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لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمىإبيئة تعمم   
نجاز ودافعية اإل  اإللكترونيةنتاج السقررات إتشسية ميارة وأثره في  

السشدفعين –لدى طالب تكشهلهجيا التعميم السترويين   

  1 يهسف د/ زيشب أحسد عمى 
 :مدتخمص البحث

كتخونيةة اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل استيجف البحث تحجيج أثخ بيئةة تعمةع إل
دافعية اإلنجاز لجى شالب تكشػلػجيا و  اإللكتخونيةة إنتاج السقخرات عمل تشسية ميار 
السشجفعيغ، شبق البحث عمل عيشة مغ شالب اليخاة الثالثة ادع  –التعميع الستخوييغ

يغ تتجةخيب ( شالبًا وشالبة، حيث ادسػا إلل مجسػعتيغ03تكشػلػجيا التعميع اػاميا )
( شالبةةةةًا وشالبةةةةة لكةةةة  51وبمةةةةا اةةةةػام )ةةةة  مةةةةشيع )، وفقةةةةا لمستايةةةةخ السدةةةةتق  لمبحةةةةث

 –وتسثمةةةةةةت أدوات البحةةةةةةث فةةةةةةل مىيةةةةةةاس ا سةةةةةةمػب السعخفةةةةةةل )التةةةةةةخوى ، مجسػعةةةةةةة
ا نجفاع(، إختبار تحريمل لىيةاس الجانةا السعخفةل، وبصااةة تقيةيع مشةتر السقةخرات 

فاعميةةةةة بيئةةةة الةةةةتعمع ت الشتةةةامر إلةةةل ومىيةةةاس دافعيةةةةة اإلنجةةةاز، وأشةةةةار ، اإللكتخونيةةةة
القامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ التيةةةاعمل  عمةةةل التحرةةةي  الجراسةةةل لمسعمػمةةةات  اإللكتخونيةةةة

، ايزةةا اإللكتخونيةةةالسعخفيةة لمسقةةخرات اإللكتخونبةة، وتشسيةةة ميةارات إنتةةاج السقةخرات 
 .السشجفعيغ –رفع مدتػى دافعية اإلنجاز لمستخوييغ

السقةةةخرات  –الييةةةجيػ التيةةةاعمل –اإللكتخونيةةةةتعمع بيئةةةة الةةة :الكمســـات السفتاحيـــة
 السشجفعيغ   –الستخوييغ  –دافعية اإلنجاز –اإللكتخونية

 
 
 
 
 

                                                           

 –كمية التخبية الشػعية  -مجرس بقدع تكشػلػجيا التعميع : يهسف د/ زيشب أحسد عمى 1
 .عيغ شسذ جامعة
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 :مقدمة
شةةةيجت الدةةةشػات اتخيةةةخة تصةةةػرا تكشػلػجيةةةا متدةةةارعا )ةةةان لةةةو إسةةةياماتو فةةة  
تحقيق التقجم العمس  السمسػس، وأضحت التقشية عامال أساسيا ف  العسمية التعميسية 

بعةةج ضيةةػر عةةجد مةةغ الجراسةةات تذةةيخ إلةةل مةةجى فاعميةةة وجةةجوى اسةةتيعاب خاصةةة 
التكشػلػجيةةا داخةة  السشطػمةةة التعميسيةةة، ودعةةت إلةةل تصةةػيخ ميةةاييع تقشيةةات التعمةةيع 

 .مػضحة أىسية ارتباط ىحه السياييع باتدوات مغ أج  تحقيق اتىجاف السخجػة
السػاف التعميسل و)ان ليحه تقشيات التعميع الحجيثة أثخ واضح عمل عشاصخ 
فيةػ يرةسع بيئةة ، فقج غيخت دور السعمع مغ ناا  لمسعخفة إلل مدةي  لعسميةة الةتعمع

التعمع ويتابع مدتػيات شالبةو وتقةجميع ويخشةجىع ويةػجيع، ثةع تايةخ تبعةا لةحلظ دور 
وأصةةةبح الةةةتعمع ، إيجابيةةةاً  نذةةةصاً  بةةة  أصةةةبح متيةةةاعالً  سةةةمبياً  السةةةتعمع فمةةةع يعةةةج متمىيةةةاً 

ويدةةةتصيع التاييةةةخ  ،)ةةة  شالةةةا يةةةتعمع وفقةةةا لخصةةةػة الةةةحاتلصةةةبح أو ، متسخ)ةةةد حػلةةةو
واةج حةاول الكثيةخ مةغ  .2 (5، 8351 ،)ثةامخ السةالحسذار)ة وإبجاء رأيةو والتعجي  وال

عة  تحقةق التيال، مةغ إماانيةات متعةجدة التقشيةات ىةحه التخبػييغ اإلستيادة مسةا تقجمةو
التقشيةة الحجيثةة مثة   بيئةة  تشػعةت الػسةام  وتبعةاً  ،وبالتالل مخخجات أفز  لمتعمةيع

 .اإللكتخونلالتعمع 
تكشػلػجيةةةة الثخيةةةة التصبيقةةةات التعميسيةةةة المةةةغ   اإللكتخونيةةةةج بيئةةةات الةةةتعمع تعةةة

باسةةةتخجام إماانيةةةات ، فيةةةل بيئةةةات بجيمةةةة لمبيئةةةة الساديةةةة التقميجيةةةة، لذةةةباة اإلنتخنةةةت
 ،صػيخىةةةةاوت تكشػلػجيةةةةا السعمػمةةةةات واإلترةةةةال لترةةةةسيع العسميةةةةات السختميةةةةة لمةةةةتعمع،

 (8358،وآخةخون  عق  )دمحم كسا أكج ،(35، 8351، خسيذدمحم )  وتقػيسيا ،وإدارتيا
أحةةةةةج أىةةةةةع السجةةةةةا ت فةةةةةل تكشػلػجيةةةةةا التعمةةةةةيع  اإللكتخونيةةةةةةالبيئةةةةةات التعميسيةةةةةة أن  

اإلعةةجاد الجيةةج مةةغ  اإللكتخونيةةة)سةةا يتصمةةا اسةةتخجام البيئةةات التعميسيةةة ، اإللكتخونةةل
ستخجاميا وإدارتيا وفق معاييخ محجدة مغ أج  ضسان حيث ترسيسيا وتصػيخىا وا

كسةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةخى دورن بياتيذةةةةةةةةةةةارى  . فةةةةةةةةةةةل العسميةةةةةةةةةةة التعميسيةةةةةةةةةةة افاعميةةةةةةةةةةة تػضيييةةةةةةةةةة
(Dorn&Bhattacharay,2007 ) تتسيةةد بهنيةةا    اإللكتخونيةةةأن البيئةةات التعميسيةةة

ولكشيةةةا تتصمةةةةا  ،فةةةل البخمجةةةة مةةةةغ أجةةة  التعامةةة  معيةةةةا  تحتةةةاج إلةةةل متخرةةةةز
 ، )سةا يا بديػلة لجى مدةتخجمل ىةحه الةشطعيايات التل تساغ تشسيشمجسػعة مغ الك

وتةةػفخ وسةةام  دعةةع متشػعةةة لكةة  مةةغ ، أنيةةا تةةػفخ لػحةةة تحاةةع تدةةي  عسميةةة اإلدارة
قةةة وتتسيةةد بدةةيػلة تصػيخىةةا وتحةةجيثيا وتةةتع بصخي، السةةتعمع والسةةجيخ والسصةةػر والسعمةةع
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مع إلختيةار مدةتػى الةتحاع تتةيح اليخصةة لمسةتعكسةا  ،مباشخة  وبها  تكمية وأا  جيةج
ولجع    .مل التقجم فل عسمية تعمسو بديػلةمسا يداعج ع، وإماانياتو والسالمع لقجرات
أكثخ فاعمية وحيػية يجا اإلىتسةام بهنسةاط التياعة  السختميةة  اإللكتخونلبيئة التعمع 

الء )نجفل ىحه البيئة، حيث يعج التياع  مغ العشاصخ السؤثخة فل العسمية التعميسية 
 (.8334 ،فارس

 &Zhao&Lei& yan&lai)زىةا ولةل ويةان وليةا وتةان  واج أكةج عمةل ذلةظ

tan, 2005)  أن التياعةة  يعتبةةخ ماػنةةًا رميدةةيًا فةةل فاعميةةة الةةتعمع عةةغ بعةةج مقارنةةة
 .بالتعميع التقميجى وجيًا لػجة

نيدو لمتعمع مةغ  الستعمعالتعمع اإللكتخون  عمل اليع  الحي يسارسو بيئة  تقػم
ل استخجام السحتػى اإللكتخون  الحي وفخه السعمع. ومغ السساغ أن ُيػفخ السعمع خال

  ُييعةة  ىةةحا التعمةةيع مةةغ خةةالل  السةةتعمعالػسةةام  السصمػبةةة لمتعمةةيع اإللكتخونةة  ولكةةغ 
الةةتعمع، )سةةا   يذةةةتخط وجةةػد السعمةةع والسةةةتعمع فةة  واةةت واحةةةج ولكةةغ ياتيةة  بػجةةةػد 

 .ع الػصػل إلييا بديػلة وف  أي واتالسادة أو السرجر بذا  يتيح لمستعم
أحج التقشيات واتدوات الت  تقجم  ((Interactive videoيعج الييجيػ التياعم 

محتةةةةةػى تعميسةةةةة  تيةةةةةاعم  نذةةةةةك، يتةةةةةيح لمسةةةةةتعمع الةةةةةتحاع فةةةةة  عةةةةةخ  السعمػمةةةةةات، 
ستجابة لمسؤثخات وأدوات التياع  السعخوضة عمل شاشة الييجيػ، بسا يساشو مغ واإل

 .ف التعميسية بالصخيقة واتسمػب والدخعة الت  تشاسبوتحقيق اتىجا
الييجيػ التياعم  يقجم السحتػى التعميس  بذا  إلكتخون  مرحػب بالرةػت 

التياع   لمستعمعبذا  متدامغ، باإلضافة إلل تػفيخ أدوات أخخى تتيح  اً والرػرة مع
ماةةان  مةةع الييةةجيػ مةةغ حيةةث الةةتحاع فةة  شةةخق العةةخ ، والتشقةة  واإلبحةةار إلةةل أي

يتةةةيح الييةةةجيػ التيةةةاعمل اليخصةةةة لمتياعةةة  الةةةحى يسةةةشح كسةةةا  ،داخةةة  البيئةةةة التياعميةةةة
)سةةا ، السةةتعمع القةةجرة عمةةل الةةتحاع والةةتعمع وفقةةاا لدةةخعتة الحاتيةةة والصةةخق التةةل تشاسةةبو

ىتسةةام السةةتعمع فيديةةج إ فتعسةة  عمةةل إثةةارة ، يخاشةةا الييةةجيػ التيةةاعمل أكثةةخ مةةغ حاسةةة
ويحقق ىحا الشػع مغ الييجيػ التياعة  بةيغ ، لسخاد تػصيمياالتخ)يد عمل السعمػمات ا
فيسةةشح السةةتعمع درجةةة )بيةةخة مةةغ الحخيةةة فةةل التعامةة  مةةع ، السةةتعمع والسةةادة التعميسيةةة

وبةحلظ يحقةق الةتعمع اتفزة  لةو ، والتجةػل داخمةو حدةا اجرتةو وإماانياتةو، السحتػى 
 .(8351، )جسعة  إبخاييع
أنةو   عةخ  فيةجيػ يحاةع جيػ التياعمل اليي( 8352أبػ سمصان )فادى عخف 

السعمع مغ التياع  مع السادة السعخوفة وىػ بخنامر فيجيػ مقدع إلل أجةداء صةايخة، 
سةةتجابات بيشسةةا تكةةػن اإل، وىةحه اتجةةداء يساةةغ أن تتةهلف مةةغ حخ)ةةة وصةةػت ونةز
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وعمييةا ، لةل ىةل السحةجدة لعةجد تتةابع مذةاىج الييةجيػلمستعمع عغ شخيةق الحاسةا اآ
   . شا  وشبيعة العخ يتهثخ 

بهنةةةو  (Gedera &Zalipour,2018)عةةةخف )ةةة  مةةةغ جيةةةجرا وزليبةةةػر  كسةةةا
والتةةل تدةةسح ، مجسػعةةة مةةغ الييةةجيػىات التةةل تكةةػن مزةةسشة فةةل بيئةةة تعمةةع تياعميةةة

 .بالتياع  مع السحتػى التعميسل بصخق مختمية لمستعمسيغ
خبػيةةةة ( أن ىشةةاك عةةجد مةةغ اليػامةةج الت8353)حيةة  )أشةةخف شةةارت دراسةةة أو 

والةتعمع فةل  التكية،، والثقةة بةالشيذ، لمييجيػ التياعمل بالشدبة لمستعمسيغ وتتسث  فةل 
 . التخابكو  ،واإلستكذاف ،والتعمع الحاتل ،أى وات

أن عسميةة اسةةتخجام الييةجيػ التيةةاعمل مةغ الشاحيةةة التخبػيةة ليةةا  بالةةح)خوجةجيخ 
عيةةة السةةتعمع وعمةةل جةةحب اةةجرة البخنةةامر عمةةل إثةةارة داف مشيةةاالعجيةةج مةةغ اإلماانةةات 

انتباىو وليت نطخه عمل حج سػاء حيث يدةتصيع بخنةامر الييةجيػ التيةاعمل إسةتاالل 
الكثيةةخ مةةغ الدةةسات والسالمةةح اليشيةةة التةةل تشاسةةا السعخفةةة عشةةج السةةتعمع مةةع تكامةة  

 ،والتةةل بةةجورىا تقةةجم ااعةةجة أساسةةية لمةةتعمع، الرةةػرة السخميةةة عمةةل شاشةةة الحاسةةػب
ن يتياعةة  السةةتعمع مةةع السةةادة التعميسيةةة حيةةث يقةةػم بةةجور إرشةةاد أيزةةا اجرتةةو عمةةل أو 

 ( 8358، حسجانأحسج ) .وتػجيو الستعمع نحػ التعمع اليعال
يداىع بذا  فعةال فةل  اإللكتخونيةومغ ثع فان اإلعتساد عمل البيئات التعمع 

اتو تصػيخ العسمية التعميسية وتساغ الستعمع مغ تمقل السادة العمسية بذا  يشاسا اجر 
و)يفيةة إنتاجيةا يعةج مةغ  اإللكتخونيةةومسا  شةظ فيةو أن السقةخرات ، وخبخاتو الدابقة

 .فل التعميع اإلنتخنتواستخجام  اإللكتخونيةمحاور تصبيقات بيئات التعمع 
ميسةةًا يتسيةةد بسيةةدات تعميسيةةة  مرةةجرًا تعميسةةاً  اإللكتخونيةةةكسةةا تعةةج السقةةخرات 

مع عمةةل الػيةةا حيةةث يتسيةةد بهنةةة ميتةةػح شةةػل القةةا اإللكتخونةةلمتعةةجدة تذةةس  التعمةةيع 
وفةةل ىةةحا ، و  يحتةةاج إلةةل ااعةةات دراسةةية، اليةةػم و يعيةةق اسةةتخجامة زمةةان أو ماةةان

تسثة  حمقةة الػصة  بةيغ السعمةع والسةتعمع بسةا  اإللكتخونيةةاإلشار أصبحت السقةخرات 
يحسمةةةو مةةةغ مةةةادة عمسيةةةة يخجةةةع إلييةةةا الجسيةةةع تعمساوتعميسيةةةا ومشةةةو تدةةةتقل السعخفةةةة 

 (.8351)شارق عامخ والتصبيقات العسمية 
كسةةةةا أوصةةةةت  بعةةةةس الجراسةةةةات بزةةةةخورة تشسيةةةةة ميةةةةارات إنتةةةةاج السقةةةةخرات 

حدةيغ )، (8355، إيسان دخية  ه)(، 8351، مشل بغ ذياب)مشيا دراسة اإللكتخونية
 .(8352، سعج ىشجاوى ، حسيج الدباحلوأيزا ) ،(8352 ،وآخخون  بذيخ

ساسةةة  نحةةةػ تحقيةةةق اتىةةةجاف بشذةةةاط وجةةةج الجافعيةةةة ىةةة  السحةةةخك اتتعتبةةةخ 
العجيةةةج مةةةغ اتدوات  لةةةحلظ ىشةةةاكو  ،ىةةةػ الشجةةةاح السةةةتعمعجتيةةةاد، فةةةنذا )ةةةان ىةةةجف إو 
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واإلسةةتخاتيجيات التةة  يساششةةا مةةغ خالليةةا الترةةجي ليةةحه الطةةاىخة وا رتقةةاء بسدةةتػى 
الجافعية لجى الصالب، ومغ بيغ تمظ اإلستخاتيجيات: استخجام تكشػلػجيا التعميع فة  

نتةةةاج وإعةةةجاد السةةةػاد التعميسيةةةة السدةةةانجة سةةةػاء السخميةةةة أو السدةةةسػعة فةةة  عسميتةةة  إ
 Binder,2014;Prajina and Godwin))ةةةة  مةةةةغ  واةةةةج.،التعمةةةةيع والةةةةتعمع

2015;Guptali and Mili 2016)  أن دافعية اإلنجاز يعج دافعًا داخميًا لمستعمسيغ
، عسةال اتكاديسيةة السختميةةنحػ عسمية التعمع يجفعيع نحػ تحقيق الشجاحةات فةل ات

 .ويداعجىع عمل تخسيخ  السعمػمات
أشةةارت دراسةةات سةةابقة إلةةل أىسيةةة تحدةةيغ دافعيةةة اإلنجةةاز فةةل السخاحةة  واةةج 

التعميسيةةةةةةةة السختميةةةةةةةة لةةةةةةةجى الصةةةةةةةالب والتةةةةةةةل مةةةةةةةغ بيشيةةةةةةةا شةةةةةةةالب الجامعةةةةةةةة مثةةةةةةة  
(Soltanzadeh 2013; Kanani et al. 2017,Kaur and et al. 

Sankhian,2017;Alsancak and Ozdemir,2018 ، احسةةةةةةةةج عبةةةةةةةةج
ولقةج تعةجدت نتةامر البحةػث تبعةًا  بعةاد دافعيةة اإلنجةاز السدةةتيجف  (8355اليةادى،
نخيةةةا  ممحةةةػا فةةةل دافعيةةةة اإلنجةةةاز فةةةل إار بعزةةةيا إلةةةل وجةةةػد ثةةةحيةةةث أ، بحثيةةةا

وخاصةةةة لةةةجى شةةةالب الجامعةةةة لسةةةا ليةةةع مةةةغ تايةةةخات ، السخاحةةة  التعميسيةةةة السختميةةةة
وىةحا .وإجتساعية مسا يجع  إنتباىيع مقدسا بيغ )ة  تمةظ اتمةػر فديػلػجية ونيدية

 .(Guptali and mili ,2016)ما اشار الية دراسة 

ىشاك دراسات وبحػث اامسة عمل استخجام التقشيةات التكشػلػجيةة  وأثخىةا  كسا
 ،(8352 ،آخةةةةخ ،عسةةةةخو درويةةةةر)دراسةةةةة  عمةةةةل دافعيةةةةة اإلنجةةةةاز الستعمسةةةةيغ  مشيةةةةا

 (.8355 ،)سسيخ احػف (،8352 )سامية جػدة،، (8352 ،)إبخاييع الدسان
ى مةةةةغ الجراسةةةةات عالاةةةةة بيئةةةةة تعمةةةةع أالباحثةةةةة لةةةةع يتشةةةةاول  عمةةةةع وفةةةةل حةةةةجود 

لكتخونةةل اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل بجافعيةةة اإلنجةةاز )ستايةةخ ترةةشييل لةةو تةةهثيخ إ
 .عمل متايخات التابعة ا خخى 

ػمات، حيث أنيا تذيخ الل وتعتبخ اتساليا السعخفية )صخيقة لسعالجة السعم
سةةةةتىبال السعمػمةةةةات، ومعالجتيةةةةا دراك والييةةةةع وإلالصخيقةةةةة التةةةة  تسيةةةةد اليةةةةخد فةةةة  اإل

أو أنيا اليخوق اليخدية ف  شخق ( Kagan، 1981)ستخجاعيا مغ البشية السعخفية إو 
 ستخجاع السعمػمات مغ الحاكخة.  إكتداب وتجييد وتخديغ إ

سةةةةمػب السعخفةةةةل يعبةةةةخ عةةةةغ اليةةةةخق ( إلةةةةل أن اإل8352زيةةةةاد خميةةةة  ) وأشةةةةار
ويةةختبك ذلةةظ بسةةجى ، سةةتجابتيع لمسػااةةف السختميةةةإالسػجةةػدة بةةيغ اتفةةخاد فةةل سةةخعة 

، كيةةاءة البةةجام  التةةل بقةةجميا اليةةخد )يةةخو  أو أسةةذ لحةة  السػااةةف التةةل ترةةادفو
مغ الةحى يسةخ فةةل د ويقةاس ىةحا اإلسةمػب مةةغ خةالل )سةػن ا سةةتجابة ويقرةج بةو الةة
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الجاةةة التةةل يتحةةجد بيةةا عةةجد اتخصةةاء ، سةةتجابة مةةغ جانةةا اليةةخدالسخحمةةة اتولةةل لال
 .التل يختكبيا اليخد فل سعيو لمػصػل لمح  الرحيح

ا نةةةجفاع( وىةةةػ أسةةةمػب معخفةةة   -ويتشةةةاول البحةةةث الحةةةال  أسةةةمػب )التةةةخوي 
يتعمق باليخوق اليخدية السػجػدة بيغ اتفخاد ف  سخعة استجاباتيع لمسػااف، فالتخوي 

اسةةتجابة مبجميةةة والتخ)يةةد عمةةل السعخفةةة عشةةج   يةةجل عمةةل ميةة  اليةةخد لكةةاإلنةةجفاع  -
حةة  السذةةامة بةةةج  مةةغ السيةة  لالسةةةتجابة الستدةةخعة، ويصمةةق عميةةةو احيانةةا )اإليقةةةاع 

ستجابة بدخعة والػاػع ف  أخصةاء أكثةخ، فة  لل اإلإوفيو يشدع السشجفعػن  السعخف (
 جابة والػاػع ف  أخصاء اا .        حيغ يتػجو الستخوون الل ازاء واتا أشػل عشج ا ست

 سذكمة البحث:األحداس ب
  :فى ضهء ماسبق تشبع مذكمة البحث من السشطمقات التالية

 دارة التعمةةيع والةةةتعمع إ حطةةت الباحثةةةة أثشةةاء عسميةةةا بالكميةةة وتةةةجريذ مقةةخر نطةةةع
مقةةخر (لصةةالب اليخاةةة الثالثةةة  محةةة ججيةةجة شةةعبة معمةةع حاسةةا آلةةل  اإللكتخونةةل

 اإللكتخونةةلوتصبيقةةل( إن مةةغ متصمباتةةو أن يقةةػم الصةةالب بننتةةاج  مقةةخر  نطةةخى 
وجةجيخ بالةح)خ إن شةالب اليخاةة الثالثةة شةعبة معمةع حاسةا آلةل لةع يتمقةػا تةةجريبا 

 .اإللكتخونيةعمل إنتاج السقخرات 
 أصةةبحت اسةةتخجاميا فةةل التعمةةيع العةةالل ضةةخورة  وحةةاًل  اإللكتخونةةلبيئةةة الةةتعمع

السذةةاالت التعميسيةةة فةةل السؤسدةةات التعميسيةةة عامةةة و  ياتلسعالجةةة بعةةس التحةةج
؛  اإللكتخونةلالتعمةيع و  تػفخ فةخ  ججيةجة لمةتعمع عةغ بعةجو  فل الجامعات خاصا

عقةةةةة  دمحم(،) 8354(، سةةةةةحخ رمزةةةةةان )8334، نجةةةةةالء فةةةةةارسواشةةةةةارت دراسةةةةةة )
(، 8355، )رضةةا العسةةخى  (،Dorn&Bhattacharay,2007(، )8358وآخةةخون 

، فل التعميع اإللكتخونلىسية استخجام بيئات التعمع أ إلل  .(8351، )ثامخ السالح
كسا أوصت إلل استخجام ىةحه البيئةات فةل العسميةة التعميسيةة لسةا ليةا مةغ سةيػلة 

 .دراج السحتػى التعميسل بيا مغ اب  السعمعإا ستخجام لمصالا والسعمع معا  و 
 زيةادة فاعميةة مػااةف الييجيػ التياعمل  يسمظ خرامز مسيدة تجعميا اادرة عمةل

وىشةاك تػصةيات العجيةج مةغ الجراسةات مثة   .تشسية نػاتر الةتعمع السختميةةو  التعمع
 Matar & others)ومصةةةخ وآخةةةخون ، (8352، فةةةادى أبةةةػ سةةةمصان )دراسةةة

راجةةةةةةح )(، Keller & others, 2019)ميةةةةةةخ وآ خةةةةةةخون )، (2018,
مشيةةةةةةةةةخ )، (8352،اميسةةةةةةةةةة آدم)(،   8352،رانيةةةةةةةةةا العسةةةةةةةةةخى )(، 8350،الدةةةةةةةةةمػنل

لسةةا ، إلةةل جةةجوى اسةةتخجام الييةةجيػ التيةةاعمل فةةل عسميةةة الةةتعمع  .(8355،زعةةالن
وأنيةةةةا تمبةةةةل ، تةةةةػفخه مةةةةغ سةةةةيػلة فةةةةل ا سةةةةتخجام والترةةةةيح بالشدةةةةبة لمستعمسةةةةيغ
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 ،عمل تقجميع فل السحتػى التعميسةل وتدسح ليع بالديصخة، احتياجاتيع التعميسية
 .خفية والسيارية عمل حج سػاءأنيا مالمسة  وتشاسا بعس السػضػعات  السعو 
السعخفةةة )الستةةخوييغ  ا سةةمػبالتةةل تشاولةةت الييةةجيػ التيةةاعمل و  نةةجرة الجراسةةات– 

 ( معا.السشجفعيغ
 وزيادة وعييع  اإللكتخونيةضخورة إكداب الصالب ميارات أدوات إنتاج السقخرات

ات وصةةت  بعةةس الجراسةةأكسةةا .فةةل التعمةةيع اإللكتخونةةلخجام التعمةةيع تبهىسيةةة اسةة
 ،مشةل بةغ ذيةاب)مشيةا دراسةة  اإللكتخونيةةبزخورة تشسية ميارات إنتاج السقةخرات 

حسيةةةج و) ،(8352،حدةةةيغ بذةةةيخ وآخةةةخون )، (8355، إيسةةةان دخيةةة  ه)(، 8351
 (.8352، سعج ىشجاوى ، الدباحل

حيةث ، نجةاز السدةتيجف بحثيةاً  بعاد دافعيةة اإل اً ولقج تعجدت نتامر البحػث تبع
نخيةةةا  ممحةةةػا فةةةل دافعيةةةة اإلنجةةةاز فةةةل السخاحةةة  إوجةةةػد ر بعزةةةيا إلةةةل ثةةةاأ

وخاصة لجى شالب الجامعة لسا ليع مغ تايخات فديػلػجية ، التعميسية السختمية
وىحا ما أشار .نتباىيع مقدسا بيغ )  تمظ اتمػرإونيدية واجتساعية مسا يجع  

 .(Guptali and mili ,2016الية دراسة )
ليا السعخفيةةة )التةةخوى العالاةة بةةيغ ا سةا ىشةاك دراسةةات عجيةجة إىتسةةت ببحةةث– 

 (،8353 )دمحم ححييةةةة،؛ مثةةة  دراسةةةة اإلنةةجفاع( والستايةةةخات التكشػلػجيةةةة السختميةةةة
واختميةةت ( 8354،(،) أحسةةج الدةةيج8352 ،)زيةةاد خميةة  ،(8355، )أيسةةغ الجةةػىخى 

ىةةحه الجراسةةات فةةل نتامجيةةا مةةغ أى ا سةةاليا السعخفيةةة أفزةة  فةةل التحرةةي  أو 
 .خوق بيشيع فل الشتامر يػجج ف

  صةالب ل مةغ خةالل السقةابالت الذخرةيةستكذةافية إ)سا أجخيت الباحثةة دراسةة
اليخاةةةة الثالثةةةة بقدةةةع تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع  محةةةة ججيةةةجة شةةةعبة معمةةةع حاسةةةا آلةةةل 
لسعخفةةة اراميةةع حةةػل اسةةتخجام  بيئةةة تعمةةع إلكتخونيةةة اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل 

نتةةاج السقةةخرات إلساضةةية وأيزةةا تحجيةةج اةةجراتيع عمةةل خةةالل الدةةشػات الجراسةةية ا
  :جاءت الشتيجة )سا يملو  ومجى استخجميع ليا، اإللكتخونية

  مةةةةغ الصةةةةالب لةةةةع يدةةةةتخجمػا بيئةةةةة تعمةةةةع 533تػصةةةةمت الباحثةةةةة الةةةةل %
 .خونل اامسة عمل الييجيػ التياعملإلكت

   فل حاجة لمييجيػ التياعمل فل 51تػصمت الباحثة الل ما يقخب مغ %
ستيدةةخت الباحثةةة عمةةل رمبةةة الستعمسةةيغ أ)سةةا ، راسةةة السقةةخرات الجراسةةيةد

فل السذار)ة فل بيئة تعمع إلكتخونية اامسة عمةل الييةجيػ التيةاعمل لجراسةة 
  .السقخر الجراسل
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   بمات ندبة الصالب الحيغ أبةجوا إسةتعجادىع فةل التةجريا مةغ خةالل بيئةة
  .%51لكتخونية اامسة عمل الييجيػ التياعمل إتعمع 

   مةةغ الصمبةةة يذةةعخون بالسمةة  بجراسةةة 533)سةةا تػصةةمت الباحثةةة إلةةل %
حيةةث أشةةاروا انةةو  بةةج مةةغ اسةةتاالل بيئةةات ، السقةةخرات بالصخيقةةة التقميجيةةة

 .التعمع اإلكتخونية فل مجال دراستيع لمسقخرات الجراسية
  مةةغ الصةالب لةةيذ لةةجييع القةجرة عمةةل إنتةةاج السقةةخرات 533بماةت ندةةبة%

 .وأبجوا رغبتيع فل التجريا عمل إنتاجيا وإستخجاميا، اإللكتخونية
 مذكمة البحث:

لتشسيةةةة ميةةةارات  حاجةةةةومةةةغ خةةةالل العةةةخ  الدةةةابق تبةةةيغ لمباحثةةةة أن ىشةةةاك 
ن إجامعةة عةيغ شةسذ و  –لجى شالب تكشػلػجيةا التعمةيع اإللكتخونيةإنتاج السقخرات 

ساغ تشسيتيا مغ مغ متصمبات ىحا العرخ أن ياػن لجى الصمبة ىحة السيارة والتل ي
خالل الييجيػ التياعمل الحى ياػن فةل إشةار بيئةة الةتعمع إلكتخونيةة حدةا اإلسةمػب 
السعخفل مع دافعية اإلنجاز  لحلظ جةاءت ىةحه الجراسةة بيةجف  يةاس أثةخ بيئةة تعمةع 

 –إلكتخونيةةة اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل لصةةالب اليخاةةة الثالثةةة  تكشػلػجيةةا التعمةةيع 
جامعة عةيغ شةسذ  الستةخوييغ والسشةجفعيغ مةغ خةالل تدةميك  –ػعية كمية التخبية ال

الزةةةػء عمةةةل الييةةةجيػ التيةةةاعمل فةةةل التعمةةةيع وبيةةةان أىسيتةةةو وأىجافةةةة وأثةةةخه فةةةل تشسيةةةة 
 ودافعية اإلنجاز. اإللكتخونيةميارات  إنتاج السقخرات 

  :أسئمة البحث
يسكن كيف لل اإلجابة عغ الدؤال الخميذ التالل: إيدعل البحث الحالل 

تشسية وقياس أثره في لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمى إبيئة تعمم ترسيم 
نجاز لدى طالب تكشهلهجيا التعميم ودافعية اإل  اإللكترونيةنتاج السقررات إميارة 

 ؟السشدفعين –السترويين 
 ويشبع مغ الدؤال الخميذ اتسئمة اليخعية التالية:

لصةةةةةالب  اإللكتخونةةةةلببيئةةةةة الةةةةتعمع  خونيةةةةةةاإللكتمةةةةا ميةةةةارات إنتةةةةاج السقةةةةخرات  .5
 تكشػلػجيا التعميع؟

التعميسةةةل السشاسةةةا لبيئةةةة تعمةةةع إلكتخونيةةةة اامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ    مةةةا الترةةةسيع .8
دافعيةةةة و  اإللكتخونيةةةةرة إنتةةةاج السقةةةخرات تشسيةةةة ميةةةا و يةةةاس أثةةةخه فةةةلالتيةةةاعمل 

 السشجفعيغ؟ –اإلنجاز لجى شالب تكشػلػجيا التعميع الستخوييغ 
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ثخ بيئة تعمع إلكتخنية اامسة عمل الييجيػ التياعمل عمةل التحرةي  السعخفةل ما أ .0
لةةةجى شةةةالب تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع   اإللكتخونيةةةةالسةةةختبك بسيةةةارة إنتةةةاج السقةةةخرات 

 الستخوييغ؟
ما أثخ بيئة تعمع إلكتخنية اامسة عمل الييجيػ التياعمل عمةل التحرةي  السعخفةل  .2

لةةةجى شةةةالب تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع   لكتخونيةةةةاإلالسةةةختبك بسيةةةارة إنتةةةاج السقةةةخرات 
 ؟السشجفعيغ

مةةةةا أثةةةةخ إخةةةةتالف بيئةةةةة تعمةةةةع إلكتخونيةةةةة اامسةةةةة عمةةةةل الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل عمةةةةل  .1
لةةةجى شةةةالب  اإللكتخونيةةةةالتحرةةةي  السعخفةةةل السةةةختبك بسيةةةارة إنتةةةاج السقةةةخرات 

 (؟السشجفعيغ –الستخوييغ ) تكشػلػجيا التعميع
اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل عمةةل ميةةارة  مةةا أثةةخ إخةةتالف بيئةةة تعمةةع إلكتخونيةةة .2

 –الستةةةةةخوييغ ) لةةةةجى شةةةةالب تكشػلػجيةةةةا التعمةةةةيع اإللكتخونيةةةةةإنتةةةةاج السقةةةةخرات 
 ؟(السشجفعيغ

مةةا أثةةخ بيئةةة تعمةةع إلكتخنيةةة اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل عمةةل دافعيةةة اإلنجةةاز  .3
 ؟لجى شالب تكشػلػجيا التعميع الستخوييغ

سةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل عمةةل دافعيةةة اإلنجةةاز مةةا أثةةخ بيئةةة تعمةةع إلكتخنيةةة اام .4
 ؟الب تكشػلػجيا التعميع السشجفعيغلجى ش

ما أثخ إختالف بيئةة تعمةع إلكتخونيةة اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل عمةل دافعيةة  .5
لةةةجى شةةةالب تكشػلػجيةةةا  اإللكتخونيةةةةاإلنجةةةاز السةةةختبك بسيةةةارة إنتةةةاج السقةةةخرات 

 ؟(السشجفعيغ –الستخوييغ ) التعميع
 ىداف البحث:أ

 :ييدف البحث الحالى الى تحديد
  لصالب تكشػلػجيا التعميع. اإللكتخونيةميارات إنتاج السقخرات 
  أثةةخ بيئةةة تعمةةع إلكتخونيةةة اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل عمةةل التحرةةي  السعخفةةل

لةةةةجى شةةةةالب تكشػلػجيةةةةا التعمةةةةيع   اإللكتخونيةةةةةالسةةةةختبك بسيةةةةارة إنتةةةةاج السقةةةةخرات 
 .الستخوييغ

  بيئةةة تعمةةع إلكتخونيةةة اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل عمةةل التحرةةي  السعخفةةل أثةةخ
لةةةةجى شةةةةالب تكشػلػجيةةةةا التعمةةةةيع   اإللكتخونيةةةةةالسةةةةختبك بسيةةةةارة إنتةةةةاج السقةةةةخرات 

 .السشجفعيغ
  أثخ بيئة تعمع الكتخونية اامسة عمل الييجيػ التيةاعمل عمةل ميةارة إنتةاج السقةخرات

 .لتعميع الستخوييغلجى شالب تكشػلػجيا ا اإللكتخونية
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  أثةخ بيئةة تعمةع إلكتخنيةة اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل عمةل ميةارة إنتةاج السقةةخرات
 .لجى شالب تكشػلػجيا التعميع السشجفعيغ اإللكتخونية

  أثخ بيئةة تعمةع إلكتخونيةة اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل عمةل دافعيةة اإلنجةاز لةجى
 .شالب تكشػلػجيا التعميع الستخوييغ

 يئةة تعمةع إلكتخونيةة اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل عمةل دافعيةة اإلنجةاز لةجى أثخ ب
 .شالب تكشػلػجيا التعميع السشجفعيغ 

 :أىسية البحث
 :تخجع أىسية البحث الحالل الل

  مسا يداعج الصالا عمل إيجاد بيئة  اإللكتخونيةتػجية الحجيث نحػ بيئات التعمع
 .تعميسية تتدع بالحيػية والشذاط

 نسةػذج لبيئةة تعمةع إلكتخونةل اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل يييةج فةل إكدةاب  تقجيع
 .اإللكتخونيةشالب تكشػلػجيا التعميع  ميارة إنتاج السقخرات 

  اإلسةةةتيادة مةةةغ الييةةةجيػ التيةةةاعمل فةةةل التحرةةةي  السعخفةةةل السةةةختبك بتشسيةةةة إنتةةةاج
 .اإللكتخونيةالسقخرات 

 شػلػجيا السدتخجمة بذا  إيجابلالسذار)ة لمستعمع برػرة تياعمية مع التك. 
 فروض البحث 

 يدعل البحث الحالل إلل التحقق مغ اليخو  التالبة:
بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤حرامية عشج مدتػى  إتػجج فخوق ذات د لة  .5

شةةالب السجسػعةةة التجخيبيةةة فةةل اإلختبةةار التحرةةيمل السعخفةةل لمتصبيةةق القبمةةل 
لةجى شةالب التخبيةة الشػعيةة  اإللكتخونيةةخرات والبعجى السختبك بسيارة إنتاج السقة

الستةةخوييغ، عشةةج الجراسةةة مةةغ خةةالل بيئةةة الةةتعمع إلكتخونيةةة القامسةةة عمةةل الييةةجيػ 
 التياعمل.

بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤تػجج فخوق ذات د لة إحرامية عشج مدتػى   .8
 شةةالب السجسػعةةة التجخيبيةةة فةةل اإلختبةةار التحرةةيمل السعخفةةل لمتصبيةةق القبمةةل

لةجى شةالب التخبيةة الشػعيةة  اإللكتخونيةةوالبعجى السختبك بسيارة إنتاج السقةخرات 
السشةةجفعيغ، عشةةج الجراسةةة مةةغ خةةالل بيئةةة الةةتعمع الكتخونيةةة القامسةةة عمةةل الييةةجيػ 

 التياعمل.
بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤تػجج فخوق ذات د لة إحرامية عشج مدتػى   .0

جفعيغ فةل اإلختبةار التحرةيمل السعخفةل شالب الستخوييغ ودرجات الصالب السشة
لرةةةالح الصةةةالب  اإللكتخونيةةةةلمتصبيةةةق البعةةةجى السةةةختبك بسيةةةارة إنتةةةاج السقةةةخرات 
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عشةةج الجراسةةة مةةغ خةةالل بيئةةة الةةتعمع إلكتخونيةةة القامسةةة عمةةل الييةةجيػ ، الستةةخوييغ
 التياعمل.

بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤حرامية عشج مدتػى  إتػجج فخوق ذات د لة  .2
الستخوييغ ودرجات الصالب السشجفعيغ فةل التصبيةق البعةجي لبصااةة تقيةيع  شالب

لرةالح الصةالب الستةخوييغ،  اإللكتخونيةةالسشتر السختبصة بسيارة إنتةاج السقةخرات 
 عشج الجراسة مغ خالل بيئة التعمع إلكتخونية القامسة عمل الييجيػ التياعمل.

بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤تػجج فخوق ذات د لة إحرامية عشج مدتػى   .1
شالب السجسػعة التجخيبية فل مىيةاس دافعيةة اإلنجةاز لمتصبيةق القبمةل والبعةجى 

لةةةةةجى شةةةةةالب التخبيةةةةةة الشػعيةةةةةة  اإللكتخونيةةةةةةالسةةةةةختبك بسيةةةةةارة إنتةةةةةاج السقةةةةةخرات 
الستةةخوييغ، عشةةج الجراسةةة مةةغ خةةالل بيئةةة الةةتعمع إلكتخونيةةة القامسةةة عمةةل الييةةجيػ 

 التياعمل.
بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤ لة إحرامية عشج مدتػى  تػجج فخوق ذات د .2

شالب السجسػعة التجخيبية فل مىيةاس دافعيةة اإلنجةاز لمتصبيةق القبمةل والبعةجى 
لةةةةةجى شةةةةةالب التخبيةةةةةة الشػعيةةةةةة  اإللكتخونيةةةةةةالسةةةةةختبك بسيةةةةةارة إنتةةةةةاج السقةةةةةخرات 

جيػ السشةةجفعيغ، عشةةج الجراسةةة مةةغ خةةالل بيئةةة الةةتعمع الكتخونيةةة القامسةةة عمةةل الييةة
 التياعمل.

بيغ متػسصات درجات  3.31 ≤تػجج فخوق ذات د لة إحرامية عشج مدتػى   .3
شةةةةالب الستةةةةخوييغ ودرجةةةةات الصةةةةالب السشةةةةجفعيغ فةةةةل مىيةةةةاس دافعيةةةةة اإلنجةةةةاز 

لرةةةالح الصةةةالب  اإللكتخونيةةةةلمتصبيةةةق البعةةةجى السةةةختبك بسيةةةارة إنتةةةاج السقةةةخرات 
كتخونيةةة القامسةةة عمةةل الييةةجيػ الستةةخوييغ، عشةةج الجراسةةة مةةغ خةةالل بيئةةة الةةتعمع إل

 التياعمل.
 :حدود البحث

 :إقترر البحث الحالى عمى الحدود التالية
 :حدود بذرية

شةةالب اليخاةةة الثالثةةة تخرةةز تكشػلػجيةةا التعمةةيع  باميةةة التخبيةةة الشػعيةةة جامعةةة  .5
 .عيغ شسذ

بيئةةةةة تعمةةةةع إلكتخونيةةةةة اامسةةةةة عمةةةةل الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل لصةةةةالب تكشػلػجيةةةةا التعمةةةةيع  .8
 .السشجفعيغ –تخوييغ الس

 (م 8383/ 8355 )تةع تصبيةق تجخبةة البحةث خةالل العةام الجةامعل :حدود زمشيـة
 .التخم الثانل



نتاجإتشسية ميارة وأثره في  لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمىإبيئة تعمم   
السشدفعين –ين ا التعميم الستروينجاز لدى طالب تكشهلهجيودافعية اإل  اإللكترونيةالسقررات    

 

853 

سةةةةةل عمةةةةةل ميةةةةةارات إنتةةةةةاج السقةةةةةخرات يقترةةةةةخ السحتةةةةةػى العم :حـــــدود مهضـــــه ية
 .اإللكتخونية

 تياعمل. ػاامسة عمل فيجي  اإللكتخونلبيئة تعمع  :حدود مكانية
 :مشيج البحث

ث الحالل الل البحةػث التصػيخيةة التةل تدةتخجم السسيةر الػصةيل يشتسل البح
والسةةةشير التجخيبةةةل لىيةةةاس اثةةةخ الستاةةةخييغ ، التحميمةةةل فةةةل مخحمةةةة الجراسةةةة والتحميةةة 

 .السدتقميغ لمبحث عمل متايخات التابعة فل مخحمة التقػيع
 :تكػنت متايخات البحث مغو 

 ىسا:، قميغاشتس  البحث عمل متايخيغ مدت: الستغيرات السدتقمة-
 بيئة تعمع إلكتخونية اامسة عمل الييجيػ التياعمل. 
  السشجفعيغ   –اإلسمػب السعخفل الستخوييغ 

  :ىسا، اشتس  البحث عمل متايخيغ تابعيغ :الستغيرات التابعة  -
  اإللكتخونيةميارات إنتاج السقخرات. 
 دافعية اإلنجاز. 

 :الترسيم التجريبى لمبحث
يغ لمبحةةةث ومدةةةتػياتيع تةةةع اسةةةتخجام  الترةةةسيع فةةةل ضةةةػء الستايةةةخيغ السدةةةتقم

 (:5كسا يػضحيا الججول ) ،(8x5السعخوف بالترسيع العاممل ) التجخيبل
 ( الترسيع التجخيبل لمبحث5ججول )

 القياس البعدى اسمهب السعالجة القياس القبمى  مجسهعة 
 إختبار تحريمى- مترويين 

مقيـــــــــــاش دافعيــــــــــــة  -
 اإلنجاز

ئســـة بيئـــةتعمم إلكترونـــى قا
 عمى الفيديه التفاعمى

 إختبار تحريمى-
 مقياش دافعية اإلنجاز -
 بطاقة تقييم مشتج -

 مشدفعين 

 :أدوات القياس
 مةةةةةغ إعةةةةةجاد  اإللكتخونيةةةةةةت إختبةةةةةار تحرةةةةةيمل مةةةةةختبك بسيةةةةةارات إنتةةةةةاج السقةةةةةخرا -

 . الباحثة
 مةةةغ إعةةةجاد  اإللكتخونيةةةةت بصااةةةة تقيةةةيع مشةةةتر تداء الصةةةالب فةةةل إنتةةةاج السقةةةخرا -

 . لباحثةا
 إعةةةةةجاد حسةةةةةجى اليخمةةةةةاوى   (السشةةةةةجفعيغ –مىيةةةةةاس اإلسةةةةةمػب السعخفةةةةةل )الستةةةةةخوييغ  -

(5541).  
  . مىياس دافعية اإلنجاز مغ إعجاد الباحثة -
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 :خطهات البحث وإجراءاتو
 :اامت الباحثة بالخصػات التالية إلجخاء البحث

قة  السختبصةة شالع عمل اتبحاث والجراسات الدابقة واتدبيةات التخبػيةة الدةاباإل -
سةتيادة مشيةا فة  إعةجاد الجةدء الشطةخي ليةحا البحةث بسػضػع الجراسةة الحاليةة  لإ

 وأدواتو.
وإعادة صةياغتيا بعةج التحاةيع عمييةا ، اإللكتخونيةتحمي  ميارات إنتاج السقخرات  -

 .؛لػضع أىجاف السحتػى و)يايتو 
ا نةةةةةةةةةةةةجفاع(  حسةةةةةةةةةةةةةجى  –تبشةةةةةةةةةةةةل مىيةةةةةةةةةةةةاس اإلسةةةةةةةةةةةةمػب السعخفةةةةةةةةةةةةةل )التةةةةةةةةةةةةخوى  -

  .(5541)اوى اليخم
 اإللكتخونيةةةةةةختبةةةةةار تحرةةةةةيمل لمسيةةةةةاييع الستزةةةةةسشة ميةةةةةارات إنتةةةةةاج السقةةةةةخرات إ -

 .وعخضو عمل السحاسيغ إلجازتو ووضعو فل صػرتو الشيامية
وعخضةيا   Storylineببخنةامر  اإللكتخونيةةإعجاد اامسة ميارات إنتاج السقةخرات  -

 .ووضعيا فل صػرتيا الشيامية، عمل السحاسيغ إلجازتيا
وعخضيا عمل السحاسيغ إلجازتيا  اإللكتخونيةد بصااة تقييع إنتاج السقخرات إعجا -

 .ووضعيا فل صػرتيا التيامية
وإعةجادىا فةل ، إنتاج مػاد السعالجة التجخيبية وعخضيا عمل السحاسةيغ إلجازتيةا -

 .صػرتيا التيامية
 .ياوأدوات الىياس بيجف  ياس ثبات، إجخاء التجخبة ا ستصالعية لسػاد السعالجة -
ختيار عيشة البحث اتساسية وتػزيعيةا عمةل مجسةػعتيغ وفقًالمترةسيع التجخيبةل إ -

 .لمبحث
ثع عخ  مػاد ، نجازدافعية اإل، ا ختبار التحريمل :تصبيق أدواد الىياس ابمياً  -

 .السعالجة التجخيبية عمل أفخاد العيشة اتساسية وفق الترسيع التجخيبل لمبحث
بصااةة ، مىياس دافعية اإلنجاز، ا ختبار التحريمل :تصبيق أدواد الىياس بعجياً  -

 .اإللكتخونيةتقييع مشتر إنتاج السقخرات 
 . Spssإجخاء السعالجة اإلحرامية لمشتامر باستخجام البخنامر اإلحرامل  -
والسقتخحات بالبحػث ، تقجيع التػصيات عمل ضػء الشتامر التل تع التػص  إلييا -

 .السدتقبمية
 :كسا يمى الباحثة مرطمحات الدراسة إجرائيا   تعرف :مرطمحات البحث

بهنيا بيئة إفتخاضية تياعمية متكاممة متاحة عبخ شباة  :بيئة تعمم إلكترونية
تقةةةػم بتةةةػفيخ مجسػعةةةة مةةةغ اتدوات لةةةجعع العسميةةةة التعميسيةةةة مثةةة  بيئةةةة ، اإلنتخنةةةت



نتاجإتشسية ميارة وأثره في  لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمىإبيئة تعمم   
السشدفعين –ين ا التعميم الستروينجاز لدى طالب تكشهلهجيودافعية اإل  اإللكترونيةالسقررات    

 

858 

خةجمات إدمػدو، التل تتاح ليةا تحسية  السحتةػى التعميسةل   فيةجيػ تيةاعمل   وتقةجيع 
حيث أنيا تدسح بةندارة عسميةات الةتعمع أبتةجاء ، جػج  التعميسية )خجمة جػج  فػرم

إلةةةل تقيةةةيع  وصةةةػ ً ، بننذةةةاء ومةةةخوراً ، وتحجيةةةج صةةةالحياتيع، مةةةغ تدةةةجي  الستعمسةةةيغ
 .ث الحاللحالستعمسيغ بيجف تحقيق اتىجاف التعميسية الدابقة الح)خ بالب

 اإلنتخنةةتيميةةا ونذةةخىا مةةغ خةةالل مقةةاشع فيةةجيػ يةةتع تحس :الفيــديه التفــاعمى
عمل مػاع إلكتخونل يتيح ىحا السػاع خيارات تياعمية تدسح لمستعمسيغ بةالتحاع فةل 

  Edpuzzleوذلةةةةةظ ضةةةةةسغ تصبيةةةةةق ايةةةةةجبازل   ، واإلجابةةةةةة عمةةةةةل اتسةةةةةئمة، التشقةةةةة 
 .التياعمية

تقجم مغ ، بهنو مادة تعميسية إلكتخونيا متعجدة الػسامك :اإللكترونيةالسقررات 
يةةةتع إكدةةةابيا لصمبةةةة تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع باميةةةة و  ،اإلنتخنةةةتل الحاسةةةػب وشةةةباة خةةةال

بيةةةجف إنتةةةاج مقةةةخرات الكتخونيةةةة بةةةيغ السةةةادة ، التخبيةةةة الشػعيةةةة جامعةةةة عةةةيغ شةةةسذ
 العمسية.

ــة اإلنجــاز: بهنيةةا مجسػعةةة مةةغ الطةةخوف والعػامةة  التةةل تعةةدز رمبةةة  دافعي
 الستعمسيغ التل تجرس السقخر فل اإلنجاز بشجاح.

بةةهنيع الستعمسةةيغ الةةحيغ يستةةازون بالتدةةخع فةةل تشةةاول السعمػمةةات  :السشــدفعهن 
 .مع عجم الجاة فل اإلجابة وإرتكاب عجد )بيخ مغ اتخصاء

بةةهنيع الستعمسةةيغ الةةحيغ بستةةازون بالتهمةة  فةةل تحميةة  السعمػمةةات  :الستــرويين
 .فدتاخق واتاا أشػل فل ا ستجابة ويختكبػن عجداا أا  مغ اتخصاء

 :ار الشظرى لمبحثاإلط
 :اإللكترونىبيئة التعمم  -السحهر االول

عغ بعج تقػم بتػفيخ  ئة تعمع افتخاضيةبي ى اامت بتعخيييا و)بيجيا بهنيا 
ترا ت، وتحسي  ، واإلكالتقييع مجسػعة مغ اتدوات لجعع العسمية التعمسية

الصالبية،  السحتػى، وتدميع أعسال الصالب، وتقييع اتاخان، وإدارة السجسػعات
وجسع وتشطيع درجات الصالب، والىيام با ستبيانات وأدوات تتبع ومخا بة، وما إلل 

 (اإللكتخونل)و)يبيجيا، بيئة التعمع .ذلظ
( بهنيا  بيئة مخنة لمتعمع بال أر  أو 25، 8353عخفيا )عبجالعديد شمبة،

جيدة ججران أو أسقف تتخصل حجود الدمان والساان يجمذ فييا الصالب أمام أ
الكسبيػتخ ف  مجارسيع أو مشازليع أو أي ماان يجرسػن مقخرات مبخمجة عمل 

ويترمػن بهساتحتيع بذا  متدامغ أو غيخ  اإلنتخنتخالل مػااع  الكسبيػتخ أو مغ
متدامغ لمحرػل عمل الحػار والسرادر والسعمػمات وغيخىا، ويتياعمػن مع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
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 أساتحتيع وزمالميع .
بهنيا بيئة إفتخاضية تياعمية متكاممة  اإللكتخونيةتعمع واج عخفت الباحثة بيئة ال

، تقػم بتػفيخ مجسػعة مغ اتدوات لجعع العسمية اإلنتخنتمتاحة عبخ شباة 
حتػى التعميسل  فيجيػ تياعمل  التعميسية مث  بيئة إدمػدو، التل تتاح ليا تحسي  الس

دسح بندارة ، حيث أنيا تجػج  التعميسية )خجمة جػج  فػرموتقجيع خجمات و 
، ومخوراا بننذاء، وتحجيج صالحياتيع، عسميات التعمع أبتجاء مغ تدجي  الستعمسيغ

وصػ  إلل تقييع الستعمسيغ بيجف تحقيق اتىجاف التعميسية الدابقة الح)خ بالبحث 
 .الحالل

 :اإللكترونىاليدف من بيئة التعمم 
حدةةةةةغ و ق الذةةةةةشاادةةةةةيع ))سةةةةةا يةةةةةخى )ةةةةة  مةةةةةغ  اإللكتخونةةةةةلتيةةةةةجف بيئةةةةةة الةةةةةتعمع 

 :إلل تحقيق عجة أىجاف تتسث  فل (8353،أحسج
 البيئة الخارجيةو  تعديد العالاة بيغ الستعمع. 
  تةةةةػفيخ بيئةةةةة تياعميةةةةة غشيةةةةة ومتعةةةةجدة السرةةةةادر تخةةةةجم العسميةةةةة التعميسيةةةةة باافةةةةة

 .محاورىا
  إماانية تعػيس الةشقز فةل الكةػادر اتكاديسيةة والتجريبيةة فةل بعةس القصاعةات

 .التعميسية
  الخةةةةجمات السدةةةةانجة فةةةةل العسميةةةةة التعميسيةةةةة مثةةةة  التدةةةةجي  السباةةةةخ وإدارة تقةةةةجيع

الريػف الجراسية وأنطسة ا ختبارات والتقييع وتػجيةة السةتعمع مةغ خةالل بػابةات 
 .اإلنتخنت

  إعةةةجاد جيةةة  مةةةغ السعمسةةةيغ والستعمسةةةيغ اةةةادر عمةةةل التعامةةة  مةةةع تقشيةةةة وميةةةارات
 .العرخ والتصػرات الياممة التل يذيجىا العالع

 اإللكترونيةسيزات بيئة التعمم م
 :يمل ما اإللكتخونلىع ما يسيد بيئة التعمع أ  إن (8351ذ)خ اصيك، غدان. )

  تخ)د عمل التعمع السعخف  والتعمع البشام  مسا يسيدىا  اإللكتخونيةأن بيئة التعمع
بالعجيج مغ اإلماانات التعميسية الت  تجعميا مغ البيئات اليعالة ف  تكشػلػجيا 

 :لتعميع ومشياا
 استخجام مرادر تعمع متشػعة ومتعجدة، مع تعجد مرادر السعخفة. 
 تػافخ السشاىر شػال اليػم وف  )  أيام اتسبػع. 
  الستعمعسيػلة وتعجد شخامق تقػيع تصػر. 
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  تػفخ عشرخ الستعة ف  التعمع، فمع يعج التعمع جامجًا أو يعخ  بصخيقة واحجة
  .ل الستعة ف  التعمعب  تشػعت السثيخات مسا يؤدي إل

  رفع مدتػى )ياءة وفاعمية التعميع والتجريا حيث تختيع ندبة التحري  وتذبع
 .ا حتياجات التجريبية لمستجربيغ دون تخك مػاع العس 

 يام الستعمع باكتذاف وبشاء السعشل والسعخفة بشيدو . 
 ترال التعميسل مغ خالل استخجام وسام  جتساع  واإلتذجيع التعمع اإل

ترال الستدامغ بسا يزع مغ حجخات لمجردشة والسؤتسخات الرػتية إلا
ومؤتسخات الييجيػ، وا ترال غيخ الستدامغ الحي   يتزسغ التدامغ ف  

والكتا  اإللكتخونيةا ستخجام مث  البخيج اإللكتخون  ولػحات السعمػمات 
 .اإللكتخونية

 الستعمسيغإلل   ةتخص  جسيع العىبات الت  تحػل دون وصػل السادة العمسي 
ف  اتماكغ الشامية ب  ويتجاوز ذلظ إلل خارج حجود الجول، وىػ ما   يساغ 

 .حجوثو ف  بيئة التعمع الايخ إلكتخونية
  بسا يػاكا متصمبات  اإللكتخونيةسخعة تصػيخ السشاىر وتايخىا داخ  بيئة التعمع

 .العرخ ودون تكالي، إضافية
 لقبػل السختبصة بسحجودية اتمان الجراسيةتػسيع نصاق التعميع وتػسيع فخ  ا. 

 الشظريات التي يدتشد عمييا التعميم االلكتروني:
لكتخون  يعتسج بذةا  )بيةخ عمةل ن التعميع اإلأحيث نخى  :الشظرية السعرفية -أوال

لكتخونة  تعتسةج عمةل التعمةيع اإلترةال و ن عسميةة اإلأنةخى و ، الجانا السعخف 
ىتسةام فاالبةا مةا يشطةخ الةل اإل، جانةا اإلندةان ثقافة الجسيػر لحلظ يخاعة  ال

حتةةخام رمبةةاتيع، ومخاعةةاة ىةةحه ا حتياجةةات والخمبةةات إباحتياجةةات الستعمسةةيغ و 
ىتسامات عشةج ترةسيع البةخامر التعميسيةة التكشػلػجيةة، ومةجى اتليةة بيةشيع واإل

ترةال التكشػلػجيةةة السدةةتخجمة فة  تيعيةة  ىةةحا الشةةػع وبةيغ وسةةام  واشةةػات اإل
 .لكتخون عميع عغ شخيق تحجيج اتىجاف السخجػة مغ التعميع اإلمغ الت

ىةحا و  ن ىةحه الشطخيةة تػصة  بةالتعمع البشةام  لميةخدإحيةث  :الشظرية البشائيـة -ثانيا
فيحه الشطخية تذيخ إلل أن الستعمسيغ ، لكتخون ما يحجث لميخد ف  التعميع اإل

وبالتةال  فةنن ، ليةع ىع مغ يقػمػن ببشاء السعخفة بج  مةغ أن تعصةل السعخفةة
)سةةا أن السعخفةةة   ، السةةتعمع فةة  ىةةحه الشطخيةةة نذةةك فيةةػ الةةحي يبشةة  السعخفةةة

نةةةخى ان ىشةةةاك بةةةخامر و  ،يساةةةغ أن ترةةة  مةةةغ الخةةةارج أو مةةةغ شةةةخز آخةةةخ
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عسميةةة الةةتعمع ) تصبةةق مقػلةةة انو  مػااةةع تتةةيح لمسدةةتخجم حخيةةة الةةتعمعو  عجيةةجة
 .(عسمية تخاكسية

يطيخ و  ،ىحه الشطخية عمل أىسية البيئة ف  التعميع تخ)د :الشظرية الدمهكية -ثالثا
مةغ خةالل تحجيةج السةادة  ثخىا بذا  واضح فة  إجةخاءات التعمةيع ا لكتخونة أ

مثمةةة أمةغ العمسيةة وعخضةيا واسةتخجام البةخامر والسختميةة السخررةة لةحلظ. و 
 .ذلظ ما يدسل بالتعميع السبخمر

مخةةةز عسميةةةة الةةةتعمع فةةة  عقةةةج التةةة  تىةةة  الشطخيةةةة و  :رتباطيـــةالشظريـــة اإل  -رابعـــا
رتباشةةةةات بةةةةةيغ مثيةةةةةخات واسةةةةةتجابات. فكةةةةةان الةةةةةتعمع فةةةةة  ضةةةةةػء الشطخيةةةةةات إو 

رتباشيةةةة ىةةةػ التايةةةخات فةةة  الدةةةمػك أي التايةةةخ فةةة  اسةةةتجابات اليةةةخد فةةة  اإل
لكتخون  ىحه الشطخية مغ خالل عمل أساس ذلظ يجعع التعميع اإلو  مػاف ما،

 حيث يػجج الستعمع، ت واحجلكتخون  مع عجة اشخا  ف  واربك التعميع اإل
لكتخونةةةة  مةةةةا يعةةةةخف بالرةةةةيػف تدةةةةتخجم فةةةة  التعمةةةةيع اإلو  ،السعمةةةةعو  السثيةةةةخو 

ن يقةةػم بحزةةػر السحاضةةخة أالتةة  تتةةيح لمسدةةتخجم ، اإللكتخونيةةةفتخاضةةية اإل
 .السعمعو  أيزا يدسح بالتياع  بيغ الستعمعو  ،اإلنتخنتعغ شخيق 

تياعةة  عةةغ شخيةةق مذةةار)ة ن مةةغ السساةةغ تحقيةةق ىةةحا الأوالجةةجيخ بالةةح)خ    
وبالتةال  ، غيخىا مغ البخامر الت  تدتخجم ف  التعمةيع ا لكتخونة و  الرػرةو  الرػت

 .ن ىحه الشطخية ميسة ججا ف  عسمية التعمع ا لكتخون انخى 
 :م(8353)أحسج سالع، أشكال استخدام التعمم اإللكتروني في العسمية التعميسية

جام الةةةةتعمع اإللكتخونةةةة  فةةةة  مشطػمةةةةة تػجةةةةج ثالثةةةةة أشةةةةاال أو نسةةةةاذج  سةةةةتخ
 التعميع:

 االستخدام الجزئي لمتعمم اإللكتروني: -الذكل األول
يةتع اسةةتخجام بعةةس تقشيةةات الةةتعمع اإللكتخونة  مةةع التعمةةيع الرةةي  السعتةةاد واةةج 
يتع أثشاء اليػم الجراس  ف  الير  أو خارج سةاعات اليةػم الجراسة  ومةغ أمثمةة ىةحا 

أو  يةةةام إدارة  اإلنتخنةةةتإلةةةل اجةةةخاء بحةةةث بةةةالخجػع إلةةةل  الشسةةةػذج: تػجيةةةو الصةةةالب
أو اسةتيادة السعمةع مةغ  اإلنتخنةتالسجرسة بػضع الججاول السجرسية عمل أحةج مػااةع 

فةةة  تحزةةةيخ درسةةةو وفةةة  تعديةةةد السػااةةةف التجريدةةةية التةةة  سةةةيقجميا فةةة   اإلنتخنةةةت
 الير  التقميجي.
 :االستخدام السختمط لمتعمم اإللكتروني -الذكل الثاني
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ويتزةةسغ ىةةحا الشسةةػذج الجسةةع بةةيغ الةةتعمع الرةةي  والةةتعمع اإللكتخونةة  داخةة  
غخفةةةةة الرةةةةف، أو فةةةة  معسةةةة  الحاسةةةةػب أو فةةةة  مخاكةةةةد مرةةةةادر الةةةةتعمع، أو فةةةة  

 الريػف الح)ية أي اتماكغ السجيدة ف  السجرسة بتقشيات التعمع اإللكتخون .
ع اإللكتخونةة  مةةع ويستةةاز ىةةحا الشسةةػذج بةةالجسع بةةيغ مدايةةا الةةتعمع الرةةي  والةةتعم

التهكيةةةج عمةةةل أن دور السعمةةةع لةةةيذ السمقةةةغ بةةة  السػجةةةو والسةةةجيخ لمسػاةةةف التعميسةةة ، 
 ودور الستعمع ىػ اتساس فيػ يمعا دورًا إيجابيا ف  عسمية تعمسو.

وتهخح عسمية الجسع بيغ التعمع اإللكتخونة  والةتعمع الرةي  أشةاال عجيةجه مشيةا 
جةةو شالبةةو إلةةل تعمةةع الةةجرس بسدةةاعجة بخمجيةةة أن يبةةجأ السعمةةع بالتسييةةج لمةةجرس ثةةع يػ 

تعميسيةةة ثةةع التقةةػيع الةةحات  الشيةةام  باسةةتخجام اختبةةار بالبخمجةةة )تقةةػيع إلكتخونةة ( أو 
اختبةةار وراةة  )تقةةػيع تقميةةجي(، واةةج تبةةجأ عسميةةة الةةتعمع بةةالتعمع اإللكتخونةة  ثةةع الةةتعمع 

لةةةةتعمع الرةةةةي ، واةةةةج يةةةةتع التعمةةةةيع الرةةةةي  لةةةةبعس الةةةةجروس التةةةة  تتشاسةةةةا معةةةةو وا
اإللكتخونةة  لةةجروس أخةةخى تتةةػفخ لةةو تقشيةةات الةةتعمع اإللكتخونةة  ثةةع يةةتع التقةةػيع بهحةةج 

 الذاميغ )التقميجي أو اإللكتخون (.
 االستخدام الكامل لمتعمم اإللكتروني: -الذكل الثالث

يدةةتخجم الةةتعمع اإللكتخونةة  بةةجيال لمتعمةةيع الرةةي ، ويخةةخج ىةةحا الشسةةػذج خةةارج 
ػ   يحتةةاج إلةةل فرةة  بحةةجود أربعةةة جةةجران أو مجرسةةة حةةجود الرةةف الجراسةة ، فيةة

سةاعة مةغ ابة   82ذات أسةػار، بة  يةتع الةتعمع مةغ أي ماةان وفة  أي واةت خةالل 
السةةتعمع حيةةث تتحةةػل اليرةةػل إلةةل فرةةػل افتخاضةةية، وىةةحا مةةا يصمةةق عميةةو الةةتعمع 

ويةةةتع فةةة  مةةةجارس أو جامعةةةات افتخاضةةةية، وىةةةػ  Virtual Learning ا فتخاضةةة 
الةةتعمع عةةغ بعةةج: الةةتعمع اإللكتخونةة  عةةغ بعةةج، وياةةػن دور السةةتعمع ىشةةا احةةجى صةةيا 

ىةػ: الةجور اتساسة  حيةث يةتعمع ذاتيةًا بصخيقةة فخديةة عمةل حةجة أو بصخيقةة تعاونيةةة 
مع مجسػعة صايخة مغ زمالمو الةحي يتػافةق معيةع ويتبةادل معيةع الخبةخات بصخيقةة 

سخات الييةةةجيػ، الدةةةبػرة تدامشيةةةة أو غيةةةخ تدامشيةةةة عةةةغ شخيةةةق غةةةخف السحادثةةةة، مةةةؤت
 البيزاء، البخيج اإللكتخون ، مجسػعات السشااذة.

فػامةةةج  اإللكتخونيةةةةمةةةغ خةةةالل العةةةخ  الدةةةابق إتزةةةح لمباحثةةةة أن لبيئةةةة الةةةتعمع 
وأىسية ومسيدات يساغ أن تساغ الستعمع مغ التعمع والتقييع مغ خالل إرسال السةتعمع 

غ خةةةالل البيئةةةة نذةةةخ السحتةةةػى التكمييةةةات السصمػبةةةة مشةةةو فةةةل البيئةةةة )سةةةا يساةةةغ مةةة
 .التعميسل وىػ الييجيػىات التياعمية التل يتع إعجادىا مغ اب  الباحثة

 :(Interactiv Video)الفيديه التفاعمى  :السحهر الثانى 
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مشطػمةةة ماػنةةة  :( الييةةجيػ التيةةاعمل بهنةةو5551الجةةدار )عبةةج المصيةة، يعةةخف 
وتةةػفخ ىةةحه ، لكسبيةةػتخ التعميسيةةةسةةصػاناتو مةةع بةةخامر اإمةةغ دمةةر شةةخامك الييةةجيػ أو 

، السشطػمةةةة تعمةةةيع فةةةةخدى لةةةو مسيةةةةدات الييةةةجيػ مةةةةغ الػااعيةةةة فةةةةل الرةةةػت والرةةةةػرة
وىحا يعشل أن السةتعمع ، ومسيدات الكسبيػتخ فل التياع  وإيجابية الستعمع أثشاء التعمع

 .يتعمع بذا  فخدى مع بخامر الكسبيػتخ التعميسل السجعع بعخ  أجداء مغ الييجيػ
هنةةةةو نطةةةةام مبشةةةةل عمةةةةل أسةةةةاس ب، ،(8334عبةةةةج السصمةةةةا )أحسةةةةج عخفةةةةو  كسةةةةا

حيةث تكةػن ، ويةخبك بةيغ نطةامل الكسبيةػتخ ديدةظ، الخرامز التياعمية لمكسبيػتخ
ويساةغ تذةايمو بقة  ضةػمل أو ، بخامر الييةجيػ وبةخامر الكبيةػتخ تحةت تحاةع السةتعمع

ادر متعةةةجدة اليةةةهرة أو لػحةةةة السيةةةاتيح أو حيةةةاز فيةةةجيػ تيةةةاعمل لمحرةةةػل عمةةةل مرةةة
فةةةل واةةةت اميةةة  أواختيةةةار التتابعةةةات السصمػبةةةة مةةةغ صةةةػر الييةةةجيػ والرةةةػت ، لمةةةتعمع

 .والشرػ  ورسػم الكسبيػتخ أو الرػر الثابتة
أن الييةةجيػ التيةةاعمل يعسةة  عمةةل إثةةارة  (Chambers,1997)ويؤ)ةةج شةةامبخس 

ى أن وىةػ يةخ ، )سا يعس  أيزا عمل إثارة العقػل، العيػن واآذان وأشخاف اتصابع
 الرةةةةػرة الثابتةةةةةة، الةةةةةشز، السةةةةدير الةةةةحى تتكةةةةةػن مشةةةةو الػسةةةةةامك الستعةةةةجدة )صةةةةػت

  .يقجم لمستعمع مايحتاجو بذا  فعال (الستحخ)ة والسػسيقلو 
( انو   بخنةامر فيةجيػ مقدةع إلةل أجةداء صةايخة 8358برخى ) أحسج ايج عخفو

اعمل ىةػ وبةحلظ يتزةح أن الييةجيػ التية، تتكػن مغ تتابعات حخ)ية زإشارات صابتة
دمةةر بةةيغ تكشػلػجيةةا الييةةجيػ والكسبيةةػتخ مةةغ خةةالل السةةدج والتياعةة  بةةيغ السعمػمةةات 

لتةػفيخ بيئةة ، تمةظ التةل يقةجميا الكسبيةػتخ، التل تتزسشيا شخامك واسصػانات الييجيػ
تياعمية تتسثة  فةل تساةغ السةتعمع مةغ الةتحاع فةل بةخامر الييةجيػ متشاسةبقة مةع بةخامر 

 .اختيارات واخاراتوالكسبيػتخ ياستجاباتو و 
نو يعتبةخ أحةج السدةتحجثات فةل عالسشةا إ( 8350)إسساعي  حدغ كسا وضحو 

وتكةةةػن وضييتةةةو تقةةةجيع السعمػمةةةات الدةةةسعية البرةةةخية وفقةةةا   سةةةتجابات ، السعاصةةةخ
ويجخى عخ  الرةػت والرةػرة مةغ خةالل شاشةة عةخ  تسثة  جةدءًا مةغ ، الستعمع

 ة إلدخال السعمػمات ورسػم تخديغ،وحجة متكاممة تتكػن مغ جياز )سبيػتخ ووسيم
وبةةةةةحلظ يدةةةةةتصيع الييةةةةةجيػ التيةةةةةاعمل تقةةةةةجيع السعمػمةةةةةات باسةةةةةتخجام لقصةةةةةات الييةةةةةجيػ 

ويعةخ  الييةجيػ التيةاعمل لقصةات ، أصةػاتو  واإلشارات الثابتة مع نرػ  ورسةػم
 .الييجيػ مجدأة )  مشيا عمل شاشة مدتقمة

حاةةةع السعمةةةع مةةةغ عةةةخ  فيةةةجيػ ي( أنةةةو  8352أبةةةػ سةةةمصان ) فةةةادى كسةةةا عخفةةةو
التياعةةة  مةةةع السةةةادة السعخوفةةةة وىةةةػ بخنةةةامر فيةةةجيػ مقدةةةع إلةةةل أجةةةداء صةةةايخة، وىةةةحه 
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بيشسا تكػن ا سةتجابات لمسةتعمع ، اتجداء يساغ أن تتهلف مغ حخ)ة وصػت ونز
وعمييةةا يتةةهثخ ، عةةغ شخيةةق الحاسةةا ا لةةل ىةةل السحةةجدة لعةةجد تتةةابع مذةةاىج الييةةجيػ

 .شا  وشبيعة العخ  
يدةتصيع ، بهنةو   وسةامك عةخ  راسيةة (8353)حية  )أشةخف  فل حةيغ عخفةة

مثة  الشقةخ عمةل عشاصةخ ، مغ خالليا السدتخجم أن يقػم ببعس اتنذةصة التياعميةة
و الةةتحاع فةةل عةةخ  ، أسةةئمةوعةةخ  ، واضةةافة نقةةاط معمػمةةات، فةةل داخةة  الييةةجيػ

 . الييجيػ
ت بذا   بج مغ أن يجمر السعمػما، وحتل يتحقق أى نطام تعمع أفز  نتامر

تعتبةةخ خيةةارأا مستةةازاا وبيةةحا فةةنن الييةةجيػىات التعميسيةةة ، تكةةاممل أثشةةاء تقةةجيسيا لمسةةتعمع
 .(Ovalle & Others, 2017وأداة فاعمة فل تػضي، أنساط التعمع ) ،لتحقيق ذلظ

مقاشع فيجيػ يتع تحسيميا ونذخىا مغ : عخفت الباحثة الييجيػ التياعمل اجخام 
لكتخونل يتيح ىحا السػاع خيارات تياعمية تدسح عمل مػاع إ اإلنتخنتخالل 

 وذلظ ضسغ تصبيق ايجبازل، اتسئمةواإلجابة عمل ، لمستعمسيغ بالتحاع فل التشق 
 Edpuzzleالتياعمية  . 

  :خرائص الفيديه التفاعمى
 حخية الستعمع فل مذاىجة الييجيػ فل اى وات وماان. 
 تحاع الستعمع فل عخ  الييجيػ. 
 دوات التةةل تتةةاح وتديةةج مةةغ فاعميةةة الييةةجيػ التيةةاعمل وىشةةاك بعةةس مةةغ ا 

 مشيا 
 الشقخ عمل عشرخ داخ  الييجيػ اثشاء عخ  الييجيػ. 
 عخ  مجسػعة مغ ا سئمة الستشػعة اثشاء عخ  الييجيػ. 
 .اضافة معمػمات لمعخ  داخ   الييجيػ 
  تزسيغ الييجيػ التياعمل داخ  بيئات التعمع الكتخونية. 

 :التفاعمى فى العسمية التعميسيةمسيزات الفيديه 
( إلةةةل بعةةةس مةةةغ السسيةةةدات التةةةل تسيةةةد 8353) )حيةةة أشةةةخف أشةةةارت دراسةةةة 

  :الييجيػ التياعمل فل البيئة التعميسية  مشيا
 حيث أصبح التعمع الشذةك مةغ أىةع عػامة  نجةاح العسميةة  :تعزز التعمم الشذط

لييةةجيػ التيةةاعمل وىةةحا يتيحةةة ا، فيةةػ يتزةةسغ تياعةة  الستعمسةةيغ معةةا، التعميسيةةة
، الحى يعدز التعمع الشذك لجى الستعمسيغ مغ خةالل إشةخاكيع فةل عسميةة الةتعمع

 .بشاء عمل اجراتيع الذخرية



 0202يهليه عدد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التربيـــــةم

 

  

855 

 وتكةػيغ عالاةات ، إن الييجيػ التياعمل يداىع فةل تشطةيع السعخفةة :تعزز التعمم
ويديةةةةج اىتسةةةاميع فةةةل مػضةةةةػعات ، بةةةيغ السعمػمةةةات مسةةةا يعةةةةدز تعمةةةع السةةةتعمع

 .محجدة
 يةتح الييةجيػ التيةاعمل التياعة  معةل السحتةػى  :د من تحريميم األكـاديسىتزي

 .السعخو  فيديج ذلظ مغ فخ  نجاحيع وتحريميع اتكاديسل
 الفهائد التربهية لمفيديه التفاعمى بالشدبة لمستعمم:

( أن ىشةةةاك عةةةجد مةةةغ اليػامةةةج التخبػيةةةة 8353)حيةةة  )أشةةةخف شةةةارت دراسةةةة أ
 :ستعمسيغ وىل )سا يمللمييجيػ التياعمل بالشدبة لم

 حيةث ان الييةةجيػ التيةةاعمل يتةةيح لمستعمسةيغ اليخصةةة لمتكيةة، بشةةاء عمةةل  :التكيــف
فالستعمسيغ يقخرون متل و)ية، يتعمسةػن بشةاء عمةل ، احتياجتيع واجراتيع اليخدية

 .ضخوفيع الذخرية
 ــالشفس وىةةل إتاحةةة اليخصةةة لمستعمسةةيغ أن يتعمسةةػا بشةةاء عمةةل ضةةخوفيع  :الثقــة ب

 .يع الذخرية وىحا يحيج مغ الثقة بالشيذوإماانيات
  وىةةةػ إتاحةةةة الييةةةجيػ التيةةةاعمل الةةةجخػل فةةةل الػاةةةت الةةةحى  :الـــتعمم فـــى أى وقـــ

 .وفل أى ماان وذلظ باستخجام اليػاتف الح)ية، يشاسبيع
 ــ اتى حيةةث يحتةةػى ، يدةةسح الييةةجيػ التيةةاعمل بةةهن يةةتعمع السةةتعمع ذاتيةةها  :الــتعمم ال

 .السػاد التعميسية الستاحة لمتعمع الحاتلو  درعمل العجيج مغ السرا اإلنتخنت
 ىةحا مةا يقجمةة الييةجيػ التيةاعمل وذلةظ مةغ خةالل عةخ  السحتةػى  :االستكذاف

 .التعميسل الحى يدتصيع الستعمع استكذافة بشيدة
 يداعج الييجيػ التياعمل الستعمسيغ عمةل زيةادة فتةخة ا نتبةاه ليتةخة أشةػل :الترابط ،

وتعديد ، زيادة دافعيتو :ػر العسمية التعميسية مغ خاللكسا أنو يجع  الستعمع مح
 .وميارات التػاص  لجيو، خبخاتو

الييةجيػ  ( إلل ان الستعمسيغ ييزمػن 8354واج اشار )المغ جيجرا وزلبيػرا )
فةةالستعمسيغ يدةةتصعػن ، أو أى نةةػع مةةغ الػسةةامك اتخةةخى  ،أكثةخ مةةغ اةةخاءة السقةةا ت

 .تقةةجم ليةةع محتةةػى مييةةج فةةل اكتدةةاب السيةةاييعمذةةاىجة الييةةجيػىات التياعميةةة التةةل 
(Gedera &Zalipour,2018) 

 :الفهائد التربهية لمفيديه التفاعمى بالشدبة لمسعمم
(  إن مةةةةغ اليػامةةةةج 8353باةةةةال )و  (8352مةةةةغ بابةةةةجوبػلػ وبةةةةالجخوجػ ) أشةةةةار )ةةةةال

 ,Papadopoulou &Palaigeorgiou)التخبػيةة لمييةجيػ التيةاعمل ىةل )سةا يمةل 

 .(Bakla,2017)و ،(2016
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  سةةةيػلة متاعبعةةةة السعمةةةع عسميةةةات تعمةةةع )ةةة  مةةةتعمع بذةةةا  مشيرةةة  فةةةل عسميةةةة
حيةةةث اصةةةبح بسقجرتةةةو اآن باسةةةتخجام الييةةةجيػ التيةةةاعمل ضةةةسغ بيئةةةة ، التعمةةةيع

 .إلكتخونل أن يقجم تاحية راجعة تعساليع
  زيادة )ياءة السعمسيغ مغ خالل إكدابيع السيارات التجريدةية باسةتخجام الييةجيػ

 .ضسغ بخنامر تجريا متكام ، تياعمةال
 اسةةةةتخجام السعمةةةةع الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل ضةةةةسغ اسةةةةتخاتيجيات )الرةةةةف السعاةةةةػس ،

وسيدةةةةاىع فةةةةل تةةةةػفيخ السديةةةةج مةةةةغ الػاةةةةت لستابعةةةةة الستعمسةةةةيغ داخةةةة  الحرةةةةة 
 .وتشييح اتنذصة السختمية، الرفية

 تديج مغ التصػر الحاتل فل مجال شخق التجريذ. 
 اػن أكثخ ابتكاراا فل التجريذتديج السعمع فخصة تن ي. 
 وبيغ الستعمع والسحتػى ، تخمق نػع ججيج مغ التياع  بيغ السعمع والستعمع. 
 تصػر اجرة السعمع عمل أن يربح مديالا ومخشجاا لمعسمية التعميسية. 
 بحيةةةث يدةةتصعػن اسةةتثسار واةةتيع فةةل تقةةةجيع ، يةةدود السعمسةةيغ بةةهدوات لمتعميةةق

 .التاحية الخاجعة لمستعمسيغ
 :مكانات التعميسية لمفيديه التفاعمىإلا
يتمتع الفيديو التفاعلى بتكنولوجيا تتيح للمتعلم مشاهدة تتابعات الفيديو طرح  .1

ويدخل إستجابات المتعلم   األسئلة بواسطة الكميوتر وهنا يستقبل الكمبيوتر

مع اإلحتفاظ  ؤ  فوري أ  ويعمل على تقسيمها ثم يقدم التغذية الراجعة وتعزيز

 . ابات المتعلمبإستج

يتيح الفيديو التفاعلى للطالب التعلم تبعآ لقدراتهم الخاصة ويسمح باإلعادة  .2

 . للرغبة والتعديل والمراجعة طبقآ

عند إستخدامة كوسلية للشرح فإنه يستطيع حث المعلم على العمل بدرجة   .3

 .الحاجة الى تكرار الشرح  وتقليل  أكثر قربآ من الطالب

يث يقدرون قيمة الحافزالمسوع المرئى الذى يوفره يستمتع به الطالب ح .4

والطبيعة النشطة الفعالة لمشاركتهم بإنفسهم أى أن الفيديو التفاعلى قادر 

  .األلة  المستحدثةعلى حفز الطالب الذين يظهرون شغفآ بإستخدام هذه 

 .يزيد من قدرة الطالب على فهم المفاهيم الصعبة .5

تخدام الدليل لإلستجابة لإلتجاه الذى يوفر مرونة السيطرة حيث يمكن إس .6

  .بدآلمن توجيهه  تتحرك فيه المناقشة أو المشروع
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يحوز الفيديو تؤثير مرئيآ يجعل التعليم جذابآ للطالب كما أنه يوحي    .7

 .للفصل الدراسى للمعلمين بؤنه قد يجنى فوائد ملحوظة

اركة شتعطى الطريقة التفاعلية للفيديو الطالب فرصة السيطرة والم  .8

وتعنى التفاعلية تجاوب المتعلم مع مكونات البرنامج وهى تسمح ، اإليجابية

بمراعاة قدرة المتعلم على إختيارالموضوع الذى يبحث عنه الهتمامه به 

 .واإلنتقال الى قوائم إختبارات أكثر تحديدآ

يوفر الفيديو التفاعلى فرصة التعلم البناء ألنه يدعم بعض العمليات  .9

 .كذلك الجوانب الفعالة للحفز والمتعة،ضرورية للتعلمالمعرفية ال

تشجع التكنولوجيا التفاعلية الطالب على المالحظة المشتركة والتحليل  .11

 .الوثيق

 ثابرة وإتخاذ إتجاة علمى للبحثمتحفز التكنولوجيا التفاعلية الطالب علي ال .11

دة تساعد التكنولوجيا التفاعلية صغار األطفال على تركيز إنتباههم لم .12

   طويلة إلحراز تقدم جيد فى مجال المفاهيم

 .يزود البرنامج المتعلمين بالرجع الدائم كجزء من المهمة ذاته .50
 :التطبيقات التربهية والتعميسية فى الفيديه التفاعمى 

( أنطسة متعجدة لمييجيػ تديع بتصبيقات متعجدة 8350حجد حدغ اسساعي  )
 :فيسا يملمية التعمع تتسث  أىسيا ومتشػعة فل عس

الشطام يجخى إستخجام الييجيػ فل  ليحا اووفقً : الفيديه التفاعمى نظام عرض -5
إلقاء السحاضخات مغ خالل إستثسار السعمع لمرػر الثابة والحخ)ات الدخيعة 
أو البصيئة وإعادة العخ  تكثخ مغ مخة،ويتاح ذلظ عغ شخيق القػامع حدا 

رة مذاالت تحث الستعمسيغ متصمبات الستعمسيغ )سا تصخح اتسئمة فل صػ 
 .كافة عمل دراسة السػاف،مسا يديخ عغ وجيات نطخ متعجدة ومختمية

يساغ إستخجام الييجيػ  :الفيدو التفاعمى وسيمة مداعدة فى التعمم السدتقل -8
التياعمل إما فخديآ لمتعمع الحاتل أو فل مجػعات اميمة دون وجػد السعمع وتتيح 

بنستجابات )  فخد مدجمة حتل يتساغ السعمع ىحة الػسيمة إماانية اإلحتياا 
التل اج  مغ تقػيع العسمية التعميسية )سا يدسح لميخد بنن يبجى آراءة الذخرية

 .تؤدى الل تصػيخ البخامر
مغ مدايا الييجيػ إماانية إستخجامو  :الفيديه التفاعمى مردر لمسعمهمات -0

تكػن فل ىيئة مميات كقاعجة بيانات ذات أبعاد متعجدة وىحة القاعجة يساغ أن 
أو فل ىيئة نرػ   فػتاخافية(-لكتخونيةإ-)ضػمية سسعية أوصػر مجيخية
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ويدتخجم   cd-room إسصػانات  أو iv room تامخدونة عمل إسصػان
الستعمع حدم البخامر السجعسة بالكتيبات والقػامع لسعالجتيا جسيعآ، ويساغ 

ييجيػ التياعمل تحجيث ىحة السميات بعس  إضافات عمل إسصػ انات ال
 cd-room.وإسصػانات

اج يجخى إعجاد بخامر خاصة بالييجيػ  :الفيديه التفاعمى أدة لحل السذكالت -2
التياعمل مغ أج  إستخجاميا فل معاونة الستعمع عمل مػاجية السذاالت 

لل إستخجام ىحة السيارات إ بنإلضافة، والتجريا عمل إيجاد الحمػل السشاسبة
 .تخخى فل مػاجية السذاالت ا

حيث يدتخجم التقجيع نساذج  :الفيديه التفاعمى نظام محاكة ولغة حهار -1
 .مختمية لمسػاف مسا يتيح اليخصة لمستعمع أن يسارس ميارات التجريا

 :التفاعمي الفيديه أدوات الهيب إلنذاء دروس
مغ أىع وسام  اإليزاح الت  يساغ اسةتخجاميا  تعتبخ دروس الييجيػ التياعمية

لجراسةةة ، فيزةةةال عةةةغ السةةةؤثخات الخاصةةةة التةةة  تدةةةتخجميا ىةةةحه اتداة فةةة  اليرةةة  ا
إتاحتيةةا اليخصةةة لمسدةةتخجم و  محيةةدة عمةةل الةةتعمع،و  إليرةةال السعمػمةةة بصخيقةةة جحابةةة

الرػرة عسػما و  التعميقات.. فنن الييجيػو  تدجي  السالحطاتو  إبجاء الخأيو  لمتياع 
ىاتف و  يخمػ بيت مغ تمياز أصبحت مغ الساػنات اتساسية لبيئة الصي ، فال يااد

الييجيػىات الت  و    شارع مغ لػحات إشيارية تعخ  الرػرو  )سبيػتخ..و  محسػل
باخترةةار، فةةنن الرةةػرة الثابتةةة أو الستحخ)ةةة، و  الكبةةار..و  تدةةتهثخ باىتسةةام الرةةاار

مغ و  التبادل الثقاف ،و  وسيمة ىامة مغ وسام  التػاص و  أصبحت جدءا مغ حياتشا،
فةةة   دروس الييةةةجيػ التياعميةةةة إدمةةةاج أصةةةبح لدامةةةا عمةةةل السجرسةةةيغىةةةحا السشصمةةةق، 

محيدة و  جحابة ىحه الجروس ، )سا أصبح مغ الزخوري أن تكػن مسارساتيع الرفية
 .التقميجيةليذ مجخد استشداخ لصخيقة إلقاء الجرس و  عمل التعمع،

فةةةةة  مةةةةةا يمةةةةة  اامسةةةةةة بةةةةةبعس أدوات الػيةةةةةا العسميةةةةةة التةةةةة  يساةةةةةغ لمسجرسةةةةةيغ 
وإنذةاء دروس ، استخجاميا إلضافة ميدات تياعمية إلل مقاشع الييةجيػ الخاصةة بيةع

 .فيجيػ وأيزًا ترسيع مدابقات فيجيػ لسذار)تيا مع شالبيع
sVialogue 

 Vialogue مةةةةع ميةةةةدة السشااذةةةةة  اإلنتخنةةةةتفيةةةةجيػ عبةةةةخ  عبةةةةارة عةةةةغ خجمةةةةة
لمسدتخجميغ بالتياع  مةع مقةاشع الييةجيػ عةغ شخيةق  Vialogue الجساعية. يدسح

إضةةةافة تعميقةةةةات عمةةةل مقةةةةاشع محةةةجدة مةةةةغ الييةةةجيػ، )سةةةةا يساةةةغ لمسجرسةةةةيغ إنذةةةةاء 
أسةةئمة حةةػل  دعةةػة الصةةالب لمتياعةة  معيةةا، )سةةا يساةةشيع شةةخحو  اسةةتصالعات لمةةخأي،

https://www.new-educ.com/utiliser-la-video-en-classe
https://www.new-educ.com/utiliser-la-video-en-classe
https://www.new-educ.com/utiliser-la-video-en-classe
https://vialogues.com/
https://vialogues.com/
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 بيحه السيدات، يذا و  اإلجابة عمل تعميقاتيع.و  تمق  ردود الصالب عمييا،و  الييجيػ
 vialogue  مشاسةةبة  سةةتخجاميا مةةع الصةةالب، ارةةج إشةةخاكيع فةة  السشااذةةات  أداة

رفةع مقصةةع فيةةجيػ عمةةل  يساةةغ لمسةةجرس التة  تةةتع عمةةل ضةػء مقةةاشع الييةةجيػ. لمبةجء،
أو اختيةةةار واحةةةج مةةةغ  ،YouTube جيػ مةةةغالسػاةةةع، أو الحرةةةػل عمةةةل مقصةةةع فيةةة

 .الييجيػىات الجاىدة لالستعسال ف  السػاع
Videonot.es 

VideoNotes جويغ السالحطةاتعبارة عغ أداة ويا مجانية تتيح لمصةالب تة 
 .مدامشتيا مع الييجيػ الحي تتع مذاىجتوو 

VideoNotes  فةة  مةةغ اتدوات السجمجةةةGoogle Drive ،  مةةا يعشةة  أن
 Google الصةةالب سةةيتساشػن مةةغ حيةةه مالحطةةاتيع مباشةةخًة إلةةل حدةةابيع فةة 

Drive  والػصػل إلييا وتعجيميا والعس  عمييا ف  أي وات. 
Edpuzzle 

بااتبةةةاس مقةةةاشع معيشةةةة مةةةغ أي  تدةةةسح اإلنتخنةةةتعبةةةارة عةةةغ أداة عمةةةل شةةةباة 
الجبمجةة، وإضةافة أسةئمة فة  أي واةت فة   فيجيػ، أو إدراج السالحطات الرةػتية أو

 .الييجيػ
Google Forms 

شةةت نسةةاذج جػجةة  مةةؤخخا السدةةتخجميغ مةةغ إدراج  Google Forms ماَّ
ف  نساذجيع، وشخح أسئمة لمصةالب لحةثيع عمةل مذةاىجة  YouTube مقاشع فيجيػ

 .الييجيػ
TedEd  

 TED Edلمسجرسةيغ إنذةاء دروس حةػل مقةاشع فيةجيػ ىةػ مػاةع ويةا يتةيح 
YouTube.  إضافة أسئمة بتشديقات مختميةو. 

إماانيةةةةةة تتبةةةةةع  إتاحتيةةةةةا لمسجرسةةةةةيغ تكسةةةةةغ الىيسةةةةةة السزةةةةةافة ليةةةةةحه اتداة فةةةةة 
التحقةق مسةا إذا و  اإلحراميات الخاصةة بعةجد اإلجابةات التة  أجةاب عشيةا الصةالب،

 .كان الصالب اج شاىجوا الجرس
Educanon 

أداة اػية أخخى يساغ لمسعمسيغ استخجاميا لترةسيع الةجروس  Educanon تعج
السجرسةيغ مةغ  تساغ ىةحه اتداة و  ،Vimeoو  YouTubeانصالاا مغ مقاشع فيجيػ

 .شخح أسئمة حػل محتػى مقاشع الييجيػ ومذار)تيا بالتدامغ مع مقاشع الييجيػ
HapYak 

https://sites.google.com/a/esu5.org/technology-integration/web-2-0-tools/example/videonot-es
https://sites.google.com/a/esu5.org/technology-integration/web-2-0-tools/example/videonot-es
http://edpuzzle.com/
http://edpuzzle.com/
https://sites.google.com/a/esu5.org/technology-integration/software/flipped-classroom
https://sites.google.com/a/esu5.org/technology-integration/software/flipped-classroom
http://ed.ted.com/
http://ed.ted.com/
http://www.educanon.com/
http://www.educanon.com/
http://hapyak.com/
http://hapyak.com/
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صةةةةػر إلةةةةل مقةةةةاشع و  روابةةةةكو  بنضةةةةافة نرةةةةػ  HapYak يدةةةةسح
إلنذاء دروس الييجيػ التياعمية، )سا يساغ مدتخجميو مغ إضةافة تعميقةات  الييجيػ،

بدةةةيػلة وإنذةةةاء مدةةةابقات  Vimeoو  YouTube إلةةةل مقةةةاشع الييةةةجيػ عمةةةل
اتسةئمة السيتػحةة. )سةا يتةيح ليةع أيًزةا الخسةع و  متعةجد باستخجام أسئمة ا ختيار مةغ

إنذةةاء روابةةك مباشةةخة تي و  عمةةل مقةةاشع الييةةجيػ الخاصةةة بيةةع ومذةةار)ة التعميقةةات
 .ف  الييجيػ مقصع

Blubbr 

Blubbr  ػر حةػل أداة ويةا تتةيح لمسدةتخجميغ إنذةاء اختبةارات تياعميةة تتسحة
يساةغ لمصةالب اإلجابةة عمييةا أثشةاء مذةاىجتيع لسقصةع و  ، YouTubeمقاشع فيةجيػ

 .الييجيػ السحجد
 التفـــاعمى الفيـــديه النذـــاء الهيـــب ادوات أشـــير الباحثـــة تعـــرض وســـهف
Edpuzzle الحالية الدراسة فى استخدم  التى بإعتبارىا:  

السعمسةةةةةيغ عمةةةةةل تخرةةةةةيز محتةةةةةػى الييةةةةةجيػ ليرةةةةةػليع  EDpuzzle عجيدةةةةةا
الجراسةةية مةةغ خةةالل إعصةةاميع شخيقةةة سةةيمة لتحخيةةخ مقةةاشع الييةةجيػ وإضةةافة أصةةػات 
صةةةةػتية وإدراج اختبةةةةارات. ويساةةةةغ لمسعمسةةةةيغ تعيةةةةيغ مقصةةةةع فيةةةةجيػ لسجسػعةةةةة مةةةةغ 

 مذةةةةةةةةةةةةةةةةاىجة الصةةةةةةةةةةةةةةةةالب ونتةةةةةةةةةةةةةةةةامر ا ختبةةةةةةةةةةةةةةةةارات.الصةةةةةةةةةةةةةةةةالب وتتبةةةةةةةةةةةةةةةةع سةةةةةةةةةةةةةةةةج  
عةةةغ شخيةةةق تػجيةةةو الصةةةالب إلةةةل محتةةةػى  الجراسةةة  فرةةةمو ”يقمةةةا“ أن Sabriaأراد 

 اإلنتخنةةت. لكةةغ عمةةل الةةخغع مةةغ أن شةةباة بهنيدةةيع الييةةجيػ الةةحي يساةةشيع مذةةاىجتو
شةةةعخ أن معطسيةةةا   تالمةةةع  Sabriaتحتةةةػي عمةةةل )بيةةةخ مةةةغ الييةةةجيػىات، إ  أن 

احتياجةةات شالبةةو، أو رغبتةةو فةة  تقةةجيع مقتصيةةات فيةةجيػ أارةةخ. ليقةةػم ىةةػ وفخيقةةو 
لسدةةةاعجة السعمسةةةيغ عمةةةل تعةةةجي  مقةةةاشع الييةةةجيػ الحاليةةةة إلةةةل  EdPuzzleبننذةةةاء 
   مخرز.محتػى 

 سةةةةتخجام السشةةةةتر، يقةةةةػم السجرسةةةةػن با شةةةةتخاك بحدةةةةاب مجةةةةان ، وإضةةةةافة فرةةةة   
دراسةة ، ثةةع دعةةػة الصةةالب لالنزةةسام إلةةل ىةةحا الرةةف باسةةتخجام رمةةد فئةةة مصةةابق. 

عةغ مقةاشع الييةجيػ مةغ  EDpuzzleبعج ذلظ، يساةغ لمسجرسةيغ البحةث فة  ماتبةة 
تحسية  الييةجيػ  ، أو يساةشيعTEDو Khan Academyو YouTubeمػااةع مثة  

يساةةشيع بعةةج ذلةةظ اةةز الييةةجيػ ليذةةس  فقةةك السقتصيةةات التةة  يخيةةج و  الخةةا  بيةةع.
الصالب أن يخاىا، باإلضافة إلل تدجي  السالحطات الرػتية والتعميقات ف  مقصع 

بسجةةخد انتيةةاء السعمةةع مةةغ تكييةة، الييةةجيػ، و  الييةةجيػ وإدخةةال مدةةابقات عمةةل السةةادة.
بتحجيةةةج الصةةةالب الةةةحيغ  EdPuzzleعةةةج ذلةةةظ يقةةةػم يساشةةةو تعييشةةةو ليرةةة  دراسةةة . ب

http://www.blubbr.tv/
http://www.blubbr.tv/
http://edpuzzle.com/
http://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8
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ف  اتخيخ يساغ و  شاىجوا الييجيػ و)ي، تعام  )  مشيع مع ا ختبارات السزسشة.
 لمسعمسيغ عخ  ىحه السعمػمات عمل لػحة معمػمات السعمع مغ داخ  حداباتيع.

 لمسعمسةةةةيغ تدةةةةسح )ةةةةهداة  يعتبةةةةخ Edpuzzle أن (8354) إسةةةةتييذ اكةةةةجة مةةةةا وىةةةةحا
 مةةغ أصةةبح البيئةةة ىةةحه فةةل حيةةث تياعميةةة تعميسيةةة دروس إلةةل لييةةجيػىاتا بتحػيةة 
 و ،الشرةةػ  و ،الرةةػتية والتعميقةةات ،اتسةةئمة وإضةةافة ،فيةةجيػ أى تحخيةةخ السساةةغ
 ىةةحة مذةةار)ة السعمسةةػن  يدةةتصيع كسةةا ،الييةةجيػ مدةةار مةةغ مختميةةة نقةةاط فةةل الةةخوابك

 بذةةا  اإللكتخونيةةة مةاتسةةئ عةةغ باإلجابةةة الستعمسةةيغ ويقةةػم ،الرةةف فةةل الييةةجيػىات
 (Others,2018:118 & Esteves) تياعمل
 الدراسي الفرل في Edpuzzle استخدام

 Edpuzzle ،تدةةسح لمسجرسةةيغ والصةةالب بننذةةاء و  أداة مجانيةةة تخ)ةةد عمةةل التقيةةيع
مةةغ خةةالل تزةةسيغ أسةةئمة ميتػحةةة أو متعةةجدة  اإلنتخنةةتمقةةاشع فيةةجيػ تياعميةةة عبةةخ 

 أو مقةةةةاشع صةةةةػتية أو تعميقةةةةات عمةةةةل الييةةةةجيػ. ا ختيةةةةارات أو مالحطةةةةات صةةةةػتية
باسةتخجام مقةاشع فيةجيػ مةغ  Edpuzzle يساغ إنذاء مقاشع الييجيػ التياعميةة مةغو 

 Nationalو Vimeoو TEDو  YouTube عةجد مةغ مػااةع الػيةا، بسةا فة  ذلةظ

Geographic. 

Edpuzzle   ىةػ نطةام أساسة  لمييةجيػ يدةسح لمسعمسةيغ بتخرةيز مقةاشع الييةجيػ
ػليع الجراسية. يحتػي الشطام اتساس  عمل العجيج مغ السيدات الت  تِعُج بديادة لير

مذةةةار)ة الصةةةالب فةةة  مذةةةاىجة الييةةةجيػ. ويساةةةغ لمسجرسةةةيغ سةةةحا مقةةةاشع الييةةةجيػ 
السػجػدة أو إضافة مقاشع فيجيػ خاصة بيع، وإنذاء أسةئمة لمصةالب لإجابةة أثشةاء 

 Edpuzzle )ة  شالةا. )سةا يدةسحمذةاىجتيع، وتتبةع مةجة الييةجيػ الةحي شةاىجىا 
لمسجرسةةيغ بتحخيةةخ مقةةاشع الييةةجيػ عةةغ شخيةةق الةةتحاع فةة  شةةػل الييةةجيػ أو تدةةجي  

  (Riegel & Branker ,2019,308.)مقاشع الييجيػ الخاصة بيع
 :العديد من اإلمكانيات واالختيارات، ومشيا EdPuzzle يتيح

  رق يجيا الستصػعػن عمل اتسئمة عغ الييجيػ بجً  مغ الػ. 
  يساغ لمسجرسيغ تحديغ مقاشع الييجيػ الت  يعخضػنيا ف  الرف بنضافة

روايتيع الخاصة إلل الييجيػ لتػضيح السياييع أو تدميك الزػء عمل الشقاط 
 .اتساسية

 يدتخجم الصالب EDPuzzle  إلضافة أسئمة متعجدة وأسئمة ميتػحة إلل
اصة بيع، يساغ لمصالب بسجخد إنذاء مقاشع الييجيػ التياعمية الخو  الييجيػ.

تبادل مقاشع الييجيػ الخاصة بيع مع زمالميع ف  الير  الجراس ، وإكسال 
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مدابقات الييجيػ الخاصة بالدمالء، وتقجيع تعميقات حػل جػدة مقاشع الييجيػ 
 .التياعمية

  يساغ لمصالب والسعمسيغ مذار)ة مقاشع الييجيػ التياعمية الخاصة بيع مع
العالع، وجسع البيانات مغ اتفخاد الحيغ يجيبػن  أشخا  مغ جسيع أنحاء

 عمل أسئمتيع، وتحمي  البيانات
 الدراسي الفرل لدروس الفيديه تخريص

 EdPuzzle   ،أداة تقييع تكػيش  رامعة لمسجرسيغ الحيغ يةجيخون فرةػً  مقمػبةة
أو يقػمػن بتعييغ مقةاشع فيةجيػ لمػاجةا السشدلة ، أو يخغبةػن فة  تذةجيع ا ترةال 

فةةة  )ثيةةةخ مةةةغ اتحيةةةان، يةةةتع اسةةةتخجام التكشػلػجيةةةا )بةةةجي  مباشةةةخ  .خ الستةةةدامغغيةةة
تدوات أخخى مشخيزةة التقشيةة )مثة  امةع رصةا  ووراةة(. فة  حةيغ أن ا سةتبجال 
لةةو بعةةس اليػامةةج )عمةةل سةةبي  السثةةال، يقةةػم الصةةالب بتصةةػيخ ميةةاراتيع التكشػلػجيةةة 

 EdPuzzle يفيةةة اسةةتخجامعميةةو فننشةةا نذةةجعاع عمةةل التيكيةةخ فةة  )و  ومعةةخفتيع(.
 .لتعجي  أو إعادة تعخي، التعمع

وتحسيةة  مقةةاشع  اإلنتخنةةتإنذةةاء فرةةػل عبةةخ  EdPuzzle يساةةغ بػاسةةصة
وإضةةةافة ميةةةدات تياعميةةةة  اإلنتخنةةةتالييةةةجيػ اتصةةةمية أو تحجيةةةج مقةةةاشع فيةةةجيػ عبةةةخ 

وتعيةةةيغ مقةةةاشع الييةةةجيػ، إضةةةافة إلةةةل إرسةةةال تعييشةةةات الييةةةجيػ إلةةةل عشةةةاويغ البخيةةةج 
 .لكتخونةةةةةةةةةة  لمصةةةةةةةةةةالب عةةةةةةةةةةغ شخيةةةةةةةةةةق تةةةةةةةةةةػفيخ رمةةةةةةةةةةد الػصةةةةةةةةةةػل أو ا رتبةةةةةةةةةةاطاإل

السعمسةيغ مةغ متابعةة عةجد الصةالب الةحيغ شةاىجوا الييةجيػ، ومةا  EdPuzzle يسّاةغ
 …الشدبة السئػية لسقاشع الييجيػ الت  شاىجىا الصالب، ومتل شاىجوىا

  EdPuzzle مميزات
 ،(Others,2018:118 & Esteves)تذير العديد من الدراسات واالبحاث كدراسة 

ـــال و  ،(Others & Afach 2018,)و (،Branker,2019,308 & Riegelو بك
(Bakla,2017,130) ن ىشـاك مجسهعـة مـن  السسيـزات التـى تسيـزأEdPuzzle  

 :يمى مشيا ما
 .يساغ العثػر عمل جسيع مقاشع الييجيػ ليرمظ بديػلة ف  مشصقة السحتػى  -
 .الب واليرػل الجراسيةمغ الدي  تتبع ما يحتاج إليو الص -
لمسدتخجميغ بتحسي  مقاشع فيجيػ تعميسية أو مقاشع فيجيػ  EdPuzzle يدسح  -

أو حتل  Khan Academy أو YouTube أخخى مغ أي مرجر تقخيًبا، مث 
مقاشع الييجيػ الت  يشذئيا السعمسػن. حيث تػفخ الشدخة السجانية 

 .حمػ    بهس بيا  EdPuzzleمغ
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سجربيغ بخمجة فيجيػ لمتػاف ف  الشقاط ا ستخاتيجية، حيث يساغ )سا يساغ لم -
إدراج اتسئمة أو السالحطات الرػتية التػضيحية. لحلظ، عشجما يذاىج 

يتػاف التذاي  مؤاًتا ف  الشقاط ا ستخاتيجية الت  ، EdPuzzle الصالب فيجيػ
اشة و/أو تع تحجيجىا، ليقػم الصالا باإلجابة عغ اتسئمة السعخوضة عمل الذ

 .ا ستساع إلل تعميقاتكع السدبقة
 :أيزا ن كر Edpuzzle ومن نقاط قهة

 يدسح لمسعمسيغ بترسيع دروسيع بديػلة حػل محتػى الييجيػ -
يحتػي دفتخ الجرجات عمل مديج مغ السعمػمات، بسا ف  ذلظ إجسال  ومقجار  -

ا تشدي  ممف حبو لدCSVالػات الحي يقزيو الصالب ف  ميسة ما. يساشظ أيز 
 .إلل ججول بيانات

عخ  السحتػى ضسغ نطام أساس  مزّسغ بجون إعالنات أو عشاصخ تذتيت  -
 .أخخى 

يدتصيع السعمسػن إعجاد دروس لترشي، مقاشع الييجيػ بديػلة لصالبيع، مع  -
 إماانية تزسيغ ا ختبارات ف  مقاشع الييجيػ 

 .يدتصيع السعمسػن ربك محتػى الييجيػ مباشخًة بالتقييع -
 .مصالب مذاىجة أشخشة الييجيػ عمل أجيدتيعيساغ ل -
 .يساغ استخجامة فل الحرز الجراسية التقميجية -
  .LMSالتكام  مع أنطسة إدارة التعمع  -
  .HTMLتزسيغ أكػاد صيحات  -
 .استخجام )ػد دخػل لمرف أو باػد خا  لمسعمع -
 .التكام  مع اليرػل ا فتخاضية -
 .تدجي  مالحطات صػتية -

  :الدرسات الدابقة
( إلل معخفةة أثةخ اسةتخجام بخمجيةة تعميسيةة 8350)الدمػنلجفت دراسة راجع ى

محػسةةبة اامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل فةةل تشسيةةة بعةةس ميةةارات اسةةتخجام الحاسةةا 
 .اآلل لجى شالب الدشة التحزيخية لجامعة الباحة

، اسةةتخجم الجراسةةة السةةشير التجخيبةةل بترةةسيع شةةبة التجخيبةةل يزةةع مجسةةػعتيغ
و السجسػعة ، لتجخيبية التل استخجمت بخمجية اليجيػ التياعمل التعميسلالسجسػعة ا

 .الزابصة التل استخجمت الصخيقة التقميجية
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واةةةةج تػصةةةة  الباحةةةةث إلةةةةل وجةةةةػد فةةةةخوق دالةةةةة إحرةةةةامية عشةةةةج مدةةةةتػى د لةةةةة 
( بةةةةةيغ متػسةةةةةصل درجةةةةةات السجسػعةةةةةة التجخيبيةةةةةة والسجسػعةالزةةةةةابصة فةةةةةل 3.35)

يعشةل أن البخنةامر تةهثيخ ذو د لةة عمةل أداء شةالب  وىحا، الىياس البعجى لالختبار
 .السجسػعة التجخيبية

بجراسةةةةة ىةةةةجفت إلةةةةل الكذةةةةف عةةةةغ أثةةةةخ نسةةةةك  (8352كسةةةةا اةةةةام دمحم القخنةةةةل )
فةةةل الييةةةجيػ التيةةةاعمل عمةةةل تشسيةةةة بعةةةس ميةةةارات تكشػلػجيةةةا  التمسيحةةةات البرةةةخية

 .السعمػمات لجى شالب الرف الثالث بالسخحمة الثانػية
( شالبةةةاا مةةةغ السخحمةةةة الثانػيةةةة إلةةةل 45يع الصةةةالب البةةةام عةةةجدىع )واةةةج تةةةع تقدةةة
حيث تةع تةجريذ السجسػعةة ا ولةل وحةجة العةخو  التقجيسيةة فةل ، ثالث مجسػعات

مقخر الحاسا اآلل باستخجام بخنةامر اةامع عمةل الييةجيػ التيةاعمل بةجون التمسيحةات 
م بخنةامر تعميسةل اةامع بيشسا درس  السجسػعة الثانية ذات الػحةجة باسةتخجا، البرخية

ودرسةةت السجسػعةةة الثالثةةة ، عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل مةةع التمسيحةةات البرةةخية بةةالمػن 
ذات الػحةةةجة باسةةةتخجام بخنةةةامر تعميسةةةل اةةةامع عمةةةل الييةةةجيػ التيةةةاعمل مةةةع تمسيحةةةات 

 .البرخية الحخ)ية
، واسةةتخجم ت الجراسةةة بصااةةة السالحطةةة لةةبعس ميةةارات تكشػلػجيةةا السعمػمةةات

لجراسةةةةة عةةةةغ فةةةةخوق ذات د لةةةةة إحرةةةةامية عشةةةةج مدةةةةتػى د لةةةةة معشػيةةةةة وأسةةةةيخت ا
(a=0.05بيغ متػسصات درجات السجسػعات الثالث لشتامر اختبار اليخضيات ). 

( إلةةل التعةةخف عمةةل أثةةخ اسةةتخجام الييةةجيػ 8352واامةةت دراسةةة رانيةةا عصيةةة )
فطةة التياعمل فل تحري  مادة العمػم لجى شالبات الرف الدةادس ا بتةجامل بسحا

واةةةةج اسةةةةتخجام السةةةةشير التجخيبةةةةل القةةةةامع عمةةةةل ترةةةةسيع )ا ختبةةةةار القبمةةةةل .بمجخشةةةةل
وتكػنةةت عيشةةة الجراسةةة مةةغ ، (وا ختبةةار البعةةجى( لسجسةةػعتيغ )الزةةابصة والتجخيبيةةة

( شالة السجسػعة تجخيبية التةل تةع تجريدةيا باسةتخجام 88( شالبة تسث  مشيغ )28)
يةةا الييةةجيػ والكسبيةةػتخ لتةةػفيخ بيئةةة تياعميةةة الييةةجيػ التيةةاعمل وىةةػ )دمةةر بةةيغ تكشػلػج

تتسث  فل تساغ الستعمع مغ التحاع فل بخامر الييةجيػ متشاسةقة مةع بةخامر الكسبيةػتخ 
باسةةةتجابات واختياراتةةةو واخراتةةةو ومةةةغ ثةةةع يةةةؤثخ عمةةةل )يفيةةةة عسةةة  البخنةةةامر والةةةتحاع 

بالصخيقةة ( شالبة السجسػعة الزابصة التل تع تجريجسةيا 83وتسث  ) .(واإلبحار فيو
واةةج دلةةت الشتةةامر إلةةل وجةةػد أثةةخ مختيةةع  سةةتخجام الييةةجيػ التيةةاعمل فةةل  .التقميجيةةة

التحرةةةةي  الجراسةةةةل لسةةةةادة العمةةةةػم لةةةةجى شالبةةةةات الرةةةةف الدةةةةادس ا بتةةةةجامل عشةةةةج 
 .مدتػيات التح)خ والييع والتحمي  والسدتػيات الثالثة مجتسعة
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إسةةةتخجام الييةةةجيػ  ( إلةةةل دراسةةةة أثةةةخ8353كسةةةا ىةةةجفت دراسةةةة فيةةةج الديةةةادات )
، التياعمل فل تحري  شمبة الرةف العاشةخ فةل مةادة تةارير الكػيةت بجولةة الكػيةت

واةةةج اسةةةتخجام السةةةشير التجخيبةةةةل القةةةامع عمةةةل ترةةةةسيع )ا ختبةةةار القبمةةةل وا ختبةةةةار 
 (24حيةةةةث تسثمةةةةت السجسػعةةةةة مةةةةغ ) (البعةةةةجى( لسجسةةةةػعتيغ )الزةةةةابصة والتجخيبيةةةةة

وجػد أثةخ إيجةابل  سةتخجام الييةجيػ التيةاعمل  وتػصمت الجراسة إلل .شالبةو  شالا
 .فل تحري  الرف العاشخ فل مادة تاريخ بجولة الكػيت

( إلةةةل  يةةةاس أثةةةخ اسةةةتخجام الييةةةجيػ 8354واةةةج ىةةةجفت دراسةةةة أسةةةساء روبةةةير )
التيةةاعمل فةةل تشسيةةة السيةةاييع العمسيةةة فةةل مةةادة العمةةػم لةةجى شالبةةات الرةةف الثمةةث 

( 03( شالبةةة حيةةث تسثةة  )23الجراسةةة مةةغ ) وتكػنةةت عيشةةة.متػسةةك بسحافطةةة جةةجة
و تةع تةجريذ ، ( فل السجسػعة الزةابصة03و و)، شالبة مشيغ السجسػعة التجخيبية

و السجسػعةةة الزةةابصة بالصخيقةةة ، السجسػعةةة التجخيبيةةة باسةةتخجام الييةةجيػ التيةةاعمل
 واةةج دلةةت الشتةةامر إلةةل وجةةػد أثةةخ مختيةةع  سةةتخجام الييةةجيػ التيةةاعمل فةةل .التقميجيةةة

التحري  الجراسل لسادة العمػم لجى شالبةات الرةف الثالةث متػسةك عشةج مدةتػيات 
 .التح)خ والييع والتحمي  والسدتػيات الثالثة مجتسعة

( عمل التعخف عمل فاعميةة تػضية، 8355وىجفت ايزا دراسة مشيخ زعالن )
جى الييجيػ التياعمل لتشسية ميةارات البخمجةة فةل ترةسيع تصبيقةات اليػاتةف الح)يةة لة

( معمع يجرسػن التكشػلػجيا 51وتكػنت عيشة الجراسة مغ )، معمسل التكشػلػجيا بادة
وتػصةةةةمت نتةةةةامر الجراسةةةةة إلةةةةل وجةةةةػد فةةةةخوق ذات د لةةةةة .فةةةةل السةةةةجارس الحاػميةةةةة

( فةةةةةل السيةةةةةارات اتداميةةةةةة لمبخمجةةةةةة لةةةةةجى معمسةةةةةل 3.31إحرةةةةةامية عشةةةةةج مدةةةةةتػى )
ووجػد فخوق ذات إحرةامية  ،ىعج التجخبة لرالح التصبيق البعجالتكشػلػجيا اب  وب

فةةةةل بصااةةةةة تقيةةةةيع تصبيقةةةةات اليػاتةةةةف الح)يةةةةة لةةةةجى معمسةةةةل  (3.31عشةةةةج مدةةةةتػى )
 .التكشػلػجيا فب  وبعج التجخبة

 :تعقيب عمى الدراسات الدابقة
مةةغ خةةالل اسةةتعخا  الباحثةةة لمجراسةةات والبحةةػث الدةةابقة لمييةةجيػ التيةةاعمل  

 :اسات الدابقة بسالليساغ اجسالل الشقاط التل تػصمت الييا الجر 
  ىشاك اىتسام  مغ ابة  البةاحثيغ فةل دراسةة فاعميةة الييةجيػ التيةاعمل عمةل عسميةة

 .التعمع وإكداب السيارات السختمية
 يةةةةاعمل فةةةةل التحرةةةةي  السعخفةةةةلأثبتةةةةت الجراسةةةةات فاعميةةةةة اسةةةةتخجام الييةةةةجيػ الت، 

 .حيث تع دراسة ىحه الياعمية عمل مػاد نطخية وعسمية مختمية، والسيارى 
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  تةةةةع اسةةةةتخجام الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل فةةةةل عسميةةةةة تعمةةةةيع وتةةةةجريا فئةةةةات مختميةةةةة مشيةةةةا
 .الجامعييغ

  :وقد استفادة الباحثة من الدراسات الدابقة فيسا يمى
  لمييجيػ التياعمل اإللكتخونيةتعخف البخامر والبيئات. 
  اإلشةةةالع إلةةةل فاعميةةةة الييةةةجيػ التيةةةاعمل فةةةل مختمةةةف أنةةةػاع السيةةةارات السعخفيةةةة

 .داميةوات
  ا سةةتيادة مةةغ خبةةخات السؤسدةةات والجامعةةات التةةل تػضةةف الييةةجيػ التيةةاعمل فةةل

 .تشسية السيارات السختمية
  تحجيج شخوط الييجيػ التيةاعمل السشاسةا فةل عسميةة إعةجاد وإنتةاج مقةاشع الييةجيػ

 .التياعمية
 السداىسة فل فل تيديخ الشتامر التل ستتػص  الييا الباحثة فل ىحه الجراسة. 

بةةةحلظ فةةةل حةةةجود عمةةةع الباحثةةةة أن لةةةع يتةةةاول بحةةةث فعميةةةة ايتخةةةجام الييةةةجيػ و  
فـــى إكدــــاب ميـــارات انتــــاج السقــــررات  Edpuzzleالتيةةةاعمل باسةةةتخجام تصبيةةةةق 

  .لمطالب السترويين والسشدفعين اإللكترونية
 :اإللكترونيةالسقررات  -السحهر الثالث

 :اإللكترونيةمفيهم السقررات 
لبشةةاء مجرسةةة  اإللكتخونيةةةونيةةة إحةةجى ر)ةةامد الةةتعمع اصةةبحت السقةةخرات ا لستخ 

ا لعشاصةةةخ ترةةةسيسيا وشخيقةةةة وفقةةة اإللكتخونةةةلوتتعةةةجد تعخييةةةات السقةةةخر ، السدةةةتقب 
  :ومغ ىحه التعخييات ما يمل ،تقجيسيا

( بهنيةةا وعةةاء معخفةةل يحتةةػى عمةةل وسةةامك تعميسيةةة 8350عبةةجه أبةةػ شةةاوير ) -
والبرةةةخ ويةةةتع تحسيمةةةة عمةةةل مػاةةةع تعجديةةةة تياعميةةةة تعتسةةةج عمةةةل حاسةةةتل الدةةةسع 

حيةةث يتةةيح لمسعمةةع والسةةتعمع ، إلكتخونةةل ليرةةبح متاحةةاا تكبخعةةجد مةةغ الستعمسةةيغ
والػصةػل إلييةا فةل أى واةت وأى ، تخديغ أعساليع وتجعيسيا بالػسةامك الستعةجدة

 )سا يساغ تحجيث وتاييخ محتػاه.، ماان
هنةةو السقةةخر الةةحى ب اإللكتخونةةل( بتعخيةة، السقةةخر 8352كسةةا اةةام مةةخوة حدةةيغ  ) -

فةةل ترةةسيسو  اإللكتخونةةليقةػم بالتكامةة  بةةيغ السةةادة التعميسيةةة وتكشػلػجيةا التعمةةيع 
ويةةةجرس السةةةتعمع محتػياتةةةو تكشػلػجيةةةاا وتياعميةةةا مةةةع ، وإنذةةةامو وتصبيقةةةو وتقػيسةةةو

 .السعمع فل أى وات وأى ماان يخيجه
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شذةةةخ ( بهنةةةو مقةةةخر تعميسةةةل إلكتخونةةةل تيةةةاعمل ي8358وعخفةةةو جسةةةال الذةةةخااوى ) -
أو يتةةػفخ فةةل أسةةصػانة مجمجةةة ويرةةسع بػاسةةصة مجسػعةةة  اإلنتخنةةتعمةةل شةةباة 

 .مغ الػسامك والسػاد واتنذصة التعميسية التل تعتسج عمل الحاسػب
( ,le,Tran,Nguyen,Nguyen&2010واج ذ)خ )المغ لل وتخان ونجةػيغ وىشجةخ ) -

، سةةا اآلةةلوىةةػ أنةةو  مقةةخر معتسةةج عمةةل تقشيةةات الحا اإللكتخونةةلتعخييةةا لمسقةةخر 
وتةتع عسميةات ، وىػ معةادل لػحةجة أو مػضةػع دراسةل فةل حالةة التعمةيع التقميةجى

مجعػمةةةةة بعشاصةةةةخ الػسةةةةامك  اإلنتخنةةةةتالتعمةةةةيع والةةةةتعمع )ميةةةةا مةةةةغ خةةةةالل شةةةةباة 
 . لشطامالستعجدة ومػارد ا

بؤنه مادة تعليمية إلكترونيا اجخاميا:  اإللكتخونيةتعخف الباحثة السقخرات 

يتم إكسابها لطلبة و ،اإلنترنتتقدم من خالل الحاسوب وشبكة ، متعددة الوسائط

بهدف إنتاج مقررات ، تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

 الكترونية بين المادة العلمية.
 :اإللكترونيةمكهنات السقررات 

فيسةا  غ إجساليةايساة، عمل العجيج مةغ الساػنةات اتساسةية اإللكتخونليذس  السقخر 
()نجةةةالء 8351()حمسةةةل الييةةة ،8352)وفةةةاء الجسةةةػال، (8334 ،)ريسةةةا الجةةةخفيمةةةل  
 :(8381،الثسخى 

 حيةةةث تحتةةػى عمةةةل ، الرةةيحة الخميدةةةة لمسقةةخر: صةةةيحة تذةةبة غةةةالف الكتةةاب
 وىل نتقصة اتنصالق لباال أجداء السقخر.، أىجاف السقخر ومحتػياتو

 مةةةةات التةةةةل سيجرسةةةةيا وفييةةةةا يحةةةةجد السعمةةةةع السعمػ  :معمػمةةةةات خاصةةةةة بةةةةالسقخر
وشخيقة التقػيع والسةػاد التعميسيةة ، الستعمسػن فل السقخر والستصمبات الدابقة لو

 .الخاصة بالسقخر
 يتكةةةةةػن مةةةةةغ السةةةةةادة العمسيةةةةةة ماتػبةةةةةة عمةةةةةل شةةةةةا  اةةةةةخاءات  :محتةةةةةػى السقةةةةةخر

ومحاضةةخات ومةةح)خات واامسةةة بالسرةةصمحات مةةع وصةةالت تقةةػد السةةتعمع إلةةل 
 .مػضػعات السقخر السختمية

 تذةةةس  عمةةةل أسةةةاليا متشػعةةةة مةةةغ أسةةةئمة التقةةةػيع الةةةحاتل لمسةةةتعمع : ختبةةةاراتا ،
 .وفييا يتع تحجيج شخيقة التقػيع وحداب الجرجات

 وتكةةةػن صةةةيحة شخرةةةية  :الرةةةيحات الذخرةةةية  سةةةتاذ السقةةةخر والستعمسةةةيغ
لمجية السدئػلة عغ تقجيع السقخر و)  متعمع مدج  بةالسقخر يػجةج بيةا صةػرة 

 ومعمػمات خا  عشو.
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 يساغ مغ خاللو لمستعمع إرسال خاصة بو إلل أستاذ  :مخ)د البخيج الإلكتخونل
 .السقخر أو إلل مجسػعة مغ زمالمة السذار)يغ فل السقخر

 تساغ الستعمسيغ السدجميغ فل السقخر مغ التػاص  مع بعزةيع  :غخفة الحػار
 .البعس فل أى وات محجد وإرسال رسام  إلل ا ستاذ والدمالء

 :اإللكترونىقرر ىسية السأ
يطيةخ مةغ خةالل الشقةاط ، لمسقخر  دور ىام فل تصػيخ عسميتةل التعمةيع والةتعمع

 :التالية
 أىسية السقرر اإللكتروني بالشدبة لمستعمم:  

يدتصيع الستعمع أن يختار ما يحتاجو مغ معمػمات وخبخات ف  الػات  -
 .وبالدخعة الت  تشاسبو فال يختبك بسػاعيج حرز أو ججاول دراسية

يدتصيع التمسيح أن يتعمع ف  جػ مغ الخرػصية بسعدل عغ اآخخيغ فيعيج  -
 .وياخر التعمع بالقجر الحي يحتاجو دون شعػر بالخػف والحخج

يدتصيع الستعمع تخصل بعس السػضػعات والسخاح  الت  اج يخاىا غيخ  -
 .مشاسبة

 .يػفخ اجر ىام  مغ السعمػمات دون الحاجة إلل التخدد عمل الساتبات -
مغ خالل التعام  مع محتػيات  اإلنتخنتتشسية ميارات استخجام الكسبيػتخ و   -

 .السقخر اإللكتخون 
 :أىسية السقرر اإللكتروني بالشدبة لمسعمم

  يزصخ السعمع لتكخار الذخح عجة مخات ب  يػفخ واتو وجيجه لمتػجيو  -
 .واإلرشاد وإعجاد اتنذصة الصالبية

 .يا الستعمسػن فعمياالتخ)يد عمل السيارات الت  يحتاج -
 .التخ)يد عمل التاحية السختجة لمستعمع لتػجييو لمسدار الرحيح لمتعمع -
 .تػفيخ أشاال متشػعة مغ التياع  بيغ السعمع والستعمع -

  :أىسية السقرر اإللكتروني بالشدبة لمسؤسدة التعميسية
 وتقمي  تكالي،، تػفيخ تكالي، الػرق والصباعة والتجميج والتخديغ وغيخىا -

 .الشذخ بالسقارنة بالشذخ التقميجي
 .سخعة تحجيث السادة التعميسية وتدويج الستعمسيغ بيا ف  نيذ المحطة -
سخعة تػزيع الكتاب اإللكتخون  بسجخد إعجاده وبخمجتو وتػصيمو لمستعمسيغ  -

 .ف  أي ماان
 سيػلة ترحيح اتخصاء لحطة اكتذافيا -
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 :الجيد مهاصفات السقرر اإللكترونى
مةةا التةةل يشباةةل أن تتةةػافخ وىةةحا  اإللكتخونةةلسػاصةةيات ببسقةةخر يػجةةج بعةةس ال
عبةةج العديةةد (،)8335 ،( ندةةخيغ الحجيةةجى8334 ،)حشةةان الذةةاعخأشةةار اليةةو )ةة  مةةغ 

 :وىل( 8353 ،شمبة
 السهاصفات العامة لمسقرر 

، عمةةل عشةةػان واضةةح مةةختبك بالسػضةةػع اإللكتخونةةليجةةا أن يحتةةػى السقةةخر 
و مرةادر ، وىةجف عةام واضةح لمسقةخر، لسػضةػعومقجمة واضحة تدةاىع فةل فيةع ا

 .متشػعة ممحقة
 :تشظيم السحتهى 

جةةجول يػضةةح السػضةةػعات داخةة  عمةةل  اإللكتخونةةليجةةا أن يحتةةػى السقةةخر 
ومػضػعات السقخر مدمدمة ومشطسة مشصىياا، وان يزع أيزا مػضػعات  ،السقخر

 .وا تداق بيغ السػضػعات لمسحتػى ، ريئدة وفخعية
  :المغة السدتخدمة

يشباةةل أن تكةةػن تعميسةةات ا سةةتخجام واضةةحة ومرةةاغة ببدةةاشة وأن يدةةتخجم 
 .وخمػىا مغ التحيد، جس  و)مسات واضحة واريخة

 محتهى السقرر:
وأن يختبك ، يشبال أن يحتػى عمل أىجاف تعميسية تاصل مػضػعات السحتػى 

وأن ، ةوأن ياػت خال مغ اتخصاء الماػية واإلمالمي، السحتػى باأىجاف السخجةمشو
 ،سحتػى بالجاةة والحجاثةة والسشصىيةةيتشاسا السحتػى مع مدتػى الستعمع وأن يتدع ال

 .وأن ياػن ايزا السحتػى مدود بسخاجع ومرادر عمسية د يقة
 :األنذطة

إن وجةةةػد اتنذةةةصة يعسةةة  عمةةةل تذةةةجيع السةةةتعمع عمةةةل التيكيةةةخ وىةةةحا  بةةةج مةةةغ 
ذةةةصة مشطسةةةة بسشصىيةةةة مةةةغ ولكةةةل يةةةتع  بةةةج مةةةغ أن تكةةةػن اتن، وجةةةػدة فةةةل السقةةةخر
وأن ياػن عجد اتنذصة بةالسقخر )افيةة لجراسةة السقةخر وتةجعع ، البديك إلل السخ)ا

 .وأن تكػن اتنذصة اابمة لمتصبيق، التعمع
 :مرادر التعمم

، يجةةةةا أن تكةةةةػن السةةةةػاد التعميسيةةةةة والسرةةةةادر السخفقةةةةة لسػضةةةةػعات السقةةةةخر
 .بك بالسحتػى وواضحة وحجيثة ومخت، ومشاسبة لخرامز الستعمسيغ

 :التقييم
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وأن تكػن ، يجا أن تدود أدوات التقييع لألداء بتعميسات وتػاعات واضحة
 .وان تشػع أدوات وشخق تقييع اتداء بالسقخر، التكمييات والػاجبات بالسقخر مشاسبة

مةةغ خةةالل العةةخ  الدةةابق تعخفةةت الباحثةةة عةة  مجسػعةةة مةةغ الشقةةاط لمسقةةخرات 
تةو وماػناتةةو وسةةػف تدةتييج مةةغ ىةةحه الشقةاط فةةل إعةةجاد مةةغ مييةةػم وأىسي اإللكتخونيةة

 .اإللكتخونيةاامسة السيارات إلنتاج السقخرات 
 :دافعية اإلنجاز -السحهر الرابع

فيةة  مرةةجر لمصااةةة البذةةخية ، وتعتبةةخ الجافعيةةة مةةغ أىةةع العػامةة  السثيةةخة لمةةتعمع
اتفةةخاد.  واتسةةاس الةةحي يعتسةةج عميةةو فةة  تكةةػيغ العةةادات والسيةةػل والسسارسةةات لةةجى

كسةةةا أنيةةةا تعةةةج القةةةػى التةةة  تةةةجفع السةةةتعمع إلةةةل تعةةةجي  سةةةمػ)و وتػجيةةةو نحةةةػ اليةةةجف 
لقةةج أثبةةت البةةاحثػن عمةةل وجةةػد عالاةةة ايجابيةةة بةةيغ الجافعيةةة ومدةةتػى   السصمةةػب.
وأكةةةةجوا أن دافعيةةةةة الصمبةةةةة تدةةةةيع فةةةة  تكةةةةػيغ اتجاىةةةةات ايجابيةةةةة نحةةةةػ  .التحرةةةةي 
 السجرسة. 

دراك الةةحاتل لمقةةجرة وصةةعػبة العسةة  فةةل مػااةةف واةةج إخةةتع  نياةةػلد   بعسميةةة اإل
بهنةةةو سةةةمػك مػجةةةو وتشسيةةةة أو إضيةةةار اةةةجرة  :اإلنجةةةاز حيةةةث عةةةخف سةةةمػك اإلنجةةةاز

يتزةةةةةةسغ ىةةةةةةحا التعخيةةةةةة، أن و العةةةةةةالل وتجشةةةةةةا إضيةةةةةةار اةةةةةجرة مشخيزةةةةةةة الذةةةةةخز 
اتشةةخا  الةةحيغ يخغبةةػن فةةل الشجةةاح فةةل مػااةةف اإلنجةةاز بقرةةج أن اةةجراتيع عاليةةة 

 .ذ  حتل يتدسػن بقجرة مشخيزةيسيمػن إلل تجشا الي
فجافعية اإلنجاز ىل الدعل اتجةاه الػصةػل إلةل مدةتػى مةغ التيةػق وا متيةاز 
وىةةةحه الشدعةةةة تسثةةة  ماػنةةةا أساسةةةيًا فةةةل دافعيةةةة اإلنجةةةاز تعتبةةةخ الخمبةةةة فةةةل التيةةةػق 

 .(8335 ،)دمحم يػنذ بهشياء ذات مدتػى راق وا متياز واإلتيان
تسيةةةدة مةةةغ الجافعيةةةة العامةةةة، وتذةةةيخ إلةةةل حالةةةة وتعتبةةةخ الجافعيةةةة لمةةةتعمع حالةةةة م

داخميةةةة عشةةةج السةةةتعمع تجفعةةةو إلةةةل ا نتبةةةاه لمسػاةةةف التعميسةةة  واإل بةةةال عميةةةو بشذةةةاط 
مػجو، وا ستسخار فيةو حتةل يتحقةق الةتعمع. وعمةل الةخغع مةغ ذلةظ فةنن ميسةة تةػفيخ 

، وإنسةا الجافعية نحػ التعمع وزيادة تحقيق اإلنجاز   تمقل عمةل عةاتق السجرسةة فقةك
ى  ميسة يذتخك فييا )  مغ السجرسة والبيت معًا وبعس السؤسدةات ا جتساعيةة 
اتخةةةةةخى. فجافعيةةةةةة اإلنجةةةةةاز والتحرةةةةةي  عمةةةةةل عالاةةةةةة وثيقةةةةةة بسسارسةةةةةات التشذةةةةةئة 
ا جتساعية، فقج أشارت نتامر الجراسات أن اتشيال الحيغ يتسيدون بجافعية مختيعةة 

ة اسةةتقاللية الصيةة  فةة  البيةةت، أمةةا مةةغ لمتحرةةي  )انةةت أميةةاتيع يؤ)ةةجن عمةةل أىسيةة
تسيةةةةةدوا بجافعيةةةةةة لمتحرةةةةةي  مشخيزةةةةةة فقةةةةةج وجةةةةةج أن أميةةةةةاتيع لةةةةةع يقسةةةةةغ بتذةةةةةجيع 

 (.8338عجس، عبج الخحسغ اصام  و يػسف )ا ستقاللية عشجىع 
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إن اتفةةخاد الةةحيغ يػجةةج لةةجييع دافةةع مختيةةع لمتحرةةي  يعسمةةػن بججيةةة أكبةةخ مةةغ 
ع، وفة  مػااةف متعةجدة مةغ الحيةاة. وعشةج غيخىع، ويحققػن نجاحات أكثخ ف  حياتي

مقارنة ىؤ ء اتفخاد بسغ ىع ف  مدتػاىع مغ القجرة العقمية ولكشيع يتستعػن بجافعية 
مشخيزةةة لمتحرةةي  وجةةج أن السجسػعةةة اتولةةل تدةةج  عالمةةات أفزةة  فةة  اختبةةار 
الدةةخعة فةة  انجةةاز السيسةةات الحدةةابية والميطيةةة، وفةة  حةة  السذةةاالت، ويحرةةمػن 

مات مجرسية وجامعية أفزة ، )سةا أنيةع يحققةػن تقةجمًا أكثةخ وضةػحًا فة  عمل عال
السجتسةةةةع. والسختيعةةةةػن فةةةة  دافةةةةع التحرةةةةي  وااعيةةةةػن فةةةة  انتيةةةةاز اليةةةةخ  بعاةةةةذ 
السشخيزةةيغ فةة  دافةةع التحرةةي  الةةحيغ إمةةا أن يقبمةةػا بػااةةع بدةةيك، أو أن يصسحةةػا 

 ..(Santrock, 2003) بػااع أكبخ باثيخ مغ اجرتيع عمل تحىيقو
: بؤنها مجموعة من الظروف والعوامل تعخف الباحثة دافعية اإلنجاز اجخاميا

 التى تعزز رغبة المتعلمين التى تدرس المقرر فى اإلنجاز بنجاح.

 :العهامل السؤثرةعمى دافعية اإلنجاز
تتهثخ دافعية اإلنجاز بعةجد مةغ العػامة  تةؤدى إلةل ارتيةاع أو انخيةا  دافعيةة 

اةةج تكةةػن داخميةةة تتعمةةق بالذةةخز نيدةةة أو خارجيةةة مةةؤثخة وىةةحه العػامةة  ، اإلنجةةاز
 :ومغ ىحه العػام  (Brophy,1999) عميو

خبةةةخات الشجةةةاح ، شبيعةةةة دافعيةةةة اإلنجةةةاز لةةةجى السةةةتعمع، )الصبقةةةة اإلجتساعيةةةة
سةيام )واةج أشةارت دراسةة  .(أسةمػب الةتعمع، السجازفةة، درجة جاذبية العسة ، واليذ 

،  إلل أن استخجام شخق تثيخ انتباه الستعمع (8354، ) زيشا اليادى ،(8334 ،انػر
 .غيخ التقميجية تديج مغ دافعية اإلنجاز لجى الستعمسيغ

وىشاك دراسات وبحػث اامسة عمل استخجام التقشيات التكشػلػجية  وأثخىةا عمةل 
)إبةةةخاييع ، (8352، آخةةةخ، عسةةةخو درويةةةر) دافعيةةةة اإلنجةةةاز الستعمسةةةيغ  مشيةةةا دراسةةةة

 (.8355، (،)سسيخ احػف8352، مية جػدة)سا، (8352، الدسان
أسةةةمػب الةةةتعمع  وبيئةةةة الةةةتعمع  أنومةةةغ خةةةالل العةةةخ  الدةةةابق اتزةةةح لمباحثةةةة 

تةةهثيخ بيئةةة الةةتعمع يدةةاعج عمةةل دافعيةةة اإلنجةةاز فتةةخى الباحثةةة أنةةو مةةغ السساةةغ تن ي
القامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ التيةةةاعمل عمةةةل زيةةةادة دافعيةةةة شةةةالب تكشػلػجيةةةا   اإللكتخونيةةةة

 .وىحا ما تحاول الباحثة إثباتوالتعمع 
 :(االندفاع –سمهب السعرفى )التروى اإل :السحهر الخامس

ساليا السعخفية إلل مجى تسايد اتفخاد فل )يفيةة اسةتىبال ومعالجةة تذيخ اإل
وتعةةج مةةغ أحةةج السةةجاخ  اتساسةةية لييةةع الكثيةةخ مةةغ ، وتشطةةيع السةةجر)ات مةةغ حةةػليع

ويعتبةةخ )اجةةان .فةةل مختمةةف السػااةةف الحياتيةةة اتنذةةصة العقميةةة التةةل يسارسةةيا اليةةخد
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(Kagan,1966 أول مةةةغ أىةةةتع بسييةةةػم التةةةخوى )واةةةج اةةةام بتعخييةةةو بهنةةةو ، / ا نةةةجفاع
، أسةةةمػب معخفةةةل خةةةا  باسةةةتجابة اتفةةةخاد عشةةةج اختبةةةار مصابقةةةة اتشةةةاال السهلػفةةةة

بيشسةا ، فاتفخاد الحيغ يدتجيبػن بدخعة وتكةػن درجةة أحصةاميع عاليةة ىةع السشةجفعػن 
تفخاد الحيغ يدتاخاػن واتا شػيال فل ا ستجابة وفةل اتخةاذ القةخارت وتكةػن درجةة ا

 .أخصاميع مشخيزة ىع الستخوييغ
( أن اليخد ا نجفاعل ىػ الحى يدتاخق واتا Messick,1984ويبيغ ميدخ )

بيشسةةا اليةةخد التةةخوى يدةةتاخق واتةةا أكثةةخ .و يقةةع فةةل أخصةةاء أكثةةخ، أاةة  فةةل السذةةامة
 .فل الاالا صحيحةوتكػن استجابتو 

( بهنةةو متايةةخ عةةغ شخيقةةو التسييةةد بةةيغ أوليةةظ 5553)ويعخفةةة فةةؤاد أبةةػ حصةةا
، الةةحيغ يتةةهممػن مةةجى السعقػليةةة فةةل الحمةةػل العجيةةجة السقتخحةةة فةةل سةةبي  حةة  فعمةةل

 وأوليظ يدتجبػن بيػرية تول ح  يصخأ عمل الحىغ 
يةةدة فةةل ( ا سةةمػب السعخفةةل شخيقةةة اليةةخد السس8338ويعةةخف ىذةةام الخةةػلل )

ويةةتع  ياسةةو عمةةل أسةةاس بعةةجى ، أو إدراكيةةا، تشةةاول السعمػمةةات سةةػاء فةةل اسةةتىباليا
والةةةةحيغ عمةةةةل أساسةةةةيا يساةةةةغ  (وداةةةةة )عةةةةجد اتخصةةةةاء، (الكسةةةةػن )زمةةةةغ ا سةةةةتجابة

  .ترشي، اتفخاد إلل متخوييغ ومشجفعيغ
بهنيع الستعمسيغ الحيغ يستازون بالتدخع  :السشدفعهن تعخف الباحثة إجخاميا 

 .شاول السعمػمات مع عجم الجاة فل اإلجابة وإرتكاب عجد )بيخ مغ اتخصاءفل ت
بهنيع الستعمسيغ الحيغ بستازون بالتهم  فل تحمي   :الستخوييغ اجخاميا

 .السعمػمات فدتاخق واتاا أشػل فل ا ستجابة ويختكبػن عجداا أا  مغ اتخصاء
 :(االندفاع –سمهب السعرفى )التروى قياس اإل

ا نةةةةجفاع(  –جةةةةان وزمةةةةالؤه أداة لىيةةةةاس اتسةةةةمػب السعخفةةةةل )التةةةةخوى بتكةةةةخ )اإ
أشمةةةق عميةةةو ، أصةةبحت مةةةغ اتدوات الذةةامعة مةةةغ بةةةيغ مقةةاييذ اتسةةةاليا السعخفيةةة

 Matching Fmiliar Figures Testاختبةةةار مزةةةاىاة اتشةةةاال السهلػفةةةة 

(M.F.F.T)  ،يقػم عمل أساس بعجيغ ىسا: 
مغ الةةةحى يسةةةةخ فةةةةل السحاولةةةةة اتولةةةةل يقرةةةةج بةةةةو الةةةةد  :بعــــد كســــهن االســــتجابة -

 .لالستجابة
يتحجد بعجد اتخصاء التل يختكبيا السيحػ  فل محاو تةو لمػصةػل  :بعد الدقة -

 (  44، 8333، )سسيخة شػالإلل ا ستجابة الرحيحة 
تتزةسغ )ة  مشيةا أشةاا  مهلػفةة مةغ ، ( ميةخدة58يتكػن ىحا ا ختبار مةغ )

عمسا بهنو يػجةج بةيغ اتشةاال البجيمةة ، لبجيمةبيشيا شا  أساسل وعجد مغ اتشاال ا
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بيشسةةا تختمةةف بىيةةة اتشةةاال ، شةةا  واحةةج فقةةك يتصةةابق تسامةةا مةةع الذةةا  اتساسةةل
، البجيمةةةة عةةةغ الذةةةا  اتساسةةةل فةةةل جانةةةا واحةةةج أو أكثةةةخ مةةةغ الجػانةةةا البدةةةةيصة

ويتصما مغ السيحةػ  أن يحةجد الذةا  اتساسةل البةجي  الةحى يتصةابق مةع الذةا  
ويقةةةةػم اليةةةةاحز بحدةةةةاب الةةةةدمغ الةةةةحى يدةةةةتاخاة ، لشدةةةةبة لكةةةة  ميةةةةخدةاتساسةةةةل با

السيحةةػ  فةةل إصةةجار ا سةةتجابة ا ولةةل صةةحيحة )انةةت أم خاشئةةة بالشدةةبة لكةة  
أمةةةا إذا أبةةةجى ، وعشةةةجما يبةةةجى ا سةةةتجابة الرةةةحيحة يشتقةةة  لمسيةةةخدة التاليةةةة، ميةةةخدة

ر ذلةظ وياسةغ أن يتكةخ ، استجابة خاشئة يصما مشةو اليةاحز أن يحةاول مةخة أخةخى 
إلل أن ير  إلل ا ستجابة الرحيحة ويقػم الياحز بحداب عجد اتخصاء التةل 

فيسةةا يعتبةةخ مؤشةةخا ، يختكبيةةا السيحةةػ  فةةل سةةعيو لمػصةةػل إلةةل اإلجابةةة الرةةحيحة
 (  8332، )عبج الحميع خميل.عمل بعج الجاة

واةةج اةةام حسةةجى اليخمةةاوى بنعةةجاد ثةةالث صةةػر ليةةحا ا ختبةةار وتقشيتيةةا عمةةل 
( 83وىةةةل مشاسةةةبة لمخاشةةةجيغ )ت.أ.م. 5541لسرةةةخية و)انةةةت اتولةةةل عةةةام البيئةةةة ا

( وىةةل مشاسةةبة 85ميةةخدة وسةةسيت الثانيةةة )ت.أ.م. 83عمةةل أسةةاس أنيةةا تتكةةػن مةةغ 
( 53وسةةةسيت الثالثةةةة )ت.أ.م.، ميةةةخدة 58تشيةةةال السخحمةةةة ا بتجاميةةةة وماػنةةةة مةةةغ 

اخةةتالف فةةل مةةع ، ميةةخدات 53وىةةل مشاسةةبة تشيةةال مةةا ابةة  السجرسةةة وتتكةةػن مةةغ 
 ( 8333،44، السيخدات ا ختبارات الثالثة )سسيخة شػال

( مجسػعةةةة مةةةغ الخرةةةامز التةةةل تسيةةةد اتفةةةخاد 8334وذ)ةةةخ وليةةةج يػسةةةف )
  :الستخويغ والسشجفعيغ معخفيا مشيا ما يمل

يدتاخق اتفخاد الستةخويغ واتةا اشةػل فةل ا سةتجابة ويختكبةػن أخصةاء عشةج أداميةع  -
اخاػن واتا اا  فل ا ستجابة ويختكبػن أخصاء أكثخ فةل أما السشجفعػن فيدت، اا 

 .ميام التعميع السختمة
ييحز اتفخاد الستخوون البجام  التل أماميع بعشاية أكثخ ويخررػن واتا أشػل  -

لمشطخ إلل معطع البجام  ويبحثػن )  بجي  عمل حجة ابة  أن يتقةجمػا با سةتجابة 
إنةو الرةةحيح دون ا ىتسةام بالبةةجام   فةل حةيغ يحةةجد السشةجفعيغ بةجيال عمةةل اعتبةار

 .ا خخى 
اتفةةخاد الستةةخويغ يساةةشيع تجسيةةع اتشةةياء الستذةةابية بصخيقةةة ا رتبةةاط الةةػضييل أو  -

التجسيةةةع الػصةةةيل التحميمةةةل ىاتةةةان الصخيقتةةةان تسيةةةدان اليةةةخد الستةةةخوى عةةةغ اليةةةخد 
 .السشجفع

ا جةداء اتساسةةية ثةع يقةةارن بةيغ ، يسيةد اتفةخاد الستةخويغ اتجةةداء ا ساسةية لمبةجي  -
ويخاجعةةػن الشسةةػذج لتحيةةج مةةا إذا )انةةت ىةةحه الخاصةةية ىةةل نيدةةيا أو إنيةةا تختمةةف 
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أمةةا السشةةجفعػن فةةننيع يقةةارنػن البةةجي بصخيقةةة شةةسػلية ، عةةغ تمةةظ التةةل فةةل الشسةةػذج
 .ويحاولػن أن ييسمػا صحة البجي  عمل أساس شام ، مع الشسػذج

اتجةداء الستاثمةة مةغ الستايةخات عمةل  يخ)د اتفخاد الستخوون عغ بحثيع )ثيخا عمل -
عاةةذ السشةةجفعيغ فيةةع   ييرةةمػن السجةةال عةةغ السالمةةح السختميةةة بصخيقةةة مشطسةةة 
كسا ييع  الستخوون حيةث إن الستةخويغ ياةػن متةهثخ بػضةػح  اىتسةاميع بةالسالمح 

 .السختمية
يتسيةةةد اتفةةةخاد الستةةةخوون بةةةندراك وتقيةةةيع السعمػمةةةات عمةةةل أسةةةاس اليةةةخوق الذةةةامية  -

طيةةةةخون مةةةةيالا )بيةةةةخاا  داء تحمةةةةيالت ميرةةةةمة لسالمةةةةح السثيةةةةخ بعاةةةةذ اتفةةةةخاد وي
 .السشيعيغ

  :أثر التروى واالندفاع عمى الستغيرات التكشهلهجية 
، ن السةتعمع ىةػ محةػر العسميةةة التعميسيةة ىةحا ماأكةةجه الةجبيات التخبػيةة الحجيثةةةإ

الل إشةةباع وذلةةظ مةةغ خةة، حيةةث تيةةجف جسيةةع مسارسةةتيا إلةةل بشةةاء شخرةةية السةةتعمع
و تجريبةةةو عمةةةل اسةةةتخجام ، مةةةع مخاعةةةاة اسةةةتعجاتو، والتخ)يةةةد عمةةةل اىتساتةةةو، حاجاتةةةة

ا سةتيادةمشيا ، اتسميا السعخفية التةل تدةاعجه عمةل اسةتىبال السعمػمةات والسعةارف
  .فل السػااف الحياتية السختمية

ىشةةاك دراسةةات وأبحةةاث عجيةةجة اىتسةةت بجراسةةة العالاةةة بةةيغ اتسةةاليا السعخفةةة 
مثةةةةة  دراسةةةةةة زيةةةةةاد خميةةةةة  ، الستايةةةةةخات التكشػلػجيةةةةةة السختميةةةةةة ( نةةةةةجفاع /التةةةةةخوى )ا
( التةةةةةل ىةةةةةجفت لمتعةةةةةخف عمةةةةةل أندةةةةةا شةةةةةا  لمسعمػمةةةةةات التةةةةةل يشباةةةةةل أن 8352)

ومةةةةجى ارتباشيةةةةا بستايةةةةخ  اإللكتخونيةةةةةتتزةةةةسشيا التاحيةةةةة الخاجعةةةةة فةةةةل ا ختبةةةةارات 
ػصمت الجراسة إلل وجػد تةهثيخ وت، (الستخوى  –اتسمػب السعخفل لمصالا )السشجفع 

عمةةل التحرةةي  (الستةةخوى  –أساسةةل إلخةةتالف اتسةةمػب السعخفةةل لمصالةةا )السشةةجفع 
فةةنن نسةةك اتسةةمػب السعخفةةل الستةةخوى لةةو تةةهثيخ إيجةةابل أكثةةخ مةةغ ، الجراسةةل البعةةجى

و  يػجةةةةج تةةةةهثيخ أساسةةةةل لمتياعةةةة  بةةةةيغ التاحيةةةةة ، الشةةةةجفاع عمةةةةل التحرةةةةي  الجراسةةةةل
 .سمػب السعخفل عمل التحري  الجراسلالخاجعة ومتايخ ات

(التةةل ىةةجفت إلةةل الكذةةف عةةغ التياعةة  بةةيغ نسةةك 8353دراسةةة إسةةالم عةةالم )
واتسةةمػب السعخفةةل لتشسيةةة ميةةارات التعامةة  مةةع الحاسةةا اآلةةل  اإللكتخونةةلالةةتعمع 

وتسثمةةةت أدوات البحةةةث فةةةل ، وا نخةةةخاط فةةةل الةةةتعمع لةةةجى تالميةةةح السخحمةةةة ا عجاديةةةة
واةةج أثشتةةت ، بصااةةة مالحطةةة أداء ومىيةةاس ا نخةةخاط فةةل الةةتعمعاختبةةار تحرةةيمل و 

الشتةةةامر أن التالميةةةح الستةةةخويغ )ةةةانػا أكثةةةخ ايجابيةةةة فةةةل التحرةةةي  واتداء السيةةةارى 
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 اإللكتخونلبيشسا لع تػجج د لة لمتياع  بيغ نسك التعمع ، وا نخخاط فل عسمية التعمع
 .عة دميعياوا سمػب السعخفل بالشدبة لستايخات البحث التاب

( التةل ىةجفت إلةل  يةاس أثةخ التياعة  بةيغ نسةك 8354ودراسةة أحسةج الدةيج )
فةةل إكدةةاب تالميةةح   اإللكتخونةةلاإلبحةةار واتسةةمػب السعخفةةل لمسةةتعمع داخةة  الكتةةاب 
وتػصمت إلل وجػد فخوق دالة ، الرف الثانل اإلعجادى ميارات الججاول الحدابية
 –سػعةةةةةات التجخيبيةةةةةة )مشةةةةةةجفعيغ إحرةةةةةامية بةةةةةيغ متػسةةةةةصل درجةةةةةةات تالميةةةةةح السج

)سا تػجج فخوق دالة إحرامية بيغ متػسصات ، لرمح التالميح الستخوييغ (متخوييغ
وتخجةةع إلةةل أثةةخ التياعةة  بةةيغ نسةةك اإلبحةةار ، درجةةات تالميةةح السجسػعةةات التجخيبيةةة

لرالح التالميح  (متخوييغ –واتسمػب السعخفل )مشجفيغ  (شبال –ىخمل –)خصل 
 .سك ا بحار الذبالالستخوييغ مع ن

( التل ىجفت  إلل معخفة أثخ التياع  بيغ 8354ودراسة مخيع عبج الخحسغ )
عمةةةل  (السشةةةجفع–واتسةةةمػب السعخفةةةل )التةةةخوى  (السؤجةةة –الةةةجعع التعميسةةةل )اليةةةػرى 

 ،مدةةةةتػى الةةةةجافع لإنجةةةةاز لةةةةجى شالبةةةةات جامعةةةةة اتميةةةةخة نةةةةػرة بشةةةةت عبةةةةج الةةةةخحسغ
درجةات السجسػعةة التجخيبيةة الثالثةة التةخوى   تػصمت الجراسة إلل وجةػد فةخوق بةيغو 

 والتجخيبية الخابعة ا نجفاع فل مدتػى الجافع لإنجاز لرمح السجسػعة الخابعة ،
( اسةةةتيجف  الجراسةةةة  الكذةةةف عةةةغ أثةةةخ اسةةةتخجام 8355ودراسةةةة دمحم أمةةةيغ )

الستةةةخوى(  فةةةل تشسيةةةة  –نسصةةةل اإلنيػجخافيةةةظ الثابةةةت واتسةةةمػب السعخفةةةل )السشةةةجفع 
، ات )تابةةة التقةةاريخ باسةةتخجام بيئةةات الةةتعمع السشتذةةخ لةةجى شةةالب العيةةج العةةاللميةةار 

حيةث اشةس  عمةل  8*8وتع استخجام السشير التجخيبل القامع عمل االترسيع العةاممل
، ( شالبةةاا باليخاةةة الخابعةةة43وتكػنةةت عيشةةة البحةةث مةةغ )، أربةةع مجسػعةةات تجخيبيةةة

(بةةيغ متػسةةصل 3.31مدةةتػى )أسةةيخت نتةةامر البحةةث عةةغ فةةخق دال إحرةةاميا عشةةج 
درجةةةات الصةةةالب الةةةحيغ يجرسةةةػن اإلنيػجخافيةةةظ الثابةةةت باةةةس الشطةةةخ عةةةغ اخةةةتالف 

فةةل (التةةخوى –وعةةغ اتسةةمػب السعخفةةل )ا نةةجفاع  (خةةخامك تةةجفق –ترةةسيسو )فقاعةةة 
ووجةةةػد فةةةخق دال إحرةةةاميا عشةةةج .الىياسةةةيغ القبمةةةل والعةةةجى لرةةةمح الىيةةةاس البعةةةجى

الصالب الحيغ يجرسػن ا نيػجخافيظ الثابةت ( بيغ متػسصل درجات 3.31مدتػى )
باةةةس  (التةةةخوى  –ويخجةةةع اتثةةةخ اتساسةةةل  خةةةتالف اتسةةةمػب السعخفةةةل )الشةةةجفاع 

لرةةةمح الصالةةةا السشيةةةع فةةةل (خةةةخامك تةةةجفق -الشطةةةخ عةةةغ اخةةةتالف ترةةةسيسة )فقاعةةةة
 .السجال ا دراكل فل الىياس بيغ السجسػعات التجخيبية

يحةةاول البحةةث الحةةالل ا جابةةة مةةغ خةةالل العةةخ  الدةةابق لسحةةاور البحةةث 
 :عمل الدؤال الخميدل التالل
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وقياس أثره لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمى إبيئة تعمم كيف يسكن ترسيم 
نجاز لدى طالب ودافعية اإل  اإللكترونيةنتاج السقررات إتشسية ميارة في 

 ؟السشدفعين –تكشهلهجيا التعميم السترويين 
 :أدواتيا ونتائجياإجراءات تجربة البحث و 

  :تتزسغ إجخاءات البحث العشاصخ التالية
الترسيع التعميسل لبيئات الحػسبة الدحابيةوال : أ. 
  ترسيع أدوات البحث :ثانيا. 
تشييح إجخاءات التجخبة اتساسية لمبحث :ثالثا. 
رصج وتحمي  الشتامر وتيديخىارابعا  :. 

 :وسػف يتع تشاوليا تيرياًل )سا يمل
  اإللكترونى:  الترسيم التعميسى لبيئة التعمم أوال : 

اامت الباحثة با شالع عمل العجيج مغ نساذج الترسيع التعميسل التل يساغ 
نسةػذج الترةسيع  :ومةغ ىةحه الشسةاذج، اإللكتخونيةاتخح بيا عشج ترسيع بيئة التعمع 

ونسةةةةػذج ديةةةةظ و)ةةةةارى ، (Kemp,1977نسةةةةػذج  كسةةةةا  )و ،  ADDIEالعةةةةام 
((Dick&Carey,2001،  ( 5555ونسةةةػذج عبةةةج المصيةةة، الجةةةدار) ، ونسةةةػذج دمحم

وتةةع اختيةةار نسةةػذج خسةةيذ ، (8330عصيةةة خسةةيذ لمترةةسيع والتصةةػيخ التعميسةةل )
( بعج تعجي  ودمر بديك لةبعس خصػاتةو اليخعيةة بسةا يتساشةل  مةع شبيعةة 8330)

  :السعالجات التجخيبية لسػضػع البحث عمل الشحػ التالل
 :وتذس  الخصػات التالية :يلمرحمة التحم

حيث إتزح مغ خةالل الجراسةة ا ستكذةافية  لمبحةث وجةػد  :تحديد مذكمة البحث
مةةغ شةةالب تكشػلػجيةةا التعمةةيع اليخاةةة   اإللكتخونيةةةىشةةاك متصمبةةات لتشسيةةة السقةةخرات 

 محة (تصبيقلو  )مقخر نطخى   اإللكتخونلالثالثة فل مقخر نطع إدارة التعميع والتعمع 
عبة معمةةةع حاسةةةا آلةةةل. لةةةحا اتجةةةو البحةةةث الحةةةالل الةةةل تقةةةجيع مقتةةةخح نحةةةػ ججيةةجة شةةة

القامسةةةةة عمةةةل الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل نطةةةةخا  ن الييةةةةجيػ  اإللكتخونةةةةلتصبيةةةق بيئةةةةة الةةةةتعمع 
ولعةجم  اإللكتخونةلالتياعمل مت التقشيات الحجيثة التل لع تدتخجم داخة  بيئةة الةتعمع 

مختمية تتسثة  فةل ا سةمػب السعخفةل  دراسة العيشة ليحا القشية ؛وذلظ عبخ معالجات
وذلةةةظ مةةةغ خةةةالل دراسةةةة ىةةةحه الستايةةةخات لتحجيةةةج الستايةةةخ .()الستةةةخوييغ /السشةةةجفعيغ

و دافعيةة ا نجةاز لةجى ، اإللكتخونيةةا كثخ تهثيخا فل تشسية )  مغ انتاج السقةخرات 
 .الصالب تكشػلػجيا التعميع، وىحا ما يدعل البحث الحالل اليو

  :عمسينتحميل خرائص الست
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تةةع تحجيةةج خرةةامز الستعمسةةيغ فةةل مجسػعةةة شةةالب تكشػلػجيةةا التعمةةيع اليخاةةة 
وتةةةػفخ بعةةةس ، 8383/ 8355الثالثةةة فةةةل اليرةةة  الجراسةةةل الثةةةانل لمعةةةام الجراسةةةل 

)ةةحلظ تجةةانذ العيشةةة مةةغ ، لةةجييع اإلنتخنةةتو  السيةةارات الخاصةةة باسةةتخجام الكسبيةةػتخ
 التكشػلػجية.و  الشاحية السعخفية

  سةةمػ)يع السةةجخمل الخةةا  بسقةةخر نطةةع ادارة التعمةةيع  :ك الســدخمىتحديــد الدــمه
( ياةاد ياةػن متدةاوى حيةث أنيةع اإللكتخونية)إنتاج السقخرات  اإللكتخونلوالتعمع 

لع يتعخضػا لجراسة ىحه السيارة مغ ابة ، لةع يدةيق ليةع الةتعمع خةالل بيئةة الةتعمع 
 .القامسة عمل الييجيػ التياعمل اإللكتخونل

 ( لمستةةةةخويغ 5541تةةةةع تصبيةةةةق مىيةةةةاس حسةةةةجى اليخمةةةةاوى) :عرفــــىاالســــمهب الس
حيث تع (السشجفعيغ –والسشجفعيغ لتحجيج اتسمػب السعخفل لمستعمسيغ )الستخوييغ 

( ومتعمسةةةيغ مشةةةجفعيغ 51ترةةةشي، الستعمسةةةيغ الةةةل متعمسةةةيغ متةةةخوييغ وعةةةجدىع )
وذلةةةظ لمحرةةةػل عمةةةل ، ( وذلةةةظ تن عيشةةةة البحةةةث عيشةةةة مقرةةةػدة51وعةةةجدىع )

)سةةا تةةع إجةةخاء بعةةس السقةةابالت معيةةع لسشااذةةتيع ، مسيةةدة لتةةهثيخ التياعةة نتةةامر 
واةةةج أبةةةجى جسيةةةع أفةةةخاد ، بةةةبعس السػضةةةػعات الستعمقةةةة بتصبيةةةق البحةةةث الحةةةالل

العيشةةة السػافقةةو والتخحيةةا بسذةةاىجة الييةةجيػىات التياعميةةة فةةل اشةةار بيئةةة الةةتعمع 
 .اإللكتخونيةانتاج السقخرات  مع التجريا عمل اإللكتخونية

 واجيــزة كسبيـــهتر بـــالسشزل ، الذـــبكاتو  لــدييم ميـــارات اســتخدام الكسبيـــهتر
 .اإلنترن مترمة ب

 اتنذصة مث و  تع إختيار بعس السيام :ترسيم االنذطة التعميسية: 
 .زيارة بعس السػااع واستعخاضيا لالستيادة مشيا فل تصبيق ميارات ا نتاج -
القامسة عمةل  اإللكتخونلتعمع الىيام ببعس السيام العمسية مث  ترسيع بيئة ال -

  .الييجيػ التياعمل
  :تحميل بيئة التعمم

  ببخنةةةةةةامر  اإللكتخونيةةةةةةةيةةةةةةجرس الستعمسةةةةةةيغ بخنةةةةةةامر ميةةةةةةارات إنتةةةةةةاج السقةةةةةةخرات
 storyline   باسةةةتخجام الييةةةجيػ التيةةةاعمل التعميسةةةل   Edpuzzel  فةةةل بيئةةةة

 :  وىحا يتصما ا تلEdmodoادمػدو  اإللكتخونيةالتعمع 
 ، Edmodoادمةػدو  اإللكتخونةلا عمل )يفية ا نزةسام الةل بيئةة الةتعمع التجري -

 .https://www.youtube.com/watch?v=5fWuZQVT3BAمغ خالل الخابك التالل 

خالل   ، مغEdpuzzelالتجريا عمل )يفية ا نزسام الل الييجيػ  التياعمل     -
  https://www.youtube.com/watch?v=5JYQ9PLVIkE:الخابك التالل

https://www.youtube.com/watch?v=5fWuZQVT3BA
https://www.youtube.com/watch?v=5JYQ9PLVIkE
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( فةل اجابةة عمةل ا ختبةار Google Forms . اسةتخجام الصالةا )جػجة  فةػرم -
 . ياس دافعية ا نجازو  التحريمل البعجى

اليةةةجف العةةةةام ىةةةةػ تشسيةةةة ميةةةةارات انتةةةةاج  :تحميــــل األىــــداف العامــــة لمسحتــــهى  -
 –بجانبيةةةةا ا دامةةةةل والسعخفةةةةل لةةةةجى شةةةةالب )الستةةةةخويغ  اإللكتخونيةةةةةالسقةةةةخرات 
 ، وتشسية دافعية  storylineلميخاة الثالثة تكشػلػجيا التعميع ببخنامر   (السشجفعيغ

ا نجةةةةاز فةةةةةل بيئةةةةة تعمةةةةةع إلكتخونيةةةةة اامسةةةةةة عمةةةةل الييةةةةةجيػ التيةةةةاعمل فةةةةةل ضةةةةةػء 
 .والسحجدات الخاصة بالسحتػى  السػضػعات

  :مرحمة الترسيم -5
  :اشتسمت ىحة السخحمة عمل الخصػات التالية

السبةادىء التةل يشباةل مخاعاتيةا عشةج و  تع مخاعاة الذخوط :تحديد األىداف االجرائية
فننيةةا تحةةجد بجاةةة التايةةخ السصمةةػب إحجاثةةة فةةل سةةمػك ، صةةياغة اتىةةجاف الدةةمػ)ية

واج تع تحمي  اليجف العام إلل مجسػعةة مةغ ، مة لمىياس)سا أنيا تكػن ااب، الصالا
فقةةج اامةةت الباحثةةة ، اتىةةجاف اإلجخاميةةة التةةل تحققةةو وتاصةةل جسيةةع جػانةةا السقةةخر

 اإللكتخونةةةةلبنعةةةةجاد اامسةةةةة باتىةةةةجاف التعميسيةةةةة لسقةةةةخر نطةةةةع ادارة التعمةةةةيع والةةةةتعمع 
مغ السحاسةيغ وتع عخ  اتىجاف اإلجخامية عمل مجسػعة  (اإللكتخونيةالسقخرات )

واةةج أوصةةػا بةةبعس التعةةجيالت التةةل اامةةت ، والخبةةخاء فةةل مجةةال تكشػلػجيةةا التعمةةيع
 (.5)ممحق الباحثة ينجخاميا

  :ترسيم وتشظيم السحتهى فى ضهء األىداف التعميسية
تع تشطيع مػضػعات السحتػى الحى سيتع تزسيشو داخ  البيئة بحيث يدةي  

وذلظ بسا ، عمل السقخرات التعميسية السػجػدةوذلظ بالإعتساد ، تعام  الصالا معيا
وفل ىحا اإلشار تع تقديع السحتػى داخ  ، يحقق ا ىجاف التعميسية لمبيئة التعميسية

 -  –  اإللكتخونيةةةالتعةةخف عمةةل السقةةخرات  :البيئةةة التعميسيةةة إلةةل العشاصةةخ التاليةةة
 –البخنةامر  إضةافة )امشةات إلةل  –  Articulate Storylineالتعام  مع بخنةامر  

وفل ضػء ذلظ تةع ، التعام  مع التياعمية فل البخنامر  -التحاع فل شخيك الدمغ  
ترةةسيع السحتةةػى فةةل ضةةػء اتىةةجاف التعميسيةةة الدةةابق ذ)خىةةا تةةع ترةةسيع السحتةةػى 

 .الخا  بتحقيق ىحه اتىجاف
تشاولةةت الباحثةةة مػضةةػعات السحتةةػى  :تحديــد اســتراتيجية التعمــيم والــتعمم 

والتعمع الحاتل بحيث يتحاع ، استخاتيجية التعمع الشذك وا كتذاف :مغ فل ضػء ) 
الةةةتعمع فةةةل خصةةةةػه الةةةحاتل أثشةةةةاء الةةةتعمع وتتةةةابع مقةةةةاشع الييةةةجيػ مةةةةغ خةةةالل الييةةةةجيػ 
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وفقةةةا لدةةةخعتة واجرتةةةة عمةةةل  اإللكتخونيةةةةالتيةةةاعمل التعميسةةةل فةةةل إشةةةار بيئةةةة الةةةتعمع 
 .التحري 

الجراسةة الحاليةة اامسةة  :عـن بعـد وميـام الـتعمم ترسيم األنذطة التعميسية
عمةةةل بيئةةةة تعمةةةع إلكتخونيةةةة ا دمةةةػدو والتةةةل تعتسةةةج عمةةةل تقةةةجيع السحتةةةػى التعميسةةةل 

لةةحلظ تعتبةةخ ىةةحه ، الخةةا  بةةالستعمسيغ مةةغ خةةالل الييةةجيػ التيةةاعمل داخةة  ا دمةةػدو
حيث يجرسػن الستعمسيغ مغ خالل ىحة البيئة فل مشازليع أو فل ، البيئة مخنة لمتعمع

بذةا  متةدامغ أو غيةخ متةدامغ لمحرةػل عمةل مرةادر السعمػمةات ، اان آخخأى م
حيةةةةث يةةةةتع تدةةةةميع الستعمسةةةةيغ اتنذةةةةصة والتكمييةةةةات السصمةةةةػب تشييةةةةحىا عبةةةةخ البيئةةةةة 

وتةةع عةةخ  السةةادة التعميسيةةة والييةةجيػىات عمةةل السحاسةةيغ ، السدةةتخجمة اإللكتخونيةةة
 .تخح رأييع واتخج بالتعجيالت

لػاجية التياع  أىسية خاصة فيل تعتبخ  :عشاصرىاترسيم واجية التفاعل و 
الػسيك بيغ الستعمسيغ والبيئة التعميسية حيث تع ترسيع واجية التياع  بذا  بديك 

ويساةةغ االخجةةػع إلةةل ، يدةةاعج الستعمسةةيغ عمةةل التجةةػل فةةل البيئةةة دون تعقيةةجات فشيةةة
 واحية التياع  لمبية التعمع السقتخحة مغ خالل الخابك 

https://www.youtube.com/watch?v=5fWuZQVT3BA. 

وىةةةةةل تتسيةةةةةد بػاجيةةةةةة تياعميةةةةةة سةةةةةيمة ا سةةةةةتخجام شةةةةةبيية بسػااةةةةةع التػاصةةةةة  
ا جتسةةةاعل وتدةةةي  التػاصةةة  والتذةةةارك التعميسةةةل بةةةيغ الستعمسةةةيغ والسعمةةةع لتحقيةةةق 

  :التعمع والتل تستاز بسا يمل
يعتسةةج عمةةل الخاسيةةة والسقةةخرات التياعميةةة والتػاصةة  ا جتسةةاع  وزيةةادة التياعةة   -

  .استخجام ا جيدة الح)يةو  بيغ الصمبة
 الجسع بيغ أنطسة إدارة السحتػى اإللكتخون  وشباات التػاص  ا جتساع . -
 لةةحا فيةة  سةةيمة كسةةا أنيةةا سةةيمة ا سةةتخجام، تن الػاجيةةة شةةبيية بةةالفيذ بةةػك،  -

 الب.مهلػفة لمصو 
  :وتتسيد )حلظ بسيدات فشية )ػنيا شباة مخررة لمتعميع، مشيا -

 نطام رصج الجرجات. 
 أرشية الخسام  وا حتياا بيا )ميا. 
 مث  تصبيق الييجيػ   استخجام تصبيقات وبخامر تعميسية ومػااع مختمية

  Google Forms.وجػج  ، Edpuzzelالتياعمل   
 .اإللكتخونيةإنذاء العجيج مغ السجسػعات ف  السشرة  -
  تػفخ التاحية الخاجعة لمصالب. -

https://www.youtube.com/watch?v=5fWuZQVT3BA
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  إماانية تحسيميا عمل اليػاتف الح)ية وا جيدة المػحية. -
  سيػلة الػصػل إلل السادة العمسية -
 .مذاىجة الػاجباتو  إشعارات السجرسةو  الػصػل الدخيع واليػري لمػاجبات السشدلية -
لستايبيغ، حيث ياػن الػاجةا يداعج الصمبة عمل إكسال واجباتيع وخرػصا الصمبة ا -

 .عمل السشرة، و)حلظ التقػيع،مسا يداعج عمل تشطيع اتفكار والسػاعيج السيسة
 :مرحمة التشفي  -8

تـم إنتـاج السـهاد التعميسيـة ، تذسل ى ه السرحمة انتاج السهاد وتشفي  الخطة
 :تذتس  ىحه السخحمة عمل الخصػات التالية وىى إنتاج الفيديهىات التفاعمية 

تةع  :وتحديد خـدماتيا  Edmodo" االدمهدو اإللكترونيةتيار بيئة تعمم اخ -
ــم  اختيةةار ــة تعم ــةبيئ نطةةخًا لسةةا تقجمةةو مةةغ  Edmodoاالدمــهدو"  اإللكتروني

فةةل تبةةادل السميةةات و  مدايةةا وخةةجمات والتةةل تةةع اسةةتخجاميا  فةةل بشةةاء السعخفةةة
  .الخاسية والخجمات التل تقجميا

 يع التجخيبل لمبحث.تع إنذاء مجسػعتيغ  وفقا لمترس -
  بػااةع Edmodo ادمةػدو   اإللكتخونةلوتػزيع أفخاد العيشة عمل بيئة الةتعمع  -

( شالةةا وشالبةةة  باةة  مجسػعةةة  حيةةث اامةةت الباحثةةة بعةةج إنذةةاء البيئةةة 51)
بنرسةةةال رمةةةد السجسػعةةةة إلةةةل )ةةة  شالةةةا خةةةالل الفةةةيذ بةةةػك عمةةةل حدةةةا 

 :وتست )التالل .السجسػعة التابع ليا
 (.ij8t67)ػد )، شالب الستخوييغ :لىو السجسهعة األ 

 (.(v429miشالب مشجفعيغ  )ػد ر :السجسهعة الثانية
 :Edmodo" االدمـهدو اإللكترونـىتييئة اإلعدادات األوليـة لبيئـة الـتعمم 

 –اتةةةةع انذةةةةاء حدةةةةاب عمةةةةل البيئةةةةة ا دمةةةةػدو وتةةةةع انذةةةةاء مجسةةةةػعتيغ )الستةةةةخوييغ 
ليةةةةتع اعةةةةةجاد  Edpuzzel مةةةةةل)سةةةةا اامةةةةةت الباحثةةةةة بانذةةةةةاء حدةةةةاب ع  (الستةةةةخوييغ

الييةةةةةةجيػىات التعميسيةةةةةةة التياعميةةةةةةة الخاصةةةةةةة بسيةةةةةةارات اتداميةةةةةةة لمسقةةةةةةخر السقةةةةةةخرات 
وتسةت ا سةتعانة بسجسػعةة مةغ مقةاشع ، Edpuzzelمغ خالل تصبيق  اإللكتخونية

ولمسيةارات  اإللكتخونيةةالييجيػ التل تشاولت وتزسشت شخح خصػات انتاج السقةخرات 
مةع مخاعةات مشاسةبة مقةاشع ، مػااةع الػيةا مػااةع اليػتيةػب مةغ، السدتيجف تشسيتيا

أيزةةةا مشاسةةةبتيا لسدةةةتػى ، الييةةةجيػ لمسحتةةةػى التعميسةةةل وارتباشيةةةا باتىةةةجاف السقةةةخر
وداةةةةةة الجةةةةةػدة مقةةةةةاشع الييةةةةةجيػ مةةةةةغ حيةةةةةث الرةةةةةػت والرةةةةةػرة وسةةةةةيمة ، الستعمسةةةةةيغ
عامةة  معيةةا باإلضةةافة الةةل سةةيػلة تشديميةةا والت، والدةةالمة العمسيةةة والماػيةةة، الترةةسيع

با  سيػلة ثع اامت الباحثة بادخال بعس مغ التعجيالت عمل السقاشع لتتالمع مع 
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شبيعةةة الييةةجيػ التيةةاعمل )نضةةافة اراصةةة سةةؤال فةةل الػاةةت السحةةجد لطيةةػر سةةؤال 
وأخيةخا تةع ، ( مقاشع4تياعمل فل بيئة الييجيػ التياعمل )ان عجد ىحه السقاشع ىػ )

 .السحاسيغ لتقييسيا وتقجيع التاحية الخاجعة عخ  ىحه السقاشع عمل مجسػعة مغ

 
ووضةةةع ىةةةحه السقةةةاشع  Edpuzzelو)ةةةحلظ تةةةع إنذةةةاء فرةةةميغ داخةةة  تصبيةةةق 

 ، داخ  )  فر 
 . “ woegeepشالب الستخوييغ )ػد التدجي   5مجسػعة :الفرل االول
 . waksudaشالب السيعيغ )ػد التدجي    8مجسػعة :الفرل الثانى

ا دمةةػدو  اإللكتخونةلمييةجيػ التيةةاعمل فةل بيئةة الةةتعمع وتةع نذةخ ىةةحه ا كةػاد ل
 .لك  مجسػعة
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  :تذس  ىحه الخحمة الخصػات التالية :مرحمة التقهيم والتطهير -0

 Edmodoاالدمـهدو"  اإللكترونىبيئة التعمم تتسث  فل عةخ   :تقهيم يبئة التعمم
مجسػعةةة مةةغ  السبةةجمل عمةةل Edpuzzel القامسةةة عمةةل الييةةجيػ التيةةاعمل بيصبيةةق 

 .الستخرريغ فل تكشػلػجيا التعميع لمتهكج مغ مشاسبتو
بيئـــــة الـــــتعمم وتتسثةةةةة  إلى إجةةةةةخاء التعةةةةةجيالت ا زمةةةةةة عمةةةةةل  :إجـــــراء التعـــــديالت

 القامسةةةةة عمةةةةل الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل بيصبيةةةةق  Edmodoاالدمــــهدو"  اإللكترونــــى
Edpuzzel. 

 Edmodoا دمػدو   تخونلاإللكوتتسث  فل تيعي  بيئة التعمع  :تفعيل  بيئة التعمم
وتػضةةةيح السيةةةام ، Edmodoلةةةجعػات إلةةةل شةةةالب ا دمةةةػدو  ا مةةةغ خةةةالل تػجيةةةة

 .السصمػبة
تع تصبيق بيئةة الةتعمع عمةل مجسػعةة مةغ  :(التجربة االستطال ية) تجريب مرغر

شالب اليخاة الثالثة بقدع تكشػلػجيا التعميع بامية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ 
بيةةةجف  يةةةاس مةةةجى تحقةةةق ، شالبةةةًا مةةةغ غيةةةخ عيشةةةة البحةةةث ا ساسةةةية( 83اػاميةةةا )

وتةع ، وسيػلة التعام  وا ستخجام، اتىجاف السػضػعة لمبيئة ومجى سيػلة التجػل
 .ا ستيادة مغ استجابتيع فل التشىيح والتحديغ والتصػيخ

حيث تع تجخيا بيئة التعمع بذةا  مػسةع  :(التجربية االساسية) التجريب الشيائى
عيشة مغ شالب اليخاةة الثالثةة بقدةع تكشػلػجيةا الةتعمع لىيةاس الكيةاءة التعميسيةة  عمل

دافعيةةة و  اإللكتخونيةةةو يةةاس نةةػاتر الةةتعمع الستزةةسشة تشسيةةة ميةةارات انتةةاج السقةةخرات 
 .ا نجاز
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ترسيم أدوات البحث :ثانيا: 
 ، اامةةةت الباحثةةةة بترةةةسيع ثةةةالث ادوات لمىيةةةاس تتسثةةة  فةةةل اختبةةةار تحرةةةةيمل

وسةػف تشاوليسةةا ، مىيةاس دافعيةة ا نجةاز، اإللكتخونيةةتقيةيع إنتةاج السقةخرات  بصااةة
  :الثبات فيسا يملو ، بالتيري  مغ حيث الترسيع والبشاء وحداب الرجق

 :االختبار التحريمى -1
 :مخت عسمية ترسيع ا ختبار التحريمل بالخصػات التالية

ري  شةالب اليخاةة مجى تح ( ياس )الجانا السعخفل :اليدف من االختبار
لمسعمػمةةةةةةةات السعخفيةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة بننتةةةةةةةاج  السقةةةةةةةخرات  –عيشةةةةةةةة البحةةةةةةةث  –الثالثةةةةةةةة 

 .اإللكتخونية
ـــار ـــاء االختب تةةةع بشةةةاء ا ختبةةةار عمةةةل ضةةةػء اليةةةجف العةةةام  :مرـــادر بش

التةةل تزةةةسشتيا مػضةةػعات السقةةخر نطةةةع ، وا ىةةجاف التعميسيةةة والسحتةةةػى التعميسةةل
اإلشةةةةالع عمةةةةل بعةةةةس و  ،(اإللكتخونيةةةةة)السقةةةةخرات  اإللكتخونةةةةلادارة التعمةةةيع والةةةةتعمع 

 .الجراسات والبحػث التل استخجمت ا ختبارات التحريمية برية عامة
تةةةع إعةةةجاد اختبةةةار مػضةةةػعل برةةةػرتية ا ولةةةل  :صـــيامة مفـــرادات االختبـــار

والتةةل تزةةسشت عةةجد مةةغ  ، ميةةخدة (82) (نةةػعيغ مةةغ ا سةةئمة )اختيةةار مةةغ متعةةجد
، غ راس الدؤال يختار مشيا السيحػ  ا جابة الرحيحةا سئمة يتهلف )  مشيا م

ميةةةخدة  (82اختيةةةار )مسةةةة صةةةح لمعبةةةارة الرةةةحيحة اوخصةةةه لمعبةةةارة )الخاشئةةةة( ))و 
( 13اةةةج بماةةةت عةةةجد ميةةةخدات ا ختبةةةار )و  وروعةةةل فييةةةا تاصيتيةةةا لسػضةةةػع الةةةتعمع

 .ميخدة
اامةةةت الباحثةةةة بنعةةةجاد جةةةجول السػاصةةةيات لالختبةةةار  :جـــدول السهاصـــفات

 حريمل فل اربعة مدتػياتالت
وعمةةل ىةةحا اتسةةاس حةةجدت ميةةخدات ا ختبةةار التةةل  (-تصبيةةق  –الييةةع  –التةح)خ ) 

 .تختبك با  مدتػى مغ مدتػيات اتىجاف السعخفية الخاصة بالسحتػى 
 ( 8ججول )

 .مػاصيات ا ختبار التحريمل لمجانا الشطخى   نتاج الخخامك الحىشية
لمسدتهيات  أرقام السفردات وفقا   الدرس م

 السحددة
مجسهع 
 السفرادات

الهزن 
 الشدبى

 تطبيق فيم ت كر
مقدمة عن السقررات  1

 اإللكترونية
3 3 - 6 11.53% 

التعامل مع برنامج  0
storyline”  

1 4 4 9 17.3% 
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 %38.46 02 12 6 4 إضافة كائشات إلى البرنامج 3
 %13.46 7 4 0 1 التحكم فى شريط الزمن 4
امل مع التفاعمية فى التع 5

 البرنامج
- 4 6 12 19.03% 

 %122 50 04 19 9 مجسهع السفرادات 7
 %46.15 %36.53 %17.3 الهزن الشدبى 8

ـــار ـــات االختب تةةةع صةةةياغة تعميسةةةات ا ختبةةةار بصخيقةةةة تػضةةةح  :وضـــع تعميس
لمسةةتعمع اليةةجف مةةغ ا ختبةةار )يفيةةة ا جابةةة  وتةةع ترةةسيع نسةةػذج لالجابةةة عمةةل أن 

وبةةحلظ أصةةبحت الجرجةةة ، درجةةة واحةةجة لكةة  إجابةةة وصةةيخ لإجابةةة الخاشئةةةتحدةةا 
  .( درجة13الكمية لالختبار )

تةع عةخ  ا ختبةار فةل صةػرتة السبجميةة عمةل مجسػعةة مةغ  :صدق االختبار
السحاسةةةةيغ فةةةةل تكشػلػجيةةةةا التعمةةةةيع لسعخفةةةةة آراميةةةةع حةةةةػل صةةةةحة العمسيةةةةة لسيةةةةخدات 

وشةةةةةةسػلو لسػضةةةةةةػعات الةةةةةةتعمع ؛ وداةةةةةةة وارتباشةةةةةةو ، مشاسةةةةةةبتة لمصةةةةةةالبو ، ا ختبةةةةةةار
 .وتع إجخاء تعجيالت الرياغة لمسيخدات شبقا لآلراء، الرياغة

بحداب الرةجق الةحات  لالختبةار وذلةظ بايجةاد صدق االختبار اامت الباحثة و 
( واج تبةيغ ان معامة  الرةجق يدةاوي 3.22الجحر التخبيع  لسعام  الثبات البالا )

 ا يجل عم  ا عتساد عم  ميخدات ا ختبار.( وىػ معام  صجق مقبػل مس3.45)
تةةةع تصبيةةةق ا ختبةةةار عمةةةل عيشةةةة مةةةغ شةةةالب اليخاةةةة الثالثةةةة  :ثبـــات االختبـــار

  (..83ا ساسية اػاميا )ن=لتكشػلػجيا التعميع غيخ عيشة  البحث 
 تةةع حدةةاب معامةة  الثبةةات ا ختبةةار ومياراتةةو بصخيقةةة معامةة  أليةةا لكخونبةةاخ

Alph- Cronbach's  ب معام  ثبات أليا لألسئمة الرةحيحة تفةخاد عيشةة تع حداو
التصبيةةق ا سةةتصالعية، باسةةتخجام معادلةةة أليةةا لكخونبةةاخ، بعةةج الترةةحيح باسةةتخجام 

 (.0ويػضح ذلظ بججول ) "Spearman &Brownمعادلة لة  
 ( معامالت ثبات التجدمة الشرفية وأليا لكخونباخ0ججول )

 ونباخمعامالت ثبات ألفا لكر  عدد البشهد  م
 3.22 13 االختبار 5

ويالحةةةه مةةةغ الجةةةجول الدةةةابق ان  يسةةةة معامةةة  الثبةةةات باسةةةتخجام شخيقةةةة أليةةةا 
( لالختبةةةار )اةةة ، مسةةةا يعشةةة  أن ا ختبةةةار يتستةةةع بسعامةةة  ثبةةةات 0.66لكخونبةةةاخ )

 مقبػل.
واج بما ، تع حداب متػسك الدمغ الالزم لإجابة عغ ا ختبار :زمن االختبار

 .ل لدمغ اإلجابة عمل جسيع ميخادات ا ختبار( د يقة )حج أار13)
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( سؤال نػع 82) :( سؤال )سا يمل13نػع ا ختبار فل صػرتة الشيامية عمل )
( سؤال مغ نػع صػاب وخصه والشيايةة العطسةل لمةجرجات 82)، ا ختيار مغ متعجد

وفةةل ضةةػء ىةةحه ا جةةخاءات أصةةبح ا ختبةةار التحرةةيمل فةةل صةةػرتة ، ( درجةةة13)
  (8محقالشيامية )م

 :اإللكترونيةبشاء بطاقة تقييم مشتج السقررات  -5
تيجف بصااة التقييع إلل  ياس الجانا السيارى  ومجى اكتداب عيشة البحث 

اامةةت ، ولمحاةةع عمةةل مشتػجةةات عيشةةة البحةةث اإللكتخونيةةةلسيةةارات انتةةاج السقةةخرات  
تكشػلػجيا الباحثة بنعجاد بصااة تقييع مشتر التكشػلػجل، بيجف تقييع مدتػى شالب 

واج تع بشاء وضبك البصااة بنتباع الخصػات ، اإللكتخونيةالتعميع فل انتاج السقخرات 
 :ا تية

 اإللكتخونيةةتقةجيخ )يةاءة الصةالب فةل انتةاج السقةخرات  :اليدف مـن البطاقـة
وتقيةةةيع أثةةةخ بيئةةةة تعمةةةع الكتخونةةةل  القامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ ، فةةةل ضةةةػء القشيةةةة  نتاجيةةةا

 .السيارى  (السترويين /السشدفعينيخ آداء الصالب )التياعمل  عمل تصػ 
فةل ضةػء  ا ىةجاف التعميسيةة اامسةة السيةارات التةل  :صيامة بشـهد البطاقـة

( ميةخدة 11تع التػص  الييا  ؛ تع إعجاد البصااة فةل صةػرتة السبجميةة تكػنةت مةغ )
مو حيث يتع  ياسيا مغ خالل السدتػيات السعيارية لمبصااة لتقجيع مدتػى محجد تدا

ووضةع تقةجيخ )سةل ، تع تقديسيا إلل ثالث مدتػيات لمتقييع لخرةامز )ة  معيةار
 .(2)سا يػضحة ججول )، لك  مدتػى 

 ( مدتػيات التقييع2ججول )
 التقدير الكسى مدتهى التقييم م 

 ()درجة السدتهى 
يذير أن الطالب فى حاجة إلى مجيهد أكبر  :السدتهى االول 1

حيـث يقـهم ، لـث السطمـهب تحقيقـةلمهصهل إلى السدتهى الثا
 .(بأداءات مححدة مير مرضية) االداء مير متهفر

1 

، يعبـر عـن قيـام الطالـب  بسدـتهى متهسـط :السدتهى الثانى 0
ويحتاج إلـى بعـا الجيـد لمهصـهل لمسدـتهى الثالـث) االداء 

 .(متهفر بدرجة متهسطة

0 

 كــاركميفــات بــأداءات متسيــز واالبتيــؤدى الت :السدــتهى الرابــع 3
  (.االداء متهفر بدرجة كبيرة)

3 

 :ضبط بطاقة التقدير
  :لزبك البصااة اامت الباحثة بنجخاء الخصػات التالية
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تةةع التحقةةق مةةغ صةةجق بصااةةة التقةةجيخ عةةغ شخيةةق عخضةةيا  :صــدق بطاقــة التقــدير
عمل مجسػعة مغ السحاسيغ فل مجال تكشػلػجيا التعميع ؛ وتع ا تياق عمةل حةحف 

لترةةةةبح عةةةةجد بشةةةةػد البصااةةةةة فةةةةل ، إجةةةةخاء التعةةةةجيالت السقتخحةةةةةو ، بعةةةةس السيةةةةخدات
 ( بشجاً 18صػرتيا الشيامية )

بعج حداب صجق البصااة أصبحت فل صػرتيا  :الرهرة الشيائية لبطاقة التقدير
 (0الشيامية وصالحة لمتصبيق عمل عيشة البحث )ممحق

  :مقياس دافعية االنجاز -0
 :مخ إعجاد  السىياس وفقا لمخصػات التالية

 يةاس دافعيةة اإلنجةاز لةجى شةالب اليخاةة الثالثةة تكشػلػجيةا  :اليدف مـن السقيـاس
 ومعخفةة تةهثيخ  الييةجيػ التيةاعمل، التعميع باميةة التخبيةة الشػعيةة  جامعةة عةيغ شةسذ

 .اإللكتخونلمغ خالل بيئة التعمع  (السشجفعيغ –الستخوييغ ) ا سمػب السعخفلو 
ــارات السقيــاس ات السىيةةاس وفقةةا لعذةةخ محةةاور تسثةة  صةةيات ميةةخاد :صــيامة  ب

و  الدةعل نحةػ ، وىل الذةعػر بالسدةئػلية، اتبعاد ا ساسية لىياس دافعية ا نجاز
 ، الذةةةةةعػر بهىسيةةةةةة الةةةةةدمغو  ،و السثةةةةةابخة، التيةةةةةػق لتحقيةةةةةق مدةةةةةتػى شسةةةةةػح مختيةةةةةع 

وذلةةةظ باسةةةتخجام ، ( ميةةةخدة13) وتقةةةع فةةةل صةةةػرتيا السبجميةةةة ، التخصةةةيك لمسدةةةتقب و 
 .(مصمقا، تساما) الحى يتخاوح ما بيغو  ،(5:1الخساسل ) مىياس لياخت
 :لزبك السىياس اامت الباحثة بنجخاء الخصػات التالية :ضبط السقياس

تةةةع حدةةةاب الرةةةجق الةةةحات  لمسىيةةةاس وذلةةةظ بايجةةةاد الجةةةحر  :صـــدق السقيـــاس
( واةةةةج تبةةةةيغ ان معامةةةة  الرةةةةجق يدةةةةاوي 3.52التخبيعةةةة  لسعامةةةة  الثبةةةةات البةةةةالا )

 م  صجق مقبػل مسا يجل عم  ا عتساد عم  ميخدات السىياس.( وىػ معا3.54)
 (.83تع تصبيق السىياس عمل عيشة اػاميا )ن= :ثبات السقياس
 ( معامالت ثبات التجدمة الشرفية وأليا لكخونباخ1ججول )

 معامالت ثبات ألفا لكرونباخ عدد البشهد  م
 3.52 13 السقياس 5

الثبات باستخجام شخيقة أليا لكخونباخ ويالحه مغ الججول الدابق أن معام  
( لمسىيةةةةاس )اةةةة ، مسةةةةا يعشةةةة  أن السىيةةةةاس يتستةةةةع بسعامةةةة  ثبةةةةات مختيعةةةةة 0.96)

 ومقبػلة.
بعج حداب صجق وثبات السىياس أصبح السىياس فل  :الرهرة الشيائية لمسقياس

بمةةا متػسةةك زمةةغ ا سةةتجابة و  ،صةةػرتة الشياميةةة صةةالح لمتصبيةةق عمةةل عيشةةة البحةةث
 .(2د يقة واصبحت الرػرة الشيامية لمسىياس اابمة لمتصبيق  )ممحق (13) لمسىياس
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   :(السشدفعين –مقياس االسمهب السعرفى )السترويين  -3
يقاس أسمػب الستخوييغ مقاب  السشجفعيغ  السعخفةل با ختبةار السدةسل   تةداوج 

الةحى أعةةجه    Matching Familiar Figures Test (MFFT)اتشةاال السهلػفةة  
فل صػرة ا ختبةار التةل تتشاسةا مةع اتفةخاد ( 1)ممحق ( 5541ى اليخماوى )حسج

( حيث تذيخ اتحخف الثالثة إلل اخترةار اسةع ا ختبةار 83الخاشجيغ وأسساىا )تهم
، ( فيذةةةيخ إلةةةل عةةةجد ميةةةخدات ا ختبةةةار83أمةةةا العةةةجد )، فةةةل اتحةةةخف اتولةةةل مشةةةو

وعةجة بةجام  ، شةا  معيةارى ويتصما اتداء عمل ا ختبار أن يساث  السيحػ  بةيغ 
معةةةةػج وبذةةةةا  واحةةةةج فيسةةةةا بيةةةةشيع مصةةةةابق تسامةةةةا لمذةةةةا  ، لةةةةشيذ الذةةةةا  السةةةةهلػف

واج أعج  حسجى اليخماوى  وراة ، وتختمف بىية البجام  فل عشاصخ د يقة، السعيارى 
خاصةةة با ختبةةار تحتةةػى عمةةل بيانةةات السيحةةػ  الذخرةةية وأمةةاكغ رصةةج  إجابةةة

ويدتخجم ، زمغ الكسػن ومتايخ عجد اتخصاء درجة السيحػ  عمل )  مغ متايخ
اليةةةاحز سةةةاعة إيقةةةاف لتحجيةةةج الةةةدمغ السدةةةتاخق فةةةل ا سةةةتجابة اتولةةةل عمةةةل )ةةة  

فةنذا )انةت ، سةػاء )انةت ىةحه ا سةتجابة صةحيحة أم خاشئةة، (ميخدة )زمةغ الكسةػن 
وذلةظ بعةج تةجويغ زمةغ ، صحيحة يصما مغ السيحػ  أن يشتق  إلل السيخدة التالية

أمةا إذا )انةت ا سةتجابة ، ة فل الخانة السخررةة لةحلظ فةل وراةة ا جابةةا ستجاب
خاشئةةة فيصمةةا مشةةو أن يحةةاول مةةخات متعةةجدة إلةةل أن يذةةيخ إلةةل الذةةا  السصةةةابق 
لمذا  السعيارى مع حداب عجد اتخصاء وتجويشو فل الخانة السخررة لةحلظ فةل 

أفةخاد عيشةة البحةث بعةج وتدج  الشتامر فل وراة اإلجابة لك  فخد مةغ ، وراة اإلجابة
 :أخح بيانات السيحػ  ويتع حداب )  مغ

 عجد اتخصاء التل ارتكبيا السيحػ  فل )  ميخدة. 
 الدمغ الحى استاخاو السيحػ  فل ا ستجابة اتولل لك  السيخدات. 
 متػسك عجد اتخصاء لك  أفخاد العيشة. 
 متػسك زمغ الكسػن لك  أفخاد العيشة. 
  اد العيشةةة وفةةق اتسةةمػب التةةخوى مقابةة  ا نةةجفاع )سةةا يةةتع بعةةج ذلةةظ ترةةشي، أفةةخ

 :يمل
 أصةةحاب زمةةغ )سةةػن أعمةةل مةةغ الستػسةةك زمةةغ الكسةةػن  :أفــراد متــرويين

ويختكبةةػن عةةجدا مةةغ اتخصةةاء أاةة  مةةغ الستػسةةك عةةجد ، لةةجى أفةةخاد العيشةةة
 .أخصاء أفخاد العيشة
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 أصةةحاب زمةةغ الكسةةػن أاةة  مةةغ الستػسةةك زمةةغ الكسةةػن  :أفــراد مشــدفعين
ويختكبةةػن عةةجد مةةغ اتخصةةاء أعمةةل مةةغ الستػسةةك عةةجد ، خاد العيشةةةلةةجى أفةة

 أخصاء أفخاد العيشة 
 أصةحاب زمةغ )سةػن أعمةل مةغ متػسةك  :أفراد مترويين مع عـدم الدقـة

ويختكبةةػن عةةجدا مةةغ اتخصةةاء أعمةةل مةةغ ، زمةةغ الكسةةػن لةةجى أفةةخاد العيشةةة
 .متػسك عجدأخصاء أفخاد العيشة

 غ )سةةػن أاة  مةةغ الستػسةك زمةةغ أصةةحاب زمة :أفـراد مشــدفعيم مــع الدقـة
ويختكبةةػن عةةجد مةةغ اتخصةةاء أاةة  مةةغ متػسةةك ، الكسةةػن لةةجى أفةةخاد العيشةةة
 .عجد أخصاء أفخاد العيشة

التجربة األساسية تشفي  إجراءات :ثالثا: 
  :مخت التجخبة اتساسية بالسخاح  التالية

تةةع تحجيةةج عيشةةة البحةةث حيةةث اامةةت الباحثةةة بتصبيةةق  :تحديــد عيشــة البحــث
اعجاد حسجى اليخمةاوى عمةل مجسػعةة  (التخوى /ا نجفاع) ياس ا سمػب السعخفلمى

شالةةةا وشالبةةةة لتحجيةةةج مدةةةتػى شةةةالب الستةةةخوييغ والسشةةةجفعيغ   (23مةةةغ الصةةةالب )
عجد الصالب السشجفعيغ و  ( شالبا51وتػصمت الباحثة الل عجد الصالب الستخوييغ )

وشالبةة مةغ شةالب اليخاةةة  ( شالةا03( شالبةا  وتةع اختيةار عيشةة البحةث مةةغ )51)
( شالةا 51)و ( شالا وشالبةة الستةخوييغ51حيث )، الثالثة بقدع تكشػلػجيا التعميع

وشالبةةة مشةةجفعيغ  واةةج ادةةسػا إلةةل مجسةةػعتيغ تجةةخبيتغ حيةةث )ةة  مجسػعةةة اػاميةةا 
 ( شالب.51)

اامت الباحثة بعقج لقاء تسييجى مةع مجسػعةات البحةث  :االستعداد لمتطبيق
وشخيقةةةة التعامةةة  مةةةع بيئةةةة ، اليةةةجف مةةةغ التجخبةةةة وشخيقةةةة العسةةة لتػضةةةيح خالليةةةا 

  :واج اامت الباحثة بعجة إجخاءات )سا يمل، التعمع
 و)يفيةةة ، تةةع التػضةةيح لمصةةالب عيشةةة البحةةث شبيعةةة السػاةةع السةةخاد الةةجخػل إليةةو

اسةةتخجام السػاةةع السةةخاد الةةتعمع مشةةة وتقةةجيع ا رشةةادات العامةةة الستعمقةةة بالتعامةة  
فية ا ستيادة مغ التصبيقات الستاحة فةل البيئةة لةتعمع نطةع ادارة التعمةيع و)ي، معو

 .(اإللكتخونية)السقخرات  اإللكتخونلوالتعمع 
  ابةة  الذةةخوع فةةل التجخبةةة  اإللكتخونيةةةتةةجريا الصةةالب عمةةل )يفيةةة اسةةتخجام بيئةةة

 .أثشاء التجريا  Data Showمغ ا ستعانة بجياز 
الخا  بالباحثة اإللكتخونل تعخي، الصالب بعشػان البخيج. 
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ــا ــاس السدــتخدمة قبمي : تةةع تصبيةةق أدوات الىيةةاس ابميةةا تطبيــق أدوات القي
 دافعيةةةة ا نجةةةاز ، حيةةةث تةةةع تصبيةةةق ا ختبةةةار التحرةةةيمل، عمةةةل مجسػعةةةات البحةةةث

 .(ا سمػب السعخفل  )ور ياو 
تع تشييح التجخبة عمل مجسػعتيغ فل اليرة  الجراسةل الثةانل  :تشفي  التجربة

، ( أسةةةةةةةةةابيع4واسةةةةةةةةةتاخق تصبيةةةةةةةةةق التجخبةةةةةةةةةة )، (8355/8383معةةةةةةةةةام الجراسةةةةةةةةةل )ل
و حطت الباحثةة اسةتستاع الصةالب بيئةة الةتعمع  5/1/8383وحتل  0/0/8383مغ

 .ورمبة الصالب فل تعسيع تصبيق ىحه التجخبة فل مقخرات أخخى ، اإللكتخونل
ـــديا ـــاس السدـــتخدمة بع ـــق أدوات القي تةةةع التصبيةةةق البعةةةجى تدوات  :تطبي

عمةل مجسػعةات  (Google Forms) البحث عمل الحػسبة الدةحابية بشسةاذج جػجة 
وتع تقييع السشتر ، مىياس دافعية ا نجاز(و  البحث وتتسث  فل )ا ختبار التحريمل

عمةةةل مشتػجةةات الصةةةالب وتةةةع  اإللكتخونيةةةببصااةةة تقيةةةيع السشةةتر الخةةةا  بةةةالسقخرات 
  . حراميةرصج التصبيق البعجى تسييجا إلجخاء السعالجة ا

 
 
رصد وتحميل نتائج الدراسة -رابعا : 

تعةخف أثةخ بيئةة نتامر التحمية  اإلحرةام ، بيةجف  تشاول ىحا السبحث عخ  
تعمةةةيع الكتخونيةةةة اامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ التيةةةاعمل  عمةةةل تشسيةةةة ميةةةارة انتةةةاج السقةةةخرات 

السشةجفعيغ  –دافعية ا نجاز لجى شةالب تكشػلػجيةا التعمةيع الستةخوييغ و   اإللكتخونية
باميةة التخبيةةة الشػعيةة جامعةةة عةيغ شةةسذ، واإلجابةة عةةغ تدةاؤ ت البحةةث، واختبةةار 

 صحة فخوضو، وتيديخ الشتامر ومشااذتيا، وتع تيري  ذلظ فيسا يم :
 :إجابة الدؤال االول (1)

ميارات انتاج ما الحي يشز عمل  لإجابة عغ الدؤال اليخع  ا ول 
لصالب  القامسة عمل الييجيػ التياعمل اإللكتخونللتعمع ببيئة ا اإللكتخونيةالسقخرات 

اامت الباحثة بالتػص  إلل اامسة بسيارات انتاج السقخرات  "،؟تكشػلػجيا التعميع
وىل تتكػن مغ أربع ميارات أساسية تشجرج تحتيا ، فل صػرتيا الشيامية اإللكتخونية

خالل مخاجعة ودراسة (، واج تػصمت الباحثة إلييا مغ 2ممحق) ( ميارة فخعية81)
اتدبيات والبحػث الدابقة العخبية واتجشبية الت  تشاولت ميارات انتاج السقخرات 
الت  سبق اإلشارة إلييا، )سا تع عخ  اامسة السيارات عمل مجسػعة مغ 

وتع إجخاء التعجيالت  لػجيا التعميع،السحاسيغ مغ اتساتحة والخبخاء ف  تكشػ 
 ظ أيزًا ف  إجخاءات البحث.الالزمة، واج تع تػضيح ذل
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 ( إجابة الدؤال الفرعي الثاني:0)
ما الترـسيم التعميسـى  لإجابة عغ الدؤال اليخع  الثان  الحي يشز عمةل  

لبيئة تعمع الكتخونيةة اامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل عمةل تشسيةة ميةارة انتةاج السشاسب 
 –ػجيةا التعمةيع الستةخوييغ دافعية ا نجاز لجى شالب تكشػلو    اإللكتخونيةالسقخرات 
فة  ترةسيع ( 8330خسةيذ )دمحم عصيةة نسةػذج  اامت الباحثة بتصبيةق  ؟السشجفعيغ

 بيئة التعمع واج تع تػضيح ذلظ أيزًا ف  إجخاءات البحث.
  تكافؤ العيشة في االختبار التحريمي: -أوال  

تع حداب تكافؤ العيشة مغ خالل حداب اليخوق بيغ عيشة التصبيق ف  
يق القبم  ف  ا ختبار التحريم ، باستخجام اختبار مان ويتش  لمسجسػعات التصب

 السدتقمة، و)انت الشتامر )سا يم :
لج لة اليخوق بيغ متػسصات درجات شالب ( u- test])(  يسة 2ججول )

 (03السجسػعتيغ ف  الىياس  )القبم ( لالختبار التحريم  )ن=
 االختبار

التطبيق 

 القبلي
 العدد

وسطات المت

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 Uقيمة 

 المحسوبة

 Zقيمة 

 المحسوبة
 الداللة

الدرجة 

 الكلية

 688 5:661 7673 ::66 59 المترويين
505 0681>6696 

غير 

 665 58617 7663 6660 59 المندفعين دالة

يًا بةةيغ متػسةةصات يتزةةح مةةغ الجةةجول الدةةابق عةةجم وجةةػد فةةخوق دالةةة إحرةةام
( Zدرجةةات شةةالب السجسػعةةة التجخيبيةةة ابةة  تصبيةةق ا ختبةةار حيةةث )انةةت  يسةةة )

( غيخ دالة إحراميا؛ مسا ندتشتر أنو   تػجةج فةخوق دالةة 3.23السحدػبة البالاة )
( بةةةيغ متػسةةةصات درجةةةات السجسةةةػعتيغ فةةة  ≤0.05إحرةةةاميا عشةةةج مدةةةتػى د لةةةة )

يغ فة  التحرةي  السعخفة  السةختبك بسيةارات ا ختبار مسةا يعشة  أن الصةالب متكةافئ
 . اإللكتخونيةالسقخرات 

وذلةةةةظ ، لإجابةةةةة عةةةةغ ىةةةةحه ا سةةةةئمة اامةةةةت الباحثةةةةة باختبةةةةار صةةةةحة اليةةةةخ 
، وباسةتخجام (SPSS23)  خامر اإلحرةامية لمعمةػم ا جتسةاع باسةتخجام حدمةة البة

 اتسةةةاليا اإلحرةةةةامية السالمسةةةةة، وذلةةةةظ )سةةةةا سيتزةةةةح مةةةةغ الجةةةةدء التةةةةال  الخةةةةا 
 باختبار صحة اليخو  البحثية.

تس  اإلجابة عن االسئمة وفق تدمدل عرض الفروض التى تس  صـيامتيا 
 :لستغيرات البحث

: االجابة عمى الدؤال الثالث لمبحث وذلـ  مـن خـالل اإلجابـة عمـى الفـرض األول
بةةيغ متػسةةصات درجةةات  3.31 ≤تػجةةج فةةخوق ذات د لةةة احرةةامية عشةةج مدةةتػى  
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تجخيبيةةةةة فةةةةل ا ختبةةةةار التحرةةةةيمل السعخفةةةةل لمتصبيةةةةق القبمةةةةل شةةةةالب السجسػعةةةةة ال
لةةةجى شةةةالب التخبيةةةة الشػعيةةةة  اإللكتخونيةةةةوالبعةةةجى السةةةختبك بسيةةةارة انتةةةاج السقةةةخرات 

الستةةةخوييغ، عشةةةج الجراسةةةة مةةةغ خةةةالل بيئةةةة التعمةةةيع الكتخونيةةةة القامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ 
 .التياعمل
سصل درجات الصالب الستخوييغ ( لج لة اليخق بيغ متػ zنتامر اختبار) (3ججول )

 لالختبار التحريم  الجرجة الكميةفل الىياس القبم  والىياس البعجي ف  
الستهسطات  العدد التطبيق االختبار

 الحدابية
االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

الدرجة 
 الكمية

 102.22 8.22 0.96 40.73 15 البعدي دالة 1.96<3.40 2.22 2.22 3.39 8.66 15 القبمي
 

فاعميةةةةة فةةةة  زيةةةةادة  اإللكتخونيةةةةةيتزةةةةح مةةةةغ الجةةةةجول الدةةةةابق أن لبيئةةةةة الةةةةتعمع 
التحري  السعخف  لجي الصالب اب  وبعج تصبيق ا ختبار التحريم ، حيةث تػجةج 

بةةيغ متػسةةص  رتةةا درجةةات  2.25فةةخوق ذات د لةةة إحرةةامية عشةةج مدةةتػي د لةةة 
ة التجخيبيةةة فةة  الىيةةاس القبمةة  والبعةةجي لالختبةةار التحرةةيم  فةة  الجرجةةة السجسػعةة

( السحدةةةػبة والبالاةةةة zالكميةةةة لالختبةةةار لرةةةالح الىيةةةاس البعةةةجي، حيةةةث إن  يسةةةة )
(. حيث لػحه ارتيةاع متػسةك 5.52( الججولية البالاة )z( أكبخ مغ  يسة )0.28)

ابةةة  تصبيةةةق ا ختبةةةار، درجةةةات الصةةةالب بعةةةج تصبيةةةق ا ختبةةةار مقارنتةةةو بستػسةةةصيع 
والذا  التال  يػضح اليةخق بةيغ متػسةص  درجةات  وبحلظ يساغ ابػل ىحا اليخ .

 الصالب الستخوييغ اب  وبعج تصبيق ا ختبار.

 
 خاد الصالب الستخوييغأف( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات 5شا  )

 ر التحريم ف  الىياس القبم  والبعجي عمل ا ختبا 
ا جابةةةة عمةةةل الدةةةؤال الخابةةةع لمبحةةةث وذلةةةظ مةةةغ خةةةالل ا جابةةةة عمةةةل اليةةةخ  

بةةيغ متػسةةةصات  3.31 ≤: تػجةةج فةةةخوق ذات د لةةة احرةةةامية عشةةج مدةةةتػى  الثةةان 



نتاجإتشسية ميارة وأثره في  لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمىإبيئة تعمم   
السشدفعين –ين ا التعميم الستروينجاز لدى طالب تكشهلهجيودافعية اإل  اإللكترونيةالسقررات    
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درجةةةات شةةةالب السجسػعةةةة التجخيبيةةةة فةةةل ا ختبةةةار التحرةةةيمل السعخفةةةل لمتصبيةةةق 
لةةةجى شةةةالب التخبيةةةة  كتخونيةةةةاإللالقبمةةةل والبعةةةجى السةةةختبك بسيةةةارة انتةةةاج السقةةةخرات 

الشػعية السشجفعيغ، عشج الجراسة مغ خالل بيئة التعمع الكتخونية القامسة عمل الييجيػ 
 .التياعمل

 ( لج لة اليخق بيغ متػسصل درجات الصالب zنتامر اختبار) (4ججول )
 لالختبار التحريم  الجرجة الكميةالسشجفعيغ فل الىياس القبم  والىياس البعجي ف  

الستهسطات  العدد التطبيق االختبار
 الحدابية

االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

 الدرجة
 الكمية

 102 8 3.88 36.06 15 البعدي دالة 1.96<3.41 2.22 2.22 3.09 8.02 15 القبمي
 

عميةةةة فةةة  زيةةةادة فا اإللكتخونيةةةةيتزةةةح مةةةغ الجةةةجول الدةةةابق أن لبيئةةةة الةةةتعمع 
التحري  السعخف  لةجي الصةالب السشةجفعيغ ابة  وبعةج تصبيةق ا ختبةار التحرةيم ، 

بةةيغ متػسةةص   3.31حيةةث تػجةةج فةةخوق ذات د لةةة إحرةةامية عشةةج مدةةتػي د لةةة 
رتةا درجةةات السجسػعةةة التجخيبيةةة فةة  الىيةاس القبمةة  والبعةةجي لالختبةةار التحرةةيم  

( السحدةةػبة zيةاس البعةةجي، حيةث إن  يسةةة )فة  الجرجةةة الكميةة لالختبةةار لرةةالح الى
(. حيث لةػحه ارتيةاع 5.52( الججولية البالاة )z( أكبخ مغ  يسة )0.25والبالاة )

متػسةةةك درجةةةةات الصةةةةالب بعةةةج تصبيةةةةق ا ختبةةةةار مقارنتةةةو بستػسةةةةصيع ابةةةة  تصبيةةةةق 
والذةةةةا  التةةةةال  يػضةةةةح اليةةةةخق بةةةةيغ  ا ختبةةةةار، وبةةةةحلظ يساةةةةغ ابةةةةػل ىةةةةحا اليةةةةخ .

 اب  وبعج تصبيق ا ختبار. السشجفعيغلصالب متػسص  درجات ا

0

50

االختبار التحصيلي

القياس القبلي القياس البعد 

 ( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات افخاد الصالب السشجفعيغ 8شا  )
 ف  الىياس القبم  والبعجي عمل ا ختبار التحريم 

جابة عمى الدؤال الخامس لمبحث وذل  من خالل االجابة عمى الفرض اإل
بةةيغ متػسةةصات  3.31 ≤ذات د لةةة احرةةامية عشةةج مدةةتػى   : تػجةةج فةةخوق الثالــث

درجةةةات شةةةالب الستةةةخوييغ ودرجةةةات الصةةةالب السشةةةجفعيغ فةةةل ا ختبةةةار التحرةةةيمل 
لرةةةةالح  اإللكتخونيةةةةةالسعخفةةةةل لمتصبيةةةةق البعةةةةجى السةةةةختبك بسيةةةةارة انتةةةةاج السقةةةةخرات 
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مةةةل عشةةةج الجراسةةةة مةةةغ خةةةالل بيئةةةة التعمةةةيع الكتخونيةةةة القامسةةةة ع، الصةةةالب الستةةةخوييغ
 الييجيػ التياعمل.

ولمتحقةةةق مةةةغ صةةةحة ىةةةحا اليةةةخ  اامةةةت الباحثةةةة بسقارنةةةة متػسةةةصات درجةةةات 
 واج استخجمت الباحثة اختبار مان ويتش  الدرجة الكمية لالختبارالسجسػعتيغ عمل 

(U- test)  ،لمسجسػعةةةات السدةةةتقمة لمكذةةةف عةةةغ د لةةةة اليةةةخوق بةةةيغ السجسةةةػعتيغ
 ( نتيجة ذلظ.5ويػضح الججول )

 ( لج لة اليخق بيغ متػسصل رتا درجات Uنتامر اختبار) (5) ججول
 لالختبار التحريم  الجرجة الكميةالسجسػعتيغ عم  

التطبيق  االختبار
الستهسطات  العدد البعدي

 الحدابية
االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Uقيسة 
 السحدهبة

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

الدرجة 
 الكمية

 141.52 9.43 3.88 36.06 15 السشدفعين دالة 0.58<3.78 01.52 303.52 01.57 0.96 42.73 15 رويينالست

( Z( السحدةةةػبة أكبةةةخ مةةةغ  يسةةةة )Z( أن  ةةةيع )5ويتزةةةح مةةةغ نتةةةامر جةةةجول )
( وىةةةحا يذةةةيخ إلةةة  3.31( عشةةةج مدةةةتػي د لةةةة إحرةةةامية )8.14الججوليةةةة البالاةةةة )

ص  رتةةةا درجةةةات السجسةةةػعتيغ فةةة  التصبيةةةق وجةةةػد فةةةخق دال إحرةةةاميًا بةةةيغ متػسةةة
القامسةة عمة   اإللكتخونيةةالبعجي عمل ا ختبار التحريم  )اة  اي أن لبيئةة الةتعمع 

الييةةةجيػ التيةةةاعم   فاعميةةةة فةةة  زيةةةادة التحرةةةي  السعخفةةة  لمصةةةالب الستةةةخوييغ حيةةةث 
لػجه ان متػسك درجات الصالب الستخوييغ اكبخ مةغ متػسةك الصةالب السشةجفعيغ، 

  التال  يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات السجسػعتيغ ف  التصبيق البعجي والذا
 ف  ا ختبار التحريم :

 
 ( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات السجسػعتيغ0شا  )

 ف  الىياس البعجي لالختبار التحريم  



نتاجإتشسية ميارة وأثره في  لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمىإبيئة تعمم   
السشدفعين –ين ا التعميم الستروينجاز لدى طالب تكشهلهجيودافعية اإل  اإللكترونيةالسقررات    
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اليةخ   جابة عمل الدؤال الدةادس لمبحةث وذلةظ مةغ خةالل ا جابةة عمةلاإل
بةةةيغ متػسةةةصات  3.31 ≤: تػجةةةج فةةةخوق ذات د لةةةة احرةةةامية عشةةةج مدةةةتػى  الخبةةةع

درجات شةالب الستةخوييغ ودرجةات الصةالب السشةجفعيغ فةل التصبيةق البعةجي لبصااةة 
لرةةةةةةالح الصةةةةةةالب  اإللكتخونيةةةةةةةتقيةةةةةةيع السشةةةةةةتر السختبصةةةةةةة بسيةةةةةةارة انتةةةةةةاج السقةةةةةةخرات 

 .السترويين
حثةةة بسقارنةةة متػسةةصات درجةةات ولمتحقةةق مةةغ صةةحة ىةةحا اليةةخ  اامةةت البا

واج استخجمت الباحثة اختبار  الدرجة الكمية لبطاقة تقييم السشتجالسجسػعتيغ عمل 
لمسجسػعةةةةات السدةةةتقمة لمكذةةةةف عةةةغ د لةةةةة اليةةةخوق بةةةةيغ ( U- test) مةةةان ويتشةةة 

 ( نتيجة ذلظ.53السجسػعتيغ، ويػضح الججول )
 صل ( لج لة اليخق بيغ متػسU(: نتامر اختبار)53ججول )

 لبصااة تقييع السشتر الجرجة الكميةرتا درجات السجسػعتيغ عم  
التطبيق  البطاقة

الستهسطات  العدد البعدي
 الحدابية

االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Uقيسة 
 السحدهبة

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

الدرجة 
 الكمية

 102 8 3.48 116.13 15 السشدفعين دالة 0.58<4.68 2.22 345 03 0.71 147.33 15 السترويين

( Z( السحدةةػبة أكبةةخ مةةغ  يسةةة )Z( أن  ةةيع )53ويتزةةح مةةغ نتةةامر جةةجول )
( وىةةةحا يذةةةيخ إلةةة  3.31( عشةةةج مدةةةتػي د لةةةة إحرةةةامية )8.14الججوليةةةة البالاةةةة )

وجةةةػد فةةةخق دال إحرةةةاميًا بةةةيغ متػسةةةص  رتةةةا درجةةةات السجسةةةػعتيغ فةةة  التصبيةةةق 
القامسةة عمةة   اإللكتخونيةةةتقيةيع السشةتر )اةة  اي أن لبيئةة الةتعمع  البعةجي عمةل بصااةةة

الييجيػ التياعم   فاعمية ف  زيةادة الجانةا ا دامة  لمصةالب الستةخوييغ حيةث لةػجه 
ان متػسك درجات الصالب السشجفعيغ اا  مغ متػسك الصالب الستةخوييغ، والذةا  

لتصبيةةق البعةةجي فةة  التةةال  يػضةةح اليةةخق بةةيغ متػسةةص  درجةةات السجسةةػعتيغ فةة  ا
 بصااة تقييع السشتر:
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 ( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات السجسػعتيغ2شا  )
 ف  الىياس البعجي لبصااة تقييع السشتر 

جابةةة عمةةل الدةةؤال الدةةابع لمبحةةث وذلةةظ مةةغ خةةالل ا جابةةة عمةةل اليةةخ  اإل
بةيغ متػسةصات  3.31 ≤تػى  : تػجةج فةخوق ذات د لةة احرةامية عشةج مدةالخةامذ

درجةةةات شةةةالب السجسػعةةةة التجخيبيةةةة فةةةل مىيةةةاس دافعيةةةة ا نجةةةاز لمتصبيةةةق القبمةةةل 
لةةةجى شةةةالب التخبيةةةة الشػعيةةةة  اإللكتخونيةةةةوالبعةةةجى السةةةختبك بسيةةةارة انتةةةاج السقةةةخرات 

الستةةةخوييغ، عشةةةج الجراسةةةة مةةةغ خةةةالل بيئةةةة التعمةةةيع الكتخونيةةةة القامسةةةة عمةةةل الييةةةجيػ 
 التياعمل.

( لج لة اليخق بيغ متػسصل درجات الصالب zنتامر اختبار) (55) ججول
 لمسىياس الجرجة الكميةالستخوييغ فل الىياس القبم  والىياس البعجي ف  

الستهسطات  العدد التطبيق السقياس
 الحدابية

االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

الدرجة 
 الكمية

 102 8 7.59 168.46 15 البعدي دالة 1.96<3.41 2.22 2.22 3.82 119.73 15 يالقبم

فاعميةةةة فةةة  زيةةةادة  اإللكتخونيةةةةيتزةةةح مةةةغ الجةةةجول الدةةةابق أن لبيئةةةة الةةةتعمع 
دافعيةةة ا نجةةاز لةةجي الصةةالب ابةة  وبعةةج تصبيةةق السىيةةاس، حيةةث تػجةةج فةةخوق ذات 

تةةا درجةةات السجسػعةةة بةةيغ متػسةةص  ر  2.25د لةةة إحرةةامية عشةةج مدةةتػي د لةةة 
التجخيبيةةة فةةة  الىيةةةاس القبمةةة  والبعةةةجي لسىيةةةاس دافعيةةةة ا نجةةةاز فةةة  الجرجةةةة الكميةةةة 

( 0.25( السحدةةػبة والبالاةةة )zلالختبةةار لرةةالح الىيةةاس البعةةجي، حيةةث إن  يسةةة )
(. حيةث لةػحه ارتيةاع متػسةك درجةات 5.52( الججوليةة البالاةة )zأكبخ مغ  يسةة )

س مقارنتو بستػسصيع اب  تصبيق السىياس، وبحلظ يساةغ الصالب بعج تصبيق السىيا
والذةةا  التةةةال  يػضةةةح اليةةةخق بةةيغ متػسةةةص  درجةةةات الصةةةالب  ابةةػل ىةةةحا اليةةةخ .

 الستخوييغ اب  وبعج تصبيق السىياس.
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 ( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات افخاد الصالب الستخوييغ1شا  )
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 لبعجي عمل مىياس دافعية ا نجازف  الىياس القبم  وا 
: جابة عمل الدؤال الثامغ لمبحث وذلظ مغ خالل ا جابة عمةل اليةخ  الدةادساإل

بةةيغ متػسةةصات درجةةات  3.31 ≤تػجةةج فةةخوق ذات د لةةة احرةةامية عشةةج مدةةتػى  
شةةالب السجسػعةةةة التجخيبيةةةة فةةةل مىيةةةاس دافعيةةة ا نجةةةاز لمتصبيةةةق القبمةةةل والبعةةةجى 

لةجى شةالب التخبيةة الشػعيةة السشةجفعيغ،  اإللكتخونيةةج السقةخرات السختبك بسيةارة انتةا
 عشج الجراسة مغ خالل بيئة التعميع الكتخونية القامسة عمل الييجيػ التياعمل.

 ( لج لة اليخق بيغ متػسصل درجات الصالبzنتامر اختبار) (58ججول )
 مسىياسالسشجفعيغ فل الىياس القبم  والىياس البعجي ف  الجرجة الكمية ل 
الستهسطات  العدد التطبيق السقياس

 الحدابية
االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

الدرجة 
 الكمية

 102 8 6.71 136.53 15 البعدي دالة 1.96<0.80 2.22 2.22 3.97 122.33 15 القبمي

فاعميةةةة فةةة  زيةةةادة  خونيةةةةاإللكتيتزةةةح مةةةغ الجةةةجول الدةةةابق أن لبيئةةةة الةةةتعمع 
دافعيةةة ا نجةةاز لةةجي الصةةالب السشةةجفعيغ ابةة  وبعةةج تصبيةةق السىيةةاس، حيةةث تػجةةج 

بةةيغ متػسةةص  رتةةا درجةةات  3.31فةةخوق ذات د لةةة إحرةةامية عشةةج مدةةتػي د لةةة 
السجسػعة التجخيبية ف  الىياس القبم  والبعجي لسىيةاس دافعيةة ا نجةاز فة  الجرجةة 

( السحدةةةػبة والبالاةةةة zيةةةاس البعةةةجي، حيةةةث إن  يسةةةة )الكميةةةة لمسىيةةةاس لرةةةالح الى
(. حيث لػحه ارتيةاع متػسةك 5.52( الججولية البالاة )z( أكبخ مغ  يسة )8.48)

درجةةةات الصةةةالب بعةةةج تصبيةةةق السىيةةةاس مقارنتةةةو بستػسةةةصيع ابةةة  تصبيةةةق السىيةةةاس، 
والذا  التال  يػضح اليةخق بةيغ متػسةص  درجةات  وبحلظ يساغ ابػل ىحا اليخ .

 اب  وبعج تصبيق السىياس. السشجفعيغالب الص
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 ( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات افخاد الصالب السشجفعيغ2شا  )

 ف  الىياس القبم  والبعجي عمل مىياس دافعية ا نجاز 
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جابــة عمــى الدــؤال التاســع لمبحــث وذلــ  مــن خــالل االجابــة عمــى الفــرض اإل
بةةةيغ متػسةةةصات  3.31 ≤ق ذات د لةةةة احرةةةامية عشةةةج مدةةةتػى  : تػجةةةج فةةةخو الدـــابع

درجةةةات شةةةالب الستةةةخوييغ ودرجةةةات الصةةةالب السشةةةجفعيغ فةةةل مىيةةةاس دافعيةةةة ا نجةةةاز 
لرالح الصالب السشةجفعيغ،  اإللكتخونيةلمتصبيق البعجى السختبك بسيارة انتاج السقخرات 

 لييجيػ التياعمل.عشج الجراسة مغ خالل بيئة التعميع الكتخونية القامسة عمل ا
ولمتحقةةةق مةةةغ صةةةحة ىةةةحا اليةةةخ  اامةةةت الباحثةةةة بسقارنةةةة متػسةةةصات درجةةةات 
 السجسػعتيغ عمل الجرجة الكمية لمسىياس واج استخجمت الباحثةة اختبةار مةان ويتشة 

(U- test)  ،لمسجسػعةةةات السدةةةتقمة لمكذةةةف عةةةغ د لةةةة اليةةةخوق بةةةيغ السجسةةةػعتيغ
 ( نتيجة ذلظ.50ويػضح الججول )

( لداللة الفرق بين متهسطى رتب درجات Uنتائج اختبار) (13جدول )
 لمسقياس الدرجة الكميةالسجسهعتين عمي 

التطبيق  السقياس
الستهسطات  العدد البعدي

 الحدابية
االنحرافات 
 السعيارية

متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 Uقيسة 
 السحدهبة

 Zقيسة 
 الداللة السحدهبة

الدرجة 
 الكمية

 101 8.27 6.71 136.53 15 السشدفعين دالة 0.58<4.63 1.22 344 00.93 7.59 168.46 15 السترويين

( Z( السحدةةػبة أكبةةخ مةةغ  يسةةة )Z( أن  ةةيع )50ويتزةةح مةةغ نتةةامر جةةجول )
( وىةةةحا يذةةةيخ إلةةة  3.31( عشةةةج مدةةةتػي د لةةةة إحرةةةامية )8.14الججوليةةةة البالاةةةة )

تيغ فةةة  التصبيةةةق وجةةةػد فةةةخق دال إحرةةةاميًا بةةةيغ متػسةةةص  رتةةةا درجةةةات السجسةةةػع
القامسةةة  اإللكتخونيةةةالبعةةجي عمةةل مىيةةاس دافعيةةة ا نجةةاز )اةة  اي أن لبيئةةة الةةتعمع 

عمةة  الييةةجيػ التيةةاعم   فاعميةةة فةة  زيةةادة دافعيةةة ا نجةةاز لمصةةالب الستةةخوييغ حيةةث 
لةػجه ان متػسةك درجةات الصةالب السشةجفعيغ ااة  مةغ متػسةك الصةالب الستةخوييغ، 

بيغ متػسص  درجات السجسػعتيغ ف  التصبيق البعجي  والذا  التال  يػضح اليخق 
 ف  مىياس دافعية ا نجاز:

شا
 ( يػضح اليخق بيغ متػسص  درجات السجسػعتيغ3ل )

 ف  الىياس البعجي لسىياس دافعية ا نجاز 
 :تفدير الشتائج ومشاقذتيا

 :اإللكترونيةالتعمم  الشتائج الخاصة بأثر الفيديه التفاعمى فى بيئة -1
  أثبتةةةت نتةةةامر اإلحرةةةاميات تقةةةجم البحةةةث التجخيبيةةةة التةةةل درسةةةت بتصبيةةةق

  فةةل الىيةةاس البعةةجى لالختبةةار التحرةةيمل Edpuzzleالييةةجيػ التيةةاعمل  



نتاجإتشسية ميارة وأثره في  لكترونية قائسة عمى الفيديه التفاعمىإبيئة تعمم   
السشدفعين –ين ا التعميم الستروينجاز لدى طالب تكشهلهجيودافعية اإل  اإللكترونيةالسقررات    

 

028 

وذلةةةةظ برةةةةخف  اإللكتخونيةةةةةلمجانةةةةا السعخفةةةةل لسيةةةةارات إنتةةةةاج السقةةةةخرات 
 .الشطخ عغ اسمػبيع السعخفل

 جم البحةةةث التجخيبيةةةة التةةةل درسةةةت بتصبيةةةق أثبتةةةت نتةةةامر اإلحرةةةاميات تقةةة
  فةةةةةل الىيةةةةةاس البعةةةةةجى لجافعيةةةةةة ا نجةةةةةاز Edpuzzleالييةةةةةجيػ التيةةةةةاعمل  

 .برخف الشطخ عغ اسمػبيع السعخفل
 أثبتةةةت نتةةةامر اإلحرةةةاميات تقةةةجم البحةةةث التجخيبيةةةة التةةةل درسةةةت بتصبيةةةق 

  فةةل الىيةةاس البعةةجى لبصااةةة تقيةةيع السشةةتر Edpuzzleالتيةةاعمل   الييةةجيػ
برةةةةةخف الشطةةةةةخ عةةةةةغ اسةةةةةمػبيع  اإللكتخونيةةةةةةيةةةةةارات انتةةةةةاج السقةةةةةخرات لس

 السعخفل.
وتع تيديخ تمظ الشتيجة الخاصة بهثخ بيئة تعمع االكتخونية اامسة عمل الييةجيػ 
التياعمل  إلل أن الييجيػ التياعم  يتسيد بسجسػعة مغ الخرةامز التة  تسيةده عةغ 

عيشة البحث وتشسية ميارات انتاج  الييجيػ الخاس  العادي والتل تجع  لو تهثيخة عمل
 :ودافعية ا نجاز ومشيا اإللكتخونيةالسقخرات 

 يػفخ إماانية التحاع ف  العخ  بػاسصة الستعمع. 
 التياع  مع ا ختبارات الت  تعخ  أثشاء تذاي  الييجيػ. 
  تقجيع السديج مغ الذخح والسعمػمات اإلضافية والت  يساغ عخضيا حدا

 .تيزي  )  شالا
 نية التقجيع واإلرجاعإماا. 
  إماانية اإليقاف والتذاي.. 
  يػفخ بيئة تعمع شخرية لمستعمع اامسة عمل التعمع الحات. 
  تذػيق وجحب انتباه الصالب، وزيادة دافعيتيع نحػ التعمع مغ خالل الييجيػ

 .التياعم 
  التياعمية حيث يقػم الستعمع باستجابات أثشاء التعمع أى السذار)ة الشذصة مع

، التػاف واإلنتطارو ، التياع  السباشخ :اعاة مدتػيات التياعمية وىةمخ 
 .التحاعو 

يعةةةج الييةةةجيػ التيةةةاعم  أندةةةا تقشيةةةة لمتةةةجريا عمةةةل أداء السيةةةارات السختميةةةة، 
وخاصة السيارات التخررةية لصةالب تكشػلػجيةا التعمةيع والتةل مشيةا ميةارات انتةاج 

 .اإللكتخونيةالسقخرات 
 :ضهء الشظريات التعمم التربهية باالضافة الى تفدير فى
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  إلةةةل جانةةةا ذلةةةظ تتةةةيح  ، يقةةةػم الييةةةجيػ التيةةةاعمل بعةةةخ  لقصةةةات الييةةةجيػ مجةةةدأة
، اليخصةةةة لتياعةةة  السةةةتعمع مةةةغ خةةةالل القةةةجرة عمةةةل الةةةتحاع وفقةةةاا لدةةةخعتة الحاتيةةةة

باإلضافة إلل السدار ةالتتابع ومقجار السعمػمات التل يحتاجيا ىحا يقػم عمبشاء 
فيةةةة البشاميةةةة لجةةةػن بياجيةةةو و)ةةةحلظ فمدةةةية الةةةتعمع الشذةةةك الستسخ)ةةةد الشطخيةةةة السعخ 

 .حػل السعمع
  كسةا تبشةت الباحثةة نطخيةات السثيةخ وا سةتجابةInterestingly response  

حيةةث راعةةت أن ياةةػن السةةتعمع ايجابيةةا فةةل مػاةةف الةةتعمع وذلةةظ مةةغ خةةالل إثةةارة 
 الييجيػ اىتسامة مغ خالل ا سئمة التل يتياع  معيا الستعمع فل 

  راعةت الباحثةة تصبيةق مبةادىء نطخيةة التتةابع اليخمةلRelay hiearchical 
theory   مغ خالل ليت انتباه الستعمسيغ تقجيع ا رشادات السشاسا لمتعام  مع

 .الييجيػىات التياعمية
  راعةةةةةت البحثةةةةةة تصبيةةةةةق نطخيةةةةةة معالجةةةةةة السعمػمةةةةةات وىةةةةةل عبةةةةةارة عةةةةةغ تجسيةةةةةع

يد بالسشصىيةة وتعصةل فخصةة أن بتةح)خ السةتعمع السعمػمات فل أجداء صايخة تتس
 .السعمػمات مغ خالل ا سئمة التل تتخم  مقاشع الييجيػ الػاحج

  راعت الباحثة نطخية التخميد السعخفل وذلظ مةغ خةالل تػضةيح السيةام التعميسيةة
وتحجيجىا بذا  معمغ اب  بجاية التعميع والتجريا حتل يتدشل لمسةتعمع تحجيةج مةا 

 .بجق ىػ مصمػب مشو
  كسةةةا تبشةةةت الباحثةةةة الشطخيةةةة البشاميةةةة وذلةةةظ مةةةغ خةةةالل اتاحةةةت اليخصةةةة لمسةةةتعمع

 .بالتياع  مع السحتػى التعميسل فل الييجيػىات مغ خالل ا سئمة التل تتخمميا
  :تفدير الشتيجة فى ضهء الدراسات الدابقة 

 زيةادة جةةػدةو  تتيةق نتيجةة أثةخ الييةجيػ التيةاعمل فةل زيةادة التحرةي  السعخفةل
(، رانيةةةا العسةةةخى 8350)راجةةةح الدةةةمػنل  :الةةةتعمع لةةةجى الستعمسةةةيغ مةةةع دراسةةةات )ةةة  مةةةغ

 (  )ميةةةةةةةةةةةةةةةةةخ وأخةةةةةةةةةةةةةةةةةخون 8354) .، أسةةةةةةةةةةةةةةةةةساء الدةةةةةةةةةةةةةةةةةخيحل(8352اميسةةةةةةةةةةةةةةةةةة آدم ) (،8352)
(keller&others,2019) ،  8354) ومصةةةةةةةةةةخ وآخةةةةةةةةةةخون others,  (Matar&، كحيةةةةةةةةةة  و

 ( 8355ماىخ زعالن )، (8353فيج الخالجى )، (2017)
ات تتيةق مةةع ىةحا البحةث فةل تشسيةةة السيةارات ا داميةة ومةغ ىةةحه وىشةاك دراسة

  :الجراسات دراسة )  مغ
 ,Gedera, Zalipourحيدرا وزلبيور ، (keller&others,2019كلير وأخرون)   

 ىامػنةةجو اخةةخون ، (8352، أبةةػ سةةمصانفةةادى ) ، (8354، سان حةةخبيسةةم(،)(2018
(Hammond&others,2013  ) 
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نجاز فيشاك دراسةات تتيقيةل تحدةيغ دافعيةة ا نجةاز فةل وبالشدبة لجافعية ا 
السخاحةةة  التعميسيةةةة السختميةةةة لةةةجى الصةةةالب والتةةةل مةةةغ بيشيةةةا شةةةالب الجامعةةةة مثةةة  

(Soltanzadeh 2013; Kanani et al. 2017,Kaur and et al. 

Sankhian,2017;Alsancak and Ozdemir,2018 ،احسةةةةج عبةةةةج اليةةةةادى ،
8355) 

عمـى  (السشـدفعين –ر األسـمهبي السعرفـى )الستـرويين الشتائج الخاصة بتـأث -0
القائسة عمـى الفيـديه  اإللكترونيةالجانب التحريمى من خالل بيئة التعمم 

 :التفاعمى
 (السشةجفعيغ –الستةخوييغ ) أثتت نتامر اإلحراميات تقجم البحث التجخيبية 

فل الىياس البعجى لالختبةار التحرةيمل لمجانةا السعخفةل لسيةارات انتةاج 
القائسـة عمــى  اإللكترونيــةمـن خــالل  بيئـة الـتعمم  اإللكتخونيةةالسقةخرات 

 .الفيديه التفاعمى
  فخوق ذات د لة احرامية عشج مدةتػى  أثبتت تشامر البحث أن ىشاك≥ 

بةةةةةيغ متػسةةةةةصات درجةةةةةات شةةةةةالب الستةةةةةخوييغ ودرجةةةةةات الصةةةةةالب  3.31
تبك السشةةةجفعيغ فةةةل ا ختبةةةار التحرةةةيمل السعخفةةةل لمتصبيةةةق البعةةةجى السةةةخ 

عشةةةةج ، لرةةةةالح الصةةةةالب الستةةةةخوييغ اإللكتخونيةةةةةبسيةةةةارة انتةةةةاج السقةةةةخرات 
 الجراسة مغ خالل بيئة التعميع الكتخونية القامسة عمل الييجيػ التياعمل.

 تفدير الشتيجة فى ضهء الدراسات الدابقة:
 الستةةةةخوييغ ) اةةةةج تخجةةةةع نتيجةةةةةإلل تةةةةهثيخ الييةةةةجيػ التيةةةةاعمل عمةةةةل الستعمسةةةةيغ– 

 .فع التحري  السعخفلفل ر  (السشجفعيغ
  حيةةةةث أعصةةةةت اليخصةةةةة لمستةةةةخوييغ  دراك السيةةةةاييع والسعمػمةةةةات مةةةةغ خةةةةالل

ا سئمة التل تػجةج فةل الييةجيػ الػاحةج واتاحةة اليخصةة لمسةتعمع بالسدةاىجة اكثةخ 
امةةا بالشدةةبة لمسشةةجفعيغ أعصةةت ليةةع .مةةغ مةةخة لمسقصةةع الػاحةةج الخةةا  بالدةةؤال
لييجيػ حيةث اتةاح فةل الييةجيػ الػاحةج اليخصة أيزا مغ الحج مغ ا نجفاع فل ا

تقديع السعمػمات الل مقاشع و)  مقصع يػجج الدؤال الخا  بة و يساةغ ان 
يتخصةةةل الصالةةةا السشيةةةع السقصةةةع ا  ان يجةةةاوب عمةةةل الدةةةؤال مسةةةا حجتةةةة مةةةغ 

  .ا نجفاع والتدخع فل السذاىجة لك  مقاشع الييجيػ
بالعالاة بيغ اتسةاليا جاد مع دراسات بنواج جاءت ىحه الشتيجة متيقة مع  

مثةةة   :مةةةع )ةة  مةةغ، الستايةةةخات التكشػلػجيةةة السختميةةةو  (السعخفةةة )ا نةةجفاع /التةةخوى 
(، مةةخيع عبةةج 8355دمحم أمةةيغ ) ، (8352إيسةةان حمسةةل ) (،8352دراسةةة زيةةاد خميةة  )
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دمحم زيةةةةةةةةجان ، (8353(، إسةةةةةةةةالم عةةةةةةةةالم )8354(، أحسةةةةةةةةج الدةةةةةةةةيج )8354الةةةةةةةةخحسغ )
 .(8354خون )(،ايسان صالح واخ8352)
  بةةيغ  3.31 ≤فةةخوق ذات د لةةة احرةةامية عشةةج مدةةتػى  أمةةا الشتيجةةة بهنةةو تػجةةج

متػسةصات درجةات شةالب الستةخوييغ ودرجةات الصةالب السشةجفعيغ فةل ا ختبةةار 
تخجع إلل أن الستعمسةيغ  ، لرمح الستخوييغ التحريمل السعخفل لمتصبيق البعجى

يع عبخ الييجيػىات التياعمية واعصيع الستخوييغ اىتسػا بتحمي  السحتػى والسقجم ل
اليخصةةة بنعةةادة أكثةةخ مةةغ مةةخة لسقصةةع الييةةجيػ وتحميميةةا وتهمميةةا وا جابةةة عمةةةل 

وىةةةػ مةةةةا سةةةاىع فةةةةل إكدةةةاب السعمػمةةةةات ، ا سةةةئمة التةةةل تتخمةةةة  الييةةةجيػ الػاحةةةةج
، السعخفيةةةةة وا داميةةةةة الخاصةةةةة بةةةةالسحتػى التعميسةةةةل فةةةةل تشسيةةةةة السيةةةةارات انتةةةةاج

فةةنن الستعمسةةةيغ الستةةةخوييغ تساشةةػا مةةةغ ادرراك السعمػمةةةات  ونيةةةةاإللكتخ السقةةخرات 
وتحميميةةا بذةةا  ميرةة  وىةةػ مةةا انعاةةذ أيزةةا عمةةل تحرةةيميع السعخفةةل عاةةذ 

 .الستعمسيغ السشجفعيغ
  (اتساليا السعخفة )ا نجفاع /التةخوى مع دراسات واج جاءت ىحه الشتيجة متيقة 

دمحم أمةيغ  ، (8352حمسةل )إيسان  (،8352زياد خمي  )مث  دراسة  :مع )  مغو 
(، إسةةةةةالم عةةةةةالم 8354(، أحسةةةةةج الدةةةةةيج )8354(، مةةةةةخيع عبةةةةةج الةةةةةخحسغ )8355)
مشةةةةةةل العسةةةةةةخى ، (5555ابةةةةةةخاييع صةةةةةةعجى )، (8355سةةةةةةسيخ احةةةةةةػف )، (8353)
 (.8352دمحم زيجان )، (8355(، فاشسة السالكل )8333)

ــأثر األســمهبي السعرفــى )الستــرويين  ــدفعين –الشتــائج الخاصــة بت مــى ع (السش
 اإللكترونيـةمـن خـالل بيئـة الـتعمم   اإللكترونيـةالجانب االدائى النتاج السقـررات 

   :القائسة عمى الفيديه التفاعمى
  3.31 ≤تػجةةج فةةخوق ذات د لةةة احرةةامية عشةةج مدةةتػى   اثبتةةت ا حرةةاميات 

بةةةةيغ متػسةةةةصات درجةةةةات شةةةةالب الستةةةةخوييغ ودرجةةةةات الصةةةةالب السشةةةةجفعيغ فةةةةل 
 اإللكتخونيةتقييع السشتر السختبصة بسيارة انتاج السقخرات  التصبيق البعجي لبصااة

 .السترويينلرالح الصالب 
  القامسةةة عمةةل الييةةجيػ  اإللكتخونةةليساةةغ تيدةةيخ ىةةحه الشتيجةةة إلةةل أن بيئةةة الةةتعمع

التيةةةةةاعمل تتةةةةةيح لمسةةةةةتعمع التةةةةةجريا عمةةةةةل ا داءات السختبصةةةةةة بننتةةةةةاج السقةةةةةخرات 
مل التعميسةل يػضةح اتداءات بذةا  واضةح مغ خالل الييجيػ التيةاع اإللكتخونية
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متدمدةة  ويجعةة  السةةتعمع متياعةة  مةةع الييةةجيػ التيةةاعمل واتاحةةة اليخصةةة لمسةةتعمع 
ا جابةةة عمةةل ا سةةئمة التةةل تتخمةة  الييةةجيػ)سا يتةةيح ايزةةا اعةةادة السقصةةع الييةةجيػ 
عةةةجد مةةةغ السةةةخات و يدةةةتصيع السةةةتعمع تخصةةةل السقصةةةع ا  بالجابةةةة عمةةةل الدةةةؤال 

 .حتع يتساغ مغ إلتقان اتداء، قصعالخا  بالس
  أماانية مذةاىجة الييةجيػ التيةاعمل أكثةخ مةغ مةخة دون تقيةج بالدمةان والساةان وىةػ

 .يداعج عمل تحمي  السيارة حدا اجرة الستعمع
  الشتــائج الخاصــة دافعيــة االنجازباالســمهب السعرفــى مــن خــالل  بيئــة الــتعمم

 :القائسة عمى الفيديه التفاعمى اإللكترونى
  فةخوق ذات د لةة احرةامية عشةج مدةتػى  أثبتت تشةامر البحةث أن ىشةاك≥ 

بةةةةةةيغ متػسةةةةةةصات درجةةةةةةات شةةةةةةالب الستةةةةةةخوييغ ودرجةةةةةةات الصةةةةةةالب  3.31
 اإللكتخونيةةالسشجفعيغ فل دافعية ا نجةاز  السةختبك بسيةارة انتةاج السقةخرات 

عشةةج الجراسةة مةةغ خةالل بيئةةة التعمةيع الكتخونيةةة ، لرةالح الصةةالب الستةخوييغ
 مل.مسة عمل الييجيػ التياعالقا

  جةةاءت ىةةحه الشتيجةةة بسةةا يتػافةةق مةةع نتةةامر الجراسةةات والبحةةػث الدةةابقة مةةغ
أت الستعمع الستخوى يخ)دون عمل جػدة وداة اتداء أكثخ مغ التخ)يد عمل 

عاةةذ السةةتعمع السشةةجفع الةةحى يخ)ةةد عمةةل الدةةخعة فةةل اتداء ، سةةخعة اتداء
خوى بالحةةةحر والحةةةخ  وا سةةةتقالل )سةةةا يتسيةةةد الستةةة، أكثةةةخ مةةةغ داةةةة اتداء

وىةحا يتيةق مةع نتةامر دراسةة وليةج يػسةف  .والقجرة العاليةة عمةل اتخةاذ القةخار
 (.8353اسالم عالم )و  (،8352وزياد خمي  )، (8334)

  لحا لةػحه أن السجسةػعتيغ حققةت مدةتػيات مختيعةة مةغ اتداء فةل الىيةاس
ثةة إلةل ان البيئةة الةتعمع وىةحا مةا يعةدو الباح، البعجى مقارنة بالىياس القبمل

القامسةة عمةل الييةجيػ التيةاعمل )ةان مشاسةبا بذةا  حىيقةل لةتعمع  اإللكتخونيةة
الصالب الستخوييغ والسشجفعيغ عمةل حةج سةػاء باإلضةافة إلةل وصةػل عيشةة 

   اإللكتخونيةالجراسة إلل مدتػى اإلتقان فل انتاج ميارات السقخرات 
 :تهصيات البحث

مل ضةةسغ بيئةةات إلكتخونيةمتكاممةةة فةةل مخاحةة  التعمةةيع تػضيةة،  الييةةجيػ التيةةاع .5
 .السختمية وخاصة التعميع الجامعل
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مػاكبة ا تجاىات التخبػية الحيثة فل التعميع وذلةظ با سةتيادة مةغ ا ماانيةات  .8
 .التل تتيحيا الييجيػ التياعمل

تذةةةةةةجيع السعمسةةةةةةةيغ عمةةةةةةةل اسةةةةةةةتخجام الييةةةةةةةجيػ التيةةةةةةةاعمل )هحةةةةةةةج أدوات الةةةةةةةتعمع  .0
 .اإللكتخونل

)ةةةهداه فاعمةةةة فةةةل تشسيةةةة السيةةةارات لةةةجى السعمسةةةيغ  Edpuzzelاعتسةةةاد تصبيةةةق  .2
 .لساتػفخة مغ سيػلة ا ستخجام والبداشة فل اكتداب السيارات، والستعمسيغ

 :مقترحات الدراسة
فةنن ، والشتةامر التةل تػصةمت إلييةا الباحثةة، فل ضػء أىةجاف الجراسةة الحاليةة
تةل تةخى أنيةا سةتكس  دراسةتيا الحاليةة وذلةظ الباحثة تقجم مجسػعة مغ السقتخحةات ال

  :فيسا يمل
إجةةخاء السديةةج مةةةغ البحةةػث التجخيبيةةةة لمتهكةةج مةةةغ فاعميةةة الييةةةجيػ التيةةاعمل فةةةل  .5

 .تشسية بعس السيارات السعخفية والسيارية
 Edpuzzelإجةةةخاء السديةةةج مةةةغ الجراسةةةات إلكدةةةاب ميةةةارات بنسةةةتخجام تصبيةةةق  .8

 .ساليا معخفية اخخى أو 
وصةةةةةةفية لمتعةةةةةةخف عمةةةةةةل اتجاىةةةةةةات الستعمسةةةةةةيغ نحػاسةةةةةةتخجام اجةةةةةةخاء دراسةةةةةةات  .0

 .الييجيػالتياعمل
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 السراجع
 :العربية السراجع-أوال  

ا نةةةجفاع  –آثةةةخ التياعةةة  بةةةيغ التةةةخوى  .(8351إبةةةخاييع بةةةغ سةةةالع دمحم الرةةةباشل )
ومدتػيات التحاع السعخفل عمل )ياءة ا كاديسية لجى شالب )ميةة التخبيةة 

 . 0،ع85مر، )مية التخبية، جامعة حمػان، ر جامعة السمظ في
، ا نةةجفاع –التةةخوى ، ا سةةمػب السعخفةةل .(5555) إبةةخاييع بةةغ عبةةجه احسةةج صةةعجى

، ماةة الساخمةة، / السعمسات بسشصقة جازانوالترخف التخبػى لجى السعمسيغ
 .رسالة ماجدتيخ، )مية التخبية، جامعة أم القخى 

فةل تشسيةة  (الخحالت السعخفية )الػيا )ػيدت فاعمية .(8352إبخاييع دمحم الدسان )
مةةر ، ا دارة _مرةةخ، ميةةارات التيكيةةخ الخياضةةل لةةجى السخ حمةةة ا عجاديةةة

 .5،ع18
أثةةخ التياعةة  بةةيغ نسةةك اإلبحةةار واتسةةمػب .(8354. أحسةةج الدةةيج دمحم عبةةج العةةال )

فةةةةل إكدةةةةاب تالميةةةةح الرةةةةف الثةةةةانل  اإللكتخونةةةةلالسعخفةةةةل داخةةةة  الكتةةةةاب 
جامعةة ، )ميةة التخبيةة، رسةالة د)تةػراة ، رات الججاول الحدةابيةاإلعجادى ميا

 .بشل سػي،
(. ترسيع الييجيػ التياعمل وفعالية استخجامة فل تعمةيع الخةك 8358أحسج برخى )

جامعةةةةةة مػ نةةةةةا مالةةةةةظ إبةةةةةخاييع ، دراسةةةةةة ماجدةةةةةتيخ غيةةةةةخ مشذةةةةةػرة، العخبةةةةةل
 .جسيػرية إنجونديا، ا سالمية الحاػمية بسالنر

تةةهثيخ بخنةةامر باسةةتخجام الييةةجيػ التيةةاعمل بةةجرس  .(8352 شةةمبل )أحسةةج جسةةال دمحم
التخبيةةة الخياضةةية عمةةل مدةةتػى أداء بعةةس ميةةارات العةةاب القةةػى لمسخحمةةة 

جامعةةةة ، )ميةةةة التخبيةةةة الخياضةةةية، بحةةةث غيةةةخ مشذةةةػر، اإلعجاديةةةة اتزىخيةةةة
  .السشرػرة

بعةةةس ميةةةارات فاعميةةةة اسةةةتخجام الييةةةجيػ التيةةةاعمل لتشسيةةةة  .(8358أحسةةةج حسةةةجان )
الخةةةةجاع فةةةةل )ةةةةخة الدةةةةمة لةةةةجى شةةةةالب التخبيةةةةة البجنيةةةةة والخياضةةةةية بجامعةةةةة 

  811 -825، (14)54، مجمة الخافجيغ لمعمػم الخياضية، اتارل
(. أثخ استخجام الييجيػ التياعمل عمل تشسية ا تجاىات 8333أحسج عػدة القخارعة )

، العمػم التخبػيةةمجمة ، العمسية لصمبة الرف الخامذ ا ساسل فل ا ردن
 .)مية التخبية، جامعة اصخ

ديسقخاشيةةةة التعمةةةيع العةةةالل فةةةل  .( 8334يشةةةايخ 83-82أحسةةةج دمحم عبةةةج السصمةةةا )
وراةة عسة  مقجمةة فةل السةؤتسخ العمسةل ، ضػء بعس أنساط التعمع عغ بعج
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مرةةخ،جامعة ، الدةةشػى الدةةادس عذةةخ لمجسعيةةة السرةةخية لمتخبيةةة السقارنةةة
  .بػرسعيج
(. عالاةةةة الدةةةعة العقميةةةة باتسةةةمػب السعخفةةةل 8354) حامةةةج بمتةةةاجلأحسةةةج محسةةةػد 

، مجمةةة )ميةةة التخبيةةة، التةةخوى اإلنةةجفاع لةةجى التالميةةح ذوى صةةعػبات الةةتعمع
 .)مية التخبية، جامعة )يخ الذيخ

أثةةخ اسةةتخجام الييةةجيػ التيةةاعمل فةةل تشسيةةة  .(8354) أسةةساء روبةةير سةةالع الدةةخيحل
م لةةةجى شالبةةةات الرةةةف الثالةةةث متػسةةةك السيةةةاييع العمسيةةةة فةةةل مةةةادة العمةةةػ 

السخ)ةةةد القةةةػمل لمبحةةةػث ، مجمةةةة العمةةةػم التخبػيةةةة والشيدةةةية، بسحافطةةةة جةةةجة
 .(م.مذارك) امجاد، مجمج، غدة

واتسةةةةمػب  اإللكتخونةةةةلالتياعةةةة  بةةةةيغ نسةةةةك الةةةةتعمع  .(8353إسةةةةالم جةةةةابخ عةةةةالم )
 السعخفةةل لتشسيةةة ميةةارات التعامةة  مةةع الحاسةةا اآلةةل وا نخةةخاط فةةل الةةتعمع

، دراسةةات عخبيةةة فةةل التخبيةةة وعمةةع الةةشيذ، لةةجى تالميةةح السخحمةةة ا عجاديةةة
 . 850-881  ،55ع، رابصة التخبػييغ العخب
(. فعاليةةةةة بخنةةةةامر تةةةةجريبل اةةةةامع عمةةةةل بعةةةةس 8355احسةةةةج عبةةةةج اليةةةةادى ضةةةةييا )

اسةةةةتخاتيجيات مةةةةا وراء الةةةةتعمع فةةةةل دافةةةةع ا نجةةةةاز ا كةةةةاديسل لةةةةجى شةةةةالب 
 .41ع ،السجمة التخبػية، الجامعة

فاعمية استخجام الييجيػ التياعمل الخاسل التياعمل فل  .(8353أشخف أحسج )حي  )
وتعمةةةةع السيةةةةخادات واسةةةةتبقاميا لةةةةجى شمبةةةةة الرةةةةف ، تصةةةةػيخ الييةةةةع القخامةةةةل

الجامعةةةة ا سةةةالمية ، رسةةةالة ماجدةةةتيخ غيخمشذةةةػرة، )ميةةةة التخبيةةةة، الدةةةادس
 بادة

الػسةةامك اليامقةةة فةةل تشسيةةة الجانةةا  . فاعميةةة بخنةةامر(8352اميسةةة إبةةخاييع دمحم آدم )
جامعةةةةةة أم درمةةةةةان ، السعخفةةةةةل السةةةةةختبك بيةةةةةارة إسةةةةةتخجام الييةةةةةجيػ التيةةةةةاعمل

 .رسالة د)تػراه ، معيج بحػث ودراسات ا سالمل، الدػدان، ا سالمية
فاعميةة بيئةة تعميسيةة اامسةة عمةل الةتعمع  .(8355إيسان بشت عػضةة بةغ دخية  ه )

لةةةةجى شالبةةةةات  اإللكتخونيةةةةةإنتةةةةاج السقةةةةخرات السقمةةةةػب فةةةةل تشسيةةةةة ميةةةةارات 
مجمةةةةة أم القةةةةخى لمعمةةةةػم ، الجراسةةةةات العميةةةةا )ميةةةةة التخبيةةةةة جامعةةةةة أم القةةةةخى 

 ، 5،ع55مر ، جامعة أم القخى ، التخبػية والشيدية
(. أثةةةةخ اسةةةةتخجام الةةةةتعمع السقمةةةةػب فةةةةل تشسيةةةةة إنتةةةةاج 8354إيسةةةةان خمةةةةف العشةةةةدى )

بيةةةةة بالييئةةةةة العامةةةةة لمتعمةةةةيع لةةةةجى شةةةةالب )ميةةةةة التخ  اإللكتخونيةةةةةالسقةةةةخرات 
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مةةةةر ، )ميةةةةة الجراسةةةةات العميةةةةا لمتخبيةةةةة، جامعةةةةة القةةةةاىخة، التصبيقةةةةل بالكػيةةةةت
 .8،ع82

بخنةةامر إلكتخونةةل لمتشسيةةة السيشيةةة لسعمسةةات السخحمةةة  .(8352أمةة  صةةالح الحشايةةا )
عبةةةةةخ  اإللكتخونيةةةةةالثانػيةةةةة بالسسمكةةةةة العخبيةةةةةة الدةةةةعػدية لتعمةةةةيع السقةةةةةخرات 

 .جامعة القاىخة، معيج الجراسات التخبػية، د)تػراة رسالة ، اإلنتخنت
با ختيةةةةار  (عالاةةةةة ا سةةةةمػب السعخفةةةةل )التةةةةخوى / ا نةةةةجفاع .(8352) آمةةةةال بشةةةةيغ

دراسةةة ميجانيةةة لةةجى عيشةةة مةةغ تالميةةح الدةةشة ا ولةةل ثةةانػى بسجيشةةة :الجراسةةل
جامعةةةة ااصةةةجى ، جامعةةةة العمةةةػم ا ندةةةانية وا جتساعيةةةة، الجدامةةةخ، الةةػادى
 رسالة ماجدتيخ.، ورامة –مخباح 

عالاةة القمةق اتمشةل باتسةمػب السعخفةل ا نةجفاع  .(8354آمال اسساعي  حدةيغ )
)ميةةة ، جامعةةة بابة ، مجمةة العمةةػم ا ندةانية، التةخوى لةةجى شمبةة الجامعةةة –

 .2،ع81مر، التخبية لمعمػم ا ندانية
ػرة الخاسيةة اخةتالف التمسةيح المةػنل بخمفيةة الرة .(8352إيسان حمسل عمل عسةخ )

 (وعالاتةة با سةمػب السعخفةل )ا نةجفاع / التةخوى  اإللكتخونلداخ  الكتاب 
تةةةةةهثيخ )الىسةةةةةا عمةةةةةل اكتدةةةةةاب السيةةةةةاييع العمسيةةةةةة لةةةةةجى تالميةةةةةح السخحمةةةةةة و 

 )مية التخبية.، جامعة ا زىخ، مجمة التخبية، ا عجادية
ارات أثةةةةةخ العالاةةةةةة بةةةةةيغ متايةةةةةخات إنتةةةةةاج ا ختبةةةةة .(8355أيسةةةةةغ أحسةةةةةج الجةةةةةػىخى )

رسةةةالة ، وبةةةيغ اتسةةةمػب السعخفةةةل عمةةةل معةةةجل أداء الستعمسةةةيغ اإللكتخونيةةةة
 .جامعة حمػان، )مية التخبية، د)تػراه 

( بيئةةة الكتخونيةةة مقتخحةةة لتشسيةةة السيةةام 8352باةةخ عبةةج الحسيةةج الةةحنيبات واخةةخون )
التياعميةةة لةةجى اعزةةاء ىيئةةة  اإلنتخنةةتالسعخفيةةة السختبصةةة بةةبعس تصبيقةةات 

 .مرخ –( 530مجمج )، مجمة العخاءة والسعخفة، عة مؤتةالتجريذ بجام
(. ترةةةسيع إسةةةتخاتيجية مقتخحةةةة لتصةةةػيخ التعمةةةيع 8358جسةةةال مرةةةصيل الذةةةخااوى )

السةةةةجمر فةةةةل ضةةةةػء الذةةةةباات ا جتساعيةةةةة لتشسيةةةةة ميةةةةارات ترةةةةسيع ونذةةةةخ 
جامعةةةة ، مجمةةةة )ميةةةة التخبيةةةة، لصةةةالب )ميةةةة التخبيةةةة اإللكتخونيةةةةالسقةةةخرات 
 .212-120( 54)، السشرػرة

، ا ردن، عسةان، دمةر التكشػلػجيةا بالتخبيةة والتعمةيع .( 8351جسعة حدغ إبةخاييع )
 .دار ا عرار العمسل لمشذخ والتػزيع
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(. أثةةخ تػضية، الييةةجيػ التيةةاعمل لتحدةيغ ميةةارة الترةةػيت 8350حدةغ اسةةساعي  )
رسةالة ماجدةتيخ غيةخ ، فل )خة الدمة لجى الالعبيغ الشاشئيغ بسحافطة غدة

 .غدة، جامعة ا زىخ، )مية التخبية، ػرةمشذ
أثةةخ اخةتالف مدةةتػيات اإلبحةار فةةل بيئةات الةةتعمع  .(8352حدةيغ بذةةيخ وآخةخون )

لةةةةجى شةةةةالب  اإللكتخونيةةةةةالذخرةةةةية فةةةةل تشسيةةةةة ميةةةةارات إنتةةةةاج السقةةةةخرات 
 82ع، الجسعية العخبية لتكشػلػجيا التخبية، تكشػلػجيا التعميع

امر تةةةةجريبل عةةةةغ مةةةةجخ  عالسيةةةةة الترةةةةسيع ( أثةةةةخ بخنةةةة8334حشةةةةان دمحم الذةةةةاعخ )
عمةةةل معخفةةةة مبادمةةةو واسةةةتخجامييل ترةةةسيع وانتةةةاج  اإللكتخونيةةةةلمسقةةةخرات 
، اإللكتخونللجى السرسسيغ التعمسييغ بسخاكد التعميع  اإللكتخونيةالسقخرات 

 22-505،523ع، مرخ –دراسات فل السشاىر وشخق التجريذ 
ماتبةةةة ، ،القةةةاىخة5ط، السخنةةةة معخفةةةل اإللكتخونيةةةة( السقةةةخرات 8351حمسةةةل الييةةة  )

 .ا نجمػ السرخية
أثةةةخ التيةةةاعمل بةةةيغ نسةةةك  .(8352سةةةعج ىشةةةجاوى )، حسيةةةج محسةةةػد حسيةةةج الدةةةباحل

 اإللكتخونيةالتجريا وا سمػب السعخفل فل تشسية ميارات ترسيع السقخرات 
، تكشػلػجيا التخبيةة، لجى شالب الجراسات العميا بامية التخبية جامعة حمػان

 ،85ع، الجسعية العخبية لتشكشػلػجيا التخبية، اسات وبحػثدر 
التةةةةةخوى  –عالاةةةةةة ا سةةةةمػب السعخفةةةةل ا نةةةةجفاع  .(8350) حيةةةةجر محدةةةةغ سةةةةخىيج

بالتحرةةةي  فةةةل مةةةادة الييديةةةاء وميةةةارات القةةةجرة عمةةةل حةةة  السذةةةاالت لةةةجى 
 .55العجد، جامعة باب ، مجمة )مية التخبية، شالب الرف الخابع العمسل

أثةةخ اسةةتخجام تعميسيةةة محػسةةبة اامسةةة عمةةل  .(8350ه الدةةمػنل ) راجةةح سةةعج عبةةج
الييةةجيػ التعميسةةل فةةل تشسيةةة بعةةس ميةةارات اسةةتخجام الحاسةةا ا لةةل لةةجى 

، )ميةة التخبيةة، الدةعػدية، الباحةة، شالب الدشة التحزةيخية بجامعةة الباحةة
 .رسالة ماجدتيخ

تيةةاعمل فةل تحرةي  مةةادة ( أثةةخ اسةتخجام الييةجيػ ال8352رانيةا دمحم عصيةة العسةخى )
، الباحةة، العمػم لجى شالبات الرف الدةادس ا بتةجامل بسحافطةة بمجخشةل

 .رسالة ماجدتيخ .الدعػدية
بسخاحةة  التعمةةيع  اإللكتخونيةةةمتصمبةةات تيعيةة  مقةةخرات مةةػدل .(8334ريسةةا الجةةخف )

، اإللكتخونةةةةةةلالسمتقةةةةةةل ا ول لمتعمةةةةةةيع .العةةةةةةام بالسسمكةةةةةةة العخبيةةةةةةة الدةةةةةةعػدية
 .8334مايػ82-82زارة التخبية والتعميع الخيا ، و 
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التةةةخوى / ا نةةةجفاع وعالاتةةةو بةةةالعشف لةةةجى شمبةةةة العاشةةةخ  .(8351ز)يةةةة الخيسةةةاوى )
مجمةة الجراسةات التخبػيةة ، اتساسل فل محافطة رام ه والبيخة فل فمدصيغ

 . 5،ع5امر، جامعة الدمصان اابػس، والشيدية
الف شا  التاحيةة الخاجعةة فةل السقةخرات أثخ اخت .(8352زياد عمل إبخاييع خمي  )

عبخ الػيا عمل التحري  الجراسل وزمةغ الةتعمع لةجى الصةالب  اإللكتخونية
الجسعيةة ، دراسةات وبحةػث، مجمة تكشػلػجيةا التخبيةة، السشجفعيغ والستخوييغ

 813-835 ، عجد يشايخ، العخبية لتكشػلػجيا التخبية
ية اسةتخجام الةتعمع السةجمر فةل تشسيةة فاعم .(8354زيشا عبج الذاػر عبج اليادى )

بعس ميارات تشييح السالبذ ودافعية ا نجاز فل العس  فل ضػء معةاييخ 
السجمةةة العخبيةةة لمتخبيةةة ، جةةػدة السشةةتر لصالبةةات السجرسةةة الثانػيةةة الرةةشاعية

 ،2ع، الشػعية
(. أثةخ التياعة  بةيغ تػايةت تقةجيع التػجيةة واتسةمػب 8352زيشا دمحم حدغ خميية )

سعخفةةةل فةةةل بيئةةةة الةةةتعمع السعاةةةػس عمةةةل تشسيةةةة ميةةةارات انتةةةاج السقةةةخرات ال
دراسةةةات عخبيةةةة فةةةل ، لةةةجى أعزةةةاء الييئةةةة التجريدةةةية السعاونةةةة اإللكتخونيةةةة

 .، 83العجد ، التخبية وعمع الشيذ
فاعميةةةة اسةةةتخجام الةةةخحالت السعخفيةةةة عبةةةخ الػيةةةا  .(8352سةةةامية حدةةةيغ جةةةػدة )

ودافعيةةةةة ا نجةةةةاز ، السشصقةةةةل كػسةةةةت فةةةةل تشسيةةةةة بعةةةةس ميةةةةارات التيكيةةةةخ
مجمةةةةة العمةةةةػم ، ا كةةةةاديسل لةةةةجى شالبةةةةات ادةةةةع الخياضةةةةيات بجامعةةةةة تبةةةةػك

 .2،ع53مر ، التخبػية والشيدية
اليخوق بيغ الستةػييغ والسشةجفعيغ فةل )ة  عةادات العقة   .(8353سعاد سيج نرخ )

جامعةةة ، ودافعيةةة ا تقةةان لةةجى تالميةةح الحمقةةة الثانيةةة مةةغ التعمةةيع ا ساسةةل
  .5،ع81مر، )مية الجراسات العميا لمتخبية، اىخةالق

/ الةةتعمع السقمةةػب بالييةةجيػ )العةةادى(. فاعميةةة 8354سةةميسان أحسةةج سةةميسان حةةخب )
فل تشسية ميارات ترسيع الييجيػ التعميسل وإنتاجةة لةجى شالبةات  (التياعمل

السجمةة اليمدةصيشية لمتعمةيع ، جامعةة القةجس السيتػحةة، جامعة اتارةل باةدة
 .اإللكتخونلتػح والتعمع السي

فاعميةة نةػعيغ مةغ الييةجيػ الخاسةل التيةاعمل  .(8354سميسان أحسج سةميسان حةخب )
فةةل تشسيةةة ميةةارات الترةةػيخ الخاسةةل لمذاشةةة ومػنتاجةةة والتيكيةةخ البرةةخى 

، الجامعةة اإلسةالمية باةدة، لجى شمبة )مية التخبية فل جامعة اتارل بادة
 .ت التخبػية والشيديةمجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسا
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فاعميةة مقةخر إلكتخونةل لسيةارات ا ترةال وفةق  .(8354سميسان حسػدة دمحم داود )
فةةةل التحرةةةي  الجراسةةةل وا تجةةةاه نحةةةػ  اإللكتخونةةةلمعةةةاييخ جةةةػدة التعمةةةيع 

السسمكةةةةة العخبيةةةةة  –السقةةةةخر لةةةةجى شةةةةالب )ميةةةةة الذةةةةخيعة جامعةةةةة القرةةةةيع 
( 28مةةر )، جامعةةة ا مةةارات، ةالسجمةةة الجوليةةة لالبحةةاث التخبػيةة، الدةةعػدية

  .5ع
التةةخوى  – يةةاس ا سةةمػب السعخفةةل ا نةةجفاع  .(8351سةةشاء عبةةج الدىةةخة الجسعةةان )

، مجمة ابحاث البرخة لمعمػم اإلندانية، لجى شمبة مخحمة الجراسة ا عجادية
 .)مية التخبية لمعمػم ا ندانية، جامعة البرخة

/ يغ الكةةةةامغ ا فتخاضةةةةل  الثابةةةةتعةةةة  بةةةةالتيا .(8355سةةةةسيخ أحسةةةةج الدةةةةيج احةةةةػف )
الستحةةةخك   ببيئةةةةة الػااةةةةع السعةةةدز فةةةةل سةةةةياق الكتةةةاب السجرسةةةةل وا سةةةةمػب 
السعخفةةل  ا نةةجفاع / التةةخوى   وثةةخه فةةل بقةةاء أثةةخ الةةتعمع ودافعيةةة ا نجةةاز 
لةةجى شةةةالب السخحمةةةة الستػسةةةصةبسحافطة شةةةخورة أثةةخه فةةةل بقةةةاء أثةةةخ الةةةتعمع 

مجمةةة ، الستػسةةصة بسحافطةةة شةةخورةودافعيةةة اإلنجةةاز لةةجى شةةالب السخحمةةة 
 .3،ع01مر ، )مية التخبية، جامعة أسيػط، كمية التخبية

العالاةةةة بةةةيغ اضةةةخابات نقةةةز ا نتبةةةاه السرةةةحػب بيةةةخط  .(8333سةةةسيخة شةةةػال )
رسةةالة ماجدةةتيخ  ، ا نةةجفاع –الشذةةاط الحخ)ةةل وا سةةمػب السعخفةةل التةةخوى 

 .جامعة باتشة، غيخ مشذػرة
أثخ أختالف نسك الدةقا ت التعميسيةة فةل بةخامر ، 8352 ،سعيج بغ سحيع الاامجى

الييةةةجيػ التيةةةاعمل عمةةةل تشسيةةةة ميةةةارات شةةةالب السخحمةةةة الثانػيةةةة فةةةل مةةةشير 
، معيةج الجراسةات التخبػيةة، جامعة السمظ عبج العديةد، ججة، الحاسا ا لل

 الدعػدية 
شسيةةةة أثةةةخ اسةةةتخجام الييةةةجيػ التيةةةاعمل فةةةل ت .(8350) سةةةمسان سةةةالع سةةةالع السةةةالكل

ميةةةارات ا سةةةتيعاب الدةةةسعل بسةةةادة الماةةةة ا نجميديةةةة لةةةجى شةةةالب الرةةةف 
 .رسالة ماجدتيخ، )مية التخبية، الدعػدية، الباحة، اتول الستػسك

(. اثةخ اسةتخجام البػرتيػليةػ فةل تةجريذ ا اترةاد السشدلةل عمةل 8334سةيام انةػر )
، لة د)تةةػراة رسةةا، نةةػاتر الةةتعمع ودافعيةةة ا نجةةاز لتمسيةةحات الرةةف ا عةةجادى

 .جامعة حمػان، كمية ا اتراد السشدلل
لةةجى  (التةةخوى  –(. ا سةمػب السعخفةةل )ا نةةجفاع 8352سةييمة عبةةج الخضةةا عدةةاخ )

، )ميةةة التخبيةةة، الجامعةةة السدتشرةةخية، شةةالب السةةجارس الثانػيةةة لمستسيةةديغ
 .(25العجد)
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ات عالسيةةةة والتعمةةةيع ا فتخاضةةةل اتجاىةةة اإللكتخونةةةلالتعمةةةيع  .(8351شةةةارق عةةةامخ )
 القاىخة، السجسػعة العخبية لمتجريا والشذخ، معاصخة

، ومدةةةتحجثات تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع اإللكتخونةةةلالسقةةةخر  .(8353عبةةةج العديةةةد شمبةةةة )
 .الساتبة العرخية لمشذخ والتػزيع، السشرػرة

)ستايةةةخ وسةةةيك بةةةيغ أسةةةمػب  -أ –نسةةةك الذخرةةةية  .(8332عبةةةج الحمةةةيع خميةةةل )
، رسةةالة ماجدةةتيخ غيةةخ مشذةةػرة، ك حةة  السذةةاالتسةةمػ و  التةةخوى  –الشةةجفاع 

 .جامعة باتشة
، مييػميةةةةا، مخاكةةةةد مرةةةةادر الةةةةتعمع فةةةةل الجامعةةةةة .(5551عبةةةةج المصيةةةة، الجةةةةدار )

، وراةةة مقجمةةة فةةل نةةجوة تكشػلػجيةةا التعمةةيع فةةل الجامعةةة، أىسيتيةةا ووضامييةةا
 .جامعة عيغ شسذ:القاىخة، مخ)د تصػيخ التعميع الجامعل

بخنامر مقتخح لتشسية ميارات ترسيع السقخرات .(8350شاوير )عبج ه عصية ابػ 
، عبةةخ الػيةةا لةةجى شالبةةات تكشػلػجيةةا التعمةةيع بجامعةةة اتارةةل اإللكتخونيةةة

 .الجامعة اإلسالمية بادة، )مية التخبية، رسالة ماجدتيخ، غدة
أثةةةةخ اخةةةتالف اتسةةةةمػب السعخفةةةل )التةةةةخوى /  .(8354) عةةةالء احسةةةةج دمحم السميجةةةل

عمةةةةةل ابةةةةةػل اليتةةةةةاوى السخاليةةةةةةلإجساع لةةةةةجى شةةةةةالب السخحمةةةةةة  (ا نةةةةةجفاع
الجسعيةة ، )ميةة التخبيةة، جامعة عيغ شةسذ، مجمة القخاءةوالسعخفة، الثانػية

 .السرخية لمقخاءة والسعخفة
فاعميةةةة بيئةةةة تعمةةةع اامسةةةة عمةةةل  .(8352احسةةةج حدةةةغ الميثةةةل )، عسةةةخو دمحم درويةةةر

عيةةة لإنجةةاز الجراسةةل لةةجى أدوات الجيةة  الثةةانل مةةغ الػيةةا فةةل تشسيةةة الجاف
عيشةةةة مةةةغ التالميةةةح السػىةةةػبيغ ذوى التيةةةخيك التحرةةةيمل فةةةل ضةةةػء نطخيةةةة 

 .18ع، دراسات عخبية فل التخبية وعمع الشيذ، الح)اءات الستعجدة
فاعميةةةة الييةةةجيػ التيةةةاعمل فةةةل تشسيةةةة ا داءات  .(8352فةةةادى فخيةةةج أبةةةػ سةةةمصان  )

رسةةةالة ، حمةةةة ا ساسةةةية العميةةةاالسياريةةةة السخ)بةةةة فةةةل )ةةةخة القةةةجم لصةةةالب السخ 
 غدة ، الجامعة ا سالمية ، )مية التخبية، ماجدتيخ غيخ مشذػرة

الةةح)اء ا جتسةةاعل وعالاتةةة با سةةةمػب  .(8355) فاشسةةة دمحم ىةةالل عمةةل السةةةالكل
ا نةةةجفاع( لةةةةجى السةةةخاىقيغ السػىةةةةػبيغ ذوى صةةةةعػبال  –السعخفةةةل )التةةةةخوى 

ر)د ا رشاد  –، جامعة عيغ شسذ مجاة ا رشاد الشيدل، التعمع والعادييغ
 .الشيدل

 ماتبة ا نجمػ السرخية.، القاىخة، القجرات العقمية .(5553فؤاد أبػ حصا )
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( أثةخ إسةتخجام الييةجيػ التيةاعمل فةل تحرةي  شمبةةة 8353فيةج دمحم مشذةج الخالةجى )
، )مية العمػم التخبػية، الرف العاشخ فل مادة تاريخ الكػيت بجولة الكػيت

 رسالة ماجدتيخ.، ل البيتجامعة آ
. أثةةخ اسةةتخجام بخمجيةةات الييةةجيػ التيةةاعمل (8332فيحةةاء سةةسيخ فيسةةل ابةةػ غدالةةة )

فل ا ستيعاب السباشخ والسؤج  لصمبة الرف الدةادس ا ساسةل لمسيةاييع 
، عسةةان، ماجدةةتيخ، العمسيةةة الستعمقةةة بالعسميةةات الحيػيةةة فةةل جدةةع ا ندةةان

 ا ردن.، ات التخبػية العميا)مية الجراس، جامعة عسان العخبية
(. اتجاىةةةات السعمسةةةيغ 8353حدةةةغ عمةةةل احسةةةج )، ادةةةيع دمحم الذةةةشاق وبشةةةل دومةةةل

، فةةةل السةةةجارس الثانػيةةةة اتردنيةةةة اإللكتخونةةةلوالصمبةةةة نحةةةػ اسةةةتخجام الةةةتعمع 
 .8،ع82مر ، مجمة جامعة دمذق

عسةان: الصبعةة اتولةل،  .تقشيةات الةتعمع والتعمةيع الحجيثةة .(8351اصةيك، غدةان. )
 .دار الثقافة لمشذخ والتػزيع

(. فاعمية تػضي، الييجيػ التياعمل لتشسية ميارات 8355ماىخ نجيا دمحم الدعالن )
، غةةدة، البخمجةةة فةةل ترةةسيع اليػلتةةف الح)يةةة لةةجى معمسةةل التكشػلػجيةةا باةةدة

 .رسالة ماجدتيخ، )مية التخبية، الجامعة ا سالمية
نسةك التمسيحةات البرةخية فةل الييةجيػ التيةاعمل أثةخ  .(8352دمحم أحسج دمحم القخنل )

عمةةةةل تشسيةةةةة بعةةةةس ميةةةةارات تكشػلػجيةةةةا السعمػمةةةةات لةةةةجى شةةةةالب السخحمةةةةة 
 رسالة ماجدتيخ، الدعػدية، الباحة، الثانػية

(. أثةةةخ اسةةةتخجام نسصةةةل ا نيةةةػجخاف الثابةةةت 8355دمحم أحسةةةج عبةةةج الحسيةةةج أمةةةيغ )
يخ باستخجام بيئةات الةتعمع واتسمػب السعخفل فل تشسية ميارات )تابة التقار 

مجمةةةةة تكشػلػجيةةةةا التخبيةةةةة دراسةةةةات ، السشتذةةةةخ لةةةةجى شةةةةالب السعيةةةةج العةةةةالل
 الجسعية العخبية لتكشػلػجيا التخبية، وبحػث

 القاىخة، دار الدحاب، اإللكتخونلمرادر التعمع .(8351دمحم خسيذ )
(. أثةةةخ ترةةةسيع نطةةةام خبيةةةخ تعميسةةةل عمةةةل تشسيةةةة 8351دمحم الرةةةعيجى وآخةةةخون )

لةةةجى شةةةالب الجراسةةةات العميةةةا باميةةةة  اإللكتخونيةةةةميةةةارات إنتةةةاج السقةةةخرات 
، (22)، الدةةعػدية، التخبيةةة، مجمةةة دراسةةات عخبيةةة فةةل التخبيةةة وعمةةع الةةشيذ

831-805.   
التةةةةخوى /ا نةةةةجفاع )هحةةةةج اتسةةةةاليا السعخفيةةةةة  .(8351دمحم عبةةةةج الجةةةةػاد محسةةةةػد )

رابصةةة ، يةةػايغ دراسةةياوعالاتةةةبعادات ا سةةتح)ار لةةجى شةةالب الجامعةةة الست
 .8،ع81مر، ا خرامييغ الشيدييغ السرخية
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ترسيع بيئة الكتخونية لتشسية .(8358وأبػ شقيخ، ومججى ودمحم خسيذ )، دمحم عق 
، (50)، مجمة )مية البشات والعمػم والتخبية، ميارات ترسيع عشاصخالتعمع

043-253. 
بةةةةيغ الةةةةجعع التعميسةةةةل  أثةةةةخ التياعةةةة .(8354مةةةةخيع عبةةةةج الةةةةخحسغ بةةةةغ دمحم اليةةةةالح )

عمةةةةل مدةةةةتػى الةةةةجافع  اإللكتخونةةةةلواتسةةةةمػب السعخفةةةةل فةةةةل بيئةةةةات الةةةةتعمع 
مجمةةة )ميةةة ، لإنجةةاز لةةجى شالبةةات جامعةةة اتميةةخة نةةػرة بشةةت عبةةج الةةخحسغ

 .255-150يشايخ، 5،ع25مجمج ، جامعة ششصا، التخبية
افيةةةا فاعميةةةة اسةةتخجام الةةةتعمع السعاةةةػس فةةةل الجاخ  .(8351مةةخوة حدةةةيغ اسةةةساعي  )

مجمةةةةةة .لتشسيةةةةة ميةةةةةارات البحةةةةث الجاخافةةةةةل لةةةةجى شةةةةةالب السخحمةةةةة الثانػيةةةةةة
 854 -530(، 31)، الجسعية التخبػية لمجراسات ا جتساعية

أثخ اخةتالف تتةابع تشطةيع السحتةػى لبخنةامر مقتةخح  .(8353دمحم شػال دمحم ححيية )
الب فل تشسية ميارات الترسيع التعميسل لبخنةامر الييةجيػ التعميسيةة لةجى شة

معيةةةةةج ، رسةةةةةالة د)تةةةةػراه ، الستةةةةةخويغ بذةةةةعبة تكشػلػجيةةةةةا التعمةةةةيعو  السشةةةةجفعيغ
 .جامعة القاىخة، الجراسات التخبػية

ترسيع بيئة الكتخونية لتشسيةة .(8358وأبػ شقيخ، ومججى ودمحم خسيذ )، دمحم عق 
، (50)، مجمةةة )ميةةة البشةةات والعمةةػم والتخبيةةة، ميةةارات ترةةسيع عشاصةةخالتعمع

043-253. 
دار ، دون شبعةة، (. سةياػلػجية الجافعيةة وانيعا تةو8333محسػد بشل يةػنذ ) دمحم

 .ا ردن، السيخة لمشذخ والتػزيعو  الدالم
اتسمػب السعخفل  التةخوى / ا نةجفاع   وعالاتةة  .(8333مشل بشت سعج بغ فالح )

بالسدئػلية ا جتساعية لجى عيشة مغ شالبات )مية التخبية لمبشات بسحافطة 
رسالة ، الدعػدية، )مية التخبية لمبشات، جامعة شيبة ، لسجيشة السشػرةا، ججة

  .ماجدتيخ
ضةػابك ومعةاييخ الجةػدة فةل إنتةاج السقةخرات  .(8351مشل عمل سةي، بةغ ذيةاب )

جامعةةةة ، لمسدةةةاىسة فةةةل بشةةةاء مجتسةةةع السعخفةةةة دراسةةةة تحميميةةةة اإللكتخونيةةةة
تػصةةةةةل   .502،ع02س، ماتةةةةةا التخبيةةةةة العخبةةةةةل لةةةةجول الخمةةةةةير، نجةةةةخان

 .اإللكتخونيةبزخورة ا ىتسام بتجريا عمل ترسيع وانتاج السقخرات 
تحجيةةةةج )يايةةةةات ادارة السحتةةةةػى التعميسةةةةل  .(8335ندةةةةخيغ عبةةةةجه ز)ةةةةل الحجيةةةةجى )

شػلػجيةةا التعمةةيع لصةةالب الجراسةةات العميةةا تخرةةز تك اإللكتخونيةةةلمسقةةخرات 
الثةةانل عذةةخ السةةؤتسخ العمسةةل ، ا حتياجةةات واراء الخبةةخاء فةةل ضةةػء تحميةة 
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لمجسعيةةةة السرةةةخية لتكشػلػجيةةةا التعمةةةيع )تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع ا لستخونةةةل بةةةيغ 
 .58-23، مرخ (تحجيات الحاضخ وافاق السدتقب 

، ا سةةةةةاليا السعخفيةةةةةة وضةةةةةبػابصيا فةةةةةل عمةةةةةع الةةةةةشيذ .(8338ىذةةةةةام دمحم الخػلةةةةةة )
 .دار الكتاب الحجيث، القاىخة

مػاةةع تعميسةةة مقتةةخح فةةل اكدةةاب  أثةخ.(8354ىشةاء   بشةةت سةةعج بخ)ةةل السدةةعػدى )
شالبةةةةةةات ادةةةةةةع التةةةةةةجريذ بجامعةةةةةةة أم القةةةةةةخى ميةةةةةةارات ترةةةةةةسيع السقةةةةةةخرات 

 ، 8، مر4ع، مجمة العمػم التخبػية والشيدية، اإللكتخونية
اتجةةةاىصالب تكشػلػجيةةةا التعمةةةيع نحةةةػ تعمةةةع .(8352وفةةةاء صةةةالح الةةةجيغ الجسةةةػال )

دراسةةةات ، يسل لةةةجييعالسقةةةخرات إلكتخونيةةةا وعالاتةةةة بجافعيةةةة ا نجةةةاز ا كةةةاد
 .028-8،851،ع83مر ، مرخ، تخبػية واجتساعية

تةهثيخ بةخامر الكبيةػتخ التعميسيةة السجعسةة لعةادات ا سةتح)ار  .(8334وليج يػسةف )
لةجى تالميةح السخحمةة ا عجاديةة  اإلنتخنةتفل تشسية ميةارات اسةتخجام شةباة 

 .(5،ج)504ع، جامعة ا زىخ، مجمة )مية التخبية، السشجفعيغ والستخوييغ
دار اليكةةةةخ ، عمةةةةع الةةةةشيذ العةةةةام .(8338عبةةةةج الةةةةخحسغ عةةةةجس )، يػسةةةةف اصةةةةامل

 عسان.، لمصباعة والشذخ
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