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دراسة مقارنة التجاهات أعضاء هیئة التدریس والطالب بجامعة األزهر نحو 
  )COVID-19(استخدام منصات التعلم اإللكترونیة في ضوء أزمة فیروس كورونا 

  . أنور محمد خلیفةھشام2 ،إبراهیم یوسف محمد محمود1 ،أسامة سعید علي هنداوي 1
  . مصر،جامعة األزهر، كلیة التربیة ،تكنولوجیا التعلیم قسم1
   . مصر، جامعة األزهر، كلیة التربیة،مناهج وطرق التدریسقسم ال2
  Osamahendawey1736.el@azhar.edu.eg: البرید اإللكتروني1

البحث   :مستخلص

التد يئة أعضاء ات اتجا ع التعرف إ الية ا اسة الد نةردفت مقا رس ر
أثر وتحديد ونية، لك التعلم منصات استخدام نحو ر بجامعة الطالب ات زباتجا

ي–شر(التخصص سا الفئة)عم–إ ن ب التفاعل أثر وكذلك ات، تجا ذه ،
س( التد يئة ي–شر(والتخصص) الطالب–رأعضاء سا نحو)عم–إ ات تجا ،

من عاستخدام للتعرف مقياس بناء تم اسة الد داف أ ولتحقيق ونية، لك التعلم رصات
ليكرت قة لطر وفقا املقياس صمم وقد والطالب، س التد يئة أعضاء لدى ات تجا تلك

ً ُ ر
من اسة الد عينة ونت ت وقد ات، مستو مسة ا من) 692(رذات س، تد يئة وعضو رطالبا ً

والشرعي العملية منالتخصصات مجموعة إ التوصل وتم ر، بجامعة سانية و زة
تمثلت مستو: النتائج عند إحصائيا دال فر ىوجود ق

ً
جات) 0.05( لد املالحظ املتوسط ن رب

واملتوسط ونية، لك التعلم منصات استخدام نحو تجاه مقياس ع ل ك العينة أفراد
استخدام نحو املحايد لالتجاه ا جاتف لد املالحظ املتوسط لصا وذلك راملنصات

منصات استخدام نحو ل ك العينة أفراد اتجاه أن إ التوصل تم عليھ ناء و العينة، ًأفراد

دال فر وجود إ اسة الد توصلت كذلك ي، يجا املستو جاء ونية لك قالتعلم رى
مستو عند ىإحصائيا

ً
أعضاء) 0.05( جات د متوسط ن جاترب د ومتوسط س التد ريئة ر

اختالف إ يرجع ونية لك التعلم منصات استخدام نحو تجاه مقياس ع الطالب
الفئة س(ىمستو التد يئة التخصص،) الطالب–رأعضاء نوع عن النظر بصرف وذلك

النتائج جاءت فقد التخصص أثر لتحديد سبة بال أما س؛ التد يئة أعضاء لصا روذلك
اسةلص الد توصلت ا وأخ الفئة، عن النظر بصرف العم التخصص ذو العينة أفراد را

ً
ي

مستو عند إحصائيا دالة ق فر وجود عدم ىإ
ً

العينة) 0.05(و أفراد جات د متوسطات ن رب
ن ب التفاعل تأث إ ترجع ونية لك التعلم منصات استخدام نحو تجاه مقياس ع

الفئة سأعض(ىمستو التد يئة التخصص) الطالب–راء ي–شر(ونوع سا   ).عم–إ

لمات ونية :املفتاحيةال لك التعلم ونا ،منصات و وس ف مة رأ التخصص،،ز اتأثر اتجا
   .الطالب
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A Comparative Study of the Attitudes of Faculty Staff Members and 
Students at Al-Azhar University towards the Use of E-Learning 
Platforms in the Light of Coronavirus (COVID-19) Pandemic 
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Azhar University, Egypt  
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ABSTRACT:  
This study aimed to identify the attitudes of faculty staff Members compared to 

those of students at Al-Azhar University towards the use of electronic learning 
platforms, and the impact of specialization (legal - humanitarian - practical) on these 
attitudes. It also aimed to investigate the effect of the interaction between the 
category (faculty staff - students) and the specialization (Legal - human - practical), 
in the attitudes towards the use of electronic learning platforms. For achieving the 
goals of the study, a scale was designed according to the five-level Likert method to 
identify these attitudes among faculty staff members and students. The study sample 
consisted of (692) students and faculty members from the practical, legal and 
humanitarian specializations at Al-Azhar University. The results were as follows: 
there is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the 
observed average of the scores of the sample members as a whole on the scale of the 
attitude towards using electronic learning platforms, and the default average for the 
neutral attitude towards the use of platforms in favor of the observed average of the 
scores of the sample members, and accordingly it was concluded that the tendency of 
the sample members as a whole towards using electronic learning platforms was at 
the positive level. Moreover, there is a statistically significant difference at the level 
of (0.05) between the average grades of faculty members and the average score of 
students on the scale of the attitudes towards the use of electronic learning platforms 
due to the difference in the level of the category (faculty members - students), 
regardless the type of specialization, in favor of faculty staff members. Regarding the 
effect of specialization, the results were in favor of the sample members with 
practical specialization, regardless the category. Finally, the study found that there 
were no statistically significant differences at the level of (0.05) between the average 
scores of the sample members on the scale of the attitude towards the use of 
electronic learning platforms due to the effect of interaction between the level of the 
category (faculty members - students) and the type of specialization (legal - 
humanitarian - practical). 
Keywords: E-learning platforms, Coronavirus (COVID-19), specialization effect, 
students' attitudes. 
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 :املقدمة

جائحـة أثـرت حيـث املعاصـر؛ ماننـا ـ خطـر ـ ـو ت قـد ة كب مة أ حاليا العالم د زش نز ً

ونــا و وس ـ والــسياسية،) COVID-19(رف قتــصادية، و جتماعيــة، املجــاالت مـن العديــد ــ ع
الــــــنظموالنفـــــسية ــــــ ع ونــــــا و مــــــة أل الــــــسلبية ثــــــار ــــــم أ مــــــن ولعــــــل والتعليميــــــة، خالقيــــــة، رو ز

مــــن جتمــــا التباعــــد لتحقيــــق التعلــــيم عــــن الطــــالب انقطــــاع العــــالم دو بمختلــــف لالتعليميــــة
مة ذه ل للتصدي التعليمية املؤسسات إغالق   .زخالل

و و وس ـــ ف جائحـــة أن ــ إ الـــدو البنـــك ــر تقر أشـــار مـــنروقــد ـــ أك انقطــاع ـــ ت ـــسب نــا
ـــــــ) 1.6( التعلـــــــيم عــــــن وشـــــــاب طفـــــــل مــــــن) 161(مليــــــار يقـــــــرب مـــــــا أي الطـــــــالب% 80دولــــــة، مـــــــن

مـن بالفعـل فيـھ ي عـا وقـت ـ ذلـك وجـاء العـالم، مـستو ـ ع التعليميـة باملؤسسات ن ىامللتحق
ات ـــــا امل يتلقـــــو ال الطــــــالب مـــــن ـــــ الكث نـــــاك إن حيــــــث عامليـــــة؛ عليميـــــة مـــــة رأ ــــــنز ال ساســـــية

الــــتعلم، فقـــر عـــن الـــدو البنــــك ـــره أظ الـــذي املؤشـــر ـــ إ إضــــافة العمليـــة، يـــاة ا ـــ ـــا يحتاجو
ُّ

قــد ـ وال العاشــرة، سـن ــ ـم الف أو القـراءة ــستطيعو ال الـذين الطــالب ـسبة عــن ـ ع نوالـذي
وس الف تف قبيل الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان تفـ%53بلغت ـد يز وقـد مـن، شيھ

ـــادة و الـــتعلم، بخـــسائر املرتبطـــة خاصـــة املـــشكالت؛ ـــذه ل حلـــو وضـــع يـــتم لـــم إذا ـــسبة ال زـــذه ل
وأوليــاء ن واملعلمــ ن املتعلمــ واضــطراب التعليميــة، الــنظم ــ املــساواة عــدام وا ــسرب، ال معــدالت

  ).Saavedra, 2020(رمو

املــشكال مــن العديــد ــ التعليميــة املؤســسات إغــالق ب ــس للطــالبكمــا خاصــة ؛ خــر ىت
حـصو لعـدم للتغذيـة الـسل والتـأثر املؤسسات، تلك خارج أقل عليمية بفرص يحظو لالذين ن

م تــــواج قـــد ـــ ال ات والـــصعو عـــد، مـــن ــــم أوالد لـــتعلم ـــل اســـتعداد وعـــدم ـــا، عل ُالطـــالب

انيــة إم ـــ املـــساواة وعــدم د، واملـــوا التعلـــيم محــدودي خاصـــة ذلـــك؛ بمنـــصاترلتحقيــق نتفـــاع
مثــل املختلفــة لألســباب ونيــة لك الــتعلم

ّ
وضــعف:  لفتــھ، وت نــت ن ــشبكة تــصال ضــعف

جتماعيــــــة ــــــشطة ســــــة مما وعــــــدم جتماعيــــــة والعزلــــــة املنــــــصات، تلــــــك اســــــتخدام ات ــــــا رم ر
والتطو التعلم أسا دو ا ل وال ي سا روالتفاعل ر

ّ
و،( س   ). 2020اليو

ــــــ مــــــنوع تھ ســــــب ومــــــا التعليميــــــة، الــــــنظم ــــــ ع ونــــــا و مــــــة أل الــــــسلبية ثــــــار مــــــن رالــــــرغم ز
ملنظومـة العديـدة الفوائد عن النقاب تكشف أخر ة وج من مة لأل النظر يمكن فإنھ ىمشكالت ز

عـــد مـــن ـــDistance Learningُالـــتعلم ال الـــتعلم نمـــاذج خاصـــة واســـع؛ نطـــاق ـــ ع ـــا وتوظيف ،
ن ن شبكة ع   . تعتمد

للمؤســــسات العـــال غـــالق قبـــل عامليـــا النمـــاذج ـــذه لفـــة ت ـــد تز أن اء ـــ ا توقـــع ًوقـــد

ــ إ ونــا و مــة أ ب ــس رالتعليميــة الطلــب) 325(ز تفــاع ال القادمــة، ســنوات مــس ا ــ دوالر رمليــار
للــــــتعلم ايــــــدة امل اجــــــة وا املرنــــــة الــــــتعلم خطـــــط مــــــع لفــــــة الت قليلــــــة التعليميــــــة ــــــدمات ا ـــــ ع

ــاوال قيم تبلــغ لفــة لت العــا التعلــيم قطــاع مـة ت ــ أج ــا ا الوقــت ــ ولكــن ب، زتـد ) 600(ر
دوالر   ).Sabina, 2020(مليار

أوسـع ل ـش عـد مـن الـتعلم بتوظيـف العـال تمام تفيد ال املؤشرات من ذا عد ُو

و مـة أ عــن الناتجـة التعليميـة املــشكالت ـ ع للتغلـب ة ــ الف ـذه عيــدزـ أن يمكـن ــ وال رونـا،
ـ ب ي ـ ال الكيفيـة أو لـو ا عـن البحـث ـ ـ التفك ـ ع ميـع ا ت ـ أج حيـث التعلـيم؛ لشكيل
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العديــد يولــد للتعلــيم ديــدة ا لــو ا عــن والبحــث العــالم، دو بمختلــف فــراد ــا يــتعلم لأن ل
أنظ ــ إ التعليميــة نظمــة تحــوالت ــ ــساعد ــ ال ات ــا بت ــرمــن كب ل ــش عتمــد جديــدة مــة

لعــــدم فجــــوات عــــدة تحــــدث وقــــد ونيــــة، لك النمــــاذج خاصــــة عــــد؛ مــــن الــــتعلم توظيــــف ــــ ُع

ن واملعلمـ ن املتعلمـ وامـتالك التحتيـة، يـة بالب املرتبطـة املـشكالت مثـل التحوالت ذه ل ستعداد
ممـ املـشكالت تلـك ــة معا يتطلـب ـذا و ديـدة، ا النمـاذج توظيـف ات ـا ســرعةرمل ـ ع ـساعد ا

ره وتطو التعليم شكيل ة   .       وت

النمـــــاذج مــــن يمتلكـــــھ مــــا ـــــ إ مــــة ـــــذه ــــ عـــــد مــــن الـــــتعلم بتوظيــــف تمـــــام رجــــع زو ُ

ـــــ إ ن املتعلمــــ حــــضو يتطلــــب الــــذي التعلــــيم عــــن ه ــــ تم ــــ ال ــــصائص وا والــــسمات دوات، رو
التعل الفـــرص برامجـــھ ـــيح ت حيـــث التعليميـــة؛ ـــاملؤســسات وتل ـــان، م أي ومـــن وقـــت أي ـــ يميــة

تنــوع، مــن تــوفره ومــا ــا، لف ت بقلــة ــ وتتم املختلفــة، باملجــاالت ن للمتعلمــ التعليميــة حتياجــات
ساسـية ات ـا امل امـتالك ـ ع م ـساعد ممـا ن املتعلمـ ن بـ الفرديـة ق للفـر ومراعاة روتفاعلية، و

م س بما العملية م حيا ا يحتاجو اال وتقدم م مجتمعا   .تنمية

ينفـصالن اللـذين واملـتعلم املعلـم ن ب تفاعلية عليمية عمليات بأنھ عد من التعلم عرف ُو

مـن للمـتعلم ـ التعلي املحتـو ـد و ب املـتعلم قوم و ما، ل أو ان، امل أو الزمان ما عض ىعن
وشــبك املتعــددة، الوســائط ومــصادر املختلفــة، التطبيقــات ةخــالل املــصو واملــؤتمرات نــت، ن رة

خــــــالل مـــــن ن املتعلمــــــ مـــــن مالئــــــھ و بـــــالتعليم، والقـــــائم ، املحتــــــو مـــــع املــــــتعلم تفاعـــــل و ـــــا، زوغ ى
املتنوعــة وأيــن؟). Kurbel, 2004(التطبيقــات وكيــف؟ ؟ ــ م املــتعلم فيــھ يختــار عــد مــن ُوالــتعلم

املمكنــة ــدود ا ــ وذلــك يــتعلم؟ ي،(ومــاذا عليميــاو). 2007،6يمــا نظامــا عــد مــن الــتعلم ًعــد ً ُ

ـو ي حيـث املتنوعـة؛ تـصاالت وسـائط ـ ع املتعلم إ التعليمية املادة إيصال فكرة ع نقائما ً

أو مبثوثـــــــة أو ءة مقـــــــر التعليميـــــــة املـــــــادة ـــــــا خالل تلقـــــــى و املعلـــــــم، عـــــــن ومنفـــــــصال عيـــــــدا واملـــــــتعلم
ً ً

املختلفة تصال وسائل ع ونية   ). 2008،189راشد،(إلك

تنميــــة ــــ إ ــــدف مخطــــط ــــ علي نظــــام بأنــــھ عــــد مــــن الــــتعلم ــــف عر يمكــــن ذلــــك ــــ ُوع

عليميــــة ــــات محتو تقــــديم خــــالل مــــن ن املتعلمــــ لــــدى والوجدانيــــة ــــة، ا وامل املعرفيــــة، وانــــب را
تـصال سائل و البحوث، ونتائج ات النظر توظيف ع قائمة متنوعة وأساليب اتيجيات وبإس

ديثـــ كمـــاا ـــي، جز أو امـــل ل ـــش وقـــت أي ـــ و ـــان م أي مـــن الـــتعلم مـــن املـــتعلم تمكـــن ـــ ال ة
بمـا امن ـ م ـ غ أو امن ـ م ل ـش والـزمالء واملعلـم، التعليميـة، ـات املحتو مع التفاعل من تمكنھ

املختلفة التعلم نواتج تحقيق ع املتعلم   .ساعد

للمت يــــوفره مــــا ــــ إ عــــد مــــن الــــتعلم ميــــة أ اُوترجــــع استخالصـــــ أمكــــن ات ــــ مم مــــن ن علمــــ
الـدين،(بمطالعة ن ،2006ز عـزاز اWorarit, et. al, 2011(؛201-2009،199ي؛ عرضـ مكـن و ،

التالية   :النقاط

أثنـــــاء - م تـــــواج ـــــ ال املـــــشكالت وحـــــل ن، للمتعلمـــــ التعليميـــــة حتياجـــــات تلبيـــــة
م   .علم
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التعليم - امج ـــــ ال ـــــ املوجـــــودة القـــــصو نـــــوا باملؤســــــساترعـــــالج تقـــــدم ـــــ ال يـــــة
  .التعليمية

ن - للمتعلم تمنح ال التعليم فرص افؤ   .ت

ن - املتعلم لدى والوجدانية ة ا وامل املعرفية التعلم جوانب   .رتنمية

التعلي - واملحتو ن، خر ن واملتعلم املعلم، مع للمتعلم التفاعلية   . ىإتاحة

متعدد - التعليمية ات املحتو إ ن املتعلم أيلوصو ـ و ـان، م أي مـن املـصادر ة
  .وقت

م - أنفـــس ر تطــو ــ ع م ـــساعد بمــا ن املتعلمــ لــدى ي الـــذا الــتعلم ات ــا م رتنميــة
  .باستمرار

ات - التطـــــــو ملواكبـــــــة عـــــــد مـــــــن الـــــــتعلم امج ـــــــ ل ر للتطـــــــو ـــــة والقابليــ لفـــــــة الت رقلـــــــة ُ

عد من التعلم فاعلية ادة ا م لالستفادة الصلة ذات ُاملتالحقة   .ز

ـــــــانحت - م أي ومـــــــن وقـــــــت، أي ـــــــ ـــــــا عل طـــــــالع و ن، املتعلمـــــــ الت ـــــــ فـــــــاظ
عد من التعلم فاعلية ادة ا ُلالستفادة   . ز

ناســب - ت متنوعــة بــرامج تقــديم خــالل مــن ن املتعلمــ ن بــ الفرديــة ق الفــر ومراعــاة
ات املستو جميع   .مع

بي - مــن ختيــار مــن املــتعلم تمكــن ــ ال ات يــا ا مــن العديــد مــاريــوفر ضــوء ــ ــا
التعلم داف أ تحقيق التا و التعلم، نحو دافعيتھ من د يز مما معھ   .يتوافق

الــــــتعلم - ـــــداف أ وتحقيـــــق م احتياجـــــا لتلبيـــــة ن للمتعلمـــــ الـــــدائم الـــــدعم تقـــــديم
  . املرجوة

املؤســسات - ــداف أل تبعــا ــي جز أو امــل ل ــش عــد مــن الــتعلم توظيــف انيــة ًإم ُ

  . التعليمية

سبق مما ت ـو توظيفـھ يمكـن ات ـ ومم خـصائص مـن يمتلكـھ بما عد من التعلم ُأن

عــــن ن املتعلمــــ بانقطـــاع واملرتبطــــة ونــــا، و مـــة أ عــــن الناتجــــة التعليميـــة املــــشكالت ــــ ع رالتغلـــب ز
عــد مــن الــتعلم نمــاذج أحــد توظيــف ــ ع عتمــاد يمكــن ذلــك ولتحقيــق التعليميــة، ُاملؤســسات

الفعليـــة ســـات املما ـــت أثب ـــ ولعـــلرال التعلـــيم، ـــ ـــا توظيف فاعليـــة والبحـــوث اســـات الد ونتـــائج ر،
ونيــة لك الــتعلم بمنــصات عــرف مــا النمــاذج تلــك ــم أ خاصــةE-Learning Platformsأحــد ؛

والــــــتعلم التعلــــــيم ــــــ عملي ــــــ ــــــا توظيف يمكــــــن ـــــ ال ــــــي و لك الــــــتعلم ال أشــــــ ــــــم أ أحــــــد ـــــا وأ
مـ العديد ا المتالك مختلفة؛ ات ـبمستو املـتعلم ـساعد ـ ال ات ـ واملم دوات و ـصائص ا ن

ة لثـو املتالحقـة ات للتطـو املـستمر ـا توظيف ـ إ إضـافة ـده، ير وقـت أي و ان م أي من رالتعلم ر
ً

الصلة ذات البحوث ونتائج ات والنظر املعلومات، وتكنولوجيا   .تصاالت
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دما ا مجموعة ا بأ ونية لك التعلم منصات عرف وتـوفرو نـت، ن ـ ع التفاعليـة ت
عمـــل ـــ ال د واملـــوا دوات و للمعلومـــات الوصـــو ن واملعنيـــ مـــو وأوليـــاء ن واملتعلمـــ ن رللمعلمـــ ل ر
لة وســـ ــسيطة ــة واج باســتخدام وذلـــك ــا، وإدا التعليميــة ــدمات ا وتقيـــيم ــز عز و دعــم ــ رع

  ).Kats, 2010(ستخدام

ون لك التعلم منصات ع أدواتو توظيـف ـ ع قائمـة عد من ن و للت ضيات أ عن ُية ر
ــــــشطة أ مــــــن تتــــــضمنھ ومــــــا ونيــــــة، لك ات واملقـــــر ــــــات املحتو عــــــرض ا بواســــــط ــــــتم و ـــــب، رالو
مــــا ــــ ع ــــصو ا مــــن املــــتعلم تمكــــن ــــ ال دوات مــــن مجموعــــة اســــتخدام خــــالل مــــن لعليميــــة ُ

التعلم عملية النعيم،(يحتاجھ      ).  2016،110عبد

ــــ ع القائمــــة ديثــــة ا التعليميــــة املــــصادر مــــن ا مــــصد ونيــــة لك الــــتعلم منــــصات عــــد ًرو
ــــا تج وت ات، واختبــــا مرئيــــة، ومــــواد صــــوتية، ومحاضــــرات عليميــــة، مــــواد ــــ ع ــــشتمل و ــــب، رالو

املحتـو مـع والتفاعـل باملـشاركة سمح و سمعة، ذات ومؤسسات ميـد،(ىجامعات ،2015عبدا
285.(  

م عد ـستخدمكما لة وسـ آمنة قة وطر عليمية، ئات ب بمثابة ونية لك التعلم نصات
دة ومــشا ـشطة، و للواجبــات الوصـو ـيح وت التعليميــة، ـات املحتو ومــشاركة ـار، ف للتبـادل
ات بمقـــر ن ل املـــ أو ، بـــاملقر ن ل املـــ بطالبـــھ املعلـــم واتـــصال الطـــالب، مجموعـــات ات رمـــشار ر

املعلــــــ وتمكــــــن ، ــــــيحىأخـــــر وت م، جــــــا ود م واجبــــــا ـــــ ع طــــــالع و الطــــــالب، أعمــــــال تقيـــــيم مــــــن رم
ـــــــم مع املعلــــــم وتواصــــــل م، أبنـــــــا جــــــات د عــــــة ملتا اصــــــة ا م بحـــــــسابا مــــــو ألوليــــــاء رالــــــدخو ر ل
باســـــتخدام فاعليـــــة ـــــ أك ـــــا وتجعل س التـــــد قـــــة طر ـــــ ت كمـــــا املتـــــأخرة، بالواجبـــــات م رإلشـــــعا ير

الت واملواقــــع امج ــــ وال ـــــالتطبيقــــات ع ــــا اعتماد ونيــــة لك ات املقــــر عــــز و املختلفــــة، رعليميــــة ز
ن بـــــ تـــــصال و التفاعـــــل ـــــادة و الذكيـــــة، ـــــزة ج باســـــتخدام جتمـــــا والتواصـــــل زالتفاعليـــــة،
بموضــوع املرتبطــة املــستجدات أحــدث ــ ع م بــاطالع م مــدارك وتوســيع املــشكالت، ــل الطــالب

،(التعلم والعمر وس؛     ).      2015يم

أقبــل ــ وال ــب، الو مــن ي الثــا يــل ا تطبيقــات إحــدى ونيــة لك الــتعلم منــصات وتمثــل
ن بــــ وتفاعليـــة اجتماعيـــة ات ـــ مم مـــن تمتلكـــھ ملــــا نظـــرا نـــت ن شـــبكة مـــستخدمي معظـــم ـــا ًعل

ـــ ع ن املـــستخدم يع ـــ و اء، وتبـــادل ـــر، ا ـــ التعب ـــ ع ـــساعد حيـــث ا؛ مـــستخدم رجميـــع
م ـــــا أف رصـــــد ومــــــشاركةر ـــــا، عل التعليقـــــات يل ــــــ و ا، ومناقـــــش مـــــستمرة، بــــــصفة ا يل ـــــ و

املـصادر مـن الـتعلم منـصات أصـبحت ـذا ول املختلفـة، ـا بأنواع وامللفـات الفيـديو ومقـاطع رالـصو
اجتماعيــــة كيانــــات ن ــــو لت ن للمتعلمــــ الفرصــــة ــــيح ت ــــ ف العــــالم؛ مــــستو ــــ ع واملــــؤثرة مـــة ىامل

ومـــــش العمـــــل، مجموعـــــات اتـــــس ـــــ ا مـــــن العديـــــد ـــــساب واك ن، املتعلمـــــ ن بـــــ املحتـــــو ىاركة
املختلفة التعليمية ات ا   ).    2017،114محمد،(روامل

ــــ الــــتعلم ن بــــ الــــدمج مبــــدأ ــــ ع يرتكــــز ــــي و إلك علــــم نظــــام عــــن الــــتعلم منــــصات ــــ ع و
الـت عمليـة يل ـس ل املعلـم ـستخدمھ و نـت، ن ـق طر عـن والـتعلم املعلـم، مع ـوالصف لت نعلم

التعلم بمنصة تتوافر ال دوات باستخدام أفضل ل ،(ش وغاز ، يالباو   ).   2019،142ي

ونية لك التعلم منصات أن يت سبق ما تحليل   :و
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عد - من التعلم نماذج أحد عد والذي ي، و لك التعلم ال أش   .أحد

ــــــــ - الو مــــــــن والثالــــــــث ي الثــــــــا يــــــــل ا أدوات توظيــــــــف ــــــــ ع ــــــــاتعتمـــــــد والنظر ب،
الصلة ذات والبحوث اسات الد ونتائج التعليمية، اتيجيات س   .رو

ات - الشب ات مم ن و ي و لك واملحتو التعلم ة إدا نظم ات مم ن ب ىتجمع ر
  .جتماعية

أو - كمبيــــوتر ــــاز ج وامــــتالك نــــت، ن ــــشبكة اتــــصال وجــــود ا اســــتخدام يتطلــــب
إ إضافة الذكية، زة ج املختلفةأحد امج   .ال

مختلفة - ات بمستو والتعلم التعليم عملي ا توظيف   .يمكن

املدمج - التعلم ئة و ي، و لك التعلم ئة ب ا توظيف   .يمكن

ـــــا - وتبادل ـــــم اء آ عـــــن ـــــ والتعب اجتماعيـــــة، كيانـــــات ن ـــــو ت مـــــن ن املتعلمـــــ رتمكـــــن
طــــــــال و املختلفــــــــة، ــــــــا بأنواع امللفــــــــات ومــــــــشاركة ا، ــــــــاتومناقــــــــش املحتو ــــــــ ع ع

ومـــــــصادر ات، ختبــــــا و التعليميــــــة ـــــــشطة و للواجبــــــات والوصــــــو رالتعليميــــــة، ل
امن م غ أو امن م ل ش واملعلم والزمالء املحتو والتفاعل   .ىالتعلم،

ـــداف - ـــشر و مجموعـــات، ـــ إ م وتقـــسيم ن، املتعلمـــ إضـــافة مـــن املعلـــم تمكـــن
ا باســــــــ التعليميـــــــة ـــــــشطة و ـــــــات الواملحتو وأشــــــــ مختلفـــــــة، عليميـــــــة تيجيات

م، جـــــا ود م واجبـــــا ـــــ ع طـــــالع و ن، بـــــاملتعلم تـــــصال و متنوعـــــة، ونيـــــة رإلك
م وتوج م   .ومناقش

ممـــا - م أبنـــا علـــم عـــة ملتا اصـــة ا م بحـــسابا الـــدخو مـــن مـــو أوليـــاء لتمكـــن ر
املرجوة التعليمية داف تحقيق   .ساعد

التعليمية - ة دا مرتمكن ـس بما ا ر وتطو التعلم عملية عة ومتا التنظيم، من
ن املتعلم لدى التعلم نواتج ن   . تحس

للــتعلم تفاعليـة أنظمــة ـا بأ ونيــة لك الـتعلم منــصات ـف عر يمكــن سـبق مــا ـ ع نـاء ًو

مجــــــال ونـــــات م توظيـــــف ــــــ ع عتمـــــد و والـــــتعلم، التعلــــــيم ـــــ عملي ـــــ ــــــا توظيف يمكـــــن عـــــد ُمـــــن

الــــــصلة،تكنولوجيــــــ ذات والبحــــــوث اســــــات الد ونتــــــائج والــــــتعلم، التعلــــــيم ــــــات ونظر املعلومــــــات، را
وتمكـن جتماعيـة، ات الـشب ن ـ و ـي و لك واملحتـو الـتعلم ة إدا أنظمـة ات مم ن ب ىوتجمع ر
للواجبـات والوصـو املختلفـة، ـا بأنواع امللفـات ومـشاركة ا، ومناقـش ار ف تبادل من ن لاملتعلم

ـــش امن،و ــــ م ـــ غ أو امن ـــ م ل ـــش واملعلـــم والــــزمالء املحتـــو مـــع والتفاعـــل ات، ختبـــا و ىطة ر
ـــــات واملحتو ـــــداف ـــــشر و مجموعـــــات، ـــــ إ م وتقـــــسيم ن، املتعلمـــــ إضـــــافة مـــــن املعلـــــم وتمكـــــن
تــــصال و مختلفــــة، ونيــــة إلك ال وأشــــ متنوعــــة، عليميــــة اتيجيات باســــ التعليميــــة ــــشطة و

و ن، مـــنبـــاملتعلم مـــو أوليـــاء وتمكـــن م، وتـــوج م ومناقـــش م، جـــا ود م واجبـــا ـــ ع رطـــالع ر
التعليميــــة ــــداف تحقيــــق ــــ ــــساعد ممــــا م أبنــــا علــــم عــــة ملتا اصــــة ا م بحــــسابا لالــــدخو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

293 

ـــ م ــس بمــا ـــا ر وتطو الــتعلم عمليــة عـــة ومتا التنظــيم، مــن التعليميـــة ة دا وتمكــن راملرجــوة،
الت نواتج ن نتحس املتعلم لدى   .علم

وفوائـــــد ات ـــــ مم مــــن تمتلكـــــھ مـــــا ــــ إ ونيـــــة لك الـــــتعلم منــــصات توظيـــــف ميـــــة أ وترجــــع
بمطالعــة ا استخالصــ أمكــن  ,Holland, and Muilenburg, 2011; Ozatok & Brett(عديـدة

2012; Sanders, 2012; Almarabeh, et al, 2014;  Al-Said, 2015، والـسنو ؛2019،61؛
،والبا وغز ، يو التالية)2019،143ي ات املم ا م أ ومن ، :  

ات - املحتو من العديد و ان، م أي ومن وقت أي التعلم   .إتاحة

ومعلمـھ - مالئـھ مـع ـشاركھ و وتفاعلـھ تواصـلھ ـادة و للمـتعلم، ـشطة ال زاملشاركة ز
ن تحـس ـ م ـس بمـا الـتعلم نحـو دوافعـھ ـادة و اتھ، قد تنمية ع ساعد زمما ر

علمھن   .واتج

تتـضمنھ - ومـا الـتعلم، منـصات تـصميم البحوث ونتائج ات النظر ع عتماد
وأســــاليب اتيجيات واســـ ات، واختبـــا عليميـــة، ـــشطة وأ ـــات ومحتو أدوات، رمـــن

ن املتعلم   .تناسب

ــا - تحميل يمكــن متعـددة ونيــة إلك ال أشـ ــ التعليميــة ات واملقـر س الــدر رتـوفر و
عل طــالع و ــا نوحفظ بــ الفرديــة ق الفــر ــ وترا ــان، م أي ومــن وقــت أي ــ وــا

التعلم داف بأ املرتبطة التعلم مصادر من العديد م ل وتقدم ن،   .املتعلم

مـــــستخدم - باســــم ــــا ف الــــدخو يــــتم حيــــث ن؛ املتعلمــــ خــــصوصية ــــ ع فــــاظ لا
ر مر لمة   . وو

ال - مــــن للعديــــد ــــا احتوا ــــ إ إضــــافة التعليميــــة، املنــــصات معظــــم لغــــات،مجانيــــة
ا وغ ية نجل واللغة ية العر اللغة ا   .وم

ـا - إل الوصـو ولة سـ ـ إ إضـافة ونيـة، إلك علـم منـصة ـشاء إ انيـة وإم ولة لسـ
ا   .واستخدام

ــادة - ــ والعلميــة التقنيـة ات التطــو مــن لالسـتفادة املــستمر والتحــديث ر زالتطـو ر
ونية لك التعلم منصات   . فاعلية

امل - التعلم املختلفةدعم باملجاالت لألفراد نية امل والتنمية   .ستمر

التواصــل - ات شــب ات ــ ومم ــي و لك املحتــو ة إدا أنظمــة ات ــ مم ن بــ مــع ىا ر
  .جتما

العل - للمحتو التعلم مصادر ع تحتو قمية مكتبة ىتوفر ى   .ر
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ـــــدا - بأ املرتبطــــة ــــ واملعر الثقـــــا التنــــوع مــــن ســـــتفادة مــــن ن املتعلمــــ فتمكــــن
  .   التعلم

املختلفــــة، - ات ختبـــا و الـــتعلم، ـــات بمحتو املرتبطــــة ـــشطة مـــن العديـــد رتـــوفر
ات املقر اجتياز ادات ش ن املتعلم   .  روتمنح

م - أبنا علم عة متا مو ألولياء الفرصة وإتاحة ، امل التعليم ردعم   .ل

ا ـــــ املم ـــــذه ل ونيـــــة لك الـــــتعلم منـــــصات امـــــتالك عكـــــس ا فاعليـــــةوقـــــد ـــــ ع والفوائـــــد ت
اســــــة د مثـــــل والبحــــــوث اســـــات الد نتــــــائج تـــــھ أثب والـــــذي ات، ــــــ املتغ مـــــن العديــــــد ـــــ ا راســـــتخدام ر

ــــدر و ، ــــ املدركــــة،) 2017(ا الذاتيــــة الكفــــاءة مــــستو فــــع و ليــــة، امل الواجبــــات عــــة متا ىــــ ر
املك مكـــــة بمدينـــــة املتوســــــط الثالـــــث الـــــصف طالبـــــات لــــــدى اضـــــيات الر تحـــــصيل ن رمــــــة،وتحـــــس

محمــد اســة س) 2017(رود تـــد ــ ــا توظيف نحــو تجـــاه و ذاتيــا املــنظم الــتعلم ات ـــا م تنميــة رــ ًر

وغـــاز ، البـــاو اســة ود بيـــة، ال ليـــة ب العـــام الــدبلوم لطـــالب جتماعيـــة اســات يالد ي ر ـــ) 2019(ر
ــــــي، و لك الــــــتعلم نحــــــو م ـــــا واتجا الــــــصو ــــــة معا ملقــــــر اســـــبات ا قــــــسم طلبــــــة رتحـــــصيل ر

والــدوالتو ف، شــر اســة الــصف) 2019(رد طالبــات لــدى البديلــة البيولوجيــة يم املفــا عــديل ــ
لطفــي اســة ود ، ــ سا ية) 2019(رالتاســع الـــ التغذيــة ــ ح ــ مق ــي و إلك مقــر س تــد رــ ر

ن املعلم الطالب لدى تجاه و املعر التحصيل تنمية ا وفاعلي ن،   .للمعاق

فاعليـــة جـــاع إ مكــن اســـاترو الد نتـــائج ـــا ت أث ـــ ال ونيـــة لك الــتعلم منـــصات راســـتخدام
ا أساســ عتمــد حيــث املنــصات؛ تلــك ــا إل ند ــس ــ ال ــة والنظر الفلــسفية ســس ــ إ والبحــوث
ــــــع تو وإعـــــادة ن وتحـــــس وتخـــــصيص اســـــتعمال ـــــ ــــــة ر ا ـــــ ع ميـــــع ا حـــــصو ـــــ إ زالفلـــــسفي ل

ذه وتقوم عوائق، دو التعليمية املعرفـةناملنصات ـشر ـ إ ـدف الـذي نفتـاح ـ ع الفلـسفة
ــل ك املجتمـع لــصا نــت ن شــبكة توظيـف خــالل مــن ــة بحر ا ـشارك  ,Yuan, & Wilbwrt(و

ــــ). 2008 ع بنـــاء الفـــرد يـــتعلم حيـــث ي؛ الـــذا الـــتعلم ـــ ع املنـــصات ـــذه الـــتعلم فلـــسفة ًوتقـــوم

ع تقــوم كمــا قــة، الطر ــذه اســة للد وحاجتــھ رغبتــھ مــعر الــتعلم عمليــة ــ ك ــشا وال التعــاو رــ ن
املنــــــصات تلــــــك ــــــا توفر ــــــ ال دوات خــــــالل مــــــن ن ،(خـــــر ــــــ مو مكــــــن). 13-2018،12أبــــــو و

ونية لك التعلم منصات ا إل ند س ال الفلسفية يم املفا يص ك،: ت ـشا وال رنفتـاح،
واملالئمة والعدالة ، ،(نوالتعاو والسال ،   ). 44 -2019،131يإطم

ا وضـــع ـــ ال التعلـــيم فلـــسفة ـــ إ نادا اســـ الفلـــسفة ـــذه ميـــع ا اقتنـــاع مـــن الـــرغم ـــ ًوع

التعليميـة، الفـرص ـافؤ وت ا، ـشارك و املعرفـة ـ إ الوصـو ـ الفـرد حق تدعم وال لاملجتمعات،
واحتيا اتــھ لقد وفقــا الـتعلم عمليــة ـ املــتعلم وتكيــف ـشط، ال للــتعلم روالتحـو

ً لــمل أنــھ إال جاتـھ،
تكـن ولـم ونـا، و مـة بأ املرتبطـة التعليميـة املـشكالت و ظ عد إال واسع نطاق ع ا تفعيل ريتم زر
ومـــن التحــديات، مــن ــ الكث أوجـــد ممــا لــذلك مــستعدة الــدو مـــن العديــد ــ التعليميــة لنظمــة

بتحق مــة مـن الفـرص خلــق ـ إ تـدعو ــ ال الفلـسفة ـ تب يمكــن املنطلـق ــا،زـذا م اسـب امل يـق
مـة ـل تحو خـالل مـن أدوات) التحـديات(زوذلك لتوظيـف محفـزات ـ إ التعلـيم ـ ـا نواج ـ ال

ر تطـو ة واسـتمرا جانـب، مـن مـة عـن الناتجـة املـشكالت ـ ع للتغلـب التعلـيم رالتكنولوجيا ز
مـة؛ ـاء ان عد ح آخر جانب من ا فاعلي ادة لز التعليمية العديـدزالنظم نـاك وأن ًخاصـة

ونية لك التعلم منصات استخدام تدعم ال ة النظر سس   .من
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وأن خاصــة التعلــيم، ـ بفاعليــة ــا توظيف ـ ــساعد املنــصات لتلـك ــة النظر ســس ـم ًوف

عناصــــر إحــــدى ــــات النظر ــــو ل يرجــــع وذلــــك للتوظيــــف؛ ساســــية املتطلبــــات مــــن ســــس نتلــــك
ـــــ العل البحـــــث مطالعـــــةمنظومـــــة و التطبيقيـــــة، دلـــــة و واملبـــــادئ، ـــــات، النظر تتـــــضمن ـــــ وال ،

مـــــن العديـــــد ــــ إ ند ـــــس ونيــــة لك الـــــتعلم منــــصات أن اتـــــ والبحــــوث اســـــات والد ردبيــــات
ات النظر تلك م أل موجزا عرضا ي وفيما ات، ًالنظر ً :  

ابطيـة - ال ـة ـ:تـصالية/النظر ودو سـيم مـن ـل ــذهSiemens and Downesقـدم
توظيـــف ــا اعتبا ــ تأخــذ حيــث ن؛ والعــشر ــادي ا القــر احتياجــات مــع يتوافــق بمــا ــة رالنظر ن

التكنولوجيا ات(أدوات الـشب ـزة، اك،) ج د عمليـة يمثـل الـتعلم أن ـ ع وترتكـز التعلـيم، رـ
التعلي ئـة الب وأن تقــدم، ـ ال واملعلومـات للبيانـات املختلفـة ابطـات حقيقيــةوال شـبكة تمثـل ميـة

نــــاء و ذاتــــھ ــــشاف الك والتعاونيــــة الذاتيــــة ــــشطة ســــة مما املــــتعلم ــــا ف ــــستطيع اضــــية اف رأو
س خمــ ا ــص و ــة، النظر ــا عل تقــوم ــ ال املبــادئ ســيم حــدد وقــد ومعرفتــھ، اتــھ ،2012(رقد

التالية) 1-2   :املبادئ

 اء تنوع تكمنان واملعرفة التعلم   .رأن

 املعلومات مصادر أو املتخصصة العقد ط عملية و التعلم   .رأن

 ة شر ال غ زة ج موجودا و ي قد التعلم ًأن   .ن

 حاليا ف معر و مما مية أ أك د املز معرفة ع ة القد ًأن و   .ر

 املستمر التعلم يل س ل تصاالت ع فاظ وا الرعاية إ حاجة ناك   .ًأن

 ـــــة ر ـــــ ع ة القـــــد ؤأن ةر ـــــا م ـــــ يم، واملفـــــا ـــــار، ف و املجـــــاالت، ن بـــــ ابط رالـــــر و
للتعلم   .أساسية

 الـــــتعلم ـــــشطة أ أســـــاس ـــــ الدقيقـــــة للمعلومـــــات التـــــداو وعمليـــــة داثـــــة ا لأن
ابطي   .ال

 علم عملية ا ذا القرار اتخاذ عملية   .أن

ـــشط- ال الـــتعلم ــة ـــذ:نظر وتركـــز ســـة، واملما ـــة النظر ن بــ بالعالقـــة ـــتم ـــ ـــةرو النظر ه
يحـدث ـ ال ف الظـر أو ئـة الب ـ ع أيـضا وتركـز التعليميـة، ـام امل إكمـال املتعلم علم كيفية وع ً

ــ ع ـة النظر وتركـز فيـھ، يحـدث الــذي الـسياق خـارج ـشاط ال ـم ف ة صــعو ـ ع ممـا الـتعلم، ـا
عمليــــة وتكــــرار الــــتعلم ســــة مما فرصــــة وإتاحــــة علمــــھ، أثنــــاء ه ــــ وتفك املــــتعلم بمــــارتفاعــــل الــــتعلم

لديــھ ات ــا وامل ف املعـــا تنميــة ــ ع رــساعد ـــة). Arnseth, 2008(ر النظر ــذه أن البــاحثو ـــر نو ى
الـــــــتعلم بمنـــــــصات املتنوعــــــة ـــــــشط ال الـــــــتعلم اتيجيات اســــــ توظيـــــــف خـــــــالل مــــــن ـــــــا تفعيل يمكــــــن
ــــادة لز التوظيــــف ــــذا مــــن تمكــــن املنــــصات تلــــك ــــا توفر ــــ ال دوات وأن خاصــــة ونيــــة؛ ًلك

الـــتعلماملــ نـــواتج ن تحـــس ـــ م ـــس بمـــا وخطواتـــھ الـــتعلم إجـــراءات ـــ ن للمتعلمـــ ـــشطة ال شاركة
م   . لد
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البنائيــة- ــة ــ:النظر مــتعلم ــل بواســطة بنــاؤه يــتم ء ــ عــن ة عبــا املعرفــة أن تــر ــ رو ى
عتمدو الة ا ذه واملتعلمو التعليمية، العملية شطة خطوات خالل من مھ، ف نإطار ن

ــ ســـابقةع معرفــة مــن م لـــد بمــا ديــدة ا املعلومــات ـــط ــق طر عــن املعرفــة بنـــاء ــ م رأنفــس
جتماعيــة البنائيـة تــر ـذا ــ و املعلـم، مــن املعلومـات قبــو مـن ىبـدال ل ً

Social constructivism
للمــــتعلم، الفرديــــة ات ـــ ا مــــن ــــ املع يجـــدو ن املتعلمــــ إن حيــــث ، اجتمـــا ــــشاط الـــتعلم نأن

خـــ مـــنومــن م تمكـــ ــ ال العمـــل فـــر ــ ن املتعلمـــ عمـــل خــالل ومـــن جتماعيـــة، التفــاعالت قالل
ن خــر ات ـ وخ معلومــات مـن ـش،(سـتفادة ،1998ودر تـو ن؛ ــ). 2007ز ع القـائمو ــر نو ى

إن حيـــث ونيــة؛ لك الــتعلم ملنـــصات الوظيفيــة ــصائص ا مــع يتوافـــق ــذا أن ــا ا البحــث
املــتعلم الـــتعلم،اســتخدام ــدوث ـــام امل مــن أداء بمجموعـــة القيــام منــھ يتطلـــب املنــصات ـــذه ل

التفـاعالت أن ـ إ إضـافة اتـھ، وخ معرفتـھ بنـاء ـ نفـسھ ـ ع معتمـدا مـسئوال ـشطا يجعلھ ًمما ً ً

ات ــ وخ بمعلومــات ســتفادة مــن م تمكــ املنــصات بتلــك ن املتعلمــ ن بــ تحــدث ــ ال جتماعيــة
ن   .    خر

املعرفيـــةال- ـــة الـــدافع:نظر ن بـــ تتوســـط ـــ ال العقليـــة العمليـــات ـــ ع ـــة النظر ـــذه وتركـــز
ــات نظر عــد و ســتجابات، و ات ــ املث ن بــ الوســيطة املعرفيــة العمليــات أي املــتعلم، واســتجابات
املتعلقــة الداخليـة العوامـل ـ إ ــا تمام ا وتوجـھ التعلـيم، تـصميم ــ التـأث محـو ـ املعر رالـتعلم

ــــبـــا ع املعرفيـــة ـــة النظر وتؤكـــد ئــــة، بالب املتعلقـــة جيـــة ا ا بالعوامـــل ــــا تمام ا مـــن ـــ أك رملتعلم
مـــــا تنظـــــيم بإعـــــادة املـــــشكالت ـــــل املعلومـــــات عــــن البحـــــث ـــــ للمـــــتعلم والفعـــــال ـــــشط ال رالــــدو

ــــا وتوظيف ـــا بتطبيق ــــا ر وتطو ديـــدة ا ة ــــ ا ـــم ف ملحاولــــة وجليــــل،(علمـــھ، ؛ ،2013نالعفـــو
13.(  

يــــرول ونيــــة لك الــــتعلم بمنــــصات املعرفيــــة ــــة النظر ميــــة)  Felix ،)2006 ،6ىتوظيــــف أ
التالية وانب ا   :مراعاة

 خالل من املتعلم باه ان ع ك وال التعلم عملية س التد اتيجية اس عز رأن ز
للمــــــستو مناســــــبة ـــــو ت وأن ــــــ التفك ــــــستد ـــــ ال مــــــة امل املعلومــــــات ىتقـــــديم ن

للمت   .علماملعر

 باســتخدام املــدى لـة طو بالــذاكرة املوجـودة باملعلومــات ديـدة ا املعلومــات ـط ر
جاع اســـــــ مــــــن املـــــــتعلم تمكــــــن يميـــــــة مفا نمــــــاذج وتـــــــوف يديــــــة، التم املنظمــــــات

سئلة باستخدام السابقة   .املعلومات

 واسـتخدام نيـة، الذ ـرائط ا وتـوف الزائـد، ـ املعر مـل ا ملنـع املحتـو ىتجزئة
لتعـــزاســـ م والتقـــو كيـــب وال والتحليـــل التطبيـــق املـــتعلم مـــن تتطلـــب زاتيجيات

للمعلومات العميقة ة املعا   .لديھ

 ـــــ ال املتنوعـــــة الـــــتعلم ـــــشطة أ ونيـــــة لك الـــــتعلم بمنـــــصات الـــــتعلم ـــــشمل أن
ن للمتعلم املختلفة املعرفية ساليب   .تناسب

 ـ ا تقـديم خـالل مـن للمعلومـات املـزدوج ـ م قال الفــر ملقابلـة مختلفـة ال وأشـ
املدى لة طو الذاكرة إ ا نقل س ولت ة، املعا ن املتعلم ن ب   .الفردية
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 بالـدوافع تم ال اتيجيات س توظيف خالل من التعلم ع ن املتعلم تحف
جية ا وا   .رالداخلية

 و مــا م ا ــا م الســتخدام ن املتعلمــ الــتعلم اتيجية اســ تــدفع رأن مــنر املعرفيــة اء
م تقدم من التحقق أو م مال مع التعاو أو يتعلمونھ، فيما التفك زخالل   . ن

 الواقعيــــــة يــــــاة ا ومواقــــــف الــــــتعلم محتــــــو ن بــــــ الــــــتعلم اتيجية اســــــ ط تــــــر ىأن
املواقف تلك ا وتوظيف ا لالحتفاظ وذلك   .  املختلفة،

ــــــ- املعر مــــــل ا ــــــة املعرفيــــــ:نظر ــــــات النظر إحــــــدى عــــــد الوســــــائلو عــــــن للبحــــــث ســــــعت ــــــ ال ة
العقليـــة الـــسعة ـــ ة القـــص للـــذاكرة الكميـــة املحدوديـــة تجـــاو ـــ ع عمـــل ـــ ال اتيجيات ســـ زو

يجــاز و بــاه ن ـ ترك اتيجية اســ ــة معا بــدو نـة املخز للمعلومــات املحــدد نوالـزمن العتــوم؛(و
ن مــن). 2005،295ووآخــر ليــة ال الكميــة ــو ــ املعر مــل ــوا ــة املعا أثنــاء الــذ ــشاط ال

ـ ال املعرفيـة والعناصـر الوحـدات عـدد قياسـھ مكـن و معينـة، منية ة ف خالل العاملة زالذاكرة
واحـــــد وقـــــت ـــــ نيـــــة الذ ـــــة املعا ضـــــمن مـــــل). 2013،56قطـــــامي،(تـــــدخل ا ـــــة نظر عتمـــــد و

والـــتعلم التعلـــيم تـــصميم عنـــد ـــا توظيف يمكـــن مبـــادئ عـــدة ـــ ع ـــ مثلـــةاملعر مبـــدأ ـــ وتتمثـــل
التكملــــة: العمليـــة ومبــــدأ الــــتعلم، عمليــــات خــــالل ــــد وا الوقــــت تــــوف ــــ ــــساعد ــــ والــــذي: وال

ومبــــــدأ بــــــاه، ن ــــــ ترك ومبــــــدأ املــــــشكالت، حــــــل ــــــ معرفيــــــة مخططــــــات بنــــــاء ــــــ املــــــتعلم ــــــساعد
ــشكيلية ــش)نمــوذج(ال املعلومــات تكــرار عــدم املــرتبط اب ســ ومبــدأ ومبــدأ، ن، مختلفــ ن ل

ة ــ ا العناصــر: نقــص عــز ومبــدأ املــتعلم، ات ــ خ بــاختالف تــصميمات وجــود ــ إ ــدف لوالــذي
وحــدة ــل ا وتقــديم ، ــ التعلي املوقــف ــ املتفاعلــة العناصــر فــصل ــ ع يؤكــد والــذي املتفاعلــة،

املـرت التخيـل ومبـدأ التعلم، وحدوث املعر مل ا مستو خفض أجل من حدة بتخيـلىع بط
حـــل بخطــوات يــرتبط والــذي جيا، تــد ــات التوج ـــ تال ومبــدأ الــتعلم، أثنــاء واملــسائل يم راملفــا

معر كمخطط سابقة(مثلة ات   ).Van, & Sweller, 2008, 5) (خ

اتيجيات ســـــــ توظيـــــــف خــــــالل مـــــــن ونيــــــة لك الـــــــتعلم منـــــــصات فاعليــــــة ـــــــادة مكــــــن زو
تفعيــــــــل ـــــــــ ع عمــــــــل ــــــــ ال إنالتعليميــــــــة حيـــــــــث املنــــــــصات؛ تلــــــــك ــــــــا إل ند ـــــــــس ــــــــ ال ــــــــات النظر

ــذه الــتعلم عمليــة ــا تــتم ــ ال الكيفيــة أو جــراءات و طــوات ا تحــدد ــ ال ــ اتيجيات ســ
والبحـــوث، اســـات الد نتـــائج ـــ إ إضـــافة ـــات، النظر تلــك مبـــادئ مـــع يتوافـــق بمـــا وذلـــك راملنــصات،

امل ــذه ل ـ التعلي التــصميم منظومـة ــيحوعناصـر ت ـ ال ــا أدوا بتوظيـف املرتبطــة خاصـة نـصات؛
ن بــ ـا وإدا املعرفـة لبنــاء ـا تنظيم وإعـادة ا، ـشارك و ا، ومناقــشا ـا وتبادل للمعلومـات، رالوصـو ل

مطالعـــة و املعلـــم، مـــن ـــات بتوج ن ـــات،Paavola, et al, 2004, 557(املتعلمـــ والز ؛2004؛
ن،2008وعزمــى، والشــ ومــصطفى،2009؛ ،2014؛ نــاو وم ــى،2014ي؛ و لفــاو وا ز؛ ؛2015ى

،2015،27ومحمـــــــــود، وســـــــــنو وإســـــــــماعيل،2015ن؛ س وفـــــــــا ومحمـــــــــود،2017،176ر؛ ؛2018؛
والعياصـــــــرة، بة ــــــــا) 2019والـــــــشب توظيف يمكـــــــن ـــــــ ال اتيجيات ســــــــ عـــــــض اســـــــتخالص أمكــــــــن

و ونية لك التعلم   : بمنصات

ي- ــــشار ال الـــتعلم اتيجية مــــدخ:اســـ عـــد ذاتيــــاو املوجـــھ العمــــل ـــ ع القــــائم والـــتعلم للتعلـــيم ًال ً

عليميـــــــة ـــــــداف أ أو محـــــــددة ــــــام م إنجـــــــاز ـــــــ ا أعـــــــضاؤ ك ــــــش حيـــــــث ة؛ الـــــــصغ باملجموعــــــات
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مـــن املختلفـــة ي واملعـــا املعرفـــة، نـــاء و ، ـــ التفك عمليـــات ـــ م ـــشارك خـــالل مـــن وذلـــك كة، مـــش
ا ــ ع تركــز ــ ال املنظمــة ــشطة مــن مجموعــة نخــالل املتعلمــ ن بــ ــشاركية ال التعاونيــة ــود

اتيجية اســ عــد و واملعرفيــة، جتماعيــة، التفــاعالت خــالل مــن ا اســتقبال س ولــ املعرفــة لتوليــد
حيـث ونيـة؛ لك الـتعلم بمنـصات ـا فاعلي ـت أثب ـ ال اتيجيات سـ م أ من ي شار ال التعلم

ومــشاركة للــتعلم، فرصــة ن للمــشارك تــوفر ــا وعــدمإ م، بيــ ات ــ ا وتبــادل املعلومــات، مــصادر
بطــر املعرفـة بنــاء ـ ع ة القــد ن املتعلمـ ــساب اك بـل ا ومــشارك املعرفـة ــساب اك ـ ع ققتـصار ر

ومبتكرة   .جديدة

املـــصغر- الـــتعلم اتيجية البحــــوث:اســـ ونتـــائج ـــات النظر توظيـــف ـــ ع عتمــــد اتيجية اســـ ـــ و
تـــصاالت بتكنولوجيـــا مـــناملرتبطــة محـــددة علـــم مخرجــات ـــ ع وتركـــز ، ـــ املعر الــنفس وعلـــم ،

قـــص وقـــت ـــ س تـــد مختلفـــة بمجـــاالت املرتبطـــة املعلومـــات مـــن ة صـــغ لكميـــة ا تقـــديم رخـــالل
شـــــبكة ـــــ ع متنوعـــــة ال أشـــــ ــــ املعلومـــــات وتقـــــدم املـــــتعلم، ــــشاط مـــــن اســـــتفادة ـــــ أك لتحقيــــق

باســــتخدام ولة ــــس ــــا إل الوصــــو مكــــن و نــــت، ــــالن وتطبيقا املختلفــــة، ونيــــة لك ــــزة ج
التعلــــيم ــــ ــــا توظيف مكــــن و التعاونيــــة، ســــات املما وتــــدعم فــــردي، ل ــــش ــــستخدم و راملتنوعــــة،

الرس وغ ، الرس ب   .  روالتد

التلعيــب- اتيجية مواقــف:اســ ــ لعــاب وآليــات عناصــر توظيــف ــ ع عتمــد اتيجية اســ ــ و
لعاب غ توظيـفوسياقات خـالل مـن عـد مـن الـتعلم مجـال ـا بي من املجاالت من ُالعديد

مثـــل ـــ أك أو والتفاعـــل: عنـــصر ن، املتـــصد ولوحـــة ات، واملـــستو ات، والـــشا والنقـــاط، افـــآت، رامل ر
للمـــــــشاركة ه ـــــــ وتحف املـــــــتعلم، بـــــــاه ان ة ثا اســـــــ ـــــــدف ـــــــا وغ والتعـــــــاو والتنـــــــافس، ، رجتمــــــا ن

م خــــــالل مــــــن ــــــا ســــــتمرار او تنفيــــــذ املطلــــــوب ات والقــــــرا داءات، و طــــــوات، ا مــــــن رجموعــــــة
لتحقيـق ن املتعلمـ سـلوك ـ غي ـدف وذلك ة، خ مة امل إ الوصو وح مة، م ل لإلكمال

املرجوة التعلم   .نواتج

املعكـــــــوس- الفـــــــصل اتيجية وشـــــــبكة:اســــــ ديثـــــــة، ا التكنولوجيـــــــا أدوات بتوظيـــــــف ـــــــتم ـــــــ و
ــــ قـــــة بطر نــــت مثـــــلن املتعـــــددة الوســــائط باســـــتخدام ــــ التعلي س الـــــد بإعــــداد للمعلـــــم رسمح

املؤســـسة خــارج ن املتعلمــ ــا عل ليطلــع الوســائط، مــن ــا وغ صــوتية وامللفــات الفيــديو، مقــاطع
املختلفـــــة ــــزة ج ــــ ع وقـــــت أي ــــ الكمبيـــــوتر(التعليميــــة ، اللــــو الكمبيـــــوتر ، املحمــــو ــــاتف لال

املك الكمبيـوتر ، ـلاملحمـو اسـة) ت الد وقـت خـصص و ، ـ ا الد بالفـصل س الـد م حـضو رقبـل ر ُر ر
عليـــھ اطلعـــوا الـــذي س بالـــد الـــصلة ذات ـــشطة و بات والتـــد ع واملـــشا للمناقـــشات ربالفـــصل ر ر
إشــرافھ تحـت ــشطة لأل ن املتعلمـ ســة مما ـ الــتعلم وقـت املعلــم ثمر ـس ــذا و م، حـضو رقبـل ر

عنــد املناســب الــدعم ــم ل قــدم و ــھ، الفرديــةوتوج ق الفــر مراعــاة ــ ع ــساعد بمــا لــھ اجــة وا
ـــــا وأ خاصـــــة ونيــــة لك الـــــتعلم بمنـــــصات اتيجية ســــ ـــــذه توظيـــــف مكــــن و ن، املتعلمـــــ ن بــــ

التعلم نواتج ن تحس ساعد ال دوات من العديد   .تمتلك

املــــشكالت- حــــل اتيجية لة:اســــ مــــش املــــتعلم فيــــھ يواجــــھ ــــ علي ــــشاط عــــن ــــ ع أو(و مــــسألة
خطـوات) سؤال يماثـل ن مع سق مرتبة بخطوات يقوم أن وعليھ ا ل حلو إيجاد إ س لف

بــذلك ـ و لة، للمــش حـال ــ عت مبـدأ أو عمــيم ـ إ ــصل و ، ـ والتفك البحــث ـ العلميــة قـة الطر
ً

ع املوقــــف ــــذا ـــ فــــاملتعلم العقليــــة، واملنافـــسة ــــ العق التحــــدي ـــ ع يقــــوم ــــشاطا عـــد
ً

أن ليــــھ
ـــذا ـــ وتج وإعـــداد ـــة بمعا قـــوم و العاملـــة الـــذاكرة ـــ ن ومخـــز موجـــود ـــو بمـــا زا جـــا ـــو وي

ً
ن
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لة، للمــش حــل ــ إ التوصــل ــدف ــا عل ــس ــ ال املنظمــة طــوات ا مــن سلــسلة وفــق ىاملحتــو
لة باملـش املرتبطـة يم املفـا واسـتدعاء البيانـات جمـع ثم ا، وتجزئ لة املش تحديد ثـموتتمثل ،

لة للمــــش كحــــل املــــتعلم إليــــھ وصــــل ممــــا للتأكــــد ــــا م تقو ثــــم ا، تنفيــــذ ثــــم ــــل، ا خطــــة اح ــــ اق
ن؛ املتعلمــــ لـــدى العليــــا ـــ التفك ات ــــا م تنميـــة اتيجية ســــ ـــذه ات ــــ مم ـــم أ ومــــن رومراجعتـــھ،

الناقد والتفك ات القرا واتخاذ املشكالت حل ات ا م رخاصة   .ر

ي- التعــاو الــتعلم اتيجيات ن:اســ بــ والتفاعــل بالعمــل ــسمح اتيجيات ســ مــن مجموعــة ــ و
ــــة املطلو ـــام وامل ـــداف وإنجـــاز تحقيــــق ـــ ع ـــساعد ل ـــش م معلمــــ ن ـــ و م وأقـــرا ن املتعلمـــ
مكــن و ن، خــر مـع التعــاو خــالل مـن املــشكالت حــل ـ ع م ا قــد ر تطــو مـن م يمكــ بمــا م نمـ ر

ا منصات ا تمتلك ال دوات اتيجياتتفعيل س ذه بتوظيف ونية لك   .          لتعلم

ع- املــــــشر ــــــ ع القــــــائم الــــــتعلم اتيجية ــــــام:واســــــ مل املــــــتعلم أداء ــــــ ع عتمــــــد اتيجية اســــــ ــــــ و
والتنفيـذ التخطـيط ـام م أقرانـھ مـع املـتعلم سـة مما تتطلـب تـھ بي ـ واقعيـة مواقـف رعليمية

املرجــ النتــائج تحقيــق ــدف م أووالتقــو منفــردا يقــوم حيــث املــتعلم؛ ــ ع اتيجية ســ وتركــز ًوة،

عتـــھ، ومتا املعلـــم توجيـــھ تحـــت بنفـــسھ ات ـــا وامل املعرفـــة ـــا ف ـــسب يك معينـــة مـــة بم مالئـــھ ِمـــع ِ ِ رٍ ز
َ

تـصال، ات ـا م تطـو أن اتيجية سـ ـذه ل مكـن و مالئـھ، وأعمـال أعمالـھ املتعلم ا ف قيم رو رز
والعمــــل القيــــادة ات ــــا ــــطروم و ــــ التفك ات ــــا م تنميــــة كــــذلك ــــا مك و املــــتعلم، لــــدى مــــا را ر

ثقتــھ وتكــسبھ بنفــسھ نفــسھ علــم أن ـساعده و ــشطا، ــو ي أن املــتعلم ع ــ و ئتــھ، بب املـتعلم
ً

ن
مثــل لديـھ ن والعــشر ـادي ا القــر ات ــا م تنميـة ــ م ـس ممــا نبنفـسھ، الناقــد: ر ــ التفك ات ـا رم

التواصــــ ات ــــا وم ، بــــدا ــــشائية،رو عات املــــشر أنــــواع خــــالل مــــن وذلــــك ــــق، كفر والعمــــل ول
إكـــــــساب ـــــــدف عات واملـــــــشر مـــــــشكالت، ة صـــــــو ـــــــ عات واملـــــــشر ستقـــــــصائية، عات وواملـــــــشر ر و و

ات ا   . رامل

ــــوار- وا املناقــــشة اتيجية موقــــف:اســــ ــــ املتعلمــــو ــــا ف ــــو ي اتيجية اســــ عــــن ة عبــــا ــــ نو ن ر
امل أو القضية طرح يتم حيث ي؛ واملناقـشةإيجا ـوار وا املختلفة اء تبادل عده تم و روضوع،

صــائب ـ غ ــو مـا و صــائب ـو بمــا ذلـك ــ ع ـ خ عقــب و املعلـم، ومــع م عـض مــع الطـالب ن بـ
أو ة، ـــ كب ألعـــداد جماعيـــة املناقـــشة ـــو ت أن مكـــن و املوضـــوع، حـــو نقـــاط ـــ ذلـــك ـــل بلـــو نو ل ر

املناقــشة ـــو ت أن مكــن و ة، صـــغ لة)حـــرة(مفتوحـــةنجماعــات مـــش أو قـــضية طــرح ـــا ف ــتم و ،
مخطــط مناقــشة ــو ت أو ــا، ل املــسبق عــداد دو ســئلة ــشأ وت س، الــد بموضــوع صــلة نذات ن ر

ــــا ـــــصوغ)مقيـــــدة(ل و س، الـــــد محتـــــو املعلـــــم فيحـــــدد املـــــسبق، بـــــالتخطيط النـــــوع ـــــذا ـــــ تم و ر، ى
تدو حيث ن، املتعلم ع ا سيطرح ال سة الرئ ارسئلة الد املخطط   .رإطار

ــــي- و لك الــــذ العــــصف اتيجية مــــن:اســــ ممكــــن قــــدر ــــ أك توليــــد مبــــدأ ــــ ع عتمــــد ــــ و
ــ ــار ف وحفــظ يل ــ و ر وتطــو ن لتحــس املعلومــات شــبكة فيــھ توظــف موضــوع حــو ـار لف

لــــ ا ك مــــشا ــــل ــــ و ــــل، دو ميــــع ا ــــا ف ك ــــشا ممتعــــة ونيــــة إلك ــــشاركية ئــــة رب ىر سةن
الـــــــذ العــــــصف ات ـــــــ مم ومــــــن ض، املعـــــــر للموقــــــف ـــــــ ال وتحليلــــــھ ومعلوماتـــــــھ اتــــــھ وبخ

أو مـــشكالت حـــل ـــ م ـــس أن أمـــل ـــ ع ـــستعمل لـــم ـــ ال ـــار ف حفـــظ ـــ ع تـــھ قد ـــي و رلك
عــــن ــــ التعب مــــن مختلفــــة أمــــاكن ــــ املتواجــــدين ن املــــشارك ميــــع والــــسماح عــــد، فيمــــا قــــضايا
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عــــض وتنميــــة م، ــــا ــــادةرأف و ــــا، وغ صــــالة و والطالقــــة نــــة املر بــــدا ــــ التفك ات زقــــد و ر
قا شو و ة إثا أك ونھ ل التعلم؛ ًالرغبة

  .ر

اتيجية- ك–زاوج–فكــــر(اســــ ــــ):رشــــا ال ــــشط ال ي التعــــاو الــــتعلم اتيجيات اســــ إحــــدى ــــ و
ال ــــشطة ــــ ن املتعلمــــ ومـــــشاركة وتفاعــــل وحركــــة ديناميكيــــة ــــ ع ـــــستخدمترتكــــز و تعليميــــة،

أو فكــرة حــو فعــل د إلحــداث ســابقة ات ــ وخ ف معــا مــن ن املتعلمــ لــدى مــا ن وتحــس ــشيط للت ر ر
الوقـــت، لـــبعض املعلومـــة أو لة للمـــش صـــمت ـــ التأمـــل فـــردي ل ـــش يـــتم أن فبعـــد مـــا، معلومــة

ــــ ن املتعلمــــ مــــن آخــــر جــــا ز ا ــــشار ثــــم معــــا، مــــا ا أف بمناقــــشة ن املتعلمــــ مــــن ج ز ــــل ويقــــوم ًو ر
املجموعــة فكـر ليمثـل نتـائج مــن جميعـا إليـھ توصـلوا مـا يل ــ و لة املـش نفـس حـو ما مناقـش

ً
ل

ل   .ك

ي- الــــذا ــــساؤ ال اتيجية مــــا:لاســــ اتيجيات اســــ إحــــدى ــــ الــــدو و ــــ ع عتمــــد و املعرفــــة، اء رو ر
ـ ال ـساؤالت ال مـن مجموعـة ـ ع تقـوم ـ ال جراءات من مجموعة خالل من للمتعلم ي يجا
ـــ ع اتيجية ســـ وتقـــوم ـــا، عل م تـــد عـــد وذلـــك الـــتعلم، عـــد و وأثنـــاء قبـــل ن للمتعلمـــ رتوجـــھ

فرصـــة م ومـــنح الـــتعلم، موضـــوع عــن معرفـــة مـــن ـــو يمتل مــا لعـــرض الفرصـــة ن املتعلمـــ نإعطــاء
ومـــــا م وتقـــــديم م عرضـــــ ـــــ إ إضـــــافة ، ـــــ التعلي املوقـــــف عـــــد يتعلمـــــوه أن يـــــأملو فيمـــــا ـــــ نالتفك

مــــن يجيــــبيـــصاحبھ أن اتيجية ســــ وتتطلــــب س، الـــد ايــــة ــــ علمـــوه مــــا عــــن اجعـــة رغذيــــة ر
ــــ و أســـــئلة ثالثــــة عــــن بموضـــــوع: ناملتعلمــــو تتــــصل ات ــــ وخ معلومـــــات مــــن مــــسبقا أعـــــرف ًمــــاذا

علمــت؟، مــاذا ثــم ـشافھ، اك و عنــھ البحــث خـالل مــن أعــرف؟ أو علــم أ أن ـد أ مــاذا ثــم رالـتعلم؟
عل تــم مـــا م تقـــو يتطلـــب ــذا ـــانواو بمـــا علمـــوه مــا نـــة موا خـــالل مـــن منــھ ســـتفادة ومـــدى زمـــھ

يمكــن ذلــك ولتحقيــق يــصھ، ت و ــ التفك تنظــيم ــ اتيجية ســ م ــس ــذا و ســابقا، عتقدونــھ
ً

مـــــا و ســـــئلة مـــــن ن نـــــوع ن،: اســـــتخدام للمتعلمـــــ املعلـــــم ا يحـــــدد ـــــ ال ـــــ و ـــــة، املوج ســـــئلة
ـــش أخــر أســـئلة ولـــدو و ــا كملو ىو مثـــلن املوضــوع: ا ـــذا س نـــد لـــو...رملــاذا يحـــدث مـــاذا ؟،...؟

ــة املوج ــ غ سـئلة أو)املفتوحـة(و ــا قبل أو الــتعلم ة ــ ف خـالل املــتعلم ــا و ي ـ ال ســئلة ــ و ،
مھ وف التعلم موضوع التفك ع ساعد بحيث ا،   .  عد

املتقطعة- ام امل ب ترت اتيجية اتيج:اس اسـ إحـدى ـ ـو ع عتمـد ـ ال ي التعـاو الـتعلم يات
املجموعــة أعــضاء مــن عــضو ــل ــ إ تقــدم فرعيــة ــام وم موضــوعات ــ إ الواحــد املوضــوع تجزئــة
ســـھ، يد الــذي املوضــوع مــن ن معــ جــزء علــم املجموعــة ــ عــضو ــل مــن يطلــب حيــث رالواحــدة

تــد ة ــشا م مجموعـــات ــ نفــسھ ـــزء ا ــ ع يحــصلو الـــذين املتعلمــو لتقــي نو مجموعـــات(ن
ب م)ا مـ ـل علـم ثـم صـلية، م مجموعـا ـ إ املتعلمو يرجع جزء ل علم يتم أن عد و ن،

فــــردي، الختبـــار املتعلمــــو يتعـــرض املجموعــــات داخـــل الــــتعلم ـــاء ان عــــد و املجموعـــة، ــــ نمـــالءه ز
مـن وتوجيـھ بإشـراف وذلـك ا، أعـضا أحد ا عل حصل جة د أقل ع املجموعة املعلـمروتحصل

ـ ع عمـل و قـران ن بـ التعـاو ع ع ا بأ اتيجية س ذه وتتم املجموعات، تلك نع
م بي التعلم ام م تقسيم ق طر عن أعضاء ن ب متبادل ي إيجا اعتماد   .خلق

ا عـض عـن منفـصلة ـست ل ا عرضـ تم ال التعليمية اتيجيات س أن إ ة شا روتجدر
توظ عنـــد ومتفاعلـــةالـــبعض متداخلـــة ـــو ت أن يمكـــن ولكـــن ونيـــة، لك الـــتعلم بمنـــصات ـــا نيف

الـتعلم، عمليـة ـ ـا وظائف مـن ـ املث لالسـتفادة املنصات ذه أدوات استخدام تفعيل خالل من
العوامــل بتحديـد تمـت ا ـ ال والبحـوث اسـات الد نتـائج ـ ع التعـرف يتطلـب ذلـك يتحقـق ـ روح
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أن يمكن ال ات ـواملتغ ـا م لالسـتفادة ونية لك التعلم منصات توظيف فاعلية ع تؤثر
ات ـ واملتغ العوامـل تلـك إ النظر دو املنصات استخدام ألن وذلك املختلفة، التوظيف نمراحل

ا استخدام جدو ع سلبيا ىيؤثر ً.  

اسـة د مـع ذلك تفق ـ) Ouma, et al) .2013رو املم مـن الـرغم ـ ع أنـھ أكـدت ـ ـوال ال ات
فعنــدما ــا، م املــة ال ســتفادة عــن عيــدين نــزال ال أننــا إال ونيــة لك الــتعلم منــصات ــا يح ت
يــــــصبح فإنــــــھ العــــــالم أنحــــــاء جميــــــع ـــــ التعليميــــــة للمؤســــــسات مفيــــــدا ــــــي و لك الــــــتعلم ـــــو ًي ن

بالت يــــرتبط مــــا مثــــل ــــة ز ا ا مــــستو ـــــم ف خــــالل مــــن للتنفيــــذ ا ضــــر أمــــرا ىســــتعداد ورً لفـــــة،ً
مــــــن محــــــدود لعــــــدد املــــــصغر والتطبيــــــق ن، واملتعلمــــــ ن املعلمــــــ ب وتــــــد التحتيــــــة، يــــــة الب ر روتطــــــو
مـن بالتأكـد اسة الد تمت ا ذا ول ، خر س للمدا تكنولوجية مراكزا و لت ا وتقييم س راملدا ر ىر ًن

لـــذلك، أمـــو تخـــصيص عـــد ـــي و لك الـــتعلم لتطبيـــق يـــا بكي ـــة ثانو س مـــدا عـــشرة ـــة ز جا
ً

ر
ـي،و و لك الـتعلم نحـو م وتـصو والطـالب، ن للمعلمـ التقنيـة الكفـاءة فحـص خـالل من رذلك

احتيـــاج نـــاك ولكـــن لـــذلك، اســـتعداد ـــ ع ـــانوا والطـــالب ن املعلمـــ أن اســـة الد نتـــائج ـــرت روأظ
الــــــتعلم يقبلـــــو الطـــــالب معظــــــم أن مـــــن ـــــالرغم و م، تــــــد خـــــالل مـــــن التقنيــــــة م ا قـــــد ـــــز نلتعز ر ر

إال ــي و ونيـــةلك لك الــتعلم منـــصة الســتخدام ساســية الكمبيـــوتر ات ــا مل ن يفتقـــر ــم رإ و
وقبــو ــة الكمبيوتر ميــة محــو ن بــ ي يجــا تبــاط عــن اســة الد كــشفت ــذا و فعــال، ل لــش ر ر

ي و لك   . التعلم

اســــة د ــــ) Marques, et al) .2015روقـــدمت م ــــس أن يمكـــن حــــات املق مــــن مجموعـــة
وانــــبســـتف با تـــرتبط ـــ و ونيــــة، لك الـــتعلم منـــصات ات ــــ مم مـــن ــــة: ادة بو وال ـــة، ردا

ي فيما ا تو مكن و   :والتكنولوجية،

دار- انب ـ:يا املؤسـسة جـودة ن تحـس ـيح ي ملـستو التكنولوجيـا استخدام تب تضمن ىو
اســـت ـــ تب ـــشر ميـــة أ خـــالل مـــن وذلـــك والـــتعلم، س التـــد وتحديـــدرعمليـــات التكنولوجيـــا، خدام

اتيجية اســ وصـياغة ــم، ل الـدعم وتقــديم ن واملتعلمـ ن املعلمــ ومـشاركة تمــام ا ـز عز و ا، ـداف أ
وتقيـــــــيم ة ـــــــشر وال التكنولوجيــــــة د املـــــــوا تــــــوافر مـــــــن والتأكـــــــد ــــــا، ع ومتا ا، وتنفيـــــــذ رســــــتخدام

يــــتمك ــــ ح إلزاميــــا اســــية الد ات املقــــر وحــــدات واســــتخدام ــــا، ًفاعلي ر ســــتفادةر مــــن املعلمــــو نن
م بــــزمال تــــصال و املتنوعــــة، الــــتعلم ملــــصادر للوصــــو ن للمتعلمــــ الفرصــــة وإتاحــــة لباملنــــصات،
أدوات مـــــن امـــــل بال متـــــاح ـــــو مـــــا اســـــتخدم ـــــ ع ن للمعلمـــــ يع ـــــ ل حـــــوافز وتـــــوف م، ومعلمـــــ

ر تقـا وعمـل ـداف تحقيـق ـ املنـصات اسـتخدام ومراقبـة التعليمية، وتبـادلرباملنصة بـذلك،
ستخدام سات مما   .رأفضل

بـــــــو- ال انـــــــب م:يا تـــــــد خـــــــالل مـــــــن ـــــــم أدا ن وتحـــــــس ن املعلمـــــــ دو ـــــــ ع ـــــــ ك ال تـــــــضمن رو ر
الـــدعم وتقـــديم ـــم، طال مـــع امنـــة امل ـــ وغ امنـــة امل تـــصال أدوات اســـتخدام ـــ ع م يع ـــ و

التعليمية املنصة ملستخدمي بو وال   .يالف

التكن- انــــب ات:ولــــوا ـــــ املم وتخــــصيص اســـــتخدامھ، ولة وســــ النظـــــام تخــــصيص تـــــضمن و
بمعلومـــات حتفـــاظ و ـــة، التجر خـــالل مـــن ن املـــستخدم ات وقـــد الحتياجـــات املناســـبة دوات رو
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ســــتخدام ر وتطــــو ن، املعلمــــ ن ـــ و م يــــ و ن املتعلمــــ ن بــــ التعـــاو وتفعيــــل التعليميــــة، س نالـــدر و
ا ية الب مستو فع و نھ، ىوتحس الفر الدعم ز عز و   .   لتحتية،

اســــــة د تمـــــت العاطفيــــــة) Boutefara & Mahdaoui) 2017روا العزلــــــة ــــــ ع بالتغلــــــب
ـي ثال الـتعلم تـأث قيـاس خـالل مـن وذلـك ونية، لك التعلم منصات استخدام عند ن للمتعلم

الــ بمنــصات ن للمتعلمــ العاطفيــة العزلــة حــاالت ــ ع التعاونيــة ئــة والب ونيــة،عــاد لك تعلم
ثالثيـة ئـة ب بنـاء خـالل مـن ذلك عمل وتم ، جتما البناء أدوات العاطفي البعد م لف وذلك

بــھ كالســيكيا اســيا د فــصال ي تحــا ًعــاد ً ر
ً

ــضو) 20( ا أن ــ إ اســة الد نتــائج وتوصــلت رطالبــا، ر ً

ا غماس ا إ أدى مما املادي الوجود كب حد إ شبھ ا يتمف ولم شطة، ن ملتعلم
عـاد ثالثيـة ئـات الب بتوظيـف اسـة الد أوصـت وعليـھ ن، املتعلمـ ن بـ العاطفيـة العزلـة رمالحظـة

للمتعلم عاطفية عزلة بدو علم إليجاد ونية لك التعلم   . نبمنصات

اسـة د تمـت ا) Gonzalez, et al) .2017روا ـستخدم ـ ال اتيجيات سـ سـاتذةبتحديـد
ونيــة لك الــتعلم شــاميلو(بمنــصات وحــددت) Chamiloمنــصة بإســبانيا، ياغو ســان جامعــة ــ

التالية اتيجيات س ا   :نتائج

ملفـــــات - ل شـــــ ـــــ التعليميـــــة ندات املـــــس مواقـــــعPDFوWordتحميـــــل وابـــــط و ر،
ــا لقراء اسـية الد ات بـاملقر الـصلة ذات التعليميـة باملوضـوعات املتعلقـة ـب رالو ر
بالفــــصل املعلــــم مــــع ا ومناقــــش ن، املتعلمــــ قبــــل مــــن الــــتعلم منــــصة ــــ ع ـــا وتأمل

املعلم يحدده الحق وقت أو الوقت، نفس ا   .رالد

أسـئلة - مـن ـو تت قـد ـ وال زئيـة، ا ات ختبـا تنفيـذ ـ التعلم منصة نتوظيف ر
املفتو ســــــئلة و واملزاوجــــــة، ة، القــــــص جابــــــات و متعــــــدد، مــــــن أوختيــــــار حــــــة،

املعلـم شـرح عـد أو قبـل ذلـك توظيـف مكـن و ، خـر سـئلة أنمـاط مـن ـا ىغ
ا الد بالفصل الطالب مع ومناقشتھ باالختبار املرتبط س الد رملوضوع   .ر

اســتخدام - خـالل مــن وذلـك التعليميـة، س الــدر تنفيـذ ـ الــتعلم منـصة وتوظيـف
الت املحتـــو عـــرض ـــ املنـــصات بتلـــك املختلفـــة مثـــلىدوات ـــ ندات،: علي املـــس
خر دوات و ب، الو مواقع وابط و الفيديو، ىومقاطع   .ر

باملنـصة - مـساحة إيجـاد خـالل من وذلك ، تفاع كمنتدى التعلم منصة توظيف
حـو م وتحـاو م عليقـا و م، ـا أف وتوليـد كتابة من الطالب تمكن لالتعليمية ر ر

ن بــ والتفاعــل والتواصــل واملــساعدة ن، معــ مثــلموضـوع وذلــك واملعلــم، الطــالب
باملنتــــــــدى حـــــــة املطر ســـــــئلة حـــــــو م ا بــــــــآ باملـــــــشاركة للطـــــــالب املعلـــــــم ودعـــــــوة ل ر

  .التفاع

مـــــن - وذلــــك واملعلــــم، الطــــالب لتجميــــع ـــــ ا اف كفــــصل الــــتعلم منــــصة توظيــــف
ــــي و لك م ــــد بر ــــ ع للطــــالب ــــ ا ف الفــــصل ابــــط املعلــــم ســــال ا رخــــالل ر

ا اللقـــــــاء بموعـــــــد م ف عـــــــر للطـــــــالبو املعلـــــــم يقـــــــدم وفيـــــــھ الفـــــــصل، ـــــــذا ملحـــــــدد
م ـساعد بمـا التعليميـة باملنـصة ـا توظيف تـم ـ ال للعناصر املختلفة ات التفس

املنصة بتلك لألدوات مثل ستخدام   .             ع
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اسـة د ونيــة) Moreno, et al) 2017روأكـدت لك الـتعلم منـصات ـ ن املتعلمــ نجـاح أن
ع قبـــوعتمـــد ـــ إ إضـــافة ـــم، اصـــة ا الـــتعلم ـــشطة أ ا وتـــضمي التكنولوجيـــا ـــ تب كيفيـــة لـــ

ســـــتخدام لـــــشرح ن للمتعلمــــ نمـــــوذج اح بــــاق اســـــة الد تمـــــت ا وعليــــھ للتكنولوجيـــــا، ن راملتعلمــــ
مــــن اســــة الد عينــــة ونــــت وت ونيــــة، لك الــــتعلم منــــصات الســــتخدام مــــن) 251(رالفعــــال ًطالبــــا

بــــرامج ــــ ن ل الطــــالباملـــ ات تــــصو أن ــــ إ اســــة الد نتــــائج وتوصــــلت عــــد، مــــن عمــــال ة رإدا ر ُر

ــذه وأن التعليميــة، للمنــصات م اســتخدام ــ ع إيجابيــا أثــر اســتخدامھ ولة وســ النظــام ًلفائــدة

ولة وســـ النظــام فائــدة أن ــ إ إضـــافة املنــصات، تلــك نحــو الطـــالب ــات اتجا ا تتوســط ات التــأث
ال بمعرفة تتأثر فاستخدامھ الظر س وت النظام تفاعل إ باإلضافة الذاتية، م وكفاء   . وطالب

حنــــاو اســــة د يوقــــدمت ات) 2018(ر ملقــــر كة مــــش يــــة عر منــــصة ع ملــــشر حــــا مق ا رتــــصو و ًر ً

ـودة، ا معـاي ضـوء ـ ـي العر الـوطن ـ ع امعـات ا لطلبـة شار ن واسعة مفتوحة ونية إلك
ح ـ املق التــصو املــشر: روشـمل ــداف رأ لتطــو يــة العر امعـات ا بمــستو تقــاء باال تبطـت وا ىع، ر ر و

ن بــــ تفاعليـــة اتـــصال قنـــوات نـــاء و اســـية، د ات مقـــر بتقـــديم ن والعـــشر ـــادي ا القـــر ات ـــا رم رر ن
تخفـيض ـ وتمثلـت ع، املـشر رات ـ وم والطـالب، ن واملتخصـص اء ـ وا س التـد يئـة وأعضاء ر

وال العامليـة ات ــ ا مـن فــادة و لفـة، الــتعلمالت ملنـصات عامليــة أنمـاط واعتمــاد ة، ـ املتم يــة عر
البنـاءة والتنافـسية ـ والتم ، والتعـاو الـشراكة، ـ وتمثلـت ع، املـشر وقـيم عاليـة، جـودة نبمعـاي و

ــــــــ وتمثلــــــــت ع، املــــــــشر ومتطلبـــــــات ــــــــودة، ا معــــــــاي وتحقيـــــــق املجتمعيــــــــة، والتنميــــــــة بـــــــداع، وو
واملا ة، ــشر وال ـــة، دا وتحـــدياتراملتطلبــات وعقبـــات ســتمرار، وضـــمان واملاليــة ولتقنيـــة، ديـــة

ح املق ع املشر تنفيذ ومراحل ع، واملشر   .       و

اســـة د حــت الـــتعلم) Valencia, et al) .2018رواق منـــصات تـــصميم معــاي مـــن مجموعـــة
التالية املعاي وتمثلت ا، استخدام فاعلية ادة لز ونية   :لك

ا-  ـــــــ الف يقونـــــــات:مـــــــاالتــــــصميم ونوعيـــــــة وعـــــــدد ــــــسية، الرئ الـــــــصفحة تـــــــصميم ــــــشمل و
وانـــــــب وا املقدمــــــة، ــــــات املحتو ــــــودة الفنيـــــــة وانــــــب وا ا، اســــــتخدام ولة وســــــ املــــــستخدمة،
ـــشطة و ـــشطة، وجدولـــة العامـــة، ـــدمات وا واملعلومـــات ، دار التنظـــيم مثـــل يالتكميليـــة

ية ف   .ال

التعليمــي - ــش:التــصميم ــو نــة واملر ة، الــدو ومعلومــات اســة، الد وأدلــة ــداف، عــرض ومل ر ر
والتعاونيــــــة الفرديــــــة ــــــشطة باأل املرتبطـــــة ــــــات واملحتو مختلفــــــة، ئـــــات ب ــــــ املعلومــــــات اســـــتخدام

واملحتــــو ــــداف ن بــــ والتوافــــق امنــــة، امل ــــ وغ امنــــة امل دوات بتوظيــــف املتعلقــــة حــــة ىاملق
م التقو وأنواع شطة   .املختلفةو

التعليمــي- الــسابقة،:جــراء املعرفــة مــن ســتفادة و املعرفــة نــاء ب املرتبطــة وانــب ا تــضمن و
ـــشغيلية ال وانـــب وا والتعليمــات، شـــادات و واملــتعلم، املعلـــم أدوار وتحديــد التواصـــل، ــز عز رو

ال وتقديم واملعلومات، د املوا وتوف والتقييم، ، والتحف التواصل،   .دعمرمثل

اضـــية- ف ـــ:الفئــة ع تحتـــو أن جـــب و ة، الــدو اســـة د ـــ الطــالب مـــشاركة تحـــدد ــ ال ـــ يو ر ر
ــــ للمعلومــــات الوصــــو فيــــھ للطالــــب ــــسمح الــــذي الــــتعلم بمــــسار املرتبطــــة ساســــية لالعناصــــر

املناسبة و(وقات ش أسابيع، املعلم)رأيام، مع الدائم تصال و الفيديو وتوظيف ،         .      
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اسة د عالقـات) Luo, et al) .2019روأكدت إقامة خالل من ن باملتعلم حتفاظ يجب بأنھ
إن حيـــــــث ونيــــــة؛ لك الــــــتعلم بمنــــــصات ة ــــــ ا ـــــــز عز ــــــ ن واملعلمــــــ ن املتعلمــــــ ن بــــــ متناغمــــــة
والوجــــــود ســــــتمتاع، و ك، املــــــد فــــــاألداء ن، املتعلمــــــ ــــــة تجر ــــــ ع تــــــأث ــــــا ل املتناغمــــــة رالعالقــــــات

ونية لك التعلم منصة استخدام استمرار ه بدو عز رجتما   .   ز

ي ما يت السابقة والبحوث اسات الد تحليل   :رو

ونــــا - و مـــة أ ظـــل ـــ تـــرف س ولـــ ة ضـــر ونيـــة لك الـــتعلم منـــصات راســـتخدم زو ر
العالم دو بجميع التعليمية نظمة ا م ي عا   .لال

ـــ - املث ســـتفادة عـــدم ـــااحتماليـــة امتالك غـــم ونيـــة لك الـــتعلم منـــصات رمـــن
ـــــــم وف للتوظيـــــــف ســـــــتعداد عـــــــدم ب ـــــــس ات ـــــــ واملم ـــــــصائص ا مـــــــن للعديـــــــد

ة ز ا ا   .ىمستو

الــــــتعلم - منــــــصات ــــــستخدم لــــــم ــــــ ال الــــــدو ــــــ خاصــــــة لفــــــة؛ الت عامــــــل ميــــــة لأ
ـــــ إ النظـــــر خـــــالل مـــــن وذلـــــك ونـــــا، و مـــــة أ قبـــــل واســـــع نطـــــاق ـــــ ع ونيـــــة رلك ز

ـــ ع عوائـــدهنفــاق التعلـــيم ـــ ا ثما اســـ ولكنـــھ ا، ال اســ س لـــ بأنـــھ ًرالتوظيـــف
ً

بتخــــصيص ذلــــك ـــتم و ، خــــر القطاعــــات عـــض ــــ ع نفــــاق عوائـــد مــــن ـــ ىأك
ن املعلمـ ب وتـد التعليميـة، املؤسـسات ات وتج التحتية، ية الب ر لتطو رأموال

ن   .واملتعلم

ا - م إلكــــــــسا ن واملتعلمــــــــ ن املعلمـــــــ ب تــــــــد ميـــــــة ــــــــة،رأ ا وامل املعرفيــــــــة، روانـــــــب
ونية لك التعلم منصات باستخدام املرتبطة   .والوجدانية

ـــا - عميم قبـــل ونيــة لك الـــتعلم منــصات الســـتخدام املــصغر التوظيـــف ة ورضــر
القــوة نقــاط لتحديــد ليــات ال أو س املــدا مــن محــدود لعــدد ــب التجر خــالل رمــن

ا ومعا الضعف ونقاط ا، ز عز   .  و

ميـــة - ةأ ــــشر وال التكنولوجيـــة د املـــوا تـــوافر مــــن التأكـــد ـــ دار انـــب ا ردو ي ر
ونيـــــــــة لك الـــــــــتعلم منـــــــــصات اســـــــــتخدام ـــــــــداف أ وتحديـــــــــد ـــــــــا، فاعلي وتقيــــــــيم
مــــشاركة تمــــام ا ــــز عز و ــــا، ر وتطو ــــا ع ومتا ا تنفيــــذ اتيجيات واســــ ا، ــــشر و

ــــــــــم، ل يعية ــــــــــ ال ــــــــــوافز وا الــــــــــدعم وتقــــــــــديم ن واملتعلمــــــــــ ن ومراقبــــــــــةاملعلمــــــــــ
ستخدام سات مما أفضل وتبادل بذلك، ر تقا وعمل م راستخدام   .ر

املتطلبـــــات - تحديـــــد ـــــ ـــــا نتائج ـــــساعد ـــــ ال والبحـــــوث اســـــات الد إجـــــراء ميـــــة رأ
ـــ ا اســـتخدام فاعليـــة وقيـــاس ونيـــة، لك الـــتعلم منـــصات الســـتخدام مـــة زالال

ر وتطو ا، استخدام عيوب ع والتغلب املختلفة، وانب اا فاعلي ادة و   . زا

مختلفــة - ات ومــستو اتيجيات باســ ونيــة لك الــتعلم منــصات توظيــف انيــة إم
ا استخدام من دف لل   .ًوفقا
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الفنيـــــــة، - ونيـــــــة لك الـــــــتعلم منـــــــصات تـــــــصميم ومعـــــــاي أســـــــس مراعـــــــاة ميـــــــة أ
ا استخدام فاعلية ادة لز ة بو وال   .والتعليمية،

الـــس - ات ـــ ا مـــن ســـتفادة ميــة ونيـــةأ لك الـــتعلم منـــصات الســـتخدام ابقة
ـذه أحـد اختيـار ثـم ا، اسـتخدام ب تجـا ونتـائج ـا، أنواع ـ ع التعـرف خالل رمن

ا استخدام ب ت ال املؤسسة انيات وإم داف أ مع يتوافق بما   .   املنصات

منظومــة عـد ونيــة لك الـتعلم منـصات أن يتــ عرضـھ سـبق مــا واسـتخالص تحليـل و
الـذيعل الفلـسفي ا أساسـ مـن بـدءا تفاعليـة عالقـة ـا بي ـ ال ونات امل من العديد تتضمن ًيمية

التكنولوجيــا أدوات باســتخدام ا ــشارك و ا ــشر و املعلومــات ــ إ الوصــو ــ ميــع ا ــة بحر لــتم
م باعتمـــاد املختلفــة ـــم علم نــواتج تحقيــق ـــ ن املتعلمــ ـــساعد بمــا وقــت أي ـــ و ــان م أي مــن

ـــ ـــتمع ـــات نظر ـــ إ الفلـــسفي ســـاس ـــل تحو ثـــم ن، خـــر مـــع م ومـــشارك م تعـــاو و ـــم، ذا
يمكـــــن ومبـــــادئ وقيـــــود قواعـــــد وفـــــق وذلــــك الـــــتعلم، لعمليـــــة ـــــ املعر اء و ومـــــا ـــــ املعر ن ــــانب ربا
اتيجيات ســـــ دو ي يـــــأ ثـــــم معـــــا، مـــــا أو اضـــــية، ف أو قيقيـــــة ا الـــــتعلم ئـــــات ب ـــــ ـــــا رتطبيق ً

ـــاالتعليم تـــتم ــ ال جـــراءات و طــوات ل ا بتحديـــد ــات النظر ـــذه تفعيــل ـــ ع عمــل ـــ ال يــة
تحديـــــد ــــ إ ـــــدف منظمــــة يـــــة من عمليــــة يمثـــــل الــــذي التـــــصميم دو ي يــــأ ثـــــم الــــتعلم، رعمليــــة

تفـــصي وصــف خــالل مـــن وذلــك ونيــة، لك الـــتعلم بمنــصات الــتعلم ـــا يحــدث ــ ال الكيفيــة
من مجموعة إ ند تـمس ال واملعاي التعليمية، اتيجيات س و ة، والنظر الفلسفية سس

مــــن التــــصميمات تلــــك ســــات مما اختبــــار يــــتم ثــــم يــــة، التجر ســــات املما خــــالل مــــن ا راستخالصــــ ر
ـا فاعلي تنفـي أو ـت تث نتـائج ـ إ للوصـو والـتعلم التعلـيم ئـات بب ـا توظيف م وتقـو ـا تجر لخـالل

املختلف ات ـااملتغ ر تطو ـ ع العمـل ثـم ـا، فاعلي ثبوت حالة عتھ ومتا ا تنفيذ عميم ثم ة،
ا فاعلي ادة   .لز

باختيــــــار تـــــرتبط ونيــــــة لك الـــــتعلم منــــــصات اســـــتخدام فاعليــــــة أن بالـــــذكر ــــــدير ا ومـــــن
ــ تــؤثر ــ ال ــسية الرئ العوامــل مــن عــد حيــث املنــصات؛ ــذه أنــواع ألحــد التعليميــة املؤســسات

است افاعلية ـداف أ تحقـق ـ ال التعلم منصة التعليمية املؤسسة تختار أن يجب وعليھ ا، خدام
ونية لك التعلم منصات أنواع ع التعرف ذلك تطلب و ا، انيا إم مع   .وتتوافق

مختلفــة ات بمــستو ونيــة لك الــتعلم منــصات مــن متنوعــة مجموعــة وجــود مــن ــالرغم و
ا ك ش ا أ إال التعقيد التاليةمن ات   :ملم

د - املوا إ والوصو ن والتخز شاء تضمن و التعلم محتو ة رإدا لر   .ى

تقدمھ - بع وت املتعلم عن معلومات خالل من تھ وإدا املتعلم   .رمشاركة

مثــــــل - ـــــدمات وا واملناقــــــشات: دوات واملــــــدونات، الرســــــائل، ونظـــــام املنتــــــديات،
ماعية   )Tisovic, 2011, 118.(ا

ت تطـــو ــــعرولقـــد لتو أدوات مـــن املاضــــية العقـــود مـــدى ــــ ع ونيـــة لك الـــتعلم زمنــــصات
وقـــد ـــة، ثر عليميـــة ات ـــ خ ـــيح ت معقـــدة ألنظمـــة املـــسابقات ـــ ع يـــة مب تقييمـــات وتقـــديم املـــواد
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الــــــتعلم ة إدا أنظمـــــة مــــــن ـــــ أسا ل ــــــش ونيـــــة لك الــــــتعلم منـــــصات مــــــن و يـــــل ا رتـــــألف ل
Learning Management System (LMS)محتــو وتوحيـد ــشاء إ ـ ع ــ كب ل ـش ترتكــز ـ وال ى،

التقيـــيم، وعمليــات املــتعلم، عـــة ومتا ة إدا خــدمات وتــوف ن، املتعلمــ ـــ ع املــواد ــع وتو رالــتعلم، ز
النتــائج، نحـو املوجـھ والـتعلم للكفـاءة اجـة وا الطـالب، مـن ايـدة امل عـداد و التقيـيم وألغـراض

ات والتأث ديدة ا ى وأدىؤوالر ي، و لك التعلم لتكنولوجيا جديدة متطلبات شأت ىخر
عليميـة ب تجـا ـيح ت ر للتطـو قابلـة معقدة برمجية أنظمة إ التعلم ة إدا أنظمة تطو إ رذلك ر ر

الفردية التعلم ات ومسا شطة إ ناد باالس   ).Andergassen, et al, 2015(رغنية

ة إدا بأنظمــــــة يتعلــــــق فيمــــــا الــــــتعلمروأمــــــا  Learning Content (LCMS)ىمحتــــــو
Management Systemأنظمـــة مـــن أشـــمل ـــ ـــيحLMSف وت الـــتعلم، محتـــو ـــ ع تركـــز حيـــث ى؛

أن يجـب والـذي ، املحتـو عـديل و ر تطـو ـ واملـشاركة ن والتخز التأليف ن واملختص ن ىللمشارك
تفــــ خــــالل مـــــن الطــــالب دافعيــــة ــــادة ـــــ ع عمــــل تفاعليــــة ــــشطة أ ،زيتــــضمن املحتـــــو مــــع م ىاعل

داء القيـــاس ـــذا يجـــة ن و الطــالب، أداء قيـــاس مـــن نظمـــة ــذا وتمكـــن ن، واملعلمـــ والــزمالء،
املحتو ر تطو من   . ىتمكن

ـ ال ات التطـو مـع الصعب من أنھ إال ن السابق ن النوع ن ب ق فر وجود من الرغم روع و
جيــــال عـــــد حيــــث ـــــا؛ بي ــــق التفر نظمـــــة ــــذه ل وحـــــداتحــــدثت نظمــــة ـــــذه مــــن ديـــــدة ا

توسـع جديـدة وظـائف ـا ل إضافية ونات م من و تت ا أل ونية؛ لك التعلم ملنصات نأساسية
تطبيقـات عض أن املثال يل س وع النظم، ذه ل ساسية الوظائف ونـاتLMSمن امل تـدمج

الكفـــ بيانـــات قواعــــد وتـــدعم داء ة إدا ات قـــد توســـع ـــ ال رضـــافية أنر ن حــــ ـــ الوظيفيـــة، اءة
ال أشـــ ميــع املركــز ن للتخـــز املحتــو ة إدا ات قــد يتـــضمن نظمــة ــذه مـــن خــر يالــبعض ى ر ر
جتماعيــــــــة ات الــــــــشب ظــــــــائف و ديــــــــدة، ا ــــــــب الو جيــــــــل أدوات وظــــــــائف وتــــــــضيف ، واملحتــــــــو ى

)Tisovic, 2011, 120   .(  

حـدثت الـذي ات التغ إ النظر خالل من سبق ما م ف مكن الـتعلم،و ة إدا أنظمـة ربأحـد
مــودل نظــام ـو الثانيــةMoodleو يــاة با عـرف مــا مــع دمجــھ تـم حيــث وأصــبحSecond Life؛ ،

سلودل منصة باسم ـاSloodleعرف يوجـد عـاد ثالثيـة اضـية اف ئات ب ناء ب سمح وال ،
أفتــار يئــة ـ اص ــ مــن ـAvatarالعديـد ا اف ل شــ عــن ـ ع والــذي ــل، ل عــاد ــي ثال

ــا غ عــن ــا تنفــرد ــصائص ا مــن بمجموعــة ئــات الب ــذه ــ وتتم ئــة، الب ــذه يوجــد ص ــ
ــــا م أ مــــن خــــر التعليميــــة ئــــات الب غمــــاس،: ىمــــن باال املــــستخدم ــــشعو م ــــس الــــذي ربحــــار

نتــائج ـت أثب وقــد ن، خـر مــع ـشاركھ و عاونــھ و ي، الـذا وتحكمــھ ئـة، الب مــع اســاتوتفاعلـھ رالد
اســـة د مثـــل ات ـــ املتغ مـــن العديـــد ـــ ســـلودل منـــصة اســـتخدام فاعليـــة  Hearringtonروالبحـــوث

لــــــدى) 2010( الذاتيــــــة الكفــــــاءة وتنميــــــة عــــــد، مــــــن س التــــــد تــــــدعيم طــــــالب) 17(رــــــ مــــــن ًطالبــــــا

اســــماعيل اســــة ود ، لــــدى) 2018(راملاجــــست ونيــــة لك ات الــــشب اســــتخدام ات ــــا م تنميــــة رــــ
تك الـدوطالب اسـة ود التعليم، ش) 2018(رنولوجيا اسـكرا برنـامج اسـتخدام ات ـا م تنميـة رـ

اليـاجز اسـة ود التعلم، ات صعو يلذو لـدى) 2018(ري سـلودل نظـام اسـتخدام ات ـا م تنميـة رـ
مـــن مـــودل نظـــام اســـتفاد وكـــذلك ز، عبـــدالعز امللـــك بجامعـــة التعلـــيم تقنيـــات ماجـــست طالبـــات

م ديثــة ا ــات مثــلالتوج فاعليتــھ والبحــوث اســات الد نتــائج ــت أثب ــ وال للتلعيــب، توظيفــھ رثــل
اسـة بنظــام) Sitra, et al) .2017رد التلعيـب عناصـر لتوظيــف ي يجـا ثـر ــا نتائج أكـدت ـ وال

ل ـش التعليميـة العمليـة نحـو م واتجـا اصـة، ا حتياجـات ذو الطـالب مـشاركة ـ ع يمـودل
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اســة ود توظيــف) Poondej & Lerdpornkulrat) .2019رعـام، فاعليــة ـ إ ــا نتائج توصــلت ـ وال
أدوات عــــن تايالنــــد ــــ ن ــــامعي ا الطــــالب ضــــا و ــــ املعر التحــــصيل ــــ مــــودل بمنــــصة رالتلعيــــب
بنظـــام التلعيـــب اســـتخدمت ـــ ال املجموعـــة لـــصا التفاعـــل ـــ ـــ كب اخـــتالف جـــود و ، والتلعيـــب

  . مودل

يمكـــ أنــــھ بالـــذكر ــــدير ا لفــــة،ومـــن الت ضــــوء ـــ ونيــــة لك الـــتعلم منــــصات يف تــــص ن
املستخدمة لألنظمة ر التطو انيات ستخدام(وإم ما) رخصة و ن نوع   : إ

املـــــصدر- مغلقـــــة مـــــسموح:أنظمـــــة ـــــ وغ مـــــادي، مقابـــــل ـــــا ل أي ـــــة التجا بـــــالنظم عـــــرف رو
مثل الرئ املصدر إ الرجوع خالل من إال اص ا ود ال   ). Blackboard: (بتعديل

املـــــصدر- مفتوحـــــة مثـــــلأنظمـــــة مجانيـــــة ـــــا أ عـــــديل) Moodle:  (أى للمـــــستخدم مكـــــن و
الطـــالب ـــ ع عرضـــھ املـــراد الـــتعلم وطبيعـــة ات املقـــر طبيعـــة مـــع ـــ يتما بمـــا ـــا ـــاص ا ـــود رال

ن،( وآخر ؛   ).2012،256واب

بامل يتعلـــق أنــــھ ســــتخدام برخـــصة املــــرتبط الــــسابق يف التـــص مــــن تـــ ــــو ال ؤســــسات
املنــصات يف تــص فـيمكن م أنفــس املنــصة بمـستخدمي يتعلــق فيمــا أمـا املنــصات، توظيــف ـ ب ت

ــــــ إ ــــــا يتحملو ــــــ ال لفــــــة الت ضــــــوء امــــــل،: ــــــ بال مدفوعــــــة ومنــــــصات تمامــــــا، مجانيــــــة ًمنــــــصات

ـــا ولك فقـــط املقدمـــة ات الـــدو ـــ مدفوعـــة ومنـــصات مـــدفوع، وجـــزء ي مجـــا جـــزء ـــا رومنـــصات
املجالمجانية املفيدة والكتب التعليمية   .املقاالت

ك مــــو ا تقـــدم ـــ ال ات املقـــر نـــوع ضـــوء ـــ ونيـــة لك الـــتعلم منـــصات يف تـــص مكـــن وو ر
)MOOC(يــة نجل ة للعبـــا اختــصار ــو و املقـــرMassive Open Online Courses: ر، ــ ع و ر،

ات املقــر ا ــسم والــبعض نــت، ن ــ ع املفتــوح ائــل اترال واملقــر ــشار، ن واســعة ونيــة رلك
ــــــ و املباشــــــرة، العامــــــة ماعيــــــة ا ات واملقــــــر لتحــــــاق، واســــــعة املــــــصدر مفتوحــــــة ونيــــــة رلك

ـــشرح و عـــرض و الطـــالب، مـــن ما ـــ عـــددا ا يـــدخل نـــت ن ـــ ع مفتوحـــة ـــا بأ ـــ تتم ات ًمقـــر ً ر
والنــــــصوص ات الفيــــــديو مثــــــل املختلفــــــة الوســــــائط باســــــتخدام ات وســــــائط،راملقــــــر مــــــن ــــــا وغ

مثــل دوات مـن مجموعــة تتــضمن ـا أ ــ إ ن: إضـافة ــ و م يــ و الطـالب، ن بــ للتواصــل منتـديات
املــــستمر، والتعلــــيم ي، الــــذا الـــتعلم ــــدف وتحقــــق لغــــات، عـــدة ومتاحــــة عامليــــة، ــــ و ن، املعلمـــ

مرموقـــــة عليميـــــة مؤســـــسات قبـــــل مــــن وتـــــدار ا، ـــــشر و ات املقـــــر إنتـــــاج ولة ـــــس ُوتمتــــاز وتقـــــدمر ،
املتعلم من مة ألعداد عد من   .  التعلم

عـــام نـــت ن ـــ ع لــــموك مفتوحـــة منـــصة أو ـــشاء إ تـــم ـــا2008لولقـــد تو مان جامعـــة ـــ م
عنـــوان يـــة تد ة دو إعطـــاء خـــالل مـــن وذلـــك ربكنـــدا، ابطيـــة"ر ال واملعرفـــة قبـــل" التواصـــلية مـــن

ســيم ج داونــزGeorge Siemensرجــو يفان وســ ،Stephan Downesــة نظر وضــعا مــن مــا و ،
ابطيـــة م/ال لنظـــر عمليـــا تطبيقـــا ك مـــو ا ـــ واعت ًتـــصالية ً عــــدد). Siemens, 2012(و اد زوقـــد

عــــام منـــذ ك مــــو عــــام2011ومنـــصات ا عـــدد صــــل و ن) 17(م2012وم عــــام عــــد و ) 44(منـــصة،
ا عدد وصل ا ا الوقت و   . )Mikhail, et al, 2019. 5(منصة) 60(منصة،
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املؤســسات ــ الفــرص مــن العديــد تحقــق أن يمكــن ات ــ املم مــن مجموعــة ك مــو ووتمتلــك
بمطالعة ا استخالص تم وقد خطوة،(التعليمية، ي،2016أبو ا ا  ;Sokolova, 2014؛2016ر؛

 Atapattu,et al, 2020; CHINH NGO, 2020التالية) ؛ ات املم شمل   :و

الـــت - خـــالل مـــن الفـــرص ـــافؤ ت مبـــدأ بأســـعارتحقـــق أو ي مجـــا ل ـــش عـــد مـــن علم
  .سيطة

التعليمية - للمؤسسات ونية إلك علم منصة شراء لفة ت   .توفر

الــــــتعلم - لتقيــــــيم بمؤشــــــرات ن واملطــــــو ن، والبــــــاحث ن، واملتعلمــــــ ن، املعلمــــــ د رتــــــز و
صطنا اء الذ ع القائمة التعلم تحليالت   .باستخدام

شر - و ات املقر إنتاج من ن املعلم لغاترتمكن عدة و ولة س   .ا

ن - املتعلم من مة ألعداد ا بمنصا لتحاق يح   . ت

ستخدام - لة وس ة ا و منظمة بطر ات املقر وتوفر   . قر

ن - املـستو ـ ع ك املـش والعمـل ن، املتعلمـ ن بـ والتفاعـل ـشط، ال الـتعلم تحقـق
والعال   .املح

ا - مدى املستمر والتعلم ي الذا التعلم فرصة   .ياةتحقق

ن - املتعلم جميع تناسب متنوعة وأساليب طر   .قتوفر

ان - م أي ومن وقت أي التعلم خالل من التعلم نة مر ن للمتعلم   وتحقق

ــاص - ا ــ الزم دولــھ فقــا و تناســبھ، ــ ال بالــسرعة الــتعلم مــن املــتعلم وتمكــن
وقت أي و بالعالم ان م أي من املفضلة اتھ واختيا ذاتھ، ع راعتمادا ً.  

بالتخصـــصات - الـــتعلم ومـــصادر ات املقـــر مـــن العديـــد ـــ إ ن املتعلمـــ وصـــو ـــيح رت ل
  .املختلفة

أو - للتعمــــــق اســــــيا د فــــــصال ــــــستمر متنوعـــــة عليميــــــة ات بمــــــستو ات املقــــــر ًتـــــوفر ر
ً

ر
اسة الد بمجال شاملة معرفھ ساب الك اسية الد ات الدو من رسلسلة ر   .ر

اسية - الد ات املقر إكمال ادات ش ن املتعلم رتمنح   .ر

أثنـــاءتــو - الراجعــة والتغذيـــة تــامي، وا ــو الت م التقـــو مــن متنوعـــة أســاليب فر
عده و   .التعلم

ات - املقر عض ائية ال ات ختبا موعد تحديد للمتعلم الفرصة رتمنح   .ر
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صوصية - وا والسالمة لألمن أدوات   .توفر

ـــــــ توظيف ـــــــ إ ك مـــــــو منـــــــصات ـــــــا تمتلك ـــــــ ال والفوائـــــــد ات ـــــــ املم جـــــــاع إ مكـــــــن وو املـــــــستمرر ا
ــات والنظر تـصاالت، و املعلومـات بتكنولوجيـا املرتبطـة خاصـة ا؛ ـشأ منـذ ادثـة ا ات رللتطـو
الـــذي ر التطـــو ـــدف وذلـــك الـــتعلم، ب وتجـــا املعرفـــة، اء و ومـــا الـــتعلم، عمليـــة ـــ ع ركـــزت ـــ رال ر

عـــال ـــ ا د فــصل ط لـــر قتـــصادية و جتماعيـــة و غرافيــة ا ـــواجز ا كـــسر ـــ مـــنرــساعد
ان جــد خــارج ــ التعلي م تــأث وتوســيع م، وصــول نطــاق لتوســيع ــم ل الفــرص وتــوف ن، راملتعلمــ
ة ــ املم القيمــة وجعــل املــتعلم، حــو يتمحــو الــذي التــصميم خــالل مــن وذلــك ، ــ ا الد لالفــصل ر ر
ابطيـة ال ـة النظر أكدتـھ مـا ذا و ا، نفس التعلم عمليات ولكن ، املحتو شاء إ س ل ىملوك

املعرفــة،ب ــساب اك مــن بــدال ابط الــر ن ــو ت أنــھ ـ ع الــتعلم مــع التعامــل ن املعلمــ ــ ع يجــب وأنـھ
ســتفادة مـن ــد يز الـذي املعلــم دو خـالل مـن الــتعلم كيفيـة علــم ـ ع املــتعلم بمـساعدة روذلـك
املنتــــــديات، توظـــــف ك ومـــــو اصـــــة، ا م اتـــــصاال بـــــإجراء ن للمتعلمـــــ بالـــــسماح ك ملـــــو والفعليـــــة و

ات الـــــتعلم،وشـــــب بمنـــــصة التعاونيـــــة املعرفـــــة ـــــشاء وإ املجتمـــــع بنـــــاء لـــــدعم جتمـــــا التواصـــــل
م تمكــــ ال الــــذين ن املتعلمــــ خاصــــة املعنيــــة؛ الــــتعلم لعمليــــات والــــدعم الــــتعلم ســــقاالت وتوظــــف
ـــدف وذلــك املتنوعــة، املــساحات داخــل مــستمرة ترابطـــات ــشاء إل ي الــذا كتفــاء مــن م ا رقــد

التنق ع ة ـزرالقد عز و للمعلومـات، املختلفـة ال شـ ن بـ ـ والتمي املعقدة، التعلم ئات ب ن ب ل
مثــل ــا ف ســتمرار و ــشطة ال املــشاركة ــ ع ن املتعلمــ ــ لتحف التلعيــب وتوظــف النقــدي، ــ التفك
التلقــيم خدمـة وتوظــف الرقميـة، ـوافظ وا ات والــشا سـبوعية والتحــديات سـئلة راسـتخدام

RSSاإلعالم عل طالع و شأة امل ات باملحتو   )  .Kelsey, et al, 2017(املتعلم

منــصات يف تــص تــم عــدةMOOCولقــد ــ إ ا ــشا إ منــذ ــا حــدثت ــ ال ات للتطــو رتبعــا ً

ونــــــــو يف تــــــــص ــــــــا وم يفات، ن)Conole ،)2014 ،65لتــــــــص فئتــــــــ ــــــــ إ ك مــــــــو صــــــــنف والــــــــذي و،
مــا ن ت ــس التفاعــلxMOOCs: رئ ــ ع قائمــة ــ يو الــسلو الــتعلم أســلوب ــ ب وت املحتــو ىمــع

و ، ـــ أسا ل مـــعcMOOCsــش والتفاعـــل ، جتمـــا التواصـــل وســـائل توظيــف ـــ ع تركـــز ـــ و
التواصــ الـــتعلم ــ ن ـــ ع عتمــد و تـــرتبط. قــران معلومــات تـــوفر ــ ال مـــة امل يفات التــص ومـــن

ك كـــــال يف تـــــص ك مـــــو ملنـــــصات املختلفـــــة ربالوظـــــائف أنـــــواع)Clark) 2013و ثمانيـــــة حـــــدد وقـــــد ،
ل ش ا   ): 1(يو
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ل املصدر)  1(ش مفتوحة ونية لك التعلم منصات يف تص   )MOOC(يو

ل ش من ت التالية) 1(و نواع تتضمن ك مو   :وأن

النقل .1 ع القائمة ك ـا:ومو أ ع ا لعرض التعليمية ات املحتو ل بتحو تم و
ك   .ومو

ــــ .2 ع القائمــــة ك مبتكـــــر:نتــــاجومــــو ل ــــش ــــات املحتو وإنتــــاج بتــــصميم ـــــتم و
ك ملو   .ووخاص

امنية .3 ال ك ثابتة:ومو اية و بداية ا ل ال ات املقر الزمن(رو   ).محددة

الالتزامنيـــــة .4 ك ـــــو:ومـــــو وت ثابتـــــة، ايـــــة و بدايـــــة ـــــا ل س لـــــ ـــــ ال ات املقـــــر ـــــ نو ر
وقت أي الزمن(متاحة محددة   ).غ

الت .5 ع القائمة ك لتقـديم:كيفومو التكيفيـة ميـات وار ا ـستخدم ال زو
صية عليمية ب   . رتجا

املجموعــة .6 ــ ع القائمــة ك الطـــالب:ومــو مجموعــات عمــل ــ ع عتمــد ـــ ال ــ و
معا م   .ًوتفاعل

تصال .7 ع القائمة ك إلنتـاج:ومو ماعـات وا فراد ط ع ك بال تم رو
ة تجر سة مما خالل من التعلمراملعرفة م صا من اتباع من بدال رالتعلم

ً
.  

املـصغرة .8 ك ك:ومو مـو مـن أقـل ة ـ لف ـستمر ـ ال ات املقـر تقـديم ـ ع عتمـد وو ر
جل(ىخر ة   ).قص
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التغلــب ــ إ يحتــاج التعليميــة املؤســسات ــ ك مــو منــصات توظيــف أن ــ إ ة شــا ووتجــدر ر
التوظيـف، ذا عو قد ال التحديات مجموعة التحـدياتقع ـذه ـشمل ـرتبط: و و ام، ـ ل

ن تحـــــس مـــــع املنـــــصات تلـــــك باســـــتخدام ن املعلمـــــ تلـــــزم ـــــ ال القانونيـــــة واللـــــوائح املـــــواد بنـــــصوص
متطلبـــات يــوفر الــذي املــا بالوضــع وتــرتبط لفــة، والت لالســتخدام، دافــع إليجــاد املــادي م وضــع

و ســتخدام، ـــ ع ع ــ ــ ال ـــوافز ا وإعطــاء ـــرتبطســتخدام، و لالســتخدام، ـــ امل يــل التأ
وتــــرتبط ــــشر، وال الطبــــع وحقـــو ســــتخدام، تقــــديرات م ومـــنح م يع ــــ و ن، املعلمــــ ب قبتـــد ر
قواعــد بوضــع ــرتبط و بدال، ســ و للمــستفيدين، ا ــشر و ا واقتباســ ــات املحتو ملكيــة لة بمــش

املعل بوجـود يـرتبط مـا مثـل القديمـة مـن بـدال جديـدة يـة توج ومبادئ
ً

اسـية الد الفـصو ـ ن رمـ ل
يم مفـــــا ـــــ إ باالحتيـــــاج ـــــرتبط و ، ـــــ التعلي والتـــــصميم الـــــتعلم، بمنـــــصات ـــــسية التد م ـــــشط روأ
أدوات الســـتخدام ساســـية واملعرفـــة اتـــصال، اتيجيات واســـ الـــتعلم، بمنـــصات خاصـــة عليميـــة

ذلك ع ن املعلم ب وتد   .        )Michael, and Martin, 2014, 49-50(رالتكنولوجيا،

ا ســـ و منـــصة ك مـــو منـــصات ر أشـــ رومـــن عـــامCourseraو وتأســـست مـــن2012، ـــ و م،
وتـــضم العـــالم، ــ املفتوحـــة ات الـــدو تقـــدم ـــ ال املنـــصات ــ وتتعـــاو) 23(رأك مـــستخدم، نمليـــو ن

مــع ــصو) 190(املنــصة ل امــل ال ي الــذا والــس عــد مــن الــتعلم فــرص لتــوف وجامعــة لشــركة
ا ادات الش نع املـستخدم ضـا بلـغ وقـد العليـا، اسـات والد وس ـالو الب ات مستو رلرقمية ر ر

الوظيفيـــــة ـــــا مـــــن%)87(ملزايا ـــــ أك املنـــــصة وتقـــــدم مجـــــاالت) 3900(، غطـــــي لتخصـــــصات ة ردو
والعلـــــوم ، والفنـــــو ندســـــة، وال يائيـــــة، الف والعلـــــوم الكمبيـــــوتر، وعلـــــوم عمـــــال، مثـــــل نمتنوعـــــة

اللغـــة، علـــم و كةــسانية، الـــشر املؤســـسات خـــالل مـــن ـــسيطة بأســـعار علميـــة جـــات د روتقـــدم
مــن املراجعــة ــام وامل ليــة، امل والواجبــات ن والتمــا بالفيــديو، مدعمــة بــرامج املنــصة وتقــدم ــا، رل
دوات و الـــــــتعلم، ـــــــشطة وأ ات يـــــــا ا مـــــــن متنوعــــــة ومجموعـــــــة املناقـــــــشة، ومنتـــــــديات رقــــــران،

  ).   CHINH NGO, 2020; Raouna. 2020(التفاعلية

ايـــدكس دEDXومنــصة فـــا ا جامعـــة ن بـــ ك مــش ع كمـــشر املنـــصة ـــذه ــشاء إ تـــم روقـــد ر و
مــن ــ أك ــ إ الوصـو للطــالب مكــن و للتكنولوجيــا، س ــشوس ماسا ـد مقدمــة) 2500(لومع ة ردو

البيانــات،) 140(مــن علــوم مثــل ســتخدام عة شــا موضــوعات غطــي و ، العــا للتعلــيم موســسة
متعـــددوالعلــوم املـــصدر مفتـــوح عليميــا نظامـــا املنـــصة ـــستخدم و الكمبيــوتر، وعلـــوم ًـــسانية، ً

اســـــات والد وس، ـــــالو والب نيـــــة، امل ادات والـــــش للطـــــالب، املحـــــددة حتياجـــــات يـــــدعم ردوات ر
التخصصات عض   ).     CHINH NGO, 2020(العليا

اديميــة خــان مKhan Academyومنـصة م ــ ند ـس و بــأن، عتقــاد ــ إ التنظيميـة ــا
ـ ع امـل بال مجانيـة ات دو املنـصة تقدم الغاية ذه ل وتحقيقا سان، حقو من حق رالتعليم ً ق

وتمكن املخصصة، التحكم ولوحة ية التد ن والتما التعليمية، الفيديو مقاطع تدمج نت رن ر
بأنواع املوحـــــدة ات لالختبـــــا ية التحـــــض املـــــواد ـــــ إ رالوصــــو دل املـــــوا املنـــــصة وتقـــــدم املختلفـــــة، رـــــا

خــــالل مــــن الطــــالب تقــــدم بــــع وت املعــــاي مــــع يتوافــــق بمــــا ا وتخصيــــص ، مــــو وأوليــــاء ن رللمعلمــــ
جميـع ـ ن واملعلمـ الطـالب مع التواصل ن للمستخدم يمكن أيضا ا خالل ومن التواصل، ًأدوات

العالم   ).           CHINH NGO, 2020(أنحاء
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العــا ــ خاصــةوأمـا ك؛ مــو منــصات ر تطــو ــ ب وتجــا ات مبــاد عــدة د شــ فقــد ــي العر ولم ر ر
ــــ ــــي العر املجتمــــع ــــ إ ــــة موج يــــة العر باللغــــة مجانيــــة اســــية د ات مقــــر بتقــــديم تمــــت ا ــــا روأ ر

العامليـــــة، ك مـــــو ات مقـــــر جـــــودة مـــــع ـــــ تتما عاليـــــة بجـــــودة والتخصـــــصات املجـــــاالت ومختلـــــف ر
الـتعلم منـصات مـن عدد مع الشراكة ك،و مـو ات مقـر مجـال ـ واملرموقـة الرائـدة ونيـة ولك ر

اك إد ومنصة اق، ر منصة ية العر املنصات تلك ر أش رومن ،(و   ).   2018،32يحناو

انـت و عـد، مـن التعلم املتخصصة ية العر املنصات ر أش من واحدة اق ر وومنصة
توســع ثــم ومــن محــدودة تخصــصات لتغطــي فرديــة ــود بج ت ــش أ مــا عــددلأو ــشمل ل الحقــا ًت

ق ـــسو وال والتقنيـــة عمـــال و واللغـــات ـــسانية العلـــوم مثـــل واملجـــاالت التخصـــصات مـــن ـــ كب
ومختـــصو أســـاتذة ــ ع مـــواد ــا ف املنـــصة تقــدم ـــ ال املجــاالت مـــن ذلــك ـــ وغ مجــة وال ة دا نو ر

امل ع الحقا الطالب مع تفاعلو و فيديو يالت ع م محاضرا ًيقدمو ن ترفـقن ـ ال ناقـشات
ـــا م فيـــديو ـــل يتجـــاو ال ة صـــغ أجـــزاء ـــ إ مقـــسمة املحاضـــرات ـــو وت محاضـــرة، ـــل زمـــع ) 15(ن

املحاضرة من امة ال املعلومات ع الطالب حصو لضمان ي فو باختبار ت ي لدقيقة   .ر

ــدف والتنميــة للتعلــيم انيــا امللكــة مؤسـسة مــن ة بمبــاد تأســست فقــد اك إد منــصة روأمـا ر ر
ةدفع التنمو العملية اسم ا ه لدو التعليم بقطاع وض وال قدما ي العر العالم رالتعليم ً .

منـــــصة مـــــع بالـــــشراكة اك إد منـــــصة عمـــــل ســـــبقEdxرو كمـــــا ك مـــــو منـــــصات ر أشـــــ مـــــن وواحـــــدة
ن مختـــص ن ــاديمي أ ـــ وع املجــاالت بمختلـــف عــد مـــن اســية د ات مقـــر اك إد وتقــدم رتوضــيحھ، رر

م مجــاال ــ اء ــ عنــدوخ ــا قبل مــن معتمــدة ادات شــ وتقــدم ــي، العر العــالم بلــدان مختلــف مــن
ة عبـــا ـــو و املــستمر التعلـــيم التعلـــيم، مــن ن نـــوع املنــصة وتـــوفر ات املقـــر مــن ألي الطالـــب رإتمــام ر
مــن الطــالب ملــساعدة ــ ا الد بــالتعليم متخــصص وقــسم العلــوم، بمختلــف س ودو ات دو رعــن ر ر

ثانو الثالث ح و يالصف   .ل

ـو ال يـة والعر يـة جن ونيـة لك الـتعلم منـصات مـن العديـد ناك أن إ ة شا رتجدر
مثـــــل العامليـــــة ات الـــــشر ا جوجـــــل: تقـــــدم مGoogleشـــــركة ر كـــــالس جوجـــــل منـــــصة تقـــــدم ـــــ وال

Google Classroomســـوفت مايكر وشــركة تيمـــزMicrosoftو، ســوفت مايكر منــصة تقــدم ــ وال
Microsoft Teamsوشركة سمEdmodoادمودو، بنفس التعلم منصة تقدم   .ال

م ر كـــــالس جوجــــل ـــــGoogle Classroomوومنــــصة ع مجانيــــة عليميـــــة خــــدمات تقـــــدم
شـركة ـا وطو نت، يتـضمنھGoogleرن بمـا ونيـة، لك ات املقـر محتـو ة إدا ـس ت رـدف ى ر

إل ــام امل يف وتــص ــع وتو ــشاء وإ امللفــات، مــشاركة مــن سزذلــك التــد يئــة أعــضاء ن بــ ونيــا رك ً

ا ع ومتا   ).2019،178لطفي،(والطالب

إدمودو التواصـل،Edmodoومنصة والطـالب ن للمعلمـ تـوفر مجانية اجتماعية منصة
واملناقــــــشات، جات والــــــد ليــــــة امل والواجبــــــات الرقميــــــة، وتطبيقاتــــــھ املحتــــــو وتبــــــادل ، روالتعــــــاو ى ن

شـب ات مم إدمودو منصة الـتعلموتجمع ة إدا ونظـم ، جتمـا التواصـل ـستخدمLMSرات و ،
ب و أدوات ا   ). 2016عبدالنعيم، (0.2ف

تيمــــز ســــوفت مايكر منــــصة شـــــركةMicrosoft Teamsووأمــــا قبــــل مــــن ــــا إطالق تـــــم فقــــد
عــام ســوفت مــن2017ومايكر املجانيــة ونيــة لك ــدمات ا مــن مجموعــة تقــدم منــصة ــ و م،

مـــن مجموعــة وتمكـــنخــالل متنوعــة، ال بأشـــ ــات املحتو فـــع ــيح ت ــ وال ـــا، ل تمتل ــ ال ردوات
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ال بأشـــــــ عـــــــة واملتا والتقيـــــــيم، والتنـــــــاقش، ك، ـــــــشا وال ، والتعـــــــاو التواصـــــــل، مـــــــن ن راملـــــــستخدم ن
التعلــيم مجــا ــ ــا توظيف مكــن و ة، ــ كب ألعــداد العمــل مجموعــات ن ــو ت مــن وتمكــن مختلفــة،

ب   .روالتد

ــ إ ة شـا ــروتجـدر اتـ الــذي ونيـة لك الــتعلم منـصات وتنـوع عــدد مـن بــالرغم أنـھ
ــا وتوظيف ا اســتخدام ــ ع ع ــ ــ ال والفوائــد ات ــ املم ــ معــا ك ــش ــا إ إال الــسابق ًالعــرض

جزئيـا عتمـاد أو الـتعلم، عمليـة ـ ليـا ـا عل عتماد خالل من امل ل ش عد من ًالتعلم ً

ــــــا دمج خــــــالل ــــــذهمــــــن أن بالــــــذكر ــــــدير ا ومــــــن التعليميــــــة، باملؤســــــسات الــــــسائد الــــــتعلم مــــــع
الـــــتعلم منـــــصات اســـــتخدام ـــــ إ ونـــــا و مـــــة أ ظـــــل ـــــ ـــــت اتج العـــــالم دو بمختلـــــف راملؤســـــسات ز ل
اســـــة بد والبحــــوث اســـــات الد تمــــام ا ـــــستد ــــذا و ، جتمـــــا التباعــــد لتحقيـــــق ونيــــة رلك ر

ــ ــ ــساعد ــ ال ات ــ واملتغ ازالعوامــل اســتخدام وأن خاصــة املنــصات؛ تلــك توظيــف كفــاءة ادة
مــــن ــــ املث ســــتفادة ضــــمان عــــدم ــــ إ إضــــافة مــــة، ــــذه ظــــل ــــ ـــا ترفـ س ولــــ ة ضــــر زأصــــبح ر

ً
و

ال التوظيـــف وأن خاصــة مـــھ، وف للتوظيــف ســـتعداد عــدم ب ـــس ونيــة لك الـــتعلم منــصات
جانـ مـن يـرتبط وإنمـا فقـط، املنـصات ـذه باسـتخدام ـيرتبط و ة، ـشر ال القـو باتجـاه آخـر ىب

ســـتفادة ـــ م غبـــ و املنـــصات ـــذه اســـتخدام نحـــو والطـــالب س التـــد يئـــة أعـــضاء م رمقـــدم ر
الــتعلم ملنظومــة ــسية الرئ العناصــر مــن عــدان ن الطــرف أن باعتبــار وذلــك الــتعلم، عمليــة ــ ــا م

يـــــؤث قـــــد املنـــــصات ـــــذه م اســـــتخدام تفاعـــــل وأن املنـــــصات، لـــــدىباســــتخدام الـــــتعلم نـــــواتج ـــــ ر
وجوده عدم حالة سل ل ش أو التفاعل، ذا وجود حالة ي إيجا ل ش ن   .املتعلم

لالســــتجابة مــــتعلم عــــص ــــ عق يــــؤ أو نفــــ اســــتعداد عــــن ة عبــــا بأنــــھ تجــــاه عــــرف رو
الـــسالبة أو الـــرفض(املوجبـــة أو ـــ) لالقبـــو مواقـــف أو موضـــوعات، أو أشـــياء، أو اص، ـــ أ نحـــو

ستجابة ذه ث س ال ئة ران،(الب الفـرد). 2000،17ز لـدى حالـة بأنـھ تجـاه عـرف كمـا
أو إيجابيـــة للفعـــل دودا ســـتجابة وتتـــضمن ن، معـــ موقـــف أو ص، ـــ أو ملوضـــوع، ًلالســـتجابة ر
حيــــث ئــــة، الب ــــ ياتيــــة ا ـــھ وتجا الفــــرد تفاعــــل عــــن ــــ ع ـــ وال ة، ــــ ا يجــــة ن تحــــدث رســـلبية

ــ ـــوتر و الــدوافع، لديـــھ تحــبط أو ر، والـــسر ــ الر ـــشعو عليــھ عـــود مختلفــة دوافـــع ولديــھ ر
ات ـــ املث مـــن ذلـــك ــ غ أو حـــداث، أو املوضـــوعات اء إ متعلمـــة ميـــة تقو ي،(زاســتجابات الـــسامرا

أو). 2002 ، بـالقبو سـواء معينـة قضية أو ن مع موضوع نحو فراد استجابة عن تجاه ع لو
ضةالرفض، املعا أو التأييد، ،(رأو نتو   ). 2003،576ز

شمل سية ئ ونات م ثالثة من تجاه و ت رو طـار: ن ـ تمثـل و ـي، ا د ـ املعر ـو رامل ن
يحكــم أو ــسوغ أن للفــرد ــيح ي والــذي ــشئة، والت الــتعلم ــق طر عــن الفــرد ــسبھ يك الــذي الثقــا

وامل ـة، الفكر املرجعيـة ـذه ضـوء ـ يقـيم خــاللوأن مـن عليـھ ـستدل و ي، الوجـدا النفـ نــو
ــــــ تمثـــــل و ي، الـــــسلو ـــــ و ال ــــــو وامل مـــــا، ملوضـــــوع فـــــضھ أو لقبولــــــھ املحـــــددة الفـــــرد نمـــــشاعر ر

ه، ا وأف ملعتقداتھ ترجمة و ت وال ما، موضوع نحو الفرد ا يقوم ال ستجابات رمجموعة ن
املوضوع ذه نحو مشاعر من يحملھ والص(وما ،سعد؛   ). 2000ا

ـا م أ مـن ـصائص ا مـن عـدد ات تجا و: وتتم ـسبة مك ـا وثـة،أ مو ـست ول رمتعلمـة
ـــا ول ـــا املرتبطــة ات ـــ املث حــسب وتختلـــف تتعــدد ـــا وأ املوضـــوع، مــع الفـــرد عالقــة ـــو تت ــا نوأ
ات ـــــــ للمث الفـــــــرد اســـــــتجابات ن بـــــــ تفـــــــاق و ـــــــساق يمثـــــــل تجـــــــاه وأن انفعاليـــــــة، خـــــــصائص
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غلــ و عامــا أو محــددا ــو ي قــد تجــاه و ــا، بؤ بــالت ــسمح ممــا ًجتماعيــة ً ــن أك الذاتيــة غليــھ ب
املعر ومضمونھ محتواه حيث من املوضوعية   ).    2017،45محمد،(من

العمليــات وتــنظم وتفــسره، الــسلوك ــق طر تحــدد ــا أ ــا م أ مــن وظــائف عــدة ــات ولالتجا
واتخــــاذ الـــسلوك ــــم ف ـــ ع فـــراد ــــساعد و املوضـــوعات، حـــو اكيــــة د و واملعرفيـــة لنفعاليـــة ر

ــ ات وأفعــال،رالقـرا أقــوال ة صــو ــ ــر وتظ الفــرد سـلوك ــ ع تــنعكس ــا وأ املختلفــة، راملواقــف
ثابتة و ت اد ت ة بصو شياء و ن خر نحو الفرد توجيھ ا دو إ نإضافة ر ـران،(ر ،2000ز

176 .(  

فــراد اســتجابات عـن ــ ع ــا بأ ـات تجا ــف عر يمكـن فــات عر مــن سـبق مــا تحليـل و
التأييـــد(املوجبـــة ، الـــسالبة) لالقبـــو ضـــة(أو املعا أو) رالـــرفض، املوضـــوعات، أو اص، ـــ نحـــو

مـع وتفاعلـھ الفـرد ات ـ خ يجـة ن سـتجابة ـذه تج وت ستجابة، ث س ال ئة الب املواقف
نحــــو الفــــرد لــــسلوك املــــستقب بــــؤ الت مــــن ســــتجابة ــــذه وتمكــــن ئــــة، الب ــــ املختلفــــة ات ــــ املث

ذلكموضوع الرغبة حالة ھ توج أو عديلھ انية وإم   .تجاه،

الـــسالبة أو املوجبـــة ســـتجابات ملعرفـــة ـــات تجا قيــاس ـــ ـــستخدم طـــر عـــدة نــاك قو
ا م أ ومن تجاه، موضوع عتمـد: نحو ـ وال ، ثرسـتو قـة وطر صية، ال واملقابلة ناملالحظة،

با استجابة ع صو ل تجاه قياس قـةلع طر نـاك و فقـط، التـام الـرفض أو التام، لتأييد
ـــــــــ و لالســــــــتجابة جــــــــة متد ات مـــــــــستو تتــــــــضمن ــــــــ وال واملوافقـــــــــة،: (رليكــــــــرت، التامــــــــة، املوافقــــــــة

التامــــــة املوافقــــــة ــــــ وغ املوافقــــــة، ــــــ وغ اســــــة)واملحايـــــدة، الد ا ــــــستخدم س ــــــ ال قــــــة الطر ــــــ و ر،
ت مقيـــــــاس ـــــــ تتمثـــــــل ــــــــ ال ـــــــا أدا إعـــــــداد ـــــــ اليـــــــة الــــــــتعلما منـــــــصات اســـــــتخدام نحـــــــو جــــــــاه

ونية   .  لك

ـــ ع بـــالتعرف تمـــت ا ـــ ال والبحـــوث اســـات الد مـــن العديـــد يوجـــد أنـــھ ـــ إ ة شـــا روتجـــدر ر
اســـــة د ـــــا وم املختلفـــــة والـــــدو امعـــــات با ونيـــــة لك الـــــتعلم منـــــصات نحـــــو رتجـــــاه  Aleneziل

التـ) 2012( يئــة أعـضاء ــات اتجا أن ـا نتائج ــت أثب ـ اختلفــتوال الـسعودية امعــات با س رد
العمـــر؛ بـــاختالف أيـــضا واختلفـــت ، و الـــذ مـــن إيجابيـــة ـــ أك نـــاث إن حيـــث س؛ ـــ ا ًبـــاختالف ر

عــن م أعمــا تقــل الــذين ــات اتجا إن ذلــك) 44(رحيــث عــن م أعمــا ــد تز الــذين مــن ــ أك رســنة
ة ـــ خ م لــد الـــذين إن حيـــث ــسية؛ التد ة ـــ ا بــاختالف واختلفـــت لرالعمــر، ـــش يميلـــو نأقــل

مـــــن ـــــ أك ـــــسية تد ة ـــــ خ م لـــــد الـــــذين مـــــن ونيـــــة لك الـــــتعلم منـــــصات الســـــتخدام ـــــ ) 10(رأك
اســــة ود ــــات) Beetham, and Sharpe) .2013رســــنوات، اتجا اخــــتالف بقيــــاس تمــــت ا ــــ وال

املتحــــدة اململكـــة جامعـــة ـــ ونيـــة لك الـــتعلم منـــصات اســـتخدام نحـــو س التـــد يئـــة رأعـــضاء
واملعتقــداتامل والتخــصص ليــة ال بــاختالف اختلفــت ــات تجا أن ــ إ ــا نتائج ت وأشــا رفتوحــة،

اسـة ود التعلـيم، رحـو العليـا) Asiri) 2014ل اسـات الد طــالب ـات اتجا ن بـ نـت قا ــ روال الطــالب(ر
املتحــدة الواليــات وطــالب ن، ملنــصات)الـدولي الطــالب اســتخدام أن ــ إ اســة الد نتــائج وتوصــلت ر،

ك مومـــــو ــــــا واتجا بــــــالتعلم، لالســـــتمرار م بأنفــــــس الثقــــــة م وإكـــــسا م، معــــــرف ــــــادة ـــــ زســــــاعد
م حـــــــــسابا ـــــــــ ك مــــــــو إبقـــــــــاء ـــــــــم معظم وفــــــــضل ك، مـــــــــو منـــــــــصات اســــــــتخدام نحـــــــــو ويجابيــــــــة و

اسـة ود ، أخـر مـرات ا رالسـتخدام ـ)  Jimoyiannis, and Koutsodimou) .2015ى إ ـدفت ـ وال
املعلم ات واتجا ات تصو نيـة،رقياس امل م تنميـ ـ ك مـو منصات استخدام نحو اليونان ون
ــسبة ب ــم ا دو إتمــام عــد عاليــة%)82(روذلــك تفاعــل ــسبة وجــود ــ إ اســة الد نتــائج ت وأشــا ر، ر
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ــــ ا اســــة ود ك، مــــو منــــصات نحــــو إيجابيــــة ــــات واتجا يــــة التد ات الــــدو إتمــــام رــــ ور ) 2016(ر
دالـــة عالقـــة وجــــود ـــا نتائج ـــرت أظ ـــ منــــصةوال اســـتخدام نحـــو الطالبــــات اتجـــاه ن بـــ ًإحــــصائيا

إدمــودو ونيـــة لك نEdmodoالــتعلم بـــ وكـــذلك مــستقبال، اســـتخدامھ ــ الـــسلوكية ن ونوايـــا
ً

ة الـــــشوا اســـــة ود الـــــتعلم، منـــــصة اســـــتخدام نحـــــو تجـــــاه و الذاتيـــــة والكفـــــاءة املدركـــــة رالفائـــــدة ر
طــال) 2019( اســتخدام جــة د أن ــا نتائج ــرت أظ ــ دنيــةروال امعــات ا ــ العليــا اســات الد رب ر

إحــصائيا دالــة ق فــر وجــود وعــدم مرتفعــة، جــة بد جــاءت ونيــة لك الــتعلم ملنــصات اصــة ًا و ر
وأن العمــر، ـ متغ ـ إ عـز إحـصائيا دالـة ق فــر جـود و والتخـصص، س ـ ا ـ متغ ـ إ ىعـز ي ًى و و

إيجابيــة جــاءت الــتعلم منــصات اســتخدام نحــو الطــالب ــات قاتجا فــر جــود و مرتفعــة، جــة وبد و ر
ـات تجا ـ إحـصائيا دالـة ق فـر وجـود وعـدم ، و الذ لصا س ا إ عز إحصائيا ًدالة وً ر ى

والتخصص العمر متغ إ   .ىعز

ي يت السابقة والبحوث اسات الد تحليل   :رو

ات - ــــ املتغ أحــــد ونيــــة لك الــــتعلم منــــصات نحــــو ن واملتعلمــــ ن املعلمــــ ـــات اتجا
ا استخدام فاعلية تؤثر ال سة   . الرئ

فاعليـــــة - ن ـــــ و ونيـــــة لك الـــــتعلم منـــــصات نحـــــو ـــــات تجا ن بـــــ عالقـــــة وجـــــود
ا   .استخدام

مثل - خر ات املتغ عض و ات تجا ن ب تباطا ا ناك ىأن
ً

ة،: ر ـ وا س، ا
واملعتقدات والعمر،   .والتخصص،

املـــرتبط - فـــراد ـــسلوك بـــؤ الت انيـــة ونيــــةإم لك الـــتعلم منـــصات باســـتخدام
مستقبال

ً
 .  

عديلھ - و فراد سلوك بتوجيھ ات قرا اتخاذ ساعد معلومات   .رتوف

الذاتية - والكفاءة املدركة والفائدة ات تجا ن ب عالقة   .وجود

يئـــــة أعـــــضاء ـــــات اتجا قيـــــاس مـــــن ســـــتفادة أوجـــــھ توضـــــيح يمكـــــن ســـــبق ممـــــا وانطالقـــــا
ً

والطال س التاليةرالتد النقاط ونية لك التعلم منصات نحو ر بجامعة   : زب

الــتعلم - منــصات نحــو والطــالب س التــد يئــة ألعــضاء الوجدانيــة الــة ا رتحديــد
س التــــــــد يئـــــــة أعــــــــضاء اســـــــتعداد ـــــــ يو كمؤشــــــــر واســـــــتخدامھ ونيـــــــة، رلك

ونية لك التعلم منصات الستخدام   .والطالب

ة - ــــــ ـــــ ع الــــــضوء بمــــــايلقـــــي بــــــالواقع املوجـــــودة ــــــة النظر ات التـــــصو خطــــــأ رأو
ونية لك التعلم منصات استخدام ر تطو   .ساعد

وكفـــــــاءة - بفاعليـــــــة املرتبطـــــــة عـــــــاد و للعوامـــــــل والـــــــضعف القـــــــوة نقـــــــاط تحديــــــد
ونية لك التعلم منصات   .استخدام
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ال - خاصـة ات؛ القـرا اتخـاذ ـ ا ساعد بمعلومات امعة ا ة إدا د رتز ر تتعلـقو ـ
السلوك ي(بتوجيھ والوجدا ، ار وامل ، والطـالب) ياملعر س التـد يئـة رألعضاء

ونية لك التعلم منصات باستخدام   .املرتبط

ـادة - ـ ـساعد أن يتوقـع ـ ال املستقبلية البحثية حات واملق التوصيات زتقديم
ونية لك التعلم منصات استخدام   . فاعلية

امل - املنـــــاخ ــــــريئـــــة بجامعـــــة ونيــــــة لك الـــــتعلم منــــــصات الســـــتخدام زناســــــب
ره تطو ة واستمرا ستخدام ذا فاعلية   .رلضمان

املــــــستحدثات كإحــــــدى ونيـــــة لك الــــــتعلم بمنــــــصات ـــــتم اليــــــة ا اســــــة الد أن اعتبـــــار رو
التعلــــيم ــــ ــــا توظيف وحــــسن دوات ــــذه كفــــاءة ــــادة أن فيــــھ شــــك ال فممــــا ُالتكنولوجيــــة؛ الز

ناحيـة من يرتبط وإنما ة؛ شر ال القو قبل من ا ل يح ال ستخدام و باالختيار فقط ىيرتبط
ة ــشر ال القـو ــذه باتجـاه ىأخـر والطـالب(ى س التــد يئـة أعــضاء ــذه) رخاصـة اسـتخدام نحــو

داخـــــل ن ـــــاملت مت ن فئتـــــ مـــــا باعتبا التعليمـــــة العمليـــــة ـــــ ـــــا م ســـــتفادة ـــــ م غبـــــ و ردوات ر
الفئـةامل ا ـستخدم ال نمـا ب دوات ـذه ما إحـدا ـستخدم أن املجـدي ـ غ ومـن التعلي وقف

ُ

أدوات ـا اعتبا مـن ينطلـق ونيـة لك الـتعلم ملنصات س التد يئة عضو فاستخدام ؛ رخر ر ى
إجـــراء ــ للمـــشاركة ــھ وتوج للطالـــب، املختلفــة الھ بأشـــ ــ التعلي املحتـــو إيــصال ـــ ىمــساعدة

ــــــــ س التــــد يئــــة عــــضو ا ــــستخدم كــــذلك مالئــــھ، مــــع واملناقــــشة ثرائيــــة، خاصــــة رشطة ز
بتوصــية ة بالــضر دوات ــذه ل الطالــب اســتخدام ي ــأ و وطالبــھ، مالئــھ مــع ــ التعلي رالتواصــل وز
عــــن والبحــــث طــــالع ــــ الطالــــب ا ــــستخدم حيــــث إشــــرافھ، وتحــــت س التــــد يئــــة عــــضو رمــــن

مال ومشاركة ذلـكزاملعلومات، ـ وغ س، التـد يئـة عـضو ـا يث ـ ال واملناقـشات شطة رئھ
ـــــاب و ، نــــداو أشـــــار كمــــا يتوقـــــع نــــا و ، خـــــر التعليميــــة ســـــتخدامات يمــــن أن) 2013،45(ُى

ونيــــة لك الــــتعلم منــــصات اســــتخدام نحــــو والطــــالب س التــــد يئــــة أعــــضاء ــــات التجا ــــو ري ن
ـــــ كب دو ـــــا مي وأل ـــــا ل ــــم اك روإد تحقيـــــقر ـــــ دوات و الوســـــائل ـــــذه فاعليـــــة جـــــة د تحديـــــد رـــــ

أن ف املعـر مـن وأنـھ خاصـة التعليميـة، العمليـة ـ ا اسـتخدام مـن املتوقعـة التعليمية وداف
املــستحدثات اسـتخدام فــض أو تأييـد؛ ـ إ م تــدفع ـ ال ســباب مـن ـو ت قــد فـراد ـات راتجا ن

ا بي ومن التعليم اسـةالتكنولوجية الد تمـام ا موضـع ونيـة لك التعلم منصات ة ربالضر ور
والطــالب س التــد يئــة أعــضاء ــات اتجا ــ ع التعــرف ة ضــر ــ إ اجــة ا ــرت ظ لــذا اليــة، را ور
نــاك ــان إذا مــا معرفــة ــ إ أيــضا اجــة ا ــرت ظ كمــا التعلــيم، ــ دوات ــذه اســتخدام نحــو

ً

املت عــــض ن ــــ و ــــات تجا ــــذه ن بــــ أثــــرعالقــــة يوجــــد ــــل ــــ بمع التخــــصص، خــــر ات ــــ ىغ
س التــد يئــة عــضو ي–شــر(رلتخــصص ــسا ــ-إ منــصات) عم اســتخدام نحــو ــھ اتجا ــ ع

الطالــــب لتخــــصص أثــــر يوجــــد ــــل كــــذلك ونيــــة، لك ي–شــــر(الــــتعلم ــــسا ــــ-إ ــــ) عم ع
ونية لك التعلم منصات استخدام نحو ھ الد(اتجا ناولھ ت ما و اليةرو ا   ).اسة

املنــاخ يئــة تحــاو ـ ال اســات الد تيــار ضـمن اليــة ا اســة الد يف تـص يمكــن عليــھ نـاء لو ر ر ً

ــــ اســــات والد البحــــوث ات مــــسا كأحــــد التعلــــيم، ــــ التكنولوجيــــة املــــستحدثات إلدخــــال م رالــــال ر ز
يئــــــة أعـــــضاء ــــــات اتجا ـــــ ع الوقــــــوف ـــــا محاول خــــــالل مـــــن وذلــــــك التعلـــــيم، تكنولوجيــــــا مجـــــال

إيجابيـةالتد ي تـأ مـا ـ وال ونيـة، لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحو امعة با والطالب رس ر
ـ ا واسـتخدام دوات تلـك توظيـف ـ إ اطمئنان ناك و ي التا و اسة، الد نتائج خالل نمن ر
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أو س؛ التـد يئـة أعـضاء ـات اتجا سـلبية النتائج ر تظ أو فعال، ل ش امعة ا داخل رالتعليم
ُ ّ

بــــاه ان توجيــــھ يــــتم دوات ــــذه ميــــة وأ قيمــــة ضــــوء ــــ و التــــا و معــــا، مــــا ا اتجا أو الطــــالب؛
ً

جــــــاءت ــــــ ال الفئــــــة ــــــات اتجا ــــــ غي ــــــ ع للعمــــــل امعــــــة با التعليميــــــة العمليــــــة عــــــن ن املــــــسئول
الــــتعلم منــــصات واســــتخدام لتوظيــــف املناســــب املنــــاخ يئــــة ل كأســــاس وذلــــك ســــلبية، ــــا ا اتجا

ونية ـلك ع ـش و يح، ـ ل ـش ـا انا إم مـن سـتفادة الـصدد) 64-1998،59(و ـذا ـ
والبحـوث اسـات الد من الفئة ذه أن املنـاخ(رإ يئـة حـوث و اسـات نجـاح) رد لـضمان ة ورضـر

ا ن ت متطلبات يان و ا، داف أ تحقيق التكنولوجية   .املستحدثات

لة املش   :  تحديد

اســـــة الد لة مـــــش سرتتحـــــدد التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــات اتجا ـــــ ع التعـــــرف ـــــ إ اجـــــة ا رـــــ
أثـر وتحديـد ونيـة، لك الـتعلم منـصات استخدام نحو ر بجامعة الطالب ات باتجا نة زمقا ر

التخصص ي–شر(نوع سا مـستو) عم-إ ن بـ التفاعـل تـأث وكـذلك ـات، تجا ـذه ىـ
س(الفئــــــة تــــــد يئــــــة نــــــ) طالــــــب–رعــــــضو ن ــــــ التخــــــصصو ي–شــــــر(وع ــــــسا ــــــ-إ ــــــ) عم ع

ونية لك التعلم منصات استخدام نحو ات   .   تجا

الـسلبية ثـار ـة مواج ظـل ن الفئت ن ات ات اتجا ع بالتعرف اسة الد تمام ا ي أ رو
الفوائـــــد عـــــن النقـــــاب كـــــشفت مـــــشكالت مـــــن تھ ســـــب ومـــــا التعليميـــــة، الـــــنظم ـــــ ع ونـــــا و مـــــة رأل ز

عــــدالعديـــدة مـــن الــــتعلم خاصــــةDistance Learningُملنظومــــة واســــع؛ نطــــاق ـــ ع ــــا وتوظيف ،
ونية لك التعلم منصات مثل نت ن شبكة ع عتمد ال التعلم   . نماذج

ــــ اســــة الد أســــئلة عــــرض يمكــــن فإنــــھ اســــة الد لة مــــش تحديــــد ضــــوء ــــ و عليــــھ نــــاء رو ر ً

  :ي

ــــــــل .1 ك العينــــــــة أفــــــــراد ــــــــات اتجا مــــــــستو الــــــــتعلمىمــــــــا منــــــــصات اســــــــتخدام نحــــــــو
التخصص؟ نوع أو الفئة مستو عن النظر غض ونية،   ىلك

بـــــاختالف .2 ونيــــة لك الــــتعلم منـــــصات اســــتخدام نحــــو ـــــات تجا تختلــــف ــــل
الفئـــــــة س(ىمـــــــستو التـــــــد يئـــــــة نـــــــوع) الطـــــــالب–رأعـــــــضاء عـــــــن النظـــــــر بـــــــصرف

  .التخصص

الـتعلم .3 منـصات استخدام نحو ات تجا تختلف نـوعل بـاختالف ونيـة لك
ي–شر(التخصص سا الفئة) عم-إ مستو عن النظر   .ىبصرف

الفئــة .4 مــستو ن بــ للتفاعــل تــأث يوجــد س(ىــل التــد يئــة ) الطــالب–رأعــضاء
التخــــــصص ي–شــــــر(ونــــــوع ــــــسا ــــــ-إ اســــــتخدام) عم نحــــــو ــــــات تجا ــــــ ع

ونية لك التعلم   .منصات
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اسة الد داف   :رأ

الـتعلمالتعرف .1 منـصات اسـتخدام نحـو ـل ك العينة أفراد ات اتجا مستو ىع
ونية   ).لك

نحـــو .2 ـــر بجامعـــة الطـــالب ـــات باتجا س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــات اتجا نـــة زمقا ر ر
م تخصص عن النظر بصرف ونية لك التعلم منصات   .استخدام

التخــــــــصص .3 نــــــــوع أثــــــــر ي–شــــــــر(تحديـــــــد ــــــــسا ــــــــ-إ ع) عم العينــــــــة ــــــــألفــــــــراد
الفئة عن النظر بصرف ونية لك التعلم منصات استخدام نحو م ا   .اتجا

الفئة .4 مستو ن ب للتفاعل تأث يوجد ل س(ىمعرفة تـد يئة ) طالـب–رعضو
التخــصص نـــوع ن ــ ي–شـــر(و ــسا ـــ-إ اســـتخدام) عم نحــو ـــات تجا ــ ع

العينة أفراد لدى ونية لك التعلم   .منصات

الد   :اسةرحدود

بجامعـــــة .1 والطـــــالب س التــــد يئـــــة أعــــضاء عـــــض ـــــ ع اســــة الد ـــــذه راقتــــصرت ر
ر ن(ز الباحث عمل ان   ).م

الطـــالب .2 أو س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــات اتجا قيـــاس اليـــة ا اســـة الد نـــاو ت رلـــم ر ل
وإنمـا ونيـة، لك الـتعلم منصات من محددة منصة أو أداة نحو ر زبجامعة

عن ديث ا املقياس عامةشمل بصفة ونية لك التعلم   .منصات

للتخــــــصص .3 اســــــة الد ــــــذه ي–شــــــر(رعرضــــــت ــــــسا ــــــ-إ العينــــــة) عم ألفــــــراد
جامعـــــة ـــــ التخصـــــصات بطبيعـــــة متعلقـــــة معينـــــة ات العتبـــــا يفي، تـــــص ـــــ ركمتغ

ر   .ز

ـــام .4 ا العـــام مـــن ي الثـــا ـــ ا الد الفـــصل ـــو اســـة الد ـــذه ل الزمنيـــة ـــدود را ر
  .م2020 – 2019

ض اسةوفر   :رالد

اســـتخدام .1 نحـــو ـــل ك العينـــة أفـــراد ـــات اتجا مـــستو ـــو ي أن البـــاحثو ىيتوقـــع ن ن
ونيـــة لك الـــتعلم موجبـــا(منـــصات

ً
التخــــصص،) أو الفئـــة عـــن النظـــر بــــصرف ،

ي إجرائيا ذلك عن التعب مكن و
ً

:  

مــستو"  .2 عنــد إحــصائيا دال فــر ىيوجــد ق
ً

جات) 0.05( لــد املالحــظ املتوســط ن ربــ
الـــــــــتعلمأفــــــــراد منـــــــــصات اســــــــتخدام نحـــــــــو تجــــــــاه مقيـــــــــاس ـــــــــ ع ــــــــل ك العينـــــــــة

املنــــــصات اســــــتخدام نحــــــو املحايــــــد لالتجــــــاه ــــــ ا ف واملتوســــــط ونيــــــة، لك
العينة أفراد جات لد املالحظ املتوسط لصا   ".روذلك

ـات .3 اتجا مع ة ساو م س التد يئة أعضاء ات اتجا و ت أن الباحثو ريتوقع ن ن
اســــتخ نحــــو ذلــــكالطـــالب عــــن ــــ التعب مكــــن و ونيـــة، لك الــــتعلم منــــصات دام

ي إجرائيا
ً

:  
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مــستو"  .4 عنــد إحــصائيا دال فــر يوجــد ىال ق
ً

أعــضاء) 0.05( جــات د متوســط ن ربــ
اســــتخدام نحـــو تجــــاه مقيـــاس ــــ ع الطـــالب جــــات د ومتوســـط س التــــد ريئـــة ر

الفئـــــة مـــــستو اخـــــتالف ـــــ إ يرجـــــع ونيـــــة لك الـــــتعلم يئـــــةأعـــــض(ىمنـــــصات اء
س التخصص) الطالب–رالتد نوع عن النظر بصرف   ".وذلك

الـــــتعلم .5 منـــــصات اســـــتخدام نحـــــو العينـــــة أفـــــراد ـــــات اتجا تـــــأثر البـــــاحثو نيتوقـــــع
التخـــــصص بنـــــوع التعلـــــيم ـــــ ونيـــــة ي–شـــــر(لك ـــــسا ـــــ-إ بـــــصرف)عم ،

ي إجرائيا ذلك عن التعب مكن و الفئة، مستو عن النظر
ً

  :ى

مــستوتوجــ"  .6 عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر ىد
ً

أفــراد) 0.05(و جــات د متوســطات ن ربــ
ـ إ ترجـع ونيـة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحو تجاه مقياس ع العينة

التخـــصص نـــوع ي–شـــر(اخـــتالف ـــسا ـــ-إ مـــستو) عم عـــن النظـــر ىبـــصرف
  .الفئة

ـا .7 بفئت اســة الد عينـة أفــراد ـات اتجا أن البــاحثو ريتوقـع سأ(ن تــد يئـة رعــضاء
أي) طــــالب– م، بتخصــــص تــــرتبط ونيــــة لك الــــتعلم منــــصات اســــتخدام نحــــو

تجـــاه، مقيـــاس ـــ ع وذلـــك التخـــصص ونـــوع الفئـــة مـــستو ن بـــ تفاعـــل ىيوجـــد
ي إجرائيا ذلك عن التعب مكن و

ً
  :  

مــستو"  .8 عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر ىتوجــد
ً

أفــراد) 0.05(و جــات د متوســطات ن ربــ
ـالعين إ ترجـع ونيـة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحو تجاه مقياس ع ة

الفئـــــــة مــــــستو ن بـــــــ التفاعــــــل س(ىتــــــأث التـــــــد يئــــــة ونـــــــوع) الطــــــالب–رأعــــــضاء
ي–شر(التخصص سا   )".عم-إ

اسة الد ات   :رمصط

  :Attitudeتجاه-1

شـــعو يحـــدد يا ـــس ثابـــت ـــسب مك ي وجـــدا اســـتعداد عـــن ة عبـــا رـــو
ً

اءر إ وســـلوكھ زالفـــرد،
ا تفضيل عدم أو ا؛ تفضيل حيث من معينة ،(موضوعات   ).1985،121را

بأنــھ اســـة الد ــذه ـــ إجرائيــا تجـــاه ــف عر مكــن رو لـــدى: ً يا ــس والثابـــت العــام ًالـــشعو ر
منــصات السـتخدام م فـض أو م؛ تقـبل حيـث مـن ـر بجامعـة والطـالب س التـد يئـة رأعـضاء ز ر

لك ـــاالــتعلم موج الـــشعو ــذا ـــو ي بحيــث والعمليـــة، العلميـــة الناحيــة مـــن ــا مي وأ ًونيـــة، ر ن
ستخدام ذا ل ضة املعا أو التأييد؛ موقف التخاذ م   .رل

ونية-2 لك التعلم   :e-Learning Platformsمنصات

التعلـــ ـــ ـــا توظيف يمكـــن عـــد مـــن للـــتعلم تفاعليـــة أنظمـــة ـــا بأ إجرائيـــا ـــا ف عر مكـــن ُو يمً
جتماعيــة، ات الــشب ات ـ ومم املحتــو ة إدا أنظمـة ات ــ مم ن بـ وتجمــع ـي، جز أو امــل ل ىـش ر
ونتــــــائج والـــــتعلم، التعلـــــيم ــــــات ونظر تـــــصاالت، و املعلومـــــات تكنولوجيــــــا توظيـــــف ـــــ ع عتمـــــد و

ـ إ الوصو ن واملعني مو وأولياء ن واملعلم ن للمتعلم وتوفر الصلة، ذات والبحوث اسات لالد ر ر



دراسة مقارنة التجاھات أعضاء ھیئة التدریس والطالب بجامعة 
  ... التعلم اإللكترونیة في ضوء أزمةاألزھر نحو استخدام منصات

  أسامة سعید علي ھنداوي/ د.أ
  محمد محمودإبراھیم یوسف / د.أ

 ھشام أنور محمد خلیفة/ د 
 

 
 

 
 

320 

ــــا وإدا التعليميــــة ــــدمات ا وتقيــــيم ــــز عز و دعــــم ــــ ع عمــــل ــــ ال د واملــــوا دوات و راملعلومــــات ر
ن املتعلم لدى التعلم نواتج ن تحس م س بما ا ر وتطو ا ع   . ومتا

  :Groupالفئة-3

ول امعـة، با التعليمية املنظومة م ملوقع وفقا العينة أفراد يف تص إ إجرائيا ش
ً ً

ـا
ما ان س: مستو التد يئة   .الطالب–رأعضاء

ونا-4 كو وس ف مة رأ   :)COVID-19(ز

لـــھ س لـــ جديـــد وس ـــ ف ـــو بظ تـــبط ا مفـــا صـــادم حـــدث ـــا بأ إجرائيـــا ـــا ف عر مكـــن رو ر ً

ـــدد ـــذلك و ـــا، الف مئــات وفـــاة ـــ ب ــس و العـــالم، دو معظـــم ــ وتفـــ ن، ـــ ح لعــالج
لألفر املستقرة الـذيوضاع التعلـيم مجال ا بي ومن املجاالت، مختلف والدو واملنظمات لاد

مــــر جتمـــا التباعــــد لتحقيـــق العـــالم دو بمختلــــف ملؤســـساتھ اب الـــذ عــــن الطـــالب لانقطـــع
مبتكــــرة وآليــــات حلــــو عــــن البحــــث تطلــــب ممــــا التعليميــــة املــــشكالت مــــن العديــــد ــــ إ أدى لالــــذي

ستفاد خالل من ا عل ادثةللتغلب ا ات التطو من   .   رة

اسة الد   رإجراءات

اسة الد ات   :رمتغ

ن يفي تــص ين ـــ متغ ــ ع اســـة الد مـــاClassificational Variablesراشــتملت ـــا: ، ول الفئــة
ان س(مستو التـد يئـة ـو)الطـالب–رأعـضاء خـر يفي التـص ـ واملتغ ثالثـة: ، ولـھ التخـصص
ات ي-شـر(مـستو ـسا ـ-إ وا)عم اســتخدام، نحـو تجـاه ـو و واحـد ع تـا ــ متغ ـ ع شـتملت

ات ــــــــ املتغ ـــــــ إ النظـــــــر يمكــــــــن ولكـــــــن يـــــــة تجر ـــــــست ل اســــــــة والد ونيـــــــة، لك الـــــــتعلم رمنـــــــصات
ات ـــــ متغ ــــا أ ـــــ ع ا تــــضمن ـــــ ال يفية يــــا(التــــص تجر ـــــة معا ــــ غ

ً
وتـــــأث)  ـــــا تأث معرفــــة ُيـــــراد

التا املتغ ع ا ا مستو ن ب   . عالتفاعل

اسة الد   :رمن

ما ن من الية ا اسة الد   :راعتمدت

يئـــة أعـــضاء مـــن العينـــة أفـــراد ـــات اتجا مـــ خـــالل مـــن وذلـــك ، املـــس الوصـــفي املـــن
منــــصات اســــتخدام نحــــو م ــــا اتجا مــــستو ــــ ع والتعــــرف ــــر، بجامعــــة والطــــالب س ىالتــــد ز ر

م معد اتجاه مقياس ع اعتمادا ونية، لك ُالتعلم ً
الغرض ذا ل ن الباحث قبل   .ن

الراجـع أو الالحـق بالتـصميم جتمـاع علمـاء ن بـ أحيانـا ـس و ، املقار السب املن
ً

-exن
Post Facto Designـــق طر عـــن ا، أســـبا وتحديــد معينـــة رة ظـــا اســة د ـــ إ ـــدف مــن ـــو و ر،

الباحــث ا يــصنع ــ ال ق الفــر ــست ول الطبيعــة، ــ فعــال املوجــودة ق والفــر و
ً

ــ يحــدث كمــا عمــدا
ً

ــــ غ ات ــــ متغ نــــة املقا ية الــــسب اســــات الد ــــ املــــستقلة ات فــــاملتغ ذلــــك ــــ وع ، ــــ التجر راملــــن ر
يــــتم وال الواقــــع ــــ موجــــودة طبيعيــــة ات ــــ متغ ــــا أل يــــا، تجر ــــا معا يــــتم وال يــــا تجر ــــة معا

ً ً

ك ـش ـ ال املجموعـات ن بـ نـة املقا ـو املـن ـذا ر وجـو ا، ــصائصرصـنع ا مـن مجموعـة ـ
واحـــــدة، خاصـــــية ـــــ دادي،(وتختلـــــف و يم اســـــة)74-2012،72رإبـــــرا الد ـــــ ع ينطبـــــق ـــــذا و ر،

الية   . ا
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  :       العينة

العــشوائية ــ غ العينــات أنــواع إحــدى ــ اســة الد مــاNonrandom Samplesرعينــة ــ و ،
التطوعيــة بالعينــة البــSample Volunteerــس قيــام عــد حيــث ــ، إ املقيــاس ــل بتحو ن احث

خـدمات أحـد باستخدام ب الو ع فعھ و ي و لك ل املقيـاس"جوجـل"رالش ابـط وضـع تـم ر،
ــ ــر بجامعــة فــراد مــن يرغــب ملــن ــس لي خــر التواصــل أدوات عــض و ــسبوك الف ــ زع ى

للمـستج ـ الك العـدد وصـل وقـد املقيـاس؛ ع ستجابة تقديم ليات ال املقيـاسافة ـ ع ن يب
التا) 692(إ ن مقسم س؛ تد يئة وعضو رطالبا ً  :  

الـــــــشرعية) 114( - التخصــــــصات مــــــن طالبــــــا
ً

تخـــــــصص( والقــــــانو عة الــــــشر نليــــــة
سالمية عة الدين–الشر   ).الدعوة–لأصو

ـــسانية) 115( - التخصـــصات مـــن طالبـــا
ً

يـــة( العر اللغـــة تخـــصص بيـــة ال ليـــة
غر وا خ تخـــــــــصصروالتــــــــا بعاد اســـــــــ مـــــــــع ـــــــــسية؛ والفر يـــــــــة نجل واللغـــــــــة افيـــــــــا

التعلـــيم بيـــة–تكنولوجيـــا ال شـــعبة ــــسانية اســـات الد اللغــــات–رليـــة ليـــة
ية العر اللغة لية جمة؛   ).وال

العملية) 119( - التخصصات من طالبا
ً

التعلـيم( تكنولوجيا تخصص بية ال لية
اعة– الز العلوم–رلية ندسةلي–لية ال   ).ة

الـــــــــشرعية) 114( - بالتخصــــــــصات س التـــــــــد يئـــــــــة أعــــــــضاء مـــــــــن رعــــــــضوا : ليـــــــــات(ً
سالمية عة الشر تخصص والقانو عة والدعوة–نالشر الدين أصو –للية

سالمية اسات الد   ).رلية

ـسانية) 114( - بالتخصـصات س التد يئة أعضاء من رعضوا بيـة: ليـات(ً ال
ا وطر املنا سقتخصصات الـنفس–رلتد النفـسية–علم ة ة–الـ ردا

جمة–التعليمية وال اللغات لية بية، ال ية–لأصو العر اللغة   ).لية

العمليــــة) 116( - بالتخصــــصات س التــــد يئــــة أعــــضاء مــــن رعــــضوا بيــــة(ً ال ليــــة
التعليم تكنولوجيا اعة–تخصص الز ندسـة–رلية ال العلـوم–ليـة –ليـة

ا الصيدلة–لطبلية   ).لية

  :داة

س التـد يئـة أعـضاء ـات اتجا ـ ع للتعرف مقياس بناء اسة الد داف أ تحقيق راستلزم ر
املقيــــــاس بنـــــاء مـــــر وقـــــد ونيــــــة، لك الـــــتعلم منـــــصات اســـــتخدام نحــــــو ـــــر بجامعـــــة زوالطـــــالب

التالية طوات   : با
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ات-1 تجا مقياس من دف ال   :تحديد

ا ـ إ املقيــاس نحــوـدف ــر بجامعـة والطــالب س التــد يئـة أعــضاء اتجـاه ــ ع زلتعــرف ر
ونية لك التعلم منصات   .استخدام

املقياس-2 طبيعة   : تحديد

ــــــ ـــــات تجا لقيــــــاس أساســــــية طــــــر ثــــــالث ليكــــــرت،: قنـــــاك قــــــة وطر ، ثرســــــتو قــــــة نطر
ليكـرت قة طر ا ا الية ا اسة الد اعتمدت وقد ي، املعا تمايز قة  Likert,s Method  of روطر

Summated Ratingsـــات تجا قيـــاس بمجـــال تمـــة امل الـــسابقة اســـات الد وتأكيـــد ا، ول رلـــس
خـر الطـر مـن ـ أك ثبـات معامـل عطـي ـا أ ـ ع قة الطر ذه استخدمت وال عامة ىبصفة ق

ات العبا عدد قلة ضوء   . رح

املقياس-3 محاو   :رتحديد

عـــد مـــن املقيـــاس ـــو الـــصلةنت ذات ات العبـــا مـــن عـــددا محـــو ـــل تـــضمن ، املحـــاو مـــن رد
ً

ر ر
اشـــتمل وقـــد للمقيـــاس، الـــداخ ـــساق ضـــبط ـــ م ـــسا مـــا ـــو و ، للمحـــو ـــ الفر رباملوضـــوع

بھ املرتبطة ات العبا صياغة محو ل ضوء ليتم تية املحاو ع راملقياس ر   :ر

و لاملحــــــو ــــــ:ر ديــــــد ا ــــــ ع طــــــالع نحــــــو التكنولوجيـــــــةتجــــــاه املــــــستحدثات مجــــــال
  .التعليمية

ي الثــا ــا:راملحـو باعتبا ونيــة لك الــتعلم منــصات مــع بالتعامـل ســتمتاع نحــو رتجــاه
التكنولوجية املستحدثات   .إحدى

الثالــــث ــــ:راملحـــو ع للتغلــــب ونيـــة لك الــــتعلم منـــصات اســــتخدام ميـــة أ نحــــو تجـــاه
د تحــــــــو ــــــــ ال ئــــــــة الطا ف لالظــــــــر ر املؤســــــــساتو داخــــــــل املعتــــــــادة التعليميــــــــة املواقــــــــف عــــــــة متا نو

  .التعليمية

ع الرا التقليدي:راملحو بالتعليم نة مقا ونية لك التعلم منصات   . ركفاءة

ــامس ا الـــتعلم:راملحــو منــصات خــالل مــن املقـــدم ــ التعلي املحتــو قيمــة نحـــو ًتجــاه ُ ى
ونية   .لك

السادس م:راملحو توظيف ونيةمستقبل لك التعلم   .نصات

املقياس-4 ات عبا   :رصياغة

عـــدد بلــغ وقـــد إجرائيــا، لفظيـــا ا ســلو ة عبـــا ــل تمثـــل ات، العبــا مـــن مجموعــة صـــياغة تــم
ً ً ً

ر ر
وليـة تھ صــو ـ املقيـاس ات رعبـا ـا) 38(ر م ة، موجبـة،) 18(رعبـا ة وقــد) 20(رعبــا سـالبة، ة رعبـا

و ات، للعبــا املألوفــة الــصياغة مراعــاة قبــلرتــم مــن ــا عل ســتجابة انيــة إم ة عبــا ــل تحتمــل رأن
يمكـن ات عبا ناك و ي أن دو العمومية من املستو بنفس الطالب أو س التد يئة رعضو نر ن ى
أو ولة؛ ـــــس ـــــا ل ســـــتجابة الطـــــالب ـــــستطيع ال نمـــــا ب ـــــا؛ ل ســـــتجابة س التـــــد يئـــــة رألعـــــضاء

  .العكس
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ستجابة-5 شدة   :قياس

ا خمسة وضع اتم شـد تتفاوت املقياس ات عبا من ة عبا ل ع لالستجابة رحتماالت ر
ـو و ، ـ ما ا املدى ع حتماالت ذه وضع وتم التامة، املوافقة وعدم التامة، املوافقة ن ب

حتماالت ذه و ليكرت، قة طر عليھ عتمد الذى   :املدى

شدة-   .         موافق

  .              موافق-

  .               محايد-

موافق-   .          غ

شدة- موافق   .غ

اشــتمل حيــث ــا، ذكر ســبق ــ وال للمقيــاس الفرعيــة املحــاو ــ ع ات العبــا ــع تو تــم روقــد رز
املقيـاس ات لعبـا الك العدد ليص ات عبا ات العبا من عدد ع عة املحاو من محو رل ر ر ر ر ر

جــدو) 38( ــ و و ة، لعبـا جــدو) 1(ر ــ يو كمـا ــا، قام وأ املحــاو ـ ع املقيــاس ات عبــا ـع لتو ر رر ز
تجاه) 2( ملقياس والسالبة املوجبة ات   :رالعبا

  )1(لجدو

ا قام وأ املحاو ع املقياس ات عبا ع رتو رر   ز

املقياس  م ات  رمحاو العبا قام رأ   ر
عدد

ات   رالعبا
سبة ال
ة   املئو

مجال  1 ديد ا ع طالع نحو تجاه
التعليميةا التكنولوجية   .ملستحدثات

19،22،25،29،33،
35  

6    
015.79/

0  
منصات  2 مع بالتعامل ستمتاع نحو تجاه

املستحدثات إحدى ا باعتبا ونية لك رالتعلم
  .التكنولوجية

2،13،16،20،23،
34  

6  015.79/
0  

التعلم  3 منصات استخدام مية أ نحو تجاه
ال ئة الطا ف الظر ع للتغلب ونية رلك و

املعتادة التعليمية املواقف عة متا دو نتحو ل
التعليمية املؤسسات   .داخل

4،9،21،24،27،
36  

6  015.79/
0  

نة  4 مقا ونية لك التعلم منصات ركفاءة
التقليدي   .بالتعليم

1،17،28،30   32،
37  

6  015.79/
0  

ن  5 منتجاه املقدم التعلي املحتو قيمة ًحو ُ ى
ونية لك التعلم منصات   .خالل

3،6،11،12،14،15،
18  
  

7  18.42%   

ونية  6 لك التعلم منصات توظيف ،5،8،7،10،26،31  .مستقبل
38  

7  18.42%   

  0/0 100  38  املجمـــــوع
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  )2(لجدو

ملقياس والسالبة املوجبة ات   تجاهرالعبا

 

ستجابة-6 بدائل وتقدير املقياس يح   :ت

ـ مــسة ا البـدائل مـن بــديل ـل ل ن و إعطـاء تــم سـتجابة بـدائل جــاتزلتقـدير د ة رصـو ر
مـــــن تبـــــدأ ة ـــــساو م مـــــسافات و مـــــن)5) : (1(متتاليـــــة جـــــة د ة عبـــــا ـــــل تأخـــــذ يح التـــــ وعنـــــد ر، ر

مـــن تبـــدأ ـــ ال جات البـــديل5 : 1رالـــد جـــة د ـــو ي ربحيـــث لالتجـــاه3ـــ) محايـــد(ن جـــة الد وتقـــل ر،
التا موجبة أم سالبة ة العبا نوع حسب ي يجا لالتجاه وتزداد   :رالسل

  ةسالب  موجبة   

شدة   )1(  )5(  موافق

  )2(  )4(  موافق

  )3(  )3(  محايد

موافق   )4(  )2(  غ

شدة موافق   )5(  )1(  غ

املقياس صالحية   :تحديد

ي خالل من املقياس صالحية تحديد   :تم

ن-6-1 املحكم من مجموعة ع املقياس   :عرض

و املنــا مجــال ــ ســاتذة مــن مجموعــة ــ ع املقيــاس عــرض ومجــالتــم س، التــد رطــر ق
دقـة مـدى حيـث مـن املقيـاس ات عبا ع كم ل وذلك النفس، علم ومجال التعليم، رتكنولوجيا
ملوضــــوع ات العبـــا وتمثيــــل ـــا، ــــاص ا بـــاملحو ة عبــــا ـــل تبــــاط وا ات، العبـــا صــــياغة رومناســـبة ر ر رر

ة ـا  رالعبــا ة  نوع ـا  رالعبــا ة  نوع ـا  رالعبــا   نوع

  سالبة  27  سالبة  14  موجبة  1

  سالبة  28  موجبة  15  سالبة  2

  موجبة  29  سالبة  16  موجبة  3

  سالبة  30  سالبة  17  سالبة  4

  سالبة  31  موجبة  18  موجبة  5

  موجبة  32  سالبة  19  سالبة  6

  موجبة  33  موجبة  20  موجبة  7

  سالبة  34  موجبة  21  سالبة  8

  موجبة  35  سالبة  22  سالبة  9

  سالبة  36  سالبة  23  سالبة  10

  موجبة  37  سالبة  24  موجبة  11

  موجبة  38  موجبة  25  موجبة  12

    موجبة  26  سالبة  13
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للعبــ الــصياغات عــض عـديل ــ ن املحكمــ ــ ع املقيـاس عــرض يجــة ن ــصت وت ات،املقيـاس، را
ـــــ ع دلـــــيال املقيـــــاس ملوضـــــوع ـــــا تمثيل ومـــــدى املقيـــــاس ات عبـــــا ـــــ ع ن املحكمـــــ موافقـــــة ت ـــــ واعت

ً
ر

من ونا م املقياس وظل صدقھ،
ً

ة،) 38( و) 18(رعبا موجبة ة سالبة) 20(رعبا ة   . رعبا

تجاه-6-2 ملقياس ستطالعية اسة   :رالد

تطبي تــم تجــاه ملقيــاس ية وم الــسي ــصائص ا عينــةملعرفــة ــ ع وليــة تھ صــو ــ رقــھ
من ونة فردا) 40(م

ً
مـن( طالبـا ن وعـشر خمـس ـ إ باإلضـافة س، تد يئة عضو عشر خمسة

ً
و ر

والقـانو عة والـشر ة والتجـا بية ال نليات العينـة)ر تلـك ـ ع سـتطالعية اسـة بالد القيـام وتـم ر،
  :دف

للمقياس-6-2-1 الداخ ساق صدق   :تحديد

حــــساب جــــةتــــم الد ن بــــ تبــــاط معامــــل حــــساب ــــق طر عــــن ات للعبــــا الــــداخ رــــساق ر ر
معـامالت تراوحـت وقد ستطالعية، العينة أفراد من فرد ل ل لية ال جة والد ة عبا ل ل لية رال ر

ن ب املقياس ات لعبا رتباط مرتفعة) 0.90 – 0.75(ر قيم و ،.  

إي ــق طر عــن الــداخ ــساق جــة د حــساب تــم محــوركمــا ــل ن بــ تبــاط معامــل رجــاد ر
جدو ذلك و و ل، ك   :  التا) 3(لواملقياس

  )3(لجدو

ل ك واملقياس املقياس محاو من محو ل ن ب تباط معامالت رقيم ر   ر

تباط  راملحو  م   رمعامل

  0.80  لو  1

ي  2   0.87  الثا

  0.89  الثالث  3

ع  4   0.90  الرا

امس  5   0.89  ا

  0.92  السادس  6
  

جميـع إن حيـث أجلـھ، مـن أعـد الـذي ـدف ال وتحقيـق لالسـتخدام املقيـاس صالحية يت
ُ

السابق دو با د وا و كما مرتفعة جاءت للمقياس عة باملحاو اصة ا لالقيم ر ر   .ر

املقياس-6-2-2 ثبات   :حساب

نبــــاخ لكر ألفــــا معامــــل اســــتخدام مقيــــاسCoefficient Alphaوتـــم ثبــــات ــــساب وذلــــك ،
الثبــات معامــل قيمــة بلغــت وقــد لالســتخدام)0.90(تجـاه، املقيــاس صــالحية تؤكــد قيمــة ــ و ،

أجلھ من أعد الذي الغرض
ُ

.  
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التعـديالت وإجـراء وثباتـھ، صـدقھ مـن والتأكـد اسـتطالعيا املقيـاس ـة تجر عـد و عليـھ نـاء و
ً ً

من ائية ال تھ صو و يت املقياس أصبح ن، املحكم ا أشار رال ة) 38 (ن   . رعبا

ات-7 تجا ملقياس سا   :التطبيق

ل الـــــــش ـــــــ إ املقيـــــــاس ـــــــل تحو تـــــــم ـــــــا، اصـــــــة ا ض والفـــــــر اســـــــة، الد ـــــــداف أ ضـــــــوء وـــــــ ر
خـــــدمات أحــــــد باســـــتخدام ـــــب الو ـــــ ع فعـــــھ و ـــــي و بيانــــــات"جوجـــــل"رلك جـــــداو وتحديـــــدا ل،

ً

عــGoogle Sheetsجوجــل و ــسبوك الف ــ ع املقيــاس ابــط وضــع تــم التواصــلرحيــث أدوات ض
أسـبوع عـد و املقياس، ع ستجابة تقديم ر بجامعة فراد من يرغب ملن س لي زخر ى

ـ إ ن املــستجيب عـدد عــدد) 715(وصـل بعاد اسـ تـم ســتجابات مراجعـة ألفــراد) 23(و اسـتجابة
إ ــ الك العــدد وصــل ــذلك و املقيـــاس؛ ات عبــا جميــع ــ ع جابــة ــستكملوا ـــا)692(ــرلــم بيا ؛

  :التا

الشرعية) 114( - التخصصات من طالبا
ً

.  

سانية) 115( - التخصصات من طالبا
ً

 .  

العملية) 119( - التخصصات من طالبا
ً

 .  

الشرعية) 114( - بالتخصصات س التد يئة أعضاء من رعضوا ً.  

سانية) 114( - بالتخصصات س التد يئة أعضاء من رعضوا ً .  

من) 116( - العمليةًعضوا بالتخصصات س التد يئة   . رأعضاء

وفقــا يف والتــص الفــر عمليــة تمــت املقيــاس، ــ ع لالســتجابات ــي و لك التجميــع عــد ًو ز
إحصائيا البيانات ة ملعا يدا تم اسة، للد يفية التص ات للمتغ
ً ً

  .ر

ي حصا   :التحليل

اسـ - نحـو ـل ك العينة أفراد ات اتجا مستو بمعرفة يتعلق منـصاتىفيما تخدام
ـــ ع العينـــة ألفـــراد ســـتجابة جـــات د متوســـط حـــساب تـــم ونيـــة، لك رالـــتعلم

أو ؛ ـــــــ ا ف باملتوســــــط املالحــــــظ املتوســــــط نـــــــة مقا ثــــــم ومــــــن ــــــل، ك راملقيــــــاس
ـــــساو والـــــذي املحايـــــد لالتجـــــاه يعتبـــــار التحليـــــل)114(ي ـــــ الدقـــــة وملراعـــــاة ،

ع ن البـــاحث قبـــل مــن ختيـــار وقـــع ي اختبـــارحــصا واحـــدة" ت"ــ -Oneلعينـــة
Sample T Testــــ ع املالحــــظ املتوســــط قيمــــة انــــت إذا مــــا الختبــــار وذلــــك ،

املحايـــد لالتجــاه ـــ ا ف املتوســط قيمــة عـــن إحــصائيا تختلـــف ــل ك املقيــاس
ً

مسبقا واملحددة
ً ُ  .  

التخـــــصص، - أثـــــر وتحديـــــد ـــــات، تجا ن بـــــ نـــــة باملقا املتعلقـــــة ض الفـــــر رالختبـــــار و
اســـتخداموتـــأ تـــم تجـــاه، ـــ ع التخـــصص ونـــوع الفئـــة مـــستو ن بـــ التفاعـــل ىث

تجــــاه ي ثنــــا التبــــاين تحليــــل ،Two-Way Analysis of Varianceأســــلوب
شـــــيفيھ اختبـــــار اســـــتخدام مـــــع ـــــدف، ال ـــــذا حـــــالScheffe' Testلتحقيـــــق ـــــ
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فائيـــة ـــسبة ـــ ع ـــصو ا " f" لا نـــات املقا إلجـــراء وذلـــك إحـــصائيا ردالـــة
ً

لبعديــــة
برنــــامج باســــتخدام حــــصائية التحلــــيالت جميــــع إجــــراء تــــم وقــــد SPSSاملتعــــدة،

  ).21(صدار

النتائج   عرض

ونيـــة، )1 لك الـــتعلم منـــصات اســـتخدام نحـــو ـــل ك العينـــة أفـــراد ـــات اتجا ىمـــستو
و الفرض باختبار ترتبط ال يجة الن   :لو

املقيــــاس ـــــ ع ســــتجابة جــــات د متوســـــط حــــساب املالحـــــظ(رتــــم ألفـــــراد)املتوســــط وذلــــك ،
لالتجـــــاه عتبـــــار أو ؛ ـــــ ا ف باملتوســـــط املالحـــــظ املتوســـــط نـــــة مقا ثـــــم ومـــــن ـــــل، ك يالعينـــــة ر

ساو والذي اختبار)114(ياملحايد باستخدام واحـدة" ت"، وذلـكOne-Sample T Testلعينة ،
تخ ــــل ك املقيــــاس ـــــ ع املالحــــظ املتوســــط قيمــــة انــــت إذا مــــا قيمـــــةالختبــــار عــــن إحــــصائيا تلــــف

ً

جدو ذلك عرض و مسبقا، واملحددة املحايد لالتجاه ا ف لاملتوسط
ً   :  التا) 4(ُ

  )4(لجدو

اختبار ل" ت"نتائج ك العينة ألفراد ستجابة جات لد املالحظ املتوسط ن ب الفر رلداللة ق
ن و ونية، لك التعلم منصات استخدام نحو تجاه مقياس لالتجاهع ا ف املتوسط

  املحايد

 

جــدو ـــ النتــائج قيمــة) 4(لباســتقراء أن املالحـــظ" ت"يتـــ املتوســط ن بـــ الفــر قلداللـــة
بلغـــت املحايـــد لالتجـــاه ـــ ا ف واملتوســـط املقيـــاس ـــ ع ـــل ك العينـــة أفـــراد جات ) 11.69(رلـــد

مستو عند إحصائيا دالة قيمة ىو
ً

قي)0.05( ن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود ع يدل مما ،ً مـةق
بلـغ والـذى العينـة أفراد جات لد املالحظ لالتجـاه)131.92(راملتوسط ـ ا ف املتوسـط ن ـ و ،

قيمتــــــھ تبلــــــغ والــــــذى املالحــــــظ)114(املحايـــــد، املتوســــــط ــــــو و ؛ ــــــ ع املتوســــــط لــــــصا وذلــــــك ،
يــنص والــذي اســة، الد ض فــر مــن و الفــرض قبــو ــ ع الــذي مــر العينــة، أفــراد جات رلــد ور ل ل

أ   :نھع

مـــــستو"  عنـــــد إحـــــصائيا دال فـــــر ىيوجـــــد ق
ً

أفـــــراد) 0.05( جات لـــــد املالحـــــظ املتوســـــط ن ربـــــ
واملتوســـــــط ونيـــــــة، لك الـــــــتعلم منـــــــصات اســـــــتخدام نحــــــو تجـــــــاه مقيـــــــاس ـــــــ ع ـــــــل ك العينــــــة
جات لــــد املالحــــظ املتوســــط لــــصا وذلــــك املنــــصات اســــتخدام نحــــو املحايــــد لالتجــــاه ــــ ا رف

العينة   "أفراد

ناء الـتعلمًو منـصات اسـتخدام نحـو ـل ك العينـة أفـراد اتجـاه أن ـ إ نـا التوصـل تـم عليھ
ي يجا املستو جاء ونية   . ىلك

  

  

  املجموعة

  املتوسط

  املالحظ

  املتوسط

ا   ف

  نحراف

للعينة   ياملعيار

املعيار طأ يا

العينة ملتوسط

ن ب   قالفر

ن   املتوسط

جة   رد

ة ر   ا

  قيمة

  "ت "

  الداللة

دة   املشا

ل ك العينة أفراد

  692= ن
131.92  114 40.31 1.53 17.92 691  11.69 0.000  
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ن )2 بـ التفاعـل وأثـر ـ متغ ـل ي ومـستو اسـة الد ـ ملتغ وفقـا ـات تجا ن بـ نة راملقا ير
ً

ض الفر باختبار املرتبطة النتائج و ات، املستو الثا(وتلك ي، عالثا الرا   ):لث،

تجـــاه مقيـــاس ــ ع العينـــة أفــراد جات لـــد ــة املعيا نحرافـــات و املتوســطات حـــساب رتــم ر
جـــدو ـــ و و ونيـــة، لك الـــتعلم منـــصات اســـتخدام نحرافـــات) 5(لنحـــو و املتوســـطات ـــذه

ما ا ومستو اسة الد ملتغ وفقا ة راملعيا ير
ً

:  

  )5(لجدو

الطرفية الياTerminal Meansاملتوسطات ا ومتوسطات ،Cell Meansة املعيا نحرافات و ر،
ات تجا مقياس ع العينة أفراد جات   رلد

  

اســـــــة الد ـــــــ ملتغ وفقـــــــا جات الـــــــد متوســـــــطات ن بـــــــ للفـــــــر حـــــــصائية الداللـــــــة روملعرفـــــــة ير ق
ً

الطـــــالب ـــــات واتجا س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــات اتجا ن بـــــ نـــــة باملقا املتعلقـــــة الثالثـــــة ا ضـــــ روفر ر و
الــــــت منــــــصات اســــــتخدام نحــــــو ــــــر م،زبجامعــــــة تخصــــــص عــــــن النظــــــر بــــــصرف ونيــــــة لك علم

التخـصص نــوع تـأث ن بــ نـة ي–شــر(رواملقا ـسا ــ–إ عــن) عم النظــر بـصرف ــات تجا ـ ع
نحـــو ـــات تجا ـــ ع التخـــصص ونــوع الفئـــة مـــستو ن بـــ التفاعــل تـــأث وكـــذلك الفئـــة، ىمــستو ى

الت تحليــل أسـلوب اســتخدم ونيــة، لك الــتعلم منــصات ــصُاسـتخدام و تجــاه، ي ثنــا بــاين
املستخدم) 6(لجدو التباين تحليل   : نتائج

  )6(لجدو

منصات استخدام نحو تجاه مقياس ع جات للد تجاه ي ثنا التباين تحليل نتائج ص رم
ونية لك   التعلم

ـــــة ـــــ  الفئـ

س  تد يئة رأعضاء  طالب 
 

الطر ع م ع م   املتوسط
 93.93 35.35 90.27 34.18 97.59 شر

ي سا  134.65 24.73 133.86 24.26 135.45 إ

ص
ص

خ
لت

ا
 166.11 24.53 163.98 16.82 168.30 عم 

الطر   129.88 133.98 املتوسط

التباين   مجموع  مصدر

عات  املر

جات رد

ة ر  ا

مجموع متوسط

عات  املر

سبة ال

 )ف(الفائية

الداللة ىمستو

 )0.05(عند

س(الفئة تد يئة –رأعضاء

 ) طالب

3363.55 1 3363.55 
4.496  * 

ي–شر(التخصص سا –إ

 )عم

605890.16 2 
302945.081 404.980 * 

والتخصص الفئة ن ب دالة  0.629  470.528  2  941.05  التفاعل  غ

     748.049 686 513161.73  خطاء

امل     691 1122946.94 جما
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ات تجا ن ب نة باملقا املتعلقة الثالثة ض الفر اختبار لنتائج عرض ي روفيما   :و

ـر-2-1 بجامعـة الطـالب واتجـاه س التـد يئـة أعـضاء اتجـاه ن ب نة باملقا يتعلق زما ر ر
ال يجــة الن ــ و م، تخصــص عــن النظــر بــصرف ونيــة لك الــتعلم منــصات اســتخدام ــنحــو

الفرض باختبار ي(ترتبط   ):الثا

جدو من قيمة) 6(ليت الفئةF-Ratio) ف(أن ملتغ س(، التـد يئـة ،)طـالب-رأعـضاء
ـــ و ـــا عل ـــصو ا تـــم ـــ مـــستو) 4.496(لوال عنـــد إحـــصائيا أن)0.05(ىدالـــة ـــ ع يـــدل ـــذا و ،

أعـــضا جـــات د متوســـط ـــان وملــــا ـــات، تجا ـــ ع تـــأث ـــا ل ـــ كمتغ ــــرالفئـــة ع س التـــد يئـــة رء
بلــغ والــذي م، تخصــص عــن النظــر بــصرف تجــاه جــات)133.98(مقيــاس د متوســط مــن ــ أك ر،

بلــغ والــذي م، تخصــص عــن النظــر بــصرف جــدو)129.88(الطــالب ــ ن مبــ ــو كمــا فإنــھ) 5(ل،
ـــ أك م ـــا اتجا جـــاءت حيـــث س، التـــد يئـــة أعـــضاء لـــصا جـــاءت يجـــة الن بـــأن القـــو ريمكـــن ل

ضإيجاب فـــــر مـــــن ي الثـــــا الـــــصفر الفـــــرض فـــــض يـــــتم عليـــــھ نـــــاء و الطـــــالب، ـــــات اتجا عـــــن ويـــــة ي ر ً

أنـــھ ـــ ع نـــص والـــذي اســـة مـــستو: " رالد عنـــد إحـــصائيا دال فـــر يوجـــد ىال ق
ً

متوســـط) 0.05( ن بـــ
اســــتخدام نحـــو تجـــاه مقيــــاس ـــ ع الطـــالب جــــات د ومتوســـط س التـــد يئــــة أعـــضاء جـــات رد ر ر

إ يرجـع ونيـة لك الـتعلم الفئـةمنصات مـستو اخـتالف س(ىـ التـد يئـة ) الطـالب–رأعـضاء
التخصص نوع عن النظر بصرف   ".وذلك

أنــــھ ــــ ع يــــنص والــــذي البــــديل الفــــرض مــــستو: "لوقبــــو عنــــد إحــــصائيا دال فــــر ىيوجــــد ق
ً

مقيــــــاس) 0.05( ـــــ ع الطـــــالب جـــــات د ومتوســـــط س التــــــد يئـــــة أعـــــضاء جـــــات د متوســـــط ن ربـــــ ر ر
ا منــــصات اســـتخدام نحــــو الفئـــةتجـــاه مــــستو اخـــتالف ــــ إ يرجـــع ونيــــة لك أعــــضاء(ىلـــتعلم

س التد التخصص) الطالب–ريئة نوع عن النظر بصرف   "وذلك

ن الفئتـــ مـــن فئـــة ـــل ـــات اتجا مـــستو س(ىوملعرفـــة التـــد يئـــة ـــل)الطـــالب–رأعـــضاء ،
امل نة مقا يمكن املحايد؟، املستو أم ؛ السل أم ي؛ يجا املستو رجاءت ى املالحظى توسط

املقيـاس ـ ع لالسـتجابة املحايـد لالتجـاه عتبار أو ؛ ا ف باملتوسط ن الفئت من فئة ل يل
ـــساو أعـــضاء)114(يوالـــذي جات لـــد املالحـــظ املتوســـط قيمـــة نـــة مقا خـــالل ومـــن عليـــھ نـــاء و ر، ر ً

بلــــغ والــــذى س التــــد املحايــــ)133.98(ريئـــة لالتجــــاه ــــ ا ف املتوســــط بقيمــــة تبلــــغ، ــــ وال د،
جات)114(قيمتـــــھ لـــــد املالحـــــظ املتوســـــط ـــــو و ؛ ـــــ ع املتوســـــط لـــــصا فـــــر وجـــــود يالحـــــظ ر، ق

اســـــتخدام نحـــــو س التــــد يئـــــة أعـــــضاء اتجــــاه أن القـــــو يمكـــــن ــــذا و س، التـــــد يئـــــة رأعــــضاء لر
ي يجا املستو جاء م تخصص عن النظر بصرف ونية، لك التعلم   . ىمنصات

للم ـــــسبة بال قيمتـــــھأمـــــا بلغـــــت والـــــذي الطـــــالب جات لـــــد املالحـــــظ فعنـــــد) 129.88(رتوســـــط
قيمتــــھ بلغــــت ــــ وال املحايــــد، لالتجــــاه ــــ ا ف باملتوســــط نتـــھ فــــر)114(رمقا وجــــود يالحــــظ ق،

اتجــاه أن القــو يمكــن ــذا و الطــالب، جات لــد املالحــظ املتوســط ــو و ؛ ــ ع املتوســط للــصا ر
الـــــتعلم منـــــصات اســـــتخدام نحـــــو ـــــالطـــــالب جـــــاء م تخصـــــص عـــــن النظـــــر بـــــصرف ونيـــــة، لك

ي يجا   . ىاملستو
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التخــصص-2-2 ن بــ نـــة باملقا يتعلــق ي–شـــر(رمــا ــسا ــ–إ تجـــاه) عم ــ ع ه وتـــأث
تـرتبط ـ ال يجـة الن ـ و الفئـة، عن النظر بصرف ونية لك التعلم منصات استخدام نحو

الفرض اس) الثالث(باختبار الد ض فر رمن   :ةو

جـــــــدو مـــــــن قيمـــــــة) 6(ليتـــــــ التخـــــــصصF-Ratio) ف(أن ـــــــ ملتغ ي–شـــــــر(، ــــــــسا –إ
ــ ــ)عم و ــا عل ــصو ا تــم ــ وال مــستو) 404.98(ل، عنــد إحــصائيا يــدل)0.05(ىدالــة ــذا و ،

مـــن الثالـــث الفـــرض قبـــو يـــتم عليـــھ نـــاء و ـــات، تجا ـــ ع تـــأث لـــھ ـــ كمتغ التخـــصص أن ـــ لع ً

والـــذي اســـة، الد ض رفـــر أنـــھو ــــ ع مـــستو: نـــص عنـــد إحـــصائيا دالــــة ق فـــر ىتوجـــد
ً

ن) 0.05(و بــــ
ونيـة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحـو تجـاه مقيـاس ـ ع العينـة أفـراد جات د رمتوسطات

التخصص نوع اختالف إ ي–شر(ترجع سا الفئة) عم-إ مستو عن النظر   .ىبصرف

تخــــصص العينــــة أفــــراد جــــات د متوســــط ــــان ــــ( روملــــا بــــصرف) عم تجــــاه مقيــــاس ــــ ع
بلــغ والــذي التخــصص متوســطات ن بــ ــ ك ــو الفئــة، عــن بتخــصص)166.11(النظــر نــة مقا ر،

بلغ والذي الفئة عن النظر بصرف الفئـة) 93.93(الشر عـن النظـر بـصرف ي ـسا ومتوسط
بلـغ جـدو)134.65(والـذي ـ ن مبــ ـو كمـا ا) 5(ل، بـأن القــو يمكـن لــصالفإنـھ جـاءت يجـة لن

الفئة عن النظر بصرف العم   .التخصص

التخصصات من تخصص ل العينة أفراد ات اتجا مستو ي–شر(ىوملعرفة ـسا إ
ـــ- نـــة)عم مقا يمكـــن املحايـــد؟، املـــستو ـــ أم ؛ الـــسل أم ي؛ يجـــا املـــستو ـــ جـــاءت ـــل ر، ى ى

تخــــص ــــل ــــ العينــــة أفــــراد جات لــــد املالحــــظ باملتوســــطراملتوســــط الثالثــــة التخصــــصات مــــن ص
ـــساو والـــذي املحايـــد لالتجـــاه عتبـــار أو ؛ ـــ ا يف نـــة)114(ي مقا خـــالل ومـــن عليـــھ نـــاء و ر، ً

بلـــــغ والــــذى الـــــشر التخــــصص ذو العينــــة أفـــــراد جات لــــد املالحـــــظ املتوســــط يقيمــــة ،)93.93(ر
تبلــــــغ ــــــ وال املحايــــــد، لالتجــــــاه ــــــ ا ف املتوســــــط ي)114(بقيمــــــة لــــــصا، فــــــر وجــــــود قالحــــــظ

أفـــــراد اتجــــاه أن ــــ ع يــــدل ــــذا و ، املحايــــد لالتجــــاه ــــ ا ف املتوســــط ــــو و ؛ ــــ ع املتوســــط
عــن النظــر بــصرف ونيــة، لك الــتعلم منــصات اســتخدام نحــو الــشر التخــصص ذو يالعينــة

السل املستو جاء   . ىالفئة

املالحـــــــظ املتوســــــــط قيمـــــــة نــــــــة مقا خـــــــالل مــــــــن يالحـــــــظ ذوركمـــــــا العينــــــــة أفـــــــراد جات يلــــــــد ر
بلغــت ـــ وال ي ـــسا ـــ)134.65(التخــصص وال املحايـــد، لالتجـــاه ــ ا ف املتوســـط بقيمـــة ،

العينـــة)114(تبلــغ أفـــراد جات لــد املالحـــظ املتوســط ـــو و ؛ ـــ ع املتوســط لـــصا فــر وجـــود ر، ق
التخـــص ذو العينــة أفـــراد اتجــاه أن ـــ ع يــدل ممـــا ي، ــسا التخــصص يذو نحـــوي ي ــسا ص

ي يجا املستو أيضا جاء الفئة عن النظر بصرف ونية، لك التعلم منصات ىاستخدام
ً

 .  

ذو العينــــــة أفــــــراد جات لــــــد املالحــــــظ املتوســــــط قيمــــــة نــــــة مقا خــــــالل مــــــن أيــــــضا الحــــــظ يو ر ر
ً

بلغـــت ــــ وال ـــ العم ــــ)166.11(التخـــصص وال املحايـــد، لالتجــــاه ـــ ا ف املتوســـط بقيمــــة ،
العينـــة)114(تبلــغ أفـــراد جات لــد املالحـــظ املتوســط ـــو و ؛ ـــ ع املتوســط لـــصا فــر وجـــود ر، ق

نحـــــو ـــــ العم التخــــصص ذو العينـــــة أفـــــراد اتجــــاه أن ـــــ ع يـــــدل ممــــا ، ـــــ العم التخــــصص يذو ي
ي يجا املستو أيضا جاء الفئة عن النظر بصرف ونية، لك التعلم منصات ىاستخدام

ً
 .  
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يتع-2-3 الفئـــــةمـــــا ــــــ متغ ي مــــــستو ن بــــــ التفاعـــــل بتــــــأث س(لــــــق التــــــد يئــــــة –رأعــــــضاء
التخـصص)الطالب متغ ات ومستو ي–شـر(، ـسا ـ-إ اسـتخدام) عم نحـو تجـاه ـ ع

الفـــرض باختبـــار تـــرتبط ـــ ال يجـــة الن ـــ و ونيـــة، لك الـــتعلم ـــع(منـــصات ض) الرا فـــر ومـــن
اسة   :رالد

جــدو مــن قيمــة) 6(ليتــ الفئــةF-Ratio) ف(أن ن بــ للتفاعــل س(، التــد يئــة رأعــضاء
ي–شــر( والتخــصص) الطــالب– ــسا ــ-إ ــ)عم و ــا عل ــصو ا تــم ــ وال ــ) 0.629(ل، غ

مــستو عنــد إحــصائيا الفئــة)0.05(ىدالــة ا مــستو ن بــ للتفاعــل أثــر نــاك س لــ أنــھ ــ ع ــذا و ،
منصات استخدام نحو تجاه ع التخصص ونيةونوع لك   .التعلم

وجــــود ـــ ع نـــص والـــذي ـــع، الرا الفـــرض ـــ عنــــھ ـــ والتعب توقعـــھ تـــم مـــا مـــع يتفـــق ال ـــذا و
مــــستو عنــــد إحــــصائيا دالــــة ق ىفــــر

ً
مقيــــاس) 0.05(و ــــ ع العينــــة أفــــراد جــــات د متوســــطات ن ربــــ

الفئـــ مـــستو ن بـــ التفاعـــل تـــأث ـــ إ ترجـــع ونيـــة لك الـــتعلم منـــصات اســـتخدام نحـــو ةىتجـــاه
س( التد يئة التخصص) الطالب–رأعضاء ي–شر(ونوع سا العـدو)عم-إ ع مما ل،

مستو عند إحصائيا دالة ق فر وجود عدم ع ينص والذي ، الصفر الفرض ىإ ي
ً

ن) 0.05(و ب
ونيـة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحـو تجـاه مقيـاس ـ ع العينـة أفـراد جات د رمتوسطات

ـــ إ الفئــةترجــع مـــستو ن بــ التفاعـــل س(ىتــأث التـــد يئــة التخـــصص) الطــالب–رأعـــضاء ونـــوع
ي–شر( سا   ).عم-إ

ل شــــــ ــــــ و باســــــتخدام) 2(و ما ا بمــــــستو اســــــة الد ــــــ متغ ن بــــــ التفاعــــــل عــــــدم رالتــــــا ي
بجدو ن مب و كما ي البيا التمثيل ق طر عن   ):5(لاملتوسطات

 

  
ل باستخدام) 2(ش ما ا بمستو اسة الد متغ ن ب التفاعل عدم يو ي بيا رتمثيل ي

  املتوسطات
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معينــة نقطــة عنــد ي البيــا التمثيــل خطــوط التقــاء عــدم يالحــظ الــسابق ل الــش خــالل مــن
ما ا بمستو اسة الد متغ ن ب تفاعل وجود عدم وجود ع يدل رمما   .ي

ا وتفس النتائج   :مناقشة

الـــتعلمفيمـــ-1 منـــصات اســـتخدام نحـــو ـــل ك العينـــة أفـــراد ـــات اتجا بمـــستو يتعلـــق ىا
ونية   :لك

مـــستو عنـــد إحـــصائيا دال فـــر وجـــود ـــ إ النتـــائج ت ىأشـــا ق
ً

املالحـــظ) 0.05(ر املتوســـط ن بـــ
ونيــــة، لك الــــتعلم منــــصات اســـتخدام نحــــو تجــــاه مقيــــاس ـــ ع ــــل ك العينــــة أفــــراد جات رلـــد

لال ـــ ا ف املالحـــظواملتوســط املتوســـط لـــصا وذلـــك املنـــصات اســتخدام نحـــو املحايـــد تجـــاه
العينـــة أفـــراد جات اســـتخدام"رلـــد نحـــو ـــل ك العينـــة أفـــراد اتجـــاه أن ـــ إ التوصـــل تـــم عليـــھ نـــاء ًو

ي يجا املستو جاء ونية لك التعلم   . ىمنصات

ات ــــ بمم الــــو مــــن ــــاف قــــدر تــــوفر ــــ إ يجــــة الن ــــذه جــــاع إ مكــــن منــــصاترو انــــات وإم
مرحلــة مــر عــدى مــا و بــل عامــة، بــصفة اســة الد عينــة أفــراد لــدى وذلــك ونيــة لك رالــتعلم ر
قبــــل مــــن التعليميــــة العمليــــة ــــ املنــــصات ــــذه ل ــــ الفع ســــتخدام و ســــة املما ــــ إ الــــو رتــــوافر

ا اســـتخدام نحـــو م ــــا اتجا ـــ ع باإليجـــاب عكــــس ا مـــا ـــو و اســــة الد عينـــة أفـــراد نــــاءرمعظـــم و ،ً

نـــا منــھ التحقـــق تــم والـــذي اســة الد عينـــة أفــراد لـــدى ي يجــا تجـــاه بــأن القـــو يمكــن رعليــھ ل
ا م أ من وال ونية، لك التعلم منصات ات بمم م معظم و إ التعلم: يرجع يح ت ا أ

ـ ال املـشاركة تـوف إ إضافة ات؛ املحتو من العديد و ان، م أي ومن وقت للمـتعلم،أي شطة
ــــادة و اتــــھ، قد تنميــــة ــــ ع ــــساعد ممــــا ومعلمــــھ مالئــــھ مــــع ــــشاركھ و وتفاعلــــھ تواصــــلھ ــــادة زو رز ز
تـوفر ونيـة لك الـتعلم منـصات أن كمـا علمـھ؛ نـواتج ن تحس م س بما التعلم نحو دوافعھ

و ــــا وحفظ ــــا تحميل يمكــــن متعــــددة ونيــــة إلك ال أشــــ ــــ التعليميــــة ات واملقــــر س رالــــدر طــــالعو
مــن العديــد ـم ل وتقــدم ن، املتعلمـ ن بــ الفرديـة ق الفــر ــ وترا ـان، م أي ومــن وقـت أي ــ ـا وعل
ن؛ املتعلمــــ خــــصوصية ــــ ع فــــاظ ا ــــ ع عمــــل كمــــا الــــتعلم؛ ــــداف بأ املرتبطــــة الــــتعلم مــــصادر
املنـــــصات معظـــــم مجانيـــــة ـــــ إ إضـــــافة ر؛ مـــــر لمـــــة و مـــــستخدم باســـــم ـــــا ف الـــــدخو يـــــتم وحيـــــث ل

ا،التعليمية، وغ ية نجل واللغة ية العر اللغة ا وم اللغات، من للعديد ا احتوا إ إضافة
ا، واســتخدام ــا إل الوصــو ولة ســ ــ إ إضــافة ونيــة، إلك علــم منــصة ــشاء إ انيــة وإم ولة لوســ
منـصات فاعليـة ـادة ـ والعلمية التقنية ات التطو من لالستفادة املستمر والتحديث ر زوالتطو ر

ـــيا و لك املحتـــو ة إدا أنظمـــة ات ـــ مم ن بـــ تجمــع املنـــصات تلـــك أن كمـــا ونيـــة؛ لك ىلــتعلم ر
للمحتــو الـتعلم مـصادر ـ ع تحتــو قميـة مكتبـة وتـوفر ، جتمــا التواصـل ات شـب ات ـ ىومم ى ر

الـــتعلم، ـــداف بأ املرتبطـــة ـــ واملعر الثقـــا التنـــوع مـــن ســـتفادة مـــن ن املتعلمـــ وتمكـــن ، ـــ العل
نو املتعلمــ وتمــنح املختلفــة، ات ختبــا و الــتعلم، ــات بمحتو املرتبطــة ــشطة مــن العديــد رتــوفر

ــ مــو ألوليــاء الفرصــة وإتاحــة ، ــ امل ــ التعلــيم دعــم ــ ع عمــل و ات، املقــر اجتيــاز ادات رشــ لر
خر ات املم من العديد إ باإلضافة م، أبنا علم عة   .ىمتا

مــــــ يجــــــة الن ــــــذه اســــــةوتتفــــــق د نتــــــائج اســــــة) Asiri) 2014رع ود  & ,Jimoyiannisر،
Koutsodimou) .2015  (ا اسة د وكذلك ة)2016(ر، الشوا اسة ود ر،   ).2019(ر
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وأثــر-2 ــ متغ ــل ي ومــستو اســة الد ــ ملتغ وفقــا ــات تجا ن بــ نــة باملقا يتعلــق رفيمــا ير
ً

ات املستو تلك ن ب   :التفاعل

باملقا-2-1 يتعلـــــق بجامعـــــةمـــــا الطـــــالب واتجـــــاه س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء اتجـــــاه ن بـــــ رنـــــة ر
م تخصص عن النظر بصرف ونية لك التعلم منصات استخدام نحو ر   :ز

مـــستو عنــد إحــصائيا دال فــر وجـــود ــ إ اســة الد ىتوصــلت ق
ً

جـــات) 0.05(ر د متوســط ن ربــ
اســـ نحـــو تجـــاه مقيـــاس ـــ ع الطـــالب جـــات د ومتوســـط س التـــد يئـــة رأعـــضاء منـــصاتر تخدام

الفئـــة مـــستو اخـــتالف ـــ إ يرجـــع ونيـــة لك س(ىالـــتعلم التـــد يئـــة وذلـــك) الطـــالب–رأعـــضاء
س التد يئة أعضاء لصا وذلك التخصص، نوع عن النظر   . ربصرف

املتوســــــــط بقيمــــــــة س التـــــــد يئــــــــة أعـــــــضاء جات لــــــــد املالحــــــــظ املتوســـــــط قيمــــــــة نـــــــة مقا رو ر ر
فـر وجـد املحايــد لالتجـاه ـ ا س،قف التــد يئـة أعـضاء جات لــد املالحـظ املتوسـط رلــصا ر

بـصرف ، ونيـة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحـو س التد يئة أعضاء اتجاه أن ذا ت روأث
ي يجا املستو جاء م تخصص عن   .ىالنظر

عـن النظـر بـصرف ونيـة، لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحـو الطالب اتجاه أن وجد كما
جـ م متخصـص جا لــد املالحـظ املتوسـط قيمـة نــة مقا خـالل مـن ي، يجـا املــستو ـ أيـضا راء ر ى

ً

ــ ع س التــد يئــة أعــضاء جــات د متوســط أن إال املحايــد؛ لالتجــاه ــ ا ف املتوســط ربقيمــة ر
الطالب جات د متوسط من أع جاءت   .راملقياس

ات وإيجابيــة س التــد يئــة أعــضاء لــصا فــر وجــود جــاع إ مكــن رو ــقر أك ة بــصو م ــا رجا
لــدى الـو مـن معقولـة جـة د وجـود ـ إ ونيــة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحـو الطـالب رعـن
أن يمكــن الـذي والـدو ونيـة، لك الــتعلم منـصات ميـة بأ عامـة بــصفة س التـد يئـة رأعـضاء ر

ــــــشط ســـــة مما مجـــــال ـــــ وخاصــــــة والـــــتعلم، التعلـــــيم عمليـــــات ــــــ مـــــساعدة كـــــأدوات ةرتؤديـــــھ
الــو ـذا ي ــأ و الـبعض، م عــض ن ـ و م يــ و ـم، طال ن ــ و م بيـ التواصــل ـشطة وأ التعليميـة

والـــــتعلم التعلـــــيم بتطبيقـــــات تمـــــام ا مـــــن مـــــؤخرا ـــــر جامعـــــة أولتـــــھ مـــــا خـــــالل مـــــن ة بالـــــضر
ً

ز ور
واسـتخدام توظيـف ـ ع س التـد يئـة أعـضاء يع ـ ـ ع والعمـل امعة، ا داخل ي و رلك

الـــ ـــي،أدوات و لك الـــتعلم ة إدا نظـــم إطـــار داخـــل ـــا م ســـتفادة و املختلفـــة، ـــي و لك رتعلم
مــــا ــــو و س، التــــد يئــــة أعــــضاء لــــدى انــــب ا ــــذا ــــتم ــــ ال ات الــــدو عقــــد خــــالل مــــن روذلــــك ر
أدوات ـــا باعتبا ونيـــة لك الـــتعلم منـــصات اســـتخدام نحـــو م ـــا اتجا ـــ ع ة بالـــضر عكـــس را ور

و لك مـنللتعلم ـ الكث جانـب مـن ـ الفع سـتخدام إ أيضا يجة الن ذه جاع إ مكن و ي،
ً

ر
ي و لك ي و لك والتعلم التعليم ألدوات ر بجامعة س التد يئة زأعضاء   .ر

جـــاء والـــذي ونيـــة، لك الـــتعلم منـــصات اســـتخدام نحـــو الطـــالب باتجـــاه يتعلـــق فيمـــا أمـــا
أ سبة ب ولكن أيضا إيجابيا

ً ـً و أن ـ إ ذلـك جـاع إ فـيمكن س، التـد يئـة أعضاء اتجاه من رقل ر
العمليـــــــة ـــــــ ـــــــا وأدوا ـــــــا مي وأ ـــــــي و لك والـــــــتعلم التعلـــــــيم بـــــــأدوات ـــــــر بجامعـــــــة رالطـــــــالب ز

ـ خاصـة ، ـ أك ة بـصو عـة املتا ة ضر إ يحتاج ولكن معقولة جة د ع أيضا جاء رالتعليمية رو ر
أعـــض يع ـــ ب امعـــة ا تمـــام ا دوظــل ـــم ل يـــة تد ات دو عقـــد خـــالل مـــن س التـــد يئـــة ناء ر رر
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ــــذا ــــو ي أن مكــــن و املختلفــــة، ــــي و لك الــــتعلم تطبيقــــات وتوظيــــف اســــتخدم ــــ ع نالطــــالب
حاليا ا مناقش يتم ال يجة الن اء و ا ر جو با س
ً ً ً

  .ر

التخــصص-2-2 ن بــ نــة باملقا يتعلــق ي–شــر(رمــا ــسا ــ–إ ت) عم ــ ع ه جــاهوتــأث
تـرتبط ـ ال يجـة الن ـ و الفئـة، عن النظر بصرف ونية لك التعلم منصات استخدام نحو

الفرض اسة) الثالث(باختبار الد ض فر رمن   :و

مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ق فــر وجـود ـ إ اسـة الد نتـائج ت ىأشـا
ً

و ر متوســطات) 0.05(ر ن بـ
منــصات اســتخدام نحــو تجــاه مقيــاس ــ ع العينــة أفــراد جــات ــرد إ ترجــع ونيــة لك الــتعلم

التخصص نوع ي–شر(اختالف سا الفئة) عم-إ مستو عن النظر   .ىبصرف

تخــــصص العينــــة أفــــراد جــــات د متوســــط ــــان ــــ( روملــــا بــــصرف) عم تجــــاه مقيــــاس ــــ ع
ومتوســـط ، الـــشر بتخـــصص نـــة مقا التخـــصص، متوســـطات ن بـــ ـــ ك ـــو الفئـــة، عـــن رالنظـــر

ــسا بـــصرفالتخــصص ــ العم التخــصص لــصا جـــاءت يجــة الن بــأن القــو يمكـــن فإنــھ لي؛
الفئة عن   .النظر

ــ ــ العم التخــصص ذو العينــة أفــراد لــصا جــاء الــذي الفــر جــاع إ يمكــن عليــھ نـاء يو ق ر ً

والـــــذي ـــــ العم التخـــــصص طبيعـــــة ـــــ إ ونيـــــة لك الـــــتعلم منـــــصات اســـــتخدام نحـــــو م ـــــا اتجا
أ ـــــصائص ا مـــــن ـــــ كث ـــــيتـــــضمن إ اجـــــة وا ن والتمـــــا العمليـــــة التطبيقـــــات ـــــ ع ـــــ ك ال ـــــا رم

مـا ـو و ، ـ التعلي املحتـو عرض ا وغ سومات و ات وفيديو صو من الوسائط ىاستخدام ر ر
التخـــــصص اب ـــــ أ ـــــات اتجا ـــــ ع عكـــــس ا مـــــا ـــــو و ، ـــــ بتم ـــــي و لك التعلـــــيم أدوات تـــــوفره

الفئة إ النظر دو س(نالعم تد يئة الـتعلم) طالب– رأعضاء منـصات اسـتخدام نحو وذلك
ـــــات اتجا جـــــاءت نمـــــا ب ي؛ ـــــسا التخـــــصص اب ـــــ أ يجابيـــــة جـــــة د ـــــ م يلـــــ ونيـــــة، رلك

ــ ترتكــز ــ وال الــشر التخــصص لطبيعــة نظــرا أقــل عامــة بــصفة الــشر التخــصص اب ــ أ
ً

يتوافر ال قد والذي النظر التعلي املحتو ع حيان من يكث بالوسـائطى الـدعم انية إم لھ
اعتمـــــاد التــــا و ي، ـــــسا و ــــ العم التخــــصص مـــــستو بــــنفس والرســـــومات والــــصو ىالفيــــديو ر
التكنولوجيـــة الوســـائل مـــن ـــا وغ ـــي و لك التعلـــيم أدوات ـــ ع الـــشر التخـــصص اب ـــ أ

ـــ و ي، ـــسا و ـــ العم ن التخصـــص اب ـــ أ مـــن أقـــل ـــو ي أن يمكـــن ـــا مي بأ م نوشـــعو مـــار و
بــصرف التخــصص لتــأث عــام تفــس ــذا و دوات، ــذه نحــو م ــا اتجا ــ ع ة بالــضر عكـس ورا

الفئة عن   .     النظر

اسـة د نتـائج مـع يجـة الن ـذه أن) Beetham, & Sharpe) .2013روتتفـق ـ إ توصـلت ـ وال
وا ليــــة ال بــــاختالف اختلفــــت ونيــــة لك الــــتعلم منــــصات اســــتخدام نحــــو ــــات لتخــــصصتجا

  .واملعتقدات

الفئــــة-2-3 ــــ متغ ي مــــستو ن بــــ التفاعــــل بتــــأث يتعلــــق س(فيمــــا التــــد يئــــة –رأعــــضاء
التخـصص)الطالب متغ ات ومستو ي–شـر(، ـسا ـ-إ اسـتخدام) عم نحـو تجـاه ـ ع

الفـــرض باختبـــار تـــرتبط ـــ ال يجـــة الن ـــ و ونيـــة، لك الـــتعلم ـــع(منـــصات ض) الرا فـــر ومـــن
ا   :سةرالد

مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود عـــــدم ـــــ إ اســـــة الد نتـــــائج ت ىأشـــــا
ً

و ر ن) 0.05(ر بـــــ
ونيـة لك الـتعلم منـصات اسـتخدام نحـو تجـاه مقيـاس ـ ع العينـة أفـراد جات د رمتوسطات
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الفئــة مـــستو ن بــ التفاعـــل تــأث ـــ إ س(ىترجــع التـــد يئــة التخـــصص) الطــالب–رأعـــضاء ونـــوع
ي–شر( سا   ).عم-إ

لـصا التخصـصات ن بـ دالـة ق فـر وجود من الرغم ع أنھ ضوء ذلك تفس مكن وو
تبــاين ــ إ ــش ممــا حــدة ــ ع تخــصص ــل داخــل التبــاين وجــود يالحــظ أنــھ إال ن، معــ تخــصص
التقنيــــات تلـــك اســــتخدام العينـــة أفـــراد عــــض ـــ وتب املنــــصات اســـتخدام ـــ العينــــة أفـــراد اتجـــاه

س ول فردي ل وجـدوش بقبـو العينـة أفـراد لـدى القناعات اختالفات وأيضا مؤسسيا، ىعمال ل ً ً

عدمھ من   .ذلك

اسة الد   رتوصيات

يمكــن فإنــھ نتـائج، مــن اليـة ا اســة الد عنــھ أسـفرت مــا ضـوء ــ و تقــدم، مـا ــ ع ـسا رتأس
ً

ي بما   :التوصية

ي .1 أعــــضاء يع ــــ ة بــــضر التعليميــــة العمليــــة ــــ ع ن القــــائم أنظــــار ئــــةورتوجيــــھ
امعيـــة، ا املرحلـــة وخاصـــة املختلفـــة، التعليميـــة املراحـــل ـــ والطـــالب س رالتـــد
عمليــات ــ ونيــة لك الــتعلم منــصات توظيــف ــ ع التخصــصات مختلــف ــ و
ف الظـــــر ظـــــل ـــــ خاصـــــة ائلـــــة؛ ال ـــــا انا إم مـــــن ســـــتفادة و والـــــتعلم، والتعلـــــيم

ئة الطا   .رجتماعية

ا .2 نتـــائج خــــالل مـــن ــــت ث قـــد أنــــھ ــــبمـــا ة ــــ وا إيجابيـــة وجــــود اليـــة ا اســــة رلد
والطــالب س التــد يئــة أعــضاء ـات عامــة(راتجا بــصفة اليــة ا اســة الد ) رعينــة

بتـــدعيم امعــة ا تمــام ا مــن فالبــد ونيــة لك الــتعلم منــصات اســتخدام نحــو
ات ــــا م لتنميــــة ــــة دو بــــصفة يــــة تد ات دو عقــــد تجــــاه مــــن املــــستو رــــذه رر ر ى

التــد يئـة املختلفــةرأعـضاء ـي و لك التعلـيم أدوات مــع للتعامـل والطـالب س
ونية لك التعلم منصات ة بالضر ا بي   . ورومن

أعـــضاء .3 ـــات اتجا ـــ ـــ وا تـــدن وجـــود اليـــة ا اســـة الد نتـــائج خـــالل مـــن ـــت رث ُ

والطــــالب س التــــد الــــشر(ريئــــة التخــــصص ذو مــــن اليــــة ا اســــة الد يعينــــة ر
خاصـة م) بـصفة اسـتخدام تمــامنحـو ا مـن البـد لـذا ونيـة، لك الـتعلم نـصات

والطـــالب س التـــد يئـــة أعـــضاء ات ـــا م لتنميـــة يـــة تد ات دو عقـــد امعـــة را ر ر ر
منــــصات ة بالــــضر ــــا بي ومــــن املختلفــــة ــــي و لك التعلــــيم أدوات مــــع ورللتعامــــل
مثـــــل التوظيـــــف ـــــا وتوظيف ـــــا م ســـــتفادة م يمكـــــ ـــــ ح ونيـــــة؛ لك الـــــتعلم

التعليميةدم العملية   . ة

خاصــــــة .4 معـــــاي لوضـــــع التعلـــــيم تكنولوجيـــــا مجــــــال ـــــ اء ـــــ ا مـــــن نـــــة ـــــشاء إ
ــــا وإدا التعليميــــة ــــشطة ســــة ومما ـــ التعلي املحتــــو ــــشاء إ جــــودة رلـــضمان ر ى

ونية لك التعلم منصات   .ع
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مستقبلية اسات بد حات   رمق

والنتــــائ ا وحــــدود اليــــة، ا اســــة الد ــــداف أ ضــــوء احرــــ ــــ اق يمكــــن ــــا، ع أســــفرت ــــ ال ج
تية املستقبلية اسات   :رالد

الــــــــتعلم .1 منــــــــصات اســــــــتخدام نحــــــــو والطلبــــــــة س التــــــــد يئــــــــة أعــــــــضاء ــــــــات راتجا
س با ا وعالق ونية، و(لك   ).إناث–رذ

الـــــــتعلم .2 منـــــــصات اســــــتخدام نحـــــــو امعـــــــة با س التــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء ــــــات راتجا
الت بمستو ا وعالق ونية، يلىلك و(أ و–يتر تر   ).يغ

بجامعـــة .3 والطـــالب س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــ ع اليـــة ا اســـة الد عينـــة راقتـــصرت ر
يئــــة أعــــضاء ــــات اتجا نــــة مقا أخــــر اســــات د نــــاو ت أن املمكــــن ومــــن رــــر، ر ىز ل
املــستقبلية اســات الد نـاو ت أن يمكــن كمــا ، أخـر بجامعــات والطــالب س رالتـد لر ى

املعلمــــ ــــات اتجا نــــة مقا رأيــــضا
ً

وذلــــك املختلفــــة، التعليميــــة باملراحــــل والطــــالب ن
ونية لك التعلم منصات استخدام   .نحو

لتــــصو .4 التوصــــل دف ــــس اســــة د املــــستقبلية اســــات الد نــــاو ت أن يمكــــن ركمــــا ر ر ل
نظـر ـة وج مـن التعليمية العملية ونية لك التعلم منصات لتوظيف ح مق

ر بجامعة س التد يئة زأعضاء   .ر
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