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  ملخص :

 : مقدمة
 التعميمية العناصر جميع عمى تساعد التي الطرؽ أىـ مف االفتراضية التعمـ بيئة  تعد 

 وسيمة وبدييية ومتسقة واحدة واجية خالؿ مف وذلؾ التدريب أو التعميـ مسار في المطموبة
 الحاسوب عمى االفتراضية التعمـ بيئات وتعتمد ، طالبو قبؿ ومف المعمـ قبؿ مف االستعماؿ
 .مبدئي غير الشرط ىذه أف مف الرغـ عمى كثيؼ بشكؿ واإلنترنت
 وتساعد مختمفة تعميمية مواقؼ في استخداميا سيولة الرقمية الكائنات مميزات أىـ ومف

 سميما استعماال المغة استعماؿ مف اإلنساف البالغة ،كما تمكف المطموب اليدؼ تحقيؽ عمى
 القدرة لديو وتنمي ، اآلخريف إلى ونقميا  عنيا التعبير لو وتيسر ،  ومشاعره أفكاره نقؿ في
 .  األدبي التذوؽ و األفكار فيـ عمى

 : البحث مشكمة
 لتنمية التعمـ بيئات تطوير في المربوف يبذليا التي لمجيود مسايرة الدراسة ىذه  تأتي 

 مف  البالغي التذوؽ تنمية وىو أال  بالبحث جدير  جانبا ىناؾ أف  إال المتعمميف، ميارات
 في قصور لوحظ حيث ، الرقمية الكائنات توظيؼ عمى افتراضية قائمة بيئة تصميـ خالؿ

 . البالغي التذوؽ بميارات االىتماـ
 : البحث أىمية

 باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ في البالغة مناىج ومخططي معممي البحث يفيد قد -
 الثانوي األوؿ الصؼ طالبات ضعؼ فييا يظير التي النقاط ومعرفة ، الرقمية الكائنات
 .تحسينيا ويتـ األزىري،

 لمتفاعؿ تؤىميف بخبرات األزىري الثانوي األوؿ الصؼ طالبات البحث ىذا يزود قد -
 مميزاتيا مف واالستفادة الرقمية الكائنات باستخداـ االفتراضية التعمـ بيئة في اإليجابي

 .البالغة مادة دراسة  في البالغي التذوؽ ميارات تنمية في
 التذوؽ ميارات تنمية في االفتراضية التعمـ بيئات استخداـ لكيفية إجرائياً  نموذجاً  يقدـ -

  البالغي.
 باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ حوؿ والبحوث الدراسات مف لمزيد المجاؿ يفتح قد -

 .الرقمية الكائنات
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 : البحث عينة
 .االزىري الثانوى األوؿ الصؼ طالبات مف طالبة( 30) مف البحث مجموعة تكونت 

 : البحث إجراءات
 : المنيج - أ

 أدبيات وتحميؿ مسح في الذي يستخدـ : الوصفي التحميمي  المنيج الباحثة استخدمت
 وتحميؿ البحث، بمشكمة الصمة ذات السابقة والدراسات والبحوث النظري اإلطار إلعداد المجاؿ

 تفسير وفي البحث، أدوات وبناء ووصؼ ، البالغي التذوؽ بميارات المرتبطة الميارات
 تعمـ بيئة تصميـ) المستقؿ المتغير فاعمية لقياس: المنيج شبو التجريبي و النتائج ومناقشة
 لدى(  البالغي التذوؽ ميارات) التابع المتغير عمى( الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية
 .األزىري الثانوي األوؿ الصؼ طالبات

 .البحث أدوات-ب
 :التالية األدوات بإعداد الباحثة قامت فروضو صحة مف والتحقؽ البحث أىداؼ لتحقيؽ

 األزىري الثانوي األوؿ الصؼ لطالبات البالغي التذوؽ ميارات مقياس -
 . األزىري الثانوي األوؿ الصؼ لطالبات البالغي التذوؽ ميارات ختبارا -
 الثانوي األوؿ الصؼ لطالبات البالغي التذوؽ  لميارات المعرفي التحصيؿ اختبار -

 .األزىري
 : اإلحصائية األساليب-ج
 التحميالت إجراء في  SPSS ver.22 االجتماعية لمعمـو اإلحصائية الحزمة استخداـ تـ

 :ىي البحث ىذا في المستخدمة واألساليب اإلحصائية،
 .المحكميف بيف االتفاؽ نسب إليجاد Cooper كوبر معادلة  •
عادة النصفية ووالتجزئة كرونباخ الفا أسموب •  .القياس أدوات ثبات لحساب التطبيؽ وا 
 .القياس ألدوات الداخمي االتساؽ لتقدير Pearson بيرسوف ارتباط معامؿ  •
 .القياس أدوات في الطرفية المقارنة صدؽ لحساب Mann-Whitney وتيني ماف اختبار •
 القبمي التطبيقييف درجات بيف الفروؽ داللة لبحث t-test المرتبطة لممجموعات" ت" اختبار •

 لمجموعة البالغي لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ مستوى في النمو مقدار لتحديد والبعدي
 ( .ت) قيمة طريؽ عف داللتيا مف التحقؽ وتـ ، البحث
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 القبمي التطبيقييف درجات بيف الفروؽ داللة لبحث t-test المرتبطة لممجموعات" ت" اختبار •
 وتـ ، البحث لمجموعة البالغي التذوؽ ميارات مستوى في النمو مقدار لتحديد والبعدي
 ( .ت) قيمة طريؽ عف داللتيا مف التحقؽ

 المعالجة تأثير قوة لبياف( 59، 2008،  )عبد الرحمف   التأثير حجـ مقياس •
 : الفروض •
 المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف( 0.05) مستوى عند إحصائيا داؿ فرؽ يوجد (1

 متوسط لصالح البالغي التذوؽ ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية
 . البعدي التطبيؽ درجات

 المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف( 0.05) مستوى عند إحصائيا داؿ فرؽ يوجد (2
 البالغي التذوؽ في المعرفي التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية
  البعدي التطبيؽ درجات متوسط لصالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2221يناير(    01دد  )ع                                               ..........تصميم بيئة تعّلم افتراضية قائمة

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  641 -الصفحة - 

 

Research Summary 
Design a virtual learning environment based on the employment 

of digital objects for development Some rhetorical appreciation skills 

Among the first-year students of Al-Azhari secondary school 

Introduction: 

 The virtual learning environment is one of the most important 

ways that helps all the educational elements required in the course of 

education or training, through a single, consistent, intuitive and easy 

to use interface by the teacher and by his students, and virtual 

learning environments rely on the computer and the Internet 

extensively despite this condition Not initial. 

One of the most important features of digital objects is their ease 

of use in different educational situations and help to achieve the 

desired goal. Rhetoric enables a person to use the language in a 

proper way to transmit his thoughts and feelings, and facilitate his 

expression and transfer to others, and develops the ability to 

understand ideas and literary taste, therefore The awareness of 

information technology is one of the most important means of 

education in the current era, as it has contributed to the emergence 

of new and developed systems for teaching and learning that have 

the greatest impact in bringing about positive changes and 

developments. 

Research problem: 

 This study comes in line with the efforts made by educators in 

developing learning environments to develop the skills of learners, 

but there is an aspect worth researching, which is the development of 

rhetorical taste and awareness of information technology through 

designing a virtual environment on the employment of digital 

objects, where a lack of interest in the skills of rhetoric taste. 

Research Importance : 

- Research may be useful to teachers and planners of rhetoric 

curricula in designing a virtual learning environment using 

digital learning objects, and to know the points in which the 

weakness of students of the first grade of Al-Azhar secondary 

school appears, and is improved. 

- This research may provide students of the first year of high school 

Al-Azhar with experiences that qualify them for positive 
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interaction in the virtual learning environment using digital 

learning objects and benefit from their advantages in developing 

rhetorical appreciation in the study of rhetoric. 

-It provides a procedural model for how to use virtual learning 

environments to develop rhetorical appreciation skills. 

- It may open the way for more studies and research on designing a 

virtual learning environment using digital learning objects. 

The research sample: 

 The sample of the research consisted of (30) female students from 

Al-Azhar’s first secondary class. 

Search procedures : 

A- Preparing a list of criteria for designing a virtual learning 

environment. 

B- Steps to design a virtual learning environment based on digital 

objects. 

C- Preparing a guide for using the virtual learning environment and 

the components of the guide. 

D-Curriculum: 

The researcher used the descriptive method: used in surveying 

and analyzing field literature to prepare the theoretical framework 

and previous studies and studies related to the research problem, 

analyzing the skills related to rhetorical taste ,describing and 

building research tools, and in interpreting and discussing results 

and the experimental approach: to measure the effectiveness of the 

independent variable ( Designing a virtual learning environment 

using digital objects on the dependent variables (rhetorical taste 

skills) among first-year students of Al-Azhari secondary school. 

E-Research tools. 

To achieve the goals of the research and verify the validity of its 

hypotheses, the researcher prepared the following tools: 

- The scale of rhetorical appreciation skills for first-year students of 

Al-Azhari secondary school 

- Test the rhetorical taste skills of first-year students of Al-Azhari 

secondary school. 

- A cognitive achievement test for rhetorical appreciation skills for 

first-year students of Al-Azhari secondary school. 
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F-Statistical methods: 

The Social Sciences Statistical Package SPSS ver.22 was used in 

conducting statistical analyzes, and the methods used in this 

research are: 

Cooper's equation to find agreement ratios between arbitrators. 

Alpha Cronbach and halftone segmentation and re-application 

method for calculating the stability of measuring instruments. 

• Pearson correlation coefficient to estimate the internal consistency 

of measuring instruments. 

• Mann-Whitney test to calculate terminal validity in measurement 

tools. 

• The "t" test of the t-test-related groups to examine the significance 

of the differences between the pre and post-application scores to 

determine the amount of growth in the level of cognitive 

achievement of rhetorical taste of the research group, and its 

significance was verified by the value of (t). 

• T-test for the t-test groups to examine the significance of the 

differences between the pre and post-application scores to 

determine the amount of growth in the level of rhetorical taste 

skills of the research group, and its significance was verified by 

the value of (T). 

• The effect size scale (Abd Elrhman, 2008, 59) to demonstrate the 

treatment effect strength 

Assumptions: 

1 – There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the mean scores of female students of the experimental 

group in the pre and post applications to test rhetorical taste 

skills in favor of the average of post-application scores. 

2- There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the mean scores of female students of the experimental 

group in the pre and post applications for the cognitive 

achievement test in rhetorical taste in favor of the average of 

post-application scores. 
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 خطة دراستهامشكلة البحث و
 مقدمة: 

أدت الثورة التكنولوجية التي شيدىا العالـ إلى إعادة النظر في استخداـ تكنولوجيا التعميـ، 
بؿ أصبح ينظر إلييا كنظـ كاممة تستخدـ في  فمـ يعد ينظر إلييا كوسائؿ تعميمية فقط،

أكبر واضح  العممية التعميمية، لتحقيؽ أىداؼ محددة بحيث تصبح جزءًا متكاماًل مف نظاـ
 (20، 2015، )الجمؿ، و القضاة متماسؾ المكونات التي يقوي بعضيا األخر. اليدؼ،

إحدى ثمار ىذه  Virtual Learning Environment التعمـ االفتراضية اتوتعد بيئ
الثورة التكنولوجية التي استحدثت في مجاؿ التعميـ والتدريب، حيث أنيا تعتمد عمى استخداـ 

يقاتو في المناىج الدراسية، وفي عمميات إدارة التعميـ، والعمميات المعموماتية، الكمبيوتر وتطب
والمجاالت التدريبية، وذلؾ عف طريؽ تصميـ موقع إلكتروني يتـ نشره عمى شبكة اإلنترنت، 
وتبنى فيو المعمومات عمى شكؿ صفحات ديناميكية، وتوفر نوعًا مف التواصؿ والتفاعؿ بيف 

يعمموف معًا و  ،لكترونية، وكأنيـ موجودوف تحت سقؼ واحدؾ البيئة اإل المشاركيف خالؿ تم
)الفقي،  .كفريؽ عمؿ واحد لبناء تعمميـ وتدربيـ الخاص، تحت إشراؼ معمميـ عف بعد

2009 ،22.) 
أحد أىـ المستحدثات التكنولوجية  Learning Objects الرقمية  كما تعد الكائنات

بذاتيا تستخدـ لمتعميـ والتعمـ، ويمكف إعادة استخداميا  المثمرة، فيي مصادر رقمية مستقمة
كما يمكف تخزينيا في قواعد بيانات عامة، ، ويمكف استخداـ  في سياقات تعميمية متعددة،

وتطبيقيا  يمكف استخداميا مف جديد،و الكائف التعميمي الواحد أكثر مف مرة ألغراض مختمفة، 
 ,Susan smith, 2005أخرى بيدؼ التعمـ) بشكؿ مختمؼ ومنفرد، أو بدمجيا مع عناصر

66). 
 في توظيؼ الكائنات الرقميةقائمة عمى  تصميـ بيئة تعمـ افتراضية ويحاوؿ البحث الحالي 

 ميارات التذوؽ البالغي. تنمية بعض 
فف مف فنوف المغة العربية نشأت لموقوؼ عمى أسرار اإلعجاز في  حيث تعد مادة البالغة

القرآف الكريـ مف حيث فصاحتو وبالغتو والوقوؼ عمى مواطف الجماؿ فيو مما يؤدي إلى 
إعماؿ الفكر وتنمية الذوؽ الرفيع والتحميؿ الدقيؽ لموقوؼ عمى الفروؽ الدقيقة بيف األساليب 
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 صحيحًا مما يكسب الدارس ميارة في حيف التأليؼ وبراعة والتراكيب المغوية وتحميميا تحميالً 
 .(77، 2006)عطا،  في الذوؽ األدبي السميـ.
أساس لجميع المراحؿ أولى مراحؿ دراسة  البالغة و  ىي الثانويةونظرًا ألف المرحمة 
 خاصة، والتذوؽ البالغيعامة،  الطالبات في البالغةميارات  تنميةالدراسية، التي يتـ فييا 

ف التعثر في بناء ىذه الميارات يؤثر عمى  لذا جاء  ؛ طوؿ مراحميـ التعميمية الطالباتوا 
لتنمية بعض  الكائنات الرقميةاستخداـ بتصميـ بيئة افتراضية  ه المشكمة واختيار الباحثة ليذ

 .   طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىريلدى التذوؽ البالغي ، ميارات 
 مشكلة البحث:

التذوؽ لدى الطالبات حيث تجد الطالبات الحظ فريؽ البحث تدني ممحوظ في ميارات 
كما ال تستطيع الطالبات إدراؾ مواطف الجماؿ  النص مفصعوبة في استخراج الشاىد البالغي 

 .وتذوؽ ما فيو مف براعة في النظـ وروعة في المعنى
 : أسئلة البحث

ميارات بعض باستخداـ الكائنات الرقمية في تنمية ما فاعمية تصميـ بيئة تعمـ افتراضية ( 1
 .لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري؟ التذوؽ البالغي

التحصيؿ ما فاعمية تصميـ بيئة تعمـ افتراضية باستخداـ الكائنات الرقمية في تنمية ( 2
 بعض ميارات التذوؽ البالغي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري؟المعرفي ل

 : أهداف البحث

 تنمية تحديد مدى  فاعمية تصميـ بيئة تعمـ افتراضية باستخداـ الكائنات الرقمية في (1
 . عض ميارات التذوؽ البالغي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىريب

 تنميةتحديد مدى  فاعمية تصميـ بيئة تعمـ افتراضية باستخداـ الكائنات الرقمية في  (2
 . ميارات التذوؽ البالغي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىريالتحصيؿ المعرفي ل

   أهمٌة البحث:

البحث معممي ومخططي مناىج البالغة في تصميـ بيئة تعمـ افتراضية باستخداـ يفيد  (1
ومعرفة النقاط التي يظير فييا ضعؼ طالبات الصؼ األوؿ الثانوي  ،كائنات الرقميةال

 األزىري، ويتـ تحسينيا.



 م2221يناير(    01دد  )ع                                               ..........تصميم بيئة تعّلم افتراضية قائمة

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  654 -الصفحة - 

 

ىذا البحث طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري بخبرات تؤىميف لمتفاعؿ اإليجابي  يزود (2
 كائنات الرقمية واالستفادة مف مميزاتيا في تنميةالفي بيئة التعمـ االفتراضية باستخداـ 

 التذوؽ البالغي في  دراسة مادة البالغة. ميارات
المجاؿ لمزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ تصميـ بيئة تعمـ افتراضية  يفتح البحث  (3

 كائنات الرقمية.الباستخداـ 
  . أدوات البحث

 مقياس ميارات التذوؽ البالغي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري ( أ
 اختبار ميارات التذوؽ البالغي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري . ( ب
 لميارات  التذوؽ البالغي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري اختبار التحصيؿ المعرفي ( ت

   حدود البحث:

 التـز البحث الحالي بالحدود التالية:
حدود مكانية: معيد اإلماـ عمي بف ابى طالب النموذجي االزىري  االعدادي الثانوي  (1

 بمنطقة سوىاج األزىرية، بمحافظة سوىاج
 1/3/2020ـ في الفترة مف 2019/2020لعاـ   حدود زمانية: الفصؿ الدراسي الثاني (2

 13/3/2020إلى 
( طالبة مف طالبات معيد 30حدود بشرية: طالبات الصؼ األوؿ الثانوي، وعددىف) (3

اإلماـ عمي بف ابى طالب النموذجي االزىري  االعدادي الثانوي بمنطقة سوىاج األزىرية، 
 بمحافظة سوىاج

بعض ميارات التذوؽ البالغي لدى ريس حدود الموضوع: يختص البحث الحالي بتد  (4
 طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.

 .منهج البحث

يستخدـ في مسح وتحميؿ أدبيات حيث  : الوصفي التحميميالمنيج استخدـ فريؽ البحث  
المجاؿ إلعداد اإلطار النظري والبحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة البحث، وتحميؿ 

، ووصؼ وبناء أدوات البحث، وفي تفسير بميارات التذوؽ البالغي الميارات المرتبطة 
 ومناقشة النتائج.
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المتغير المستقؿ  فاعميةالتجريبي: لقياس شبو  كما استخدـ فريؽ البحث أيضا المنيج
)تصميـ بيئة تعمـ افتراضية باستخداـ الكائنات الرقمية( عمى المتغير التابع )ميارات التذوؽ 

 بات الصؼ األوؿ الثانوي األزىري.طال ىلد البالغي(
 .متغٌرات البحث

 المتغيرات اآلتية: ىاقتصر البحث الحالي عم
 تصميـ بيئة تعمـ افتراضية باستخداـ الكائنات الرقمية.المتغير المستقؿ وىو:  (1
 ميارات التذوؽ البالغي.: ووى عالمتغير التاب( 2

 .مصطلحات البحث

 Designing Virtual Learningاالفتراضٌةالتصمٌم التعلٌمً للبٌئات -1

Environment: 

ىو عممية تعنى بوصؼ المبادئ النظرية واإلجراءات العممية المتعمقة بكيفية إعداد البرامج 
التعميمية والمناىج الدراسية والدروس التعميمية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مدخؿ النظـ القائـ 

 ( ۸۸،  2014يماف وقاسـ ، عمى حؿ المشكالت لتحقيؽ أىداؼ محددة ) سم
 تصميـ بيئةتصور مقترح لبأنو:  التصميـ  التعميمي لمبيئات االفتراضية إجرائياً ويعرؼ 

وتصميـ المادة التعميمية وتحميميا وتنظيميا قائمة عمى الكائنات الرقمية، لمتعمـ  افتراضية
 لمطالبات.داخؿ ىذه البيئة مف أجؿ تنمية بعض ميارات التذوؽ البالغي وتقويميا 

 :Virtual Learning Environment بٌئة التعلّم االفتراضٌة -1

 :بأنيا لبيئات التعمـ االفتراضية تعريفاً ( What is, 2007) واتيس كما ذكرت موسوعة
"مجموعة مف أدوات ووسائؿ التدريس والتعميـ التي تيدؼ إلى خدمة الطالب والمعمـ وتعزيز 

لكترونية عبر إعممية التعمـ، وذلؾ مف خالؿ تقديـ البرامج والمناىج الدراسية بصورة 
اإلنترنت، مع توظيؼ خدمات وخصائص اإلنترنت وطرؽ االتصاالت اإللكترونية لتسييؿ 

 المقررات إلى الطالب بطرؽ وأساليب مختمفة"توصيؿ تمؾ البرامج و 
 Moodleتعميمية يتـ تقديميا عبر اإلنترنت مف خالؿ منصة ) بيئة  وتعرؼ اجرائياً بأػنيا:

Cloud.)  تقـو عمى توظيؼ الكائنات الرقمية، وتتيح التفاعؿ بيف الطالبات والمعمميف وبيف
ؼ تنمية بعض ميارات التذوؽ الطالبات بعضيـ  البعض وبيف الطالبات والمحتوى  بيد

 البالغي . 
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 :Learning Objects الكائنات التعلٌمٌة -1

مصادر رقمية يمكف استخداميا أو إعادة استخداميا ": يمكف تعريؼ الكائنات الرقمية بأنيا
لدعـ التعمـ، ويتـ تنظيميا لدعـ التعمـ مف خالؿ اإلدراج المحتمؿ لألىداؼ التعميمية التربوية 
والمحتوى والمصادر والنشاطات والتقييـ، كما يمكف أف تكوف أي كائف رقمي قد يستعمؿ في 

 (.Naidu, 2006،44التعميـ أو التدريب" )
: مجموعة مف الوسائط التي يتـ استخداميا لتقديـ الكائنات الرقمية إجرائًيا بأنياوتعرؼ 

أتي ىذه الكائنات في  (  وتMoodle Cloudبعض ميارات التذوؽ البالغي  عبر منصة )
 .أشكاؿ متنوعة ، فقد تكوف عمى شكؿ فيديو ، أو مقاطع صوتية ، أو نصوص أو صور 

   The Blanks Taste : التذوق البالغً -4

"اسـ جامع لمعاف تجري في وجوه كثيرة، فمنيا  :تعريؼ البالغة أنيا المقفع في ابف قاؿ
ما يكوف في السكوت، ومنيا ما يكوف جوابًا، ومنيا ما يكوف شعرًا ومنيا ما يكوف خطبًا 

لى المعنى إشارة واإل رسائؿ، فعامة ما يكوف مف ىذه األبواب الوحي فييا،يكوف ومنيا ما 
 .(20، 2009 ،واإليجاز ىو البالغة " )ضيؼ

الميارات الالزمة التي عمى امتالؾ طالبات ؽ البالغي إجرائيًا بأنو: قدرة الويعرؼ التذو
مف  ليا تمكنيـ مف استخراج الصور البالغية مف األمثمة وتبويبيا تحت المصطمح المناسب

 عمـ المعاني.
 اإلطار النظري

 Virtual Learning Environmentsالمحور األول: بٌئات التعلم االفتراضٌة 

(VLE): 

ماىي إال مجموعة مف البرمجيات أو أنظمة االدارة التعميمية " بيئات التعمـ االفتراضية  إف
اإللكترونية ، والتي تعمؿ عمى تقديـ البرامج والمناىج الدراسية بصورة إلكترونية عبر 

تزامني ، وتوفر  الكمبيوتر وشبكة االنترنت ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ عممية االتصاؿ التزامني والال
 .( 25،  2014،  سميماف).لبرمجيات بدورىا مجموعة مف أدوات ووسائؿ التعميـ ىذه ا

امتد استخداـ ىذا المصطمح في الميداف التربوي والتعميمي وأصبح مف المتداوؿ وقد 
نو نوع مف التعميـ المعتمد في كؿ أ"، أي Virtual Instructionمصطمح "التعميـ االفتراضي 
التي تستخدـ الكمبيوتر في توليفو خبرة حسية تجعؿ المتعمميف ال عممياتو عمى التكنولوجيا 

 (.19، 2008)الميدي،  .يستطيعوف التمييز بيف الخبرة االفتراضية والخبرة الحقيقية



 م2221يناير(    01دد  )ع                                               ..........تصميم بيئة تعّلم افتراضية قائمة

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  651 -الصفحة - 

 

 (:  Virtual Learning Environments (VLE)مفيـو بيئات التعمـ االفتراضية
 ضًا لمجموعة مف التعريفات:تعددت تعريفات بيئة التعمـ االفتراضية، وفيما يمي عر 

بيئة تفاعمية يكوف المتعمـ فييا أكثر تفاعمية مع ( بأنيا: "243، 2010عرفيا نوفؿ )
بحار المحتوى التعميمي حيث يشارؾ في األنشطة المعروضة مشاركة فعالة مف خالؿ اإل

تاحة التعامؿ واألداء لمميمة المطموب إمتداد لمخبرات الحياتية مع إوتعد ىذه البيئة  والتجوؿ،
 .نجازىاإ

"برمجيات أو أنظمة لإلدارة التعميمية والتي تؤلؼ  أنيا:ب.Wiley. (2000) ) كما عرفيا
            .عمميو التواصؿ المباشر وغير المباشر عف طريؽ الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت"

  أىداؼ بيئات التعمـ االفتراضية.
والتي تمده  ،العديد مف األىداؼ اليامة التي تؤثر عمى المتعمـ تراضيةلبيئات التعمـ االف

يجابي مع البيئة التعميمية كما تمكنو مف القدرة عمى استخداـ بالقدرة عمى التفاعؿ اإل
 ويمكف توضيح ىذه األىداؼ كما يمي:  (-60، 2008، )الميدي، التكنولوجيا

 استقراء المعرفة مف مصادرىا المختمفة.تنمية االتجاىات اإليجابية عند المتعمـ نحو  (1
 جعؿ المتعمـ يتفاعؿ تفاعالً ايجابيًا مع بيئتو المحمية والعالمية. (2
 توفير مادة تعميمية متميزة.. ، و كسر حاجز الرىبة في استخداـ التكنولوجيا (3
 تأكيد التوجو نحو االستقاللية في التعميـ.. ، تنمية قدرة المتعمـ عمى استشراؽ المستقبؿ (4
 اكساب المتعمـ القدرة عمى طرح األسئمة ومناقشة القضايا المختمفة. (5

 المحور الثانً: الكائنات الرقمٌة.

لما يمكف أف يسمي الطرؽ الحديثة في تصميـ وتقديـ المحتوى  مثاالً الرقمية كائنات التعد 
خروف اإللكتروني والمصادر التربوية التي انتشرت بكثرة عمى اإلنترنت  ويشير يونج يو وآ

(Yong - Wee , Et Al ,2012 )الفكرة األساسية التي تقـو عمييا الكائنات الرقمية  إلى
عادة إحيث تقـو عمى أساس تجزئة المحتوى التعميمي لعناصر تعميمية مصغرة يمكف 

تاحتيا عبر الويب بحيث تساعد عمى توفير الوقت والماؿ كما يمكف استخداميا ا  استخداميا و 
يا مع بعضيا مما يمكف المتعمميف مف التفاعؿ مع المحتوى التعميمي بشكؿ فردي أو دمج

 ويمبي احتياجات المتعمميف مف التعمـ ويجعؿ المتعمـ محورًا لمعممية التعميمية. 
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أي مصدر رقمي أو الكتروني يمكف " :نياالكائنات الرقمية بأ (Ally, 2004)ويعرؼ 
عادة استخداميا إلنجاز   . "محدد لنواتج التعمـدمجو كأجزاء مترابطة وا 

وتمثؿ  ،و غير رقميةأ"عناصر أو مصادر رقمية  :( بأنيا33، 2009يعرفيا الغريب )و 
نشطة أوحدات منفردة ذات معنى تعميمي تخزف في قاعدة بيانات ويمكف استخداميا في 
وحقوؽ التعميـ أو التعمـ أو التدريب بصورة متفاعمة في ضوء معايير تصنيؼ المواد التعميمية 

 النشر واالستخداـ".
  .كائنات الرقميةال ومميزات خصائص
كائنات الرقمية بالعديد مف الخصائص الفريدة التي تجعميا تتناسب وخصائص التتميز 

 ,Lee) كما ذكرىاالمتعمميف كما تعمؿ عمى إثراء الموقؼ التعميمي ومف أىـ ىذه الخصائص 
G ,Su, S, 2006)   

فيمكنيا أف تتناسب مع أنماط تعمـ فردية أو جماعية؛ وذلؾ  :Adaptabilityالتكيؼ  (1
 إلحتوائيا عمى العديد مف الوسائط المتعددة التي تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.

فتسطيع نقؿ الكائف الرقمي داخؿ البيئة اإللكترونية بسيولة  :Sharableالمشاركة  (2
 .ويسر عف طريؽ المشاركة أو النقؿ بالنسخ والمصؽ

فيي تتيح التفاعؿ بيف المتعمـ والمحتوى بطرؽ متعددة، فما  :Interactivityالتفاعمية  (3
 تحتوي عميو مف وسائط تعميمية متعددة يزيد مف دافعية المتعمـ نحو المشاركة والتفاعؿ.

فأكثر ما يميزىا ىو استخداميا ألكثر مف مرة وفي  :Reusabilityإعادة االستخداـ  (4
 العديد مف المواقؼ التعميمية المختمفة. أكثر مف مكاف لخدمة

فكائنات التعمـ يمكف إنتاجيا واستخداميا بشكؿ  مستقؿ  :Stand aloneاالستقاللية  (5
   ومنفرد وال تحتاج غالبًا لبرامج إضافية لتشغيميا.

 المحور الثالث: التذوق البالغً.

عربي، وىو ال التذوؽ البالغي وسيمة مف أىـ وسائؿ كشؼ جماليات فف القوؿ ال إف
نما يتعداه إلى البحث في جماليات القرآف الكريـ، الذي  يقتصر عمى الجماؿ في كالـ الناس، وا 

، 1994، حمديالتي محورىا الذوؽ األدبي. ) وآدابيايتصؿ في فيـ إعجازه بالمغة العربية 
163.) 
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دبية أمراف تعد القدرة عمي التفكير العممي وتذوؽ جماؿ الكوف واالستمتاع بالفنوف األو 
، ومخطئ مف بأدمتيوأساسياف في حياة كؿ فرد وضرورياف لتكامؿ شخصيتو واستمتاعو 

يتصور أف الحضارة الحديثة عمـ وتكنولوجيا فقط أو تقاس بيما فحسب، فالحضارة الحديثة 
بداعو لو. )طعيمو،  ، 1998كما تقاس بيما تقاس بمدي تذوؽ شعبيا لمفف واستمتاعو بو وا 

142). 
 التذوؽ البالغي.مفيـو 
"العمـ الذي يحاوؿ الكشؼ عف القوانيف التي تتحكـ في : المغويوف المحدثوف بأنو عرفو

  .(150 ،1985 ،خروفأو  خاطر) .االتصاؿ المغوي
قدرة صاحب الطبع األدبي والذكاء المماح والقريحة النفاذة عمى بياف المزايا " أنو: كما

روؽ والوجوه التي تكوف بيف كالـ وكالـ، وشعر البالغية التي تحدث في النظـ بسبب الف
وعمى أسباب الرداءة ليتجنبيا في تأليفو ونقده. ، وشعر فيقؼ عمى أسباب الجودة ليحتذييا

 .(4-3 ،1983 )عرفو،
 تعود أىمية البالغة وفوائدىا المتعددة التي ( إلى 18- 17 ،2006)العتيبي ت أشار 

 : كالتالي والتي يمكف بيانيابالنفع عمى المتعمـ 
بياف ما في القرآف الكريـ مف معاف وأخبار وقضايا، فالبد لمف يتمو القرآف مف اإللماـ  (1

 بقواعد ىذا العمـ لمعرفة مواضع الحذؼ والتكرار، وغير ذلؾ مما يتصؿ بقواعد ىذا العمـ
التدريب عمى التكمـ بالبميغ مف القوؿ، فإذا أراد صاحب المساف العربي أف ينشد شعرًا أو  (2

  .يقوؿ نثرًا، ال يتسنى لو ذلؾ إال إذا ألـ بقواعد ىذا العمـ، وجعمو مصباحاً ينير خطاه
مي ينصقؿ التذوؽ، و يبال شؾ  ويعد التذوؽ البالغي مف أمضى أسمحة الناقد األدبي، في (3

 .في صاحبو القدرة عمى التفرقة بيف الكالـ الجيد والكالـ الرديء
ذا أراد مؤلؼ ما أف يضع كتابًا، فإف معرفتو بقواعد إامتالؾ القدرة عمى حسف االختيار، ف (4

 .ىذا العمـ  تعينو عمى أف يختار فيو مف جيد المنظـو والمنثور ما يثري بو مادتو العممية
إف وضع القواعد البالغية ومعرفتيا يحوؿ دوف الفوضى في الحكـ والتخبط فيو، فإذا  (5

 .عمـ البالغةاختمؼ اثناف في الحكـ عمى عمٍؿ أدبي احتكما إلى 
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 .فروض البحث

 يفدرجات التطبيق ي( بيف متوسط0.05عند مستوى داللة ) يوجد فرؽ داؿ إحصائياً "  (1
 التطبيؽلصالح  لدى مجموعة البحث ميارات التذوؽ البالغياختبار لبعدي في واالقبمي 

 ".بعديال
 يفدرجات التطبيق ي( بيف متوسط0.05عند مستوى داللة ) يوجد فرؽ داؿ إحصائياً " (2

 التطبيؽلصالح  لدى مجموعة البحث اختبار التحصيؿ المعرفيلبعدي في واالقبمي 
 ".بعديال

 إجـراءات البحـث:
 أوالً: منهج البحث:

لتحديد : المنيج الوصفي التحميميفريؽ البحث  نظرًا لطبيعة البحث الحالي، استخدـ
 أثر التجريبي لمعرفة شبو المنيج فريؽ البحث أيضا الميارات الالـز تنميتيا، كما استخدـ

 عمى المتغير التابع .  المستقؿ المتغير
 أدوات البحث: ثانٌاً :

  البالغي التذوؽ ميارات مقياس اعداد
ييدؼ المقياس إلى حصر ميارات التذوؽ البالغي التي تنمي التذوؽ البالغي لطالبات 

بنائيا عمى البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة  الصؼ األوؿ الثانوي األزىري ، والتي تـ
  المتخصصيف المحكميف مف السادة مجموعة بالتذوؽ البالغي ، ثـ عرض المقياس عمى

( ميارات 7إلبداء الرأي فيو ، وقد خرج المقياس في صورتو النيائية التي تشتمؿ عمى )
 ( ميارة  فرعية.14أساسية و )

  الرقمية الكائنات باستخداـ االفتراضية التعمـ بيئة تصميـ
 ميارات بعض تنمية في الرقمية الكائنات باستخداـ وذلؾ االفتراضية التعمـ بيئة تصميـ تـ
 مف يتكوف ، والذيADDIE Model  التعميـ لتصميـ العاـ لمنموذج وفقاً  البالغي، التذوؽ
 منو. اسمو النموذج يستمد رئيسية مراحؿ خمس
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 المعرفي لبعض ميارات التذوؽ البالغي.اختبار التحصيؿ 
ييدؼ االختبار إلى قياس مستوى التحصيؿ المعرفي لبعض ميارات التذوؽ البالغي، وتـ 
وضع األسئمة في مستويات التذكر والفيـ ،والتطبيؽ، مف مستويات بمـو المعرفية، وتـ 

مجالي  التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لالختبار بعرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف في
(وبتحميؿ 0.87المناىج وقسـ البالغة والنقد ويتمتع االختبار بدرجة عالية مف الثبات بمغت )

فقرات االختبار وحساب معامؿ السيولة والصعوبة والتميز أصبح االختبار في صورتو النيائية 
 ( سؤااًل.45بواقع )

 اختبار ميارات التذوؽ البالغي.
الطالبات، وتـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لالختبار ييدؼ االختبار إلى تحديد ميارات 

بعرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجالي المناىج وقسـ البالغة والنقد، ويتمتع 
( وبتحميؿ فقرات االختبار وحساب معامؿ 0.86االختبار بدرجة عالية مف الثبات بمغت )

 ( سؤااًل.50بواقع ) السيولة والصعوبة والتميز أصبح االختبار في صورتو النيائية
 االجراءات المنيجية لتجربة البحث األساسية:

 قاـ فريؽ البحث بإجراء التجربة األساسية لمبحث وفؽ الخطوات التالية:
اختيار عينة البحث: يمثؿ مجتمع البحث جميع طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة سوىاج 

اختيار عينة الحث مف طالبات  الفصؿ الدراسي الثاني، وتـ 2019/2020لمعاـ الدراسي 
 . طالبة( 30) عددىف بمغ فتيات،/النموذجي طالب ابي بف عمي اإلماـ معيد

 أجؿ مف العينة أفراد مع تمييدية جمسة قاـ فريؽ البحث بعقد عقد جمسة تمييدية: حيث -
 التذوؽ لميارات تعمميف بأىمية الطالبات توعية تـ حيث التطبيؽ، لعممية تييئتيـ
خبارىف البالغي،  اختبار) القياس بأداة الخاصة الدرجات بيف عالقة ىناؾ ليس بأنو وا 
 وأف  المعيد في ودرجاتيف( البالغي التذوؽ ميارات واختبار المعرفي، التحصيؿ
 التعمـ بيئة إلى الدخوؿ تسجيؿ كيفية وتوضيح فقط، بحثية ألغراض تستخدـ درجاتيف

 .جمسة كؿ انتياء بعد االنشطة حؿ وكيفية االفتراضية،
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 التذوؽ ميارات واختبار المعرفي، التحصيؿ اختبار:)البحث ألدوات القبمي التطبيؽ -
 ورصد التصحيح وتـ ورقي، بشكؿ البحث مجموعة عمى قبميا تطبيقو تـ حيث(: البالغي
 .البحث ألدوات القبمي التطبيؽ لنتائج الدرجات

 :التجريبية المعالجة مادة تطبيؽ -
 باستخداـ االفتراضية التعمـ بيئة خالؿ مف الدراسية الموضوعات بدراسة البحثمجموعة  قامت

 بالتفاعؿ ليـ والسماح دراستيـ، أثناء البحث عينة قاـ فريؽ البحث بمتابعة الرقمية، الكائنات
 . أيضا الباحثة وبيف بينيـ فيما

قاـ فريؽ البحث  بعد االنتياء مف تجربة البحث األساسية: البحث ألدوات البعدي التطبيؽ -
 البالغي( التذوؽ ميارات اختبار و المعرفي التحصيؿ اختبار) بتطبيؽ أدوات البحث بعدياً 

 .البحث ألدوات البعدي التطبيؽ لنتائج الدرجات ورصد التصحيح وتـ
 :توصٌاته و البحث نتائج

 باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ فاعمية ما: " لمبحث عمى  األوؿ السؤاؿ نص
 الثانوي األوؿ الصؼ طالبات لدى البالغي التذوؽ تنمية بعض ميارات في الرقمية الكائنات
 " األزىري؟

 : التالي الفرض صحة مف بالتحقؽ الباحثة قامت ولإلجابة عف السؤاؿ األوؿ
 بيف( 0.05) داللة مستوى عند إحصائيا داؿ فرؽ يوجد: "  أنو عمى ينص والذي
 ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي
 ".  البعدي التطبيؽ درجات متوسط لصالح البالغي التذوؽ

 البالغي. التذوؽ ميارات ( نتائج الفرض األوؿ الختبار1ويعرض جدوؿ رقـ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2221يناير(    01دد  )ع                                               ..........تصميم بيئة تعّلم افتراضية قائمة

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  661 -الصفحة - 

 

انًجًىعت لًُت "ث" ويستىي دالنتها نهفزق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث  (1جذول )

 انتجزَبُت  فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانبعذٌ الختبار يهاراث انتذوق انبالغٍ

 انتطبُك انًهاراث
 انعذد

ٌ 

انًتىسط 

 انحسابٍ

 و

يتىسط 

 انفزق

بٍُ 

 انتطبُمٍُ

 ¯ف

االَحزا

 ف

انًعُار

ٌ 

 ع

 االَحزاف

انًعُارٌ 

 نهفزوق

 عف

درجاث 

 انحزَت

 دح

ث 

 انًحسىبت
 انذالنت

 لًُت

2η 

 لًُت

D 

حجى 

 انتأثُز

انًهارة 

 األونً

 37.3 03 انمبهٍ
07.. 

37.30 
37.33 02 017313 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

3722

1 
 كبُز 17121

 .3723 .172 03 انبعذٌ

انًهارة 

 انثاَُت

 .370 03 انمبهٍ

1730 

37123 

37.1. 02 037.21 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

372.

3 
 كبُز 27311

 37301 1713 03 انبعذٌ

انًهارة 

 انثانثت

 1713 03 انمبهٍ

.73. 

17330 

1701. 02 017133 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

372.

1 
 كبُز 273.2

 17011 .273 03 انبعذٌ

انًهارة 

 انزابعت

 37.0 03 انمبهٍ

.703 

37.0. 

17112 02 017.20 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

372.

. 
 كبُز 37020

 37.3 730. 03 انبعذٌ

انًهارة 

 انخايست

 .370 03 انمبهٍ

0733 

37123 

37.10 02 007100 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

3721

1 
 كبُز 17302

 372.0 .070 03 انبعذٌ

انًهارة 

 انسادست

 3703 03 انمبهٍ

2733 

37202 

37.10 02 337032 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

3722

0 

10711

. 
 كبُز

 37.21 2703 03 انبعذٌ

انًهارة 

 انسابعت

 .370 03 انمبهٍ

373. 

37201 

37.0. 02 137113 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

372.

0 
 كبُز 7003.

 37331 3700 03 انبعذٌ

انًهارا

 ث ككم

 1730 03 انمبهٍ

13720 

07302 

07112 02 217232 

 دانت

عُذ يستىٌ 

3732 

3722

. 

137.1

. 
 كبُز

 07233 .1172 03 انبعذٌ

 : يمي ما السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -

 واألسموب الخبري األسموب عمى التعرؼ) األولى الميارة في التجريبية المجموعة
 القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ ميارات باختبار( اإلنشائي

 عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 0.702) قدره معياري بانحراؼ( 0.70) متوسط عمى
 بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،( 0.568) قدره معياري بانحراؼ( 4.57) متوسط

 درجة،( 3.87) البالغي التذوؽ ميارات باختبار األولى لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة المحسوبة( ت) وقيمة
 بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار األولى لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في
 داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة وىي( 24.616)

 األولى لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي بيف إحصائية
( 2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي التذوؽ ميارات باختبار
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 نسبة أف يعني وىذا( 0.954) ىي" البالغي التذوؽ ميارات باختبار األولى لمميارة"
)  البالغي التذوؽ ميارات باختبار األولى الميارة في الحادث التبايف مف%( 95.4)

 المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ إلى يرجع(  التابع المتغير
 لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 4.494) بمغت( d) قيمة أف كما ،( المستقؿ
  المستقؿ

 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -
 ميارات باختبار( وصيغو الحقيقي األمر معنى) الثانية الميارة في التجريبية المجموعة
( 0.37) متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ
 بانحراؼ( 4.40) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 0.490) قدره معياري بانحراؼ
 لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،( 0.621) قدره معياري
 لداللة المحسوبة( ت) وقيمة درجة،( 4.03) البالغي التذوؽ ميارات باختبار الثانية
 والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ
 دالة وىي( 30.751) بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار الثانية لمميارة
 متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا
 التذوؽ ميارات باختبار الثانية لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات
 ميارات باختبار الثانية لمميارة( "2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي
 في الحادث التبايف مف%( 97.0) نسبة أف يعني وىذا( 0.970) ىي" البالغي التذوؽ
 بيئة تصميـ إلى يرجع(  التابع المتغير)  البالغي التذوؽ ميارات باختبار الثانية الميارة
 بمغت( d) قيمة أف كما ،( المستقؿ المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ
 . المستقؿ لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 5.614)

 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -
 باختبار( األمر ألسموب المجازية المعاني) الثالثة الميارة في التجريبية المجموعة
 متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ ميارات

( 9.07) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 1.003) قدره معياري بانحراؼ( 1.40)
 والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،(1.311) قدره معياري بانحراؼ
 المحسوبة( ت) وقيمة درجة،( 7.67) البالغي التذوؽ ميارات باختبار الثالثة لمميارة
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 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة
 وىي( 31.160) بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار الثالثة لمميارة والبعدي

 بيف إحصائية داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة
 ميارات باختبار الثالثة لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي
 باختبار الثالثة لمميارة( "2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي التذوؽ
 التبايف مف%( 97.1) نسبة أف يعني وىذا( 0.971) ىي" البالغي التذوؽ ميارات
 إلى يرجع(  التابع المتغير)  البالغي التذوؽ ميارات باختبار الثالثة الميارة في الحادث
 قيمة أف كما ،( المستقؿ المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ

(d )المستقؿ لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 5.689) بمغت . 
 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -

 باختبار( البالغية وأغراضو النيي أسموب) الرابعة الميارة في التجريبية المجموعة
 متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ ميارات

( 8.03) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 0.828) قدره معياري بانحراؼ( 0.73)
 والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،(0.80) قدره معياري بانحراؼ
 المحسوبة( ت) وقيمة درجة،( 7.30) البالغي التذوؽ ميارات باختبار الرابعة لمميارة
 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة

 وىي( 34.792) بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار الرابعة لمميارة والبعدي
 بيف إحصائية داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة

 ميارات باختبار الرابعة لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي
 باختبار الرابعة لمميارة( "2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي التذوؽ
 التبايف مف%( 97.7) نسبة أف يعني وىذا( 0.977) ىي" البالغي التذوؽ ميارات
 إلى يرجع(  التابع المتغير)  البالغي التذوؽ ميارات باختبار الرابعة الميارة في الحادث
 قيمة أف كما ،( المستقؿ المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ

(d )المستقؿ لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 6.352) بمغت . 
 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -

 باختبار( وأدواتو لالستفياـ الحقيقي المعنى) الخامسة الميارة في التجريبية المجموعة
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 متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ ميارات
( 3.27) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 0.450) قدره معياري بانحراؼ( 0.27)

 والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،(0.583) قدره معياري بانحراؼ
 المحسوبة( ت) وقيمة درجة،( 3.00) البالغي التذوؽ ميارات باختبار الخامسة لمميارة
 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة

 وىي( 22.122) بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار الخامسة لمميارة والبعدي
 بيف إحصائية داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة

 ميارات باختبار الخامسة لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي
 الخامسة لمميارة( "2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي التذوؽ
 مف%( 94.4) نسبة أف يعني وىذا( 0.944) ىي" البالغي التذوؽ ميارات باختبار
( التابع المتغير) البالغي التذوؽ ميارات باختبار الخامسة الميارة في الحادث التبايف
 كما ،( المستقؿ المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ إلى يرجع
 .المستقؿ لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 4.039) بمغت( d) قيمة أف

 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -
 باختبار( االستفياـ ألسموب المجازية المعاني) السادسة الميارة في التجريبية المجموعة
 متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ ميارات

( 9.30) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 0.535) قدره معياري بانحراؼ( 0.30)
 والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،(0.794) قدره معياري بانحراؼ
 المحسوبة( ت) وقيمة درجة،( 9.00) البالغي التذوؽ ميارات باختبار السادسة لمميارة
 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة

 وىي( 66.365) بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار السادسة لمميارة والبعدي
 بيف إحصائية داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة

 باختبار السادسة لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي
 لمميارة( "2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي التذوؽ ميارات

 نسبة أف يعني وىذا( 0.993) ىي" البالغي التذوؽ ميارات باختبار السادسة
 البالغي التذوؽ ميارات باختبار السادسة الميارة في الحادث التبايف مف%( 99.3)
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 المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ إلى يرجع( التابع المتغير)
 لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 12.117) بمغت( d) قيمة أف كما ،( المستقؿ
 .المستقؿ

 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -
 باختبار( البالغية وأغراضو التمني أسموب) السابعة الميارة في التجريبية المجموعة
 متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات حصؿ حيث ، البالغي التذوؽ ميارات

( 6.33) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي ،( 0.521) قدره معياري بانحراؼ( 0.27)
 والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط بمغ كما ،(0.661) قدره معياري بانحراؼ
 المحسوبة( ت) وقيمة درجة،( 6.07) البالغي التذوؽ ميارات باختبار السابعة لمميارة
 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة اتطالب درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة

 وىي( 40.146) بمغت والتي البالغي التذوؽ ميارات باختبار السابعة لمميارة والبعدي
 بيف إحصائية داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة

 ميارات باختبار السابعة لمميارة والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي
 السابعة لمميارة( "2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح البالغي التذوؽ
 مف%( 98.2) نسبة أف يعني وىذا( 0.982) ىي" البالغي التذوؽ ميارات باختبار
( التابع المتغير) البالغي التذوؽ ميارات باختبار السابعة الميارة في الحادث التبايف
 كما ،( المستقؿ المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ إلى يرجع
 .المستقؿ لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 7.330) بمغت( d) قيمة أف

 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -
 في الطالبات حصؿ حيث ، ككؿ البالغي التذوؽ ميارات اختبار في التجريبية المجموعة
 التطبيؽ وفي ،( 2.025) قدره معياري بانحراؼ( 4.037) متوسط عمى القبمي التطبيؽ
 الفرؽ متوسط بمغ كما ،(2.906) قدره معياري بانحراؼ( 44.97) متوسط عمى البعدي

 درجة،( 40.93) ككؿ البالغي التذوؽ ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف بيف
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة المحسوبة( ت) وقيمة
 بمغت والتي ككؿ البالغي التذوؽ ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في
 داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،(0.05) مستوي عند إحصائيا دالة وىي( 91.565)
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 ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي بيف إحصائية
 ميارات الختبار( " 2η) آيتا مربع وقيمة ، البعدي التطبيؽ لصالح ككؿ البالغي التذوؽ
 التبايف مف%( 99.7) نسبة أف يعني وىذا( 0.997) ىي"  ككؿ البالغي التذوؽ
 تعمـ بيئة تصميـ إلى يرجع( التابع المتغير) ككؿ البالغي التذوؽ ميارات في الحادث

 بمغت( d) قيمة أف كما ،( المستقؿ المتغير) الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية
 .المستقؿ لممتغير كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 16.717)

 لدى البالغي التذوؽ اختبار ميارات في وداؿ واضح نمو حدث قد انو إلي يشير ما وىذا -
 باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة لتصميـ نتيجة وذلؾ ؛ التجريبية المجموعة طالبات
 . الرقمية الكائنات

 :لمبحث الثاني السؤاؿ عف اإلجابة -2
 بيئة تصميـ فاعمية ما: " وىو البحث مشكمة في ورد الذي الثاني السؤاؿ عف ولإلجابة

 البالغي التذوؽ في المعرفي التحصيؿ تنمية في الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ
 :التالي الفرض صحة مف بالتحقؽ الباحثة قامت"  األزىري؟ الثانوي األوؿ الصؼ طالبات لدى

 متوسطي بيف( 0.05) داللة مستوى عند إحصائيا داؿ فرؽ يوجد: "أنو عمى ينص والذي
 المعرفي التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة طالبات درجات

 ".  البعدي التطبيؽ درجات متوسط لصالح البالغي التذوؽ في
( ت) قيمة حساب تـ ؛ الثاني  الفرض صحة مف والتحقؽ الثاني السؤاؿ عف ولإلجابة
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف لمفرؽ داللتيا ومدى مرتبطيف لمتوسطيف

( 21)  وجدوؿ البالغي، التذوؽ في المعرفي التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في
 : ذلؾ يوضح
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لًُت "ث" ويستىي دالنتها نهفزق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت  ( 0جذول )

 انتجزَبُت  فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانبعذٌ الختبار انتحصُم انًعزفٍ فٍ انتذوق انبالغٍ

 انتطبُك انًتغُز
 انعذد

ٌ 

انًتىسط 

 انحسابٍ

 و

يتىسط 

 انفزق

بٍُ 

 انتطبُمٍُ

 ¯ف

 االَحزاف

 انًعُارٌ

 ع

 االَحزاف

انًعُارٌ 

 نهفزوق

 فع

درجاث 

 انحزَت

 دح

ث 

 انًحسىبت
 انذالنت

 لًُت
2
η 

 لًُت

d 

حجى 

 انتأثُز

انتحصُم 

انًعزفٍ 

نهتذوق 

 انبالغٍ

 .171 03 انمبهٍ

0.7.0 

07211 

07.31 02 227133 

 دانت

عُذ 

يستىٌ 

3731 

 كبُز 137333 37221

 17.10 10733 03 انبعذٌ

 : يمي ما السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 لطالبات القبمي التطبيؽ درجات متوسط عف البعدي التطبيؽ درجات متوسط ارتفاع -

 حصمت حيث ، البالغي لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ اختبار في التجريبية المجموعة
 ،( 3.514) قدره معياري بانحراؼ( 4.17) متوسط عمى القبمي التطبيؽ في الطالبات

 بمغ كما ،( 1.742) قدره معياري بانحراؼ( 42.00) متوسط عمى البعدي التطبيؽ وفي
 البالغي لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفرؽ متوسط

 .درجة( 37.83)
 في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف الفرؽ لداللة المحسوبة( ت) قيمة -

 بمغت والتي البالغي لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف
 داللة ذو فرؽ وجود يعني وىذا ،( 0.05) مستوي عند إحصائيا دالة وىي( 55.100)

 التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالبات درجات متوسطي بيف إحصائية
 . البعدي التطبيؽ لصالح البالغي لمتذوؽ المعرفي

(  0.991)  ىي"  البالغي لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ الختبار( "2η) آيتا مربع قيمة -
 لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ في الحادث التبايف مف%( 99.1) نسبة أف يعني وىذا

 الرقمية الكائنات باستخداـ افتراضية تعمـ بيئة تصميـ إلى يرجع( التابع المتغير) البالغي
 كبير تأثير حجـ عف تعبر وىي( 10.060) بمغت( d) قيمة أف كما ،( المستقؿ المتغير)

 . .0.8 مف أكبر( d) قيمة ألف وذلؾ المستقؿ لممتغير
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 لمتذوؽ المعرفي التحصيؿ مستوى في وداؿ واضح نمو حدث قد انو إلي يشير ما وىذا -
 افتراضية تعمـ بيئة تصميـ نتيجة وذلؾ ؛ التجريبية المجموعة طالبات لدى البالغي
 . الرقمية الكائنات باستخداـ

 الذي الثاني السؤاؿ عف يجيب أنو كما البحث، فروض مف الثاني الفرض قبوؿ ىذا ويعني
 التحصيؿ مستوى في وداؿ واضح نمو حدث أنو إلى ىذا ويشير البحث، مشكمة في ورد

 (.البحث عينة) التجريبية المجموعة طالبات لدى البالغي لمتذوؽ المعرفي
 تقدٌم التوصٌات فً ضوء النتائج التً تم التوصل إلٌها.  

 .المختمفة التعمـ نواتج تحقيؽ بيدؼ االفتراضية التعمـ بيئات توظيؼ (1
 .االزىرية لممرحمة مناسبة تعميمية افتراضية تعمـ بيئات توفير (2
 باستخداـ االفتراضية التعمـ بيئة وفؽ البالغي التذوؽ مناىج محتوى وتنظيـ بناء إعادة (3

 .الرقمية الكائنات
 التعمـ بيف وتدمج البالغي، التذوؽ في حديثة تدريس استراتيجيات استخداـ ضرورة (4

 المادة بناء في ألىميتيا وذلؾ الرقمية، الكائنات عمى القائـ واإللكتروني التقميدي
 .التكنولوجية والثورة المعرفي التدفؽ ولمواجية

 البالغي التذوؽ مناىج تعمـ في وااللكترونية التقميدية التعميمية باألنشطة االىتماـ (5
 .االزىرية الثانوية بالمرحمة

 جعؿ إلى أدى الرقمية، الكائنات خالؿ مف جذابة بطريقة التعميمي المحتوى عرض طريقة (6
 فيميـ زيادة في أسيـ مما المحتوى؛ ىذا تعمـ في وتفاعالً  وتركيزاً  اىتماماً  أكثر الطالبات
 .المعرفي التحصيؿ وزيادة تعمميا المراد البالغي لمتذوؽ

 زيادة في ساعد المعرفي؛ التحصيؿ عمى ركزت التي التقويـ وأسئمة أنشطة عف اإلجابة (7
 .بيا ووعييـ معارفيـ
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