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 ملخص الدراسة 

في النمو المهني  اإللكترونيةرف على دور المنصات التعليمية هدفت الدراسة إلى التع
وقد تم  .استخدامها في العملية التعليمية والتعرف على معوقاتاألطفال  رياض معلمات ل

وقد بلغ حجم العينة . استخدام المنهج الوصفي المسحي لإلجابة على تساؤالت الدراسة
بالروضات الحكومية التابعة لمكتب تعليم البديعة بمدينة األطفال  معلمة رياض ( 102)

اإللكترونية    منصات للاألطفال  رياض ن ممارسة معلمات أوتوصلت الدراسة إلى . الرياض
توفير بيئة تعليمية تتسم بالمرونة واستخدام أكثر من طريقة  وذلك عند%(  1.71) بلغت

كما بينت الدراسة وجود معوقات في استخدام المعلمات للمنصات  ،لعرض المعلومات
، ضعف شبكة اإلنترنت قلة الموارد الماليةمنها  %( 171.)بلغت نسبتها اإللكترونية    

كما  ،ضعف البرامج التدريبية الخاصةو ، ة مهام وأدوار المعلمة اإلشرافيةداخل المدرسة، كثر 
األطفال  رياض مو المهني لمعلمة موافقة المعلمات على محور سبل تطوير الن الدراسة أظهرت

هذه أهمومن %( .1)بدرجة موافق بشدة وبنسبة اإللكترونية    عند استخدامها للمنصات 
، تفعيل المناقشة وتبادل ماتتطوير نقل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين المعلالسبل 

ما أوصت به الدراسة زيادة أهمومن  ،توفير األجهزة والمعدات الجيدةو الخبرات المهنية، 
 . دافعية المعلمات للتعلم المستمر أثناء الخدمة

 .األطفالرياض ، يالنمو المهن ،اإللكترونيةالمنصات التعليمية : الكلمات المفتاحية
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The Role of E-Learning Platforms in the Professional 

Development of Kindergarten Teachers 

Abstract 
The present study aimed to identify the role of e-learning platforms 

in the professional development of kindergarten teachers and the obstacles to 

their use in education. It adopted the descriptive survey method. It covered a 

sample of (205) teachers in the public kindergartens affiliated to Badieaa 

Office, Education Department in Riyadh. Results revealed that utilizing e-

learning platforms was rated (87.2%) when providing flexible learning 

environments and many methods of information representation. The obstacles 

that hindered the use of e-learning platforms were rated (78.2%), including the 

lack of financial resources, poor Internet connection, multitude of supervisory 

tasks and roles, and poor training programs. Furthermore, the participants 

strongly agreed (87%) on the "means of professional development of 

kindergarten teachers when using e-learning platforms" domain, such as 

transferring expertise among teachers, activating professional discussion and 

experience sharing, and providing adequate equipment. The study 

recommended enhancing the motivation of in-service teachers for continuing 

learning.  

Keywords: E-learning platforms, professional development, 

kindergarten 
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 :مقدمة

التربوياة وتسااعد  األهادافالركاائز التاي تحقاق  أهاممان  األطفاال  معلمة رياض تعتبر  
للدور الهام الذي تقوم به المعلمة وماا يتطلاب هاذا  ونظرا  . قصى درجات نموهأعلى بلوغ الطفل 

وذلاك األطفاال  صابحت ضارورة ملحاة لمعلماات ريااض أن التنمية المهنية إالدور من مهارات ف
وذلاك مان ، فضاللاى األإدائهان وتغييار سالوكهن ألمعارف واالرتقااء بمساتو  لتنمية المهارات وا

 (..100د الهادي، عب)خالل برامج التنمية المهنية التي تقدم لهن 
المسااتحدثات التكنولوجيااة التااي تسااهم فااي النمااو المهنااي للمعلمااة المنصااات أهموماان 

شااديدا  ماان  إقباااالالتعليميااة حيااث تمثاال تطااورا  مهمااا فااي بيئااة الويااب البرمجيااة والتااي القاات 
المتعلمين من مختلف دول العالم لما لها من أثر ايجابي في تفعيال مميازات اجتماعياة تفاعلياة 

معلمااين أو متعلمااين، والتااي تااؤدي إلااى تناقاال ارراء والتعبياار  بااين جمياام المسااتخدمين سااواء
ور تشجيم المستخدمين على المناقشة والتحليل وتسجيل البيانات، وأيضاا مشااركة الصاو الحر، 

والفيااديوهات والملفااات بعنواعهااا، وماان ثاام أصاابحت المنصااات التعليميااة ماان المصااادر الهامااة 
 (. 221، ص .102محمد ،)والمؤثرة على مستو  العالم 

 :مشكلة الدراسة

بعد االطالع على األدبيات التربوية ومن خالل عمل العديد من المقابالت لمتخصصين 
عن مدي تضمين المستحدثات التكنولوجية في تطور بمرحلة الطفولة المبكرة واالستقصاء 

النمو المهني لمعلمات الطفولة المبكرة، وجدت الباحثة ضرورة بحث دور المنصات التعليمية 
في النمو المهني لمعلمات الطفولة المبكرة مستندة في ذلك الى عدد من المبررات اإللكترونية 

منها أن مرحلة الطفولة المبكرة تحتاج إلى معلمات ذات كفايات ومهارات متطورة لمواجهة 
الي قلة عدد الدراسات التي  إضافةالتحديات والصعوبات التي تواجههم في العملية التعليمية 

وتكاد األطفال  رياض  و المهني لمعلماتالحديثة ودورها في تطوير النم تناولت االتجاهات
  .تكون غير موجودة

  :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي
 ؟األطفال  رياض و المهني لمعلمات في النماإللكترونية    ما دور المنصات التعليمية  -
 :الفرعية التاليةويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة  -



 ............................................................... دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني

- 2212 - 

في العملية اإللكترونية لمنصات التعليمية األطفال  رياض  جة ممارسة معلماتما در  -
 التعليمية؟

وجهة  في العملية التعليمية مناإللكترونية ماهي معوقات استخدام المنصات التعليمية  -
 ؟األطفال رياض  نظر معلمات

عند استخدامها للمنصات التعليمية األطفال  رياض مو المهني لمعلمة كيف يتطور الن -
  ؟اإللكترونية 
  :أهداف الدراسة
في اإللكترونية التعليمية  التعرف على دور المنصات الدراسة الحالية الى هدفت

األطفال  رياض معلمات  كما تسعي لتحديد درجة ممارسة .تنمية النمو المهني لمعلمات
 .هاعلى معوقات استخدامو  التعليميةفي العملية اإللكترونية    لمنصات التعليمية 

 :تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية :أهمية الدراسة
في تطوير اإللكترونية معرفة دور المستحدثات التكنولوجية وخاصة بيئات التعليم  -

 .مختلف عناصر المنظومة التعليمية من طالب ومناهج ومعلمين
وضرورة األخذ بها اإللكترونية توجه المهتمين بالتعليم على أهمية المنصات التعليمية  -

 .لتطوير النمو المهني للمعلمات
 في تنمية النمو المهني لمعلمات اإللكترونيةإبراز الدور االستراتيجي للمنصات التعليمية  -

 .األطفال  رياض 
اتجاه ومطلب هام للتربية الحديثةوهو  األطفالرياض  المهني للمعلمات تنمية النمو  -

  
الدراسة في مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة التي تهدف إلى تحسين الجودة  عهمتس  -

  .واألداء التعليمي بهدف تكوين كادر بشري متميز
 :حدود الدراسة

و المهني في النم اإللكترونية    تحديد دور المنصات التعليمية  : الموضوعية •
 األطفال  رياض  لمعلمات

ها في الفصل الدراسي  2111/ 2111تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي  :الزمانية •
  الثاني
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ممكن  في مدينة الرياض األطفال  تطبيق الدراسة في بعض مدارس رياض  :المكانية •
 .للباحثة امكانية التواصل معاهم لتطبيق الدراسة

 األطفال  معلمات رياض معلمة من  102تطبيق الدراسة على عينة من  :البشرية •
  .مدينة الرياضب

 :مصطلحات الدراسة
 :    اإللكرتونيةاملنصات التعليمية •  

إحد  تطبيقات الجيل الثاني للويب، " بعنها ( 222، ص1022) يعرفها نصار: اصطالحا
بطريقة  وهي بيئة تعلم عبر اإلنترنت تعمل على توفير خبرات تعلم تشاركية وتبادل الخبرات

تفاعلية وتمكن مستخدميها من التجمم في كيانات اجتماعية تشبه الكيانات الواقعية فيما 
 ".يسمى بمجموعات العمل
 : وتعرفها الباحثة اجرائيًا

هي منصات الكترونية تجميم باين سامات أنظماة إدارة المحتاوي االلكتروناي وسامات مواقام 
واجبااات ومساااقات مهنيااة تطويريااة ماام امكانيااة شاابكات التواصاال االجتماااعي ماان خااالل طاار  

تقااديم واجبااات ومالحظااات واسااتطالعات رأي للمتعلمااين والتااي يااتم ماان خاللهااا تاادريب معلمااات 
 .الطفولة المبكرة لتنمية النمو المهني لديهن

 :النمو املهين •

زيااادة فااي معرفااة المعلاام ومهاراتااه التدريسااية وكفاءتااه "بعنااه ( 22: 1020)عرفاات طاااهر 
 ".وزيادة تبصره بالمشكالت التعليمية التي تصاحبها زيادة في نجاحه كمعلم

 : وتعرفها الباحثة اجرائيًا

مجمل الوسائل واألساليب وارلياات المساتخدمة مان اجال رفام كفااءة معلماات الطفولاة 
المبكاارة واالرتقاااء بمسااتواهم ماان خااالل اكتساااب مهااارات تدريسااية وتنظيميااة وتنميااة 

 .ر البيئة الصفيةقدراتهن لتطوي
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 :االطار النظري والدراسات السابقة

 :اإللكرتونية    املنصات التعليمية : احملور األول

 :املفهوم•

مقررات الكترونية مكثفة تستهدف عددا  ضخما  من الطاالب، "يعرفها أحمد زيدان بعنها 
واختبااارات وكااذلك وتتكااون ماان فيااديوهات لشاار  المقاارر يقاادمها أساااتذة وخبااراء ومااواد للقااراءة 

منتديات للتواصل بين الطلبة واألساتذة مان ناحياة والطلباة وبعضاهم الابعض مان ناحياة أخار ، 
وقاد  (.1021زيادان، ". )والدراسة في مووك غير تزامنية أي تعتمد على الخطو الذاتي للطاالب

تاحاة ماوارد التعلايم والاتعلم والبحاث الم: بعنهاا( UNESCO, 2009)عرفت من قبل اليونسكو 
والتااي تناادرج فااي الملااك العااام أو تاام إصاادارها  -رقميااة أم غياار رقميااة  -ماان خااالل أي وساايلة 

بموجااب تاارخيص مفتااو  يتااي  لنخاارين االنتفاااع المجاااني بهااا واسااتخدامها وتكييفهااا واعااادة 
 .توزيعها بدون أي قيود أو بقيود محدودة

 :واملكوناتالنشأة  •

فااي كاليفورنيااا حيااث تاام إنشاااء ( 1001)فااي عااام  MOOCs" مااووك"ظهاار مصااطل  
التااي تعتباار شاابكة التعلاايم اإللكترونااي األكثاار تطااورا ، ويعنااى هااذا  Coureraشاابكة كورساايرا 

المفتوحة ذات االلتحاق الهائل أو االنتشاار الهائال، ويشاير  اإللكترونية    المصطل  المقررات 
واسااعة االنتشااار،  اإللكترونيااة    إلااى أن األفضاال تسااميتها المقااررات ( 1021)عبااد المااولى 

وذلك ألن بعض المقررات بها عدد محدود من الطلبة ومان دول مختلفاة، ولكان أهام ماا يميزهاا 
نماا هاي  هو االنتشار على مساحات واسعة، فاال تتقياد بحادود جغرافياة أو سياساية أو ثقافياة واي

 . متاحة لمن يرغب في االلتحاق بها من أي مكان في أي وقت
إطمياازي ) المنصااات التعليميااة المفتوحااة ماان مجموعااة ماان المكونااات عااددها تتكااون 

شاشاااااة رئيساااااية تعمااااال بااااااللمس، ميكروفاااااون، قلااااام إلكتروناااااي، رف متعااااادد فاااااي ( 1022،
القلااام اإللكترونااي، مفتاااا  التشاااغيل  لكترونااي،اال تخدامات، لوحاااة الكتابااة الخاصاااة باااالقلم ساااال
 لااتحكم الرئيسااية، مضااخم صااوت وسااماعات، جهااازة، وحاادة اعر والفاا  يقاااف، لوحااة المفاااتيواإال

 .(اختبارات، ورسوم متحركة، وخرائط تفاعلية، وجداول زمنية)حاسب آلي، مكونات تعلمية 
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 :مميزات املنصات التعليمية

مميازات منصاات الاتعلم االلكتروناي بماا تاوفره مان ( Oztok & Brett,2012)ذكار 
 :للمتعلمين بشكل عام فيما يليامكانيات متعددة سواء للمعلمين أو 

 .                                          سهولة التعامل مم المنصة وكيفية استخدامها وتوظيفها -
 .توفير بيئة تفاعلية ومهام مختلفة موجهة للمعلم والطالب -
 .االحتواء على وحدات نشاط داعمة للعملية التعليمية مثل المنتديات والمصادر المتعددة -
قدرة النظام على التعامل مم شريحة واسعة من أدوات التعلم االلكتروني والوسائط  -

 .المتعددة
سهولة تحميل الملفات وترابطها مم البرمجيات المساعدة التي تعمل مم شبكات  -

 .االنترنت
وجود قوالب جاهزة معدة مسبقا  لالستخدام بما يخدم تنوع المحتوي العلمي والمعرفي  -

 .المقدم
ضمن نماذج متعددة اإللكترونية البيئة البرمجية السليمة لعرض نماذج االرشاد  توفير -

 .ومختلفة
تسم  هذه األنظمة للمستخدمين مثل المؤلفين والمرشدين والخبراء بإنشاء محتوي أو  -

 .معد مسبقا  بما يتوفر الوقت والجهد المطلوب لذلك تحميل محتوي
مجموعة متنوعة من األشكال الرقمية، والوسائط تعميم الوصول إلى المعرفة باستخدام  -

 .المتعددة
 .إشراك الطالب في المحتو  الدراسي -
 .تحديث دائم للمعلومات والمناهج لتتوافق مم التطورات العلمية واألكاديمية -
االستفادة من المنصات التعليمية المقدمة من المؤسسات ذات السمعة العالمية، والتي  -

 .عالم المشهورين في مختلف المجاالتأنتجت من قبل خبراء ال
ثراء المصادر، وخلق فرص أكبر للتحليل المقارن والنقاش والحوار -  .تنويم واي
توفير الوقت والمال نظرا النعدام تكاليف الوصول والتطوير، ألن المواد عادة تكون جاهزة  -

 .لالستخدام الفوري
 .تدعم التفاعلية بين المعلم والمتعلم -
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 .مور االطالع على نتائج أبنائهم، مما يحقق أهداف العملية التعليميةتسم  ألولياء األ -
 .يساعد على تحقيق الجو النفسي واالجتماعي ارمن بين المعلمين والطالب -

 :النمو املهين: احملور الثاني

 :النشأة واملفهوم •

وعارف  .بدأ استخدام مفهاوم التنمياة المهنياة فاي الاوطن العرباي مام بداياة التساعينات
عمليااة تعلاايم مسااتمرة ماادي : " التنميااة المهنيااة للمعلاام بعنهااا( 20، ص1001السااالم، عبااد)

الحياة وتمتد هذه العملية من خبرات ما قبال الخدماة فاي كلياات المعلماين إلاى نهاياة المساتقبل 
زياااادة فاااي معرفاااة المعلااام ومهاراتاااه التدريساااية ( "22، ص1020)وتعرفهاااا طااااهر  "المهناااي

 ".ره بالمشكالت التعليمية التي تصاحبها زيادة في نجاحه كمعلموكفاءته وزيادة تبص
 : ويتض  للباحثة مما سبق أن التنمية المهنية للمعلم تتصف بكونها

 .عملية مقصودة ومخطط لها .

 .عملية مستمرة .

تهدف إلى إكساب المعلم المعارف العلمية والمهارات واالتجاهات التي تزياد كفاءتاه المهنياة  .
 .الوظيفية ليقوم بعداء مهمته كما يجبوقدرته 

 : تدريب املعلمني •

إن مفهااوم تاادريب المعلمااين يعنااي مجموعااة النشاااطات والباارامج التااي يتلقاهااا المعلمااون أثناااء 
الخدمة الفعلية بهدف إكسابهم معلومات ومهارات واتجاهاات جديادة تسااعدهم فاي أداء عملهام 

 (.1001المطيري، . )بكفاءة
يب ماان أهاام القضااايا المحوريااة إلحااداث نقلااة نوعيااة داخاال المؤسسااة التعليميااة، وبمااا أن التاادر 

لااذلك فااإن هااذا يسااتدعي أن ينطلااق التاادريب ماان الحاجااات واالحتياجااات الالزمااة ويكااون ذلااك 
برصد وتقييم الوضم القائم والوضم المرغوب به، ثم تحديد الفجوة بينهما وبناء برناامج تادريبي 

حمااادان، . )ومحاااددة تساااعى إلاااى تحقياااق الوضااام المرغاااوب فياااهيرتكاااز علاااى أهاااداف واضاااحة 
1002.) 
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 :أهمية االجتاهات املعاصرة يف التنمية املهنية للمعلمني •

إن الحاجااة إلااى النمااو المهنااي حاجااة قائمااة باسااتمرار نظاارا الن المعلاام ال يمكاان أن 
الداخلياة يعيش مد  حياتاه بمجموعاة محاددة مان المعاارف والمهاارات، فتحات ضاغط الحاجاات 

والتقاادم المعرفااي الهائاال الااذي يمتاااز بااه العصاار الحااالي، هااذا األماار يتطلااب ضاارورة أن يحااافظ 
المعلام علااى مسااتو  متجاادد ماان المعلومااات والمهااارات واالتجاهااات الحديثااة فااي طرائااق التعلاايم 

دع وتقنياته، وبهاذا يكاون التعلايم بالنسابة للمعلام عملياة نماو مساتمرة ومتواصالة، فاالمعلم المبا
هو طالب علم طوال حياته في مجتمام دائام الاتعلم والتطاور وفاي ظال التكنولوجياا والمعلوماات، 
ولاايس المعلاام الااذي يقتصاار فااي حياتااه علااى المعااارف والمهااارات التااي اكتساابها فااي مؤسسااات 
اإلعااداد  ونظاارا لصااعوبة إعااداد المعلاام الصااال  لكاال زمااان ومكااان ، فااي ظاال ثااورة التكنولوجيااا 

أصااب  التخطاايط التربااوي أكثاار ضاارورة ماان اجاال تااوفير الخدمااة التربويااة الالزمااة والمعلومااات 
للمعلم، والتي تتضمن تزويد المعلم بمواد التجدد فاي مجااالت العملياة التربوياة ، وبالمساتجدات 
فااي أساااليب وتقنيااات التعلاايم والااتعلم وتدريبااه عليهااا ، واسااتيعاب كاال مااا هااو جديااد فااي النمااو 

نتااجيتهم مان خاالل تطاوير المهني من تطورات ت ربوية وعلمية ، وبالتالي رفم أداء المعلماين واي
وتطلاب عملياة النماو المهناي جهادا ( األدائاي ) كفاياتهم التعليمية بجانبيها المعرفي والسالوكي 

كبيرا ووقتاا كافياا ومسااعدة مساتمرة ، فاي تعلام أي سالوك تعليماي جدياد ، يعادل أو يضايف أو 
مي شبه الثابت ، الموجود عند المعلمين ، وهذا بدوره يتطلاب مشارفين يحل محل السلوك التعلي

تربااويين مقتاادرين يعملااون لتغياار ساالوك المعلاام الصاافي ونمااوه مهنيااا ، ويختااارون األساالوب 
 (.1000هجران ، .)المالئم الذي يتطلبه الموقف التعليمي 

واالتصااالت إلاى  ولقد ساعدت الثورة الهائلة في المعلوماات واإللكترونياات والحاسابات
ظهااور أساااليب جدياادة فااي مجااال التربيااة والتعلاايم، وظهااور الكثياار ماان االتجاهااات التربويااة 
الحديثة في مجال إعداد المعلم وتدريبه كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسسات إعاداد وتادريب المعلام 

إعااداد ماام المتغياارات المعاصاارة، فقااد ظهاار العديااد ماان االتجاهااات التربويااة الحديثااة فااي مجااال 
المعلاام وتدريبااه وتنميتاااه مهني ااا، كنتيجااة لتفاعااال مؤسسااات اإلعااداد والتااادريب ماام المتغيااارات 

 .المعاصرة
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 :األطفال  ات رياض النمو املهين ملعلم •

قااود العمليااة التعليميااة تي تااال يإعاادادا  جياادا  اكاديميااا  ومهنيااا  هاا ةالمعااد ةن المعلمااا
االهتمام بعملية اعداد وتادريب المعلام لتطاويره مهنياا  مان خاالل جه مسارها بنجا  لذا ازداد تو و 

ويعتبار  ( ..100اهلل،  عباد.)ومستحدثات تكنولوجياة مختلفاة تدريبه وتطوير برامج متخصصة
 التدريب أثناء الخدمة هاو المحاور الاذي تادور حولاه عملياة التنمياة المهنياة فهاو أداة التنمياة 

ميز بالتطور السريم واالنفجار المعلومااتي المعرفاي فمان ووسيلتها وخاصة في عصرنا الذي يت
. خالله يتسنى للمعلمين مواكبة هاذه التطاورات واكتسااب المعاارف والخبارات والمهاارات الجديادة

كما أن برامج اإلعداد قبل الخدماة ال تتعادي كونهاا مادخال  أو أساساا لممارساة المهناة والتنمياة 
طااهر ) ومن هذه البرامج التي تستخدم في التادريب ماا ذكاره .االمهنية وليست إعدادا  نهائيا  له

 ( :1022مكتب التربية العربي لدول الخليج ،) و( 1020، 
الحاصالين علاى مؤهال غيار )وهي تهدف إلى تعهيل المعلمين تربويا : برامج التعهيل التربوي- 

 (.لمعلمي الفئات الخاصة)أو تعهيل نوعي ( تربوي
ماادادهم : طااويرباارامج التجديااد والت-  وهااي تهاادف إلااى تحااديث مهااارات المعلمااين ومعااارفهم واي

 .بالجديد في مجال العلوم التربوية والتخصصية
وهي التي تقدم للمعلماين فاي حاال اختياارهم لشاغل وظاائف قيادياة (: الترقية)برامج التوجيه - 

 .كاإلشراف التربوي، أو اإلدارة
تحويال بعاض المعلماين مان تخصصااتهم إلاى  وهاي التاي تعقاد فاي حاال تام: برامج التحويال- 

 .تخصصات أخري تعاني نقص في أعداد المعلمين
 :حتديد االحتياجات التدريبية حلدوث النمو املهين •

دقاااة تحدياااد : مماااا ال شاااك فياااه أن أحاااد عوامااال نجاااا  عوامااال عملياااة التااادريب هاااو
االحتياجااات التدريبيااة فهااي المؤشاار الااذي يقااود التاادريب لالتجاااه الصااحي  وهناااك عاادة مااداخل 

 وطرق لتحديد االحتياجات التدريبية 
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 (:0222الطلعاني ،)و( 0222رزق ،)ومن أشهر هذه الطرق اليت اتفق عليها 

وهو دراسة اوضاع المؤسسة التعليمية واألنماط االدارية لتحدياد : المؤسسة التعليمية تحليل .
 .مواطن الحاجة إلى تدريب داخل المؤسسة

ويتمثاال ماان خااالل قياااس اداء الفاارد فااي وظيفتااه الحاليااة وتحديااد : تحلياال خصااائص الفاارد .
يفااة أو ألداء وظااائف المهااارات والمعااارف واالتجاهااات واالفكااار التااي تلزمااه ألداء هااذه الوظ

 .أخري متوقعة
يقوم علاى دراساة المهماة التاي تقوماك بهاا المؤسساة والمهاارات المطلوباة : تحليل المهمات .

إلنجاز هاذه المهماات وكاذلك المواصافات التاي يجاب توافرهاا فايمن يقاوم بهاا لحادوث النماو 
 .المهني لدي المعلمين والمعلمات

ماان أهاام أدوات التعلاايم اإللكترونااي والتااي يمكاان  رونيااة    اإللكتوتعتباار المنصااات التعليميااة    
 (.2، ص1022الدوسري، ) األطفال  معلمات رياض توظيفها في النمو المهني ل

يجابياة المتادرب  اتتسهل عمليات التنمية المهنية للمعلم • لما لها من خصاائص التفاعلياة واي
 .اتوالوسائط المتعددة التي تؤدي للنمو الفعال مهنيا وتنمية األداء المهني للمعلم

بشاكل أفضال  اتفرصا حقيقية للتواصل بين المعلما اإللكترونية    تتي  المنصات التعليمية  •
 .اتعلم المهنية لد  المعلموتحقيق بيئة من التعلم التشاركي وتنمية مجتمعات الت

تقنيااة فعالااة ماان تقنيااات التعلاايم يمكاان توظيفهااا أيضااا فااي تحسااين عمليااة  اتتااوفر للمعلماا •
 .التعليم والتعلم

التدريسية واإلدارياة لماا تهاتم باه تلاك المنصاات  اتتنمي المنصات التعليمية مهارات المعلم •
 .برات المعرفيةمن تحسين األداء المهار  اكثر من اهتمامها بنقل الخ

للاتعلم المساتمر أثنااء الخدماة والعمال  اتتعمل المنصات التعليمية على زيادة دافعية المعلم •
 .على زيادة مهاراته ومعارفه بشكل ال يدفم للملل

وتبااادل الخباارات  اتتعماال المنصااات التعليميااة علااى تفعياال المناقشااة المهنيااة بااين المعلماا •
حلااول المشااكالت التدريسااية وكيفيااة التعاماال ماام الطااالب المهنيااة ونقاال التجااارب الخاصااة ب

 .ذوي صعوبات التعلم
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فااي مجااال تخصصاااتهم  اتتعماال المنصااات التعليميااة علااى زيااادة معااارف وخباارات المعلماا •
األكاديمية مثل اللغة العربية والدراسات االجتماعية والعلاوم الرياضايات ولايس فقاط الخبارات 

 .التربوية
ليمية على معالجة ضعف المناهج الدراسية وغيرها من مظااهر القصاور تعمل المنصات التع •

 .ثرائيةفي محتو  المنهج وضعف النشطة التربوية وخاصة األنشطة اإل 
توفر المنصات التعليمية أدوات التقويم البديل الذي يهتم بتقويم قاائم علاى ماا تعلماه المعلام  •

 .من مهارات وتعلم ذي معنى
ين لتعليميااة تحقااق الكثياار ماان المزايااا فااي مجااال النمااو المهنااي للمعلااكمااا ان تلااك المنصااات ا

، 1022مهاوس، : )ومان أهام تلاك المزاياا بصفة خاصاة األطفال  خاصة ولمعلمات رياض 
1) 

تاادعم التاادريب التقلياادي أثناااء الخدمااة، وتشااكل أداة لتااوفير المعنااى لتاادريب المعلمااين ماان  •
 .خالل ما توفره من وسائط متعددة

تمتاز بالمرونة الزمانية والمكانية مما يوفر للمعلمين فارص التادريب المساتمر بغاض النظار  •
 .عن البعد المكاني أو الزماني

 .تتي  الفرصة لفاعلية التدريب خاصة في وجود أعداد كبيرة من المعلمين أثناء التدريب •
مكانية تصحي  اخط •  اء المتدربتوفر التغذية الراجعة لعملية التدريب المهني واي

إلى الكشف عن تعثر منصة إدمودو فاي تنمياة مهاارات ( .102)دراسة محمد وهدفت 
الااتعلم الماانظم ذاتيااا واالتجاااه نحااو توظيفهااا فااي تاادريس الدراسااات االجتماعيااة لطااالب الاادبلوم 

وتاام بناااء مقياااس مهااارات الااتعلم الماانظم ومقياااس االتجاااه نحااو توظيااف  .العااام بكليااة التربيااة
إدمااودو فااي العمليااة التعليميااة وجاااءت النتااائج لتؤكااد علااى وجااود فااروق دالااة احصااائيا بااين 

  .متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصال  التجريبية في المقياسين
فاعليااة اسااتخدام منصااة إلااى الكشااف عاان ( 1022)دراسااة إسااماعيل كمااا توصاالت  

لتنمية مهارات التفكير البصري وحاب االساتطالع الجغرافاي لادي  Thinglinkالصور التفاعلية 
وتوصاالت الدراسااة إلااى . تالميااذ المرحلااة االعداديااة، واسااتخدمت المنهجااين الوصاافي والتجريبااي

نميااة التفكياار البصااري وحااب االسااتطالع لاادي فاعليااة منصااة الصااور التفاعليااة فااي تطااوير وت
 .التالميذ
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هدفت إلى إنشاء مجتمم للتعلم اإللكتروني مان خاالل فقد ( Ekici,2017)دراسة أما 
والتعاارف علااى آراء المعلمااين فااي  Edmodoإنشاااء الفصااول الدراسااية االفتراضااية فااي تطبيااق 

دارة تعلايم مااادة  ىعلا Edmodoمرحلاة التعلايم ماا قبال المدرساي حااول آثاار  تعلمهام لطارق واي
واسااتخدم الباحااث االسااتبيان كااعداة لجماام . العلااوم ودوره فااي النمااو والتطااور المهنااي للمعلمااين

وأظهااارت النتاااائج أن المعلماااين لاااديهم آراء إيجابياااة بشاااعن اساااتخدام منصاااة التعلااايم . البياناااات
 . في برامج التطوير المهني للمعلمين Edmodoاإللكتروني 

إلاى ( Batsila,et.al, 2014; Saez,et.al, 2014)كاال  مان دراساة دفت كماا ها  
تقياايم اسااتخدام ودمااج إدارة الااتعلم االلكترونااي فااي التنميااة المهنيااة للمعلمااين ماان خااالل منصااة 

أن إدمودو ونظاام إدارة الاتعلم ماودل تحسان مان األنشاطة التعاونياة  اتوأظهرت الدراس .إدمودو
 .زايا في تنظيم المقررات الدراسيةوتعزز التفاعل وتؤدي إلى تطوير مهني وتقدم م

دراساة استقصاائية علاى اإلنترنات لجمام البياناات مان من خاالل ( Can,2014)وقد أظهرت   
إن المعلمااين لااديهم رأي إيجااابي تجاااه اسااتخدام منصااات التعلاايم  لثانويااة الحكوميااةالماادارس ا

 . الكتروني في تدريس المواد العلمية
هدفت الدراسة التحري عن الكفايات التدريسية للمعلماين فاي ( .100)اهلل  دراسة عبد    

الماادراس الثانويااة فااي مدينااة عاادن ماان وجهااة نظاار المعلمااين أنفسااهم، وطبااق الباحااث الدراسااة 
معلاام ماان الماادراس الثانويااة، واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي  20عينااة مكونااة ماان علااى 

التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وقامت الدراسة بالعمل على إقامة بارامج تدريبياة مساتمرة 
أثناااء الخدمااة للمعملااين والمعلمااات ضاامن عمليااة مدروسااة وفقااا  للحاجااات المهنيااة الميدانيااة 

بعد تطبيق أدواتها المتكونة من استبيان وبطاقاة  ة المعاصرة وتوصلت الدراسةوالتطورات العملي
مالحظااة إلااى ضااعف الباارامج التدريبيااة المعمولااة  التااي ماان شااعنها تطااوير الكفايااات التدريسااية 
للمعلمااين بشااكل عااام ولمعلمااين  الثانويااة بشااكل خاااص وأوصاات الدراسااة بضاارورة عماال باارامج 

 .ا يضمن تطورهم بشكل مستمرتدريبية مستمرة للمعلمين مم
هادفت الدراساة إلاى التحاري ( McCaw & Watkins & Borgia, 2005)دراسة  

والبحث عن آلية تخصايص وقات أطاول للمعلماين للتنمياة المهنياة، مان أجال ممارساة التطاوير 
المستمر للمعلماين بشاكل عاام وخاصاة لمعلماين المرحلاة المبكارة، وأثبتات فعاليتهاا فاي تحقياق 
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المهني للمعلمين بدال من الطرق التقليدية من خاالل تقاديم نمااذج ذات جاودة عالياة ياتم النمو 
 استخدامها في مناطق تعليمية متقدمة 

معلمااا  ومااديرا  وأظهاارت النتااائج أن التنميااة المهنيااة ذات الجااودة  22وبلااغ عاادد العينااة 
يجاب تاوفير الوقات الكااف  العالية من أولويات العمل في المدرساة والمنطقاة التعليمياة وبالتاالي

دراجهااا ضاامن الخطااة العامااة لمعااايير الجااودة والتطااوير، وكمااا أظهاارت الدراسااة فاعليااة  لهااا واي
التنميااة المهنيااة ذات ارتباااط بالتحصاايل العلمااي للطااالب وزيااادة اكتسااابهم للمعااارف والمهااارات 

ير النماو المهناي وأوصت الدراسة بالنهاية إلى ضارورة تضامين التربياة المهنياة للمعلماين لتطاو 
 .لديهم في خطة التطوير

باسااتعراض نتااائج بعااض الدراسااات السااابقة اتضاا  للباحثااة انهااا اكاادت علااى أهميااة 
اسااااماعيل )، (.102محمااااد ،)فااااي العمليااااة التعليميااااة اإللكترونيااااة    المنصااااات التعليميااااة 

،1022), Saez,2014) ),  (Batsila,2014 ( , (Ekici,2017 ) , (Can,2014 ) 
اتفقت الدراسة الحالياة مام معظام الدراساات فاي أداة الدراساة وهاي االساتبانة ماعادا دراساة كما 
 .فقد استخدمت اختبار قبلي واختبار بعدي( .102محمد،)

 :التعليق العام على الدراسات السابقة
ــ  أهميــة املنصــات        باســتعراض نتــائض بعــض الدراســات الســابقة ات ــه للباحثــة انهــا انــدت عل

 .يف العملية التعليميةاإللكرتونية التعليمية 

 نقاط االتفاق: 
 اسماعيل )، ودراسة (.102محمد ،)اتفقت الدراسة الحالية مم الدراسات التالية دراسة  -

،1022) ،Saez,2014,)  ) ودراساااااااااااااااااااااااااة ، (Batsila,2014   )  ودراساااااااااااااااااااااااااة
(Ekici,2017 )  ودراساااة، (Can,2014 ) فاااي المتغيااار المساااتقل فاااي تناولهاااا دور ،

 .اإللكترونية    المنصات التعليمية 
فاااي   (Ekici,2017)ودراساااة(  (Batsila,2014اتفقااات الدراساااة الحالياااة مااام دراساااة  -

 . مناقشتها لدور المنصات في تطوير النمو المهني للمعلمين
أحانادو، ) ودراساة ( 1022الاديحاني، )اتفقت الدراسة الحالية مم الدراسات التالية دراسة  -

1022). 
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فااي تناولهااا المتغياار التااابم (  McCaw, 2005) ودراسااة ( .100،عبااداهلل )ودراسااة  -
 .وهو النمو المهني للمعلمين

اتفقت الدراسة الحالية فاي المانهج المتبام فاي الدراساة معظام الدراساات مان حياث تناولهاا  -
 .فقد استخدمت المنهج التجريبي ( .102محمد،)ماعدا دراسة . المنهج الوصفي

اتفقت الدراسة الحالية مم معظم الدراساات فاي أداة الدراساة وهاي االساتبانة ماعادا دراساة  -
 .بار قبلي واختبار بعديفقد استخدمت اخت( .102محمد،)

اتفقاات الدراسااة الحاليااة ماام الدراسااات السااابقة فااي دراسااة االتجاهااات الحديثااة بمختلااف  -
 . اشكالها

 نقاط االختالف: 
باساااتخدامها المااانهج الوصااافي بينماااا ( .102محماااد،)اختلفااات الدراساااة الحالياااة عااان دراساااة 

 .الدراسة استخدمت المنهج التجريبي واالختبار القبلي والبعدي
المنصااات والنمااو )اختلفاات الدراسااة الحاليااة ماام الدراسااات السااابقة فااي تناولهااا المحااورين معااا 

 (المهني
 من وجهة نظر الباحثة سيتم االستفادة من الدراسات السابقة يف النواحي التالية: 
 .االطالع على منهجية البحث المتبعة في كل دراسة - أ
 االطالع على النتائج والمقترحات التي توصلت اليها تلك الدراسات  - ب
المقارناااة باااين النتاااائج للدراساااة الحالياااة وبياااان ماااد  اتفاقهاااا وتعارضاااها مااام نتاااائج  - ت

 .الدراسات السابقة
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراساات الساابقة باالتركيز علاى دور المنصاات التعليمياة          

 .طور النمو المهني للمعلماتفي تاإللكترونية 
 :نوع الدراسة

هاااذه دراساااة وصااافية، ألنهاااا تهاااتم بدراساااة الظااااهرة، وتحدياااد خصائصاااها، ووصاااف 
طبيعتهااا، ونوعيااة العالقااة بااين أساابابها ومتغيراتهااا، وتسااتخدم الدراسااات الوصاافية المنهجااين 

 .الكمي والكيفي في جمم البيانات وتحليلها
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 :منهض الدراسة

الباحثاااة فاااي هاااذه الدراساااة مااانهج المسااا  االجتمااااعي باساااتخدام الحصااار اساااتخدمت 
الشاامل، الاذي يعتمااد علاى دراسااة الواقام أو الظاااهرة كماا هاي فااي الواقام، حيااث يهاتم بوصاافها 
بشكل دقيق، ويجمم البيانات والمعلومات عنها، ويقوم بتنظيمها وتصنيفها والتعبيار عنهاا كمياا  

 .لى فهم واقم الظاهرةوكيفيا ، بحيث يستطيم الوصول إ
 :جمتمع وعينة الدراسة

بمدينااة الرياااض  األطفااال  يتمثاال مجتماام الدراسااة الحاليااة ماان جمياام معلمااات رياااض 
مان واقام ساجالت ادارة التعلايم  هاا وذلاك 2111 العاام الدراساياثناء فترة اجراء الدراساة خاالل 

قاماات الباحثااة بااإجراء الدراسااة علااى جاازء ماان مجتماام الدراسااة باسااتخدام العينااة و .بالرياااض
بمديناة الريااض  األطفال  العشوائية، فتم تطبيق هذه الدراسة على عينة ممثلة معلمات رياض 

وفقاا  لمتغيار خصاائص أفاراد عيناة الدراساة أهمومان  .معلماة( 102)وبلغ حجام عيناة الدراساة 
مااااؤهلهن ( % 1072)ماااان أفااااراد الدراسااااة يمااااثلن مااااا نساااابته  (222)المؤهاااال العلمااااي، أن 

مااؤهلهن ( % .207)ماان أفااراد الدراسااة يمااثلن مااا نساابته ( 11)بكااالوريوس، بينمااا وجااد أن 
مااؤهلهن ( % 271)ماان أفااراد الدراسااة يمااثلن مااا نساابته ( 22)معهااد معلمااات، بينمااا وجااد أن 

مؤهلهن ثاانوي، فاي ( % 171)نسبته من أفراد الدراسة يمثلن ما ( 2)ماجستير، بينما وجد أن 
 . مؤهلها دكتوراه( 072%)من أفراد الدراسة يمثلن ما نسبته ( 2)حين وجد أن 

مااان أفاااراد الدراساااة يماااثلن ماااا نسااابته ( 21)وفقاااا  لمتغيااار سااانوات الخبااارة، يتباااين أن 
مااان أفاااراد الدراساااة يماااثلن ماااا ( 11)سااانوات، بينماااا وجاااد أن  2-2خبااارتهن مااان ( % .107)

ماان أفااراد الدراسااة ( .1)ساانة، فااي حااين وجااد أن  22-22خباارتهن ماان ( % 1272)نساابته 
ماان أفااراد ( 12)ساانة فمااا فااوق، فااي حااين وجااد أن  10خباارتهن ( 21% )يمااثلن مااا نساابته 

ماان ( 12)ساانوات، بينمااا وجااد أن  20-2خباارتهن ماان ( 2.72%)الدراسااة يمااثلن مااا نساابته 
 . سنة 10-22من  خبرتهن( % 2171)أفراد الدراسة يمثلن ما نسبته 

ماان أفااراد الدراسااة يمااثلن مااا ( 222)وفقااا  لمتغياار عاادد الاادورات التدريبيااة، يتبااين أن 
ماان أفااراد الدراسااة ( 12)حصاالن علااى ثااالث دورات فااعكثر، بينمااا وجااد أن ( % 272.)نساابته 

حصلن علاى دورتاين، فاي حاين تسااو  افاراد الدراساة الحاصاالت ( % 2071)يمثلن ما نسبته 
ماان أفااراد ( 22)واحاادة والالتااي لاام يساابق لهاان الحصااول علااى دورات وذلااك بتكاارار علااى دورة 
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مان أفاراد الدراساة يماثلن ماا نسابته ( .)، في حين وجاد أن (% 271)الدراسة يمثلن ما نسبته 
 . مستعدات للحصول على دورات تدريبية( %171 )

 :أداة الدراسة

لمناساابتها لتحقيااق أهااداف الدراسااة، اساتخدمت الباحثااة االسااتبيان أداة لهااذه الدراساة، 
واإلجابة عن تسااؤالتها، كماا أنهاا تتاي  الحرياة ألفاراد مجتمام الدراساة باختياار الوقات والمكاان 

 :المناسبين لإلجابة عن فقراتها، وتكّون االستبيان في صورته النهائية من جزأين
 -المؤهال التعليماي : ساة، مثاليتناول البيانات األولية الخاصة بعفراد مجتمم الدرا: الجزء األول
 (.عدد الدورات التدريبية -سنوات الخبرة
 :عبارة، مقّسمة عل  ثالث حماور، نما يلي( 02)ويتكّون من : اجلزء الثاني

للمنصـات التعليميـة يف العمليـة التعليميـة، ويتكـّون مـن       األطفال  رياض  ممارسة معلمات: احملور األول

 .عبارات( 22)

يف العمليــة التعليميــة،  اإللكرتونيــة    معوقــات اســتخدام املعلمــات للمنصــات التعليميــة   : احملــور األول

 .عبارات( 22)ويتكّون من 

سـبل تطـوير النمـو املهـين ملعلمــة الطفولـة املبكـرة عنـد اسـتخدامها للمنصـات التعليميــة          : احملـور األول 

 .عبارات( 22)، ويتكّون من اإللكرتونية    

كاال فقاارة ماان فقاارات المحااور االول والخااامس والسااادس قائمااة تحماال العبااارات  ويقاباال
وقاد تام إعطااء كال ( غيار موافاق بشادة–غيار موافاق –أحيانا   –موافق  –موافق بشدة ) :التالية

( 2)موافاق بشادة  :عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائي ا على النحو ارتي
درجتاين غيار موافاق بشاادة ( 1)درجاات، غيار موافاق ( 1)درجاات، أحياناا  ( 1)درجاات، موافاق 

 .درجة واحدة( 2)
تااام التحقاااق مااان صااادق أداة الدلراسضاااة مااان خاااالل عرضاااها علاااى مجموعاااة مااان وقاااد 

المحكَّمين األكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت البحث العلمي؛ وبعاد االطاالع علاى 
كماا  .بنااء األداة بصاورتها النهائيَّاةوالحذف حتى تم  ضافةعديل واإلمالحظات المحكَّمين، تم الت

قامت الباحثة بتطبياق أداة الدراساة ميادانيعا علاى بياناات العيناة؛ وذلاك بحسااب معامال االرتبااط 
لمعرفااة الصاادق الااداخلي لالسااتبانة، حيااث تاام حساااب معاماال االرتباااط ( Pearson)بيرسااون 
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عباارات االساتبانة بالدرجاة الكلياة للمحاور الاذي تنتماي إلياه بيرسون باين درجاة كال عباارة مان 
 :العبارة كما توض  ذلك الجداول التالية

 .للمنصات التعليمية يف العملية التعليميةاألطفال  رياض ممارسة معلمات : احملور االول

للمنصات األطفال  رياض  ممارسة معلمات)ر معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محو (1)جدول 

 .بالدرجة الكلية للمحور( التعليمية في العملية التعليمية

معامللللللللل  ا رتبلللللللللاط  رقم العبارة

 بالمحور

 معام  ا رتباط بالمحور رقم العبارة

1 33500** 6 336.0** 

2 33625** 0 33036** 

0 33600** 8 33012** 

4 335.4** . 33661** 

5 3366.** 13 33053** 

 فأق   3331دال عند مستوى الد لة ** 

 .يف العملية التعليميةاإللكرتونية    معوقات استخدام املعلمات للمنصات التعليمية : الثانياحملور 

معوقات استخدام المعلمات للمنصات التعليمية )معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور  (2)جدول 

 .بالدرجة الكلية للمحور( في العملية التعليميةاإللكترونية    

رقلللللللللللللللللم 

 العبارة

رقلللللللللللللم   المحوربمعام  ا رتباط 

 العبارة

 معام  ا رتباط بالمحور

1 33552** 6 33558** 

2 33012** 0 33034** 

0 33010** 8 33023** 

4 33013** . 335.5** 

5 33024** 13 33008** 

 فأق   3331دال عند مستوى الد لة ** 

سـبل تطـوير النمـو املهـين ملعلمــة الطفولـة املبكـرة عنـد اسـتخدامها للمنصـات التعليميــة          : احملـور االول 

 .اإللكرتونية    

سب  تطوير النمو المهني لمعلمة الطفولة المبكرة )معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور  (0)جدول 

 .الكلية للمحور بالدرجة( اإللكترونية    عند استخدامها للمنصات التعليمية 

 معام  ا رتباط بالمحور رقم العبارة معام  ا رتباط بالمحور رقم العبارة

1 3358.** 6 33020** 

2 33036** 0 33040** 

0 33032** 8 33052** 

4 33636** . 33026** 

5 33601** 13 33813** 

 فأق   3331دال عند مستوى الد لة ** 



 ............................................................... دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني

- 2212 - 

قاايم معاماال ارتباااط كاال عبااارة ماان العبااارات ماام أن ( 1-1-2)يتضاا  ماان الجااداول 
فعقل مما يدل على صادق اتسااقها ( 0702)محورها موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوي الداللة 

 .مم محاورها
 Chronbach)وللتحقاق مان ثباات أداة الدراساة؛ تام اساتخدام معامال ألفاا كرونباا  

Alpha ) اة الدراسةيوض  معامل الثبات لمحاور أد( 1)والجدول رقم. 
 معام  ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (4)جدول 

 معام  الثبات عدد الفقرات المحاور

للمنصللللات األطفللللال  ريللللاض  ممارسللللة معلمللللات

 التعليمية في العملية التعليمية
13 33850 

معوقلللات اسلللتخدام المعلملللات للمنصلللات التعليميلللة 

 في العملية التعليميةاإللكترونية    
13 33860 

األطفلال  ريلاض سب  تطوير النملو المهنلي لمعلملة 

 اإللكترونية    عند استخدامها للمنصات التعليمية 
13 33881 

 33.30 03 الثبات الكلي لالستبانة

يتضااا  أن معاماال الثباااات لمحااااور ( 1)ماان خاااالل النتااائج الموضاااحة أعااااله بجاادول 
وبلغ بلغات قيماة معامال الثباات العاام  ،(07112-07121)الدراسة عالي، حيث يتراو  ما بين 

 .، وهي قيمة ثبات مرتفعة توض  صالحية أداة الدراسة للتطبيق الميداني(.0710)
 نتائض الدراسة وتفسريها 

عاارض النتااائج التااي توصاالت إليهااا الدراسااة ومناقشااتها ماان خااالل اإلجابااة عاان تاام 
 : تساؤالت الدراسة على النحو التالي

فاي اإللكترونياة    لمنصات التعليمية األطفال  رياض  جة ممارسة معلماتما در : السؤال االول
 العملية التعليمية؟
فقاااد تااام حسااااب التكاارارات والنساااب المئوياااة والمتوساااطات  علاااي هاااذا السااؤاللإلجابااة 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتاب الساتجابات أفاراد الدراساة علاى عباارات محاور ممارساة 
وجاااءت النتااائج كمااا يوضااحها . اإللكترونيااة    لمنصاات التعليميااة  األطفااال  رياااض معلماات 

 :   الجدول التالي
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األطفال   رياض درجة ممارسة معلمات " استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور  ( 5)جدول رقم 

 "في العملية التعليمية اإللكترونية    لمنصات التعليمية ل
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1 

عرض المحتوى التعليمي 

للمقررات الدراسية عن طريق 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 62 .. 43 2 2 ت
4336 

 

330. 

 

13 

 % 1 1 
1.3

5 
4830 

033

2 

2 
األطفال  زيادة مساحة مشاركة 

 في األنشطة التعليمية

 6. 6. 12 1 3 ت
4343 

 

3362 

 

4 

 % 3 335 53. 4638 
463

8 

0 

استخدام أكثر من طريقة 

لعرض المعلومات والمعارف 

 .المتعلقة بالدرس

 124 61 18 1 1 ت
434. 

 

3302 

 

2 

 % 335 335 838 2.38 
633

5 

4 

للتعليم األطفال  استثارة دافعية 

من خالل استخدام تقنيات 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 1. 88 25 1 3 ت

4301 

 

3303 

 

8 

 % 3 335 
123

2 
423. 

443

4 

5 

توفر بيئة تعليمية تتسم 

بالمرونة من حيث الزمان 

 .والمكان

 102 60 0 2 1 ت
4358 

 

3366 

 

1 

 % 335 1 034 0330 
643

4 

6 

تسجي  الدروس وتخزينها 

إلتاحة مراجعتها بشك  ذاتي 

عبر المنصات التعليمية 

 اإللكترونية

 8. 03 02 0 2 ت

4326 

 

3385 

 

. 

 % 1 135 
153

6 
0431 

403

8 

0 

ر من مصدر توفير أكث

للحصول على المعلومات 

والمعارف عبر شبكات 

 .اإلنترنت والوسائط التعليمية

 130 08 10 0 3 ت

4341 

 

3301 

 

0 

 % 3 135 830 08 
523

2 

8 

توفير فرص التواص  بين 

لمناقشة األطفال  

 .الموضوعات

 130 02 28 1 1 ت
4304 

 

3300 

 

0 

 % 335 335 
103

0 
0531 

533

2 

. 

السماح ألولياء األمور ا طالع 

على نتائج أبنائهم عبر المواقع 

والبريد اإللكترونية    

 .اإللكتروني

 114 50 01 2 1 ت

4300 

 

3381 

 

6 

 % 335 1 
153

1 
2038 

553

6 

13 

خبرات والتجارب مع تبادل ال

المركز والمعاهد التربوية 

 كتساب المعارف والمعلومات 

 .عبر شبكة اإلنترنت

 138 03 25 1 1 ت

4308 3306 5 
% 335 335 

123

2 
0431 

523

0 

 4306 334.  

فقاارات ماان ( 1)محااور اسااتجابات أفااراد الدراسااة علااى  يتضاا  أنماان الجاادول السااابق 
حياااث ( 2-1-1-1-20-1-.-1-2)وهاااى الفقااارات رقااام ( موافاااق بشااادة)المحاااور بدرجاااة 

وهذه المتوساطات تقام بالفئاة الخامساة ( 1721الى  1712)تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 
وتشاير الاى خياار ( 2700الاى  1712)تتاراو  باين  والتايمن فئات المقياس المتدرج الخماسي 
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مان ( فقارة واحادة)موافق بشادة علاى اداة الدراساة، بينماا جااءت اساتجابات أفاراد الدراساة علاى 
وهااذا ( 1702)ها الحسااابي اتحيااث بلااغ متوسااط(2)وهااى  الفقاارة رقاام ( موافااق)المحااور بدرجااة 

 1712)لخماسي، والتي تتراو  ما باين المتوسط يقم بالفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج ا
 .على أداة الدراسة( موافق)و تشير إلى خيار( 1710الى 

درجاة )نستخلص مماا سابق أن المتوساط العاام الساتجابات أفاراد الدراساة علاى محاور 
قاد ( فاي العملياة التعليمياةاإللكترونياة    لمنصات التعليمياة األطفال   رياض  رسة معلماتمما
وهذا المتوسط يقام بالفئاة الخامساة مان فئاات المقيااس الخماساي، ( 2درجه من  1712) بلغ 

وتعازو الباحثاة هاذه النتيجاة الاى ان . علاى أداة الدراساة ( موافاق بشادة)والتي تشير الى خيار 
تتطلاب الكثيار مان هي مرحلة اساسية في العملية التعليمية ولهذا فهاي األطفال  مرحلة رياض 

تادريب والمعلماات و ين علاى العملياة التعليمياة العناية والدقة واالهتماام مان قبال جميام المسائول
ذلك توفير بيئة تعليمية تتسام بالمروناة مان حياث  سبلأهمو . على الوسائل التكنولوجية الحديثة

الزمان والمكان، استخدام أكثر من طريقة لعرض المعلومات والمعارف المتعلقة بالادرس، تاوفير 
أكثر من مصدر للحصول على المعلومات والمعارف عبر شبكات اإلنترنت والوساائط التعليمياة، 

يميااة، تبااادل الخباارات والتجااارب ماام المركااز فااي األنشااطة التعلاألطفااال  زيااادة مساااحة مشاااركة 
والمعاهد التربوية الكتساب المعارف والمعلومات عبار شابكة اإلنترنات، الساما  ألوليااء األماور 

والبرياااد اإللكتروناااي، تاااوفير فااارص اإللكترونياااة    االطااالع علاااى نتاااائج أبناااائهم عبااار المواقااام 
 .لمناقشة الموضوعاتاألطفال  التواصل بين 

  ،(.102 ،محماد(دراساة  ائج هذا المحاور مام ماا جااءت باه دراساة كاال مانوتتفق نت
(Can,2014)، (Ekici,2017)  والتااااي توصاااالت نتااااائجهم الااااى ان المعلمااااين لااااديهم آراء

فااي باارامج التطااوير المهنااي للمعلمااين  Edmodoايجابيااة بشااعن منصااة التعلاايم االلكترونااي 
 .محفز جدا للمتعلميندراسية وانه وتقدم مزايا في تنظيم المقررات ال

فااي اإللكترونيااة  مااا معوقااات اسااتخدام المعلمااات للمنصااات التعليميااة : السااؤال الثاااني
 العملية التعليمية؟

تاام حساااب التكاارارات والنسااب المئويااة والمتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة 
والرتااب السااتجابات أفااراد الدراسااة علااى عبااارات محااور معوقااات اسااتخدام المعلمااات للمنصااات 

 :   في العملية التعليمية وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالياإللكترونية    التعليمية 
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معوقات استخدام المعلمات " استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور  (6)جدول رقم 
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1 

الموارد المالية المحدودة  قتناء 

التجهيزات الخاصة بالمنصات 

 .داخ  المدرسةاإللكترونية    

 114 50 02 2 3 ت

4308 

 

330

8 

 

1 

 

% 
3 1 

153

6 
2038 5536 

2 

ضعف البرامج التدريبية الخاصة 

بتأهي  وإعداد المعلمات قب  

 ا لتحاق بالتدريس

 00 68 43 18 2 ت

03.8 

 

133

1 

 

4 

 

% 
1 838 

1.3

5 
0032 0036 

0 

ضعف مهارات وقدرات المعلمات 

في التعام  مع المنصات التعليمية 

 اإللكترونية

 56 50 64 25 0 ت

0360 

 

133

5 

 

0 

 

% 
135 1232 

013

2 
2038 2030 

4 

إتباع الطرق التقليدية في 

 .األطفال  التدريس مع 

 .4 64 62 20 0 ت

0360 

 

133

0 

 

. 

 

% 
135 1032 

033

2 
0132 203. 

5 

ا عتقاد السائد لدى المعلمات 

با كتفاء الذاتي دون الحاجة 

اإللكترونية    للمنصات التعليمية 

. 

 51 68 52 01 0 ت

0365 

 

133

6 

 

8 

 

% 
135 1531 

253

4 
0032 243. 

6 

كثرة مهام وأدوار المعلمة 

 .اإلشرافية داخ  المدرسة

 5. .6 02 5 4 ت

4323 

 

33.

0 

 

0 

 

% 
2 234 

153

6 
0030 4630 

0 

ا هتمام بالتحصي  الدراسي 

دون النظر إلى الوسائ   لألطفال

 .والطرق األكثر فاعلية

 00 65 41 20 0 ت

038. 

 

133

6 

 

5 

 
% 

135 1132 23 0130 0536 

8 

والمعلمات في األطفال  أفراط 

اإللكترونية    استخدام المنصات 

 في غير الموضوعات التعليمية

 61 46 50 05 6 ت

035. 

 

131

0 

 

13 

 

% 
23. 1031 

203

8 
2234 2.38 

. 

ضعف شبكة اإلنترنت داخ  

 .المدرسة

 115 .4 .2 11 1 ت

4303 

 

33.
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143

1 
203. 5631 

13 

قلة خبرة المعلمات لتعام  مع 

مواقع التواص  ا جتماعي 

 .والبريد اإللكتروني

 64 65 40 24 5 ت

0308 

133

. 6 

% 
234 1130 

223

. 
0130 0132 

 

03.1 

336

. 

 

ماان المحااور ( فقاارتين)اسااتجابات أفااراد الدراسااة علااى  يتضاا   أنماان الجاادول السااابق 
 1711)حياث بلاغ متوساطهما الحساابي ( 1-2)وهى الفقرات رقم ( موافق بشدة)بدرجة جاءت 

وهذه المتوسطات تقم بالفئاة الخامساة مان فئاات المقيااس المتادرج الخماساي والتاي ( 1710، 
وتشير الى خيار موافق بشدة على اداة الدراساة، بينماا جااءت ( 2700الى  1712)تتراو  بين 

-2)وهاى  الفقارات رقام ( موافاق)فقارات مان المحاور بدرجاة ( 1)استجابات أفراد الدراسة على 
وهااذه ( 1710الااى  1721)حيااث تراوحاات متوسااطاتها الحسااابية ماان (20-1-2-1-1-.-1
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ت المقياااس المتاادرج الخماسااي، والتااي تتااراو  مااا بااين المتوسااطات تقاام بالفئااة الرابعااة ماان فئااا
 .على أداة الدراسة( موافق)و تشير إلى خيار( 1710الى  1712)

والتااي  (Batsila,et.al, 2014)وتتفااق هااذه النتيجااة ماام مااا جاااءت بااه دراسااة 
اظهاارت نتائجهااا ان كثياارا ماان المعلمااين الااذين شااملتهم الدراسااة يشااعرون بقلااق ماان االسااتخدام 

 .ط لها من قبل الطالبالمفر 
معوقاات )نستخلص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة علاى محاور 

 1712) قاد بلاغ ( فاي العملياة التعليمياةاإللكترونياة    استخدام المعلماات للمنصاات التعليمياة 
وهذا المتوسط يقم بالفئة الرابعة من فئاات المقيااس الخماساي، والتاي تشاير الاى ( 2درجه من 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى ان التعلايم اإللكتروناي كغياره  .على أداة الدراسة ( موافق)خيار 
كماا تار  معلماات من ابرز هذه المعوقات من طرق التعليم األخر  لديه معوقات تعوق تنفيذه و 

المااوارد الماليااة المحاادودة القتناااء التجهياازات الخاصااة بالمنصااات :  مااا يلااياألطفااال  رياااض 
داخل المدرسة، ضعف شبكة اإلنترنت داخل المدرسة، كثرة مهام وأدوار المعلماة اإللكترونية    

عاااداد المعلماااات قبااال  اإلشااارافية داخااال المدرساااة، ضاااعف البااارامج التدريبياااة الخاصاااة بتعهيااال واي
االلتحاااق بالتاادريس، االهتمااام بالتحصاايل الدراسااي لاطفااال دون النظاار إلااى الوسااائل والطاارق 
األكثر فاعلية، قلة خبارة المعلماات لتعامال مام مواقام التواصال االجتمااعي والبرياد اإللكتروناي، 

، االعتقااد اإللكترونياة    ضعف مهارات وقدرات المعلمات في التعامال مام المنصاات التعليمياة 
 .اإللكترونية    السائد لد  المعلمات باالكتفاء الذاتي دون الحاجة للمنصات التعليمية 

عنااد األطفااال  رياااض الطفولااة و المهنااي لمعلمااة كيااف يتطااور النماا: السااؤال الثالااث
 ؟اإللكترونية    استخدامها للمنصات التعليمية 

فقاااد تااام حسااااب التكاارارات والنساااب المئوياااة والمتوساااطات  علاااي هاااذا السااؤاللإلجابااة 
الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة والرتااب السااتجابات أفااراد الدراسااة علااى عبااارات محااور ساابل 

 :  وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي. المهنيتطوير النمو 
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مو المهني لمعلمة سب  تطوير الن" استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور  (0)جدول رقم 

 "اإللكترونية    عند استخدامها للمنصات التعليمية األطفال  رياض 
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1 

تلللوفير األجهلللزة والمعلللدات الجيلللدة 

 . اإللكترونية    في منصات التعليم 

434 120 50 22 0 3 ت
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2 

تفعيللللل  المناقشلللللة المهنيلللللة بلللللين 

 .المعلمات وتبادل الخبرات المهنية

434 110 03 10 1 3 ت

8 
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0 
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% 
3 335 830 

043

1 
5031 

0 

الخبلللرات والتجلللارب العلميلللة نقللل  

 والعملية بين المعلمات وبعضهن

435 115 08 11 1 3 ت

3 

 

336
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3 335 534 08 5631 

4 

التواصللللل  ملللللع المراكلللللز العلميلللللة 

والبحثيلة الخاصلة بمنصلات التعلليم 

 كتسلللاب الخبلللرات اإللكترونيلللة    

 وك  ما هو جديد في هذا المجال

 .8 3. 22 0 1 ت
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8 
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335 135 
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403

. 
4034 

5 

التقيللليم المسللللتمر لمسلللتوى إلمللللام 

المعلملللللللات لمهلللللللارات اسلللللللتخدام 

 .اإللكترونية    المنصات التعليمية 

431 85 82 01 6 1 ت

. 

 

338

0 

 

1

3 

 

% 
335 23. 

153

1 
43 4135 

6 

زيلللللادة دافعيلللللة المعلملللللات لللللللتعلم 

 المستمر أثناء الخدمة

430 2. 88 22 0 3 ت

1 

 

330
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443. 

0 

إقامة برامج تدريب مسلتمرة طلوال 

العلللام للمعلملللات وفقلللاا لالحتياجلللات 

 المهنية

430 133 00 20 1 3 ت
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8 

التللللللدريب علللللللى كيفيللللللة تصللللللميم 

الوسللللللائ  التعليميلللللللة واسلللللللتخدام 

التقنيللللات الحديثللللة المناسللللبة مثلللل  

 اإللكترونية    المنصات التعليمية 

 131 00 24 0 3 ت
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4.30 

. 

أن تشلللللك  التنميلللللة المهنيللللللة ذات 

الجللودة العاليللة أولويللة العملل  فللي 

 التعليميةالمدرسة واإلدارة 

432 82 .. 20 1 3 ت
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13 

تللللوفير الفللللرص والوقللللت الكللللافي 

لبللرامج التنميللة المهنيللة وإدراجهللا 
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فقارات مان المحاور ( 1)اساتجابات أفاراد الدراساة علاى يتضا  أن من الجدول الساابق 
حياااث تراوحااات ( 1-1-2-.-20-1-2-1-1)وهاااى الفقااارات رقااام ( موافاااق بشااادة)بدرجاااة 

وهااذه المتوسااطات تقاام بالفئااة الخامسااة ماان ( 1720الااى  1711)متوسااطاتها الحسااابية بااين 
وتشااير الااى خيااار ( 2700الااى  1712)تتااراو  بااين  والتاايفئااات المقياااس المتاادرج الخماسااي 
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مان ( فقارة واحادة)موافق بشادة علاى اداة الدراساة، بينماا جااءت اساتجابات أفاراد الدراساة علاى 
وهااذا ( 1721)حيااث بلااغ متوسااطها الحسااابي (2)وهااى  الفقاارة رقاام ( موافااق)المحااور بدرجااة 

 1712)ن المتوسط يقم بالفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراو  ما باي
 .على أداة الدراسة( موافق)و تشير إلى خيار( 1710الى 

ساابل )نسااتخلص ممااا ساابق أن المتوسااط العااام السااتجابات أفااراد الدراسااة علااى محااور 
( اإللكترونياة عند استخدامها للمنصات التعليمياة األطفال  رياض مو المهني لمعلمة تطوير الن
بالفئاااة الخامساااة مااان فئاااات المقيااااس  وهاااذا المتوساااط يقااام( 2درجاااه مااان  1712) قاااد بلاااغ 

وتعاازو الباحثااة هااذه  .علااى أداة الدراسااة ( موافااق بشاادة) الخماسااي، والتااي تشااير الااى خيااار
تفعياال المناقشااة المهنيااة بااين المعلمااات ماان خااالل النتيجااة الااى اهميااة تنميااة المعلمااات مهنيااا 

، اإللكترونياة    التعلايم  وتبادل الخبرات المهنية، تاوفير األجهازة والمعادات الجيادة فاي منصاات
تااوفير الفاارص والوقاات الكااافي لباارامج التنميااة و التاادريب علااى كيفيااة تصااميم الوسااائل التعليميااة 

دراجها ضمن الخطة العاماة لمعاايير الجاودة والتطاوير،  قاماة بارامج تادريب مساتمرة و المهنية واي اي
راكز العلمياة والبحثياة الخاصاة التواصل مم المو طوال العام للمعلمات وفقا  لالحتياجات المهنية، 

تتفااق و  .الكتساااب الخباارات وكاال مااا هااو جديااد فااي هااذا المجااالاإللكترونيااة    بمنصاات التعلاايم 
وأوصاات بضاارورة تااادريب  والتااي( 1022)هااذه النتيجااة ماام مااا جاااءت بااه دراسااة إسااماعيل 

، العملياة التعليمياةتطاوير  المعلمين على استخدام منصة الصور التفاعلية واالستفادة منها فاي
تاي ال (Ekici,2017; Saez,et.al, 2014)كاال  مان وكذلك تتفق مام ماا جااءت باه دراساة 

تبااادل المعاارف والخباارات  تاوفر امكانياة Edmodoلكترونااي توصالت إلاى أن منصااة التعلايم اال 
 .زايا في تنظيم المقررات الدراسيةوتعزز التفاعل وتقدم موارراء 

 التوصيات 

ضاااارورة التقياااايم المسااااتمر لمسااااتو  إلمااااام المعلمااااات لمهااااارات اسااااتخدام المنصااااات  -
 .اإللكترونية    التعليمية 

 .زيادة دافعية المعلمات للتعلم المستمر أثناء الخدمة -
عاااداد المعلماااات قبااال  - ضااارورة االهتماااام بتقاااديم البااارامج التدريبياااة الخاصاااة بتعهيااال واي

 .االلتحاق بالتدريس
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لمااوارد الماليااة المحاادودة القتناااء التجهياازات الخاصااة بالمنصااات العماال علااى زيااادة ا -
 .داخل المدرسةاإللكترونية    

 .العمل على تقوية شبكات االنترنت داخل المدارس لتسهيل عملة التعليم اإللكتروني -
ضاارورة عاارض المحتااو  التعليمااي للمقااررات الدراسااية عاان طريااق المنصااات التعليميااة  -

 .اإللكترونية    
مساااعدة الطااالب والمعلمااين ماان قباال مختصااين السااتعمال التكنولوجيااا بمهااارة  ضاارورة -

 .واالستفادة منها بعكبر قدر ممكن

 :مقرتحات الدراسة

 :اقترحت الباحثة القيام بالدراسات التالية
فااي اإللكترونيااة دراسااة مقترحااة عاان ايجابيااات وساالبيات اسااتخدام المنصااات التعليميااة  -

 .العملية التعليمية
مرحلااة رياااض معااارف فااي وتبااادل الخباارات والاألطفااال  مقترحااة عاان دافعيااة دراسااة  -

 .اإللكترونيةللتعليم من خالل استخدام المنصات التعليمية األطفال  
ودور المعلااام اإللكترونياااة دراساااة مقترحاااة عااان ألياااة اساااتخدام المنصاااات التعليمياااة   -

 .والمجتمم في استخدامها في العملية التعليمية
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سمممام ان ي اممم  الاممم   الانل،ل ممم  لا ي ممم  ي مممل ا  الان  ممم  ا فل،ل ممم  (.6102)إسممميل، مر يممم     

ي لمم  ال ية مم  الا ب  مم  لل  اسممل  . البامم     ممس االسمماجغر ال ل افممم لمم   اغي ممع الي  لمم  ا ، ا  مم 
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 .6102ال  لض . اليؤاي  ال  لم ال ابع للاةلن ا ل ا   م  الاةلن ،  بة . الة ب  

: االسمم      . الا ي مم  الي   مم  لليةليمم   فممم امم   االا ل،ممل  الةللي مم (. 6101)جممل، ر  دمم     
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قسمممن الا ب ممم  الينل  ممم   اال ا   .  ل ممم  الا ب ممم . ر  ليةممم  ج جمممل.  اسممم  ينل  ممم ر  سممملل  يل سممما  :  ا  لاممم ا
 .يا  الاةل ي  ر

  س الي امممل   اقمممع اسمممام ان ه،امممل  ،  ممم  الاممم (. 6102)ال  سممم  ر ي يممم  سمممللن ي يممم       
 ليةمم  .  سمملل  يل سمما  . فممم امم   س الللمم  ا   ل ، مم  فممم  ليةمم  اليلمم  سممة   ا ل ا    مم     الاةل ي م  

 .ال  ي  ر إ ب ر األ   
ال ل مممممل  الا   ب ممممم  ليةليمممممم ال  لاممممم ل  فمممممم  (.6114)اليج ممممم  ر  مممممل م ،بممممم  ا             

 سملل  . اةم    فمم الام   س الامنم فمم   لم  ال   م الي  ل  اليا سج  فم ا ظ ف ال سل ج الاةل ي م  الي
 .اال   .  لية  ،يل  الة ب   لل  اسل . يل سا   غ   ي د   

ب ل  ب  ليج ا   بم قل ن ،لى ال نل ل  فم ا   (. 6112) ي ا ر اب ا، ن   ل ياجنم        
.    ممم   ق ممملس يممم   يغ يامممم ال ل مممل  الا   ب ممم  ليدممم فم الاةلممم ن الي  مممم فممممم  ،ا   الا ب ممم   الاةلممم ن اال  

 .األ   .  لية  ،يل  الة ب   لل  اسل  الةل ل. اج       ا  ه غ   ي د   
امم   س الةلمم ن  ا،مم ا  اليةلممن  ا ليممم ال ظ  مم  (. 6114)،بمم  السممغن ياممجنم  لسممغنرا ،بمم    
 . ا  الن   الة بم: النل،  .   الييل س 

ال نل ممل  الا   سممم   لليةليممم   فممم اليممم  اس النل   مم  فمممم ي   ممم   (.6112)ا ر قلسمممن  ،بمم        
 . 613-028ص  66ر. ي ل  ال  اسل   الب  ث الا ب   . ،   ي        ظ  اليةلي   ه نس ن

 MOOCالينا  مممم   اسممممة  اال ادممممل   ا ل ا    مممم     الينمممم  ا  (. 6109)،بمممم  اليمممم لىر السمممم   
 . 09ر. مي ل  الاةل ن ا ل ا   .  ، لي  الاةل ن
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http://hunasotak.com  

ب مممل  البممم ايج الا   ب مممم   –الاممم   س ين  يممم   فةلل اممم  (. 6114)الجلةمممل مر  سممم   ه يممم         
 . ا  الد  ر لل د   الا ، ع: ب    .  ان  ي ل
اسمممام ان ي اممم  ا ي  ممم ا فمممم ا ي ممم  ي مممل ا  الممماةلن اليممم ظن عاا مممل   (.6102)ي يممم ر ،بممم  ،لدمممن  

ي لم  ال ية م  .  االا له     ا ظ ن ل فم ا   س ال  اسل  اال ايل،   لجغس ال بل ن الةلن ب ل   الا ب م 
 .ر يا  084-44ر ص  41ر. الا ب    لل  اسل  اال ايل،  

 .ال  لض.      الا ب  الا. ان  ل  الاةل ن(. ،م0988)ي ي ر ،ب  ال  ي    
الييل مم  .  الا مم    الي  ممم لليةلممن االجممل  ال ظمم   (.6100)ي اممس الا ب مم  الة بممم لمم  م الملمم ج 

 .ي اس الا ب   الة بم ل  م المل ج . الة ب   السة    
اا  ا  ه،ال  ،  م  الام   س  م م فل،ل م  الي امل  (. 6102)ي  سر ي ي  ي  س فغح   

.  ى الانل،م الانم ل ى جلب   ل   ،ل ن  ،  س  ال لسس اآللم فمم  ليةم   ل ممالاةل ي   فم  فع يسا
  .األ   .  لية  ال  ي  ر إ ب .  سلل  يل سا  

  اس   ان   لا     ال ل ل  الا   ب   لليةلي  ر ي مم لب ل   ( .6111)،  ا ر ه ي  ي ي   
هج       ا  اه . ا    اليد ف   الا ب    ب  ليج ا   بم ينا ح ي        ظ  النل   الا ب      اليما
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