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 -)الحخ اإللكتخونيةأنساط التهجيو السراحبة لألنذظة  نيب التفاعل
التعقيج( فى بيئة السشرات  -)التبديط السعخفى السقيج( واألسمهب

 اإللكتخونية السقخراتتشسية ميارات إنتاج  وأثخه في التعميسية
 ميالتعم ايوالكفاءة الحاتية السجركة لجى طالب تكشهلهج

  1 د/ رضا إبخاليم  عبج السعبهد إبخاليم 
 :مقجمة

 السعمػمات عرخ بأنو واتدع الستدارعة، التغيخات مغ عجيج الحالي العرخ شيج
 مغ داألفخا يتػاصل أف السسكغ مغ وأصبح تراؿاإل قشػات فتصػرت واالتراالت،

 السعمػمات عمى الحرػؿ السسكغ مغ أصبح كسا وقت، أؼ في البعيجة السدافات
 التعميسية الشطع مغ فاعمية أكثخ تعميسية نطع ضيػر إلى ىحا وأدػ بديػلة، الستشػعة
وبشاء عميو أصبح لداًما عميشا كسجتسع تػضيف التقشيات الحجيثة فى العسمية ، التقميجية

 جتساعى التعميسى السشرات التعميسية.التػاصل اإل التعميسية، ومغ أىع شبكات
تراؿ جتساعية مجانية، تػفخ بيئة تعميسية آمشو لئلإوتعج السشرات التعميسية بيئة 

والتعاوف وتبادؿ الخبخات والسحتػػ التعميسى مجعع بالرػر والعخوض السخئية والخوابط 
شبكة الفيدبػؾ ونطاـ  والسذاركات بيغ السعمع والستعمع، فالسشرة تجسع بيغ مدايا

ستخجاـ ويتع بػرد إلدراة التعمع الحػ يػفخ لمسدتخجـ سيػلة الػصػؿ ومخونة اإل الببلؾ
فييا دمج محتػػ التعمع مع الػسائل الستشػعة التى تتيحيا شبكة السعمػمات وتقاس 
كفاءة مشرة عسل السقخر مقجار ماتتيحو لمسدتخجـ مغ كفاءة وسيػلة وسخعة فى 

 .(Lin.C& Roan.J.2011)االستخجاـ 
 فى مقجمة تقشيات الجيل الثانى مغ الػيب اإللكتخونيةوتأتى مشرات التعميع 

(Web 2.0)  التى تذيج إقبااًل متدايجًا عمى تػضيفيا مغ قبل أعزاء ىيئة التجريذ
(Holzweiss, 2013)وذلظ نطخًا إلى الحيػية والستعة التى تزفييا عمى عسميتى  ؛

مايجفع الستعمع إلى التفاعل مع السحتػػ السقجـ عبخىا، وكحلظ مع  التعميع والتعمع؛
أقخانو ومعمسو، إضافة إلى إشخاكو فى عجد مغ السيسات التى تشسى مياراتو، وتجسع 
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ستخجاـ ومتػافقة مع السشرة بيغ نطاـ إدارة تعمع تفاعمى، وواجية متكاممة وسيمة اإل
ع إلى تجخبة غشية بالػسائط التفاعمية كل أنطسة وأجيدة الجيل الججيج؛ وتحػؿ التعم

حيث يسكغ لمصبلب والسعمسيغ وأولياء األمػر واإلدارييغ العسل معا لخفع مدتػػ 
التحريل، كسا تػفخ قائسة مغ األدوات السشاسبة لمعسل السذتخؾ بيغ األشخاص 
والسؤسدات، باإلضافة إلى تخكيد أنذصتيا عمى الصالب ومبلءمتيا ألػ بيئة تعمع 

 (.7102 ،مرصفى القايج)خونىإلكت
بأنيا بيئة تعميسية تفاعمية تػضف تقشية  اإللكتخونيةوتعخؼ السشرات التعميسية 

، وتجسع بيغ مسيدات أنطسة إدارة السحتػػ اإللكتخونى وبيغ شبكات 7.1الػيب
سعمسيغ مغ نذخ الجروس واألىجاؼ، ونذخ الػاجبات، التػاصل االجتساعى، وتسكغ ال
تراؿ بالسعمسيغ مغ خبلؿ تقشيات متعجدة، كسا أنيا وتصبيق األنذصة التعميسية، واإل

وتػزيع األدوار وتقديع الصبلب إلى  اإللكتخونيةتسكغ السعمسيغ مغ إجخاء االختبارات 
 7مجسػعات عسل، وتداعج عمى تبادؿ

عمسيغ الصبلب، ومذاركة السحتػػ العمسى وتتيح ألولياء األفكار واآلراء بيغ الس
بشائيع مسايداعج عمى تحقيق أاألمػر التػاصل مع السعمسيغ واالشبلع عمى نتائج 

 .(Mokhtre,2014)مخخجات تعميسية ذات جػدة عالية
السشرة التعميسية عبارة عغ فرل افتخاضى لتبادؿ الخبخات والسحتػػ التعميسى و 

 السخئية بيغ السعمع والستعمسيغ والػاجبات السشدلية واألفكاروالرػر والعخوض 
والسذاركات يقـػ الستعمسػف بػضعيا عمى السشرة، ثع يقـػ السعمع بعسل رد فعل 

 .(Batsila et al.,2014)لمسيسات وتػجيو التغحية الخاجعة
شار أضيخت عجيج مغ الجراسات والبحػث أىسية وضخورة تػضيف وفى ىحا اإل

 لتعميسية فى العسمية التعميسية والفرػؿ الجراسية، ومغ ىحا الجراساتالسشرة ا
(Ekici,2017;  Batsila et al.,2014;Mokhtae,2014)،  ولتحقيق أعمى إفادة

مسكشة مغ بيئة التعمع فى تحقيق نػاتج التعمع السختمفة ضيخت الحاجة لزخورة 
لتعميع والتعمع، حيث أف أحج ىتساـ بترسيع ىحه البيئة التعميسية وفًقا لشطخيات ااأل

( 7102األىجاؼ األساسية لمبحث فى تكشػلػجيا التعميع كسا يذيخ دمحمعصية خسيذ)
ىى تحديغ نػاتج التعمع مغ خبلؿ تصػيخ تكشػلػجيات تعميع ججيجة تيجؼ إلى تحديغ 
 نػاتج التعمع السعخفية والسيارية والػججانية؛ وفى ىحا اإلشار تعج الشطخية البشائية مغ
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، حيث تشطخ البشائية اإللكتخونيةأكثخ نطخيات التعمع ارتباًشا بترسيع بيئات التعمع 
لمتعمع عمى أنو عسمية بشاء نذصة، يقـػ بيا الستعمسػف، حيث تأتى السعخفة مغ خبلؿ 
نذاط الستعمسيغ، لحلظ فإذا أرادنا أف نرسع تعميًسا إلكتخونًيا فعااًل فشحغ فى حاجة إلى 

يجيات واألساليب البشائية الشذصة التى تتبلئع مع شبيعة األىجاؼ اختيار االستخات
السدتخجمة، كحلظ أف نبحث فى  اإللكتخونيةوالسحتػػ، وترسيسيا وفًقا لشػع البيئة 

 السبادغ واألسذ التى تديج مغ فاعمية ىحه االستخاتجيات.
سة عشج وىشا يبخز دور التػجيو التعميسى اإللكتخونى الحػ يعج مغ العشاصخ السي

حيث تحكع وتفاعل الستعمع خبلؿ البيئة التعميسية مع  اإللكتخونيةترسيع بيئات التعمع 
 اإللكتخونيةالسحتػػ التعميسى، كحلظ تفاعمو مع أقخانو، ومغ ثع يعج التػجيو والسداعجة 

، حيث يحتاج الستعمع دائًسا اإللكتخونيةعشرخ ىاـ وفعاؿ وأساسى فى بيئات التعمع 
ة والتػجيو حتى يربح قادًرا عمى التعمع بسفخده ذاتًيا، والكياـ بأداء ميسة إلى السداعج

قج اليتسكغ مغ الكياـ بيا دوف ىحه السداعجة، وتذجيعيع وتحكخىع بالخصػات التى 
 يجب الكياـ بيا خصػة بخصػة حتى تتحقق السيسة بصخيقة أفزل وأكثخ حساًسا.

 Winnips & McLoughlin,2000)ومكمػجميغ) ويشيبد يذيخ الرجد ىحا وفي

أف التػجيو والسداعجة التعميسية مجخل تعميسى مثسخ وفعاؿ، وىشاؾ حاجة ممحة ليا 
، والحػ يتدع بالسخونة اإللكتخونيةخاصة بعج انتذار التعمع القائع البيئات التعميسية 

ة عمى والتفاعمية، والتحكع فى التعمع والتكيف والسػائسة والسذاركة اإليجابية واالعتسادي
الحات، فالتعمع السػجو الحػ يراحبو تػجيو ومداعجة يحفد الستعمع ويديج مغ دافعيتو 
وقابميتو لمتعمع، ويقمل مغ احتساالت الفذل لجػ الستعمع فى أداء السيسة السصمػبة 
ويداعجه عمى إتساميا حتى يرل إلى السدتػػ السصمػب، ويعشى مفيـػ التػجيو 

 ,Randoll & Kali) رانجولػكالي الحالة كسا يخػ  والسداعجة التعميسية فى ىحه

تقجيع سانجات وتػجييات مؤقتة لمستعمع أثشاء عسمية التعمع بسا يداعجه عمى  (2004
إنجاز مياـ التعمع الججيجة، وتذجعو عمى بشاء السعخفة بشفدو، وىػ أمخ قج اليتسكغ 

نجات قج تديع فى الستعمع مغ الكياـ بو دوف ىحه السداعجة؛ عمًسا بأف ىحه السدا
استغشاء الستعمع مدتكببل عغ الحاجة إلى السداعجة مخة أخخػ، كسا أوضح نزاؿ عبج 

( أف التػجيو والسداعجة يتزسغ مجسػعة مغ العشاصخ السذتخكة، 7107الغفػر)
الغيخ مباشخ أو الحخ، وتػضيح  –كتعخيف السيسة، التػجيو السباشخ أو السػجو 

وتػفيخ السعجات والسػاد والتدييبلت، وقج تذسل مػاصفات األنذصة وتدمدميا، 
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السداعجة فى التخصيط والتشطيع والكياـ بسيسة محجدة، وتقجيع السداعجة البلزمة التى 
 تتشاسب مع االحتياجات التعميسية لمستعمع فى الػقت السشاسب.

أو  اإللكتخونيةوتجعيًسا لمجراسات والبحػث التى إجخيت حػؿ فاعمية بيئة التعمع 
؛ فيشاؾ ضخورة الستسخار ةلسشرات التعميسية، ولديادة فاعمية بيئة السشرات التعميسيا

بيعة بيئة السشرات التعميسية، والتى تعتسج شالبحث عغ متغيخات ترسيسة تتبلئع مع 
عمى تبادؿ األدوار التعميسية بيغ السؤسدة التعميسية والتعميع عبخ اإلنتخنت، وتخػ 

يُعج أحج  اإللكتخونيةاعجة السراحبة لتشفيح السياـ واألنذصة الباحثة أف التػجيو والسد
عبارة عغ مجسػعة  اإللكتخونيةة صالستغيخات البحثية السيسة لتمظ البيئة باعتبار األنذ

مغ السسارسات والسيسات التعميسية التى تتع عغ بُعج عبخ شبكة اإلنتخنت مغ خبلؿ ما 
لسيػلو وقجراتو، والتى يتصمب معيا أداء تمظ  يبحلو الستعمع مغ جيج وبشاء معارفو وفًقا

تػفيخ قجًرا مغ التػجيو يداعج الستعمع عمى الديخ فى االتجاه الرحيح نحػ و السيسات 
تحقيق األىجاؼ التعميسية، وإصجار االستجابة الرحيحة مغ بجاية التعمع دوف ضياع 

 (Whitehoues,2001)الػقت فى السحاولة والخصأ، وفى ضػء ذلظ يذيخ وايتياوس 

فى تقجيع مداعجات وإرشادات مؤقتة  اإللكتخونيةأف التػجيو السراحب لؤلنذصة 
تداعج الستعمع مغ أداء السسارسات التعميسية السختبصة بسػضػع التعمع عبخ اإلنتخنت، 
وتطيخ السداعجات مغ خبلؿ مذاىجة مقاشع فيجيػ مختبصة بالسحتػػ؛ بسا يداعج 

دو بحيث اليتسكغ مغ التعمع بجوف الحرػؿ عمى تمظ الستعمع عمى بشاء تعمسو بشف
 السداعجات".

عجيج مغ  تأييج اإللكتخونيةولقج حطى التػجيو والسداعجة السراحبة لؤلنذصة 
الشطخيات التخبػية، والتى مشيا الشطخية االجتساعية البشائية التى تشطخ إلى عسمية التعمع 

و إنجاز مياـ تعميسية أو اكتداب نحػ مذكبلت معيشة أ كشذاط بشائى اجتساعى مػجو
الػصػؿ إلى اليجؼ وبمػغ  خبخات ججيجة فى مجاؿ معيغ، بحيث اليسكغ لمستعمع

عتساد عمى خمفيتو السعخفية وتػجييو الحاتى فقط، بل يحتاج إلى الغاية مغ خبلؿ اإل
تكػف  قبل السعمع أو األقخاف األكثخ خبخة فى ذلظ، وبحلظ مداعجة ودعع وتػجيو مغ

مبجأ الجعع الخارجى فى سياؽ  ةخية البشائية االجتساعية أضافت لمبشائية السعخفيالشط
كسا  ،(Duncan & Chinn,2007) التفاعبلت االجتساعية بيغ الستعمسيغ والسعمسيغ

 اإللكتخونيةة صتعتسج عمى نطخية اإلتقاف والتى تخػ أف تقجيع السداعجة والتػجيو لؤلنذ
حاكخة الستعمع مغ خبلؿ تقجيع معمػمات ججيجة؛ مسا يداعج فى خفس الحسل السعخفى ب

يتيح التيديخ عمى الحاكخة التى تتفخغ لسياـ التصبيق والسسارسة أثشاء التعمع، وبالتالى 
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معالجة األنذصة وتشطيسيا ومسارستيا ودمجيا فى بشيتو السعخفية بحيث يربح التعمع 
 ذو معشى بالشدبة لو.

؛ دمحم 7114زيشب سبلمى،) ات والبحػث مشياعجيج مغ الجراسوقج أثبتت نتائج 
 ؛ خالج العيافى،7107؛ عبجالخحسغ سالع،7100؛ حسجػ شعباف،7102حدغ خبلؼ،

فاعمية استخجاـ التػجيو والسداعجة التعميسية فى تحقيق  (7106؛ جادهللا حامج،7102
متصمبات التعمع وأداء مختمف السياـ السصمػبة، وتػجيو الستعمسيغ إلى السرادر 
السعخفية الكيسة والتقميل مغ فخص الذعػر باألحباط وعجـ ىجر الػقت فى التجارب 

 الفاشمة.
وفى ضػء ذلظ تتشػع األنساط التى يسكغ مغ خبلليا تقجيع التػجيو السراحب  

لؤلنذصة عبخ اإلنتخنت، وتتسثل تمظ األنساط فى، مدتػػ تقجيع التػجيو اإللكتخونى، 
خونى، مرجر تقجيع التػجيو اإللكتخونى، نػع تقجيع التػجيو وتػقيت تقجيع التػجيو اإللكت

 اإللكتخونى.
وهن بين األنوبط الضببقت يشحكز البحث الحبلً علً أنوبط الخىجيه الوصبحبت  

الخىجيه الحش"، " الخىجيه الوقيذ"،إلً نوطين أصبصين هوب: " اإللكخشونيتلألنشطت 

حعخوذ علً أصلىة الخعليوبث الوىجه  فبلخىجيه الخعليوً الوقيذ يخن حقذيوه بطشيقت

والوببششة،، وحعخوذ علً اصخشاحيجيت النوزجت فً دعن وحىجيه الوخعلوين ببلوعلىهبث، 

بحيث حىجه الوخعلوين أثنبء أدائهن للوهبم الوطلىبت ببلنوبرج الخفصيليت لكيفيت أداء 

نبغً علً الوهبم خطىة بخطىة، كوب حخضون نوزجت كبفت الوهبساث والخبشاث الخً ي

الوخعلوين اكخضببهب أثنبء أداء الوهبم الخعليويت الوضخهذفت، حيث يخشكز الخىجيه 

والوضبعذة حىل الوحخىي الخعليوً، أهب الخىجيه الحش فيخن حقذيوه بطشيقت حقىم علً 

أصلىة النصبئح والخلويحبث وحعخوذ علً اصخشاحيجيت الخضأول فً حقذين الوضبعذاث 

الوخعلن ببلبحث عن إجبببث األصئلت عن طشيق الوصبدس للوخعلوين بحيث حىجه 

الوخخلفت الخً يخن حقذيوهب للوخعلوين، ويخشكز الخىجيه الحش حىل الوخعلن 

(Rosenshine,2008). 

وفى ىحا الدياؽ أشارت عجيج مغ الجراسات والبحػث عمى التأثيخات اإليجابية 
التعمع كالتحريل السعخفى لشسط التػجيو السقيج أو السػجو فى تحقيق بعس نػاتج 

والتى  ،(Saul & Land,2002; Brush & Saye,2001)والسيارػ مشيا دراسة
أشارت نتائجيا إلى أف التػجيو السباشخ أو السػجو ساعج الصبلب عمى دمج السعخفة 
لجييع، وبالتالى ساعجىع فى التسكغ مغ السحتػػ العمسى السقجـ ليع، ومغ ناحية أخخػ 



 0202يهليه عجد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التخبيـــــةم

 

  

462 

تفػؽ نسط الجعع  ،(Songer,2010)(، ودراسة7102 حدغ خبلؼ)أضيخت دراسة دمحم
كسا والتػجيو السباشخ )السػجو( عمى نسط التػجيو الغيخ مػجو فى تحقيق نػاتج التعمع، 

 نتائج حقق السػجو األنذصة ترسيع نسط ( عمى أف7102أكجت دراسة مخوة سميساف)
 األسمػب ذوؼ  لستعمسيغا مغ كل لجػ والسيارؼ  التحريمي الجانب مغ كل في فعالة

 السػجو األنذصة ترسيع نسط أف أيزا الشتائج ودلمت والسعتسج، السدتقل السعخفي
بيشسا تػصمت  السعتسجيغ، الصبلب لجػ الحخة األنذصة ترسيع نسط مغ افزل

إلى ىشاؾ تأثيخ إيجابى فى مدتػػ ( 7100دراسةإبخاليع يػسف، عبج الحسيج عامخ)
 الختبار البعجؼ الكياس السػجية، في اإللكتخونية نذصةاأل استخجمػا الحيغ الصبلب

 األنذصة يدتخجمػف  الحيغ الجسالية عغ الصبلب الكيع تقييع وبصاقة السعخفي التحريل
أف نسط الجعع السباشخ  ( إلى7106ويذيخ عبجهللا شعباف) السػجية، غيخ اإللكتخونية

فى التحريل السعخفى واألداء لو تأثيخ إيجابى عمى مدتػػ تبلميح السخحمة اإلعجادية 
 السقجـ سييالتعم الجعع نسط اختبلؼ أف ( إلى7106) رضػاف إنجي وأشارت، السيارػ 

، فى حيغ أشارت دراسة حسجػ السذخوع إنتاج ميارات ةيتشس في فاعل بذكل ساىع
(إلى أف نسط السداعجة السدتسخ كاف لو تأثيخ إيجابى فى التحريل 7100شعباف)

السيارػ لسيارات صيانة الحاسب داخل بيئة التعمع االفتخاضية،  السعخفى واألداء
( إلى تداوػ تأثيخ كبلمغ الشسصيغ فى التأثيخ عمى 7114) وأشارت زيشب سبلمى

 وأوضحت دراسة خالج العيافى الستعمسيغ وخاصة فيسا يختبط بالتحريل الجراسى،
تأثيخ إيجابى فى ( إلى أف أستخجاـ نسط تػجيو األنذصة )السػجة( كاف لو 7102)

التحريل السعخفى واألداء السيارػ لسيارات استخجاـ اإلنتخنت، وقج أيج ىحا التػجو 
عجيج مغ الشطخيات مشيا، الشطخية الدمػكية، ونطخية الحسل السعخفى كسا أشار دمحم 

 (.7100عصية خسيذ)
 (Davis,2003; Ge & Land,2003)وعمى الشكيس مسا سبق يذيخ كل مغ 

ػجيو أو الجعع غيخالسباشخ)الحخ( قج ساعج الستعمسيغ بذكل إيجابى فى إلى أف الت
اكتداب وتكامل السعخفة بػاسصة استشباط التفديخات، واالستجالالت والسبخرات البلزمة 
لحل السذكبلت عبلوة عمى ذلظ، وقج تع استخجاـ التػجيو الغيخ مباشخ لتيديخ التفكيخ 

ستخاتيجيات فى ى تجعيع استخجاـ بعس اإلفيسا وراء اإلدراؾ وساىع بذكل فعاؿ ف
إلى أف الجعع  (Land& Zembal- Saul,2003)السجاالت السختمفة، وأشارت دراسة

الغيخ مباشخ عسل عمى حث الصبلب عمى إنتاج أسئمة مثيخة لمتفكيخ الشقجػ، وكحلظ 
يدخت عسميات البحث والتقرى وحل السذكبلت وتشفيح األنذصة بسداعجة الستعمسيغ 

التخصيط والستابعة، كحلظ تجعع الستعمسيغ وتداعجىع عمى أف يربحػا أكثخ دقة فى 
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فى تفديخاتيع السختبصة بالسذكبلت، ومغ الشطخيات التخبػية التى أيجت ىحا التػجو كسا 
( الشطخية البشائية والشطخية البشائية االجتساعية، ونطخية 7100أشار دمحم عصية خسيذ)

 الجافعية.
و أتبلؼ فى نتائج الجراسات حػؿ فاعمية نسط التػجيو السقيج نطًخا ليحا االخ

و السباشخ مشيا فى مقابل الحخ أو غيخ مباشخ؛ سيكػف أحج أىجاؼ البحث أالسػجو 
فى بيئة السشرات  اإللكتخونيةة صالحالى لتحجيج أندب نسط لمتػجيو السراحب لؤلنذ

، الكفاءة الحاتية اإللكتخونيةرات التعميسية بجاللة تأثيخه عمى تشسية ميارات إنتاج السقخ 
 لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع عيشة البحث.
ستعجاد تذيخ الثػابت العمسية إلى أف البحث وفى ضػء التفاعل بيغ السعالجة واإل

عغ معالجة مثمى تقجـ لجسيع الستعمسيغ اليتفق مع مبجأ الفخوؽ الفخدية حيث تختمف 
إلشار يفتخض البحث الحالى أف ات، وفى ىحا استعجاتيع وفًقا لمعجيج مغ الستغيخا
يختمف مغ متعمع إلى متعمع آخخ؛ مسا  اإللكتخونيةأنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة 

التبديط فى غ ومشيا أسمػبى)يدتمـد معو تحجيج األسمػب السعخفى السبلئع ليحا الستعمس
 ، مجركا مغ حيصيعي ما لتفديخ األفخاد مقابل التعقيج السعخفى(، والتى تختبط بسيل

 مغ أفزل بجرجة السحدػسات مع يتعامل السعخفي بالتبديط يتسيد الحؼ فالفخد
 الفخد يتسيد حيغ في تحميمية، برػرة حػلو ما إدراؾ عمى قجرة قلأ ويكػف  السجخدات

 الستعجدة األبعاد مع التعامل عمى قجرة أكثخ يكػف  فأب السعخفي التعقيج إلى يسيل الحؼ
 .تكاممي شكل في يجركو ما مع يتعامل فأ ويدتصيع تحميمية برػرة لمسػاقف

واألسمػب  اإللكتخونيةلؤلنذصة  ةط التػجيو السراحبانسأوىشا تتزح العبلقة بيغ 
فى مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ باعتبار أف لكل متعمع نسط مغ  ىالسعخف

لتػجيو يتيح وضع الستعمع التػجيو يختمف بو عغ اآلخخيغ، وبالتالى فإف معخفة نسط ا
وعبجالحسيج  ، وعميو أوصى إبخاليع يػسفىوفًقا لشسط التػجيو السشاسب ألسمػبو السعخف

واألسمػب  اإللكتخونيةغ نسط التػجيو لؤلنذصة يب ة( بجراسة العبلق7100عامخ)
السعخفى لمستعمسيغ؛ باعتبار أف البحػث التى تشاولت ىحه العبلقة محجودة وتحتاج 

 السديج مغ األبحاث فييا.إلجخاء 
كسا أف التػجيو والسداعجة التعميسية شخط أساسى يتػقف عميو تحقيق أىجاؼ 
التعمع، حيث يشطخ إلى الكفاءة الحاتية عمى أنيا مغ الستغيخات الشفدية اليامة التى 
تػجو سمػؾ الفخد، وتديع فى تحقيق أىجافيغ فاألحكاـ والسعتقجات التى يستمكيا الفخد 

قجرة فى زيادة ال مسايديعراتو، وإمكاناتو ليا دور ىاـ فى التحكع فى البيئة؛ حػؿ قج
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وتؤثخ الكفاءة الحاتية عمى  (،7107عصاؼ محسػد،) عمى اإلنجاز، ونجاح األداء
سمػكيات الفخد، وسعيو نحػ تحقيق اإلنجاز، كحلظ تداعج فى تحجيج الفخد ألىجافو فى 

مغ السحجدات السيسة  أف الكفاءة الحاتيةإشار السػقف التعميسى، وىحا يجؿ عمى 
لمشجاح، مسا سبق استشتجت الباحثة أنو إذا كانت الكفاءة الحاتية مغ مػجيات الدمػؾ 

قج تحقق  اإللكتخونيةلؤلنذصة  ةفخبسا إذا ما ارتبصت بأنساط مختمفة لمتػجيو السراحب
بحث الحالى إلى مدتػيات مختفعة مغ اإلنجاز والتعمع، لحا سعت الباحثة مغ خبلؿ ال

واألسمػب السعخفى، وتأثيخه عمى  اإللكتخونيةلؤلنذصة  ةط التػجيو السراحبسانأدراسة 
 لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع.السجركة تشسية الكفاءة الحاتية 

 :البحث سذكمةاألحداس ب
 يمى: تحجدت مذكمة البحث من خالل ما

التػجيو السراحب  بعس الجراسات التى تشاولت  متغيخ نسط وتعارضتبايغ  .0
( ؛ ففى حيغ أضيخت نتائج التػجيو السقيجأو  التػجيو الحخ) اإللكتخونيةلئلنذصة 

 & Saul & Land,2002; Brush)(، 7102دمحم حدغ خبلؼ)دراسة كل مغ 

Saye,2001)(7102، خالج العيافى ،)(Songer,2010)، (7102مخوة سميساف،) 
فاعمية نسط ( 7106بجهللا شعباف)ع (،7100إبخاليع يػسف، عبج الحسيج عامخ)

الجعع والتػجيو السباشخ )السػجو( عمى نسط التػجيو غيخ مػجو )الحخ( فى 
 &Land)تحقيق نػاتج التعمع، بيشسا أشارت نتائج دراسة كل مغ: دراسة

Zembal- Saul,2003) ، ودراسة(Davis,2003; Ge & Land,2003)  إلى
قج ساعج الستعمسيغ بذكل إيجابى فى  أف التػجيو أو الجعع غيخالسباشخ)الحخ(

تحديغ أداء الصبلب فى مختمف نػاتج التعمع، وفى حيغ أشارت  دراسة زيشب 
( إلى تداوػ تأثيخ كبلمغ الشسصيغ فى التأثيخ عمى الستعمسيغ 7114) سبلمى

، ويخجع البحث الحالى أحج أىع أسباب وخاصة فيسا يختبط بالتحريل الجراسى
تمظ الجراسات إلى عجـ تشاوؿ ىحه الجراسات ألنساط التػجيو ختبلؼ بيغ نتائج اإل

والسداعجة التعميسية وفًقا لؤلسمػب السعخفى لمستعمسيغ، وىػ مايدعى البحث 
 اإللكتخونيةالحالى إليو مغ خبلؿ السقارنة بيغ نسط التػجيو السراحب األنذصة 

ى بيئة السشرات التعقيج( ف –)التبديط  ( وفًقا لؤلسمػب السعخفىالسقيج -الحخ)
ط انسأالتعميسية، وىحا يؤكج عمى أف ىشاؾ حاجة ماسة لسديج مغ البحث فى 

 . اإللكتخونيةؤلنذصة ة لالتػجيو السراحب
، السؤتسخ الجولى لتكشػلػجيا اإللكتخونيةالجولية ببيئات التعمع  تػصيات السؤتسخات .7

(، 7104ت باألردف)السعمػمات الخقسية االتجاىات الحجيثة فى تكشػلػجيا السعمػما
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والسؤتسخ العمسى الخامذ عذخ لمجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع: رؤػ 
(، والتى أوصت جسيعيا باألستفادة مغ تػضيف السشرات 7104) مدتقبمية

ع أدواتيا التدامشية والبلتدامشية بسا يحقق أقرى استفادة ليا مع يالتعميسية وترس
، لترسيع التعميسى لمسشرات التعميسيةمخاعاة معاييخ ترسيسيا ومتغيخات ا

باإلضافة إلى مخاعاة متصمبات السخحمة القادمة فى العسمية التعميسية سػاء عمى 
السدتػػ التعميع الجامعى وما قبل الجامعى الحػ يشادػ باإلعتساد عمى 
التكشػلػجيا ومدتحجثاتيا وتػضيف التعميع عغ بعج فى تجريب السعمسيغ والستعمسيغ 

خجاميا االستخجاـ االمثل لخجمة السؤسدات التعميسية السختمفة فى ضل عمى است
 .تغمب عمى مذكبلتياالػقت الخاىغ ولم

مبلحطة الباحثة أثشاء تجريذ الجانب التصبيقى لسقخر نطع إدارة التعميع والتعمع  .2
( لصبلب الفخقة الثالثة اإللكتخونيةاإللكتخونى فى أحج مػضػعاتو )السقخرات 

تكشػلػجيا التعميع، اتزح وجػد صعػبات لجػ معطع الصبلب  شعبة اخرائى
السصمػبة؛ لتعجد  اإللكتخونيةوعجـ تسكشيع مغ الكياـ بسيارات إنتاج السقخرات 

السيارات الفخعية الستزسشة فى كل ميارة، وصعػبة تجريبيع عمييا، وقج جاءت 
الصبلب لمسقخر  الشتائج واإلستجابات فى تقييع السشتجات التعميسية التى انتاجيا

لتؤكج عمى ضعف مدتػػ األداء السيارػ لمصبلب، وبشاء عميو قامت الباحثة 
بجراسة استكذافية لتمسذ أسباب ضعف الصبلب فى الجانب التصبيقى لمسقخر، 
مغ خبلؿ مقاببلت شخرية مع بعس مغ معاونى أعزاء ىيئة التجريذ مسغ 

فة أوجو القرػر فى يقػمػف بتجريذ الجانب التصبيقى، وكاف اليجؼ معخ 
 ، ولقج أسفخت الشتائج عغ:اإللكتخونيةاكتداب الصبلب لسيارات إنتاج السقخرات 

وجػد معػقات لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع فى اتقاف الجانب التصبيقى  -
لمسقخر، حيث يتع التعمع بالصخيقة التقميجية، عمى الخغع مغ وجػد فخوؽ فخدية 

 بيغ الستعمسيغ.
وباألخز السشرات  اإللكتخونيةإلى استخجاـ بيئات التعمع  حاجة الستعمسيغ -

التعميسية التى تقـػ عمى تبادؿ الخبخات والسحتػػ التعميسى والرػر والعخوض 
التى السخئية بيغ السعمع والستعمسيغ والػاجبات السشدلية واألفكار والسذاركات 

فعل لمسيسات يقـػ الستعمسػف بػضعيا عمى السشرة، ثع يقـػ السعمع بعسل رد 
وتػجيو التغحية الخاجعة مسايداعج عمى تحقيق مخخجات تعميسية ذات جػدة 
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عالية مغ أجل مخاعاة الفخوؽ الفخدية، مع التأكيج عمى تػضيف أنساط مختمفة 
 مغ التػجيو ببيئة السشرات التعميسية لتحقيق نتائج أفزل.

 جعةاوبسخ  لسقخر،ا حايل ايتجريد أثشاء باحثةمل الذخرية السبلحطة تكذفكسا  .4
بيئة السشرات  في ػف مالسدج الصبلب ايب قاـ التي اـيوالس األنذصة سجبلت

 السقخر أستاذ ومع البعس عيبعز مع عيتفاعبلت في ةالسدتخجمالتعميسية 
ػا  يقجم ال الصبلب مغ كثيخ شاؾى أف :يمي عسا كذفت السحتػػ؛ ومع

 ويػاج، كسا كسلاأل وػجال مىع عيمش ػبةمالسص اـيوالس األنذصةالتكميفات و 
 ػبةمالسص اـيوالس الشذاط ومحتػػ  مزسػف  عيف في صعػبة عيمش كبيخ عجد

 ةمالر بعيجة وأنذصة  يفاتمتك بتقجيع الصبلب قياـ ميوع يتختب الحؼ األمخ
 األنذصة تقجيع شخيقة أف ىإل ذلظ يخجع وربسا تشفيحه، ػبمػمصى ما عغ
 .الفخدية عيتواستعجاد عيلخرائر مشاسبة غيخ اـيوالس

كسا أجخت الباحثة مقاببلت شخرية غيخ مقششة مع الصبلب لمتعخؼ عمى  .4
التى جعمتيع غيخ قادريغ عمى أداء الجػانب السيارية لسيارات إنتاج  باألسبا

 بالذكل األمثل، وكانت نتائج السقاببلت كالتالى: اإللكتخونيةالسقخرات 
ة التؤثخ بذكل فعاؿ فى حيث أشار الصبلب إلى أف شخيقة التجريذ الستبع -

تشسية ميارة الصبلب لمجانب السيارػ لمسقخر، وأف ىشاؾ فخوؽ فخدية لمصبلب 
 مخاعاتيا أثشاء تجريذ الجانب العسمى. فيسا بيشيع، واليتع

يات والسداعجات بذكل مدتسخ يباإلضافة الفتقاد ىؤالء الصبلب لمتػج -
فخ السديج مغ ومباشخ، خاصة وأف مغ ضسغ متصمبات ىحه السيارات تػا

 السداعجات والتػجييات لكى يتجرب الصبلب عمييا.
 مذكمة البحث:

 الحالى في البحث مذكمة جيتحج سكغي ةياجخائ وبرػرة سبق ما عمى داً سيوتأ
 أنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة غيب التفاعل صػر مغ صػرة أندب جيلتحج محاولة

التعقيج السعخفى( فى بيئة  -) التبديط السقيج( واألسمػب السعخفى -)الحخ اإللكتخونية
تشسية ميارات إنتاج السقخرات  مغ كل عمى خىسايتأث بجاللة وذلظ السشرات التعميسية

 ليحه ولمترجؼ التعميع؛ ايتكشػلػج شبلب لجػ والكفاءة الحاتية السجركة ،اإللكتخونية
 ذ التالى: يالخئ الدؤاؿ عمى اإلجابة الحالى البحث حاوؿي السذكمة

 اإللكتخونية أنساط التهجيو السراحبة لألنذظة نيب التفاعلترسيم  يف يسكنك
تشسية ميارات إنتاج  وقياس أثخه في واألسمهب السعخفى فى بيئة السشرات التعميسية

 م؟يالتعم ايلجى طالب تكشهلهج والكفاءة الحاتية السجركة اإللكتخونيةالسقخرات 



 السقيج( -)الحخ اإللكتخونيةو السراحبة لألنذظة أنساط التهجي نيب التفاعل 
تشسية ميارات إنتاج  وأثخه في التعقيج( فى بيئة السشرات التعميسية -)التبديط السعخفى واألسمهب 
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 :ةيالتال ةيلفخعا الدؤاؿ الخئيذ األسئمة ىحا مغ تفخعيو 
 ايتكشػلػج شبلب الػاجب تػافخىا لجػ اإللكتخونيةما ميارات إنتاج السقخرات   .0

 ؟عيالتعم
 اإللكتخونية ما الترسيع التعميسى السقتخح لبشاء أنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة . 7

 ؟اإللكتخونيةارات إنتاج السقخرات ميلتشسية  بيئة السشرات التعميسيةفى 
السقيج(  -)الحخ اإللكتخونية التػجيو السراحبة لؤلنذصة اختبلؼ أنساط أثخ ما . 2

 فى بيئة السشرات التعميسية عمى تشسية كل مغ:
  شبلب لجػ اإللكتخونيةالجانب التحريمى السعخفى لسيارات إنتاج السقخرات 

 ع.يالتعم ايتكشػلػج
 السقخرات ع إلنتاج يالتعم ايتكشػلػج شبلب بصاقة تقييع مشتج نيائى لجػ

 الستزسشة فى مقخر نطع إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى. اإللكتخونية
 عيالتعم ايتكشػلػج شبلب الكفاءة الحاتية السجركة لجػ. 

فى بيئة  التعقيج السعخفى( -اختبلؼ األسمػب السعخفى) التبديط  أثخ . ما4 
 السشرات التعميسية عمى تشسية كل مغ:

 لجػ شبلب  اإللكتخونيةلسيارات إنتاج السقخرات  الجانب التحريمى السعخفى
 ع.يالتعم ايتكشػلػج

 ع إلنتاج السقخرات يالتعم ايبصاقة تقييع مشتج نيائى لجػ شبلب تكشػلػج
 الستزسشة فى مقخر نطع إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى. اإللكتخونية

 ع.يالتعم ايتكشػلػج الكفاءة الحاتية السجركة لجػ شبلب 
واألسمػب  اإللكتخونية أنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة غيب التفاعل ثخأ . ما4

 السعخفى فى بيئة السشرات التعميسية عمى تشسية كل مغ:
  لجػ شبلب اإللكتخونيةالجانب التحريمى السعخفى لسيارات إنتاج السقخرات 

 ع.يالتعم ايتكشػلػج
 نتاج السقخرات ع إليالتعم ايتكشػلػج بصاقة تقييع مشتج نيائى لجػ شبلب

 الستزسشة فى مقخر نطع إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى. اإللكتخونية
 ع.يالتعم ايتكشػلػج شبلب الكفاءة الحاتية السجركة لجػ 

 :البحث ىجافأ
 ىجف البحث الحالى التهصل إلى:
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شبلب  الػاجب تػافخىا لجػ اإللكتخونيةإنتاج السقخرات إعجاد قائسة بسيارات  .0
الستزسشة فى مقخر نطع إدارة  اإللكتخونيةع إلنتاج السقخرات يالتعم ايتكشػلػج

 التعمع والتعميع اإللكتخونى.
بيئة فى  اإللكتخونية نساط التػجيو السراحبة لؤلنذصةألالترسيع التعميسى  .7

 .اإللكتخونيةميارات إنتاج السقخرات لتشسية  السشرات التعميسية
 -الحخ) اإللكتخونية حبة لؤلنذصةالتػجيو السرا اختبلؼ أنساط تعخؼ أثخ .2

سقيج( فى بيئة السشرات التعميسية عمى تشسية الجانب التحريمى السعخفى ال
، وبصاقة تقييع مشتج نيائى، والكفاءة الحاتية اإللكتخونيةلسيارات إنتاج السقخرات 

 ع.يالتعم ايشبلب تكشػلػج السجركة لجػ
التعقيج السعخفى(فى بيئة  -اختبلؼ األسمػب السعخفى) التبديط  تعخؼ أثخ .4

السشرات التعميسية عمى تشسية الجانب التحريمى السعخفى لسيارات إنتاج 
 ، وبصاقة تقييع مشتج نيائى، والكفاءة الحاتية السجركة لجػاإللكتخونيةالسقخرات 

 ع.يالتعم ايتكشػلػج شبلب
ألسمػب وا اإللكتخونية أنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة غيب التفاعل تعخؼ أثخ .4

بيئة السشرات التعميسية عمى الجانب التحريمى السعخفى لسيارات فى السعخفى 
، وبصاقة تقييع مشتج نيائى، والكفاءة الحاتية السجركة اإللكتخونيةإنتاج السقخرات 

 ع.يالتعم ايتكشػلػج شبلب لجػ
 :البحث فخوض

بة عمى ضهء مذكمة البحث وأىجافو وضعت الباحثة الفخوض التالية لإلجا
 عن أسئمة البحث الحالى، وىى كسا يمى:

بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .0
السجسػعات التجخيبية  لمبحث في االختبار التحريمي لكياس الجانب السعخفى 

ختبلؼ نسط إللمتأثيخ األساسي يخجع  اإللكتخونيةالسختبط بسيارات إنتاج السقخرات 
 .بيئة السشرات التعميسيةفي  سقيج(ال -خالح)التػجيو 

بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .7
السجسػعات التجخيبية  لمبحث في االختبار التحريمي لكياس الجانب السعخفى 

لؤلسمػب لمتأثيخ األساسي يخجع  اإللكتخونيةالسختبط بسيارات إنتاج السقخرات 
 .بيئة السشرات التعميسيةالتعقيج( في  -السعخفى )التبديط 

بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .2
السجسػعات التجخيبية  لمبحث في االختبار التحريمي لكياس الجانب السعخفى 
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بيغ  لمتفاعللمتأثيخ األساسي يخجع  اإللكتخونيةالسختبط بسيارات إنتاج السقخرات 
األسمػب السعخفى و  بيئة السشرات التعميسيةفي  سقيج(ال -الحخ)نسط التػجيو 

 التعقيج(. -)التبديط 
بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .4

السجسػعات التجخيبية  لمبحث في بصاقة تقييع السشتج لكياس الجانب األدائى 
ختبلؼ نسط إللمتأثيخ األساسي يخجع  اإللكتخونيةالسختبط بسيارات إنتاج السقخرات 

 .بيئة السشرات التعميسيةفي  سقيج(ال -الحخ)التػجيو 
بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .4

السجسػعات التجخيبية  لمبحث في بصاقة تقييع السشتج لكياس الجانب األدائى 
لؤلسمػب لمتأثيخ األساسي يخجع  اإللكتخونيةالسختبط بسيارات إنتاج السقخرات 

 .بيئة السشرات التعميسيةالتعقيج( في  -السعخفى )التبديط 
بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .6

السجسػعات التجخيبية  لمبحث في بصاقة تقييع السشتج لكياس الجانب األدائى 
بيغ  لمتفاعللمتأثيخ األساسي  يخجع اإللكتخونيةالسختبط بسيارات إنتاج السقخرات 

األسمػب السعخفى و  بيئة السشرات التعميسيةفي  سقيج(ال -الحخ)نسط التػجيو 
 التعقيج(. -)التبديط 

بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .2
لمتأثيخ السجسػعات التجخيبية  لمبحث في مكياس الكفاءة الحاتية السجركة يخجع 

 .بيئة السشرات التعميسيةفي  سقيج(ال -الحخ)الختبلؼ نسط التػجيو ساسي األ
بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .4

لمتأثيخ السجسػعات التجخيبية  لمبحث في مكياس الكفاءة الحاتية السجركة يخجع 
لمتأثيخ األساسي يخجع بيئة في  سقيج(ال -الحخ)الختبلؼ نسط التػجيو األساسي 

 .بيئة السشرات التعميسيةالتعقيج( في  -لؤلسمػب السعخفى )التبديط 
بيغ متػسصي درجات شبلب  1.14 ≥عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ  .2

لمتأثيخ السجسػعات التجخيبية  لمبحث في مكياس الكفاءة الحاتية السجركة يخجع 
لمتأثيخ األساسي يخجع بيئة في الحخ(  -الختبلؼ نسط التػجيو )السقيج األساسي 

األسمػب و  بيئة السشرات التعميسيةفي  سقيج(ال -الحخ)بيغ نسط التػجيو  لمتفاعل
 التعقيج(. -السعخفى )التبديط 

 :البحث أىسية
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 :يمى إلى ما الحالي البحث تخجع أىسية
ـ . يعج البحث الحالى أحج البحػث التصػيخية فى مجاؿ تكشػلػجياالتعميع والتى تقػ 0

 عمى تبشى أحج نساذج الترسيع التعميسى وتصبيقو فى الػاقع الفعمى.
مرسسى بيئات التعمع اإللكتخونى إلى أىسية الخبط بيغ أنساط التػجيو  . تػجيو أنطار7

، وذلظ اإللكتخونيةواألسمػب السعخفى  لمستعمسيغ عشج ترسيع وإنتاج السقخرات 
 لديادة فاعمية تمظ السقخرات وكفاءتيا.

الستفادة مغ أنساط التػجيو بالبحث الحالى فى ترسيع بخامج تعميسية مختبصة . ا2
لجػ عيشات أخخػ، بسا يديع فى تشسية  اإللكتخونيةبسيارات إنتاج السقخرات 

 .اإللكتخونيةميارات الصبلب فى إنتاج السقخرات 
 صمة ذات ةيوبحث ةيعمس بشتائج ةيسيالتعم ئاتيلمب سييالتعم عيبالترس غيالقائس جي. تدو 4

سقيج( األسمػب ال -حخال)اإللكتخونية التػجيو السراحبة لؤلنذصة بأنساط
 التعقيج السعخفى( فى بيئة السشرات التعميسية. -التبديط السعخفى)

اإللكتخونى  التعمع ئاتيب ومصػرػ  مرسسى جيتدو  فى البحث نتائج تديع. 4 
يئات، والسختبصة بسجسػعة مغ السبادغ واألسذ العمسية عشج ترسيع ىحه الب

 ة واألسمػب السعخفى. يسيالتعم التػجيو السراحبة لؤلنذصة بأنساط
 :البحث حجود
 :الحجود التالية عمى البحث اقترخ 
 لسيارات إنتاج السقخرات  واألدائية السعخفية الجػانب :مهضهعية حجود

ب الستزسشة فى مقخر نطع إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى لصبل اإللكتخونية
الفخقة الثالثة قدع تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ 

 .(شعبة أخرائى تكشػلػجيا التعميع)
 قترخ البحث عمى عيشة مغ شبلب الفخقة الثالثة شعبة أخرائى ا :بذخية حجود

 تكشػلػجيا التعميع قدع تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ.
  قدع تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ.  :مكانية دحجو 
 تع تصبيق البحث فى الفرل الجراسى الثانى لمعاـ الجامعى  :زمانية حجود

 . ـ7102-7171
 :البحث شةيع

وشالبًة، وتع تقديسيع  شالباً  (64قػاميا) قرجية شةيع مغ البحث شةيع تكػنت
شبلب الفخقة ( شالًبا مغ 02وقج بمغ قػاـ كل مجسػعة ) ،إلى أربع مجسػعات تجخيبية
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الثالثة شعبة أخرائى تكشػلػجيا التعميع قدع تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية 
 .جامعة عيغ شسذ

 :البحث مشيج
يشتسى ىحا البحث إلى فئة البحػث التصػيخية التى تدتخجـ بعس مشاىج 

تصػيخ الشطع( فى مخحمة الجراسة والتحميل الجراسات الػصفية )السدح الػصفى، و 
أنساط التػجيو  ( السدتقمة السشيج شبو التجخيبى؛ عشج قياس الستغيخاتوالترسيع، و 

التابعة )الجانب  لستغيخاتا واألسمػب السعخفى( عمى اإللكتخونية السراحبة لؤلنذصة
لكفاءة الحاتية ، وااإللكتخونيةالتحريمى السعخفى واألدائى لسيارات إنتاج السقخرات 

 السجركة( فى مخحمة التقػيع.
 :التالية الستغيخات البحث يتزسن : البحث متغيخات
 :السدتقمة الستغيخات

، ولو مدتػياف  أنساط التػجيو فى بيئة السشرات التعميسية: الستغيخ السدتقل .0
 سقيج(ال –حخ ال)   ىسا:

 ىسا: األسمػب السعخفى لمصبلب، ولو مدتػياف :الستغيخ الترشيفى .7
 .التعقيج السعخفى(  -التبديط السعخفى) -
 :التالية التابعة الستغيخات البحث تزسن :التابعة الستغيخات

 . اإللكتخونيةالجانب التحريمى السعخفى واألدائى لسيارات إنتاج السقخرات  (0
 الكفاءة الحاتية السجركة. (7

 :لمبحث التجخيبي الترسيم
ع استخجاـ الترسيع التجخيبى السعخوؼ عمى ضػء الستغيخيغ السدتقميغ لمبحث ت

 "،221، 0224زكخيا الذخبيشى،"Factorial Design (7×7 )  باسع الترسيع العاممى
 ويتزسغ البحث الحالى عمى أربع مجسػعات تجخيبية مػضحة بالججوؿ التالى:

 ( الترسيع التجخيبى لمبحث0ججوؿ)
نسط 
 التهجيو

 األسمهب السعخفى
 التعقيج التبديط

( تبديط معخفى استخجـ تػجيو 0مج) خالح
 حخ

( تعقيج معخفى استخجـ تػجيو 7مج)
 حخ

( تبديط معخفى استخجـ تػجيو 2مج) السقيج
 مقيج

( تعقيج معخفى استخجـ تػجيو 4مج)
 مقيج
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 :بحثأدوات ال
 مغ إعجاد الباحثة(. )اإللكتخونيةاختبار تحريمى معخفى لسيارات إنتاج السقخرات  .0
 مغ إعجاد الباحثة(). ج نيائى لمجػانب األدائية لمسقخر اإللكتخونىبصاقة تقييع مشت .7
 مغ إعجاد الباحثة()  .مكياس الكفاءة الحاتية السجركة .2
)قجمو لمبيئة العخبية عبجالعاؿ . التعقيج( -)التبديط مكياس األسمػب السعخفى  .4

 (0242  عجػة،
 إجخاءات البحث:

 :التالية ظهاتلمخ وفقا البحث سار البحث أسئمة عن لإلجابة
بيجؼ  البحث بسػضػع السختبصة الدابقة والجراسات لؤلدبيات تحميمى مدح .0

بيا فى تػجيو  واالستجالؿ لمبحث الشطخؼ  اإلشار إعجاد األستفادة مشيا في
 فخوضو ومشاقذو نتائجو.

 التعقيج(" عبجالعاؿ حامج عجػة، -التبديط ) تبشى مكياس األسمػب السعخفى .7
0242." 

 السعخفية الجػانب لكياس تحريمي اختبار( :في ةموالستسثس الكياس؛ أدوات إعجاد .2
الستزسشة فى مقخر نطع إدارة  اإللكتخونيةلسيارات إنتاج السقخرات  واألدائية

مشتج  تقييع بصاقة ؛"اإللكتخونيةمػضػع السقخرات " التعمع والتعميع اإللكتخونى
، مكياس اإللكتخونيةات لسيارات إنتاج السقخر  األدائية لكياس الجػانب نيائى

السحكسيغ إلجازتيا، وإعجادىا فى صػرتيا  وعخضيا عمى الكفاءة الحاتية السجركة(
 .الشيائية

غ إلجازتيا، إنتاج مػاد السعالجة التجخيبية وعخضيا عمى الخبخاء السحكسي .4
 وإعجادىا فى صػرتيا الشيائية.

 اس بيجؼ قياس ثباتيا.إجخاء التجخبة االستصبلعية لسػاد السعالجة، وأدوات الكي .4
 لمترسيع وفقا التجخيبية السجسػعات عمى وتػزيعيا األساسية البحث عيشة اختيار .6

 .لمبحث لتجخيبيا
ثع  السعخفي، األسمػب مكياس  -التحريمي االختبار :قبميا الكياس أدوات تصبيق  .2

الترسيع  وفق لمبحث األساسية العيشة أفخاد عمى التجخيبية السعالجة مػاد عخض
 .لمبحث لتجخيبيا

مكياس الكفاءة الحاتية  -التحريمي االختبار :بعجيا الكياس أدوات تصبيق  .4
 .السشتج إلنتاج السقخر اإللكتخونى تقييع بصاقة -السجركة

 Spss23. األحرائي البخنامج باستخجاـ لممشتائج اإلحرائية إجخاء السعالجة .2
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بالبحػث  والسقتخحات ،إلييا التػصل تع التي الشتائج ضػء في التػصيات تقجيع .01
 السدتقبمية.

 مرظمحات البحث:
 :بأنيا "مجسػعة اإلرشادات  تعخف إجخائًيا فى البحث الحالى أنساط التهجيو

السعمع لصبلب الفخقة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع  اوالسداعجات التى يقجمي
بذكل مقيج أو حخ وفق األسمػب السعخفى لكل مجسػعة، وذلظ إلداء السياـ 

، وذلظ مغ خبلؿ بيئة السشرات التعميسية عالتعميسية وتشفيح األنذصة السحجدة لي
 بيجؼ إرشادىع وتػجيييع نحػ السدار الرحيح لعسمية التعمع".

 بأنو" ىػ ذلظ الشػع مغ التػجيو الحػ  وتعخفو الباحثة إجخائًيا: نسط التهجيو السقيج
األمثمة أو نساذج األداء ة و يع التعميسات السػجو والسباشخ يعسل عمى تػجيو وتقج

ضسغ بيئة السشرات التعميسية التى  اإللكتخونيةالسختبصة بسيارات إنتاج السقخرات 
تػاجو شالب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع أثشاء تشفيحه لؤلنذصة 

 السدتيجفة بذكل واضح وصخيح وفق خصػات وارشادات محجدة مغ قبل السعمع ".
  ىػ ذلظ الشػع مغ التػجيو الحػ وتعخفو الباحثة إجخائًيا بأنو جيو الحخ:نسط الته "

يعسل عمى تػجيو شالب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بسديج مغ 
السعمػمات والتمسيحات والشساذج التى تداعجه عمى تشفيح األنذصة  الستعمقة 

السشرات التعميسية ، دوف الجخػؿ  ضسغ بيئة اإللكتخونيةبسيارات إنتاج السقخرات 
فى تفاصيل محتػػ السداعجة، بحيث تحث الصالب عمى استكذاؼ ما يجب عميو 

 فعمو وقت حاجة الستعمع لمسداعجة". 
  بأنيا" جسيع األفعاؿ  ويعخفيا البحث الحالى إجخائًيا :اإللكتخونيةاألنذظة

ة اخرائى تكشػلػجيا شبلب الفخقة الثالثة شعبوالسسارسات التى يقـػ بتشفيحىا 
التعميع مغ خبلؿ تفاعميع وتعمسيع ببيئة السشرات التعميسية بغخض الحرػؿ عمى 

، اإللكتخونيةالسعمػمات التى تداعج الصبلب عمى تشسية ميارات إنتاج السقخرات 
 عمى أف يقػمػا بتصبيق ماتعمسو مغ ميارات".

 :السعخفية بأنيا  ( األساليب7112ويعخؼ أنػر الذخقاوػ) األسمهب السعخفى
الفخوؽ بيغ األفخاد فى كيفية مسارسة العسميات السعخفية السختمفة؛ مثل: اإلدراؾ، 
والتفكيخ، وحل السذكبلت والتعمع، وكحلظ بالشدبة لمستغيخات األخخػ التى يتعخض 
، ليا الفخد فى السػقف الدمػكى، سػاء فى السجاؿ السعخفى أو فى السجاؿ الػججانى

 حيث يذيخ اسمػب التعقيج( 0222أنهر الذخقاوى) لحالى تعخيفويتبشى البحث ا
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 يتسيد الحؼ فالفخد مجركات، مغ يحيصيع ما لتفديخ األفخاد ميل بأنو السعخفي
 اقل ويكػف  السجخدات مغ أفزل بجرجة السحدػسات مع يتعامل السعخفي بالتبديط

 إلى يسيل ؼالح الفخد يتسيد حيغ في تحميمية، برػرة حػلو ما إدراؾ عمى قجرة
 لمسػاقف الستعجدة األبعاد مع التعامل عمى قجرة أكثخ يكػف  باف السعخفي التعقيج
 .تكاممي شكل في يجركو ما مع يتعامل اف ويدتصيع تحميمية برػرة

  يسكغ تعخيفيا إجخائًيا فى ىحا البحث أنيا:"  :اإللكتخونيةميارات إنتاج السقخرات
يقـػ بيا شبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى الخصػات واإلجخاءات واألداءات التى 

تكشػلػجيا التعميع بيجؼ تحػيل السحتػػ التعميسى مغ صػرتو التقميجية إلى محتػػ 
إلكتخونى عبخ شبكة اإلنتخنت فى شكل محتػػ يتزسغ وسائط متعجدة تفاعمية 

 .Articulate Storyline  باستخجاـ بخنامج
 :السشرات التعميسية ( "7102) لقايجمرصفى ايا ويعخف السشرات التعميسية

، وتجسع بيغ مسيدات 7.1بأنيا بيئة تعميسية تفاعمية تػضف تقشية الػيب اإللكتخونية
أنطسة إدارة السحتػػ اإللكتخونى وبيغ شبكات التػاصل االجتساعى، وتسكغ 
السعمسيغ مغ نذخ الجروس واألىجاؼ، ونذخ الػاجبات، وتصبيق األنذصة 

اؿ بالسعمسيغ مغ خبلؿ تقشيات متعجدة، كسا أنيا تسكغ السعمسيغ التعميسية، واالتر
وتػزيع األدوار وتقديع الصبلب إلى مجسػعات  اإللكتخونيةمغ إجخاء االختبارات 

عسل، وتداعج عمى تبادؿ األفكار واآلراء بيغ السعمسيغ الصبلب، ومذاركة 
االشبلع عمى نتائج السحتػػ العمسى وتتيح ألولياء األمػر التػاصل مع السعمسيغ و 

 ابشائيع مسايداعج عمى تحقيق مخخجات تعميسية ذات جػدة عالية".
بيئة تعميسية تفاعمية تداعج عمى التعمع : ويسكن تعخيفيا إجخائيًا بأنيا

التذاركى بيغ شبلب تكشػلػجيا التعميع والسعمسيغ فى تبادؿ اآلراء والسعمػمات والشقاش 
والسػضػعات  اإللكتخونيةالسقخرات سيارات إنتاج ومذاركة السحتػػ العمسى الخاص ب

 وتػزيع السياـ بيغ الصبلب وإجخاء االختبارات والتكميفات وتصبيق األنذصة إلكتخونيًا.
 :بأنيا" اعتقاد الصبلب  ويعخفيا البحث الحالى إجخائًيا الكفاءة الحاتية السجركة

جر مغ الشذاط والسثابخة بقجراتيع عمى أداء السياـ واألنذصة السكمفػف بتشفيحىا بق
والسذاركة سػاء بذكل فخدػ أو جساعى وفق لشسط التػجيو لكل مجسػعة، وتقجر 

 بالجرجة التى يحرل عمييا الصبلب فى مكياس الكفاءة الحاتية.
 اإلطار الشظخى لمبحث والجراسات السختبظة: 

 يشقدم اإلطار الشظخى فى البحث الحالى إلى محاور أساسية ىى:
 وؿ: السشرات التعميسية.السحػر األ



 السقيج( -)الحخ اإللكتخونيةو السراحبة لألنذظة أنساط التهجي نيب التفاعل 
تشسية ميارات إنتاج  وأثخه في التعقيج( فى بيئة السشرات التعميسية -)التبديط السعخفى واألسمهب 

 ميالتعم ايوالكفاءة الحاتية السجركة لجى طالب تكشهلهج اإللكتخونية السقخرات

 

447 

 .اإللكتخونى السحػر الثانى: أنساط التػجيو والسداعجة
 .اإللكتخونيةالسحػر الثالث: األنذصة 

السحػر الخابع: األساليب السعخفية وعبلقتيا بأنساط التػجيو فى بيئة السشرات 
  التعميسية.

نساط التػجيو وعبلقتيا بأ اإللكتخونيةالسحػر الخامذ: ميارات إنتاج السقخرات 
 فى بيئة السشرات التعميسية.

السحػر الدادس: الكفاءة الحاتية السجركة وعبلقتيا بأنساط التػجيو فى بيئة 
  السشرات التعميسية.

 السشرات التعميسية: -أولً 
عغ أفزل الصخؽ والػسائل لتصػيخ السؤسدات  -باستسخار –يبحث رواد التخبية 

سية تفاعمية؛ تعسل عمى جحب اىتساـ الصبلب، وحثيع التعميسية بيجؼ تػفيخ بيئة تعمي
عمى تبادؿ اآلراء، والخبخات، وتعج شبكة اإلنتخنت وما تحػيو مغ وسائل متعجدة مغ 
أفزل الػسائل لتػفيخ البيئة التعميسية التفاعمية، وقج أدػ االنتذار الػاسع والدخيع 

 Distance atعغ بعج  ستخجاـ اإلنتخنت إلى ضيػر مفاليع عجيجة مشيا: التعميعإل

Learning الجامعة االفتخاضية ،Virtual university،  السجارس االفتخاضية
Virtual schools،  التعمع اإللكتخونيE-Learning،  اإللكتخونيةالفرػؿ E-Class 

rooms مؤخًخا ضيخت، كسا (7114 ،مرصفى جػدت) اإللكتخونية، السشرة التعميسة 
و السشرات التعميسية وتعج بيئة لعسل السحتػػ يعم صمقيما ىػو  عيالتعمى ف ةينػع نقمة

اإللكتخونى الحػ يػفخ لمسدتخجـ سيػلة الػصػؿ ومخونة االستخجاـ ويتع فييا دمج 
محتػػ التعمع مع الػسائل الستشػعة التى تتيحيا شبكة السعمػمات وتقاس كفاءة مشرة 

وسخعة فى االستخجاـ  عسل السقخر مقجار ماتتيحو لمسدتخجـ مغ كفاءة وسيػلة
(Lin.C& Roan.J.2011)،  فى مقجمة تقشيات  اإللكتخونيةوتأتى مشرات التعميع

التى تذيج إقبااًل متدايجًا عمى تػضيفيا مغ قبل  (Web 2.0) الجيل الثانى مغ الػيب
وذلظ نطخًا إلى الحيػية والستعة التى  ؛(Holzweiss, 2013)أعزاء ىيئة التجريذ

تى التعميع والتعمع؛ مسايجفع الستعمع إلى التفاعل مع السحتػػ السقجـ تزفييا عمى عسمي
عبخىا، وكحلظ مع أقخانو ومعمسو، إضافة إلى إشخاكو فى عجد مغ السيسات التى تشسى 

وتجسع السشرة بيغ نطاـ إدارة تعمع تفاعمى،  ، (Batsila et al.,2014)مياراتو
كل أنطسة وأجيدة الجيل الججيج؛  وواجية متكاممة وسيمة االستخجاـ ومتػافقة مع

وتحػؿ التعمع إلى تجخبة غشية بالػسائط التفاعمية حيث يسكغ لمصبلب والسعمسيغ 
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وأولياء األمػر واإلدارييغ العسل معا لخفع مدتػػ التحريل، كسا تػفخ قائسة مغ 
األدوات السشاسبة لمعسل السذتخؾ بيغ األشخاص والسؤسدات، باإلضافة إلى تخكيد 

 .(7102،مرصفى القايج)يا عمى الصالب ومبلءمتيا ألػ بيئة تعمع إلكتخونىأنذصت
 :مفيهم السشرات التعميسية 

( أف 7106، سعج ىشجاوػ)، شارؽ حجازػ شععكل عمى مغ دمحم عبج الس ويذيخ
تعميسية تفاعمية متكاممة متعجدة السرادر  السشرة التعميسية عبارة عغ مشطػمة بخمجية

شبكة األنتخنت لتقجيع السقخرات الجراسية، والبخامج واألنذصة التعميسية، ومرادر التعمع 
لمستعمسيغ فى أػ وقت، وفى أػ مكاف، بذكل متدامغ وغيخ متدامغ،  اإللكتخونية

ية، برػرة تسكغ واالتراالت التفاعم باستخجاـ أدوات تكشػلػجيا التعميع والسعمػمات
، 7بأنيا: بيئة تعميسية تفاعمية تػضف تقشية الػيب، وتعخؼ السعمع مغ تقػيع الستعمع

وتجسع بيغ مسيدات أنطسة إدارة السحتػػ اإللكتخوني وبيغ شبكات التػاصل 
جتساعي الفيذ بػؾ، وتسكغ السعمسيغ مغ نذخ الجروس واألىجاؼ ووضع الػاجبات اإل

ة، واالتراؿ بالسعمسيغ مغ خبلؿ تقشيات متعجدة، كسا أنيا وتصبيق األنذصة التعميسي
، وتػزيع االدوار، وتقديع الصبلب إلي اإللكتخونيةتسكغ السعمسيغ مغ إجخاء االختبارات 

مجسػعات عسل، وتداعج عمى تبادؿ األفكار واآلراء بيغ السعمسيغ الصبلب، ومذاركة 
ع السعمسيغ واالشبلع عمى نتائج السحتػػ العمسي، وتتيح ألولياء األمػر التػاصل م

 أبشائيع، مسا يداعج عمى تحقيق مخخجات تعميسية ذات جػدة عالية
(Edomdo,2019)،  نيا: عبارة عغ مػاقع أ( ب7106) عبج الشعيعرضػاف ويعخفيا

لمتػاصل االجتساعى مخررة لمتعميع، تجسع بيغ مشرة الفيذ بػؾ والببلؾ بػرد، 
ثانى لمػيب، ويتحكع فييا السعمع عغ شخيق التػاصل مع وتدتخجـ فييا تقشية الجيل ال

الصمبة مغ خبلؿ فزاء مفتػح يخسل فيو ويدتقبل الخسائل الشرية والرػتية وإجخاء 
 االختبارات والسياـ.

: بيئة تعميسية تفاعمية تداعج عمى التعمع التذاركى ويسكن تعخيفيا إجخائيًا بأنيا
غ فى تبادؿ اآلراء والسعمػمات والشقاش ومذاركة بيغ شبلب تكشػلػجيا التعميع والسعمسي

والسػضػعات وتػزيع  اإللكتخونيةالسقخرات السحتػػ العمسى الخاص بسيارات إنتاج 
 السياـ بيغ الصبلب وإجخاء االختبارات والتكميفات وتصبيق األنذصة إلكتخونيًا.

ية فى وقج أجخػ عجد مغ الجراسات التى عشيت بتقرى فاعمية السشرات التعميس
التى (Dowling,2011)  التعميع والتعمع، مشيا عمى سبيل السثاؿ دراسة داولشج

أضيخت نتائجيا أف السشرة تدسح لمسعمسيغ والستعمسيغ بالتػاصل أثشاء عسمية التعمع 
لسشاقذة مػضػعات معيشة فى السقخر، كساأشارت نتائج الجراسة السدحية التى أجخاىا 

https://www.new-educ.com/author/oulkaidedtech
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ى أف مغ السسكغ استخجاـ السشرة كسداحة إل Thongmak,2013)) ثػنغساؾ
 (Enriquez,2014)لمتعاوف بيغ السعمسيغ والستعمسيغ، كسا أشارت نتائج دراسة إنخيظ

إلى أف التعاوف الحػ تػفخه السشرات التعميسية قج مكغ الستعمسيغ مغ تحديغ جػدة  
ػنيا مغ أنذصتيع عمى اإلنتخنت، ويخجع ذلظ إلى التغحية الخاجعة التى كانػا يتمق

( إلى أىسية استخجاـ السشرات 7104وتذيخ دراسة الغػيشع)، معمسييع وأقخانيع
التعميسية مع الصبلب، وعمى تذجيع السعمسيغ أيزًا عمى االستفادة مغ التكشػلػجيا 
الحجيثة وتصبيقاتيا، كسا تذيخ إلى أىسية تجريب السعمسيغ عمى كيفية استخجاـ تمظ 

( عمى أف السشرات 7106محسػد) خالج ويؤكج، يةالسشرات فى العسمية التجريد
التعميسية بسثابة شبكة تػاصل اجتساعى تع إنذاؤىا بيجؼ تحفيد وتعديد التفاعل بيغ 

بأف ( 7104) ريع الخشػد الصبلب والسعمسيغ وتدييل عسمية التعمع، بيشسا تخػ 
لتػفيخ السشرات التعميسية تحتػػ عمى مجسػعة مغ األدوات التى تعسل بدبلسة معا 

تجخبة تعميسية تخكد عمى الصالب مغ خبلؿ تػحيج الشطخية التخبػية والسسارسات 
عمى أىسية تػفيخ  Taylor, M. (2015)تيلور وأكجت دراسة ،والتكشػلػجيا والسحتػػ 

بيئة تعميسية قائسة عمى التعمع اإللكتخونى والسشرات التعميسية التفاعمية حيث أنيا 
ػ التعمع وإكدابيع السيارات الفشية وتشسية ميػليع واتجاىاتيع تديج مغ دافعية الصمبة نح

وقجراتيع، واألخح باألساليب الحجيثة التى تثيخ الفيع واالستقراء فى التعمع، مغ خبلؿ 
، كسا أشارت دراسة كل مغ: ليمى تػضيف التقشيات الحجيثة فى التعميع

(، 7102جػدة)(، سامية 7104(، حكست السرخػ ورناف األشقخ)7102الجييشى)
( عمى فاعمية استخجاـ السشرات التعميسية وباألخز مشرة 7102يػسف العشيدػ)

 .أدمػدو فى مختمف نػاتج التعمع
 أىسية السشرات التعميسية: 

في العسمية التعميسية؛  اإللكتخونيةتظيخ أىسية استخجام السشرات التعميسية 
(، يهسف 0212)لبو ىاشم دمحم ،(0212كل من سارة السظيخى )كسا ذكخىا 

 (:0212(، مى قمجة)0212العشيدى)
  .الجسع بيغ أنطسة إدارة السحتػػ اإللكتخوني وشبكات التػاصل االجتساعي 
  .تداعج الصبلب عمى تبادؿ اآلراء واالفكار مسا يداعج عمى التفكيخ االبجاعي 
  .يسكغ السعمسيغ مغ إنذاء فرػؿ افتخاضية لمصبلب 
  إرساؿ الخسائل وتبادؿ السمفات بيغ السعمسيغ إجخاء السشاقذات الجساعية و

 والصبلب. 
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  اإللكتخونيةإنذاء العجيج مغ السجسػعات في السشرة . 
  .تػفخ مكتبة رقسية تحتػػ عمى مرادر التعمع لمسحتػػ العمسي 
  بديػلة.  اإللكتخونيةتداعج في إنذاء االختبارات 
  .تػفخ التغحية الخاجعة لمصبلب 
  جيدة المػحية. اليػاتف الحكية واألإمكانية تحسيميا عمى 
  سيػلة التػاصل بيغ السعمع وأولياء األمػر، واشبلع أولياء االمػر عمى نتائج

 أبشائيع. 
  .تداعج السعمسيغ في متابعة أداء شبلبيع ألداء بعس السيارات، ومجػ تقجميع 
  .تذجع الصبلب عمى التعمع التذاركي 
  .سيػلة الػصػؿ إلى السادة العمسية 
 لتػاصل بيغ السعمسيغ في دوؿ عجيجة لتبادؿ األفكار والسذاركة في السشاقذات ا

 التخبػية. 
  .تجعيع التفاعمية بيغ السعمع والستعمع 
  حل مذكمة الجروس الخرػصية بالػصػؿ إلى حمػؿ غيخ تقميجية لسذكبلت

 شخؽ التجريذ التقميجية. 
 ت. إتاحة الفخصة لمصبلب الستخجاع ما تع دراستو في أؼ وق 

في  اإللكتخونيةبعض الخجمات التي تهفخىا السشرات التعميسية كسا تهجج 
 العسمية التعميسية:
وضح أف ىشاؾ مجسػعة مغ الخجمات الستاحة (، 7106سميساف)فشجج أف 

جتساعية تداعج إحيث  أنيا تػفخ بيئة تعميسية تفاعمية  اإللكتخونيةلمسشرات التعميسية 
وتذجع عمى تبادؿ  لسعمسيغ عمى تبادؿ األراء واألفكار،عمى إتاحة الفخصة لمصبلب وا

ومذاركة السمفات، وتداعج عمى التعمع التذاركى، وتجعع التفاعمية بيغ السعمع والستعمع، 
كسا تدسح ألولياء األمػر باالشبلع عمى نتائج أبشائيع مسا يحقق أىجاؼ العسمية 

السعمسيغ والصبلب، باإلضافة جتساعى اآلمغ بيغ التعميسية ليحقق الجػ الشفدى واإل
إنذاء حداب لمسعمع: يسكغ لمسعمع إنذاء حداب خاصة بو عمى السشرة إلى 

إنذاء حداب لمصبلب: يسكغ لمصبلب إنذاء حداب خاصة بو عمى  ،اإللكتخونية
تػفيخ مكتبة رقسية: يسكشظ مذاركة السكتبة بإدراجيا في  ،اإللكتخونيةالسشرة 

سياـ، ويسكغ تشطيسيا في مجمجات لتبادليا مع السجسػعات الػضائف، والتشبييات أو ال
 السشرة الحرػؿ عمى تصبيقات: تػجج عخبة التدػؽ تأخحؾ إلى مخدف ،السختمفة

ومغ ىشا يسكشظ استعخاض مجسػعة متشػعة مغ التصبيقات، وىحه التصبيقات بعزيا  
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ػعات إنذاء مجسػعة: يسكغ إنذاء مجس، بالسجاف، وبعس التصبيقات غيخ مجانية
باستخجاـ عشاصخ التحكع في وسط الذاشة، بسجخد الشقخ فػؽ إنذاء مجسػعة واتباع 
السصمػب عمى الذاشة، دعػة اآلخخيغ لبلنزساـ لسجسػعتظ: دعػة الصبلب والسعمسيغ 
اآلخخيغ لبلنزساـ إلى مجسػعتظ مغ خبلؿ مشحيع رمد السجسػعة السكػف مغ ستة 

لسجسػعتظ: عغ شخيق ضبط السجسػعة يسكشظ  / فتح أو إعادة تعييغ رمدقفل، أرقاـ
قفل أو إعادة تعييغ رمد مغ ستة أرقاـ لسجسػعتظ، وسػؼ تبقي السجسػعة الخاص 
بظ آمشة وضساف أف السدتخجميغ ال يشزسػف دوف إذنظ بعج أسبػعيغ، فإف 
، السجسػعات تقفل تمقائيا، ولكغ يسكشظ مشح حق الػصػؿ باستخجاـ خيار إعادة تعييغ

عجادات مجسػعتظ )نذخ السعتجؿ(: عشجما تخيج أف تػافق عمى السذاركات قبل إدارة إ 
أف تكػف مخئية لمسجسػعة بأكسميا، يسكشظ تصبيق ىحا عمى كل فخد في السجسػعة، أو 
بعس الصبلب فقط )عشج الزخورة(، مغ إعجادات السجسػعة يسكشظ تعييغ االخصارات 

في كل مخة يشذخ  SMS ني أو رسالةالخاصة بظ )إذا كشت تخيج رسالة بخيج إلكتخو 
شيئا لمفخيق(، تحخيخ أو ححؼ السذاركات: السعمع )صاحب السجسػعة( يسكشو تعجيل 
أو ححؼ أؼ شخز آخخ، في حيغ يسكغ لمسدتخجميغ اآلخخيغ فقط تحخيخ أو ححؼ 

البحث مغ خبلؿ السذاركات: يسكغ البحث عغ السذاركات ، السذاركات الخاصة
إعجاد السجمجات في مكتبتظ: تكػيغ السجمجات ، خؽ السختمفةوفخزىا بعجد مغ الص

تداعج عمى تشطيع الػثائق والخوابط، ويسكشظ جعل السجمجات متاحة لسختمف 
السجسػعات لمسداعجة عمى إبقاء تخكيد الصبلب في السدار الرحيح، إنذاء ميسة: 

ستحقاؽ، إلنذاء السيسة، انقخ فػؽ عبلمة ميسة، وقع بإضافة عشػاف وتاريخ اال
ووصف ميستظ أو إعصاء االتجاىات، إرفاؽ أؼ ممفات مصمػبة، روابط، أو مغ مػارد 
السكتبة البلزمة، رمد الداعة يدسح لظ لتحجيج الػقت الحؼ تربح السيسة مخئية 

نذاء اختبار: إلنذاء اختبار، انقخ إ، )لمصبلب )إذا كشت ال تخغب في نقمو عمى الفػر
(، سػؼ تعصيظ الشافحة التي تطيخ خيارات: تدسية فػؽ عبلمة التبػيب )اختبار

االختبار الخاص بظ، واختيار أنػاع الدؤاؿ، وتحجيج تػقيت زمشي لبلنتياء، إضافة 
وصف )أو التعميسات(، تمسيح: تأكج مغ تحكيخ الصبلب بعج حفع االختبار البج مغ 

ات السعمع، الزغط عمى زر إرساؿ، اضيار الشتائج: تطيخ تقاريخ الشتائج في مذارك
 .ويسكغ أيزا أف يشطخ في مجسػعة الرف

، اإللكتخونية ات التعميسيةومغ العخض الدابق لمخجمات الستاحة عبخ السشر
تػفخ بيئة تعميسية تفاعمية  ات التعميسيةالسشر (عمى أف7106أكج عبجالعاؿ الديج)
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األفكار، جتساعية تداعج عمى اتاحة الفخصة لمصبلب والسعمسيغ عمى تبادؿ اآلراء و إ
وتذجع عمى تبادؿ ومذاركة السمفات، وتداعج عمى التعمع التذاركي، وتجعع التفاعمية 
بيغ السعمع والستعمع، وتدسح ألولياء األمػر االشبلع عمى نتائج أبشائيع، مسا يحقق 

جتساعي اآلمغ بيغ أىجاؼ العسمية التعميسية، ويداعج عمى تحقيق الجػ الشفدي واإل
  السعمسيغ والصبلب.

جتساعى أنيا خاصة تتسيد السشرات التعميسية عغ بكية مػاقع التػاصل اإل
بالسعمسيغ والصمبة وأولياء األمػر لتبادؿ السعمػمات واألفكار واآلراء والسمفات 
والسدتججات العمسية، حيث يدتصيع السعمسػف إرساؿ البيانات وتحجيج وإعصاء 

السشرة، كسا تتيح عجد مغ وتمقى الػاجبات والتكميفات مغ خبلؿ  الجرجات،
وأف الشطع التعميسية فى الػقت الحالى يجب أف تجعع ، الخرائز مشيا نقل السمفات

بأدوات تكشػلػجية يسكغ أف تزفى الصابع الذخرى، واالجتساعى، والجيشاميكى عمى 
العسمية التعميسية، بل وتقجـ حمػؿ لمتحجيات والقيػد التى تعػؽ تحقيق أىجاؼ العسمية 

 .(Edomdo,2019) يسية وجعميا أكثخ تفاعميةالتعم
 أنساط التهجيو والسداعجة اإللكتخونى: - ثانياً 

يعج التػجيو مجخبًل تعميسيًا وفعااًل، إذ يديع فى تحفيد الستعمع وزيادة دافعيتو 
وقابميتو لمتعمع، كسا يثيخ لجيو القجرة عمى التفكيخ ويذجعو عمى السخاجعة وإتساـ 

مل مغ العبء السعخفى الحػ يقع عمى عاتقو، ويديع فى إعجاد ميسات التعمع، ويق
الطخوؼ التى تتيح لمستعمع أف يدتجعى ويدتخجـ معخفتو الدابقة؛ إلنجاز ميسة التعمع 

زيشب الدبلمى ) يرل إلى مدتػػ الكفاءة السصمػبةوربصيا بالسعخفة الججيجة حتى 
  .(7112ودمحم خسيذ،

  ونى:التهجيو والسداعجة اإللكتخ مفيهم 
تعجدت وتشػعت التعخيفات التى تشاولت مفيـػ التػجيو والسداعجة فى حيث 

صػيخىا؛ عجيج مغ الجراسات واألدبيات التى اىتست بترسيع البخمجيات التعميسية وت
( بأنو مجسػعة مغ السداعجات 7101دمحم السخادنى)حيث عخفيا نبيل عدمى و

عسمية التعمع كارشادات لتداعجه  والتػجييات والترسيسات التى تقجـ لمستعمع خبلؿ
 ويخػ وتيدخ لو إنجاز مياـ التعمع وتحقيق األىجاؼ السصمػبة مشو بكفاءة وفاعمية، 

 التجريدية اإلجخاءات مغ مجسػعة االلكتخوني الجعع أف ( 7102الديج) عبجالقادر
 خبلؿ مغ انتقائيا يتع الفعالة السثيخات مغ مجسػعة شكل في السعمع يدتخجميا التي

 والتأمل، التفكيخ وميارات السجرسي، والكتاب الدابقة، الخبخات ومغ اليػمية، الخبخة
 عبػر عمى تداعجه لمتعجيل وقابمة مؤقتة تعميسية سشادات أو كدقاالت لمستعمع وتقجـ
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 ميارات في والسذاركة االنجماج والي معخفتو، الي يدعي ما وبيغ يعخؼ ما بيغ الفجػة
 لمشتائج الػصػؿ بيجؼ السختمفة السػاقف مع التعاملو  مدتسخ، تدايج في تديخ

 شمبة العديد عبج ويعخفو، مدتًقبل متعمساً  يربح أف الى مشيا والتحقق السخغػبة
 الػيب عمى القائع االلكتخوني التعمع بيئة في الصبلب وتػجيو ارشاد ( بأنو7100)

 تصبيقات باستخجاـ بةالسصمػ  التعميسية األىجاؼ لتحقيق السبلئسة بالسداعجة وتدويجىع
 عخفتو بأنو (7102رشػاف) نعيسة بيشسا، الستدامشة وغيخ الستدامشة التفاعمية الػيب
 التعمع عسمية أثشاء لمستعمع تقجـ التي والتػجييات السداعجات مجسػعة عغ عبارة

 السصمػبة األىجاؼ وتحقيق التعميسية السيسات نحػ وتػجيو العكبات تحليل في وتداعجه
 إذ تعمساً  التبلميح تعميع في السعمع يدتخجميا استخاتيجية أنو الي وأشيخ وفاعمية بكفاءة
 البشاء مع ويػائسيا الدابقة بالسعخفة الججيجة السعمػمات ربط يزسغ بسا معشى،

 الفعالة العشاصخ السعمع يشتقي بحيث معشى، ذات لجييع السعخفة تربح حتى السفاليسي
 السعخفية االستخاتيجيات بعس استخجاـ إلى افةباإلض اليػمية الحياة خبخات مغ

 تحريل تشسية بيجؼ السذكبلت( حل والستذابيات )التجديخ ومشيا تعميسية كدقاالت
 ىاني ، ويعخفو(7104 رمزاف، )حسادة لجييع والتفكيخاالستجاللي التاريخية السفاليع
 بالسحتػؼ  ةالسختبص واالرشادات والسداعجات التػجييات بأنو مجسػعة (7104الذيخ)

 أنذصة تشفيح وأثشاء لصمبيع وفقا لمستعمسيغ السعمع يقجميا التي االلكتخوني التعميسي
 تجعيع تتيح بحيث الػيب، عمى القائسة لكتخونياإل التفاعل عسمية وتفاعبلت وتكميفات
 التعمع مياـ انجاز ليع وتيدخ مداعجتيع الستعمسيغ وتػجو التعمع عسمية وتػضيح
بأنو  االلكتخوني ( الجعع7104يػسف) وليج ويػضح، وفاعمية بكفاءة أىجافو وتحقيق

 إرشادات صػرة في ما وقت في الستعمع إلييا يحتاج التي السداعجة تقجيع عغ عبارة
 بيئة في اإلجخائية، البحثية الخصط بإعجاد الصبلب قياـ أثشاء في وذلظ وأمثمة، ونساذج
 .مختمفة أنػاع ثبلث صػرة في تالجعاما ىحه وتقجـ االجتساعية الػيب شبكات

 والرػر التػضيحية الشرػص (7104العاشي) عبج الباتع حدغ ويعخفو
 التي السذكبلت لحل الػيب عبخ التعميسي السػقع يقجميا التي الفيجيػ ولقصات الثابتة
 ليتخح التعميسي محتػاه  بيغ التشقل أو البخنامج تذغيل أثشاء التجريذ ىيئة عزػ تػاجو

( أف التػجيو 7112وأشار دمحم عصية خسيذ)، أداءه في السشذػد التغيخ لو ققيح اً قخار 
، والػاجبات، يا مبلحطة األداء، وتػضيح السياـىػ العسمية السدتسخة التى يتع خبلل

وتقجيع التعميسات، واألرشادات التى تداعج عمى تحليل العكبات، وحل السذكبلت 
إلى أقرى كفاية فى األداء، وأوضح والحػافد السادية واألدبي، بيجؼ الػصػؿ 
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اإلمكانات الشرية أو السرػرة أو ( أف التػجيو ىػ "7114) أسساعيل حدػنة
السشصػقة أو حتى وسيمة االتراؿ السباشخة أو غيخ السباشخة، التى يقجميا السعسل 
االفتخاضى لحل السذكبلت التى تػاجو الستعمع أثشاء تذغيل البخنامج أو التشقل بيغ 

 عبج نزاؿ ه التعميسى، ليتخح قخارا يحقق لو التغيخ السشذػد فى الدمػؾ، وأشارمحتػا 
 مبادغ مغ مبجأ سثلي Support Educational  سييالتعم الجعع أف (7100الغفػر)
 السعمع قجـي مؤقتة، ذيتجر  ةيجيإستخات عغ عبارة الجعع أف ثيح ةيالبشائ عيوالتعم التعمع

 الستعمع معخفة غيب الفجػة سج تدتيجؼ التي البخامجو  األنذصة مغ مجسػعة خبلليا مغ
 الستعمع لسداعجة مؤقت بذكل السعمع دتخجمياي التي البخامج خبلؿ مغ السعمع، ومعخفة

 ذيل بأنو سييالتعم الجعع Rodger(2004) خػضح رودجي، غيالسعخفت بيغ الخبط عمى
 سييالتعم السدار يحلترح محكسة وخصة ندقي بشاء وانيا لمجروس، مخاجعة عغ عبارة
 بالسؤسدات قايلر ذيل أنو إال .أىجافو قيتحق دوف  فحاؿ التعثخ، اعتخاه  الحؼ

 الستعمع وخاصة الذخكاء، كل ويف داىعي إجخاء ىػ إنساو  البعس، يعتقج كسا ة،يالجراس
 الجعع كػف يليحا  وتبعا ،خىعيوغ ةيالتخب وخبخاء الجراسي الرف وجساعة الستعثخ،

 مكػنات لكل متزسشا آخخ، درس كأؼ والسكػنات، العشاصخ كاملمت درسا سييالتعم
 وأنذصة وشخائق اتيومحتػ  أىجاؼ مغ ة،يوالتكشػلػج ةيوالتخبػ  ةيسيالتعم ةيالعسم

 البج نساا زاؿ، و قج التعثخ أف نعتقج سكغ أفي ال الجعع، إجخاء فبعج ع،يوتقػ  ووسائل
 الجعع فإف واال الجراسي، لتعثخا تجاوز في التصػر معجؿ وحداب الجعع ىحا عيتقػ  مغ
 .أخخػ  أشكاؿ في إعادتو يجب متعثخ، نفدو ىػ

 السداعجةو التهجيو  مدتهيات خرائص إلى (0212طارق عبجالحميم) ويذيخ
 :يمي كسا اللكتخوني
  أف تقجـ مدتػيات السداعجة والتػجيو برػرة متجرجة، تتخاوح مغ أعمى مدتػػ

 لسداعجة والتػجيو.لمجعع والتػجيو إلى أقل مدتػػ مغ ا
  أف تتدع بالسخونة حيث يدتصيع الستعمع االختيار مغ بيغ مدتػيات التػجيو

 والسداعجة السقجمة وإزالتيا والخجػع إلييا إذا شعخ بالحاجة إلييا.
  أال تقجـ مدتػيات السداعجات والتػجيو والجعع شػاؿ الػقت، حتى التجعل

العقمية، وبحلظ يفذل فى األداء  الستعمع يعتسج عمييا ويفذل فى بشاء نساذجو
 الجيج لمسيسات السذابية فى مػاقف التعمع الججيجة.

 .أف تكػف عسمية اختيار مدتػػ التػجيو السشاسب تحت تحكع الستعمع 
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 يكػف مدتػػ السداعجة والتػجيو زائج عغ حاجة الستعمع فيعػقو عغ التعمع، أال
السداعجة والتػجيو أقل  أو يجعمو يعتسج عميو بذكل كمى، وأال يكػف مدتػػ 

 مغ حاجة الستعمع، فيذعخه باألحباط.
 :أنواع وأنماط المساعدة والتوجيه اإللكترونى 

  (Alessi,Trolip,2001) وتخو أليديو  (7112دمحم عصية خسيذ)كبل مغ ويذيخ 
 أف نطع مداعجات التعمع يسكغ ترشيفيا إلى ثبلثة أنػاع، وىى كالتالى:

في  الستعمع تداعج وتػجييات تعميسات لوتذس : جاموالستخ التذغيل مداعجات
 يتزسشيا التي والفخعية الخئيدية بالسعمػمات قائسة وتذسل واستخجامو، ـتذغيل الشطا

 حيث السحتػػ، بتعميع خاصة مداعجات وىي :التعميم مداعجات، الشطاـ أو البخنامج
 أمثمة ضعخ  أو شخوح أو تفريمية معمػمات فى الحرػؿ عمى  الستعمع تداعج

 والتصبيقات التجريبات تراحب وىي: التجريب مداعجات، إلييا عشجالحاجة إضافية
 وتػجيييع حل التجريبات في الستعمسيغ مداعجة وتيجؼ إلى البخنامج، داخل السػجػدة

 مرػرة أو مدسػعة أو مكتػبة تمسيحات تقجيع وتتزسغ الرحيحة، االستجابة نحػ
 ستجابة الرحيحة.انتباه الستعمسيغ نحػ اال لتػجيو

كسا  ،( أساليب مداعجات التعمع والتػجيو7112وقج حجد أسامة ىشجاوػ وآخخوف)
يمى: مداعجات سسعية، ومداعجات مخئية، ومداعجات شخرية، ومداعجات 
بالػحجات التعميسية الرغيخة، ومداعجات كسبيػتخية، مداعجات رسػمية، مداعجات 

 . (Randoll, Kali, 2004 & Azevedo, 2004)نرية
 األول: مدتػيات ثبلث إلى عمالتع مداعجات (7117)صػفي شيساء صشفتوقج  

 ع،متع بيئة أؼ في تػافخه يجب الحؼ السداعجة غم األدنى الحج يىو  مهجدة، مداعجات
 ػلج مفتاح يػجج كسا وحجة، بجاخل كل وتػجج متهسظة، مداعجات : الثاني أما

 السداعجة خيوتط البيئة، عمى الديخ داخل معالستع ومداعجة شاشة سفل كل أ عمالستع
 غع عبارة يىو  ،يةمتفري مداعجات :الثالث اً وأخيخ  السفتاح، عمى الزغط عشج

 .الذاشة مفاتيح غم مفتاح أؼ ىمع الساوس مؤشخ وضع عشج خيتط سيحاتمت
 التهجيو أسمهب مشيا أساليب عجة إلى إدارتيا حيث مغ التػجيو بأسالي وتتشػع
 ويؤمغ والتعميسات، التػجييات جسيع قائجاً  باعتباره السعمع يزع وفيو ،الدمظهي 
 وبالتالي أحجًا، عمييا يصمع وال الستعمسيغ، عمييا يديخ خصة ويزع والشطاـ، االنزباط

 اإلنجازات بويخاق يتتبع كسا الفخعية، الجساعات ويكػف  ويػزعيا، السياـ، يفخض
 ،الجيسقخاطي التهجيو وأسمهب السشاس، الػقت في السشاسبة اإلجخاءات ويتخح ويقػميا،
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يتع  اقتخاحات سػػ  ليدت فالتػجييات الستعمسيغ، مع السعمع يشجمج خبللو ومغ
 أؼ عشج يتجخل وال السياـ بتقجيع السعمع يكتفي وفيو الفهضهي  واألسمهب مشاقذتيا،

 زةغام بكيفية األسئمة عغ بويجي فعمو، يػدوف  فيسا أحخاراً  الستعمسػف  ويتخؾ مدتػػ 
 (.7100عامخ، عبجالحسيج إبخاليع يػسف،(

وفى ضػء ذلظ تتشػع األنساط التى يسكغ مغ خبلليا تقجيع التػجيو السراحب 
لؤلنذصة عبخ اإلنتخنت، وتتسثل تمظ األنساط فى، مدتػػ تقجيع التػجيو اإللكتخونى، 

يع التػجيو وتػقيت تقجيع التػجيو اإللكتخونى، مرجر تقجيع التػجيو اإللكتخونى، نػع تقج
 اإللكتخونى.

ومن بين األنساط الدابقة يختكد البحث الحالى عمى أنساط التهجيو السراحبة  
: " التػجيو السقيج"، " التػجيو الحخ"، إلى نسظين أساسين ىسا اإللكتخونيةلألنذظة 

فالتػجيو التعميسى السقيج يتع تقجيسو بصخيقة تعتسج عمى أسمػب التعميسات السػجو 
ة، وتعتسج عمى استخاتيجية الشسحجة فى دعع وتػجيو الستعمسيغ بالسعمػمات، والسباشخ 

بحيث تػجو الستعمسيغ أثشاء أدائيع لمسياـ السصمػبة بالشساذج التفريمية لكيفية أداء 
السياـ خصػة بخصػة، كسا تتزسغ نسحجة كافة السيارات والخبخات التى يشبغى عمى 

اـ التعميسية السدتيجفة، حيث يتخكد التػجيو الستعمسيغ اكتدابيا أثشاء أداء السي
والسداعجة حػؿ السحتػػ التعميسى، أما التػجيو الحخ فيتع تقجيسو بصخيقة تقـػ أسمػب 
الشرائح والتمسيحات وتعتسج عمى استخاتيجية التدأوؿ فى تقجيع السداعجات لمستعمسيغ 

ر السختمفة التى بحيث تػجو الستعمع بالبحث عغ إجابات األسئمة عغ شخيق السراد
 .(Rosenshine,2008)يتع تقجيسيا لمستعمسيغ، ويتخكد التػجيو الحخ حػؿ الستعمع 

وفى ىحا الدياؽ أشارت عجيج مغ الجراسات والبحػث عمى التأثيخات اإليجابية 
لشسط التػجيو السقيج أو السػجو فى تحقيق بعس نػاتج التعمع كالتحريل السعخفى 

والتى  ،(Saul & Land,2002; Brush & Saye,2001)والسيارػ مشيا دراسة
أشارت نتائجيا إلى أف التػجيو السباشخ أو السػجو ساعج الصبلب عمى دمج السعخفة 
لجييع، وبالتالى ساعجىع فى التسكغ مغ السحتػػ العمسى السقجـ ليع، ومغ ناحية أخخػ 

ط تفػؽ نس ، (Songer,2010)(، ودراسة7102أضيخت دراسة دمحم حدغ خبلؼ)
الجعع والتػجيو السباشخ )السػجو( عمى نسط التػجيو الغيخ مػجو فى تحقيق نػاتج 

 السػجو األنذصة ترسيع نسط ( عمى أف7102كسا أكجت دراسة مخوة سميساف) التعمع، 
 ذوؼ  الستعمسيغ مغ كل لجػ والسيارؼ  التحريمي الجانب مغ كل في فعالة نتائج حقق

 األنذصة ترسيع نسط أف أيزا الشتائج ودلمت ،والسعتسج السدتقل السعخفي األسمػب
بيشسا تػصمت  السعتسجيغ، الصبلب لجػ الحخة األنذصة ترسيع نسط مغ افزل السػجو
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إلى ىشاؾ تأثيخ إيجابى فى مدتػػ ( 7100إبخاليع يػسف، عبج الحسيج عامخ) دراسة
 الختبار البعجؼ الكياس السػجية، في اإللكتخونية األنذصة استخجمػا الحيغ الصبلب

 األنذصة يدتخجمػف  الحيغ الجسالية عغ الصبلب الكيع تقييع وبصاقة السعخفي التحريل
( إلى أف نسط الجعع السباشخ لو 7106السػجية، ويذيخعبجهللا شعباف) غيخ اإللكتخونية

تأثيخ إيجابى عمى مدتػػ تبلميح السخحمة اإلعجادية فى التحريل السعخفى واألداء 
 السقجـ سييالتعم الجعع نسط اختبلؼ أف ( إلى7106رضػاف) جيإن وأشارت، السيارػ 

، فى حيغ أشارت دراسة حسجػ السذخوع إنتاج ميارات ةيتشس في فاعل بذكل ساىع
إلى أف نسط السداعجة السدتسخ كاف لو تأثيخ إيجابى فى التحريل  (7100شعباف)

ع االفتخاضية، السعخفى واألداء السيارػ لسيارات صيانة الحاسب داخل بيئة التعم
( إلى تداوػ تأثيخ كبلمغ الشسصيغ فى التأثيخ عمى 7114) وأشارت زيشب سبلمى

وأوضحت دراسة خالج  صة فيسا يختبط بالتحريل الجراسى،الستعمسيغ وخا
( إلى أف أستخجاـ نسط تػجيو األنذصة )السػجة( كاف لو تأثيخ إيجابى 7102العيافى)

ػ لسيارات استخجاـ اإلنتخنت، وقج أيج ىحا التػجو فى التحريل السعخفى واألداء السيار 
عجيج مغ الشطخيات مشيا، الشطخية الدمػكية، ونطخية الحسل السعخفى كسا أشار دمحم 

 (.7100عصية خسيذ)
 (Davis,2003; Ge & Land,2003)وعمى الشكيس مسا سبق يذيخ كل مغ 

يغ بذكل إيجابى فى إلى أف التػجيو أو الجعع غيخالسباشخ)الحخ( قج ساعج الستعمس
اكتداب وتكامل السعخفة بػاسصة استشباط التفديخات، واالستجالالت والسبخرات البلزمة 
لحل السذكبلت عبلوة عمى ذلظ، وقج تع استخجاـ التػجيو الغيخ مباشخ لتيديخ التفكيخ 
فيسا وراء اإلدراؾ وساىع بذكل فعاؿ فى تجعيع استخجاـ بعس االستخاتيجيات فى 

إلى أف الجعع  (Land& Zembal- Saul,2003)السختمفة، وأشارت دراسةالسجاالت 
الغيخ مباشخ عسل عمى حث الصبلب عمى إنتاج أسئمة مثيخة لمتفكيخ الشقجػ، وكحلظ 
يدخت عسميات البحث والتقرى وحل السذكبلت وتشفيح األنذصة بسداعجة الستعمسيغ 

ع عمى أف يربحػا أكثخ دقة فى التخصيط والستابعة، كحلظ تجعع الستعمسيغ وتداعجى
فى تفديخاتيع السختبصة بالسذكبلت، ومغ الشطخيات التخبػية التى أيجت ىحا التػجو كسا 

( الشطخية البشائية والشطخية البشائية االجتساعية، ونطخية 7100أشار دمحم عصية خسيذ)
 الجافعية.

؛ دمحم 7114زيشب سبلمى،) عجيج مغ الجراسات والبحػث مشيا وقج أثبتت نتائج
؛ خالج 7107؛ عبجالخحسغ سالع،7100؛ حسجػ شعباف،7102حدغ خبلؼ،
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 ؛ رجاء عبج العميع،7100عبج العديد شمبو،؛ 7106؛ جادهللا حامج،7102العيافى،
فاعمية استخجاـ التػجيو  (Zydney,J.M,2003؛7101؛ شارؽ عبجالحميع،7104

تمف السياـ السصمػبة، وتػجيو والسداعجة التعميسية فى تحقيق متصمبات التعمع وأداء مخ
الستعمسيغ إلى السرادر السعخفية الكيسة والتقميل مغ فخص الذعػر باألحباط وعجـ 

 ىجر الػقت فى التجارب الفاشمة.
 تهجيو التعمم فى بيئة السشرات التعميسية: إلييا يدتشج التي الشظخية األسذ 

تأييج العجيج مغ  ةاإللكتخونيوقج حطى التػجيو والسداعجة السراحب لؤلنذصة 
جتساعية البشائية التى تشطخ إلى عسمية التعمع الشطخيات التخبػية، والتى مشيا الشطخية اإل

كشذاط بشائى اجتساعى مػجو نحػ مذكبلت معيشة أو إنجاز مياـ تعميسية أو اكتداب 
خبخات ججيجة فى مجاؿ معيغ، بحيث اليسكغ لمستعمع الػصػؿ إلى اليجؼ وبمػغ 

خبلؿ االعتساد عمى خمفيتو السعخفية وتػجييو الحاتى فقط، بل يحتاج إلى الغاية مغ 
مداعجة ودعع وتػجيو مغ قبل السعمع أو األقخاف األكثخ خبخة فى ذلظ، وبحلظ تكػف 
الشطخية البشائية االجتساعية أضافت لمبشائية السعخفي مبجأ الجعع الخارجى فى سياؽ 

 وتؤكج ،(Duncan & Chinn,2007)السعمسيغالتفاعبلت االجتساعية بيغ الستعمسيغ و 
 لشطخية انعكاس وىي االجتساعي، التحػؿ أجل مغ التخبية عمى االجتساعية البشائية
 أؼ االجتساعي، – الثقافي الدياؽ إشار في الفخدية عمى تقـػ التي اإلنداني التصػر

 افيةالثق السعاني مغ إشار في االجتساعية التفاعبلت مغ يدتسج الفخد تصػر أف
 تعمع بالصبع يفػؽ  كسجسػعة األفخاد وتعمع الفخد، مع وتفاعميا السجسػعة مغ السدتسجة

 وأكثخ أفزل مشيع كل تعمع األفخاد يجعل األفخاد تعاوف  وأف حجة، عمى مشيع كل
 يجىمم ثشاء الدعجؼ، الخحسغ )عبج تبادلية عبلقة بيشيع التفاعل يذكل حيث فاعمية،
 (.7116 عػدة،
عمى نطخية اإلتقاف والتى تخػ أف تقجيع السداعجة والتػجيو لؤلنذصة كسا تعتسج  

يداعج فى خفس الحسل السعخفى بحاكخة الستعمع مغ خبلؿ تقجيع معمػمات  اإللكتخونية
ججيجة؛ مسا يتيح التيديخ عمى الحاكخة التى تتفخغ لسياـ التصبيق والسسارسة أثشاء 

ومسارستيا ودمجيا فى بشيتو السعخفية  التعمع، وبالتالى معالجة األنذصة وتشطيسيا
 عػامل تػجج حيث الجافعية وأيًزا الشطخيةبحيث يربح التعمع ذو معشى بالشدبة لو، 

 وىحه والتحجؼ لمتعمع، والفزػؿ االنتباه أىسيا مغ الجافعية استثارة عمى تعسل عجة
 فكيخت تتحجػ بصخيقة ودعاماتو وأنذصتو، التعميسي السحتػػ  عخض تتصمب العػامل

 خبلؿ استخجاـ التػجيو والسداعجة مغ يػفخه ما وىحا لتعمسو، وتجفعيع الستعمسيغ
 أشار حيث السعخفية البشائية الشطخية التػجو ىحه أيجت كحلظ السباشخة، غيخ أساليبيا
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 خبلؿ مغ لمتفكيخ ودفعو الستعمع تشذيط ضخورة القبمي السيل مبجغ خبلؿ مغ بخونخ
 ما وىحا البجائل واستكذاؼ، الحقائق تقري مشيا قميةالع األساليب بعس استخجاـ

 .(7100دمحم عصية خسيذ،) العامة الجعامات استخجاـ أيزا يػفخه
 لمجعع أنو يسكغ الشطخ Quintana Krajcik & Soloway (2013) ويذيخ

 بيا نادػ التي باالكتذاؼ التعمع شخؽ  أحج باعتباره اإللكتخوني والتػجيو والسداعجة
 لجػ العقمية والسيارات القجرات مغ كثيخ تشسية في كبيخة فاعمية أثبتت التي بخونخ

 لجيو الحاتي التعمع واستسخارية التعميسية، العسمية في وإيجابيتو تفاعمو وزيادة الستعمع،
التعمع، كسا أضاؼ وليج  مػضػع نحػ اإليجابية اتجاىاتو وتصػيخ بشفدو، ثقة وزيادة

 الشطخية مشيا الشطخيات مغ عجيج بتأييج يحطى نيااللكتخو  الجعع ( أف7104يػسف)
 .باالكتذاؼ التعمع ونطخية السعخفية، البشائية الشطخية السعخفي، الحسل ونطخية الدمػكية

و أنطًخا ليحا االختبلؼ فى نتائج الجراسات حػؿ فاعمية نسط التػجيو السقيج 
أحج أىجاؼ البحث و السباشخ مشيا فى مقابل الحخ أو غيخ مباشخ؛ سيكػف أالسػجو 

فى بيئة السشرات  اإللكتخونيةة صالحالى لتحجيج أندب نسط لمتػجيو السراحب لؤلنذ
، الكفاءة الحاتية اإللكتخونيةالتعميسية بجاللة تأثيخه عمى تشسية ميارات إنتاج السقخرات 

 لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع عيشة البحث.
 :اإللكتخونية األنذظة -ثالًثا

 السعمع يرسسيا التي الفعالة الستشػعة مغ األساليب اإللكتخونيةاألنذصة  تعج
 وليدت متخابط، بذكل األنذصة ىحه مع التعامل يتع أف عمى تعميسية، أىجاؼ لتحقيق
 تعمع ومرادر محتػػ  عمى تحتػؼ  خصػة وكل خصػات، تذكل بحيث مشفخدة أنذصة

 خبلؿ مغ وإيجابياتو لستعمعا مذاركة عمى التعميسية األنذصة وتعسل التعمع، بأسالي في
 السعخفية، العسميات مغ مجسػعة مدتخجماً  الصخؽ  بذتى السعمػمات عغ البحث

 أو بشفدو السصمػبة السعمػمات إلى التػصل في تداعجه التي واالستشتاج كالسبلحطة
 التعميع واستخاتيجيات اتجاىات ضسغ مغ األنذصة تعتبخ وبالتالي السعمع، مغ بتػجيو
 لحا،  بشفدو وبشائيا السعخفة عمى لمحرػؿ ومذاركتو الستعمع دور مغ يديج ؼالح الفعاؿ

 التعمع ومقخرات بخامج إنجاح في وميسا أساسيا دوراً  تمعب اإللكتخونية فاألنذصة
 مغ اليتجدأ وجدء ضخورية أمخاً  وتشفيحىا األنذصة ترسيع أصبح وبالتالي اإللكتخوني،

 برػرة تقجـ التي الجراسية والسقخرات التعميسية البخامج في لمسادة العمسي السحتػػ 
 اإللكتخونية األنذصة عمى ويصمق، (7117الحيمة، مخعي ودمحم تػفيق (إلكتخونية
 اإلنتخنت، شبكة عبخ ةيالتفاعم التعمع أنذصة عغ يعبخ وىػ E-ctivities  مرصمح
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 والتساريغ ألسئمةا حل :مثل الستعمع بيا يقـػ أف يسكغ التي اإللكتخونية األنذصة وتتشػع
 السمخرات عسل مثل مياـ بأداء الستعمسيغ تكميف التعميسية، باألىجاؼ الستعمقة

 عبلقة ولو وسساعو ومذاىجتو بقخاءتو قامػا فيسا والتأمل التفكخ واإلنتاج، والسذاريع
 فخدية برػرة تجخبة أو عسل تشفيح والسعمع، الدمبلء مع السشاقذات التعميسية، باألىجاؼ

 شبكة عمى السختمفة بأشكاليا معمػمات عغ البحث والسعمع، الدمبلء مع اونيةتع أو
 حمػؿ شخح ومحاولة تعميسية مذكمة حل في وتػضيفيا اإللكتخونية والسكتبات اإلنتخنت

 مغ التعمع بسػضػع متعمقة عمسية قزايا إثارة السعمع، إشخاؼ وتحت الدمبلء لباقي
 السػضػعات حػؿ الحػار عمى االشبلع اإلنتخنت، مرادر مغ االستفادة خبلؿ

 السذاركة الخأؼ، بإبجاء والسذاركة التفاعمية والسشتجيات السجونات خبلؿ مغ التعميسية
 ،(7116، الكخيع عبج ومػسى الفخاجي ىادؼ (السحادثة غخؼ خبلؿ مغ السشاقذات في
، مشرػر(  (.7112غمـػ
  اإللكتخونيةمفيهم األنذظة التعميسية: 

 لتسكيغ أشخ" بأنيا اإللكتخونية األنذصةSalmon, 2013) ) سالسػف""وتعخؼ
 تػفيخ أجل مغ والسجسػعات األفخاد قبل مغ اإلنتخنت عبخ رؾ والتذا السباشخ التعمع
 خافواألق السحتػػ  مع بالتعاوف  والتفاعل لمسذاركة لمستعمسيغ واضحة و مشطسة فخصة

 بأنيا اإللكتخونية التعمع أنذصة (7104فارس ) اإللكتخوني، وعخفت نجبلء والسجيخ
 الذبكات خبلؿ مغ الصبلب بيا يقـػ التي واالجخاءات السسارسات مجسػعة“

 زامل مججؼ لجييع، ويعخفيا التأمل التفكيخ تشسية في تديع أف يسكغ والتي االجتساعية
 بيدخ التعمع يتيح بشسط التجريبية السقخرات ترسيع عشاصخ" عغ عبارة بأنيا) 3102 (

 ووججانية معخفية ميارات لجييع ويشسي الستجربيغ، بيغ الفخدية الفخوؽ  يخاعو  بديػلة
 لمتعميع السغايخة والتجريبية التجريدية األساليب تػضيف في ويداعج وادائية ومعخفية
 عصية أوضح دمحم كسا، التجريب في الحجيثة التكشػلػجيا بتػضيف وذلظ التقميجؼ،

 البحث عمى القجرة الستعمسيغ لجػ تشسي اإللكتخونية األنذصة أف (7112) ذخسي
 السحاضخة، مغ أكثخ بيا يدتستعػف  فيع والتحريل، التعمع واثخاء واالبتكار والتججيج

 في تديع كسا الػاقعية، الحياة في الشطخية السػضػعات تصبيق عمى تداعجىع ألنيا
 لتعميقا بحخية وتدسح بعج، مغ الستعمسيغ بيغ الفعالة والسذاركة التػاصل تفعيل

 إبخاليع يػسف وعبجالحسيج عامخ التقميجؼ، ويخػ كبلمغ التعميع عكذ والتداؤالت
 يؤدييا التي التعميسية السسارسات مغ مجسػعة ىي التعميسية األنذصة أف (7100)

 عقمي جيج مغ الستعمع يبحلو ما خبلؿ مغ خارجيا، أو التعميسية البيئة داخل الستعمسػف 
 عمى القائع الفعاؿ التعمع عمى يداعجه بسا وقجراتو ساماتوواىت لسيػلو وفقاً  وبجني
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 مختمف في الستشػعة السيارات اكتداب عمى يداعجه كسا وإيجابيتو، مذاركتو
 السجاالت.

جسيع األفعاؿ  ايبأن خائيًا فى البحث الحالىاج اإللكتخونية األنذصة تعخيف ويسكغ
ثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع شبلب الفخقة الثالوالسسارسات التى يقـػ بتشفيحىا 

مغ خبلؿ تفاعميع وتعمسيع ببيئة السشرات التعميسية بغخض الحرػؿ عمى السعمػمات 
، عمى أف يقػمػا اإللكتخونيةالتى تداعج الصبلب عمى تشسية ميارات إنتاج السقخرات 

 بتصبيق ماتعمسو مغ ميارات".
 العسمية التعميسية: في التعميسية األنذظة أىسية

 الستعمع مذاركة عمى الحفاظ في التعميسية األنذصة أىسية تحجيج ويسكغ
 الحقائق فيع عمى ومداعجتو التعمع، عسمية في ذاتو عمى واعتساده وإيجابيتو،

 عمى تعسل كسا ذاتي، بذكل لسسارستيا الفخص وتػفيخ أعسق، برػرة والسعمػمات
 بيغ والكيع األفكار لتبادؿ صةفخ  وتعصي فخدية، برػرة والتأمل لمتفكيخ الفخص تػفيخ

 أىجاؼ وتحقق لجييع، والزعف القػة نػاحي عمى التعخؼ في وتداىع الستعمسيغ،
 والستعمسيغ. والسعمع السحتػػ  مع التفاعل تحقق كسا عميا، وبسدتػيات متشػعة

 ةيأىس أف إلى (7117ل)يالجخ دمحم ؛ (7111) شحاتو حدغ مغ كبل أشارحيث 
 والحقائق عيالسفال تيوتثب السشيج لجور قييالحك ليالتفع في تكسغ سييالتعم الشذاط

 التعمع حققي أنو كسا الجراسي السشيج خبلؿ مغ إكسالو تحي لع ما وٕاكساؿ الستعمع لجػ
 واكتذاؼ ع،يالك واكتداب السيارات ةيوتشس واالستعجاد الشفذ، في الثقة وبشاء الحاتي،
 ,.Bonser,S) (C.F.Chen, 2014) مغ كل تفقا، فى حيغ السػاىب وصقل القجرات

et al., 2013)  ةيسيالتعم السػاقف فى ةيسيالتعم األنذصة مسارسة ةيأىس عمى 
 حيوتشف ألداء الستعمع قبل مغ السبحوؿ الجيج ذلظ سييالتعم بالشذاط قرجيو  السختمفة،

 ةمسارس سكغيو  السحجدة األىجاؼ ذو سييالتعم بالسحتػػ  السختبصة والسيسات فاتيالتكم
 الخاصة وقجراتو ذاتو عمى معتسجاً  مدتقبلً  الستعمع قـػي ويوف فخدؼ بذكل الشذاط ىحا

 اتيجابيإ حققيو  الجراسة خصػات فى بالسخونة دسحي نسط وىػ سييالتعم الشذاط بأداء
 وتحسل ة،يسيالتعم األنذصة أداء فى الشفذ عمى االعتساد  :مشيا خةيكث ايومدا

 الفخوؽ  ومخاعاة سي،يالتعم عشاصخالسػقف مع الشذط يجابياإل والتفاعل ة،يالسدؤول
 غ.يالستعمس غيب ةيالفخد

 الشذاط، وشكل نػع الستعمع، دوافع :مثل عػامل بعجة األنذصة فاعمية وتتأثخ
 زمغ الشذاط، بيئة الشذاط، مسارسة الشذاط، نسحجة والدمبلء، السعمع الشذاط، تػجيو
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 أنيا حيث الستعمع، دافع مغ تديج بأنيا ونيةاإللكتخ  األنذصة وتتسيد وتػقيتو، الشذاط
 غيخ أو الستدامشة، األنذصة مثل بػقت محجدة حاسة، مغ أكثخ تخاط لبلنتباه جاذبة
 عكذ مخات عجة الشذاط تكخار مغ تسكغ الستدامشة، غيخ األنذصة مثل بػقت محجدة

 في دتخجـت التي الخامات وقمة العالية التكمفة مغ تعاني التي التقميجية األنذصة
 أخصاء، ثسة بسا ليدت اإللكتخونية األنذصة في الشسحجة أف إلى باإلضافة الشذاط،

 أؼ ومغ وقت أؼ في إلييا الػصػؿ وسيػلة وتشػعيا، السعمػمات بكثخة تتسيد كسا
 .حفطيا إمكانية وكحلظ مكاف،
 لجػ السعشى لبشاء ةيالتفاعم األنذصة ةيأىس عمى Vygotsky جػتدكييف ؤكجيو 

 ػجيويو  قةيلمعس العامة السعخفة مغ بالستعمع رليل طيالػس دور ؤدؼي فالسعمع عمع،الست
 السشصقة ةيوتشس لمسعخفة الصبلب فيع ديلتحف مفتاحا ىحا عجيو  وٕاتقانيا، السيسة فيع نحػ
 تيعيوقابم قجراتيع بو تدسح ما ألقرى لمػصػؿ ذجعيعي مسا عشجىع؛ ةيالسخكد  بةيالقخ 
 السشصقة عيلتقػ  فاألساس يعيلج مشو ايعم اتيمدتػ  ةيوتشس خيكالتف اتيلعسم حفدىعيو 

 ما غيوب التعمع قبل بالفعل الستعمع عخفوي ما غيب الفخؽ  ىػ الستعمع عشج ةيالسخكد  بةيالقخ 
 Vygotsky, L., 1978).)التعمع مغ اإلفادة مجػ لسعخفة التعمع أثشاء اً يفعم تعمسوي

 مغ العجيج في اإللكتخونية نذصةاأل فاعمية والبحػث الجراسات أثبتت ولقج
 استخجاـ فاعمية إلى تػصمت التي (7114غيث، بغ أحسج عسخ( دراسة ،مثل الستغيخات
 رضا في WebCT بيئة باستخجاـ السجمج التعمع في اإللكتخونية األنذصة مغ مجسػعة
 الخسػؿ عبج بجرية(دراسة نتائج تػصمت كسا التحريل، في فاعمية تطيخ ولع الصبلب،

 بجامعة البيئية التخبية مقخر شبلب تحريل في فاعميتيا إلى) 7114 الكشجرؼ، دمحم
  (7114الخزخ، دمحم فاشسة( دراسة نتائج وأشارت ،السقخر ىحا عغ ورضاىع الكػيت

 التحريل عمى الستعجدة بالػسائط السجعسة التفاعمية األنذصة استخجاـ فاعمية إلى
( 7112الذسخؼ) دراسة دمحم نتائج أشارت اكس بالسعمػمة، واالحتفاظ الصبلب ورضا

، بيشسا والسشاقذة األنذصة باستخجاـ والتحريل الشاقج، التفكيخ ميارات تشسية إلى
بشسط األكتذاؼ  اإللكتخونية( إلى أف األنذصة 7107)جعفخ تػصمت دراسة دمحم بػحسج

ميجػ فى مقخر السػجو أدػ إلى زيادة تحريل الصمبة وتشسية الصبلقة مقابل التعميع التق
 أنو( 7106ساف زكى مػسى )يدراسة إ نتائج إلى تاريخ العسارة واألثاث، حيث أسفخت

 غيالسجسػعت شبلب درجات متػسصى غيب عشج ةيإحرائ داللة ذات فخوؽ  تػجج
 خجعي سييالتعم والخضا ة،يسياألكاد الحات ةيوفاعم الجراسي، ليالتحر فى غيتيبيالتجخ 
 التى ةيبيالتجخ  السجسػعة لرالح األنذصة مسارسة نسط الختبلؼ األساسي خيلمتأث

أسساء عبجالرسج وىشج  كسا تػصمت نتائج دراسة التعاوني، بالشسط درست
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( إلى تفػؽ السجسػعة التجخيبية التى درست باستخجاـ السذاركة 7106عباس)
الجساعية وكحلظ نسط التفكيخ برػت عاؿ الخجعى، وذلظ فى التحريل والجافعية 

 األنذصة ترسيع نسط ( إلى أف7102، ودلت نتائج دراسة مخوة سميساف)زلآلنجا
 مغ كل لجػ والسيارؼ  التحريمي الجانب مغ كل في فعالة نتائج حقق السػجو

 نسط أف أيزا الشتائج ودلت والسعتسج، السدتقل السعخفي األسمػب ذوؼ  الستعمسيغ
 الصبلب لجػ الحخة األنذصة ترسيع نسط مغ افزل السػجو األنذصة ترسيع

 عمى التعخؼ إلى (7100دراسة إبخاليع يػسف وعبجالحسيج عامخ) ىجفتو السعتسجيغ، 
 تػجيو وأسمػبي ،)الستدامغ غيخ – الستدامغ( اإللكتخوني التفاعل نسصي اختبلؼ أثخ

 تذكيل ميارات تشسية عمى السػجو( وتفاعميسا غيخ – السػجو( اإللكتخونية األنذصة
 داؿ فخؽ  لػجػد الشتائج أضيخت الفشية، كسا التخبية شبلب لجػ الجسالية والكيع الخدؼ

 اإللكتخونية األنذصة يدتخجمػف  الحيغ الصبلب درجات متػسصي بيغإحرائيا 
 الكياس في السػجية غيخ اإللكتخونية األنذصة يدتخجمػف  الحيغ والصبلب السػجية
 الحيغ الصبلب لرالح الجسالية الكيع تقييع وبصاقة السعخفي التحريل الختبار البعجؼ

 آوخخوف  ”الذامي جساؿ“ دراسة تػصمت السػجية، كسا اإللكتخونية األنذصة استخجمػا
 عمى فاعمية ليا كاف الستعجدة لمحكاءات وفقا اإللكتخونيةاألنذصة  أف إلى) 7102 (

 التعميسية، وأضيخت السقخرات عغ الستعمسيغ رضا في اثخ ايجابي والجافعية التحريل
 األنذصة بشسط درسػا غيالح حيتبلم فػؽ ت( إلى 7104)ةاسة أسامة ىشجاوىنتائج در 
 ةييالخقس ةيالبرخ  والخجع األلغاز إدراؾ حػؿ ةيالكتخون ةيسيتعم وحجة في ةيالتعاون
 .اتيالبرخ  قخاءة ومدتػػ  البرخػ  دييالتس ميارات عمى

 ترسيم عشج مخاعتيا يجب التي التخبهية الستظمبات من مجسهعة وىشاك
 األىجاؼ اإللكتخونية األنذصة تحقق أف :مشيا اإللكتخونية التعمم أنذظة ياغةوص

 تكػف  أف مشصكية، بصخيقة مشطسة اإللكتخونية األنذصة تكػف  أف مشيا، السخجػة
 األنذصة عجد تكػف  أف التعميسية، الخبخات لتعديد متشػعة اإللكتخونية األنذصة

 تتدع أف التعمسع، عسمية وتجعع السقخر لجراسة ومشاسبة كافية بالسقخر اإللكتخونية
 يدتصيع ما حػؿ األنذصة تتسخكد أف لمتصبيق، والقابمية بالػاقعية اإللكتخونية األنذصة

 ومغ الرعب إؿ الديل مغ األنذصة تتجرج أف السعمع، وليذ الستعمع بو يقـػ أف
 مع نياإللكتخو  التعمع خبلؿ مغ السقجمة األنذصة تتفق أف السجخد، إلى السحدػس
 نتائج كل الشذاط يرف أف الجراسية، الفرػؿ في التجريدية والسسارسات األنذصة

 قج التي السبلحطات تدجيل إمكانية الشذاط يخاعي أف بجقة، التقػيع وعسميات التعمع
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 ترسيع خصػات االعتبار بعيغ يأخح أف بالشذاط، الكياـ أثشاء الستعمسػف  يػاجييا
 التعمع، عسمية في بفاعمية االشتخاؾ عمى الصمبة لتذجيع اوتػضيفي اإللكتخونية األنذصة

 مخاعاة التعميسية، األىجاؼ تحقيق عمى الصمبة تداعج التي التعميسية الخبخات تقجيع
 التعميسية األنذصة تمبية يفزمػنيا، التي التعمع أساليب في بيشيع فيسا الصمبة أختبلؼ

 تػفيخ ومبتكخة، ججيجة أنذصة في يغالستعمس اشخاؾ واحتياجاتيع، الستعمسيغ لخرائز
 الستعمسيغ مداعجة تعمسو، يتع ما حػؿ الستعجدة الشطخ وجيات لتبادؿ التعاوف  فخص

 يتعمسػف، وكيف ماذا في التفكيخ عمى وتذجيعيع تعمسيع، وتشطيع أىجافيع وضع في
 ترسيع في الصبلب إلشخاؾ وسيمة إيجاد العمسية، الحياة بػاقع تعمسة يتع ما ربط

 العمسية في ودورىع كستعمسيغ الصبلب حقػؽ  إحتخاـ وتقييسيا، اإللكتخونية ألنذصةا
 &Neo, Neo)،)) 3100 ، هللا عبج العاؿ عبج(،)7114عدمي، جاد نبيل( التعميسية

Tan, 2007،  عيلترس ةيالتخبػ  الستصمبات بعس (7116) جػرانو أضاؼ أحسجو 
 غيالستعمس خيتفك خيتث قةيبصخ  ذصةاألن ٌتعخض وأف البج: مشيا ةيسيالتعم األنذصة

 التعمع عمى تذجع قةيبصخ  األنذصة وٌتعخض واالبتكارؼ، الشاقج خيالتفك عمى وتداعجىع
 التعمع، ألسمػب مبلءمتو وتخاعي السعمػمات، ببشاء غيلمستعمس وتدسح التعاوني،

 كل وترف غ،يالسذارك مغ معمـػ لعجد وٌترسع أىجافو، قيلتحق السشاسب تيوالتػق
 االتجاىات تؤكج، و غيالستعمس غيب التفاعل وتذجع بجقة، عيالتقػ  اتيوعسم التعمع تائجن

 وتعتسج والتعاوني، الفخدؼ يايبشسص التعمع أنذصة مسارسة ةيأىس عمى السعاصخة ةيالتخبػ 
 ة،يسيالتعم غيالستعمس حاجات إشباع عمى داعجي مسا السحتػػ  عمى األنذصة ىحه

  (Parry, A., 2004).الستشػعة اجاتيعياحت ويمبي
 قجر أقرى تحقيق إلى تدعى التي الشذاط بشظخية األنذصة التعميسية وتختبط

 فخعية نطع عجة يزع نطاـ الشذاط أف :مبادئيا أىع مغ والتي لمستعمع، السذاركة مغ
 السبلـز والتغيخ الػاحج، السػضػع في الشطخ وجيات وتعجد متخابصة، عبلقات بيشيا

 والسعخفة، واالتراالت اإلنتخنت ضيػر بعج خاصة الدمشية تالفتخا عبخ لمشذاط
 Gary)السسارسة مجاؿ في االبتكارات إلى تؤدؼ التغييخ مرجر ىي التي والتشاقزات

M, 2011)، الستعمع حػؿ التسخكد عمى القائسة السعخفية بالشظخية األنذصة تختبط كسا 
 فخوؽ  مغ الستعمسيغ بيغ ما وتخاعي والفعالة، الشذصة السذاركة عمى تذجعو فيي

 كسا العقمية، بالعسميات واالىتساـ متعمع، بكل الخاص التعمع نسط مخاعاة وأىسية فخدية،
 عادؿ) الججيجة لمسػاقف واستخجاعيا الصاؿ ذاكخة في السعخفة تخديغ تعتسجعمى

 عبارة السعخفة أف تخػ  حيث ؛البشائية بالشظخية األنذصة تختبط وكحلظ، (7112سخايا،
 في نذصة خصػات خبلؿ مغ فيسو، إشار في متعمع كل بػاسصة بشاؤه يتع يءش عغ
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 السعخفة بشاء في أنفديع عمى يعتسجوف  الحالة ىحه في والستعمسػف  التعميسية، العسمية
 قبػؿ مغ بجالً  سابقة معخفة مغ لجييع بسا الججيجة السعمػمات ربط شخيق عغ

 constructivism Social  الجتساعيةا البشائية تخػ  ىحا وفي السعمع، مغ السعمػمات

 الفخدية اتخ الخب مغ السعشى يججوف  الستعمسيغ أف حيث اجتساعي، نذاط التعمع أف
 فخؽ  في الستعمسيغ عسل خبلؿ ومغ االجتساعية، التفاعبلت خبلؿ ومغ لمستعمع،
 الفتػح أبػ الكخيع )عبج اآلخخيغ وخبخات معمػمات مغ االستفادة مغ تسكشيع التي العسل

 . 7112زيتػف، محسػد عاير ،) 0224دروير،
 اإللكتخوني التعمم بيئات في اإللكتخونية األنذظة أنساط: 

 عمالسع اييرسس أف يسكغ التي اإللكتخونية لؤلنذصة ةومتشػع متعجدة أنساط تػجج
 خاً نط وذلظ اىحرخ  يرعب والتي ايتحكيق خادالس عمالتع جاؼىوأ  السحتػػ  نػع حدب
 عمالتع مجاؿ في الباحثػف  فماخت وقج بعج، عغ عمالتع في طالشذا ـػيمف التداع

 الشذاط أف عيبعز يخػ  حيث اإللكتخونية األنذصة ترشيف كيفية حػؿ اإللكتخوني
 يقـػ سةيم عغ عبارة الشذاط فإف أخخػ  مػاد وفي سؤاؿ، مغ أكثخ يكػف  أف اليعجو

 بعس أف وأ مخترخة، إجابة أخخػ  أنذصة بمتتص أف السسكغ ومغ الصالب، ايب
 ويخالف مذاركة ايمش وبعس أكبخ ػديومج أشػؿ وقتا الصالب مغ بمتتص األنذصة
 أف يجب بل عادية، اـيم أو ةمأسئ مجخد تكػف  ال أف يجب األنذصة أف في البعس
 وتكيذ الصالب رتاقج تتحجػ مبتكخة، تكػف  أف ايمش عجيجة داتبسسي األنذصة ترسع
 ) 3112 عدمي، جاد نبيل(تشافذ، حالة في عمووتج الصالب لجػ الشاقج التفكيخ

 اإللكتخونية األنذصة ترشيف يسكغ ميووع (7100عامخ، عبجالحسيج يػسف، خاليعبإ(و
 ةماألسئ حل ىٍ إل اإللكتخونية عمالتع بيئات داخل عمالستع ايب يقـػ أف يسكغ التي

 في ستزسشةال الحاتية تااالختبار  ةماسئ حل يسية،مالتع جاؼىباأل قةمالستع والتساريغ
 وتقجم مدتػػ  مىع ويتعخؼ ذاتية، ونفد يكيع أف الصالب يدتصيع ىحت درس كل ايةين

 نقاشات، إدارة مثل اـيبس الصبلب يفمتك .؛عمالتع جاؼىأ  تحقيق ودرجة عمالتع في
 ولػ وجتىومذا خاءتوبق قامػا فيسا والتأمل التفكخ خرات،مم عسل اعساؿ، فاتمم عسل

 الصبلب مع مشاقذات أو شخرية ةممقاب في خاؾاالشت ية،يسمالتع جاؼىباأل عبلقة
 تشتج يةمعس مذاريع عسل مشة،االستد  وغيخ مشةداالست االتراؿ أدوات خبلؿ مغ اآلخخيغ
 يسيةمالتع جاؼىباأل قمتتع تجخبة أو عسل تشفيح والتخصيط، والخسع كالترسيع الكتخونيا
 فةمالسخت ايبأشكال ػماتممع عغ البحث ع،موالسع الدمبلء مع تعاونية أو فخدية برػرة

 حل في ايتػضيف أو ايعش تقخيخ وكتابة اإللكتخونية والسكتبات اإلنتخنت شبكة مىع
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 أنذصة ع،مالسع خاؼإش وتحت الدمبلء باقي مع ػؿمح شخح ومحاولة يسيةمتع ةممذك
 االستفادة خبلؿ مغ عمالتع بسػضػع قةممتع يةمعس قزايا إثارة األدوار، ولعب السحاكاة

 (.7102)عمى حبيب، ،(7102الذامي، الجيغ جساؿ(اإلنتخنت مرادر مغ
 تتيح يىو  الذخري التفاعل أنذصة ىإل اإللكتخونية األنذصة ترشف أيزا
 ووالتػجي والسشاقذات سخاتوالسؤت السحادثات شخيق عغ سيغمالستع بيغ التػاصل

 البخيج سبلتاومخ  والجػاب الدؤاؿ وأنذصة ضيةااالفتخ  والفرػؿ لكتخونياإل
 في والستخرريغ ءاالخبخ  قبل مغ اإلخبارية والسجسػعات والسػحات االلكتخوني،

 سيغمالستع تجسيع وتذسل : ايوتحسيس ػماتمالسع جسع وأنذصة فة،مالسخت السجاالت
 عبخ حل أو راقخ  الخج يجايتس عيبيش فيسا ايوتبادل ايوتحسيس ايوترشيف ػماتمسعمل

 السكتبة يسية،مالتع السشتجيات وانتاج يسيةمالتع اتوالبخمجي والسػاقع الػيب صفحات
 وأنذصة االلكتخوني، الشذخ بيانات قػاعج وانذاء االلكتخوني، والبخيج اإللكتخونية الخقسية

 الشاقج والتفكيخ فةمالسخت يةمالعق ياتمالعس تصػيخ مىع وتعسل  :السذكبلت حل
 معيشة ةممذك حػؿ ػماتمعالس عغ والبحث يجيةمتق وغيخ مبتكخة ػؿمح ىإل والػصػؿ
 فة،مالسخت السػضػعات لسشاقذة ضيةااالفتخ  االجتساعات شخيق عغ حلمل والػصػؿ

 وفاتغ أحسج حسجؼ(والسػاقف األحجاث محاكاة سيغ،مالستع بيغ تػاصلمل السحادثة غخؼ
 )  7112خسيذ، دمحم ؛ 3103 فػدة، فاتغ ؛ 2011السجيج، عبج

 مذاركاً  الستعمع تجعل فيي كتخونيةاإلل األنذصة أىسية سبق مسا ويتزح
 عمى يتزح كسا قجراتو، عمى واعتساداً  السعمع مغ بتػجيو السعمػمات عغ باحثاً  إيجابياً 

السراحب  التػجيو نسط أثخ تشاولت سابقة دراسات تػجج ال أنو الباحثة عمع حج
 ذصةاألن فاعمية في تؤثخ قج التي الستغيخات مغ وأنو خاصة ،اإللكتخونية لؤلنذصة
 عميو وبشاء ،اإللكتخونيةإنتاج السقخرات  ميارات عمى أثخ لو يكػف  أف يسكغ وبالتالي

 .األسمػب السعخفى وىػ الثاني السدتقل الستغيخ اختيار تع
 تهجيو فى بيئة السشرات التعميسية:األساليب السعخفية وعالقتيا بأنساط ال -ثالثاً 

 االىتساـ ازداد لسعخفي،ا الشفذ عمع وضيػر الشفدية الجراسات تصػر مع
 اكتذاؼ إلى ىحا أدػ وقج ومعالجتيا، السعمػمات تشاوؿ مجاؿ في الفخدية بالفخوؽ 
 السعخفي الشذاط بأشكاؿ تتعمق والتي ، السعخفية األساليب وىػ الفخدية لمفخوؽ  مجاؿ

 التي الصخيقة عغ يجيب أف السعخفي األسمػب يدتصيع أؼ بسحتػاه، وليذ لئلنداف
 الستكباؿ اإلنداف تفزيل شخؽ  عغ السعخفية األساليب تعبخ كسا إلنداف،ا بيايفكخ 

 السعمػمات تشاوؿ بعسميات تعمقيا عمى يجؿ الحؼ الشحػ عمى وإصجارىا السعمػمات
 الجرس عخض أسمػب لخبط جيج بأساس السعخفية األساليب وتسجنا، وتجييدىا
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 عجـ حجوث فعشج ، عتعمسي مدتػػ  تحديغ اجل مغ لمستعمسيغ السعخفية بالخرائز
 السعخفي، الستعمع ألسمػب الػضيفية والخرائز الجرس عخض أسمػب بيغ التػافق

 إلى والػصػؿ الستعمسيغ لجػ التفكيخ ميارات اكتداب في الخمل إلى يؤدؼ ذلظ فاف
 أسمػب بيغ التػافق لعجـ نتيجة التعميسية العسمية نجاح والى التعمع مغ درجة اكبخ

  (Messick,S.,1984 ). لمستعمسيغ السعخفي ساليباأل وبيغ عخض الجرس
( األساليب السعخفية بأنيا الفخوؽ بيغ األفخاد فى 7112ويعخؼ أنػر الذخقاوػ)

كيفية مسارسة العسميات السعخفية السختمفة؛ مثل: اإلدراؾ، والتفكيخ، وحل السذكبلت 
فى السػقف  والتعمع، وكحلظ بالشدبة لمستغيخات األخخػ التى يتعخض ليا الفخد

 الدمػكى، سػاء فى السجاؿ السعخفى أو فى السجاؿ الػججانى.
 إلييا يشطخ وأصبح السعخفية األساليب مػضػع في البحث نصاؽ اتدع ولقج

 نصاؽ في فقط ليذ األفخاد، بيغ الفخوؽ  عغ الكذف خبلليا مغ يسكغ انو أساس عمى
 وتشاوؿ وتكػيغ والتفكيخ والتحكخ كاالنتباه ، األخخػ  السعخفية والعسميات اإلدراؾ عسمية

 (.7112 ، الذخقاوؼ  )أنػر ودراسة الذخرية االجتساعي لحاؿا في بل السعمػمات
 تفزيبلت أو شخؽ  تعكذ عالية رتبة ذات معخفية متغيخات " بأنيا تعخؼ كسا

 السعمػمات وتجييد الخارجية، البيئة مثيخات استكباؿ في الفخد عادات أو صيغ أو
 أو العقمية القجرات وتشذيط بيئة عمى تعسل أنيا كسا وتقػيسيا، يشياوتخد  وتذفيخىا
 (.0224)دمحم رزؽ،بيشيا فيسا والتشديق ما لسػقف البلزمة االنفعالية الدسات

 أنيا يخػ  حيث السعخفية لؤلساليب شسػلية أكثخ تعخيفاً  "الذخقاوؼ  أنػر "ويقجـ
 يتعخضػف  التي السثيخات مع امميعتع في األفخاد يدتخجميا التي أواألساليب الصخؽ  تمظ
 فقط ليذ األفخاد بيغ الفخوؽ  كذف عمى يداعجنا مسا السختمفة، حياتيع مػاقف في ليا
 وتكػيغ والتعمع السفاليع وتكػيغ والتفكيخ، والتحكخ، كاإلدراؾ، السعخفي الحاؿ في

 عياالجتسا والحاؿ الػججاني، االنفعالي الحاؿ في كحلظ ولكغ السعمػمات، وتشاوؿ
 أساليب ضػء في لفخد السسيدة السعخفية األساليب تفدخ وبالتالي الذخرية، ودراسة
 .(7112 الذخقاوؼ، الشذاط )أنػر ىحا محتػػ  عغ الشطخ بغس يسارسو الحؼ الشذاط

( بأف أىسية األساليب السعخفية فى عمع 0224) كسا أوضح أنػر الذخقاوػ 
كذف عغ الفخوؽ الفخدية بيغ األفخاد، الشفذ تأتى مغ كػنيا تداىع بقجر كبيخ فى ال

كسا تأتى أىسيتيا كحلظ مغ أنيا تعبخ عغ الصخيقة األكثخ تفزيبًل لجػ الفخد فى تشطيع 
ما يسارسو مغ نذاط، سػاء كاف معخفيًا أو وججانيًا، دوف االىتساـ بسحتػػ ىحا الشذاط 
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لفخد السذكبلت التى ومايتزسشو مغ مكػنات، كسا أنيا تيتع بالصخيقة التى يتشاوؿ بيا ا
 يتعخض ليا فى مػاقف حياتو اليػمية.

 يختمفػف  األفخاد أف يتزح السعخفية األساليب لسفيـػ الدابق العخض خبلؿ مغ
 السختمفة، الحياة لسػاقف وإدراكيع تعامميع أساليب في متفاوتة وبجرجات بيشيع فيسا
 عمى لداماً  يربح ولحلظ ة،االجتساعي السػاقف أـ التعميسية السػاقف في ذلظ أكاف سػاء

 السػاقف مغ يييئػا وأف الفخوؽ، ىحه مثل يخاعػا أف وإعجادىع الشرء بتخبية السيتسيغ
 .ألسمػبو وفقاً  فخد كل يشاسب ما
  التعقيج السعخفى: –مفيهم أسمهب التبديط 

وتعتبخ معخفة السعمع لقجرات واستعجادات الستعمسيغ العقمية تسثل نقصة البجاية فى 
مادتو التعميسية واختيار األساليب السشاسبة فى عسمية التجريذ، وذلظ لتحقيق  تصػيع

األىجاؼ التعميسية، فى حيغ أف التعمع يحجث نتيجة التفاعل بيغ بيئة التعمع بسا 
تتزسشو مغ معمػمات وحقائق ومفاليع وبيغ استعجادات وقجرات الستعمع، لحلظ أخحت 

فى االعتبار، لعامل ميع  (Cognitive Styles)الجراسة الحالية األساليب السعخفية 
مغ العػامل التى تتحكع فى شخيقة استخجاـ الفخد لمسفاليع لتفديخ بيئتو االجتساعية، 

 Simplicity – Complexityالتعقيج السعخفى) –وىحا ما يعكدو اسمػب التبديط 

Cognitive Style )" اعى بصخيقة االتجاه إلى تفديخ الدمػؾ االجتسوالحػ يعخؼ بأنو
متعجدة األبعاد، حيث أف األفخاد األكثخ تعقيجًا معخفيًا لجييع نطاـ أكثخ تعجدًا وتشػعًا 

 شج األفخاد ذوػ التبديط السعخفىفى جػانب إدراؾ سمػؾ اآلخخيغ، وذلظ عسا ىػ ع
 (.7117ىذاـ الخػلى،)

 بديطالت أسمػب الباحثة تتشاوؿ متعجدة أنساط إلى السعخفية األساليب وتتسايد
 التبديط - ترشيفي التعقيج كستغيخ الجراسة تتخحه والحؼ السعخفي التعقيج مقابل

 Simplicity & Complexity Cognitive Style   Cognitive Complexity  السعخفي

 لتفديخ األفخاد ميل بأنو ويعخؼ ، السعخفي التعقيج بسدسى تدسيتو عمى اصصمح وقج 
 مع يتعامل السعخفي بالتبديط يتسيد الحؼ فالفخد ، مجركات مغ يحيصيع ما

 برػرة حػلو ما إدراؾ عمى قجرة اقل ويكػف  السجخدات مغ أفزل بجرجة السحدػسات
 قجرة أكثخ يكػف  باف السعخفي التعقيج إلى يسيل الحؼ الفخد يتسيد حيغ في ، تحميمية

 ما مع امليتع اف ويدتصيع تحميمية برػرة لمسػاقف الستعجدة األبعاد مع التعامل عمى
 (7112 ، الذخقاوؼ  أنػر) تكاممي شكل في يجركو
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ضيخ ىحا األسمػب فى الخسديشيات مغ القخف العذخيغ وذلظ مغ خبلؿ دراسة و 
فى مجاؿ االدراؾ االجتساعى فيع اآلخخيغ والتقسز العاشفى  Bieri( 6611) بيخػ 

 والحداسية االجتساعية.
د التسايدات التى يذتقيا الفخد فيسا التعقيج السعخفى عغ عج -ويعبخ مفيـػ التبديط

خفو أنػر بيغ مجركات عالسو االجتساعى أو الفيديقى، وفى ىحا اإلشار يع
الفخوؽ القائسة بيغ األفخاد فى ميميع لتفديخ العالع السحيط (، بأنو "7112الذخقاوػ)

بيع وخاصة فى جانبو االجتساعى، إما عمى أساس أبعاد متعجدة أو عمى أساس أبعاد 
و أكثخ قجرة نسيدة ومحجدة، فالفخد الحػ يترف باألسمػب السعخفى السعقج يتسيد بأمت

عمى التعامل مع أبعاد السػقف االجتساعى الستعجدة، وأكثخ قجرة عمى إدراؾ ماحػلو 
برػرة أكثخ تحميمة، كسا أف لجيو القجرة عمى الكياـ بعسميات التكامل لسا يخاه مغ حػلو، 

ألسمػب السعخفى التبديط فيتعامل مع السحدػسا بجرجة أما الذخز الحػ يترف با
أفزل مسا يكػف مع السجخدات، كسا أنو يكػف أقل قجرة عمى إدراؾ ماحػلو مغ 

 راؾ الذسػلى ليحه السجركات.دمجركات برػرة تحميمة، بل يغمب عميو اإل
تبديط( السعخفى ىػ  –( فأنا أسمػب ) تعقيج Perry,1970وفى ذلظ يخػ بيخػ )

الفخد عمى تحسل الغسػض وصشع القخارات الجاخمية مقابل القخارات الخارجية مغ  قجرة
خبلؿ تفكيخه التجخيجػ ويذيخ ىحا السفيـػ إلى استسخارية األفخاد  فى استخجاـ التجخيج 

 .(7106) فى أياد كاضع،واستعساؿ مشطػرات متعجدة
د مغ األبعاد ( بأنو قجرة الفخد عمى استخجاـ عج0224الفخماوػ)حسجػ ويعخفو 

فى ترػره لعالسو، وىحا  يتخح صيغة التسايد الشفدى فى تذكيل بيئتو ومعارفو، 
وبالتالى يبجو الفخد  االسمػب التعقيجػ أكثخ قجرة عمى التعامل مع عشاصخ السجاؿ 
مغ مػاقف مختمفة كسا يبجو ىحا الفخد اكثخ قجره عمى تشاوؿ ىحه العشاصخ أو السػاقف 

شسا يكػف الفخد فى االسمػب السعخفى التبديط ميااًل إلى تفديخ برػرة متكاممة؛ بي
عالسو وإدراكو فى حجود العشاصخ السسيده والستزسشو بحيث يبجو أكثخ ميبًل إلى 
مػاقف تحتػػ عمى عشاصخ محجوده وممسػسة، كسا يختمفػف فى ضػء ثبلثة متغيخات 

فى وصف الفكخة، ودرجة  وىى درجة التسايد وعجد التكػيشات التى يدتخجميا الستعمع
ل ىحه التكػيشات، ودرجة االفراح أو عجد التسييدات التى يدتخجميا الستعمع فى تفري

فؤاد أبػ حصب، ) قات الجاخمية بيغ ىحه التكػيشاتدرجة تعقج التشطيع( أو العبل) التكامل
0226.) 
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 يػضحCognitive Complexity ،السعخفي التبديط - التعقيج أسمػب ولفيع
 التي التسايدات خبلؿ مغ يتزح السعخفي التعقيج - التبديط أسمػب أف "رزؽ  دمحم"

 يجؿ مسا الفيديقي، عالسو مجركات بيغ أو االجتساعي عالسو أفخاد بيغ الفخد يجركيا
 الفخد يذتقيا التي التسايدات عجد أف أؼ السعخفية وتكػيشاتو ابعاده تسايد مجػ عمى
 أف حيث عالسو، لتقييع يدتخجميا التي الحكع وقػاعج ةالسعخفي أبعاده تعجد لتسايد دالة

 نتيجتيا تكػف  الستسايدة األبعاد ووجػد الستسايدة األبعاد وجػد عمى دليل التسايدات وجػد
  .(0224 رزؽ، دمحم) السجركات بيغ التسايدات إضيار السشصكية
 يغب بالفخوؽ  يختبط السعخفي التعقيج- التبديط أسمػب أف إلى نخمز ذلظ مغ

 الحؼ فالفخد األبعاد، وكثيخة معقجة بصخيقة وتخجستو العالع لتفديخ ميميع في األفخاد
 االجتساعية السػاقف متغيخات مع التعامل عمى أقجر السعقج السعخفي يتسيدباألسمػب

 الستغيخات، ىحه بيغ التكامل وبإيجاد تحميمية، برػرة حػلو ما إدراؾ وعمى الستعجدة،
 فيػ البديط السعخفي باألسمػب يستاز مغ أما افخاد، مع التعامل عمى قجرة أكثخ وىػ
 .والعياني السحدػس مع التعامل إلى ويحتاج الحاؿ، ىحا في قجرة أقل
 السعخفي التعقيج - التبديط أسمهب ذوي  األفخاد خرائص : 

 األساليب بجراسة االىتساـ اتدع الساضي القخف  مغ الدبعيشات بجاية مع
 مغ عجد ىشاؾ أف وجج ولقج السعخفي، التبديط، التعقيج مػبأس ومشيا السعخفية

 السعخفي التبديط، التعقيج أسمػب ذوؼ  األفخاد عشج وجػدىا يتزح التي الخرائز
 : التالي الشحػ عمى وىي
 واآلخخيغ أنفديع بيغ الفخوؽ  وتقييع الحكع، في دقة أكثخ معخفياالتعقيجيغ  األفخاد .0

 . فيامعخ  السشبدصيغ باألفخاد مقارنة
 عمى والقجرة السعمػمات، عغ الشذط بالبحث معخفيا السعقجوف  األفخاد يتسيد .7

 التخكيب عمى القجرة متكامل كل في السشفرمة األجداء ودمج والتجخيج، التعسيع،
 السشبدصيغ باألفخاد وججيجة مقارنة واسعة ترشيفات في السعمػمات واستخجاـ

 . معخفيا
 نطائخىع عغ الدساعي الفيع عمى قجرة خأكث السعخفي التعقيج ذو األفخاد .2

 . معخفيا السشبدصيغ
 نطخا اآلخخيغ، بدمػؾ التشبؤ عمى السختفعة القجرة لجييع السعخفي التعقيج ذو األفخاد .4

 . التكػيشات تسايدبيغ مغ لجييع لسا
 اآلخخيغ، مع الشذصة االجتساعية بالسذاركة معخفيا السعقجوف  األفخاد يتسيد .4

 . وججانيا ومذاركتيع
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 . االبتكارؼ  التفكيخ وقجرات السعخفي التعقيج بيغ مػجبة عبلقة تػجج .6
 (.0224 عخايذ، دمحم) المفطية والقجرة السعخفي التعقيج بيغ مػجبة دالة عبلقة تػجج .2
 
 التعقيج( السعخفى: -قياس أسمهب )التبديط 

 التعقيج السعخفى، –لقج تشاوؿ الديكػلػجى العجيج مغ مقاييذ أسمػب التبديط  
 ويعج مكياس مدتػدع الجور االجتساعى مغ أشيخ السقاييذ وأوسعيا انتذاًرا، ويعج

ىػ صاحب الفكخة األساسية ليحا السكياس، والحػ تع استخجامو فى  (0244) كيمى
ىحا السكياس (، وفى 0242العجيج مغ الجراسات ونقمو إلى العخبية عبجالعاؿ عجػة)

يػجج بتمظ الػرقة مرفػفة مكػنة مغ عذخة يتكػف مغ ورقة يتع إعصائيا لمسفحػص، و 
أعسجة متقاشعة مع عذخ صفػؼ، ويختمف عجد األعسجة والرفػؼ عمى حدب العسخ 
الدمشى ألفخاد العيشة، وكحلظ الفتخة الدمشية السدسػح بيا لؤلستجابة عمى السكياس، 
وليذ شخشًا تداوػ عجد الرفػؼ مع األعسجة؛ يصمب مغ السفحػص كتابة عجد مغ 

اء األشخاص السعخوفيغ جيجًا لو، والحيغ يسثمػف لو األدوار األجتساعية التى أسس
تحجدىا الباحثة وىؤالء األفخاد يسثمػف عمى أعسجة السرفػفة، ثع يعصى لمسفحػص 
عجدًا مغ الرفات وعكذ كبًل مشيا، وتعتبخ السكػنات تسثل صفػؼ السرفػفة، 

( ويصمب مشيأف 6-0ح مغ )وتػضع كل صفة وعكديا عمى مكياس استجابة يتخاو 
 درجات. 6يكيع كل فخد عمى كل صفة  وعكديا بإعصائو درجة مغ 

التبديط( السعخفى يختبط  –مسا سبق تدتشتج الباحثة إلى أف أسمػب )التعقيج 
بالفخوؽ بيغ األفخاد فى ميميع لتفديخ العالع وأدراكيع لعالسيع الخارجى بأسمػب معقج 

تسيد باألسمػب السعخفى السعقج أقجر عمى التسايد بيغ وكثيخ األبعاد فالفخد الحػ ي
متغيخات السػاقف االجتساعية الستعجدة، وعمى إدراؾ وتخجسة ماحػلو برػرة تكاممية 
لسكػنات عالسو، وذو تفكيخ تحميمى تجاه مجركات عالسو االجتساعى والفيديقى، وىػ 

ب السعخفى البديط فيػ أكثخ قجرة عمى التعامل مع السجخدات، أما مغ يستاز باألسمػ 
 أقل قجرة فى ىحا السجاؿ، ويحتاج إلى التعامل مع السحدػسات والعيانيات.

 ( بأنساط التهجيو فى بيئة  -التبديطعالقة األسمهب السعخفى )التعقيج
 :السشرات التعميسية

تطيخ العبلقة بيغ أنساط التػجيو واألساليب السعخفية عمى اعتبار أف أنساط 
، اإللكتخونيةى األساس عمى السحتػػ وشخؽ تقجيسو فى بيئات التعمع التػجيو تخكد ف

بيشسا تدتيجؼ األساليب السعخفية عسمية التعمع ذاتيا والصخيق التى يفزميا األفخاد فى 
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استكباؿ مثيخات السػقف التعميسى ومعالجتيا وتػضيفيا فى إحجاث التعمع لجيو، وبالتالى 
 .(Lane,2005)عخفية يكسل كل مشيسا األخخفالتػجيو والسداعجة واألساليب الس

وعمى ذلظ تتسثل العبلقة بيغ أنساط التػجيو واألساليب السعخفية فى مخاعاة 
الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ باعتبار أف لكل متعمع أسمػب تعمع خاص يختمف بو 
عغ اآلخخيغ وبالتالى تطيخ أىسية األسمػب السعخفى لمستعمع بسا يتيح وضعو فى 

 (.7102)أحسج بجر،وسمػب السشاسب لتعمساأل
وفى ذات الدياؽ اتجيت كثيخ مغ الجراسات والبحػث بجراسة التفاعل بيغ 
أنساط التػجيو والسداعجة والجعع التعميسى بأنساشو السختمفة مع األساليب السعخفية 

سمية السختمفة لمستعمسيشغ ودراسة أثخ ذلظ التفاعل عمى تشسية نػاتج التعمع وتحديغ الع
( والتى تشاولت أثخ التفاعل بيغ 7106التعميسية بذكل عاـ، ومشيا دراسة جادهللا حامج)

نسط التػجيو واألسمػب السعخفى عمى تشسية ميارات اإلنتاج الصباعى لجػ شبلب 
بيغ درجات إحرائيا تكشػلػجيا التعميع، وكذفت نتائج الجراسة عمى وجػد فخوؽ داؿ 

لمبحث فى التحريل وميارات اإلنتاج الصباعى الديخجخافى أفخاد السجسػعات التجخيبة 
كسا لرالح كل السجسػعات بالسقارنة مع السعتسجيغ الحيغ حرمػا عمى تػجيو مػجد، 

بيغ متػسط إحرائيا ( عغ وجػد فخؽ داؿ 0222أشارت نتائج دراسة دمحمعخايذ)
كبلت فى درجات الصبلب التبديصييغ والتعقيجييغ معخفيًا عمى اختبار حل السذ

بيشسا ىجفت دراسة نذأت ، الخياضيات لرالح الصبلب ذوػ التبديط السعخفى
التعقيج السعخفى مع استخاتيجية  –( معخفة أثخ تفاعل أسمػب التبديط 7102قاعػد)

الدقاالت التعميسية عمى التفكيخ التفاعمى لجػ عيشة مغ شالبات الرف األوؿ الثانػػ 
بيغ متػسصى درجات مكياس التفكيخ إحرائيا ؿ وأشارت الشتائج إلى وجػد فخؽ دا

التفاعمى لؤلفخاد التبديصيات واألفخاد التعقيجيات لرالح التعقيجيات، كسا ىجفت دراسة 
( إلى معخفة أثخ التفاعل بيغ بعس استخاتيجيات التجريذ واألسمػب 7107قابيل دمحم)

فيديائية لجػ شبلب التعقيج( عمى تشسية ميارات حل السذكبلت ال –السعخفى)التبديط 
الرف األوؿ الثانػػ، حيث أشارت نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد تفاعل بيغ 

التعقيج(  –التقميجية( وأسمػب ) التبديط  –االستخاتيجيات التجريدية)حل السذكبلت 
السعخفى عمى تشسية ميارات حل السذكبلت الفيديائية لجػ شبلب الرف األوؿ 

غ يأثخ التفاعل بالتعخؼ عمى  (7104سػد عبجالغشى)دراسة مح الثانػػ، وقج ىجفت
ل الجراسي وبقاء أثخ التعمع ية التحرينسط التعمع السعكػس واألسمػب السعخفي في تشس

لع تكغ ىشاؾ أؼ فخوؽ ة، وأضيخت نتائج الجراسة إلى يح السخحمة اإلعجاديلجػ تبلم
ج لع يتفاعمػا بذكل لرالح أؼ مغ األسمػبيغ، ويبجو أف التبلميح ذوؼ أسمػب التعقي
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جيج مع ىحا الشسط، نطخا لعجـ اعتساده عمى العسل الجساعي في أداء األنذصة، وىػ 
بيشسا ىجفت دراسة ىالة ما جعل التبلميح ذوػ األسمػبيغ متقاربيغ في درجاتيع، 

( إلى معخفة فاعمية الخخائط السعخفية فى تشسية التفكيخ الشاقج 7100العامػدػ)
ات األساليب السعخفية السختمفة ع لجػ شالبات السخحمة الثانػية ذو واستيعاب السفالي

عل داؿ التعقيج السعخفى(، وأشارت نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد تفا–التبديط )
التعقيج  –التقميجية( وأسمػب التبديط  –الخخائط السعخفية بيغ استخاتيجية )إحرائيا 

كحلظ أشارت الشتائج إلى عجـ وجػد  السعخفى فى التفكيخ الشاقج لجػ عيشة الجراسة،
التعقيج السعخفى فى استيعاب السفاليع لجػ شالبات  –تفاعل بيغ أسمػب التبديط 

ًجًد فرًق ( إلى7111دمحم عبجالخؤوؼ)السخحمة الثانػية، كسا تػصمت نتائج دراسة 
لصالح ؿ فى األسمًب المعرفى التعقيد المعرفى × التبسيط المعرفى فى التحصي

احصائيا بين متًسطى درجات الطبلب فى ؿ داؿ تفاععجـ وجػد ، فىالمعر التعقيد
في حيغ دلت فى، السمًب المعرااالختبار التحصيمى تبعا لنًع المجمًعة ًنمط 

عمى أف الصبلب ذا أسمػب معخفي مشخفس التعقيج  (7106نتائج دراسة دمحم حسجػ)
لسعخفي، وسيػلة حققػا نتائج افزل مع الرػر السجخدة في التحريل، والحسل ا

التذغيل واالستخجاـ، في حيغ تداوت نتائج الصبلب ذا أسمػب معخفي مختفع التعقيج، 
الحيغ درسػا بشسط الرػر الػاقعية في التحريل، والحسل السعخفي، وسيػلة التذغيل 

عغ فاعمية  (7104) مخوة ذكىوليج الحمفاوػ و واالستخجاـ، كسا أسفخت دراسة 
سية التحريل السعخفي، والجافعية لئلنجاز، والتفكيخ اإلبجاعي، الشسػذج السقتخح في تش

وذلظ عشج مقارنتو بالجعع السػحج غيخ التكيفي. وأوصى الباحثاف بزخورة مخاعاة 
أما دراسة بتػؿ الشاىى األساليب السعخفية لمستعمسيغ عشج تقجيع أؼ دعع تعميسي ليع، 

رتباشية مػجبة عالية بيغ ( تػصمت إلى أف ىشاؾ عبلقة ا7104أياـ الكشاتى)و 
ارتفاع اعجاد الصبلب مغ األناث الذخرية اليقطة واألسمػب السعخفى )التعقيج(، و 

الحكػر ذوات األسمػب التبديصى مقارنتًا بالصبلب الحيغ يسارسػف األسمػب التعقيجػ، و 
( فى دراستو عمى أف الصبلب ذو األسمػب التعقيج 7102كسا أكج نذأت قاعػد)

ل فى نػاتج التعمع عغ شبلب ذواألسمػب السعخفى التبديط، بيشسا أكجت السعخفى أفز
فاعمية  أثخ مقخر إلكتخوني مقتخح في تقشيات  (عمى7106دراسة بدسة العكباوػ)

التعميع عغ بعج عمى التحريل السعخفي لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع ذوؼ أسمػب 
 التبديط. التعقيج( السعخفي لرالح األسمػب السعخفى -)التبديط 
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وتخػ الباحثة مغ خبلؿ العخض الدابق لمجراسات والبحػث بأنو لع تتصخؽ دراسة 
مغ الجراسات فى الكذف عغ  العبلقة بيغ أنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة 

عمع الباحثة، –واألسمػب السعخفى )التبديط فى مقابل التعقيج( فى حجود  اإللكتخونية
ػد تأثيخ إيجابى لؤلسمػب السعخفى مع مختمف بيشساأوضحت العجيج مشيا عمى وج

أنساط التعمع ومتغيخاتو، وبحلظ يحاوؿ البحث الحالى تحجيج أػ نسط مغ أنساط التػجيو 
أكثخ مشاسبة ومبلئسة لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع  اإللكتخونيةالسراحبة لؤلنذصة 

 ع أيًزا.ذوػ األسمػب السعخفى التبديط والتعقيجوفًقا الستعجادتيع وميػلي
وعالقتيا بأنساط التهجيو فى بيئة السشرات  اإللكتخونيةخامًدا: السقخرات 
 التعميسية.

  اإللكترونيةمفهوم المقررات: 

( السقخر اإللكتخونى: بأنو مقخر يتع نذخه 7112عخؼ عسخ سالع الرعيجػ)
عمى اإلنتخنت ويتفاعل فيو الصبلب مع بعزيع البعس ومع السجرسة باستخجاـ أدوات 
التفاعل عبخ اإلنتخنت حيث يدتصيع الصبلب مخاسمة السقخر فى أػ وقت ومغ أػ 

السقخر اإللكتخونى  (7114عخؼ نبيل عدمى)مكاف برػرة تتشاسب مع احتياجاتيع، و 
بأنو" مقخر تدتخجـ فى ترسيسو أنذصة ومػاد تعميسية تعتسج عمى الكسبيػتخوىػ 

 عمى معتسجة بخمجيات ة فى صػرةمحتػػ غشى بسكػنات الػسائط الستعجدة التفاعمي
 السعمع مع والتػاصل التفاعل مغ الصالب يتسكغ وفيو االنتخنت، شبكة أو محمية شبكة
 ذات وسائط مجسػعة مغ السقخر ىحا ويتكػف  آخخ، جانب مغ زمبلئو ومع جانب مغ

 التجريبات مغ ومجسػعة بالسقخر الخاصة والشرػص الخسػمات مثل مختمفة أشكاؿ
 صػر عمى البخنامج يحتػؼ  وقج االختبار، درجات لحفع وسجبلت تواالختبارا
 الغخيب زاىخويعخؼ ، "أخخػ  مػاقع مع ربط ووصبلت وصػتيات ومحاكاة متحخكة

 وتكشػلػجيا التعميسية  السادة بيغ التكامل عمى القائع بأنو" اإللكتخوني السقخر (7112)
 محتػياتو الصالب ويجرس ووتقػيس وتصبيقو إنذائو ترسيع في اإللكتخوني التعمع

 وتعخفو، "يخيج مكاف وأؼ وقت أؼ في التجريذ ىيئة عزػ مع وتفاعمياً  تكشػلػجياً 
الخصػات واإلجخاءات واألداءات التى يقـػ بيا شبلب الفخقة الثالثة  ": بأنو الباحثة

شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بيجؼ تحػيل السحتػػ التعميسى مغ صػرتو التقميجية 
ى محتػػ إلكتخونى عبخ شبكة اإلنتخنت فى شكل محتػػ يتزسغ وسائط متعجدة إل

 .StoryLineتفاعمية باستخجاـ بخنامج 

  في العسمية التعميسية  اإللكتخونيةأىسية استخجام السقخرات 
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كسا أوضحيا كل من نبيل   اإللكتخونيةتكسن أىسية استخجام السقخرات 
 ( فى:0222(، وأحسج سالم)0212الديج)
 .اإللكتخوني والتعمع السفتػح التعميع انتذار -
  .مكاف وال زماف يعيقو ال الحؼ التػاجج ديسػمةاألتاحة والػصػؿ الدخيع:   -
 ويدخ بدخعة السعمػمات مغ ىائل كع عمى لمحرػؿ لمستعمع الفخص إتاحة -

 متعجدة. وبأشكاؿ
 البخيج شخيق عغ والسعمع والصالب واإلنتخنت الصالب بيغ :التفاعمية -

 .والجردشات الشقاش وحمقات إللكتخونيا
 كل يدتصيع بحيث التعميع لتفخيج التكشػلػجيا ىحه تدعى بحيث :الالجساىيخية -

 حدب فييا ويديخ معيا يتفاعل خاصة تعميسية رسالة عمى الحرػؿ فخد
 .وقجراتو إمكاناتو

 أؼ وفي وقت أؼ في السقخرات تقجـ حيث :لدماناو  السكان في الالتدامشية -
 عمى مػجػداً  يكغ لع وإف حتى لمصالب األستاذ مغ رسالة إرساؿ سكغي مكاف

 .يخيج وقت في أؼ إلييا يرل حيث الذبكة
.السبلئسة وسيػلة العخض والتخريز وسيػلة التحجيث -

 اإللكتخونية السقخرات مسيدات: 
 تكسن فى اآلتى: اإللكتخونية( أن مسيدات السقخرات 0212ويخى دمحم خسيذ)

 عامل مع السقخر في أؼ وقت وأؼ مكاف وليذ بالزخورة يسكغ لمصالب الت
جة مخات تػاجج معامل دراسية، وإمكانية دراسة السقخر واإلشبلع عميو ع

 .()مػاجية الفخوؽ الفخدية
  تقزي عمى بعس السذكبلت الشفدية لجػ بعس الصبلب مثل الخجل

 واالنصػاء وتذجعيع عمى محادثة معمسييع وأقخانيع بجخأة وشجاعة .
 كانية تصػيخ إم، و ع تقجيع السحتػػ بأشكاؿ مختمفة مجعسو بالػسائط الستعجدةيت

 .السحتػػ بيدخ وسيػلة
 . االستفادة مغ الخجمات الستزافة أستاذ أو عالع مغ أؼ مكاف في العالع 
 . التفاعل بيغ الصالب والسادة العمسية وبيشو وبيغ السعمع وبيغ الصبلب أنفديع 
 يترف بالسخونة ، و اؿ بكع ىائل مغ السعمػماتيتيح الفخصة لمصبلب لبلتر

 .ويقجـ فخصًا لئلثخاء والسخاجعة
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  ،يدتصيع السعمع مغ خبللو استخجاـ شخؽ تجريذ متعجدة مثل: السحاكاة
 .والتعمع باالستكذاؼ، والتعمع السبشي عمي الخبخة، والعبلج الفخدؼ

 إحرائيات  يديل عمى السعمع عسمية ترحيح االختبارات والػاجبات، ويقجـ لو
يدتصيع أولياء أمػر ، و عغ مجػ تحريل وتقجـ الصبلب كأفخاد وكسجسػعة

الصبلب أف يصمعػا عمى السادة العمسية السقجمة في السقخر اإللكتخوني وعمى 
 نتائج أبشائيع أواًل بأوؿ.

  العالقة بين تشسية السيارات العسمية بجانبييا السعخفية واألدائية بأنساط
 لسشرات التعميسية:تهجيو فى بيئة اال

أكجت عجيج مغ الجراسات والبحػث عمى العبلقة الػثيقة بيغ السيارات العسمية 
بجانبييا السعخفى واألدائى وبيغ أنساط الجعع والتػجيو والسداعجة حيث أف التػجيو 
والسداعجة وضيفتو األساسية السداعجة والتػجيو الستعمسيغ فى إنجاز السياـ التعميسية 

وحل السذكبلت التعميسية، فالتػجيو يسج الستعمسيغ باألرشادات والتعميسات السدتيجفة 
والشرائح البلزمة كسا يسجىع بالشساذج التى تحاكى األداء السيارػ الحػ يجب عمى 
الصبلب تشفيحه إلنجاز السياـ التعميسية السدتيجفة، وقج أشارات أبحاث ودراسات عجة 

)السباشخ( وغيخ مػجو )الحخ( فى تشسية الجػانب عمى أىسية التػجيو التعميسى السػجو 
السعخفية واألدائية لمصبلب وتحديغ عسمية التعمع بذكل عاـ ومغ ىحه الجراسات ما 

 يمى:
( عمى فاعمية الجعامات التعميسية العامة)الغيخ 7102وقج أكجت دراسة وليج يػسف)

ييا السعخفى والسيارػ مػجو( والسػجو فى تشسية ميارات التخي لمبحػث اإلجخائية بجانب
التعخؼ عمى  (Zydney,2003)لجػ شبلب الجراسات العميا، حيث تشاولت دراسة 

أثخ اختبلؼ مدتػيات السداعجةوالتػجيو فى بخنامج كسبيػتخػ متعجد الػسائط عمى 
تشسية قجرة الستعمسيغ عمى تحجيج السذكبلت السعقجة، وقج أضيخت نتائج الجراسة أف 

ج البلب عمى تشطيع السعمػمات وفيع السذكمة وإعجاد الفخوض ورح الجعع التعميسى ساع
أسئمة محجدة بصخيقة أكثخ فاعميةف كسا أتاح لمستعمسيغ الفخصة لمتفكيخ والتأمل مغ 

( عمى فاعمية الجعع 7102خبلؿ تحميل األداء، بيشسا أكجت دراسة دمحم حدغ خبلؼ)
سعخفى واألداء السيارػ لجػ التعميسى السباشخ وغيخ مباشخ فى تشسية التحريل ال

الصبلب، وقج أضيخت نتائج الجراسة عمى تفػؽ شخيقة تقجيع الجعع السباشخة عغ 
الصخيقة الغيخ مباشخة فى تشسية كل مغ التحريل السعخفى واألداء السيارػ، فى حيغ 

( فى دراستيا عمى أف كبًل مغ الجعامات التعميسية)الثابتة 7104أكجت ىشج عباس)
اف لو أثخ فعاؿ فى تشسية التحريل السعخفى واألداء السيارػ ببيئة السعامل والسخنة( ك
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( إلى أف نسط الجعع التعميسى 7106األفتخاضية، كسا تػصمت دراسة عبجهللا شعباف)
السباشخ كاف لو أثخ إيجابى عمى شبلب السخحمة اإلعجادية فى تشسية نػاتج التعمع 

( تػصمت إلى 7102ودراسة رجاء عبجالعميع) بسقخر الكسبيػتخ وتكشػلػجيا السعمػمات،
أف مدتػػ مداعجات التعمع السػجدة والسدتسخة أثخت بذكل إيجابى عمى تشسية البخمجة 

 لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع.
 جهانت التعمم من السقخر السدتيجف: 

يعج مقخر نطع إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى مغ السقخرات الجراسية التى يتع 
يديا لصبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميسية، ويتزح أف ىحا تجر 
ػضػع واحج ، حيث قامت الباحثة بتشاوؿ مسقخر يتكػف مغ عجة مػضػعات فخعيةال

حيث يذتسل عمى شقيغ وىسا  (اإللكتخونيةالسقخرات ) وىػ مغ مػضػعات السقخر
 ،اإللكتخونيةإنتاج السقخرات  الجانب السعخفى والجانب السيارػ وباألخز ميارات

، لبلستقخار عمى قائسة السيارات البلزمة لصبلب والحػ يعج أحج أىجاؼ ىحا السقخر
الفخقة الثالثة بقدع تكشػلػجيا التعميع فى كمية التخبية الشػعية، فقامت الباحثةبتحميل 

والبحث ، اإللكتخونيةنتائج العجيج مغ البحػث والجراسات فى مجاؿ إنتاج السقخرات 
لتجريب شبلب الفخقة  اإللكتخونيةعغ أىع البخامج البلزمة إلنتاج وترسيع السقخرات 

 اإللكتخونيةالثالثة عمى إنتاجيا فتػصمت لبخنامج إنتاج الجروس والسقخرات 
ARTICULATE STORYLINE   لديػلتو فى اإلستخجاـ ودعسو لبيئات التعمع

ثة  قامت بإعجاد قائسة بالسيارات الخئيدية ، وفى ضػء ماتػصمت إليو الباحاإللكتخونية
تسييجًا لبشاء وترسيع السحتػػ التجريبى وأدوات  اإللكتخونيةوالفخعية إلنتاج السقخرات 

 اإللكتخونيةالكياس، ومغ خبلليا يتع قياس أثخ أنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة 
خبية الشػعية، وىػ ما لجػ شبلب كمية الت اإللكتخونيةلتشسية ميارات إنتاج السقخرات 

 .إليوالحالى  يدعى البحث
تهجيو فى بيئة السشرات وعالقتيا بأنساط ال الكفاءة الحاتية السجركة -سادًسا

 التعميسية:
 مفيهم الكفاءة الحاتية: 

ضيخ مفيـػ معتقجات الكفاءة الحاتية عمى يج ألبخت بانجورا مشح مايديج عغ عقجيغ 
ساـ مغ العمساء والباحثيغ الحيغ تػصمػا إلى أىسيتيا مغ الدمغ ومازاؿ يشاؿ نفذ االىت

فى العسمية التعميسية، وقج استخجـ مرصمح الكفاءة الحاتية ليذيخ إلى اعتقاد الفخد 
 & Schunk)  بقجرتو عمى الكياـ بدمػؾ ماعشج مدتػيات معيشة مغ األداء



 0202يهليه عجد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التخبيـــــةم

 

  

402 

Pajares,2002) ،القجرة الفخد عمى فالكفاءة الحاتية تعشى السعتقجات واآلراء الخاصة ب
أداء األنذصة والسياـ السشػشة بو، وتتأثخ الكفاءة الحاتية لمفخد بالخبخات الدابقة 
لمستعمع؛ حيث تكػف لجيو اعتقاد ذاتى بالقجرة عمى االنجاز والشجاح فى الخبخة ذات 
الرمة، بئلضافة لحلظ فإف سيػلة استخجاـ التكشػلػجيا ومجػ فائجتيا تؤثثخ مباشخة فى 

تعخؼ الكفاءة الحاتية بأنيا  ،(Mun & Hwang,2003اءة الحاتية لمسدتخجـ )الكف
اعتقاد الفخد فة قجرتو عمى تشطيع مدارات العسل البلزمة إلنتاج ماىػ مصمػب 
وتشفيحىا، فيى بسثابة إيسانو بقجرتو عمى تػجيو سمػكو بفعالية لتحقيق األىجاؼ 

وتعج الكفاءة الحاتية (، Malinauskas,2017) السحجدة والشجاح فى إنجاز السياـ
مشطسًا رئيدًا ومحفدَا لعسل الفخد، وعمى الخغع مغ أف السعمسيغ قج يكػنػف عمى دراية 
بسا يجرسػف عمى مدتػػ السعخفة والسيارات، إال أىع قج يفكخوف فى أنيع غيخ قادريغ 

 (.Bandura,1997) عمى تػفيخ فخص التعمع لتبلميحىع
ف الكفاءة الحاتية: تعشى تػقع الفخد بأنو قادر عمى ومغ خبلؿ ماسبق أتزح أ 

أداء الدمػؾ الحػ يحقق نتائج مخغػب فييا فى مػقف معيغ، وىى تسثل العامل 
الخئيذ فى نجاحو؛ فعشجما يذعخ بكفاءة ذاتية عالية، فإنو مغ السحتسل أف يبحؿ 

 الجيج، ويػاصل السثابخة البلزمة إلتقاف العسل.
بعجيغ لمكفاءة الحاتية ىسا؛ الكفاءة الحاتية  (Bandura,1986) وقج حجد بانجورا

وتعشى ثقة الفخد بقجرتو عمى الكياـ بسا ىػ  ،Personal Self-efficacyالذخرية 
 Outcome Expectancyمصمػب مشو، وأما البعج الثانى فيدسى بتػقع السخخجات 

يخػ حجاج و ، والحػ يعشى ثقة الفخد بأف سمػكو سيؤدػ إلى الشتائج السصمػبة
( أف اعتقادات األفخاد عغ كفاءتيع  الحاتية عبارة عغ سيشاريػ متػقع فإذا 7114غانع)

كانت الكفاءة الحاتية ليع مختفعة فأنيع يتخيمػف سيشاريػ الشجاح الحػ يسجىع بتجعيع 
 جيج مغ أجل أداء أفزل.

ء السياـ " اعتقاد الصبلب بقجراتيع عمى أدابأنيا ويعخفيا البحث الحالى إجخائًيا
واألنذصة السكمفػف بتشفيحىا بقجر مغ الشذاط والسثابخة والسذاركة سػاء بذكل فخدػ أو 
جساعى وفق لشسط التػجيو لكل مجسػعة، وتقجر بالجرجة التى يحرل عمييا الصبلب 

 فى مكياس الكفاءة الحاتية.
 :أىسية الكفاءة الحاتية لمستعمم 

 :(Ketelhut,2007; Bandura,1997)وتكسغ أىسية الكفاءة الحاتية فيسا يمى، 
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. تداعج الكفاءة الحاتية عمى تشذيط العسميات السعخفية، فإذا كانت الخبخة السعخفية 0
معقجة فيى بالتالى تتصمب مدتػػ مختفعًا مغ التػجييات الحاتية التى تعتسج بقجر 

 كبيخ عمى الكفاءة الحاتية.
و، وذلظ نطخًا لػجػد عبلقة وثيقة بيغ . تداعج السعمع عمى اختيار السياـ السشاسبة ل7

الثقة التى يذعخ بيا الستعمع بقجرتو عمى أداء ميسة معيشة واختياره لسسارسة ىحه 
السيسة، كسا تديع لجػ الستعمع فى تقػية االىتساـ الحاتى بالسػضػع وتديج لجيو 

 الخغبة فى إنجازه.
و وتذعخه بالحساس فى أداء الحاتية مغ ثقة الستعمع بشفدو وبقجرات . تديج الكفاءة2

 األعساؿ.
. تمعب الكفاءة دورًا ميسًا فى تذجيع الستعمع عمى االجتياد لكى يحقق الشجاح 4

 ويرل إلى أىجافو ويػاضب عمى بحؿ الجيج.
. اعتقادات األفخاد عغ كفاءتيع الحاتية عبارة سيشاريػ متػقع فإذا كانت الكفاءة الحاتية 4

سيشاريػ الشجاح الحػ يسجىع بتجعيع جيج مغ أجل أداء ليع مختفعة فإنيع يتخيمػف 
 أفزل.

. يداعج اعتقاد الفخد عغ نفدو عمى تعديد فاعمية األنجاز وتكػيغ حافد لجيو يؤثخ 6
فى انخخاشو فى أداء األعساؿ السػكمة إليو فاألفخاد يسيمػف إلى أداء السياـ التى 

 يذكػف فى القجرة عمى أدائيا.
العالية تداعج عمى خمق مذاعخ مغ الخاحة الشفدية خاصة عشج الحاتية  ة. الكفاء2

أداء السياـ الرعبة واألنذصة السعقجة عمى عكذ الحات  السشخفزة الفعالية 
 التى يذعخ صاحبيا بتعقج األمػر، ويجعميا أصعب  مساىى عميو فى الحكيقة.

الشفدية عشج  . كسا تداعج عمى تشذيط عسميات التفكيخ؛ مسا يبث لجيو شعػر بالخاحة4
 أداء السياـ السعقجة واألنذصة الرعبة.

 :أبعاد الكفاءة الحاتية 
 ىشاؾ ثبلثة أبعاد تذكل الكفاءة الحاتية، وىى:

  مقجار الكفاءة؛ حيث يختمف مقجار الكفاءة الحاتية تبعًا لصبيعة السػقف أو
صعػبتو، ويتزح مقجار الكفاءة برػرة أكبخ عشجما تكػف السياـ مختبة وفقًا 

 لسدتػػ الرعػبة.
  قػة الكفاءة؛ وتذيخ إلى أف األفخاد اليغ لجييع تػقعات مختفعة لمكفاءة الحاتية

 فى أدائيع لمسياـ ، يسكشيع بحؿ جيج أكبخ لتحقيق الشتائج السصمػبة.
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  العسػمية؛ وتعشى انتقاؿ التػقعات إلى السػاقف السذابية، فاألفخاد غالبًا ما
لسػاقف السذابية لمسػاقف التى يتعخضػف يعسسػف إحداسيع بالكفاءة فى ا

 ليا.
إلى  (Zimmerman,1989; Payne,2000)وقج أشار كل مغ زيسخماف وبايشى

أف ىشاؾ عجة عػامل مؤثخة فى الكفاءة الحاتية تع ترشيفيا إلى ثبلث مجسػعات ىى 
 عمى الشحػ التالى:

الكفاءة  وىى أف إدراكات  السجسهعة األولى الستسثمة بالتأثيخات الذخرية:
الحاتية لجػ الصبلب تعتسج عمى السعخفة السكتدبة، وعسميات ماوراء السعخفة، 

السجسػعة الثانية الستسثمة بالتأثيخات الدمػكية وتذتسل ، واألىجاؼ، والسؤثخات الحاتية
عمى مبلحطة الحات، والحكع عمى الحات، ورد فعل الحات، والتى تحتػػ عمى ثبلثة 

، ؿ الدمػكية، وردود األفعاؿ الذخرية، وردود الحاتية البيئيةردود وىى: ردود األفعا
السجسػعة الثالثة الستسثمة بالتأثيخات البيئية وأىسية مػضػع الشسحجة والػسائل السخئية 

 فى تغييخ إدراؾ الستعمع لكفاءتو الحاتية.
ة ومياـ التعمع، كسا تؤثخ فى صوتؤثخ الكفاءة الحاتية عمى اختيار الستعمع ألنذ

ستسخار الجيج، والسثابخة التى يقـػ بيسا الستعمع لتحقيق األىجاؼ التى يدعى إلييا ا
أثشاء عسمية التعمع، وبالتالى فإف الستعمسيغ الحػ يستمكػف فعالية مشخفزة لمحات  

 (.7116كساؿ أحسج،اليفزمػف السػاقف الرعػبة، ويدعػف لى تجشب الفذل)
ة الكفاءة الحاتية لجػ السعمسيغ وتذيخ الجراسات الدابقة إلى أىسية تشسي

( التعخؼ عمى 7104والستعمسيغ، حيث ىجفت دراسة الديج أبػ خصػة وإيساف فتحى)
أثخ البخنامج القائع عمى مجتسع السسارسة اإلفتخاضى السػجو فى تشسية الكفاءة الحاتية 
فى استخجاـ مجتسع السسارسة االفتخاضى لجػ معمسى المغة العخبية، حيث أضيخت 

ائج الجراسة تفػؽ السجسػعة التجخيبية السػجية بالخبخاء عمى السجسػعة التجخيبية نت
السػجية باألقخاف فى التصبيق البعجػ لسكياس الكفاءة الحاتية، بيشسا ىجفت دراسة 

 اإللكتخونية( إلى الكذف عغ فاعمية األنذصة 7104حرة الذايع و ابتداـ عافذى)
والكفاءة الحاتية لجػ شالبات جامعة األميخة نػرة فى تشسية ميارات التمخيز الكتابى 

بشت عبجالخحسغ، وأضيخت نتائج تمظ الجراسة فى أف الكفاءة الحاتية لمصالبات تتأثخ 
بخبخاتيع الدابقة ذات الرمة، ولحا فإف ارتفاع مدتػػ الكفاءة الحاتية لمتمخيز الكتابى 

باستسخار قج يداىع كثيخًا فى  مختب كثيخًا بخبخات الصالبات الدابقة كسا أف تجريبيغ
( عمى أف الكفاءة 7104فتؤكج دراسة جػتى وآخخوف)، ارتفاع الكفاءة الحاتية ليغ

الحاتية لسعمسى المغات قبل الخجمة أسيست فى إيسانيع بقجرتيع عمى تػفيخ فخص 
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التعمع السشاسبة وتحقيق نػاتج أفزل، وأف تعميقات السذخفيغ  كاف ليسا تأثيخ إيجابى 
( إلى أف 7106رفع الكفاءة الحاتية ليع، كسا أشارت نتائج دراسة زػ وكػميغ)فى 

الكفاءة الحاتية لمسعمسيغ تختبط إيجابيًا بالسدتػػ األكاديسى لمصبلب، وأنساط سمػؾ 
السعمسيغ والسسارسات السختبصة بجػدة الفرل الجراسى، بيشسا كذفت نتائج دراسة 

الحاتية لمسعمع ليا تأثيخ إيجابى عمى التحريل ( إلى أف الكفاءة 7102شيداد ونػريغ)
الجراسى لمصبلب، وأف ىشاؾ عبلقة إيجابية كبيخة بيغ الكفاءة الحاتية لمسعمع واألنجاز 
األكاديسى لصبلبو، فالسعمسػف الحيغ لجييع مدتػػ عاؿ مغ الكفاءة الحاتية يحققػف 

جمت الجراسة تػصيات نتائج أفزل فيسا يتعمق باإلنجازات األكاديسية لصبلبيع، وق
( فى دراستيا 7106بسديج مغ البحػث فى ىحا السجاؿ، فى حيغ أشارت نجبلء فارس)

تقارب درجات الصبلب مشخفزى ومختفعى الكفاءة الحاتية فى مدتػػ االنخخاط فى 
، مسا أدػ إلى اإللكتخونيةالتعمع يطيخ مجػ التعمع التذاركى مغ خبلؿ السشاقذات 

 ة بيشيسا فى األداء بالشدبة لسكياس االنخخاط. عجـ  وجػد فخوؽ واضح
  اإلجخاءات السشيجية لمبحث:

 ءات التالية:االبحػث التجخيبية، فقج اتبع الباحث اإلجخ  غحا البحث مى فأل انطخً 
 :البحث ومتغيخاتو أواًل : مشيج

 ثانيًا : عيشة البحث.
 .نيةاإللكتخو إعجاد قائسة ميارات ترسيع وإنتاج السقخرات ثالثًا: 

 ا.ىالسعالجات التجخيبية وتصػيخ  ع: ترسي ابًعار 
 خامدًا : أدوات البحث.

 ءات تجخبة البحث.اسادسًا : إجخ 
 ا.ىا وتفديخ يسابعًا : نتائج البحث ومشاقذت

 :البحث ومتغيخاتو مشيج -أولً 
يشتسى ىحا البحث إلى فئة البحػث التصػيخية التى تدتخجـ بعس مشاىج 

دح الػصفى، وتصػيخ الشطع( فى مخحمة الجراسة والتحميل الجراسات الػصفية )الس
أنساط التػجيو ( السدتقمة الستغيخاتالسشيج شبو التجخيبى؛ عشج قياس والترسيع، و 

الجانب التابعة ) لستغيخاتا واألسمػب السعخفى( عمى اإللكتخونية السراحبة لؤلنذصة
، والكفاءة الحاتية كتخونيةاإللالتحريمى السعخفى واألدائى لسيارات إنتاج السقخرات 

السجركة( فى مخحمة التقػيع، باإلضافة إلى مشيج البحث السختمط الحػ يجسع بيغ 
 البحث الكسى والكيفى لتحميل وتفديخ الشتائج.
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بغخض دراسة العبلقة الدببية بيغ الستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة، عمى 
 الشحػ التالى:

 :التالية الستغيخات البحث يتزسغ :البحث متغيخات
، ولو مدتػياف فى بيئة السشرات التعميسية أنساط التػجيو: الستغيخ السدتقل .0

 .سقيج(ال–حخ ال) ىسا:
التبديط ) األسمػب السعخفى لمصبلب، ولو مدتػياف ىسا: الستغيخ الترشيفى: .7

 .التعقيج السعخفى( -السعخفى
 التالية: التابعة الستغيخات البحث تزسغ :التابعة الستغيخات .2

 . اإللكتخونيةالجانب التحريمى السعخفى واألدائى لسيارات إنتاج السقخرات  -
 الكفاءة الحاتية السجركة. -
 عيشة البحث: -ثانياً 

شعبة اخرائى  الثالثة الفخقة شبلب غاشتسل البحث عمى عيشة قرجية م
 تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ، وذلظ خبلؿ العاـ

، تع تػزيعيع عمى أربعة وشالبة ( شالب64) وبمغ عجدىع ـ،7171-7102الجامعى
السجسػعة األولى)  تكػنت مغ( شالب، 02) مجسػعات، كل مجسػعة تتكػف مغ
السجسػعة الثانية )تعقيج معخفى استخجـ تػجيو ، تبديط معخفى استخجـ تػجيو حخ(

مقيج(، السجسػعة الخابعة )تعقيج حخ(، السجسػعة الثالثة )تبديط معخفى استخجـ تػجيو 
 معخفى استخجـ تػجيو مقيج(.

 :اإللكتخونيةإعجاد قائسة ميارات ترسيم وإنتاج السقخرات  -ثالثاً 
فيسا يمى اإلجخاءات التى استخجمت إلعجاد قائسة بالسيارات البلزمة لترسيع  

 :اإللكتخونيةوإنتاج السقخرات 
حرخ وتحجيج السيارات الخئيدية  استيجفت القائسة إلى اليجف من القائسة: -

باستخجاـ  اإللكتخونيةوالفخعية واألدائية البلزمة لترسيع وإنتاج السقخرات 
 .StoryLineبخنامج 

لتحجيج السيارات البلزمة لترسيع وإنتاج السقخرات  مرادر اشتقاق القائسة: -
 التى تع تزسيشيا فى القائسة؛ قامت الباحثة بسا يمى: اإللكتخونية

o ع عمى األدبيات والبحػث الخاصة بترسيع وإنتاج السقخرات اإلشبل
، زيشب (7104)نيى محسػد(، 7114ريسا الجخؼ )) اإللكتخونية

 ((.7104(، ناجى زىيخ خميف)7106،  ماججة صبحى)(7106خميفة)



 السقيج( -)الحخ اإللكتخونيةو السراحبة لألنذظة أنساط التهجي نيب التفاعل 
تشسية ميارات إنتاج  وأثخه في التعقيج( فى بيئة السشرات التعميسية -)التبديط السعخفى واألسمهب 
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o شعبة  االشبلع عمى تػصيف السحتػػ الخاص بصبلب الفخقة الثالثة
ية الشػعية جامعة عيغ شسذ؛ بسا اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية التخب

 يتزسشو مغ أىجاؼ عامو، ومحتػػ نطخػ، وتصبيقى لمسقخر.
o  تحميل ميارات البخنامج وفقًا لتدمدل تػضيفيا فى إنتاج السقخرات

 .اإللكتخونية
o  مػاقع البحث عمى اإلنتخنت ومػاقع اليػتيػب التى تشاولت فيجيػىات

 .اإللكتخونيةخاصة بإنتاج السقخرات 
: مغ خبلؿ اإللكتخونيةالقائسة السبجئية لسيارات إنتاج السقخرات  إعجاد -

السرادر الدابقة؛ تع وضع صػرة مبجئية لقائسة ميارات إنتاج السقخرات 
( ميارات أساسية يشجرج مشيا 2، والتى تكػنت فى صػرتيا مغ ) اإللكتخونية

 ( أداء سمػكى.060( ميارة فخعية ويشجرج مشيا )22)
تع عخض قائسة السيارات عمى مجسػعة مغ  القائسة:التحقق من صجق  -

الخبخاء فى مجاؿ تكشػلػجيا التعميع بيجؼ التعخؼ عمى مجػ مبلئسة السيارات 
إلنتاج السقخرات اإللكتخوني، والتأكج مغ صحة الرياغة المغػية والجقة 
العمسية لكل ميارة، وتحجيج درجة كل ميارة أساسية وفخعية وأدائية بالشدبة 

رة األساسية؛ مغ حيث إضافة أو ححؼ أو تعجيل ألػ ميارة غيخ لمسيا
 مبلئسة وفقًا ألرائيع.

عغ شخيق استخجاـ معادلة تع حداب ثبات القائسة  حداب ثبات القائسة: -
( ومشيا تع حداب معامل اإلتفاؽ بيغ 0244معامل اإلتفاؽ)دمحم السفتى،

بحت القائسة فى ( وىى ندبة اتفاؽ مقبػلة، وأص1.46السحكسػف الحػ بمغ )
( ميارة 41( ميارات أساسية تشجرج تحتيا )4صػرتيا الشيائية تتكػف مغ)

 (.0ممحق( أداءات سمػكية )064فخعية و)
 :يم السعالجات التجخيبية وتظهيخىاترس -رابعاً 

قامت الباحثة باإلشبلع عمى مجسػعة مغ نساذج الترسيع التعميسى التى يسكغ 
(، 7110التعميسية، ومغ ىحه الشساذج: نسػذج روفيشى)األخح بيا عشج ترسيع السػاد 

(، نسػذج دمحم عصية 7104عبجالمصيف الجدار) (،7114نسػذج ديظ وكارػ)
لتصبيقو فى  (Ryan,et al,2000)(، وتع اختيار نسػذج رياف وآخخوف 7112خسيذ)

 ىحه الجراسة، حيث قامت الباحثة األستعانة بيحا الشسػذج ألنو يتشاوؿ دعع ومداعجة
وتػجيو الصالب كسخحمة أساسية مغ مخاحل وخصػات الشسػذج وىحا يتشاسب مع 
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متغيخات البحث الحالى؛ ويتكػف الشسػذج مغ تدع مخاحل أساسية وىى؛ مخحمة 
التحميل، ومخحمة تحجيج األىجاؼ التعميسية، ومخحمة ترسيع محتػػ السقخر وتشطيسو، 

تيجية التعميسية، ومخحمة تحجيج أساليب ، ترسيع األستخااإللكتخونيةترسيع بيئة التعمع 
تػجيو الصالب، مخحمة تحجيج إجخاءات التقييع، مخحمة اإلنتاج، مخحمة التصبيق والتقػيع، 

وعخض مفرل   (Ryan,et al,2000)وفيسا يمى شكل يػضح لشسػذج رياف وآخخوف 
 لترسيع بيئة التعمع ومحتػياتيا وفًقا ليحا الشسػذج:

 
  (Ryan,et al,2000)آخخون ( نسهذج ريان و 1شكل)

 وتذسل ىحه السخحمة الخظهات التالية:مخحمة التحميل:  -أولً 
تتسثل مذكمة البحث فى  :. تحميل السذكمة وتحجيجىا وتقجيخ الحتياجات0

)التػجيو  اإللكتخونيةتحجيج أندب نسط مغ أنساط التػجيو  السراحبة لؤلنذصة 
 تفاعمو مع األسمػب السعخفى لمستعمعالحخ فى مقابل التػجيو السقيج( فى إشار 

)التبديط فى مقابل التعقيج السعخفى( فى بيئة السشرات التعميسية، وذلظ فيسا 
لجػ  اإللكتخونيةيتعمق بسجػ تأثيخه فى تشسية ميارات ترسيع وإنتاج السقخرات 

شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية  الثالثة الفخقة شبلب
عيغ شسذ بجانبييا السعخفى واألدائى، وتشسية الكفاءة الحاتية لجييع، كسا جامعة 

تبيغ وجػد قرػر فى إنتاج السقخر اإللكتخونى لجػ شبلب الفخقة الثالثة بقدع 
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  اإللكتخونيةتكشػلػجيا التعميع بشاءًا عمى معاييخ ترسيع وإنتاج السقخرات 
لتى تشاولت التفاعل بيغ الرحيحة، كحلظ نجرة البحػث والجراسات العخبية ا

واألسمػب السعخفى(، ومجػ  اإللكتخونيةأنساط التػجيو السراحبة لؤلنذصة 
أىسية الخبط بيشيسا وذلظ مغ خبلؿ بيئة السشرات التعميسية وخاصة بيئة 

Edmodo  لسا ليا مغ مسيدات عجيجة، وذلظ حيث أنيا تعج نطاـ إدارة تعمع
التعمع بكل ماتحػيو مغ تعميع وتعمع وإدارة إلكتخونى متكامل وبجيل مكافئ لبيئة 

وأنذصة واختبارات وتقييع واستصبلع رأػ ومشاقذات ومذاركة األراء والسياـ، 
وىشا تخػ الباحثة أف سبب ىحا القرػر قج يكػف فى عجـ مبلئسة شخؽ التجريذ 
التقميجية الستبعة فى تجريذ ىحا السقخر، ولعل بيئة التعمع  تكػف مبلئسة وقائسة 
عمى تشفيح األنذصة والسيسات والتكميفات مسا تداعج ىؤالء الصبلب األلساـ 
بالجػانب السعخفية والسيارية فى تشفيح السياـ األساسية ليحا السقخر، وقج يداىع 
فى عبلج ىحا القرػر وحل السذكبلت خاصة إذا زودت ىحه البيئة بشسط 

لفخدية بيشيع وشبيعة التػجيو السشاسب لخرائز الستعمسيغ ومخاعاة الفخوؽ ا
 السحتػػ التعميسى. 

تعج ىحه الخصػة مغ أىع مخاحل ترسيع الشطع  تحميل خرائص الستعمسين:. 7
التعميسية، فالستعمع ىػ السدتيجؼ مغ ىحه الشطع لحلظ البج أف تخاعى حاجاتو 
واىتسامو وميػلو وقجراتو، وقج تع تحجيج الصبلب مػضع التصبيق ىسا شبلب 

ة شعبة أخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية جامعة عيغ الفخقة الثالث
( شالب وشالبة ونفذ السخحمة العسخية 64شسذ، حيث يبمغ عجدىع إلى )

والتعميسية  ويختمفػف فى السدتػػ االجتساعى والثقافى، كسا تختمف أساليب 
 والتعمعالتعمع بيغ الصبلب، ولع يدبق ليع دراسة مقخر نطع إدارة التعميع 

(، ولع يدبق ليع التعمع عبخ بيئة اإللكتخونية)مػضػع السقخرات  اإللكتخونى
مغ قبل، وتأكجت الباحثة أف الصبلب لجييع Edmodo  السشرات التعميسية

خبخة سابقة فى السيارات األساسية الستخجاـ الكسبيػتخ، وميارات ترفح مػاقع 
نتخنت لجييع؛ كحلظ تع تصبيق األنتخنت، وتػفخ األجيدة واألتراؿ الدخيع باإل

( ونقمو لمبيئة 0244) مكياس مدتػدع الجور اإلجتساعى الحػ أعجه كيمى
 –( لترشيف الصبلب إلى أفخاد تبديصيغ 0242) العخبية عبجالعاؿ عجػة

-01تعقيجيغ، حيث تع ترشيف الصالب الحػ يحرل عمى درجات تتخاوح بيغ)
مػب السعخفى تبديط؛ بيشسا يرشف ( درجة فى السكياس بأنو متعمع ذو األس21
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( درجة بأنو متعمع ذو 61-41الصالب الحػ يحرل عمى درجات تتخاوح بيغ )
 األسمػب السعخفى التعقيج.

قامت الباحثة بترسيع السحتػػ التعميسى واألنذصة  تحميل بيئة التعمم:. 2
" حيث أنيا بيئة تعميسية إلكتخونية Edmodoالخاصة بو مغ خبلؿ بيئة"  

ع بيغ مسيدات شبكات الػيب التعميسية ونطع إدارة التعمع اإللكتخونى، تػفخ تجس
التجريب واألنذصة والتكميفات، حيث تتيح لمستعمسيغ التػاصل والتفاعل مع 
بعزيع البعس بأشكاؿ متشػعة، كسا تتيح إعجاد االختبارات واألسئمة بذكل 

مذكمة فى االتراؿ  إلكتخونى وترحيحيا إلكتخونيا، كحلظ لع يكغ لجػ الصبلب
بالذبكةوالتفاعل مغ خبلليا حيث يتػافخ لجػ معطع الصبلب أجيدة كسبيػتخ 
بالسشدؿ مترمة بذبكة اإلنتخنت، لحلظ لع تكغ ىشاؾ قيػد خاصة ببيئة التعمع 
ذات تأثيخ واضح عمى تجخبة البحث، يسكغ لمصبلب الجخػؿ إلى بيئة التعمع 

ونة كاممة مغ حيث االشبلع عمى فى أػ وقت ومغ أػ مكاف وىحا يػفخ مخ 
 السحتػػ وتشفيح التكميفات واألنذصة وحل األختبارات الستشػعة.

يدعى البحث الحالى إلى تحجيج أندب نسط مغ أنساط  تحجيج اليجف العام:. 4
)التػجيو الحخ فى مقابل التػجيو  اإللكتخونيةالتػجيو السراحبة لؤلنذصة 

ة، فى إشار تفاعمو مع األسمػب السعخفى السقيج( فى بيئة السشرات التعميسي
لمستعمع)التبديط فى مقابل التعقيج السعخفى(، وذلظ بجاللة أثخه عمى تشسية 

والكفاءة الحاتية لجػ شبلب  اإللكتخونيةميارات ترسيع وإنتاج السقخرات 
فى  اإللكتخونيةتكشػلػجيا التعميع، كحلظ تع تحجيج األىجاؼ العامة لمسقخرات 

عات الخاصة بالسحتػػ، فى ضػء ميارات إنتاج السقخرات ضػء السػضػ 
 .Articulate Storylineباستخجاـ بخنامج  اإللكتخونية

ويقرج بيا تحميل األىجاؼ العامة إلى مكػناتيا الفخعية  تحميل السيارات:. 2
والشيائية، والسيسات التعميسية ليدت ىى األىجاؼ، ولكشيا أشبو بالسػضػعات 

خعية التى يقـػ بيا الستعمع فى أثشاء دراستو لسػضػع التعمع، وقج أو السيارات الف
أسفخ ىحا التحميل عغ إعجاد قائسة مبجئية لمسيارات األساسية ألنتاج السقخرات 

( ميارات أساسية 2مغ )فى مجاؿ تكشػلػجيا التعميع تتكػف مغ  اإللكتخونية
ػكى، وقج قامت ( أداء سم060( ميارة فخعية ويشجرج مشيا )22يشجرج مشيا )

الباحثة بعخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء فى مجاؿ تكشػلػجيا التعميع، وذلظ 
بيجؼ استصبلع رأييع فى صحة تحميل السيارات واكتسالو، وصحة تتابع 
خصػات األداء، وصحة الرياغة المغػية لمسيارات، وكحلظ اتفق بعس 
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رات، وإضافة السحكسػف عمى إجخاء التعجيل فى إعادة صياغة بعس العبا
القائسة فى صػرتيا بعس السيارات األساسية والفخعية واألدائية، لحا  اصبحت 

( ميارة فخعية 41( ميارات أساسية تشجرج تحتيا )4الشيائية تتكػف مغ )
 (.0ممحق( أداءات سمػكية )064و)

 
ارتبصت األىجاؼ التعميسية محل البحث  مخحمة تحجيج األىجاف التعميسية: -ثانياً 

الى بسقخر نطع إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى لمفخقة الثالثة شعبة اخرائى الح
تكشػلػجيا التعميع، حيث تع إعجاد قائسة باألىجاؼ التعميسية، تع فييا مخاعة 
الذخوط والسبادغ التى يشبغى مخاعاتيا فى صياغة األىجاؼ التعميسية، وتع 

ضػء ما أبجوه مغ أراء، وقج عخضيا عمى الدادة السحكسيغ، ثع تعجيميا عمى 
( 4ىجؼ يتفخع مغ ) (47بمغ عجد األىجاؼ فى صػرتيا الشيائية وتتكػف مغ)

 .(1ممحقىجؼ رئيدى )
فى ضػء أىجاؼ التعمع الدابق تحجيجىا؛  ترسيم محتهى السقخر وتشظيسو: -ثالثاً 

قامت الباحث باستخبلص السحتػػ العمسى الخاص بيحه األىجاؼ مغ خبلؿ 
دارة التعمع والتعميع اإللكتخونى لمفخقة الثالثة شعبة اخرائى مقخر نطع إ

الجدء  تكشػلػجيا التعميع كمية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ، وتع تشاوؿ
( 4مغ السقخر سابق الحكخ، والحػ يقع فى عجد) اإللكتخونيةالخاص بالسقخرات 

 مػضػعات رئيدة تذكل السحتػػ العمسى وىى:
 تخونية.تعخؼ السقخرات اإلك 
 .Articulate Storylineخصػات التعامل مع بخنامج  
 .Time Lineالتحكع فى شخيط الدمغ  
 إضافة الكائشات التعميسية إلى البخنامج. 
 التعامل مع التفاعمية فى البخنامج. 

: (Edmodo)بيئة إدمهدو التعميسية  ترسيم بيئة السشرات التعميسية -رابعاً 
والذخوط الػاجب  اإللكتخونيةبيئات التعمع اشمعت الباحثة عمى العجيج مغ 

تػافخىا بيا ومسيداتيا وكحا السعػقات التى تػاجو تصبيق واستخجاـ بيئات التعمع 
تع اختيار  اإللكتخونية، وبعج االشبلع عمى العجيج مغ بيئات التعمع اإللكتخونية

كسشرة تعميسية لتقجيع مقخر نطع إدارة التعمع والتعميع  Edmodoبيئة 
لكتخونى لصبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية اإل
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جامعة عيغ شسذ، نطخًا لسسيدات وفػائج ىحه السشرة لمسعمع  التخبية الشػعية
، تسكغ السعمسيغ مغ نذخ الجروس واألىجاؼ، ونذخ والستعمع، ومشيا

ؿ تقشيات الػاجبات، وتصبيق األنذصة التعميسية، واالتراؿ بالسعمسيغ مغ خبل
وتػزيع  اإللكتخونيةمتعجدة، كسا أنيا تسكغ السعمسيغ مغ إجخاء االختبارات 

األدوار وتقديع الصبلب إلى مجسػعات عسل، وتداعج عمى تبادؿ األفكار 
واآلراء بيغ السعمسيغ الصبلب، ومذاركة السحتػػ العمسى وتتيح ألولياء 

ابشائيع مسايداعج عمى األمػر التػاصل مع السعمسيغ واالشبلع عمى نتائج 
 عالية. تحقيق مخخجات تعميسية ذات جػدة

 . الرفحات العامة:1
: وىى أوؿ صفحة تزيخ صفحة التدجيل بالسشرة التعميسية -

 كالتالى URLلمسدتخجـ بعج كتابة عشػاف مشرة األدمػدو 
http//www. Edmodo.co  وفى ىحه الرفحة يصمب مغ مدتخجـ

اف معمع أو شالب أو ولى األمخ كسا تحتػػ البيئة تحيج اليػية سػاء ك
عمى مجسػعة بيانات خاصة بالجخػؿ عمى الذبكة األجتساعية مشيا 

 البخيج اإللكتخونى والخقع الدخػ.

 
 ( يػضح صفحة البجاية لبيئة األدمػدو7شكل)

: ىى الرفحة التى تطيخ بعج تدجيل السعمع والصالب لبياناتو الرفحة الخئيدية -
يئة وإتساـ الحداب بيا ويسكغ مغ خبلليا األنتقاؿ إلى جسيع الذخرية بالب

 صفحات البيئة الفخعية، وىى كسا فى الذكل التالى.
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 ( يػضح مكػنات الرفحة الخئيدية األدمػدو2) شكل

 
 

 .الرفحات واألدوات التعميسية الستاحة عبخ البيئة:7
اصة بالسجسػعة وىى صفحة تسكغ مدتخجـ البيئة مغ إنذاء مكتبة خ :السكتبة -

السمفات بسختمف أنػاعيا الستعمقة بالسحتػػ الحػ  يتذارؾ فييا السعمع والستعمع
يجرسو الصالب، ويسكغ لمستعمع األشبلع عمى محتػياتيا بجوف تعجيل بالححؼ 

 أو اإلضافة فييا.

 
 ( يهضح صفحة السكتبة بيئة األدمهدو2) شكل

السشاقذات مابيغ السعمع  يسكغ حائط الشقاش مغ إجخاء حائط السشاقذات: -
والستعمع واستكباؿ التعميقات واالستفدارات عغ مػضػع الجرس، ويسكغ إضافة 

 ممفات وروابط لرفحات الػيب، وقج تكػف السشاقذة تدامشية أو غيخ تدامشية.
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 ( يهضح حائط السشاقذات بالبيئة2) شكل

سياـ ىى صفحة تسكغ السعمع مغ إرساؿ ال :صفحة التكميفات واألنذظة -
والتكميفات واألنذصة عبخ البيئة لمصبلب مع تحجيج مػعج تدميع ىحه التكميفات 
مغ الصبلبغ ويقـػ السعمع بترحيحيا وتدويج الستعمع بالتغحية الخاجعة، ويتع 

 تقجيع التػجيو والسداعجة لمستعمع إذا تعثخ فى تشفيح وحل الشذاط السػكل لو.

 
 ة( يهضح صفحة التكميفات بالبيئ6) شكل

فى ضػء السعالجات التى تع  :أنساط التفاعالت التعميسية . تحجيج وترسيم2
ترسيسيا حجد شبيعة التفاعبلت التعميسية القائسة عمى تفاعل الستعمع وفقًا 
ألسمػبو السعخفى مع نسط التػجيو السقجـ، وتتيح بيئة األدمػدو الحخية لمستعمسيغ 

يع أنساط التفاعل وأنػاعو: التفاعل لمتحخؾ داخل الذبكة، بالتالى تذتسل عمى جس
بيغ الستعمع والسحتػػ، والتفاعل بيغ الستعمسيغ بعزيع البعس، والتفاعل بيغ 
الستعمع والسعمع، حيث تع إعجاد مػضػعات السحتػػ ودروسو عمى شكل مقاشع 
فيجيػ تخفع عمى البيئة، وبعج رفع الجرس يدسح لمصبلب بالشقاش حػؿ مػضػع 

مة مغ قبل الستعمسيغ واإلجابة عمييا مغ قبل السعمع واألقخاف، الجرس وشخح األسئ
كحلظ يسكغ لمسعمع وضع روابط لرفحات الػيب أو كتب إلكتخونية تختبط 

 بسػضػع الجرس. 
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تع ترسيع الديشاريػ األساسى السذتخؾ فى : ترسيم الديشاريه التعميسى. 4
 وصف بحث وتتزسغالسعالجتيغ التجخيبيتيغ مػضع الستغيخ السدتقل األوؿ لم

 دليل يسثل حيث ،اإللكتخونيةإنتاج السقخرات  وترسيع  ميارات لسحتػؼ  تفريمي
 التعميسية األىجاؼ يعخض ومدسػع، مخئي شكل في تشفيحىا يتع عسل خخيصة أو

ومتكاممة لكل صفحة مغ صفحات البيئة مغ  متخابط صفحات شكل في ومحتػاىا
ختبصة بكل إشار والتغحية الخاجعة السبشية والتفخعات الس حيث الترسيع العاـ ليا،

 تع ذلظ وبعج الخبط، أسمػب وتحجيج ، عمى االستجابات السختمفة مغ قبل الستعمع
 وإجازتو، صبلحيتو مغ لمتأكج الستخرريغ، الخبخاء مغ مجسػعة عمى عخضو

الشيائية،  صػرتو في الديشاريػ وأصبح السصمػبة، التعجيبلت إجخاء تع ذلظ وبعج
 .ًا لبلستعانة بو عشج إنتاج مػاد السعالجة التجخيبية الخاصة بالبحث الحالىتسييج

االستخاتيجية التعميسية ىى خصة عامة : ترسيم الستخاتيجية التعميسية -خامداً 
تتكػف مغ اإلجخاءات التعميسية مختبة فى تدمدل مشاسب لتحقيق األىجاؼ 

 اإللكتخونيةخجاـ بيئة التعمع التعميسية السحجدة فى فتخة زمشية معيشة، وتع است
بكل إمكانياتيا كبجيل لبيئة التعمع التقميجية نطخًا لتبشى البحث الحالى أسمػب 
تػضيف التعميع اإللكتخونى برػرة كاممة، حيث يتع التعمع خارج حجود 
الرف الجراسى، فيتع التعمع مغ أػ مكاف ، وأػ زماف مغ قبل الستعمع وفقًا 

 لؤلجخاءات اآلتية:
عقج لقاء مدبق مع شبلب السجسػعات التجخيبية األربعة، وقج كاف  تع -

والصبلب عيشة البحث حػؿ؛ شبيعة السقخر مغ حيث  ةالشقاش بيغ الباحث
األىجاؼ، والخصة السػضػعة لجراسة السقخر، وتعخيف الصبلب ببيئة 
األدمػدو ووضائفيا واإلمكانيات واألدوات الستاحة بيا، وكحلظ تجريب 

ى كيفية التدجيل بيا والتعامل مع أدواتيا بذكل متدامغ الصبلب عم
 وغيخ متدامغ، واألجابة عمى استفدارات الصبلب حػؿ استخجاـ البيئة.

تع تقديع السحتػػ إلى عجة مػضػعات، وتع إعجاد أنذصة لكل درس  -
تقجـ بعج التأكج مغ فيع الصالب لمسعمػمات والسيارات الخاصة بالجرس 

مع، كسا تع تقجيع األىجاؼ التعميسية الخاصة بكل عبخ بيئة مشرات التع
درس بخفقو السحتػػ الخاص بالجرس، حيث تع إعجاد الجرس عمى ىيئة 

 مقصع فيجيػ يػضح السعارؼ والسيارات الخاصة بسػضػع الجرس.
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قاـ الصبلب بالسجسػعات التجخيبية بعج تقجيع السحتػػ باالستفدار عغ  -
عغ شخيق حائط السشاقذة أو لػحة الجديئات التى لع يفيسيا بعزيع، 

الخسائل الخاصة بالبيئة، وقج قامت الباحثة بالخد عمى استفداراتيع 
 وإمجادىع بالسعمػمات الكافية حػؿ استفداراتيع.

بيشسا قامت الباحثة بتقجيع األنذصة الخاصة بكل درس بعج عخض  -
 الجرس خبلؿ البيئة، وقاـ شبلب السجسػعات التجخيبية بحل األنذصة،

ب فى تشفيح نذاط معيغ، وعجـ قجراتو عمى مػاصمة الوعشج تعثخ الص
الحل فإنو يمجأ لصمب السداعجة والتػجيو مغ الباحثة، فتقـػ الباحثة 
بإمجاده فػرًا بشسط التػجيو السحجد لو حدب السعالجة التجخيبية السقخرة 

 لسجسػعتو.
الى عمى تشسية ميارات نطخًا الرتكاز ميسات البحث الح. اختيار مرادر التعمم: 2

والسداعجة  ، وتحتاج ىحه السيارات لمتػجيةاإللكتخونيةترسيع وإنتاج السقخرات 
الجائسة لمستعمع، فقج تع اختيار بيئة األدمػدو والتى تحتػػ عمى مجسػعة كبيخة 
مغ التصبيقات واألدوات، والتى سبق اإلشارة إلييا، والتى تداعج فى تشفيح أنذصة 

وتحسيل الرػر ومقاشع الفيجيػ،  اإللكتخونيةأىجافو مشيا السكتبة  السقخر وتحقيق
وإضافة روابط لرفحات ويب، ومشرات السشاقذة، وقج عسمت الباحثة عمى 
استغبلؿ معطع ىحه الخجمات  واإلمكانيات بسا يرب فى صالح السقخر حيث تع 

الجعع رفع الجرس عمى ىيئة مقصع فيجيػ، وتست األستعانة بسمفات السداعجة و 
وىى عبارة عغ )صػر، مقاشع فيجيػ، ممفات نرية، روابط لرفحات الػيب، 

 روابط لتحسيل كتب إلكتخونية(.
نطخًا لكػف التػجيو : مخحمة تحجيج أساليب التهجيو والسداعجة لمظالب -سادساً 

والسداعة يسثل أحج أركاف الستغيخ التجخيبى السدتقل بالبحث الحالى، 
وىسا  اإللكتخونيةنسصيغ لمتػجيو السراحب لؤلنذصة فقامت الباحثة بترسيع 

وفى ضػء  التػجيو السقيج( ببيئة السشرات التعميسية –)التػجيو الحخ
 :لجات التجخيبية عمى الشحػ التالىالسعا

يقـػ ىحا الشػع مغ التػجيو عمى تقجيع التعميسات : التهجيو السقيج -
رات بذكل كامل والتى السباشخة والرخيحة واألمثمة العسمية ألداء السيا

تختبط بحل ةتشفيح األنذصة والسياـ السدتيجؼ بذكل واضح، واستغمت 
الباحثة امكانيات وأدوات بيئة مشرات التعمع السختمفة لتقجيع ىحا الشػع 
مغ التػجيو والسداعجه لمصالب بعجة أشكاؿ سػاء فى صػرة ممف نرى 
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مل أو مقصع أو صػر تػضح شخيقة تشفيح السيارة والشذاط بذكل كا
 فيجيػ صغيخ يذخح شخيقة تشفيح الشذاط بذكل صحيح.

 
 يهضح نسط التهجيو السقيج (2شكل)

: يقـػ ىحا الشػع مغ التػجيو عمى تػجيو الصالب إلى مديج التهجيو الحخ -
مغ األمثمة أو الشساذج أو شخح أسئمة تداعجه عمى فيع الفكخة العامة 

يح الشذاط، دوف الجخػؿ فى لعسمية حل السذكمة التى تػاجيو أو تشف
تفاصيل السحتػػ مػضع السداعجة، ويقـػ التػجيو الحخ بجفع الصبلب 
إلى استكذاؼ ما يجب أف يفعمو لحل السذكمة التى تػاجيو وذلظ دوف 
التعميسات السباشخة والرخيحة كسا فى التػجيو السقيج، وتدتغل الباحثة 

لمصبلب بعجة شخؽ فقج  إمكانيات وأدوات السشرة فى تقجيع التػجيو الخ
يكػف ممف نرى، أو صػر تحتػػ عمى تمسيحات لصخيقة أداء الشذاط 
بذكل غيخ مفرل، كحلظ قج يتع تػجيو الصبلب عغ شخيق إضافة 
روابط لرفحات الػيب يبحث فييا الصالب حل السذكمة بشفدو، أو 

 إضافة روابط لتحسيل كتب إلكتخونية تتعمق بسحتػػ السقخر.

 
 ح نسط التهجيو الحخ( يهض8شكل)

سػؼ تتعخض الباحثة ليحه السخحمة  مخحمة تحجيج إجخاءات التقييم: -سابعاً 
 بالتفريل فى ىحا الجدء الخاص بإعجاد أدوات الكياس.
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 تع إعجاد إنتاج البيئة فى عجة خصػات كسا :اإللكتخونيةإنتاج بيئة التعمم  -ثامشاً 
 يمى:

 .http//www" وىػ Edmodoتع الجخػؿ عمى العشػاف الخاص بالبيئة " -

Edmodo.com .إلنذاء حداب لمباحثة 
( 0تع إنذاء أربع مجسػعات شبقًا لستغيخات البحث وىسا)مجسػعة تجخيبية) -

( تعقيج 7مجسػعة تجخيبية) ،تبديط معخفى استخجـ تػجيو ومداعجة حخ
( تبديط معخفى 2مجسػعة تجخيبية ) ،معخفى استخجـ تػجيو ومداعجة حخ

( تعقيج معخفى استخجـ 4مجسػعة تجخيبية) ،ومداعجة مقيج استخجـ تػجيو
(، حيث يتع الجخػؿ عمى عشػاف البيئة ثع إنذاء تػجيو ومداعجة مقيج

السجسػعات التجخيبية وحفع الكػد الخاص بكل مجسػعة وإرسالو لمصبلب 
 عيشة البحث شبقًا لمترسيع التجخيبى لمبحث.

يشة البحث عبخ البخيج تع إرساؿ دعػات السذاركة لجسيع الصبلب ع -
اإللكتخونى الخاص بكل شالب ، والسػافقة عمى شمب إنزساميع لمسشرة 
التعميسية، ومداعجتيع فى إعجاد ممفاتيع الذخرية عمى البيئة، باإلضافة 
قامت الباحثة بإنذاء صفحة مغمقة عمى الفيدبػؾ بأسع السقخر وتع إرساؿ 

يع عمى السشرة ومغ أكػاد البيئة لبعس الصبلب الحيغ تعثخ دخػل
 اليسمكػف بخيج إلكتخونى خاص بيع.

تع التخحيب بالصبلب وتييئتيع نفديًا لمتعمع عبخ البيئة عغ شخيق شخح  -
تعمق بالسقخر وأىجافو، ومعخفة مجػ استعجادىع لمتعمع عبخ تمشاقذة حخة 

 .السشرة
تع رفع أىجاؼ السقخر وخصة العسل بو عمى حائط السشاقذات لكل  -

وتع رفع مػضػع  الجرس األوؿ لمسقخرعمى حائط االشقاش  السجسػعات،
الخاص بكل السجسػعات، وإتاحتو لجسيع عيشة البحث، والخد عمى 

 استفداراتيع حػؿ مػضػع الجرس وماتع فيسو.
 تع رفع الجروس واألنذصة عمى البيئة وفقًا لآلستخاتيجية التعميسية لمسقخر. -

يئة بعج إنتاجيا برػرة مبجئية عمى مجسػعة تع عخض الب . التقهيم السبجئى لمبيئة:0
مغ السحكسيغ والستخرريغ فى مجاؿ تكشػلػجيا التعميع لمتأكج مغ صبلحية 
البيئة ومجػ مبلئستيا لؤلستخجاـ ومجػ مخاعاة البيئة لسعاييخ ترسيع بيئات التعمع 

، وقج اتفق السحكسػف عمى تػافخ معطع السعاييخ وصبلحية البيئة اإللكتخونية
ستخجاـ بعج إبجاء بعس التعجيبلت عغ شخيق تقجيع وتشفيح األنذصة والتى لبل
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اتفق عمييا أكثخ مغ محكع فقامت الباحثة بتعجيميا، وبالتالى أصبحت البيئة 
 جاىدة لئلستخجاـ فى بجاية الفرل الجراسى الثانى .

 السعالجة مػاد عخض السخحمة ىحه في : يتع. التعجيل واإلخخاج الشيائى لمبيئة2
 لمتصبيق صبلحيتيا مغ لمتأكج استصبلعية، عيشة عمى إنتاجيا بعج التجخيبية
 الجدء في خصػات مغ تزسشو بسا السخحمة عخض ىحه يتع وسػؼ الشيائي
  عمى مػقع البيئة واالساسية االستصبلعية التجخبة مغ كل بتشفيح الخاص

http//www. Edmodo.com. 

شفيح االستخاتيجية التعميسية السقتخحة لمسقخر تع ت :مخحمة التظبيق والتقهيم -تاسعاً 
( شالب وشالبة 71عمى السجسػعة االستصبلعية لمبحث التى بمغ عجدىا)

متصػع، كسا تع تشفيح االستخاتيجية التعميسية لمسقخر عمى السجسػعة األساسية 
( شالب وشالبة، وجارػ التحجث فيسا يتعمق بالتقػيع فى 64لمبحث بمغ عجدىع)

 اص بإعجاد أدوات الكياس، ورصج نتائج البحث.الجدء الخ
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 :واجازتيا الكياسو  أدوات البحث بشاء -خامدًا 
 :التالية البحث أدوات إعجاد البحث أىجاؼ تحقيق تصمب

 اإللكتخونيةلسيارات إنتاج السقخرات  السعخفي الجانب لكياس تحريمي اختبار. 
 لسيارات إنتاج السقخرات األدائي  الجانب لكياس السشتج الشيائى تقييع بصاقة

 .اإللكتخونية
 التعقيج السعخفى( لترشيف الستعمسيغ. -التبديط) مكياس األسمػب السعخفى 
 .مكياس الكفاءة الحاتية السجركة 

 :التحريمي الختبار - أولً 
 لكياسمعخفى إلكتخونى فى ضػء السحتػػ التعميسى  تحريمي إعجاد اختبار تع
 Articulateباستخجاـ بخنامج   اإللكتخونيةج السقخرات لسيارات إنتا السعخفي الجانب

Storyline  التالية الخصػاتوسارت إجخاءات ترسيسو وفق: 
 عيشة الستعمسيغ تحريل قياس االختبار استيجؼ :الختبار من اليجف تحجيج -

بسيارات إنتاج السقخرات  السختبطالتعميسى  لمسحتػػ  السعخفي لمجانب البحث
لصبلب الفخقة الثالثة شعبة   Articulate Storylineخجاـ بخنامج باست اإللكتخونية

 في وذلظ اخرائى تكشػلػجيا التعميع كمية التخبية الشػعية جامعة عيغ شسذ،
 .)التصبيق الفيع، التحكخ،) السعخفية السدتػيات

 فقج إلكتخونيا، االختبار مع التعامل لصبيعة نطخاً  :مفخداتو وصياغة الختبار بشاء -
 مغ االختيار نػع )مغ مػضػعية أسئمة صػرة في االختبار مفخدات صياغة تع

وقامت الباحثة ببشاء االختبار باستخجاـ جػجل فػـر متعجد، والرػاب والخصأ(، 
Google forms األسئمة،  مغ الشػع ىحا صياغة شخوط عاةا مع مخ  جػجل درايفب

 البيانات وكتابة الختبار،ا صفحة بجاية في االختبار استخجاـ تعميسات وضع تع فقج
مى ع بالزغط ألخخػ، مفخدة مغ االنتقاؿ كيفية وتػضيح السخرز، السكاف في

 بعج إال تالية أليقػنة لو باالنتقاؿ يدسح ولغ االختيار عمى والشقخ استسخ أيقػنة
 .الحالية السفخدة مغ االنتياء

سػضػعات التعميسية، تع تحجيج األوزاف الشدبية لم :الختبار مهاصفات ججول إعجاد -
)التحكخ، الفيع، التصبيق(،  وكحلظ تحجيج األوزاف الشدبية لمسدتػيات السعخفية

وكحلظ تحجيج عجد األسئمة التى تختبط بكل مدتػػ مغ السدتػيات السعخفية، كسا 
 ىػ مػضح فى الججوؿ التالى:
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 ختبار التحريمى السعخفى( مػاصفات اال7) ججوؿ
 
 م

 
 مهضهعات الجراسة

لسدتهيات السعخفية ا
 لسفخدات الختبار

 السجسهع
 الكمي

الهزن 
 الشدبي%

 تظبيق فيم تحكخ
 %11.2 6 - - 6 اإللكتخونيةتعخف السقخرات  1
 Articulate Storyline - 2 2 12 12.02%  خظهات استخجام بخنامج 0
 %11.2 6 2 1 - التحكم فى شخيط الدمن 2
 %22.2 01 01 - - خنامجإضافة كائشات تعميسية إلى الب 
 Articulate Storyline - - 2 2 12.22% التعامل مع التفاعمية فى بخنامج 2
 %122 20 20 2 6 السجسهع الكمي 

: يقرج برجؽ االختبار، قجرة قياس صجق الختبار التحريمى السعخفى
تع االختبار عمى قياس ما وضع لكياسو، ولكياس صجؽ االختبار التحريمى السعخفى، 

( مغ نػع 71( مفخدة، مشيا )22إعجاد االختبار فى صػرتو األولية، وقج تكػف مغ )
و ( مغ نػع األختيار مغ متعجد، تع عخض االختبار فى صػرت02خصأ، و)الرػاب و ال

رائيع، ومغ حيث وضػح تعميسات االختبار، آلتعخؼ األولية عمى الدادة السحكسيغ، 
 والجقة سبة األسئمة لمسحتػػ وعشاصخه، والرحةومشاسبتو لكياس ما وضع لكياسو ومشا

العمسية لسفخدات االختبار، وقج أوصى السحكسػف بتعجيل صياغة بعس السفخدات، 
وإضافة البعس، وىػ ماقامت الباحثة بتشفيحه، وفى ضػء التعجيبلت، أصبح االختبار 

خصأ، ( مغ نػع  الرػاب وال74( مفخدة، مشيا)44فى صػرتو الشيائية، يتكػف مغ )
 (.2ممحق( مغ نػع االختيار مغ متعجد )02و)
عشيا  يجيب مفخدة لكل واحجة درجة تقجيخ تع :الترحيح وطخيقة الجرجة تقجيخ -

 خصأ، إجابة عشيا يجيب أو يتخكيا، لكل مفخدة وصفخ صحيحة، إجابة الستعمع
 االختبار. مفخدات عجد تداوػ  لبلختبار الكمية الجرجة تكػف  أف عمى

لحداب ثبات االختبار، تع تصبيق االختبار عمى عيشة  ختبار:حداب ثبات ال -
استصبلعية مغ شبلب الفخقة الثالثة بقدع تكشػلػجيا التعميع كمية التخبية الشػعية 

( شالب وشالبة، غيخ عيشة البحث األساسية،  ثع تع حداب  71بمغ عجدىع)
غ أثخ التجدئة أسمػب التجدئة الشرفية، بعج الترحيح ممعامل الثبات باستخجاـ 

بمغت  لبلختبار ككل؛ بيشسا (1.20) قج بمغ "؛"Spearman& Brownبسعادلة 
 .قيسة معامل الثبات باستخجاـ

لبلختبار ككل، مسا يعشي أف االختبار يتستع ( 1.240)شخيقة ألفا لكخونباخ
 بسعامل ثبات مختفعة ومقبػلة، ويسكغ الػثػؽ بيا عشج تصبيق االختبار الحالى.
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 التجدئة الشرفية وألفا لكخونباخثبات معامبلت  (7ججوؿ )
عجد   م

 البشهد
معامالت ثبات  معامالت ثبات التجدئة الشرفية

 بعج الترحيح قبل الترحيح ألفا لكخونباخ
 1.240 1.20 1.421 44 الختبار التحريمى 0

   ج:السشت تقييم بظاقة إعجاد -ثانًيا
أداء شبلب الفخقة  لكياس السشتج عتقيي بصاقة إعجاد البحث شبيعة تصمبت

فى الجانب األدائى  الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية
 :التالية الخصػات ، وتع إعجادىا وفقاإللكتخونيةلسيارات إنتاج السقخرات 

استيجفت ىحه البصاقة تقييع السشتج الشيائى : البظاقة من اليجف تحجيج  -
التى قاـ شبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا  لكتخونيةاإللمسقخرات 

 التعميع بإنتاجيا ببخنامج االستػرػ اليغ.
 السيارات تحجيج تع البصاقة مغ اليجؼ : لتحقيقصياغة بشهد البظاقة -

الخئيدية والفخعية البلزمة ألداء الصبلب لمسيارات العسمية السختبصة 
غتيا فى شكل معاييخ أساسية يجب أف بسػضػعات السقخر، حيث تست صيا

، وكحلظ معاييخ فخعية يجب أف اإللكتخونيةتذسميا ميارات إنتاج السقخرات 
تتػافخ فى كل محػر فى السعاييخ األساسية مراغة فى شكل مكياس تقجيخ 
لفطى، بحيث تذسل الجػانب األدائية السختمفة لمسيارة، وبعج عخض البصاقة 

خاء التعجيبلت التى أبجوىا، أصبحت البصاقة عبارة عمى الدادة السحكسيغ وإج
( معيار فخعى، ويػضح الججوؿ التالى عجد 62( معاييخ رئيدية، و)2عغ )

 كل مغ السياـ الخئيدية والفخعية التى تزسشتيا بصاقة تقييع السشتج الشيائى.
 (2) ججوؿ

 تج الشيائىعجد كل مغ السياـ الخئيدية والفخعية التى تزسشتيا بصاقة تقييع السش
 السيام الفخعية عجد السيام الخئيدية م
 12 معاييخ خاصة بالييكل والبشاء العام لمسقخر اإللكتخونى 1
 2 معاييخ خاصة باألىجاف التعميسية 0
 8 معاييخ خاصة بالسحتهى التعميسى 2
 2 معاييخ خاصة بالشرهص 2
 2 معاييخ خاصة بالرهر والخسهم الثابتة 2
 8 بالخسهم الستحخكة والفيجيه معاييخ خاصة 6
 2 معاييخ خاصة بالرهت 2
 6 معاييخ خاصة باألنذظة التعميسية 8
 2  معاييخ خاصة باألبحار والترفح والتفاعل مع السقخر. 2
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 تمظ تعخض بيا سػؼ التي البصاقة ترسيع تع البشػد صياغة بعج: البظاقة ترسيم -
( 2ىحا عمى الجرجة) ويذسل اتمدتػي ثبلث مغ متجرج مكياس شكل عمى البشػد

( الجرجة الستػسصة 7التى تسثل الجرجة األعمى لتػافخ السعيار، وتسثل الجرجة)
( الجرجة األقل لتػافخ السعيار، بحيث يتع وضع 0لتػافخ السعيار، كسا تسثل الجرجة)

 ( بجػار السدتػػ الحػ يعبخ عغ أداء الستعمع عشج تصبيق البصاقة.√عبلمة )
 لزبط البصاقة تع عسل اإلجخاءات األتية: :ضبط البظاقة -

 :بعج مخاجعة الرػرة السبجئية لمبصاقة تع عخضيا عمى مجسػعة  صجق البظاقة
فى مجاؿ تكشػلػجيا التعميع؛ لمتأكج مغ سبلمة مغ السحكسيغ الستخرريغ 

ودقة عباراتيا، وتسثيل ىحه العبارات لمجػانب السصمػب قياسيا، وصبلحية نطاـ 
ء بيا، وقامت الباحثة باألخح بالسبلحطات التى أبجاىا ىؤالء تقجيخ األدا
 السحكسػف.

 :تع حداب ثبات بصاقة تقييع السشتج بأسمػب تعجد  التحقق من ثبات البظاقة
السكيسيغ عمى أداء الستعمع الػاحج، حيث يقـػ كل مكيع برػرة مدتقمة عغ 

الباحثة باالستعانة  األخخ بتقييع السشتج الحػ قاـ الستعمع بإنتاجو، كسا قامت
بإثشيغ مغ الدمبلء، وتع إعبلميع بتعميسات استخجاـ بصاقة تقييع السشتج وشخيقة 
تجويغ نتيجة أداء الصبلب بيا، وتع حداب ندبة االتفاؽ لكل شالب باستخجاـ 

، كسا (7112)عمى ماىخ خصاب، وىى كالتالى (Cooper)معادلة كػبخ
 يػضحيا الججوؿ.

 
   011×  عجد مخات االتفاؽ              تفاؽ=    ندبة اال

 + عجد مخات االختبلؼ  عجد مخات االتفاؽ                       
 ( 4) ججوؿ

 ندبة االتفاؽ بيغ السكيسيغ عمى معجؿ أداء الستعمسيغ عمى بصاقة تقييع السشتج
 الستهسط الستعمم الثالث الستعمم الثانى الستعمم األول الستعمسين
 %88 %22 %82 %82 قندبة التفا

ومغ الججوؿ الدابق يتزح أف متػسط  ندبة االتفاؽ بيغ السكيسيغ عمى أداء  
%(، مسا يعشى أف بصاقة تقييع السشتج ثابتة بجرجة تؤىميا ألف 44) الستعمسيغ بمغت

تكػف صالحة لمتصبيق كأداة قياس، وبحداب صجؽ وثبات البصاقة أصبحت جاىدة 
 (.2ممحقلمتصبيق عمى عيشة البحث )
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  :السجركة إعجاد مكياس الكفاءة الحاتية -ثالثاً 
مدتػػ الكفاءة  لكياسمكياس الكفاءة الحاتية  إعجاد البحث شبيعة تصمبت

لجػ شبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية  السجركة الحاتية
 التالية: الخصػات التخبية الشػعية، وتع إعجاده وفق

مدتػػ الكفاءة الحاتية  قياسيتسثل اليجؼ فى  من السكياس: تحجيج اليجف -
 .لجػ شبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع

قامت الباحثة بسخاجعة ماتيدخ مغ ادبيات  مرادر إعجاد السكياس: -
ودراسات سابقة وعجد مغ السقاييذ الشفدية السخترة بستغيخ الكفاءة الحاتية 

 غة فقخات السكياس، ومغ تمظ الجراساتاالكاديسية فى صيا
 (0222فؤاد وسسث، – 0226رومانػ، – 0244)تبتػف وورثشجتػف، مكياس
( 7114هللا؛ عادؿ كخيع،\)احبلـ عبودراسو (7112)دمحم رزؽ،ودراسة
ومغ خبلؿ تبشى الباحثة (، 7116)فخج شو،ودراسة (7110)العجؿ،ودراسة

لحاتية، قامت الباحثة بإعجاد لمكفاءة ا (Bandura,1990) لتعخيف بانجورا
مدتػػ  لكياس( عبارة 24السكياس الحػ تكػف  فى صػرتو السبجئية مغ )

الكفاءة الحاتية لجػ شبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع 
 جامعة عيغ شسذ. بكمية التخبية الشػعية،

، وروعى حجد البحث الحالى مجسػعة مغ العبارات يج عبارات السكياس:جتح -
، وتطيخ ىحه العبارات تيا أف تكػف مختبصة ببعزيا البعسعشج صياغ

اعتقادات الصبلب عغ قجرتيع الستصمبة إلنجاز مياـ معيشة وتػقعاتيع بشتائج 
ىحا الدمػؾ مغ خبلؿ مجسػعة مغ األنذصة السختبصة بأداءاتيع السختمفة 

رات السكياس وخبخاتيع الحاتية عغ أنفديع، وقج تجرجت اإلجابة عمى عبا
دائسًا، أحيانًا، نادرًا(، والسصمػب مغ الصالب اختيار ) تجرجًا ثبلثيًا، وىى

 البجيل الحػ يعبخ عغ اعتقاده وتػقعاتو.
: لتحجيج مجػ ثبات السكياس شبق السكياس عمى عيشة ثبات السكياس -

استصبلعية مغ شبلب الفخقة الثالثة بقدع تكشػلػجيا التعميع كمية التخبية 
( شالب وشالبة، ثع تع حداب  معامل الثبات 71ية بمغ عجدىع)الشػع

أسمػب التجدئة الشرفية، بعج الترحيح مغ أثخ التجدئة بسعادلة باستخجاـ 
Spearman& Brown"( لمسكياس ككل؛ بيشسابمغت قيسة 1.647) قج بمغ "؛

مسكياس ككل، مسا ل (1674) معامل الثبات باستخجاـ شخيقة ألفا لكخونباخ
 ى أف السكياس يتػفخ فيو مدتػػ مقبػؿ مغ الثبات يدسح بتصبيقو.يجؿ عم
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 التجدئة الشرفية وألفا لكخونباخثبات معامبلت ( 4ججوؿ )
عجد   م

 البشهد
معامالت ثبات  معامالت ثبات التجدئة الشرفية

 بعج الترحيح قبل الترحيح ألفا لكخونباخ
 2.602 2.680 2.621 22 مكياس الكفاءة الحاتية 1
تع عخض السكياس فى صػرتو السبجئية عمى مجسػعة مغ : صجق السكياس -

يغ فى مجاؿ عمع الشفذ والرحة الشفدية لسعخفة أرائيع رالسحكسيغ الستخري
حػؿ السكياسسغ حيث الجقة العمسية لعباراتو، ومبلءمتو وارتباشو باليجؼ 
مشيا، وقج أوصى السحكسػف بتعجيل صياغة بعس العبارات، وقج قامت 

 الباحثة بإجخاء جسيع التعجيبلت التى أشار إلييا السحكسيغ.
( إلجابة 2كياس بحيث تخرز درجة): تع ترحيح السترحيح السكياس -

، ويعكذ التجرج ( إلجابة "نادرًا"0( إلجابة "أحيانًا"، درجة )7"دائسًا"، درجة )
فى حالة العبارات الدمبية، ومغ ثع فالجرجة السختفعة عمى السكياس تسثل 
الكفاءة الحاتية السختفعة، وبيشسا تسثل الجرجة السشخفزة عميو الكفاءة الحاتية 

 (، والجرجة األدنى21) بحلظ تكػف الجرجة العطسى لمسكياسالسشخفزة، و 
( مفخدة 21(، وأصبح السكياس فى صػرتو الشيائية يتكػف مغ)21)
 .(2ممحق)

 :التعقيج( –مهب السعخفى) التبديط مكياس األس -رابًعا
ىشاؾ عجيج مغ السقاييذ التى أعجت لكياس أسمػب التبديط والتعقيج مشيا مكياس  

 "Role Construct Repertory Test(REP)" الجور االجتساعى لكيمى
(Kelly,1955)، واختبار ىحا ما أومغ بو ليارفى" This-i-Believe Test(TIB) 

(Harvey,1965)، ومكياس السجسػعة التخبػية لديجل" Education Set 
Scale(ESS) (Siegel, Siegel,1965)،  ويعج أشيخىع وأوسعيع انتذارًا ىػ مكياس

(، واستخجمو فى العجيج مغ 0244مدتػدع الجور االجتساعى الحػ أعجه كيمى)
وقاـ باستخجامو ونقمو لمبيئة العخبية  ، (Birei,1955:1966)الجراسات، وعجلو" بيخػ"

الباحثة باستخجاـ مكياس كيمى فى البحث (، لحلظ قامت 0242) عبجالعاؿ عجػة
وصف السكياس: ىحا السكياس يتكػف مغ ورقة يتع إعصائيا لمسفحػص،  -الحالى.

ويػجج بتمظ الػرقة مرفػفة مكػنة مغ عذخة أعسجة متقاشعة مع عذخ صفػؼ، 
ويختمف عجد األعسجة والرفػؼ عمى حدب العسخ الدمشى ألفخاد العيشة، وكحلظ الفتخة 

السدسػح بيا لؤلستجابة عمى السكياس، وليذ شخشًا تداوػ عجد الرفػؼ مع الدمشية 
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األعسجة؛ يصمب مغ السفحػص كتابة عجد مغ أسساء األشخاص السعخوفيغ جيجًا لو، 
والحيغ يسثمػف لو األدوار األجتساعية التى تحجدىا الباحثة وىؤالء األفخاد يسثمػف عمى 

مغ الرفات وعكذ كبًل مشيا، وتعتبخ  أعسجة السرفػفة، ثع يعصى لمسفحػص عجداً 
السكػنات تسثل صفػؼ السرفػفة، وتػضع كل صفة وعكديا عمى مكياس استجابة 

( ويصمب مشيأف يكيع كل فخد عمى كل صفة  وعكديا بإعصائو درجة 6-0يتخاوح مغ )
 درجات. 6مغ 

كمسا اختمف أحكاـ السفحػص عمى الذخز )الجور( : ترحيح السكياس -
ت كاف لجيو نطاـ أكثخ تسايدًا مغ األبعاد، وبالتالى يكػف أكثخ عبخ التكػيشا

تعقيجًا معخفيًا، ويتع إعصاء درجة فى السكياس مغ خبلؿ مقارنة أحكاـ الفخد 
( 61-41عمى األشخاص، األفخاد الحيغ يحرمػف عمى درجات تتخاوح بيغ )

ػف عمى درجة يشجرجػا تحت أسمػب التعقيج السعخفى،بيشسا األفخاد التى يحرم
 ( يشجرجػا تحت أسمػب التبديط السعخفى.21-01درجات تتخاوح بيغ)

تع حدابو مغ خبلؿ حداب صجؽ التكػيغ الفخضى  صجق السكياس: -
بسعامبلت االرتباط  بيغ درجات األدوار العذخة والجرجة الكمية، وتخاوحت قيع 

(، وجسيع ىحه السعامبلت مقبػلة 1.46-1.26معامبلت االرتباط مابيغ)
(، مسا يؤكج اتداؽ فقخات السكياس مع 1.14عشج مدتػػ)إحرائيا الة ود

 السجسػع الكمى لجرجاتو.
تع حدابو مغ خبلؿ شخيقة التجدئة الشرفية، حيث تع تقديع  ثبات السكياس: -

االختبار إلى فقخاتو الفخدية والدوجية، ثع استخجمت معادلة  سبيخماف بخاوف 
( 1.14) وىى دالة عغ مدتػػ  (،1.47لبلختبار، وبمغ ثبات السكياس)

 .(6ممحق)
 :ءات تجخبة البحثاإجخ  -سادساً 

 :لمبحث ةيالستظالع التجخبة 
الفخقة الثالثة  شبلب مغ ةيشع عمي ةياستصبلع تجخبة بإجخاء الباحثة قامت

 البحث مجتسع نفذ ومغ شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية
 الفرل مغوالثانى(  )األسبػع األوؿ مكثف في بذكل وشالبة ( شالًبا71) وعجدىع
 التي الرعػبات عمي لمتعخؼ وذلظ (؛7102/7171الثانى لمعاـ الجامعى ) الجراسي

 مغ لمبحث، وذلظ لتبلفييا ومعالجتيا، والتأكج ةياألساس التجخبة أثشاء الباحثة تػاجو قج
لفاضيا وفيع مزسػنيا، وضػح أ حيث مغ السعجة واألنذصة اإللكتخوني السحتػػ  كفاءة

 البحث أدوات مجػ ثبات خيوتقج والتأكج مغ الكفاءة الجاخمية لسػاد السعالجة التجخيبية



 السقيج( -)الحخ اإللكتخونيةو السراحبة لألنذظة أنساط التهجي نيب التفاعل 
تشسية ميارات إنتاج  وأثخه في التعقيج( فى بيئة السشرات التعميسية -)التبديط السعخفى واألسمهب 
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 )االختبار مغ كل وصجؽ ثبات عغ ةياالستصبلع التجخبة نتائج كذفت وقج، وصجقيا
، وبصاقة تقييع اإللكتخونيةالجػانب السعخفية لسيارات إنتاج السقخرات  اسيلك مىيالتحر

 إعجاد في سابًقا عخضيع تع والحػ) السجركة ةيالحات الكفاءة اسيومك لسشتج الشيائى،ا
، كسا كذفت ةيبيالتجخ  السعالجة مػاد صبلحية مغ التحقق تع وبالتالى ،البحث أدوات

التجخبة عغ بعس السذكبلت الفشية التى تتعمق بالبيئة التعميسية، مغ حيث إعجاد 
 Google Formالباحثة باإلستعانة بشساذج جػجل  االختبار التحريمى بيا، فقامت

بجػجل درايف إلعجاد االختبار، وفى ضػء ذلظ أصبحت البيئة ومػاد السعالجة 
  التجخيبية صالحة لمتصبيق الفعمى فى التجخبة األساسية.

 :لمبحث التجخبة األساسية 
 ( حتى76/7/7171) أجخيت التجخبة األساسية لمبحث فى الفتخة مغ األربعاء

(أػ لسجة شيخيغ، وقج تزسشت تمظ الفتخة تصبيق أدوات 72/4/7171الخسيذ)
 ، وقج مخت التجخبة بالخصػات التالية:ةالبحث، ومػاد السعالجة التجخيبي

 تحجيج عيشة البحث:  -
  تع اختيار عيشة مغ شبلب الفخقة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع

 ( شالًبا وشالبة.64، وبمغ عجدىع)بكمية التخبية الشػعية بجامعة عيغ شسذ
  التعقيج السعخفى( عمى  –تع تصبيق مكياس األسمػب السعخفى )التبديط

مجسػعة مغ الصبلب، وذلظ لتحجيج الصبلب ذو األسمػب السعخفى التبديط و 
 التعقيج.

 ع كليتقد السعخفى ثع ألسمػب وفقاً  غيوتع تريشف وتقديع الصبلب لسجسػعت 
 اإللكتخونيةالتػجيو السراحب لؤلنذصة  لشسط وفقاً  غيلسجسػعت مشيع مجسػعة

التػجيو السقيج(، فالسجسػعة األولى نسط التػجيو الحخ ذو  –)التػجيو الحخ 
األسمػب السعخفى التبديط، والسجسػعة الثانية نسط التػجيو الحخ ذو األسمػب 

السعخفى السعخفى التعقيج، والسجسػعة الثالثة نسط التػجيو السقيج ذو األسمػب 
، التبديط، والسجسػعة الخابعة نسط التػجيو السقيج ذو األسمػب السعخفى التعقيج

 ( شالًبا.02) حيث بمغ قػاـ كل مجسػعة مغ السجسػعات التجخيبية األربعة
 إجخاءات تشفيح التجخبة: -

 يج مجسػعات الصبلب ذو األسمػب السعخفى التبديط فى مقابل التعقيج جتع تح
 جاتيع فى السكياس.مغ خبلؿ نتائج در 
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  وتع تصبيق االختبار التحريمى لكياس الجػانب السعخفية لمسيارة قبمًيا عمى
الصبلب، ثع رصج درجات الصبلب فى ىحا االختبار، وذلظ بيجؼ قياس مجػ 

، وكحلظ "Edmodo"إلساـ الصبلب بالسحتػػ التعميسى مغ خبلؿ بيئة التعمع 
 .كج مغ تكافؤ السجسػعات التجخيبيةالستخجاـ ىحه الجرجات السخصػدة فى التأ

  تع تقديع الصبلب إلى أربع مجسػعات تجخيبية وفق الترسيع التجخيبى
 لمبحث.

 إدارة مشرة استخجاـ ةيفيك لذخح ة مع الصبلبيجيتسي لقاءات الباحثة عقجت 
مقصع  عخض تع ثيح وأىجافو، السحتػػ  عةيبصب فيعيولتعخ  ،Edmodالتعمع 

واإلمكانيات   التعمع ئةيب مع التعامل ةيفيوك ليالتدج خصػات ذخحيػ يجيف
 مشرة مع التعامل كيفيةتجريب الصبلب عمى  معواألدوات الستاحة بيا، 

 عبخ السقخر صفحة إلى الجخػؿ بكيفية الصبلب التعمع واستخجاميا، وتعخيف
 السياـ صفحة في السصمػبة والتكاليف األنذصة رفع وكيفية بيئة التعمع،

 .السقخر يخز استفدار أؼ لصخح امعي والتػاصل باحثةال مخاسمة وكيفية
 عمى مشرة التعمع " بالسقخر الخاصة السجسػعة الباحثة أنذئت".Edmodo 
  اإللكتخونيةتع إضافة الصبلب إلى بيئة التعمع "Edmodo كل حدب "

وذلظ تسييًجا إلمجادىع بالسعالجة ، مجسػعتو وفق الترسيع التجخيبى لمبحث
 شبيعة البحث. التجخيبية حدب

  ،تع إدراج أىجاؼ وخصة دراسة السقخر وعشاويغ السػضػعات عمى بيئة التعمع
 إلكتخونىييع وتق وأنذصة مػضػعات شكل في التعمع محتػؼ  الباحثة ثع نذخت

، بحيث يتع رفع السػضػع األوؿ لمسقخر ثع رفع األنذصة التعمع مشرة عمى
ة الستفق عمييا مدبًقا مع الخاصة بالجرس أو السػضػع وفق الخصة الدمشي

 .الصبلب
  بالسػضػعات السقخر السحجد الخاصة التعمع أنذصة باتاحة الباحثة قامتكسا 

 النجاز ىحه الصبلب بتػجية وقامت ،)والحخ السقيج، (التػجيو نسصي وفق
 .نذاط لكل السحجدة الدمشية الفتخة في األنذصة

  جيغ البخ يعشاو  بلؿخ مغ السقخر لسجسػعة البحث مجسػعات الصبلب ضست 
مشيع، وأيزا مغ خبلؿ جخوب السادة  جسعتيا والتى بيع الخاصة اإللكتخوني

 عمى الفيدبػؾ مجسػعة مغمقة باسع السقخر.
  الجخػؿ  ليع تدشىي حتى الصبلب لسجسػعة الكػدػ الخمد الباحثة قجمت

عمى شبلب  السقخر كػد تػزيع وتع، التعمع مشرة عمى السقخر مجسػعة عمى
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قة الثالثة شعبة اخرائى تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية بجامعة الفخ 
عمى السقخر كل مجسػعة بالكػد  البحث( لمجخػؿ عيغ شسذ )مجسػعة

 .الخاص بيا دوف األخخػ 
  بعج االنتياء مغ دراسة السقخر، تع تصبيق أدوات البحث الستسثمة فى االختبار

ائى، ومكياس الكفاءة الحاتية عمى التحريمى، وبصاقة تقييع السشتج الشي
مجسػعات البحث التجخيبية بعجًيا، ثع رصج درجاتيع، وذلظ تسييًجا لمتعامل 

 معيا ومعالجتيا إحرائًيا.
  في الختبار التحريمي لمجانب السعخفى لمسيارة: السجسهعات تكافؤ 

ق تع حداب تكافؤ العيشة مغ خبلؿ حداب الفخوؽ بيغ عيشة التصبيق في التصبي
القبمي في االختبار التحريمي، باستخجاـ اختبار تحميل التبايغ احادؼ االتجاه 
)لمعيشات السدتقمة( حيث يدتخجـ ىحا االختبار البارامتخؼ لجراسة الفخوؽ بيغ عجة 

 عيشات مدتقمة، وكانت الشتائج كسا يمي:
 لجاللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات شبلب العيشة (F- test]( قيسة )6ججوؿ )

 (64السجسػعة التجخيبية في الكياسي )القبمي( لبلختبار التحريمي )ف=

 مرجر التباين الختبار
مجسهع 
درجات  السخبعات

 الحخية
متهسط 
 السخبعات

قيسة )ف( 
بجرجة حخية 

(2 ،26) 
مدتهى 
 الجللة
Sig. 

الختبار 
 التحريمي

 0.12 2 6.221 بين السجسهعات
 0.21 62 128 داخل السجسهعات غيخ دال 2.22

  62 122.221 الكمي
 

بيغ متػسصات درجات إحرائيا يتزح مغ الججوؿ الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالة 
شبلب السجسػعة التجخيبية قبل تصبيق االختبار حيث كانت قيسة )ؼ( السحدػبة 

عشج إحرائيا ( غيخ دالة إحرائيا؛ مسا ندتشتج أنو ال تػجج فخوؽ دالة 1.22البالغة )
مسا  ،ختبارالبيغ متػسصات درجات السجسػعات االربعة في ا (1.14)داللةمدتػػ 

نتاج إ أف الصبلب متكافئيغ في التحريل السعخفي السختبط بسيارات ذيخ إلىي
 قبل إجخاء التجخبة األساسية. اإللكتخونيةالسقخرات 

والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعات األربعة في 
 قبمي لبلختبار:الكياس ال
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 ربعةبيغ متػسصات درجات السجسػعات األ الفخؽ ( 2شكل )

 في الكياس القبمي لبلختبار التحريمي
 :اإلحرائية السعالجة

 ، السعالجات (SPSS23)باستخجاـ حدمة البخامج اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية
 :يمي سافي وذلظ البحث، األدوات البعجؼ التصبيق في الصبلب لجرجات اإلحرائية

 واحج اتجاه في التبايغ تحميل (One Way Analysis of Variance) لمتأكج 
 السختبط بالتحريل يتعمق فيسا األربع التجخيبية السجسػعات تكافؤ مغ

 .السعخفي بالجانب
 االتجاه ثشائي التبايغ تحميل (Two Way Analysis of Variance)  سة الجر

 عغ الستغيخات بتأثيخىسا يتعمق فيسا حث؛لمب السدتقميغ الستغيخيغ بيغ العبلقة
 .لمبحث التجخيبي الترسيع ضػء في التابعة

 شيفية اختبار shefee في الستداوية غيخ لمسجسػعات البعجية لمسقارنات 
 .السجسػعات بيغ دالة فخوؽ  وجػد حالة في العجد

 ا.ىنتائج البحث ومشاقذتيا وتفديخ  -سابعاً 
ل إلييا وتفديخىا في ضػء فخوض البحث وفي سيتع عخض الشتائج التي تع التػص

 ضػء نتائج الجراسات الدابقة ونطخيات التعمع، باإلضافة إلي تقجيع بعس التػصيات.
"مػا ميػػارات  لإلجابـة عـن الدــؤال الول الـحي يـشص عمـى ( إجابـة الدـؤال الول:1)

شػػػبلب تكشػلػجيػػػا  الػاجػػػب تػافخىػػػا لػػػجػ اإللكتخونيػػػةالسقػػػخرات  وترػػػسيع إنتػػػاج
تػػع اإلجابػػة عػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ بالتػصػػل إلػػى قائسػػة بسيػػارات إنتػػاج  لتعمػػيع؟"، وقػػجا

( ميػػارات أساسػػية تشػػجرج 4تتكػػػف مػػغ ) ، والتػػى تتكػػػف مػػغاإللكتخونيػػةالسقػػخرات 
 (.7( أداءات سمػكية )ممحق064( ميارة فخعية و)41تحتيا )
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مػا الترػسيع " لإلجابة عن الدؤال الثاني الحي يـشص عمـى ( إجابة الدؤال الثاني:0)
واألسػػػمػب التػجيػػو  أنسػػاطوفػػق  السقتػػخح لبشػػاء بيئػػة السشرػػػات التعميسيػػةالتعميسػػى 
لػػجػ شػػبلب  الحاتيػػة والكفػػاءة اإللكتخونيػػةالسقػػخرات تشسيػػة ميػػارات انتػػاج السعخفػػى ل

 ,Ryan,et al)نسػػذج ريػاف وآخػخوف "قامػت الباحثػة بتصبيػق  "؟تكشػلػجيػا التعمػيع

وقػج تػع تػضػيح  السشرات التعميسيػة، ي ترسيع بيئة لمترسيع التعميسي ف (2000
 ذلظ في إجخاءات البحث.

 ( إجابة الدؤال الثالث والخابع والخامذ:2) 
لئلجابة عغ ىحه االسئمة قامت الباحثة باختبار صحة الفخض، وذلظ باستخجاـ 

، وباستخجاـ األساليب (SPSS23) حدمة البخامج اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية
ية السبلئسة، وذلظ كسا سيتزح مغ الجدء التالي الخاص باختبار صحة اإلحرائ

 الفخوض البحثية.
  :عشج إحرائيا يػجج فخؽ داؿ والحي يشص عمي "نتائج الفخض األول

جات الصبلب في التصبيق البعجػ في در  متػسصي بيغ( 1.14) ≥مدتػؼ 
( الحخمقابل  السقيجلشسط التػجيو )لمتأثيخ األساسي االختبار التحريمي يخجع 

 ".الحخلرالح الشسط  بيئة السشرات التعميسيةفي 
لستػسصيغ غيخ مختبصيغ لمسقارنة بيغ متػسصي  t-test)) تع تصبيق اختبار 

درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في االختبار لسعخفة التأثيخ األساسي 
غ، والججوؿ الختبلؼ نسط التػجيو، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ لمسجسػعتي

 التالي يمخز ىحه الشتائج:
الفخوؽ بيغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتيغ  ( قيسة )ت( لجاللة2ججوؿ )

الحخ( واالنحخافات السعيارية في الكياس )البعجؼ( -التجخيبيتيغ لشسط التػجيو )السقيج
 (.64الختبار التحريمي السعخفي )ف=

 السجسهعات
 الستغيخات

 نسط التهجيو )السقيج(
 (22)ن= 

 نسط التهجيو )الحخ(
 (22)ن= 

درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجللة

 دالة 0.20 66 2.21 22.02 2.82 26.60 الختبار التحريمى
يطيخ مغ نتائج الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" دالة مسا يذيخ إلي وجػد فخؽ 

في اختبار التحريل  بيغ متػسصي شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغإحرائيا داؿ 
السقيج السعخفي يخجع لمتأثيخ األساسي الختبلؼ انساط التػجيو لرالح نسط التػجيو 

أكبخ مغ متػسط درجات السقيج حيث لػحع أف متػسط الصبلب لشسط التػجيو 
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والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصي درجات  الحخالصبلب لشسط التػجيو 
 بار:الصبلب في الكياس البعجؼ لبلخت

 ( الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب 01شكل )
 في الكياس البعجؼ الختبار التحريل السعخفي

o   :تفديخ نتائج الفخض األول 
لمصبلب الحيغ درسػا  وتذيخ ىحه الشتيجة إلى تػفق الصخيقة السقيجة فى التػجيو

ب الصخيقة الحخة فى الجان مغ خبلليا مقارنة مع الصبلب الحيغ درسػا مغ خبلؿ
 :التالية ىحه الشتيجة إلى األسباب التحريمى السعخفى وتخجع الباحثة

تخكيد التػجيو السقيج عمى السحتػػ بذكل أساسى بسا فيو مغ معارؼ ومفاليع  -
كسا يسج نسط ، ومرصمحات مسا يحث الستعمع عمى فيسيا وإدراكيا بذكل جيج

مستعمسيغ مسا يداعجه التػجيو السقيج الستعمسيغ بالتعميسات السباشخة والرخيحة ل
فى الفيع الرحيح لمجانب السعخفى السختبط بالسياـ السدتيجفة، وذلظ خبلًؼ 

ومقخر نطع ، لشسط التػجيو الحخ والحػ يتع بصخيقة تتدع بعجـ الػضػح والتحجيج
إدارة التعمع والتعميع اإللكتخونى والحػ يتزسغ عجة مػضػعات ونحغ اآلف 

وكيفية إنتاجيا  اإللكتخونيةالسقخرات  برجد تشاوؿ أحج مػضػعاتيا وىى
وترسيسيا باستخجاـ بخنامج االستػرػ اليغ؛ كسا يعج ىحا السقخر ججيج بالشدبة 

)عيشة البحث( مسا يجعل  لمستعمسيغ فمع يتع دراستو مغ قبل بالشدبة لمستعمسيغ
 .)السػجو( أفزل فى تمظ الحالة مغ تقجيع التػجيو الحخ تقجيع التػجيو السقيج

)السػجو( جعل عسمية التعمع أكثخ ديشاميكية واستسخارية  نسط التػجيو السقيجأف  -
لمصبلب، حيث أتاحت ليع مدتػػ التػجيو والسداعجة الكافى لسداعجتيع عمى 
فيع السحتػػ السقجـ والػصػؿ بقجراتيع إلى أقرى درجات الفاعمية مغ خبلب 

 .ات التعميسيةبيئة السشر

30
35
40

       تو ي      ي 
      تو ي     ر

36.62
34.24

            

ي        تو ي      

      تو ي     ر
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لسػجو( تأييج العجيج مغ الشطخيات التخبػية، والتى )ا ولقج حطى التػجيو السقيج -
مشيا الشطخية االجتساعية البشائية التى تشطخ إلى عسمية التعمع كشذاط بشائى 
اجتساعى مػجو نحػ مذكبلت معيشة أو إنجاز مياـ تعميسية أو اكتداب خبخات 
 ججيجة فى مجاؿ معيغ، بحيث اليسكغ لمستعمسالػصػؿ إلى اليجؼ وبمػغ الغاية
مغ خبلؿ االعتساد عمى خمفيتو السعخفية وتػجييو الحاتى فقط، بل يحتاج إلى 
مداعجة ودعع وتػجيو مغ قبل السعمع أو األقخاف األكثخ خبخة فى ذلظ، وبحلظ 
تكػف الشطخية البشائية االجتساعية أضافت لمبشائية السعخفي مبجأ الجعع الخارجى 

 & Duncan)يغ والسعمسيغفى سياؽ التفاعبلت االجتساعية بيغ الستعمس

Chinn,2007) كسا تعتسج عمى نطخية اإلتقاف والتى تخػ أف تقجيع السداعجة ،
يداعج فى خفس الحسل السعخفى بحاكخة الستعمع  اإللكتخونيةوالتػجيو لؤلنذصة 

مغ خبلؿ تقجيع معمػمات ججيجة؛ مسا يتيح التيديخ عمى الحاكخة التى تتفخغ 
ثشاء التعمع، وبالتالى معالجة األنذصة وتشطيسيا لسياـ التصبيق والسسارسة أ

 .ومسارستيا ودمجيا فى بشيتو السعخفية بحيث يربح التعمع ذو معشى بالشدبة لو
السػجو( عمى نطيخه ) ية عمى تفػؽ نسط التػجيو السقيجوأكجت الشطخية الدمػك  -

الحخ، حيث نادت بعخض مادة التعمع الججيجة بصخيقة واضحة مع استخجاـ 
آراء  قجمو ما أساس عمى الشتائج تفديخ ىحه ويسكغخؽ السشاسبة إلبخازىا، الص

 يتعمع الستعمع أف بأنو يخؼ  البشائية الشطخية ضل في Vygotsky فيجػتدكى
 الكياـ عسمية لتيدخ ومداعجات إرشادية وتػجييات تمسيحات لو يقجـ عشجما أكثخ

 تر والسيا السفاليع عمعويت ويسارس ليكتذف بسفخده تخؾ لػ مسا التعمع بسيسات
 إلى ييجؼ والحؼ التخبية في السعخفي باالتجاه الخاصة بخونخ ونطخية الججيجة،

 أف حيث الستعمسيغ، لجػ سية الجرا السادة لبشية ومتكاممة واضحة صػرة تكػيغ
 وكيفية السقجمة السادة محتػؼ  عغ عامو صػرة يعصي واإلرشاد التػجيو تقجيع
 أنذصة لتشفيح كامل بذكل خصتو يزع الستعمع عليج مسا دراستو في الديخ
 .السخجػة التعمع نػاتج تحقيق ثع ومغ السصمػبة التعمع

زيشب ) سات والبحػث الدابقة مثل دراسةوقج اتفقت نتائج عجيج مغ الجرا -
؛ عبجالخحسغ 7100؛ حسجػ شعباف،7102؛ دمحم حدغ خبلؼ،7114سبلمى،

حيث أكجت عمى  (7106حامج،؛ جادهللا 7102؛ خالج العيافى،7107سالع،
فاعمية استخجاـ التػجيو والسداعجة التعميسية السباشخة)السقيجة( فى تحقيق 
متصمبات التعمع وأداء مختمف السياـ السصمػبة، وتػجيو الستعمسيغ إلى السرادر 
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السعخفية الكيسة والتقميل مغ فخص الذعػر باألحباط وعجـ ىجر الػقت فى 
( 7100أيًزا ىحه الشتائج مع دراسة عبجالعديد محسػد)وتتفق التجارب الفاشمة، 

بيشسا السػجة،  اإللكتخونيةحيث أكجت عمى فاعمية أسمػب تػجيو األنذصة 
إلى ىشاؾ تأثيخ إيجابى ( 7100أشارت دراسةإبخاليع يػسف، عبج الحسيج عامخ)

 الكياس السػجية، في اإللكتخونية األنذصة استخجمػا الحيغ فى مدتػػ الصبلب
 الجسالية عغ الصبلب الكيع تقييع وبصاقة السعخفي التحريل الختبار بعجؼال

السػجية، وأكجت دراسة عبجهللا  غيخ اإللكتخونية األنذصة يدتخجمػف  الحيغ
( عمى أف نسط الجعع السباشخ لو تأثيخ إيجابى عمى مدتػػ 7106شعباف)

 .ػ تبلميح السخحمة اإلعجادية فى التحريل السعخفى واألداء السيار 
 ىإل تمتػص والتي ،(7106)جعفخ دمحم رسةاد مع البحث نتائج فتماخت بيشسا  -

 مىع )ةيالسػج وغيخ ةيالسػج) اإللكتخونية األنذصة ترسيع نسط تاثيخ عجـ
 .واألثاث العسارة تاريخ مقخر في سياالجر  التحريل تشسية

 عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ : والحي يشص عمى "نتائج الفخض الثاني 
( بيغ متػسصي درجات الصبلب فى التصبيق البعجػ الختبار التحريل 1.14) ≥

 ".(التعقيج مقابل التبديط) لؤلسمػب السعخفىلمتأثيخ األساسي السعخفي يخجع 
لستػسصيغ غيخ مختبصيغ لمسقارنة بيغ متػسصي  t-test)تع تصبيق اختبار) 

ة التأثيخ األساسي درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في االختبار لسعخف
، بعج التأكج مغ تػافخ شخط (التعقيج مقابل التبديط) لؤلسمػب السعخفىالختبلؼ 

 التجانذ لمسجسػعتيغ، والججوؿ التالي يمخز ىحه الشتائج:
 السجسػعتيغ التجخيبيتيغ  ( درجات شبلب4ججوؿ )

 واالنحخافات السعيارية (التعقيج مقابل التبديط)األسمػب السعخفىالختبلؼ 
 (.64في الكياس )البعجػ( لبلختبار )ف= 
 السجسهعات

 الستغيخات
األسمهب السعخفى 

 (22)ن=  التعقيج
األسمهب السعخفى 

 ( 22)ن= التبديط
درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجللة

غيخ  1.02 66 2.22 22.80 2.12 26.22 الختبار التحريمي
 دالة

 أف قيسة مدتػػ داللة "ت" غيخ دالة إحرائيًا، ويتزح مغ نتائج ججوؿ الدابق
بيغ إحرائيا أؼ أنو ال يػجج فخوؽ دالة  وبالتالى يتم رفض الفخض الثانى وتهجييو

متػسصات درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في الكياس البعجؼ عمى الجرجة 
، ع نفذ االثخلي (التعقيج مقابل التبديط) األسمػب السعخفىالكمية لبلختبار مسا يعشي 
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والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ 
 لبلختبار:

 
 ( الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ00شكل )

 لؤلسمػب السعخفىلبلختبار وفقا  
o :تفديخ نتائج الفخض الثانى 

بديصييغ والتعقيجييغ فى درجات التحريل وىحا يعشى تداوػ كل مغ الت -
لسيارات إنتاج وترسيع السقخرات  السعخفى السختبط بالجػانب السيارية

، وتخجع الباحثة ىحه الشتيجة إلى أف ترسيع السحتػػ التعميسى اإللكتخونية
بذكل جيج كحلظ تقجيع السحتػػ التعميسى وأنذصتو عبخ بيئة إلكتخونية جيجة 

" وماتحػيو مغ وسائل وأدوات تداعج   Edmodoدووىى مشرة" األدومػ 
عمى نذاط الستعمع ومذاركتو اإليجابية فى العسمية التعميسية، كحلظ استخجاـ 

الحخ( الحػ  –السقيج سػاء ) اإللكتخونيةالتػجيو التعميسى السراحب لؤلنذصة 
يػغخ بيئة تعميسية داعسة ومذجعة لمستعمع وتسكشو مغ بشاء تعمسو الخاص 

 لحاجاتو واستعجاده وقجراتو، كسا تخاعى الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ. وفًقا
فالتػجيو والسداعجة تقـػ عمى دعع وتذجيع الستعمع عمى السذاركة الشذصة   -

فى بشاء معخفتو بشفدو، كسا أنيا تداعجه عمى التغمب عمى بعس الرعػبات 
ستعمسيغ فى صػرة التى تقابمو أثشاء تعمسو، كحلظ عخض السياـ والتكميفات لم

مذكبلت تتحجػ تفكيخ الستعمسيغ مسا أثار اىتساـ الستعمسيغ ذوات األسمػب 
السعخفى التبديط فى مقابل التعقيج السعخفى والفزػؿ لجييع لحل تمظ 
السذكبلت والسذاركة اإليجابية مغ الستعمسيغ، وىحا ماتػصل إليو الفخض 

التبديط فى مقابل التعقيج  الثانى وىػ تداوػ األفخاد ذو األسمػب السعخفى
 عمى حج سػاء فى االختبار التحريمى.
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  :عشج إحرائيا تػجج فخوؽ دالة " والحي يشص عمي أنو نتائج الفخض الثالث
( بيغ متػسصات درجات الصبلب فى التصبيق البعجػ الختبار 1.14) ≥مدتػؼ 

مقابل  يجالسقالتحريل السعخفي يخجع لمتأثيخ األساسي لمتفاعل لشسط التػجيو )
 .(التعقيج مقابل التبديط)واألسمػب السعخفى بيئة السشرات التعميسية( في الحخ

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع تصبيق االختبار )البعجػ( عمى عيشة البحث 
الترشيفية، وتع حداب الستػسصات الصخفية ثع تحميل التبايغ ثشائي االتجاه لبياف اثخ 

 ىحا التفاعل.
تالي الستػسصات الصخفية عشج كل مدتػؼ مغ مدتػيات واوضح الججوؿ ال

( كسا اوضح الستػسصات األسمػب السعخفى –الستغيخيغ السدتقميغ )نسط التػجيو
الجاخمية الخاصة بجرجات افخاد العيشة في كل مجسػعة مغ السجسػعات االربع عمى 

 درجات الكياس البعجؼ لبلختبار.
 ت الجاخمية( الستػسصات الصخفية والستػسصا2ججوؿ )
 لجرجات الكياس البعجػ عمي االختبار 

متهسظات السجسهعات في التظبيق 
 البعجى الختبار التحريمى

 الستهسط الظخفي األسمهب السعخفى
 التبديط التعقيج

 26.60 22.21 22.80 السقيج نسط التهجيو
 22.02 22.02 22.02 الحخ

  22.80 26.22 الستهسط الظخفي
 

تائج في الججوؿ الدابق اتزح اف ىشاؾ تبايشا في قيع الستػسصات باستقخاء الش
الصخفية. ولمتاكج مغ وجػد فخوؽ دالة مغ عجمو، تع إجخاء التحميبلت اإلحرائية 
باستخجاـ تحميل التبايغ ثشائي االتجاه واوضح الججوؿ التالي نتائج تحميل التبايغ ثشائي 

 البعجؼ لبلختبار. االتجاه عمي درجات افخاد العيشة في الكياس 
 ( نتائج تحميل التبايغ ثشائي االتجاه01ججوؿ )

 لجرجات افخاد العيشة في الكياس البعجؼ لبلختبار 
مجسهع  مرجر التباين

 السخبعات
درجة 
 الحخية

متهسط 
 الجللة قيسة ف السخبعات

 دالة *6.28 26.22 1 26.22 نسط التهجيو
 دالة غيخ 1.66 02.20 1 02.20 األسمهب السعخفى

 دالة *2.22 122.20 1 122.20 التفاعل
   12.82 62 220.21 الخظا

    62 1128.62 السجسهع
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 واتزح مغ الججوؿ الدابق ما يمي:
واألسمػب ( لمتفاعل بيغ نسط التػجيو 2.12أف قيسة ؼ السحدػبة البالغة ) -

لية ( حيث انيا تديج عغ الكيسة الججو 1.14عشج مدتػؼ )إحرائيا دالة  السعخفى
( وىحا يجؿ عمى وجػد اثخ لمتفاعل بيغ نسط التػجيو 64عشج درجة حخية )
مسا لع اثخ في تشسية التحريل السعخفي، والذكل التالي يػضح  واألسمػب السعخفى

 عمي االختبار التحريل البعجؼ : واألسمػب السعخفىالتفاعل بيغ نسط التػجيو 

 
 ( 07شكل )

 عمي االختبار التحريمي البعجؼب السعخفى واألسمػ التفاعل بيغ نسط التػجيو 
ويتزح مغ الخسع الدابق وجػد تقاشع بيغ الستغيخيغ وىحا يجؿ عمي وجػد 

 وذلظ تحقق صحة الفخض الثالث.واألسمػب السعخفى تفاعل بيغ نسط التػجيو 
أما فيسا يتعمق بتػجيو ىحه الفخوؽ، فقج تع متابعة عسمية التحميل االحرائي 

تجاه الفخوؽ ولتحقيق ذلظ استخجمت الباحثة اختبار شيفيو الجخاء لسعخفة مرجر وا
 السقارنات البعجية الستعجدة وىػ ما اتزح في الججوؿ التالي:

 نتائج شيفية لمتعبيخ عغ داللة الفخوؽ  (00ججوؿ )
 بيغ الستػسصات في اختبار التحريل السعخفي

 الجللة الحرائية فخق الستهسظين Jالسجسهعة  
 2.222 *0.21 التبديط–السقيج  التعقيج–السقيج 

 2.222 *2.82 التعقيج–الحخ  
 2.210 *2.82 التبديط–الحخ  

عشج مدتػؼ إحرائيا بالشطخ إلي بيانات الججوؿ اتزح ما يمي:وجػد فخؽ داؿ 
والسجسػعات الثبلثة  (التعقيج -السقيج( بيغ متػسصي درجات السجسػعة االولي)1.14)

إحرائيا متػسصي السجسػعة االولي وباقي السجسػعات داؿ  وذلظ الف الفخؽ بيغ
 (.التعقيج -السقيجلرالح السجسػعة االولي )
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 :تفديخ نتائج الفخض الثالث 
تذيخ الشتائج تفػؽ مجسػعة األفخاد ذو نسط التػجيو السقيج فى تحريل  -

الجانب السعخفى فى االختبار التحريمى ، لحا يجب مخاعاة ىحه الشتيجة عغ 
" السشرات التعميسية" خاصة إذا ما دعست اإللكتخونيةبيئة التعمع  ترسيع

نتائج الجراسات والبحػث السدتقبمية ىحه الشتيجة، حيث حسمت نتائج ىحا 
 الفخض نفذ تػجيات الفخوض الدابقة.

وتخجع الباحثة ىحه الشتيجة إلى ذات األسباب التى فدخت تفػؽ شخيقة  -
لتعميسية فى الفخض األوؿ، وكحلظ تداوػ التػجيو السػجو فى بيئة السشرات ا

الستعمسيغ وفًقا لؤلسمػب السعخفى التبديط فى مقابل التعقيج السعخفى عمى حج 
( 7104) سػاء فى الفخض الثانى، وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة ىانى الذيخ

التى تػصمت لػجػد تأثيخ أساسى لتػقيت تقجيع الجعع عمى كافة الستغيخات 
( عمى أف  دراستو تػصمت إلى وجػد فخوؽ 7102) أحسج بجر التابعة، وأكج

 بيغ أنساط الجعع اإللكتخونى واألسمػب السعخفى.إحرائيا دالة 
نبيل عدمى ودمحم مغ )ج البحث مختمفة مع دراسة كل بيشسا جاءت نتائ  -

 )شارؽ عبجالدبلـ،ودراسة (،7106)عبجهللا شعباف،، ودراسة(7101السخادنى،
دراساتيع إلى مدتػيات وأنساط الجعع واألسمػب  حيث أشارت (،7101

 السعخفى.
  :عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ والحي يشص عمي "نتائج الفخض الخابع≤ 

( بيغ متػسصي درجات الصبلب في التصبيق البعجػ في بصاقة تقييع السشتج 1.14)
 التعميسية بيئة السشراتفي  الحخ( -السقيجلشسط التػجيو )لمتأثيخ األساسي يخجع 

 ".قيجلرالح الشسط الس
لستػسصيغ غيخ مختبصيغ لمسقارنة بيغ متػسصي  t-test)تع تصبيق اختبار)

درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في البصاقة لسعخفة التأثيخ األساسي الختبلؼ 
نسط التػجيو، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ لمسجسػعتيغ، والججوؿ التالي يمخز 

 لشتائج:ىحه ا
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الفخوؽ بيغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتيغ  ( قيسة )ت( لجاللة07ججوؿ )
بعجؼ( واالنحخافات السعيارية في الكياس )ال الحخ( -السقيجالتجخيبيتيغ لشسط التػجيو )

 (64)ف= لبصاقة تقييع السشتج
 السجسهعات

 الستغيخات
 )السقيج(نسط التهجيو
 (22)ن= 

 نسط التهجيو )الحخ(
 (22)ن= 

درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجللة

 دالة 7.44 66 07.22 024.71 02.72 042.40 بصاقة تقييع السشتج
يطيخ مغ نتائج الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" دالة مسا يذيخ إلي وجػد فخؽ داؿ 

بيغ متػسصي شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في بصاقة تقييع السشتج يخجع إحرائيا 
حيث لػحع أف  قيجلمتأثيخ األساسي الختبلؼ انساط التػجيو لرالح نسط التػجيو الس

 الحخأكبخ مغ متػسط درجات الصبلب لشسط التػجيو قيج متػسط الصبلب لشسط التػجيو الس
 والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ لمبصاقة:

120
140
160

       تو ي  
ر      تو ي         ي 

143.41
135.2

           

       تو ي      ي 

      تو ي     ر

 
 (02شكل )

 الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ لبصاقة تقييع السشتج
o :تفديخ نتائج الفخض الخابع 

لمصبلب الحيغ درسػا  وتذيخ ىحه الشتيجة إلى تػفق الصخيقة السقيجة فى التػجيو
فى األداء  لمتػجيو الصخيقة الحخة مغ خبلليا مقارنة مع الصبلب الحيغ درسػا مغ خبلؿ

 :التالية ىحه الشتيجة إلى األسباب وتخجع الباحثة لسيارػ ا
أف نسط التػجيو السقيج يقـػ عمى استخاتيجية الشسحجة والسحاكاة حيث يحاكى  -

كافة السيارات الستعمقة بالسيسات واألنذصة التعميسية مسا يداعج الصبلب عمى 
ات التى تشفيح السياـ والتكميفات السػكمة إلييع وتخصى السذكبلت والرعػب

تػاجو وماصمة تعمسو بذكل أفزل، مقارنة بالتػجيو الحخ الحػ يقـػ عمى 
استخاتيجة التداؤؿ واالستفدار حيث يقجـ لمبلب تمسيحات وتعميسات ناقرة 
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وغيخ مفرمة، مسا يعيق الصبلب عمى حل تمظ السذكبلت أو تشفيح السياـ 
 واألنذصة السػكمة إلييع

ع لمستعمع خصة مدبقة تػضح لمستعمع الصخيق الحػ ففى التػجيو السقيج يقجـ السعم -
يتبعو أثشاء تشفيح السياـ واألنذصة السشػط بيا، وفى ذات الحيغ يقـػ الستعمع 
باتباع تعميسات السعمع السباشخة والسحجدة لمػصػؿ إلنجاز السياـ السدتيجفة، 

ؼ وذلظ خبلًفا فى حالة نسط التػجيو الحخ الحػ يتخؾ فيو الستعمع الستكذا
كيفية حل مذكبلتو وتشفيح وإنجاز السياـ مسا يعيقو عغ مػاصمة تعمسو فى 

 حالة عجـ كفاية التػجيو الرخيح السػجو) السقيج( لو مغ قبل السعمع 
أف التػجيو السقيج فى بيئة السشرات التعميسية ساىست فى تدييل وتحديغ قجرة  -

لتتابعات ودمجيا الحاكخة عمى معالجة تتابعات أداء السيارة، وتشطع ىحه ا
وتخديشيا بذكل ذو معشى بالشدبة لمستعمع داخل بشيتو السعخفية شبًقا لتدمدميا 
السشصقى بذكل يديل عمى الستعمع استجعائيا وتصبيقيا عسمًيا، مسا أسيع بذكل 

ببخنامج  اإللكتخونيةكبيخ فى ارتفاع األداء السيارػ لسيارات إنتاج السقخرات 
، باإلضافة لتشػع األدوات واإلمكانيات الستاحة فى  Storylineاالستػرػ اليغ 

بيئة السشرات التى استقى مشيا الصبلب التػجيو والسداعجة لتعمع ميارات إنتاج 
 ، أسيست بذكل كبيخ فى إتقانيع ليحه السيارات.اإللكتخونيةالسقخرات 

 وأىسية ضخورة إلى تذيخ االجتساعي التعمع ونطخية البشائية الشطخية وألف -
 وبشاء عمى التػجيو الحرػؿ أجل مغ آخخيغ أفخاد مع االجتساعي تفاعلال

 السباشخة)السقيجة(، أف التػجيو والسداعجة القػؿ يسكغ فإنو الستعمسيغ، معارؼ
 عالجع تقجيع مع خبلليا يتع التي االجتساعية البيئة إيجاد ىحه في ساىست

فكل  عفػؼ، ليذ لو وبذكل مخصط احتياجاتييع عمى بشاء لمستعمسيغ والسداعجة
ماسػؼ يتع تقجيسو مغ تػجيو ومداعجة لمستعمع ىػ تمبية مباشخة لخغباتو  

 ومتصمباتو.
كسا أيجت نطخية الحسل السعخفى  أيًزا التػجيو والسداعجة السباشخة)السقيجة(  -

وذلظ ألنو اليتصمب مغ الستعمع بحؿ مديج مغ الجيج العقمى كسا ىػ الحالفى 
 خ مباشخالتػجيو الحخ أو الغي

ارت إلى فاعمية وقج جاءت ىحه الشتيجة متفقة مع كثيخ مغ األدبيات التى أش -
)عبجهللا  سةالسقيج( فى تشسية ميارات الستعمسيغ، مثل درا) التػجيو السباشخ

 )رجاء عبجالعميع، ، ودراسة(7102دمحم حدغ خبلؼ،) ، ودراسة(7106 شعباف،
 (.7104 )عاصع الديج،اسة ، ودر (7101)شارؽ عبج الدبلـ،ودراسة  (،7102
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  :عشج إحرائيا يػجج فخؽ داؿ والحي يشص عمى "نتائج الفخض الخامذ
( بيغ متػسصي درجات الصبلب فى التصبيق البعجػ لبصاقة 1.14) ≥مدتػؼ 

" (التعقيج مقابل تبديط)ال لؤلسمػب السعخفىلمتأثيخ األساسي تقييع السشتج يخجع 
 األسمػب السعخفى التعقيج.لرالح 

لستػسصيغ غيخ مختبصيغ لمسقارنة بيغ متػسصي  t-test)) ع تصبيق اختبارت
درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في االختبار لسعخفة التأثيخ األساسي 

، بعج التأكج مغ تػافخ شخط (التعقيج مقابل تبديط)ال األسمػب السعخفىالختبلؼ 
 ئج:التجانذ لمسجسػعتيغ، والججوؿ التالي يمخز ىحه الشتا

  األسمػب السعخفىالسجسػعتيغ التجخيبيتيغ  ( درجات شبلب02ججوؿ )
 (.64واالنحخافات السعيارية في الكياس )البعجػ( لمبصاقة)ف= (التعقيج مقابل تبديط)ال

 السجسهعات          
 الستغيخات

األسمهب السعخفى 
 ( 22)ن=  عقيجالت

 األسمهب السعخفى
 (  22)ن=  التبديط

درجة 
 الحخية
 

 يسةق
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجللة

 دالة 0.22 66 12.80 122.22 12.22 122.88 البظاقة
ويتزح مغ نتائج ججوؿ الدابق أف قيسة مدتػػ داللة "ت" غيخ دالة إحرائيًا، 

بيغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتيغ إحرائيا أؼ أنو يػجج فخوؽ دالة 
ة الكمية لمبصاقة لرالح السدتػؼ غيخ التجخيبيتيغ في الكياس البعجؼ عمى الجرج

والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ السباشخ 
 لمبصاقة:

135
140
145

  ت  ي 
  ت  ي 

140.88
137.73

              

  ت  ي 

  ت  ي 

 
 ( الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب04شكل )

 لؤلسمػب السعخفىفي الكياس البعجؼ لبلختبار وفقا  
 

o مذ:تفديخ نتائج الفخض الخا 
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مجسػعة الصبلب ذو األسمػب السعخفى التعقيج فى  تفػؽ  إلى الشتائج تذيخ
، وتخجع الباحثة ذلظ إلى عجة اإللكتخونيةاألداء السيارػ لسيارات إنتاج السقخرات 

 أسباب ومشيا:
 بيغ الفخوؽ  وتقييع الحكع، في دقة أكثخ ذو األسمػب السعخفى التعقيج أف األفخاد -

 يتسيد ذو األسمػب السعخفى التبديط، كسا  دباألفخا ةمقارن واآلخخيغ أنفديع
 التعسيع، عمى والقجرة ،ات السعمـػ عغ الشذط بالبحث معخفيا التعقيجييغ األفخاد

 التخكيب( عمى القجرة (متكامل كل في السشفرمة األجداء ودمج والتجخيج،
 صييغالتبدي باألفخاد وججيجة مقارنة واسعة ترشيفات في السعمػمات واستخجاـ

 . معخفيا
 نطائخىع عغ الدساعي الفيع عمى قجرة أكثخ السعخفي التعقيج ذو األفخاد -

 . معخفيا السشبدصيغ
 اآلخخيغ، بدمػؾ التشبؤ عمى السختفعة القجرة لجييع السعخفي التعقيج ذو األفخاد -

 معخفيا السعقجوف  األفخاد يتسيد، و التكػيشات تسايدبيغ مغ لجييع لسا نطخا
  .وججانيا ومذاركتيع اآلخخيغ، مع الشذصة جتساعيةاال بالسذاركة

فالفخد الحػ يترف باألسمػب السعخفى السعقج يتسيد بأه أكثخ قجرة عمى التعامل  -
مع أبعاد السػقف االجتساعى الستعجدة، وأكثخ قجرة عمى إدراؾ ماحػلو برػرة 

ه مغ حػلو، أكثخ تحميمة، كسا أف لجيو القجرة عمى الكياـ بعسميات التكامل لسا يخا 
أما الذخز الحػ يترف باألسمػب السعخفى التبديط فيتعامل مع السحدػسا 
بجرجة أفزل مسا يكػف مع السجخدات، كسا أنو يكػف أقل قجرة عمى إدراؾ 
ماحػلو مغ مجركات برػرة تحميمة، بل يغمب عميو اإلدراؾ الذسػلى ليحه 

 السجركات.
 تػجج، و االبتكارؼ  التفكيخ راتوقج السعخفي التعقيج بيغ مػجبة عبلقة تػجج -

 المفطية. والقجرة السعخفي التعقيج بيغ مػجبة دالة عبلقة
التى ىجفت  (7102) حيث جاءت نتائج الجراسة متفقة مع دراسة نذأت قاعػد -

التعقيج السعخفى مع استخاتيجية الدقاالت  –معخفة أثخ تفاعل أسمػب التبديط 
يشة مغ شالبات الرف األوؿ الثانػػ التعميسية عمى التفكيخ التفاعمى لجػ ع
بيغ متػسصى درجات مكياس إحرائيا وأشارت الشتائج إلى وجػد فخؽ داؿ 

التفكيخ التفاعمى لؤلفخاد التبديصيات واألفخاد التعقيجيات لرالح التعقيجيات، 
والتى أكجت عمى إيجابية السجسػعة التجخيبية  (7107) ودراسة زيشب العخبى

بحار الشقاط الداخشة فى الكتاب اإللكتخونى مع األسمػب التى تعخضت لشسط اال
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( التى تػصمت إلى 7104أياـ الكشاتى)ى التعقيج، ودراسة بتػؿ الشاىى و السعخف
أف ىشاؾ عبلقة ارتباشية مػجبة عالية بيغ الذخرية اليقطة واألسمػب السعخفى 

ب التعقيجػ. الحكػر ذوات األسمػ ارتفاع اعجاد الصبلب مغ األناث و )التعقيج(، و 
نتائج دراسة ًقد أظيرت مقارنتًا بالصبلب الحيغ يسارسػف األسمػب التبديصى، 

، مع الطبلبؿ االستراتيجية عمى تحصي( فاعمية 7111دمحم عبجالخوؤؼ)
ًجًد فرًق فى األسمًب المعرفى التعقيد المعرفى × التبسيط المعرفى فى 

( دلت نتائجيا عمى 7106، بيشسا دراسة دمحم حسجػ)لصالح التعقيدؿ التحصي
أف الصبلب ذا أسمػب معخفي مشخفس التعقيج حققػا نتائج افزل مع الرػر 
السجخدة في التحريل، والحسل السعخفي، وسيػلة التذغيل واالستخجاـ، في 
حيغ تداوت نتائج الصبلب ذا أسمػب معخفي مختفع التعقيج، الحيغ درسػا بشسط 

 .سعخفي، وسيػلة التذغيل واالستخجاـالرػر الػاقعية في التحريل، والحسل ال
( التى 0222بيشسا جاءت نتائج البحث مختمفة مع نتائج دراسة دمحمعخايذ) -

بيغ متػسط درجات الصبلب التبديصييغ إحرائيا أشارت عغ وجػد فخؽ داؿ 
والتعقيجييغ معخفيًا عمى اختبار حل السذكبلت فى الخياضيات لرالح الصبلب 

(عشج تفاعل 7104وضحت دراسة محسػد عبج الغشى)وأذوػ التبديط السعخفى، 
التبلميح ذوػ التبديط والتعقيج السعخفي مع نسط التعميع السعكػس التقميجؼ لع 
تكغ ىشاؾ أؼ فخوؽ لرالح أؼ مغ األسمػبيغ، ويبجو أف التبلميح ذوؼ أسمػب 
التعقيج لع يتفاعمػا بذكل جيج مع ىحا الشسط، نطخا لعجـ اعتساده عمى العسل 

جساعي في أداء األنذصة، وىػ ما جعل التبلميح ذوػ األسمػبيغ متقاربيغ في ال
 درجاتيع، لحلظ لع تكغ ىشاؾ أؼ فخوؽ واضحة.

  :عشج إحرائيا تػجج فخوؽ دالة " والحي يشص عمي أنو نتائج الفخض الدادس
( بيغ متػسصات درجات الصبلب فى التصبيق البعجػ لبصاقة 1.14) ≥مدتػؼ 

( في الحخمقابل  قيجخجع لمتأثيخ األساسي لمتفاعل لشسط التػجيو )الستقييع السشتج ي
 .(التعقيجمقابل  التبديط) واألسمػب السعخفى بيئة السشرات التعميسية

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع تصبيق االختبار )البعجػ( عمى عيشة البحث 
االتجاه لبياف اثخ  الترشيفية، وتع حداب الستػسصات الصخفية ثع تحميل التبايغ ثشائي

 ىحا التفاعل.
واوضح الججوؿ التالي الستػسصات الصخفية عشج كل مدتػؼ مغ مدتػيات 

( كسا اوضح الستػسصات األسمػب السعخفى –الستغيخيغ السدتقميغ )نسط التػجيو 
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الجاخمية الخاصة بجرجات افخاد العيشة في كل مجسػعة مغ السجسػعات االربع عمى 
 .ؼ لمبصاقةدرجات الكياس البعج

 ( 04ججوؿ )
 الستػسصات الصخفية والستػسصات الجاخمية لجرجات الكياس البعجػ عمي البصاقة

متهسظات السجسهعات في التظبيق 
 البعجى لمبظاقة

الستهسط  األسمهب السعخفى
 التبديط التعقيج الظخفي

 122.21 121.21 122.21 السقيج نسط التهجيو
 122.01 122.22 126.22 الحخ

  122.22 122.88 الستهسط الظخفي
باستقخاء الشتائج في الججوؿ الدابق اتزح اف ىشاؾ تبايشا في قيع الستػسصات 
الصخفية. ولمتاكج مغ وجػد فخوؽ دالة مغ عجمو، تع إجخاء التحميبلت اإلحرائية 

ئي باستخجاـ تحميل التبايغ ثشائي االتجاه واوضح الججوؿ التالي نتائج تحميل التبايغ ثشا
 االتجاه عمي درجات افخاد العيشة في الكياس البعجؼ لمبصاقة. 

 (04ججوؿ )
 نتائج تحميل التبايغ ثشائي االتجاه لجرجات افخاد العيشة في الكياس البعجؼ لمبصاقة 

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسط 
 الجللة قيسة ف السخبعات

 دالة *6.26 1122.201 1 1122.201 نسط التهجيو
 دالة *2.6.62 168.268 1 1168.268 األسمهب السعخفى

 غيخ دالة 2.221 10.268 1 10.268 التفاعل
   122.202 62 11162.222 الخظا

    62 12288.212 السجسهع
 واتزح مغ الججوؿ الدابق ما يمي:

األصلىة  ( لمتفاعل بيغ نسط التػجيو و1.120أف قيسة ؼ السحدػبة البالغة ) -

( حيث انيا تديج عغ الكيسة 1.14عشج مدتػؼ )إحرائيا غيخ دالة  وعشفًال
( وىحا يجؿ عمى عجـ وجػد اثخ لمتفاعل بيغ نسط 64الججولية عشج درجة حخية )

، أػ وبالتالى يتم رفض الفخض الدادس وتهجييو ، األصلىة الوعشفًوالتػجيو 
تػسصات درجات ( بيغ م1.14) ≥عشج مدتػؼ إحرائيا تػجج فخوؽ دالة ال"أنو

الصبلب فى التصبيق البعجػ لبصاقة تقييع السشتج يخجع لمتأثيخ األساسي لمتفاعل لشسط 
 واألسمػب السعخفى بيئة السشرات التعميسية( في الحخمقابل  قيجالتػجيو )الس
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األصلىة ووالذكل التالي يػضح التفاعل بيغ نسط التػجيو  .(التعقيجمقابل  التبديط)

 .اقة البعجؼعمي البص الوعشفً

 
 عمي بصاقة تقييع السشتجالسعخفى سمػب ال( التفاعل بيغ نسط التػجيو وا04شكل )

ويتزح مغ الخسع الدابق عجـ وجػد تقاشع بيغ الستغيخيغ وىحا يجؿ عمي عجـ وجػد 
 وذلظ لع يتحقق صحة الفخض الدادس. واألسمػب السعخفىتفاعل بيغ نسط التػجيو 

o :تفديخ نتائج الفخض الدادس 
تداوت السجسػعات التجخيبية األربعة فى درجات الصبلب فى األداء السيارػ  -

، وذلظ تفدخه الباحثة Story lineلبخنامج  اإللكتخونيةلسيارات إنتاج السقخرات 
سػاء السقيجة  اإللكتخونيةبفاعمية نسصى التػجيو والسداعجة السراحبة لؤلنذصة 

بديصيغ عمى حج سػاء، وقج يخجع ذلظ أو الحخة كمييسا مع الصبلب التعقيجيغ والت
إلى إتباع الباحثة لسعاييخ ترسيع بيئة السشرات التعميسية، وكحلظ استخجاـ 
التػجيو والسداعجة التعميسى بذكل جيج ساعج عمى وضػح السادة التعميسية، 
ومداعجة الستعمع بإنجاز السياـ واألنذصة بشجاح وذلظ لتمكيو السداعجات 

ػة مغ قبل السعمع بذكل واضح وصخيح ومػجو، مسا كاف والتػجييات خػة بخص
 لو التأثيخ اإليجابى عمى األداء السيارػ لكل مغ الصبلب التبديصيغ والتعقيجييغ.

كسا تذيخ ىحه الشتيجة التى تػصل إلييا البحث الحالى أف التػجيو والسداعجة  -
تشسية فى بشسصييا السقيج والحخ قج أدػ إلى  اإللكتخونيةالسراحبة لؤلنذصة 

، لجػ الصبلب التبديصييغ اإللكتخونيةاألداء السيارػ لسيارات إنتاج السقخرات 
والتعقيجييغ بقجر متكافئ، وىػ األمخ الحػ يتيح سعة ومخونة فى استخجاـ 
التػجيو، ويؤكج عمى فاعمية التػجيو بشسصيو عمى  األداء السيارػ لكل األفخاد 

غ، وذلظ إذا ما دعست نتائج البحػث سػاء كانػا  التبديصيغ أو التعقيجيي
 السدتقبمية ىحه الشتيجة.
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 عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ : والحي يشص عمي "نتائج الفخض الدابع≤ 
 في التصبيق البعجػ في مكياس الكفاءة الصبلب درجات متػسصي بيغ( 1.14)

بيئة السشرات ( في الحخمقابل  السقيجلشسط التػجيو )لمتأثيخ األساسي يخجع  الحاتية
 ".السقيجلرالح الشسط  التعميسية

لستػسصيغ غيخ مختبصيغ لمسقارنة بيغ متػسصي درجات شبلب  t-test)تع تصبيق اختبار)
السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في السكياس لسعخفة التأثيخ األساسي الختبلؼ نسط التػجيو، بعج 

 يمخز ىحه الشتائج: التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ لمسجسػعتيغ، والججوؿ التالي
الفخوؽ بيغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتيغ  ( قيسة )ت( لجاللة06ججوؿ )

( واالنحخافات السعيارية في الكياس )البعجؼ( الحخ -السقيجالتجخيبيتيغ لشسط التػجيو )
 (.64لسكياس الكفاءة)ف=

 السجسهعات
 الستغيخات

نسط التهجيو 
 (22)ن= )السقيج(

نسط التهجيو 
 (22ن= ))الحخ(

درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجللة

 دالة 1.22 66 6.02 60.62 6.22 62.12 الحاتية الكفاءة
يطيخ مغ نتائج الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" دالة مسا يذيخ إلي وجػد فخؽ داؿ 

بيغ متػسصي شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في مكياس الكفاءة يخجع إحرائيا 
حيث لػحع أف  قيجخ األساسي الختبلؼ انساط التػجيو لرالح نسط التػجيو السلمتأثي

أكبخ مغ متػسط درجات الصبلب لشسط التػجيو السقيج متػسط الصبلب لشسط التػجيو 
والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ  الحخ

 :لمسكياس الكفاءة

 درجات الصبلب في الكياس البعجؼ لسكياس الكفاءة( الفخؽ بيغ متػسصي 06شكل )
o  :تفديخ نتائج الفخض الدابع 

60
65
70

       تو ي  
    ي 

      تو ي  
   ر

65.14
62.67

           

       تو ي      ي 

      تو ي     ر
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تذيخ الباحثة ىحه الشتيجة إلى أف الصخيقة السقيجة لمتػجيو كانت أفزل مغ 
، وتخجع البحثة ىحه اإللكتخونيةنطيختيا الصخيقة الحخة فى التػجيو السراحبة لؤلنذصة 

 الشتيجة لؤلسباب التالية:
السقيج )السػجو( كسا سبق أف أشخت الباحثة فى تفديخ نتائج  أف التػجيو -

الفخضيغ األوؿ والخابع، وتػجو الستعمع وتخشجه بخصػات تشفيح السياـ السػكمة 
لو، وبحلظ حقق ىحا الشسط مغ مداعجات وتػجييات ألستخجاـ بيئة السشرات 

بكفاءة وفاعمية،  التعميسية والتى تتسيد التفاعمية والتحكع والخاحة إلنجاز السمػبة
وأقل أخصاء، مسا يؤدػ إلى حجوث التسكغ مغ مغ السحتػػ التعميسى وإشباع 

 احتياجات الستعمع الفعمية مغ خبلؿ بيئة السشرات التعميسية.
بيشسا بيئة السشرات التعميسية أتاحت فخصة السذاركة السعخفية والتفاعل بكفاءة  -

ة الحاتية تعكذ معتقجات الستعمع مع محتػػ التعمع مسا يتفق مع فاعمية الكفاء
حػؿ مايسكشو عسمو باستخجاـ مياراتو والتى يسكغ أف يشجدىا وفًقا لمحتسية 

 الستبادلة بيغ مايعتقج وبيغ العسل الجاد والسثابخة إلنجاز السياـ السصمػبة.
مخونة األدوات واالمكانيات فى بيئة التعمع عمى تقجـ محتػػ التػجيو ببيئة  -

يسية فى أكثخ مغ شكل ونسط وعبخ وسائط متعجدة متشػعة ومغ السشرات التعم
خبلؿ اتراالت تدامشية وغيخ تدامشية،  ساىع بذكل كبيخ فى مداعجة الصبلب 

 عمى أداء مياميع، مع ما يتفق مع خرائريع واحتياجاتيع.
كسا يسكغ تفديخ ىحه الشتيجة إلى أف مدتػػ التحريل الجراسى لجػ الستعمع  -

تػػ معتقجاتو وسقف شسػحاتو عغ قجراتو وإمكاناتو فى أدػ إلى رفع مد
 .اإلنجاز مسا شكل معو مدتػػ أعمى فى الكفاءة الحاتية

 وقجاتفقت نتائج البحث مع عجيج مغ الجراسات الدابقة مثل دراسة، نجبلء فارس -
 (، حرة الذايع وابتداـ عافذى7102) (، ودراسة وساـ التسيسى7106)
( حيث أكجت تمظ الجراسات تشسية 7104) خصػة (، ودراسة الديج أبػ7104)

 الكفاءة الحاتية لجػ الستعمسيغ.
 " عشج مدتػؼ إحرائيا يػجج فخؽ داؿ نتائج الفخض الثامن: والحي يشص عمى

( بيغ متػسصي درجات الصبلب فى التصبيق البعجػ لسكياس الكفاءة 1.14) ≥
" لرالح (التعقيجمقابل  التبديط) لؤلسمػب السعخفى لمتأثيخ األساسييخجع 

 .األسمػب السعخفى التعقيج
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لستػسصيغ غيخ مختبصيغ لمسقارنة بيغ متػسصي  t-test)تع تصبيق اختبار) 
الختبلؼ درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في السكياس لسعخفة التأثيخ األساسي 

 ، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ"(التعقيجمقابل  التبديط) األسمػب السعخفى
 لمسجسػعتيغ، والججوؿ التالي يمخز ىحه الشتائج:

 ألسمػب السعخفىا السجسػعتيغ التجخيبيتيغ الختبلؼ ( درجات شبلب02ججوؿ )
 (64" واالنحخافات السعيارية في الكياس )البعجػ( لمسكياس)ف=(التعقيجمقابل  التبديط)

 السجسهعات          
 الستغيخات

األسمهب السعخفى 
 ( 22)ن= التعقيج

األسمهب السعخفى 
 (  22)ن= التبديط

درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجللة

 دالة 1.26 66 6.12 60.22 6.22 62.20 السكياس
ويتزح مغ نتائج ججوؿ الدابق أف قيسة مدتػػ داللة "ت" غيخ دالة إحرائيًا، 

عتيغ بيغ متػسصات درجات شبلب السجسػ إحرائيا أؼ أنو يػجج فخوؽ دالة 
األسمػب السعخفى لرالح  التجخيبيتيغ في الكياس البعجؼ عمى الجرجة الكمية لمسكياس

والذكل التالي يػضح الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ التعقيج 
 لمسكياس:

 
 ( الفخؽ بيغ متػسصي درجات الصبلب04شكل )

 لؤلسمػب السعخفىاس وفقا في الكياس البعجؼ لمسكي 
o :تفديخ نتائج الفخض الثامن 

مجسػعة الصبلب ذو األسمػب السعخفى التعقيج فى  تفػؽ  إلى الشتائج تذيخ
، وتخجع الباحثة ذلظ إلى عجة اإللكتخونيةاألداء السيارػ لسيارات إنتاج السقخرات 

 أسباب ومشيا:
 بيغ الفخوؽ  وتقييع الحكع، في دقة أكثخ ذو األسمػب السعخفى التعقيج أف األفخاد -

 األفخاد يتسيد ذو األسمػب السعخفى التبديط، كسا  فخادباأل مقارنة واآلخخيغ أنفديع
 والتجخيج، التعسيع، عمى والقجرة السعمػمات، عغ الشذط بالبحث معخفيا التعقيجييغ
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 واستخجاـ التخكيب( عمى القجرة (متكامل كل في السشفرمة األجداء ودمج
 . معخفيا التبديصييغ د باألفخا وججيجة مقارنة واسعة ترشيفات يف السعمػمات

 السشبدصيغ نطائخىع عغ الدساعي الفيع عمى قجرة أكثخ السعخفي التعقيج ذو األفخاد -
 . معخفيا

 نطخا ، اآلخخيغ بدمػؾ التشبؤ عمى السختفعة القجرة لجييع السعخفي التعقيج ذو األفخاد -
 بالسذاركة معخفيا السعقجوف  األفخاد يتسيد، و تالتكػيشا تسايدبيغ مغ لجييع لسا

  وججانيا ومذاركتيع ، اآلخخيغ مع الشذصة االجتساعية
و أكثخ قجرة عمى التعامل نفالفخد الحػ يترف باألسمػب السعخفى السعقج يتسيد بأ -

مع أبعاد السػقف االجتساعى الستعجدة، وأكثخ قجرة عمى إدراؾ ماحػلو برػرة أكثخ 
ف لجيو القجرة عمى الكياـ بعسميات التكامل لسا يخاه مغ حػلو، أما تحميمة، كسا أ

الذخز الحػ يترف باألسمػب السعخفى التبديط فيتعامل مع السحدػسا بجرجة 
أفزل مسا يكػف مع السجخدات، كسا أنو يكػف أقل قجرة عمى إدراؾ ماحػلو مغ 

 سجركات.مجركات برػرة تحميمة، بل يغمب عميو اإلدراؾ الذسػلى ليحه ال
 عبلقة تػجج، و االبتكارؼ  التفكيخ وقجرات السعخفي التعقيج بيغ مػجبة عبلقة تػجج -

 المفطية. والقجرة السعخفي التعقيج بيغ مػجبة دالة
التى ىجفت  (7102) حيث جاءت نتائج الجراسة متفقة مع دراسة نذأت قاعػد -

ية الدقاالت التعقيج السعخفى مع استخاتيج –معخفة أثخ تفاعل أسمػب التبديط 
التعميسية عمى التفكيخ التفاعمى لجػ عيشة مغ شالبات الرف األوؿ الثانػػ 

بيغ متػسصى درجات مكياس التفكيخ إحرائيا وأشارت الشتائج إلى وجػد فخؽ داؿ 
التفاعمى لؤلفخاد التبديصيات واألفخاد التعقيجيات لرالح التعقيجيات، ودراسة زيشب 

مى إيجابية السجسػعة التجخيبية التى تعخضت لشسط والتى أكجت ع (7107) العخبى
االبحار الشقاط الداخشة فى الكتاب اإللكتخونى مع األسمػب السعخفى التعقيج، 

( التى تػصمت إلى أف ىشاؾ عبلقة 7104) ودراسة بتػؿ الشاىى وأياـ الكشاتى
ارتفاع ارتباشية مػجبة عالية بيغ الذخرية اليقطة واألسمػب السعخفى )التعقيج(، و 

اعجاد الصبلب مغ األناث والحكػر ذوات األسمػب التعقيجػ. مقارنتًا بالصبلب الحيغ 
( 7111) نتائج دراسة دمحم عبجالخوؤؼًقد أظيرت يسارسػف األسمػب التبديصى، 

ًجًد فرًق فى األسمًب ، مع الطبلبؿ االستراتيجية عمى تحصيفاعمية 
، بيشسا لصالح التعقيدؿ ى التحصيالمعرفى التعقيد المعرفى × التبسيط المعرفى ف

( دلت نتائجيا عمى أف الصبلب ذا أسمػب معخفي 7106) دراسة دمحم حسجػ
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مشخفس التعقيج حققػا نتائج افزل مع الرػر السجخدة في التحريل، والحسل 
السعخفي، وسيػلة التذغيل واالستخجاـ، في حيغ تداوت نتائج الصبلب ذا أسمػب 

حيغ درسػا بشسط الرػر الػاقعية في التحريل، والحسل معخفي مختفع التعقيج، ال
 السعخفي، وسيػلة التذغيل واالستخجاـ

( التى 0222) عخايذ بيشسا جاءت نتائج البحث مختمفة مع نتائج دراسة دمحم -
بيغ متػسط درجات الصبلب التبديصييغ إحرائيا أشارت عغ وجػد فخؽ داؿ 

ت فى الخياضيات لرالح الصبلب والتعقيجييغ معخفيًا عمى اختبار حل السذكبل
عشج تفاعل  (7104) وأوضحت دراسة محسػد عبج الغشىذوػ التبديط السعخفى، 

التبلميح ذوػ التبديط والتعقيج السعخفي مع نسط التعميع السعكػس التقميجؼ لع تكغ 
ىشاؾ أؼ فخوؽ لرالح أؼ مغ األسمػبيغ، ويبجو أف التبلميح ذوؼ أسمػب التعقيج 

بذكل جيج مع ىحا الشسط، نطخا لعجـ اعتساده عمى العسل الجساعي في  لع يتفاعمػا
أداء األنذصة، وىػ ما جعل التبلميح ذوػ األسمػبيغ متقاربيغ في درجاتيع، لحلظ 

 لع تكغ ىشاؾ أؼ فخوؽ واضحة.
  :عشج إحرائيا تػجج فخوؽ دالة " والحي يشص عمي أنو نتائج الفخض التاسع

ت درجات الصبلب فى التصبيق البعجػ لسكياس ( بيغ متػسصا1.14) ≥مدتػؼ 
بيئة ( في الحخمقابل  لسقيجالكفاءة يخجع لمتأثيخ األساسي لمتفاعل لشسط التػجيو )ا

 .(التعقيجمقابل  التبديط) ألسمػب السعخفىا السشرات التعميسية
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع تصبيق السكياس )البعجػ( عمى عيشة البحث 

ع حداب الستػسصات الصخفية ثع تحميل التبايغ ثشائي االتجاه لبياف اثخ الترشيفية، وت
 ىحا التفاعل.

واوضح الججوؿ التالي الستػسصات الصخفية عشج كل مدتػؼ مغ مدتػيات 
( كسا اوضح الستػسصات ألسمػب السعخفىا –لستغيخيغ السدتقميغ )نسط التػجيوا

ػعة مغ السجسػعات االربع عمى الجاخمية الخاصة بجرجات افخاد العيشة في كل مجس
 درجات الكياس البعجؼ لمسكياس.

الستػسصات الصخفية والستػسصات الجاخمية لجرجات الكياس البعجػ عمي  (04ججوؿ )
 السكياس

متهسظات السجسهعات في التظبيق 
 البعجى لمسكياس

 الستهسط الظخفي األسمهب السعخفى
 التبديط التعقيج

 62.12 60.11 68.12 السقيج نسط التهجيو
 60.62 60.88 60.22 الحخ
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  60.22 62.20 الستهسط الظخفي
ف ىشاؾ تبايشا في قيع الستػسصات أالشتائج في الججوؿ الدابق اتزح  باستقخاء

الصخفية. ولمتاكج مغ وجػد فخوؽ دالة مغ عجمو، تع إجخاء التحميبلت اإلحرائية 
الججوؿ التالي نتائج تحميل التبايغ ثشائي باستخجاـ تحميل التبايغ ثشائي االتجاه واوضح 

 االتجاه عمي درجات افخاد العيشة في الكياس البعجؼ لمسكياس. 
 ( نتائج تحميل التبايغ ثشائي االتجاه02ججوؿ )

 البعجؼ لمسكياس لجرجات افخاد العيشة في الكياس 
مجسهع  مرجر التباين

 السخبعات
درجة 
 الحخية

متهسط 
 ةالجلل قيسة ف السخبعات

 دالة 0.22 122.262 1 122.262 نسط التهجيو
 دالة 2.62 122.202 1 122.202 األسمهب السعخفى

 دالة 2.282 122.221 1 122.221 التفاعل
    62 0228.022 الخظا

    62 0222.221 السجسهع
 واتزح من الججول الدابق ما يمي:

لتػجيو ومدتػؼ التقجيع ( لمتفاعل بيغ نسط ا4.242أف قيسة ؼ السحدػبة البالغة ) -
جة ( حيث انيا تديج عغ الكيسة الججولية عشج در 1.14عشج مدتػؼ )إحرائيا دالة 

واألصلىة ثخ لمتفاعل بيغ نسط التػجيو أ( وىحا يجؿ عمى وجػد 64حخية )

، والذكل التالي يػضح التفاعل بيغ الحاتية مسا لع اثخ في تشسية الكفاءة الوعشفً
 :عمي السكياس الوعشفًاألصلىة ونسط التػجيو 

 
 السكياس واألسمػب السعخفى عمى ( التفاعل بيغ نسط التػجيو71شكل )
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ويتزح مغ الخسع الدابق وجػد تقاشع بيغ الستغيخيغ وىحا يجؿ عمي وجػد تفاعل 
 وذلظ تحقق صحة الفخض التاسع. واألسمػب السعخفىبيغ نسط التػجيو 

ع متابعة عسمية التحميل االحرائي أما فيسا يتعمق بتػجيو ىحه الفخوؽ، فقج ت
لسعخفة مرجر واتجاه الفخوؽ ولتحقيق ذلظ استخجمت الباحثة اختبار شيفيو الجخاء 

 السقارنات البعجية الستعجدة وىػ ما اتزح في الججوؿ التالي:
 (71ججوؿ )

 الحاتية نتائج شيفية لمتعبيخ عغ داللة الفخوؽ بيغ الستػسصات في مكياس الكفاءة 
 الجللة الحرائية فخق الستهسظين Jعة السجسه  

 2.222 *6.22 التبديط –السقيج  التعقيج السعخفى –السقيج 
 2.122 2.02 التعقيج السعخفى–الحخ 
 2.262 2.22 التبديط –الحخ  

عشج مدتػؼ إحرائيا بالشطخ إلي بيانات الججوؿ اتزح ما يمي: وجػد فخؽ داؿ 
 ( والسجسػعةالتعقيج السعخفى -السقيجولي)األ ( بيغ متػسصي درجات السجسػعة1.14)

إحرائيا ف الفخؽ بيغ متػسصي السجسػعة االولي والسجسػعة الثالثة داؿ الثالثة وذلظ أل
ولي يشسا اليػجج فخؽ بيغ السجسػعة األ( بالتعقيج -السقيجولي )لرالح السجسػعة األ

حلظ اليػجج فخؽ بيغ وكإحرائيا والثانية وذلظ الف الفخؽ بيغ متػسصييع غيخ دالة 
 السجسػعة االولي والخابعة وذلظ الف الفخؽ بيغ متػسصييع غيخ دالة احرائيا.

o :تفديخ نتائج الفخض التاسع 
السقيج فى مكياس الكفاءة تذيخ الشتائج تفػؽ مجسػعة األفخاد ذو نسط التػجيو  -

" اإللكتخونية، لحا يجب مخاعاة ىحه الشتيجة عغ ترسيع بيئة التعمع الحاتية
السشرات التعميسية" خاصة إذا ما دعست نتائج الجراسات والبحػث السدتقبمية 

 ىحه الشتيجة، حيث حسمت نتائج ىحا الفخض نفذ تػجيات الفخوض الدابقة.
وتخجع الباحثة ىحه الشتيجة إلى ذات األسباب التى فدخت تفػؽ شخيقة التػجيو  -

وكحلظ تداوػ الستعمسيغ  السػجو فى بيئة السشرات التعميسية فى الفخض األوؿ،
وفًقا لؤلسمػب السعخفى التبديط فى مقابل التعقيج السعخفى عمى حج سػاء فى 

( التى تػصمت 7104الفخض الثانى، وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة ىانى الذيخ)
لػجػد تأثيخ أساسى لتػقيت تقجيع الجعع عمى كافة الستغيخات التابعة، وأكج أحسج 

بيغ أنساط إحرائيا راستو تػصمت إلى وجػد فخوؽ دالة ( عمى أف  د7102بجر)
 الجعع اإللكتخونى واألسمػب السعخفى.
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تشسية ميارات إنتاج  وأثخه في التعقيج( فى بيئة السشرات التعميسية -)التبديط السعخفى واألسمهب 

 ميالتعم ايوالكفاءة الحاتية السجركة لجى طالب تكشهلهج اإللكتخونية السقخرات

 

464 

نبيل عدمى ودمحم )ج البحث مختمفة مع دراسة كل مغ بيشسا جاءت نتائ  -
 ودراسة )شارؽ عبجالدبلـ، (،7106)عبجهللا شعباف،، ودراسة (7101السخادنى،
 نساط الجعع واألسمػب السعخفى.(، حيث أشارت دراساتيع إلى مدتػيات وأ7101

 تهصيات البحث: 
 بشاًءا عمى ماتهصل إليو البحث الحالى من نتائج يسكن تقجيم التهصيات التالية:

اإلفادة مغ نتائج البحث الحالى عمى السدتػػ التصبيقى، إذ ما تػصمت البحػث  .0
 السدتقبمية لشفذ نتائج البحث.

لحخ فى جسيع السؤسدات التعميسية لئلفادة االىتساـ بتقجيع نسصى التػجيو السقيج وا .7
لحاجة  اإللكتخونيةمغ السسيدات العجيجة ليسا، خاصة عبخ بيئة السشرات التعميسية 

 الصبلب الساسة لمعػف والسداعجة لسػاصمة تعمسو.
تشاوؿ البحث الحالى عيشة مغ شبلب تكشػلػجيا التعميع، لحلظ مغ السسكغ تغيخ  .2

 .ف أنساط التػجيو فى بيئة السشرات التعميسيةعيشة البحث، وذلظ عشج تػضي
مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ وتقجيع التعميع السشاسب لكل متعمع عغ شخيق  .4

معخفة األساليب السعخفية لمستعمسيغ لسعخفة شخيقة تفكيخ الصبلب وشخيقة معالجتيع 
 لمسعمػمات.

 مقتخحات ببحهث مدتقبمية:
 :التالية البحهث ءاإجخ  الباحثة تقتخح الحالي البحث نتائج ضهء في

دراسة متغيخات أخخػ مغ متغيخات ترسيع التػجيو التعميسى كسدتػػ تقجيسو،  .0
 ونػعع، وتػقيت تقجيسو لمستعمسيغ.

 ػبمواألس اإللكتخونيةالتػجيو السراحبة لؤلنذصة  نسط بيغ التفاعل أثخ ةراسد  .7
 .اخخػ  تامقخر  يف تاار يالس واكتداب الجراسى التحريل مىع السعخفي

 وأساليب اإللكتخونية األنذصة لمتػجيو السراحب أخخػ  أنساط بيغ التفاعل رسةاد .2
 مىع اىوأثخ  )السشجفع/الستخوؼ  ي،مالتأم /الشذط )مدتقل/ معتسج، أخخػ  معخفية
 .سيغمالستع لجػ عمالتع نػاتج بعس

 يعمالتع ةممخح الستزسشة وتامتغيخ  تاثيخ سةادر  مىع الحالي البحث اقترخ  .4
قبل  يعمالتع ةممخح في تاالستغيخ  حهى يةمالسدتقب البحػث تشاوؿ يسكغ لحا ،الجامعى
 .جفةيالسدت الفئة خرائز الختبلؼ الشتائج تتغيخ أف السسكغ فسغ ،الجامعى

إجخاء بحػث مساثمة لمبحث الحالى مع إختبلؼ السحتػػ التعميسى الستشاوؿ، حيث  .4
 بذكل أو بآخخ عمى نتائج البحث.مغ السسكغ أف يكػف لسػضػع التعمع أثخ 
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 السخاجع
 السخاجع العخبية: -أولً 

 التفاعل نسط اختبلؼ (. أثخ7100إبخاليع يػسف دمحم وعبجالحسيج عامخ عبجالعديد)
 تذكيل ميارات تشسية عمى اإللكتخونية األنذصة تػجيو وأسمػب االلكتخوني

 الدشػؼ  العمسي خالسؤتس، الفشية التخبية شبلب لجػ الجسالية والكيع الخدؼ
 في الشػعي التعميع العالي بخامج تصػيخ - الثالث الجولي - الدادس العخبي
(، كمية 7السعخفة، مج) عرخ متصمبات ضػء في العخبي والػشغ مرخ

 التخبية الشػعية، جامعة السشرػرة.
 ةياإلسبلم ةيالتخب كتب فى عيوالتقػ  األنذصة خيتصػ  (.71116نو)اجػر  محسػد أحسج

 ليتحر فى مصػرة ةيسيتعم وحجات اثخ اسيوق السعاصخة خييالسعا ضػء فى
 .عساف جامعة.ةيالتخبػ  ساتاالجر  ةيكم .دكتػراه  رسالة .واتجاىاتيع الصمبة
 .األردف

 .الخشج مكتبة الخياض، اإللكتخوني، والتعمع التعميع . تكشػلػجيا(7114)سالعدمحم   أحسج
 بيئة في التعميسية األنذصة مسارسة طنس بيغ التفاعل أثخ (.7102)بجر فييع احسج

 ًالتحريل لئلنجاز الجافعية تشسية عمى التعمع ًأسمػب الشقاؿ اإللكتخوني التعميع
 التخبية، لتكشػلػجيا العخبية الجسعية اإلعجادية، السجرسة تبلميح لجػ السعخفي
 .7ع محكسة، وبحػث دراسات سمدمة

 في األنذصة مسارسة وتػقيت نسط بيغ التفاعل أثخ (.7104ىشجاوؼ) سعيج أسامة
عمى  الخقسية البرخية والخجع األلغاز إدراؾ حػؿ إلكتخونية تعميسية وحجة
 الرف تبلميح لجػ البرخيات قخاءة ومدتػػ  البرخؼ  التسييد تا ميار 

 ، 22 مجمج الشفذ، وعمع التخبية في عخبية دارسات االبتجائي، الخامذ
 سبتسبخ. ،7عجد

(. تكشػلػجياالتعميع والسدتحجثات 7112ػ وآخخوف)أسامة سعيج عمى ىشجوا
 التكشػلػجية، القاىخة: عالع الكتب.

(. التفاعل بيغ مدتػيات مذاركة 7106وىشج أحسج عباس) جأسساء الديج عبج الرس
األنذصة الحىشية بالفرػؿ االفتخاضية التدامشية ونسصى التفكيخ برػت عاؿ 

از لجػ شبلب شعبة الخياضيات وأثخه فى تشسية التحريل والجافعية لئلنج
 ( يػنيػ.24بكمية التخبية، مجمة دراسات عخبية فى التخبية وعمع الشفذ، العجد)
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(. أثخ نسط الجعع فى بيئة التعمع بالسذخوع فى تشسية ميارات 7106إنجى دمحم رضػاف)
إنتاج لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع، مجمة البحػث فى مجاالت التخبية 

 (، يػنيػ.4لتخبية الشػعية، جامعة السشيا،ع)الشػعية، كمية ا
( عمع الشفذ السعخفى السعاصخ، القاىخة: مكتبة األنجمػ 7112أنػر دمحم الذخقاوػ)
 السرخية.

(. التعمع نطخيات وتصبيقات: القاىخة، مكتبة االنجمػ 0224أنػر دمحم الذخقاوػ)
 السرخية.

 عمى قائع بخنامج أثخ(.7104حدغ) أحسج فتحي إيسافالديج عبجالسػلى أبػ خصػة و 
 ميارات تشسية فى باألقخاف / السػجو بالخبخاء االفتخاضى السسارسة مجتسع
 معمسى الصبلب لجػ الحاتية والكفاءة التحميمى الجرس والتفكيخ محتػػ  تحميل

 - شسذ عيغ التخبػية، جامعة العمـػ في التخبية كمية المغة العخبية، مجمة
 .التخبية كمية
يقطة وعبلقتيا (. الذخرية ال7104زاؽ الكشانى، وبتػؿ غالب الشاىى)أياـ عبجالخ 

التعقيج( لجػ شمبة الجامعة، مجمة أبحاث  -التبديط) باألسمػب السعخفى
 .74ميداف، السجمج الخابع عذخ، العجد

(. عبلقة التعقيج اإلدراكى واألداء الػضيفى مغ خبلؿ التكيف 7106أياد حدغ كاضع)
كتػرة غيخ مشذػرة، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة مع الػضيفة، رسالة د

 بغجاد.
 فى التعمع وأسمػب األنذصة مسارسة نسط غيب التفاعل (. أثخ7106ايساف ذكخ مػسى)

 ةيسياألكاد الحات ةيوفاعم الجراسي ليالتحر ةيتشس عمى مقمػب ئة تعمعيب
 التخبية يا، مجمة تكشػلػج72ع،عيالتعم ايتكشػلػج شبلب لجػ سييالتعم والخضا

 .كتػبخأمرخ،  – وبحػث دراسات -
http://search.mandumah.com/Record/844336 

فى التعمع  اإللكتخونية(. أثخ استخجاـ األنذصة 7114بجرية عبج الخسػؿ الكشجرية) 
التخبية البيئية، رسالة  السجمج عمى التحريل الجراسى والخضا عغ مقخر

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الخميج العخبى، البحخيغ.
(.أثخ مقخر إلكتخوني مقتخح في 7106) العكباوػ  حدغ عبج المصيفعبج السبدسة 

تقشيات التعميع عغ بعج عمى التحريل السعخفي لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع 

http://search.mandumah.com/Record/844336
http://search.mandumah.com/Record/844336
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ة دكتػراه، كمية الجراسات ، رسالالتعقيج( السعخفي -ذوؼ أسمػب )التبديط 
 العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.

 .السديخة دار :عساف .الحجيثة التخبػية السشاىج(. 7117)الحيمة دمحم مخعي، تػفيق
(. أثخ التفاعل بيغ نسط التػجيو واألسمػب السعخفى فى 7106جادهللا حامج آدـ)

ديخجخافى لجػ السعسل االفتخاضى عمى تشسية ميارات اإلنتاج الصباعى ال
 شبلب شعبة تكشػلػجيا التعميع، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة األزىخ.

 لشطخية وفقا الكتخونية أنذصة ترسيع (.7102وآخخوف) الذامي دمحم الجيغ جساؿ
 والجافعية التحريل عمى وأثخىا السػىػبيغ تخبية مقخر في الستعجدة الحكاءات

 لمتعميع الثالث الجولي السؤتسخ العخبي، الخميج جامعة لصبلب التعمع نحػ
 .بعج عغ والتعميع اإللكتخوني

 (. عمع الشفذ التخبػػ، القاىخة: عالع الكتب.7114حجاج غانع)
فى  اإللكتخونية(. فاعمية األنذصة 7104ابتداـ عباسى عافذى)حرة دمحم الذايع و 

بات جامعة تشسية ميارات ميارات التمخيز الكتابى والكفاءة الحاتية لجػ ال
األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ، مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمتخبية وعمع 

 الشفذ، السجمج الدادس عذخ، العجد الثالث.
 في التعميسية الدقاالت استخاتيجية استخجاـ اثخ .(7104عبجالجػاد) رمزاف حسادة

 تشسية عمي اإلعجادؼ األوؿ الرف لتبلميح االجتساعية الجراسات تجريذ
 لمعمـػ الفيـػ جامعة مجمة االستجاللي، التفكيخ وميارات التاريخية السفاليع
 2 ع ، 22-022،والشفدية التخبػية

 في التعميسية السػاقف ترسيع (7100فػده) السجيج عبج فاتغ العديد، عبج أحسج حسجؼ
 .2 ط الفكخ، دار األردف، ،اإللكتخونيةو  التقميجية الرفية السػاقف

 وأساليب التعمع مداعجات أنساط بيغ التفاعل (.أثخ7100شعباف)حسجػ اسساعيل 
 الحاسب أجيدة صيانة ميارات تشسية في اإلفتخاضية البيئة داخل تقجيسيا
 -اآللي، مجمة تكشػلػجيا التخبية الحاسب معمع شعبة شبلب لجػ اآللي

(، 4(، ع)70دراسات وبحػث الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، مح)
 .7100أكتػبخ 

(. األساليب السعخفية بيغ الشطخية والبحث، القاىخة، 0224حسجػ عمى الفخماوػ)
 مكتبة األنجمػ السرخية.

 إكداب في أثخىا قياس و األداء دعع أنساط (.7104العاشي) عبج دمحم الباتع حدغ
 باستخجاـ اإللكتخوني التقػيع ميارات الصائف بجامعة التجريذ ىيئة أعزاء
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 ع ، التخبػية العمـػ مجمة نحػىا، تجاىاتيعوا  ببلكبػرد التعمع إدارة مشطػمة،
4.242. 

 .القاىخة :ةنيالمبشا ةيالسرخ  الجار السجرسي، الشذاط (7111شحاتو) حدغ
(. فاعمية السشرة التعميسية أدمػدو 7104رناف عمى األشقخ)حكست عاير السرخػ و 

الرف العاشخ فى فى تشسية التحريل فى العمـػ واالتجاه نحػىا لجػ شمبة 
 .7104فمدصيغ، السجمة الجولية لمتعميع باإلنتخنت، ديدسبخ 

(. أثخ التفاعل بيغ نسط التحكع وأسمػب تػجيو األنذصة 7102خالج دمحم عمى العيافى)
فى بخمجية الػسائط الستعجدة عمى تشسية ميارات استخجاـ اإلنتخنت لجػ 

(، 2والشفدية، السجمج)شبلب السخحمة الستػسصة، مجمة العمـػ التخبػية 
 .7102(، يػليػ04العجد)

(. ىل تسثل الذبكة التعميسية التفاعمية ادمػدو ثػرة 7106خالج صبلح حشفى محسػد)
 ،جامعة السشرػرة.02فى مجاؿ شبكات التػاصل، مجمة التعميع اإللكتخونى،ع

 ومدتػيات التعمع مداعجات أنساط بيغ التفاعل (. أثخ7104رجاء عمى عبجالعميع)
  البخمجة ميارات تشسية في الجػاؿ الػيب عبخ السرغخ ببيئات التعمع تقجيسيا
 -التعميع، مجمة تكشػلػجيا التخبية تكشػلػجيا شبلب لجػ لئلستخجاـ والقابمية

(، ابخيل 24دراسات وبحػث، الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، ع)
7104. 

لسقخرات الستاحة عبخ اإلنتخنت، (. السشرات التعميسية ا7106رضػاف عبج الشعيع)
.  مرخ:دار العمـػ

( التعميع اإللكتخونى، والتعميع مغ عغ بعج فى الجامعات 7114ريسا سعج الجخؼ)
العخبية، بحث مقجـ لمسؤتسخ الخامذ لسشطسة أفاؽ البحث العمسى والتصػر 

 أكتػبخ. 21-74التكشػلػجى فى العالع العخبى، السغخب،
ية مػقع ادمػدو فى تشسية التحريل الجراسى وميارة حل (. فاعم7104ريع الخشػد)

السذكبلت فى مقخر ميارات االتراؿ لجػ شالبات الدشة التحزيخية بجامعة 
االماـ دمحم بغ مدعػد االسبلمية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة االماـ 

 دمحم بغ مدعػد االسبلمية، السسمكة العخبية الدعػدية.
 -ARTCULATE STORYLINE2(. تعمع بخنامج 7104زىيخ ناجى خميف)

 .7104الثانية، اإللكتخونيةلبشاء السحتػػ اإللكتخونى التفاعمى ، الشدخة 
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بخامج  وتصػيخ ترسيع معاييخ (.7112) خسيذ عصية دمحم الدبلمي، حدغ زيشب
 والسخنة، الثابتة التعمع سقاالت عمي القائسة الػسائط متعجدة الكسبيػتخ

 تحجيات بيغ االلكتخوني التعميع تكشػلػجيا“ عذخ الثاني الدشػؼ  السؤتسخالعمسي
 مع بالتعاوف  التعميع لتكشػلػجيا السرخية الجسعية السدتقبل، الحاضخ وآفاؽ

 أكتػبخ. 72-76، جامعة عيغ شسذ، مغ الفتخة البشات كمية
بيخ فى مقابل التك الشقاط الداخشة) االبحار طأنسا .(7107زيشب دمحمالعخبى اسساعيل )

فى مقابل  التبديط) واألسمػب السعخفىلسرػرات الكتاب االلكتخونى ( الخقسى
التفكيخ البرخػ لجػ شبلب تكشػلػجيا  ميارات تشسيةفى ( السعخفى التعقيج
السشاىج وشخؽ التجريذ، كمية التخبية، جامعة عيغ ،دارساتفيالتعميع
 .ديدسبخ،(042ع)،شسذ

اعل بيغ تػقيت تقجيع التػجيو واألسمػب (. أثخ التف7106زيشب دمحم حدغ خميفة)
السعخفى فى بيئة الفرل السعكػس عمى تشسية ميارات إنتاج السقخرات 

لجػ أعزاء الييئة التجريدية السعاونة، دراسات عخبية فى التخبية  اإللكتخونية
 .22وعمع الشفذ،ع

 سمػبوأ التعمع سقاالت مغ نسصيغ أثخ بيغ التفاعل (.أثخ7114الدبلمي) حدغ شبيز 
 وزمغ التحريل عمى الػسائط متعجدة الكسبيػتخ بخامج ترسيع عشج التعمع
 كمية .دكتػراه  رسالة ،"السعمسات الصالبات لجػ الحاتي التعمع وميارات التعمع

 .شسذ عيغ جامعة البشات،
(. االحراء وترسيع التجارب فى البحػث الشفدية والتخبػية 0224زكخيا الذخبيشى)

 ىخة: مكتبة اإلنجمػ السرخية.واالجتساعية، القا
(. استخجاـ السشرة التعميسية إدمػدو فى تجريذ 7102سامية حديغ دمحم جػدة)

MATLAB  وتشسية القجرات االبتكارية السعخفية والػججانية والتحريل لجػ
شالبات قدع الخياضيات بجامعة تبػؾ، مجمة العمـػ التخبػية والشفدية، 

 .7102(، مارس0، العجد)71السجمج
( فى تشسية Edmodo(. بعشػاف: فاعمية السشرة التعميسية ادمػدو)7106سميساف)

 ميارات الفيع الذفيى فى المغة الفخندية لجػ شبلب السخحمة الثانػية.
(.أثخ اختبلؼ مدتػيات التػجيو وأساليب تقجيسو فى 7116شيساء يػسف صػفى)

عخفية والدمػكية لجػ بخامج الكسبيػتخ متعجدة الػسائط عمى تشسية الجػانب الس
تبلميح مجارس التخبية الفكخية، رسالة ماجدتيخ، غيخ مشذػرة، القاىخة: كمية 

 البشات، جامعة عيغ شسذ.
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(. أثخ التفاعل بيغ مدتػيات السداعجة) السػجدة 7101شارؽ عبجالدبلـ عبجالحميع)
والستػسصة ووالتفريمية( وبيغ أساليب التعمع عمى تشسية كفايات ترسيع 

فاعمية ببخامج الػسائط الستعجدة لجػ اخرائى تكشػلػجيا التعميع، رسالة الت
 دكتػراه، كمية البات، جامعة عيغ شسذ.

 وائل دار :عساف السعشى، ذو والتعمع التعميسي الترسيع (7112)سخايا عادؿ الديج دمحم
 .لمشذخ

ى التفاعل بيغ نسط عخض الجعع اإللكتخون (. أثخ7104عاصع الديج الديج شكخ)
عمى تشسية ميارات إنتاج  اإللكتخونيةومدتػاه داخل األنذصة البشائية 

البخمجيات التعميسية لصبلب شعبة تكشػلػجيا التعميع، رسالة دكتػراه، كمية 
 التخبية، جامعة األزىخ.

، تجريذ واستخاتيجيات البشائية الشطخية (.7112زيتػف) محسػد عاير : عساف العمـػ
 .الذخوؽ  دار
(. األساليب السعخفية وعبلقتيا ببعس الستغيخات 0242) امج عجػةعبجالعاؿ ح

)دراسة عاممية( رسالة دكتػراه، غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة  الذخرية
 السشػفية.

رؤية مدتقبمية لبياف  -Edmodo(. السشرات التعميسية 7104عبجالعاؿ عبجهللا الديج)
 ، جامعة السشرػرة.06التعميع اإللكتخونى، ع

وأثخه  اإللكتخونية(. نسط الجعع التعميسى فى بيئات التعمع 7106عبجهللا شعباف قصب)
فى تشسية نػاتج التعمع بسقخر الكسبيػتخ وتكشػلػجيا السعمػمات لجػ شبلب 
السخحمة االعجادية السشجفعيغ والستخوييغ، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية 

 الشػعية، جامعة عيغ شسذ.
اإللكتخوني  الجعع أنساط بيغ التفاعل أثخ .(7100الحسيج) جعب شمبة العديد عبج

عمى  التعمع وأساليب الػيب عمى القائع التعمع بيئة في الستدامغ وغيخ الستدامغ
 كمية شبلب لجػ التعمع مرادر وانتاج ترسيع ميارات وتشسية التحريل
 06 ع مرخ،- التجريذ وشخؽ  السشاىج في دراسات مجمة التخبية،

مجاخميا  : العمسية التخبية .(7116عػدة) الديج مميجى ثشاء الدعجؼ، غالخحس عبج
 .الحجيث الكتب دار القاىخة، واستخاتيجياتيا،
 بخامج في والجعع السداعجة أنساط بيغ العبلقة أثخ(. 7107عبجالخحسغ أحسج سالع)

 األداء تشسية عمى لمستعمع تقجيسيا وتػقيت التعميسية اإللكتخونية السحاكاة
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 السرخية الجسعية، اآللي معمع الحاسب شعبة السعمسيغ لمصبلب يارؼ الس
 .أبخيل ،7، ع77مج ،التعميع لتكشػلػجيا

 الذبكات خبلؿ مغ والتجريب (. التعميع0224دروير) الفتػح أبػ الكخيع عبج
-014(،20)2الكػيت، التخبػية البحػث مخكد، التخبية مجمة ،اإللكتخونية

004. 
لجػ  اةيالح بزغػط وعبلقتيا الحات ةيفاعم (.7107غالى) أبػ محسػد عصاؼ

 ة لمجراساتياإلسبلم الجامعة مجمة األقرى، جامعة في الستدوجات الصالبات
  644 - 602 ،0(71ة،)يوالشفد ةيالتخبػ 

التحريل  عمى اإللكتخونية االنذصة فاعمية .(7102الكشجرؼ) حبيب دمحم عمي
 التخبػية،الكػيت، السجمة الكػيت، عةجام مغ شمبة عيشة لجػ لمتعمسع والجافعية

 .772العجد ، 22 مجمج
في  اإلنتخنت عبخ اإللكتخونية السقخرات جػدة تقػيع (2009) سالع الرعيجؼ عسخ

السشاىج  قدع مشذػرة غيخ دكتػراه  رسالة التعميسي، الترسيع معاييخ ضػء
 .القخػ  أـ جامعة التخبية، بكمية التجريذ وشخؽ 

 ورضا الجراسي التحريل عمى السجمج التعمع أثخ. (7114)غيث بغ أحسج عسخ
 البحخيغ، بجامعة التخبية كمية في استخاتيجيات التجريذ مقخر في الصبلب

 .العخبي الخميج جامعة البحخيغ، ماجدتيخ، رسالة
 اإللكتخونية األنذصة عمى قائسة مجمجة استخاتيجية. (7107فػده) السجيج عبج فاتغ

الحاتي  التعمع نحػ والجافعية التدػيكية السفاليع تشسية في وفاعميتيا التفاعمية
وبحػث  ساتادر  التعسيع، تكشػلػجيا مجمة التجارية، الثانػية السجارس لصبلب
 . 2012 يػليػ ، 22 مج ،2 ع محكسة،

(. أصػؿ عمع الشفذ الحجيث، دار الدىخاء لمشذخ والتػزيع، 7116فخج عبجالقادر شو)
 الخياض.

 بالػسائط السجعسة التفاعمية األنذصة استخجاـ (.أثخ7114)الخزخ دمحم فاشسة
 واالحتفاظ األكاديسي، التحريل عمى بعج عغ التعميع في الستعجدة

 البحخيغ، ماجدتيخ، رسالة جامعي، مقخر عمى الخضا ودرجة بالسعمػمات،
 .العخبي الخميج جامعة

النجمػ السرخية، (. عمع الشفذ التخبػػ، مكتبة ا7111فؤاد أبػحصب، وأماؿ صادؽ)
 .2القاىخة، ط
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(. أثخ التفاعل بيغ بعس استخاتيجيات التجريذ واألساليب 7107قابيل دمحم قابيل)
السعخفية عمى تشسية ميارات حل السذكبلت الفيديائية لجػ شبلب الرف 

 األوؿ الثانػػ، رسالة دكتػراه، غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة بشيا.
لجػ  ةيالذخر سسات ببعس وعبلقتيا الحات فعالية (.7116)الشذاوػ  كساؿ أحسج 

 - ةيالشػع ةيالتخب ةيلكم األوؿ العمسى السؤتسخ ة،يالشػع ةيالتخب ةيكم شبلب
 ليأبخ  02 - 07 السشرػرة جامعة

فى ضػء معاييخ سيػلة  اإللكتخونية(. تقييع مشرة ادمػدو 7102ليمى سعيج الجييشى)
، 00التخبػية والشفدية، كمية التخبية، العجد االستخجاـ، السجمة العخبية لمعمـػ

 .7102يػليػ
(. فاعمية عشاصخ التعمع عبخ الػيب فى تشسية 7106ماججة صبحى متػلى البخػ)

لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع، دراسات  اإللكتخونيةميارات ترسيع السقخرات 
 .24فى التعميع الجامعى، مرخ،ع

 اإللكتخونية األنذصة ترسيع نسط بيغ التفاعل (. أثخ7102مخوة سميساف أحسج)
 بعس تشسية عمى اإللكتخوني التعمع إدارة نطاـ عمى السعخفي القائع واألسمػب

،مجمة بعج عغ العامة الجبمـػ لصبلب التعميع تكشػلػجيا لسقخر التعمع نػاتج
التخبية،  لتكشػلػجيا العخبية لجسعية، اوبحػث دراسات - التخبية كشػلػجيات

 يػ.(، يػل27ع)
(. فاعمية استخجاـ السشرات التعميسية ادمػدو عمى تحديغ األداء 7104مى قمجة)

الكتابى بالمغة اإلنجميدية لجػ شالبات الرف الدابع واتجاىاتيغ نحػ الكتابة، 
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة األسبلمية، غدة.

؟ مدتخجع مغ (. ماىػ ادمػدو. وكيف يدتفيج مشو شبلب الي7102مرصفى القايج) ـػ
edmodo-is-educ.com/what-www.newhttp:// . 

 (.سمػؾ التجريذ، القاىخة، مخكد الكتاب لمشذخ.0220دمحم أميغ السفتى)
 /األقخاف ذيالسعكػس)تجر  التعمع نسصي (. أثخ7106خبلؼ) رجب حدغ دمحم

ع يالتعم في ةياالجتساع اتيالبخمج استخجاـ راتميا ةيستش عمى (االستقراء
جامعة  ةيالتخب ةيبكم العامة الجبمـػ شبلب لجػ لئلنجاز ةيالجافع ادةيوز 

 . 27 ع ةيالدعػد - الشفذ وعمع ةيالتخب في ةيعخب دراسات." ةياإلسكشجر 
 . /:search.mandumah.com/Record/760887http/عمى متاح

http://www.new-educ.com/what-is-edmodo
http://search.mandumah.com/Record/760887
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(. فاعمية عشاصخ التعمع عبخ الػيب فى تشسية 7106ماججة صبحى متػلى البخػ)
لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع، دراسات  اإللكتخونيةميارات ترسيع السقخرات 

 . 24فى التعميع الجامعى، مرخ،ع
 دار .بالسجتسع السجرسة وعبلقة السجرسي الشذاط .(7117ل)يالجخ الخحسغ عبج دمحم

 .اضيالخ  . غيالخخيج
أداة فاعمة فى التعمع والتعميع،  اإللكتخونية(. مقخرات األنذصة 7106مججػ عمى زامل)

السعخفة، مجمة متخررة فى التعميع اإللكتخونى، جامعة القجس، مخكد 
 التعميع السفتػح.

ع السعكػس واالسمػب أثخ التفاعل بيغ نسط التعم(.7104محسػد عبج هللا عبجالغشى )
السعخفي في تشسية التحريل الجراسي وبقاء أثخ التعمع لجػ تبلميح السخحمة 

 7104، يػليػ 26تكشػلػجيا التخبية : دراسات وبحػث. ع. االعجادية ، 
مجخدة داخل  -الخقسية واقعية (.نسصا عخض الرػر 7106الديج) دمحم حسجؼ أحسج

الكتاب اإللكتخوني التعميسي واألسمػب السعخفي التبديط في مقابل التعقيج 
وأثخه عمى الحسل السعخفي وسيػلة التذغيل واالستخجاـ لجػ شبلب تكشػلػجيا 

، 76(، مج0التعميع، مجمة الجسعية السرخية لتكشػلػجبا التعميع، العجد )
 يشايخ.

)اكتذاؼ مػجو،  اإللكتخونية(. أثخ نسط ترسيع األنذصة 7107ػحسج)دمحم جعفخ دمحم ب
اكتذاؼ غيخ مػجو( عمى التحريل الجراسى والصبلقة فى مقخر تاريخ العسارة 
واألثاث: دراسة عمى شمبة كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت، رسالة 

 ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة الخميج، البحخيغ.
 رسالة السعخفية، باألساليب وعبلقتيا السعمػمات تجييد مدتػيات .(0224)يذعخا دمحم

 .مرخ : السشرػرة جامعة التخبية كمية غيخمشذػرة،، دكتػراه 
 االبتكارؼ  التفكيخ وقجرات السعخفية األساليب بيغ العبلقات . نسحجة(0224)رزؽ  دمحم

 مرخ. ة،السشرػر  جامعة التخبية كمية ،"مشذػرة غيخ "دكتػراه  رسالة
فعالية استخجاـ استخاتيجية الخخائط السعخفية  (7111دمحم عبجالخؤوؼ صابخ العصار)

واالسمػب السعخفى عمى التحريل فى مادة الكيسياء لجػ شبلب الرف 
 .01العجد االوؿ الثانػػ مجمة كمية التخبية جامعة بشيا

 .الكمسة دار القاىخة، التعميع، تكشػلػجيا (. عسميات7112خسيذ) عصية دمحم
 الستعجدة، القاىخة، الػسائط وتكشػلػجيا التعميسي . الكسبيػتخ(7112)خسيذ عصية دمحم

 .والتػزيع لمشذخ الدحاب دار

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=229519
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 التعمع اإللكتخوني، لتكشػلػجيا والتاريخية الشطخية األصػؿ :(7100خسيذ) عصية دمحم
 .والتػزيع لمشذخ الدحاب دار مكتبة القاىخة،

 السشاقذة عمى القائع الجمج أسمػب استخجاـ أثخ (.7112)الذسخؼ  سخحاف بغ دمحم
 التحريل عمى الكػيت بجامعة ++cمقخرلغة البخمجة تجريذ في واألنذصة
 البحخيغ، ماجدتيخ، رسالة التفكيخالشاقج، ميارات وتشسية األكاديسي

 .جامعةالخميج العخبي
مغ (. الحاجات السدتقبمية لمجامعات السرخية 7114مرصفى جػدت صالح)

مدتػدعات عشاصخ التعميع اإللكتخونى، الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، 
مؤتسخ تحجيات التصػيخ التخبػػ فى الػشغ العخبى السشعقج فى القاىخة مغ 

76-72/7114. 
) مشرػر  متاح :الكػيت التخبية، وزراه  مجارس في اإللكتخوني التعمع (.7112غمـػ

 : www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/ppt/14.pptعمى
السؤتسخ الجولى لتكشػلػجيا السعمػمات الخقسية االتجاىات الحجيثة فى تكشػلػجيا  

ىات . تكشػلػجيا السعمػمات الخقسية واالتجا(7104السعمػمات باألردف)
 الحجيثة فى تكشػلػجيا السعمػمات، االردف.

. (7104السؤتسخ العمسى الخامذ عذخ لمجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع)
، الجسعية السرخية لتكشػلػجيا : رؤػ مدتقبميةتكشػلػجيا التعميع االلكتخونى

 أكتػبخ. 72-74التعميع، القاىخة، 
 .العخبي الفكخ دار القاىخة، ،لكتخونياال التعميع تكشػلػجيا .(7114عدمي) جاد نبيل
 مغ دعامات مختمفة أنساط بيغ التفاعل أثخ .(7101)السخادني دمحم عدمي، جاد نبيل

 لجػ التعمع وكفاءة التحريل في االلكتخوني الكتاب داخل البشائية التعمع
 حمػاف، جامعة ،التخبية كمية مجمة التخبية، بكميات العميا الجراسات شبلب
740-270. 

 فى غ السخئييالتجو  عمى القائع السعكػس التعمع ةي. فاعم(7104)حدغ دمحم جيالد لينب
 ذيئة التجر يى أعزاء لجؼ اإللكتخونية تااالختبار  عيترس تاميار  ةيتشس

 ،(60)ةيالدعػد – الشفذ وعمع ةيالتخب في ةيعخب ساتراد القخؼ، أـ بجامعة
002 - 022 . 

 اإللكتخونيةاعل بيغ أنساط إدراة السشاقذات (. أثخ التف7106نجبلء دمحم فارس)
السزبػشة/ الستسخكدة حػؿ السجسػعة( وكفاءة الحات )السختفعة/ السشخفزة( )

http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/ppt/14.ppt


 0202يهليه عجد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التخبيـــــةم

 

  

424 

عمى التحريل واالنخخاط فى التعمع لجػ شبلب كمية التخبية الشػعية، السجمة 
 .7106جدء ثانى، يشايخ  -(، العجد األوؿ27العمسية، كمية التخبية، السجمج)

الذبكات  عمى القائسة اإللكتخونية األنذصة (. فاعمية7104فارس) دمحم نجبلء
الصبلب  لجػ التأممي التفكيخ تشسية في) والسجونات بػؾ الفيذ (االجتساعية

لمجسعية  عذخ الخامذ العمسي السؤتسخ السشجفع، السعخفي األسمػب ذوؼ 
 .أكتػبخ 29 -25 التعميع، لتكشػلػجيا السرخية

بخامج  في البشائية التعمع دعامات بيغ التفاعل . أثخ(7102)رشػاف فخاج دمحم نعيسو
 بعس تشسية في السعخفي واألسمػب اإللكتخونية السػاقع عبخ الفائقة الػسائط
- والسعخفة القخاءة مجمة . بالعخير التخبية كمية شبلب لجػ التعمع جػانب،
 .21 – 24، 022 ع مرخ،

ت التعميسية عمى التفكيخ التفاعمى لجػ ( الدقاال7102نذأت ميجػ الديج قاعػد)
، 41عيشة مغ شالبات الرف األوؿ الثانػػ، مجمة األرشاد الشفدى، العجد

 الجدء األوؿ، أبخيل.
 مجمة ،"التعمع االلكتخوني عيلترس ةيالتخبػ  (. األشخ7100الغفػر) عبج ديفا نزاؿ

 .السفتػحة جسجامعة الق – 7100 ليابخ  والثبلثػف، الخابع العجد ة،يالسعمػمات
(. ترسيع تعميسى مقتخح لتشسية ميارات إنتاج السقخرات 7104) مخاد نيى محسػد

لجػ شبلب شعبة الكسبيػتخ التعميسى بسعيج الجراسات التخبػية،  اإللكتخونية
 القاىخة. رسالة دكتػراه، معيج الجراسات التخبػية، جامعة

 والسيارات األنذصة .(7116أبػسل) الكخيع عبج مػسى الفخاجي، أحسج ىادؼ
 .لمشذخ السعخفة كشػز دار : عساف التعميسية،

واألسمػب  التعميسي الجعع تقجيع تػقيت بيغ التفاعل (. أثخ7104) الذيخ دمحم ىاني
 عمي 7,1 الػيب عمي القائسة االلكتخوني التعمع بيئة في لمصبلب السعخفي

 تكشػلػجيا : عذخ الخابع العمسي السؤتسخ التعمع، وكفاءة التحريل الجراسي
 العخبي، الػشغ في التحجيث وشسػحات بعج عغ والتجريب االلكتخوني التعميع

 .746-022ابخيل،  02-06 مغ الفتخة التعميع، السرخية لتكشػلػجيا الجسعية
 واستيعاب الشاقج التفكيخ تشسية في فاعميتيا : العقمية ( الخخائط7106ىالة العامػدػ)
 السختمفة السعخفية األساليب ذوات الثانػية حمةالسخ  شالبات لجػ السفاليع
 -، كمية التخبية لمبشات.الدعػدية العخبية بالسسمكة السعخفي( التبديط / )التعقيج

 األقداـ األدبية، جامعة أـ القخػ ، بسكة السكخومة، الدعػدية.
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ا (. استخجاـ مشرة ادمػدو فى تشسية ميارات التعمع السشطع ذاتيً 7102لبو ىاشع دمحم)
واالتجاه نحػ تػضيفيا فى تجريذ الجراسات االجتساعية لصبلب الجبمـػ العاـ 

-22(، 21بكمية التخبية، مجمة الجسعية التخبػية لمجراسات االجتساعية، )
022. 

(. األساليب السعخفية وضػابصيا فى عمع الشفذ، القاىخة، 7117ىذاـ دمحم الخػلى)
 دار الكتب.
االفتخاضية  ة الجعامات الثابتة والسخنة ببيئة السعامل(. فاعمي7104ىشج أحسج عباس)

لجػ شبلب الذعب العمسية السشجفعيغ والستخوييغ بكمية التخبية، رسالة دكتػراه، 
 كمية التخبية، جامعة حمػاف.

 بيئة في والسػجية العامة التعمع دعامات استخجاـ أثخ (.7104يػسف إبخاليع) وليج
 لمبحػث التخصيط ميارات تشسية في يسيةالتعم االجتساعية شبكات الػيب

 العمسي البحث نحػ اتجاىاتيع وتشسية العميا شبلب الجراسات لجػ اإلجخائية
 .04ع الشفذ، وعمع التخبية في عخبية دراسات مجمة، لجييع، الحات وفاعمية

(. فاعمية نسػذج لمجعع التكيفي الشقاؿ 7104مخوة ذكى تػفيق)وليج سالع الحمفاوػ و 
ساليب السعخفية في تشسية التحريل السعخفي والجافعية لئلنجاز وفقا لؤل

والتفكيخ اإلبجاعي لجػ شبلب الجراسات العميا التخبػية بجامعة السمظ 
 (.44ع)،عبجالعديد،مجمة دراسات عخبية فى التخبية وعمع الشفذ، فبخايخ

 Edmodo(. فعالية استخجاـ السشرات التعميسية 7102يػسف عبج السجيج العشيدػ)
لصمبة تخرز الخياضيات والحاسػب بكمية التخبية األساسية بجولة الكػيت، 

 .7102، العجد الدادس، أغدصذ22السجمج مجمة كمية التخبية،
 السخاجع األجشبية: -ثانًيا
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