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 دادإـع
 مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم 

 جامعة بنها  –كلية الرتبية النوعية  

 إـشراف
 

 يا التعليـــــــم أستــــاذ تكنولـــوج
 كلية الرتبية جامعة حلوان 

 أستـــاذ علوم احلــــاسب ووكيل كلية
 احلاسبات واملعلومات جامعة عني مشس 

 مدرس تكنولوجيا التعليم
 جـامعة عني شـمس –كليـة الرتبية 

 مهددىتا  تنميدد  فدد  الثىنيدد  الحيددى  توظيدد  فىعليدد  مدد   تح يدد  إلدد  لحددىل ا البحدد  هدد  
 المنهج البىحث  أتبعت ال تاس  ه   ولتحقيق  التعلم، لمصىدت اإلبت ائي  المرحل  تالميذ إستخ ام
 إسددددتخ ام مهددددىتا  مهددددىتا  قىئمدددد  إلسددددتخال  المرتبطدددد  وال تاسددددى  لإلبحددددى  لمسدددد  الوصدددد  
 المعرفددد  التحصدددي  علددد  التددد تيب  البرندددىمج فىعليددد  لقيدددى  جريبددد الت والمدددنهج الدددتعلم، مصدددىدت
 بدددددي ( 0,01) مسددددتو   عندددد  إحصددددىئيى   دال فددددر   إلىوجددددود البىحثددددت وتوصددددلت. المهددددىت   واألداء

 التجريبيددد  المجموعددد  وتالميدددذ( الحقيقددد  العدددىلم) الضدددىبط  المجموعددد  تالميدددذ دتجدددى  متوسدددط 
 مصددىدت إسددتخ ام مهددىتا  علدد  للتدد تي  المهددىت   داءواأل المعرفدد  التحصددي  فدد ( الثىنيدد  الحيددى )

 التجريبي  المجموع  لصىل  التعلم
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تعددد  تلنولوجيدددى التعلددديم أحددد  منتوجدددى  التطدددوتا  التلنولوجيددد  الضدددروتي  لتطدددوير الدددن م 
 منتوجدى  أبدر ( SecondLife) الثىني  الحيى  عىلم وتع التعليمي  والتربوي  بمراحلهى المختل   ، 

تد وت فلرتدح حدول صدنص شخصدي  افتراادي  دا د   والذ  ، اإلنترنت شبك  عبر التعليم تلنولوجيى
عىلم افترااي يشبح العىلم الذي نعيشح ، تستطيص التجول بحريد  وبندىء صد اقى  رثيدر  والمحىد د  

 ع  طريق النص والصو  وال ي يو ، دون الحىج  لللتىب  أو تعلم لغ  برمجي  معين  . 
( بيئدد  افترااددي  إللترونيدد   ال يدد  األبعددىد عبددر شددبك  Second Lifeوالحيددى  الثىنيدد  )

اإلنترنددت تمثدد  حيددى  موا يدد  للحيددى  البشددري  التدد  نعيشددهى علدد  روردد  األت  ، تدد وت فلرتددح فدد  
تحميدد  برنددىمج الحيددى  الثىنيدد  علدد  جهددى  اللمبيددوتر وتسددجي  المسددتخ مي  )الالعبددي ( فدد  تلدد  

( والدددد  ول إليددددح ، حيدددد  يمكدددد  للمسددددتخ مي  أن Avatarىء شخصددددي  إفترااددددي  )الخ مدددد  ب نشدددد
يتعىيشون ويبيعون ويشترون األتاا  والجزت وبنىء البيو  والبح  ع  الترفيح والسعىد  )إبراهيم 

 ( . 332-331،      2012عب  الوري  ، 
أسسدت ( التد  تLinden Lap( ف  مررز بحو  )2003و تأسست الحيى  الثىني  عىم )

( الرئيس التن يذ  للشرر  PhilipRosedale( ف  م ين  سىن فرانسسيكو م  قب  )1999عىم )
( فد ان مد  65000( ف ان حت  وصدلت إلد  أرثدر )64. وتأل ت الحيى  الثىني  منذ إنشىئهى م  )

العقىتا  اإلفترااي  الت  يستطيص سدكىنهى إستلشدى  وبندىء وتحريدر وءنشدىء رىئندى  و د مى  فد  
 ,Bowersالعددىلم مثدد  نىطحددى  السددحىد والنددواد  الليليدد  والمالبددس والسدديىتا  والبرمجدد  ) تلدد 

Ragas & Neely, 2009, P P 40-50 .) 
وءسددددتخ مت الحيددددى  الثىنيدددد  فدددد  مجددددىإل  رثيددددر  رىل عىيدددد  واإلعددددالن واألعمددددىل التجىتيدددد  

اإلعالميددد  والعدددرو   والتعلددديم والثقىفددد  وعقددد  المدددمتمرا  واإلجتمىعدددى  العىمددد  وتقددد يم الخددد مى 
( شددددررى  تجىتيدددد   ا  25365( أرثددددر مدددد  )2007والمعددددىت . حيدددد  أنضددددمت فدددد  فبرايددددر )

( أرثدر مدد  2007أغسدطس ) 31التجزئد  والشدررى   ا  الخد مى  التجىتيد  . رمددى إنضدمت فد  
 ,IBM, Mercedes, Pontiac( شددرر  تجىتيدد  عىلميدد   ا  المىترددى  البددىت   مثدد  )126)

Nissan, Dell, BMG  أمدددددى فيمدددددى يتعلدددددق بىلمجدددددىل التعليمددددد  فقددددد  أشدددددىت  دتاسددددد ، )
( إلدد  إنضدمت ارثددر مدد  Messinger, Stroulia, Lyons, 2008, P P 1-18ميسدنجر)

( وفقدى  لمرردز Inman, 2010, P P 44-63( جىمع  عىلمي  . رمى أشىت  دتاسد  إنمدىن )150)
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لجىمعددى  العىلميدد  تعقدد  ( مدد  ا300( أن أرثددر مدد  )2008( فدد  عددىم )Linden Lapبحددو  )
 اللثير م  ال وتا  الت تيبي  وءجراء البحو  التجريبي  . 

توظيد  الحيدى  الثىنيد  فد  مجدىل  ( إلد  أهميد 8،    2009وتشير هن  بنت سليمىن )
 دونىإلتتبىطبحدد ودالزمىنأوالمكىن، آمن لمحىرى التجىتبىلعملي والمعمليدد  بيئدد  لتددوفيرالتدد تي  والتعلدديم 

 .،وتوفيرالتجهيزاتىلال م إلجراءالتجىتد منتجىتبىآل رينوأ طىئهم هىتاتواإلست ىد وءرتسىبىلم
فدد  تقيمهددى لنددواتج ومشددكال  الحيددى  ( Warburton, 2009وتبرتددون )وأشددىت  دتاسدد  

ف  التعليم إل  أن الحيى  الثىنيد  تتدي  اإلنغمدى  فد  بيئد   ال يد  األبعدىد ( SecondLife)الثىني  
 .يود المىدي  ، وتعزيز العالقى  اإلجتمىعي  بي  المتعلمي ، والتغل  عل  الق

 ,Westmoreland, Ragas, & Neely, 2009وأشىت  دتاسد  وسدتروإلن  وآ درون )

p 212(  ف  تقييمهى للحيى  الثىني )SecondLife   رأح  تطبيقى  العوالم اإلفترااي  إلد  مد )
تددد تي   دددال  فئدددى  مددد  المجموعدددى   فعىليتهدددى فددد  عمليددد  التددد تي  إلددد  عددد م وجدددود فدددرو  بدددي 

 )المبت ئي  ، متوسط  الخبر  ،  بير(.
 أقدد  الثىنيدد  الحيددى  أن(Messinger, 2008, P P 1-18) ميسددنجر دتاسدد  وأشددىت 

 العنىصددر مدد  رثيددر علدد  يحتددو   حيدد  ، المسددتخ م فيددح يعددي  الددذ  الحقيقدد  العددىلم عدد   روجددى  
 ، إنتىجهددى فدد  أسدده  تبدد و التدد  والحدد ائق ىن المبدد وغددر  اللراسدد  مثدد  اإلنسددىن يصددنعهى التدد 

 صددنص فدد  أقدد  عنىصددر يتضددم  الددذ ( World Of Warcraft) اإلفتراادد  بىلعددىلم مقىتندد 
 التدد  والشددالإل  والجبددىل واألنهددىت والوديددىن الغىبددى  مثدد  الحقيقدد  العددىلم فدد  الموجددود  اإلنسددىن
 .تسومىتهى إنتىج ف  الوقت م  اللثير يتطل 

( أن الحيددى  Bignell & Parson, 2010, P 18بجنيد  وبىتسدون )وأشدىت  دتاسد  
الثىنيدد  تددوفر بيئدد  محىرددى  إنغمىسددي  عبددر اإلنترنددت تسددم  للمسددتخ مي  الت ىعدد  بطريقدد  تحددىر  
الت ىع  ف  الواقص الحقيق  بطريق  أرثر إنغمىسي  م  اإلنترندت التقليد   . رمدى إنهدى بيئد  تعليميد  

م اإلفترااي  التقلي ي  ، حيد  تدوفر للمتعلمدي  الطدر  المبتلدر  والخالقد  أرثر  راء  م  بيئى  التعل
إليجدددىد حلدددول والمشدددكال  وتقددد يم مسدددتو  أعمدددق فددد  الدددتعلم التعدددىون  . رمدددى إنهدددى تدددوفر  يدددىتا  
إلتصدددىإل  ع يددد   للمجموعدددى  واألفدددراد عبدددر ال تدشددد  الصدددوتي  والرسدددىئ  ال وتيددد  . واإليمدددىءا  

 ,Ye, Liu & Polack-Wahlء عمليد  التواصد  بدي  المسدتخ مي  )والرسدوم المتحررد  إل درا

2007, P 2(  ول د  برمجد . )Linden Script  التد  تسدم  للمسدتخ م الدذي  لديس لد يهم  بدر )



  ، أ/ هند حممودد / مجال عبد الناصر،أ.د / مصطفى حممود ،ا.د. حممد إبراهيم
 

 168 

 Wang & Braman, 2009, Pف  البرمج  م  إستخ امهى إلنشىء أدوا  ت ىع   ىص  بهم )

P 235-247 .) 
ثر العوالم اإلفترااي  شدعبي  لد   الممسسدى  التعليميد  األمر الذ  جع  الحيى  الثىني  أر

، لددذل  بددىدت  اللثيددر مدد  الجىمعددى  العىلميدد  فدد  اإلنضددمىم إلدد  الحيددى  الثىنيدد  مثدد  الجىمعددى  
اإلسدددترالي  والنيو لن يددد  )جىمعددد  روينزإلنددد  ، جىمعددد  جندددود روينزإلنددد  ، جىمعددد  جندددود إسدددتراليى( 

(Farley, 2011, P P 5-6والمن مدد . )  ى  التعليميدد  مثدد  الجمعيدد  ال وليدد  للتلنولوجيددى فدد
( ومررددددددز InternationalSocietyforTechnologyinEducation (ISTE)التعلدددددديم )

 NewMediaConsortium (NMC( ))Inman, 2010, P Pرونسوتتيوم للوسىئط الج ي  )

44-63.) 
ي  عىم  وتقني  الحيى  ولق  إلح ت البىحث  بأنح عل  الرغم م  استخ ام العوالم اإلفتراا

( بصددد    ىصدد  فددد  العمليدد  الترفيهيددد  والتعليميدد  ل ط دددىل والبددىلغي  لمدددى SecondLifeالثىنيدد  )
تتميز بح م  ق ت  لح  رثير م  المشكال  التعليمي  والن سي  واإلجتمىعيد  ، إإل أندح تدم إسدتخ ام 

ن إجراء بحو  لت تي  األط ىل ( ف  ت تي  البىلغي  فقط دو Second Lifeتقني  الحيى  الثىني  )
م   دالل هدذا التقنيد  )فد  حد ود علدم البىحثد ( ، علد  الدرغم ممدى تدوفرا هدذا التقنيد  مد  مميدزا  

 ل   األط ىل.
وءنطالقى  م   ل  فق  إقترحت البىحثد  تد تي  األط دىل علد  اسدتخ ام مصدىدت الدتعلم مد  

   : (، إستنىدا  إلSecondLife الل تقني  الحيىا الثىني  )
   مى تتسم بح تل  المرحل  العمري  م   يىل واسص و صىئص عقلي  وءبتلىتي  متميدز  ، إادىف

لمىلذاتي  إلددد  إدتال المجتمعدددى  العربيددد  ألهميددد  تلنولوجيدددى المعلومىت ي رسدددىبىلط اللق ت علىىلتع 
 ، علىىرتسدددددددددددددددددىبىلمعرف المسدددددددددددددددددتمر والتعىمددددددددددددددددد  المبىشرمعمصدددددددددددددددددىدتالمعرف لتنمي  ق تاتدددددددددددددددددح 

 (.218   ، 2004 ، عل  نبي ) ومهىتاتىلتواصلمعىآل ري  واإلب اعي   تاتىلذهني وتنمي الق

 (  2006 – 2003مشدددروط تطددددوير وتنميدددد  الط ولدددد  المبكددددر  فدددد  جمهوتيدددد  مصددددر العربيدددد )
بىلتعىون بي  و ات  التربي  والتعلديم ومن مد  اليونسدكو إلد  أندح يجد  علد  األط دىل أن يكوندوا 

اللمبيدوتر واسدتخ ام شددبك  اإلنترندت ، وري يدد  اسدتغاللح رددأدا   قدىدتي  علد  فهددم طدر  تشددغي 
للددتعلم ليتمكنددوا مدد  تمثيدد  أفلددىتهم مدد   اللددح رددأدا  للتواصدد  ونقدد  المعلومددى  )اليونسددكو ، 

2006    ،23).  
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  إجراء اللثير م  ال تاسى  والبحو  الت تيبي  لمعلمى  تيى  األط ىل وأ صدىئي  تلنولوجيدى
ى  األط ددىل علدد  اسددتخ ام مصددىدت الددتعلم والتدد  أ بتددت فعىليتهددى ، علدد  التعلدديم بمرحلدد  تيدد

عكددس ندد ت  وعدد م تددوافر األبحددى  وال تاسددى  )فدد  حدد ود علددم البىحثدد ( التدد  تنىولددت إمكىنيدد  
 ت تي  األط ىل عل  استخ ام مصىدت التعلم .

لددديم رمدددى أن البىحثددد  قىمدددت ب تاسددد  إستلشدددىفي  إلسدددتطالط تأ  أ صدددىئي  تلنولوجيدددى التع
بىلمرحلدد  اإلبت ائيدد  بدد دات  بنهددى التعليميدد  بمحىف دد  القليوبيدد  إلبدد اء آتائهددم حددول اسددتخ ام األط ددىل 

( بنود بىإلاىف  إلد  سدمال م تدو  10لمصىدت التعلم . حي  أع   البىحث  استبيىنى يشتم  عل  )
  ال تاسد  ع  أ  مالح ى  تدر  عيند  البحد  إادىفتهى فد  ال تاسد  اإلستلشدىفي ، واشدتملت عيند

( معلدددددم  ، وتوصدددددلت ال تاسددددد  15( أ صدددددىئ  تلنولوجيدددددى التعلددددديم ، و)10اإلستلشدددددىفي  علددددد  )
 اإلستلشىفي  إل   :

 . ع م إلمىم األط ىل بمهىت  استخ ام مصىدت التعلم 
  اسدددتخ ام )معلمددد  تيدددى  األط ىلكأ صدددىئ  تلنولوجيدددى التعلددديم( مصدددىدت الدددتعلم دون الن دددر

 ام تل  المصىدت بأن سهم .لمسىع   األط ىل عل  استخ 

  عدد م وجددود توجيهددى  أو تعليمددى  مدد  و ات  التربيدد  والتعلدديم لتدد تي  األط ددىل علدد  اسددتخ ام
مصىدت التعلم ، إاىفتى  إل  ع م توفير الو ات  دليد  لتد تي  األط دىل علد  اسدتخ ام مصدىدت 

 التعلم 

 مصىدت التعلم . اإلدات  الم تسي  إل توفر تسهيال  لت تي  األط ىل عل  إستخ ام 

 . ع م ت تي  أ صىئ  تلنولوجيى التعليم األط ىل عل  استخ ام مصىدت التعلم 

أتتبطت مشكل  البح  بمجدىل مصدىدت الدتعلم فد  المرحلد  اإلبت ائيد  ، نتيجد  عد م تدوافر 
سدد  اإلستلشددىفي  دتاسددى  سددىبق  تشددير إلدد  تدد تي  األط ددىل علدد  إسددتخ ام مصددىدت الددتعلم ، وال تا

، لدذل  تتحد د  قصوت فد  اسدتخ ام أط دىل مدى قبد  الم تسد  لمصدىدت التعلديمالت  أواحت وجود 
قصور فى استخدام أطفال ما قبل المدرسة لمصادر التعليم"    وجود فد    مشكل  البح  الحىل 

 : وبىلتىل  تتح د تسىؤإل  البح  الحىل  ف 
 تس  إلستخ ام مصىدت التعلم ؟ مى المهىتا  الال م  لط   مى قب  الم  -1
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مى تصميم العىلم اإلفتراا  الال م لت تي  أط ىل مى قب  الم تس  عل  مهىتا  إسدتخ ام  -2
 مصىدت التعلم ف  اوء النمو ج التطبيق  المقتر  ؟

مددى فىعليدد  التدد تي  القددىئم علدد  العددوالم اإلفترااددي  فىتنميدد  مهىتات سددتخ ام أط ددىل مددى قبدد   -3
 تعلم ؟الم تس  لمصىدت ال

إلعددددددد اد قىئمدددددد  المهىتاتوءعددددددد اد أدوا  البحددددددد  الميييييييصفى الو يييييييفىاسددددددتخ مت البىحثددددددد  
الددددذ  يسدددددته   قيدددددى  والميييييصفى التى  بميييييىالال مدددد  لقيدددددى  مدددد   فىعليددددد  العددددىلم اإلفترااددددد ، 

واألداء فىعليددددد  البرندددددىمج التددددد تيب  القدددددىئم علددددد  العدددددوالم اإلفتراادددددي  علددددد  التحصدددددي  المعرفددددد  
 المهىت  إلستخ ام األط ىل .  

 يقتص  البحث الحالى على: 
  الم ات  اإلبت ائي  بم ين  بنهى.: ح ود مكىني 
 . ح ود مواوعي :  األداء المعرف  واألداء المهىت  لمهىتا  إستخ ام مصىدت التعلم 

  2016 – 2015ال ص  ال تاس  األول للعىم ال تاس   :ح ود  مني . 

 الح يثد  بنهى م تس  ف  الثىل  الص  ف  ط  ( 40) ع د البحث   عين  إجمىل  تتمث 
 : التىل  النحو عل  مقسمي  ، القليوبي  لمحىف   التىبع  التعليمي  بنهى ب دات 

  مهددددىتا  ( ط دددد  يتلقددددوا التدددد تي  علدددد 20) هى:عدددد د(الحقيقدددد  العددددىلم) المجموعدددد  الضددددىبط 
 عبر العىلم الحقيق . التقلي ي  بىلطريق إستخ ام مصىدت التعلم 

  مهدددىتا  ( ط ددد  يتلقدددوا التددد تي  علددد 20)هى:عددد د( اإلفترااددد  العدددىلم) المجموعددد  التجريبيددد 
 .(Second Life) الثىني  الحيى  عىلم عبر اإلفتراا  العىلم بطريق إستخ ام مصىدت التعلم 

( بددي  متوسددط  دتجددى  أط ددىل المجموعدد  0,01  فددر  دال إحصددىئيى  عندد  مسددتو  )يوجدد -1
الضددىبط  )العددىلم الحقيقدد ( وأط ددىل المجموعدد  التجريبيدد  )العددىلم اإلفتراادد ( فدد  األداء 

 المعرف  للت تي  عل  مهىتا  إستخ ام مصىدت التعلم لصىل  المجموع  التجريبي 
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( بددي  متوسددط  دتجددى  أط ددىل المجموعدد  0,01يوجدد  فددر  دال إحصددىئيى  عندد  مسددتو  ) -2
الضددىبط  )العددىلم الحقيقدد ( وأط ددىل المجموعدد  التجريبيدد  )العددىلم اإلفتراادد ( فدد  األداء 

 المهىت  للت تي  عل  مهىتا  إستخ ام مصىدت التعلم لصىل  المجموع  التجريبي 

 وا  التىلي  :أتبص البىح  الخطلإلجىب  عل  تسىؤإل  البح  
اإلطالط عل  األدبيى  المرتبط  بمجدىإل  الحيدى  الثىنيد  والعدوالم اإلفتراادي  وتطبيقىتهدى  -1

 ومصىدت التعلم وطبيع و صىئص المرحل  اإلبت ائي  لإلست ىد  منهى ف  البح  الحىلي  . 
إعددددد اد اإل تبدددددىت التحصددددديلي المعرفدددددي المصدددددوت لقيدددددى  التحصدددددي  المعرفددددد  ، وبطىقددددد  

 لقيى  األداء المهىت  إلستخ ام األط ىل لمصىدت التعلم .مالح   
( لتد تي  أط دىل مدى Second Lifeبندىء عدىلم إفترااد  قدىئم علد  تقنيد  الحيدى  الثىنيد  ) -2

 قب  الم تس  عل  مهىتا  استخ ام مصىدت التعلم ف  اوء النمو ج المقتر 
عددددددددد  عدددددددددر  أدوا  البحددددددددد  والعدددددددددىلم اإلفترااددددددددد  فددددددددد  صدددددددددوت  مب ئيددددددددد  علددددددددد  مجمو  -3

المحكمددددددي  فدددددد  مجددددددىل تلنولوجيددددددى التعلدددددديم إلبدددددد اء آتائهددددددم ، ومدددددد   ددددددم إعدددددد ادهى  فدددددد  
 .ى النهىئي  القىبل  للتطبيقصوتته

 التطبيق القبلي لال تبىت التحصيلي المصوت وبطىق  المالح   عل  عين  البح . -4
 تطبيق مىد  المعىلج  التجريبي  عل  عين  البح . -5
 لال تبىت التحصيلي المصوت وبطىق  المالح   عل  عين  البح . التطبيق البع   -6
 إجراء المعىلجى  اإلحصىئي  ، وعر  النتىئج وت سيرهى -7

 (:  Second Lifeاحلياة الثانية) 

أحيييد يقبمقييياا العيييوال"  ( إجرائيدددى  بأندددح Second Lifeالحيدددى  الثىنيددد  ) الباحثيييةتعدددر  
  شبكة اإلنت نت يسمح لألطفال بالتىول بداخله كما لو كان فى الواقع لتدر بف" اإلفت اضمة عب

  على إكساب مفاراا إستخدام م كز مصاادر التعل"
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 (:  Training) بــدريــــالت
مصظومةمتكامليية يتنييمم مىموعيية مييم ا  ييدا  التدد تي  إجرائيددى  ب نددح   الباحثييةتعددر  

 Secondدر ب ا طفيال عليى  يقصمية الحمياث الثانمية  التدر بمة التى يت" يحقمقفيا ميم خيتل يي

Lifeإلكسابف" مفاراا إستخدام م كز مصادر التعل" فى فت ث زمصمة محددث )    

 (:  Learning Resourceمصادر التعلم )

كييل مييا يمكييم يييواف ي داخييل بم يية ر ييا  مصددىدت الددتعلم إجرائيددى  ب نهددى   الباحثييةتعددر  
ر يا  ا طفيال والقفيل وأخصياكى يكصولوجميا التعليم" إليميام  ا طفال يستخدمفا كل ميم معلمية

  عملمة التعل" مم ختلفا واالستفادث مصفا لقفل ما قبل المدرسة

 :اراتــــــــة املهـــــــــقائم  -1
يحدييييد المفييياراا ال كمسيييمة والف عمييية والخقيييواا اإلج اكمييية هدد فت قىئمددد  المهدددىتا  إلدد  

الال مدد  لتدد تي  األط ددىل عبددر العددوالم اإلفترااددي  .وتمكنددت إلسييتخدام مصييادر الييتعل" المتتابعيية 
مهدىتا  السدبوت  البىحث  م  تح ي  المهىتا  الرئيسي  لقىئم  مهىتا  إستخ ام مصىدت الدتعلم فد  )

( 39ي  عد د )وتضمنت المهىتا  الرئيسدالت ىعلي  ، مهىتا  اللتىد الت ىعل  ، مهىتا  التىبلت( .
 .المهىتا  ال رعي م  

 المب ئيدد  صددوتتهى بعددر  الددتعلم مصددىدت إسددتخ ام مهددىتا  قىئمدد  بضددبط البىحثدد  وقىمددت
 صدالحي  م   عل  اإلت ى  م   عل  للتعر  التعليم تلنولوجيى مجىل المحكمين   الخبراء عل 
٪( 94,26) إلدد  التعلدديم تلنولوجيددى  بددراء بددي  اإلت ددى  نسدد  إلدد  توصددلت وقدد  ، المهددىتا  قىئمدد 
  ال رعي  المهىتا  عل 

 اإلختبار التحصيلى املصور -2
قمييياد ميييدل يحصيييمل ا طفيييال فيييى الىوانيييب المع فمييية لمفييياراا يهددد   اإل تبدددىت إلددد  

 إستخدام مصادر التعل"  السبورث التفاعلمة ، الكتاب التفاعلى ، التابلت(

 :صدق اإلختبار التحصيلى المصورأ( 
  بددددددراء نسددددددب ات ىقبي ٪(87.91) وتوصلتلدددددد أعتمددددد   البىحثدددددد  علددددد  صدددددد   المحكمددددددي 

  .المصوت التحصيل  اإل تبىت م ردا  عل   إل  التعليم تلنولوجيى
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 :ثبات اإلختبار التحصيلى المصور  (ب
أعتمدد   البىحثدد  علددد  حسددىد الثبددى  بىسدددتخ ام طريقدد  أل ددى ررونبدددى  وتوصددلت معىمددد  

 بى  عىلي  ج ا .٪( وهذا ي ل عل  أن المقيى  يتمتص ب تج   91,74 بى  )
 :معامل السهولة والصعوبة( ج

توصددلت البىحثدد  إلدد  أن معددىمال  السددهول  لم ددردا  اإل تبددىت المصددوت تتددراو  مددى بددي  
( ، وهدددددد  تعتبددددددر 0,67 – 0,33( ، ومعددددددىمال  الصددددددعوب  تتددددددراو  مددددددى بددددددي  )0,67 – 0.33)

( 0,9لد  أربدر مد  )معىمال  تتميز بىلوسطي  ، حي  أن الم ردا  الت  تص  معىم  سهولتهى إ
( تلددون 0,2تلددون سددهل  جدد ا  ، أمددى الم ددردا  التدد  تصدد  فيهددى معىمدد  الصددعوب  إلدد  أقدد  مدد  )

ش ي   الصعوب  ، وهذا غير متوفر ف  م ردا  اإل تبىت المصوت . رمى أن معىم  التمييز تراو  
( وقريبد  0,2إلنهدى إل تقد  عد  ) معامتا يمممز مقبولية( ، وه  تعتبدر 0,83 – 0,33مى بي  )

 م  الواح  الصحي  . 
 تحديد زمن اإلختبار (د

تددم تح يدد   مدد  اإل تبددىت مدد   ددالل حسددىد المتوسددط الحسددىب  ل  مندد  التدد  أسددتغرقهى 
تبدددىت التحصددديل  المصدددوت أط دددىل العينددد  اإلسدددتطالعي . وتوصدددلت البىحثددد  أن متوسددد   مددد  اإل 

 .( دقيق 30)

 ة  ــــالحظـــة املـــاقــــبط -3
قماد مدل يحصمل ا طفال فى الىوانيب ا داكمية لمفياراا ىق  المالح   إل  ه فت بط

 . إستخدام مصادر التعل"  السبورث التفاعلمة ، الكتاب التفاعلى ، التابلت(
 صدق بطاقة المالحظة: أ( 

  بدددددراء نسدددددب ات ىقبي ٪( 94,26) وتوصلتلددددددأعتمددددد   البىحثددددد  علددددد  صددددد   المحكمدددددي  
  المصوت التحصيل  اإل تبىت م ردا  ل ع  إل  التعليم تلنولوجيى

 :بطاقة المالحظة ثبات  (ب
أعتمدد   البىحثدد  علددد  حسددىد الثبددى  بىسدددتخ ام طريقدد  أل ددى ررونبدددى  وتوصددلت معىمددد  

 ٪(وهذا ي ل عل  أن المقيى  يتمتص ب تج   بى  عىلي  ج ا .89,53 بى  )
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 :الفرض األول للبحث
التحصديل  المصدوت علد  ل در  األول قىمدت البىحثد  بتطبيدق اإل تبدىت إل تبىت صدح  ا

للعيندى  المسدتقل  لمعرفد  دإللد  ال درو       إ تبدىتعين  أط ىل البح  الحىل  بع يى  ، وءستخ ام 
بي  متوسدط  دتجدى  أط دىل المجموعد  الضدىبط  )العدىلم الحقيقد ( وأط دىل المجموعد  التجريبيد  

 التىل   ( ، وتوصلت إل  الج ولSPSS 18ريق برنىمج ))العىلم اإلفتراا ( ع  ط
 (33) جدول

  واجملموعة  الضابطة اجملموعة متوسطى بني الفروق لداللة" ت" إختبار
 فى اإلحتبار التحصيلى املصور بعديًا التجريبية

 املتوسط العدد اجملموعة
اإلحنراف 

 املعيارى

درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

 الداللة
مستوى 
 الداللة

  موعة الضابطةاجمل
 )العامل احلقيقى(

20 8,25 1,309 

38 15,057 0,000 
 عند دالة

  اجملموعة التجريبية 0,01 مستوى
 )العامل اإلفرتاضى(

20 15,45 1,538 

المىموعييية النيييابقة  العيييال" يتضددد  مددد  الجددد ول السدددىبق أن متوسدددط دتجدددى  أط دددىل 
يل  المصوت ، ف  حي  جىء متوسط دتجى  ( ف  اإل تبىت التحص8,25جىء مسىويى  )الحقمقى( 
( . إادددىف  إلددد  أن مسدددتو  15,45مسدددىويى  ) المىموعييية التى  بمييية  العيييال" اإلفت اضيييى(أط دددىل 

( ، ممددى يدد ل علدد  وجددود فرقددى دال إحصددىئيى  بددي  متوسددط  دتجددى  0,000ال إللدد  جددىء مسددىويى  )
 لتى  بمية  العيال" اإلفت اضيى(المىموعية اوأط دىل  المىموعية النيابقة  العيال" الحقمقيى(أط ىل 

 ( 0,01ف  الجىن  المعرف  لصىل  المجموع  التجريبي  عن  مستو  )

 :الفرض الثانى للبحث 
علد  عيند  أط دىل  إل تبىت صح  ال ر  الثىن  قىمت البىحث  بتطبيدق بطىقد  المالح د 

ال ددددرو  بددددي   للعينددددى  المسددددتقل  لمعرفدددد  دإللدددد      إ تبددددىتالبحدددد  الحددددىل  بعدددد يى  ، وءسددددتخ ام 
متوسدددط  دتجدددى  أط دددىل المجموعدددد  الضدددىبط  )العدددىلم الحقيقدددد ( وأط دددىل المجموعددد  التجريبيدددد  

 ( ، وتوصلت إل  الج ول التىل :SPSS 18)العىلم اإلفتراا ( ع  طريق برنىمج )
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 (35) جدول
 ملالحظة بعديًافى بطاقة ا التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة متوسطى بني الفروق لداللة" ت" إختبار

 املتوسط العدد اجملموعة املهارات
اإلحنراف 

 املعيارى

درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

 الداللة
مستوى 
 الداللة

السبورة 
 التفاعلية

 اجملموعة الضابطة
 )العامل احلقيقى(

20 13,35 1,309 

38 4,339 0,000 

 عند دالة
 مستوى

0,01 
 اجملموعة التجريبية
 )العامل اإلفرتاضى(

20 15,30 1,525 

الكتاب 
 التفاعلى

 اجملموعة الضابطة
 )العامل احلقيقى(

20 10,55 1,395 

38 6,148 0,000 

 عند دالة
 مستوى

0,01 
 اجملموعة التجريبية
 )العامل اإلفرتاضى(

20 12,95 1,050 

 التابلت

 اجملموعة الضابطة
 )العامل احلقيقى(

20 13,10 1,071 

38 8,023 0,000 

 عند دالة
 مستوى

0,01 
 اجملموعة التجريبية
 )العامل اإلفرتاضى(

20 16,35 1,461 

بطاقة 
 املالحظة

 اجملموعة الضابطة
 )العامل احلقيقى(

20 37 2,248 

38 10,958 0,000 

 عند دالة
 مستوى

0,01 
 اجملموعة التجريبية
 )العامل اإلفرتاضى(

20 44,60 2,137 

المىموعييية النيييابقة  العيييال" سدددط دتجدددى  أط دددىل يتضددد  مددد  الجددد ول السدددىبق أن متو 
( فددد  إجمدددىل  بطىقددد  المالح ددد  ، أمدددى علددد  مسدددتو  أبعدددىد بطىقددد  37جدددىء مسدددىويى  )الحقمقيييى( 

( لد )السبوت  الت ىعلي  ، اللتىد الت دىعل  13,10،  10,55،  13,35المالح   جىء  مسىوي  )
المىموعيية التى  بميية  العييال" ل ، التىبلددت( علدد  التددوال  ، فدد  حددي  جددىء متوسددط دتجددى  أط ددى

( فددد  إجمدددىل  بطىقددد  المالح ددد ، أمدددى علددد  مسدددتو  أبعدددىد بطىقددد  44,60مسدددىويى  ) اإلفت اضيييى(
( لدد )السدبوت  الت ىعليد  ، اللتدىد 16.35،  12,95،  15,30المالح   جىء  مسىوي  مسدىوي  )

( . ممدى 0,000مسدىويى  )الت ىعل  ، التىبلدت( علد  التدوال  . إادىف  إلد  أن مسدتو  ال إللد  جدىء 
المىموعيية النييابقة  العييال" يدد ل علدد  وجددود فرقددى دال إحصددىئيى  بددي  متوسددط  دتجددى  أط ددىل 
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فد  األداء المهدىت  لصدىل  المجموعد   المىموعة التى  بمة  العال" اإلفت اضى(وأط ىل  الحقمقى(
 ( 0,01التجريبي  عن  مستو  )

 تفسري نتائج الفرض األول والثانى للبحث . 
تشير نتىئج ال ر  األول والثىن  إست إلليى  إل  فىعلي  العىلم اإلفتراا  المقتدر  لتد تي  
أط ىل مى قب  الم تس  عل  إستخ ام مصدىدت . حيد  دلدت النتدىئج علد  وجدود فرقدى دال إحصدىئيى  

المىموعة التى  بمة وأط دىل  المىموعة النابقة  العال" الحقمقى(بي  متوسط  دتجى  أط ىل 
وعد  التجريبيد  عند  مسدتو  ف  األداء المعرفد  واألداء المهدىت  لصدىل  المجم عال" اإلفت اضى( ال
(0,01). 

وتشير البىحث  بأن نتىئج ال ر  األول والثىن  للبح  أت قت مص بعض مدى توصدلت إليدح 
ص  ال تاسى  إل  فىعلي  العوالم اإلفترااي  ف  العملي  التعليمي  بص   عىم  والت تي  بص    ى

 ,Nebolsky, Yee, Petrushin  ، مددد  هدددذا ال تاسدددى  دتاسددد  رددد  نيبولسدددك  وآ دددرون 

Gershman, 2004, PP31-36) ( ي  وآ رون ،Ye, Liu & Polack-Wahi, 2007, P 

P 1-13( ميرلددو ومللنيددز ، )Carcia-Murillo & MacInnes, 2007, P P 8-9 ، )
 ,Freitas( ، فدرتيس )Jackson, Gauntlet & El Jeanette, 2008جىرسدون وآ درون )

2008, P 1(  عالء ال ي  عب  الحميد ، )( ، رلديج وتيلد  )2008Kluge & Riley, 2008, 

P P 127-135( سدددبراهمىن ،)Subrahman, 2009, P P 1065-1084 شددديلر ، )
(Schiller, 2009, P P 369-381( بجنيد  وبىتسدون ، )Bignell & Parson, 2010, P 

(، محمدد  سددع  Duncan, Miller & Jiang, 2012, P 11رون )( ، دينسددىن وآ دد18
 ,Schoonheim, Heyden( ، شدددونهيم وآ دددرون )2012( ، مدددرو  حسددد  )2012الددد ي )

Wiecha, 2014(  رريدد ، )Kruk, 2014, P P 52-67 وترجددص البىحثدد  فىعليدد  العددىلم .)
 :إل   الم تس  عل  إستخ ام مصىدت اإلفتراا  المقتر  لت تي  أط ىل مى قب

  بنددىء العددىلم اإلفتراادد  فدد  اددوء نمددو ج تطبيقدد  مقتددر  يراعدد   صددىئص نمددو ج التصددميم
التعليمدددد  الجيددددد  مددددد  حيددددد  البسدددددىط  والشددددمول والوادددددو  واإلقتصدددددىد فددددد  شدددددر  العالقدددددى  

 : تسى  ال ا ل  بي  مكونىتح ،  حي والعمليى  واإل

  ف  ادوء تح يد  المتطلبدى   بنىء األه ا  التعليمي  والمحتو  التعليم  للعىلم اإلفتراا
التعليمي  متضمن  تحلي  المشكال  وتق ير الحىجى  ، وتحلي  المهىم التعليمي  ، وتحليى 

  صىئص المتعلمي  المسته في  . 



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 177 

   بنىء بيئ  العىلم اإلفترااد  فد  ادوء أسدس اإل تيدىت المنىسدب  للعدوالم اإلفتراادي  وتبند
 قىئم  معىيير البنىء .

 راا  ف  اوء الخصىئص الت  تحقق ل ط ىل اإلحسى  والشعوت والتواج  بنىء العىلم اإلفت
 واإلنغمى  ف  البيئى  اإلفترااي  ، حي  أظهر العىلم اإلفتراا :

   تمثي  واقع  وصىد  لبيئ  مصىدت التعلم الحقيق  وصد  إلد  دتجد  رىفيد  مد  الت ىصدي
 ف  العىلم اإلفتراا  .ف  دق  التمثي  البصر  ممى أظهر إتتيى  األط ىل ف  التجول 

   إنغمى  األط ىل والشعوت بىلوجود ف  المكىن الحقيق  الدذ  يكتسدبون مندح الخبدر  ل تجد
 إ ت ىء إحسى  األط ىل بأنح يت ىع  مص بيئ  مصطنع  . 

   إتىحدد  أدوا  إبحددىت تمكدد  األط ددىل مدد  التجددول بحريدد  اددم  المحتددو  واألنشددط  حيدد
ي  في أي مكىن وبأي  اوي  ممى يزي  مد  شدعوت يمش  ويطير ويق ز ويجر  ويحرل عين

 األط ىل بىإلنغمى  .

  السدددمى  ل ط دددىل بىلت ىعددد  بطريقددد  تحدددىر  الت ىعددد  فددد  الواقدددص الحقيقددد  بطريقددد  أرثدددر
 إنغمىسي  م  اإلنترنت التقلي  

   بيئدد  العددوالم اإلفترااددي  بيئدد  ت ىعليدد  أظهددر  إيجىبيدد  األط ددىل فدد  عمليدد  التدد تي  . حيدد
ل رصدد  لتعلدديم األط ددىل عبددر ال يدد يوهى  المتددوفر  فدد  قىعددى  التعلدديم . رمددى أتىحددت أتىحددت ا

ال رصدد  ل ط ددىل مدد  الممىتسدد  العمليدد  وتدد تيبهم علدد  المهددىتا  الال مدد  إلسددتخ ام مصددىدت 
 التعلم م   الل ت تي  المتعلم عل  ال الشى  ف  قىعى  الت تي  .
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 (. تربويددى  تلنولوجيددى القددرن الحددىد  والعشددري : تلنولوجيددى 2012ل ددىت)إبددراهيم عبدد  الوريدد  ا
 الوي . عم ىن: دات ال لر للطبىع  والنشر
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