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 امللخص:
في جامعة سااامرا  وحا التعل ا اكلرتريويو يلتحقيه هذا   ةالتدريساا  الهيئةإلى التعرف على اتجاهات أعضااا     هدف هذا البحث المستخلص:

هيئة التدريس اليطبه المق اس على جم ع أعضاااا   ( فقرة  20يقد تران المق اس من ) الهدف تا إعداد مق اس االتجاه وحا التعلا اكلرتريوي
( تادريساااااااااااااا اا  300بعاد أن قااا البااباث يت بيه مق ااس )االتجااه وحا التعلا اكلرتريوي( على عيحاة البحاث الباال اة )ي .  ساااااااااااااااامرا في جاامعاة  

و اظهرت المعالجات االب ااااااا  ة  (SPSS)يتدريساااااا ةو يبعد أن قاا يتحليا اجاعاتها عن طريه إدضالها باااااامن البروامح التحليا االب ااااااا ي  
( و  22,5( و يبمتاسا  فرباي اساايي )6.94844( يباوحراف مع اري قدره )48.6533د يلغ )العيحة و عان متاسا ها الحساايي ق  كجاعات

(و يهي أكبر من الق مة  5.850يبعد اسااااااااااااااتعمائ االضتبار التا ي لعيحة يابدة تبين أن الق مة التا  ة المحسااااااااااااااابة كجاعة أفراد العيحة  او  )
( و مما اعحي يجاد فريق ذات داللة إب اا  ة يين متاسا  1,960( البال ة )299( يدرجة برية )0,05التا  ة الجديل ة عحد مساتا  داللة )

 .لرتريويكالعيحة يالمتاس  الفربي يل الح المتاس  الفربي و يهذا اشير إلى أن افراد عيحة البحث لديها اتجاهات سلب ة وحا التعل ا ا

 .ةاتجاهات، التعليم اإللكتروني  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The aim of this research is to identify the attitudes of the faculty members at the University of 

Samarra towards e-learning, and to achieve this goal, a scale of attitude towards e-learning was prepared, 

and the scale may consist of (20) items, and the scale was applied to all faculty members at the University 

of Samarra. And after the researcher applied the scale (the trend towards e-learning) to the ample of the 

research (300) male and female teachers, and after he analyzed their answers by entering them within the 

statistical analysis program (SPSS), the statistical treatments of the sample answers showed that their 

arithmetic average reached (48.6533) with a standard deviation of (6.94844), and with a hypothetical mean 

equal to (22.5), it was discovered that the calculated t-value for the sample members' response was (5.850), 

which is higher than the tabular t-value at the level of significance, after using the t-test for one sample 

(0.05). According to the degree of freedom (df) (299), which equals 1,960, there are statistically significant 

differences between the sample mean and the hypothetical average, favoring the hypothetical average. This 

suggests that the participants in the research sample have negative views toward e-learning. 

Keywords: directions, e learning. 

 املقدمة:-أواًل: 
اشااااااااااااااهاد العاالا في الاقا  الراهن عادد  بير من الت ارات يالت يرات المهماة في المجااالت التعل م اة يالبحج اة المختلفاة يالتي وتجا  عن      

دات يتافير الاق  يالجهد  الت ارات المتالبقة في مجاالت ترحالاج ا االت ااااااااااالت يالمعلامات يالتي سااااااااااعدت يدرجة  بيرة في تقليا التعقي
يلذلك سااااااع  الماسااااااسااااااات التعل م ة المختلفة الى االتجاه وحا تاظ د هذه التقح ات الحديجة ع ريقة فعالة في العمل ات التعل م ة من ضالئ  

لى أن اسااااتخداا  ا:  (2004التادريو )  ييذ رلرتريوي في عمل ات التدريس في الجامعات يالرل ات يالماسااااسااااات التعل م ة.كتاظ د التعل ا ا
التعل ا اكلرتريوي  اساااااااااها في تافير البيئة التعل م ة المتعددة الم ااااااااادر وييساااااااااعد في عمل ة  التاالااااااااا يين اطراف  المح امة التعل م ة 

مع اما  ويبالتالي المسااااااهمة في ومذجة التعل ا  يمن دا تقدامص في لاااااارة مع ارية  متمي ةو ييسااااااعد في اعداد جيا محفتح  قادر على التع
 م ااة التقح ااات التعل م ااة الحااديجااة واال أن وجاااا التعل ا اكلرتريوي  اعتمااد على  قاادرة ي فااا ة المتعلمين يمعرفتها عاااسااااااااااااااتخااداا التقح ااات التعل

اسااسااات  الحديجة وي ذلك قدرة أعضااا  الرادر التدريسااي في تقداا هذا الحا  من التعل ا الحديث يالع ااري وعاكبااافة الى دير الجامعات يالم
(. يترمن األهم اة الحق ق اة للتعل ا اكلرتريوي في قادرتاص على ت   اة 25:  2004التادريو  )التعل م اة في تافير البح اة التحت اة المحااسااااااااااااااباة لاص

العج  في الراادر التدريساااااا ة في الجامعات يالماسااااااسااااااات التعل م ةو عاكبااااااافة الى المساااااااعدة في تاظ د التقح ات الحديجة يتم ين ال لبة  
المتعلمين من مااكبة الت ارات في المجائ التعل مي ي ذلك اتابة الفرلاة لها من اجا إاجاد م اادر متعددة قادرة على الافا  عالمت لبات ي 

التعل م ةو بيث أن قسا من الدريس التعل م ة تت لب تافير ضدمات ساودة مع تافير ييئة تعل م ة متعددة الم ادر من اجا تحقيه األهداف  
التعل ا اكلرتريوي اعتبر عمل ة   ن(: أBasilaia, G.& Kvavadze, D, 2020)( ييشااااااير 235-271:  2010يديميو )الشااااااحاقة  الم لاب

مح مةو الهدف محها تحقيه الحتاجات التعل م ة من ضالئ اسااااااااتخداا تقح ات تافر ال ااااااااات يال ااااااااارة ييتا التفاعا يين المتعلمين يالمحتا   
 التعل مي في الاق  يال من المحاسب لها.

 مشكلة البحث: -ثانيًا: 
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يالتي الق  ع اللها على جم ع ديئ العالا يالتي تمجل  عحديث شالا    (covid -19 اروا )في ظا ال ريف الحال ة  للجا حة فايريس      
كاما في مع ا واابي الح اةو  ي ان لها ادر سااالبي  بير في الجاوب التعل مي يلمختلل المرابا الدراسااا ة و بيث تا تعليه الدراساااة عشااا ا 

تحداات  بيرة جدَاو يت لب ذلك إاجاد يدا ا محاساااااب من اجا معالجة هذه   كاما في الجامعات يقد  يتا يباااااع الماساااااساااااات التعل م ة اماا
  التحدااتو يتمجا ذلك في اساتخداا و ا التعل ا اكلرتريوي يالت ب قات المحاسابة من اجا اساتمرار عمل ة التعل او يلران البابث ابد أعضاا

د  أعضاااا   الرادر التدريساااي في جامعة ساااامرا  في ما اخص يجاد باااعل يقلة معلامات ل لصالرادر التدريساااي في جامعة ساااامرا  تبين 
لذلك ارتى البابث ان يتحايئ هذا المابااا  لدراسااتص يتتحد مشاا لة البحث في الساااائ الر  سااي   التعل ا االلرتريوي ياألساااليب الخالااة عصو و

 لكتروني؟ل ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة سامراء نحو التعليم االتالي: 
 لرتريوي.كالتعرف على اتجاهات أعضا  هيئة التدريس في جامعة سامرا  وحا التعل ا اأهداف البحث: - :الثًاث

 أهمية البحث: -رابعًا: 
 تق ي اتجاهات أعضا  هيئة التدريس في جامعة سامرا  وحا استخداا التعل ا االلرتريوي. .1

 ياالستفادة محص في الماسسات التعل م ة.تاب ح دير التعل ا اكلرتريوي في عمل ة التعل ا  .2

لرتريوي في الجامعات اكتساعد الحتا ح الخالة يهذا البحث في تعريد المخت ين عن ياقع اتجاهات أعضا  الرادر التدريسي وحا التعل ا  .3
 يالماسسات التعل م ة.

 حدود البحث:  -خامسًا: 

 .ياكلرتريوهات أعضا  هيئة التدريس في جامعة سامرا  وحا التعل ا الحديد الماباع ة: اقت رت البحث الحالي على تق ي اتجا ▪

 (.2022-2021من العاا الدراسي ) الجاويالحديد ال ماو ة: تا ت بيه هذا البحث ضالئ الف ا الدراسي  ▪

 الحديد الم او ة: جامعة سامرا /كل ة الترب ة. ▪

 الرادر التدريسي في جامعة سامرا .الحديد البشرية: اقت ر البحث على عيحة من اعضا   ▪
 : مصطلحات البحث:سادسًا

   االتجاهات:  -1

"عااوهاا باالاة فررياة أي ماقل يتخاذه الفرد إضا  مابااااااااااااااا  مااو ساااااااااااااااا  أكاان عاالقبائ أا عاالرف  أا عاالمحاايادة" (:2001:المخ يميو)اعرفهاا   −
 .(151-124:2001المخ يميو)

تريوي: هي اساتجاعة عضاا الهيئة التدريسا ة عشا ا إاجايي أي سالبي تجاه التعل ا اكلرتريويو التعريد االجرا ي لالتجاهات وحا التعل ا اكلر −
وت جة لفررة معيحة عمل  على تحريك ساااااالا ص يبالتالي اسااااااتجايتص يمن المم ن االسااااااتدالئ على اتجاهص من الدرجة التي اح ااااااا عليها من  

 ضالئ المق اس الذي اعد لهذا ال رض.

  : ي اإللكترون التعليم   -2

عمل ة االت ااااااااائ يالتاالااااااااا يين التدريسااااااااين يال لبة عن طريه عمل ة   اوها " (:(Ruben Puentedura, 2009بوينتورا  روبنيعرفه   -
من    اعدلرتريو ة يهذا الحا  من التعل ا كلرتريو ة يالف ااااااااااااااائ اكاسااااااااااااااتخداا الاسااااااااااااااا ا التعل م ة االلرتريو ة مجا الدريس اعالتفاعا ييحهما  

 ,Kihoza)" الترباية ي العمل ة التعل م ة   عمل ة ت اير  في تساااااهاوقلة واع ة متمي ة    ييعتبرطرق التدريس   يالمت ارة في  االتجاهات الحديجة
et al, 2016: 109). 

 تستحد على الاسا ا اكلرتريو ة يالتقح ات الحديجة.التعريد االجرا ي: اعرفص البابث على أوص أبد أوماط التعل ا المهمة يالتي   -
 :السابقة توالدراسا  اإلطار النظري

 :اإلطار النظري

تا عاساااتخداا أجه ة االت اااائ الحديجة مجا أجه ة الحاساااا   يضاص للتعل ا   اسااالا التعل ا اكلرتريوي ها  مفهوم التعليم اإللكتروني: -اوالً: 
لرتريو ة يبااعات شااب ة اكوترو  ساااا   او  كيالاسااا   المتعددة الخالااة عال ااار يالرسااامات يال ااات يالم تبات ايالشااب ات الخالااة عص 

 ااااااائ المعلامات يالب اوات للمتعلا عدقا جهد اعن ععد أي في داضا الف ااااااا الدراسااااااي المها ها اسااااااتخداا التقح ة ع ا اشاااااا الها في عمل ة ا
 ن اجا ت بيه التعل ا اكلرتريوي اليد من تافير يتهيئة مجماعة من العحالر مجا:يبدق ر يق  يبدكبر فا دة مم حة يم

 أجه ة الحاسا  المختلفة. ▪
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 شب ة االوترو . ▪
 (.LANالشب ة الداضل ة للجامعة ) ▪
 الم تبة اكلرتريو ة. ▪
 المختبرات اكلرتريو ة المت ارة. ▪
 كادر تدريسي ذي مهارات يام او ات مت ارة. ▪
 اكلرتريو ة.الرتب  ▪

أن التعل ا اكلرتريوي اعتبر عمل اة مح ماةو الهادف محهاا تحقيه الحتااجاات التعل م اة من ضالئ اسااااااااااااااتخاداا تقح اات تافر ال ااااااااااااااات    بياث    
  ذ ريي.((Basilaia, G.& Kvavadze, D, 2020 يال اااارة ييتا التفاعا يين المتعلمين يالمحتا  التعل مي في الاق  يال من المحاساااب لها

التعل ا اكلرتريوي ها ذلااك الح اااا التعل مي الااذي اقاادا ييئااة ضااالاااااااااااااااة تعل م ااة يتعلم ااة يتران تفاااعل ااة متعااددة   (: أن30: 2010وهرشال)
الم ااااااادر عاالعتماد على الحاسااااااا  يالملحقات الخالااااااة عص يشااااااب ة اكوترو و مما يت ح ألعضااااااا  الرادر التدريسااااااي مساااااااعدة ال لبة أي  

لرتريوي ها و اا ام ن المتعلا من الدراساااااة ياالت اااااائ يالبحث  ك( الى أن التعل ا ا41:  2008شاااااير )سااااال مانويي  المتعلمين في أي يق . 
يالتفاعا مع عاقي المتعلمين يالتدريسااااااين داضا الماسااااااسااااااة التعل م ة يضارجهاو متى ما اشااااااا  يمن أي م ان يذلك ألبداث التعلا الم لا  

يالدريس التعل م ة يالتي يتا اعدادها في لااااارة الرتريو ة تعتمد على أجه ة الحاسااااا  يشااااب ة  ييشااااتما هذا الح اا على المقررات الدراساااا ة
 اكوترو .

 متطلبات التعليم اللكتروني: -ثانيًا:  
لرتريوي بياث كا ا لرتريوي على تافر العادياد من المت لباات المهماة يالتي تشاااااااااااااا اا اكطاار التحفياذي للتعلكيتح اي عمل اة تاظ د التعل ا ا

 هذه المت لبات ي ما ادتي:  الى (515: 2016 وال بان )  اشير
لرتريويو يمد  تافر كمت لبات التعل ا اكلرتريوي ذات ال اااااالة عالتدريسااااااي: يالتي تشااااااما على مقدرة التدريسااااااي على إدارة عمل ة التعل ا ا .1

 ا الدريس التعل م ةو يقدرتص على تاظ د التقح ات الترحالاج ة المهارات الخالاااااة ععمل ة ممارساااااة التعل ا االلرتريويو يالتي تتضااااامن ت ااااام
الحديجة عشاااااا ا يااضي قدرتص على اسااااااتخداا المااد الم باعةو عاكبااااااافة الى قدرتص على تحقيه التفاعا المباشاااااار ييحص يبين المتعلمين بائ  

مين وحا اكتساااا  المعلامات يالمفا  ا المختلفة  ي ذلك اع ض المحتا  التعل مي الذي يدعا عمل ة التعل ا ويتع ي  قدراتص يتجاه تاج ص المتعل
 قدراتص على التعاين مع الخبرا  المخت ين في مجائ ت م ا البرمج ات المحاسبة  .

ياساتخداا  مت لبات التعل ا االلرتريوي ذات ال الة عالمتعلمين: يالتي تتمجا عقدرة ال لبة يالمتعلمين على اساتخداا البرامح التعل م ة المختلفةو   .2
 لرتريويو عاكبافة الى استخداا محر ات البحث المختلفة ع ريقة تخدا العمل ة التعل م ة يالترباية.كيسا   التخ ين ا

مت لبات تاظ د التعل ا االلرتريوي ذات ال ااااااالة عالبيئة التعل م ة: يالتي تتضااااااامن مجماعة من السااااااا اساااااااات يالتي تحدد     ة التعاما مع  .3
لمين يالمحاهح ياالضتباراتو عاكباافة الى تافير البح ة التحت ة المحاسابةو ياالضمة لتاظ د هذا الحا  من التعل ا يالتي تشاما التدريساين يالمتع

 البرمج ات المحاسبة يالشب ات يالمختبرات المتخ  ة.

 أنواع:لكتروني ينقسم: الى ثالثة ل ا الى أن التعليم (68: 2014)عزمي،يشير  أنواع التعليم اللكتروني: -:  ثالثاً 
( ع ريقة مباشااارة مع ال لبة أي المتعلمين on lineالبث المباشااار )ف ص ييتا (:synchronous E- learningالتعليم االلكتروني المتزامن )  -1

لمحاقشاااة يالحاار مع بيث يت امن ف ص يق  المحابااارة مع يجاد التدريساااي يال الب اماا شااااشاااة أجه ة الحاساااا  ييتم ن  ال ال رفان من ا
إم او ة طرا األسااائلة ياالساااتفادة من تلقي الت ذاة الراجعة ييتا ذلك عبر )ارف محاددة ضالاااة(و أي من ضالئ تلقي المحابااارات الدراسااا ة  

  (و يهذا الحا  يت لب سرعة عال ة للشب ة اكوترو .Google Classroomعبر ما اسمى عالف ائ الدراس ة )

في هذا الحا  من التعل ا التاجد باجة لاجاد المتعلا يالتدريساااااااي في  (.Asynchronous E-Learningير المتزامن )التعليم االلكتروني غ -2
يض ة التدريسو يال رق الخالاااااة    يارفاق م اااااادر التعلاو اقاا التدريساااااي ع باااااافة العحالااااار الخالاااااة عالمحتا  التعل ميو  اذوفس الاق   

يالق اا ع را أي استفسار أي تسديئ ضاص    عش ا اسمح للمتعلا عالتفاعا معها يتقداا استجاعاتص للتدريسيو اكلرتريويوعالتقايا على الماقع 
اساتخداا البريد اكلرتريويو يالمحتدااتو يمن إاجاي ات هذا الحا  من التعل ا أن ال الب أي المتعلا اسات  ع التعلا   يااسا ةعص على التدريساي  

ييم حص إعادة دراسااااة المادة يالرجا  اليها عشاااا ا اكلرتريوي أكجر من مرة  لما   تحاسااااب معص يفي الم ان المحاسااااب لصوعحسااااب الاق  الذي ي
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  2012يمن السااااااااالب ات الخالاااااااااة يهذا الحا  عدا قدرة المتعلا على الح اااااااااائ على الت ذاة الراجعة الفارية )اسااااااااانو   الى ذلكو  كان عحاجة
:103). 

في هذا الحا  من التعل ا يتا دمح التعل ا اكلرتريوي مع التعل ا ال ااااااااافي  (:Blended Learningالتعليم االلكتروني المتمازج أو المدمج ) -3
( من يين الت ب قات الحديجة يالمهمة في  Edmodo( يمح ااة )Google Classroomالتقليدي في أطار يابدو يتعتبر المح ااة التعل م ة )

كلرتريوي يالتي تساااااااااااااااعد على تحم ة التعل ا يالتعلا الممتاض من ضالئ مساااااااااااااااهمتها في إاجاد ييئة تعل م ة تتفه مع مت لبات  مجائ التعل ا ا
عسااااااهالة االسااااااتخداا ويتع ض   (Google Classroomالع اااااار الرقمي الجديد فهي ابد  ت ب قات الحاساااااابة السااااااحاي ةو يتتمي  مح ااااااة )

ضالئ تافير ييئة تعل م ة  آمحة  يمحاسااااااااابة تسااااااااااعد في تحم ة  التفرير ياأليدا  لد  ال لبة يالمتعلمين التفاعا يين التدريساااااااااين يال لبة  من 
 (163-149: 2018)ضم سو

 خصائص التعليم اإللكتروني وعلى النحو التالي: (: الى2013)عبد العزيز،يشير  لكتروني:ل خصائص التعليم ا -: رابعاً 
 المساودة أي الدعا: بيث يتا تافير المقرر الم لا  لل الب أي المتعلا بتى است  ع أدا  المهمة التعل م ة عمفرده يمعتمد على وفسص. .1
التعل ا اكلرتريويو يهذا ال يت لب فق  التشخ ص أي التقدير: تعتبر عمل ة التقدير المستمر لمستا  فها ال لبة أي المتعلمين من ض ا ص   .2

تقدا في  االلماا عالمهمة يالم اوات الخالة يها ياالهداف الم لا  تحق قها ياوما أاضا المعرفة المستمرة عقدرات ال لبة أي المتعلمين ادحا  ال
 عمل ة التعلا يبالتالي اقدا للمتعلمين االسترات ج ات ياألساليب المحاسبة لتعل ا.

 مشار ة الت ب قات المختلفة. السحاي ة مجاتدريسي من استخداا عدد من الاسا ا التعل م ة يت ب قات الحاسبة م ن الا .3
تقليا الترال د بيث أوص يافر الترال د الخالاااااااة ع وشاااااااا  لااااااافاف جديدة من اجا عما الديرات يالحلقات التعل م ةو عاكباااااااافة الى تقليا  .4

 ععدا الحاجة للذها  الى المدارس أي المراك  التعل م ة.الترال د الخالة عالتحقا يالتي تتمجا 
المريوة بيث أن التعل ا ال يرتب  ياق  معين بيث اسااااااات  ع المتعلمين أي ال لبة التعلا في أي ضمن اختاريوص يبساااااااب الاق  الذي يتال ا  .5

 معها.
اا ععما اضتبار سااااااريع يتا ف ص تقي ا يمحاقشااااااة تفاعا  تم ن التدريسااااااي من عما تقي ا فاري لمد  تجاي  ال لبة أي المتعلمين من ضالئ الق  .6

 ال لبة أي المتعلمين في الحائ يمع يجاد التدريسي.
التعل ا ا ان متاا للجم ع االفراد يمن مختلل الفئات العمريةو بيث يتم ن جم ع االفراد من االسااااااااتفادة من الديرات الماجادة على شااااااااب ة  .7

 .(60: 2013عبد العزيز،) التقليداةارات ععيد عن قياد المدارس وترو  يمن دا اكتسا  الخبرات يالمهكا

 ( الى أها األهداف الخالة عالتعل ا اكلرتريوي ي ما ادتي:60: 2009اشير )هحداييو اهداف التعليم اللكتروني:-خامسًا: 
 العما على تافير م ادر متعددة للمعلامات تت ح للمتعلا فرص التحليا يالمحاقشة يالتقي ا.    -1
 العما على استخداا الاسا   الخالة عالتعل ا اكلرتريوي في عمل ة رب  يتفاعا المح امة التعل م ة )التدريسي يالمتعلا(. -2
اجا أعداد جيا قادر على التاالا مع االضرين يااس ة استخداا الاسا    العما على تحم ة مهارات المتعلمين يمن دا يحا  شخ  اتها من -3

 الترحالاج ة الحديجة.

 العما على وشر الجقافات الترحالاج ة مما اساعد على ضله يتراين مجتمع اكلرتريوي لص القدرة على مااكبة مستجدات الع ر الحديث. -4

 س ة استخداا يسا   التعل ا اكلرتريوي.المساعدة في تبادئ الخبرات الترباية يالتعل م ة ياا -5

 الت لب على الحقص الماجاد في الراادر التدريس ة ياألكادام ة في قسا من التخ  ات العلم ة عن طريه استخداا الف ائ االفتراب ة. -6

 التعل م ة.المساعدة في تافير ييئة تفاعل ة اح ة عالم ادر التعل م ة المتحاعة تساعد في تحقيه األهداف  -7
المهارات الم لابة من اجا اساااتخداا التقح ات التعل م ة يمن دا االعتماد على أوفساااها في الح اااائ على   نالمسااااعدة في اكساااا  التدريساااي -8

 المعلامات التي احتاجاوها في عحادها يفي درستها مما اساعد في تع ي  المهارات الخالة يها ف ما اخص البحث العلمي. 

 المسااااااااااااااعدة في تحم ة االتجاهات اكاجاي ة للمتعلمين يالقا مين على عمل ة التعل ا يالمجتمع   ا وحا التقح ات يالمساااااااااااااتحددات الترحالاج ة -9
 يبذلك مم ن إاجاد مجتمع معلاماتي مت ار.

 لكتروني:ل : اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اسادساً 
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اجص إلى استخداا التعل ا اكلرتريوي قف ة واع ة يإاجاي ة عالتعل او العتباره مت لب معالر يااكب الت ار  تعد رغبة هيئة التدريس في الت    
لرتريوي في العمل ة الترباية المعالرة. فهحاك العديد من كالترحالاجي يالتقحيو يتذليا  افة ال عابات التي تحائ دين تفعيا التعل ا ا

لهيئة التدريس ة في تفعيا استخداا التعل ا االلرتريوي في العمل ة التعل م ة التعلم ةو يمن هذه  المش الت يال عابات التي تااجص ا
ص  ال عابات ع يف العديد من التدريسين عن استخداا التعل ا اكلرتريوي لحاجتها إلى التدر  على المهارات الترحالاج ة يالتقح ة الخالة ع

ت يالت ب قات التي ُاعتمد عليها في التعل او أي تافير الاسا ا الترحالاج ةو يتجهي  المختبرات ي ذلك الحاجة الى تافير األجه ة ياألديا
 الحاساب ة ع افة ابت اجاتها يمن أهمها  شب ة اكوترو و من أجا تهيئة ييئة يمحاخ يماارد عشرية يفح ة لتذليا  ا ال عابات يالتحداات

ل ا اكلرتريويو ف وص ال يد من الق اا ع ضالة  ا العاا ه التي ام ن أن تادي إلى ع يف يمن أجا تحسين اتجاهات التدريسين وحا التعو
لرتريوي مجائ ذلك لعابة الح ائ على المعدات يالمااد التي احتاجها التدريسيانو يعدا لالب ة هذه  كالتدريسي عن استعمائ التعل ا ا

تا  المااد يالبرمج ات من بيث الحاع ة يالجادة يالحدادة التي احتاج إليها المعدات يالمااد لالستعمائ عسبب قلة ال  اوةو يتدوي مس
لرتريوي عما يتحاسب  كالتدريسي الجيد ادتي في اكساعص الرفااات الخاص عالتعل ا ا (.فدعداد 271- 253: 2010)الشحاق يديميو التدريسيان 

ة التعل م ةو ييقاا ععمل ة ت م ا التعل ا يإوتاج المااد يالبرمج ات  مع ريا الع ر يالت يرات العلم ة يالترحالاج ةو ل  بح قا د العمل 
ة االيترارية التعل م ة المختلفةو ياستخداا المااد ياألديات ياألجه ة التعل م ة المحاسبة لتحفيذ المهمات الم لابة يمتاععة المستجدات الترحالاج 

التعل ا اكلرتريوي يمن دا استخدامص عالعديد من العااما أي المت يرات  يقد تتددر االتجاهات وحا (89:  2008)وبهانوعشتى أوااعها 
كالجحسو يالعمرو يسحاات الخبرةو يعدد الديرات التدريب ةو يالرتبة العلم ة لد  التدريسينو يالتدريب على الحاسا  ياألجه ة ياألديات 

ياالوفتاا على الت ييرو يالاق  المست رق في العما عالحاسا  يايره  الترحالاج ة المختلفةو يالتدهيا قبا الخدمة الستخدامها في التعل او
  من المت يراتو فقد تبين أن التدريب يالتدهيا في الجامعات على استخداا الترحالاج ا يالاق  المست رق في العما ياالوفتاا على الت يير

يأشارت العديد من      .(:Christensen, R. ,2002420. ( الدراس ةال فاف في استخداا الترحالاج ا في  التحبئ ةكاو  أفضا العااما 
الدراسات أن هحاك عالقة في مت ير الجحس عاالتجاه وحا استخداا التعل ا اكلرتريوي؛ بيث أن إدراك اكواث لفا دة يسهالة استخداا 

إال أن الذ ار لديها دقة أكبر  الذ اروأقا  محص عحد الحاسا  ياألجه ة ياألديات الترحالاج ا يادر في و ة استخدامص في التعل ا عش ا 
 & .Hong, K) .استخدامصعاستخداا الحاسا  يايره يأقا قلقًا يتاترًا عحد استخدامصو على ع س اكواث اللااتي ا هرن قلقًا أعلى وحا 

Koh, C, 2002:27-52). 
 الدراسات السابقة:

 (: 2010دراسة)الحوامدة، -1
الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء نحو استخدام التعليم اللكتروني في التدريس من وجهة نظرهم. بعنوان: اتجاهات أعضاء   

س هدف  الدراساة الى الرشال  عن اتجاهات أعضاا  الهيئة التدريسا ة في جامعة البلقا  الت ب ق ة وحا اساتخداا التعل ا اكلرتريوي في التدري
( عضاااااااا من أعضاااااااا  الهيئة التدريسااااااا ة  في  ل ة إربد الجامعة يقاا البابث 81لدراساااااااة من )الجامعي من يجهة و رها يقد تراو  عيحة ا

( فقرة يفه مق اس 20عدعداد مق اس لق اس اتجاهات أعضااااااا  هيئة التدريس في جامعة البلقا  وحا اسااااااتخداا التعل ا اكلرتريوي تران من )
ليو يقد أظهرت وتا ح الدراساة أن اتجاهات أعضاا  الهيئة التدريس في جامعة ل  رت الجالديو يقد اساتخدم  الدراساة المحهح الالافي التحلي

 البلقا  الت ب ق ة وحا استخداا التعل ا اكلرتريوي على المق اس   ا  او  إاجاي ة.
  ةأعضةةةةةاء هيئة التدريس بجامعة أم القر  نحو توديا أدوات التعليم اللكتروني  منصةةةةة تاتجاها)بعنوان:  :(2020الزهراني،  دراسةةةةةة ) -2

أجري  الدراسااااة في جامعة أا القر  في   (العملية التعليمية تماشةةةيًا مد تداتيات الحجر الصةةةحي بسةةةبو فيرو   ورونا يالبالك بورد  ف 
ة التدريس عجامعة أا القر و وحا تاظ د أديات التعل ا االلرتريوي المملرة العرب ة الساااااااااعاداةو يهدف  التعرف على اتجاهات أعضاااااااااا  هيئ

( عضااا من أعضااا  الرادر التدريسااي في جامعة اا القر و ياسااتخدم  الدراسااة المحهح 90مح ااة البالك يارد(و تراو  عيحة الدراسااة من ))
فقرةو يقد اشاارت وتا ح الدراساة الى يجاد اتجاهات   (16اشاتمل  على مجماعة من األسائلة يل   )  اساتباوةعالالافي يتمجل  أديات الدراساة 

إاجاي ة لد  أعضااااااا  الرادر التدريسااااااي في جامعة أا القر  وحا تاظ د التعل ا اكلرتريوي)مح ااااااة البالك يارد( في العمل ة التعل م ةو  ما 
يل س مجرد  يك يارد(  خ ار أساااسااي ياسااترات جيأظهرت عيحة الدراسااة رابتها الحق ق ة في اسااتخداا أديات التعل ا اكلرتريوي )مح ااة البال
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ة يديا أضر في العمل ة التعل م ةو ياشاااااارت الدراساااااة الى عدا يجاد فريق في االتجاهات وحا تاظ د التعل ا اكلرتريوي في العمل ة التعل م 
 .( 376-357: 2020ال هراويو) يين أعضا  الرادر التدريسي في المت يرات الخالة )الحا و يالتخ صو يالدرجة العلم ة(

أعضةاء هيئة التدريس في الجامعات الللسةطينية نحو متطلبات اسةتخدام أدوات التعليم  تاتجاها)بعنوان: .(2017العوضةي، دراسةة ) -3
أجري  الدراساااااااة في فلسااااااا ينو يهدف  الى التعرف على اتجاهات أعضاااااااا  هيئة التدريس في الجامعات (.اللكتروني في العملية التعليمية

عمل ة التعل م ة من يجهة و رهاو اساااااتخدم  الدراساااااة المحهح الالااااافي  وحا مت لبات اساااااتخداا أديات التعل ا اكلرتريوي في ال ةالفلسااااا يح 
  ( في فلساا ينو يلقد طبقراألق ااىو ياالضه)( عضااا من أعضااا  الهيئة التدريساا ة في جامعتي  286التحليليو يتراو  عيحة الدراسااة من )

 تا ح البحث ما ادتي:( فقرةو يعحد تحليا ي اوات إجاعات العيحةو ييح  و31عليها االستباوة الم اوة من )
 يجاد اتجاهات إاجاي ة لد  أعضا  هيئة التدريس وحا مت لبات استخداا أديات التعل ا اكلرتريوي يبدرجة متاس ة.  •
عدا يجاد فريق ذات داللة إب ااا  ة يين متاساا  تقديرات أعضااا  الرادر التدريسااي وحا مت لبات اسااتخداا أديات التعل ا االلرتريوي تع    •

 الخبرة(. ت)الجحسو الجامعةو سحاا  للمت يرات
يجاد فريق ذات داللة إب ااا  ة السااتجاعات أعضااا  الرادر التدريسااي تع   لمت ير الدرجة العلم ة ل ااالح أعضااا  الرادر التدريسااي يدرجة   •

 (.396-373: 2017أستاذ )العابيو 
 اجراءات البحث:

 الالفي التحليلي. حالبابث المحه استخدا(.(Research Methodologyمنهج البحث:  -أوال: 
  التدريساا ة  الهيئات  أعضااا  جم ع من البحث  مجتمع تران  البحث  هذا  يفي(:.(Population of the Research: البحث  ثانيا: مجتمد

 يالمتاععة  التخ     قسا  من  التدريس ة  الهيئات  أعضا   اعداد  على  البابث  ب ا  يلقد  و(334)  عددها  يالبالغ سامرا  جامعة  لرل ات التاععين
  سامرا . جامعة في

)الهيئات التدريسااااااا ة( في جامعة ساااااااامرا  يالبالغ    أعضاااااااا تراو  عيحة البحث من :(Sample of the Research)البحث  عينة  :ثالثا
 ( عضاا.300عددها )

اتجاهات أعضاا  الهيئة التدريسا ة وحا التعل ا اكلرتريويو قاا البابث يت اير هذا المق اس  مق اس(:Study tools)رابعًا: أدوات الدراسةة  
عاالتجاهات وحا التعل ا اكلرتريويو يقد تران  ةي تاعة يحاده في بااااااااااااا  ضبرتص يبالرجا  الى االد  الترباي يالدراسااااااااااااات الساااااااااااااعقة المتعقل

 ( يحدًا.20المق اس من )
 م اللكتروني:مقيا  االتجاه نحو التعل ❖

الترب اةو إذ  اعتماد في يحاا  هاذا المق ااس طريقاة ل  رت يهي اباد  ال رق المتبعاة في يحاا  المقااي س في مجاائ  طريقةة بنةاء المقيةا :    -1 
 يبع  ف ص ضمسة يدا ا يهي على التاالي")ماافه عشدةو ماافه  جيراو ماافه أب اواو ماافه قليالو اير ماافه عشدة(".

و االتجاه وحا التعلا اكلرتريويعلى ال اااادق ال اهري لفقرات مق اس   من اجا التعرفات المقيا  )الصةةةدل الظاهر (:  صةةةالحية فقر  -2
)ترحالاج ا التعل ا ويعلاا الحاسااااااابات و  المتخ ااااااا اااااااين في مجائ )الخبرا  يالمح مين( فقد عربااااااا  ع اااااااارتها األيل ة على مجماعة من  

و يلقاد طلاب  االتجااه وحا التعلا اكلرتريويالبااباث يتقاداا تعريد دقيه لمفهاا    يلقاد قااا  و( مح ماًا  20يلغ عاددها )يطرا ه التادريس( و اذ  
من المح مين الح ا على لااااالب ة الفقراتو يمن ضالئ تحليا إجاعات المح مينو يباسااااتعمائ المعادلتين )مربع  دي يالحساااابة المئاية(و تا 

 ( درجة.8( درجة و يعلى ق مة مربع  اي اكجر من )0,83و اذ وال  وسبة اكجر من ) الى ماافقة جم ع الخبرا  على الفقراتالتالا 
و  5عاأليضان الخماساااا ة ) االتجاه وحا التعلا اكلرتريوي  الخالااااة عمق اس فقراتالتا ت ااااح ح إجاعات أفراد العيحة على  تصحيي  المقيا::   - 3
(و يبمتاسااااااااا  فرباااااااااي  20(و ياقا درجة )100على المق اس ) يبالمجح اااااااااا عليها اأن    مم ن(و يبذلك يل   أعلى درجة  1و 2و  3و  4

في باا     (اكاجاي ة يالسالب ة)( فقرةو يلقد اع   الدرجات لالساتجاعة على الفقرات 20(و أي تا ت اح ح المق اس على أسااس )60مقداره )
 .ألبد  البدا ا الخماس ة المجيباضت ارات  

على العيحاة الباال اة    االتجااه وحا التعلا اكلرتريويطبه البااباث مق ااس  ":لكترونيإلا  التعلم  نيو  االتجحا القوة التمييزيحة لفقرات مقيحا:    -4
دا لااااااحح  اجايتها على فقرات المق اس لري يتا التحقيه من القاة التميي ية للفقرات يمد  ارتباطها عالدرجة  تدريساااااا ًا يتدريساااااا ةو  (  300)

ات المق اس ض اة اساااااساااا ة يمهمة في يحا  المقاي س الحفساااا ة يالترباية؛ لراوص ياشاااار قدرتها على ق اس ما الرل ةو اذ تعد القاة التميي ية لفقر 
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(  300اعد لق اسااااااااص. يقد اعتمد البحث في تحليا الفقرات على أساااااااالا  العيحتين المت رفتينو يبعد أن لااااااااحح  اسااااااااتمارات العيحة البال ة )
( العل ا يالتي ساامي  %27تها تحاضل ا من اعلى درجة إلى أدوى درجةو ياضتيرت وساابة ألاااااااااااااااا )اسااتمارة على يفه األيضان الخماساا ة رتب  درجا

  الفرق   داللة  كاجاد  (مسااااتقلتين  لعيحتين)التا ي  االضتبار اسااااتعما ذلك بعدي ."( الدو ا يالتي ساااامي  عالمجماعة الدو ا%27عالمجماعة العل ا ي)
 يبذلك  وفردا(  81) المجماعتين  ال  في االفراد  عدد يلغ أذ األداةو فقرات من فقرة  ا  على  يالدو ا العل ا  المجماعتين درجات  متاسااااااااااا ي يين

  او  أذ  (و16و  14و  11دالث فقرات اير ممي ة يهي ) يجاد  اتضاح  يقد األداةو  فقرات يين  التميي   عمل ة ألجرا   اساتمارة(  162) ضضاع 
 يتدلل المق اس  ألاابح  يبذلك  (و0,05)  داللة يمسااتا  (  160) برية  يدرجة(  1,96)  البال ة  الجديل ة  التا  ة الق مة من  اقا  المحسااابة  ق مها

 فقرة.( 17) من

 جاه ا الحها  ة ع اا  تص  المق اس  ألاابح اكلرتريوي التعلا وحا االتجاه  لمق اس  الساا  امترية  الخ ااا ص اسااتخراج  "ععد:  المقيا: وصح  -5
 أب اواو  ماافه   جيراو  ماافه  عشااااااادةو  ماافه)  لإلجاعة يدا ا ضمس اقايلص  يالذي فقرةو(  17) من تران   اذ األسااااااااسو البحث  عيحة  على  للت بيه

.  الساالب ة   للفقرات(  5,4,3,2,1)ي  اكاجاي ةو للفقرات  و(1  و2  و3  و4 و5)  الخماساا ة  األيضان من  تراو  التي(.  عشاادة  ماافه اير قليالو  ماافه
 ."(51) الفربي يالمتاس ( 17) هي درجة يأدوى( 85) هي المجيب عليها اح ا أن ام ن درجة اعلى تران  يبذلك

الر  سااااااي: التعرف على اتجاهات أعضااااااا  الهيئة التدريساااااا ة في جامعة سااااااامرا  وحا   الهدف(.(Results Pentationمناقشةةةةة النتائج:  
( تدريسا ا يتدريسا ةو 300ععد أن قاا البابث يت بيه مق اس )االتجاه وحا التعلا اكلرتريوي( على عيحة البحث البال ة )  ". التعل ا االلرتريوي

و اظهرت المعالجات االب اااااااااا  ة (SPSS)ن البروامح التحليا االب اااااااااا ي طريه إدضالها بااااااااام عن  تحليا اجاعاتها عمل ة يبعد أن قاا ع
( و  22,5( و يبمتاسا  فرباي اساايي )6.94844( يباوحراف مع اري قدره )48.6533الحساايي قد يلغ )  متاسا هاالعيحة و عان   كجاعات

(و يهي أكبر من الق مة  5.850أفراد العيحة  او  ) يبعد اسااااااااااااااتعمائ االضتبار التا ي لعيحة يابدة تبين أن الق مة التا  ة المحسااااااااااااااابة كجاعة
( و مما اعحي يجاد فريق ذات داللة إب اا  ة يين متاسا  1,960( البال ة )299( يدرجة برية )0,05التا  ة الجديل ة عحد مساتا  داللة )

و   "لرتريويكاتجاهات سلب ة وحا التعل ا االعيحة يالمتاس  الفربي يل الح المتاس  الفربي و يهذا اشير إلى أن افراد عيحة البحث لديها 
 لرتريويكا التعلا وحا االتجاه مق اس على البحث عيحة افراد كجاعة التا ي االضتبار ق مة( 1)  جديئ ( يابح ذلك.  1يالجديئ ) 

 

 Ruben( يالااذي يا ااد من ضاللهااا المح ر ريبن يايحتارا )SAMRاعتماااد على وماذج )  الر  ساااااااااااااايييم ن تفسااااااااااااااير وت جااة الهاادف         
Puenteduraأساااتذة الجامعة اعلمان جيدا عان اسااتخداا التعل ا اكلرتريوي في الجامعة ها بااريرة من بااريريات الح اة التعل م ةو  ( عان

يلرن عالراا من ذلك؛ يوت جة لضااعل ام او اتها المهارية في ت اام ا االضتبارات تتران لديها اتجاهات ساالب ة يالتي تران اسااتجاعة طب ع ة  
(و يدراساااااااااة 2013و اااااااااارو  ((و يدراساااااااااة287-243:2011)بسااااااااااماو دراساااااااااة مع  اتفق   الحال ة  لدراساااااااااةا  متعلقة يذلك الضاااااااااعل.  أن

(tuncay,n.,uzunboylu,h,2010:145يالتي )  على يجاد اتجااااه محاااديد ألفراد عيحاااة البحاااث في االتجااااه وحا التعل ا   جم عهاااا  اكااادت
 اكلرتريوي.

 :سادسًا: االستنتاجات

و ييرجع ساااابب ذلك لران لرتريويكوحا التعل ا اساااالب ة لد  أعضااااا  الهيئة التدريساااا ة في جامعة سااااامرا  اتجاهات يجاد أظهرت الدراسااااة  
أعضااااا  الهيئة التدريساااا ة في جامعة سااااامرا  لا يتعرباااااا الى الترحالاج ا الخاص عالتعل ا اكلرتريوي قبا ذلك االععد ظهار جا حة  اريوا 

اكلرتريويو لذلك  او  اتجاهاتها ساالب ة وحا التعل ا اكلرتريويو لذلك اجب بث أعضااا  هيئة التدريس  يظهار الحاجة الى أساااليب التعل ا
 عشدة على تحسين مهاراتها في التعاما مع التقح ات الخالة عالتعل ا اكلرتريويو من أجا أدا  يظا فها عش ا أفضا يأبسن.

 سابعا: التوصيات

 المتوسط الحسابي  العينة   حجم 
االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الفرضي 

 القيمة الجدولية التائية 
  الداللة مستوى  

 الجدولية  المحسوبة  ( 0,05عند ) 

 دالة  1,960 5.850 51 6.94844 48.6533 300
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في إطاار ترحالاج اا   التعل ا االلرتريويف ماا اخص    الجاامعااتة لتادهياا أعضاااااااااااااااا  هيئاة التادريس في  ت اير يرامح تادريب اة ديرياالعماا على   -1
في العمل ة التعل م ة لتساهيلها  حشار مسااقات   االلرتريوي التعل ا لمااكبة الت ارات يرفع الخبرات الترحالاج ةو يتاجيهها وحا اساتخداا التعل ا

 .التعل ا االلرتريوي من ضالئ استخداا اساليباكوترو و يتدريس المقررات شب ة عبر 
لتساااااااهيا العمل ة التعل م ة من ضالئ اكلرتريوي وحا اساااااااتخداا التعل ا في الجامعات  تفعيا اتجاهات أعضاااااااا  الهيئة التدريسااااااا ة  العما على   -2

 لالضمة في الرل ات الجامع ة.يتافير األديات يالمستل مات يالتقح ات االماداة الم افآت يالحااف  
يالتعرف على طرق  الترحالاج ةوفي ع اار المسااتجدات يالمسااتحددات  يأهميتص االلرتريوي عقد ماتمرات سااحاية لتساال   الضااا  على التعل ا -3

  التعل م ة.تاظ فص في العمل ة 
 املصادر:

 السعاداة. العرب ة  جدةو المملرة والرشد ةم تب الحاشر: المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم،(: 2004التادريو عاض ) -1
و مجلة  التعليم اللكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر  ل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة  دواق  (:2011بساماو سهى علي ) -2

 (. 278- 243(و دمشه سارياو ص )27جامعة دمشهو المجلد ) 
أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام التعليم االلكتروني في التدريس   تاتجاها(:  2010)محمد   الحاامدةو -3

 ) ..752- 720 (ص(و 3) (و   24)العلاا االوساو ة(و مجلد )و مجلة جامعة الحجاا لألعحاث الجامعي من وجهة نظرهم
  و (1)  و ج(31)العدد  و  –  ن اجل المستقبل، مجلة الطلولة والتنميةإطار عمل للتعلم م(:  21مهارات القرن )  :(2018و ساما فااد )ضم س  -4

 . (163-149)القاهرةو م رو ص 
درجة توافر متطلبات التعليم االلكتروني في األردن من وجهة نظر عينة من معلمي التربية السالمية  (:  2016ال بانو ابمد محمد عقلة )  -5

و  ل ة عجلان الجامع ةو جامعة البلقا  الت ب ق ةو األردنو  (2)(و العدد  43و دراسات العلاا التربايةو المجلد )في محافظتي جرش وعجلون 
 (. 533- 513ص )

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القر  نحو توديا أدوات التعليم االلكتروني "منصة  (:  2020ال هراويو ساسن ب د هللا )  -6
(و  3و المجلة العرب ة للترب ة الحاع ةو العدد ) التعليمية تماشيًا مد تداتيات الحجر الصحي بسبو فيرو   ورونا  البالك بورد" في العملية

 (. 376-357(و المملرة العرب ة السعاداةو ص ) 4المجلد ) 
د وتصميم الدرو   فاعلية برنامج مقترح للوسائط اللائقة المتصلة بالنترنت في إكساب مهارات إعدا(:  2008سل مانو محمد السيد ) -7

الترب ةو جامعة األضهرو القاهرةواللكترونية لد  طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر  و رسالة د تاراه اير محشارةو  ل ة 
 م ر.

 و االردن. عمان والفرر  رالحاشر: دا(و 1)طو التطبيقاتوالمبادئ األدوات  االلكتروني، الللسلة مالتعلي(: 2008)ابمد  بمدي وعبد الع ي  -8
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الللسطينية نحو متطلبات استخدام أدوات التعليم االلكتروني في (:  2017العابيو رأف  ) -9

و  ( 3)العدد    (و31لألعحاث اكوساو ةو المجلد )  جامعة الحجاا  مجلةو  الحجاا الاطح ة عمادة البحث العلمي  ةالحاشر: جامع   العملية التعليمية،
 ا ةو فلس ين.  الاطح ةوكل ة الترب ةو جامعة الحجاا 

 م ر.  القاهرةودار الفرر العربي للحشر يالتاضيعو ال بعة األيلىو  الحاشر:و بيئات التعلم التلاعلية(: 2014ع ميو وبيا جاد ) -10
و  األردنيةليم اللكتروني في المدار  الثانوية  اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام التع   (:2010يبسن يحي ديمي )  قس ا الشحاقو -11

 .(271- 235)(و ص 26) د(و المجل 2+ 1و العدد )جامعة دمشه ةمجل
مجلة  و  المعلمين، إقليم جنوب األردن نحو اللغة العربية وتدريسها في ضوء خبراتهم وجنسهم  تاتجاها(:  2001المخ يميو والر ) -12

 . (151-124)  ص(و 17)(و المجلد 1)العدد جامعة دمشهو 
 و االردن. عمان و: دار ال اضيري الحاشر ،استخدام الحاسوب في التعليم(. 2008وبهانو احي ) -13
أعضاء هيئة التدريس في جامعة القد  الملتوحة في فلسطين نحو استخدام تقنية الصلوف   تاتجاها(:  2013و ارو لب حةو )  -14

 و رسالة ماجستير اير محشارةو جامعة الحجاا الاطح ةو وايلسو فلس ين االفتراضية  نمط من أنماط التعلم االلكتروني
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و منظومة التعلم اللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورةمعوقات استخدام  (:  2010الهرشو عايد؛ يآضرين ) -15
 (. 40-27) الترب ةو الجامعة األردو ةو عمانو األردنو ص  السادسو  ل ةاأليئو المجلد   التربايةو العددالمجلة األردو ة في العلاا 
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