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 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( 
وفق نسؽذج التعمػ التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب 
  اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات لدى طمبة تكشؽلؽجيا التعميػ

 الزقازيق  جامعة الشؽعية مية التربيةبك
  1 أحالم دمحم الديد عبد هللاد/  

 مدتخمص البحث:

التي  الالزمة إلنتاج الكتب اإللكترونية التفاعميةسيارات َىَدَف البحث إلى تحديد ال
 جامعيية الشؾعييية بكمييية التربييية طمبيية الفرقيية الةالةيية تكشؾلؾجيييا التعميييؼيشبغييي تؾاهرىييا لييد  

 –متؾسيظة  –اختالف حجؼ مجسؾعات السشاقذات الداللية )كبضير   أثر تعرف، و الزقازيق
الظمبة عضشية البحيث، حضيث تكؾني  لد   وتقدير الذات ىذه السياراتعمى تشسية  صغضر (

( طالًبيا وطالبية، تيؼ تقدييسيؼ إليى ثيالع مجسؾعيات تجريبيية  ؾاقي  ٜٓعضشة البحيث ميؽ )
اختيييارىؼ مسييؽ لييدييؼ ر بيية هييي الييتعمؼ مييؽ  ( طالبييًا وطالبيية هييي كيي، مجسؾعيية، وتييؼٖٓ)

خيييالل السشاقذيييات الدالليييية، وقيييدر  عميييى إمار  السشاقذيييات ميييؽ أجييي، تؾلضيييد أهكيييار جدييييد  
وعرضييييا عمييييى زمالنيييييؼ، لتشسيييية ميييييارات إنتيييياج الكتيييب التفاعمييييية، والدييييعى لمييييتعمؼ    

عتسيييام عميييى السعشييى لالرتفييياد  تقيييدير  واتييييؼ، وتيييؼ اسيييتخدام السيييشي   يييبو التجريبيييي، واال
، حضث تسةم  أموات البحيث هيي إعيدام اختبيار ADDIEنسؾ ج الترسيؼ التعميسي العام 

تحرييضمي لاييياس الجانييب السعرهييي السييرتبإ بسيييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، 
إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية السيييرتبإ بسييييارات  يبظاقييية مالحغييية لايييياس الجانيييب ا مانيييو 

 برنييام  السرييسسة  )الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية يتقضيييؼ السشييت  الشيييانبظاقيية التفاعمييية، و 
Kotobee Publisher ومايياس تقيدير اليذات، وأسيفرت قبي، الظمبية عضشية البحيث ميؽ ،)

نتييييان  البحييييث عييييؽا وجييييؾم هييييرت مال إحرييييانًيا  ييييضؽ متؾسييييظات مرجييييات السجسؾعييييات 
السجسؾعتضؽ التجريبتضؽ الةانيية  التجريبية الةالع لرالح السجسؾعة التجريبية ا ولى عمى

والةالةيية وكييذا لرييالح السجسؾعيية التجريبييية الةانييية عمييى السجسؾعيية التجريبييية الةالةيية هييي 
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الجانيييب السعرهيييي السيييرتبإ بسييييارات إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية التفاعميييية، وتؾصيييم  إليييى 
لرييالح وجييؾم هييرت مال إحرييانًيا  ييضؽ متؾسييظات مرجييات السجسؾعييات التجريبييية الييةالع 

السجسؾعيية التجريبييية الةانييية عمييى السجسييؾعتضؽ التجييريبتضؽ ا ولييى والةالةيية، وكييذا لرييالح 
السجسؾعييية التجريبيييية الةالةييية السجسؾعييية التجريبيييية ا وليييى هيييي الجانيييب ا مانيييي السيييرتبإ 
بسيييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، وكييذلػ هييي بظاقيية تقضيييؼ السشييت  وكييذا هييي 

 الذات لد  الظمبة عضشة البحث. ماياس تقدير
وأوصييى البحييث بزييرور  االىتسييام بحجييؼ السشاقذييات الداللييية الكبضيير  والستؾسيييظة 
والسرسسة وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  لتشسية ميارات إنتياج الكتيب اإللكترونيية التفاعميية 

 الشؾعية. كمية التربية –وتقدير الذات لد  طمبة الفرقة الةالةة قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ 
 –الييتعمؼ التؾلضييد   –السشاقذيية الداللييية  –حجييؼ مجسؾعييات  الكمســات السفتاحيــة:
 تقدير الذات.  –الكتب اإللكترونية التفاعمية 

 
 

 



 0202يؽليؽ عدد  -دراسات وبحــؽث -جمة تكشــــؽلؽجيا التربيـــــةم

 

  

ٜٔٚ 

Research Summary 
The aim of the research is to develop the skills of producing 

interactive electronic books that should be available among 

students of the third year, educational technology at the Faculty of 

Specific Education, Zagazig University. The effect of the 

difference in the size of semantic discussion groups (large - 

medium - small) on developing the skills of producing interactive 

electronic books and self-esteem among technology students 

Education at the Faculty of Specific Education, Zagazig 

University, and the research sample consisted of (90) male and 

female students, and they were divided so that each (30) students 

represent an experimental group. It was also taken into account 

when choosing the research sample that they have a desire to learn 

through semantic discussions, and they have the ability to 

Managing discussions in order to generate new ideas and 

presenting them to their colleagues, in order to develop the 

production of interactive books, and to seek meaningful learning 

to develop their self-esteem. The quasi-experimental approach has 

also been used, and the general educational design model ADDIE 

has been relied on, and the research tools consisted of preparing 

An achievement test to measure the cognitive aspect related to the 

skills of producing interactive electronic books, and a note card to 

measure the performance aspect related to the skills of producing 

electronic books. The final product evaluation card (interactive 

electronic books designed by the Kotobee Publisher program by 

the students, the research sample), and the self-esteem scale, and 

the results of the research resulted in a set of results, the most 

important of which are: a statistically significant difference 

between the mean scores of the three experimental groups in favor 

of the first experimental group on The two experimental groups, 

the second and the third, as well as in favor of the second 

experimental group over the third experimental group, in the 

cognitive aspect related to the skills of producing interactive 

electronic books, and reached a statistically significant difference 
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between the mean scores of the three experimental groups in favor 

of the second experimental group over the first and third 

experimental groups, as well as in favor of the third experimental 

group. The initial experimental group in the performance aspect 

related to the skills of producing interactive electronic books, as 

well as in the product evaluation card, and also in the self-esteem 

scale of the research sample students. 
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 : مقدمة
تتحسييي، تكشؾلؾجييييا السعمؾميييات ووسيييان، االتريييال مدييي ولية تحؾيييي، العيييالؼ إليييى قريييية 
إلكترونية تتال ى هضيا كاهة الحؾاجز الزمشية والسكانية  تقريب السداهات، وىيذا ففيرض عميى 
الس سديييات التربؾيييية أن تقيييدم حميييؾاًل ليييدمجيا هيييي الشديييي  التربيييؾ  بسيييا يتسا يييى مييي  أىيييداهيا 

ا تقدم السبامر  لالسيتفام  ميؽ التكشؾلؾجييا هيي رهي  مخرجيات العسميية التعميسيية ومدمساتيا، كس
هاليييدم  ليييؼ فعيييد ترهيييًا  ييي، أصيييبح مظمبيييًا حضؾييييًا لتظيييؾير البشيييى واليياكييي، التربؾيييية لسيييا تقدميييو 
التكشؾلؾجيييا مييؽ نقميية نؾعييية هييي إعييام  صييياوة السييشي  بسفيؾمييو الذييام، والرهيي  مييؽ مدييتؾ  

 بجيد أق، ونؾعية أهز،.  السخرج التعميسي و لػ 
كسيييا أن االتجاىيييات التربؾيييية السعاصييير  ت كيييد ضيييرور  مؾاكبييية اليييشغؼ التعميسيييية لكاهييية 
الستظمبيات واالحتياجييات العرييرية،  هزياًل عييؽ متظمبييات السديتقب، الستؾقيي  حييدوثيا، هتيييتؼ 

ليذا كيان  أسالضب التعميؼ الحديةة بإعدام طمبة قامريؽ عمى التعافش والتفاعي، هيي ىيذا العيالؼ،
مييؽ الزييرور  إمخييال تغضضييرت جذرييية عمييى مشيياى  وأسييالضب التعميييؼ، ها سييالضب التقمضدفيية لييؼ 
تعد تجد  هيي ىيذا العرير هكيان لزاًميا أن يتحيؾل التعمييؼ ميؽ مجيرم الحفي  والتمقيضؽ والتمقيي 
إلييى نييؾد مغيياير تساًمييا أال وىييؾ التعميييؼ اإلفجييا ي حضييث السذيياركة الفعاليية  تؾعييي  ا سييالضب 

 ()(ٖٚ، ٕٗٓٓ)هييؼ مرظفى، تكشؾلؾجية الداند . ال
همييؼ فعييد اليييدف مييؽ التعميييؼ ىييؾ إكدييا  الظمبيية قييدًرا معضًشييا مييؽ السعمؾمييات هقييإ،  يي، 
تدريبيؼ عمى كيفية الحرؾل عمى السعمؾمات مؽ مرامرىا السختمفة وكذا االىتسام  تدريبيؼ 

بالسراحييي، يا لتؾعيفييييا عميييى اكتديييا  مييييارات اسيييتخدام مريييامر اليييتعمؼ السختمفييية وتريييسيس
 (.ٜٜ، ٕٔٓٓ)عبدالعزيز طمبة عبدالحسضد،  الدراسية السختمفة.

لذا سيع  الس سديات التربؾيية إليى تغضضير ا نغسية التعميسيية وتحؾيي، التعمييؼ التقمضيد  
القانؼ عمى السعمؼ كسردر أساسي إلى تعميؼ إلكتروني فعتسيد عميى مريامر متشؾعية وحديةية 

بالتكشؾلؾجيييا، حضييث أصييبح ضييرورًيا أن نيديير ُسييب، تظبضييق نغييؼ الييتعمؼ  تييرتبإ ارتباًطييا وثيقيياً 
اإللكتروني وىذا فقتزي تظؾير مريامر اليتعمؼ التيي تتسةي، هيي الكتيب اإللكترونيية، والكتيب 

 اإللكترونية التفاعمية، والسقررات اإللكترونية ووضرىا مؽ سياقات التعميؼ الستعدم .

                                                           

( )اإلصييييدار الدييييامس مييييؽ نغييييام جسمييييية عمييييؼ الييييشفس ا مريكييييية  اسييييتخدم  الباحةيييية هييييي نغييييام التؾثضييييق
((Americana psychological association  APA, 6

th
 Edition ،   وهيي بالشديبة لمسراجي  ا جشبيية

يذكر أسؼ العانمة لمس لف أو الس لفضؽ ثؼ الدشة ثؼ الريفحة أو الريفحات،  يضؽ قؾسيضؽ. ويكتيب االسيؼ كياماًل 
 السراج  العربية هتكتب ا سساء كسا ىي معروهة هي البضئة العربية.  هي قانسة السراج . أما
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اليييتعمؼ هيييي البضئيييات اإللكترونيييية، إ  فعيييد ميييؽ هالكتيييا  اإللكترونيييي أحيييد أىيييؼ مريييامر 
السدتحدثات التربؾية التي عيرت مي خًرا  كسيدخ، فدياعد هيي تشغييؼ السحتيؾ  وتتييح لمظمبية 
التفاعي، مي  السقيررات واليتحكؼ هيي عسميية اليتعمؼ حدييب التقيدم اليذاتي ليو مسيا فذيعره أنيو هييي 

 (.ٖ٘ٗ، ٕٚٔٓ)دمحم مجاىد نرر، عسام دمحم سسره، مؾقف الخبر   اتو. 
كسا فديؼ الكتا  اإللكترونيي التفياعمي هيي زييام  التفاعي،  يضؽ الظاليب والسعميؼ هضيزوم 
السعمييؼ بلسيييمؾ  تقضيييؼ  ماء اليييتعمؼ لبيييان إنجيييازات الظمبيية وا نذيييظة التعميسييية التيييي  ييياركؾا 

 هضيا.
إليييى أن الكتيييا  اإللكترونيييي Korat,O & Shamir, A. (2004,258 )ويذيييضر 
ميييؽ  يييبكة ميييؽ وحيييدات السعمؾميييات التيييي تتزيييسؽ )نرؾًصيييا، مريييؾرات،  التفييياعمي يتكيييؾن 

هضديؾىات، رسؾم متحركة، وأصؾًتا( وىذه الؾحدات تسيد السديتخدم  يروابإ اختياريية لؾجييات 
 معمؾمات أخر  وتؾهر ترفح قانؼ عمى الشص.

هترسيؼ الكتا  اإللكتروني التفاعمي بذكمو الرقسي فسكششا مؽ قراءتو باستخدام أجيز  
لحؾاسيييب وا جييييز  السحسؾلييية وعرضيييو وتداوليييو ميييؽ خيييالل  يييبكة اإلنترنييي  ويتسضيييز  ؾجيييؾم ا

 ,Anuradha)مجسؾعيية مييؽ الييروابإ لمشرييؾص الفانقيية وكييذلػ وعييانف البحييث السرجعييى. 

K.T. & Usha, H.S., 2005,663)  . 

واحتييؾاء الكتييا  اإللكترونييي التفيياعمي عمييى جسييي  العشاصيير التفاعمييية السرنييية فجييذ  
بة الستخدامو وتؾاهر خيارات "كيتؼ كي، ا صيؾات" إلسيكات السي ثرات الريؾتية ومؾسييقا الظم

 ; .Kennedy, L. Z; Adbelaziz, Y)الخمفيية ليدعؼ تفزييالت القيراء  ليد  الظمبية. 

Chiansson, S., 2017,12) 

ؾع ونغًرا  ىسية الكتب اإللكترونية التفاعمية هي مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ هقد ُعِشَضْ  بح
اىتسييي  قيييد ( ٕٚٓٓسؾسيييؽ عبيييد الجيييؾام )عدييييد  بكيفيييية تشسضتييييا ليييد  الظمبييية، هشجيييد مراسييية 

التحريض، ومييارات اليتعمؼ اليذاتي  هيأثر بعض متغضرات ترسيؼ الكتا  اإللكتروني   تحديد
واالنظباعييييات نحييييؾه لييييد  طالبييييات تكشؾلؾجيييييا التعميييييؼ، وقييييد أثبتيييي  الدراسيييية هعالييييية الكتييييا  

مراسيية ، وكييذلػ أثبتيي  الخظييي عمييىالتفريعييي وأثبتيي  ا هزييمية لمذييك،  اإللكترونييي بذييكميو،
2007) Shamir, A.& Korat,O., )   الكتييب اإللكترونييية هييي  تؾعييي هاعمييية التعميييؼ

التحرض، وتشسية ميارات القراء  والكتابة لد  ا طفال هي ك، مؽ السجسؾعتضؽ التجريبضتضؽ، 
  مراسية  ، كسيا بحةي زوجيي( –)هيرم   بريرف الشغير عيؽ طريقية تؾزيي  الظمبية وتعمسييؼ

Korat, O., & Shamir, A.(2008)  أثير اسيتخدام وتؾعيي  الكتيا  اإللكترونيي التعميسيي
وقد  ضش  نتان   إكدا  ميارات القراء  والكتابة لد  عضشة مؽ تالمضذ السرحمة اال تدانية،هي 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Shamir+Adina%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Shamir+A.%22
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رور  مراعييا  الدراسيية ا ثيير اإلفجييا ي الفعييال لتؾعييي  الكتييا  اإللكترونييي هييي التييدريس  ضيي
 &Oyaid، وكيذلػ ىيده  مراسية هشيات جؾانب ترسيؼ وتقدفؼ السحتؾ  لمكتا  اإللكترونيي

Alshaya (2019 )  إلييى ضييرو  تييؾهضر ررييية تجريبييية إلسييتخدام الكتييب اإللكترونييية وتؾثضييق
هؾانييييدىا، كسييييا أكييييدت العديييييد مييييؽ الدراسييييات عمييييى ضييييرور  تؾجيييييو ا نغييييار تجيييياه الكتييييا  

أنسييات ترييسيسو بالدراسيية واإلسييتفام  مييؽ اإلمكانييات والسسضييزات السختمفيية  اإللكترونييي وتشيياول
(، ومراسية عبيياس ٕٚٓٓلمكتيب اإللكترونييية، وميؽ ىييذه الدراسيات مراسيية سؾسيؽ عبييدالجؾام )

( ومراسييية دمحم عبيييدالعزيز ٕٓٔٓ(، ومراسييية نبضييي، عزميييي ندمحم السرامنيييي )ٜٕٓٓالجشيييزور  )
( ومراسيية ربييي  ٕٔٔٓومراسيية أمضيير  حجيياز  ) (ٕٔٔٓ( ومراسيية ماجييد  عبييدالجمض،)ٕٔٔٓ)

(، وبييالروؼ مييؽ الدراسييات التييي اىتسيي  بالكتييب اإللكترونييية كستغضيير مدييتق،، ٕٕٔٓالروبييي )
هةسيية نييدر  هييي الدراسييات التييي اىتسيي   تشسييية ميييارات ترييسؼ الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، 

لتى تحدم نجيا  التى سع  إلى هحص العشاصر اAl Saadi & Hussain(2019 )كدرسة 
 الظمبة كسرسسضؽ ومراجعضؽ  لسذرود الكتا  إلكتروني.

ونغييييًرا لكييييؾن الظمبيييية هييييي مرحميييية عسرييييية تتسضييييز خرانريييييا بسحاوليييية إثبييييات جييييدارتيؼ 
وكفاءتيؼ هإن قدرتيؼ عمى الترسيؼ واإلنتياج  ات صيمة  تقيدير  واتييؼ، هعشيدما ييشجح الظاليب 

 لػ مذبًعا لقدراتو وخرانرو الشفدية مسيا يشسيي  هي الترسيؼ واإلنتاج بالرؾر  السشاسبة فعد
 تقدير الذات لدييؼ.

أ ييرىؼ "ماسيمؾ"،  الباحةضؽمؽ قب،  ًرايا كبضيتقيدير اليذات ميؽ السفياهيؼ التيي القي  اىتسامً ه
وضييعو هيي تشغيسييو لمحاجييات الشفييدية، وحاجيييات التقيدير مييؽ وجييية نغير ماسييمؾ تتزييسؽ  هقيد

م الييييذات، ويحتيييؾ  أ ييييياء مةيييي، الجيييييدار  والكفيييياء  والةقيييية  يييييالشفس احتييير اا الـــذق الول ييقضؽ 
ـــانيوالقيييييؾ  الذخيييييرية واإلنجييييياز واالسيييييتقاللية،  ا التقيييدير ميييؽ ا خيييريؽ، ويتزيييسؽ الذـــق الي
 (.ٙٛ ،ٜٜٓٔأحسد حاه  ومجد  محسؾم،)السكانة والتقب، واالنتباه والسركيز واليذير  

أن تقييدير الييذات فعشييي مدييتؾ  حييب الفييرم أو عييدم حبييو Robbins (1993,107 )وييير  
الدراسيييات العمسيييية الستعمقييية  هتذيييضر ،هيييي مرجيييات تقيييديرىؼ ليييذاتيؼ ا هيييرام يتفييياوتحضيييث  ،لذاتيييو

عالقيية مييؽ لييو  لسييا ، تقييدير الييذات إلييى عيييؾر نتييان  مفضييد  هييي السجيياالت الدييمؾكية واإلمارييية
فعتقيدون أنييؼ   High-Self-Esteems – تيؼا هرام اليذيؽ ليدييؼ تقيدير عيال ليذاهيالشجيا ، ب

يتحسمييؾن كسييا  ،تحقضييق الشجاحييات هييي أعسيياليؼتديياعدىؼ هييي فستمكييؾن قييدرات أكةيير مييؽ وضييرىؼ 
عكيس ا هيرام اليذيؽ  ليػ عميى يختيارون السييام وضير التقمضدفية، و السخاطر  هي اختييار العسي،، 
كسييا مسيي ثرات الخارجيية أكةيير عرضية ل هييؼ .Low-Self-Esteemsليدييؼ تقييدير متيدن لييذاتيؼ 

فديييعؾن لمحريييؾل عميييى نتيييان  تقضييييؼ إفجا يييية لديييمؾكيؼ وىيييؼ أكةييير عرضييية  وال اتكيييالضؾن  أنييييؼ
 .ا هرام  و  التقدير العالي لذاتيؼبلمسؾاهقة عمى معتقدات وسمؾك ا خريؽ مقارنة 
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لرييسؾم هيي مجتسيي  ميؽ أجي، ا الظمبييةو جسيي  إلييفظسييح  احضؾًيي اتقيدير الييذات مظمًبيويعيد 
التريرف  فديي، حديؽ هييؾ ،تديتسر الحاجية إلييو ميد  الحييا ه ا بعيد ييؾم،ه التشياهس يؾًميفديؾم

و ىسضتيييو نيييال الكةضييير ميييؽ  واالرتييييا  الشفديييي اأميييام صيييعؾبات الحييييا  ويجعمشيييا نذيييعر بالرضييي
 (ٛٔ، ٕٗٔٓ)هتحية ميب، . االىتسام هي مختمف الدراسات الشفدية والتربؾية

لإلنجاز والتعمؼ وهي تظؾير  خرضتو هضرتبإ  الظمبة تقدير الذات هي زيام  ماهمية وي ثر
تقييدير الييذات السرتفيي  بالدييعام  وحييب اإلنجيياز، هييي حييضؽ يييرتبإ تقييدير الييذات السييشخفض بعييدم 

 .(Mruk, 1995) االستقرار الشفدي وتدني اإلنجاز وعدم الر بة  تعزيز العالقات االجتساعية
يييؾ معاميية أساسييية هعمييى نفديييا،  تقييدير الييذات ىييؾ الحكييؼ الييذ  ترييدره الييذاتويعتبيير 

لمذخرية عمى مدتؾ  رصضدىا السعرهي وكيانيا الؾجيداني ونذياطيا الديمؾكي،  ي، أكةير ميؽ 
عمييييى حاضييييرىا ومدييييتقبميا، واختياراتيييييا   لييييػ، هشييييؾد التقييييدير إفجا يييييًا أو سييييمبيًا لمييييذات ييييي ثر

كانيية الاييام  يرموم أهعيال يتييح لمفيرم إم هإن  ليػ وقراراتيا، ونجاحيا أو هذميا هإ ا كان إفجا ياً 
مشاسبة والذعؾر بالتؾاهق والدعام ، وىذا ما فسشح الذات القيدر  عميى مؾاجيية صيعؾبات الحييا  

أميا إ ا كيان سيمبيًا هديض م   ليػ إليى اإلحدياس بالدونيية،  ،وا زمات وا حداع وضير الستؾقعية
خاص وتكيفييا مي  الؾقيان  وهقدان الةقة بالشفس والذعؾر بالسعانا ، ما فعضق تؾاصيميا مي  ا  ي

هييي  الظمبييةا عمييى أماء سييمبً  ييي ثروا حييداع، وييي ثر سييمبًا عمييى صييحتيا الشفدييية هييإن أ  خميي، 
 (.  ٜٙ، ٕ٘ٔٓ)الزبضر ميدام، الشفدية  ؼوعمى صحتيالدراسة 

وبيييالروؼ ميييؽ أىسيييية تقيييدير اليييذات ليييد  طمبييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ ووضيييرىؼ ميييؽ الظمبييية هيييي 
ختمفييية هإنشييييا نجيييد نييييدر  هيييي الدراسييييات التيييي سييييع  لتشسضتيييو مييييؽ خييييالل السراحييي، التعميسييييية الس

الستغضيرات التكشؾلؾجيية، وقيد اىييتؼ السريسسؾن التكشؾلؾجضيؾن  تيضئية البضئيية السشاسيبة لميتعمؼ، همييؼ 
تعد عسمية التعمؼ مجرم إييداد لمسعمؾميات هيي أ ىيان الظمبية،  ي، أصيبح  عسميية تيديضر لمفييؼ 

ال والتفكضر، و ليػ ميؽ خيالل تظبضيق أسيالضب تدريديية تدياعد عميى والشقد وإ كاء لإل داد والخي
التفكضر لح، السذكالت وإفجام  دان، وا تكار مشتجات، هسؽ مد ولية السعمسضؽ مداعد  الظمبة 

 عمى تؾصض، أهكارىؼ وحةيؼ عمى اقترا  مزيد مؽ ا هكار.
، وكييذا تعميييؼ والييتعمؼهييي عسمييية ال تيي ثر تؾعييي  الشغرييية البشانييية هييي الييتعمؼ  يسيية كبضيير ول

نسيؾ ج مور  اليتعمؼ و شسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد  ونسيؾ ج ويتميي ت كد عمة تؾعي  نسا ج مختمفة ك
 .الدبعة ونسؾ ج التعمؼ البشاني الخساسي ونسؾ ج السراح، البشانية

إلييى وجييؾم مييدخمضؽ لمشغرييية البشانييية، ىسييا  Schcolink et al.  (2016,13)ويذييضر
، هقييد تييرتبإ البشانييية السعرعييية بلعسييال  ياجيييو وتييرتبإ لبشائيــة االجتساعيــةوا البشائيــة السعرةيــة

البشانية االجتساعية بلعسال عيجؾتكدي، وكالىسيا ي كيد تعميؼ الظمبية ميؽ خيالل  شياء معيرهتيؼ، 
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وتركييز البشانييية السعرعييية عمييى أىسييية العقيي، هييي الييتعمؼ وتظييؾير البشييية السعرعييية لمظمبيية،  ضشسييا 
جتساعييية عمييى الييدور الزييرور  لمبضئيية والتفاعيي، االجتسيياعي  ييضؽ الظمبيية هييي تركييز البشانييية اال
 عسمية التعمؼ.

مييؽ أىييؼ العمسيياء الييذيؽ وضييعؾا الشغرييية البشانييية هييي  Vygotskyكسييا فعتبيير عيجؾتدييكي 
التفاع، االجتساعي هقد أكد أن لمةقاهة االجتساعية موًرا كبضًرا هيي إكديا  السعرهية لمظاليب ميؽ 

ت السدتسر   ضشيؼ وليس مؽ خالل الشسؾ العقمي أو البشية السعرعية السؾجؾم  هي خالل التفاعال
 (.ٖ، ٕٓٔٓسؾزان ريان، )الدماغ هحدب. 

أن نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  مييا ىييؾ إال تظبضييق لشغرييية ( ٓٗ، ٜٕٓٓ)وأكييد خالييد ضيييضر 
ميؼ السفياهيؼ، عيجؾتدكي التي تعتسد عمى عسميات التفكضر التي تشت  عؽ عس، الدماغ أثشياء تع

ويشذييل الييتعمؼ التؾلضييد  عشييد اسييتخدام اسييترافجيات معرعييية وهييؾت معرعييية حتييى نريي، إلييى تعمييؼ 
 ات معشى، حضث فقؾم التعمؼ التؾلضد  عمى التعمؼ مؽ أج، الفيؼ أو التعمؼ القانؼ عمى السعشى 

هضبشييى مييؽ خييالل ربييإ الخبييرات الدييابقة لمسييتعمؼ بييالخبرات الالحقيية وتكييؾيؽ عالقييات  ضشيسييا، 
الظالب معرهتو ميؽ خيالل عسمييات تؾلضدفية فديتخدميا هيي تعيدي، التريؾرات البديمية والسفياهيؼ 
الخاطئة هي ضؾء السعرهية العمسيية الريحيحة، كسيا ييتؼ  شياء السعرهية وهًقيا لشغريية عيجؾتديكي 
مييؽ خييالل السشاقذيية وتبييامل السعييارف  ييضؽ الظمبيية والسعمييؼ، وبييضؽ الظمبيية بعزيييؼ الييبعض مييؽ 

 Alexopoulou &(Friver, 1996,1099) جيو التفكضر وكذلػ تكؾيؽ السعشى. أج، تؾ 

ويعييد نسيييؾ ج اليييتعمؼ التؾلضيييد  ميييؽ الشسيييا ج الحديةيية التيييي ت كيييد عميييى اليييتعمؼ    السعشيييى 
وتركز عمى نذات الظمبة أثشاء عسمية التعمؼ، مسيا يزييد ميؽ قدرتيو عميى اليربإ  يضؽ السعمؾميات 

 (.ٓٗٔ، ٖٕٔٓ)رياض الذرد، ر  أطؾل. وهيسيا وبقاء عسمية التعمؼ لفت
السعرهييي  أن الييتعمؼ والشسييؾ Vygotskyالشغرييية البشانييية االجتساعييية لفيجؾتدييكي وتييذكر 

هيييي عسميييية  ىامييياً موًرا نييييا تييي م  إة حضيييث االجتساعيييي التفييياعالتيرتبظيييان بذيييك، متكامييي، مييي  
 .(ٕٚ، ٖٕٔٓدمحم خسيس، )التعمؼ، عيكتدب الظمبة معرهتيؼ مؽ بعزيؼ البعض 

كسا فذتس، نسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد  عميى مجسؾعية عسمييات تؾلضدفية ي ميييا الظاليب ليربإ 
السعمؾمات الجديد  بالسعرهة والخبرات الدابقة، كسا ييتؼ  تؾلضد عالقات  ات معشى  ضؽ أجزاء 

كسييا يركييز عمييى  (،Fensham, Gunston &White,1994)السعمؾمييات التييي يييتؼ تعمسيييا.
ا هكييار الجديييد  ميي  السؾجييؾم  لييد  الظمبيية، ويشقدييؼ الييتعمؼ التؾلضييد  إلييى التكاميي، الشذييإ  ييضؽ 

أربعيية عشاصيير فسكييؽ أن ُتْدييَتْعَسَ، كيي،أ عمييى حييد  أو تييرتبإ إحييداىسا بييا خر  لتحقضييق ىييدف 
، ويقييؾم عمييى مذيياركة الظمبيية بذييك، نذييإ هييي عسمييية (ٓٗ، ٕٙٓٓ)عزمييي الدواىضييد ، الييتعمؼ 

تذكض، االرتباطات العقمية  ضؽ السفاهيؼ، هعشد تحمض، الظمبة  التعمؼ ويؾلدون السعرهة مؽ خالل
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لمسحتييؾ  يييدمجؾن ا هكييار الجديييد  بييالخبرات الدييابقة ويدييعؾن لبشيياء عالقييات وتراكضييب عقمييية 
 (Jonassen, Mayes& MC Aleese,1993)جديد . 

( أن نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  ٕ٘ٓٓوأكييد أحسييد الشجييد  ومشييى عبييداليام  وعمييى را ييد )
عتسد عمى السشاقذة والحؾار وتبامل ا هكار  ضؽ الظمبة م  ضرور  أن يتؼ تشغيؼ العس،  ضشيؼ ف

وتذيييجيعيؼ عميييى الاييييام با نذيييظة وتقبييي، السعميييؼ أهكيييارىؼ وتريييؾراتيؼ، ويديييي، نسيييؾ ج لميييتعمؼ 
التؾلضد  العس، هي مجسؾعات صغضر ، ويداعد الظمبة هيي اسيتخدام السفياهيؼ الجدييد  وتفديضر 

 ميسية مختمفة لمتلكد مؽ هيسيؼ ليا وإقشاعيؼ برحتيا. مؾاقف تع
ات ضتحيييؾل الظمبييية ماخييي، مجسؾعيييه، التؾلضيييد اليييتعمؼ لشسيييؾ ج  اوتعتبييير السشاقذيييات أساًسييي

مييؽ جسيي  البيانييات والسعمؾمييات دييعؾن لفحضييث إلييى محممييضؽ وناقييديؽ ومتخييذ  قييرار،  السشاقذيية
 أو تحمض، مؾقف. لتذكض، هكر  وتؾلضد ا هكار الجديد    شاء التعمؼأج، 

إ بال الظمبة هيي السرحمية الجامميية عميى و وسان، االترال اإللكترونية كسا ساعد انتذار 
السشاقذييات اإللكترونييية الستزامشيية هقييد وعفيي  تحقضييق التؾاصيي،  ضييشيؼ ومشاقذيية جؾانييب تعمسيييؼ، 

هرصية مييا أثرىيا هيي اليتعمؼ بسيا تتيحيو لمظمبية ميؽ همة، م تسرات الفضيديؾ ومي تسرات الريؾت، 
ميؽ جيية أخير  اسييتخدم و  ،وإ يداء اليرأ  والتعمضييق السبا ير الفيؾر  عميى خراء ا خييريؽ لمتحياور

ن إ حضييثالييبعض ا خيير السشاقذييات وضيير الستزامشيية مةيي، السييدونات، وممفييات الييرأ  التذيياركية، 
 السشاقذات وضر الستزامشة تتيح لمظمبة هرصة التحمض، والتفكضر الستلم،  راء ا خريؽ والفرصية

 (.Bowler,2009;Benshoff, et.al, 2011 )لتكؾيؽ الرأ  والتعام، م  السعظيات 

كييذا تتيييح السشاقذييات اإللكترونييية هرًصييا لبشيياء السعيياني مًعييا وكييذلػ مميي  معرهيية الظمبيية 
الجدييييد  هيييي تجييياربيؼ الديييابقة، هييييي بسةابييية مشرييية لمتفاعييي،  يييضؽ الظمبييية والسعمسيييضؽ هيييي  ضئييية 

، ٖٕٔٓ)دمحم خسييييس، مييان والسكيييان وتذييج  عمييى تؾلضيييد ا هكييار اجتساعييية تتخظييى حيييدوم الز 
ٕٚ.) 

لذا فجب أال تكؾن السشاقذات اإللكترونيية اسيتجؾاًبا لمظمبية حتيى ال تكيؾن عبًئيا نفديًيا 
وعمسًيييا عمييضيؼ هال ييد أن تكييؾن قانسيية عمييى التفيياعالت الستبامليية  ييضؽ السذيياركضؽ والتعيياون هييي 

مييييب عمييييى السذييييكالت وكييييذلػ السذيييياركة هييييي تحقضييييق عييييرض السعمؾمييييات وإ ييييداء ا راء لمتغ
 (.ٖ٘ٓ، ٜٕٓٓ)الغريب زاىر،  ا ىداف السشذؾم   شذات وجدفة.

متفكضييير ل ي كيييد عميييى تيييدريب كييي، الظمبييية مسشاقذيييات اإللكترونييييةل إن اليييدور اإلفجيييا ى
سميسة، واكتدا  رو  التعاون والدفسقراطية، وأسالضب العس، الجساعي، والتفاع،  ضؽ بظريقة 

ت م  إليى تبيامل  وتحتؾ  عمى كاهة ا نذظة التيعمؼ والظمبة، والظمبة بعزيؼ البعض، الس
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ا راء وا هكييار وىييي تتفييق ميي  الفكيير البشيياني الييذ  فعتسييد عمييى تكييؾيؽ السعرهيية هييي سييياقات 
 (.Johnson, 2010)اجتساعية 

أن السشاقذات أصبح  ضرور  ميشاميكية  Skinner (2008) كسا ت كد نغرية سكضشر
لييدييؼ هرصيية السذيياركة الحاياييية هييي الفريي،، وتييلتى  ال تتييؾاهر الظمبييةجييام مجتسيي  مييؽ إلف

تقييدفؼ مديياىسات  خيياللمييؽ  ا خييريؽلتتيييح ليييؼ هرصيية لمتفاعيي، ميي   اإللكترونييية السشاقذييات
لييؼ تتييح كسيا عميى السعمؾميات بظرانيق مبتكير ، الظمبية حريؾل  دي،وت، ومذاركات حاياية

ورهي  مديتؾ  الةقية ليدييؼ، يؼ، يسكيؽ ميؽ خاللييا تظيؾير ميياراتو ة خبرات أكةر متعة وإفجا يي
، وتعزييز السذيياركة رهزيال عيؽ تيؾهضر هرصية لبشياء السعرهية، وتبيامل ا هكيار ووجييات الشغي

 .وتحدييييضؽ التعيييياون، ومعييييؼ تعمييييؼ السفيييياهيؼ، حضييييث فديييييؼ تعمييييؼ ا قييييران هييييي تحدييييضؽ الفيييييؼ
(Alrushiedat, 2012.) 

 Shanaحضث تر   تشسية السدتؾىات السعرعية العمياعااًل هي وتمعب السشاقذات موًرا  ه

أنيو ميؽ   كيدهكر  واحد ، ليذلػ ت لسعالجةمؽ الظرت التي تحتاج لؾق  طؾي،  أنيا  (2009)
لتبييامل  السشاسييبا هزيي، أن تييتؼ السشاقذييات هييي  ضئييات إلكترونييية مالنسيية حتييى يتييا  الؾقيي  

لشا بعًدا جديًدا  تتيح موات البضئات اإللكترونيةا راء والؾصؾل إلى اتفات حؾليا، خاصة أن أ
هييي تاًحييا يييا بذييك، وضيير متييزامؽ وىييؾ بعييد لييؼ فكييؽ منلمسشاقذيية اإللكترونييية وىييؾ إمكانييية إجرا

الفرييؾل التقمضدفيية حضييث كييان ال ييد لمسشاقذيية أن تييتؼ بذييك، متييزامؽ وهييي إطييار مييد  قرييضر  
عديد مؽ ا موات والبرام  ال يؼ عيرمحدم ، وم   زوغ استخدام تكشؾلؾجيا الذبكات هي التعم

 Daley (2002)نتيان  مراسية  كيدتأمالليية، و االجتساعية التي تداعد عمى إجراء مشاقذيات 
أن السشاقذييات اإللكترونييية مييؽ  ييلنيا أن تةيير  السيييارات التحمضمييية واالنعكاسييية لييد  الظمبيية 

وقد أجري  العديد ، مراجعتيامؽ قراء  خراء ا خريؽ عد  مرات و يؼ نغًرا لظبيعتيا التي تسكش
ميييؽ الدراسيييات حيييؾل السشاقذيييات اإللكترونيييية ومورىيييا هيييي اليييتعمؼ وطريقييية تشغيسييييا ومعيييايضر 

هييي  ضئيية الييتعمؼ البشيياني واالجتسيياعي لييؼ تحيي   الدالليييةترييسيسيا وتقؾيسيييا إال أن السشاقذييات 
ؼ السختمفية خاصية بالقدر الكاهي مؽ البحث لاياس مد  هعالضتيا هي تشسية جؾانيب اليتعمبعُد 

ات سي  التظيؾر ، هجؾانب التفكضير وتفياعالت الظمبية التيي فسكيؽ تشسضتييا ميؽ خيالل السشاقذيات
تظؾير العسمية التعميسيية  هيمؽ السدتحدثات ساعدت  اقدم  تكشؾلؾجيا التعميؼ عديدً  الراىشة

ا عمييى التقشيييات الحديةيية مييؽ أجيي، تحدييضؽ رضيي حضييث تييؼ التركضييزوتحقضييق أىييداهيا بفاعمييية، 
 .(Johnson,et. Al, 2014) الطلبةوخبرات 

جضيي، جدييد بسفيييؾم و يير  الخبييراء أنيميؽ أىييؼ السديتحدثات، إ   ويعتبير الؾييب الييداللي
اتجيييياه مييييؽ اتجاىييييات الؾيييييب الذكييييية و ر  أنييييُيييييكسييييا  ،شؾعييييية التقشيييييةال   ،نؾعييييية السحتييييؾ  

Semantic Web لييؽ تقتريير   عمييى تغضضيير ىييذه الحايقيية، حضييث إن السؾاقيي  الكبيير   قييامر ال



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 

 الزقازيق  جامعة الشؽعية بكمية التربية لؽجيا التعميػلدى طمبة تكشؽ 
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سييتكؾن قييامر  عمييى اسييتخالص السعمؾمييات الةسضشيية السختبئيية  يي، ؼ خييدمات الؾيييب، فتقييد عمييى
 (.ٕ٘ٔٓ )تامر السال ،ماخ، الذبكة العشكبؾتية ونذرىا عمى العالؼ 

يتسضز عشو هي تقيدفؼ  وامتدام لمؾيب الحالي ولكشما ىؾ إال يتزح أن الؾيب الداللي و 
الؾييب اليداللي  ، إ  فعتسيدسؾضيؾعيةوالدقية تتديؼ بال حيث،معمؾمات  ات عالقة بسؾضيؾد الب

هيرسييية السحتؾييييات وتكييييؾيؽ  وميييؽ ثييييؼ فعسييي، عميييى شاعي، ظصيييعميييى تكشؾلؾجييييا اليييذكاء اال
أكةييير ميييؽ  ،عالقيييات  يييضؽ البيانيييات والسعمؾميييات عميييى أسييياس الداللييية التيييي تسةمييييا السعمؾمييية

 ،ح  تقاسييؼ السعمؾميياتكسييا تعسيي، عمييى إنذيياء إطييار مذييترك فدييس ،االرتبييات برييفحة الؾيييب
ىيييذه جدييييد  حيييؾل العالقيييات العيييؽ  والكذيييفوإعيييام  اسيييتخداميا عبييير التظبيقيييات السختمفييية، 

التييييي يييييتؼ ترتضبيييييا هييييي مجسؾعييييات لمتعاميييي، ميييي  مرامهييييات الكمسييييات ومذييييتقاتيا  ،السعمؾمييييات
 ,Olken, 2009)ومكؾناتيا، وبالتيالي تعسي، بذيك، أكةير  كياء، وتكيؾن معمؾميات مالليية.  

17; Isaias, 2012, 58) 

انتذييييار  ضئييييات الييييتعمؼ اإللكترونييييية، و التكشؾلؾجييييية الحديةيييية،  وبييييالشغر إلييييى التظييييؾرات
 بظريقييية أكةييير  يييسؾاًل هميييؼ تعيييد ال يييد أن نييير  السشاقذيييات اإللكترونيييية وعييييؾر الؾييييب اليييداللي
لكيؽ سياعد الؾييب اليداللي ،  ضؽ السعميؼ والظمبية وبيضؽ الظمبية وأقيرانيؼمقترر  عمى التؾاص، 

طييييؾال الؾقيييي  وبإمكييييان الظالييييب التفاعيييي، معيييييا بالقييييدر الداللييييية تييييؾهضر السشاقذييييات  عمييييى 
  (Hiremath,G, et al., 2018.) السشاسب، لسا تتسضز بقدرتيا عمى التؾاص، والتفاع،

هتقشييية السشاقذيييات الدالليييية واحييد  ميييؽ أكةييير اال تكيييارات التييي تديييي، ازمىيييار التعمييييؼ، 
الييذكي أو ربؾتييات السحامثيية التييي فسكييؽ أن تكييؾن بسةابيية يييد ويظمييق عمضيييا وكضيي، السحامثيية 

 ((Spilka, 2017السداعد  التي تيدر مشيجية التعمؼ. 
 الليأىيؼ تظبيقيات الؾييب اليدويدتخدم البحث الحالي لف  ربؾتات السحامثة باعتبارىيا 

والدعى  التي تيدر السشاقذات الداللية ويدي، تؾعيفيا هى مجال التعميؼ لجذ  انتباه الظمبة
مييؽ أىييؼ  (Chatbots)لتحقضييق ا ىييداف التعميسييية السشذييؾم ، هتعييد ربؾتييات السحامثيية الذكييية 

تظبيقات الذكاء االصظشاعي هيى تظبيقات  رمجية محفيز  عميى اليتعمؼ ميؽ خيالل االنخيرات 
هييي السشاقذيية ميي  ا ليية إ  فسكييؽ االترييال بذييبكات التؾاصيي، االجتسيياعي والييرم تمقانًيييا عمييى 

لإلجابيية بظييرت مختمفيية معتسييد  عمييى طييرت الشقيياش  (Chatbot)، ويسكييؽ  رمجيية الشقا ييات
 & ,Benotti, Martínez)وميييؽ يتشييياقش وكيييذا السؾضيييؾد اليييذ  ييييدور حؾليييو الشقييياش 

Schapachnik ,2014). 

هاعتسييام ربؾتييات السحامثيية عمييى الييذكاء االصييظشاعي فجعمييو محاكًيييا لمدييمؾك البذيير  
بسذيياعر ا خييريؽ وكييذلػ مييؾاقفيؼ االجتساعييية والتفاعيي، معيييؼ  ومحيياواًل لفيييؼ ا هكييار والتشبيي 
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بذييك، فجعيي، الحيييا  أكةيير سيييؾلة مييؽ خييالل تؾعييي  تقشيييات معالجيية المغيية الظبيمييية التييي 
 .((Song, Rice, 2017 تعظي الشغام القدر  عمى هيؼ ما فكتبو الظالب أو فظمبو مشو.

أ يييكال اليييتعمؼ ا ليييي التيييي أن السشاقذيييات الدالليييية أحيييد  Whiteside (2018)ويييير  
تديييتخدم أنغسييية اليييذكاء االصيييظشاعي لكؾنييييا تيدييير اليييتعمؼ ميييؽ خيييالل التفاعييي، والسحامثيييات 
وتدييي، اكتذيياف التفزيييالت وتقييدفؼ التؾصيييات  شيياء عمييى اسييتجابات الظمبيية الدييابقة، هيييى 
نييؾد جديييد مييؽ البحييث السعتسييد عمييى الحيييؾار حضييث يييتؼ البحييث عييؽ السعشييى وراء السحامثييية 

ػ يتؼ اسيتدعاء السعمؾميات وتحدييد الديياقات السالنسية وبعيد  ليػ ييتؼ إرسيال االسيتجابة وكذل
أن أنغسيية ربؾتييات السحامثيية تييؾهر العديييد مييؽ السزافييا  Cinglevue (2017)السشاسييبة، وأكييد 

الفؾرية تتسة، هي القدر  عمى االستجابة بذك، طبيعى مؽ خالل واجية محامثة وتغيير  ييا 
فيياعالت سيييمة ميي  الظمبيية حضييث فسكييؽ االسييتفام  مشيييا لييدعؼ السذيياركات القييدر  عمييى إنذيياء ت

 وتحديد أىداف واسترافجيات ونتان  التعمؼ. 
وتيي م  ربؾتييات السحامثيية موًرا  ا هانييد  لتحقضييق ا ىييداف التعميسييية السشذييدوم  بدييبب 

أكيدت مراسية   كؾنيا ميكانيكية تفاعمية عشد مقارنتيا بلنغسة التعمؼ اإللكترونية التقمضدفية، كسيا
(2006) Fryer & Carpenter  أن ربؾتييات السحامثيية تييزوم الظمبيية بالسعييارف بظريقيية

مستعة كسا ت م  موًرا مداعًدا هي تفعض، مذاركيؼ، حضث تزيد ندبة السذاركة وكذلػ فذيعر 
( أن السشاقذيات 2017) Spilkaالظمبة بالرضيا عشيدما يتحيدثؾن مي  كييان محاييد، وأوضيح 

بالعدييييد ميييؽ اإلمكانييييات التيييي تجعمشيييا نديييعى لتؾعيفييييا هيييي مجيييال التعمييييؼ الدالليييية تحغيييى 
اإللكترونييي هيييى طريقيية جضييد  لمحفيياا عمييى وقيي  الظمبيية مييؽ خييالل تبديييإ السيييام الضؾمييية 
الروتضشية، هتعد مداعًدا لمسعمؼ هي التعام، م  االستفدارات الضؾمية عؽ طريق اإلجابة عمى 

ولربؾتييات السحامثيية مور هعييال هييي العسمييية التعميسيية هقيييد أسييئمة الظمبيية بذييك، مانييؼ وهييؾر ، 
هاعمضتيا هي التعميؼ اإللكتروني وقدرتيا عمى استرجاد Shawar,&Atwell (2007 )أثبت  

هاعمضتييييا هيييي  Kowalski,Pavlovska&Goldstein (2009)السعمؾميييات، واثبتييي  مراسييية 
أكةييير إفجا يييية لنميييان عشيييد  التيييدريب كسيييا أ يييارت الشتيييان  إليييى أن مؾاقيييف السديييتجضبضؽ تبيييدو

 استخدام  رام  السحامثة ا لية مؽ الدورات التدريبية التقمضدفة الحالية، وكذلػ ىده  مراسة 
Abdul-Kader & Wood(2015 ) إليييى تحدييييد التقشييييات السديييتخدمة هيييي تريييسيؼ وإنتييياج

ػ سيع  ربؾتات السحامثة مؽ أج، تحديد أهزي، التقشييات السديتخدمة وأكةرىيا هاعميية، وكيذل
( إلييييى تحديييييد قانسيييية معييييايضر لترييييسيؼ ربؾتييييات ٜٕٔٓمراسيييية سييييار  سييييامي عبيييياس وخخييييريؽ)

 السحامثة هي  ضئات التعمؼ ومعرهة مد  القدر  عمى تظبيقيا.
مييؽ العؾاميي، السيسيية والسيي ثر  هييي مييد   الدالليييةهييي السشاقذيية ات يعيد حجييؼ السجسؾعييو 
 (.Nagel & Kotze, 2010) وتجاوبيؼ م  ربؾتات السحامثةالظمبة تفاع، 
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ولكييؽ فزيي  هقييإ، اخييتالف حجييؼ السجسؾعييات عمييى الييشسإ ا ساسييي لمييتعمؼ وال ييي ثر 
مييؽ السعميؼ والظاليب هييي أموار مختمفية تساًميا وبالتييالي قيد يي ثر عمييى معيدل عييؾم   كيالا أفًزيا 
،  ييدو   )رمزييان مدييعد لتشسييية السيييار  السظمؾبيية وتحقضييق  واتيييؼ. لمسشاقذييات الدالليييةالظمبيية 
ٕٜٓٓ، ٜٛ). 
مييؽ أىييؼ متغضييرات  السشاقذييات الدالليييةأهييرام مجسؾعييات التفاعيي، هييي  (عييدم)يعييد حجييؼ و  

ي كيد  السشاقذيات الداللييةالترسيؼ التعميسي،  ن حدوع التفاع،  ضؽ خراء وأهكيار الظاليب هيي 
 .(Cohen, 2008 32) ؼهي ميام التعم عمى اندماجيؼ

 اإللكترونيييية عامييية اتالسشاقذيييات وقيييد اختمفييي  ا راء حيييؾل العيييدم ا نديييب لسجسؾعييي
أن فكييؾن عييدم السذيياركضؽ هييي  Rovai (2007) ي يييد، إ  هيشيياك مييؽ ي يييد وجييؾم عييدم كبضيير

( طمبة كحد أقرى لكي يتؾهر قدر مشاسب مؽ التفاعميية ويخميق ٓٔإلى  ٛ)مؽ  السشاقذات
وقيي  السعمييؼ الييذ  فقزيييو هييي عييرض السحتييؾ  التعميسييي،  ميي  مراعييا  ،اإلحديياس بييالسجتس 

طالًبيييا ىيييؾ عيييدم معقيييؾل لغيييرض إمار   ٕٔأن  إليييى Tomei(2006)أ يييارو ليييدعؼ والتقضييييؼ، وا
 ,Butler (2001  )Jones وي كيد ،هر، إلكتروني هعال قيانؼ عميى السشاقذيات اإللكترونيية

Ravid & Rafaeli (2004)  ًأكبيير مييؽ الرسييان،  اأن السشاقذييات كبضيير  العييدم تشييت  عييدم
قييراء  كيي، ىييذا الكييؼ مييؽ السذيياركات  عشييدبعييض الظمبيية  والسذيياركات، مسييا ييي م  إلييى إرىييات

عبيد المظيي   ، وليذا أوصي  مراسيةعدم العؾم  لمسشاقذة مر  أخير   ن واالستجابة ليا، عيقررو 
فكؾن حجؼ مجسؾعات السشاقذية اإللكترونيية صيغضر هيي تريسيؼ مروس أن  (ٕٓٓٓ) الجزار

أ ارت مراسة أحسد و ثة طمبة، الؾسانإ الستعدم  وإنتاجيا برفة خاصة فجب أال يتجاوز ثال
( إليييى أن حجيييؼ مجسؾعيييات التفاعييي، باسيييتخدام أموات الؾييييب ٕٚٓٓأحسيييد عرييير )و الجسييي، 

أن فكييؾن Jones, et. al, (2008 )( ويفزيي، ٘إلييى  ٖاالجتساعييية فجييب أن يتييراو  )مييؽ 
كمسيا صيغر عيدم أنيو Abuseileek(2012 ) ( طمبية، ويير  ٚإليى  ٕالعيدم هيي حيدوم )ميؽ 

أمارىيييا أهزييي، عيسيييا يتعميييق  تشسيييية  كيييان( أعزييياء ٘عييية وكيييان هيييي حيييدوم )أعزييياء السجسؾ 
وير  أن مذاركة عيدم أكبير ميؽ الظمبية هيي السشاقذية قيد يي م  إليى عيدم  ،ميارات االترال

عبيد  ةعبيد العزييز طمبي، وبضشي  مراسية اإلهام  ميؽ السشاقذية هيي تحقضيق الشتيان  السرجيؾ  مشييا
د يزيد مؽ تؾطضد ا لفة والريداقة  يضؽ أعزياء ( أن صغر حجؼ السجسؾعة قٕٓٔٓالحسضد )

راء خالسجسؾعيية ويتيييح الفرصيية لمظالييب لمتعبضيير عييؽ رأفييو بحرييية ومون قضييؾم واالطييالد عمييى 
ا خريؽ مون خؾف أو خج، مؽ السؾاجية أو ترمم هي إ داء ا راء مسا قد يي م  إليى زييام  

، ، وبالتييالي زيييام  رضيياه عشييياثقيية الظالييب هييي  ضئيية السشاقذييات اإللكترونييية التييي فدييتخدميا
م عالقية واضيحة  يضؽ الرضيا عيؽ ؾ وجي( ٖٕٔٓوعمى العكس أكدت مراسة ولضد يؾسف دمحم )
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ن تييؾاهر العييدم إ ضئيية السشاقذييات اإللكترونييية وعييدم الظمبيية السذيياركضؽ هييي السشاقذييات حضييث 
ركات تييؾهر السذيياو السالنييؼ مييؽ الظمبيية بسجسؾعييات السشاقذيية مييؽ  ييلنو زيييام  الرضييا عشيييا، 

كةيفيية العييدم هرصيية أهزيي، لتشييؾد ا راء وثييراء أكبيير لمؾسييانإ السعروضيية مييؽ جانييب الظمبيية 
 عؽ ىذه البضئة.ىؼ عمى رضا اإفجا يً  وىذا ي ثر

ومييؽ ىييذا السشظمييق ونتيجيية اخييتالف ا راء ونتييان  الدراسييات وتؾجيييات الشغريييات حييؾل 
وعييدم تعييرض ىييذه عاميية  نيييةتحديييد أندييب عييدم مييؽ الظمبيية لمسذيياركة هييي السشاقذييات اإللكترو 

السشاقذييات الداللييية التييي ت كييد عمييى حييدوع  اتالدراسييات بذييك، مبا يير لستغضيير حجييؼ مجسؾعيي
مشاقذييات مييؽ خييالل التفاعيي،  ييضؽ الظالييب وبييضؽ روبؾتييات السحامثيية لمحرييؾل عمييى السعييارف 

ذيات والسيارات التي تداعده هي تريسيؼ الكتيب اإللكترونيية التفاعميية  كيذلػ ال تقترير السشاق
عميييى التفاعييي،  يييضؽ الظمبييية وربؾتيييات السحامثييية هقيييإ ولكيييؽ  يييضؽ الظمبييية وبعزييييؼ اليييبعض مييي  

هييي حمقيييات نقييياش متؾاصييمة ميييؽ أجيي، تحقضيييق اليييذات، وبييالروؼ ميييؽ وجيييؾم  ربؾتييات السحامثييية 
مراسييييات أثبيييي  هاعمييييية ربؾتييييات السحامثيييية هييييي تشسييييية الخبييييرات وزيييييام  الحسيييياس وكييييذلػ  شيييياء 

 Song & Riceوقيد تيؼ اإل يار  إلضييا سيابقًا، كسيا أوصي  مراسية  السعيارف السرتبظية بالمغيات
بزرور  وجؾم العشرر البذر  والتفاع، عيسيا  ضيشيؼ مي  ربؾتيات السحامثية و ليػ ميؽ ( 2017)

( بزيرور  2015) Abdul-Kader & Woodأجي، تكيؾيؽ تعميؼ    معشيى، وأوصي  مراسية 
سحامثيية هييي مجييال التعميييؼ، وأكييدت إجييراء السزيييد مييؽ الدراسيية والبحييث حييؾل تييلثضر ربؾتييات ال

هاعمية الكتا  اإللكترونى هى التعميؼ هاىتس   تحديد مد  De Jong,Maria (2004 )مراسة 
 كفيييياء  الكتييييب اإللكترونييييية هييييى َهيييييؼ قرييييص ا طفييييال، وكييييذلػ تؾصييييم  نتييييان  مراسيييية 

Norshuhada S. & Monica L,(2001,15)  إلييى هاعمييية الكتييا  اإللكترونييي التفيياعمي
لثضره التربيييؾ  عميييى أماء الظمبييية ميييؽ خيييالل زييييام  التحريييض، باعتبييياره مريييدًرا ميييؽ مريييامر وتييي

( بزييرور  العسيي، عمييى تييؾهضر ٖٙٗ، ٕٔٓٓ) الييتعمؼ، وأوصيي  مراسيية هاطسيية الزىييراء عةسييان
الكتيييا  االلكترونيييى التفييياعمي حتيييى يتديييشى لمظمبييية والسعمسيييضؽ التعيييرف إليييى مسضزاتيييو وضيييرور  

وإنتيياج الكتييا  االلكترونييى التفيياعمي، ومسييا سييبق ندييتشت  أىسييية  إجييراء مراسييات تيييتؼ  ترييسيؼ
نبعي  مذييكمة البحييث وبالتييالي  حضييث السشاقذيات الداللييية باسييتخدام تظبيقيات ربؾتييات السحامثيية

السشاقذيات الدالليية لتشسييية الحاجية إلجيراء البحيث الحيالي  ييدف الؾقيؾف عميى حجيؼ مجسؾعية 
 عمية وتقدير الذات لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ.ميارات ترسيؼ الكتب اإللكترونية التفا
 الحداس بسذكمة البحث:

كسييا  ييدأ سييؾت العسيي، ففييرض   ،التعميييؼ تغضضييرات واسييعة عمييى مجييالًا طييرأت ميي خر لقييد 
تؾجيييات واختراصييات مدييتحدثة تمبييى حاجييات االقترييام الجديييد ، وتؾاجييو الكتييب التقمضدفيية 

ب تحؾي، الكتب مؽ  كميا التقمضد  إلى  ك، السظبؾعة مذكالت كبضر ، ا مر الذ  فدتؾج
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إلكترونييي تفيياعمي لمتغمييب عمييى العابييات السؾجييؾم ، نغييرًا لسييا يتستيي  بييو الكتييا  اإللكترونييي 
التفاعمي مؽ مسضزات متعدم  أثبتتيا الدراسات والبحيؾع العمسيية، كسيا يشيات بظمبية تكشؾلؾجييا 

إللكترونييي التفيياعمي عبييالروؼ مييؽ أن التعميييؼ تشسييية تمييػ السيييارات الخاصيية  ترييسيؼ الكتييا  ا
ىذه السيارات أصبح  ضرور  ممحة هإن معغؼ الظمبة لدييؼ قرؾر واضح هي التسكؽ ميؽ 
ترسيؼ كتب إلكترونية تفاعمية تتشاسب م  تظؾرات العرر الراىؽ، وقد لؾح  ىذا القريؾر 

التعميييؼ،  ميؽ خييالل تييدريس مقييرر الكتييا  السدرسييي لظمبية الفرقيية الةالةيية تخرييص تكشؾلؾجيييا
عبالروؼ مؽ أىسية  لػ السقرر هإنيو ال فحتيؾ  عميى جانيب عسميي، ليذا قامي  الباحةية بيإجراء 

ىييده  إلييى تحديييد مييد  تييؾاهر ميييارات ترييسيؼ ( ٔمراسيية اسييتظالعية وضيير مقششيية )ممحييق 
ليييد  طمبييية  يييمبة تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ، وميييد  الحاجييية  وإنتييياج الكتيييا  اإللكترونيييي التفييياعمي

اللية وكذلػ قدرتيؼ عمى تؾلضد ا هكار م  اختالف أعيدام الظمبية وتيلثضر حجيؼ لمسشاقذات الد
( ٘ٔقؾاميييا ) تظبضييق اسييتبيان عمييى عضشيية ، و لييػ مييؽ خيياللامجسؾعييات السشاقذيية السختمفيية

الشؾعية جامعة الزقازيق، مؽ طمبة الفرقة الرابعة بذمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ بكمية التربية  طالباً 
بيييإجراء مقيييابالت  خريييية مييي  ىييي الء الظمبييية حيييؾل مفييييؾم التريييسيؼ  ة ييييام الباحةيييوكيييذلػ 

، وىييي، ففزيييمؾن وكيفيييية تريييسيسيا وإنتاجييييا الكتيييب اإللكترونيييية التفاعمييييةواإلنتييياج ومفييييؾم 
السشاقذييييات أم ال، ومييييد  قييييدرتيؼ عمييييى تؾلضييييد ا هكييييار ميييي  بعزيييييؼ الييييبعض وتييييلثضر عييييدم 

 عيؽا االستكذياعيةأسيفرت نتيان  الدراسية  وقيدالسذاركضؽ هي السشاقذة عمى ا هكار السؾليد ، 
إنتيياج الكتييا  اإللكترونييي التفيياعمي، حاجيية طمبيية  ييمبة تكشؾلؾجيييا التعميييؼ إلييى تعمييؼ ميييارات 

 تشسييةالتقشييات الحديةية هيى  مجسؾعات الشقا ات الداللية والحاجة إلى تؾعيي أىسية وكذلػ 
، هقيد اتفيق ضئية تعميؼ تفاعميية مرنيةلسيا تيؾهره ميؽ  التفياعمي  الكتيا  اإللكترونيي ميارات إنتاج
مالنسية جيًدا  ةؾهرىيا الباحةيت ضئة السشاقذات اإللكترونية التيي %( عمى أن ٜ٘الظمبة  شدبة )

وضيي  ترييؾرات مقترحيية وتؾلضييد أهكييار ا تكارييية إلنتيياج ليييؼ وتديياعدىؼ بذييك، إفجييا ي عمييى 
كؾنيييا  ضئيية مفضييد  هييإن وبييروؼ اتفييات جسييي  أهييرام العضشيية عمييى ، الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية

لكةيير  طمبيية الذييمبة هييي مجسؾعيية واحييد  تحييد مييؽ اإلهييام  مييؽ ىييذه السشاقذييات  ا ييتراك جسييي 
 الييذ  ييييدم الؾقيي ،  تكييرار ا سييئمةهزييال عييؽ وتيي م  إلييى انرييراف الييبعض عشيييا عييدمىؼ 

العييدم  هيييوأ يياروا إلييى ضييرور  تقديييؼ الظمبيية إلييى مجسؾعييات محييدم  العييدم، واختمييف الظمبيية 
( طالًبيا، ٘ٔ%( مشيؼ أن العدم السشاسب فجيب أن فكيؾن هيي حيدوم )ٖٗ) رأ نؼ حضث السال

%( ٖٓ) ورأ ( طمبية ٚ%( مشيؼ أن العدم السشاسب فجيب أن فكيؾن هيي حيدوم )ٕٖواتفق )
أن العدم السشاسب  إلى %( مشيؼ0ٓٙٓ) و ىب( طمبة ٖمشيؼ أن العدم السشاسب هي حدوم )

حجيييؼ مجسؾعييية السشاقذييية  معرهييية تيييلثضر اختييييارو ، ًبيييافسكيييؽ أن فكيييؾن أكةييير ميييؽ ثالثيييؾن طال
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عميى تؾلضيد أهكيار تريسيسة  الظمبيةقيدر  هيي  الدالليية اتالسشاقذو ياس مد  تلثضر السالنسة، 
الخييتالف حجييؼ مجسؾعييات السشاقذييات أن  ةتؾقيي  الباحةييت شيياء عمييى مييا سييبق  كييره، جديييد ، 
ترسيؼ  ميارات ؾلضد  أثًرا هي تشسيةوهق نسؾ ج التعمؼ الت (كبضر / متؾسظة/ صغضر ) الداللية

لد  طمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼ بكميية التربيية الشؾعيية  الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات
 جامعة الزقازيق، لذا سع  إلى تحديد أندب حجؼ لسجسؾعات السشاقذات الداللية.

  الدؤال الرئيس لمبحث في:تحديد  
سؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( كيف يسكؼ ترسيػ اختالف حجػ مج

وفق نسؽذج التعمػ التؽليدي وقياس أثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية 
 جامعة الشؽعية بكمية التربية التفاعمية وتقدير الذات لدى طمبة تكشؽلؽجيا التعميػ

 الزقازيق؟
 ويتفرع مؼ ىذا الدؤال الرئيس السئمة التالية:

لتي مؽ الؾاجب الالزمة إلنتاج الكتب اإللكترويشة التفاعمية االسيارات ا ساسية ما   .ٔ
 تكشؾلؾجيا التعميؼ هي مقرر الكتا  السدرسي؟تشسضتيا لد  طمبة 

ما الترسيؼ التعميسي لمسشاقذات الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  لتشسية مييارات  .ٕ
 لذات لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟  إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير ا

ما أثر حجؼ مجسؾعة السشاقذة اإللكترونية )كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر (   .ٖ
 ك، مؽا هي
   التحرض، السعرهي السيرتبإ بسييارات إنتياج الكتيب اإللكترونيية التفاعميية ليد

 طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟
  اإللكترونية التفاعميية ليد  طمبية ا ماء العسمي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب

 تكشؾلؾجيا التعميؼ؟
 جؾم  إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟ 
 تقدير الذات لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟ 

 أىداف البحث: 
التؾص، إلى قانسة ميارات إنتاج الكتا  اإللكتروني التفاعمي لد  طمبة  مبة تكشؾلؾجيا  .ٔ

 ميؼ.التع
وهييق )كبضيير ، مقا يي، متؾسييظة، مقا يي، صييغضر ( تحديييد أندييب حجييؼ لسجسؾعييات السشاقذيية  .ٕ

نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  هي تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 
 لد  طمبة  مبة تكشؾلؾجيا التعميؼ.

 اا تى هى الحالى تؾق  أن فديؼ البحثيُ  أىسية البحث:
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 ى قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ لمؾهاء بجزء ميؼ مؽ متظمبات عسميؼ.تلىض، خريج .ٖ
إنتيييياج الكتييييب اإللكترونيييييو التفاعمييييية بسجسؾعيييية مييييؽ تؾجيييييو أنغييييار القييييانسضؽ عمييييى أميييير  .ٗ

اإلر امات التي فجب مراعاتيا عشد  شاء الكتب اإللكترونيية التفاعميية السقدمية لمظمبية هيي 
 السراح، التعميسية السختمفة.

 ُكتب إلكترونية تفاعميةبو إلعدام  ُفحتذ فسكؽ أن  كتا  إلكتروني تفاعميلتقدفؼ نسؾ ج  .٘
 أخر .

تقدفؼ أموات تقؾيؼ مقششة هي الجانبضؽ السعرهي وا ماني لسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية  .ٙ
 التفاعمية لد  طمبة  مبة تكشؾلؾجيا التعميؼ بكميات التربية.

الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية السؾجييؾم  عمييى  اإلهييام  مييؽ أموات البحييث الحييالي هييى تقييؾيؼ .ٚ
 الداحة.

هي تذلض، الرعؾبات التيي ة الداللية هي تعزيز اإلهام  مؽ إمكانيات  ضئة السشاقذاإلسيام  .ٛ
 .عشد مراسة بعض السقرراتالشؾعية  تؾاجو طمبة كمية التربية

 قترر البحث الحالي عمىاا دود البحث:ح
 ؾجيا التعميؼ.لسي لظمبة الفرقة الةالةة قدؼ تكشؾ مقرر الكتا  السدر  حدود مؽضؽعية: .ٔ
عضشة مؽ طمبية الفرقية الةالةية بقديؼ تكشؾلؾجييا التعمييؼ كميية التربيية الشؾعيية  حدود بذرية: .ٕ

 .جامعة الزقازيق، مسؽ لدييؼ القدر  والر بة هي التعمؼ مؽ خالل السشاقذات الداللية
 ة الشؾعية جامعة الزقازيق.قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ كمية التربي حدود مكانية: .ٖ

ـــة: .ٗ  لجيييامعيتيييؼ تظبضيييق تجربييية البحيييث هيييي الفرييي، الدراسيييي الةييياني لمعيييام ا حـــدود زمشي
 م الدييييب  السؾاهييييق(  ييييدأت يييييؾ  يييييريؽ)حضييييث أسييييتغرق  تجربيييية البحييييث ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓ
 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٓيؾم الخسيس السؾاهق وانتي  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕ
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 فروض البحث:
 طمبييييية مرجيييييات متؾسيييييظات  يييييضؽ 0ٓ٘ٓ ≥يؾجيييييد هيييييروت مالييييية إحريييييانًيا عشيييييد مديييييتؾ   .ٔ

السييرتبإ بسيييارات إنتيياج الكتييب  السعرهييي التحرييضمى االختبييار هييي التجريبييية السجسؾعييات
وهيييق نسيييؾ ج اليييتعمؼ  الدالليييية السشاقذيييات  بضئييية الدراسييية اإللكترونيييية التفاعميييية و ليييػ عشيييد

مقا يييي، )كبضيييير ،  الدالليييييةا ساسييييي لحجييييؼ مجسؾعيييية السشاقذيييية  ا ثيييير إلييييى يرجيييي التؾلضييييد 
 متؾسظة، مقا ، صغضر (.

 يييييضؽ متؾسيييييظات مرجيييييات طمبييييية  0ٓ٘ٓ ≥يؾجيييييد هيييييروت مالييييية إحريييييانًيا عشيييييد مديييييتؾ   .ٕ
السرتبظييييية بسييييييارات إنتييييياج الكتيييييب  بظاقييييية مالحغييييية ا ماءالسجسؾعيييييات التجريبيييييية هيييييي 

وهيييق نسيييؾ ج اليييتعمؼ  الداللييييةبضئييية السشاقذيييات  عشيييد الدراسييية و ليييػ  اإللكترونيييية التفاعميييية
)كبضيييير ، مقا يييي،  الدالليييييةا ساسييييي لحجييييؼ مجسؾعيييية السشاقذيييية  ا ثيييير إلييييى  يرجييييالتؾلضييييد 

 متؾسظة، مقا ، صغضر (.
 طمبييييية مرجيييييات متؾسيييييظات  يييييضؽ 0ٓ٘ٓ ≥يؾجيييييد هيييييروت مالييييية إحريييييانًيا عشيييييد مديييييتؾ   .ٖ

بضئييية السشاقذيييات  عشيييد الدراسييية  تقيييدير اليييذات و ليييػ مايييياس هيييي التجريبيييية السجسؾعيييات
ا ساسييي لحجييؼ مجسؾعيية السشاقذيية  ا ثيير إلييى يرجيي د وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضيي الداللييية
 )كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر (. الداللية

 طمبييييية مرجيييييات متؾسيييييظات  يييييضؽ 0ٓ٘ٓ ≥يؾجيييييد هيييييروت مالييييية إحريييييانًيا عشيييييد مديييييتؾ   .ٗ
بظاقة تقضييؼ السشيت  السيرتبإ بسييارات إنتياج الكتيب اإللكترونيية  هي التجريبية السجسؾعات
 إليى يرج  الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضدبضئة السشاقذات  الدراسة عشد  و لػ التفاعمية
 )كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر (. الدالليةا ساسي لحجؼ مجسؾعة السشاقذة  ا ثر

 ستخدم البحث الحالى مشيجضؽ ىسااا مشيج البحث:
طار الشغر  لؾصف وتحمض، البحؾع والدراسات الدابقة السرتبظة باإلا الؽصفى السشيج

، وتحديييد ميييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، وبشيياء لسرييظمحاتياوالتحديييد اإلجرانييي 
واليذ  يييدف إليى بحيث أثير ا كسا يدتخدم السشيج شـبو التجريبـي مؾام السعالجة التجريبية،

، وهييى ضييؾء طبيعيية ىييذا البحييث اسييتخدم  عمييى متغضيير تيياب  أو أكةيير أكةييرمتغضيير مدييتق، أو 
الداللييية وهييق  السشاقذييةحةيية السييشي   ييبو التجريبييي لدراسيية أثيير إخييتالف حجييؼ مجسؾعييات البا

نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  هى تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات ليد  
 طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ.

عية حجيؼ مجسؾ عميى ا يتس، الـذي  : الستييـر السدـتق تكؽنـ  متييـرات البحـث مـؼحيث 
 اىي ويزؼ ثالثة أحجام داللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد السشاقذة ال
  ماخ، ربؾتات السحامثة (طمبة ٓٔ)فزؼ كبضر مجسؾعة حجؼ. 
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  ماخ، ربؾتات السحامثة. (طمبة ٘)فزؼ  مجسؾعة متؾسإحجؼ 
  ماخ، ربؾتات السحامثة. (طمبة ٖ)فزؼ  مجسؾعة صغضرحجؼ 

 متغضرات تابعة ىيا أربعةحالي عمى ا ا تس، البحث الالستييرات التابعة
 .التحرض، السعرهي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية 
 .ا ماء العسمي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية 
   إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية.تقضيؼ جؾم 

 .تقدير الذات 
  أدوات البحث:

 البحث واختبار هروضيا تؼ  شاء أموات البحث ا تيةالإلجا ية عؽ أسئمة 
اختبار تحرضمي لاياس المجانب السعرهي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية  .ٔ

 .(ةالباحة إعدام)مؽ التفاعمية لظمبة  مبة تكشؾلؾجيا التعميؼ 
ونية بظاقة مالحغة لاياس الجؾانب ا مانية السرتبظة بسيارات إنتاج الكتب اإللكتر  .ٕ

 .(ةالباحة إعدام)مؽ التفاعمية لظمبة  مبة تكشؾلؾجيا التعميؼ 
 .(ةالباحة إعدام)مؽ بظاقة تقضيؼ جؾم  إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية  .ٖ
 & Helmerich, Stapp)إعدام ىضمسريتش وستا  وايرهضؽ ماياس التقدير الذات.  .ٗ

Ervin  ،ٜٜٔٔترجسة عامل عبدهللا دمحم) 
عمييييى ضييييؾء الستغضيييير السدييييتق، مؾضيييي  البحييييث الحييييالي بــــى لمبحــــث: الترــــسيػ التجري

ومدتؾىاتو، اسيتخدم هيي ىيذا البحيث امتيدام التريسيؼ التجريبيي  و السجسؾعية الؾاحيد  واختبيار 
معالجيات  ثيالعو ليػ هيي  "One Group Pre- Test, Post- Test Designقبميي واختبيار بعيد  "

                           .الجدول التالي الترسيؼ التجريبي لمبحثمختمفة )السجسؾعات التجريبية لمبحث( ويؾضح 
 الترسيؼ التجريبى لمبحث (ٔجدول )

 القياس البعدي نؽع السعالجة القياس القبمي السجسؽعة
السجسؾعة 
 التجريبية ا ولى

  اختبار تحرضمي
 لمجانب السعرهي

 بظاقة مالحغة 
  ماياس تقدير

 الذات.

  كبضر مجسؾعة حجؼ
ماخ،  (طمبة ٓٔ)فزؼ 

 ربؾتات السحامثة 
  اختبار تحرضمي 
 بظاقة مالحغة 
   بظاقة تقضيؼ جؾم

إنتاج الكتب 
 اإللكترونية التفاعمية

  ماياس التقدير
 الذات.

السجسؾعة 
 التجريبية الةانية

   مجسؾعة حجؼ
 (طمبة ٘)فزؼ  متؾسإ

 ماخ، ربؾتات السحامثة 
السجسؾعة 
 التجريبية الةالةة

  مجسؾعة حجؼ
 (طمبة ٖ)فزؼ  رصغض

 ماخ، ربؾتات السحامثة 

 مجتسع البحث وعيشتة:
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تسةيي، مجتسيي  البحييث هييي طمبيية الفرقيية الةالةيية قدييؼ تكشؾلؾجيييا التعميييؼ ا مجتســع البحــث -أوالا  
 بكمية التربية الشؾعية جامعة الزقايق.

ـــا  ـــة البحـــث: -ثانيا تكؾنييي  عضشييية البحيييث ميييؽ مجسؾعييية ميييؽ طمبييية الفرقييية الةالةييية قديييؼ  عيش
( طالًبا وطالبة ثؼ اختيارىؼ بظريقة قردفة بحضيث تتيؾاهر ٜٓشؾلؾجيا التعميؼ عدمىؼ )تك

 هضيؼ الذروت التاليةا
   قرؾر هي مدتؾ  القدر   عمى إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية مؽ خالل نتان

 االختبار القبمي وكذلػ ماياس تقدير الذات لدييؼ.

 لدالليية وليدييؼ القيدر  عميى تيدريب اليذات روبتيؼ هي التعمؼ ميؽ خيالل السشاقذيات ا
 لتؾلضد أهكار جديد  إلنتاج كتب اإللكترونية تفاعمية مبتركة.

  وقد تؼ تقديسيؼ إلى ثالع مجسؾعات تجريبية متداوية وك، مجسؾعة مقديسة ميؽ
اليييداخ، بسيييا يتشاسيييب مييي  حجيييؼ مجسؾعيييات السشاقذييية الدالليييية )كبضييير  هيييي مقا ييي، 

 متؾسظة هي مقا ، صغضر (.
ــة الولــى  - ( طالًبييا وطالبيية، تييؼ تقديييسيؼ إلييى ٖٓا قؾاميييا )السجسؽعــة التجريي

 مجسؾعات مشاقذة ماللية كبضر .

ــة  - ( طالًبييا وطالبيية، تييؼ تقديييسيؼ إلييى ٖٓا قؾاميييا )السجسؽعــة التجرييــة الياني
 مجسؾعات مشاقذة ماللية متؾسظة.

ــة  - ــة اليالي قديييسيؼ إلييى ( طالًبييا وطالبيية، تييؼ تٖٓا قؾاميييا )السجسؽعــة التجريي
 مجسؾعات مشاقذة ماللية صغضر .

 وفق الخطؽات اآلتية: الحاليالبحث سار  إجراءات البحث:
 ات الريييمة بسؾضيييؾد البحيييث  ،االطيييالد عميييى الدراسيييات والبحيييؾع الديييابقة وا م ييييات .ٔ

 يييدف  ا وكيفييية  شانيييبلسييس إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية  تتعمييق والتييي الحييالي،
 .لمبحث غر  الشوض  اإلطار 

ميييارات إلنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، ثييؼ عرضيييا عمييى السحكسييضؽ  شيياء قانسيية  .ٕ
 والستخررضؽ إلقرار صالحضتيا، وتعدي، القانسة هي ضؾء خرانيؼ وتؾجضياتيؼ. 

تحديييييد ا ىييييداف العاميييية واإلجرانييييية السظمييييؾ  تحايقيييييا بعييييد االنتييييياء مييييؽ السعالجيييية  .ٖ
سؾعة مؽ السحكسيضؽ والستخرريضؽ إلقيرار صيالحضتيا، التجريبية، ثؼ عرضيا عمى مج

 وتعدي، القانسة هي ضؾء خرانيؼ وتؾجضياتيؼ.

ا يييتقات قانسييية بالسعيييايضر التريييسيسة لمسشاقذيييات الدالليييية وهيييق نسيييؾ ج اليييتعمؼ التؾلضيييد   .ٗ
وعرضييييا عميييى مجسؾعييية ميييؽ السحكسيييضؽ والستخرريييضؽ إلقيييرار صيييالحضتيا، وتعيييدي، 

 اتيؼ.القانسة هي ضؾء خرانيؼ وتؾجضي
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إنتياج ميرتبإ بسييارات  إلكتروني)اختبار تحرضمي التي تسةم  هي إعدام أموات البحث  .٘
إنتيييياج الكتييييب بظاقيييية مالحغيييية  ماء الظمبيييية لسيييييارات  الكتييييب اإللكترونييييية التفاعمييييية،

اإللكترونييية التفاعمييية، بظاقيية تقضيييؼ جييؾم  إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، ماييياس 
، وتظبيقييا عميى وتعديميا هى ضؾء مقترحاتيؼ ،يا عمى السحكسضؽ( وعيرضتقدير الذات

  .بغرض ضبظيا عضشة استظالعية مؽ الظمبة
 إنتاج  ضئة السعالجة التجريبية لسجسؾعات السشاقذة الداللية وهق نسؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد  .ٙ

وعرضييييا عميييى مجسؾعييية ميييؽ السحكسيييضؽ والستخرريييضؽ إلقيييرار ىيييداف ا هيييى ضيييؾء 
 ، القانسة هي ضؾء خرانيؼ وتؾجضياتيؼ.صالحضتيا، وتعدي

أعزاء العضشة االستظالعية، وضر عضشية البحيث ا ساسيية لتقشيضؽ أموات البحيث اختيار  .ٚ
 لتحديد العابات التي فسكؽ التعرض ليا هي أثشاء التظبضق.

طمبيية الفرقيية الةالةيية بقدييؼ تكشؾلؾجيييا التعميييؼ بكمييية اختيييار عضشيية البحييث ا ساسييية مييؽ  .ٛ
 جامعة الزقازيق، وتقديسيؼ إلى ثالع مجسؾعات تجريبية. –ؾعية التربية الش

عمى  ا قبمياً تظبيقً  )االختبار التحرضمي وبظاقة السالحغة ومقافس تقدير الذات(تظبضق  .ٜ
 لمتلكد مؽ تكاه  مجسؾعات البحث. عضشة البحث مؽ طمبة  مبة تكشؾلؾجيا التعميؼ

، و ليييػ وهيييق التريييسيؼ جريبييييةسؾعيييات التعميييى السج السعالجييية التجريبيييية ضئييية عيييرض  .ٓٔ
 .لمبحث التجريبي

)االختبيييار التحريييضمي وبظاقييية السالحغييية وبظاقييية تقضييييؼ السشيييت  البحيييث  واتتظبضيييق أم .ٔٔ
عميييى عضشييية البحيييث ميييؽ طمبييية  يييمبة تكشؾلؾجييييا  ،بعيييدفاً  تظبيقييياً  ومقيييافس تقيييدير اليييذات(

 التعميؼ.
و ليػ  ،)yaw eno naynn(اختبيار باسيتخدام  ،إجراء السعالجيات اإلحريانية لمشتيان  .ٕٔ

 .SPSS)) باستخدام  رنام  اإلحراء
 هى ضؾء اإلطار الشغر  والدراسات الدابقة. ،عرض وتفدضر الشتان  .ٖٔ
 السدتقبمية السقترحة. صياوة الشتان  وتؾصيات البحث .ٗٔ
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 مرطمحات البحث:
بلنييو عييدم ا هييرام الييذ  Ebrahimi, et al.  (2016,122 )فعرهييو  االسجسؽعــات حجــػ
ــا وُيعــرفهييي ضييؾنو،  وتتذيك،مجسؾعيية تتكيؾن مشييو كيي،  بلنييو عييدم الظمبيية  فــي ىــذا البحــث إجرائيا

ىييا و  لمسجسؾعيات أحجيام ةثالثي وتيؼ اسيتخدام الداللية وربؾتات السحامثيةهي السشاقذة  الستفاعمضؽ
كسيييا يييي ثر حجيييؼ  طمبييية( ٖطمبييية(، حجيييؼ صيييغضر ) ٘(، وحجيييؼ متؾسيييإ )طمبييية ٓٔحجيييؼ كبضييير )

وُتعرف السشاقذـة تحقضق نؾات  التعمؼ السدتيدهة هي ىذا البحيث،  مجسؾعات السشاقذة الداللية هي
طمبة( حضث يتسضز  ٖطمبة( و)الرغضر   ٘طمبة( و)الستؾسظة ٓٔ)الكبضر  الداللية لحجػ مجسؽعة

طمبة ك، مجسؾعة  ؾجؾم خبرات متكاممة عيسا  ضشيؼ، كسا تجسعيؼ أىيداف مذيتركة وويرض واحيد 
فديييياعد هييييي تؾلضييييد ا هكييييار إلنتيييياج الكتييييب اإللكترونييييية  باإلضيييياهة لؾجييييؾم مييييدخ، مذييييترك لمعسيييي،

 التفاعمية وتشسية تقدير الذات لدييؼ.
هي ىذا البحث بلنيا  ضئة تعميسيية نذيظة، تتييح  إجرائياا ةالباحي ياعرفت: الداللية السشاقذة

وييتؼ ميؽ خاللييا  ومي  السعميؼ أسيف، مغمية ربؾتيات السحامثية  اليبعضبعزييؼ لمظمبة التفاع، م  
مييييارات إنتييياج الكتيييب  ييييدف تشسيييية  عميييى تؾلضيييد ا هكيييار تدييياعدمييييام داء اليييرأ  والحيييؾار هيييي إ ييي

 تكشؾلؾجيا التعميؼ. لد  الظمبة اإللكترونية التفاعمية وتشسية تقدير الذات 

ــؽت  ــةرب ا نغييام  كييى صييسؼ إلجييراء السشاقذييات ميي  الظمبيية باسييتخدام (Chatbot) السحادث
ت محييييدم   تييييرتبإ بلىييييداف السقييييرر ومخرجاتييييو الستؾقعيييية. المغيييية الظبيمييييية فعتسييييد عمييييى مييييدخال

(Brennan, 2006) 

 الظمبية و وبيضؽ ضشي الشقا يات ا نغيام خليى  كيى مبيرم  ييدور ميؽ خالليوبأنـوويعرف إجرائياا 
السعمؾمات السرتبظة بالسجال السعرهي عيعسي، ربيؾت السحامثية كيي)رهضق  تقدفؼل وبضؽ الظمبة أنفديؼ

يغيير لظالب وخبراتيو ويحياكى بعيض التريرهات هيي مؾاقيف التؾاصي، و مراسة( إلثراء معمؾمات ا
بديييبب إتاحييية التفاعييي، ماخييي، الريييف  عييييو اليييدور اإلفجيييا ي الؾاضيييح ليسيييا لتحقضيييق أىيييداف اليييتعمؼ

 وخارجو وهي أ  وق  باستخدام الحؾاسضب السختمف وا جيز  الذكية.
ويتكييؾن مييؽ أربييي  ىييؾ نسييؾ ج فعكييس ررييية عيجؾتدييكي لمييتعمؼ نســؽذج الــتعمػ التؽليــدي: 

 Focusوالظيييؾر التركضيييز   Preliminaryالتسيضيييد   الظيييؾرمراحييي، أو أطيييؾار تعميسيييية تتسةييي، هيييي 
حضييث يركييز عمييى تييلثضر العؾاميي،  Applicationوطييؾر التظبضييق  Challangeوالظييؾر الستعييارض 

ى وضيير السعرعييية االجتساعييية هييي الييتعمؼ كسييا فدييتخدم هييي سييياقات الفرييؾل الحاياييية وبشيياء السعشيي
 (Shepardson,1999,626)التفاوض االجتساعي".  خالل

هي التعمؼ والتعمييؼ، يركيز عميى   model functional "نسؾ ج "وعيفي ويشغر إليو عمى أنو
، مييييؽ خييييالل نييييؾعضؽ مييييؽ وتؾضيييييحيا السفيييياهيؼ ؼ يكديييياإدف  ييييي  الظمبييييةعسميييييات السعرهيييية لييييد  

ات  ييضؽ خبيير  السييتعمؼ الدييابقة وخبراتييو العالقييات  ات السعشييىا ا ول مشيييا يتسةيي، هييي تؾلضييد عالقيي
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، أو الخبيرات الالحقية السيرام لمسيتعمؼ السعرهيةجيزاء أالالحقة، والةاني يتسة، هي تؾلضد عالقيات  يضؽ 
 (.ٗ، ٕٔٔٓ)عدنان سميؼ العا د، اكتدا يا.

ا ىييؾ نسييؾ ج تعمييؼ نذييإ فدييعى لبشيياء السعرهيية الذاتييية عبيير وتعرفــو الباحيــة إجرائيــاا بأنــو
التفاعمييية التييي تييربإ السعرهيية الدييابقة لييدييؼ بسييا فدييتجد مييؽ  والسشاقذيياتبيية الذىشييية أنذييظة الظم

خالل حؾرات  شاء  تعسق السعرهة السكتدبة وتؾليد أهكياًرا جدييد  هيي إطيار الشسيؾ ج السظيرو  مسيا 
 يشت  عشو تفاعمية الظمبة. 

ف نص الكتا  بلنيا مرظمح فدتخدم لؾص : وتعرف إجرائياااإللكترونية التفاعمية الكتب
بيييالسةضرات البرييرية كالشريييؾص والريييؾر ومقييياط  الفضيييديؾ  الغشيييية  Digitalهييي صيييؾرتو الرقسيييية 

وا صييؾات والرسييؾمات الستحركيية ويدييي، انتقييال الظالييب  ييضؽ صييفحاتو بحرييية بظريقيية خظييية أو 
وضر خظية ويسكؽ عرضيو ميؽ خيالل  يبكة اإلنترني  أو عبير اليؾاتيف الشقالية، ويديي، مذياركتو 

 اهة التعميقات عميو.وإض
أنيو  يعؾر الفيرم باإلفجا يية عمى  ؾصفو اتجاىا،Maria (2000,229 )عرهتو  :الذاتتقدير 

 (ٜٓ، ٖٜٜٔ)إ يراهيؼ عرهتييو  ييؾ ية ، كسيا مي  نفديو متسةمية هيي الكفياء  والقيؾ  واإلعجيا  باليذات
ستسةميييية هييييي اليييييذات أحكيييييام ا خييييريؽ لسعيييياني الييييذات ال وكيييذلػبلنييييو يتسةيييي، هييييي إصييييدار الحكييييؼ 

وىؾييية اليييذات، ونظييات اليييذات، وترييؾر اليذات، ومجسييؾد تمييػ القيييؼ السدركييية فسكيييؽ أن  الجييدسية،
ا مجسؾعية ويعرف إجرائياا عمـى أنـو، فعبير عشيو ميؽ خيالل الغياىر  الدمؾكية لمفرم أثشاء السحامثية

ا عمييى مؾاجييية  ضئيية الييتعمؼ عبيير مييؽ االتجاىييات والسعتقييدات التييي فدييتدعضيا الظالييب لتجعمييو قييامرً 
  وتسكضشو مؽ التعاون م   زمالنيو لتقيدفؼ أهكيار تؾلضدفية جدييد  الدالليةالتفاع، مؽ خالل السشاقذة 

 هي إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية. اإلنجيياز والكفاء  ىعميي ت كد مد  قدرتو
 :اإلطار الشعري لمبحث والدراسات الدابقة ذات الرمة -أول

ػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ حج
التؽليدي وتشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات لدى طمبة 

  .تكشؽلؽجيا التعميػ
وهيق  اخيتالف حجيؼ مجسؾعيات السشاقذية الداللييةالتعيرف عميي أثير  ىىدف ىيذا البحيث إلي

الكتب اإللكترونية التفاعميية وتقيدير اليذات ليد  طمبية لتشسية ميارات إنتاج   نسؾ ج التعمؼ التؾلضد
نسييؾ ج ، حجييؼ مجسؾعييات السشاقذييات الدالليييةا لــذا تــػ تشــاول السحــاور اآلتيــة، تكشؾلؾجيييا التعميييؼ
التؾجيييو الشغيييير  و  تقيييدير الييييذات، ،التفاعمييييةالكتيييب اإللكترونييييية ، ميييييارات إنتييياج اليييتعمؼ التؾلضيييد 
الكتيييب اإللكترونيييية التفاعميييية ب معيييايضر تريييسيؼ  ضئييية اليييتعمؼ لتشسيييية مييييارات إنتييياج لمبحيييث، جؾانييي

نسييؾ ج التريسيؼ التعميسييي السدييتخدم هيي البحييث، تييؼ  وتقيدير الييذات ليد  طمبيية تكشؾلؾجيييا التعمييؼ،
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اإلهام  مؽ  لػ هيي إعيدام أموات البحيث وميؾام السعالجية التجريبيية، وتفديضر نتيان  البحيث، وعيسيا 
 اىذا اإلطار يمي عرض

تعتبيير السشاقذيييات الداللييية ميييؽ أىييؼ وسيييان، االترييال التفييياعمي هقييد تيييؾهر هرًصييا وخيييدمات 
تعميسية فرعب تحايقيا بالظريقة التقمضدفة، حضث فسكشيا التغمب عمى عاممي الؾق  والسكان مسيا 

 فدي، التفاع،  ضؽ لمظمبة.
 هرًصييا بييرام  التعميييؼ هيييى تييؾهر هتعييد السشاقذييات اإللكترونييية أما  مشاسييبة لتحقضييق السرونيية 

جضييد  لتؾاصيي، الظمبيية ميي  أقييرانيؼ وأسيياتذتيؼ وتدييي، طيير  السؾضييؾعات التعميسييية وإمار  الشقيياش 
، ٕٔٔٓدمحم عظييييية خسيييييس، معيييييؼ عبيييير الؾيييييب مسييييا فحقييييق اسييييتفام  عمسييييية وتعميسييييية عالييييية. )

ٔٗٓ٘.) 
تبيامل لنهكيار وا راء  يضؽ عميى أنييا  ؟ فسكيؽ الشغير إلضيياونبدأ بساهية السشاقذـة الدالليـة

كي،  ياوسيضمة مةاليية لميتعمؼ هيي سيياقات اجتساعيية ليدعس الشقا يات كسيا أنيياهي  السذاركضؽ الظمبة
 (.Andresen, 2009) الستؾقعة. لتعمؼا مؽ أج، تحقضق أىداف مؽ التفكضر والتعاون 

حمقيات شذات لتعزييز السذياركة هيي ال ضرور  تؾهضرXia, F.& Siragusa  (2013 )وي كد
مشتجية وهعالية، إال  كؾنييامشاقذيات مةسير  ولزيسان مؽ أج، حاهز لمظمبة  ووجؾ  وجؾمالشقاش، 

السشاقذيييات، التيييي أجريييي  مييي خرًا عميييى السذييياركة هيييي  البحيييؾعن هيييي يارنيدييي انأنيييو يؾجيييد تحيييدف
ا كيفييييية ضييييسان جييييؾم  السشاقذييييات واليانيــــة، السشاقذييييةا كيفييييية ضييييسان االسييييتسرار هييييي أوليســــا
 متابعييةفديي، عمييى الظمبية أموات االتريال تؾعييي  عميى التفاعي،، و  امىيياعتسكسيا أن ا  ،وهعالضتييا
 ,Hou& Sung)لفتير  طؾيمية  بالسعمؾميات االحتفياامسيا ييدعؼ ا راء وإرسيال االستفديارات  كاهة

2008 Chang.) 

أنيو عمضشيا تقيدفؼ مشاقذيات إلكترونيية متخررية Mondal & Srivastava (2018 )ويير   
الخاصيية و لييػ لتمبييية احتياجيياتيؼ مييؽ أجيي، تييؾهضر لمؾقيي   وقييدراتيؼاجييات الظمبيية تتشاسييب ميي  ح

والجييييد السبيييذول، وىيييذا ميييا تديييعى لتيييؾهضره أنغسييية السشاقذيييات الدالليييية التيييي تعتسيييد عميييى ربؾتيييات 
السحامثة التي تح، محي، السعميؼ هيي اليرم عميى استفديارات الظمبية وتيذلض، العابيات أمياميؼ وت كيد 

تعميؼ مؽ خالل إميدام الظمبية بكاهية السعمؾميات السظمؾبية، ليذا سيع  الس سديات عمى استسرارية ال
التعميسية لتؾعيي  تشاييات السشاقذيات الدالليية لمتغميب عميى السعؾقيات الزمشيية والسكانيية السرتبظية 
بالتعمؼ التقمضد  ومؽ ثؼ تحقضق التفاع،  ضؽ الظمبية بعزييؼ اليبعض وبيضؽ الظمبية والسعميؼ هيي أ  

كيييان بإسيييتخدام وسيييان، وأموات التقشييييات السعمؾماتيييية الحديةييية مةييي، ربؾتيييات السحامثييية وقييي  وأ  م
(Chatbot وعيييؾر الؾيييب الييداللي مييؽ أجيي، تديييض، حرييؾل الظمبيية عمييى السعمؾمييات الالزميية ،)

الؾيييب الييداللي عمييى هيييؼ معيياني الكمسييات، والتغمييب عمييى مذييكالت الؾيييب التقمضدفيية حضييث فعتسييد 
إلييى مدييتؾمد فزييؼ معمؾمييات  سترابظييةال وضييرتؾمد ضييخؼ لمسعمؾمييات وتحؾييي، اإلنترنيي  مييؽ مديي
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س، عمييى عديييد ميؽ العالقييات  ييضؽ السعمؾمييات مسييا تمحيدم  مؾجييؾم  هييي قاعييد   يانيات ضييخسة تذيي
 .ىؾ مظمؾ  فقشؽ عسمية البحث عؽ السعمؾمات هي حدوم ما

 بظريقيية ييياوتخزيش لمسعمؾمييات، الييدقضق والترييشي  هكيير  التبؾيييب عيقييؾم الؾيييب الييداللي عمييى
عيييو دييي، فظبيقييات اإلندييان، هيييؾ ت هيييؼ تقييار  ا لييي مييؽ معالجتيييا وهيسيييا  دقيية الحاسييبتسكييؽ 
ترتضيب البيانيات و تحريير الؾثيانق،  عميى القيدر  كيذا السعمؾمات والسذاركة عبير الؾييب، عؽالبحث 

 البذير   العشريرطمبة خخريؽ هي مجتس  الؾيب الداللي  ماء ميام محدم   داًل ميؽ  والتعاون م 
Baker, et al,  (2006،)  كسيا فعرهيياBizer, c. et al (2009)  كسيا يشغير إلضييا عميى أنييا

محتؾ  قانؼ عمى السعشى تؾعف بو مجسؾعة مؽ البيرام  الذكيية التيي تيتسكؽ ميؽ قيراء  صيفحات 
تدييي، التعيياون  ييضؽ الظمبيية وا الت، وأكييد دمحم عظييية خسيييس  وكييذلػالؾيييب والتشقيي، بحرييية  ضشيييا 

( عميييى أنييييا جضييي، ثاليييث لمؾييييب تقيييدم عييييو السحتؾييييات عميييى ىضئييية قاعيييد   يانيييات تعيييرض ٕ٘ٔٓ)
السحتؾيييات بظريقيية ىرمييية وتسكييؽ ا الت والبييرام  الذكييية مييؽ هيييؼ محتييؾ  الؾيييب ومعالجتييو مييؽ 
أجيي، الؾصييؾل إلييى السعمؾمييات الرييحيحة والسشاسييبة لديييات معييضؽ متشاسييب ميي  اليييدف لتحدييضؽ 

اإلندان وا لة عمى أساس السعاني المفغية، ىذا ما مهعشا إلى التفكضر هيي  االترال والتفاع،  ضؽ
تؾهضر الؾق  والجيد لمظمبة مؽ خالل تؾعي  تظبيقات لمسشاقذات الداللية كلما  لمتعمؼ والتفاع،، 

يتزويييد السعرهيية ا ولييية ويتيييح لمظمبيية حرييية أكبيير هييي  (Chatbot)حضييث تيييتؼ ربؾتييات السحامثيية 
ت السعقد ، حضث فسكشيا مؾاكبة التظيؾرات الحامثية هيي التقشييات التيي تخيدم التعمييؼ معالجة الحاال

زىيؾر عيياهر العسيير ، و ليػ  ن التؾاصيي، اليذكي ىييؾ عشريير هاعي، وميي ثر هيي العسمييية التعميسييية )
ٕٜٓٔ ،ٕ٘.)   

مييا ىييؾ إال  (Chatbot)أن ربييؾت السحامثيية Fichter & Wisniewski (2017 )ويؾكييد 
ضر نييؾد مييؽ السعمؾمييات أو الخييدمات إ  يؾاجيييو الظالييب حؾارًيييا إمييا عييؽ طريييق تظبضييق صييسؼ لتييؾه

الرؾت أو عؽ طريق الكتابة، وتعتبر ربؾتات السحامثة  رام  محؾسبة  كية نذلت لسحاكا  لغية 
البذييير عيييؽ طرييييق التفاعييي، ميييؽ خيييالل اليييشص أو الخظيييا  مسيييا ي كيييد القيييدر  عميييى تؾعيفييييا هيييي 

 (Hoffman, et al, 2011)  مفاهيؼ وتشسية ميارات. سياقات اجتساعية تعميسة إلكدا
وال تشفرييي، هكييير  تؾعيييي  ربؾتيييات السحامثييية عيييؽ قيييدرتيا عميييى تقيييدفؼ معمؾميييات جدييييد  أو 
الؾصييييؾل إلييييى نغييييام معمؾمييييات مبتكيييير مييييؽ أجيييي، تقييييدفؼ إجابييييات عييييؽ أسييييئمة هييييي مجييييال محييييدم 

(Shawar & Atwell, 2005) 

التعميسية لكؾنيا  ات خلية تفاعمية تسكؽ الظمبة مؽ  ولربؾتات السحامثة موٌر مفضٌد هي العسمية
التفاع، السدتسر مؽ خالل طر  أسيئمة متعمقية بسجيال محيدم وتقيؾم  يدور هاعي، ميؽ خيالل تقيدفؼ 
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مشاسييبة وتقييدفؼ الشرييانح لمظمبيية إعتسيياًما عمييى مييا فحتيياجؾن إليييو مييؽ  وحمييؾلمروس خرؾصييية 
   (Liu, Liu, Wang, Bii,2013)خالل استفداراتيؼ. 

 لتبديإهي مجال التعمييؼ  شاقذات الدالليةالسا بلنيا إحد  تظبيقات وتعرف ربؽتات السحادثة
تجزنة السحاضر  الؾاحد   هسؽ خالليا فسكؽ، جمدات، السحاضرات إلي يعرض السعمؾمات وتحؾ 

مؽ الشرؾص والريؾر والفضيديؾىات  كاهة الؾسانإ الستعدم فاعمية وتزسضؽ تئمة إلى أسوتحؾيميا 
مؽ كتابية السحاضير  كمييا مهعية واحيد  أو إنذياء رسيالة ضيخسة فريعب   دالً يقات الرؾتية والتعم

 .(Chisty, Halder, & Rabbi,2018) قراءتيا وهيسيا
أن التفاع، عبر الؾيب ميا ىيؾ إال حيؾار تؾاصيمي ( ٗٛٔأ، ٖٕٓٓ) وي كد دمحم عظية خسيس

ا تيؼ، ويييؾهر ليييؼ مرجيية الحرييية  ييضؽ السييتعمؼ وبرنييام  فسكشييو التكييي  ميي  حاجييات الظمبيية وإسييتج
السشاسييبة التييي تسكييشيؼ مييؽ السذيياركة الشذييظة هييي التعميييؼ وبشيياء السعمؾمييات، وإ ا نغرنييا لمسشاقذيية 

هييي تحقضييق نييؾات   هعييالدور فديييؼ  يي ىييذا الشسييؾ ج الداللييية  وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  نجييد أن 
ويعتبيير الشسييؾ ج التؾلضييد  ، صييؾا  قانسيية عمييى السعشييى والفيييؼ واسييتبدال ا هكييار الخظييل بسييا ىييؾ

 (ٖٕٖ، ٖٕٔٓ)هاطسة كسال أحسد، . ا لشغرية عيجؾتدكىانعكاسً 
عميى التكامي، الشذيإ  فقؾمالتعمؼ التؾلضد  نسؾ ج أن  (ٖٓ، ٕٛٓٓ) هاطسة عبدالؾىا ر  تو 
ب هيي تؾلضيد الي، ويكؾن مور السعميؼ هضييا مدياعد  الظالدابقة الظالب وخبرات هكار الجديد   ضؽ ا
ؾصالت والربإ  ضؽ ا هكار الجديد  والعمؼ السدبق لدييؼ، هالسعمؼ يده  أو يؾجو الظالب إلفجام ال

ويزييييي  ، هييييي العسمييييية التعميسييييية الظمبييييةتمييييػ االرتباطييييات، وبيييييذه الشغيييير  يييييتؼ التركضييييز عمييييى 
Mathews (2010, 13)  وسيضمة لتبيامل الظمبية ا هكيار ميؽ التعمؼ التؾلضد  عبار  عؽ نسؾ ج أن

يذييج  الييتعمؼ التؾلضييد  عمييى ع ،مسعمؾميياتمتمقضييضؽ سييمبضضؽ ل ؾامييؽ أن فكؾنيي  ييدالً ل السشاقذييات خييال
 اكتذيافسذاركة هي التفاع، م  ا نذظة وتؾلضد ا هكار مؽ خالل طر  ا سئمة واال تراك هي ال

 السفاهيؼ والتدريبات القانسة عمى ح، السذكالت مسا يتييح لييؼ السجيال السيتخدام مييارات التفكضير
 الستعدم  وإكدا يؼ ميارات التفكضر اإل داعي وتذجعيؼ عمى صش  واتخا  القرار.

وىكذا يشغر لمسشاقذات الداللية عمى أنيا  ضئة تعميسية خربة وعف  إحد  تظبيقات الؾيب 
الداللي الستسةمية هيي ربؾتيات السحامثية ميؽ أجي، تقيدفؼ السعمؾميات بعيد هرزىيا وتبيامل ا هكيار  يضؽ 

كيي، الدييب، لمظمبيية لمحرييؾل عميييى كاهيية السعمؾمييات وتديييض، تؾلضييد ا هكييار التيييي  الظمبيية وتييؾهضر
تسكشيؼ مؽ تحقضق ا ىداف السشذؾم  والؾصؾل لشتيان  محيدم  يتفيق عمضييا الظمبية السذياركضؽ هيي 

 الشقاش ماخ، التظبضق.
سيية  عياماًل ميًسيا ومي ثًرا هيي العسميية التعمي السشاقذية الدالليية ُيعد اختالف حجيؼ مجسؾعياتو 

كييؼ ا هكييار الستؾلييد  السرتبظيية باليييدف ويييتحكؼ هييي  التؾاصيي،هيييؾ ُفحييدم طريقيية التفاعيي، وأسييالضب 
السيييرام تحايقيييو، هعشيييد تحدييييد مجسؾعيييات السشاقذييية الدالليييية ُنَكيييؾنِّ مجسؾعييية ميييؽ الظمبييية يتسضيييزون 
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بسيييارات متكامميية عيسييا  ضييشيؼ لبؾصييفيؼ أعزيياء مديي ولضؽ مديي ولية جساعييية عييؽ تحقضييق أىييداف 
 السجسؾعة مؽ أج، تشسية ميارات إنتاج كتب إلكترونية تفاعمية.

التفاعييي، هيييي  ضئييية طمبييية أن حجيييؼ مجسؾعيييات  (ٖ٘٘، ٕ٘ٔٓ)ىشيييام  عبيييد الديييسي   وت كيييد
هييى مي ثر  هيي  التدريب اإللكترونيية الستزامشية ميؽ أىيؼ متغضيرات التريسيؼ التعميسيي لييذه البضئيات،

أن حجؼ السجسؾعات لو Viswanath, Kusuma & Gupta (2012 )الشقا ات الداللية، ويذكر 
العديد مؽ السزافا أىسيا تذجي  الظمبة عمى التفكضر السشظقي والتؾاص، الفكر  وتشسية االتجاىات 
اإلفجا ية نحؾ السحتؾ  التعميسي السقدم كسيا فدياعد هيي تشسيية مييارات جدييد  وييدير القيدر  عميى 

داعييية تيي ثر هييي زيييام  معييدل الفيييؼ العسضييق لمسحتييؾ  التحمضيي، والتقضيييؼ وحيي، السذييكالت بظريقيية إ 
أن Ebrahimi, et al (2016 ) وت ثر الشقا ات ماخ، السجسؾعات هي بقاء أثر التعمؼ، كسا ي كد

حدوع التفاعي، أثشياء السذياركة هيي التيدريب ه ،سجسؾعاتالحجؼ السجسؾعات لو تلثضر عمى نتان  
 هي السجسؾعات. السذاركضؽ الظمبةاإللكتروني يتؾقف عمى عدم 

ولتحقضييق أقرييى هانييد  مييؽ السشاقذييات الداللييية ال ييد مييؽ تييؾاهر هكيير  السشاقذيية الجساعييية لييد  
طمبيية كيي، مجسؾعيية فكييؾن لييدييؼ إمراك كاميي، بييلن رأفييو فذييك، نديييًجا هكرًيييا يتكاميي، ميي  مييا فقدمييو 

الليية إل يباد زمالره وكذلػ ميا فقدميو ربيؾت السحامثية ميؽ أهكيار ليذا ال يد ميؽ تؾجييو السشاقذية الد
حاجات ك، الظمبة ومهعيؼ إلنتاج كتب إلكترونية  تفاعمية أهز، مؽ الكتب السرسسة ميؽ بياقى 

 السجسؾعات.
ـا إجرائيـا لحجـػ مجسؽعـات السشاقذـة الدالليـة وفـق نسـؽذج  ومسا سبق تقدم الباحيـة تعريفا

السجسؾعيية هقييد  لعييدم مييؽ الظمبيية حضييث يييرتبإ ىييذا العييدم بحجييؼ تشغيييؼعمييى أنييو الــتعمػ التؽليــدي: 
تكييؾن كبضيير  أو متؾسييظة أو صييغضر   تجسعيييؼ خبييرات وخرييانص تييدهعيؼ إلجييراء مشاقذييات  شيياء  
مييؽ خييالل التحيياور  ربييؾت السحامثيية كتظبضييق مييؽ تظبيقييات السشاقذيية الداللييية الييذ  يتيييح لمظمبيية 

لييداللي هييي الحرييية هييي السشاقذييات البشيياء  لتزويييدىؼ بالسعرهيية ا ولييية وىييذا ي كييد أىسييية التؾاصيي، ا
هييي تؾلضييد ا هكييار الجديييد  لييد  الظمبيية والتلكضييد عمييى العالقييات  ات  وميي ثًراكؾنييو عشرييًرا هيياعاًل 

 ، وىذا فجعمشا ن كد أن التعري  قانؼ عمىانغرية عيجؾتدكيالسعشى  ضؽ أجزاء السحتؾ  وهق 
 تقديؼ الظمبة لسجسؾعات متكاهئة هي الخرانص قامريؽ عمى التجاو  سؾًيا. -
م السشاقذييية الدالليييية عميييى تبيييامل ا هكيييار البشييياء  ميييؽ خيييالل تؾعيييي  ربؾتيييات السحامثييية  ييييا -

 باعتباره  رمجية محفز  عمى التعمؼ مؽ خالل االنخرات هي السشاقذة.
أن  شيياء السشاقذييات الداللييية وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  ىدهييو الييرنيس الدييعي نحييؾ إنتيياج  -

 كتب إلكترونية تفاعمية.
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تتزـ   ممسشاقذات اإللكترونية عامة والسشاقذات الداللية خاصة أىسيةفبعد ما سبق 
الييييذيؽ فميذيييؾن هييييي مشييياطق مختمفييية وال يمتقييييؾن  تذيييكض، عالقييييات  لمظمبيييةإتاحيييية الفرصييية  فـــي:

سكؽ لمظمبية تييحتيى يسكيؽ الحفي  بدييؾلة ، و اجتساعية كسيا ليؾ كيانؾا هيي هريؾل الدراسية التقمضدفية
-Al. )لشغييير هيييي القزيييافا السظروحييية سيييمفًا أو لتيييذكضر أنفدييييؼالعيييؾم  إليييى الحيييؾار إلعيييام  اميييؽ 

shalch,2009 ،)( أنيييييا  ات أىسيييييو هييييي جعيييي، الظمبيييية ٜٕٓٓوييييير  الغريييييب زاىيييير ) فدييييتستعؾن 
بالتفاعيييي، االجتسيييياعي وتذييييجيعيؼ عمييييى اسييييتةسار خبييييراتيؼ التعميسييييية، ولكييييي تيييي م  السشاقذييييات 

مؾحييية السشاقذييية، وصيييفحات اليييؾيكي ت كاإللكترونيييية مورىيييا ييييتؼ اسيييتخدام مجسؾعييية ميييؽ التظبيقيييا
لمسشاقذة وضر الستزامشة، وأما  الؾيبضتيار، والييان  أوت لمسشاقذيات التزامشيية التيي فسكيؽ اسيتخداميا 

&  (Amador, 2013 .لمتؾاصييي، هيييي الؾقييي  الحايقيييي لعيييرض ا هكيييار وتبيييامل السعمؾميييات

Mederer) 

ت السحامثية ميؽ أهزي، أنيؾاد الشقا يات الداللية التي تتؼ تعتسد عمى ربؾتؾتيا السشاقذات وتعد
لكؾنيا تكف، لمظمبة حرية الشقياش وتبيامل التديارالت االستفديارات كسيا أن اليرم الفيؾر  يتييح تعمًسيا 

 أعسق وأكةر قدر  عمى تؾلضد ا هكار.
تؾضييح ا هي أنيا تديؼ هي أىسية السشاقذات الداللية Chu Yeh, Y (2010)كسا لخص 

سييات السشاقذية مي  الظمبية مبة حضث تعس، عمى تحدضؽ الفييؼ  ميؽ خيالل لمظ لسفاهيؼ ا ساسية ا
هيييؼ أعسييق لسؾضييؾعات الييتعمؼ، ميي   ومييؽ خييالل ربؾتييات السحامثيية، هتدييعى إلييى تحقضييق ا خييريؽ

تحمض،  مؽ أج، فرصال ، وإتاحةجديد  معانٍ سياقات مختمفة، وتكؾيؽ إمكانية تظبضق السعرهة هي 
بسؾضيؾد  أو ميؾام  ات الريمة ةصيؾر مرهقيميؽ خيالل  عؽ الرأ  الدهادوتسكؽ الظمبة مؽ ا راء 

نفس ا ىداف، مؽ أج، تعزيز التعمؼ مسيا  ا عؾر االنتساء إلى مجسؾعة لي الشقاش، كسا تزيد مؽ
وتؾلضييد ا هكييار الس كييد  لتحقضييق اليييدف، وأكييدت مراسيية  فديييؼ هييي  شيياء السعرهيية بذييك، جسيياعي

Wang & Petrina (2013)  لتؾعي  ربؾتات السحامثة  ماء السشاقذات الداللية أن ىشاك مزافا
حضيييث فسضييي، الظمبييية إليييى الذيييعؾر باالسيييترخاء أكةييير هيييي الحيييديث مييي  جيييياز الحاسيييؾ ، كسيييا أن 
التظبضييق عمييى اسييتعدام تييام لتكييرار نفييس اإلجابييات مييرارًا وتكييرارًا هيييؾ ال فذييعر بالسميي، ويعييد مةضييًرا 

وهعالة، ولمسشاقذة الداللية قدر  عمى تشغيؼ التفاع،  ضؽ الىتسام الظمبة كسا أنو يؾهر تغذفة راجعة 
الظمبة مؽ خالل تؾهضر معمؾمات جديد  ترتبإ بخبرات الظمبة الدابقة، وتذج  عمى تبيامل ا راء 
وتؾلضييد ا هكييار البشيياء  والقييدر  عمييى إرسييال واسييتابال كاهيية التعميقييات السؾجييية مييؽ الظمبيية، وىييذا 

فجا ى و لػ بديبب قيدر  السشاقذيات الدالليية عميى االحتفياا بيا راء فذج  الظمبة عمى التفاع، اإل
السختمفة وإمار  الحؾار هيى السشاقذيات الظؾليية مون إخفاقيات وكيذلػ تديي، لمظمبية االطيالد عميى 

 (.ٜٕٓٓ  الغريب زاىر إسساعض،، Wang,2003)كاهة السؾضؾعات الدابقة بذك، مفر،. 
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Conference,2013)  اسيييتخدامات الؾييييب اليييداللي كسشرييية تديييي، سيييب، التعييياون وتيدييير تبيييامل
السعرهة لذا هالسشاقذات الداللية ليا القدر  عمى تشغيؼ السعمؾمات السقدمية لمظمبية وكيذلػ الؾصيؾل 

دعؼ التفاع،  ضؽ الظمبة وتظبيقات الذكية التيي االنتقاني لمسعمؾمات السقدمة هالسشاقذات الداللية ت
 تيضئ تبامل ا هكار وتؾلضدىا.

 ومراسييية Molnár, G., & Szüts,  (2018 )وأكيييدت العدييييد ميييؽ الدراسيييات كدراسييية 

Mohan, et al  (2019 ;) أىسيـة وفاعميـة السشاقذــات ( ٜٕٔٓعيياهر العسير  ) زىيؾرومراسية
إتاحية  ؼ مخرجـات العسميـة التعميسيـة وقـد تتسيـ  فـي:الداللية بتؽظيف ربؽتات السحادثة لتحدي

لظر  ا سئمة بسيا يتشاسيب مي  حاجياتيؼ السعرعيية وتمقيي اإلجابيات التيي تيؼ تغذفية  لمظمبةالفرصة 
التظبضيق  يييا هيييي تتييح مشاقذييات هؾرييية  شياء ، والقييدر  الفانقيية هيي تعزيييز عسمييية اليتعمؼ مييؽ خييالل 

يي م  إليى زييام  التحريض، الدراسيى، كسيا  وىيذامون ممي،  التفاع، م  الظمبة هيي الؾقي  السشاسيب
أنييا ميؽ ا ىسيية بسكيان هيي قيدرتيا عميى تيؾهضر الؾقي  والجييد بالشديبة لمسعميؼ هييؾ فقيؾم  ترييسيؼ 
ربؾتات السحامثية مير  واحيد  ويقيؾم ربيؾت السحامثية باإلجابية عيؽ الظمبية هيي كي، مير  وإميدامه بسيا 

رتو عميى اسيتابال السعمؾميات وتخزيشييا واسيترجاعيا، ىيذا فحتاج مؽ معمؾمات بسا يتشاسب م  قد
ما فجعمشا  نعتبرىا أحد أىؼ مرامر التغذفة الراجعة التي تسيد الظاليب بسيا ففضيده هيي نفيس تؾقضي  
اإلستفدار هيي بسةابة معمؼ خرؾصي لمظالب، كسا أنيا وسضمة  انقة هي مد الظاليب بيالسحتؾ  

م  متشؾعيية، كسييا أن قييدر  ربييؾت السحامثيية عمييى التكييي  الييذ  يريييده الحتؾانييو عمييى وسييانإ متعييد
والسؾاءمة بسا يتشاسيب مي  قيدرات الظمبية تدياعد هيي تشسيية الجؾانيب السعرعيية السرتبظية بيالسحتؾ  
التعميسي السرام تشسضتو، وكذلػ فدياعد ربيؾت السحامثية بديبب اعتسيامه عميى الحيؾار والسشاقذية هيي 

 زيام  ماهعة الظمبة لمتعمؼ. 
ا الدييات يييتؼ نسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد   بشياء الريالت  يضؽ السعرهية القدفسية وا هكيار وهيي ىيذ

الجديد  حضيث فقيؾم جيؾىره عميى أن العقي، لييس مديتيمًكا سيمبًيا لمسعمؾميات ولكشيو ففدير العالقيات 
عاميية والسشاقذييات الداللييية خاصيية،  السشاقذيياتويخييزن السعمؾمييات ويكييؾن اسييتدالالت تشييت  عييؽ 

قذات الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  فعزز مذاركة الظمبة بذك، نذإ هيي عسميية هبشاء السشا
الييتعمؼ هضؾلييدون السعرهيية  تذييكض، االرتباطييات العقمييية  ييضؽ السفيياهيؼ، حضييث فقييؾم الظمبيية بالتحمضيي، 
ومم  ا هكار الجديد  با هكيار الديابقة وكيذلػ إجيراء مظابقيات وبشياء تركضبيات عقميية وىيذا يتؾليد 

ييؼ بديييبب السشاقذيييات الدالليييية الداعسييية لمعالقيييات التشغيسيييية  يييضؽ ميييا يبحيييث عشيييو الظمبييية ميييؽ ليييد
معمؾميييات وميييا تقدميييو ربؾتيييات السحامثييية ميييؽ إجابيييات قيييد تحتيييؾ  عميييى أوميييب عشاصييير الؾسيييانإ 
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الستعيييدم  أو جسيعييييا ميييؽ أجييي،  شييياء أهكيييار رنيدييية ليييد  الظمبييية لتشغييييؼ اليييتعمؼ وتدييييض، الؾصيييؾل 
 لميدف.

هيييييي تؾلضيييييد  همور السعميييييؼ فكسيييييؽ هيييييي مدييييياعد  طمبيييييةعميييييى أن  Seifert (1995,6)وي كيييييد 
مداعدتيؼ عمى الربإ  يضؽ ا هكيار الجدييد   بعزييا اليبعض وبسعمؾمياتيؼ الديابقة،  الؾصالت أو
ىشيا ميؽ تجيضيز السعمؾميات إليى تدييض، التعمييؼ يشتق،  االرتباطاتإلفجام تمػ  طمبةههالسعمؼ يؾجو 

 Griff، ويبييضؽ هييي العسمييية التعميسييية الظمبييةه الشغيير  يييتؼ التركضييز عمييى  شيياء ندييي  السعرهيية، وبيييذ

ه ر العالقات الستكاممة  ضؽ ميا فديسعو أو ييراه أو فقير   تؾلضد  يام نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  (2000,3)
، وأمةميييية  لييييػ إعييييام  صييييياوة، تشيييياعرات، لدفييييومييييؽ معمؾمييييات جديييييد  والعمييييؼ السدييييبق  الظالييييب

 .ظبيقاتاستدالالت، تفدضرات وت
الدالليية وهيق نسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد  هيي نفيس الشظيات هتديعى  السشاقذاتكسا تدور مسضزات 

واحتييرام وجيييات الشغيير السختمفيية إمار  مشاقذييات طمبيية قييامريؽ عمييى السشاقذييات الداللييية إلييى  شيياء 
والشغييير إليييى الغيييؾاىر ميييؽ وجييييات نغييير متعيييدم  كسيييا فجيييب أن فكيييؾن ليييدييؼ قيييدر ميييؽ السرونييية 

إن لمسشاقذـات الدالليـة العديـد مـؼ  كسـاحضشسا فقيؾمىؼ العقي، ليذلػ،  تؾلضد ا هكاردىؼ عمى فداع
كي، ميؽ  السسيزات التي ال تختمف عؼ مسيزات السشاقذات اإللكترونية ب  تزيد عمييا حيـث ذرـر

(Andresen, 2009 ;Cheung,2010   ، إٔٔٓوحدييؽ البييات)  لايييام اتحفييز الظمبيية عمييى أنيييا
دييضر والتحمضيي، ومعالجيية السعمؾمييات وتلسيييس مجتسيي  اهتراضييي مييؽ خييالل خمييق  ضئيية بعسميييات التف

تمعب موًرا كبضيًرا هيي ، كسا تعمؼ تذاركية تفاعمية تذجعيؼ عمى التعمؼ والعس، التعاوني، والتذاركي
وتدييياعدىؼ عميييى قبيييؾل ييؼ تدييياعد عميييى خفيييض القميييق والتيييؾتر ليييده الظمبيييةالشاحيييية الشفديييية ليييد  

تدياعد عميى ، عمى تكؾيؽ اتجاىيات إفجا يية نحيؾ السعميؼ وت كديؼ، ناف مؽ زمالالسداعد  واإل ر 
مجسؾعية أخير  تتسضيز  ييا Wenger, (2013,244 )، وقيدمزيام  السرونة هيي وقي  ومكيان اليتعمؼ

ــــــةالسشاقذييييييات الداللييييييية هيييييييى تزيييييييد مييييييؽ هييييييرص  &  Communicative" االترــــــال والتفاعمي

Interactivity."  اء االتريياالت والتفيياعالت الستزامشيية ووضيير الستزامشيية حضييث تتيييح الفرصيية إلجيير
 لمظمبييةحضييث تدييسح  ،"Collaboration" التبــادل والتذــارك تــدعػ ســب ، ووالسعمسييضؽ الظمبيية ييضؽ 
تبامل السمفات والؾثانق، والرؾر والفضديؾىات والتذارك م  بعزيؼ البعض هي إنجياز الؾاجبيات  

هييي  ":Accessibility Availability" ل واإلتاحـةالؽصـؽ، والسيسات التعميسيية السظمؾبية ميشيؼ
، مانًسيا متاحيية لمؾصييؾل إلضييا أو إنتاجيييا هييي أ  وقي   نيييا وضيير مرتبظية بجييدول زمشييي لإلرسييال

أن ربؾتات السحامثة تظبضيق مجياني فديي، تريسيسو   لػ " Inexpensive" غير مكمفةكسا أنيا 
مؽ أىيؼ مسضيزات السشاقذيات  ( أن2017) & ,Benton,  Radziwillوالتعام، معو. كسا فزي  

الداللية اعتسامىا عمى ربؾتات السحامثة التي تسكؽ الظمبة مؽ تحمضي،  واتييؼ والتعيرف عميى نقيات 
الزعف لدييؼ والدعى إلى تقؾيسيا مؽ خالل ما تقدمو ربؾتات السحامثة مؽ معيؼ لميتعمؼ اليذاتي، 
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ثيييار ، كسيييا ي كيييد عيييزو إسيييساعض، عفانييية وتيييؾاهر السشاقذيييات الريييؾتية فجعييي، اليييتعمؼ أكةييير متعييية وإ
أن لشسؽذج التعمػ التؽليدي السسيزات التي تؤدي إلى بشاء السشاقذـات ( ٕٛٓٓويؾسف الجيش )
ا فعسيي، عمييى تشذيييإ جييانبي الييدماغ لييد  الظمبيية و لييػ مييؽ خييالل إنــو حيــث الدالليــة فــي ضــؽئو

 شية الدماغ تزيد مؽ قيدر  إفجام عالقات مشظاية حؾل الترؾرات البديمة مؽ أج،  شاء معرهة هي 
الظالييب عمييى الفيييؼ واإلسييتيعا ، وكييذا تعسيي، عمييى تشسييية التفكضيير هييؾت السعرهييي وىييؾ نتيياج تؾالييد 
ا هكار عشد الظمبة، وي م  نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  إلحداع تغضر مفاهيسي هي  شية مماغ الظالب 

أن  Grabowski (2004)مسا يزيد مؽ وضؾ  ا هكيار وهيكي، السعرهية بريؾر  أهزي،، إ  ي كيد 
هي  شياء "معشيى"  ومدئؾلضؽ يد العؾن لمظمبة ليكؾنؾا نذظضؽنسؾ ج التعمؼ التؾلضد  فعس، عمى مد 

السقييررات لسييا فقييدم ليييؼ مييؽ خبييرات ماخيي، الرييف، و لييػ مييؽ خييالل  شيياء عالقييات  ييضؽ مفيياهيؼ 
ذيؾ لمسعمؾميات ، وما ىؾ متؾاهر لدييؼ مؽ معرهة سابقة مؽ جية اخير ، ولييس مجيرم حالتعميسية
عمييى اسييتخدام السفيياهيؼ الجديييد  هييي  إلييى مديياعد  الظمبييةىييذا الشسييؾ ج ييييدف  ، حضييثهييي الييذاكر 

 (.Wittrock, 2010) السفاهيؼ كد مؽ هيسيؼ ىذهلتفدضر السؾاقف التعميسية السختمفة لمت
 ويتزسؽ نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  أربعة عسميات عقمية معرعية تدياعد عميى إجيراء السشاقذيات

 (، وىي2003) ,Esfandiari( ٜٕٓٓوىذه العسميات كسا  كرىا ك، مؽ مدح  صالح ) الداللية
ا حضيييث فعيييد التفاعييي،  يييضؽ السعرهييية القبميييية والسعرهييية الجدييييد  كلحيييد السعرفـــة والترـــؽرات القبميـــة

السعشى  لذا هإن السعمؼ فجدر بو أن فحدم اليتعمؼ القبميي الستري، بالسعرهية الجدييد ، مكؾنات تعمؼ 
مييؽ معرهيية تمييزميؼ هييي  الظمبييةويييتؼ  لييػ مييؽ خييالل طرحييو مجسؾعيية مييؽ ا سييئمة فغييير مييا لييد  

خبرات الظمبة الدابقة التي فسكشيؼ استخداميا هي السشاقذية مي  السعمؼ  يرصدوقد  ،تعمسيؼ الجديد
تحفضز ماهمية طمبية لكيي فكؾنيؾا  ا ويتؼ هضياالدافعية بعزيؼ البعض مؽ خالل ربؾتات السحامثة،

ثشياء أثشاء سضر نسؾ ج التعمؼ التؾلضد ، و لػ مؽ خالل تؾجضييؼ لتحس، السدئؾلية أا ضؽ عقميً نذظ
مييا ييي م   ييدوره إلييى تعزيييز الةقيية لييدييؼ  جييرانيؼ ا نذييظة السختمفيية، وىييؾالسشاقذييات وكييذلػ عشييد إ

 هييي تعمييؼ إرجيياد كاهيية الشجاحييات يييتؼ  شجيياحيؼ هييي اسييتيعا  السفيياهيؼ والخبييرات التعميسييية، كسييا 
ا الداهميية ليدييؼ وتعزيزىيميؽ أجي، زييام  جراء ا نذظة والسيام  إهي  السجيؾم السبذولإلى  الظمبة

جييذ  انتبيياه الظمبيية مييؽ  ا حضييث يييتؼنتبــاهاال  لتؾلضييد ا هكييار السبتكيير  عشييد إنتيياج الكتييب التفاعمييية،
ة بالكتيب السرتبظيالتيي تركيز عميى  شياء وتفديضر السعشيى لمسفياهيؼ  مجسؾعة ا سيئمة يؼخالل طرح

تؾلضيييد والديييعى لركييز عميييى السذييكالت، تأن بالسشاقذيية الدالليييية ، كسييا فجيييدر اإللكترونييية التفاعميييية
فحديؽ بيالسعمؼ  :التؽليـدالظمبة لتحقضق ا ىداف السشذيؾم ،  العالقات التي تداعد هي تركضز انتباه

فيياهيؼ  ييدال مسييا و مييؽ منييكةيير مقية وصييحة لسييا يتعمسؾ أعمييى الايييام  تؾلضييد نسييا ج  طمبييةهأن فدياعد 
ؼ الديييابقة تيؼ ميييؽ نسيييا ج قيييد تبيييدو خاطئييية، كسيييا ييييؾجييؼ إليييى تؾلضيييد عالقيييات  يييضؽ خبيييراتيبحيييؾز 
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الالحقة بعزيا  بعض، و لػ مؽ خيالل والسيارات تؾلضد عالقات  ضؽ السفاهيؼ كذلػ الالحقة، و و 
ر الرسيؾم والريؾ  وكيذلػ تؾعيي ، وميؽ خيالل مشاقذياتيؼ ما فعرض عمضيؼ مؽ أنذيظة وتظبيقيات

 كال التؾضيحية والبراىضؽ  و لػ لتديض، التعمؼ التؾلضد  لدييؼ. كسا فجدر بالسعمؼ أن ييدر  وا 
كةر استقاللية عيسا أؼ التؾلضدفة  كي فكؾنؾا تيؼ هي التحكؼ هي عسمياتيعمى كيفية زيام  قدرا طمبةه
 .لضيؼ مؽ ميامإيؾك، 

هيي مجسؾعيات السشاقذية الدالليية، هقيد  كسا أثرت أطؾار نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  تلثضًرا واضيحاً 
التعمؼ التؾلضد  بلربعة أطيؾار عرضييا كي، ميؽ ميدح  صيالح  نسؾ جمرت السشاقذة الداللية وهق 

(ٕٜٓٓ )Schaverien, (2003)  فسييد السعميؼ لمسحتيؾ   هيي ىيذا الظيؾر :الطؽر التسييديىييا
يؼ السعرعية، و لػ مؽ خالل الحؾار الستؾاهر  هي  شضتالظمبة القبمية ، ويتعرف عمى أهكار التعميسي

مييييا لييييدييؼ مييييؽ قرييييؾر هييييي  حتييييى يييييتؼ اكتذيييياف ثييييار  ا سييييئمة أو ا نذييييظة،إوالسشاقذيييية وطيييير  و 
السفياهيؼ  ويحيدم، ويتعرف السرام تشسضتيا الجديد والسيارات السعمؾمات، وما يمزميؼ لتعمؼ السفاهيؼ 

 ئييية عيييؽ السفييياهيؼاطخالظمبييية الكيييار تقبييي، أهييييتؼ الجدييييد  و تعميييؼ السييييارات التيييي قيييد تعيييؾت  لالخظييي
الطــــؽر ، وعميييييو هإنييييو يييييتؼ تؾلضييييد السعمؾمييييات القبمييييية هييييي ىييييذا الظييييؾر ،السييييرام تعمسيييييا والسيييييارات
إليى مجسؾعيات متعاونية، وييؾجييؼ إليى الاييام بلنذيظة  الظمبية  ييؾز تعييو وييتؼ  االبـؤر  -الترريزي 

 بيؼضييير واالسيييتشتاج والتفديييضر بلسيييمؾ لييييؼ السالحغييية مييي  التعب ا تييياستقريييانية عقميييية أو عسميييية، ويُ 
ويقيؾم  تدياعدىؼ هيي الؾقيؾف عميى الييدف السيرام تحايقيو، لييو ميؽ معمؾمياتإالخاص لسا تؾصمؾا 

 ييدور الؾسيييإ الييذ  فديياعد الظمبيية عمييى التفكضيير، والتفاعيي، المغييؾ ، والتفاعيي، االجتسيياعي، السعمييؼ 
تؾلضد السعشى، والربإ  ضؽ ميا ليدييؼ  ويدتخدم ا سئمة السؾجية، والتمسيحات السداعد  لمظمبة عمى

سيياس لتؾسييي  لك ىؼأهكييار جسييي  يتقبيي، كسييا  ،ميؽ معرهيية سييابقة وبييضؽ مييا فقؾمييؾن بييو ميؽ استقريياء
لؾصييؾل إلييى معشييى وهيييؼ مذييترك لمسفيياهيؼ مييؽ أجيي، او لييػ  معييارهيؼ ميي  تذييجيعيؼ عمييى الحييؾار

السشاقذية ميي  كاميي، بييإمار   وهيي ىييذا الظييؾر فقيؾم السعمييؼا طــؽر التحــديا، السييرام تعمسيي والسييارات
لييو إتاحة الفرصة لكي، مجسؾعية عيرض ميا تؾصيم  إالرف، وىي مشاقذة تفاعمية جساعية، م  

ويجيييدر ، جديييد ، وميييا تييؼ تؾلضييده هييي طييؾر التركضييزوميييارات مييؽ أهكييار أو معمؾمييات أو مفيياهيؼ 
د الؾصييؾل بييالسعمؼ هييي ىييذا الظييؾر أن فديياعد الظمبيية عمييى مؾاجييية الرييعؾبات التييي واجيييتيؼ عشيي

تقييدفؼ مييا يييدعؼ  ، ماهييية الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية وقييدرتيؼ عمييى إنتاجييياإلييى السعمؾمييات، أو 
كسييا فحدييؽ هييي ىييذا الظييؾر السشاقذيية الداللييية عبيير تظبضييق ربؾتييات السحامثيية، مييؽ خييالل  تعمسيييؼ

ا  و لييػ تييؼ تؾلضييدىا هييي الظييؾر التسيضييد  واالجابيية عشيييطيير  التدييارالت التييي إلييى  تؾجيييو الظمبيية
سابقة وما اكتدبؾه  وميارات ن لدييؼ مؽ مفاهيؼالسقارنة ما حققؾه وما لؼ فحققؾه، أ  مقارنة ما ك

جدييد ، أ  التحيد   يضؽ أهكيارىؼ السؾليد  خيالل طيؾر التركضيز )البي ر ( وبيضؽ ومييارات مؽ مفاهيؼ 
وهي ىذا الظؾر  اتطبيقطؽر الإلنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية،  السدتيدهةوالسيارات السفاهيؼ 
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كييي فظبقييؾا السعمؾمييات أو السفيياهيؼ  الظمبييةتقييدفؼ وعييرض السؾاقييف أو السذييكالت التييي تةضيير  يييتؼ
لييو، عميى أن تكيؾن إمي، والتفكضير عيسيا تؾصيمؾا لعظانيؼ الؾق  الكاهي لمتإ لضيا، م  إالتي تؾصمؾا 

السفيييؾم لييدييؼ نظييات جديييد   كييي تديياعد عمييى تؾسييي  ؾ ليييا السؾاقييف أو السذييكالت التييي يتعرضيي
وتسكشيؼ مؽ الفيؼ العسضق حتى فدتظيعؾا إنتاج كتب إلكترونيية تفاعميية جذابية وسييمة االسيتخدم، 
وبعيد عييرض العسمييات ا ربعيية لشسييؾ ج اليتعمؼ التؾلضييد  يتمؾىيا هييي العييرض مبا ير  أطييؾار نسييؾ ج 

التعمؼ التؾلضد  حتى يتدشى  التعمؼ التؾلضد  هقد تؼ مراعا  أسس  شاء السشاقذة الداللية وهق نسؾ ج
لشيا تشسيية مييارات إنتيياج الكتيب اإللكترونيية التفاعمييية وتقيدير اليذات لييد  طمبية تكشؾلؾجييا التعميييؼ، 

فقؾم عمى كؾن الظالب نذًظا هاعاًل ومدئؾاًل عيؽ  شياء معشيى لسيا فقيدم ليو  التؾلضد هشسؾ ج التعمؼ 
 (Romberg, 2010ظمبة. )مؽ أنذظة وي ثر بذك، مبا ر هي تقدير الذات لد  ال

ا قيدرتيا عميى تشغييؼ التفياعالت  يضؽ الظمبية تؽظيفـات جسـة أال وىـي الدالليـةولمسشاقذات 
بعزيؼ البعض و لػ مؽ خالل إعيالن كاهية اإلجابيات السرتبظية بسؾضيؾد السشاقذية هيؾر عيرض 

د  وثيقية الداللية، تيؾهر العدييد ميؽ السعمؾميات الجديي السشاقذةالظمبة    عشرر متر، بلىداف 
الرمة بسشاقذات الظمبة حتيى تذيجعيؼ عميى اليتعمؼ وتشسيى ليدييؼ تقيدير اليذات ميؽ خيالل قيدرتيؼ 
عمييى ربييإ ىييذه السعمؾمييات بييالخبرات الدييابقة وتؾلضييد أهكييار مبتكيير ، ولتييؾاهر عييرض السؾضييؾعات 
بالسشاقذييات الداللييية بظريقيية متدمدييمة تسكييؽ الظمبيية مييؽ ربييإ السحتؾيييات بعزيييا  ييبعض وكييذلػ 

لقييدر  عمييى  ييدء محامثييات جديييد  وثيقيية الرييمة بالدييابقة، وىييذا مييا فذييج  الظمبيية عمييى التفاعيي، ا
اإلفجا ى مؽ خالل الرسان، السكتؾبية أو الريؾتية لييس  ليػ هحديب  ي، إمكانيية تعزييز السحامثية 
بعشاصييير الؾسيييانإ الستعيييدم  التيييي تةييير  ا هكيييار وتحفيييز الظمبييية عميييى البحيييث هيييي السؾضيييؾعات 

سحتؾ  و لػ مؽ أج، تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقيدير اليذات السرتبظة بال
هقييد تييؼ  شيياء السعشييى هييي السحتييؾ  التعميسييي لتشسييية ميييارات ترييسيؼ لييد  طمبيية تكشؾلؾجيييا التعميييؼ، 

الكتييييب اإللكترونييييية التفاعمييييية وتقييييدير الييييذات و لييييػ عييييؽ طريييييق تكييييؾيؽ عالقييييات  ييييضؽ السفيييياهيؼ 
لجديييييد  والسفيييياهيؼ والسيييييارات الدييييابقة، وأكييييدت السشاقذيييية الداللييييية عمييييى أن فدييييتخدم والسيييييارات ا

العالقييات  ييضؽ  العسميييات القانسيية عمييى السعرهيية والتفكضيير، وكييذلػ معرهيية السحتييؾ  العمسييي وتكييؾيؽ
أجيزاء السعرهيية عشييد تعمسيييا وتؾلضييد السعشييى  ييضؽ معرهية الظالييب وخبرتييو الدييابقة، هقييد سييعى الظمبيية 

الدالليية ميؽ أجي، تغضضير السفياهيؼ الخظيل، وىيذا فجعمشيا نديعى  السشاقذاتسعشى مؽ خالل لتؾلضد ال
 لتحقضق مزيد مؽ التعمؼ إلنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية.

الظمبيييية ماخيييي،  درجيييية قبؾليييييا مييييؽ  السشاقذييييات الداللييييية كييييذلػ فسكييييؽ الحكييييؼ عمييييى جييييؾم  و 
 اميًسيي عييامالً  تقييدير الييذات ؼ لييذواتيؼ، عيعييدليييا وتقييديرى تقييبميؼمجسؾعييات السشاقذيية وكييذلػ مرجيية 

السشاقذات الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضيد ، كسيا تؾجيد عالقية هي تحديد مد  هاعمية  اوحاسسً 
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ة الداللييية كسييا يتحييدم مدييتؾ  السشاقذييتقييدير الظمبيية لييذاتيؼ وقييدرتيؼ عمييى االنخييرات هييي  وثيقيية  ييضؽ
تيؾاهر العيدم السالنيؼ ميؽ الدالليية هالسشاقذية سؾعيات مجعيدم الظمبية السذياركضؽ هيي  الجؾم  بحدب

هيي مجسؾعيات  فدياعد عيدم الظمبية تقدير الذات، كساالظمبة بسجسؾعات السشاقذة مؽ  لنو زيام  
تيؾهر هرصية أهزي، لتشيؾد ا راء وثيراء أكبير لمؾسيانإ السعروضية ميؽ جانيب الظمبية السشاقذة إلى 

 ليػ ا ثير ال يد ميؽ مراعيا  مجسؾعية ميؽ اإلر يامات  ضيؼ، ولتلكضيدمسا قد فكؾن لو أثر إفجا ي عمي
عشييد تريييسيؼ السشاقذيييات الدالليييية هعميييى السعميييؼ أن فزييي  أىيييؼ الشقيييات ا ساسيييية لمسشاقذييية الدالليييية 
وتؾجيييو مجسؾعييات طمبيية السشاقذيية إلييى التفاعيي، لعييرض مييا لييدييؼ مييؽ أهكييار مرتبظيية بييالسحتؾ  

عية وبشياء الخبير   وتعزييز السحامثيات البشياء  التعميسي و لػ ميؽ أجي، مدياعد  بياقى طمبية السجسؾ 
 لتقدفؼ تغذفة راجعة تحقق تعمًسا  ا معشى وتؾلد أهكاًرا ت كد عمى تحقضق ا ىداف السشذؾم . 

نجدىا ال تختمف عؽ أنيؾاد السشاقذيات اإللكترونيية  أنؽاع السشاقذات الدالليةوإ ا نغرنا إلى 
ميييؽ أجييي، التؾصييي، إليييى إجابييية ميييؽ قبييي،  ال ليدييي  مجيييرم طييير  سييي الداللييييةالسشاقذيييات أن  حضيييث
يظيير  الظمبيية أسييئمة تدييسح عالتفاعيي، والسذيياركة  أ ييكال،  يي، ىييي  ضئيية تتعييدم وتتشييؾد هضيييا الظمبيية

، ميي  وكييذلػ مييؽ ربؾتييات السحامثيية  ييتسعؽ ا هكييار وتحمضميييا واسييتابال االسييتجابات مييؽ الييزمالء
 ,Erping) السشاقذية ي إلثيراء إمكانيية طير  الفكير  بسرياحبة  يك، أو صيؾر  أو هضيديؾ تؾضييح

2006.) 

ــة السؽقــف التعميســي ىــي تقديييًسا لمسشاقذييات Macknight (2000)وقييد قييدم  ــا لطبيع ا وفقا
مشاقذيات تيتؼ ميؽ ، و السعميؼ أو قانيد السجسؾعية فقؾمىيامشاقذات تتؼ مؽ خالل مجسؾعيات صيغضر  

دمحم ، وقيدم وجضيز خالل مجسؾعيات تتكيؾن ميؽ  خريضؽ فقؾميان بسشاقذية قزيافا ومذيكالت لفتير  
ا ييديرىا  Controlledالسشاقذـة السزـبؽطة  ثالثية أنيؾاد وىيي ( ٕٕٚ ، ٖٕٓٓ)عظية خسييس 
ؼ هضيييا مركزًيييا، ويفزيي، اسييتخدام ىييذا الشييؾد ميي  السجسؾعييات الكبضيير  ندييبًيا، لتقييدفؼ كالسعمييؼ ويييتح

 ":Group- Centeredالسشاقذة الحر  الستسررز  حؽل السجسؽعة  ، الرج  وإثراء السام  الدراسية
وىيي  ":Collaborativeالسشاقذة التذاررية  ، حضث تتؼ بحرية هي أ  اتجاه  دون تحكؼ السعميؼ

، ويعبير ىيذا الشيؾد عيؽ مشاقذة متسركز  حؾل مؾضؾد أو مذكمة معضشة، يتذارك الجسي  هي حميا
اليب أن الظ( (Baran & Correia 2009وقيد أكيدت مراسية السشاقذيات الدالليية بريؾر  أوضيح، 

السيدر هي السشاقذات الستسركز  حؾل السجسؾعة فسكؽ أن ييدر، ويعزز الحؾار اليامف، ويذج  
و هييي الييتعمؼ، وىييؾ فقميي، مييؽ العييبء السمقييى عمييى السعمييؼ أثشيياء التييدريس عمييى نييعمييى انخييرات زمال

اإلنترنيي ، وأوصيي  الدراسيية بزييرور  الدييعي الكتذيياف طييرت جديييد  ترهيي  مييؽ مدييتؾ  مذيياركة 
، مسيييا مهييي  الباحةييية إليييى تؾعيييي  السشاقذيييات السشاقذيييات، وتعيييزز الؾجيييؾم االجتسييياعي الظمبييية هيييي

Soranno (2010 )الداللية لتشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية،  كسا أكدت مراسية 

أن نسييإ السشاقذيية الستسركييز حييؾل السجسؾعيية فدييتمزم الحييرص عمييى مؾضييؾد الجمديية، وأن فدييعى 
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، كسيا عشيياأن فعضد سيات السشاقذة إلى الفكر  ا ساسية إ ا جشح  السجسؾعة  قاند السجسؾعة إلى
بعض،  يييا يوسؾضيييًا، وييييربإ ا هكيييار بعزييي هضييييافجيييب عمييييو أن يؾضيييح ا هكيييار التيييي فدتذيييعر 

ويظييير  أسيييئمة تذيييج  عميييى العريييف اليييذىشي، ويديييتخدم التعزييييز اإلفجيييا ي  نيييو وسيييضمة لتذيييجي  
والبحييؾع الدييابقة عمييى ضييرور  اسييتحداع أسييالضب جديييد   الدراسييات بعييضأكييدت ، كسييا السذيياركة

مييؽ خالليييا إلييى إتاحيية هرصيية التعيياون  ييضؽ الظمبيية ومشيييا مراسيية  الدييعىاإللكترونييية يييتؼ مسشاقذيية ل
Andresen (2009;)  ومراسةRollag(2010)  والدعى وراء إنتياج  ضئيات تعميؼ تديي، الحريؾل

مؽ أج، تحقضق ا ىداف السشذؾم ، وال نغف، أن عمى السحتؾ  وكذلػ تيدضر التعاون  ضؽ الظمبة 
حجؼ مجسؾعات السشاقذة الداللية ي ثر هيي تشسيية السييارات بذيك، واضيح هحجيؼ السجسؾعيات هيي 

ىؾ طريقة مدتيدهو لتقديؼ الظمبة إلى أعدام كبضر  أو متؾسظة أو صغضر  مؽ أج،  الحالىالبحث 
تسيي، التفاعيي،  ييضؽ الظمبيية لتحقضييق ا ىييداف التفاعيي، سييؾًيا تحيي   ؾتقيية ربؾتييات السحامثيية حتييى فك

 ىعميي عمييى أن السشاقذييات الجساعييية تعتسييد Satyapal & et. Al (2008)السشذيؾم ، كسييا أكييد 
أهكييياره وخبراتيييو الديييابقة كييي، ميييشيؼ فعيييرض  طاليييبوجيييؾم تفاعييي، اجتسييياعي كبضييير  يييضؽ أكةييير ميييؽ 

 .السحامثةويحاولؾن سؾًيا تؾلضد أهكار مؽ خالل االطالد عمى مداعدات ربؾتات 
التفاعيي، السييؾقفى  ييضؽ الظمبيية مًعييا وبييضؽ مرييامر الييتعمؼ والسحتييؾ   السحامثييةوتدييي، ربؾتييات 

الرقسييي السبشييية عمييى أساسييو كسييا أن اخييتالف حجييؼ مجسؾعييات الظمبيية السذيياركضؽ هييي السشاقذيية 
 الداللييية فديياعدىؼ هييي تؾلضييد ا هكييار بعييد االطييالد عمييى السعمؾمييات السعروضيية والايييام  تحمضميييا

 .التفاعميةومشاقذتيا مسا ي م  إلى تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية 
التفاعميية واعتبارىيا ميؽ أىيؼ عشاصير السكتبية اإللكترونيية، جعمييا  اإللكترونييةوعيؾر الكتيب 

ميسيييية لمظمبيييية لكؾنيييييا الؾسيييييإ الؾحضييييد الييييذ  ُفسكييييؽ ُمشتجييييؾ السعرهيييية مييييؽ تؾصييييضميا إلييييى الييييذيؽ 
  الستزاييد  هيي مجيال السعمؾميات التيي فذييدىا عريرنا، حضيث تقيف الكمسية فحتاجؾنيا، ومؽ الةيؾر 

السظبؾعيية حييانر  أمييام وسييان، االترييال الحديةيية، هالكمسيية السدييسؾعة والسرنييية بانخفيياض تكمفتييييا 
وبقدرتيا عمى االنتذار عبر الزمان والسكان أمت إليى االعتسيام عمضييا هيي كاهية التخرريات ليذا 

إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية لييد  طمبيية تكشؾلؾجيييا التعميييؼ حتييى ندييعى إلييى تشسييية ميييارات 
 يتسكشؾا مؽ مؾاجية التحؾل الرقسي بكاهة الس سدات التعميسية.

ويسكششييا الشغيير إلييى الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية عمييى أنيييا مرييظمح فدييتخدم لمدالليية عمييى 
رضيو وقراءتيو باسيتخدام الذا يات ييتؼ ع رقسيينص أ بو ميا فكيؾن بالكتيا  اليؾرقي إال أنيو  يك، 

سييييؾاء كانيييي   ا ييييات حؾاسييييضب أو ىؾاتييييف محسؾليييية أو حتييييى أجيييييز  قييييراء  الكتييييب اإللكترونييييية 
التفاعميييية، وكيييذلػ فديييي، عسميييية نذيييره، هزيييال عيييؽ احتؾانيييو جسيييي  أو بعيييض عشاصييير الؾسيييانإ 

 الستعدم  كالرؾر، والرسؾم الستحركة، والرؾت، والفضديؾىات.
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د  ضئية وشييية بيالسةضرات الديسمية والبرييرية، مسيا فعسي، عمييى تعي التفاعميييةة الكتيب اإللكترونييه
أو فظالعييا، وعشيد مراجعية ا م ييات  ات  يدرسيياتذؾيق الستعمؼ وجذ  انتباىو نحؾ السيام  التيي 

وافيية هيييي  االرييمة بسجييال تكشؾلؾجيييا التعميييؼ هييإن اسييتخدام السةضيييرات الدييسمية والبرييرية فعييد أمييرً 
س، عمى ترمضز واسيتدعاء السعمؾميات ميؽ  اكير  السيتعمؼ، وقيد سيام هيي العقيديؽ نو فعإا ىسية، إ  

ا اسييييتخدام المغيييية البرييييرية كةضييييرً  ن الساضييييضضؽ تلكضييييد مييييؽ قبيييي، التربييييؾيضؽ عمييييى أن الظمبيييية ففزييييمؾ 
كييؾن لييدييؼ تومفرماتيييا السختمفيية هييي مراسيية وتعمييؼ السعمؾمييات الجديييد  والرييمبة عمييضيؼ، هالظمبيية 

عميى إعسيال كاهية القيدرات والعسمييات العقميية ليدييؼ كالتخضي،  البرريةبالسةضرات  القدر  أثشاء التعمؼ
والترؾر والتفكضر والتلم، واإل يداد ميؽ خيالل التيبزر  يضؽ الحيؾاس السختمفية أثشياء اليتعمؼ، وىيؾ ميا 

ت  ات السةضييرات التعميسيية الستشؾعية، كسيا أن قيراء  السةضييرا ة التفاعمييةتيؾهره  ضئية الكتيب اإللكترونيي
ا عمييى الظمبيية عسميييات معالجيية وتخييريؽ السعمؾمييات هييي البرييرية عييد  مييرات وتلمميييا فدييي، كةضييرً 

 .(ٕٖ٘، ٕٛٓٓ، وىذام الذرنؾبي عبد الكريؼمحسؾم )الذاكر 
هممكتب اإللكترونية التفاعمية إمكانيات عديد  هيى تعد بسةابة واجية إلكترونية رقسية تفاعمية 

بسيييا يتظمبييو  ليييػ مييؽ مةضيييرات سييسمية وبريييرية هييي صيييؾر   الدراسيييةلعييرض محتؾيييات السقيييررات 
رقسييية، عبالشديييبة لمظاليييب تدييييؼ هييي رهييي  كفييياء  وهاعميييية التعميييؼ واليييتعمؼ وتتييييح تكشؾلؾجييييا الكتيييب 
اإللكترونيييية التفاعميييية لمظاليييب تركضيييز اإلنتبييياه أثشييياء اليييتعمؼ، والسذييياركة والتفاعييي، مييي  ميييام  اليييتعمؼ 

و عؾره بالسدئؾلية الذاتية عؽ التعمؼ واالستستاد بعسمية التعمؼ،  ومحتؾاه، وتداعد هي  شاء معرهتو
أما بالشدبة لمسعمؼ هيي تتيح لو القدر  عمى تشغيؼ عسمية اليتعمؼ والقيدر  عميى تريسيؼ  ضئية تعميسيية 
فدعى ميؽ خاللييا إلثيار  ماهميية الظمبية ورصيد سيمؾكياتيؼ، و ليػ هزياًل عيؽ اإلمكانييات بالشديبة 

السحتيييؾ  وتحقضيييق ا ىيييداف السشذيييؾم ، هييييي تشسيييي القيييدر  عميييى الفييييؼ وتحمضييي،  لمقيييدر  عميييى تقيييدفؼ
ا هكار السجرم ، وتشسي القدر  عمى االستشتاج، ىذا باإلضاهة إلى القدر  عمى تشسيية االتجياه نحيؾ 

 (.ٓٙ، ٕٚٓٓ)سؾسؽ عبدالجؾام، السام  وتشسية ميارات التعمؼ الذاتي 
 ;Hage, E., 2005الجسية كسيا حييدمىا كي، ميؽ خريانص  التفاعمييةولمكتيب اإللكترونيية 

Chen, H.,& et al.,2007 ذييتس، عمييى كييؼ كبضيير مييؽ السعمؾمييات ت حضييثا الدــعة والذــسؽلية
كترونييية  ات صييمة مسييا يةيير  السؾضييؾد الييذ  فقدمييو الكتييا  إل السترييمة  ييروابإ أخيير  ومراجيي 

ر تريسيؼ و يك، الشريؾص عميى تغضضي الظاليب القيدر  هتتييحا التفاعميـةلمظمبية، ويتشاولو بالعرض 
تعـدد ، بسيا يؾاهيق حاجاتيو التعميسيية الكتيب اإللكترونيية التفاعمييةوالرفحات وأسالضب العرض هيي 
د ميييؽ السةضيييرات الديييسمية والبريييرية مةييي، ييييفذيييتس، عميييى عد  نيييوا السييـــرات وتشؽعيـــا وتكامميـــا

هييي نسييإ ترييسيسو قييانؼ هيييؾ ا الفرديــة، الرييؾت والرييؾر والفضييديؾ والرسييؾمات الةا تيية والستحركيية
تغضضير  ميؽ خياللا السرونـة، وتقدفسو وإتاحتو لالستخدام، والسظالعة الفرمفة لكي، ميتعمؼ عميى حيده

نسيييإ العيييرض ومسارسييية عيييامات االسيييتذكار وتيييدويؽ السالحغيييات ووضييي  اإل يييارات والعالميييات 
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ييي ها يـةاإللكترون، والتمسيحات بالرمؾز والخظؾت وا ليؾان كسيا ففعي، مي  الكتيا  التقمضيد  وأكةير
نيييو فعتسيييد عميييى التكشؾلؾجييييا والرقسشييية واإللكترونيييية هيييي إعيييدامه وتريييسيسو إالخاصيييية الرنيدييية إ  

وتقدفسو مؽ خالل ا جيز  اإللكترونيية الحديةية، ومديتمزماتيا وقشيؾات وطيرت السعمؾميات الديريعة 
يشتقي، بريؾر   القيدر  عميىا التشق  الديؽلة في، كاإلنترن  و بكات السعمؾمات العالسية والسحميية

ر  وسيييمة وسييريعة مييؽ البحييث والتشقيي، والؾصييؾل إلييى السعمؾمييات ماخيي، الكتييا  اإللكترونيييي ضفديي
ا ميييؽ خيييالل تيييؾاهر عدييييد ميييؽ ، تـــؽافر مرـــادر السعمؽمـــاتبريييؾر  أهزييي، ميييؽ الكتيييا  التقمضيييد 

عمييى نفييس الجييياز، أو عمييى مؾاقيي   بييوالسكتبييات والسؾسييؾعات والسراجيي  اإللكترونييية  ات الرييمة 
ا ميييؽ حضيييث هيييرص التفاعييي،، وثيييراء لمطمبـــةاإلثـــار  العاليـــة ، كترونييييةإلا ترنييي  التيييي تقيييدم كتًبييياإلن

 والسعمؾمييات، وحرييية التشقيي،  ييضؽ صييفحاتو، والؾصييؾل إلييى مؾضييؾعات أخيير  مترييمة بسؾضييؾع
 .ويدتةسر طاقاتو السعرعية برؾر  أهز، ونحؾه، ويةضر انتباى وبذ، مسا فجالظالبالذ  يدرسو 
إلييى تشسييية ميييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية هال ييد مييؽ االىتسييام الباحةيية  ولدييعى

حضييث تييؼ تحديييدىا هييي تشغيييؼ السييام  التعميسييية و لييػ هييي صييؾر  وحييدات صييغضر   بسعــايير إنتاجيــا
ا ىيداف  دقية  تحقضيقنحيؾ متتابعة، وإمكانية صياوة ا ىداف بظريقة واضيحة، وتؾجييو الظاليب 

ضؽ مات والتعميسيييات، مشاسيييبة محتيييؾاه لسديييتؾ  الدارسيييضؽ، التكامييي،  يييعيييؽ طرييييق اسيييتخدام اإلر يييا
السعرهيية الحالييية والدييابقة ماخيي، الكتييا  اإللكترونييي التفيياعمي، تحديييد مدييتؾ  أو مميييار اليييتسكؽ 
الذ  فجب أن فر، إليو الظالب، إعدام أموات ووسيان، التقيدير القبميي لتحدييد نقظية البدافية التيي 

، حرييية تقييدم الظالييب هييي مراسييتو وهقييا لقدراتييو، تييؾهضر عييدم كيياٍف مييؽ يبييدأ مشيييا كيي، طالييب تعمسييو
ا نذظة والبدان، التعميسية، التشؾد هي طرت عرض السعمؾمات، تعدم استراتيجيات التعمؼ وتذعب 
السدارات التعميسية ماخ، الكتب اإللكترونية التفاعميية، إعيدام أموات التقيؾيؼ التكيؾيشي أثشياء مراسية 

تغذفة راجعة بعيد اسيتجابة الظاليب، تيؾهضر خظية عالجيية لمظاليب اليذ  أخفيق هيي وحداتو، تؾهضر 
مراسية جييزء ميؽ أجييزاء الكتيا  اإللكترونييي التفياعمي، تقييدفؼ خظية إثرانييية لسعمؾميات لمظالييب الييذ  
حقق أىداف وحدات السحتؾ  بسييار ، اسيتخدام التقيؾيؼ الختيامي  تقيدفؼ اختبيار ختيامي لمتلكيد ميؽ 

  مريظفي جيؾمت، ٕ٘ٓٓ)رضيا القاضيى، خاليد زوميؾل، ىيداف العامية لمكتيا . تحقضق الظالب لن
ٜٜٜٔ.) 

كسا تػ عرض الدمبيات الذائعة التي تعير عشد إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعميـة حتـى 
اإلسييراف هييي ا لييؾان Roger C. Parker (2004 :)يــتػ تجشبيــا عشــد اإلنتــاج وىــي رســا ذرــر 

تقدفسيا عشد  الحاجةتسة، هي اإللكترونية والتي تات السرتفعة لمكتب الستظمب، البعد عؽ والخمفيات
تتقيامم بعيد  ، حتيى الالتغضضرات والتظيؾيرات التقشييةب لبرام  ِوأجيز  تكشؾلؾجية مرتفعة الكمفة مقارنة

مقيية ، تييؾخي ا لغيييؾر أجيييز  جديييد  بإمكانيييات متظييؾر وضيير مشاسييبة نغييرً هتيير  قرييضر  أو ترييضر 
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ليييػ لحاجتييييا إليييى متظمبيييات خاصييية  قمييية العشييياويؽ الستاحييية و ، ؾن عالييييةعيييرض الريييؾر  ال تكييي
قد فكيؾن وضير واضيح هيي كةضير ميؽ هتر يؼ الرفحات مقة ووضؾ   لترسيسيا وإعدامىا وتقدفسيا،

الخظؾت السدتخدمة وسسكيا وأنؾاعيا ، ، بدبب تشغيؼ الرفحات وطريقة عرضيا لمستعمؼا حيان
ا التعاميي، معيييا أو تغضضيير لييية ليييا،  ن السييتعمؼ ال فدييتظي  والًبييقييد فقميي، مييؽ الايسيية الفشييية والجسا

نقيات القيؾ  التيي هيإن ، التفاعميية الكتيب اإللكترونيية إنتياجوبالروؼ مؽ ىيذه الديمبيات هيي ، كانيااأم
كلحييد أىييؼ مرييامر الييتعمؼ والتييي تزيييد مييؽ تيييا تتدييؼ  يييا تتخظييى كيي، الدييمبيات وت كييد عمييى هعالض

ا ما أكدتو عدييد ميؽ الدراسيات وا بحياع التيي ىيده  لدراسية تيلثضر الكتيب ، وىذتياوهعالضتيا كفاء
 تؾضيح ميد  كفياء  وهعاليية Shiratuddin, N (2001 )مراسة التفاعمية هقد اىتس  اإللكترونية 

ركزت عمى معرهة تلثضر الكتيب اإللكترونيية عميى تحريض، الظمبية هالكتب اإللكترونية هي التعميؼ  
مقارنيية بالكتييب الدراسييية السظبؾعيية والسحاضييرات، وأكييدت الشتييان  عمييى هاعمييية هييي مييام  الفضزييياء، 

 De ومراسة ، أماء الظمبة مؽ خالل زيام  التحرض، لدييؼ هيالكتا  اإللكتروني وتلثضره التربؾ  

Jong, M(2004 ) والتي عسم  عميى مقارنية تيلثضر قيراء  القريص إلكترونًييا لنطفيال ميؽ خيالل
 تلثضر الكتب السظبؾعة، وقد تفاع، ا طفال م  القرص اإللكترونية والرؾر  الكتا  اإللكتروني

، كسيا هيؼ ا طفيال لمقرية هيالستحركة هضيا وأوضح  الشتان  هاعمية الكتب اإللكترونية وتلثضرىا 
إلييى تؾضيييح أثيير اسييتخدام الكتييب اإللكترونييية لدراسيية  Appleton, L(2004) ىييده  مراسيية 

ة التعميؼ العالي، مؽ خالل إتاحية الكتيب اإللكترونيية ميؽ خيالل السكتبيات السقررات الرحية لظمب
أو  تييؾهضر هريييق عسيي، لخييدمات السعمؾمييات السرتبظيية بالرييحة، وأعيييرت الشتييان  ملييياًل قؾًيييا عمييى 
الخبرات الجضد  واإلفجا ية التي اكتدبيا الظمبة نتيجة اسيتخدام الكتيا  اإللكترونيي كلحيد مريامر 

 .نيةالتعمؼ اإللكترو 
ولييييذا سيييعى البحيييث الحيييالى لتشسيييية مييييارات إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية التفاعميييية ليييد  طمبييية 

الذات هقد يشذل تقدير الذات ميؽ خيالل تفاعي، الظاليب مي  الؾاقي   تقديرتكشؾلؾجيا التعميؼ، وتشسية 
 السدرك، حضث تبدأ الخبرات الظمبة بالتسايز أثشاء التفاع، م  بعزيؼ البعض.

( أن تقييدير الييذات ىييؾ مكييؾن مال عمييى الرييحة ٕٖ، ٕ٘ٓٓالقريظييي ) لسظمبعبييداوي كييد 
الشفدية لمظالب، حضث فدتسد مؽ خاللو الذعؾر بالشجيا  واإلنجياز ويديتسر هيي اسيتةسار ميا لدفيو 

أنييو تقضيييؼ RanJit Malhi & Robert Reasoner (2005,3 ) مؽ إمكانيات وقيدرات، كسيا يير  
 شفيييدو وبلىمضتييييا وقيييدرتيا و إفسيييان  ميييد ى، ويييذضر إلييسمبًيا وإما اجا ضيً الكميي لذاتيو إميا  إف الظالب

، ويير  بكفياء   اتيو وبايستييا الظاليبتقيدير اليذات ىيؾ أسياس  يعؾر   ليػ أنواسييتحقاقيا لمحيا ، 
( أن تقدير الذات يشت  مؽ وعى وررية سميسة مؾضؾعية لمذات ٖٕٔ، ٕٕٓٓعبدالؾىا  كام، )

الظالييب هييي تقييديره لذاتييو أو ال فعظييي الظالييب نفدييو حقيييا وبالتييالي يشحييدر  ذاتييو نحييؾ  هقييد فغييالي
الدونييية واإلحديياس بييالشقص، وقييد يييرتبإ  لييػ بعؾاميي، نفدييية هكمسييا كييان الظالييب متستًعييا برييحة 
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نفدية جضد  ساعد  لػ عميى نسيؾه نسيًؾا طبيًعيا ويكيؾن تقيديره لذاتيو مرتفًعيا، أميا إ ا كيان ميؽ الشيؾد 
 وضر السدتقر هإن هكرتو عؽ  اتو تكؾن مشخفزة وبالتالي يشخفض تقديره لذاتو.القمق 

( م  ما سيبق هتقيدير اليذات ييزمام ليد  الظاليب عشيدما ٖٙٔ، ٜ٘ٛٔوتتفق مدفحة العزبي )
، ٕٚٔٓمؽ خالل نغر  زمالنو، وير  عبدالرحسؽ الشسمة ) مؾضعوفدتظي  أن ير  نفدو ويحدم 

 يسية ميؽ حضيث التقبي، االجتسياعي ميؽ قبي، ا خيريؽ يشسيي لدفيو  (  أن  عؾر الظالب بلنو  وٖٗ
الةقة بالذات ويمعب التقدير السرتف  اإلفجا ى موًرا ىاًما هي التؾاهق الشفدي ليد  الظمبية، عييجعميؼ 
أقيي، عرضيية لالضييظرابات الشفدييية ويجعميييؼ قييامريؽ عمييى حيي، السذييكالت التييي تييؾاجييؼ، و لييػ 

 لظمبة.عكس تقدير الذات السشخفض لد  ا
كسيا يبيضؽ ارتبيات الرضيا عييؽ الحييا  إفجا ًييا  تقيدير اليذات هقييد ارتيبإ ارتباًطيا وثيًقيا بالدييسات 
الذخريييية اإلفجا يييية لمظمبييية كاالنبدييياطية، واالتيييزان االنفييياعمي ويقغييية الزيييسضر والتفيييتح لمخبيييرات 

(Batny, 2002, 385). 

التكيفيية  يؼوعميى قيدرات يؼسمؾكي ثر عمى  ، هيؾلد  الظمبةفعتبر تقدير الذات مضز  أساسية 
وأ  قرؾر هيي ىيذه  لدييؼوتغير الحاجة إلى التقدير اإلفجا ي لمذات مؽ  ضؽ الحاجات الحضؾية 

ا خذ بعضؽ االعتبار ىذا البعد عشد تعاممشا  يشبغيليذا  ،الحاجة يترتب عشو مذكالت نفدية كةضر 
 ,Duclos)دجام م  نفدو وم  الغضر مؽ الميش بان الظمبةم  ا خريؽ نغرا  ىسضتو هي تسكضؽ 

كسييا يمعييب تقييدير اليييذات مورًا ىاًمييا مييؽ حضييث كؾنيييو فعكييس مذيياعر الةقيية والكفييياء   ،(2004,34
 واإلحداس بالايسة. والفاعمية والتقب، االجتساعي 
 التؽجو الشعرى لمبحث:

يتفاعييي، الظمبييية مييي  ربؾتيييات السحامثييية بظيييرت مختمفييية وهيييق خرانرييييؼ وأنسيييات تعمسييييؼ، 
شاقذييؾن سييؾًيا أثشيياء الييتعمؼ، واسييتخدم البحييث الحييالي حجييؼ مجسؾعييات السشاقذيية الداللييية وهييق ويت

يال سيضتؼ عيرض ا سيس الشغريية التيي تيدعؼ  ليػ  نسؾ ج التعمؼ التؾلضد ، ولترسيؼ  لػ بذك، هعَّ
 عيسا يميا

ا حضييث يييير  عيجؾتدييكي أن الظاليييب ال يييد أن الشعريــة البشائيـــة االجتساعيـــة ل يجؽتدـــكي
 Lianrui).و القييدر  عمييى  شيياء معرهتييو عسييا يشظقييو أو فكتبييو مييؽ خييالل الحييؾار الييداخميفكييؾن ليي

Yang & Kate Wilson, 2006). 

هالظالب يبشى معرهتو  شفدو هي ضؾء خبراتو الديابقة عشيد اسيتةار   شياتيو السعرعيية الديابقة 
ييؾر هجيؾ  مؽ خالل مؾاجية مؾاقف تعميسية تشظيؾ  عميى مذيكالت أو متشاقزيات مسيا يي م  لغ

معرعية تده  الظالب لبذل نذات ىامف هي تفاعي، اجتسياعي لديد الفجيؾ  السعرعيية  تؾجييو وإر يام 
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السعمؼ لبذل نذات يتسكؽ بو الظالب مؽ تؾلضد ا هكار الجدييد  وصيؾاًل إلنتياج الكتيا  اإللكترونيي 
 التفاعمي.

ة في ترسيػ االجتساعي –دور الشعريات السعرةية  Kim & Baylor (2006)وكسا  كر 
ا حضيييث يشغيير لمييتعمؼ عميييى أنييو عسمييية اجتساعيييية تتزييسؽ تفيياعاًل وتفاوًضيييا التفاعــ  االجتســاعي

ومذاركات م  ا خريؽ، والسشاقذات الداللية تؾهر نديًجا إجتساعًيا ماخ،  ضئية اليتعمؼ مسيا فدياعد 
 هي تشسية السيارات وتحدضشيا. 
بيية فقؾمييؾن بسعالجيية السعمؾمييات عييؽ ا تييذكر ىييذه الشغرييية أن الظمنعريــة الحســ  السعرفــي

طريق نغام لو ثالثة مكؾناتا تخزيؽ الحيؾاس، التخيزيؽ قريضر ا ج،)اليذاكر  العاممية(، التخيزيؽ 
طؾييي، ا جيي،، وكييان االىتسييام الييرنيس بسعالجيية السعمؾمييات بديييؾلة هييي الييذاكر  العامميية، ويتييلثر 

لجؾىر /الييداخمي(، وقييد ييي ثر ترييسيؼ حسيي، الييذاكر  العامميية بظبيعيية ميييام التعمؼ)الحسيي، السعرهييي ا
مؾام التعمؼ عمى العسميات السعرعية وضر السرتبظة بالتعمؼ)حسي، معرهيي خيارجي( هتحياول الشغريية 
تقمضييي، الحسييي، السعرهيييي الخيييارجي، وعيسيييا يتعميييق بالسشاقذيييات الدالليييية فسكيييؽ أن تزييييد ميييد الظاليييب 

ذا ال يد أن تريسؼ السشاقذيات الدالليية بالعشاصر السختمفة كالمغة السدسؾعة والعشاصير البريرية  لي
وبتظبضق مبامئ ىذه الشغرية عميى البحيث الحيالي هي ضؾء تؾعي  العشاصر البررية والدسمية 
حتيى ال تسةي، عبًئيا  الداللييةهيي السشاقذيات  الظمبةنجد أنيا تعظي أهزمية لسذاركة عدم أق، مؽ 

 ,Kester) و واالسييتجابة ليييؼ.نييمالفحييؾل مون تسكشييو مييؽ متابعيية خراء ز ضيؼ معرعًيييا إضيياعًيا عميي

Lehnen & Gerven, et al.,2006; Merriënboer & Ayres, 2005) 

ا وت كييد ىييذه الشغرييية عمييى مبييدأ التفاعيي،، والسشاقذييات الداللييية نعريــة التفاعــ  واالترــال
تييؾهر مدييتؾ  متقييدم مييؽ التفاعيي،  ييضؽ الظمبيية بعزيييؼ الييبعض وكييذا ربؾتييات السحامثيية مييؽ خييالل 

عميى استفديارات الظمبية وهيق خرانرييؼ، وتقيدفؼ اليدعؼ والسدياعد  السشاسيب هيي الؾقيي  اإلجابية 
السشاسب، وح، السذكالت، وتتفق معيا الشغرية البشانية هي أن الستعمؼ يبشي السعرهة الجديد  ميؽ 

ىيييذا التؾجيييو أفًزيييا حضيييث اسيييتشدت ىيييذه  انتقـــاء السعمؽمـــاتت ييييد نغريييية خيييالل نذييياطو وتفاعميييو، 
ال فديييتظي  أن فقيييؾم  تجيضيييز ومعالجييية السعمؾميييات التيييي فديييتقبميا عبييير  الظاليييبن الشغريييية إليييى أ

التشبي  بيلن التعيرض لكيؼ  وهإنو فسكش لذ (Galotti, 2008, 92حؾاسو مر  واحد  هي نفس الؾق  )
حضث يتركز انتبياه ، ليذه السعمؾمات الظالبكبضر مؽ السعمؾمات والؾسانإ قد ي ثر عمى استابال 

عمييى الرييؾر  الظالييبشييا  واحييد  وييسيي، القشييا  ا خيير ، ووالًبييا مييا سييؾف يركييز السدييتقب، عمييى ق
ولقظييات الفضييديؾ وييسيي، التعميقييات والشرييؾص مسييا يترتييب عميييو عييدم تكييؾيؽ صييؾر  كامميية عييؽ 

( وهي ضؾء ما سبق نجد أن مبيامئ Mayer, 1991,485)  &Anderson مؾضؾعات السشاقذة
أقيي، مييؽ الستعمسييضؽ هييي السشاقذييات اإللكترونييية مقا يي، ىييذه الشغرييية تعظييي أهزييمية لسذيياركة عييدم 

 مذاركة عدم كبضر مؽ الستعمسضؽ  يا.
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عالقــة حجــػ مجسؽعــات السشاقذــات الدالليــة وفــق نســؽذج الــتعمػ التؽليــدي عمــى تشسيــة 
 ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات لدى طمبة تكشؽلؽجيا التعميػ:

السشاقذييات الداللييية وهييق نسييؾ ج والييتعمؼ ا سييس الشغرييية لترييسيؼ  نغريييات التعميييؼ أكييدت
التعمؼ التؾلضد  عمى أنو ال د أن يتفاع، الظمبة م  بعزيؼ البعض م  ربؾتات السحامثية لتحقضيق 
يييال لمغييية المفغيييية ووضييير المفغيييية مييي   التؾاصييي، بفاعميييية، كسيييا أكيييدت أن االسيييتخدام اليييؾعيفي الفعَّ

ختمفة، وكذا اإلجابة عؽ استفدارات الظمبة وح، السذكالت هي نفيس تدعيسيا بسرامر التعمؼ الس
لمسشاقذييات الداللييية التييي ندييعى مييؽ ؾعيفي المحغيية مييؽ خييالل ربؾتييات السحامثيية إلتسييام الييدور اليي

ميؽ خيالل تيؾهضر حجيؼ  فئة السدتيدهةال، ومراعا  خرانص ق ا ىداف التعميسيةضتحق خالليا إلى
يتؾالد ليد  الظمبية ا هكيار التيي تدياعدىؼ هيي اإلنتياج الجيذا  مشاسب لسجسؾعات السشاقذة حتى 

 لمكتب اإللكترونية التفاعمية وتشسي لدييؼ تقدير الذات.
العيييالسي هيييي الؾسيييانإ التربؾيييية والتكشؾلؾجيييية اليييذ  تشغسيييو م سدييية  السييي تسرأوصيييى كسيييا 

ترونييية  نيييا السشاقذييات اإللك اسييتخدامبلىسييية  (2009)(AACEالحؾسييبة الستقدميية هييي التربييية )
ن االترييال مييؽ خالليييا ال يييتؼ وجيييًا لؾجييو مسييا فجعيي، إتةيير  السيييارات التحمضمييية والتلممييية حضييث 

الظالب أكةر ارتياحًا هي التعمضق عميى ا راء السظروحية إليى جانيب القيدر  عميى اسيترجاد محتيؾ  
 (Hillen,2014) ووهقًا لتؾصيات العديد مؽ الدراسيات مةي، مراسية ىضميضؽ، السشاقذة أكةر مؽ مر 

والتي أكدت أن استخدام السشاقذات اإللكترونية تعد ضرور  حتسية لتعميؼ الظمبة عؽ بعد، خاصة 
بعييد مييا  يييد الييتعمؼ عييؽ بعييد معييدالت تديير  عالييية ناتجيية عييؽ عؾاميي،  ييعؾر الظمبيية بالعزليية، 

ار التي تشدجؼ م  وانخفاض الدواه ، هالسشاقذة وسضمة هعالة لتؾلضد الحؾار، والتسعؽ والتلم، لنهك
( ضييييرور  تؾعييييي  مشتييييدفات ٕ٘ٔٓ) كييييذلػ أكييييدت مراسيييية الدييييضد عبييييد السييييؾلى، و أىييييداف الييييتعمؼ

السشاقذيية هييي  ضئييات الييتعمؼ اإللكترونييية بغييض الشغيير عييؽ نييؾد التفاعيي، نغييرًا لفاعمضتيييا هييي تشسييية 
 ,Brodahlنييييؾات  اليييييتعمؼ السختمفييييية كالتحريييييض،، والداهميييييية لإلنجيييياز واالتجييييياه، أميييييا مراسييييية 

Hadjerrouit,   &Hansen (2011, 90-92)ومراسيية ، Yadon 2014))  أىسييية  أكييدتاهقييد
، الفعاليييةالبحيييث عيييؽ أهزييي، السسارسيييات التعاونيييية بالسشاقذيييات اإللكترونيييية ميييؽ حضيييث السذييياركة 

( (Sello 2013 كيذلػ جياءت مراسية، و  شاء السعرهة السذتركة وخليةوالتفاع، ماخ، السجسؾعات، 
ضيرور  تحدييد العؾامي، التيي تذيج  أو تةيبإ ميؽ  الت كيد Ward & Michelle  ((2014ومراسية 

مرجة مذاركة الظمبة هيي السشاقذيات اإللكترونيية، والبحيث هيي أ يكال التفاعي، التيي تةير  الؾجيؾم 
 تغييير مراسيية، كسييا االجتسيياعي، وأ ييكال الييدعؼ التقشييي، وأسييمؾ  تقييدفؼ التغذفيية الراجعيية البشيياء 

Neuman & Kaefer, (2013)  أن حجييؼ السجسؾعييات ييي ثر تييلثضًرا كبضييًرا هييي تحرييض، وأماء
( أن اخييتالف حجييؼ ٕٙٔٓ) ، كسييا أعيييرت نتييان  مراسيية زيشييب خميفيية، أحسييد عبييد السييشعؼالظمبيية
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السجسؾعييات مييؽ الستغضييرات التييي تحتيياج إلييى مزيييد مييؽ الدراسيية هييي مجييال التعميييؼ والتييدريب عبيير 
التيييي أعييييرت أن حجيييؼ  Ebrahimi, et al, (2016)اإلنترنييي ، ويتفيييق  ليييػ مييي  نتيييان  مراسييية 

االهتراضييية التذيياركية  التؾاصيي،السجسؾعييات لييو أىسييية وتييلثضر عمييى نتييان  الستييدربضؽ عبيير وسييان، 
 باإلنترن .

متريييسيؼ العييام لشسييؾ ج التيييؼ اختيييار : نســؽذج الترــسيػ التعميســي السدـــتخدم فــي البحــث
بالبدياطة، والدييؾلة هيي التظبضيق، ومشاسيبتو  ديؼيتلكؾنيو  و لػ ،ADDIE (Grafinger, 1988) التعميسي

 ييضؽ نغريييات  كاميي،مراعاتييو التنيية والتييلثضر الستبييامل  ييضؽ عشاصييره، و ليييدف البحييث، ويتسضييز بالسرو 
بالذيسؾلية، هييؾ  وماتدياالراجعة بجسي  مراح، الشسؾ ج، و  ، وارتبات التغذفةومداخ، التعميؼ السختمفة

 خظؾات تفرضمية تترف بالؾضؾ . يتزسؽ خسس مراح، تذتس، ك، مرحمة عمى
 :إجراءات البحث

تشاول  الباحةة هي ىذا الجزء عيرض ميا قامي  بيو ميؽ إجيراءات هيي ىيذا البحيث، ليذا هييؾ 
ميييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية لييد  طمبيية تكشؾلؾجيييا يتشيياولا خظييؾات ا ييتقات قانسيية 

، لسشاقذة الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد اوأفًزا مراح، ا تقات قانسة معايضر ترسيؼ  التعميؼ،
ثييؼ إعييدام  ،ADDIE (Grafinger,1988) مترييسيؼ التعميسيييالعييام لشسييؾ ج الو لييػ  تظبضييق مراحيي، 

لاييياس الجانييب السعرهييي السييرتبإ بسيييارات  أموات البحييث الستسةميية هيييا اختبييار الجؾانييب السعرعييية
، وبظاقييية السالحغييية لمجؾانيييب كشؾلؾجييييا التعمييييؼإنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية التفاعميييية ليييد  طمبييية ت

إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية لييد  طمبيية  لاييياس الجانييب السيييار  السييرتبإ بسيييارات مانيييةا 
تقضيييؼ جييؾم  السشييت  الشييياني )الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية( لييد  طمبيية وبظاقيية  ،تكشؾلؾجيييا التعميييؼ
كسييا يتشيياول ىييذا الجييزء خظييؾات تظبضييق تجربيية دير الييذات، وتظبضييق ماييياس تقيي تكشؾلؾجيييا التعميييؼ،

البحث، وأخضيًرا تيؼ عيرض أسيالضب السعالجية اإلحريانية التيي تيؼ اسيتخداميا هيي معالجية البيانيات 
 لمتؾص، لشتان  البحث، وسضتؼ عرض إجراءات البحث هي الخظؾات ا تيةا

 مية لدى طمبة تكشؽلؽجيا التعميػ:ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعاشتقاق قائسة  -أوالا 
ميارات إنتاج الكتيب اإللكترونيية التفاعميية ليد  الشغر  لمبحث  اإلطارتشاول  الباحةة هي 
 والبحيؾع الديابقة ووصيؾاًل إليى وضي  ترييؾر الدراسيياتطبقيًا لسيا أكدتيو  طمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼ، 

لتشسيييية ىيييذه السييييارات، ليييذا تيييؼ  د السشاقذييية الدالليييية وهيييق نسيييؾ ج اليييتعمؼ التؾلضييي لحجيييؼ مجسؾعيييات
وهييييق  مييييارات إنتيييياج الكتيييب اإللكترونييييية التفاعمييييية ليييد  طمبيييية تكشؾلؾجييييا التعميييييؼقانسيييية ا يييتقات 

 الخظؾات التاليةا
 ميييارات إنتيياج الكتييب  تحدييد إليى القانسيية ىييذه ىييده ا تحديــد اليــدف مــؼ القائســة

  .لظمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ الالزمةاإللكترونية التفاعمية 



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 

 الزقازيق  جامعة الشؽعية بكمية التربية لؽجيا التعميػلدى طمبة تكشؽ 

 

ٕٕٓ 

 ا لتحديد محتؾ  قانسة السييارات الرنيدية والفرعيية قامي  بشاء وتشعيػ السيارات بالقائسة
ا م يييات والبحييؾع والسراجيي  العربييية وا جشبييية هييي مجييال  بعييضالباحةيية بيياالطالد عمييى 

وتشفضييذ  KotobeePublisher، إضيياهة لتحمضيي،  رنييام  إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية
 . مًياخظؾات اإلنتاج هع

 مييارات إنتياج الكتيب  وترتضيب تشغييؼ تيؼ السيـارات: لقائسـة السبدئيـة الرـؽر إعـداد
مييارات إنتياج الكتيب لقانسية  مبدنية هي قانسة مبدنية وصؾاًل لرؾر  اإللكترونية التفاعمية
مييارتضؽ  حضيث تزيسش  طمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼالالزم تشسضتيا ليد   اإللكترونية التفاعمية

و لييػ هييي ضييؾء ماييياس ثالثييي ( أماء ٛٓٔو) هرعييية ميييار  (ٕ٘)تسةميية هييي أساسييضتضؽ م
 السحكسضؽ.  الدام  عمى لدرجة ا ىسية، و لػ تسيضدًا لعرضيا

  ا بعييد إعييدام القانسيية هييي صييؾرتيا السبدنييية أصييبح  قا ميية التحقــق مــؼ صــدق القائســة
السحكسييضؽ مييؽ   الرييؾر  الشيانييية، وتييؼ اسييتظالد رأ ىلمتحكيييؼ عمضيييا، و لييػ لمتؾصيي، إليي

تييييؼ إجييييراء بعييييض  السحكسييييضؽراء خا سيييياتذ  هييييي مجييييال تكشؾلؾجيييييا التعميييييؼ وبعييييد تحمضيييي، 
التعيييدفالت، وقيييد اتفيييق جسيييي  السحكسيييضؽ عميييى مشاسيييبة القانسييية لعضشييية البحيييث، وعمييييو تيييؼ 

 التحقق مؽ صدت القانسة. 
  ى طمبـة الكتب اإللكترونية التفاعمية لـدميارات إنتاج إعداد الرؽر  الشيائية لقائسة

ا بعيييد إجيييراء التعيييدفالت عميييى قانسييية السييييارات تيييؼ التؾصييي، لمريييؾر  تكشؽلؽجيـــا التعمـــيػ
هرعييية،  ميييار  (ٕٓ)متسةميية هييي  ميييارتضؽ أساسييضتضؽالشيانييية لمقانسيية التييي ا ييتسم  عمييى 

 (.ٕ( أماء )ممحق ٛٓٔو)
 ليدي:السشاقذات الداللية وفق نسؽذج التعمػ التؽ معايير ترسيػ  قائسةاشتقاق  -ثانياا 
ميؽ  السشاقذيات الدالليية وهيق نسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد تؼ ا تقات قانسة بسعايضر تريسيؼ  

 ا التالية الخظؾاتوهق وا م يات و لػ  خالل الدراسات
  التؾصيي، إلييى السعييايضر  إلييى القانسيية ىييذه ا ىييده القائســة العــام مــؼ تحديــد اليــدف

 ؾلضد .الت التعمؼلمسشاقذة الداللية وهق نسؾ ج الترسيسية 
   ا تيييؼ  شييياء قانسييية السعيييايضر ميييؽ خيييالل تحمضييي، وبشـــاء وتشعـــيػ السعـــايير بالقائســـةإعـــداد

الدراسات والبحؾع الدابقة  ات الرمة بسعايضر الترسيؼ التعميسي ونغريات التعميؼ والتعمؼ 
( ٛ) ومتغضيييرات البحيييث، والتيييي تيييؼ عرضييييا، وقيييد تزيييس  القانسييية هيييي صيييؾرتيا السبدنيييية

ك، مميار عمى مجسؾعة مؽ م  رات ا ماء، و لػ هي ضؾء ماياس  ، وقد ا تس،معايضر
 السحكسضؽ.  الدام  عمى ثالثي لدرجة ا ىسية، و لػ تسيضدًا لعرضيا
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  :بعييد إعييدام القانسيية هييي صييؾرتيا السبدنييية أصييبح  قا ميية  التحقــق مــؼ صــدق القائســة
السحكسييضؽ ميييؽ  ، وتييؼ اسييتظالد رأ الشيانيييةالرييؾر   ىلمتحكيييؼ عمضيييا، و لييػ لمتؾصيي، إليي

تكشؾلؾجييييييا التعمييييييؼ وبعيييييد تحمضييييي، أراء السحكسيييييضؽ تيييييؼ إجيييييراء بعيييييض  ا سييييياتذ  هيييييي مجيييييال
 التعدفالت، وعميو تؼ التحقق مؽ صدت القانسة. 

  :القانسة هيي صيؾرتيا الشيانييةشتزسهقد  إعداد الرؽر  الشيائية لقائسة السعايير   (ٚ )
ا ىداف، خرانص  اهي مجاالتساسية ا  السعايضر( م  رًا، وتتسة، ٕ٘)تذتس،  معايضر

 (.ٖالظمبة، السحتؾ ، ا نذظة، طبيعة حجؼ السجسؾعات بالسشاقذات الداللية )ممحق 
بيئـة السعالجـة التجريييـة لسجسؽعـات السشاقذـة الدالليـة وفـق نسـؽذج الـتعمػ تطؽير  -ثالياا 

 :ADDIE مترسيػ التعميسيالعام لشسؽذج الفي ضؽء التؽليدي 
 ضئييية السعالجييية التجريبيييية لسجسؾعيييات السشاقذييية الدالليييية وهيييق نسيييؾ ج اليييتعمؼ تيييؼ تريييسيؼ    
و ليػ هيي  التفاعمية لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعمييؼ، اإللكترونيةميارات إنتاج الكتب لتشسية  التؾلضد 
نغييرًا  نييو يتشاسييب ومتغضييرات البحييث الحييالي  ADDIE مترييسيؼ التعميسيييالعييام لشسييؾ ج الضييؾء 
 ايضر الترسيؼ التعميسي الدا ق عرضيا، وعيسا يمي عرض لذلػا هي ضؾء مع كذلػ

 االتالية إلجراءاتاىذه السرحمة  ا تسم : السرحمة الولى مرحمة التحمي 
ا تتزسؽ ىذه الخظؾ  تحدييد السذيكمة، وقيد تسةمي  تحمي  السذكمة وتقدير الحاجاتٔ -ٔ

ليية وهييق نسيؾ ج الييتعمؼ هيي تحديييد أنديب حجييؼ لسجسؾعيات السشاقذيية الدالمذيكمة البحيث الحييالي 
التؾلضيد  لتشسييية ميييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية وتقييدير الييذات لييد  طمبيية تكشؾلؾجيييا 

اإللكترونييية التفاعمييية لييد   الكتييببسيييارات إنتيياج عيسييا يتعمييق قرييؾر وجييؾم  التعميييؼ، حضييث تبييضؽ
(، التيدريس لمظمبيةالذاتي) وتيؼ التؾصي، لييذه السذيكمة ميؽ خيالل الحيس، طمبة تكشؾلؾجييا التعمييؼ

، مراجعة الدراسات الدابقةو  ،السؾضحة هي الجزء الخاص بسذكمة البحث االستكذاعيةوالدراسة 
لذا كان االتجاه لتظؾير  ضئيات تعميؼ لتقيدفؼ السحتيؾ  الخياص بسييارات إنتياج الكتيب اإللكترونيية 

دالليية وهيق نسيؾ ج اليتعمؼ التفاعمية، ولكؽ عبر معالجات مختمفة لحجؼ مجسؾعيات السشاقذيات ال
التؾلضييد ، والتييي تتيييح  ييدان، متعييدم  ييي ثر كيي، مشيييا بذييك، مختمييف هييي معييدالت أماء الييتعمؼ، 

الية هي تشسية تمػ السيارات  . ويدعى البحث الحالي انتقاء البدي، ا كةر تلثضًرا وهعَّ
 تحمضيي، السيسييات التعميسييية كسييا يؾضييحو نسييؾ ج فذييس، تحميــ  السيســات التعميسيــة:ٕ -ٔ

 طمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼإلى مكؾناتيا والتي تسكيؽ  العامةتحمض، ا ىداف  كذاالترسيؼ التعميسي 
مؽ الؾصؾل إلى الغافة الشيانية بكفاء  وهاعمية، حضث تؼ هي ىذه الخظؾ  تحمض، كي، مييار  ميؽ 

إلييى و  ميييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعميييةالسيييارات العاميية والتييي تييؼ التؾصيي، إلضيييا مييؽ 
وتييؼ  ،مكؾناتيييا الفرعييية، ومييا يشبغييي عسمييو مييؽ ميسييات هرعييية لمييتسكؽ مييؽ تحقضييق اليييدف العييام



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 

 الزقازيق  جامعة الشؽعية بكمية التربية لؽجيا التعميػلدى طمبة تكشؽ 

 

ٕٕٕ 

السيسيية إلييى ميستييضؽ أساسييضتضؽ السيسيية ا ولييى ترييسيؼ الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية، التؾصيي، 
 الةانية إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية.

ــ  خرــائص الستعمســيؼٖ -ٔ يتحقييق االسييتخدام الفعييال ا لكييي وســمؽريػ الســدخمي تحمي
مييارات إنتياج الكتيب اإللكترونيية التفاعميية وتقيدير اليذات ليد  لتشسيية  ة السعالجية التجريبيية لبضئ

 -الشفديييية -ا كامفسيييية -)العقميييية الظمبيييةمراعيييا  خريييانص ال يييد ميييؽ  طمبييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ
تيؼ تحدييد خرانرييؼ  االجتساعية( حضث فداعد  لػ عمى ترسيؼ مؾاقف تعميسية ناجحية، وقيد

 -ٕٓتتراو  أعسارىؼ  يضؽ  )هيؼ طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ عام الفرقة الةالةة )أهرام عضشة  البحث(  
حدييييد مديييتؾ  الديييمؾك السيييدخمي ليييدييؼ بكميييية التربيييية الشؾعيييية بجامعييية الزقيييايق، تيييؼ ت سيييشة( ٕٕ

ة البحيث بالفعي، عشيد البيدء عضشيطمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼ لتحديد السعارف والسيارات التي فستمكيا 
التلكييد مييؽ أن لييدييؼ خبيير  هييي السيييارات ا ساسييية السييتخدام الحؾاسييضب هييي الييتعمؼ الجديييد وتييؼ 

  .واالنترن 
ا حضث تؼ تحديد عد  عشاصير كسيا ىيؾ تحمي  السؽارد والقيؽد في البيئة التعميسية ٗ-ٔ

 (إمؾضح بجدول)
 ية( تحمض، السؾارم والقضؾم هي البضئة التعميسٕجدول)

طبيعة  م
 القيؽد

 درجة التؽافر العشرر
 غير متؽفر متؽفر

تعميسية  1
 مكانية إمارية

معس، كسبضؾتر بحالة جضد  ومشاسبة لمعضشة لتظبضق  -
 البحث الحالي.

√  

  √ عضشة البحث. الظمبةاختيار  - بذرية 0
 ضؽ  السشاقذات الدالليةأن تتؼ الدراسة مؽ خالل  - زمانية إمارية 3

هي أوقات ؾعي  ربؾتات السحامثة الظمبة  ت
 تتشاسب م  العضشة.

√  

تعميسية  4
 مكانية إمارية

عضشة البحث مسؽ ال يتؾاهر لدييؼ  الظمبةتسكضؽ  -
مؽ استخدام معس،  أو ىؾاتف نقالو أجيز  كسبضؾتر

 الكمية هي ا وقات الفاروة بالجدول الدراسي.

√  

ـــة  ـــةالسرحم ـــة  -الياني التريييسيؼ إليييى وضييي  الذيييروت تييييدف عسمييييات : ترـــسيػالمرحم
 اا تيةخظؾات الوتذس،  وعسمياتووالسؾاصفات الخاصة بسرامر التعمؼ 

هيى ىيذه الخظيؾه تسي  ترجسية السيسيات الرنيدية والفرعيية  الىداف التعميسية: تحديدٔ -ٕ
بالسعيييارف  طمبييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼا تزوييييد اليـــدف العـــامإليييى أىيييداف نيانيييية ومسكشييية، وكيييان 

ثيؼ  التفاعميية، وتشسيية تقيدير اليذات ليدييؼ، اإللكترونيةإنتاج الكتب بظة بسيارات ماءات السرتوا 
جييييدول  إعييييدام، وتييييؼ لكيييي، مؾميييييؾل تييييؼ ا ييييتقات ا ىييييداف الدييييمؾكية هييييى ضييييؾء ترييييشي   مييييؾم

   .(ٗممحق)السؾاصفات. 
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ٕٕٖ 

لتميػ الخظيؾ  تفريضميًا هيي الجيزء  التظيرت سيضتؼ و  :ترسيػ اختبارات ومقايس الداء ٕ -ٕ
 الخاص  ذلػ. 

ويقرد  يا تحديد ا وتتابع عرضو السحتؽى اإللكتروني ترسيػ استراتيجية تشعيػ ٖ -ٕ
مشاسب )تدمد، ىرمي مؽ العام لمخاص تسذيًا وتشغيؼ  عشاصر السحتؾ ، ووضعيا هي تدمد،
حديب ترتضيب ا ىيداف لتحقضيق تمييػ  (طمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼمي  طبيعية السيسيات، وخريانص 
 تيؼ ،يسحتؾ  وهق التتاب  السشظقى واليرمالم ، تؼ تشغيؼ عرض ا ىداف خالل هتر  زمشية محد

، تييؼ تحديييد عشاصيير السحتييؾ  الظمبييةترتضييب السؾضييؾعات ترتضبييًا مشظايييًا ميي  مراعييا  خرييانص 
وتيؼ تقدييؼ ، (٘)ممحيق  هى تدمد، محدم لتحقضق ا ىداف التعميسية السحدم  اوترتضبي اوتشغيسي

 االسحتؾ  إلى تدعة مؾميؾالت كالتالي
 لترسيؼ الكتب اإللكترونية التفاعمية. ا ساسيةالستظمبات  االسؽديؽل الول -
 مؽ إعدام الكتب اإللكترونية التفاعمية. وا ىدافالغافات  االسؽديؽل الياني -
 مؽ الكتب اإللكترونية التفاعمية. السدتيدهةالعضشة ا السؽديؽل اليالث -
 مية.محتؾ  الكتب اإللكترونية التفاعا السؽديؽل الرابع -
الستعدم  السدرجة بالكتب اإللكترونية  الؾسانإعشاصر ا السؽديؽل الخامس -

 التفاعمية.
السعايضر السرتبظة  تؾعي  عشاصر الؾسانإ الستعدم   االسؽديؽل الدادس -

 بالكتب اإللكترونية التفاعمية.
 ترسيؼ واجية التفاع، لمكتب اإللكترونية التفاعمية.ا السؽديؽل الدابع -
 ا إعدام الدضشاريؾ لمكتب اإللكترونية التفاعمية.امؼالسؽديؽل الي -
 اإللكترونية باستخدام  رنام  كتبى الشا ر. الكتبا إنتاج السؽديؽل التاسع -

وتؼ تشغيؼ عشاصر السحتؾ  بك، مؾميؾل هي  ك، عشاصير تعميؼ رقسيية متشؾعية مرتبظية  ييا، 
قييدميا لتشسييية ميييارات إنتيياج الكتييب يتجييؾل هضيييا الظمبيية مييؽ خييالل  ضئيية السعالجيية التجريبييية ويتيياب  ت

 اإللكترونية التفاعمية، وتحفضزىا لسزيد مؽ تقدير الذات.
 وفق نسؽذج التعمػ التؽليدي وقد تس  رالتالي: الدالليةكسا تػ ترسيػ السشاقذات 

تييؼ تقديييؼ مجسؾعييات السشاقذيية الداللييية إلييى ثالثيية أقدييام )مجسؾعييات مشاقذيية ماللييية كبضيير   -
( طمبييية، ٘مشاقذييية مالليييية متؾسيييظة وتتكيييؾن ميييؽ ) مجسؾعيييات( طمبييية، ٓٔوتتكيييؾن ميييؽ )

 ( طمبة(.ٖمجسؾعات مشاقذة ماللية صغضر  وتتكؾن مؽ )
وقييييد تييييؼ ضييييبإ السشاقذيييية  ييييضؽ الظمبيييية هييييي كيييي، مجسؾعيييية مييييؽ السجسؾعييييات و لييييػ  تحديييييد  -

 السجسؾعة الخاصة بك، طالب، هقد تؼ ترسيؼ ثالع مجسؾعات تجريبية.



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 
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ٕٕٗ 

 
 السشاقذة الداللية ( مجسؾعاتٔ ك، )

لمدخؾل عمى  ضئة السعالجة التجريبية مدتخدًما كؾم التدجض،  الظمبة دأ تدجض،  -
 Eالخاص بالسشرة هقد تؼ ترسيؼ  ضئة السعالجة عمى مشرة تعميسية مفتؾحة السردر 

dmodo  و لػ عؽ طريق الزغإ عمىJoine. 
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ٕٕ٘ 

 
 ( ا تراك الظمبة هي السشرة.ٕ ك، )

بة لمسجسؾعة تؼ التعرف عمى أىداف السؾميؾل ومراسة السحتؾ  بعد مخؾل الظم
أنذظة التعمؼ وإمكانية إجراء السشاقذة  وأماءالتعميسي الخاص بك، مؾميؾل بذك، هرم ، 

الداللية بسجرم الزغإ عمى رابإ السشاقذة الداللية هي  ضئة السعالجة سؾف يشقميؼ 
 .Messengerربؾتات السحامثة مؽ خالل تظبضق ل

 
 ( السحادثة بالسشاقذة الداللية3شك  )



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 

 الزقازيق  جامعة الشؽعية بكمية التربية لؽجيا التعميػلدى طمبة تكشؽ 

 

ٕٕٙ 

يتؼ عيؾر رسالة ترحضبية بالظمبة هي البدافة بعد  لػ يشيدمجؾن هيي السشاقذية، وبعيد  -
 لييػ يييتؼ عييرض كاهيية السعمؾمييات التييي تييؼ تغذفيية ربؾتييات السحامثيية  يييا و لييػ عشييد 

 تحدس الكمسات الداللية هي نقا ات الظمبة ماخ، مجسؾعات السشاقذة.
تغذفيية راجعيية مييؽ قبيي، الباحةيية لتقضيييؼ مييا تييؼ عرضييو مييؽ الظمبيية  تقييدفؼؼ كسييا كييان يييت -

 ومراجعة الترسيسات السشتجة مؽ قب، الظمبة.
ا ىى عسميات إجرانية تؾجضيية استراتيجيات التعميػاستراتيجيات التعميػ: طرق و تحديد  ٗ-ٕ

ات السشاقذييتحييدع خييارج عقيي، السييتعمؼ، ولسييا كانيي  مييام  السعالجيية التجريبييية تتسةيي، هييي 
الداللييية وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  باسييتخدام ربؾتييات السحامثيية لتشسييية ميييارات إنتيياج 

   لذا هقد تؼ اختييارطمبة تكشؾلؾجيا التعميؼلد  الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 
السشاقذيية الداللييية وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  حضييث فدييضر كيي، طالييب هييي الييتعمؼ وهييق 

يتيييو تبعيييًا لمعشاصييير السقدمييية ليييو والسعروضيييو أماميييو بالسشاقذييية الدالليييية، خرانريييو وهرم
تؾجضييات وأثشاءىا عرض  ة الدالليةالظمبة قب، السشاقذ متابعةعمى  ةواقترر مور الباحة
عييدم خييروج الظمبيية عييؽ مؾضييؾعات السشاقذيية، وتذييجي   اؽضؽ أساسييضضعاميية تحقييق ىييده

بفاعمييية هييي السشاقذيية، أمييا عيسييا فخييص  الظمبيية والعسيي، عمييى زيييام  ماهعضييتيؼ لالسييتسرار
اسييتراتيجيات الييتعمؼ هقييد تييؼ االرتكيياز عمييى مجسؾعيية مييؽ االسييتراتيجيات تعسيي، هييي إطييار 

مييارات إنتياج الكتيب استراتيجية السشاقذية، وىيي اسيتراتيجيات فسكيؽ أن تدييؼ هيي تشسيية 
 ات استراتيجيةتيجيستراىذه اال ومؽوتشسية تقدير الذات الظمبة اإللكترونية التفاعمية لد  

معالجيية السعمؾمييات وإعييام   الدالليييةحضييث يتظمييب إجييراء السشاقذييات  معالجيية السعمؾمييات
ظمبية عميى تحمضي، وإعيام  التي تؼ مؽ خالليا حث ال التعمؼ التؾلضد  هيكمتيا، واستراتيجية

 .مشغسة ت م  إلى تعمؼ    معشىمشاقذات  حتى تتؾلد  ترتضب ا هكار
 تي: يتػ التفاع  وفقاا لآلع  ومدتؽىاتو: تحديد أساليب التفا ٘-ٕ

التجيؾل ميؽ خيالل  وبضئية اليتعمؼ الظمبية تفاعي،ييتؼ ا وبيئـة الـتعمػ الطالبةالتفاع  بيؼ  -
واإلبحار  بضئة السعالجة التجريبية وتعمؼ السحتؾ  وهق خرانص الظمبة وكذلػ التسكؽ 

 .مؽ االطالد عمى السحتؾ  التعميسي هي أ  وق  فحتاج إليو الظالب
ميؽ  الباحةةم  الظمبة يتؼ تفاع،  :)الباحية( والسعمػ الطمبةبيؼ  )السشاقذة( التفاع  -

سييتكسال أماء ال والسراجعيية، والتؾجيييو، الظمبييةمتابعيية أماء  ،خييالل مييا فقدمييو السعمييؼ مييؽ
 السيسات، و لػ لتحقضق ا ىداف بفاعمية وكفاء . 

الظمبييية  لتفاعييي، ميييا  يييضؽييييتؼ ا االـــبع  وبعزـــيػالتفاعـــ  )السشاقذـــة( بـــيؼ الطمبـــة  -
 وبعزيؼ البعض باستخدام ربؾتات السحامثة.
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ٕٕٚ 

التقيدم هيي سحتيؾ  خيالل الو  الظاليبييتؼ التفاعي،  يضؽ  سحتـؽى:الو  الطالبـةالتفاع  بيؼ  -
 السؾميؾالت السكؾنة لمسحتؾ  والتفاع، م  عشاصر التعمؼ السعروضة.

السشاقذية الدالليية هقيد ضيؾء تحدييد أسيالضب التفاعي، بهي ترسيػ نسط التعميػ وأساليبو:  ٙ-ٕ
اعتسد تحقضق ا ىداف التعميسية هي  ضئة التعمؼ بالبحث الحالي عمى نسيإ التعمييؼ الفيرم  

 والسشاقذات الجاممية لتؾلضد ا هكار.
وممجو ستعانة بسقترحات الشسؾ ج الستب  ا تؼ االترسيػ استراتيجية التعميػ العامة ٚ-ٕ

 عسمية التعمؼ عيسا يميا عشاصرد تحدي هي ضؾءبسراح، نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  
ا حضيييث يتزيييسؽ سيييحب السعمؾميييات ميييؽ اليييذاكر  طؾيمييية السيييد  لمظمبييية االســـتدعاء -

واليدف مؽ االستدعاء أن ييتعمؼ الظاليب مديتشًدا إليى السعمؾميات السقدمية ميؽ خيالل تظبضيق 
 لسيتعمؼاسيتحؾا  انتبياه اربؾت السحاثة حتى يتؼ استةار  الداهميية واالسيتعدام لميتعمؼ ميؽ خيالل 

طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ( مؽ خالل ضبإ كاهة اإلجابات الداللية التى تقدم لمظمبة حتى تفي )
 بغرض التعمؼ كاماًل سمًيا لتحقضق اليدف.

الظاليب لمسعرهية الجدفية بالسعمؾميات الديابقة كسيا يييدف إليى  ممي ا فزسؽ التكام  -
ة السحتؾ  الخياص بالكتيب تحؾي، السعمؾمات إلى  ك، فدي، تذكره مؽ خالل إعام  صياو

اإللكترونية التفاعمية وكذلػ تمخيص ما ىؾ معقد هي  ك، نقات وتؾلضد ا سيئمة حتيى تشذيإ 
 السشاقذات الداللية  ضؽ الظمبة.

ا حضث فزسؽ ربيإ الظمبية  يضؽ العميؼ السديبق وا هكيار الجدييد   ات مغيز  التشعيػ -
 ويتزسؽ تقشيات تحمض، ا هكار وترشيفيا.

السحتييؾ  الجدييييد السقيييدم  بضئيية اليييتعمؼ مييي  ا هكيييار  اتريييالؾ فزيييسؽ ا وىيياإلســـيا  -
السؾجؾم  هي عق، الظمبة وييدف  ليػ إليى إضياهة أهكيار جدييد  لتؾلضيد الريؾر العقميية التيي 

 ت كد عمى تشسية ميارات إنتاج الكتب التفاعمية وتقدير الذات.
والسيييارات السرتبظيية الدييابقة هييي تؾلضييد السفيياهيؼ  وقييد قاميي  الباحةيية  تؾعييي  السراحيي،

لتحقضيق التيضئية السشاسيبة  اسيتدعاء اليتعمؼ الديا قم   ستقدمةال بلىداف التعمؼ الظمبةتعري   
لبيدء عسمييية الييتعمؼ، حضيث تييؼ هييي مرحميية االسيتدعاء عرييف  ىشييى كامي، لمظمبيية لمبحييث هييي 

هيي مرحمية الذاكر  لمؾصؾل إلى أهكارىؼ الدابقة وربظيا بالحالية لتةبض  السعمؾميات، كسيا تيؼ 
التكام، هقد تؼ استخدميا هي ربإ كاهية السعمؾميات الجدييد  كيي ييتؼ التعيرف عميى السخيزون 
السعرهيييي ليييد  الظمبييية ميييؽ خيييالل إعيييام  الريييياوة والقيييدر  عميييى التمخييييص وتؾلضيييد الشقا يييات 
الداللية، أما هي التشغيؼ عيعد أىؼ مرحمة لربإ وتجسي  وعرض السيارات بذك، ميشغؼ، وهيي 

سييييا  تيييؼ اسيييتابال كاهييية ا هكيييار الجدييييد  السؾليييد  ميييؽ قبييي، الظمبييية عضشييية البحيييث مرحمييية اإل
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وصؾاًل إلى تقدير الذات مؽ خالل مقارنة الترسيسات السشتجة مؽ قب، الظمبية عضشية البحيث 
  بعزيا البعض.

تفريضمًيا هيي البشيد ثانًييا  عرضيياتيؼ تحديد معايير ترسيػ بيئـة السعالجـة التجريبيـة:  ٛ-ٕ
  مؽ اإلجراءات.

تؼ تحديد مرامر التعمؼ السشاسيبة  السشاسبة:  التعمػتحديد مرادر ووسائط اختيار و  ٜ-ٕ
 ىييداف البحييث والتييي تشقدييؼ لسييرحمتضؽ رنيدييضتضؽ، تشتيييي ا ولييى بإعييدام قانسيية  بييدان، 
السرامر السبدنية هي ضؾء طبيعة السيسات التعميسية العامة، وطبيعية الخبير ، ونؾعيية 

لػ السييؾارم،  ضشسيييا تييييدف السرحمييية الةانييية إليييى التؾصييي، لقيييرار ، وكيييذالتعميسييييةالسةضييرات 
 نيياني بذيلن اختيييار السريامر ا كةير مشاسييبة ميؽ  يضؽ قانسيية  يدان، السريامر السبدنييية
التيييي فسكيييؽ أنييي  تيييدرج  بضئييية السعالجييية التجريبيييية وكيييذلػ فسكيييؽ أن تؾضييي  كيييدعؼ هيييي 

   السشاقذات الداللية بالشدبة لمظمبة.
اختالف نغًرا  ن البحث الحالي ييدف إلى تحديد أثر  االدالليةترسيػ السشاقذات  ٓٔ-ٕ

تشسييية ميييارات  حجييؼ  مجسؾعييات السشاقذيية الداللييية وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  عمييى
تييؼ  ، هقييدطمبيية تكشؾلؾجيييا التعميييؼلييد   إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية وتقييدير الييذات
حدم  تراعي الخرانص العامة لعضشة ترسيؼ السشاقذة الداللية بخرانص ومؾاصفات م

 االبحث مؽ حضث عرض السحتؾ  السشاسب م  طريقة تفكرىؼ وتؼ التركضز عمى
" أو Commentتعزيز أماء الظمبة مؽ خالل كتابة بعض التعميقيات السذيجعة " -

، عميى تعميقياتيؼ السعروضية، وكيذلػ تذيجيعيؼ "Likeمؽ خالل أما  اإلعجيا  "
سرار هييي الشقا ييات البشيياء  وصييؾال لتحقضييق ا ىييداف عمييى تؾلضييد ا هكييار واالسييت

 السشذؾم .
تؾجيو الظمبة لاللتزام بجؾانب السشاقذة السظمؾبة وتذكضرىؼ بقؾاعد التقضييؼ الستبعية  -

 لخروج بعض الظمبة عؽ مؾضؾعات السشاقذة. ةو لػ هي حالة مالحغة الباحة
ا ساسية التي تقدفؼ ممخص لسا مار هي السشاقذات ك، يؾمضؽ يتزسؽ السحاور  -

 تؾصم  إلضيا السشاقذات.
الييييييرم عمييييييى بعييييييض االستفدييييييارات الخاصيييييية لمظمبيييييية مييييييؽ خييييييالل أما  الرسييييييان،  -

"Chatbotلجؾم  السذاركات  ة"، وكان  معغسيا استفدارات ترتبإ  تقضيؼ الباحة
 ، وكذلػ قدرتيؼ عمى تحقضق ا ىداف السشذؾم .الخاصة  يؼ

هيي ىييذه الخظييؾ  تقيدفؼ مرييامر الييتعمؼ ؼ تييوصــف السرــادر والؽســائط اإللكترونيــة:  ٔٔ-ٕ
بضئيية يا  تتزييسش ي، التييالظمبيية عضشيية البحييثلخرييانص  السشاسييبةوالؾسييانإ التعميسييية 
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، الدالليية السشاقذيةوكيذلػ كاهية العشاصير السدرجية هيي  Edmodoالسعالجة التجريبية 
ىييذا وقييد تييؼ اسييتخدام مرييامر الييتعمؼ تمييػ وتؾعيفيييا ماخيي، البضئيية هييي ضييؾء السعييايضر 

 ومشياا وم  راتيا
أن تديييسح البضئييية لمظمبييية بيييالتجؾل عبييير محتؾياتييييا، والتفاعييي، معييييا واليييتحكؼ هيييي  -

 بعض عشاصرىا.
 أن تعظي البضئة الظالب إحداًسا باالنخرات هي  ضئة التعمؼ. -
أن تتزييسؽ البضئيية تعميسييات حييؾل كيفييية اإلبحييار واالستكذيياف وسيييؾلة الؾصييؾل  -

 لمسحتؾ .
 عشاويؽ وأفًزا لسا تحتؾيو مؽ عشاصر تعمؼ.أن تتزسؽ إطارات واضحة ال -

هى ضؾء ما سبق فسكيؽ  إتخاذ القرار بذأن الحرؽل عمى السرادر أو إنتاجيا: ٕٔ-ٕ
اتخييا  القييرار بذييلن الحرييؾل عمييى مرييامر الييتعمؼ ووسييانمو كتحديييد مجسؾعيية مييؽ 

 اسيتراتيجية اليتعمؼ التؾلضيد مرامر التعمؼ التي فجب أن تتيؾاهر حتيى فسكيؽ تظبضيق 
  ة عمى  يبكة اإلنترني  ميؽ خيالل مؾقي  كتبيىه السرامر جاىز  ومتاحوبعض ىذ

 https://www.kotobee.com/ar/products/publisher/overview التيييي تتؾاهيييق
التلكيد ميؽ ميد  ، وبعد م  طبيعة البحث ومتغضراتو م  إجراء بعض السعالجات ليا

سيييتيفاء امشاسيييبة ىيييذه السريييامر لمحاجيييات التعميسيييية وا ىيييداف والسحتيييؾ  والعضشييية و 
الذروت التربؾية والفشية  يا تؼ الحرؾل عمى السرامر وتؾعيفييا واسيتخداميا، أميا 

 Camtsiaبإسييييتخدام  رنييييام  ستاحيييية تييييؼ إنتاجيييييا البالشدييييبة لباييييية السرييييامر وضيييير 
هضديؾىات تعميسية إلنتاج كتيب إلكترونيية تفاعميية  لترؾير  ا ة الحاسؾ  لترسيؼ

 لمظمبة.
ىيؾ عبيار  عيؽ خريظية لخظية إجرانيية : بيئة السعالجـة التجريبيـةترسيػ سيشاريؽ  ٖٔ-ٕ

معييييضؽ تتزييييسؽ كيييي، الذييييروت  يتعميسييييتذييييس، الخظييييؾات التشفضذفيييية إلنتيييياج مرييييدر 
اصييره والسؾاصييفات التعميسييية والتكشؾلؾجييية، والتفاصييض، الخاصيية  يييذا السرييدر، وعش

لمسريدر عميى اليؾرت،  وىيؾ يتكيؾن ميؽ  يالسدسؾعة والسرنية وترف الذيك، الشييان
 عشرريؽ ىساا 

تذس، وصيف تفريضمى مقضيق، ورسيؾم كروكيية لكي، العشاصير ا العشاصر البررية -
 البررية السدتخدمة. 

https://www.kotobee.com/ar/products/publisher/overview
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وتذييس، التعميقييات المفغييية السكتؾبيية والسدييسؾعة، والسؾسيييقى  العشاصــر الرــؽتية: -
 تية السراحبة لمعروض البررية. والس ثرات الرؾ 

عييييرض الرييييؾر  ا ولصيييية لمدييييضشاريؾ الخيييياص بييييالتظبضق عمييييى الدييييام  السحكسييييضؽ  وتييييؼ
والستخررييضؽ هييى مجييال تكشؾلؾجيييا التعميييؼ إل يييداء الييرأ  حييؾل مييد  صييالحضتة لمتظبضيييق، 

راء السحكسيضؽ وتيؼ التؾصي، ووض  أ  مقترحات أو تعيدفالت، وتيؼ إجيراء التعيدفالت وهقيًا  
 ؾر  الشيانية لمدضشاريؾ.لمر

ـــة الياليـــة هيييي ىيييذه السرحمييية تيييؼ الحريييؾل عميييى السيييؾام والؾسيييانإ التطـــؽير:  -السرحم
التعميسييية التيييي تيييؼ تحديييدىا واختيارىيييا هيييي مرحميية التريييسيؼ، و ليييػ مييؽ خيييالل االقتشييياء ميييؽ 
متيييؾهر أو التعيييدي، ميييؽ متيييؾهر أو إنتييياج جدييييد، ثيييؼ رقسشييية ىيييذه العشاصييير وتخزيشييييا، وتشفضيييذ 

 ا  الخظؾات ا تية، حضث تسالشسؾ ج العام، و لػ طبقًا لخظؾات مدبًقا السعد ضشاريؾالد
 Edmodoإنذييياء حديييا  عميييى مشرييية  ميييؽ خيييالل :إنتـــاج الييكـــ  العـــام لمبيئـــة 3-1

ووضييي  الؾصيييف العيييام لبضئييية السعالجييية التجريبيييية، وتحدييييد عشيييؾان البضئييية السعالجييية 
 interactive-e-book االتجريبية

تييؼ إنتيياج السحتييؾ  الرقسييي السرهييؾد عمييى  ضئيية السعالجيية  الرقســي:إنتــاج السحتــؽى  ٕ-ٖ
 التجريبية.

(، ورهي  اليروابإ gxmbd3) تحديد رؽد دخؽل الطمبة والسؽجـؽد ببيئـة السعالجـة ٖ-ٖ
الةالع لسجسؾعات السشاقذة الداللية وعرضيا عميى الظمبية، والتلكضيد ميؽ عيدم خميإ 

 الظمبة  ضؽ روابإ السجسؾعات.
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 ربؽتات السحادثة( روابط 4شك  )
إرسال دعؽات مذاررة لطمبة السجسؽعات التجريبية اليالث عمى البريد الخاص بك   3-4

طالــب والتأكــد مــؼ مؽافقتــو عمــى االنزــسام لمبيئــة ورــذلغ الرعبــة فــي التفاعــ  مــع 
 زمالئو خالل السشاقذات الداللية.

 
 ( دعؽات الطمبة لمدخؽل وقبؽليػ5شك  )

ميسييية السرتبظيية بييالسؾميؾل ا ول  ييدأ مييؽ ا ىييداف الخاصيية رهيي  كاهيية السحتؾيييات التع ٘-ٖ
بيالسؾميؾل وبعييد  لييػ السحتييؾ  العمسيي ومشييو إلييى ا نذييظة والتلكضيد عمييى مخييؾل الظمبيية 

لتؾلضيد ا هكيار ميؽ خيالل السشاقذيات  ضيشيؼ وتشسيية تقيدير  Chatbotلربؾتات السحامثية 
 الذات لدييؼ.

ظمبيييية وت كييييد عمييييى تحقضييييق ا ىييييداف الييييتعمؼ التييييي تخييييدم ال عشاصييييرإمراج كاهيييية   -
 التعميسية السشذؾم .

وبييذلػ تكييؾن  ضئيية السعالجيية التجريبيية متاحيية لكيي، الظمبيية مييؽ خييالل اال ييتراك ا   -
31125535-book-e-https://new.edmodo.com/groups/interactive 

https://new.edmodo.com/groups/interactive-e-book-31125535
https://new.edmodo.com/groups/interactive-e-book-31125535
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 ( الترسيؼ العام، لبضئة السعالجة التجريبيةٙك، ) 

نتيياء ميؽ عسميية اإلنتياج ا وليى لشدييخة بعيد االالتطبيـق والتقـؽيػ:  -الرابعـةالسرحمـة 
 الظمبييةالعسيي،، يييتؼ تقؾيسيييا وتعييديميا مييؽ خيياللا إجييراء مراسيية اسييتظالعية عمييى عضشيية مييؽ 

تحديد التعدفالت السظمؾبية، وإجيراء ، و يوراء الخبراء عخلمتلكد مؽ جؾم  السحتؾ ، واستظالد 
كسالييو الحقييًا إالتعييدفالت السظمؾبيية، قبيي، البييدء هييي عسميييات اإلخييراج الشييياني، وىييذا مييا سييضتؼ 
 بالتفرض، ضسؽ السرحمة التي تختص  ترسيؼ وتقؾيؼ ا موات محكية السرج . 

ـــة: 4-5 ت ميييؽ عسمييييات التقيييؾيؼ البشيييانى، وإجيييراء التعيييدفال االنتيييياءبعيييد  الشدـــخة الشيائي
 ام الالزمة، تؼ إعدام الشدخة الشيانية، وتجيضزىا 

 .إتاحة السعالجات التجريبية وهق الترسيؼ التجريبي لمبحث -
 .تشفضذ استراتيجة التعمؼ التؾلضد  مؽ خالل السعالجة التجريبية -
متابعيييييية أماء الظمبيييييية وتييييييؾجضييؼ لتشفضييييييذ االسييييييتراتيجية التعميسييييييية بكفيييييياء  واإلجييييييراء  -

 .Chatbootة  تظبضق السشاقذات الداللي
متابعة سيؾلة استخدام البضئة مؽ قب، الظمبة والتلكد مؽ عيدم وجيؾم مذيكالت، وقيد  -

تؼ تريسؼ ملض، استخدام كام، لمبضئة حتى فدي، عمى الظمبة التعام، معيا )ممحق 
ٙ)  
 
 :بشاء أدوات القياس محكية السرجع وإجازتيا -رابعاا 

التيييي تركيييز عميييى  يييياس ا ىيييداف، وتيييرتبإ محكيييية السرجييي  ىيييى  واالختبييياراتا موات 
االختبيييييار التحريييييضمي لايييييياس  موات البحيييييث تزيييييؼا  وبالشديييييبةبسحكيييييات ا ماء السحيييييدم ، 

بظاقيية مالحغيية  -السرتبظيية بسيييارات إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية السعرعيييةانييب ؾ الج
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بظاقية  – نيية التفاعمييةإنتاج الكتب اإللكترو سيارات لاياس الجؾانب السيارية السرتبظة بأماء 
 الخظؾات ا تيةاوهق   ؼوتؼ ترسيسيماياس تقدير الذات،  -تقضيؼ السشت  الشياني

لسيــارات إنتــاج الكتــب اإللكترونيــة  السعرةيــةانــب ؽ الجاالختبــار التحرــيمي لقيــاس  -1
 التفاعمية:

واإلجرانيييية، والسحتيييؾ  التعميسيييي تيييؼ تريييسيؼ وبشييياء اختبيييار  العاميييةهيييي ضيييؾء ا ىيييداف 
 ، وتؼ  لػ مؽ خاللا لسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعميةجؾانب السعرعية ال

بسيارات  السرتبإ ا ىدف االختبار  ياس السدتؾ  السعرهيتحديد اليدف مؼ االختبار -
، و لييػ  تظبيقييو قبميييًا طمبيية تكشؾلؾجيييا التعميييؼلييد  إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية 

 إنتيياجلسيييارات بالجانييب السعرهييي  الخاصييةا ىييداف التعميسييية تييؼ تحديييد  هقييد وبعييدفًا، 
تحديًدا سمؾكًيا واضحًا يدل عمى الدمؾك الشيياني، ويؾضيح  الكتب اإللكترونية التفاعمية

جييدول السؾاصييفات لالختبييار ا ىييداف السعرعييية لييذلػ، وأرقييام مفييرمات االختبييار التييي 
 .(ٚ)ممحق  فايديا

تسيي  صييياوة مفييرمات االختبييار مييؽ نسييإ  ياغتيا:تحديــد نــؽع مفــردات االختبــار وصــ -
أسئمة االختيار مؽ متعدم، نسإ أسئمة الريؾا  والخظيل، وتيؼ صيياوة السفيرمات بحضيث 

( ٖٚ) ،( مفييرم ٚٙتغظييى جسييي  الجؾانييب السعرعييية لمسيييارات، وبمغيي  عييدم مفرماتييو )
  (ٛ)ممحق  ( مفرم   شسإ االختيار مؽ متعدمٖٓمفرم   شسإ الرؾا  والخظل، )

ا تؼ صياوتيا هي مقدمة االختبار وروعي أن تكؾن واضحة صياغة تعميسات االختبار -
وتغضيير مييؽ  الظالبييةوم يقيية ومختريير  ومبا يير  ومبدييظة حتييى ال تيي ثر عمييى اسييتجابة 

 نتان  االختبار.
تريحيحو وييتؼ ( سي ااًل، ٚٙا تس، االختبار عميى ) تقدير الدرجة وطريقة الترحي : -

عييييدم اإلجابييييات  –مرجتييييو  –الظالييييب فعظييييى تقرييييير باسييييؼ هقييييد ،مييييؽ خييييالل الكسبضييييؾتر
نتيياء االزمؽ السدتغرت، هيؾر  –عدم اإلجابات الخاطئة وندبتيا  –الرحيحة وندبتيا 

  .تؼ تقدير مرجة واحد  لك، إجابة صحيحةكسا  مؽ اإلجابة عمى االختيار الظمبة
  ا تؼ  لػ مؽ خاللاتجريب االختبار وضبطو -
 :عيي  الباحةيية الظييرت التالييية لتحديييد صييدت االختبييارا د اتبوقيي تحديــد صــدق االختبــار

ا و لػ بعرض االختبار عمى عدم مؽ السحكسضؽ الستخررضؽ هيي صدق السحكسيؼ
 لمرييؾر  الشيانييية لالختبييار، مجييال تكشؾلؾجيييا التعميييؼ، وتييؼ عسيي، التعييدفالت، وصييؾاًل 

بييية طم( ميييؽ ٕٓميييؽ خييياللا تظبضيييق االختبيييار عميييى عضشييية اسيييتظالعية عيييدمىا) كييذلػ
)وضيير عضشيية البحييث( وحدييا  تكشؾلؾجيييا التعميييؼ الفرقيية الةالةيية بكمييية التربييية الشؾعييية 

ثبيييات االختبيييار حضيييث تيييؼ التلكيييد ميييؽ الةبيييات اليييداخمي لالختبيييار التحريييضمي بحديييا  



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 
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( كرونبييياو، و لييييػ باسيييتخدام مجسؾعييية البيييرام  اإلحرييييانية α-معامييي، الةبيييات )ألفيييا
( مسا يدل عمى مقة االختبار هي 0ٛ٘ٓكك،) وبمغ معام، ثبات االختبار(، SPSSالي)

 الاياس واتداقو عيسا يزومنا بو مؽ معمؾمات عؽ تحرض، أهرام عضشة البحث.
 تراوحي  معيامالت الدييؾلة  :حدا  معام  الديؽلة والرـعؽبة والتسييـز لالختبـار

(، 0٘ٙٓا  0٘٘ٓ)  يضؽ(، ومعامالت الرعؾبة 0ٗ٘ٓا  0ٖٓٓ سئمة االختبار  ضؽ )
 لمظمبيييةر  مفييرمات االختبيييار عمييى التسضضييز  يييضؽ ا ماء السرتفيي  والسييشخفض وكييذلػ قييد

عضشة التجربة االستظالعية  حضيث ليؼ تقي، قيدر  تسضضيز أ  ميؽ مفيرمات االختبيار عيؽ 
( وىييييذه الشتييييان  تعييييد م  ييييًرا عمييييى مشاسييييبة  يييييؼ معييييامالت الديييييؾلة والرييييعؾبة  0ٕٓ)

بحيث، وبعيد  ليػ تيؼ إنتياج االختبيار عضشية ال الظمبيةوالتسضضز  سئمة االختبار لسدتؾ  
 https://new.edmodo.com/quiz-، وىــــــــؽ متـــــــاح عمــــــــىإلكترونًييييييييا

grade/17430708 

 :الكتب اإللكترونية التفاعمية إنتاجميارات بطاقة السالحعة أداء  -0
السييرتبإ بسيييارات إنتيياج الكتييب  مانييي  ييياس الجانييب ا  اتيــدف بطاقــة السالحعــة -

 . طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼلد   اإللكترونية التفاعمية
، هقييد فدييتخدم ىييذا الشغييام العالمييات نغيياما تييؼ اسييتخدام تحديــد أســمؽ  التدــجي   -

عشدما تكؾن مغاىر الدمؾك السظمؾ  ليا نفس الؾزن أثشاء التعمؼ، وكيذا ييتؼ تحدييد 
قبيي، البييدء هييي عسمييية السالحغيية هييي ضييؾء السيييارات  نييؾد الدييمؾك السظمييؾ  مدييبًقا

الستؾقعيية ثييؼ رصييد مييا فحييدع مشيييا، هقييد يتيييح ىييذا الشغييام وضيي  العالمييات تحيي  
 ا ماكؽ السخررة هؾر  يام الظالب بلماء السيار 

ا ماءات الخاصييية  بظاقييية  تحدييييدا تيييؼ تحديـــد الداءات التـــي تزـــسشتيا البطاقـــة -
قانسة السيارات التيي سيبق  كرىا)تحمضمييا(، ىيذا  السالحغة مؽ خالل االعتسام عمى

 Kotobee رنيييام  إليييى جانيييب قيييراء  وأماء جسيييي  السييييارات الخاصييية باسيييتخدام 

Publisher  لمظمبة عمى البرنام ماءات الفعمية لسعرهة طبيعة ا 
التقدير الكسيي لبظاقية السالحغية،  أسمؾ ا تؼ استخدام وضع نعام تقدير الدرجات -

قية السالحغية  يياس أماء السييارات هيي ضيؾء خيياريؽ لينماء ىسياا حضث تؼ هيي بظا
)أم   ٖلؼ ي م السيار (، وىى كالتياليا أم  السييار ا  درجية كبضير   –)أم  السيار  

)أخظييل واكتذييف  ٕ ييدون أخظيياء وال مديياعد  مييؽ قبيي، السعمييؼ(،  درجيية متؾسييظة  
اكتذييف الخظييل )أخظييل و ٔالخظييل بسديياعد  السعمييؼ وصييححو  شفدييو(،  درجيية قمضميية 

https://new.edmodo.com/quiz-grade/17430708
https://new.edmodo.com/quiz-grade/17430708
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، حضث  مغ  الدرجة الشيانيية لبظاقية ٓوصححو بسداعد  السعمؼ(، لؼ ي م السيار   
 . (ٜ)ممحق  ( مرجة، وتؼ إعدام تعميسات البظاقةٕٗٙالسالحغة )

حدا  تؼ ضبإ البظاقة لمتلكد مؽ صالحضتيا لمتظبضق مؽ خاللا  ضبط البطاقة: -
ة يييعبعييد إعييدام الرييؾر  ا ولا تييؼ االعتسييام عمييى صييدت السحكسييضؽ، ةالبطاقــصــدق 
ة تيييييؼ عرضييييييا عميييييى مجسؾعييييية ميييييؽ السحكسيييييضؽ الستخرريييييضؽ هيييييي مجيييييال لمبظاقييييي

البظاقيييةا حضيييث  لمريييؾر  الشيانيييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ، وتيييؼ عسييي، التعيييدفالت، وصيييؾاًل 
 ة:البطاقـحدـا  ثبـات ، وأفزيا تيؼ مييارات رنيدية (ٕٔ)ا تسم  بظاقة السالحغية 

( كرونبياو، و ليػ α-حدا  معام، الةبات )ألفيامؽ خالل حدا  الةبات الداخمي ب
%، مسيا ٚٛوبميغ معامي، ثبيات بظاقية السالحغية عمى مرجات التظبضق البعد  ليو، 
 يدل عمى مقة البظاقة هي الاياس.

طمبييية  يييياس مييد  مراعيييا   السشيييت تيييدف بظاقييية تقضيييؼ  ا بطاقـــة تقيـــيػ السشـــتج الشيـــائي  -ٖ
  الكتب اإللكترونية التفاعمية. إنتاجاصة بلمسعايضر الترسيسية الختكشؾلؾجيا التعميؼ 

 )كالدا ق(. نغام العالمات استخدامتؼ  اتحديد أسمؽ  التدجي   -
ا تيؼ تحدييد البشيؾم التيي ا يتسم  عمضييا بظاقية ةتحديد الداءات التي تزسشتيا البطاقـ -

العربييية وا جشبييية والدراسييات  التربؾيييةتقضيييؼ السشييت  مييؽ خييالل االطييالد عمييى ا م يييات 
ا عمى بعض البظاقات البحؾع الدابقة التي اىتس  بسعايضر الترسيؼ التعميسي، وأفًز و 

التي أعدت هي ىذا السجال، حضث تسة، ىذه البشؾم هي مجسميا السعايضر التي فجب أن 
 السشت  الشياني(. /ابإنتاجي الظمبةقؾم ف)التي الكتب اإللكترونية التفاعمية تتؾاهر هي 

بظاقية تقضييؼ السشيت ، لأسيمؾ  التقيدير الكسيي  اسيتخداما تيؼ توضع نعام تقدير الـدرجا -
تحديد مدتؾىضؽ لدرجة تؾاجد عشاصر الحكؼ عمى الترسيؼ، أو تيؾاهر السمييار  تؼحضث 

(، وبمغي  الدرجية ٓ، وضير متيؾاهر )مشعدمية وليو ثالثية مديتؾىاتوىى كالتياليا متيؾاهر 
 ة.عميسات البظاقتإعدام ، وتؼ ( مرجة٘ٚالشيانية لبظاقة تقضيؼ السشت  )

لمتلكد مؽ صيالحضتيا لمتظبضيق، وتيؼ  ليػ ميؽ خياللا  ةضبإ البظاق تؼ :ةضبط البطاق -
ة يالسحكسضؽ، عبعد إعدام الرؾر  ا ول صدتا تؼ االعتسام عمى ةالبطاقحدا  صدق 

تؼ عرضيسا عمى مجسؾعية ميؽ السحكسيضؽ الستخرريضؽ هيي مجيال تكشؾلؾجييا  ةلمبظاق
 تسم  بظاقة تقضيؼ السشت  احضث  لمرؾر  الشيانية ت، وصؾاًل التعميؼ، وتؼ عس، التعدفال

التلكد مؽ الةبات الداخمي بحديا   تؼا ةالبطاقحدا  ثبات ا تؼ (، وأفًز ا شدً  ٕ٘عمى)
وبمغ معامي، ( كرونباو، و لػ عمى مرجات التظبضق البعد  لو، α-معام، الةبات )ألفا

 (.ٓٔ)ممحق  هي الاياس ةالبظاق%، مسا يدل عمى مقة ٗٛثبات بظاقة تقضيؼ السشت  
 مقياس تقدير الذات: -4
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مقدار تقدير الفرم لذاتو، وقد تؼ تظبيقيو عميى طمبية الفرقية إلى  ياس  ساياسال اىذ ييدف
الةالةة بقديؼ تكشؾلؾجييا التعمييؼ تخريص "تكشؾلؾجييا التعمييؼ عيام" بكميية التربيية الشؾعيية جامعية 

وايرهضؽ، ترجسية عيامل عبيدهللا  وستا م ىضمسريتش عضشة البحث وىذا الساياس إعدا -الزقازيق 
( عبييار  أمييام كيي، مشيييا ٕٖ(، وتييؼ اسييتخدامو لديييؾلو تظبيقييو، ويتكييؾن الساييياس مييؽ )ٜٜ٘ٔ)

حضيث تتيراو  مرجية  اختيارات خسدة وىيا تؼ ترحيح الساياس وهق مفتيا  التريحيح السرهيق
أميام المبيار  هيي العسيؾم ( √( مرجيات بحضيث إ ا وضي  الظاليب عالمية )ٗا ٓك، عبار   يضؽ )
هإنو فحر، عمى صفر، "ال تشظبق كةضًرا" هإنو فحر، عمى واحد، تشظبيق  "ال تشظبق إطالًقا"

إلييى حييد مييا فحريي، عمييى مرجتييضؽ، "تشظبييق إلييى مرجيية كبضيير " فحريي، عمييى ثييالع مرجييات، 
"تشظبق تساًما" فحر، عمى أرب  مرجيات،  والعكيس صيحيح هيي المبيارات العذير التيي تحسي، 

هإنيو فحري، عميى  . "ال تشظبيق إطالًقيا"ٖٔ، ٜٕ، ٕٛ، ٖٕ، ٕٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٖ، ٕ، ٔام أرق
أربعييو، ال تشظبييق كةضييًرا هإنييو فحريي، عمييى ثالثيية، تشظبييق إلييى حييد مييا فحريي، عمييى مرجتييضؽ، 
تشظبييق إلييى مرجيية كبضيير  فحريي، عمييى واحييد مرجييات، تشظبييق تساًمييا فحريي، عمييى صييفر ويييتؼ 

ختبييار بجسيي  مرجاتييو هييي الفئييات الخسييس لالختبييار حدييا  الدرجيية الكمييية لمسفحييؾص هييي اإل
مرجيية، وتييدل الدرجيية السرتفعيية عمييى تقييدير مرتفيي   ٕٛٔوتتييراو  مرجييات االختبييار  ييضؽ صييفرا 

(، كسييا ىييؾ ٔٔممحييق عمييى تقييدير مييشخفض لمييذات الساييياس ) لمييذات وتييدل الدرجيية السشخفزيية
 (.                      ٖمؾضح بجدول )
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 ماياس تقدير الذات ( طريقة ترحيحٖجدول )
في حالة الفقرات  

 اإليجابية
في حالة الفقرات  

 الدمبية

رقػ 
 الفقر 

ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ٕٔ ،
ٕٖ ،ٕٛ ،ٕٜ ،ٖٔ. 

 ٗ ،٘ ،ٙ ،ٚ ،ٛ ،ٜ ،ٔٓ ،
ٔٔ ،ٔٗ ،ٔ٘ ،ٔٙ ،ٔٚ ،
ٔٛ ،ٜٔ ،ٕٓ ،ٕٕ ،ٕٗ ،
ٕ٘ ،ٕٙ ،ٕٚ ،ٖٓ ،ٖٕ 

تقييػ 
 الفقر 

 ٓا"   "ال تشظبق إطالقً   ٗ"ال تشظبق إطالًقا"   
 ٔ"ال تشظبق كةضًرا"   ٖ"ال تشظبق كةضًرا" 

 ٕ"تشظبق إلى حد ما"    ٕ"تشظبق إلى حد ما"  
 ٖ"تشظبق إلى مرجة كبضر "    ٔ"تشظبق إلى مرجة كبضر "  

 ٗ"تشظبق تساًما"    ٓ"تشظبق تساًما"   
 :التجربة االستطالعية -خامداا 

تكشؾلؾجيييا  مييؽ طمبيية( ٕٓعييدمىا) عذييؾانية االسييتظالعية عمييى عضشيية التجربييةتييؼ إجييراء 
هيييييييي الفرييييييي، الدراسيييييييي  جامعييييييية الزقيييييييازيق-التعمييييييييؼ الفرقييييييية الةالةييييييية بكميييييييية التربيييييييية الشؾعيييييييية

  حضيييث طبقييي  عميييضيؼ أموات الايييياس بعيييد وضييير عضشييية البحيييث ا ساسيييية ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالةييياني
 ام السعالجة التجريبية، حضث ىده  التجربة االستظالعية إلىاؾ تعرضيؼ لس
 ضئيية السعالجيية التجريبييية وحجييؼ مجسؾعييات السشاقذيية الداللييية وهييق ميية ءتحقييق مييؽ مالال .ٔ

إنتياج الكتيب اإللكترونيية التفاعميية وتقيدير اليذات  ميياراتلتشسية نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  
لنىداف وخرانص العضشة، وعس، التعدفالت الالزمة هيي ضيؾء  لد  تكشؾلجيا التعميؼ 

  لػ.
 التي قد تقا ، الباحةة أثشاء التظبضق و لػ لسعالجتيا.  ؾباتوالرعمعرهة السذاك،  .ٕ
لتظبضييق التجربيية، والتييدريب عمضيييا بسييا فزييسؽ إجييراء التجربيية  السشاسييبةاكتدييا  الخبيير   .ٖ

 الشيانية لمبحث بكفاء  وهاعمية.
البضئية مية ءوأ يارت الشتيان  إليى مال، السعالجية التجريبيية ميؾامالايياس،  أمواتصالحية  .ٗ

 ايقيا لنىداف التعميسية السحدم .، وتحلمظمبة
 :)التقؽيػ الشيائي( التجربة الساسية -اسادسا 

جامعييية -طمبييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ بكميييية التربيييية الشؾعييييةاختييييار عضشييية البحيييث ميييؽ تيييؼ 
طالبيييًا وطالبييية، تيييؼ تيييؾزيعيؼ ( ٜٓ) تكؾنييي  عضشييية البحيييث لمتجربييية ا ساسيييية ميييؽو ، الزقيييازيق

هيي الفري، الدراسيي  لمبحيثتجريبية وهق الترسيؼ التجريبيي  عذؾانًيا عمى ثالع مجسؾعات
، وتيؼ تظبضيق طالًبيا وطالبية( ٖٓ، وبذلػ ضس  ك، مجسؾعة تجريبية)ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ الةاني

، وقييد روعييي عشييد اختيييار العضشيية الييةالع مجسؾعيياتا عمييى قبمًييي وبظاقيية السالحغيية االختبييار
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 ولمتلكيد، ؼالقبميي ليديي ية التفاعميةميارات إنتاج الكتب اإللكترونتجانديا مؽ حضث مدتؾ  
، وبظاقية ةالسعرعييالجؾانيب ختبيار ال القبميي التظبضق نتان  تحمض، تؼ السجسؾعات تجانس مؽ

 طمبية مديتؾ   عميى والؾقيؾف البحيث، وتجاندييؼ، اتمجسؾعي تكياه  ميد  لبييان السالحغية
 One)ام  االتجياه تحمضي، التبيايؽ أحي تؼ اسيتخدام اختبيار  لػ ولتحقضق التجربة، قب، العضشة

Way Avoa) وكاني   يسيية قبمًييا ات البحيثعيؽ ماللية الفيرت  يضؽ متؾسيإ مجسؾعي لمكذيف 
                               .(ٗكسا يؾضحيا جدول)وضر مالة )ف( 

 وماللتيا اإلحرانية  )ف( يسة  (ٗجدول )
 هي التظبضق القبميات البحث مجسؾع  مرجات لمفرت  ضؽ متؾسإ

الستيير 
االنحراف  الستؽسط ن السجسؽعات تابعال

 السعياري 
 قيسة
 )ف(

 درجات
 الداللة sigالـ  الحرية

 التحري 
 )قبمي(

 السجسؾعة ا ولى

ٖٓ 

ٕ٘.ٖٚ ٙ.ٚٙ 
ٕ.ٜٗ٘ 

ٜٛ 
 

وضر  ٜٔٓ.ٓ
 ٕٕ.ٚ ٜٚ.ٕ٘ السجسؾعة الةانية مال

 ٕٔ.ٚ ٖٚ.ٕٕ السجسؾعة الةالةة
 مالحعة
 )قبمي(

 ٜٔ.ٖٓ ٖٖ.ٖٚٔ السجسؾعة ا ولى
وضر  ٖٙٗ.ٓ ٛٚٚ.ٓ

 ٖٓ.ٕٚ ٖٙ.ٖٗٔ السجسؾعة الةانية مال
 ٜ٘.ٕٓ ٚ٘.ٖ٘ٔ السجسؾعة الةالةة

مقياس 
تقدير الذات 
 ()قمبى

 ٚٔ.ٔٔ ٓٓ.ٜٖ السجسؾعة ا ولى
وضر  ٜٖٔ.ٓ ٜٔٓ.ٕ

 ٖٜ.ٚ ٓٗ.ٔٗ السجسؾعة الةانية مال
 ٗٙ.ٚ ٓٚ.ٖٙ السجسؾعة الةالةة

( أنييو ال يؾجييد هييرت مال إحرييانًيا  ييضؽ متؾسييظي مرجييات ٗمييؽ نتييان  الجييدول) يتزييح
القبمييي لالختبييار التحرييضمي، وبظاقيية السالحغيية وكانيي   التظبضييقالسجسؾعييات التجريبييية هييي 

 (اٗكسا يؾضحيا الجدول)نتيجة تظبضق االختبار، وبظاقة السالحغة لسجسؾعات البحث 
هييي صييؾرتيسا الشيانييية، و لييػ لمحكييؼ تجريبييية السعالجييات التظبضييق  السرحمييةتييؼ هييي ىييذه 

عضشيية البحيث، وقييد   ليد ميييارات إنتياج الكتييب اإللكترونيية التفاعميييةتييلثضرىؼ عميى   عميى ميد
ييييؾم  وانتيييي  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕ الديييب  السؾاهيييق (  يييدأت ييييؾم ييييريؽ) اسيييتغرق  تجربييية البحيييث

السييييرتبإ  رعيييييةالجؾانييييب السع ختبييييارالتييييؼ التظبضييييق القبمييييي ، ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٓالخسيييييس السؾاهييييق
لاييييياس  ماءا إلكترونًيييييا، وبظاقيييية مالحغيييية  التفاعميييييةإنتيييياج الكتييييب اإللكترونييييية سيييييارات ب

إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية التفاعميييية، ومايييياس تقيييدير سييييارات السرتبظييية ب الجؾانيييب السياريييية
  جاىًزا لمظمبة، وتيؼ عقيد لقياء تسيضيد فكؾن تيضئة السعس، حتى  تؼ، عمى عضشة البحثالذات 

، وتييؼ التجريبييية، تظبضييق السعالجييات السحتييؾ   ميي لمتعرييي  بالبضئيية وكيفييية الييدخؾل والتفاعيي، 
 متابعة الظمبة وتذجيعيؼ ومرا بة أماء السيام وا نذظة.
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السعالجية التجريبيية تيؼ  ؾامبعد االنتيياء ميؽ عيرض ميا التطبيق البعدى لدوات البحث
الخاصيية  تظبضييق أموات البحييث عمييى  تييان لمشا، وعيسييا يمييي عييرض تظبضييق أموات البحييث بعييدفً 

، وتيييييؼ اسيييييتخدام حزمييييية البيييييرام  السجسؾعيييييات التجريبيييييية اليييييةالععضشييييية البحيييييث الستسةمييييية هيييييي 
 حرانية الخاصة بالبحث.لى الشتان  اإلإلمتؾص،  SPSSاالحرانية لمعمؾم االجتساعية 

  لمتغيرات البحث:  الؽصفياإلحصاء 

التجريبييية  اتلييدرجات السجسؾعيي ةالسميارييي اتهييواالنحرا ات(  يييؼ الستؾسييظ٘فعييرض جييدول )
                                                . الةالع وهق متغضرات البحث

 الستؾسإ واالنحراف السميار   (٘) جدول
 البعد و القبمي  ضؽهي التظبيقالةالع  البحث اتلدرجات مجسؾع 

 القياس السجسؽعة/ االختبار م
العدد 
لك  
 مجسؽعة

 االنحراف السعياري  تؽسطالس

 ( داخ  ربؽتات السحادثة(طمبة 12السجسؽعة التجريبية الولى )حجػ مجسؽعة ربير يزػ )
 قبمي االختبار التحرضمي  .ٔ

ٖٓ 

ٕ٘.ٖٚ ٙ.ٚٙ 
 ٔٓ.ٖ ٖٓ.ٖٙ بعد 

 ٜٔ.ٖٓ ٖٖ.ٖٚٔ قبمي بظاقة السالحغة  .ٕ
 ٜٔ.ٙ ٓٛ.ٕٖٕ بعد 

 ٗ٘.٘ ٖٚ.ٗ٘ بعد  بظاقة تقضيؼ السشت  الشياني.  .ٖ
 ٚٔ.ٔٔ ٓٓ.ٜٖ قبمي ماياس تقدير الذات  .ٗ

 ٚٓ.٘ ٓٛ.ٖٓٔ بعد 
 ( داخ  ربؽتات السحادثة(طمبة 5يزػ ) السجسؽعة التجريبية اليانية )حجػ مجسؽعة متؽسط

 قبمي االختبار التحرضمي  .ٔ

ٖٓ 

ٕ٘.ٜٚ ٚ.ٕٕ 
 ٜٖ.ٖ ٚٙ.ٙ٘ بعد 

 ٖٓ.ٕٚ ٖٙ.ٖٗٔ قبمي بظاقة السالحغة  .ٕ
 ٜٛ.ٖ ٖٛ.ٕٛ٘ بعد 

 ٚٗ.ٕ ٚٚ.ٔٚ بعد  بظاقة تقضيؼ السشت  الشياني.  .ٖ
 ٖٜ.ٚ ٓٗ.ٔٗ قبمي ماياس تقدير الذات  .ٗ

 ٜٔ.ٖ ٚٗ.ٖٕٔ بعد 
 ( داخ  ربؽتات السحادثة(طمبة 3يزػ ) السجسؽعة التجريبية اليالية )حجػ مجسؽعة صيير

 قبمي االختبار التحرضمي  .ٔ

ٖٓ 

ٕٕ.ٖٚ ٚ.ٕٔ 
 ٕٙ.ٙ ٓٚ.ٙٗ بعد 

 ٜ٘.ٕٓ ٚ٘.ٖ٘ٔ قبمي بظاقة السالحغة  .ٕ
 ٖٗ.٘ ٕٚ.ٖٕٗ بعد 

 ٙٛ.ٕ ٖٙ.ٙٙ بعد  بظاقة تقضيؼ السشت  الشياني.  .ٖ
 ٘ٙ.ٚ ٓٚ.ٖٙ قبمي ماياس تقدير الذات  .ٗ

 ٜٕ.ٜ ٚٔ.ٔٗٔ بعد 
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متؾسييإ مرجييات التظبضييق البعييد  لالختبييار التحرييضمي لظمبيية ( أن ٘تزييح مييؽ الجييدول)ي
ماخيي، ربؾتييات السحامثيية"  (طمبيية ٓٔ)فزييؼ كبضيير مجسؾعيية حجييؼ ولييى "السجسؾعيية التجريبييية ا 

( أعميييى ميييؽ متؾسيييإ مرجيييات التظبضيييق البعيييد  لالختبيييار التحريييضمي لظمبييية السجسؾعييية 0ٖٖٓٙ)
( ٚٙ.ٙ٘ماخيي، ربؾتييات السحامثيية" ) (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ حجييؼ التجريبيية الةانييية "

حجيؼ لظمبية السجسؾعية التجريبيية الةالةية " التظبضق البعد  لالختبيار التحريضمي مرجاتومتؾسإ 
 (.ٓٚ.ٙٗماخ، ربؾتات السحامثة"، ) (طمبة ٖ)مجسؾعة صغضر فزؼ 
متؾسإ مرجات التظبضق البعد  لبظاقة مالحغة ا ماء السرتبإ بسيارات  واتزح أفًزا أن 

تؾسييإ مجسؾعيية محجييؼ إنتيياج الكتييب اإللكترونييية التفاعمييية لظمبيية السجسؾعيية التجريبييية الةانييية "
( أعميييى ميييؽ متؾسيييإ مرجيييات التظبضيييق ٖٛ.ٕٛ٘ماخييي، ربؾتيييات السحامثييية"، ) (طمبييية ٘)فزيييؼ 

مجسؾعيية صيييغضر حجيييؼ البعييد  لبظاقيية مالحغييية السيييارات لظمبييية السجسؾعيية التجريبيييية الةالةيية "
( وأعميييى ميييؽ متؾسيييإ مرجيييات التظبضيييق ٜٚ.ٖٕٗماخييي، ربؾتيييات السحامثييية"، ) (طمبييية ٖ)فزيييؼ 

كبضر مجسؾعة حجؼ ماء السيارات لظمبة السجسؾعة التجريبية ا ولى "البعد  لبظاقة مالحغة ا 
 (. ٓٛ.ٕٖٕماخ، ربؾتات السحامثة"، ) (طمبة ٓٔ)فزؼ 

متؾسيإ مرجيات التظبضيق البعيد  لبظاقية تقضييؼ السشيت  الشيياني لظمبية كسا يتزيح أفزيًا أن 
ات السحامثيية" ماخيي، ربؾتيي (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ حجييؼ السجسؾعيية التجريبييية الةانييية "

( أعمييييى مييييؽ متؾسييييإ مرجييييات التظبضييييق البعييييد  لبظاقيييية تقضيييييؼ السشييييت  الشييييياني لظمبيييية ٚٚ.ٔٚ)
ماخيي، ربؾتييات السحامثيية"  (طمبيية ٖ)مجسؾعيية صييغضر فزييؼ حجييؼ السجسؾعيية التجريبييية الةالةيية "

( وأعميييي ميييؽ متؾسيييإ مرجيييات التظبضيييق البعيييد  لبظاقييية تقضييييؼ السشيييت  الشيييياني لظمبييية ٖٙ.ٙٙ)
ماخيي، ربؾتييات السحامثيية"  (طمبيية ٓٔ)فزييؼ كبضيير مجسؾعيية حجييؼ ا ولييى " التجريبيييةالسجسؾعيية 

%( هيييي التظبضيييق البعيييد  لبظاقييية تقضييييؼ ٓٛ(  هجسيييي  الظمبييية وصيييمؾا لدرجييية اليييتسكؽ)ٖٚ.ٗ٘)
 السشت  الشياني.

متؾسييييإ مرجييييات التظبضييييق البعييييد  لساييييياس تقييييدير الييييذات لظمبيييية كسييييا يتزييييح أفزييييًا أن 
ماخيي، ربؾتييات السحامثيية"  (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ حجييؼ نييية "السجسؾعيية التجريبييية الةا

متؾسييإ متؾسييإ مرجييات التظبضييق البعييد  لساييياس تقييدير الييذات لظمبيية  مييؽ( أعمييى ٚٗ.ٖٕٔ)
ماخيي، ربؾتييات السحامثيية"  (طمبيية ٖ)مجسؾعيية صييغضر فزييؼ حجييؼ السجسؾعيية التجريبييية الةالةيية "

لسايياس تقيدير اليذات لظمبية السجسؾعية ( وأعمي مؽ متؾسإ مرجات التظبضق البعيد  ٖٕ.٘ٔٔ)
 (.0ٖٛٓٓٔماخ، ربؾتات السحامثة" ) (طمبة ٓٔ)فزؼ كبضر مجسؾعة حجؼ التجريبية ا ولى "

  :اإلجابة عمى أسئمة البحث واختبار الفروض البحيية 
 لبحث كالتاليا اا تؼ اإلجابة عمى أسئمة اإلجابة عمى أسئمة البحث 
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ميييا السييييارات "دييي ال اليييذ  ييييشص عميييىلإلجابييية عيييؽ ىيييذا ال الدـــؤال الول: .1
لتي مؽ الؾاجب تشسضتيا لد  إلنتاج الكتب اإللكترويشة التفاعمية اا ساسية ا

وقيد تيؼ تؾضييح كي، "، تكشؾلؾجييا التعمييؼ هيي مقيرر الكتيا  السدرسيي؟طمبة 
 . لػ هي الجزء الخاص باإلجراءات

سيؼ مييا التريي لإلجابيية عييؽ ىييذا الديي ال الييذ  يييشص عمييى" الدــؤال اليــاني: .0
ميييارات  لتشسيييةالتعميسييي لمسشاقذييات الداللييية وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  

إنتييياج الكتييييب اإللكترونييييية التفاعمييييية وتقييييدير الييييذات لييييد  طمبيييية تكشؾلؾجيييييا 
 وتؼ تؾضيح ك،  لػ هي الجزء الخاص باإلجراءات.، التعميؼ؟"

مييا أثيير حجييؼ  لإلجابيية عييؽ ىييذا الديي ال الييذ  يييشص عمييى" لدــؤال الرابــع:ا .3
 عمىجسؾعة السشاقذة اإللكترونية )كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( م

 امؽك، 
   التحريييض، السعرهيييي السيييرتبإ بسييييارات إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية التفاعميييية ليييد

 طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟
  ا ماء العسمييي السييرتبإ بسيييارات إنتيياج الكتيييب اإللكترونييية التفاعمييية لييد  طمبييية

 ؼ؟تكشؾلؾجيا التعمي
 جؾم  إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟ 
 "ماياس تقدير الذات لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ؟ 

باسييتخدام  و لييػتييؼ اختبييار صييحة الفييروض السرتبظيية  يييذا الديي ال لتقييدفؼ اإلجابيية عشييو، 
هييي الجييزء ا تييي وسضتزييح  لييػ  (،SPSS 22)االجتساعييية  لمعمييؾمحزميية البييرام  اإلحرييانية 

 باختبار صحة الفروض البحةية.
  لبحث كالتالي:ا اختبار صحة فروضتم  صحة الفروض البحثية: اختبار 

 صحة الفرض الول: اختبار 
"يؾجييد هييروت ماليية إحرييانًيا عشيييد ا الييذ  يييشص عمييىتييؼ اختبييار صييحة الفييرض ا ول 

اختبييار التحرييض،   ييضؽ متؾسييظات مرجييات طمبيية السجسؾعييات التجريبييية هييي 0ٓ٘ٓ ≥مدييتؾ  
يرجيي  ا ثيير السعرهييي عشييد الدراسيية باسييتخدام السشاقذييات الداللييية وهييق نسييؾ ج الييتعمؼ التؾلضييد  

ميييؽ  .")كبضييير ، مقا ييي، متؾسيييظة، مقا ييي، صيييغضر ( الداللييييةا ساسيييي لحجيييؼ مجسؾعييية السشاقذييية 
 خالل استعراض السحاور التاليةا

إنتـاج  رةية السرتبطة بسياراتعرض الشتائج الخاصة بالتحري  البعدي لمجؽانب السع .1
 وتفديرىا: الكتب اإللكترونية
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اإلحرــاء الؽصــفي لمتحرــي  البعــدي لمجؽانــب السعرةيــة السرتبطــة بسيــارات  -
 :إنتاج الكتب اإللكترونية

بالشديييبة لمتحريييض، السعرهيييي لسييييارات تريييسيؼ  اليييةالعتيييؼ تحمضييي، نتيييان  السجسؾعيييات 
البحييث لستغضيير واالنحراهييات السميارييية، وطبًقييا  لمستؾسييظات، و لييػ بالشدييبة الكتييب اإللكترونييية
 ا( يؾضح نتان  ىذا التحمض،ٙالحالي، وجدول)

 الستؾسظات واالنحراهات السميارية (ٙجدول )
 إنتاج الكتب اإللكترونية لتحرض، الجانب السعرهي السرتبإ بسيارات 

السجسؽعة  السجسؽعات
 التجريبية الولى

السجسؽعة 
 التجريبية اليانية

سؽعة التجريبية السج
 اليالية

السجسؽع 
 الكمي

 0٘ٙ٘٘ 0ٚٓٙٗ 0ٙٚٙ٘ 0ٖٖٓٙ الستؽسط
 0ٕ٘ٛ 0ٕٙٙ 0ٖٜٖ 0ٖٓٔ اإلنحراف السعياري 

بالشديييبة لتحريييض،  اليييةالع( نتيييان  اإلحرييياء الؾصييفي لمسجسؾعيييات ٙيؾضييح جيييدول)
، ويالحييي  ميييؽ البيانيييات التيييي إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية الجانيييب السعرهيييي السيييرتبإ بسييييارات

، وىييؾ الحيياليالبحييث  الييدرجات بالشدييبة لستغضييرمتؾسييإ  ييضؽ  افعرضيييا الجييدول أن ىشيياك هرًقيي
حضث  مغ متؾسإ الدرجة هي التحرض،  سؾعات السشاقذة الداللية )ربؾتات السحامثة(،جحجؼ م

 ،(0ٖٖٓٙ) ماخ، ربؾتيات السحامثية" (طمبة ٓٔ)فزؼ كبضر مجسؾعة حجؼ ا ولى "سجسؾعة مل
 (طمبية ٘)مجسؾعية متؾسيإ فزيؼ حجيؼ "الةانيية سجسؾعية مهي التحرض، لوبمغ متؾسإ الدرجة 

الةالةييية سجسؾعييية م(، وبميييغ متؾسيييإ الدرجييية هيييي التحريييض، ل0ٙٚٙ٘) "ماخييي، ربؾتيييات السحامثييية
 .(0ٚٓٙٗ) "ماخ، ربؾتات السحامثة (طمبة ٖ)مجسؾعة صغضر فزؼ حجؼ "
اج الكتـب اإللكترونيـة إنتـسيارات السرتبط بلمتحري  السعرفي  ليةعرض الشتائج االستدال  -

 وتفديرىا:   
 االتجاه بالشدبة لمتحرض، السعرهيالتبايؽ أحام   الجدول التالي نتان  تحمض، يؾضح
                                              ا إنتاج الكتب اإللكترونيةسيارات السرتبإ ب

 نتان  تحمض، التبايؽ أحام  االتجاه  (ٚجدول )
 الةالع هي التحرض، السعرهي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية ضؽ السجسؾعات 
مجسؽع  مردر التبايؼ

 السربعات
درجات 
 الحرية

متؽسط 
مدتؽى  قيسة )ف( السربعات

 الداللة
الداللة عشد 

(2.25) 
 ٛٚٗ.ٜٕٗٓ ٕ ٜٙ٘.ٛٛٔٗ بيؼ السجسؽعات

 ٜٛٗ.ٕٔ ٚٛ ٕٚٙ.ٜٙٛٔ داخ  السجسؽعات مالة ٓٓٓ.ٓ ٕٛٗ.ٜٚ
  ٜٛ ٕٕٕ.ٛ٘ٓٙ السجسؽع
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 يسييية )ف( السحديييؾبة لمستغضييير السديييتق،، (، يتزيييح أن ٚ)وباسيييتقراء الشتيييان  ميييؽ جيييدول
( عشييييد مدييييتؾ  0ٓٓٓٓ( وىييييي ماليييية إحرييييانًيا )0ٕٜٗٛٚوالتييييي تييييؼ الحرييييؾل عمضيييييا تديييياو  )

مال إحرييييانًيا عيسييييا  ييييضؽ متؾسييييظات الييييدرجات هييييي  اىشيييياك هرًقيييي (، وىييييذا يييييدل عمييييى أنٓ,٘ٓ)
حجيؼ مجسؾعية نتيجية االخيتالف هيي  إنتاج الكتب التفاعميةسيارات السرتبإ ب لسعرهيالتحرض، ا
 .)كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( الدالليةالسشاقذة 

ولتحدييييد اتجييياه الفيييروت  يييضؽ السجسؾعيييات هيييإن ا مييير تظميييب متابعييية عسميييية التحمضييي، 
"، "Scheffeحةة اختبيار استخدم  البا  لػمردرىا واتجاىيا، ولتحقضق  اإلحراني لسعرهة

( ممخيييص نتيييان  اسيييتخدام اختبيييار ٛإلجيييراء السقارنيييات البعدفييية الستعيييدم ، ويؾضيييح جيييدول )
 ييييفيو، لسعرهييية ماللييية الفيييروت  يييضؽ متؾسيييظات مرجيييات السجسؾعيييات اليييةالع هيييي التحريييض، 

 السعرهي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية.
لسعرهة ماللة الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات  (scheffeممخص نتان  اختبار ) (ٛجدول )

 السجسؾعات الةالع هي التحرض، السعرهي السرتبإ بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونية
 قيسة )ق( لمسقارنة الطرةية بيؼ السجسؽعات الستؽسط السجسؽعات الدراسية

السجسؽعة 
 الولى

السجسؽعة 
 اليانية

السجسؽعة 
 اليالية

لولى )حجػ السجسؽعة التجريبية ا
( داخ  طمبة 12مجسؽعة ربير يزػ )

 ربؽتات السحادثة(

   يييييييييييييييييييييييييي 0ٖٖٓٙ

السجسؽعة التجريبية اليانية )حجػ 
( طمبة 5مجسؽعة متؽسط يزػ )

 داخ  ربؽتات السحادثة(

  يييييييييييييييييييييييييي *0ٖٙٙ 0ٙٚٙ٘

السجسؽعة التجريبية اليالية )حجػ 
( داخ  طمبة 3يير يزػ )مجسؽعة ص

 ربؽتات السحادثة(

 يييييييييييييييييييييييييي *0ٜٜٚ *0ٙٓٙٔ 0ٚٓٙٗ

 ا ما يمي( يتزح ٛجدول )الشتان  هي  استقراءوب
و لػ *( ٖٙ.ٙ(، حضث سج، متؾسإ الفرت )0ٓ٘ٓعشد مدتؾ  ) إحرانًيايؾجد هرت مال  -

ماخيي، ربؾتييات  (طمبيية ٓٔ)فزييؼ كبضيير مجسؾعيية )حجييؼ  ا ولييىالتجريبييية  ة ييضؽ السجسؾعيي
ماخيي،  (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ )حجييؼ  الةانيييةالتجريبييية  ة(، والسجسؾعييالسحامثيية

، وىيييذا الفيييرت لريييالح مبحيييث( و ليييػ هيييى االختبيييار التحريييضمي السعرهيييي لربؾتيييات السحامثييية
، حضيييييث إن متؾسيييييإ السجسؾعييييية التجريبيييييية ا وليييييى قيييييد  ميييييغ ا وليييييىالسجسؾعييييية التجريبيييييية 

 (.0ٙٚٙ٘ مغ )قد  التجريبة الةانيةالسجسؾعة متؾسإ  (  ضشسآٖ.ٖٙ)
( *0ٙٓٙٔ(، حضييث سييج، متؾسييإ الفييرت )٘ٓ.ٓيؾجييد هييرت مال إحرييانًيا عشييد مدييتؾ  ) -

ماخييي،  (طمبييية ٓٔ)فزيييؼ كبضييير مجسؾعييية  حجيييؼ) ا وليييىالتجريبيييية  ةو ليييػ  يييضؽ السجسؾعييي
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 (طمبيية ٖ)مجسؾعيية صييغضر فزييؼ )حجييؼ  الةالةيية(، والسجسؾعيية التجريبيية ربؾتييات السحامثيية
، وىيييذا الفيييرت بحيييث( و ليييػ هيييى االختبيييار التحريييضمي السعرهيييي لمماخييي، ربؾتيييات السحامثييية

، حضيث إن متؾسيإ السجسؾعية التجريبيية ا وليى قيد  ميغ ا وليىلرالح السجسؾعة التجريبيية 
 (.ٓٚ.ٙٗ(،  ضشسا متؾسإ السجسؾعة التجريبية الةالةة قد  مغ )ٓٙ.ٖٙ)
و لػ *( ٜٚ.ٜ(، حضث سج، متؾسإ الفرت )0ٓ٘ٓ) يؾجد هرت مال إحرانًيا عشد مدتؾ   -

ماخيي، ربؾتييات  (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ )حجييؼ  الةانييية ييضؽ السجسؾعيية التجريبييية 
ماخييي،  (طمبييية ٖ)مجسؾعييية صيييغضر فزيييؼ )حجيييؼ الةالةييية والسجسؾعييية التجريبيييية  (،السحامثييية

رت لريييالح ، وىيييذا الفيييمبحيييث( و ليييػ هيييى االختبيييار التحريييضمي السعرهيييي لربؾتيييات السحامثييية
، حضيييييث إن متؾسيييييإ السجسؾعييييية التجريبيييييية الةانيييييية قيييييد  ميييييغ الةانييييييةالسجسؾعييييية التجريبيييييية 

  ييك،ويؾضييح ، (ٓٚ.ٙٗ(،  ضشسييا متؾسييإ السجسؾعيية التجريبييية الةالةيية قييد  مييغ )ٓٚ.ٙ٘)
هييى التظبضييق البعييد  الختبييار التحرييض،  الييةالع بحييثالفيروت  ييضؽ مجسؾعييات عضشيية ال( ٚ)

 اإنتاج الكتب اإللكترونية بسياراتالسرتبإ  السعرهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات طمبة مجسؾعات البحث الةالعٚ ك، )
 بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونيةاختبار التحرض، السعرهي السرتبإ هي 
يؾجد هروت مالة إحرانًيا عشيد " نواإ، أ  الول البحيي قبؽل الفرض عميو تػ وبشاءا 
متؾسظات مرجات طمبية السجسؾعيات التجريبيية هيي اختبيار التحريض،   ضؽ 0ٓ٘ٓ ≥مدتؾ  

يرج  ا ثر التؾلضد  التعمؼالسعرهي عشد الدراسة باستخدام  ضئة السشاقذات الداللية وهق نسؾ ج 
 ")كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر (. الدالليةا ساسي لحجؼ مجسؾعة السشاقذة 
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 :الولتفدير نتائج الفرض 
الشتيجة التي تؾص، إلضيا البحث إلى أن الظمبة الذيؽ مرسؾا مؽ خالل ك،  تذضر ىذه 

 ات الداللية ، ومجسؾعات السشاقذة الكبضر ات الحجؼ  الداللية مؽ مجسؾعات السشاقذة
عمى كانؾا أكةر إفجا ية  الرغضر ات الحجؼ الداللية ومجسؾعات السشاقذة  ،الستؾسإالحجؼ 

ترسيؼ  بسياراتالجانب السعرهي السرتبإ هي لرغضر  و لػ التؾالي الكبضر  هالستؾسظة ها
الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ السشاقذة وقد يرج   لػ لسا أتاحتو  ،الكتب اإللكترونية التفاعمية

مؽ مسضزات تعز  إلضيا تمػ الشتيجة، والتي تسةم  هي جذ  اىتسام السدتخدم  التؾلضد 
ا  السعمؾمات والخبرات التعميسية، وإتاحة الفرصة الظمبة ومهعيؼ باستسرار إلى العس، واكتد

ليؼ لتحقضق  اتيؼ، م  تؾهر العديد مؽ مرامر التعمؼ السرتبظة بالكتا  اإللكتروني 
التفاعمي السرام إنتاجو والتي مشح  الظمبة مورًا هاعاًل هي عسميات التعمؼ السختمفة وصشع  

مبة بسعرهة أعسق بالسؾام التي يدرسؾنيا مؾاقف تعميسية يشيسػ هضيا الظمبة، كسا تؼ مد الظ
حضث ترسخ السعرهة التي حر، عمضيا ىذا باإلضاهة إلى إتاحة هرص السشاقذة مؽ قب، 

بسيارات سرتبإ تعميسي الىامهة حؾل السحتؾ  الالظمبة هي جس  السعمؾمات وإمار  مشاقذات 
سا أم  إلى موالسعارف،  تبامل لنهكار ونت  عشالذ  ، إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية

وعمى  لػ  الظمبة عضشة البحثوساىؼ هي زيام  التحرض، السعرهي لد   التعمؼإثراء عسمية 
فجب مراعا  ىذه الشتيجة عشد ترسيؼ  ضئات التعمؼ التقمضدفة واإللكترونية القانسة عمى 

، ىذه الشتيجة، خاصة إ ا ما معس  نتان  الدراسات والبحؾع السدتقبمية الدالليةالسشاقذات 
م  نتان  مراسة عبد العزيز (، و ٜٕٓٓك، مؽ  يساء صؾهي ) يتفق ىذا م  مراسةحضث 

( التي أ ارت إلى تفؾت مجسؾعات التعمؼ التذاركي كبضر  الحجؼ ٕٓٔٓطمبو عبد الحسضد )
( طالبًا هي التعمؼ اإللكتروني القانؼ عمى السذروعات هي إكدا  الظمبة ميارات ٖٓ)

ومراسة ولضد يؾسف دمحم  د و لػ مقارنة بالسجسؾعتضؽ الستؾسظة والرغضر التفكضر الشاق
( هي تلثضر السشاقذات اإللكترونية عمى ٖٕٔٓ(، ومراسة أمضؽ مفا  صامت )ٖٕٔٓ)

رأ  نبض، جام عزمي فخالف ىذا و .تحقضق بعض نؾات  التعمؼ ومشيا التحرض، الدراسي،
تؾسإ يتيح هرصة أهز، لمظمبة أن العدم القمض، أو السحضث ي كد ( ٖٗٙ، ٕٛٓٓ)

تحقضق اليدف مؽ لمسذاركة هي السشاقذة، هزيام  عدم أهرام السجسؾعة تعد عابة هي 
 &,Jones, Ravidوىذا ما أ ارت إليو نتان  مراسة السشاقذات، كسا أ ارت نتان  

Rafaeli (2004) اج أنو كمسا زام عدم الظمبة السذاركضؽ هي السشاقذة الداللية أم  إلى إنت
رسان، أكةر مسا ي م  إلى إرىات الظمبة وإوفال االستجابة لكاهة الرسان، السرسمة، ويسكششا 
تفدضر  لػ هي ضؾء الشغرية البشانية االجتساعية التي ت كد أن التعمؼ هي سيات اجتساعي 
فحقق السعشى الحايقي لمتعمؼ و لػ مؽ خالل التفاع، م  الظمبة ا خريؽ، ويتفق  لػ م  
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يجؾتدكي حضث إن التعمؼ والشسؾ السعرهي يرتبظان بذك، متكام، م  التفاعالت نغرية ع
االجتساعية مؽ خالل تعمؼ الظمبة مؽ بعزيؼ البعض وىذا ما تحقق لد  مجسؾعة 
السشاقذات الداللية  ات الحجؼ الكبضر، حضث وهر العدم أرًضا خربة لشسؾ السعارف 

لظمبة بعزيؼ البعض هي ح، السذكالت التي والسفاهيؼ السرتبظة بالسقرر وكذلػ مداعد  ا
تؾاجييؼ هي السقرر، وكذلػ تر  الشغرية االترالية أن  شاء الخبرات يتؼ مؽ خالل التفاع، 

 االجتساعي عبر الذبكات اإللكترونية. 
   يؾجيد  االذ  يشص عميىتؼ اختبار صحة الفرض الةاني  :اليانياختبار صحة الفرض"

 السجسؾعيات طمبية مرجيات متؾسيظات  يضؽ ٘ٓ.ٓ ≥ؾ  هروت مالية إحريانًيا عشيد مديت
 الداللييييةعشيييد الدراسييية باسيييتخدام  ضئييية السشاقذيييات  بظاقييية مالحغييية ا ماء هيييي التجريبييية

)كبضير ، مقا ي، متؾسيظة، مقا ي،  الداللييةيرج  ا ثر ا ساسي لحجؼ مجسؾعية السشاقذية 
 مؼ خالل استعراض السحاول التالية:" صغضر (

بالجانــب الدائــي السرتبطــة  لبطاقــة السالحعــةالبعــدي متطبيــق ة لعــرض الشتــائج الخاصــ .0
 وتفديرىا: إنتاج الكتب اإللكترونية سياراتل

بالجانــب الدائــي السرتبطــة  لبطاقــة السالحعــةالبعــدي متطبيــق اإلحرــاء الؽصــفي ل -
 :إنتاج الكتب اإللكترونية سياراتل

 لبظاقيييية السالحغييييةد  البعييييمتظبضييييق لبالشدييييبة  الييييةالعتييييؼ تحمضيييي، نتييييان  السجسؾعييييات 
، و ليييػ بالشديييبة لمستؾسيييظات اإللكترونيييية الكتييبإنتييياج  سيييياراتبالجانيييب ا مانيييي لالسرتبظيية 

 ا               يؾضح نتان  ىذا التحمض، (ٜالبحث الحالي، وجدول)لستغضر واالنحراهات السميارية، وطبًقا 
 البعد متظبضق الستؾسظات واالنحراهات السميارية ل (ٜجدول )

 إنتاج الكتب اإللكترونية سياراتبالجانب ا ماني لالسرتبظة  لبظاقة السالحغة 
السجسؽعة  السجسؽعات

 التجريبية الولى
السجسؽعة 
 التجريبية اليانية

السجسؽعة 
 التجريبية اليالية

السجسؽع 
 الكمي

 ٜٚ.ٕٗٗ ٕٚ.ٖٕٗ ٖٛ.ٕٛ٘ ٓٛ.ٕٖٕ الستؽسط
اإلنحراف 
 السعياري 

ٙ.ٜٔ ٖ.ٜٛ ٘.ٖٗ ٔٔ.ٜٖ 

متظبضيييق لبالشديييبة  اليييةالعالؾصيييفي لمسجسؾعيييات  ( نتيييان  اإلحرييياءٜؾضيييح جيييدول)ي
، إنتييياج الكتيييب اإللكترونيييية سيييياراتبالجانيييب ا مانيييي لالسرتبظييية  لبظاقييية السالحغيييةالبعيييد  

الييدرجات بالشدييبة متؾسييإ ويالحيي  مييؽ البيانييات التييي فعرضيييا الجييدول أن ىشيياك هييرت  ييضؽ 
حضييث  عييات السشاقذيية الداللييية )ربؾتييات السحامثيية(،حجييؼ مجسؾ البحييث الحييالي، وىييؾ  لستغضيير
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 ٓٔ)فزيؼ كبضير مجسؾعية حجيؼ ا وليى "سجسؾعة مل بظاقة السالحغة مغ متؾسإ الدرجة هي 
 بظاقييية السالحغيييةوبميييغ متؾسيييإ الدرجييية هيييي  ،(ٓٛ.ٕٖٕ) "السحامثيييةماخييي، ربؾتيييات  (طمبييية
 "لسحامثيييييةماخييييي، ربؾتيييييات ا (طمبييييية ٘)مجسؾعييييية متؾسيييييإ فزيييييؼ حجيييييؼ "الةانيييييية سجسؾعييييية مل
مجسؾعيية حجييؼ "الةالةيية سجسؾعيية مل بظاقيية السالحغيية(، وبمييغ متؾسييإ الدرجيية هييي ٖٛ.ٕٛ٘)

 .(ٕٚ.ٖٕٗ) "ماخ، ربؾتات السحامثة (طمبة ٖ)صغضر فزؼ 
بالجانــب السرتبطــة  لبطاقــة السالحعــةالبعــدي متطبيــق ل ليةعــرض الشتــائج االســتدال  -

   وتفديرىا:  إنتاج الكتب اإللكترونية سياراتالدائي ل
 االتجيياه بالشديبة لمتحريض، السعرهيييالتبيايؽ أحيام   يؾضيح الجيدول التيالي نتييان  تحمضي،

                                 ا إنتاج الكتب اإللكترونيةسيارات السرتبإ ب
 نتان  تحمض، التبايؽ أحام  االتجاه  ضؽ السجسؾعات الةالع (ٓٔجدول )

 إنتاج الكتب اإللكترونية سيارات ماني لبالجانب االسرتبظة  بظاقة السالحغةهي  
درجات  مجسؽع السربعات مردر التبايؼ

 الحرية
متؽسط 
 السربعات

 قيسة
 )ف(

مدتؽى 
 الداللة

الداللة عشد 
(2.25) 

 ٖٖٓ.ٛٗٔ٘ ٕ ٚٙٓ.ٜٕٙٓٔ بيؼ السجسؽعات
 ٕٖٓ.ٕٚ ٚٛ ٖٖٛ.ٖٕٙٚ داخ  السجسؽعات مالة ٓٓٓ.ٓ ٖ٘ٗ.ٛٛٔ

  ٜٛ ٜٓٓ.ٕٕٚٙٔ السجسؽع
 يسية )ف( السحديؾبة لمستغضير السديتق،، (، يتزيح أن ٓٔ)وباستقراء الشتيان  ميؽ جيدول
( عشييد مدييتؾ  0ٓٓٓٓ( وىييي ماليية إحرييانًيا )0ٖٗ٘ٛٛٔوالتييي تييؼ الحرييؾل عمضيييا تديياو  )

إحريييانًيا عيسيييا  يييضؽ متؾسيييظات اليييدرجات هيييي  مااًل  اىشييياك هرًقييي (، وىيييذا ييييدل عميييى أنٓ,٘ٓ)
 إنتاج الكتب اإللكترونية سياراتبالجانب ا ماني لالسرتبظة  ةلبظاقة السالحغالبعد  التظبضق 

 .)كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( الدالليةحجؼ مجسؾعة السشاقذة نتيجة االختالف هي 
ولتحديييييد اتجيييياه الفييييروت  ييييضؽ السجسؾعييييات هييييإن ا ميييير تظمييييب متابعيييية عسمييييية التحمضيييي، 

"، "Scheffeػ اسيتخدم  الباحةية اختبيار  لي ولتحقضيقمردرىا واتجاىيا،  اإلحراني لسعرهة
( ممخيييص نتيييان  اسيييتخدام اختبيييار ٔٔإلجيييراء السقارنيييات البعدفييية الستعيييدم ، ويؾضيييح جيييدول )

البعيد  التظبضيق  يفيو، لسعرهة ماللة الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات السجسؾعيات اليةالع هيي 
 .لكترونيةإنتاج الكتب اإل سياراتبالجانب ا ماني لالسرتبظة  لبظاقة السالحغة

 
 
 (ٔٔجدول )

لسعرهة ماللة الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات  (scheffe) اختبارنتان   ممخص
 بسيارات إنتاج الكتب اإللكترونيةهي الجانب ا ماني السرتبإ  الةالعالسجسؾعات 
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 الستؽسط السجسؽعات الدراسية
قيسة )ق( لمسقارنة الطرةية بيؼ 

 السجسؽعات
السجسؽعة 
 الولى

عة السجسؽ 
 اليانية

السجسؽعة 
 اليالية

مجسؽعة  حجػ السجسؽعة التجريبية الولى )
   يييييييييييييييييييييييييي ٓٛ.ٕٖٕ داخ  ربؽتات السحادثة( طمبة( 12)يزػ كبير 

مجسؽعة حجػ السجسؽعة التجريبية اليانية )
  يييييييييييييييييييييييييي *ٖٓ.ٕٙ ٖٛ.ٕٛ٘ داخ  ربؽتات السحادثة( طمبة( 5)متؽسط يزػ 

مجسؽعة حجػ السجسؽعة التجريبية اليالية )
 يييييييييييييييييييييييييي *ٚ٘.٘ٔ *ٚٗ.ٓٔ ٕٚ.ٖٕٗ داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 3)صيير يزػ 

 ا ما يمي( يتزح ٔٔجدول )الشتان  هي  استقراءوب
 لػ و *( ٖٓ.ٕٙ(، حضث سج، متؾسإ الفرت )0ٓ٘ٓيؾجد هرت مال إحرانًيا عشد مدتؾ  ) -

ماخييي، ربؾتيييات  (طمبييية ٓٔ)فزيييؼ كبضييير مجسؾعييية حجيييؼ ) ا وليييىالتجريبيييية  ة يييضؽ السجسؾعييي
ماخييي،  (طمبييية ٘)مجسؾعييية متؾسيييإ فزيييؼ حجيييؼ ) الةانييييةالتجريبيييية  ة(، والسجسؾعيييالسحامثييية

إنتييياج  سيييياراتبالجانييب ا مانيييي لالسرتبظييية  بظاقييية السالحغييية( و ليييػ هييى ربؾتييات السحامثييية
، حضييييث إن متؾسييييإ الةانيييييةلفييييرت لرييييالح السجسؾعيييية التجريبييييية ، وىييييذا االكتييييب اإللكترونييييية

قيد  التجريبية الةانييةالسجسؾعية (  ضشسيا متؾسيإ ٓٛ.ٕٖٕالسجسؾعة التجريبية ا ولى قيد  ميغ )
 (.ٖٛ.ٕٛ٘ مغ )

*( ٚٗ.ٓٔ(، حضيييث سيييج، متؾسيييإ الفيييرت )٘ٓ.ٓيؾجيييد هيييرت مال إحريييانًيا عشيييد مديييتؾ  ) -
ماخ، ربؾتيات  (طمبة ٓٔ)فزؼ كبضر مجسؾعة ؼ حج) ا ولىالتجريبية  ةو لػ  ضؽ السجسؾع

ماخ، ربؾتات  (طمبة ٖ)فزؼ  صغضرمجسؾعة حجؼ ) الةالةة(، والسجسؾعة التجريبة السحامثة
إنتياج الكتيب  سيياراتبالجانيب ا مانيي لالسرتبظية  بظاقية السالحغية( و ليػ هيى هيى السحامثة

، حضييث إن متؾسييإ السجسؾعيية ةالةالةيي، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية التجريبييية اإللكترونييية
(،  ضشسيييا متؾسيييإ السجسؾعييية التجريبيييية الةالةييية قيييد  ميييغ ٓٛ.ٕٖٕالتجريبيييية ا وليييى قيييد  ميييغ )

(ٕٖٗ.ٕٚ.) 
*( ٚ٘.٘ٔ(، حضيييث سيييج، متؾسيييإ الفيييرت )٘ٓ.ٓيؾجيييد هيييرت مال إحريييانًيا عشيييد مديييتؾ  ) -

ربؾتات ماخ،  (طمبة ٘)مجسؾعة متؾسإ فزؼ حجؼ ) الةانيةو لػ  ضؽ السجسؾعة التجريبية 
ماخييي،  (طمبييية ٖ)مجسؾعييية صيييغضر فزيييؼ حجيييؼ )الةالةييية والسجسؾعييية التجريبيييية  (،السحامثييية

إنتييياج  سيييياراتبالجانييب ا مانيييي لالسرتبظييية  بظاقييية السالحغييية ي( و ليييػ هييربؾتييات السحامثييية
، حضييييث إن متؾسييييإ الةانييييية، وىييييذا الفييييرت لرييييالح السجسؾعيييية التجريبييييية الكتييييب اإللكترونييييية
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(،  ضشسا متؾسإ السجسؾعة التجريبية الةالةية قيد ٖٛ.ٕٛ٘الةانية قد  مغ )السجسؾعة التجريبية 
 (.ٕٚ.ٖٕٗ مغ )

هيييى التظبضيييق البعيييد   اليييةالع بحيييثالفيييروت  يييضؽ مجسؾعيييات عضشييية ال( ٛ) يييك،ويؾضيييح 
 اإنتاج الكتب اإللكترونية سياراتبالجانب ا ماني لالسرتبظة  بظاقة السالحغةل

 

 ( ٛ ك، )
التظبضق البعد  ات طمبة مجسؾعات البحث الةالع هي الفروت  ضؽ متؾسظات مرج

 إنتاج الكتب اإللكترونية سياراتبالجانب ا ماني لالسرتبظة  لبظاقة السالحغة
يؾجيد هيروت مالية إحريانًيا عشيد " ، أ  أنيوااليـاني البحيـي قبـؽل الفـرض عميو تػ وبشاءا 
بظاقييية مالحغييية   يييضؽ متؾسيييظات مرجيييات طمبييية السجسؾعيييات التجريبيييية هيييي 0ٓ٘ٓ ≥مديييتؾ  
يرجيي  ا ثيير ا ساسييي لحجييؼ مجسؾعيية  الدالليييةعشييد الدراسيية باسييتخدام  ضئيية السشاقذييات  ا ماء

 .")كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( الدالليةالسشاقذة 
 أن السشاقذيات الدالليية وهيق نسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد  تكفي، :اليـانيتفدير نتائج الفرض 

ربؾتييات السحامثيية مسييا ي كييد السيييارات وكيفييية أمانيييا مييؽ خييالل حييؾل وتييدعؼ الشقيياش التفاعيي، 
ض كيييد عمسييياء اليييشفس أن ، هدييياعد عميييى تحقضيييق مرجيييات مرتفعييية هيييي ا ماءويتبيييامل الخبيييرات 

اإلندان يبذل مزيًدا مؽ الجيد وتيزمام إنتاجضتيو عشيد العسي، هيي  ضئية اجتساعيية، وحضشسيا فعيرف 
)خمييال صييامت، هيي ام أ ييؾ حظييب، ماء واإلنجيياز أنييو فحريي، عمييى التقييدير االجتسيياعي يييزمام ا 

ٜٜٔٙ ،ٗٗٙ.) 
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ديي، عسميية ف التعمؼ ومذاىد  السيار  أكةر مؽ مر  وإجراء نقا يات حؾلييا إتاحة كسا أن 
 هيييي التظبضيييق البعيييد  الظمبيييةدييياىؼ هيييي زييييام  مديييتؾ  أماء يجعمييييا أكةييير جا  يييية و وي اليييتعمؼ

 وي م  إلى أماء أهز،.
ستابعة ال السشاقذات وإتاحةق  الستخررة عبر اإلنترن  أثشاء اإلبحار إلى السؾاويداعد 

مذييياىد  السييييارات وطريقييية وتدييييض، ، ومذييياىد  خرانييييؼ ميييؽ خيييالل ربؾتيييات السحامثييية الظمبييية
 الظمبييةديياىؼ هييي تكييؾيؽ صييؾر   ىشييية واضييحة ليينماء الرييحيح لييد  فأمانيييا مييرات عديييد   

لدالليييية تتشاسيييب مييي  السييييارات العسميييية ، كسيييا أن السشاقذيييات اهيييي إتقيييانيؼ لمسييييارات ويدييياعد
لمسييؾام لمسحتؾيييات التعميسييية السختمفيية، حضييث ي كييد السشحشييى التكيياممي الييذ  فديياعد الظالييب 
عمى الربإ  ضؽ الجؾانب السعرعية والسيارية، ويييدف إليى تشسيية السييارات واكتذياف القيدرات 

از ا ىيداف السظمؾبية ميؽ والسؾاىب السدهؾنة، ويمبي حاجات ومضؾل ور بات الظمبة هي إنجي
خييالل مييرورىؼ بييالخبرات العسمييية وليييس عييؽ طريييق تمقضييشيؼ مييؽ قبيي، السعمييؼ، وتشسييي الشاحييية 
العسميية عشيد الظمبية ميؽ خيالل الاييام بإنجياز السشيت  السظميؾ  بإتقيان تظبيقيًا لسيا تعمسيؾه هيي 

الجانيييب السيييشي  وكيييذلػ تؾلضيييد ا هكيييار ميييؽ خيييالل السشاقذيييات التيييي ت كيييد عميييى اليييربإ  يييضؽ 
الشغيييير  والجانييييب التظبيقييييي،  والدييييعي لمييييتعمؼ حدييييب حرييييية الظمبيييية وهقييييًا لمر بيييية والحاجيييية 
واالىتسامات مؽ أج، تحقضق هرص الشجيا  واليتعمؼ اليذاتي، ا مير اليذ  سياعد عميى تظيؾير 

 العديد مؽ السيارات والسةا ر  والسبامر  واإل داد.
 تؾعييييي  البحييييؾع الدييييابقة السعشييييية وىييييذه الشتيجيييية تتفييييق إجسييييااًل ميييي  نتييييان  الدراسييييات و 

تشسيية DeCristofaro, Ford& Klein (2014 ) مراسيةالسشاقذات اإللكترونيية  هقيد أكيدت 
ا ماءات ليييد  الذيييعؾر باالنتسييياء إليييى مجسؾعييية وتعزييييز مذييياركة الظمبييية، وتحديييضؽ مديييتؾ  

واالنيدماج دياىؼ هيي تعيزز السذياركة اليذ  فسشياو الا نذظة التعاونية وتيؾهر وتعزز  الظمبة،
 وصؾاًل إلى نتان  أهز،. هي التعمؼ

ويسكؽ أفًزا إرجاد ىذه الشتيجة إلى نغرية الحسي، السعرهيي حضيث تحياول الشغريية تقمضي، 
الحس، السعرهي الخارجي وقد تؼ ترسيؼ السشاقذات الداللية ماعسة لمؾسانإ الستعدم  التي تؼ 

ومذاىد  السحتيؾ  السقيدم أكةير ميؽ  ةالدالليمسذاركة هي السشاقذات ل جذ  الظمبةتتؾعيفيا ل
التفاعميية مسيا أثير بذيك، إفجيا ى هيي  مر  لضتسكشؾا مؽ تؾلضيد ا هكيار السرتبظية بإنتياج الكتيب

 قدرتيؼ عمى أماء السيارات السظمؾبة مون الذعؾر بالعبء اإلضاهى. 
 

   اليالثاختبار صحة الفرض: 
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وت ماليية إحرييانًيا عشييد الييذ  يييشص عمييى" يؾجييد هيير تييؼ اختبييار صييحة الفييرض الةالييث و 
 بظاقة تقضيؼ السشت  هي التجريبية السجسؾعات طمبة مرجات متؾسظات  ضؽ 0ٓ٘ٓ ≥مدتؾ  

يرج  ا ثر ا ساسي لحجؼ مجسؾعة السشاقذة  الدالليةعشد الدراسة باستخدام  ضئة السشاقذات 
 تالية:مؼ خالل استعراض السحاور ال". )كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( الداللية
 وتفديرىا: ببطاقة تقييػ السشتجعرض الشتائج الخاصة  .3

 :لبطاقة تقييػ السشتجاإلحراء الؽصفي  -
، و لييييػ بالشديييييبة لبظاقيييية تقضيييييؼ السشيييييت بالشديييييبة  الييييةالعتييييؼ تحمضيييي، نتيييييان  السجسؾعييييات 

 ا( يؾضح نتان  ىذا التحمض،ٕٔ) لمستؾسظات واالنحراهات السميارية، وجدول
  (ٕٔجدول )

 لبظاقة تقضيؼ السشت  الشيانياالنحراهات السميارية الستؾسظات و 
السجسؽعة التجريبية  السجسؽعات 

 الولى 
السجسؽعة التجريبية 

 اليانية 
السجسؽعة التجريبية 

 اليالية 
السجسؽع 
 الكمي

 ٖٛ.ٗٙ ٖٙ.ٙٙ 0ٚٚٔٚ ٖٚ.ٗ٘ الستؽسط 
 ٖٔ.ٛ ٙٛ.ٕ ٚٗ.ٕ ٘٘.٘ اإلنحراف السعياري 

لبظاقيية بالشدييبة  الييةالعريياء الؾصييفي لمسجسؾعييات ( نتييان  اإلحٕٔ) يؾضييح جييدول
الدرجات متؾسإ ويالح  مؽ البيانات التي فعرضيا الجدول أن ىشاك هرت  ضؽ  تقضيؼ السشت 

 حجيؼ مجسؾعيات السشاقذية الدالليية )ربؾتيات السحامثية(،البحث الحالي، وىؾ  بالشدبة لستغضر
كبضيير مجسؾعيية حجييؼ ا ولييى "ة سجسؾعييمل بظاقيية تقضيييؼ السشييت حضييث  مييغ متؾسييإ الدرجيية هييي 

بظاقية تقضييؼ وبمغ متؾسيإ الدرجية هيي  ،(0ٖٚٗ٘) ماخ، ربؾتات السحامثة" (طمبة ٓٔ)فزؼ 
 "ماخيي، ربؾتييات السحامثيية (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ حجييؼ "الةانييية سجسؾعيية مل السشييت 

عيية مجسؾ حجييؼ "الةالةيية سجسؾعيية مل بظاقيية تقضيييؼ السشييت (، وبمييغ متؾسييإ الدرجيية هييي 0ٚٚٔٚ)
 .(0ٖٙٙٙ) "ماخ، ربؾتات السحامثة (طمبة ٖ)صغضر فزؼ 

 وتفديرىا:   لبطاقة تقييػ السشتج  ليةعرض الشتائج االستدال  -
لبظاقييية تقضييييؼ االتجييياه بالشديييبة التبيييايؽ أحيييام   يؾضيييح الجيييدول التيييالي نتيييان  تحمضييي،

 ا السشت 
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 نتان  تحمض، التبايؽ أحام  االتجاه (ٖٔجدول )
 ع لبظاقة تقضيؼ السشت  الشياني ضؽ السجسؾعات الةال 

مجسؽع  مردر التبايؼ
 السربعات

درجات 
 الحرية

متؽسط 
مدتؽى  قيسة )ف( السربعات

 الداللة
الداللة 
عشد 
(2.25) 

 0092.478 0 4582.956 بيؼ السجسؽعات
 15.214 87 1326.022 داخ  السجسؽعات دالة 2.222 150.558

  89 5887.156 السجسؽع
 يسية )ف( السحديؾبة لمستغضير السديتق،، (، يتزح أن ٖٔ) الشتان  مؽ جدول وباستقراء

( عشييد مدييتؾ  ٓٓٓ.ٓ( وىييي ماليية إحرييانًيا )ٛ٘٘.ٕ٘ٔوالتييي تييؼ الحرييؾل عمضيييا تديياو  )
بظاقة إحرانًيا عيسا  ضؽ متؾسظات الدرجات هي  مااًل  اىشاك هرقً  (، وىذا يدل عمى أنٓ,٘ٓ)

)كبضيير ، مقا يي، متؾسييظة،  الدالليييةجييؼ مجسؾعيية السشاقذيية حنتيجيية االخييتالف هييي  تقضيييؼ السشييت 
 .مقا ، صغضر (

ولتحديييييد اتجيييياه الفييييروت  ييييضؽ السجسؾعييييات هييييإن ا ميييير تظمييييب متابعيييية عسمييييية التحمضيييي، 
"، "Scheffe ليػ اسيتخدم  الباحةية اختبيار  ولتحقضيقمردرىا واتجاىيا،  اإلحراني لسعرهة

( ممخيييص نتيييان  اسيييتخدام اختبيييار ٗٔدول )إلجيييراء السقارنيييات البعدفييية الستعيييدم ، ويؾضيييح جييي
 يييفيو، لسعرهيية مالليية الفييروت  ييضؽ متؾسيييظات مرجييات السجسؾعييات الييةالع هييي بظاقيية تقضييييؼ 

 السشت .                              
 لسعرهة ماللة الفروت  (scheffe) اختبارنتان   ممخص (ٗٔجدول )

 يؼ السشت  ضؽ متؾسظات مرجات السجسؾعات الةالع هي بظاقة تقض 

 الستؽسط السجسؽعات الدراسية
 قيسة )ق( لمسقارنة الطرةية بيؼ السجسؽعات

السجسؽعة 
 الولى

السجسؽعة 
 اليانية

السجسؽعة 
 اليالية

مجسؽعة حجػ السجسؽعة التجريبية الولى )
   ــــــــــــــــــــــــــ 54.73 داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 12)يزػ كبير 

مجسؽعة حجػ لتجريبية اليانية )السجسؽعة ا
  ــــــــــــــــــــــــــ *17.23 71.77 داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 5)متؽسط يزػ 

مجسؽعة حجػ السجسؽعة التجريبية اليالية )
 ــــــــــــــــــــــــــ *5.13 *11.92 66.63 داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 3)صيير يزػ 

 ا ما يمي( يتزح ٗٔجدول )هي الشتان   استقراءوب
*( ٖٓ.ٚٔ(، حضيث سيج، متؾسيإ الفيرت )٘ٓ.ٓيؾجيد هيرت مال إحريانًيا عشيد مديتؾ  ) -

ماخيي،  (طمبيية ٓٔ)فزييؼ كبضيير مجسؾعيية حجييؼ ) ا ولييىالتجريبييية  ةو لييػ  ييضؽ السجسؾعيي
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 (طمبية ٘) فزيؼمجسؾعة متؾسيإ حجؼ ) الةانيةالتجريبية  ة(، والسجسؾعربؾتات السحامثة
، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية بظاقيية تقضيييؼ السشييت ( و لييػ هييى السحامثييةماخيي، ربؾتييات 

(  ضشسييا ٖٚ.ٗ٘، حضييث إن متؾسييإ السجسؾعيية التجريبيية ا ولييى قييد  مييغ )الةانيييةالتجريبيية 
 (.ٚٚ.ٔٚ مغ )قد  ة الةانيةيالتجريبالسجسؾعة متؾسإ 

*( ٜٓ.ٔٔ(، حضيث سيج، متؾسيإ الفيرت )٘ٓ.ٓيؾجيد هيرت مال إحريانًيا عشيد مديتؾ  ) -
ماخيي،  (طمبيية ٓٔ)فزييؼ كبضيير مجسؾعيية حجييؼ ) ا ولييىالتجريبييية  ةو لييػ  ييضؽ السجسؾعيي
 (طمبيية ٖ)مجسؾعية صيغضر فزيؼ حجيؼ ) الةالةية(، والسجسؾعية التجريبية ربؾتيات السحامثية

، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية بظاقيية تقضيييؼ السشييت ( و لييػ هييى ماخيي، ربؾتييات السحامثيية
(،  ضشسيا ٖٚ.ٗ٘سيإ السجسؾعية التجريبيية ا وليى قيد  ميغ )، حضث إن متؾ الةالةةالتجريبية 

 (.ٖٙ.ٙٙمتؾسإ السجسؾعة التجريبية الةالةة قد  مغ )
*( ٖٔ.٘(، حضييث سييج، متؾسييإ الفييرت )٘ٓ.ٓيؾجييد هييرت مال إحرييانًيا عشييد مدييتؾ  ) -

ماخيي،  (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ حجييؼ ) الةانيييةو لييػ  ييضؽ السجسؾعيية التجريبييية 
 (طمبية ٖ)مجسؾعية صيغضر فزيؼ حجيؼ )الةالةية والسجسؾعة التجريبية  (،ربؾتات السحامثة

، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية بظاقيية تقضيييؼ السشييت ( و لييػ هييى ماخيي، ربؾتييات السحامثيية
(،  ضشسيا ٚٚ.ٔٚ، حضيث إن متؾسيإ السجسؾعية التجريبيية الةانيية قيد  ميغ )الةانيةالتجريبية 

الفييروت  ييضؽ ( ٜ) ييك،ويؾضييح ، (ٖٙ.ٙٙغ )متؾسييإ السجسؾعيية التجريبييية الةالةيية قييد  ميي
 لبظاقة تقضيؼ السشت اهى التظبضق البعد   الةالع بحثمجسؾعات عضشة ال

 

 ( ٜ ك، )      
 الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات طمبة مجسؾعات البحث الةالع هي بظاقة تقضيؼ السشت 
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رانًيا عشد يؾجد هروت مالة إح" نواإ، أ  اليالث البحيي قبؽل الفرض عميو تػ وبشاءا 
 بظاقة تفضيؼ السشت التجريبية هي  السجسؾعات ضؽ متؾسظات مرجات طمبة  ٘ٓ.ٓ ≥مدتؾ  

يرج  ا ثر ا ساسي لحجؼ مجسؾعة السشاقذة  الدالليةعشد الدراسة باستخدام  ضئة السشاقذات 
 .")كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( الداللية

 ات الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  تكف،أن السشاقذ :اليالثتفدير نتائج الفرض 
ربؾتات السحامثة مسا ي كد حؾل السيارات وكيفية أمانيا مؽ خالل وتدعؼ الشقاش التفاع، 

ء، العقمية والعسمية عشد الظمبة داعد عمى تحقضق مرجات مرتفعة هي ا ماويتبامل الخبرات 
السرام الؾصؾل إليو هي نيافة التعمؼ  عمى حد سؾاء مؽ خالل الايام بإنجاز السشت  التعميسي

)الكتا  اإللكتروني التفاعمي( بإتقان تظبيقًا لسا تعمسؾه مؽ السحتؾ  التعميسي السقدم مؽ 
خالل مشرة التعمؼ هقد تدعؼ السشاقذات الداللية تبامل السعرهة والتؾاص، وتسةضميا بظرانق 

ج، الؾصؾل إلى مشتجات جذابة وكذا متعدم  هي  ضئة تعمؼ نذإ قانؼ عمى تؾلضد ا هكار مؽ أ
تقدفؼ السبامرات السخظظة، حضث تداعد عمى تظؾير العديد مؽ السيارات والسةا ر  والسبامر  

التي أثبت  هعالية السشاقذات Thankasingam (2007 )مراسة واإل داد، ويتفق  لػ م  نتان 
ة لمتعبضر عؽ أنفديؼ وصياوة صاإللكترونية هي زيام  ماهمية الظمبة وأنيا تعظي الظمبة الفر 

المتان أثبتتا أن  Bolz (2002) ومراسة  Aviv  (2003)نتان  مراسة  ، كسا أكدتخرانيؼ
، مسا يدعؼ الظمبة هي الؾصؾل السشاقذات اإللكترونية تداعد عمى  شاء السعرهة عشد الظمبة

  إلى مشت  مرسؼ بذك، جذا .
ية الدمؾكية، حضث تيتؼ  ترسيؼ الشغر مبامئ وترجع الباحية ىذه الشتيجة إلى  -

السؾقف التعميسي وتزويد الظمبة بسةضرات تحفزه عمى االستجابة، ثؼ تعزز ىذه االستجابة، 
السشاقذة الداللية تداعد هي ترسيؼ مؾقف تعميسي فقدم عيو مةضرات متشؾعة متعدم  لمظمبة، 

إنتاج الكتب اإللكترونية  مسا فسكشيؼ مؽ اإلنتاج بفاعمية وسعضيؼ إلى تؾلضد أهكار جديد  عشد
 التفاعمية.
 صحة الفرض الرابع: اختبار 0-4- 

الذ  يشص عمى" يؾجد هروت مالة إحريانًيا عشيد مديتؾ  تؼ اختبار صحة الفرض الراب  
عشييد  ماييياس تقييدير الييذات هييي التجريبييية السجسؾعييات طمبيية مرجييات متؾسييظات  ييضؽ ٘ٓ.ٓ ≥

لحجيييؼ مجسؾعييية السشاقذييية  ا ساسيييييرجييي  ا ثييير  ةالداللييييالدراسييية باسيييتخدام  ضئييية السشاقذيييات 
 مؼ خالل استعراض السحاول التالية:" )كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر (. الداللية
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 وتفديرىا: بسقياس نقدير الذاتعرض الشتائج الخاصة  .4
 :لسقياس تقدير الذاتاإلحراء الؽصفي   -

، و ليييييػ بالشديييييبة دير اليييييذاتلسايييييياس تقيييييبالشديييييبة  اليييييةالعتيييييؼ تحمضييييي، نتيييييان  السجسؾعيييييات 
 ا      ( يؾضح نتان  ىذا التحمض،٘ٔلمستؾسظات واالنحراهات السميارية، وجدول)

 لساياس تقدير الذاتالستؾسظات واالنحراهات السميارية  (٘ٔجدول )
السجسؽعة  السجسؽعات

 التجريبية الولى 
السجسؽعة 
 التجريبية اليانية 

السجسؽعة 
 التجريبية اليالية 

 ؽع الكميالسجس

 ٚٔ.ٔٗٔ ٖٕ.٘ٔٔ ٚٗ.ٖٕٔ ٓٛ.ٖٓٔ الستؽسط 
 ٜٕ.ٜ ٕ٘.٘ ٜٔ.ٖ ٚٓ.٘ اإلنحراف السعياري 

لساييياس بالشدييبة  الييةالع( نتييان  اإلحريياء الؾصييفي لمسجسؾعييات ٘ٔيؾضييح جييدول)
متؾسيييإ  يييضؽ  ا، ويالحييي  ميييؽ البيانيييات التيييي فعرضييييا الجيييدول أن ىشييياك هرًقيييتقيييدير اليييذات

حجييؼ مجسؾعييات السشاقذيية الداللييية )ربؾتييات ث الحييالي، وىييؾ البحيي الييدرجات بالشدييبة لستغضيير
حجيييؼ ا وليييى "سجسؾعييية مل مايييياس تقيييدير اليييذاتحضيييث  ميييغ متؾسيييإ الدرجييية هيييي  السحامثييية(،
وبمغ متؾسإ الدرجية  ،(ٓٛ.ٖٓٔ)ماخ، ربؾتات السحامثة"  (طمبة ٓٔ)فزؼ كبضر مجسؾعة 

ماخيي،  (طمبيية ٘)إ فزييؼ مجسؾعيية متؾسييحجييؼ الةانييية "سجسؾعيية مل ماييياس تقييدير الييذاتهييي 
سجسؾعيية مل ماييياس تقييدير الييذات(، وبمييغ متؾسييإ الدرجيية هييي ٚٗ.ٖٕٔ) ربؾتييات السحامثيية"

 .(ٖٕ.٘ٔٔ) ماخ، ربؾتات السحامثة" (طمبة ٖ)مجسؾعة صغضر فزؼ حجؼ الةالةة "
 وتفديرىا:   لسقياس تقدير الذات  ليةعرض الشتائج االستدال  -

لسايييياس تقيييدير االتجييياه بالشديييبة ايؽ أحيييام  التبيي يؾضييح الجيييدول التيييالي نتيييان  تحمضييي،
 ا الذات

  (ٙٔجدول )
 نتان  تحمض، التبايؽ أحام  االتجاه  ضؽ السجسؾعات الةالع لساياس تقدير الذات

درجات  مجسؽع السربعات مردر التبايؼ
 الحرية

متؽسط 
مدتؽى  قيسة )ف( السربعات

 الداللة
الداللة 
عشد 
(2.25) 

 0906.433 0 5850.867 بيؼ السجسؽعات
 01.145 87 1839.633 داخ  السجسؽعات دالة 2.222 138.397

  89 7690.522 السجسؽع
 يسية )ف( السحديؾبة لمستغضير السديتق،، (، يتزيح أن ٙٔ)وباستقراء الشتيان  ميؽ جيدول
( عشيد مديتؾ  ٓٓٓ.ٓ( وىيي مالية إحريانًيا )ٜٖٚ.ٖٛٔوالتي تيؼ الحريؾل عمضييا تدياو  )

إحرييانًيا عيسييا  ييضؽ متؾسييظات الييدرجات هييي  مااًل  اىشيياك هرًقيي عمييى أن (، وىييذا يييدلٓ,٘ٓ)
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)كبضيير ، مقا يي،  الدالليييةحجييؼ مجسؾعيية السشاقذيية نتيجيية االخييتالف هييي  ماييياس تقييدير الييذات
 .متؾسظة، مقا ، صغضر (

ولتحدييييد اتجييياه الفيييروت  يييضؽ السجسؾعيييات هيييإن ا مييير تظميييب متابعييية عسميييية التحمضييي، 
"، "Scheffeالباحةة اختبار  استخدم واتجاىيا، ولتحقضق  لػ  مردرىا اإلحراني لسعرهة

( ممخييص نتييان  اسييتخدام اختبييار ٚٔإلجييراء السقارنييات البعدفيية الستعييدم ، ويؾضييح جييدول )
 يفيو، لسعرهة ماللة الفروت  يضؽ متؾسيظات مرجيات السجسؾعيات اليةالع هيي مايياس تقيدير 

 الذات.                               
  (scheffe) اختبارنتان   ممخص (ٚٔجدول )

 لسعرهة ماللة الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات السجسؾعات الةالع لساياس تقدير الذات

 الستؽسط السجسؽعات الدراسية
قيسة )ق( لمسقارنة الطرةية بيؼ 

 السجسؽعات
السجسؽعة 
 الولى

السجسؽعة 
 اليانية

السجسؽعة 
 اليالية

ربير مجسؽعة ػ حجالسجسؽعة التجريبية الولى )
   يييييييييييييييييييييييييي ٓٛ.ٖٓٔ داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 12)يزػ 

مجسؽعة حجػ السجسؽعة التجريبية اليانية )
  يييييييييييييييييييييييييي *ٚٙ.ٜٔ ٚٗ.ٖٕٔ داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 5)متؽسط يزػ 

مجسؽعة حجػ السجسؽعة التجريبية اليالية )
 يييييييييييييييييييييييييي *ٖٕ.ٛ *ٖٗ.ٔٔ ٖٕ.٘ٔٔ داخ  ربؽتات السحادثة( (طمبة 3)ػ صيير يز

 ا ما يمي( يتزح ٚٔجدول )الشتان  هي  استقراءوب
*( ٚٙ.ٜٔ(، حضييث سييج، متؾسييإ الفييرت )٘ٓ.ٓيؾجييد هييرت مال إحرييانًيا عشييد مدييتؾ  ) -

ماخييي،  (مبيييةط ٓٔ)فزيييؼ كبضييير مجسؾعييية )حجيييؼ  ا وليييىالتجريبيييية  ةو ليييػ  يييضؽ السجسؾعييي
 (طمبيية ٘)مجسؾعيية متؾسييإ فزييؼ )حجييؼ  الةانيييةالتجريبييية  ة(، والسجسؾعييربؾتييات السحامثيية

، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية ماييياس تقييدير الييذات( و لييػ هييى ماخيي، ربؾتييات السحامثيية
(  ضشسييا ٓٛ.ٖٓٔ، حضييث إن متؾسييإ السجسؾعيية التجريبيية ا ولييى قييد  مييغ )الةانيييةالتجريبيية 
 (.ٚٗ.ٖٕٔ مغ )قد  التجريبة الةانية السجسؾعةمتؾسإ 

*( ٖٗ.ٔٔ(، حضييث سييج، متؾسييإ الفييرت )٘ٓ.ٓيؾجييد هييرت مال إحرييانًيا عشييد مدييتؾ  ) -
ماخييي،  (طمبييية ٓٔ)فزيييؼ كبضييير  مجسؾعيييةحجيييؼ ) ا وليييىالتجريبيييية  ةو ليييػ  يييضؽ السجسؾعييي
 (طمبيية ٖ)مجسؾعيية صييغضر فزييؼ حجييؼ ) الةالةيية(، والسجسؾعيية التجريبيية ربؾتييات السحامثيية

، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية ماييياس تقييدير الييذات( و لييػ هييى بؾتييات السحامثييةماخيي، ر 
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(،  ضشسيا ٓٛ.ٖٓٔ، حضث إن متؾسيإ السجسؾعية التجريبيية ا وليى قيد  ميغ )الةالةةالتجريبية 
 (.ٖٕ.٘ٔٔمتؾسإ السجسؾعة التجريبية الةالةة قد  مغ )

*( ٖٕ.ٛلفيييرت )(، حضيييث سيييج، متؾسيييإ ا٘ٓ.ٓيؾجيييد هيييرت مال إحريييانًيا عشيييد مديييتؾ  ) -
ماخييي،  (طمبييية ٘)مجسؾعييية متؾسيييإ فزيييؼ حجيييؼ ) الةانييييةو ليييػ  يييضؽ السجسؾعييية التجريبيييية 

 (طمبيية ٖ)مجسؾعيية صييغضر فزييؼ حجييؼ )الةالةيية والسجسؾعيية التجريبييية  (،ربؾتييات السحامثيية
، وىييذا الفييرت لرييالح السجسؾعيية ماييياس تقييدير الييذات( و لييػ هييى ماخيي، ربؾتييات السحامثيية

(،  ضشسيا ٚٗ.ٖٕٔضيث إن متؾسيإ السجسؾعية التجريبيية الةانيية قيد  ميغ )، حالةانيةالتجريبية 
الفيروت  ييضؽ ( ٓٔ) ييك،ويؾضيح  ،(ٖٕ.٘ٔٔمتؾسيإ السجسؾعيية التجريبيية الةالةيية قيد  مييغ )

 الساياس تقدير الذاتهى التظبضق البعد   الةالع بحثمجسؾعات عضشة ال

 ةالع ( الفروت  ضؽ متؾسظات مرجات طمبة مجسؾعات البحث الٓٔ ك، )
 ماياس تقدير الذاتعمى 

يؾجد هروت مالة إحرانًيا عشيد " نواإ، أ  الرابع البحيي قبؽل الفرض عميو تػ وبشاءا 
تقيييدير  مايييياسمرجيييات طمبييية السجسؾعيييات التجريبيييية هيييي  متؾسيييظات يييضؽ  0ٓ٘ٓ ≥مديييتؾ  
عية يرجي  ا ثير ا ساسيي لحجيؼ مجسؾ  الداللييةعشد الدراسة باسيتخدام  ضئية السشاقذيات  الذات

 .")كبضر ، مقا ، متؾسظة، مقا ، صغضر ( الدالليةالسشاقذة 
بلنو عشد تشغيؼ ميام التعمؼ بالشدبة لمسجسؾعة الستؾسظة  االرابعتفدير نتائج الفرض 

أثر تلثضًرا هعااًل قد يرج   لػ إلى قدر  الظمبة عمى تحس، السدئؾلية برؾر    الرغضر والسجسؾعة 
ره وهًقا لمسيام السدشد  إليو وكذلػ هي ضؾء الشقا ات الداللية مبا ر  هقد فقؾم ك، متعمؼ  دو 
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والداهمية الخاصة  تؾلضد ا هكار وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  وي كد عمى وصؾل الظمبة  هكار 
جديد  ت ثر عمى تقديره لذاتو وقدرتو عمى تحقضق ىدهو، وتؾعي  السشاقذات الداللية فعزز 

كي يتحسمؾا مدئؾلية تعمسيؼ، كسا تشسي لد  الظمبة ميارات الةقة بالشفس ويذج  الظمبة ل
التفكضر العميا، ويذجعيؼ عمى العس، وتبامل ا هكار، ويسرنيؼ عمى ميار  التخظيإ عبر ك، 
مرحمة مؽ مراح، التعمؼ تلكضًدا عمى تقدير الذات، مسا فداعدىؼ هي تشغيؼ أعساليؼ، ويجشبيؼ 

اركة اإلفجا ية التي تداعد هي تشسية تقدير الذات لدييؼ، العذؾانية هي العس،، وي كد عمى السذ
التي تشاول  تلثضر استخدام  Bratitsis & Kandroudi (2010)  ويتفق ىذا م  مراسة

مؽ خالل حؾارات الظمبة م  بعزيؼ البعض هي  شاء السعاني واكتدا   السشاقذةميارات 
راسة إلى تشسية ميارات الحؾار السعرهة مؽ خالل التؾاص، اليامف وقد أ ارت نتان  الد

ي، والسشاقذة لد  الظمبة وتشسية أسمؾ  التفاع، اليامف م  ا خريؽ وبالتالي تعزيز التعمؼ الذات
 ويسكششا الربإ  ضؽ الشقا ات اليامهة مؽ أج، تشسية تقدير الذات لد  الظمبة.

ـا إرجـاع ىـذه الشتيجـة إ  ت كيد  Conversation Theory الحيؾارإليى نغريية  ويسكؼ أيزا
أىسية الحؾار والسشاقذة والتفاع، بسجسؾعات التعمؼ، وأن الحؾار فسر  ةالع مراح، تبدأ بسشاقذة 
عامة، ثؼ مشاقذة السؾضؾد، ثؼ مشاقذة التعمؼ الذ  تؼ التؾصي، إلييو، وبشياء عميى  ليػ السشاقذية 

وقييدرتيؼ عمييى  الظمبيية والتلكضييد عمييى تقييدير الييذات لييدييؼليييا مور كبضيير هييي ترييسيؼ التعميييؼ  ييضؽ 
 التعمؼ وتحقضق اليدف.

 :التؽصيات والسقترحات
  :تؽصيات البحث -

 هي ضؾء ما تؾص، إليو البحث الحالي مؽ نتان  تؾصي الباحةة بسا يميا
 الظمبييية هيييي ضيييؾء خريييانص واحتياجييياتبالبضئيييات اليييتعمؼ  الدالليييية السشاقذييياتتؾعيييي   .ٔ

 ومعايضر الترسيؼ التعميسي.
  ضؽ الظمبة باإلضاهة إلى التفاع، م  ربؾتات السحامثة. بالتفاع،ضرور  االىتسام  .ٕ
 و  االحتياجيييات  تعمييييؼهيييي  الدالليييية وهيييق نسيييؾ ج الييتعمؼ التؾلضيييد  السشاقذييياتتؾعييي   .ٖ

 الخاصة.
االىتسام بستغضرات ترسيؼ وبشاء السشاقذات الداللية وهق نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  و يياس  .ٗ

 أثر  لػ عمى نؾات  تعمؼ متشؾعة.
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 ث السقترحة:البحؽ  -
 هي ضؾء الشتان  الدابقة تقتر  الباحةة السؾضؾعات البحةية ا تيةا 

اختالف أنسات التذارك هي السشاقذيات الدالليية وهيق نسيؾ ج اليتعمؼ التؾلضيد  هيي  ضئيات  .ٔ
 التعمؼ الشقال وأثر  لػ هي تشسية ميارات ترسيؼ الكتب اإللكترونية التفاعمية.

ت السحامثيية  بضئييات الييتعمؼ الشقييال عمييى تشسييية الايييؼ أثيير اخييتالف أنسييات ترييسيؼ ربؾتييا .ٕ
 والسيارات الحياتية لد  تالمضذ التعميؼ ا ساسي.

أثيييير اخييييتالف أنسييييات السشاقذييييات الداللييييية  بضئيييية ا لعييييا  هييييي تشسييييية ميييييارات ترييييسيؼ  .ٖ
 السحتؾ  الرقسي وخفض الحس، السعرهي لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ.



 اختالف حجػ مجسؽعات السشاقذة الداللية )ربؽتات السحادثة( وفق نسؽذج التعمػ 
 التؽليدي وأثره في تشسية ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية التفاعمية وتقدير الذات 

 الزقازيق  جامعة الشؽعية بكمية التربية لؽجيا التعميػلدى طمبة تكشؽ 
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 السراجع
 مية العربية:السراجع بال -أوالا 

(. اتجاىات حديةة هي تعميؼ العمؾم هيي ٕ٘ٓٓأحسد الشجد ، ومشى عبداليام ، وعمى را د)
ضؾء السعايضر العالسية وتشسية التفكضر والشغرية البشانية. مرر. القياىر . مار الفكير 

 العربي.
ت أثر العالج الشفدي الجساعي هي ازمفيام تلكضيد اليذا(. ٜٜٓٔحسد حاه ، مجد  محسؾم )أ

وتقيييييدرىا وانخفييييياض اليييييذعؾر باليييييذنب وانعيييييدام الظسلنضشييييية االنفعالضييييية ليييييد  جساعييييية 
عيييرا ية، مجمييية عميييؼ اليييشفس، مجمييية هيييرمية تيييردر عيييؽ اليضئييية السيييررية العامييية 

 .(ٗٔلمكتا ، )
( تؾعيي  البيرام  االجتساعيية هيي تشسيية ٕٚٓٓأحسد عمي الجس،، أحسد مريظفى عرير )

ون  يييضؽ طمبييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ هيييي مذيييروعات التخيييرج، تكشؾلؾجييييا التعمييييؼا التعيييا
 .٘ٛ-ٜ٘( إ ري،، ٕ، )ٚٔسمدمة مراسات وبحؾع محكسة، 

(. عميييؼ اليييشفس التربيييؾ . القييياىر ، مكتبييية ا نجميييؾ ٜٜٙٔخميييال صيييامت، هييي ام أ يييؾ حظيييب. )
 السررية.

بحيييار ماخييي، الكتيييا  (. أثييير التفاعييي،  يييضؽ  شيييية اإلٕٔٔٓأمضييير  سيييسضر سيييعد عميييى حجييياز  )
اإللكتروني وا سالضب السعرعية هي تشسيية مييارات حي، السذيكالت. )ماجديتضر وضير 

 مشذؾر (. كمية التربية. جامعة عضؽ  سس.
(. العالقيييية  ييييضؽ نييييؾد التفاعيييي، هييييي السشاقذييييات ٖٕٔٓأمييييضؽ مفييييا  صييييامت عبدالسقرييييؾم )

التحرييض، السعرهييي  اإللكترونييية وا سييالضب السعرعييية عبيير الؾيييب وأثرىييا عمييى تشسييية
وا ماء لسييييارات إنتييياج  يييرام  الفضيييديؾ التعميسيييية الرقسيييية ليييد  أخرييياني تكشؾلؾجييييا 

. ٗ. د ٖٕالتعميييؼ بالسعاىييد ا زىرييية. الجسمييية السرييرية لتكشؾلؾجيييا التعميييؼ. ميي  
. متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  عميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىا ٕٛٚ -ٜٛٔأكتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؾبر.  

http://0810gc9ly.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/R

esults?lookfor= 
اليييرابإ  عمييى متيييا  .التعميييؼ عمييى وأثرىيييا اليييييييييييؾيب أجيييييييييييال تظييييييييؾر(. ٕ٘ٔٓ) السييال  تييامر

 .com/posts/772767-ers/tamer2011http://kenanaonline.com/us ا تي

( مذيييياركات الظمبيييية هييييي مشتييييدفات السشاقذيييية عبيييير ٕٔٔٓحدييييؽ البييييات  دمحم عبييييد العيييياطي )
اإلنترنييي  وتريييؾراتيؼ بذيييلن اسيييتخداميا هيييي معيييؼ مراسييية مقيييرر تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ 

http://0810gc9ly.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor
http://0810gc9ly.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor
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أكتؾبر،  ٗ(، ٕٔوالسعمؾمات، تكشؾلؾجيا التعميؼا سمدمة مراسات وبحؾع محكسة، )
ٖ-٘ٚ. 

(. أثييييير اسيييييتخدام اسيييييتراتيجية اليييييتعمؼ التؾلضيييييد  هيييييي عيييييالج ٜٕٓٓليييييد سيييييميسان ضييييييضر )خا
الترييؾرات البديميية لييبعض السفيياهيؼ الرياضييية لييد  طمبيية الرييف الةييامؽ ا ساسييى. 
)ماجديييييتضر مشذيييييؾر (. كميييييية التربيييييية . الجامعييييية اإلسيييييالمية. ويييييز . متيييييا  عمييييييىا 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ca

d=rja&uact 
(. هاعمييية  رنييام  مقتيير  هييي العمييؾم قييانؼ عمييى اسييتخدام الكتييا  الفييانق ٕٕٔٓربييي  الروبييي )

ليى ميؽ التعمييؼ ا ساسيي والسكتبات اإللكترونية الشاطقة الكتدا  تالمضذ الحمقية ا و 
بسييدارس المغييات السفيياهيؼ العمسييية وبعييض عسميييات العمييؼ ا ساسييية. )مكتييؾراه وضيير 

 مشذؾر (. كمية التربية. جامعة الفضؾم
(. الكسبضؾتر  ضؽ الشغرية والتظبضق. كمية التربية جامعة ٕ٘ٓٓرضا القاضى، خالد زومؾل )

 حمؾان.
 .رسيؼ السقرر والسشياج، مار الفكر، عسان(. مدخ، الشغؼ لتٜٕٓٓرمزان مدعد  دو  )

" G.L.M(. هاعميييية اسيييتخدام إنسيييؾ ج اليييتعمؼ التؾلضيييد "ٖٕٔٓريييياض هييياخر حسضيييد الذيييرد )
لتييدريس مييام  الرياضيييات هييي ميييارات التؾاصيي، الرياضييي والتفكضيير السشغييؾمي لييد  

. متيييييييا  عميييييييى ٜٙٔ -ٜٖٔ. ٖ٘طمبييييييية السرحمييييييية الستؾسيييييييظة. مجمييييييية الفيييييييتح. د 
q=&esrc=s&source=web&cd=&vehttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&

d=2ahUKEwi0gqXNl8vqAhXKzIUKHS7uB9EQFjABegQIAxAB&url 
. ٕٓٙ. د ٕ٘(. ا ىسية التربؾية لتقدير الذات. الؾعي اإلسالمي. سٕ٘ٔٓالزبضر ميدام )
ٙٛ-ٚٔ. 

(. أثييير اسيييتخدام ربؾتيييات مرم ييية لميييذكاء االصيييظشاعي ٜٕٔٓزىيييؾر حديييؽ عييياهر العسييير  )
عرعييية هييي مييام  العمييؾم لييد  طالبييات السرحميية اإل تدانييية. السجميية لتشسييية الجؾانييب الس

. متييييييييييييييييييييييييا  عمييييييييييييييييييييييييى ٛٗ-ٕٗ، ٗٙالدييييييييييييييييييييييييعؾمفة لمعمييييييييييييييييييييييييؾم التربؾييييييييييييييييييييييييية. د 
.mplbci.ekb.eg/Search/Rhttp://0810gc9ly.1105.y.http.search.mandumah.com

esults?lookfor 

(. أثير اخيتالف حجيؼ مجسؾعيات التذيارك ٕٙٔٓزيشب دمحم خميفة، أحسد هييؼ عبد السشعؼ. )
هييي  ضئيية الحؾسييبة الدييحا ية ومدييتؾ  القا مييية لالسييتخدام عمييى تشسييية ميييارات إنتيياج 

العمييا. مراسيات  ممفات اإلنجاز اإللكترونية والتعمؼ السشغؼ  اتًيا لد  طمبة الدراسات
 .ٗٔٔ-ٔٙ، ٘ٚعربية هي التربية وعمؼ الشفس، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi0gqXNl8vqAhXKzIUKHS7uB9EQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D77544&usg=AOvVaw3cpNZWqZmj56pN3x302GqW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi0gqXNl8vqAhXKzIUKHS7uB9EQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D77544&usg=AOvVaw3cpNZWqZmj56pN3x302GqW
http://0810gc9ly.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor
http://0810gc9ly.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor
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(. معيييايضر تريييسيؼ ٜٕٔٓسيييار  سيييامي عبييياس وحشيييان دمحم الذييياعر ونفيييضؽ مشريييؾر الديييضد )
السحامثييات الذكييية  بضئيية الييتعمؼ الشقييال ومييد  تظبيقيييا هييي تظييؾير نسييؾ ج لمسحامثيية 

. متييا  عمييى ٜٚ٘ -ٕٚ٘. ٗٔ، جٕٓالذكييية. مجميية لبحييث العمسييي هييي التربييية. د
1036651/Record/com.mandumah.search://http 

(. هعاليييييية اسيييييتخدام اسيييييتراتيجية عيجؾتديييييكي هيييييي تيييييدريس ٕٓٔٓسيييييؾزان خمضييييي، دمحم رييييييان )
الرياضيات وبقاء أثر التعمؼ لد  طالبات الرف الدامس بغر ، )ماجدتضر مشذؾر ( 
كميييييييييييييييييييييية التربيييييييييييييييييييييية، الجامعييييييييييييييييييييية اإلسيييييييييييييييييييييالمية بغيييييييييييييييييييييز . متيييييييييييييييييييييا  عميييييييييييييييييييييىا 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM 

(. هعالية ترسيؼ الكتا  اإللكتروني هي التحرض، وميارات التعمؼ ٕٚٓٓسؾسؽ عبدالجؾام )
مكتيؾراه كشؾلؾجييا التعمييؼ. )الذاتي واالنظباعات لد  الظالبات السعمسيات هيي مقيرر ت

 ر (. كمية البشات. جامعة عضؽ  سس.وضر مشذؾ 
(. هاعمية بعض متغضرات ترسيؼ الكتا  اإللكتروني ٕٚٓٓسؾسؽ محسؾم أحسد عبد الجؾام)

هييي التحرييض، و ميييارات الييتعمؼ الييذاتي وا نظباعييات لييد  الظالبييات السعمسييات هييي 
 مقرر تكشؾلؾجيا التعميؼ، مكتؾراه وضر مشذؾر (، كمية البشات، جامعة عضؽ  سس.

(. "أثر اختالف نؾد التفاع، هي السشاقذات اإللكترونية هيي ٕ٘ٔٓدضد عبد السؾلى الدضد )ال
تشسييية التحرييض، والداهمييية لالنجيياز واالتجيياه نحييؾ نييؾد التفاعيي، لييد  طمبيية الد مؾميية 

(، ٘السيشيييية بكميييية التربيييية جامعييية اإلسيييكشدرية"، مجمييية تكشؾلؾجييييا التعمييييؼ، السجميييد )
 (.ٔالعدم )
(. الزغؾت الشفدية ليد  معمسيي ومعمسيات التربيية الخاصية وعالقتييا ٖٜٜٔؼ ) ؾ ية إ راهي

  تقدير الذات، ماجدتضر وضر مشذؾر ، كمية التربية، جامعة الزقازيق.
(. أثيير اخييتالف أسييالضب السشاقذييات اإللكترونييية هييي البضئييات ٜٕٓٓ يييساء يؾسييف صييؾهي )

ر ليد  طمبية تكشؾلؾجييا التعمييؼ التعميسية عبر الؾيب عمى  شاء السعرهة وتشسية التفكض
 .بكميات التربية الشؾعية، مكتؾراه وضر مشذؾر ، كمية البشات، جامعة عضؽ  سس

(. أثر بعض أنسات ترسيؼ الكتا  اإللكتروني عمى تشسية ميارات ٜٕٓٓعباس الجشزور  )
تذييغض، واسييتخدام أجيييز  العييرض الزييؾني لييد  طمبيية كمييية التربييية الشؾعييية.)مكتؾراه 

 شذؾر (. كمية التربية. جامعة السشؾعية.وضر م
( اخييييتالف حجييييؼ مجسؾعييييات التذييييارك هييييي الييييتعمؼ ٕٓٔٓعبييييد العزيييييز طمبييييو عبييييد الحسضييييد )

اإللكترونييي القييانؼ عمييى السذييروعات وأثييره عمييى اكتدييا  كيي، مييؽ ميييارات الترييسيؼ 
ؾييب التعميسي والتفكضر الشاقد واالتجاه نحؾ السذاركة اإللكترونية باستخدام تقشييات ال

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM
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التفاعمية لد  طمبة  مبة تكشؾلؾجيا التعميؼ بكمية التربية، تكشؾلؾجييا التعمييؼا سمديمة 
 ٕ٘ٔ-ٜ٘أكتؾبر،  ٗ(، ٜٔمراسات وبحؾع محكسة، )

(. أثير تغضضير عيدم الظالبيات السعمسيات هيي مجسؾعيات ٕٓٓٓعبد المظيي  الريفي الجيزار )
سيؼ التعميسيي وتظبيقييا التعمؼ التعاوني وتلم، نسإ اليتعمؼ عميى اكتديا  أسيس التري

هييي تظييؾير الييدروس متعييدم  الؾسييانإ، تكشؾلؾجيييا التعميييؼا سمدييمة بحييؾع ومراسييات 
متييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  عمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىا  ٜٙٚ-ٖٔٚ(. ٗ) ٓٔمحكسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية، 

ct=j&q=&esrc=s&source=web&chttps://www.google.com/url?sa=t&r

-d=&ved=2ahUKEwjgna6Sm 

(. سيييكؾلؾجية  و  االحتياجييات الخاصيية وتييربضتيؼ. عسييان. ٕ٘ٓٓعبييد السظمييب القريظييي )
 مار الفكر العربى.

. مجمة هكر. مركيز Self- Esteem(. تقدير الذات ٕٚٔٓعبدالرحسؽ  ؽ سميسان الشسمة )
 www.fikrmag.com. متا  عمىا ٖ٘-ٖٗ. مايؾ.ٜٔالعبيكان لنبحاع والشذر.د

(. أثر استخدام  رنام  قانؼ عمى تحمض، الشغؼ هي تشسيية ٕٔٓٓعبدالعزيز طمبة عبدالحسضد )
بعييض السيييارات الالزميية لمتعاميي، ميي   ييبكة السعمؾمييات والبريييد اإللكترونييي. مجميية 

، يشيييييييييييييييياير. متييييييييييييييييا  عمييييييييييييييييىا ٘ٗكمييييييييييييييييية التربييييييييييييييييية. جامعيييييييييييييييية السشرييييييييييييييييؾر  د 
http://lib.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=BrowseActiveA

uthor&ScopeID=1.1.&AuthorName= 

اتجاىيييات معاصييير  هيييي عميييؼ اليييشفس. القييياىر . مكتبييية ا نجميييؾ (. ٕٕٓٓعبيييدالؾىا  كامييي، )
 السررية.

(. هعاليييية التيييدريس وهًقيييا لشغريييية عيجؾتديييكي هيييي اكتديييا  ٕٙٓٓعزميييي عظيييية الدواىضيييد  )
بعض السفاهيؼ البضئيية ليد  طالبيات جامعية ا قريى. )ماجديتضر مشذيؾر ( الجامعية 
اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمية. ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييز . متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  عميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىا 

https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/18081 

(. التييييدريس والييييتعمؼ بالييييدماغ    ٕٛٓٓعييييزو إسييييساعض، عفانيييية ويؾسييييف إ ييييراهيؼ الجيييييش )
 الجانبضؽ. مكتبة خهات. عز  همدظضؽ.

رونييي مييؽ التظبضييق إلييى االحتييراف والجييؾم . (. التعميييؼ اإللكتٜٕٓٓالغريييب زاىيير إسييساعض، )
 عالؼ الكتب. القاىر . 

(. مؾاصييييفات الكتييييا  الجييييامعى لمسييييؾام العمسييييية هييييى ضييييؾء ٕٔٓٓهاطسييية الزىييييراء عةسييييان )
السدتحدثات التكشؾلؾجيية السعاصير . السي تسر العمسيى الديشؾ  الةيامؽ باإل يتراك مي  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgna6Sm-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgna6Sm-
http://www.fikrmag.com/
http://lib.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=BrowseActiveAuthor&ScopeID=1.1.&AuthorName
http://lib.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=BrowseActiveAuthor&ScopeID=1.1.&AuthorName
https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/18081
https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/18081
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القياىر . الجسميية السريرية  كمية البشات جامعة عضؽ  يسس )السدرسية اإللكترونيية(.
 لتكشؾلؾجيا التعميؼ.
(. مؾاصييييفات الكتييييا  الجييييامعى لمسييييؾام العمسييييية هييييى ضييييؾء ٕٔٓٓهاطسييية الزىييييراء عةسييييان )

 السدتحدثات التكشؾلؾجية السعاصر . القاىر . مكتبة مار الحكسة.
مؼ عسميات الع استخدام نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  هي تشسية بعض(. ٖٕٔٓهاطسة كسال أحسد )

والتفكضييير اال تكيييار  هيييي ميييام  التربيييية ا سيييرية ليييد  طالبيييات الريييف ا ول الةيييانؾ  
 .ٖٙٙ -ٕٖٔ. ٜٓٔ، د ٕٛ. السجمة التربؾية م  بالسسمكة العربية الدعؾمفة

أستراتيجية التعمؼ التؾلضد  ما ىي؟ وما خظؾاتييا؟. مدونية  .(ٕٛٓٓ) هاطسة دمحم عبدالؾىا 
ييييييييييييييية العمسييييييييييييييية. متييييييييييييييا  عميييييييييييييييىا مشيييييييييييييياى  وطييييييييييييييرت تييييييييييييييدريس العميييييييييييييييؾم والترب

http://curriculumscience.blogspot.com/search/label  

(. أىسيييييية تقيييييدير اليييييذات هيييييي حييييييا  الفيييييرم. مجمييييية العميييييؾم اإلنديييييانية ٕٗٔٓهتحيييييية مييييييب )
. متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  عميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىا ٕٗ -ٚٔ. ٚٔواالجتساعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. د

http://0810g7lcl.1105.y.http.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?   

(. مييييارات القيييراء  اإللكترونيييية وعالقتييييا  تظيييؾير أسيييالضب التفكضييير. ٕٗٓٓهيييييؼ مريييظفى )
 القاىر ا مار الفكر العربى.

(. هاعمييية الكتييا  اإللكترونييي مفتييؾ  السرييدر هييي تحقضييق كفيياء  ٕٔٔٓماجييد  عبييدالجمض، )
 التعمؼ وبقاء أثره. )ماجدتضر وضر مشذؾر (. كمية التربية. جامعة حمؾان.

(. أثيير متغضييرات الييروابإ الفانقيية هييي الكتييب اإللكترونييية عمييى كفيياء  ٕٔٔٓعبييدالعزيز ) دمحم
التعمؼ لد  طمبة تكشؾلؾجيا التعميؼ. )ماجدتضر وضر مشذؾر ( . كميية التربيية. جامعية 

 حمؾان. 
 أ(. مشتؾجات تكشؾلؾجيا. القاىر . مار الكمسة.ٖٕٓٓدمحم عظية خسيس )
ييية والبحييث التربييؾ  هييي تكشؾلؾجيييا التعميييؼ. القيياىر . مار (. الشغر ٖٕٔٓدمحم عظييية خسيييس )

 الدحا  لمظباعة والشذر والتؾزي .
(. هاعميييية السشاقذيييات وضييير الستزامشييية هيييي مؾقييي  وييييب ٕٔٔٓدمحم عظيييية خسييييس وخخيييرون )

تعميسيييي لتشسيييية مييييارات حييي، مذيييكالت الحاسيييب ا ليييي، مجمييية البحيييث العمسيييي هيييي 
 . القاىر .ٗ، جٕٔالتربية،د 

(. أثر التفاع،  ضؽ نسإ ترسيؼ ٕٚٔٓمجاىد نرر الديؽ وعسام دمحم عبدالعزيز سسره )دمحم 
الكتييا  اإللكترونييي والتخرييص العمسييي هييي تشسييية ميييارات ترييسيسو وإنتاجييو لييد  
السعضديؽ والسحاضريؽ بالجامعات الدعؾمفة. مجمة كمية التربية. جامعة ا زىير. د 
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، متييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  عمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىا ٘ٛٗ -ٖٖٗ. أ رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي،. ٕ. جٖٚٔ
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=250693 

أثييييير التفاعيييي،  يييييضؽ مرييييامر السعمؾميييييات  .(ٕٛٓٓ)وىا يييييؼ الذييييرنؾبي محسييييؾم عبيييييد الكييييريؼ
والدييييعة العقمييييية هييييي التحرييييض، وميييييارات الييييتعمؼ الييييذاتي لييييد  طمبيييية  ةاإلليكترونييييي
جامعة ا زىر. مجمة كمية التربية، جامعة ا زىر،  –ا التعميؼ بكمية التربية تكشؾلؾجي

 .ٜٓ٘ -ٖٕ٘، ص صٕ، جٖٚٔد
أثر استخدام نسؾ ج التعمؼ التؾلضد  هي تشسية بعض عسميات العمؼ (. ٜٕٓٓمدح  صالح )

والتحريييض، هيييي ميييام  الفضزيييياء ليييد  طمبييية الريييف ا ول الةيييانؾ  بالسسمكييية العربيييية 
لسيييي تسر العمسييييي الحييييام  والعذييييرون، تظييييؾير السشيييياى  الدراسييييية  ييييضؽ الدييييعؾمفة، ا

  : ٖٗٔ-ٖٖٚ. سس االصالة والسعاصر . مرر، القاىر ، جامعة عضؽ 
(. االكتئيييا  وعالقتيييو  تقيييدير اليييذات ومعشيييى الحييييا  ليييد  الذيييبا . ٜ٘ٛٔمدفحييية العزبيييي )

 اإلسكشدرية. مار الفكر العربي.
حديييد السعييايضر التربؾييية والستظمبييات الفشييية (. " تٜٜٜٔمرييظفى جييؾمت مرييظفى صييالح )

الالزميية إلنتييياج  يييرام  الكسبضييؾتر التعميسيييية هيييي السدرسيية الةانؾيييية. )ماجديييتضر وضييير 
 مشذؾر ( . كمية التربية . جامعة حمؾان.

( أثييير التفاعييي،  يييضؽ أنسيييات مختمفييية ميييؽ معاميييات اليييتعمؼ ٕٓٔٓنبضييي، عزميييي، دمحم السرامنيييي )
لكترونيي هيي التحريض، وكفياء  اليتعمؼ ليد  طمبية الدراسيات البشانية ماخي، الكتيا  اإل

. جامعيييية حمييييؾان. متييييا  عمييييىا ٙٔالعميييييا بكمييييية التربييييية. مجميييية كمييييية التربييييية. د 
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=67042 

حجييؼ السجسؾعيية السذيياركة هييي السشاقذييات اإللكترونييية  اخييتالف(. ٖٕٔٓولضييد يؾسييف دمحم )
  التعميسييييية وتييييلثضره عمييييى تشسييييية التفكضيييير الشاقييييد والتحرييييض، السعرهييييي والرضييييا عييييؽ

. مجمية الجسميية السريرية لتكشؾلؾجييا السشاقذات لد  الظمبة السعمسيضؽ بكميية التربيية
 . متييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  عمييييييييييييييييييييييييييييييييييييىإٚٓ -ٜٕٔ. ٖ. دٖٕالتعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييؼ. ميييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

http://search.mandumah.com/record/699720 
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