الويب

 . كما أن النت متاح للطهأل في كل مكان، يزيد من دافعية الطهأل للتعلم

لدم تتنداول  اإللكترونديمن العر  السابق يتضح أن الدراسات التدي تناولدت اسدتخدام الدتعلم 

توسدطة ولم تتناول واقع استخدامه في المرحلدة الم ،اإلنجليزيةواقع استخدامه في مواد نوعية كاللغة 

على الرةم مدن شديوع اسدتخدام اإلنترندت والحاسدوأل فدي كدل األعمدار ولدم تتناولده مدن وجهدة نظدر 

 .وهو ما تهتم به الدراسة الحالية ،المعلمين والمشرفين معا

 : مشكلة الدراسة

على الرةم من أهمية االستفادة من كدل مدا هدو جديدد مدن أنمداط الدتعلم والتعلديم الحديثدة فدنن 

من أهم العوامدل المسداعدة علدى نجاحهدا وبخاصدة مدن قبدل المعلمدين  اإللكترونيلتعلم تقييم تجارأل ا

فدي مجددال  اإللكترونديحيدث ههدرت فدي ا وندة األخيدرة عدددة محداوالت لتطبيدق الدتعلم  ،والمشدرفين

 ،اإلنجليزيدةالتعلم لكن لم توجد محاوالت لتقييم تلك التجارأل من وجهة نظر معلمدي ومشدرفي اللغدة 

مددن  اإلنجليزيددةوبخاصددة أن مدادة اللغددة , ذلددك وفقًدا لعدددد مددن المتغيدرات الديموجرافيددة يوالفدروق فدد

 .المواد التي تجد نفوًرا من الطهأل عند دراستها

وبندداًء علددى ذلددك تتحدددد مشددكلة الدراسددة الحاليددة فددي التعددر  علددى واقددع اسددتخدام الددتعلم 

توسطة ومعوقات استخدامه من وجهة نظر بالمرحلة الم اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكتروني

 .ومشرفيها بمدينة الطائف اإلنجليزيةمعلمي اللغة 

 : أسئلة الدراسة

بالمرحلة المتوسطة من  اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونيما واقع استخدام التعلم  -2

 ومشرفيها بمدينة الطائف؟ اإلنجليزيةوجهة نظر معلمي اللغة 

بالمرحلة  اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونيي تطبيق التعلم هل توجد صعوبات ف -1

 ومشرفيها بمدينة الطائف؟ اإلنجليزيةالمتوسطة من وجهة نظر معلمي اللغة 

استخدام التعلم في  (α≤  0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

وفقًا لطبيعة العمل والمؤهل  رحلة المتوسطةبالم اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكتروني

 وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية؟ 

 :أهداف الدراسة

 : تهد  الدراسة الحالية إلى التعر  إلى

بالمرحلة المتوسطة من  اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونياستخدام التعلم  واقع -2

 .بمدينة الطائف ومشرفيها اإلنجليزيةوجهة نظر معلمي اللغة 

 بالمرحلة المتوسطة من اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونيصعوبات تطبيق التعلم  -1

 . ومشرفيها بمدينة الطائف اإلنجليزيةوجهة نظر معلمي اللغة 

 اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونياستخدام التعلم  الفروق في تقدير واقع وصعوبات -3

 .وفقًا لطبيعة العمل والمؤهل وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية سطةبالمرحلة المتو

 : أهمية الدراسة

 : تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي
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 وتتمثل في: األهمية النظرية: 

وهو من المو وعات الحديثة في العصر الحا ر في  اإللكترونيتناولها لمتغير التعلم  .2

 .العملية التعليمية

ومواكبة  ،في هل النظام التعليمي القائم اإللكترونيلى جدوى استخدام التعلم الوصول إ .1

 .االتجا  العالمي في تطبيق التكنولوجيا في مجال التعلم

 وتتمثل في: األهمية التطبيقية: 

وصعوبات تطبيقه  اإللكترونيتوجيه أنظار المس ولين بوزارة التعليم إلى واقع استخدام التعلم  .2

  .ى اتخاذ القرارات المناسبة بِشثن هذا المو وعمما يساعدهم عل

لفت أنظار الباحثين وطلبة العلم إلى  رورة و ع برامج تدريبية وتصميم نماذج تدريسية  .1

  .وتراعي متطلباته اإللكترونيقائمة على التعلم  اإلنجليزيةلتعليم اللغة 

في طرق  اإللكترونيعلم بندماج الت اإلنجليزيةتسهم هذ  الدراسة في تطوير مقررات اللغة  .3

 .تدريسها

 : محددات الدراسة

 :اقتصرت الدراسة على المحددات التالية

 اإلنجليزيةفي تدريس اللغة  اإللكترونيتعر  على واقع استخدام التعلم : محددات موضوعية -2

 .من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين وصعوبات تطبيقه

 .بالمرحلة المتوسطة اإلنجليزيةلمي ومشرفي اللغة تكونت العينة من مع: محددات بشرية -1

 . تحددت الدراسة بالتطبيق بمدينة الطائف: محددات مكانية -3

 .هـ2431 -2431تحددت الدراسة بالتطبيق في الفصل الدراسي الثاني :محددات زمانية -4

تحددت نتائج هذ  الدراسة باألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة : محددات إحصائية -5

 .البيانات

 : مصطلحات الدراسة

 ((E – Learning:اإللكترونيالتعلم 

التعلحم القائم على استخدام : بثنه اإللكترونيالتعلم ( 121ص  ،1023)عر  القضاة ومقابلة 

 ،الحاسوأل واإلنترنت لتوصيل المحتوى التعليمي للمتعلمين من خهل التواصل بين المتعلم والمعلم

 .التعليمي بطريقة تفاعلية تمكنه من التعلموبين المتعلم والمحتوى 

المتمثلة في  اإللكترونيمستوى ممارسة أشكال التعلم : ويعر  إجرائيحًا في هذ  الدراسة بثنه

بالمرحلة  اإلنجليزيةفي تدريس اللغة (  اإللكترونيوالبريد  ،األقراص المدمجة ،الحاسوأل التعليمي)

 .المتوسطة

 :اإلطار النظري

استخدام جميع أو " : على أنه عبارة عن اإللكترونيالتعلم ( 24 ،1004)يعر  الطحيح 

والمعلومات في النشاطات المطلوبة لعمليتي التعلم والتعليم لتشمل التعلم  ،بعض تقنيات االتصاالت

وال تقتصر هذ  النشاطات على إرسال المادة العلمية  ،اإللكترونيوالتدريب  ،اإللكتروني

ى ذلك لتشمل جميع الخطوات واإلجراءات من إدارة ومتابعة لعملية التعلم بل تتعد ،للمستفيدين

 . "والتعليم

ة الحديثة اإللكترونيذلك النظام الذ  تقوم به الوسائل ": بثنه( 24 ،1005)ويعرفه قاسم 

حيث يتعلم الطالب من الكمبيوتر بدون  ،المتصلة بالكمبيوتر بكامل العملية التعليمية أو بجزء منها
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وفيها يقوم الكمبيوتر بما يشبه  ،وأن وجود المعلم يقتصر على اإلرشاد والتوجيه ،اجة إلى المعلمالح

وقد يمثل هذا الكمبيوتر أحد  ،المدرة الخصوصي من حيث الشرح والتجريب والمران والتقويم

 ".محطات شبكة تعليمية أو يكون الكمبيوتر مستقهحً بذاته

التعلحم القائم على استخدام ": بثنه اإللكترونيالتعلم ( 121 ،1023)وعر  القضاة ومقابلة 

 ،الحاسوأل واإلنترنت لتوصيل المحتوى التعليمي للمتعلمين من خهل التواصل بين المعلم والمتعلم

 ".وبين المتعلم والمحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية تمكنه من التعلم

ذلك النوع من التعلم الذ  تقدمه  :بثنه (E-Learning) اإللكترونيويعر  الباحث التعلم 

ويعتمد على عدة وسائل إلكترونية ةير  ،المؤسسات التعليمية أو يستخدمه الطالب من تلقاء نفسه

تقليدية في نقل المعرفة وفي التواصل والتفاعل مع زمهئه؛ مما يؤد  إلى تجاوز مفهوم عملية 

دعم ومساعدة المتعلم في أ  وقت سواء  ويتيح للمعلم ،التعلم والتعليم جدران الفصول الدراسية

 .بشكل متزامن أو ةير متزامن

شثنه شثن المستحديات التكنولوجية  اإللكترونيإلى أن التعلم ( 1001)وتشير عبد العزيز 

وتتمثل تلك الخصائص في أنه متاح  ،يتسم بمجموعة من الخصائص تجعله  روريحًا للمتعلمين

Available)) :ساعة يوميحًا يتعلم الفرد أينما ووقتما ( 14)احة على مدار حيث إن المقررات مت

حيث يَسهل تعديل وتحديث المحتوى العلمي بما يتوافق مع متطلبات : ((Flexibleوأنه مرن  ،شاء

إذ تتاح الفرصة للتعاون بين المتعلمين بعضهم البعض : (Collaborative)وأنه تعاوني  ،العص

 اإللكترونيوالبريد  ،((Chattingمن خهل الحوارات  ،جميعهموكذلك بين المعلمين والمتعلمين 

(E-mail) مما يعمل على تفعيل دور الطهأل في التعلم خاصة الطهأل االنطوائيين ولديهم

 Self-Learner))ومتمركز حول المتعلم  ،صعوبات في التعامل وجهًا لوجه مع ا خرين

Centered :ويساعد  ،وينمى قدراته االبتكارية ،يشبع حاجاتهحيث يتوافق مع الخ  الذاتي للمتعلم و

إذ يمكن االتصال المباشر بين المعلم : ((Interactivetyوتفاعلي  ،على االعتماد على النفس

والمتعلم من ناحية والمتعلمين بعضهم البعض من ناحية أخرى وآخرين لهم نفس مجال االهتمام من 

التخاطب الكتابى : سها بواسطة عدة طرق منهاناحية يالثة عن طريق التخاطب في اللحظة نف

(Relay Chatting)،  والتخاطب الصوتيVoice Conference))،  والمؤتمرات المرئية

(Video Conferencing)، وعالمي((Global : وذلك نظًرا لتعدد مصادر المعرفة وإتاحة العديد

 .لهتصال بالمواقع المختلفة على اإلنترنت Linksمن الرواب  

؛ 1001،؛ الطائي1005،الهاد )كما يرى كل من  اإللكترونين أهم مزايا التعلم وم

وسيلة مثالية لمساعدة قطاعات كبيرة من الناة الذين  اإللكترونييعد التعلم  (1020،اسماعيل

والقيود السياسية  ،وارتباطاتهم العائلية ،والتزاماتهم الوهيفية ،تضطرهم مس ولياتهم االجتماعية

كما أنه وسيلة مفيدة لألشخاص  ،التي يعانون منها إلى عدم مغادرة مجتمعاتهم أو بهدهموالمالية 

والفصل شبه الدائم بين المعلم  ،الذين يجدون صعوبة في الحضور إلى الحرم الجامعي بانتظام

يز والترك ،وهذ  الخاصية أبرز ما يميز هذا األسلوأل في التعليم النظامي ،والمتعلم طوال فترة التعلم

يمكن استدعاء  ،على استخدام كافة الوسائل التقنية الممكنة إليجاد حلقة وصل ما بين المعلم والمتعلم

كما أنه يمكن تنظيم لقاءات مع الطلبة من  ،مشرفين على شاشة اإلنترنت إذا دعت الحاجة إلى ذلك

التكنولوجيا  حيث إن( (Enjoy of learningيحقق متعة التعلم  ،خهل اإلنترنت بتكلفة عادية

وإمكانية تدريس بعض المو وعات التي كانت ةير قابلة  ،تستثير وتجذأل الطهأل نحو التعلم

 Emulation and) للتدريس من قبل من خهل قدرة الحاسبات ا لية في المحاكاة والنمذجة

Modeling)، ى ويوفر أفضل الفرص الحترام شخصية المتعلم واختياراته وقراراته والمحافظة عل

ويسمح التعلم  ،مشاعر  نظًرا لما يستخدمه من مرونة في التسجيل واختيار المقررات والدراسة

باستخدام الصور المتحركة والمرئيات المتفاعلة بالطريقة التي ال تستطيع الوسائل  اإللكتروني
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لمعلم تقليل يتيح ل اإللكترونيالتعلم : وتقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم ،األخرى استخدامها

األعباء اإلدارية التي كانت تثخذ منه وقت كبير في كل محا رة مثل استهم الواجبات وةيرها فقد 

فقد أصبح من الممكن إرسال واستهم كل هذ  األشياء عن  ،من هذ  العبء اإللكترونيخفف التعلم 

واالستفادة القصوى  ،داتمع إمكانية معرفة استهم الطالب لهذ  المستن ،ةاإللكترونيطريق األدوات 

ا للطرفين المعلم والمتعلم: من الزمن فالطالب لديه إمكانية  ،إن توفير عنصر الزمن مفيد ومهم جدحً

وبالتالي ال توجد حاجة للذهاأل من البيت  ،الوصول الفور  للمعلومة في المكان والزمان المحدد

وكذلك  ،إلى حفظ الزمن من الضياعوهذا يؤد  ، إلى قاعات الدرة أو المكتبة أو مكتب األستاذ

المعلم بنمكانه االحتفاه بزمنه من الضياع ألن بنمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خ  االتصال 

 . الفور 

التعلم  أن إال ذلك نجاح أيبتت التي األولية والنتائج التعلم من النوع لهذا األهمية ورةم

 بينه قد تحول التي والتحديات الصعوبات بعض واجهي المختلفة التعلم طرق من كغير  اإللكتروني

 هذ  من بعًضا( 1005 ) والمبارك الموسى ذكر وقد ،أجلها من و ع التي األهدا  وبين

 مدى ،الرقمية التصفية ،والسرية الخصوصية ،المعايير تطوير: ما يلي أهمها من الصعوبات

 وعدم التعلم من النوع اد المجتمع بهذاأفر وعي ،معه وتفاعلهم الجديد النم  مع الطهأل استجابة

 .اإلنترنت باستخدام التعلم لكيفية المتعلمين تدريب إلى الحاجة ،منه السلبي الوقو 

الدتعلم  بلدو  دون تحدول التدي الصدعوبات مدن مجموعدة هنداك أن ( 1004 ) سدالم ويدذكر  

 إلمدام وعددم ،الناميدة الددول ةالبيدة فدي التحتيدة البنية  عف: يلي فيما وأوجزها ألهدافه اإللكتروني

 باستخدام بالجامعات التدريس هي ة أعضاء اقتناع عدم ،الحديثة التقنيات استخدام بمهارات المتعلمين

 البرمجيدات وإنتداج تصدميم فدي العالية التكلفة ،التدريب أو التدريس الحديثة في ةاإللكتروني الوسائ 

  .التعليمية

الددددتعلم المتدددددزامن : وتتمثددددل فدددددي األتددددي،  لكترونددددياإلوهندددداك يهيددددة انددددواع مدددددن الددددتعلم 

(Synchronous E- learning)،  أن الدتعلم المتدزامن يددخل الطالدب ( 1008) حيث يرى الحربي

أو الفصددل الدراسدددي فددي وقددت محددددد لتلقددى الدددروة والمنددداهج بددالتزامن عبددر الوسدددائ   المعمددل،

أو تلقدى الددروة مدن خدهل مدا يسدمى  Real – Time Chat))ة مثدل المحاديدة الفوريدة اإللكترونيد

ويقددم هدذا الندوع إمكانيدة التفاعدل المتدزامن بدين  ،Virtual Classrooms))بالفصدول االفترا دية 

وبدين الطدهأل والمعلدم  وبدين الطدهأل والمعلدم مدن ناحيدة يانيدة، الطهأل بعضهم الدبعض مدن ناحيدة،

 Asynchronous)التعلم ةيدر المتدزامن : والثاني وآخرين لهم نفس مجال االهتمام من ناحية يالثة،

E- learning) : أن الدتعلم ةيدر المتدزامن يددرة فيده المدتعلم المدنهج وفدق ( 1001)ويرى الرافعدي

مدع توهيدف بعدض أسداليب وأشدكال (. النظدام التقليدد )البرنامج الدراسي المخط  له من قبل المعلم 

ن للمدتعلم أن ينتقدى األوقدات واألمداكن التدي ويمكد فدي مسداعدته فدي عمليدة الدتعلم، اإللكترونديالتعلم 

تتناسب مع هروفه وفى هذا النوع يمكن أن يتواصل الطهأل مع بعضهم الدبعض أو مدع المعلدم دون 

بعيددًدا عددن النظددام  اإللكتروندديالددتعلم : الثالددث أن يلتزمددوا بددالجلوة علددى الشددبكة فددي نفددس الوقددت،

بدافع حر بعيًدا  اإللكترونيع يستخدم الطالب التعلم أنه في هذا النو( 1001)يرى الرافعي : التعليمي

وفددي هددذا النددوع يمكددن  بهددد  االسددتزادة والمعرفددة دون أن يطلددب مندده ذلددك، عددن النظددام التعليمددي،

 . للطالب االشتراك أو الدخول مع الطهأل الذين يدرسون بالنوع المتزامن أو ةير المتزامن

إلدددى أربعدددة  اإللكترونددديتويات الدددتعلم أنددده يمكدددن تصدددنيف مسددد( 1005)ويدددر  عبدالحميدددد 

ويعندي اسدتخدام : ( (Enrichment Level المسدتوى اإليرائدي: مستويات رئيسة علدى النحدو التدالي

شبكة االنترنت أو الشبكة العنكبوتية بوصفها مصدًرا للمعلومات العامة والمتخصصة الموزعة على 

وهدو مسدتوى مبندي  يل واكتسداأل المهدارات،ويسدتفيد بهدا المدتعلم فدي دعدم التحصد المواقع المختلفدة،

أو فدي الحصدول علدى توجيهدات المعلدم  أساًسا على رةبدة المدتعلم فدي تطدوير معارفده أو معلوماتده،
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وفددي هددذا  ،Supplemental Level)) المسددتوى التكميلددي إليددراء معلومددات المددتعلم ومهاراتدده،

ة مددن الشددبكة كوعدداء لمصددادر الددتعلم ولكددن تددتم اإلفدداد المسددتوى يددتم الددتعلم داخددل الفصددل التقليددد ،

 المسدتوى األساسدي والتعليم والخبرات الخاصة والتي يتم تصميمها وإنتاجهدا وإتاحتهدا علدى الشدبكة،

(Essential Level)،  وفي هذا المستوى يتم بناء االعتمداد علدى شدبكة اإلنترندت أو الويدب اعتمداًدا

يددم تصددميم المقددررات  وتددوفير متطلباتدده، لكترونددياإلحيددث يددتم بندداء نظددام الددتعلم  كددامًه فددي الددتعلم،

وأدوات التعلم وأساليب التفاعل واالتصال وإتاحتها في مواقع خاصة بالمؤسسة التعليمية على شدبكة 

إلدددى جاندددب  -يتضدددمن هدددذا المسدددتوى ، (Integrated Level) المسدددتوى المتكامدددل اإلنترندددت،

علدم وهدو يقدوم بالشدرح والدذ  تدتم إتاحتده علدى ما يتصل بالتصدوير الرقمدي للم -المستويات السابقة 

باإل ددافة إلددى اإلفددادة مددن مصددادر المعلومددات  الموقددع والتفاعددل واالتصددال تزامنيحًددا أو ال تزامنيحًددا،

كددذلك الوصددول إلددى المكتبددات  األخددرى المرتبطددة وإتاحددة وصددول المددتعلم إليهددا مددن خددهل الموقددع،

 . الرقمية والمختبرات والمتاحف وةيرها

 تحدد في المطالب المباشدرة وهدي اإللكترونيالتعلم  متطلبات أن (1008) الموسو  روذك

 إدارة أنظمدة  ،المحليدة الحاسب شبكات ،الحاسب مختبرات في اإلنترنت شبكات  ،الحاسبات أجهزة

 التفداعلي العلمدي المحتدوى وإدارة إنشداء ومنظومدة ،الدتعلم لمصدادر مسداعدة برمجيدات  ،الفصدول

 الدتعلم لوحدة ،الرقمدي اإللكتروندي الكتداأل  ،اإللكترونديالعلمدي  والمحتدوى ،سدريعال باألسدلوأل

 شدبكة خدهل مدن أو اإلنترندت خدهل مدن تعمدل متخصصدة تعليميدة وبوابدة ،التحاوريدة اإللكتروندي

 التفاعليدة لهختبدارات ومنظومدة  ،بالسدجهت والمرتبطدة التعليميدة اإلدارة ومنظومدة ،حواسدب

 متطلبدات و ،مباشدر تحداور  تواصدل بي دة لتحقيق تفاعلية إلكترونية فصول مةومنظو ،ةاإللكتروني

 .التفاعلية ةاإللكتروني المختبرات وإدارة استخدام وأنظمة ،الرقمية التعلم مصادر استخدام

: تشدمل التعليميدة في العمليدة اإللكتروني التعلم تفعيل متطلبات أن( 1008) الكنعان وذكرت

 الدذاتي والضدب  التعلم مهارات توفر  ،المادية التجهيزات توفر ،اإللكتروني مللتعل وخطة رؤية بناء

 الرقمدي المحتدوى تطدوير ،الطدهأل لددى واإلنترندت ا لدي الحاسدب مهدارات تدوفر  ،الطدهأل لددى

 .معيارية اإلنترنت على تفاعلية تعليمية بوابة تطوير و ،المعيار 

العصر الحالي نظًرا ألن معظم المعار   متطلبات أهم من اإلنجليزية تعلم اللغة ويعد

من المعار  هي %  80بل إن العديد من الدراسات أيبتت أن حوالي  ،اإلنجليزيةأصبحت باللغة 

 أصبح وإجادتها فنن تعلمها ولذا كما أنها المعتمدة في الدراسة لكثير من الكليات؛ ،اإلنجليزيةباللغة 

 . فيه نعيش ذ ال العصر هرو  تتطلبها التي من الضروريات

 اإلنجليزية اللغة بثهمية العصر هذا في اإلنسان إحساة الى تنامي( 1008) ويشير الزيلعي

 اللغة تعلم على الطلب يزداد ،الناة من قدر أكبر بها ويتعامل يفهمها ةلغة دولي إلى تعلم وحاجته

 اإلنجليزية اللغة ليمتع ومعاهد مدارة أعداد ازدياد ذلك يؤكد ومما .ا خر يوًماتلو اإلنجليزية

الجتذاأل  دعوتها في التعليمية المؤسسات هذ  بين الكبير التنافس وينصب .العالم المنتشرة حول

 أن التي يمكن اللغوية البرامج فاعلية مدى على مهاراتها وإجادة اإلنجليزية اللغة تعلم في الراةبين

 المبتكرة للراةبين والوسائل تعليمها مبه المناط اللغة مدربي تثهيل مستوى وكذلك لطهبها تقدمها

 .ميسوًرا أمًرا تعلمها مسثلة في جعل اإلسهام شثنه من ما وكل ،اإلنجليزية اللغة تعليم في المساعدة

عالم  في تلعبه الذ  الكبير والدور اإلنجليزية اللغة بها تحظى التي األهمية من وانطهقًا

 االهتمام العالم  رورة دول جميع في والتعليم ربيةالت وزارات في ممثلة الحكومات أدركت اليوم

 وقادر   واع   جديد جيل بغية إعداد وذلك ،المرسومة األهدا  يحقق جيًدا تعليًما اإلنجليزية اللغة بتعليم

 مواكبة ذلك كل بعد لهم يتسنى كي والتقنية معهم العلمية الخبرات وتبادل ا خرين مع التواصل على

 من المتقدمة العالم دول كانت ول ن .المختلفة مجاالت الحياة في الحضار و العلمي التقدم ركب

 هذ  به تضطلع الذ  المهم للدور منها إدراًكا ألبنائها اإلنجليزيةاللغة  بتعليم اهتماًما الدول أوائل
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 يوف النامية الدول في فنننا ،والسياسة واالقتصاد والتقنية العلم بوصفها لغة اليوم عالم في اللغة

الذ   الجديد الجيلة نوا بوصفهم ألبنائنا تعليمها بضرورة لإليمان حاجةً  ألشد العربي خاصة العالم

 . والعزلة والجمود التخلف كبوة من بها والخروج أمته بيد األخذ في العريضة ا مال عليه تعقد

 بجعلها يزيةاإلنجلاللغة  وتعلم بتعليم مبكر وقت ومنذ السعودية العربية المملكة اهتمت وقد

 ويثتي .والثانوية المرحلتين المتوسطة في والطالبات الطهأل جميع على إجبارية دراسية مادة

 السادة الصف وطالبات جميع طهأل على إجبارية مادة االبتدائية المرحلة في مؤخرا إدخالها

 . اإلنجليزية باللغة المتنامي االهتمام لهذا تتويجاً  االبتدائي

المعلمين والطهأل المستخدمين للحاسب واإلنترنت في عملية التعلم إلى ما ولقد تزايد عدد 

في  اإللكترونيحيث يعد دمج ادوات التعلم  ،لهما من آيار إيجابية خاصة في تعلم اللغات األجنبية

العملية التعليمية من العوامل التي تشجع الطهأل على االنخراط في عملية التعلم وذلك لتحقيق 

أن استخدام الوسائ  المتعددة في ( Marie- Anne, 2010)ولقد ذكر مار  وآن  ،مأهدا  التعل

 .تعلم اللغات يؤد  إلى تقدير المتعلمين ألهمية التعلم والتواصل الثقافي بين الحضارات المختلفة

بتقنياته  اإللكترونيأن أستخدام التعلم ( Mallareddy, 2011)وقد أ ا  ماالرد  

بوجه خاص يحقق الكثير من الفوائد  اإلنجليزيةلغات بشكل عام وفي تعلم اللغة المختلفة في تعلم ال

حيث يحتاج إلى : والتغلب على نقص المعلمين ،إزالة حواجز الزمان والمكان: والتي تتمثل فيما يلي

والتخلي عن الشكل التقليد  للفصول وجعل عملية تنظيم الفصول أكثر  ،عدد أقل من المعلمين

 .وتسجيل الحصص واالستماع إليها في أ  وقت ،ير طرق تدريسية إبداعية للمتعلمينوتوف ،مرونة

مثل  اإلنجليزيةفي تعليم اللغة  اإللكترونيوقد أيبتت العديد من الدراسات فاعلية التعلم 

التي هدفت التعر  على الفروق بين مستوى تحصيل الطالبات الهتي ( 1001)دراسة الجر  

المعتمدة على الكتاأل المقرر داخل الفصل )بالطريقة التقليدية  اإلنجليزيةاللغة تدربن على الكتابة ب

 اإللكترونيوالطالبات الضعيفات الهتي درسن المقرر نفسه باستخدام الطريقة التقليدية والتعلم ( فق 

توى معا كما يقيسه االختبار البعد  وأيبتت نتائج دراسة تجريبية أجرتها الباحثة على طالبات المس

في جامعة الملك سعود تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي  ،األول في كلية اللغات والترجمة

استخدمت مقرراً إلكترونياً من المنزل إلى جانب المقرر التقليد  على طالبات المجموعة الضابطة 

في القدرة على الرةم من تفوق طالبات المجموعة الضابطة  ،التي درست بالطريقة التقليدية فق 

على طالبات المجموعة التجريبية قبل بدء الدراسة في بداية الفصل  اإلنجليزيةعلى كتابة اللغة 

قد أسهم في رفع مستوى أداء  اإلنجليزيةفي تعلم اللغة  اإللكترونيأ  أن استخدام المقرر . الدراسي

  ،اإلنجليزيةالطالبات الضعيفات في الكتابة باللغة 

 Palitha, Chiara, Ming & Libby, 2007))يثا وشيرا ومبنج وليبي وتناولت دراسة بال

األولى في  واالتصاالت لطهأل السنة الجامعية اإلنجليزيةفاعلية دمج البودكاست في مقرر اللغة 

بودكاست لتحسين أساليب التعلم ومهاراته  1وتم بننشاء  Kingston Universityجامعة 

تقييم  يم. د األعمال الفصلية التي تطلب منهم خهل فترة الدراسةومساعدة الطهأل على القيام بنعدا

واستبيان طبق ( طهأل 1)المهحظة و مقابهت شخصية للطهأل  التجربة من خهل مجموعتين

ووصف البحث سياقات للتعلم والتعليم وكيفية . في نهاية الفصل الدراسي( طالباً  35)على الطهأل 

وقام  .لم المدمج وقياة مدى قدرته على تحقيق النتائج المرجوةإدخال البودكاست كجزء من التع

قام الموديل على يهية مهمح  .الباحث بتصميم موديل لبودكاست كجزء من نظام للتعلم المدمج

أساسية جميعها قائمة على مميزات البودكاست مثل تسهيل تعلم الطهأل واختيار الطهأل والمرونة 

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية  ،المعرفة الضمنية والخبرات من الزمهء التي يقدمها البودكاست ونقل

البودكاست في تفعيل عملية التعلم ومساعدة الطهأل على أداء األعمال الفصلية وكانت اتجاهات 

 .الطهأل نحو التعلم إيجابية
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 التعر  على مدى جدوى تقنية الفصول( 1008)كما هدفت دراسة المجالي والقبيهت 

في سلطنة  اإلنجليزيةا ية في تحسين مستويات تحصيل طلبة الصف الثالث اإلعداد  للغة االفتر

عمان مقارنة مع التعلم الفرد  المدعم بالحاسوأل وكذلك مقارنة اتجاهاتهم نحو التعلم بالطريقتين 

 104وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث اإلعداد  والبالغ عددهم  ،كلتيهما

طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين تعلمت األولى  10أل وتكونت عينة الدراسة من طه

عبر تقنية الفصول االفترا ية واألخرى عبر الحاسوأل وبطريقة التعلم الفرد  فثههرت نتائج 

الدراسة فعالية الطريقتين كلتيهما في تحسين مستويات التحصيل ولكن بشكل أكبر لصالح التعلم 

نية الفصول االفترا ية كما أههر المتعلمون ميه نحو الطريقتين كلتيهما ولكن بشكل اكبر عبر تق

وأوصت بتفعيل التعلم من خهل تقنية الفصول  ،نحو التعلم عبر تقنية الفصول االفترا ية

 .االفترا ية التي أيبتت فاعليتها

 في اإللكترونيم إلى التعر  على أير استخدام التعلي: (1022)وسعت دراسة الغامد  

عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق والتعر  على الفروق في  اإلنجليزيةتدريس قواعد اللغة 

مساعد قائم على / مقرر إلكتروني مدعم)اإللكترونيتحصيل الطهأل الذين تعلموا باستخدام التعليم 

المنهج التجريبي وتكون  والطهأل الذين درسوا بالطريقة التقليدية وتم استخدام( شبكة االنترنت

طالبا تم  10مجتمع الدراسة من جميع طهأل الصف األول الثانو  وتكونت عينة الدراسة من 

وبتطبيق اختبار تحصيلي  ،طالبا 30طالبا و ابطة من  30تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية من 

استخدام التعلم قبليا وبعديا فقد أسفرت الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية التي درست ب

كوسيلة تعليمية على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة مما يعني أنه قد  اإللكتروني

 اإللكترونيوأوصى بتفعيل استخدام التعلم  ،اإلنجليزيةأطى نتائج إيجابية في تحصيل قواعد اللغة 

 .اإلنجليزيةفي تدريس قواعد اللغة 

ومعلمات  على التعر  على درجة توهيف معلمي (1022)وانصب اهتمام دراسة الشمر  

في المرحلة الثانوية في مدينة القريات بالمملكة العربية السعودية لمهارات التعلم  اإلنجليزيةاللغة 

ومعلماتها في محافظة القريات  اإلنجليزيةوتكون مجتمع الدراسة من معلمي اللغة  ،اإللكتروني

حقيق أهدا  الدراسة قام الباحث ببناء استبانة لقياة درجة معلما ومعلمة ولت( 200)وعددهم 

وقد أههرت  ،فقرة 18وقد تكونت من  اإللكترونيلمهارات التعلم  اإلنجليزيةتوهيف معلمي اللغة 

مرتفعة وفق  اإللكترونيلمهارات التعلم  اإلنجليزيةالدراسة أنه كانت درجة توهيف معلمي اللغة 

كما أههرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألير المعيار المحدد في الدراسة 

 اإلنجليزيةكل من متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي في درجة توهيف معلمي اللغة 

 .اإللكترونيوأوصى بالتوسع في استخدام التعلم  ،اإللكترونيلمهارات التعلم 

 دام بوابة نور التعليمية على شبكةالتعر  على أير استخ (1023)وقصدت دراسة الشهر  

عند مستوى التذكر والفهم  اإلنجليزيةنترنت كوسيلة تعليمية في تدريس قواعد ومهارات اللغة اإل

حسب تصنيف بلوم لألهدا  المعرفية مقارنة بالطريقة التقليدية والقائمة على الكتاأل  والتطبيق

احث المنهج التجريبي وتمثل مجتمع الدراسة في المدرسي والسبورة واألقهم الملونة وقد استخدم الب

طالبا من طهأل  40جميع طهأل الصف الثاني المتوس  وطبقت الدراسة على عينة بلغ عددها 

الصف الثاني بمتوسطة حمزة بن عمرو بمدينة الريا  تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين 

تخدام بوابة نور التعليمية وا خرى إحداهما تجريبية درست القواعد والمهارات المستهدفة باس

 ابطة درست بالقواعد والمهارات نفسها بالطريقة التقليدية وطبق عليهم اختبار تحصيلي وأسفرت 

الدراسة عن أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوس  درجات تحصيل الطهأل الذين درسوا 

وبين مستوى درجات تحصيل الطهأل الذين  باستخدام بوابة نور التعليمية اإلنجليزيةقواعد اللغة 
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وعند  درسوها من خهل استخدام الوسائل التعليمية التقليدية عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق

 .اإللكتروني في تدريس اللغة اإلنجليزيةالمستويات مجتمعة وأوصى بالتوسع في استخدام التعلم 

 ة في تنمية تحصيلاإللكترونياأللغاز  إلى تقصي فاعلية (1025)وهدفت دراسة الحربي 

ولتحقيق هذا  ،لطالبات الصف الثاني متوس  في محافظة بريدة اإلنجليزيةوبقاء أير مفردات اللغة 

لمفردات وحدة تدريسية في مادة اللغة ( كلمات متقاطعة )الهد  تم تصميم لعبة ألغاز إلكترونية 

أداة البحث والتي تمثلت في اختبار مفردات اللغة كما تم إعداد  .للصف الثاني متوس  اإلنجليزية

وتمثل مجتمع الدراسة في جميع طالبات الصف الثاني المتوس  . من إعداد الباحثة اإلنجليزية

طالبة من طالبات الصف الثاني متوس  بالمتوسطة األولى لتحفيظ ( 10)وتكونت عينة البحث من 

وتم إعداد يهية . يحًا إلى مجموعتين تجريبية و ابطةوتم تقسيمهن عشوائ، القران الكريم بالبدائع 

وتوصلت النتائج الى وجود فروق بين متوس  درجات  .اختبارات قبلي وبعد  ومؤجل للمجموعتين

أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياة البعد  الختبار التحصيل لصالح 

 α)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  باإل افة إلى عدم وجود. المجموعة التجريبية

ووجود فروق . بين متوس  درجات القياة البعد  والقياة المؤجل للمجموعة التجريبية( 0،05

بين متوس  درجات القياة المؤجل والقياة ( α 0،05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ة في تدريس اللغة اإللكترونيأللغاز البعد  للمجموعة الضابطة وأوصى بالتوسع في استخدام ا

 .اإلنجليزية

 إلى التعر  على أير استخدام عقود التعلم (Ahmad, 2015)وسعت دراسة أحمد 

وتمثل مجتمع الدراسة  ،اإلنجليزيةة على االستعداد للتعلم المنظم ذاتيا لدى طهأل اللغة اإللكتروني

تجريبي يتضمن مجموعة واحدة من الطهأل وتم استخدام تصميم  اإلنجليزيةفي جميع طهأل اللغة 

وتم تقديم المحتوى  اإلنجليزيةعددهم ست ويهيون طالبا من طهأل الفرقة الثالثة بشعبة اللغة 

ة في تحسين اإللكترونية وقد أسفرت الدراسة عن فاعلية عقود التعلم اإللكترونيبطريقة عقود التعلم 

وأوصى  اإلنجليزيةعلى أداء الطهأل في مهارات اللغة  االستعداد للتعلم المنظم ذاتيا والذ  انعكس

 .اإلنجليزيةة في تدريس اللغة اإللكترونيبالتوسع في توهيف عقود التعلم 

الكشف عن أير استخدام برنامج بريز  في تنمية إلى ( 4 44)وعمدت دراسة الحوشاني 

ولتحقيق  اإلنجليزيةاللغة  التحصيل والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثاني المتوس  في مادة

شبه التجريبي وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثاني  هد  الدراسة استخدم المنهج

طالبة من طالبات الصف الثاني المتوس  تم تقسيمهن إلى  41المتوس  وتكونت العينة من 

طالبة درست  13طالبة درست باستخدام برنامج بريز  و ابطة  13مجموعتين تجريبية وتضم 

بالطريقة المعتادة وتم إعداد اختبار تحصيلي ومقياة للدافعية وأسفرت الدراسة عن وجود أير 

وأوصت الدراسة بتوهيف  ،إيجابي الستخدام برنامج بريز  في تنمية التحصيل والدافعية للتعلم

 .البرنامج كثداة تعليمية يبتت فاعليتها في التدريس

تعد من أكثر اللغات انتشاًرا وتعلمها  اإلنجليزيةاللغة  من العر  السابق يتضح أن

 اإلنجليزيةلكن مازالت اللغة  ،والمملكة العربية السعودية ال تدخر جهدا في تيسير تعلمها . رورة

تمثل عقبة أمام الكثير من الطهأل لذلك كان هناك  رورة للبحث عن طرق أكثر تشويقًا للطهأل 

 .لدراسة الحاليةلتعلمها وهو ما تسعى إليه ا
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 :منهجية واجراءات الدراسة

 : منهج الدراسة

بمدددا أن الهدددد  الدددرئيس مدددن هدددذ  الدراسدددة هدددو تعدددر  واقدددع وصدددعوبات اسدددتخدام الدددتعلم 

فقدد اتبعدت هدذ  الدراسدة المدنهج  ،بالمرحلدة المتوسدطة اإلنجليزيدةفي تدريس مدادة اللغدة  اإللكتروني

 . الطرق العلمية لجمع المعلوماتالوصفي المسحي بشكل عام باعتبار  أحد 

 : مجتمع الدراسة

والبدالغ عدددهم  اإلنجليزيدةتكون مجتمدع الدراسدة الحاليدة مدن جميدع معلمدي ومشدرفي اللغدة 

 .مشرفين تربويين( 8)و  ،معلًما( 281)فرًدا منهم ( 220)

 : عينة الدراسة

بنسددبة  تربدويينمشدرفين ( 8)و ، % 1331معلًمدا بنسددبة ( 234)تكوندت عيندة الدراسددة مدن 

من مجتمع الدراسة تم اختيارهم بطريقة المسح الشامل حيث تم توزيع األداة على كل أفدراد % 200

 . المجتمع بطريقة إلكترونية

 : أداة الدراسة

فدي تددريس  اإللكتروندينظراً ألن الدراسة تهد  إلى تعر  واقع وصعوبات اسدتخدام الدتعلم 

متوسطة فنن أداة الدراسة تمثلت في استبانة تعر  واقع وصعوبات بالمرحلة ال اإلنجليزيةمادة اللغة 

وقددد تددم إعددداد ، بالمرحلددة المتوسددطة اإلنجليزيددةفددي تدددريس مددادة اللغددة  اإللكترونددياسددتخدام الددتعلم 

 : االستبانة في نسختها األولية باالستفادة من المصادر التالية

 .اإللكترونيالتعلم مراجعة األدبيات التي تناولت  -

  .راجعة الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمجال الدراسة الحاليةم -

 : خطوات بناء أداة الدراسة

 .وأس لته ،وأهدافه ،تم تحديد مشكلة البحث -

فددي تدددريس مددادة اللغددة  اإللكتروندديتددم إعددداد قائمددة تصددف واقددع وصددعوبات اسددتخدام الددتعلم  -

  ابقةبالمرحلة المتوسطة من خهل المصادر الس اإلنجليزية

يددم ، (2)قددام الباحددث بصددياةة فقددرات األداة فددي نسددختها األوليددة ملحددق ، انطهقًددا ممددا سددبق -

ليتسنى ، وتعديل بعض الفقرات في  وء مرئياته، وتم إ افة، عر ت على سعادة المشر 

حيدث اشدتملت األداة فدي نسدختها األوليدة علدى  ،بعد ذلك عر ها علدى المحكمدين المختصدين

 : لى محورين كالتاليفقرة موزعة ع (32)

 ( 25)ويتكون من  ،اإلنجليزيةفي تدريس اللغة  اإللكترونيواقع استخدام التعلم : المحور األول

 .مفردة

 ( 21)ويتكون من  ،اإلنجليزيةفي تدريس اللغة  اإللكترونيصعوبات استخدام التعلم : المحور الثاني

 .مفردة

 :صدق األداة

 :وكانت كالتالي ،استخدم الباحث طريقتين للتحقق من صدق األداة
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 :الصدق الظاهري -2

علدى عددد مدن  -محدور االتفداق مدع المشدر  العلمدي  -تم عدر  األداة فدي نسدختها األوليدة

 :ألخذ آرائهم في(  1)ملحق  ،أعضاء هي ة التدريس من المتخصصين

 .مدى انتماء الفقرات للمحاور -

 .الستبانةو وح صياةة عبارات ا -

 . اقتراح التعديل أو اإل افة المناسبة لكل فقرة من فقرات المحور -

وأعطدى الباحدث  ،وقد تفضل المحكمون بتقديم العديدد مدن التعدديهت التدي أخدذ بهدا الباحدث 

 ،ندادًرا ،أحيانًدا ،ةالبًدا ،دائًمدا): للمحور األول يتمثل فدي، لكل فقرة وزنًا مدرًجا وفق مقياة خماسي 

 (دثو ال يح

ا ) موافق بدرجدة : واستخدم للمحور الثاني التدريج و ،قليلدة ، متوسدطة ، كبيدرة ، كبيدرة جددحً

ا   . على التوالي(  2،  1 ،3،  4،  5) وتمثل رقميحًا ( قليلة جدحً

 :صدق االتساق الداخلي -4

تم التحقق من صددق االتسداق الدداخلي لهسدتبانة مدن خدهل حسداأل معامدل ارتبداط بيرسدون 

وكذلك معامهت االرتباط بين الدرجدة  ،ة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الذ  تنتمي إليهبين درج

معلًمدا ومشدرفًا مدن خدارج عيندة ( 35)الكلية للبعد والدرجة الكلية لهسدتبانة وذلدك علدى عيندة بلغدت 

 :الدراسة؛ وجاءت النتائج كما بالجداول التالية

استخدام التعلم  رجة المفردة والدرجة الكلية لبعد واقعقيم معامالت االرتباط بين د(  )الجدول 

 (94= ن) اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكتروني

معامل  م

 االرتباط

معامل  م مستوى الداللة

 االرتباط

 مستوى الداللة

2 0332 0305 2 0342 0302 

1 0345 0302 20 0341 0302 

3 0351 0302 22 0338 0305 

4 0342 0302 21 0331 0305 

5 0348 0302 23 0345 0302 

1 0351 0302 24 0352 0302 

1 0311 0302 25 0311 0305 

8 0341 0305 - - - 

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن قدديم معددامهت االرتبدداط بددين درجددة المفددردة والدرجددة الكليددة 

) الدة عندد مسدتوى داللدة د اإلنجليزيدةفدي تددريس مدادة اللغدة  اإللكترونياستخدام التعلم  لمحور واقع

0302 =α ) &(0305 =α)  ممدا يدددل علددى أن المفدردات تقدديس مددا يقيسده المحددور أ  يوجددد اتسدداق

 .وهو مؤشر على الصدق ،داخلي
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استخدام  قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لصعوبات( 4)الجدول 

 (94= ن) زيةاإلنجليفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونيالتعلم 

 صعوبات خاصة بالطالب والمادة صعوبات خاصة بالمعلم صعوبات خاصة بالبرمجيات

 مستوى الداللة م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

2 0352
** 

3 0352
**

 1 0342
**

 

8 0352
**

 1 0315
**

 4 0351
**

 

2 0348
**

 20 0342
**

 5 0341
*

 

22 0343
*

 24 0358
**

 1 0341
**

 

- - 25 0351
**

 21 0341
**

 

- - 21 0338
*

 23 0332
*

 

- - 21 0351
**

 - - 

الدرجة 

 الكلية

الدرجة  0311

 الكلية

الدرجة  0315

 الكلية

0312 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامهت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعدد 

ممدا يددل علدى أن الفقدرات  (0305 =α) & ( α= 0302) الذ  تنتمي إليده دالدة عندد مسدتوى داللدة 

تقيس ما يقيسه البعد كما كان معامل االرتباط بين الدرجدة الكليدة للبعدد والدرجدة الكليدة للمحدور دالدة 

وهدو مؤشدر علدى  ،مما يعني أن األبعاد تقيس مدا يقيسده المحدور؛ أ  يوجدد اتسداق داخلدي0302عند 

 .الصدق

 (35= ن)لكلية للمحور والدرجة الكلية لهستبانة قيم معامهت االرتباط بين الدرجة ا( 3)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م

في تدريس مادة  اإللكترونياستخدام التعلم  واقع 2

 اإلنجليزيةاللغة 

0380 0302 

في تدريس  اإللكترونياستخدام التعلم  صعوبات 1

 اإلنجليزيةمادة اللغة 

0383 0302 

بق أن قديم معدامهت االرتبداط بدين الدرجدة الكليدة للمحدور والدرجدة يتضح من الجددول السدا

وهذا يعني أن األبعاد تقيس ما تقيسه االستبانة  ،(α= 0302) الكلية لهستبانة دالة عند مستوى داللة 

 .أ  يوجد اتساق داخلي وهو مؤشر على الصدق

 : الثبات

باسددتخدام معامددل كرونبددا  ألفددا  تددم التحقددق مددن يبددات االسددتبانة لألبعدداد واالسددتبانة كاملددة

(Conbach's Alpha)  التالي( 4)وجاءت النتائج كما بجدول : 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

0 9 

 (94= ن)قيم معامالت الثبات لالستبانة ( 0)الجدول 

 معامل الثبات المحور م

 0،85 اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونياستخدام التعلم  واقع 2

استخدام التعلم  صعوبات 1

في تدريس مادة اللغة  ونياإللكتر

 اإلنجليزية

 0،11 صعوبات خاصة بالبرمجيات

 0،15 صعوبات خاصة بالمعلم

 0،10 صعوبات خاصة بالطالب والمادة

 0،81 االستبانة كاملة

 0،81 -0،10يتضح مدن الجددول السدابق أن قديم معدامهت الثبدات لهسدتبانة تراوحدت بدين 

 .ا لما ذكر وهي قيم يبات عالية ومقبولة وفقً 

مددن العددر  السددابق يتضددح أن االسددتبانة تتمتددع بدرجددة مقبولددة مددن الصدددق والثبددات تبددرر 

 .استخدامها في الدراسة الحالية

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 Statistical Product and)  تم استخدام برندامج الحزمدة اإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة

Services Solution) SPSS بغر  اإلجابدة عدن أسد لة  ،راء المعالجة اإلحصائية للبياناتفي إج

 :الدراسة من خهل األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية التالية

 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية .2

 .اختبار مان ويتني لمجموعتين مستقلتين لحساأل الفروق وفقًا لطبيعة العمل .1

 .اختبار ليفين لتجانس التباين .3

 .لمجموعتين مستقلتين لحساأل الفروق وفقًا للمؤهل والخبرة والدورات التدريبية( ت)ر اختبا .4

 :عرض نتائج الدراسة

 : عرض وتحليل نتائج السؤال األول

في تدريس مادة اللغة  اإللكترونيما واقع استخدام التعلم : ينص السؤال األول على

 ؟ومشرفيها بمدينة الطائف اإلنجليزيةغة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمي الل اإلنجليزية

لإلجابددة عددن هددذا السددؤال تددم حسدداأل المتوسدد  الحسددابي واالنحددرا  المعيددار  وتحديددد واقددع 

بالمرحلددة المتوسددطة مدن وجهددة نظددر  اإلنجليزيدةفددي تدددريس مدادة اللغددة  اإللكتروندياسدتخدام الددتعلم 

 ،معيددار السددابق تحديددد  بالفصددل الثالددثومشددرفيها بمدينددة الطددائف وفقًددا لل اإلنجليزيددةمعلمددي اللغددة 

 :وجاءت النتائج وفقًا للجدول التالي، وترتيب العبارات وفقًا لذلك
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 (4)الجدول رقم 

 اإللكترونيقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستخدام للتعلم 

 م
 العبارات

 اإللكترونيواقع استخدام التعلم 

 المتوس 

 الحسابي

را  االنح

 المعيار 

درجة  الترتيب

 االستخدام

2 
منخفضة  24 0380 2341 .اإللكترونييرسل المعلم الواجبات على البريد 

 جدحًا

1 
يكلدددف المعلدددم الطدددهأل بجمدددع معلومدددات باسدددتخدام 

 . الشبكة العنكبوتية

 متوسطة 4 2302 1312

3 
يعر  المعلم الددروة باسدتخدام برندامج العدرو  

 (power point)التقديمية 

 عالية 2 2308 3312

4 
يكلدف المعلددم الطددهأل بتسددليم الواجبددات علددى البريددد 

 .اإللكتروني

منخفضة  25 0311 2335

 جدحًا

5 
يُشرك المعلم الطهأل في عمل مشروع باستخدام 

 .شبكة االنترنت

 منخفضة 20 2308 1321

1 
يوجدددده المعلددددم الطددددهأل لقددددراءة كتددددب و مقدددداالت 

 .ونشرات

 ضةمنخف 1 2304 1332

1 
يوجه المعلم الطهأل للمواقع التعلمية على الشبكة 

 . العنكبوتية

 متوسطة 3 2303 3320

 متوسطة 1 2320 3325 .يعر  المعلم دروًسا نموذجية باستخدام الحاسوأل 8

2 
يوجه المعلم الطهأل لهطهع على درة معين 

 .على شبكة اإلنترنت

 منخفضة 1 0324 1331

20 
بحل األس لة الموجودة على يكلف المعلم الطهأل 

 . شبكة االنترنت ذات الصلة بالدرة

منخفضة  23 0320 2318

 جدحًا

22 
يستخدم المعلم شبكة اإلنترنت لعر  صور أو 

 .أشكال مرتبطة بالدرة

 منخفضة 5 2311 1351

21 
يطلب المعلم من الطهأل تحضير العرو  

 (.power point)التقديمية للدرة 

 ةمنخفض 22 2301 1301

 منخفضة 21 2308 1302 . يتواصل المعلم مع المشر  التربو  إلكترونيحًا 23

24 
يطلع المشر  التربو  على أنظمة التعلم 

 .اإللكتروني

 منخفضة 8 2325 1313

25 
 اإللكترونييستخدم المشر  التربو  أجهزة التعلم 

 . في تعامهته مع المعلمين

 منخفضة 2 2324 1322

 منخفضة 0313 1331 محورالدرجة الكلية لل

اإللكتروني المتوس  الحسابي العام لمحور واقع استخدام التعلم يتضح من الجدول السابق أن 

وهددي تدددل علددى درجددة منخفضددة مددن االسددتخدام ( 0313)وانحددرا  معيددار  قدددر  ( 1331)بلددغ 
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و  التقديميدة يعر  المعلم الدروة باستخدام برنامج العدر)وجاءت العبارة  ،لعبارات هذا المحور

(power point) )بينمددا جدداءت  ،فددي الترتيددب األول مددن حيددث درجددة االسددتخدام وبدرجددة عاليددة

في الترتيب األخير من حيدث ( اإللكترونييكلف المعلم الطهأل بتسليم الواجبات على البريد )العبارة 

ا  .درجة االستخدام وبدرجة منخفضة جدحً

  : عرض وتحليل نتائج السؤال الثاني

في تدريس  اإللكترونيهل توجد صعوبات في تطبيق التعلم : ينص علىسؤال الثاني وال

ومشرفيها  اإلنجليزيةبالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمي اللغة  اإلنجليزيةمادة اللغة 

 بمدينة الطائف؟

وتحديددد ، عددن هددذا السددؤال تددم حسدداأل المتوسدد  الحسددابي واالنحددرا  المعيددار  لإلجابددة

بالمرحلدة المتوسدطة مدن وجهدة  اإلنجليزيدةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونيق التعلم صعوبات تطبي

 ،وفقًا للمعيار السابق تحديدد  بالفصدل الثالدث ومشرفيها بمدينة الطائف؟ اإلنجليزيةنظر معلمي اللغة 

 :وجاءت النتائج وفقا للجدول التالي ،وترتيب العبارات وفقًا لذلك

ت واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة على صعوبات تطبيق التعلم قيم المتوسطا( 4)الجدول 

 بالمرحلة المتوسطة اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكتروني

 العبارات م
 المتوس 

 الحسابي

االنحرا  

 المعيار 

درجة  الترتيب

 الموافقة

 صعوبات خاصة باألجهزة والبرمجيات

 متوسطة 3 2348 3328 .لهزمةنقص توافر األجهزة والبرمجيات ا 2

 متوسطة 4 2305 1315 .األمان عدم توافر عنصر 8

 عالية 2 2331 3358 . قلة توفير الصيانة الحاسوبية 2

 عالية 1 2324 3352 . اإللكترونيارتفاع التكلفة المالية للتعلم  22

 متوسطة 0338 3311 الدرجة الكلية للبعد

 صعوبات خاصة بالمعلم

 متوسطة 1 2314 1321 .ريب المعلمين على توهيفه في التدريسقلة تد 3

 عالية 1 2301 3312 .تمسك المعلمين بطرق التدريس التقليدية 1

 عالية 3 232 3344  .اإللكترونيتدني الوعي بثهمية التعلم  20

 منخفضة 1 2321 1301 .االعتقاد بثن استخدامه يعد مضيعة للوقت 24

 متوسطة 4 2321 1321 .لتغييرمقاومة المعلمين ل 25

 عالية 2 2325 3322 .كثرة أعباء المعلم 21

21 
قلددة تشددجيع المشددر  التربددو  للمعلمددين نحددو 

 . اإللكترونياإلفادة من التعلم 
1321 2314 

 متوسطة 5

 متوسطة 0311 3324 الدرجة الكلية للبعد

 صعوبات خاصة بالطالب والمادة
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 متوسطة 5 2313 1322 .ت الطهأل عف مناسبته لقدرات وإمكانا 1

 عالية 2 2324 3321 . اإلنجليزية عف مستوى الطهأل في اللغة  4

5 
 دددعف مهدددارات الطدددهأل الخاصدددة باسدددتخدام 

 .الحاسوأل

3305 0322 
 متوسطة 4

1 
قلدددة معرفدددة الطدددهأل باسدددتخدام أندددواع الدددتعلم 

 . اإللكتروني

3342 2314 
 عالية 1

21 
اسددتخدام الددتعلم انخفددا  دافعيددة الطددهأل نحددو 

 .اإللكتروني

3332 2330 
 متوسطة 3

23 
تدددددددني مهءمددددددة المدددددددادة التعليميددددددة للدددددددتعلم 

 . اإللكتروني

1318 23053 
 متوسطة 1

 متوسطة 0342 3311 الدرجة الكلية للبعد

 متوسطة 0301 3311 الدرجة الكلية للصعوبات

طالددب عوبات الخاصدة باليتضدح مددن الجددول السددابق أن مدا بلددغ المتوسد  الحسددابي العدام للصدد

بلددغ  كمددا ،ممددا يشددير لمسددتوى متوسدد  مددن الصددعوبات المتعلقددة بالطالددب والمددادة( 3311)والمددادة 

وانحددرا  معيددار  ( 3311)اإللكتروندي المتوسد  الحسددابي العدام لمحددور صددعوبات اسدتخدام الددتعلم 

 اإللكترونديلم وهي تدل على درجة متوسطة من الصعوبات تحول دون اسدتخدام الدتع( 0301)قدر  

 .بوجه عام اإلنجليزيةفي تدريس اللغة 

 : عرض وتحليل نتائج السؤال الثالث

≤  0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : ينص السؤال الثالث على

α)  وفقًا لطبيعة  بالمرحلة المتوسطة اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  اإللكترونياستخدام التعلم في

 لعمل والمؤهل وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية؟ ا

 :تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لكل متغير وحجم وعدد المجموعات وفقًا لما يلي

  الفروق وفقًا لطبيعة العمل: أواًل 

( مدان ويتندي)للتعر  على الفروق بين المعلمدين والمشدرفين التربدويين تدم اسدتخدام اختبدار 

( (Levine’s testقلتين لعدم توافر شرط تجانس تبداين المجمدوعتين باختبدار ليفدين لمجموعتين مست

وهددي قيمدة دالددة ممدا يشددير لعددم تجددانس  4314الدذ  يعدد مددن االختبدارات القبليددة حيدث بلغددت قيمتده 

 ،حيث جاءت قيمة االختبار دالة ،التباين نتيجة وجود فروق كبيرة بين العدد في كل من المجموعتين

 :لنتائج وفقًا للجدول التاليوجاءت ا

 وداللتها للفروق بين استجابات أفراد العينة وفقًا لطبيعة العمل( u)قيمة ( 4)الجدول 

 العدد العمل المحور
متوس  

 الرتب
 uقيمة  مجموع الرتب

مستوى 

 الداللة

 واقع االستخدام
 2442350 10341 234 معلمون

 ةير دالة 32135
 122350 88324 8 مشرفون

صعوبات خاصة 

 باألجهزة والبرمجيات

 2110350 11321 234 معلمون
 ةير دالة 44135

 481350 10332 8 مشرفون
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صعوبات خاصة 

 بالمعلم

 2323300 10320 234 معلمون
 ةير دالة 348

 110300 25300 8 مشرفون

صعوبات خاصة 

 بالطالب والمادة

 2151350 11301 234 معلمون
 ةير دالة 410

 421350 11301 8 ونمشرف

الدرجة الكلية 

 للصعوبات

 2538350 12328 234 معلمون
 ةير دالة 423

 124350 11382 8 مشرفون

للفروق بين استجابات المعلمين والمشرفين ةير ( u)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

ستوى استخدام التعلم دالة في األبعاد والدرجة الكلية؛ مما يعني أنه ال يوجد خه  على انخفا  م

 .اإلنجليزيةفي تدريس اللغة  اإللكتروني

 الفروق وفقًا للمؤهل العلمي: ثانيًا 

تم ( وماجستير ،بكالوريوة)للتعر  على الفروق بين أفراد العينة وفقًا للمؤهل العلمي 

ليفين  لمجموعتين مستقلتين بعد التحقق من تجانس المجموعتين باختبار( ت)استخدام اختبار 

(Levine’s test ) مما يشير إلى أن  0345وهو من االختبارات القبلية والذ  بلغت قيمته

وجاءت نتائج اختبار  ،المجموعتين متجانستان في التباين ؛ حيث جاءت قيمة االختبار ةير دالة

 :وفًقا للجدول التالي( ت)

 

 فقًا للمؤهلوداللتها للفروق بين استجابات أفراد العينة و( ت)قيمة ( 4)الجدول 

 المتوس  العدد المؤهل المحور
االنحرا  

 المعيار 
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 واقع االستخدام
 2331 34383 224 بكالوريوة

 ةير دالة 0321
 1303 34312 18 ماجستير

صعوبات خاصة 

 باألجهزة والبرمجيات

 3331 23313 224 بكالوريوة
 ةير دالة 2343

 3341 21312 18 ماجستير

صعوبات خاصة 

 بالمعلم

 4318 12318 224 بكالوريوة
 ةير دالة 2340

 4311 13304 18 ماجستير

صعوبات خاصة 

 بالطالب والمادة

 4311 22384 224 بكالوريوة
 ةير دالة 2315

 3382 28315 18 ماجستير

الدرجة 

 الكليةللصعوبات

 20382 54315 224 بكالوريوة
 ةير دالة 0351

 2348 53350 18 ماجستير

للفدروق بدين اسددتجابات أفدراد العيندة وفقًدا للمؤهددل ( ت)يتضدح مدن الجددول السددابق أن قيمدة 

مما يعني أنه يوجد اتفاق على الواقع والصدعوبات  ،جاءت ةير دالة في جميع األبعاد والدرجة الكلية

 .بغض النظر عن المؤهل
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 الفروق وفقا لعدد سنوات الخبرة التدريبية: ثالثًا 

 20و ، سنوات 20أقل من ) للتعر  على الفروق بين أفراد العينة وفقًا لعدد سنوات الخبرة 

لمجمدوعتين مسدتقلتين بعدد التحقدق مدن تجدانس المجمدوعتين ( ت)تم اسدتخدام اختبدار ( سنوات فثكثر

والدذ  تبددين مدن خهلده أن المجمددوعتين متجانسدتان فدي التبدداين ؛ ( Levine’s test)ليفدين  باختبدار

 :وفقًا للجدول التالي( ت)وجاءت نتائج اختبار  ،يث جاءت قيمة االختبار ةير دالةح

 وداللتها للفروق بين استجابات أفراد العينة وفقًا لسنوات الخبرة( ت)قيمة ( 3)الجدول 

االنحرا   المتوس  العدد الخبرة المحور

 المعيار 

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 2334 34311 55 سنوات 20أقل من  واقع االستخدام
 ةير دالة 0312

 8312 35325 81 سنوات فثكثر 20

صعوبات 

األجهزة 

 والبرمجيات

 3311 21384 55 سنوات 20أقل من 

 ةير دالة 0354
 3342 23325 81 سنوات فثكثر 20

صعوبات خاصة 

 بالمعلم

 5348 12314 55 سنوات 20أقل من 
 ةير دالة 0313

 3322 11324 81 سنوات فثكثر 20

صعوبات خاصة 

 بالطالب والمادة

 4341 22331 55 سنوات 20أقل من 
 ةير دالة 0334

 4313 22313 81 سنوات فثكثر 20

الدرجة الكلية 

 للصعوبات

 20381 53384 55 سنوات 20أقل من 
 ةير دالة 0352

 20348 54321 81 سنوات فثكثر 20

وق بددين اسددتجابات أفددراد العينددة وفقًددا للخبددرة للفددر( ت)يتضددح مددن الجدددول السددابق أن قيمددة 

ممدا يعندي أنده علدى اخدته  سدنوات خبدرة أفدراد  ،جاءت ةير دالة في جميع األبعاد والدرجة الكليدة

العيندددة إال أنهدددم متفقدددون علدددى الواقدددع المدددنخفض السدددتخدام الدددتعلم اإللكتدددورني فدددي تددددريس اللغدددة 

 .خدامووجود صعوبات تحول دون هذا االست ،اإلنجليزية

 اإللكترونيالفروق وفقًا للدورات التدريبية في التعلم : رابًعا  

و ، دورات 5أقدل مدن ) للتعر  على الفروق بين أفراد العينة وفقًا لعددد الددورات التدريبيدة 

لمجموعتين مستقلتين بعد التحقق من تجدانس المجمدوعتين ( ت)تم استخدام اختبار ( دورات فثكثر 5

والدذ  تبدين مدن خهلده أن المجمدوعتين متجانسدتان فدي التبداين ؛ ، (Levine’s test)باختبار ليفدين 

كمددا تددم  ددم مجموعددة المعلمددين الددذين لددم يتلقددوا أ  تدددريب  ،حيددث جدداءت قيمددة االختبددار ةيددر دالددة

 :وفقًا للجدول التالي( ت)إلى مجموعة أقل من خمس دورات ؛ وجاءت نتائج اختبار  3وعددهم 
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 وداللتها للفروق بين استجابات أفراد العينة وفقًا لعدد الدورات التدريبية( ت)قيمة ( 4 )الجدول 

االنحرا   المتوس  العدد الدورات التدريبية المحور

 المعيار 

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 2381 33314 58 أقل من خمس دورات واقع االستخدام
 ةير دالة 2321

 8311 35352 84 خمس دورات فثكثر

صعوبات 

جهزة األ

 والبرمجيات

 3318 24303 58 أقل من خمس دورات

3301 0302 
 3330 21333 84 خمس دورات فثكثر

صعوبات خاصة 

 بالمعلم

 5322 11331 58 أقل من خمس دورات
 ةير دالة 0320

 4328 12315 84 خمس دورات فثكثر

صعوبات خاصة 

 بالطالب والمادة

 4352 12311 58 أقل من خمس دورات
3322 0302 

 4312 28333 84 خمس دورات فثكثر

الدرجة الكلية 

 للصعوبات

 20312 51311 58 أقل من خمس دورات
3303 0302 

 20303 51331 84 خمس دورات فثكثر

للفدروق بدين اسدتجابات أفدراد العيندة وفقًدا للددورات ( ت)يتضح من الجدول السدابق أن قيمدة 

فددي أبعدداد الصددعوبات الخاصددة بدداألجهزة ( α= 0302) لددة التدريبيددة جدداءت دالددة عنددد مسددتوى دال

والصددعوبات الخاصددة بالطالددب والمددادة والدرجددة الكليددة للصددعوبات فددي اتجددا  عدددد  ،والبرمجيددات

بينما لم توجد فروق دالة في محدور واقدع االسدتخدام والصدعوبات  ،الدورات األقل من خمس دورات

 . الخاصة بالمعلم

 :مناقشة نتائج الدراسة

 : اقشة نتيجة السؤال األولمن

فدي  اإللكترونديللتعلم  اإلنجليزيةتشير نتيجة هذا السؤال إلى انخفا  استخدام معلمي اللغة 

أو يوجهدون الطدهأل للمواقدع  ،فهم قليًه ما يعر ون دروًسا نموذجية باستخدام الحاسدوأل، التدريس

ن الطهأل بجمع معلومات باستخدام الشدبكة يكلفون المعلميوقليًه ما  ،التعلمية على الشبكة العنكبوتية

 ،وبدرجة  عيفة يستخدمون شدبكة االنترندت لعدر  صدور أو أشدكال مرتبطدة بالددرة ،العنكبوتية

أو يوجهون الطهأل لهطهع على درة معين  ،أو يوجهون الطهأل لقراءة كتب و مقاالت ونشرات

أو يسدتخدم  ،اإللكترونديأنظمدة الدتعلم وقليًه ما يطلدع المشدر  التربدو  علدى  ،على شبكة اإلنترنت

أو يُشدرك المعلدم الطدهأل فدي ، في تعامهته مع المعلمدين اإللكترونيالمشر  التربو  أجهزة التعلم 

أو يطلدب المعلدم مدن الطدهأل تحضدير العدرو  التقديميدة  ،عمل مشروع باسدتخدام شدبكة اإلنترندت

يكلف الطدهأل بحدل أو  ،تربو  إلكترونيحًاأو يتواصل المعلم مع المشر  ال( power point)للدرة 

يرسدل المعلدم الواجبدات علدى البريدد أو  ،األس لة الموجودة على شبكة اإلنترنت ذات الصدلة بالددرة

 .اإللكترونيأو يكلف الطهأل بتسليم الواجبات على البريد  ،اإللكتروني

علم ويمكددن تفسددير ذلددك فددي  ددوء وجددود بعددض الصددعوبات التددي تحددول دون توهيددف الددت

مددن ناحيدة وقلددة وجددود الرةبدة والدددافع لدددى المعلمدين لتوهيفدده فددي التددريس نظددًرا ألندده  اإللكتروندي

 . يحتاج لجهد إ افي في اإلعداد والتخطي  للدرة
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التدي هددفت إلدى  (Mahdizadeh, Biemans & Mulder.2008)كمدا تتفدق مدع دراسدة 

 ،اإللكتروندديالمعلمدين لبي ددات الددتعلم  التعدر  علددى العوامددل التدي يمكددن فددي  دوئها تفسددير اسددتخدام

وأو حت نتائج الدراسة أن اتجاهات وآراء أعضاء هي ة التدريس تلعب الدور الحاسدم فدي اسدتخدام 

مدن التبداين فدي متغيدر اسدتخدام بي دات الدتعلم % 43بالجامعدات حيدث تمثدل  اإللكترونديبي ات الدتعلم 

 دة التددريس حدول األنشدطة المطبقدة مدن خدهل وأكدت النتدائج علدى أن آراء أعضداء هي. اإللكتروني

كمددا أو ددحت . شدبكة المعلومددات والتعلدديم بمسدداعدة الحاسددب ا لددي تلعدب دوًرا كبيددًرا فددي اسددتخدامه

فدي تحقيدق أهددا   اإللكترونديالدراسة أهمية إدراك أعضاء هي ة التدريس لقيمدة فائددة بي دات الدتعلم 

 .العملية التعليمية

 : ثانيمناقشة نتيجة السؤال ال

: ومنهدا اإللكترونديتشير نتيجة هذا السؤال إلى وجود صدعوبات تحدول دون توهيدف الدتعلم 

ونقددص تددوافر األجهددزة  ،اإللكتروندديوارتفدداع التكلفددة الماليددة للددتعلم  ،قلددة تددوفير الصدديانة الحاسددوبية

رق تمسددك المعلمددين بطدد ،وكثددرة أعبدداء المعلددم ،وعدددم تددوافر عنصددر األمددان ،والبرمجيددات الهزمددة

وقلدة تشدجيع  ،ومقاومدة المعلمدين للتغييدر ،اإللكترونيوتدني الوعي بثهمية التعلم  ،التدريس التقليدية

وقلة تدريب المعلمين على توهيفه في  ،اإللكترونيالمشر  التربو  للمعلمين نحو اإلفادة من التعلم 

اسدتخدام أندواع الدتعلم وقلة معرفة الطهأل ب ،اإلنجليزيةو عف مستوى الطهأل في اللغة  ،التدريس

و دعف مهدارات الطدهأل  ،اإللكترونديوانخفا  دافعية الطدهأل نحدو اسدتخدام الدتعلم  ،اإللكتروني

وتدددني مهءمددة المددادة  ،و ددعف مناسددبته لقدددرات وإمكانددات الطددهأل ،الخاصددة باسددتخدام الحاسددوأل

 . اإللكترونيالتعليمية للتعلم 

دارة والمدادة العلميدة كدل ذلدك ةيدر مؤهدل ويمكن تفسدير ذلدك فدي  دوء أن المعلمدين والمد

وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر في توفير اإلمكاندات الهزمدة  ،في التدريس اإللكترونيلتوهيف التعلم 

 .لتوهيف التقنيات الحديثة في التدريس

 لددى اإللكتروندي الدتعلم أن كفايدات التي أههدرت ( م 1002 ) كما تتفق مع دراسة العمر 

 الحاسدب قيدادة ومحدور اإللكتروندي الدتعلم يقافة في محور المخواة بمحافظة الثانوية المرحلة معلمي

 المتعدددة والوسدائ  البرمجيدات تصدميم ومحدور .متوسدطة بدرجة واإلنترنت الشبكات قيادة ومحور

التدي أسدفرت عدن أن أهدم صدعوبات الدتعلم  (Cahill, 2009)ودراسدة  ،متوسدطة بدرجدة التعليميدة

عددم تدوفير المكافدات الماديدة لمدن  ،اإللكترونديالوقدت الطويدل الدذ  يتطلبده الدتعلحم  :هدي اإللكتروني

وتتفددق كددذلك مددع  ،والعددبء التدريسددي الثقيددل المطلددوأل مددن عضددو هي ددة التدددريس ،يقددوم بهددذا الددتعلحم

 ومميدزات أهددا  أهدم تعدر  إلدى التدي هددفت( 1022)دراسدة الكنددر  والرشديد  وعبدد الدرحيم 

 دون تحدول قد التي الصعوبات من متعددة مجموعة وجود إلى الدراسة وخلصت .نياإللكترو التعلم

 الصدعوبات وجداءت ،تالكويد بدولدة المتوسدطة بمددارة المرحلدة اإللكتروندي للتعلم الفعال التطبيق

 مدن وأخيدًرا الصدعوبات الفنيدة ،الطبيعيدة والصدعوبات ،الماديدة الصدعوبات يدم ،المقدمدة في البشرية

 .الدراسة ةعين نظر وجهة

 مناقشة نتيجة السؤال الثالث 

 : الفروق وفقًا لطبيعة العمل

تشير النتيجة إلى وجود اتفاق بين المعلمين والمشرفين التربويين على أن واقع استخدام 

كما أنه توجد العديد من الصعوبات التي  ،في مدارة المرحلة المتوسطة متدن   اإللكترونيالتعلم 

د ذلك هو أن المعلمين والمشرفين كليهما يعيشان نفس الظرو  ويعرفون ما تحد من استخدامه ومر

يدور بالمدرسة والصعوبات المرتبطة بالمدرسة والمعلم والطالب ؛ فالمشر  وإن كان قد اختلف 

عمله أنه يشعر بنفس شعور المعلم ويعي تماًما مشكهته التي في الغالب ال يستطيع مساعدته في 
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أن المشر  نفسه قد يكون مع التقدم في السن لم يوهف هذ  التقنيات في تدريسه  كما ،التغلب عليها

 . وعليه فه يطالب المعلمين بتوهيفها كونهم لم يتدربوا على ذلك ولم يطلب منه ذلك، من قبل

 موقدف أن أهدم نتائجهدا التدي كاندت (1001)وتتفق هذ  النتيجة مدع نتيجدة دراسدة الشدمر  

 للدتعلم المعلمدين اسدتخدام وأهميدة ،موافدق بدرجدة كدان اإللكتروندي الدتعلم جدا ت التربدويين المشرفين

بدرجدة  كاندت اإللكتروندي للدتعلم المعلمدين اسدتخدام وصدعوبات ،موافدق بدرجدة كاندت اإللكتروندي

 مدن الدراسدة مجتمدع مواقدف بدين إحصدائية داللدة ذات فدروق وجدود عددم النتدائج وأههرت ،موافق

 .اإللكتروني   التعلمتجا التربويين المشرفين

 الفروق وفقًا للمؤهل العلمي : 

تشير النتيجة إلى أن المؤهل سواًء أكدان بكدالوريوة أو ماجسدتير لدم يكدن مدؤيًرا فدي الحكدم 

أو الحكددم علددى صددعوبات ألن المعلددم علددى اخددته  مؤهلدده  اإللكتروندديعلددى واقددع اسددتخدام الددتعلم 

لقيود ومن نفدس المشدكهت ؛ وعليده فدنن المؤهدل لدم ينخرط في نظام تعليمي واحد ويعاني من نفس ا

يواجه بصعوبات تحد من استخدامه وأنه ةير موهدف بالشدكل  اإللكترونييغير من واقع كون التعلم 

أهدم  التدي كاندت (1001)وتتفق هدذ  النتيجدة مدع نتيجدة دراسدة الشدمر   ،الذ  ينبغي أن يكون عليه

 التربدويين المشدرفين مدن الدراسدة مجتمع مواقف بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائجها

التدي  (1001)وتتفدق أيضدا مدع دراسدة الغامدد   ،لمتغيدر المؤهدل تعدزى اإللكتروندي تجدا  الدتعلم

فيمدا يتعلدق  العيندة متوسدطات إجابدات بدين إحصدائية داللدة ذات فدروق وجدود عددم إلدى خلصدت

وتختلف مع دراسة الهرش ومفلدح والددهون  ،لعلميا المؤهل تبًعا لمتغير اإللكترونيبمتطلبات التعلم 

 مجدال فدي العلمدي للمؤهدل تعدزى إحصدائية داللدة ذات فدروق التدي أشدارت إلدى وجدود( 1020)

 .فثعلى الماجستير حملة لصالح المتعلقة بالطلبة الصعوبات

 الفروق وفقًا لعدد سنوات الخبرة : 

يًرا في الحكم على واقع استخدام الدتعلم تشير النتيجة إلى أن سنوات الخبرة لم تكن عامًه مؤ

أو صعوبات استخدامه وهذا مدرد  إلدى ان المعلدم يبددأ فدي توهيدف طريقتده التقليديدة مدن  اإللكتروني

وقت تعيينه وال يبحث عن طرق بديلده لكدون هنداك صدعوبات يددركها مدن وقدت دخولده المدرسدة أو 

كمدا أن الصدعوبات  ،رحلة إعدداد  فدي الجامعدةفي م اإللكترونيلكونه لم يتدرأل على استخدام التعلم 

هددي فددي الغالددب صددعوبات ملموسددة يشددعر بهددا جميددع المعلمددين وال تحتدداج لسددنوات خبددرة طويلددة 

 . الكتشافها

 وجدود عددم أهدم نتائجهدا التدي كاندت (1001)وتتفق هذ  النتيجة مع نتيجة دراسة الشدمر  

 تجدا  الدتعلم التربدويين المشدرفين نمد الدراسدة مجتمدع مواقدف بدين إحصدائية داللدة ذات فدروق

التدي ( 1022) وتتفدق هدذ  النتيجدة مدع دراسدة حسدامو والعبددهللا ،الخبدرة لمتغيدر تعدزى اإللكتروندي

وعددم وجدود فدروق فدي ذلدك ، اإللكترونديانخفدا  توهيدف التقنيدات المرتبطدة بدالتعلم  إلى تتوصل

 .الخبرة التدريسية لمتغير تبًعا

 لتدريبيةالفروق وفقًا للدورات ا : 

تشير النتيجة إلى أن المعلمين الذ  حصلوا على دورات تدريبية أكثدر يدرون أن الصدعوبات 

في التدريس قليلة على العكس من الحاصلين على عدد أقدل مدن الددورات  اإللكترونيلتوهيف التعلم 

التعدر   وقد يعود ذلك إلى أن المعلمين الدذ  انتظمدوا فدي دورات تدريبيدة ربمدا سداعدهم ذلدك علدى

وعلدى ، وكيفيدة توهيفده واالسدتفادة مدن المصدادر المختلفدة لده، وفنياتده اإللكترونديأكثدر علدى الدتعلم 

وتختلف هذ   ،وكيفية االستفادة من اإلمكانات المتاحة في التدريس، كيفية التعامل مع هذ  الصعوبات

 داللدة ذات فدروق دوجدو عددم أهدم نتائجهدا التدي كاندت (1001)النتيجة مدع نتيجدة دراسدة الشدمر  

 لمتغيدر تعدزى اإللكتروندي تجدا  الدتعلم التربويين المشرفين من الدراسة مجتمع مواقف بين إحصائية
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 التدي بيندت عددم وجدود( 1020)وتختلدف مدع دراسدة الهدرش ومفلدح والددهون  ،الدورات التدريبيدة

  .المجاالت جميع في التدريبية الدورات ألير إحصائية تعزى داللة ذات فروق

 : التوصيات

 :في  وء نتائج الدراسة السابقة يوصي الباحث بما يلي

توفير العدد الكافي من أجهزة الحاسب ا لي بالمدارة والفصول الدراسية وتوفير البرامج  -2

 . في العملية التعليمية اإللكترونيواألجهزة الهزمة لتفعيل االستفادة من التعلم 

في تدريس  اإللكترونيبعد التخرج على استخدام التعلم قبل و اإلنجليزيةتدريب معلمي اللغة  -1

 .اإلنجليزيةاللغة 

في  اإللكترونيلتعرفهم بثوجه االستفادة من التعلم  اإلنجليزيةعقد ورش عمل لمعلمي اللغة  -3

 .اإلنجليزيةتدريس اللغة 

ن توفير خطوط شبكة اإلنترنت بالمدارة ونقاط اتصال بالفصول الدراسية لتمكين المعلمين م -4

 .الدخول إلى شبكة االنترنت وفتح القنوات التعليمية واالستفادة من المواقع التعليمية
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