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التفاعل بين نوط الودونت اإللكترونيت 
 التعليويت )الووجزة، التفصيليت( 

واألسلوب الوعرفي )التأهل، االندفاع( وأثره في 
 تنويت القابليت 

 الستخدام شبكاث التواصل االجتواعي في التعلين 

 الممخص:                     
نػة اللكتركنيػة التعميميػػة ييػدؼ البثػث الثػػالى إلػس دراسػة أفػػر الت امػؿ بػيف نمػػط المدك 

)المكجزة، الت صػيمية( كاألسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، اانػد اع(  ػى تنميػة التثصػيؿ المعر ػى 
( 84لػدم مينػػة مككنػػة مػػف )كالقابميػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ، 

ك قػػان  بيػػةتجري طالبػػان بالػػدبمـك العامػػة  ػػى التربيػػة، ثيػػث تػػـ تقسػػيميـ إلػػس أربػػ  مجمكمػػات
باسػػتخداـ اختبػػار تػػػزاكج األاػػكاؿ الم،لك ػػة: المجمكمػػة األكلػػس )نمػػػط  لألسػػمكب المعر ػػى 

المدكنة الت صيمية م  أسمكب الت،مؿ(، كالفانية )نمط المدكنة المكجزة مػ  أسػمكب الت،مػؿ(، 
 كالفالفة )نمط المدكنة الت صيمية م  أسمكب ااند اع(، كالرابعػة )نمػط المدكنػة المػكجزة مػ 

  أسمكب ااند اع(.
كتكصػػمت النتػػالى إلػػس أف كجػػكد أفػػر إيجػػابى كداؿ لممدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة  ػػى 
تنمية التثصيؿ المعر ػى كالقابميػة لتسػتخداـ، كاتجػو مسػتكم الدالػة لصػالل نمػط المدكنػة 

سمكب ألالت صيمية، كما يكجد أفر إيجابى كداؿ لمت امؿ بيف المدكنة اللكتركنية التعميمية كا
،  ى تنمية التثصيؿ المعر ى كالقابميػة اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى  ػى المعر ى

التعمػػيـ، كاتجيػػت الدالػػة لصػػالل أفػػر الت امػػؿ بػػيف المدكنػػة الت صػػيمية كاألسػػمكب المعر ػػى 
الت،ممى، كمند المتابعة باسػتخداـ اختبػارات المقارنػات البعديػة باختبػار اػ يوب لممقارنػة بػيف 

كسػػػطات درجػػػات طػػػتب المجمكمػػػات التجريبيػػػة األربػػػ ، تبػػػيف أف أممػػػس متكسػػػطات  ػػػى مت
( كانػػػت لصػػػالل 29.24(، كمقيػػػاس القابميػػػة لتسػػػتخداـ )56.81ااختبػػػار التثصػػػيمى )

 الت امؿ بيف المدكنة الت صيمية كاألسمكب المعر ى الت،ممى.
Abstract:    

The current research aimed at Study The impact of interaction 
between Two Styles educational e-blogs (abridgment, detailed) 
and Cognitive style (Reflective, Impulsive) in the developing 
Cognitive achievement and the Usability to Social Networks in 
the education, with a sample formative of (84) students in the 
educational diploma Faculty of Education, where were divided 
into four experimental groups according to their Cognitive style 
by Using test mated familiar shapes: the first (detailed blog style 
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with Reflective style) and second (abridgment blog style with 
high Reflective style) and third (detailed blog style Impulsive 
style) and fourth (abridgment blog style with Impulsive style). 

The main findings reveal that there were statistically 
significant impacts of the Educational e-blogs in the 
development of Cognitive achievement and its Usability, and the 
significance level came in farour of the detailed blog. There is 
also a positive impact and a significance on the interaction 
between the educational e-blog and Cognitive style in the 
development of Cognitive achievement and the Usability of 
Social Networks in education. The significance also favored the 
impact of the interaction between the detailed e-blog and 
Reflective cognitive style.  And when tracing this using a 
posteriori Comparisons tests "Scheffe’ Test" to compare the 
students' averages scores of the four experimental groups the 
highest averages in the achievement test (56.81), and 
in Usability test (29.24) and that they were in favor of the 
interaction between the detailed blog and reflective cognitive 
style. 

 المقدمة:
بتطبيقاتيػػا ااجتماميػػة، نقمػػة نكميػػة  Web 2.0أثػػدفت أدكات الجيػػؿ الفػػانى لمكيػػب 

التعميمية؛ ثيث دممت المنظكمة التعميمية ببيلات تعميميػة  المستكيات تطكيرية  ى مختمؼ
 ت امميػػػة مالمػػػة ممػػػس التعاكنيػػػة كالتاػػػاركية بػػػيف المتعممػػػيف، ليتثػػػكؿ المػػػتعمـ مػػػف متمقػػػى
لممعمكمات إلس ماارؾ ناط ك امؿ  ى بناء المثتكم الذم يتعممػو، كيدممػو بمصػادر تعمػـ 

 مختم ة، م  إمكانية تعديمو كتطكيره. 
إثدل تطبيقات الجيؿ الفانى لمكيػب، التػى أثػدفت  E-blogكتمفؿ المدكنة اللكتركنية 

ير إثصػاليات تقريػر فكرة جديدة  ى العممية التعميمية، كارتقاء بمستكم المػتعمـ، ثيػث تاػ
إلس أف الطتب  ى الكطف العربػى يمفمػكف الاػريثة الفانيػة  2010/2011المعر ة العربى 

لمسػػتخدمى المػػدكنات بعػػد الصػػث ييف، ممػػا ياػػكؿ تثػػدينا كبيػػرنا لمتربػػكييف كالقػػالميف ممػػس 
 (.2012العممية التعميمية لمكاكبة مصر المعر ة الرممية )برنامى األمـ المتثدة النمالى، 



 ـ 6102الجزء األكؿ( أكتكبر لسنة  031مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -01- 

كتعد المدكنة اللكتركنية إثػدل أىػـ تطبيقػات الكيػب التػى تتمركػز ثػكؿ المػتعمـ، ثيػث 
تتميز بسيكلة ااستخداـ كالت اممية، كالكصكؿ المباار إلييػا، كتاػكيؿ التجمػ  اللكتركنػى 
بيف مثررىا كالمست يديف منيا، كتقديـ المثتكم التعميمى بعدة طرؽ، ليختػار منيػا المػتعمـ 

أسػمكبو المعر ػػى )الت،مػؿ، اانػد اع( كىػػذا مػا يجعميػا تختمػػؼ مػف مكامػ  الكيػػب مػا يناسػب 
إلػى النترنػت، بمػا يسػمل   Permanent Linkاألخػرل،  ػى اسػتخداميا لمكصػكؿ الػدالـ

ف تػػـ تثػػديث مثتػكم المدكنػػة، بمػػا  ثتػسلممػتعمـ بػػالرجكع إلػػى الماػاركات  ػػى أم كمػػت،  كا 
 (Alhayek, 2007, p.24)أضيؼ إلييا مف مااركات كتعميقات 

ديناميكيػة اسػتيعاب ، بطريقػة المثتػكل لدارة نظػاـ خػتؿ مف اللكتركنية كتعمؿ المدكنة
التغيػػرات المتكػػررة  ػػى مثتكاىػػا، ثيػػث تتػػيل لممػػتعمـ التعميػػؽ ممػػس المعمكمػػات المناػػكرة  ييػػا دكف 

ضا ة المااركة دكف  أف يككف لديػو الثاجة إلس إذف مسبؽ مف صاثب المدكنة، كما يمكنو نار كا 
كىػذا مػا يميػز ، Publishخبرة بكتابة أم ككد برمجى،  قط يقـك بكتابتيا كيضػغط ممػس زر ناػر 

 ) & Farmer, Yueصػ ثات الكيػب السػاكنة التػى ا يتغيػر مثتكاىػا إا ممػيتن  المدكنػة مػف
Brooks, 2008, p.127)  

تركنيػة تػك ر ممػس أف المػدكنات اللك Banister (2008, p.112)كيؤكػد ببانسػترب 
لممػػتعمـ اان تػػػاح ممػػػس العػػالـ الخػػػارجى، بالضػػػا ة إلػػػس مابميتيػػا لمتطكيػػػ  لخدمػػػة أىػػػداؼ 
مختم ة، مفؿ التعميـ كالنار كغيرىا، كيرج  ال ضؿ  ى ذلؾ إلس مركنة ىذه النظـ كمابميتيا 
لتنػػدماج مػػ  تكنكلكجيػػات أخػػرل بسػػيكلة، كذلػػؾ لكجػػكد كاجيػػات برمجيػػة كاضػػثة كمابمػػة 

 لمتكس .
 Mondahl ؛ كبمكنػػدىؿب Melville (2009, p.45)كيت ػؽ كػػؿ مػػف: بميم يػػؿب 

(2009, p.103) ممػػس أف المػػدكنات اللكتركنيػػة تمفػػؿ كاثػػدة مػػف أكفػػر تطبيقػػات الجيػػؿ
الفػػانى لمكيػػب اسػػتخدامان  ػػى التعمػػيـ، كتتنػػكع أسػػاليب تػػدكيف المسػػتخدميف، ثسػػب طبيعػػة 

 الذامػى، البػث سمعية، كمدكنة الصػكر، كمقػاط المدكنة،  منيا: المكجزة، كالت صيمية، كال
البػػث المرلػػى، كالاخصػػية، كالمكضػػكمية، كالخباريػػة، كلكػػؿ مػػنيـ خصالصػػو التػػى تميػػز ك 

استخدامو  ى التعميـ،  المدكنة المكجزة تسمل لممتعمـ بإضػا ة الماػاركات النصػية  يمػا ا 
الماػاركات النصػية بػدكف  ( ثر ان، بينما تسمل المدكنػة الت صػيمية بإضػا ة140يزيد مف )
 ثد أمصى. 
 البثث الثالى ممس استخداـ نمطيف لممدكنة اللكتركنية التعميمية:يقتصر 

أكان: المدكنة المػكجزة، كالتػى ا تسػمل لممػتعمـ بعػرض  كرتػو إا  ػى إطػار مػدد مثػدد مػف 
مدكنػػة الكممػػات، كب،سػػمكب بسػػيط، كبالتػػالى ا تمكنػػو مػػف اػػرح  كرتػػو ت صػػيميان، فانينػػا: ال

الت صيمية، كالتى تترؾ لممتعمـ الثرية  ى مرض  كرتػو كاػرح جميػ  أبعادىػا م صػمو،  ػى 
أم مساثة نصية، كلذا ت ضيؿ اسػتخداـ المػتعمـ لػنمط تدكينػو مػف أخػرم، ربمػا يرجػ  إلػس 

 .اختتؼ األسمكب المعر ى بيف المتعمميف
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 Bandura's Theory of Socialكتؤكػد نظريػة بانػدكرا  ػى الػتعمـ ااجتمػامى 
Learning  ممػػػػس الت امػػػػؿ المتبػػػػادؿ كالمسػػػػتمر لمسػػػػمكؾ، كالمعر ػػػػة، كالتػػػػ،فيرات البيليػػػػة

)الثتميػة التبادليػػة( كتاػير إلػػس أف السػمكؾ النسػػانى كمثدداتػو الاخصػػية كالبيليػة تاػػكؿ 
ػػا متاػػابكنا مػػف التػػ،فيرات المتبادلػػة كالمت اممػػة، كيتضػػل ذلػػؾ مػػف خػػتؿ: السػػمكؾ ذك  نظامن

الجكانب المعر ية، كاألثداث الداخمية األخػرل التػى يمكػف أف تػؤفر ممػس الدراكػات الدالة، ك 
 (Segneri, 2008, p.8)كاأل عاؿ، كالمؤفرات البيلية الخارجية لممتعمـ 

كيتضػػل مػػف ذلػػؾ أف الػػتعمـ يتمفػػؿ  ػػى ت امػػؿ ال ػػرد مػػ  بيلتػػو، كيعتمػػد سػػمككو ممػػس 
ت المكضػكمية، كىػذا يكضػل أىميػة أدكات الت سير الذاتى لمبيلة كليس ممس سمسمة المفيػرا

الجيؿ الفانى لمكيب ككسيط لمت امؿ ااجتمامى بيف المتعمميف، كلذا  جُكدة البيلة التػى يػتـ 
 ييا الت امؿ كتمقٍس المعمكمات كالتغذية الراجعة تؤفر ممس سمكؾ المتعمـ كأسمكبو المعر ػى، 

 كتذكره كاثت اظو بالمعمكمة، كاستجاباتو.
لعديػػػد مػػػف الدراسػػػات كالبثػػػكث لمكاػػػؼ مػػػف  امميػػػة اسػػػتخداـ المػػػدكنات كأجريػػػت ا  

اللكتركنية التعميمية  ى تنمية التثصيؿ المعر ى كالجكانب األدالية لمميارات. ثيث أاػارت 
، إلس  امميػة اسػتخداـ المدكنػة Du and Wagner (2005)نتالى دراسة بديك، ككاجنرب 

 City( طالبػان بجامعػة سػيتى 31ينػة مككنػة مػف ) ػى تطػكير أداء ماللكتركنية التعميمية 
University .بيكنى ككنى، م  مركر الكمت كتثسيف مستكم تعمميـ 

 Hsu, Wang and Comacكمػا أظيػرت نتػالى دراسػة بىسػك، ككانػى، كككمػاؾب 
(2008, p.182)  التعميميػػة السػػمعية  ػػى تقػػكيـ  اللكتركنيػػة امميػػة اسػػتخداـ المدكنػػة
ستماع كتثسيف األداء الا كم بالمغة اانجميزية لدم مينػة مككنػة مػف ميارات التثدث كاا

 New York Institute of( طالبنػػػا أجنبينػػػا بمعيػػػد نيكيػػػكرؾ التكنكلػػػكجى 22)
Technology. 

  امميػة Halic (2010, p.207)ك ػى ىػذا السػياؽ أكضػثت نتػالى دراسػة بىالػؾب 
 مينػة مككنػة مػف لػدم المعر ى التثصيؿ تنمية التعميمية  ىالمدكنة اللكتركنية  استخداـ

 بينيـ. كزيادة التعاكف كالت امؿ ت كيرىـ، كتنمية تعمميـ كتعزيز ( طالبنا جامعينا،67)
 Blackmore-Squires (2010, p.9)ب سػككير -بتكمػكرب نتػالى دراسػة  كأفبتػت

لػدم  غػة الفانيػةلم ػى ا الكتابػة ك،داة لتثسيفالتعميمية  المدكنة اللكتركنية استخداـ  اممية
 .انجمترا باماؿ غرب التعميـ الضا ى طتب كمية

( إلػس  امميػة اسػتخداـ 171، ص.2011كأاارت نتالى دراسة سمكل  تثػى المصػرم )
التعميميػػػة  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى لمم ػػػاىيـ المجػػػردة بمػػػادة المدكنػػػة اللكتركنيػػػة 

 .المدادية ( تمميذنا بالمرثمة35الكمبيكتر لدم مينة مككنة مف )
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التى تػؤفر  دراسة لمتعرؼ ممس العكامؿ Alhgaulan (2013, p.4)ب العجتفب كأجرم
 بػيف كالعتمة  ى التعميـ العالى، المدكنات اللكتركنية ألدكات المتعمميف استخداـ مابمية  ى

 ااىتماـبضركرة  كأكصت ،بيلة المدكنات التعمـ داخؿاستخداميـ ألدكات كمابمية  المتعمميف
 .كغير المنظـ المنظـ اللكتركنية  ى بيلات التعميـ المدكناتباستخداـ 

( إلػػس أف  امميػػة 51، ص.2013كتكصػػمت نتػػالى دراسػػة أاػػرؼ أثمػػد مبػػد المطيػػؼ )
التعميميػة أكبػر مػف الت امػؿ غيػر المتػزامف  ػى المدكنات اللكتركنيػة الت امؿ المتزامف مبر 

 امػؿ غيػر المتػزامف أكبػر مػف الت امػؿ المتػزامف تنمية التثصيؿ المعر ى،  ى ثيف جػاء الت
 ػػى تنميػػة ميػػارات تاػػغيؿ أجيػػزة العػػركض الضػػكلية كاسػػتخداميا، لػػدم طػػتب تكنكلكجيػػا 

 التعميـ.
(  اممية التعمـ ال ردم كالتعػاكنى القػالـ 2013كأفبتت نتالى دراسة أثتـ مثمد السيد )

ة التثصيؿ المعر ى لطػتب تكنكلكجيػا ممس استخدـ المدكنات اللكتركنية التعميمية  ى تنمي
 التعميـ.

( كجػػػكد متمػػػة 65، ص.2013كأظيػػػرت نتػػػالى دراسػػػة كالػػػؿ رمضػػػاف مبػػػد الثميػػػد )
المعر ػػى التثميمػػى  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ  إيجابيػػة لمت امػػؿ بػػيف التػػدكيف المصػػغر كاألسػػمكب

يف المكبػر الكيب، ككذلؾ كجػكد ت امػؿ إيجػابى بػيف التػدك  مبر المصكرة المعر ى لممثتكيات
 كاألسمكب المعر ى الكمى.

( إلػس كجػكد  ػرؽ داؿ 15، ص.2014كأاارت نتالى دراسة مثمكد مبد الكريـ أثمػد )
لممػػدكنات التعميميػػة )التاػػاركية، ال رديػػة(  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ المعر ػػى اسػػتخداـ األجيػػزة 

ف نمط المػدكنات التعميمية لصالل المدكنات التااركية،  ى ثيف ا يكجد أفر داؿ لمت امؿ بي
 )التااركية، ال ردية( كالتخصص األكاديمى )مممى، أدبى(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى. 

كيتضل مما سبؽ أف نتػالى الدراسػات كالبثػكث أاػارت إلػى  امميػة اسػتخداـ المػدكنات 
 كتنميػةتقكيـ مياراتيـ كتثسػيف أداليػـ الاػ كم، تثصيؿ الطتب، ك   ى تنميةاللكتركنية 
المعر ػى التثميمػى  ػى تنميػة التثصػيؿ  ك امميػة العتمػة بػيف التػدكيف كاألسػمكب ت كيػرىـ،

الكيػػب، كأيضػػان الت امػػؿ بػػيف المػػدكنات )التاػػاركية، ال رديػػة(  المصػػكرة مبػػر لممثتكيػػات
كالتخصػػػص األكػػػاديمى )مممػػػى، أدبػػػس(  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى اسػػػتخداـ األجيػػػزة 

 ػػى تنميػػة التثصػػيؿ المعر ػػى المػػدكنات لمتػػزامف مبػػر التعميميػػة، ككػػذلؾ  امميػػة الت امػػؿ ا
 لميارات تاغيؿ أجيزة العركض الضكلية كاستخداميا.

كيتثػػظ ممػػا سػػبؽ أف الدراسػػات كالبثػػكث السػػابقة لػػـ تتطػػرؽ لدراسػػة العتمػػة السػػببية 
ألفػػر الت امػػؿ بػػيف نمطػػى المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية( كاألسػػمكب 

ى )الت،مػػػؿ، اانػػػد اع(  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى كالقابميػػػة اسػػػتخداـ اػػػبكات المعر ػػػ
التكاصػػؿ ااجتمػػامى )ال ػػيس بػػكؾ، كالمػػدكنات(  ػػى التعمػػيـ لػػدم طػػتب الػػدبمكـ العامػػة  ػػى 
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التربيػػػة، ثيػػػث ينطمػػػؽ البثػػػث الثػػػالى مػػػف كجػػػكد اخػػػتتؼ  ػػػى األسػػػمكب المعر ػػػى بػػػيف 
 القػرارات اتخاذ  ى لمدمة ميتن   ى الت،ممى يككف أكفرالمتعمميف؛  المتعمـ ذك األسمكب المعر 

  ػى بالسػرمة  يتسػـ المػتعمـ اانػد امى أمػا متػ،ف، المكمػؼ باػكؿ لعناصػر لت ثصػو كذلؾ
 .  كفيرة أخطاء  ى مميو الكمكع يترتب مد مما مراراتو اتخاذ

 Use of e-blogs in كيرم الباثػث أف اسػتخداـ المػدكنات اللكتركنيػة  ػى التعمػيـ
Education   تك ر بيلة تعاكنية ياػارؾ  ييػا كػؿ مػف: المعمػـ كالمتعممػيف ب، كػار كخبػرات

جديدة، ثيث يعد التػدكيف أثػد أاػكاؿ الناػر االكتركنػى، كالػذم يتميػز بالتكاصػؿ كالت امػؿ 
بيف الُمدِكف كمتابعيو، كلذا تكتسب المػدكنات أىميتيػا مػف أنيػا تػك ر منصػة لممعمػـ يمكنػو 

اصؿ م  طتبو، كتك ير مصادر تعميمية متنكمة، كتسامد  ػى نقػؿ المعػارؼ مف ختليا التك 
 كتبادؿ الخبرات، كالت امؿ بينيـ كجمامة معر ية تسعس لنتاج المعر ة ب،اكاؿ مختم ة.

ركجينػا  ؛Dron (2007, 64بدركفب ) نتػالى كتكصػيات دراسػات كػؿ مػف: ذلػؾ كأكدت
( ممػػػػػس أف 1787، ص.2014تغريػػػػػد الرثيمػػػػػى ) ؛189، ص.2008مثمػػػػػد ثجػػػػػازم )

ػا، كلػذا يجػب  دكرات إمامػة استخداـ المدكنات اللكتركنيػة  ػى التعمػيـ أصػبثت مطمبنػا ميمن
  ػى التعمػيـ، ككي يػة تكظي يػااسػتخداميا  كالطػتب ممػس التػدريس ىيلػة ألمضػاء تدريبيػة

 كذلؾ لألسباب التالية:
رف الثػادم كالعاػريف، األناطة التعميمية  ى ال صكؿ التقميدية ا ت ػى بمتطمبػات القػ -

 مما أدم إلس الت كير  ى تكظيؼ مستثدفات تكنكلكجيا التعميـ.
غيرت المدكنات مف أدكار المعمـ كالمتعمـ، ككضعت مسلكليات جديدة ممػس مػاتؽ كػؿ  -

 منيما.
التطبيقات الرممية كالمدكنات ثكلت مثكر العممية التعميمية مػف المعمػـ إلػس المػتعمـ،  -

 ية ت اممية.كما ك رت بيلات تعميم
 تسامد المدكنات ممس إفراء التعميـ كالت امؿ المجتمعى بيف المتعمميف.  -
تػػك ر المػػدكنات العديػػد مػػف األناػػطة تتػػيل لممػػتعمـ ثريػػة إبػػداء الػػرأم كالتعميػػؽ ممػػس  -

 المعمكمات كاأل كار المطركثة.
 Boyle,  Duffy and Dunleavyيت ػؽ كػؿ مػف: ببكيػؿ، كدك ػى، كدكنمي ػىب 

(2003, p.275)تميػز بػيف  المعر ية األساليب ( ممس أف2006الارماكم ) ؛ أنكر مثمد
 نسبينا الفابت األداء ثيث تاير إلى كالت كير؛ كالدراؾ كالتذكر ال يـ ممميات  ى المتعمميف

الخارجيػة، كلػذا تعػد مػف  البيلة م اىيـ كتصنيؼ مدركاتو تنظيـ كؿ متعمـ  ى ي ضمو كالذم
نثك تثقيػؽ القابميػة أك مػدـ القابميػة  ػى المكامػؼ التػى تتطمػب السمات التى تكجو سمككو 

الت كؽ،  المتعمـ ذك األسمكب المعر ى الت،ممى: يكػكف ممػس كمػى بعممياتػو المعر يػة كمػادرنا 
 تػػرة  ممػػس تخطػػيط اسػػتراتيجياتو كمرامبتيػػا كتعػػديميا مبػػؿ إصػػدار ااسػػتجابة، ثيػػث تكػػكف
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 المػنظـ كالت صػيمى ااسػتعراض ممػس   التركيػزطكيمػة مػ الدراكػى لعناصػر المجػاؿ انتباىو
 مددنا كيرتكب الجابة،  ى ثيف يستجيب المتعمـ ذك األسمكب ااند امى، بسرمة اثتماات

 يظيػر نسػبينا، كا الدراكػى تكػكف مصػيرة المجػاؿ لعناصػر انتباىو األخطاء، ك ترة مف كبيرنا
مػف إصػدار  تمكنػو التػى تراتيجياتااسػ يممػؾ صػعكبة الميمػة، كا ازدادت ميمػا مركنة أية

 أداليا.  ى مميؿ كمت يستغرؽ أنو السرمة رغـ مياـ  ى صثيثة استجابة
الػذم يمارسػو أكفػر مػف  أم أف األسمكب المعر ى لممتعمـ يتعمؽ باػكؿ الناػاط المعر ػى

مػف الكي يػة التػى ي كػر بيػا ال ػرد ػ مػفتن ػ  مثتكاه، أم يستطي  األسمكب المعر ى أف يجيب
 س مّما ي كر  يو.كلي

أف المتعممػيف ي ضػمكف الػتعمـ مػف خػتؿ  Bennett (2012, p.527)كيرم ببينيػتب 
ضا ة التعميقات، كلذا ي ضمكف  بيلة ا تراضية، كذلؾ ألنيا تتيل ليـ إمكانية طرح األسلمة كا 
اسػػػتخداـ المػػػدكنات اللكتركنيػػػة التعميميػػػة كػػػ،دكات ت امميػػػة، تتػػػيل ليػػػـ  ػػػرص متسػػػاكية 

 ب، كارىـ كخبراتيـ، كتقديـ أن سيـ  ى بيلات تعميمية اجتمامية مرنة.  لممااركة
كيتضػػل ممػػا سػػبؽ أف المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة تػػك ر لممػػتعمـ السػػير  ػػى ممميػػة 
التعمـ ك قنا لقدراتو كثاجاتو كأسمكبو المعر ية، مف ختؿ ثرية المااركة  ى بنػاء المثتػكم 

ركات، كالت امؿ م  زمتلو بالتعميؽ ممس مااركاتيـ، مما التعميمى مف طريؽ إضا ة الماا
يسامد  ى تثديث المثتكم باكؿ مستمر، ممػا يسػيـ ذلػؾ  ػى تنميػة تثصػيميـ المعر ػى، 

 ػػى  امميػػة إضػػا ة إلػػس أف بيلػػة الػػتعمـ التعػػاكنى كالتاػػاركى التػػى تك رىػػا المػػدكنات تسػػامد 
 ىػداؼ التعميميػػة، ممػػا مػد يزيػػد مػػفكك ػاءة كرضػػا المتعممػيف  ػػى انجػػاز الميػاـ كتثقيػػؽ األ

 مابميتيـ استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ. 
 Williams and Jacobsكيؤكػد ذلػؾ، مػا أاػارت إليػو دراسػة بكيميػامز، كيعقػكبب 

(2004, p.232)  بػػ،ف المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة تعػػد طريقػػة  عالػػة  ػػى مناماػػة
ت ثديفة، مما يزيد مػف تثصػيميـ المعر ػى، كأف الماػاركة الم اىيـ كالثصكؿ ممس معمكما

 ػػى المدكنػػة تر ػػ  مػػف مسػػتكم تبػػادؿ األ كػػار القيمػػة بػػيف الماػػاركيف. ككػػذلؾ نتػػالى دراسػػة 
إلػػس أف اسػػتخداـ المػػدكنات  ػػى التعمػػيـ  ػػى تزايػػد  Quible (2005, p.327)بككبيػػؿب 

 المتعمميف.مستمر؛ بامتبارىا أداة تسامد ممس التعاكف كالتكاصؿ بيف 
 ماكمة البثث: 

رغػػػػـ أف المػػػػدكنات اللكتركنيػػػػة تػػػػك ر بيلػػػػة تعميميػػػػة جاذبػػػػة لمت امػػػػؿ كالتعػػػػاكف بػػػػيف 
المسػػتخدميف، ممػػا يػػد   المػػتعمـ أف يقػػرأ كي يػػـ، كينػػامش كيثػػاكر كياػػارؾ ثسػػب مدراتػػو 
مكاناتػػػو، كا اػػػؾ أف ثػػػدكث الماػػػاركة كالت امػػػؿ بػػػيف أ كػػػار المتعممػػػيف ُيمكػػػنيـ مػػػف  كا 

ممػػػس ثػػػد ممػػػـ -اب كال يػػػـ. إا أف األبثػػػاث كالدراسػػػات العربيػػػة السػػػابؽ مرضػػػياااسػػػتيع
لـ تتطرؽ لدراسة العتمة السببية لمت امؿ بيف نمط المدكنة اللكتركنية التعميميػة  -الباثث



 ـ 6102الجزء األكؿ( أكتكبر لسنة  031مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -04- 

)المػػكجزة، الت صػػيمية( كاألسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع( كأفػػره  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ 
 خداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.المعر ى كالقابمية است

 قد رصدت بعض الماكتت التػى مػد تػؤفر ممػس ال كالػد التربكيػة لممػدكنات اللكتركنيػة 
التعميمية، مفؿ: مدـ مدرة المتعمميف ممس اختيار المعمكمػات المناسػبة، كطػرح المكضػكمات 

ضػػا ة الماػػاركات بطريقػػة نمطيػػة ا ترامػػى األسػػمكب المعر ػػى الػػ  بيػػنيـ  ػػى ذم يميػػزكا 
 مدركاتػو تنظػيـ كػؿ مػتعمـ  ػى كالت كير كالتطبيؽ؛ كي ضػمو كالدراؾ كالتذكر ممميات، ال يـ

الخارجية، مما مػد يػؤفر ممػس تكجيػو سػمككو نثػك تثقيػؽ القابميػة  لمبيلة م اىيمو كتصنيؼ
 .أك مدـ القابمية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ

الثػالى إلػى بنػاء صػيغتيف لممدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، كلذا يسعى البثػث 
الت صيمية( لتعميـ الطتب كي ية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى كتكظي يا  ى العممية 
التعميمية، مف خػتؿ مػرض المثتػكل التعميمػى لممدكنػة ثسػب األسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، 

ر ػػػى الزالػػػد ممػػػس المػػػتعمـ، ثيػػػث يػػػؤفر  ػػػى طريقػػػة اانػػػد اع(، كذلػػػؾ لتقميػػػؿ الثمػػػؿ المع
ماػػاركاتيـ، سػػكاء  ػػى المدكنػػة الت صػػيمية أك المػػكجزة، كلػػذا منػػد تصػػميـ البيلػػة التعميميػػة 
لممدكنػػة اللكتركنيػػة، يجػػب أف يرامػػس المضػػمكف التعميمػػى مػػف ثيػػث اليجػػاز كالت صػػيؿ 

 كخصالص المتعمميف كأساليبيـ المعر ية.
مػػى دراسػػة العتمػػة السػػببية لمت امػػؿ بػػيف اسػػتخداـ المدكنػػة كيقتصػػر البثػػث الثػػالى م

اللكتركنية التعميميػة )المػكجزة، الت صػيمية( كاألسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، اانػد اع(، كالػذم 
لمبيلػػة، كيراػػل كُيِعػػد  بيػػا  يصػػؼ العمميػػات التػػى يسػػتخدميا المػػتعمـ  ػػى تصػػنيؼ إدراكاتػػو

لمدكنة اللكتركنية التعميمية،  المتعمـ ذك األسػمكب المعمكمات كالمفيرات كينظميا  ى بيلة ا
المكمػؼ  مناصػر ألنػو يػت ثص كذلػؾ اتخػاذ القػرارات  ػى دمػة المعر ى الت،ممى، يكػكف أكفػر

 القػرار اتخػاذ متسرمنا  ػى يككف مت،ف، بينما المتعمـ ذك األسمكب المعر ى ااند امى باكؿ
أفػر ىػذا الت امػؿ  ػى تنميػة التثصػيؿ كفيػرة، كتثديػد  أخطػاء  ػى مميػو الكمػكع يترتػب ممػا

 المعر ى، كالقابمية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.
كيمكػػف صػػياغة ماػػكمة البثػػث الثػػالى  ػػى أنػػو تكجػػد ثاجػػة لمكاػػؼ مػػف مػػدم تػػ،فير 
الت امػؿ بػيف نمػط المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، الت صػيمية( كاألسػمكب المعر ػى 

اانػػػد اع(  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى كالقابميػػػة اسػػػتخداـ اػػػبكات التكاصػػػؿ  )الت،مػػػؿ،
 ااجتمامى  ى التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية، بكمية التربية جامعة دمياط.
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 أسلمة البثث:
 يسعس البثث الثالى لإلجابة مف السؤاؿ الرليس التالى:  
اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، الت صػيمية( كاألسػمكب ما أفر الت امؿ بيف نمط المدكنة    

المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، اانػػػد اع(  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى كالقابميػػػة اسػػػتخداـ اػػػبكات 
 التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟

 كيت رع مف السؤاؿ الرليس مدة تساؤات  رمية، كىى:
مدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية(  ػػى تنميػػة مػػا أفػػر نمطػػى ال .1

 التثصيؿ المعر ى لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟
ما أفر األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى لدم  .2

 طتب الدبمكـ العامة  ى التربية؟
التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية( اللكتركنيػػة  مػػا أفػػر الت امػػؿ بػػيف نمػػط المدكنػػة .3

كاألسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع(  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ المعر ػػى لػػدم طػػتب 
 الدبمـك العامة  ى التربية؟

مػػا أفػػر نمطػػى المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية(  ػػى تنميػػة  .4
طتب الػدبمـك العامػة  القابمية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ لدم

  ى التربية؟
ما أفر األسمكب المعر ى )الت،مػؿ، اانػد اع(  ػى تنميػة القابميػة اسػتخداـ اػبكات  .5

 التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟
مػػا أفػػر الت امػػؿ بػػيف نمػػط المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية(  .6

المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(  ى تنمية القابميػة اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ كاألسمكب 
 ااجتمامى  ى التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟

 أىداؼ البثث:
 :اًتية األىداؼ تثقيؽ إلس البثث الثالى يسعى   

تنميػة تقصى أفر الت امؿ بيف المدكنة اللكتركنية التعميمية كاألسػمكب المعر ػى  ػى  .1
التثصيؿ المعر ى كالقابمية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعمػيـ لػدم 

 طتب الدبمـك العامة  ى التربية.
تثديػػد أنسػػب نمػػط لممدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية(  ػػى تنميػػة  .2

 التثصيؿ المعر ى كالقابمية لتستخداـ.
انػػد اع( األكفػػر إيجابيػػة  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ تثديػػد األسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، ا .3

 المعر ى كالقابمية لتستخداـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية.
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تزكيػد المعممػػيف بالمعػايير التربكيػػة كالتكنكلكجيػة لتصػػميـ بيلػة المدكنػػة اللكتركنيػػة  .4
 التعميمية )المكجزة، الت صيمية(. 

 أىمية البثث:
 جكانب، ىى: مدة  ى البثث الثالى أىمية تكمف   

 كتطػكير الذاتى، التعمـ  رص  ى تثسيف المدكنات اللكتركنية ال ادة مف استخداـ .1
 كالنااط. بالثيكية ممىء  صؿ دراسى ليجاد التقميدية التعميـ طرالؽ

 ػى ممميػة التعمػيـ كالػتعمـ مبػر المػدكنات  ت عيؿ األسمكب المعر ػى لػدم المتعممػيف  .2
 اللكتركنية.

 ية استخداـ الطتب لابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.ت عيؿ مابم .3
الكاؼ مف أكفر الت امؿ بيف المدكنة اللكتركنية التعميميػة كاألسػمكب المعر ػى  ػى  .4

كمابميػة اسػتخداـ الطػتب لاػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى  تنميػة التثصػيؿ المعر ػى
  ى التعميـ.
 متغيرات البثث: 

 ى:تتمفؿ متغيرات البثث  ى اًت
ياػػتمؿ البثػػث الثػػالى ممػػس  Independent variables:المسػػتقمة  المتغيػػرات .1

 متغيريف مستقميف، ىما:
 نمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(. .أ 
 األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع( .ب 
ياػتمؿ ىػذا البثػث ممػس متغيػريف  Dependent variables:التابعػة  المتغيػرات .2

 ىما: تابعيف،
 استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.  التثصيؿ المعر ى .أ 
 ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.  القابمية استخداـ .ب 

 مينة البثث: 
بالػػدبمكـ العامػػة  ػػى التربيػػة )نظػػاـ العػػاـ الكاثػػد( ( طالبنػػا 84تككنػػت مينػػة البثػػث مػػف )
ثسب األسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، اانػد اع(  ثيث تـ تصني يـ بكمية التربية جامعة دمياط،

مبؿ بداية مممية التعمـ، باستخداـ اختبػار تػزاكج األاػكاؿ الم،لك ػة )ثمػدم ممػس ال رمػاكم، 
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: المجمكمػة األكلػس )المدكنػة الت صػيمية تجريبيػة مجمكمػات (، كتكزيعيـ ممس أربػ 1985
مػكجزة مػ  األسػمكب المعر ػى م  األسمكب المعر ػى التػ،ممى( المجمكمػة الفانيػة )المدكنػة ال

التػػػػ،ممى( كالمجمكمػػػػة الفالفػػػػة )المدكنػػػػة الت صػػػػيمية مػػػػ  األسػػػػمكب المعر ػػػػى اانػػػػد امى( 
 كالمجمكمة الرابعة )المدكنة المكجزة م  األسمكب المعر ى ااند امى(.

 التصميـ التجريبى لمبثث:
ت ممػييـ لممجمكمػات التجريبيػة لمبثػث، ثيػث طبقػ 2×2التصميـ التجريبػى  اختيار تـ

أدكات البثث مبمينا لمت،كد مف تجانس الطتب، فـ إجراء المعالجػة التجريبيػة، كالمقارنػة بػيف 
درجػػاتيـ  ػػى التطبيػػؽ البعػػدم، لتثديػػد دالػػة ال ػػركؽ الناتجػػة مػػف المعالجػػة، كمػػدم تػػ،فير 
 الت امػؿ بػيف نمػط المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، الت صػيمية( كاألسػمكب المعر ػى

 (1ممس المتغيرات التابعة، كما  ى الجدكؿ )( الت،مؿ، ااند اع)
 ( التصميـ التجريبى لمبثث1جدكؿ )

المعالجة  Q1القياس القبمى  األسمكب المعر ى نمط المدكنة
 التجريبية

القياس 
 Q2 البعدم 

 ت صػيميػة
ااختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  - (1)ـ  الت،مؿ

 التثصيمى
مقيػػػاس القابميػػػة  -

 لتستخداـ

 ميةمدكنة ت صي
 (3، ـ1)ـ

ااختبػػػػػػػػػار  -
 التثصيمى

مقيػػػػػػػػػػػػاس  -
القابميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لتستخداـ

 (3)ـااند اع  

 مكجػػزة
 مدكنة مكجزة (2الت،مؿ  )ـ

 (4)ـااند اع   (4، ـ2)ـ

 أدكات البثث:
 األدكات التالية: إمدادتـ  

مامى ااختبار التثصيمى: لقياس الجكانب المعر ية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجت .1
  ى التعميـ.

 مقياس القابمية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ. .2
 األداة التالية: كاستخداـ
الم،لك ة، لتصنيؼ مينة البثث ثسب األسمكب المعر ى  األاكاؿ تزاكج اختبار .1

 )الت،مؿ، ااند اع(   
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 ثدكد البثث:
ى  ى التعميـ، كىػى ضػمف ثدكد مكضكمية: كثدة استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمام .1

نتاج المكاد التعميمية كالتعميـ اللكتركنى.تكنكلكجيا مقرر   التعميـ كا 
ثدكد مكانية: تـ تطبيؽ تجربة البثث ممس طتب الدبمـك العامة  ى التربية )نظاـ  .2

 العاـ الكاثد( بكمية التربية جامعة دمياط.
 - 11/ 22ؾ  ى ال ترة ـ، كذل2016/  2015 األكؿ الدراسى ثدكد زمانية: ال صؿ .3

 ـ24/12/2015
 منيى البثث:

المػػنيى التطػػكيرم القػػالـ ممػػس التصػػميـ التعميمػػى، كالػػذم ينظػػر إلػػس  اسػػتخدـ الباثػػث
تكنكلكجيا التعمػيـ ممػس أنيػا ممميػة كليسػت مجػرد منتكجػات تكنكلكجيػة، كالػذم ييػدؼ إلػس 

الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب نمػػػط المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة،  بػػػيفبنػػػاء متمػػػة 
كيقػػدـ ثمػػكان لمماػػكمة التعميميػػة، كتثديػػد أفػػر ذلػػؾ  ػػى تنميػػة  المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع(

التثصػػيؿ المعر ػػى كالقابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ. )مثمػػد 
التصػػػػميـ كالتطػػػػكير ( كذلػػػػؾ ك قنػػػػا لمراثػػػػؿ نمػػػػكذج 310، ص.2013مطيػػػػة خمػػػػيس، 

(، كاسػػػػتخدامو  ػػػػى بنػػػػاء صػػػػيغتى المدكنػػػػة 2007)مثمػػػػد مطيػػػػة خمػػػػيس، اللكتركنػػػػى 
 اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية( ثسب األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(.

 المعالجة التجريبية:
المعالجة التجريبية  ى استخداـ المنيى ابو التجريبى لدراسػة أفػر الت امػؿ بػيف  تمفمت

ركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، نمػػػط المدكنػػػة اللكت
ااند اع(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى كالقابميػة اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى  ػى 

 التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية.
  ركض البثث:

كسػطات درجػات ( بػيف مت0.05 ≥ا تكجد  ركؽ ذات دالػة إثصػالية )منػد مسػتكل  .1
الطػػتب  ػػى ااختبػػار التثصػػيمى يرجػػ  لتػػ،فير نمػػط المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة 

 )المكجزة، الت صيمية(
( بػيف متكسػطات درجػات 0.05 ≥ا تكجد  ركؽ ذات دالػة إثصػالية )منػد مسػتكل  .2

 الطتب  ى ااختبار التثصيمى، يرج  لت،فير األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(
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( بػيف متكسػطات درجػات 0.05 ≥جد  ركؽ ذات دالػة إثصػالية )منػد مسػتكل ا تك  .3
الطتب  ى ااختبار التثصيمى، يرج  لت،فير الت امؿ بػيف نمػط المدكنػة اللكتركنيػة 

 التعميمية )المكجزة، الت صيمية( كاألسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(.
( بػيف متكسػطات درجػات 0.05 ≥ا تكجد  ركؽ ذات دالػة إثصػالية )منػد مسػتكل  .4

الطػػتب  ػػػى مقيػػػاس القابميػػػة لتسػػػتخداـ، يرجػػ  لتػػػ،فير نمػػػط المدكنػػػة اللكتركنيػػػة 
 التعميمية )المكجزة، الت صيمية(

( بػيف متكسػطات درجػات 0.05 ≥ا تكجد  ركؽ ذات دالػة إثصػالية )منػد مسػتكل  .5
الت،مػػؿ، الطػػتب  ػػى مقيػػاس القابميػػة لتسػػتخداـ، يرجػػ  لتػػ،فير األسػػمكب المعر ػػى )

 ااند اع(
( بػيف متكسػطات درجػات 0.05 ≥ا تكجد  ركؽ ذات دالػة إثصػالية )منػد مسػتكل  .6

الطػػتب  ػػى مقيػػاس القابميػػة لتسػػتخداـ، يرجػػ  لتػػ،فير الت امػػؿ بػػيف نمػػط المدكنػػة 
 اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية( كاألسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(.

 مصطمثات البثث:
 دكنة اللكتركنية التعميمية المEducational e-blogs     

المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة، مبػػارة مػػف مسػػاثة ممػػس اػػبكة النترنػػت يمكػػف مػػف 
ختليػػا مػػرض المقػػرر أك مػػا يػػرتبط بػػو مػػف أناػػطة، كتبػػادؿ النقػػاش بػػيف المعمػػـ الطػػتب 

ضا ة المااركات كالتعميؽ ممييػا، ختليػا بػن س الك ػ اءة كمػا يثػدث  ػى الصػؼ كبينيـ، كا 
 (Sim & Hew, 2010, p.152الدراسى )

كيمكػػف تعري يػػا ب،نيػػا صػػ ثة تعميميػػة ممػػس الكيػػب، تتكػػكف مػػف مػػدد مػػف المػػدختت 
كالػػركابط ذات الصػػمة بمكضػػكع اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى كتطبيقاتيػػا التعميميػػة، ثيػػث 

ي ات باكؿ إلكتركنػى، كمػا تسمل المدكنة لمطتب باستخداميا ب،سمكب ت اممى لتدكيف التكم
يمكنيـ ااطتع ممس مااركات أمرانيـ كااستجابة ليا مػف التػدكيف، بالضػا ة إلػس إمكانيػة 
التكاصػػؿ بػػيف أسػػتاذ المقػػرر كالطػػتب مػػف طريػػؽ التغذيػػة الراجعػػة التػػى يقػػدميا ليػػـ مبػػر 

 المدكنة  ى اكؿ تعميقات.
  الت،مؿ مقابؿ ااند اع(األسمكب المعر ى(Reflective versus Impulsive  : 

تتعمؽ األساليب المعر ية باكؿ النااط المعر ػى الػذم يمارسػو ال ػرد أكفػر مػف مثتػكاه، 
أم يسػتطي  األسػمكب المعر ػى أف يجيػب مػف الكي يػة التػى ي كػر بيػا ال ػرد ػ مػفتن ػ كلػيس 

 (39، ص.2002الخكلى،  مثمد مّما ي كر  يو )ىااـ
ى بميػػؿ األ ػػراد إلػػس سػػرمة ااسػػتجابة مػػ  التعػػرض كيػػرتبط األسػػمكب المعر ػػى اانػػد ام

لممخاطر،  غالبان ما تككف استجابات ااند اع غير صثيثة لعدـ دمة تناكؿ البػدالؿ المؤديػة 
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لثؿ المكمؼ،  ى ثيف يتسـ األ راد الػذيف يميمػكف إلػس الت،مػؿ )التػركم( ب ثػص المعطيػات 
ؽ منيػػا مبػػؿ إصػػدار ااسػػتجابات المكجػػكدة  ػػى المكمػػؼ، كتنػػاكؿ البػػدالؿ بعنايػػة، كالتثقػػ
(Boyle, Duffy & Dunleavy, 2003, p.269)  

كيمكػػف تعريػػؼ األسػػمكب المعر ػػى، ب،نػػو ياػػير إلػػس ال ػػركؽ بػػيف األ ػػراد  ػػى المجػػاؿ 
المعر ى كتناكؿ المعمكمات، كميؿ المتعمميف إلس إضا ة المااركات، كالتعميؽ ممس  الدراكى

ات اللكتركنيػػة التعميميػػة،  غالبنػػا مػػا تكػػكف اسػػتجابات ماػػاركات أمػػرانيـ داخػػؿ بيلػػة المػػدكن
المتعمـ المند   غير صثيثة لعدـ دمة تناكلو لمبدالؿ المؤدية لثؿ المكمؼ،  ى ثيف يمتاز 
المتعممػػيف، الػػذيف يميمػػكف إلػػس الت،مػػؿ ب ثػػص المعطيػػات المكجػػكدة  ػػى الماػػاركة، كتنػػاكؿ 

 جابات كالتعميؽ ممييا.البدالؿ بعناية، كالتثقؽ منيا مبؿ إصدار ااست
 لتستخداـ  القابميةUsability:  

( أف المسػػتثدث التكنكلػػكجى يجػػب أف 247أ، ص. 2003يػػرم مثمػػد مطيػػة خمػػيس )
يككف مابتن لتستخداـ كالتكظيؼ  ى النظاـ التعميمى، دكف صعكبات تعكؽ ااسػت ادة منػو، 

ـ لتكظي ػػػو  ػػػى البيلػػػة كيسػػػامد المتعممػػػيف ممػػػس تنميػػػة مػػػدراتيـ، كاسػػػتعداداتيـ كطامػػػاتي
 التعميمية.

ب،نيػػػا، ممميػػػة نظاميػػػة لمتثظػػػة األداء الػػػكامعى  القابميػػػة لتسػػػتخداـكيمكػػػف تعريػػػؼ 
لمطتب، مند اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى )المػدكنات اللكتركنيػة، كال ػيس بػكؾ( 

المكػػاف  كيسػػتدؿ مميػػو مػػف طريػػؽ ااسػػتعداد الػػذم يبديػػو المػػتعمـ لمػػتعمـ، كا يتقيػػد بثػػدكد
 كالزماف، بثيث يتنكع المثتكل التعميمى الذم يقدـ مف ختليا.

 لمبثث: الم اىيمىالطار 
، كتمفمت  ى فتفػة متغيراتويتناكؿ الطار الم اىيمس لمبثث األدبيات التربكية المتعمقة ب

ا، كأنماطيا، كنظريػات الػتعمـ التػى تسػتند إلييػ المدكنات اللكتركنية التعميميةمثاكر، ىى: 
 ػى العمميػة التعميميػة،  كاألسمكب المعر ى، كالقابمية استخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى

 كذلؾ  يما يمى:
المدكنات اللكتركنية التعميمية كأنماطيا، كنظريات التعمـ التى تعتمد  أكان:

     ممييا:  
 إلػس أف ظيػكر الجيػؿ الفػانى لمكيػب أدل Ebner (2007, p.1237)ياػير بابنيػرب 

إلػػس تثكيػػؿ مكامػػ  الكيػػب السػػاكنة إلػػس منصػػات تعميميػػة تعمميػػة ناػػطة، بثيػػث تعتمػػد  ػػى 
نتاجيػة، بالضػا ة  بناءىا ممس ابكات التكاصؿ ااجتمامى، لتاػمؿ جكانػب أكفػر ت امميػة كا 
إلس خصالصيا التى أتاثت لممتعمـ إمكانية الماػاركة كالت امػؿ مػ  المثتػكل التعميمػى مػف 
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ديػػػدة، أك تعػػػديؿ ماػػػاركات زمتلػػػو، كالتعػػػاكف كالتاػػػارؾ بػػػيف خػػػتؿ إضػػػا ة معمكمػػػات ج
 المتعمميف كت امميـ  ى بيلة تعمـ ا تراضية.

كمػػػف خػػػتؿ ااطػػػتع ممػػػى بعػػػض الدراسػػػات كاألدبيػػػات، كمنيػػػا: بأجيػػػاف، كىارتاػػػكفب 
Ajjan and Hartshorne (2008, p.75) ؛ كبىكسػايف، كأيػدفبHossain and 

Aydin (2010, p.357)؛ كبجػكهبGoh (2010, p.89) كالتػى تناكلػت أدكات الجيػؿ ،
 الفانى لمكيب كتطبيقاتيا التعميمية، يمكف تقسيـ إلى سب   لات، كذلؾ  يما يمى:

 منصات النار: تتيل لممتعمميف نار المثتكم التعميمى مبر المنتدبات.  .1
خػػػدمات اػػػبكات التكاصػػػؿ ااجتمػػػامى: كتسػػػامد  ػػػى إمامػػػة بيلػػػة تعميميػػػة لمتكاصػػػؿ  .2

 .Facebook ،Blogsاكف  ى بناء مثتكاىا التعميمى مفؿ: كالتع
: كتتػػيل Democratized Content Networkاػػبكات المثتػػكل التاػػاركى  .3

 Wikipediaلممتعمميف إضا ة المثتكل أك تثريره أك تعديمو، مفؿ: 
منصات الابكات اا تراضية: تػك ر بيلػة يعػيش  ييػا المتعممػيف مػ  بعضػيـ الػبعض  .4

 Second lifeمفؿ 
: مكامػ  تجمػ  العنػاكيف مػف Information Aggregatorsمجمِّعػات المعمكمػات  .5

 مكضكع كاثد مف مجمكمة مصادر المعمكمات ممس النترنت.
منصػػات األخبػػار ااجتماميػػة: مكامػػ  مثػػررة تتػػيل لممتعممػػيف مػػراءة كتقػػديـ األخبػػار  .6

 .Spinthicket.comمفؿ، 
لممتعمميف إنااء كمااركة المثتكل  مكام  خدمات تكزي  المثتكل: كىى مكام  تتيل .7

 .Scrapblog.comمفؿ، 
 م يـك المدكنة اللكتركنية:

ممػس تعريػؼ  Herzog (2005)؛ كبىيرذكجب Felix (2008ب ميكسب ) :يت ؽ كؿ مف
المدكنة ب،نيا ص ثة كيب تضـ مااركات كتعميقات مختصرة، كمرتبة ترتيبنا زمنينا، كمػا تعػد 

ال  كسرد األخبار الجديدة، أك لربط بعض المااركات بمكامػ  بمفابة سجؿ يكمى لعرض الكم
 الكيب األخرل.

أف  Browensten and Klein (2006, p.19)كيػػرم ببركنسػػتيف، ككػػيمفب 
المػػدكنات اللكتركنيػػة مبػػارة مػػف بيلػػة ا تراضػػية تمكػػف المتعممػػيف مػػف الماػػاركة  ػػى مػػكاد 

بصػكرة منطقيػة متتابعػة مػف الثػديث تعميمية مثددة مف ختؿ إصدارات مثدفة يتـ ترتيبيا 
 إلس القديـ. 

 Top؛ كبتػكبب Sim and Hew (2010, p.152كيت ػؽ كػؿ مػف: بسػيـ، كىيػكب )
(2012, p.26)  ممس تعريؼ المدكنة اللكتركنية ب،نيا مكم  ممس اػبكة النترنػت، يعمػؿ

ا أنػو يمكػف بن س الطريقة المتبعة  ػى ناػر اليكميػات، ككتابػة األثػداث كالسػيرة الذاتيػة، إ
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لممستخدميف الماػاركة بػاراليـ ثػكؿ مػا يطرثػو صػاثب المدكنػة مػف خػتؿ التعميقػات كمػا 
 ير ؽ بيا مف ركابط تاعبية أك صكر أك مم ات  يديك.

( أف المدكنػة اللكتركنيػة مكمػ  اخصػى ألسػتاذ أك باثػث 2012كيرم إبػراىيـ بعزيػز )
ـ لناػر مقػاات متنكمػة مكجيػة  ى تخصص معيف، أك تممكيا مؤسسات تعميمية، كتسػتخد

لجميكر معيف مف القراء، كتساىـ  ى خمؽ  ضػاء ت ػاممى بػيف المعمػـ كالمتعممػيف، لتكػكف 
 بيلة تعمـ ت اممية ناطة. 

أف  Kang, Bonk and Kim (2011, p.229)كيؤكػد بكػانى، كبكنػؾ، ككػيـب 
 ػػارؽ بػػ،ف المػػكاد المدكنػػة اللكتركنيػػة، أمػػرب مػػا تكػػكف إلػػس الصػػثي ة اللكتركنيػػة، مػػ  ال

المناػػكرة  ػػى المدكنػػة تكضػػ   ػػى ترتيػػب زمنػػى تصػػامدم بثيػػث تكػػكف المعمكمػػات األكفػػر 
 ثدافة ىى أكلس المعمكمات التى يطالعيا المستخدـ.

 مف التعري ات السابقة أنيا ات قت  ى مدة مناصر، ىى: كيتثظ
 المثتكم الرليس لممدكنة غالبنا ما يدكر ثكؿ مكضكع كاثد متخصص. -
كم المدكنػػة ممػػس مكضػػكمات أك أثػػداث مرتبػػة ترتيبنػػا زمنينػػا، كتػػنظـ المػػداختت تثتػػ -

 باكؿ مكضكمى.
يمكف أرا ة المكضكمات القديمة  ى المدكنة ثتس يصبل مف السػيؿ الرجػكع إلييػا  -

  ى أم كمت.
تثتػػػكم المدكنػػػة ممػػػس مالمػػػة بػػػبعض الػػػركابط التاػػػعبية لمكامػػػ  أخػػػرم ذات صػػػمة  -

 بمكضكع ما.
ف مبؿ مدير / ناار يتثكـ  ييا، كيكػكف لديػة صػتثيات أكبػر مػف تصمـ المدكنة م -

 ركاد المدكنة.
كيسػػتخمص الباثػػث ممػػا سػػبؽ أف المدكنػػة اللكتركنيػػة، بإثػػدل تطبيقػػات الجيػػؿ الفػػانى 
لمكيب، التى تعمؿ مف ختؿ نظاـ لدارة المثتكم، كىى مبارة مف صػ ثة كيػب ليػا منػكاف 

ظػػة ناػػره ممػػس الاػػبكة، كتاػػتمؿ ممػػس ماػػاركات دالػػـ ا يتغيػػر منػػذ لث URLإلكتركنػػى 
مؤرخػػة كمرتبػػة ترتيبنػػا زمنيػػػنا، تعػػرض ب،سػػمكب ت صػػيمى أك مػػكجز، مػػ  أراػػ ة التعميقػػات 
القديمة، بثيث يمكف لممست يد الرجكع إلػس أم ماػاركة سػبؽ ناػرىا، أم أنيػا أداة تسػامد 

الخبػرات كاًراء بيػنيـ، اا راد المبتدليف  ى إنااء ص ثات كيب ت اممية، تسامد  ى تبادؿ 
 مف طريؽ إضا ة المااركات، كالتعميقات، مما يخمؽ بيلة تعميمية ت امميةب.

خصػػالص، ثيػػث ياػػير إلييػػا كػػؿ مػػف: بأندرسػػكفب  كتتسػػـ المػػدكنات اللكتركنيػػة بعػػدة
(Anderson (2007, p.139 ؛ كبكركسػيؿبChurchill (2009, p.181) ،؛ ببمتكػس

 ، كذلؾ  يما يمى:Baltaci and Ozdilek (2010, p.4739) كأكزدليؾب
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مثتػػكم المدكنػػة: تكجػػد فتفػػة مسػػتكيات لماػػاركة المثتػػكم التعميمػػى لممدكنػػة، ىػػى:  .1
المستكم األكؿ، أف نككف المااركات مرتبطة كمينا بيا، كالمستكم الفانى، أف تػرتبط 
الماػػػاركات جزلينػػػا بػػػالمثتكم، كالمسػػػتكم الفالػػػث، إضػػػا ة معمكمػػػات جديػػػدة تػػػدمـ 

 كع المدكنة. مكض
اػػػكؿ المدكنػػػة: رغػػػـ تنػػػكع أاػػػكاؿ المػػػدكنات اللكتركنيػػػة، إا أنيػػػا تػػػرتبط بنمطػػػيف  .2

رليسييف، ىمػا: ماػاركة ارتبػاط تاػعبى يظيػر داخػؿ المثتػكم كلػو متمػة بمػدكنات 
 أخرم، كالفانى، مااركات مرتبة ترتيبنا زمنيان تابعة لن س المثتكم الرممى.

ضػػا ة الماػػاركات كظػػالؼ المدكنػػة: تسػػمل المػػدكنات ا .3 لتعميميػػة لممػػتعمـ بػػااطتع كا 
 كالتعميقات ممس المثتكم التعميمى، كاستختص األ كار كالتعميؽ بثرية. 

 :كتابة نصكص المااركات، يجب مراماة بما يمى .4
 األصالة  ى الكتابة، كالتنكي  المستمر  ى المكضكمات كالمصادر الماار إلييا. -
بثيث ا يمر أسبكع كاثد إا كىناؾ ممس  التثديث المستمر لمثتكم المدكنة، -

 .األمؿ تدكينو جديدة
 .ت عيؿ خاصية التعميؽ ممس المااركات، كمدـ غمقيا أماـ الزالريف -

 :سمات مامة يمكف إضا تيا لممدكنات، مفؿ .5
 .إضا ة تقكيـ زمنى ايرم ممس كاجية المدكنة -
  ذات صػػمة الاػػارة  ػػى كاجيػػة المدكنػػة إلػػس الػػركابط التاػػعبية لمجمكمػػة مكامػػ -

 بمكضكميا. 
 .لمص ثة الخاصة لصاثب المدكنة URL الاارة إلس العنكاف اللكتركنى -
الاػارة  ػى كاجيػػة المدكنػة إلػػس الػركابط التاػعيبية لممكامػػ  ذات الصػمة بمكضػػكع  -

 المدكنة.
اللكتركنيػة بيلػة تعميميػة ت امميػة، تعاكنيػة،  كمػف المميػزات التػى تجعػؿ مػف المػدكنات

؛ كبركبيػػك، El-Sayed (2008, p.189)أاػػار إليػػو كػػؿ مػػف: بالسػػيدبتاػػاركية، مػػا 
مبػسب Rubio, Martín and Morán (2010, p.509)كمػارتف، كمػكرافب ؛ بىمػات، كا 

Hamat and Embi (2010, p.29):كذلؾ  يما يمى ،  
 .ااستخداـ المتعمـ، كسيكلة ثسب رغبة سيكلة بكؿ لمتغير التصميـ المرف القابؿ .1
 .الدراسة ثجرات جدراف خارج طتبيـ م  بالتكاصؿ فلممعممي تسمل .2
 مػف خػتؿ Co-author ماػارؾ مؤلػؼ يككف أف المدكنة لمستخدـ ال رصة تتيل .3

 .مميو يقرأه، كذلؾ مف ختؿ التعميؽ ما م  ت اممو
 كانػت إذا كمػو ال صػؿ لمػدكنات جماميػة راجعػة لتقػديـ تغذيػة لممعمػـ ال رصػة تتػيل .4

 طػتب لماػاركات  رديػة راجعػة كػف تقػديـ تغذيػةيم كمػا متكػررة، أخطػاء ىنػاؾ
 .مثدديف

 لمطتب. المعمـ مف كالتكجيو الرااد مممية تسيؿ .5
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 تدميـ التعمـ ال ردم، كالت امؿ كالتعاكف بيف الطتب ذكم ااىتمامات الماتركة. .6
 تتيل لممتعمـ ثرية البثار بيف المااركات كالتعميقات السابؽ إضا تيا. .7
 يمى ببعض الركابط التاعبية ذات الصمة.تدميـ المثتكم التعم .8
 تسمل لممتعمـ بثرية التعميؽ ممس المااركات التى يضي يا األخريف. .9
 تقديـ تغذية راجعة  كرية لممتعمميف بصكرة بسيطة. .10

 ااستخدامات التعميمية لممدكنات اللكتركنية:
 (المقػرر مف معمكمات تضـ النترنت ممس تعميمية ص ثة بمفابة اللكتركنية، المدكنة

 إمكانيػة جانػب إلػس) كالمراجػ  كاألناػطة كالتػدريبات مكضػكمات المثتػكل، كممخصػاتيا،
 األبثػاث ناػر  ػى اسػتخداميا اػاع كمػد بطبيعػة المثتػكم، صمة ذات أخرل ربطيا بمكام 
 بإناػاء الكايػات المتثػدة  ػى  Dickinson بديكنسػكفب جامعػة ثيػث مامػت كالكاجبػات،
 بالطريقة نارىا مف بدان  إلكتركنى باكؿ ككاجباتيـ الطتب بثاثأ لنار كمنصات مدكنات،
 (Ellison & Wu, 2008, p.105)التقميدية 

كتتسـ المدكنات اللكتركنية التعميمية بسيكلة التصميـ كالتغيير، كتعػد مػف أكفػر أدكات 
مـ ممس ثد الجيؿ الفانى لمكيب استخدامنا كتكظي نا  ى التعميـ، كلذا تعد مريثة لمطالب كالمع

، اسػػتخداماتيا Duffy and Bruns (2006)سػػكاء، كيصػػنؼ ب دك ػػس، كبػػركنسب 
 التعميمية إلس فتفة أنماط رليسة، كذلؾ  يما يمى:

اسػػتخدامات أكاديميػػة: تعكػػس المػػدكنات خبػػرات التعمػػيـ، كتصػػنؼ مصػػادر كطرالػػؽ  .أ 
 التعميـ كالتعمـ، كتقديـ المسامدات لألكاديمييف كالمينييف.

تنظيمية: تعد المدكنات مستكدع معمكمات متاح ممس النترنػت، تسػامد  استخدامات .ب 
 الطتب ممس ارساؿ كتبادؿ البيانات كالمعمكمات كالمياـ.

استخدامات تربكية: تمفؿ المدكنات منصة مرض دالـ لممعمكمات، ثيث تسامد  ػى  .ج 
تنميػػة مػػدرات المتعممػػيف ممػػس المناماػػة كالثػػكار، كتاػػجعيـ ممػػس ااسػػت ادة مػػف 

 راليـ كأ كارىـ كتعميقاتيـ  ى بناء المثتكم التعميمى كمراجعتو كتثديفو.آ
 Tan, Na and؛ كبتاف، كنا، كسنجكب Top (2012, p.24كؿ مف: بتكبب ) كيت ؽ

Theng (2011, p.429) ممػس أف اسػتخداـ المػدكنات اللكتركنيػة يسػتند ممػس فػتث ،
 أدكات رليسة، كذلؾ  يما يمى:

، كىػى Tools to Write and Publish Weblogsر أدكات الكتابػة كالناػ .أ 
، مػف خػتؿ مكالػب جػاىزة،  مامدة بيانات تسمل بإضا ة النصكص كالصػكر كالرسػـك
كترتيػػػػػب الماػػػػػاركات زمنيػػػػػان، كتصػػػػػنيؼ اسػػػػػيامات المسػػػػػتخدميف باػػػػػكؿ يسػػػػػيؿ 

 استرجاميا.
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 Tools to Read Weblogs andأدكات مػراءة المػدكنات كتجميػ  األخبػار   .ب 
New Aggregators أصػبثت المػدكنات تعتمػد  ػى القػراءة كااطػتع ممػس لغػة ،

XML  التػػى تتػػيل تكظيػػؼ أداةRSS  ػػى تػػك ير ممخصػػات سػػريعة ك كريػػة ألىػػـ 
 المااركات دكف الثاجة إلس استعراض جمي  ص ثات المدكنة.

، تتػيل المػدكنات اسػتخداـ Searching and Trackingأدكات البثػث كالتتبػ   .ج 
خؿ مثتكياتيػا، كمػا تسػمل بتتبػ  الػركابط التاػعبية المختم ػة بعض أدكات البثث دا

 ذات ااىتماـ الماترؾ بيف المدكنات.
 أنكاع المدكنات اللكتركنية:

؛ Hossain and Aydin (2010, p.358يت ػػؽ كػػؿ مػػف: بىكسػػايف، كأيػػدفب )
؛ كبمػػايزك، Kang, Bonk and Kim (2011, p.230)كبكػػانى كبكنػػؾ، ككػػيـب 

، ممػس تصػنيؼ المػدكنات Miyazoe and Anderson (2012, p.149)كأندرسػكفب 
 اللكتركنية، ثسب: المثتكم، كاألىداؼ، كاستخداماتيا  ى التعميـ، كذلؾ ثسب:

التاػعيبية: كالمػذكرات  مثتكم المػدكنات، كتاػمؿ خمسػة أنػكاع، ىػى: مدكنػة الػركابط .أ 
 الذامى، كالبث المرلى. اليكمية، كالمقاات، كالصكر، كالبث

اؼ المػػػدكنات، كتاػػػمؿ أربعػػػة أنػػػكاع، ىػػػى: مدكنػػػة اخصػػػية، كمكضػػػكمية، أىػػػد .ب 
خبارية، كتااركية.  كا 

استخداـ المدكنات  ى التعميـ: كتاػمؿ فتفػة أنػكاع، ىػى: مدكنػة المعمػـ، كالمػتعمـ،  .ج 
 كال صؿ الدراسى.

 Grosseck and ممػس الدراسػات كالبثػكث كاألدبيػات، كمنيػا: ااطػتعكمػف خػتؿ 
Holotescu (2008)  ؛Zhao and Rosson, (2009)   ؛Hourigan & 

Murray, 2010) ؛)Kang, et al. (2011, p.229) ؛ ثسػيف مثمػد مبػد الباسػط
اللكتركنية  المدكنات، يمكف تصنيؼ Miyazoe and Anderson (2012)(؛ 2012)

 الصػكتية، المدكنػة أنػكاع، ىػى: التعميمية ثسب طبيعة ماػاركات المسػتخدميف، إلػس مػدة
 العادية، كالمكجزة، كالت صيمية. يةكالنص

كيقتصػػر البثػػث الثػػالى ممػػس اسػػتخداـ نمطػػيف لممػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة، ىمػػا: 
كذلؾ ألنيما يتكا قا م  طبيعػة ممػؿ ال لػة نمط المدكنة المكجزة، كنمط المدكنة الت صيمية، 

 -ال تػػرة الصػػباثية ػػى  -المسػػتيد ة )طػػتب الػػدبمكـ العامػػة  ػػى التربيػػة(، كالػػذيف يعممػػكف 
معمميف  ى مدارس التعميـ العاـ بمثا ظة دمياط، ثيث تسمل لكؿ منيـ بإضػا ة ماػاركاتو 

 ػػى أم كمػػت كمػػف أم مكػػاف، كيمكػػنيـ اسػػتخداـ نمػػط  اًخػػريفكالتعميػػؽ ممػػى ماػػاركات 
ثسػػب  -المدكنػػة التػػى تناسػػب األسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع( لكػػؿ مػػنيـ كتكظي يػػا 

تعميـ تتميػذه، كذلػؾ ُبغيػة اارتقػاء بمسػتكم العمميػة التعميميػة، كنسػتعرض  ى  -تخصصو
  يما يمى: نمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(
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 Abridgment blog:المكجزة   : المدكنةأكان 
المدكنػػة  Hall and Davidson (2007, p.165)يعػػرؼ بىػػاؿ، كدي يدسػػكفب 

أاػػكاؿ المػػدكنات التػػى تسػػمل لممتعممػػيف بعػػرض العناصػػر األساسػػية المػػكجزة ب،نيػػا أثػػد 
( ثر ػان، ككػذلؾ صػكر 140لأل كار دكف ت صيؿ مف ختؿ نار نػص مختصػر يتكػكف مػف )

، ب،نيػا Chen and Bonk (2008, p.45)كمم ات أخرل. كما يعر يػا بتاػيف، كبكنػؾب 
ككف نصػكص أك صػكر أك مدكنة لنار أجزاء صغيرة مف المثتكل الرممى كالتى يمكف أف ت
 ركابط أك مقاط  مرلية مصيرة، أك غيرىا ممس ابكة النترنت.

كيمكف تعريؼ المدكنة المكجزة، ب،نيا مااركات مكجزة، مضػبكطة كمثكمػة بعػدد مثػدد 
 امػف األثػرؼ، يكتبيػا المػتعمـ مػف خػتؿ تعميػؽ يثتػكم ممػس نػص أك ركابػط أك صػكر، ك 

 ممس النكع ىذا  ى تقتصر الطبيعية إذ المااركة  ى المدختت مف التمثدكد بالعدد يسمل
 مصيرة. تثديفات أك رسالؿ إرساؿ

إلػس  Grosseck and Holotescu (2008, p.66)بجركسػيؾ، كىمتسػككب  ياػير
أف المػػدكنات المػػكجزة تتميػػز بعػػدة مزايػػا، منيػػا: تاػػجي  الطػػتب ممػػس الماػػاركة بإضػػا ة 

صػػدارك كتابػػات متنكمػػة تػػدمـ المثتػػكم التعميمػػى،  اسػػتجابات سػػريعة منػػد مناماػػة بعػػض  ا 
المكضكمات، كلذا تعد أداة مناسبة يطرح مف ختليػا المػتعمـ آرالػو ثػكؿ أثػد المكضػكمات 
التى يطرثيا أثد المتعممػيف أك المعمػـ، كبالتػالى تمفػؿ منصػة تعميميػة م تكثػة تسػامد  ػى 

 كيػر لػدم المتعممػيف، تنمية التثصيؿ المعر ى لمكضكمات التعمـ، ككذلؾ تنميػة ميػارات الت
كلذا يمكف استخداميا ك،داة لمتعمـ التااركى السري ؛ كذلػؾ مػف خػتؿ تقػديـ رسػالؿ مصػيرة 

 يطرح مف ختليا المتعمميف أ كارىـ كآراليـ باكؿ مكجز ثكؿ مكضكع معيف. 
 اسػػتخداـأنػػو يمكػػف  Zhao and Rosson (2009)بزاىػػك، كركسػػفب  كيكضػػل

 المجاؿ كتكظي يا  ى 2.0 الكيب خدمات اللكتركنية كبامى المااركة المكجزة  ى المدكنة
 :كالتعميمى، كذلؾ  يما يمى األكاديمى

 كالندكات. المؤتمرات متابعة .أ 
ثسابنا لممتعمميف المسجميف  أف ينائ المادة ألستاذ التعميمية: يمكف المادة تثديث .ب 

ممػس  نصية رسالؿ مف ختؿ لمتابعتيـ كتكجييـ،   WhatsApp ى المقرر ممس
 .النقالة ىكات يـ

 الجامعة. أك الكمية إمتنات متابعة .ج 
 ماػاري   ػى يعممػكف الػذيف المعممػيف أك لمطػتب يمكػف :الماػاري  إدارة تسػييؿ .د 

  يما بينيـ. ماتركة، التكاصؿ
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 خمػؽ ممػس الخدمػة ىػذه  ػى المكجػكدة الت امميػة تسػامد :كالنقػاش الثػكار ت عيػؿ .ق 
 .األاخاص مف مجمكمة بيف ددةمث مكضكمات ثكؿ لمنقاش كالثكار منكات

ا كتثديدنا يككف أف المستخدـ المثددة: ممس الكتابة .ك  يجازنا منػد أكفر كضكثن كتابػة  كا 
 المااركات.

كبناءن ممس ذلؾ يرم الباثث أف طتب الدبمـك العامة  ى التربية )معممػكف  ػى الخدمػة( 
ؼ المكامػػؼ التعميميػػة يمكػػنيـ اسػػتخداـ المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة المػػكجزة،  ػػى مختمػػ

لفراء ممميات التعميـ كالتعمـ داخؿ ثجرات الدراسة، كتث يػز المتعممػيف ممػس الماػاركة  ػى 
كا ػػة األناػػطة التعميميػػة، كربػػط تعمميػػـ بػػالمكامؼ الثياتيػػة التػػى يكاجييػػا كػػؿ مػػنيـ خػػارج 

التعميمى السػري  جدراف البيلة التعميمية التقميدية، كبذلؾ تصبل المدكنة مركزنا لتقديـ الدمـ 
 لممتعمميف باكؿ دالـ  ى جمي  مكضكمات التعمـ. 

 Detailed blog: المدكنة الت صيمية  : فانينا
تتككف المدكنة الت صيمية مف مدة مااركات يػتـ ترتيبيػا زمنينػا مػف الثػديث إلػس القػديـ 
، ثسب زمػف ناػرىا، كتسػمل لممػتعمـ بتػدكيف المكضػكع بطريقػة تتسػـ بالسػياب كالت صػيؿ

ثيػػػث تتػػػيل لػػػو كتابػػػة المقػػػاات المتنكمػػػة، كمػػػا يمكػػػف تثػػػديث مثتكياتيػػػا باػػػكؿ مسػػػتمر 
Hourigan & Murray, 2010, p.205)) 

أف  Kang, Bonk and Kim (2011, p.229)كيػػرم بكػػانى، كبنػػؾ، ككػػيـب 
، تسػػػمل بإضػػػا ة الماػػػاركات لنظػػػاـ لدارة المثتػػػك المدكنػػػة الت صػػػيمية، تعمػػػؿ مػػػف خػػػتؿ 

ا، كأرا تيا بثيث يثدد لكػؿ منيػا منػكاف فابػت منػذ بدايػة ناػرىا ممػس اػبكة كترتيبيا زمنين 
 النترنت، كبذلؾ يسيؿ ممس المتعمـ الرجكع إلييا  ى أم كمت. 

 Yangكتتسػػـ المدكنػػة الت صػػيمية بعػػدة مزايػػا، كالتػػى أاػػار إلييػػا كػػؿ مػػف: بيػػانىب )
(2009, p.15 ؛ ب ػاردبFard (2010, p.569)2012اسػط )؛ ثسػيف مثمػد مبػد الب ،

 (، كذلؾ  يما يمى:554ص.
ا م صػػت  .أ  تسػػمل لممػػتعمـ بناػػر مكضػػكمات متنكمػػة بجميػػ  أبعادىػػا، متضػػمنة اػػرثن

 لجمي  مناصرىا.
مكاناتو ممس ارح أبعاد ال كرة. .ب   تزيد مف فقة المتعمـ  ى ن سو كمدراتو كا 
 ُتمكف المتعمـ مف طرح مكضكمات جديد لمنقاش كالثكار. .ج 
 ف المتعمميف، كم  المعمـ.تدمـ ممميات التكاصؿ بي .د 
تػػك ر مسػػاثة كا يػػة لتبػػادؿ األ كػػار بػػيف المتعممػػيف بعضػػيـ الػػبعض كبيػػنيـ كبػػيف  .ق 

 كالمعمـ.
 تدمـ األساليب المعر ية لممتعمميف لتثسيف تعمميـ. .ك 
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 تيسر لممتعمـ أخذ المتثظات كنارىا  ى أم مكاف بالمدكنة. .ز 
 ت.يمكف استخداميا كمستكدع رممى لث ظ كتبادؿ المعمكما .ح 
 تعزيز ميارات التثميؿ لدم المتعمميف. .ط 
تسمل لممتعمـ بالمااركة بخبراتػو  ػى تػدميـ المثتػكم التعميمػى المناػكر، كطػرح  .م 

ضا ة التعميقات.  أ كار جديدة تسمل بتبادؿ المااركات بيف المتعمميف كا 
كبناءن ممس ذلػؾ يػرم الباثػث أف المكضػكمات التػى يػتـ ناػرىا  ػى المدكنػة الت صػيمية  
معالجتيػػا بعمػػؽ كاػػرح مناصػػرىا بت صػػيؿ كاضػػل، كىػػذا يختمػػؼ مػػف المدكنػػة المػػكجزة يػػتـ 

المدكنػة اللكتركنيػة التى تركز ممس األ كار الرليسة لممكضكمات التى تتناكليا، كلذا تتميػز 
ب،نيػػػا تسػػػمل لممتعممػػػيف بإضػػػا ة مقػػػاات متنكمػػػة تخػػػدـ مكضػػػكمات الػػػتعمـ الت صػػػيمية، 

ن سػػيـ مػػف خػػتؿ اكتسػػاب الخبػػرة  ػػى مػػرض المكضػػكمات المختم ػػة، كتزيػػد مػػف فقػػتيـ ب،
كتثميميا كمناماتيا، كطرح أ كار جديػدة تػدمـ مكضػكمات الػتعمـ، كمػا أنيػا تػدمـ ممميػات 
التػػكاص بػػيف الطػػتب سػػكاء داخػػؿ ثجػػرات الدراسػػة أك خارجيػػا، كتتػػيل لممتعممػػيف إمكانيػػة 

ى كتبػادؿ كثػدات الػتعمـ، لتخزيف المثتكم التعميم Cloudاستخداميا كمستكدع أك سثابة 
كما أف ثرية النقاش كطرح األ كار تسامد  ػى تنميػة ميػارات الت كيػر التثميمػى النامػد لػدم 

 المتعمميف.
كلضػػػا ة الماػػػاركات إلػػػس المدكنػػػة الت صػػػيمية، أت ػػػؽ كػػػؿ مػػػف: بىكريجػػػاف، كمػػػكرامب 

Hourigan and Murray (2010, p.211) ؛ بميػازك، أندرسػكفبMiyazoe and 
Anderson (2012, p.147) ،ممػػس تثديػػد اػػركط لجػػكدة ماػػاركات المسػػتخدميف ،

 كذلؾ  يما يمى:
القابمية لم يـ: يجب أف تتسـ المعارؼ كالمعمكمات المناكرة  ػى المدكنػة بالكضػكح  .أ 

 كسيكلة ال يـ.
مكفكميػػة المعمكمػػات: يجػػب أف تكػػكف المعمكمػػات المناػػكرة مػػف مصػػادر تتصػػؼ  .ب 

 بالمكفكمية.
تمفػػػؿ  ػػػى تثديػػػد مناصػػػر المعمكمػػػات كمرضػػػيا ممػػػس صػػػ ثات فبػػػات التقػػػديـ: كت .ج 

 المدكنة.
 التكامؿ: تعرض المعمكمات  ى المدكنة بعمؽ كت صيؿ كاضل كمتكامؿ.  .د 
 الكثدة: أف تركز كؿ ص ثة  ى المدكنة الت صيمية ممس مكضكع كاثد. .ق 
التاثػػػة: أف يصػػػؿ المػػػتعمـ إلػػػس المعمكمػػػات بسػػػيكلة، كاسػػػترجاميا الماػػػاركات  .ك 

 ىا.السابؽ نار 
 المرجعية: أف تتضمف المدكنة معمكمات متكاممة مف صاثبيا أك منا،ىا.   .ز 
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 معايير تصميـ البيلة التعميمية القالمة ممس المدكنات اللكتركنية:
يمكف تصميـ المدكنات اللكتركنية بن س طريقة تصػميـ صػ ثات الكيػب، كمػا بيػا مػف 

، كىػػى: القػػدرة ممػػس إضػػا ة أك ارتباطػػات تاػػعيبية، كلكػػف تتسػػـ المدكنػػة بخاصػػية أساسػػية
، كالتػػػػى تاػػػػبو المػػػػذكرات اليكميػػػػة، أك د ػػػػاتر Postingإدخػػػػاؿ المقػػػػاات أك مػػػػا يسػػػػمى 

المتثظات )نصكص، صكر، ركابط، كغيرىػا( التػى يمكػف أف يضػي يا أم  ػرد غيػر مصػمـ 
المدكنة، كخاصة أف المدكنات اللكتركنية امتدت لكؿ األ راد ككػؿ المجػاات كالمكضػكمات، 

 (Jardin, 2004)يكاد يككف لكؿ ميتـ  ى مجالو مدكنة خاصة بو  
 ,Dron, (2007 ؛Barker (2005, p.93)كيػذكر كػؿ مػف: ببػاركير، كدركفب

p.65)  أف تصميـ البيلة التعميمية القالمة ممػس المػدكنات اللكتركنيػة تبنػس ممػس منيجيػة
 :مخططة ك قان لعدة معايير تربكية كتكنكلكجية، كذلؾ  يما يمى

: يجػػب أف تصػػمـ البيلػػة التعميميػػة لممػػدكنات باػػكؿ يناسػػب Adaptabilityالتكيػػؼ  .1
المكامؼ كاألاخاص كالظركؼ كاألمػاكف المختم ػة؛ كيتطمػب ذلػؾ بنػاء بعػض الخػدمات 

 التى تقـك ممس ااتصاؿ باستخداـ المعايير الم تكثة. 
يقبؿ التعديؿ  : كيتطمب ىذا بناء نظاـ تكاصؿ إلكتركنى، مرفFlexibilityالمركنة  .2

 كالتطكير المستمر ك قنا لمتطمبات المكمؼ التعميمى.
: ااستخداـ المبتكر لبيلة المدكنات Percolationsالت رد داخؿ المجمكمات  .3

اللكتركنية التعميمية، تمكف مجمكمات الطتب مف المنا سة إلس ثد ما بمعزؿ مف 
مف التطكر داخؿ مجتم  الجمامات األخرل ك ى ن س الكمت تسير  ى اتجاه ماترؾ 

 التعمـ.
مند تصميـ كبناء بيلة المدكنات اللكتركنية التعميمية، يجب تثديد  :Trustالفقة  .4

المكفكمية  ى األ راد كالمكارد، لثماية المستخدميف، كلذا يجب أف تككف المعمكمات 
المقدمة صثيثة كدميقة، ثتى نفؽ بالياتيا بثيث تعطى نتالى م يدة، مف ختؿ 

 كـ  ى طرؽ تجميعيا كنارىا.التث
: مند تصميـ كبناء البيلة التعميمية لممدكنات، يجب النظر  ى Contextالسياؽ  .5

 نظاـ البيلية اا تراضية كمستكيات الت امؿ بيف المتعمميف.
: كيتطمب ىذا تثديد القيكد التى نبنييا داخؿ نظاـ بيلة Constraintsالقيكد  .6

كاستخداميا لتعزيز التعمـ، بثيث يتـ تثديد تمؾ  المدكنات اللكتركنية التعميمية،
القيكد مف مبؿ المصمـ أكمف مجمكمات الممارسة المستخدمة ليا، كاليدؼ مف 

 .تصميميا
: يجب أف يكجو ااىتماـ إلس مدرة النظاـ الكمى  ى تمكيف Sociabilityااجتمامية  .7

 يلة التعميمية لممدكنات.الكجكد كالتكاصؿ كالت امؿ، بثيث يككف جزءنا ا يتجزأ مف الب
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: التصميـ ال عاؿ لبيلة التعمـ القالمة ممس المدكنات Connectivityالتكاصؿ  .8
 اللكتركنية تعنى أف أم تغير  ى أم جزء مف النظاـ، يككف لو ت،فير ممس غيره.

: يجب أف يككف المصمـ ممس دراية بكؿ صغيرة ككبيرة  ى نظاـ Scaleالقياس  .9
اخؿ بيلة المدكنات التعميمية بثيث يتـ تثديث كؿ الجزليات التكاصؿ اللكتركنى د

 كتطكيرىا باكؿ مستمرة. 
 العتمة بيف نظريات التعمـ كالمدكنات اللكتركنية:

 األساسػية كثاجػات كميمػو، كتكمعاتػو، كأىدا و، ت كيره، ختؿ المتعمـ مف سمكؾ يتثدد
ثكلػو  العػالـ مػف مػ  الناػط عامػؿكالت الػذاتى، كالتنظػيـ بالك ايػة، كالاػعكر البيلػة، ل يػـ

(Ianm & Nikos, 2007, p.749). 
كيرم بجاف بياجيوب أف الت امؿ ااجتمامى مػف العكامػؿ التػى تػؤفر  ػى النمػك اادراكػى  

كلػذلؾ  بيلػة  (Herrington, 2010, p.68)لممػتعمـ، كاػرط أساسػى لمتنميػة ال كريػة 
ممميتػػى التعمػػيـ كالػػتعمـ، كلػػذا يجػػب أف  المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة ليػػا دكر كبيػػر  ػػى

تبنى ممس أسس كمبادئ نظريات التعمـ )البنالية، كالمعر يػة لبركنػر، كمعالجػة المعمكمػات، 
 كمجتم  التعمـ( كذلؾ  يما يمى:

 Constructivist Theory النظرية البنالية   -0
إلػس أف  Hui, Yu and Han-Tao (2007, p.71)ياػير بىػكل، كيػك، كىػانتكب 

 لممػتعمـ، المعر ية الكظي يػة المنظكمات  ى الناتجة التعمـ بالتكي ات تعرؼ البنالية نظريةال
خبراتػو السػابقة، كممػس أسػاس أف كظي تيػا تتمفػؿ  ػى  ممػس امتمػادان  معر تػو بثيػث يبنػى

 المثسكس.  العالـ تنظيـ م  التكيؼ
ىػػذه ( أف 1991نقػػتن مػف بجػاف بياجيػوب ) Fox (2001, p.27كيكضػل ب ػككسب )

 لخبرة يتعرض مندما كالمكاءمة؛ أم أف المتعمـ التمفيؿ بيف لمتكازف تثدث نتيجة التكي ات
 المكجػكدة العقميػة الصػكر إثػدل مػ  يتكيػؼ معيػا،  ػإذا كّثػدىا أك يتمفميػا أف إما معينة،
  يمػو تركيػب كلػذا يغّيػر تّمفُميػا، يسػتطي  صػعبة كا تكػكف كأثياننػا تمفميا، مد يككف لديو،
  .الجديدة الخبرة المكاءمة( م  )مممية تكّيؼي ثتس

( أف النظرية البنالية تعتمد ممػس مػدة 41ب، ص. 2003كيذكر مثمد مطية خميس )
مبادئ، أىميا: مدـ تثديد المثتكم باكؿ ت صيمى مسبقا، كتقديـ المعمكمػات كاسػتخداميا 

تنتاجاتو، كتيػتـ باكؿ كظي ى، كجعؿ المتعمـ ي كر  ى بناء المعمكمات مف ختؿ بثفػو كاسػ
بتصػميـ البيلػة التعميميػػة باػكؿ يسػػامد  ػى بنػاء المعر ػػة، كمػدـ مػػرض المثتػكم ب،سػػمكب 

 جامد ألنو يمن  مممية البناء.
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كيرم الباثػث أف ىنػاؾ متمػة بػيف النظريػة البناليػة كبنػاء بيلػة المػدكنات اللكتركنيػة، 
المثتػكم التعميمػى يعتمػد ممػس كذلؾ ألنيا تُبنى ممس الت امؿ ااجتمػامى بػيف المتعممػيف، ك 

التكاصؿ ااجتمامى التااركى بيف المتعمميف مما يسامد ممس بناء معار يـ باػكؿ تػدريجى 
دكف تقيد بتتاب  مثدد  ى مرض المثتكم، مما يسيـ  ى إظيار التغيرات التػى تثػدث  ػى 

لتكػكيف مجتم  التعمـ، مما يزيد مف سعى المتعمـ نثك بناء تعممو بن سػو مػف خػتؿ سػعيو 
 معار و كمياراتو بدان مف اكتسابيا ب،سمكب تقميدم مالـ ممس السمبية.   

  Bruner النظرية المعر ية لبركنر  -6
دخػاؿ المعػارؼ الجديػدة  تركز ىذه النظرية ممس البنية المعر ية لممػتعمـ ككي يػة بناليػا كا 

يػػػتعمـ أم  إلييػػػا، مػػػف طريػػػؽ مػػػدة اسػػػتراتيجيات معر يػػػة، كت تػػػرض أف المػػػتعمـ يمكنػػػو أف
مكضكع  ى أم ممر، كلذا ينبغى إفراء البيلة المثيطة بو لتنمية طاماتو، ثيث ينمك ت كيره 
مف ختؿ ت اممو معيا، كبالتالى ينبغى أف يككف مػادرنا ممػس صػياغة الماػكمة كالبثػث مػف 

  (126، ص.2001ثمكؿ ليا ) تثى مصط ى الزيات، 
يجػب أف يبػدأ  التعميمػى المثتػكل أف تنظػيـJerome Bruner كيػرل بجيػرـك بركنػرب 

بتقػػديـ األ كػػػار األساسػػية، كالتػػػى تاػػتمؿ ممػػػس الم ػػاىيـ كالمبػػػادئ كالتمفػػيتت المممكسػػػة 
 اسػتعادة المػتعمـ ممػس ذاكػرة العممية، كالنماذج كالصكر، كالرمكز المجردة، م  مراماة مدرة

 تخزينيػا طريقػة ممػس  امميتيػا تعتمػد  عػاؿ، كذلػؾ ألف درجػة باػكؿ ذات العتمػة الخبػرات
 (Schunk, 2011)لمخبرات 

  Information Processing Theoryنظرية معالجة المعمكمات  -1
تاػػير ىػػذه النظريػػة إلػػى أف الػػتعمـ ممميػػة تثػػدث داخػػؿ المػػتعمـ، كتركػػز ممػػى العمميػػات 
العقمية التى يجرييا لمعالجة المعمكمات التى يستقبميا، كلذا نجد أف ىناؾ تاابو بيف ذاكرة 

مبيػػكتر كالػػذاكرة الباػػرية  ػػى معالجػػة المعمكمػػات، ثيػػث يػػتـ نقػػؿ المعمكمػػات مػػف أجيػػزة الك
التسجيؿ الثسية لممتعمـ إلس الذاكرة العاممة، فـ بناء كصتت بيف المعمكمات المكجكدة  ػى 
الذاكرتيف العاممة كطكيمة المدل، فػـ تعػالى مػف خػتؿ الترميػز كالتخػزيف كااسػترجاع، كيػتـ 

لتستراتيجية القالمة ممس المفيرات البيلية الجديدة )معمكمات(، كيتـ إدراكيا مف التعمـ ك قنا 
ختؿ الثكاس فػـ معالجتيػا، كبػذلؾ يػتـ ممػؿ اػبكة مػف التمفػيتت كدمػى المفيػرات البيليػة 
الجديػػدة  ػػى بيلػػة الػػتعمـ السػػابقة لممػػتعمـ ليػػتـ بنػػاء بنيػػة معر يػػة جديػػدة، فػػـ يػػتـ إصػػدار 

؛ مثمػد مطيػة (Chen &  Macredie, 2002تجابات جديػدة المخرجػات  ػى صػكرة اسػ
 (.40ب، ص. 2003خميس؛ 
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 :Learning Community Theoryنظرية مجتم  التعمـ  -1
ممػػس أىميػػة الت امػػؿ ال ػػردم كالبيلػػى  ػػى ممميػػة  Wenger (2006)أكػػد بكينجػػرب 

ؼ، إلػس أف بليػ Widemark (2008, p.18)التعمـ، كمف ىذا المنظكر أاػار بكيػدمارؾب 
مامػػا بتكسػػي  زاكيػػة الرؤيػػة لمتكنكلكجيػػا منػػد كضػػعيـ  Lave and Wenger ككينجػػرب

لمبػػادئ نظريػػة مجتمػػ  الػػتعمـ، كالتػػى تاػػػير إلػػس أف الػػتعمـ يػػتـ نتيجػػة لمناػػاط كالسػػػياؽ 
مككننػا ثيكينػا  Social Interactionكالفقا ة التػى يػتـ  ييػا، ليصػبل الت امػؿ ااجتمػامى 

، كنظران لككف الت امؿ ااجتمامى ياكؿ جػزءان ىامػان Situated Learningلمتعمـ المكم ى 
 مف مممية التعمـ.

كبنػػاءن ممػػس ذلػػؾ يجػػب تكجيػػو ااىتمػػاـ نثػػك اسػػتخداـ المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة 
يربط األناطة التعميمية بالبيلة المثيطة  Learning Mediatorكتكظي يا ككسيط لمتعمـ 

 بالمتعمـ.
 المعر ى )الت،مؿ، ااند اع( كمتمتو بالمدكنات اللكتركنية:األسمكب  :فانيان 

تمفؿ المدكنات اللكتركنية إثدل منصات التعمـ الناطة، كالتى تعتمد  ػى بناءىػا ممػس 
نتاجيػة, إضػا ة إلػس خصالصػيا  ابكات التكاصؿ ااجتمامى, لتامؿ جكانب أكفر ت اممية كا 

مػػؿ مػػ  المثتػػكل التعميمػػى مػػف خػػتؿ إضػػا ة التػػى أتاثػػت لممػػتعمـ إمكانيػػة الماػػاركة كالت ا
معمكمات جديدة، أك تعديؿ مااركات زمتلو, كتعاكف كتاارؾ المتعمميف كت امميـ  ى بيلػة 
تعميمية تعممية ا تراضية تجعميا مناسبة ل لػة معينػة مػف المتعممػيف كغيػر مناسػبة لغيػرىـ، 

ات اللكتركنيػة، تتطمػػب كيعنػى ذلػؾ أف تثسػػيف جػكدة ممميػة الػػتعمـ مػف خػتؿ بيلػػة المػدكن
 ضركرة التعرؼ ممس خصالصيـ كمدراتيـ كاستعداداتيـ كأساليبيـ المعر ية. 

كلذا يثاكؿ البثث الثالى التكصؿ إلس تثديد أنسب نمط لممدكنة اللكتركنيػة التعميميػة 
)المػكجزة، الت صػػيمية( تناسػػب األسػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػد اع( لطػػتب الػػدبمكـ العامػػة 

التربيػػة لممػػتعمـ، كتسػػامد  ػػى تنميػػة تثصػػيميـ المعر ػػى كمػػابميتيـ اسػػتخداـ اػػبكات  ػػى 
التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ، ثيث يمفؿ ىذا األسمكب المعر ى العمميات التى يستخدميا 

لمبيلة كتنظيميا، كالطرؽ التى يسػتجيب بيػا لممفيػرات، كالػنيى  المتعمـ  ى تصنيؼ إدراكاتو
 .يطرة ممييا كتكجييياالس الذم يسمكو  ى

ياػػير األسػػمكب المعر ػػى إلػػس طريقػػة المػػتعمـ  ػػى التعامػػؿ مػػ  المعمكمػػات كأسػػمكبو  ػػى 
ال يـ كالتذكر، كترتبط بالثكـ ممػس األاػياء كثػؿ الماػكتت، ثيػث تكضػل أف التعامػؿ مػ  
المعمكمات يعتمد ممس صيغ مديدة منيا: تصنيؼ المعمكمات، كتثميميا، كتركيبيا كتخزينيا 

ستدماؤىا مند الضركرة، كلذا  إف مجمكمة العمميات التػى يمارسػيا المػتعمـ  ػى المكامػؼ كا
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التعميمى أك ت اممو اليكمى تسيـ بدكر كاضل  ػى نمػكه العقمػى، كتكسػي  مداركػو كمياراتػو 
 (.39، ص.2002المعر ية )مثمد أثمد غنيـ، 

إلػس ااخػتتؼ بػيف ك ى ضكء ذلػؾ يػرم البثػث الثػالى أف األسػاليب المعر يػة ا تاػير 
المتعمميف  ى مدراتيـ ممس التعمـ أك التذكر  قط، بؿ تاير إلس أ ضمية كػؿ مػنيـ  ػى إدراؾ 
المعمكمات كمعالجتيا، كلػذا تعػد مػف أىػـ ااسػتعدادات الخاصػة بػالمتعمميف، ثيػث تتضػمف 

مـ أكفػر مجاات إدراكية كمعر ية كمقمية تميز بينيـ  ى العمميات المعر ية،  كمما كاف المػتع
تميػػزنا  ػػى بنيتػػو المعر يػػة كػػاف مػػادرنا ممػػس ااسػػتجابة بطريقػػة مميػػزة  ػػى المكامػػؼ التعميميػػة 
المختم ة )األسمكب المعر ى الت،ممى(، بينما نجد أف المتعمـ األمػؿ تميػزنا  ػى بنيتػو المعر يػة 

 تككف استجابات أكفر تداختن )األسمكب المعر ى ااند امى(. 
 الدراكى لممتعمـ المجاؿ  ى المكجكدة المعمكمات أك لممفيرات ياليةالن كتاير ااستجابة

 الػتعمـ تعبػر مػف أسػاليب  ػإف كبالتػالى المعمكمػات، تمػؾ تنػاكؿ بيػا يػتـ التػى الكي يػة إلػس
 تمفػؿ أنيػا كالت كيػر، كمػا كالتػذكر التخيػؿ أسػاليب  ػى المتعممػيف بػيف ال رديػة ااختت ػات
 ,Chen  & Macredieالمعمكمػات  كاسػتخداـ لث ػظكا ال يػـ  ػى طػريقتيـ ال ػركؽ  ػى

2002, p.7) ،2006؛ أنكر مثمد الارماكم  .) 
 داخػؿ الميكانيزمػات مػف مجمكمػة ممػس أنػو تكجػد المعمكمػات، تجييػز كتؤكد نظرية   

 بعػض أمامػو يعػرض  عنػدما السػمككية، ااسػتجابات تثديػد مػف ختليػا المػتعمـ يسػتطي 
 أك لمسػية أك بصػرية الثسػية سػكاء المػدختت بكاسػطة منيػا ينتقػى المعمكمػات،  إنػو

 اسػتقباليـ طػرؽ التػى تثػدد المعر يػة العمميػات  ػى المتعممػيف كبالتػالى يختمػؼ ة،سػمعي
 النيالية، إذف ال ػرد ااستجابة اكؿ تثديد  ى كبيرنا دكرنا كمعالجتيا، كلذا تمعب لممعمكمات

 ,Zhang, 2008)ناطة،  ممميات سمسمة  ى  يدركيا التى تيمو المعمكمات يثدد الذم
p.42) 

  Reflective versus Impulsiveند اع الت،مؿ مقابؿ اا 
رؼ   Kaganبكاجػػافب( إلػػس أف 145، ص.2001الزيػػات ) مصػػط س  تثػػىياػػير 

 ااسػتجابة صػدكر مبػؿ كالتخطػيط التػركم إلس األ راد بعض ميؿبالت،ممى األسمكب المعر ى 
  ػى تكػكف اًخػريف كالتػى األاػخاص مػف المبااػرة السػريعة ااسػتجابة مقابػؿ  ػى كذلػؾ
 .صثيثة غير الغالب

 ىذا ب،ف (152، ص.2009را   نصير الزغكؿ، كمماد نصير الزغكؿ ) رأم كيؤيد ذلؾ
 معػالجتيـ أفنػاء كالتػركم كالدمػة السػرمة  ػى بػيف األ ػراد ال ػركؽ يعكػس األسمكب التػ،ممى

 مناسػبة، أمػا مػرارات كيتخػذكف األداء  ػى يتسػمكف بالتػ،نى  التػ،ممييف معػيف، لمكمػؼ
 .متعجمة كمرارات كفيرة أخطاء  ى كيقعكف األداء  ى يتسرمكف ما  عادة ااند امييف

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chen+Sherry+Y.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chen+Sherry+Y.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chen+Sherry+Y.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chen+Sherry+Y.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chen+Sherry+Y.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chen+Sherry+Y.%22
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يػدؿ  أف األسػمكب المعر ػى التػ،ممى (9، ص.2005رضػكاف ) المػنعـ مبػد مػزةتكضل ك 
 إلػس الميػؿ مػف بػدان  الماػكتت ثػؿ منػد المعر ػة ممػس إلػس التركيػز المػتعمـ ميػؿ ممػس

 ااسػتجابة إلػس عر ػى اانػد امىالمػتعمـ ذك األسػمكب الم ثيػث ينػزع ااستجابة المتسرمة،
كمتنػا  مضاء إلس ذك األسمكب الت،ممى يتكجو أكفر، بينما األخطاء  ى الكمكع كبالتالى بسرمة
  أمؿ. أخطاء  ى كبالتالى يق   ى الت كير مبؿ إصدار ااستجابة أطكؿ

 كااىتمػاـ التػركم كاليػدكء إلػس المتعممػيف لػدم بعػض ميػؿ مف ذلؾ أنػو يكجػد كيتضل
 إلػس يميمػكف الػذيف أكللػؾ مقابػؿ  ػى )الت،مػؿ( صػدكر ااسػتجابة مبػؿ المتاثػة الؿبالبػد

  ػى لمكمػكع مرضػة يجعميػـ ممػا أذىػانيـ ممػس تطػرأ  كػرة كطػرح أكؿ السػريعة ااسػتجابة
العينة البثػث الثػالى  أ راد ذلؾ مف طريؽ استجابات كيتثدد األخطاء )ااند اع( مف الكفير
 Kagan. لكاجاف   (M.F.F.T)لم،لك ةا األاكاؿ تزاكج اختبار ممس

األسػمكب  دراسػة لمتعػرؼ ممػس أفػر (79، ص.2000) الزمبػى مثمػد كأجػرم أثمػد
لػدم  الماػكتت الػذاكرة كثػؿ اختبػارات  ػى ممػس األداء الت،مػؿ مقابػؿ اانػد اع(، (المعر ػى
أف المتعممػيف ذكم  إلػس النتػالى مؤتػة، كتكصػمت جامعػة  ػى التربكيػة العمػـك كميػة طػتب

 كغيػر التعػرؼ الم ظيػة ذاكػرة  ػى اانػد اميف مػف أ ضػؿ التػ،ممى كػانكا األسػمكب المعر ػى
 ااستراتيجيات. كتغيير كالتخطيط كالتركيز الم ظية، كاانتباه

 خصالص األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(
 Boyle,  Duffy and Dunleavyيت ػؽ كػؿ مػف: ببكيػؿ، كدك ػى، كدكنمي ػىب 

(2003, p.275) كبدك ىب ؛Duff (2004, p.702)( 2006الاػرماكم ) ؛ أنكر مثمػد
ممػػس أف  األسػػمكب المعر ػػى يتكػػكف مػػف السػػمكؾ المميػػز الػػذم يعمػػؿ كمؤاػػر ممػػس كي يػػة 
مطػاء تمميثػات مػف كي يػة ممػؿ الػدماغ، ثيػث  تعامؿ المػتعمـ مػف بيلتػو كالتكيػؼ معيػا، كا 

 اتخػاذ  ػى لمدمػة مػيت أكفػر) التػ،ممى )المتػركم يتسػـ المتعممػيف ذكم األسػمكب المعر ػى
 بالسرمة  يتسمكف ااند اميكف أما مت،ف، المكمؼ باكؿ لعناصر لتمثيصيـ كذلؾ القرارات

 المعػايير أكفػر أف نجػد كلػذا كفيػرة، أخطػاء  ػى مميو الكمػكع يترتب مما القرارات، اتخاذ  ى
ا ألخطػاء، كيمكػف ا كمػدد ااسػتجابة زمػف معيػارنا ال لتػيف ىمػا ىػاتيف بػيف لمت رمػة اسػتخدمن

 تثديد خصالص كؿ منيما  ى اًتى: 
 أ. المتعمـ الت،ممى:

  .مف األخطاء مميتن  مددنا كيرتكب استجاباتو بالت،نى تتميز  -
 لذلؾ صثتيا،  ى ماككؾ ثمكؿ يكاجو بدالؿ مندما الصثيل الثؿ اختيار  ى يتركل -

 .كدمة يؤدم بك اءة
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ىػذه  أداء مػف تمكنػو التػى سػتراتيجياتامتتكػو اا كذلؾ جيد السرمة ميمة  ى أدالو -
 .المياـ

اختيػار  كذلؾ الجابة، اثتماات المنظـ كالت صيمى ااستعراض ممس يتميز بالتركيز  -
 .السرمة ميمة  ى الصثيثة ااستجابات

 اسػتراتيجياتو تعػديؿ يمكنػو بالدمػة ثيػث تتميػز التػى المياـ أداء مند بالمركنة يتميز -
 .ن سيا الميمة ،سمكبب الخاصة التعميمات ثسب

 كينتبػو الميمػة، صػعكبة ازدادت كالت،مػؿ كممػا كالتثميػؿ ال ثػص كمػت لزيػادة مييػئ -
 .الصثيثة إصدار ااستجابة مف يزيد مما الدراكى، لممكمؼ لمت اصيؿ المككنة

 المجػاؿ لعناصػر  تػرة انتباىػو كتكػكف اانتبػاه، تاػتت أك الػذىف اػركده انخ ػاض -
 .طكيمة الدراكى

 لثؿ الماكتت  القرار اتخاذ  ى أطكؿ تناكم ي،خذ -
 ب. المتعمـ ااند امى: 

 األخطاء. مف كبيرنا مددنا كيرتكب يستجيب بسرمة ثيث أكاديمية، مميزات أم لو ليس -
 المطركثة.  الثمكؿ لبدالؿ باند اع كيستجيب  -
  القرارات. متسرع  ى اصدار  -
 مياـ  ى كالجيدة الصثيثة بةمف اصدار ااستجا تمكنو التى ااستراتيجيات يممؾ ا -

 .األداء أفناء مميؿ لكمت استغرامو السرمة رغـ
يجعػؿ  أف إلػس يميػؿ أنػو كمػا صػعكبة الميمػة، ازدادت ميمػا مركنػة أيػة يظيػر ا -

 .صعكبة أكفر أصبثت الميمة كمما مميت أسرع األكلس استجاباتو
 السرمة ميمتى أداء مند ممس التث ظ يعمؿ الذم لمتنبيو كمابمية ثساسية أكفر -

 .كالدمة
 .نسبينا الدراكى مصيرة المجاؿ لعناصر انتباىو  ترة -
 بسبب استجاباتو ممس التثكـ  ى كليس لديو مدرة بالن س، الفقة بضعؼ يتصؼ -

 .ادة القمؽ
 األسمكب المعر ى )الت،مؿ مقابؿ ااند اع( مياس

صػكرة  Matching Familiar Figures Testالم،لك ػة  األاػكاؿ تزاكج يمفؿ اختبار
(، 1964، الػػذم أمػػده كاجػػاف )(MFFT)جديػػػدة مػػػف اختبػػػار مطابقػػػة األاػػػكاؿ الم،لك ػػػة 

ااسػتجابة األكلػس  إصػدارثيث كاف يقيس متغيرم الػزمف الػػذم يمػػر ممػػس الم ثػكص مبػؿ 
مدد األخطاء التى يرتكبيا الم ثػكص  ػى سػبيؿ  :) ترة كمكف ااسػتجابة(، كالمػتغير الفانى

( بترجمػػة 1985ثيػث مػػاـ ثمػدم ممػػس ال رمػاكم ) إلػس الثػػػؿ الصػػثيل )الدمػػة( الكصػػكؿ
مادة بنالو لػيتلـ مستكل األممار  كؽ ) ( م ػردة، 20( سػنو، كأصبل يضـ )12ااختبار كا 

 كبعد ذلؾ ماـ بتقنينو ممس البيلػة المصػرية.
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 فمانيػة، لسإ ستة مف مددىا كيتراكح بدالؿ، تسمس: أاكاؿ مدة ااختبار ىذا كيتضمف
 اختيػار الاػكؿ الػذم يتطػابؽ كممػس الم ثػكص )النمػكذج(، المعيػارم بالاػكؿ مقارنتيػا يتـ

 كمػدد ااسػتجابة األكلػس كمػكف زمػف بثيػث يػتـ ثسػاب المطركثػة، البػدالؿ بػيف معػو مػف
 :مقياسيف، ىما مف ااختبار األخطاء. كلذا يتككف

 الم ثػكص بػيف تغرمويسػ الػذم الػزمف متكسػط ثسػاب ك يو يتـ السرمة، مقياس .1
 كمػكف(أك خاطلػة  صػثيثة أكانػت سػكاء األكلػس كااسػتجابة الصػكرة مػرض

 . ااستجابة(
 غيػر الصػثيثة البػدالؿ مػدد ثسػاب يػتـ  يػو سػمبى، مؤاػر كىػك الدمة، مقياس .2

 .)األخطاء(
ثسػب أسػمكبيـ المعر ػى  أ ػراد مينػة البثػث الثػالى ذلػؾ يمكػف تصػنيؼ ممػس كبنػاءن 

 )مػدد كالدمػة )الػزمف( الكمػكف مقياسػى  ػى ، بنػاءن ممػس درجػاتيـ)الت،مػؿ، اانػد اع(
 كذلؾ  يما يمى: األخطاء(،

اصػدار  كالتػ،نى  ػى بػالتركم التػ،ممى: كيتصػ كف األسػمكب المعر ػى أ ػراد ذكم  .أ 
 الكمػى الكمػكف  ػى المتكسػط مػف أكبػر زمػف ي،خػذكف الدمة، ثيػث م  ااستجابة

 .المتكسط مف أمؿ أخطاء مدد كيرتكبكف ،العينة أل راد بالنسبة لتستجابة األكلس
  ػى مػدـ الدمػة مػ  بالسػرمة انػد امى: كيتصػ كف األسػمكب المعر ػى أ ػراد ذكم .ب 

لتسػتجابة  الكمػى الكمػكف  ػى المتكسػط مػف أمػؿ زمننػا ااسػتجابة، ثيػث ي،خػذكف
 .المتكسط مف أكفر أخطاء مدد العينة كيرتكبكف أل راد بالنسبة األكلس:

 يف القابمية لتستخداـ كالمدكنات اللكتركنية: العتمة ب فالفنا:
المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة لممتعممػػيف ثريػػة الماػػاركة  ػػى بنػػاء المثتػػكم تتػػيل 

، ممػا يسػامد  ػى اًخػريفممػس ماػاركات  كالتعميػؽالتعميمى مػف خػتؿ إضػا ة الماػاركات 
ك ػاءة المدكنػة  ػى أف كيتكمؼ ذلؾ ممس تثديث المثتكم التعميمى كتطكيره باكؿ مستمر، 

يكػػكف المػػتعمـ مػػادرنا ممػػس  يػػـ مثتػػكم الماػػاركات باػػكؿ متكامػػؿ، كسػػيكلة تػػذكره لطريقػػة 
التعامؿ م  المااركات السابقة كااست ادة مف مثتكياتيػا بعػد مػركر الكمػت، ممػا يزيػد مػف 

زيػػادة كمػػد يسػػيـ ذلػػؾ   ػػى رضػػا المتعممػػيف كاػػعكرىـ بالمتعػػة منػػد التعامػػؿ مػػ  المدكنػػة، 
 استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ. لمتعمـ ك ابميتيـ م

تعػػرؼ القابميػػة لتسػػتخداـ، ب،نيػػا  امميػػة كك ػػاءة كرضػػا المتعممػػيف  ػػى انجػػاز الميػػاـ 
كتثقيؽ األىداؼ  ى بيلة تعميميػة ت امميػة، كتقػاس بدرجػة السػيكلة التػى تمكنػو مػف تعمػـ 

مكانية تكظي يا  ى العممية التعميميػة، الكي ية التى تعمؿ بيا ابكات التكاصؿ ااج تمامى كا 
مداد مدختت النظاـ كت سير مخرجاتو    .(Roth & Harrower, 2008, p.427)كا 
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الػذل يركػز  Ergonomicsلتستخداـ ممس ممػـ متمػة ال ػرد بػالمنتى  القابميةكتستند 
ف العمػػكـ مفػػؿ: كانػػت النتيجػػة انػػدماج العديػػد مػػممػػس الت امػػؿ بػػيف ال ػػرد كالكمبيػػكتر، كلػػذا 

 التكنكلكجيػػات ىػػى طرالػػؽ  العنصػػر النسػػانى كممػػـ الػػن س كاليندسػػة كممػػكـ الكمبيػػكتر،
لنتػػاج كتخػػزيف كتسػػميـ المػػكاد كمصػػادر المعمكمػػات إلكتركنيػػان، ممػػس اػػكؿ بيانػػات رمميػػة، 
بمسػػػػػػػػامدة الكمبيػػػػػػػػكتر كااتصػػػػػػػػاات االكتركنيػػػػػػػػة، كالمصػػػػػػػػادر كالاػػػػػػػػبكات العالميػػػػػػػػة 

(MacFarlane, 2005, p.107) 
كلتنميػػة القابميػػة لتسػػتخداـ يجػػب دراسػػة خصػػالص المتعممػػيف لتثديػػد ميػػاميـ لمتثقػػؽ 
مف كـ استخدميـ لألجيزة كالتطبيقات التى تثقؽ أىدا يـ، كلذا ا يكتمؿ أم نظػاـ تعميمػى 

 ,Usability (MacFarlane,  Sim, & Hortonدكف ميػػاس مابميػػة اسػػتخدامو 
2005, p.109)  

، خمسػة أىػداؼ، Holden and Rada (2011, p.349)كلذا ثدد بىكلدف، كراداب 
منػػد تثقيقيػػا يصػػبل المنػػتى  عػػاؿ كممتػػ  لممػػتعمـ، كالتػػى اسػػت اد منيػػا الباثػػث  ػػى بنػػاء 

 صيغتى المدكنة التعميمية، كذلؾ  يما يمى: 
: كتثػػدد ب امميػػة المدكنػػة،  ػػى جعػػؿ المػػتعمـ مػػادران ممػػس  يمػػو Efficiencyالك ػػاءة  .1

 باكؿ متكامؿ، بثيث يظير أفر ذلؾ بكضكح  ى تثقيؽ األىداؼ المطمكبة.
: تعنػػى سػػيكلة تػػذكر المػػتعمـ لطريقػػة تعاممػػو مػػ  Memorabilityالقابميػػة لمتػػذكر  .2

 البرنامى بعد مركر الكمت.
عدؿ الخط،  ى بنية المدكنة، بدرجة ا تمكػف : تاير إلس انخ اض مErrorsاألخطاء  .3

 المتعمـ مف الكمكع  ى الخط، مند استخدامو.
: يجػػػب أف تكػػػكف المدكنػػػة سػػػيمو ااسػػػتخداـ، بثيػػػث ياػػػعر Satisfactionالرضػػػا  .4

 المتعمـ بالمتعة مند التعامؿ معيا.
رنا : تاير إلػس سػيكلة الػتعمـ، بثيػث يكػكف المػتعمـ مػادLearnabilityالقابمية لمتعمـ  .5

 ممس بدء العمؿ  ى كؿ مرة يستخدـ  ييا المدكنة التعميمية.
( خمسػػة خصػػالص أساسػػية لقابميػػة 257ب، ص.2003مثمػػد مطيػػة خمػػيس ) كثػػدد

ااستخداـ، ىى: ال عالية، كالك اءة، كخصػالص المػتعمـ، كسػيكلة ااسػتخداـ، كالراثػة منػد 
 ااستخداـ.

يميػة كػى تصػؿ إلػس مسػتكم القابميػة كنستخمص مف ذلؾ أف المدكنات اللكتركنيػة التعم
 لتستخداـ لدم أ راد مينة البثث الثالى يجب أف تتصؼ بالخصالص التالية:

الك اءة: يجب أف تك ر المدكنات ك ػاءة ماليػة  ػى دمػـ خصػالص متنكمػة كمكممػة  .أ 
 لكظال يا التقميدية.

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81502712177&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=566402207&cftoken=29433477
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100489056&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=566402207&cftoken=29433477
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100489056&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=566402207&cftoken=29433477
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100489056&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=566402207&cftoken=29433477
http://www.tandfonline.com/author/Rada%2C+R
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ؿ كتاػػير إلػس درجػػة رضػا المػػتعمـ  ػػى اسػتخداـ المػػدكنات ماليػة كذلػػؾ ب ضػػ :الرضػا .ب 
 كجكد مجمكمة كبيرة مف األدكات المساندة كالمتنكمة.

 مابمية التعمـ: كتاير إلس مدم مابمية المتعمـ لمتعمـ بسرمة باستخداـ المدكنات. .ج 
مابميػػة التػػذكر: مػػ  إضػػا ة أدكات كخصػػالص جديػػدة لممدكنػػة يصػػبل مػػف الصػػعب  .د 

سػػيؿ ممػػس أثيانػػا تػػذكر كي يػػة التعامػػؿ معيػػا، كلػػذا تػػـ بنػػاء ىيكػػؿ المدكنػػة باػػكؿ ي
 المتعمـ الكصكؿ إلس جمي  المااركات القديمة كالثديفة.

األخطاء: يمكف تجاكز األخطاء التى يق   ييا المػتعمـ أفنػاء ممميػة الػتعمـ  ػى بيلػة  .ق 
 المدكنة.

 إجراءات البثث:
التصػػميـ التعميمػػى ممػػـ: يثػػدد الجػػراءات التزمػػة لتنظػػيـ المثتػػكل التعميمػػى )األدكات، 

ى، كالمناىى( المراد تصميميا كمرضيا بترتيب منطقى يت ؽ مػ  الخصػالص كالمكاد، كالبرام
الدراكية لممتعمميف، كيسارع  ى مممية تعمميـ بطريقة أ ضؿ، كلذا،  يك تكنكلكجيا لتطكير 
بيلات التعمـ، ثيث تدمى استراتيجيات التعمـ المعرك ة، كالمفبتة  ى الخبرات التعميمية التػى 

يػػارة أكفػػر  امميػػة، كذلػػؾ مػػف خػػتؿ خمػػؽ خبػػرات كبيلػػات تعميميػػة تجعػػؿ طمػػب المعر ػػة كالم
 ُتثسف األناطة التعميمية، كتجعميا أكفر  اممية.

ألف البثػػػث الثػػػالى ييػػػدؼ إلػػػس الكاػػػؼ مػػػف أفػػػر الت امػػػؿ بػػػيف نمػػػط المدكنػػػة  نظػػػرناك 
ميػة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية( كاألسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(  ى تن

التثصيؿ المعر ػى كالقابميػة اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى  ػى التعمػيـ لػدم طػتب 
الدبمـك العامة  ى التربية، كلذا مرت الجراءات بخمس خطكات، ىى: تثديد معايير تصميـ 
بيلػػة المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة، كتصػػميـ كتطكيرىػػا المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة، 

جراء التجربة األساسية لمبثث، كالمعالجة الثصالية لمبيانات، كذلؾ كبناء أد كات البثث، كا 
 ممس النثك التالى:

 تثديد معايير تصميـ بيلة المدكنات اللكتركنية التعميمية:  أكان:
تاير المعايير التربكية إلس مجمكمة األسس التـز تكا رىا  ى المدكنة اللكتركنية       

لتى تركز ممس أساليب مرض المادة العممية بيا، كتاتمؿ ىذه المعايير ممس، التعميمية، كا
تثديد خصالص المتعمميف، كتثديد األىداؼ التعميمية، كتثديد المثتكل التعميمى 
كتنظيمو، كالتغذية الراجعة، كالتقكيـ، كالت امؿ، كزيادة الدا عية، ك يما يمى استعراض لتمؾ 

 المعايير:
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مستيد ة: كتتمفؿ  ى مينة مف طتب الدبمكـ العامة  ى التربية، ثيث . تثديد ال لة ال1
يسامد ذلؾ ممس اختيار مثتكم المكضكمات التى تناسب خصالصيـ الدراكية 

 كمدرتيـ ممس التركيز، ككذلؾ اختيار طريقة تقديميا بما يناسب مستكاىـ العقمى. 
دكنة ىدؼ كاضل تسعس إلس . تثديد األىداؼ التعميمية لممدكنة: ابد أف يككف لمم2

تثقيقو، كذلؾ لتثديد المكضكمات التى سيتـ تتناكليا، كالمثتكيات التى تتضمنيا، 
كلذا تـ تثديد اليدؼ الرليس لنمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، 
الت صيمية(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى كمابمية طتب الدبمـك العامة  ى التربية 

 بكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.استخداـ ا
كؿ مثتكم لو أىداؼ مامة، كأىداؼ خاصة بكؿ مكضكع  . تثديد أىداؼ المثتكم:3

مف مكضكماتو، كلذا يجب تثديدىا بدمة كمرضيا لممتعمـ ثتس يمكنو تقكيـ ن سو، 
كبالتالى يسامد المعمـ  ى تقكيـ طتبو، كتـ ااست ادة مف ىذا المعيار  ى تثديد 

ثتكم التعميمى لممدكنة، كيتمفؿ  ى الم اىيـ كالمعارؼ الخاصة ابكة ال يس بكؾ الم
كالمدكنات اللكتركنية، كمزايا كخصالص كؿ منيما، كميارات استخداميما 

 كتكظي يما  ى العممية التعميمية.
. المثتكل التعميمى: تـ تصميـ المثتكل التعميمى لنمطى المدكنة اللكتركنية كمرضو 4

 (، ثيث ُركمى ما يمى:1مكمة مف المتخصصيف  ى المجاؿ )ممثؽ ممس مج
 أف يتلـ خصالص ال لة المستيد ة )طتب الدبمكـ التربكم(. .أ 
 أف يرتبط ارتبطنا كفيقان ب،ىداؼ المقرر.  .ب 
 أف تتميز  ى مثتكاىا ك ى طريقة تقديمو. .ج 
ا كدميقنا مف الناثية العممية. .د   أف صثيثن
 أف تككف معمكماتو ثديفة. .ق 
 كف خالينا مف األخطاء المغكية.أف يك .ك 
 أف يتـ تقسيـ المثتكل إلس مكضكمات رليسة، تضـ مكضكمات  رمية. .ز 

كذلؾ لجذب انتباىو لمتركيز ممس معمكمات معينة،  . تقديـ تغذية راجعة  كرية لممتعمـ:5
كتقميؿ تكراره لمخط،، كذلؾ مف ختؿ متابعة الباثث لتعميقات الطتب التى يكتبكنيا 

ااركة، كااىتماـ برسالميـ الخاصة كالرد ممس است ساراتيـ، دكف ت،خير ممس كؿ م
 ثتس ا ي قدكا ثماسيـ.

 . تقكيـ المتعمـ: كتـ ذلؾ مف ختؿ ما يمى:6
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التقكيـ التككينى: كيتـ ذلؾ بكض  بعض األسلمة أك األناطة التى يقـك بيا  .أ 
ؿ مكضكع المتعمميف بعد دراسة كؿ مكضكع، ككذلؾ تقكيـ تعميقاتيـ ممس ك

 باكؿ مستمر.
استخداـ ممؼ النجاز: كذلؾ لتقكيـ تثصيؿ المتعمميف كتقييـ أداليـ بصكرة  .ب 

 تراكمية.
التقكيـ النيالى: كيقدـ لممتعمميف بعد اانتياء مف دراسة المثتكم التعميمى،  .ج 

ثيث استخدـ  ى البثث الثالى ااختبار التثصيمى، كمقياس القابمية 
 ااجتمامى.استخداـ ابكات التكاصؿ 

. الت امؿ: كتـ ذلؾ مف ختؿ تنظيـ المكضكمات الرليسة لممثتكم، بثيث ياتمؿ ممس 7
مكضكمات  رمية مستقمة ليتمكف المتعمميف مف متابعتيا كمناماتيا باكؿ جيد، 
كالت امؿ بيف المتعمـ كالمثتكل ككذلؾ بيف المتعمـ كزمتلو كبينو كبيف المعمـ، مما 

 تعميمى تعاكنى.يسامد مؿ بناء مجتم  
 . زيادة الدا عية: كيتـ ذلؾ مف ختؿ ما يمى:8

%( 20تخصيص جزء مف الدرجات الخاصة بالمثتكم التعميمى )ا يقؿ مف  -
ضا ة المااركات كالتعميؽ ممس مااركات   .اًخريفلتاتراؾ  ى المدكنة كا 

ممس كجكد لكثة تميز تكتب  ييا أسماء المتعمميف، كالذيف كانت تعميقاتيـ  -
المااركات متميزة  ى كؿ مكضكع، بارط أف يتـ ترايثيـ مف مبؿ المتعمميف 

ا.  أن سيـ، كالمعمـ أيضن
 تصميـ المدكنة اللكتركنية التعميمية كتطكيرىا: فانينا:

ممػػػػس بعػػػػض نمػػػػاذج التصػػػػميـ كالتطػػػػكير التعميمػػػػى، كمنيػػػػا: نمػػػػكذج بعػػػػد ااطػػػػتع 
ـ القػالـ ممػى الكيػب، كنمػكذج الجػزار ، لتصػميـ الػتعم Doletyk (2002, p.82)بدكلتػؾب

Elgazzar (2014, p.33)  لتطػػكير بيلػػات الػػتعمـ اللكتركنػػى، كنمػػكذج مثمػػد مطيػػة
( لمتصميـ كالتطكير التعميمى اللكتركنى، كتبنى الباثث النمكذج 38، ص.2007خميس )
سػػػب  ػػػى بنػػػاء صػػػيغتى المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية( ثاألخيػػػر، 

األسمكب المعر ػى )الت،مػؿ، اانػد اع( لتعمػيـ الطػتب اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى 
نظػػرنا لاػػمكليتو ككضػػكح مراثمػػو كخطكاتػػو، كسػػيكلة تطبيقػػو ممػػى نظػػـ  ػػى التعمػػيـ، كذلػػؾ 

النمػػػكذج التصػػػميـ ك قنػػػا لممراثػػػؿ التػػػى يثػػػددىا  تعميميػػػة متعػػػددة كمسػػػتثدفة. ثيػػػث مػػػر
  يما يمى:كذلؾ   (1اكؿالمستخدـ )
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 (2007( نمكذج التصميـ كالتطكير التعميمى اللكتركنى )مثمد مطية خميس،1اكؿ )

 

 تثديد األىداؼ التعميمية. .1
 تى المدكنة اللكتركنية التعميمية. تصميـ صيغ .2
 تصميـ المثتكل التعميمى كتنظيمو. .3
 تصميـ استراتيجيات التعمـ. .4
 تصميـ استراتيجيات الت امؿ. .5
 تصميـ الركابط التاعيبية. .6
 تصميـ استراتيجيات اابثار. .7
 تثديد أدكات مسامدة المتعمـ كتكجييو. .8
 اختيار مصادر التعمـ. .9

 تصميـ كاجية الت امؿ. .10

 تثديد الثاجات التعميمية. .1
 تثميؿ الميمات التعميمية. .2
 تثميؿ خصاص المتعمميف. .3
 تثميؿ بيلة التعمـ .4
 

 إمداد السيناريك التعميمى. .1
 بناء صيغتى المدكنة اللكتركنية التعميمية. .2
 رممنة مناصر المثتكم التعميمى. .3
 كنية التعميمية.التقكيـ البنالى لنمطى المدكنة اللكتر  .4
 الخراج النيالى لنمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية. .5
 تطكير أدكات التعمـ داخؿ بيلة المدكنة اللكتركنية التعميمية. .6

 نار نمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية مبر الكيب كت،مينيا. .1
 ضبط نمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية كمرامبتو. .2

 ذجزية انًذونح انرعهيًيح، وذشًم إجزاء6

 .انرجزتح االسرطالعيح 

 األساسيح. انرجزتح 

 يزحهح انرحهيم

 يزحهح انرظًيى

 يزحهح انرطىيز

 يزحهح اإلجاسج

 نشزانيزحهح 
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 : كاممت الخطكات التالية:Analysisمرثمة التثميؿ  .أ 
تثميػػػؿ كتقػػػدير الثاجػػػات التعميميػػػة: كتمفمػػػت  ػػػى تثديػػػد الػػػنقص  ػػػى الجكانػػػب   -1

ميتيا لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية، كذلػؾ  يمػا المعر ية كاألدالية المطمكب تن
 :يمى
، مزاياىا، أنكاميا، إمكانياتيا. .أ   ابكات التكاصؿ ااجتمامى، م يـك
 التكاصؿ كالمااركة بيف المتعمميف. .ب 
 طرؽ تباُدؿ المعمكمات  ى بيلات التكاصؿ ااجتمامى. .ج 
 مستكيات الت امؿ  ى بيلات التكاصؿ ااجتمامى. .د 
 التعمـ التعاكنى كالتااركى الداممة لألسمكب المعر ى.بناء بيلات  .ق 
 ابكة ال يس بكؾ: مزاياىا كخصالصيا كاستخداماتيا التعميمية. .ك 
المػػػػػدكنات اللكتركنيػػػػػة: م يكميػػػػػا، كمزاياىػػػػػا كخصالصػػػػػيا كاسػػػػػتخداماتيا  .ز 

 التعميمية.
تثميػػؿ الميمػػات التعميميػػة )المثتػػكل(: تثميػػؿ الميمػػات التعميميػػة أسػػمكب يػػؤدل  -2

سػػػتخدامو مػػػ  األىػػػداؼ التعميميػػػة، إلػػػس تثديػػػد الميمػػػات ال رميػػػة المتلمػػػة منػػػد ا
كالمطمكبة مف المتعمـ لتثقيؽ األىداؼ التعميمية لكثػدة اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى 
كاستخداماتيا  ى التعميـ، كىنا ابد مف الاػارة إلػس الجػراءات األساسػية التػى مػرت 

 ؾ  يما يمى:بيا مممية إمداد المثتكل التعميمى، كذل
الميمات النيالية: ك ييا ماـ الباثث بتثميؿ المثتكل المعر ى لاػبكتى التكاصػؿ  .أ 

ااجتمػػػامى )ال ػػػيس بػػػكؾ، المػػػدكنات(، كتجزلتيمػػػا، إلػػػس مػػػا تتضػػػمناه مػػػف 
جراءات، كااستخدامات التعميمية.  م اىيـ، كمبادئ، كا 

مػ،لكؼ تنظيـ المثتكم بتسمسؿ منطقى يتدرج مف السيؿ إلس الصعب، كمف ال .ب 
إلػػس غيػػر المػػ،لكؼ، كمػػف المثسػػكس إلػػس المجػػرد، كباػػكؿ يت ػػؽ كالخصػػالص 

 العقمية لممتعمـ.
تطكير مثتػكل المػادة التعميميػة ك قنػا لنتػالى ممميػات التقػكيـ التكػكينى، كذلػؾ  .ج 

بعػػد مػػرض المثتػػكم ممػػس مجمكمػػة مػػف المتخصصػػيف  ػػى مجػػاؿ تكنكلكجيػػا 
بة المثتػػػكل التعميمػػػى (، كذلػػػؾ بيػػػدؼ معر ػػػة مػػػدل مناسػػػ1التعمػػػيـ )ممثػػػؽ 

لمستكم المتعمميف، بثيػث يككنػكف مػادريف ممػس  يمػو، كاسػتيعابو، كالت امػؿ 
 معو بطريقة  عالة.
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تقييـ المثتكل التعميمى كالثكـ ممػس مػدل جكدتػو، كك ايتػو لتثقيػؽ األىػداؼ  .د 
 التعميمية التى كض  مف أجميا. 

مػات التعميميػة ت صيؿ الميمات، تـ اسػتخداـ المػدخؿ اليرمػى  ػى تثميػؿ المي .ق 
إلػػس ميمػػات  رميػػة تناسػػب طبيعػػة تعمػػـ المثتػػكم التعميمػػى لاػػبكات التكاصػػؿ 
ااجتمػػػامى، ككػػػذلؾ المػػػدخؿ التكسػػػعى  ػػػى تنظػػػيـ كتقػػػديـ مناصػػػر المثتػػػكم 

 ( 2)الاكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ( تثميؿ ميمات استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى التعميمية 2اكؿ )
 متعمميف: كتامؿ اًتى:تثميؿ خصالص ال  -3

ال لة المستيد ة: كتتمفؿ  ى مجمكمة مف المعمميف  ى الخدمة يكممكف الدراسات  .أ 
العميػػا لمثصػػكؿ ممػػس درجػػة الػػدبمكـ العامػػة  ػػى التربيػػة )تخصصػػات كأممػػار 
مختم ة( يتك ر لدييـ المبادئ كالميارات األكليػة لمتعامػؿ مػ  اػبكة النترنػت، 

 لمدكنات اللكتركنية.كليس لدييـ خبرة سابقة مف ا

   0 يانسهىك انًذخه

 انًذخهيانسهىك 

6 
 انًذخهيانسهىك 

1 

يجاالخ اسرخذاو شثكاخ انرىاطم االجرًاعي في 

  انرعهيى

 

نشثكاخ انرىاطم  انرطثيقاخ انرعهيًيح

 االجرًاعي 

 يفاهيى في شثكاخ انرىاطم االجرًاعي

 

 طىذيإضافح ذعهيق 

 هنضن

 عنىاٌ نهًذونحإضافح 

رواتط  إضافح

 انًىضىعاخ

 الت امؿ ذظًيى واجهح

 وضع آنيه نإلضافح

 

 إضافح اننظىص وانظىر

قائًح ذظًيى 

 انًىضىعاخ

إنشاء يجًىعح وضثط 

 خظائظها نهثحث

 يذونح ذعهيًيحإنشاء  هى انفيس تىكإنشاء حساب ع

انسهىك 

 1 انًذخهي

 متعلم كلناسب  تقديم تغذية راجعة ت

 

 المتعلمة مساعد

 وذىجيهه

 

للمتعلم  انسًاح
 لخروجبا

 

عهى انًذونح انرعهيًيح نشز 

 اإلنرزند
 إرسال دعىاخ نألقزاٌ



 ـ 6102الجزء األكؿ( أكتكبر لسنة  031مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -14- 

الصػػ ات العامػػة لم لػػة المسػػتيد ة: مػػد تختمػػؼ صػػ ات ال لػػة المسػػتيد ة، إا أف  .ب 
الميػػػارات التزمػػػة ألداء الميمػػػات التعميميػػػة، كتثقيػػػؽ األىػػػداؼ ا تختمػػػؼ. 
كيبقػػس التبػػايف بػػيف طػػتب الػػدبمـك العامػػة  ػػى التربيػػة كامننػػا  ػػى كػػـ، كنػػكع 

أك تمتمكيػػا المجمكمػػة منػػد بػػدء ممميػػة الميػػارات التػػى يمتمكيػػا كػػؿ مػػنيـ، 
الػتعمـ، ثيػث أف مسػتكل ميػارة كػؿ مػتعمـ تثػدد أم الميػارات سػيككف سػمككنا 
مدخمينا كأييا سيدخؿ ضمف الميمة الجديدة لعممية التعمـ مف خػتؿ المػدكنات 

 اللكتركنية التعميمية.
التػى ابػد تثديد السمكؾ المدخمى لم لة المستيد ة: كيتمفؿ  ى تثديد الميػارات  .ج 

أف يمتمكيػػا المػػتعمـ مبػػؿ بػػدء ممميػػة التعمػػيـ، كذلػػؾ مػػف خػػتؿ تثديػػد السػػمكؾ 
)المتطمػػب القبمػػى(، كالػػذم ياػػير إلػػس مػػا  Entering Behaviorالمػػدخمى 

لػػس بعػػض  لػػس مدراتػػو العقميػػة، كتطػػكره كدا عيتػػو، كا  سػػبؽ لممػػتعمـ تعممػػو، كا 
 مثددات مدرتو ممس التعمـ. 

ميؿ المكارد كالقيػكد ببيلػة المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة، تثميؿ بيلة التعمـ: تـ تث -4
كذلؾ لناػاء نمطػيف، ىمػا: المدكنػة المػكجزة، كالمدكنػة الت صػيمية ثتػس يمكػف بنػاء 

 المثتكم التعميمى الخاص باستخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.
 كامؿ الخطكات التالية:: Design مرثمة التصميـ   .ب 

ىك كصؼ ت صيمى لما سيتمكف المػتعمـ  اؼ التعميمية: اليدؼ األدالى،تصميـ األىد .1
مػػػف مممػػػو منػػػد إنيالػػػو لمكثػػػدة الخاصػػػة بالتطبيقػػػات التعميميػػػة لاػػػبكات التكاصػػػؿ 
ااجتمػػامى، كلػػذا ممػػس المػػتعمـ  ػػى نيايػػة ممميػػة تعمػػـ المثتػػكم التعميمػػى اسػػتخداـ 

 :ابكات التكاصؿ ااجتمامى، أف يككف مادرنا ممس أف
  ؼ بيلة ابكات التكاصؿ ااجتمامى التعميمية.يعر  .أ 
 يعرؼ أنكاع ابكات التكاصؿ ااجتمامى التعميمية. .ب 
  Facebook.يعرؼ األدكات التعميمية لابكة ال يس بكؾ  .ج 
  Blogs.يعرؼ األدكات التعميمية لابكة المدكنات  .د 
 يعرؼ طرالؽ تككيف مجمكمات ممس ابكات التكاصؿ ااجتمامى التعميمية. .ق 
 الص مجمكمات التعمـ ممس ابكات التكاصؿ ااجتمامى التعميميةيثدد خص .ك 
يثدد طرالؽ المااركة بيف أ ػراد مجتمػ  الػتعمـ داخػؿ بيلػة اػبكة ال ػيس بػكؾ  .ز 

.Facebook. 
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يثػػدد طرالػػؽ الماػػاركة بػػيف أ ػػراد مجتمػػ  الػػتعمـ داخػػؿ بيلػػة اػػبكة المػػدكنات   .ح 
.Blogs 

 .يصمـ مامدة بيانات لممستخدميف .ط 
اللكتركنيػػة  ػػى البثػػث الثػػالى: اػػمؿ تصػػميـ صػػيغتى المدكنػػة تصػػميـ المدكنػػة   .2

خمس مككنػات أساسػية، تتمفػؿ  ػى: العنػكاف، كالمكضػكع الػذم تتناكلػو، كالتعميقػات، 
 ( 3كبعض ركابط المكضكع، ك يرس مثدد لتكاريخ نار المكضكع )الاكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثث الثالى( ىيكؿ نمطى المدكنة اللكتركنية التعميمية  ى الب3اكؿ )
 تصميـ المثتكم التعميمى: مر تصميـ المثتكم بالخطكات التالية: .3
تثديد بنية المثتكم: تـ تثميػؿ الم ػاىيـ كالمعػارؼ، الخاصػة باػبكة ال ػيس بػكؾ  -أ 

كمزاياىػػػػا كخصالصػػػػيا، كامكاناتيػػػػا، كاسػػػػتخداماتيا التعميميػػػػة، ككػػػػذلؾ الم ػػػػاىيـ 
ىػػػا كخصالصػػػيا، كامكاناتيػػػا، كالمعػػػارؼ، الخاصػػػة بالمػػػدكنات اللكتركنيػػػة، كمزايا

كاستخداماتيا التعميمية، كتثديد األناطة التعميمية المصاثبة، كتصميـ ااختبػارات 
المثكيػػػة، كغيرىػػػا مػػػف األدكات المطمكبػػػة لعمميػػػة الػػػتعمـ، كتثديػػػد أنمػػػاط البثػػػار، 

 كالركابط التاعيبية، كالتغذية الراجعة، كطريقة التقكيـ.
اػػير إلػػس الطريقػػة التػػى اتبعػػت  ػػى تنظػػيـ أجػػزاء تنظػػيـ المثتػػكم كترتيبػػو: كت -ب 

المثتكل التعميمى اسػتخدامات ال ػيس بػكؾ كالمػدكنات  ػى التعمػيـ، كتركيبيػا ك قنػا 
لنسػػؽ المسػػػتكم المصػػػغر بنظريتػػػى جانييػػػوب، كبميػػػرؿب ككػػػذلؾ المسػػػتكم المكسػػػ  

 انًىضىع

اإلطار 

 انخارجي
عنىاٌ 

 انًذونح

اإلطار 

 انذاخهي

قائًح 

 خانًىضىعا

أسفم 

 انًذونح
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اءات بنظريػة رايجمػكثب )تنظػػيـ األ كػار العامػػة المتمفمػة بالم ػػاىيـ، كالمبػادئ كالجػػر 
كتنظػػيـ األمفمػػة التػػى تكضػػثيا( كذلػػؾ بيػػدؼ تنميػػة ممميػػة الػػتعمـ ممػػس مسػػتكييف 
رليسػػيف ىمػػا: التػػذكر، كالتطبيػػؽ، كبيػػاف العتمػػات الداخميػػة التػػى تػػربط بػػيف أجػػزاء 
المثتكم، كالعتمات الخارجية التى تربطو م  مكضكمات أخػرل بطريقػة تػؤدل إلػس 

 جميا.تثقيؽ األىداؼ التعميمية التى كض  مف أ
تصػػميـ مناصػػر الكسػػالط المتعػػددة: تػػـ اسػػتخداـ الترتيػػب ااسػػتنباطى اليػػابط  ػػى  .4

مػػرض الرسػػالة التعميميػػػة، كمرامػػاة الترتيػػب التصػػػامدم لممثتػػكل التعميمػػى ثسػػػب 
 مستكيات الصعكبة، كتك ير الت امؿ اليجابى بيف المتعمـ كالمعمكمات.

مة لعممية التعميـ، بثيػث تتكػكف تصميـ استراتيجية التعمـ: تـ كض  استراتيجية منظ .5
مػػدختتيا مػػف مجمكمػػة أناػػطة تعميميػػة مثػػددة كمرتبػػة ك قنػػا لتسمسػػؿ مػػرف يثقػػؽ 

 أىداؼ مممية التعمـ،  ى مدة زمنية مثددة، كتامؿ ما يمى:
كذلػؾ مػف خػتؿ كضػكح األىػداؼ الجراليػة استفارة الدا عية كااسػتعداد لمػتعمـ،  -أ 

مممية التعمـ، كالتى تتمفؿ  ى ُتمكف أ راد المطمكب تثقيقيا بعد اانتياء مف 
مينة البثث مف اكتسػاب ميػارات اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى  ػى 

 التعميـ.
تقػػػديـ الػػػتعمـ الجديػػػد، كياػػػمؿ مػػػرض الميمػػػة المطمػػػكب تعمميػػػا، مػػػ  مرامػػػاة  -ب 

كأسػمكبو المعر ػى، كاسػتراتيجيات الت امػؿ، كبنػاءن ممػػس خصػالص كػؿ مػتعمـ، 
المعمكمػػات مػػف العػػاـ إلػػس الخػػاص، ثسػػب تثميػػؿ الميمػػات ذلػػؾ تػػـ تقػػديـ 

 التعميمية السابؽ تثديدىا.
تػـ تثديػد أدكار المػتعمـ كبيلػة تعمػـ  تصميـ استراتيجيات الت امػؿ كالػتثكـ التعميمػى: .6

تبنى ممس الت امؿ الناػط بػيف المتعممػيف كمصػادر الػتعمـ، كػؿ ثسػب خطػكه الػذاتى، 
 كمدراتو كاستعداداتو.

 Nodesتػػـ ترتيػػب المكضػػكمات مجزلػػة ممػػس اػػكؿ مقػػد بط كالعقػػد: تصػػميـ الػػركا .7
 كممؿ ركابط ككصتت بينيا، تسمل لممتعمميف بثرية اانتقاؿ بيف المااركات.

: تـ تصميـ بنية تنظيمية ىرمية، تتدرج مػف العمكميػات تصميـ استراتيجيات اابثار .8
عر ػػى )الت،مػػػؿ، إلػػس الت صػػيتت الدميقػػة لممعػػارؼ كالمعمكمػػػات، ثسػػب األسػػمكب الم

 ااند اع( الذم يميز كؿ متعمـ.
تػػػـ تاػػػجي  ماػػػاركة المتعممػػػيف  أدكات مسػػػامدة المػػػتعمـ كتكجييػػػو داخػػػؿ المدكنػػػة: .9

كتنايط استجاباتيـ، مف ختؿ تقػديـ األناػطة كالتػدريبات مقػب كػؿ ميمػة تعميميػة، 
 ى.كتقديـ التكجييات المسامدة، كطرؽ تكاصميـ م  المعمـ مبر البريد اللكتركن
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اختيػػار مصػػادر الػػتعمـ أك تصػػميميا: تمفمػػت مصػػادر الػػتعمـ  ػػى بنػػاء المثتػػكم  .11
التعميمػػػى لصػػػيغتى المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية(، ثسػػػب 

 األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(.
تصػػميـ كاجيػػة الت امػػؿ: اػػممت كاجيػػة ت امػػؿ المسػػتخدـ لممدكنػػة اللكتركنيػػػة  .11

مػػػدة مناصػػػر، ىػػػى: منكانيػػػا، كالمكضػػػكمات التػػػى تتناكليػػػا، كالػػػركابط التعميميػػػة، 
 التاعبية، ك يرس تكاريخ نار المااركات.

 
 كتامؿ الخطكات التالية:مرثمة التطكير:  .ج 

إمػػػػداد السػػػػيناريك التعميمػػػػى: اػػػػمؿ الخطػػػػكات التن يذيػػػػة لبنػػػػاء صػػػػيغتى المدكنػػػػة  .1
 اللكتركنية التعميمية لمبثث الثالى، كتامؿ:

دكنػػة: يظيػػر أممػػس كاجيػػة الت امػػؿ، بثيػػث صػػمـ باػػكؿ بسػػيط يجػػذب منػػكاف الم -أ 
 انتباه المتعمميف.

المثتػػػػكم التعميمػػػػى: كياػػػػتمؿ ممػػػػس األىػػػػداؼ التعميميػػػػة المدكنػػػػة، كمناصػػػػر  -ب 
المكضػػكمات الخاصػػة باسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ، كتقػػديـ 

ػػا منطقينػػا، كمػػدمـ  بالرسػػكـ التكضػػيثية المعمكمػػات باػػكؿ متسمسػػؿ كمػػنظـ تنظيمن
 كالصكر، كمقاط  ال يديك.

اامتنػػات: كتتضػػمف ناػػر أم تكجييػػات أك إراػػادات أك معمكمػػات إفراليػػة يرغػػب  -ج 
 المعمـ  ى تكصيميا إلس المتعمميف. 

المراج : كتتضمف المصادر كالمراج  المرتبطة بالمثتكم التعميمػى المناػكر ممػس  -د 
يػػػا، سػػػكاء كتػػػب كدكريػػػات كركابػػػط المدكنػػػة، كالتػػػى يسػػػتطي  المػػػتعمـ الرجػػػكع إلي

 تاعيبية تفرم المثتكم كتدممو. 
 الممؼ الاخصى لمُمدكف: كيضـ معمكمات رليسة مف مثرر المدكنة. -ق 
األرا ة: كتامؿ ث ظ ركابط المااركات كتػاريخ إضػا تيا إلػس المدكنػة، لمسػامدة  -ك 

 المتعمميف  ى الكصكؿ السري  لمصادر المعمكمات.
 زيارات التى يقـك بيا المتعمميف لممدكنة.مداد الزكار: يسجؿ مدد ال -ز 
 تاريخ الزيارة: يظير تاريخ زيارة المتعمميف لممدكنة.  -ح 
 السامة: يظير تكميت مااركة المتعمميف  ى مممية التدكيف.  -ط 
خدمػػة البثػػث  ػػى المدكنػػة: تػػـ تزكيػػد المدكنػػة بطريقػػة تتػػيل لممػػتعمـ سػػيكلة   -م 

أف يبثػػث منػػو  ػػى مسػػتطيؿ البثػػث مػػف المعمكمػػات، مػػف طريػػؽ كتابػػة مػػا يريػػد 
 البثث، فـ ينقر بالماكس ممس زر بثث.

المتابعػػة: تػػـ تزكيػػد المدكنػػة بالبريػػد اللكتركنػػى الخػػاص بالباثػػث كذلػػؾ لمكانيػػة  -ؾ 
 التكاصؿ م  المتعمميف.
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 إنااء المدكنة اللكتركنية التعميمية: .2
  Google Plusتـ إنااء ثساب ممس  -أ 
لػػذم يقػػدـ خدمػػة التػػدكيف، ثيػػث تػػـ ا Bloggerتػػـ بنػػاء المدكنػػة ممػػس مكمػػ   -ب 

تسجيؿ الدخكؿ ممس المكم ، كمف فـ مبكؿ اركط استخدامو، كيمييا تثديد منػكاف 
فػػػـ اختيػػػار  www.Rabie.blogespot.comالمدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة 

التكاصػؿ ااجتمػامى  ػى التعمػيـ  مالب مناسب لممدكنة التعميمية، استخداـ ابكات
 (4)اكؿ 

 
 ( اختيار مالب لممدكنة اللكتركنية التعميمية  ى البثث الثالى4اكؿ )

رممنػػة المثتػػكم التعميمػػى: تػػػـ تثميػػؿ م ػػردات المثتػػػكم ممػػس المدكنػػة، متضػػػمنان  .3
أىػػداؼ كػػؿ مكضػػكع، كاختبػػارات التقػػكيـ الػػذاتى، كتثميػػؿ بعػػض المم ػػات الداممػػة 

 .Pdfبصيغة 
لتقكيـ البنالى لممدكنات التعميمية: بعد بناء صػيغتى المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة ا .4

)المكجزة، الت صيمية(، فـ أخذ آراء مجمكمة مف المتخصصيف  ى تكنكلكجيا التعميـ 
(، لمكمكؼ ممس مدم صػتثيتيما كمناسػبتيما لميػدؼ الػذم تػـ إناػاليما 1)ممثؽ 

متعػػػػديؿ أك الضػػػػا ة أك الثػػػػذؼ لتطػػػػكير مػػػػف أجمػػػػو، كالتعػػػػرؼ ممػػػػس مقترثػػػػاتيـ ل
 كتثسينيما، كأكدكا صتثيتيما  ى تثقيؽ األىداؼ المثددة ليما.

http://www.rabie.blogespot.com/
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الخراج النيالى لممدكنة التعميمية: بعػد إجػراء التعػديتت المطمكبػة ثسػب تكجييػات  .5
الخبػػػراء المتخصصػػػيف، تػػػـ إمػػػداد الصػػػكر النياليػػػة لصػػػيغتى المدكنػػػة اللكتركنيػػػة 

 التعميمية.
 Googleأدكات التعمـ داخؿ بيلة المدكنة التعميمية: اسػتخدـ الباثػث مكمػ  تطكير  .6

كنظػػػاـ لدارة ممميػػػة الػػػتعمـ مبػػػر المػػػدكنات التعميميػػػة، كاػػػممت: الػػػدخكؿ لمكمػػػ  
المدكنػػػػػػػػػػػة: ثيػػػػػػػػػػػث يقػػػػػػػػػػػكـ المػػػػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػتؿ مسػػػػػػػػػػػتعرض الكيػػػػػػػػػػػب 

www.Rabie.blogespot.com،  باختيػػار نمػػط المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة
)المػػػكجزة، الت صػػػيمية( الػػػذم يتناسػػػب مػػػ  األسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، اانػػػد اع( 
لممتعمـ،  تظير لو اااة الدخكؿ إلس بيلػة المدكنػة،  يكتػب اسػـ المسػتخدـ ككممػة 
ة السػػر، فػػـ ينقػػر زر دخػػكؿ، لتظيػػر أمامػػو الصػػ ثة الرليسػػة لممدكنػػة، كيبػػدأ ممميػػ

 التعمـ.
 مرثمة التقكيـ كالجازة: .د 

( طالبنػا بالػدبمـك العامػة 15تجريب مصغر ممس مينة استطتمية مككنػة مػف )إجراء تـ 
لجراء التقكيـ البنػالى لصػيغتى المدكنػة  -تـ استبعادىـ مف التطبيؽ النيالى - ى التربية 

)الت،مؿ، ااند اع( لكػؿ  اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية( ثسب األسمكب المعر ى
لمػت،كد مػف كضػكح األىػداؼ التعميميػة، كمناسػبة المثتػكم التعميمػى لمسػتكاىـ  منيـ، كذلؾ

 المعر ى كالعقمى، كدمة المعمكمػات ككضػكثيا، كاألناػطة المتضػمنة بيمػا، كثريػة التجػكؿ
ضا ة المااركات، ككتابة التعميقػات،  ديتت ك ػى ضػكء ذلػؾ تػـ إجػراء التعػبيف ص ثاتيا، كا 
 المطمكبة، لتصبل صيغتى المدكنة صالثتيف لمتطبيؽ.

 مرثمة نار المدكنة مبر الكيب:  .ق 
يػػػرتبط مجػػػاؿ ناػػػر المثتػػػكم التعميمػػػى لممدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة مبػػػر الكيػػػب 
كتبنييػػػا، ارتباطنػػػا كفيقنػػػا بعمميػػػات ااسػػػتخداـ كالتكظيػػػؼ، كتاػػػتمؿ ىػػػذه المرثمػػػة ممػػػس 

مبر الكيب كت،مينيا، كضبط مكم  نمطػى المدكنػة كمرامبتػو، خطكتيف، ىما: نار المدكنة 
 كذلؾ  يما يمى:

ناػػر نمطػػى المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة مبػػر الكيػػب كت،مينيػػا: تػػـ ناػػر المدكنػػة  .1
، كالػػذم Googleالػػذم يقػػدـ خدمػػة التػػدكيف، مبػػر بيلػػة  Bloggerممػػس مكمػػ  

ثيػػث يسػػيؿ ممػػس المتعممػػيف يتػػك ر بيلػػة آمنػػة لتقػػديـ المثتػػكل التعميمػػى لممػػتعمـ، ب
اسػػتيعابيا بسػػيكلة، كمػػا تػػك ر أدكات لمبثػػث مػػف المعمكمػػات، كأدكات لمتكاصػػؿ بػػيف 

 الطتب كالمعمـ مبر البريد اللكتركنى.
تػػػـ اسػػػتخداـ أدكات  ضػػػبط مكمػػػ  نمطػػػى المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة كمرامبتػػػو: .2

تؿ اختبػػار مكضػػكمى لمرامبػػة أداء المتعممػػيف كتقػػدميـ  ػػى تعمػػـ المثتػػكم، مػػف خػػ

http://www.rabie.blogespot.com/
http://www.rabie.blogespot.com/
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)اختيار مف متعدد( تككينى يتـ نارىا مبر كػؿ مدكنػة، كبنػاء سػجؿ لألناػطة التػى 
يقػػػـك بيػػػا المػػػتعمـ ثتػػػس يمكػػػف متابعتػػػو، كتكضػػػل األاػػػكاؿ التاليػػػة خطػػػكات ضػػػبط 

 ( 6، 5المدكنة، )الاكميف 
 

 
 

 ( ضبط إمدادات المااركات كالتعميقات5اكؿ )
 

 
 

 د اللكتركنى لمتكاصؿ بيف المعمـ كالطتب( ضبط إمدادات البري6اكؿ )
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 بناء أدكات البثث: فالفنا:
 تزاكج اممت أدكات البثث: ااختبار التثصيمى، كمقياس القابمية لتستخداـ، كاختبار

الم،لك ة لتثديد األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع( أل راد مينة البثث، كذلؾ  األاكاؿ
  يما يمى:

 ستخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ:اااختبار التثصيمى  .1
ىػػػدؼ ااختبػػػار: ييػػػدؼ ااختبػػػار إلػػػس ميػػػاس الجكانػػػب المعر يػػػة لممثتػػػكل التعميمػػػى  .أ 

اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى )ال ػػيس بػػكؾ، كالمػػدكنات(  ػػى التعميميػػة لػػدم 
 طتب الدبمـك العامة  ى التربية.

المكاصػ ات بثيػث يكضػل المكضػكمات  جدكؿ مكاص ات ااختبار: تػـ إمػداد جػدكؿ .ب 
التػػى يغطييػػػا ااختبػػار كتػػػرتبط باسػػتخداـ اػػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػػامى  ػػى التعمػػػيـ، 
كتاتمؿ ممػس: التعريػؼ بم ػاىيـ اػبكتى ال ػيس بػكؾ، كالمػدكنات اللكتركنيػة، كمزايػا 
كخصػػالص كػػؿ منيمػػا، كخطػػكات إناػػاء  ثسػػاب ممػػس ال ػػيس بػػكؾ كضػػبط إمداداتػػو 

ناػػاء المجمك  ناػػاء مدكنػػة كضػػبط كا  رسػػاؿ طمبػػات إضػػا ة، كا  ضػػا ة أصػػدماء كا  مػػات كا 
مػػدادات البريػػد اللكتركنػػى لمتكاصػػؿ بػػيف  إمػػدادات إضػػا ة الماػػاركات كالتعميقػػات، كا 
المعمـ كالطتب، ككي يػة اسػتخداـ كػؿ منيمػا  ػى العمميػة التعميميػة، مػف خػتؿ تكػكيف 

المدكنات اللكتركنية، كمدل مجمكمات ممارسة التعمـ داخؿ بيلة ابكة ال يس بكؾ، ك 
تمفيػػػؿ م ػػػردات ااختبػػػار لجميػػػ  الجكانػػػب المعر يػػػة، كتكزيػػػ  ىػػػذه الم ػػػردات ممػػػس 
مسػػػتكيات األىػػػداؼ المعر يػػػة الخاصػػػة بمكضػػػكمات الػػػتعمـ المػػػ،مكؿ تثقيقيػػػا، كذلػػػؾ 

 ( 2مكضل  ى جدكؿ )
 ( جدكؿ مكاص ات ااختبار التثصيمى2جدكؿ )

 المكضكمات  ـ

 األسلمة مستكيات األىداؼ   

 تطبيؽ  يـ تذكر
اختيار 
مف 
 متعدد

صل 
 % المجمكع كخط،

م اىيـ ابكات التكاصؿ  1
 %9.7 3 1 2 - 1 2 ااجتمامى.

أنكاع ابكات التكاصؿ  2
 %12.9 4 1 3 1 1 2 ااجتمامى.

مزايا كخصالص ابكة ال يس  3
 %6.45 2 1 1 - 1 1 بكؾ. 
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 المكضكمات  ـ

 األسلمة مستكيات األىداؼ   

 تطبيؽ  يـ تذكر
اختيار 
مف 
 متعدد

صل 
 % المجمكع كخط،

إنااء مجمكمات التعمـ ممس  4
 %12.9 4 1 3 1 1 2 ال يس بكؾ.

التطبيقات التعميمية لابكة  5
19.35 6 2 4 3 1 2 ال يس بكؾ.

% 
 %6.45 2 1 1 - 1 1 مزايا كخصالص المدكنات.  6

إنااء مجمكمات التعمـ ممس  7
 %12.9 4 1 3 1 1 2 المدكنات. 

19.35 6 2 4 3 1 2 التطبيقات التعميمية لممدكنات.  8
% 

 %100 31 10 21 9 8 14 المجمكع
 
( سػػؤاان كزمػػت ممػػس اػػكميف مػػف 31صػػياغة م ػػردات ااختبػػار: اػػممت الم ػػردات ) .ج 

 ( أسلمة. 10( سؤاان، صل كخط، )21ااختبارات المكضكمية ىما: اختيار مف متعدد )
تقػػدير درجػػات التصػػثيل ألسػػلمة ااختبػػار: تػػـ تقػػدير الجابػػة الصػػثيثة لكػػؿ سػػؤاؿ  .د 

 (.62صبل الدرجة الكمية لتختبار )بدرجتيف، كص ر لإلجابة الخط،، بثيث ت
مجمكمة مػف  تـ مرضو ممس: لمت،كد مف صدؽ ااختبار التثصيمى، ااختبار صدؽ .ق 

( لمعر ػػػة آراليػػػـ ثػػػكؿ الدمػػػة العمميػػػة لم رداتػػػو، 1المثكمػػػيف المتخصصػػػيف )ممثػػػؽ 
كمناسبتيا لمستكم المتعمميف، كمدل ارتباط كامكؿ الم ردات لمكضػكمات المثتػكم، 

ة المغكيػػة، ثيػػث أكصػػس السػػادة المثكمػػكف بتعػػديؿ الصػػياغة المغكيػػة كدمػػة الصػػياغ
 لبعض الم ردات دكف ثذؼ أم م ردة.

تـ ثساب فبات ااختبػار باسػتخداـ طريقػة إمػادة تطبيقػو بعػد فتفػة فبات ااختبار:  .ك 
( طالبنػا بالػدبمـك 15كذلؾ ممس مينػة اسػتطتمية مػددىـ ) ،أسابي  مف التطبيؽ األكؿ

بيػػة ك ػػى ن ػػس الظػػركؼ، كبمػػغ معامػػؿ ارتبػػاط بسػػبيرمافب بػػيف درجػػات العامػػة  ػػى التر 
 ( كىك معامؿ ارتباط مكل.0.88الطتب  ى التطبيقيف )



 ـ 6102الجزء األكؿ( أكتكبر لسنة  031مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -13- 

ثيػث ، معامؿ السيكلة كالصػعكبة: تػـ ثسػاب معػامتت السػيكلة لم ػردات ااختبػار .ز 
-0.20( كبذلؾ تق  جمي  الم ردات داخؿ النطػاؽ المثػدد )0.8 -0.23تراكح بيف )

ذا  يػى متكسػطة السػيكلة كالصػعكبة، كبنػاء مميػو تػـ إمػادة ترتيػب أسػلمة ( كل0.80
 ااختبار ثسب درجة صعكبتيا. 

-0.20بػػيف ) ااختبػػارالتمييػػز لمم ػػردات: تراكثػػت معػػامتت تمييػػز أسػػلمة معامػػؿ  .ح 
( مما يدؿ ممس إمكانية استخداميا لقياس تثصيؿ الجكانػب المعر يػة اسػتخداـ 0.24

ا ابكات التكاصؿ ااجتم امى، كبذلؾ يصؿ ااختبار إلس صكرتو النيالية كيككف صػالثن
 (2لمتطبيؽ ممس طتب مينة البثث )ممثؽ 

تثديد زمف ااختبار: تػـ ثسػاب متكسػط زمػف الجابػة ممػس أسػلمة ااختبػار ثػكالى  .ط 
 ( دميقة. 45)
 مقياس القابمية لتستخداـ: .2

  ػى التربيػة اسػتخداـ ىدؼ المقياس: التعػرؼ ممػس مػدل تقبػؿ طػتب الػدبمكـ العامػة 
 ابكات التكاصؿ ااجتمامى )المدكنات، ال يس بكؾ( كتكظي يا  ى التعميـ. 

 ( مبػارة، تػـ 38بناء المقياس: تـ بناء الصكرة األكلية لممقيػاس، بثيػث تتكػكف مػف )
صػػياغتيا ب،سػػمكب كاضػػل كبعيػػد مػػف الجػػدؿ، كتػػرتبط ارتباطنػػا مبااػػرنا بتقبػػؿ أك ر ػػض 

ؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ، كتػػـ تبنػػى البثػػث الثػػالى النظػػاـ اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػ
الخماسى  ى ااستجابة ممس م ردات المقياس، كىى: مكا ػؽ باػدة، مكا ػؽ، مثايػد، 

( مػف مكا ػؽ باػدة 5غير مكا ؽ، غير مكا ؽ بادة، بثيث تبدأ الدرجات تنازلينا مػف )
  ى ثالة العبارات اايجابية.   

 يػػاس تػػـ مرضػػو ممػػس مجمكمػػة مػػف السػػادة المثكمػػيف صػػدؽ المقيػػاس: كلتقنػػيف المق
( لبداء الرأم  ى الدمة العممية كالمغكيػة 1المتخصصيف  ى تكنكلكجيا التعميـ )ممثؽ 

لعبػػارات المقيػػاس، كمػػد أاػػاركا بثػػذؼ بعػػض العبػػارات كذلػػؾ لعػػدـ مناسػػبتيا لقيػػاس 
جػراء التعػديتت مابمية استخداـ الطتب لابكات التكاصؿ ااجتمامى، كبناءن مميو تػـ إ

( مبػػارة، بثيػػث تعطػػى كػػؿ مبػػارة درجػػة 29المطمكبػػة، كػػى تصػػبل مبػػارات المقيػػاس )
 كاثدة.

 ( 0.95فبات المقياس: تـ ثساب الفبات باسػتخداـ معامػؿ أل ػا كركنبػاخ، ثيػث بمػغ )
ا  كىػػك معامػػؿ فبػػات مرت ػػ  كداؿ، كبػػذلؾ يصػػبل المقيػػاس  ػػى صػػكرتو النياليػػة صػػالثن

 (3لمتطبيؽ )ممثؽ 
 

 )األسمكب المعر ى الت،مؿ مقابؿ ااند اع(   الم،لك ة  األاكاؿ تزاكج باراخت .3
 الم،لك ػػة الثػػالى صػػكرة جيػػػدة مػػػف  األاػػكاؿ تػػزاكج كصػػؼ ااختبػػار: يمفػػؿ اختبػػار

، كالػػذم مػػاـ ثمػػدم ممػػس Kaganاختبػػػارات األاػػػكاؿ الم،لك ػػػة كالػػذم أمػػده بكاجػػافب
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م ػردة ألاػكاؿ م،لك ة  ى الثيػاة،  (20، كيتككف مػف )1985ال رماكم بترجمتو ماـ 
بالضػػا ة إلػػس الم ػػردتيف األكلػػى كالفانيػػة )الرجػػػؿ العجػػػكز كالكتػػػاب( كػػى يػػتـ تػػػدريب 

 الم ثكص ممس طريقة الجابة مف ااختبار.
كتتكػػكف كػػؿ م ػػردة مػػف تسػػعة أاػػكاؿ، بثيػػث يكجػػػد اػػػكؿ كاثػػد ممػػػس الصػػ ثة اليمنػػس 

اؿ ممػػػػس الصػػػػ ثة اليسػػػػرل )البػػػدالؿ(، تاػػػبو الاػػػكؿ )النمػػػكذج المعيػػػارم(، كفمانيػػػػة أاػػػػك
المعيػارم، كلكػف تختمػؼ  ى بعػض النقػاط الدميقة مامدا اكؿ كاثد يتطابؽ كمينا م  الاػكؿ 
المعيارم )الجابة الصثيثة(، كيختمؼ مكاف أك رمـ الجابػة الصػثيثة  ى كػؿ م ػردة مػػف 

ا تتػػيل لمم ثػػػكص سػػػيكلة الكصػػكؿ إلػػس الم ػػردة األخػػرل لخمػػؽ نػػكع مػػف العاػػكالية ثتػػس 
 الجابة الصثيثة بثيث ا يؤفر ممس دمة النتالى. 

كما تكجد كرمة خاصة تثتكم ممس بيانات الم ثكص، كأماكف لرصػػد درجػػاتو ممػػس كػؿ 
مف متغيرم: الكمكف كمػدد األخطػاء، كما تثتػكم ممػػس أرمػػاـ الجابػػات الصػثيثة لسػيكلة 

 .اثص م  العمػـ بػ،ف كرمػة الجابػة ا يطمػ  ممييا الم ثكصمعر تيا بكاسطة ال 
  تعميمات ااختبار: يػتـ تػدريب الم ثػكص ممػس ااختبػػار مػف خػتؿ الم ػػردتيف األكلػس

كالفانيػػػة )الرجػػػؿ العجػػكز كالكتػػاب( فػػـ يطمػػب منػػو البػػدء  ػػى الجابػػػة ممػػػس م ػػػردات 
يتطػابؽ مػ  الاػػكؿ المعيػػارم، مػ   ااختبػار، بثيث يختار  ى كؿ م ػردة البػديؿ الػذم

تسػجيؿ الكمػت الذم يستغرمو الم ثكص  ى ااستجابة األكلس، سػػكاء كانػت صػثيثة 
أـ خاطلػػػة،  ػػػإذا كانػػػت صػػػثيثة يطمػػػب مػػػنو أف ينتقػػؿ إلػػس الم ػػردة التاليػػة، أمػػػا إذا 
  كانت خاطلة يطمب منو أف يثػاكؿ أكفر مػف مػػرة، إلػس أف يثػدد الاػػكؿ الصػثيل مػ

ثساب مدد األخطػاء التى يرتكبيا الم ثكص  ى أم م ردة بثد أمصى سػبعة أخطػاء 
 (٤٩٩١)ثمدم ممس ال رمام، 

كتاػػمؿ النتػػالى مػػدد األخطػػاء التػػى ارتكبػػػيا الم ثػػػكص  ػػى جميػػ  الم ػػػردات، كالػػػزمف 
الػػػذم اسػػتغرمو، كممػػس أسػػاس متكسػػط درجػػات زمػػف كمػػػكف ااسػػػتجابة لكػػػؿ أ ػػػراد العينػػػة 

 :مينة البثث كما يمى أ راد سط مدد األخطاء لدييـ يمكف لم ػاثص تصنيؼكمتك 
المتكسػط،  مف الكمكف أمؿ : يككف  يو زمفReflectiveاألسمكب المعر ى الت،ممى  -

 .أمرانو متكسط مف أمؿ الم ثكص مدد أخطاء ثيث يرتكب
 مػف الكمػكف أممػس يكػكف  يػو زمػف Impulsive:األسػمكب المعر ػى اانػد امى  -

 .أمرانو متكسط مف أكفر الم ثكص مدد أخطاء كسط، ثيث يرتكبالمت
 ( بتطبيػؽ ااختبػار كتقنينػو 1994صدؽ كفبات ااختبار: ماـ ثمدم ممػس ال رمػاكم )

ممػس البيلػػة المصػػرية باسػػتخداـ صػػدؽ المثػؾ، كذلػػؾ مػػف خػػتؿ فػػػتث أدكات، منيػػا: 
ثيػػث جػػاء معامػػػؿ  المقيػػاس الم ظػػى لتثديػػد األسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع(،

( ١..٨(، كمػدد األخطػػاء )٨.٨٨٤( كداؿ مند مستكم )٠..٨ارتبػاط زمف الكمػكف )
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(، ككذلؾ ثساب فبػات ااختبػار، باسػػتخداـ طريقػػة إمػادة ٨.٨٤كدالػة منػد مستكل )
ػػػا مػػػػف التطبيػػػػؽ األكؿ  ػػػى ظػػػػركؼ ماػػػابو،  جػػػاء معػػػػامؿ 17التطبيػػػؽ بعػػػد ) ( يكمن

 (0.68(، كمدد األخطاء )0.85) اارتبػاط زمف الكمكف
كماـ الباثث بالت،كد مف صدؽ كفبات ااختبار، بعد إجراء دراسة استطتمية ممس مينػة 

( طالبنػػا مػف مجتمػػػ  مينػة البثػث لمت،كػػد مػف كضػػكح م رداتػو، كخصالصػػو 15مككنػة مػف )
نػة السيككمترية ممس البيلة المثمية خاصػة كأنػو لػـ يسػػبؽ أف طبػؽ ممػس مينػة ماػابو لعي

البثػث الثػالى مػف مبػؿ. كتػـ اسػتبعاد أربػػ  اسػتمارات لمطػتب نظػرنا لعػدـ اسػتكماليا بسػػبب 
ػا، كتػـ 11مامؿ الممؿ كضيؽ الكمت، كبالتالى أصبل مػدد العينػة ااسػػتطتمية ) ( م ثكصن

ثساب معامؿ ااتساؽ الداخمى لتختبار مف ختؿ ارتباط كؿ م ردة بالدرجة الكمية بالنسػبة 
 (3الكمكف كمدد األخطاء )الجدكؿ  لكؿ مف: زمف

 ( ميـ معامؿ ارتباط ال قرة كالدرجة الكمية لكؿ مف زمف ااستجابة3جدكؿ )
 (11كمدد األخطاء  ى اختبار تزاكج األاكاؿ الم،لك ة )ف=

 مدد األخطاء زمف ااستجابة الم ػردة ـ
  0.633 0.929 الس ينة 1
 0.656 0.923 التم كف 2
 0.671 0.916 الطالرة 3
 0.723 0.916 رجؿ األمماؿ 4
 0.683 0.913 األسد 5
 0.649 0.918 الت اثة 6
 0.664 0.917 القمـ 7
 0.659 0.917 الثذاء 8
 0.641 0.917 السمؾ 9
 0.693 0.916 السامة 10
 0.641 0.914 الزجاجة 11
 0.670 0.912 الاجرة 12
 0.644 0.916 العربة 13
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 مدد األخطاء زمف ااستجابة الم ػردة ـ
 0.659 0.914 الخريطة 14
 0.670 0.915 الكجو 15
 0.673 0.918 ال رااة 16
 0.642 0.918 الكاميرا 17
 0.659 0.917 الكردة 18
 0.681 0.917 العنكبكت 19
 0.662 0.917 التم زيكف 20

 0.677 0.921 المجمكع الكمى

 إجراء التجربة األساسية لمبثث: رابعنا:
اختيػار مينػة البثػث، كمقػد كراػة  مرت تجربة البثث بعدة خطكات إجرالية تمفمت  ػى:

)ااختبػػػار التثصػػػيمى، كمقيػػػاس القابميػػػة  أدكات البثػػػث مبميػػػان  ممػػػؿ تدريبيػػػة، فػػػـ تطبيػػػؽ
لتستخداـ( كبعد ذلؾ تـ إجراء التجربة األساسية، فـ تطبيؽ األدكات بعدينا لمكاؼ مػف أفػر 

  يما يمى:الت امؿ بيف المتغيريف المستقميف  ى تنمية المتغيرات التابعة، كذلؾ 
تـ اختيار مينة البثث الثالى باػكؿ ماػكالى مػف بػيف طػتب اختيار مينة البثث:  -أ

الػػدبمكـ العامػػة  ػػى التربيػػة )نظػػاـ العػػاـ الكاثػػد( بكميػػة التربيػػة جامعػػة دميػػاط كالػػذيف 
نتػػاج المػػكاد التعميميػػة كالتعمػػيـ اللكتركنػػى، ثيػػث  يدرسػػكف مقػػرر تكنكلكجيػػا التعمػػيـ كا 

 بصرؼ النظر مف التخصص.( طالبنا 84بمغت )
لتدريب أ راد مينة البثث ممػس  Skypeمقد كراة ممؿ: تـ مقد كراة ممؿ مبر  -ب

كي يػػة الػػدخكؿ إلػػس الصػػ ثة الرليسػػة لممدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة، كالتعامػػؿ مػػ  
أدكاتيػػػا، كطريقػػػة إضػػػا ة الماػػػاركات كالتعميػػػؽ ممػػػس ماػػػاركات زمتلػػػو، كاسػػػترجاع 

 تيا، كتعري يـ ب،دكات اابثػار  ػى المدكنػة، كتثميػؿ المم ػات المااركات التى تـ إضا
 ( طالبنا.21كث ظيا، بكام  سامة لكؿ )

الت،كػػد مػػف تكػػا ؤ )تجػػانس( المجمكمػػات: تػػـ تثميػػؿ نتػػالى التطبيػػؽ القبمػػى لػػألدكات  -ج
)ااختبػػػار التثصػػػيمى المعر ػػػى، كمقيػػػاس القابميػػػة لتسػػػتخداـ(، كذلػػػؾ لمتعػػػرؼ ممػػػس 

ات، كمدم دالة ال ركؽ، كالتثقؽ مف مدم تجػانس أ ػراد مينػة ال ركؽ بيف المجمكم
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 Levene's testالبثث مبؿ إجراء التجربة األساسية، كذلؾ باستخداـ اختبار بلي يف
 (4كرصدت النتالى  ى الجدكؿ ) (F)لثساب ميمة  "

 ( التجانس بيف أ راد مينة البثث4جدكؿ )
 لةمستكل الدا  درجة الثرية (F)ميمة  أداة القياس

 1.1 ااختبار التثصيمى
82 

0.3 
 0.37 0.8 مقياس القابمية لتستخداـ

لمتطبيؽ القبمػى ألدكات البثػث جػاءت غيػر دالػة  (F)( أف ميـ 4كيتضل مف الجدكؿ )
( كمسػتكم 0.3(  جاء مستكم دالػة ااختبػار التثصػيمى )0.05إثصاليان ألنيا أكبر مف )

( كذلؾ يؤكد ممس كجػكد تكػا ؤ كتجػانس بػيف أ ػراد 0.37دالة مقياس القابمية لتستخداـ )
 مينة البثث.

اسػتخداـ  تطبيػؽ المعالجػة التجريبيػة لمبثػث، مػف خػتؿتػـ : إجػراء التجربػة األساسػية -د
)المػػكجزة، الت صػػيمية( تقػػدـ ممػػس اػػكؿ معػػالجتيف ك قنػػا  المدكنػة اللكتركنيػػة التعميميػػة

ممػيف ذكم األسػمكب المعر ػى الت،مػؿ، لألسمكب المعر ى، ىمػا: المعالجػة األكلػى، لممتع
 كما يمى:كالفانية لممتعمميف ذكم األسمكب المعر ى ااند اع، كذلؾ 

تثديد اسـ الدخكؿ: يستخدـ كؿ متعمـ رممو الجامعى ككممة السر الخاصة بو  .1
 لمدخكؿ إلس بيلة المدكنة اللكتركنية التعميمية مبر الكيب. 

 راد مينة البثث ثسب األسمكب المعر ى تـ تصنيؼ أ البثث: مينةأ راد  تصنيؼ .2
)الت،مؿ، ااند اع( مف ختؿ استخداـ اختبار األاكاؿ الم،لك ة، ثيث جاء مدد 

( طالبنا، كالمتعمميف ذكم األسمكب 42المتعمميف ذكم األسمكب المعر ى الت،ممى )
 ( طالبنا. 42المعر ى ااند امى )

ـ كنار مبر المدكنة، فـ يترؾ مممية التعمـ: يقـك الباثث بطرح مكضكع التعم .3
الثرية لممتعمميف بإضا ة المااركات كتبادؿ التعميقات كاًراء، كطرح األ كار، 
كتدميـ المكضكمات بالركابط التاعيبية ذات الصمة، ككذلؾ الصكر، كمقاط  
ال يديك، كمف ىنا يبدأ كؿ متعمـ  ى تعمـ مكضكمات المثتكم التعميمى استخداـ 

ااجتمامى )المدكنات، كال يس بكؾ(  ى التعميـ، ببيلة المدكنة ابكات التكاصؿ 
اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية( ثسب أسمكبو المعر ى )الت،مؿ، 

( نماذج مف مااركات أ راد مينة 10، 9، 8، 7ااند اع( كتظير األاكاؿ )
 البثث.
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 ( نمكذج مف مااركات الطتب7اكؿ )

 

 
 مااركات الطتب ( نمكذج مف8اكؿ )
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 ( نمكذج لضا ة رابط  ى المااركة 9اكؿ )

 
 ( ظيكر ركابط  ى مااركة أثد الطتب10اكؿ ) 

أدكات القياس بعديان: بعد اانتياء مف تطبيػؽ التجربػة األساسػية، تػـ تطبيػؽ  تطبيؽ -ىػ 
 األدكات التالية:

التكاصؿ  ااختبار التثصيمى: لقياس الجكانب المعر ية استخداـ ابكات .1
 ااجتمامى  ى التعميـ.
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: لمعر ة مدم تقبؿ أ راد مينة البثث استخداـ اػبكات مقياس القابمية لتستخداـ .2
التكاصػػؿ ااجتمػػامى )المػػدكنات، كال ػػيس بػػكؾ( كتكظي يػػا  ػػى التعمػػيـ، كذلػػؾ 

 بمسامدة زميميف مف أمضاء ىيلة التدريس بقسـ تكنكلكجيا التعميـ بالكمية. 
 جة الثصالية لمبيانات:المعال خامسنا:

، لجػػػراء SPSS v.21ثزمػػػة البػػػرامى الثصػػػالية لمعمػػػكـ ااجتماميػػػة  تػػػـ اسػػػتخداـ
 المعالجات الثصالية لدرجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم ألدكات البثث، كذلؾ  يما يمى:

لممجمكمػػات المسػػتقمة لممقارنػػة بػػيف متكسػػطات درجػػات الطػػتب ك قػػان  t-testاختبػػار  -
لمػػػدكنات اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية(، ككػػػذلؾ األسػػػمكب لنمطػػػى ا

 المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(
لػػدرجات الطػػتب  ػػى التطبيػػؽ البعػػدم ألدكات  ANOVAتثميػػؿ التبػػايف فنػػالى ااتجػػاه  -

البثػػػث، لتثديػػػد مسػػػتكل دالػػػة النسػػػبة ال اليػػػة ألفػػػر الت امػػػؿ بػػػيف نمػػػط المدكنػػػة 
مية )المكجزة، الت صيمية( كاألسمكب المعر ى )الت،مػؿ، اانػد اع(  ػى اللكتركنية التعمي

 تنمية التثصيؿ المعر ى كالقابمية استخدـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ.
لجػػراء مقارنػػة بػػيف متكسػػطات درجػػات طػػتب المجمكمػػات التجريبيػػة  Shefeeاختيػػار -

 األرب  ممس متغيرات البثث.
 نتالى البثث: 

اانتياء مػف التجربػة األساسػية كتطبيػؽ أدكات البثػث، تػـ جمػ  البيانػات كتثميميػا بعد 
باسػػتخداـ بعػػض األسػػاليب الثصػػالية )المتكسػػط الثسػػابى، كاانثػػراؼ المعيػػارم، كتثميػػؿ 
التبػػايف( كإثصػػاء بػػارامترل لثسػػاب ال ػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات الطػػتب، كاختبػػار )ت( 

 بينيا، كسيتـ مرض النتالى كمناماتيا  يما يمى: لتثديد دالة ال ركؽ الثصالية
بمػػا أفػػر نمطػػى المدكنػػة اللكتركنيػػة  مػػرض النتػػالى المرتبطػػة بالسػػؤاؿ البثفػػى األكؿ أكان:

التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية(  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ المعر ػػى لػػدم طػػتب الػػدبمكـ 
 العامة  ى التربية؟ب

 صثة ال رض التالى: تـ التثقؽ مف مف ىذا السؤاؿلإلجابة  
( 0.05 ≥كينص ممس أنو ب ا تكجد  ػركؽ دالػة إثصػالينا )منػد مسػتكل ال رض األكؿ: 

بػػيف متكسػػطات درجػػات الطػػتب  ػػى ااختبػػار التثصػػيمى ترجػػ  لتػػ،فير نمػػط المدكنػػة 
 اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(ب. 
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لممجمكمػػات المسػػتقمة  t-testكلمتثقػػؽ مػػف صػػثة ىػػذا ال ػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
لممقارنة بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيػؽ البعػدم لتختبػار التثصػيمى اسػتخداـ 
اػبكات التكاصػؿ ااجتمػػامى التعميميػة )المػػدكنات، كال ػيس بػػكؾ(  ػى التعمػػيـ، ثسػب نمػػط 

  (5 ى الجدكؿ )كرصدت النتالى  المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(
 ( ال رؽ بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم لتختبار التثصيمى 5جدكؿ )

 ثسب نمط المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(

 أداة القياس
درجة  انثراؼ معيارم متكسطات

 الثرية
( تميمة )

 المثسكبة
مستكل 
 المكجزة الت صيمية المكجزة الت صيمية الدالة

 0.05 8.26 82 5.96 2.24 47.5 55.64 ااختبار التثصيمى
( أف ميمة )ت( المثسكبة لتختبار التثصيمى جػاءت أكبػر مػف 5يتضل مف الجدكؿ )

( ممػػا يػػدؿ ممػػس كجػػكد أفػػر إيجػػابى 0.05القيمػػة الجدكليػػة، كدالػػة إثصػػالينا منػػد مسػػتكم )
ية(  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ المعر ػػى لنمطػػى المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيم

اسػتخداـ اػبكات التكاصػػؿ ااجتمػامى  ػى التعمػػيـ لػدم طػتب الػػدبمكـ العامػة  ػى التربيػػة، 
( لنمط المدكنة اللكتركنية التعميميػة 55.64كيتجو مستكم الدالة نثك المتكسط األممس )
 الت صيمية، كبذلؾ يتـ مدـ مبكؿ ال رض األكؿ.

 Du and Wagner (2005)تػالى دراسػة بديػك، ككنجػرب كتت ػؽ ىػذه النتيجػة مػ  ن
التعميميػة  ػى تطػكير أداء الطػتب اللكتركنيػة كالتى أاارت إلى  اممية استخداـ المػدكنات 

 ممس مستكم تعميميـ الاخصى. City Universityبجامعة سيتى 
 اسػتخداـ كالتػى أظيػرت  امميػة Halic (2010)كمػا تت ػؽ مػ  نتػالى دراسػة بىالػؾب 

 تعمميػـ، كتعزيػز الطتب، لدم المعر ى التثصيؿ تنمية التعميمية  ىدكنات اللكتركنية الم
 بينيـ.  يما كزيادة التعاكف كالت امؿ

( كالتى أكدت ممس  امميػة 2011ككذلؾ تت ؽ م  نتالى دراسة سمكل  تثى المصرم ) 
 ػاىيـ المجػردة  ػى التعميمية  ى تنمية التثصيؿ المعر ى لممالمدكنات اللكتركنية استخداـ 

 . المداديةمادة الكمبيكتر لتتميذ المرثمة 
( كالتػى أظيػرت  امميػة الػتعمـ 2013كتت ؽ أيضان م  نتالى دراسة أثتـ مثمد السيد )

ال ردم كالتعاكنى القالـ ممػس اسػتخدـ المػدكنات اللكتركنيػة التعميميػة  ػى تنميػة التثصػيؿ 
 المعر ى لطتب تكنكلكجيا التعميـ.

( كالتػى أفبتػت  امميػة 2013لؾ تت ؽ م  نتالى دراسة أاػرؼ أثمػد مبػد المطيػؼ )ككذ
 التعميمية  ى تنمية التثصيؿ المعر ى.المدكنات اللكتركنية الت امؿ المتزامف مبر 
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مػا أفػر األسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، مرض النتالى المرتبطة بالسػؤاؿ البثفػى الفػانى ب فانينا:
 يؿ المعر ى لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟بااند اع(  ى تنمية التثص

 تـ التثقؽ مف صثة ال رض التالى: مف ىذا السؤاؿلإلجابة   
( 0.05 ≥كينص ممس أنو ب ا تكجد  ركؽ دالة إثصػالينا )منػد مسػتكل ال رض الفانى: 

بيف متكسطات درجات الطتب  ى ااختبار التثصيمى، ترج  لت،فير األسمكب المعر ػى 
 ت،مؿ، ااند اع(ب. )ال

لممجمكمػػات المسػػتقمة  t-testلمتثقػػؽ مػػف صػػثة ىػػذا ال ػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
لممقارنة بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم لتختبػار التثصػيمى اسػتخداـ 
ابكات التكاصؿ ااجتمامى )ال يس بكؾ، كالمدكنات(  ى التعميـ ثسب األسػمكب المعر ػى 

 ( 6 ى الجدكؿ ) ند اع( كرصدت النتالى)الت،مؿ، اا 
 ( ال رؽ بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم 6جدكؿ )

 لتختبار التثصيمى ثسب األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(

 أداة القياس
درجة  انثراؼ معيارم متكسطات

 الثرية
ميمة )ت( 
 المثسكبة

مستكل 
 اند اعا الت،مؿ ااند اع الت،مؿ الدالة

ااختبار 
 0.05 6.3 82 6.65 2.41 48.14 55.2 التثصيمى

( أف ميمػة )ت( المثسػكبة لتختبػار التثصػيمى جػاءت أكبػر مػف 6يتضل مف الجػدكؿ )
( ممػا يؤكػد ممػس كجػكد أفػر إيجػابى 0.05القيمة الجدكليػة، كدالػة إثصػالينا منػد مسػتكم )

التثصػػػيؿ المعر ػػػى اسػػػتخداـ اػػػبكات  لألسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، اانػػػد اع(  ػػػى تنميػػػة
التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ لػػدم طػػتب الػػدبمكـ العامػػة  ػػى التربيػػة، كيتجػػو مسػػتكم 

(، كبػػذلؾ يػػتـ مػػدـ 55.2الدالػػة لصػػالل األسػػمكب المعر ػػى الت،مػػؿ ذات المتكسػػط األممػػس )
 مبكؿ ال رض الفانى.

كالتػى أكػدت  Bennett (2012, p.527)تت ؽ ىذه النتيجة م  نتالى دراسة ببنيػتب 
ممس أف الطػتب ي ضػمكف الػتعمـ مػف خػتؿ بيلػة ا تراضػية، كذلػؾ ألنيػا تتػيل ليػـ إمكانيػة 
ضػػا ة التعميقػػات، كلػػذا ي ضػػمكف اسػػتخداـ المػػدكنات اللكتركنيػػة كػػ،دكات  طػػرح األسػػلمة كا 

بيلػات ت اممية، تتيل ليـ  رص متساكية لممااركة ب، كارىـ كخبراتيـ، كتقديـ أن سيـ  ػى ال
 ااجتمامية.
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بمػا أفػر الت امػؿ بػيف نمػط المدكنػة  مرض النتػالى المرتبطػة بالسػؤاؿ البثفػى الفالػث فالفنا:
اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية( كاألسمكب المعر ى )الت،مػؿ، اانػد اع(  ػى 

 تنمية التثصيؿ المعر ى لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟ب
 تـ التثقؽ مف صثة ال رض التالى: ف ىذا السؤاؿملإلجابة      

( بيف 0.05 ≥ال رض الفالث: كينص ممس أنوب ا تكجد  ركؽ دالة إثصالينا )مند مستكل 
متكسػػطات درجػػات الطػػتب  ػػى ااختبػػار التثصػػيمى، ترجػػ  لتػػ،فير الت امػػؿ بػػيف نمػػط 

عر ػػػى )الت،مػػػؿ، المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب الم
 ااند اع(ب.

لمتثقػؽ مػف صػثة ىػذا ال ػرض تػـ إجػراء تثميػؿ تبػايف فنػالى ااتجػاه لمػدرجات البعديػػة 
لمطتب  ػى ااختبػار التثصػيمى، كذلػؾ لتثديػد مسػتكل دالػة النسػبة ال اليػة ألفػر الت امػؿ 

ى )الت،مػؿ، بيف نمط المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، الت صػيمية( كاألسػمكب المعر ػ
 (7ااند اع(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى، كرصدت النتالى  ى الجدكؿ )

( نتالى تثميؿ التبايف فنالى ااتجاه لدرجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم 7جدكؿ )
 لتختبار التثصيمى

( يتضػػل أف النسػػبة ال اليػػة لػػنمط المدكنػػة اللكتركنيػػة 7باسػػتقراء نتػػالى الجػػدكؿ )
(  ػػى تنميػػة 0.05التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية( جػػاءت دالػػة إثصػػاليا منػػد مسػػتكم )

التثصيؿ المعر ى استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ، ككذلؾ النسػبة ال اليػة 
( كما جػاءت النسػبة ال اليػة 0.05ى )الت،مؿ، ااند اع( دالة مند مستكم )لألسمكب المعر 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الثرية

متكسط 
 المربعات

النسبة 
 ال الية

مستكل 
 الدالة

 0.05 470.20 1384.3 1 1384.3 مدكنة اللكتركنية التعميمية ال
 0.05 337.73 994.3 1 994.3 األسمكب المعر ى

الت امؿ )نمط المدكنة  
اللكتركنية التعميمية * 

 األسمكب المعر ى(
434.3 

1 
434.3 147.52 0.05 

   2.94 80 235.52 الخط،
    84 226559 المجمكع

    83 3048.42 المجمكع المصثل
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لمت امػػؿ بػػيف نمػػط المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة كاألسػػمكب المعر ػػى دالػػة منػػد مسػػتكم 
يجػػػابى لمت امػػػؿ بينيمػػػا  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ 0.05) ( ممػػػا يؤكػػػد ممػػػس كجػػػكد أفػػػر داؿ كا 

 المعر ى، كبذلؾ يتـ مبكؿ ال رض الفالث.
كلما كانت نتالى تثميؿ التبايف فنالى ااتجاه تاير إلس كجكد  ركؽ دالػة إثصػالينا بػيف 
المدكنػػة اللكتركنيػػة كاألسػػمكب المعر ػػى،  ػػى تنميػػة التثصػػيؿ المعر ػػى، كلػػذا تطمػػب األمػػر 

لجػػػػراء مقارنػػػػة بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات طػػػػتب المجمكمػػػػات  Shefeeاسػػػػتخداـ اختبػػػػار
 (8ر التاب ، كرصدت النتالى  ى الجدكؿ )التجريبية األرب  ممس المتغي

 ( ال ركؽ بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم لتختبار التثصيمى8جدكؿ )
× المكجزة 
 ااند اع

× المكجزة 
 الت،مؿ

× الت صيمية 
 ااند اع

× الت صيمية 
مجمكمة  المتكسطات الت،مؿ

 المقارنات

× الت صيمية  56.81  0.05دالو  0.05دالو  0.05دالو 
 الت،مؿ

0.05دالو  0.05دالو  × الت صيمية  54.48 ----  
 ااند اع

× المكجزة  53.24 ---- ----  0.05دالو 
 الت،مؿ

× المكجزة  41.81 ---- ---- ---- 
 ااند اع

   
( يتضل كجكد  ركؽ ذات دالة إثصالية بيف المجمكمات، كما 8باستقراء نتالى الجدكؿ )

 يمى:
( بػػيف متكسػػطى درجػػات المجمكمػػػة 0.05داؿ إثصػػاليا منػػد مسػػتكم )كجػػكد  ػػرؽ  -

اانػػد اع( كتتجػػو × الت،مػػؿ( كالمجمكمػػة الفانيػػة )الت صػػيمية × األكلػػى )الت صػػيمية 
دالة الت امؿ بيف نمطى المدكنة كاألسمكب المعر ػى  ػى تنميػة التثصػيؿ المعر ػى، 

 (.56.81لصالل المجمكمة التجريبية األكلى ذات المتكسط األممس )
( بػػيف متكسػػطى المجمكمػػة التجريبيػػة 0.05يكجػػد  ػػرؽ داؿ إثصػػاليا منػػد مسػػتكم ) -

الت،مػؿ( كاتجيػت دالػة × الت،مؿ( كالمجمكمة الفالفة )المكجزة × األكلى )الت صيمية 
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الت،مػػػػؿ( ذات × أفػػػػر الت امػػػػؿ لصػػػػالل المجمكمػػػػة التجريبيػػػػة األكلػػػػى )الت صػػػػيمية 
 (.56.81المتكسط األممس )

( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة األكلػػػى 0.05داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم )يكجػػػد  ػػػرؽ  -
اانػد اع( كاتجيػت دالػة أفػر × الت،مؿ( كالمجمكمة الرابعػة )المػكجزة × )الت صيمية 

 (56.81الت امؿ لصالل المجمكمة األكلى ذات المتكسط األممس )
( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة الفانيػػػة 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -

الت،مػػؿ( كاتجػػو دالػػة أفػػر × اانػػد اع( كالمجمكمػػة الفالفػػة )المػػكجزة × )الت صػػيمية 
 (54.48الت امؿ لصالل المجمكمة الفانية ذات المتكسط األممس )

( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة الفانيػػػة 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -
د اع( كاتجيت دالة أفر اان× ااند اع( كالمجمكمة الرابعة )المكجزة × )الت صيمية 

 (54.48الت امؿ لصالل المجمكمة الفانية ذات المتكسط األممس )
( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة الفالفػػػة 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -

اانػػد اع( كاتجيػػت دالػػة أفػػر × الت،مػػؿ( كالمجمكمػػة الرابعػػة )المػػكجزة × )المػػكجزة 
 (53.24المتكسط األممس ) الت امؿ لصالل المجمكمة الفالفة ذات

 p.127)( Farmer, Yue and ,2008كيؤكػػد ذلػػؾ ب ػػارمر، كيػػك، كبػػرككسب
Brooks  بػػ،ف المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة تػػك ر ان تاثػػان أكبػػر ممػػس العػػالـ الخػػارجى

كتتميز بقابميتيػا لمتطكيػ  لخدمػة أىػداؼ مختم ػة، مفػؿ التعمػيـ كالناػر كتكػكيف المجتمعػات 
ج  ال ضؿ  ى ذلؾ إلػس مركنػة ىػذه الػنظـ كمابميتيػا لتنػدماج مػ  تكنكلكجيػات كغيرىا. كير 

 أخرل بسيكلة، كذلؾ لكجكد كاجيات برمجية كاضثة كمابمة لمتكس .
بمػا أفػر نمطػى المدكنػة اللكتركنيػة  مرض النتػالى المرتبطػة بالسػؤاؿ البثفػى الرابػ  رابعنا:

بميػػػػة اسػػػتخداـ اػػػػبكات التكاصػػػػؿ التعميميػػػة )المػػػػكجزة، الت صػػػيمية(  ػػػػى تنميػػػة القا
 ااجتمامى  ى التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟ب

 تـ التثقؽ مف صثة ال رض التالى: مف ىذا السؤاؿلإلجابة    
( 0.05 ≥كينص ممػس أنػو با تكجػد  ػركؽ دالػة إثصػالينا )منػد مسػتكل ال رض الراب : 

يػػة لتسػػتخداـ، ترجػػ  لتػػ،فير نمػػط بػػيف متكسػػطات درجػػات الطػػتب  ػػى مقيػػاس القابم
 المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(ب. 
لممجمكمػػات المسػػتقمة  t-testلمتثقػػؽ مػػف صػػثة ىػػذا ال ػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 القابميػػة اسػػتخداـلممقارنػػة بػػيف متكسػػطات درجػػات الطػػتب  ػػى التطبيػػؽ البعػػدم لمقيػػاس 
عميميػة )ال ػػيس بػكؾ، كالمػػدكنات(  ػى التعمػػيـ، ثسػب نمػػط اػبكات التكاصػؿ ااجتمػػامى الت

 ( 9 ى الجدكؿ )كرصدت النتالى  المدكنة اللكتركنية التعميمية )المكجزة، الت صيمية(
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 ( ال رؽ بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم لمقياس 9جدكؿ )
 لت صيمية، المكجزة(القابمية لتستخداـ ثسب نمط المدكنة اللكتركنية التعميمية )ا

 أداة القياس
درجة  انثراؼ معيارم متكسطات

 الثرية
ميمة )ت( 
 المثسكبة

مستكل 
 المكجزة الت صيمية المكجزة الت صيمية الدالة

القابمية مقياس 
 0.05 9.37 82 1.25 1.91 24.5 27.81 لتستخداـ

تسػتخداـ جػاءت ( أف ميمػة )ت( المثسػكبة لمقيػاس القابميػة ل9يتضل مػف الجػدكؿ )
( ممػا يؤكػد  امميػة نمطػى 0.05أكبر مف القيمػة الجدكليػة، كدالػة إثصػالينا منػد مسػتكم )

المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية(  ػػى تنميػػة القابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات 
( لػنمط 27.81التكاصؿ ااجتمامى التعميـ، كيتجو مستكم الدالة نثػك المتكسػط األممػس )

 لمدكنة الت صيمية، كبذلؾ يتـ مدـ مبكؿ ال رض الراب .ا
 Hsu, Wangتت ؽ م  نتالى دراسػة بىسػك، كانػى، كككمػاؾب كتت ؽ ىذه النتيجة م  
and Comac (2008)  كالتػى أفبتػت  امميػة اسػتخداـ المػدكنات اللكتركنيػة التعميميػػة

كم بالمغػػة اانجميزيػػة السػػمعية  ػػى تقػػكيـ ميػػارات التثػػدث كااسػػتماع كتثسػػيف األداء الاػػ 
 .New York Institute of Technologyلدم طتب  معيد التكنكلكجا بنكيكركؾ

كالتػػى أاػػارت إلػػس  Alhgaulan (2013)ككػػذلؾ تت ػػؽ مػػ  نتػػالى دراسػػة بالعجػػتفب 
المػػدكنات  ألدكات المتعممػػيف اسػػتخداـ مابميػػة التػػى تػػؤفر ممػػس ضػػركرة ااىتمػػاـ بالعكامػػؿ

الػتعمـ اسػتخداميـ ألدكات كمابميػة  المتعممػيف كالت امػؿ بػيف مػيـ العػالى، ػى التع اللكتركنية
 .بيلة المدكنات داخؿ

الخػػامس بمػػا أفػػر األسػػمكب المعر ػػى مػػرض النتػػالى المرتبطػػة بالسػػؤاؿ البثفػػى  خامسنػػا:
)الت،مػػؿ، اانػػد اع(  ػػػى تنميػػة القابميػػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػػؿ ااجتمػػامى  ػػػى 

 مـك العامة  ى التربية؟بالتعميـ لدم طتب الدب
 تـ التثقؽ مف صثة ال رض التالى: مف ىذا السؤاؿلإلجابة   

 ≥كيػػنص ممػػس أنػػو ب ا تكجػػد  ػػركؽ دالػػة إثصػػالينا )منػػد مسػػتكل ال ػػرض الخػػامس: 
( بيف متكسطات درجػات الطػتب  ػى مقيػاس القابميػة لتسػتخداـ، ترجػ  لتػ،فير 0.05

  األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(ب.
لممجمكمػػات المسػػتقمة  t-testلمتثقػػؽ مػػف صػػثة ىػػذا ال ػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

سػػتخداـ قابميػػة الممقارنػػة بػػيف متكسػػطات درجػػات الطػػتب  ػػى التطبيػػؽ البعػػدم لمقيػػاس ال
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ثسب األسػمكب المعر ػى ابكات التكاصؿ ااجتمامى )ال يس بكؾ، كالمدكنات(  ى التعميـ 
 ( 10 ى الجدكؿ )ى )الت،مؿ، ااند اع( كرصدت النتال

 ( ال رؽ بيف متكسطات درجات الطتب  ى التطبيؽ البعدم10جدكؿ )
 لمقياس القابمية لتستخداـ ثسب األسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع( 

 أداة القياس
درجة  انثراؼ معيارم متكسطات

 الثرية
ميمة )ت( 
 المثسكبة

مستكل 
 ااند اع الت،مؿ ااند اع الت،مؿ الدالة

مقياس القابمية 
 0.05 2.58 82 1.52 2.78 25.52 26.79 لتستخداـ

( أف ميمػة )ت( المثسػكبة لمقيػاس مابميػة ااسػتخداـ جػػاءت 10مػف الجػدكؿ ) يتضػل
( مما يؤكد ممػس كجػكد أفػر 0.05أكبر مف القيمة الجدكلية، كدالة إثصالينا مند مستكم )

ستخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى )ال يس إيجابى لألسمكب المعر ى  ى تنمية القابمية ا
( لألسػػػمكب 26.79بػػػكؾ، كالمػػػدكنات( كيتجػػػو مسػػػتكم الدالػػػة نثػػػك المتكسػػػط األممػػػس )

 المعر ى الت،ممى، كبذلؾ يتـ مدـ مبكؿ ال رض الخامس.
األسمكب المعر ى الذم ي ضػمو المػتعمـ أسػيـ  ػى المثا ظػة  كيعزم الباثث ذلؾ إلس أف

كثاجة ال رد المرت عة  بيلة المدكنة التعميمية دكف مرامبة خارجية،ممس مستكم أدالو داخؿ 
لمتعمـ مكنتو مػف التغمػب ممػس العقبػات الصػعبة لػيس  قػط الثصػكؿ ممػس أىدا ػو بػؿ تعنػس 
منػػده الت ػػكؽ كالنجػػاح ممػػس اًخػػريف، كلػػذا يعػػد الطمػػكح أثػػد مؤاػػرات اػػدة الثاجػػة إلػػس 

اح ال ػرد كتثقيػؽ مػا يضػعو لن سػو مػف التعمـ، كيتكمؼ ااػباع ىػذه الثاجػة ممػس مػدل نجػ
 رغبات كأىداؼ. 

السػػادس بمػػا أفػػر الت امػػؿ بػػيف نمػػط مػػرض النتػػالى المرتبطػػة بالسػػؤاؿ البثفػػى  سادسنػػا:
المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، 

مػػامى  ػى التعمػيـ لػػدم اانػد اع(  ػى تنميػة القابميػػة اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجت
 طتب الدبمـك العامة  ى التربية؟ 

 لإلجابة مف ىذا السؤاؿ تـ التثقؽ مف صثة ال رض التالى:
 ≥كيػػنص ممػػس أنػػوب ا تكجػػد  ػػركؽ دالػػة إثصػػالينا )منػػد مسػػتكل ال ػػرض السػػادس: 

( بيف متكسطات درجػات الطػتب  ػى مقيػاس القابميػة لتسػتخداـ، ترجػ  لتػ،فير 0.05
ف نمػػػط المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب الت امػػؿ بػػػي

 المعر ى )الت،مؿ، ااند اع(ب.
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كلمتثقؽ مف صثة ىذا ال رض تـ إجراء تثميػؿ تبػايف فنػالى ااتجػاه لمػدرجات البعديػة 
لمطتب  ػى مقيػاس القابميػة لتسػتخداـ لتثديػد مسػتكل دالػة النسػبة ال اليػة ألفػر الت امػؿ 

المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة، الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ،  بػػػيف
اانػػد اع(  ػػى تنميػػة القابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ، كرصػػدت 

 (11النتالى  ى الجدكؿ )
( نتالى تثميؿ التبايف فنالى ااتجاه لدرجات الطتب  ى مقياس القابمية 11جدكؿ )

 لتستخداـ

( يتضػػل أف النسػػبة ال اليػػة لػػنمط المدكنػػة اللكتركنيػػة 11باسػػتقراء نتػػالى الجػػدكؿ )
(  ػػى تنميػػة 0.05التعميميػػة )المػػكجزة، الت صػػيمية( جػػاءت دالػػة إثصػػاليا منػػد مسػػتكم )

قابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ، ككػػذلؾ جػػاءت النسػػبة ال اليػػة ال
( كما جػاءت النسػبة ال اليػة 0.05لألسمكب المعر ى )الت،مؿ، ااند اع( دالة مند مستكم )

( ممػػا 0.05لمت امػػؿ بػػيف نمػػط المدكنػػة التعميميػػة كاألسػػمكب المعر ػػى دالػػة منػػد مسػػتكم )
جابى لمت امؿ بينيمػا  ػى تنميػة القابميػة اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ يؤكد ممس كجكد أفر إي

ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ لػػدم طػػتب الػػدبمكـ العامػػة  ػػى التربيػػة، كبػػذلؾ يػػتـ مبػػكؿ ال ػػرض 
 السادس.

كلما كانػت نتػالى تثميػؿ التبػايف فنػالى ااتجػاه تاػير إلػس كجػكد  ػركؽ دالػة إثصػاليان 
المعر ى،  ى تنمية القابمية لتستخداـ، كلذا تطمب األمر  بيف المدكنة اللكتركنية كاألسمكب

لجػػػػراء مقارنػػػػة بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات طػػػػتب المجمكمػػػػات  Shefeeاسػػػػتخداـ اختيػػػػار
 (12التجريبية األرب  ممس متغير القابمية لتستخداـ، كرصدت النتالى  ى الجدكؿ )

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الثرية

متكسط 
 المربعات

النسبة 
 ال الية

مستكل 
 الدالة

 0.05 20.88 33.44 1 33.44 المدكنة اللكتركنية التعميمية
 0.05 143.65 230.01 1 230.01 األسمكب المعر ى

الت امؿ )نمط المدكنة اللكتركنية 
 0.05 33.37 53.44 1 53.44  ى(التعميمية *  األسمكب المعر 

   1.60 80 128.09 الخط،
    84 57907 المجمكع

    83 444.99 المجمكع المصثل
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 ية لتستخداـ( ال ركؽ بيف متكسطات درجات الطتب  ى مقياس القابم12جدكؿ )

× الت صيمية  الت،مؿ× المكجزة  ااند اع× المكجزة 
 ااند اع

× الت صيمية 
مجمكمة  المتكسطات الت،مؿ

 المقارنات

× الت صيمية  29.24  0.05دالو  0.05دالو  0.05دالو 
 الت،مؿ

0.05دالو  0.05دالو  × الت صيمية  26.38 ----  
 ااند اع

 الت،مؿ× لمكجزة ا 24.33 ---- ----  0.05دالو 

× المكجزة  24.67 ---- ---- ---- 
 ااند اع

      
( يتضػل كجػكد  ػركؽ ذات دالػة إثصػالية بػيف المجمكمػػات، 12باسػتقراء نتػالى الجػدكؿ )

 كما يمى:
( بػػيف متكسػػطى درجػػات المجمكمػػػة 0.05كجػػكد  ػػرؽ داؿ إثصػػاليا منػػد مسػػتكم ) -

اانػػد اع( كجػػاءت × يػػة )الت صػػيمية الت،مػػؿ( كالمجمكمػػة الفان× األكلػػى )الت صػػيمية 
دالػػػة أفػػػر الت امػػػؿ بػػػيف نمطػػػى المدكنػػػة كاألسػػػمكب المعر ػػػى  ػػػى تنميػػػة القابميػػػة 

 (.29.24لتستخداـ، لصالل المجمكمة األكلى ذات المتكسط األممس )
( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة األكلػػػى 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -

الت،مػػؿ( كاتجيػػت دالػػة أفػػر × مػػة الفالفػػة )المػػكجزة الت،مػػؿ( كالمجمك × )الت صػػيمية 
الت امػػػؿ بػػػيف نمطػػػى المدكنػػػة كاألسػػػمكب المعر ػػػى لصػػػالل المجمكمػػػة األكلػػػى ذات 

 (.29.24المتكسط األممس )
( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة األكلػػػى 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -

نػد اع( كاتجيػت دالػة أفػر اا × الت،مؿ( كالمجمكمة الرابعػة )المػكجزة × )الت صيمية 
 (24.67الت امؿ لصالل المجمكمة الرابعة ذات المتكسط األممس )

( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة الفانيػػػة 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -
الت،مػؿ( كاتجيػت دالػة أفػر × ااند اع( كالمجمكمة الفالفػة )المػكجزة × )الت صيمية 

 (26.38ذات المتكسط األممس ) الت امؿ لصالل المجمكمة الفانية
( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة الفانيػػػة 0.05يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم ) -

ااند اع( كاتجيت دالة أفر × ااند اع( كالمجمكمة الرابعة )المكجزة × )الت صيمية 
 (26.38الت امؿ لصالل المجمكمة الفانية ذات المتكسط األممس )

( بػػػيف متكسػػػطى المجمكمػػػة الفالفػػػة 0.05مسػػػتكم )يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إثصػػػاليا منػػػد  -
اانػػد اع( كاتجيػػت دالػػة أفػػر × الت،مػػؿ( كالمجمكمػػة الرابعػػة )المػػكجزة × )المػػكجزة 

 (24.67الت امؿ لصالل المجمكمة الربعة ذات المتكسط األممس )
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كيتضػػل ممػػا سػػبؽ ت ػػكؽ طػػتب المجمكمػػة التجريبيػػة األكلػػى )الطػػتب ذكم األسػػمكب 
مى م  المدكنة الت صيمية( كىػذا يؤكػد ممػس أف المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة المعر ى الت،م

الت صيمية ك رت لممتعمميف الت اصيؿ الكا ية مف المعمكمات، بما يناسب األسػمكب المعر ػى 
لكػػػؿ مػػػنيـ، كمػػػا مػػػدمت ليػػػـ أدكات ت امميػػػة، كأتاثػػػت ليػػػـ  ػػػرص متسػػػاكية لمماػػػػاركة 

 براتيـ  ى مممية التعمـ.بالمكضكمات كطرح أ كارىـ كتقديـ خ
 ت سير النتالى كمناماتيا:

يجابى لمت امػؿ بػيف نمطػى  إثصاليايتضل مف مرض النتالى السابقة، كجكد أفر داؿ  كا 
المدكنة اللكتركنية التعميمية )الت صػيمية، المػكجزة( كاألسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، اانػد اع( 

بكات التكاصػؿ ااجتمػامى  ػى التعمػػيـ،  ػى تنميػة التثصػيؿ المعر ػى كالقابميػة اسػػتخداـ اػ
كأتجو دالة األفر لصالل الت امؿ بيف نمط المدكنة الت صػيمية كاألسػمكب المعر ػى التػ،ممى، 
كذلؾ ألف المدكنة الت صيمية ك رت لمطتب، الت اصػيؿ الكا يػة مػف المعمكمػات، كمػا أتاثػت 

خبػػراتيـ، كتقػػديـ أن سػػيـ، ليػػـ أدكات أكفػػر ت امميػػة، ك ػػرص متسػػاكية لمماػػاركة ب، كػػارىـ ك 
 كيمكف ت سير ذلؾ،  يما يمى:

بػػػػ،فر نمطػػػػى المدكنػػػػة اللكتركنيػػػػة التعميميػػػػة )المػػػػكجزة، ت سػػػػير النتػػػػالى المرتبطػػػػة  أكان:
 .الت صيمية(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية

اللكتركنيػػة التعميميػػة أاػػارت النتػػالى إلػػس أف ميمػػة )ت( المثسػػكبة لنمطػػى المدكنػػة 
( ممػا 0.05)المكجزة، الت صيمية( جػاءت أكبػر مػف القيمػة الجدكليػة، كدالػة منػد مسػتكم )

يؤكد أف ليا أفر إيجابى  ى تنمية التثصيؿ المعر ى استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمػامى 
( لػػػنمط المدكنػػػة 55.64 ػػػى التعمػػػيـ، كاتجػػػو مسػػػتكم الدالػػػة نثػػػك المتكسػػػط األممػػػس )

 .لكتركنية التعميمية الت صيميةال 
 كيعزل ذلؾ إلس العكامؿ التالية: 

اسػتخداـ المدكنػة اللكتركنيػػة  ػى التعمػػيـ سػامدت المتعممػيف ممػػس الت امػؿ ااجتمػػامى  -
 يمػػا بيػػنيـ، كذلػػؾ مػػف خػػتؿ بيلػػة تعميميػػة تعاكنيػػة ياػػارؾ  ييػػا كػػؿ مػػنيـ ب، كػػار 

 كمعمكمات كخبرات جديدة.
المػػتعمـ مػػ  بيلػة تعممػػو، كيعتمػػد سػمككو ممػػس الت سػػير الػػذاتى يتمفػؿ الػػتعمـ  ػػى ت امػؿ  -

ليػػػا، كلػػػيس ممػػػس سمسػػػمة المفيػػػرات المكضػػػكمية، كىػػػذا يكضػػػل أىميػػػة المػػػدكنات 
 اللكتركنية التعميمية الت صيمية ككسيط تعميمى ت اممى.

جػػكدة بيلػػة المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة الت صػػيمية أتاثػػت الت امػػؿ بػػيف المتعممػػيف   -
ٍس المعمكمات، كمػف فػـ أفػرت الماػاركات كالتعميقػات كالتغذيػة الراجعػة إيجابيػان  ػى كتمق

 تنمية تثصيميـ المعر ى.
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سامدت المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة  ػى إفػراء التعمػيـ كالت امػؿ المجتمعػى بػيف أ ػراد  -
 مينة البثث.

نتػاجيتيـ  لعبت المدكنة اللكتركنية التعميمية دكران ميمان  ى ر ػ  مسػتكل أداء - المػتعمـ كا 
  ى مختمؼ األناطة التعميمية.

المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة مامػػػة كالت صػػػيمية بخاصػػػة  تثػػػت المجػػػاؿ لممتعممػػػيف  -
 لتطتع ممس معمكمات كمعارؼ ثديفة كتطبيقات متنكمة.

المدكنات اللكتركنيػة التعميميػة التػى تعػرض  ييػا المكضػكمات باػكؿ ت صػيمى  ػى كػؿ  -
تعزيػػػز فقػػػة المتعممػػػيف ب،ن سػػػيـ، ممػػػا سػػػامد ممػػػس تثسػػػيف ت ماػػػاركة دممػػػ

 تعمميـ.
 Du and Wagner (2005)كتت ػؽ ىػذه النتيجػة مػ  نتػالى دراسػة بديػك، ككنجػرب 

التعميميػػػة  ػػػى تطػػػكير أداء اللكتركنيػػػة كالتػػػى أاػػػارت إلػػػس  امميػػػة اسػػػتخداـ المػػػدكنات 
 ميـ الاخصى.كتنمية مستكم تعمي City Universityالمتعمميف بجامعة سيتى 

؛ سػمكل Halic (2010)كمػا تت ػؽ مػ  مػا أاػارت إليػو نتػالى دراسػات كػؿ مػف: بىػاؾب
 التعميميػة  ػىالمدكنات اللكتركنيػة  استخداـ ( كالتى أفبتت  اممية2011 تثى المصرم )

كزيػادة التعػاكف  ت كيػرىـ، تعمميػـ كتنميػة المعر ػى لػدم الطػتب، كتعزيػز التثصػيؿ تنميػة
 بينيـ. كالت امؿ

( كالتى أكػدت ممػس  امميػة 2011كتت ؽ أيضان م  نتالى دراسة سمكل  تثى المصرم )
استخداـ المدكنات اللكتركنية التعميمية  ى تنمية التثصيؿ المعر ى لمم ػاىيـ المجػردة  ػى 

 . المداديةمادة الكمبيكتر لتتميذ المرثمة 
 Duhon, Mesmer, Gregersonبدكىكف، كميسمر، كجرجيسكف، ككايتب  يؤكدك

and Witt (2009, p.21) ممػس ىػذه النتيجػة مػف خػتؿ كجػكد متمػة بػيف النظريػة ،
ظيػار 2.0البنالية كتطبيقات الكيب  ، التى تُبنى ممس الت امؿ ااجتمػامى بػيف المتعممػيف كا 

التغيرات التى تثدث  ى مجتم  التعمـ باستمرار مما يسامد  ى بناء معار يـ باكؿ بنػالى، 
 مـ التااركى كتبادؿ المعمكمات باستخداـ المدكنات التعميمية. مف ختؿ التع

األسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، اانػػػد اع(  ػػػى تنميػػػة ت سػػػير النتػػػالى المرتبطػػػة بػػػ،فر  فانيػػػان:
  التثصيؿ المعر ى لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية.

اانػػد اع( أاػػارت النتػػالى إلػػس أف ميمػػة )ت( المثسػػكبة لألسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، 
( ممػػا يؤكػػد أف األسػػمكب 0.05جػػاءت أكبػػر مػػف القيمػػة الجدكليػػة، كدالػػة منػػد مسػػتكم )

المعر ى لو أفر إيجابى  ى تنمية التثصيؿ المعر ى اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ ااجتمػامى 
( لممتعممػيف ذكم األسػمكب 55.2 ى التعميـ، كيتجو مستكم الدالة نثك المتكسط األممس )

 مى.المعر ى الت،م
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كيعزم ت كؽ المتعممػكف ذكم األسػمكب المعر ػى التػ،ممى  ػى اسػتخداـ اػبكات التكاصػؿ 
 إلس العكامؿ التالية:ااجتمامى  ى التعميـ، 

  .مف األخطاء مميتن  مددنا كيرتكبكف بالتركم، استجاباتيـ تتميز -
 صػثتيا،  ى ماككؾ ثمكؿ يكاجيكف بدالؿ مندما الصثيل الثؿ اختيار  ى يترككف -

 .كدمة يؤدكف بك اءة  يـ لذلؾ
 أداء مف تمكنيـ التى امتتكيـ ااستراتيجيات كذلؾ جيدة، السرمة ميمة  ى أداءىـ -

 اثتماات المنظـ كالت صيمى ااستعراض ممس بالتركيز يتميزكف ثيث ىذه المياـ،
 .السرمة ميمة  ى الصثيثة اختيار ااستجابات كذلؾ الجابة

 تعػديؿ يمكػنيـ تثتػاج لمدمػة، ثيػث التػى الميػاـ أداء منػد بالمركنػة يتميػزكف -
 .ن سيا الميمة ب،سمكب الخاصة التعميمات ثسب استراتيجياتيـ

 الميمػة، صػعكبة ازدادت كالت،مػؿ كممػا كالتثميػؿ ال ثػص كمػت لزيػادة مييػؤكف -
 .الدراكى لممكمؼ لمت اصيؿ المككنة كينتبيكف

 .طكيمة الدراكى المجاؿ لعناصر  ترة انتباىيـ كتككف منخ ض، الذىنى اركدىـ -
 مف الماكتت  العديد لثؿ القرار اتخاذ  ى أطكؿ كمتا ي،خذكف -

كبناءن ممس ذلؾ  إف األسػمكب المعر ػى مامػة كالتػ،ممى خاصػة، كػاف لػو دكرنا إيجابينػا 
 ال ثػص كمػت لزيػادة  ػى تنميػة التثصػيؿ المعر ػى لػدم المتعممػيف، ألنيػـ مييػؤكف

 لممكمػؼ لمت اصػيؿ المككنػة كينتبيػكف الميمػة، صػعكبة ازدادت كالت،مػؿ كممػا كالتثميػؿ
 .الدميقة سمكؾ ااستجابة مف يزيد مما الدراكى،

كىػػذا مػػا أكػػدت مميػػو نظريػػة معالجػػة المعمكمػػات، بػػ،ف الػػتعمـ ممميػػة تثػػدث داخػػؿ 
المتعمـ، كتركز ممس العمميػات العقميػة التػى يجرييػا لمعالجػة المعمكمػات التػى يسػتقبميا، 

مـ مػف خػتؿ المفيػرات البيليػة الجديػدة )معمكمػات( كيػتـ إدراكيػا مػف خػتؿ ثيث يتـ الػتع
 الثكاس فـ معالجتيا.

الت امؿ بيف نمػط المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، ت سير النتالى المرتبطة ب فالفان:
الت صيمية( كاألسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، اانػد اع( كأفػره  ػى تنميػة التثصػيؿ المعر ػى 

 .طتب الدبمـك العامة  ى التربية لدم
أاارت النتػالى إلػس أف النسػبة ال اليػة لػنمط المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة، 

(  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى 0.05الت صػػػيمية( جػػػاءت دالػػػة إثصػػػاليا منػػػد مسػػػتكم )
معر ػػػى اسػػػتخداـ اػػػبكات التكاصػػػؿ ااجتمػػػامى  ػػػى التعمػػػيـ، كالنسػػػبة ال اليػػػة لألسػػػمكب ال

( كما جاءت النسػبة ال اليػة ألفػر الت امػؿ بػيف 0.05)الت،مؿ، ااند اع( دالة مند مستكم )
( مما يؤكد كجكد 0.05المدكنة اللكتركنية التعميمية كاألسمكب المعر ى دالة مند مستكم )

أفػػػر إيجػػػابى لمت امػػػؿ بينيمػػػا  ػػػى تنميػػػة التثصػػػيؿ المعر ػػػى اسػػػتخداـ اػػػبكات التكاصػػػؿ 
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× ى التعميـ، كاتجيت دالة أفر الت امؿ لصالل المجمكمػة األكلػى )الت صػيمية ااجتمامى  
 الت،مؿ(.

 إلس العكامؿ التالية:المجمكمة األكلى كيعزل ت كؽ طتب 
المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة الت صػػيمية تميػػزت بقابميتيػػا لمتطكيػػ  لخدمػػة األىػػداؼ  -

 ر ى )الت،مؿ، ااند اع(. التعميمية المختم ة لممتعمميف ثسب األسمكب المع
مركنػػػة المدكنػػػة التعميميػػػة الت صػػػيمية كمابميتيػػػا لتنػػػدماج مػػػ  تكنكلكجيػػػات أخػػػرل   -

 بسيكلة، كذلؾ لكجكد كاجيات برمجية كاضثة كمابمة لمتكس . 
المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة الت صػػيمية كػػاف ليػػا تػػ،فير إيجػػابى كداؿ إثصػػالينا  ػػى   -

نتػاجيتيـ األداليػة تنمية التثصيؿ المعر ى ممػ ا سػامد  ػى ر ػ  مسػتكل أداءىػـ كا 
 استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ. 

 جماميػة راجعػة تغذيػة لتقػديـ لممعمػـ ال رصػة المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة أتاثػت  -
 بعينو. متعمـ لمااركات  ردية راجعة ككذلؾ يمكنو تقديـ تغذية لممتعمميف،

ت امػػػؿ المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة إلػػػس الػػػركابط التاػػػعبية  الاػػػارة  ػػػى كاجيػػػة  -
 لمجمكمة مكام  ذات صمة بمثتكم المدكنة.

 تتميز التى المياـ أداء مند المتعممكف ذكم األسمكب المعر ى الت،ممى بالمركنة تميز -
 الخاصػة المطالػب كالتعميمػات ثسػب اسػتراتيجياتيـ تعػديؿ يمكػنيـ بالدمػة ثيػث

 ن سيا الميمة ب،سمكب
كتؤكد ذلؾ النظرية المعر ية لبركنر، بضػركرة إفػراء البيلػة المثيطػة بػو لتنميػة طاماتػو، 

لممػػدكنات  التعميمػػى ثيػػث ينمػػك ت كيػػره مػػف خػػتؿ ت اممػػو معيػػا. كلػػذا تػػـ تنظػػيـ المثتػػكل
ذات العتمػة،  الخبػرات اسػتعادة التعميمية بتقديـ األ كار األساسية، ثيث تعتمد ذاكرتو ممػس

  لمخبرات. تخزينيا طريقة  امميتيا  ى جةدر  ممس
 ,Farmer, Yue and Brooks (2008كأكد ممػس ذلػؾ ب ػارمر، كيػك، كبػرككسب )

p.127  ب،ف المدكنة اللكتركنية التعميمية تك ر ان تاثان أكبػر ممػس العػالـ الخػارجى كتتميػز
 م  التعمـ كغيرىا. بقابميتيا لمتطكي  لخدمة أىداؼ مختم ة، مفؿ التعميـ كالنار كتككيف مجت

كالتػى أكػد  Bennett (2012, p.527)كتت ؽ ىذه النتيجة مػ  نتػالى دراسػة ببنيػتب 
ممس أف المتعمميف ي ضمكا التعمـ مػف خػتؿ بيلػة ا تراضػية، كذلػؾ ألنيػا تتػيل ليػـ إمكانيػة 
ضػا ة التعميقػات. كلػػذلؾ  اسػتخداـ المػدكنات اللكتركنيػة التعميميػة كػػ،دكات  طػرح األسػلمة كا 
ت امميػػة، أتاثػػت ليػػـ  ػػرص متسػػاكية لمماػػاركة ب، كػػارىـ كخبػػراتيـ، كتقػػديـ أن سػػيـ  ػػى 

 البيلات ااجتمامية.
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( كالتػى أاػارت 65، ص.2013كما تت ؽ م  نتالى دراسة كالؿ رمضػاف مبػد الثميػد )
المعر ى التثميمى  ى تنمية  إلس كجكد متمة إيجابية لمت امؿ بيف التدكيف المكبر كاألسمكب

 الكيب. مبر المصكرة صيؿ المعر ى لممثتكياتالتث
، 2014لكف تختمؼ نتالى البثػث الثػالى مػ  نتػالى دراسػة مثمػكد مبػد الكػريـ أثمػد )

( كالتػػػى أظيػػػرت مػػػدـ كجػػػكد أفػػػر لمت امػػػؿ بػػػيف المػػػدكنات )التاػػػاركية، ال رديػػػة( 15ص.
 كالتخصص األكاديمى )مممى، أدبى(  ى تنمية التثصيؿ المعر ى.  

نمػػػط المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة )المػػػكجزة،  سػػػير النتػػػالى المرتبطػػػة بػػػ،فرت  رابعػػػان:
الت صػػيمية(  ػػى تنميػػة القابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ 

 لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربية.
، أاارت النتالى إلػس أف ميمػة )ت( المثسػكبة لممدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة )المػكجزة

( ممػػػا يؤكػػػد 0.05الت صػػػيمية( جػػػاءت أكبػػػر مػػػف القيمػػػة الجدكليػػػة، كدالػػػة منػػػد مسػػػتكم )
 امميتيػػا  ػػى تنميػػة مابميػػة الطػػتب اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى التعمػػيـ، كأتجػػو 

( لػػنمط المػػدكنات اللكتركنيػػة التعميميػػة 27.81مسػػتكم الدالػػة نثػػك المتكسػػط األممػػس )
 .الت صيمية

ط المدكنة اللكتركنية التعميمية الت صيمية  ى تنميػة القابميػة اسػتخداـ كيعزم ت كؽ نم
 : العكامؿ التاليةابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ، إلس 

ك ػػػرت المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة مجمكمػػػو تسػػػييتت، ثكلػػػت مثػػػكر العمميػػػة  -
 ية.التعميمية مف المعمـ إلس المتعمـ، كما ك رت بيلة تعميمية ت امم

أتاثػػت المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة الت صػػيمية ال رصػػة أمػػاـ المػػتعمـ ذك األسػػمكب  -
المعر ػػى التػػ،ممى ليعيػػد صػػياغة معار ػػو باػػكؿ ذاتػػى، كالكتابػػة ب،سػػمكبو الخػػاص، 

 ااستجابة.  إصدار مبؿ التخطيط كذلؾ ألنو يميؿ إلس
لت امػػؿ المجتمعػػى بػػيف المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة سػػامدت ممػػس إفػػراء التعمػػيـ كا -

المتعممػػيف مػػف خػػتؿ تثكيػػؿ األناػػطة التعميميػػة مػػف الصػػؼ الدراسػػى إلػػس بيلػػة 
 تعميمية تعممية ا تراضية.

ك رت األناطة التعميمية المرتبطة بالمدكنػة بيلػة تعميميػة أتاثػت لممػتعمـ ثريػة إبػداء  -
 الرأم كالتعميؽ ممس المعمكمات كاأل كار كاًراء المطركثة.

ي ضػمكف اسػتخداـ المػدكنات اللكتركنيػة التعميميػة كػ،دكات ت امميػة، تتػيل  المتعممكف -
ليػػـ  ػػرص متسػػاكية لمماػػاركة ب، كػػارىـ كخبػػراتيـ، كتقػػديـ أن سػػيـ  ػػى البيلػػات 

 ااجتمامية.
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 Hsu, Wang andم  نتالى دراسة بىسك، ككانى، كككمػاؾب كتت ؽ ىذه النتيجة 
Comac (2008) المػػػدكنات اللكتركنيػػػة التعميميػػػة  كالتػػػى أفبتػػػت  امميػػػة اسػػػتخداـ

السمعية  ى تقكيـ ميارات التثدث كااستماع كتثسيف األداء الا كم بالمغػة اانجميزيػة 
 .New York Institute of Technologyلدم طتب 

كالتػى أاػارت إلػس  Alhgaulan (2013)ككذلؾ تت ؽ م  نتػالى دراسػة بالعجػتفب 
المػػدكنات  ألدكات المتعممػػيف اسػػتخداـ مابميػػة ر ممػػسضػػركرة ااىتمػػاـ بالعكامػػؿ التػػى تػػؤف

الػتعمـ اسػتخداميـ ألدكات كمابمية  المتعمميف بيف كالعتمة  ى التعميـ العالى، اللكتركنية
اللكتركنيػػة  ػػى  المػػدكناتباسػػتخداـ  ااىتمػػاـبضػػركرة  كأكصػػت .بيلػػة المػػدكنات داخػػؿ

 .كغير المنظـ المنظـ بيلات التعميـ
األسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع(  ػػى تنميػػة  النتػػالى المرتبطػػة بػػ،فرت سػػير  خامسػػان:

القابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى  ػػى التعمػػيـ لػػدم طػػتب الػػدبمكـ 
 العامة  ى التربية.

أاػػارت النتػػالى إلػػس أف ميمػػة )ت( المثسػػكبة لألسػػمكب المعر ػػى )الت،مػػؿ، اانػػد اع( 
( ممػػا يؤكػػد أف 0.05ة، كدالػػة إثصػػاليا منػػد مسػػتكم )جػػاءت أكبػػر مػػف القيمػػة الجدكليػػ

ألسػػمكب أفػػر إيجػػابى  ػػى تنميػػة القابميػػة اسػػتخداـ اػػبكات التكاصػػؿ ااجتمػػامى التعميميػػة 
( 26.79)ال ػػػػيس بػػػػكؾ، كالمػػػػدكنات( كيتجػػػػو مسػػػػتكم الدالػػػػة نثػػػػك المتكسػػػػط األممػػػػس )

 لممتعمميف ذكم األسمكب المعر ى الت،ممى.
 تعممكف ذكم األسمكب المعر ى الت،ممى:كيعزل ذلؾ إلس أف الم  

 كدمة. كيؤدكف بك اءة الصثيل الثؿ اختيار كيركزكف  ى يترككف -
 الميمة. صعكبة ازدادت كالت،مؿ كمما كالتثميؿ ال ثص كمت لزيادة مييؤكف -
 .الدراكى لممكمؼ لمت اصيؿ المككنة كينتبيكف -
 المعر ػػى التػػ،ممى إلػػساألسػػمكب  سػػامدت المدكنػػة التعميميػػة الت صػػيمية المػػتعمـ ذك -

 إصدار ااستجابة. مبؿ المتاثة بالبدالؿ ااىتماـ
المرتبطػػػة بالت امػػػؿ بػػػيف نمػػػط المدكنػػػة اللكتركنيػػػة التعميميػػػة ت سػػػير النتػػػالى  سادسػػػان:

)المػػػكجزة، الت صػػػيمية( كاألسػػػمكب المعر ػػػى )الت،مػػػؿ، اانػػػد اع( كأفرىػػػا  ػػػى تنميػػػة القابميػػػة 
 .امى  ى التعميـ لدم طتب الدبمـك العامة  ى التربيةاستخداـ ابكات التكاصؿ ااجتم

أاػػارت النتػػالى إلػػس أف النسػػبة ال اليػػة لػػنمط المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة )المػػكجزة، 
(  ػى تنميػة مابميػة الطػتب اسػتخداـ 0.05الت صيمية( جاءت دالة إثصاليا مند مسػتكم )

بة ال اليػة لألسػمكب المعر ػى )الت،مػؿ، ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعمػيـ، ككػذلؾ النسػ
( كما جػاءت النسػبة ال اليػة لمت امػؿ بػيف نمػط المدكنػة 0.05ااند اع( دالة مند مستكم )
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( ممػا يؤكػد ممػس كجػكد 0.05اللكتركنية التعميمية كاألسمكب المعر ػى دالػة منػد مسػتكم )
 تب.أفر إيجابى لمت امؿ بينيما  ى تنمية القابمية لتستخداـ لدم الط

كيعػػزم كجػػكد أفػػر إيجػػابى لمت امػػؿ بػػيف نمػػط المدكنػػة التعميميػػة الت صػػيمية كاألسػػمكب 
إلػس المعر ى الت،ممى  ى تنمية القابمية لتستخداـ لػدم طػتب المجمكمػة التجريبيػة األكلػى 

 العكامؿ اًتية:
المدكنات التعميمية تمفؿ بيلة ا تراضية يستطي  المتعمميف المااركة مػف طريقيػا  ػى  -

 تعمـ كي ية استخداـ ابكات التكاصؿ ااجتمامى  ى التعميـ. 
المدكنات التعميمية الت صيمية  تثت المجاؿ لممتعمميف ذكم األسمكب المعر ى الت،مػؿ،  -

كالتػركم  الماػكتت ثػؿ منػد المعر ػة ممػس لمكانية التعمـ كالماػاركة بطريقػة تركػز
 ااستجابة. مبؿ إصدار

يميػػػة الت صػػػيمية سػػػامدت المػػػتعمـ ذك األسػػػمكب المعر ػػػى المػػػدكنات اللكتركنيػػػة التعم -
 الت،ممى  ى ترتيب معمكماتو كتنظيميا باكؿ دميؽ.

المدكنة اللكتركنية التعميمية الت صيمية أتػاح لممتعممػيف إمكانيػة طػرح تعميقػاتيـ بكػؿ  -
 سيكلة.

مـ كػاف لألسػمكب المعر ػى لػػو دكرنا إيجابيػان خػتؿ ممميػة الػػتعمـ  ػى تكجػو سػمكؾ المػػتع -
 باكؿ صثيل.

األسػمكب المعر ػػى التػػ،ممى كػػاف كراء ممػػؽ ممميػػات المعالجػػة المعر يػػة لممػػتعمـ أفنػػاء  -
 مممية التعمـ.

المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة كمنصػػة تعميميػػة أتاثػػت لممعمػػـ سػػيكلة التكاصػػؿ مػػ   -
 طتبو، كك رت ليـ مصادر تعميمية متنكمة. 

خمؽ بيلة تعميمية مالمة ممػس الت امػؿ بػيف  المدكنة اللكتركنية التعميمية سامدت  ى -
المعممػػيف كالمتعممػػيف كالميتمػػيف كجمامػػة معر يػػة تسػػعس لنتػػاج المعر ػػة ب،اػػكاؿ 

 مختم ة. 
-Co ماػاركان  مؤل ػان  يكػكف أف لممػتعمـ ال رصة المدكنات اللكتركنية التعميمية أتاثت -

Author ممييا كالتعميؽ المااركات، م  ت اممو مف ختؿ. 
ممػػا سػػبؽ ت ػػكؽ طػػتب المجمكمػػة األكلػػى )الطػػتب ذكم األسػػمكب المعر ػػى كيتضػػل 

الت،ممى م  نمط المدكنة التعميمية الت صيمية( كىذا يؤكػد أف المدكنػة اللكتركنيػة التعميميػة 
الت صيمية ك رت لممتعمميف الت اصيؿ الكا ية مف المعمكمات، بما يناسب أسمكب كػؿ مػنيـ، 

، كأتاثػت ليػـ  ػرص متسػاكية لمماػاركة ب، كػارىـ كخبػراتيـ، كما مػدمت ليػـ أدكات ت امميػة
 كآراليـ لمكاؼ مف مدراتيـ.
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 تكصيات كمقترثات البثػث:
  ى ضكء النتالى التى أس ر منيا البثث أمكف تثديد التكصيات كالمقترثات التالية:  
تكظيؼ النتالى التى تكصؿ إلييا البثػث الثػالى  ػى البثػث كااستكاػاؼ مػف المزيػد  -

 ف المتغيرات المرتبطة بتصميـ نمط المدكنات التعميمية الت صيمية مبر الكيب.م
المدكنة اللكتركنية  ى التعميـ لتك ير بيلة تعميمية تعاكنيػة ياػارؾ  ييػا كػؿ  استخداـ -

 .مف: المعمـ كالمتعمميف ب، كار كخبرات جديدة
لمتعممػيف، لر ػ  تكظيؼ المدكنة اللكتركنػى الت صػيمية ككسػيط تعميمػى ت ػاممى بػيف ا -

نتاجيتيـ  ى مختمؼ األناطة التعميمية.  مستكل أداليـ كا 
اسػػتخداـ المدكنػػة اللكتركنيػػة التعميميػػة الت صػػيمية كبيلػػة تعمػػـ ا تراضػػية تضػػـ أدكات  -

 ت اممية، كتتيل لممتعمميف  رص متساكية لممااركة ب، كارىـ كخبراتيـ.
عميميػػة الت صػػيمية  ػػى تنميػػة إجػػراء بثػػكث لمكاػػؼ مػػف  امميػػة اسػػتخداـ المدكنػػة الت -

 التعمـ المنظـ ذاتيان.
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 المراجػ :
(. إسػػيامات تكنكلكجيػػا ااتصػػاؿ الثديفػػة  ػػى ترميػػة التعمػػيـ كالبثػػث 2012إبػػراىيـ بعزيػػز )

، 6، المركز العربى لبثكث ااتصػاؿ كالتنميػةالعممى: ااتصاؿ كالتنمية. بيركت، لبناف: 
8-22. 

(.  اممية التعمـ ال ردم كالتعاكنى باستخداـ مػدكنات الكيػب  ػى 2013أثتـ مثمد السيد )
(. كميػػة رسػػالة ماجسػػتيرتنميػػة ميػػارات التصػػكير الرممػػى لطػػتب تكنكلكجيػػا التعمػػيـ. )

  التربية: جامعة الزمازيؽ.
(.  امميػػػة اخػػػتتؼ بعػػػض أنمػػػاط الت امػػػؿ بالمػػػدكنات 2013أاػػرؼ أثمػػػد مبػػػد المطيػػػؼ )
ميػػارات تاػػغيؿ كاسػػتخداـ أجيػػزة العػػركض الضػػكلية كالتكاصػػؿ اللكتركنيػػة  ػػى تنميػػة 

، مجمػػة كميػػة التربيػػةااجتمػػامى لػػدم طػػتب اػػعبة تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بكميػػات التربيػػة. 
 .97-49(، 2)96جامعة بنيا، 

القػاىرة:  كالتربيػة. الػن س ممػـ  ػى المعر يػة (. األسػاليب2006أنػكر مثمػد الاػرماكم )
 مصرية.  مكتبة األنجمك

. 2010/2011تقريػػر المعر ػػة العربػػى لمعػػاـ (. 2012نػػامى األمػػـ المتثػػدة النمػػالى )بر 
 .إمداد األجياؿ القادمة لمجتم  المعر ة. مؤسسة  يد بف رااد آؿ مكتكـ: دبى

 التعميميػة المػدكنات اسػتخداـ نثك طيبة جامعة طالبات اتجاىات (.2014تغريد الرثيمى )
 ألبثاث العمـك النجاح جامعة مجمةالجامعية.  الثياة مقرر ميارات تعمـ  ى اللكتركنية
 .1794-1765(، 8)28، النسانية

(.  امميػػة اسػػتخداـ المػػدكنات اللكتركنيػػة  ػػى تثقيػػؽ 2012ثسػػيف مثمػػد مبػػد الباسػػط )
النمػػك المينػػى كتنميػػة ااتجػػاه نثػػك المػػدكنات لػػدم طػػتب الدراسػػات ااجتماميػػة بكميػػة 

ة التربيػة جامعػة طيبػة بالتعمػيـ المسػتمر كتثػديات مجتمػ  المؤتمر العممى لكميالتربية. 
-14، المدينػػػػػة المنػػػػػكرة بالمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية،  ػػػػػى ال تػػػػػرة مػػػػػف المعر ػػػػػةب

 .578 -542(، 3ىػ، ) 16/3/1433
اختبػػػار تػػػزاكج األاػػػكاؿ الم،لك ػػػة.  كراسػػػة األسػػػلمة (. 1985ال رمػػػاكم ) ممػػػس ثمػػػدم

 .ك المصريةاألنجم القاىرة: مكتبة كالتعميميات،
 القاىرة: مكتبة .كالتطبيؽ النظرية بيف المعر ية األساليب(. 1994ال رماكم ) ممس ثمدم

 .األنجمك المصرية
 األردف: دار .التربػكم الػن س ممػـ(. 2009) الزغػكؿ ممػاد نصػير الزغػكؿ، نصػير را ػ 

  الاركؽ.
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ثصػيؿ طػتب (.  اممية استخداـ مدكنػة تعميميػة  ػى زيػادة ت2011سمكل  تثى المصرم )
مجمػػة العمػػكـ المرثمػػة المداديػػة لمم ػػاىيـ المجػػردة بمػػادة الكمبيػػكتر كااتجػػاه نثكىػػا. 

 .228 - 171(، 4)19: القاىرة، التربكية
(.  امميػػة الػػتعمـ اللكتركنػػى  ػػى تنميػػة ميػػارات المعمكمػػات 2008ركجينػػا مثمػػد ثجػػازم )

(. كميػػة رسػػالة دكتػػكراه. )كالتثصػػيؿ  ػػى مػػادة العمػػكـ لػػدل تتميػػذ المرثمػػة اابتداليػػة
 التربية، جامعة ميف امس.

 المعر ية األساليب ببعض كمتمتو ااستكاا ى (. السمكؾ2005رضكاف ) المنعـ مبد مزة
(. معيد الدراسات ماجستير رسالة) التعمـ. صعكبات ذكم المدرسة مبؿ ما اؿ أطؼ لدل

 .القاىرة جامعة كالبثكث التربكية،
، القاىرة: 2ج .كنظريات( نماذج (المعر ى الن س ممـ (.2001الزيات ) مصط س  تثى
 .لمجامعات النار دار

(. اسػػتراتيجيات أداء ميمػػا ثػػؿ الماػػكتت لػػدم الطػػتب ذكم 2002مثمػػد أثمػػد غنػػيـ )
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