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�ب �لك� ات اسـتخدام الفـصو �ف��اضـية رفاعلية برنـامج للتـد ل�و*ـي ع)ـ� الو�ـب 'ـ& تنميـة م"ـا ر
  لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجا-ا01م نحو-ا

  أمل شعبان أحمد

  .قسم تكنولوجيا التعليم، Bلية  ال��بية النوعية، جامعة ع@ن شمس

  Amalelkodsy37@gmail.com: ال)�يد �لك��و*ي

  :م]Zص البحث

$ب الك)�و'ـي ع�ــ� الو$ــب وقيا ـ�� فاعليــة ال��نــامج �ــ� اسـ��دف البحــث ا��ــا�� إ�ـ�  رتطبيــق برنــامج تــد
ات  ل الفــصو ;ف)�اضــية لــدي طــالب تكنولوجيــا التعلــيم و ;تجــاه نحــو ،وتــم اســتخدامرتنميــة م1ــا

مــة  ات الال زتحديــد قائمــة امل1ــا  طالــب مــن 30ل الفــصو ;ف)�اضــية وMلغــت عينــة البحــث الســتخدامر
�ـ� : وقـد اتبـع ]ـذا البحـث املـنXY  الوصـفي التحليVـ� . بجامعـة عـTن شـمسطالب تكنولوجيا التعلـيم 

اســـــات و_دبيـــــات املتـــــصلة  ـــل الد رصـــــد وتحليــ ات باإلطـــــارر ر النظـــــر لتحديـــــد قائمـــــة مل1ـــــا  اســـــتخدامي
� . لالفصو ;ف)�اضيةc$شبة التجر XYاملن �Vب : كما اعتمدا البحث ع$ رلقياس فاعلية برنامج التد
لiــل مــن ا�hانــب املعر�ــg وامل1ــار الســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية لــدي طــالب ;لك)�و'ــي �ــ� تنميــة  ى

� �� تنمية c$ رتكنولوجيا التعليم وأيضا قياس فاعلية ال��نامج التد
ً

$ب ع�� الو$ب ;تجاه ر نحو التد
يوقــد أســفرت نتــائج البحــث عــن وجــود فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  ًق

بــTن متوســـط ) 0.05(
جــــات طــــالب تكنول طبيــــق توجيــــا التعلــــيم �ــــ� القيــــاس القبVــــg  والبعــــدي إلجــــراء التجرMــــة لــــصا�u الرد

فـع مـستو ا�hانــب  $ب ع�ـ� ;ن)�نــت لـھ أثـر إيجـاwي أدي إ�ـ�  يالبعـدي ممـا يـدل عVـ� أن برنـامج التـد ر ر
ات _دائيــــة  �ــــ� اســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية �ــــg العلميــــة التعليميــــة لــــدي طــــالب  لاملعر�ــــ� وامل1ــــا ر

ـــا ال ــــالب تكنولوجيـــ $ب طــ ش عمــــــل  لتــــــد $}يــــــة و ات تد ة عقــــــد دو ــــ�{ البحــــــث بــــــضر رتعلــــــيم وأو~ــ ر ر ور رو
  ل الفصو ;ف)�اضية �� العملية التعليمية واستخدامتكنولوجيا التعليم ع�V كيفية أ'شاء 

$ب ل  الفصو ;ف)�اضية،:ال[لمات املفتاحية ة، لك)�و'ي�ر برامج التد    .;تجاهر، امل1ا
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The Effectiveness of a Web-based Electronic Training Program in 
Developing the Skills of Using Virtual Classrooms among 
Educational Technology Students and their Attitudes towards it 

Amal Shaaban Ahmed 

Department of Educational Technology, Faculty of Specific 
Education, Ain Shams University. 

Email: Amalelkodsy37@gmail.com 

Summary 

The current research aimed to apply an electronic training program via 
the web and measure the effectiveness of the program in developing 
the skills of using virtual classrooms among students of educational 
technology and the trend towards, and the list of skills necessary to use 
virtual classrooms was determined, and the research sample amounted 
to 30 students of educational technology students at Ain Shams 
University. This research has followed the descriptive analytical 
approach: in monitoring and analyzing studies and literature related to 
the theoretical framework to determine a list of skills for using virtual 
classrooms. The research also relied on the quasi-experimental 
approach: to measure the effectiveness of the electronic training 
program in developing both the knowledge and skill side of using 
virtual classrooms among educational technology students, as well as 
measuring the effectiveness of the training program in developing the 
trend towards training via the web. The results of the research resulted 
in the presence of a statistically significant difference at the level of 
Significance (0.05) between the average scores of educational 
technology students in the tribal and remote measurements to conduct 
the experiment in favor of the dimensional application, which indicates 
that the online training program has a positive impact that led to 
raising the level of the cognitive aspect and performance skills in the 
use of virtual classrooms among educational technology students. The 
research recommended the need to hold Training courses and 
workshops to train educational technology students on how to create 
and use virtual classrooms in the educational process. 

Keywords: virtual classes, Electronic training program,  skills, 
direction. 
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  : (*)مقدمة

ـــــ� شــــــبكة    ـــد أصــــــبحت الفــــــصو ;ف)�اضــــــية عVـ اســــــة " الو$ــــــب " لقـــ ــــصو الد رمنافــــــسا لفــ ل ً

لالتقليدية حيث �عد وسيلة من الوسائل الرئ�سية �� تقديم ا��اضرات ع�V �ن)�نت ، ف�{ فصو 
 �اسية تتوفر ف��ا العناصـر _ساسـية ال�ـ يحتاج1ـا iـل مـن املعلـم واملـتعلم، كمـا أ��ـا �عت�ـ� إحـدى رد

الوســـائل الرئ�ــــسية �ــــ� نظــــام الــــتعلم مـــن �عــــد؛ و�ــــ� تقنيــــة متقدمــــة و�عت�ـــ� �ــــ� املــــستقبل �ــــ� عــــالم 
س وامل1ــام و_'ــشطة والتواصــل، كمــا  $ب والتعلــيم بوجــھ عــام، حيـث ت�ــيح للمعلــم وضــع الـدر والتـد ر

 وحل الواجبـات واملـشاركة واملناقـشة، وMـذلك تـوفر وسالدرتمكن املتعلمTن من مشا]دة و��hيل 
ل�عليمــا تفاعليــا ف�ــ� iالفــصو التقليديــة مــن حيــث وجــود املعلــم والطــالب ، ولك��ــا تتمTــ� بوجود]ــا 

محـــدد، وعـــن طر$ق1ـــا يـــتم اســـتحداث لتتقيـــد ]ـــذه الفـــصو بزمـــان أو م�ـــان  عVـــ� �ن)�نـــت بحيـــث ال
� ).2010أحمد خضر، (ات �عليمية اف)�اضية ئب

نة �� الزمان    وو�عد التعليم ;ف)�ا��� من أفضل نظم التعليم من �عد حيث إنھ أك�� مر
وامل�ان وذلك خالفا للتعليم التقليدي حيث �س1م �� اك�ساب املتعلمTن ا����ات ا��ققة لأل]داف 
 �رو$�و للمتعلم دو 'شط وإيجاwي �� تحقيق ما يك�سبھ من خ��ة حيث يختلف التعليم ;ف)�ا�ـ� ن

ن التعلـــيم التقليـــدي �ـــ� انـــھ �علـــيم 'ـــشط يــضم و�ـــستوعب املتعلمـــTن �ـــ� ال¡ـــشاط الـــذي يـــدعو]م عــ
ضـــة علـــ��م كمـــا �ـــساعد]م �ـــ� تجميـــع املعلومـــات وتحليل1ـــا  وللتفكTـــ� والتعليـــق عVـــ� املعلومـــات املعر

  ).2011فائقة عباس،  (¤خر$نوتقو$م1ا �� إطار مناقشا£�م مع غ�T]م من املتعلمTن 

$ب حيث توفر _مثل _سلوب ;ف)�اضية ع�V شبكة ;ن)�نت حاليا و�عد البيانات ر للتد
ـــة  TMن كمـــــا ترا¦ـــــ� المركز$ـــــةب�ئـ ق الفرديــــة بـــــTن املتـــــد ـــن الوســـــائط ترا¦ـــــ� الفـــــر ر تفاعليـــــة مت�املـــــة مـ و

TMن  $ب الـــذا�ي وجـــذب املتـــد ة عVـــ� 'ـــشر ثقافـــة التـــد ف الزمانيـــة وامل�انيـــة ل1ـــم ولـــد§�ا القـــد رالظـــر ر ر و
$ــــادة فـــــاعلي�� $ب وتحقيقـــــھ للعائـــــد املرجـــــو منـــــھ زو ـــاح أي تـــــد $ب ، فنجــ ـــد رم ودافعيـــــ��م للـــــتعلم والتــ ر

TMن ومراعا£�ا عنـد التخطـيط  ات واستعدادات املتد ر�ستلزم توافقھ مع قد $بو�عـدادر دمحم  (ر للتـد
  ).2021ناصر عقيل، 

 ت�ــــو$ن ب�ئـــــة �عليميـــــة تفاعليــــة مفتوحـــــة ا�hـــــاالت إ�ـــــgلوقــــد £�ـــــدف الفــــصو ;ف)�اضـــــية   
ــــل و; ح العمــــــل ا�hمــــــا¦� للمتعلمـــــــTن ، وكــــــذلك توصـــ ـــ� ر ـــــم واملــــــتعلم، وتن©ــــ ـــTن املعلــ وســــــتخدامات بـــ

املعلومات �س1ولة و�سر، وتر1�ªا �� ذ]ن املتعلم من خالل ما توصلت إليھ التقنية من تطو$ر �� 
سائل ;تصال والشب�ات     .)2010أحمد خضر، (ومجال الوسائل املتعددة ثالثية _�عاد و

بأ��ــا ب�ئـــة �علــم تفـــاع�V مــن �عـــد توظــف تكنولوجيـــا  ) 2011(عطيــة خمـــ�س  و�عرف1ــا دمحم  
وتمكـــن املتعلمـــTن املتبعـــادين مـــن مـــشا]دة ا��اضـــرات . ا��ديثـــةالتعلـــيم واملعلومـــات و;تـــصاالت 

ض الوســائل املتعـــددة، واملناقــشة والتفاعــل مــع املتعلمـــTن املوجــودين �ــ� مواقـــع  و�لك)�ونيــة، وعــر
ة، واملشاركة �� الكمبيوتر �عملو معا تحت إشراف معلم1م ىالعمل _خر با نلصوت والصو   "ر

TMن �عــض1م    $ب داخـل الفـصو ;ف)�اضـية وجـود تفـاعالت عديـدة بـTن املتـد رو$�ـيح التـد لر
ـــ�� ال��يــــد �لك)�و'ــــي، ومنتــــديات  ب ، ومــــع املــــصادر املتاحــــة بالفــــصل ;ف)�ا�ـ رالــــبعض ، ومــــع املــــد

ك �ـــ� املـــصادر كمـــا يمكـــن �ـــ�hيل iافـــة ا�hلـــسات ال�ـــ� �عقـــد بالفــــصل .  املتنوعـــةرالنقـــاش وال�ـــشا
TMن،  TMن ملراجعــــة مــــا فــــا£�م مــــن جلــــسات للمــــد ــ1ا فيمــــا �عــــد ســــواء للمتــــد ر;ف)�ا�ــــ�� وإعــــادة عرضــ ر

                                                
ــة نظـــام التوثيـــق ا��ـــاص با�hمعيـــة _مر$كيـــة لعلـــم الـــنفس (*)   ، �صـــدار الـــسادس، وقــــد)APA(اســـتخدمت الباحثـ

  . ًذكرت الباحثة ;سم iامال باللغة العرMية
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ل، وتقيـيم أنفـس1م، كمـا يوجـد تبـادل لـألدوار داخـل الفـصو ;ف)�اضـية بـTن أطـراف أدا¶�مملراجعة 
$ب حيـــث يمكـــن ل�ــل طـــرف القيـــا شـــاد والتغذيـــة رالتــد رم بــدو امل�ـــسر وتقـــديم الــدعم والتوجيـــھ و� ر

TMن داخـل ا�hلـسات فيماالراجعة من خالل التفاعل املباشر  ر بي��م، إضافة إ�g تبادل خ��ات املتد
$ــادة فــرص الـــتعلم و;نتمــاءر;ف)�اضــية وال�ــ� تن©ــ� الـــشعو بــال)�ابط  ز �hمــع الفـــصل ;ف)�ا�ــ�� و

$ب عديـدة �hميع املشاركTن، وتحقيق م $ب، حيث تتمTـ� الفـصو ;ف)�اضـية بـأدوات تـد رتعھ التد لر
$ب، وم��ــا TMن أثنـــاء التــد ب واملتــد ر�ــس1م �ــ� تحقيــق الــتعلم والتفاعـــل بــTن املــد ر التخاطــب املباشـــر : ر

ة( والتخاطــب الكتـــاwي، واملــشاركة املباشـــرة لألنظمــة وال�ـــ�امج ) ربالــصوت فقـــط أو بالــصوت والـــصو
ب وا(والتطبيقـات  TMنراملــد TMن، أو بــTن املتـد رملتـد سـال امللفــات وتبال1ـا مباشــرة بــTن ) ر رباإلضــافة إ�ــg إ

TMن وتوجيــــھ _ســــئلة املكتوMــــة والتــــصو$ت عل��ـــا، وتوجيــــھ أوامــــر  ب واملتــــد راملـــد  ملــــا �عرضــــھ املتا�عــــةر
ب أو إخراجھ من الفصل، إضافة إ�g إم�انية ��hيل ا�hلسات  ب، والسماح لدخو أي متد راملد لر

$}ية   ).الصوتيھ والكتابيھ (رالتد

اسة    $ب بالفـصو ;ف)�اضـية يمكـن أن تـوفر ب�ئـة Helic et al.,(2012) رتؤكد د لأن التـد ر
ب مشاركة iائنات ترMية معينھ  $ب، حيث ت�يح للمد رعمل مت�املة �hميع املشاركTن �� عملية التد ر

TMن من خالل مكتبة الفصل ;ف)�ا��� باختيـار عناصـر]ا مـن مـستو دع كبTـ� تراك©ـ� معـد رمع املتد
 �$ب بالفـصل ;ف)�ا�ـ� $ب مـن خـالل أدوات التـد $}ية، وMذلك يحقق التد رمن قبل املؤسسة التد ر ر
$با خاصـا يرا¦ـ� احتياجـا£�م، وعVـ� ا�hانـب ¤خـر يحـصل  TMن، حيث يقدم ل1م تد احتياجات املتد

ً
ر ر

TMن املشاركTن �� ]ذه الفصو ;ف)�اضية ع�V جميع _دوات الال لاملتد زمة ل�س فقـط للتعلـيم مـن ر
TMن ¤خــر$ن والعمــل مع1ــم �ــش�ل  $ب ا��ــددة، ولكــن أيــضا للتواصــل مــع املتــد رخــالل iائنــات التــد ر

ً

  .�عاو'ي 

$جـل     اسـة مـار وا روأكـدت د $ب بالفــصو (Marie & Orgill, 2014)ير ل عVـ� أ]ميـة التـد ر
TMن ع�V استخدام أدوات التعلم واستخدام  اللوحة البيضاء �� تحقيق ر;ف)�اضية �� �hÇيع املتد

ـــا،  TMن، و�ســــــتعانة بــــــأك�� قــــــدر مــــــن الوســــــائط املتعــــــددة والــــــدمج بي��ـــ ـــد رأ'ــــــشطة �عاونيــــــة بــــــTن املتـــ
TMن �ـــش�ل  روالتوظيـــف الفعـــال لغـــرف ا��ادثـــة �ـــ� أجـــراء أ'ـــشطة فرديـــة، وطـــرح _ســـئلة عVـــ� املتـــد

اجعـــــة ل1ـــــم �ـــــش�ل منـــــتظم ومباشـــــر  ــــن ا�hلـــــسة وتقـــــديم �غذيـــــة  مـ رمـــــستمر طـــــوال  أي ز رواســـــتطالع 
$}يـــة، وتقــديم الـــدعم ملواج1ـــة  ات ال�ــ� يـــتم عرضـــ1ا با�hلــسة التد TMن حـــو املعلومــات وامل1ـــا راملتــد ر لر

  .املشكالت الفنية ال}سيطة

   gÈــــــو ـــرا]يم الدســ ـــــة دمحم إبــــــ اســـ ــــة �ـــــــــ� ) 2012(روأكــــــــدت د $ب املتمثلــــ ــــــد ـــــة أدوات التـــ رفاعليـــ
� بالفصو ;ف)�اضية �� تنمية التحص�Éفـع و_داءيل املعر�ـ� ، لالتخاطب الصو�ي والن ر امل1ـار و ي

اســةيمــستو �نجــاز بمــادة العلــوم لطــالب املرحلــة �عداديــة، كمــا أكــدت  ) 2010( أحمــد خــضر رد
$ب طالب الفرقة الثالثة بأiاديمية السادات للعلوم  رعgV فاعلية توظيف الفصو ;ف)�اضية �� تد ل

تق $ة، و; ة كتابة الرسائل التجا $ة ع�V م1ا ر�دا ر ر يتحصيل1م �� مقر ;تصال التجارياء بمستو ر   .ر

اســـةوتؤكــد    $ب بالفـــصو ) 2022( صـــابر خــالف، متـــو�g رد TMن يميلــو إ�ـــg التـــد لأن املتـــد رن ر
$ــادة و�عز$ـــز  £�ا عVــ� تحقيـــق مــستو$ات عاليــة مـــن الــتعلم املباشــر وغTـــ� املباشــر و ز;ف)�اضــية لقــد ر

ف املك�ـــــسبة مـــــن املـــــواد التعليميـــــة القا ئمـــــة عVـــــg الوســـــائط التعليميـــــة مثـــــل ملفـــــات روتطبيــــق املعـــــا
  .الفيديو، وملفات الصوت وغ�T]ا وا�hمع بTن تلك املواد ع�V نحو فعال 



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها
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لو'ست¡تج مما سبق أن للفصو ;ف)�اضـية بـالغ _]ميـة �ـ� العمليـة التعليميـة إ�ـg جانـب   
اعليـة، لـذلك سـ�Ë ىاملستحدثات _خر ال�ـ� أثـرت عVـg العمليـة التعليميـة وجعل��ـا أك�ـ� فاعليـة وتف

ات اسـتخدام الفـصو ;ف)�اضـية لـدي طـالب تكنولوجيـا التعلـيم مـن  لالبحث ا��ا�� إ�� تنمية م1ـا ر
$ب إلك)�و'ي ع�� الو$ب   .رخالل برنامج تد

  : مش[لة البحث

$ن و�ــg أوال خ�ـــ�ة الباحثــة  ت املــش�لة للباحثـــة مــن خـــالل محــو بــر
ً ر  مجــال تكنولوجيـــا �ـــ�ز

ا امليــدا'يالواقــع  �ــ�التعلــيم مــن خــالل عمل1ــا  اســات الــسابقة فيمــ ر، ثانيــا البحــوث والد
ً

 تفــصيل يVــ�
  :.رل1ذه ا��او

س بقـــسم اس�ــشعرت ر الباحثـــة املـــش�لة مـــن خـــالل ا���ـــ�ة امليدانيــة حيـــث أ��ـــا �عمـــل مـــد
 اسـتطاعتتكنولوجيا التعليم ون�يجة لتعامل الباحثة املباشر مع الطالب تكنولوجيـا التعلـيم فقـد 

ات الباحثـــة الوقــــوف ع ن الطـــالب يوجــــد ب¡ـــسبة كبTــــ�ة مــــ��م إ تــــنقص الكثTـــ�ين حيــــث ال�ـــ�رVـــg امل1ــــا
ـــة التعليميــــة وعــــدم  ا �ــــg العمليـ ــ ات اســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية وتوظيف1ــ ليفتقــــدو م1ــــا  إقبــــالرن

ىالطــــالب عVــــg الــــتعلم باســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية وشــــ�و  ـــن عــــدم أعــــضاءل �س مـ ر ]يئــــة التــــد
ىصو ;ف)�اضــية لعــدم كفــاءة ;ســتخدام وشــ�و الطــالب مــن تحقيــق ;ســتفادة املرجــوة مــن الفــ ل

  .ل بأ]مية وفاعلية أسلوب الفصو ;ف)�اضية وعدم التفاعل بي��م�ملامعدم 

اســــة استكــــشافية عVــــg طــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم ب�ليــــة  روقــــد قامــــت الباحثــــة بــــإجراء د
لســـتخدام الفـــصو ;ف)�اضـــية ال)�بيــة النوعيـــة وiـــان ال1ــدف م��ـــا ]ـــو معرفــة مـــدى إملـــام الطــالب با

 gــــVة عــــن اســــت}يان وطبقــــت ع ـــة عبــــا اسـ روiانــــت الد  طالبــــا مــــن طــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم تبــــTن 30ر
ل امل1ــــار الســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية و_داء املعر�ــــ�ىللباحثــــة تــــد'ى املــــستو   الطــــالب وافتقــــادى

مة باستخدام الفصو  ات الال لللم1ا ز   . �g �عليم1م;ف)�اضيةر

ـــا التأكيـــــد ]ــ ــــg العمليـــــة التعليميـــــة باعتبا ــــية �ـ ر عVـــــg أ]ميـــــة اســـــتخدام الفـــــصو ;ف)�اضـ ل
ات وال�ـــ� �لك)�و'ـــي �عتمـــد عVـــg التعلـــيم ال�ـــ�أصـــبحت مـــن املنظومـــة التعليميـــة  ر يجـــب تنميـــة م1ـــا

م تنمي��ـــا اســتخدام1ا ات الـــال $ــد القـــائمTن عVـــg العمليــة التعليميـــة بقائمـــة امل1ــا ز لـــدى املعلمـــTن وتز ر و
 . ل بفاعلية الفصو ;ف)�اضية �g �علم1م�ستخدمللطالب ل�ى 

ـــع  اســــــات والبحــــــوث �حـــــساسوقـــــد نبـــ ــــالل ;ضــــــطالع عVـــــg الد ر بمــــــش�لة البحـــــث مــــــن خـ
اسـات م��ــا  ت املـش�لة مـن خــالل نتـائج �عـض الد رو_دبيـات ذات الـصلة بموضـوع البحـث، وقــد بـر ز

اســـــــة اب��ـــــــاج عبـــــــد هللا  ـــــابر خـــــــالف، متـــــــو�g ) 2010(رد اســـــــة صــ ـــن ، )2022(رود ـــد مــــ أوÑـــــــ�ت العديــــ
 وذكـرت أن ]ـذا النـوع مـن التعلـيم ;ف)�اضـيةل تركـز عVـg أ]ميـة اسـتخدام الفـصو ال��التوصيات 
$ــادة أعـداد الطــالب الـذين ال �ــستوع�Òم ا�hامعــات، ;لك)�و'ـي ز يــوفر حلـوال �عليميــة كثTـ�ة، حيــث 

�س املتخصص،  ة استخدام  ا�gباإلضافةرمما يقوم بحل مش�لة عدم توافر عضو ]يئة التد ور ضر
ــــيلتقنيـــــات الفـــــصو ;ف)�اضـــــية �ـــــg التعلـــــيم  ــــر وا��ـــــÓ�{ ;لك)�و'ـ  �ـــــش�ل عـــــام و�ـــــg البحـــــث املباشـ

س التعليمية �ش�ل خاص   .وللمحاضرات والدر

ـــــسام القحطـــــــا'ى  اســـــــة اب�ــ ـــل ) 2010(روأوصــــــت د ـــر عقيــــ اســـــــة دمحم ناصــــ ، عVـــــــg )2021(رود
ـــg نطـــــاق الــــتعلم عــــن �عــــد بنظـــــام الفــــصو  ات لا��اجــــة ا�ــــg التوســــع �ـ ر;ف)�اضــــية، وتكثيــــف الـــــدو

]ـــا امل1ـــم �ـــg العمليـــة  $}يـــة وال¡ـــشرات العلميـــة لز$ـــادة الـــو¦g بأ]ميـــة الفـــصو ;ف)�اضـــية ودو رالتد ل ر
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$ب لتطـو$ر وتحـسTن العمليـة  رالتعليمية وأ]مية تقنية الفصو ;ف)�اضية �g مجـال التعلـيم والتـد ل
اسة ا��اليةإلجراء زالتعليمية وحل الكث�T من مشكال£�ا و]ذا ما �عز ا��اجة   ر الد

ــg مـــا ســـبق أمكـــن تحديـــد مـــش�لة البحـــث  روجـــود قـــصو لـــدى طـــالب :  �ـــg ا��ـــا��وMنـــاء عVـ
 gن شـمس �ـTات اسـتخدام الفـصو ;ف)�اضـية ، أداءتكنولوجيا التعليم بجامعـة عـ ل م1ـا  باإلضـافةر

ام امل�لفـTن  امل1ـألداءنلوجود صعوMات �g �عاو الطالب و�شارك1م مـع �عـض1م وقلـة التواصـل بيـ��م 
  .�Õا

$ب : للــذا حـــاو البحــث حـــل ]ــذه املـــش�لة مــن خـــالل  ع�ـــ� ;لك)�و'ـــيرتقــديم برنـــامج للتــد
ات اسـتخدام الفـصو ;ف)�اضــية لـدى طـالب تكنولوجيــا التعلـيم بجامعـة عــTن  لالو$ـب لتنميـة م1ــا ر

  . شمس

  : أسئلة البحث

  : التا�� الرئ�س إ�g �جابة عن السؤال ا��ا���سgË البحث 

$ب كيــف  ات اســتخدام الك)�و'ــيريمكــن تــصميم برنــامج تــد ر قــائم عVــg الو$ــب لتنميــة م1ــا
  لالفصو ;ف)�اضية  لدى طالب تكنولوجيا التعليم بجامعة عTن شمس واتجا]ا£�م نحو]ا؟ 

  :  الفرعية ¤تية_سئلة الرئ�سلو$تفرع من ]ذا ال�ساؤ 

م توافر]ا الستخدام الفصو ;ف)�اضي .1 ات الال لما امل1ا ز  ة لدى طالب تكنولوجيا التعليم ؟ ر

�رمــا صــو ال��نــامج  .2c$ ات اســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية لــدى طــالب رالتــد ل املق)ــ�ح لتنميــة م1ــا ر
 تكنولوجيا التعليم ؟ 

�مــــا فاعليــــة ال��نــــامج  .3c$ ات اســــتخدام رالتــــد ات املرتبطــــة بم1ــــا ف وامل1ــــا ر املق)ــــ�ح لتنميــــة املعــــا ر ر
 ا التعليم ؟ لالفصو ;ف)�اضية لدى طالب تكنولوجي

�ما فاعلية ال��نامج  .4c$  املق)�ح لتنمية اتجا]ا£�م طالب تكنولوجيا التعليم نحو استخدام رالتد
  لالفصو ;ف)�اضية �g العملية التعليمية؟ 

  : أ-داف البحث

  :  التعرف عgVا��ا��§�دف البحث 

مة لطالب تكنولوجيا التعليم الستخدام الفصو ;ف)� .1 ات الال لتحديد امل1ا ز  اضيةر

ات طالب تكنولوجيا التعليم الستخدام الفصو ;ف)�اضية .2 $c{ لتنمية م1ا لبناء برنامج تد ر  ر

�قيـاس فاعليـة ال��نـامج  .3c$ ات اسـتخدام الفـصو ;ف)�اضـية لــدى رالتـد ل املق)ـ�ح �ــg تنميـة م1ـا ر
 طالب تكنولوجيا التعليم 

     ل طالب تكنولوجيا التعليم نحو استخدام الفصو ;ف)�اضيةاتجا]ات .4

  



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  

 

 

492 

  : أ-مية البحث

  :  �g ا��ا��قد �س1م البحث 

ات  .1 مرالتأكيـد عVــg امل1ـا ات اســتخدام زالــال ر توافر]ـا لــدى طــالب تكنولوجيـا التعلــيم لتنميـة م1ــا
 لالفصو ;ف)�اضية

]ــا أصــبحت  .2 رالتأكيــد عVــg أ]ميــة اســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية �ــg العمليــة التعليميــة باعتبا ل
ـــة التعليميــــــة  ــــيم ال�ــــــ�مــــــن املنظومـــ ات وال�ــــــ� �لك)�و'ــــــي �عتمــــــد عVــــــg التعلــ ر يجــــــب تنميــــــة م1ــــــا

  لدى املعلمTناستخدام1ا

م تنمي��ا للطـالب  .3 ات الال $د القائمTن عgV العملية التعليمية بقائمة امل1ا زوتز ر  �ـستخدموا ل�ـيو
 . لبفاعلية الفصو ;ف)�اضية �g �علم1م

ات اسـتخدام  �عليمية قائمة عgV أساليبكما يفيد ]ذا البحث �g تطو$ر  .4 رالو$ب �g تنمية م1ا
 لالفصو ;ف)�اضية

 تحقيق ;ستفادة من عملية تطو$ر التعلم عن �عد واستخدامات الشبكة ;لك)�ونية .5

ـــذا البحـــــث ا'ع�اســـــا لالتجا]ـــــات ال)�بو$ـــــة ا��ديثـــــة ال�ـــــ{ تؤكـــــد عVـــــg أ]ميـــــة اســـــتخدام  .6 �عـــــد ]ــ
قالفـــــصو ;ف)�اضـــــية وطـــــر تناول1ـــــا مـــــن قبـــــل املتعلمـــــTن لفاعليـــــة  تقـــــاءل ى بمـــــستو العمليـــــة ر;

 التعليمية   

  :متغ@�ات البحث 

$ب :املتغ@� املستقل    . ع�� الو$ب ;لك)�و'ير يتمثل املتغ�T املستقل �g ]ذا البحث �g برنامج التد

  -: تتمثل املتغ�Tات التا�عة �g ]ذا البحث :املتغ@�ات التاnعة 

ات استخدام الفصو ;فاملعر�� ا�hانب :أوال  ل مل1ا   .)�اضية ر

   .;ف)�اضيةل الفصو الستخدامى ا�hانب امل1ار :ثانيا 

$ب ع�� الو$ب عgV ;تجاه :ثالثا     .;ف)�اضيةل الفصو استخدامر نحو التد

  :منXY البحث 

اســـات :  املـــنuv الوصـــفى التحليsـــ& -1  يالنظـــر املتـــصلة باإلطـــار و_دبيـــاترلرصـــد وتحليـــل الد
ات ا ر�Õدف الوصو إ�g قائمة م1ا   .لستخدام الفصو �ف)�اضية ل

2- wxشبھ التجر� uvب :  املن$  ع�� الو$ـب �ـg تنميـة �لك)�و'يروذلك لقياس فاعلية برنامج التد
ات اســـتخدام الفـــصو ;ف)�اضـــية وقيـــاس فاعليـــة املعر�ـــ�iـــل مـــن ا�hانـــب  ل وا�hانـــب امل1ـــار مل1ـــا رى

� �g تنمية c$ $ب ع�� الو$ب ;تجاهرال��نامج التد   .ر نحو التد

اســـتخدام الباحثـــة أحـــد أنـــواع التـــصميمات التجر$}يـــة و]ـــو :  التـــصميم التجر�xـــw للبحـــث -3
  Pre – test post – test control  Group Design القب�V والبعدى ألفراد عينة البحث القياس

 بطاقـة –�ختبـار التحـصي�V ( قليال �i gل مـن ) عينة البحث(حيث تم اختبار ا�hموعة التجر$}ية 
� ) ملالحظة ومقياس �تجاه اc$   .رقبل وwعد تطبيق ال��نامج التد
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  )1(لجدو 

   التصميم التجر�wx للبحث

&sة         القياس القبz{القياس البعدى        املعا      

- �Vختبار -   ;ختبار التحصي; �Vالتحصي   

ات - ــــــــا ـــــــــــة م1ـــــــ ـــــصو ر بطاقـــــــــــــــة مالحظــــ ــــــــ ـــــتخدام الفـــ ـــــــــ اسـ
   .;ف)�اضية

ــــــــة - ــــــــ ــــــــــة مالحظـــ ات   بطاقـــــــــ ــــــــــا ــــــــ ر م1ـ
   .;ف)�اضيةلالفصو  استخدام 

$ب ;تجـاه مقيـاس -  �لك)�و'ـير نحـو التـد
  .ع�� الو$ب 

$ب  رالتد
  �لك)�و'ي

ـــاس -  ع�� الو$ب $ب   نحــــو ;تجـــــاه مقيـ رالتـــــد
  . الو$ب   ع���لك)�و'ي

  : التا��تم اختيار عينة البحث عgV النحو  : عينة البحث

ب تكنولوجيــــــا التعلـــــيم، الفرقـــــة _و�ــــــi ،gليـــــة ال)�بيــــــة عينـــــة البحـــــث التجر$}يــــــة مـــــن طـــــال - 
  النوعية، بجامعة عTن شمس

عVـــg أن تمــــت تجرMـــة البحـــث �ــــg ) مجموعـــة تجر$}يــــة واحـــدة( طالبـــا 30وقـــد بلـــغ عــــدد]م  - 
  .معمل الوسائط بال�لية بجامعة عTن شمس 

ض البحث   : وفر

ـــTن  .1 اءيوجـــــد اتفـــــاق دال إحـــــصائيا بــ ــــ� املتخصـــــصTن وا���ـــــ�اء رآ ا  مجـــــال ت�ـ كنولوجيــــــ
ــــة  ــــالب 0,05ىالتعلـــــــيم عنــــــــد مـــــــستو داللــــ ــــا لــــــــدى طــــ م توافر]ـــ ــــــال ات الــ ــــــا ز حــــــــو امل1ـ ر ل

 . لتكنولوجيا التعليم الستخدام الفصو ;ف)�اضية

ىيوجــــد فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو داللــــة  .2 جــــات أفـــــراد 0,05ق ر بــــTن متوســــطى د
سوا من خالل ال��نامج املق)�ح  ف  البعدىالقب�V ;ختبار ��رالعينة الذين د ر �g املعا

 .لالنظر$ة ا��اصة باستخدام الفصو ;ف)�اضية لصا�u ;ختبار البعدى

ىيوجــــد فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو داللــــة  .3 جــــات أفـــــراد متوســــطي بــــTن 0,05ق ر د
ات  ســوا مــن خـالل ال��نــامج املق)ــ�ح �ــg بطاقـة املالحظــة بقيــاس م1ــا رالعينـة الــذين د ر

 . البعدى لاستخدام الفصو ;ف)�اضية لصا�u التطبيق

ـــد مــــستو داللــــة  .4 ىيوجــــد فــــر دال إحــــصائية عنـ جــــات 0,05ق  أفــــرادر بــــTن متوســــطى د
سـوالعينة الـذين   اسـتخدام نحـو تجـاه;ل ال��نـامج املق)ـ�ح عVـg مقيـاس  مـن خـالرد

  . لصا�u التطبيق البعدى;ف)�اضيةلالفصو 

  :  عgV ا��ا��يقتصر البحث : حدود البحث

�ال��نامج  .1c$  .ئم عgV الو$ب املق)�ح القارالتد

ات _ساسية الواجب توافر]ا الستخدام الفصو ;ف)�اضية  .2 لامل1ا  .ر
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 .  بجامعة عTن شمس- ب�لية ال)�بية النوعية - الفرقة _و�g-طالب تكنولوجيا التعليم  .3

ا ��تم تطبيق البحث �g الفصل  .4 ا ��ل _و خالل العام رالد   2021/2022 ا�hام�Ë رالد

  : أدوات البحث

م توافر]ـــا لطـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم الســـتخدام الفـــصو اســـ�بانة لت .1 ات الـــال لحديـــد امل1ـــا ز ر
 ;ف)�اضية 

2.  gVاختبار تحصي�Vوانب املعرفية الستخدام الفصو ;ف)�اضية قبhل �عدى حو ا�  ل

بطاقـــة مالحظـــة أداء طـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم و$ـــتم تطبيق1ـــا علـــ��م قبـــل وwعـــد اســـتخدام  .3
ا£�م   ل ا��اصة باستخدام الفصو ;ف)�اضية دائية_رال��نامج لقياس م1ا

ل حــــو اتجا]ــــات طــــالب تكنولوجيــــا التعلـــيم نحــــو اســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية اســـت}يان .4 ل
  . عgV أفراد العينةوتطبيقھ

  : إجراءات البحث

ل البحــوث الــسابقة العرMيــة و_جن}يــة للتعــرف عVــg الفــصو ;ف)�اضــية  وكيفيــة إ�ــgالرجــوع  .1
تقاء بالعملية التعليمية استخدم1ا لتحقيق _ ; g� ر]داف املرجوة م��ا 

ـــامج إعـــــداد .2 � وMنـــــاء ال��نــc$ ل املق)ــــــ�ح لطـــــالب تكنولوجيـــــا التعلـــــيم الســـــتخدام الفــــــصو رالتـــــد
ة الـتعلم مفتــوح املــصدر ;ف)�اضـية  املــودل �ــmoodle gر وقــد اســتخدمت الباحثــة نظــام ادا

ــــ:  و$تطلــــــب ذلــــــك ا��طــــــوات ¤تيــــــةcentraشــــــرح نظــــــام  ىد أ]ــــــداف ال��نــــــامج، محتــــــو تحديــ
�ال��نامج، تنفيذ ال��نامج c$  ، التطبيق و_'شطة ، تقو$م ال��نامجرالتد

3.  gVعـد تطبيـق ال��نـامج الـذيإعـداد ;ختبـار التحـصيwتم تطبيقــھ قبـل و�� سـc$  لطــالب رالتـد
مة الستخدام الفصو ;ف)�اضية  لد§�م  ات الال لتكنولوجيا التعليم لتنمية امل1ا ز  ر

� س�تم تطبيق1ا قبل وwعد تطبيق ال��نامج ال�� _داءبطاقة مالحظة إعداد  .4c$  لطـالب رالتد
مة الستخدام الفصو ;ف)�اضية  لد§�م ات العلمية الال لتكنولوجيا التعليم لتنمية امل1ا ز  .ر

� سـ�تم تطبيـق ال��نـامج ال�ـ�اختيار العينة التجر$}ية من طالب تكنولوجيـا التعلـيم  .5c$  رالتـد
 .عل��م

 يق ;ختبار التحصيgV قبليا عgV العينة وتدو$ن النتائج تطب .6

]ا من الطالب وتدو$ن النتائج  .7  رتطبيق بطاقة مالحظة ;داء قبليا عgV العينة ال�{ تم اختيا

]ا من الطالب وتدو$ن النتائج  .8  رتطبيق مقياس ;تجاه قبليا عgV العينة ال�{ تم اختيا

�تطبيق ال��نامج  .9c$ لب تكنولوجيا التعليم الستخدام الفـصو ;ف)�اضـية  املق)�ح لطالرالتد
 �g العملية التعليمية  

]ا من الطالب وتدو$ن النتائج  .10  رتطبيق ;ختبار التحصيgV �عديا عgV العينة ال�{ تم اختيا

]ا من الطالب وتدو$ن النتائج _داءتطبيق بطاقة مالحظة  .11  ر �عديا عgV العينة ال�{ تم اختيا

]ا من الطالب وتدو$ن النتائج تطبيق مقياس ;ت .12  رجاه �عديا عgV العينة ال�{ تم اختيا

  إحصائيارصد النتائج ومعا���hا  .13

 وضع التوصيات واملق)�حات  .14
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    :مصط]�ات البحث

  VirtuaL Classroomلالفصو �ف��اضية 

لبا��ــــا فــــصو �عمــــل �ــــg ب�ئــــات م)�امنــــة وغTــــ� م)�امنــــة، ) 2013(�عرف1ـــا يوســــف العر$فــــي، 
ديم خ��ات حية مباشرة ع�� ;ن)�نت وتمد بأدوات فعالة مثـل الـصوت، و;جتمـاع املرéـى �سمح بتق

  ".رواملشاركة �g اللوحة البيضاء والتطبيقات والتغذية الراجعة املباشرة وكذلك ت�êيص املقر

ا ب�ئـة �علــيم و�علــم تفاعليــة عـن �عــد تقــع عVــg موقـع �ــg شــبكة شــبكة   �عرف1ـا الباحثــة أ��ــ
حـــاiى ]ـــذه الب�ئـــة الـــصف الف�Tيقـــى املعتـــاد مـــن حيـــث وظائفـــھ وعناصـــره واســـ)�ايتجيات ;ن)�نـــت وت

ا ــ��ىالتعلــيم والــتعلم ومــا يحــدث فيــھ مــن تفــاعالت صــفية �ــس��دف �علــيم و�علــم محتــو   معــTن رد
ا ��رمقر  س، وتوظف �g ]ذه الب�ئة أدوات التعلم ;لك)�و'ى عgV تنوع1ارد اسية، د ر، وحدة د   .ر

�ب � ى  أحمـــد ا}�ـــصر Electronic Training Programلك��و*ـــى ربرنــامج التـــد
)2002:(  

تباطــا وثيقــا بمجــال مــا  �عرف1ــا أ��ــا مجموعــة مــن املوضــوعات أو التعليمــات ال�ــ{ تــرتبط ا
ً ً

ر
 gــ� uêن ت�بــع فيـھ القواعــد التعليميــة، و�ــستخدم ]ــذا املــصطTوترتـب وتــنظم مــسبقا وفقــا ل1ي�ــل معــ

ً ً

ات طالب تكنولوجيا التعليم الذين البحث عgV أنھ منظومة ل1ا أ]دا رف محددة �س��دف تنمية م1ا
  .ل الفصو ;ف)�اضيةالستخدام تكنولوجيا التعليم أخصاéينيتخرجو 

ب واملرتبـة ترت�بــا  و�عرف1ـا الباحثـة بأنـھ مجموعـة مـن ا��طـوات البنائيـة ال�ـ{ يؤد§�ـا املتـد
ً

ر
منطقيا ��دمة ]دف أو أ]داف محددة يمكن قياس1ا وتقو$م1ا

ً
.  

ة -3   : skillر امل"ا

ة أ��ــا أداء الفــرد لعمــل مــا، ي�ــسم بالــسرعة والدقــة ) 17: 2004( ]اشــم، أبــوالــسيد  رامل1ــا
$¡ب النجار و�تقان ة بوجھ عام �g أ��ا ) 302، 2003(ز والفاعلية، ب�نما يحدد حسن �ëاتھ و رامل1ا

 g� تنمو ن�يجة لعملية التإجراءالس1ولة والدقة gعلم عمل من _عمال و�.  

    Attitude �تجاه

 ،gـــاه ) 221، 2002(�عرف1ـــــا ]ـــــشام ا��ـــــو� ـــن ;ســـــتعدادات بأنـــــھ;تجــ  تثTـــــ� ال�ـــــ� حالـــــة مــ
ة عـــن اســـتعداده للعمـــل  رالــدافع؛ ومـــن ثـــم فاتجـــاه الفـــرد نحـــو íـــ�ì مـــا ي�ـــو عبـــا اكن  والتفكTـــ� رو�د

، و$مكــن تحديــد ;تجا]ــات �ــg ]ــذا البحـث بأ��ــا اســتجابة طــالب تكنولوجيــا  التعلــيم نحــو روالـشعو
ات استخدام الفصو ;ف)�اضية القائمة عgV الو$ب لم1ا   .ر

�ب �لك��و*ي   :رمف"وم التد

 �ب كمصدر أسا � كز عgV املد $ب ولف)�ات طو$لة عgV الطر التقليدية، و راعتمد التد رر ق
ة  ـــوع والـــــسبو ــــا قـــــد اســـــتخدم وســـــائل وأســـــاليب تقليديـــــة iالكتـــــاب املطبــ رللمعرفـــــة واملعلومـــــات، كمـ

Tوانــــــب العمليـــــــة الطباشــــــhــــساب ا� ــــg حــ �ية أو القلميــــــة، وانــــــصب ;]تمــــــام با�hوانـــــــب النظر$ــــــة عVــ
غبـة �ـ� إنجـاز  TMن الـذين اعتمـدوا عVـg ا��فـظ و;سـتظ1ار  رالتطبيقية، مما ا'عكس عVـg أداء املتـد ر



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  
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ات ال�ـــ� حــدثت �ـــ�  ات وت�ـــو$ن ;تجا]ــات، إال أن التغTـــ�ات والتطــو $ب، ال �ــ� ال�ـــسuê بامل1ــا رالتــد ر ر
$ب نــص�با كبTــ�ا م��ــا، iــي يواكــب املــستحدثات ال)�بو$ــة ا�hــا ل ال)�بــو �ــ� iافــة مجاالتــھ، iــان للتــد

ً ً
ر ي

ات  د العـــاملTن �ـــ� ا��قـــل ال)�بـــو بالكفايـــات وامل1ـــا روالتكنولوجيـــة ا��ديثـــة، و$ـــز ي مـــةو  ل1ـــم، بمـــا زالال
  .يؤ]ل1م للتعامل الناuï مع املشكالت التعليمية ا��تلفة

ــــنعم  ــــة �علــــــم ) 26، ص2013(دمحم وتـــــذكر فاطمــــــة عبــــــد املـ $ب �ــــــ� _ســـــاس عمليــ رأن التــــــد
$ب عــــن  ات، واك�ــــساب ا���ــــ�ات لتحقيــــق الكفــــاءة، و$ختلــــف التــــد ف أو امل1ــــا ـــا ر�hموعــــة مــــن املعـ ر ر
ىالتعلــيم مــن حيــث _]ـــداف وا��تــو و_ســاليب، فللتعلــيم أ]ـــداف عامــة ومحتــو عــام وأســـاليب  ى

$ب فأ]دافــھ خاصــة بفئــة معينــة  ىمــن _فــراد أو العــاملTن بمؤســسة مــا، ومحتــو رمحــددة، أمــا التــد
$ب تقـوم عVـg املــشاركة  ات وسـلوكيات تفيـد عمـل مـا، وأسـاليب التـد ف وم1ـا $ب محـدد بمعـا رالتـد ر ر ر
لالتفاعليـة، كمـا يختلـف أيـضا مـن حيـث الف)ــ�ة الزمنيـة وال�ـ� تتـصف بطـو املـدى بال¡ـسبة للتعلــيم  ً

$ب   .روقصره بال¡سبة للتد

ة عVـــg ) 11، ص2008(ز و�عـــرف عائـــدة عبـــد العز$ـــ $ب بأنـــھ 'ـــشاط مـــنظم لـــھ القـــد رالتـــد ر
اتھ و$تضمن  اتھ املعرفية وسلوكھ وم1ا رتحسTن مستو إنجاز الفرد عن طر$ق إحداث �غي�T �� قد ر ى
ات موجودة والعمل عgV تطو$ر]ا ملواج1ـة  ات جديدة أو تحسTن �� م1ا $ب إكساب الفرد م1ا رالتد ر ر

  . متطلبات العمل ا��الية واملستقبلية

$ــــة أو الفنيــــة بكفــــاءة عاليــــة، ف1ــــو عمليــــة  $ب وســــيلة تðــــì الفــــرد ألداء امل1ــــام �دا رفالتــــد ر
د ال}ـشر$ة عVـg مـستو ا�hتمـع  ات معينة أو ;حتفاظ �Õا، وتنمية املـوا ىمنظمة £�تم باك�ساب قد ر ر

$ب واملؤسسات و_فراد، بما ينعكس باإليجاب لصا�u _فراد وا�hتمع ومؤسساتھ، ولذا فإن ا رلتد
ئ�ـــسية حـــو _دوار  ة  $ھ، ترتكـــز بـــصو �س �عـــد عمليـــة إلزاميـــة نمائيـــة اســـتمرا للعـــضو ]يئـــة التـــد ر ر رر

  .املستقبلية ال�� يضطلع �Õا �� ضوء احتياجات ومستحدثات عاملنا املعاصر

$ب للمعلمـــTن �ـــ� الــــدو  ات ال�ـــ� حـــدثت �ـــ� بـــرامج التـــد لإال أنـــھ وعVـــg الـــرغم مـــن التطـــو ر ر
لو الناميـــة �ـــش�ل عـــام مـــا تـــزال ت�بـــع _ســـاليب التقليديـــة امل�لفـــة �ـــ� برامج1ـــا املتقدمـــة، إال أن الـــد

$}ية _مر الذي لم يوصل1ا إ�g تحقيق أ]داف1ا  ق عمر، (رالتد وفدو فار   ).2009ى

$ب لــم �عــد ) 14، ص2006(و$ــضيف مــصطفى فتòــ�  رأن الطــر القديمــة للتعلــيم والتــد ق
$ب �عــد  ُمقبولـة ¤ن، وأن �نفـاق عVــg التـد $ا يحقـق عائــدا ملموسـا �ــس1م �ـ� تلبيــة ر إنفاقـا اســ�ثما

ً ً ً ً
ر

احتياجات النمو ;قتصادي و;جتما¦�، فضال عن iونھ وسيلة م1مة ألجل ال�êـاق بركـب التقـدم 
ً

فـع مـستو  ىالتكنولو�ô؛ و]و أحد املصادر امل1مھ �� إعـداد ال�ـوادر ال}ـشر$ة، وتطـو$ر الكفـاءات و ر
$ب التقليـدي و�ـستغل أداء العمل، لـذا فـإن اسـتخدام ا $ب �لك)�و'ـي يقلـل مـن نـواقص التـد رلتـد ر

 gـــVل�م�انــات التقنيـــة ا��ديثــة املتاحـــة مثــل _قـــراص املدمجـــة وا��اســب و�ن)�نـــت �ــ� ا��ـــصو ع
$ب   .راملعلومات وتحسTن فرص التد

$}يــة  $ب ا�hمــا¦�، واســتخدام بــرامج تد رفا��اجــات املــستقبلية للــدو ســ)�كز عVــg التــد ر ل
ات وخ�ــ�ات جديـــدة ومطلوMــة لـــسو العمــل العـــول©�جيــدة إلكـــ TMن م1ـــا قساب املتــد ر لــذلك يتطلـــب . ر

$ب اختـصا~�� املعرفـة ع�ـ� بـرامج : _مـر $}يـة �ـ� مجـال تقنيـات التعلـيم، وتـد ات التد ر�عمـيم الـدو ر ر
ات املطلوMــــة للتعامـــل مــــع  $ب العديـــد مــــن _'ـــشطة ال�ـــ� تن©ــــ� امل1ـــا رإلك)�ونيـــة، وأن يتـــضمن التــــد ر

$ب الب�ئــة ال $ب متعــددة �عõــ� بتــد ررقميــة ;ف)�اضــية التعليميــة والبحثيــة، كــذلك إ'ــشاء مراكــز تــد ر
 �ق عمر، )املعلمTن �� مجاالت ;ختصاص عgV تقنيات التعليم ;ف�(ا�� وفدو فار   ).2006ى
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أن اسـتخدام التقنيــات ) Potter & Naidoo, 2012, p.95(و$تفـق iـل مـن بــوتر ونايـدو 
نـة مـن حيـث امل�ـان والزمـان، ا��ديثة قد أدى إ�g جعـل $ب عـن �عـد أك�ـ� مر و عمليـة التعلـيم والتـد ُ ر

�ع فرص التعلم عgV نطاق واسع، واختيـار طـر الوصـو للمعلومـات واملـواد املتاحـة  لومن حيث تو ق ز
$ب والقابلية للتكيف مع جميع املعلمTن، وفتح أفاق جديدة للتنمية امل1نية   . رللتد

$ب وأظ1ـــــرت العديـــــد مـــــن _دبيـــــات وا اســـــات تفـــــو التعلـــــيم والتـــــد رلد �لك)�و'ـــــي عVـــــg "قر
اسات iل من ت نتائج د رالتعليم التقليدي، حيث أشا نجيب حمزة أبو عظمة؛ أسامة سعيد عVـ� : ر

؛ إبـــرا]يم يوســـف دمحم محمـــود  ، مõـــ� عبـــد )2009(، إ§�ـــاب دمحم عبـــد العظـــيم حمـــزة )2012(ي]نـــداو
ي، ســلو فتòــ� محمــود املــصر (Ahern; et al., 2006)، )2006(املــنعم حــسTن فر]ــود  ، )2005(ى

)Lord & Lomicka, 2004( ،(Parker, 2004) ،)(Crabtree, 2001 ،(Harvell, 2000) ، ،)Reima, 
2001( ،)Ross, 2000 (العديد من النتائج من أ]م1ا gإ� :  

$}ية �لك)�ونية، وا��رص عgV إخـضاع ]ـذه الـنظم  • راستخدام نظم تقديم ال��نامج التد
اء لعمليـــــــ ـــTن وأ ــــات املتعلمــــ ـــائج التطبيـــــــق واتجا]ـــ ـــــg ضـــــــوء نتــــ ي عVــ رة التطـــــــو$ر �ـــــــش�ل دو ر

 . املعلمTن

$ب �لك)�و'ــي، وتــصميم _'ــشطة  • $ب املعلمــTن عVــg اســتخدام أدوات التــد رالبــد مــن تــد ر
 .�لك)�ونية

ـــوف�T وســـــيلة بديلـــــة وفعالـــــة للب�ئـــــات  • ـــ� تــ $ب �لك)�ونيـــــة �ـــــساعد �ــ ـــد رب�ئـــــات الـــــتعلم والتــ
 .التقليدية

TMن بالطر التقليديةرا • نة باملتد TMن إلك)�ونيا مقا قتفاع تحصيل املتد ر ر ر
ً

 . 

$}ية • TMن ذو التخصصات ا��تلفة �� تصميم ال��امج التد راش)�اك مد  .ر

$}يـة والتعليميـة ع�ـ� وسـائط إلك)�ونيـة  $ب �لك)�و'ي يتم تقـديم ال�ـ�امج التد رففي التد ر
 بأسلوب م)�امن أو غ�T م)�امن وMاعتمـاد مبـدأ متنوعة �شمل استخدام ا��اسوب وشبكة �ن)�نت

ب  $ب بمساعدة مد $ب الذا�ي أو التد رالتد ر ، (ر   ).22، ص2015يحليمة يوسف ع�V املن�شر

 �ة إبـرا]يم العر$õــ $ب 'ــشاط مـستمر ل)�و$ــد الفــرد ) 218، ص2014(رو�ـش�T ســا رأن التـد
ا عVــg مزاولــة عمــ ات وا���ــ�ات و;تجا]ــات ال�ــ� تجعلــھ قــاد بامل1ــا

ً
ر ل مــا �Õــدف الز$ــادة �نتاجيــة لــھ ر

ات وسـلوكيات جديـدة لتطـو$ر كفـاءة الفـرد ألداء م1ـام  ف وم1ـا رول1hêـة ال�ـ� �عمـل �Õـا، أو نقـل معـا ر
ات املرتبطـــة بالعمـــل  رمحـــددة، ف1ـــو ج1ـــد تنظي©ـــ� مخطـــط §�ـــدف ل�ـــس1يل اك�ـــساب العـــاملTن امل1ـــا

ف ال�� �ساعد عgV تحسTن _داء وأ]داف امل روا��صو عgV املعا   .نظمةل

ـــــــا املعلومــــــــــات  ـــا لتكنولوجيـــ ــــــــشطة املــــــــــصممة وفقـــــــ ـــــــات و_'ــ ــــــــل للعمليـــ ـــام مت�امــ ـــــــو نظـــــــ ف1ـــ
ً

و;تـصاالت، وخــصائص ونمـاذج الــتعلم �لك)�و'ـي ومبــادئ iـل مــن تكنولوجيـا التعلــيم و;تــصال، 
  ).Bjekic; et al., 2010, p.203(وأنظمة التعلم القائمة عgV الكفايات 

$ب ا��طط و�ستخلص الباحثة مما سبق أن ال $ب �لك)�و'ي ش�ل من أش�ال التد رتد ر
ســائل ;تــصال �ــ� توصــيل وعــرض ا��تــو  ىواملــنظم الــذي �عتمــد عVــg اســتخدام أحــدث تقنيــات و و
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� من خالل توظيف مختلف التقنيات، و�عتمد �ش�ل أسا �� عgV استخدام شبكة �ن)�نت c$ رالتد
ب و�فــادة مـن العمليــة الت $}يـة ب�افــة جوان�Òـا دو ;نتقــال إ�ـg موقــع رلتوصـيل املعلومــات للمتـد ند ر

TMن �ــــ� نفــــس ا��Tــــ� امل�ــــا'ي مــــع تحقيــــق التفاعــــل بــــTن iــــل مــــن  ب واملتــــد $ب ودو وجــــود املــــد رالتــــد ر نر
) �� الرق©ـــc$ را��تــو التـــد TMن-ى ب- ر املتـــد $}يـــة )ر املـــد ة وتنفيـــذ العمليـــة التد ر، مـــع ال)�كTــ� عVـــg إدا ر

  .بأسرع وقت وأقل ت�لفة

ثانيا
ً

�ب �لك��و*يمم@�ا:    :رت التد

$ب �لك)�و'ي يحقق العديـد مـن الفوائـد واملمTـ�ات، و$ـذكر iـل  رال شك أن توظيف التد
، (من  ؛ أحمد دمحم نوwي؛ (، )22، ص2015يحليمة يوسف ع�V املن�شر يمر$م دمحم عبد العال الشمر

ة دمحم دمحم البـــاز، (، )9-8، ص2013حمـــدي أحمـــد عبـــد العز$ـــز،  الـــسيد عبـــد (، )121، ص2013ومـــر
؛ ) (11-10، ص2013املو�g السيد أبو خطوة،  ينجيب حمزة أبـو عظمـة؛ أسـامة سـعيد عVـ� ]نـداو

 Bjekic; et(، )2، ص2011وجيھ املر �� أبول�ن، (، )48-47-42، 2012إبرا]يم يوسف دمحم محمود، 
al., 2010, p.210( ،)Puterbaugh & Gorton, 2010( ،) ،2006دمحم جابر خلف هللا( ،)Morrison 

& Others, 2004( ،)Al-Musawi & Abdel-Raheem, 2004( ،) ،��Óــ¡�Õ فاطمــة عبــد القــادر
ـــديل، (، )Melton, 2002(، )2003إيمـــــان دمحم الغـــــراب، (، )2003 أ]ـــــم ]ـــــذه ) 2001عـــــالء دمحم قنــ

�Vات �� ما ي�Tاملم:  

$ب التقليــــــدي • ـــــشكالت التــــــد ــــب عVــــــg مـ ـــــة وال}ــــــشر:رالتغلــ ــــا نقــــــص �م�انــــــات املاديـ $ة  وم��ــ
ــــل  ـــي متــــــاح ل�ــ $ب �لك)�و'ـــ TMن، كمــــــا أن التــــــد ــــد TMن واملتــ ـــــTن املــــــد ـــــ� بـ ـــد ا�hغرا�ـ روالتباعـــ ر ر
$ب،  $ـــــادة ;ســـــتعداد للتـــــد  gـــــVـــــ� مختلـــــف املراحـــــل و_عمـــــار، كمـــــا �ـــــساعد ع� TMن  راملتـــــد ز ر
$ب �لك)�و'ـي عVـg اسـتخدام وتوظيـف  $ب مدى ا��يـاة، و�عتمـد التـد رو�hÇع عgV التد ر

$ب، و�ــساعد عVـــg أن يقـــوم العديــد مـــن الوســائط أثنـــاء  $ب، ممـــا يـــدعم عمــق التـــد رالتــد ر
$ب $ب نفسھ، و$قلل من ت�اليف التد ب بتد راملتد ر  .ر

قحيـث �عمــل الوسـائل التكنولوجيــة عVـg تــوف�T أفـضل أســاليب وطــر : نالتفاعـل والتعــاو •
$}ية TMن، وإم�انية التعاو بي��م �� إنجاز امل1ام التد رتفاعل بTن املتد  .نر

ســية عــن طر$ــقتقر$ــب وتجــسيد �عــ •  -رض الظــوا]ر ال�ــ� يــصعب تخيل1ــا �ــ� ا��ت�ــ�ات املد
 .الواقع ;ف)�ا���، والعوالم ثالثية ;�عاد

$ب • ــــل : رخـــــصوصية التـــــد ـــن ¤خـــــر$ن ح�ـــــ{ وإن iـــــانوا داخـ ــــتم غالبـــــا بمعـــــز عــ $ب يـ لفالتـــــد ً
ر

$ب �ــ� الب�ئــة �لك)�ونيــة ع�ــ� الــشب�ات ال �ــش)�ط  رمجموعــة �عاونيــة إال أ��ــم أثنــاء التــد
TMن الفرصـــة للتجرMـــة وا��طـــأ �ـــ� جـــو مـــن تو راجـــد]م �ـــ� م�ـــان واحـــد، وMالتـــا�� يمـــنح املتـــد

را��صوصية دو أي شعو با��رج  .ن

TMن وMـــTن :التنميـــة والتطـــو$ر • ر حيـــث �ـــساعد �ـــ� تطـــو$ر _داء، و$حقـــق التفاعـــل بـــTن املتـــد
$ــادة مــستو التحـصيل، والتحفTــ� عVــ $ب أك�ــ� فاعليــة ومتعـة، و ��Mم، �hعــل التـد ىمـد ز ر g ر

ب مــن خــالل تكنولوجيـــا  رحــل املــشكالت، مـــن خــالل مــنح فـــرص ا��ــوار واملــشاركة للمتـــد
ة  .ر;تصال املتطو

$ب  نة بالتد $ب �لك)�و'ي مقا اسات عgV فاعلية برامج التد روقد أكدت العديد من الد ر ر ر
  .التقليدي �� العديد من ا�hاالت
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اســـة الـــسيد عبـــد املـــو�g أبـــو خطـــوة  �ـــدف إلعـــداد برنـــامج مق)ـــ�ح وال�ـــ� iانـــت £) 2013(رود
ات التعلـيم �لك)�و'ـي  $ب �لك)�و'ـي عـن �عـد وقيـاس فاعليتـھ �ـ� تنميـة �عـض م1ـا رقائم عVـg التـد ر
$ب �لك)�و'ـــي عـــن �عـــد �ـــ� تنميـــة  �س، وأكـــدت نتائجـــھ عVـــg فاعليـــة التـــد رلـــدى أعـــضاء ]يئـــة التـــد ر

�س ات التعليم �لك)�و'ي لدى أعضاء ]يئة التد رم1ا  .ر

اســة ناصــر ال�ــ� ]ــدفت إ�ــg اختبــار فاعليــة اســتخدام _ســاليب ) 2014( صــا�u العــود رود
اســـة  ســة امل1نيـــة �ــ� ا��دمــة ;جتماعيـــة، وأظ1ــرت نتــائج الد ات املما �س م1ــا رالتكنولوجيــة �ــ� تـــد ر ر ر
ســة  ات املما �س م1ـا � القــائم عVـg اســتخدام الوسـائل التكنولوجيــة �ـ� تــدc$ رفاعليـة ال��نــامج التـد ر ر ر

�س القائمة عgV ا��اضراتامل1نية �� ا��د نة باألساليب التقليدية �� التد رمة ;جتماعية مقا   .ر

ثالثا
ً

��ية:    :رعناصر العملية التد

$ب �� واقعـھ يمثـل عمليـة مت�املـة ومتفاعلـة ومـستمرة، تتـضمن عناصـر وأجـزاء  رإن التد
$ب وك رمختلفـة يقـوم iـل م��ـا بـدو مختلـف ومحـدد بدقـة، والفعاليـة ال��ائيـة للتـد فاءتـھ �ـ� تحقيـق ر

$}ية   .رأ]دافھ تتوقف عgV مدى الت�امل والتفاعل بTن جميع عناصر العملية التد

ــــي ومتطلبــــــات  $ب �لك)�و'ــ ــــد اســــــات م�ونــــــات بــــــرامج التــ ـــد تناولــــــت العديــــــد مــــــن الد روقـــ ر
ن  اســـــة عبـــــد التـــــواب عبـــــد �لـــــھ وآخـــــر ـــي، مثـــــل د $ب �لك)�و'ــ وومعوقـــــات اســـــتخدام بـــــرامج التـــــد ر ر

$ب �لك)�و'ـي كمـدخل للتنميـة وال�� iانت ) 2013( ر£�ـدف للتوصـل لتـصو مق)ـ�ح السـتخدام التـد ر
ة تـوف�T ;عتمـادات املاليـة املـستخدمة  ورامل1نية للتعليم ما قبل ا�hام�Ë، وiانت أ]م توصيا£�ا ضـر
$ب  $ب املعلمــــTن إلعــــداد]م الســــتخدام التــــد ضــــع خطــــة لتــــد ـــة التحيــــة، و ر�ــــ� إ'ــــشاء وتطــــو$ر الب�ئـ ر و

ة عVــg التعامــل مــع التكنولوجيــا املتقدمــة، �لك)�و'ــي، وتنم ات الــتعلم الــذا�ي لــد§�م والقــد ريــة م1ــا ر
ارع  اســة أحمــد حــسTن عبــد املعطــي وأحمــد  زود روال�ــ� ]ــدفت لوضــع تــصو مق)ــ�ح لتفعيــل ) 2012(ر

اسات ;جتماعية، من خالل مجموعة  $ب �لك)�و'ي �� تحقيق التنمية امل1نية ملعلم الد ردو التد ر ر
$ب �لك)�و'ـي وأ]ـم أ�عـاده وأسـاليبھ، وMيـان أ]ـم : ية تتمثل �ـ�أ]داف تفصيل رتوضـيح فلـسفة التـد

$ب �لك)�و'ـــي �ـــ� تحقيـــق التنميـــة  رمقوماتـــھ وم�Tاتـــھ وعوائـــق اســـتخدامھ، والوقـــوف عVـــg دو التـــد ر
ة توظيـــــف تكنولوجيـــــا املعلومـــــات  اســـــة بـــــضر ـــات ;جتماعيـــــة، وأوصـــــت الد اســ رامل1نيـــــة ملعلـــــم الد ر ور

اســات عVــg أن عناصــر العمليــة يمكــن و;تــصاالت �ــ� $ب امل�ــ�، وقــد أجمعــت تلــك الد ر مجــال التــد ر
 : تحدد]ا �� النقاط التالية

�ب-1 ��ية '& ضوء أ-داف التد ر تحديد �حتياجات التد  :ر

$}ية لhêامعات عـن _]ـداف ال�ـ� �ـسi gËـل جامعـة إ�ـg تحقيق1ـا،  ر�ع�� ;حتياجات التد
$ب ا�hيـــد ذو _]ـــداف الواÑـــ�ة و$مكـــن التعبTـــ� ع��ـــا دائمـــا بمعـــ راي�T ســـلوكية واقتـــصادية، فالتـــد

واملت�املة يؤدي إ�g نتائج متم�Tة للمتعلم وا�hامعة معا
ُ

.  

$ب نحــو  $}يــة �عــد بمثابــة املؤشــر الــذي يوجــھ التــد ركمـا إن عمليــة تحديــد ا��اجــات التد ر
M ا£�م ر;تجاه ال��يح بحيـث يمكنـھ تحقيـق كفـاءة وحـسن أداء املتعلمـTن واملتـد تقـاء بم1ـا رTن، و; ر

ـــھ  ز$ـــــاد برiـــــات، (وســـــلوك1م وتوجيـــــھ تفكTـــــ�]م وعقائـــــد]م بمـــــا يتفـــــق واتجا]ـــــات ا�hتمـــــع واحتياجاتــ
$}يــة لــ�س بـــاألمر الــس1ل، إنمــا يتطلــب عمــال �عاونيـــا )6، ص2010 ، فعمليــة تحديــد ا��اجــات التد

ً ً
ر

رجماعيـا يـضطلع بـھ جميـع أفــراد املؤسـسة �غيـة تحديـد نـوع ا��اجــات التد
ً

$}يـة، ملعرفـة الفجـوة مــا 
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بTن مستو _داء املوجود و_داء املطلـوب حاليـا ومـستقبال، سـواء أiـان ذلـك خـالل ف)ـ�ة حاليـة أم 
ً ى

 .مستقبلية

ن  اسـة iـاتر وآخـر ووجـاءت د ن  للتعـرف عVـg (Catherine De Rijdt. And others, 2012)ر
ات الطالب �� مجال التع ليم العا��، وم��ـا تحليـل ;حتياجـات رأ]م املتغ�Tات املؤثرة عgV تطو$ر قد

�ــسية بــصفة مــستمرة وفـــق  ة تقــديم بــرامج تطــو$ر ال1يئــة التد اســة بــضر $}يــة، وأوصــت الد رالتد ر ر ور
�ــــسية،  راحتياجــــا£�م، وكــــذلك ا��اجــــة إ�ــــg إجــــراء مز$ــــد مــــن البحــــوث �ــــ� مجــــال تطــــو$ر ال1يئــــة التد

اســـات عVــــg أ]ميـــة تحديـــد ; $}يـــة، ومـــن ]ــــذه رباإلضـــافة ملـــا أكدتـــھ العديـــد مـــن الد رحتياجـــات التد
اسـة إªـ�ق عبـد هللا عطـار  اسـة إيمـان، ود اسـات د رالد ر ال�ـ� ]ـدفت إ�ـg تحديـد ا��اجــات ) 2011(ر

ــــال مـــــستحدثات تكنولوجيـــــا التعلـــــيم،  ــــ� مجـ ـــة �ـ ــــالب بال�ليـــــة ا�hامعيـــــة بمكـــــة املكرمــ $}يـــــة للطـ رالتد
$ــد آل مــسعد  اســة أحمــد  زود $}يــة للطــالب �ــ� ب�ئــة ال�ــ� ]ــدفت إ�ــg تحديــد ا��اجــات الت) 2012(ر رد

اسة مختار عبد ا��الق عبد هللا عطية  ال�� ]دفت إ�g التعرف عgV ) 2014(رالتعلم �لك)�و'ي، ود
مة الستخدامھ $}ية الال زاتجا]ات طالب اللغة العرMية iلغة ثانية، وتحديد حاجا£�م التد   .ر

�ب -2   :�لك��و*ير تص�يف التد

ـــ ا وأنواعـــــا مختلفــ ـــو $ب صــ ـــذ التـــــد يتخــ
ً ً

ر ة ت�بـــــاين �ـــــ� _ســـــلوب وال1ـــــدف حـــــسب املواقـــــف ر
$ب و_]ـداف  $ب اعتمادا عVـg الطـر املـستخدمة �ـ� التـد $}ية، ولقد �عددت تص¡يفات التد رالتد ر قر ً

$ب) 124م، ص2011(والغايــات املــراد تحقيق1ــا، وتق)ــ�ح فائقــة عبــاس ســ¡بل  طبقــا . رتــص¡يف التــد
ً

gإ� �c$   :رألنواع ;تصال �� املوقف التد

ـــؤتمرات �Synchronous Communicationامن اتــــــصال م)ــــــ • دشــــــة ومـــ ر مثــــــل غــــــرف الد
 .�ن)�نت

ــــ� م)ـــــــ�امن  • ـــــصال غTـــ ــــل ال��يـــــــد �لك)�و'ـــــــي Asynchronous Communicationواتــ  مثـــ
 .واملنتديات

��ية-3   :ر تصميم ال)�امج التد

 ،�c$ $}يـة وأ]ـداف ال��نـامج التــد $ب باالحتياجــات التد ريجـب أن تـرتبط موضـوعات التـد ر ر
$}يـة لل��نـامج حـسب ونوعية $�Òم، حيـث تختلـف الف)ـ�ة الزمنيـة واملوضـوعات التد ر _فراد املـراد تـد ر

$}يـــة ألي برنـــامج  ط الواجـــب توافر]ـــا �ـــ� املـــادة التد TMن، باإلضـــافة إ�ـــg أنـــھ مـــن الـــشر رطبيعـــة املتـــد ور
ب للتعلم واملعرفة وأن تؤدي الغرض م��ـا بنجـاح بـأن ت�ـو وثي غبة املتد  �Tأن تث �c$ نتد ر ر قـة الـصلة ر

ات  ـــة مـــــن م1ــــــا ــــــg أ]ـــــداف إجرائيــ ــــة أو تحليل1ـــــا إ� �، فيجـــــب تقــــــسيم املـــــادة العلميـc$ ـــامج التـــــد ربال��نــ ر
$ب املالئـم لطبيعـة iـل م�ـو  نومعلومات وسلوك، ثم تقديم م�ونات املادة العلمية �� أسـلوب التـد ر

ي؛ عVــg حــده، و�ــ� ]ـــذا الــصدد أشــار iــل مـــن نجيــب حمــزة أبــو عظمـــة؛ وأســامة ســعيد عVــ� ]نـــداو
إ�ــg أن ]نـــاك العديـــد مــن _ســـس واملبـــادئ ال�ـــ� ) 43 -42، ص2012(وإبــرا]يم يوســـف دمحم محمـــود 

$ب وأ]م1ا   :ري¡ب	� أن ترا¦g عند التخطيط و�عداد ل��امج التد

TMن -  $ب ومناسب��ا للمحتو وللمتد روضوح أ]داف التد  .ىر

TMن وتطلعــات -  � با��اجــات املــستقبلية للمتـدc$ را]تمـام ال��نــامج التـد  ا�hتمـع ولــ�س عVــg ر
ا ومتجـددا  $ب متطـو املشكالت امل�êة فقـط، واملـشكالت الفرديـة، بمعõـ{ أن ي�ـو التـد
ً ً

ر ر ن
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TMن مــن أجــل  ر�ــ� مبادئــھ وأســاليبھ عــن طر$ــق تقــديم iــل مــا ]ــو جديــد ومــستحدث للمتــد
ة والتقدم  .رمسايرة ركب ا��ضا

ــــصوصا تلــــــك _ -  ــــيم وخـ ـــات التعلـ ــــس ونظر$ـــ � ألسـc$ ــــد مراعـــــاة ال��نـــــامج التــ
ً

ســـــس املتعلقــــــة ر
 .بالتعز$ز و�ثابة، والتغذية الراجعة و'شاط املتعلم

ـــو  -  TMن، وأن ي�ـ ـــا لالحتياجــــات الفعليــــة للمتــــد $ب ملبيـ $ب، أن ي�ــــو التــــد نواقعيــــة التــــد رن ر ر
ً

ا عVــــg إحــــداث التغTــــ�ات املطلوMــــة وأن يــــتم اســــتخدام _ســــاليب املالئمــــة، وأن يبــــدأ  قــــاد
ً
ر

$ب بمعا�hـــة املوضــــوعات الـــس1لة ثــــ م _صـــعب فاألصــــعب ح�ـــ{ ت¡ت�ــــ� قمـــة العمــــل رالتـــد
� بمعا�hة أصعب املشكالتc$  .رالتد

 -  �ات ال�ـ ب ليختـار _'ـشطة واملقـر ات أمـام املتـد $ب، و�عـدد ;ختيـا نة برنامج التد رمر رو ر ر
 .تتفق مع ميولھ وا]تماماتھ

اسة م�Tيل   معرفة ا��طوات التنفيذية (Merrill, 2009, pp.241-253)روقد اس��دفت د
$ب باستخدام شب�ات ا��اسب واملتمثلة ��للت $}يـة : رد رتخطيط وتـصميم ا��تـو وا�hلـسات التد ى

$}يــة امل)�امنــة وغTــ� امل)�امنــة، وتوصــلت  TMن، واختيــار أدوات التفــاعالت التد TMن واملتــد روأدوار املــد ر ر
ات التطبيــق والتحليــل، وأن  اســة إ�ــg أن ا��تــو املناســب ]ــو القــادر عVــg إكــساب م1ــا رالد الوقــت ىر

$}ية ي)�اوح من  $ب من ) 120 إ�g 90(راملالئم لhêلسة التد أسـابيع وعـدد ) 6 إ�g 4(ردقيقة وف)�ة التد
TMن مـــن  ة عVـــg حـــل ) 12 إ�ـــg 8(راملتــد $ب الـــشب�ي والقـــد Mا لتقليـــل وقـــت تجT1ــ� برمجيـــات التـــد رمتـــد ر ر

ً

  .مشكالت الشبكة وتأمي��ا
 �ــــرا]يم العر$õـــــ ة إبـ ــــا $}يـــــة إ�ـــــg أن) 234، ص2014(رو�ـــــش�T سـ ر أســـــاس بنـــــاء ال�ـــــ�امج التد

$}يــة �لك)�ونيــة، و�ــ� املــواد ال�ــ� �ــستخدم �ــ� تــصميم1ا أ'ــشطة ومــواد  ر�لك)�ونيــة ]ــو املــواد التد
$ب �لك)�و'ـي يجـب 'ـشر]ا ع�ـ� �ن)�نـت،  $}ية �عتمد عgV ا��اسب ¤�ـ�، ول�ـي تـتالءم مـع التـد رتد ر

$}يـــة �لك)�ونيـــة ت�ـــسم ل بمواصـــفات صـــفحة الو$ـــب و$مكـــن ا��ـــصو ركمـــا أن صـــفحات املـــواد التد
عل��ــا مــن خــالل تحميل1ــا مــن موقــع ال¡ــشر عVــg �ن)�نــت إ�ــg ا��اســب أو اســتقبالھ مــن الناشــر ع�ــ� 
$}يـة �لك)�ونيـة يخـضع للعديـد مـن _سـس واملبـادئ  رال��يد �لك)�و'ي أن تصميم وMناء املادة التد

ب �ـ� ه كتحديـد _]ـداف والواجبـات واملناقـشات رو;س)�اتيجيات ال�ـ� ي¡ب	ـ� أن يـضع1ا املـد ر اعتبـا
$ـــة، وتـــضمTن غـــرف ا��ـــوار واملناقـــشات،  ر�لك)�ونيـــة بوضـــوح، واســـتخدام التغذيـــة الراجعـــة الفو
$ب عVــg ;تــصال باإلن)�نــت واســتخدام تقنيــات ;تــصال عــن  روالتأكيـد عVــg ;ل)ــ�ام بالوقــت، والتــد

ة وال��يد �لك)�و'ي وغ   .رف النقاش والنماذج �لك)�ونيةر�عد iالصوت والصو
��ية–4   :ر تحديد �ساليب التد

$ب املصغر • � فعVـ� : رالتدc$ رو]و أسلوب �عتمد عgV ;ستخدام الفع�V املنظم ملوقـف تـد
ة معينــة  ب عVــg م1ــا ات املــستخدمة فيــھ حيــث يركــز املتــد رم}ــسط مــن حيــث املــدة وامل1ــا ر ر

$ اجعة دو رح�{ يتق��ا �عد ا��صو عgV �غذية  ر  .ة ح�{ يتم تقو$م وتطو$ر أداؤهل

$ب باســــتخدام ا��اiــــاة • ـــ� ت}ــــسيط : رالتــــد و�عتمــــد عVــــg اســــتخدام الكمبيــــوتر والفيــــديو �ـ
$ب  ر�عـــض املواقـــف املـــستمدة مـــن ا��يـــاة ا��قيقيـــة، و�عمـــل عVـــg تـــوف�T ب�ئـــة أمنـــة للتـــد

�عيدا عن ا��اطر، وMت�لفة أقل
ً

. 



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها
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$ب الـــــذا�ي �لك)�و'ــــي • ب: رالتــــد ـــg املتــــد $ب نفـــــسھ بنفـــــسھ رو�عتمـــــد عVــ ر حيـــــث يقـــــوم بتــــد
$}يـة وMــرامج الكمبيــوتر  رباسـتخدام الوســائل التكنولوجيــة ا��تلفـة، و�عــد ا��قائــب التد

$ب الذا�ي  .رمتعددة الوسائل من أ]م الوسائل ال�� يمكن استخدام1ا �� التد

$}ية • ش العمل التد رو Mو �� مجموعـات صـغ�Tة أو كبTـ�ة و$ـتم العمـل : ر نوف��ا يتجمع املتد ر
 .�ش�ل �عاو'ي عgV أداء عمل معTن

$ب عن �عد • �، : رالتدc$ رو�عتمد �� الغالب عgV التقنيات ا��ديثـة �ـ� تقـديم ا��تـو التـد ى
ـــدة م��ــــــــا ـــائل عديـــــ ـــــستخدم وســـــ ــــؤتمرات املرئيــــــــة : و�ــ القنــــــــوات الفــــــــضائية التعليميــــــــة، واملــــ
 .باستخدام الفيديو أو الكمبيوتر

��ية-5   : ر تقو�م ال)�امج التد

$}يـة املوضـوعة إن أساس عمل $}يـة ]ـو مراقبـة تنفيـذ ا��طـة التد ريـة تقـو$م ال�ـ�امج التد ر
� إلنجاز مراحل õوفق ا��طوات و�جراءات ا��ددة سلفا وطبقا لل��نامج الزم �Tللتأكد من أ��ا �س

ً ُ

ة، و]ـــذا مـــا قـــد أكـــد عليـــھ كـــال مـــن  $ب مـــن أجـــل تحقيـــق _]ـــداف املقـــر التـــد
ً ر  ,Bogo, Regehr)ر

Hughes, Power & Globerman, 2002) ب �ـشمل فحــص م�وناتـھ مــن$ ر إن تقــو$م برنـامج التــد
$}ية، ثم ا��رجات ب، واملؤسسة التد ب، واملتد ، واملد رناحية _]داف وا��تو ر ر   .ى

$}ية إ�g الوقوف عgV الثغرات ال�� حدثت خالل تنفيذ  رو£�دف عملية تقو$م ال��امج التد
ذه ومعرفـــة أســباب ]ـــذه الثغــرات للعمـــل عVــg تالف��ـــا ال��نــامج، مــن حيـــث إعــداده وتخطيطـــھ وتنفيــ

ة واÑـ�ة  TMن، وإعطـاء صـو $}يـة للمتـد Mو �ـ� نقـل املـادة التد رمستقبال، وتحديد مـدى نجـاح املـد ر ر نر ً

$ب، و$حــدد ميخائيــل جميعـــان  TMن مــن التـــد رعــن مــدى اســـتفادة املتــد أ]ــم _ســاليب ال�ـــ� ) 2007(ر
� وc$   : ��ريمكن بوساط��ا تقو$م ال��نامج التد

TMن تجـاه ال��نـامج :املالحظة املباشـرة دة فعـل املتـد ر عـن طر$ـق مراقبـة ومالحظـة  ، ال1يئـة (ر Mو ناملـد ر
$ب روذلـــك مـــن خـــالل _حاديـــث ال�ـــ� تـــدو بـــTن �عـــض1م، أو مـــن ) ا�ـــ
.. راملــشرفة عVـــg التـــد

  . ىخالل الش�او املوج1ة من قبل1م ل1hêة املشرفة عgV تنفيذ ال��نامج

ات TMن مـــــن ال��نـــــامج  إذ يمكـــــ:ر�ختبــــا رن بوســـــاط��ا الكــــشف عـــــن مـــــدى اســـــ�يعاب واســــتفادة املتـــــد
ف النظر$ة � ا��اص باملعاc$ رالتد   .ر

ة تتـــــضمن معــــــاي�T :�ستقـــــصاء ــــن ال��نـــــامج اســـــتما ـــاء مــ TMن �عـــــد ;ن��ــ ع عVــــــg املتـــــد ر وMموجبـــــھ تـــــو ر ز
TMن،  أ§�ـــم باملـــد رموضـــوعية عVـــg شـــ�ل أســـئلة وأجوMـــة يجيبـــو ع��ـــا، مع�ـــ�ين بـــذلك عـــن  ر ن

ـــن التعــــرف عVــــg .. ســــلوب تخطــــيط ال��نــــامج وتنفيــــذهوأ ــ
، وعVــــg أســــاس �جابــــات يمكـ ا�ــ
أيـھ  ب بـإدالء  عـة، ت)ـ�ك ا��ر$ـة للمتـد ة فا ع ;ستما رالثغرات ونقاط الضعف، وقد تو ر ر ر ز

  .كما �شاء بال��نامج

TMن �عد ان��اء ال��نامج الت:تطو�ر �داء ات والتحس�نات ال�� طرأت عgV املتد اسة التطو ر د �، ررc$ رد
نة النتائج ا��الية ب¡تائج قياس الكفاءة �� السابق   . روقياس التغ�Tات �� _داء وذلك بمقا

$ب وجودتــھ ال تتحقـق بحــسن التخطــيط فقــط، وإنمـا تتحقــق أيــضا بدقــة  ففاعليـة التــد
ً

ر
$}ية، ول1ـذا �عـد مـش�لة تقيـيم  رالتنفيذ، ومن ثم البد من القيام بتقييم جميع عناصر العملية التد
$ب، و�ـ� ]ـذا الــصدد  $ب وقيـاس فاعليتـھ مـن أ]ـم املـشاiل ال�ــ� تواجـھ القـائمTن �عمليـة التـد رالتـد ر
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$ب بطر$قــة ) 2008(�ــش�T مــدحت أبــو ناصــر  رإ�ــg مجموعــة مــن _ســس يجــب مراعا£�ــا لتقيــيم التــد
  :سليمة م��ا

أن تحدد أ]داف التقييم �ش�ل دقيق ومحدد وقابل للقياس و$�و التقييم شامال و$تم - 
ً  ن

g¦ش�ل جما�. 

 - � أن يتم التقييم �ش�ل موضو¦� و�س)�شد التقييم باملنXY العل©

 -  �نأن ي�و التقييم عملية مستمرة وإعادة التقييم بTن ا��Tن و¤خر �� ضوء التغ�Tات ال�
سائل التقييم $ب والتقدم والتطو �� أساليب و وتحدث �� برامج التد ر  .ر

اسات بتقو$م ال� اسة روقد ا]تمت العديد من الد $}ية ك�ل أو أجزاء م��ا، كد ر�امج التد ر
$ب امليـــدا'ي مـــن وج1ـــة نظـــر )2013(ســـ1يل حـــسنTن  ر، وال�ـــ� ]ـــدفت إ�ـــg تقـــو$م فاعليـــة برنـــامج التـــد

$ب  ، (رطلبة دائرة ا��دمة ;جتماعية �ـ� جامعـة القـدس، ومعرفـة م�ونـات التـد ى_]ـداف، ا��تـو
 _ك�� ت¡بؤا ب¡تائج )الطالب، املؤسسة، املشرف

ً
ة  اسة بضر $ب امليدا'ي، وأوصت الد ربرنامج التد ر ور
ة تـــــوف�T دليـــــل مفـــــصل  ـــودة الـــــشاملة، مـــــع ضـــــر $ب مـــــع متطلبـــــات ا�hــ رإعـــــادة تنظـــــيم برنـــــامج التـــــد ور

$ب امليدا'ي ل�ل من ة وضـوح :ربالتد $ب، مـع التأكيـد عVـg ضـر ر املـشرف، والطالـب، ومؤسـسة التـد ور
ـــداف ومخرجـــــات ال�� نــــامج، باإلضـــــافة ملـــــا أكدتــــھ العديـــــد مـــــن أدوار جميــــع أ�ـــــ�اب العالقـــــة �ــــ� أ]ــ

اسـات مثــل ة (Williamson, Hostetter, Byers)، (Kanno, & Koeske, 2015): رالد ور عVــg ضــر
$}ية للطلبة، والعمل عgV تطو$ر iافة م�ونا£�ا بما يتفق مع  ر;ستمرار بمتا�عة وتقو$م ال��امج التد

  .ن�يجة التقو$م

ة العمليـــــة ــا ـــد مـــــن تزخـــــر _د: رمف"ــــوم امل"ـــ  ا��اصـــــة التعر$فـــــاتبيـــــات ال)�بو$ـــــة ا��ديثـــــة بالعديــ
gVة ومن أ]م ]ذه التعر$فات ما ي   : ربمف1وم امل1ا

ة بأ��ا السلوك املتعلم أو املك�سب  أول1ما، :  يتوافر لھ شرطان جو]ر$انالذير�عرف امل1ا
 إحـراز إ�g يؤدى ثنعTن، وثان��ما أن ي�و منظما بحينأن ي�و موج1ت نحو إحراز ]دف أو غرض م

  ) 658، ص2002أمال صادق وفؤاد أبو حطب، . (ال1دف �g اقصر وقت وأقل ج1د ممكن

ة   سلــــسلة مــــن ا��رiــــات ال�ــــ{ يمكــــن مالحظ��ــــا �ــــش�ل مباشــــرة أو غTــــ� بأ��ــــارو�عــــرف امل1ــــا
 م1مـة، أداء سـع��م لتحقيـق ]ـدف أو أثنـاء عدد من _ëـ�اص أومباشر ، و$قوم �Õا �ëص معTن 

ة عمومـا ت رو�ـشتمل امل1ــا ز عVــg خطـوات محــددة قابلـة إلعــداد والتكـرار iلمــا لـزم _مــر لـذلك، أو بــر
ة   ) 356، 2003دمحم ا��يلة، . (را��اجة ا�g القيام �Õذه امل1ا

ة �ع�ــــــ� عــــــن مجموعــــــة اســــــتجابات الفــــــرد  ـــةروامل1ــــــا  املتناســــــقة ال�ــــــ{ تنمــــــو بــــــالتعلم _دائيـــ
سة ح�{ تصل  جة عالية من ;تقان إ�gرواملما $تو(ر د نحسن    ).120، 2001، ز

ــا  ب عVـــــg بأ��ـــــا إجرائيـــــاومـــــن خـــــالل التعر$فـــــات الـــــسابقة يمكـــــن �عر$ف1ـــ ة املتـــــد ــــد ر قـ  أداءر
ات استخدام الفصو ;ف)�اضية بالدقة والـسرعة ال�ـ{ يمكـن مـن مالحظ��ـا  لا�hوانب العملية مل1ا ر

  ".وقياس1ا

  



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها
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ة العملية   : رخصائص امل"ا

ئ�س wع خصائص  رم�T فؤاد حطب ، أمال صادق بTن أ ة فيما يgVر   : رية للم1ا

ــــار الــــــــسلوك املــــــــا]ر : ةأنمــــــــاط ;ســــــــتجاب .1 ــــن اعتبــــ ـ ــــ�ات سلسال تنظيمــــــــا لــــــــضاأيــــــــيمكـــ  املثTــــ
ة حركيـة مركبـة يقودنـا ا�ـg وضـع1ا عVـg ]ــذا وأي أنمـاط أك�ـ� �ـ�و;سـتجابات  ر تحليـل مل1ـا

ة، بـأداء الفرعية ح�{ نقـوم _عمال نتعلم أنك يجب لالنحو وعgV لذ ر العمـل الكVـg بم1ـا
ة فامل    النمط الكgV لالستجابة �� إذنر1ا

� رالتآز .2�Óي – ا��iأن السلوك املا]ر يتضمن  : حر }õابمع  ا��ركة iاليد أعضاء بTن رتآز
ـــة عــــــضالت �حــــــساس وأعــــــضاءوالقــــــدم  ـــة �عتمــــــد عVــــــg تــــــضافر حركـــ ات العمليـــ ــــا ر، فامل1ــ

اك عVـــg املعلومـــات الــــسابقة رالتــــآزا�hـــسم، و$توقـــف ]ـــذا   �العمVــــ جوانـــب املوقـــف روإد
ة ثم تأ�ى ;ستجابة للمث�Tات �عد  سة السابقة للم1ا رواملما اكر  . املوقفرإد

 املــا]ر سلـــسلة مــن ;ســتجابات، ال�ـــ{ عــادة مـــا _داءحيـــث يتــضمن : سالســل ;ســتجابة .3
تباطا فرديا من مث�T واستجابة ا��رiينت�و من النوع  ]ا ا ر ، iل استجابة يمكن اعتبا  ر

ات العملية عgV التغذية الراجعة الذاتية �ش�ل كب�T  أداء�عتمد : التغذية الراجعة .4 رامل1ا
�ا ]اما �g ;ستجابات الالحقة و�عõ{ أثر املث�Tات الناتجة عن ;ستجابات وال� ر تلعب دو

 g� مؤلم ن�يجة الستجابة إ'سان ;ستجابات الالحقة، فلو �عرض أداءا��ركية �Tمثال ملث 
 gËـــا فانـــھ �ـــس�Õ معينــة قـــامgـــ� أإ�ـــTاملـــستقبل �غي gأبـــوفـــؤاد . (و �عــديل ]ـــذه ;ســـتجابة �ـــ 

 ).658، 2002حطب، آمال صادق، 

ة عدد من ا��صائص يمكن  روتر �سر$ة فرج أن للم1ا  : ¤�ي �g إجمال1اى

   العمل أثناء ا�hسم أعضاءتناسق  .1

ة عgV التكيف مع املتغ�Tات  .2  رالقد

  العمل بدقة وسرعة واتقان أداء .3

 ات ا��ركية تظ1ر �g سلسلة من ;ستجاب .4

5.  gVة ع  ) 26، �2001سر$ة فرج، . ( أعمال حركية معقدةأداءرالقد

ة العملية  : رجوانب �علم امل"ا

ة حيـــث تـــؤثر ]ـــذه  ة مـــن ثـــالث جوانـــب ]امـــة البـــد أن ترا¦ـــg عنـــد �علـــم امل1ـــا رتت�ـــو امل1ـــا ر ن
ة   رامل�ونات �g اك�ساب امل1ا

ة نوعـــــا مـــــن أنـــــواع الــــتعلم وiـــــل �: العقsـــــ&ا}zانــــب  ـــات ر�عـــــد امل1ـــــا علـــــم يلزمـــــھ مجموعـــــة مـــــن املعلومــ
ة    روالعمليات العقلية مسبقا، ول1ذا يمثل ]ذا ا�hانب أو�g مستو$ات �علم امل1ا

ة نـــوع مـــن أنـــواع الـــتعلم يظ1ـــر مـــن خـــالل الـــسلوك : دا�ـــي�ا}zانـــب   يمكـــن الـــذي و_داءر�عـــد امل1ـــا
$ات �ـس©{  مـستوولـألداء ]و ما يصدر عن من سـلوك قابـل للمالحظـة، و_داءمالحظتھ، 
ة، و�Õذا ي�و _داء و�g ما تم�T _داءمستو$ات  ن املا]ر مثل الدقة والسرعة �g اداء امل1ا ر

ةاملعر�� ]و املكمل لhêانب _داء $ان الك�ساب امل1ا ر و]ما متطلبان ضر   ور
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 _ساسـية الفرد وانفعاالتھ، و]و من ا�hوانـب بأحاس�سو]و ا�hانب املتصل : الوجدا*يا}zانب 
ة، فا�hانــــب �ــــg عمل تباطـــــا وثيقــــا مـــــالوجـــــدا'يريـــــة �علـــــم امل1ـــــا  املعر�ـــــ�ع ا�hانـــــب ر يـــــرتبط ا

ة، و]و قابل للتنمية والتغيTـ� ولكنـھ يحتـاج ا�ـg ف)ـ�ة أطـو _داéيوا�hانب  ل للم1ا حـسن (ر
 ، ن$تو   ).123، 2005ز

ات العملية   : رتقو�م امل"ا

اسات أن   املتبعـة �ـg تقـو$م _سـاليب املالحظة مـن أفـضل أسلوبرأكدت العديد من الد
ة  ات، وخاصـة فيمــا يتعلـق با�hانـب ا��رiــى، كـذلك ]نــاك طـر لتقـو$م ا�hانــب املعر�ـg للم1ــا رامل1ـا قر

ات التحصيلية بأنواع1ا   .رباستخدام ;ختيا

ات و]ما   .رولقد أشار السيد ]اشم لطر$قتTن يمكن استخدام1م �g تقو$م امل1ا

ة و$�ــو ا��ــك أداء أثنـــاءم  مالحظــة املــتعلإ�ــgال تحتــاج : الطر�قــة ال[ليــة ن امل1ــا  تــم �ــg ضـــوئھ الــذير
 ;نجـاز، ولكـن �عيـب ]ــذه �ــ�ا��كـم ]ـو املنـتج ال��ـاéى جــودة املنـتج ومـدى صـالحيتھ، ومعـدل _داء 

 إ�g ال 'ستطيع توجيھ املتعلم أو املتعلمTن وMالتا��الطر$قة أ��ا ال تكشف أوجھ الضعف �g العمل، 
، 2014السيد ]اشم،  (_سلوباقة تقييم منتج iاداة تقو$م ل1ذا ، و�ستخدم بطأخطا¶�ممعا�hة 

155-157 (  

ة املراد تقو$م1ا حيث أدائھ أثناءوتقوم ]ذه الطر$قة عgV مالحظة املتعلم : الطر�قة التحليلية ر امل1ا
ة   خطـوات إ�ـgريمكن مالحظة املتعلم خطوة خطوة، و$تطلب اتباع ]ذه الطر$قة البدء بتحليل امل1ا

جــة بنــاء عVــg كفــاءة أو دقــة _داء أثنــاء عVــg املــتعلم القيــام �Õــا ي¡ب	ــ�ط ســلوك وأنمــا ر، وتوضــع لــھ د
ن، حيـث ي�ـو املطلـوب ]ـو الدقـة مـع الـسرعة �ـg نفـس _داء واملـدة الزمنيـة ال�ـ{ اسـتغرق1ا �ـg أدا¶�ا

ة  ات يتم من خالل قياس iل جانب من جوانب �علم امل1ا رالوقت وان تقو$م امل1ا   ر

ة مـن الناحيـة املعرفيـة : املعر'&ا}zانب  رو$تم قياسھ باستخدام اختبار يتضمن iل ما يتعلق بامل1ـا
  سواء أiانت حقائق أم مفا]يم أم تطبيقات 

ة : �دا�يا}zانب  ريتم تقييمھ عادة بمعيار الدقة والسرعة �ـg _داء، والـسرعة �عõـ{ القيـام بامل1ـا ى
، (�g اقل وقت ممكن  $تو نحسن    ) 124، 2001ز

ات   : رأ-مية ال)�امج �لك��ونية '� �علم امل"ا

ات، ومــن ]ـــذه  اســـات إ�ــg فعاليــة ال�ـــ�امج ;لك)�ونيــة �ــg إكـــساب امل1ــا ت نتــائج الد رأشــا ر ر
اسة إيمـان الـسيد _نـوار،  اسات د رالد اسـة دمحم الـسيد سـليمان، 2007ر اسـة عمـاد 2003ر، ود ر، ود

اسة وفاء خليل 2005بد�ع،  ل�{ �ش�T ا�g أن ال��امج القائمة عgV الكمبو$)� ، وا2015، إبرا]يمر، ود
تقــد  $ـــة، ســواء مـــا بــاأل تـــأث�Tا م�êوظــا �ــg مختلـــف املتغTــ�ات املرتبطـــة زأحــر رداءات املعرفيــة أو امل1ا

تبط م��ا بالتحصيل أم باألداء   .را

قو$رجع تفو ال��امج ;لك)�ونية إ�g أ��ا �س1ل القيام ببعض ا��طوات الصعبة ال�{ قـد 
ض تتطل�Òــا و املواقــف التعليميــة �ــg �عــض _حيــان لتقر$ــب _ف�ــار لــذ]ن املتعلمــTن مــن خــالل العــر

ــg جـــــذب ات¡بــــاه املــــتعلم نحــــو ]ـــــذه  البــــصر$ة ;لك)�ونيــــة كمــــا أ��ــــا تمتلـــــك إم�انــــات ]ائلــــة تــــؤثر عVــ
gVض، يمكن توضيح1ا فيما ي   : والعر
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-� وiأنـھللـدخو إ�ـg ا��يـال زو$تمثل �� إم�انية تجاو الواقع ا��قيقـي وا: الواقع ;ف)�ا��
تھ من خالل التعامل مع  رواقع ؛ ف1و عالم تم ا'شاؤه كبديل للواقع لصعوMة الوصو اليھ أو ��طو ل
اميــة و تــرتبط بثالثــة م�ونــات  ضــا بانو رج1ــاز الكمبيــوتر و تــوفر تكنولوجيــا الواقــع ;ف)�ا�ــ�� وعر و

ً

ع اف)�ا�ــ�� iامـل و التفاعـل  معــھ وتتمثـل �ـ� البـصر الــسمع واللمـس ممـا ي�ــيح للمـتعلم معا�ـشة واقـ
  )421,2004, أحمد سالم (مباشر 

ا]ر  أن العامـل _سا ـ�� الـذي �عـرف بـھ أنـواع الواقـع ) 248,238,2001(زو$ذكر الغر$ب 
و بقية برامج  الكمبيوتر ]و ;حتجـاب للمـستخدم حيـث الب�ئـة , ;ف)�ا��� و يتم�T بھ عن ا��اiاة

  :يو$حتو الواقع ;ف)�ا��� ع�V ثالثة أنواع �� ,  بھ;ف)�اضية ثالثية ;�عاد تحيط

�ئــة اف)�اضــية ثالثيــة _�عــاد:لالنــوع �و Mــسية و�ئ حيــث �ــسمح , ر و]ــو نظــام �عمــل �ــشاشة عــرض 
ك باال'غمـاس بــالواقع ;ف)�ا�ـ�� و$مكــن أن يتحـرك مــن iـل جانــب كمـا يمكــن أن  رللمـشا

  ده بامل�ان ينظر ل�êلف ملشا]دة أشياء �� العالم ا��قيقي متوج

 و�عـرف ]ـذا النــوع للمتعلمـTن مـع العـاب الفيـديو و مــسارح املقعـد املتحـرك حيـث يــتم :النـوع الثـا*ي
ـــــا  ك املــــــشا]د �ــــــ� العـــــــالم , اســــــتخدامھ ف��ـ ـــ�� �ــــــشا رفمــــــن خــــــالل نافــــــذة الواقـــــــع ;ف)�ا�ـــ

  ;ف)�ا��� ]و جالس ع�V مقعده �� العالم ا��قيقي 

ك بال��نــــامج و  وفيــــھ يــــتم اضــــافة تــــوفi �Tــــ:النــــوع الثالــــث   �ــــ� الواقــــع إدخال1ــــارام�Tا ;لتقــــاط املــــشا
]م �ـــــشاشة العــــرض حيـــــث يتفـــــاعلو مـــــع  ـــن ثـــــم �ــــشا]د املـــــشارiو صـــــو ن;ف)�ا�ــــ�� ومــ رن

   املتواجدة بالواقع ;ف)�ا��� _شياء

ب التعليمية :ا��اBاة  � برامج الك)�ونية يتم تصميم1ا كنموذج يمثل اصل املعلومات و التجاõر و�ع
و ي�ناســب مــع خــصائص الفئــة , بمــا ي�ــسم بالت}ــسيط و الــس1ولة , ســ1ا الطالــب رال�ــ� يد

 املرجــــو تحقيق1ــــا مــــع اتاحــــة الفرصــــة للطالــــب wــــي _]ــــدافو , املــــس��دفة مــــن املتعلمــــTن 
ط ال�ـ� �عمـل تح��ـا  و ذلـك , والتحكم �� متغ�Tات النموذج و اك�شاف خصائصھ و الـشر

ة ع�V الآمنھ ب�ئة إطار��  $ادة دافعيـة , و غ�T م�لفة , طالبر ال تمثل خطو  �Vزو �عمل ع
�ـــــــ� امل1مـــــــة التعليميـــــــة  � ( الطالـــــــب و �ـــــــhÇيعھ عVـــــــ� البقـــــــاء õيhــــ� , وليـــــــد تـــــــاج الـــــــدين الـــ

17,2007(  

ات ال�� يصعب ,  و �� عرض توضي�ò ممثل الألداء :النمذجة  رو تمتاز بفاعلية كب�Tة �� �عليم امل1ا
 يمكن للمتعلمTن متا�عة التفاصيل الدقيقة وصف1ا لغو$ا و ل1ا م�Tة العرض البطئ حيث

��يحة مباشـــرة ممـــا يـــوفر عليـــھ الوقـــت و ا�1hـــد  كمـــا ا��ـــا تظ1ـــر للمـــتعلم ;ســـتجابة الـــ
  )47,2007,ايناس عبد املعز ( املبذولTن �� ;ستجابة ا��اطية 

  )Virtual classrooms(لالفصو �ف��اضية 

ت لنـا مـص زمع تطـو العلـم، و�عـدد ;ك�ـشافات بـر ط�êات جديـدة iا'ع�ـاس لـذلك ومـن ر
فـــة،  وذلــك مـــصطuê الفـــصو ;ف)�اضـــية، ال�ـــ� تـــأ�ي كمرحلـــة متقدمـــة �عـــد الفـــصو العاديـــة املعر ل ل

  .لوالفصو �لك)�ونية، والبوابات التعليمية
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 : �ف��اضية لالفصو  �عر�ف-أ

تباطـا أك�ـ� ;ف)�اضـية لللفـصو �عر$فـا£�م iانـت مـا وم��ـا -1 املو ـ�{ ( كتعر$ـف  وشـمولية را
ك، الـشبكة  عVـg وMرمجيـات وتقنيـات أدوات بأ��ـا" ;ف)�اضـية ل للفـصو)٢٠٠٥ رواملبـا

س 'ـشر مـن املعلـم تمكـن "�ن)�نـت " العامليـة ضـع و_]ـداف والـدر امل1ـام   و الواجبـات وو
اسية قـراءة  مـن الطالـب تمكـن أ��ـا متعـددة، كمـا تقنيـات خـالل مـن بطالبـھ و;تـصال رالد
س _]داف سال الواجبات وحل التعليمة ووالدر  .النقاش  ساحات �� واملشاركة امل1ام روإ
س س�T خطوات عgV ;طالع و وا��وار جة رالد   . عل��ا حصل ال�� روالد

ق، فاطمـھ(و�عر$ـف  -2  وجـود حيـث مـن التقليديـة لبالفـصو شـب��ة لفـصو �ـ�) ٢٠٠٨ زر
 وعن م�ان أو بزمان تقيدت ال حيث للمعلومات العاملية الشبكة عgV ولك��ا املعلم والطالب

 الشب�ات بواسطة التجمع الطالب �ستطيع بحيث اف)�اضية ب�ئات يتم استحداث طر$ق1ا
 )" �عاونية �علم (.حاالت  �� للمشاركة

للطالـب  وتـوفر ;ن)�نـت عVـg �عتمـد الك)�ونيـة �عليميـة ب�ئـة"��)٢٠٠٩ هللا، فتح( و�عر$ف -3
 بيـ��م  باعـدت م1مــا و_قـران التعلي©ـ� ىوا��تـو املعلــم مـع املباشـر الòــ� التفاعـل

    "املسافات

بأ��ـا ) م، 2010 ، ا��ليفـة ]نـد( كتعر$ـف  �Õـا تقـدم ال�ـ� الطر$قـة عVـg ركـزت مـا م��ـا -4
مختلفـة  أوقـات و�ـ� �ن)�نـت طر$ـق عـن واملعلـم الطلبـة التقـاء عVـg �عتمـد ال�ـ� لالفـصو"

س قراءة عgV للعمل �ع وإنجاز الواجبات وأداء رالد    .راملشا

س املباشـرة تقـديم �ـ� الرئ�ـسة الوسـائل مـن وسـيلة "�ـ�) ٢٠٠٩ ، خليـف(و�عر$ـف  -5  والـدر
$ب إ�g باإلضافة �ن)�نت عgV وا��اضرات  العناصـر ،_ساسـية ف��ـا يتـوفر �عـد عـن رالتد

� " التفاع�V التعليم أسلوب عgV �عتمد والطالب، املعلم من يحتاج1ا iل  ال�

  : لأ-مية الفصو �ف��اضية

$ب، حيث توفر _سلوبل�عد الفصو ;ف)�اصية عgV شبكة ;ن)�نت حاليا  ر _مثل للتد
ف  TMن ، كمـــا ترا¦ـــg الظـــر ق الفرديـــة بـــTن املتـــد وب�ئـــة تفاعليـــة مت�املـــة مـــن الوســـائط، ترا¦ـــg الفـــر رو
$ــــادة  TMن و $ب الــــذا�ى وجـــذب املتـــد ة عVـــg 'ــــشر ثقافـــة التـــد زالزمانيـــة وامل�انيـــة ل1ـــم ؛ ولــــد§�ا القـــد ر ر ر
$ب؛ ولــــذلك أصـــــبحت الفــــصو ;ف)�اضـــــية منافــــسات خطTـــــ�ا  لفــــاعلي��م ودافعيـــــ��م للــــتعلم والتـــــد ر
$ب والتعليم بوجھ عام ، و�ش�ل  اسة التقليدية، كما �عت�� �g املستقبل �g عالم التد رلفصو الد ر ل
لالفـصو ;ف)�اصــية مجموعــة متنوعــة مــن املــصادر و_دوات التكنولوجيــة وال�ــ�امج ال�ــ{ �ــستخدم 

gة نقـل و'ـشر وتخـز$ن �ـ  املعلومـات، وiـل ]ـذه العمليـات جـزء ال يتجـزأ مـن العمليـة التعليميـة، روإدا
روتضم ]ذه التكنولوجيا سلسلة ممتدة من التقنيـات سـر�عة التطـو وال�ـ{ تتـضمن iـل مـن _ج1ـزة 

ك مـن لوللفصو ;ف)�اضية العديد من املسميات كما يرا]ا ال)�بو$ن، ف1نـا. وال��امج واستخداما£�ا
ن �ــسمو��ا بالفـصو التخيليــة، أو الفــصو املتاحـة عVــg الــشبكة،  ل�ـسيم1ا الفــصو الذكيـة وآخــر ل ول

اءوقـد تباي¡ــت  ك ر¤ ر حـو �عر$فا£�ــا و�عـددت حــسب مـسميا£�ا  املو ــ�{ واملبـا ؛ فاطمــة 244، 2005ل
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ق  سن ؛ دمحم ناصر عقيل آل إبـرا]يم، حـ91، 2011ى ا��لفاو 141، 2009؛ فتح هللا 220، 2008زر
Mطان  ر$ن ز   : ل وقد تركزت iل ]ذه التعر$فات حو أ��ا2021ز

ف عل��ــــا للفــــصل التقليـــــدى ولك��ــــا عVــــg شـــــبكة  -1 رفــــصو ب�ــــل امل�ونــــات والعناصـــــر املتعــــا ل
 ;ن)�نت 

$}ية الك)�ونية يمكن من خالل1ا ;تصال بالطلبة والتفاعل مع1م  -2  رب�ئة �عليمية تد

لفيــدو، والتفاعــل الــصو�ى، وا��ادثــات  �ــشمل بــث اال�ــ��ـستخدم مجموعــة مــن _دوات  -3
ة ;لك)�ونية  ةرالنص}ية، والسبو   التعليمية رو�دا

ات  -4 �س املقـــر $ب وتـــد رأدوات وتقنيـــات وMرمجيـــات عVـــg الـــشبكة العامليـــة �ـــستخدم للتـــد ر ر
اسية   رالد

 ال تتقيد بحدود الزمان أو امل�ان -5

$ب  ب;ف)�ا�ــــ��وتأس�ــــسا عVــــg مــــا ســــبق يمكــــن التأكــــد عVــــg أن الفــــصل  ر�ئــــة �علــــيم وتــــد
$با تفاعليــا �ــg أوقــات محــددة باســتخدام  رالك)�ونيــة تمكــن مــن التواصــل �ــش�ل م)ــ�امن، وتقــدم تــد

ـــا يحــــــدث �ــــــg بأســــــاليبالـــــصوت والفيــــــديو والنــــــصوص وا��ادثــــــات الكتابيــــــة التفاعليــــــة   مــــــشا�Õة ملـــ
$ب التقليدى   .رالتد

 عبــــــد ا��ميــــــد ؛251، 2011؛ خمــــــ�س ، 104-99، 2005ولقـــــد اتفــــــق iــــــل مــــــن  ال1ـــــادى ، 
2011 ،15 Awenson & Taylor, 2012; Maurya, etal., 2012, 1-9 ب$ ر عVـg أن التعلـيم والتـد

  : لبالفصو ;ف)�اض}ية تحقق املزايا التالية

ا كبTــــ�:  التفاعليــــة  -1 ب وعناريــــوفر الفــــصل ;ف)�ا�ــــ�{ قــــد صــــر را مــــن التفاعليــــة بــــTن املتــــد
$}يـــــــة ممـــــــا يحقـــــــق نظر$ـــــــة ال¡ـــــــشاط  ــــ�اراملنظومـــــــة التد ـــ1ا تقـــــــوم عVـــــــg ل�ـــ ل الفـــــــصو أساســــ

 ;ف)�اضية

$}ية؛ و�شتمل ]ذه :  الفردية  -2 $ب الفردى املستقل للموضوعات التد ب بالتد ريقوم املتد ر ر
ابط ترMط1ا بمواقع أخر ملصادر املعلومات عgV الو$ب  ىاملوضوعات عgV ر  و

TMن عـن:  املناقشة -3 مالئھ �g ا��ادثة واملناقشة مـع املـد ب مع  ر�ش)�ك املتد ز  طر$ـق أدوات ر
 الفصل ال)�امنية 

ات من خالل _ش�ال ا��تلفة ألدوات : ;تصال  -4 ب باالتصال باساتذة املقر ريقوم املتد ر
 ال)�امنية وغ�T ال)�امنية  ;تصال

لتــوفر الفــصو ;ف)�اضــية العديــد مــن _دوات ال)�امنيــة وغTــ� ال)�امنيــة ال�ــ{ :  ال)�امنيـة  -5
ـــg اطـــــار مت�امـــــل ــل مـــــع �عـــــض1ا �ــ ــــصال �عمـــ ، لتحقيـــــق العمليـــــات ا��تلفـــــة للتفاعـــــل و;تـ

$ب بالفصو ;ف)�اضية  لوالتعليم والتد  ر

قميــــة ، وقواعــــد بيانــــات، ومحرiــــات بحــــث  : �تاحــــة  -6 ري�ــــيح الفــــصل ;ف)�ا�ــــ�{ مكتبــــات 
$}ية، وتحديثا£�ا املستمرة مـع ضـمان باإلضافةوالقوام�س ، ا��تلفة ،  ر ا�g املصادر التد

ب �ش  �ل سر�ع روصول1ا للمتد
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ب :  التعز$ــــز  -7 $ب ممــــا ي�ــــيح للمتــــد $c{ اثنــــاء التــــد ـــد ريــــوفر خاصــــية التعز$ــــز بــــا��تو التـ ر ر ى
 تقو$م نفسھ ذاتيا 

ىتتــــوافر ]ـــــذه ا��اصــــية مـــــن خــــالل ت�امـــــل خاصــــية التعTـــــ� بـــــا��تو :  التغذيــــة الراجعـــــة -8
ب ى من جانب املد $c{ مع املتا�عة ، والتقو$م الفو رالتد  .رر

$ب بالفصو ;ف)�اضية ا�g ت�سم أدوات التعليم وال لتد   : ر

�س ال��امنية و$قصد �Õا تلك ال�{ يلتقى ف��ا املعلم والطالب بالفصل ;ف)�ا�ـ�{ : رأدوات التد
  �g نفس الوقت عgV ;ن)�نت 

$ب ال)�امنية التخاط ت بالصوت فقـط، أو بالـصو(ب املباشر رومن خصائص ادوات التد
ة ـــة املباشــــرة ، التخاطــــب الكتــــاwى، واملـــــشاركة) روالــــصو ب لألنظمـ ر وال�ـــــ�امج والتطبيقــــات بــــTن املتـــــد

Mيـھ،  ب ومتد سال امللفات وتبادل1ا مباشـرة بـTن املـد TMن �عض1م �عضا ، وإ TMن، أو بTن املتد رواملتد ر ر ر ر
TMن �ــg أن واحــد،  ب عVــg حــدة أو �hموعــة املتــد ب وتواصــلھ مــع iــل متــد رومتا�عــة املــد ر  ا�ــg إضــافةر

ة ;لك)�ونيـة،   املكتوMــة، والتـصو$ت عل��ـا، وتوجيـھ أوامـر املتا�عـة ملــا _سـئلةوتوجيـھ روجـود الـسبو
ب أو  TMن، واملـــساح لــــدخو أى متـــد ب للمتــــد ر�عـــرض مــــن املـــد ر  مـــن الفــــصل والـــسماح لــــھ إخراجــــھلر

TMن التعليــــق وتوجيـــھ   بالكتابــــة _ســــئلةربـــالكالم أو عدمــــھ، والـــسماح للطباعــــة، حيــــث يمكـــن للمتــــد
$ب ال)�امنيــة بالفـــصو ;ف)�اضــية بمـــا يVــg والــصوت، وت�ـــسم ادوات التعلــ ليم والتـــد صـــابر خـــالف (ر

 g2022معبد، متو�( 

TMن مـــع �عـــض1م الـــبعض، و�عظـــيم مـــشاركة  -  TMن، واملتـــد TMن واملتـــد ر�ـــhÇيع التفاعـــل بـــTن املـــد ر ر
TMن �ـg الفـصو ;ف)�اضـية �ـg البـث املباشـر؛ فالتفاعـل املباشـر �ـg الفـصو ;ف)�اضـية  لاملتد ل ر

TMن عVـــg تبـــادل خ�ـــ�ا£�م وMنـــاء معـــرف��م وتـــوف�T البـــث املباشـــر حيـــث يـــتم تقـــديم ر�ـــساعد املتـــد
TMن،  $ب للمتـــد رمـــصادر تـــد ب و$وÑـــu وأثنـــاءر ر البـــث املباشـــر للفـــصو ;ف)�اضـــية �ـــشرح املـــد ل

 gاجعــــة تتمثــــل �ــــ TMن، و�ــــg نفــــس الوقــــت يتلقــــى مــــ��م �غذيــــة  $}يــــة للمتــــد راملــــادة التد ر  أســــئل��مر
£�م و$جـــب ع��ــا، و$ فـــع رواستفــسا ب مــن خـــالل  TMن طلـــب طــرح _ســـئلة عVــg املـــد رمكـــن للمتــد ر ر

  .  ;لك)�ونيةأيد§�م

ـــات  اســ ــــن الد ــــصائص ال�ـــــ�رو]نـــــاك العديـــــد مـ  التعلـــــيم أدوات حاولـــــت ;ســـــتفادة مـــــن خـ
$ــــن  اســــة دمحم ناصــــر عقيــــل آل إبــــرا]يم، حــــسن  ـــھ مــــن مزايــــا مثــــل د $ب ال)�امنيــــة ومــــا تحققـ زوالتــــد ر ر

Mطان  $ب ال)�امنية مثل عgV مزأكدت ال��) 2021(رز $ة وما : رايا أدوات التعليم والتد را��ادثة الفو
�ـــg الفـــصل، كمـــا أ��ـــا �ـــشعر الطالـــب  تحققــھ للطـــالب مـــن ســـ1ولة ;تـــصال مـــع الطـــالب املوجــودين 
بوجـــوده �ـــg مجتمـــع الـــتعلم ممـــا يحـــسن مـــن خ��اتـــھ التعليميـــة ، باإلضـــافة إ�ـــg أ��ـــا تحقـــق التفاعـــل 

ن  أثنـاء الـتعلم والتــ;جتمـا¦� اســة ]يلـك وآخـر $ب، كمـا أكـدت د ود ر ، أ]ميــة )Helic etal., 2012(ر
$ب  رأدوات الفـصو ال)�امنيـة �ــg عمليـة التـد  مـن املمكــن أن يقـدم �ـش�ل تزامõــ{؛ حيـث تــوفر الــذيل

TMن  ب واملتـــد $ب بالفـــصو ;ف)�اضـــية iـــل مـــا يحتاجـــھ املـــد رأدوات التـــد ر ات أو حلقـــات إلجـــراءلر ر دو
$}ية بمستو متطو ومح) رتد ى    .�ف، وقابل للتكيف، والتوسعر

�ب غ@� ال��امنية �عتمد عgV التقـاء الطلبـة واملعلـم بالفـصل   الال��و$قصد �Õا تلك  :رأدوات التد
$ب غTـــ� ال)�امنيـــة  ر;ف)�ا�ـــ�{، وال يحـــدث بي��مـــا اجتمـــاع فعVـــg �ـــg نفـــس الوقـــت وت�ـــيح أدوات التـــد



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
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$}يــــة الــــصوتية والكتابيـــة، واإم�انيـــة لتواصــــل مــــن خــــالل منتــــديات النقــــاش ر �ــــ�hيل ا�hلــــسة التد
$ب ال)�امنيــة بالفــصو ;ف)�اضــية بمــا و_ســئلة، ;لك)�و'ــيوال��يــد  ل الــشاéعة، وت�ــسم أدوات التــد ر

gVي :) ، ف طار قعبد الر   )2015ؤ

ابط ا��اصة بال��نامج إ�gالرجوع  -  $}ية امل�hلة من خالل الر و املادة التد �رc$ ، كما يمكن رالتد
TMن التحــــاو مــــ رللمتــــد ـــق ال��يــــد ر ب ومــــع �عــــض1م الــــبعض مــــن خــــالل التواصــــل عــــن طر$ـ رع املــــد

ة و_سئلة منتديات النقاش ، أو ;لك)�و'ي  ر املتكر

$ب  -  $}يــة مخصـــصة ل�ـــل أن ي¡ب	ـــ�، فب�ئــة الـــتعلم الـــذا�ير�ــhÇيع التـــد ر تــوفر ب�ئـــة �عليميـــة تد
TMن املــــواد التعليميــــة  ب عVــــg حــــدة، وتقــــدم للمتــــد رمتـــد $ب  �ــــhÇع1م عVــــg الــــتعلمال�ــــ�ر ر والتــــد

؛ حيــــث يمكــــن التغلــــب عVــــg �عــــض املعوقــــات مثــــل القلــــق ، وانخفــــاض تقــــدير الــــذات، الــــذا�ي
$ب وغ�T]ا  .روالتبعية للغg� �T عملية التد

 :�ف��اضية لالفصو  خصائص-2

اسـات �عـض ]نـاك  ومـن ]ـذه  لالفـصو ;ف)�اضـية  خـصائص �عـض تناولـت ال�ـ� رالد
اسات   رالد

ك  -1 اسـة املبـا رد �س اثـر عVـg التعــرف إ�ــg  ]ــدفت) 2005 (ر لباسـتخدام الفــصو  رالتـد
 و توصلت ا�hامعيTن  الطلبة تحصيل عgV للمعلومات العاملية الشبكة ;ف)�اضية ع��

اسـة �hموعـة سـت ال�ـ� ا�hموعـة وتحـصيل نتـائج أفـضلية: أ]م1ـا النتـائج مـن رالد  رد
لأن الفـصو  تأ��ـا وجـد كمـا التقليديـة، الطر$قـة عVـg لالفـصو ;ف)�اضـية  بطر$قـة

$ة من _عباء كث�Tا  تخفف ;ف)�اضية   �� خاصة التعليم �� فاعلة أداة جعل1ا مما ر�دا
   .املعاصرة التعليمية املشكالت حل

اسـة -2 الك)�و'ـي  برنـامج فاعليـة عVـg التعـرف اسـ��دفت و ال�ـ� )2010( دمحم خTـ� الفـوال رد
 و ;تصال التعليم ;لك)�و'ي �� الثقة تنمية �� لالفصو ;ف)�اضية  مق)�ح باستخدام

�Vس رمقـر �ـ� و تحـصيل الطـالب التفـاع� اسـة توصـلت الـشرعية، العلـوم رتـد  إ�ـg رالد
 �ـ� الثقـة تنميـة �ـ� لالفـصو ;ف)�اضـية  باسـتخدام  ;لك)�و'ـي املق)ـ�ح ال��نـامج فعالية

�س رمقـر �ـ� الطـالب التعلـيم ;لك)�و'ـي و ;تـصال التفــاع�V وتحـصيل  ومالعلـ رتـد
 .الشرعية

اسـة  -3 وذكيـة  متقدمـة تقنيـات تتـضمن لالفـصو ;ف)�اضـية  بـأن ) 2010 (ز$ـاد برiـات رد
واملشاركة  ) بالنص أو بالصوت أو بالنص والصوت معا( املباشر مثل التخاطب مختلفة
و الطلبـة أو بـTن الطلبـة �عـض1م  املعلـم بـTن و التطبيقـات  وال�ـ�امج لألنظمـة املباشـرة
س مـع التفاعـلوت�ـيح  ،)الـبعض  بالـصوت عVـg ال1ـواء أو مـنظم النـدوة العلميـة  راملـد
 .مباشرة

اسات وغ�T]ا 'ستطيع اقو بأن  لمن ]ذه الد لالفصو ;ف)�اضية تتم�T �عدة خصائص  ر
  :م��ا

1- �Tالتفاعل وسائل  جميع توف �òن الTاملعلـم مـع املـتعلم تفاعل واملتعلم وإم�انية املعلم ب 
gVة ع   �لك)�ونية رالسبو
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س  نقـاط مـع املـتعلم و تفاعـل تجـاوب ملـدى سـر�ع اسـتطالع عمـل مـن املعلـم تمكـTن -2 رالـد
 .مباشرة �عرض iال�� ا��تلفة

ة بالـصوت تفاعليـة غـرف �ـ� مجموعـات صـغ�Tة إ�g املتعلمTن تقسيم إم�انية -3 مـن  روالـصو
 جميـع كمـشاركة العمـل مجموعـات مـن أى مـع النقـاش مـن املعلـم أجـل تمكـTن

  .حليل نتائج أحد مجموعات العمل املتعلمTن �g ت

ى تقييم عمل من و املتعلم املعلم تمكTن -4 ومناقشة  تقييم يتم سر�ع اختبار خالل من رفو
   .املعلم وجود املباشر و�g  املتعلم وتفاعل

  :ل مم@�ات الفصو �ف��اضية-3

اسات الـسابقة و_دبيـات �ـg مجـال تكنولوجيـا الت علـيم رمن خالل اطالع الباحثة عgV الد
ك ( ـــــصطفى ، ۲۰۰٥راملو ــــــ�{ واملبـــــــا $تـــــــو۲۰۰٥، مـ ن،  ،  عبــــــد ا��ميـــــــد �ـــــــسيو'ى 2006 فتòـــــــg ٢٠٠٥ز

ق ۲۰۰٧ لتم استخالص مجموعة من مم�Tات الفصو ;ف)�اضـية مـن أ]م1ـا مـا ) ۲۰۰٨ز، فاطمة ر
gVي:  

$ـــادة اســـ�يعاب الطالبـــات  -1 زأمـــا فيمـــا يخـــص الطالبـــات فالفـــصو ;ف)�اضـــية �ـــساعد �ـــ�  ل
 حماس1ن الك�ساب املعرفة، وتؤدي إ�ـg تقليـل حـاج��ن ��مـل املراجـع للمواد، وتز$د من

والكتب ما بTن ا�hامعة والب�ت، و�ساعد عgV دمج التقنية �ـ� ب�ئـة الـتعلم، كمـا أن ]ـذه 
ـــــضو  ـــ� حـــ ــــــام1ن �ــــ ــــــن انتظـ ــــــد مـ ــــات، وتز$ـ ــــTن الطالبـــ ق الفرديـــــــة بـــ ــــر رالطر$قـــــــة ترا¦ـــــــ� الفـــ و

TــMــادة التفاعــل بيــ��ن و$  gس، وتقلــل مــن زا��اضــرات ، ،وتــؤدي إ�ــ� رن أعــضاء ]يئــة التــد
س ا��صوصية لوال 'غفل عن أن الفصو ;ف)�اضية ال تقلل من الشأن .وحاج��ن للدر

�س والطالبــات إلك)�ونيـــا موجـــود وwـــش�ل  ;جتمــا¦� فالتواصـــل بـــTن أعــضاء ]يئـــة التـــد
ً

ر
  .س1ل

الفصو ;ف)�اضية توفر حلوال كث�Tة  -2
ً وجـد �Õـا ،  وخـصوصا �ـ� ب�ئـات ي)2009فـتح هللا، (ل

جـود الزحـام وتباعـد املـدن ، حيـث يمكــن  نـة ب�hـم وعـدد ا�hامعـات و و$ـادة أعـداد مقا ر ز
�س، ممـا يقـوم بحـل مـش�لة  �س أعـضاء ]يئـة التـد رباستخدام الفـصو ;ف)�اضـية تـد ر ل
ا تـــؤدي إ�ـــg تقليـــل حاجـــة  ــ �س املناســـب وا��بTـــ� ، كمـــا أ��ـ رعـــدم تـــوافر عـــضو ]يئـــة التـــد

�س ��مل امل سائل الشرح التوضيحيةرأعضاء ]يئة التد   .وراجع والكتب و

ة مـن  -3 رإم�انية تقسيم املتعلمTن إ�g مجموعـات صـغ�Tة �ـg غـرف تفاعليـة بالـصوت والـصو
 g� نTن املعلم من النقاش مع أى من مجموعات العمل ومشاركة جميع املتعلمTأجل تمك

 .تحليل نتائج أحد مجموعات العمل

ات  -4 ـــاج الفــــصو ;ف)�اضــــية ا�ــــg م1ــــا رال تحتـ تقنيــــة عاليــــة جــــدا �ــــ� التعامــــل مع1ــــا او مــــع ل
�س وذلـــــــك بفـــــــضل  ــــة التـــــــد ـــــضو ]يئـــ ــــبط الفـــــــصل مـــــــن قبـــــــل عــ ـــ1ولة ضـــ ــــوب  وســــ را��اســ

ات املوجودة أمامھ   .را��صائص املتوفرة �� الفصل وا��يا
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جات والتنظـــيم  -5 صـــد الـــد �س مـــن _عبـــاء الثقيلـــة بالتـــ��يح و رإعفـــاء عـــضو ]يئـــة التـــد رر
تقــــاء بمــــستواه وتطــــو$ره ،والتعامــــل مــــع و$�ـــيح لــــھ التفــــرغ مل1امــــھ التعليميــــة  راملباشــــرة و;

  .التقنيات ا��ديثة

اســية، كمــا  -6 ر;نخفــاض الكبTــ� �ــg الت�لفــة، فالفــصو ;ف)�اضــية ال تحتــاج إ�ــg قاعــات د ل
مان وم�ان،  سية م�لفة وس1ولة التواصل �g أي  زأ��ا ال تحتاج إ�g مواصالت وأدوات مد ر

اســـة ;ف)�اضـــية ممـــا �ـــhÇع الطالـــب عVــــg لوفـــتح محـــاو للنقـــاش عديـــدة �ـــh� gـــرة ا رلد
لاملشاركة دو خو أو �hل  .ن

  :ل�-مية التعليمية للفصو �ف��اضية

ل�عمل تقنية الفصو ;ف)�اضية عgV نقل الو¦� �'سا'ي إ�g ب�ئة اف)�اضية يتم �شكيل1ا 
]و عالم ل�س رإلك)�ونيا، من خالل تحر العقل للغوص �� تنفيذ ا��يال �عيدا عن م�ان ا�hسد، و

  :لحقيقي بدليل حدوثھ ومعا�شتھ، وتأ�ي أ]مية الفصو ;ف)�اضية �� التعليم مما ي�V و]©� وال

ـــ� �علـــــيم الطـــــالب مـــــن خـــــالل تـــــصميم وتمثيـــــل  -1 ـــة �ــ لالفـــــصو ;ف)�اضـــــية أوجـــــدت الفعاليــ
 gـVئـة اف)�اضـية، ممـا �ـساعد]م ع�معلومات ثالثية _�عاد ك��امج متعددة الوسـائل �ـ� ب

 .ات �عليمية فعالةبناء خ��

ىيحقــق ا��يــال التعلي©ــ� للطــالب ف�ــل مــا يحلــم بتحقيقــھ يتحقــق، حيــث يــر املعلومـــات  -2
ة . تتحرك أمامھ و�ع�ش بداخل1ا، iأن يط�T داخل ا�hرة الفضائية رو$قدم التعليم بصو

 .يجذابة تحتو عgV املتعة وال�سلية ومعا�شة املعلومات

ن صــفحات الكتــاب وا��ــرائط ال�ــ� تحتو§�ــا، ح�ــ{ يظ1ــر _شــياء ثالثيــة _�عــاد، بدايــة مــ -3
قة  .را���� الذي يكتب بھ الطالب يظ1ر ولھ سمك قابل للقياس عgV الو

$ن عVـــg التحـــصيل  -4 ر�ـــساعد عVـــg جعـــل املعلومـــات أك�ـــ� حقيقـــة، ممـــا يجعـــل الطـــالب قـــاد
 .�سرعة أك��

�ع �عليميـــــة متنوعـــــة، حيـــــث أن بي�تـــــھ قاب -5 ب ومـــــشا ــــا ــــذ تجـ ر�ـــــستخدمھ الطالـــــب لتنفيـ لــــــة ر
 gاســــتخدام ا��اســــب ¤�ــــ gــــVع الطالــــب عhÇللــــسيطرة عل��ــــا وتحديــــد م�ونا£�ــــا، و�ــــ� �ــــ
ض  ، وأدوات تقديم العر ولتطبيق املعلومات بما ت�يحھ من أدوات تصميم، وفن تصو$ر ي

 .ل�� الفصو ;ف)�اضية

يمكـن الطالــب مـن حــل مـشاiل التعلــيم ا��قيقيــة، حيـث �ــساعد]م �ـ� تخيــل املــشكالت  -6
ـــا واســـــتخدام1اوطــــرح حلول1ـــــا و غبـــــة �ــــ� التعلـــــيم، ودافعيـــــة . ف1م1ـ رو$وجـــــد لــــدى الطـــــالب 

سة املعلومات ومشا]د£�ا     .)٢٥ ص2016الدايل( رملما

 :�جراءات املنzvية للبحث

  :اعتمد البحث ا��ا�g عgV املنThYن التاليTن

ات الستخدام الفصو  لاستخدم البحث املنXY الوصفي التحلي�V وذلك لبناء قائمة امل1ا ر
ف)�اضية كما اسـتخدم البحـث املـنXY التجر$cـ� ذا التـصميم شـبھ التجر$cـ{ باختيـار عينـة البحـث ;

نــــة ) مجموعـــة تجر$}يــــة واحــــدة(مـــن طــــالب تكنولوجيـــا التعلــــيم  روذلـــك لتطبيــــق ال��نـــامج عل��ــــا ومقا
ض البحـث  وقـد تـم اختيـار ]ـذا املـنXY ملناسـ}تھ. والنتائج قبل وwعد تطبيق ال��نـامج للتحقـق مـن فـر
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�wx و]ـــو املتغ@ـــ� املـــستقلوال1ـــدف مـــن التجرMـــة ]ـــو قيـــاس تـــأث�T . للبحـــث ا��ـــا�� $ب رموقـــع تـــد ر لتـــد
 gـVاسـتخدام الفـصو ;ف)�اضـية ع gـVعـة لطالب تكنولوجيا التعلـيم عnتنميـة :. و]مـااملتغ@ـ�ات التا

ات ا}zانـــب املعر'ـــ� و�دا�ـــى يم ل اســـتخدام الفـــصو ;ف)�اضـــية لـــدى طـــالب تكنولوجيـــا التعلـــرمل"ـــا
 .واتجا-ا01م نحو-ا

ات استخدام الفصو �ف��اضية لإعداد قائمة م"ا  :ر

ات اســـتخدام الفــــصو ;ف)�اضـــية وال�ــــ� ا��ـــا��تتمثـــل أ]ـــداف البحــــث  ل �ـــ� تحديــــد م1ـــا ر
ل�عت�� متطلبا أساسيا لـدى طـالب تكنولوجيـا التعلـيم، وتنـاو البحـث �ـg ]ـذا ا�hـزء ا��طـوات  ً ً

� ال�ـ
ــــ� مــــــن البحــــــوث تــــــم إتباع1ــــــا عنــــــد بنــــــاء قائمــــــة ا ات، حيــــــث أســــــتخدم املــــــنXY الوصــــــفي التحليVــ رمل1ــــــا

اسات الـسابقة واملراجـع املتخصـصة �ـg الفـصو لوالد ات وفـق  ر ر;ف)�اضـية، وتـم إعـداد قائمـة امل1ـا
  :ا��طوات ¤تية

ات و]ـو الوصـو إ�ـg قائمـة بمجموعــة -1 ل تـم تحديـد ال1ـدف العـام مـن إعـداد قائمـة امل1ـا ر
ات ال�� يتم مر لاعا£�ا عند استخدام الفصو ;ف)�اضية، وذلك ل�ي تحقـق ]ـذه الفـصو رمن امل1ا ل

  .أ]داف1ا املوضوعة

ات -2 ر مــن أجــل ذلــك قامــت الباحثــة بــالرجوع إ�ــg مجموعــة مــن املــصادر لبنــاء قائمــة م1ــا
gلاستخدام الفصو ;ف)�اضية و�:  

س بقـــسم تكنولوجيــــا التعلـــي-أ م ون�يجــــة ر ا���ـــ�ة امليدانيـــة للباحثــــة حيـــث أ��ـــا �عمــــل مـــد
�س ]ذه الفصو ;ف)�اضية  للتعامل الباحثة املباشر مع طالب تكنولوجيا التعليم وقائمة عgV تد ر
أت الباحثـة  ات ال�ـ� تـنقص الكثTـ�ين مـ��م وعليـھ فقـد  رفقـد اسـتطاعت الباحثـة الوقـوف عVـg امل1ـا ر

$ب الطـالب عل��ـا ملـساعد£�م عVـg القيـام � ات وتـد ة ال)�ك�T عgV ]ذه امل1ـا رضر ر عمل1ـم �ـش�ل جيـد ور
  .من خالل اك�سا�Õا

اسات والبحوث و_دبيات السابقة املرتبطة بموضوع البحث حيـث �عت�ـ� -ب ر تحليل الد
ات،  �ـــ� بنـــاء قائمـــة امل1ـــا اســـات والبحـــوث مـــن املرتكـــزات _ساســـية ال�ـــ� اســـتعانت �Õـــا الباحثـــة  رالد ر

ات،  اســات وفحــص مـا تــضمنتھ مــن م1ــا روذلـك مــن خــالل مراجعــة ]ــذه الد وتحليل1ــا، وذلــك �Õــدف ر
ـــية، وذلــــك لتحديـــــد  ات ال�ــــ� تــــتالءم مــــع طبيعــــة وأ]ــــداف الفــــصو ;ف)�اضـ ـــد امل1ــــا لاختيــــار وتحديـ ر
اسات العرMية ال�� تم  ة، ومن الد ات ثم وضع مؤشرات _داء ل�ل م1ا را��او ا��تلفة لقائمة امل1ا ر ر ر

اسـة اسـة)م ٢٠٠٥(يخTـ�  رالرجـوع إل��ـا د اسـة)م ٢٠٠٦(يوالعـس�T  الـشو��Ë ر، د ق  فاطمـة ر، د زر
اسـة خليـف )م ٢٠٠٨( اسـة الز]را'ـي )م ٢٠٠٩(ر، د ا]ـر إسـماعيل )م ٢٠٠٩(ر، د اسـة الغر$ـب  ز، د ر
اســـة )2009( اســـة دمحم خTـــ� الفـــوال )م ٢٠١٠(بـــدر  منـــار ر، د اســـة ناصـــر عقيـــل )2010(ر، د ر، د

Mطـان  $ـن ز رإبـرا]يم، حـسن  اسـة)2021(ز اسـات _جن}يـة، د ر، ومـن الد ، )Shyles  ٢٠٠٢( شـيل�T ر
اسة اسة)٢٠٠٧( باركر رد ن  ر$�ش ر، د اسة) Rich et-al; 2009(ووآخر ، Murry; 2005) (يمTـ�  ر، د
اسـة اسـةNaiper& waters; 2001)(واي)ـ�ز  نـابي�T رد اسـة(Schaverien; 2001)سـشفر$ن  ر، د  ر، د

�Vي�{  كيMو(Khalili & petei; 2000).  

م  مـــن خـــالل املـــصادر الـــسابقة قامـــت الباحثـــة-3 ات الـــال ز بالتوصـــل لقائمـــة أوليـــة بامل1ـــا ر
لتوافر]ــــا لـــــدى طــــالب تكنولوجيـــــا التعلــــيم القـــــائمTن باســــتخدام الفـــــصو ;ف)�اضــــية، حيـــــث تمـــــت 
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ات تمثـــل iـــل م��ـــا شـــرطا أساســـيا ي¡ب	ـــ�  ة عبـــا £�ا املبدئيـــة �ـــ� صـــو ات �ـــ� صـــو رصـــياغة ]ـــذه امل1ـــا رر ر
ات امل1 ط �� صياغة عبا رتوافره، وقد تم مراعاة �عض الشر ات، و�g أن ت�وو نا وا�Ñة، سليمة : (ر

wعة محاو يندرج تحت iل م��ا )لغو$ا، محددة، تحمل فكرة واحدة ات أ ر، وقد تضمنت قائمة امل1ا ر ر
ات ال�� تناسبھ، وiانت ]ذه ا��او �� رمجموعة من امل1ا   :ر

ة التعلم -  ات التفاعل داخل ب�ئة إدا رم1ا   ر

ة ا -  ات توظيف أدوات التقو$م داخل ب�ئة إدا رم1ا   لتعلمر

ات داخل ب�ئة -  ات توظيف محتو املقر رم1ا ى ة التعلم ر   رإدا

ة التعلم -  ات عرض ا��تو العل©� داخل نظام إدا رم1ا   ىر

ة اســــــت}يان يقــــــ�س كــــــال مــــــن ســــــالمة اللغــــــة، وف1ــــــم -4 ــــ� صــــــو ات �ــ ــــا ر وضــــــعت قائمــــــة امل1ــ ر
ات  ات �عطـــي ;ســـت}يان محتو$ـــا القائمـــة ا��اصـــة بامل1ـــا ات، وأ]ميـــة ومناســـبة امل1ـــا رالعبـــا ر مـــة ر زالال

ات عVـg مجموعـة مـن محكمـTن �ـ� مجـاالت  رالستخدام الفـصو ;ف)�اضـية، وتـم عـرض قائمـة امل1ـا ل
ات  مـــة �ــ� عبـــا ات القائمــة، ثـــم قامــت الباحثـــة بالتعــديالت الال ��يح عبـــا روتكنولوجيــا التعلـــيم لتــ ز ر

  .القائمة

قـــم  رمـــن ا}zـــدو   بـــTن t.testـ   بال¡ـــسبة لـــسالمة الـــصياغة وMحـــساب  قيمـــة الـــ: نالحـــظ مـــا يsـــ&) 2(ل
جـات التطبيــق _و و التطبيــق الثــا'ى فوجــد أن قيمــة ت ا��ــسوMة  لد نــة قيمــة ت 0.097= ر ر  وMمقا

  0.05ى عنـد مـستو معنو$ـة 2.04ى بقيم�ـ{ ت ا�hدوليـة وال�ـ{ �ـساو 0.097ىا��سوMة وال�{ �ساو  
ــــة 0.01ى عنــــــد مــــــستو معنو$ــــــة  2.75ى، و�ــــــساو  جــــــة حر$ــ ــــد أن30ر  وذلــــــك عنــــــد د  قيمــــــة ت  ، فوجــ

ـــة  ـــن ت ا�hدوليـــــة عنـــــد مـــــستو معنو$ــ ـــل مــ ــــر جـــــو]ر بـــــTن 0.05ىا��ـــــسوMة اقــ ى اذا لـــــ�س ]نـــــاك فـ ق ً

  . قمتوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد فر بTن التطبيقTن  

قم  رجدو    ): 2(ل
م توافر]ا لدى طالب تكنولوجيا التعليم الستخدام الفصو ;ف)�اضية ات الال لامل1ا ز   ر

ات التطبيق  املتوسط االعدد رامل1ا
;نحراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

 قيمة ت
جة  رد
 ا��ر$ة

 الداللة

 0.24 1.40 91.50 31 ل_و

 الثا'ى

أ]مية 
ة  0.22 1.31 91.47 31 رامل1ا

0.097 30 .924 

 0.17 1.01 92.06 31 ل_و

 الثا'ى

سالمة 
 0.17 1.02 92.00 31 الصياغة

.255 30 .801 

 0.19 1.09 91.88 31 ل_و

 الثا'ى

ف1م 
 0.14 0.81 92.32 31 لةا�hم

1.972 30 .070 

 0.39 2.27 2.77 31 ل_و

 الثا'ى
gأجما� 

31 2.77 2.06 0.35 
.783 30 .439 
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جـات التطبيـق _و و التطبيـق t.testوMال¡سبة لف1م ا�hملة وMحساب  قيمة الـ    ل بـTن د ر
نـــة قيمــــة ت ا��ــــسوMة وال�ــــ{ �ــــساو  0.255 =الثـــا'ى فوجــــد أن قيمــــة ت ا��ــــسوMة  ى  وMمقا  0.255ر

ى عنــد مــستو 2.77ى  ، و�ــساو 0.05ى عنــد مــستو معنو$ــة 2.04ىبقيم�ــ{ ت ا�hدوليــة وال�ــ{ �ــساو 
جة حر$ـة 0.01معنو$ة   ، فوجـد أن قيمـة ت ا��ـسوMة اقـل مـن ت ا�hدوليـة عنـد 30ر  وذلك عند د

ق اذا ل�س ]ناك فر جو]0.05ىمستو معنو$ة  ً
ىر بTن متوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد 

  .قفر بTن التطبيقTن

�ع، كما يت"u اتفاق ا��كمTن  اء ا��كمTن �� مر�ي التو زمما سبق يت"u وجود تطابق آ ر
ات ات ا��اصة بامل1ا � ثبات العباõات وف1م1ا مما �ع روعدم وجود اختالف بي��م حو سالمة العبا ر ر   .ل

ـــا ــــــ   روMال¡ــــــسبة أل]ميــــــة امل1ـــ ـــــق _و و t.testات وMحــــــساب  قيمــــــة الـ جــــــات التطبيـ ل بــــــTن د ر
نـــة قيمـــة ت ا��ـــسوMة وال�ـــ{ �ـــساو 1.972= التطبيـــق الثـــا'ى فوجـــد أن قيمـــة ت ا��ـــسوMة  ى وMمقا ر

 عنـــد 2.75ى  ، و�ـــساو 0.05ى عنـــد مـــستو معنو$ـــة 2.04ى بقيم�ـــ{ ت ا�hدوليـــة وال�ـــ{ �ـــساو 1.972
جـــــة ح0.01ىمـــــستو معنو$ـــــة   ـــك عنـــــد د  ، فوجـــــد أن قيمـــــة ت ا��ـــــسوMة اقـــــل مـــــن ت 30ر$ـــــة ر  وذلــ

ى اذا ل�س ]ناك فر جو]ر بTن متوسطى التطبيقTن0.05ىا�hدولية عند مستو معنو$ة  ق ً
.  

جد أنھ  نباخ و وكما قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كر  كما تم حساب معامل 0.921و
جـــ  و]ــذا �عõـــ� 0.936د أنــھ وحولتمــان ا��ــاص بتقــسيم القائمـــة إ�ــg أنــصاف وإيجـــاد ;تبــاط ب�نــھ و

ات   . رثباتا عاليا لقائمة امل1ا

ـــا  تبــــــاط الفقــــــرات با��ــــــاو التا�عــــــة ل1ـــ ـــد قامــــــت الباحثــــــة أيــــــضا بحــــــساب معــــــامالت ا روقـــ ر
ات _خر عند  ة �� ا�hدو والعبا تباط بTن أي عبا ىوMالقائمة ك�ل، وقد وجد أن ]ناك ا رل ر   0.01ر

اء ا��كمــTن �ــ� مر�ــي الت ات ال�ــ� تحتو§�ــا روأن ]نــاك تطــابق بــTن آ �ــع حــو أ]ميــة امل1ــا رو ل ز
ات مـن ناحيـة كمـا يث}ـت . رالقائمة ومناسب��ا للمحاو التا�عة ل1ـا رو]ـذا يث}ـت أيـضا ثبـات قائمـة امل1ـا

]ا و]و ما  ات ��او اء ا��كمTن حو أ]مية ومناسبة امل1ا رصدق1ا من ناحية أخر نظرا لتطابق آ ر لر ى
  .�س©{ بصدق ا��كمTن

]ا صا��ة للتطبيق و;عتماد وحيث أن القائمة ثا £�ا واعتبا ربتة وصادقة فإنھ يمكن إجا ر
اسة ال�� يمكن �Õا جمع املعلومات املطلوMة ل1ا اسة ا��الية iأداة من أدوات الد رعل��ا �� الد  .ر

جـات التطبيـق _و والتطبيـق الثـا'ى فوجـد أن t.testوMحساب  قيمة الـ    ل بTن إجما�� د ر
نــة قيمـة ت ا��ـسوMة وال�ــ{ �ـساو   0.783=قيمـة ت ا��ـسوMة ى وMمقا  بقيم�ـ{ ت ا�hدوليــة 0.783ر

  وذلـــك 0.01ى عنــد مـــستو معنو$ــة  2.77ى، و�ـــساو 0.05ى عنــد مـــستو معنو$ــة 2.04ىوال�ــ{ �ـــساو 
جة حر$ة   0.05ى، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة اقل من ت ا�hدولية عند مـستو معنو$ـة 30رعند د

ىاذا ل�س ]ناك فر جو]ر بTن مت ق ً
  قوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد فر بTن التطبيقTن

وممـــا ســـبق 'ـــست¡تج أن القائمـــة ثابتـــة وصـــادقة كمـــا 'ـــستطيع اســـت¡تاج أن ا��كمـــTن قـــد 
دة بالقائمة ات الوا �ع عgV أ]مية امل1ا راتفقوا �� مر�ي التو ر   .ز

"u أنـــھ اء الطــالب وا}Z)ـــ�اء 'ــ: ممــا ســـبق يتــ & مجـــال ريوجــد اتفـــاق دال إحــصائيا بـــ@ن آ
م توافر-ــا لــدى ) 0.05ىعنــد مــستو داللــة (لاســتخدام الفــصو �ف��اضــية  ات الــال زحــو امل"ــا ر ل



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  
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ض لطـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم الســـتخدام الفـــصو �ف��اضـــية  وو]ـــذا ]ـــو الفـــرض _و مـــن فـــر ل
اسة   .رالد

  :إعداد أدوات القياس، وضبط"ا

ــــــتخدام  ــ ــــو اســـ ــ ــ ــيم نحـــ ــ ــــ ــ ــا التعلـ ــ ــ ــ ــ ــــــالب تكنولوجيـ ــ ــاه طـــ ــــ ــ ــ ــــاس اتجـ ــ ــ ــــداد مقيـــ ــ ــ ــــصو إعـــ ــ ــــ لالفـ
  :�ف��اضية

تـــم إعـــداد مقيـــاس ;تجـــاه ا��ـــاص بطـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم لقيـــاس مـــدى اتجا]ـــا£�م 
�Vلالستخدام الفصو ;ف)�اضية، وذك كما ي:  

ات ال�ـ� تقـ�س مـدى اتجـاه طـالب تكنولوجيـا التعلـيم -1 ر تم وضع قائمة تحتو مجموعـة مـن العبـا ي
املقيـــاس إ�ــg التعـــرف عVــg مـــا �ــشعر بـــھ ]ـــدف ]ــذا . لنحــو اســتخدام الفـــصو ;ف)�اضــية

لطالب تكنولوجيا التعليم حو استخدام الفصو ;ف)�اضية وذلك من خالل مجموعة  ل
  .من _سئلة ال�� تحدد ]ذه املشاعر

ـــن خـــــالل �طــــار النظـــــر للبحـــــث، -2 ات املقيـــــاس وذلــــك مــ ـــد عبـــــا ـــة بـــــصياغة وتحديـ ي قامــــت الباحثــ ر
اسات السابقة ال�� ا]تمت بقياس ; تجا]ات بصفة عامة وقياس ;تجا]ات نحو روالد

اســة: لاســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية بــصفة خاصـــة مثــل ق  فاطمــة رد ، )م ٢٠٠٨(زر
اسـة  اسـة دمحم خTـ� الفـوال )م ٢٠١٠(بـدر  منـار رد اسـة)2010(ر، د  ;Murry)(يمTـ�  ر، د

ة أولية للمقياس2005 ر، وتم وفقا لذلك الوصو إ�g صو ل
ً

 .  

�س  تــــم عــــرض ]ــــذه القائمــــة-3 �ــــ� مجــــال وتكنولوجيــــا التعلــــيم واملنــــا$X وطــــر التــــد ر عVــــg ا���ــــ�اء  ق
£�ا �ع القائمة عgV ا��كمTن وا����اء إلجا ات املق)�حة قبل تو زلتعديل العبا   . زر

وصـــار . اق)ــ�ح �عـــض ا��كمـــTن �عـــض التعــديالت، وتـــم إجـــراء التعـــديالت ال�ــ� أوصـــوا �Õـــا
ة فقـــط، وتمــت) 20(املقيــاس م�ونـــا مـــن   معا�hـــة إجابـــات ا��كمـــTن احـــصائيا إلثبـــات رعـــشر$ن عبـــا
  . صدق وثبات _داة

قم  رجدو    ): 3(ل
لالنقاط ا��اصة بمقياس اتجا]ات الطالب حو استخدام الفصو ;ف)�اضية   ل

 املتوسط املعيار التطبيق
;نحراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

 قيمة ت
جة  رد
 ا��ر$ة

 الداللة

 0.36 1.59 97.00 ل_و

سالمة  الثا'ى
 اللغة

96.80 1.44 0.32 
.490 32 .629 

 0.35 1.58 97.20 ل_و

 الثا'ى

ف1م 
ة  0.32 1.45 97.00 رالعبا

.700 32 .494 

 0.34 1.52 97.10 ل_و

 الثا'ى

أ]مية 
 0.35 1.59 97.25 ;تجاه

.350 32 .728 
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 0.62 2.77 291.30 ل_و

 الثا'ى
gأجما� 

291.05 1.73 0.39 
.490 32 .632 

قـــــم  را�hـــــدو  ل�عطـــــي النقـــــاط ا��اصــــــة بقيـــــاس اتجا]ـــــات الطـــــالب حـــــو اســــــتخدام ) 3(ل
�ع1ا اء ا��كمTن عgV ;س�بانة ال�� تم تو زالفصو ;ف)�اضية طبقا آل ر   .ل

جـات التطبيـق _و و التطبيـق t.testبال¡سبة لسالمة اللغة وMحساب  قيمـة الــ    ل بـTن د ر
نة قيمة ت ا��سوMة وال�{ �ساو  0.49= وMة الثا'ى فوجد أن قيمة ت ا��س ى  وMمقا  بقيم�{ 0.49ر

ى عنــد مــستو معنو$ــة  2.77ى  ، و�ــساو 0.05ى عنــد مــستو معنو$ــة 2.04ىت ا�hدوليــة وال�ــ{ �ــساو 
جـة حر$ـة 0.01 ى، فوجـد أن قيمـة ت ا��ـسوMة اقـل مـن ت ا�hدوليـة عنـد مـستو 32ر  وذلك عند د

ق اذا ل�س ]ناك فر 0.05معنو$ة  ً
قجو]ر بTن متوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد فر بTن  ى

  .التطبيقTن

ـ    ة وMحساب  قيمـة الـ جـات التطبيـق _و و التطبيـق t.testروMال¡سبة لف1م العبا ل بـTن د ر
نة قيمة ت ا��سوMة وال�{ �ساو  0.7= الثا'ى فوجد أن قيمة ت ا��سوMة  ى  وMمقا  بقيم�{ ت 0.7ر

ـــ{ �ــــس ى عنــــد مــــستو معنو$ــــة  2.77ى  ، و�ــــساو 0.05ى عنــــد مــــستو معنو$ــــة 2.04ىاو ا�hدوليــــة وال�ـ
جـة حر$ـة 0.01 ى، فوجـد أن قيمـة ت ا��ـسوMة اقـل مـن ت ا�hدوليـة عنـد مـستو 32ر  وذلك عند د

ق اذا ل�س ]ناك فر جو]ر بTن متوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد فر بTن 0.05معنو$ة  ى ق
ً

  .التطبيقTن

 u"ن مما سبق يتTاتفاق ا��كم u"ع، كما يت� اء ا��كمTن �� مر�ي التو زوجود تطابق آ ر
ات ا��اصة بمقيـاس  � ثبات العباõات وف1م1ا مما �ع روعدم وجود إحتالف بي��م حو سالمة العبا ر ل

  .;تجاه

ات ملقيـــــاس ;تجــــاه وMحــــساب  قيمـــــة الـــــ     بـــــTن t.testروMال¡ــــسبة أل]ميــــة ومناســـــبة العبــــا
جات التطبيق _ نة قيمة 0.35=  ا��سوMة t.testلو و التطبيق الثا'ى فوجد أن قيمة ت رد ر  وMمقا

  0.05ى عند مستو معنو$ة 2.04ى بقيم�{ ت ا�hدولية وال�{ �ساو 0.35ىت ا��سوMة وال�{ �ساو  
ــــة 0.01ى عنــــــد مــــــستو معنو$ــــــة  2.77ى، و�ــــــساو  جــــــة حر$ــ ــــد أن قيمــــــة ت 32ر  وذلــــــك عنــــــد د  ، فوجــ

ـــل مـــــن ت ا ـــة ا��ـــــسوMة اقــ ــــر جـــــو]ر بـــــTن 0.05ى�hدوليـــــة عنـــــد مـــــستو معنو$ــ ى اذا لـــــ�س ]نـــــاك فـ ق ً

  .قمتوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد فر بTن التطبيقTن

�ع حو أ]مية ومناسبة  اء ا��كمTن �� مر�ي التو لمما سبق يت"u ان ]ناك تطابق بTن آ ز ر
ات ال�ـ� يحتو§�ـا املقيـاس ومناسـب��ا لـھ ات املقيـاس مـن ناحيـة كمـا يث}ــت و]ـذا يث}ــت أيـضا ثبـ. رالعبـا

ات ال�ــ� يحتو§�ــا  اء ا��كمــTن حــو أ]ميــة ومناســبة العبــا رصــدقھ مــن ناحيــة أخــر نظــرا لتطــابق آ لر ى
 .و]و ما �س©{ بصدق ا��كمTن

جات التطبيق _و و التطبيق الثا'ى فوجد أن t.testوMحساب  قيمة الـ    ل بTن إجما�� د ر
نـــة 0.49= قيمـــة ت ا��ـــسوMة   بقيم�ـــ{ ت ا�hدوليـــة 0.49ىقيمـــة ت ا��ـــسوMة وال�ـــ{ �ـــساو  ر  وMمقا

  وذلــك 0.01ى عنـد مــستو معنو$ــة  2.77ى  ، و�ــساو 0.05ى عنــد مـستو معنو$ــة 2.04ىوال�ـ{ �ــساو 



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  

 

 

518 

جة حر$ة   0.05ى ، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة اقل من ت ا�hدولية عند مستو معنو$ة 32رعند د
ىاذا ل�س ]ناك فر جو]ر بTن متوسطى الت ق

ً
 .قطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد فر بTن التطبيقTن 

ــــالب  ات قيـــــاس اتجا]ـــــات طـ ـــة ال�ـــــ� تحتـــــو عVـــــg عبـــــا ــــا ســـــبق بـــــأن القائمــ ر'ـــــستخلص ممـ ي
£�ــا للتطبيــق  زتكنولوجيـا التعلــيم حــو اسـتخدام الفــصو ;ف)�اضــية ثابتـة وصــادقة ممــا �عõـ� إجا ل ل

اسة   .رعgV الطالب عينة الد

&sــــ� ضــــ: إعــــداد �ختبــــار التحــــصي� �يوء _]ــــداف العامــــة و�جرائيــــة، وا��تــــو التعلي©ــــ
�Vنـــاء اختبـــار تحـــصيMقيـــاس تحـــصيل عينـــة مـــن . قامــت الباحثـــة بتـــصميم و gـــدف ]ــذا ;ختبـــار إ�ـــ[

. يطالب تكنولوجيا التعليم، بجامعة عTن شمس، للمحتو املعر�� املرتبط بموضوعات استخدام1ا
  :  التاليةوقد مر ;ختبار التحصيgV �� إعداده باملراحل

ى تمــــت صــــياغة مفــــردات ;ختبــــار التحــــصي�V �ــــ� ضــــوء ا��تــــو و_]ــــداف الــــسلوكية، -1
ات املوضـــــوعية و]مــــا  �u –نمـــــط ;ختيــــار مـــــن متعــــدد (روذلــــك باســـــتخدام نــــوعTن مـــــن ;ختبــــا  الـــــ

اء ا��كمTن قامت الباحثة بإجراء �عض التعـديالت، حيـث أعـادت ) وا��طأ رمن خالل استعراض أ
ات، وقد ت�و صياغة املفر ، وحذفت �عض1ا، وتم �غي�T �عض العبا ندات ال�� أشار إل��ا ا��كمو رن

  .�عطي ;ختبار التحصي�V. سؤ;) 60(;ختبار �عد التعديالت من 

  : تم تطبيق ;ختبار عgV عينة استطالعية من طالب تكنولوجيا التعليم �غرض-5

حيــــث أن العالقــــة بي��ــــا عالقــــة  حــــساب معامــــل الــــصعوMة ومعامــــل الــــس1ولة لالختبــــار -أ
عكسية طبقا للمعادالت التالية 

ً
  :كما ي�V ) 554، 1979:  السيدالب��فؤاد (

  )خ+ص/ (ص= معامل الس1ولة 

  عدد �جابات ا��اطئة =عدد �جابات ال��يحة           خ= ص: حيث 

   معامل الس1ولة-1= معامل الصعوMة 

، وقـد اعت�ـ�ت أسـئلة ;ختبـار ال�ـ{ بلــغ ) 0.85  :0.2(وقـد تراوحـت معـامالت الـس1ولة بـTن 
أسئلة شديدة الس1ولة، واعت��ت أسئلة ;ختبـار ال�ـ{ بلـغ معامـل سـ1ول��ا  ) 0.85( معامـل س1ول��ـا 

  .أسئلة شديدة الصعوMة مما �ش�T إ�g مناسبة مفردات ;ختبار) 0.2(

ة املفــــردة عVــــg التمي-ب Tـــــ� بــــTن مرتفËـــــ� _داء ر قيــــاس معامــــل التميTـــــ� لالختبــــار و]ــــو قـــــد
ومنخفـــ'�� _داء �ـــ� �جابـــة عـــن ;ختبـــار ك�ـــل، و��ـــساب معامـــل التميTـــ� ل�ـــل ســـؤال مـــن أســـئلة 

  ):1979: فؤاد الب�{ السيد(;ختبار التحصيgV تم ذلك من خالل استخدام املعادلة التالية 

�Tمعامل الس1ولة= معامل التميX ةMمعامل الصعو   

ممــا �ــش�T إ�ــg أن املفــردات مناســبة ) 0.8 - 0.3( ســئلة مــا بــTن وامتــدت معــامالت تميTــ� _
اسة _صلية   .رالستخدام1ا �� التطبيق عgV عينة الد

 حساب متوسط الزمن الذي استغرقھ الطالب عند �جابة عن _سئلة، وذلك بجمع -ج
جابة عgV لالزمن الذي أستغرقھ أو طالب أن�{ ;ختبار والوقت الذي أستغرقھ آخر طالب أن�{ �

وiانــت ) �عليمــات ;ختبــارلقــراءة (ق;ختبــار والــذي أســتغر ثــم حــساب املتوســط وإضــافة دقيقتــTن 
من ن�يجة ذ من ;ختبار . دقيقة إلجابة iل سؤال من أسئلة ;ختبار) 1(زلك تحديد  � أن õزو]ذا �ع

  .الك�V ]و ساعة �عد توضيح �عليمات ;ختبار
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قم  ر جدو    ): 4(ل

  حصائية لردود ا��كمTن عgV است}يان �� ;ختبار التحصي�Vاملعا�hة �

 املتوسط العدد  التطبيق
;نحراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

قيمة 
 ت

جة  رد
 ا��ر$ة

 الداللة

 0.37 1.17 97.60 33 ل_و

 الثا'ى

توافر 
 �Tمعاي

ات  0.30 0.95 97.70 33  ر;ختبا
.190 32 .847 

دود ا��كمTن إح قم رتمت معا�hة  رصائيا كما �� ا�hدو  �� ;ختبار التحصي�V، من ) 4(ل
جــــات التطبيــــق _و والتطبيــــق الثــــا'ى فوجــــد أن قيمــــة ت t.testخــــالل حــــساب  قيمــــة الـــــ    ل بــــTن د ر

t.test ةMة وال�{ �ساو  0.19=  ا��سوMنة قيمة ت ا��سو ى  وMمقا  بقيم�{ ت ا�hدولية وال�{ 0.19ر
  وذلــك عنــد 0.01ى عنــد مــستو معنو$ــة  2.77ى  ، و�ــساو 0.05ى عنــد مــستو معنو$ــة 2.04ى�ــساو 

جة حر$ة   ممـا 0.05ى، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة اقـل مـن ت ا�hدوليـة عنـد مـستو معنو$ـة 32رد
اء  ر�عõــ� أنــھ لــ�س ]نــاك فــر جــو]ر بــTن متوســطى التطبيقــTن و]ــذا �عõــ{ ان ]نــاك تطابقــا بـــTن آ ى ق

�ــعا��كمــTن بال¡ــسبة لتــوفر املعــاي�T العلميــ . زة �ــ� ;ختبــار التحــصي�V القبVــ� البعــدي �ــ� مر�ــي التو
اســة  ة تطبيقـھ عVـg عينـة الد روMمعõـ{ آخـر يمكننـا بـذلك القــو ب(بـات وصـدق ;ختبـار وMالتـا�� إجــا ز ل

  .iأداة من أدوات التقو$م

  :إعداد بطاقة مالحظة �داء

ات  ات ال�� أعـد£�ا الباحثـة فقـد جمعـت امل1ـا روMناء عgV قائمة امل1ا _دائيـة املوجـودة �Õـا ر
ات  روأعـدت بطاقــة أداء أوليــة ل�ـل م��ــا، واســ��دفت ]ــذه البطاقـة إ�ــg التعــرف عVـg مــدى تنميــة م1ــا
لاســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضـــــية لــــدى طـــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم �ـــــش�ل ين©ــــ� عنـــــد]م الرغبــــة �ـــــ� 

داد بطاقــة املالحظــة وفيمــا يVــ� ا��طــوات ال�ــ� أتبع��ــا الباحثــة إلعــ. لاســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية
  :ا��اصة �Õذا البحث

ات ا��اصة باستخدام الفـصو ;ف)�اضـية قامـت الباحثـة يتحديـد _داءات -1 ل طبقا لقائمة امل1ا ر
ــــ� يجـــــب عVــــــg طــــــالب  ــــتخدام الفــــــصو ;ف)�اضـــــية وال�ــ ات _دائيــــــة ا��اصـــــة باســ لوامل1ـــــا ر

  .تكنولوجيا التعليم استخدام1ا بدقة

اســــات ذات الـــصلة وذلــــك لتحديــــد ا��طــــوات  اطلعـــت الباحثــــة عVــــg العد-2 ريـــد مــــن _دبيــــات والد
اســـة: �جرائيــة ال�ـــ� يمكـــن صـــياغ��ا واحتواؤ]ـــا �ـــ� ]ـــذه البطاقـــة، وم��ـــا ف  رد ؤعبـــد الـــر

اسة) م2015( ق  فاطمة ر، د اسة)م ٢٠٠٨(زر ¦� عند . Murry; 2005)(يم�T  ر، د ووقد ر
ات ترتي�Òا منطقيا صياغة امل1ا
ً

  .ر

جــــ-3 ا ر تــــم تحديــــد الد ات اســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية طبقــــ ة مــــن م1ــــا لة ال�ــــ� تناســــب iــــل م1ــــا ر ر
ة   .رل�êطوات املطلوب أدا¶�ا إلتمام ]ذه امل1ا
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اعت الباحثة أن ت�ـو �عليمـات البطاقـات واÑـ�ة ومحـددة، كمـا تـم ذكـر ]ـدف البطاقـة ح�ـ{ -4 ن  ر
ات _دائية. ي�سõ{ ألي مالحظ استخدام1ا بدقة   )17( إ�g  روطبقا لذلك وصل عدد امل1ا

ة فرعية    رم1ا

5- gن �ـــTاملتخصـــص gـــVا _وليـــة تـــم عرضـــ1ا ع�£ �ـــ� صـــو ر �عــد ;ن��ـــاء مـــن تـــصميم بطاقـــات املالحظـــة 
  . تكنولوجيا التعليم

ة اســت}يان -6 ات تقيــيم بطاقــات املالحظــة ثــم وضــعت ]ــذه القائمــة �ــ�  صــو ر تــم إعــداد قائمــة م1ــا ر
£�ا   .زلعرضھ عgV ا��كمTن �غرض إجا

£�ا-7   .ز تمت معا�hة ]ذه الردود إحصائيا �غرض إثبات صدق وثبات ]ذه القائمة إلجا

قم  رجدو    ):5(ل

ات تقييم بطاقات املالحظة   ر ن�يجة است}يان قائمة م1ا

ة التطبيق  املتوسط العدد رامل1ا
;نحراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

قيمة 
 ت

جة  رد
 ا��ر$ة

 الداللة

 0.21 0.74 61.00 31 ل_و

 الثا'ى

سالمة 
 0.15 0.52 61.50 31 اللغة

1.915 30 .080 

 0.18 0.62 61.25 31 ل_و

 الثا'ى

ف1م 
 0.14 0.49 61.33 31 ا�hملة

.364 30 .720 

 0.19 0.65 61.33 31 ل_و

 الثا'ى

مناسبة 
 0.15 0.52 61.50 31 ا�hملة

.692 30 .500 

 0.23 0.79 183.58 31 ل_و

 الثا'ي
 إجما��

31 184.08 1.00 0.29 
1.915 30 .080 

قم  رمن ا�hدو    :نالحظ ما ي�V) 5(ل

جــات التطبيــق _و و التطبيــق الثــا'ى t.test بال¡ــسبة لــسالمة اللغــة وMحــساب  قيمــة الـــ  -أ ل بــTن د ر
نــــة قيمــــة ت ا��ــــسوMة وال�ــــ{ �ــــساو  1.91=  ا��ــــسوMة t.testفوجــــد أن قيمــــة ت  ى  وMمقا  1.91ر

ى عنـد مـستو 2.77ى  ، و�ـساو 0.05ى عند مستو معنو$ـة 2.04ى ا�hدولية وال�{ �ساو بقيم�{ ت
جة حر$ة 0.01معنو$ة   ، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة اقل من ت ا�hدولية عند 30ر  وذلك عند د

ى اذا لـــ�س ]نـــاك فـــر جـــو]ر بـــTن متوســـطى التطبيقـــTن و]ـــذا �عõـــ{ انـــھ ال 0.05ىمـــستو معنو$ـــة  ق ً

 .قTنقيوجد فر بTن التطبي

جـات التطبيـق _و و التطبيـق الثـا'ى t.test بال¡سبة لف1م ا�hملة  وMحـساب  قيمـة الــ   -ب ل بـTن د ر
نــــة قيمــــة ت ا��ــــسوMة وال�ــــ{ �ــــساو  0.36=  ا��ــــسوMة t.testفوجــــد أن قيمــــة ت  ى  وMمقا  0.36ر

ىتو  عنـد مـس2.77ى  ، و�ـساو 0.05ى عند مستو معنو$ـة 2.04ىبقيم�{ ت ا�hدولية وال�{ �ساو 
جة حر$ة 0.01معنو$ة   ، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة اقل من ت ا�hدولية عند 30ر  وذلك عند د
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ى اذا لـــ�س ]نـــاك فـــر جـــو]ر بـــTن متوســـطى التطبيقـــTن و]ـــذا �عõـــ{ انـــھ ال 0.05ىمـــستو معنو$ـــة  ق
ً

 .قيوجد فر بTن التطبيقTن

جات التt.test بال¡سبة ملناسبة ا�hملة وMحساب  قيمة الـ   -ج لطبيق _و و التطبيق الثا'ى ر بTن د
نــــة قيمــــة ت ا��ــــسوMة وال�ــــ{ �ــــساو  0.69=  ا��ــــسوMة t.testفوجــــد أن قيمــــة ت  ى  وMمقا  0.69ر

ى عنـد مـستو 2.75ى  ، و�ـساو 0.05ى عند مستو معنو$ـة 2.04ىبقيم�{ ت ا�hدولية وال�{ �ساو 
جة حر$ة 0.01معنو$ة    من ت ا�hدولية عند ، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة اقل30ر  وذلك عند د

ى اذا لـــ�س ]نـــاك فـــر جـــو]ر بـــTن متوســـطى التطبيقـــTن و]ـــذا �عõـــ{ انـــھ ال 0.05ىمـــستو معنو$ـــة  ق ً

 .قيوجد فر بTن التطبيقTن

جات التطبيق _و و التطبيق الثا'ى فوجد أن قيمة ت t.test بحساب  قيمة الـ   -د ل بTن إجما�� د ر
t.test ةMنـــة قيمـــة ت ا�1.91=  ا��ــسو  بقيم�ـــ{ ت ا�hدوليـــة 1.91ى�ـــسوMة وال�ـــ{ �ـــساو  ر  وMمقا

  وذلك 0.01ى عند مستو معنو$ة  2.77ى  ، و�ساو 0.05ى عند مستو معنو$ة 2.04ىوال�{ �ساو 
جــة حر$ــة  ى ، فوجـــد أن قيمــة ت ا��ــسوMة اقــل مـــن ت ا�hدوليــة عنــد مــستو معنو$ـــة 30رعنــد د

ى اذا لـــ�س ]نـــاك فـــر جـــو]ر بـــTن متوســـطى التطبيقـــTن و]ـــ0.05 ق ً
قذا �عõـــ{ انـــھ ال يوجـــد فـــر بـــTن 

 .التطبيقTن

ة -9 ات املطلـوب توافر]ـا �ـ� بطاقـات املالحظـة �ـ� صـو ر قامت الباحثة بوضـع قائمـة امل1ـا ر
ات �ــ�  راسـت}يان لتطبيقــھ عVـg بطاقــات املالحظـة ال�ــ� أعــد£�ا الباحثـة لقيــاس مـدى تــوافر ]ـذه امل1ــا

£�ا قبل تطبيق1ا عgV طالب تكنولوجيا ا ات العملية لد§�م زالبطاقات إلجا رلتعليم �غرض قياس امل1ا
نوتـــم تحديـــد إجابـــات ا��كمـــTن لت�ـــو واحـــدة مـــن ثـــالث إجابــــات . لالســـتخدام الفـــصو ;ف)�اضـــية

  ).  ضعيف– متوسط –يقو (

�ـــع ;ســـت}يان مرفقـــا مـــع بطاقـــات املالحظـــة مـــن ا���ـــ�اء �ـــ� مجـــال تكنولوجيـــا -10 ز تـــم تو
�س وإعدا رالتعليم واملنا$X وطر التد   .د بطاقات مالحظة _داءق

 تمــت املعا�hــة إحـــصائيا �غــرض إثبـــات صــدق وثبـــات بطاقــات املالحظـــة ال�ــ� أعـــد£�ا -11
 . الباحثة

قم  رجدو    ): 6(ل
ات �� بطاقات املالحظة   راملعا�hة �حصائية لردود ا��كمTن عgV است}يان توافر امل1ا

ات التطبيق  املتوسط العدد  رامل1ا
;نحــــراف 

 ىاملعيار
ل معام

 ا��طأ
 قيمة ت

ـــــــة  جـــ رد
 ا��ر$ة

 الداللة

 0.37 1.29 96.75 33 ل_و

 الثا'ي

ـــــدى  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ مــ
ــــوافر  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ تــــــ
ات  ــــا ــــــــ رامل1ــــــ
 gـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ �ــــــ
ــــــــات  بطاقـــــــــ

 املالحظة
 

33 97.83 1.19 0.34 
2.49 33 .065 



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  

 

 

522 

قــم  رمـن ا�hــدو  جــات التطبيــق _و و t.testنالحــظ أنــھ بحـساب  قيمــة الـــ   ) 6(ل ل بــTن د ر
نـــة قيمـــة ت ا��ــــسوMة وال�ـــ{ �ــــساو  2.49= �ــــسوMة التطبيـــق الثـــا'ى فوجــــد أن قيمـــة ت ا� ى  وMمقا ر

 عنـــــد 2.77ى  ، و�ــــساو 0.05ى عنــــد مــــستو معنو$ــــة 2.04ى بقيم�ــــ{ ت ا�hدوليــــة وال�ــــ{ �ــــساو 2.49
جـــــة حر$ـــــة 0.01ىمـــــستو معنو$ـــــة   ـــك عنـــــد د  ، فوجـــــد أن قيمـــــة ت ا��ـــــسوMة اقـــــل مـــــن ت 33ر  وذلــ

 اذا لــ�س ]نــاك 0.05ىا�hدوليــة عنــد مــستو معنو$ــة 
ً

ىفــر جــو]ر بــTن متوســطى التطبيقــTن و]ــذا  ق
  . ق�عõ{ انھ ال يوجد فر بTن التطبيقTن

مما سبق 'ست¡تج أن بطاقات مالحظـة _داء ال�ـ� أعـد£�ا الباحثـة لقيـاس مـدى اك�ـساب 
ة وصـا��ة  مة الستخدام الفصو ;ف)�اضية مجا ات _دائية الال زطالب تكنولوجيا التعليم للم1ا ز لر

 .��ا�i gأداة من أدوات التقو$مللتطبيق �� البحث ا

�ب ع�s برنامج    :Centraرتصميم وإعداد املوقع التعلي¦w للتد

ات لــــدى طــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم  ريتطلــــب اســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية تــــوافر م1ــــا ل
ة والتحفTـــ� عVـــg الـــتعلم قامـــت . لاســـتخدام ]ـــذه الفـــصو رول�ـــي ي�ـــو ]نـــاك نـــوع مـــن ا�hـــذب و�ثـــا ن

م توافر]ا لد§�م الستخدام الباحثة بتصميم و ات الال $ب الطالب عgV امل1ا زإنتاج موقع �علي©� لتد ر ر
ولـــذلك أطلعــت الباحثـــة عVـــg العديــد مـــن نمـــاذج التــصميم التعلي©ـــ� لل�ـــ�امج . لالفــصو ;ف)�اضـــية

ــــصفة خاصـــــة، وذلـــــك  ــــصميم لب�ئـــــات الفـــــصو ;ف)�اضـــــية بـ ـــة، ونمـــــاذج التـ لالتعليميـــــة بـــــصفة عامــ
ــــــر ــــات وعناصـ ـــــل م�ـــــــو وعنـــــــصر مـــــــن عناصـــــــر]ا، لتحديـــــــد م�ونـــ ـــــية، وأ]ميـــــــة iــ ن الفـــــــصو ;ف)�اضــ ل

نوالعالقات بTن امل�ونات والعناصر، ومدى فاعلية iل م�و وعنصر ومدى التـأث�T والتـأثر بـھ، ومـن 
ــــذه النمــــــاذج نمــــــوذج  ــــة خمــــــ�س، "]ـ ، نمــــــوذج "2001نمــــــوذج ن}يـــــل جــــــاد عزمــــــى، "، "2003دمحم عطيـ

" ،}õفي �� �طار العام للمراحل _ساسية �Õا للتصميم التعلي©�، ، ومن املالحظ أ��ا تتفق "2000ور
نوالتطــو$ر ي�ــو �ــ� _]ــداف والغايــات والعمليــات الداخليــة، لــذلك قامــت الباحثــة باالســتفادة مــن 

وقــــد . ل]ـــذه النمــــاذج وعمــــل نمــــوذج خــــاص بمــــا يــــتالءم مــــع متطلبــــات وطبيعــــة الفــــصو ;ف)�اضــــية
ت الباحثـــة نمـــوذج خمـــ�س لتطبيقـــھ �ـــ� اســـة ا��اليـــة لتـــصميم وإعـــداد املوقـــع التعلي©ــــ� راختـــا ر الد

م توافر]ــــا  ات الــــال $ب طــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم عVــــg اســــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية وامل1ــــا زلتــــد ر لر
  . لالستخدام ]ذه الفصو

أوال
ً

  :مرحلة التحليل: 

اشتملت ]ذه املرحلة عgV تحديد وتوصيف خصائص أفراد العينة  و�g م�ونھ مـن عـدد 
اسـة الطـالب ألي طا) 30( رلب مـن طـالب تكنولوجيـا التعلـيم  بالفرقـة _و�ـg واتـ"u للباحثـة عـدم د

 gVب الطالب ع$ ات استخدام الفصو ;ف)�اضية، و]نا ات"u للباحثة أ]مية تد رمقر ي�ناو م1ا لر ل ر
ة الـــتعلم ;لك)�و'ـــي بمـــا  ات اســـتخدام الفـــصو ;ف)�اضـــية مـــن خـــالل اســـتخدام أنظمـــة إدا رم1ـــا لر

ا£�م استخدام الفصو ;ف)�اضية وال�� تز$ـد مـن يتفق م $}ية �Õدف تنمية م1ا لع احتياجا£�م التد ر ر
ا£�م العملية  £�م عgV التعلم بما يؤدي إ�g تنمية م1ا رقد و�ـ� ]ـذه املرحلـة قامـت الباحثـة �عمليـات . ر

  :التحليل التالية

 : تحديد خصائص املتعلم@ن-1

ا�� طـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم ب�ليـــة حيـــث اســـ��دف البحـــث ا��ـــ: ا��ـــصائص ال�Çـــصية
]م بTن  جو جميعا ) 18- 17(رال)�بية النوعية جامعة عTن شمس وت)�اوح أعما نعاما و]م بذلك يند ر

ً

تحت مرحلة الرشد و$تم�Tون بما تتمTـ� بـھ ]ـذه املرحلـة مـن مظـا]ر النمـو ;جتمـا¦� ال�ـ� تتمثـل �ـ� 
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ة  اقعيــة وخـــصائص تتعلــق بالقـــد رالتفكTــ� �عقالنيـــة و عVـــg اســتخدام ا��اســـب ¤�ــ� والتعامـــل مـــع و
ة عVـــg التعامـــل مـــع ;ن)�نـــت والتعامـــل مـــع متـــصفحات و مـــستعرضات  رنظــام �ـــشغيل و$نـــدو والقـــد ز

فع وتحميل امللفات ع�� ;ن)�نت    .رالو$ب وال��يد �لك)�و'ي و

  : تحديد �-داف العامة-2

ة الــــتعلم قامـــت الباحثـــة أيــــضا بتحديـــد _]ــــداف العامـــة مــــن أجـــل اســــتخدا رم نظـــام إدا
)Centra (�� تمثلت �ات استخدام الفصو ;ف)�اضية وال� ل�� تنمية م1ا   :ر

ة التعلم -1 ا عgV التعامل مع نظام ادا ر أن ي�و املتعلم قاد ر
ً

  .( Centra )ن

2- �ا عgV استخدام فصلھ ;ف)�ا��  أن ي�و املتعلم قاد
ً
ر   .ن

  .لم الفصو ;ف)�اضية أن يجد املتعلم �� نفسھ الرغبة �� استخدا-3

 : تحديد �حتياجات التعليمية-3

ـــا لنمـــــوذج  وفقــ
ً

ـــ�س( Mـــــط ا��اجـــــات التعليميـــــة ) دمحم عطيـــــة خمــ ـــ� يـــــتم  رللتـــــصميم التعلي©ــ
ة الـتعلم   �Õــدف Centra رباأل]ـداف العامــة الـسابقة ولــذلك �hـأت الباحثــة إ�ــg اسـتخدام نظــام إدا

ات اســتخدام الفـصو ;ف)�اضــية، وتلبيـ لتنميـة م1ـا ات ر رة ا��اجـات التعليميــة �ـ� ضــوء قائمـة امل1ــا
مــــة لطــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم �ــــ� مجــــال اســــتخدام الفــــصو ) _ساســــية والفرعيــــة( لالفعليــــة الال ز

ة التعلم     . Centraر;ف)�اضية ال�� أعد£�ا الباحثة وذلك من خالل إعداد دليل الستخدام نظام إدا

ديد ا��اجات التعليمية لطالب تكنولوجيا و�� ضوء _]داف العامة قامت الباحثة بتح
ـــــتعلم   ة الــ ـــتخدام نظـــــــام إدا ـــن أجـــــــل اســــ ـــــيم مــــ ات اســـــــتخدام الفـــــــصو Centraرالتعلــ ــــة م1ـــــــا ل لتنميـــ ر

�Vف)�اضية فيما ي;: 

ة التعلم -أ  : من خالل Centraر ا��اجة إ�g معرفة كيفية التعامل مع نظام إدا

 . داخل واج1ة املتصفح  معرفة كيفية كتابة عنوان املودل �شر$ط العنوان-1

ة التعلم ومـن ثـم الـدخو -2 ل معرفة كيفية كتابة اسم املستخدم وiلمة السر بنظام إدا ر
 .إ�g النظام 

ة الـــــــتعلم -3 ـــــ� بنظـــــــام إدا ات أو ا��تـــــــو التعلي©ــ ـــg ;ختبـــــــا ـــة كيفيـــــــة الـــــــدخو إ�ــــ ر معرفـــ ىر ل
 .والتعامل مع1م 

ة الفصو ;ف)�اضية و-ب ل ا��اجة إ�g معرفة كيفية إدا   :ذلك عن طر$ق ر

ة ا��تـــــو لعـــــرض -ج ى ا��اجـــــة إ�ـــــg معرفـــــة كيفيـــــة التعامـــــل مـــــع ب�ئـــــة �ـــــشغيل نظـــــام إدا ر
 �Vما ي gVو$تضمن ذلك التعرف ع �ا � را��تو العل©�  للمقر الد ر  :ى

 .ل مف1وم الفصو ;ف)�اضية -1

 .ل وكيفية استخدام الفصو ;ف)�اضية �� التعلم -2

ة التعلم-3   .ر مف1وم نظام إدا
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ة التعلم -4   ..روكيفية استخدام نظام إدا

ة التعلم-5   .ر تركيب ال��امج ا��اصة بنظام إدا

ة التعلم-6 ر الدخو عgV نظام إدا   .ل

ة التعلم-7   ..ر وظيفة م�ونات الشاشة الرئ�سية لنظام إدا

ة الــتعلم-8 لوالــدخو إ�ــg ا��اضــرة املطلوMــة . ر التعامــل مــع الواج1ــة الرئ�ــسية لنظــام إدا
ة التعلممن خالل      ..رالواج1ة الرئ�سية لنظام إدا

  التحكم �� أدوات الصوت-ط

ة الــتعلم -د  Centraر ا��اجــة إ�ــg معرفــة كيفيــة توظيــف أدوات التفاعــل داخــل نظــام إدا
 gVمن خالل التعرف ع: 

  . مف1وم أدوات التفاعل-1

  . أ]مية استخدام أدوات التفاعل �� التعلم -2

ة التعلم تص¡يف أدوات التفاعل داخل ن-3   ..رظام إدا

ة التعلم-4   .ر وظيفة أدوات التواصل داخل نظام إدا

ة التعلم-6   ..ر استخدام أداة مشاركة التطبيقات داخل نظام إدا

ة التعلم-7   ..ر توظيف أداة استطالع الرأي داخل نظام إدا

ة التعلم-8   ..ر مشاركة صفحات ;ن)�نت من خالل نظام إدا

ة التفاعل-9 ة التعلمر استخدام السبو   ..رية داخل نظام إدا

ة التعلم-11   .ر توظيف أداة تقر$را إلفادة داخل نظام إدا

ة التعلم-12 دشة داخل نظام إدا ر استخدام غرف الد   .ر

ة التعلم-13   .ر استخدام ال�ام�Tا من خالل أداة الفيديو داخل نظام إدا

ـــ اســــية داخــــل-]ــ ات الد ر ا��اجــــة إ�ــــg معرفــــة كيفيــــة توظيــــف محتــــو املقــــر ر ة ى ر نظــــام إدا
�Vما ي gVالتعلم و$تطلب ذلك التعرف ع: 

ة الفصو ;ف)�اضية -1 ل ما �� م�ونات ا��تو العل©{ لنظام إدا   :رى

شادات عgV _]داف  و_'شطة املطلوMة للطالب  -2   ر إعطاء التعليقات و�

ِ خلق املناقشات لز$ادة التواصل بTن الطالب-3
ّ

.  

ق الفردية بTن-4    الطالبو مراعاة الفر

ســــھ -5 ــا املعلــــم مناســــبة لتقــــديم د شــــة عمــــل حــــسب �ســــ)�اتيجية ال�ــــ� يرا]ــ ر تــــصميم و ر
  حسب طبيعة املادة

   تحقيق النمو املعر�� امل)�ايد للمادة التعليمية من خالل الرMط بTن القديم و ا��ديث-6
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   توظيف الوسائط املتعددة خ�T توظيف-7

  م التأكيد عgV التعز$ز أثناء عملية التعل-8

ة الــــتعلم ملتا�عــــة أداء -و ر ا��اجــــة إ�ــــg معرفــــة كيفيــــة توظيــــف أداوت التقــــو$م بنظــــام إدا
 :الطالب ومستوا]م  خالل العملية التعليمية عن طر$ق

تصميم أ'شطة تفاعلية أثناء ا��اضرة، وت�ليـف الطـالب بواجبـات �عـد ان��ـاء ا��اضـرة 
 . �اية iل محاضرةترسل من خالل �يميل، وMناء اختبار يوجھ للطالب ب�

 : تحديد الوسائط واملصادر التعليمية املناسبة و�ج"زة املستخدمة-4

ة windows ج1از حاسب آ�g �عمل بنظام �شغيل -أ د �سماعات ولوحـة مفـاتيح وفـأ ر مز و
 .وشاشة

ر النــصوص املكتوMــة والــصو ومــشا]د الفيــديو ولغــات إلنتــاج بــرامج وســائط متعــددة -ب
� املوقع وال��نامج إلنتاجئط املتعددة ال��مجة وت�امل الوساc$  : و�gرالتد

  لكتابة النصوص  Microsoft word برنامج-1

 رإلنتاج الرسوم و�عديل الصو  Adobe photoshop ، Adobe flash mx برامج-2

  إلنتاج مشا]د الفيديو التوضيحية  Adobe premiere برنامج-3

وتـم اسـتخدام . اج1ـة ال��مجيـة للموديـللتنفيـذ الو Dreamweaver  اسـتخدام برنـامج-4
  js ،Php   ,( Personal Home Pages) ،Hypertext (JavaScript): العديـد مـن لغـات ال��مجـة مثـل

Markup Language) HTML  (ت املوديـلMستـضافة وذلـك  ، ت/�يـل اسـكر; gـVلعـرض  وتث}يتـھ ع
را��تو �� ش�ل موديوالت �عليمية وفيديو]ات وصو وقوام�س ات ى ر ومنتـديات ومحادثـات واختبـا

 
واستفتاءات و$تم عرض1ا داخل الب�ئة ;ف)�اضية املطلوMـة وتث}يـت 'ـ��ة قابلـة للتحميـل وال¡ـ�
   Centraمن نظام 

  :مرحلة التصميم: ثانيا

اسـ��دفت ]ـذه املرحلـة للتخطـيط ا�hيـد مــن خـالل وصـف املبـادئ النظر$ـة، و�جــراءات 
$ـادة الرغبـة لـدى طـالب تكنولوجيـا العملية املتعلقة بكيفية بناء  gVز النموذج املق)�ح ح�{ �ساعد ع

£�م �ـ� ]ـذا ا�hـال وفيمـا يVـ� ن�نـاو خطـوات  لالتعليم �g استخدام الفصو ;ف)�اضية وتنمية م1ا رل
 .ىتصميم ا��تو التعلي©� للموقع

م توافر]ـــا لـــدى  ات الرئ�ـــسية والفرعيـــة الــال ز�عــد أن قامـــت الباحثـــة بتحديــد امل1ـــا طـــالب ر
ة الـــــتعلم  ـــg الفــــصو ;ف)�اضــــية مــــن خــــالل اســــتخدام نظــــام إدا ـــيم القــــائمTن عVـ ا التعلـ رتكنولوجيــــ ل

Centra س( وذلك �� ضوء نموذج�ومع مراعاة إسـ)�اتيجية الـتعلم ال�ـ� س�ـستخدم ) دمحم عطية خم
�ــسية بحيــث wــع وحــدات تد ة أ ر�ـ� بنــاء ا��تــو قامــت الباحثــة بتــصميم ا��تــو التعلي©ــ� �ــ� صــو ر ر ى  ى

ات اســـــتخدام الفــــصو ;ف)�اضــــية مـــــع  ة مــــن م1ــــا �ـــــسية عVــــg توضــــيح م1ـــــا ـــدة تد لتحتــــو iــــل وحـ رى ر ر
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�سية �ـ� بـداي��ا و$Vـg ذلـك وضـع _]ـداف �جرائيـة،  رمالحظة أن يوضع ال1دف العام ل�ل وحدة تد
�Vسية كما ي�   :روقد صيغت _]داف العامة و�جرائية ل�ل وحدة تد

ا عVــg التعامــل مــع ب�ئــة �ــشغيل نظــام  : ال"ــدف العــام للوحــدة �و©ــ�-أ أن ي�ــو الطالــب قــاد
ً
ر ن

ة ا��تــو ىإدا ة  CENTRAر ر لعــرض ا��تــو العل©ــ�، و$ــتم التحقــق مــن ]ــذا ال1ــدف مــن خــالل قــد ى
  :الطالب عgV القيام باإلجراءات التالية

ة الــتعلم وMتحميــل ال�ــ�امج  ة الــتعلم وكيفيــة اســتخدام نظــام إدا ر�عــرف مف1ــوم نظــام إدا ر
ظيفـة م�ونــات الـشاشة الرئ�ــسية ا��اصـة  ة الـتعلم و ة الــتعلم و�Mـشغيل عVـg نظــام إدا وبنظـام إدا ر ر

ة التعلم ة التعلم و$تعامل مع الواج1ة الرئ�سية لنظام إدا رلنظام إدا   .ر

ا عgV توظيف أدوات التفاعل داخل  : ال"دف العام للوحدة الثانية-ب أن ي�و الطالب قاد
ً
ر ن

ة الــتعلم ة الطالــب عVــg القيــام بــاإلجراءات و$ــتم التحقــ.رنظــام إدا رق مــن ]ــذا ال1ــدف مــن خــالل قــد
  :التالية 

ـــتعلم و$ـــــصنف  �ـــــ� الــ �عـــــرف مف1ـــــوم أدوات التفاعـــــل وأ]ميـــــة اســـــتخدام أدوات التفاعـــــل 
ة الــتعلم  ك صــفحات ;ن)�نــت مــن خــالل نظــام إدا ة الــتعلم و�ــشا رأدوات التفاعــل داخــل نظــام إدا ر ر

ة التفاعليـة داخــل نظـا دشـة النـصية داخــل رو�ـستخدم الـسبو ة الـتعلم و�ــستخدم أدوات الد رم إدا ر
ة التعلم  ة التعلم و�ستخدم ال�ام�Tا من خالل أداة الفيديو داخل نظام إدا رنظام إدا  ر

ا عgV : ال"دف العام للوحدة الثالثة-ج أن ي�و الطالب قاد
ً
ر   :ن

ة الــتعلم و يتحقــق ]ــذا ا-1 اســية داخــل نظــام إدا ات الد ر توظيــف محتــو املقــر ر ر ل1ــدف ى
ة الطالب عgV  القيام باإلجراءات التالية   :رمن خالل قد

 gــــVشــــادات ع ة الــــتعلم و�عطـــى التعليقــــات و� ر�عـــرف مــــا �ــــ� م�ونـــات ا��تــــو نظــــام إدا ر ى
شـــة عمـــل حـــسب �ســـ)�اتيجية ال�ـــ� يرا]ـــا املعلـــم مناســـبة لتقـــديم  ر_]ـــداف و _'ـــشطة و$ـــصمم و

ســـھ حـــسب طبيعـــة املـــادة و$حقـــق النمـــو املعر�ـــ�  امل)�ايـــد للمـــادة التعليميـــة مـــن خـــالل الـــرMط بـــTن رد
  .القديم و ا��ديث و$وظف الوسائط املتعددة خ�T توظيف

ا عgV توظيف أداوت التقـو$م بنظـام  : ال"دف العام للوحدة الراnعة-د أن ي�و الطالب قاد
ً
ر ن

ة التعلم و$تم التحقق من ]ذا ال1دف من خالل قيام الطالب باإلجراءات التالية   :رإدا

يـصمم أ'ـشطة تفاعليـة إثنـاء ا��اضـرة و$بõـ� اختبــار ب��ايـة iـل محاضـرة �عـد التأكـد مــن 
اسية اسة ل�ل وحدة د رمالئمة _]داف ملوضوع البحث تم بناء ا��تو وتحديد عدد أيام الد ر   .ى

 �عـد تحديـد _]ـداف العامـة و_]ـداف الفرعيـة ب�ـل وحـدة -1: مرحلـة �نتـاج و�*ـشاء: ثالثا
ل ال��نــــامج ا��ــــاص باســــتخدام نظــــام الفــــصو ;ف)�اضــــية، وتحديــــد خــــصائص طــــالب مــــن وحــــدات

 والعمVـg لل��نـامج مقـسما إ�ـg العل©ـ�ى، تم تحديـد وتنظـيم ا��تـو )عينة البحث(تكنولوجيا التعليم 
wع وحدات ��   :رأ

ـــــــية (  ـــــصو ;ف)�اضـــ ـــتعلم -لالفـــــ ة الـــــــ ـــام إدا ــــــــد - Centraر نظـــــــ ــــن �عــ ـــــــتعلم - التعلــــــــــيم عــــــ  الـــ
  .);لك)�و'ي
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 تـم تجميــع املــادة العلميــة مــن خــالل املراجــع العلميــة، وتــم اختيــار الوســائط واملــصادر -2
  .التعليمية املناسبة بالب�ئة

3- X$ن �ـــ� تكنولوجيــــا التعلـــيم واملنــــاTا���ـــ�اء واملتخصــــص gــــVـــع املــــادة العلميـــة ع� ز تـــم تو
�س روطر التد اء ومالحظات تم �عديل. ق رو�� ضوء ما أبداه املتخصصو من آ   . ى ا��تون

فة  الختيار -4 اعت الباحثة عند إنتاج ا��تو وتنظيمھ إتباع ا��طوات العلمية املعر و  ى ر
 gVىوتنظيم ا��تو واعتمدت الباحثة �� بنا¶�ا للمحتو ع   : ى

ة(قامــت الباحثــة بإنتــاج �عـــض املــواد التعليميــة : إنتــاج جديــد -  وذلــك لعـــدم ) راملكتوMــة واملــصو
اسةتوافر]ا �� املواد املنتج رة مسبقا، وذلك نظرا الحتياج الطالب ل1ا أثناء الد

ً ً
. 

ىوذلــك باســـتخدام �عــض أجـــزاء ا��تــو املتـــوفرة �عــد القيـــام بــإجراء �عـــد : �عــديل مــن املتـــوفر - 
اسة   .رالتعديالت لتتالءم مع ال1دف من الد

ة الــتعلم -5 ر تــم تحو$ــل ا��تــو إ�ــg شــ�ل يــتالءم مــع طبيعــة نظــام إدا  وذلــك مــن Centraى
 :خالل

ل خاص باستخدام واستخدام الفصو ;ف)�اضـية، وذلـك Centraتصميم بناء �علي©�  -أ
 تم استخدام1ا ال��من خالل الت�امل �� التصميم بTن جميع مخرجات الوسائط املتعددة وال��امج 

سوم ثابتة ومتحركة وافالم فيديو وذلك الكتمال تصميم واج1ة التفاعل  .رمن نصوص كتابية و

ـــا  تــــصميم وا-ب ســــومية، وiــــل مـ س مــــن عناصــــر  ـــل مــــا يــــراه الــــدا رج1ــــات التفاعــــل و�ــــ� iـ ر
وابط وiائنات ار و ريتفاعل معھ من أدوات موجودة عgV الشاشة من أز   :ر

س داخـــــل املوقــــــع -1 ــــة لتفاعـــــل الــــــدا مــ ــــة تتـــــضمن العديــــــد مـــــن _دوات الال دنـــــا بواج1ــ ر تز ز و
�وال��نامج c$   ، رالتد

س بأدوات لتصميم وMناء ا�-2 د الدا ر تز   Centraى�تو ا��اص �� نظام و

ض -3 ، واملواقــع، وعــر و �ــسمح �عــرض الوســائط املتعــددة والفيــديو]ات، والــصو  Powerر
point ـــــبكة ـــ� شـ ــــو داخــــــل  املوقــــــع ع�ـــ س بالتفاعــــــل مع1ــــــا و]ــ ر �ــــــ1��ء �ــــــسمح للــــــدا

  .�ن)�نت

ـــــــتخدام -4 ــــس1ل ;ســــــ ــــــــــو "Usability" �ــــــــ ــــضمنة " "Accessibilityل والوصــ ــــــــــات املتـــــــــ للمعلومـــ
ـــا ىبــــا��تو �ــــش س، و$قــــدم أ]ــــم املعلومــــات ال�ــــ� يحتاج1ـ ــاه الــــدا ر�ل يجــــذب ان�بــ

لللتجــــو بــــTن iائناتــــھ، و$وجــــھ ;ن�بــــاه نحــــو النقــــاط _ساســــية بداخلــــھ ب}ــــساطة 
نو�سر، مما يز$د من كفاءة التعامل مع الوسائط املتضمنة با��تو دو الوقوع  ى

  .�� �ش�ت وح�Tة، وMالتا�� تحقق أ]داف1ا التعليمية 

 طبقـــــا لل¡ـــــسق املطلـــــوب Metadataلـــــف بيانـــــات التوصـــــيف ا��ــــاص بـــــاملنXY  إ'ــــشاء م-ج
SCORM.  

ة التعلم -د  .Centra ر تحميل املنXY ك�ل عgV نظام إدا
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ة التعلم   تحميل أسئلة-]ـ  .Centra رالتقييم و;متحانات نظام إدا

   . _قراص عgV ىا��تو من ىأخر '�
  تحميل-و

 بحيث يمتلك iل فرد اسم مـستخدم وiلمـة Centra عمل حسابات للطالب عgV نظام -ز
 .سر خاصة بھ 

ر بنـــاء دليـــل اســـتخدام بالـــصو §�ـــدف إ�ـــg مـــساعدة الطـــالب �ـــg التعـــرف عVـــg خطــــوات -6
$c{ عVــg نظــام  روأدواتــھ ومحتــواه مــن نــصوص وصــو " " Centraرالتعامــل مــع املوقــع وال��نــامج التــد

gVىوفيديو]ات و$حتو ]ذا الدليل ع:  

  .توuÑ ما يقدمھ ]ذا الدليل وما يمكن أن يفيد بھ الطالب: مقدمة عامة

ـــة الســـــتخدام  -  ـــتخدام ل�ـــــل أداة مـــــن أدوات Centraالتعليمـــــات العامــ ، Centra، �عليمـــــات ;ســ
ات  روصــف عــام ملوضــوعات iــل وحــدة ومــا ت�ناولــھ مــن عناصــر وموضــوعات وأ]ــداف و اختبـــا

  .مرحلية �عد iل وحدة 

م تو-7 ات الال ز وضع قائمة امل1ا ة است}يان لعرضھ عgV ر رافر]ا �� املواقع التعليمية �� صو
�س وتصميم املوافع التعليمية وذلك  را��كمTن وا����اء �� تكنولوجيا التعليم واملنا$X وطر$ق التد

ات �� املوقع   .رلسؤال1م عن مدى توفر ]ذه امل1ا

�ــع ;ختبــار التحــصي�V وMطاقــات املالحظــة و'ــ��ة مــن املوقــع التع-8 لي©ــ� ومع1ـــا ز تــم تو
ق;ســـت}يانات الـــسابقة عVـــg مجموعـــة مـــن ا��كمـــTن مـــن خ�ـــ�اء تكنولوجيـــا التعلـــيم واملنـــا$X وطــــر 

ات وMطاقات املالحظة واملواقع التعليمية �س وإعداد ;ختبا رالتد   . ر

قــم -9 دود ا��كمــTن إحــصائيا كمــا �ــ� ا�hــدو  ر تمــت معا�hــة  لومــن ا�hــدو نالحــظ ) 7(لر
جات التطبيق _و و التطبيق الثا'ى فوجد أن قيمة ت t.testأنھ بحساب  قيمة الـ    ل بTن د  t.testر

ــة قيمـــــة ت ا��ـــــسوMة وال�ـــــ{ �ـــــساو  1.99= ا��ـــــسوMة  نـــ ى  وMمقا  بقيم�ـــــ{ ت ا�hدوليـــــة وال�ـــــ{ 1.99ر
  وذلــك عنــد 0.01ى عنــد مــستو معنو$ــة  2.67ى  ، و�ــساو 0.05ى عنــد مــستو معنو$ــة 1.99ى�ــساو 

جـــة حر$ـــة   0.05ىن قيمـــة ت ا��ـــسوMة أقـــل مـــن ت ا�hدوليـــة عنـــد مـــستو معنو$ـــة  ، فوجـــد أ70رد
ى اذا ل�س ]ناك فر جو]ر بTن متوسطى التطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ ال يوجد 0.01ىومستو معنو$ة  ق ً

  . قفر بTن التطبيقTن

قم  رجدو    ): 7(ل

ات �� املوقع التع   لي©�راملعا�hة �حصائية لردود ا��كمTن عgV است}يانات توافر امل1ا

ات التطبيق  رامل1ا
  عدد

 املالحظات
 املتوسط

;نحراف 
 ىاملعيار

 قيمة ت
جة  رد
 ا��ر$ة

 الداللة
  ت

   ا�hدولية

 0.05 1.99 1.83 64.52 71 ل_و

 الثا'ى

قياس جودة 
 2.67 0.97 64.83 71املوقع ;لك)�و'ي

70 
0.01 

3.435 
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  : مرحلة التقو�م : راnعا

ا�g  اك�شاف ) دمحم عطية خم�س(ج التصميم املتبع نموذج و £�دف ]ذه املرحلة من نموذ
نـــوا�3 ا��لـــل �ـــ� تـــصميم ال��نـــامج �ـــ� ضـــوء أ]دافـــھ، والتعـــرف عVـــg التعـــديالت ا�hو]ر$ـــة �ـــ� املـــواد 
�،وتتم عVــــg مجموعــــات صـــــغ�Tة او c$ رالعلميــــة والعمليــــة لتحقيــــق التغطيــــة ال�املـــــة لالحتيــــاج التــــد

  .)�و'ى واملوافقة عل��ا�ش�ل فردى لتقييم ب�ئة التعلم ;لك

ـــا  ــــتطالعية وقوام1ـــ ـــة ;ســ ـــــم ) 12(تــــــم تطبيــــــق ;ختبــــــار القبVــــــ� عVــــــg أفــــــراد العينـــ طالبــــــا تـ
ً

��م تـــم إعـــادة تطبيـــق ;ختبـــار علـــ��م مـــرة  ]م �ـــش�ل عـــشواéي قبـــل وwعـــد تطبيـــق ال��نـــامج علـــ راختيـــا
وiانــت نتــائج تطبيــق . كمــا تــم تطبيــق مقيــاس ;تجــاه بــال)�امن مــع تطبيــق ;ختبــار �ــ� املــرتTن. ىأخـر

قـم  ر;ختبار القب�V البعدي كما �� ا�hـدو  قـم ) 1(ل رونتـائج تطبيـق مقيـاس ;تجـاه كمـا �ـ� ا�hـدو  ل
)2.(  

  : بال�سبة لالختبار-1

وحيـــث أن العـــدد . حيــث أن التطبيـــق قبVـــ� وwعــدي ف1ـــذا �عõـــ� أن ا�hمــوعتTن مرتبطتـــان
ام)) 12( ات البا � أننا 'ستخدم ;ختباõرف1ذا �ع ن�ية وMمعõ{ آخر فإننا 'ستخدم اختبار و$ل�وكسو ر

$ن القبVــــ�  جــــات الطــــالب �ــــ� ;ختبــــا ق دالــــة إحــــصائيا بــــTن متوســــطي د رملعرفــــة إن iــــان ]نــــاك فــــر ر و
 . والبعدي

ن مـن جـدو و$ل�وكـسو عنـد Tوحيث أن الفرض ]نـا صـفر$ا غTـ� موجـھ فإننـا نختـار قـيم  ل
جــــة حر$ــــة   T، ومـــــن ذلــــك 'ـــــست¡تج أن ) 0.05(داللــــة ىعنـــــد مــــستو ) 8(مـــــن ;تجــــا]Tن و�ــــ� ) 12(رد

جات تطبيق Tا��سوMة أقل من  قا دالة إحصائيا بTن متوسطي د � أن ]ناك فرõدولية مما �عhر ا� و
جـــات  ر;ختبـــار القبVـــ� والبعـــدي لـــصا�u التطبيـــق البعـــدي حيـــث أن متوســـط1ا أك�ـــ� مـــن متوســـط د

�Vان لھ أثره. التطبيق القبi أن تطبيق ال��نامج �õف و]ذا �ع ر �يجاwي �� اك�ساب أفراد العينة ملعا
  .جديدة مما ساعد]م عgV تحسTن إجابا£�م ألسئلة ;ختبار

   بال�سبة ملقياس �تجاه-2

ان إجابــات الطــالب �ــ� التطبيقــTن القبVــ�  زوMال¡ــسبة الختبــار مقيــاس ;تجا]ــات iانــت أو
قم  روالبعدي كما �� ا�hدو   سؤ; و$حتاج إ�g 20ييحتو عgV ونالحظ ]نا أن مقياس ;تجاه ). 2(ل

ض– محايد –أوافق (إجابة iل سؤال باختيار  ن ) ر أعا ) 1(، )أوافـق(لإلجابـة ) 2(زوقد تم إعطاء و
ض(لإلجابة ) صفر(، )محايد(لإلجابة  ان كما �� ا�hدو) رأعا لوMالتا�� تم حسب _و  .ز

قم  رجدو    ): 8(ل
  نحساب اختبار و$ل�وكسو ملقياس ;تجاه

  م
جات  رد

�Vقبل  
جات  رد

  �عدي
ق   والفر

ق  والفر
  املطلقة

ترت�ب 
ق  والفر
  تصاعديا

ترت�ب 
ق  والفر

ات   رباالشا
  

ترت�ب 
  الرتب

حساب 
ق   والفر

1  20 21 -1 1 1 -1   1 1 
2  22 27 -5 5 10 -10   2 4 
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  م
جات  رد

�Vقبل  
جات  رد

  �عدي
ق   والفر

ق  والفر
  املطلقة

ترت�ب 
ق  والفر
  تصاعديا

ترت�ب 
ق  والفر

ات   رباالشا
  

ترت�ب 
  الرتب

حساب 
ق   والفر

3  30 28 2 2 4 4   2 4 
4  24 26 -2 2 4 -4   2 4 
5  20 23 -3 3 8 -8   2 4 
6  22 25 -3 3 8 -8   2 4 
7  23 26 -3 3 8 -8   3 8 
8  24 26 -2 2 4 -4   3 8 
9  21 23 -2 2 4 -4   3 8 

10  23 25 -2 2 4 -4   5 10 
قم  رمن ا�hدو    نجد أن) 8(ل

T 51-=  السالبة  T ست¡تج أن      4=  املوجبة'T �� ةM4 ا��سو  

ن مـن جـدو و$ل�وكـسو عنـد Tيوحيث أن الفرض ]نا صفر غTـ� موجـھ فإننـا نختـار قـيم  ل
جة ح  ا��سوMة T ، ومن ذلك 'ست¡تج أن 0.05ىعند مستو داللة ) 8(من اتجا]Tن و�� ) 12(ر$ة رد

قا دالة إحصائيا بTن نتـائج تطبيـق مقيـاس ;تجـاه قبـل Tأقل من  � أن ]ناك فرõدولية مما �عhو ا�
وwعد تطبيق ال��نامج لصا�u التطبيق البعدي حيث أن متوسط1ا أك�� من متوسط نتـائج التطبيـق 

ــــراد العينـــــة . Vـــــ�القب ـــ� اتجا]ـــــات أفـ ــــذا �عõـــــ� أن تطبيـــــق ال��نـــــامج iـــــان لـــــھ أثـــــره �يجـــــاwي �ـــــ� �غيTــ و]ـ
  .ل;ستطالعية نحو استخدام الفصو ;ف)�اضية

  ): تطبيق التجر»ة �ساسية للبحث(مرحلة �ستخدام : خامسا

$خ -1 اسة ال��نا2021 د�سم�� 17رتم البدء �g التجرMة يوم _حد بتا wع ر واستمرت د رمج بوحداتھ ;
اســة ال��نـــامج 4 د�ــسم�� وiـــان اللقــاء اليـــومى ملــدة 29ليــوم   أيــام أى مجمـــوع 7ر ســاعات ومـــدة د

اسة ال��نامج  عة 32رد  سـاعات للوحـدة الثانيـة ، 8ل سـاعات للوحـدة ;و ، i 7ـاآل�يز ساعة مو
  . ساعات للوحدة الرا�عة  9 ساعات للوحدة الثالثة ، 8

 طالبا من تكنولوجيا التعليم  ب�لية ال)�بية النوعية 30حث وامل�ونة من  عدد تم اختيار عينة الب-2
ً

gن شمس الفرقة _و�Tجامعة ع.  

 التجرMة البحثية و]و معمل الوسائط املتعددة وتم تج�T1 ;ج1زة بال��امج إجراءتم تج�T1 م�ان - 3
  . لاملناسبة وتوصيل شبكة ;ن)�نت للدخو عgV املوقع  

� للبحث حيث أنھ م�و من مجموعة تجر$}ية واحدة ، يـتم تطبيـق  تم تحد-4c$نيد التصميم التجر
أدوات جمع البيانات عل��ا قبليا ثم يتم إعادة تطبيق1ا �عد إجراء التجرMة البحثية 

ً
.  

ة ومن ) ;ختبار التحصي�V وMطاقات املالحظة( تم تطبيق أدوات التقييم -5 رقبليا عgV العينة ا��تا
ً

صد النتائج ثم ت��   ريح1ا و

ل تـــم تطبيـــق اســـت}يان مقيـــاس ;تجـــاه وتـــدو$ن إجابـــات الطـــالب حـــو اتجا]ـــا£�م نحـــو اســـتخدام -6
  .لالفصو ;ف)�اضية
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 مـع إعطـاء iـل طالبـا دليـل مطبـوع Centra تم إجـراء لقـاء الطـالب تـم بـھ عـرض كيفيـة اسـتخدام -7
�ـع اسـم اCentraلكيفية استخدام  ملـستخدم وiلمـة الـسر ا��اصـة ب�ـل ز و�� ��اية اللقاء تـم تو

wعة امل�ونة لل��نامج Centra إ�gلطالب للدخو  اسة الوحدات _ ر لد   ر

اســة ال��نــامج تــم تطبيــق أدوات التقيــيم -8 ;ختبــار التحــصي�V وMطاقـــة (ر �عــد ان��ــاء الطــالب مــن د
جات ال�� حصل عل��ا الطالب ) املالحظة   .رتطبيقا �عديا وتم تدو$ن الد

ليق مقياس ;تجاه تطبيقا �عديا عgV الطالب وتم تدو$ن إجابات الطالب حو اتجا]ا£�م  تم تطب-9
  .لنحو استخدام الفصو ;ف)�اضية

 : للبحث  املناسبة �حصائية �ساليب

تبـاط معامـل اسـتخدام  Kالبحـث ألداة الـداخ�V ;�ـساق صـدق مـن للتأكـد نب�Tسـو را
نباخ" معامل استخدام  .ثباتال لتقدير "وألفا كر

 إلجراء وذلك) SPSS( برنامج  باستخدام البيانات تحليل تم البحث �ساؤالت عن ولإلجابة
 : التالية �حصائية _ساليب

ات  _وليـة للمعلومـات بال¡ـسبة وذلـك البحـث مجتمـع لوصـف املئو$ـة وال¡ـسب رالتكـرا
$ة و;نحرافات ا��سابية املتوسطات  البحث أفراد مجتمع ��ا�عط ال�� القيمة لتقدير وذلك راملعيا

ة ل�ل ق إليجاد t.test اختبار  ت استخدام رعبا  وفقا  للمتغ�Tات البحث عينة استجابات بTن والفر
لالتحصيل املعر�g وامل1ار ، تنمية اتجاه طالب تكنولوجيا التعليم نحو استخدام الفصو  :التا�عة ى

  . ;ف)�اضية

ض   :وتفس@� النتائج وتحقيق الفر

  :لرض �والتحقق من الف

اء املتخصـص@ن وا}Z)ـ�اء ": ينص ]ذا الفرض عgV أنھ ريوجد اتفاق دال إحصائيا ب@ن آ
م ) 0.05ىعنـــــد مـــــستو داللـــــة (ل'ـــــ& مجـــــال اســـــتخدام الفـــــصو �ف��اضـــــية  ات الـــــال زحـــــو امل"ـــــا ر ل

  .لتوافر-ا لدى طالب تكنولوجيا التعليم الستخدام الفصو �ف��اضية

م توافر]ـــا لـــدى وقـــد تـــم التحقـــق مـــن ]ـــذا الفـــرض �ـــ� م ات الـــال زرحلـــة إعـــداد قائمـــة امل1ـــا ر
  .لطالب تكنولوجيا التعليم الفصو ;ف)�اضية

  :التحقق من الفرض الثا*ي

ـــg أنــــھ بــــ@ن ) 0.05ىعنــــد مــــستو (قيوجــــد فــــر دال إحــــصائيا ": يــــنص الفــــرض الثــــا'ي عVـ
�ن  ســـو مـــن خـــالل ال)�نـــامج املق�ـــ�ح 'ـــ& �ختبـــا جـــات أفـــراد العينـــة الـــذين د رمتوســـطي د ر القبsـــ& ر

ف النظر�ة ا}Zاصة باستخدام الفصو �ف��اضية لصا}° �ختبار البعدي لوالبعدي '& املعا   . "ر

قم  رجدو    ): 10(ل
جات  رالفر بTن متوسطي د  العينة �� تطبيق ;ختبار التحصي�V القب�V البعدي والذي يق�س أفرادق

ة الفصو ;ف مة الستخدام وإدا ات النظر$ة لد§�م والال لامل1ا ر ز   )�اضيةر



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  
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 املتوسط العدد ا�hموعات التطبيق
;نحراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

ـــــة  ــــــــ قيمــ
 ت

جــــــــــة  رد
 ا��ر$ة

 الداللة

�V0.25 1.98 4.65 30 القب 

 البعدي

ـــق  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ تطبيــــــ
 0.18 1.37 27.03 30 ;ختبار

70.56 29 .000 

قـــم  رمـــن ا�hـــدو  جـــات أفـــراد العينـــة �ـــ� ) 10(ل رنالحـــظ وجـــود فـــر كبTـــ� بـــTن متوســـطي د ق
جـات ا�hموعـة التجر$}يـة �ـt.test gلتطبيقTن لصا�u التطبيق البعدي وMحساب  قيمة الـ   ا ر بـTن د

نـة قيمـة ت 70.56=  ا��ـسوMة t.testالتطبيق القب�V والتطبيق البعدي فوجد أن قيمة ت  ر  وMمقا
  0.05ى عنـد مـستو معنو$ـة 2.04ى بقيم�ـ{ ت ا�hدوليـة وال�ـ{ �ـساو 70.56ىا��سوMة وال�{ �ـساو  

ــــة 0.01ى عنــــــد مــــــستو معنو$ــــــة  2.76ى، و�ــــــساو  جــــــة حر$ــ ــــد أن قيمــــــة ت 29ر  وذلــــــك عنــــــد د  ، فوجــ
ى اذا ]نــاك فــر جــو]ر بــTن متوســطى 0.01ىا��ــسوMة أك�ــ� مــن ت ا�hدوليــة عنــد مــستو معنو$ــة  ق

ً

ىالتطبيقـTن و]ــذا �عõــ{ انــھ يوجــد فــر بـTن التطبيقــTن عنــد مــستو معنو$ــة    وMمــا أن متوســط 0.01ق
ه بـــانحراف 4.65ىالقبVـــ� �ـــساو ا�hموعـــة  ر معيـــار قـــد جـــات التطبيـــق البعــــدي 1.98ى ر ومتوســـط د

ه 27.03ى�ساو  ر بأنحراف معيـار قـد جـات التطبيـق القبVـ� أقـل مـن متوسـط 1.37ى ر أذا متوسـط د
ً

 ا�hموعة  البعدي

جــات أفــراد العينـــة ) 0.05ىعنــد مــستو (ق يوجــد فــر دال إحــصائيا " ربــ@ن متوســطي د
ســــو مــــن خــــال ف النظر�ـــــة رالــــذين د �ن القبsــــ& والبعــــدي 'ــــ& املعــــا رل ال)�نــــامج املق�ــــ�ح 'ـــــ& �ختبــــا ر

  ". لا}Zاصة باستخدام الفصو �ف��اضية لصا}° �ختبار البعدي

  :التحقق من الفرض الثالث

بـــ@ن ) 0.05ىعنـــد مـــستو (قيوجـــد فـــر دال إحـــصائيا " : يـــنص الفـــرض الثالـــث عVـــg أنـــھ
ــ سـ جـــات أفـــراد العينـــة الـــذين د رمتوســـطي د و مـــن خـــالل ال)�نـــامج املق�ـــ�ح 'ـــ& بطاقـــات املالحظـــة ر

ات استخدام الفصو �ف��اضية لصا}° التطبيق البعدي للبطاقات لا}Zاصة بقياس م"ا   .."ر

قم  رجدو    ): 11(ل
جـات افـراد العينـة �ـ� تطبيـق بطاقـات املالحظـة القبVـ� البعـدي وال�ـ� تقـ�س  رالفر بTن متوسـطي د ق

ات _دائية لد§�م والال لمة الستخدام الفصو ;ف)�اضيةرامل1ا   ز

 املتوسط العدد ا�hموعات التطبيق
;نحراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

 قيمة ت
ـــــة  جـــــ رد
 ا��ر$ة

 الداللة

�V3.42 14.53 32.13 30 القب 

 البعدي

ن  ــــــو ــــــــ ـــــــــ ــــــــ زالــــــــ
ــــ�  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الكVــــــ
ـــــــق  ــــــــ ــــــــ لتطبيــــ
ــــــار  ــــــــ ــــــــ ;ختبـــ
ـــــــات  وMطاقـــــــــ

 املالحظة

30 92.80 3.03 0.71 
20.150 29 .000 

قـــم  رمـــن ا�hـــدو  جـــات أفـــراد العينـــة �ـــ� ) 10(ل رنالحـــظ وجـــود فـــر كبTـــ� بـــTن متوســـطي د ق
جـات ا�hموعـة التجر$}يـة �ـt.test gالتطبيقTن لصا�u التطبيـق البعـدي وMحـساب قيمـة الــ    ر بـTن د

نـة قيمـة ت 20.15=  ا��ـسوMة t.testالتطبيق القب�V والتطبيق البعدي فوجد أن قيمة ت  ر  وMمقا
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  0.05ى عنـد مـستو معنو$ـة 2.04ى بقيم�ـ{ ت ا�hدوليـة وال�ـ{ �ـساو 20.15ىا��سوMة وال�{ �ساو  
ــــة 0.01ى عنــــــد مــــــستو معنو$ــــــة  2.76ى، و�ــــــساو  جــــــة حر$ــ ــــد أن قيمــــــة ت 29ر  وذلــــــك عنــــــد د  ، فوجــ

ى اذا ]نــاك فــر جــو]ر بــTن متوســطى 0.01ىا��ــسوMة أك�ــ� مــن ت ا�hدوليــة عنــد مــستو معنو$ــة  ق ً

  وMمــا أن متوســط 0.01ىالتطبيقــTن عنــد مــستو معنو$ــة قالتطبيقـTن و]ــذا �عõــ{ انــھ يوجــد فــر بـTن 
ه بــانحراف 32.13ىالتطبيــق القبVــ� �ــساو  ر معيــار قــد جــات التطبيــق البعــدي 14.53ى ر ومتوســط د

ه 92.8ى�ساو  ر بأنحراف معيار قد جات ا�hموعة   القب�V أقـل مـن متوسـط 3.03ى ر أذا متوسط د
ً

 ا�hموعة  البعدي

جــات أفــراد العينـــة ) 0.05ى مــستو عنــد(ق يوجــد فــر دال إحــصائيا " ربــ@ن متوســطي د
سو من خالل ال)�نامج املق��ح '& بطاقات املالحظة ا}Zاصة بالتطبيق القبsـ& والبعـدي  رالذين د

ات استخدام الفصو �ف��اضية لصا}° التطبيق البعدي للبطاقات لمل"ا   ". ر

  :التحقق من الفرض الراnع

ــــg أنــــــھ ـــــع عVـــ ـــأث@: "يــــــنص الفـــــــرض الرا�ـ ــــالب يوجـــــــد تـــ � إيجـــــــا²ي لتطبيــــــق ال)�نـــــــامج عsــــــ� طـــ
قتكنولوجيـــا التعلـــيم يتمثـــل 'ـــ& وجـــود فـــر دال إحـــصائيا بـــ@ن متوســـطات إجابـــا01م عsـــ� مقيـــاس 

وفيما ي�V مناقشة ". لصا}° التطبيق البعدي) 0.05(ى�تجاه القبs& والبعدي عند مستو داللة 
  .ذلك

قم  رجدو    ): 12(ل

جـــات  رالفـــر بـــTن متوســـطي د �ـــ� تطبيـــق مقيـــاس ;تجـــاه قبليـــا وwعـــديا والـــذي يقـــ�س  العينـــة أفـــرادق
  لاتجا]ات أفراد العينة نحو استخدام الفصو ;ف)�اضية

 املتوسط العدد التطبيق ا�hموعات
;نحـراف 

 ىاملعيار
معامل 
 ا��طأ

ـــــــــة  قيمـــــ
 ت

ــــــة  جــــ رد
 ا��ر$ة

 الداللة

ـــــــــاس  0.73 3.30 45.95 30 ل_و ـــــــــ ــــــــ ــــــــ مقيـــ
ـــــاه  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ اتجـ
 �ــــصائ6 ـــــــــ أخـــــــــ
ــــا  ـــــــــ تكنولوجيــ
ــــــــيم  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ التعلــ

 نحو العمل

 0.20 0.91 89.10 30 الثا'ى
57.96 29 .000 

قـــم  رمـــن ا�hـــدو  جـــات أفـــراد العينـــة �ـــ� ) 12(ل رنالحـــظ وجـــود فـــر كبTـــ� بـــTن متوســـطي د ق
جات التطبيق _و و التطبيق t.testالتطبيقTن لصا�u التطبيق البعدي وMحساب قيمة الـ  ل بTن د ر

ىنـــة قيمــــة ت ا��ــــسوMة وال�ــــ{ �ــــساو    وMمقا57.96= الثـــا'ى فوجــــد أن قيمــــة ت ا��ــــسوMة   57.96ر
ى عنــد مــستو 2.78ى  ، و�ــساو 0.05ى عنــد مــستو معنو$ــة 2.04ىبقيم�ــ{ ت ا�hدوليــة وال�ــ{ �ــساو 

جة حر$ة 0.01معنو$ة    ، فوجد أن قيمة ت ا��سوMة أك�� من ت ا�hدولية عنـد 29ر  وذلك عند د
ى اذا ]ناك فر جو]ر بTن متوسطى ا0.01ىمستو معنو$ة  ق ً

قلتطبيقTن و]ذا �عõ{ انھ يوجد فر بTن 
جـــــات التطبيـــــق _و �ـــــساو 0.01ىالتطبيقـــــTن عنـــــد مـــــستو معنو$ـــــة  ى  وMمـــــا أن متوســـــط د ل  45.95ر
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ه  ربـأنحراف معيـار قــد جـات التطبيــق الثـا'ى �ـساو 3.3ى ى ومتوسـط د ه 89.1ر ر بــأنحراف معيـار قــد ى
جات التطبيق _و أقل من متوسط ا�hموعة 0.91 ل أذا متوسط د ر

ً
  .التطبيق الثا'ى 

قيوجد تأث@� إيجا²ي لتطبيق ال)�نامج ع�s طالب تكنولوجيا التعليم يتمثل '& وجود فر 
ىدال إحصائيا ب@ن متوسطات إجابا01م ع�s مقياس �تجاه القبs& والبعـدي عنـد مـستو داللـة 

  . لصا}° التطبيق البعدي) 0.05(

    :النتائج و مناقش0³ا تفس@�

 ) 0.05( داللة  ىمستو عند ق وجد فر دال إحصائيةأسفرت نتائج البحث عن

جــات متوســطى بــTن  �ــg القيــاس القبVــg والبعــدى ألدوات  طــالب تكنولوجيــا التعلــيم رد
 �ـ� واÑـu ظ1ـر تحـسن حيـث املالحظـة و مقيـاس ;تجـاه ، وMطاقـة التحـصي�V، البحـث ;ختبـار

ات  ىمستو  ال��نامج أن عgV يدل مما عدى ،لصا�u التطبيق الب لاستخدام الفصو ;ف)�اضية رم1ا
� املبث ع�� �ن)�نتc$ و;تجا]ات  ىوامل1ار ا�hانب املعر�� ىمستو رفع إ�g أدى إيجاwي أثر لھ رالتد

   . لنحو  �g استخدام الفصو ;ف)�اضية لطالب تكنولوجيا التعليم

  :  التالية لألسبابوتفس@�ا لتلك النتائج ترجع الباحثة ذلك 

$}يـة  :  للبحـث حيـثيالنظـر �طـارثة مـن استفادة الباح -1 اسـة وتـصميم ال�ـ�امج التد رد ر
اسـة النظر$ــات ال)�بو$ـة واختيـار احــدى  اسـة خـصائص طـالب تكنولوجيــا التعلـيم  ود رود ر
ــــالواقع  ـــة نموذجيــــــة للتعلــــــيم بــ ــــة ب�ئـــ اســ ــــg تطبيــــــق البحــــــث ود ــــذه النظر$ــــــات واتباع1ــــــا �ــ ر]ـ

)�ا�ـــ�� املناســـب، وم�ونـــات النظـــام ;ف)�ا�ـــ�� ممثلـــة �ـــ� أســـس بنـــاء نمـــوذج الواقـــع ;ف
اسة  لالفصو استخدام واقع رالتعلي©� ;ف)�ا���، وتصميم نماذج الواقع ;ف)�ا��� ود

اسـة مـدى قابليـة �ـ� ;ف)�اضـية ه رالتعلـيم ود  اسـتعمال التكنولوجيـا الطـالب عVـg روقـد
 لـيمالتع نظـام جـودة تحقـق تجا]1ا ومـدى واملسئولية بالثقة وإحساس1م مع1ا والتفاعل

�ب  مـن الطـالب خاضـوه مـا فاعليـة مدى العملية التعليمية، واك�شاف �� ;ف)�ا�� رتجـا
ن��ا ;ف)�اضية لالفصو �� تفاعلية �عاونية  مدى التقليدية ومعرفة لالفصو �� بما رومقا

 .لالفصو ;ف)�اضية تقنية باستخدام املتعلمTن تقبل

ج نتــائج البحـث 'ـ� -ــذه ة  لــدىوالعوامـل ال¸ـ· ســاعدت 'ـ� خـر  الطــالب املعلمـ@ن ر الـصو
ات   .�ف��اضية لالفصو استخدام رمل"ا

ة ال¸wالعوامل -1 ج نتائج البحث ع�s -ذه الصو ر ساعدت '� خر  :و

 -  gة ل1ذا البحث وسعت لتحقيق1ا وقياس نتائج1ا و��Ñحددت الباحثة أ]داف وا : 

   �� التعليم ;ف)�اضية لالفصو استخدام تجرMة تقييم -أ

�استخدام ال��نامج  رقياس أث -بc$   الطالب عgV ;ف)�اضية لالفصو استخدام رالتد

اسة مدى قابلية-ج ه ر د  وإحـساس1م مع1ا والتفاعل استعمال التكنولوجيا الطالب عgV روقد
لية بالثقة   تجا]1ا،  وواملسؤ

  العملية التعليمية  �� ;ف)�ا��� التعليم نظام جودة تحقق  مدى-ح
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نة ب@ن نتائج البحث اسات السابقة ا}�ا©& رمقا   :روالد
اسـات مـع البحـث ا��ـا�g  اتفـق-1  _سا ـ�� و]ـو ال1ـدف �ـ� و_جن}يـة م��ـا العرMيـة الـسابقة رالد

مة  لالفصو بنظام �لك)�و'ي التعليم ات الال ة التعرف عgV امل1ا � ضرõز;ف)�اضية، مما �ع ر ور
ساعدة الطـــالب تكنولوجيـــا لالســـتخدام ]ـــذه الفـــصو ;ف)�اضـــية وإعـــداد ال�ـــ�امج ا��تلفـــة ملـــ

  . التعليم �� اك�سابھ

اسات -2   : ركزت ع�s وا}�الية حيث السابقة رتنوعت أ-داف الد

ا ��،  التحصيل عgV ;ف)�اضية لالفصو استخدام  قياس أثر-أ   رالد

لواملعلمــTن مــن خــالل تطبيــق الفــصو الفـــصو  الطلبــة بــTن املتبـــادل  قيــاس التفاعــل-ب ل
  ;ف)�اضية،

اسة م-ج ه دى قابليةر د  وإحـساس1م مع1ا والتفاعل استعمال التكنولوجيا الطالب عgV روقد
لية بالثقة   تجا]1ا،  وواملسؤ

ات الـصفات و الـسمات  اك�ـشاف-ح  �ـ� ا�hتمـع آليـة معلمـو �Õـا ال�ـ� يتمتـع والتقنيـات روامل1ـا
ة   ;ف)�اضية املتم�Tة لالفصو رإدا

 لالفـصو �ـ� تفاعليـة رب �عاونيـةتجـا مـن الطـالب خاضـوه مـا فاعليـة مـدى  اك�ـشاف-ه
ن��ا ;ف)�اضية  باسـتخدام املتعلمـTن تقبل مدى التقليدية ومعرفة لالفصو �� بما رومقا

  .لالفصو ;ف)�اضية تقنية

ات الطالب املعلمTن لدى افتقار  ]ناك-م   .;لك)�ونية لالفصو استخدام رمل1ا

اسـات nعـض البحـث ا}�ـا©� مـع  يتفـق-3  'ـ& و�جن�يـة م¼0ـا ةالعر»يـ الـسابقة رالد
  :و½& nعض أ-داف"ا

مــة السـتخدام الفــصو ;ف)�اضـية واللـزم الطــالب تكنولوجيـا التعلــيم -أ ات الال ل تحديـد امل1ـا ز ر
  . اك�سا�Õا

� لتطبيـــق تقنيـــة الفـــصو ;ف)�اضـــية عVـــg طـــالب تكنولوجيـــا -ب�Óالنفـــ �Tل معرفـــة مـــدى التـــأث
  .التعليم �� تحديد اتجا]ا£�م نحو]ا

اسة كي-ج   .لفية استخدام الفصو ;ف)�اضية لطالب تكنولوجيا التعليم ر د

  : إست�تاجات البحث-1

  :يمكن �سليط الضوء واست¡تاج النقاط التالية من البحث

اســات الــسابقة �ــ� تحديــد أ]ــداف البحــث ا��ــا�g واشــتقاق قائمــة -1 ر ;ســتفادة مــن الد
ـــة ل مـــ ـــية والال ـــــصو ;ف)�اضـــ مــــــة الســــــتخدام الفـ ات الال زامل1ــــــا ز ــــتخدام عVــــــg لر ـــا الســ طــــــالب تكنولوجيـــ

  .لالفصو ;ف)�اضية
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ـــق اعتمــــدت -2 ـــ{ وذلــــك لتطبيــ ـــg املـــــنXY التجر$cــــ� ذا التـــــصميم شــــبھ التجر$cــ  الباحثـــــة عVـ
اســـة عVــــg عينــــة م�ونـــة مــــن  مــــن طـــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم ب�ليـــة ال)�بيــــة النوعيــــة ) 30(رأدوات الد

  .جامعة عTن شمس

مــة لطــالب  تـم إعــداد أدوات البحــث وال�ـ� شــملت -3 ات الال زاســ�بانة قائمــة تحديـد امل1ــا ر
لتكنولوجيـا التعلــيم الســتخدام الفـصو ;ف)�اضــية، و;ختبــار التحـصيgV القبVــ� البعــدي، وMطاقــة 
اسة، وأخ�Tا مقياس اتجاه طالب تكنولوجيا التعليم  رمالحظة _داء، واملوقع وال��نامج ا��اص بالد

  .لنحو استخدام الفصو ;ف)�اضية

�ع1ـا عVـg تم-4 ة اسـت}يانات مناسـبة وتو ز إعداد أدوات البحث من خـالل وضـع1ا �ـ� صـو ر
�س والفـــــــصو  ـــــر التـــــــد ـــــا التعلـــــــيم واملنـــــــا$X وطــ ــــTن �ـــــــ� مجـــــــاالت تكنولوجيــ ــــن ا��كمـــ لمجموعـــــــة مـــ رق

دود ا��كمTن إحصائيا إلثبات صدق وثبات _دوات قبل تطبيق1ا   .ر;ف)�اضية، وقد تمت معا�hة 

التحصيgV القب�V البعدي وMطاقة مالحظة _داء ومقيـاس ;تجـاه  تم تطبيق ;ختبار -5
تطبيقـا قبليـا عVــg أفـراد عينــة البحـث ثــم تـم تطبيــق برنـامج البحــث مـن خــالل املوقـع ا��ــاص بـھ ثــم 

  .أعادت تطبيق ;ختبار وMطاقات مالحظة _داء ومقياس ;تجاه تطبيقا �عديا عل��م

6-��hا و�� ضوء ذلك ثم التحقت  تم تجميع نتائج التطبيق معا�[�Tا إحصائيا ثم تم تفس
ض البحـــــث ــــالب . ومـــــن فـــــر اســـــة عVـــــg طـ ـــق برنـــــامج الد ــــأث�Tا إيجابيـــــا لتطبيــ روقـــــد وجـــــدت أن ]نـــــاك تـ

ات ا��اصـة باسـتخدام  تفاع مستو تحصيل1م للم1ـا رتكنولوجيا التعليم من الناحية _iاديمية با ىر
� حيــث أثــر تطبيــق لالفــصو ;ف)�اضــية مــن ا�hــانبTن املعر�ــ� و_داéــ�Óانــب النفــhي، وكــذلك مــن ا�

  .لال��نامج �� تنمية اتجا]ا£�م نحو استخدام الفصو ;ف)�اضية

 :  توصيات البحث -5

$c{ املــصمم وفــق-1 ات طــالب  التعلي©ــ� التــصميم نمــوذج ر اســتخدام ال��نــامج التــد رلتنميــة م1ــا
تطبيقــھ �ــg  و$مكــن فاعليتــھ، أث}ــت لتكنولوجيــا التعلــيم �ــg اســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية حيــث

  .مراحل التعليم ا��تلفة

ات طــالب تكنولوجيــا التعلــيم و$مكــن  ;سـتفادة -2 ات املطلوMــة لتنميــة م1ــا رمــن قائمــة امل1ــا ر
ات التفكTـ� و�بــداع �ـg ا�hــاالت العلميــة  رتطبيق1ـا �ــg مجـاالت أخــر تتطلـب تحديــد م1ــا ى

 .ا��تلفة

ة -3 ش عقـد ورضـر ات رالـو $}يـة روالـدو  كيفيـة عVـg طـالب تكنولوجيـا التعلـيم ر$بلتـد رالتد
ة مواقف �عليمية اخر  واستخدام إ'شاء ىالفصو ;ف)�اضية إدا  . رل

ل ;ستفادة من مقياس ;تجاه الذى صمم لقياس اتجاه الطالب عgV استخدام الفصو  -4
اسية ا��تلفة    . ر;ف)�اضية �g قياس اتجاه نحو انتاج ال��مجيات وتطو$ر املنا$X الد

 الطـالب وتقـو$م مالحظـة وفقـرات بنـود صـياغة �ـ� املعـدة بطاقة املالحظـة من ستفادة; -5
 .أدا¶�م وذلك من املمكن أن تطبيقھ �g مراحل التعليم ا��تلفة
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  :مق��حات البحث-ب

اسات  البحوث �hÇيع  -أ  ات  وتصميم تحسTن؛ وتطو$ر؛ �س��دف ال�� التطبيقية روالد ردو
$�Òم عVـــ $}يـــة للمتعلمـــTن لتـــد رتد لg اســـتخدام الفـــصو ;ف)�اضـــية وال)�كTـــ� عVـــg نظـــام ر

centraمراحل التعليم ا��تلة g� . 

ات اســـــتخدم تطبيقــــــات الب�ئـــــات ;ف)�اضـــــية �ــــــg   -ب  $ب املتعلمـــــTن عVــــــg م1ـــــا ــــام بتـــــد ر;]تمـ ر
ا ��الفصل  اسية ا��تلفةرالد ات الد ر واملقر  .ر

$}ية ��ل املشكالت ال�{ تواجھ طال  -ج  اسات إلعداد برامج تد رإجراء د ب تكنولوجيا التعليم ر
اس��م للفصو ;ف)�اضية ع�� الشب�ات مع تقديم ا��لو ل1ا لعند د ل  .ر

ة ;]تمـام  -د  ُ�عـد ومجــال  والـتعلم عـن �لك)�و'ـي التعلـيم ب�ئـات �ـ� الــتعلم وقـت ربـإدا
 .لالفصو ;ف)�اضية 

اسات  -ه  $}ية  مماثلة رإجراء د  متخـد ;ف)�اضـية لللفـصو مختلفـة ىأخر رالعداد برامج تد
 . التعليمية  العملية �� الشاملة واحتياجا£�ا التنمية متطلبات

اسـات  -و  $}يـة  مماثلـة رإجـراء د ىتطبـق ب�ئـات اف)�اضـية أخـر �ـg  مماثلـة  رإلعـداد بـرامج تد
  متطلبات العملية التعليمية ا��ديثة   مجال التعليم ;لك)�و'ى تخدم

$c{ املــــصمم �ــــg ال�ليـــــات املنوطــــة بتخــــر  -ز  $ج طــــالب تكنولوجيــــا التعلـــــيم ربــــث ال��نــــامج التــــد
اسة نظام  $ب عليھ  centraرليقوموا بد اسة والتد رأثناء الد  . ر

ات حــل املــشكالت التعليميــة لــدى   -ح  رفاعليــة اســتخدام الفــصو ;ف)�اضــية �ــg تنميــة م1ــا ل
 .الطالب �g مراحل التعليم ا��تلفة
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  املراجع

أوال
ً

  :املراجع  العر»ية: 

لواقع اسـتخدام الفـصو ;ف)�اضـية �ـ� برنـامج التعلـيم عـن �عـد ): ۲۰۱۰(ي اب�سام سعيد القحطا'
�س بجامعـــة امللــــك عبــــدالعز$ز بمدينـــة جــــدة رســــالة . رمـــن وج1ــــة نظــــر أعـــضاء ]يئــــة التــــد

  . ماجست�T من موقع iلية ال)�بية بجامعة امللك عبدالعز$ز

ب العامليــــة �ـــــ� لواقــــع الفــــصو ;ف)�اضـــــية �ــــ� اململ ":)2010(اب��ــــاج عبــــدهللا  الغامـــــدى  ركــــة والتجـــــا
  .الر$اض"لالفصو ;ف)�اضية،

  . 3لالفصو ;ف)�اضية دار الفكر العرwى ، ط): ۲۰۰٦(إبرا]يم بن عبدهللا ا���سن 

ارع  ارع أحمـــد  زأحمـــد حـــسTن عبـــد املعطـــي؛ أحمـــد  ه �ـــ� تحقيـــق ). 2012(ز $ب �لك)�و'ـــي ودو رالتـــد ر
اســــات ;جتماعيـــة د رالتنميـــة امل1نيـــة ملعلـــم الد اســـة تقو$ميــــة، ا�hلـــة الدوليـــة لألبحــــاث ر

ات العرMية املتحدة)3(ال)�بو$ة، ع   .ر، جامعة �ما

$ـد آل مــسعد  �س �ـ� ب�ئـة الــتعلم ). 2012(زأحمـد  �س للتــد $}يـة ألعــضاء ]يئـة التـد را��اجـات التد ر ر
اسات �سالمية، السعودية، مج    ).1(، ع )24(ر�لك)�و'ي، مجلة العلوم ال)�بو$ة والد

س الواقـــع واملـــأمو ،املـــؤتمر ): ٢٠٠٠(ىiامـــل ا��ـــصر احمـــد  ا التعلـــيم �ـــ� املـــدا لمنظومـــة تكنولوجيـــ ر
ة ، دار الوفاء  رالعل©� السنو السا�ع لhêمعية املصر$ة لتكنولوجيا التعليم ، املنصو   .ي

اء الطالب املعلمTن �g �عض , ) 2002(ىأحمد iامل ا��صر  رأنماط الواقع ;ف)�ا��{ وخصائصھ وآ
  املتاحھ ع�� ;ن)�نت ، مجلة تكنولوجيا التعليمبرامجھ 

  .، القا]رة ، مكتبة الرشد1تكنولوجيا التعليم والتعليم ;لك)�و'ى ، ط): 2004(احمد دمحم سالم 

ات مقـر ) 2010(رأحمد نو الدين خضر  $ب الطـالب عVـg م1ـا رتوظيـف الفـصو �ف)�اضـية �ـg تـد ر ر ل
, iليــــة ال)�بيــــة , رســــالة ماجـــست�T , س فاعلي��ـــا ى;تـــصال التجــــار باللغـــة �نجل�Tيــــة وقيــــا

  جامعة حلوان 

�س بال�ليـة ا�hامعيـة بمكـة ). 2011(إ�ªق عبد هللا عطار  $}ية ألعـضاء ]يئـة التـد را��اجات التد ر
اســات �ــ� املنــا$X و�شـــراف  راملكرمــة �ــ� مجــال مــستحدثات تكنولوجيــا التعلــيم، مجلــة د

، مج   ).1(، ع )3(يال)�بو

، القا]رة): 2002(ؤاد أبو حطب أمال صادق وف  .مكتبة ;نجلو املصر$ة: ىعلم النفس ال)�بو

ــــدد ): 2007(إيمــــــان الــــــسيد ;نــــــوار  'ى باســـــــتخدام بــــــرامج الكمبيــــــوتر متعـــ زفاعليـــــــة املــــــدخل ا��لــــــو
سـالة م، iليـة  ض التقديمية لدى الطالب املعلمTن،  ات العر رالوسائط �g اك�ساب م1ا ور

ة  .رال)�بية، جامعة املنصو

$ب غTـ� التقليـدي، املنظمـة العرMيـة ). 2003(يمان دمحم الغراب إ رالتعليم �لك)�و'ي مـدخل إ�ـg التـد
$ة، القا]رة  .رللتنمية �دا

ات ) 2007(إيناس عبد املعز الشامى  رفاعلية برنامج كمبوتر متعدد الوسائط �g تنمية �عض امل1ا ى
�س التغذيــة وعلــوم ;طعمــة و;ت مــة لتــد رالعلميــة الال جــاه نحــو ال��نــامج لــدى الطالبــات ز

]ر سالة د ، iلية ال)�بية،، جامعة ;  ،g��/زاملعلمات ب�لية ;قتصاد امل  ر
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$ب التعلـيم تكنولوجيـا �ـ� برنـامج فاعلية). 2009(إ§�اب دمحم عبد العظيم حمزة   اثنـاء املعلمـTن رلتـد
 احتياجـا£�م وءضـ �ـ� ال¡ـشط الـتعلم �ـ� _داء عVـg القـائم التعلـيم تـصميم عVـg ا��دمـة

$}ية، مجلة تكنولوجيا التعليم، مج   .، القا]رة)2(، ع )19(رالتد

�Tب  gسة املستقبل ) 2019 ( ]يد�    دمحم �ëات ا��طيب - ترجمة د- ربناء مد

$}يــة، املــؤتمر العرwــي الثــا'ي ). 2010(نجمــال صــا�u أبــو غليــو  د "رتحديــد ا��اجــات التد رتنميــة املــوا
$ة، سلطنة عمانال}شر$ة و�عز$ز ;قتصا �، املنظمة العرMية للتنمية �داõرد الوط. 

، طـار ق�hـاز ، سـعد ، عبـداملنعم ي  الـسادس الـدو�� العرwـي املـؤتمر) 2016( دمحم  سـعد ي]نـداو
 لالفــصو جــودة معــاي�T: العــا��  باململكــة العرMيـة الــسعودية التعلــيم جــودة لـضمان

 ;ف)�اضية

ـــــق اتطب): "2009(ني ارهلزايم اهبرإ حسن  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ �س ضية في االفترل الفصويـ ـــــــد ــــــــ ـــــــــ لتربية اد امورتــــــــ
ماجستير غير رة ، سالة منشو، ر"لتربويينالمشرفين اجهة نظر وإلسالمية من ا

ة    .يةدلسعوالعربية المملكة ض، الرياد، الملك سعواجامعة رم¡شو

$تــــو  نحـــسن حــــسTن  $ــــة جديـــدة �ــــ� الــــتعلم �لك)�و'ــــي ): ۲۰۰٥(.ز املف1وم،القــــضايا،التطبيق ، –ؤر
  .  2و$م، الر$اض، الدار الصولتية لل)�بية طالتق

$تو  نحسن حسTن  $ة منظومية، ط): 2001(ز �س ر ؤتصميم التد  .، القا]رة، عالم الكتب2ر

�òM م1دي  دن ): ۲۰۱٥(رحسن    ركتاب تكنولوجيا التعليم و التعلم، دار املس�Tة، _

ـــا]رة , سية م:hــــم املــــصط�êات ال)�بو$ــــة والنفــــ) : 2003(ز$¡ــــب النجــــار , حــــسن ëــــ�اتھ  الــــدار , القـ
  .املصر$ة اللبنانية 

� فاعليـة). 2015(يحليمة يوسف ع�V املن�ـشر c$ ;ف)�اضـية  لالفـصو عVـg قـائم مق)ـ�ح ربرنـامج تـد
ات تنمية �� �س رم1ا الشرعية، املؤتمر الدو�� الرا�ع للتعلم  العلوم ملعلمات الفعال رالتد

 .]ـ1436لجماد _و  14-�11لك)�و'ي والتعليم عن �عد، الر$اض من 

تـــصميم ب�ئـــة �علـــم إلك)�ونيـــة قائمـــة عVـــg ا��اiـــاة ا��اســـوMية ). 2013(حمـــدي أحمـــد عبـــد العز$ـــز 
ات عمـق الـتعلم لـدى طـالب  ات _عمال املكت}ية وتحسTن م1ا روأثر]ا �� تنمية �عض م1ا ر

دنيـــــة �ـــــ� العلـــــوم ال)�بو$ـــــة، مجلـــــد  ــــة _ $ـــــة، ا�hلـ س الثانو$ـــــة التجا راملـــــدا ر ، )3(د، عـــــد)9(ر
دن   .ر;

� بالفــصو ;ف)�اضـية ال)�امنيــة ): ٢٠٠٨ (رمـضان حـشمت دمحم �Éلفعاليـة التخاطــب الـصو�ي والنـ
فــع مــستو �نجـاز لطــالب املرحلــة �عداديـة  gـVىع ة. ر رســالة ماجــست�T غTـ� م¡ــشو iليــة . ر

$ة مصر العرMية.  جامعة حلوان-ال)�بية   . رجم1و

س لطلبـة لتقـو$م ;ف)�اضـية لالفـصو اسـتخدام تجرMـة تقيـيم): ٢٠٠٩( خليـف   نـا�ô ز]Tـ�  والـدر
قـة العامـة الثانو$ـة الواحـد  نالقـر �ـ� التعليميـة العمليـة �ـ� للمـشاركة مقدمـة عمـل ر،و

 املركـز موقـع مـن فلـسطTن،:،نـابلس الوطنيـة النجـاح ،جامعـة وتحـديات والعشر$ن،واقع
� للتعليمõعد عن والتعليم �لك)�و'ي الوط�.  

مة ملعلم الصف �� املرحلة _ساسية الـدنيا مـن وج1ـة ). 2010(ز$اد برiات  $}ية الال زا��اجات التد ر
ـــة بمحافظــــة طــــولكرم بفلــــسطTن، املــــؤتمر العل©ــــ� الثالــــث  س ا���وميـ رنظــــر معل©ــــ� املــــدا
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ـــي وتأ]يلـــــھ "ل�ليـــــة العلـــــوم ال)�بو$ـــــة بجامعـــــة جـــــرش  ـــرة-ترMيـــــة املعلـــــم العرwــ ى معاصــ ، "ؤ ر
دن  .ر_

 �õ$ة إبرا]يم العر $ب عـن �عـد عVـg تأ]يـل معلمـات املرحلـة الثانو$ـة ). 2014(رسا رمـدى تطبيـق التـد
 ).97(، ع )25( مصر، مج –) جامعة ب��ا(بمدينة الر$اض، مجلة iلية ال)�بية 

  .التعليميالفيديو عام عن برامج بحث : ) ٢٠٠٩( سامح العجرمي 

ــــدا��افظ دمحم  ــــg ت) 2016(ســــــعد عبــــــدالرحمن الــــــدايل ؛ ســــــالمة ،عبــ . كنولوجيــــــا التعلــــــيممــــــدخل إ�ــ
�ع: الر$اض   ٣ط. زدار ا��ر$;� لل¡شر والتو

 gـــــËيMــــن حمـــــد الر ـــ�ات والتحـــــديات وأثـــــاث ): 2008(ســـــعد يـ ــــا�g �ـــــg عـــــصر املعرفـــــة التغTــ ـــيم العـ التعلــ
  .1املستقبل، ط

التعلــيم العـــا�� �ــ� عـــصر املعرفـــة التغTــ�ات والتحـــديات و آفـــاق ): ٢٠٠٨ (ســعيد بـــن حمــد الرMيËـــ� 
  . ۱املستقبل ، ط

يو فتòــــ� محمـــود املــــصر ســـل ربرنـــامج مق)ــــ�ح ملقـــر إلك)�و'ــــي �ـــ� مــــادة الكمبيـــوتر لتالميــــذ ). 2005(ى
ـــــد  اه، مع1ـ ســــــالة دكتــــــو ســــــة ;لك)�ونيــــــة،  ـــوء متطلبــــــات املد راملرحلــــــة �عداديــــــة �ــــــ� ضـــ ر ر

اسات ال)�بو$ة، جامعة القا]رة  .رالد

$ب برنـامج فاعليـة تقـو$م). 2013(سـ1يل حـسنTن  ا��دمـة  طلبـة ظـرن وج1ـة مـن امليـدا'ي رالتـد
، مـج )العلـوم �'ـسانية(القـدس، مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاث  جامعـة �ـ� ;جتماعيـة

 .، القدس)3) (28(

ن  �ـسية ملعل©ــ� ). 2014(والـسيد ëـ�اتھ؛ وآخـر � مق)ـ�ح لتنميـة الكفايـات التدc$ رفاعليـة برنـامج تــد ر
ـــــة عرعـــــــر، مجلـــــــة ال)�بيـــــــة ا��اصـــــــة والتأ]يـــــــل  ــــــة  مؤســـــــسة ال)�ب-الـــــــصم بمدينــ يـــــــة ا��اصـ

 ).3( ، ع )1(والتأ]يل، مصر، مج 

$ب �لك)�و'ـي عـن �عـد ). 2013(السيد عبد املو�g أبو خطـوة  رفاعليـة برنـامج مق)ـ�ح قـائم عVـg التـد
�س، املــؤتمر الــدو��  ات التعلــيم �لك)�و'ــي لــدى أعــضاء ]يئــة التــد ر�ــ� تنميــة �عــض م1ــا ر

Mيع _و 26-22 من الثالث للتعلم �لك)�و'ي والتعليم عن �عد، الر$اض ل   .]ـ1434ر

  . ، دار الفكر العرwىىعلم النفس �حصا�ى وقياس العقل ال�شر ) :1979(السيد فؤاد الب�{، 

ات ) 2004(السيد دمحم أبو ]اشم  ]راء الشر, القا]رة , رسي�ولوجية امل1ا قمكتبة    .ز

]راء ال): 2014(السيد دمحم ألو ]اشم  ات، القا]رة،  زسي�ولوجية امل1ا  قشرر

 g2022(صابر خالف معبد، متو� ( ن وج1ة الضبطTأثر التفاعل ب)جية لوالفصو ) رالداخلية، ا��ا
عVـــg _تجــــاة نحو]ـــا والتحـــصيل وكفــــاءة ) املدمجـــة/ غTـــ� امل)�امنــــھ/امل)�امنـــة(_ف)�اضـــية 

ا�hلــة ال)�بو$ــة ل�ليــة ال)�بيــة . التعلــيم لــدى طــالب iليــة التكنولوجيــا والتعلــيم بالــسو�س
  .ج�سو]ا

ف  ؤطـــار عبـــد الـــر اتجا]ـــات عامليـــة معاصـــرة ، : التعلـــيم ;لك)�و'ـــي والتعلـــيم ;ف)�ا�ـــ�� ): ۲۰۱٥(ق
$ب    .  رالناشر ا�hموعة العرMية للتد

اسـة حالـة ). 2008(عائدة عبد العز$ز  ة الوسـطى، د $ب بأداء _فراد العاملTن �� �دا رعالقة التد ر ر
ســـالة ماجـــ $ـــة اليمنيـــة،  رجامعـــة �عـــز ا�hم1و اســـات ر رست�T، جامعـــة الـــشر _وســـط للد ق

$ة واملالية  .رالعليا، iلية العلوم �دا
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ن  ـــد التـــــواب عبــــد �لـــــھ؛ وآخـــــر $ب ;لك)�و'ـــــي كمـــــدخل للتنميــــة امل1نيـــــة ملعل©ـــــ� ). 2013(وعبـ رالتــــد
املرحلـة الثانو$ـة �ـ� ضـوء معـاي�T ال1يئـة القوميـة لـضمان جـودة التعلـيم و;عتمـاد، مجلــة 

 ).70(، ع )17( مصر، مج الثقافة والتنمية،

  .دار الكتب العلمية: التعليم _لك)�و'ى والتعليم ا�hوال، القا]رة): 2007(عبد ا��ميد �سيو'ى 

ــــد ا��ميـــــد عبـــــد العز$ــــــز طلبـــــة  ــــ� املواقـــــف التعليميــــــة): ۲۰۱۱(عبـ . تطبيقـــــات تكنولوجيـــــا التعلــــــيم �ـ
  .املكتبة العصر$ة: القا]رة

ف طــــار  قعبــــد الــــر أتجا]ــــات عامليــــة معاصــــرة، : لك)�و'ــــى والتعلــــيم _ف)�ا�ــــ�{التعلــــيم _): 2015(ؤ
$ب   .رالناشر ا�hموعة العرMية للتد

ك  _ســـس : التعلـــيم _لك)�و'ـــى): 2005(رعبـــد هللا عبـــد العز$ـــز املو ـــ�{، أحمـــد بـــن عبـــد العز$ـــز املبـــا
  .والتطبيقات، دار الفكر، الر$اض

$). 2001(عـــالء دمحم قنـــديل  ة �ـــ� تـــد رالتعلـــيم عـــن �عـــد ودو ب القيـــادات التعليميـــة �ـــ� ضـــوء خ�ـــ�ات ر
سالة ماجستi ،�Tلية ال)�بية   ، ر�عض الدو $ق، مصر–ل  .ز فرع ب��ا بجامعة الزقا

فاعلية برنامج وسائط متعددة الك�ـساب الطـالب العلمـTن ب�ليـات ): 2005(ىعماد بد�ع خi �Tامل 
ســالة م، iليــة ال)�بيــة ا ات اســتخدام الفــصو ;لك)�ونيــة  رال)�بيــة م1ــا لنوعيــة، جامعــة لر

 .عTن شمس

ا]ر إسماعيل   .تكنولوجيا املعلومات وتحديث التعليم، القا]رة، عالم الكتب): 2001(زالغر$ب 

ا]ــــر إســــماعيل  عــــالم , التعلــــيم �لك)�و'ــــي مــــن التطبيــــق إ�ــــ� ;ح)ــــ�اف وا�hــــودة ): ۲۰۰٩(زالغر$ـــب 
  .القا]رة, الكتب 

ق فاطمـة � الذاتيـة الكفـاءة معتقـدات عVـg ;ف)�اضـية لالفـصو أثـر): ٢٠٠٨ ( زر�Óـ�  رو_داء التد
�،آلية غ�T ا��دمة،بحث قبل العلوم ملعل© $ة ال)�بية،جامعة رم¡شو  مصر رطنطا، جم1و

   .العرMية

 ��Ó¡�Õ لية ). 2003(فاطمة عبد القادرi يدو التعليم عن �عد �� تفعيل الدو ال)�بو للمرأة، مجلة ر ر
$ق، ع   ).47(زال)�بية، جامعة الزقا

�س ). 2013( عبــد املــنعم دمحم معــوض فاطمــة $}يــة املقدمــة ألعــضاء ]يئــة التــد رتطــو$ر ال�ــ�امج التد ر
ب العرMيـــة والعامليـــة، مجلـــة iليـــة ال)�بيـــة، عـــTن  ربجامعـــة القـــصيم �ـــ� ضـــوء �عـــض التجـــا

 ).3(، ج )37(شمس مصر، ع 

ــــاس ســـــ¡بل  ــــو$ر أداء عـــــضو ]يئـــــة التـــــد). م2011(فائقـــــة عبـ $ب مق)�حـــــة لتطـ راســـــ)�اتيجية تـــــد �س ر
، مصر، مجلة العلوم ال)�بو$ة، مج   .م2011، يناير )2(، مج )1(، ع 19ىبجامعة أما القر

  .وسائل تكنولوجيا التعليم التفاعلية، الر$اض، دار الصميgË): 2009(رفتح هللا مندو عبد السالم 

ق عمــــر  وفــــدو فــــار تقــــاء بتقنيــــات التعلــــيم �ــــ� مؤســــسات التعلــــيم العــــا�� ). 2009(ى روضــــع آليــــات لال
شـة عمـل، التقنيــات و�علـيم الفتـاة �ـ� مؤســسات . للفتـاة �ـ� اململكـة العرMيــة الـسعودية رو
 .]ـ28/3/1427التعليم العا��، iلية ال)�بية الر$اض 

 ومعـاي�T تـصميم1ا، لالفـصو الف)�اضـية:;لك)�و'ـي  الـتعلم تطبيقـات) 2013(عقـل  سـعيد مجـدي
  .)�و'ي�لك والتعليم التم�T ملركز �لك)�ونية ا�hلة
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 �È3قراءات �� املعلوماتية وال)�بية، القا]رة، ط). 2012(دمحم إبرا]يم الدسو. 

$}يـــــة ) ٢٠١٢(دمحم ابـــــو النـــــصر مــــــدحت  ـــل العمليــــــة التد ـــو$م ال�ــــــ�امج (ر، مراحــ تخطـــــيط وتنفيــــــذ وتقــ
$}ية $ب وال¡شر : ، الناشر )رالتد   را�hموعة العرMية للتد

، ابـرا �Tالعـس ، gËالفـصل ): " 2006(]يم بـن دمحم ىدمحم بن ابرا]يم الشو� gتوظيـف احـد التقنيـات �ـ
  .67;ف)�ا��{ ، مجلة iلية ال)�بية جامعة ب��ا ا�hلد السادس عشر العدد 

� برنامج فاعلية). 2006(دمحم جابر خلف هللا c$ ات عVـg باإلن)�نت �عد من رتد  بـرامج اسـتخدام رم1ـا
$ب نحو و;تجاه ا��اسوب والتحصيل التعليم،  تكنولوجيا أخصاéي دىل بالشبكة رالتد

اه رسالة ]ر، مصر ال)�بية، جامعة iلية ردكتو   .ز_

gÈد ال}شر$ة). 2016. (محمـد حسن شو $ب �لك)�و'ي وتنمية املوا رالتد . مجلة التعليم �لك)�و'ي. ر
  .لا�hلد _و.العدد الرا�ع

 �ــــ� ا�hامعــــة ;ف)�اضــــية مــــدى تحقــــق جــــودة نظــــام التعلــــيم ;ف)�ا�ــــ�{): "2010(دمحم خTــــ� الفــــوال 
$ة  اء الطلبة واتجا]ا£�م-رالسو سة ميدانيھ آل ر دا   ".ر

  ۱ط.  القا]رة–عالم الكتب . منظومة التعليم ع�� الشب�ات ):.٢٠٠٥ (دمحم عبد ا��ميد دمحم 

$خية لتكنولوجيا التعلم �لك)�و'ي، ط): ۲۰۱۱( دمحم عطية خم�س  ر_صو النظر$ة و التا  ، دار ۱ل
�ع، القا]رة ، مصرال��اب ل  زلطباعة وال¡شر والتو

$خيــة لتكنولوجيـــا الـــتعلم �لك)�و'ـــي، القـــا]رة، ). 2011(دمحم عطيــة خمـــ�س  ر_صـــو النظر$ـــة والتا ل
 .دار ال��اب

: القــا]رة  -. التعلـيم ;لك)�و'ــي ع�ــ� شــبكة ;ن)�نــت/ تقــديم حامــد عمــار): ٢٠٠٥(دمحم دمحم ال1ـادى 
  . الدار املصر$ة اللبنانية

 عمـان، دار امل�ـسرة 2أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، ط): 2003(دمحم محمود ا��لية 
 .لل¡شر

، عمــــان دار امل�ــــسرة 2تكنولوجيــــا التعلــــيم بــــTن النظر$ــــة والتطبيــــق، ط): 2010(دمحم محمــــود ا��ليــــة
 .لل¡شر

ة ثانيـة نحـو الـتعلم اتجا]ـات طـالب اللغـة العرMيـة iلغـ). 2014(مختار عبد ا��ـالق عبـد هللا عطيـة 
ــــــم الــــــــنفس  ســــــــالة ال)�بيــــــــة وعلــ ـــتخدامھ،  ــــة الســـــ مــــ $}يــــــــة الال ـــوال وحاجــــــــا£�م التد را�hـــــ ز  –ر

  ).46(السعودية، ع 

$}ية النظر$ة والتطبيق، دار الفجر، دمشق). 2008(مدحت أبو ناصر  ة العملية التد رإدا  .ر

ة دمحم البـــــاز  � قـــــائم عVـــــg تقنيـــــات الو$ـــــب). 2013(ومـــــرc$ ــــد ات 2.0 رفعاليـــــة برنـــــامج تـ ـــة م1ـــــا ر �ـــــ� تنميــ
ـــة، مجلــــة ال)�بيــــة  �س ;لك)�و'ــــي و;تجــــاه نحــــوه لــــدى معل©ــــ� العلــــوم اثنــــاء ا��دمـ رالتــــد

 .، مصر)2(، ع )16(العلمية، مج 

، أحمد دمحم نوwي، حمدي أحمـد عبـد العز$ـز  $ب ). 2013(يمر$م دمحم عبد العال الشمر رفاعليـة التـد
ات ا ـــg م1ـــــــا ــــردي والتعـــــــاو'ي عVــــ لتعامـــــــل مـــــــع املـــــــستحدثات التكنولوجيـــــــة ر�لك)�و'ـــــــي الفـــ

وتفكTـــ�]ن الناقـــد ملعلمـــات العلـــوم بالـــدمام باململكـــة العرMيـــة الـــسعودية، املـــؤتمر الـــدو�� 
� للــتعلم �لك)�و'ــي والتعلــيم õالثالــث للــتعلم �لك)�و'ــي والتعلــيم عــن �عــد، املركــز الــوط

 .عن �عد، الر$اض
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$ب �لك)�و'ـــي التعلـــيم عــــن اســـتخدامات تكنولوجيــــا املع). 2006(مـــصطفى فتòـــ�  رلومـــات �ـــ� التــــد
ة جامعة الدو العرMية ل�عد، املنظمة العرMية لتنمية �دا ر ُ. 

ا �� التحصيل ع�V ;لك)�ونية لالفصو استخدام اثر: ) ٢٠١٠ (ىفرماو بدر منار  لدي طالب رالد
  .املنوفية  جامعة التعليم، تكنولوجيا

ـــــاء مــــــصطفى كفـــــــا ، وفــ $ب ). 2019(�� يمنــــــال محمـــــــود جـــــــابر النمـــــــر ـــــتالف نمطـــــــي التـــــــد ـــــة اخــ رفاعليــ
س التفاعلية لدى معلمـات ا��اسـب ) ;لك)�و'ي واملدمج( ات إنتاج الدر وعgV تنمية م1ا ر

ـــتعلم �لك)�و'ــــــي  ـــة الطــــــائف، املـــــؤتمر الـــــدو�� الرا�ـــــع للــ ¤�ـــــ� باملرحلـــــة الثانو$ـــــة بمحافظــ
  .1440ل جماد _و 14-11والتعليم عن �عد، الر$اض من 

� عبد اõن فر]ـود مTشـبكة �ن)�نـت �ـ� ضـوء ). 2006(ملـنعم حـس gـVتطـو$ر ب¡يـة املواقـع التعليميـة ع
سالة ماجستi ،�Tلية ال)�بية، جامعة حلوان ة ا�hودة الشاملة،  رنموذج مق)�ح إلدا   .ر

دن). 200(ميخائيل جميعان  �ع، عمان، _ ]ران لل¡شر والتو ة العامة، دار  رأسس �دا ز   .زر

�س مـــادة دمحم ناصــر عقيـــل ال  Mطــان ;لفـــصو _ف)�اضـــية �ــg تـــد $ـــن ز رابــرا]يم ناديـــة بـــن حــسن  لز ر
ة �عليم ص}يا ا�hلة ال)�بو$ة ب�لية ال)�بية �سو]اج   .رالر$اضيات بإدا

� باســـتخدام _ســـاليب التكنولوجيـــة �ـــ� إكـــساب ). 2014(ناصــر صـــا�u العـــود c$ رفاعليـــة برنـــامج تـــد
ــــة املباشــــــرة  ســــــة امل1نيـ ات املما رالطـــــالب م1ــــــا ــــة، ا�hلــــــة ال)�بو$ــــــة، ر �ــــــ� ا��دمـــــة ;جتماعيــ

  ).110(، ع )28(ال�و$ت، مج 

  تكنولوجيا التعليم �لك)�و'ي، دار الفكر العرwي، القا]رة  ): ٢٠٠٩(ن}يل جاد عزمى 

، إبـــرا]يم يوســــف دمحم محمـــود  أثــــر ). 2012(ينجيـــب حمــــزة أبـــو عظمــــة، أســـامة ســــعيد عVـــ� ]نــــداو
ا � مق)ـــ�ح لتنميــة م1ـــاc$ ربرنــامج تــد ات �لك)�ونيـــة لــدى أعـــضاء ر رت تــصميم وإنتـــاج املقــر

�س جامعة طيبة اسات عرMية �� ال)�بية وعلم النفس، السعودية، ع . ر]يئة التد  ).27(رد

 gعلــــم الــــنفس ) 2003(]ــــشام دمحم ا��ــــو� gدار الكتــــاب , القــــا]رة , _ســــاليب املعرفيــــة وضــــوابط1ا �ــــ
 .ا��ديث 

قـــــة عمـــــل): 2010(]نـــــد ســـــليمان ا��ليفـــــة  ـــg خدمـــــة رو ـــة �ــ ات ا��ديثــ ر �عنـــــوان _تجا]ـــــات والتطـــــو
wعــة للتعلـــيم عـــن �عـــد مـــوتمر ونـــدوة  نـــة بـــTن النمـــاذج _ اســـة مقا رالتعلــيم _لك)�و'ـــى، د ر ر

سة املستقبل   .رمد

ـــھ املر ـــــ�� أبـــــول�ن  �س _دب مـــــن خــــالل ا��اســـــوب واملواقـــــع �لك)�ونيـــــة ). 2011(وجيـ ، تـــــم )1(رتـــــد
ـــــــ� ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ �ــــــــ ــــھ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــصو عليـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــسم�� 15: لا��ــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ2015 د�ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــع مـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ : ن املوقــــــ

http://http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268330. 

�س ): 2015(وفـاء خليـل إبـرا]يم  ض التقديميـة بواســطة ا��اسـب ;�ـg �ـg تــد رأثــر اسـتخدام العـر و
ا ـ�{ لطالبـات الـصف ;و الثـانو بالعاصـمة املقدسـة،  ىمقر املكتبة �g التحـصيل الد ل ر ر

 .ىية، جامعة أم القررسالة م، iلية ال)�ب

}õيhــــاة بــــالكمبيوتر لتحــــصيل املفــــا]يم العلميــــة لــــذو ): 2007(وليـــد تــــاج الــــدين الــــ�iىبرنــــامج محا
ة سالة م، iلية ال)�بية، جامعة املنصو رصعوMات 'علم الف�Tياء باملرحلة الثانو$ة،   .ر

  . القا]رةالتعليم _لك)�و'ى تطبيقات مستحدثة، دار الفكر،): 2011(ىوليد سالم ا��لفاو 



دريب اإللكتروني عبر الويب في تنمية مهارات استخدام فاعلية برنامج للت
 الفصول االفتراضية لدى طالب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

أمل شعبان أحمد/ د  

 

 

544 

ـــد فـــــرج ات �ـــــشغيل ): 2001(�ــــسر$ة عبـــــد ا��ميــ ـــر اســـــتخدام ا��قائـــــب التعليميـــــة �ـــــg تنميـــــة م1ـــــا رأثــ
وصـــيانة أج1ـــزة العـــرض التعليميـــة لطــــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم ب�ليـــات ال)�بيـــة النوعيــــة، 

  .رسالة م، iلية ال)�بية، جامعة املنوفية

ائـده وطر$قـة واعـدةالتعليم �لك)�و): "۲۰۰۳(يوسف بن عبد هللا العر$فى  قـة عمـل ". ر'ـي تقنيـة  رو
س امللك فيصل بالر$اض   . رمقدمة إ�g الندوة _و�g للتعليم �لك)�و'ي ، مدا
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