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 :مستخلص الدراسة

هدفت هذه  الدراةذة ىلذل التعذرى ولذل واعذق ومعوعذاا اةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي 

ة لمقرر اللغة االجليزية المطور لجميذق مرالذا التعلذيم العذا  مذة وظرذة لظذر معلمذي ومعلمذاا اللغذ

ولاولت الدراةة اعتراح بعض الحلول للتغلذ  ولذل هذه  المعوعذاا مذة . االجليزية بمحافظة الزلفي

 . وظرة لظر معلمي ومعلماا اللغة االجليزية

وتكولذذت ويوذذة . وتذذم اةذذتتدا  المذذورف الوجذذفي ل ظابذذة وذذة ةةذذتلة الدراةذذة ولتحقيذذ  ةهذذدافرا

وعذذد توجذذلت . والتعلذذيم فذذي محافظذذة الزلفذذي معلذذم ومعلمذذة مذذة ىظذذارة التربيذذة( 011)الدراةذذة مذذة 

 : الدراةة بعد تحليا الوتائف ىلل لتائف، كان ةهمرا

المعلمذذة بمهميذذة الكتذذان /ةن هوذذام موافقذذة بذذية ةفذذراد الدراةذذة ولذذل وظذذود عواوذذة لذذد  المعلذذم

 .وكهلك وظود كتان ىلكترولذي تفذاولي لكذا فدذا دراةذي. االكترولي التفاولي في العملية التعليمية

الطالباا /وةن الطالن. الطالباا/وةن اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي يزيد الدافعية وود الطالن

 .يتفاولون مق اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي خالل الدرس

كما ةن هوام موافقة ىلل لد ما بية ةفراد الدراةذة ولذل معوعذاا اةذتتدا  الكتذان االكترولذي 

 :بالمعلمية والمعلماا، ومة ةبرز تلك المعوعااالتفاولي المتعلقة 

المعلمذذذذباا باالبذذذذال لقلذذذذة الذذذذدوم الفوذذذذي، وك ذذذذرة ا وبذذذذا  ولذذذذل وذذذذات  /شذذذذعور المعلمذذذذية

المعلمذباا باالبذال لقلذة الذدوم المذاد ، /المعلمبببة داخا الدذ  الدراةذي، وشذعور المعلمذية/المعلم

 .تدا  الكتان االكترولي التفاوليالطالبببة فردي ًّا ةثوا  اةت/وجعوبة متابعة الطال 

ةيضذذاًّ هوذذام موافقذذة بذذية ةفذذراد الدراةذذة ولذذل معوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي 

 دوريذة، وةذو  بدذفة لألظرذزة علذة الدذيالة: المتعلقذة بالبويذة التحتيذة، ومذة ةبذرز تلذك المعوعذاا

المواةذ  لتفعيذا تقويذاا التعلذيم داخذا  المدرةية، وود  تذوفر الموذا  داخا الفدول الفوية التجريزاا

 .المدرةة، وعلة ىلتاج الكت  االكترولية التفاولية

كمذذا ةن هوذذام موافقذذة بذذية ةفذذراد الدراةذذة ولذذل الحلذذول المقترلذذة لمعوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان 

تذذوفير : االكترولذي التفذذاولي لجميذق مرالذذا التعلذذيم العذا  بمحافظذذة الزلفذي، ومذذة ةبذذرز تلذك الحلذذول

تددية لديالة ا ظرزة والبرامف بدفة دورية، وتذوفير الموذا  المواةذ  لتفعيذا تقويذاا التعلذيم مت

المعلمبذباا سةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي، /داخا المدرةة، وتقديم الحوافز المادية للمعلمية

 .كهلك التطوير المستمر للكتان االكترولي التفاولي

 :وجا ىليرا، يوجي البالث بما يليوفي ضو  الوتائف التي تم الت

 .المعلماا سةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي/ توفير الدوم الفوي للمعلمية -

 .التحفيز الماد  والمعوو  للمعلمية والمعلماا ممة يستتدمون الكتان االكترولي التفاولي -

تتدا  الكتذذذان معلمذذذاا اللغذذذة االجليزيذذذة بالذذذدوراا التدريبيذذذة الالزمذذذة سةذذذ/ىلحذذذاع معلمذذذي -

 .االكترولي التفاولي

 .توفير الديالة لألظرزة بدفة دورية -

 .توفير التجريزاا الفوية الالزمة داخا الفدول الدراةية -

الحرص ولل التواف  في التطوير العلمي المسذتمر بذية الكتذ  الورعيذة والكتذان االكترولذي  -

علمذذاا للكتذذان االكترولذذي الم/ التفذذاولي مذذة المعوعذذاا التذذي تحذذد مذذة اةذذتتدا  المعلمذذية

 .التفاولي
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 : المقدمة

تعد اللغة الوةيلة ا ةاةية للتفاهم بية البشر ولل اخذتالى ةلسذوترم ولرجذاترم، وتعتبذر وةذيلة 

لوقذذا ا فكذذار والتعبيذذر وذذة ايرا ، وةيضذذاًّ لقذذا مذذا لذذد  االسذذان مذذة خبذذراا ل خذذرية  ليسذذتطيق 

فذت اللغذذاا وتعذددا وتفاوتذذت ةهميترذذا ةذوا  ةكالذذت ةهميترذذا وعذذد اختل. التعذاي  معذذا والتفاوذا البو ذذا 

لابعة مة لالية ديوية ةو ةياةية، ولعا مة ةهم اللغذاا التذي ةجذبحت موتشذرة فذي ةالبيذة دول العذالم 

 ةذذذذذذذذذوا  بدذذذذذذذذذفترا اللغذذذذذذذذذة الرةذذذذذذذذذمية ا ولذذذذذذذذذل للدولذذذذذذذذذة ةو اللغذذذذذذذذذة ال اليذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي موذذذذذذذذذاهف 

ربيذذة السذذعودية مذذة الذذدول التذذي تسذذتتد  اللغذذة التعلذذيم هذذي اللغذذة االجليزيذذة، وتعتبذذر المملكذذة الع

السياةذذية وال قافيذذة والتعليميذذة االجليزيذذة بحكذذم مواكبترذذا التطذذوراا العالميذذة فذذي ظميذذق المجذذاسا 

 (.071 ، ص0991الشمر ، )

وتكتس  اللغة االجليزية ةهميترا في الوعت الحاضذر مذة بذية ك يذر مذة اللغذاا  لكولرذا ةك ذر 

واةتتداماًّ في العالم  ىذ يبلغ ودد المتحدثية برا كلغة ةولذل مذا يزيذد ولذل خمذ   لغاا العالم التشاراًّ 

متة مليون لسمة في كذا مذة الجذزر البريطاليذة وةمريكذا وةةذتراليا وكوذدا وليوزلوذدا  بوجذفرا لغذترم 

ا  ، ويستتدمرا ما يقذارن المليذار لسذمة بوجذفرا لغذترم ال اليذة فذي دول الكوموولذث ورةذيا وىفريقيذا 

 (.214 ، ص0240كريز ، )وبعض الدول الوامية 

ولرذذه  ا هميذذة التذذي تحظذذل برذذا اللغذذة االجليزيذذة فقذذد توووذذت ةةذذالي  ولذذرع تدريسذذرا، بذذا 

وتطورا هه  الطرع سةتتدا  ىةتراتيجياا تدري  فاولة ولدي ة، واسهتما  بتعليم التعلم بذدسًّ مذة 

لغذذة االجليزيذذة بطريقذذة الممارةذذة  لجذذهن التبذذا  اسعتدذذار ولذذل تعلذذيم المعلومذذاا، فرذذدفت لتقذذديم ال

الطال  وة لري  ىشراكا في العمليذة التعليميذة بذدسًّ مذة اعتدذار دور  ولذل المشذاهدة ةو اسةذتما  

 .فقط

د التطور والتقد  في مجال التربيذة والتعلذيم مذة ةهذم هذه  التطذوراا   ن التربيذة والتعلذيم يعو

مذا ا مذذم ىس ا خذالع، والتعلذذيم هذو اللبوذذة ا ولذل لكذذا مجذذال لذواة كذذا تقذد ، وةةذذاس كذا لضذذارة، ف

وميذذدان، وعذذد توالذذت الوظريذذاا التذذي ترذذدى ىلذذل اسرتقذذا  بالعمليذذة التعليميذذة والتربويذذة فذذي كذذا بذذالد 

ا رض، وبدة الووي يذدن فذي كذا الذدول بمهميذة التعلذيم، وةهميذة تطذوير   مذة ةظذا التقذد  والرعذي 

 (. 0919هود ، )

را كافذذة الجرذذود الماليذذة وااداريذذة والتربويذذة  مذذة ةظذذا وفذذي المم ذذت  لكذذة العربيذذة السذذعودية ةك

ا لحذو القمذة  اسرتقا  بالعملية التعليمية والتربوية، ومواكبة ركبذي التطذور والحضذارة، والمضذي عذدمًّ

 (.4:  0241وفا  خوكار، )

ية فذذي هذذها المجذذال ومذذة ةلذذدخ التطذذواا التطويريذذة التذذي عامذذت برذذا المملكذذة العربيذذة السذذعود

اةتحداخ مقرر ظديد للغة االجليزية، وذلك كما ورد في مشرو  تطذوير مقذرراا اللغذة االجليزيذة 

ودراةة الزهيذر  (   0244)   ىذ ةثبتت العديد مة الدراةاا كدراةة المشار  0249/02٤1لعا  

م العذا  فذي المملكذة ةن مقذرراا اللغذة االجليزيذة فذي التعلذي(  0249)ودراةة الزهرالذي (  0249)

العربية السعودية تعالي مة ضع  مترظاترا  ىذ لم تقد  لوا متعلمية يتوافذ  مسذتواهم فيرذا مذق الكذم 

 .اللغو  اله  يتعرضون لا ليلة مسيرترم التعليمية

ةلا ىذا ما لظرلذا ىلذل مقذرراا اللغذة االجليزيذة المطذورة، لجذد ةلرذا (   02٤4)وذكر السكران 

الطالبذة /د وة الطرع التقليدية وود تدري  اللغذة االجليزيذة، وتوذاد  ةن يكذون الطالذ تواد  باسبتعا

محور العملية التعليمية فيرا، وتستبدل لرع التلقية والمحاضذرة بطذرع العذرض والمواعشذة، واتبذا  

لرع يكون التركيز فيرا ولل الرفق مة مراراا التواجا ةك ر مة ااةراع في شرح عواوذد اللغذة، 

ميم ةلشذذطة جذذفية تتذذيع للمذذتعلم فرجذذة ممارةذذة واةذذتتدا  مرذذاراا اللغذذة االجليزيذذة داخذذا وتدذذ

الدذذ ، وتريذذ  لذذا فذذرص المشذذاركة والتفاوذذا فذذي متتلذذ  ا لشذذطة الفرديذذة، وال وائيذذة والجماويذذة  
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وذلك بسب  اوتمادها ولل الوظرية البوائية في بوا  المورف بذدسًّ مذة الوظريذة السذلوكية، والتذي تعتبذر 

 .ا لشطة الدفية ةفضا موبق يكتس  موا الطال  التبرة  التي ترةخ في ذهوا مدة ةلول

وعد شرد هها العدر تقدماًّ كبيراًّ شما كافة مجاسا الحياة، وعد لتف وة هذها التقذد  اكتشذافاا 

ظديذذدة، وفتولذذاا ةلذذدثت ثذذورة هائلذذة خاجذذة فذذي تقويذذة المعلومذذاا واستدذذال، وكذذان والذذداًّ مذذة 

الحاةون ايلي، واله  بظرور  وظد التربويون رفاعاًّ واةعة لتوفيه مبدة التعلم الهاتي بمرعل ىلجازاترا 

العبذذد )جذور ، وةجذذبحت القواوذذة بمهميذة الحاةذذون ايلذذي تذذزداد يومذاًّ بعذذد يذذو  فذي الذذدول المتقدمذذة 

 (.7، ص0991القادر، 

ا  همية تقوياا التعلذيم فذي ومليذة التعلذيم والذتعلم فقذد لدذت ة ياةذة التعلذيم فذي المملكذة ولظرًّ

تذوفر الجرذاا التعليميذة "ولذل ةن ( 410)العربية السعودية في البان السذادس فذي المذادة ذاا الذرعم 

فذي المذدارس والمعاهذد والكليذذاا وةذائا اايضذاح البدذرية والسذذمعية والتدريبيذة، بمذا يسذاود ولذذل 

 (.٤7 ، ص02٤4الحقيا، " )تحقي  ا هداى التعليمية

تقوياا التعليم بشكا كبير في السذوواا ا خيذرة، ويتضذع ذلذك مذة خذالل المرالذا وعد تطورا 

ى بتكوولوظيذا  التطويرية التي مرا برا والتي جالبرا تغير فذي مسذمياترا، لتذل ةجذبحت اين تكعذرك

 :ىلل هه  المرالا( هب0241الكلون، )التعليم ةو تقوياا التعليم، ليث ةشار 

 :المرحلة الثانية. ية، الوسائل البصرية، الوسائل السمع بصريةالمرحلة األولى الوسائل السمع

: المرللذذة الرابعذذة. مرللذذة الوةذذائا التعليميذذة: المرللذذة ال ال ذذة. الوةذذائا المعيوذذة ووةذذائا اايضذذاح

العقيلذذي، )وذكذر . تكوولوظيذذا التعلذيم ةو تقويذاا التعلذيم: المرللذة التامسذة. مرللذة استدذال التعليمذي

وياا التعليم هي تطوير وتطبي  وتقويم لأللظمة والطرائ  والوةذائا لتطذوير ومليذة بمن تق(  099٤

 .التعلم االسالي

الجودة فذي : وعد ةوجل اللقا  السوو  الرابق وشر للجمعية السعودية للعلو  التربوية والوفسية

لحدي ذة التذي تيسذر التعليم العا ، بضرورة توفير المذواد وا دواا التعليميذة، وا ظرذزة التكوولوظيذة ا

 (.هب0241ظستة، )للمعلم ةدا   المروي  لضمان ظودة الموتف التعليمي 

ومذذق ثذذورة تكوولوظيذذا الحاةذذباا والمعلومذذاا التذذي يشذذردها هذذها العدذذر، بذذرزا العديذذد مذذة 

المسذذتحدثاا التكوولوظيذذة والمعلوماتيذذة التذذي ةلقذذت بظاللرذذا ولذذل الذذوظم التعليميذذة العالميذذة وااعليميذذة 

حلية وكان لرا بالغ ا ثر وليرا، مما لدا بره  الذوظم ىلذل ابتكذار ةةذالي  ولمذاذج تعليميذة ظديذدة، والم

لمواكبة هها المد التكوولوظي، فظررا مفاهيم متعددة مورا التعلم مذة خذالل محتذو  تعليمذي متتلذ  

ل وةذذائط ومذذا يقذذد  فذذي الكتذذ  الدراةذذية التقليديذذة، يعتمذذد ولذذل الوةذذائط المتعذذددة، ويقذذد  مذذة خذذال

 (.41٤، ص4112ةالم، )ىلكترولية لدي ة 

ومذق التقذد  المسذذتمر فذي تقويذذاا الذتعلم وىوذداد المحتذذو  االكترولذي، وفذذي ضذو  اسةذذتتدا  

المتزايد لتكوولوظيذا الحاةذباا والمعلومذاا واستدذاسا، فقذد تغيذرا التوععذاا بالكامذا فيمذا يتعلذ  

التفذذاولي ةلذذذد  يشذذكا الكتذذذان االكترولذذي. الدراةذذيةبعمليذذاا التعلذذيم والذذذتعلم فذذي ظميذذق المرالذذذا 

ا في خل  بيتة بديلة للكتان المطبو ، تحتو  العديد مة المزايذا التذي تتتطذل لذدود  روافدها، مساهمًّ

ليث يجمق الكتان االكترولذي التفذاولي بذية عذوة ( ,4111Claed،كاليد)ىمكالياا الكتان المطبو  

 (. 4104وزا، )تيحرا البيتة الرعمية اسفتراضية الوص ىضافة ىلل اامكالياا التي ت

ورةم وظود دراةاا ك يرة تؤكد فاولية الكتان االكترولي التفاولي في زيادة التحديا وفذي 

، ومذذاد ةبذذو ةذذريق (4104)، وائذذا وبذذد ربذذا (4104)توميذذة المرذذاراا كدراةذذة مودذذور العمذذر  

، ةوةذذذة محمذذذود Shamir Et al(4117)، شذذذامير ورخذذذرية (4101)، موذذذل فذذذرج (4100)
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(  4112)، د  ظذذولف (4111)، محمذذد الحسذذيوي Lee Et al(4117)، لذذي ورخذذرون (4117)

DeJong ودراةة شالف ،(Chang (2002 ىس ةلا سيزال يواظا معوعاا تحول دون اةتتداما. 

 :مشكلة الدراسة

ة مورذذا  لتحقيذذ  ىن مذذة ةهذذم مذذا تعوذذل بذذا وزارة التعلذذيم هذذو تفعيذذا التقويذذة فذذي التعلذذيم واافذذاد

 .ا هداى الموشودة وتحسية العملية التعليمية، مما يوعك  ىيجاباًّ ولل المترظاا التعليمية

ومذذة خذذالل ومذذا البالذذث معلمذذاًّ لمقذذرر اللغذذة االجليزيذذة فذذي المذذدارس ال الويذذة فذذي محافظذذة 

عدذذوراًّ الزلفذذي وماللظتذذا ومقابلتذذا ومواعشذذتا لعذذدد مذذة معلمذذي ومشذذرفي المقذذرر، سلذذ  ةن هوذذام 

واضحاًّ في اةتتدا  التقوياا الحدي ة وبا خص الكتذان االكترولذي التفذاولي مذة عبذا المعلمذية، بذا 

لتل ود  معرفة البعض بوظود هذه  التقويذاا فضذالًّ وذة اةذتتدامرا، رةذم تمكيذد الدراةذاا السذابقة 

راةة ىبراهيم برجت ولل فاولية الكتان االكترولي التفاولي، وزيادة التحديا وتومية المراراا، كد

، ودراةة فرد الشايق (4102)، ودراةة هويدا الحسيوي Chang (2002)، ودراةة شالف (410٤)

، ودراةة وماد ةبو ةذريق (4104)، ودراةة وبدربا (4104)، ودراةة مودور العمر  (4101)

 Hong et al(  4111)، ودراةذذة هولذذ  ورخذذرون (4101)، ودراةذذة موذذل فذذرج (4100)

(2000).. 

ورةم وظود كت  ىلكترولية تفاولية لمادة اللغة االجليزية ىس ةلرا ةالبذاًّ س تسذتتد  اسةذتتدا  

ا م ا بحيث تتل  ظواًّ مة التفاوا بما يسذاود المعلذم ولذل اسةذتفادة مذة زمذة الحدذة كذامالًّ، وعذد 

 .يرظق ذلك ىلل وظود ودد مة المعوعاا التي تحول دون ذلك

 :أسئلة الدراسة

 : ما ةب  فإن مشكلة الدراةة الحالية تتم ا في السؤال الرئي  التاليولظراًّ ل

مااا معوقااات اسااتخدام الكتاااب اإللكترونااي التفاااعلي لمقاارر اللغااة اإلنجليزيااة المطااور لجميااع 

مراحاال التعلاايم العااام ماان وجهااة نظاار المعلمااين والمعلمااات والحلااول المقترحااة لهااا فااي محافظااة 

 الزلفي؟

 :وة ا ةتلة الفروية التالية وذلك مة خالل ااظابة

ما واعق اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي لمقرر اللغذة االجليزيذة المطذور لجميذق مرالذا   .0

 التعليم العا  مة وظرة لظر معلمي ومعلماا اللغة االجليزية بمحافظة الزلفي؟

المطذذور لجميذذق  مذذا معوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي لمقذذرر اللغذذة االجليزيذذة  .4

مرالذذا التعلذذيم العذذا  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة االجليزيذذة بمحافظذذة الزلفذذي 

 المتعلقة بالمعلمية والمعلماا؟

مذذا معوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي لمقذذرر اللغذذة االجليزيذذة المطذذور لجميذذق   .٤

االجليزيذذة بمحافظذذة الزلفذذي مرالذذا التعلذذيم العذذا  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة 

 المتعلقة بالبوية التحتية؟

ما الحلول المقترلة للتغلذ  ولذل معوعذاا اةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي لمقذرر اللغذة  .2

االجليزيذذة المطذذور لجميذذق مرالذذا التعلذذيم العذذا  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة 

 االجليزية بمحافظة الزلفي؟
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 :أهداف الدراسة

 :تسعل هه  الدراةة لتحقي  ا هداى التالية

التعذذرى ولذذل واعذذق اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي لمقذذرر اللغذذة االجليزيذذة المطذذور  .0

لجميذذق مرالذذا التعلذذيم العذذا  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة االجليزيذذة بمحافظذذة 

 .الزلفي

ولي لمقذرر اللغذة االجليزيذة المطذور التعرى ولل معوعاا اةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذا .4

لجميذذق مرالذذا التعلذذيم العذذا  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة االجليزيذذة بمحافظذذة 

 . الزلفي المتعلقة بالمعلمية والمعلماا

التعرى ولل معوعاا اةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي لمقذرر اللغذة االجليزيذة المطذور  .٤

  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة االجليزيذذة بمحافظذذة لجميذذق مرالذذا التعلذذيم العذذا

 .الزلفي المتعلقة بالبوية التحتية

اعتراح بعض الحلول للتغل  ولل معوعاا اةتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي لمقذرر اللغذة  .2

االجليزيذذة المطذذور لجميذذق مرالذذا التعلذذيم العذذا  مذذة وظرذذة لظذذر معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة 

 .بمحافظة الزلفياالجليزية 

 :أهمية الدراسة

 : تتم ا ةهمية الدراةة العلمية فيما يمتي: ةوسًّ 

ترظق ةهمية الدراةة الحالية ىلل ةهمية اةتتدا  معلمي ومعلماا اللغة االجليزية للكتان  .0

االكترولي التفاولي في العملية التعليمية  لتحقي  ةهداى تطذوير المقذرر الذه  تسذعل لذا 

 .الوزارة

ي يذر  المعلمذية والمعلمذاا، ممذا تواظذا التذي ةهذم المعوعذاا والدذعوباا ولذل ىالوعذو .4

 .المعوعاا والدعوباا هه  ولل التغل  لحو اسهتما  بزيادة الدافعية

 .تطور المقرر يحتاج ىلل العديد مة الدراةاا التي تساهم في لجاح وتقويم التطوير .٤

 :ا همية العملية وتتم ا في ايتي: ثالياًّ 

ذذا فذذي تعلذذيم اللغذذة ا هميذذ .0 ة المتزايذذدة سةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي وخدوجًّ

 .االجليزية  وذلك لمواكبة التطور العلمي والتقوي في ميدان التعليم

يفذذذتع المجذذذال ةمذذذا  البذذذال ية اظذذذرا  بحذذذوخ تجريبيذذذة لذذذول فاوليذذذة اةذذذتتدا  الكتذذذان  .4

 .االكترولي التفاولي في تعليم اللغة االجليزية

 :دود الدراسةح

 :الحدود الموضووية

لمذادة ( التفذاوليCDالذب )اعتدرا الدراةة ولل معرفة معوعاا اةتتدا  المقرر االكترولي  

( ال ذالو -المتوةذط -اسبتذدائي)اللغة االجليزية لجميق مرالا التعليم العا  المعتمد مة وزارة التعليم 

 .حلول لرامة وظرة لظر المعلمية والمعلماا، واعتراح بعض ال

اعتدذذرا الدراةذذة ولذذل معلمذذي ومعلمذذاا اللغذذة االجليزيذذة فذذي بمحافظذذة :  الحذذدود المكاليذذة

 .الزلفي
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ةظريذذذذذت الدراةذذذذذة خذذذذذالل الفدذذذذذا الدراةذذذذذي ا ول للعذذذذذا  الدراةذذذذذي :  الحذذذذذدود الزمويذذذذذة

 .هب02٤4/02٤7

 :مصطلحات الدراسة

 :تواولت الدراةة المدطلحاا التالية

 : المعوقات -

ذذوع: عذذرن سبذذة موظذذور تحذذت مذذادة وذذوعظذذا  فذذي لسذذان ال س خيذذر ووذذد  والجمذذق : رظذذا وك

وعاًّ . ةكوواع ا : وواعا وة الشي  يعوعا وك جرفا ولبسا وموا التعويذ  واسوتيذاع، وذلذك ىذا راد ةمذرًّ

. فدرفا ووا جارى، والعوع ا مر الشاةا، وووائ  الدهر الشواةا مة ةلداثا، والتعذوع الت بذيط

 .419ص

ف المعوق - بملرا مجمووة المشذكالا ةو الدذعوباا الفويذة والماديذة وااداريذة  : ات إجرائيا  وتُعرَّ

 . وااشرافية التي تحول دون اةتتدا  المعلم للكتان االكترولي التفاولي

كتذان يتضذمة محتذو  دراةذي موشذور فذي مجذال دراةذي معذية : الكتاب اإللكتروني التفااعلي -

ذذة لدذذ  معذذية، ومعذذد فذذي جذذيغ خاجذذة عابلذذة للتشذذ غيا ولذذل ةظرذذزة الحاةذذ  ايلذذي، ويمك 

الطال  والمعلم مة اةتتدا  خدماا التدفع والبحث والطباوة، مق ىمكاليذة ىضذافة خذدماا 

المركذذذز القذذذومي للبحذذذوخ التربويذذذة، )تشذذذغيا الدذذذوا، ووذذذرض الدذذورة : تفاوليذذة، م ذذذا

4114 .) 

جذذوا، )متعذذددة هذذو وذذرض لمحتذذو  الكتذذان الذذورعي، شذذاما للوةذذائط ال: التعريااا اإلجرائااي -

وروابط تعليمية ىضذافية، يمكذة تحميلذا مذة االترلذت ةو مذة عذرص ممغذوط ( جورة، فيديو

(CD) ،مذذذوز  ومعتمذذذد مذذذة وزارة التعلذذذيم، مدذذذال  لمقذذذرر اللغذذذة االجليزيذذذة المطذذذور ،

 .يعرض فيا شرح المقرر ولا تمارية كتان الطال  وكتان الوشال

مذذة  Full blast- Traveler -Smartة موذذاهف هذذو ةلسذذل: مقارر اللغااة اإلنجليزيااة المطااور -

 . 02٤1المعتمد لمقرر اللغة االجليزية مة وزارة التربية والتعليم لعا   MMشركة 

ةوواا ىلل ( 4)هو ذلك الوو  مة التعليم اله  يغطي الفترة العمرية للطالن مة : التعليم العام -

 .(0204جائغ، )ية ةوة، ويشما المرللة اسبتدائية والمتوةطة وال الو( 01)

في الفدا التالي مة هه  الدراةة ةذوى يتوذاول البالذث االذار الوظذر  والدراةذاا السذابقة 

 .المتعلقة بره  الدراةة، وهو ما يمكة ةن يدوم ىثرا  محتو  الدراةة الحالية

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

ر ولمي يساهم فذي رعذي العمليذة ىن تقوياا التعليم ضرورة لتمية س مواص مورا، وتقدُّ  و تطوُّ

التربوية والتعليمية، فروام ةلمال مة التعليم والذتعلم لذم تكذة متالذة مذة عبذا ورذرا مواكبذة لتقويذاا 

، فلذذم يكذذة للتعلذذيم وذذة بعذذد والتعلذذيم االكترولذذي (هذذب 0249جذذبر ، )التعلذذيم، وهذذو مذذا ةشذذار ىليذذا 

ىن التقويذاا التعليميذة تم ذا ةلذد : يمكذة القذول. رذاوةيرها مة عائمة بمعزل وة التكوولوظيذا وتطبيقات

العواجر الرئيسة في العملية التعليمية  ومذرد ذلذك هذو ةلرذا تم ذا القوذواا التذي تمذر خاللرذا الرةذالة 

ذذا والمسذذتقب ا، وبالتذذالي فرذذي ضذذرورة لكذذا مؤةسذذة تعليميذذة ولكذذا  معلذذم  الطذذوبجي، )بذذية المرة 

0994.) 

عذد التقذا مذة اسوتمذاد الكامذا ولذل التذدري  اللفظذي، ىلذل  لها فالتدري  في ودرلا الحاضر

تدري  يتطل  مذة ظالذ  المعلذم معرفذة ومرذارة فذي التقذا  وةذائا استدذال المواةذبة ةيذر اللفظيذة، 
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واةتتدامرا بطريقة فعالة في تدريسا اليومي، فلذم تعذد الوةذائا اللفظيذة ولذدها كافيذة الذداخ تعلذيم 

  في لجراا الدراةة تقوياا التعليم الحدي ة ىلل ظال  اةتتدا  اللفظية ةفضا، ىذ سبد مة ةن تكستتد

المعتادة، وبرها يقذو  المعلذم بذدور رئذي  فذي تحقيذ  التكامذا فذي اةذتتدا  التعلذيم التقليذد  والحذديث 

بطرائ  وةةالي  تؤد  في الورايذة ىلذل ىيجذاد لظذا  متكامذا للتذدري  يحقذ  ةفضذا الوتذائف، ويحسذة 

 (. 4111ةر ، )ة التعليمية بمكملرا لووية العملي

ذلذذك ةن للحذذواس تذذمثيراًّ كبيذذراًّ فذذي ىدرام ا شذذيا ، وةن الشذذي  المحسذذوس يمكذذة فرمذذا فذذي " 

ةيسر الطرائذ  وةبسذطرا، وةيذر المحسذوس يحتذاج ىلذل ظرذد وتعذ   لتذل يفرمذا المذتعلم، فالمعرفذة 

كالذت ومليذة الذتعلم ةعذو  ةثذراًّ،  تتعل  بالحواس، وكلما تعاون ودد ةكبر مة الحواس في فرم ةمر مذا

وةوةذذق شذذمالًّ، وةبقذذل تذذهكراًّ، واسعتدذذار فذذي التذذدري  ولذذل ا لفذذاو يذذؤد  ىلذذل الملذذا والسذذم  لذذد  

 (.٤4هب، 024٤الراشمي، " )التلميه، ويكون متواجالًّ يدو  ةاواا لويلة ىذا كان بوةيلة تعليمية

 الكتاب اإللكتروني التفاعلي

تيجة لل ورة المعلوماتية التي لعيشرا فذي ودذرلا الحذالي، والكتذان ورر الكتان االكترولي  ل

االكترولذذي يحتذذو  فذذي لياتذذا ولذذل العديذذد مذذة الدذذفحاا االكتروليذذة المتعذذددة التذذي يطلذذ  وليرذذا 

( picture ،video)وكمذذذا يتضذذمة بعذذذض الرةذذو  والدذذذور المتحركذذة وال ابتذذذة (. text)بالودذذية 

الكتذان ىلكتروليذاًّ   لذا يتذزن محتوياتذا ولذل ةعذراص الفيذديو  مدوومة بالمؤثراا الدوتية، وةمي

 (.014: 411٤الشرهان، )الموظودة في الحاة  ايلي ( CD-Rom)المدمجة

ويعد الكتان االكترولي واهرة تكوولوظية في لظا  التعليم، يردى ىلل تريتذة الموذا  المواةذ  

خالل الحاةباا االكترولية، لهلك فرو المرشذد  لكي يتفاوا المتعلم مق ةدواا ال قافة التكوولوظية مة

 (.04٤: 4111رمز  ةلمد، )لكا مة المتعلم والمعلم ولل لد ةوا  

لي  بمدطلع ظديد، فرو موظود موه التسعيواا، ( E-book)ىن مدطلع الكتان االكترولي 

لبعض يعرفذا ويتتل  تعري  الكتان االكترولي باختالى المحور اله  يتم التعريذ  مذة خاللذا، فذا

ةوةذة وبذد الجذواد، )مة ليذث التدذميم وايخذر مذة ليذث االتذاج والذبعض ايخذر مذة اسةذتتدا  

 (.71، ص4111

 :وةوى يتم ورض بعض التعريفاا للكتان االكترولي فيما يلي

ىك موةذذووة ولذذم المكتبذذاا والمعلومذذاا الكتذذان االكتذذرون بملذذا لذذص مشذذابا للكتذذان : "تكعذذر 

، 4114محمذذذد )فذذي شذذذكا رعمذذذي، يذذتم ورضذذذا ولذذذل شاشذذة الحاةذذذ  ايلذذذي المطبذذو ، ةيذذذر ةلذذذا 

 (. 029ص

فكذذذا الشذذذرهان  خاجذذذة )وبذذذارة وذذذة تحويذذذا ا وويذذذة التقليديذذذة : بملذذذا( 017ص،411٤)ويعر 

 .ىلل ةووية رعمية يمكة متابعترا وبر الشبكاا وا عراص الضوئية( الورع

مة معلومذاا متالذة للمذتعلم ةن الكتان االكترولي يتض( 42ص،4111)وتر  وبير مرةي 

في جورة وةذائط متعذددة ومتكاملذة ومتفاولذة معذاًّ، يذتم ورضذرا بطريقذة تتواةذ  مذق ميذول المذتعلم 

واهتماماتا، وتسمع لا بالتفاوا مذق محتذو  الكتذان االكترولذي، ويذوفر الكتذان االكترولذي ىمكاليذة 

 .االترلت استدال والتفاوا باةتتدا  ةدواا استدال التي توفرها شبكة

ى وبد الكريم  ذلك الكتان الموظود ببعض : الكتان االكترولي بملا( 41ص،4100)كما يكعر 

مواعذذق االترلذذت، ويشذذتما ولذذل العديذذد مذذة العواجذذر م ذذا الذذوص والحركذذة والمذذؤثراا الضذذوئية 

لذورعي وةيرها مة وواجر التشوي  التعليمي المتضموة هه  المواعق، ا مر اله  يميز  وة الكتان ا

 .المطبو 
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ى البالذث الكتذان االكترولذي ىظرائيذاًّ بملذا تحويذا الكتذ  : ومة خالل التعريفاا السذابقة يكعذر 

مة جورترا الورعية ىلل كت  ىلكتروليذة فذي ةشذكال موسذقة بوسذ  معذية، وتحتذو  هذه  الكتذ  ولذل 

ىةذذذماويا ويذذذر  . العديذذذد الوةذذذائط المتعذذذددة التفاوليذذذة ليعذذذرض مذذذة خذذذالل ة  وةذذذيط ىلكترولذذذي

 :ةن ةهمية المقرر االكترولي توبق مة كولا( 91ص،4119)

ورضذذا بالوةذذائط المتعذذددة المتوووذذة، وباستدذذال المباشذذر ليوذذاع  الطذذالن العديذذد مذذة  تميذذ .0

 .ايرا 

يجعا المعلم عذادراًّ ولذل تقيذيم المحتذو  ىلكتروليذاًّ، واتتذاذ القذراراا لذول المقذرر فذي لذرع  .4

 .بوائا

 .يا ولل المحتو  والتعلم البو ا  الوشط، بدسًّ مة تهكر المحتو يجعا تركيز الطالن ف .٤

 .يْوتكف مق ىضفا  لابق شتدي ولل المعرفة .2

يسذذتتد  الحاةذذ  ايلذذي وشذذبكاا المعلومذذاا بدذذفترا وودذذراًّ مكمذذالًّ لعمليذذة الذذتعلم واسبتكذذار  .1

 .المعلوماتي ولي  مجرد مكافمة

 .ل التكوولوظيايوجا الطالن ىلل ةلدخ المعلوماا المتالة مة خال .4

و رةم المميزاا المتعددة واامكالاا المتطذورة التذي يتمتذق برذا الكتذان االكترولذي التفذاولي 

وة لظير  التقليد ، ىس ةلذا س يذزال يواظذا معوعذاا تحذول دون التشذار ، فقذد ذكذرا دراةذة هويذدا 

  ةلذذد المدذذادر ةهذذم المعوعذذاا التذذي تواظذذا الكتذذان االكترولذذي  باوتبذذار( 41ص ،410٤)محمذذد 

 :ا ةاةية للتعليم االكترولي فيما يلي

 .ارتفا  تكالي  متطلباا تدميم الكتان االكترولي التفاولي وىلتاظا مة ةظرزة وبرامف -

 .اةتغراع الكتان االكترولي التفاولي وعتاًّ لويالًّ في ىوداد  وتوفيه  -

اجذة بطبيعذة المعلومذاا فذي جعوبة تلبية متطلباا ظميق المتعلمذية  لظذراًّ لذبعض القيذود الت -

المحتذذذو ، ةو بإمكاليذذذاا ةدواا تذذذملي  بذذذرامف الوةذذذائط المتعذذذددة الالزمذذذة التذذذاج الكتذذذان 

 .االكترولي التفاولي

الجرذذد العلمذذي والعملذذي فذذي اختيذذار وتدذذميم وىلتذذاج العواجذذر المكولذذة للكتذذان اسلكترولذذي  -

 .التفاولي

 .الموول با ىلتاج الكتان اسلكترولي التفاوليلدرة الكوادر البشرية المدربة في فري  العما  -

علذذة الذذووي بمهميذذة هذذذه  التقويذذة، ممذذا يذذذؤد  ىلذذل ىوذذراض المعلمذذذية وذذة اةذذتتدا  الكتذذذان  -

 .االكترولي التفاولي ، لظراًّ لعد  معرفترم بمراراا اةتتداما وتوويفا

واظذذا ىلذذل المعوعذذاا التذذي ت( 1٤ص،4114)وعذذد ةشذذار المركذذز القذذومي للبحذذوخ التربويذذة 

 -: الكتان االكترولي التفاولي، ومورا

التطذذوير العلمذذي المسذذتمر، فذذالمقرراا التعليميذذة تحتذذاج ىلذذل التحذذديث الذذدائم، فذذإذا تذذم شذذرا   -

ةعراص مدمجة    مقرر دراةذي لجذد ةلرذا تحتذاج التعذديا الذدائم كذا وذا  ولذل ا عذا  ممذا 

 .يؤد  ىلل زيادة التكلفة

مية وااداريية ولل كافة المستوياا، ليذث ىن هذها الوذو  مذة الحاظة المستمرة لتدري  المعل -

 .التعليم يحتاج ىلل التدري  المستمر

 .الحاظة ىلل ةن تكون المحتوياا ذاا مستو  واٍل مة الجودة -
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ةن مذة ةهذم مشذاكا ومعوعذاا اةذتتدا  الكتذان ( 29٤ص ،4119)ويهكر عودظيلي ورخذرون 

 :االكترولي التفاولي ما يلي

ة تعيذ  التحذول لحذو الوذو  االكترولذي للكتذان وذة بعذض القذرا ، فوذر  العديذد ووامذا لفسذي -

 .يفضلون اللجو  ىلل الكتان الورعي

 . الحاظة ىلل ةظرزة الحاةون المتطورة والبرمجياا المتتلفة والتحديث المستمر -

 .ضع  البوية التحتية والتكوولوظية -

بعذذض الكتذذ  ةيذذر عابلذذة للقذذرا ة ةو للكتذذ  الرعميذذة يجعذذا  Formatsتعذذدد القوالذذ  الرعميذذة  -

 .مق بعض ا ظرزة uploadingالتحميا 

 .التفاض درظة وضوح الوص في بعض الكت  االكترولية وة الكت  المطبووة -

ومة الدراةاا التي لاولت الوعوى ولذل المعوعذاا التذي تواظذا اةذتتدا  الكتذ  االكتروليذة 

تردى التعذرى ولذل معوعذاا تطبيذ  الكتذ  التذي اةذ( 4111)في التدري  دراةذة ويسذي الحسذواا 

 .االكترولية في المدارس ا ردلية

ةن الغالبيذة العظمذي مذة ةوضذا  هيتذة التذدري  ( 4112)كما ةوضحت دراةذة ريمذا الجذرى 

بالجامعذذاا السذذعودية س يعرفذذون اةذذتتدا  المقذذرراا االكتروليذذة، وةن هوذذام معوعذذاا تحذذول دون 

مقرراا، ومورا ود  تذدريبرم ولذل تدذميم هذه  المقذرراا وىوذدادها، ىعبالرم ولل هه  الوووية مة ال

بااضافة ىلل المعوعاا الهاتية م ا ود  تمكورم مة مراراا اةذتتدا  الحاةذون واالترلذت، ةو ةلرذم 

يرون ةن التدري  بالمقرراا االكتروليذة يزيذد مذة ةوبذائرم، وهذها مذا ةكدتذا دراةذة البلذو  وبذدو  

مذذذة ةوضذذذا  هيتذذذة التذذذدري  عذذذد ةبذذذدوا تفرُّمذذذاًّ ةذذذلبياًّ للتعلذذذيم ( ٪4429)ن التذذذي ةورذذذرا ة( 4111)

 .االكترولي

 :الدراسات السابقة

فاوليذذة اةذذتتدا  كتذذان ىلكترولذذي فذذي مذذادة "وكالذذت بعوذذوان ( 2444-1744،العمااري: )دراسااة-

 ".المطالعة ولل التحديا الدراةي لد  لالن الد  ا ول ال الو 

التعذرى ولذل مذد  فاوليذة اةذتتدا  كتذان ىلكترولذي فذي مذادة : لذيوكان مة ةهذم ةهذدافرا مذا ي

المطالعة ولل التحديا الدراةي لد  لذالن الدذ  ا ول ال ذالو ، اسةذتفادة مذة ىمكالذاا الكتذان 

 .االكترولي لرفق كفا ة العملية التعليمية

  واعتدذذرا ويوذذة البحذذث ولذذل لذذالن الدذذ  ا ول ال ذذالو  بمدرةذذة المجذذد ال الويذذة بمكتذذ

واةتتد  البالث المورف . لالباًّ ( 44)التربية والتعليم بشمال ظدة بالمملكة العربية السعودية ووددهم 

ةن التذذدري  باةذذتتدا  الكتذذان : وكذذان مذذة ةهذذم لتذذائف الدراةذذة مذذا يلذذي. شذذبا التجريبذذي فذذي دراةذذتا

 االكترولذذي يزيذذد مذذذة التحدذذيا الدراةذذذي لذذد  الطذذالن  لمذذذا تضذذموتا مذذذة الودذذوص والدذذذوا

 .والدورة وةرولة الوجول للمعلوماا المطلوبة

اثذر الكتذان االكترولذي المقتذرح لمقذرر ا ليذا  : "وكالذت بعوذوان( 2417محمد علاي، : )دراسة -

 ".بالد  ال الو  ولل التحديا الدراةي للطالن بوسية ظوون دارفور

لدذذ  ال ذذالو  وهذدفت هذذه  الدراةذذة ىلذذل تدذميم كتذذان االكترولذذي مقتذذرح لمقذرر ا ليذذا  با

ذاتي التشذغيا، والتحقذ  مذة ةثذر  ولذل التحدذيا الدراةذي ( CD)ولل هيمة كتان ىلكترولي تفاولي 

وتكولت ويوة الدراةة مة لالن الدذ  ا ول . لطالن الد  ا ول ال الو  بوسية ظوون دارفور

ان مذة ةهذم وكذ. واةتتد  البالذث المذورف التجريبذي لتطبيذ  دراةذتا. لال ( 011)ال الو  ووددهم 
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ةن الكتذذان االكترولذذي لمقذذرر ا ليذذا  لدذذ  ا ول ال ذذالو  يحقذذ  ةهذذداى : لتذذائف الدراةذذة مذذا يلذذي

ةن الكتان االكترولذي لمقذرر . الكتان الورعي التقليد  ويؤثر ىيجاباًّ ولل التحديا الدراةي الطالن

ل درظذذة التميذذز ا ليذذا  لدذذ  ا ول ال ذذالو  يذذؤد  ىلذذل رفذذق التحدذذيا الدراةذذي لذذد  الطذذالن ىلذذ

 .والكفا ة، ويساهم في لا المشكالا التعليمية لد  الطالن ومعالجة الفروع الفردية

-Interactive E)فاولية كتان ىلكترولذي تفذاولي : وكالت بعووان( 2417،هدى اليامي: )دراسة -

Book )  لتوميذذة مرذذاراا تدذذميم وتوويذذ  الذذرلالا المعرفيذذة وبذذر الويذذ(web Quests )  لذذد

وهدفت هذه  الدراةذة ىلذل عيذاس فاوليذة كتذان ىلكترولذي تفذاولي لتوميذة مرذاراا  .لباا المعلمااالطا

لد  الطالبذاا المعلمذاا وتكولذت ( web Quests)تدميم وتووي  الرلالا المعرفية وبر الوي  

واةذتتد  البالذث المذورف التجريبذي .لالبة معلمة في مرللذة التربيذة العمليذة( ٤1)ويوة الدراةة مة 

توظد فروع دسلة ىلدائية وود مستو  الدسلة : وكان مة ةهم لتائف الدراةة ما يلي .تطبي  دراةتال

(a ≤1،11 ) بية متوةطي درظاا لالباا المجمووة التجريبية والمجمووذة الضذابطة، فذي القيذاس

البعد  سختبار التحديا المعرفي مراراا تدميم وتووي  الرلالا المعرفية وبذر الويذ  لدذالع 

≥ a)توظد فروع دسلة ىلدائية وود مسذتو  الدسلذة . المجمووة التجريبية، وذلك بعد الضبط القبلي

بذذية متوةذذطي درظذذاا لالبذذاا المجمووذذة التجريبيذذة والمجمووذذة الضذذابطة، فذذي القيذذاس ( 1،11

توظذد فذروع دسلذة ىلدذائية ووذد مسذتو  . البعد  لبطاعة تقيذيم الموذتف لدذالع المجمووذة التجريبيذة

بية متوةطي درظاا لالباا المجمووذة التجريبيذة والمجمووذة الضذابطة، فذي ( a ≤1،11)دسلة ال

 .القياس البعد  لبطاعة الماللظة لدالع المجمووة التجريبية

اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي فذذي العمليذذة : "وكالذذت بعوذذوان( 2417وصااال صاابحي، : )دراسااة -

 ".4102/410٤الرجذافة للعذا  /ي  فذي معرذد اادارة دراةة مسحية  وضا  هيتة التدر: التعليمية

وهذذدفت هذذه  الدراةذذة ىلذذل التعذذرى ولذذل واعذذق اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي مذذة عبذذا ةوضذذا  هيتذذة 

التدري  في معرد اادارة في دوم العملية التعليمية، وتحديذد المشذاكا والدذعوباا التذي تحذول دون 

وضواًّ مة ةوضا  هيتة التدري  فذي ( 41)الدراةة مة  وتكولت ويوة . اةتتدا  الكتان االكترولي

: وكان مة ةهم لتائف الدراةة ما يلي .واةتتد  البالث المورف المسحي لتطبي  دراةتا .معرد اادارة

كالرةذو ، )وهو التواؤ  ولذل الوةذائط المتعذددة ( ٪94)ةهم ةةبان اةتتدا  الكتان االكترولي بلغ 

وهذي امكاليتذا فذي ( ٪70)ةمذا اعذا لسذبة فبلغذت (. مؤثراا الدذوتيةوالدور، ولقطاا الفيديو، وال

كما ةورر البحث ةن ةهم دافق سةذتتدا  الكتذان االكترولذي بلغذت . التحكم وضبط الوص االكترولي

 .  وذلك سختدار  الوعت والجرد في البحث وة المعلوماا(٪94)لسبتا 

التذذدري  مذذة خذذالل برمجيذذة : راةذذةكالذذت بعوذذوان الدوChang (2002": شااانج،  )دراسااة  -

معرفذة ةثذر اةذتتدا  التذدري  مذة : ةهذداى الدراةذة وكالذت .الحاة  ايلي في مجال تدري  العلذو 

خالل برمجية الحاة  ايلي القائمة ولل لريقة لا المشكالا فذي تحسذية لذواتف التعلذيم فذي مجذال 

ة التدري  باةتتدا  الحاة  المرتبطة وعد عا  البالث في هه  الدراةة بمقارلة لريق. تدري  العلو 

: وكالت ويوة الدراةة. بطريقة لا المشكالا مق لريقة المحاضرة والمواعشة مق اةتتدا  االترلت

تم تطبي  الدراةة ولل تالميذه المرللذة ال الويذة فذي تذايوان خذالل تذدري  مذادة العلذو ، مذق عياةذاا 

ذذا عذذا  البالذذث بعذذد ذلذذك بتقسذذيم ويوذذة الدراةذذة ىلذذل  وعذذد. اتجاهذذاا هذذؤس  التالميذذه لحذذو العلذذو  ةيضًّ

ا وتلميذهة اةذتتدمت معرذا لريقذة لذا المشذكالا ( 014)ا ولل تجريبية ووذددها : مجمووتية تلميذهًّ

ا وتلميهة لكب قت ولذيرم لريقذة ( 0٤1)مة خالل الحاة ، في لية تملفت مجمووة المقارلة مة  تلميهًّ

اا الدراةذة فقذذد تم لذت بتطبيذ  اسختبذار التحدذيلي لمذذادة ةمذا ةدو. المحاضذرة واالترلذت والمواعشذة

ر  شالف   ، ىضذافة ىلذل مقيذاس استجاهذاا لحذو مذادة ولذم 2000وا   Changولم ا رض اله  لو 

ر  كذذا مذذة شذذالف ومذذاو  ةورذذرا لتذذائف : ةهذذم الوتذذائف وكالذذت . 1999وذذا   Maoا رض الذذه  لذذو 

ميه الهية درةذوا لسذ  لريقذة لذا المشذكالا والحاةذ  اةتتدا  تحليا التباية المدال  بمن  التال
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عذد لدذلوا ولذل درظذاا ةولذل وبدسلذة ىلدذائية مقارلذة بذزمالئرم الذهية تعلمذوا مذادة ولذم ا رض 

لسذذ  لريقذذة المحاضذذرة والمواعشذذة واالترلذذت، كمذذا كذذان هوذذام فذذروع دالذذة ىلدذذائي ًّا لمدذذلحة 

 .يتعل  باتجاهاترم لحو المادة الدراةةفيما ( لا المشكالا والحاة )المجمووة التجريبية 

 :اإلطار الميداني للبحث: ثانيا

تحقيقا  هداى البحث وااظابة ولل تساؤستا اوتمد البالث ولل المذورف الوجذفي المسذحي ، 

وعا  البالث بتدميم اسةتبالة مة خالل ا دن الوظر  للبحث والدراةاا السذابقة ومذة ةظذا التمكذد 

مذذة (  01) بالة عذذا  البالذذث وذذرض اسةذذتبالة فذذي جذذورترا ا وليذذة ولذذل مذذة جذذدع وثبذذاا اسةذذت

المحكمية مة ذو  اسختداص و التبرة مة ةوضا  هيتة التذدري  فذي ظامعذة الملذك وبذدالعزيز ، 

ظامعذة اامذا  محمذد بذة ةذعود ، ظامعذة المجمعذذة ، ظامعذة القدذيم ، ظامعذة الملذك ةذعود ، ظامعذذة 

تذم لسذان جذدع استسذاع الذداخلي بحسذان معامذا ارتبذال : الذداخلي لاي  العربية ، جدع استساع 

ةن مقيذذاس الدراةذذة يتمتذذق ب بذذاا ( 0)، ويتضذذع مذذة خذذالل الجذذدول رعذذم  بيرةذذون ، الدذذدع البوذذائي

وهي درظة ثباا واليذة، كمذا ( 1،110( )ةلفا)مقبول ىلدائياًّ، ليث بلغت عيمة معاما ال باا الكلية 

، وهذذي معذذامالا ثبذذاا مرتفعذذة (12904، 1214٤)لدراةذذة مذذا بذذية تراولذذت معذذامالا ثبذذاا ةداة ا

 .يمكة الوثوع برا في تطبي  الدراةة الحالية

 (1)جدول رقم 

 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم

 1214٤ 02 واعق اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي 0

4 
ا  الكتذان االكترولذي التفذاولي المتعلقذة معوعاا اةتتد

 بالمعلمية والمعلماا
04 12112 

٤ 
معوعاا اةتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي المتعلقذة 

 بالبوية التحتية للبيتة التعليمية
7 12904 

2 

الحلذذذذذذول المقترلذذذذذذة لمعلومذذذذذذاا اةذذذذذذتتدا  الكتذذذذذذان 

االكترولذذذذذي التفذذذذذاولي مذذذذذة وظرذذذذذة لظذذذذذر المعلمذذذذذية 

 والمعلماا

9 12174 

 48441 72 الثبات الكلي

 :األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة: 4-4

لتحقي  ةهداى الدراةة وتحليا البيالاا التي تم تجميعرا، فقد تم اةتتدا  العديذد مذة ا ةذالي  

 Statistical Package forاالدذائية المواةذبة باةذتتدا  الحذز  االدذائية للعلذو  اسظتماويذة  

Social Sciences  والتي يرمز لرا اختداراًّ بالرمز(SPSS.) 

وذلذك بعذذد ةن تذذم ترميذذز وىدخذذال البيالذذاا ىلذل الحاةذذ  ايلذذي، ولتحديذذد لذذول خاليذذا المقيذذاس 

، ثذذم (2=0-1)المسذذتتد  فذذي محذذاور الدراةذذة، تذذم لسذذان المذذد  ( الحذذدود الذذدليا والعليذذا)التماةذذي 

، بعد ذلك (1،11=  2/1: )ولل لول التلية الدحيع ة تقسيما ولل ودد خاليا المقياس للحدول 

  وذلذذك (ةو بدايذة المقيذذاس وهذي الوالذذد الدذحيع)تذم ىضذافة هذذه  القيمذة ىلذذل ةعذا عيمذذة فذي المقيذذاس 

 :لتحديد الحد ا ولل لره  التلية، وهكها ةجبع لول التاليا كما يمتي
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  وبذارة بذاختالى المحذور لحذو كذا ( ةيذر موافذ  بشذدة)يم ا درظة اةتجابة  0،11ىلل  0مة

 .المراد عياةا

  لحذو كذا وبذارة بذاختالى المحذور ( ةيذر موافذ )يم ذا درظذة اةذتجابة  4،41ىلل  0،10مة

 .المراد عياةا

  لحذذو كذذا وبذذارة بذذاختالى ( موافذذ  ىلذذل لذذد مذذا)يم ذذا درظذذة اةذذتجابة  ٤،21ىلذذل  4،40مذذة

 .المحور المراد عياةا

  لحو كذا وبذارة بذاختالى المحذور المذراد ( واف م)يم ا درظة اةتجابة  2،41ىلل  ٤،20مة

 .عياةا

  لحذذو كذذا وبذذارة بذذاختالى المحذذور ( موافذذ  بشذذدة)يم ذذا درظذذة اةذذتجابة  1،1ىلذذل  2،40مذذة

 .المراد عياةا

 :وبعد ذلك تم لسان المقايي  االدائية التالية

 التكذراراا والوسذذ  المتويذة  للتعذذرى ولذل التدذذائص الشتدذية والوويفيذذة  فذراد ويوذذة .1

 .الدراةة

اخلي  داة (Pearson Correlation)معاما ارتبال بيرةون  .2   لحسان جدع استساع الذد 

 .الدراةة

  لحسذذان معامذذا ثبذذاا المحذذاور المتتلفذذة (Cronbach's Alpha)معامذذا ةلفاكرولبذذا   .3

 .  داة الدراةة

  وذلذذك لمعرفذذة مذذد  ارتفذذا  ةو التفذذاض اةذذتجاباا ةفذذراد "Mean" المتوةذذط الحسذذابي  .4

، مذذق العلذذم بملذذا يفيذذد فذذي ترتيذذ  (متوةذذطاا العبذذاراا)الدراةذذة وذذة المحذذاور الرئيسذذة 

 .المحاور لس  ةولل متوةط لسابي

  للتعرى ولل مذد  الحذراى "Standard Deviation"تم اةتتدا  اسلحراى المعيار   .5

الدراةذذة، ولكذذا محذذور مذذة اةذذتجاباا ةفذذراد الدراةذذة لكذذا وبذذارة مذذة وبذذاراا متغيذذراا 

ويالل  ةن اسلحراى المعيار  يوضذع التشذتت . المحاور الرئيسة وة متوةطرا الحسابي

في اةتجاباا ةفراد ويوة الدراةة لكذا وبذارة مذة وبذاراا متغيذراا الدراةذة، ىلذل ظالذ  

المحاور الرئيسذة، فكلمذا اعتربذت عيمتذا مذة الدذفر تركذزا اسةذتجاباا والتفذض تشذتترا 

 .لمقياسبية ا

 :النتائج والتوصيات: ثالثا  

هدفت هه  الدراةة ىلل التعرى ولل واعق ومعوعاا اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي 

لمقرر اللغة االجليزية المطور لجميق مرالا التعليم العا  مة وظرة لظر معلمي ومعلماا اللغة 

الحلول للتغل  ولل هه  المعوعاا مة ولاولت الدراةة اعتراح بعض . االجليزية بمحافظة الزلفي

وعد تم ىوداد اةتبالة لتحقي  هه  ا هداى وتم تطبيقرا  .وظرة لظر معلمي ومعلماا اللغة االجليزية

ولل ةفراد ويوة البحث مة المعلمية والمعلماا في مدارس محافظة الزلفي  وكالت الوتائف ولل 

 :الوحو التالي
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ستخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي لمقرر اللغة ما واقع ا: إجابة السؤال األول

اإلنجليزية المطور لجميع مراحل التعليم العام من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة 

 اإلنجليزية بمحافظة الزلفي؟

للتعذذرى ولذذل واعذذق اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي لمقذذرر اللغذذة االجليزيذذة المطذذور 

مذة وظرذة لظذر معلمذي ومعلمذاا اللغذة االجليزيذة بمحافظذة الزلفذي، تذم لجميق مرالا التعليم العا  

لسان التكراراا والوس  المتوية والمتوةطاا الحسابية واسلحراى المعيار  اظاباا ةفراد ويوذة 

 .الدراةة، كما تم ترتي  تلك الفقراا لس  المتوةط الحسابي لرا، وذلك ولل الوحو

 (2)جدول رقم 

لمئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة التكرارات والنسب ا

 الدراسة نحو 

 استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي لمقرر اللغة اإلنجليزية المطور لجميع مراحل التعليم العام من 

 وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية بمحافظة الزلفي

 الفقرات م

 درجة الموافقة

ال
ي
ساب

ح
ط ال

س
متو

 

ي
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 بشدة 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

0 

يوظد عواوة لد  

المعلمة /المعلم

بمهمية الكتان 

االكترولي 

التفاولي في العملية 

 .التعليمية

22 122٤ 42 4924 01 042٤ 0 024 4 421 22٤4 1294 0 

4 

يوظد كتان 

ىلكترولي تفاولي 

 .لكا فدا دراةي

27 1121 01 4424 9 0020 1 424 4 421 2247 021 4 

٤ 

يوظد متتددون 

في تقوياا التعليم 

 .في المدارس

49 ٤121 41 4227 04 0921 7 124 9 0020 ٤241 02٤2 01 

2 

يتم تدري  

المعلماا /المعلمية

ولل اةتتدا  

الكتان االكترولي 

 .تفاوليال

٤1 ٤721 42 4924 02 072٤ 7 124 4 722 ٤211 0242 7 

1 

تتم جيالة ا ظرزة 

والبرامف بدفة 

 . دورية

47 ٤٤2٤ 1 424 44 4724 07 4021 01 042٤ ٤247 022٤ 0٤ 

 00 0220 ٤214 929 1 0921 04 042٤ 01 4021 07 ٤721 ٤1تحميا الكتان  4
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

ال
ي
ساب

ح
ط ال

س
متو

 

ي
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 بشدة 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

االكترولي 

التفاولي مة عرص 

مدمف في ظميق 

 .الفدول

7 

تحميا الكتان 

االكترولي 

التفاولي مة موعق 

ىلكترولي في ظميق 

 .الفدول

44 ٤420 09 4٤21 02 072٤ 0٤ 0421 9 0020 ٤229 02٤1 04 

1 

تشجق البيتة 

المدرةية ولل 

اةتتدا  التقوية 

الكتان االكترولي )

 (. التفاولي

4٤ 4122 44 4724 41 ٤129 7 124 2 229 ٤241 020٤ 9 

9 

يتفاوا 

الطالباا مق /الطلبة

اةتتدا  الكتان 

االكترولي 

التفاولي خالل 

 .الدرس

٤4 2222 41 ٤224 02 072٤ 0 024 4 421 2207 129٤ 2 

01 

 معووية لوافز يوظد

ومادية 

ا المعلما/للمعلمية

 يستتدمون الهية

 الكتان االكترولي

 .التفاولي

01 4424 00 0٤24 1 424 44 4724 41 ٤129 4249 0217 02 

00 

يشارم 

المشرفببة /المشرى

في تحفيز المعلمية 

المعلمبببباا /

سةتتدا  الكتان 

االكترولي 

 .التفاولي

٤٤ 2127 41 ٤129 04 0921 ٤ ٤27 2 229 ٤299 0201 4 

04 
يسود التعاون بية 

معلمبباا /معلمي

المدرةة 

09 4٤21 41 ٤224 44 ٤420 1 424 ٤ ٤27 ٤241 0214 1 
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

ال
ي
ساب

ح
ط ال

س
متو

 

ي
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 بشدة 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

والمتتددية في 

في اةتتدا   التقوية

الكتان االكترولي 

 .التفاولي

0٤ 

يسرم اةتتدا  

الكتان االكترولي 

التفاولي في رفق 

مستو  التحديا 

لد  

الطالبببباا/الطالن

. 

٤٤ 2127 49 ٤121 02 072٤ 1 424 1 121 2200 1290 1 

02 

اةتتدا  الكتان 

االكترولي 

التفاولي يزيد 

الدافعية وود 

بااالطالببب/الطالن

. 

٤2 2421 ٤٤ 2127 00 0٤24 4 421 0 024 2241 1214 ٤ 

 - 4844 4844 المتوسط الحسابي العام

محذذور واعذذق اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذذاولي :ةوس: ةن( 4)يتضذذع مذذة الجذذدول رعذذم 

، وهه  المتوةطاا تقق (22٤4، 4249)فقرة، تراولت المتوةطاا الحسابية لرم بية ( 02)يتضمة 

تتية ال ال ة والتامسة مة فتاا المقياس المتدرج التماةي، وتشذير الوتيجذة السذابقة ىلذل تفذاوا في الف

اةذتجاباا ةفذذراد الدراةذة لذذول واعذق اةذذتتدا  الكتذان االكترولذذي التفذاولي لمقذذرر اللغذة االجليزيذذة 

 .المطور لجميق مرالا التعليم العا 

ها يذدل ولذل ةن هوذام موافقذة بذية ةفذراد ويوذة ، وه(٤271)يبلغ المتوةط الحسابي العا  : ثالياًّ 

الدراةة ولل اةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي لمقذرر اللغذة االجليزيذة المطذور لجميذق مرالذا 

وظذذذود عواوذذذة لذذذد  )التعلذذذيم العذذذا ، وذلذذذك يتم ذذذا فذذذي موافقذذذة ةفذذذراد ويوذذذة الدراةذذذة ولذذذل كذذذا مذذذة 

ولي فذذي العمليذذة التعليميذذذة، وكذذهلك وظذذود كتذذذان المعلمذذة بمهميذذذة الكتذذان االكترولذذي التفذذذا/المعلذذم

ىلكترولذذي تفذذاولي لكذذا فدذذا دراةذذي، ىضذذافة ىلذذل ةن اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي يزيذذد 

الطالبذذاا يتفذذاولون مذذق اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي /الطالبببذذباا، وةن الطلبذذة/الدافعيذذة ووذذد الطذذالن

 (.التفاولي خالل الدرس

ةن ةعذذذا ثذذذالخ فقذذذراا بمحذذذور واعذذذق اةذذذتتدا  الكتذذذان ( 4)جذذذدول رعذذذم ةوضذذذحت الوتذذذائف بال

االكترولي التفاولي لمقرر اللغة االجليزية المطذور لجميذق مرالذا التعلذيم العذا  تتم ذا فذي الفقذراا 

 .مرتبة توازلياًّ وفقاًّ للمتوةط الحسابي لرا( 01، 1، 7)رعم 
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لكتروناي التفااعلي لمقارر ماا معوقاات اساتخدام الكتااب اإل: إجابة السؤال الثاني

اللغااة اإلنجليزيااة المطااور لجميااع مراحاال التعلاايم العااام ماان وجهااة نظاار معلمااي اللغااة 

 اإلنجليزية بمحافظة الزلفى المتعلقة بالمعلمين والمعلمات؟

للتعرى ولل معوعاا اةذتتدا  الكتذان االكترولذي التفذاولي لمقذرر اللغذة االجليزيذة المتعلقذة 

ا، تذذم لسذذان التكذذراراا والوسذذ  المتويذذة والمتوةذذطاا الحسذذابية واسلحذذراى بذذالمعلمية والمعلمذذا

المعيار  اظاباا ةفراد ويوذة الدراةذة، كمذا تذم ترتيذ  تلذك الفقذراا لسذ  المتوةذط الحسذابي لرذا، 

 .وذلك ولل الوحو

 (4)جدول رقم 

أفراد عينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات 

الدراسة نحو معوقات استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي لمقرر اللغة اإلنجليزية المتعلقة 

 بالمعلمين والمعلمات

 الفقرات م

 درجة الموافقة

ي
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 بشدة 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

0 

ضذذذع  القواوذذذة بمهميذذذذة 

تقويذذذاا التعلذذذيم  توويذذذ 

 .المعلمباا/لد  المعلمية

04 0221 41 ٤224 09 4٤21 01 0121 7 124 ٤241 0209 4 

4 

شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعور 

المعلمذذذذذذذذباا /المعلمذذذذذذذذية

باالبذذذذذال لقلذذذذذة الذذذذذدوم 

 .الماد 

49 ٤121 41 ٤224 07 4021 2 229 ٤ ٤27 ٤292 0211 ٤ 

٤ 

اا المعلمب/شعورالمعلمية

باالبال لقلة الدوم 

 .الفوي

 

21 2922 41 ٤129 02 072٤ 4 421 1 121 2247 1212 0 

2 

 الذذدوراا فذذي الذذوقص

 سةذذذتتدا  التدريبيذذذة

الكتذذذذذذذذان االكترولذذذذذذذذي 

 .التفاولي

40 4129 07 4021 09 4٤21 01 4424 4 722 ٤2٤4 0249 1 

1 

ت بذذذذذذذذذذذذذيط المعلمذذذذذذذذذذذذذية 

المعلمبذذذذذذباا لبعضذذذذذذرم /

الذذذذذبعض فذذذذذي اةذذذذذتتدا  

 االكترولذذذذذذذذي الكتذذذذذذذذان

 .التفاولي

04 0221 0٤ 0421 42 4924 4٤ 4122 9 0020 4291 0244 9 

يوظذذذد عدذذذور فذذذي لشذذذر  4

ثقافذذذذة اةذذذذتتدا  الكتذذذذان 
02 072٤ 07 4021 44 ٤420 09 4٤21 1 424 ٤241 0207 7 
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 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

لذد   التفاولي االكترولي

 .المعلمباا/المعلمية

7 

التتذذوى مذذة التعامذذا مذذق 

تقويذذذذاا التعلذذذذيم الحدي ذذذذة 

 مورا الكتان االكترولذيو

 .التفاولي

01 042٤ 02 072٤ 01 4424 41 ٤129 02 072٤ 4277 0241 01 

1 

ك رة ا وبذا  ولذل وذات  

المعلمببذذذبة داخذذذا /المعلذذذم

 .الد  الدراةي

2٤ 1٤20 41 4227 01 042٤ 1 929 1 121 2240 0210 4 

9 

جذذذذذذذذذذذذذعوبة متابعذذذذذذذذذذذذذة 

الطالببذذذبة فردي ًّذذذا /الطالذذذ 

ن ةثوذذذذا  اةذذذذتتدا  الكتذذذذا

 .التفاولي االكترولي

42 4924 01 4424 04 0221 44 4724 1 424 ٤224 02٤٤ 2 

01 

اوتقذذذذذذذذذذذذذذذاد بعذذذذذذذذذذذذذذذذض 

المعلمذذباا بذذمن  /المعلمذذية

 الكتذذذذذذذذان االكترولذذذذذذذذي

يكلغي دورهم في  التفاولي

 .وملية التدري 

1 929 1 929 0٤ 0421 20 1124 00 0٤24 4214 0201 04 

00 

مراراا اةذتتدا  الكتذان 

لذد   التفاولياالكترولي 

المعلمبذذذذذذذباا /المعلمذذذذذذذية

 .ضعيفة

00 0٤24 01 0121 41 ٤129 41 ٤224 4 421 ٤214 0219 1 

04 

لظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة 

المعلمذذباا ىلذذل /المعلمذذية

تقويذذذاا التعلذذذيم بملرذذذا ذو 

مكالذذذة ةعذذذا مذذذة التعلذذذيم 

 .العاد 

01 042٤ 00 0٤24 04 0221 ٤1 2٤24 0٤ 0421 424٤ 0244 00 

 - 4844 4844 المتوسط الحسابي العام

محور معوعاا اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي المتعلقذة : أن( 4)يتضح من الجدول رقم 

، (2247، 4214)فقرة، تراولت المتوةطاا الحسابية لرم بذية ( 04)بالمعلمية والمعلماا يتضمة 

وتشذذير وهذذه  المتوةذذطاا تقذذق فذذي الفتتذذية ال اليذذة والتامسذذة مذذة فتذذاا المقيذذاس المتذذدرج التماةذذي، 

الوتيجذذة السذذابقة ىلذذل تفذذاوا اةذذتجاباا ةفذذراد الدراةذذة لذذول معوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي 

 .التفاولي المتعلقة بالمعلمية والمعلماا



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           فى التربية يمجلة البحث العلم

 

744 

، وهها يدل ولذل ةن هوذام موافقذة ىلذل لذد مذا بذية ةفذراد (٤2٤1)يبلغ المتوةط الحسابي العا  

لذذي التفذذاولي المتعلقذذة بذذالمعلمية والمعلمذذاا، ومذذة الدراةذذة ولذذل معوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان االكترو

ك رة ا وبا  ولذل المعلمباا باالبال لقلة الدوم الفوي، وكهلك /شعور المعلمية)ةبرز تلك المعوعاا 

المعلمذباا باالبذال لقلذة /شذعور المعلمذيةالمعلمبببة داخا الد  الدراةي، ىضافة ىلذل /وات  المعلم

 (. التفاولي الطالبببة فردي ًّا ةثوا  اةتتدا  الكتان االكترولي/الطال  الدوم الماد ، وجعوبة متابعة

ةن مة ةبرز الفقذراا التذي تعكذ  معوعذاا اةذتتدا  الكتذان ( ٤)بيوت الوتائف في الجدول رعم 

مرتبذة ( 2، 9، 4، 1، ٤)االكترولي التفاولي المتعلقة بالمعلمية والمعلماا تتم ا فذي الفقذراا رعذم 

 .اًّ للمتوةط الحسابي لراتوازلياًّ وفق

ماا معوقاات اساتخدام الكتااب اإللكتروناي التفااعلي لمقارر : إجابة السؤال الثالث

اللغااة اإلنجليزيااة المطااور لجميااع مراحاال التعلاايم العااام ماان وجهااة نظاار معلمااي اللغااة 

 اإلنجليزية بمحافظة الزلفى المتعلقة بالبنية التحتية؟

الكترولي التفاولي لمقرر اللغة االجليزية المتعلقة للتعرى ولل معوعاا اةتتدا  الكتان ا

بالبوية التحتية، تم لسان التكراراا والوس  المتوية والمتوةطاا الحسابية واسلحراى المعيار  

اظاباا ةفراد ويوة الدراةة، كما تم ترتي  تلك الفقراا لس  المتوةط الحسابي لرا، وذلك ولل 

 .الوحو

 (7)جدول رقم 

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة  التكرارات

الدراسة نحو معوقات استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي لمقرر اللغة اإلنجليزية المتعلقة بالبنية 

 التحتية

 الفقرات م

ي درجة الموافقة
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 دةبش 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

0 

 التجريذذزاا ةذذو 

 الفدول داخا الفوية

 . المدرةية

21 1124 07 4021 04 0921 4 421 0 024 2247 1291 4 

4 

علذذذذذة ىلتذذذذذاج الكتذذذذذ  

 االكتروليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 .التفاولية

41 ٤129 47 ٤٤2٤ 0٤ 0421 0٤ 0421 ٤ ٤27 ٤274 0201 2 

٤ 
 لألظرزة علة الديالة

 .دورية بدفة
1٤ 4122 09 4٤21 1 929 0 024 1 121 221٤ 127٤ 0 

2 

وذذذذد  تذذذذوفر الموذذذذا  

المواةذذذذذذذ  لتفعيذذذذذذذا 

تقوياا التعلذيم داخذا 

 .المدرةة

٤1 2٤24 40 4129 01 4424 4 722 0 024 2214 0212 ٤ 

 4 0240 ٤210 024 0 4٤21 09 ٤129 41 042٤ 01 ٤420 44ارتفذذا  تكلفذذة ىوذذداد  1
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 الفقرات م

ي درجة الموافقة
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 دةبش 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

وتدميم البرمجيذاا 

المواةذذذذذذبة لتقويذذذذذذاا 

 .عليمالت

4 

وذذذذد  التوافذذذذ  فذذذذذي 

التطذذذذذذذوير العلمذذذذذذذي 

المسذذتمر بذذية الكتذذ  

الورعيذذذذذذة والكتذذذذذذان 

االكترولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

 . التفاولي

09 4٤21 44 4724 44 4724 02 072٤ 2 229 ٤227 0207 7 

7 

وذذذذذذذذذذذد  ىشذذذذذذذذذذذرام 

المعلمببذذذبا/المعلمذذذية

ا فذي ىلتذاج الكتذذان 

االكترولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

 . التفاولي

4٤ 4122 40 4129 01 0121 41 4227 4 421 ٤21٤ 0244 1 

 - 4847 4844 المتوسط الحسابي العام

محور معوعاا اةتتدا  الكتان االكترولي التفذاولي المتعلقذة : ةن( 2)يتضع مة الجدول رعم 

، وهذه  (221٤، ٤227)فقراا، تراولت المتوةطاا الحسذابية لرذم بذية ( 7)بالبوية التحتية يتضمة 

المتوةذذطاا تقذذق بذذالفتتية الرابعذذة والتامسذذة مذذة فتذذاا المقيذذاس المتذذدرج التماةذذي، وتشذذير الوتيجذذة 

السذذابقة ىلذذل تفذذاوا اةذذتجاباا ةفذذراد الدراةذذة لذذول معوعذذاا اةذذتتدا  الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي 

 .المتعلقة بالبوية التحتية

ل ةن هوام موافقة بية ةفراد الدراةة ولل ، وهها يدل ول(٤214)يبلغ المتوةط الحسابي العا  

علذة )معوعاا اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي المتعلقة بالبوية التحتية، ومة ةبرز تلذك المعوعذاا 

المدرةذية، ىضذافة ىلذل  داخا الفدول الفوية التجريزاا دورية، وكهلك ةو  بدفة لألظرزة الديالة

اا التعلذذيم داخذذا المدرةذذة، وعلذذة ىلتذذاج الكتذذ  االكتروليذذة وذذد  تذذوفر الموذذا  المواةذذ  لتفعيذذا تقويذذ

 (.التفاولية
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 (4)جدول رقم 

معوقات استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي لمقرر اللغة اإلنجليزية المطور لجميع مراحل التعليم 

 العام

المتوسط  المعوقات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

 4 1274 ٤2٤1 المعلماا/ لمعلميةالمعوعاا المتعلقة با 0

المعوعاا المتعلقة بالبوية التحتية للبيتة  4

 التعليمية

٤214 1272 0 

 - 1271 ٤211 المتوةط الحسابي العا 

ةن هوام موافقة بية ةفذراد الدراةذة ولذل معوعذاا اةذتتدا  ( 1)يتضع مة خالل الجدول رعم 

ليزية المطور لجميق مرالا التعليم العا  بمتوةذط وذا  الكتان االكترولي التفاولي لمقرر اللغة االج

، ليث تمتي المعوعاا المتعلقة بالبوية التحتية للبيتذة التعليميذة بالمرتبذة ا ولذل بمتوةذط وذا  (٤211)

المعلمذذاا بمتوةذذط وذذا  / ، يليرذذا المعوعذذاا المتعلقذذة بذذالمعلمية(1272)والحذذراى معيذذار  ( ٤214)

 (.1274)والحراى معيار  ( ٤2٤1)

ما الحلول المقترحة للتغلب على معوقات استخدام الكتااب : إجابة السؤال الرابع

اإللكتروني التفاعلي لمقرر اللغة اإلنجليزياة المطاور لجمياع مراحال التعلايم العاام مان 

 وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية بمحافظة الزلفي؟

الكتذذان االكترولذذي التفذذاولي  للتعذذرى ولذذل الحلذذول المقترلذذة للتغلذذ  ولذذل معوعذذاا اةذذتتدا 

لمقرر اللغة االجليزية المطور لجميذق مرالذا التعلذيم العذا ، تذم لسذان التكذراراا والوسذ  المتويذة 

والمتوةذذطاا الحسذذابية واسلحذذراى المعيذذار  اظابذذاا ةفذذراد ويوذذة الدراةذذة، كمذذا تذذم ترتيذذ  تلذذك 

 .الفقراا لس  المتوةط الحسابي لرا، وذلك ولل الوحو ايتي
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 (4)جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة 

الدراسة نحو الحلول المقترحة للتغلب على معوقات استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي لمقرر 

 اللغة 

 اإلنجليزية المطور لجميع مراحل التعليم العام

 الفقرات م

ي وافقةدرجة الم
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ف المعيار

حرا
الن
ا

 

ب
الترتي

 

 موافق

 بشدة 
 موافق

 إلى حد 

 ما
 غير موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

0 

وظذذذذذذذذون تذذذذذذذذدري  

المعلمذذذاا /المعلمذذذية

ولذذذذذذذذذل اةذذذذذذذذذتتدا  

 الكتذذذان االكترولذذذي

 . التفاولي

٤1 2٤24 4٤ 4122 02 072٤ 9 0020 1 121 2212 021٤ 1 

4 

تذذذوفير متتددذذذية 

لدذذذذذذيالة ا ظرذذذذذذزة 

والبذذذذذذرامف بدذذذذذذفة 

 .دورية

47 1427 01 042٤ 4 421 4 421 1 121 2271 1244 0 

٤ 

تقذذذذذذذذذديم الحذذذذذذذذذوافز 

الماديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

المعلمبذباا /للمعلمذية

سةذذذذذتتدا  الكتذذذذذان 

 االكترولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 .التفاولي

11 7024 04 0221 1 424 2 229 4 421 2221 1299 4 

2 

تقذذذذذذذذذديم الحذذذذذذذذذوافز 

المعوويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

المعلمذذذاا /علمذذذيةللم

سةذذذذذتتدا  الكتذذذذذان 

 االكترولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 .التفاولي

44 7421 0٤ 0421 2 229 4 421 1 121 2247 1249 ٤ 

1 

تذذذذذذذذذذوفير الموذذذذذذذذذذا  

المواةذذذذذذذ  لتفعيذذذذذذذا 

داخذا تقوياا التعلذيم 

 .المدرةة

42 7921 04 0221 1 424 1 121 1 121 227٤ 1217 4 

4 

التطذذذذذوير المسذذذذذتمر 

 للكتذذذان االكترولذذذي

 .التفاولي

11 7024 01 0121 4 722 4 421 1 121 2219 1272 2 

 1 1290 2214 421 4 121 1 0٤24 00 0020 9 7421 19تذوفير شذبكة ىلترلذذت  7
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داخذذذذذذذذا الفدذذذذذذذذول 

 .الدراةية

1 

ىشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرام 

المعلمببذذذبا/المعلمذذذية

ا فذي ىلتذاج الكتذذان 

 االكترولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 . التفاولي

21 2922 01 0121 07 4021 9 0020 1 121 2214 0211 7 

9 

ووذذذذذذذذذذذد  يشذذذذذذذذذذذترل

التوويذذذ  ةن يكذذذون 

المعلمبذذذذذذذبة /المعلذذذذذذذم

متمكوذذاًّ مذذة اةذذتتدا  

 الكتذذذان االكترولذذذي

 .التفاولي

٤0 ٤12٤ 04 0921 04 0921 02 072٤ 2 229 ٤249 0241 9 

 - 4874 7844 المتوسط الحسابي العام

محذذذور الحلذذذول المقترلذذذة لمعوعذذذاا اةذذذتتدا  الكتذذذان : ةن( 4)يتضذذذع مذذذة الجذذذدول رعذذذم 

، (2271، ٤249)فقراا، تراولت المتوةطاا الحسابية لرذم بذية ( 9)فاولي يتضمة االكترولي الت

وهه  المتوةذطاا تقذق فذي الفتتذية الرابعذة والتامسذة مذة فتذاا المقيذاس المتذدرج التماةذي، وتشذير 

الوتيجة السابقة ىلل تفاوا اةتجاباا ةفراد الدراةة لول الحلول المقترلة لمعوعذاا اةذتتدا  الكتذان 

 .ولي التفاولي لجميق مرالا التعليم العا  بمحافظة الزلفياالكتر

، وهها يدل ولل ةن هوام موافقة بية ةفراد الدراةة ولل (22٤9)يبلغ المتوةط الحسابي العا  

الحلول المقترلة لمعوعاا اةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي لجميق مرالا التعليم العا  بمحافظذة 

توفير متتددية لديالة ا ظرزة والبرامف بدذفة دوريذة، وكذهلك )حلول الزلفي، ومة ةبرز تلك ال

داخذذا المدرةذذة، ىضذذافة ىلذذل تقذذديم الحذذوافز الماديذذة تقويذذاا التعلذذيم تذذوفير الموذذا  المواةذذ  لتفعيذذا 

 المسذتمر للكتذان االكترولذيالتفذاولي، والتطذوير  المعلمبباا سةتتدا  الكتذان االكترولذي/للمعلمية

 (.توفير شبكة ىلترلت داخا الفدول الدراةيةلك التفاولي، وكه

 :توصيات الدراسة: ثانيا

ا ىليرا، يوجي البالث بما يلي  :في ضو  الوتائف التي تم التوجُّ

 .المعلماا سةتتدا  الكتان االكترولي التفاولي/ توفير الدوم الفوي للمعلمية (0

 .الكتان االكترولي التفاولي التحفيز الماد  والمعوو  للمعلمية والمعلماا ممة يستتدمون (4

معلمذذذاا اللغذذذذة االجليزيذذذة بالذذذدوراا التدريبيذذذذة الالزمذذذة سةذذذتتدا  الكتذذذذان /ىلحذذذاع معلمذذذي (٤

 .االكترولي التفاولي

 .توفير الديالة لألظرزة بدفة دورية (2

 .توفير التجريزاا الفوية الالزمة داخا الفدول الدراةية (1

تمر بذذية محتذذو  الكتذذ  الورعيذذة والكتذذان الحذذرص ولذذل التوافذذ  فذذي التطذذوير العلمذذي المسذذ (4

 .االكترولي التفاولي
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دور اإلنترنااف فااي إعااداد الخااريجين وتاادريس اللغااات مااع تقااديم ر يااة (.  4110. )ىبذذراهيم، ةبذذو السذذعود

 .القاهرة. إستراتيجية للتعلم في األقطار العربية

 .دار جادر: بيروا، لبوان. لعربلسان ا(. ا.د. )ابة موظور، ظمال الدية

فاعلياة اسااتخدام الكتااب اإللكتروناي فاي تنمياة بعا  مهااارات (.  4100. )ةبذو ةذريق، ومذاد لسذية السذيد

رةالة دكتورا  ةير موشورة، كلية التربية، ظامعذة . الرسم الفني لطلبة المرحلة الثانوية الصناعية

 .المووفية

 .، الكويت٤، مجلة والم، الفكر، العدد دوره في تحليل اللغةاالتجاه الوظيفي و(.  0919)ةلمد، يحي 

درجة استخدام التقنيات التعليمية وأثر ذلك على تحصيل طالب المرحلة (.  4117. )ا ةعد ، لامد فالح 

رةذالة . المتوسطة لدى معلمي اللغة العربية في محافظاة القرياات فاي المملكاة العربياة الساعودية

 . عليم، الجامعة ا ردليةماظستير، تكوولوظيا ت

فاعليااة برنااامج تاادريبي فااي تنميااة مهااارات تصااميم وإنتااا  الكتاااب (.  4104. )ةمذذية، ةلمذذد محمذذد ةذذيد

 .رةالة ماظستير، كلية التربية، ظامعة اسزهر. اإللكتروني لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

لذة كليذة الملذك، خالذد العسذكرية، الريذاض، ، مجأهمية اللغة اإلنجليزياة فاي العاالم(.  0917. )ةوظا، محمد

 .العدد ال امة وشر

دراسااة تقويميااة لواقااع اسااتخدام معلمااي العلااوم فااي مرحلااة التعلاايم (.  4117. )بذذاظر ، وذذادل مودذذور

رةذذالة ماظسذذتير، . األساسااي بالجمهوريااة اليمنيااة للتقنيااات التعليميااة ومعوقااات اسااتخدامهم لهااا

 . ليةتكوولوظيا تعليم، الجامعة ا رد

فاعليااة مقاارر إلكترونااي فااي تنميااة بعاا  مهااارات البرمجااة الكائنيااة لطااالب (.  410٤. )برجذذت، ىبذذراهيم

رةذذالة ماظسذذتير، ظامعذذة الذذدول العربيذذة، معرذذد البحذذوخ والدراةذذاا . الصااا الثالااث اإلعاادادي

 .العربية

التعليم وال ذورة المعرفيذة  مواهف: المؤتمر العلمي ال الث وشر. المقرر اإللكتروني(.  4110. )الجرى، ريما

 .والتكوولوظية المعاجرة، ظامعة وية شم 

توجذياا اللقذا  . الجاودة فاي التعلايم العاام(. هذب0241. )ظستة، الجمعية السعودية للعلو  التربوية والوفسذية

 .القديم: السوو  الرابق للجمعية السعودية للعلو  التربوية والوفسية، فر  بريدة

بحذث ولمذي مقذد  ىلذل لذدوة . أدوار المعلام باين الواقاع والما مول(.  411٤. )و هاشذملسة، السيد محمد ةبذ

 .الرياض: مدرةة المستقبا

، المذؤتمر معيقاات تطبياق المنااهج اإللكترونياة فاي المادارس األردنياة(.  4111. )الحسواا، ويسل خليذا

ربذو  فذي الذولة العربذي، تكوولوظيا التعليم االكترولي وتحدياا التطوير الت. العلمي الحاد  وشر

 .ظامعة وية شم 

أسباب عزوف معلمي المدارس الثانوية عن استخدام التقنيات التعليمة (.  4112. )الحسيوي، ةلمد لشمي

 .رةالة ماظستير، مواهف ولرع تدري ، الجامعة ا ردلية .في التدريس

ل المعرفاي واألدا  المهااري فاي أثر استخدام الكتاب اإللكتروني على التحصاي(.  4111. )، محمديالحسيو

رةذذالة ماظسذذتير، كليذذة التربيذذة . صاايانة الحاسااب اللااي لاادى طااالب قساام إعااداد معلاام حاسااب  لااي

 .الوووية، ظامعة المودورة
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تقويم الكتاب اإللكتروني في اللغة العربياة للصاا الثالاث االبتادائي فاي (.  4102. )الحسيوي، هويدا محمد

 (.ASEP)وربية في التربية وولم الوف  دراةاا. ضو  معايير الجودة

. 04ل  .نظام وسياسة التعليم فاي المملكاة العربياة الساعودية(. هب02٤4. )الحقيا، ةليمان بة وبدالرلمة

 .الرياض: مطابق الحميضي

دار . تكنولوجياا التعلاايم مان أجال تنميااة التفكيار بااين القاول والممارسااة(.  4114. )الحيلذة، محمذد محمذذود

 .م انو: المسيرة

 .ااماراا: دار الكتان. طرائق التدريس وإستراتيجياته(.  411٤.)الحيلة، محمد محمود

ان: دار المسيرة. مهارات التدريس الصفي(.  4112.)الحيلة، محمد محمود  .وم 

 .القاهرة: دار عبا  للوشر والطباوة والتوزيق. تطور تكنولوجيا التعليم(. هب0244. )خمي ، محمد وطية

تحديد أهام مشاكالت مانهج اللغاة اإلنجليزياة للصاا األول الثاانوي مان (.  4110. )وفا  ىةماوياخوكار، 

رةذذالة ماظسذذتير ةيذذر موشذذورة، كليذذة التربيذذة، مكذذة . وجهااة نظاار المعلمااات فااي محافظااة الطااائا

 .المكرمة

 .0ل،يةالوشمة والتطور الدار المدرية اللبوال،الكت  اسلكتولية (.4111.) رامي محمد وبود،داوود

 

ورعذة ومذا . الصعوبات التي تعياق اساتخدام اإلنترناف(.  4110. )الدظالي، دوا  ظبر  وطا هللا، هبة لادر

 .لابل : مقدمة لمؤتمر ظامعة الوجاح الولوية

اساتخدام التقنياات الحديثاة فاي إدارة المادارس الحكومياة واألهلياة للبناين (.  4117. )ردلا، وليد بة فؤاد

 .ة ماظستير، ظامعة ة  القر ، مكة المكرمةرةال. بمدينة جدة

، ص 001مجلذة المعرفذة،   . الطالب وتحديات المساتقبل نماوذ  علماي(.  4111. )الروي ، وبد العزيز

 .الرياض: 14 - 1٤

أسباب انخفاض المستوى الدراساي فاي ماادة اللغاة اإلنجليزياة لطالباات (.  0249. )ةلمد ولي. الزهرالي

رةذذالة ماظسذذتير ةيذذر موشذذورة، ظامعذذة ة  القذذر ، مكذذة . مكااة المكرمااةالصااا األول المتوسااط ب

 .المكرمة

أسباب تدني مستوى تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة فاي تعلايم اللغاة (.  0241. )راشد زلان. الزهير 

رةذالة ماظسذتير ةيذر . اإلنجليزية من وجهة نظر المعلماين والمشارفين فاي مديناة مكاة والطاائا

 .  القر ، كلية التربية، مكة المكرمةموشورة، ظامعة ة

 .الرياض: مكتبة الرشد. منظومة تكنولوجيا التعليم(.  411٤. )ةالم، ةلمد ووادل ةرايا

 .، الرياض، الرشد لاشرونتكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني(.  4112. )ةالم، ةلمد

مركذذز ااةذذكودرية . قاار ن الكااريمالعمليااة التعليميااة القر نيااة وطاارق تاادريس ال(.  4111. )ةذذر ، لسذذة

 .ااةكودرية: للكتان

 .0171٤، العدد مناهج مطورة ومعلم ضعيا، جريدة الرياض(.  02٤4. )راشد. السكران

 .مكتبة الرشد. ض تطبيقاا الحاةون في التعليم، الريا( 4112)ةالمة، وبد الحاف  محمد

 

مسااتقلة بالمرحلااة اإلعداديااة نحااو القاارا ة اتجاهااات طااالب الماادارس ال(.  4119. )السذذليطي، وبيذذة ةذذعيد

 .مجلة القرا ة والمعرفة. اإللكترونية بدولة قطر
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أثاار اسااتخدام الكتااب اإللكترونيااة علااى تنميااة التفكياار اإلبااداعي واالتجاااه نحااو (.  4101. )الشذذايق،  فرذذد

ة مجلذذ. اساتخدام الحاسااوب فااي تعلام األحيااا  لاادى طاالب الصااا الثاااني الثاانوي بمدينااة الرياااض

 .ظامعة جوعا  للعلو  التربوية والوفسية

أثاار االااتالف واجهااة تفاعاال الكتاااب اإللكترونااي علااى التحصاايل المعرفااي (.  4111. )شذذبا، ودذذا  شذذوعي

مجلة العلذو  الوفسذية والتربويذة،  .واألدا  المهاري لدارسي ماجستير تقنيات تعليم واتجاههم نحوه

 .01٤العدد ال الي، السوة ال ال ة والعشرون، ص

، مكتبذة الذدار العربيذة التعليم الجامعي والتقويم الجامعي باين النظرياة والتطبياق(.  4110. )شحاتة، لسة

 .للكتان، القاهرة الطبعة اسولل

مطذذابق . الوسااائل التعليميااة ومسااتجدات تكنولوجيااا التعلاايم(.  4111. )الشذذرهان، ظمذذال بذذة وبذذد العزيذذز

 .الرياض: الحميضي

. ، الريذاضالوساائل التعليمياة ومساتجدات تكنولوجياا التعلايم(.  4111. )بذد العزيذزالشرهان، ظمال بذة و

 .الجريد للوشر والتوزيق

تدريس اللغة اإلنجليزية في المملكة العربية السعودية لمن ومتى وكيا تادرس (.  0991. )الشمر ، ويد

 .074-071مجلة ظامعة الملك ةعود، المجلد ا ول، العلو  التربوية، ص. اإلنجليزية

كليذذة . الكتاااب اإللكترونااي وساايلة تعليميااة تنااافس الكتاااب المطبااو . ( 4117. )جذذالع، ليفذذية وبذذد العزيذذز

 .الفوون التطبيقية، ظامعة للوان

تنميااة روا المشاااركة بااين قطااا  التعلاايم وقطااا  األعمااال وبعاا  (.  0204. )جذذائغ، وبذذدالرلمة ةلمذذد

 .يف العربي، الرياضمكت  التربية لدول التل. الصيغ لتفعيلها

 .الرياض: مكتبة الرشد. من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم(. هب0249. )جبر ، ماهر يوة 

تطوير وحدة في العلوم في ضو  المعاايير القومياة وأثرهاا فاي (.  4119. )وبد هللا مرد  وبد الحميد. لا

ليذة التربيذة، ظامعذة المووفيذة، ظمروريذة رةالة ماظستير ةير موشورة، ك. اكساب المفاهيم العلمية

 .مدر العربية

، دار القلذذم للوشذذر 4، ل وسااائل االتصااال والتكنولوجيااا فااي التعلاايم(.  0994. )الطذذوبجي، لسذذية لمذذد 

 .الكويت: كالتوزيق

دراةذاا وربيذة فذي المكتبذاا . دراساة اساتطالعية: الكتب اإللكترونية العربياة(.  0999. )الطيار، مساود

 .دار ةري  للطباوة والوشر والتوزيق: ، القاهرة9،   4لمعلوماا، وولم ا

 .زهرا  الشروع، القاهرة. نحو مجتمع إلكتروني(.  4114. )وبد الحي، رمز  ةلمد

 ثار تدريس واستخدام الحاسبات على اتجاهات الارأي نحوهاا لادى (.  0991. )العبد القادر، وبد هللا لسة

 .71يف العربي، مكت  التربية العربي لدول التليف، صرةالة التل. الطلبة الجامعيين

فاعلية التعلم الفردي الذاتي بالمحاكاة بالكمبيوتر والكتااب اإللكتروناي (.  4100. )وبد الكريم، ةعد خليفة

المجلذة . في تنمية التفكير االبتكاري لدى طالب العلوم بالفرقة الثانية بكلية التربية بسلطنة عماان

 .لتربية، ظامعة اةيولالعلمية كلية ا

أثر التفاعل بين مصاادر المعلوماات اإللكترونياة والساعة (.  4111. )وبد الكريم، محمد والشربولي، هاشم

، ظامعذة العقلية في التحصيل ومهارات التعلم الذاتي لادى طاالب تكنولوجياا التعلايم بكلياة التربياة

 .ا زهر

دراساة مساحية : ب اإللكتروني في العملياة التعليمياةاستخدام الكتا(.  4102. )وبدالغفور، وجال جبحي

مجلذذة كليذذة . 410٤/4102الرجذذافة للعذذا  الدراةذذي / ألعضااا  هيئااة التاادريس فااي معهااد اإلدارة

 .التربية ا ةاةية
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مدى اساتخدام معلماي الفيزياا  للتقنياات التعليمياة فاي المادارس الثانوياة (.  4111. )وبدالقادر، رد  ةمية

 .رةالة ماظستير، تقوياا تعليم، ظامعة ة  درمان، السودان .بوالية الخرطوم

توظيااا المعاماال االفتراضااية داالاال بيئااة تعلاام إلكترونيااة فااي مقاارر المتاااحا (. " 4104. )وبدربذذا، وائذذا

 .، معرد الدراةاا التربوية، ظامعة القاهرة"والمعارض لطالب قسم تكنولوجيا التعليم

ورعذذة ومذذا مقدمذذة للوذذدوة . إللكترونااي تقنيااة واعاادة وطريقااة رائاادةالتعلاايم ا(.  411٤. )العريفذذي، يوةذذ 

 .الرياض: العالمية ا ولل للتعليم االكترولي، الموعقدة بمدارس الملك فيدا

ظمروريذذة مدذذر . نشاا ة الكتاااب اإللكترونااي وتطااوره ومميزاتااه وساالبياته(.  4104. )وذذزا، محمذذد فريذذد

 .العربية

 .القاهرة: مكتبة دار القلم والكتابة. تقنيات التعليم واالتصال(.  099٤. )العقيلي، وبد العزيز محمد

فاعلية استخدام كتاب إلكتروني في مادة المطالعاة علاى التحصايل الدراساي (.  4104. )العمر ، مودور

رةذذالة ماظسذذتير، ظامعذذة الملذذك وبذذدالعزيز، المملكذذة العربيذذة . لاادى طااالب الصااا األول الثااانوي

 . السعودية

المذذؤتمر العلمذذي . أدوار المعلاام ومسااؤولياته فااي الفصااول اإللكترونيااة(.  4110. )سذذة محمذذدفاروذذة، ل

 .السوو  ال الي، الجمعية المدرية لتكوولوظيا التعليم، القاهرة

استخدام الكتاب اإللكتروني في تنمية مهارات القارا ة باللغاة اإلنجليزياة لادى (.  4100. )فرج، مول ولي

رةذذالة ماظسذذتير ةيذذر موشذذورة، كليذذة التربيذذة، ظامعذذة . لمرحلااة اإلعداديااةتالميااذ الصااا الثاااني با

 .المووفية

برلامف تدريبي مقترح معد وف  ةةلون الوظم لتووي  مراراا استدال (. "4111).ةالم،محمود ،الفقي

 42-44المؤتمر ا ول لتكوولوظيا التعليم ". التعليمي اسلكترولي لد  ةخدائي تكوولوظيا التعليم

 .ياابر

مدرةة المستقبا ومجاسا التعليم وة بعد واةتتدا  اسلترلت في المدارس (4111)فريم مدطفل

 .والجامعاا، دار الفكر العربي، القاهرة

 . بيروا: ، مؤةسة الرةالة4ل. القاموس المحيط(. هب0209. )الفيروز رباد ، مجد الدية يعقون

نيااات التعلاايم فااي تاادريس القاار ن الكااريم بالمرحلااة واقااع اسااتخدام تق(.  410٤. )الفيفذذي، ويسذذل بذذة ةلمذذد

رةالة ماظستير، مواهف ولذرع تذدري ، ظامعذة . الثانوية في مدينة الرياض ومعوقات استخدامها

 .اسما  محمد بة ةعود اسةالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية

تاادريس للتقنيااات التعليميااة فااي واقااع اسااتخدام أعضااا  هيئاة ال(. هذب0242. )القحطذالي، مفلذذع عذذبالن بجذذاد

رةذالة ماظسذتير ةيذر موشذورة، . كليات المعلماين بالمملكاة العربياة الساعودية واتجاهااتهم نحوهاا

 .ا ردن: عسم تقوياا التعليم، كلية التربية، ظامعة اليرموم

، ، الريذاض، دار لويذ  للوشذر والتوزيذذقموساوعة الثقافاة والمعلوماات(. هذب0240)كريذز ، مرذد  ةذعيد، 

 .، الجز  ال الي2ل

 . القاهرة. ولم الكت -مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل(.  4112. )اللقالي، ةلمد لسية ولسة، فاروة

،الذذوراع (ا ردن)، ومذذان المكتبااات الرقميااة وتقنيااة الوسااائط المتعااددة(.  4111. )المذذالكي، مجبذذا سز 

 .للوشر والتوزيق

لكتاب اإللكتروني المقترا لمقرر األحياا  بالصاا األول الثاانوي علاى أثر ا(.  4102. )محمد ولي، ةلمد 

 .دراةة تحليلية تطبيقية، ظامعة لياس، السودان. التحصيل الدراسي للطالب بوالية جنوب دارفور

استجاهذذذاا الحدي ذذذة فذذذي المكتبذذذاا . المفهاااوم والخصاااائص-الكتااااب اإللكتروناااي(.  4114)محمذذذد، ومذذذاد

 . المكتبة ا كاديمية: القاهرة ،07،  9والمعلوماا،  
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االتصاال والوساائل (.  4110. )محمد، مدطفل وبد السميق  وبد الموعم، محمد جذابر  لطفذي، ظذاد محمذد

 .القاهرة: مركز الكتان للوشر. التعليمية قرا ات أساسية للمعلم والطالب

تحصيل ومهاارات الاتعلم فاعلية بع  متغيرات تصميم الكتاب اإللكتروني في (.  4117. )محمود، ةوةة

رةذذالة دكتذذورا ، كليذذة البوذذاا، . الااذاتي واالنطباعااات لاادى الطالبااات فااي مقاارر تكنولوجيااا التعلاايم

 .ظامعة وية شم 

أثاار االااتالف تصااميم مخطااط واجهااة التفاعاال علااى  ماان اإلنجااا  (.  4119. )مرةذذي، وبيذذر لسذذة فريذذد

رةذالة ماظسذتير، كليذة . تااب إلكترونايوتحقيق الغرض والدقة في استخدام الطالبات المعلماات لك

 .البواا، ظامعة وية شم 

: اإلدارة العاماااة لتقنياااات التعلااايم. يااال مركاااز التقنياااات التربوياااةدل(.  4114. )مركذذذز التقويذذذاا التربويذذذة

 .الرياض

 .القاهرة( دراةة في البدائا. )صناعة الكتاب المدرسي(.  4114. )المركز القومي للبحوخ التربوية

بحث ولمذي مقذد  ىلذل . الثبات والتغير في منهج مدرسة المستقبل(.  411٤. )، وبدالرلمة جالعالمشيقع

 .الرياض: لدوة مدرةة المستقبا

 .القاهرة، دار الفكر العربي،0ل. مهارات القرا ة اإللكترونية(.  4112. )مدطفل، فريم

. األساس والتطبيقاات: يم اإللكترونايالتعلا(.  0241. )الموةل، وبد هللا بة وبذد العزيذز  والمبذارم، ةلمذد 

 .0الرياض، مؤةسة البيالاا، ل

 .مكتبة اسلجلو المدرية، القاهرة. قضايا في مناهج التعليم(.  411٤. )ميوا، فايز مراد 

 .بيروا: مؤةسة الرةالة. طرق تدريس العلوم الشرعية(. هب024٤. )الراشمي، وابد توفي 

 .0، ومان، دار الفكر، لوتطويره تخطيط المنهج(.  0919. )هود ، جالع

 .سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية(. هب0٤91. )وزارة التربية والتعليم

وثيقة األهداف التعليمية العامة للمواد الدراسية فاي مراحال التعلايم فاي (.  0244. )وزارة التربية والتعليم

 .الرياض .المملكة العربية السعودية

، دليذا مشذرو  تطذوير مقذرراا اللغذة االجليزيذة اإلدارة العامة للتطاوير والتخطايط. والتعليموزارة التربية 

 . 02٤1/ 0249لعا  

سياساااة التعلااايم فاااي المملكاااة العربياااة (. هذذذب0204(. )وزارة التربيذذذة والتعلذذذيم لاليذذذا)وزارة المعذذذارى، 

 .ظدة: ، دار ا جفرالي2ل. السعودية

تاااب إلكترونااي تفاااعلي لتنميااة مهااارات تصااميم وتوظيااا الاارحالت فاعليااة ك(.  4102. )اليذذامي، هذذد 

رةذالة ماظسذتير، ظامعذة الملذك وبذدالعزيز، ظذدة، . المعرفية عبار الوياب لادى الطالباات المعلماات

 .المملكة العربية السعودية
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