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 مسحخلص البدث:

بُلاث حىحل            في  (Google) هضف البدث ئلى الخػغف غلى أزغ اؾخسضام ُج

جىمُت مهاعاث اللغاءة والىخابت واهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت في ماصة اللغت الػغبُت ألام  

 .اإلاخىؾُت في الؿىٍضلضي الُلبت الػغب صاعس ي اللغت الػغبُت ألام في اإلاغخلت 

 مً َالباث 05جيىهذ غُىت البدث مً)             
ً
ا ًَّ البت، جم ازخُاعهم كهض ( َالب َو

في  Partille وبلضًت  Göteborg  اإلاغخلت اإلاخىؾُت في زمـ مضاعؽ في مضًىت ًىجىبىعي

( كؿمذ الباخثت غُىت البدث ئلى 9595-9504مملىت الؿىٍض،  للػام الضعاس ي  )

بُت وغضصها )مجمىغخي ( َالب 92ن مخيافئخين في غضص مً اإلاخغيراث،  ألاولى ججٍغ

البت صعؾىا اإلااصة غلى وفم اؾخسضام جُبُلاث حىحل ومنها زضماث  Google َو

في اعؾاٌ  Google Drive, Google classroom, Goggle meet الخىؾبت السخابُت

( 95)الًابُت( جيىهذ مً )الىاحباث واغاصة اعؾالها بػض الخل. واإلاجمىغت الثاهُت 

لت الخضَعـ الاغخُاصًت البت صعؾىا اإلااصة هفؿها غلى وفم ٍَغ  . َالب َو

ذ الىخاةج ئلى
َّ
 :وصل

وحىص فغوق طو صاللت ئخهاةُت بين مخىؾُي جىمُت مهاعاث اللغاءة لضي َلبت  •

مجمىغتي البدث الخجٍغبُت والًابُت هدى ماصة  اللغاءة  ولهالح اإلاجمىغت 

بُ  . تالخجٍغ

وحىص فغوق صاللت ئخهاةُت بين مخىؾُي اهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت لضي َلبت •
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بُت بُت والًابُت لهالح اإلاجمىغت الخجٍغ  .مجمىغتي البدث الخجٍغ

وحىص فغوق  بين مخىؾُي جىمُت مهاعاث الخػبير الىخابي لضي َلبت مجمىغتي البدث •

بُت  بُت والًابُت ولهالح اإلاجمىغت الخجٍغ  .ولىنها لِؿذ طو صاللت ئخهاةُتالخجٍغ

، جىمُت مهاعاث اللغاءة والىخابت  Google جُبُلاث حىحل الهلمات اإلافحاخية :

 .واهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت ، اللغت الػغبُت ألام في الؿىٍض

 

Abstract : 

 

      The aim of the research is to identify the effect of using 

Google applications on developing reading and writing skills 

and acquiring grammatical concepts in the Arab students 

studying the mother Arabic language in an intermediate school 

in Sweden. 

The research sample consisted of (50) students, intentionally 
chosen from middle school students in five schools in the city of 

Göteborg and the municipality of Partille in Sweden, for the 

academic year (2019-2020). 

The researcher divided the sample into two equal groups in 

several variables, in a random manner, and they were distributed 

into two groups: The first was experimental. The number of its 

members (23) students studied the material according to the use 

of Google applications, including cloud computing services 

Google Drive, Google classroom, Goggle meet in sending 

Homework and resend after resolution. The second group 

(control) consisted of (20) male and female students who 

studied the same subject according to the usual teaching 

method. 

The researcher prepared a number of studies plans for both 

groups: the experimental and the control, then the research 
experiment was carried out by the researcher with the help of 

two schools of the mother tongue in the selected schools, after 

that the search tool was applied on the students of the research 

sample and was statistically treated using the T-test for two 

independent samples and the results indicated that: 

•The existence of statistically significant differences between 
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the averages of reading skills development among students of 

the experimental and control research groups towards reading 

material and for the benefit of the experimental group. 

•The existence of statistically significant differences between 

the averages of writing skills development among students of 

the experimental and control research groups in favor of the  

experimental group, but it is not statistically significant. 

•There were statistical differences between the mean of the 

acquisition of grammatical concepts among students of the 

experimental and control research groups in favor of the 

experimental group. 

Keywords: Google applications, developing reading and 

writing skills and acquiring grammatical concepts, the native 
Arabic language in Sweden. 

 مقذمة:  .1

ش ، خُث أزغ غلى  COVID-19حؿبب حاةدت  في أهبر يغع لىظام الخػلُم في الخاٍع

صولت وفي  045بلُىن َالب، وأزغث غلى غملُت الخػلم في أهثر مً  0.1ما ًلغب مً 

 ئلى ئغالق اإلاضاعؽ وغيرها مً أماهً الخػلم بيؿبت  
ً
ًا في   49حمُؼ اللاعاث، وأصث ًا

الب في الػالم، وهي وؿبت جغجفؼ لخهل ئل ً  44ى اإلااةت مً اُل في اإلااةت في بػٌ م

دت الضهُا . للض هكف الىباء غً  البلضان اإلاىسفًت واإلاخىؾُت الضزل مً الكٍغ

ًغىٍ الىفؿُت غلى  م في الػضًض مً البلضان ، وػاص مً ال الفجىاث في أهظمت الخػُل

الخيىمت وأولُاء ألامىع واإلاخػلمين. الخػلُم هى ألاولىٍت اللهىي للُىوؿيى ألهه خم 

ألامم امت. )مً خلىق ؤلاوؿان وأؾاؽ غملُت بىاء الؿالم والخىمُت اإلاؿخضأؾاس ي 

 (.0، م 9595اإلاخدضة :

أن جأزيراث الجاةدت ؾلُذ الًىء أًًا  غلى جىفير أهماٍ للخػلُم اإلاؿخلبلي  

 ٌ الجُض. ويغوعة جضٍعب الخضَعؿين بكيل افًل ًدىاؾب مؼ مؿخىٍاث الخلضم خى

فاٌ ؾِؿخمغ لػضة ؾىىاث ، ختى لى جىفغث  الػالم. زانت ان جأزير الىباء غلى خُاة ألَا

لت  ًبا. ئن الٍُغ التي ٌؿخجُب بها الػالم آلان للػضًض مً اإلاساَغ الللاخاث الفػالت كٍغ

فاٌ ؾخدضص مؿخلبلهم. ما لم ٌغير اإلاجخمؼ الضولي أولىٍاجه ،  التي ًخػغى لها حػلُم الَا

 فان ئمياهاث هظا الجُل مً الكباب ؾخيىن في زُغ الًُاع. لظا لجأث الػضًض مً



العبيذيعبذ هللا  د/ هذي   

138 

 

 ٌ م غً بػض  ومنها مملىت الؿىٍض الى اؾخسضام  الخػلُم الالىترووي الضو والخػُل

بأؾخسضام بػٌ الخُبُلاث البرمدُت ، ومنها جُبُلاث حىحل الخػلُمُت، والتي ازبدذ 

ً اإلاغاخل الضعاؾُت.   فاغلُتها في الػضًض م

ُت  وغلُه فلض بضأث آلان مغخلت اهخلالُت في الػالم في حغير وحهت هظغها خىٌ فاغل

م ؤلالىترووي، والظي ٌػض ف خجؼأ مً أي هظام الخػلُم غً بػض والخػُل ي الؿىٍض حؼًء الً 

 حػلُمي في أي مغخلت حػلُمُت صازل اإلاملىت.

 مشهلة البدث: . 2

ازىاء فترة ظهىع الجاةدت واهذ الؿىٍض مً يمً الضٌو التي غللذ مضاعؾها ولى  

 ً  صخُت ناعمت أزىاء الخىاحض صازل اإلاضعؾت، فًال غ
ً
لِـ باليامل ، وفغيذ قغوَا

الخػلُم الالىترووي في الخضَعـ، والتي وان جضَعـ اللغت ألام للُلبت امياهُت اؾخسضام  

ً يمنها في اإلاملىت  م
ً
  .أًًا

إلاكيلت البدث في مػغفت مضي فاغلُت اؾخسضام  لهظا ظهغث خاحت ملخت 

الخػلُمُت في ماصة اللغت الػغبُت ألام ، والتي لم ٌؿبم أن جم  Googleجُبُلاث حىحل 

ىٍض وازخباع فاغلُتها غلى جُىٍغ اللغاث الام ومً منها  اللغت بدث هظه اإلاكيلت في الؿ

في الػضًض مً اإلاىاص الػلمُت  Googleالػغبُت ، بِىما جم ازخباع فاغلُت جُبُم حىحل 

م الػالي وبىاء غلُه جم َغح حؿاؤالث البدث  في الخػلُم ألاؾاس ي واإلاخىؾِ وختى الخػُل

 . الخالُت

 هل اؾخسضام جُبُلاث حىحل (Google) في  ٌؿاغض غلى جىمُت مهاعاث اللغاءة

في ماصة اللغت الػغبُت ألام  لضي الُلبت الػغب  صاعس ي اللغت الػغبُت ألام 

 ؟ اإلاغخلت اإلاخىؾُت في الؿىٍض

 هل اؾخسضام جُبُلاث حىحل (Google)  ٌؿاغض غلى جىمُت مهاعاث الخػبير

لػغب  صاعس ي اللغت الػغبُت افي ماصة اللغت الػغبُت ألام  لضي الُلبت  الىخابي

 ؟ألام

 ( هل اؾخسضام جُبُلاث حىحلGoogle ٌؿاغض غلى همى اهدؿاب اإلافاهُم )

اللغت الػغبُت  الىدىٍت في ماصة اللغت الػغبُت ألام  لضي الُلبت الػغب صاعس ي

 ألام؟
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 . فزطيات البدث:3

( بين مخىؾُي 5.50ال ًىحض فغق طو صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي صاللت ) -

بُت والًابُت  .جىمُت مهاعاث اللغاءة لضي الُلبت إلاجمىغتي البدث الخجٍغ

( بين مخىؾُي 5.50ال ًىحض فغق طو صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي صاللت ) -

اهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت لضي َلبت لضي الُلبت إلاجمىغتي البدث الخجٍغبُت 

 .والًابُت

( بين مخىؾُي 5.50)ال ًىحض فغق طو صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي صاللت  -

بُت  جىمُت مهاعاث الخػبير الىخابي لضي الُلبت إلاجمىغتي البدث الخجٍغ

 والًابُت.

  :ف البدثاهذ. أ4

 ئلى الخدلم مماًلي:  يهضف البدث الخالي  

بُلاث حىحل - في جىمُت مهاعاث   (Google)الخػغف غلى أزغ اؾخسضام ُج

الػغبُت ألام  لضي اللغاءة والىخابت واهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت في ماصة اللغت 

 صاعس ي اللغت الػغبُت ألام في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في الؿىٍض. الُلبت الػغب 

مخىؾُي جىمُت مهاعاث اللغاءة لضي الُلبت بين ق و فغ ال الىكف غً -

بُت والًابُت  .إلاجمىغتي البدث الخجٍغ

بين مخىؾُي اهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت لضي َلبت لضي  ىكف غً الفغوقال -

بُت والًابُت  .الُلبت إلاجمىغتي البدث الخجٍغ

بين مخىؾُي جىمُت مهاعاث الخػبير الىخابي لضي الُلبت الىكف غً الفغوق  -

بُت والًابُت.  إلاجمىغتي البدث الخجٍغ

 أهمية البدث: .5

ـ  ـ اللغت ألام ومً يمنها  اللغت الػغبُت أهمُتها التي ال جلل غً جضَع أن  لخضَع

خػلمها الُالب في اإلاضعؾت. وبغغم هثر الهػىباث   ً ُت واللغاث التي باقي اإلاىاص الضعاؾ

والتي طهغث منها كلت الىكذ اإلاسهو للضعؽ  9502واإلاػىكاث التي خضصتها الػبُضي 

، ال 
ً
 ًفي بخػلُم اللغت واجلاهها وزانت اللغت الػغبُت. فًال وهى ؾاغت واخضة اؾبىغُا

يىن الُلبت مغهلين  يىن بػض اهتهاء الضوام الغؾمي غىضهاً  غً أن وكذ  الضعؽ غاصةً 

ومخػبين، وهىان مكيلت عفؼ الغغبت والضافػُت للُلبت في حػلم لغتهم ألام والتي بغأيهم ال 
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جغ. فًال غً جباًً ئمياهُاث الُلبت حضوي منها صعاؾتها  وهم ًلُمىن في صٌو اإلاه

 اللغىٍت في اإلاجمىغت الىاخضة خؿب ئمياهُت اؾخسضام اللغت في البِذ . 

 في 
ً
با  غلى الُالب  في الؿىٍض ، بل ًضزل جلٍغ

ً
با ان الخػلُم الالىترووي لِـ غٍغ

ضة ول اإلاىاص الضعاؾُت التي ًخػلمها زالٌ الؿىت. خُث اإلاىاهج الىتروهُت والىاحباث اإلاػ

ٍت   والتي حػىص الُالب غلى اؾخسضامها في غمل الىاحباث، وهىان امياهُت عؤ
ً
ُا الىتروه

ىجُىب وألافالم التربىٍت اإلاػضة مً كبل وػاعة التربُت والخػلُم  م اُل قغح للماصة غً ٍَغ

وبػٌ الكغواث الخػلُمُت  التي جم الخػاكض مػها زالٌ غضص مً الؿىىاث الضعاؾُت، 

ً  وهظا ألاؾلىب ٌػض حؼًء ال ًخجؼأ مً نمُم الىظام التربىي في اإلاضاعؽ في الؿىٍض. ولى

حاةدت وىعوها وان لها الخأزير الىبير  هجؼء مً الاخخُاَاث اإلاخاخت مً كبل الىػاعة 

ـ  Googleلخللُل اهدكاع الفيروؽ؛ وهى   أن ًخم اؾخسضام جُبُلاث حىحل  في جضَع

اإلاىاص الضعاؾُت ، ومً يمنها وان حػلُم اللغت ألام في اإلاضاعؽ وهظه واهذ اإلاغة الاولى 

 غلى حمُؼ مػلمي اللغاث الام في الؿىٍض. 
ً
 الؼامُا

م الالىترووي باليامل في جضَعـ اإلاىاص الضعاؾُت ، وان  وغىضما جم اؾخسضام الخػُل

في  Googleالالىترووي وزانت جُبُلاث مً الًغوعي مػغفت أهمُت اؾخسضام الخػلُم 

جضَعـ اللغت ألام ومػغفت فاغلُتها في عفؼ مهاعاث اللغاءة والىدى ومهاعة الخػبير الىخابي 

ً َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت.   لضي صاعس ي اللغت الػغبُت ألام م

لظا حاءث اهمُت هظا البدث في مػغفت فاغلُت اؾخسضام ) جُبُلاث حىحل 

( التي قاع 
ً
ُت ألام ، خهغا م اللغت الػغب اؾخسضامها في الخػلُم  وأزغها غلى جُىع حػُل

ُاث ًمىً أن جفُض في أن ال ًخىكف الُلبت غً صعاؾت  وجلُُمها، والىنىٌ الى جىن

دؿبب باهلُاع غً حػلم اللغت ألام ًإصي  لغتهم ألام  في مملىت الؿىٍض زالٌ الجاةدت ٍو

 بالُالب الى فلضان عغبخه في حػلم اللغت.

 : ثدذًذ اإلاصطلحات .6   

  Google Apps ثطبيقات حىحل: جعزف ثطبيقات حىحل الحعليمية

بأهها مجمىغت مً ألاصواث و الخلٌى الخػاوهُت والدكاعهُت اإلالضمت مً كبل  

 ، والتي ًمىً جىظُفها بكيل هبير في الػملُت الخػلُمُت. Googleقغهت حىحل 
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 لحعزيف ؤلاحزائي:ا

ُت  Googleوحػغفها الباخثت احغاةُا جُبُلاث   ها مجمىغت الخُبُلاث الخػلُم بـأهَّ

ً   Googleاإلاملىهت مً كبل قغهت حىحل  والتي جم اعؾاٌ واؾخالم واحباث الُلبت م

ُت وهي  ُت ألام للُلبت صاعس ي اللغت الػغب زاللها ازىاء  جضَعـ ماصة ماصة اللغت الػغب

 Cloud Drive classroom, Docs, meet  ،Gmail)زضماث الخىؾبت السخابُت 

Google  وطلً مً أحل جىمُت مهاعاث اللغاءة و اهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت والخػبير

 الىخابي  في ماصة اللغت الػغبُت ألام .

 مهارات القزاءة :

  ً ف اإلاهاعاث ألاؾاؾُت لللغاءة في يىء اإلافهىم الخضًث لللغاءة م ًمىً جهُي

ت لها حاهبان فؿُىلىجي مُياهُيي وآزغ فىغي غللي وبُان  خُث وىهها غملُت لغىٍت فىٍغ

 الخهيُف مهاعاث اللغاءة ألاؾاؾُت هما ًلي : 

ياهُيي لػملُت اللغاءة ) م -0 هاعاث حػغف الغمىػ مهاعاث جغجبِ بالجاهب الفؿُىلىجي اإلُا

 اللغىٍت اإلاىخىبت وهُلها (.

مهاعاث جغجبِ بالجاهب الفىغي الػللي لػملُت اللغاءة وهي مهاعاث الفهم اللغاتي  -9

 (.909: 9559ومهاعاث الؿغغت في اللغاءة ) الىاكت، ووخُض 

أن مهاعاث اللغت أعبػت، هي اللغاءة والىخابت، والخدضر والاؾخماع؛ خُث ئن 

ىع مخجضص، الىمى وال خُىع ؾمت اإلاهاعة، ومفهىم اللغاءة أو غيرها مً الفىىن ألازغي، مُخ

ً مهاعاث.  بملضاع ما أيُف ئلُه م

ب زهاةو وقغوٍ مػُىت  
ّ
 هي "كضعة أو أصاء أو وكاٍ"، ًخُل

ً
اإلاهاعة غمىما

جميزه غً غيره مً الؿلىهُاث ألازغي اإلاالخظت". وهي هامُت مخُىعة، حؿعى ئلى جدلُم 

ً  هضف ما جُت م ت وئجلان، وجىمى بهىعة جضٍع
ّ
أو جىفُظ مهمت مػُىت بؿغغت وصك

ٌ الخضٍعب واإلاغان واإلاماعؾت.) مهُفى، بت؛ مً زال
ّ
 (.9، 9559البؿُُت ئلى اإلاغه

ت غللُت جغقى ئلى الفهم، أي جغحمت الغمىػ اإلالغوءة ئلى  اللغاءة غملُت فىٍغ

جفاغل اللاعب مؼ الش يء اإلالغوء  مضلىالتها مً ألافياع، هما أيُف ئلُه غىهغ آزغ هى 

 ًيخلل ئلى اؾخسضام ما ًفهمه اللاعب في 
ً
 ًجػله ًغض ى أو ٌسخِ وغيرها وأزيرا

ً
جفاغال

 (.04، ،9552مىاحهت اإلاكىالث والاهخفاع بها في اإلاىاكف الخُىٍت )أبى مغلي،
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ت الخػلُم في الؿىٍض حكتٍر جدضًض كاةمت باإلاهاعاث وألاهضاف الؿلىهُت  أن مضًٍغ

لتي ًجب جدلُلها لضي الُلبت أزىاء جضَعؿهم اللغت الػغبُت ، وهي  حؿدىض بظلً ئلى ا

أؾـ فلؿفُت مىبثلت مً فلؿفت التربُت والخػلُم في الؿىٍض، وأؾـ هفؿُت جغاعي 

ؾـ مػغفُت هابػت مً َبُػت اللغت الػغبُت 
ُ
الب، وأؾـ احخماغُت ،وأ زهاةو اُل

لت بىاء مفاهُمها. ٍغ  وزهاةهها َو

  يف ؤلاحزائي إلاهارة القزاءة:الحعز 

هي غملُت فهم الُالب للىو اللغاتي، وكضعجه غلى ؤلاحابت غلى فلغاث الفهم 

ً كبل الباخثت.  ٌ الازخباع الخدهُلي اإلاػض م ً زال  اللغاتي م

 مهارة النحابة :

             ً الىخابت وؾُلت مً وؾاةل الاجهٌا التي بىؾاَتها ًمىً للخلمُظ أن ٌػبر غ

سجل ما  أفياعه ، وأن ًلف غلى أفياع غيره ، وأن ًبرػ ما لضًه مً مفهىماث ومكاغغ، َو

ًىص حسجُله مً خىاصر ووكاتؼ، وهثيرا ما ًيىن الخُأ الىخابي في ؤلامالء، أو غغى 

فىغة ؾببا ًفي كلب اإلاػنى، وغضم ويىح الفىغة ؛ومً زم حػض  الىخابت الصخُدت غملُت 

م غلى اغ خباع أهها غىهغ أؾاس ي مً غىانغ الثلافت ، ويغوعة احخماغُت مهمت في الخػُل

 200، 0442ؤلاإلاام بها )شخاجت ،لىلل ألافياع والخػبير غنها ، والىكىف غلى أفياع الغير و

لظا مهاعة الىخابت ًحؿخلؼم جلىٍت عبُها باللغاءة ،والاؾخماع ،والخػبير ،ومغاغاة 

 (.9559،9وعؾما ًوزُا ً )الفاع ، ًاعجباَها بـاإلاهاعاث الىفـ خغهُت ،جمُيزا

 ؾلیم 
ً
 ًيىن واجبا

ً
هىان غالكت وزُلت بين اللغاءة الىخابت ، فاللاعب الجیض غالبا

 الظیً یػاهىن يػفا في اللغاءة مؼ كضعتهم غلى الىخابت الؿلُمت 
ً
الىخابت، وكلیلىن حضا

خػلم هخابت هثير مً اليلماث مً زالٌ كغاء ً والػىـ صخُذ  ألن الخلمیظً  جه لها ، وم

ٌ هخابت ما ًلغأه. ً زال  الؿهل أن هضعب الخالمُظ غلى الىخابت م

:
ً
كضعة الُلبت غلى احابت الؿإٌا الىخابي  وجعزف الباخثة مهارة النحابة احزائيا

غبِ افياعه  خُث ًُلب مً الُالب  هخابت حػبير هخابي ٌػغى الُالب فُه وحه هظغة ٍو

خابت الخػبير اللغىي مً خُث البضء باإلالضمت باؾلىب هخابي مخىاؾم وفم مخُلباث ه

 وغغى ألافياع زم هخابت الخاجمت. 
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 الخساب اإلافاهيم الىدىية: 

ه: " أولى مغاخل الخػلم التي ًخم زاللها 9552الاهدؿاب: غغفه  أبى حاصو ) ( بأهَّ

 مً خهُلت الؿلىن " ) أبى حاصو، 
ً
هبذ حؼءا جمثُل الياةً الخي للؿلىن الجضًض ُل

9552 ،999 . ) 

 اإلافهىم: 

ه: " فىغة جسخو لظاهغة مػُىت أو غالكت أو اؾخيخاج 9559غغفه ؾالمه ) ( بأهَّ

ً اليلماث أو  ر غنها غاصة بىاؾُت ولمت م  ( 02، 9559مهُلح مػين" )ؾالمت، غللي ٌػّبِ

 الحعزيف ؤلاحزائي اللخساب اإلافاهيم الىدىية :

فه الباخثت: كضعة الُلبت صاعس ي الل غت الػغبُت الام " غُىت البدث " غلى حػّغِ

بُلها مً هخاب اللغت الػغبُت  ، والتي ؾخلاؽ  مػغفت اإلافاهُم الىدىٍت  واؾدُػابها وُج

بمجمىع الضعحاث التي ًدهل غليها الُلبت في ازخباع اهدؿاب اإلافاهُم الىدىٍت  اإلاػض  

 لهظا الغغى .

  ثذريس اللغة ألام:

ً الغغى مً جضَعـ اللغت ألام  غ مػغفت بلغخه م هى مىذ الُالب الفغنت لخٍُى

 بػض ههاًت الُىم الضعاس ي . اللغت ألام لها أهمُت هبيرة في 
ً
زالٌ صعاؾت اللغت مغة اؾبىغُا

ؼ هىٍتهم و شخهُاتهم وجُىٍغ جفىيرهم الػلمي . فاٌ وبىاء وحػٍؼ  جىمُت لغت ألَا

ً ان امخالن لغت أم مخُىعة ًإصي الى ؾغغت حػلُم اللغت الؿ  ىٍضًت للمهاحٍغ

ت الخػلُم  وجدُذ الامياهُت للُلبت بخػلم لغاث حضًضة ازغي. اإلاىكؼ الغؾمي إلاضًٍغ

 (.Skolverket, 2018الؿىٍضي  )

 الحعزيف الاحزائي اللغة العزبية ألام:  

 جضَعـ اللغت ألام بأهها: الضعوؽ اإلالضمت لضاعس ي اللغت 
ً
حػغف الباخثت احغاةُا

ً ومً زىاتي اللغت في اإلاضاعؽ اإلاخىؾُت في مضًىت  الػغبُت ألام مً الُلبت اإلاهاحٍغ

 ًىجىبىعي وباعجُال في مملىت الؿىٍض. 

 الىظزية للبدث: خلفيةال. 2

: الحعليم الالنترووي : 
ً
 : E-Learningاوال

بضأ اؾخسضام الخاؾىب في الؿىٍض مىظ الؿبػُىاث، غىضما كام مجلـ الخػلُم 

غق الؾخسضام الىمبُىجغ  في الخػلُم،  وأقاع  ني بمداولت بالبدث غً أفًل اُل الَى
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اإلاجلـ ئلى أهه مً الًغوعي  غلى ول اإلاػلمين والُلبت  أن ًخػىصوا الخدىم في 

أ جضَعـ حػلُم الىمبُىجغ وحػلم أؾاؾُاث الىمبُىجغ ولِـ الػىـ . وفي الثماهِىاث بض

ًاث الؿىٍض  95بيُت الىمبُىجغ وكض جم مىذ " ٍا إلاضة زالر ؾىىاث لبلض ملُىن هغون ؾىى

ىجغ.  ووػع  ليل نالت  خاؾىب  أحهؼة  3وافت لخيىن كاصعة غلى قغاء أحهؼة الىمُب

غ مهاعاث اإلاػلمين غلى  الىمبُىجغ في ول  مضعؾت.  زم جبػها في الدؿػُيُاث مغخلت جٍُى

بهم غلى هُفُت الخػامل مؼ البرمجُاث في الخػلُم   ِباؾخسضام الخىاؾ  وجضٍع

(Alexanderson,2009,87)  

م في اإلاملىت ، غكغ مغاخل  9550أما في ؾىت  ت الخػُل فلض أكغث مضًٍغ

ت غلى اإلاػلمين احخُاػها همإهل للخىظُف  أَلم غليها  بُتللمػلمين واغخبرتها ئحباٍع جضٍع

يىن هىان مؿإوٌ مً اإلاإؾؿت Practical IT and media skills) ( PIM) أؾم ( ، ٍو

ًخم  ؤلاعؾاٌ غً ٍَغم  الخػلُمُت  لئلقغاف غلى الػمل  اإلالضم مً كبل اإلاػلمين زم 

ً زاللها ) بُت م  (Karlsson,2014,3قبىت ؤلاهترهذ ، ومىذ قهاصاث جضٍع

اؾخسضام الخىاؾِب في  أن هىان أهثر مً ؾبب ًضغىها ئلى Vannestålجلىٌ 

الػملُت الخػلُمُت ، واؾخسضام أؾالُب جضَعؿُت مخىىغت  جدىاؾب مؼ َبُػت ول مخػلم 

، ومغاغاة الفغوق الفغصًت بين الُلبت،  والؿبب ألاهم هى أهىا هضزل الػالم بيل 

مدخىٍاجه الى غغفت الضعاؾت لُخمىً ول َالب مً الخهىٌ غلى ما ًىلهه مً مػلىمت 

ض فغق بين اإلاؿخىٍاث الضعاؾُت في أهمُت ئؾخسضام الخاؾىب صازل الهف  ، وال ًىح

لت مً َغق البدث الػلمي الخضًثت والتي جًُف اإلاخػت الى الُغق   ٍَغ
ً
فهي حػض أًًا

ُت  ض الخػلُم و جدؿين هىغ الخللُضًت ، ففي ول اإلاغاخل ٌػخبر وؾُلت حُضة في جفٍغ

م بخغظًت عاحػت فىع 
ّ
 (  Vannestål, Estling, M, 2009, 16ٍت. )الخػلُم، جؼوٍض اإلاخػل

غي  ِـ جٍُىغ  Svenssonٍو أن غلى مػلمي اللغاث في الىكذ الخايغ ويؼ ملًا

يىن مً يمً مإهالتهم الػملُت  كتٍر أنً  هفاءاتهم الظاجُت في اؾخسضام الخاؾىب َو

اصة الضافػُت واإلاخػت لضي الُلبت. فل ـ مهاعاث اؾخسضام الخاؾباث إليفاء حى مً ٍػ ِ

الُغق الخللُضًت مً ًهل بالخالمُظ الى حػلم لغت ما بل مً ؾماع وجضٍعب غلى الىخابت 

ٌ طلً الجهاػ ) ً زال  (.Svensson, 2008, 20م

مىظ ههاًت الدؿػُىاث مً اللغن اإلااض ي بضأث اإلاىحت ألاولى فُما ٌؿمى بالخػلم و

ت خلضمت في الػملُوواهذ جغهؼ غلى ئصزاٌ الخىىىلىحُا اإلا  E-learningالالىترووي 
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غً  Virtual Classroomالخػلُمُت، وجدىٍل الفهىٌ الخللُضًت ئلى فهىٌ افترايُت 

م اؾخسضام الكبياث اإلادلُت أو الضولُت وجىىىلىحُا اإلاػلىماث، ئال أن الخُىع  ٍَغ

الخىىىلىجي مهما جُىع ال ٌغني غً الُغق الاغخُاصًت في الخػلم والخػلُم، مً هىا ظهغ 

هخُىع َبُعي للخػلم ؤلالىترووي، فهظا   Blended Learningمفهىم الخػلُم اإلاخماػج  

  . ٌػض الىىع ال ًلغي الخػ
ً
لم ؤلالىترووي وال الخػلم الخللُضي بل هى مٍؼج مً الازىين مػا

الخػلم اإلاخماػج همُا حػلُمُا حػلُمُا له حظوع كضًمت حكير في مػظمها ئلي مؼج َغق 

الخػلم واؾتراجُجُاجه مؼ الىؾاةل اإلاخىىغت، وحؿخسضم له مهُلخاث مً مثل: الخػلم 

(، والخػلم Hybrid E- learningلم الهجين )(، والخػBlended Learningاإلاخماػج )

؛وهى بالخالي كض ًدىىع بكيل هبير حًضا، ألن خضور الخػلم  (Langberg, 2010,1اإلاسخلِ 

مً زالله ٌػخمض غلى غىانغ مخػضصة، منها غلى ؾبُل اإلاثاٌ: الخبرة، والؿُاق، والُلبت، 

ُنهم. وأهضاف الخػلم، واإلاهاصع. وهظا ٌػني أهه لِـ هىان ئؾتراُج جُت واخضة للمؼج ب

(Rastegarpour, 2011, 39) 

ـ اللغت وىهه ٌؿهم في ئًجاص بِئت  ٌػخبر الخاؾىب وؾُلت حػلُمُت خضًثت في جضَع

فّػل صوع الُلبت في الػملُت  جغبىٍت حُضة حؿاغض في حػل الخػلُم أهثر مخػت وطاجُت ٍو

ىفغ لهم زبراث و  فغم حػلُمُت حؿاغضهم في الخػلُمُت و ًغاعي مبضأ الفغوق الفغصًت، ٍو

 اجساط اللغاعاث اإلاسخلفت. 

 ٌ مىً جُبُله مً زال ان الخػلُم الالىترووي وؾُِ جىىىلىجي لخىفُظ الخػلُم ٍو

هماطج مسخلفت مثل الخػلُم الخللُضي والخػلُم غً بػض ، وفي فلؿفاث جغبىٍت مسخلفت 

ً مثل الؿلىهُت والبىاةُت ، وهظا اإلابضأ ال ًجػل الخػلُم الالى ترووي قىال مدضصا م

أقياٌ الخػلُم ولىىه وؾُِ لخىفُظ الخػلُم . هما ان  الخػلُم الالىترووي أصي ئلي ظهىع 

م الخللُضي  م ججمؼ بين ئمياهاث وهىاحي اللىة في الخػُل أقياٌ وأهماٍ حضًضة في الخػُل

م والخػلُم غً بػض ، فًال غً ان الخػلُم الالىترووي ًلىم غلى أؾاؽ مضازل الخػلُ

م الالىترووي ًمىً جُبُله مؼ اإلاضازل  واؾتراجُجُاجه ولِـ الػىـ اي أن الخػُل

والاؾتراجُجُاث اإلاسخلفت مثل الخػلم البىاتي والخػلم الدكاعوي والخػلم اإلاىكفي والخػلم 

  اإلابني غلى اإلاكىالث  وغير طلً.
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ت ًدلم ول الكغوٍ واإلاخُلباث الالػمت لػملُ هما ان الخػلُم الالىترووي

، مما ٌؿهل الخػلُم الالىترووي جىنُل 
ً
 وامال

ً
الاؾخدضار الخىىىلىجي لُيىن هظاما

 (Hyltenstam, K & Lindberg, 2004) اإلادخىي والػغى وحؿهُل الخػلُم والخػلم.

ال قً أن الػضًض مً الضٌو خىٌ الػالم ومنهم الؿىٍض  مً واهذ حػخمض الىظام 

م اإلاباقغ ّ الخللُضي   ً  Face to Faceاإلاضمج في الخػلیم؛ أي جضمج بين الخػُل والخػلُم غ

ً  Learning Distanceبػض  ، ولها ججغبتها في ھظا اإلاجاٌ، ولىً ال ًسفى أن الىثير م

، بضال مً    9595ا في آطاع الضٌو  بؿبب حاةدت وىعوه
ً
ئججهذ هدى الخػلیم غً بػض كؿغا

حػلیم الضعاؾت. هما واحه الػضًض مً اإلاػلمين وول  اللاةمين غلى الػملّیت التربىیت  

جدضیاث في ھظا الخهىم الن طلً ًخُلب حهىص ايافُت في الخسُُِ للمىهج 

باث الىتروهُ ىمُت وغغى ونُاغت الخضٍع  في ههاًت ول ماصة . والخُِ الضعاؾُت اُل
ُ
ا

فيان اؾخسضام جُبُلاث حىحل مً اٌو واهم الخُبُلاث التي جم اؾخسضامها في 

اإلاملىت وطلً إلاا جخميز به جلً الخُبُلاث ،ومما ًجضع بىا أن هظهغ بػٌ مً مميزاث 

 :  Googleجُبُلاث حىحل الخػلُمُت التي طهغتها قغهت 

 الحعاون و الخشارك:  - أ

بضعحت غالُت مً الخػاوهُت والدكاعهُت،  Google Appsجخميز جُبُلاث حىحل 

خُث ًىفغ ول مً مىكؼ حىحل غلى الىٍب وأصواث ئوكاء اإلاؿدىضاث ئمياهُت الخدٍغغ 

والخػاون في الىكذ الفػلي باإليافت ئلى أصواث الخدىم الفػاٌ في اإلاكاعهت والخىافم 

 الؿهل.

 السزعة وثىفير الىقد:  - ب

ىً إلاجمىغت مً الُالب الػمل مًػا غلى ئخضي اإلاهام في مدغع ملفاث  خُث ًم

Google ً  م
ً
، بدُث ًُلؼ ول فغص في اإلاجمىغت غلى الخغُيراث في الىكذ الفػلي بضال

ـ  ض ؤلالىترووي، وجىفير وكذ زمين ًمىً أن ًلط ى في الخضَع سخ غبر البًر
ُ
اهخظاع جللي الي

 أو الخػلم.

 حعمال: اإلاجاهية و سهىلة الاس -ج

جخميز جُبُلاث حىحل بمجاهُتها، و وحاطبُتها وؾهىلت اؾخسضامها  ، هما أن ول 

جُبُلاث حىحل ًمىً خفظها في سخابت الجىحل ، والجدخاج ئال حهض في اؾخضغائها 

ِ باالهترهذ. ً أي حهاػ مغجب ٌ للمىكؼ ، بدؿاب حىحل واخض وم  ؾىي الضزى



في ثىمية مهارات القزاءة والنحابة والخساب اإلافاهيم  Googleاثز اسحخذام ثطبيقات حىحل

 الىدىية لذي دارس ي اللغة العزبية ألام في اإلازخلة اإلاحىسطة في السىيذ

147 

 

  الحفاظ على البيئة : -د  

حىحل غلى جللُل الاغخماص غلى ألاوعاق، هما جللل مً اهبػار  حؿاغض جُبُلاث

 مغاهؼ بُاهاث مىفغة للُاكت. Google Appsالىغبىن خُث جضغم 

ُت  بُلاث وىول واهذ أخض ؾبؼ مىاكؼ حػلُم يذ اخضي الضعاؾاث ان ُج وكض ُب

 مهمت جم اؾخسضامها في الىظام الخػلُمي في اإلاضاعؽ الؿىٍضًت. 

https://itslearning.com/se/inlagg/7-av-de-basta-apparna/ 

: جعليم اللغة الام في مملنة السىيذ :
ً
  ثاهيا

لغت مسخلفت،  955الؿىٍض بلض مخػضص الثلافاث خُث ًمىً الخدضر بأهثر مً  

ُاث اللىمُت: ؾامي ، وفىلىضًت ، ومُىىُلي )حؿمى  ا ؾذ لغاث لؤلكل ًُ خُث ًىحض خال

لىضًت الخىعهُضالُت( ، والغوماهُت ، و الُضٌكُت ولغت ؤلاقاعة. باإليافت ئلى أخُاًها الفى

طلً ، هىان غضص مً لغاث اإلاهاحٍغً ، منها الػغبُت جليها الترهُت والفاعؾُت مً خُث 

 (. Institutet för språk och Folkminnen, 2014غضص اإلاخدضزين باللغاث.)

لؿىٍض التي جم ويػها في اغاث الخضًثت هما جم اغخباع اللغت الػغبُت ئخضي الل

ت مً يمً اللغاث الخُت التي ًخم جضَعؿها للُلبت و Modern languages هماصة ازخُاٍع

 .9509-9502في اإلاغخلت اإلاخىؾُت و ؤلاغضاصًت وجم جُبُم طلً في الؿىت الضعاؾُت 

ً ئن الهجغة اإلاتزاًضة الى الؿىٍض والتي جلضع بمئاث الاالف، ًأحي مػظمهم م

لُا حػلذ اللغت الػغبُت اللغت ألاؾغع اهدكاعا في الؿىٍض. أن اللغت  الكغق ألاوؾِ  وأفٍغ

الػغبُت هي زاوي أهبر لغت في الؿىٍض ، وفلا إلاا حاء في جلٍغغ وكغجه قبىت اإلاػلىماث 

ضة 9504الخػلُمُت الخانت باإلافىيُت ألاوعوبُت في ًىاًغ/ واهىن الثاوي مً الػام  . )حٍغ

ـ ا  (.09-09-9504لؿىٍضًت اليىمب

وحػض الؿىٍض مً البلضان التي خاولذ جلضًم الضغم للغاث ألام في اإلاضاعؽ ، 

خُث ًىظم اللاهىن الخم في الخػلُم باللغت ألام. والهضف مً طلً هى جلضًم الضغم 

ً مغخلت ما كبل اإلاضعؾت فهاغضا.  لؤلَفاٌ لخُىٍغ لغتهم الؿىٍضًت ولغتهم ألام م

با ول اغًاء الاجداص الاوعوبي كض اهخمىا مملىت الؿىٍض وجو   باللغت الاملٍغ

(Native Language). 

م  الػام في أوعبا " أن ليل َالب خم حػلم اللغت و   كض هو كاهىن صاةغة  الخػُل

ًت  الام في خاٌ اطا وان اخض او هال  الىالضًً ًخيلم لغه ما ًىمُا  فهى ًإزغ في الفغص
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ُت  ًا وػاعه الترب وازباث الهىٍت واللضعة غلى الخػلم بكيل غير مباقغ و جأزظ بهظا الغأي ًأ

 الؿىٍضًت وجُبله  "اإلاىكؼ الغؾمي للبرإلاان الؿىٍضي. 

Natives Language Grundskoleförordning 1994, ”Riksdagens.   hemsida” 

سُت لخػلُم اللغت ألام ئلى  ؾىت  خُث بضأث الخيىمت  0411حػىص البضاًاث الخاٍع

م الُلبت  مً الجيؿُت غير   بمىذ البلضًاث الؿىٍضًت اإلاؿاغضاث اإلاالُت للبضء في حػُل

الب الاحاهب والُالب الؿىٍضًً  الظًً صعؾىا في الخاعج وغاصوا للبلض  الؿىٍضًت واُل

وان ألام . فُما بػض أنبذ ًُلم غلى الػملُت الخػلُمُت هظه بمهُلح حػلُم اللغت ألام و 

وبضأث الضعاؾت الفػلُت للغت الام ؾىت ( Håkansson, 2003, s.78)  0413طلً في ؾىت 

0413. 

س ي للُلبت في هفـ الفترة ولىنها واهذ   هما جم ئصزاٌ ماصة الاعقاص الخضَع

 مً الضولت بًغوعة غىصة الفاةضة للمجخمؼ مً هإالء الُلبت اإلاهاحغًٍ  
ً
ت .  اًماها ازخُاٍع

غ اللغت لِـ فلِ  في البِذ وئهما  في اإلاضعؾت والخلا  زىاتي اللغت ، مً زالٌ جٍُى

ً للمجخمؼ ، وغلُه أغغبذ  ال م أبىائهم ؾىاء م ػضًض مً اإلاهاحٍغً غً عغبتهم بخػُل

ُت  الػغب أو مً الجيؿُاث الازغي اإلاتزوحين مً الػغب ، زانت بػض ئصعاج اللغت الػغب

التي ؾخضعؽ في اإلاخىؾُاث والاغضاصًاث هأخض اللغاث الخضًثت بجاهب اللغت الاهيليزًت 

 (.Axelsson, M. & Bunar, N. ,2006, p3والفغوؿُت والاإلااهُت والاؾباهُت )

أن مً يمً  ألاهضاف التربىٍت الػامت لضاةغة التربُت والخػلُم في الؿىٍض حؼء 

زام بأهضاف حػلُم اللغت ألام ،  والهضف الػام لخضَعـ اللغت ألام هاجج ألهمُتها 

ًا غلى أن اللغت  ىو ًأ ت لخأهُض الهىٍت والثلافت التي ًيخمي ئليها الُالب ،ٍو الًغوٍع

هي اإلافخاح الغةِـ إلخُاء الترار الثلافي الظي ًغزه الُفل وغلُت فمً زالٌ جضَعـ ألام 

اللغت ألام  ومً زالٌ اإلاػلىماث التي ًمخلىها الُالب غً الثلافت والترار الظي ًمخلىه 

ـ  ًهل الُالب ئلى ئحغاء ملاعهت بين الثلافاث بكيل واؾؼ ومخيامل. فاإلاضعؾت حػى

لُالب ، وجؼوصه بالخبراث غً زلافاث  اإلاجخمػاث اإلاسخلفت  اإلاجخمؼ الظي ٌػِل فُه ا

(Ståhle & others, 2008 28 .) 

  ً ففي البِذ جبضأ اإلاباصب ألاولُت لخػلم اللغه واإلاضعؾت جىملها، ولالؾخفاصة م

اإلاػلىماث التي ًمخلىها الُالب اؾخسضمذ هظه الضٌو مػلم اللغت ألام لخػلُم الُلبت ، 

غلى الابدار التربىٍت التي كام بها الؿىٍضًىن في حامػاث مسخلفت  واؾىاصهم هظا كاةم



في ثىمية مهارات القزاءة والنحابة والخساب اإلافاهيم  Googleاثز اسحخذام ثطبيقات حىحل

 الىدىية لذي دارس ي اللغة العزبية ألام في اإلازخلة اإلاحىسطة في السىيذ

149 

 

والتي حمُػها جىنلذ ئلى أن الخىيُذ الػلمي للمىاص الضعاؾُت باللغت ألام له اهمُه 

بالغه حضا في ؾغغت حػلمهم اللغت الؿىٍضًت وػٍاصة فهم الُلبتااإلااصة الػلمُت وؾغغت 

فاٌ زىاتي اللغت مً الظًً حػلمىا حػلُمهم. هما أن الضعاؾاث أزبدذ أهه ٌؿ هل غلى ألَا

 ً دافظىا غلى كضعاتهم ، ولى اللغاءة والىخابت بلغتهم ان ًُىعوا مػغفتهم بهظه اللغت ، ٍو

 ألافًل هى أن جخاح للُفل الفغنت في حػلم اللغاءة والىخابت بلغخه الاكىي .

ػلم اللغت الازغي ، ئط أن  اللضعة غلى اللغاءة والىخابت بلغت ما حؿهل فُما بػض ح 

 ً هما ًمىً ان ًخػلم الُفل حػلم اللغاءة والىخابت  بػضة لغاث في آن واخض مثال غ

هبذ باالميان الخىانل مؼ بلضه ألانلي ،  م الغؾاةل وكغاءة الىخب  واإلاُبىغاث ٍو ٍَغ

أن اللغت ألام لها مػنى طو أهمُت إلزباث هىٍت الُفل والكػىع الظاحي وهي أؾاؽ ملضعة 

 (  Lenberg, 2012,20فل غلى الخػلم  )الُ

 Previous studies  . الذراسات السابقة:8

 الذراسات العزبية : .1.8

 :2119.دراسة طعمة 

هضف البدث مػغفت أزغ اؾخسضام جُبُلاث حىحل في جدهُل ماصة هىضؾت 

البرمجُاث لضي َلبت ولُت التربُت ومػغفت أزغ اؾخسضام جُبُلاث حىحل في اإلاُل هدى 

 صعاؾت هىضؾت البرمجُاث لضي َلبت ولُت التربُت .

ت،  جألف مجخمؼ البدث مً ولُاث التربُت في حامػاث )بغضاص، اإلاؿدىهٍغ

ت ُت(، وجم ازخُاع الجامػت اإلاؿدىهٍغ ُت -الػغاك كؿم الخاؾباث غُىت للبدث  -ولُت الترب

ىحض فُه زالر قػب للهف الثالث وكض ازخ9504-9503للػام الضعاس ي ) يرث منها ( ئطً 

بُت وألازغي  لت غكىاةُت جم جىػَػهم ئلى مجمىغخين ئخضاهما ججٍغ قػبخين بٍُغ

يابُت، وكض جم ئحغاء الخيافإ لبػٌ اإلاخغيراث مثل )الػمغ الؼمني للُلبت مدؿىبا 

مي للىالضًً . أما أصاة البدث  بالكهىع، اإلاػضٌ الػام، اللضعة الػللُت، اإلاؿخىي الخػُل

ُاؽ اإلاُل ،وفي ههاًت الخجغبت ،اؾخسضمذ الباخثت الىؾاةل وان الازخباع الخدهُل ي ومل

الاخهاةُت اإلاىاؾبت للبدث وكض جىنل البدث الى وحىص فغق لهالح اإلاجمىغت 

بُت ،وفي يىء الىخاةج التي جىنلذ ئليها الباخثت اؾخيخجذ غضة اؾخيخاحاث هما  الخجٍغ

ُاث واكترخذ مجمىغت مً ا إلالترخاث بسهىم أونذ الباخثت مجمىغت مً الخىن

 البدث.
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وفي يىء الىخاةج اونذ الباخثت بىحىب اؾخسضام جُبُلاث حىحل في جضَعـ 

ُلبت هدى اإلااصة الضعاؾُت. وغضم  ُاث لضوعها الىبير في حكىٍم ال ماصة هىضؾت البرامج

جُاث  لت الخللُضًت اللاةمت غلى الخفظ والخللين واجباع الاؾتراُج ٍغ الاكخهاع غلى اُل

ى صمج الخلىُت في الخػلُم. جضٍعب اغًاء الهُئت الخضَعؿُت غلى هُفُت التي جلىم غل

 اؾخسضام جُبُلاث حىحل في الخضَعـ.

 :2118دراسة ثيسير والسمنزي والجزاح  . 

( هىظام Classroom Googleهضفذ الضعاؾت ئلى حػغف أزغ اؾخسضام جُبُم )

اصاعة حػلم الىترووي مً زالٌ جُبُله  في جضَعـ ماصة ملضمت في اإلاىاهج في جىمُت 

/ 9501مهاعاث الخفىير الػلمي لضي َلبت ولُت الػلىم التربىٍت في الجامػت الاعصهُت 

. اؾخسضم الباخثان اإلاىهج قبه الخجٍغبي خُث جم جُبُم البدث غلى قػبخين 9502

لت َال 22الاولى جخيىن مً  بُت ، التي جم جضَعؿها بٍُغ البت وهي اإلاجمىغت الخجٍغ با َو

والكػبت الثاهُت الًابُت  Classroom Googleالخػلُم الالىترووي باؾخسضام جُبُم 

لت الاغخُاصًت. اؾخسضم الباخثان  95جخألف مً  ٍغ البت. التي جم جضَعؿها باُل َالبا َو

 إلاهاعاث الخفىير الػلمي، هما اؾخسضما 
ً
ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي اإلاهاخب ملُاؾا

(ANCOVA  Way One ) ت لخدلُل البُاهاث. و ُاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع اإلاخىؾ

ُت  ب جىنل الباخثان ئلى ئن الخُبُم  وان له ازغا طا صاللت اخهاةُت غلى اإلاجمىغت الخجٍغ

 غلى جىمُت الخفىير الػلمي. أونذ الضعاؾ
ً
ت بخُبُم جُبُم ووان حجم ألازغ مخىؾُا

Classroom Google . في الجامػت  ) 

 :2118دراسة العجلىوي وسيحان والجزاح  .

هضفذ الضعاؾت ئلى حػغّف أزغ فاغلُت الخػلم الخػاووي ؤلالىترووي باؾخسضام 

( في جدهُل َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت إلااصة Online Microsoft SharePointبغمجُت )

جاهاتهم هدىها؛ ئط جم اؾخسضام اإلاىهج قبه الخجٍغبي في الخاؾىب "وخضة الكبياث" واج

البت مً ئخضي اإلاضاعؽ 95جُبُم الضعاؾت. وجيّىهذ غُىت الضعاؾت مً )  َو
ً
( َالبا

، الظًً وػغىا 9502/9503الخانت في غمان زالٌ الفهل الثاوي مً الػام الضعاس ي 

لت الخػلم الخػاوو  غلى مجمىغخين: ججٍغبُت صعؾذ بٍُغ
ً
ي ؤلالىترووي باؾخسضام غكىاةُا

لت الخػلم الخػاووي الاغخُاصي، خُث OMSPبغمجُت ) (، ومجمىغت يابُت صعؾذ بٍُغ

كام الباخثىن باغضاص ازخباع جدهُلي واؾدباهت اججاهاث وجم الخأهض مً نضق وزباث 
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أصاحي الضعاؾت، وكض جم جُبُم الازخباع الخسهص ي بكيل كبلي وبػضي غلى اإلاجمىغخين، 

باهت الاججاهاث غلى اإلاجمىغت الخجٍغبُت، وكض أقاعث الىخاةج ئلى وحىص أزغ وجُبُم اؾد

بُت. هما صلذ الىخاةج غلى وحىص  طي صاللت ئخهاةُت في جدهُل َلبت اإلاجمىغت الخجٍغ

ُت  بُت هدى اؾخسضام بغمج اججاهاث ئًجابُت مغجفػت لضي أفغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

(OMSPُوكض أونذ الضعاؾت باؾخسضام بغمج ،)( تOMSP في جضَعـ مىيىغاث ماصة )

 الخاؾىب وئحغاء صعاؾاث حضًضة غلى مىيىغاث حضًضة أو غُىاث ومجخمػاث أزغي.

 :2116دراسة مىجي عشمي مدمىد غاهم . 

هضفذ الضعاؾت ئلى الخػغف ازغ اؾخسضام جُبُلاث حىحل في جىمُت اهدؿاب 

فظت َىلىغم للمفاهُم الُلبت الهف الؿاصؽ الابخضاتي في اإلاضاعؽ الخيىمُت في مدا

 الػلمُت واججاهاتهم هدى جلبل الخىىىلىحُا 

بي َالب  095وجألفذ غُىت الضعاؾت مً  جم اؾخسضام الخهمُم قبه الخجٍغ

البت  بُت و  99يابُت و  99مً ؤلاهار و  39َو  93يابُت  93مً الظوىع  01ججٍغ

بُت باؾخسضام جُبُلاث حىحىٌ بِىما صعؾ بُت. خُث صعؾذ الخجٍغ ُت ججٍغ ذ الًاب

 
ُ
 وملُاؾا

ً
 جدهُلُا

ً
 الىترووي وازخباعا

ً
لت الاغخُاصًت. نمم الباخث مىكػا بالٍُغ

لالججاهاث هدى جلبل الخىىىلىحُا. جم جدلُل الىخاةج باؾخسضام الخباًً ألاخاصي  

ANCOVA ومػامل اعجباٍ بيرؾىن . أظهغث الىخاةج غضم وحىص فغوق طاث صاللت )  )

بُت واإلاجمىغت الًابُت في ازخباع بين مخىؾُي صعحاث َلبت ا إلاجمىغت الخجٍغ

الخدهُل ، وأوص ى الباخث وػاعة التربُت بخُبُم ججغبت اؾخسضام جُبُلاث حىحل في 

ُت  اإلاضاعؽ لػام صعاس ي وامل للىنٌى الى هخاةج أصق وصغا لالهخمام باإلاٍؼض بالبيُت الخدخ

الُاكم ؤلاصاعي والخػلُمي للمضاعؽ فُما ًسو ألامىع الخىىىلىحُت ، مؼ يغوعة جثلُف 

 بمخُلباث البدث الػلمي. 

  :2113دراسة الزخيلي  .

م في  ُاث الخػُل أزغ اؾخسضام بػٌ جُبُلاث حىحل التربىٍت في جضَعـ ملغع جلى

 الخدهُل الضعاس ي والظواء الاحخماعي والاججاه هدىها لضي َالباث حامػت َُبت.

جُبُلاث حىحل التربىٍت في هضفذ الضعاؾت ئلى مػغفت أزغ اؾخسضام بػٌ 

 جضَعـ ملغع جلىُاث الخػلُم.
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في الخدهُل الضعاس ي والظواء الاحخماعي والاججاه هدىها لضي َالباث حامػت 

َُبت. وكض اؾخسضمذ اإلاىهج الخجٍغبي طي الخهمُم قبه الخجٍغبي، وجيىن مجخمؼ 

هـ، 0929-0922الضعاؾت مً حمُؼ َالباث ولُت التربُت في حامػت َُبت للػام الجامعي 

( َالبت مً َالباث ولُت التربُت في حامػت َُبت  00أما غُىت الضعاؾت فخمثلذ في )

(  90باإلاضًىت اإلاىىعة، بدُث وػغذ غلى مجمىغخين، أخضهما يابُت وجيىهذ مً )

 ً بُت جيىهذ م لت الخػلم الخللُضي اإلاباقغ، وألازغي ججٍغ َالبت صعؾذ باؾخسضام ٍَغ

خسضام جُبُلاث حىحل التربىٍت مً زالٌ الخػلم اإلاضمج. وجم ( َالبت صعؾذ باؾ 25)

ـب، و ازخباع جدهُلي ، وملُاؽ  ئغضاص مجمىغت مً ألاصواث واإلاىاص جًمىذ : مىكـؼ ٍو

ُاؽ اججاه الُالباث هدى اؾخسضام بػٌ جُبُلاث حىحل  الظواء الاحخماعي، ومل

 التربىٍـت .

ُاث الخؿابُت، والاهدغ  ت، ومػامل اؾخسضمذ الباخثت اإلاخىؾ افاث اإلاػُاٍع

ً اإلاهاخب ، وازخباع ث)  ( للػُىاث اإلاؿخللت ، وازخباع Tهغوهبار ألفا، وجدلُل الخبًا

( للػُىاث اإلاترابُت، مغبؼ ئًخا لخؿاب حجم ألازغ . وكض جىنلذ الضعاؾت ئلى Tث) 

 الىخاةج آلاجُت :

  وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بين مخىؾِ صعحاث َالباث اإلاجمىغت

بُت في الخُبُم البػضي الزخباع الخدهُل الضعاس ي غىض مؿخىي)  الخجٍغ

بُت.  الخدلُل، والترهُب، والخلىٍم، والىلي ( لهالح اإلاجمىغت الخجٍغ

  ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بين مخىؾُي صعحاث َالباث اإلاجمىغت

م البػضي إلالُاؽ بُت وصعحاث َالباث اإلاجمىغت الًابُت في الخُُب  الخجٍغ

الظواء الاحخمـاعي في )مدىع الخىافم الاحخماعي، والىفاءة الاحخماغُت، والخفاغل 

 الاحخماعي، ومدىع الخهغف في اإلاىاكف الاحخماغُت، والىلي(. 

  وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بين مخىؾُي صعحاث الخُبُلين اللبلي

ىع أهمُـت والبػضي لُالباث اإلاجمىغت الخجٍغبُت في ملُاؽ الاججاه ) هدى مد

ُاث الخػلُم،  اؾـخسضام جُبُلـاث حىحل التربىٍت في جضَعـ ملغع جلى

وزهاةو اؾخسضام جُبُلاث حىحـل التربىٍـت في جضَعـ ملغع جلىُاث 

الخػلُم، وصوع غًى هُئت الخضعـَ أزىاء اؾخسضام جُبُلاث حىحل التربىٍـت 

ع جلىُاث في جضَعـ ملغع جلىُاث الخػلُم، واللضعة غلى الخدهُل في ملغ 



في ثىمية مهارات القزاءة والنحابة والخساب اإلافاهيم  Googleاثز اسحخذام ثطبيقات حىحل

 الىدىية لذي دارس ي اللغة العزبية ألام في اإلازخلة اإلاحىسطة في السىيذ

153 

 

ُلـاث حىحل التربىٍت، والىلي( لهالح اللُاؽ البػضي.  الخػلُم باؾـخسضام جُب

أونذ الباخثت باؾخسضام الخػلم الدكاعوي مً زالٌ صمج جُبُلاث حىحل 

التربىٍت في ملغع جلىُاث الخػلُم لخىمُت الخدهُل الضعاس ي والاججاه هدىها، و 

والخىؾبت السخابُت في الجامػاث جىفير أحهؼة الخاؾب آلالي وزضمت ؤلاهترهذ 

 الؿػىصًت.

 الذراسات ألاحىبية: .2.8 

 :Despo& Nikleia 2013 دراسة.

اؾخسضم الباخث صعاؾت الخالت  غلى َلبت  الخػلُم  الػالي بجامػت هُلىؾُا 

)كبرم( ئط ازخبر الباخث اهُباغاث الُلبت في الخػلُم الػالي في  هُفُت  حسخير 

ُبُلا ُاث في غملُاث اؾخسضام حىحل وج جه  في زضماث الخػلُم مً زالٌ صمج الخلى

الخػلُم والخػلم. هما ازخبر الباخث ججاعب الػُىت واعائهم  بسهىم اؾخسضام حىحل 

ً بػض.  وجُبُلاجه هأصاة حػلُم في الجامػت في الخػلُم غ

أقاعث الىخاةج الى أن اهُباغاث الُلبت بما ًسو اؾخسضاماث جُبُلاث  

حي ألاواصًمُت والخىانل الاحخماعي واهذ باليؿبت لهم أصواث كُمت طاث حىحل في الىىا

فاغلُتها في  الخػلم، والخىانل الاحخماعي ، ومثلث الىمىطج الظي ًخمثل في جىفير بِئت 

الخػلُم اإلاضمج، وجلبي عغباث الُلبت، وبىفـ الىكذ جضغم الػملُت الخػلُمُت (.) َػمه، 

9504 ،002.) 

 : Notou & Jensen   2019دراسة   . 

ـ  ُاث الخضَع هضفذ الضعاؾت ئلى مػغفت هُف ًمىً للمػلمين الػمل مؼ جلى

لت حػؼػ اهدؿاب الُالب للمػغفت وما هي آزاع  الغكمُت في جضَعـ ماصة الاحخماغُاث بٍُغ

ُت وهمُت  الب. للىنىٌ ئلى هدُجت ،الضعاؾت واهذ هىغ هظا الاؾخسضام غلى حػلم اُل

ًت خُث جم اؾخسضام الاؾخ ُالع اإلاىحه الى أعبػت مً مػلمي ماصة الاحخماغُاث في بلض

ً ول مضعؾت.  ماإلاى، في الؿىٍض باإليافت ئلى اؾخُالغاث الغأي مؼ الُالب م

ُاث الؿابلت  هي  جت التي خهلىا غليها الباخثان بىاًء غلى الضعاؾاث وألاصب والىُد

هبذ الخضَعـ أن اؾخسضام ألاصواث الغكمُت ًدؿً الخضَعـ والفهم بين الُ الب. ٍو

 ً الب ، زانت للُالب الظً أهثر ويىًخا وألاصواث الغكمُت لها وظُفت صاغمت لخػلم اُل



العبيذيعبذ هللا  د/ هذي   

154 

 

ٌػاهىن مً نػىباث في اللغاءة والىخابت. حاهب مً حىاهب الغكمُت هما  أن اؾخسضام 

 ألاصواث الغكمُت له جأزير ئًجابي في الخػلم. 

ا جأزير ؾلبي  ًً الب واهدؿاب اإلاػغفت. ولىً ًمىً أن ًيىن لها ًأ غلى حػلم اُل

مً آلازاع الؿلبُت التي ظهغث في صعاؾدىا يػف اإلاهاعاث الخغهُت وئؾاءة اؾخسضام 

 ألاصواث الغكمُت في الخضَعـ.

مً زالٌ الىظغ الى الضعاؾاث الؿابلت هجض ان هىان بػٌ الىلاٍ اإلاكترهت بين  

ث وفي بػٌ اإلاخغيراث الضعاؾاث والبدث الخالي  في  الاهضاف ومكىالث البد

والاؾالُب الاخهاةُت هما جدكابه هخاةج البدث الخالي مؼ اغلبُت الضعاؾاث الؿابلت؛ 

خُث بكيل غام أوضخذ اغلبها  فاغلُت اؾخسضام جُبُلاث حىحل في الخػلُم ؾىاء في 

م الجامعي، هما ان الضعاؾاث  الؿابلت خاولذ مػغفت آعاء  الخػلُم ألاؾاس ي او في الخػُل

ضَعؿُين التي كض جفاوجذ بين اإلاإٍضًً  واإلاػاعيين الظًً لضيهم هىع مً الللم مً ان الخ

 Notou & Jensenجضزل الخىىىلىحُا الى الخػلُم وجأزظ صوع اإلاضعؽ. هما في صعاؾت 

ـ مً اهضاف البدث الخالي . 2019 ً هظا اإلاخغير لِ  ولى

 مىهجية البدث وإحزاءاثه:. 9

 خذود البدث  : أوال

 ةالبشزي ودالحذ : 

َلبت الهف الؿابؼ الثامً والخاؾؼ مً صاعس ي اللغت ألام  في زمـ مضاعؽ مً مضًىت 

 (  في الؿىٍض. Partille  ،Göteborgًىجىبىعي  وباعجُال) 

 ةاإلاهاهي ودالحذ: 

 في الؿىٍض. Partille  (Göteborgزمـ مضاعؽ مخىؾُت في مضًىت ًىجىبىعي  وباعجُال ) 

 ةالشماهي ودالحذ : 

 . 9595-9504هل الضعاس ي ألاٌو للػام الضعاس ي الف
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 ىطىعيةاإلا ودالحذ 

ُت  اإلاىايُؼ الضعاؾُت ) مً الضعؽ الؿابؼ  ئلى الضعؽ الغابؼ غكغ ( مً هخاب أخب الػغب

) مىهج مخيامل لخػلُم اللغت الػغبُت للُالب الىاَلين بغيرها، هخاب الُالب الػاقغ( 

هانف مهُفى غبضالػٍؼؼ. وهى اإلاىهج اإلاؿخسضم مىخبت التربُت الػغبي لضٌو الخلُج ، 

باث  باث اللىاغض والخضٍع مً كبل مػلم اللغت ألام في اإلاضاعؽ غُىت البدث( بًمنها جضٍع

 ٌ الىخابُت/ اإلالغع جضَعؿها لُلبت الهف الثامً والخاؾؼ لضاعس ي اللغت الػغبُت ألام زال

ً الؿىت الضعاؾُت  ً الفهل ألاٌو م  . الثالر أقهغ الاولى م

 (الحصميم الحجزيبي) ىه  اإلاسحخذماإلا :ثاهيا 

 ً بي طو الًبِ الجؼتي في البدث الخالي  وطل جم اؾخسضام اإلاىهج قبه الخجٍغ

الخجٍغبي طو الًِب الجؼتي وهى  الخهمُماغخمضث الباخثت مً زالٌ الاحغاءاث الخالُت:

ً اللبلي والبػضي،  بُت والًابُت طو الازخباٍع  جهمُم اإلاجمىغخين الخجٍغ

 :الحصميم الحجزيبي اإلاعحمذ: ًمثل  (1رقم ) حذول 

الاخحبار  اإلاجمىعة  ت

 القبلي

 اإلاحغير الحابع اإلاحغير اإلاسحقل

جىمُت مهاعاث اللغاءة  فاغلُت اؾخػماٌ جُبُلاث حىحل  الحجزيبية 1

والىخابت و اهدؿاب 

ت    اإلافاهُم الىدٍى

 

2 

 

 الٍُغلت الاغخُاصًت الظابطة

 :   وليفية اخحيارها عيىة البدث: لثا ثا

 مً َلبت 05جيىهذ غُىت البدث مً )
ً
ا ًَّ البت، جم ازخُاعهم كهض ( َالب َو

الُلبت الػغب الضعاؾين للغت الهف) الؿابؼ والثامً والخاؾؼ( وطلً لللت اغضاص 

 0الػغبُت ألام والظي ًجب حمػهم في نف صعاس ي واخض، في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في 

-9504في الؿىٍض للػام الضعاس ي  ) Partilleوبلضًت Göteborg مضاعؽ في مضًىت ًىجىبىعي

9595 .) 
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  .م اؾدبػاص ؾبػت َالب مً الخجغبت واحغاء جيافيءوج
ً
) منهم كاصمين خضًثا

ً بافي الُلبت(.  للؿىٍض ، خُث لغتهم الػغبُت افًل م

كؿمذ الباخثت َلبت اإلاضاعؽ ئلى مجمىغخين مخيافئخين في غضص مً اإلاخغيراث، 

( َلبت صعؾىا اإلااصة غلى وفم 92باألؾلىب الػكىاتي: ألاولى ججٍغبُت بلغ غضص أفغاصها )

  Google Drive ; mailو  Google Meetومنها بغهامج  Googleاؾخسضام جُبُلاث حىحل 

 ً في اعؾاٌ الىاحباث واغاصة اعؾالها بػض الخل. واإلاجمىغت الثاهُت )الًابُت( جيىهذ م

لت الخضَعـ الاغخُاصًت .95) غُىت وونل غضص  ( َلبت صعؾىا اإلااصة هفؿها غلى وفم ٍَغ

البت92) بدثال  َو
ً
ٌ الخالي ًىضح جىػَؼ أفغاص الػُىت ) اإلاجمىغخين ( َالبا  (.، والجضو

 (ًىضح ثىسيع أفزاد عيىة البدث على اإلاجمىعحين2حذول )

 عذد الطلبة اإلاجمىع اإلاجمىعة

 العيىة اإلاسخبعذون  قبل الاسخبعاد

A 23 3 26 الخجٍغبُت 

B 20 4 24 الًابُت 

 43 7 50  اإلاجمىع

 ا: ثهافؤ مجمىعتي البدث. رابع

 البدث بما ًأحي:خغنذ الباخثت كبل الكغوع بالخجغبت غلى جيافإ مجمىغتي 

  .الػمغ الؼمني مدؿىبا بالكهىع. والفترة الؼمىُت التي كًاها الُالب في الؿىٍض 

 . كُاؽ صعحاث مهاعاث  الفهم اللغاءة اللبلي 

 .كُاؽ صعحاث مهاعاث اإلافاهُم الىدىٍت اللبلي 

 .كُاؽ صعحاث مهاعاث الخػبير الىخابي اللبلي 

للمخغيراث الؿابلت مً مىكؼ اإلاػلىماث خهلذ الباخثت غلى  كؿم مً البُاهاث 

ِ  Unikumالغؾمي للُلبت ) ت التربُت والخػلُم الظي ًمىً فل ( اإلاىكؼ الغؾمي إلاضًٍغ
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الع غلُه، زم اؾخسغحذ الباخثت اإلاخىؾِ الخؿابي  ألولُاء ألامىع واإلاضعؾين الَا

 والاهدغاف 

اءة لطالبات ( ًىضح هخيجة الاخحبار الحائي بين محىسطي مهارات القز 3حذول )

 اإلاجمىعحين الحجزيبية والظابطة لظبط محغيرات البدث
اإلاحىسط  العذد الحطبيق القبلي الاخحبار

 الحسابى

الاهدزاف 

 اإلاعياري 

درحة 

 الحزية

 (tقيمة)

 اإلادسىبة

 الذاللة

مهارات القزاءة 

 لهل

اإلاجمىعة 

 الظابطة

 غير دال 1.87 41 3.22 11.14 21

اإلاجمىعة 

 الحجزيبية

23 11.75 3.14 

مهارات 

اإلافاهيم 

 الىدىية لهل 

اإلاجمىعة 

 الظابطة

 

 غير دال 1.862 41 0.87 4.15 20

اإلاجمىعة 

 الحجزيبية

 

23 

4.40 1.05 

مهارات الحعبير 

 النحابي لهل

اإلاجمىعة 

 الظابطة

 غير دال 4,520 41 3.853 64.000 20

اإلاجمىعة 

 الحجزيبية

23 63.184 2.177 

خطح  ٌ الؿابم ما ًلي:ٍو ً هخاةج الجضو  م

ُت  الب اإلاجمىغت الًاب  َ ال ًىحض فغق صاٌ اخهاةُا بين مخىؾُى صعحاث

بُت فى اللُاؽ اللبلي في جىمُت مهاعاث اللغاءة واإلافاهُم اللغىٍت  الب اإلاجمىغت الخجٍغ َو

" اإلادؿىبت والتي Tوالخػبير الىخابي هيل خُث أظهغث هخاةج الجضٌو الؿابم أن كُمت "

ً كُمت "5.32كُمتها ) ( هما أن اللُمت الاخخمالُت 9.55" الجضولُت والتي بلغذ )T( أكل م

( مما ًضٌ غلى غضم 5.50( اهبر مً مؿخىي الضاللت )5.093" اإلادؿىبت والتى كُمتها)Tلـ "

وحىص فغوق صالت اخهاةُا خُث أظهغث هخاةج الجضٌو الؿابم ان اإلاخىؾِ الخؿابي 

بُت وا ( كٍغب مً اإلاخىؾِ الخؿابي 05.20لظي كُمخه حؿاوي)للمجمىغت الخجٍغ
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( ، الىخاةج جضٌ غلى يبِ مخغيراث 05.9للمجمىغت الًابُت والظي كُمخه حؿاوي )

 البدث.

 Preparation Of Instruction Plans: : إعذاد الخطط الذراسيةخامسا 

 أغضث الباخثت زُخين صعاؾِخين:

 Classroom Google  Goggle meet Googleغلى وفم اؾخػماٌ جُبُلاث  ألاولى: 

Drive  في اعؾاٌ الىاحباث واغاصة اعؾالها بػض الخل. 

لت الخللُضًت وول منها ؾدؿخغغق في مضة الخضَعـ )  ثاهيةوال  ٍغ ( 15زُه صعاؾُت باُل

صكُلت للضعؽ الىاخض وجم غغى هظه الخُِ غلى غضص مً اإلاسخهين ممً لضيهم 

الع وزبرة في هظا اإلاجاٌ،  ِ
ّ
ُت ئَ وكض جم أحغاء بػٌ الخػضًالث غلى الخُِ الضعاؾ

بُت والًابُت (.  إلاجمىغتي البدث ) الخجٍغ

 .   Research Tools : أداة البدثسادسا 

 مىيىغُا للُاؽ مهاعاث اللغاءة واإلافاهُم الىدىٍت  
ً
اعجأث الباخثت بىاء ازخباعا

مىػغت غلى زالزت ( فلغة  99ومهاعاث الىخابت ، ًخًمً بهُغخه النهاةُت مً )

 اث( فلغ 05و) ( فلغاث للُاؽ الفهم اللغاتي05مً) ًخيىن ،اللؿم ألاٌو أكؿام

ً  مىيىغُت ًخًمً فلغاث اإلاُابلت واإلاؼاوحت والازخُاع م للُاؽ )اإلافاهُم الىدىٍت( 

ًخًمً ازخُاع مً بضًلين )      ( للُاؽ مهاعة  الخػبير الىخابي.  9مخػضص ، واللؿم الثالث  

ً الازخباع بـ )15المت اللهىي لالزخباع )بلغذ الػ  ( صكُلت.15( صعحت وخضص ػم

ُاؽ 05ملُاؽ مهاعاث اللغاءة: اللؿم ألاٌو مً الازخباع ًخيىن مً ) ( فلغاث لل

خُلب مً الُالب الخفىير والخدلُل وكغاءة ما بين الؿُىع للخىنل الى  الفهم اللغاتي،ً 

غغى الغأي الخام بالُالب وغلى وفم الاحابت، فًال غً بػٌ الاؾئلت التي جخُلب 

 جهيُف بلىم للمجاٌ اإلاػغفي )الخظهغ، الاؾدُػاب، الخُبُم، الخدلُل، الترهُب(. 

  اخحبار الفهم الىدىي :أ/ 

اغخمضث الباخثت الىو اللغاتي لالزخباع ًدبػه مجمىغت مً  فلغاث للُاؽ 

اإلافاهُم الىدىٍت التي جم جضَعؿها زالٌ الثالر أقهغ اإلادضصة لخُبُم البدث، ووان 

فلغاث جلِـ الفهم الىدىي  )الخػٍغف، الخمُيز، الخػمُم ،  05الازخباع ًخألف مً 

للمجاٌ اإلاػغفي )الخظهغ، الاؾدُػاب، الخدلُل والترهُب( وغلى وفم جهيُف بلىم 

 الخُبُم، الخدلُل ، الترهُب( 
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ازخباع مهاعة الخػبير الىخابي اللؿم الثالث مً الازخباع مسهو للُاؽ الخػبير 

ًلين ) ًخًمً ازخُاع مً بض (  صعحاث 05(. كامذ الباخثت باغُاء )9الىخابي ، خُث  

(  05عحاث للمفاهُم الىدىٍت و )(  ص05لؿإاٌ ازخباع الفهم اللغاتي ، وخؿبذ و )

 صعحاث صعحاث للخػبير الىخابي.

 ثبات الاخحبار الحدصيلي:ب/ 

جم الخأهض مً زباث الازخباع باؾخسضام أؾلىب الازخباع وئغاصة الازخباع       

(test-retest( خُث جم جُبُم الازخباع غلى غُىت مً زاعج غُىت الضعاؾت وغضصها )00 )

الؿابؼ والثامً والخاؾؼ ألاؾاس ي وبػض أؾبىغين مً ئغُاء َالبا مً َلبت الهف 

ُبُله غلى هفـ الػُىت، وجم اخدؿاب مػامل اعجباٍ بيرؾىن بين  الازخباع جم ئغاصة ج

( واغخبرث هظه اللُمت مىاؾبت لؤلغغاى 5.34الخُبُلين، خُث بلغ مػامل الثباث )

 الضعاؾت.

: ثىفيذ الحجزبة:
ً
 سابعا

بدث في غضص مً اإلاخغيراث، وئغضاص مؿخلؼماث الخجغبت بػض تهُئت مجمىغتي  ال 

اصة غلى جىظُم حضٌو الضعوؽ ألاؾبىعي في اإلاضعؾت بضأث  وئغضاص أصاحي البدث، ٍػ

 الباخثت  بخُبُم الخجغبت.

: الىسائل ؤلاخصائية
ً
 Statistical Equations. ثامىا

خهاةُت اؾخػملذ الباخثت في ئحغاءاث البدث، وجدلُل الىخاةج الىؾاةل ؤلا 

 آلاجُت: 

اؾخػملذ الباخثت الازخباع الخاتي لػُيخين  لعييحين مسحقلحين: T-testالاخحبار الحائي -1

ت لفلغاث  مؿخللخين في ئحغاء غملُت الخيافإ بين َلبت مجمىغتي البدث واللىة الخمُيًز

 ملُاؽ الاججاه وازخباع فغيُاث البدث .

 للخأهض بين احؿاق فلغاث ازخباع اللغاءة وازخباع الىدى.  معامل الارثباط بيرسىن  -9

 . عزض هحائج البدث ومىاقشتها.11

 جىنلذ الباخثت  في يىء هخاةج البدث ومىاككت فغيُاجه غلى الىدى آلاحي:  

 أوال: الىحائج اإلاحعلقة بالفزطية الصفزية ألاولى: 

الخػلُمُت كض جغن  Googleجغي الباخثت  ئن الُلبت وبدىم اؾخػماٌ جُبُلاث 

 ٌ أزغا اًجابُا في هفىؾهم وػاص مً عغبت الُلبت  في مخابػت صعاؾتهم للغت ألام، مً زال
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ُت  مالخظت اإلاػلم  الظي طهغها للباخثت بػضم غُاب الُلبت وخًىعهم الخهو الضعاؾ

 صازل مىكؼ حىحل خُث اظهغ  
ً
اصة جفاغل الُالب لغىٍا الالىتروهُت، هما اظهغ البدث ٍػ

ت مهاعاتهم في اللغاءة  الؿلؿت والفهم اللغاتي مً زالٌ مكاعهت الُلبت لبػًهم الُلب

غح اعائهم الخانت وهظا صلُل غلى همى فهم  الُلبت اللغاتي .   في الخدلُل والىلاف َو

 
ً
ُا ًىو غلي أهه: ًىحض فغق صاٌ ئخهاة جم ازخباع صخت الفغى الاٌو  الظي 

جالمُظ اإلاجمىغت الًابُت وجالمُظ اإلاجمىغت بين مخىؾُي صعحاث  5.50غىض مؿخىي 

بُت في جىمُت مهاعاث الفهم اللغاتي بػض جُبُم البرهامج اإلالترح لهالح اإلاجمىغت  الخجٍغ

بُت.  الخجٍغ

وللخدلم مً صخت هظا الفغى جم بملاعهت مخىؾُاث صعحاث جالمُظ اإلاجمىغت 

بُت في جىمُت مهاعاث الفهم اللغاتي، وكض  الًابُت وصعحاث جالمُظ اإلاجمىغت الخجٍغ

( للمجمىغاث اإلاؿخللت للىكف غً صاللت الفغوق t- testاؾخسضمذ الباخثت ازخباع)

( ٌ ىضح حضو  ( هدُجت الفغى.2بػض جُبُم البرهامج، ٍو

( ًىضح هحائج الحطبيق البعذي في مل مً اإلاجمىعة الظابطة 3حذول )

 واإلاجمىعة الحجزيبية في مهارات الفهم القزائي

لحطبيق ا الاخحبار

 البعذي

اإلاحىسط  العذد

 الحسابى

الاهدزاف 

 اإلاعياري 

درحة 

 الحزية

 (tقيمة)

 اإلادسىبة

 الذاللة

مهارات 

الفهم 

 القزائي

اإلاجمىعة 

 الظابطة

 دال *9.28 41 3.16 16.95 21

اإلاجمىعة 

 الحجزيبية

23 28.14 4.46 

ٌ الؿابم ما ًلي: ً هخاةج الجضو خطح م  ٍو

الب اإلاجمىغت الًابُت ًىحض فغق صٌا اخهاةُا    َ بين مخىؾُى صعحاث

بُت فى اللُاؽ البػضي في جىمُت مهاعاث الفهم اللغاتي  هيل  الب اإلاجمىغت الخجٍغ َو

ً 4.93" اإلادؿىبت والتي كُمتها )Tخُث أظهغث هخاةج الجضٌو الؿابم أن كُمت " ( أهبر م

" اإلادؿىبت والتى Tـ "( هما أن اكُمت الاخخمالُت ل9.55" الجضولُت والتي بلغذ )Tكُمت "

 5.50( أكل مً مؿخىي الضاللت )5.555كُمتها)
ً
ُا ( مما ًضٌ غلى وحىص فغوق صالت ئخهاة

بُت غىض مؿخىي  خُث أظهغث هخاةج الجضٌو الؿابم ئن  5.50لهالح اإلاجمىغت الخجٍغ
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بُت والظي كُمخه حؿاوي) ِ 93.59اإلاخىؾِ الخؿابي للمجمىغت الخجٍغ ( أهبر مً اإلاخىؾ

 (01.40للمجمىغت الًابُت والظي كُمخه حؿاوي )الخؿابي 

ُت  ب أن هدُجت هظة الفغيُت وألازخالفاث بين مؿخىٍاث هخاةج اإلاجمىغت الخجٍغ

الخػلُمُت والتي حػلذ  Googleوالًابُت ًمىً غؼوها الى فاغلُت  اؾخسضام جُبُلاث 

الت ؾاغضث الُلبت غلى ؾهىلت اهدؿاب ا لفهم مً البِئت الهفُت بِئت وكُت وفػَّ

ً بىاء مػغفي حضًض ًلىم غلى أؾاؽ  اللغاتي وصمجها بالبيُت اإلاػغفُت الغاهىت لخيٍى

غلمي وفم جهيُف بلىم للمجاٌ اإلاػغفي )الخظهغ، الاؾدُػاب، الخُبُم، الخدلُل ، 

 الترهُب(.

وحػؼو الباخثت هظه الىدُجت ئلى فاغلُت اؾخػماٌ جُبُلاث حىحل لخػلُمُت التي 

الضعوؽ وامياهُت اغاصة كغاءة اإلااصة الخػلُمُت وىهها مىحىصة في جدُذ للُالب كغاءة 

ً  Googleملفاث  الخػلُمُت وان الُالب ٌؿخُُؼ ان ٌػُض كغاةتها وؾماع الىهىم م

 Googleو  Google Classroomزالٌ الدسجُل الهىحي الظي جغهها اإلاضعؽ في مىكؼ  

Drive   ٌض الالىترووي في ا  خؿاب الُالب.  ، اإلاىحىص فيGmailوالبًر

 

 ثاهيا: الىحائج اإلاحعلقة بالفزطية الصفزية الثاهية: 

اما باليؿبت الى هخاةج فغيُت همى اإلافاهُم الىدىٍت ئن الفغق بين مؿخىٍاث همى 

جابُا ولهالح   وًئ
ً
الفهم الىدىي هيل لضي اإلاجمىغخين الًابُت والخجٍغبُت وان واضخا

بُت التي حػغيذ لخأزير   جُبُلاث حىحل. اإلاجمىغت الخجٍغ

 

 



العبيذيعبذ هللا  د/ هذي   

162 

 

( ًىضح هحائج الحطبيق البعذي في مل مً اإلاجمىعة الظابطة 4حذول )

 واإلاجمىعة الحجزيبية في همى اإلافاهيم الىدىية

الحطبيق  الاخحبار

 البعذي

اإلاحىسط  العذد

 الحسابى

الاهدزاف 

 اإلاعياري 

درحة 

 الحزية

 (tقيمة)

 اإلادسىبة

 الذاللة

همى الفهم 

 الىدىية

اإلاجمىعة 

 الظابطة

 دال *6.31 41 3.85 26.25 21

اإلاجمىعة 

 الحجزيبية

22 32.11 1.77 

ٌ الؿابم ما ًلي: ً هخاةج الجضو خطح م  ٍو

الب اإلاجمىغت الًابُت    َ  بين مخىؾُى صعحاث
ً
ًىحض فغق صٌا ئخهاةُا

بُت فى اللُاؽ البػضي في جىمُت مهاعاث الىخابت هيل خُث  الب اإلاجمىغت الخجٍغ َو

( أهبر مً كُمت 1.20" اإلادؿىبت والتي كُمتها )Tهخاةج الجضٌو الؿابم أن كُمت "أظهغث 

"T( هما أن اكُمت الاخخمالُت لـ "9.55" الجضولُت والتي بلغذ )T اإلادؿىبت والتى "

 5.50( أكل مً مؿخىي الضاللت )5.555كُمتها)
ً
ُا ( مما ًضٌ غلى وحىص فغوق صالت ئخهاة

بُت غى خُث أظهغث هخاةج الجضٌو الؿابم ان  5.50ض مؿخىي لهالح اإلاجمىغت الخجٍغ

بُت والظي كُمخه حؿاوي) ِ 29.55اإلاخىؾِ الخؿابي للمجمىغت الخجٍغ ( أهبر مً اإلاخىؾ

 (.91.90الخؿابي للمجمىغت الًابُت والظي كُمخه حؿاوي )

ُت  ئن الفغق بين مؿخىٍاث همى الفهم الىدىي هيل لضي اإلاجمىغخين الًاب

بُت التي حػغيذ لخأزير   وئًجابُا ولهالح اإلاجمىغت الخجٍغ
ً
بُت وان واضخا والخجٍغ

  ئلى فاغلُت اؾخػماٌ جُبُلاث 
ً
ًا جُبُلاث حىحل وحػؼو الباخثت هظه الىدُجت ًا

Google لخجٍغبُت غلى اهدؿاب اإلافاهُم الخػلُمُت التي ؾاغضث َلبت اإلاجمىغت ا

باث التي  الىدىٍت  وطلً مً زالٌ اغاصة كغاءة  الُالب اإلاىايُؼ الىدىٍت وخل الخضٍع

 اغاصة ؾماع  Google Classroomًدخفظ بها الُالب في خؿابت في 
ً
ًا غضة مغاث، وًا

ذ امياهُت جُىع اإلافاهُم  الضعوؽ الخىيُدُت اإلاسجلت مً كبل اإلاضعؽ؛  مما ًُد

 .غىٍتالل

ولىً لى واهذ في صازل الضعؽ الخللُضي ومؼ وحىص قغح مباقغ للمفاهُم وان  

الب في الخهت و الىكذ اإلاؿخغغق   بػضة مخغيراث منها غضص اُل
ً
اصاء وفهم الُالب مغجبُا

في جىيُذ اإلاػلم للماصة الىدىٍت. هما جغي الباخثت ان الخفاغل الهفي الغكمي بين 
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ىع الىلاف  مً مىيىع الضعؽ ئلى الُلبت وامياهُت اللغاءة ا إلاكترهت والؿماع و ُج

 ٌ ً جهىع ملبى مىيىغاث أوؾؼ مخػللت بمىيىع الضعؽ ؛ اهه ؾاغض الُلبت غلى جيٍى

 ٌ غً اإلافهىم الىدىي فًال غً جىحههم  ئلى جلضًم الخفؿير والخىيُذ إلحابتهم مً زال

 اللغاءة والاحابت غً الاؾئلت. 

 
: الىحائج اإلاحعلقة

َ
 بالفزطية الصفزية الثالثة:  ثالثا

اما فُما ًخػلم بىمى مهاعاث الخػبير الىخابي لضي الُلبت  فأن فغيُت البدث 

ُت والًابُت في همى مهاعاث الفهم الىخابي  ب  بين اإلاجمىغخين الخجٍغ
ً
ازبدذ وحىص  جأزيرا

ـ  طا صاللت ئخهاةُت . بُت ولىىه لِ  لضي َلبت غُىت البدث الخجٍغ

( ًىضح هحائج الحطبيق البعذي في مل مً اإلاجمىعة الظابطة 5حذول )

 النحابيواإلاجمىعة الحجزيبية في همى مهارات الحعبير 
الحطبيق  الاخحبار

 البعذي

اإلاحىسط  العذد

 الحسابى

الاهدزاف 

 اإلاعياري 

درحة 

 الحزية

 (tقيمة)

 اإلادسىبة

 الذاللة

مهارات 

الفهم 

 النحابي 

اإلاجمىعة 

 الظابطة

غير  1.862 41 1.87 4.15 21

 دال

اإلاجمىعة 

 الحجزيبية

22 4.41 1.15 

ٌ الؿابم ما ًلي: ً هخاةج الجضو خطح م  ٍو

 بين مخىؾُى صعحاث َالب اإلاجمىغت الًابُت  
ً
ال ًىحض فغق صاٌ ئخهاةُا

بُت فى اللُاؽ البػضي في جىمُت مهاعاث الخػبير الىخابي هيل  الب اإلاجمىغت الخجٍغ َو

( اكل 5.139" اإلادؿىبت والتي كُمتها )Tهخاةج الجضٌو الؿابم أن كُمت "خُث أظهغث 

( هما أن اللُمت الاخخمالُت لـ "ث" اإلادؿىبت 9.55" الجضولُت والتي بلغذ )Tمً كُمت "
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( مما ًضٌ غلى غضم وحىص فغوق 5.50( اهبر مً مؿخىي الضاللت )5.249والتى كُمتها)

 لهالح اإلاجمىغت 
ً
بُت غىض مؿخىي صالت ئخهاةُا خُث أظهغث هخاةج  5.50الخجٍغ

( 9.00الجضٌو الؿابم ان اإلاخىؾِ الخؿابي للمجمىغت الخجٍغبُت والظي كُمخه حؿاوي)

ِ الخؿابي للمجمىغت الًابُت والظي كُمخه حؿاوي ) ً اإلاخىؾ  (.9.9كٍغب م

 صاعؾُت واخضة ول 
ً
مىً غؼو طلً الى أن الُلبت  ًضعؾىن اللغت الػغبُت خهت ٍو

بىع ، وهظه اإلاضة الجىفي لخػلُم لغت للُلبت  بيافت مهاعاتها اللغىٍت. هما ان الخغيراث ئؾ

  ، 
ً
ىعا  أكل ُج

ً
با التي خهلذ غلى هخاةج الُلبت لم جىً حغُيراث أًجابُت بل واهىا جلٍغ

خُث أن جضَعـ الُلبت غً بػض ال ًمىده فغنت الاؾخفؿاع غً ؾإاٌ او ختى الخأهض 

فًال غً ان قػىع الُالب بابخػاصه غً حى الفهل الخللُضي  مً صخت احابخه . هظا

 له غامل في امياهُت ؾماع الُالب العاء الؼمالء في ازخُاع اإلاىيىع ونُاغخه فًال 
َ
اًًا

 في غغفت الضعؽ 
ً
غً جباصٌ الافياع. هما ان الخػبير الىخابي ًخُلب وحىص اإلاضعؽ شخهُا

ىخبها الُ  ً الب، خُث ان غملُت نُاغت الجمل وي ٌكغف بىفؿه غلى الىهىم التي

 واغاصة هخابت ما ًفىغ به الُالب او ًلغأه ًدخاج الى مماعؾت مً كبل الُالب 
ً
لغىٍا

ً كبل مضعؽ اإلااصة .  وحهىص جىيُدُت م

هما ان مجغص وحىص اإلاضعؽ في الفهل ًمىذ الُالب الثلت والامان للُالب   

غة وحػٍؼؼ فىعي للمػلىمت . وهظه وجضكُم اإلاػلم لئلحاباث ًمىذ الُالب حغظًت مباق

الىدُجت جثبذ اهمُت صوع اإلاػلم في الػملُت الخػلُمُت التي جلىم غلى مخابػت اإلاػلم 

م الاحخماعي ، واؾلىب اغاصة الخىيُذ واؾخسضام  لخُىاث البدث الػلمي والخػُل

 الاغاصة اطا جخُلب الامغ.

لُب الخػلُم الجماعي ان َغاةم جضَعـ مهاعاث الىخابت الخضًثت جلىم غلى اؾا

 ً الث  والىماطج  والتي ازبدذ فاغلُتها مً زالٌ الػضًض م واؾخسضام بػٌ اإلاىًص

و  (Circle model)البدىر والضعاؾاث هظهغ منها غلى ؾبُل اإلاثاٌ همىطج الضاةغة. 

( والتي حػض اخضي الاؾالُب التي جدُذ The big five skillsهمىطج اإلاهاعاث الخمؿت )

ـ للمػلمين ا مياهُت  جُىٍغ مهاعاث َالبهم  في اللغاءة  والىخابت وفم اؾالُب خضًثت  لِ

ش والجغغافُا الظي  فلِ في ماصة اللغاث ولىً غبر مجاالث الخسهو مثل الػلىم والخاٍع

  .ٌػض ههج فاغلي في صغم غملُت الخػلم
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س ي اغُاء اإلاػلم اإلاؿإولُت  للُالب  دُذ هظا الىمىطج الضاةغة الخضَع   هما ٍو

جي  مً زالٌ حؿلؿل مىظم مً مغاخل مترابُت وألاوكُت اإلاخباصلت ، وهظا  بكيل جضٍع

 (.  Luke, 2014, p. 1ٌػض مً اؾاؾُاث اؾالُب الخضَعـ  اإلاػانغ )

 
  جالاسحيحا .11

  :في طىء هحائج البدث ثىصلد الباخثة  إلى الاسحيحاحات آلاثية

 فاغلُت اؾخػماٌ اؾخسضام جُبُلاث Google   الخػلُمُت همى اللغىي لضي

   .الُلبت صاعس ي اللغت الػغبُت ألام بكيل غام

 فاغلُت اؾخسضام جُبُلاث Google    الخػلُمُت في جىمُت مهاعاث الفهم اللغاتي

لضي َلبت صاعس ي اللغت الػغبُت الام في اإلاغخلت اإلاخىؾُت ملاعهت  بأكغاههم في 

  . اإلاجمىغت  الًابُت

  جُبُلاثفاغلُت اؾخسضام Google   الخػلُمُت في جىمُت مهاعاث الفهم الىدىي

لضي َلبت صاعس ي اللغت الػغبُت الام في اإلاغخلت اإلاخىؾُت ملاعهت  بأكغاههم في 

 .اإلاجمىغت  الًابُت

 فاغلُت اؾخسضام جُبُلاث Google    الخػلُمُت في جىمُت مهاعاث الخػبير الىخابي

في اإلاغخلت اإلاخىؾُت  ولىتها لِؿذ طاث لضي َلبت صاعس ي اللغت الػغبُت الام 

  . صاللت هبيرة ملاعهت  بأكغاههم في اإلاجمىغت الًابُت
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 :الحىصيات . 12

في يىء هخاةج البدث جىص ي الباخثت  مغاهؼ حػلُم اللغاث في الؿىٍض وهظلً اولُاء  

 : امىع الُلبت صعاس ي اللغت ألام الآلحي

 وحىب اؾخسضام جُبُلاث Google   جضَعـ ماصة اللغت ألام  لضوعها الىبير في

 .في حكىٍم الُلبت هدى اإلااصة الضعاؾُت

  لت الخللُضًت اللاةمت غلى الخفظ والخللين واجباع غضم ألاغخماص غلى الٍُغ

 .الاؾتراجُجُاث التي جلىم غلى صمج الخلىُت في الخػلُم

 جضٍعب  مػلمي اللغت ألام غلى هُفُت اؾخسضام جُبُلاث Google   الخضَعـ، في

ل  ٍؼ ً الضعاؾت الخللُضًت التي ًضًغها اإلاػلم ٍو ً ال ٌػني هظا الاؾخغىاء غ ولى

الغمىى في اإلااصة الضعاؾُت مثل جىيُذ اؾاؾُاث الخػبير الىخابي لضي 

  .اإلاخػلمين

  اؾخسضام بػٌ اإلاىصًالث والاؾالُب الخضًثت في جُىٍغ مهاعاث اللغاءة

همىطج اإلاهاعاث و  Circle model) )ةوالىخابت لضي الُلبت، هىمىطج الضاةغ 

 .(The big five skills) الخمؿت

  اصة الخىانل بين مضعس ي اللغت ألام واولُاء امىع الُلبت لغغى جىيُذ هُفُت ٍػ

  .الخػلُمُت مً احل مخابػت صعاؾت ابىائهم  Google اؾخسضام جُبُلاث

 :واسحنمال لهذه الذراسة اقترخد الباخثة ماًاجي

  ممازلت للبدث الخالي غلى مىاص صعاؾُت ازغي احغاء بدىر. 

  احغاء بدىر ممازلت للبدث الخالي غلى مغاخل صعاؾُت ازغي. 

 الخُبُلاث الخػلُمُت واإلافايلت بُنهم ً  .ازخباع فاغلُت  اهىاع  ازغي م

 . قائمة اإلازاحع:13

ــــت،  صاع 9552أبــــى مغلــــي، ؾــــمُذ)  - ـــالُب الخضًثــــت لخــــضَعـ اللغــــت الػغبُـ (. الاؾـ

  لليكغ والخىػَؼ. مجضالوي 

 Blebded: همـىطج كـاةم غلـى الـخػلم اإلاخمـاػج  (9554)أبى مىس ى، مفُض أخمـض  -

Learning  وجفػُلـه فـي جـضَعـ ملـغع جهــمُم البرمجُـاث الخػلُمُـت وئهخاحهـا فــي

  فغع ألاعصن( . -الجامػت الػغبُت  اإلافخىخت
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، صاع اإلاِؿـــغ 2(. غلـــم الــىفـ التربــىي، 9552ٍبــى حــاصو، نـــالح مدمــض غلــي ) -

 لليكغ، ألاعصن. 

(. فاغلُـــت بغهــــامج ملتـــرح كـــاةم غلـــى ألاوكــــُت 9502الػبُـــضي، هـــضي غبـــض  ) -

اللغىٍــت والخػلـــُم اإلامـــؼوج لخػلـــُم اإلاهـــاعاث ألاؾاؾــُت فـــي اللـــغاءة والىخابـــت فـــي 

ؾالت صهخىعاه، مػهض الضعاؾاث والبدىر اإلاغخلت الابخضاةُت بمملىت الؿىٍض(. ع 

 الػغبُت ، مهغ. 

: أزـغ 9503العجلـىوي ، أؾـُل غمـغ ؾـِخان، واةـل غِسـ ى و الجـغاج، غبضاإلاهـضي   -

غبر ؤلاهترهـذ  Microsoft SharePointالخػاون في الخػلم ؤلالىترووي باؾخسضام 

(OMSPغلـى الخدهـُل ألاوـاصًمي لُـالب اإلاغخلـت الثاهىٍـت فـي صوعة الىم ) بُـىجغ

 9503، 2،غضص  90ومىاكفهم ججاهها. مجلت صعاؾاث، الػلىم التربىٍت، اإلاجلض 

ً الػغبي هدى هظام حػلُمـي  ،وكاتؼ مإجمغ ولُت الػلىم التربىٍت "الخػلُم في الَى

 مخميز"

ــض بيــذ غبــض الفخــاح بــً مدمــض : أزــغ اؾــخسضام بػــٌ جُبُلـــاث  - الغخُلــي، حغٍغ

الخػلُم فـي الخدهـُل الضعاسـ ي والـظواء  حىحل التربىٍت في جضَعـ ملغع جلىُاث

الاحخماعي والاججاه هدىها لضي َالبـاث حامػـت َُبـت. بدـث ملـضم لىُـل صعحـت 

الـــضهخىعاه فـــي جسهــــو اإلاىـــاهج وجلىُــــاث الخػلـــُم ، حامػــــت أم اللـــغي /ولُــــت 

غق الخضَعـ اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت.  التربُت /كؿم اإلاىاهج َو

، حػلـــُم اللغـــت الػغبُــــت  9559خُــــض الؿـــُض لىاكـــت، مدمـــىص وامـــل و خـــافظ، و ا -

 فُالخػلُم الػام ، الجؼء الاٌو ، اللاهغة ، مىخبتالزالم

(.  مهــاعاث اللغــت الػغبُـــت، صاع اإلاؿــيرة لليكـــغ 9559غبــض ا ، غلــي مهـــُفى)  -

 والخىػَؼ والُباغت،غمان، ألاعصن.

: أزــغ اؾـخسضام جُبُلــاث حىحــل فــي جىمُــت  9501غـاهم، مىجــي غؼمــي مدمــىص  -

اهدؿــاب َلبــت الهــف الؿــاصؽ فــي اإلاــضاعؽ الخيىمُــت فــي مدافظــت َـــىلىغم 

ىُت،  للمفاهُم الػلمُت واججاهاتهم هدى جلّبل الخىىىلىحُا، حامػت الىجاج الَى

 هابلـ ، فلؿُين.
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(.جغبىٍاث الخاؾىب و جدضًاث مُلؼ اللغن  9559الفاع، ابغاهُم غبض الىهُل)  -

ً، صاع الفىغ الجامعي،  اللاهغة . الخاصي و الػكٍغ

ــــغق 9559ؾــــالمت، غــــاصٌ أبــــى الػــــؼ ) - ـ (. جىمُــــت اإلافــــاهُم واإلاهــــاعاث الػلمُــــت َو

 ، صاع الفىغ، غمان.0جضَعؿها، ٍ

ت  - ــت والخُبُـــم ،الــضاع اإلاهـــٍغ شــخاجت ،خؿـــً ،حػلــُم اللغـــت الػغبُــت بـــين الىظٍغ

 م .0442، مهغ ،  9اللبىاهُت  ،ٍ

في جدهُل َلبت  (: أزغ اؾخسضام جُبُلاث حىحل 9595َػمت، مىهى قىهذ ) -

ولُت التربُت في ماصة هىضؾت البرامجُاث ومُلهم هدى صعاؾـتها، مجلـت الفـخذ. ع. 

 . 9595، آطاع30

( في Classroom Google(: ازغ اؾدخسضام جُبُم )9503مدمض جِؿير وازغون) -

ـــاصة ملضمـــت فــــي اإلاىــــاهج فـــي جىمُــــت مهــــاعاث الخفىيـــر الػلمُــــت.  مجلــــت  جـــضَعـ مـ

،وكاتؼ مإجمغ ولُت الػلىم  9503، 2،غضص  90ىٍت، اإلاجلض صعاؾاث، الػلىم الترب

ً الػغبي هدى هظام حػلُمي مخميز".  التربىٍت "الخػلُم في الَى
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