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 السمخص:
غضخ ، متدامؽأنساط الجعؼ ) التفاعل بضؽقياس أثخ إلى  الحاليالبحث  ىجف

القائسة عمى نغؼ إدارة التعمؼ واألسمؾب السعخفي  اإللكتخونية في السقخرات ( متدامؽ
وقج عمى التحرضل والقابمية لالستخجام لجى طالب جامعة الجؾف،  مشجفع( )متخوى/

اعتسج البحث عمى السشيج التجخيبي، وتؼ اعجاد معالجتضؽ تجخيبضتضؽ، األولى 
، وقدست السباشخ  والثانية باستخجام نسط الجعؼ غضخ السباشخ باستخجام نسط الجعؼ 
مجسؾعتضؽ حدب األسمؾب السعخفي )متخوى/ مشجفع(، وتؼ إلى كل مجسؾعة داخمًيا 

عخفي ومكياس قابمية االستخجام، وُطِبَقت اعجاد اختبار تحرضمي لكياس الجانب الس
طالبات السدتؾى ( طالبة مؽ 03مؽ ) تكؾنت عمى عضشة تالسعالجات واألدوا

في  جامعة الجؾف التخبية بكمية( تخرص تخبية خاصة وطفؾلة مبكخة) الخامذ
البحث  عضشة تقديؼ، وتؼ ه3443/3443الفرل الجراسي األول مؽ العام الجامعي 

                                                           

 
 (.43/393مؽ ِقبل جامعة الجؾف" تحت مذخوع بحثي رقؼ )* تؼ دعؼ ىحا البحث 

أستاذ تقشيات التعميؼ السداعج كمية التخبية جامعة الجؾف، السسمكة  :عباس عبج العزيز الجشزوري  /د 1
 مرخ.-جامعة السشؾفية  –مجرس تكشؾلؾجيا التعميؼ كمية التخبية الشؾعية  –العخبية الدعؾدية 

أستاذ تقشيات التعميؼ السذارك كمية التخبية جامعة الجؾف، السسمكة العخبية  :سالم بن مبارك العشزي  /د 0
 الدعؾدية.
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( طالبة في كل مجسؾعة، وأثبتت 31ربع مجسؾعات تجخيبية متداوية بؾاقع )أ إلى
لؼ وقابمية االستخجام، ولكؽ  التحرضل السعخفي فيالسباشخ  نسط الجعؼأثخ الشتائج 
السعخفي عمى سمؾب األو اإللكتخوني ىشاك أثخ لمتفاعل بضؽ أنساط الجعؼ يكؽ 

 التحرضل السعخفي وقابمية االستخجام. 
 

إدارة التعمم، األسمهب  اإللكترونية نظمالكمسات السفتاحية: انساط الجعم، السقررات 
 السعرفي، قابمية االستخجام

Abstract 
 

 The aim of the current research is to measure the effect of the 

interaction between support patterns (synchronous, asynchronous) in 

electronic courses based on learning management systems and the 

cognitive style (metric / impulsive) on the achievement and usability of 

Jouf University students, and the research was based on the 

experimental approach, and two treatments were prepared Two 

experiments, the first using the synchronous support pattern and the 

second using the asynchronous support pattern. Each group was 

internally divided into two groups according to the cognitive method 

(meta / impulsive). An achievement test was prepared to measure the 

cognitive aspect and the usability scale, and treatments and tools were 

applied on a sample consisting of (60) One of the fifth level students 

(specializing in special education and early childhood) at the College of 

Education, Al-Jouf University, in the first semester of the academic 

year 1440/1441 AH, to use. The research sample was divided into four 

equal experimental groups of (15) students in each group, and the 

results demonstrated the effectiveness of the simultaneous support 

pattern in cognitive achievement and usability, but there was no effect 

of the interaction between the types of electronic support and the 

cognitive method on cognitive achievement and usability. 

 
 
Keywords: support patterns, e-courses, learning management systems, cognitive 

style, usability 
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 3مقجمة:
في  تذيج السجتسعات السعاصخة تحجيات كثضخة لعل مؽ أىسيا التظؾر الستدارع

عيؾر و  ثقافة الخقسيةانتذار ال الى والحي أدى السعمؾمات ونغؼ االتراالت تكشؾلؾجيا
ىحه وتسكشو مؽ مؾاكبة  ىحا العرخ متعمؼ تالئؼججيجة مؽ نغؼ التعميؼ  أنساط

 عمى محرؾلل، وتشسية مياراتو الزمةالسعمؾمات ابالتظؾرات، وذلػ مؽ خالل تدويجه 
 لمكياموتشسية اتجاىاتو نحؾ عسميات التعمؼ  العمياالسعخفة، وإكدابو ميارات التفكضخ 

 .مجتسعوفي خجمة ه جور ب
بسختمف أشكالو وتقؾيسو  الخقسي السحتؾى التعميسي وانتاج ترسيؼوعميو يأتي 

أكجت  والسعمؾمات، حضث التعميؼ قشياتبحؾث تضسؽ أىؼ الجؾانب التي تخكد عمضيا 
الضتو في ترسيؼ السحتؾى التعميسي العتساده عمى ععمى ف عجيج مؽ الجراساتال

 مسا يزسؽ زيادة تحرضمو لكل متعمؼالفخوق الفخدية  تخاعىالؾسائط الستعجدة التي 
؛ 394، 3330)خسيذ، لتعمؼ نحؾ ازيادة دافعضتو و مؼ التعأثخ مع بقاء  الجراسي
 (.320، 3332الجدار، 

 ؛ ىضل ورافان(chin & Williams, 2006)أشار كل مؽ شضؽ وليامد 
(Hill, Raven, Han, 2007) ريشجؾلج وكالي؛ (Reingold, Rimor & 

Kalay, 2008) بؾرد" القائسة عمى نغؼ إدارة التعمؼ " بالك  السقخرات االلكتخونية
أحج مرادر التعمؼ الستاحة لمستعمسضؽ مؽ خالل تحجيج األىجاف والسحتؾى الخقسي 
وتؾفضخ مجسؾعة مؽ أدوات االترال الستدامؽ وغضخ الستدامؽ لجعؼ عسمية التعمؼ عؽ 
طخيق تقجيؼ معخفة متبؾعة بعجد مؽ اشكال التفاعل مع محتؾى خارجي يؾفخ تعديد 

  .تحقضق التعمؼ الشذط الفعالوذلػ ل ى أىجاف التعمؼاكتداب تمػ السعخفة والتأكضج عم
عؽ متغضخات  الستسخار البحث حاجة ماسوالية فيشاك علتجعيؼ تمػ الف

بحضث تخاعي سية عمصالتقشيات الحجيثة السدتخجمة في العسمية التتتالءم مع  وترسيسي

                                                           
 APA Style 6استخدم الباحثان اإلصدار السادس من نظام.  3
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بشاء حاجات الستعمسضؽ السختمفة بسا يزسؽ تقجيؼ مداعجات وتؾجضيات تتيح ليؼ 
وجؾد دافع لشغخية البشائية التي تعتسج عمى وىحا ما تتسضد بو ا، معخفتيؼ بأنفديؼ

إنداني يقؾد الستعمؼ لبشاء معخفتو بشفدو مؽ خالل إحجاث تكامل بضؽ السعمؾمات 
 (.Verity, 2005, 25) الججيجة السظمؾب تعمسيا وبضؽ خبخاتو الدابقة

ا بالشغخية البشائية مؽ خالل تشاول عجيج ا وثيقً اإللكتخوني ارتباطً  ويختبط التعمؼ
في ضؾء الشغخية البشائية التي  رقسيةترسيؼ بضئات تعميسية  الجراساتو  البحؾثمؽ 

الفجؾة بضؽ  ردمعمى  ؼتداعجىبحضث  ضؽلمستعمس وتؾجيوعمى تقجيؼ وسائل دعؼ  ختكدت
 Instructionalسي عمصوىؾ ما يعخف بالجعؼ الت وما يحاول معخفتو وما يعخف

Support ا لمشغخية البشائية ا تظبيكيً يسثل نسؾذجً  يوالحBannert, 2009, 142 ; 
Pea ,2004, 436 ))،  ًا ويبشي فمدفتو عمى أساس بشاء الستعمؼ لسعخفتو اعتساد

الحي يقجم إليو في صؾرة تؾجضيات وإرشادات تداعجه عمى بشاء تعمسو  عمى الجعؼ
 .(Pea, 2004) ؛(3330خسيذ، ) بشفدو دون الحاجة لسداعجة اآلخخيؽ

ا مؽ مكؾنات مشغؾمة التعمؼ ا أساسيً مكؾنً  اإللكتخوني  سيعمصالت يعج الجعؼ
لضتسكؽ مؽ إنجاز السيام  مدتسخة إلى الجعؼأن الستعمؼ في حاجة حضث ، االلكتخوني

نغام  أليأىسية نغؼ الجعؼ إلى ( 3339) ذخسيولحلػ يذضخ  ،التعميسية السظمؾبة
حضث تدداد حاجة الستعمؼ عؽ بعج لمجعؼ  اإللكتخونيأنغسة التعمؼ  فيخاصة سي يعمت

  .والتؾجية
الترسيؼ  تيفي عسمض أحج العشاصخ االساسية اإللكتخوني الجعؼ  أصبحوعميو 

 اإللكتخونيةالجعؼ مؽ خالل بضئات التعمؼ يداعج حضث ، لألتغسة التعميسيةوالتظؾيخ 
مثل مؽ خالل تظبضق العجيج مؽ االستخاتيجيات  أكثخ سيؾلوالستعمسضؽ ويجعل التعمؼ 

كسا يتسثل أيزًا في تشؾع وسائل تقجيؼ  ،تقجيؼ اإلرشادات، واألدوات السداعجات
تحقضق أعمى مدتؾى مؽ الفيؼ  التي تديؼ فيالسعخفة ومفخدات التجريب واألسئمة 

عؽ مكؾنات بضئة التعمؼ، وبحلػ  يشفرلا ال الجعؼ جدءً  مايجعل سيعمصالت لمسحتؾى 
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 ,Quintana, K., et al عسًقا وفعالية. تدسح لمستعمؼ بتحقضق السيام بظخيقة أكثخ 
2004) ); (Dabbagh, N., Kitsantas, A., 2005) 

وجؾد حاجة ماسة لمجعؼ االلكتخوني ( 0، 3339) الدالمي، خسيذ تؤكج
عمى واالعتساد ة عمصوالحي يتدؼ بالسخونة والتفا االلكتخونيانتذار التعمؼ  خاصة مع

تؾجيو ودعؼ يحفد الستعمؼ ويديج مؽ دافعضتو وقابمضتو  يتزسؽالحات، فالتعمؼ الحي 
لمتعمؼ كسا يثضخ لجيو القجرة عمى التفكضخ ويذجعو عمى إكسال ميسات التعمؼ، كحلػ 

معخفتو الدابقة  أن يدتجعي مستعمؼالتي تتيح ل غخوفإعجاد ال يديؼ فيؼ فإن الجع
مؽ التذتت والحضخة أثشاء  يقملأو ربظيا بسعخفة ججيجة وبالتالي  تعميسيةإلنجاز ميسة 
مدتؾى إلى تداعجه عمى إتساميا معتسجًا عمى نفدو حتى يرل و عسمية التعمؼ 

 السشذؾد. الكفاءة
 تفاعميةأكثخ اإلنتخنت التعمؼ عبخ  جعل اإللكتخوني عمىالجعؼ  يداعج

فيؼ السحتؾي  عمىلسداعجتو  الزممدتؾى الجعؼ ال لمستعمؼتيح يحضث  واستسخارية
ة، ومؽ ثؼ تقجيؼ ىحا الجعؼ عشجما عمصدرجات الفا عمىالسقجم والؾصؾل بقجراتيؼ إلي أ 

 .تحكيقوالسظمؾب  ى الؾصؾل لمسدتؾ واختفائو عشج  تكؾن الحاجة لو ضخورية
(Lajoie, S.p.,2005)  

اإللكتخوني بضئة الجعؼ  إلى أن (Fischer, F, et al. ,2003) فيذخ يذضخ
الستعمؼ الحي يشغسذ بذكل فاعل ونذط  وىي أوال: ،رئيديةثالثة عشاصخ  مؽ تتكؾن 

 الحي يقجم: السحتؾي وثانياً ويذارك في عسمية التعمؼ ويعخف كيف يدتفضج مؽ الجعؼ، 
داخل  : التفاعل بضؽ مدتؾيات الجعؼوثالثاً السداعجة والتؾجيو واإلرشاد لمستعمؼ 

 .وخرائص الستعمسضؽ وأسالضب تعمسيؼ يسيعمالبخنامج الت
حضث تقجيؼ أنساط  اإللكتخونية مؽترشف أدوات التفاعل في بضئات التعمؼ 

 ويتؼ الجعؼ فضيا Synchronous ستدامشةال التفاعل إلى أدوات والتؾجيوالجعؼ 
السعمؼ والستعمؼ عمى مؾقع السقخر  يتؾاجج فضيا محجدةباالترال السباشخ في أوقات 
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ة، عمصفي وقت محجد، وباستخجام السحادثة الكتابية والرؾتية ومؤتسخات الفضجيؾ التفا
الجعؼ في  حضث يتؼ Asynchronous أدوات التفاعل غضخ الستدامشة كسا يؾجج

في الؾقت نفدو باستخجام السشتجيات أو  عمىلتؾاججىؼ الف الحاجةأوقات مخجأة دون 
  .(3330،)تؾفضق اإللكتخونيخيج الب

 االلكتخوني جعؼالتحجيج نسط ضخورة  عمى (Lane,2005,22) لضؽ أكج
جعؼ دون الاستخجام أنساط  وعجمالستعمسضؽ  خرائصاألكثخ مالئسة بسا يتفق مع 

وذلػ حتى ال السعمؾمات، ومعالجة في استكبال  ضؽيفزميا الستعمس مضؾلمخاعاة 
األسالضب  أخحأىسية  وىؾ مايبخز ،فقجان الجافعية لمتعمؼوبالتالي  بالسمل يذعخوا

سؾاقف لم يؼفي إدراك ضؽالستعمس يفزمياتحجيج الظخيقة التي ل االعتبار السعخفية في
إلى أن ىشاك متعمؼ يحتاج  حضث ؼاألسمؾب السشاسب لتعمسي تقجيؼبسا يتيح  يةسيالتعم
في حضؽ ىشاك مؽ يحتاج الي دعؼ غضخ مباشخ،  يحتاج، ومتعمؼ أخخ مباشخ دعؼ

( Kim and Hannafin ,2011) و أوصت دراسة كايؼ وىشافضؽيعمو ، لمشؾعضؽ معاً 
ؼ وعالقتيا باألسالضب السعخفية يعماألنساط السختمفة لجعؼ الت بحثعمى أىسية 

ج أسمؾب عيُ و ضؾء أسمؾبو السعخفي.  عمىدعؼ كل متعمؼ  داىؼ فيلمستعمسضؽ، بسا ي
ضد بضؽ أولئػ ضسالت التي يسكؽ مؽ خالليااألسالضب السعخفية )التخوي/ االنجفاع( أحج 

، وأولئػ عمىف إلى حلالمحيؽ يتأممؾن مجى معقؾلية الحمؾل الُسفتخضة في الؾصؾل 
 .(3920، )فخيخعمى عقمو  يظخأل حالحيؽ يدتجضبؾن استجابة فؾرية ألول 

 ؼ العاليعمصتؤكج السشغسة الؾطشية الدؾيجية لمتعمى الجانب اآلخخ 
(Swedish National Agency for Higher Education, 2008 ) عمى

عجة  عمىالقائسة عمى نغؼ إدارة التعمؼ اإللكتخونية السقخرات  تتزسؽأن  ضخورة
مدتؾى االترال والتفاعل بضؽ الظالب، والجعؼ السقجم ليؼ ومدتؾى  بحثمشيا  أمؾر

القابمية لالستخجام في  حتؾي وت، السخونة، والقجرة عمى التكيف والقابمية لالستخجام
 ؛ (Melis, E et al, 2002) مؽ وجية نغخ مضمد اإللكتخوني ؼ عمصنغام الت
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القابمية  األول :أساسضضؽ جدئضؽعمى   (Hadierrouit, S 2010)  ىادجخويت
القابمية الثاني ، و لزسان تفاعل الستعمؼ مع الشغام دون أية مذكالت الالستخجام تقشيً 

أن يجعؼ السقخر عسمية التعمؼ وان تعظى الفخصة  إلىيجف حضث ي الالستخجام تخبؾيً 
   .بشذاطو ودافعضتوالتعمؼ، مع االىتسام  في عسميةالستعمؼ  تحكؼل

 ىعم (Conner, M, 2008) خنكؾ ؤكج يلتحقضق مبجأ القابمية لالستخجام 
الكفاءة  شياالسعايضخ م عجد مؽ اإللكتخوني تتزسؽأن القابمية لالستخجام في السقخر 

مؽ قبل الستعمؼ، إضافة  أكثخ فعاليةفي تحقضق استخجام  ديؼي بساة والخضا يعموالفا
مى صغضخة أو وحجات رقسية تعتسج ع أجداءتخظيط السحتؾى في صؾرة  أن إلى

 إلىيزسؽ وصؾل الستعمؼ بسا  الترفحعشاصخ واجية استخجام بديظة مع بعض 
  خر.ة داخل السقيعمبدخعة وفا ىجفو

 ;Rienties,2012  van Hermelen, 2008 ) كل مؽخ يذض
Calandra,B,2001;) الستاحة أمام الستعمؼ في بضئات  تعجد الخيارات أن إلى

ىحه  التعمؼ في قج تحجث حسل معخفي زائج لجى الستعمسضؽ أثشاءاإللكتخونية التعمؼ 
يقؾم و يجعمو العقمية  قجراتوالستعمؼ جدء كبضخ مؽ  انفقج ما قج يديؼ في، البضئات

عسمية التشقل تديضل ىحه البضئات لبجيج عقمي عالي لكي يحافع عمى تخكضده داخل 
 الجيج العقمي الستؾفخ لعسمية التعمؼ نفديا لجيو وبالتالي يقل ىحه البضئات،داخل 

 ه، األمخ الحي يدتجعي ضخورة تدويجمحتؾى عمسي ججيج يجرسعشجما خاصة 
داخل ىحه لمتعمؼ  لرحيح ا ظخيقال إلىلتؾجيو الستعمؼ السظمؾب  اإللكتخونيبالجعؼ 
 .البضئات

 قجمييجب أن  الجعؼ اإللكتخوني بجسيع أشكالو( أن 3339)يخى خسيذ  
وكسو ومدتؾاه وأسمؾبو ووقتو بسا و مؽ حضث نؾع بذكل دقضق ومحجد عذؾائيا وإنسا

 .يزسؽ وصؾل الجعؼ السشاسب في الؾقت السشاسب
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لجراسة متغضخات ترسيؼ الجعؼ واألبحاث عجيج مؽ الجراسات لحا يجب إجخاء 
السذابية لؾضع ضؾابط  سيةعمصبضئات التعمؼ االفتخاضية والبضئات الت اإللكتخوني في

 ،تخبؾية وفشية قائسة عمى نغخيات التعمؼ إلى معايضخعشج ترسيؼ ىحا الجعؼ لمؾصؾل 
 اإللكتخوني بساالسختبظة بالجعؼ و  الدابقة نتائج الجراسات والبحؾثوىحا ما تأكجه 

 .يزسؽ تقجيؼ دعؼ فعال ومؤثخ في مخخجات التعمؼ
 اإلحداس بسذكمة البحث:

 الحالي مؽ خالل: نبعت مذكمة البحث
 الجعؼ نغؼ ترسيؼ تشاولت التي الجراسات مؽ بعض عمىان الباحث اطالع اواًل:

؛ سالؼ 3332، عبج هللاو ؛ صالح الجيؽ 3339)الغامجي،  دراسة كل مؽ ومشيا
؛ 3330؛ عتسان،  3333؛ السمحؼ، 3332؛  عبجالسقرؾد، 3332فخىؾد، و 

عبج  ؛3333؛ الظخان، 3334،، حدؽ ؛ زيجان واخخون؛3330عبجالخحسؽ، 
 ,.land& green, 2007 Pea, 2004; Azevedo, et al ؛ 3333،جالحسض

2003; Quintana, et al., 2004; Raes, Schellens & 
Vanderhoven ,2011 )  نغؼ استخجام أىسية  والتي أكجت جسيعيا عمى

العقمية السختمفة أىسية تشؾيع أنساط الجعؼ في ضؾء السدتؾيات و الجعؼ اإللكتخوني 
 الجراسات تمػ نتائج كسا أشارت وضخورة تؾجيو الستعمؼ أثشاء تعمسو،  لمستعمسضؽ

 أساس وجؾد عجممؽ حضث  اإللكتخوني جعؼال نغؼ ترسيؼ في قرؾر وجؾد إلى
 وإنتاج ترسيؼل محجدة نساذج وجؾد عجم باإلضافة إلى الشغؼ، لتمػ كاف نغخي 
 .الجعؼ نغؼ

ثانًيا: السالحغة والخبخة الحاتية لمباحثضؽ في تجريذ مقخر تقشيات التعميؼ واالترال  
 لظمبة السدتؾى الخامذ بكمية التخبية حضث اتزح اآلتي:

الخاصة  تؼ تدجضل السحاضخاتكامل حضث  السقخر بذكل الكتخونيُيجرس  -
د عمى ان تتاح تؼ رفعيا عمى نغام ادراة التعمؼ بالك بؾر بالسقخر بذكل الكتخوني و 
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محاضخة واحجة اسبؾعًيا بحضث يظمع عمضيا الظمبة ومؽ ثؼ يقؾمؾا بإنجاز السيام 
ؾجيو في الؾقت والتكميفات السختبظة بيا خالل ىحا األسبؾع دون تقجيؼ الجعؼ الت

 .السشاسب ليؼ
عمى تقجيؼ السحاضخات االلكتخونية مؽ خالل بالك بؾرد أسمؾب التجريذ يقترخ  -

ى مجار الفرل الجراسي مع تقجيؼ ثالث محاضخات بذكل مباشخ بذكل كامل عم
"متدامؽ" مع وجؾد مشتجى لمشقاشات يتيحو أستاذ السقخر لمخد عمى استفدارات 
الظمبة في الؾقت السشاسب لو، مسا يؤدي الى تأخخ الظمبة في فيؼ بعض 

سا السحاضخات والسيام والتكميفات السظمؾبة مشيؼ وعجم قجرتيؼ عمى إنجازىا م
 تدبب في تجني درجاتيؼ في االختبار الفرمي والشيائي.

 : استظالع الخأي الحي قام بو الباحثان:ثالثاً 
تؼ عسل مقابمة شخرية مفتؾحة لظمبة السدتؾى الدادس الحيؽ درسؾا مقخر 
تقشيات التعميؼ واالترال بذكل الكتخوني في السدتؾى الخامذ بكمية التخبية وبمغ 

سؤاليؼ عؽ اسباب تجني درجاتيؼ في االختبار الفرمي  طالًبا وتؼ 30عجدىؼ 
والشيائي لسقخر تقشيات التعميؼ واالترال وكحلػ عجم قابمضتيؼ الستخجامو، وأسفخت 

%( مؽ افخاد العضشة عمى افتقار مقخر تقشيات التعميؼ 93.0نتائج السقابمة عؽ اتفاق )
عمى الخغؼ مؽ ؼ والتؾجيو واالترال الحي يتؼ تقجيسو بذكل الكتخوني كامل الى الجع

وال تمبي إحتياجاتيؼ لمتعمؼ في يا غضخ كافية إال أن السقخر فيلؾحة الشقاش وجؾد 
أن ىشاك مذكمة تتسثل في عجم قجرة  انأكج لجى الباحثت، مسا السقخر اإللكتخوني

رعؾبة ل )لؾحة الشقاش( السقجمة عمى االستفادة مؽ أنساط الجعؼ والتؾجيو الظمبة
أن طخق ترسيؼ أنساط إلى حتؾييا والحي قج يعؾد التي تالتعامل مع السعمؾمات 

 .الظالبالجعؼ اإللكتخوني ال تتشاسب وأسالضب تعمؼ 
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 مذكمة البحث:
استشاًدا لسا سبق فإن الحاجة تبجو ممحة إلجخاء مديًجا مؽ األبحاث والجراسات 

لبيان عمى نغؼ ادارة التعمؼ  اإللكتخونية القائسةفي السقخرات حؾل تقجيؼ أنساط الجعؼ 
نسط الجعؼ السشاسب الحي يسكؽ تقجيسو لمظالب بسا يتشاسب مع أسمؾب تعمسيؼ، 

األسئمة البحثية مؽ خالل اإلجابة عؽ وىحا ما يحاول البحث الحالي الكيام بو 
 التالية:

( في السقخرات مباشخ/ غضخ باشخ)منساط الجعؼ ألسي يعمالترسيؼ التما نسؾذج . 3
والقابمية  سعخفيال عمى نغؼ إدارة التعمؼ لتشسية التحرضل اإللكتخونية القائسة

 لالستخجام؟
  كل مؽ: ( عمىباشخ، غضخ مباشخما أثخ أنساط الجعؼ )م. 3

كمية  الباتلجي ط ؼ واالترالعمصالسعخفي في مقخر تقشيات الت التحرضل -
 .التخبية

 .كمية التخبية الباتطلجي ؼ واالترال عمصالستخجام لسقخر تقشيات التالقابمية -
 كل مؽ: ( عمىالسشجفع - الستخوي األسمؾب السعخفي ) أثخ ما. 0

 طالبات كميةلجي  ؼ واالترالعمصالسعخفي في مقخر تقشيات الت التحرضل -
 .التخبية

 .التخبية كميةطالبات لجي ؼ واالترال عمصالستخجام لسقخر تقشيات التالقابمية -
 ( واألسمؾب السعخفيباشخ، غضخ مباشخما أثخ التفاعل بضؽ أنساط الجعؼ )م. 4

 مؽ: لالسشجفع( عمى ك - الستخوي )
 طالبات كميةلجي  ؼ واالترالعمصالسعخفي في مقخر تقشيات الت التحرضل -

 .التخبية
 .التخبية طالبات كميةلجي ؼ واالترال عمصالستخجام لسقخر تقشيات التالقابمية -
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 البحث: أهجاف
 :إلى التهصل الحالي البحث يهجف

السعخفي والقابمية  التحرضلعمى  أثخهتحجيج اندب نسط لتقجيؼ الجعؼ وذلػ بجاللة . 3
 لالستخجام.

بجاللة تأثضخه  اإللكتخونية وذلػفي بضئة التعمؼ  اأثخً تحجيج األسمؾب السعخفي األكثخ . 3
 .لالستخجامالتحرضل والقابمية عمى 

( باشخم، غضخ باشخمالتفاعل بضؽ أنساط الجعؼ )تحجيج أندب صؾرة مؽ صؾر . 0
عمى التحرضل والقابمية بجاللة تأثضخىسا ( السشجفع- الستخوي واألسمؾب السعخفي )

 .التخبية طالبات كميةلجي ؼ واالترال عمصلسقخر تقشيات التلالستخجام 
 أهسية البحث:

 قج تفضج نتائج البحث في:
في السقخرات التي يسكؽ تقجيسيا لمستعمسضؽ  أفزل أنساط الجعؼ التعخف عمى. 3

 .عمى نغؼ ادارة التعمؼ اإللكتخونية القائسة
 السقخرات الجعؼ السشاسبة ليؼ في أنساطمداعجة الظالب عمى التعخف عمى . 3

 .عمى نغؼ ادارة التعمؼ اإللكتخونية القائسة
اإللكتخونية  السقخرات تعمؼ طالبيؼ فيمداعجة السعمسضؽ عمى رفع كفاءة وفاعمية . 0

 .عمى نغؼ ادارة التعمؼ القائسة
ؼ عمصأىسية الخبط بضؽ أنساط دعؼ الت إلى اإللكتخونيمرسسي بخامج التعمؼ  تعخيف. 4

 اإللكتخونية لديادةواألسمؾب السعخفي لمستعمسضؽ عشج ترسيؼ وإنتاج السقخرات 
 تيا وكفاءتيا.عمصفا

 :متغضرات البحث
 (.السباشخ  / غضخ السباشخ  السدتقل: أسمؾب الجعؼ ) الستغضخ 
 التحرضل السعخفي والقابمية لالستخجام. :الستغضخات التابعة 
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 .)الستغضخ الترشيفي: األسمؾب السعخفي )الستخوي/ السشجفع 
 حجود البحث:

 ؼ واالترال عمصالحجود البذخية: طالبات السدتؾى الخامذ بسقخر تقشيات الت
 بكمية التخبية جامعة الجؾف.

  الحجود الدمشية: تؼ تظبضق البحث في الفرل الجراسي األول مؽ العام الجامعي
 ه.3443/3443

 .الحجود السكانية: أقترخت الجراسة عمى كمية التخبية جامعة الجؾف 
عمى أثخ  اقترخت الجراسة الحالية عمى التعخفالحجود السؾضؾعية:  -

اإللكتخونية في السقخرات ( السباشخ  / غضخ السباشخ  )استخجام أنساط الجعؼ 
( عمى السشجفع الستخوي/) عمى نغؼ ادارة التعمؼ واألسمؾب السعخفي القائسة

السقخر دراستو  ؼعمصمقخر تقشيات الت التحرضل السعخفي والقابمية لالستخجام
 عمى طالبات السدتؾى الخامذ بكمية التخبية جامعة الجؾف.

 فروض البحث:
بضؽ متؾسظات درجات  (3.31)عشج مدتؾى  دالة إحرائًياق و فخ ؾجج تال . 3

في التظبضق البعجي ( السباشخ / الجعؼ غضخ السباشخ  مجسؾعتي البحث )الجعؼ
  .السباشخ لرالح مجسؾعة الجعؼ لالختبار التحرضمي 

بضؽ متؾسظات درجات  (3.31)عشج مدتؾى  دالة إحرائًياق و فخ ؾجج تال . 3
 مجسؾعتي البحث )متخوى/ مشجفع( في التظبضق البعجي لالختبار التحرضمي

 .لرالح مجسؾعة الظالبات الستخويات
بضؽ متؾسظات درجات  (3.31)عشج مدتؾى  دالة إحرائًياق و ؾجج فخ تال . 0

تعدى إلى أثخ  التجخيبية في التظبضق البعجي لالختبار التحرضميالسجسؾعات 
 .التفاعل بضؽ نؾع الجعؼ واألسمؾب السعخفي
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بضؽ متؾسظات درجات  (3.31)عشج مدتؾى  دالة إحرائًياق و ؾجج فخ تال . 4
في التظبضق البعجي  (السباشخ  / الجعؼ غضخالسباشخ  مجسؾعتي البحث )الجعؼ
  .السباشخ  مجسؾعة الجعؼ لرالحلسكياس قابمية االستخجام 

بضؽ متؾسظات درجات  (3.31)عشج مدتؾى  دالة إحرائًياق و ؾجج فخ تال . 1
في التظبضق البعجي لسكياس قابمية مجسؾعتي البحث )متخوى / مشجفع( 

 .لرالح مجسؾعة الظالبات الستخويات االستخجام
بضؽ متؾسظات درجات  (3.31)عشج مدتؾى  دالة إحرائًياق و ؾجج فخ تال . 0

تعدى إلى  السجسؾعات التجخيبية في التظبضق البعجي لسكياس قابمية االستخجام
 .أثخ التفاعل بضؽ نؾع الجعؼ واألسمؾب السعخفي

 ات البحث:مرطمح
 أثر:. 1

( بأنو محرمة تعمؼ مخغؾب أو غضخ 3333)والشجار يعخفو شحاتو    
 فيو نتيجة لعسمة التعمؼ.مخغؾب 
مقجار التغضخ الحي يحجث في التحرضل السعخفي  ويقرج به اجرائًيا:  

ؼ واالترال بعج تشفضح تجخبة البحث، وُيدتجل عمصوقابمية االستخجام لسقخر تقشيات الت
عمى ذلػ مؽ خال قياس الفخق بضؽ متؾسظي درجات الظالبات في التظبضق البعجي 

 ألدوات البحث.
 التفاعل:. 0

 غضخ  /السباشخ  اإللكتخوني )انساط الجعؼ  ا بأنو العالقة بضؽيعخف إجخائيً  
مؽ التحرضل  أثخىا عمى كل( و السشجفع/ الستخوي أسالضب التعمؼ )و  (السباشخ 
 وقابمية االستخجام. السعخفي

 الجعم:. 3
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 ودعؼ طالبات السدتؾى الخامذ الالتي يجرسؽ تؾجيوا بأنو يعخف إجخائيً 
القائؼ عمى نغؼ ادارة التعمؼ )بالك  ؼ واالترالعمصالت اإللكتخوني تقشياتالسقخر 

 سية.عمصالرحيح نحؾ تحقضق األىجاف الت السدار وارشادىؽ نحؾ بؾرد(
 :إلى نهعضنوتم تقديم نسط الجعم 

 سداعجةعمى ال الظالباتحرؾل  إجخائيًا بأنو ُيعخف :السباشر  اإللكترونيالجعم  -
 .سباشخ بضؽ السعمؼ والستعمؼالترال إلابذكل فؾري مؽ خالل 

عمى  الظالباتحرؾل  إجخائيًا بأنو ُيعخف :السباشر  اإللكتروني غضرالجعم  -
سباشخ بضؽ السعمؼ ال غضخ ترالإلافي فتخات متفاوتة مؽ خالل  سداعجةال

 .والستعمؼ
 اإللكتروني:السقرر . 4

مؽ خالل  اإللكتخونية السقجمةسي واألنذظة عمصُيعخف اجخائًيا بأنو: السحتؾى الت
عبخ نغام إدارة التعمؼ بالك  الظالباتتمقاىا ؼ واالترال والتي تعمصتقشيات الت مقخر

بؾرد بذكل الكتخوني )متدامؽ أو غضخ متدامؽ( والحي يؾفخ مجسؾعة مؽ أدوات 
 و مع بعزيؽ البعض.أستاذ السقخر أالتؾاصل مع  ليؽالتؾاصل تتيح 

 دارة التعمم:نظم إ. 5
القائؼ عمى نغام إدارة التعمؼ  اإللكتخونيم إدارة التعمؼ انغعخف اجخائًيا بأنو: يُ 

طالبات السدتؾي داعج بحضث ي وتقشية سيةعمصعمى أسذ ت ؼَ سِ ُص الحي  بالك بؾرد
فعالة  سية إلكتخونيةعمصعمى تؾفضخ بضئة ت ؼ واالترالعمصالخامذ في مقخر تقشيات الت

 .تدامؽ وغضخ الستدامؽسأدوات التؾاصل المجسؾعة مؽ  ليؽ تتيح ونذظة
 األسمهب السعرفي:. 6

الشذاط السعخفي الحي يسارسو الفخد أكثخ مؽ  بأنو( 3333)الخؾلي يعخفو 
محتؾاه، أي يدتظيع األسمؾب السعخفي أن يجضب عمى الكيفية التي يفكخ بيا الفخد 

  وليذ عسا يفكخ فيو. 
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 القابمية لالستخجام:. 7
استخجام الشغام بديؾلة  عمى( بأنيا قجرة األفخاد 339 3339) ُيعخفيا خسيذ

 .ة وبأقل أخظاٍء ُمّسكشةعمصوسخعة إلنجاز الُسيسات السظمؾبة بكفاءة وفا
ستخجام فضتحجد في انو مقجار ما لسرظمح القابمية لال اإلجخائيأما التعخيف 

مؽ  واالترال القائؼ عمى نغام إدارة التعمؼ بالك بؾرد ؼعمصه مقخر تقشيات التؾفخ ي
ة والدخعة والسخونة يعمالتفاوالتي تتدؼ ب (السباشخ  /غضخ السباشخ  )أنساط لمجعؼ 

بقجر مؽ  ؽ وتكميفاتيؽإتسام مياميتتيح لمظالبات الالتي يجرسؽ السقخر مؽ  والتي
 .دراستيؽ لمسقخرالخضا أثشاء 

 :الدابقةوالجراسات  ي الشظر  اإلطار
 اإللكتروني:الجعم 

 عمى يج عالؼ الشفذ الخوسي فيجؾتدكي 3903عيخ مرظمح الجعؼ عام 
Vygotsky"  ىشاك أنذظة ال يدتظيع الستعمؼ اتساميا دون مداعجةأن  والحي يخى ،

مفيؾم الجعؼ  عمى Jerome Brunner العالؼ جضخوم بخونخ أطمق 3913وفي عام 
الجعؼ السقجم لألطفال مؽ قبل الكبار بووصفيا  Scaffoldingsالدقاالت مرظمح 

العسمية حضث يكؾن الجعؼ متجرج خالل بعمى قجرة لفغية أل الؾصؾللسداعجتيؼ عمى 
  (Pea, R.D. D, 2004).التعمؼبعج أن يغيخ الستعمؼ إتقان  ويشتيي سيةعمصالت
اإللكتخوني أن الجعؼ  إلى  (Rasmussen, J., 2001, 569)يذضخ راسسؾسضؽ و 

بسجخد تحقضق أىجافو و يتؼ إزالتو إلى الؾصؾل بالستعمؼ  تيجف إلىبشية مؤقتة ىؾ 
الستعمؼ والسيسة طبيعة مع  السقجم ، وبحضث يتشاسب الجعؼىجافاأل استيفائو لتمػ

 .لمزؾابط والتحجيات الستغضخة الججيجة اوفقً  متجرجة بظخيقةويقجم التعميسية 
 اإللكتخوني عمى أن الجعؼ  (Lajoie, S.P. 2005, 542) ج الجضؾيؤك

مدتؾى إلى لمؾصؾل مستعمؼ ل يتؼ تؾفضخىاالتي بسعشى واسع ىؾ أي نؾع مؽ السداعجة 
الجعؼ اإللكتخوني يسكؽ  أن إلى (3330) شيساء صؾفي كسا تذضخمؽ الفيؼ،  عالٍ 
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ذلػ إلى  يحتاجأي وقت و الستعمؼ قجرًا مؽ التؾجيو في أي مكان  مشح تعخيفو عمى أنو
 (Yayan, S., 2007)يايان  ويعخف، بضشسا أثشاء انتقالو بضؽ شاشات بضئات التعمؼ

يتؼ عسمية بشاء السعخفة والتي  خاللالسداعجة السؤقتة التي يحتاجيا الستعمؼ  أنوعمى 
 .ربح قادر عمى دعؼ نفدويإزالتيا عشجما يتؼ البشاء، و 

إرشاد " قرج بويُ اإللكتخوني الجعؼ  أنإلى  (03، 3333) جعبج الحسضأشار 
الؾيب وتدويجىؼ بالسداعجة  عمىالقائؼ  اإللكتخونيوتؾجيو الستعمسضؽ في بضئة التعمؼ 

وغضخ  ةالسباشخ ة عمصسية باستخجام تظبيقات الؾيب التفاعمصلتحقضق األىجاف الت زمةالال
يسكؽ تقجيؼ الجعؼ في بضئات التعمؼ  إلى أنو( 300 ،3333)سالؼ  ذضخيُ و  ."السباشخة

، السداعجة الشرية الفؾريةالعجيج مؽ أشكال السداعجة مثل:  خالل اإللكتخوني مؽ
، السداعجة الرؾتية، السداعجة الخسؾمية الستحخكة ثالثية األبعاد، السداعجة السباشخة

 السداعجة بالفضجيؾ السحاكي.
ييجف  بأن الجعموبالشطر لمتعريفات الدابقة لمجعم اإللكتروني يتزح  

 بسجخد استيفائو لتمػالؾصؾل بالستعمؼ إلى تحقضق أىجافو و يتؼ إزالتو  إلى
التعميسية الستعمؼ والسيسة طبيعة مع  السقجم يتشاسب الجعؼ وأىسية أن، ىجافاأل

السباشخ  لجعؼ اإللكتخونيمتجرجة، كسا يتزح تعجد أشكال تقجيؼ ا بظخيقةويقجم 
يداعج الستعمسضؽ في ، باإلضافة إلى أن الجعؼ اإللكتخوني السباشخ  وغضخ 

 التي ال يدتظيعؾن إنجازىا بخبخاتيؼ الدابقة وحجىا. يؼإنجاز ميام
ويشقدؼ الجعؼ اإللكتخوني إلى قدسضؽ رئدضضؽ ىسا الجعؼ اإللكتخوني السباشخ 

 والجعؼ اإللكتخوني غضخ السباشخ:
، 3333) جيعخفو عبج الحسض :(الستزامن) اإللكتروني السباشر الجعم نسط

والتؾجيو واإلرشاد لمستعمؼ  إلى السداعجةبأنو الظخيقة أو األسمؾب الحي ييجف  (03
في نفذ وقت تعمسو وتمقي االستجابات والخدود عمى األسئمة بذكل مباشخ وفؾري 
مؽ خالل مجسؾعة مؽ األدوات متسثمة في غخفة الحؾار والسحادثة الفؾرية والكتابية 
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 (Michael ,2004, 10يخى كل و  التي تؼ تقجيسيا مؽ خالل البحث الحالي.
Richardson, & Ice (2010, 58;) " الستدامؽ" يتسضد بعجيج بأن الجعؼ السباشخ

الدخعة في نقل وتبادل ، و الجعؼ الفؾري والسباشخ لمستعمؼأىسيا مؽ السسضدات، 
 السعمؾمات بضؽ السعمؼ والستعمسضؽ.

تؼ االعتساد عمى غخف الحؾار السباشخة وذلػ ألنيا تعج في البحث الحالي و 
السباشخ "الستدامؽ" نغًخا لمتبادل الفؾري  اإللكتخوني مؽ أىؼ أدوات تقجيؼ الجعؼ 

لمسعمؾمات بضؽ الستعمسضؽ السذاركضؽ وتؾفضخ فخص التعمؼ مؽ خالل الشقاشات 
 ,Giguere)وكحلػ تأكضج عجيج مؽ الجراسات  ،(Julie, 2003, 16يؼ )شالستبادلة بض

( عمى أن تؾاجج الظالب (3334؛ الفقي، 3333،ج؛ عبج الحسض3331، فخج؛ 2003
في نفذ و السباشخ  اإللكتخونيكأداة مؽ أدوات الجعؼ السباشخة يعج في غخف الحؾار 

، ؼالؾقت يداعجىؼ عمى تبادل األفكار واالسئمة الفؾرية وحل السذكالت التي تؾاجيي
حضث أن الظالب يدتكسمؾن الحجيث ويتابعؾنو جسيًعا في وقت واحج مسا يديج قجرتيؼ 

 التخكضد والستابعةعمى 
 قجيؼت ويتؼ خاللو :(الستزامن )غضرالسباشر  اإللكتروني غضر الجعم نسط

تؾاججىؼ في الؾقت نفدو، الحاجة لالسداعجة والتؾجيو واإلرشاد لمستعمسضؽ دون 
في أي وقت إلنجاز السيام  يسكؽ الستعمؼ مؽ الجخؾل عمى نغام الجعؼوبالتالي 

، ويسكؽ لمستعمؼ ان يعسل بذكل فخدي ومدتقل دون وجؾد السعمؼ او زمالءه سيةعمصالت
مؽ الظالب في نفذ الؾقت، وذلػ مؽ خالل مجسؾعة مؽ األدوات متسثمة في البخيج 

 والسشتجي والتي تؼ تقجيسيسا مؽ خالل البحث الحالي.اإللكتخوني 
 ؛32، 3333الذعخاوي،  ; (Lipscomb et al., 2004, 26يخى كل مؽ 

" يتسضد بعجيج السباشخ "غضخ الستدامؽ اإللكتخوني غضخ( أن الجعؼ 33، 3334، حدؽ
أىسيا تؾفضخه لفخص لتفخيج التعميؼ وتأمضؽ اكتداب الستمعؼ لمسعارف مؽ السسضدات، 

( بأنو يسكؽ تقجيؼ 334، 3334)حدؽ  والسيارات السخغؾبة بذكل كبضخ. ويذضخ
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البخيج  خالل مجسؾعة مؽ األدوات، مشياالجعؼ غضخ السباشخ )غضخ الستدامؽ( مؽ 
 سية.عمصالسشتجيات الت، و صفحات الؾيب الداكشة، نقل السمفات، اإللكتخوني

سية مؽ أىؼ أدوات التفاعل عمص( أن السشتجيات الت00، 3331)يؤكج اليادي 
 ستعمسضؽتجعؼ التعمؼ التعاوني بضؽ الأنيا لمحرؾل عمى الجعؼ غضخ السباشخ، كسا 

تؾقضت السشاقذة  تبيايؽولكؽ مع  ؾاقعيةسية مذابية لبضئة التعمؼ العمصتوتؾفخ بضئة 
وقؾاعج البيانات  إلى السعمؾمات مؾصؾللوالتفاعل، كسا تتيح الفخصة لمسعمؼ والستعمؼ 

 بالعدلة. ستعمؼمسا يقمل مؽ إحداس ال الشظخاءوالتحجث مع 
سية عمص( بأنو يسكؽ تؾعيف السشتجيات الت33، 3333) جأشار عبج الحسض
السباشخ مؽ خالل: تحجيج األفكار  اإللكتخوني غضخكأحج أسالضب الجعؼ 

والسؾضؾعات الخئيدة القابمة لمشقاش عمى السشتجى، والتأكضج عمى السعمؾمات التي 
وفعالة لمحؾار، مع االحتفاظ بالحؾارات والسخاسالت الستعمقة  هتسثل إضافة ججيج

لضيا او إعادة ارساليا، يديل الخجؾع إل احجى السمفات حتى بسؾضؾع معضؽ داخ
 يا.عمصق عمصوتجعيؼ جسيع اآلراء لترحيح مدار التعمؼ وتعديد االستجابات والت

سية كأحج أدوات الجعؼ عمصتؼ االعتساد عمى السشتجيات الت في البحث الحالي
تسضده بعجيج مؽ السسضدات وإمكانية لنغًخا  "غضخ الستدامؽ" السباشخ اإللكتخوني غضخ

قجيسو بأكثخ مؽ شكل لفغي او كتابي او رمدي اثشاء التعمؼ أو بعجه وكحلػ تأكضج ت
 ; & Huang & Lee, 2004 Adamsعجيج مؽ الجراسات عمى فعالضتيا، مشيا: )

Hamm, 2007 Malcolm, 2007; وإتاحتيا لمحخية والتعبضخ عؽ الخأي )
 والسيارات.والسذاركة الفاعمة بسا يسكشيؼ مؽ تشسية السعارف 

 األسمهب السعرفي:
الفخوق بضؽ األفخاد "بأنيا  األسالضب السعخفية (322، 3993) الذخقاوي  يعخف

في السجال السعخفي كالتحكخ والتفكضخ وتشاول السعمؾمات، والسجال االجتساعي، بل 
  (49، 3990)ياروشفدكي و بتخوفدكي  في حضؽ يعخفيا ،"دراسة الذخرية ككل
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بأنيا "الخرائص الفخدية الثابتة لمعسميات السعخفية لمفخد والتي يعبخ عشيا 
ويؤكج باستخجام استخاتيجيات معخفية تسثل مؤشخا لمفخوق الفخدية بضؽ األفخاد". 

 يترف فدضؾلؾجية أو انفعالية أو معخفية سمؾكيات "أنيا( عمى 03، 3333)الخؾلي 
 الستعمسؾن  ىؤالء بيا يجرك التي لمكيفية اندبيً  ثابتة كسؤشخات وتعسل الستعمسؾن  بيا

 والفشيات الظخق  أيزا وىي ليا، ويدتجضبؾن  معيا ويتعاممؾن  بضئتيؼ التعمسية
ذضخ القحظاني وي ،ججيجة خبخات الكتداب اذاتيً  الستعمؼ التي يتبعيا واإلجخاءات

في تشغيؼ  أنيا أسالضب األداء الثابتة ندبًيا والتي يفزميا الفخدإلى ( 314،3330)
مجركاتو وترشيف مفاليؼ البضئة الخارجية وىي مدئؾلة عؽ الفخوق الفخدية في 

 عسميات واالدراك والتحكخ والتفكضخ.
مؽ  عجيج قجمت ليا السعخفية األسالضب إلى أن (3993)الذخقاوي أشار 
 األسالضبوقج حّجد أكثخ  مشھا،السختمفة التي انظمقت  اتالشغخيضؾء في  الترشيفات

 :ا عمى الشحؾ التالياستخجامً  السعخفية
 االعتساد في مقابل االستقالل عؽ السجال اإلدراكي -
 .التخوي في مقابل االنجفاع -
 ي.السعخف التبديطمقابل  التعقضج -
 .السخاطخة في مقابل الححر -
 .الؾاقعية غبختحسل / عجم تحسل الغسؾض أو الخبخات  -
 .االنظالق في مقابل التقضضج -
 ل اإلبخازفي مقاب التدؾية -
 .الفحصالبأورة في مقابل  -
 .الزبط السخن في مقابل الزبط السقضج أو: السخونة في مقابل التدمت -
  .في مقابل االقترار أو االنظالق في مقابل التقضضج الذسؾلية -
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؛ عبج 3333؛ صغضخ، 3333أكجت عجيج مؽ الجراسات مشيا )الدمسي، 
( عمى أن األسمؾب السعخفي )التخوي /االنجفاع( 3333، ؛ ابؾسيف3333، طالباس

مؽ أكثخ األسالضب السعخفية استقخاًرا اذ يالزم الفخد فتخات طؾيمو مؽ حياتو مؽ جية 
أسـمؾب  (Kagan, 1966,17) يعخف كاجانوالسجال االجتساعي مؽ جية أخخى. و 

ـتجابة مقابـل التـخوي مقابـل االنـجفاع بأنو" التأمل والتخظيط قبل صجور االس
 ."االسـتجابة الدـخيعة السباشـخة لمسثضخات والتي غالبًا ما تكؾن غضخ صحيحة

االنجفاع( يختبط  / أن أســمؾب )التــخوي  (Messick,1984, 59) يــخى ميدــػ
يعظـي  إلى أنالـحي يؾصـف بأنو انجفاعي يسضل دائسًا  فـالفخد العؾاطفبالسداج أو 

كل البـجائل الستاحـة، ثؼ  حدبانوفي  ستخوى ال يزعضشسـا أول انظبـاع يرـادفو، ب
يفاضـل بضشيا في ضؾء متظمبات السؾقف، ويقخر بعج ذلػ الفكخة السشاسـبة لحـل 

فالفخد السشجفع يختكب كثضخًا مؽ األخظاء عشـج اتخـاذ القـخارات، في عميو السؾقـف، و 
 .مةحـضؽ تكـؾن استجابات الفخد الستخوي دقيقة وأخظاؤه قمض

 دسؾن السشــجفعضؽ يت إلى أن (Tiedemann, 1989,336) تضــجمان يذضخ
التكضـف بالسقارنـة بـالستخويضؽ الـحيؽ يتسضـدون  عمىقجرتيؼ بالتدخع وعجم الجقة، وعجم 

، 3333)الخؾلي  يؤكج، كسا مؽ الجقة مع مدتؾى مختفع مؽ التكيف ا، ومديجً بالتأني
الفخدية في األسمؾب  إلى الفخوق أسـمؾب )التـخوي / االنـجفاع( يذـضخ  ( عمى أن333

ححرًا كـبضخًا  الستعمسضؽتخـاذ القـخار، حضـث يغيـخ بعـض ال طخيقة الستعمؼواإليقاع في 
عذؾائية في عسميؼ ويختارون  ون آخـخ  بضشسا يغيخفي اتجـاىيؼ نحـؾ اتخـاذ القـخار، 

 .في الغالب بعشاية قمضمة
ألسـمؾب )التـخوي /االنـجفاع(  الدابقة اسـتعخاض بعـض اآلراء والتعخيفـاتب

فحص البجائل الستاحـة، ويقخرون بعج و  إلى التـأنييسضمؾن  الستخويؽيتزح أن األفخاد 
ذلػ االستجابة السشاسبة لمحـل، وعمـى العكـذ مؽ ذلػ فإن األفخاد السشجفعضؽ يسضمؾن 



 0202عجد يهلضه  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التربضـــــةم

 

 

  

13 

 متظمباتالشغخ في  دون ابة تظـخأ عمـى الحىؽ وإصـجار أول اسـتج إلى التدخع
 .األخظاء ضخ مؽكثـؾقعيؼ في المسـا يالسؾقـف 

أبـؾ سـيف،  ؛3333إبـخاليؼ، ؛  Nietfeld, J, 2003) مؽاشارت دراسة كل 
في تقضيؼ أسمؾب )التخوي /  استخجًما األكثخأن األداة  (3993جـاد، ؛ 3333

 Test Figures Familiar االنـجفاع( ىـي اختبـار تـداوج األشــكال السألؾفــة
Matching   بالخمد لوويخمــد (MFFT)  ،ويتظمب اختبـار (MFFT)   مـؽ الفـخد

مـع شـكل آخـخ  ـــــــ عادة ما يكؾن صؾرة لذيء مألؾف ــــــأن يساثـل بضؽ شكل معياري 
 .مذـابو لو تسامًا مؽ بضؽ عجة بجائل أخخى 

 لكياس التي استخجمت االختبارات مؽ عجيج (339، 3993(الذخقاوي  قجم
 :مشيا االنجفاع، /التخوي  أسمؾب

 .MFFTاألشكال  مزاىاة اختبار وطؾر ؽقش ،3921 الفخماوي، حسجي -
  طالب الجامعات. مع لضتشاسب نفدو االختبار طؾر ،3920 حامج العال عبج -
 صؾرة في لفغي بذكل وتوجعم االختبار، رطؾ  ،3923السقرؾد  عبج ىانؼ -

 .مؾاقف
 لضتشاسب (33م  أ يا )تعمص وأطمق هخ واختر االختبار رطؾ  ،3929 عمى ىاشؼ -

 الثانؾية. طالب السخحمة مع
 مشاسبة لمخاشجيؽ حضث أنيا (3 م. أ. .ت)البحث الحالي عمى الرؾرة  واعتسج

عتسج عمى قجرة السفحؾص عمى التعخف عمى الرؾرة األكثخ مظابقة لمرؾرة وت
السظابقة بأقل عجد مؽ  إلى الرؾرةاالصمية، فاذا استظاع السفحؾص الؾصؾل 

األكثخ مظابقة بعجد  إلى الرؾرةا، أما إذا وصل األخظاء وفي وقت أطؾل يعج متخويً 
 كبضخ مؽ األخظاء ووقت اقل يعج مشجفًعا.
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؛ 3333؛ الخؾلي، 3331؛ السشاحي، 3333)الجحجوح، ؽ أشار كل م
Kagan, 1965)  والسشجفعضؽ الستخويؽالستعمسضؽ ئص التي يتدؼ بيا الخراإلى 

 في الججول التالي: عخضيايسكؽ والتي 
 

 ( خرائص الستخويؽ / السشجفعضؽ3)ججول 
 السشجفع الستروي 

 التحرضل الجراسيا في اقل تفؾقً  - ا في التحرضل الجراسياكثخ تفؾقً  -
يدتجضب في وقت أطؾل ويختكب عجد  -

 اقل مؽ األخظاء
يدتجضب في وقت أقل ويختكب عجد اكبخ  -

 مؽ األخظاء
  لالنجفاعيةطالب القدؼ االدبي اكثخ مياًل  -  لمتخوي طالب القدؼ العمسي اكثخ مياًل  -
ا لتخكضد االنتباه واكثخ قجرة اكثخ استعجادً  -

 عمى التحكخ
 واقل قجرة عمى التحكخاقل استعجادا لتخكضد  -

 االناث اكثخ انجفاعية -  لمتخوي الحكؾر اكثخ مياًل  -
 اقل قجرة عمى التؾافق الشفدي - أكثخ تؾافًقا نفدًيا -
يتسضدون بالحخص واالستقاللية داخل  -

 حجخة الجراسة
اقل استقاللية داخل حجخة الجراسة ويتسضد  -

 باالنجفاع والتيؾر
 ا في التحرضل الجراسياقل تفؾقً  - التحرضل الجراسي ا فياكثخ تفؾقً  -
يتأنى في اتخاذ القخارات في مؾاقف عجم  -

 التأكج
 التيفي اتخاذ القخارات في الغخوف  يتدخع -

 تتدؼ بعجم التأكج
 العدلة التجسعات وال يحب إلى يسضل  - حج كبضخ إلى التفخد  إلى يسضل  -
لمحرؾل عمى معمؾمات عؽ  يسضل -

 طبيعة السذكالت
يتبعؾن أسمؾب السحاولة والخظأ في تعامميؼ  -

 مع السذكالت
 اقل ميارة في القخاءة - افزل ميارة في القخاءة -
 اكثخ عجوانية - اقل عجوانية -
 اقل قجرة عمى االستشباط والسخونة والتفكضخ - اكثخ قجرة عمى االستشتاج والتفكضخ الشاقج -
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تتزح العالقة بضؽ انساط تقجيؼ الجعؼ في بضئات التعمؼ  عخضو مسا سبق
ىحا اإلطار يؾجج عجيج مؽ الجراسات والبحؾث وفي ، السعخفية اإللكتخونية واألسالضب

 :بحلػ، مشيا التي اىتست
 التفاعل أثخ عمى التعخف إلى ىجفتالتي  (3331 وآخخون )دراسة زيجان 

 وبقاءرضل التح تشسية في السعخفي واألسمؾب الستشقل اإللكتخوني  الجعؼ نسط بضؽ
 دالة ق فخ  وجؾد إلىالجراسة   تؾصمت وقج، اعمصال الجراسات طالب لجى التعمؼ أثخ

 كسا، االجتساعي الجعؼ نسط لرالح التعمؼ أثخ وبقاء السعخفي التحرضل في ائًياإحر
 التعمؼ أثخ وبقاءل السعخفي التحرض في السعتسجيؽ عمى السدتقمضؽ تفؾق إلى  تؾصمت

 واألسمؾب الجعؼ نسط بضؽ بالتفاعل يتعمق وفيسا ،السقجم الجعؼ شسطدون اعتبار ل
 ،الستغضخيؽ بضؽ إحرائيا دال أثخ وجؾد إلى  الجراسة أشارت لمظالب السعخفي

 ،واالجتساعي الفخدي الجعؼ مؽ متشؾعة أنساط تقجيؼ أىسيةبالجراسة  أوصتو 
 بسؤسدات الستعمسضؽ دعؼ في أساسي كسحؾر الجؾالة اليؾاتف تظبيقات وتؾعيف

 .العالي ؼعمصالت
 أسالضب بضؽ التفاعل أثخ التعخف عمى إلى( 3333) دراسة القؾي سعت 

ميارات  تشسية عمى السعخفية واألسالضب الؾيب عبخ اإللكتخونية  السشاقذة في التحكؼ
، الشؾعية التخبية بكمية ؼعمصالت تكشؾلؾجيا طالب لجى التعمؼ ومعجالت السذكالت حل

 تعمؼ معجل متؾسظات بضؽ إحرائًيا دال ق فخ  وجؾد عمى سةاالجر  نتائج واكجت
 اإحرائيً  لدا ق فخ  جؾد و  ، بضشسا لؼ يتزح السشجفعي لرالحوالستخويؽ  السشجفعضؽ

 أشارت كسا ت،السذكال حلرات ميا أو التحرضل في والستخويؽ السشجفعضؽ بضؽ
 في الظالب درجات متؾسظات بضؽة يإحرائ دالة فخوق  وجؾد إلى الشتائج 
 لرالح وذلػ التحكؼ أسالضب اختالف نتيجة السذكالت حل وميارات التحرضل
 .التحكؼ أسالضب اختالف نتيجة التعمؼ معجل في فخوق  وجؾد وعجم التذاركي
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 أنساط بضؽ التفاعل أثخ عمى التعخفإلى ( 3333) دراسة عبجالحسضج ىجفت
 وأسالضب الؾيب عمى القائؼ التعمؼ بضئة الستدامؽ في وغضخالستدامؽ  اإللكتخوني الجعؼ
 كمية طالب لجى التعمؼ مرادر وانتاج ترسيؼميارات  وتشسية التحرضل عمى التعمؼ
 الجعؼ ططالب نس درجات متؾسظات ارتفاع إلىنتائج الجراسة   تؾصمتو  ة،التخبي

 التحرضمي االختبار مؽ كل عمى وذلػ األنساط ببكية بالسقارنة الستدامؽ اإللكتخوني
 درجات متؾسط ارتفاع كسا وضحت الشتائج كسا، التعمؼ مرادر اراتمي تقضيؼ وبظاقة
 باإلضافة الى و،يعم السعتسجيؽ بالظالب بالسقارنة السجال عؽ السدتقمضؽ الظالب
 بالسقارنة الستدامؽ غضخ الجعؼ نسط في السعتسجيؽ الظالب درجات متؾسط ارتفاع

 ترسيؼ وجاءت تؾصيات الجراسة بأىسية اإلدراكي،  السجال عؽ السدتقمضؽ بالظالب
 وغضخ الستدامؽ الؾيب عمى القائؼ التعمؼ في اإللكتخوني الجعؼ مؽ مختمفة أنساط

 عبخ العذؾائي متؾجيول الظالب تخك وعجم الظالب تعمؼ خرائص لضشاسب الستدامؽ
 تتشاسب محجدة معايضخ ضؾء في األسالضب ىحه واستخجام ترسيؼ يجب بل نتخنتاال

 السقخرات دراسة مؽ استفادة أقري حققبسا ي الستعمسضؽ الظالب وخرائص
 .اإللكتخونية

 اإللكترونية القائسةوعالقتها بأنساط الجعم في السقررات  القابمية لالستخجام
 :عمى نظم إدارة التعمم

، اإللكتخونيالستخجام أنغسة التعمؼ  أساسياتعج سيؾلة االستخجام شخطًا 
فالؾضؾح والبداطة والتخكضد عمى وحجة السؾضؾع ىي خرائص ضخورية مختبظة 

عمى  تعمؼبديؾلة استخجام أي نغام. لحلػ تغيخ أىسية سيؾلة االستخجام في قجرة الس
ة السؾجؾدة عمى الشغام، فإذا فذل يعمالؾصؾل لمسادة العمسية أو إشباع احتياجاتو الف

خغب فإنو قج يتخك الشغام بحثًا عؽ نغام غضخه يحقق لو في الؾصؾل لسا ي تعمؼالس
البداطة والؾضؾح والقجرة عمى الؾصؾل األسخع واألسيل لسا يخغب فيو مؽ السادة 



 0202عجد يهلضه  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التربضـــــةم

 

 

  

11 

 العمسية، لحا تعج سيؾلة االستخجام شخط جؾىخي لسدتخجمي شبكة االنتخنت
(Nielsen, 2007, 5). 

مؽ  القابمية لالستخجام ميسة أنوإلى ( 93، 3333)أشار السعترؼ وخسيذ 
الفخق بضؽ إنجاز السيام السظمؾبة بكفاءة وفعالية  تبخزألنيا  وجية نغخ الستعمسضؽ

السدتخجم في أثشاء استخجام  رضاالفخق بضؽ  تبخزودقة وبضؽ عجم إنجازىا، كسا 
مؽ جية نغخ كسا أن القابمية لالستخجام ميسة الشغام وبضؽ شعؾره بأنيا عسمية مسمة، 

تغيخ بضشسا لسظؾريؽ لألنغسة والبخامج ألنيا تحجد الفخق بضؽ نجاح الشغام أو فذمو، ا
حضث أن الشغام صعب االستخجام يقمل مؽ إنتاجية وجية نغخ اإلدارة مؽ أىسضتيا 

 امو. األداء داخمو، وبالتالي يؤثخ بالدمب عمى رغبة األفخاد في شخائو واستخج
 مفيؾم القابمية لالستخجامالتعخيفات التي تشاولت  ومؽ السالحع تعجد

Usability  تتفق عمى أن القابمية لالستخجام ىي: قجرة الستعمسضؽ  معغسياإال أنيا
سية عمصعمى استخجام الشغام والتفاعل معو بأريحية وسيؾلة وسخعة، إلنجاز السيام الت

 .339، 3339خسيذ، أقل األخظاء )بة و عمصالسظمؾبة، وإحجاث التعمؼ بكفاءة وفا
(Nielsen 2007, 3; 

عمى أنيا  (Shiratuddin, N.,et al. 2003)يعخفيا شضختاديؽ واخخون  
وقجرة السدتخجمضؽ عمى  ،السيام بجقة وكفاءة أثشاء استخجام الشغام نجازأداء وإ

القابمية وتعج  ،بالخضاسيؾلة واإلحداس يدخ و معخفة الشغام والتعامل معو ب
بحضث يحقق لمسدتخجم القجرة  اليكتخونينغام  أليلالستخجام مؽ الخرائص اليامة 

 يتشاسبعمى أداء ميامو بكفاءة ودون تعقضج، وتبشى ىحه القابمية عمى ترسيؼ نغام 
 (.Wang. J & Senecal. S, 2007) السعخفية وأنساطومع سسات الستعمؼ 

خسيذ  ;Nielson, et. Al., 2014, 36 ;3332عبجالعمصؼ ،) كل مؽ أشار
مؽ  عجدتتدؼ ب لالستخجامالقابمية  إلى أن Nielsen, j. (2007,3) ؛399، 3339،

 :الخرائص، مشيا
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 تحقضق األىجاف وإحجاث التعمؼ السظمؾب في اإللكتخوني الشغام فاعمية -
 .تحكيقو

ندبة عمى تحقضق األىجاف بالدخعة السظمؾبة وبأقل  اإللكتخوني قجرة الشغام -
 .األخظاءمؽ 

 الشغام. ترسيؼ وضؾح وبداطة -
 .ؼوخرائري ضؽالسدتخجم حتياجاتالشغام ال ترسيؼ مشاسبة -
 السظمؾبة.السدتخجم عمى إنجاز السيام  مايداعجالشغام  استخجامسيؾلو  -
شعؾر الستعمؼ بالخاحة والخضا عشج استخجام الشغام  قجرة الشغام عمى تخقضق -

 والتفاعل معو.
 .عمى مداعجة الستعمؼ عمى التحكخ واستجعاء السعمؾماتقجرة الشغام  -
 مؽ خالل تعاممو مع الشغام. الستعمؼ سيؾلة انجاز السيام السظمؾبة مؽ -
 .عشج حاجتو لحلػالشغام الجعؼ الفشي لمسدتخجم  تؾفضخ -
 .وسيؾلة استخجامو سذكالت الفشيةجؾدة الخجمة وخمؾ الشغام مؽ ال -

اإللكتخونية تقجيؼ الجعؼ في بضئات التعمؼ مسا سبق تتزح العالقة بضؽ انساط 
 ،بذكل خاص ىحه البضئاتفي ستخجام الا اإللكتخونية وقابميةعام والسقخرات  بذكل

سي عمصالسؤثخات اليامة والزخورية التي تسكؽ السرسؼ الت أحجحضث تعج أنساط الجعؼ 
 التعمسيحتؾى ة والؾضؾح في تقجيؼ السيعممؽ اعجاد مقخر الكتخوني يتدؼ بالتفا

 سية ججيجة.يعمفي مؾاقف ت السعمؾمات فيؼ وتؾعيفالوتداعج الستعمسضؽ عمى 
قة بضؽ العال التي ركدت عمىىحا اإلطار يؾجج عجيج مؽ الجراسات وفي 

 االستخجام، مشيا: اإللكتخونية وقابميةاط الجعؼ في بضئات التعمؼ سترسيؼ ان
( التي أوضحت نتائجيا وجؾد تفاعل بضؽ 3330)صالح الجيؽ  دراسة

التمسيحات البرخية )التمسيح باألسيؼ، التمسيح باأللؾان( واألسمؾب السعخفي 
قابمية  اإللكتخوني عمى)االعتساد، االستقالل عؽ السجال اإلدراكي( في الكتاب 
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ًا كبضخ  تفؾقاً ؼ األساسي، حضث حقق الظالب السعتسجيؽ عمصالتطالب االستخجام لجى 
 اإللكتخونية.في سيؾلة استخجاميؼ لمكتب 

التعخف عمى مدتؾى قابمية االستخجام في إلى ( 3333)فارس  دراسة سعت
السؾعفة وغضخ السؾعفة لؾحجات التعمؼ، ومعخفة مجى  اإللكتخونية مشرة السقخرات 

نتائج الجراسة  أشارتاالختالف في مدتؾى القابمية لالستخجام بضؽ تمػ السقخرات، و 
إلى التي عسجت اإللكتخونية ارتفاع مدتؾى القابمية لالستخجام في السقخرات إلى 

سة باألنذظة عمصتؾعيف عشرخ السحاكاة عشج تقجيؼ السحتؾى وربط الخبخة الت
عجيج مؽ إجخاء  أىسيةأوصت الجراسة بالسراحبة وتقجيؼ وصف مؾجد لكل فكخة، 

ل في رفع مدتؾى القابمية حؾل العؾامل التي قج يكؾن ليا دور فاع جراساتال
 .اإللكتخونيةلالستخجام لمسشاىج أو السقخرات 

إلي تقضيؼ السقخرات  (Lin, C& Roan. J 2011) وروان دراسة لضؽىجفت 
خالل معخفة أراء الظالب حؾل القابمية لالستخجام عؽ طخيق سؤال  اإللكتخونية مؽ

وواجية  الترفحالسذاركضؽ عؽ مجى رضاىؼ عمى سضشاريؾ عخض السقخر ونغام 
التعخف عمى وجيات نغخ  زخورةالجراسة ب تؾصيات جاءتالسدتخجم، و 

يديؼ في تحقضق السيام  اإللكتخونية بذكلالسدتخجمضؽ واحتياجاتيؼ لتظؾيخ السقخرات 
 ل.سية بذكل أفزعمصالت

 ,Pretorius, M; & Biligon)) وبضمجؾن  دراسة بخيتؾريؾس في حضؽ ىجفت
J, 2010 مجى تؾفخ الديؾلة في االستخجام والقابمية لمتعمؼ الى التعخف عمى 

Learnability في نغؼ إدارة التعمؼ (LMS)  والسقخرات التي تقجم عؽ بعج وذلػ مؽ
السقابالت إجخاء االستبيانات و  وتؼ خالل الجراسة تظبضقحضث )الترسيؼ، السشيجية( 

رات استخجام بضؽ أن امتالك السدتخجمضؽ لسياتمع السدتخجمضؽ السبتجئضؽ وقج 
 .تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت أسيؼ في استخجام السقخرات بكفاءة وسخعة عالية
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القابمية لالستخجام في  إلى تقضيؼ (Melton,J., 2007) مضمتؾن دراسة سعت 
الجراسة  بضشت نتائجىؾ نغام السؾودل، و  LMS أنغسة ادراة التعمؼ أحجمشرة عسل 

ا لسا يقجمو نغخً  جاءت بجرجة مختفعةأن مدتؾى القابمية لالستخجام في ىحا الشغام 
والسدابقات، وتتبع الشغام  التكميفاتة وبديظة، وتقجيؼ عمصمؽ واجيو استخجام تفا

 استجاباتو.لجسيع تحخكات الستعمؼ داخل السقخر وتدجضل 
 :هإجراءاتمشهجية البحث و 

متعخف عمى أثخ استخجام أنساط الجعؼ ل الباحثان السشيج التجخيبي استخجم
عمى نغؼ ادارة التعمؼ  اإللكتخونية القائسةفي السقخرات ( السباشخ/ غضخ السباشخ)

 ( عمى التحرضل السعخفي والقابمية لالستخجام.السشجفع الستخوي/) واألسمؾب السعخفي
 عضشة البحث:

لبات السدتؾى الخامذ الالتي يجرسؽ مقخر تؼ اختيار عضشة البحث مؽ طا
طالبة تؼ  03تقشيات التعمصؼ واالترال بكمية التخبية جامعة الجؾف، وقج بمغ عجدىؽ 

طالبة( لكل مجسؾعة باستخجام الترسيؼ 31تقديسيؽ إلى أربعة مجسؾعات، بؾاقع )
 ( 3(، كسا يؾضحيا ججول )3×3العاممي ثشائي االتجاه )

 الترسيؼ التجخيبي لمبحث (3) ججول 
 

األسمؾب                
 السعخفي

 نسط الجعؼ
 مشجفع متخوى 

 (3مجسؾعة ) متدامؽ
 متخوى  -السباشخ  الجعؼ

 (0مجسؾعة )
 مشجفع -السباشخ  الجعؼ

 (3ة )مجسؾع غضخ متدامؽ
 متخوى  -السباشخ  الجعؼ غضخ

 (4مجسؾعة )
 مشجفع -السباشخ  الجعؼ غضخ
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 اإللكترونية السقررات في (السباشر غضر /السباشر) الجعم نساطأل  سييعمالت الترسيم
 :التعمم إدارة نظم عمى القائسة

تقشيات لسقخر  (السباشخوغضخ السباشخ )بترسيؼ أنساط الجعؼ  انقام الباحث
دمحم لـ سي عمصوفقا لسخاحل وخظؾات نسؾذج الترسيؼ والتظؾيخ الت ؼ واالترالعمصالت

وفيسا يمي إجخاءات استخجام الشسؾذج في ترسيؼ أنساط الجعؼ  (3330)خسيذ 
 :السدتخجمة في البحث الحالي

 :عمى الخطهات التالية وتذتسل :والتحمضلمرحمة الجراسة  -( 1) 
 طالباتمدتؾى  انخفاضالسذكمة في  غيخت الحاجات:تحمضل السذكمة وتقجير   .3

م إدارة اعمى نغ اإللكتخوني القائسةفي بضئة التعمؼ  ؼ واالترالعمصتقشيات التمقخر 
 .خالل عسمية التعمؼأسالضب تقجيؼ الجعؼ والتؾجيو  وذلػ لقرؾر فيبالك  التعمؼ

ؼ عمصلسقخر تقشيات الت وتتمخص بالسيام السعخفية سية:عمصالتتحمضل السهسات . 0
 سية، ترشيفاتعمصسي، مالية الؾسائل التعمصاالترال الت" تتزسؽو واالترال 

سي، مخاكد مرادر التعمؼ، عمص، مجخل الشغؼ والترسيؼ التةسيعمصالت الؾسائل
سي عمص"، وذلػ مؽ خالل السحتؾى التؼعمصاتجاىات حجيثة في مجال تكشؾلؾجيا الت

مؽ خالل نغام  االنتخنتعبخ  الستاح ؼ واالترالعمصتقشيات التسقخر بالسقجم 
 .Blackboardإدارة التعمؼ بالك بؾرد 

في  ؼ واالترالعمصتقشيات التمقخر  طالبات ن:الطالب الستعمسضتحمضل خرائص . 3
وتؼ التأكج ، السدتؾى الخامذ بكمية التخبية والحي يجرس إالكتخونيا بذكل كامل

التعمؼ اإللكتخوني  إدارةمؽ أن لجي جسيع الظالبات الخبخة في التعامل مع نغام 
( Kagan, 1964)كسا تؼ تظبضق تداوج األشكال السألؾفة  (،بالك بؾرد)

 .(مشجفع/ متخوى ا ألسمؾب التعمؼ )تبعً  الظالباتلترشيف 
ؼ واالترال عبخ عمصمقخر تقشيات الت اتاحةتؼ  :تحمضل السهارد والقضهد الستاحة -4

التعمؼ اإللكتخوني )بالك بؾرد( والحي تؼ ترسيسو مؽ قبل مخترضؽ  إدارةنغام 
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غخف والحي يحؾي ، مؽ قدؼ تكيات التعميؼ وعسادة التعمؼ اإللكتخوني بالجامعة
 والتي تسثل أدوات نسط الجعؼ  والفرؾل االفتخاضية الحؾاد الشري السباشخ

والتي اإللكتخوني ج البخي الجعؼ مؽ خالل تفعضلو  شقاشلممشتجى  إنذاءو ، السباشخ 
، كسا تؼ اإلعالن لمظالبات بإمكانية استخجام نسط الجعؼ غضخ الستدام تسثل أدوات

 .معامل الحاسب األلى الستؾفخة في الكمية
 :مرحمة الترسيم -( 0)

تؼ وضع قائسة باألىجاف الدمؾكية التي تحتؾييا : دمهكيةتحجيج األهجاف ال .3
 واإلترال.مفخدات مقخر تقضشات التعمؼ 

)غخف الحؾار السباشخ  أدوات الجعؼترسيؼ  تؼ :القياسترسيم أدوات . 0
)السشتجى التعميسي والبخيج اإللكتخوني( مؽ السباشخ  والفرؾل االفتخاضية( وغضخ

 .الجؾف جامعةب عؽ بعج اإللكتخوني والتعمصؼبعسادة التعمؼ  خالل السخترضؽ
تؼ تشغيؼ السحتؾى وفقا  :تتابع عرضهو السحتهى استراتيجية تشظيم ترسيم . 3

لتدمدل مفخدات السقخر السعتسجة والتي روعي فضيا التتابع السشظقي لؾحجات 
 :التاليةالعشاصخ الخئيدية  السقخر، وتزسؽ السحتؾى 

، وتزسشت: تعخيف االترال، عشاصخ سيعمصالت االترالالسحاضخة األولي:  -
االترال، نساذج االترال، خرائص االترال، العؾامل السؤثخة في عسمية 

 سي.عمصاالترال، أشكال االترال وانؾاعو، معؾقات االترال الت
سية، وتزسشت: مفيؾم الؾسائل عمصالسحاضخة الثانية: ما لية الؾسائل الت -

سشيج، أسذ ومعايضخ اختيارىا، قؾاعج سية، أىسضتيا، عالقتيا بسشغؾمة العمصالت
 استخجاميا، معؾقات استخجاميا.

سية، وتزسشت ترشيفيا عمى عمصالسحاضخة الثالثة: ترشيفات الؾسائل الت -
يا، دورىا في عسمضتي عمصأساس: الحؾاس، السدتفضجيؽ، طخيقة الحرؾل 

 ؼ والتعمؼ، الخبخة " ادجار ديل".عمصالت
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سي، وتزسشت: مفيؾم الشغام عمصالسحاضخة الخابعة: مجخل الشغؼ والترسيؼ الت -
 سي.عمصوعشاصخه، مجخل الشغؼ وأىسضتو، الترسيؼ الت

سي، وتزسشت: ميارات عمصالسحاضخة الخامدة: مجخل الشغؼ والترسيؼ الت -
 سي.عمصسي، نساذج الترسيؼ التعمصالترسيؼ الت

ؼ، وتزسشت: مفيؾم التكشؾلؾجيا عمصلتلية تكشؾلؾجيا اما السحاضخة الدادسة: -
ؼ، مكؾنات مجال عمصومكؾناتيا، العالقة بضؽ مجخل الشغؼ وتكشؾلؾجيا الت

 ؼ.عمصؼ، وعائف تكشؾلؾجيا التعمصتكشؾلؾجيا الت
السحاضخة الدابعة: مخاكد مرادر التعمؼ، وتزسشت: تعخيف السخكد ومخاحل  -

التي يقجميا مخكد مرادر تتظؾره، اىجاف السخكد وأنؾاعو، السيام والخجمات 
 التعمؼ، مكؾنات السخكد والخجمات التي يقجميا.

ؼ، وتزسشت: عمصالسحاضخة الثامشة: اتجاىات حجيثة في مجال تكشؾلؾجيا الت -
، مؤتسخات الفضجيؾ، األقسار ؼ، االنتخانتعمصاالنتخنت في التسي، عمصالكسبضؾتخ الت

 . عمىاالصظشاعية، الفضجيؾ التفا
ؼ، وتزسشت: عمصعة: اتجاىات حجيثة في مجال تكشؾلؾجيا التالسحاضخة التاس -

التعمؼ الستشقل، السقخر  اإللكتخوني،مؼ عالؾسائط الستعجد، الؾسائط الفائقة، الت
 اإللكتخوني.الكتاب  اإللكتخوني،

ؼ، وتزسشت: عمصالسحاضخة العاشخة: اتجاىات حجيثة في مجال تكشؾلؾجيا الت -
 سية، الؾاقع االفتخاضي، الفرل االفتخاضي.عمصالكتاب السخئي، الكائشات الت

ؼ، عمصالسحاضخة الحادية عذخ: اتجاىات حجيثة في مجال تكشؾلؾجيا الت -
 وتزسشت: الجامعة االفتخاضية، التعمؼ عؽ بعج، التعمؼ السفخد.

تتؼ عسمية التعمؼ مؽ خالل اإلعتساد عمى والتعمم: م يعماستراتيجيات الت حجيجت. 4
دعؼ  أنساطالتعمؼ الحاتي مؽ خالل اتاحة السحتؾى لمستعمؼ وتؾفضخ  استختيجية

 . مختمفة لسداعجتو وتسكضشو مؽ تحقضق أىجاف التعمؼ
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تؼ تظؾيخ السقخر بسداعجة عسادة التعمؼ االلكتخوني والتعميؼ  التطهير:مرحمة  -( 3)
االختبار  ضافةإ تؼعؽ بعج بالجامعة بعج إضافة أدوات الجعؼ السقتخحة، كسا 

مكياس االسمؾب السعخفي  وكحلػ)القبمي/ البعجي(  التحرضمي
 .)التخوي/االنجفاع(

 أدوات البحث:
في الجؾانب السعخفية لسقخر تقشيات  : تؼ إعجاد اختبار تحرضمياختبار تحرضمي -

أسئمة مؾضؾعية وقج  عمى شكلالتعمصؼ واالترال تؼ إعجاده مؽ قبل الباحثضؽ 
( مفخدة مؽ نؾع االختيار مؽ 31مشيا ) ،( مفخدة43)بمغ عجد مفخدات االختبار 

، وتؼ عخض اإلختبار في صؾرتو ( مفخدة مؽ نؾع الرؾاب والخظأ31) متعجد
( مؽ السخترضؽ في مجال تقشيات التعميؼ والكياس والتقؾيؼ 0الشيائية عمى )

( طالبات مؽ خارج عضشة 33بي عمى )كسا تؼ إجخاء تظبضق تجخيالتخبؾي. 
( 3.2 -3.3لسفخدات االختبار بضؽ ) الرعؾبةمعامل  فيو تخاوحتالجراسة، 

ؽ، ض( وىي قيؼ مقبؾلة لسعامل التسضضد )فان دال3 -3.31ومعامل التسضضد بضؽ )
تؼ حداب متؾسط الدمؽ الالزم لإلجابة عؽ االختبار، وقج ، كسا (100، 3920
 كسا جسيع مفخدات االختبار. عمىأقري لدمؽ اإلجابة ( دقيقة كحج 03بمغ )
 .(3.234)درجة الثبات باستخجام معامل ألفا كؾرنباخ  بمغت

 مؽ خالل اطالع الباحثان عمى  السكياس تؼ إعجاد :مكياس قابمية االستخجام
 عجد مؽ الجراسات واألدبيات الستعمقة بكياس القابمية لالستخجام مثل دراسة

 Shiratuddin, N, et) ون شضختجن وآخخ  ؛(Jeff.S,2011) جيف كل مؽ:
al. 2003)مضمد وآخخون  ؛ (Melis.E et al, 2002)اسسان ؛ (Isman, 
A, 2010)( ويتزسؽ ،)مفخدة بإستخجام مكياس ليكخت الخساسي03 ) ،

مؽ السحكسضؽ حضث  (1عجد )السكياس تؼ عخضو عمى ولمتأكج مؽ صجق 
طمب مشيؼ إبجاء الخأي حؾل الجقة العسمية وسالمة الرياغة المغؾية لبشؾد 
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السكياس، ومجى انتسائيا لمسحاور الخئيدية التي أدرجت ضسشيا، ومجى 
درجة الثبات  بمغت البحث كسا ألىجافتحكيقو مجى صالحية السكياس ككل و 

 (.3.934باستخجام معادلة ألفا كؾرنباخ )
 االنجفاع / التخوي  استخجم اختباراألسمؾب السعخفي )متخوى/ مشجفع(:  مكياس

( وتؼ قياس بعجيؽ Kagan, 2005( مؽ اعجاد )(MFFTويخمد لو بالخمد 
في ىحا األسمؾب السعخفي ىسا: الدمؽ الحي تدتغخقو الظالبة في السحاولة 

خة األولى لإلجابة، سؾاء كانت ىحه اإلجابة صحيحة أو خاطئة، وتدسى بفت
كسؾن االستجابة، والبعج االخخ ىؾ عجد األخظاء التي تختكبيا الظالبة في 

( 33سبضل الؾصؾل لإلجابة الرحيحة وتعبخ عؽ الجقة، وتكؾن السكياس مؽ)
مفخدة ألشكال مألؾفة مؽ الحياة، وتتكؾن كل مفخدة مؽ تدعة أشكال حضث 

ية أشكال يؾجج شكل بسفخدة أعمى الذاشة ويدسى بالذكل السعياري وثسان
أخخى اسفل الرفحة تدسى بالبجائل، وىي تذبو الذكل السعياري ولكؽ 
تختمف في بعض الشقاط الجقيقة ما عجا شكل واحج مشيا وىؾ اإلجابة 

 .الرحيحة
 :الترسيم التجريبي لمبحث  

لشسط  وفقا  تقديؼ عضتة البحث إلى أربعة مجسؾعات (3)يؾضح ججول 
طالبة( لكل مجسؾعة باستخجام الترسيؼ 31الجعؼ واألسمؾب السعخفي، بؾاقع )

 .(3×3العاممي ثشائي االتجاه )

               
 األسمؾب السعخفي

 الجعؼ ؾعن
 مشجفع متخوى 

 (3مجسؾعة ) مباشخ
 متخوى  –السباشخ  الجعؼ

 (0مجسؾعة )
 مشجفع –السباشخ  الجعؼ
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 لمبحث التجخيبي الترسيؼ (0) ججول 
 خطهات التطبضق:

 تكافؤ السجسؾعات )الجعؼوالحي ييجف الى التحقق مؽ  :التطبضق القبمي - أ
  .الخئيدية ( وذلػ قبل إجخاء تجخبة البحثالسباشخ  ، الجعؼ غضخ السباشخ 

  ث:البح تجربة تطبضق - ب
بجأ تظبضق تجخبة البحث بمقاء تسيضجي تؼ خاللو تعخيف الظالبات بأسالضب الجعؼ 

 اعً ؾ أسب إلحجى عذخ التظبضق استسخالسحجدة لكل مجسؾعة واإلجابة عمى تداؤالتيؼ، و 
، بحضث يتؼ اتاحة ه3443/3443الفرل الجراسي األول مؽ العام الجامعي خالل 

 .كل أسبؾع ةواحج محاضخة
 :التطبضق البعجي ألدوات البحث -ج

وذلػ مؽ خالل تظبضق االختبار البعجي ومكياس قابمية االستخجام بعج االنتياء مؽ 
 تظبضق تجخبة البحث.

 نتائج البحث
 مجسهعات البحث:كل مجسهعة من أواًل: التأكج من تجانس 

 التأكج من تجانس مجسهعات البحث في االختبار التحرضمي: -
لمتأكج مؽ تكافؤ مجسؾعات البحث في التظبضق القبمي لالختبار التحرضمي تؼ 

 ANOVA (two way Analysis ofاستخجام أسمؾب تحمضل التبايؽ ثشائي االتجاه 
Variance)  "لحداب الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري لمجرجات وقيسة "ف

ختبار التحرضمي كسا وذلػ الختبار داللة الفخوق بضؽ متؾسط فخوق درجات اال
 يؾضحيا الججول التالي:

 ( تجانذ مجسؾعات البحث في التظبضق القبمي لالختبار التحرضمي0ججول )

 مباشخغضخ 
 (3ة )مجسؾع

 –السباشخ  غضخ الجعؼ
 متخوى 

 (4مجسؾعة )
 –السباشخ  الجعؼ غضخ

 مشجفع
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مجسؾع  مرجر التبايؽ
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسظات 
مدتؾي  قيسة ف السخبعات

 الجاللة
 3.302 0.401 43.333 3 43.333 الجعؼ ؾعن

 3.933 3.330 3.313 3 3.313 األسمؾب السعخفي
 3.331 3.430 32.333 3 32.333 التفاعل
   33.113 10 040.233 الخظأ
    19 334.920 الكمي

( وقيسة الجاللة اإلحرائية 3.430( ان قيسة )ف( تداوي )0ويؾضح ججول )
، أي أنو ال يؾجج فخق (3.31)( وىي قيسة غضخ دالة احرائًيا عشج مدتؾى 3.331)

بضؽ متؾسظات درجات السجسؾعات في التظبضق القبمي لالختبار التحرضمي وأن أي 
إلى فخق يحجث في تحرضل السجسؾعات بعج السعالجة التجخيبية يكؾن نتيجة 

 التجخيبية السدتخجمة. السعالجات
 التأكج من تجانس مجسهعات البحث في مقياس قابمية االستخجام: -

لمتأكج مؽ تكافؤ مجسؾعات البحث في التظبضق القبمي لسكياس قابمية االستخجام 
 ANOVA (two way Analysisتؼ استخجام أسمؾب تحمضل التبايؽ ثشائي االتجاه 

of Variance)  لحداب الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري لمجرجات وقيسة
جات مكياس قابمية االستخجام وذلػ الختبار داللة الفخوق بضؽ متؾسط فخوق در )ف( 

 كسا يؾضحيا الججول التالي:
 ( تجانذ مجسؾعات البحث في التظبضق القبمي لسكياس قابمية االستخجام3ججول )

مجسؾع  مرجر التبايؽ
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسظات 
مدتؾي  قيسة ف السخبعات

 الجاللة
 3.103 3.044 03.333 3 03.333 الجعؼ ؾعن

 3.433 3.099 333.433 3 333.433 السعخفياألسمؾب 



 عمى نظم ادارة التعمم  اإللكترونية القائسةالتفاعل بضن أنساط الجعم في السقررات  أثر
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 3.339 3.344 31.013 3 31.013 التفاعل
   323.339 10 33323.333 الخظأ
    19 33394.920 الكمي

( وقيسة الجاللة اإلحرائية 3.344( ان قيسة )ف( تداوي )3يؾضح ججول )
أي أنو ال يؾجج فخق  (3.31)( وىي قيسة غضخ دالة احرائًيا عشج مدتؾى 3.339)

بضؽ متؾسظات درجات السجسؾعات في التظبضق القبمي لسكياس قابمية االستخجام وأن 
إلى أي فخق يحجث في تحرضل السجسؾعات بعج السعالجة التجخيبية يكؾن نتيجة 

 التجخيبية السدتخجمة. السعالجات
 :اإلحراء الهصفي لشتائج البحث ثانًيا:
نسط الجعؼ  طالباتارتفاع متؾسط درجات  (8)يؾضح الججول       

مقارنة بدميالتيؽ في في السجسؾعات التي قجم ليا دعؼ غضخ  اإللكتخوني السباشخ
في وذلػ بالسشجفعات بالسقارنة  الستخويات الظالبات تفؾق  تؾضح الشتائج كسامباشخ، 
 .ومكياس قابمية االستخجاماالختبار التحرضمي  كل مؽ

 لالختبار البعجي التظبضق لجرجات السعياري  واالنحخاف الستؾسط (2) ججول
 واألسالضب اإللكتخوني الجعؼ مجسؾعات مؽ لكل االستخجام قابمية ومكياس التحرضمي

 السعخفية
   

         الجعؼ اإللكتخوني نؾع
 األسمؾب السعخفي                                                             

 
 العجد

مقياس  قابمية  االختبار التحرضمي
 االستخجام

االنحراف  الستهسط
االنحراف  الستهسط السعياري 

 السعياري 

 متروى 
 0.333 341.233 3.323 02.400 31 مباشخ
غضخ 
 1.233 340.300 3.933 01.400 31 مباشخ

 مشجفع
 1.234 343.400 3.310 03.900 31 مباشخ
غضخ 
 0.990 300.433 4.232 32.333 31 مباشخ

 4.333 343.420 3.133 00.130 03  السجسهع
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 :ختبار فروض البحثا :ثالثاً 
ا ق دالة  إحرائيً و فخ  وجؾدعجم عمى والحي يشص  :الفرض األولنتائج  .１

 مجسؾعتي البحث )الجعؼ ( بضؽ متؾسظات درجات 3,31عشج مدتؾى )
بعجي لالختبار التحرضمي في التظبضق ال( السباشخ  / الجعؼ غضخالسباشخ 

والختبار صحة الفخض تؼ إجخاء تحمضل  ،السباشخ لرالح مجسؾعة الجعؼ 
(، وفيسا يمي 3×3)لمستغضخات مؾضع الجراسة االتجاة )ثشائي(  تبايؽ متعجد

 .(9)كسا يؾضحيا الججول الشتائج التي تؼ الحرؾل عمضيا 
 السعخفي واألسمؾب اإللكتخوني الجعؼ نسط لتأثضخ التبايؽ تحمضل نتائج (9) ججول

 السعخفي التحرضل عمى

 مرجر التبايؽ
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسظات 
 قيسة ف السخبعات

مخبع 
 إيتا

مدتؾي 
 الجاللة

 3.333 3.309 33.133 333.333 3 333.333 الجعؼ نؾع
األسمؾب 
 3.333 3.033 20.434 334.313 3 334.313 السعخفي

 3.030 - 3.344 3.333 3 3.333 التفاعل
    2.303 10 403.233 الخظأ
     19 3042.920 الكمي

(، وىي قيسة 33.133)أن قيسة )ف( السحدؾبة بمغت  (9يتزح مؽ الججول )
وبالخجؾع الي الستؾسظات نجج أن الفخق  (3.31)دالة إحرائيًا عشج مدتؾي داللة 

( في حضؽ كان 01.3333، حضث بمغ متؾسظيؼ )السباشخلرالح مجسؾعة الجعؼ 
( األمخ الحي يذضخ إلى أن الفخق 03.2000)السباشخ  متؾسط مجسؾعة الجعؼ غضخ

ما يعشي رفض الفخض، وذلػ لؾجؾد تأثضخ لشؾع ، السباشخ لرالح مجسؾعة الجعؼ
 . الجعؼ عمى التحرضل السعخفي
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( مسا يجل 3.30كحلػ بمغت قيسة حجؼ األثخ لمستغضخ السدتقل )نسط الجعؼ( )
( Cohen, 1988مى وجؾد حجؼ أثخ كبضخ لمستغضخ السدتقل وفًقا لسدتؾيات )ع

 (.3333)ابؾحظب وصادق،  وذلػ فيسا يتعمق بتأثضخه عمى التحرضل السعخفي
عشج  دالة إحرائًياق و فخ  وجؾد عجم : والحي يشص عمىنتائج الفرض الثاني -0

مشجفع( في مجسؾعتي البحث )متخوى / ( بضؽ متؾسظات درجات 3.31مدتؾى )
ان قيسة يتزح ( 9) مججولبالخجؾع لو  التظبضق البعجي لالختبار التحرضمي.

(، وىي قيسة دالة إحرائيًا عشج مدتؾي داللة 20.434)ف( السحدؾبة بمغت )
عمى  لالسمؾب السعخفيتأثضخ  ؾجؾدوذلػ لالفخض ما يعشي رفض  ،(3.31)

مجسؾعة الظالبات الستخويات، حضث بمغ درجات التحرضل البعجي لرالح 
بالسشجفعات حضث جاء متؾسظيؽ  بالسقارنة( 00.9003)متؾسظيؼ 

(03.3003). 
( مسا يجل عمى وجؾد 3.033كحلػ بمغت قيسة حجؼ األثخ لألسمؾب السعخفي )
( وذلػ فيسا Cohen, 1988حجؼ أثخ كبضخ لالسمؾب السعخفي وفًقا لسدتؾيات )

 (.3333)ابؾحظب وصادق،  التحرضل السعخفييتعمق بتأثضخه عمى 
عشج  دالة إحرائًياق و فخ  وجؾدعجم : والحي يشص عمى نتائج الفرض الثالث -3

بضؽ متؾسظات درجات السجسؾعات التجخيبية في التظبضق  (3.31)مدتؾى 
 قيسة )ف(أن يتزح ان ( 9) وبالخجؾع لمججول .البعجي لالختبار التحرضمي

عمى التحرضل قج  السعخفي واألسمؾبالسحدؾبة ألثخ التفاعل بضؽ أنساط الجعؼ 
 عشيما ي ،(3.31)عشج مدتؾى إحرائًيا دالة غضخ ( وىي قيسة 3.344بمغت )

عمى  السعخفيسمؾب األأثخ لمتفاعل بضؽ أنساط الجعؼ و  وجؾدعجم الفخض ب قبؾل
 .درجات الظالبات في االختبار التحرضمي

عشج  دالة إحرائًياق و فخ  وجؾدعجم : والحي يشص عمى رابعالفرض النتائج  -4
/ السباشخ  مجسؾعتي البحث )الجعؼبضؽ متؾسظات درجات  (3.31)مدتؾى 

( في التظبضق البعجي لسكياس قابمية االستخجام لرالح السباشخ الجعؼ غضخ
والختبار صحة الفخض تؼ إجخاء تحمضل تبايؽ ، السباشخمجسؾعة الجعؼ 

(، وفيسا يمي الشتائج التي تؼ 3×3)متعجد)ثشائي( لمستغضخات مؾضع الجراسة 
 (33)كسا يؾضحيا الججول الحرؾل عمضيا 
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 اإللكتخوني الجعؼ نسط لتأثضخ االتجاه ثشائي التبايؽ تحمضل نتائج (33) ججول
 االستخجام قابمية عمى السعخفي واألسمؾب

مرجر 
 التبايؽ

مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسظات 
مخبع  قيسة ف السخبعات

 إيتا
مدتؾي 
 الجاللة

 3.333 3.33 0.903 300.013 3 300.013 الجعؼ نؾع
األسمؾب 
 3.333 3.393 30.330 112.313 3 112.313 السعخفي
 3.140 - 3.034 2.233 3 2.233 التفاعل
    30.142 10 3032.003 الخظأ
     19 3342.920 الكمي

 عمى اإللكتخوني الجعؼ نسط لتأثضخ االتجاه ثشائي التبايؽ تحمضل نتائج (33) ولجج
 االستخجام قابمية

االنحخاف  الستؾسط العجد السجسؾعة الستغضخ
 السعياري 

 
القابمية 
 لالستخجام

 0.333 341.233 31 متخوى  مباشخ
 1.234 343.400 31 مشجفع مباشخ
 1.003 340.300 03 متدامؽكمي 

 1.233 340.300 31 متخوى  مباشخغضخ 
 0.990 300.433 31 مشجفع مباشخغضخ 

 0.333 309.200 03 مباشخ كمي غضخ 
 4.233 344.100 03 كمي متخوى 
 1.031 302.400 03 كمي مشجفع
 1.290 343.420 03 العضشة ككل

(، وىي قيسة 0.903أن قيسة )ف( السحدؾبة بمغت ) (33)يتزح مؽ الججول 
وبالخجؾع الي الستؾسظات نجج أن الفخق  (3.31)دالة إحرائيًا عشج مدتؾي داللة 

( في حضؽ كان 340.300، حضث بمغ متؾسظيؼ )السباشخ  لرالح مجسؾعة الجعؼ 



 عمى نظم ادارة التعمم  اإللكترونية القائسةالتفاعل بضن أنساط الجعم في السقررات  أثر
 عمى التحرضل والقابمية لالستخجام لجى طالب جامعة الجهف واالسمهب السعرفي

 

 

33 

( األمخ الحي يذضخ إلى أن الفخق 309.200)السباشخ  متؾسط مجسؾعة الجعؼ غضخ
ما يعشي رفض الفخض، وذلػ لؾجؾد تأثضخ لشؾع ، السباشخ  الح مجسؾعة الجعؼ لر

 . قابمية لإلستخجامالجعؼ عمى ال
( مسا يجل 3.33كحلػ بمغت قيسة حجؼ األثخ لمستغضخ السدتقل )نسط الجعؼ( )

( Cohen, 1988عمى وجؾد حجؼ أثخ متؾسط لمستغضخ السدتقل وفًقا لسدتؾيات )
 (.3333صادق، و )ابؾحظب  بتأثضخه عمى قابمية االستخجاموذلػ فيسا يتعمق 

عشج  دالة إحرائًياق و فخ  وجؾدعجم : والحي يشص عمى نتائج الفرض الخامس  -5
في مجسؾعتي البحث )متخوى / مشجفع( ( بضؽ متؾسظات درجات 3.31مدتؾى )

 .التظبضق البعجي لسكياس قابمية االستخجام
يتزح أن قيسة )ف( السحدؾبة بمغت يتزح ان قيسة ( 10) وبالخجؾع لمججول

ما يعشي رفض  ،(3.31)(، وىي قيسة دالة إحرائيًا عشج مدتؾي داللة 30.330)
مجسؾعة لرالح قابمية االستخجام  عمى لالسمؾب السعخفيتأثضخ  الفخض وذلػ لؾجؾد

بالسشجفعات حضث  بالسقارنة( 344.100الظالبات الستخويات، حضث بمغ متؾسظيؽ )
 .(302.400جاء متؾسظيؽ )

كحلػ بمغت قيسة حجؼ األثخ لستغضخ األسمؾب السعخفي )الستخوي/ السشجفع( 
( مسا يجل عمى وجؾد حجؼ أثخ كبضخ لستغضخ األسمؾب السعخفي وفًقا 3.393)

 ( وذلػ فيسا يتعمق بتأثضخه عمى قابمية االستخجامCohen, 1988لسدتؾيات )
 (.3333)ابؾحظب وصادق، 

عشج  دالة إحرائياق و فخ  وجؾدعجم : والحي يشص عمى نتائج الفرض الدادس -6
بضؽ متؾسظات درجات السجسؾعات التجخيبية في التظبضق  (3.31)مدتؾى 
 .لسكياس قابمية االستخجامالبعجي 

فاعل بضؽ أنساط السحدؾبة ألثخ الت )ف( أن قيسة يتزح( 10) وبالخجؾع لمججول
بمغت  مدتؾي قابمية االستخجام قجعمى  السعخفيسمؾب األو  الجعؼ اإللكتخوني
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ما يعشي قبؾل  ،( (3.31)عشج مدتؾى إحرائًيا دالة غضخ ( وىي قيسة 3.034)
عمى قابمية  السعخفيسمؾب األأثخ لمتفاعل بضؽ أنساط الجعؼ و  دؾ وجالفخض بعجم 

 .االستخجام لجى الظالبات
 تفدضر نتائج البحث 

تؾضح نتائج البحث الحالي إلى وجؾد تأثضخ ألنساط الجعؼ اإللكتخوني عمى 
درجات الظالبات في االختبار التحرضمي وقابمية االستخجام لرالح مجسؾعة الجعؼ 

سخعة في نقل وتبادل ويسكؽ تفدضخ ىحه الشتيجة بفاعمية الجعؼ السباشخ السباشخ، 
الفخصة لمستعمسضؽ في الحرؾل عمى السعمؾمات بضؽ السعمؼ والستعمسضؽ، واتاحتو 

وتتفق ىحه  الجعؼ والتؾجيو السظمؾب لجراستيؼ بذكل مباشخ وفًقا الحتياجاتيؼ الفعمصة.
الشتائج مع العجيج مؽ الجراسات التي أعيخت تفؾقا لمظالب الحيؽ يحغؾن بفخصة 

ة دراسالجعؼ السباشخ مقارنة بدمالئيؼ مسؽ يتؼ دعسيؼ بظخيقة غضخ مباشخة، ومشيا 
 الظخاندراسة ، (3334)دراسة الفقي ، (3330)مظخ دراسة ، (2011)عبجالحسضج 

باستخجام غخف الحؾار السباشخ  أن نسط التفاعلإلى ( والتي أشارت نتائجيا 3339)
والسجمج( في التحرضل الجراسي السباشخ  ة مؽ أسمؾب التفاعل )غضخعمصكان أكثخ فا

تختمف ىحه  أخخى مؽ ناحية و  .التفاعلوفي اتجاه الظالب نحؾ استخجام أدوات 
دراسة عبج الحميؼ  ،(3332) الشتيجة مع دراسات أخخى مشيا: دراسة الدالمي

 والتي أشارت ((Agus Santoso, 2010 دراسة ايجؾس سانتؾس، (3333)
 . الجعؼ غضخ السباشخ الظالب الحيؽ يحرمؾن عمى الجعؼ مؽ خالل نتائجيا إلى أن

بضؽ متؾسظات درجات  دالة إحرائًياق و فخ  إلى وجؾدرت نتائج البحث أشاكسا 
 وفقا وقابمية االستخجامالسجسؾعات التجخيبية في التحرضل الجراسي،  طالبات

الظالبات ا مؽ كانؾا أكثخ تفؾقً حضث  الستخويات الظالباتلرالح  لألسمؾب السعخفي
إلى ىحه الشتيجة تفدضخ  ؽويسك ،وقابمية االستخجامفي التحرضل الجراسي  السشجفعات

بذكل ؼ واالترال عمصالسعارف الخاصة بتقشيات الت إلى تعمؼ الظالبات الستخويات مضل
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لؾقت أطؾل، في حضؽ نجج الظالبات السشجفعات  دقضق عمى الخغؼ مؽ استغخاقيؽ
حج أدنى مؽ  عخفي بدخعة وأسمؾب سظحي ويدتخجمؽالجانب الس إلى تعمؼيسضمؾن 

مؽ خالل ذلػ أيزا  يسكؽ تفدضخ، كسا التفكضخ في تحجيج االجابة الرحيحة
ة اإللكتخونيالسعتسج عمى السقخرات وطبيعة التعمؼ  الستخويات الباتخرائص الظ

 ؼعمصسية متكاممة تقؾم عمى التيعممشغؾمة ت عجتُ  والتي القائسة عمى نغؼ إدارة التعمؼ
الفخدي وتترف بقجر مؽ الحخية في اكتداب السعمؾمات والسيارات والخظؾ الحاتي 

تتشاسب ىحه  لػتو واإلدارة الحاتية لمتعمؼ، ولحبحدب استعجاداتو وقجرا متعمؼلكل 
بشاء  .السشجفعضؽأكثخ مؽ  الستخويؽالظبيعة الفخدية الحاتية في التعمؼ مع خرائص 

لتخوي" كان لو دوًرا ايجابًيا في تشسية التحرضل عمى ذلػ فأن األسمؾب السعخفي " ا
السعخفي لمظالبات وذلػ ألنيؽ مييأت لديادة وقت الفحص والتحمضل والتأمل كمسا 
ازدادت صعؾبة السيسة ويشتبيؽ لمتفاصضل السكؾنة لمسؾقف االدراكي مسا يديج مؽ 

 سمؾك االستجابة الجقيقة. 
عمى وجؾد فخوق  التى اكجت( 3332)الشتيجة مع دراسة الفالح تتفق ىحه و 

ذات داللة إحرائية بضؽ متؾسط درجات طالبات السجسؾعات التجخيبية في مدتؾى 
اختالف األسمؾب السعخفي )االنجفاع / التخوي(  أثخ إلىالجافعية لإلنجاز يخجع 

( الحي أكج عمى وجؾد أثخ إيجابي 3330)لرالح مجسؾعة التخوي، ودراسة رمؾد 
ي )االنجفاع/ التخوي( في التحرضل السعخفي والقابمية لالستخجام لالسمؾب السعخف

تختمف مع بضشسا  لذبكات التؾاصل االجتساعي لرالح األسمؾب السعخفي التخوي.
وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بضؽ  عجمإلى ( التي أوضحت 3330)مظخ دراسة 

إلى تخجع  متؾسظات درجات السجسؾعات التجخيبية في اختبار الجانب السعخفي
 األساسي لالسمؾب السعخفي الستبع. األثخ

( الستخوي والسشجفعالبحث الحالي أن االختالف بضؽ أسالضب التعمؼ ) ويذضخ 
 بساترسيؼ أنساط الجعؼ  إلىخرائص كل أسمؾب لحلػ كانت الحاجة إلى يخجع 
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ة مع أسالضب التعمؼ السباشخ  أنساط الجعؼ  مشاسبةالبحث  وقج راعى، معوتشاسب ي
 لمسشجفعات،وأسالضب الجعؼ غضخ الستدامؽ مع أسالضب التعمؼ السعتسجة  لمستخويات

( 3922)كسال إسكشجر؛ (3333)صادقو أبؾ حظب  كل مؽمع ما أشار  ىحا يتفقو 
سية مع الفخوق الفخدية لمستعمسضؽ وأن عمصق الظخق واألنساط التفامؽ أنو البج مؽ تؾ 
سية عمصبضئات وترسيؼ أنساط دعؼ واستخاتيجيات ت ايجادإلى سي عمصيدعى السرسؼ الت

تخمى الباحثضؽ عؽ البحث في أي إلى باإلضافة أسالضب تعمؼ الظالب،  مع شاسبتت
أنساط واستخاتيجيات التعمؼ أفزل مؽ األخخى، ولكؽ يجب أن يكؾن البحث في أي 

 مخاعاةالستعمسضؽ و مى فئة معضشة مؽ األنساط واالستخاتيجيات أفزل في التأثضخ ع
 .الفخوق الفخدية بضشيؼ

 ةق دالو وجؾد فخ  إلى عجم شارت نتائج البحث الحاليأ أخخى  ناحية مؽ
السجسؾعات التجخيبية في التحرضل  طالباتا بضؽ متؾسظات درجات إحرائيً 

األساسي لمتفاعل بضؽ أنساط الجعؼ  إلى األثختخجع  وقابمية االستخجامالجراسي 
/ غضخ مباشخأنساط الجعؼ ) أن ويسكؽ تفدضخ ذلػ واألسمؾب السعخفي. اإللكتخوني

( ال يختمف تأثضخىا ِتبًعا لألسمؾب السعخفي )الستخوي/ السشجفع( في التحرضل باشخةم
السعخفي والقابمية الستخجام مقخر تقشيات التعميؼ واالترال القائؼ عمى نغام إدارة 

الجعؼ في فيؼ الظالب وتحرضميؼ  ، وبحلػ فقج ساىست أنساطالتعمؼ بالك بؾرد
والقابمية الستخجام السقخر برخف الشغخ عؽ التفاعل بضؽ أنساط الجعؼ واألسمؾب 

 السعخفي.
وجؾدة  إلى عجم( التي تؾصمت 3332)الفالح كل مؽ  مع دراسة ويتفق ىحا

التفاعل بضؽ  إلى أثخفخوق دالة احرائًيا بضؽ متؾسظات السجسؾعات التجخيبية تخجع 
( التى 3334دراسة الدضج )، خ الجعؼ واألسمؾب السعخفي )التخوي/ االنجفاع(متغض

أكجت عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بضؽ سقاالت التعمؼ وأسمؾب التعمؼ 
( التي 3333) السعترؼو  ذدراسة خسي، والقجرة عمى اتخاذ القخار عمى التحرضل
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 واألسمؾب السعخفي الجعؼ أسمؾبتفاعل بضؽ أسالضب أثخ لمتؾصمت لعجم وجؾد 
( التي تؾصمت لعجم 3333) شحاتودراسة التحرضل السعخفي والقابمية لالستخجام، 

 .االتجاه عمىوجؾد فخوق لمتفاعل بضؽ بضئة التعمؼ واألسمؾب السعخفي 
( والتي أكجت عمى وجؾد فخوق 3334)دراسة الفقي ىحه الجراسة مع واختمفت 

التفاعل بضؽ سقاالت  إلىذات داللة إحرائية بضؽ متؾسظات درجات الظالب تخجع 
( التى أكجت عمى وجؾد فخوق دالة احرائًيا 3334بجر ) التعمؼ واألسمؾب السعخفي،

عمى التحرضل وميارات  تخجع الى التفاعل بضؽ نسط الجعؼ واألسمؾب السعخفي
 في إحرائًيا دال تفاعل التى أكجتعمى وجؾد( 3332)دراسة حدؾنة سي، التفكضخ العم

 يغيخ مسا ،وورد ميكخوسؾفت بخنامج ميارات أداء في الظمبة درجات متؾسط
 وىحا التفرضمية، التجخيبية السجسؾعة في السعخفي )متخوى( األسمؾب بضؽ التفاعل

 لمسؾقع التعميسي السحتؾى  دراستو أثشاء أكثخ قجراتو الستخوي عيخت الظالب أن يعشي
 السشجفع. الظالب مؽ والتؾجيو الجعؼ أسالضب الؾيب الستزسؽ عمى القائؼ التعميسي

 تهصيات البحث
بسا يتشاسب مع  السقخرات اإللكتخونيةفي  تشؾيع أنساط الجعؼ اإللكتخوني -

 .خرائص الستعمسضؽ
وتؾجيو  السقخرات اإللكتخونيةفي  ضخورة تؾفضخ الجعؼ االلكتخوني السباشخ -

 االظالب الستخويؽ الستخجامو.
وتؾجيو السقخرات اإللكتخونية في ضخورة تؾفضخ الجعؼ االلكتخوني غضخ السباشخ  -

 االظالب السشجفعضؽ الستخجامو.
 .السشاسبة ليؼاإللكتخوني عمى استخجام أدوات الجعؼ  ظالبالتجريب  -
مثل  أخخى اجخاء السديج مؽ الجراسات حؾل فاعمية أنساط الجعؼ عمى متغضخات  -

 الجافعية لمتعمؼ وتحقضق الخضا لجى الستعمسضؽ.
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 السراجع
 وراء السعخفي وما السعخفي التأمل : دور)3333 (الباسط عبج لظفي إبخاليؼ، -

 التخبية، كمية مجمة اإلعجادية، السخحمة تالمضح لجى السذكمة حل أداء في والحكاء
 .4 ج (،31العجد ) شسذ، عضؽ جامعة

(. عمؼ الشفذ التخبؾي، القاىخة، مكتبة 3333أبؾ حظب، فؤاد؛ صادق، امال ) -
 .0االنجمؾ مرخية، ط

(. مشاىج البحث واالحراء الؾصفي 3333) أبؾ حظب، فؤاد؛ صادق، امال -
مكتبة االنجمؾ واالستجاللي في العمؾم الشفدية والتخبؾية واالجتساعية، القاىخة، 

 .مرخية
(: بعض األسالضب السعخفية لجى عضشة مؽ الظالب 3333ابؾسيف، حدام ) -

الجامعضضؽ وعالقتو بالتخرص الجراسي وبعض متغضخات الذخرية، مجمة عمؼ 
 (.11الشفذ ع )

، القاىخة، 3، طم عبر الذبكاتعمصمشظهمة الت(. 3339احسج، دمحم عبج الحسضج ) -
 عالؼ الكتب.

 –إنتاجها  –ترسيسها  اإللكترونية:السقررات (. 3339غخيب زاىخ )إسساعضل، ال -
 . القاىخة: عالؼ الكتب.تقهيسها-تطبيقها –نذرها 

 إلى االحترافالتطبضق  اإللكتروني منم عمصالت .(3339) زاىخ الغخيب إسساعضل، -
 .عالؼ الكتب: القاىخةوالجهدة، 

(: دراسة تحمضمية ألبحاث التفاعل في االستعجاد 3922إسكشجر، كسال يؾسف ) -
، 33، ع 33ؼ، مجعمصوالسعالجة في مجال الؾسائط الستعجدة، مجمة تكشؾلؾجيا الت

 الكؾيت، السخكد العخبي لمتقشيات التخبؾية. 
( 3)ط معجم عمم الشفس السعاصر(. 3990آن بتخوفدكي، م.ج ياروشفدكي ) -

 تخجسة حسجي عبج الجؾاد، عبج الدالم رضؾان. القاىخة: دار العالؼ الججيج.



 عمى نظم ادارة التعمم  اإللكترونية القائسةالتفاعل بضن أنساط الجعم في السقررات  أثر
 عمى التحرضل والقابمية لالستخجام لجى طالب جامعة الجهف واالسمهب السعرفي

 

 

30 

ثخ التفاعل بضؽ أنساط دعؼ التعميؼ واألسمؾب السعخفي (: 3334بجر، احسج فييؼ ) -
، عمى كل مؽ التحرضل وميارات التفكضخ العمسي لجى تالمضح السخحمة االبتجائية

 .3، ع34جالسجمة السرخية لتكشؾلؾجيا التعميؼ، م
التجريب عن بعج باستخجام الكسبضهتر  (.3330عبج الخحسؽ ) تؾفضق، -

 .القاىخة: مخكد الخبخات السيشية لإلدارة واإلنترنت،
دلضل لمتجريس  -أطر التفكضر ونظرياته (. 3332جابخ، جابخ عبج الحسضج ) -

 .، دار السدضخة، عّسان، األردن3، طوالتعمم والبحث
 وعالقة ببعض السعخفي التخوي  /االنجفاع مؾبأس (:3993) إسساعضل جاد، -

 دراسة - السخحمة اإلعجادية تالمضح مؽ األبشاء يجركيا كسا الؾالجية التشذئة أسالضب
 .الؾادي جشؾب جامعة التخبية بقشا، كمية مشذؾرة، غضخ ماجدتضخ رسالة أمبخبكية،

، الشظرية والتطبضق معمصتكشهلهجيا الت(. 3332الجدار، عبج المظيف الرفي ) -
 ؼ، كمية البشات، جامعة عضؽ شسذ.عمص، وحجة تكشؾلؾجيا الت3ج

 - الستدامؽاإللكتخوني  الجعؼ أنساط بضؽ التفاعل (: أثخ3334حدؽ، نبضل الدضج ) -
 ميارات تشسية في الغسؾض تحسل عجم - السعخفي تحسل واألسمؾب الستدامؽ غضخ

ا، السجمة السرخية عمصال الجراسات لجى طالب االفتخاضية الفرؾل مع التعامل
 .0، ع34 ؼ، مجعمصلتكشؾلؾجيا الت

 ، القاىخة، دار التخبية الحجيثة.أسالضب التعمم الفردي(. 3999حسجان، دمحم زياد ) -
القاىخة: مكتبة دار  ،معمصعسميات تكشهلهجيا الت (.3330خسيذ، دمحم عظية ) -

 .الكمسة
. سي وتكشهلهجيا الهسائط الستعجدةعمصالكسبضهتر الت( 3333دمحم عظية ) ،خسيذ -

 .القاىخة: مكتبة دار الدحاب
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مجمة  ،E-Supportingاإللكتروني الجعم  (:3339خسيذ، دمحم عظية ) -
ؼ. سمدمة دراسات وبحؾث محكسة، الجسعية السرخية لتكشؾلؾجيا عمصتكشؾلؾجيا الت

 . 3، ع9، مجؼعمصالت
 معمصالشظرية والبحث التربهي في تكشهلهجيا الت(. 3330خسيذ، دمحم عظية ) -

 القاىخة: دار الدحاب. ،(3)
 إلى  اإللكتخوني مؽ نغؼ إدارة التعمؼ  ): 3332الخميفة، ىشج بشت سميسان. ) -

-39األول.  اإللكتخوني ؼ عمصممتقى الت، بضئات التعمؼ الذخرية: عخض وتحمضل
 . الخياض، السسمكة العخبية الدعؾدية.33/1/3439

 االنجفاع أسمؾب بضؽ وسبط كستغضخ الذخرية نسط (:3330( عبج الحميؼ خمفي، -
 .باتشة جامعة مشذؾرة، غضخ ماجدتضخ رسالة السذكالت، حل وسمؾك التخوي 

األسالضب السعرفية وضهابطها في عمم (. 3333الخؾلي، ىذام دمحم ) -
 .القاىخة: دار الكتاب الحجيث الشفس،

مشاهج البحث في التربية وعمم الشفس، ترجسة (. 3920دالضؽ، ديؾ بؾلج فان ) -
طمعت مشرؾر غبخيال/ سضج أحسج  -الذيخ  الخزخي سمسان  -دمحم نبضل نؾفل 

 .3، مج3عثسان، مكتبة االنجمؾ مرخية، ط
(: األسالضب السعخفية وعالقتيا بالتؾتخ الشفدي 3333الجحجوح، أسساء سمسان ) -

 ضخ(، كمية التخبية، الجامعةلجى طمبة الجامعات الفمدظضشية )رسالة ماجدت
 اإلسالمية بغدة.

 سيةعمصالت اإللكتخونية التفاعل بضؽ نسط السجونة   (: 3330رمؾد، عبجالعغيؼ ) -
)السؾجدة، التفرضمية( واألسمؾب السعخفي )التأمل، االنجفاع( وأثخه في تشسية القابمية 

، 01، مجمة كمية التخبية، جامعة االزىخ، مجالستخجام شبكات التؾاصل االجتساع
 .33ع
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http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/05/ple-2008.pdf
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http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/05/ple-2008.pdf
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http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=248959
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 –التظبضق -القزايا-)السفيؾماإللكتخوني (: التعمؼ 3331زيتؾن، حدؽ حدضؽ ) -
 لتية.التقضيؼ(، الخياض: الجار الرؾ 

ؼ في عرخ السعمؾمات عمص(. تكشؾلؾجيا الت3334زيتؾن، كسال عبج الحسضج ) -
 واالتراالت، القاىخة، عالؼ الكتب.

 بضؽ التفاعل أثخ (:3331) الحسضج، وائل عبج الحمفاوي، ولضج؛ زيجان، أشخف؛ -
 أثخ وبقاء التحرضل تشسية في السعخفي واألسمؾب الستشقلاإللكتخوني الجعؼ  نسط

اإللكتخوني  ؼعمصلمت الخابع ا، السؤتسخ الجوليعمصالجراسات ال طالب لجى التعمؼ
  عؽ بعج، الخياض.  والتعمؼ

الخياض، مكتبة  اإللكتروني،م والتعمم عمصتكشهلهجيا الت(. 3334سالؼ، احسج دمحم ) -
 الخشج.

ترسيؼ وإنتاج أنساط مختمفة مؽ  :(3333سالؼ، عبج الخحسؽ أحسج ) -
سية لمتغمب عمى عمصالسداعجة والشرح في بخامج السحاكاة الكسبضؾتخية الت

اإلحباط ومؾاصمة التعمؼ في ضؾء احتياجات الظالب السعمسضؽ شعبة معمؼ 
الحاسب اآللي، تكشؾلؾجيا التخبية "الجراسات وبحؾث"، السؤتسخ العمسي 

 .نؾفسبخ 4-0التعمؼ" في الفتخة مؽ  الدادس "الحمؾل الخقسية لسجتسع
 التؾجيو )قبل تقجيؼ (: تؾقضت3332سالؼ، نيمة الستؾلي؛ فخىؾد، مشى عبج السشعؼ ) -

 االجتساعية السفاليؼ بعض تشسية عمى اليؾلؾجخام وأثخه تقشية في (بعج - أثشاء -
 .00أطفال الخوضة، الجسعية العخبية لتكشؾلؾجيا التخبية، ع لجي التعمؼ وبقاء

(: أثخ التفاعل القائؼ عمى الؾيب بضؽ 3334) ؽالدضج، مرظفى عبج الخحس -
الدقاالت التعميسية البشائية وأسمؾب التعمؼ )الدظحي/العسضق( في التحرضل واتخاذ 
قخار اختيار مرادر التعمؼ لجى طالب كمية التخبية، مجمة كمية التخبية: جامعة 

 . 30بؾرسعضج، ع
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ب السعخفي )التخوي/ السشجفع( والتفكضخ االبتكاري (: األسمؾ 3333الدمسي، طارق ) -
لجى عضشة مؽ طالب الرف الثالث الثانؾي بسجيشة مكة، )رسالة ماجدتضخ غضخ 

 مشذؾرة(، كمية التخبية، جامعة القخى.
(: معجؼ السرظمحات التخبؾية والشفدية، 3330زيشب ) الشجار، شحاتة، حدؽ؛ -

 .، القاىخة، الجار السرخية المبشانية3ط
(: أثخ التفاعل بضؽ نسظضؽ مؽ مقاالت التعمؼ 3332الدالمي، زيشب حدؽ ) -

وأسمؾب التعمؼ عشج ترسيؼ بخامج الكسبضؾتخ متعجدة الؾسائط عمى التحرضل وزمؽ 
التعمؼ وميارات التعمؼ الحاتي لجى الظالبات السعمسات. رسالة دكتؾراه غضخ مشذؾرة، 

 .كمية البشات، جامعة عضؽ شسذ
(: معايضخ ترسيؼ بخامج 3339خسيذ، دمحم عظية ) ؛حدؽ الدالمي، زيشب -

الكسبضؾتخ متعجدة الؾسائط القائسة عمى سقاالت التعمؼ الثابتة والسخنة، السؤتسخ 
ؼ )تكشؾلؾجيا التعمؼ عمصالعمسي الثاني عذخ لمجسعية السرخية لتكشؾلؾجيا الت

 .00-03تحجيات الحاضخ وآفاق السدتقبل(،  اإللكتخوني بضؽ
( اثخ التفاعل بضؽ بضئة التعمؼ واألسمؾب السعخفي 3333نذؾي رفعت دمحم ) ،شحاتو -

في اكتداب طالب كمية التخبية كفايات ترسيؼ البخامج الكسبضؾتخية التعميسية 
 (.4(، ع )32وتشسية اتجاىاتيؼ نحؾه. مجمة كمية التخبية جامعة حمؾان، مج )

القاىخة: مكتبة ، لسعاصرعمم الشفس السعرفي ا(. 3330) الذخقاوي، أنؾر دمحم -
 األنجمؾ السرخية.

. القاىخة: مكتبة عمم الشفس السعرفي السعاصر( 3993الذخقاوي، أنؾر دمحم )  -
 األنجمؾ السرخية.

األسالضب السعرفية في بحهث عمم الشفس العربية ( 3991الذخقاوي، أنؾر دمحم ) -
 . القاىخة: مكتبة األنجمؾ السرخية.وتطبيقاتها في التربية



 عمى نظم ادارة التعمم  اإللكترونية القائسةالتفاعل بضن أنساط الجعم في السقررات  أثر
 عمى التحرضل والقابمية لالستخجام لجى طالب جامعة الجهف واالسمهب السعرفي

 

 

23 

ؼ بالجعؼ عمى دافع اإلنجاز عمص(: أثخ الت3333الذعخاوي، عالء محسؾد ) -
األكاديسي في الخياضيات لجى طالب الرف األول الثانؾي، دراسات في التخبية 

 .33الدعؾدية، ع –وعمؼ الشفذ 
أثخ التفاعل بضؽ التمسيحات البرخية  :(3330صالح، إيسان صالح الجيؽ. ) -

التحرضل السعخفي واألداء السيارة  اإللكتخوني عمىواألسمؾب السعخفي في الكتاب 
تكشؾلؾجيا  .ؼ األساسيعمصوسيؾلة االستخجام لجى تالمضح السخحمة الثانية مؽ الت

 .3، ع30مرخ، مج- ؼعمصالت
(: التحرضل الجراسي وعالقتو بأسمؾب )التخوي/ السشجفع( 3333صغضخ، عبمة ) -

بات السخحمة الثانؾية، )رسالة عشج مدتؾيات مختمفة مؽ القمق والحكاء لجى طال
 ماجدتضخ غضخ مشذؾرة(، كمية البشات، جامعة عضؽ شسذ.

(. أثخ اختالف مدتؾيات التؾجيو وأسالضب تقجيسو 3330صؾفي، شيساء يؾسف ) -
في بخامج الكسبضؾتخ متعجدة الؾسائط عمى تشسية الجؾانب السعخفية والدمؾكية لجى 

كمية البشات، جامعة  ماجدتضخ غضخ مشذؾرة،رسالة  تالمضح مجارس التخبية الفكخية،
 .عضؽ شسذ

 الجعؼ أنساط بضؽ التفاعل (: أثخ3332صالح الجيؽ، امضؽ؛ عبج هللا أحالم ) -
اإللكتخوني  بضئة التعمؼ في "والسدتقل السعتسج" السعخفية واألسالضب "والحكي البذخي "

 التخبية كمية طالب لجى ونذخىا الستاحف االفتخاضية ترسيؼ ميارات تشسية عمى
 .3ج ،339 الشؾعية، جامعة االزىخ، كمية التخبية، ع

(: العالقة بضؽ التكؾيؽ السكاني لمرؾر الثابتة 3330طاىخ، أمل الدضج ) -
والستحخكة في بخامج الؾسائل الستعجدة والتحرضل الجراسي )رسالة ماجدتضخ(. كمية 

 .التخبية، جامعة حمؾان
بخنامج مقتخح باستخجام أدوات التفاعل  (.3339إيسان عبج العاطي ) الظخان، -

عبخ شبكة اإلنتخنت وتأثضخه عمى طالب كمية التخبية في إكدابيؼ ميارات ترسيؼ 
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رسالة دكتؾراه غضخ ، سية واتجاىاتيؼ نحؾ تمػ األدواتعمصوإنتاج البخمجيات الت
 .كمية التخبية جامعة السشرؾرة مشذؾرة،

السعخفي وما وراء السعخفة والحكاء في (: دور التأمل 3333عبج الباسط، لظفي ) -
أداء حل السذكمة لجى تالمضح السخحمة اإلعجادية، مجمة كمية التخبية: جامعة عضؽ 

 (.4(، مج )31شسذ، ع )
 اإللكتروني ومدتحجثاتالسقرر (: 3333عبج الحسضج، عبج العديد طمبو ) -

 ، السشرؾرة، السكتبة العرخية لمشذخ والتؾزيع.معمصتكشهلهجيا الت
اإللكتخوني (: أثخ التفاعل بضؽ أنساط الجعؼ 3333عبج الحسضج، عبج العديد طمبة ) -

الؾيب وأسالضب التعمؼ عمى  وغضخ الستدامؽ في بضئة التعمؼ القائؼ عمى الستدامؽ
التحرضل وتشسية ميارات ترسيؼ وإنتاج مرادر التعمؼ، دراسات في السشاىج 

 .302وطخق التجريذ، مرخ، ع 
: أثخ التفاعل بضؽ مدتؾيات الجعؼ (3333) طارق عبج الدالمعبج الحميؼ،  -

التفرضمية( وبضؽ أسالضب التعمؼ عمى تشسية كفايات ترسيؼ  -الستؾسظة -)السؾجدة
ؼ، رسالة دكتؾراه عمصة ببخامج الؾسائط الستعجدة لجى اخرائي تكشؾلؾجيا التعمصالتفا

 غضخ مشذؾرة، كمية البشات، جامعة عضؽ شسذ. 
(: 3332(صالح أمضؽ دمحم  ، طارق عبج الدالم؛ دمحم عظية خسيذ؛عبج الحميؼ -

سية السؾجدة والستؾسظة والتفرضمية ببخامج عمصتحجيج معايضخ ترسيؼ السداعجة الت
ؼ سمدمة دراسات وبحؾث محكسة، مرخ، مج عمصالؾسائط الستعجدة. تكشؾلؾجيا الت

 .3، ع 32
سي عمصوالجعؼ الت 3ات الؾيب (: أثخ التفاعل بضؽ أدو 3330عبج الخحسؽ، شيساء ) -

ؼ، مجمة كمية عمصعمى األداء السيارى والتحرضل السعخفي لجى طالب تكشؾلؾجيا الت
التخبية لمبحؾث التخبؾية والشفدية واالجتساعية، جامعة االزىخ، كمية التخبية، 

 .0، مج333ع
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الفمدفة، السبادئ،  اإللكتروني:م عمصالت(. 3330عبج العديد، حسجي أحسج ) -
 ، عسان، دار الفكخ.دوات، التطبيقاتاأل

(: أثخ التفاعل بضؽ أنساط مداعجات التعمؼ 3332) عمى، رجاء ؼعمصعبج ال -
ومدتؾيات تقجيسيا ببضئات التعمؼ السرغخ عبخ الؾيب الجؾال في تشسية ميارات 

ؼ، تكشؾلؾجيا التخبية: عمصالبخمجة والقابمية لالستخجام لجى طالب تكشؾلؾجيا الت
 .01وبحؾث، عدراسات 

 اإللكتخوني الستدامؽ(: أثخ اختالف نسظي التفاعل 3330عتسان، الذحات سعج ) -
/ غضخ الستدامؽ في التعمؼ عبخ الؾيب عمى تحرضل طالب كمية التخبية بجمياط 
ودافعضتيؼ لإلنجاز الجراسي واتجاىيؼ نحؾ السقخر، بحؾث عخبية في مجاالت 

 .0التخبية الشؾعية. ع
، عسان، دار عمم الشفس السعرفي: الشظرية والتطبضق(. 3334العتؾم، عجنان ) -

 السدضخة.
( أثخ التفاعل بضؽ أنساط مختمفة مؽ 3333عدمي، نبضل جاد، دمحم السخادني ) -

التحرضل وكفاءة التعمؼ  اإللكتخوني فيدعامات التعمؼ البشائية داخل الكتاب 
ة واجتساعية، مج ا بكميات التخبية. دراسات تخبؾيعمصلجى طالب الجراسات ال

 .يؾلضؾ 0، ع 30
(. أثخ استخجام بخنامج مقتخح وفقًا ألسمؾب التعمؼ الحاتي 3333عدمي، نبضل جاد ) -

في ترسيؼ وإنتاج الخسؾم الستحخكة الكسبضؾتخية لبعض السفاليؼ الفضديائية، دراسات 
في السشاىج وطخق التجريذ، ترجرىا الجسعية السرخية لمسشاىج وطخق التجريذ، 

 .303 ع
 الجعؼ تقجيؼ تؾقضت بضؽ التفاعل (: أثخ3332عبج السقرؾد، امضؽ دياب ) -

 التكشؾلؾجية والسعمؾماتية الكفايات تشسية عمى الشقال التعمؼ السعخفي ببضئة واألسمؾب
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األزىخ، جامعة االزىخ، كمية  التخببة جامعة بكمية األدبية الذعب طالب لجى
 .332، ع3التخبية، ج

 عبخ الفؾري اإللكتخوني  الجعؼ نسط ةعمص(: فا3339بج هللا )الغامجي، ليفاء ع -
التعمؼ الخقسي،  عشاصخ إنتاج ميارات تشسية فياإللكتخونية  سيةعمصالسشرات الت

 .0، ع01جامعة أسضؾط، كمية التخبية، مج
 واألسمؾب سيعمصالت الجعؼ بضؽ التفاعل (: أثخ3332الفالح، مخيؼ عبج الخحسؽ ) -

طالبات  لجى لإلنجاز الجافع مدتؾى  عمىاإللكتخوني  التعمؼبضئات  في السعخفي
، 09عبج الخحسؽ، مجمة كمية التخبية، جامعة طشظا، مج بشت نؾرة األمضخة جامعة

 .3ع
 مشرة في لالستخجام القابمية مدتؾى  في االختالف (:3333دمحم ) نجالء فارس، -

 مجمة التعمؼ، وحجات تؾعيف ضؾء عمى الجامعيةاإللكتخونية  عسل السقخرات
  .4، ع33ؼ، مجعمصالت تكشؾلؾجيا

إلى ؼ متدامؽ وال متدامؽ مدتشج عمص(: أثخ تقجيؼ ت3331فخج، بياد الجيؽ خضخي ) -
شبكة اإلنتخنت عمى تشسية ميارات السعتسجيؽ والسدتقمضؽ عؽ السجال  بضئة

سية لسقخر مشغؾمة الحاسب لجى طالب شعبة إعجاد معمؼ عمصاإلدراكي لؾحجة ت
معيج  رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة، ب اآللي بكميات التخبية الشؾعية،الحاس

 .الجراسات التخبؾية، جامعة القاىخة
(: اختبار تداوج األشكال السألؾفة، كخاسة األسئمة 3921) عمىالفخماوي، حسجي  -

 سات، القاىخة، مكتبة االنجمؾ السرخية.عمصوالت
 الستغضخات السعخفية، ببعض وعالقتو واالنجفاع (: التأمل3920فاطسة ) فخيخ، -

 .الدقازيق جامعة التخبية، كمية مشذؾرة، غضخ دكتؾراه  رسالة
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 التعمؼ سقاالت مؽ نسظضؽ بضؽ التفاعل (: أثخ3334الفقي، مسجوح سالؼ ) -
 مقخر نحؾ اعمصالجراسات ال طالب واتجاىات تحرضل عمى واألسمؾب السعخفي

 لتكشؾلؾجيا التخبية.ؼ، الجسعية العخبية عمصالت تكشؾلؾجيا
(: واقع استخجام الفرؾل االفتخاضية في بخنامج 3333القحظاني، ابتدام سعضج ) -

ؼ عؽ بعج مؽ وجية نغخ أعزاء ىضئة التجريذ بجامعة السمػ عبج العديد عمصالت
 بسجيشة ججة، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة، جامعة أم القخى، مكة السكخمة.

اإللكتخونية  السشاقذة في التحكؼ أسالضب بضؽ اعلالتف (: أثخ3333 (القؾي، دمحم -
ومعجالت  السذكالت ميارات حل تشسية عمى السعخفية الؾيب واألسالضب عبخ

 غضخ ماجدتضخ رسالة الشؾعية، التخبية بكمية ؼعمصتكشؾلؾجيا الت طالب لجي التعمؼ
 الفضؾم. جامعة التخبية، كمية مشذؾرة،

 اإللكتخوني واألسمؾب(: أثخ التفاعل بضؽ نسظضؽ لمتعمؼ 3330رياض ) ،مظخ -
السعخفي عمى تشسية السيارات الحاسؾبية لجى طمبة جامعة األقرى بغدة، رسالة 

 ماجدتضخ، الجامعة اإلسالمية بغدة، كمية التخبية.
القؾائؼ  نسظي استخجام قابمية (:3333) عظية خسيذ، دمحم دمحم، السعترؼ، أمضخة -

السعمسة،  الظالبة لجى سيةعمصالت الؾيب صفحات ترسيؼ عشج واإلطار السشدجلة
 ( أكتؾبخ.4) 33 وبحؾث، دراسات سمدة ؼ،عمصالت تكشؾلؾجيا مجمة

(: أثخ التفاعل بضؽ أسالضب 3333السعترؼ، أمضخة دمحم؛ خسيذ، دمحم عظية ) -
ؼ عمى تشسية اإلبحار في السحتؾى اإلليكتخوني القائؼ عمى الؾيب وأسمؾب التعم

التحرضل وزمؽ التعمؼ والقابمية لالستخجام لجى الظالبة السعمسة، مجمة تكشؾلؾجيا 
 .( يشايخ3) 33ؼ، سمدمة دراسات وبحؾث، عمصالت

الظمبة  لجى السعخفية األسالضب بعض مقارنة :دعبج العدي عبج هللا السشاحي، -
 الخياض، رسالة بسجيشة الستؾسظة السخحمة في دراسًيا والستأخخيؽ الستفؾقضؽ
 .سعؾد السمػ جامعة–الشفذ غمؼ– التخبية كمية-مشذؾرة غضخ ماجدتضخ
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 التعمؼ بضئة في الجعؼ أنساط اختالف (: أثخ3333السمحؼ، احسج عبج الحسضج ) -
 التخبية كمية طالب لجىاإللكتخوني  التعمؼ إدارة نغؼ تشسية ميارات عمى الذخرية

 .00دراسات وبحؾث، ع -التخبيةفيرل، تكشؾلؾجيا  جامعة السمػ
القاىخة:  شبكة اإلنترنت، اإللكتروني عبرم عمص. الت)3331اليادي، دمحم دمحم ) -
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