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)املتسامن/غري  اإللكرتونٌمنطٌ التفاعل  اختالفأثر 
حتضًل طالب كلًة التعله عرب الىيب على  يف سامن(املت

الدراشٌ واجتاهاتهه  ودافعًتهه لإلجنازالرتبًة بدمًاط  
 حنى املكرر 

 مصتخلط البخح 
إن الىضآل اإللكرتونًُ للتفاعل التِ أتاحتها ثىزَ تكنىلىجًا املعلىماا  واتتااات      

لتعلًلًاُ  ظعهاس  ظاِ الاتعلل اإللكرتوناٌ عاب الىياعد لتطااعد         تىظًفها خلدماُ العللًاُ ا  

ظااِ يقًاات التفاعاال عااني املااتعللني أنفطااهل  ومااا معللهاال  ومااا ا تااىّ  و ااد يكااىن  اارا    

التفاعاال متصامناااي  حًاا  يكااىن أفااسام التفاعاال متىاجااديع   نفااظ الى اا  عااب الىيااع  أو       

عال ظاِ أو اا  فتلفاُ عاب الىياع        يكىن التفاعل غري متصامع  حًا  يتىاجاد أفاسام التفا   

لكنهل يرتكىن أزآهل وزضآلهل لًطلا علًها شمالٓهل ومعللاًهل   أو اا  أىاسّ  كلاا     

أن اىتالم التفاعل اإللكرتونٌ ضىاْ كاان متصامنااا أو غاري متاصامع   اد يكاىن لال تا ثريعلِ         

 د تناااوه  اارا ياااًل املااتعللني  وياظعًااتهل لوااااش  واحنا اااتهل لااى املقااسز الدزاضااٌ و   

البخاا  يزاضااُ أثااس إىااتالم اطااٌ التفاعاال اإللكرتونااٌ ضااىاْ املتااصامع أو غااري املتااصامع ظااِ   

التعلل عب الىيع  وذلك علِ ياًل عًنُ مع فاال  كلًاُ الرتعًاُ وياظعًاتهل لواااش      

الدزاضااِ واحنا اااتهل لااى املقااسز  ولاارلك  االل الباحاا  اضاارتاتً ًُ مقرتحااُ ملعا ااُ          

واىتاااز العًنااُ مااع  لااىعتني مااع فااال  الفس ااُ الرتانًااُ عكلًااُ الرتعًااُ   مػااكلُ البخاا  

ًاا عب الىياع  و اد يزضا  عًناُ      جامعُ يمًاط  يدزضىن مقسز "تكنىلىجًا التعلًل" إلكرتون

البخااا  وحااادا  املقاااسز هلًااا  أتاااًل رتااال التفاعااال اإللكرتوناااٌ ماااا عع اااهل  وماااا الباحااا   

ىاز والبيااد اإللكرتونااٌ واملنتاادّ  هلًاا   ك ضااتاذ املقااسز مااع ىاااله غسظااُ الدزيغااُ وا اا   

كان تفاعل فال  اجمللىعُ األوىل تفاعالي متصامناا  عًنلا تفاعال فاال  اجمللىعاُ الرتانًاُ     

تفاااعالي غااري متصامع و ااد أعااد الباحاا  ثالثااُ أيوا  للقًاااع    اارا البخاا   ااٌ  إىتباااز           

املقاسز  وععاد تطبًات     ياًلٌ  ومقًاع ياظعًُ اإلاااش الدزاضاٌ  ومقًااع احنا اا  لاى     

حنسعاااُ للبخااا  عًنااا  النتاااآرت ظاعلًاااُ اتضااارتاتً ًُ املقرتحاااُ   كااال ماااع  التخااااًل   

والداظعًاااُ لواااااش  واتحنا اااا  لاااى املقاااسز  كلاااا أن الفاااسو  كانااا  لااااا  التفاعااال   

 و ااد أو ااِ  0,0, >اإللكرتونااٌ غااري املتااصامع  ولكنهااا كاناا  ظسو يااا غااري يالااُ عنااد مطااتىّ   

 ااسوزَ ات تلااال عالتفاعاال اإللكرتونااٌ مااا املااتعللني  ضااىاْ كااان متصامناااي أوغااري   الباحاا  ع

متصامع  ملطاعدتهل علِ حل املػكال  التاِ تاىاجههل   يزاضاُ املقاسزا  عاب الىياع  كلاا        

 ا رتح الباح  يزاضُ مىضىعا  مستبطُ عهره النتآرت 

ُ للبخ   التفاعل اإللكرتونٌ  التفاعل امل تصامع  التفاعل غري املتصامع  التعلل عب الكللا  املفتاحً

 الىيع  التخاًل الدزاضٌ  الداظعًُ لوااش الدزاضٌ  اتحناه لى املقسز

The Effect of Difference for Two Electronic Interaction Styles 
(Synchronous / asynchronous) in Web - Based Learning on 

Students of Damietta Faculty of Education Achievement, their 
Academic Achievement motivation and Attitudes Towards the 

Course 
Dr. Elshahat Saad Mohamed Etman 

Abstract 
The electronic media of interaction offered by information and 

communication technology revolution has been employed to serve 
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the instructional process, appeared in e-learning across the web; to 
achieve the interaction between the learners themselves, and with 
their teacher, and with the content. This interaction may be 
synchronous, where the partners to the interaction were present at 
the same time on the Web, or be asynchronous interaction, where 
the partner's interaction exists in different times on the Web, but 
they are leaving their opinions and messages to inform them of their 
colleagues and teachers at other times. The difference of electronic 
interaction, whether synchronous or asynchronous, may have an 
effect on learners' achievement, their motivation and their attitudes 
towards the course.The research study the effect of difference for 
two electronic interaction styles (synchronous / asynchronous) in 
web - based learning on students of Damietta Faculty of Education 
achievement, their academic achievement motivation and their 
attitudes towards the course. Therefore the researcher designed a 
proposed strategy to treat the research problem and choose a 
sample of two groups of the second year students at Faculty of 
Education, Damietta University, studying "Instructional 
Technology" course Web-based learning. The sample studied course 
modules which they had electronically interacted with each other 
and with the researcher as the course instructor through chat room, 
e-mail and forum, which the first group students synchronously 
interacted, while the second group students asynchronously 
interacted.The researcher has prepared three measurement tools in 
this research are: achievement test, academic achievement 
motivation scale, and attitude scale towards web- based course. 
After applying research experiment, the results showed effectiveness 
of the proposed strategy on achievement, academic achievement 
motivation and attitudes towards the course. The differences were 
in favor of asynchronous electronic interaction, but differences were 
insignificant at the level of <0.05.The researcher recommended the 
need for attention of synchronous or asynchronous electronic 
interaction with learners, to help them solve problems facing them 
in their web-based courses study. The researcher suggested as well 
studying topics related to these results. 
Key Words: Electronic Interaction, Synchronous Interaction, 
Asynchronous Interaction, Web-Based Learning, Achievement, 
Academic Achievement Motivation, Attitude towards the 
course. 

 :مكدمة 

حيقاات الااتعلل اإللكرتونااٌ ضااهىلُ وضااسعُ انتقاااه اخلاابا  الرتعىيااُ  مااع     

ني  واملعللني  واملاىجهني   ىاله تىظري  نىا  اتااه عالًُ ا ىيَ  متكع املتعلل
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واملػااسظني  مااع املنا ػااُ  وتبااايه اتزاْ والت اااز  عااب مى ااا  اادي   لعهاال  

مجًعاي   غسظُ اظرتاضًُ  زغل ععد املطااظا    كارتري ماع األحًاان  كلاا أنال       

عاارلك يطااهل   إعااداي جًاال  ااايز علااِ التعاماال مااا املطااتخدثا  التكنىلىجًااُ    

والتطىزا  ارتآلُ اليت يػهد ا العاا،  ونػاس ا     التعلًلًُ  ومهازا  العاس 

اجملتلا  وتىجد  لىعُ ماع املتطلباا  وا اجاا  الايت ظسضاها علًناا العااس        

ا االٌ  والايت حنعاال الاتعلل اإللكرتوناٌ اخلًاااز الارٍ ت عاديل عناال  وماع  ااره        

       ُ  ا اجا   ا اجُ إلٌ التعلاًل املطاتلس  وا اجاُ إلاٌ التعلاًل املاسن  وا اجا

إلااٌ التىا اال واتنفتاااح علااٌ اتىااسيع  عاإلضاااظُ إلااٌ التىجاال ا ااالٌ  عاال     

 التعلًل ذاتٌ غري مستبط عاملكان والصمان  ومبين علٌ حاجا  املتعللني 

ويهاادم الااتعلل اإللكرتونااٌ إىل تااىظري عًٔااُ تعلًلًااُ غنًااُ  اااايز الااتعلل 

تلفااُ  ويطااهل   املتنىعااُ  والاايت تتناضااع مااا  اادزا  املااتعللني وحاجاااتهل امل  

إعااايَ  ااًاغُ األيواز   الطسيقااُ الاايت تااتل عهااا عللًااُ التعلااًل والااتعلل   ااا     

يتىاظت ما مطت دا  الفكس الرتعاىٍ املعا اس  وكارلك تػا ًا التىا ال عاني       

عنا س منعىمُ العللًُ التعلًلًُ  كالتىا ل عني كل مع البًا  واملدزضاُ   

   اىزَ معًازياُ  ظاملىضاىعا      والبًُٔ ا ًطاُ  وارجاُ التعلاًل وتقد ال    

تقاادل    ااىزَ اىذجًااُ  و كااع إعااايَ تكااساز امللازضااا  التعلًلًااُ املتلًااصَ   

كلا ضااعد   وجاىي عناىأل األضألُ النلىذجًاُ  وىطاط اىذجًاُ للادزوع          

واتضت دال األمرتال لتكنىلىجًاا الىضاآل املتعاديَ   اا تت النل ماع النااى          

ملاارثسا  الاااىتًُ  والاااىز الرتاعتااُ واملتخسكااُ      املكتىعااُ والل ااُ املنطى ااُ وا  

 والسضىما   ىا فاتها امل تلفُ 

ويتفااى  الااتعلل اإللكرتوناااٌ عنااد مقازنتاال عاااالتعلًل التقلًاادٍ  مااع حًااا        

تكلفتااال والعآاااد ماااع وزآااال  ومسونتااال  وإتاحتااال لللاااتعللني مت طًااااا ععااا     

والاااتعلل  مػاااكال  الصماااان واملكاااان والعاااسوم  ومطاااايستل لعااااس املعلىماااا       

املطتلس مدّ ا ًاَ  ويتطا و ف التعلًل عالتعلل اإللكرتونٌ لًػالل العدياد   

مع تكنىلىجًا اتتااه اليت تعتلد علِ املكىنا  اإللكرتونًُ   إنتاجها  ومنهاا  

علااِ ضاابًل املرتاااه الساييااى والفًااديى والتلًفصيااىن  وإن كااان املفهااىل  ااد ا اارتن    

ديرتااااُ الاااايت مترتلاااا    األجهااااصَ    عااااافُ ىا ااااُ عتكنىلىجًااااا اتتااااااه ا    

 ( 3     -0,,5اإللكرتونًُ ومنها الكلبًىتس وغبكاتل ) لد عبد ا لًد  

و ااااد اضاااات دم  الػاااابكُ العاملًااااُ لللعلىمااااا  ك حااااد أوعًااااُ الاااااتعلل        

اإللكرتونااٌ مناار عدايااُ ظهىز ااا   عللااًيت التعلااًل والااتعلل  ظانتػااس  مىا ااا  

ع  وظهاس  الكارتري ماع املىا اا الايت تقادل       التعلًل والتعلل اإللكرتوناٌ عاب الىيا   

اخلااادما  التعلًلًاااُ   مجًاااا اجملاااات   ولااارلك يتصاياااد مطااات دمٌ غااابكُ    

املعلىمااا    مجًاااا ألااااْ العاااا،د نتً اااُ يىاااىه املطااات دمني علاااِ الػااابكُ   

ع ااسا ا اااىه علاااِ ىدمااُ ماااا  و ااد تكااىن مععلهاااا ىاادما  تعلًلًاااُ أو       

 تدزيبًُ 
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طاااسيا  تطاااىز  اخلااادما  التعلًلًاااُ لػااابكُ  وماااا التطاااىز التكنىلاااىجٌ ال

املعلىمااا  العاملًااُ  وظهااس  وضااآل إلكرتونًااُ متعااديَ  ومتنىعااُ تعتلااد علااِ  

الػبكُ لتقاديل اخلادما  التعلًلًاُ لللطات دمني  عػاكل مطاتلس ومتىا ال        

علااِ مااداز الًااىل والطاااعُ  مرتاال مىا ااا إليازَ الااتعلل اإللكرتونااٌ  واملقااسزا          

هًل التىا ال مااع ىاااله الدزيغاُ وا ااىاز واملنا ػااا     الدزاضاًُ  وأىااسّ لتطاا 

واملنتااديا  والتعاابري عااع اتزاْ  وزيوي األظعاااه حناااه زأٍ أو ظكااسَ أو   ااًُ مااا  

ويكااىن ذلااك عػااكل متااصامع أو غااري متااصامع  حًاا  تااىظس  األيوا  واتلًااا          

والىضآل اليت تطاعد علِ يقًت تلاك األ ادام  وماا  ارا التطاىز   يطاني       

الىضااآل وتطىيس ااا  ظعهااس  وضااآل إلكرتونًااُ أكرتااس تفاعلًااُ ومسونااُ  تلااك

(  Wikis(  والااىيكٌ)Blogs( مرتاال  املاادونا  )Web2.0), 5مسًاا  عاا يوا  الىيااع 

 (  وغري ا RSSوىال ا  املىا ا)

ولاارلك ظاالن الىضااآل اإللكرتونًااُ للتفاعاال التااِ أتاحتهااا ثااىزَ تكنىلىجًااا       

ا خلدمااُ العللًااُ التعلًلًااُ  ظعهااس  ظااِ   املعلىمااا  واتتاااات    تىظًفهاا 

الااتعلل اإللكرتونااٌ عااب الىياااعد لتطاااعد ظااِ يقًااات التفاعاال عااني املاااتعللني        

أنفطااهل  ومااا معللهاال  ومااا ا تااىّ  و ااد يكااىن  اارا التفاعاال متصامناااي  حًاا   

يكىن أفسام التفاعل متىاجاديع   نفاظ الى ا  عاب الىياع  أو يكاىن التفاعال        

تىاجااد أفااسام التفاعاال ظااِ أو ااا  فتلفااُ عااب الىيااع    غااري متااصامع  حًاا  ي 

لكنهل يرتكىن أزآهل وزضاآلهل لًطلاا علًهاا شمالٓهال ومعللاًهل   أو اا        

أىاااسّ  كلاااا أن اىاااتالم التفاعااال اإللكرتوناااٌ ضاااىاْ كاااان متصامنااااا أو غاااري      

متااصامع   ااد يكااىن لاال تاا ثريعلِ ياااًل املااتعللني واحنا اااتهل لااى املقااسز         

 اظعًتهل لوااش الدزاضٌ   وي

 :مصكلة البخح وأشئلته 

إن النقلااااُ النىعًااااُ   الااااتعلل  وتطبًاااات النعسيااااا  ا ديرتااااُ   تطااااىيس   

التعلااًل  ويطااني أياْ املعلاال واملااتعلل  وإتقااان مبااايع الااتعلل التعاااونٌ والااتعلل  

الفااسيٍ  جعاال للااتعلل اإللكرتونااٌ يوزاا كاابرياا ظًها ألناال يطاااعد علااِ تنلًااُ       

  واملعللااااني ذا  العال ااااُ عا تلاماااااتهل العللًااااُ والنعسيااااُ  مهااااازا  الطااااال

والرتظًهًاااُ  كلاااا يتاااًل ضاااسعُ تطااااىيس املناااا رت والااابامرت وت ًري اااا علااااِ        

اإلنرتن    ا يىاكع متطلبا  العاس يون تكالًف إضااظًُ عا عاُ  كلاا  اى     

ا ااااه   تطاااىيس الااابامرت علاااِ أ اااسا  اللًاااصز مااارتالي  كلاااا يت طاااِ مجًاااا   

يىه يون و ىه املايَ العللًُ إىل الطال    األمااكع النآًاُ    العقبا  اليت 

 ( 3,,5عل ويت اوش ذلك إىل ىازج حاااادوي الدوه ) ظازع الساغد 

إن التعلل التعاونٌ أضلى  تعلًلٌ يطاعد علِ تفاعل املتعللني ماا عع اهل   

الااابع   وماااا مسغاااد ل ومعللهااال  ويعللاااىن    لىعاااا   ااا ريَ يااا       

املعلل  حً  يتفاعل ويتعاون ظًال فاال  اجمللىعاُ الىاحادَ       إغسام وتىجًل 
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يقًت  دم أو أ دام مػرتكُ لصيايَ تعللهل  وتعلًل عع هل عع اا ) ضناْ 

( مصاياااا الاااتعلل  2,,5(  و اااد خلاااا  ظىشياااُ أعاااا اخللًااال )    30    0,,5ضااالًلان 

التعاااااونٌ   هثااااازه اإل اعًااااُ علااااِ التخاااااًل واكتطااااا  املهااااازا  وتنلًااااُ 

حنا ااا   عًنلااا أغاااز  يزاضااا  أىااسّ إىل أناال ت تىجااد ظااسو  عااني ياااًل   ات

الطاااال    الاااتعلل التعااااونٌ مقازناااُ عتخااااًلهل   الاااتعلل الفاااسيٍ )ضاااناْ      

 ( 271   0,,5ضلًلان 

ويسّ الباح  أن التعاون   التعلل حيقت التفاعل عني املاتعللني  وت تعااون   

اعطًااُ عااني التعاااون والتفاعاال       يون تفاعاال  و كااع القااىه عاا ن العال ااُ تس     

العللًااُ التعلًلًااُ  وتعهااس أ لًااُ الااتعلل التعاااونٌ مااع ىاااله الفىآااد التااِ      

حيققهااا التفاعاال ظااِ أثناااْ التعاااون لتخقًاات أ اادام الااتعلل  و ااد أكااد عبااد         

(   يزاضااتل أ لًااُ الااتعلل التعاااونٌ  ويوزه الفعاااه  كلااا ,,,5اللطًاف ا ااصاز ) 

زا  عاااسامرت إعاااداي املعللاااني   كلًاااا  الرتعًاااُ     أو اااِ عاضااات دامل   مقاااس 

وعاااافُ ىا ااااُ   مقاااسزا  تكنىلىجًااااا التعلااااًل  ولتعىياااد ل علااااِ العلاااال    

( إىل أن نتاااآرت ,0    3,,5التعااااونٌ مطاااتقبالي  و اااد أغااااز  لاااد  اااًظ )    

هلااااىن أجنبًااااُ كاااارتريَ أثبتاااا  أن الااااتعلل التعاااااونٌ إذا أحطااااع تاااااالًلل        

اظطااٌ والفااسيٍ  لكاال األعلاااز و  كاال   واضاات دامل أظ اال مااع ا لاااعٌ التن  

املااىاي الدزاضااًُ  ولاال تاا ثري إ اااعٌ  ظهااى يصيااد التخاااًل  وينلااِ اتحنا ااا        

اإل اعًااُ  وحيطااع الداظعًااُ ومهااازا  الااتفكري  كلااا ينلااِ الطاالىأل املعااس      

اتجتلااااعٌ  والتنعاااًل العاااالٌ للاااتفكري  واتعتلااااي املتباااايه  واتضاااتقاللًُ        

زا  التقىيل الراتٌ  وأن اتحنااه العااملٌ اتن  اى التخاىه ماع      واتعتكازيُ  ومها

 ( Learning( إىل التعلل )Teachingالتدزيظ )

-E( إىل أن التعلل التعاونِ اإللكرتوناِ ) 330   2,,5و د أغاز نبًل عصمِ)

Cooperative Learning     ى اضرتاتً ًُ منه ًُ يتعااون ظًهاا الطاال  معااي  )

ي ككتاعاُ وز اُ هلرتًاُ أو البخا  عاع مفهاىل ماا        لتخقًت  دم تعلًلِ  د

علااِ الػااابكُ  وعناادما يعاااسم الطااال  أن أهلااااثهل ضااىم تنػاااس علااِ غااابكُ      

اإلنرتناا  ظطااىم يكىنااىا أكرتااس حس اااا علااِ أن يباارلىا  اااازّ جهااد ل ظااِ          

املػااسوا الاارّ ينفروناال  كلااا تتااًل رتاال الفس ااُ لالضااتفايَ مااع مالحعااا        

 ل وغري ل علِ ما ينػسونل معللًهل وهزاْ اتىسيع مع شمالٓه

( أن عللًا  التعلل اإللكرتوناِ تػالل   33   5,22و د وضل  لد  ًظ)

كل عللًا  التعلاًل التقلًادّ وشياايَ  وأن التفااعال  ظاِ الاتعلل اإللكرتوناِ        

أكرتس نػاافاي وتعقًاداا منال ظاِ التعلاًل التقلًادّ  ظالذا كانا  عللًاُ التعلاًل           

ه والتفاعاال املتااصامع عااني املعلاال واملااتعللني التقلًاادّ تقااىل علااِ أضاااع اتتاااا

معاااا  وظااِ نفااظ الى اا   ظالتفاعاال ظااِ الااتعلل اإللكرتونااِ يكااىن أي اااا متصامناااي  

كلا يػتلل علِ عللًا  اتتااه والتفاعل غري املتصامع  ويتطل  را التفاعال  
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عاتضااتلسازيُ وت يتقًااد عصمااان  اادي وت مكااان معااني  كلااا  ااى ا اااه ظااِ      

ملدزضًُ  أو ا اضسَ التقلًديُ  كلاا يتطال عالػالىه  ظًػالل كال      ا اُ ا

املااتعللني وت يقتاااس علااِ  لااُ ماانهل  وعاملسونااُ ظًكااىن ظااِ أّ و اا  وظااِ أّ   

مكان  وأي اا عالتعدييُ  ظال يقتاس علِ التفاعل عني املعلال واملاتعلل كلاا ظاِ     

ُ اتضات دال   التعلًل التقلًدّ  وإاا يػلل تفاعل املتعلل ما كال ماع  واجها   

نعال إيازَ التعلل  ا تاىّ اإللكرتوناِ  املااايز والىضاآط اإللكرتونًاُ  املعلال       

واملنطاات اإللكرتونااِ وظسياات الااادعل  املااتعللني اتىااسيع  كلااا أن تكنىلىجًاااا       

الااتعلل اإللكرتونااِ وأيواتاال تعلاال عػااكل أظ اال إذا اىااتري  ععنايااُ  و االل      

منااادمرت ومتكامااال ومتفاعااال معااال   ضااالع تاااالًل املقاااسز اإللكرتوناااِ عػاااكل   

ك صْ ومكىن أضاضِ منل  وتطت دل ظِ عللًاا  اتتاااه والتفاعال والادعل     

 واملطاندَ والتىجًل ضىاْ كان ذلك عػكل متصامع أو غري متصامع 

إن التفاعاال ظااِ عًٔااُ الااتعلل لاال يوز كاابري ظااِ يقًاات مطااتىّ أظ اال مااع  

ل ظِ أاااط فتلفاُ  ظقاد    نتآرت وفسجا  عللًُ التعلل  ويتنىا  را التفاع

يكىن عني املتعلل و تىّ التعلل  أو عني املتعلل واملعلل  أو عاني املاتعلل وماتعلل    

هىااس  أو أحًاناااي عااني املااتعلل ونفطاال ويطاالِ التفاعاال الااراتِ ياىاال املااتعلل  و ااد   

يكااىن التفاعاال ظسيياااي أو مجاعًاااي  ومااا ذلااك يتفااى  التفاعاال ظااِ عًٔااا  الااتعلل    

ناااال ظااااِ عًٔااااا  الااااتعلل التقلًديااااُ) ايَ مطااااعىي  إعااااسا ًل        اإللكرتونااااِ ع

 ( 0-3     ,5,2يىضف 

ونعااساي لكرتااسَ عاادي فااال  الفس ااُ الرتانًااُ عكلًااُ الرتعًااُ جامعااُ يمًاااط        

الريع يدزضىن مقسز "تكنىلىجًا التعلًل"   الفال الدزاضٌ الرتانٌ ماع ىااله   

 ااد ياادزع   ا اضااسا  التقلًديااُ القآلااُ علااِ العااسوا التقد ًااُ  حًاا      

مجًا الػعع التطعُ ظِ  اعُ يزاضاًُ واحادَ كابريَ   نفاظ الى ا   وغالبااي       

فالبااي  وعالتااىل يقال التفاعال ظًلاا عًانهل أو ماا أضاتاذ          ,,0ما يصياي عدي ل عاع  

املقاااسز   و ااا  ا اضاااسَ  وماااع ىااااله نتاااآرت التخااااًل   املقاااسز  وغاااكىّ     

وضًت و   ا اضسَ لطالاا   الطال  مع حاجتهل إىل السي علِ اضتفطازاتهل 

منا ػاااا  الطاااال  وأزآهااال واضتفطاااازاتهل ماااا كرتاااسَ عااادي ل  واإلمكاناااا      

ا دويَ ألماكع التدزيظ  ومع ىاله تىا ل الباح  ماا الطاال   وتدزيطال    

 ل  ظهس  مػكلُ البخ  ا اىل 5,,5رترا املقسز أكرتس مع مسَ منر عال 

لتكنىلاىجِ  واتضاتفايَ ماع    واضت اعُ ل اسوزَ مطاايسَ التقادل العللاِ وا    

مًااااصا  عًٔااااا  الااااتعلل اإللكرتونااااِ ظااااِ يقًاااات جااااىيَ فسجااااا  العللًااااُ   

 National E-learningالتعلًلًُد   إنػاْ املسكص القىمِ للتعلل اإللكرتونِ 

Center) ع سا النهىا جبىيَ التعلًل العالٌ   ماس  ماع ىااله   0,,5( عال  

ااااااط األضاضااااًُ للتعلااااًل عا امعااااا   إيزاج الااااتعلل اإللكرتونااااٌ ك حااااد األ 

املاسياُ  وذلك لتابل  ايزَ علِ املناظطاُ علِ الاعًديع اإل لًلاٌ والعااملٌ    
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وماااع ثااال ظااالن املسكاااص يطاااعِ يآلااااي إىل يطاااني ناااىاترت الاااتعلل املطاااتهدظُ          

 رضطا  التعلًل العالٌ   مااس  وذلاك ماع ىااله تىظًاف ظعااه لتطبًقاا         

تاات    يعل إضرتاتً ًا  التعلاًل والاتعلل  ويتباا    تكنىلىجًا املعلىما  وات

( مسكااصاي إلنتاااج املقااسزا  اإللكرتونًااُ 55املسكااص القااىمٌ للااتعلل اإللكرتونااٌ )

عا امعا  ا كىمًااُ وظسوعهااا  ويقادل املسكاص القاىمٌ رتاره املساكاص الادعل         

ع الفين  واإلضتػازا  اخلا ُ   اه التاالًل التعلًلاٌ والتطىيااس والتادزي    

 وتطىيت املقسزا  اإللكرتونًاُ 

( حااىه أظ االًُ أّ ,5,2وملااا تبايناا  نتااآرت الدزاضااا  الطاااعقُ) ىالااد  سوانااِ  

مع التفاعل املتصامع  أو غري املتصامع ظاِ عًٔاُ الاتعلل اإللكرتونًاُ  ضاىاْ كاان       

 اارا التفاعاال ظسيياااي عااني املااتعلل وشمًلاال  أو عااني املااتعلل ومعللاال  أو عااني املااتعلل  

تااىّد أل كااان  اارا التفاعاال مجاعًاااي عااني املااتعلل وشمالٓاال ومعللًاال  ظقااد     وا 

 ظهس  ا اجُ إىل إجساْ  را البخ  

ويدي  مػكلُ البخ  ا ااىل ظاِ ا اجاُ إىل يزاضاُ أثاس إىاتالم ااط        

التفاعااال اإللكرتوناااٌ )املتاااصامعا غاااري املتاااصامع( ظاااِ الاااتعلل عاااب الىياااع علاااِ    

ًاتهل لواااش الدزاضاِ واحنا ااتهل لاى      ياًل فال  كلًاُ الرتعًاُ وياظع  

املقاسز  لارلك يطااعِ الباحا  إىل معا اُ  ااره املػاكلُ ماع ىاااله اإلجاعاُ عااع        

 الطراه السًٓظ التاىل 

مااااا اتضاااارتاتً ًُ املقرتحااااُ لدزاضااااُ أثااااس إىااااتالم اطااااِ التفاعاااال       

اإللكرتونِ)املتصامعا غري املتصامع( ظِ التعلل عب الىيع علِ ياًل فال  

 الرتعًُ وياظعًتهل لوااشالدزاضِ واحنا اتهل لى املقسز؟ كلًُ 

ومتاا  اإلجاعااُ عااع  اارا الطااراه الااسًٓظ مااع ىاااله اإلجاعااُ عااع األضاألُ       

 الفسعًُ التالًُ  

     مااااا اتضاااارتاتً ًُ املقرتحااااُ لنلطااااِ التفاعاااال اإللكرتونِ)املتااااصامعاغري

دّ فال  كلًاُ  املتصامع( ظِ التعلل عب الىيع ملقسز "تكنىلىجًا التعلًل" ل

 الرتعًُ عدمًاط؟ 

       مااااااااا أثااااااااس اضاااااااات دال اتضاااااااارتاتً ًُ املقرتحااااااااُ لنلطااااااااِ التفاعاااااااال

 اإللكرتونِ)املتصامعا غري املتصامع( ظِ التعلل عب الىيع علِ كل مع 
  ياًل فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط ظِ مقسز "تكنىلىجًا التعلًل"؟ 

   ىجًااااا ًاط لااااى مقااااسز "تكنىل احنا ااااا  فااااال  كلًااااُ الرتعًااااُ عاااادم

 "؟ التعلًل
 ياظعًُ فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط لوااش الدزاضِ؟ 

        ِمااا أثااس اىاااتالم اطااِ التفاعاال اإللكرتونِ)املتاااصامعا غااري املتااصامع( ظااا

 التعلل عب الىيع علِ كل مع 

  ياًل فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط ظِ مقسز "تكنىلىجًا التعلًل"؟ 
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   مقااااسز "تكنىلىجًااااا  ًاط لااااى احنا ااااا  فااااال  كلًااااُ الرتعًااااُ عاااادم

 "؟ التعلًل
 ياظعًُ فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط لوااش الدزاضِ؟ 

 :أهنًة البخح  

 يدي  أ لًُ البخ  ظًلا يلٌ 

         يلبِ  را البخا  ا اجاُ إىل تىظًاف املطاتخدثا  التكنىلىجًاُ ماع ىااله

 التعلل عب الىيع  ويقًت التفاعل ظِ العللًُ التعلًلًُ 

  را البخااا  اخلاااباْ واملطااأىلىن عناااد الت طاااًط   اااد يطاااتفًد ماااع نتاااآرت  ااا

 ألااط التفاعل ظِ املقسزا  اإللكرتونًُ 
       يىضاال  اارا البخاا  يوز التفاعاال اإللكرتونااِ وأثااسه علااِ ياااًل الطااال

 واحنا اتهل وياظعًتهل لوااش الدزاضِ 
   يقدل  را البخ  اىذجاي مع  ىز التعلل اإللكرتونٌ و ى التعلل عب الىياع

 مقسز إلكرتونٌ مع ىاله 

  :أهداف البخح 

 تل ا  أ دام البخ  ظًلا يلٌ 

   ِو ف اضرتاتً ًُ لنلطِ التفاعل اإللكرتونِ )املتصامعا غري املتصامع( ظا

 التعلل عب الىيع 

   و ااف ويديااد أثااس اضاات دال اضاارتاتً ًُ اطااِ التفاعاال )املتااصامعا غااري

فااال  كلًااُ  املتااصامع( ظااِ الااتعلل اإللكرتونااِ عااب الىيااع علااِ ياااًل      

 الرتعًُ عدمًاط  وياظعًتهل لوااش الدزاضِ  واحنا اتهل لى املقسز 
      يلًاااال وتفطااااري أثااااس اىااااتالم اضاااات دال اضاااارتاتً ًُ اطااااِ التفاعاااال

)املتااصامعا غااري املتااصامع( ظااِ الااتعلل اإللكرتونااِ عااب الىيااع علااِ ياااًل     

ا اااتهل فااال  كلًااُ الرتعًااُ عاادمًاط  وياظعًااتهل لوااااش الدزاضااِ  واحن

 لى املقسز 

  :حدود البخح 

 ا تاس البخ  علِ ما يلٌ 

       فااال  الفس ااُ الرتانًااُ عااال عللااِ وأيعااِ عكلًااُ الرتعًااُ عاادمًاط   العااال

 ل 5,23ا5,23ا امعٌ 
       املقااسز اإللكرتونااِ "نكنىلىجًااا التعلااًل" الاارّ  ااال عتاا لًف  تااىاه أ ي عبااد

  عكلًاُ الرتعًاُ جامعاُ    العصيص فلبُ عبد ا لًاد أضاتاذ تكنىلىجًاا التعلاًل    

املناااااااااىزَ  و ااااااااال علنتاجاااااااال إلكرتونًاااااااااي املسكااااااااص القااااااااىمِ للااااااااتعلل       

 .http://cms nelc( وزاعطاال Learning Center -National Eاإللكرتونااِ)

edu.eg/     واملقااااااااااااااسز متاااااااااااااااح علااااااااااااااِ املى ااااااااااااااا  علااااااااااااااِ الااااااااااااااساعط  
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http://cms2.nelc.edu.eg/login/index.php      وتكااااااىرن املقااااااسز مااااااع ضاااااا  

مىييااىت  تعلًلًااُ  ااِ  تكنىلىجًااا التعلااًل  اتتااااه التعلًلااِ  الىضااآل     

الطاااالعًُ  الىضااااآل الباااااسيُ  الىضااااآل الطاااالعًُ والباااااسيُ  الىضااااآل    

 التفاعلًُ 

 :حتديد مضطلخات البخح 

 ( ٌالتفاعل اإللكرتون E-Interactive :) 

ا البخااا  علاااِ أنااال تااا ثري املاااتعلل وتااا ثسه   يعسظااال الباحااا  إجسآًااااي ظاااِ  ااار 

واضاات اعتل وزيوي أظعالاال إلكرتونًاااي عااب الىيااع  حناااه مااا يااساه أو يطاالعل مااع        

ناااى  مكتىعااُ أو منطى ااُ وزضااىما  و ااىز متنىعااُ  وغري ااا مااع عنا ااس   

الىضآط املتعديَ  ضىاْ كان  مع  تىّ املقسز أو تعلًقا  شمالٓل أو معللل  

املااتعلل وا تااىّ  أو املااتعلل وشمالٓاال  أو املااتعلل واملعلاال       ويكااىن التفاعاال عااني  

والتفاعلًُ  ِ  ًال املتعلل عنىا مع اتضت اعُ ىاله عللًُ التعلل  مما يريّ 

 إىل اضتلساز ا  و را يعنِ مػازكُ إ اعًُ ونػاط لل 

 (التفاعل املتسامنSynchronous Interactive :) 

لبخااا   ااارا البخااا  علاااِ أنااال التفاعااال    يعسظااال الباحااا  إجسآًااااي ظاااِ  ااارا ا  

اإللكرتونِ املباغس  وظِ نفظ الى   الرّ يتل عاني املاتعللني واملعلال وا تاىّ     

ووضآل التعلل  حً  يتطلع تىاجد ل معااي علاِ الىياع ظاِ و ا  واحاد  ع ا         

النعس عع أماكع تىاجاد ل  ويكاىن ذلاك ماع ىااله أيوا  التىا ال والتفاعال        

ب الىيع  مرتل غسم ا ايثاُ  واتتاااه الكتااعِ واملسٓاِ     اإللكرتونِ املتصامع ع

 والاىتِ 

 (التفاعل غري املتسامنAsynchronous Interactive :) 

يعسظاال الباحاا  إجسآًاااي ظااِ  اارا البخاا  علااِ أناال التفاعاال اإللكرتونااِ غااري     

املباغااس الاارّ يااتل عاااني املااتعللني واملعلاال وا تاااىّ ووضااآل الااتعلل  حًااا  ت        

جد ل معاي علِ الىيع ظِ و   واحد  عال  كاع لكال مانهل أن يارتأل      يتطلع تىا

زضالتل أو زأيل علاِ الىياع  لريا اا ماع يسياد ا ظاِ و ا  هىاس  ويكاىن ذلاك ماع            

ىاله أيوا  التىا ل والتفاعل اإللكرتونِ غرياملتصامع عاب الىياع  مرتال لىحاُ     

 املنا ػُ اإللكرتونًُ  والبيد اإللكرتونِ 

  التعله عرب الىيب(Web- Based Learning :) 

يعسظل الباح  إجسآًاي ظاِ  ارا البخا  علاِ أنال اضات دال الىياع   تى اًل         

الااتعلل وإيازتاال ويعلاال  حًاا  ياادزع الطااال  عًنااُ البخاا  املقااسز اإللكرتونااِ   

"تكنىلىجًا التعلاًل"  علاِ مى اا املسكاص القاىمِ للاتعلل اإللكرتوناِ املتااح ماع          

  http://cms2.nelc.edu.eg/login/index.phpىاله الساعط  
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 (التخضًلAchievement :) 

 ى مقاداز ماا اكتطابل املاتعلل ماع معاازم ومعلىماا  ععاد يزاضاتل لللقاسز            

ويعسم إجسآًاي ظِ  را البخا  علاِ أنال  لاىا الادزجا  التاِ حياال علًهاا         

 الطالع ظِ اىتباز التخاًل الرّ أعده الباح  رترا ال سا 

 (االجتاهAttitude حنى ) :املكرر 

مع ىاله إفالا الباح  علِ تعسيفا  اتحناه  ظلنل يعسم احنا اا  فاال    

ًااي    را البخ  علِ أنها هزاْ الطاال    كلًُ الرتعًُ عدمًاط لى املقسز إجسآ

  املقسز مع حً   بىرتل أو زظ هل لل  ومادّ حابهل أو كاس هل لال  ويقااع      

    ً هااا   املقًاااع الاارٍ أعااده   احناااه الطالااع   لااىا الاادزجا  الاايت حيااال عل

 الباح  رترا ال سا 

 (الدافعًة لإلجناز الدراشى(Academic Achievement Motivation: 

( الداظعًاُ علاِ أنهاا حالاُ ماع ات تلاال       523   5,22عسرم  لاد  اًظ )   

والسغبُ والنػاط امللخىظ ظِ ضلىأل الفسيد نتً ُ لبىاع  ياىلًُ أوىازجًُ  

ُ    ل لاى يقًات أ ادام معًناُ  و اد وزي     تدظا  را الطلىأل وتىجه  مىضاىع

ٌ  والتخلًل النفظ علل  اإلاااش  ياظاا  تعسياف  (٦٩٩١  لدا اماد  (النفطا

ٌ  ع نل ا ااظص  ُ  يقًات  أو إىل الن ااح  للطاع  للت لاع  الاداظا  أو مسغىعاُ   نهايا

 وجل  ىري علِ أياْ األعلاه مع عطسعُ لالنتهاْ أو العىآت علِ

ٌ  إلاااش ويعاسرم الباحا  ياظعًاُ ا    إجسآًااي    ارا البخا  علاِ أنهاا       الدزاضا

 لىا الدزجا  اليت حيال علًها الطالع   املقًاع الرٍ أعده الباح  رتارا  

 ال سا 

 :فروض البخح  

    ًاغُ  ظسوا البخ  كلا يلٌ 

     ( ّعاااني متىضاااطٌ يزجاااا    0,0, ≥يىجاااد ظاااس  ياه إحااااآًاي عناااد مطاااتى  )

ل متصامع(علااِ اتىتباااز التخاااًلِ    اجمللىعااُ الت سيبًااُ األوىل )تفاعاا 

 التطبًقني القبلٌ والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ  

     ( ّعاااني متىضاااطٌ يزجاااا    0,0, ≥يىجاااد ظاااس  ياه إحااااآًاي عناااد مطاااتى  )

اجمللىعُ الت سيبًُ الرتانًُ )تفاعال غريمتصامع(علاِ اتىتبااز التخااًلِ     

     التطبًقني القبلٌ والبعدٍ لاا  التطبًت البعدّ
     ( ّعاااني متىضاااطٌ يزجاااا    0,0, ≥يىجاااد ظاااس  ياه إحااااآًاي عناااد مطاااتى  )

اجمللىعاااُ الت سيبًاااُ األوىل )تفاعااال متصامع(علاااِ مقًااااع اتحنااااه لاااى  

مقسز "تكنىلىجًا التعلاًل"   التطباًقني القبلاٌ والبعادٍ  لااا  التطبًات       

 البعدّ 
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     ( ّعاااني متىضاااطٌ يزجااا  0,0, ≥يىجاااد ظاااس  ياه إحااااآًاي عناااد مطاااتى  )  ا

اجمللىعُ الت سيبًُ الرتانًُ )تفاعل غريمتصامع(علِ مقًااع اتحنااه لاى    

مقسز "تكنىلىجًا التعلاًل"   التطباًقني القبلاٌ والبعادٍ  لااا  التطبًات       

 البعدّ 
     ( ّعاااني متىضاااطٌ يزجاااا    0,0, ≥يىجاااد ظاااس  ياه إحااااآًاي عناااد مطاااتى  )

داظعًُ لوااش اجمللىعُ الت سيبًُ األوىل )تفاعل متصامع(علِ مقًاع ال

 الدزاضِ   التطبًقني القبلٌ والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ 
     ( ّعاااني متىضاااطٌ يزجاااا    0,0, ≥يىجاااد ظاااس  ياه إحااااآًاي عناااد مطاااتى  )

اجمللىعااُ الت سيبًااُ الرتانًااُ )تفاعاال غريمتصامع(علااِ مقًاااع الداظعًااُ      

 لبعدّ لوااش الدزاضِ   التطبًقني القبلٌ والبعدٍ  لاا  التطبًت ا
     ( ّعااني متىضااطِ يزجاااا    0,0, ≥ت يىجااد ظااس  ياه إحاااآًاي عناااد مطااتى  )

اجمللىعُ الت سيبًُ األوىل )تفاعل متصامع( واجمللىعُ الت سيبًُ الرتانًُ 

 )تفاعل غريمتصامع( علِ اتىتباز التخاًلِ   التطبًت البعدٍ 
     ( ّعااني متىضااطِ يزجااا  0,0, ≥ت يىجااد ظااس  ياه إحاااآًاي عناااد مطااتى  )  ا

اجمللىعُ الت سيبًُ األوىل )تفاعل متصامع( واجمللىعُ الت سيبًُ الرتانًُ 

)تفاعل غريمتصامع( علِ مقًاع اتحناه لى مقسز "تكنىلىجًا التعلاًل"    

 التطبًت البعدٍ 
     ( ّعااني متىضااطِ يزجاااا    0,0, ≥ت يىجااد ظااس  ياه إحاااآًاي عناااد مطااتى  )

ع( واجمللىعُ الت سيبًُ الرتانًُ اجمللىعُ الت سيبًُ األوىل )تفاعل متصام

)تفاعاال غريمتااصامع( علااِ مقًاااع الداظعًااُ لوااااش الدزاضااِ   التطبًاات  

 البعدٍ 

 أدبًات البخح: 

 :التعله عرب الىيب 

( كنعااال تكنىلااىجِ يتكااىن مااع عنًااُ  E-Learningإن الااتعلل اإللكرتونااِ)

ًااُ  يتًااُ ومااتعللني ومعللااني و تااىّ إلكرتونااِ  وماااايز تعلاال إلكرتون     

وعللًااا  تعلااًل  وفسجاتاال  اال املتعللااىن  أمااا الااتعلل اإللكرتونااِ كعللًااُ     

ظهااِ عللًااا   ااناعُ نعاال الااتعلل اإللكرتونااِ وماااايزه وعللًاتاال وعًٔاتاال        

و كااع تعسيفاال علااِ أناال العلاال الاارّ  ااتم عالدزاضااُ العللًااُ وامللازضااا       

ع ىااله اعتكااز   األىال ًُ اخلا ُ عادعل الاتعلل اإللكرتوناِ ويطاني األياْ ما     

العللًااا  واملاااايز التكنىلىجًااُ اإللكرتونًااُ املناضاابُ  واضاات دامها وإيازتهااا     

( إىل ,0-30     5,22(  و اد أغااز  لاد  اًظ)    23    5,22) لد  ًظ 

أن التعلل عالػبكا   والتعلل عب الىيع  غٌْ واحد  و لا مرتايظان  ويقاد عل 

لل  أو إيازتااال ويعلااال  أو  لاااا معااااي  عاااع تى اااًل ا تاااىّ اإللكرتوناااٌ إىل املاااتع

فسياااااات غاااااابكُ اإلنرتناااااا   أو الػاااااابكا  ا لًااااااُ  أو الىاضااااااعُ )اإلنرتناااااا       
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واإلكطرتان (  عاضت دال متافل ويع  الرٍ يصوي املطت دل عاسواعط ملااايز   

 تعلل أىسّ علِ الػبكُ  ومع ثل ظلتافل الىيع أضاع للتعلًل عالػبكا  

( الااادوز الكااابري الااارٍ تلعبااال تكنىلىجًاااا      0,,5و اااد أغااااز  ضعاااااي الفسياااال)   

املعلىمااا  واتتاااات  ظااِ الااتعلل اإللكرتونااِ  ومااا تقدماال مااع فااس  ضااسيعُ     

لنقاااال املعلىمااااا   والتفاعلًااااُ الاااايت تىظس ااااا لللطاااات دل  وإن عًٔااااا  الااااتعلل  

اإللكرتونٌ تتنىا هلطع اتضتقاللًُ اليت تىظس اا لللاتعللني   ويادي ثالثاُ     

  والاااتعلل الػااابكٌ (Online)ًٔاااا   الاااتعلل الػااابكٌ املباغاااس  أناااىاا ماااع تلاااك الب 

  حًااا  (Enhanced)  والاااتعلل الػااابكٌ املطااااند(Blended)امل اااتلط أو املتااا لف

يتطااال الاااتعلل الػااابكٌ املباغاااس   أن املاااايَ التعلًلًاااُ ياااتل تقاااد ها عالكامااال     

عػاكل   عىاضطُ الػبكُ  عًنلا النىا الرتانٌ تعلل البًُٔ ظًال علاِ تًطاري الاتعلل    

متكاماال مااا التعلااًل الااافٌ التقلًاادٍ  أمااا النااىا الرتالاا  ظًػااري إىل اضاات دال   

الػبكُ مع  بل املتعللني لتنصيال تكلًفاا  املقاسز واضات دال مااايز املعلىماا        

 امل تلفُ 

( أحااد  ااىز الااتعلل   Web- Based Learningويعااد الااتعلل عااب الىيااع )   

عااِ عاادعل كاابري ظااِ مععاال يوه  اإللكرتونااٌ التااِ تناااه ا تلاماااي كاارترياا  وي 

العا، املتقدمُد نعساي أل لًتل التِ أكد  علًها الدزاضا  العسعًُ واألجنبًاُ  

(   كلااا ا تلاا  الدزاضااا  الطاااعقُ ظااِ  اااه ,2   0,,5) لااد عبااد ا لًااد 

التعلل اإللكرتونِ عدزاضُ كًفًُ تالًل املقسزا  عب الىيع  والعىامل التاِ  

عللني لتلااااك املقااااسزا   ظلاااارتالي  يزاضااااُ عااااىلً س  تاااارثس ظااااِ ماااادّ تقباااال املاااات 

( اضاااااتهدظ  كػاااااف العىامااااال   Bolliger&Martindale,2004ومازتًناااااديل)

األضاضًُ التِ ترثس علِ زضا الطاال  عاع مقاسزا  الػابكُ  وأظهاس  النتاآرت       

أن  را السضا يت ثس عرتالثُ عىامل عنآًُ  اِ  مات ريا  املعلال  النتاآرت الفنًاُ       

 التفاعلًُ 

( التعلل عب الىياع  إىل ثالثاُ   ,0-30     5,22 نف  لد  ًظ)و د 

 مطتىيا  زًٓطُ كلا يلِ 

  التعلًه مبصاعدة الىيب(Web- Assisted Learning) : 

و ااى تعلااًل غااري  ااآل عػااكل كاماال علااِ الىيااع  إاااا تطاات دل الػاابكا          

كلادز ووضاًط مكلال ومطااعد   عللًاُ التعلاًل والاتعلل  ضالع التعلاًل         

لًااادٍ  حًااا  تطااات دل الىياااع   تىشياااا ماااىاي املقاااسز  أو تقاااديل األنػاااطُ التق

والتاادزيبا   أو   اتتااااه عااني املااتعللني واملعللااني  وعااني املااتعللني أنفطااهل     

والتعااااون أو التػاااازأل   إاااااش املهلاااا  التعلًلًاااُ  أو تقاااديل ماااىاي تعلًلًاااُ  

 ِ ذلااك ظهااى يػاالل  إضاااظًُ  وذلااك عػااكل متكاماال مااا التعلااًل التقلًاادٍ  وعلاا

 املطتىيا  التالًُ 
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  التعلًل املىشاDistributed Learning   وظًل تطت دل الىيع   تى اًل ماىاي  

املقسز  واملىاي التعلًلًاُ  وعاسوا الىضاآط املتعاديَ  واألنػاطُ  وتىشيعهاا       

 عع ععد  إلكرتونًاي 

  ٌالتعلااًل التعاااونCooperative Learning لاال   و ااى تعلااًل تعاااونٌ عااني املع

التقلًدٍ والتعلل اإللكرتونٌ  وذلك   ضاىْ ىطاُ  اديَ للتعااون  حًا       

يقاااىل املعلااال التقلًااادٍ عااابع  اإلجاااساْا  التعلًلًاااُ  عًنلاااا يقاااىل الاااتعلل   

 اإللكرتونٌ علِ إجساْا  أىسّ  تكلل علل املعلل التقلًدٍ 

  ٌالتعلاااًل اإلثسآاااEnrichment Learning  أو التعلاااًل اإلضاااا  أو امللخااات  

Supplementary   ُوظًل تطت دل الىيع   تقديل القساْا  واملىاي التعلًلًا  

 واألنػطُ والتدزيبا  اإلضاظًُا اإلثسآًُ لللقسز 

 التعلًه املدار بالىيب(Web- Managed Learning)  : 

ويقاد عل اضت دال الىيع   إيازَ العللًُ التعلًلًُ  حً  يقتاس يوز اا  

إيازَ كال ماع  السضاآل والتىجًهاا  والتعلًلاا        علِ عللًُ اإليازَ  وتػالل  

 املعلىما  واملعسظُ واملاايز  األنػطُ والتدزيبا   اتىتبازا  

  التعلًه املبين على الىيب(Web-Based Learning) : 

حً  تطت دل الىيع   تى ًل الاتعلل وإيازتال ويعلال  وماع ثال ظهاى يقاىل        

عدَ الىيااع  والتعلااًل املااداز   عػااكل كاماال علااِ الىيااع  ويػاالل التعلااًل  طااا    

 عالىيع  كلا يػتلل علِ املطتىيا  التالًُ 

  التعلااًل املتااصامعSynchronous   ٌو ااى تعلااًل حياادن عػااكل متااصامع  يلتقاا  

ظًل املعللىن واملتعللىن   ظاىه اظرتاضًُ علِ الىيع  ويتفاعلىن معااي     

 نفظ الى   ا قًقٌ 

  التعلًل غري املتصامعAsynchronous     و ى تعلًل حيدن عػكل غري متاصامع

حً  يلتقاٌ ظًال املعللاىن واملتعللاىن  ويتفااعلىن معااي  ماع ىااله منتاديا           

 املنا ػُ غري املتصامنُ علِ الىيع 

  ٌالتعلًل التىلًفBlended و ى تىلًفُ مع التعلًل املتصامع وغري املتصامع   

ف الاااتعلل ًاااانظاااِ  ااارا البخااا  عنلطاااِ التفاعااال وظااات ت يلتاااصل الباحااا  و 

 إلٌ   عب الىيع اإللكرتونٌ 

   التعلااًل املتااصامع(Synchronous)     ٌحًاا  يتلقااٌ املااتعلل ا تااىٍ التعلًلاا  

عااااالتصامع عااااب الىضااااآط اإللكرتونًااااُ مرتاااال ا ايثااااُ الفىزيااااُ  أو تلقااااٌ  

 الدزوع مع ىاله ما يطلٌ عالافىم اتظرتاضًُ 

 ( التعلااااًل غااااري املتااااصامع(Asynchronousملااااتعلل ا تااااىٍ   حًاااا  ياااادزع ا

الدزاضٌ وظت عسنامرت يزاضٌ فطط  ينتقاٌ ظًال األو اا  واألمااكع الايت      

تتناضع ما ظسوظل  عاع فسيات تىظًاف ععا  أضاالًع الاتعلل اإللكرتوناٌ         

 مرتل البيد الاىتٌ  ولىحا  النقاش اإللكرتونٌ 
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وتاااتل م أ ااادام الاااتعلل عاااب الىياااع التاااِ أغاااااز  إلًهاااا ععااا  الكتاعاااا   

  3,,5د  لاد ا ًلاُ   3,,5د ىالاد الفلاًل   3,,5الطاعقُ )مناىز غلىل  والدزاضاا  

 (  ظًلا يلِ 35-32     5,22د  لد  ًظ  ,321-35    

          شياايَ ظاعلًاُ املعللاني واملاتعللني  ومتكًانهل ماع اتضاتفايَ ماع تكنىلىجًااا

 املعلىما  ظِ أٍ و    وظِ أّ مكان  

  ًُالتعلًلًاُ  وتقاديل ىادماتها عد اُ     ت ًري املفهىل التقلًدّ القديل للعلل

 وضسعُ  وعػكل ممتا وغًت 
      َمطاعدَ املعللني إلعداي املىاي التعلًلًُ ا ًدَ التاِ تعاىا نقام اخلاب

 لدّ عع  املعللني  

        تقديل ا قآع التعلًلًُ عااىزتها اإللكرتونًاُ لللعلال و املاتعلل معاا  ماا

 ضهىلُ يديرتها وتطىيس ا   
 لاااًل والاااتعلل عػاااكل حااادي  يعتلاااد علاااِ البخااا  و  تطبًااات تكنىلىجًاااا التع

 التطىيس  
  ًُتعىي  نقم الكىايز الفنًُ مع ىاله الافىم اتظرتاض 
     منل مهازا  تكنىلىجًُ لكل مع املعللني و املتعللني لتخقًات أعلاِ معاايري

 عللًُ 
  ِنػس مفهىل أوضا للتعلل املطتلس  وتػ ًا التعلل الرات 
 تِ يىه يون انتقاه املتعلل إىل مكان التعلل الت لع علِ عع  املػكال  ال 
    اتضتفايَ مع التقدل التكنىلىجِ ظِ يقًت جىيَ العللًُ التعلًلًاُ  ماع

ىاله يعال العللًاُ التعلًلًاُ عالتكنىلىجًاا التفاعلًاُ و ع ظ ال األضاالًع        

اليت تطاعد   مىاجهُ العديد ماع التخاديا  الايت تىاجال النعاال التقلًادٍ        

 اعاا  الادزوع  ونقام اإلمكانًاا   واألمااكع  وعادل القادزَ         مرتل اشيحال

علااٌ تااىظري جااى يطاااعد علااٌ اإلعااداا  وعاادل القاادزَ علااٌ مساعاااَ الفااسو           

 الفسييُ عني املتعللني 

و كع تل ًم مًصا  التعلل عب الىياع ماع ىااله اتفاالا علاِ األيعًاا        

 ّ ( ظًلااا 73-05     2,,5  نبًاال عصمااِ   507-500      0,,5) لااد ارتاااي

 يلِ   
   ُضااهىلُ اضاات دال الىيااع ظااِ التعلااًل وواجهااا  التفاعاال  ظاملهااازا  املطلىعاا

  كع اكتطاعها عطهىلُ و قداز  لًل مع التدزيع 

    تنعًل املعلىما  عطسيقُ يطهل الى ىه إلًها  وظِ أ اس و 
    ِالتخاادي  املطااتلس ملىا ااا الىيااع  مااا ي ااُ  تىياتهااا  وتااىظري الاادعل الفناا

 التها ملػك
         إتاحُ التفاعل املتصامع وغري املتاصامع ظاِ التىا ال ماا اتىاسيع  مماا يتاًل

 ا اىه علِ البًانا  واملعلىما   وتافل املىا ا علِ الػبكُ 
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      ِكع الت لم مع  ًىي األنىاا املتصامنُ ظِ التعلًل  ظهاى يقادل مسوناُ ظا 

 متباعدَ عللًتِ التعلًل والتعلل ظِ مىا ا وأماكع وأو ا  فتلفُ و

    تت االع غاابكُ الىيااع ظس اااي كاابريَ لالضاات اعُ الطااسيعُ والفىزيااُ ظًلااا

يتال عاحتًاجا  املتعللني ظِ التطاؤه واتضتػازَ ماع املعلال مباغاسَ ظاِ     

 أثناْ عللًُ التعلًل يون تدىل األفسام 
   ِتتًل غبكُ الىيع املػازكُ املتطاويُ ظِ نػاط أو عسنامرت التعلل التعااون

 حالتل  ع   النعس عع
        تطااالل أنػاااطُ  لىعاااا  الاااتعلل التعااااونٌ عا تلاااال وعناياااُ كااابرييع

وتااستبط عاخلاااآم الفسييااُ والراتًااُ لللااتعللني ظًلااا يتااال   ااات   

 ا تلاماتهل الػ اًُ 
   الى ىه لللىازي املتاحُ ظِ ذا  الى  د مما يطهل ظِ تطىيس مهازا  العلال

 التعاونِ املػرتأل 

 لًته فى التعله عرب الىيب:التفاعل اإللكرتونى وفاع 

إن التعلل اإللكرتونِ عب الىيع  ى عللًُ تفاعال  يتفاعال ظًهاا املاتعلل ماا      

النعااال  وواجهااُ التفاعاال  واملعلاال  وا تااىّ وماااايز الااتعلل والااصمالْ  ومااع     

ىاله  را التفاعل حيدن الاتعلل عناد املاتعلل  وكللاا اشاي التفاعال اشاي الاتعلل        

( إىل أن الااتعلل اإللكرتوناِ يااىظس  33 -33     5,22ًظ)و اد أغااز  لااد  ا   

ظس اي أظ ل لكل أنىاا اتتاات  والتفاعال  التعلًلًاُ املتبايلاُ ظاِ أّ و ا      

ومااع أّ مكااان  ويكااىن متصامناااي أو غااري متااصامع عالاااى  والاااىزَ  عاضاات دال   

 نعاال عًٔااا  وأيوا  تكنىلىجًااُ منهااا الفاااىه اتظرتاضااًُ  ولىحااا  املنا ػااُ   

واملنتااديا   وا ايثااُ والبيااد اإللكرتونااِ  و اارا التفاعاال يطاااعد علااِ تنااىا         

اخلبا  واملاايز واتضتفايَ مع الصمالْد ظًصيد التعلل والداظعًُ  واملػاازكُ  

ظاااِ األنػاااطُ واملػاااسوعا  التعلًلًاااُ  والتعااابري هلسياااُ عاااع األظكااااز واتزاْ    

حااا  املنا ػااُ  التااِ تتااًل وتبايرتااا  والتػااازأل ظااِ وجهااا  النعااس مااع ىاااله لى

الفس ااُ لللااتعلل أن ي ااا زضااالتل ويقسأ ااا مجًااا املااتعللني ويااسيون علًهااا      

ولرلك ظالتعلل اإللكرتونِ جعل اتتااه عاملعلل أماساي ضاهالي ومتاحااا علاِ ماداز      

الطاعُ  ومع أّ مكان  و، تعد الطااعا  املكتبًاُ الى ا  الىحًاد ملقاعلاُ املعلال        

تاال وتىجًهاتاال  و، يعااد اتنتعاااز إىل الًااىل التاااىل ملقاعلتاال لالضااتفايَ مااع ىبا

و د ت يتل رتل ذلك  وعالتااىل ت  كانهل إاااش مهاامهل التعلًلًاُ ظاِ الى ا         

ا اادي  عاال أ اابل اتن علمكااانهل اتتااااه عاال إلكرتونًاااي ظااِ أّ و اا   ومااع أّ    

 مكان  ويتلقِ السي والدعل منل عطسعُ 

ز ظاااِ تكنىلىجًاااا اتتااااات  والػااابكا  إىل أنااال  ولقاااد أيّ التقااادل والتطاااى

أ بل مع امللكع تقديل تفاعل  عاِ عاني املاتعللني وعع اهل  وماا معللهال        

للعلل معاي عػكل تفاعلِ  كلا تتعدي البامرت والتطبًقا  اليت يتل مع ىالرتا 
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التفاعاال اإللكرتوناااٌ عاااب الىياااع  ماااع ىاااله اتفاااالا علاااِ كتاعاااا  اخلاااباْ   

د ,7    2,,5د نبًااال عصماااِ 2,,5دزاضاااا  الطااااعقُ ) مناااِ ا اااصاز  والبخاااىن وال

د Anderson,2006د ,5,2د  اااايَ مطاااعىي وإعاااسا ًل يىضاااف 2,,5ااااالْ ظاااازع  

(  205-202      5,23د ولًد يىضاف   5,25د حطع الباتا  5,22الطعًد عبد الساش  

  كع تانًف التفاعل اإللكرتونِ ظِ التعلل عب الىيع كلا يلِ 

 تفاعل اإللكرتونى املتسامن الE-Interactive Synchronous) :) 

حً  يكىن التفاعل عاني أفاسام عللًاُ الاتعلل ومكىناتهاا  وعنا اس ا  عاع        

ععد  وظِ نفظ الى    ظاملتعلل وشمالٓل واملعلل متىاجدون معاي ظِ نفظ الى   

ا  واللخعُ علِ الػابكُ  يتخااوزون حاىه  تاىّ الاتعلل  ويتباايلىن املنا ػا       

واتزاْ  وامللفاااا   والسضاااآل الفىزياااُ عاااع ععاااد  ماااع ىااااله أيوا  الدزيغاااُ         

وا ىاز  املتصامنُ  ومنها تكنىلىجًا املرمتسا  عاع ععاد مرتال مارمتسا  الفًاديى       

واملاارمتسا  الاااىتًُ  التااِ تػاابا املتطلبااا  اخلا ااُ عالتفاعاال املتااصامع وجهاااي    

اإللكرتوناٌ املتاصامع  ماع أ لهاا     وتتعدي أضالًع ووضآل وأيوا  التفاعل  لىجل 

 ما يلٌ 

 (غرف احملادثة والدردشة واحلىارChatting Rooms  :) 

و ِ عسامرت إلكرتونًُ عب الىيع  يتل ماع ىالرتاا إتاحاُ الفس اُ للطاال       

للتىا ااال والتفاعااال معااااي   نفاااظ الى ااا   عاااا ىاز واملنا ػاااُ وتباااايه اتزاْ         

ل  عػااكل ظااسيّ أو مجاااعٌ  و ااد يكااىن واألظكاااز واخلاابا  والتعاااون ظًلااا عًاانه

التفاعاال مااع ىاااله ناااى  مكتىعااُ  أو عالاااى   أو عااالنم املكتااى  والاااى   

معاي  وتتًل مىا ا الػبكا  اتجتلاعًُ إنػاْ  لىعا  لللخايثاُ والدزيغاُ   

وا ىاز يتىىل إيازتها غا م مطأىه أو أكرتاس  و كاع غلات مػاازكا   اره        

الطااال  يون غري اال  و كااع جعلااها عامااُ  اجمللىعااُ علااِ أمساااْ  ااديَ مااع  

 مفتىحُ ملػازكُ أّ فالع يسيد اتن لال إلًها  

  :اللىحة البًضاء أو لىحة املناقصة 

 ااِ عسنااامرت عااب الىيااع يتااًل ضاابىزَ إلكرتونًااُ  تطاالل للطااال  التفاعاال      

عىاضااطتها  مااع ىاااله الكتاعااُ والسضاال واللااات علًهااا مباغااسَ  إلعااداْ اتزاْ        

از وا ااىاز واملنا ػااُ  و ااد يااتل ذلااك عػااكل متااصامع  كلااا  كااع  وتبااايه األظكاا

نقل  تىّ التفاعل إىل أحد املنتديا  أو إزضارتا عالبيد اإللكرتونٌ لػا م  

 ما 

  :مؤمترات الفًديى 

و ٌ عاسامرت تتاًل نقال ومػاازكُ األ اىا  والااىز والسضاىما  امل تلفاُ         

ػااا دَ اتىااس ومساااا  وتبايرتااا عااني الطااال  عااب الىيااع  ظااًلكع كاال ماانهل م   

  ىتل   نفظ الى   أثناْ تىاجد ل معاي عب الػبكُ 
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  :مؤمترات الضىت 

و ٌ عسامرت تتًل نقل ومػازكُ األ ىا  وتبايرتا عني الطال  عب الىياع   

ظًلكع كل منهل مساا  اى  اتىاس   نفاظ الى ا  أثنااْ تىاجاد ل معااي عاب         

ا ًااد إىل اإلعااالن مطاابقاي عااع   وحيتاااج التفاعاال اإللكرتونااٌ املتااصامع  الػاابكُ 

املاااديس املطااأىه عاااع إيازَ التفاعااال ومىعاااد عدٓااال  وكااارلك يدياااد كًفًتااال   

وغسوفل  واملىاعًد املتاحاُ  وعلاا إذا كانا  غسظاُ التفاعال املتاصامع مفتىحاُ        

 يآلا   أّ و   أل أن التفاعل مقتاسعلِ و    دي 

  0,,5)حطااع شيتااىن   عو كااع تل ااًم ممًااصا  التفاعاال اإللكرتونااٌ املتااصام

( 313-325     2,,5د نبًاال عصمااِ  ,37   2,,5د منااِ ا ااصاز  ,250-23   

 ظًلا يلِ 
         يطاااعد علااِ يقًاات التفاعاال الفااىزّ املباغااس عااني عنا ااس عللًااُ الااتعلل

ويااىظس التفاعاال اتجتلاااعِ عااني املااتعللني وعع ااهل  ومااا معللهاال  ويقاادل  

 إجاعا  ظىزيُ رتل 

  مػكال  املتعللني التِ  د تعهس لديهل ظِ اللقااْا    يطاعد علِ حل عع

 التقلًديُ وجها لىجل  ومنها  اخل ل  واإلنطىاْ 

  يطاعد ظِ يعل التعلل التعاونِ عب الىيع 
    يطاااعد املعلاال علااِ الااتخكل ظااِ عللًااُ الااتعلل  والطااًطسَ علًهااا  ويقًاات

تهل األ ااادام التعلًلًاااُ  حًااا   كنااال متاععاااُ مجًاااا املاااتعللني وفاااافب 

 عاىزَ ياكِ املقاعال  املباغسَ 
    ِيىظسالطااسعُ الفىزيااُ والد ااُ ظااِ نقاال املعلىمااا  وتااداورتا  ويااتل ذلااك ظاا

 نفظ الى   

 التفاعل اإللكرتونى غري املتسامنE-Interactive Asynchronous) :) 
حًاا  يكااىن التفاعاال عااني أفااسام عللًااُ الااتعلل ومكىناتهااا وعنا ااس ا ظااِ   

لل وشمالٓل واملعلال غاري متىاجاديع معااي ظاِ نفاظ الى ا         أو ا  فتلفُ  ظاملتع

واللخعُ علِ الػبكُ  عل يدىل كل منهل ظاِ و ا  ت يتىاجاد اتىاسيع ظًال      

علِ الػابكُ  حًا  يرتكاىن زضاآلهل وماا لاديهل ماع أظكااز ومقرتحاا  حاىه           

 تىّ الاتعلل  ويتباايلىن املنا ػاا  واتزاْ  وامللفاا   والسضاآل عاع ععاد  ماع         

أيوا  التىا ااال غاااري املتصامناااُ  و كاااع ألّ ظاااسي اضاااتقبارتا ظاااِ الى ااا  ىااااله 

املناضااع لاال  مرتاال املنتاادّ  واللىحااا  اإلىبازيااُ  والبيااد اإللكرتونااِ  وتتعاادي       

 أضالًع ووضآل وأيوا  التفاعل اإللكرتونٌ غري املتصامع  مع أ لها 

 (منتدى النكاش أوالتفاعلDicussion Forum :) 

ا  تفاعلًاااُ عاااب الىياااع  تتاااًل للطاااال  التفاعااال   و اااِ عباااازَ عاااع  ااافخ 

والتعاون واملنا ػُ  حىه مىضىعا  فتلفُ تت لع ناى اي مكتىعاُ و اىزاي   

 وزضىما  متنىعُ 
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 (ٌالربيد اإللكرتونE-Mail :) 

و ِ ىدمُ إلكرتونًُ عب الىيع  تىظس ا عع  الػسكا  املت ااُ ظاِ  

 انًاُ أو مدظىعاُ األجاس      اه اتتاات  وتكنىلىجًا املعلىما   ك دماُ  

تطااالل عنقااال وتباااايه السضاااآل   أغاااكارتا امل تلفاااُ مسًٓاااُ أو مطااالىعُ عاااني 

األظااساي  وأمكااع اتضااتفايَ مااع  ااره اخلدمااُ   العللًااُ التعلًلًااُ مااع ىاااله  

تطهًل التىا ل عاني أفساظهاا امل تلفاُ ىا اُ عاني الطاال  ومعللاًهل  ونقال         

 واتزاْ وملفا  اإلااشعًنهل  السضآل وامللفا  وتبايه املعلىما 

و كااع تل ااًم ممًااصا  التفاعاال اإللكرتونااٌ غااري املتااصامع )حطااع شيتااىن   

-325     2,,5د نبًال عصماِ    ,37   2,,5د منِ ا صاز  ,250-23     0,,5

 ( ظًلا يلِ 313

  ِيتااًل  اادز كاابري مااع املسونااُ وحسيااُ التفاعاال والتاااسم   ااد ت يتااىظس ظاا

 التفاعل املباغس 

  ظس جلطااا  ىالًااُ مااع التااىتس عااني أفااسام عللًااُ الااتعلل  ععًاادَ عااع           يااى

 تعسي  عع  األظساي ملػكال  التخدن وا ىاز الفىزّ  
       ضاااسعُ الى اااىه لللختاااىّ التعلًلاااِ وظقااااي لعاااسوم املاااتعلل  ظاااِ الى ااا

 والصمان املناضع  ععًدا عع القًىي والتخديا  
  تطىيس يوز املعلل ظ  بل مًطساي ومىجهَا 
  يوز املتعلل لًابل مطٔىتي ومتعاوناي ومػازكاي تطىيس 

( إىل ضتُ عىامل زًٓطُ تارثس  507-500    3,,5كلا أغاز لد  ًظ)

 ظِ اضت دال الىيع كلادز للتعلل  ِ 

   ِاملهااازا  ظااى  املعسظًااُ  ويقاااد عهااا يزايااُ املااتعلل عالعللًااا  املعسظًااُ التاا

 يقىل عها 

     ملاتعلل  كاان تىاجاده ظاِ النعاال أو      كل التىجًل املقادل  ويقااد عال يزاياُ ا

 البنامرت التعلًلِ 
     الكفاااَْ الراتًااُ  ويقاااد عهااا إ ااداز األحكااال الػ اااًُ علااِ  اادزَ الفااسي

 علِ عره ا هد وتنفًر األحدان املطلى  هيآها 
          ُمعسظاُ النعاال نفطال  ويقااد عاال معسظاُ املاتعلل القبلًاُ وىبتال الطاااعق

  عطبًعُ النعال أو البنامرت نفطل
    معسظُ املىضىا  ويقاد عل معسظُ املتعلل وىبتل الطاعقُ وما  تلكال عاع

 مىضىا التعلل أو  اه البخ  
          القاعلًااُ لالضاات دال  ويقاااد عهااا  اادزَ املااتعلل علااِ اضاات دال النعااال أو

البنامرت عساحُ وضاهىلُ وضاسعُ  إاااش املهلاا  املطلىعاُ عكفااَْ وظاعلًاُ        

 وع  ل األىطاْ 
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 التعلًلًااُ البًٔااُ   واملااتعللني املعللااني عااني إلنطااانٌا التفاعاال إن

ُ  أن عاع  ظ االي  التعلل  وحاظصاي لى ياظعاي اتلكرتونًُ  يػكل ُ  البًٔا  التعلًلًا

 ُ ُ   ويااى   لللعلالد لًرضاظ   مهلااي  حااظصاي  تػاكل  اإللكرتونًا  هلًاا  إ اعًا

 ظػاال ىاااله عللًااُ الااتعلل  كلااا أن املااتعللني مااا اتجتلاااعٌ للتىا اال

ٌ  التفاعال  ماع  ماساٍ   دٍز يقًت   للنياملتع ٌ  اإلنطاان ُ    واتجتلااع  عًٔا

ُ  عنا س فتلف ما التعلل عب الىيع  ىلات   إىل يقاىي  التعلًلًاُ   اد   العللًا

ّ  عالعصلُ غعىز ٌ  و املاتعللني   لاد ِ  ذلاك  انعكااع  عالتاال وعادل   غاعىز ل    علا

 األكاي ٌ  األياْ ضلبًاي علِ ينعكظ مما التعلل  عع السضا

( إىل أن الكلبًاااىتس والاااتعلل عاااب  220    0,,5د أغااااز  ضاااناْ ضااالًلان ) و ااا

الىيااع يػاا ا الااتعلل التعاااونِ  ووجااىي أكرتااس مااع مااتعلل معاااا يطاااعد علااِ           

تػ ًا املنا ػا  الفكسيُ  ويطلل عاتفهل أعلات لللباايع واملفاا ًل  كلاا أنال       

طااال  يقلال مااع القلات والتااىتس الاارّ ياااحع عللًااُ الااتعلل  كلاا أن تعلاال ال    

ضااالع عًٔاااُ غنًاااُ  ااااايز الاااتعلل لااال أثاااس إ ااااعِ علاااِ شياااايَ التخااااًل       

األكاااي ٌ  وعناااْ احناااه جًااد لااى العلاال والااتعلل  كلااا أغاااز  نتااآرت يزاضااُ  

( إىل ظاعلًاُ التفااعال    5,25ضعًد عقل ما  لد  ًظ وضلًلان أعى غاقري) 

 ا س التعلل التعلًلًُ اإللكرتونًُ   التخاًل واألياْ ملهازا  تالًل عن

( Keller,1983( أن منا ػاااااُ كًلاااااس)  221   5,22ووضااااال نبًااااال عصماااااِ)   

ِ  عللًاُ الاتعلل   وىااآم  للداظعًاُ    ذكاس  الاتعللد  إىل الطاال   تادظا  التا

ِ  اإلغاباا    التى اا    ِ ات تلال  املىاْماُ   تعلًلًُ  ديا  أزععُ ّ  و ا  تاري

  اره  ماع   اديان  و نااأل  مع الاتعلل   املصيد وعالتاىل الداظعًُ  مع مصيد إىل

 ظاملىاْمُ .والتى ا  لا املىاْمُ  املتعلل يكل  فهىل يتعلقَا األزععُ ا ديا 

ِ  "كًلاس " يعسظهاا   كلاا  ُ  لالحتًاجاا   املاتعلل  إيزاأل  ا ىااله   الػ ااً

 عع  إعطاْ أو التعلل  عللًُ ظِ التخكل إمكانًُ ظان ولرلك التعلل  عللًُ

  ِ ِ  املى اف  اخلًاازا  ظا  وازتبافااي  مىاْماُ   أكرتاس  الاتعلل  حنعال   اد  التعلًلا

ِ  يطااعد   اد  املاتعلل  يكال  واضات دال  اخلا ُ عااملتعللني   عالدواظا  إغاباا  ظا

ِ  الاتعلل   ياصياي  و كارا  الداظعًاُ   يصيد ماع  و را اتحتًاجا    ره  أثاسه  ويبقا

 ويكال  للن ااح   املتى اا  ع نال اتحتلااه   التى اا  " كًلاس " ويعاسم   فاىيالي  

ِ  املاتعلل  ِ  لاملفهاى   ارا  ظا ُ  ماع  يا ت ُ  املاتعللني  شياايَ تى عاا    أن ناحًا  عالنطاب

ِ  عاالتخكل  لاديهل  يستبط الناجل للتعلل ُ   املباروه  الػ اا  .الاتعلل  ظاِ عللًا

ضىم  املتعلل يكل اضت دال عان يفًد ما تت لع الداظعًُ نعسيُ ظان لرلك

 .للن اح املتعللني تى عا  وأي اي التعلل  ملىضىا املىاْمُ مع كل يصيد

 ً   حطاااع Chamman& Tunner,1997,p.703ناا  ععاا  الكتاعااا )   و ااد ع

د ممااادوح الكناااانٌ وأ اااد 5,2   ,,,5  الػاااناوّ عباااد املااانعل 225   2112علاااٌ 

( أن الداظعًُ لوااش  ٌ زغبُ ذاتًُ تىجال ضالىأل الفاسي    00   0,,5الكندزّ  
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إلااش مهلُ معًناُ أويقًات  ادم  ادي  طاتى عااه ماع الن ااح والتلًاص           

 ل ًم أ لًُ الداظعًُ لوااش ووظآفها  ظًلا يلٌ و كع ت

  الدواظا مرتريَ للنػاط والطا ُ  وتىجل الطلىأل لتخقًت األ دام 

        ِالاادواظا تطاااعد الفااسي علااِ التىاظاات مااا نفطاال ومااا عًٔتاال  وتطاااعده علاا

 اىتًاز الىضآل لتخقًت حاجاتل 

  اضتلسازيُ الدواظا ياظغ علِ اضتلسازيُ الطلىأل والنػاط 

( إىل أن مععال الدزاضاا    ,0-01     ,,,5د أغااز عباد اللطًاف ىلًفاُ)    و 

التااِ أجسياا  للكػااف عااع العال ااُ عااني ياظعًااُ اإلااااش والتخاااًل الدزاضااٌ     

أضااافس  نتآ هاااا علاااِ وجاااىي عال اااُ إ اعًاااُ يالاااُ عًنهلاااا  ظاااالطال  ذوٍ      

الداظعًُ العالًُ حيققىن مطتىيا  ياًل عالًُ عاملقازناُ ماا الطاال  ذوٍ    

الداظعًُ املن ف ُ  وتعد الداظعًاُ لواااش أحاد العىامال املهلاُ املطأىلُ عاع        

( إىل أن  ااىَ ياظعًااُ  03   3,,5التفااى  الدزاضااٌ  كلااا أغاااز غاافًت عالونااُ)   

اإلااااش تطااهل   ا اظعااُ علااِ مطااتىيا  أياْ مستفعااُ للطااال  يون مسا بااُ 

ش واملرتاااعسَ   ىازجًااُ  ويت اال ذلااك مااع ىاااله العال ااُ عااني ياظعًااُ اإلاااا       

 العلل واألياْ ا ًد ع   النعس عع القدزا  العقلًُ لللتعللني 

 :النظريات التى يرتكس علًها البخح 

تػاااري نعسياااا  التعلاااًل والاااتعلل إىل أ لًاااُ الاااتعلل النػاااط والفعااااه ظاااِ    

يقًت جىيَ فسجا  العللًاُ التعلًلًاُ  ويتطلاع الاتعلل النػاط والفعااه        

لتعاااونِ واملااى فِ وحاال املػااكال   التااِ حنعاال املااتعللني   تااىظري عًٔااا  الااتعلل ا

يتعللىن مع ىاله تفاعالتهل معاي  ومػازكتهل معاي ظِ تنفًر أنػطُ التعلل  

ورترا ظلن التعلل عاب الىياع ضاىاْ كاان التفاعال ظًال متصامنااا أو غاري متاصامع           

بزا  تتىاظس ظًل ىاآم التعلل التعاونِ  كلا أن لل كرتري ماع العىامال واملا   

 ( منها 572-501أ     -3,,5التِ حنعلل ضسوزياي وحتلًاي ) لد  ًظ 

      ِيطات دل املتعللااىن مااايز الااتعلل امل تلفاُ للخاااىه علاِ املعلىمااا  التاا

 حيتاجىنها لبخىثهل 

         ِيتخلاااال املتعللااااىن املطاااأىلًُ عااااع أعلااااارتل الفسييااااُ وا لاعًااااُ ظاااا

ِ  ادي  لكنال يكلال    مػسوعاتهل التعلًلًُ  ظكال مانهل مكلاف ععلال ظسعا     

علل اتىسيع  الرّ يريّ عدوزه ظاِ النهاياُ إىل اكتلااه مػاسوا مجااعِ      

 مػرتأل 

         تػاااازأل املاااتعللني ظاااِ مجاااا املعلىماااا  و تنعًلهاااا ويلًلاااها  وينطاااقىن

 األنػطُ معاا  ويتعاونىن ظِ اإلنتاج املعسظِ 

 ورتل يعهس يوز ماايز املعلىما  و ًلتها مع ىاله اضت دال املتعللني وتدا

 رتاد لتخقًت أ دام تعلًلًُ  ديَ 
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          ت كًد نتآرت الدزاضا  والبخاىن علاِ ظعالًاُ الاتعلل التعااونِ عاب الىياع

 وتعهس  ره الفعالًُ مع ىاله ما يلِ 

        أنل أظ ل مع التعلل ا لااعِ التناظطاِ  وماع الفاسيّ  لًاا األعلااز

 وظِ كل املقسزا  الدزاضًُ  إذا أحطع تالًلل واضت دامل 

 يااايَ التخاااًل والااتعلل ظااِ كاال املطااتىيا  واملقااسزا  الدزاضااًُ ألنل     ش

أكرتااس ظعالًااُ مااع فسآاات التعلااًل التقلًديااُ  كلااا أناال  عاال الااتعلل     

 أكرتس متعُ 
   شيايَ الداظعًُ للتعلل وحع اتضتطالا  ويطني مهازا  التفكري العلًا

 ومهازا  التقىيل الراتِ 
  َ زضاا الطاال  عاع الاتعلل واخلابا        تنلًُ اتحنا ا  اإل اعًُ  وشيااي

 املقدمُ 
     ِاملعسظاااِ  واتعتلااااي املتباااايه     –تنلًاااُ املهاااازا  والطااالىأل اتجتلااااع

 واتضتقاللًُ واتعتكازيُ 
وحًاااا  يتناااااوه البخاااا  ا اااااىل يزاضااااُ أثااااس اىااااتالم اطااااٌ التفاعاااال       

اإللكرتونٌ)املتااصامعاغري املتااصامع( ىاااله تعلاال الطااال  عااب الىيااع لللقااسز        

لكرتوناااٌ "تكنىلىجًاااا التعلاااًل" وذلاااك علاااِ التخااااًل والداظعًاااُ لواااااش  اإل

الدزاضااٌ  واتحنا ااا  لااى املقااسز  وعناااْ علااِ ذلااك ظاالن البخاا  يستكااص علااِ         

  لىعُ مع النعسيا    كع تل ًم أ لها ظًلا يلٌ 

 ( نظرية النصاطActivity Theory :) 
 ,Sanninoتفاعاال)وتتطلااع  ااره النعسيااُ  ًااال املااتعلل عنػاااط لًتخقاات ال

Daniels,& Gutierrez, 2009,1-10  ويعهااس نػاااط املااتعلل   أثناااْ تعللاال  )

لللقسز اإللكرتونٌ مع ىاله تافخل  تىّ املقسز  واتفالا علًل  والقاساَْ  

للناى  املكتىعُ  ومػا دَ السضىما  والاىز املتنىعُ  واتضتلاا لأل اىا   

املطلىعااُ مااع إجاعااُ عااع األضاألُ التااِ       والتاا ثريا  التعلًلًااُ  وتنفًاار املهااال   

تعااسا علًاال  وإعااداي التكلًفااا  املطلىعااُ وزظعهااا علااِ املى ا والتىا اال مااا       

شمالٓل وأضتاذه   ظًقىل املتعلل عاضت دال أيوا  التىا ل والتفاعل اإللكرتوناٌ  

املتااصامع وغااري املتااصامع مرتاال منتااديا  الدزيغااُ وا ااىاز والبيااد اإللكرتونااٌ     

 إللكرتونٌ عب الىيع والتعلل ا

 (النظرية املعرفًة االجتناعًةSocial-Cognitive Theory :) 
وتركد  ره النعسيُ علِ أن املتعللني يبنىن معازظهل اخلا اُ ماع ىااله    

التفاااعال  والطااًا ا  اتجتلاعًااُ  كلااا أن عللااًيت التلرتاال واملىاْمااُ اللتااان     

إىل تكًفاال ععااد حالااُ   ياادثان لاادّ املااتعلل عػااكل متااصامع ومتفاعاال ترييااان     

اىااتاله التااىاشن التااِ ظهااس    عنًتاال املعسظًااُ عناادما واجاال عنا ااس وماارتريا   

جديااادَ   البًٔاااُ اخلازجًاااُ ىااااله تفاعلااال ماااا املى اااف التعلًلاااٌ ) لاااد       

 ( 33-35أ     -3,,5 ًظ 
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ومااع منطلاات أن النعسيااُ املعسظًااُ اتجتلاعًااُ تاادوز حااىه البناااْ الطااًا ٌ  

اجتلاعًااُ حقًقًااُ  وتركااد علااِ أن الااتعلل يبنااِ مااع     لللعلىمااا    مىا ااف

ىاله تفاعل الفسي ما ا لاعُ   إيزاأل األحادان املى فًاُ ومعا تهاا حطاع     

(  ويعهااس ذلااك    اارا البخاا  50أ   -3,,5مطاات دا  املى ف) لااد  ااًظ 

حًااا  ياااتل الاااتعلل اإللكرتوناااٌ عاااب الىياااع  وتتااااح لللاااتعللني أيوا  التفاعااال  

ٌ ملتصامنااُ وغااري املتصامنااُ  ممااا يػاا عهل علااِ      اإللكرتونًااُ ا د الااتعلل التعاااون

وتنلًُ زوح التعااون والعلال كفسيات واحاد  ويتاًل لللاتعلل ظس اُ املنا ػاُ         

أو مااا املعلاالد ممااا يطاااعد علااِ اااى ل ااُ ا ااىاز   وا ااىاز مااا شمالٓاال املااتعللني

الطلًلُ لديل وجعلل نػطا  ظًبخ  عع ماايز املعلىماا  واخلابا  امل تلفاُ     

ويتبايرتا ماا شمالٓال  ولديال الفس اُ ملنا ػاُ هزآال واضتفطاازاتل وماا يىاجهال          

مع مػكال   وعالتاىل تتىظس لديل عًٔاُ تعلال ثسياُ عاملااايز املتنىعاُ  وإتاحاُ       

وإ اااي  اادز مااع الداظعًااُ و التخفًااص ل االان   تفاااعال  وضااًا ا  اجتلاعًااُ 

 اضتلساز النػاط الالشل للتعلل 

 (النظرية االتضالًةConnectivism Theory :) 

وأكد   ره النعسيُ علِ ضسوزَ وجىي ماايز إلكرتونًُ للخاىه علاِ  

لبخا   حًا     تىّ التعلل  و را مىجىي عالفعل   املعا ُ الت سيبًُ رتارا ا 

ًااااا عاااب الىياااع  وكااارلك وجاااىي منتااادّ وغسظاااُ   ياااتل الاااتعلل لللقاااسز إلكرتون

للخاااىاز  والبياااد اإللكرتوناااٌ  وأيوا  تطااااعد املاااتعللني للى اااىه إىل املعسظاااُ  

ع نفطهل  كلا يتل التفاعال والتىا ال عاني أفاسام العللًاُ التعلًلًاُ عػاكل        

تفاعال اإللكرتونًُ)الطاًد   متصامع أو غري متصامع مع ىاله أيوا  اتتاااه وال 

 ( 512   5,25د  انٌ الػًخ وغًلاْ  ى   51-52      ,5,2أعى ىطىَ  

 نظرية الدافعًة(Motivation Theory) : 

وتػري الداظعًُ إىل حالُ مع ات تلال والسغبُ والنػاط امللخىظ   ضلىأل 

الفااسي  نتًخااُ لبىاعاا  ياىلًااُ أو ىازجًااُ تاادظا  اارا الطاالىأل وتىجهاال لااى       

يقًات أ اادام معًناُ  وتعهااس الادواظا الداىلًااُ عنادما يػااعس املاتعلل  تعااُ      

التعلل  ويبدٍ ا تلاماا وزغبُ ونػافيا ملخىظيا  أما الدواظا اخلازجًُ ظتعتلاد  

علِ املعلال مرتال الفىآاد واملكاظا   والتقاديس املاايّ واأليعاٌ  و اد وضال  لاد           

أنل  كع اضترتازَ ياظعًاُ   (   اىذجل للداظعًُ 527 -523      5,22 ًظ)

املااتعللني للااتعلل مااع ىاااله  مناضاابُ التعلااًل لللااتعللني  العطااف والتػاا ًا  

 اضترتازَ اتنتباه والف ىه للتعلل  التخدّ  الفهل  الرتقُ والسضا 

و  ضااىْ نعسيااُ الداظعًااُ يعهااس مااع ىاااله فبًعااُ البخاا  ا اااىل وجااىي  

رتاال   زغبااتهل ظااِ اجتًاااش املقااسز  يواظاا ياىلًااُ للااتعلل عنااد املااتعللني   اد تتل  

وأنهل يقبلىن علًل  اجتهل للت سج وا اىه علِ الػهايَ  كلاا أن الاتعلل   

اإللكرتونااٌ لللقااسز عااب الىيااع تت اال ظًاال أ اادام املقااسز  و ااًاغُ  تااىاه        
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وعسضل عطسيقُ تناضبهل  وتتًل رتال  ادزا ماع املسوناُ وا سياُ والاتخكل         

 ًلُ ذا  ألفُ ومىيَ  ويػعس املتعلل ظًل ك نال   التعلل  كلا يىظس رتل عًُٔ

وحااده مااا املعلاال  ظًعااب علااا يسيااد يون ىااىم أو ى اال  وذلااك مااع ىاااله عاادَ  

وضآل للتىا ل اإللكرتونٌ  كلا يىظس اضاترتازَ اتنتبااه والف اىه للاتعلل ماع      

ىاااااله تااااىظس الىضااااآط املتعااااديَ ومرثساتهااااا الطاااالعًُ والباااااسيُ  الرتاعتااااُ     

ًاا عب الىيع يدياا لتفكري واملتخسكُ  عػ كل غًت  ويىظس تعلل املقسز إلكرتون

املتعللني حً    تستًع  تىّ التعلل وأحداثال عػاكل متاىاشن عاني الطاهىلُ      

والاااااعىعُ  كلااااا يتااااًل رتاااال ظهاااال فبًعااااُ الااااتعلل وإجساْاتاااال وأنػااااطتل        

والتطهًال  املتاحُ  وكًفًُ اضت دامها  والى   امل ام للتعلل  ما تىظري 

ماايز الدعل واملطااعدَ عاافُ يآلاُ  كلاا تتخقات ثقاُ املاتعللني وزضاا ل         

مع ىاله تىظًف أحاد املطاتخدثا  التكنىلىجًاُ   التعلاًل وذلاك ماع ىااله        

املقاااسز اإللكرتوناااٌ عاااب الىياااع  ويقااادل رتااال تعلًلااااي حقًقًااااي مناضاااباي ومفًااادا   

 رتل مع  بل  فتلف عع التعلًل التقلًدٍ  ويىظس رتل مًصا  كرتريَ ، تتل

 إجراءات البخح: 

  :منهج البخح 

اضااات دل الباحااا  املااانهرت الى ااافٌ التخلًلاااٌ لدزاضاااُ وظخااام الكتاعاااا        

والبخىن والدزاضا  الطاعقُ املستبطُ  ىضىا البخ   والنعسيا  التاِ يقاىل   

علًهاا  وكتاعاُ اإلفاااز النعاسّ  ولتخدياد ااااذج وأيوا  التفاعال اإللكرتونااِ      

امع  ولتاااالًل إضااارتاتً ًُ التفاعااال املطلىعاااُ   املقاااسز  املتاااصامع وغاااري املتاااص

اإللكرتوناااٌ عاااب الىياااع  لطاااال  الرتعًاااُ عااادمًاط  واملااانهرت غااابل الت اااسي       

لتطبًااات حنسعاااُ املعا اااا  الت سيبًاااُ  وذلاااك لوجاعاااُ عاااع أضااألُ البخااا      

  واىتباز ظسوضل 

 عًنة البخح:  

      ُ الرتانًااُ  تكىناا  عًنااُ البخاا  مااع  لىعااُ عػااىآًُ مااع فااال  الفس اا

( فالبااا ماع  لاىا    ,25ل  وعدي ل )5,23ا5,23عكلًُ الرتعًُ عدمًاط  لل امعٌ 

( فالباا    تقطًلهل إىل  لىعتني حنسيبًتني متطاويتني  كل منهلاا  373)

( فالباا  يزضىا املقسزاإللكرتونٌ عب الىيع  وكان  املعا ُ الت سيبًُ  اِ  ,0)

 غري املتصامع( اط التفاعل اإللكرتونِ)املتصامعا 

 التضنًه التجرييب:  

اتبااااا الباحاااا  تااااالًل اجمللااااىعتني  حًاااا    تقطااااًل عًنااااُ البخاااا  إىل  

 لىعتني حنسيبًتني األوىل تدزع عنلط التفاعل املتصامع  والرتانًاُ تادزع   

عاانلط التفاعاال غرياملتااصامع  مااا التطبًاات القبلااٌ والبعاادّ لكاال مااع  اىتباااز        

املقاااسز  ومقًااااع الداظعًاااُ لواااااش     التخااااًل  ومقًااااع اتحنا اااا  لاااى   

 الدزاضِ 
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  :أدوات البخح 

  ال الباح  علعداي األيوا  التالًُ 

  "اىتباز ياًل لقًاع ياًل الطال    مقسز "تكنىلىجًا التعلًل 

  ِمقًاع الداظعًُ لوااش الدزاض 
 "مقًاع احنا ا  لى املقسز اإللكرتونِ عب الىيع"تكنىلىجًا التعلًل  

و اااد  اااال الباحااا    لىعاااُ ماااع اخلطاااىا  واإلجاااساْا  إلعاااداي ا   كاااع  

 تفاًلها كلا يلٌ 

 :ٌإعداد االختبار التخضًل 

يهاااادم اتىتباااااز إىل  ًاااااع ياااااًل الطااااال  لل انااااع املعااااس  لللقااااسز  

اإللكرتونااِ "تكنىلىجًااا التعلااًل"  ومااع ىاااله األ اادام املطلااى  يقًقهااا مااع    

مبدًٓاااُ لبناااىي اتىتبااااز ظاااِ ثالثاااُ أناااىاا ماااع  املقاااسز  و اااال الباحااا  عااااًاغُ

األضاألُ  لااا  أضاألُ الاااىا  واخلطاا   وأضاألُ اتىتًاااز مااع متعاادي  وأضاألُ     

التكللُ  ت طِ  تاىّ املقاسز  و اد أعاد الباحا  تعلًلاا  اتىتبااز  واضاتلازَ         

 لوجاعُ عنل  ومفتاحاا لوجاعُ 

 ٓ ًاُ علاِ  لىعاُ    وللت كد مع  د  اتىتباز   عسضل ظِ  اىزتل املبد

 كلاااني ىاااباْ ومت اااااني  ظ غااااز عع اااهل عااالجساْ تعاااديال  ظاااِ عناااىي      

اتىتباز عا رم واإلضاظُ  وتعديل الاًاغُ لابع  البناىي  و اد  اال الباحا       

علجساْ التعديال  املطلىعاُ  ثال   عسضال علاِ عًناُ اضاتطالعًُ مكىناُ ماع         

 ظاِ عًناُ البخا     ضبعُ عػسَ فالباي مع  تلا الدزاضُ ماع غاري املػارتكني   

 للت كد مع وضىح عنىي اتىتباز وتعلًلاتل  

ولتخديد معامال  الطهىلُ والاعىعُ وثبا  اتىتباز وشماع اإلجاعاُ عنال     

  تطبًقل علِ العًنُ اتضتطالعًُ  ثل أعًد تطبًقل ععد أضابىعني  وكانا    

 نتآرت الت سعُ اتضتطالعًُ كالتالٌ 
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  عُ لكال مفاسيَ ماع مفاسيا  اتىتبااز         حطا  معامال  الطهىلُ والااعى

( ظا كرتس ألنهاا تكاىن    21 ,وععد حارم املفاسيا  الايت كاان معامال ضاهىلتها )      

( ألنهاا  5 ,ضهلُ جداي  وحرم املفاسيا  الايت ياال معامال ضاهىلتها أ ال ماع )       

 –3 ,تكىن  اعبُ جاداي  ظرتاوحا  معاامال  الطاهىلُ  لًاا املفاسيا  عاني )        
, 22 ) 

 باط عاني متىضاطِ يزجاا  الطاال  علاِ اتىتبااز           حطا  معامل اتزت

 ( مما يده علِ معامل ثبا  اتىتباز مقبىتي 27 ,التطبًقني ظكان )

      حطا  شمع أياْ اتىتباز لكل فالع   العًناُ اتضاتطالعًُ  ثال تستًاع  

الااصمع تااااعدياي  وهلطااا  متىضااط شمااع أياْ اتىتباااز لوزعاااعِ األعلااِ        

اْ اتىتباز لوزعااعِ األضافل  ثال حطاا  متىضاط      وكرلك متىضط شمع أي

( ي ًقُ تقسيباي  و ى الاصمع الاالشل ألياْ   ,,2متىضطٌ شمين اإلزعاعًني ظكان )

 اتىتباز  

 مكىنا  اتىتباز التخاًلِ( 2جدوه )

وععد أن ات ل للباح   االحًُ اتىتبااز لقًااع  تاىّ البناامرت أ ابل       

( ضاراليا منهاا   ,0( ماع ) 5اتىتباز ظِ  ىزتل النهآًاُ يتكاىن كلاا ظاِ ا ادوه)     

( ضاراتي ماع ناىا اتىتًااز ماع متعادي        20( ضراليا ماع ناىا الااىا  واخلطا   و)    ,5)

التكللااُ  وتعطااِ يزجااتني لوجاعااُ الاااخًخُ عااع كاال  ( ضااراتي مااع نااىا 20و)

( يزجاااُ  ,,2ضااراه  وعالتااالٌ تكاااىن الدزجااُ النهآًاااُ الععلااِ لالىتبااااز  ااٌ )     

 ( 2( يىضل مكىنا  اتىتباز التخاًلٌ   غكلل النهآٌ )ملخت2وا دوه)

 :ٌإعداد مكًاس الدافعًة لإلجناز الدراش 

وااش الدزاضِ  وماع ىااله   يهدم  را املقًاع إىل  ًاع ياظعًُ الطال  ل

د 2127إفالا الباحا  علاِ مقاايًظ الداظعًاُ لواااش الدزاضاِ)ظازو  مىضاِ         

د عاااايه 0,,5د علاااِ  للاااِ  0,,5د عباااد اللطًاااف ىلًفاااُ   2110 لاااد ا اماااد   

  (    إعاداي  5,23(د إضاالل عاالل    5,25د حللٌ أعاى مىتاُ وماسوَ شكاِ)    5,22ضسايا 

بدًٓااُ مااع  لىعااُ عبااازا  تاااف مطااتىّ     املقًاااع املطلااى  ظااِ  ااىزتل امل   

الطلااىح  واملرتاااعسَ  والسغبااُ ظااِ يقًاات أياْ أظ اال  والتناااظظ  والااتفكري ظااِ     

 املطتقبل  و د أعد الباح  تعلًلا  املقًاع  وكًفًُ اإلجاعُ عنل 

وكانااا  عباااازا  املقًااااع مىشعاااُ عاااني عباااازا  إ اعًاااُ  وأىاااسّ ضااالبًُ    

فخااى  عاىتًاااز عااديل واحااد مااع عااني   ويتاااج كاال عبااازَ أن يطاات ًع رتااا امل 

 طُ ىًازا   ِ  مىاظات عطادَ  مىاظات  إىل حاد ماا  غاري مىاظات  غاري مىاظات          

 األضٔلُ الكلًُ التكللُ اتىتًاز مع متعدي الاىا  واخلط  نىا األضٔلُ

 ,0 20 20 ,5 عدي أضٔلُ

 %,,2 % ,3 % ,3 % ,3 ُ املٔىيُالنطب
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عػدَ  وتقدز الدزجا  وظقا تىتًازا  املفخى  اخللطاُ علاِ الرتتًاع كلاا     

للعباازا  اإل اعًاُ  عًنلااا تعكاظ الادزجا  للعباازا  الطاالبًُ       2  5  3  3  0يلاِ   

( يىضل مكىنا  مقًاع الداظعًاُ  5  وا دوه )0  3  3  5  2  لتكىن علِ الرتتًع

 ( 5لوااش الدزاضِ   غكلل النهآٌ )ملخت

 مكىنا  مقًاع الداظعًُ لوااش الدزاضِ( 5جدوه )

إمجالٌ  العبازا  الطلبًُ العبازا  اإل اعًُ

 % أز امها عدي ا % أز امها عدي ا العبازا 

52 

2  5  3  0  7  2  2,  22  25  23  20  20  

22  21  5,  55  53  50  50  52  51  

32  35  33  30  37  32  31 

7,% 25 

3  0  1  23  27  52  

53  57  3,  33  

30  3, 

3,% 3, 

وإلجااااشَ املقًااااع   عسضااال علاااِ  لىعاااُ  كلاااني ماااع املت اااااني   

لااااًل واخلااااباْ   علاااال الاااانفظ واملنااااا رت وفااااس  التاااادزيظ وتكنىلىجًااااا التع 

تضااتطالا هزآهاال حااىه املقًاااع  مااع حًاا   ااًاغُ عبازاتاال  وماادّ مناضاابتها   

وازتبافها عارتدم منل  وتعديل أو حرم أو إضااظُ ماا يسونال  و اد  اال الباحا        

عااالجساْ كاظاااُ مالحعاااا  ا كلاااني ععاااد منا ػاااتها معهااال واتضاااتفايَ ماااع     

ماع  تلاا    ( فالبااي 27ىباتهل  ثل أجسّ حنسعُ اضتطالعًُ عتطبًقال علاِ )  

الدزاضُ  للت كد مع وضىح عبازا  املقًاع ومناضبتها لللفخى ني  ثال أعااي   

تطبًقاال مااسَ أىاااسّ ععااد أضااابىعني علااِ نفااظ الطاااال   و  حطااا  معامااال       

( ممااا يااده علااِ  023,اتزتباااط عااني متىضااطٌ الاادزجا    التطبااًقني ظكاناا  )  

  اااىزتل ثباااا  املقًااااع  وععاااد الت كاااد ماااع  اااد  القًااااع وثباتااال أ ااابل    

( عباازَ إ اعًاُ   52( عباازَ  منهاا )  ,3( يتكاىن ماع)  5النهآًُ كلا ظِ ا ادوه ) 

%(  ولاًظ لللقًااع شماع  ادي أليآال       ,3( ضالبًُ عنطابُ )  25% (  و ),7عنطبُ )

 ي ًقُ  ,0 - ,3ولكنل حيتاج ملدَ ترتاوح ما عني 

 سّ (  والدزجاُ الاا  ,,5وتكىن الدزجُ النهآًُ الععلِ علِ املقًااع  اِ)  

(  ويتل تانًف ياظا اإلااش الدزاضِ وظقاي للدزجا  علِ املقًاع كلاا  ,3 ِ )

 يلِ 

       5يزجاُ حتاِ أ ال ماع      ,20  ) ماع  ,,5 ≥ ,20ماع   ياظاا إاااش يزاضاِ مستفاا,, 

 يزجُ( 

  يزجُ حتِ أ ال ماع    ,,2  ) مع ,20  > ,,2ياظا إااش يزاضِ ظى  املتىضط   مع

 يزجُ(  ,20
 يزجُ حتِ أ ل ماع   ,0  ) مع ,,2  >  ,0مع  :   املتىضطياظا إااش يزاضِ ي

 يزجُ(  ,,2
 يزجُ  ,0ياظا إااش يزاضِ ضعًف  أ ل مع 
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 :ٌإعداد مكًاس االجتاهات حنى املكرر اإللكرتون 

يهاادم املقًاااع إىل  ًاااع احنا ااا  الطااال  لااى املقااسز اإللكرتونااِ  وذلااك 

عاع عبازاتال  وماع ىااله     مع ىاله الدزجا  التِ حيالىن علًها ععاد اإلجاعاُ   

ىاابَ الباحاا    اجملاااه  وإفالعاال علااِ ععاا  مقااايًظ اتحنا ااا  امل تلفااُ     

د  ناااْ  لاااد    211 -217      2117د جبيع حطاني   2110)شينع  لد أمني 

د حطع الباتا و الطاًد   03-,0      2,,5د زؤوم عصمٌ   73-73     2117  

د عبااد العصيااص  Hill & Wicklein,2000 د  Wells, 2000(د 7,,5عبااد املااىىل ) 

وكًفًاااُ إعاااداي ا      (,5,2د ظىشياااُ املاااد ىنِ   ,30-332      0,,5فلباااُ 

 ااًاغُ عبااازا  املقًاااع  حًاا  كااان يتكااىن    ااىزتل املبدًٓااُ مااع عبااازا        

 إ اعًُ وأىسّ ضلبًُ 

و  عسا املقًاع    ىزتل املبدًٓاُ علاِ  كلاني ىاباْ ومت اااني      

وتكنىلىجًااا التعلااًل واملنااا رت  والل ااُ العسعًااُد للتخقاات مااع   ظااِ علاال الاانفظ  

مدّ مناضبُ العبازا  لقًاع احنا ا  الطاال  لاى التعلاًل  وي اُ  اًاغتها       

ووضىحها  و الحًتها لقًاع ماا وضاع  لقًاضال  و اد أغااز ععا  ا كلاني        

هلرم عع  العبازا   وإضاظُ عبازا  أىسّ  وتعديل  ًاغُ البع  اتىاس   

  إجساْ التعديال  الالشمُ   الاىزَ املبدًُٓ لللقًاع   و د  

( فالبااا  27ثال  اال الباحا  عتطبًات املقًااع علاِ عًناُ اضاتطالعًُ عادي ا )         

مع  تلاا الدزاضاُ  للت كاد ماع وضاىح العباازا  لاديهل  ظتابني عادل وجاىي           

لبظ أو غلىا ظِ عبازا  املقًاع  و طا  ثباا  املقًااع    إعاايَ تطبًقال     

العًنُ اتضتطالعًُ ععد أضبىعني  و  تطا ًل يزجااتهل   التطباًقني      علٌ

  و ارا يػاري إىل   20 ,وهلطا  معامل اتزتباط عني متىضطٌ الادزجا  كانا    

أن معاماال ثبااا  املقًاااع مقبااىه  ممااا  علاال  ااا يا لقًاااع اتحنا ااا  لااى     

 التعلًل 

( عباازَ  ماع عًنااها    ,3)وعالتالٌ أ بل املقًاع    ىزتل النهآًُ مكىنااي ماع   

( عباااازَ ضااالبًُ  و اااد   يدياااد  طاااُ مطاااتىيا    20(عباااازَ إ اعًاااُ  و)50)

لوجاعُ عع عبازا  املقًاع  ٌ  مىاظت عػادَ  مىاظات  مىاظات إىل حاد ماا  غاري       

( علااِ الرتتًااع لوجاعااُ  0 3 3 5 2مىاظاات  غريمىاظاات عػاادَ  ويطااع يزجاتهااا )  

(  2 5 3 3 0زا  الطااالبًُ  ظتكاااىن يزجاتهاااا)  عاااع العباااازا  اإل اعًاااُ  أماااا العباااا   

 ( 3( يىضل مكىنا  املقًاع   غكلل النهآٌ)ملخت3وا دوه)

( يزجااااُ  ,,5=  0× ,3وتكااااىن الدزجااااُ النهآًااااُ الععلااااِ لللقًاااااع  ااااٌ )     

( ,25= 3×,3(  أماااا الدزجاااُ ا ايااادَ ظتكاااىن)  ,3= 2×,3والدزجاااُ الاااا سّ تكاااىن) 

ًاااع وعاادي عبازاتاال ونىعهااا  وأز امهااا    ( ياابني مكىنااا  املق3يزجااُ  وا اادوه )

ورترا تكىن احنا ا  املفخاى  إ اعًاُ كللاا حاال علاِ يزجاا  أكاب ماع         
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(  وتكااىن ,25( علااِ املقًاااع  وضاالبًُ كللااا حااال علااِ يزجااا  أ اال مااع )    ,25)

(  و د أزظت الباحا  عاملقًااع ىطاعااا يىضال     ,25احنا اتل  ايدَ عند الدزجُ )

 عُ عنل  وعًانا  املفخى  ارتدم منل  وكًفًُ اإلجا

 ( مكىنا  مقًاع اتحنا ا  لى املقسز اإللكرتونِ عب الىيع3جدوه )

 العبازا  الطلبًُ العبازا  اإل اعًُ
إمجالٌ 

 العبازا 
 % الرتتًع ظِ املقًاع العدي % الرتتًع ظِ املقًاع العدي

50 
5  3  0  0  7  1  2,  22  23  23  20  

27  21  5,  55  53  50  57  51  3,  

33  33  30  32  31 
05 0 20 

2  3  2  25  20  22  52  

53  50  52  32  35  

30  37  3, 
37 0 3, 

 :إجراءات املعاجلات التجريبًة 

      ــسامن/غري أواًل: تضــنًه االشــرتاتًجًة املكرتحــة للتفاعــل اإللكرتونــى )املت

 املتسامن( فى التعله عرب الىيب:

ُ  مااع ىاااله افااالا الب   –احاا  ويزاضااتل لنلاااذج التااالًل التعلًلااِ امل تلفاا
(  5,,5 2110مرتااال اااااذج  عباااد اللطًاااف ا اااصاز)  -علاااِ ضااابًل املرتااااه ت ا ااااس 

(  Kemp,2001(  جريولاااااد كلاااااع ) Gerlach&Ely,2001جاااااريتش وإيلاااااِ)

أ(  جانًاال وعس ااص  ظسجًنًااا   -3,,5والنلاااذج الاايت اضتعسضااها  لااد  ااًظ )   

  2,,5اتضارتاتً ًُ العاماُ املقرتحاُ  ااالْ ظاازع        جىنطىن  ييفًد أوشوعًل 

( ومااع ىاااله ىاابَ الباحاا  ومااع هلىثاال الطاااعقُ  ظقااد  ااال    5,25حطااع الباااتا  

عتااالًل اضاارتاتً ًُ للتفاعاال اإللكرتونااٌ عااب الىيااع لدزاضااُ أثااس اىااتالم      

اطااِ التفاعاال )املتااصامعا غااري املتااصامع( علااِ ياااًل فااال  كلًااُ الرتعًااُ 

 ظعًتهل لوااش الدزاضِ واحنا اتهل لى املقسز عدمًاط ويا

و كع عسا مساحل تالًل اضارتاتً ًُ التفاعال اإللكرتوناِ ظاِ الاتعلل      

 عب الىيع كلا يلِ 

 1-       مرحلة دراشة الىاقع وحتديد احلاجـات: وتتنجـل إجـراءات هـمله املرحلـة

 فًنا يلى:

نًاُ عاال مجًاا    نعساا لكرتسَ غاكىّ فاال  الفس اُ الرتا     املتطلبا  وا اجا  

الػعع عكلًُ الرتعًُ جامعُ يمًاط مع املػكال  التِ تىاجههل عند يزاضاتهل  

ماااع ىااااله ا اضاااسا  التقلًدياااُ ملقسز"تكنىلىجًاااا التعلاااًل" ضااالع مقاااسزا   

ا اىه علِ البكالىزيىع أو اللًطانظ   العلاىل والرتعًاُ  ماع حًا  كرتاسَ      

مما أيّ إىل عادل متااععتهل    عدي ل    اعُ ا اضسا   ونقم   حنهًصاتها 

جًااداا ملااا يااتل ظااِ أثناااْ ا اضااسَ  لاارلك ظهااس  ا اجااُ إىل مطااايسَ التقاادل      

العللااااِ والتكنىلااااىجِ لتىظًااااف الااااتعلل عااااب الىيااااع ك حااااد املطااااتخدثا      
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التكنىلىجًُ التعلًلًُ  ولكاع ضاسعان ماا ظهاس  لاديهل مػاكال  أىاسّ عناد         

ًاااا مااع  باال املسكااص   يزاضااتهل لاابع  وحاادا  املقااسز عااب الىيااع امل   نااترت إلكرتون

(  ومتاااح علااِ National E- Learning Centerالقاىمِ للااتعلل اإللكرتونااِ) 

  حًاا  ظهااس  حاااجتهل املطااتلسَ إىل تلقااٌ   /http://cms.nelc.edu.egاملى ااا 

اضتفطازاتهل والتفاعل معهال   أثنااْ يزاضاُ عاب     الدعل واملطاندَ   والسي علِ 

 الىيعد لتخفًص ل مع أجل مىا لُ يزاضتهل لللقسز واجتًاشه 

يدي  األ ادام العاماُ   تاالًل اضارتاتً ًُ للتفاعال       األ دام العامُ 

اإللكرتونااٌ لدزاضااُ  أثااس إىااتالم اطااٌ التفاعاال اإللكرتونااِ )املتااصامعاغري     

الىياع علاِ يااًل فاال  كلًاُ الرتعًاُ عاادمًاط        املتاصامع( ظاِ الاتعلل عاب    

 وياظعًتهل لوااش الدزاضِ واحنا اتهل لى املقسز 

  مترتلاا  اخلاااآم   عًنااُ البخاا  مااع فااال  الفس ااُ ىاااآم الطااال 

الرتانًُ عاال مجًاا الػاعع  كلًاُ الرتعًاُ جبامعاُ يمًااط  لاديهل اخلابَ            

والتاافل عاب الىياع  وكرتاسَ     اضت دال الكلبًىتس وغبكاتل  وحاع اتضاتطالا   

 التعامل ما غبكا  الىيع اتجتلاعًُ 

 ااٌ وحاادا  املقااسز اإللكرتونااٌ ""تكنىلىجًااا التعلااًل"      الىحاادا  التعلًلًااُ  

وعدي ا ض  وحدا   تكنىلىجًا التعلًل  اتتااه التعلًلِ  الىضآل الطلعًُ  

ًُ  مع ت لًف الىضآل الباسيُ  الىضآل الطلعًُ والباسيُ  الىضآل التفاعل

أ ي  عبااد العصيااص فلبااُ عبااد ا لًااد  أضااتاذ تكنىلىجًااا التعلااًل عكلًااُ الرتعًااُ     

جامعُ املناىزَ  ومع إنتاج املسكص القاىمِ للاتعلل اإللكرتوناِ  و  يكًلهاا     

 وإجاشتهااا وظاات إجااساْا  ولااىآل و ىاعااد املسكااص  واملقااسز متاااح علااِ املى ااا       

http://cms2.nelc.edu.eg/login/index.php  وحيتاااااج الاااادىىه علًاااال اضاااال  

 مطت دل وكللُ ضس   نخها املسكص لللطت دمني 

 2- وميكن عرض إجراءات همله املرحلة كنا يلى: :مرحلة التخطًط والتضنًه 

  يدي  األ دام كلا جااْ    أ ادام مقاسز "    يديد األ دام التعلًلًُ

املفااا ًل واملهااازا  تكنىلىجًااا التعلااًل"  وتل ااا    إملااال الطااال  وإكطاااعهل 

واألضاضًا  املتعلقُ عكل مع  تكنىلىجًا التعلًل وأ داظها وأ لًتهاا  ومكىناا    

 ارتادعللًُ اتتااه  وعنا س ا ونعسياتها  وعال تها عالعللًاُ التعلًلًاُد   

ماااااايز الااااتعلل امل تلفااااُ وتااااانًفاتها مرتاااال الىضااااآل الطاااالعًُ  والىضااااآل   

سيُ  والىضاآل التفاعلًاُ  وىااآم كال     الباسيُ  والىضآل الطلعًُ البا

منهااا وأ لًتاال  وتىظًفاال   العللًااُ التعلًلًااُ  وكاارلك ماااايز ا اااىه       

 علًها وتطىيس ا   

  يااادي  عنا اااس ا تاااىّ وظااات تى اااًف مقاااسز يدياااد عنا اااس ا تاااىّ

"تكنىلىجًا التعلًل" لطال  الفس ُ الرتانًُ عاال عكلًاُ الرتعًاُ جامعاُ يمًااط      
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  املفاا ًل واملهاازا  واألضاضاًا  املتعلقاُ عكال مااع         0,,5ب وظات تٓخاُ ضابتل   

تكنىلىجًاااا التعلاااًل وأ اااداظها وأ لًتهاااا  ومكىناااا   ارتادعللًاااُ اتتاااااه      

وعنا س ا ونعسياتها  وعال تها عالعللًُ التعلًلًاُد مااايز الاتعلل امل تلفاُ     

الطاالعًُ وتااانًفاتها مرتاال الىضااآل الطاالعًُ  والىضااآل الباااسيُ  والىضااآل  

الباااسيُ  والىضااآل التفاعلًااُ  وىاااآم كاال منهااا وأ لًتاال  وتىظًفاال     

 العللًُ التعلًلًُ  وكرلك ماايز ا اىه علًها وتطىيس ا 

ياادي لكاال مىييااىه أضاابىعاا واحااداا  لاارلك     يديااد الااصمع الااالشل للدزاضااُ   

 اضت س   يزاضُ املىييىت  ضتُ أضاعًا  

ىاااله ىاابَ الباحاا    اجملاااه  وافالعاال   مااع تااالًل اضاارتاتً ًُ الااتعلل 

علااااِ ااااااذج مااااع اضاااارتاتً ًا  الااااتعلل  ونعااااسا لطبًعااااُ البخاااا   ت اااالن    

 اضرتاتً ًُ التعلل  ظ مساحل زًٓطُ  ٌ 
  ماع ىااله التلهًاد والتهًٔاُ للطاال       اضترتازَ الداظعًُ واتضتعداي للاتعلل  

ع  ععااد إنهاااْ   عدايااُ يزاضااُ املقااسز  وعااسا ظكااسَ يزاضااُ املقااسز عااب الىياا 

ًاا عب الىيع  مع ىاله مسكص إنتاج املقاسزا    إجساْا  تفعًل املقسز إلكرتون

اإللكرتونًُ جبامعُ يمًاط  وا اىه علِ اضل املطت دل  وكللُ املاسوز  

ًااا ماع ىااله        لكل فالع  حتِ يتلكع مع الادىىه لللقاسز ويزاضاتل إلكرتون

 http://cms2.nelc.edu.eg/login/index.php الساعط 

    وياتل ماع ىااله تعسياف الطاال  عااملىييىت  الطاتُ         تقديل الاتعلل ا دياد

لللقسز اإللكرتونٌ"تكنىلىجًا التعلًل"  وعنا س كل مىيياىه  واإلجاساْا    

 الالشمُ لدزاضتل عب الىيع 

     وذلاك ماع ىااله متاععاُ      تػ ًا مػازكُ الطاال  وتنػاًط اضات اعاتهل

ز عاااب الىياااع  وتقاااديل التىجًهاااا    إاااااشاتهل   يزاضاااُ مىيياااىت  املقاااس  

واإلزغااايا  املطاااعدَ  والااسي علااِ اضتفطااازاتهل  وتقااديل التعصيااص والسجااا     

الفعااااه  مماااا يػااا عهل علاااِ مىا ااالُ يزاضاااُ الىحااادَ عنػااااط وياظعًاااُ       

 واضتعدايا لالىتباز النهآِ 

  و   ااره اخلطااىَ يتعااسم الباحاا  علااِ مااا أاااصه        ًاااع األياْ ومتاععتاال  

اله متاععتال ملػاازكاتهل وأنػاطتهل علاِ املى اا اإللكرتوناٌ       الطال  مع ى

لللقسز  وتفاعلهل إلكرتونًاي  وما يدوز عًانهل ماع حاىازا  ومنا ػاا   عللااي      

 ع نل   عدْ حنسعُ البخ  ععد تطبًت األيوا  تطبًقاي  بلًاي  
 َحً  يقىل الطاال  عاتضاتفايَ   ممازضُ التعلل وتطبًقل   مىا ف جديد  

هل وتعللهال مىيياىت  املقاسز ىااله حنسعاُ البخا  وتطبًقهاا          مع تفاعل

تعلل مىضىعا  جديادَ   مقاسزا  أىاسّ  ماع ىااله التفاعال اإللكرتوناٌ        

 للتعاون عًنهل إلااش املهلا  واألنػطُ املطلىعُ منهل   كل مقسز 

و  ضىْ ذلك تتخدي اضرتاتً ًُ التعلل اإللكرتوناٌ عاب الىياع ماع ىااله      

ملقاااسز اإللكرتونِ"تكنىلىجًاااا التعلاااًل" املتااااح علاااِ مى اااا املسكاااص      اضااات دال ا
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   http://cms2.nelc.edu.eg/login/index.phpالقاااىمِ للتعلاااًل اإللكرتوناااٌ   

 هلً  
    ٌيقاااىل كااال فالاااع    لاااىعيت البخااا  عالااادىىه إىل املى اااا اإللكرتونااا

ا لل طااُ لللقااسزد إلااااش املهااال املطلىعااُ مناال لااتعلل املىييااىت  املقااسز  وظقاا 

 ا ديَ  والتعلًلا  واإلزغايا  والتىجًها  املىجىيَ علِ املى ا 
   يلتصل كل فالع عنلط التفاعل اإللكرتونٌ )متصامعا غري متصامع( ا ادي

لل    لىعُ البخ   وظات املعا اُ الت سيبًاُ التاِ   يدياد ا    ارا       

 البخ  

ا املقااسز اإللكرتونااٌ    ااِ ماااايز الااتعلل التااِ يتًخهاايديااد ماااايز الااتعلل

"تكنىلىجًاااا التعلاااًل" عاااب الىياااع ماااع ىااااله مى اااا املسكاااص القاااىمِ للتعلاااًل  

اإللكرتونااٌ  كاال مىييااىه مااع حًاا   منتاادّ املىييااىه  غسظااُ حااىاز   ايثااُ    

    ُ    ااااامىع PDF اىتباااااز  بلااااٌ   تااااىّ اضااااكىزل  اىتباااااز ععاااادٍ  وثًقاااا

ىضااآط ماااطلخا   كلااا يااتل عااسا ا تااىّ مااع ىاااله  لىعااُ مااع ال       

املتعديَ  ماا إمكانًاُ مػاازكُ الطاال  ظًلاا عًانهل  وماا أضاتاذ املقاسز  الارٍ           

  كنل متاععتهل 

عًنُ البخ   ل مع فال  الفس ُ الرتانًاُ عاال    يديد الطال  وتقطًلهل 

عللااٌ وأيعااٌ عكلًااُ الرتعًااُ جامعااُ يمًاااط    الفااال الدزاضااٌ الرتااانٌ للعااال  

مقااسز "تكنىلىجًااا التعلااًل" وظاات تٓخااُ       الااريع يدزضااىن  5,23ا5,23ا ااامعٌ 

  إلكرتونًااااي عاااب الىياااع  وياااتل تقطاااًلهل إىل  لاااىعتني  األوىل 0,,5ضااابتلب 

 يكىن التفاعل ظًها متصامناي   والرتانًُ يكىن التفاعل ظًها غري متصامناي 

  ياااارتأل للطااااال  الااااتعلل هلااااسيتهل مااااع ىاااااله أجهااااصتهل   مكااااان الااااتعلل

الاارٍ يسوناال مناضااباا  ووظقيااا لعااسوظهل  لكااع يااتل الػ اااًُ    املكااان والى اا  

يدياااد مىعاااداي  ااادياي للتفاعااال املتاااصامع ماااا فاااال  أحاااد اجمللاااىعتني وملااادَ 

ضاعتني أضبىعًاي عاتتفا  ماا فاال  تلاك اجمللىعاُ  حتاِ يػاازكهل الباحا         

 ظِ التفاعل عىضاي عع مىعد وو   ا اضسَ األضبىعًُ املقسزَ 

 ُ   يقااىل كاال فالااع عدزاضااُ وحاادا  املقااسز عااب      يديااد األيواز واألنػااط

الىيع وظقاي للل لىعُ اليت ينتلِ إلًها ضىاْ التفاعل املتاصامع أو التفاعال غاري    

 املتصامع    ضىْ التعلًلا  ا ديَ  إلااش املهال واألنػطُ   الى   ا دي 

  يااادي  أيوا  تقًاااًل تاااالًل أيوا  تقًاااًل املعا اااُ الت سيبًاااُ للبخااا 

ا ُ الت سيبًُ للبخ    ضىْ أ داظل وتالًلل وإجساْاتل  ورتارا ا تااس   املع

البخااا  علاااِ ثالثاااُ أيوا  أعاااد ا الباحااا   وأجاش اااا عاااالعسا علاااِ اخلاااباْ     

واملت اااني  وعلاال يزاضاُ اضااتطالعًُ  رتااا ماع عااني عًناُ البخاا   للت كااد     

ماااااع  اااااالحًتها لالضااااات دال   البخااااا   وضااااابق  اإلغاااااازَ إىل اإلجاااااساْا  

 فاًلًُ إلعداي ا  و ره األيوا   ٌ الت
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      اىتبااااز يااااًلِ  لقًااااع مطاااتىّ يااااًل الطاااال  للىحااادَ واتىتبااااز

( ضراتي  مىشعُ علاِ ثالثاُ أناىاا ماع األضألُ  منهاا       ,0مىضىعِ مكىن مع )

( ضراتي مع ناىا اتىتًااز ماع متعادي  و     20( مع أضٔلُ الاىا  واخلط   و ),5)

( يىضل مكىناا  اتىتبااز     2فساغا   وا دوه)( ضراتي مع نىا تكللُ ال20)

 ( 2غكلل النهآٌ)ملخت
         مقًااااع الداظعًاااُ لواااااش الدزاضاااِ  لقًااااع ياظعًاااُ الطاااال  لواااااش

( ضااالبًُ  25( عباااازَ إ اعًاااُ  و)52( عباااازَ  منهاااا ),3الدزاضاااِ يتكاااىن ماااع) 

(  وياتل  ,3(  والدزجاُ الاا سّ  اِ )   ,,5والدزجُ الععلِ علِ املقًاع  اِ) 

انًف ياظا اإلاااش الدزاضاِ وظقااي للادزجا  علاِ املقًااع  مستفاا   ظاى          ت

( يىضال مكىناا  املقًااع      5وا دوه ) املتىضط   ي  املتىضط   ضعًف 

 ( 5غكلل النهآٌ)ملخت
    مقًاااع اتحنا ااا   لقًاااع احنا ااا  الطااال  لااى املقااسز اإللكرتونااِ عااب

( عبااازَ 20(عبااازَ إ اعًااُ  و)50( عبااازَ  مااع عًناااها ) ,3الىيااع  ويتكااىن مااع ) 

ضاالبًُ  و ااد   يديااد  طااُ مطااتىيا  لوجاعااُ عااع عبااازا  املقًاااع          

(  أمااا ,3( يزجااُ  والدزجااُ الااا سّ ) ,,5والدزجااُ الععلااِ لللقًاااع  ااٌ ) 

( يبني مكىنا  املقًااع وعادي   3( يزجُ  وا دوه ),25الدزجُ ا ايدَ ظهٌ)

( يااابني مكىناااا  املقًااااع   غاااكلل 3عبازاتااال ونىعهاااا  وأز امهاااا  وا ااادوه )

 ( 3النهآٌ)ملخت

 3- وميكن عرض إجراءات همله املرحلة كنا يلى: :مرحلة اإلنتاج 

تاااىظري مااااايز الاااتعلل  مااااايز الاااتعلل متاااىظسَ عاااب الىياااع ضااالع املقاااسز    

اإللكرتونٌ"تكنىلىجًااااا التعلااااًل" املنااااترت مااااع  باااال املسكااااص القااااىمِ للتعلااااًل   

املقاااسزا  اإللكرتونًاااُ ومساجعتهاااا ويكًلهاااا   اإللكرتوناااٌ  حًااا  ياااتل إنتااااج   

وإجاشتهااا مااع  باال اخلااباْ   الت ااام  و ااد   تقااديل فلااع زمسااٌ ملسكااص 

إنتاااج املقااسزا  اإللكرتونًااُ جبامعااُ يمًاااط لتفعًاال املقااسز لطااال  الفس ااُ         

الرتانًُ عًنُ البخ   للخاىه علِ اضال املطات دل وكللاُ املاسوز لكال فالاع       

 لك عالفعل مع عًنُ البخ   و  ذ

كلاااا   عقاااد وزغاااُ علااال  عسظاااُ مسكاااص إنتااااج املقاااسزا  اإللكرتونًاااُ 

جبامعاااُ يمًااااط لتعسياااف للطاااال  عكًفًاااُ تفعًااال املقاااسز وتعللااال ويزاضاااتل  

إلكرتونًااااي  والاااسي علاااِ اضتفطاااازا  الطاااال   وكًفًاااُ الت لاااع علاااِ ععااا       

 املػكال  التِ  د تىاجههل   أثناْ يزاضتهل لللقسز عب الىيع 

إنػاااااااااااْ  اااااااااافخُ  لىعااااااااااُ علااااااااااِ مى ااااااااااا الفااااااااااًظ عااااااااااىأل         

(https://www.facebook.com/groups/ ُلكل مع  لىعتِ البخ   إلتاح )

التفاعااال اإللكرتوناااٌ  ضاااىاْ كاااان متصامنااااا علاااِ  ااافخُ  لىعاااُ التفاعااال   

املتااصامع علااِ مى ااا الفااًظ عااىأل  حًاا  يااتل التفاعاال مااع ىاااله غسظااُ ا ااىاز  
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لناااًُ أو الاااىتًُ أو الفًااديىد وغااري متصامناااا  والدزيغااُ عاضاات دال السضااآل ا

علااِ  اافخُ  لىعااُ التفاعاال غااري املتااصامع مااع ىاااله السضااآل عااب غسظااُ   

 ا ىاز والدزيغُ أو عبالبيد اإللكرتونٌ 

  يديد ضاعتني أضبىعًاي لكل  لىعُ للتفاعل اإللكرتوناٌ ماا الطاال     

 لللقسز  أنفطهل وظًلا عًنهل  أو ما الباح  عافتل أضتاذاي

أعااد الباحاا  ثالثااُ أيوا    إعااداي أيوا  تقًااًل املعا ااُ الت سيبًااُ للبخاا  

واتبا اخلطىا  العللًاُ   عنآهاا  وإجاشتهاا للت كاد ماع  االحًتها للتطبًات        

واتضاات دال   البخاا   عااالعسا علااِ اخلااباْ واملت ااااني  وعلاال يزاضااُ     

غااازَ إىل اإلجااساْا   اضااتطالعًُ  رتااا مااع عااني عًنااُ البخاا   و ااد ضاابق  اإل       

 التفاًلًُ إلعداي ا  و ره األيوا   ٌ 

 ( 2اىتباز ياًلِ  لقًاع مطتىّ ياًل الطال  )ملخت 
         مقًااااع الداظعًاااُ لواااااش الدزاضاااِ  لقًااااع ياظعًاااُ الطاااال  لواااااش

  (5الدزاضِ )ملخت
    مقًاااع اتحنا ااا   لقًاااع احنا ااا  الطااال  لااى املقااسز اإللكرتونااِ عااب

 (3الىيع)ملخت

 4- :وميكن عرض إجراءات همله املرحلة كنا يلى: مرحلة االشتعداد للتطبًل 

التقىيل البنآِ   ال الباحا  ععاسا التاالًل التعلًلاِ لت سعاُ البخا  علاِ        

ثالثاااُ ماااع اخلاااباْ   تكنىلىجًاااا التعلاااًل للت كاااد ماااع مناضااابُ التاااالًل      

ًاات الت سعااُ لت سعااُ البخاا  وأيواتاال  ظ عاادوا مااىاظقتهل علًاال  كلااا  ااال عتطب 

علااِ عًنااُ اضااتطالعًُ  اا ريَ مااع  تلااا الدزاضااُ  وفبقاا  علااًهل أيوا     

ًااااا  ظتااابني للباحااا  وضاااىح اإلجاااساْا   واأليوا   وظكاااسَ الت سعاااُ    البخااا   بل

 لديهل  

يديد  لىعتِ البخ  و تهًٔتهلا للتطبًت   حً  حاس الطال  مع ىاله 

ني  األوىل تااادزع كػاااىم الكلًاااُ  و  تقطاااًلهل إىل  لاااىعتني حناااسيبًت 

ًاا عب الىيع  علِ أن يتل التفاعل ظًهاا متصامنااا  والرتانًاُ تادزع      املقسز إلكرتون

املقسز عنفظ الطسيقُ ولكاع يكاىن التفاعال ظًهاا غاري متصامنااي  و  علال ملاف         

 كامل يػلل عًانا  فال  كل  لىعُ 

يديااد مىعااد التطبًاات  تقاعاال الباحاا  مااا الطااال  ظااِ مىعااد  اضااستهل          

ًرع رتاال ضااسوزَ تنفًاار ومتاععااُ مجًااا اإلجااساْا  واألنػااطُ       ا ألضاابىعًُ  وعاا

املطلىعُ حطاع اخلطاُ املتفات علًهاا  واتفات معهال علاِ عادْ الت سعاُ علاِ أن           

يااتل إااااش املهااال املطلىعااُ وظقاااي لل طااُ ىاااله ضااتُ أضاااعًا  و  نهايااُ اللقاااْ  

 ضتفطازاتهل ت كد الباح  مع وضىح الفكسَ لديهل  ععد السي علِ مجًا ا
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مىعدا لللخاضسَ األضبىعًُ  25-,2و د يدي يىل األحد  باحاا مع الطاعُ 

التقلًديااُ لللقااسز   ماادزج )ي( عكلًااُ الرتعًااُ جامعااُ يمًاااط  للطااال  غااري    

املػرتكني   البخ   عًنلا يدي عناْ علِ زغبُ الطاال  عًناُ البخا  مىعاداا     

 التاىل هىس لدزاضُ املقسز إلكرتونًاي عب الىيع ك

     ْا يتقاعاال ظًاال فااال     1-7 لىعااُ التفاعاال املتااصامع  يااىل األحااد مااع مطااا

ًااا ماع        اجمللىعُ والباح  معاا   نفظ الى ا  عاب الىياع  يتفااعلىن إلكرتون

 ىاله الدزيغُ وا ىاز املباغس 
        لىعُ التفاعل غري املتصامع   تاز كال فالاع   اجمللىعاُ ضااعتني 

دزع وحدَ مع املقسز  وظت الرتتًع ا ادي  ويتفاعال   الى   الرّ يناضبل لً

ًاااا مااا شمالٓاال والباحاا   مااع ىاااله أيوا  التفاعاال غااري التصامنًااُ         إلكرتون

وياارتأل زضااآلل ظًلااا يااساه مااع تعلًقااا   وهزاْ  واضتفطااازا    وينتعااس الااسي    

 منهل و كع اتفالا علًل ظًلا ععد   الى   الرّ يساه    ىاله أضبىا 

 5- متت همله املرحلة وفكًا لإلجراءات  :ة التطبًل والتكىيه النهائىمرحل

 واخلطىات التالًة:

ضاااز  حنسعااُ البخاا  وظقاااي لل طااىا       تطبًاات حنسعااُ البخاا  وتنفًاار ا    

 التالًُ 

       عتطبًاات أيوا  البخااا    5,23عاادأ  الت سعااُ   األضاابىا الرتالااا  مااع ظبايااس

 اا   ومقًااع الداظعًاُ     بلًاي  ومشل  اتىتباز التخاًلِ ومقًااع اتحنا 

لوااش الدزاضاٌ  و  إعاالن البادْ   يزاضاُ املقاسز عاب الىياع   األضابىا         

 التاىل 

         اضااتلس  حنسعااُ البخاا  ضااتُ أضاااعًا  وانتهاا  يزاضااُ املىييااىه األىااري

  5,23األضبىا األوه مع أعسيل 
  5,23  التطبًت البعدّ أليوا  البخ    األضبىا الرتانِ مع أعسيل  
   تاخًل نتآرت أياْ الطال    أيوا  البخ   بلًاي وععدياي  وض ل  مجًا 

البًانااا  لاادّ الباحاا  لتخلًلااها ومعا تهااا إحاااآًاي  وعسضااها ومنا ػااتها  

وتفطااري ا لوجاعااُ عااع أضاألُ البخاا   واىتباااز ظسوضاال  و ااًاغُ النتااآرت  

 والتى ًا  

 ِ ٓ النتااآرت والتقااىيل النهااآ رت البخاا   وينا ػااها   ويعااسا ظًهااا الباحاا  نتااا

ويفطس ا  ويكتع التى اًا  واملقرتحاا   لالضات دال واملتاععاُ  وأل لًاُ  اره       

املسحلُ   األهلان العللًُ  يعسضها الباح  عالتفاًل   البناد التااىل "نتاآرت    

 البخ  ومنا ػتها وتفطري ا" 
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 نتائج البخح ومناقصتها وتفصريها: 

 شرتاتًجًة املكرتحة فى البخح:أواًل: إجابة الصؤال األول للبخح عن اال 

لقااد تناااوه الباحاا  ظًلااا ضاابت ضاالع إجااساْا  البخاا  اإلجاعااُ عااع الطااراه    

األوه للبخااااااا  و اااااااى " ماااااااا اتضااااااارتاتً ًُ املقرتحاااااااُ لنلطاااااااِ التفاعااااااال     

اإللكرتونِ)املتاااصامعاغري املتاااصامع( ظاااِ الاااتعلل عاااب الىياااع ملقاااسز تكنىلىجًاااا   

  حًاااا  أوضاااال عالتفاااااًل التعلااااًل لاااادّ فااااال  كلًااااُ الرتعًااااُ عاااادمًاط؟ 

اإلجاااساْا  واخلطاااىا  التاااِ   اتباعهاااا ظاااِ إعاااداي اتضااارتاتً ًُ املقرتحاااُ        

 للتفاعل اإللكرتونٌ عب الىيع لتعلل مقسز "تكنىلىجًا التعلًل" 

    ثانًــًا: إجابــة الصــؤال الجــانى عــن أثــر إشــرتاتًجًة التفاعــل اإللكرتونــٌ عــرب

 الىيب اليت أعدها الباحح: 

أضاااااالًع اإلحاااااااْ الى ااااافٌ واتضاااااتدتلٌ )شكسياااااا  اضااااات دل الباحااااا  

(  ومعايلاااُ نطااابُ  SPSS( وماااع ىااااله البناااامرت اإلحااااآِ )  7,,5 الػاااسعًنِ 

(  ومعاماال ح اال التاا ثري  ومتىضااط الفاعلًااُد    Blakeالكطااع املعدلااُ لبلًااك )  

لتخلًل نتآرت  يزجا  العًنُ علِ اتىتباز التخاًلِ  ومقًااع اتحنااه لاى    

التعلاااًل"  ومقًااااع الداظعًاااُ لواااااش الدزاضاااِ  ع اااسا    املقاااسز "تكنىلىجًاااا

لوجاعُ عع الطراه الرتانِ عع أثس اضرتاتً ًُ التفاعل اإللكرتونِ عب الىياع   

       ِ  و ااى  مااا أثااس اضاات دال اتضاارتاتً ًُ املقرتحااُ لنلطااِ التفاعاال اإللكرتوناا

 )املتصامعا غري املتصامع( ظِ التعلل عب الىيع علِ كل مع 

 لًُ الرتعًُ عدمًاط ظِ مقسز تكنىلىجًا التعلًل؟ ياًل فال  ك 

  احنا ا  فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط لى مقسز تكنىلىجًا التعلًل ؟ 
 ياظعًُ فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط لوااش الدزاضِ؟ 

 و كع عسا النتآرت ومنا ػتها وتفطري ا كلا يلِ 

 1 :ـ أثر االشرتاتًجًة املكرتحة فى التخضًل 

اىتباز التخاًل  بلًاي وععدياي علِ  لىعتِ البخا  وتطا ًل    ععد تطبًت

 ( كلا يلِ   0(   )3الدزجا  ومعا تها إحاآًاي جاْ  النتآرت ظِ ا دولني )

 ( نتآرت تطبًت اتىتباز التخاًلٌ  بلًاي وععدياي علِ  لىعيت البخ 3جدوه )

 

 اجمللىعُ

 يزجا  التطبًت القبلِ

 يزجُ( ,,2)مع
 ت البعدّيزجا  التطبً

الفس  عني  يزجُ( ,,2)مع

 املتىضطني

 ًلُ 

) ( 

مطتىّ 

 الدتلُ
 متىضط

 نطبُ

 مٔىيُ
 السام

 معًازّ
 متىضط

 نطبُ

 مٔىيُ
 السام

 معًازّ

 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

23 1 23 1: 3 0 23 3 23 3: 7 5 02 3 20 2 , ,, 

الرتانًُ)غري 

متصامع( ن
5
=0, 

20 2 20 2: 0 5 20 0 20 0: 0 7 7, 0 27 3 , ,, 
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 ( نتآرت الكطع ومتىضط الفاعلًُ وح ل الت ثري   التخاًل0جدوه )

متىضط  اجمللىعُ

 الكطع
 ح ل الت ثري ومقدازه نطبُ الفاعلًُ نطبُ الكطع املعدلُ

 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

 كبري 23 , <  02 , 0 ,<  ,2 , 5 2< 32 2 3 02

الرتانًُ)غري 

متصامع( ن
5
 كبري  23 , < 75 , 0 ,< 23 , 5 2< 03 2 0 ,7 ,0=

ظااِ التطبًاات القبلااِ لالىتباااز التخاااًلٌ حااال  اجمللىعااُ األوىل التااِ       

( ٪1 23( عنطاابُ )1 23يزضا  ماع ىاااله التفاعال املتااصامع علاِ متىضااط يزجاا )     
(  وععااد تطبًاات حنسعااُ البخاا  أ اابل متىضااط   0 3وعااالسام معًااازٍ  اادزه ) 

( وعااااالسام ٪3 23( عنطااابُ ) 3 23يزجاااا  اتىتبااااز ظاااِ التطبًاااات البعااادّ )    

(  وعتطبًاات 3 02(  وعالتاااىل كااان الفااس  عااني املتىضااطني )    5 7معًااازٍ  اادزه ) 

( التاِ تػاري إىل يتلاُ الفاس  عاني      2 20اىتبااز" " كانا   ًلاُ " " ا طاىعُ )    

 ( 0,0, > ,, ,املتىضطني عند مطتىّ يتلُ )

 <( 32 2ع املعدلُ )(  ونطبُ الكط3 02وعناْ علِ ذلك كان متىضط الكطع )
 02 ,(  وح ال التا ثري)  0 ,<22 ,( نطبُ علًك  ونطبُ الفاعلًُ ملااأل جىجًاان)  5 2)

> , 23 ) 

 ≥ورترا يتخقت الفسا األوه و ى" يىجد ظس  ياه إحااآًاي عناد مطاتىّ )   
(  عني متىضاطٌ يزجاا  اجمللىعاُ الت سيبًاُ األوىل )تفاعال متصامع(علاِ       0,0,

 تطبًقني القبلٌ والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ" اتىتباز التخاًلِ   ال

ظااِ التطبًاات القبلااِ لالىتباااز التخاااًلٌ حااال  اجمللىعااُ الرتانًااُ التااِ    

( عنطاابُ  2 20يزضاا  مااع ىاااله التفاعاال غااري املتااصامع علااِ متىضااط يزجااا )        

(  وععاااد تطبًاات حنسعااُ البخاا  أ ااابل    5 0( وعااالسام معًااازٍ  اادزه )   2٪ 20)

( ٪0 20( عنطااااابُ )0 20ظاااااِ التطبًااااات البعااااادّ )  متىضاااااط يزجاااااا  اتىتبااااااز 
(  0 ,7(  وعالتاااىل كااان الفااس  عااني املتىضااطني )  7 0وعااالسام معًااازٍ  اادزه ) 

( التااِ تػااري إىل يتلااُ  3 27وعتطبًاات اىتباااز" " كاناا   ًلااُ " " ا طااىعُ )  

 ( 0,0, > ,, ,الفس  عني املتىضطني عند مطتىّ يتلُ )

 <( 03 2(  ونطبُ الكطع املعدلاُ ) 0 ,7طع )وعناْ علِ ذلك يكىن متىضط الك
 75 ,(  وح ال التا ثري)  0 ,<23 ,( نطبُ علًك  ونطبُ الفاعلًُ ملاأل جىجًان)5 2)

> , 23 ) 

 ≥ورترا يتخقت الفسا الرتانِ و ى "يىجد ظس  ياه إحاآًاي عناد مطاتىّ )  
(  عااااااني متىضاااااااطٌ يزجااااااا  اجمللىعاااااااُ الت سيبًااااااُ الرتانًاااااااُ )تفاعااااااال    0,0,

لااِ اتىتباااز التخاااًلِ   التطبااًقني القبلااٌ والبعاادٍ لاااا     غريمتصامع(ع

 التطبًت البعدّ"  
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يت ال مماا ضابت ظعالًااُ اضارتاتً ًُ التفاعال اإللكرتونااِ عاب الىياع التااِ        

أعد ا الباح  ظاِ يااًل الطاال  ملقاسز تكنىلىجًاا التعلاًل  وظهاس ذلاك ماع          

 متىضطِ يزجا  ( عني0,0, ≥ىاله الفسو  الىاضخُ ذا  الدتلُ عند مطتىّ)

اتىتبااز التخاااًلِ ظاِ التطبااًقني القبلاِ والبعاادّ علاِ  لااىعتِ البخاا       

(  وكاارلك 5 2ونطاابُ الكطااع املعدلااُ لكاال منهلااا التااِ حناااوش  نطاابُ علًااك)     

( ملاأل جىجًاان  وح ال   0 ,نطبُ الفاعلًُ لكل  لىعُ التِ حناوش  النطبُ )

 الت ثري الرّ ظهس كبرياا لكل منهلا 

 2 شـــرتاتًجًة املكرتحـــة علـــى اجتاهـــات الطـــالب حنـــى مكـــرر         ــــ أثـــر اال

 تكنىلىجًا التعلًه : 

ععاااد تطبًااات مقًااااع اتحنا اااا   بلًااااي وععااادياي علاااِ  لاااىعتِ البخااا        

( 7(   )0وتط ًل الادزجا  ومعا تهاا إحااآًاي جااْ  النتاآرت ظاِ ا ادولني )       

 كلا يلِ   

قًاع اتحنا ا   اى  متىضط يزجا  اجمللىعُ األوىل ظِ التطبًت القبلِ مل

(  وععااد تطبًاات حنسعااُ   7 20( وعااالسام معًااازّ  اادزه)  ٪0 35( عنطاابُ )5 00)

( ٪3 12( عنطابُ )) 0 225البخ  أ ابل متىضاط الادزجا  ظاِ التطبًات البعادّ )      
(  3 227(  وعالتاااىل كااان الفااس  عااني املتىضااطني ) 0 1وعااالسام معًااازّ  اادزه )

(  ممااا يػااري إىل يتلااُ 7 30طااىعُ )وعتطبًاات اىتباااز" " كاناا   ًلااُ " " ا  

الفس  عني متىضطِ الدزجا  علاِ مقًااع اتحنا اا  ظاِ التطباًقني القبلاِ       

 ( 0,0, > ,, ,والبعدّ عند مطتىّ يتلُ )

 ( نتآرت تطبًت مقًاع اتحنا ا   بلًاي وععدياي علِ  لىعيت البخ 0جدوه )

 اجمللىعُ

 يزجا  التطبًت القبلِ

 يزجُ( ,,5)مع
 التطبًت البعدّيزجا  

الفس  عني  يزجُ( ,,5)مع

 املتىضطني

 ًلُ 

) ( 

 

مطتىّ 

 متىضط الدتلُ
 نطبُ

 مٔىيُ
 السام

 معًازّ
 متىضط

 نطبُ

 مٔىيُ
 السام

 معًازّ

 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

00 5 35 0: 20 7 225 0 12 3: 1 0 227 3 30 7 , ,, 

الرتانًُ)غري متصامع( 

ن
5
=0, 

03 0 32 2: 27 3 220 3 15 7% 22 3 252 2 32 5 , ,, 

 ( نتآرت الكطع ومتىضط الفاعلًُ وح ل الت ثري   اتحنا ا 7جدوه )

متىضط  اجمللىعُ

 الكطع
ح ل الت ثري  نطبُ الفاعلًُ نطبُ الكطع املعدلُ

 ومقدازه
 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

 كبرياي 23 , <12 , 0 ,<  27 , 5 2< 30 2 3 227

الرتانًُ)غري متصامع( 

ن
5
=0, 

 كبرياي 23 , <21 , 0 ,<  21 , 5 2< 31 2 2 252

وعناْ علِ ذلك يكىن متىضط الكطع ظاِ اتحنا اا  للل لىعاُ األوىل  اى     

(  ونطاابُ الفاعلًااُ ملاااأل   5 2 < 30 2(  ونطاابُ الكطااع املعدلااُ لبلًااك  ااِ )   3 227)

 ( كبرياي 23 , < 12 ,(  وح ل الت ثري)0 ,<27 ,جىجًان)
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الرتالاا  للبخاا  و ااى "يىجااد ظااس  ياه إحاااآًاي عنااد  ورتاارا يتخقاات الفااسا 

(  عااني متىضااطٌ يزجااا  اجمللىعااُ الت سيبًااُ األوىل )تفاعاال     0,0, ≥مطااتىّ )

متصامع(علااِ مقًاااع اتحناااه لااى مقااسز "تكنىلىجًااا التعلااًل"   التطبااًقني    

 القبلٌ والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ" 

القبلاِ ملقًااع اتحنا ااا    متىضاط يزجاا  اجمللىعااُ الرتانًاُ ظاِ التطبًاات     

(  وععد تطبًات حنسعاُ   3 27( وعالسام معًازّ  دزه)٪2 32( عنطبُ )0 03 ى )

( ٪7 15( عنطابُ )) 3 220البخ  أ ابل متىضاط الادزجا  ظاِ التطبًات البعادّ )      
(  2 252(  وعالتاااىل كااان الفااس  عااني املتىضااطني )3 22وعااالسام معًااازّ  اادزه)

  ُ ( ممااا يػااري إىل يتلااُ   5 32" " ا طااىعُ ) وعتطبًاات اىتباااز" " كاناا   ًلاا

الفس  عني متىضطِ الدزجا  علاِ مقًااع اتحنا اا  ظاِ التطباًقني القبلاِ       

 ( 0,0, > ,, ,والبعدّ عند مطتىّ يتلُ )

وعناااْ علااِ ذلااك يكااىن متىضااط الكطااع ظااِ اتحنا ااا  للل لىعااُ الرتانًااُ   

طاااابُ الفاعلًااااُ ملاااااأل  (  ون5 2 < 31 2(  ونطاااابُ الكطااااع املعدلااااُ لبلًااااك ) 2 252)

 ( كبرياي 23 , <12 ,(  وح ل الت ثري)0 ,< 21 ,جىجًان)

ورتاارا يتخقاات الفااسا الساعااا للبخاا  و ااى " يىجااد ظااس  ياه إحاااآًاي عنااد  

(  عااني متىضااطٌ يزجااا  اجمللىعااُ الت سيبًااُ الرتانًااُ )تفاعاال  0,0, ≥مطااتىّ )

  التطباًقني   غريمتصامع(علِ مقًاع اتحناه لى مقسز "تكنىلىجًا التعلًل"

 القبلٌ والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ" 

ويت ل مما ضبت ظعالًُ اضارتاتً ًُ التفاعال اإللكرتوناِ عاب الىياع التاِ       

أعااد ا الباحاا  ظااِ تنلًااُ احنا ااا  الطااال  لااى مقااسز تكنىلىجًااا التعلااًل          

( عاني  0,0, ≥وظهس ذلك مع ىاله الفاسو  الىاضاخُ ذا  الدتلاُ عناد مطاتىّ)     

يزجا  احنا ا   لاىعتِ البخا  ظاِ التطباًقني القبلاِ والبعادّ        متىضطِ

ملقًاااع اتحنا ااا   ونطاابُ الكطااع املعدلااُ لكاال منهلااا التااِ حناااوش  نطاابُ         

( 0 ,(  وكرلك نطابُ الفاعلًاُ لكال  لىعاُ التاِ حنااوش  النطابُ )       5 2علًك)

 ملاأل جىجًان  كلا ظهس ح ل الت ثري الرّ كبرياا لكل منهلا 

متاا  اإلجاعااُ عااع ا ااصْ الرتااانِ مااع الطااراه الرتالاا  مااع أضاألُ    وعناااْ علًاال 

البخاااا  و ااااى  مااااا أثااااس اضاااات دال اتضاااارتاتً ًُ املقرتحااااُ لنلطااااِ التفاعاااال  

اإللكرتونِ)املتصامعا غري املتصامع( ظِ التعلل عب الىياع علاِ احنا اا  فاال      

 كلًُ الرتعًُ لى مقسز تكنىلىجًا التعلًل؟ 

  على الدافعًة لإلجناز الدراشى: أثر االشرتاتًجًة املكرتحة 

ععد تطبًت مقًاع الداظعًُ لوااش الدزاضِ  بلًاي وععدياي علِ  لىعتِ 

( 2البخ  وتط ًل الدزجا  ومعا تها إحاآًاي جاْ  النتآرت ظِ ا دولني )

 ( كلا يلِ   1  )
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 لىعيت البخ ( نتآرت تطبًت مقًاع الداظعًُ لوااش الدزاضِ  بلًاي وععدياي علِ  2جدوه )

 

 اجمللىعُ

 يزجا  التطبًت القبلِ

 يزجُ( ,,5)مع
 يزجا  التطبًت البعدّ

الفس  عني  يزجُ( ,,5)مع

 املتىضطني
 ًلُ 

) ( 
مطتىّ 

 الدتلُ
 متىضط

 نطبُ

 مٔىيُ
 السام

 معًازّ
 متىضط

 نطبُ

 مٔىيُ
 السام

 معًازّ

 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

73 3 37 2: 23 5 272 2 20 1: 27 5 17 0 55 1 , ,, 

الرتانًُ)غري 

متصامع( ن
5
=0, 

73 2 30 0: 22 7 275 0 20 3: 20 7 11 0 32 3 , ,, 

 ( نتآرت الكطع ومتىضط الفاعلًُ وح ل الت ثري   الداظعًُ لوااش الدزاض1ِجدوه )

 اجمللىعُ
متىضط 

 ح ل الت ثري ومقدازه نطبُ الفاعلًُ نطبُ الكطع املعدلُ الكطع

 ع(األوىل)متصام

ن
2
 كبرياي 23 , < 22 , 0 ,<  77 , 5 2< 50 2 0 17 ,0=

الرتانًُ)غري 

متصامع( ن
5
 كبرياي  23 , < 21 , 0 ,< 72 , 5 2< 52 2 0 11 ,0=

متىضااط يزجااا  اجمللىعااُ األوىل ظااِ التطبًاات القبلااِ ملقًاااع الداظعًااُ        

 ( 2305( وعااالسام معًااازّ  اادزه)  ٪3702( عنطاابُ )7303لوااااش الدزاضااِ  ااى )  

وععااد تطبًاات حنسعااُ البخاا  أ اابل متىضااط الاادزجا  ظااِ التطبًاات البعاادّ      

(  وعالتااىل كاان الفاس     2705( وعالسام معًازّ  ادزه ) ٪2001( عنطبُ ))27202)

( 1 55(  وعتطبًات اىتبااز" " كانا   ًلاُ " " ا طاىعُ )     1700عني املتىضاطني ) 

الداظعًااُ ممااا يػااري إىل يتلااُ الفااس  عااني متىضااطِ الاادزجا  علااِ مقًاااع       

 > ,, ,لوااااش الدزاضااِ ظااِ التطبااًقني القبلااِ والبعاادّ عنااد مطااتىّ يتلااُ )    
وعناااْ علااِ ذلااك يكااىن متىضااط الكطااع ظااِ الداظعًااُ لوااااش الدزاضااِ        ( 0,0,

(  205 < 2050(  ونطاابُ الكطااع املعدلااُ لبلًااك  ااِ )   1700للل لىعااُ األوىل  ااى ) 

 ( كبرياي 23 , < 022,الت ثري)(  وح ل 0 ,<077,ونطبُ الفاعلًُ ملاأل جىجًان)

ورترا يتخقت الفسا اخلامظ للبخا  و اى "يىجاد ظاس  ياه إحااآًاي عناد       

(  عااني متىضااطٌ يزجااا  اجمللىعااُ الت سيبًااُ األوىل )تفاعاال     0,0, ≥مطااتىّ )

متصامع(علااااِ مقًاااااع الداظعًااااُ لوااااااش الدزاضااااِ   التطبااااًقني القبلااااٌ     

 والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ" 

يزجااا  اجمللىعااُ الرتانًااُ ظااِ التطبًاات القبلااِ ملقًاااع الداظعًااُ      متىضااط

(  2207( وعاااالسام معًاااازّ  ااادزه)٪3000( عنطااابُ )7302لواااااش الدزاضاااِ  اااى )

وععااد تطبًاات حنسعااُ البخاا  أ اابل متىضااط الاادزجا  ظااِ التطبًاات البعاادّ      

 (  وعالتااىل كاان الفاس    2007( وعالسام معًازّ  دزه )٪2003( عنطبُ ))27500)

( 3203(  وعتطبًاات اىتباااز" " كاناا   ًلااُ " " ا طااىعُ ) 1100عااني املتىضااطني )

ممااا يػااري إىل يتلااُ الفااس  عااني متىضااطِ الاادزجا  علااِ مقًاااع الداظعًااُ       

 > ,, ,لوااااش الدزاضااِ ظااِ التطبااًقني القبلااِ والبعاادّ عنااد مطااتىّ يتلااُ )    
,0,0 ) 
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اش الدزاضاااِ وعنااااْ علاااِ ذلاااك يكاااىن متىضاااط الكطاااع ظاااِ الداظعًاااُ لواااا 

(  205 < 2052(  ونطاابُ الكطااع املعدلااُ لبلًااك  ااِ ) 1100للل لىعااُ الرتانًااُ  ااى )

 ( كبرياي 23 , < 021,(  وح ل الت ثري)0 ,<072,ونطبُ الفاعلًُ ملاأل جىجًان)

ورترا يتخقت الفسا الطاايع للبخا  و اى "يىجاد ظاس  ياه إحااآًاي عناد        

عااُ الت سيبًااُ الرتانًااُ )تفاعاال  (  عااني متىضااطٌ يزجااا  اجمللى0,0, ≥مطااتىّ )

غريمتصامع(علاااِ مقًااااع الداظعًاااُ لواااااش الدزاضاااِ   التطباااًقني القبلاااٌ  

 والبعدٍ  لاا  التطبًت البعدّ 

( اإلجاعاُ عاع الطاراه الرتاانِ و اى  ماا أثاس        3(  )5(  )2يت ل ماع النتاآرت ظاِ )   

عا غااري اضاات دال اتضاارتاتً ًُ املقرتحااُ لنلطااِ التفاعاال اإللكرتونِ)املتااصام  

 املتصامع( ظِ التعلل عب الىيع علِ كل مع 
  ياًل فال  كلًُ الرتعًُ ظِ مقسز تكنىلىجًا التعلًل؟ 
  احنا ا  فال  كلًُ الرتعًُ لى مقسز تكنىلىجًا التعلًل ؟ 

 ياظعًُ فال  كلًُ الرتعًُ لوااش الدزاضِ؟ 

         لكرتونـى  ثالجًا: إجابـة الصـؤال الجالـح عـن أثـر  اخـتالف منطـى التفاعـل اإل
 على التخضًل واالجتاهات والدافعًة لإلجناز الدراشى: 

اضاات دل الباحاا  اىتباااز " " للل لىعااا  املطااتقلُ تىتباااز يتلااُ الفااسو    

عني نتآرت التطبًت البعدّ لكل مع اتىتبااز التخااًلِ  ومقًااع اتحنا اا       

ومقًاااع الداظعًااُ لالااااش الدزاضااِ علااِ  لااىعتِ البخاا د لوجاعااُ عااع        

     ِ  الطاااراه الرتالااا  للبخااا   و اااى  ماااا أثاااس اىاااتالم اطاااِ التفاعااال اإللكرتونااا

 )املتصامعا غري املتصامع( ظِ التعلل عب الىيع علِ كل مع 

  ياًل فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط ظِ مقسز تكنىلىجًا التعلًل؟ 

  احنا ا  فال  كلًُ الرتعًُ عدمًاط لى مقسز تكنىلىجًا التعلًل ؟ 
 ًالرتعًُ عدمًاط لوااش الدزاضِ؟ ياظعًُ فال  كل ُ 

 وظًلا يلِ عسا النتآرت   

 1 :ـ فًنا يتعلل بالتخضًل 

( أنااال  قازناااُ نتاااآرت يااااًل  لاااىعتِ   0( و )3يت ااال ماااع ا ااادولني ) 

 البخ  علِ اتىتباز التخاًلٌ ظِ التطبًت البعدّ  ظهس  النتآرت التالًُ 

      (علاِ فاال  اجمللىعاُ    تفى  فاال  اجمللىعاُ الرتانًاُ )تفاعال غاري متصامع

األوىل)تفاعل متصامع( ظِ يزجاا  التخااًل  حًا  كاان متىضاط يزجاا        

( 0 20(  عًنلاااااا كاااااان )3 23التخااااااًل البعااااادّ للل لىعاااااُ األوىل  اااااى ) 

 للل لىعُ الرتانًُ 

          ُتفى  فاال  اجمللىعاُ الرتانًاُ )تفاعال غاري متصامع(علاِ فاال  اجمللىعا

ًل  حًاا  كااان متىضااط    األوىل)تفاعاال متااصامع( ظااِ الكطااع ظااِ التخااا     

 ( للل لىعُ الرتانًُ 0 ,7(  عًنلا كان )3 02الكطع للل لىعُ األوىل  ى )
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      ُازتفاااا نطاابُ الكطااع املعدلااُ ظااِ التخاااًل عنااد فااال  اجمللىعااُ الرتانًاا

(عنهااا لطااال  اجمللىعااُ األوىل)تفاعاال   03 2)تفاعاال غااري متااصامع( ظكاناا  )  

 ( 32 2متصامع( حً  كان  )
 اتً ًُ املقرتحاااااُ ظاااااِ البخااااا  علاااااِ التخااااااًل  نطااااابُ ظاعلًاااااُ اتضااااارت

( لطال  اجمللىعُ الرتانًُ )تفاعال غاري متاصامع(  عًنلاا كانا        23 ,كان )

( لطااال  اجمللىعااُ األوىل )تفاعاال متااصامع(  ممااا يااده علااِ أن تاا ثري        ,2 ,)

 اتضرتاتً ًُ كبري لطال  اجمللىعتني   ياًلهل الدزاضٌ 
    املطااااتقلتني علاااِ نتااااآرت يزجااااا    عتطبًااات اىتباااااز " " جمللاااىعتِ البخاااا

(  حًا  كانا   ًلاُ    ,2التخاًل البعادّ  جااْ  النتاآرت كلاا ظاِ جادوه )      

(  222( أ اال مااع القًلااُ ا سجااُ عنااد يزجااا  ا سيااُ )  222 2" " ا طااىعُ )

لرلك يكىن الفس    التخاًل البعادّ عاني متىضاطِ يزجاا  اجمللاىعتني      

 ( 0,0, ≥ه عند مطتىّ ))تفاعل متصامعا تفاعل غري متصامع( غري يا

 ( يتلُ الفس  علِ اىتباز " " ظِ التخاًل البعدّ عني  لىعيت البخ ,2جدوه )

 

 اجمللىعُ

 يزجا  التخاًل البعدّ

 يزجُ( ,,2)مع
 ًلُ 

 ) (

 ا طىعُ

يزجا  

 ا سيُ
 مطتىّ يتلُ" "

 املتىضط
 النطبُ

 املٔىيُ
 اتلسام

 املعًازّ

 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

2303 2303: 705 

20222 222 
 غري يالُ

الرتانًُ)غري متصامع(  (0,0, ≥)عند مطتىّ

ن
5
=0, 

2000 2000: 007 

ولرلك يتخقت الفسا الطاعا للبخ  و ى "ت يىجد ظس  ياه إحاآًاي عند 

(  عااني متىضااطِ يزجااا  اجمللىعااُ الت سيبًااُ األوىل )تفاعاال     0,0, ≥مطااتىّ )

رتانًااُ )تفاعاال غريمتااصامع( علااِ اتىتباااز    متااصامع( واجمللىعااُ الت سيبًااُ ال  

 التخاًلِ   التطبًت البعدٍ" 

 2:ـ فًنا يتعلل باالجتاهات حنى مكرر تكنىلىجًا التعلًه 

( أنال  قازناُ نتاآرت التطبًات البعادّ ملقًااع       7( و )0يت ل مع ا دولني )

 اتحنا ا  علِ  لىعتِ البخ   ظهس  النتآرت التالًُ 

    ُالرتانًاُ )تفاعال غاري متصامع(علاِ فاال  اجمللىعاُ       تفى  فاال  اجمللىعا

األوىل)تفاعاال متااصامع( ظااِ يزجااا  مقًاااع اتحنا ااا  ععاادياي  حًاا  كااان   

( 3 220(  عًنلااااااا كااااااان ) 0 225متىضااااااط يزجااااااا  اجمللىعااااااُ األوىل  ااااااى )  

 للل لىعُ الرتانًُ 

          ُتفى  فاال  اجمللىعاُ الرتانًاُ )تفاعال غاري متصامع(علاِ فاال  اجمللىعا

ل متااصامع( ظااِ الكطااع ظااِ اتحنا ااا   حًاا  كااان متىضااط       األوىل)تفاعاا

( للل لىعااااُ 2 252(  عًنلااااا كااااان ) 3 227الكطااااع للل لىعااااُ األوىل  ااااى )  

 الرتانًُ 
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     ُازتفاااا نطاابُ الكطااع املعدلااُ ظااِ اتحنا ااا  عنااد فااال  اجمللىعااُ الرتانًاا

(عنهااا لطااال  اجمللىعااُ األوىل)تفاعاال    31 2)تفاعاال غااري متااصامع( ظكاناا  )   

 ( 30 2  كان  )متصامع( حً
   نطااااابُ ظاعلًاااااُ اتضااااارتاتً ًُ املقرتحاااااُ ظاااااِ البخااااا  علاااااِ اتحنا اااااا

( لطال  اجمللىعُ الرتانًاُ )تفاعال غاري متاصامع(  عًنلاا كانا         21 ,كان )

( لطااال  اجمللىعااُ األوىل )تفاعاال متااصامع(  ممااا يااده علااِ أن تاا ثري      27 ,)

مقاااااسز اتضااااارتاتً ًُ كااااابري لطاااااال  اجمللاااااىعتني   احنا ااااااتهل لاااااى 

 "تكنىلىجًا التعلًل" 
   عتطبًت اىتباز " " جمللىعتِ البخ  املطتقلتني علِ نتآرت يزجا  مقًااع

(  حًااا  كانااا   22اتحنا اااا  البعااادّ  جااااْ  النتاااآرت كلاااا ظاااِ جااادوه )    

( أ ال ماع القًلاُ ا سجاُ عناد يزجاا  ا سيااُ       3012 2 ًلاُ" " ا طاىعُ )  

جمللاااىعتني )تفاعااال  (  ولااارلك يكاااىن الفاااس  عاااني متىضاااطِ يزجاااا  ا    222)

(   التطبًاات 0,0, ≥متااصامعا تفاعاال غااري متااصامع( غااري ياه عنااد مطااتىّ )     

 البعدّ ملقًاع اتحنا ا  

 ( يتلُ الفس  علِ اىتباز " " ظِ اتحنا ا  عني  لىعيت البخ 22جدوه )

 اجمللىعُ

يزجا  تطبًت مقًاع 

 يزجُ( ,,5)معاتحنا ا  ععدياي 
  ًلُ

 ) (

 ا طىعُ

يزجا  

  سيُا
 

 مطتىّ يتلُ" "
 املتىضط

 النطبُ

 املٔىيُ
 اتلسام

 املعًازّ

األوىل)تفاعل 

 متصامع(

ن
2
=0, 

225 0 12 3: 1 0 

2 3012 222 
 غري يالُ

 (0,0, ≥)عند مطتىّ
الرتانًُ)تفاعل غري 

متصامع( ن
5
=0, 

220 3 15 7% 22 3 

إحاااآًاي  ولاارلك يتخقاات الفااسا الرتااامع للبخاا  و ااى " ت يىجااد ظااس  ياه  

(  عاااني متىضاااطِ يزجاااا  اجمللىعاااُ الت سيبًاااُ األوىل     0,0, ≥عناااد مطاااتىّ ) 

)تفاعااال متاااصامع( واجمللىعاااُ الت سيبًاااُ الرتانًاااُ )تفاعااال غريمتاااصامع( علاااِ 

 مقًاع اتحناه لى مقسز "تكنىلىجًا التعلًل"   التطبًت البعدٍ" 

 3 فًنا يتعلل بالدافعًة لإلجناز الدراشىـ:  

( أنال  قازناُ نتاآرت التطبًات البعادّ ملقًااع       1( و )2لني )يت ل مع ا دو

 الداظعًُ لوااش الدزاضِ علِ  لىعتِ البخ   ظهس  النتآرت التالًُ 

          ُتفى  فاال  اجمللىعاُ الرتانًاُ )تفاعال غاري متصامع(علاِ فاال  اجمللىعا

األوىل)تفاعاال متااصامع(  حًاا  كااان متىضااط يزجااا  اجمللىعااُ األوىل  ااى   

 ( للل لىعُ الرتانًُ 0 275لا كان )(  عًن2 272)

          ُتفى  فاال  اجمللىعاُ الرتانًاُ )تفاعال غاري متصامع(علاِ فاال  اجمللىعا

األوىل)تفاعل متصامع( ظِ كطاع الداظعًاُ لواااش الدزاضاِ  حًا  كاان       
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( للل لىعُ 0 11(  عًنلا كان )0 17متىضط الكطع للل لىعُ األوىل  ى )

 الرتانًُ 
    ظااِ الداظعًااُ لوااااش الدزاضااِ عنااد فااال      ازتفاااا نطاابُ الكطااع املعدلاا ُ

(عنهاا لطاال  اجمللىعاُ    52 2اجمللىعُ الرتانًُ )تفاعل غري متصامع( ظكان  )

 ( 50 2األوىل)تفاعل متصامع( حً  كان  )
      نطاابُ ظاعلًااُ اتضاارتاتً ًُ املقرتحااُ ظااِ البخاا  علااِ الداظعًااُ لوااااش

عل غري متصامع(  عًنلا ( لطال  اجمللىعُ الرتانًُ )تفا 72 ,الدزاضِ كان )

( لطااال  اجمللىعااُ األوىل )تفاعاال متااصامع(  ممااا يااده علااِ أن 77 ,كاناا  )

تاااا ثري اتضاااارتاتً ًُ كاااابري لطااااال  اجمللااااىعتني   الداظعًااااُ لوااااااش   

 الدزاضِ 

 ( يتلُ الفس  علِ اىتباز " " ظِ الداظعًُ لوااش الدزاضِ عني  لىعيت البخ 25جدوه )

 

 اجمللىعُ

التطبًت البعدّ علِ يزجا  

 ,,5مقًاع الداظعًُ لالااش )مع

 يزجُ(
 ًلُ 

) ( 

 ا طىعُ

يزجا  

 ا سيُ
 مطتىّ يتلُ" "

 املتىضط
 النطبُ

 املٔىيُ
 اتلسام

 املعًازّ
 األوىل)متصامع(

ن
2
=0, 

272 2 20 1: 27 5 
,0500 222 

 غري يالُ

 ≥)عند مطتىّ
الرتانًُ)غري  (0,0,

متصامع( ن
5
=0, 

275 0 20 3: 20 7 

   عتطبًت اىتباز " " جمللىعتِ البخ  املطتقلتني علِ نتآرت يزجا  مقًااع

(  25الداظعًااُ لوااااش الدزاضااِ البعاادّ  جاااْ  النتااآرت كلااا ظااِ جاادوه )     

( أ ااال ماااع القًلاااُ ا سجاااُ عناااد 500 ,حًااا  كانااا   ًلاااُ" " ا طاااىعُ )

  (  ولااااارلك يكاااااىن الفاااااس  عاااااني متىضاااااطِ يزجاااااا 222يزجاااااا  ا سياااااُ )

 ≥اجمللىعتني )تفاعل متصامعا تفاعل غري متاصامع( غاري ياه عناد مطاتىّ )    
 (   التطبًت البعدّ ملقًاع الداظعًُ لوااش الدزاضِ 0,0,

ولاارلك يتخقاات الفااسا التاضااا للبخاا  و ااى " ت يىجااد ظااس  ياه إحاااآًاي   

(  عاااني متىضاااطِ يزجاااا  اجمللىعاااُ الت سيبًاااُ األوىل     0,0, ≥عناااد مطاااتىّ ) 

متاااصامع( واجمللىعاااُ الت سيبًاااُ الرتانًاااُ )تفاعااال غريمتاااصامع( علاااِ )تفاعااال 

 مقًاع الداظعًُ لوااش الدزاضِ   التطبًت البعدٍ" 

 :رابعًا: مناقصة نتائج البخح وتفصريها 

لقااااد أظهااااس  نتااااآرت البخاااا  ظاعلًااااُ اتضاااارتاتً ًُ املقرتحااااُ للتفاعاااال    

  أثنااْ يزاضاُ الطاال      اإللكرتونٌ عب الىيع عنلطًل املتصامع وغاري املتاصامع   

عب الىيع ملقسز تكنىلىجًاا التعلاًل  حًا    تطىيس اا وظات األضالى  العللاِ         

واملعايري والػسوط الالشمُ  و كع تفطري ذلك نتً ُ للللًصا  التِ يتًخهاا  

التعلل اإللكرتونٌ عب الىيع  وما أغاز  إلًل نتآرت الدزاضا  العسعًُ الطاعقُ 
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د مجاااه الػااس اوّ والطااعًد عبااد الااساش   2,,5اااالْ ظااازع  د 2,,5)منااِ ا ااصاز 

د الطاااعًد عباااد ,5,2د ىالاااد  سواناااِ ,5,2د  اااايَ مطاااعىي و إعاااسا ًل يىضاااف  1,,5 

د أغاااسم ا نااااوّ  و لاااد  اااًظ  و لاااىي  5,25د حطاااع البااااتا 5,22الاااساش  

 &Ryan,2007; Riley (  وكارلك الدزاضاا  األجنبًُالطااعقُ )   5,23األضاتاذ   

Anderson, 2006;Brewer& Klein, 2004; Kosiak,2004;    وماع أ لهاا )

املسونُ وعدل التقًد عاملكان والصمان ظِ أثناْ الدزاضُ  وعالج مػكال  اخل ل 

التِ يعانِ منها كرتري مع الطال  عند مىاجهُ اضتاذ ل وشمالٓهل  والتاِ  اد   

سا  حنعلهل يسظ ىن تىجًل اضتفطازاتهل وجها لىجال ضاىاْ ظاِ  اعاُ ا اضا     

أو ىازجهااا  ظااِ حااني  كاانهل ذلااك عااب البيااد اإللكرتونااٌ أو أٍ مااع وضااآل       

الدزيغاااُ وا اااىاز املتصامناااُ أو غاااري املتصمناااُ  كلاااا أن مػاااكلُ كرتاااسَ عااادي    

الطال  ظِ  اعُ ا اضسا   وو   ا اضسَ ا ادوي  وفاىه  تاىّ املقاسز      

أضااتاذه أو مااا  ت يطاالل للطالااع عاا ّ حاااه مااع األحااىاه للتفاعاال املباغااس مااا        

( عاع إمكاناا    3-3     5,23شمالٓل  وتتفت ما ما أغاز إلًل  لد  اًظ) 

 ماايز التعلل اإللكرتونٌ وممًصاتل 

إن أضاااالًع وأيوا  التفاعااال اإللكرتوناااِ املتصامناااُ وغاااري املتصامناااُ تقاااس       

املطاااظا  عااني الطااال  ومعللهاال وعًاانهل أنفطااهل  وتتااًل رتاال ظس ااُ أىااسّ       

ععاد  ضاىاْ   نفاظ الى ا   ظًكاىن التفاعال متصامنااي  وماع ،          للتفاعل معااي عاع  

تطلل ظسوظل للتفاعل املتاصامع  كنال أن يتفاعال عػاكل غاري متاصامع  ظًطلاا        

علِ األحادان واألىبااز وكال ماا يتعلات ع نػاطُ املقاسز الدزاضاٌ   و ا  هىاس           

ه يناضبل  و كنل تسأل زضالتل تت لع وجهُ نعسه وزأيل واضتفطاازاتل ألضاتاذ  

ولصمالٓل  يطلعىن علًها ظًلا ععد  علاِ أن يتااععهل  اى ظاِ و ا  هىاس  وتتفات        

 ااره النتااآرت مااا أغاااز  إلًاال نتااآرت يزاضااُ مجاااه الػااس اوّ والطااعًد عبااد          

(  التاااِ 5,23( ويزاضاااُ  اااانٌ الػاااًخ)5,25(  ويزاضاااُ زيهاااال ال اااىه )1,,5الاااساش )

 علل وإتقانل أكد  علِ أ لًُ التفاعل اإللكرتونٌ   يقًت جىيَ الت

وظااِ  اارا البخاا   ااد   عالفعاال إتاحااُ مقااسز "تكنىلىجًااا التعلااًل" لًدزضاال  

الطااال  إلكرتونًاااي عااب الىيااع  و ااد   إنتاااج املقااسز مااع  باال املسكااص القااىمِ       

 (  ومتااح علاِ املى ااا   National E- Learning Centerللاتعلل اإللكرتوناِ)  

http://cms.nelc.edu.eg/  وظاااات معااااايري إنتاااااج املقااااسزا  اإللكرتونًااااُ  و ااااد  

تااىظس  وظاات اتضاارتاتً ًُ املقرتحااُ ظااِ  اارا البخاا  اطااِ التفاعاال املتااصامع  

وغاري املتااصامع  ووظقاااي لنتااآرت الدزاضااا  الطاااعقُ اتفقاا  نتااآرت  اارا البخاا  مااا  

اتً ًُ املقرتحاُ للاتعلل اإللكرتوناٌ عاب الىياع      كرتري منها ظِ ظاعلًاُ اتضارت  

ظِ تنلًُ ياًل الطال   واحنا اتهل لى املقاسز  وشياايَ ياظعًاتهل لواااش     

أما ظًلا يتعلات عا ثس اىاتالم اطاِ التفاعال اإللكرتوناٌ عاب الىياع          الدزاضٌ 

ضااىاْ كااان متصامناااي أو غااري متااصامع  ظاالن نتااآرت البخاا  أغاااز  إىل أن التفاعاال  
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ري املتاااصامع  اااد تفاااى   لاااًالي علاااِ التفاعااال املتاااصامع ظاااِ يااااًل الطاااال    غااا

واحنا اتهل  وياظعًتهل لوااش  ولكع الفسو  كان  غري ذا  يتلُ إحااآًاي  

(  و د تكىن الصيايَ  ظِ يااًل فاال   لىعاُ التفاعال     0,0, ≥عند مطتىّ )

اتهل وهزآهال  غري املتصامع نتً ُ أنهال ي ىادون حاسيتهل ظاِ كتاعاُ اضتفطااز      

عب أيوا  ووضآل التفاعل غري التصامنًُ وينتعسون اتضت اعا  مع اضتاذ ل 

وشمالٓهل لًطلعىن علًها عساحتهل  ععكظ  لىعُ الطال  الريع يتفااعلىن  

ظاِ نفاظ الى ا  ماا اضاتاذ ل وشمالٓهاال ظقاد يػاعسون أنهال مسا باىن  ولااًظ          

الارٍ ينتعاس ل علاِ ا اناع      لديهل الى   للتفكري أو تعديل هزآهل ظِ الى  

اتىااس مااع يطلااا أوت عاا وه   نفااظ الى اا   و ااد يكااىن ذلااك نتً ااُ ضااهىلُ        

مىضىعا  املقسز التاِ   اىتًاز اا ظاِ املعا اُ الت سيبًاُ للبخا   أو تاداىل        

اطِ التفاعل املتصامع وغري املتصامع عني  لىعتِ الطال  يون علل الباحا   

 سز  نتً ُ ىىظهل مع اىتبازا  املق

 تىصًات البخح ومكرتحاته: 

 يى ِ الباح  مع ىاله نتآرت  را البخ   ا يلِ 

         ضاسوزَ تفعًال التىا اال اإللكرتوناٌ ماا الطااال   للاسي علاِ اضتفطااازاتهل

ومػااااازكتهل   التااااادّ لللػااااكال  التااااِ يىجهىنهااااا عنااااد يزاضااااتهل       

 لللقسزا  

      ه نعاال إيازَ إعااداي املقااسز الدزاضااٌ إلكرتونًااا عااب الىيااع وإيازتاال مااع ىااال

الاااتعلل اإللكرتوناااٌ  أو علاااِ األ ااال إنػااااْ  ااافخُ عاااب الىياااع لكااال مقاااسز  

يزاضاااٌ  تت ااالع مجًاااا أنػاااطُ املقاااسز  ظاااِ حالاااُ عااادل تاااىظس املقاااسزا         

 اإللكرتونًُ 
          ِإعداي وحنهًاص معامال للاتعلل اإللكرتوناٌ عالكلًاُ  يطات دمها الطاال  ظا

 تىاجد ل عالكلًُ  يزاضُ مقسزاتهل   الى   الرّ يناضبهل   أثناْ

كلااا يقاارتح الباحاا  مااع ىاااله النتااآرت التااِ تى اال إلًهااا  إجااساْ هلااىن          

 تتناوه املىضىعا  التالًُ 

  ًاا  يزاضُ املػكال  التِ تىاجل الطال  عند يزاضتهل املقسزا  إلكرتون

        تقااىيل املقااسزا  اإللكرتونًااُ الاايت يعااد ا املسكااص القااىمِ املاااسّ للااتعلل

 املعايري العاملًُ لتطىيس املقسزا  اإللكرتونًُ وإيازتها اإللكرتونٌ   ضىْ 
  تنلًُ إحنا ا  فال  كلًا  الرتعًُ لى يزاضُ املقسزا  عب الىيع 
   العىاماال واملػااكال  التااِ تعااى  أع اااْ  ًٔااُ التاادزيظ   تعلااًل مقااسزاتهل

 عب الىيع  وتقديل ىطُ مقرتحُ للت لع علِ تلك املػكال  
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  العربًة:املراجع 

(  5,23غسم أكسل أ د ا ناوّ  و لد عطًُ  ًظ  و لىي حطع األضتاذ)أعسيل أ -

ظاعلًُ اضرتاتً ًُ التعلل التعاونِ عب الىيع علِ تنلًُ التفكري النا د ومهازا  التعلل 

(  القا سَ  5(  ا)53  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًل اتجتلاعِ لدّ فلبُ جامعُ األ اِ ع صَ 

  237-23لتكنىلىجًا التعلًل      ا لعًُ املاسيُ

(  أثس اىتالم تالًل  فخا  الىيع )الرتاعتُا التفاعلًُ( 5,23إضالل جاعس أ د عالل)ينايس  -

(  53  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًلعلِ التخاًل والداظعًُ لوااش لدّ الطال  املعللني  

  231-11(  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      2ا)

(  عال ُ الداظا لوااش عبع  مسا  الػ اًُ وا نظ 2122إمساعًل  لد املسّ)ضبتلب  -

(  الص اشيت  جامعُ 3(  الطنُ )7  ا) لُ كلًُ الرتعًُوالت ام لدّ فلبُ ا امعُ  

 الص اشيت 

ِ (  اىتالم أااط التفاعل ظِ عًٔا  التدزيع اتظرتاض5,22الطعًد  لد عبد الساش  )أعسيل  -

عاضت دال الػبكا  اتجتلاعًُ وأثسه علِ اكتطا  ا ىانع املعسظًُ واأليآًُ لبع  مهازا  

 لُ التخ ري اإللكرتونِ للتدزيظ لدّ معللِ ا اضع اتىل  دازع التعلًل العال  

-522(  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      5(  ا)52  مرت)تكنىلىجًا التعلًل

50,  

(  مبايٍْ تالًل املقسزا  اإللكرتونًُ املػتقُ مع نعسيا  ,5,2طًد عبد املىىل أعى ىطىَ)ال -

التعلل وتطبًقاتها التعلًلًُ  مرمتس "يوز التعلل اإللكرتونٌ   تعصيص  تلعا  املعسظُ" 

   مسكص شيع للتعلل اإللكرتونٌ  جامعُ البخسيع ,5,2أعسيل  2-0املنعقد   الفرتَ 

(  ظاعلًُ اضرتاتً ًيت التعلل اتلكرتونٌ الفسيٍ والتعاونٌ 0,,5لد عتلان)الػخا  ضعد   -

   لُ تكنىلىجًا التعلًلظِ ياًل فال  كلًُ الرتعًُ واحنا اتهل لى التعلل عب الىيع  

  00-0(  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل    20مرت)

  الص اشيت  مكتبُ عسظا  للطباعُ جًُ التعللضًكىلى(  ,,,5الػناوّ عبد املنعل الػناوّ) -

 والنػس 

(  احنا ا  فلبُ كلًُ العلىل الرتعىيُ ظِ ا امعُ 2117جبيع عطًُ  لد حطني )ىسيف -

(  ا لعًُ املاسيُ 3(  أل )7مرت ) لُ تكنىلىجًا التعلًل  ارتامشًُ لى تكنىلىجًا التعلًل"  

  211-273      لتكنىلىجًا التعلًل  القا سَ  عا، الكتع 

(  ظاعلًُ اضت دال عع  1,,5مجاه ماطفِ الػس اوّ  والطعًد  لد عبد الساش  ) -

اضرتاتً ًا  التفاعل اإللكرتونِ ظِ تنلًُ مهازا  التفاعل ما تطبًقا  ا ًل الرتانِ للىيع 

 لدّ فال  الدزاضا  العلًا عكلًُ الرتعًُ  املرمتس العللِ الرتانِ عػس  تكنىلىجًا التعلًل

  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ كتا  املرمتساإللكرتونِ عني يديا  ا اضس وهظا  املطتقبل  

   ,35-573لكنىلىجًا التعلًل      

(  اضرتاتً ًا  التفاعل ,5,2مجاه ماطفِ الػس اوّ  والطعًد  لد عبد الساش  ) -

املناىزَ  وحدَ التعلًل (   لُ إلكرتونًُ  جامعُ 0اإللكرتونِ   لُ التعلًل اإللكرتونِ  ا)

.http://emag.mans.edu.eg/index   37-35      ,5,2اإللكرتونًُ  أغططظ 

php?sessionID=17&page=news&task=show&id=106 
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(  أثس اضت دال كل مع التعلل  7,,5املىىل الطًد) حطع الباتا عبد العافٌ  والطًد عبد -

اإللكرتونٌ والتعلل املدمرت   تنلًُ مهازا  تالًل وإنتاج مىا ا الىيع التعلًلًُ لدٍ فال  

املرمتس العللٌ الرتال  لل لعًُ الدعلىل املهنًُ واحنا اتهل لى تكنىلىجًا التعلل اإللكرتونٌ  

 ضبتلب  القا سَ  0-0الفرتَ   ىاله العسعًُ لتكنىلىجًا الرتعًُ

(  اىذج مقرتح للتفاعال  التعلًلًُ   5,25أكتىز 23حطع الباتا  لد عبد العافِ) -

(  جامعُ ,2  ا) لُ التعلًل اإللكرتونِ   لُ إلكرتونًُمنتديا  املنا ػُ اإللكرتونًُ  

 املناىزَ  وحدَ التعلًل اإللكرتونِ 

  التعلًل )التعلل اإللكرتونٌ  املفهىل  الق ايا  زؤيُ جديدَ (  0,,5حطع حطع شيتىن) -

 السياا  الداز الاىلتًُ للرتعًُ  التطبًت  التقًًل( 

  اخلاآم املعسظًُ واملصاجًُ للػ اًُ -ضًكىلىجًُ اإلااش(  2112حطع علِ حطع) -

 القا سَ  مكتبُ النه ُ املاسيُ 

(  يديد أنىاا 5,252 حللٌ ماطفِ حللٌ أعى مىتُ  ومسوَ شكٌ تىظًت شكٌ)ينايس -

التفاعال  التعلًلًُ اإللكرتونًُ الالشمُ لتعلل مهازا  تالًل عنا س التعلل وأثس ا   

(  القا سَ  2(  ا)55  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًل تنلًُ  ره املهازا  ومطتىّ جىيَ إنتاجها 

  231 -27ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      

(  ظاعلًُ التفاعل ,5,2إعسا ًل  إعسا ًل يىضف  لد  لىي )أعسيل  ايَ  لد مطعىي  -

الفسيّ واتجتلاعِ  ىا ا التدزيع اإللكرتونِ ظِ تنلًُ املهازا  املهنًُ ألىاآِ املكتبا  

  ضلطلُ يزاضا  وهلىن  كلُ   لُ تكنىلىجًا التعلًلواملعلىما  عاملعا د األش سيُ  

  ,0-3ُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      (  القا سَ ا لع5ً( ا),5مرت)

(  " التعلًل اإللكرتونٌ"  اللقاْ الرتانٌ لتقنًُ املعلىما  واتتاات    التعلًل  3,,5ىالد الفلًل ) -

  ا 2350زعًا األوه  5 فس إلٌ  57وشازَ الرتعًُ والتعلًل  املللكُ العسعًُ الطعىييُ مع 

 املتصامع   وغري املتصامع الفىزٍ التىا ل اضت دال ىل الطلبُ ا ھ(  احنا,5,2 سوانٌ) ىالد -

التعلًلًُ  القدع  جامعُ القدع املفتىحُ   ضلفً  منطقُ   اتلكرتونٌ التعلل عًُٔ

 التعلًلًُ  ضلفً  منطقُ

(  ظعالًُ تدزيع معلل املسحلُ اتعتدآًُ علِ اضت دال عسنامرت 2,,5زؤوم عصمِ تىظًت ) -

  مرت  لُ تكنىلىجًا التعلًلظِ إعداي وتقديل الدزوع   PowerPointالعسوا التقد ًُ 

  03-3(  ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل  القا سَ عا، الكتع      3(  أل )22)

(  أثس عع  اضرتاتً ًا  التدزيظ   لىعا  العلل عند تالًل 5,25زيهال  لد ال ىه) -

لًل وتطبًت عع  ىدما  ا ًل الرتانٌ عسامرت التدزيع اإللكرتونٌ علِ تنلًُ مهازا  تا

للىيع لدّ أع اْ  ًُٔ التدزيظ  زضالُ يكتىزاَ غري منػىزَ  جامعُ املناىزَ  كلًُ 

 الرتعًُ 

(  أثس اضت دال ارتًبمًديا علِ التخاًل الدزاضِ واتحنا ا  لدّ 2110شينع  لد أمني ) -

 .عًُ  جامعُ املنًافال  كلًُ الرتعًُ  زضالُ يكتىزاَ غري منػىزَ  كلًُ الرت

(  التعلل عع ععد ويوزه   تنلًُ املسأَ العسعًُ  وز ُ هلرتًُ 0,,5ضعاي عبد العصيص الفسيل ) -

  0,,5ينايس  ,2- 2مقدمُ ملنتدّ املسأَ العسعًُ والعلىل والتكنىلىجًا املنعقد ظِ الفرتَ مع 

 القا سَ 

 القا سَ  2ط تطبًقاتل(  -تً ًاتلاضرتا -التعلل التعاونِ )أضطل(  0,,5ضناْ  لد ضلًلان ) -

 عا، الكتع 
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   علان  ياز املطريَ للنػس والتىشيا الداظعًُ  ىز علل النفظ العال(  3,,5غفًت عالونُ) -

(  ظاعلًُ اضت دال اىذج عًتػًانى للتعلل اإللكرتونِ املدمرت ظِ 5,22عايه الطًد ضسايا)أعسيل  -

داظعًُ لى اإلااش األكاي ِ لدّ فال  تنلًُ عع  مهازا  التعامل ما الباسيا  وال

(  القا سَ  ا لعًُ 5(  ا)52  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًلكلًُ املعللني جبامعُ امللك ضعىي   

  35 -3املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      

(  ظعالًُ عسنامرت مقرتح ظِ ضىْ معايري ا ىيَ الػاملُ 0,,5عبد العصيص فلبُ عبد ا لًد) -

املنعىمِ لتطىيس التعلًل علِ تنلًُ وعِ الطال  املعللني  تطلبا  تىظًف  واملدىل

املرمتس العاغس)تكنىلىجًا التعلًل اإللكرتونِ ومتطلبا  ا ىيَ تكنىلىجًا التعلًل اإللكرتونٌ  

  ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل عاتغرتاأل ما كلًُ البنا  ا جامعُ عني الػاملُ(

  300-353(  القا سَ  ياز الطخا       5ج)(  20مشظ  مرت )

(  أثس ت ًري عدي الطالبا  املعللا  ظِ  لىعُ التعلل ,,,5عبد اللطًف الافِ ا صاز )ىسيف  -

التعاونِ وت مل اط التعلل علِ اكتطا  أضظ التالًل التعلًلِ وتطبًقها ظِ تطىيس 

(  ا لعًُ املاسيُ 3أل) ( ,2  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًلالدزوع متعديَ الىضآط  

  ,77-723لتكنىلىجًا التعلًل  القا سَ  عا، الكتع     

  القا سَ  ياز غسيع للطباعُ مقًاع الداظعًُ لوااش(  0,,5عبد اللطًف  لد ىلًفُ) -

 والنػس 

 اتىتباز وعع  و لت الدزاضٌ اإلااش (  ياظع0ًُ,,5 للٌ) مسعٌ  لد عع علٌ -

جاشان  يزاضُ مقدمُ إىل  طل علل    املعللني كلًُ لدّ فال  األكاي ًُ املت ريا 

 النفظ ظِ كلًُ الرتعًُ جبامعُ أل القسّ كلتطلع تكلًلِ لنًل يزجُ املاجطتري  

(  التعلل اإللكرتونٌ وا ا وفلىح  وز ُ علل مقدمُ إىل ندوَ 3,,5ظازع إعسا ًل الساغد ) -

ظًال عاملللكُ العسعًُ الطعىييُ  ظِ الفرتَ  "التعلًل اإللكرتونٌ" التِ عقد   دازع امللك

 ل  غسكُ الدواجل للتقنًُ  3,,5ا3ا53-52 ا  املىاظت 2353 فس  52-21مع  

الص اشيت  جامعُ  .(  اىتباز الداظا لالااش لألففاه والساغديع2127ظازو  عبد الفتاح مىضِ ) -

 الص اشيت  كلًُ الرتعًُ 

ظاعلًُ اضت دال املدونا  التعلًلًُ   تنلًُ التخاًل (  ,5,2ظىشيُ عن  عبداهلل املد ىنٌ) -

الدزاضٌ واتحناه لى ا لدّ فالبا  جامعُ القاًل  زضالُ يكتىزاه غري منػىزَ  كلًُ 

 الرتعًُ  جامعُ القاًل  املللكُ العسعًُ الطعىييُ 

مهازا  (  ظاعلًُ اضرتاتً ًُ التعلل التعاونِ ظِ اكتطا  2,,5ظىشيُ عن   لد أعا اخللًل) -

 اه تالًل وإنتاج الىضآل التعلًلًُ واتحناه لىه لدّ فالبا  الفس ُ الرتالرتُ ظِ كلًُ 

  املسكص العسعِ 2,,5ينايس  –( 7(  ا )7  مرت ) لُ مطتقبل الرتعًُالرتعًُ للبنا  عالسياا  

 للتعلًل والتنلًُ عالتعاون ما مكتع الرتعًُ العسعِ لدوه اخللًرت 

(  يديد 5,252 لد عطًُ  ًظ  و لد ضلًلان أعى غقري )ينايس  دٍ ضعًد عقل  و -

أنىاا التفاعال  التعلًلًُ اإللكرتونًُ الالشمُ لتعلل مهازا  تالًل عنا س التعلل وأثس ا   

(  القا سَ  2(  ا)55  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًل تنلًُ  ره املهازا  ومطتىّ جىيَ إنتاجها 

  33 -0ىجًا التعلًل      ا لعًُ املاسيُ لتكنىل

   علان  ياز املطريَ تكنىلىجًا التعلًل عني النعسيُ والتطبًت(  3,,5 لد ا ًلُ) -

 (   ًاع ياظعًُ اإلااش الدزاضِ علِ البًُٔ الطعىييُ 2110 لد عع مع ع ا امد ) -

 ، الكتع   القا سَ  عا2  طالبخ  العللٌ   تكنىلىجًا التعلًلأ(   -0,,5 لد عبد ا لًد) -
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      منعىمُ التعلًل ظلطفُ التعلًل اإللكرتونٌ عب الػبكا  (   -0,,5 لد عبد ا لًد) -

  37-2  يسيس   لد عبد ا لًد  القا سَ  عا، الكتع      2عب الػبكا   ط

   القا سَ  ياز الكللُ 2  طمنتىجا  تكنىلىجًا التعلًل  (   -3,,5 لد عطًُ  ًظ ) -

   القا سَ  ياز الكللُ 2  طعللًا  تكنىلىجًا التعلًلأ (   -3,,5ًظ) لد عطًُ   -
  2  طاأل ىه النعسيُ والتاز ًُ لتكنىلىجًا التعلل اإللكرتونِ(  5,22 لد عطًُ  ًظ) -

 القا سَ  ياز الطخا  

 لُ تكنىلىجًا (  ماايز التعلل اإللكرتونٌ الس لًُ  5,23 لد عطًُ  ًظ)أكتىعس  -

  273 -220(  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      3(  ا)53رت)  مالتعلًل

  هظا  تسعىيُ مت ديَ(  التعلًل اإللكرتونٌ عب غبكُ اإلنرتن   0,,5 لد  لد ارتايٍ ) -

 تقديل  حامد علاز  القا سَ  الداز املاسيُ اللبنانًُ 

  الكىي   الفالح علل وأااط التعلًلضًكىلىجًُ الت(  0,,5ممدوح الكنانٌ  وأ د الكندزّ) -

 للنػس والتىشيا 

(  التعلل اإللكرتونٌ   مدازع وشازَ الرتعًُ يولُ الكىي   وز ُ علل 3,,5مناىز غلىل) -

  مدازع امللك 3,,5ا3ا53-52مقدمُ   الندوَ الدولًُ األولٌ للتعلًل اإللكرتونٌ   الفرتَ مع 

 ظًال  املللكُ العسعًُ الطعىييُ 

(  أثس اىتالم نعل التفاعل عب عًُٔ التعلل اإللكرتونًُ ظِ 2,,5 لد ا صاز )يىنًل  منِ -

 لُ مطتقبل يقًت عع  نىاترت التعلل لدّ الطال  املعللني واحنا اتهل لى اضت دامها  

(  عدي ىا   القا سَ  املسكص العسعِ للتعلًل والتنلًُ      02(  ا)23  مرت)الرتعًُ العسعًُ

301-32,  

   القا سَ  ياز الفكس العسعٌ 2  طتكنىلىجًا التعلًل اتلكرتونٌ(  2,,5نبًل جاي عصمِ ) -

  املنًا  ياز ارتدّ للنػس 5  طالتالًل التعلًلِ للىضآط املتعديَ(  5,22نبًل جاي عصمِ ) -

 والتىشيا 

متس العللِ (  أغكاه التعلًل اإللكرتونِ وأااط التفاعل امل تلفُ  املر2,,5االْ  لد ظازع) -

ا ايّ عػس  تكنىلىجًا التعلًل اإللكرتونِ ويديا  التطىيس الرتعىّ ظِ الىفع العسعِ  

   210-227(  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ لكنىلىجًا التعلًل      2  مرت)كتا  املرمتس

(  العال ُ عني غكل ا تىّ واط اتتااه   5,25 انٌ  لد الػًخ  وغًلاْ يىضف  ى ) -

اتً ًُ لعع األيواز عب الىيع وأثس ا علِ تنلًُ مهازا  املنا ػا  اإللكرتونًُ والبنًُ اضرت

(  القا سَ  2(  ا)55  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًل املعسظًُ املستبطُ عها لدّ فال  ا امعُ 

  330 -577ا لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل      

 ُ عني نىا التفاعل وح ل اجمللىعا    التعلل (  العال5,23 انٌ  لد الػًخ)أكتىعس  -

التػازكِ اإللكرتونٌ وأثس ا علِ يطني األياْ األكاي ٌ والكفاَْ اتجتلاعًُ اإللكرتونًُ 

(  القا سَ  ا لعًُ املاسيُ 3(  ا)53  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًل لدّ فال  ا امعُ 

  273 -220لتكنىلىجًا التعلًل      

(  أثس التفاعل عني الطالبا  املتعامال  ظِ  لىعا  ما 2117اه الديع )ظبايس ناْ  لد مج -

عسنامرت تعلًلِ عالكلبًىتس علِ التخاًل واتحناه لى التعامل ظِ  لىعا  ما الكلبًىتس  

(  جامعُ القا سَ  معهد الدزاضا  والبخىن الرتعىيُ    3(  ا)5  مرت) لُ العلىل الرتعىيُ

  00-77  

(  اىتالم ح ل اجمللىعُ املػازكُ   املنا ػا  5,23ىضف  لد إعسا ًل) يىلًى ولًد ي -

اإللكرتونًُ التعلًلًُ وت ثسه علِ تنلًُ التفكري النا د والتخاًل املعس  والسضا عع 

(  يىلًى  3(  ا)53  مرت) لُ تكنىلىجًا التعلًلاملنا ػا  لدّ الطال  املعللني عكلًُ الرتعًُ  

  5,7 -251لعًُ املاسيُ لتكنىلىجًا التعلًل     القا سَ  ا 
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