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)(Web 0.2
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هدف البحث الحالي إلى تنمية مهاا اا تصامي التاداس

عم ااى اإلنترنا ا باس ااتمدا ال ااتلم التش اااا ي الق ااام عم ااى بلا ا

اإللكتروناي ،واإلتجاا نحا الاتلم القاام

أدوا الجيا ا الث اااني  )Web 0.2ل ااد

الطالب ملممي اللم البي ل جية .لتحقيق أهداف البحث ت بناء األدوا التالية:
 قاممة مها اا تصمي التداس

اإللكتروني.

 بطاقة مالحظة مها اا تصمي التداس
كمااا ت ا اسااتمدا م يااا

اإللكتروني.

االتجااا نح ا الااتلم القااام عمااى اإلنترن ا  .إعااداد حااات البااات عبااد

اللااا،ى .)2006 ،وبلااد التدكااد ماات باادا و بااا األدوا تا ايتياااا مجم عااة البحااث وهااي تمثا جميا

،الب الفرقة الثالثاة تمصاا اللما البي ل جياة ب مياة التربياة جاملاة ،نطاا الباال عادده  .)23وقاد تا

اسااتمدا ك ا ماات أساام ب تحمي ا التبااا ت ذي ال يااا

الم اارا ،ANOVA Repeated Measures

وايتباااا ب ا نفروني لممقاانااا المتلاادد لتحد ااد داللااة الفااروا باايت مت سااطا ال ياسااا الثال ااة :القبمااي،

البلاادي ،التتبلااي لك ا مهاااا ماات مهااا اا تصاامي التااداس

اإللكترونااي وداجااة األداء الكمااي .وأوتااح

النتااامو وجا د فااروا دالااة باايت مت سااطيت أو أكثاار بال ياسااا الثال ااة :القبمااي ،البلاادي ،التتبلااي لكا مهاااا
مت مها اا تصامي التاداس

اإللكتروناي وداجاة األداء الكماي .فاي حايت أوتاح نتاامو اساتمدا ايتبااا

" " " "T-Testع ااد وجا ا د ف ااروا دال ااة ب اايت مت س ااطي داج ااا الط ااالب ف ااي التطبي ااق القبم ااي والتطبي ااق

البلاادي لم يااا

االتجااا نحا الااتلم القااام عمااى اإلنترنا  .وفااي تا ء النتااامو التااي تا الت با إليهااا قااد

البحث عدداً مت الت بيا والمقترحا ذا الصمة بم ت ع البحث.
الكلماا املتاايياة :الاتلم التشااا ي -أدوا

الجيا الثااني  -Web 0.2مهاا اا تصامي التاداس

اإللكتروني -االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن .
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Abstract
Title: Using collaborative learning based on the second generation tools
(Web 0.2) for enhancing E-teaching design skills and the attitudes towards
Internet-based learning among biological student teachers.
This research aimed to develop E-teaching design skills and the
attitude towards Internet-based learning using collaborative learning based on
web 0.2 tools among science student teachers. To achieve these goals, the
researchers desigened the following tools:
 List of E-teaching design skills.
 Survey of E-teaching design skills.
The Internet-based learning Questionnaire (prepared by: Hassan Albatea, 2006) were used. After confirming the validity and reliability of the tools,
the research group was selected from the third year biology dept at the Faculty
of Education, Tanta University (n=23). Repeated measures ANOVA, and
Bonferroni multiple comparisons test were used to determine the significance of
the differences between the three mean measures: pre, post and consecutive for
each of the E-teaching design skills and the overall performance score. The
results showed that there are significant differences between two or more means
in the three measures: pre, post, and consecutive for each of the E-teaching
design skills and the overall performance score. While the results of using the
“T-Test” showed that there were no significant differences between the mean of
student scores in the pre-test and the post-test for the attitude towards Internetbased learning. A number of recommendations and proposals related to the
research results have been presented.
key words: Collaborative Learning, Web 0.2 Tools, E-Teaching Design
Skills, the Attitude toward Internet Based Learning.
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ارف أذها اااظ ملظ ا ا الطا ااالب
إذا نظرنا ااا إلا ااى ال اق ا ا فا ااي عص ا ارنا الحا ااالي نالح ا ا انصا ا ا
والمتلمماايت نحا كااب ا
أببح

الت ابا االجتماااعي والم اقا اإللكترونيااة والمنتاادوا

متدايمة في جمي ج انا

والي تيا ب ،حيااث

حيااته  .ماا سااعد انتشااا اله اتاي الا ياة واألجهاي الم حياة

وأجهي الكمبي تر المحم لاة عماي الت ابا ايماا بيانه وتباادا األفكااا والملم ماا

اإلنترن  ،فدببح ال ق

الاي وقض نه عمي كب ة اإلنترن

والممفاا

عبار

أكبر ب ثير مت ال ق

الاي وقض نه

التكن ل جيااة وأدوا

الجي ا الثاااني

داي الفص ا الدااسية ،مما فرض عمي الترب سيت والقامميت عماي اللممياة التلميمياة تاروا دماو
التكن ل جيااا فااي عمميتااي التلمااي والااتلم  ،وت ياان التطبيقااا
 )Web 0.2واسااتمدامها فااي التااداس
تطمبا

مجم عاة مات التحادوا

والااتلم  ،وماات ا واجااه الملما فااي ا تما الماااتجدا

مناه تغيياار أدواا التقميدواة واساتمدا اساتراتيجيا

مت أج تحقيق األهداف التلميمية المنش د .

تداسااية حد ثااة

ونظ ا اًر ألظ الملما ا ومثا ا المح ا ا األساس ااي ف ااي اللممي ااة التلميميااة ،م اات حي ااث التمط ااي

لألنشااطة التلميميااة وتنفياااها وتق سمهااا لاااا فه ا بحاجااة إلااى إعاااد تدهي ا لم يااا بااددواا ومهامااه

الجد ااد فااي ت ا ء متطمبااا

اللصاار الحااد ث ،وذل ا انطالق ااً ماات أنااه ل ا ولااد المصاادا ال ارمي

لمملرفة ،فقد وص ،البه إلي الملرفة الجد د اعتماداً عمي مهاااته التقنية والتكن ل جية التي قد
تف ق ا ظ فيهااا عميااه ،وماات ا تلاايت عمااى الملم ا أظ تااداب عمااى يويااة التلام ا م ا تكن ل جيااا

الملم ما

و االتصاال

أا اظ يطاب.)129 ،2012 ،

إظ اسااتمدا التكن ل جيااا فااي التااداس

ا فر نم ا ذ لالنتقاااا ماات الااتلم المتمر اي ح ا ا

الملم إلى التلم المتمر ي حا ا الماتلم  ،ومات الاتلم الفاردي إلاى الاتلم التلااوني ،واالنتقااا مات
الملم ا كمص اادا لمملم مااا
وبد ااساة واقا كمياا

إل ااى المااتلم كمص اادا لمملم مااا

التربياة نالحا أنهاا واجها

عت م اكبة التط اا التكن ل جية ،لال

).(Kafyulilo, 2010, 12

نقاداً عماى مااات

اللاال بااب

عجاي يرسجهااا

هر اللد اد مات النمااذ إلعاداد الملما وتطا سر سا اء

قبا ا ا ا المدم ا ا ااة أو أ نامه ا ا ااا به ا ا اادف تطا ا ا ا سر اللممي ا ا ااة التلميمي ا ا ااة وتحا ا ا اايت ما ا ا اات ي الما ا ا ارسجيت
مي الابي .)258 ،2015 ،

فقد أوتح دااسة إوماظ الدس قي ،عباد الجا اد ب ار ،عباد المجياد كايمة )2004 ،قصا ا

اتجاهااا وماااا اا تجد ااد البلااد المهنااي فااي مصاار .وت باام د ااسااة بداسااة حاااانيت )2005 ،إلااى
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قص ا واتح في برامو إعداد ملم اللم

التكن ل جية ،وأوب

قب المدمة ب مية التربياة وعاد ال فااء بملاا ير الثقافاة

بدظ ت إد اا هدف ياص بإعداد الطال

عمااي تنميااة المهااا اا التكن ل جيااة لطالبااه .مااا أوب ا

إعاااد النظاار فااي ،اارا التااداس

د ااسااة ماارو البااا  )2010 ،بضااروا

واألنشااطة التلميميااة ببارامو إعااداد ملما اللما  ،واقترحا

تضميت محت ي تلميمي وفقاً لمماتحد ا
وأوب ا

التكن ل جية ببرامو إعداد الملم .

د ااسااة عااي عبااد الهااادي )2015 ،بتط ا سر ب ارامو إعااداد ملم ا اللم ا

التربيااة تمبيااة لمتطا اا اللمميااة والتكن ل جيااة ،واقترحا
التكن ل جي ااا" وت يفه ااا ف ااي ت ااداس
واالستراتيجيا

أظ اات

ب ميااا

إتااافة مقاارا د ااسااي بلنا اظ "ماااتحد ا

اللما ا  .أوضا ااً أوبا ا

باالهتمااا ببارامو إعااداد ملممااي اللما  ،ماات يااالا التااداس

وت ين األسالي

الملم المثقي تكن ل جيااً القاادا

د ااس ااة عبي اار البهنا اااوي)2018 ،

عمااى التااداس

باسااتمدا التكن ل جيااا،

القاممة عمي التلم اإللكتروني لرف مات

أدامه المهني.

وقاد أوتااح  )MOR, et al., 2014, 12أظ الملمماايت اجها ظ تحاادوا أ ناااء تصاامي

ماتمر و ه ا م ت عا جد اد  ،ومات ا فاإظ الملما فاي

التداس  ،تتمث في تط ا الملرفة بش

حاجااة ماسااة لمت با لطاارا فلالااة لتصاامي التااداس
وتتطم ا منااه تحااد ث م ت ا عا المحت ا

التداس

تتناسا م ا تم ا التقنيااا التكن ل جيااة الحد ثااة،

باسااتمراا أ ناااء تصاامي التااداس

لاااا ُولااد مجاااا تصاامي

مت المجاال الملقد التي تحتا إلي اهتما ياص في برامو إعداد الملم .

ولمتصاامي التلميم اي أهميا اة بالغااة فااى تق اادو محت ا
الطالب ،وإ اا دافليته لم ابمة التلمي وعمى الل

تلميمااى وا اااعد عمااى اسااتم اراسة اهتم ااا

فإظ التصمي غير الجيد قد تااب فاي تاارب

ع اادد بي اار م اات الط ااالب مم ااا ا ا ر عم ااى ممرج ااا ال ااتلم منصا ا ا عب ااد الم اانل  ،حم ااد محما ا د،
 .) 25 ،2019وأكاااا د ااسااة حااات دومااي )2010 ،إلااى أهميااة فاوااا

تصاامي التااداس

لااد

ملم اللم وأهمية اكتااب تم الكفاوا التكن ل جية التلميمية إلحدا تلمي فلاا.
ومات ا وجا

عماى مياا

التربياة إكاااب الملما مهاا اا

اإللكترونية ،بحيث تتا بالمرونة والقابمية لمتلد
تارد مات الطاالب المتلممايت أو التاي تحاد
التطبيقاا

والتط سر بناء عمى نتامو التغاواة الراجلاة التاي

نتيجاة تطا ا الملرفاة .أوضااً تداسباه عماى اساتمدا

التكن ل جياة فاي ممتماي الم اقاي التلميمياة ،وتشاجي الملممايت عماى تح سا ما اقله

التلميمياة ومادوناته الشمصاية وتطبيقاا
عبد الليسي ،مبة.)284 ،2015 ،
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ونظ اًر لطبيلة مقر اا اللم التي ترتب ااتبا،اً و يقاً بالتكن ل جياا ،ومات ا تتطما
المتلمماايت اكتااااب مهااا اا تكن ل جيااة لاااا فااإظ ملما اللما وقا عميااه اللا ء األكباار وسجا

و ظ مثقي تكن ل جياً ،وتما هاي مااي لية مياا
استطلنا ت ين التكن ل جيا في تصمي تلم اللم

مات
أظ

التربياة بداساة حااانيت .)17 ،2005 ،فكمماا

داي الفص ا الدااسية  ،كمما أُتيح فرباً
متلدد أما الطالب اليتياا ما ناسبه مات التكن ل جياا ،ومات ا وصابح الطاالب أكثار انادماجاً

أ ناء تلم اللم  ،وأكثر فهماُ لممفاهي األساسية بمحت
ولقد تط ا الشب ة اللالمياة لمملم ماا

اللم

مات حياث

.)Kafyulilo, 2010, 12

نهاا مجارد وسايمة لنشار الملم ماا

وس ا ا ا ا  )Web 0.1 1.0إلا ا ا ااى وسا ا ا اايمة لالتص ا ا ا ااا والت اب ا ا ا ا ووت ا ا ا ا المحت ا ا ا ا
 ،)Web 0.2حيث ساعد

وس ا ا ا ا

2.0

عمى نق المتلم مت متمقى غير متفاع إلى متلم فلااا ومشااا

فى المها والتطبيقاا  .أوضااً سااعد إلاى االنتقااا مات التر ياي عماى المحتا الملاد ماابقاً إلاى
إنتا وسام تفاعمية تشاا مت ياللها المتلم م األيرست ،وذل مت يالا بيية مناسبة لمتلم
التشاا ى حاا ما ظ .)49 ،2016
وقد أكد

ملظ الدااسا

عماى أهمياة الاتلم التشااا ى عبار ال سا

أهااداف الااتلم ماات يااالا المشاااا ة النشااطة والتفاااعال
وحا اات الما اات

ما اات

وفلاليتاه فاى تحقياق

االجتما يااة باايت المتلمماايت حيااث أنااه:

التحص اايمي لممتلمم اايت ،وسا اااعد عم ااى تطا ا سر مه ااا اا التفكي اار اللمي ااا ،وسحق ااق

عاليا ااً م اات الرت ااا ال ااااتى ،وسنم ااى المه ااا اا االجتما ي ااة حا ااا م ااا ظ.)36 ،2016 ،

وأوتاح ) (Hai-Jew, 2010, 172أظ أدوا
لمتلم  ،وذل مت يالا دمو امنا

الاتلم التشااا ي تا فر حما الً ابتكااساة وتفاعميااة

التلم الرقمية وت يفها لتحقيق أغراض التلم .

إظ اسااتمدا بيي ااة ال ااتلم التش اااا ي ت اايح لملممااي اللما ا فربا ااً لمتفاعا ا عب اار اإلنترنا ا
وإج اراء المناقشااا ممااا وااااعد عمااي تط ا سر أدامه ا وممااساااته المهنيااة ،وماات ا وج ا تااداسبه

عمااي اسااتمدا تما األدوا

وت يفهااا فااي عمميتااي التااداس

والااتلم  ،حيااث أوتااح

اللد ااد ماات

الد ااس ا ااا إهم ا اااا الملمم ا اايت لتما ا ا األدوا  ،وافتق ا اااده الق ا اادا عم ا ااى اس ا ااتمدامها ف ا ااي الت ا ااداس .
)(Rolando, Salvador & Luz, 2013, 53
وماات أه ا وأكثاار أدوا الجي ا الثااانى اسااتمداماً وانتشااا اًا :الماادونا  ،وال ا س ى ،وكااب ا
الت اب االجتماعي ،والت ستر والي تي ب ،حيث وم ت ت يفها بفاعمية فى بيية التلم التشااا ى.
وقد استمد البحث الحالي

مت المدونا

بهدف تنمية مها اا تصمي التداس

) C., 2015, 236أظ الماادونا

التلميمية وكب ة الت ابا االجتمااعي Facebook

اإللكتروني ،حيث أوتح

مت (Chen, Lai, & Ho,

التلميمي ااة تت اايح لمملمم اايت افا ا المحتا ا

والما ا اد التلميمي ااة،

193

د /عبري عبداحلليم البهنساوي ،د /ريهام السيد سامل

والتفاع ا ا م ا ا الطا ااالب ،ومشا اااا ة الص ا ا ا والممصا ااقا

المرتبطا ااة بمحت ا ا

المقا اارا ،ومراجلا ااة

ال اجبا والتكميفا المنيلية بهدف متابلة تلم الطالب .أوضاً أوتح (Warburton, 2014,
) 151أظ كااب ا الت اب ا االجتماااعي أباابح جاايءاً ال تج ا أي ماات أنشااطة الطااالب الحياتيااة،
ونشااد

نتيجااة التط ا ا فااي ،بيلااة ال س ا

د نامي ة وانفتاحاً.
وقاد أوتاح

وتح لهااا ماات منصااة نمطيااة هرميااة إلااى منصااة أكثاار

د ااساة ) (Cakir, 2013, 245أظ المادونا

التلميمياة تيساد مات التفاعا

والتشاا بيت الطالب الملمميت ،وتيسد مت فرص المشاا ة النشطة فاي األنشاطة الصاوية ،أوضااً
تيسد مت دافليته و قته بدنفاه وبمد تمنكه مت المها اا التكن ل جية.
وفاي هااا الصاادد أوبا
بييا
المحت

د ااسااة ) (Pavo, & Rodrigo, 2015, 40بضاروا بناااء

جد اد لماتلم تحقاق التفاعا التشااا ي ،مات ياالا إجاراء المناقشاا
التلميمي وتبادا األفكاا ووجها

مت التلميقا

واآلااء ح ا المحت

وأوب

النظار عبار كاب ا

وجمااا

اللما حا ا

الت ابا االجتمااعي ،واالساتفاد

التلميمي عبر المدونا .

دااسة ) )Kivunja, 2013باستمدا كب ا

إعداد الملم بهدف تليسي الممااساا

الت ابا االجتمااعي فاي بارامو

التداسااية لمملممايت قبا المدماة .ماا أوبا

د ااساة أما

حماد  )2017 ،بضروا اب بييا التلم اإللكتروني بم اق الت اب االجتماعى التاي تااتح ذ
عمى اهتما الشباب ويابة ،الب المرحماة الجاميياة ،وذلا مات ياالا ت يان تقنياا ال سا
الحد ثاة التاى تلما عماى تفاعا الطاالب و تشااا ه مثا الويااب  ،الا س ى ،المدوناة ،الفمي ار،
ماتندا ج ج  ،واستمدامها في تنمية األداء الملرفي لد ه .
كمااا أوب ا د ااسااة مناادوا فااتح
نحا الااداو

 )2014 ،بتنميااة االتجاهااا اإلوجابيااة لملممااي اللم ا

المصااممة إلكترونيااً فااي جميا الم ارحا التلميميااة ،واقترحا تااداس ملمماي اللما عمااي

تطبيقاا التلماي اإللكتروناي .أوضااً أوبا د ااساة )(Kavanoz, Yukesel, & Ozcan, 2015
بإجراء الميسد مت الدااسا

لمتلرف إلى اتجاها الطالب نح التلم القام عمى اإلنترن .

وفاى هااا الصادد أ بتا

د ااساة (Tajuddin, Mustapha, Zaini & Abd Aziz,

) 2012وج ا د عالقااة دالااة باايت اتجاهااا
واس ااتمداماتها .وأوت ااح

الطااالب نح ا الماادونا

د ااس ااة إوم اااظ ج اااد الما ا لى ،ك اايرست إبا اراهي  )2014 ،فلالي ااة برن ااامو

إلكتروني قام عمي القضاوا اللممية الملابر في تنمياة االتجاهاا
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أوتاح

داساة ) (Pavo & Rodrigo, 2015أظ  %75مات الطاالب الملممايت قاد اساتمتل ا
ا

باستمدا المدونا

وتك ن

لد ه مدا ا

إوجابية نح ها.

ونظ اًر ألظ نجاا الملما مارتب ااتبا،ااً و يقااً بنظاا ملتقداتاه واتجاهاتاه لااا وجا أظ تهادف

برامو إعداد الملم إلى إكااب الطالب الملمميت اتجاها إوجابية نح التلم القام عمى اإلنترن .
نبع اإلحساس بمشكلة البحث الحالي مما يلي:
 نتامو الدااسة االستطال ية التي هدف
لمها اا تصمي التداس

إلى التلرف عمى مد امتال الطالب الملمميت

اإللكتروني ومد تا افر مهاا اا التلاما ما تطبيقاا

وتا ا تطبي ااق بطاق ااة مالحظ ااة مه ااا اا تص اامي الت ااداس
وت ب اام

إل ااى أن ااه ب ااالرغ م اات ام ااتالكه ل اابل

التحضااير تحميا المحتا
تصمي التداس

وسا ،2

اإللكترون ااي إع ااداد الباحثت اااظ)،

مه ااا اا تص اامي الت ااداس

ف ااي دف اااتر

وبااياغة األهااداف) ،إال أنها ولااان ظ ماات تاادني فااي مهااا اا

اإللكتروني.
الاابقة التي أوتح

 نتامو الدااسا

قص ا برامو إعداد ملم اللم

بمصر عت إعاداد

الملم ا المثقااي تكن ل جي ااً ،منهااا :بداسااة حاااانيت 2005 ،ماارو البااا  2010 ،منااي
كماا 2013 ،عي عبد الهادي.)2015 ،
 ت ب اايا

اللد ااد م اات الد ااس ااا

الماتحد ا

بض ااروا تطا ا سر با ارامو إع ااداد ملما ا اللما ا

التكن ل جية واللممية ،وت ين أدوا

ف ااي تا ا ء

الجي الثااني ) (Web 0.2فاي تلماي

وتلما ا اللما ا  :ع ااي عب ااد اله ااادي )2015 ،مني اار عا ا ض )2015 ،أميم ااة عويف ااي.
مجدي اسماعي  ،إنلا أب الييسد )2016 ،عبير البهنااوي.)2018 ،
 نتامو الدااسا

الاابقة التي أ بت

فلالية التلم التشااا ي وت يان أدوا

الجيا الثااني

فااي اف ا مااات ي فاااء الطااالب الملمماايت ،ماات هااا الد ااسااا ،)Kivunja, 2013) :
الد ااسا ااا

بتنميا ااة اتجاها ااا

ملمماااي اللم ا ا

نح ا ا الاااتلم اإللكترونا ااي

وت بااايا

بل ا ا

والاا ا ا ا ااداو

المصا ا ا ا ا ااممة إلكتروني ا ا ا ا ا ااً مث ا ا ا ا ا ا د ااس ا ا ا ا ااا  :من ا ا ا ا اادوا فا ا ا ا ا ااتح

)2014 ،

).(Kavanoz, Yukesel & Ozcan, 2015
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اتض ااح م اات نت ااامو الد ااس ااا

مهااا اا تصاامي التااداس
ملمما ااي اللم ا ا
الماتحد ا

اللربي ااة واألجنبي ااة ونت ااامو الد ااس ااة االس ااتطال ية ت االي

اإللكترونااي ،واالتجااا نح ا الااتلم القااام عمااى اإلنترن ا

البي ل جيا ااة ب ميا ااة التربيا ااة جاملا ااة ،نطا ااا ،وما اات ا ا وج ا ا

التكن ل جية وت يفها م األساالي

الجي الثانى فى تصمي األنشطة والداو

تا ااداسبه عما ااى دما ااو

التداسااية ،وإكااابه مهاا اا اساتمدا تطبيقاا

التلميمية ،ومت

الا اا الرمياي التالي:

لااد الطااالب

وحاوا البحث الحالي اإلجابة عت

كيففي كمكففت ااففالتال الففاالك الاشففا عل العففاطك قلففل باففا ثانيعففا ال ف ال ففاني ففل
اإللكارونففي واالث ففان نحففت الففاالك العففاطك قلففل اإلنارن ف لففت

ثنميففة مرففا ا ث ففميك الاففت

مالمي الالتل الن تلتجية؟ و افرع مت هذا السؤال األائلة الفرعية الاالية:
 ماا ااا مهاا ااا اا تصاا اامي التاا ااداس
اللم البي ل جية؟

اإللكتروناا ااي التاا ااى وج ا ا ا ت افره ا ااا ل ا ااد الط ا ااالب ملمماا ااي

 ما التص ا المقتر لت ين التلم التشاا ى القام عمى تطبيقا
ك مت مها اا تصمي التداس

اإللكتروني واالتجا نح التلم القام عمى اإلنترن ؟

 ما فاعمية التص ا المقتار فاى تنمياة مهاا اا تصامي التاداس
ملممي اللم

الجي الثاني فى تنمية

البي ل جية؟

اإللكتروناي لاد الطاالب

 م ااا فاعمي ااة التصا ا ا المقت اار ف ااى تنمي ااة االتج ااا نحا ا ال ااتلم الق ااام عم ااى اإلنترنا ا
الطالب ملممي اللم

البي ل جية؟

 ال ت جااد فااروا ذا

داللااة إحصااامية عنااد مااات ي  0,05باايت مت سااطا

 ال ت جد فروا ذا

داللة إحصاامية عناد ماات ي  0,05بايت مت ساطا

البحث في مها اا تصمي التداس
مجم عااة البحااث فااي ال يااا
عمي اإلنترن .

اإللكتروني في ال يا

القبمااي وال يااا

البلاادي لم يااا

ل ااد

أداء مجم عااة

القبمي والبلدي والتتبلي.
داجاا

الطاالب

االتجااا نح ا الااتلم القااام

هتف البحث الحالي إلل:
 تحد د مها اا تصمي التداس
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إوجابيااة نح ا بييااا

الااتلم القااام عمااى اإلنترنا

 إكااااب اتجاهااا
اللم البي ل جية.
 إكااب الطالب ملممى اللم البي ل جية مها اا التلام م أدوا
 وت يفها فى اللممية التلميمية بهدف تحاينها.

لااد الطااالب ملممااى
الجي الثانى .

مت الماتقع أن كف ت البحث الحالل عالً مت:
 الاالب مالمل الالتل الن تلتجيفة :مات ياالا الاتلم التشااا ى القاام عماى بلا
الجي ا الثااانى Web 0.2وإكاااابه مهااا اا تصاامي التااداس

اإلوجابيااة نح ا ال اتلم القااام عمااى اإلنترن ا
التكن ل جية فى التداس .

اإللكترونااي واالتجاهااا

ممااا وااااعده عمااى ت ياان الماااتحد ا

 ملااففل ا فرامد إقففتا مالففك الالففتل :ماات يااالا ت ياان الماااتحد ا
تص اامي الت ااداس

بم ااا تا ااق ما ا الت جه ااا

أدوا

التكن ل جيااة فااى

اللالمي ااة الحد ث ااة لبا ارامو إع ااداد الملما ا قبا ا

المدمة وذل بهدف تنمية مها اا دمو التكن ل جيا في بالتداس .

ماااتقبمية أياار وم اات أظ تتناااوا

 البففاح ت :حيااث وفااتح البحااث مجاااالً إلج اراء بح ا
التلم التشاا ى القام عمى أدوا  Web 0.2فى مقر اا دااسية ممتمفة.
اقا ر البحث الحالل قلل:

، الب الفرقة الثالثة كيبة اللم البي ل جية ب مية التربية جاملة ،نطا.
 اسااتمدا أداتاايت ماات أدوا الجي ا الثااانى وهااى :الماادونا التلميميااة  ،Blogsوكااب ة
الت اب االجتماعي .Facebook

الاعلااام الاشاركاااى اإللكرتوني

ُثار ه الباح اان إجراطياً :بدنه مدي لماتلم تمر اي حا ا الطالا  ،وسلتماد عماى التشااا
بيت الطالب في إنجا المها التلميمية ،بهدف إكااب الطاالب الملاااف والمهاا اا واالتجاهاا
اللمميااة ،حيااث تمقااى الطااالب التغاوااة الراجلااة الماااتمر والبناااء ماات يااالا التفاع ا باايت الملم ا
و،البه وبيت الطالب بلضه البل تيامنياً والتيامنياً مما دي إلى تحايت مات ي أدامه في
مها اا تصمي التداس اإللكتروني.
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مهااااارا تصمياااام الادريااااس اإللكرتوني
الطال

ُثافرف إجراطيفاً :بدنهاا سماامة ماات اإلجاراءا

الملم لت ين أدوا

الجيا الثااني فاي تصامي بيياة الاتلم التشااا ي ،وتتضامت :تحد اد

األهااداف التلميميااة وايتياااا المحت ا
وأدوا

واألداءا

المنهجياة المنظمااة التاى وقا

بهااا

وتنظيمااه فااي تاما ا منطقااي ،وتصاامي األنشااطة والمهااا

التق ا ا س  ،وت ا ا فير مصا ااادا الا ااتلم المرتبطا ااة با ااالمحت  .وتُقا ااا

تم ا ا المها ااا اا ببطاقا ااة

المالحظة التي ت تصميمها لهاا الغرض.

االجتاه حنو الاعلم القائم على اإلنرتنت

ُكافففرف إجراطيفففاً ب نفففه :الم ق ااي الاااي تم ااا الط ااالب الملمم اايت نح ا ال ااتلم الق ااام عم ااى
وسقا بمجم ع استجاباته عمى م يا االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن .
اإلنترن ُ ،
تتناوا الباحثتاظ فى الجيء التاالى مات البحاث اإل،ااا الفكار النظار المارتب

و ال الدااسا

بالبحاث،

الاابقة التى قامتا بت يفها فى ناوا  ،وقد ت تقاي اإل،اا الفكر النظر إلى

ال ة محاوا امياة وهى:

""Web 0.2 tools based Collaborative learning
مفهــــوم التعلــــم التشاركــــى
وتلتماد عماى التفاعا

لرف التلم التشاا ى بدناه اساتراتيجية تلما تتمر اي حا ا الطالا
ُو َّ
االجتماعى دسا لبناء الملرفة مت يالا ت ين أدوا الت اب المتن عة التى فرهاا ال سا
سامى نصاا.)2014 ،

وسلد الاتلم التشااا ى ماديالً لماتلم ولما اياه المتلمما ظ ملااً فاى مجم عاا
ُ
كبير وستشاا ظ فى إنجا مهمة واحد أو تحقيق أهداف تلميمية مشتر ة ،وست اكتااب الملرفة
باغير أو

والمهااا اا واالتجاهااا

ماات ي االا اللم ا الجماااعى المشااتر  ،وماات ا فه ا ر ااي عمااى الجه ا د

التلاونيااة التشاااا ية باايت المتلمماايت لت ليااد الملرفااة ،والمااااهمة فيهااا ولااي
اساات بالها ،وذل ا ماات يااالا التفاااعال

االجتما يااة والملرايااة والمااتلم مشاااا نش ا فااى عمميااة

التلم أحمد الحفناو  ،محم د الحفناو )614 ،2014 ،
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الملما  ،وسلتماد عماى

وثار ه الباح اان إجراطياً :بدناه مادي لماتلم تمر اي حا ا الطالا
التش اااا ب اايت الط ااالب ملمم ااي اللما ا ف ااي إنج ااا المه ااا التلميمي ااة ،به اادف إكتا اااب المل ااااف
واالتجاها

والمها اا

اللممية ،حيث تمقى الطالب التغاواة الراجلاة المااتمر والبنااء مات ياالا

التفاع ا باايت الملم ا و،البااه وباايت الطااالب بلضااه الاابل تيامني ااً والتيامني ااً ممااا ا دي إلااى
تحايت مات ي أدامه في مها اا تصمي التداس اإللكتروني.

األســـس النظريـــة للتعلـــم التشاركـــى:
وق

التلم التشاا ي عمى نظرستيت أساسايتيت هماا :نبيا فضا  2010 ،حااا ماا ظ،

 22 ،2016نجالء فاا  ،عبد الرؤوف اسماعي )89 ،2017 ،

النظر ة الاراباية أو الاتاصلية Connectivism theory

هاار النظرسااة الترابطيااة أو الت اباامية Connectivism theory

نظرسااة الااتلم

الشب ي) كنظرسة لمتلم فاي اللصار الرقماي عماى اد جا ا سايمني ،وساتيفت دوسناي "Siemens
" and Downesفقااد قاادما هااا النظرسااة بمااا ت افااق ما احتياجااا القاارظ الحاااد واللشارست،
والتااى تديااا فااى االعتباااا االتجاهااا

الجم ا ا با اايت اللنابا اار ذا

الحد ثااة فااى الااتلم  ،واسااتمدا التكن ل جيااا والشااب ا  ،فااى

الصا اامة فا ااى كثيا اار ما اات نظرسا ااا

التكن ل جيا لبناء نظرسة ق سة لمتلم فى اللصر الرقمى.

الا ااتلم  ،والهياك ا ا االجتما يا ااة ،و

نظر ة النمت االجاماقل لفي تثسكلSocial Development Theory :
اار ايج تا ا ى أظ البييااة االجتما يااة لهااا دو اًا بي ا اًر فااى التط ا ا الملرفااى ،أمااا بياجيااه

فياار أظ التفاعا االجتماااعى ا ر عمااى النما الملرفااى ،وها كاار لمتنميااة الفكرسااة ،بينمااا
باندو اا عمى أظ التلم وحد

مت يالا التفاع المااتمر بايت األفاراد والبيياة ،وسالحا أظ مبااد

النظرساة االجتما يااة البنامتاة تتحقااق ماات ياالا الشااب ا

و ا ظ عمااى أسااا

االجتما يااة النشاا  ،والااتلم وجا

ااد

أظ

الاااياا وفااى م اقااي ح ي يااة أو أباايمة قاادا اإلم اااظ تتلمااق باللااال الح يقااى،

كما ت د النظرسة االجتما ية عمى أظ التفاعا االجتمااعى ها محا ا الاتلم الفلااا وأظ الفارد ال
تلم فى عيلة ،والشب ا

االجتما ية تدع التلم داي أ،ر اجتما ية تلتمد عمى ال س .

وترج نشد التشاا الملرفي إلى بنااء الملناى بشا

تشااا ي ،وذلا مات ياالا حادو

التفااوض الملرفااي االجتماااعي ،حياث تبااادا أفاراد المجم عاة أفكااااه وملاااافه  ،حياث باااا ا

مااتلم جهااداً لمحاولااة فه ا األفكاااا المشااتر ة ،وماات ا اات إعاااد تش ا ي الملرفااة الاااابقة وبناااء

ملرفة تشاا ية جد د )(Hernández, Muñoz & González, 2019, 2
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ونج ااا ال ااتلم التشا ااا ى ت ق ااي عم ااى التفاعا ا االجتم اااعى ،والحا ا اا ب اايت المش اااا يت،

باإلتافة الى ملرفته القبمية ودواهاا فاى إكتاااب الملاااف الجد اد وأوضاا الاداف الجا هر وااء

اكتااب ها الملااف.

خصائــــــص التعلــــــم التشاركــــــى
حت إاراهيك الفا ( )439 -437 ،2012خ اطص الاالك الاشا عي عما يلي:

التداساية التى ت ت يفاه

 ج د التلم التشاا ى ونجاحه تد ر بداجة بير بالممااسا
م اات يالله ااا باس ااتمدا  ،اارا الت ااداس المناس اابة ،ول ااي بن يا اة التكن ل جي ااا واألدوا
الماااتمدمة ماات ياللهااا لاااا فالمتمصص ا ظ فااى ،اارا التااداس ه ا األقاادا عمااى ياااد
المتلمميت لتحقيق تلم أفض مت يالا التلم بالتكن ل جيا

 تم ايست ونشاار المحت ا

الحد ثة.

التلميمااى التشاااا ى فااى ب ا ا اقميااة ،إمااا فااى ب ا ا عااروض

اقميااة وعرتااها إلكترونيااً أو الت اب ا والتفاعا المتايامت وغياار المتايامت باايت المتلمماايت
بلضه البل  ،وبيت المتلمميت والملم أو ال سام المتلدد .

 وم ت استمدا تقنياا وأدوا الاتلم اإللكتروناي التشااا ى فاى الاتلم التقمياد أوضااً ما
مراعا ايتياا األدوا المناسبة لك منهما.
 تط ا المتلمميت ونم ه ال ت إال فى سياا المنهو ومحدداته األولية.

 اللمميااا األساسااية لمتلمااي والااتلم هااى الممط ا لهااا مااابقاً وال تتغياار بت ياان الااتلم
اإللكتروني واستمدامه.
وقا ا ا ااد اُجرس ا ا ا ا

عا ا ا ااد د ااسا ا ا ااا

تناول ا ا ا ا

اسا ا ا ااتمدا الا ا ا ااتلم التشا ا ا اااا ي مث ا ا ا ا  :د ااسا ا ا ااة

) (Hernández, et al., 2019إلاى فها الل اما األساساية الما ر عماي الاتلم التشااا ي عبار

اإلنترنا ا  ،وت ب اام

المجم عة بيت الطال

النت ااامو إل ااى أظ ال ااتلم التش اااا ي وأدواتا اه س اااهم
والملم  ،ما ساعد

عمى دع الجان

ف ااي التفاعا ا ب اايت أفا اراد

ال جداني.

وت ب اام د ااس ااة محم ااد وال ااى )2010،إل ااى فاعمي ااة برن ااامو ت ااداسبى مقت اار ق ااام عم ااى ال ااتلم

التشاا ى عبر ال س فى تنمية كفاوا ت ين الملمميت لتكن ل جيا التلمي اإللكتروني فى التداس .
وت بام

عب اار اإلنترنا ا

المناقش ااا

د ااساة ) (Rolando, et al., 2013إلاي أظ اساتمدا بيياة الاتلم التشااا ي

وا اااعد ملمم ااي البي ل جي ااا أ ن اااء المدم ااة عم ااى تطا ا سر أدامها ا م اات ي ااالا إجا اراء

والتفاعا ا عب اار اإلنترنا ا  .م ااا أس اافر د ااس ااة م اارو س ااميماظ )2015 ،ع اات فاعمي ااة

نم ذ تصمي تلميمى مقتر لماتلم التشااا ى قاام عماى ت يان أدوا

الجيا الثاانى لم سا

تنمية اإلنتا اإلبداعى فى تكن ل جيا التلمي لد الطالب الملمميت ب مية التربية.

200

فاي

العدد ( )121ينايـر ،ج(2020 )2

جملة كلية الرتبية ببنها
أدوات التعلــــم التشـــاركــــى (أدوات الجيل الثانى )Web 0.2
بدأ تحد د مفه وس

ببلضااها الاابل

 0.2عمى أنه منصة تمتد عمى نطاا واس لترب بيت األجهي المتصمة

 ،وت ا ر فااي بنيااة المشاااا ة باايت الماااتمدميت .وتقااد تطبيقااا ال س ا  0.2اللد ااد ماات

الب ارامو والماادما التااي اات تحااد ثها باسااتمراا ،م ا ت ا فير بااالحيا تتاايح لمماااتمد إج اراء التلاادوال

الال مة .و ان يدمة اإلعالنا أوا يدماة وسا منتشار عماى نطااا واسا  ،ا تا الادمو بايت ما قليت
عمى ال س لتقدو بفحة متكاممة لمقاا عمي جها الحاس ب ).(O' Reiilly, 2007, 12,19
وسمتمااي وس ا

 1.0عاات وس ا

 2.0فااى أظ الجي ا األوا لم س ا

دوظ المشاااا ة فااى تحرساار حيااث نتق ا المحت ا

عمااى المحت ا
حاا ما ظ .)49 ،2016 ،
ال س

وفاي هاااا الصادد أوبا

ماات باااح

الم ق ا إلااى الاايواا

د ااساة عمااى ساروا )2011 ،بدهميااة ت يان م اقا وياادما

 2.0فى تحايت األداء التداساى لمملمميت .ما ت بم

فاعمية برنامو قام عمى تقنيا

تاايح إم انيااة اإل،ااالع

دااسة مرو البا  )2013 ،إلى

ال س  2.0فى تنمياة مهاا اا التاداس

اإللكتروناي واالتجاا نحا

ل ااد ملمم ااى اللما ا أ ن اااء المدم ااة .أوضا ااو أوبا ا
تضااميت م ت ا عا عاات الجي ا الثااانى لمااتلم اإللكترونااي فااى مق ار اا إعااداد الملمماايت ب ميااا
التربية ،وتداس

د ااس ااة محم ااد القحط ااانى )2010 ،بض ااروا

الطالب الملمميت عمى مها اا استمدا الجي الثانى لمتلم اإللكتروني.

مكـــونــــات التعلــــم التشـــاركــــي:

أوتااح إباراهي الفاااا  )430 ،2012أظ نما ذ الااتلم التشاااا ى فااى وسا

مت أابلة م نا

امياة هى:

 2.0تكا ظ

شكل ( )1مكونا الاعلم الاشاركى فى ويب 2.0
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التدوست والتى تتضمت :المدونا  ،وت ستر وب د اس .

 تكن ل جيا

الشب ا

 تكن ل جيا

االجتما ية وس تضمت :الوي

ب

 ،ومااحا

ال س ى ،والل ال

االفتراتية.

 تكن ل جيااا ال سااام االجتما يااة التشاااا ية وتتضاامت :لقطااا الفيااد التشاااا ية ،ومشاااا ة
اواب األبدقاء ،والص ا والشفاايا التشاا ية ،والمرام التشاا ية ،والتق س التشاا ى.

 تكن ل جي ااا
برت

ال س ااام الداعم ااة لممص ااادا وتتض اامت :التح اااد

ا اإلنترن  ،وقاا أيباا الم ق  ،الم س عا

وقااد اقتصاار البح ااث الحااالى عم ااى أكااهر أدوا

المرم ااى والما اام ع عب اار

اإللكترونية المفت حة.

 2,0وأكثرهااا اس ااتمدام ا وهااي الم اادونا

التلميمية وكب ة الت اب االجتماعي ،وايما مي عرض تفصيمي لك منهما:

المدونات التعليمية Edublogs
أُك ا ااتق

مم ا ااة مدون ا ااة " "Blogم ا اات مص ا ااطمحى :ك ا ااب ة " "Webوتا ا ااجي الا ا ادي ا

" ،"Logوتت اايح الم اادونا

منص ااة س ااهمة االس ااتمدا لنش اار أ محتا ا

عم ااى ك ااب ة اإلنترنا ا .

وماااتمد المدون ااة وم ن ااه نش اار النص ا ص والصا ا ا ومق ااا ،الفي ااد  ،مااا وم ن ااه التلمي ااق عم ااى

مدونا
حا ا

اآليرست )(Cakir, 2013, 245

وُسلرفها نبيا عيماى  )576 ،2008بدنهاا بافحة إنترنا
الم اتااي المطروحااة ،وهااا الم اتااي قااد تك ا ظ ميااا أو ي ا ا،ر أو أفكاااا ،أو إنتااا

أدبى أو م ت عا

د نامي ياة تتغيار منيااً تباعااً

متمصصة.

وسلارف ا مات )(Tajuddin, Mustapha, Zaini & Abd Aziz, 2012, 444
ُ
المدون ااة بدنه ااا :دلي ااة حد ث ااة تُا ااتمد ف ااي عمميت ااي الت ااداس وال ااتلم لتش ااجي مش اااا ا الط ااالب
وعرض اهتماماته  ،ولمت اب ومشاا ة الملم ما

وتحقيق التفاع االجتماعي.

وسلرفهااا) (Sidek & Yunus, 2012, 143بدنهااا :أدا ترب سااة ح ي يااة ذا
ُ

،بيلااة

تفاعميااة ،وم اات أظ واااتمدمها الملمم ا ظ لتشااجي ،البه ا عمااي الااتلم والتفاع ا ياااا الفص ا ا

الدااسية ،ما وم ت دمجها وت يفها داي الفص ا الدااسية.

وسلارف ) (Li, Bad, Smith & Moore, 2013, 173بدنهاا :م قا ساه التحاد ث
ُ
باسااتمراا ،تميااي برف ا المحت ا م اي ااً ومرتب ااً مني ااً ،وتتاايح لجمي ا الماااتمدميت إم انيااة النشاار
وأاكفة و تابة المقاال
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كماا ُولرفهاا  )Chen, Lai & Ho, 2015, 236بدنهاا :أدا لماتلم وقا

لت ا فير الملم مااا

ملمميه أ ناء الي

والمحت ا

الملما ببنامهاا

لمطااالب ،حيااث وم اانه اسااتمدامها منصااة لمااتلم والت اب ا م ا

الدااسي وبلد انتهامه.

تصنيــــــف المدونـــــات
صنف محمت قنت الحم ت ( )80-78 ،2009المتونا إلل:

 الا نيي حسب األااس :وسشم المدونة الشمصية والتى تهت بتاجي الااير الااتياة،
واألح اادا

الماب ااة ،والمدون ااة غي اار الشمص ااية وه ااى مدون ااة عام ااة ته اات بالش اادظ الل ااا

والفن ظ واآلداب وتاتهدف المشاا ة بال أر والتلميق بيت األفراد والجماعا .

 الا نيي حسب التظيففة :وها تصانين نطباق فقا عماى المدوناة اللاماة حياث تنقاا إلاى
مدونا م ساية ومهنية وأدبية وتلميمية والبحث الحالى قد استمد المدونة التلميمية.

 الا نيي حسب الشك  :وسشم مدونا

لفظية وب تية ومص ا ومتلدد ال سام .

أهميــــــــة المدونــــــــات
أوتاح ا مات

) 2018أظ لممدونا

 كتابة المقاال

(Li, Bad, Smith & Moore, 2013, 173-174; Morris,

التلميمية اللد د مت االستمداما
ونقدها ،ونشر أي محتا

بماا تضامنه مات ملم ماا

وترتيبه تااسمياً وأاكفته ،م االحتفاظ به لان ا
 تااداس
والرس

منها ما مي:
متتالية.

جمي ا الم ا اد الد ااسااية مث ا  :التااااس واللم ا
داي المحن

والممصقا

ومفااهي  ،وتنظيماه

والرساتاايا  ،م ا ت ياان الص ا ا

التلميمي.

 بن اااء بيي ااة ب ااوية داعم ااة ليس اااد التفاعاا والت اباا ب اايت الط ااالب ،حي ااث تنم ااي مه ااا اا
الت اب االجتماعي ،وتشج الطالب عمى اتباع دداب الح اا والمناقشة.
 تااعد الطالب الملمميت عمى تط سر الممااسا
 ت فر مناخ مناس
،ال ا

لمتلم التشاا ي وتبادا المب ار واآلااء ،وذل مت يالا مراجلة ا

ألعماااا أق ارنااه ،و،اار التااااؤال

والتلميق عمى مدونا
 تحايت مات سا

المهنية وتنمية مهاااته التكن ل جية.

بلضه البل

واالستفاااا اا باايت الطااالب بلضااه الاابل

،

.

أداء الطالب مت يالا ت فير التغاوة الراجلة المناسبة.
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وفاي هااا الصادد هادف

د ااساة (Tajuddin, Mustapha, Zaini & Abd Aziz,

) 2012إلى تقصي أ ر اياتالف الثقافاة التكن ل جياة عماى مادي قبا ا الطاالب لممدوناة ،و شاف

النتاامو عات أظ ا مات الطااالب مرتفلاي ومنمفضااي الثقافاة التكن ل جيااة قاد تفاااعم ا ما اسااتمدا

الماادونا التلميميااة ،فااي حاايت أظ مرتفلااي الثقافااة التكن ل جيااة ااان ا أكثاار تفاااعالً وإوجابيااة ماات
منمفضي الثقافة التكن ل جية.
د ااسااة  )Sidek & Yunus, 2012, 143إلااى اسااتمدا الماادونا

أوض ااً هاادف
كم ااا ار لم ااتلم  ،وأوت ااح

تد ي استمدا المدونا
وهدف

النت ااامو أظ الط ااالب اس ااتمتل ا باس ااتمدامها ااددا لم ااتلم  ،واقترحا ا

ما ار لمتلم .

دااسة ) (Baldea, Maier, & Simionescu, 2015إلاى اساتمدا المادونا

كددا تلميمية في التداس  ،وت بم

النتامو إلى أظ المدونا

تحات مات

و،البااه ،مااا تُلااد الماادونا أدا ناجحااة فااي دع ا تلم ا الطااالب ،أوض ااً أ بت ا
التغاوة الراجلة وحات مات المب ار الترب سة لدي الطالب الملمميت.
كمااا هاادف

التفاع بايت الملما
النتااامو أظ تقاادو

د ااسااة  )Pavo & Rodrigo, 2015إلااى وبااي التفاع ا القااام باايت

الطالب الملمميت أ نااء تاداسبه بالماداا االبتدامياة ،حياث اساتمد الطاالب الملمما ظ المادونا
مياااته عاات ممااساااته التداساااية ،مااا ت ا اسااتمدا كااب ا

فااي تاااجي

لتحمي ا ا التفاع ا ا  ،وأوتا ااح

نتا ااامو تحمي ا ا الما اادونا

أهميا ااة اللمميا ااا

وال جدانية في دع التفاع بيت الطالب ح ا ممااساته التداساية.

الت اب ا االجتماااعي

التشا اااا ية واالجتما يا ااة

باا اإل شا ا الاالتال المتونا بفاقلية ي ا ئا الاالك
اقترح
لممدونا

الباحثتاظ عدداً مت اإلاكادا

التلميمية في بييا

التي وم ات لمملما اتباعهاا لتحقياق أقصاى فاعمياة

التلم  ،هي ما مي:

 بياغة األهداف اللامة واإلجرامية لممدونة بياغة لفظياة واتاحة ومحادد  ،وتحد اد
الفية الماتهدفة.

 تنظي المحت التلميمي بالمدونة بش منظ ومتاماا منط يااً ،أي ترتيباه مات البااي
لممجرد لكى واه استيلابه.
لمملقد ،ومت المحا
 إ راء المحتا

التلميماي بال ساام المتلادد  :الصا ا والرسا

والفيد  ،م مراعا تحقيق التكام ايما بينها.

المتحر اة ومقاا ،الصا

 إعداد األنشطة التلميمية في ب ا تتحد تفكيار الطاالب ،وتثيار دافلياته لالنادما فاي
مها التلم .
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الممتمف ااة لممه ااا واألنش ااطة التلميمي ااة ما ا الط ااالب باس ااتمراا ،وم اانح

 مناقش ااة الم ن ااا

تم المها .

الفربة ل عي الطالب بمتطمبا

 ت فير التغاوة الراجلة البناء بهدف تصحيح األيطاء وتلد

األداء في مااا الصحيح.

 إتاحة الفربة لمطالب لتاجي تلميقاته وداامه عماى محتا ي المدوناة ،وتحد اد الج انا
اإلوجابية والامبية بها ،م تاجي مقترحا

 دما ااو أدا إتا ااااية ما اات أدوا

ال س ا ا

التحايت لممدونة.

 0.2مث ا ا ال ا ا س ي أو الوياا ااب  ،لا اادع التفاع ا ا

التيامني وغير التيامناي ما الملممايت واألقاراظ وإجاراء المناقشاا
ألظ المدونة ال تامح بإجراء تلدوال

 إتافة تكميفاا

عميها ،وإنما تتيح تاجي تلميقا

ومهاا منيلياة تتطما

 ت ا فير عاادد متن ا ع ماات مصااادا الااتلم لمطال ا

الماادونا
لمماادونا
و ان

وهادف

مث ا  :ممفااا

 Word, pdfوالاارواب

التلم  ،بهدف ت سي الملم ما

اإل رامية.

د ااساة ) (Luik, Voltri, Taimalu & Kalk, 2011إلاى تحميا محتا ي

لتحد ااد ن يااة الم ت ا عا

أ ناااء الممااسااا

الم ت عا

األكثر تك ار اًا في الممااسا

أفكااه وتدممها في ال ق
كمااا هاادف

المتضاامنة بهااا وتحد ااد مااد اسااتمدا الطااالب الملمماايت

التداساااية .وأوتااح

وإداا الصااي ،مااا أوتااح

النتااامو تنا ع الم تا عا

النتااامو أظ اسااتمدا الماادونا

المناس

الماادونا ،

بمحتا

التداساية هي :تصمي المها التلميمية وتاب

له .

ُوم اات الطااالب الملمماايت ماات تبااادا

د ااسااة ) (Cakir, 2013إلااى التلاارف إلااى الل ام ا الم ا ر فااي اسااتمدا

الط ااالب الملمم اايت قبا ا المدم ااة لمم اادونا  ،وت ب اام

ومااات

اآليرست.

مات الطاالب تطبياق الملاااف والمهاا اا الم تاابة

في م اقي جد د .

والم اق التلميمية المرتبطة بمحت

وتشااا الممفاا

نت ااامو الد ااس ااة إل ااى أظ دافيي ااة الط ااالب،

التحاادي الاااي واجهها أ ناااء إنجااا األنشااطة ،ومااد ملاارفته بدهميااة الماادونا

عمي استمدامه لممدونا .
وأوتح

بدهمي ااة الم اادونا

نظا اًر

د ااساة  )Chen, Lai & Ho, 2015, 237أناه مماا اد

التلميمي ااة وف ام اادها ف ااي التلم ااي

ملرفاة الملممايت

مم ااا اد اس ااتمدامه له ااا ،وأوبا ا

بضا ا ااروا ماا ا اااعد الملمما ا اايت عما ا ااي إد اا أهميا ا ااة الما ا اادونا

قااد أ اار

الد ااس ااة

التلميميا ا ااة ومميياتها ا ااا .وت با ا اام

د ااساة ) (Garcia, Moizer, Wikins & Haddoud, 2019إلاى أظ المادونا

قاد أد

إلاى
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ااتفاااع مااات ي التحصااي الد ااسااي لااد الطااالب الملمماايت ،مااا أوتااح
مما ااتف مات

الطالب الملمميت لممدونا

أنااه ممااا اد اسااتمدا

تلممه لمها اا القراء والكتاباة ،وأوبا

الد ااساة

بتشجي الطالب الملمميت عمى استمدامها وال عي بدهميتها.
الاواصاااااال االجاماعااااااي Social network

شبكااااااا

وسطمق مصطمح الشاب ا
ُ
هاار م ا الجي ا الثااانى لم س ا تتاايح الت اب ا باايت األف اراد فااى بييااة مجتم ا افت ارتااى وجمله ا

حا

ياادما

االجتما ياة عماى مجم عاة مات الم اقا عماى كاب ة اإلنترنا ،

اهتما أو كب ا

مجم عا

انتماء بمد ،جاملة ،مداسة ،كر ة) كا هااا ات عات ،رساق

الت اب ا المباكاار مث ا إاساااا الرسااام أو اال،ااالع عمااى الممفااا

الشمصااية لآلي ارست

وملرفة أيبااه وملم ماته التى تيح نها لملرض .دالء جلفر الطي .)310 ،2013 ،
م ق ا عمااى كااب ة ال س ا

والوياااب

ممصااا لتليسااي الت اب ا باايت كااب ة ماات األف اراد

والت ااابليت وسش ااج وس اادع التفاعا ا ومش اااا ة الصا ا ا والنصا ا ص وال اارواب وال س ااام المتل اادد .
ج د ليفر ،جيت ماكدونمد.)316 ،2018 ،

وقاد أوتاح ) (Rolando, et al., 2013, 54أناه عماي الارغ مات أظ الملممايت عماى
وع ااى بش ااب ا الت ابا ا االجتم اااعي و ،اارا اس ااتمدا األدوا المتاح ااة ب ااه ،إال أنها ا ن اااد اًا م ااا
واااتمدم نها فااي أغ اراض تلميميااة ،وماات ا وج ا
واإلم انيا

ك ا ااب ة الو ا ااي

في التداس

االجتماعى الوي

با ا ا

ب

الملمماايت عمااى ت ياان تم ا األدوا

تااداس

وابطها بلمميتي التلماي والاتلم  .ومات أها هاا الشاب ا

وأكثرهاا كاي عا

 facebookوالا ا ا س ى  ،Wikiوالبح ا ااث الح ا ااالى اس ا ااتمد ك ا ااب ة الت ابا ا ا
دحد أدوا

الجي الثاني لتحقيق أهدافه.

ُولا اارف إباراهي الفاااا )202 ،2010،الوياااب
األبدقاء وساااعده عماى تباادا الملم ماا والصا ا الشمصاية ومقاا ،الفياد
وساه إم انية تك ست عالقا

عمااى أنااه م قا وسا

فى فتر قصير .

ولما عمااى تكا ست
والتلمياق عميهاا

أهميــة شبكــــات التواصــل االجتمــاعــي فى التعليــم والتعلــم:
حدد

مت ) ،(Warburton, 2014, 157نجالء فاا  ،عباد الارؤوف إساماعي ،

 )90 ،2017أهمية كب ا

الت اب االجتماعي في التلمي ايما مي:

 تشاجي التفاعا والت ابا باايت األفاراد والمجم عااا
ووجها ا ااا

الم ت عا
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النظا ا اار ،وتقيا ا ااي مشا ا اااا ا
وتمقي اإلجابا

عمااى نطاااا واسا  ،وعاارض األفكاااا

اآلي ا ا ارست ،كما ا ااا تا ا اايح االستفاا ا اااا عا ا اات بل ا ا ا

والردود عميها.
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جملة كلية الرتبية ببنها

 ت فير بيية مناسبة لمتلم التشاا ي غير المتايامت ،حياث وصابح المحتا
لجمي الطالب فى أ وق

التلميماي متاا

وفى أ م اظ.

 ت ا فير الاادع لمطااالب ماات يااالا تقاادو التغاوااة الراجلااة المناساابة ،التااي تااااعد الطااالب
عمى تحايت مات

 ت ياان أدوا

أدامه .

مبتكاار لمشاااا ة الطااالب فااى م ت ا عا

الملمميت وأولياء األم ا.
استمدا كب ا

 إجراءا

الااتلم  ،وتليسااي الت اب ا باايت

الت اب االجتماعي بفاعمية في التلمي

 اقت اار ) (Kern, 2014, 174بلا ا
الت اب االجتماعي وهى:

إجا اراءا

االس ااتمدا الجي ااد والفل اااا لش ااب ا

 جل الجماا التداسبية تشاا ية وتفاعمية مت يالا تشجي المتلمميت عمى باا أقصي جهد.
 منح ال ق

الكافي لممتلمميت لتاجي تلميقاته و،ر استفااااته وأسيمته .

 ت فير التغاوة المرتد الال مة لملالجة وتحايت أداء المتلمميت.

 منح الفربة لممتلمميت لتدفق أفكاه والتلبير عت داامه بحرسة تامة دوظ قي د.
وأوب

المدمااة فااي بييااا

الجان

دااسة اسحاب نصار )2017 ،بتقادو بارامو تداسبياة لملمماي اللما
تلم ا ممتمفااة الوياااب

األدامي لد الطالب الملمميت.
وأوتااح

وال ا ات

دب وغيرهااا ماات التقنيااا

قبا وأ نااء

الجاذبااة لتنميااة

د ااسااة ) (Damico & Krutka, 2018أظ وسااام الت ابا االجتماااعي
بااإجراء الميسااد م ات الد ااسااا

تُمث ا م ت ا ع ملقااد لمد ااسااة ،وأوب ا
والتحدوا التي اجهها الطالب عند تنفيا المها بشب ا

والبح ا

ح ا ا اإلم انيااا

الت اب االجتماعي.

احملور الثانى :تصميم الادريس إلكرتونياً Electronic Instructional Design

عم تصمي التداس

مت اللم

التى هر فى الان ا

األيير مت القرظ اللشارست فاى

مجاا التلمي  ،وها عما وصاي اإلجاراءا

التاى تتلماق بايتيااا المااد التلميمياة الماراد تصاميمها

فالتصمي التلميماى لاه أهمياة فاى تقادو محتا

تلميماى واااعد عماى اساتم اراسة اهتماا الطاالب ،وإ ااا

وتحميمها ،وتنظيمها ،وتط سرها ،وتق سمها .ماجد عبيد ،وديروظ)27 ،2001 ،
إظ نج ااا ملما ا الق اارظ اا 21ولتم ااد عم ااى قدات ااه عم ااى تص اامي ت ااداس فل اااا لم اات ُولممها ا ،

دافلياته لم اباامة التلمااي  ،وعمااى الل ا
الطالب مما

فاإظ التصاامي غياار الجيااد قااد تااب بتااارب عاادد بياار ماات

ر عمى ممرجا التلم منص ا عبد المنل  ،حمد محم د.)25 ،2019 ،
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مفهـــــوم تصميـــــم التدريـــــس Instructional Design
مت المفاهي المنتشر عمى نطاا واس في المجاا التربا ي،

تُلد مفاهي تصمي التداس
وتُمث ا أحااد المفاااهي الملقااد والممحااة التااي تحتااا الميسااد ماات الد ااسااا بهاادف تط ا سر المناااهو
الدااسية وتصمي التداس باستمدا التكن ل جيا ).(Haupt, 2017, 3
بدنه :مدي منظ مى لتط سر التلمي

وسلرف نبي جاد عيمى  )2014تصمي التداس
ُ
المقد مباكر أو عبر وسي  ،وه وشتم عمى المحتا واألهاداف التلميمياة المطما ب تح يقهاا،
و يوية تقيي ها األهداف ،وايتياا استراتيجيا

الراجلة لك مت الطال

والملم .

التلمي والتلم وفقاً لألهداف التلميمية ،والتغاواة

وسلرفه أوضاً ) (Haupt, 2017, 3بدنه :نشا م جاه تضامت وتا المطا أوالً ،ا
ُ
تنفياها بلدد مت المط ا اإلجرامية.

بينمااا ولرفااه االً ماات منص ا ا عبااد الماانل  ،حمااد محم ا د  )12 ،2019بدنااه :ماادي
منظ مى لتمطي وتط سر وتقيي وإداا اللممية التلميمية بفاعمية.

مفهوم تصميم التدريس اإللكتروني Electronic Instructional Design
تناول ا الكثياار ماات الم ارج ا الاااابقة مصااطمح تصاامي التااداس
تصمي التداس

وه ا ومتمااي عاات مصااطمح

إلكترونياً فى استبداا ال اقة والقما بدحاد تطبيقاا وسا  2.0مثا المادونا التلميمياة

أو أ تطبياق أيار مناسا  .وقاد أوتاح ) (Zinger, Tate & Warshaver, 2017أظ اساتمدا
التكن ل جيااا فااي تصاامي التااداس

وج ا أظ باادأ بدهااداف الااتلم وممرجاتااه ،مااا وج ا ت سااي فاارص

هاادف وفلااا ،مات ياالا إتاحاة ،ارا وأدوا متلادد ومتن عاة لم با ا

االيتياا أما الماتلم بشا

لممناهو الدااسية ،وبق ملرفته بددوا التشاا والتفاع بيت الطالب والملمميت.
إظ مصاام التااداس

ملنااى بتصاامي بييااة الااتلم س ا اء ان ا

ذهنيااة أو نفاااية أ مادوااة

تا ااه عممي ااة ال ااتلم وتيوده ااا بالمص ااادا ،م ااا أن ااه ملن ااى بتحد ااد داج ااة تنظ ااي م ق ااي ال ااتلم

والتااداس

وتش ا ي تنظااي م قااي التااداس

لتمبيااة حاجااة المتلمماايت والمتاادابيت

ماجد أب جابر ،نادوة قطامى .)101 ،2008
التااى وق ا

وتلرفاه الباحثتاااظ إجراميااً بدنااه :بدنااه سماامة ماات اإلجاراءا
بهااا الطال ا

الملم ا لت ياان أدوا
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المنهجيااة المنظمااة

الجي ا الثاااني فااي تصاامي بييااة الااتلم التشاااا ي،

وتتضاامت :تحد ااد األهااداف التلميميااة وايتياااا المحت ا

األنشطة والمها وأدوا

واألداءا

سااي القطااامى،

وتنظيمااه فااي تاما ا منطقااي ،وتصاامي

التق س  ،وت فير مصادا التلم المرتبطة بالمحت .

العدد ( )121ينايـر ،ج(2020 )2

جملة كلية الرتبية ببنها
افتراضات عملية تصميم التدريس

حت (حسال التيت مازن )75 ،2015 ،ا اراضا ث ميك الات

 أظ تا ااير عممي ااة تص اامي الت ااداس
متطمبا

يط .

 ته اادف عممي ااة تص اامي الت ااداس
لتياير عممية التلم .

 يطاة تصاامي التااداس
باألهداف التلميمية.

وف ااق يطا ا ا

إل ااى ت ااداس

فيما يلي:

منظم ااة ومتتابل ااة ما ا التر ي ااي عم ااى

محتا ا

د ااس ااي مح اادد ،وتحد ااد إجا اراءا

وتلااد مها ماااي لية الملما وفاارا التمطااي  ،وسم اات تيوسااد الطااالب

 تروا تصمي التداس عمى مات األفراد ،فكمما اظ التصامي ممبيااً لحاجاا
بش فردي مما اظ أكثر فاعمية وجدو .

الماتلم

 التصمي الجيد لمتداس ُوم ت المتلم مت تحقيق األهداف المنش د .
 ال جااد نما ذ أمثا لتصاامي التااداس  ،وإنمااا التصاامي الجيااد ها الاااي ارعااي حاجااا
المتلم ويصامصه واألهداف التلميمية.

المكونات األساسية لعملية تصميم التدريس
تتضاامت عمميااة تصاامي التااداس

)90 ،2001





أابلااة م نااا

أساسااية هااى :ماجااد عبيااد ،وديااروظ،

المعاصت :وتشم األهداف اللامة واألهداف المابة ونتامو التلم .
المحات  :وسشتم عمى الملم ما والبيانا والرسام المراد تداساها أو إوصالها إلى المتلمميت.
األنشاة :وتشتم عمى استراتيجيا التداس وإجراءا التلم والتمااست أو األسيمة التى
تطر فى أ ناء عممية التداس .
الاعففت ك :وسشااتم عمااى وت ا االيتبااا اا واالمتحانااا وتق ا س المتلمماايت وملرفااة م اد

تقدمه ومد تح يقه لألهداف المحدد .
وتلد ها الم نا األساسية األابلاة محا ا عممياة تصامي التاداس النظاامى التاى الباد
ماات اناااجامها وتكاممهااا م ا بلضااها الاابل  ،وسم اات أظ تشااتم نماااذ تصاامي التااداس عمااى
م نا أير حا حاجاة المصام التداسااى لمبرناامو ويمفيتاه وايتيااا وتحد اد ال قا وتحد اد
الم اااظ وتحد ااد المهااا  ،وتقتاار الباحثتاااظ عاادداً ماات الم نااا اإلتااااية للمميااة تصاامي التااداس
اإللكتروني هي:
 أ وا الت ب  :0.2منها ال س ي والمدونا

وكب ا

الت اب االجتماعي والت ستر.
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 المسففات قا اإللكارونيففة :التااي تحتا ي عمااي جميا أكا اا ال سااام المتلاادد المرتبطااة
بمحت

 م ا

التلم  ،مث  :النص ص والص ا والرس

ومقا ،الص

الفيد .

ولقطا

التلم .

الاالك اإلثراطية م  :الم اق والرواب اإللكترونية المرتبطة بمحت

وفااي هاااا الصاادد هاادف د ااسااة ) (Ghavifekr & Rosdy, 2015, 176إلااى تحمي ا

تص اا الملمميت ح ا فلالياة ت يان التكن ل جياا فاي دعا عمميتاي التاداس
الد ااسااية ،وأوتااح نتااامو الد ااسااة أظ دمااو التكن ل جيااا فااي التااداس

والاتلم دايا الفصا ا

ساااعد ا ماات الملم ا والمااتلم

عمااي تحقيااق الااتلم الفلاااا ،مااا ت باام إلااى أظ إعااداد الملما المتميااي مهنيااً والمااتم ت ماات المهااا اا

التكن ل جية ُولد أحد الل ام الرمياية في نجا التداس  ،وتحايت مات

ج د التلم .

احملور الثالث :االجتاه حنو الاعلم القائم على اإلنرتنت

تُلد تنمياة اإلتجاهاا اإلوجابياة أحاد أهاداف بارامو إعاداد الملما  ،حياث تا ر االتجاهاا
بداج ااة عالي ااة عم ااى ما اات إتق اااظ الملما ا لملما ا وسلتم ااد تكا ا ست ه ااا االتجاه ااا عم ااى ما اات
الملااااف األكادوميااة والترب سااة لااد الملم ا  ،ولاااا تُلااد االتجاهااا ا ن ااً ال واااتهاظ بااه فااى إعااداد
الملم  .مرو البا )2013
وفى هاا الصدد ت د ماجد عبيد ،وديروظ  )100 ،2001عمى أنه لكى تك ظ يطة
تصمي البرنامو التداساى متكاممة البد مت االستلانة ببل االستراتيجيا المااعد التى تا ر
فى عممية التلم ومنها :االتجاها  ،حيث تُلد عممية االناجا بيت البرنامو التداساى واتجاها
المااتلم ماات االسااتراتيجيا المهمااة فااى تحااايت أدامااه وبمابااة تنميااة االتجاهااا وال ااي  ،فتك ا ست
اتجاه ااا إوجابي ااة نحا ا البرن ااامو التداسا ااى وا اااعد بشا ا وات ااح ف ااى عممي ااة اس ااتيلاب وتفاعا ا
المتلم م البرنامو وسااعد عمى اإل باا عمى التلم والتداس بداجة عالية.
ولتكتم منظ مة إعداد وتداس

نح أهمية تكن ل جيا الملم ما

ملم اللم

واالتصاال

فى الصي الدااسى ناهد ن بى .)2009 ،

فى عصر الملم ماتية وجا

تنمياة اتجاهاتاه

فى عممية التلمي والاتلم مات ياالا ت يان الاتلم

مفهــــــــوم االتجـــــــاه
أوتااح ) (Healt, 2007, 14أنااه ماات الصاال

الت ب ا إلااى تلرساان محاادد وواتااح

عرفه بدنه:
لالتجا متفق عميه مت قب الترب سيت ،حيث ايتمي الترب سيت ح ا تلرسفه ،فمنه مت َّ
عرفااه
المي ا النفاااي وسم اات التلبياار عنااه بداجااة التقب ا أو عااد التقب ا لم ت ا ع مااا ،وماانه ماات َّ
بدنه :االستلداد لالستجابة نح م ت ع ما إما إوجابياً أو سمبياً ،وإما بالم افقة أو عد الم افقة.
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ولكااي نفه ا ملنااى االتجااا وج ا

الرج ا ع إلااى الد ااسااا

الاااابقة والتااي أوتااح

ياان

تك ظ االتجا وما هي اللنابر الم نة له.
وسلاارف قاااي الشااناا ،حااات دومااي ) 245 .2010 ،االتجااا نح ا الااتلم اإللكترونااي
ُ
بدنه :مقداا الشد االنفلالية التي بد ها المتلم نح التلم اإللكتروني بالرف أو القب ا.
الم نااا

كما ااا ُولرفا ااه

تضا اامت

رسا ااا وحيا ااى ،عميا اااء الجنا اادي )17 ،2010 ،بدنا ااه نظا ااا اب ا ا

الملرايااة وال جدانيااة والااام ية والملتقاادا  ،حيااث وااااعد الفاارد عمااى تنظااي اللااال ماات

ح له وفهمه ،والمحافظة عمى تقد ر لااته.
عرفاه لكحا كارسن )13 ،2013 ،بدناه ماد تقبا الطالا واساتمتاعه بالمااد الد ااساية
أوضاً َّ

المرتبطة بالتكن ل جيا الرقمية واستمدامها وتقد ر يمتها وأهميتها مت الناحية اللممية واللممية.

مكونا االجتاه حنو اإلنرتنت والاكنولوجيا الرقمية:

ح اادد لكحا ا ب اات كا ارسن )18 ،2013 ،م ن ااا

الرقمية ايما مي:

 المكتن المار ي :تمثا فاي المفااهي والملم ماا

االتج ااا نحا ا اإلنترنا ا

والتكن ل جي ااا

واألفكااا التاي ومتمكهاا الطالا

الملما

ح ا م ت ع التلم القام عمى اإلنترن .

 المكفتن الافايفي :تمثا فااي مشااعر الحا

والكراهياة التااي ومتمكهاا الطالا

الملما نحا

م ت ع التلم القام عمى اإلنترن .

 المكففتن السففلتعي :تمث ا فااي أداء الطال ا

الملم ا واسااتجابته أ ناااء إنجااا مهااا الااتلم

القام عمى اإلنترنا  ،فاإذا ااظ لدواه اتجاهاا
فإنه سيق

بإنجا المها بنشا وفلالية ،وإذا كاظ لدوه اتجاها

عمى اإلنترن  ،فإنه سيق
وهدف

إوجابياة نحا الاتلم القاام عماى اإلنترنا ،
سمبية نح التلم القام

بإنجا المها اغماً عنه دوظ االهتما بها.

د ااساة  )Hemmings, 2006إلاى استكشااف اللالقاة بايت اتجاهاا

وأسالي

التلم  ،وأسافر نتاامو تحميا االساتجابا

ومات

النجا .
وفااي هاااا الصاادد ت باام

أعضاء هيية التداس

المتلممايت

عات وجا د عالقاة بايت االتجاا وأسام ب الاتلم

نتااامو د ااسااة  )Al-Ghadyan, 2004إلااى أظ اتجاهااا

بالمممكة اللربية الال دوة إوجابية نح استمدا اإلنترن

في التداس .
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وهادف

تلم ا ا الرساتا اايا
الم اانمف
اتجاها

د ااسااة  )Alrehaili, 2013إلاى استكشاااف اتجاهااا
عبا اار اإلنترن ا ا  ،وأوتا ااح

ال تمتم ااي كثيا ا اًر ع اات اتجاها ااا

النتا ااامو أظ اتجاها ااا

،ا ااالب الماا اات

الط ااالب ذوي الما اات

الطالب الا ا ال تمتمي عت اتجاها

الطالبا

،االب الرساتاايا

نحا

التلميما ااي

التلميم ااي المرتفا ا  ،كماااا أظ

نح التلم عبر اإلنترن .

اإلنا

خصائـــــص االتجـــــاه
حدد لكح بت كرسن  )21-20 ،2013يصاما االتجا ايما مي:

 التجرة :وهي كل ا الفرد نح م ت ع ما ،وقد تك ظ ال جهة إوجابية وقد تك ظ سمبية.

 الشففت  :تتمثا فااي قا االتجااا أو تاالفه ،حيااث و ا ظ لااد كااما ملاايت اتجاهااً ق سااً نحا

م ت ا ا ع ما ااا فا ااي حا اايت و ا ا ظ لدوا ااه اتجاه ا ااً تا ااييفاً نح ا ا م ت ا ا ع ديا اار .وقا ااد أوتا ااح
) (Healt Ansely, 2007, 16أظ كد االتجا وق ته رتب بالتليسي والتحفيي المفظي.

 االناشففا ُ :ولباار عاات االتجااا نح ا م ت ا ع مااا بجمي ا عناباار وم ناتااه ،ففااي بل ا
األحياظ نجد ،الباً وح أو و ر جانباً واحداً مت المداسة في حيت نجد ،الباً دير و ر
ك ما تلمق بالمداسة.

 االافاع ار  :تمثا فاي اساتجابة بلا
ديروظ لد ه استجابا

األفاراد لاام االتجاا بشا

مرتية وغير مرتية نح نف

مااتقر ،فاي حايت نجاد

الم ت ع.

 النروز :وه داجة التمقامية أو التهي لمتلبير عت االتجا .

وفااي هاااا الصاادد أوتااح ) (Healt, 2007, 17أظ االتجااا ُوكتا ا

اآلباااء والملمماايت وماات يااالا الت ابا ما اآليارست ،مااا أوتااح أظ االنطباعااا

ماات يااالا تربيااة

والضمير واالستقراا اللا،في مت الل ام التي ت ر عمى تك ست االتجا  .وت بم

) (Flores, 2009إلي أظ مات ع اما تحاايت االتجاهاا

البصارسة لمفاارد
نتاامو د ااساة

المتلممايت هاي :إكا ار المتلممايت فاي

بن القراا أ ناء عممية التلم داي الفص الدااسي ،وتليسي دواف المتلمميت وكال اه بقاداته

عمى التلم .

كم ااا ه اادف

اإللكترونااي ،وأوتااح

د ااس ااة ) (Kisanga, 2015إل ااى تحميا ا اتجاه ااا

الملمم اايت نحا ا ال ااتلم

النتااامو أظ فها الملمماايت لم تا ع الااتلم اإللكترونااي لااه تااد ير داا عمااى

اتجاهاااته  ،مااا أظ نقااا الملرفااة لااد ه ح ا ا الااتلم اإللكترونااي ومقاومااة الملمماايت لمتغيياار لااه

تد ير ق ي عمي مد تقبمه لم ت ع التلم اإللكتروني.
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وأوتااح د ااسااة ) (Brinson, 2016أظ اتجاهااا الطااالب نح ا الااتلم اإللكترونااي
كانا إوجابياة ،وتاد ر ب جهااا النظار اإلوجابياة نحا الااتلم اإللكتروناي ،ماا أ بتا أظ الجاان
لي له أ ر داا عمى االتجا نح التلم اإللكتروني.
مر إجراءا البحث بالمراح الاالية:

أوالً :بناء قائمة مهارا تصميم الادريس اإللكرتوني (:)1

اإللكترونااي المناساابة لطااالب

قام ا الباحثتاااظ باكااتقاا قاممااة بمهااا اا تصاامي التااداس
الفرقة الثالثة ب مية التربية تمصا البي ل جى مت المصادا التالية:
 د ااس ااة البحا ا والد ااس ااا الا ااابقة ف ااي مج اااا مه ااا اا الت ااداس بص اافة عام ااة ومج اااا
تصمي التداس اإللكتروني بصفة يابة.
 متطمبااا التنميااة المهنيااة لملممااي اللما فااي تا ء االتجاهااا اللالميااة الملاباار  ،التااي
تاتمي تغيير أدواا الملم التقميدواة ،وامتالكاه لمكفاواا المهنيا ًة والتكن ل جيا ًة التاي تم ناه
مت دمو التكن ل جيا في التداس .
 المصاما الملراية لطالب المرحمة الجاميية وقدااته واستلداداته .
 تحمي بيية التلم التشاا ي إلستم ار المها واألدواا التي نبغي عماي الملما ال ياا بهاا
لتحقيق األهداف المنش د .
 دااء المتمصصيت في مجاا ،را تداس اللم والمب ارء والم جهيت في هاا المجاا.
وقااد تا عاارض الصا ا األوليااة لمقاممااة عمااي الااااد المح ماايت إلبااداء داامها حا ا أهميااة

تم المها اا  ،ومدي ااتبا،ها بالمح ا الماص بها .بلد إجاراء التلادوال

إل ااى الصا ا ا النهامي ااة لقامم ااة مه ااا اا تص اامي الت ااداس

مها اا







أساسية هي:
تحمي المحت اللممي.
تحد د األنشطة التلميمية.
ايتياا ال سام المتلدد وت يفها.
تصمي المدونة التلميمية.
عرض وتنظي المحت اللممي بالمدونة.
ت ين أدوا التق س ا ا ا المناسبة.

 )1ممحق اق )1

المطم باة تا الت با

اإللكترون ااي ،حي ااث اك ااتمم

عم ااى س ااتة
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التداس

وبال تك ظ تم

اإلجابة عت الا اا األوا مت أسايمة البحاث وها  :ماا مهاا اا تصامي

اإللكتروني التى وج

ت افرها لد الطالب ملممي اللم

البي ل جية؟

ثانياً :بناء أدوا البحث وضبطها:
إعداد بطاقة المالحظة(:)1
قام الباح اان بإقتا بااقة المالحظة و عاً لما يلي:
 تحد د الهدف مت بطاقة المالحظة
 هاادف

بطاقااة المالحظااة إلااى يااا

تصمي التداب

اإللكتروني.

مااات

أداء الطااالب مجم عااة البحااث فااي مهااا اا

صياغة عبارات بطاقة المالحظة
ت ا ا باااياغة با ااا اا البطاقا ااة باااياغة محااادد تلبا اار عااات األداءا الم ا اراد مالحظتهاااا.
وتمثما ا مح اااوا البطاق ااة ف ااي المه ااا اا الا ااتة الا ااابق ذ ره ااا ،وانبث ااق م اات ا ا محا ا ا المه ااا اا
الفر ي ااة الم ن ااة لكا ا مه اااا أساس ااية .وق ااد اك ااتمم البطاق ااة ف ااي با ا اتها األولي ااة عم ااى يما ااة
و ال يت بنداً باا ) .وتلد ها البن د م ك ار وم ت مت ياللها الح عمى مد ت افر مهاا اا
تصمي التداس اإللكتروني لد الطالب مجم عة البحث .ما ت وت م يا أداء متدا ،3 :
 1 ،2لألداءا  :مت فر ،مت فر إلى حد ما ،غير مت فر عمى الترتي .
 بدا بطاقة المالحظة
 بدا المضم ظ
 تا عاارض البطاقااة عمااى مجم عااة ماات المح ماايت بما عاادده أابلااة فااي مجاااا ،اارا تااداس
اللما ا  ،إلب ااداء داامها ا حا ا ا م ااد اتا اااا المه ااا اا الفر ي ااة ما ا المح اااوا ،وم اادي أهميته ااا
ومناسا اابتها لطا ااالب المرحما ااة الجامييا ااة ،وقا ااد ت ا ا إج ا اراء التلا اادوال فا ااي ت ا ا ء دااء الاا اااد
المح ميت ،حيث ت حاف بااتيت وإعاد بياغة بل اليبا اا لتصبح أكثر دقة.
 بدا االتااا الدايمي
ت حااب الصدا بمدي اتااا

الداجااة الكميااة ،أي بحااااب ملااامال

مح ا مت محااوا البطاقاة ما بلضاها الابل

االاتبااا باايت مهااا اا البطاقااة بلضااها الاابل

وما

وباايت ا

وسطمااق عميااه اس ا باادا االتااااا الاادايمي  ،مااا ه ا
مهاااا والداجااة الكميااة لبطاقااة المالحظااةُ .
م تح بالجدوا التالى:
 )1ممحق اق )2
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جدول(:)1مصتوفة معامال االرتباط بني مهارا تصميم الادريس اإللكرتوني بعضها البعض.
وبني كل مهار والدرجة الكلية لبطاقة املاليةة
اخاياااار تصااااميم عاااااااار توظياااااا
مهاااااااارا تصاااااااميم حتلياااااال إعااااااااداد
الوسائط املدونااااااة وتنةاااايم أدوا
احملاوى األنشطة
الادريس اإللكرتوني
الاقويم
املاعدد الاعليمية املدونة
-

حتليل احملاوى
إعداد األنشطة

0.83

0.95

0.96

0.95

0.95

-

0.81

0.84

0.83

0.81

-

0.99

0.98

0.99

-

0.98

0.99

-

0.97

اخايار الوسائط
تصميم املدونة
عر وتنةيم املدونة
توظي أدوا الاقويم

-

الدرجة الكلية

0.88

0.97

0.98

تضااح ماات الجاادوا الاااابق أظ ااي ملااامال

وبينها وبيت الداجة الكمية لمم يا

مرتفلة ،حيث تراوح

مات ي  ،0.01مما دا عمي بدا بطاقة المالحظة.

0.99

0.98

0.98

االاتبااا باايت المهااا اا بلضااها الاابل

بيت  ،0,99 ،0,81وجميلها دالة عند

ثبات بطاقة المالحظة
تا ا حاا ااب ملاما ا االتف اااا ب اايت الب اااحثتيت لكا ا ،الا ا عم ااى ح ااد باس ااتمدا ملادل ااة ا ا بر

يمة مت س ملامال االتفاا بيت الباحثتيت في مالحظة األداء المهااي لمماة

 ،Cooperوقد بمغ

،الب باستمدا بطاقة المالحظة  ،%89,4وهي يمة مناسبة دل عمى با بطاقة المالحظة.
الصورة النهائية لبطاقة المالحظة
بلااد بااياغة بن ا د البطاقااة وتحد ااد نظااا تقااد ر الااداجا

المح ميت ،وحااب الصدا والثبا

ُوتل

وعاارض البطاقااة عمااى الااااد

البطاقة في ب اتها النهامية.

إعداد مقياس االتجاه نحو التعلم القائم على اإلنترنت(:)1
اسااتمدم

الباحثتاااظ م يااا

البات  ،وت إجراء بل
بياغة بل

التلدوال

اليبا اا بش

 )1ممحق اق )3

االتجااا نحا الااتلم القااام عمااى اإلنترنا

الطويفة عمى الم يا

ليناس

أكثر وت حاً ،وقد ت تطبيق الم ياا

ماات إعااداد :حااات

مجم عة البحث ،حيث أعيد

عماى مجم عاة اساتطال ية
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مت ،الب الفرقة الرابلة كيبة ،بيلة و يمياء البال عدده ، 37الباً،

باسااتمدا ملادلااة " "Cronbach's Alphaوبم ا ملام ا الثبااا
عمى با

حااب با

الم يا

 0,91وهااى يمااة عاليااة دل ا

الم يا .

ثالثاً :بناء الاصور املقرتح للادريب على مهارا تصميم الادريس اإللكرتوني:
قام

الباحثتاظ بتصمي تص ا مقتر هدف إلى تاداس

مها اا تصمي التداس

اإللكتروني ،وذل مت يالا المط ا

الطاالب مجم عاة البحاث عماى

التالية:

الدراسة والتحليل:
ت اإل،الع عمي أدبيا

البحث والمراج والدااسا

 بناء قاممة مها اا تصمي التداس
 تحد د تقنيا

وأدوا

الاابقة بهدف تحقيق ما مي:

اإللكتروني الال تنميتها.

الجي الثاني والتلرف إلى أسالي

ت يفها في اللممية التلميمية.

 دااسة بيية التلم التشاا ي وتحميمها لمتلرف إلى م ناتها وعنابرها.
تحديد أسس بناء التصور المقترح:
التي وج

بلااد االنتهاااء ماات د ااسااة وتحمي ا أدبيااا

أظ واتند إليها التص ا المقتر وهي:

 االتجاها

البحااث اسااتق

الباحثتاااظ مجم عااة ماات األس ا

الحد ثة في برامو إعداد الملم وتغيير أدواا الملم ومهاااته لم فاء بمتطمبا

ملم القرظ الحادي واللشرست.

 تا ا افر عناب اار بيي ااة ال ااتلم التش اااا ي :تكن ل جي ااا الت اادوست ،تكن ل جي ااا الش ااب ا االجتما ي ااة،
تكن ل جيااا ال سااام االجتما يااة التشاااا ية ،تكن ل جيااا ال سااام الداعمااة لممصااادا وماات ا فقااد

استمد البحث الحالي التقنيا واألدوا التالية بهدف ال فاء بمتطمبا بيية التلم التشاا ي:
 تداس

الطالب مجم عة البحث عمى تصمي المدونا

التلميمية تكن ل جيا التدوست).

 ت ياان م ق ا الت اب ا االجتماااعي " "Facebookتكن ل جيااا الشااب ا
لمتفاع بيت الطالب بلضه البل

 تشاا مقا ،الفيد

وبيت الطالب والباحثتيت.

االجتما يااة)

المتمثمة في المحات ار اإللكترونية والرواب والم اقا اإللكترونياة

تكن ل جيا ال سام االجتما ية التشاا ية).

 تبادا المحاد ا الكتابية لت فير التغاوة الراجلة لمطالب تكن ل جيا ال سام الداعمة لممصادا).
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 مباادأ الااتلم النشا ا  ،حيااث ولتم ااد التااداس

فااي التصا ا ا المقتاار عم ااى إوجابيااة الط ااالب
فردي.

ونشا،ه مت يالا يامه بتصمي مدونة تلميمية بش

 ب ا التفاع التيامني والالتيامني بيت الباحثتيت والطالب وبيت الطالب بلضه البل

.

تحديد األهداف العامة واألهداف اإلجرائية:
تحدد

األهداف اللامة لمتص ا المقتر في تنمية

 مها اا تصمي التداس

اإللكتروني.

مت:

 االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن .
األهففتاف اإلجراطيففة :ماات المت ق ا بلااد إنتهاااء الطااالب مجم عااة البحااث ماات التااداس

أظ

و ن ا قاداست عمى:
 تحمي محت

ماد اللم

في بف ف المرحمة اإلعدادوة.

 تحد د األنشطة والمها التلميمية الال مة لتحقيق أهداف الدا .
 ايتياا ال سام المتلدد وت يفها لتحقيق أهداف الدا .
 تصمي المدونة التلميمية وفقاً لمملا ير الترب سة لممدونا .
 عرض وتنظي المحت
 ت ين أدوا

اللممي بالمدونة.

التق س ا ا ا المناسبة.

إعداد المحتوى التدريبي وتنظيمه:
ت ا ايتياااا فص ا بلن ا اظ "اسااتمدا أدوا وس ا  0.2فااي تااداس

اللم ا ماات مقاارا "الحاس ا

اآللااي فااي التمصااا" المقاارا تداساااه عمااى ،ااالب الفرقااة الثالثااة بي لا جى ب ميااة التربيااة ،جاملااة ،نطااا
وه مت إعداد الباحثتاظ ،وقد ت مراعا الشرو التالية أ ناء إعداد المحت
 أظ و ظ مرتبطاً ااتبا،اً و يقاً بدهداف البحث.
 أظ واتند إلى أس
 تقاي المحت

التداسبي وتنظيمه:

التص ا المقتر الاابق ذ رها وسحققها.

اللممي إلى م ت عا

 مراعا التاما والترتي

امياة تتضمت م ت عا

فر ية.

المنطقي في عرض الم ت عا .

 أظ و ظ بحيحاً ود يقاً عممياً وملم ماته حد ثة.

 أظ و ظ يالياً مت األيطاء المغ سة واإلمالمية وغيرها.
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تصميم أنشطة ومهام التعلم التشاركي:
ت ا تصاامي األنشااطة والمهااا فااي ت ا ء المحت ا

تقااايمه عمااي ك ا

جماااا

الدي ا عماي كاب ة اإلنترنا

لتنفيا مها اا تصامي التاداس

،ال

تداسبيااة ،تتضاامت ا جماااة عاادد ماات المهااا تتطم ا

ماات الطااالب

فاي مناا له  ،وتااجي بيانااته عماي م قا ، www.blogs.com
اإللكتروناي التاي تاداب ا عميهاا .تطمبا

المهاا واألنشاطة أداء ا

لمط ا تصمي المدونة التلميمية بش فردي وذل بلد التاداس عميهاا أوالً .ماا تطمبا
المها واألنشطة التداسبية أداء الطالب مجم عة البحث لبل المها اا الفر ية المنداجة

بل

تحا

التااداسبي لمتص ا ا المقتاار  ،حيااث ت ا

تطمب

المهاااا األساسااية مثا "مهاااا ايتياااا ال سااام المتلاادد وت يفهااا لتحقيااق أهااداف الاادا "،
يا الطالب ببناء المات دعا

الرقمية عمى جها الحاس ب الشمصي الماص به  ،ا

انتقاء ال سام المتلدد مت تم المات دعا

الرقمية فاي تا ء ماد ااتبا،هاا بدهاداف المحتا

اللممى الممتاا ،لكى ت إدااجها في محت المدوناة .أوضااً تتطمبا
مجم عة البحث إتافة م اق إلكترونية واواب تشلبية ذا الصمة بمحت
إ اراء عمميااة الااتلم لمتمميااا واال،ااالع عمااى الميسااد ماات الملم مااا

المدونة التلميمية.

بلا

المهاا مات الطاالب

اللم  ،وتهادف إلاى

وذل ا بهاادف تحقي اق أهااداف

تحديد طرق واستراتيجيات التدريب:
تا ا الت ااداس باس ااتمدا ع اادد م اات االس ااتراتيجيا التداسا ااية ه ااي :المناقش ااة وال ااتلم التش اااا ي

وواش اللم ا  ،مااا اسااتمد الطااالب ،رسقااة الااتلم الااااتي فااي الااتلم ماات يااالا تشااغي المحات ا ار

اإللكترونية المتاحة عمي كاب ة الت ابا االجتمااعي مصادا مات مصاادا الاتلم  .أوضااً تا اساتمدا
أوااا التدمال الااتية  )Paper Reflectiveلتنمية االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن .
تحديد مصادر التعلم:
ت ا ا اف ا ا جمي ا ا مصا ااادا الا ااتلم عما ااى المجم عا ااة المابا ااة با ااالطالب مجم عا ااة البحا ااث

" "Teaching for third biologyبشااب ة الت ابا االجتماااعي ،وقااد تمثما
المتاحة لمطالب ايما مي:

 مم ااي يطا ا ا تص اامي المدوناااة التلميمي ااة تا ا حفظ ااه ف ااي كا ا

مصااادا الااتلم

مم ااي الل ااروض التقدومياااة

 Power Pointوستضمت المط ا التفصيمية لتصمي المدونة التلميمية م تحاً بالص ا.

 الممفا ااا النصا ااية ،وممفا ااا  pdfتتضا اامت محت ا ا ي مقا اار اا اللم ا ا
والمرحمة اإلعدادوة ،حيث ت تحميمها مت م ق و اا التربية والتلمي .
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 المات دعا

الرقمية :وق

الطالب مجم عاة البحاث ببنااء الماات دعا

عما ااي جها ااا ه الشمصا ااي ،حيا ااث تمث ا ا أحا ااد المتطمبا ااا

التلميمي ااة ،وتحتا ا

الرقمياة وحفظهاا

األساسا ااية لتصا اامي ما اادوناته

عم ااى ال س ااام المتل اادد المرتبط ااة بمحتا ا

م اااد اللما ا

اإلعدادوة وتحقق أهدافه التلميمية مث  :مقا ،الفيد التلميمية ،مقا ،الص

لممرحم ااة

 ،ممفا

نصية ،ب ا ابتة ومتحر ة.
تحديد أساليب التقويم:
التق س البنامي ،حيث قام

ت استمدا أسالي

با ااممها الطا ااالب مجم عا ااة البحا ااث بش ا ا

المالحظ ااة ف ااي ال ي ااا

القبم ااي ال ي ااا

التجربا ااة ،ا ا ال يا ااا

البلا اادي ال يا ااا

بالم اادونا

الباحثتاظ بتق س المدونا

دواي وماا ااتمر ،فقا ااد اسا ااتمدم

األوا) لمه ااا اا تص اامي الت ااداس

التلميمية التي

الباحثتا اااظ بطاقا ااة

اإللكترون ااي قبا ا ب اادء

الثا اااني) لتحد ا ااد ما ااد ت ا ا افر الملا ااا ير الفنيا ااة والترب سا ااة

التلميمي ااة ،وم اات ا ا تق اادو التغاو ااة الراجل ااة البن اااء لمط ااالب وتحد ااد ج انا ا

والضلي و،ارا ملالجاة القصا ا بهاا .أييا اًر تا إجاراء ال ياا

التتبلاي ال ياا

الق ا ا

الثالاث) لتقصاي

مد تقد أداء الطالب بلد تمقي التغاوة الراجلة.
بال تك ظ تم

اإلجابة عت الا اا الثالث مت أسايمة البحاث وها  :ماا التصا ا المقتار

لت ياان الااتلم التشاااا ى القااام عمااى تطبيقااا

التداس

الجيا الثاااني فااى تنميااة ا ماات مهااا اا تصاامي

اإللكتروني واالتجا نح التلم القام عمى اإلنترن ؟

رابعاً :الاطبياااااااااق امليداناااااااااى للبحاااااااااث:
 -1اإلجـــــراءات المتبـــعة قبـــل التطبيـــــق
أ) اخايا م متقة البحث
تمثم

مجم عة البحث في جمي ،الب الفرقاة الثالثاة ب مياة التربياة تمصاا بي لا جى،

وبم عدده ، )23ال

ب) الاان ق العنلي
 ت تطبيق

و،البة.

مت بطاقة مالحظاة مهاا اا تصامي التاداس

نح التلم القام عمى اإلنترن

 ت ابد بيانا

ال يا

قب بدء التجربة.

القبمي لبطاقة المالحظة وم يا

اإللكتروناي وم ياا

االتجاا

االتجا وابد الاداجا

القبمياة

وملالجتها إحصامياً.
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ج) ال لسة الامر تكة
ت عقد جماة تمهيدوة قب التطبيق هدف

إلى ما مي:

 تلرسن الطالب بالمقرا وأهدافه ومتطمبا دااسته.
 االتفاا عمى ق اعد اللم وتروا االنتبا نح الشر والتداس .
 التدكيد عمى أهمية تنفيا الطالب لممها المتطمبة منه بلد ا جمااة تداسبياة ،حياث فاي
نهاوة تم الجماا سي ظ
،ال قد بم مدونة تلميمية ،ت تقييمها لربد داجتاه

في أعماا الانة.
 تلرسن الطالب بالمجم عة المنشد عمي كب ة الت اب االجتمااعي "Teaching for
 ،"third biologyحيث ت التفاع والت اب والرد عمى استفااااته مت ياللهاا ،ماا
أظ جمي مصادا التلم ستك ظ متاحة بها.
ت ا إلقاااء محات اار نظرسااة تتض اامت كاار مفها ا أدوا الجي ا الث اااني وأن اعهااا وأهميته ااا
والملا ير الترب سة الال ت افرها بها.
 -2اإلجراءات المتبعة فى أثناء التطبيق
باادأ تنفيااا التجربااة فااى  ، 2014/10 /7حيااث ت ا تقاااي المحت ا التااداسبي عمااي ك ا
أسب ع ،مد
جماا تداسبية ،وبم إجمالي عدد الجماا سب جماا ب اق جماة واحد
جماة تداسبية ساعتاظ لتداس الطالب مجم عة البحث عمى مها اا تصمي التداس اإللكتروني
الاابق ذ رها .انته التجربة في . 2014/11/18
ثنف ذ ال لسا الات نية:
 باادأ

إلنشاء

تم ا الجماااا

 ت التداس
التداس

اإلنترن

،ال

عمي

بشاار

يويااة الاادي ا عمااى م ق ا ج ج ا www.Google.com

برسد إلكتروني ياص به.

مهاا مت يالا كر يطا ا

تنفياا ا مهااا مات مهاا اا تصامي

اإللكتروني ،ا عارض نما ذ عمماي تطبيقاي لتنفياا المهااا مباكار عماي كاب ة
لكي واتطي الطالب تطبيقها بدنفاه .

 بلد االنتهاء مت

جماة تداسبية ت عرض المها واألنشطة التي تتطم

الا ا ا اادي ا عما ا ا ااي كا ا ا ااب ة اإلنترن ا ا ا ا

فا ا ا ااي منا ا ا ااا له  ،وتاا ا ا ااجي بيانا ا ا اااته عما ا ا ااي م ق ا ا ا ا

 www.blogs.comلتنفيا مها اا تصمي التداس

 فااي نهاوااة الجماااا

مت الطاالب

التداسبيااة و ا ظ ا ،الا

اإللكتروني التي تداب ا عميها.

قااد قااا بتصاامي مدونتااه التلميميااة ونشاارها

عمى البما جر ،ا ناا الاراب المااص بهاا وسضاله عماى المجم عاة ليات مشااهدتها مات

220

العدد ( )121ينايـر ،ج(2020 )2

جملة كلية الرتبية ببنها
قب ا باااقى مالمااه ،ايق ا
وتاجي مقترحا

الطااالب بنقااد ماادونا

بلضااه الاابل

وإبااداء داامه ا ح لهااا،

لتحاينها بهدف وب ا ثير مت الطالب لمات

اإلتقاظ.

شكل ( )2واجهة املدونة الاعليمية

ت ا اسااتمدا أساام ب أوااا التاادمال الااتيااة  )Paper Reflectiveبهاادف تنميااة االتجااا

نح التلم القام عمى اإلنترن  ،وهي باا عت ماتندا تُظهر عماق التفكيار والمشااا ة الااتياة فاي
المقرا اإللكتروني ،وفيها ُوطم مت المتلم تقدو تقرسر عت ماذا تلم مات المقارا؟ ومااذا بقاي بادوظ
تلم أو اياه بال بة؟ وتااجي نصاامح لآليارست الاراغبيت فاي د ااساة المقارا ،و يوياة تحاايت عارض

المقرا .حيث قام

،البة بتحمي ممفها الماص عمى المجم عة الماص به .

 -2اإلجراءات المتبعة بعد التطبيق
أ) الاان ق الباتي والقياس الااباي

 بلااد االنتهاااء ماات التااداس تا إجاراء ال يااا
التداس

اإللكتروني لتقصي مات

البلاادي باسااتمدا بطاقااة مالحظااة مهااا اا تصاامي
البلادي تا

النم فى أدامه  .في ت ء نتامو تق س ال ياا

ت ا فير التغاوااة الراجلااة ألداء الطااالب ولماادوناته  ،وت ا جيهه لمتلاادوال المطم بااة للااال أوجااه

القص ا ا فااى تصااميماته م ا التدكيااد عمااي ج ان ا الق ا  .ا ت ا إج اراء ال يااا

التتبلااي عمااي

المدونا التلميمية بلد يا الطالب مجم عة البحث بتلد مها وفقاً لمتغاوة الراجلة.
بلدواً.

 ت تطبيق م يا االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن
ب) مرحلة صت النيانا وثحتيت أاال ب الماال ة اإلح اطية
تا ا تقي ااي بطاق ااة مالحظ ااة مه ااا اا تص اامي الت ااداس اإللكترون ااي ف ااي ال ياس ااا الثال ااة
القبمي والبلدي والتتبلي) لدي الطالب مجم عة البحث ،ابد الداجا بهدف إجراء التحميا

221

د /عبري عبداحلليم البهنساوي ،د /ريهام السيد سامل

اإلحصامي لمبيانا  ،وذل باستمدا البرنامو اإلحصامي  ، SPSS , v.25)1حيث ت اساتمدا
الملالجا اإلحصامية التالية:
 تحميا التبااا ت ذي ال يااا
الف ااروا ب اايت مت س ااطا

الم اارا  ANOVA Repeated Measureلتحد ااد داللااة

ال ياس ااا

الثال ااة :القبم ااي والبل اادي والتتبل ااي لمه ااا اا تص اامي
المتلا اادد

التاااداس اإللكترونا ااي ،ا ا إج ا اراء ايتبا اااا داللا ااة المقاانا ااا
multiple comparisons
 ايتباااا ) " "T- testلممقاانااة باايت مت سااطا أداء الطااالب مجم عااة البحااث فااي
التطبيق القبمي والتطبيق البلدي لم يا

Bonferroni

االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن  ،وذل

تمهيدا للرض النتامو ومناقشتها والمرو منها بت بيا

ومقترحا

وم ت تطبيقها.

أوالً :الناائج املاعلقة بدرجا بطاقة ماليةة مهارا تصميم الادريس اإللكرتوني

ت ا ا تحمي ا ا بيانا ااا ال ياسا ااا الثال ا ااة :القبما ااي والبل اادي والتتبلا ااي لبطاق ااة مالحظا ااة أداء
الطااالب مجم عااة البحااث لمهااا اا تصاامي التااداس اإللكترونااي ،وس تااح الجاادوا التااالي نتااامو
اإلحصاء ال بفي لتم ال ياسا :
جدول( :)2املاوسط احلسابي واإلحنراف املعياري للقياسا الثالثة (القبلي والبعدي والاابعي)
ألداء الطالب جمموعة البحث ملهارا تصميم الادريس اإللكرتوني
مهارا الادريس
اإللكرتوني
حتليل احملاوى
إعداد األنشطة
اخايار الوسائط الاعليمية
تصميم املدونة الاعليمية
عر وتنةيم املدونة
توظي أدوا الاقويم
األداء الكلي

اإليصاء الوصتي

القياس القبلي

القياس البعدي

القياس الاابعي

املاوسط
اإلحنراف املعياري
املاوسط
اإلحنراف املعياري
املاوسط
اإلحنراف املعياري
املاوسط
اإلحنراف املعياري
املاوسط
اإلحنراف املعياري
املاوسط
اإلحنراف املعياري
املاوسط
اإلحنراف املعياري

11.33
2.48
10.57
2.89
8.43
1.91
9.24
2.91
15.86
1.96
8.57
0.81
64
6.07

12.76
2.93
12.09
3.14
11.52
1.57
22.71
1.59
21.33
1.74
7.85
1.28
88.29
7.06

14.2
1.28
13.17
2.89
11.92
0.44
23.77
0.51
22.28
1.38
8.95
0.22
94.29
4.63

)1 Statistical Package in Social Science (SPSS), V. 22, Author SPSS, INC.
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ولمتحقق مت بحة الفرض األوا وه  :ال ت جد فروا ذا
 0,05بيت مت سطا

داللة إحصامية عناد ماات ي

أداء مجم عة البحث فاي مهاا اا تصامي التاداس

القبمي والبلدي والتتبلي ،فقد ت استمدا أسم ب تحمي التباا ت ذي ال ياا
 Repeated Measuresلتحد ااد داللااة الفااروا باايت مت سااطا

اإللكتروناي فاي ال ياا

الم ارا ANOVA
الثال ااة ،وس تااح

ال ياسااا

الجدوا التالي تم النتامو:
جدول ( :)3ناائج حتليل الاباين ذي القياس املكرر (القبلي -البعدي -الاابعي)
لكل مهار من مهارا تصميم الادريس اإللكرتوني ودرجة األداء الكلي
مهارا الادريس
اإللكرتوني

مصدر الاباين

حتليل احملاوى
إعداد األنشطة
اخايار الوسائط
الاعليمية
تصميم املدونة
الاعليمية
عر وتنةيم
املدونة
توظي أدوا
الاقويم
األداء الكلي

بني اجملموعا
اخلطأ
بني اجملموعا
اخلطأ
بني اجملموعا
اخلطأ
بني اجملموعا
اخلطأ
بني اجملموعا
اخلطأ
بني اجملموعا
اخلطأ
بني اجملموعا
اخلطأ

جمموع
املربعا

SS
86.39
194.4
71.4
217.8
153.6
98.1
2756.9
133
505.03
101.4
12.95
31.02
10803.9
746.29

ماوسط
درجا
احلرية املربعا
df
2
40
1.57
31.5
1.53
30.7
1.29
25.9
2
40
1.4
28.1
2
40

اتضااح ماات الجاادوا الاااابق وجا د فااروا ذا

MS
43.19
4.86
45.36
6.92
100.2
3.19
2127.8
5.13
252.5
2.54
9.23
1.11
5401.9
18.66

F

الداللة
Sg

يجم
الاأثري

8.88

0.001

0.31

6.56

0.007

0.25

31.3

0.000

0.61

414.5

0.000

0.95

99.61

0.000

0.83

8.35

0.004

0.30

289.5

0.000

0.94

ف

داللاة إحصااامية باايت مت سااطا

ال ياسااا

الثال ة :القبماي والبلادي والتتبلاي ألداء الطاالب مجم عاة البحاث لكا مهااا مات مهاا اا تصامي

التااداس

اإللكترونااي وداجااة األداء الكمااي .وبمغ ا

لمهاااا تحمي ا المحتا

ااي حج ا األ اار Partial Eta Squared

 ،0,31ومهاااا إعااداد األنشااطة التلميميااة  ،0,25ومهاااا ايتياااا ال سااام

التلميمية  ،0,61ومهاا تصمي المدونة التلميمية  ،0,95ومهااا عارض وتنظاي محتا

التلميمية  ، 0,83ومهاا ت ين أدوا

المدوناة

التق س  ، 0,30وجمي تم ال ي تدا عمي أظ حج أ ر

التص ا المقتر الماتمد لتنمية مها اا تصمي التداس

اإللكتروني بير أكبر مت ،)1 )0,14

 )1حج األ ر ،Small Effect =0,01حج األ ر=  ، Medium Effect 0,06حج األ ر= Large Effect 0,14
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كمااا بم ا حج ا األ اار لااألداء الكمااي  ،0,94ممااا دا عمااي أظ حجا أ اار التص ا ا المقتاار لمتااداس
عمى مها اا تصمي التاداس

اإللكتروناي ااظ قادا بيار ،وقاد دلا

التص ا المقتر في تنمية مها اا تصمي التداس
وماات ا فقااد ت ا اف ا

اإللكتروني.

الفاارض الصاافري وقب ا ا الفاارض البااد

فااروا دالااة إحصااامياً باايت مت سااطيت أو أكثاار ماات مت سااطا
التجرسبيااة بمهااا اا تصاامي التااداس

ال ياسااا

الاااي نااا عمااي :ت جااد

المتكاارا ألداء المجم عااة

اإللكترونااي .ولملرفااة داللااة الفااروا باايت المت سااطا

فقد تا تحميا نتاامو ا مهااا مات مهاا اا تصامي التاداس
الكمي لمها اا تصمي التداس

النتاامو الااابقة عماي فلالياة

الثال ااة

اإللكتروناي عماي حاد ونتاامو األداء

اإللكتروني لدي الطالب مجم عة البحث ما مي:

مهــــــــارة تحليــــــــل المحتــــــــوى:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا

ال ياساا

الثال اة :القبماي ،والبلادي

والتتبلي ألداء الطالب في مهاا تحمي المحت ي:

شكل ( :)3متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة :القبلي،
والبعدي والاابعي ألداء الطالب يف مهار حتليل احملاوي

اتض ااح م اات الشا ا

البي اااني الا ااابق ااتف اااع يم ااة مت سا ا ال ي ااا

البل اادي ع اات مت سا ا

التتبلاي عات مت سا ال ياا

البلادي وها ماا

ال يا القبمي ،ما ُوالح ااتفاع مت سا ال ياا
دا عمااى تحااات مااات أداء الطااالب مجم عااة البحااث فااي مهاااا تحمي ا المحت ا

تطبيا ااق التجربا ااة ،وس تا ااح الجا اادوا التا ااالي نتا ااامو اسا ااتمدا ايتبا اااا داللا ااة المقاانا ااا
:Bonferroni multiple comparisons
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جدول ( :)4ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي والاابعي ملهار حتليل احملاوى
القياس

املاوسط

القياس القبلي
القياس البعدي
القياس الاابعي

11.33
12.76
14.2

Mean deffrence

القياس القبلي القياس البعدي
-

1.43
-

القياس الاابعي
*2.87
1.44
-

اتضاح مات الجادوا الااابق عاد وجا د فاروا دالاة إحصاامياً بايت ال ياا القبماي وال يااا
البلدي لمهاا تحميا المحتا  ،أوضااً ال ت جاد فاروا دالاة بايت ال ياا البلادي وال ياا التتبلاي،
فااي حاايت ت جااد فااروا دالااة إحصااامياً عنااد مااات  0,05باايت ال يااا القبمااي وال يااا التتبلااي
لصالح ال يا التتبلي.
مهارة إعداد األنشطة التعليمية:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا

والتتبلي ألداء الطالب في مهاا إعداد األنشطة التلميمية:

ال ياساا

الثال اة :القبماي ،والبلادي

شكل ( :)4متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة :القبلي،
والبعدي ،والاابعي ألداء الطالب يف مهار إعداد األنشطة الاعليمية
اتضااح ماات الش ا البياااني الاااابق ااتفاااع مت س ا ال يااا البلاادي عاات مت س ا ال يااا
القبمي ،ما ُوالح ااتفاع مت س ال يا التتبلي عت مت س ال يا البلدي وها ماا دا عماى
تحا اات ما اات أداء الط ااالب مجم ع ااة البح ااث ف ااي مه اااا إع ااداد األنش ااطة التلميمي ااة ي ااالا فت اار
تطبي ااق التجرب ااة .لتحد ااد الدالل ااة اإلحص ااامية لمف ااروا ب اايت المت س ااطا الثال ااة :القبم ااي والبل اادي
والتتبل ااي لمه اااا إع ااداد األنش ااطة التلميمي ااة فق ااد تا ا اس ااتمدا ايتب اااا دالل ااة المقاان ااا المتل اادد ،
وس تح الجدوا التالي تم النتامو:
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جدول ( :)5ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي والاابعي ملهار إعداد األنشطة الاعليمية
Mean deffrence

القياس
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس الاابعي

املاوسط

القياس
القبلي

10.57
12.09
13.17

-

القياس البعدي القياس الاابعي
1.52
-

*2.59
1.07
-

اتضاح مات الجادوا الااابق عاد وجا د فاروا دالاة إحصاامياً بايت ال ياا
البلدي لمهاا إعداد األنشطة التلميمية  ،أوضااً ال ت جاد فاروا دالاة بايت ال ياا البلادي وال ياا

القبماي وال يااا

التتبلااي ،فااي حاايت ت جااد فااروا دالااة إحصااامياً عنااد مااات
التتبلي لصالح ال يا

التتبلي.

 0,05باايت ال يااا

القبمااي وال يااا

مهارة اختيار الوسائط المتعددة:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا
والتتبلي ألداء الطالب في مهاا ايتياا ال سام المتلدد :

ال ياساا

الثال اة :القبماي ،والبلادي

شكل ( :)5متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة :القبلي،
والبعدي والاابعي ألداء الطالب يف مهار اخايار الوسائط املاعدد

اتضااح ماات الش ا البياااني الاااابق ااتفاااع مت س ا ال يااا البلاادي عاات مت س ا ال يااا
القبمي ،ما ُوالح ااتفاع مت س ال يا التتبلي عت مت س ال يا البلدي وها ماا دا عماى
تحااات مااات أداء الطااالب مجم عااة البحااث فااي مهاااا ايتياااا ال سااام المتلاادد يااالا فتاار
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تطبي ااق التجرب ااة .لتحد ااد الدالل ااة اإلحص ااامية لمف ااروا ب اايت المت س ااطا الثال ااة :القبم ااي والبل اادي
والتتبل ااي لمه اااا ايتي اااا ال س ااام المتل اادد فق ااد تا ا اس ااتمدا ايتب اااا دالل ااة المقاان ااا المتل اادد ،
وس تح الجدوا التالي تم النتامو:
جدول ( :)6ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي والاابعي ملهار اخايار الوسائط املاعدد
القيااااااااااس

املاوسط

Mean deffrence

القياس القبلي

القياس البعدي القياس الاابعي

القياس القبلي

8.43

-

*3.09

*3.49

القياس البعدي

11.52

-

-

0.40

القياس الاابعي

11.92

-

-

-

اتضااح ماات الجاادوا الاااابق وجا د فااروا دالااة إحصااامياً عنااد مااات

 0,05باايت ال يااا

القبماي وال يااا البلادي فااي مهاااا ايتيااا ال سااام المتلادد لصااالح ال يااا البلادي ،أوضااً ت جااد
فروا دالة بيت ال يا الفبمي وال ياا التتبلاي لصاالح ال ياا التتبلاي ،فاي حايت ال ت جاد فاروا
دالة إحصامياً بيت ال يا

البلدي وال يا

التتبلي.

مهارة تصميم المدونة التعليمية:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا

والتتبلي ألداء الطالب في مهاا تصمي المدونة التلميمية:

ال ياساا

الثال اة :القبماي ،والبلادي

شكل ( :)6متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة:
القبلي ،والبعدي ،والاابعي ألداء الطالب يف مهار تصميم املدونة الاعليمية
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اتضااح ماات الش ا

البياااني الاااابق ااتفاااع مت س ا ال يااا

البلاادي عاات مت س ا ال يااا

البلادي ،ماا ُوالحا أظ الفارا

القبمي ،أوضاً ااتفاع مت س ال ياا التتبلاي عات مت سا ال ياا
بيت ال يا القبمي والبلدي أكبر ب ثير مت الفرا بيت ال يا البلدي والتتبلي وه ماا دا عماى
تحات مات

أداء الطالب بشا

أكبار بلاد تاداس

الطاالب عماي تصامي المدوناة التلميمياة مات

يااالا ال ااتلم التش اااا ي .لتحد ااد الدالل ااة اإلحص ااامية لمف ااروا ب اايت المت س ااطا

الثال ااة :القبم ااي

والبل اادي والتتبل ااي لمه اااا تص اامي المد ن ااة التلميمي ااة فق ااد تا ا اس ااتمدا ايتب اااا دالل ااة المقاان ااا

المتلدد  ،وس تح الجدوا التالي تم النتامو:
جدول ( :)7ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي والاابعي ملهار تصميم املدونة الاعليمية
القياس
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس الاابعي

املاوسط
9.24
22.71
23.77

Mean deffrence
القياس القبلي القياس البعدي القياس الاابعي
*13.48
-

-

*14.53
*1.05
-

اتضاح ماات الجاادوا الاااابق وجا د فااروا دالاة إحصااامياً عنااد مااات  0,05باايت التطبيااق
القبمي والتطبيق البلدي في مهااا تصامي المدوناة التلميمياة لصاالح ال ياا البلادي ،أوضااً ت جاد
فااروا دال ااة ب اايت التطبي ااق القبم ااي وال ي ااا التتبلااي لص ااالح ال ي ااا التتبل ااي ،وت ج ااد ف ااروا دال ااة
إحصامياً بيت ال يا البلدي وال يا التتبلي لصالح ال يا التتبلي.
مهارة عرض وتنظيم محتوي المدونة التعليمية:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا

والتتبلي ألداء الطالب في مهاا عرض وتنظي محت

ال ياساا

الثال اة :القبماي ،والبلادي

المدونة التلميمية:

شكل ( :)7متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة:
القبلي ،والبعدي والاابعي ألداء الطالب يف مهار عر وتنةيم حماوي املدونة الاعليمية
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اتضااح ماات الش ا البياااني الاااابق ااتفاااع مت س ا ال يااا البلاادي عاات مت س ا ال يااا
القبمي ،أوصاً ااتفاع مت س ال ياا التتبلاي عات مت سا ال ياا البلادي ،ماا ُوالحا أظ الفارا
بيت ال يا القبمي والبلدي أكبر ب ثير مت الفرا بيت ال يا البلدي والتتبلي وه ماا دا عماى
تحات مات أداء الطالب بش أكبر بلد تداس الطالب عمي عرض وتنظي محتا ي المدوناة
التلميمية مت يالا التلم التشاا ي .لتحد د الداللاة اإلحصاامية لمفاروا بايت المت ساطا الثال اة:
القبمي والبلدي والتتبلاي لمهااا عارض وتنظاي محتا ي المدوناة التلميمياة فقاد تا اساتمدا ايتبااا
داللة المقاانا

المتلدد  ،وس تح الجدوا التالي تم النتامو:
جدول ( :)8ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي ،والاابعي ملهار عر وتنةيم حماوي املدونة الاعليمية

القياس
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس الاابعي

املاوسط
15.86
21.33
22.28

القياس القبلي

Mean deffrence

القياس البعدي

-

*5.48
-

القياس الاابعي
*6.42
0.94
-

اتضااح ماات الجاادوا الاااابق وجا د فااروا دالااة إحصااامياً عنااد مااات
القبمي وال يا البلدي في مهاا عرض وتنظي محت ي المدونة التلميمياة لصاالح ال ياا

 0,05باايت

ال يا

البلدي ،أوضاً ت جد فروا دالة بيت ال يا
حيت ال ت جد فروا دالة إحصامياً بيت ال يا

الفبماي وال ياا

البلدي وال يا

التتبلاي لصاالح ال ياا

التتبلاي ،فاي

التتبلي.

مهارة توظيف أدوات التقويم:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا
والتتبلي ألداء الطالب في مهاا ت ين أدوا

ال ياساا

الثال اة :القبماي ،والبلادي

التق س :

شكل ( :)8متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة:
القبلي ،والبعدي والاابعي ألداء الطالب يف مهار توظي أدوا الاقويم
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اتضح مت الشا البيااني الااابق انمفااض مت سا ال ياا البلادي عات مت سا ال ياا
القبمي بش ،وين ،في حيت ااتفا مت سا ال ياا التتبلاي عات مت سا ال ياا البلادي بشا
،وين وه ما دا عمى انمفاض مات أداء الطالب في مهاا عرض وتنظي محت ي المدونة
التلميمية ااتفاع مات أدامه مر أير  .لتحد د الداللة اإلحصامية لمفروا بيت المت ساطا
الثال ااة :القبمااي والبلاادي والتتبلااي لمهاااا ت ياان أدوا التق ا س فقااد ت ا اسااتمدا ايتباااا داللااة
المقاانا المتلدد  ،وس تح الجدوا التالي تم النتامو:
جدول ( :)9ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي والاابعي ملهار توظي أدوا الاقويم
القياس
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس الاابعي

املاوساااااط
8.57
7.86
8.95

Mean deffrence

القياس القبلي
-

القياس البعدي القياس الاابعي
0.71
-

0.38
*1.09
-

اتضااح م اات الج اادوا الاااابق ع ااد وجا ا د فااروا دال ااة إحص ااامياً عنااد ما اات  0,05ب اايت
ال ياا القبماي وال ياا البلادي فاي مهااا ت يان أدوا التقا س  ،أوضااً ال ت جاد فاروا دالاة بايت
ال يا القبمي وال يا التتبلاي ،فاي حايت ت جاد فاروا دالاة بايت ال ياا البلادي وال ياا التتبلاي
لصالح ال يا التتبلي.
األداء الكلي لمهارات تصميم التدريس اإللكتروني:
تح التمثي البياني التالي اللالقاة بايت مت ساطا ال ياساا
والتتبلي في األداء الكمي لمها اا تصمي التداس اإللكتروني:

الثال اة :القبماي ،والبلادي

شكل ( :)9متثيل بياني للعالقة بني ماوسطا القياسا الثالثة:
القبلي ،والبعدي والاابعي لألداء الكلي ملهارا تصميم الادريس اإللكرتوني
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اتضااح ماات الش ا البياااني الاااابق ااتفاااع مت س ا ال يااا البلاادي عاات مت س ا ال يااا
القبمي ،أوصاً ااتفاع مت س ال ياا التتبلاي عات مت سا ال ياا البلادي ،ماا ُوالحا أظ الفارا
بيت ال يا القبمي والبلدي أكبر ب ثير مت الفرا بيت ال يا البلدي والتتبلي وه ماا دا عماى
تحااات ما اات أداء الط ااالب بشا ا أكب اار بل ااد تااداس الط ااالب عم ااي مه ااا اا تص اامي الت ااداس
اإللكترونااي ماات يااالا الااتلم التشاااا ي .لتحد ااد الداللااة اإلحصااامية لمفااروا باايت المت سااطا
الثال ااة :القبمااي والبلاادي والتتبلااي لمهااا اا تصاامي التااداس اإللكترونااي فقااد ت ا اسااتمدا ايتباااا
داللة المقاانا المتلدد  ،وس تح الجدوا التالي تم النتامو:
جدول ( :)10ناائج اخابار داللة املقارنا املاعدد بني القياسا املاكرر :
القبلي والبعدي والاابعي لألداء الكلي ملهارا تصميم الادريس اإللكرتوني
القيااااااااااس
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس الاابعي

املاوساااااط
64
88.29
94.29

Mean deffrence

القياس البعدي القياس الاابعي

القياس القبلي

*24.29
-

-

*30.29
*6.01
-

اتضااح ماات الجاادوا الاااابق وجا د فااروا دالااة إحصااامياً عنااد مااات

 0,05باايت ال يااا

القبمي وال يا البلدي في األداء الكمي لمهاا اا تصامي التاداس لصاالح ال ياا البلادي ،أوضااً
ت جد فاروا دالاة بايت ال ياا الفبماي وال ياا التتبلاي لصاالح ال ياا التتبلاي  ،ماا ت جاد فاروا
دالة إحصامياً بيت ال يا

البلدي وال يا

و مكت ثفس ر النااطد السابعة عما يلي:

التتبلي لصالح ال يا

التتبلي.

عااد وج ا د فااروا دالااة إحصااامياً باايت ال يااا
تحمي ا المحت ا ي ومهاااا إعااداد األنشااطة التلميميااة رج ا إلااى أظ مهااتااا تحمي ا المحت ا ي وإعااداد
القبمااي وال يااا

البلاادي لك ا ماات مهاااا

األنشطة التلميمية مت المها اا المت فر لدي الطالب ،حيث أوتح

نتامو التحمي القبمي ت افر

تم المهااتيت لد ه بمات جيد إلى حد ما ،ونظ اًر ألظ هاتيت المهااتيت تمثالظ أحد المتطمبا
األساسية لمتداس عمى تصمي التاداس اإللكتروناي ،فقاد تا تضامينهما تامت التصا ا المقتار .

ااتف ا مااات
القبمي بش

ال يااا

أداء الطااالب مجم عااة البحااث فااي ال يااا

داا مما دا عمي تنمية تم المهااتيت بش

التتبلااي لكمتااا المهااااتيت عاات ال يااا
فلاا ولكت في ال يا

التتبلي ولي

البلاادي وسرج ا ذل ا إلااى التغاوااة الراجلااة البناااء التااي تمقاهااا الطااالب بلااد تصااميمه

لماادوناته التلميميااة ،حيااث قاما

الباحثتاااظ بمراجلااة تما الماادونا

وتقييمهااا وتصااحيح األيطاااء

الماباة بتحميا المحتا ي اللمماي وإعااداد األنشاطة التلميمياة فااي المدوناة ،وتقاادو التغاواة الراجلااة
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عت ،رسق المحاد ا

الكتابية  Chatمت يالا التفاع التيامني والالتيامني عبر كب ة الت اب

االجتماعي "."Facebook Group
واتفقا

تما النتاامو ما نتاامو د ااساة ) (Kilic & Gokadas, 2014التاي أوتااح

نجااا الملمماايت فب ا المدمااة فااي اسااتمدا المدونااة ماادي لمتصاامي التلميمااي .واتفق ا

أوبا

باه د ااساة ) )Kivunja, 2013باساتمدا كاب ا

الملما لتليسااي الممااسااا

الت ابا االجتمااعي فاي بارامو إعاداد

التداساااية لمملمماايت قبا المدمااة .مااا اتفقا

سااميماظ )2016 ،التااي ت باام

م ا نتااامو د ااسااة محمااد

إلااى فلاليااة اسااتراتيجية الااتلم التشاااا ي القاممااة عمااى تطبيقااا

ج ج ا الترب سااة فااي تنميااة مهااا اا تصاامي المقاار اا اإللكترونيااة .مااا اتفق ا
) (Baldea, Maier, & Simionescu, 2015التي ت بم

إلى أظ المدونا

التفاع ا باايت الملم ا و،البااه ،وأظ تقاادو التغاوااة الراجلااة وحااات مااات
الطااالب الملمماايت .فااي حاايت ايتمفا

) 2014الت ااي أوت ااح

الكافي ،وانشغاله في انجا مها أير .
وج ا د فااروا دالااة إحصااامياً باايت ال يااا
بش

البلاادي ،وباايت ال يااا

أساسي إلي محت ي الجماا

تم المات دعا

إف " 'pdfالمابة بمحت

تحات مات

المب ا ار الترب سااة لاادي

اااظ غي اار ن اااجح لل ااد تا ا افر ال قا ا

البلاادي لمهاااا ايتياااا ال سااام

القبمااي وال يااا

التتبلااي رج ا

القبمااي والتتبلااي لصااالح ال يااا

التداسبية المتضمنة بالتص ا المقتر  ،حيث تطمب

التداسبي ااة م اات الط ااالب إع ااداد ما اات دعا
الماص به  .اكتمم

م ا نتااامو د ااسااة

تما النتااامو ما نتااامو د ااسااة (Makri & Kynigos,

أظ اس ااتمدا المتلمم اايت لمم اادونا

المتلاادد لصااالح ال يااا

م ا مااا

مقرا اللم

األنشطة

ال س ااام المتل اادد وتميسنه ااا عم ااى جه ااا الحاسا ا

عمى مقا ،الص

والفيد

والممفا

النصاية وباي دي

لممرحمة اإلعدادوة والثان سة ،ما اكتمم

الماات دعا

أوض ااً عمااى الاارواب والم اق ا اإللكترونيااة التااي وم اات ت يفهااا فااي كاار وتباااي محت ا ي اللم ا
بالمدونااة ،وماات ا اسااتطاع الطااالب أ ناااء تصاامي ماادوناته التلميميااة ايتياااا ال سااام التلميميااة

المناسبة لممحت ي  -باه لة -مت المات دعا

الممينة لد ه .

واتفقا تما النتااامو ما نتااامو د ااسااة  )Luik, et al, 2011التااي أوتااح أظ اسااتمدا

المدونا ُوم ت الطالب الملمميت مت تبادا أفكااه وتدممهاا فاي ال قا المناسا لها  .ماا اتفقا ما
نتااامو د ااسااة ) (Rolando, et al, 2013التااي أوتااح أظ اسااتمدا بييااة الااتلم التشاااا ي عباار

اإلنترن واااعد عماى تطا سر أداء الملممايت .أوضااً اتفقا ما نتاامو د ااساة (Kilic & Gokadas,
) 2014التي أوتح نجا الملمميت فب المدمة في استمدا المدونة مدي لمتصمي التلميمي.
وج ا د فااروا دالااة إحصااامياً باايت ال يااا القبمااي وال يااا البلاادي لمهاااا تصاامي المدونااة
التلميمية لصالح ال يا
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دا عمااى نما مهاااا تصاامي المدونااة التلميميااة بشا

فلاااا بلااد انتهاااء التجربااة وسرجا ذلا إلااى

اسااتراتيجية الااتلم الماادمو الماااتمدمة فااي الشاار والتااداس  ،حيااث تضاامت التص ا ا المقتاار دمااو
الجيا الثااني وملاا ير المدوناة

التلم وجهاً ل جه م التلم عبر اإلنترن  ،فقاد تا كار تطبيقاا
التلميميااة ويطا ا ا تص ااميمها م اات يااالا جما ااا التفاع ا وجه ااا ل جااه ما ا الطالا ا
ت التداس

اللروض التقدومية،

وباس ااتمدا

عمي مهاا التصمي مات ياالا عارض نما ذ عمماي لتصامي
الت ابا

وعباار كااب ا

المدوناة ،وتا اسااتكماا التااداس ماات يااالا جماااا الااتلم عباار اإلنترنا
االجتماعي ،س اء اظ تيامنياً أو التيامنياً .وج د فروا دالة بيت ال يا البلدي وال يا التتبلي
لصالح ال يا التتبلي ،أكاا إلى ااتفاع مات أداء الطالب لتم المهااا فاي ال ياا التتبلاي،
وذل نظ اًر لمتغاوة الراجلة التي ت ت فيرها لمطالب وملرفته بنقا الق والضلي في مدوناته ،
ومت

تقدو مقترحا
واتفق ا

الم تا عا

لتلد مها وتحاينها.

تم ا النتااامو م ا نتااامو د ااسااة ) (Luik, et al, 2011التااي أوتااح

األكثاار تكا ار اًا فااي الممااسااا

أظ

التداساااية هااي :تصاامي المهااا التلميميااة .مااا اتفقا

م ا نتااامو د ااسااة ) (Li, et al, 2013التااي أوتااح
الطالب الملمميت بلضه البل
وج ا د فااروا دالااة إحصااامياً باايت ال يااا

أظ التاادوست وشااج عم اى التفاع ا باايت

وسااعد عمى تنمية مهاااته المهنية.

محتا ي المدونااة التلميميااة لصااالح ال يااا

ال يا

القبمااي وال يااا

البلاادي ،وباايت ال يااا

البلاادي لمهاااا عاارض وتنظااي

القبمااي وال يااا

التتبلي رج إلى بيية التلم التشاا ي الاي سمح بمشااهد ا ،الا

التتبلااي لصااالح

لمادونا

مالماه

والتفاع ا باايت الطااالب بلضااه الاابل تيامني ااً والتيامني ااً ،وعاارض أفكااااه وداامه ا ح ا ا إعاااد
تنظي محت المدونة ،وتاجي تلميقاته عميها لتحايت مات المدونة التلميمية.

واتفقا تما النتاامو ما نتاامو د ااساة ) (Ellison & Wu, 2008التاي أوتاح أظ قاراء

مدونا اآليرست ساه في تحايت مات فه المتلمميت ،حيث ُمثا المدوناة مم ااظ لتباادا الملرفاة
بش إوجابي .أوضاً اتفق م ما ت بم إلياه د ااساة ) (Baldea, et al, 2015بادظ المادونا أدا
ناجح ااة ف ااي دعا ا تلما ا الط ااالب ،وأظ تق اادو التغاو ااة الراجل ااة وحا اات ما اات

المبا ا ار الترب س ااة ل اادي

الطالب الملمميت .في حيت ايتمف م ما أوتحته د ااساة  )Garcia, et al, 2019بادظ التلميقاا

المااجية مت اآليرست لي
واتفقا ا

تما ا النت ااامو ما ا م ااا أوبا ا

تداسبية لملممي اللم

مت التقنيا

لها تد ير عمى مات

األداء.

ب ااه د ااس ااة اسح اااب نص اار )2017 ،بتق اادو با ارامو

قب وأ ناء المدمة في بيياا

الجاذبة لتنمية الجان

تلما ممتمفاة الويااب

األدامي لد الطالب الملمميت.

والا ات

دب وغيرهاا
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وج د فروا دالة إحصامياً بيت ال يا
تص اامي الت ااداس اإللكترون ااي لص ااالح ال ي ااا

القبماي وال ياا

البل اادي ،وب اايت ال ي ااا

أساسااي إلااي محتا ي الجماااا

التتبلااي رجا بشا

ه اادف إل ااى تنمي ااة مه ااا اا الت ااداس

البلادي فاي األداء الكماي لمهاا اا

القبم ااي والتتبل ااي لص ااالح

التداسبيااة المتضاامنة بالتصا ا المقتاار الاااي

اإللكترون ااي ،وياب ااة مه ااا اا  :ايتي اااا ال س ااام التلميمي ااة،

وتصاامي المدونااة ،وعاارض وتنظاي محتا المدونااة .أوضااً رجا إلااى اسااتمدا اسااتراتيجية الااتلم
الماادمو فااي الشاار والتااداس  ،حيااث تتضاامت التصا ا المقتاار دمااو الااتلم وجهااً ل جااه ما الااتلم

عباار اإلنترن ا  .باإلتااافة إلااى مااا ساابق فااإظ التغاوااة الراجلااة التااي تا ت فيرهااا لمطااالب لمل ارفته
بنقا الق والضلي في مدوناته  ،ومت

في تنمية مها اا تصمي التداس
وقااد اتفق ا

تقدو مقترحا

اإللكتروني.

لتلد مها وتحاينها ،اظ له أبم األ ر

تم ا النتااامو م ا نتااامو د ااسااة  )Luik, et al, 2011التااي أوتااح
المناسا

أظ

اساتمدا المادونا ُوم ات الطاالب الملممايت مات تباادا أفكاااه وتدممهاا فاي ال قا
أوضاً اتفق م نتامو دااسة ) (Rolando, et al, 2013التي أوتح أظ استمدا بيية التلم
التشاااا ي عباار اإلنترن ا

وااااعد عمااى تط ا سر أداء الملمماايت .فااي حاايت ايتمف ا

نتاامو د ااساة ) (Makri & Kynigos, 2014التاي أوتاح

كاظ غير ناجح للد ت افر ال ق

الكافي ،وانشغاله في انجا مها أير .

لمتحقااق ماات بااحة الفاارض الاااي نااا عمااي :ال ت جااد فااروا ذا

البلاادي لم يااا

تم ا النتااامو م ا

أظ اساتمدا المتلممايت لممادونا

ثانياً :الناائج املاعلقة مبقياس االجتاه حنو الاعلم القائم على اإلنرتنت:
ما اات ي  0,05ب اايت مت س ااطا

لها .

داج ااا

داللااة إحصااامية عنااد

الطا االب مجم ع ااة البح ااث ف ااي ال ي ااا

القبم ااي وال ي ااا

االتجااا نح ا الااتلم القااام عمااي اإلنترن ا  ،فقااد ت ا اسااتمدا ايتباااا

" testلممقاانااة ب اايت مت سااطا

) "T-

أداء الط ااالب مجم عااة البح ااث فااي التطبي ااق القبمااي والتطبي ااق

البلدي لم يا االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن .
جدول ( :)11ناائج اخابار ( ) للمقارنة بني ماوسطا أداء الطالب جمموعة البحث
يف الاطبيق القبلي والاطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو الاعلم القائم على اإلنرتنت
االجتاااه حنااو
الاعلم القائم
على اإلنرتنت

اجملموعة

درجة املقياس

الاطبيق
القبلي
الاطبيق
البعدي
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df
22

قيمة
( )
T
0.04
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الداللة
sig
0.97

الداللة
اإليصائية
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اتضااح ماات الجاادوا الاااابق عااد وج ا د فااروا دالااة باايت مت سااطي داجااا الطااالب فااي
التطبيق القبمي والتطبيق البلدي لم يا االتجاا نحا الاتلم القاام عماى اإلنترنا مماا دا عماى
عااد فاعميااة التص ا ا المقتاار فااى تنميااة االتجااا نح ا الااتلم القااام عمااى اإلنترن ا لااد الطااالب
ملممااي اللم ا البي ل جيااة ،وماات ا ت ا اف ا الفاارض الصاافري .وس تااح الش ا البياااني التااالي
اللالقااة باايت مت سااطى ال يااا القبمااي ،والبلاادي لااداجا الطااالب مجم عااة البحااث فااي م يااا
االتجا نح التلم القام عمى اإلنترن :

شكل ( :)10متثيل بياني للعالقة بني ماوسطى الاطبيق القبلي،
والبعدي لدرجا الطالب جمموعة البحث يف مقياس االجتاه حنو الاعلم القائم على اإلنرتنت

اتضح مت التمثي البياني الاابق عمى ت افر االتجاها اإلوجابية نح التلم القام عمى
اإلنترن لد الطالب مجم عة البحث قبا وبلاد التجرباة لااا ت بام النتاامو الااابقة إلاى عاد
وج ا د فااروا باايت مت سااطي التطبيااق القبمااي والتطبيااق البلاادي لم يااا االتجااا نح ا الااتلم القااام
عمااى اإلنترن ا  .وسم اات إاجاااع عااد وج ا د فااروا دالااة إلااى أظ االتجاهااا تمث ا أحااد م نااا
الجان ال جداني مت ممرجا التلم وتحتا إلى فتر تداس  ،سمة حتى وحد تنمية بها.
هنا حاجة إلى إجراء الميساد مات الد ااساا لمتلارف عماى اتجاهاا الطاالب نحا الاتلم
القااام عمااى اإلنترن ا  ،وتقصااي ،اارا وأسااالي تنميتهااا فااي بييااا الااتلم التشاااا ي .واتفق ا تم ا
النتااامو ما ا م ااا أوبا ا ب ااه د ااس ااة ) (Cakir, 2013بدنن ااا نحت ااا إل ااى فها ا أفض ا الس ااتمدا
الم اادونا ف ااي بيي ااا ال ااتلم م اات أجا ا افا ا فاعميته ااا ،م ااا اتفقا ا ما ا م ااا أوبا ا ب ااه د ااس ااة
) (Kavanoz, et al., 2015بدننااا بحاجااة إلااى إج اراء الميسااد ماات الد ااسااا لمتلاارف عمااى
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اتجاها الطالب نح التلم القام عمى اإلنترن  .في حيت ايتمف تم النتامو م نتاامو د ااساة
) (Ellison & Wu, 2008التاي أوتاح أظ غالبياة المشااا يت قاد أبادوا م اقاي إوجابياة تجاا
الت اادوست دايا ا الفصا ا الد ااس ااي .أوضا ااً ايتمفا ا ما ا نت ااامو د ااس ااة إوم اااظ ج اااد الما ا لى ،ك اايرست
اب اراهي  )2014 ،التااي أ بت ا فلاليااة برنااامو إلكترونااي قااام عمااي القضاااوا اللمميااة الملاباار فااي
تنمية االتجاها لد الطالب الملمميت ،ود ااساة ) (Pavo, M. & Rodrigo, J., 2015التاي
ت بم إلى أظ اساتمدا المادونا أد إلاى تكا ست مادا ا إوجابياة نح هاا .أوضااً ايتمفا تما
النتااامو م ا نتااامو د ااسااة محمااد سااميماظ )2016 ،التااي ت باام إلااى فلاليااة اسااتراتيجية الااتلم
التشاا ي القاممة عمى تطبيقا ج ج الترب سة في تنمية تنمية االتجا نح ها.

أوالً :توصيااااااااا البحااااااااث

أ هر نتامو البحث تلي الطالب مجم عة البحث) فى بل

المها اا الال مة له

وهااى :ايتياااا ال سااام التلميميااة وت يفهااا ،وتصاامي المدونااة التلميميااة ،وعاارض وتنظااي محتا

المدونة ،وبالتالى بى البحث بمحاولة اإلفاد مت بطاقة المالحظاة التاى أعادتها الباحثتااظ فاى
جمي

ميا

التربية.

كما أ هر نتامو البحث الحاالى فاعمياة الاتلم التشااا ى القاام عماى أدوا

تنمية مها اا تصمي التداس

وسا

اإللكتروني التى أ هار التشاميا تالفه فيهاا ،وبالتاالى باى

البحااث باسااتمدا هاااا التصا ا المقتاار

كميا

 2فاى

التربية ،وفى ممتمي الشل

كما يتصل البحث باآلثل:

الااتلم التشاااا ى القااام عمااى أدوا

والتمصصا .

وسا

 إعاااد النظاار فااي ب ارامو إعااداد الملما بمصاار بصاافة عامااة وملم ا اللما
بناء عمى نتاامو الد ااساا

 )2فااى جميا

بصاافة يابااة،

التق سمياة التاي تهادف إلاي وباي ال اقا الحاالي لبارامو إعاداد

الملم  ،وتقدو اؤسة واتحة لج ان

الق والضلي بها.

 االهتماا بتحقيااق التكاما باايت اإلعااداد األكاادومي واإلعااداد التربا ي واإلعااداد التكن لا جي
في برامو إعداد الملم  ،لكى وصبح الطال
دوظ اإلستلانة بمتمصصي التكن ل جيا.

 تتطم

مها اا تصمي التداس

ال اقااة والقم ا ومرحمااة التصاامي عمااي ال س ا
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الملم قااد اًا عماى تصامي الاداو

اإللكتروني مرحمتيت مرحمة التمطي لمتاداس

إلكترونيااً

باساتمدا

ونظ ا اًر ألظ نتااامو البحااث أوتااح

ت ا افر
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المها اا المابة بمرحمة التمطي وعد ت افر المها اا المابة بمرحمة التصمي عماي
ال س  ،فإظ البحاث الحاالي باي بدهمياة ت جياه االهتماا نحا تمما المهاا اا الماباة

بالتصمي عمى ال س

وتنميتها.

 عقد دو اا تداسبية لمملمميت بصفة عامة وملممي اللم بصفة يابة ،لتداسبه عماي يوياة
إعداد المها واألنشطة باستمدا تقنيا الجي الثاني وت يفها في اللممية التلميمية.

 تط سر مقر اا برامو إعداد ملممي اللم
م تمصيا عدد مت الااعا

وتضميت تطبيقا

اللممية لتداس

الجي الثااني ب ا أن اعهاا،

الطالب عمي التطبيق اللممي.

 متابلااة الطااالب الملمماايت بلااد التماار وعقااد دو اا تداسبيااة لتنميااته مهني ااً وفق ااً ألحااد
االتجاها

اللالمية.

 تهيية البيية الصوية التي تتيح التلم التشاا ي ،مات ياالا التفاعا بايت الطاالب والملما
والطالب ولضه البل
الممفا

ومقا ،الص

تيامنياً والتيامنياً ،حيث واه تبا ،األفكااا والارؤ  ،وتشااا

والفيد بهدف تحقيق تلم فلاا.

ثانياً :مقرتياااااااا البحاااااااث

كعارح البحث الحالل القيال بإجراء البحتث الاالية:



يااا

تداس

داج ااة امااتال الطالا ا

الملما ا لممهااا اا التكن ل جي ااة ،وقدات ااه عمااي ت يفه ااا ف ااي

جمي المقر اا الدااسية.

 إجراء د ااساا

تهادف إلاى تقصاي أفضا أدوا

أهداف اللممية التلميمية.

 إجا اراء د ااسا اة ن ي ااة لمتل اارف إل ااى المل ق ااا
التداس

داي الجاملا

الجيا الثااني فلالياة ونجاحااً فاي تحقياق
الت ااي تلي ااق تطبي ااق ال ااتلم التش اااا ي ف ااي

والفص ا الدااسية بالمراح الدااسية الممتمفة.

 استمدا التص ا المقتار فاي البحاث الحاالي لتنمياة المهاا اا اللمياا لمتفكيار فاي الم ارحا
الدااسية الممتمفة.


يااا

اتجاهااا

الطااالب الملمماايت نحا اسااتراتيجيا

مت يالا إجراء المقابال

الااتلم القااام عمااي اإلنترنا  ،وذلا

الفردوة والجما ية.
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 إبراهي عبد ال ي الفاا .)2012 .ترب سا
،نطا :الدلتا لتكن ل جيا

الحاسبا .

القرظ الحااد واللشارست تكن ل جياا وسا

)2.0

 أحمد محمد الحفناو  ،محم د محمد الحفنااو  .)2014 .أ ار اياتالف اساتمدا اساتراتيجتى الاتلم
اإللكتروني الااتى والتلم اإللكتروني التشاا ى ببرنامو تداسبى عبر ال س فى تنمية مها اا تاجي
المحات ار اإللكترونية  Echo360لد أعضاء هيية التداس
التلم التشاا ى فى المجتم الشب ى .دااسا وبح

لجاملة الطامي واتجاهاته نح .

الم تمر الادولى الثاانى لماتلم اإللكتروناي فاى

ال ،ت اللربى .الداا المصرسة المبنانية .القاهر  26-24ني .

 أا اااظ سااليد يطاااب .)2012 .التجد اادا
الترب سة والنفاية.145-120 ،)35 ،

 دالء جلفا ا اار الصا ا ااادا محما ا ااد الطي ا ا ا

الترب سااة فااي اللمميااة التلميميااة .مجمااة البح ا

 .)2013 .تكن ل جيا ا ااا ال س ا ا ا

الملم ما  .األس نداسة :داا الملرفة الجاميية.

 2,0فا ا ااى م ساا ا ااا

 أم ا إب اراهي حماااد  .)2017 .أ اار اسااتمدا م اق ا الت اب ا االجتماااعي فااى تنميااة األداء
الملرفي والا اء االجتماعي لد ،الب الجاملاة .ما تمر تكن ل جياا وتقنياا

اإللكتروني 3-1 ،أبرس  ،الشااقة -اإلما اا اللربية المتحد 02-81 .

 أميمة محمد عويفي .مجدي اج

مقتر لمتنمية المهنية لملمماي اللما

األداء التداساي .مجمة اللم

التلماي والتلماي

اسماعي  ،إنلا عبد ال ي أب الييسد .)2016 .برناامو
بمصار فاي تا ء االتجاهاا

الترب سة.121 -69 ،)3 3 ،

اللالمياة الملابار لتنمياة

 إوماااظ اباراهي الدسا قي ،عبااد الجا اد الااايد ب اار ،عبااد المجيااد عبااد التا اب كاايحة.)2004 .
دااسة مقاانة التجاها

ال الوااا

التجد د في برنامو إعداد ملم اللم

المتحااد األمرس يااة .مجمااة البحا

فاي جمه اساة مصار اللربياة و

النفاااية والترب سااة ،كميااة التربيااة جاملااة المن ايااة،

http://search.mandumah.com/Record/116876 .454 – 460 ،)3 19

 إوماظ محمد جاد الم لى ،كيرست الايد ابراهي  .)2014 .فاعمية برنامو إلكتروني قام عمى
بلا

القضاااوا اللمميااة الملاباار فااي تنميااة التنا ا اللممااي التقنااي لااد ،ااالب ميااة التربيااة.

مجمة التربية اللممية .الجميية المصرسة لمتربية اللممية.128 -85 ،)2 17 ،

 بداسااة محمااد حاااانيت .)2005 .دوا برنااامو إعااداد ملم ا اللم ا

ب ميااا

التربيااة فااي تنميااة

الثقافه التكن ل جية لد ملممي اللم -قب المدمة  -وأ ر برنامو مقتر في التكن ل جيا في
تنميتها لد ه  .دااسا فى المناهو و،را التداس .49 -14 ،)107 ،
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 جا د ليفاار ،جاايت ماكدونمااد .)2018 .التلمااي والااتلم باسااتمدا التكن ل جيااا .ترجمااة سااي
محم د عااوا  .المممكة األادنية الهاكمية .عماظ :داا الفكر اللربى.

 حاا ااا الا ااد ت محما ااد ما ااا ظ .)2015 .تكن ل جيا ااا تصا ااممي التا ااداس

الفلا اااا :با اايت الفكا اار

والتطبيق .دس ا :داا اللم واإلوماظ لمنشر والت س .
 حاا الد ت محمد ما ظ .)2016 .تلمي وتلم اللم

فى تا ء النظرساة الت ابامية .دسا ا:

داا اللم واإلوماظ لمنشر والت س .
 حا اات عم ااي دوم ااي .)2010 .داج ااة تق ااد ر ملمم ااي اللما ا

ألهمي ااة الكفاو ااا

التكن ل جي ااة

التلميمية في تحايت أدامه المهني .مجمة جاملة دمشق.481 -439 ،)3 36 ،
ف ااي تنمي ااة

 اسح اااب أحم ااد نص اار .)2017 .اس ااتمدا البح ااث اإلج ارم ااي م اادع ماً بالويا ااب
مهااا اا إداا الصااي والح ا اإلبااداعي لممش ا ال الصااوية لااد ملممااي اللم ا قب ا المدمااة.
مجمة التربية اللممية .الجميية المصرسة لمتربية اللممية .126 -71 ،)10 20 ،
رسااا وحيااى الا ،عمياااء عبااد



ملممي وملمما
القر لملم

الجناادي .)2010 .االتجااا نح ا التلمااي اإللكترونااي لااد

المداا الثان سة بمد نة جد – المممكة اللربياة الاال دوة ،مجماة جاملاة أ

الترب سة والنفاية.61 -11 ،)2 2 ،

 سامى نصاا .)2014 .التلم التشاا ى فى المجتم الشب ى .القاهر :الداا المصرسة المبنانية.
 عاب محمد إبراهي  .)2012 .برنامو تداسبى مقتار لتنمياة فاواا
الثااانى لمتلمااي اإللكترونااي فااى تلمااي اللم ا

الجيا

اساتمدا أدوا

وتلممهااا لااد الطااالب الملمماايت .مجمااة التربيااة

اللممية .الجميية المصرسة لمتربية اللممية .)1 15 ،
 عبد الليسي ،مبه عباد الحمياد .)2015 .دوا تكن ل جياا التلماي فاي بارامو إعاداد الملما مات
أج التميي .الم تمر اللممي الراب واللشروظ :برامو إعداد الملمميت في الجاملا

مات أجا

التميا ا ااي ،القا ا اااهر  ،الجمييا ا ااة المص ا ا ارسة لممنا ا اااهو و،ا ا اارا التا ا ااداس .)286 -279 ،
http://search.mandumah.com/Record/739427
 عبياار عبااد الحمااي البهنااااوي .)2018 .اسااتمدا الفص ا ا االفت ارتااية التيامنيااة فااي تنميااة
بل

الكفاوا

التداساية لدي الطالب ملممي اللم

البي ل جية ب مية التربياة جاملاة ،نطاا.

مجمة مية التربية ببنها.146 -88 ،)116 2 ،
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 ع ااي عب ااد اله ااادي الا اايد .)2015 .الم اادم ا ف ااي إع ااداد ملما ا اللما ا  :د ااس ااة إستشا ارااية.
الم ا تمر اللممااي ال ارب ا واللشااروظ لمجمييااة المص ارسة لممناااهو و،اارا التااداس  ،ب ارامو إعااداد
الملمم اايت ف ااي الجامل ااا م اات أجا ا التمي ااي ،الجميي ااة المصا ارسة لممن اااهو و ،اارا الت ااداس ،
أغاط http://search.mandumah.com/Record/739416 .253 -227 ،
 عمى إسماعي سروا .)2011 .فاعمية برنامو مقتر قام عمى استمدا نظا  Web2فى
ت ا ء نم ا ذ ماااا ان ا ألبلاااد الااتلم فااى تنميااة األداء التداساااى لمملمماايت .الم ا تمر الاادولى
الثالث لمتلم اإللكتروني عت بلد.
 قاااي محمااد الشااناا ،حااات عمااي أحمااد دومااي .)2010 .اتجاهااا الملمماايت والطمبااة نح ا
استمدا التلم اإللكتروني في المداا الثان سة األادنية .مجمة جاملة دمشق.)2+1 26 ،
الطمبااة نحا اسااتمدا التكن ل جياا الرقميااة فااي التلمااي

 لكحا باات كارسن .)2013 .اتجاهااا

الل ااالي د ااس ااة ميداني ااة بجامل ااة س االيد ) .اس ااالة ماجا ااتير ،مي ااة اآلداب والمغ ااا
االجتما ية واإلناانية ،جاملة سليد  ،الجيامر.

واللما ا

 ماجا ا ااد الاا ا اايد عبيا ا ااد ،وديا ا ااروظ .)2001 .أساسا ا اايا تصا ا اامي التا ا ااداس .عماظ :داا با ا اافاء
لمنشر والت س .

 محم ا ا ااد ع ا ا اااو

القحط ا ا ااانى .)2010 .واقا ا ا ا اس ا ا ااتمدا ي ا ا اادما

اإللكتروني  E- learningفى التداس

الجيا ا ا ا الث ا ا ااانى لمتلم ا ا ااي

مت وجهة نظر أعضااء هيياة التاداس

ب مياة التربياة

فى جاملة المم يالد .مجمة البحث فى التربية وعم الانف  .تصاداها مياة التربياة  .جاملاة

المنيا.)1 23 ،

 محمد عبد الحميد .)2009 .المدونا
 محمد ف

تنمية فاوا

اإلعال البد  .القاهر  :عال الكت .

والى .)2010 .فلالية برنامو تداسبى قام عمى التلم لتشااا ى عبار ال سا
ت ين الملمميت لتكن ل جيا

كمية التربية .جاملة االس نداسة.

فاى

التلمي اإللكتروني فى التداس  .اساالة د تا اا ،

 محمد وحيد سميماظ .)2016 .تط سر استراتيجية تلم تشاا ي قاممة عمى تطبيقاا

ج جا

الترب سة وأ رهاا فاي تنمياة مهاا اا تصامي المقار اا اإللكترونياة واالتجاا نح هاا لاد أعضااء
هيية التداس

بجاملة بيشة .دااسا

عربية في التربية وعم النف .56 -17 ،)71 ،

 ماارو سااميماظ أحمااد .)2015 .نم ا ذ تصاامي تلميمااى مقتاار لمااتلم التشاااا ى قااام عمااى
ت ياان أدوا

الجيا الثااانى ماات ال سا

لتنميااة اإلنتااا اإلبااداعى فااى تكن ل جيااا التلمااي لااد

الطالب الملمميت ب مية التربية .اسالة د ت اا  .مية التربية ،جاملة عيت كم .
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 مرو محمد البا  .)2010 .تق س برنامو إعداد ملما اللما الفييسامياة فاي كمياا التربياة فاي تا ء
مل ااا ير الجا ا د  :د ااس ااة تحميمي ااة .الما ا تمر اللمم ااي الا اان ي الثال ااث وال اادولي االوا مل ااا ير الجا ا د
واالعتماد في التلمي المفت في مصر وال ،ت اللربي 28 -27 ،ماا .759 – 799 ،2.

 ماارو محمااد محمااد البااا  .)2013فلاليااة برنااامو تااداسبى قااام عمااى تقنيااا
تنميااة مهااا اا التااداس

اإللكترونااي واالتجااا نح ا لااد ملممااى اللم ا

التربية اللممية .الجميية المصرسة لمتربية اللممية.)2 16 ،

 مناادوا عبااد الاااال فااتح

 .)2014 .فاعميااة التااداس

ال سا

 2.0فااى

أ ناااء المدمااة .مجمااة

اإللكترونااي الفااردي والتلاااوني عمااي

برنااامو ا ا الب  Course Labفااي تنميااة مهااا اا ملممااي الفييساااء لتصاامي الااداو
اإللكترونية وإنتاجها واالتجا نح استمدامها .مجمة التربية اللممية.)6 17،

 منص ا ا أحمااد عبااد الماانل  ،حمااد أحمااد محم ا د .)2019 .التصاامي التلميمااى النماااذ
والبرامو التطبي ية .المممكة األادنية الهاكمية :داا الراوة لمنشر والت س .

 من ااى مص ااطفى م اااا .)2013 .فاعمي ااة برن ااامو ت ااداسبي لتنمي ااة بلا ا

والكفاااء الااتيااة قااام عمااى يطااة يماار لتفرسااد التلمااي لااد ملممااي اللم ا

مه ااا اا الت ااداس

قب ا المدمااة ب ميااة

التربيااة جاملااة المنيااا .مجمااة التربيااة اللمميااة .الجمييااة المص ارسة لمتربيااة اللمميااة ،)1 16 ،
.152-119

 منير سليد ع ض .)2015 .تق س برنامو إعداد ملم التكن ل جياا فاي مياة التربياة بجاملاة
األقصى بغي في ت ء ملا ير الجا د الشااممة .مجماة الجاملاة اإلساالمية لمد ااساا

والنفاية ،غي  -فماطيت.239 -271 ،)1 23 ،

 مي عمر عبدالليسي الابي  .)2015 .أهمية مداا اللم

الترب ساة

والتقنية والهندسة والرساتيا

 STEMفاي تطا سر تلماي اللما  :د ااساة نظرساة فاي إعاداد الملما  .الما تمر اللمماي ال اربا

واللشااروظ لمجمييااة المص ارسة لممناااهو و،اارا التااداس

بلن ا اظ :ب ارامو إعااداد الملمماايت فااي

الجامل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات أجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا التمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي.378-254 ،
http://search.mandumah.com/Record/739424
 ناهااد عب ااد ال ارت ااى ن ا بى .)2009 .فلالي ااة برن ااامو إعااداد ملما ا الفييس اااء قااام عم ااى ال ااتلم
اإللكترونااي فااى تنميااة الم ا ظ الملرفااى ومهااا اتماااذ القاراا واالتجااا نحا الااتلم اإللكترونااي
لد الطالب الملمميت :مجمة التربية اللممية .الجميية المصرسة لمتربية اللممية.)2 12 ،
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تجااا تحقيااق ج ا د تلم ا

التااداس

 إداا وتصاامي بح ا.)2010 .  نبي ا عبااد ال احااد فض ا

 واقاة عما مقدماة فاي الما تمر اللمماي الثااني عشار لكمياة التربياة – جاملاة.الملرفة الرقمية

. ن فمبر3-2  المنلقد في."نطا ح ا " حاا الملرفة الترب سة الملابر – مصر نم ذجا،

 التلمي اإللكتروني مااتحد ا.)2017 .  عبد الرؤوف محمد إسماعي،  نجالء محمد فاا
.  عال الكت: القاهر.فى النظرسة واالستراتيجية

 الطبل ااة.  تص اامي الت ااداس.)2008 . نادو ااة قط ااامى، ماج ااد أبا ا ج ااابر،س ااي القط ااامى



. داا الفكر ناكروظ وم ع ظ: عماظ. المممكة األادنية الهاكمية.الثالثة
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