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 ملخص البحث 
د   ) الند   اللونزام / نلنط لةنأنانب   الوعناف  ةنم  الحنالم  البحث  دف  

موننزام ( اننم ءيةنني اعةنن  النند   الغيننا موننزام  / النند   اللنندمج  اللوننزام   غيننا 

اسلكوا نم  مد  ا ثيا ا  ةن  انليني الوحبني  اللعاانم  ل ن  اللا نني العقةيني 

 اكهننت  ينني البحنث من    لند  طنسب اكنهلهجينا الوعةني  اسن از   زيالة لااعيي

م  طسب الفاقي الرانيي شعبي اكنهلهجيا الوعةني  ءكةيني الواءيني  طالبي ( طالب  90)

 شنهائياً  ةنم ثنسث م له نات ا ايبيني   ا  اهزيعه   جامعي ءهرسعيد   -النه يي  

( طالب ام    م له ي  لرست الل له ي األ لم محونه  النوعة  انم 30ءهاقت )

ءيةي الوعة  االكوا نم ءنواا الد   اللوزام     لرست الل له ني الرانيني محونه  

وزام     لرسنت الل له ني الوعة  ام ءيةي الوعة  االكوا نم ءنواا الد   الغيا الل

يانلح النه  الرالري محوه  الوعة  ام ءيةي النوعة  االكوا ننم ءنوناا الند   اللندمج 

 ان  ا بينق اللوغيناات الواءعني   الند   اللونزام   الغينا مونزام نل م اا  د ءاسو 

مقينا، اللا نني العقةيني   مقينا،    م: الوحبني  اللعاانم لةلقنار الدراسنم   

  ء اقي اللسحوي.   لااعيي اان از

    جهل اا ب ذات لالي إحبائيي  ند مانوه    البحث    قد أسفات نوائج

ءي  موهس ات لرجات طسب الل له ي الو ايبيي انم  ن  من  اخوبنار    0.05>  

الوحبي  اللعاام   ء اقني اللسحوني  مقينا، اللا نني العقةيني  مقينا، لااعيني 

النه   الد   اللقدا ام ءيةي الوعة  االكوا ننماان از   ياجت األثا األساسم لنهع 

سا د اللوعةلي   ةم الوفا   ام ءيةي الوعة  اسلكوا ننم.  ذلنك لبنالح الل له ني 

الو ايبيني الرالرنني ) نلنط النند   اللندمج موننزام   غيامونزام ( مقاءنن  الل له نني 

نلنط الند    الو ايبيي األ لم )نلط الد   اللوزام (  الل له ي الو ايبيي الرانيي )

( ءهاس ي الحزا ANOVA ذلك ءإسو داا أسةهب احةي  الوباي  )الغيا موزام (   

سنو داا إ   ءSpss V.20اسحبائيي لةعةها ااجولا يني  اللعا اني إخوبناراً ب 

 
 د ءهرسعيجامعي  ةيي الواءيي النه يي اكنهلهجيا الوعةي  مدر،  *

 مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد ** 
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للعااي اا اه الفا ب  انت الفا ب لبالح الل له ني الو ايبيني   Scheffeاخوبار  

 زام (.الرالري )الد   اللوزام   غيا اللو

لكوا نم  الوحبي   ط الد   االكوا نم  ءيةي الوعة  االاأن الكلمات المفتاحية :

 اللعاام  لااعيي اان از  اللا ني العقةيي  جائحي  هر نا  الوعةي . 

Abstract:   
       The research aims to identify the most appropriate type of 

support (synchronous support / asynchronous support / integrated 

synchronous and asynchronous support) in an e-learning environ-

ment and its impact on the development of cognitive achievement, 

support for mental flexibility and increase achievement motivation 

among students of educational technology, The research sample 

consisted of (90) male and female students of the second year of the 

Education Technology Division, Faculty of Specific Education - 

Port Said University, they were randomly distributed to three ex-

perimental groups of (30) students in each group, The first group 

studied the learning content in the e-learning environment with the 

synchronous support system, the second group studied the learning 

content in the e-learning environment with the asynchronous sup-

port system, and the third group studied the learning content in the 

e-learning environment with the built-in support system that allows 

the use of both synchronous and asynchronous support patterns. 

The dependent variables were applied: the cognitive achievement 

of the course, the mental flexibility scale, the achievement motiva-

tion scale, and the observation card. 

The results revealed that there were statistically significant differ-

ences at the level < 0.05 between the mean scores of the experi-

mental group students in each of the cognitive achievement tests, 

the observation card, the mental flexibility scale, and the achieve-

ment motivation scale, and the main effect is due to the type of 

support provided in the e-learning environment. And this is in favor 

of the third experimental group (the built-in support style synchro-

nous and asynchronous) against the first experimental group (the 

synchronous support style) and the second experimental group (the 

asynchronous support style), using the analysis of variance (ANO-
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VA) method by the statistical packages for social sciences known 

in short as Spss V. 20, and using Scheffe's test to find out the direc-

tion of the differences, the differences were in favor of the third ex-

perimental group (synchronous and asynchronous support). 

 :قدمةم
اللوسحقي  الوا ف   الاايعه  اللعةهماايي  الوغياات  مت  با  ا ا ءاً 

ااعم   الوعةيليي  البيد  األساليب  أأ  ن د  أ  ال ارئي   للها بي  لةو هر  لائلاً 

احديات أ  ا هرات موسحقي   ذلك حاصاً  ةم ل   اللوعةلي  ام   صاا ات أ  

اا يز  بيا  ةم ءيةات الوعة     ءيةات اعة  جديدة   ام األ ني ااخياه أصبح  ناك

ايا،  هر نا   للهاجهه  ال ارئي  لةوا ف  نوي ي  ءعد  م   االكوا نيي  خاصي 

سبي   اللاو د    ام  لوحقيذلك  الوعةيليي  العلةيي  أأ  مهاصةي سيا  ءد أ  أ دااها  ق 

اللوعةلي   ةم  ماا ده  ل    م   سءد  ذلك  اأ  ذلك  ةم  فائوها   لوحقيق  يؤثا 

 ي خسل ءيةي الوعة  اسلكوا نم. الوفا   ءإي اءي

 ه نلهذج م  نلاذج ا بيقات    Instructional Supportاالد   الوعةيلم  

يا اله   البنائم  اللالوعة   البنائيي  النوايي  مبالئ  إلم  اراب ت وند  عاايي   الوم 

اراباطاً  ثيقاً ءوكنهلهجيا الوعةي  ءبفي  امه  الوعةي  االكوا نم ءبفه خاصي  للا  

اعولد لها م الوم  الوعةيليي  البيةات  اللوعةلي  خسل  أ ليي  بياة ام ل    اهجيه    

الكلبيهاا  اسنوانت    اسو داا  ال ةم  ل ع   ام  ذلك  إندماجاً  افا سً  أ را  لوعة  

ةي الوعة  االكوا نم   أمسو دا مب ةح الد   الوعةيلم لهصف العلةيات الوم يو   ءي 

اللوعةلي   ةم ماا دة  خسلها  له    خاصي    م   الله ةي  الوعةيليي  اللهاا  إن از 

ا اللوعة  أأ ي وار  الوعة  االكوا نيي  حيث سياو يت  ءيةات    للاار البحيحخسل 

يض    أأ  الللك   ال   ءلفاله   سيوعة   لوعةله  أأ  البحيحي   ملك   الوعة   طاب 

اللوعة  ءلفاله ءد أ اهجيه أ  إرشال    نا يعول د الد    شيةاً  اس يبح أأ يواك 

 ةم اقدي   سائ  ااا د اللوعة   ةم م ل الف هه ءي  مايعااي   ما يحا ل معااوه  

الوع ءالد    مايعاف  ً Instructional Supportةيلم    ه  نلهذجا يلر        اله  

البنائيي   )(Pea. ,R .2004لةنوايي   )Bannert, M. 2009)   )  محلد   يي

 (. 2014( )نبي  حا   2009خليس  

لوهجيه  أ   شا ط  الد   م   ا إل  ل   ماولا  اللوعة   يحواج  الوعة  حيث 

األ داف احقيق  نحه  البحيح  اسا اه  ام  البحيحي     الوعةي   اسسو اءات   إصدار 

ل أ البدايي  م   الفاشةي   يقدا     اللوكامةي  األخ ال  اللحا ست  ام  الهقت  ضياع 

اقط مت إ  ال مااحي  الد   اللناسب لةلوعة  ام الهقت اللناسب   ند الحاجي إليه  

اللحا ست    ءبعا  لةقياا  لةلوعةلي   الحايي  أأ  م   يشول   ة    لا  اله   الد   
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ل ماله ي  اعةيلات  أ   مكوهءي  ءبايي  أمرةي     أفويي  ءعا ض  مبحهءي 

هضيحيي  أاض  م  اله  يشول   ة  اعةيلات لفويي اقط أ  أمرةي اهضيحيي اقط  ا

      يزيد ايه ارسي  الو بيق  الودريب  اللليباحب  لةيات  اله   أأ الد      ام حي 

الد   يق   ث   البدايي لضلاأ خةه ااسو اءي م  األخ ال  ينعدا ام   الد   ام  حو  

بحيحي لكم يولك  اللوعة  م  اس ولال  نهايي الو بيقات حو  إصدار اسسو اءي ال

خليس    )محلد   يي  لإلنواج  اسءوكار  الحايي  م   مااحي  نفاه  يع     ة  

القائلي   (   17   2003 االكوا نم  الوعة   ءيةات  لاخ   الوعةيلم  الد    ا واب   قد 

األ ليا  0.2 ة   يب   م   اللقدا  لكريا  لةد    الوعةيلم  الوبلي   يضت  اهه  ي 

لةيي أساسيي م   لةيات الوعةي    ءهلك يحو  الد   الوعةيلم لاخ  اةك  لةلوعةلي   ع

ايايأ ليي  بياةالبيةي   اقط  علةيي  ليس  اعةله   اللوعةلي   ء   ااشد    ا  ة     

اهاص   اشا م   الوعة   اللعااي  ألال  ااي  لةيات  إنواج  رك   ااا د    ة  

ال انب اسجولا م لةعلةيي  هنه يهو  ء  0.2 افا      نا يباز ل ر أل ات الهيب  

 (. 178  2014 انم الشيم  )الوعةيليي 

االكوا ني الد    اللااندة  نو   أ ليي  اوها  م     نا  الوعة   ءيةات  ام  ي 

شا داه   ما  ءعد  "جائحي  ءعد   خاصي  أزمي  خسل  ءها  مالحق  ءابب  الوعة   نو  

اللا19هايد     – هر نا   الوعةيليي  ةم  ااي  النو   أمجبات  وهيات  "   الوم 

اعة    ءيةات  الودريس م  خسل  إلم  الوحهل ءشك  مفاجئ  الوعةيليي  ةم   اللااح  

ليي اهظيف أل ات الد   االكوا نم  شك  م  أشكال االكوا نيي م  ءعد  اباز أ 

م  خس لةلوعة   اللعة   يقدمها  الوم  اللاا دة  أ   االكوا نم  الوهجيه  الوعة   ءيةي  ل 

الف هة الوعة     للاا داه  ة   بهر  البيةي  ام  الش بيي  افا ةه  قدرااه  ءي  

لوعةلي   ةم إ لال  اسلكوا نيي لوحقيق األ داف اللاجهه  االد   الوعةيلم ياا د ال

ما   اللوعةلي     ها  إنواجيي  لزيالة  قبيا  ام  قت  مهجهه  ء ايقي  معيني  مهلاا 

د   الوعةيلم  " م  أ ليي اقدي     مناسب م  ال  Claus bal" سيس ءال  أشار إليه  

لةلوعة  م  خسل ءاامج الكلبيهاا حو  يببح معولداً  ة  نفاه ام اعة  مهضهع  

م    ماا دة  ءد أ  الد    معي   أل ات  اسو داا  ضا رة  ال ارج   أ د  ة  

لاخ  ال االكوا نم  ءد ر  اقها  أنها  حيث  الباامج   مت  هه  مهاقف  أ   لاخ   لعة  

الوقةيد    ..  (Claus bal., 2002. 32)الوعة   أ د "ليبهرا  "   Alpert     هلك 

م  اعةله   ادريبه   أثنال  لةيي  ال سب  ألال  لد    نواماً  اهايا  ضا رة     ة  

اهجيه   ماا داه   ة   أج   الوفا ةيي   م   االكوا نيي  الوعة     خسل  سائ  

اةك   خسل  اسو داا  م   ءن اح  الوعة   مهاا  االاا  األمر   القاار  الهسائ    اا اذ 

ام  مهاق ياا د  الكلبيهاا  اللعولد  ة   األلال  ل    انواا  الوعةي   الودريب   ف 



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
169 

 
  

لةو  اهاياه  خسل  م   اللوعة   ألال  الك   احاي   الوم  اللاا دة  أ   هجيه  النبيحي 

 . (Alpert., 2010. 23)اللوعة  م  إالاا مهامه ءن اح ل أ ادخ  اآلخاي 

االكوا   الوعة   ءيةات  خسل  الد    أل ات  اليز  اقدا   ااجت  إنها  إلم  نيي 

لةلهارات  األلال  ااهي   مناسبي   اعل   ةم  اعةيليي  اللعااي  ا بقها ام مهاقف 

الل  ءاللهاا  الوعةيليي  البةي  معةهمات  ثيقي  الدراسم   اقدا  اللقار  خسل  ةهءي 

ألائها   ءالوالم ااحوياجات   الل ةهب  اشبت  الوم  ءال اب  مد    اللحوه   يببح 

لة السزمي  إءاا ي  الوعةيليي  )أسامي  ندا     الوعةيليي  األ داف  لوحقيق  لوعة  

)71   2016محلهل    جال  ناشليس   " م    & ,.Gal)(   يا   سً 

Nashmais., 2011 ( ن هي    ةياأ  (ض  Nguyen., & Klein., 2008ض 

( ام  Gustafson., 2000جهسوااهأ  ءشك   بيا  يماه   االكوا نم  الد    أأ   )

البشا    ذل الوعةيليي   احا  االال  العلةيي  يعولد  ةم نفاه خسل  اللوعة   ك سأ 

لوالم يوحا  معدل االال  يو نب الكريا م  األخ ال نوي ه الوهجيه  اارشال   ءا

"ايديكم الوعةيليي   أشار  العلةيي  م   اللاجهه  ر نالد   اللعاام  اللهار  

Fedkiw Ronaald   اللوعة انبح  اهجه  ل    ألاة  ضا رة  جهل  "  ة  

الوعة  االكوا نيي ءلاوشار لوهجيه  البيةات   ااشده   أ د أيضا  ة  أ ليي از يد 

اسو داا نواا ل   ألال اللوعةلي  ام ءيةات الوعة   اللوعة   إرشاله   لا شدل  ة   

اسسو اء إصدار  ياا د  ة   البحيحي  االكوا نيي   ,Fedkiw& et al)ات 

2001, P.32) . 

ان لراسات  ءحهث  ديدة  اللوعةلي     ناك  أللال  ل    اقدي   أ ليي  ا لت 

ا   الحبا   س  اللرال  سبي   االكوا نم   ةم  الوعة   ءيةات  خسل  دت   اهجيهه  

حا     )نبي   م   اعدل 2009محلد   يي   ض2014لراسي  س  ضا رة  (  ة  

ماا دة   انهع   إل   اهدف  الوم  الد    الوهجيه  اقدي   اسواااي يات  أنلاط 

ءلا   الهقت  اللوعةلي    ذلك  ام  إحوياجوه   خبائبه    ياه   ةيه   مت  يوسئ  

لينه  لراسي  ءينلا اهصةت  ءن اح   الوعة   ألال مهاا    et al, 2009 أ )خا أ نفاه 

(Limniou &  ة   ماا داه   ة  ألال  إل  اا ةيي احفيز اللوعةلي  نحه  لةيي الوع

أ    ءاللة   شعهر    احولاست  اقةي   ام  سا د  ملا  البعبي   ااحباط   لا  اللهاا 

ح از     )رحاب  لراسي  اللهار  2015اهصةت  األلال  ل    اا ةيي  إل    )

 .لااب ي ءال انب اللعاام لةلهارةلةلوعةلي   احبيةه  لةلعةهمات ال

العا  إيلاأ  بد   ( م   لراسي  سً  ) بد 2012طم    اافقت  (  لراسي 

 امي  امي  ءبف  األلال اسلكوا نمنو  ل    (  ةم اا ةيي  2019الا تف محلد   

أل ات الد   االكوا نم  لدض ماو دمم    اللهار    األلال  اللعاامانليي الوحبي   

اال الوعة   ءيةات  )لباكهمب  سهاااهأ خسل  لراسي  أما  ءعد   كنا نم    
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Lipscomb (& Sawanson,2020    دات إل  إءااز اا ةيي نو  ل   األلال ام

قي   اعليق اه  اللوعةلي  لةلهلي ماا دة اللعة   ة  احقيق أ دااه اللهضه ه ءد 

 الل ةهءي   احاي  ماوهض ألائه  اللهار .  

  مهر الوم سزالت اشغ  الباحري  ام  ألأ أل ات الد   االكوا نم م  األ

الوعةي  ام م ال ءحره  لةبحث    أاض  ال اب لسسوفاله   م ال اكنهلهجيا  سعياً 

ت البحهث  ةم احديد أاض  أنلاط  منها ام احاي  اسنواج الوعةيلم  اعدلت  أخوةف

ا ثيااً   الوعةيليي ام محا له لوحديد أ  منها أ را  البيةات  اللقدمي خسل   ةم  الد   

سات أ ولت  نهااج الوعة  لد  اللوعةلي   ةم اخوسف مااحةه  الوعةيليي  اهناك لرا

ال ارجم(    –العاضم -ءوبنيف نو  الد   االكوا نم  ةم أسا، الد   )الداخةم  

العاطم    إيلاأ  بد   ( الا تف محلد   2012 دراسات  ) بد  )أحلد 2019(     )

اللةك    أ و2019 بد  أخا   لراسات  الد    (    ناك  نو   ءوبنيف  لت 

)اللاأ   الد    أسا،  ا  –االكوا نم  ةم  )أحلد  بد الراءت(  ظهات  لراسه  م 

االكوا نم  2021الحليد    الد    نو   ءوبنيف  أ ولت  لراسات  ةم  (    ناك 

موزام    ل     ( العزيز    –أسا،  ) با،  بد  الدراسات  موزام (  م   هه  غيا 

مبارك    ء   حا    ض2020سال   خسف   ض2014نبي   العزيز ض2013محلد   بد 

 (. 2011طةبي  

الباحرواأ لةبحث    أاض  أنلاط الد   ام ءيةات    ت  ام  ها الاياب إا ه

إمكانيات   طبيعي  مت  لةوولاشم  اسلكوا نم  ظ  الوعة   ام  ال سب   إحوياجااه  

الدراسي   اهقفت  الفواة  اةك  اللاو د   خسل  لفيا،  هر نا  ال ارئي  ظا ف 

ءشك  ءع  الوقةيديي  االكوا نيي     الوعة   ءيةات  الكةم  ةم  اا ولال  د  ام    ا  

فالة اعةيليي ملكنه  سوسهال ءشك  موزام  أ  غيا موزام    ذلك لوحقيق أاض  إ

إ و  ذلك  ءيةات   ءنال  ةم  ام  اللقدمي  الد    أنلاط  م   نلط  ء خا  الحالم  البحث    

ا  الوفا    أل ات  يوبت ابنيف  االكوا نم  حيث  االكوا نيي الوعة   الوعة   ءيةات  م 

الد    الوهجيي أنلاط  اقدي   حيث  موزام     م   الد    أنلاط   Synchronousإلم 

للباشا ام األ قات  الوم يو  م  خسلها الحبهل  ةم الد   الل ةهب ءاسابال ا

الهقت   ام  لةلقار  االكوا نيي  الوعة   ءيةي  ام  اللعة   اللوعةلي   مت  جهل  الفعةيي 

وفا ةيي ءإسو داا اللحالثات الكواءيي أ  البهايي أ  اللؤالاات الأ اأ    نفاي  سهال

غيا   الد    ااجولا م    ناك  الوهاص   مهاقت  خسل  م   لوزام   الأ  

Asynchronous  خسلها ل أ    م   ماج ة  أ قات  ام  الل ةهب  الد    اقدي   يو  

أ     E-mails  ضا رة الوهاجد الفعةم ام الهقت نفاي ءإسو داا البايد االكوا نم 

ا الد   اللدمج  ه نلط ي لت  اللنوديات أ  م  خسل مهاقت الوهاص  اسجولا م  أم

اللوزام    الد    م   مزايا     اللوزام    Synchronousءي    غيا 
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Asynchronous    اللوعة   اهجيه  ءالوالم مااندة  م   قدر  أ با  لوحقيق   ذلك 

 . يؤثا  ةم الوحبي  اللعاام  اللهار  لةلوعةلي  

ل م  ( آثا اخوسف ن2016اقد أظهات نوائج لراسي )الشحات سعد محلد  

احبي   الهيب  ة   الوعة   با  ام  موزام   اللوزام   الغيا  االكوا نم  الوفا   

الواء اللقار  طسب  ةيي  نحه  الدراسم  اا ا ااه   لةإلن از  ءدمياط  لااعيوه   يي 

آثا الوفا   ءي  أنلاط الد      ( أ دت  ة 2014 لا أأ لراسي )نبي  الايد محلد   

اللوز احل     –ام   االكوا نم  اللعاام  موزام   األسةهب  احل     –الغيا   دا 

ض طسب الدراسات  الغلهض ام انليي مهارات الوعام  مت الفبهل اساوااضيي لد 

 العةيا.

الوحبي     ام  يؤثا  االكوا نيي  الوعة   ءيةات  ام  اللقدا  الد    نهع   سأ 

لةلوعة لاللعاام  ال اب  أناب  احديد  ام  اللوعة   ياا د  إنه  خاصهً  ةحبهل  لي   

ل     م   سءد  الوهجيه  اللااندة   اأ  سب   اللعةهمي  معال وها   اهايا   ةم 

ليولكنها م  الوعام  مت الوحديات الوعةيليي ال ديدة ء اب    اللا ني العقةيي لةلوعةلي 

ل ديدة  االلا ني العقةيي ا ع   م وةفي   اسسو اءي ءفا ةيي مت اس ضاع الودريايي ا

الوكيف مت الوغيا   اسسو اءي ألنلاط الد   اللقدمي خسل   اللوعةلي  قالري   ةم

 ةم ح  اللشكست ء ايقي مبوكاة  ءيةات الوعة  االكوا نيي   يكهأ لديه  القدرة  

 الوعة  م  األخ ال  االوحهل اله نم لة سب م  إسواااي يي ألخا  ا ع  ال الب 

آمي .   ) زينب  حةهله  مبدع ام  إاكاره  ام  ااه   4.  2016مونهع  اللا ني  اةك    )

ءشك   بيا ام ل   لااعيي اان از لة سب الهي  يضعهأ ألنفاه  أ داف ياعهأ  

اهم اشك  الاغبي ام األلال ءوليز م  خسل الرقي ءالنفس  الحا   ة   لوحقيقها   

ءدقي  سا ي  ء ق    ال الب  م   ي ةب  ما  ) لا   ةم. احقيق  ال هد  م   قدر 

2011 .2  .) 

مااقدا   ضهل  الدراسات   ام  م   اجاال  ديد  ءحاجي     البحهث انح  

وا نيي  لوحقيق أ با  لدراسي موغياات أنلاط الد   اللقدمي خسل ءيةات الوعة  االك

الوحبيةيي   اللوعةلي   قدرات  لونليي  اسلكوا نيي  الوعة   ءيةات  م   اعةيليي  اسوفالة 

الد   اللناسبي     العل   ةم ماا داه   اهجيهه   م  خسل اهايا أنلاط  اللعاايي

اسن از   العقةيي  لااعيي  اللا ني  ل    خسل  م   اللوعةلي   ذلك  احوياجات 

لسرا احقيق  لةلوعةلي    ام  الوعة    اهظيفها  نهااج  الوعةي   احاي   ءعلةيي  قال 

 حوياجااه .اس داف الوعةيليي ءلا يوسئ  مت خبائبه   افم ءا

 تحديد مشكلة البحث: 
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العاض   مشكةي   الااءقم   ءةهرة  م   الباحرواأ  الكنت  البحث  ءلقدمي 

 البحث  صياغوها   احديد ا م  خسل اللحا ر الواليي: 

 راسات السابقةالبحوث والد -1

اللقدمي   البحهث اعدلت   • الد    أنلاط  نلط م   لوحديد أاض    الدراسات سعياً 

االك  الوعة   ءيةات  اانوانت   قاما  خسل  أ   الكهمبيهاا  اللاو دمي  وا نيي 

ءن محهري   الم  ءوبنيفها  النلط  الباحرواأ  اللقدا   شك   النلط  نهع  ال  ةم 

   اللقدا:

o    ءوقدي أ ولت  لراسات  الوعةي  لاطأن ناك  الد    م   البيةات  م وةفي  خسل  لم 

اا الد    نو   أنلاط  م   نلط  أ   لوحديد  محا له  االكوا نيي   لكوا نم  الوعة  

ي   أ را ا ثيااً  ةم نهااج الوعة  لد  اللوعةلي   ةم اخوسف مااحةه  الوعةيلي

الد    أسا،  االكوا نم  ةم  الد    أنلاط  ءوبنيف  أ ولت  لراسات  اهناك 

العاطم   ال ارجم(  در  –العاضم  -خةم  )الدا إيلاأ  بد   ( (   2012اسات 

الا تف محلد    اللةك   2019) بد      ناك لراسات (2019(  )أحلد  بد 

)اللاأ   الد    أسا،  االكوا نم  ةم  الد    نو   ءوبنيف  أ ولت    –أخا  

الحليد    )أحلد  بد  لراسه  ام  لراسات 2021الراءت(  ظهات  (    ناك 

ءوبنيف االكوا نم  ةم    أ ولت  الد    موزام   نو   ل     ( غيا    –أسا، 

مبار ء   العزيز  سال   الدراسات ) با،  بد  (  2020ك   موزام (  م   هه 

 (. 2011  ( ) بد العزيز طةبي2013( )محلد خسف  2014)نبي  حا    

o   ا ولت أخا   لراسات  ءحهث  الوعة     ءشك   ناك  ءيةات  ام  اللقدا  الد   

اللاو  اانوانت:االكوا نيي  أ   الكلبيهاا  الدراسات    دمي  م   العديد  اهناك 

لفويي ماله ي م  لغي  الوهجيهات ام شك   اقدي   اا ةيي  نها لراسي ) بد  أثبت 

سال     الر2010الاحل   ءيةي  ام  اللاا دة  الد    نلط  اسو داا  أثنال  سثيي  ( 

الاسا    )طارب  بد  لراسي  أأ  حي   ام  ءدراسي  2010األءعال   قامت   )

فبيةيي( خسل ءاامج الهسائط الوعةيليي   ا  -موهس ي-ات الد   )مهجزة  ماوهي

له    م   لراسي  سً    ارت   (Lui & other,20008) أافقت 

(Hurt,2010)    اشوت لعدا  لةوعة   اقط  شك   احد  اسو داا  الضا ره   ةم 

جانب   إلم  ذا ااه   الزائد  ة   اللعاام  الوحلي   م   اللوعة    لةحد  انوباه 

أخا الراسات  اسو داا  ضا رة  أ دت  ة   م   ض  الةفويي  غيا  للرياات 

لراسي مر   الوهجيهات  البهت ام  اض  ء انب  )أءه    واءات نبيي مائيي 

غناا.   الةفويي  2008ءكا  الوهجيهات  اا ةيي  اض  إلم  أشارت  (  الوم 

اللوعةلي    ماا داه  اللاله ي  غي انوباه  جهب  ام  معاً  اللائيي  الةفويي  ا 



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
173 

 
  

الوهجيهات الةفويي  غيا الةفويي     باطات اسسودسليي ءي  نه م ة  ءنال اسرا 

ة   ء انب اهايا ءيةي اعةيليي   اكهي  اسا ا ات اسي اءيي لديه  نحه مالة الوع

 ي  حد ا. أ را اشهيقيا مقارني ءعاض الوهجيهات الةفويي اللاله  

ام ظ    أما البحهث  الدراسات الوم أجايت ام م ال ءيةات الوعة  اسلكوا نم •

الوغةب  ةم  أ دت    جائحي  هر نا ام  ال امعات  اهاجه  الوم  الوحديات  ةم 

اسسااهة  ال  اهاجه  الوم  جائحي  البعهءات  ظا ف  ظ   ام  سب 

((COVID-19   اهصةت إلم ضا رة اسو داا سسوكلال اللاياه الوعةيليي  

اعة أساليب   اهجيه  مااند جديدة  ادريايي حديري  اسوااا يات  اعل   ةم  ة    

لة الب زيالة     اللوعةلي   اهايا   اسسوقسليي  العل   ةم  مت  الاضا    احقق 

الوحبي لوحقيق  إلكوا نيي  اعة   ل    منبات  ام  اسسورلار  مت  األ اليلم     

الوعة  ءيةات  اسلكوا نيي  مت ضا ر  اسسولاار ام     الوهجيه  اللااندة ام 

 ,Draissi, Yong) م    ضت خ ط لةوعةي  اس نسي     ها ما اافق  ةيه  سً 

2020)   (Yulia,2020)   (Bashir,2019) (Basilaia, Kvavadze, 

2020) (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020)   

(Aljaser,2019) . 

  م   ها اللحهر اهصةت الباحرواأ إلم: 

 جند اعندل ا  إخوساهنا انم اسطسع  ة  الدراسات الاناءقي    أأ م  خسل -

 ءيةات الوعة  اسلكوا نيي ) شكسً  مضلهناً( أل ات الد   ام    ةيي اا  احديد 

 إ واناب اللهننارات  انم الوحبني  األ نناليلم وهنناية ااءالونالم إخنوسف  

 الوعةيليي.

أ دت أغةب البحهث  الدراسات  ةم أخوسف أ ندااها البحريني  ةنم مند   -

  اللوعةلني  أ ليي الد   ام ءيةات الوعة  االكوا نيي اله  يؤل  إلم الوفا 

اله  يؤل  إلم الوعة  االكوا نم    نداه  خسل العلةيي الوعةيلي ام ءيةي ماا

 ي .رضا اللوعةلاحقيق 

  ام مؤساات الوعةي  العنالم اسلكوا نمنهايا الوعة  م  خسل البحث       -

 شننفت  اعاليونه اننم اسنولااريي الننوعة  خنسل اونناة افشنم  ءننال  هر ننا  

 COVID-19وفشنم اينا،خ ي اسسنو اءي ل   ضت  الوا ف الاا ني   

 ا ثيا    لا حدث ام أغةب ل ل العال  -ونفيه الوعةي     ءعد ام ال امعات ل

 ةنن  الوعةنني   البننحي العقةينني  معننات ءاننبب ايننا،  هر ننناغننسب ال اإ

جائحني  هر ننا  ةن  إ نالة اشنكي     يف أثات   لة سب   يةي الودريس

 ا اءي اسنوقال من    اب  جهرجيا أيضاً  اللغ  ام اند نيايا   لا  -  الوعةي 
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الوعةي  ام اللدرا، ال  الوعة   با اسنواننت خنسل انوشنار  ءنال اينا ، 

 .ر نا ه

 ءيةات   الد   االكوا نم    مت الدراسات ام احدثها   البحث  وشاءه  ه   ي -

 ا ولال ا  ة  اللنهج الهصفم  الوحةيةنم  إس أأ  نهه   لوعةي  االكوا نما

أنلاط أل ات الند   وليز    الدراسات الااءقي ام انا لها اا ةيي  راسي االد 

مونزام ( لاخن  ءيةنات   ) اللوزام  /غيا اللوزام / اللدمج مونزام   غينا

 اسلكوا نم سعياً لوحقيق الوفا   ام ءيةات الوعة  االكوا نم م  ءعد الوعة   

 اللا ننني العقةينني ذلننك منن  خننسل ل نن    ا،  هر ننناينناننم ظنن  انوشننار ا

  لااعيي اان از لةلوعةلي .

 مقننة: الالمقابالت الشخصية غير  -2

ه ي م  طسب  اأ ءلقاءست ش بيي غيا مقنني مت م ل والباحر  ت قام

اكنهلهج الرانيي  )الفاقي  الوعةي    دل    اهجيه  20يا  طالب  طالبي   ا    )

ما   ( له       اسلكوا نم  هأسةةي  اسلكوا نم  أل ات     ما  الوعة    الوعة  

ااندماج  الوفا     م يو   ءعد   يف  االكوا نيي     الوعة   ءيةات  ا م 

الوعة  اسلكوا نم ءالوا ف  ي  ق ساللوعةلي  ام  ءيةي الوعة  االكوا نم  ما 

أل ات الد   اسلكوا نم   ماذا اعاف     ال ارئي لفيا،  ا نا اللاو د 

موزامني الباللوزامني  الغيا  نوائ(  اهص   احةي   ءعد  اللقاءست  احرواأ  ج 

 الش بيي الغيا مقنني إل  اآلام: 

- (16 ( نابي  يلرةهأ  طالب  الهي   ي 80%(  س  الوعة   هأ  قاف(  أل ات  ءي  

 منه  الغيا موزامنه. اسلكوا نم اللوزا

-  (17( يلرةهأ  طالب  الهي   الوعة   85%(  أل ات  أأ  يا أ  العيني  م    )

صحيي  أمني    اا د    ةم اشكي  ءيةييام ظ  جائحي  هر نا  اسلكوا نم  

 أنه ءحاجي لرق  مهارات الوعام  مت ءيةات الوعة     لوكلةه العلةيي الوعةيليي 

سو اسلكوا نيي  اسلكوا نم   إنها  الوعة   ءيةي  ام  الوفا    اا د    ةم 

 الوعةيليي. لوحقيق أ داف العلةيي 

س يعااهأ أض  ( م  العيني  %80( طالب  طالبي  الهي  يلرةهأ نابي )16) -

 مهارات الوبنيف. مهارة م 
 

 توصيات المؤتمرات:  -3

الباحر  انا لت  وءاجهع  الو   اللؤالاات  إل   ديد م   البحث   اأ   جد  محا ر 

اللؤالاات    ناك  أأ م   اا ةيات    العديد  جالت ضل   اكنهلهجيا  الوم  ماوحدثات 
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م        الومالوعةي  اسسوفالة  ءضا رة  ءيةات  أ صت  اسلكوا نم  إمكانيات  الوعةي  

جائحي  هر ناد    ال   أل ات  ظ   آمنه   ام  ءيةي  ام  لةعل   األمر   الح   ألنها 

أ دااه الوعةيلي  احقيق  اللاياه  اكلةي  مؤالا ا    إمكانيي  اللؤالاات   م   هه 

الاقلم   الو  2018الوعةي   م   اسسوفالة  ضا رة  أ د  ة   الاقلماله      عة  

اله  أثن   ة     2015  ءعد  الوعةي  االكوا نم  م اللؤالا العةلم الااءت لةوعةي    

   لا أ دت  اعاليي الوعةي     ءعد  اعاليي أل ات الد   ام ءيةات الوعةي  االكوا نم

اللؤالاات  ة أيضا   ءيةات  ءعا  اسو داا  اسلكوا نم    ضا رة  انليي  الوعة   ام 

اله     الل وةفي  اللؤالا الااءت لة لعيي العاءيي لوكنهلهجيا الواءيياللهارات العةليي  

االكوا نم  أل ااه    أ ص  الوعةي   الرانم     2013ءاسسوفالة م   العةلم   اللؤالا 

االكوا نم ءعد  الوعةي   م   لة لعيي    2011  لةوعةي   ال امس  العةلم  اللؤالا 

الواءيي   لوكنهلهجيا  م  ضل  2009العاءيي  اساالة      جالت  اهصيوه  ضا رة 

ياً الماج اللوعةلي  خسل العلةيي  م  إمكانيات الوعةي  االكوا نم م  ءعد   ذلك سع

 الوعةيليي لوحقيق أ با قدر م  ااسوفالة م  العلةيي الوعةيليي. 

 :للباحثتان صيشخال اإلحسا  -4

الباحرواأ خسل  لةهلا  لدر،  سحوت     معة    الوعةي   اكنهلهجيا   ءقا   م  

 ةم   هر نا   اسجبار     م  خسل الوا ف الغيا إ وياليي ل ائحي  اآللم   الحاسب 

ءشك    سهال  ءعد  م   االكوا نيي  الوعة   ءيةات  م  خسل  الوعةيليي  العلةيي  مهاصةي 

ف  اأ  ةم اللوعةلي  اقب   ها الوغيا ءلا ني  قةيي  موزام  أ  غيا موزام      ي

ءدااعيي   اسن از  رغ      ااا ده  ةم  الن اح  يعنم  لوحقيق  داه    ها  سعياً 

الوفا  لوحقيق  ءه   اللحي ي  الوم  الوا ف  االكوا نيي  الوعة   ءيةي  ام     اسندماج 

 ااه  ام زيالة الوحبي  الدراسم  انليي اللهارات االكوا نيي. 

 البحث كما يلي:  مشكلة تحديد يمكن سبق مام و 

ام الدراسي ءشك   ام  ام    الوعةي    اكنهلهجياشعبي    طسب   لدض  صعهءي   جهل  ✓

اللاو د  لفيا،  ا نا  إ وياليي  الغيا  الوا ف  خسل  ظ   الوعة     م   ءيةات 

أ  غيا موزام   ءعد سهال ءشك  موزام    يحواج  اله   األما  اسلكوا نم م  

  هه البعهءي.  مهاجهي ضا رة إل 

ال ✓ د   اللقدمي خسل  اخوسف األرال  نوائج البحهث حهل احديد أاض  أنلاط 

 ءيةات الوعة  االكوا نم. 

ءوقدي ✓ البحهث  الدراسات  اللؤالاات  ءه  أ صت  الد    الوهجيه  ما    

افا    لوحقيق  االكوا نم   ذلك  الوعة   ءيةات  خسل  اللناسبه   اللااندة 

ا  األ داف اللوعةلي   إندام ه   لوحقيق  سعياً  االكوا نم   الوعة   ءيةي  م 
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ام اللوعةلي   إن ااطه   لمج  احقيق  خسل  م   اللاجهة  لعلةيي  ا  الوعةيليي 

 الوعةيليي.  

ااض  م وةفي  و داااس  أأ  الباحرواأ    نا  الد    الوعة     أنلاط  ءيةات  ام 

ل    اسلكوا نم خسل  م   الدراسم  الوحبي     لة يا ز  العقةيي  اللا ني  لونليي 

ياعم    جائحي  ظ   ام  الوعةي    اكنهلهجيا  طسب   لدض  لسن از  الدااعيي  هر نا  

  لوعة  االكوا نم.لوحقيق افا   اللوعةلي  ام ءيةي ا

  ءةهرة مشكةي البحث  احديد صياغوها ام  اأ موالباحر  ت  ة  ذلك الكن 

 : األاييالعبارة الوقايايي 

 لتنميةةةداة فعالةةة أكةة ترونةةيااللك الةةتعلم دراسةةة فاعليةةة أنمةةاط الةةدعم فةةي بيئةةة "

لةدي طةالب تكنولوجيةا التعلةيم التحصيل ولدعم المرونة العقليةة ودافعيةة االنجةاز 

 كورونا " في ظل جائحة بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

 أسئلة البحث : 
 لك  صياغي الاؤال الائيس اآلام: ءلح   هه اللشكةي 

الغيا  -)اللوزام الدعم  قائمة علي نمطيني لكتروابيئة تعلم  كيف يمكن تصميم  

تنمية التحصيل ودعم المرونة العقلية وزيادة دافعية االنجاز   لاللدمج(  –موزام   

 لدي طالب تكنولوجيا التعليم 

  نه األسةةي الفا يي اآلايي:    يوفاع

أل ات الما م   -1 سسو داا  الواءهيي  الفنيي  )موزام   لعاييا  غيا   -الد   

  اللحوه  الاقلم ام ءيةات الوعة  اسلكوا نيي؟   مج(مد  –موزام   

أثا نلط -2 الوعة     –غيا موزام     -الد   )موزام   ما  ءيةي  اللقدمي ام  مدمج( 

لد  طسب اكنهلهجيا الوعةي  ام  اسم   ةم انليي الوحبي  الدر  االكوا نم

 ؟ جائحي  هر ناظ  

نلط -3 أثا  ءيةي    –موزام     غيا  -)موزام   ما  ام  اللقدا  الوعة   مدمج( 

لد  طسب اكنهلهجيا الوعةي  ام ظ  اللا ني العقةيي    انليي ةم    االكوا نم

 ؟ جائحي  هر نا

لد  اسن از     ةم لااعيي  للقدا ام ءيةي الوعة  االكوا نم  اما أثا نلط الد ل -4

 ؟ جائحي  هر ناطسب اكنهلهجيا الوعةي  ام ظ  
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 أهداف البحث: 
  دف البحث الحالم إل : 

البح     الحالم  يهدف  لفا ةيي  ث  الفعةم  الهاقت  الهقهف  ةم  ام إلم  الد    أنلاط 

العقةيي  زيالة  اللا ني  الدراسم   ل    الوحبي   لونليي  االكوا نم   الوعة   ءيةات 

  ذلك م  خسل:ز  لااعيي اان ا

ااءهيي  انيي   .1 معاييا  قائلي  غيا   -)موزام الد      أل ات   اسو دااإ دال 

 ي. الوعة  اسلكوا ني ا ام ءيةي  الاقلم اللقد مدمج(  اللحوه  –موزام   

أثا .2 )موزام   الكشف     الد    موزام     -أنلاط  ءيةي  –غيا  ام    مدمج(  

لد      عقةيي  لااعيي اان ازاللا نه ال  لونليي الوحبي      الوعة  اسلكوا نم

 .طسب اكنهلهجيا الوعةي 

 أهمية البحث: 

يلر  محا  الحالم م   هنه  البحث  أ ليي  لقيا،  انبت  الد   ام    ااثيالي  أنلاط 

اسلكوا نم  ءيةات  الدراسم     الوعة   الوحبي   العقةيي  لااعيي    لونليي  اللا نه 

يفيد    اان از قد  ملا  الوعةي    اكنهلهجيا  طسب  الوعةيليي  لد   ءالعلةيي  اللهولي  

 . فم ظ  جائحي  هر ناالد لانلاط اض  أ  القائلي   ةيها ام صياغي 

  ها البحث ام :   اأ أأ ااه  نوائجلها ي م  الباحرو 

 ل   اللا ني العقةيي لد  طسب اكنهلهجيا الوعةي  ام ظ  جائحي  هر نا.  •

وعةي  أثنال اسو داا  اس ولاا ءزيالة لااعيي اسن از لد  طسب اكنهلهجيا ال •

 ام ظ  جائحي  هر نا.  الوعة  اسلكوا نم ءيةات 

ءيةا • ام  اللوعةلي   افا    زيالة  ام  لوحقيق  اللاا له  االكوا نيي  الوعة   ت 

 يليي.اا داف الوعة

الد      يف أل ات إقناع مو ه  القاار الواءه  ءوهجيه  نايي أ با نحه اهظ •

 ي. اسلكوا ني  الوعة ام ءيةات 

ا   • القائلي   اهجيي  ءيةات ا  داسو سولاا  الد   ام  اسلكوا نم  أل ات   الوعة  

أنلاط    اهايا  الد     أشكال  ضا رة  م   لااعيم وةفي  للاوه   ي اقاً 

 اسن از  اللا ني العقةيي لةلوعةلي  لاد حاجوه  الوعةيليي. 

لو   • البحرم  الل ال  اسو داا  إثاال  لةوا يز  ةم  الوعةي   اكنهلهجيا  ب  

 لوهظيفها ام البحث  ط الد   ام ءيةات الوعة  االكوا نيي   أنلا اهظيف  

 العةلم ءبفي  امي.  
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 األهمية النظرية: 

الد    اللحوه  الاقلم اللقدا ام ي  انيي سسو داا  معاييا ااءهيإ دال قائلي   .1

االكوا نم  ذلك   الوعة   الو  ءيةي  العقةيي  زيالة  حبي   لونليي  اللا ني  لد   

   طسب اكنهلهجيا الوعة  ام ظ  جائحي  هر نا. لااعيي اسن از لد 

 األهمية التطبيقية:   

الد    اسو داا   .1 م   موزا  -)موزام أنلاط  الوعة     مدمج(  –م   غيا  ءيةات  ام 

الوحبي     االكوا نم اسن از  لونليي  لااعيي  العقةيي  زيالة  لد     اللا ني 

 طسب اكنهلهجيا الوعةي  ام ظ  جائحي  هر نا. 

 

 حث:الب محددات

 اقوبات حد ل البحث  ة : 

 الحد ل اللهضه يي: اقوبا البحث  ةم مقار نو  الوبنيف.  •

 .2021/ 2020م اسم الرانم م  العاا ال امع الحد ل الزمنيي: الفب  الدر •

الوعةي   الحد ل   • اكنهلهجيا  قا   النه يي    –اللكانيي:  الواءيي  جامعي   – ةيي 

 جلههريي مبا العاءيي.  -ءهرسعيد 

يي: طسب الفاقي الرانيي ءقا  اكنهلهجيا الوعةي   الحاسب اسلم  الحد ل البشا •

 .جامعي ءهرسعيد  –يي  )شعبه اكنهلهجيا الوعةي ( ءكةيي الواءيي النه  

 

   : منهج البحث

البحث الحالم يعد م  البحهث الو هيايي ام م ال اكنهلهجيا الوعةي     نوًاا ألأ   

 اليي ءشك  موواءت: اأ اللنا ج األرءت الوو الباحر ت اقد ا ولد 

 اأ ام ماحةي الدراسي  الوحةي .والباحر  وهاسو دم المنهج الوصفي التحليلي: •

الد   ام  أنلاط  اأ ام  وه الباحر واسو دم  مات التعليمية:منهج تطوير المنظو •

اسلكوا نم  الوعة   ءإاباع    ءيةات  الوفا      إطار  ل  ذلك  احقيق  ام ضهل 

 . ام ءيةات الوعة  االكوا نم 

ام قيا، أثا اللوغيا اللاوق     الباحرواأه  و اسو دم  نهج شبه التجريبي:الم •

  الوقهي . لةبحث  ة  موغياه الواءت ام ماحةي القيا،

 

 على المتغيرات التالية: اشتمل البحث  :البحثمتغيرات 

   أشول  البحث  ة  موغيا ماوق   ه:: لمتغير المستقلا
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  .ه ثسث أنهاع ل  لوعة  اسلكوا نمالد   ام ءيةات ا نلط •

 مدمج(  –غيا موزام     -)موزام 

 أشول  البحث  ة  اللوغياات الواءعي الواليي:   المتغيرات التابعة:

 . اللعاامالوحبي   •

 :اءعال اللا ني العقةيي  لها ثسث  •

 لااعيي اسن از  لها ماوهياأ : •

  
 

   انليي الوحبي ةم  اا ةيي أنلاط الد   ام ءيةات الوعة  االكوا نم يقا، 

ام  لد  طسب اكنهلهجيا الوعةي    ل   اللا ني العقةيي  لااعيي اسن از  الدراسم   

   م  خسل :جائحي  هر ناظ  

 

 أدوات البحث ومواده: 
 اأ. وإ دال الباحر –معااماخوبار احبيةم  •

زينب  ) يقا، ءهاس ي ءلقيا، اللا ني العقةيي إ دال  -ماوه  اللا ني العقةيي  •

 (. 2016محلد أمي  محلد  

 لال  ) يقا، ءهاس ي مقيا، الدااعيي اسن از إ دال    -لااعيي اسن از  ماوه    •

 . (2014مب ف  حزي   رلاأ  

 اأ.  وإ دال الباحر  –وي األلال اللهار  مسح ء اقي •

 : و ايبيي اللعال ي ال مالة •

)موزام / غيا موزام / موزام   غيا موزامنه    الوعة  اسلكوا نمأنلاط ل     •

       معاً(.

     

 عينة البحث: 

طالب  طالبي م  طسب الفاقي الرانيي اكنهلهجيا    90 يني قبديي قهامها  

اسلم  الوعةي   ش  -الوعةي   الحاسب  اكنهلهجيا  النه يي    –عبي  الواءيي  جامعي    –ءكةيي 

 ءهرسعيد.

 

 التصميم التجريبى للبحث: 

 ها   دا ام  اسوم اللوغيا اللاوق  مهضت البحث الحالم  ماوهيااه ة  ضهل  

الوبننلي  الو ايبننم ذ  الل له نني الهاحنندة  اخوبننار قبةننم  اخوبننار امونندال البحننث 

انم  ذلك  Extended One Group Pre-Test, Post-Test Design""ءعد 
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 األانن  الشننك  يهضننح  )الل له ننات الو ايبينني لةبحننث( م وةفننيثننسث معال ننات 

 .الوبلي  الو ايبم لةبحث 

اللوزامني  ةم  ل   م  (: 1)مج  الل له ي األ لننم • اللحالثات  وزام  م  خسل 

 ( (WhatsApp’s ا بيق

اللحالثات اللاج   ةم ل   غيا موزام  م  خسل   (:2)مج    الل له ي الرانيي •

 ( (WhatsApp’sبيق ا 

اللحالثات  (:3)مج الرالري    الل له ي • خسل  م   موزامني  موزام /غيا  ل   

 ( (WhatsApp’sاللوزام   اللاج   ةم ا بيق 

 ( 1جدول )
 

 فرو  البحث :   
اللاوهيات  ذات  اللوغياات  الااءقي  الوعاف  ةم  الدراسات  اسوقاال  ءعد 

 ض  ة  النحه الوال : اللوعدلة  الوبلي  الو ايبمض صاغ الباحرواأ الفا 

 الوحبيةم. .1

الل له نات الو ايبيني النرسث ان  القينا، يهجد اناب لال إحبنائياً ءني    .2

 ، اللا ني العقةيي.البعدض للقيا

يهجد اناب لال إحبنائياً ءني  الل له نات الو ايبيني النرسث ان  القينا،  .3

  البعدض للقيا، لااعيي اان از.

و ايبيني النرسث ان  القينا، يهجد اناب لال إحبنائياً ءني  الل له نات ال .4

 اسلكوا ن  الوحبية .البعدض لسخوبار 

 المعالجة التجريبية

 

 
 المجموعات التجريبية 

 التطبيق القبلي 

المعالجة أدوات 

ألنماط الدعم   التجريبية

يئه التعلم  خالل ب

 يااللكترون

 التطبيق البعدي 

 متزامنة  1مج 
 

االختبار   -1

 التحصيلي 

مقيا  المرونة   -2

 العقلية

مقيا  دافعية  -3

 االنجاز

 

WhatsApp’s 
اإلختبار   -1

 التحصيلي.

المرونة  مقيا   -2

 العقلية.

مقيا  دافعية  -3

 االنجاز.

 بطاقة المالحظة.  -4

 متزامنة غير  2مج 

 
WhatsApp’s 

ر  )متزامن / غي 3مج 

 متزامن(
WhatsApp’s 
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يني النرسث ان  القينا، يهجد اناب لال إحبنائياً ءني  الل له نات الو ايب .5

 لال اللهارض.البعدض لب اقي مسحوي األ

 

 طوات البحث: خ
ماح احةيةم لأللءيات  الدراسات  البحهث الااءقي اللااب ي ءلوغياات    أوال: •

ام  البحث  م ا ءها  لةبحث   اسسودسل  النوا   ااطار  إ دال  ءهدف  ساه  

 اهجيه اا ضه   مناقشي نوائ ه.

العناص  ثانياً: • ااحديد  لا  اللفا ي   سسو داا  ةألساسيي  الفنيي  الواءهيي  لعاييا 

الد    اللحوه  ءيةات   أنلاط  ام  اللقدا  اسلكوا نم  الاقلم    ضعها    الوعة  

   ضعها ام صهراها النهائيي.   غوهاام  يةي قائلي   إ الة صيا 

•  ً الوعة  ثالثا ءيةات  ام  الد    أل ات  لوهظيف  اعةيلم  ابلي   نلهذج  احديد   :

ام كوا نماسل ياه   اله   الدراسم  ض  الوحبي   العقةيي     انليي  اللا ني  ل   

 ي اسن از لدض طسب اكنهلهجيا الوعةي   ا بيقه. زيالة لااعي

الو ايبيي: قيا، ماوهض اللا ني العقةيي   لااعيي  إ دال أل ات اللعال ي  رابعًا:   •

 اسن از   الوحبي  الدراسم  قيا، اسلال اللهار .

احب  • لةلحوه اخوبار  اللهضه م  يةم  الحد  يلر   اله   الوعةيلم    

سجازاه    النهائيي.  لةبحث   ضب ه  احكيله  صهراه  ام  ضعه 

 )إ دال الباحرواأ( 

 ( 2016ب محلد أمي  محلد  زينإ دال مقيا، اللا ني العقةيي. )  •

 (.  2014 لال مب ف  حزي   رلاأ  إ دال مقيا، لااعيي اسن از. ) •

 )إ دال الباحرواأ(.للهار  ء اقي مسحوي األلال ا •

إجاال الو اءي اسسو س يي للهال اللعال ي الو ايبيي  أل ات القيا،    خامساً:

 ءهدف قيا، صدقها  ثبااها. 

ألساسيي  اهزيعها  ة  الل له ات الو ايبي  اخويار  يني البحث ا سادساً:

 الرسثي  اق الوبلي  الو ايبم لةبحث.

 ةيًا. ا بيق أل ات القيا، قب سابعاً:

 ا بيق أل ات القيا، ءعديًا. ثامناً:

جلت البيانات  معال وها إحبائيا ءاسو داا ءانامج الحزا ااحبائيي   تاسعاً:

 . SPSSلةعةها اسجولا يي 

 ئج البحث   مناقشااها.  اض نوا  عاشراً:



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
182 

 
  

 واءي اهصيات البحث ام ضهل النوائج الوم ا  الوهص  إليها    إحدي عشر:

 اللاوقبةيي. مقواحااه لةبحهث 

 

 مصطلحات البحث : 
 االلكتروني:التعلم بيئات  •

: ءيةي اعة  إلكوا نيي م  ءعد اهايا م له ني   ان إجرائيا بأنهتالباحث  تعرفه

وعةيليي  وقدي  اللحوه  الوعةيلم الاقلنم سنهال م  األل ات لد   العلةيي ال

ءشننك  موننزام  أ  غيننا موننزام  مننت إمكانينني إجنناال الوقييلننات   احلينن  

اللحوهض   إسو داا ر اءط الهينب الل وةفني   اهظينف الهسنائط اللوعندلة 

   ن   نها الاقليني  ي(    هلك اسنو داا اللكوبن)صهت  صهرة  رسهمات 

للااندة اللنوعة  لةهصنهل لةلعةهمني من  أ    ءهدف خةق ءيةي اعةيليي مراليي

 .مكاأ  ء قب  سا ي  ء ق  جهد  أ با اائدة

 ً إجرائيا الباحثتان  ً   وتعرفها  منوهميأيضا "ء نها  خدمات اقنيي    :  م  

ءل وةف سياقها ل دمي جانب   أأ  اسنوانت  اللوعة   أ را    ة   أ   اعةيلم 

ا احوياجااه  حاب  اللهجهل  اللحوهض  للعاايي ي  ط  يبنم  ي ب  

 . الوم ا وةف م  موعة  آلخا 

 الدعم في بيئات التعلم االلكتروني: •

الب إجرائياً:  وتعرفه  ناحثتان  إنه  ي ةم  ل    الكلبيهاا  واا  عولد  ة  

ألائه    احاي   ام  اللوعةلي   ياا د  م   اانوانت   اللعاام  اللهار   

الوهجيه   خسل سد الف هه ءي  مايعااي  ما يحا ل معااوي  م  خسل اهاياه

 النبيحي أ  اللاا دة الوم الك  اللوعة  م  إالاا مهامه ءن اح ل أ ادخ   

 ال ايقوي  معاً. م  أ  غيا موزام  أ  مدمج ءآلخاي    يو  ذلك ءشك  موزاا

 التحصيل الدراسي: •

مننا يكواننبه ال ننسب منن  مهننارات  معننارف وتعرفةةه الباحثتةةان إجرائيةةا: 

للشكست الدراسيي الونم انهاجهه  أثننال  أساليب لةوفكيا  القدرة  ة  ح  ا

 لراسي اللقار.

 : المرونة العقلية •

م اقبن  الوغيناات الحالثني انم لوعة   ةنقدرة ال ء نه ان إجرائيًاتثعرفه الباحت

 محا لي ال ا ج    الل لهف اسوااا يات اعة  جديدة    طايقي اعةله   اعة 

 احقيقاً لةغياات الوعةيليي اللنشهلة".منها 

 
 



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
183 

 
  

 :ة االنجازدافعي •

إلن  م له ني الونا ف الداخةيني   Motivationيشنيا مبن ةح الدااعيني

 ندما يق حاجااه   إ الة اسازاأ  الوم احاك الفال م  أج  احق ال ارجيي  

 لةد اات ثسث  ظائف أساسيي ام الاةهك   م: احايكنه  انشني ه     ي و 

فيق  س ني  )ش   اهجيهه   اللحااوي  ة  اسوداموه إل  حي  إشباع الحاجي

2004.) 

 طالب تكنولوجيا التعليم:  •

الباحثت إجرائيَاتعرفهم  ال  ان  اكنهلهء نه :  ءقا   اللةوحقي   الوعةي   سب    جيا 

 جامعي ءهرسعيد.–ءكةيي الواءيي النه يي    الحاسب اسلم

 

 اإلطار النظري للبحث 
إلم    نوااً  يهدف  الحالم  البحث  ءيةألأ  ام  الد    أنلاط  اا ةيي  ي  الكشف    

الدراسم  ل     الوحبي   انليي  اسلكوا نم  ة   العقةيي  لااعيي  الوعة   اللا ني 

لحا ر لةطار النوا   اا  البحث   انا ل    ةيه   عةي لدض طسب اكنهلهجيا الو   ازاسن

 الواليي: 

 اللحهر األ ل: ءيةات الوعة  االكوا نم.  ✓

 اللحهر الوانم: الد   ام ءيةات الوعة  االكوا نم.  ✓

ا ✓ لااعيي  اللحهر  اسلكوا نم  ةم  الوعة   ءيةي  ام  الد    ا ثيا  لرالث: 

 ي. اسن از  اللا ني العقةي

 

 تعلم االلكتروني المحور األول: بيئات ال

اسلكوا نمءيةات   اعة     الوعة   ءيةي  اعوبا  ءعد  و هيا لةاع   ا   ي بايم  

ال  اي  ااعم     ام ظ  ظا ف م وةفي  وحقيق نهااج اعةيليي موليزة ل الوكنهلهجم  

ها  اة   اللؤساات الوعةيليي إل    حالياً     الوعةيليي  ي اءيي لكااي اللشكست إحةهل  

الوعةي ا م   ظ   لنواا  حال  الوا   ام  اله   اللاو د  لفيا،  ا نا  ال ارئي  ف 

ءشك   سهال  ءعد  م   يو   سنه  الوعةيليي   ذلك  اللؤساات  إلم  ال سب  حضهر 

يات اسلكوا نيي اللواحي لواهي   لةيي  موزام  أ  غيا موزام   مهاااً    اسمكان

الل يويح  ةم  ش نه  م   االوعةي   الوعة     ها  العل  د   سهب  از يد  لقايب 

مهارات   ذ    اسورلاريي   اقنييء اي ي   اا   احقيق  ءنال  ام  اهظيفها  يملك  

الدراسات  اسسوشارات العل   ةم    متجديدةض   م   العديد  اجاال  اا   اهايا 

م  ام  االكوا نييال  الوعةيليي  الوعة   إلكوا نيي    اسوحداث  ءيةات  اعة     ءيةات 
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ال ارئياللوغياات  مت  انا     الالوا ف  ل  الل   ابهُّ ام  العاللييض  ايالة  حاا  

الوعةيليي    احقق اللؤساات  اةك  ل اي م  أ با  اكا      انوشاراً  (   2020)محلد 

سيف    االكوا نمةالوعات  ءية اونهع(   2020)أر ض  نه يي    لوناسب     مت 

اللقارات  األ داف    مكهنات   اللوعةلي   انهع  احديد  داف  هه   أيوهجب 

ً  اق  يةات الب يو ةب منها    ا يلك  أأأ داف  ا ةعات   م للا  لهاي     ما   م    ضاف 

اللوعةلي     ر اءط  يب   اسواااي يات  العةلم  طبيعي  اللحوهض  امناسب     ءاامج 

 (. 2013  منا ر الل يا )

دراسات  البحهث الوم ءحرنت انم اا ةيني ءيةنات النوعة    ناك  ديد م  ال

 ندات م الون (Aljaser, 2019) دراسني ف م اساهنا اسلكوا نم  ةم إخنوس

ةوعاف  ة  اا ةيي ءيةني النوعة  االكوا ننم انم ا نهيا الوحبني  األ ناليلم ل

  اسا نناه نحننه اعةنن  الةغنني اان ةيزينني لنندض طننسب البننف ال ننامس اسءونندائم

ئج الدراسي  جهل انا ب ذات لسلني إحبنائيي لبنالح الل له ني  أظهات نوا

ا ناه نحنه اعةن  الةغني ما ءعد الوحبي   مقيا، اس    م  اخوبارالو ايبيي ام  

إل  معااي  ت  دا (Draissi, Yong, 2020) ام لراسي أجاا ا   يزيياان ة

 انفينه الوعةني   ن  ءعند انم   COVID-19)خ ي اسسنو اءي لوفشنم مناض )

  أشنارت نونائج الدراسني أأ األمنا اللقةنق  نه أأ جائحنياللغاءيي   عات  ال ام

COVID-19    ةن  البنعهءات الونم  امعنات للهاصنةي الوغةنب لةض احند ءها 

ه    من  ال نسب  األسنااهة   اسسنورلار انم البحنث العةلنم  جههل نا اهاج

 ال النب اسنوقسليي    ازيند من أسناليب اندريس جديندة    إلم   اسوندت    اللاولاة

من  حفاظ  ة  زخ  أ لناله  ال   انت الهاجبات ااضاايي الل ببي لألسااهة 

م من  منبنات النوعة  االكوا نن  ا حايي الهصهل إل   دل قةي  اهاي  اللنزل 

الونم   (Sahu,2020)    ها ما أ ندت  ةيني لراسنياللداه ي أ  قها د ءيانات 

-COVID) دات إل  معااي ا ثيا إغسب ال امعات ءانبب اينا ،  هر ننا  

نوننائج   ةن  الوعةنني   البننحي العقةينني لة ننسب   يةنني الونندريس  أظهننات  (19

انوشنار  للهاجهنه  ت اسحواازيي ءشدةاالااسجنه  ة  ال امعات انفيه  الدراسي أ

 ي ب أأ يوةق  ال سب  اللهظفنهأ معةهمنات منوولني من  خنسل    الفيا ،

اللنهظفي   ةن   ي ب أأ اكهأ صنحي  سنسمي ال نسب     البايد االكوا نم

 ي ننب أأ اكننهأ خنندمات اسسوشننارة مواحنني لنند   البننحي   رأ، األ لهيننات 

ا ءالوكنهلهجيا ءشك  لقيق الودريس اس ولا    ة  أ ضال  يةي   يي لة سب العقة

 .ل ع  ا ارب ال ةبي مت الوعة  غنيًا  اعاًس 

  (Basilaia, Kvavadze, 2020) أافقنننت لراسننني  نننس مننن   

(Yulia,2020) هضيح طاب ا ثيا جائحي  هر نا  ة  إ الة اشكي  الوعةني  إل  ا



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
185 

 
  

  ام اللدرا، إل  النوعة  ي ا اءي اسنوقال م  الوعةيلراس     جهرجيا  ام اند نيايا

الدراسني أ ليني اسنو داا اسسنواااي يات الل وةفني   ظهات نونائج أ   ا اسنوانت  ب

الوعةني   بنا إلنم  قنال  اسنو   أأ  وعةي  م  خسل اسنواننت لزيالة سسسي  احاي  ال

 ً وم ا وابها اللعةلهأ  يلك  اسسوفالة م  النواا  اللهارات ال   اسنوانت  اأ ناجحا

ا ءعند الهءنال انم حناست م وةفني مرن  ذ   ب  إلارة اللدرسني انم اوناة من ال س

سل زينالة اا ةيني اسحوياجات ال اصي الهي     ءحاجي لاا ات اضاايي  أ  من  خن

أ  زيننالة اسسننوقسليي لنندض ال الننب  الحبننهل  ةنن  مهننارات الونندريس ال لننا م 

 جديدة.

( Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020) أمنا لراسني

ءعند انم حناست ال نهارئ  الوعةني    م  دات إل  الكشف    الفاب ءي  الودريس  

ج مكننهأ منن  شننا ط اقينني  حيننث قنناا البنناحرهأ ءوبننلي  نلننهذ    بننا اسنوانننت 

ألسةةي الوم يلك  م  خسلهنا اقيني  الوندريس  ن  ءعند انم حناست  م له ي م  ا

 خةبنت    اسنواننت   ح ا نارب الوعةني   ن  ءعند  بناال هارئ,  قيا، مدض ن نا

 ال نهارئالدراسي إل  اخوسف ا ارب الوعة   با اانوانت    الوعة  انم حناست  

اءي الند رات اللقدمني  بنا اانواننت اسنو م  حيث جنهلة الو  نيط   من  حينث  

ألزمي أ   ارثي   ي ب  ةن  الكةينات  ال امعنات الونم اعلن   ةن  الحفناظ  ةن  

 ,Favale, Soro, Trevisan, Dragoا ) قا   COVID-19أثنال جائحي    الوعةي 

Mellia, 2020  حا ني ( ءدراسني  ندات الن  احةين  ان ثيا ا بينق ااغنسب  ةن

  يفيني   COVID-19حني  اللا ر ام الحاا ال امعم  الوعة  االكوا نم أثنال جائ

  Politecnico di Torinoاغييا الهءنال لحا ني اللنا ر لاخن  الحناا ال نامعم

ءعند   من  ابننم الوندريس    ءعد عة      اللنبات ال اصي ءالو   الوعا أ ام اسو داا

  ءااضااي لةبحث    الوغيياات غيا اللاغهب ايها ام حا ني اللنا ر )الضنارة(

غيياات الوم الت لراسوها إل  إثبات قندرة اسنواننت  أشارت النوائج ءعد احةي  الو

لوعةي  االكوا ننم  أأ منبات العل     ءعد  ا   ة  الوعام  مت الحاجي اللفاجةي 

قاء  لةو بيق لةوعام  مت سياسي الوبا د اسجولا م  با اسنوانت  م ح     الوعا أ

لحنناا  سننههلي الانني اة  ةنن  حا نني اللننا ر اننم ا  COVID-19أثنننال جائحنني 

 .ال امعم  ند ا ولال الوعةي  االكوا نم

ي النوعة  اعاليي ءيةن الااءقي ءحرت امالدراسات  أأ اا  الباحرواأ   ةم  ها

ي  رضنا اللوعةلن   احقينق  انم ا نهيا الوحبني  األ ناليلم  اةيوه لكوا نم  اااا

ا  نهاي   اللهاحفوي  ةم البحي العقةيي  النفايي لة سب  أل ضال  يةي الودريس 

 الوكيف مت الوغيناات  ذلنك للهاجهنه  للهاصةي الوعةي   الوغةب  ةم أ  صعهءات 

 ضت خ ي اسسو اءي    (COVID-19) يا ،  هر ناال امعات ءابب اإغسب 
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 لنا ا ولندت   انفيه الوعةي   ن  ءعند انم ال امعنات   COVID-19 لوفشم ماض 

الدراسنات الاناءقي  لنا طبقنت   الدراسات الااءقي  ةن  اللننهج الهصنفم الوحةيةنم

 .اللقاءست  أل ات اللسحوي ل لت البيانات 

 : لكترونياالمفهوم بيئة التعلم 

اس   الوعة   اءيةي  إل لكوا نم  العقبات  يها ب    اع   يوغةب  ةم  اعة   اقدي  

الوكنهلهجم  اسسوفالة منه ام سائا  ناصا العلةيي الوعةيليي ءكفالة  اليي  الو هر  

لةبيةي    اق نهااج موليزة   ء   الو هر    معاييا صديقي  نوي ي  الحوليي  النوي ي  اهم 

االكوا نم  الوعة   م   لو  ام  قبه   أسوفالة  أ با  الوعةيليي  حقيق  الللارسات 

يهاا ا  الواء  الوم  ءالوقنيات  اهه    هيي  الوعةيليي  از يد ا  العلةيي  يا ز  ة  

ءي   الو بيقات  ااسواااي يات  أنها  القهل  ااوااضيي  اسلكوا نيي   يلك   اقدا  ةي 

إلكوا نم    ءشك   لةلوعة   الل است  م وةف  ام  الوعةيلم  يق  طا  اللحوهض 

اانوانت    أ   مت  ها  الكلبيهاا  الوفا    يلكنه  اللعة   مت  ءحيث  اللحوهض  مت 

أقاانه ءشك  موزام  أ  غيا موزام     هلك الوعة  ام الهقت  اللكاأ  الاا ي  

مكانيي إلارة  ها الوعة  ءنفس ال اب االكوا نيي  الوم اناسب ظا اه  قدرااه  مت إ

 .الوم ا  اقديله ءها

الوع   ءلراءي  ابيةي  االكوا نم  اعةمنوهمة   أ   ي  الوعةيليي  الباامج  اقدا  يليي 

اقنيات   ءاسو داا  مكاأ  أ   أ   قت  ام  ام  اللودرءي   أ   لةلوعةلي   الودريبيي 

)اانوانت  مر   الوفا ةيي  أ  اللعةهمات  اساباست  اللحةيي  القنهات  اانواانت     

اللدم ي    األقاا   لةوةفاز   الالفضائيي  أجهزة الوةيفهأ   االكوا نم   بايد 

لوالح ءعد(  اللؤالاات     موعدلة اسهب   افا ةيي  اعةليي  اعةيليي/  ءيةي  هايا 

ل أ   ءعد  موزامني     غيا  أ   الدراسم  الفب   ام  موزامني  ء ايقي  اللبالر 

محد  ءلكاأ  اللوعة   اسلوزاا  ءي   الهاام  الوفا    الوعة   ا ولالاً  ة   ل 

 .(2015   )رحاب ح از  اللعة 

نواا    ا  ءيةات   يعولد  اله يي     ة   سلكوا نمالوعة   البام ي   Smartنواا 

Computing     لوبلي  ءاامج  ا بيقات ذ يي لسسوفالة منها ام العلةيي الوعةيليي

مر    اللحلهلي  اله يي  اسجهزة  خسل  األجهزة      غيا اI-pad   آليبال ام   م  

الهرقيي اللقارات  ا بيق     (Fall. A, 2017)  الةهحيي  بدي      ءهلك   ياه  

  م اعنم أأ يو     Bring Your Own Device  ه اخوباراً ل    Byod نواا

اللوعةقي   مهامه   االاا  الش بيي  أجهزاه   ءاسو داا  لةلعةلي   ال سب  الالاح 

هزاه  الش بيي ل أ الحاجي للعام  ال سب م  اسو داا أج  ءهلك يلك ءالوعةي   

اآللم شحااه  )  الحاسب  اللنبات    (2009 حا   أأ  ي  ي الوعةيل   ةات  البي    لا 

إلمهل  مر   ءهرل    Edmodo اسجولا يي    الز  ا   Blackboard  البسك 
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Zoom  ايلز لسابال     اات   Microsoft Teams  الليكا سهات  آمني  ءيةي 

الاقليي    الوعا أ   ا  الوعةيلم  ا بيقااه  اللحوهض  م    الوم  بالل  أيضا  اعوبا 

اعولد  الوم  اسلكوا نم  األل ات  الوعةي   الوعة      وش ت  ةيهال   اةافي   يعولد 

الوكنهلهجم  خسلها    اسلكوا نم الو هر  م   ناءعي  حديري   أل ات   سائ    ة  

االكوا األل ات  األخياة   هه  الفواة  ام  حدث  اله   اآليبال الكبيا  مر    نيي 

الوعة  اسلكوا نما األجهزة اللحلهلي    ءيةات   هم األسا، اله  يقها  ةيه  لاخ  

يهجد اس    (Michael Simonson, Gary A. Berg, 2019) نمالوعة  االكوا 

ه الهسائ  الوقةيديي ل  يعد لها ه  سيةي  احدة اقةيديي مر  الهرب  الكوب الدراسيي  اه

 .( 2011  ليد الحةفا   ) للوقدمي جهل ام ءعا الد ل ا

محفهظ    )رنا  اعااها  إنها  (  323   2011  ةم  ها   بارة     ةم 

ا خدمات  م   ل م له ي  سياقااها  ءل وةف  أانوانت  أ   اعةيلم  جانب   را  دمي 

لها    الحا  ااسو داا  لةلوعة   اللحوهض  يه   ةاويح  ي  ط  يبنم  ي ب   أأ 

اجول  سياب  ام  معاراه  مت اللهجهل  ءنال  لةوهاص   اقدي   سائ   خسل  م   ا م 

الفعا اللعارف  لوبالل  األخاض  الش بيي  اللعاايي  اللااحات  احوياجااه  حاب  لي 

ءيةي اعة  ااوااضيي    "ااما اللسح" إنها    يا     الوم ا وةف م  موعة  آلخا

ءعد اقها ءوهايا م له ي م  األل ات لد   العلةيي الوعةليي  الوقيي    اساباست  

الل له ات  األقااأ   إلارة  ال سب   اقيي   أ لال  اللحوهض   ااةي    احلي  

ال سب   ال سءيي  لرجات  ءاسسوبيانات  أل    جلت  انوي   او القياا  بت  ات 

 م  أمرةوها الهيكم  اللد نات  نواا مه لل  ءسك ءهرل ض   مااقبي  ما إل  ذلك

) غيا اللسح ا  ء   ا2014   ااما  "حلد  ء   ايا.  (   يضيف  )حلد  يا" 

االكوا نم  م  207.  2016 الوعة   ءيةي  أأ   موفا ةي  موكامةي    اقنيي  منوهمي( 

اس اللقار  إسواااي يي لوقندي   ضهل  ام  األ داف  محدل   لكوا نم  احقيق  ءهدف  ة 

مب فم.  الوعةيليي يهسف   اال  )حناأ  أ داه  ما  ء نها  134.  2016    ها   )

األل  م   م له ي  يض   انوقائم  اسجولا يي “ ياأ  ات  ال دمات  البام يات 

معال اعةله   ءنال  إلارة  لةيي  ام  ال سب  إنواج واا د  راه    ااا د    ة  

الوعةيليي    اللهارل  ا اسوهسك  احوياجااه  رغبااه  حاب  ا بيبها حاب  لحاجي 

  إمكانيااه  إلارة  لةيي اعةله ام ظ  إرشال اللعة   ل له” 

اسنواننت  ينا ء نهنا "منوهمني اقنيني من  خندمات   نا اعااها الباحرواأ إجاائ

ال النب     اند مي جانب اعةيلنم أ  أ رنا   ل د   الوعةيليي  الواءهيي  هاوءل وةف سياق

"   أيضناً  وةنف من  منوعة  آلخناي  خ هه الهاام اله    اق  له احقيق أ دااه  لوويح

لند   ءيةي اعة  إلكوا نيي م  ءعد انهايا م له ني من  األل ات  يلك  القهل ءإنها"

العلةيي الوعةيليي  وقدي  اللحوه  الوعةيلنم الاقلنم سنهال ءشنك  مونزام  أ  غينا 
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ا ر اءنط الهينب سنو داقييلات   احلي  اللحوهض   إوزام  مت إمكانيي إجاال الوم

الل وةفنني   اهظيننف الهسننائط اللوعنندلة )صننهت  صننهرة  رسننهمات(    ننهلك 

اعةيليني مراليني للاناندة اللنوعة          ها ءهدف خةق ءيةنيالاقليي  ياسو داا اللكوب

 ."د  أ با اائدةلةهصهل لةلعةهمي م  أ  مكاأ  ء قب  سا ي  ء ق  جه

 خسلسا لت       ءعد   االكوا نم  الوعة ءيةي  الباحرواأ أأ    د ؤ ا     ةم  ها

اللاو د  اايا ،  هر نا  ءشك   بيا     (19-) هايد   جائحي  الوعةيليي  العلةيي 

 خاصي ءعد صد ر  لةوبد  لهها الهءال العاللم  الحكهمه    حيث إ ولدت  ةيها

لاسمء  القاار اللدار،  ال امعات  م   إغسب  ال سب  اللعةلي   ي 

الالفيا، ارانوش  ههل موفاقي سسو داا منبات اعة  إلكوا نيي م     اوهات 

لضلاأ اسولاار   BlackBoard  البسك ءهرل  منبي   Zoomءعد مر  منبي  

خسل الوعةيليي  اهظيف  يااسههلي   ءك    هر نا    جائحي العلةيي  جانب  إلم    

Youtube    اواة اللحاضاات   خسل   زارة   ل لت  جيزة  لاات 

ذات العديد    Microsoft teamsبي  العالم ال امعات لسشوااك ام من الوعةي 

اامكانيات  الوعةي     ذلك  م   اسولااريي  لةيي  مقن   معولد   لضلاأ  ءشك  

 ملك .  افا   اسوفالة أاض  يويح لة سب  حوم  ااءك  سسسي  ي 

 أهمية بيئات التعلم اإللكتروني:  •

 ة  مااقبي  انوي   لةيي الوعة  ال اصي ءه   اقدي    اللوعةلي ماا دة  .1

 :   له     طايقالد 

a.  احديد أ داف الوعة  ال اصي ءه. 

b.  ض  العلةيي  ة  حد سهالإلارة  لةيي الوعة ض إلارة اللحوه. 

c.  خاي  ام  لةيي الوعة   ءالوالم احقيق أ داف  مت اآل  الوهاص

 .الوعة 

 لا ااا د مر   هه البيةات اللوعة   ة  إنواج  اسوهسك اللهارل    .2

ال ايقي سهف نضل  أأ    موعة   الوعةيليي حاب الحاجي  ءههه 

 .سيحب   ة  اللحوهض الل ب  له

 م  ض ءدسً اللحوه  يي احث  ة  ابالل  مشار يأأ ءيةات الوعة  الش ب  .3

اسحوفاظ ءها  كس ما يفعةه اللوعة  ام أنولي إلارة الوعة   حيث اكهأ  

 . (2013  ماوهض الوشار يي ءي  اللوعةلي  مودنيي )سعهل العنز  

 : االتيةتان تزايد أهمية بيئات التعلم اإللكتروني وذلك لألسباب وترى الباحث

الحاجي إل  ✓ أ     ازليال  هارث خ ي طهارئ للهاجهي أ   قبات 

م  الوعةيليي  العلةيي  ا  اهاجه  الوكنهلهجم    لو هرجانب   مها بي 

 . اسجولا م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
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الوعة  االكوا نم  خةق مفهها ااءه  جديد يا ز  ةم أأ   ✓ أنولي 

الل سي اة  نوي ي  وعة احت  ال اب     طاأت  ة   الوم  الوغياات 

    الوعةي . الواءهيي لةوعة 

اس وا نم  مهاقاسو د ازايد   ✓ الوعة   منبات  الوهاص   اا  ت 

 ملا زال اله م الوعةيلم  الورقيفم.  ااجولا م ءشك  مةحهظ 

اللنبات  اللهاقت  ماللعةهماا  ااءحارازايد   ✓ م   العديد   خسل 

 .ضغ ي  احدة صهل إليها م  خسلالوم ياو يت اللوعة  اله

لةو ✓ ا  ةه  ء بائ   يولوت  جديد  معةهماام  جي   اخةق  لهاام عة  

 ءيةات الوعة  االكوا نم.  اللاولا م  خسل العديد م 

 ا  ي  اللوعةلي  لفوح سهب  ل  جديد ءالات  خبائ  جديدة. ✓

م   ✓ العديد  مت  موهااق  االكوا نم  الوعة   ءيةات  اسو داا  أصبح 

ء   األجهزة    الكلبيهاا  جهاز  أ   اهب  السب  اسو داا  شاط  يعد  اة  

 ء   واءةت  ااجهزة النقالي الش بيي  اا الأصبح  ناك إمكانيي اسو د 

 نواا اشغي .  

ابالل  ✓ خسل  م   اللوعةلي   اللعةلي   ءي   الوفا    ل    لةيي 

لوبنالل  الهالاي  الواءهيي  اآلرال  اللناقشات  الحهارات  ال بناات 

ءا االكوا ننماآلرال  البايد  الل وةفي مر   ءقننهات اسابال   سسنوعاني 

mail-E  الوحندث  Talk / Chatting . 

 . لؤساات الوعةيلييونوي   إلارة  ل  الخةق شبكات اعةيليي ل ✓

 

 االلكتروني: التعلم بيئات فوائد  •

ام ظ  الوا ف الاا نه  اس ضاع الغيا ماوقاه ام الوعةي  نوي ي لفيا،  

اللاو  الوعةيلم   ا نا  النواا  أثات  ةم  ا هرات  م   منه   د   ماياو د 

 : وا نم حيث لسسوفالة م  ءيةات الوعة  اسلكالفاصي القبه   لكنها اوحت 

o ال اقي اسوهسك  لواشيد  اقنيات  الكةيات   ا ولال  اسو داا    لاخ   النااج    

 .لاخ  معام  الحاسب األلم أجهزة الحاسهب  ااضالة  الوكييف  غيا ا
o  ال هد  الهقت.داا الوقنيات الوعةيليي ء ايقي سةيلي ءيةيًا  اقوباليي ام اسو 
o يي اسسوغنال    اسو داا الهرب   هر  إل  ال دمات االكوا نيي ءغالوحهل ال

 الكوب الدراسيي. 
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 رى الباحثتان أن تطبيق بيئات التعلم االلكتروني حقق المزايا التالية:تو
الاة ✓ الوعةي   نوايات  م   البنائيي  اللعاايي  الوحهل  النوايات  إل   ه يي 

يك   اسجولا يني  إي اءياً حيث  اللوعة   ءنفاه  س  نش  هأ  اعةله  يبنم  ً ا 

  .ه م  اللعة ياوقبة
 . جهلة الوعةي   اهسيت مدارك ال الب احقيق  ✓
ال الب  اللعة  ✓ ءي   اللباشا  النشط  م    الوهاص   العديد  خسل  م  

 . القنهات االكوا نيي
اللوعة  ✓ الوغيا    جع   اغيا   مهاجهي  ها  أ   اقب   ام  ما ني  أ را 

 ءفا ةيي. 
 الوعةي .  اعة  جديدة  إ وااب طاب جديدة اماكيف اللوعة  مت ءيةات   ✓
 انليي مهارة ااءداع  اسسوكشاف لديه  البعد    ر اي  الوعة  الوقةيد . ✓
 احهي  الفبهل الوقةيديي إل   ال  ااوااضم يحا م الهاقت. ✓
ةم ءإمكانيات مرياة  مرايي لوفكيا ال الب  معااوه ام  خةق اضال افا  ✓

 ني.  احد  ام ظ  ءيةي صحيي  آمآأ 
أ  ✓ اللهارات  اللوعةلي   سسنو د   إ ااب  السزمني  اقنينات  الكفاينات  اا 

 . اسانباست  اللعةهمات 
العالليي  ✓ اساباست  شبكات  خسل  م   اللوعة   ااباست  لائاة  اهسيت 

اسقوبار   رءط  اللحةيي    دا  مت  لةلعااي   اللعة   لبدر   ة  

  . وزالةلسس Links ت اعةيليي أخاضاللهقت الوعةيلم ءلهاق

ا ✓ م   الوعةي   نهااج  الفه   احهل  إل   األص   اللن لوه ا  ااءنداع  حن  

 (. 61  2006الحةفا       شكست ) ليند 
 

 المحور الثاني الدعم اإللكتروني في بيئات التعلم االلكتروني:  •

الد نون اللاا دة Systems Supporting   اا  الوهجي Aids أ    هأ  

orintation سق الوعسأ   لشمل  أ جه   ةها  scaffoldingة   ت   احد    موعدلة 

اهجيةيا ز   نحه    ه   م اعةي  أ داف  احقيقال الب    اقدي    طايق   هءي  ةليي 

ا اه البحيح نحه  ااسياه ا     اد    الوم  الاقاست   نبب   أ    اللاا ده  الوهجيه

  3009     ييمحلد  )لل الب    الوعةيليي  العلةيي  ا   أساسم  الد      ها   داف األ

يهسف)   يعااه )3  اللاا د   (2014    ليد  يحواج  ء نه  الو   ا   ة  اللوعة   إليها 

 الوعة .  قت ما ا  صهرة إرشالات  نلاذج
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ءك    االكوا نمءيةات الوعة     خسل  اللحوه  الوعةيلم اللقدااا ةيي    نا يوهقف  

لةلوعة الل اهاا ا  الوم  مهارات ااندة  اللاا دة  نله  اللااندة  ة   اعل   حيث    

العلةيي   هاا له قدر مناسب م  الوقدا خسل  خسل ءيةي اعةيليي ثايي نش ي االلوعة  م 

مهاه     الوعةيليي قاارااه  ( 66     2013)حةلم  سا اذ  الرقي  م   قدر  اهايا    مت 

   حيث ااهالوعة   آلي   ةمالائيايي الوم اؤثا     ها الد   يعد أحد العهام    خاصي أأ 

مبالئ النوايي الوعة  البنائم اله  ياوند إلم    نلهذج م  نلاذج ا بيقات أأ الد    ه  

وشغي  لة  ة سهال لةوهجيه لةقها د أ   االلوعة  ءحاجي لائلا إل  ماا د البنائيي اللعاايي

اعةيلات     أ له  ابي   الوم  الاسسو داا  م   يولك   الوعة  مت    وفا  لكم  ءيةات 

  إمكانيوها  ر اء ها ااسوفالة م  يفيي ال ا ج منها   معةهمات حهل  االكوا نيي   

  يفيي  اض اللعةهمات  البهر  النبه    طاب مشار ي اللحوه    اللواحه  أ

 اسسوفالة م  ال بائ  الل وةفي  مت  اض أمرةي إضاايي  ند الحاجي إليها    ها  

إس   يوحقق  الوهجيهات  اللس  ل أ صعهءي  ام  جهل  احهل  الوم  اللناسبي  اا دات 

 (. 2010جال  محلد اللاالنم  إجاالات الوعة  )نبي  

ارابط اراباطاً  ثيقاً ءوكنهلهجيا    Instructional Supportلوعةيلم     ااالد 

ام  أ ليي  بياة  م   لها  للا  خاصي   ءبفه  االكوا نم  ءبفي  امه  الوعةي   الوعةي  

خسل  ل     اللوعةلي   الكلبيهاا  اهجيه  اسو داا  اعولد  ةم  الوم  الوعةيليي  البيةات 

إند  اسنو أ را  اللوعة   ل ع   اانت   ذلك  الوعة   ءيةي  ام  الكوا نم  ماجاً  افا سً 

ماا دة  خسلها  م   يو   الوم  العلةيات  لهصف  الوعةيلم  الد    مب ةح   أمسو دا 

الوعةيل  اللهاا  إن از  له    خاصي  اللوعةلي   ةم  الله ةي  الوعة  يي  ءيةات  خسل 

اللوعة  اأ ي  ءلفالهاالكوا نيي  حيث سياو يت  لوعةله  اللاار البحيح    ال  وار 

البحيحي   ملك  اأ سيوعة  شيةاً  اس يبح أأ يواك الللك  اأ يض  طاب الوعة   

اقدي   سا  الد    ةم  يعولد  إرشال    نا  أ   اهجيه  ءد أ  ءلفاله  ااا د  اللوعة   ئ  

م ءالد   اللوعة   ةم  مايعاف  معااوه   ه  يحا ل  مايعااي   ما  ءي   الف هه     ل 

 Pea. ,R   اله  يلر  نلهذجاً لةنوايي البنائيي  Instructional Supportالوعةيلم 

.2004)( )Bannert, M. 2009)  )  2014نبي  حا    ض 2009محلد   يي.) 

أنلاطه إخوسف  ءالد    ةم  اا ولاا  م      ظها  العديد  ام  الدراسات   أشكالي 

مهاه    البحهث  دراسي   نلط(  2013)حةلم  ءي   اسلكوا نم   العسقي  الد   

اقدي اساوااضيي   ماوهيات  الوعة   ءيةات  الوحبي   الوفكيا له  با  انليي  ام 

اللاأ(   / )الراءت  الد    نلط  ءي   الوفا    ءحره  موغياات  ام  انا ل  اسءوكار    قد 

الد  الوفبيةم( )    ماوهيات   / نوائج   اللهجز  اا ب   الدراسي  أشارت  إل   جهل 

ً لاله لبالح ال سب اله  هل اا ب لاله أيضا إل   ج   ا   لا أشارت مانً   ي  اةقها ل لا

افا       اةقها ل لا افبيةيا  إل  جانب  جهل لسلي لبالح  الهي   لبالح ال سب 
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الوفبيةم الراءت  اللاوهض  الد    نلط  )منبهر   أثبوت      م   البعيد   لراسي 

ادر(  2014 الكوا نيا ام  اللد همي  الوعةيليي  الاقاست  الاياضيات  ام اا ةيي  يس 

ا مهارات  ذ انليي  الوسميه  لدض  الوهليد   ءاللاحةي لوفكيا  الوعة   صعهءات    

اللوهس ي ام الللةكي العاءيي الاعهليي   قد أرجت الباحث ذلك إل  ما  ااه الد   

لة س ام  الوعةيلم  م  ااصي  الح ب  ام خ هات  أنفاه   الوفكيا    اس ولال  ة  

) ليد ءينلا   لراسي  محلد      دات  نه(    2014يهسف  احديد  الوإل   ل امات  عة  ع 

ً   )العامي   األناب  معا اسثني   مقاء   اللهجهي   اسجولا يي مقاء   الشبكات  ءيةي  ام   )

نحه البحث   انليي اسا اه ا ثيا ا  ة  انليي مهارات الو  يط لةبحهث ااجاائيي  

الد   العاا  اللهجه معا  العةلم  اا ةيي الهات   جالت نوائ ها لبالح الد   العاا  

   ام لراسي ) بد الات ف إسلا ي   ييللهارات الو  يط لةبحهث ااجاائ   ءالنابي

االكوا نم 2019 األلال  ل    نو   أنلاط  ابلي   إلم  (  دات 

ءيةي ام  إلكوا ن   )لاخةم/ ارضم/خارجم(  الاعي اعة   مت  افا ةهلا  أثا  يي  قيا، 

لحل  رات البحث ام مبالر اللعةهمات  االعقةيي )ماافت/من فا(  ةم انليي مها

األ البف  طالبات  لد   األنلاط  اللعاام  لههه  اسو اءوه   الرانه   نه يي   ل 

لةاعي  الرسث  اقاً  الل له ات  ءي   االيي  اا ب  لعدا  جهل  البحث   اهص  

ءلهارات ي)ماافت/من فا العقةي اللاابط  البعد   اللعاام  الوحبيةم  اسخوبار  ام   )

مبا االكوا نيي   جال  البحث     اللعةهمات  أنلاط لر  ابلي   ءي   الوفا    ا ثيا 

و  ل   األلال االكوا نم  ماوه  الاعي العقةيي  ةم الوحبي  اللعاام اللاابط ن

االكوا  اللعةهمات  مبالر  ام  البحث  لةل له ات ءلهارات  الضعيفي    نيي  الات 

نو  ل   األلال االكوا نم    دا  جهل اا ب االيي لةل له ات الرسث  اقاً سنلاط 

اا لاليام  اا ب  اللهار     جهل  اسخوبار    خوبار  ام  العقةيي  الاعي  ام  إحبائياً 

 اللهار      هلك ام مقيا، خفا الحل  اللعاام. 

) ل م   اللقدمي  الدراسي  ام  يهسف   أخا  أيضاً  إل    (  دات  2020 أ   يد 

اسنفهجاا الد    ماوهض  ءي   الوفا    أثا  االكوا ن   الكشف     -اللهجز)ايك  

)الرا الوفبية  الاسهمات  -ءت  (  نه ه  ابلي   مهارات  انليي  ا   اللاأ(  أثاه 

الوعةي   اكنهلهجيا  طسب  لدض  الد     الوعةيليي  ماوهض  أأ  إل   النوائج   أشارت 

)الراءت -اللهجز)  االكوا ن   اسنفهجااايك  قدرة -الوفبية (  نه ه  لها  اللاأ(  

ال م   انليي     ابل ة   مهارات  اللعاا   انليي  الوعةيليي وحبي   الاسهمات  ي  

اكنهلهجيا الوعةي    أيضاً أأ الفاب ءي  احبي  ال سب ا  م له ات لدض طسب  

اللهجز )الراءت  اسنفهجااايك   الوفبيةم- الد    اللهجز  -الراءت  اللاأ   -اللاأ 

الفواح  )اغايد  بد  لراسي  إحبائياً    هلك  لال  غيا  ءةهيش    الوفبيةم(   ائشي 

كوا نم  ة  انليي الولكي  االا ءعا ا بيقات الد    اسو دا  اا ةيي  ( قاست 2020
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الوعةيلم   ااُّبت  الوبلي   جهلة  معاييا  ام ضهل  العاا  الوعةي   معةلات  لدض  الاقلم 

-بلي  القائ   ة  الل له ي الهاحدة ذات القيا، القبةمو ايبم ذ  الواللنهج شبه ال

لالي  البعد    اهصةت   ذات  اا ب  إل   جهل  موهس ات الدراسي  ءي   إحبائيي 

حوي   مقيا، جهلة الوبلي   سخوبار اللعاام   ء اقي اللاسلات ام  لرجات اللعة

الوعةيلم    جهلة الوبلي   لونليي الولكي  الاقلم اللعاام  اللهار  ام ضهل معاييا

 لألل ات.  لبالح الو بيق البعد  

  الوعة    ءيةي  ما  الد ن   أنلاط  اخوسف  ( أثا2021 أ ضحت لراسي )أحلد مةح    

يي الواءيي ةب کسكوا نم لدض طااللن  ةإلارة الوع   ارات نونه  انليي م ة   الش بيي

ت ة اهص   لو ايبما  ه شب   حةيةمج الهصفم الوهالبحث اللن   اسو دا  ايب  جامعي  

أثا    البحث   النوائج   ة    الش بيي  الوعةلن  ءيةي  ام   الد ن   أنلاط   اخوسفإل   جهل 

 .سب لة اللعاام الوحبي  

 مميزات الدعم داخل بيئات التعلم اإللكتروني:  •

اقدا اللعااي  إنها  الوعة  االكوا نيي إلم  ءيةات   ااجت اليز أل ات الد   خسل 

اعةي مهاقف  ام  الوعةيليي لي ا بقها  لةلهارات  األلال  ااهي   مناسبي   اعل   ةم  ي 

الدراس اللقار  خسل  ءاالل ةهءي  البةي  معةهمات  ثيقي  الل ةهب م   اقدا  للهاا 

الوعةيليي ألائها   ءالوالم   ااحوياجات  اشبت  الوم  ءال اب  مد    اللحوه   يببح 

   .(71  2016ا ي  محلهل  ءا)أسامي  ندا    إ  لوحقيق األ داف الوعةيلييالسزمي لةلوعة  

   ذلك سأ اللوعة   االد   االكوا نم يماه  ءشك   بيا ام احا  االال البشا 

نب الكريا م  األخ ال نوي ه الوهجيه اه خسل العلةيي الوعةيليي   يو يعولد  ةم نف

العلةيي  م   اللاجهه  اللعاام  اللهار   االال  معدل  يوحا    اارشال   ءالوالم 

ر نالد الوعةيل "ايديكم  ألاة Fedkiw Ronaald  يي   أشار  "  ة  ضا رة  جهل 

الل انبح  اهجه  أ ليل    أيضا  ة   الوعة  وعة   ااشده   أ د  البيةات  از يد  ي 

نيي ءلاوشار لوهجيه اللوعة   إرشاله   لا شدل  ة  اسو داا نواا ل   ألال االكوا  

ياا د   االكوا نيي  الوعة   ءيةات  ام  البح اللوعةلي   اسسو اءات  إصدار  يحي ة  

(Fedkiw& et al, 2001, P.32) . 

 م اإللكتروني: الدعم داخل بيئات التعل •

الدراسا ءعا  احقأشارت  إمكانيي  إلم  الد    ت  أنلاط  الوهاص   اقدي   يق 

اللوزام    الد    ءإسو داا  االكوا نم  الوعة   ءيةات  خسل   Support االكوا نم 

Synchronous  خس م   يو   االكواالوم  الد    اقدي   ءشك   لها  الهيب   نم  با 

الوعةيلم  ا ام ذات نفس  قت اقدي  اللحوه   مباشا  اعنم اةقم اللوعة  الد   السز

االكو الوعة   ءيةي  الفهريي   با  الحهار  اللحالثي  غاف  اللحالثي  خسل  م   ا نم  
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Room-Chatting    الالعيي الفيديه  اللؤالاات   Video/Audioمؤالاات 

Conferanceاقت الوهاص  ااجولا م للا اولوت ءيه م  أل ات    يلك  اهظيف مه

اسو د  اللوعةيلك   مت  اللوزام   الد    ام  مر   مها      Whats Appلي  

Massenger  غيا الد    أما  م    Asynchronous  Supportلوزام   ال   يو  

اقدي  الد   لةلوعةلي  ءشك  غيا مباشا ام أ   قت  م  أ  مكا ءالشك  خسلها  أ 

اللو يناسب  االكوا نم  اله   البايد  مر       يلك  Blog اللد نات    E-mailعة   

ااجولا م   الوهاص   مهاقت  اسواهظيف  يلك   أل ات  م   ءيه  اولوت  ام  للا   دمها 

 .Whats App   Massengerالد   الغيا اللوزام  مت اللوعةلي  مر  

أنلاط الد   اللوزام   غيا     ةم سبي  اللرال س الحبا لةدراسات الوم انا لت 

أثا الوفا   ءي    الكشف(  الوم  دات إلم  2011موزام  لراسي ) بد العزيز طةبي   

يا اللوزام  ام ءيةي الوعة  القائ   ة  الهيب       االكوا نم اللوزام   غ أنلاط الد 

ا الوحبي     الوعة   ة   لدض أساليب  الوعة   مبالر  انواج  ابلي     مهارات  نليي 

الواءييطس ءي  ب  ةيي  إحبائيي  لسلي  ذات  اا ب  إلم  جهل  الدراسي     اهصةت 

  الدراسم  إ وااب مهارات  ت الل له ات الو ايبيي ام الوحبيموهس ات لرجا

الد   ابلي    أنلاط  ءي   لةوفا    األساسم  الو ثيا  إلم  ااجت  الوعة   مبالر   إنواج 

لبال  اللوبت  الوعة   اللاو دمي  أسةهب  اافقت االكوا نم  الوم  اللاوقةي   ال سب  ح 

اللوزام    اللع االكوا نم  الد    خبائ   مت  الد   خبائبه   ذ    ولدي  

لرجات م له وم لرجات   ا موزام     ناك اا ب ام موهس ات االكوا نم الغي

له  اللوهاا  االرا م  الل ال  اللعولدي   ةم  االكوا نم   ال سب  الد    نلط 

الهي    افهب اللوزام    ال سب  إلم  موزام   الغيا  االكوا نم  الد    له   يوهاا 

له اهاات  اله   اللعولدي   موزام    الال سب  الغيا  الد    أنلاط  )نبي     دراسي 

الوم  دف 2014حا     معااي    (  االكوا نم إلم  الد    أنلاط  ءي   الوفا    أثا 

اللوزا-اللوزام  احل غيا  اللعاام  ان-م   األسةهب  ام  الغلهض  احل   ليي  دا 

 اثبت النوائج   مهارات الوعام  مت الفبهل اااوااضيي لد  طسب الدراسات العةيا

د ا ثيا لها ام  نم ام الوحبي  اللعاام   لك   ج دا ا ثيا ألنلاط الد   االكوا

اساوااضيي   هلك   الفبهل  مت  ءالوعام   اللااب ي  ألثا اللهارات  ا ثيا  يهجد  ل  

سةهب اللعاام ام ال انب اللعاام   لك   جد ا ثيا ألا الوفا   ءي  أنلاط الد    

 . هض لبالح األسةهب اللعاام احل  الغلألثا الوفا   ام ال انب اللهارض 

o    الدعم االلكتروني المتزامنSupport Synchronous : 

اله     الد   ه   مباشا   اللعة   اللوعةلي   ايه  ي ولتاللباشا  إلكوا نم  لقال    ام 

الد   ءشك  مباشا سهال اجاال    أ  األجهزة النقالي الش بيي  أماا أجهزة الكلبيهاا

خسل   سهال  الثياللح   أالنقاء  م   األسةةي   ال س  أ   أنفاه   ءي   ءينه   ءي   ب 
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اللحالثيخسل       اللعة  الفب   chattingغاف  خسل  م   الدر ،  اةقم  هل أ  

االكوا   أ  virtual classroom اساوااضيي الوعة   ءيةات   ,zoomنم  منبات 

Microsoft Teams    أل ات إء  أ م    سو داا  غيا ا  أ   ااجولا م  الوهاص  

اللواحي   األل ا النإ م   ت  حي اءيات  ها  الوعةي   م   اغهيي هع  اللوعة   ة   بهل 

ل  أجهزة حديري  شبكي ااباست راجعي اهريي  اقةي  الوكةفي   م  سةبيااه حاجوه إ

االكوا نم ا هراً  اعقيداً  الد    أ را أنهاع      ه   (2011   العزيز طةبي   بد )  جيدة

 يوها    (وانت ام نفس الهقت )ءشك  موزام حيث يةوقم اللعة   ال الب  ة  اان

 ي. لهأ م وةف اقنيّات اللوزامنيها اللوعةالوالم الناب الوم ياو دا االاس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةالمتزامن تقنيااتاللف مون مختيها المتعلالنسب التي يستخدم ف  يوضحالرسم  (2شكل )

 

الباحرواأ  ال  اا   ي ع   سنه  اللوزام   لةد    الفعال  لااعياً  الدر   أ را  لوعة  

خسل األسةةي  حبهلي  ةم    حلاساً  الفهريي     النقاء  طاح  الااجعي  الوغهيي 

جانب   م   االكوا نم  الوعة   ءيةي  ام  اللقدا  اللحوه   مت  افا ةي  ام  اؤثا   الوم 

أخا افا ةي  اعا ني   صعيد  م   أخا   لك   جانب  م   أقااني  الد     مت  اإأ 

ي  سني لقال   ةم أ ضال  يةي الودريس  اللوعةل االكوا نم اللوزام  يشك   بل  

م  الضغهطات  الوغياات  االوزامات الكرياة الوم اقت  ةم  مباشا ام ظ  الكريا

  ااق    منه .  

o    الدعم االلكتروني الغير المتزامن Support Asynchronous : 

مباشا  الد   ه   الزم   غيا  م   اللوعةلي    موحار  إل   جهل  يحواج  س    اله  

الد   االكوا نم ام أ  شك  )مالهع  اللعة   حيث يضت ام نفس الهقت    اللعة 

الد     لةحبهل  ةم  ها  أ   قت  ام  اللوعةلي   يدخ   ث   مائم(  أ   مكوهب  أ  
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موز اابال  يكهأ  ناك  أأ  ل أ  اللعة    االكوا نم  مت  الام   حبهل  ة   مر  

قاا  اللدم ي أ     طايق  ال باات م  خسل اللهاقت اللواحي  ة  الشبكي أ  األ

ا ااأل ات  البايد  مر   االكوا نم  البايدييلوعةي   القهائ   أ   مهاقت    لكوا نم  أ  

ااجولا م  النهع    الوهاص   اي اءيات  ها  االكوا نم   م   الد    اللوعة   م   أأ 

قات اللسئلي له   ءال هد اله  ياغب ام اقديله   ة  الدراسي حاب األ   يحب 

    ةلا احواج لهلك  لكوا نم اللقداالعهلة ماة أخا  لةد   ااال الب   هلك ياو يت  

 م  سةبيااه  دا اسو ا ي اللوعة  الحبهل  ة  اغهيي راجعي اهريي م  اللعة    

لوالم الناب الوم  ا يوها الاس     م  زله لا انه قد يؤل  إل  اسن هائيي ألنه يو  ا

 ي: اللوزامن الغيا لهأ م وةف اقنيّات يها اللوعةياو دا ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةالمتزامن الغير مون مختلف تقنيااتيها المتعلالنسب التي يستخدم ف  يوضحالرسم ( 3) شكل
 

الوم الد    أنلاط  الغيا موزام  م   الد   األ وا نم  أأ  الباحرواأ  اع م     اا  

ناسب  لكس طاام العلةيي الوعةيليي ام إرسال أ  إسوقبال الد   ام الهقت اللالحايي  

يضفم  ةم   ملا  م  طاام   الهد ل  لك   طاءت  الوعةيليي  ااسوع ال  العلةيي   دا 

قد  أخا   ناحيي  م   إسوقباله   لك   أ   إرسالي  ام  سهال  اللحدل  ءالهقت  لإللوزاا 

  االكوا نم الل ةهب  اق حاجوي   ة إنووار الد يابب اقداأ الشغف إذا طالت مد 

 لحفاظ  ةم شغف اللوعة   لااعيوه. لهلك سءد م  ضبط الهقت حوم يوانم ا
 

o الغير المتزامن(-الدعم االلكتروني المدمج )المتزامن : 
الغيا   اللوزام   الد    الد    ءي   ي لت  االكوا نم  الد    أنلاط  م   نلط   ه 

ءلزا يولوت  اإنه  الوغةب  ةم  يهب  س يا  موزام    الااءقي   ام محا لي  النل ي  

الدااعيي  ال ي ةق  ملا  الهمنهلا   سالاا  اللوعةلي   لد   العلةيي لراءاة  م   دف 

ءن اح    الل وةفي  الوعةيليي  الدراسيي  الوا ف  الحاجات  مت  الوكيف  خسل  م  
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اهايا   مت   ذلك م  خسل اهايا الد   اللباشا ام الحبهل  ةم الوغهيي الااجعي

 الد   النبم أ  البهام أ  اللائم ام أ   قت لةلوعةلي .

 

 بيئات التعلم االلكتروني: الدعم في خصائص 
ءيةي  يوليز   الوعة  االكوا نم ء بائ   ديدة إس أنها ا وةف حاب  الد   ام 

الد   الوعة   اللاو دا    نلط  ءيةي  الوعةيلملوقدي   ها  ام  أ      اللحوه   ال  

ال سب ائلي  مسخبائبها   ميهل  الفاليي  احقيق  خبائ   لقدرات  أ        م  

 : ا الباحرواأالد   االكوا نم  لا ااا  

افا ةيي • ءيةي  الوقنيات    يعيي ش  ا  خةق  اعدل  خسل  م   الوعةي   أثنال  لةيي 

 ايديه. مقاطت  أصهر   أاللاو دمي م  نبه  الدا لي 

أ  مكاأ م  العال     امإجاال الد     دا الوقيد ءهقت أ  مكاأ  حيث يلك    •

 ( سا ي ام اليها. 24طهال أياا األسبهع  للدة )

  م. لاج    االكوا نم ءشك  اال   ءشك يلك  اسو داا الد  •

يويح   • ال سب  ءعضه  الد    ءي   اللعةهمات  الوهاص   الحهار  ابالل 

 البعا  ءي  ال سب  اللعةلي . 

ماولاا • ءشك   الااجعي  الوغهيي  موزام   قدي   ءشك   ماج     سهال  ملا  أ  

 يعزز  لةيي الوعة . 

 سل.اش يت الوعة  الهاام  اللشار ي ال لا يي ءي  الزم •

حديد أناب ال اب لةحبهل  ةم اللعةهمي ا  امياا د  ةم اهجيه اللوعة    •

  معال وها.

ليولكنها م    • الوعةيليي  ل   اللا ني العقةيي لةلوعةلي   الوحديات  الوعام  مت 

 ال ديدة ء اب م وةفي. 

ياعهأ  ل     • أ داف  ألنفاه   يضعهأ  الهي   لة سب  اان از  لااعيي 

 لوحقيقها. 

 .  ي ليي  القدرات الش بيي لةلوعةلالفا ب الفال    •

 اههلي  سا ي احديث اللحوهض العةلم. ل   اللعةلي  ل •

 ارات اسطسع  البحث. اسو داا اللهارات الوكنهلهجيي  ا هيا مهل    •

الوعةيليي مر  ال دا ل  الوا ي   انوي   اقدي  ال دمات اللااندة ام العلةيي   •

 .  ر اءط الهيب  اسخوبارات 
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دافعية االنجاز   بتنميةروني كتلالدعم في بيئة التعلم اال عالقةالمحور الثالث: 

 والمرونة العقلية: 

م      ريا  ام  الوعةيليي  األنولي  ام  افا اات    هر نا   جائحي  أظهات لقد  

ملا األ    اللوعةلي   أ ضال  يةي  النفام    الضغط   ام   م   زال   الد ل  ةم 

   ة  شك   الل  مواا  لة ليت  الودريس   ام اةك الفواة ل  يك  الوعةي  موهااا ء

لةواءيي  الوعةي   الرقااي   هس  حد  اللوحدة  األم   )منولي  جالت     (2020ال    نا 

العق اللو ةبات   Flexibility Mental  ةيياللا ني  لةلوعة   الضا ريي      حد 

ا طارئي   للهاجهه  اغياات  م   اااب  ةيها  يقاءةها    ما  الوم  اللوبايني  للهاقف 

 ما ابعوها م  إجاالات   نار لم مر  ماحدث م  قرب  جائحي  ه ةم نوامه الوعةي

الوعةيليي اللؤساات  يهاجه اةك   اسحواازيي  إغسب  اللوعة  أأ   ااي   اكاأ  ةم 

ءاسسي  ليهني  الونهع ام    اوفق مت اللوغياات   اللهاقف ء ساليب مونه ي موغياه

ءفا ةيي  ال اكاة ألخا    اسسو اءي  م   الوغييا  ح   اساكار  الونق   مت  وكيف 

 (. 22  2011مبوكاة  الوعة  م  اسخ ال )صسح شايف  ب  االلشا   ء

الوغيا  الو هيا   قدراه   ةم  لةلوعةلي   ةم  العقةيي  اللا ني   اوهقف 

الوا ف ال ارئي اللحي ي    نا اةعب لااعيي كيف مت اللوغياات   الو ديد  الو

ال القدرة  ةم  ام  محهرياً  ل راً  الواسن از  ام ظ   لةن اح  لةهص   ف  ا  لراءاه 

الوعةيليي  الودريايي    العلةيي  م   الهدف  لوحقيق  ا وياليي  صهسً  دااعيي لااغيا 

ل  اسنوباه  ند اللوعة  اداعه إحالي موليزة اشيا إل  حالي لاخةيي     اان از  لةوعة 

الوعةيلم  ااقبال  ةيه ءنشاط مهجه   اسسولاار ايه حو  يوحقق     الوعة  لةلهقف 

 (. 2002 .  د، ق امم   بد الاحل يهسف )ي رئ االوا ف ال  ة  الاغ  م 

أساسم   معيار  ءلراءي  أأ  ها  الباحرواأ  يعانم   اا   الوم  لةوا ف  نوااً 

ء  لةه   العال   ايا ،  هر نإ  م منها  أأا   نوشار  الوعةيليي اللؤساات     خاصيً 

ءعد    جدت  لةوعة      الوحهل  م باة  ة   ا  ة  الوعة     نفاها  ءيةات  خسل  م  

الوعةي   الوعة      نماالكوا   اسولااريي  لةيي  اسنوانت  ءلضلاأ  شبكي  اسو داا 

اله يي  ا مت   الههااف  ءعد  الوهاص      ام     (Yulia,2020)ال ةبي  لحهاسيب 

ا اعزز لهلك ءاز ل ر  ءعد   لاه  الوعة  االكوا نم م   ءيةات  لد   االكوا نم ام 

اللوعةلي   اق اللهارات  اللاات  لرق   اللااندة  م  ارلعدا  لةولك   ف  صهسً 

ل العقةيي  اللا ني  اد    أخا  جانب  جانب   م   م   الوعةيلم  ةلوعةلي  اللحوه  

 لةوكيف مت الوا ف ال ارئي ام النواا الوعةيلم. 

الوعةيليياا  د  اال العلةيي  ن اح  ام  مه   أساسم  ل ر  خسل   لكوا نم 

اس وا نم     الوعة   الوكنهلهجمءعد   ءيةات  الو هر  ام ظ   انوشار  لكا     بيا  مت 

مر :  موعدلة   انوانت    سائط  حاسهب   شبكي  م   الحديري  اسابال    سائ  
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لعدل  بيا أااحت الل ال    الوم  هسائ ال   الكريا م البهت   البهرة   الفيديه   

 (. 2020 جد )سحا سال    لوةقم الوعةي  ءك  سههلي  ياا   ء ق   قت  جهد 

 جراءات المنهجية للبحثاال

إلم  أ  أل  نوااً  يهدف  الحالم  ام  اا ةيي  الكشف     البحث  الد    أنلاط 

ل      اسلكوا نمالوعة   ءيةات   لدض   ا ثيا ا  ةم  اسن از  العقةيي  لااعيي  اللا ني 

اكنهلهجيا ااءهيي  الوعةي   طسب  معاييا  قائلي  ءإ دال  الباحرواأ  قامت      ةم  ها 

نم   إ دال أل ات اللعال ي  ا كوالوعة  اسل  الد   ام ءيةات  ات  انيي سسو داا أل 

 دراسي الحاليي  اقاً لة  هات الواليي: الو ايبيي   ءنال  ةم ذلك سارت إجاالات ال 

اال للدعم  والفنية  التربوية  المعايير  بيئات  أوال:  في  المقدم  والمحتوي  لكتروني 

 ائحة كورونا:التعلم االلكتروني خالل الموقف التعليمي في ظل ج

ء الباحرواأ  االكوا نم  اللحوه   اغ بيقامت  الد    العاا  ه  الل ال  ي 

ام   اللقدا  الواءهيي سسو داا  الاقلم  احديد معاييا  االكوا نم   ا   الوعة   ءيةات 

اسلكوا نم  اللحو  االكوا نم    هلك الد    الوعة   ءيةي  ام  اللقدا  الاقلم  ه  

اللح اسو داا  احدل  انيي  اامعاييا  الوعة   ءيةي  ام  الاقلم   نم  معاييا  وا لكوه  

الوعة    ءيةي  اللقدا ام  االكوا نم  لةد    ءعد  جليعها  انيي أخا   االكوا نم    

ي وة اللؤشاات  م   م له ي  معيار  الائيس   احت     الل ال  ف  دل ا ا دا 

اللحكلي   اللعاييا  ة   اةك  معيار   ا   اض  طبيعي     حاب   ة  

ام   الوعةي  سسو ساللو ببي   اكنهلهجيا  مدض صسحيي    رائه آ  عم ال  حهل 

 ا  صياغي اللعاييا ءالشك  الوالم:    ءعد إجاال الوعديست اللقواحي اللعاييا

لرقمي المقدم في بيئه  معايير تربوية الستخدام الدعم االلكتروني والمحتوي ا •

 التعلم اإللكتروني: 

اللاال  .1 الوعةيليي  ءاأل داف  مااب ي  ءيةي    معاييا  لاخ   احقيقها 

 ا نم: كولالوعةي  اا

  محدله. أأ اكهأ األ داف الوعةيليي للهضهع الوعة   اضحه   -

 أأ ااابط األ داف الوعةيليي ء  داف ادريس اللقار.  -

   احقيقها  ة  ماوهض اللوعة . أأ اكهأ األ داف الوعةيليي  اقعيي يلك  -

-  ً احقيقها  اقا يلك   الوعةيليي  اقعيي  األ داف  اكهأ  الزمنيي  أأ  لفواة   

 اللحدلة. 

  خباااه . ب األ داف الوعةيليي مت خبائ  اللوعةلي   اسونأأ ا -
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اللعاايي     - ال هانب  مونه ي م   ماوهيات  الوعةيليي  ة   األ داف  اشل   أأ 

  اللهاريي  الهجدانيي. 

 عاييا مااب ي ءاللحوهض الاقلم اللقدا ام ءيةات الوعة  اسلكوا نم: .  م2

اللحوهض - يحقق  الوع  أأ  ءيةي  ام  اللقدا  األ داف ا  ة الوعةيلم  الكوا نم 

 الوعةيليي.  

ا - يحدل  محوهيات أأ  االكوا نم  الوعة   ءيةي  ام  اللقدا  الوعةيلم  للحوهض 

 مهضهع الوعة  احديداً لقيقاً   اضحاً. 

لحوهض الوعةيلم اللقدا ام ءيةي الوعة  االكوا نم  نا ي  الوعة   أأ يحدل ال -

 ءشك   اضح  محدل.

يي  م ءيةي الوعة  االكوا نم اللالة الوعةيل ا  داأأ ي زأ اللحوهض الوعةيلم اللق -

 إل  اقاات قبياة موااء ي احقق أ داف الوعة . 

واةا   ام  أأ يكهأ اللحوهض الوعةيلم اللقدا ام ءيةي الوعة  االكوا نم م -

 اواءت من قم لةلهضه ات الوم يوضلنها. 

ا - اللقدا  الوعةيلم  اللحوهض  يكهأ  مناسأأ  االكوا نم  الوعة   ءيةي  ب م 

 بيعي اللالة الدراسيي.ل 

ا - اللحوهض  يكهأ  مناسب أأ  االكوا نم  الوعة   ءيةي  ام  اللقدا  لوعةيلم 

 ل بائ  اللوعةلي . 

ة  االكوا نم م  الحشه  يا ز خةه اللحوهض الوعةيلم اللقدا ام ءيةي الوع -

  ة  النقاط اللهلي.

 : نم ا  داي  لاخ  ءيةات الوعة  االكومعاييا مااب ي ءاللوعةلي  اللاوه .3

اللقدمي ام ءيةي الوعة  االكوا نم مت خبائ   أأ اوناسب اللالة الوعةيليي   -

 اللوعةلي  اللاوهداي . 

يوناسب مت ماوهض   أأ ا هع أنلاط الد   ام ءيةي الوعة  اسلكوا نم ءشك  -

 اللوعة   خباااه الااءقي. 

ءيةي   - ام  اللقدا  الد    أنلاط  يوناسب  خبائ   أأ  مت  االكوا نم  الوعة  

  إمكانااه الفاليي. لي  اللاوهداي  م  حيث قدرااه عةلوال

 معاييا مااب ي ءاألنش ي الوعةيليي اللقدمي ام ءيةي الوعة  االكوا نم:  .4

ال - الوعةيليي  األنش ي  احقق  األ داف أأ  االكوا نم  الوعة   ءيةي  ام  لقدمي 

 الوعةيليي اللنشهلة. 
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ا - األنش ي  اولا ز  الوعأأ  ءيةي  ام  اللقدمي  ما ا  ة لوعةيليي  الكوا نم حهل 

 ها ءه اللوعة .ياو يت أأ يق 

ء ايقي   - االكوا نم  الوعة   ءيةي  ام  اللقدمي  الوعةيليي  األنش ي  اعاض  أأ 

 اريا افكيا اللوعةلي . 

نش ي الوعةيليي اللقدمي ام ءيةي الوعة  االكوا نم مت اللحوهض  أأ اوفق األ  -

 الوعةيلم. 

ا  - اويح  ءأأ  ام  اللقدمي  الوعةيليي  أنش ي  ي  يةألنش ي  االكوا نم  الوعة  

 ي لةلوعة  ء  ل الوعة .  سجي 

 معاييا اقهي  الوعةي   الوغهيي الااجعي ام ءيةي الوعة  االكوا نم:  .5

ءيةي - ام  الد    أنلاط  اقدا  اهريي    أأ  راجعي  اغهيي  االكوا نم  الوعة  

 اسو اءات اللوعة .

ام   - الد    أنلاط  اقدا  اةليحاأأ  االكوا نم  الوعة   جاءات  لإلت  ءيةي 

 فيد اللوعة   يعزز اعةله. البحيحي  ال اطةي ءلا ي 

مااب ي   - إرشاليي  أسةةي  االكوا نم  الوعة   ءيةي  ام  الد    أنلاط  اقدا  أأ 

 ءاأل داف الوعةيليي. 

اقدا أنلاط الد   ام ءيةي الوعة  االكوا نم اسوفاارات مونه ي  شامةي  أأ   -

 لةلحوهض.

الوعأأ   - ءيةي  ام  الد    أنلاط  ءشك   اضح ا   ة اقدا  الوهجيهات    الكوا نم 

 يفهله اللوعة .

 المعايير الفنية وتتنقسم إلي: •

o   :معايير فنية الستخدام المحتوي الرقمي في بيئة التعلم االلكتروني 

 مااب ي ءنبه  األنش ي اللاو دمي ام ءيةي الوعة  اسلكوا نم:  معاييا .1

  مقا لة.  أأ اكهأ النبه   اضحي -

  اضحي اللعانم.   هياً  لغي أأ اكهأ النبه  صحيح -

 ا نب اسو دا ال  هط اللزخااي. -

 .14 العنا ي  الفا يي    16أأ يكهأ ح   ال ط لةعنا ي  الائيايي   -

 . أأ يوباي  لهأ ال ط مت لهأ ال ةفيي -

 أأ اكهأ العنا ي   العبارات اللاو دمي قبياة  معباة.  -
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 م: ةي الوعة  االكوا ن دمي ام ءيمسئلي البهر  الاسها اللاو .2

 أأ يكهأ الهدف م  البهر أ  الاس   اضحاً لةلوعة .   -

 أأ اعبا البهر أ  الامهز اللاو دمي    مضلهأ اللحوهض الوعةيلم.  -

امهز اللاو دمي مت ءقيي  ناصا  أأ اوناسب مااحي  محاذاة البهر  ال  -

 )ءااطي اللريا الببا (. 

البهر  الاسها  الا  - اؤل   ل راً  ظيفياً  مهز  أأ  ياً  الجل اللاو دمي 

 موكامسً مت النبه . 

الاسها    - ا ةه  اللااب ي   اللاو دميأأ  غيا  اللزلحلي  الوفاصي   م  

 ءاللهضهع.

اا اة الاس  أ  الاس  ام م ال الاتيي لاخ  من قي األماأ  ءحيث يو  م -

 الكواءي ام اللااحي اللضلهأ ظههر ا. 

ت لي   ءحيث يو  اهزيت جاللاو دميا  إقامي الوهازأ ءي   ناصا الاسه -

 ناصا الاسها ء ايقي منولي  مهز ني اشعا اللوعة  ءالااحي  ند النوا  

 إليها.

 اهااق  هه العناصا  ءحيث اكهأ    اللاو دمي  ا انس  ناصا الاسها -

  ألهانها موهااقي  موناسقي مت ءعضها. جليت العناصا 

ال .3 الاقلالوه يد  ة   اللحوهض  ام  اللهلي  ءيةي  عناصا  ام  اللعا ض  م 

 نم: ا كوالوعة  اال

 حدة اللريا الببا   اراباط  ناصاه  ءحيث ااابط العناصا مت ءعضها  -

 الوعةيلم.  مت الهدف 

ال ي - الببا   الوهزيت  اللريا  لعناصا  اللن قم  النو   د  الواايب 

ال اقهل  لوعة   ااشده  للااحااه   ذلك م  خسل  جهل ماارات  خ هط 

 ءشك  اواءعم.  الوعةيلماللحوهض للواءعي 

ا - ءي   بالو اهايا  اللريا  الي   جليت  ناصا  ءالوباي  ظههر  عناصا   يقبد 

ءي   ناصا   سهال  لةلوعة   الاماً  ءبهرة  اضحي  اللحوهض  الببا  

 . أ  ءيي  العناصا  ال ةفيي الوعةيلم

ابلي    - لأللهاأ  ند  الهاقعم  الايكهلهجم  الوعةيلمالالوهظيف     لحوهض 

 ااهي   لةيي الوعة   ءحيث اعل   ة 

 .لةاسها اللوحا ي يد ل  الوهظيف ا -
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 أأ اكهأ البهر  الاسها اللوحا ي  اضحي  ءاي ي.  -

 أأ اريا الاسها  البهر اللوحا ي انوباه اللوعة  نحه الشك   اللضلهأ. -

اسو داا - يكهأ  الفه     أأ  لواهي   لةيي  اللوحا ي  البهر  الاسها 

 عاب لةلفا ي  البعبي. اسسوي

يكهأ   - اللوحا ي ل ر امأأ  الهجدانم ام سةهك لوا  لةبهر  الاسها   ثيا 

 اللوعة . 

 أأ اكهأ سا ي الحا ي مناسبي احداث الو ثياات الوعةيليي اللناسبي.  -

اال  .4 الوعة   ءيةي  ام  اللاو دا  لةبهت  ال يد  لوقدي   الوهظيف  كوا نم 

 اللحوهض الوعةيلم: 

 . اللقدا الاقلمأأ يوناسب البهت مت اللحوهض  -

 اسها  النبه . ال  زام  اواة سلاع البهت مت البهرأأ او -

 أأ يو نب اسو داا صدض البهت. -

 أأ يو نب اللبالغي ام اسو داا البهت. -

اسو داا  - ام  اللبالغي  يؤليها    دا  الو   الهظيفي  مت  البهت  يوناسب  أأ 

 لو ثياات البهايي. ا

الوفا     .5 الوعة   سههلي  ءيةي  خسل  م   اللقدا  الاقلم  اللحوهض  مت 

 لكوا نم: اس

 صحيحي.  لةلحوهض الوعةيلم قيائ أأ اكهأ الا اءط الف -

 . أأ اكهأ الا اءط الائيايي محدلة   اضحي  -

 أأ ينو  الوااءط ء ايقي ءاي ي ياه  اهلها  الهصهل إليها. -

 ء ي صحيحي  لقيقي.أأ اكهأ اللعةهمات اللواا -

 لا ،(. لط الوفا   )ءالضغط  ة  لهحي اللفاايح  النقا ءالأأ يو  احديد ن -

اللحوهض الوعةيلم اللقدا  ااةا  العاض  الونق  ءي   م  ا  أأ اويح لةلوعة  الوحك  -

 م  خسل أل ات الوعة  اسلكوا نم. 

 لكتروني من بعد: المعايير الفنية الستخدام الدعم االلكتروني في بيئه التعلم اال -ب

 :  Proceduralاسسو داا ااجاائم لةد   االكوا نم  -

o  م  خسل:  ي ليالسزمه سنوهال اللهله الوعةياألل ات اهايا 

 يمبل  سةهك الوعة  الل ةهب.   Modelling: النلهجي ▪
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  .يسلي لال مهلي ءاسوقأللةلوعة    ماانده  ا ل  قد يم   : Support الد   ▪

الد    يزيمقةَّ  Fading: اسخوفال ▪ لوعزيز     ل   النهايي   ولال  ة   اس ام 

 .الهات لدض اللوعة 

 :  Conceptualفا يلم لةد   االكوا نم اسسو داا الل •

o  اهجيه اللوعة  للا ي ب ماا ااه  ند احديد مهلي ءالفع . 

o   . يريا ا ولاا اللوعةلي 

o  . يمقةّر   دل ال  هات الل ةهءي لةهصهل إل  ماوهض الولك 

o وعة  نحه احقيق اللهلي. يهجه الل 

o  . يمبقم إجهال اللوعة  إل  الحد األدن 

o   ءشك   اضح ح اايمباز  نلاذج  أ   اللهلي  م   لم رام  نوهال 

 .لةلشكةي

 :  Strategicاسوااا يي الد   االكوا نم  •

o غ   اهايا أ   مباشاة  ءديةي  مت   لةيات  الوعام   لكيفيي  مباشاة  يا 

 الوعةيليي الل ةهءي م  خسل: اللهاا

املرّ   Technical scaffolding الهظيفيالد ائ    ▪ الوم 

 مر  الد ائ  الفنيي   الهسيط 

ت  ة  Affective scaffolds لد ائ  اللؤثاة  ا ▪ الوم امشّ ر

 . طايقي اهصيةها  سولاار ام اللهليس الوا يز  ا

 :  Metacognitiveما  رال اللعاايي لةد   اسلكوا نم  •

o م     اعةلهه  أ  ا مُّ   يفيي اعةُّله   ماا دة اللوعةلي   ة  ا مُّ  ما

 خسل: 

 الو بيق. ▪

 البحث. ▪

 اسسةةي.  ▪

 الوهجيهات. ▪

 الوةليحات.  ▪

 Content:الد   اسلكوا نم   لخساللحوه  اللقدا م   •

o  شاح اللفا ي . 

o  جاائييااشاح اللعااي. 

o  .اهضيح للهارات أساسيي 

o .اهجيه األلال 
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 : Cognitiveالاياب اللعاام اللقدا خسل الد   اسلكوا نم  •

o   اه  محوهض اللهال الوعةيليي. 

 Context:اللقدا م  خسل الد   اسلكوا نم  الاياب •

o م  خسل:   إلكوا نمءيةي اعة لس خ هصهل إل  الولك  م ال 

اللوعةلهأ اللاا دة لةن اح ام مهاا يبعب  ةيه  يوةق    ▪

 .ألات ا منفالي  لوحقيق أ داف الوعة 

الل ▪ اةك  م   اللوعةلهأ  خباة  احاي  ياو ة   اا دة 

 .مهارات  لةيي  اهلاً لةلحوهض

  Motivationa:ا نم  اللقدا خسل الد   اسلكو الوحفيز •

o إلرا ال اصي  الك  زيالة  اللهاا  م     ءه لوعةلي   قدرااه   قي  

 خسل: 

 ل   اللوزام / ل   الغيا موزام / ل   اللدمج. ▪

 ل   لاخةم/ ل   خارجم / ل    اضم.  ▪

 .ل   ماأ / ل   ثاءت  ▪

   ثانيا: نموذج التصميم التعليمي

لي  الوعةيلم الل وةفي  م  خسل إطسع الباحرواأ  ةم  ديد م  نلاذج الوب

   1998  نلهذج سيةه  جسس ه  1993 نلهذج سليث  راجاأ   كوا نملاالةوعة   

لةوعةي     ءعد  الوعةي  اسلكوا نم    2012  نلهذج نبي  جال  2001 نلهذج مارك 

الة الل هر   نلهذج  بد  ال زار  اس وا نم    2013 يف  الوعةي   ءيةات  لو هيا 

الد   ام  أنلاط    يي ة دف البحث الحالم لةكشف    اا  ااصدار الرالث   ءنال  ةم

ءيةات الوعة  اسلكوا نم لد   اللا ني العقةيي  زيالة لااعيي اسن از ام ظ  جائحي  

الة يف   " بد  نلهذج  ءإخويار  الباحرواأ  قامت  أنه  2013ال زار   هر نا   حيث   "

  نلاذج الوبلي  م   طهر نلهذج الوبلي  الوعةيلم )ااصدار الرالث( ليكهأ  احداً 

الوعة    instructional design models الوعةيلي   ماوحدثات  مت  اولاش   الوم 

ا هيااً  النلهذج  ءعد   يعد  ها  الااءقي   االكوا نم  الوعةي      قد    لةنلهذجي  

" الوعةي  "ال زارطهر  لةوبلي   األ ل  صد   لمنلهذجه  اماله     1995 اا    ر 

 ً ا  ها النلهذج ماة أخاض ي  ه او  ا  مت انوشار اسو داا الكلبيهاا ام الوعةي   الاشيا

صدر   2002 اا   الرالث     أخيااً  ماوحدثات    2013 اا  ااصدار  مت  ليولاش  

االوعال ءعد ة   أخويار     كوا نم  الوعةي      أسباب  الباحرواأ  اهضح   م   ها 

 " إلم: 2013النلهذج " بد الة يف ال زار  

 ءشك   اا يوليز النلهذج ءن:  -

http://www.id4arab.com/2010/07/blog-post_3156.html#.U_2WPfl_t8E
http://www.id4arab.com/2010/07/blog-post_3156.html#.U_2WPfl_t8E
http://www.id4arab.com/2013/09/blog-post_8483.html#.U_2WUPl_t8E
http://www.id4arab.com/2013/09/blog-post_8483.html#.U_2WUPl_t8E
http://www.id4arab.com/2013/09/blog-post_8483.html#.U_2WUPl_t8E
http://www.id4arab.com/2013/09/blog-post_8483.html#.U_2WUPl_t8E
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o    يشول ااجاالات إنه  اشك   منوهميي  خ هات  خلاي  ةم 

 نو .اللاحةيي ا دال  ا هيا الوعةي   اق مدخ  ال

o  مت النلهذج  يولشم  أسةنهم  ءالوالم  اللنوهمات  خ هات  يي  هب 

 الوفكيا العةلم. 

o   ماوهض أ   ة   لر،  احد  ماوهض  النلهذج  ة   ا بيق  يلك  

  حدة لراسيي.

o لوعةيليي الوم ااا م  ند   لا أشار مؤلف النلهذج إل  ااجاالات ا

الهاقت   حهل  اد ر  خ هة  ثسث  شاة  اشلةها  النلهذج  ا بيق 

لةحك  باخو اسعةيلم  األ داف  اللقاييس  الو ااوعل   الوم  رات 

الوعةي   الودريس  مبالر  األ داف   اسواااي يات  احقق   ة  

 الوعة    ل ر    م  اللوعةلي   العناصا البشايي األخاض.

o ال بنال   لةيات ااا د ام  لةيات الوااءط  الوعدي   يوضل   يك  

 ي. ام    خ هات الايا ام ءنال اللنوهم

هذج مت احوياجات البحث الحالم نلالهات   م  جانب أخا يوهااق خ   -

 م  حيث: 

o   الوعةيليي الحاجي  ءوحديد  الحالم  البحث  أ و   الدراسي:  ماحةي  افم 

الو ءيةات  خسل  االكوا نم  الد    أنلاط  االكوا نم   سسو داا  عة  

   ذلك ءعد لراسي الهاقت الفعةم   احديد أناب أنلاط الد   اللوهااقي 

 وعةلي . للا بائ  مت اامكانيات اللاليي  خ

o   : ند ماحةي الوبلي   

الحالم   األ داف  ▪ لةبحث  العامي  اس داف  ءبياغي  الحالم  البحث  إا ه 

اللحوه  احديد  ناصا  الودريام  م  خسل  ءاللحوه   اللقدا  با  ال اصي    

لاط الد    ءيةي الوعة  االكوا نم   ا  اقدي  إخوبار احبيةم قبةم   ا  احديد أن

 وعةلي   طايقي الودريس.للا اجات اللناسبي لسحوي

ءيةي  ▪ ا  احديد إسواااي يي ادريس إشولةت  ةم ابلي  اللحوه  اللقدا خسل 

ايقي لوقدي  اللحوه   الوعة  االكوا نم   إسو داا الهسائط اللوعدلة   أناب ط

 هلك احديد سهال ءشك  موزام  أ  غيا موزام  لوسئ  إحوياجات اللوعةلي    

اا الد    مدمج  ةم    نما لكوأنلاط  أ   موزام   غيا  أ   موزام   ءشك   لوقدا 

 حاب الل له ات الو ايبيي.
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o     الد اقدي   حاي   ةم  الحالم  البحث  اانواج  اانشال:  اأ  ماحةي   ام 

موزام   االكوا   ءشك   االكوا نم  الوعة   ءيةات  الاقلم  با  نم  اللحوه  

 .ي  وعةلمت إحوياجات  إمكانيات الل غيا موزام  ليوهااق 

o    م ليو  د  البنائم  النهائم  ءشكةيي  الوقهي   الحالم  البحث  قدا  الوقهي :  ماحةي 

 مواءعي اللوعةلي   اقدي  الد    اللااندة ءشك  ماولا. 

o  الااجعي  م اللؤشا الائيس لوحديد ماار البحث الحالم. ام ماحةي الوغهيي 
 

 (.1)  م اهضيح للااح   ها النلهذج شكلوحقيق  دف البحث   ايلا ية 
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 : Analysisمرحلة الدراسة والتحليل   .1

  اللشننكةياشننل : احةينن   ااءهينني ننهه اللاحةنني  نندة خ ننهات اوضننل  

ابنننيف  لقننار نونن  الوعةيلننم ل لحوننهض  احةينن  الالوعةيليننياحةينن  اللهلننات 

    الوالم:احةي  خبائ  اللوعةلي  

صياغي • ا   الد    ااءهيي  ان  معاييا  حيث  أل ات  سسو داا  يي 

 .ءيةي الوعة  االكوا نمام  م  اللحوه  الاقلم اللقدا نوااالك

اللابق   الوعة    • اللاوهداي    الوعة   اللوعةلي   خبائ   احةي  

 .الفعاليلعاايي   اللو ةب   اللهارات اللعةهماايي  ال

خسل   • م   االكوا نم  الوعة   لبيةي  الوعةيليي  اسحوياجات  احةي  

 .ض    اقيي  اسحوياجات وهلححوياجات اللعياريي   احةي  الاس

اللوعةلي     • سحوياجات  اللناسبي  االكوا نيي  الد    أنلاط  احديد 

  اللوهااقي مت ءيةي الوعة  االكوا نم. 

 أل ات الد   االكوا نم اللاو دمي  للواحي   احةي  اللهارل الاقليي ا •

 . العقبات  القيهل غيا موزامني   ءيةات الوعة  االكوا نم اللوزامني  

 : Design . مرحلة التصميم2

  اللوعةقي   العلةيي   ااجاالات   النوايي  اللبالئ  ءهصف  اللاحةي   هه  اوعةق

أنلاط    ءكيفيي الوعةاسو داا  ءيةي  خسل  االكوا نم  ءشك الد    االكوا نم   يكف     

:  الواليي  ال  هات   ةياللاح   هه   اوضل      ءن اح   اللاجهة  الوعةيليي  األ داف  احقيق

األ األشكال  الامهز   الوعةيلم    اللحوهض  اقاي   الاةه يي    اف د صياغي  احديد 

األلهاأ اللناسبي ام ابلي  اللحوه   احديد    اللاو دمي ام ءيةي الوعة  االكوا نم 

 ءحيث انقا  ماحةي الوبلي  إل : الوعةيلم  

 حيث:  م   عد ء م  االكوا نم الوعة  ءيةي  ام العل  الهيك  ابلي  -

o يييلعةالو  األ داف  صياغي   ً    ة    ءاس ولال  ABCD) (لونايق   اقا

 . الل اجات  اللدخست   احةي   لةلوعةلي   الفعةيي اسحوياجات 

o  ليعها  ا  الوبنيف    نو   للالة  الوعةيلم  اللحوهض   ناصا  احديد   

Interactive   شك   ام  إلكوا نيي  اعةيليي    حدات   لر ،  ام

PowerPoint . 

o اللاجت   يي حكم  اسخوبارات    اسخوبارات:  وقيي ال  ي ابل 

 اللعاام   الوحبيةم  لسخوبار    البعديي  القبةيي  الهحدات    اخوبارات 

   ء اقي  اان از   لااعيي   مقيا،  العقةيي    لا نيال   مقيا،

 اللسحوي.
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o  الاقليي   األنش ي  اللهارل   اهظيف  خسل  م   الوعة :  خباات   ابلي 

 Google   teams ftMicros   Zoom   ةم  اللواحي

 YouTube   أ    ش بم  ءشك    اللوعةلي    افا    يب    ءط ر ا  

   الد     مااندة  ام  اللعة    ل ر  الللك    الدمج  اا    مت  جلا م 

 . اارشال 

o خسل  م    ةيالبدي  الاقليي  اللوعدلة  الهسائط   ناصا  اخويار   

Tools Google األنش ي  لةلبالر  الوعة   ل باات   لةد     هسائ  

 .نهائم ءشك 

o االكوا نم   الوعة    ءيةي  ام  اللواحي  يي ن اسلكوا  الونق    سائ   اسو داا  

  teams Microsftخسل  م   موزام   ءشك   اسو دامها  ا   حيث 

 Zoom   ةم  اللالة  قناة   ةم  موزام    غيا   YouTube   ذلك  

  الوعة    ءبيةي  اللباشا  اسابال  ام   قبات   أ    ةم  الوغةب    أج  م 

 ل لا واا  نوي ي  اللنبات    ةم  الضغط  ي نوي   أ   ءعد   م   اسلكوا نم

  اسنق اع   اواة  ام  ءعد   م   االكوا نيي  البيةات   اةك   ةم   ةم  ءشك 

  الوعةيليي. اس داف لوحقيق  الاعم الدراسي    

o اللوغيا   احديد    2013   زارال  الة يف  بد لع  الوعة   جهذ نل   اسو داا  

    م  يالواءع   اللوغياات   االكوا نم   الد     أنلاط    ه  اللاوق 

   ضبط   اللعاام    الوحبي   ن از اا  لااعيي  العقةيي   اللا ني

 الوعةيلم. اللحوهض  ءنال  الو ايبم الوبلي 

o  لاخ    اللدم ي  موزامني   الغيا  اللوزامني  الد    أل ات   احديد  

  اسو داا    ةم  الوا يز   ا   ءعد   م   االكوا نم  عة الو  البيةي  ج خار

 ام   لةلوعةلي   الد    نلاطأ  لوقدي   WhatsApp  الهااااب   ا بيق

  الوالم:   األسباب  م  لةعديد   ذلك  ءعد  م  االكوا نم ة وعال ءيةي

 ا بيق. م  أ را ءي   اللوعةلي  اشويت  لعدا ▪

,Power PDF, Word   ءونايق  اللةفات   ابالل  سه  ▪

xcelE Point,  االكوا نم  البايد   سسو داا  الحاجي  ل أ 

 اللةفات. مشار ي ا بيقات  أ 

 تاء مي   100  إلم  ح لها  يب    مةفات   لإرسا  يلك  ▪

 ءاههلي. 

 النت  ءاقي  مت  حوم  صهام  الد    اا ي   ام  سه  ▪

 اللن فضي. 
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  األما     ام  سلا ات   إلم  الحاجي  د أء  البهايي  الاسائ   إلم  اسسولاع  يلك  ▪

   إنها   البهايي  الاسالي  لوشغي   األذأ   ةم  الهااف  إقفال  يلك   حيث   العامي 

 اةيفهأ. مكاللي

  الدريف   أ   لكوا نماا   البايد    با  محالثات   أ   مةفات    أ   إرسال  يلك  ▪

 اسحوياطم.   النام أ  ال با ي سغااض 

   ل     هلك   ايديه    بهر   ماللائ  الد    م   م وةفي  إشكال  إرسال  إمكانيي ▪

 GIFيديهالف  مقاطت   البهر خسل. 

 العامي.  اارشالات  لةوهجيهات  جلا م ل    إجاال م له ات  إنشال إمكانيي ▪

  أ    اسسوفاار  أ   الال   ميزة  ل اا   Broadcast  م له ي   إنشال   يي إمكان ▪

 .  ءاسحااج اللوعة  سيشعا حوم ش بم ءشك  اللاا دة

   جهل   إلم  الحاجي  ل أ  ماة  م   أ را  اللااه ي  اللةفات   اوح  اللوعة   ياو يت ▪

 نوانت. إ

الوهاص    ▪ م   سائ   أ   أ   الهيب  ر اءط  م   راءط  أ   مشار ي  يلك  

 ااجولا م. 

 أ  اشوت أثنال  لةيي ل   لةلوعةلي .  نتيلالو بيق  ملا يهجد إ سنات ام س  ▪

  iOS   Android   Window ءنواا  اعل   الوم  اله يي  لةههااف  مواح ▪

  اإذا     dowsWin  Mac  ءانامج   يب   إصدار   ة   يحوه   إنه  إل   ءااضااي

  يه ء   ال ا    اللهءاي    ةم WhatsApp اسو داا  ام   مشكةي  أ   اللوعة    اجه

 م    العديد    با  الو بيق  لوهااق  ءاسسي  واءةت ال   أ  اهب   السب   اياو د   أأ  يلك 

 .األجهزة

  م     بيا   دل   ام  اللهلي  الد    الاسائ ء    ااحوفاظ  اليز  م   اللوعة   يلك  ▪

  قا    احت    ةيها  العرهر  يلكنك   اللهلي  سائ الا  الييز   طايق      الاسائ 

 .الش  مو  هليءاه  لس وشاف قاءةي جعةها  ءالوالم منفب 

 .اءي  اسسو سايت  قا ماو  سه  الو بيق ▪

 سا ي.    شاي  يرءعأ  ألخا Story خسل م  لةد   أخا شك  مشار ي يلك  ▪

 . م انيي WhatsApp خدمي ▪

o خسل  م    اللوعةلي   اا ي   طايقي  اسو داا  Form leGoog  

 .له  اللناسبي الد   نواا  اهايا  ا ليعه   اراه   إل 

 :االكوا نم  الوعة  بيةات ل  لمالوعةي محوه  ابلي  -

o الد   أنلاط    اللواحي الونق    سائ  اللكهنات  شك  دااو اس 

 ءعد.  م  االكوا نم الوعةي  ءيةي  إغسب   اوح  دة اللاا  اارشال  
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o  الشعارات   ااطارات  لعسمات ا :الوعةيلم  اللحوه  ابلي   

 . غيا ا  اسلهاأ

 : Production and Construction. مرحلة اإلنتاج واالنشاء 3

الو ايبيي  اله   ام  ه  اللعال ات  إنواج  لعلةيي  السزمي  اللهال  الوحضيا  ا   علةيي 

لونفيه ال  هات  ااجاالات اللحدلة مابقاً ام ماحةي   الوبلي     ا ليعها الهيداً 

 والم:  ال

مكهنات  - االكوا نمء  العل   إنواج  الوعة   ءعد    الد     بيةي  م  

 :االكوا نم 

o ينشألحبهل  ة  الهسائط  اللبالر   اال  . 

o الهسائط  اللبالر إنواج  م   الاقليي  اعدي      األنش ي  غيا ا 

 .اللكهنات 

o احهي   ناصا الهسائط إل  شك  رقلم   ا زينها. 

 إ دال الد     م  ءعد  لكوا نمءيةي الوعة  اا  اللحوه إنواج  -

 االكوا نم: 

o  م  ءعد ءشك  موزام     مالوعة  االكوا ن  ات ءية   م ذج  لاالن  ا ايب

موز ام     ام  غيا  سهال  أ   قبات  للهاجهه  خيارات  لوهايا 

 اسابال أ  اسسو داا.

o  م  ءعد. بيةي الوعة  االكوا نمء محوه  الاقلم اللقدا احلي 

o  الد      سائ   عةيليي االكوا نييالو إ دال الدر ،  الهحدات  

 . اا ي  ال سب  الل له ات 

o نهال الو هيا الوعةيلمإجاال اقيي  نهائم ا. 

o  ال الد   االكوا نم اللقدا لةلوعةلي  م  خسل الاسائ  شكأ  احديد

 البهايي  النبيي  اللائيي الوهضيحيي. 

 Evaluation التقويم مرحلة .4

o  ءشك الوكهينم  الوقيي   لوقيي  إجاال  اللعاام اال   الوحبي     

خسل م   اللقدا  لةلحوه   إسويعاءه   الوعة   ءي  لةلوعةلي   مد   ةي 

، مد  اا ةيي أل ات الد   اللقدمي خسل يا ق    م  ءعد   االكوا نم

  ذلك  اق  الل له ات الو ايبيي  ا ثيا ا  ةم احبي  اللوعةلي    

 .اللوفق  ةيها م  قب  للعايياا
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o نهائم اقيي   معاام    إجاال  احبيةم  اخوبار  ا بيق  خسل  م  

 از   ء اقي اللسحوي مقيا، اللا ني العقةيي   مقيا، لااعيي اان 

 .ا الوعةيلمهيو  انهال ال

 Use االستخدام مرحلة .5

o الوعة  ءيةي خسل الد   سنلاط الكام   الونفيه  دانميالل اسسو داا  

 .ءعد  م  االكوا نم

o  الوعة   لبيةي  اسلكوا نم   الد  ا هيا  اللاولا  الاصد 

 .ءعد  م  االكوا نم

 

 feed   يجعااال  الوغهيي  طايق      الااءقي  ات ال  ه   ااي   مااجعي  مواءعي   او 

back   اللااجعي   Revision    الوعدي  Modification   اللعاييا  

Standards . 

 ثالثا: أدوات المعالجة التجريبية 

 له ات البحث  با: ا  اهحيد اللعال ي الو ايبيي ءي  م 

الودريس   • نفس  ضه  يةي  قب   م   البحث  ال سب  يني  اعةي     

ادريس  )الباحر  النواواأ(  ند  معا أ  ضه  يةي  ي  اي للحاضاات   نفس 

 الودريس  ند ادرياه لةلحاضاات العلةيي.

لةوعة  • البحث  ال سب  يني  ل ليت  الفاصي  الوعة     إااحي  لبيةي  لةهصهل 

ءعد  م   الد   إا  االكوا نم  الوعة   االكوا  احي  ءيةات  خسل   نم 

 االكوا نم م  ءعد .

ال سب  ين  • نفااعةي      الزمنيي  الفواة  ام  البحث  م   )  هاي  الفواة 

لةعاا  الرانم  الدراسم  الفب   م   الااءت  اسسبهع  الم  الرانم  اسسبهع 

 . 2021/ 2020ال امعم 

 اقدي  اللحوهض الوعةيلم نفاه لك  ال سب  يني البحث.  •

    ء اقي اللسحوي.قهي  نفاها: اسخوبار الوحبيةماسو داا طايقي الو •

يي  مقيا، لااعيي قةلع: مقيا، اللا ني انفاها  القيا،اسو داا طايقي  •

 اسن از. 

 الوقهي  م  قب  نفس الللوح . •

اشاءه ال بائ  الديلهجااايي ءي  جليت طسب الل له ات الرسثي  يني   •

 البحث م  حيث: 

o اللا ني العقةيي  الدااعيي لسن از.نيفه   اقاً للقياجليعه  ا  اب ، 
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o  شعبي   -لمألا  نيي اكنهلهجيا الوعةي   الحاسب جليعه  ينولهأ لةفاقي الرا

 جامعي ءهرسعيد  –ءكةيي الواءيي النه يي  -اكنهلهجيا الوعةي 

o  سني   20: 16جليعه  ينولهأ لةفةي العلايي 

o ف.جليعه  ل  يابق له  لراسي مالة نو  ابني 

o   زينب محلد قامت الباحرواأ ءاسسوعانه ءلقيا، اللا ني العقةيي إ دال

محلد  إ 2016  أمي   اسن از  لااعيي  مب ف   ل  دا   مقيا،   لال 

اللعاام   ء اقي   2014  حزي   رلاأ الوحبيةم  ااخوبار     أما 

 مسحوي م  إ دال الباحرواأ. 

 ( 2016حلد  مزينب محلد أمي  إ دال )      مقيا  المرونة العقلية •

( اللقيا، م   منه  )65يوكهأ  ءنداً  مهجباً  "52(  ءنداً  سالباً 13(  ءنداً   "  

  ةم اسءعال الرسثي لةلقيا، بيال اوهزع البنهل اللهجبي  الا 

 : صدب اللحكلي  

  اسسااهة اللو ببي  ام  ة  النفسي م    م له ةم  ،  ااض اللقي ا   

م    م    طةب  الاأ   إءدال  منه   الوهلةل  العبارات ض  ضهح  مد   حيث:     ماا 

العبارات  مدض     اه إلي  مانول العلاض  مناسبي      بارات العيني  اال ألالةلاوهض 

اعدي اللحكلي   ةم  ا  ةهيا أ  الاالة  نابي  حهاها   ااا حت  أ   إضااوها  أ  

(   م نابي  اليي  مقبهلي  ملا يد ه % 100-%88.89 بارات اللقيا، ماءي  )

لوم يو  الوهاص  إليها م  خسل ا بيق اللقيا،  ةم اااال نوائج اإلم الرقي ام ال

 العيني. 

 وايي لةلقيا،: الكفالة الايكهم  

صدب  ثبات   يو   ةم  لقالحااب  البحث   أل ات  ءقيي  مت  سسو دامي  يا، 

 النحه الوالم: 

 صدب اللقيا، ام البحث الحالم:  -أ

 ا  حااب صدب اللقيا، ءإسو داا:       

 صدب الوحةي  العاللم:   -

ا  اسو داا الوحةي  العامةم اسسوكشاام لوقديا البدب العامةم لةلقيا، ء ايقي  

 ا  الود يا اللوعامد  Hotlingل  Principal Componentsنات األساسيي اللكه

   لا ا  اخويار الوشعبات الدالي  ةم العهام  اللاو ةبي   ا   Varimaxء ايقي  

   مة بها: الوهص  ءرسث  هام

أنها اوا ز حهل قدرة الفال  ةم معااي العام  اس ل نوائج  ها العام   : للت 

اللناسبي   لو هيا اسسو اءات  ءلا ني  البديةي  اعدي   سا  لةلهقف  الوفكيا  سو اءات 
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األخا  الاي اة  ةم  الاأ   ءالبحيحي   احوااا  ال اطةي  اسسو اءات   اسوبدال 

 ا ني االرا يي". اليه  ها العام  ب "اللاألشيال اللعقدة  لهلك أمك  ا

اسي اءيي  ةم  العام  الرانم: للت نوائج  ها العام  أنها اوا ز حهل قدرة الفال  

ألال  ظائفه ءشك  جيد  الوغيا  الوعدي  حيالالوكيف مت ضغهط   يلكنه م   اة ملا 

 للااياة اسمهر  لهلك أمك  االيه  ها العام  ب "اللا ني الوكيفيي". 

نوائج  الع للت  الرالث:  إي ال  ام   الفال  ةم  قدرة  اوا ز حهل  إنها  العام    ها 

أل  ابعاً  رغبااه  اشباع  جديدة  أمك   طاب  لهلك  الوا ف   ام  اغييا  ه  ها لياا  

 العام  ب "اللا ني الوةقائيي". 

 صدب الييز مفالات اللقيا،:  -

الدرجي  العقةيي م  خسل اخه  اللا ني  ا  حااب صدب الييز مفالات مقيا، 

ءعد   لك   لةحك  الكةيي  محكاً  اءعال(  )ثسث  العقةيي  اللا ني  مقيا،  مقيا،  اءعال  م  

د ااايبياً انازلياً   أخه  ءع     طايق ااايب الدرجي الكةيي لك ةم صدب مفالااي   

اللاوه    %27أ ةم   ذ    ال سب  لراجات  لولري     م   الدرجات  م   األ ةم 

  37ةد  دل ا  م  لرجات ال سب ذ   اللاوه  اس ةم    ء  %27م له ي أ ةم  

النم   م له ي  اللاوه     %27طالباً  طالبي   الر   ذ    ال سب  لرجات  م  

ي  ا  حااب موهس ات لرجات م له وم لب طاطالباً    138لنم   ءةد  دل ا  األ

اللقيا،     الحاجي  ال سب ام    مفالات  النابي  اسو داا    Critical Ratioا  

ال  م له وم  لرجات  موهس ات  ءي   اللقارني  الييز ام  معامست  للعااي  سب 

الحاجي النابي  قيلي  ااذا  انت  يح  1,96>اللفالات   ذلك  ثقي  ااأ  ماوه   لنا  دل 

ام ضهل اللااحات اللعياريي  أما اذا  انت قيلي النابي   0,05ة ار شك مقد  0,95

ام    0,01 شك مقدارة    0.99اهلك يحدل لنا ماوه  ثقي مقدارة    2,58>  الحاجي

اللعيا اللااحات  لسلي  ضهل  لي  اللوهس ي   ءي   القائ   الفاب  أأ  ذلك  ريي   يؤ د 

لييزا  اضحا ءي   ا  يزم البداي  أ  أأ  هة النابي ال احبائيي أ يدة  س ياجت ال 

 (.2010لب اؤال أءه ح ب  امال صا اللاوهيي  اس ةم  اسلنم)

 ثبات مقيا، اللا ني العقةم   -ب 

 طايقي إ الة ا بيق اللقيا،:  -

( طالبا  طالبي  530ا، اللا ني العقةيي ءعد ا بيقي  ةم العيني ) ا  حااب ثبات مقي

اسخوبار  ءفاص  زمنم    يق ب ي النه يي  ذلك ء ايقي ا الة ام  طسب  ةيي الواءي

 حت معامست اسراباط ءي  الو بيق  ( يها م  اجاال الو بيق اس ل  ااا 17قدرة )

 اس ل  الو بيق الرانم ما ءي  

(0,72-0,92  .) 



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
216 

 
  

 ااب الداخةم: اسا -

طايق   العقةيي     اللا ني  مقيا،  أءعال  ثبات  معامست  حااب  ا  

معام ءاسو داا  حااب  الداخةم  اساااب  ألفاال معست  )  -لي   ا نباك 

 (   2010صسح الدي  محلهل  سا  

 اللقيا،: ابحيح  -

ءحيث ي وار ال الب ءدي  م    LIKERtيو  ابحيح اللقيا، طبقا ل ايقي ليكات  

الرس )البدائ   الواايب:  لةعبارات   م  اسي اءيي   1 2 3ثيي  العبارات  حالي  ام   )

اس ااايب  لرجيلوقاء   الااءقي   اواا ح   ءي   ل  ا  خويارت  ايلا  اللقيا،  الب  ةم 

النم     65 الكةيي  ةم لرجي  ح  195لرجي  حد  الدرجي  ااأ  اقبم   ءالوالم  د 

ا اللقيا،  أءعال  ام  ال الب  لرجات  م لهع  ااا    ااا    اللقيا،  أ   لرسثي 

 ( اللقيا،  ءنهل  ال الب  ةم  لرجات  اللاافعي65م له ي  الدرجي   ةم    (  اشيا 

ني  قةيي  يوضح ملا سبق أأ مقيا، اللا ني العقةيي ا ءل اللقيا، الم الوت ال الب  

 ءلعامست صدب  ثبات ماضيي.يوليز 

 . (2014 لال مب ف  حزي   رلاأ  )مقيا  دافعية االنجاز

( مفالة   قد صيغت  بارات اللقيا، ءةغي  اءيي سهةهي 40ا، م  )يوكهأ اللقي  

) ا بق إل  حد ما    ئ دامزل جي اللعن    اخوار ثسث ء    اضحي  غيا مهحيي أ 

اسسو اءي   يعزض اخويار  ها الشك  لو نبه البعهءات الوم سان بق( ليلرا ءدائ   

 اريا ا أشكال اسسو اءات األخاض. 

 ابحيح اللقيا،: 

)ان بق    ا  اللهجهلة  لةبدائ   اللقيا،  اقا  ما    –ابحيح  حد  إل     –ان بق 

(  ة  الوهالم   1  -2  -3)    رجات لدرجات ااي اءيي منها  ة  الد سان بق( احب  ا

اةبيي اووبت  كس  ها الودريج   ءهلك اواا ح الدرجي الكةيي لةلقيا، أما العبارات ال

م  72-24ءي    اللاافعي  ة   الدرجي  ادل  اان از  لرجي  لااعيي  م   ماافت  عدل 

 ا اللقيا،.  العكس صحيح   س يهجد  ناك  قت محدل لإلجاءي  ة   ه 

 ي لةلقيا،: الكفالة الايكهمواي

اللقيا،    صدب  ثبات  م   الويق   اللاغهءيي       ءالولييز   سج  الوعه 

 اسجولا يي. 

 حااب صدب اللقيا،: 

 البدب الوا ا  )اللحكلي (:  •

أسااهة القيا، النفام لةو  د م     –  م له ي م  اللحكلي   ا   اض اللقيا،  ة

األءعال للهضهع القيا،.    اله  انلوم إليه   مدض إنولال  مدض إنولال    مفالة لةبعد 
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 قاا الباحث ءإجاال  ااي الوعديست الوم اافق  ةيها معو  اللحكليي  ام صياغي  

غالبي أجله  ةيها  الوم  العبارات  حهف  ا   حهاها الفقاات   لا  اللحكليي   ة   ي 

 . %80ءنابي أق  م  

 البدب اللن قم:  •

ه البحهث الااءقي  ل إ داله ام ن اب ما أسفات  نيكواب اللقيا، صدقه م  خس

اخويار   ا   اان از   قد  لااعيي  مهارات  ام  صف  نوائ ها  م    اسسوفالة 

مقيا،   م   ااطسع  ةيه  ا   ما  ضهل  ام  ءنهله  اللقيا،  صياغي  مفالات 

 اض.أخ

 البدب العامةم: •

ال    ه الوحةي   ءاسو داا  منه  الوحقق  الوكهي   ا   أشكال صدب  لبنهل  أحد  عامةم 

 از لةوعاف  ة  طبيعي العهام  الوم يلك  أأ انوو  ايها مقيا، لااعيي اان

  اقدا النوائج الوحةي  العامةم للكهنات مقيا،  

 لااعيي اان از. 

العامةم سسو اءي   الوحةي   إجاال  أ  ا    ( الكةيي  لااعيي    (40العيني  مقيا،   ة  

ل  اب    الوم  البنهل  اسوبعال  ءعد  ااحبائيي  اان از  الدسلي  ند  إل  ماوهض 

( ءندا   للعااي     80حااب اساااب الداخةم حيث ءةد  دل ءنهل اللقيا، ) 

يهجد  ام   اا أ  اهجد  هام  نه يي اوفق  ما ذ ا ام الوااث   ذلك م   

اسو دا األساخسل  اللكهنات  طايقي  م   ا  ال ايقي  ءه  هه  اوا   للا  سيي 

ملك     اباي   أقب   اسو اسو س   ام  " ايزر"  محك  اسو دا  س   لا 

العهام    اد يا  ث   صحيح   جهره     احد  يق   س  ما  العاا   ه  العام  

الوشبت  الباحث  "الفاريلكس"  ا وبا  ء ايقي  موعامدا  اد ياا  اللاو اجي 

 . 0.3  اللقبهل لةبند  ه

 

 لي  االختبار التحصي

 م    الاةه يي   دافاأل  احديد  األساسيي الوعة  مهلات  ءوحةي  قاا الباحرواأ

ءو قاما  الوعة    محوهض  حديد ث   أل ات  خسل  م   اللقدا  الوعةيلم 

الاقليي   الوشار يي    –األخضا)اللاوهل ات  جهج   ا بيق    –أل ات 

YouTube/Zoom العل   اللاجهة ام ظ  إطار  األ داف الوعةيليي    يحقق  ( اله

اللاودامي  الوكنهلهجيي  ث   لةونليي    صهراه   ام  الوعةيلم  ضاللحوه  إ دال   يو    م  

  ام   اللو ببي   اللالة  خباال    ة   ءه  ال اصي  األ داف  مت    اضه  اللبدئيي 

 اللقار الدراسم.  م ال
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   ة  ضهل األ داف الوعةيليي  احةي  مهاا الوعة   احديد اللحوهض الوعةيلم  

 ءنالاً  ة  احديد ال هانب اللعاايي اللااب ي ءلقار نو  الوبنيف لةفاقي الرانيي  

الوعةي   ا الواء   –كنهلهجيا  النه يي   ةيي  أسةةي   –يي  اقياها  الوم  ءهرسعيد  جامعي 

اخ ءوبلي   الباحرواأ  قاما  إلكوا نياً  ا   اسخوبار   ا بيقه  ا   احبيةم  احد  وبار 

 احكيله.

ال   اكاأ له طبيعه خاصي ام  لكهأ اسخوبار  إلكوا نياً  وحبيةم ا  ا بيقه 

ئي     دل ت اسسةةي مهضه يه اوكهأ م  جزالوبلي    ضت األسةةي  حيث  ان

 ( اسخوبار  دل ا  مقالات  نو  60جليت  للقار  اللعاايي  ال هانب  مفالة غ ت   )

الوعةي   ةيي الواءيي النه يي   الرانيي اكنهلهجيا  ءهرسعيد    جامعي  –الوبنيف لةفاقي 

  ا  اقاي  اسخوبار إل  األجزال الواليي: 

 سةةي اخويار م  موعدل(.( مفاله )أ40ال زل األ ل: ض  ) -

 ( مفاله )أسةةي صهاب  خ  (.20الرانم: ض  ) ال زل  -

 اسخوبار اس وبارات الواليي:  قد ر  م  ند صياغي أسةةي 

ء سةهب   - لقيقي   م وباة   مباغي  مفالة  اضحي  اكهأ     سه  أأ 

   اضح. 

 أأ ا ةه    مفالة م  أ  إشارة أ  اةليح يدل  ة  ااجاءي البحيحي.  -

 يس    مفالة  دف اعةيلم معي . أأ اق  -

احديد ا   - سبق  الوم  اللهضه ات  األ داف  اللفالات  اونا ل  أأ  ي ب 

 للهاصفات.ء د ل ا

 ا نب اسو داا صيغي النفم أ  النفم اللزل ج ام صياغي الاؤال. -

الوم احل  ام طيااها ااجاءي    مفالات أخاض ام نفس ا نب اللفالات   -

 اسخوبار. 
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ب المعرفي لمقرر نظم  بار التحصيلي االلكتروني للجاندول مواصفات االخت ج

 التصنيف: 

 م
عناصر المحتوي  

 الرئيسي

المفردات في المستويات  عدد 

العدد   المعرفية

 االجمالي

الوزن  

 النسبي
 ا بيق  اه  اه ا

1 

ي مفهوم  التعرف عل

التصنيف وخطوات  

التصنيفب والتعرف  

علي خطة تصنيف  

 ديوي العشري 

5 2 10 

17 28.33% 

8.3% 3.3% 16.6% 

2 

دريب الطالب علي  ت

استخدام الخالصة 

األولي في نظام  

ديوي  تصنيف 

 العشري 

5 4 8 

17 28.33% 
8.3% 6.6% 13.3% 

3 

تدريب الطالب علي  

استخدام الخالصة 

نظام   الثانية في

تصنيف ديوي  

 العشري 

3 3 9 

15 25% 

5% 5% 15% 

4 

تدريب الطالب علي  

الخالصة  استخدام

الثالثة في نظام  

ف ديوي  تصني

 العشري 

3 2 6 

11 18.3% 

5% 3.3% 10% 

 %100 60 %55 %18.3 %26.6 المجموع 

الوحبيةم   اسخوبار  صدب  ثبات  اخوبار  ا   ماسبق  معةم  نو   ءنال  مقار  ا  

 : الوبنيف

 أ سً : صدب اللقيا،:

 صدب اللحكلي : -أ

صنهراه اللبدئيني  ةن  م له ني من  قامت الباحرواأ ءعاض اسخوبار ان   

اكنهلهجيا الوعةي  لوحديد مدض مناسبي أ ضال  يةي الودريس اللو ببي  ا  م ال 

األسةةي لقيا، الوحبي  ا  مقار نو  الوبنيف   ا  إجناال الوعنديست اللقواحني 

الة اللحكلنني  منن  حننهف  اعنندي   إضننااي  إ ننالة صننياغي ءعننا األسننةةي لةانن
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 83سحيي األسةةي ءني  )ءي  الاالة اللحكلي   ة  مدض ص ااا حت ناب اسافاب  

( سؤال لقيا، الوحبي  ا  مقار نون  40سخوبار مكهأ م  )(   أصبح ا100%:

 الوبنيف.

 اساااب الداخة : -ب     

سخوبار  ة  العيني اسسو س يي من  طنسب الفاقني قامت الباحرواأ ءو بيق ا    

يد ءةند  ندل ا ي الواءيي النه يي جامعي ءهرسنعالرانيي ا ب  اكنهلهجيا اعةي  ءكةي

ااب الداخة   ن  طاينق حاناب معنامست اسرابناط (  ذلك لحااب اسا30)أ    

ةنها ءي  لرجي     بارة  الدرجي الكةيي لسخوبار ءهاسن ي الحزمني ااحبنائيي لةع

اكانت قي  معامست اسراباط  لنا  Spss.V.22اسجولا يي  اللعا اي اخوباراً ب 

 ( 2 ل )ء د 

 ( 2جد ل )

 اراباط أسةةي اسخوبار ءالدرجي الكةيي قي  معامست 

رقم 

 السؤال 

قيمة معامل 

 االرتباط 

رقم 

 السؤال 

قيمة معامل 

 االرتباط 

رقم 

 السؤال 

قيمة معامل 

 االرتباط 

رقم 

 السؤال 

عامل قيمة م

 االرتباط 

1 0.719 ** 11 0.765 ** 21 0.722 ** 31 0.761 ** 

2 0.780 ** 12 0.736 ** 22 0.710 ** 32 0.735 ** 

3 0.715 ** 13 0.342* 23 0.339* 33 0.766 ** 

4 0.725 ** 14 0.765 ** 24 0.716 ** 34 0.351* 

5 0.738 ** 15 0.721 ** 25 0.307* 35 0.767 ** 

6 0.723 ** 16 0.724 ** 26 0.751 ** 36 0.785 ** 

7 0.345* 17 0.771 ** 27 0.780 ** 37 0.774 ** 

8 0.767 ** 18 0.715 ** 28 0.755 ** 38 0.724 ** 

9 0.725 ** 19 0.735 ** 29 0.723 ** 39 0.723 ** 

10 0.763 ** 20 0.733 ** 30 0.719 ** 40 0.710 ** 

 0.01مستوى )**( دال عند                0.05)*(  دال عند مستوى           

يوضننح منن  ال نند ل الانناءق أأ قنني  معننامست ارابنناط األسننةةي ءالدرجنني الكةينني 

 الننبعا اآلخننا لال إحبننائياً  ننند  0.01هض سخوبننار لالنني إحبننائياً  ننند ماننول

  ة  لرجي مناسبي م  اساااب.أسةةي اسخوبار ملا يشيا إل  أأ  0.05ماوهض 

 ثانياً: ثبات اسخوبار:

 :فا لكا نبا طايقي معام  أل -أ

 Cronbach'sاسو دا الباحرواأ لحااب ثبات اسخوبار معامن  ألفنا لكا نبنا   

Alpha  Coefficient حهف لرجي الاؤال م  الدرجني الكةيني لسخوبنار  ا  حالي

(  لنا ان  حاناب معامن  ثبنات 0.775ابةغت قيلي معام  ألفا العاا لسخوبار  ك  )

 ( 3ه ء د ل )سةةي  لا     سؤال اكانت قي  معامست ثبات األ
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 ( 3جد ل )

 قي  معامست ألفا ألسةةي اسخوبار 

رقم  

 السؤال

مة  قي

معامل  

 ألفا 

رقم  

 السؤال

  قيمة

معامل  

 ألفا 

رقم  

 السؤال

قيمة  

معامل  

 ألفا 

رقم  

 السؤال

قيمة  

معامل  

 ألفا 

1 0.761 11 0.755 21 0.767 31 0.774 

2 0.733 12 0.770 22 0.757 32 0.741 

3 0.736 13 0.727 23 0.771 33 0.772 

4 0.725 14 0.765 24 0.757 34 0.729 

5 0.773 15 0.771 25 0.771 35 0.763 

6 0.752 16 0.761 26 0.737 36 0.757 

7 0.755 17 0.774 27 0.774 37 0.722 

8 0.723 18 0.778 28 0.772 38 0.774 

9 0.732 19 0.779 29 0.758 39 0.771 

10 0.724 20 0.765 30 0.767 40 0.761 

أقن  من  معامن  يوضح م  ال د ل الااءق أأ جليت قي  معامست ثبات األسنةةي  

   ملا يشيا إل  أأ أسةةي اسخوبار  ة  لرجي مناسبي م  الربات.ثبات اسخوبار  ك

 طريقة التجزئة النصفية:  -ب 

 Split half النبفييلةوحقق م  ثبات اسخوبار  ك  ا  اسو داا طايقي الو زئي 

(  ءعند ابنحيح أثنا 0.761 ءةغت قيلي معامن  اسرابناط ءني  نبنف  اسخوبنار )

ءةغت قيلي معام  الربات Spearman-Brown  لو زئي ءلعاللي سبياماأ  ءاا أا

 (    يوضح ملا سبق أأ اسخوبار يوا  ءدرجي مناسبي م  الربات.0.864)

( سؤال 40خوبار مكهأ م  )أصبح اس  م  إجاالات البدب  الربات الااءقي    

نىنني ا بنن  لقيننا، الوحبنني  انن  مقننار نونن  الوبنننيف لنندض طننسب الفاقنني الرا

ي الواءيي النه يني جامعني ءهرسنعيد   اسخوبنار ءهنهه البنهرة اكنهلهجيا اعةي  ءكةي

 النهائيي صالح لةو بيق  ة   يني البحث األساسيي.

 : بطاقة المالحظة

  ألال األااال لةلهاا الل وةفي   اعولد لوقيي  مهلااعد اللسحوي أسةهءا 

الودريبم   اللهارات الوم يو ةب اللهقف  اللسحوي  ة  إ دال ألاة أ  قائلي ءاللهاا

مسحووها   اهدف  هه الب اقي إل  قيا، ألال  يني البحث ) طسب الفاقي الرانيي  
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ارات أل ات  جامعي ءهرسعيد( لله –ي النه يي قا  اكنهلهجيا الوعةي  ءكةيي الواءي 

 لد   اللا ني العقةيي  زيالة لااعيي اان از.  الوعة  اسلكوا نم

األلال اللهار  ء ايقي الوقيي  الكلم   الباحرواأ ءإ دال ء اقي مسحويقاموا  

ء ايقي   مهارة  ام     ال الب  ماوهض  الوعاف  ة   يلك   حو   ءالدرجات 

م   مهضه يي    الب اقي  مفالات  ا  23 اكهنت  مقالي  ابفيات    10م  مفالة 

الباحرواأ ااغب  الوم  اللهارات  لةلقار  اغ م  اللاوهداي  لةلهارات    مودرجي 

 لرجي حيث:  115ل لاسم   انت الدرجي الكةيي ءلسحووها  ماوهيات الوقيي  ا

 1 راسب                     –ل  ياو يت ألال أ  جزل م  اللهارة  -

 2           مقبهل     –اسو اع ملارسي ءعا مو ةبات اللهارة  -

 3     جيد              –اسو اع ملارسي معو  مو ةبات اللهارة  -

   4 جيد جدا                –ملارسي    مو ةبات اللهارة  اسو اع -

   5  ملواز          –اسو اع ملارسي    مو ةبات اللهارة ءإاقاأ  -

ال اللهاا  اضلنت     ءحيث  اللسحوي  ء اقي  ءنال  ا   ذلك  ائياي  ءناًل  ة  

العقةيي اللا ني  اسلكوا نيةد    الوعة   أل ات  مهارات  أللال  السزمي    الفا يي 

مقا اسن از ام  لااعيي  األلال   زيالة  ء اقي مسحوي  اشولةت  الوبنيف  قد  ر 

رئيايي  ثسثي   مهاا  ام   ة   شا  صياغوها  الت  اا يي  مهلي    شا أ 

ءه القياا  اللوعة   م   الل ةهب  األاعال  ابف  م    بارات  خ هة  ام     ا 

 خ هات األلال.

 اس وبارات اآلايي: حوي األلال س قد را ا الباحرواأ  ند ابلي  ء اقي م

 هلي ام صهرة إجاائيي. صياغي    م -

 أأ اكهأ اللهلي لقيقي  محدلة. -

  احدة اقط ام خ هات األلال. أأ ابف اللهلي خ هة -

 الواايب اللن قم لةلهاا الفا يي.  -

 لسحوي ء ايقي  اضحي.  ضت اعةيلات ء اقي ال -

 : هاو ثبات  صدق بطاقة مالحظة األداء

ء اقي مسحو ثبات  اللسحويا  حااب  اعدل  ء سةهب  ألال  ي األلال     ة  

ال الب الهاحد  حيث قاا ثسثي مسحوي     منه  ماوق     اآلخا ءلسحوي ألال 

اللسحوهأ   يبدأ  أ   الهقت   نفس  ام  لةلهارات  إجاالااه  أثنال  لةيي  ال الب 

ت    اسافاب  اسخوسف  اللسحوي معا  ينههأ معا   ءعد ذلك يو  حااب  دل ماا
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جامعي   –اأ ءإثني  م  اللعيدي  ءكةيي الواءيي النه يي  يلا ءينه   قد اسوعانا الباحروا

ءهرسعيد  اهجيهه   ادريبه   ة   يفيي اسو داا ء اقي اللسحوي  طايقي اد ي   

 سب.نوي ي مسحووه  أللال ال 

الباحري   م   ءهاس ي     طالبًا  ألال  شا أ  مسحوي   اللسحوي    ا  

احدض    اآلخاي    ذلك ال سب  اعاض  ؤسل  لةبحث ءعد  الو ايبيي  اللعال ات 

 الرسث مهضت البحث الحالم.

نابي ااافاب    دل ماات اسافاب ÷ ) دل ماات اسافاب    دل ماات اسخوسف( 

x  100 

 % x  100   85(20÷) 17نابي اسافاب  

اسافاب     اأ قد   اللعا ني    دل ماات   17 دل ماات  الزمسل  ماة مت 

ضح أأ موهسط نابي اسافاب ءي  اللسحوي   ة   ماات اقط.   كها يو 3اسخوسف 

( ملا يدل  ة  ارافاع معد ثبات الب اقي   ءالوالم  %85ألال العشا أ طالبا ءةغت )

 يني البحث الحالم. اه  صالحي لةو بيق  ة  أااال  

أ   الحوم   النوي ي  سنها  لة سب  الله ةي  اللهارات  الل اجات  م  ليي   

الوعة   الوغيا  اللا ني  ال ا زيي لةلاوقب     ةم  ها    لةوعةي    لا أنها ادل  ةم

اهظيف   م   لةولك   السزمي  لةلهارات  اللسحوي  ء اقي  ءوبلي   الباحرواأ  قاما 

ي اللاودامي   ءعد الوحكي   إجاال م ظ  الونليي الوكنهلهجي أل ات الوعة  اسلكوا نيف

 النهائم  الوالم: الوعديست  صهس لشكةها 

 اللهارات األساسيي ألل ات الوعة  األخضا:  -لماللهاره األ 

 Google Appsأل ات جهج  الوشار يي    .1

 Google Driveالللاوندات إنشال  -

 Google Drive اللاوندات  مشار ي -

 Google Driveفات  انوي  اللة -

 Google Calender قت ااةي  اللهاا  الوكةيفات انوي    -

 Googleالبحث  اسو داا محاك -

 Zoomءانامج ز  ا     .2

 اوح البانامج.  -

 Screen Shareمشار ي شاشي  -

 YouTubeقناه اليهايهب  .3

 اوح القناه. -
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 رات ءعا الوكةيفات ام الكهمنت ال ا  ءاللحاضاة.  -

 .قلييالوعام  مت اللاوهل ات الا .4

 ءاللهضهع ا  سني. إجاال البحث  -

 البحث    صهرة ا  ن . -

 ي م  مت نو  إلارة الوعة  ءفعاليالوعا -اللهارة الرانيي 

 اا ي  الدخهل  ال ا ج م  النواا  .1

 . الونق  ءي  محوهيات اللقار   الهصهل ل ليت  ناصاه .2

إلارة الوعةي   إنشال  انوي   حهف اللةفات  الل ةدات لاخ   .3

 .النواا

 اسو داا أل ات الوهاص  لاخ  النواا ءشك  اعاليي -لهارة الرالري ال

 . الكوا نماسو داا البايند ا .1

 ات. اللحالثإجاال   .2

   اسو داا أل ات اهاص  مت اللوعةلي  لاخ  النواا .3

 نتائج البحث:

 * اختبار صحة الفر  األول:

ئياً ال يوجد فرق دال إحصةا"سخوبار صحي الفاض األ ل  الهض ين   ة  أنه 

 بين المجموعات التجريبية الثالث فى القيا  القبلى لمقيا  المرونةة العقليةة."

( ءهاسننن ي الحزمننني ANOVA)الوبننناي  احةيننن  أسنننةهب سننو دمت الباحروننناأ ا

   يهضنح Spss.V.20   اللعا اني اخوبناراً ب  لةعةنها اسجولا ينيااحبائيي 

  ( نوائج  ها الفاض:4جد ل )

 ( 4جدول ) 

 تباين للكشف عن الفروق بين المجموعات التجريبية الثالث نتائج تحليل ال

 العقلية   للمرونة القيا  القبلى فى 

 المتغير 
مصدر  

 نالتباي

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

 " ف " 

مستوى  

 الداللة

المرونة  

 العقلية

بين 

 المجموعات
24.5 2 12.2 

داخل  غير دالة 0.13

 المجموعات
8009.9 87 92.1 

 - 89 8034.4 المجموع  
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لي إحبائياً ملا يشنيا إلن  أننه يوضح م  ال د ل الااءق أأ قيلي "ف" غيا لا

الو ايبيي الرسث ا  القيا، القبة  للقينا، اللا نني س يهجد ااب ءي  الل له ات  

 العقةيي.

 * اختبار صحة الفر  الثانى:

ال يوجةةد فةةرق دال  "  أنننه سخوبننار صننحي الفنناض الرننان   الننهض يننن   ةنن

ى لمقيةا  دافعيةة إحصائياً بين المجموعات التجريبيةة الةثالث فةى القيةا  القبلة

( ءهاسنن ي ANOVA)احةينن  الوبنناي  أسننةهب و دمت الباحرونناأ اسنن  اإلنجةةاز."

   Spss.V.20   اللعا اني اخوبناراً ب  لةعةنها اسجولا ينيالحزمي ااحبنائيي 

 اض:الف( نوائج  ها 5 يهضح جد ل )

 ( 5جدول ) 

 ث نتائج تحليل التباين للكشف عن الفروق بين المجموعات التجريبية الثال

   اإلنجازدافعية ل القيا  القبلى فى 

 المتغير 
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

" ف 

" 

مستوى  

 الداللة

دافعية  

 اإلنجاز

بين 

 المجموعات 
595.4 2 297.7 

0.59 
ير  غ

 دالة
داخل 

 المجموعات 
43883.5 87 504.4 

 - 89 44478.9 المجموع  

لالي إحبائياً ملا يشنيا إلن  أننه   ال د ل الااءق أأ قيلي "ف" غيايوضح م   

س يهجد ااب ءي  الل له ات الو ايبيي الرسث ا  القينا، القبةن  للقينا، لااعيني 

 اان از.

 الفر  الثالث:* اختبار صحة 

ال يوجةد فةةرق دال  ""ر صنحي الفناض الرالنث  الننهض ينن   ةن  أننه سخوبنا

قبلةةى لالختبةةار التجريبيةةة الةةثالث فةةى القيةةا  الإحصةةائياً بةةين المجموعةةات 

( ANOVA)احةي  الوباي   أسةهب  اسو دمت الباحرواأ     اإللكترونى التحصيلى."

   اللعا انني اخوبنناراً ب  لةعةننها اسجولا يننيءهاسنن ي الحزمنني ااحبننائيي 

Spss.V.20 ( نوائج  ها الفاض:3   يهضح جد ل ) 
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 ( 3جدول ) 

 ريبية الثالث عن الفروق بين المجموعات التج نتائج تحليل التباين للكشف

 للتحصيل  القيا  القبلى فى 

 المتغير 
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

 " ف " 

مستوى  

 الداللة

 التحصيل

بين 

 وعات المجم
10.1 2 5.05 

داخل  غير دالة 0.51

 المجموعات 
853.5 87 9.8 

 - 89 863.6 المجموع  

ق أأ قيلي "ف" غيا لالي إحبائياً ملا يشنيا إلن  أننه يوضح م  ال د ل الااء

الل له ننات الو ايبينني الننرسث انن  القيننا، القبةنن  لسخوبننار س يهجنند انناب ءنني  

 االكوا ن  الوحبية .

 صحة الفر  الرابع:* اختبار 

يوجةد فةرق دال   ""سخوبار صحي الفناض الااءنت  النهض ينن   ةن  أننه  

ة الثالث فى القيا  البعدى لمقيا  المرونةة صائياً بين المجموعات التجريبيإح

( ءهاسنن ي ANOVA)احةينن  الوبنناي  أسننةهب اسننو دمت الباحرونناأ   العقليةةة."

   Spss.V.20  ي اخوبناراً ب  اللعا ان لةعةها اسجولا ينيالحزمي ااحبائيي 

 ( نوائج  ها الفاض:6 يهضح جد ل )

 ( 6جدول ) 

 المجموعات التجريبية الثالث  التباين للكشف عن الفروق بين  نتائج تحليل

 للمرونة العقلية القيا  البعدى فى

 المتغير 
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

" ف 

" 

مستوى  

 لةالدال

المرونة  

 العقلية

بين 

 المجموعات
451.3 2 225.6 

داخل  0.01 8.3

 المجموعات
2377.9 87 27.3 

 - 89 2829.2 المجموع  



 والنوعية تربوية التربية النوعية للدراسات المجلة كلية  2021  فبراير (15د ) العد 
 

  
227 

 
  

ملنا 0.01يوضح م  ال د ل الااءق أأ قيلي "ف" لالي إحبائياً  ند مانوهض  

ل   غيا   –يشيا إل   جهل  ااب ءي  الل له ات الو ايبيي الرسث )ل   موزام   

ل   موزام   غيا موزام ( ا  القيا، البعدض للقيا، اللا ني العقةيني     –وزام   م

ب  انت الفا ب لبنالح م له ني  اه الفا للعااي اا  Scheffe داا اخوبار   ءاسو

مي  ال قنال سءند من   لن  مقارننات ثنائيني غينا   الد   اللوزام   غيا اللوزام .

 م  ط لها  ءاسو داا اسةهب اه م 

 صحة الفر  الخامس:اختبار * 

يوجةد فةرق دال   ""سخوبار صحي الفناض ال نامس  النهض ينن   ةن  أننه  

ة الةثالث فةى القيةا  البعةدى لمقيةا  دافعيةة صائياً بين المجموعات التجريبيةإح

( ءهاسنن ي ANOVA)احةينن  الوبنناي  أسننةهب اسننو دمت الباحرونناأ   اإلنجةةاز."

   Spss.V.20  اخوبنناراً   اللعا انني لةعةننها اسجولا يننيالحزمنني ااحبننائيي 

 ( نوائج  ها الفاض:7 يهضح جد ل )

 ( 7جدول ) 

 جموعات التجريبية الثالث  تباين للكشف عن الفروق بين المنتائج تحليل ال

 دافعية اإلنجاز ل القيا  البعدى فى

 المتغير 
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

" ف 

" 

مستوى  

 الداللة

دافعية  

 اإلنجاز

بين 

 المجموعات 
6730.7 2 3365.4 

داخل  0.01 10.4

 المجموعات 
28033.7 87 322.2 

 - 89 34764.4 المجموع  

ملنا 0.01يوضح م  ال د ل الااءق أأ قيلي "ف" لالي إحبائياً  ند مانوهض  

 ل   غيا  –يشيا إل   جهل  ااب ءي  الل له ات الو ايبيي الرسث )ل   موزام   

ل   موزام   غيا موزام ( ا  القيا، البعدض للقيا، لااعيني اان ناز     –موزام   

 انت الفا ب لبنالح م له ني   ا اه الفا بللعااي ا  Scheffeو داا اخوبار   ءاس

مي  ال قنال سءند من   لن  مقارننات ثنائيني غينا   الد   اللوزام   غيا اللوزام .

 م  ط لها  ءاسو داا اسةهب اه م 
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 ر صحة الفر  الساد :* اختبا

يوجةد فةرق دال  ""سخوبار صحي الفاض الاال،  النهض ينن   ةن  أننه 

بيةةة الةةثالث فةةى القيةةا  البعةةدى لالختبةةار إحصةةائياً بةةين المجموعةةات التجري

احةيننن  الوبننناي  أسنننةهب اسنننو دمت الباحروننناأ   االلكترونةةةى التحصةةةيلى."

(ANOVA ءهاسننن ي الحزمننني ااحبنننائيي )اللعا اننني  لةعةنننها اسجولا يننني 

 ( نوائج  ها الفاض:8   يهضح جد ل ) Spss.V.20  اخوباراً ب 

 

 ( 8جدول ) 

 فروق بين المجموعات التجريبية الثالث ائج تحليل التباين للكشف عن النت

 للتحصيل  القيا  البعدى فى 

 المتغير 
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

" ف 

" 

مستوى  

 اللةالد

 التحصيل

بين 

 المجموعات 
273.8 2 136.9 

داخل  0.01 7.1

 المجموعات 
1694.3 87 19.5 

 - 89 1968.1 المجموع  

ملنا 0.01يوضح م  ال د ل الااءق أأ قيلي "ف" لالي إحبائياً  ند مانوهض  

ل   غيا   –يشيا إل   جهل  ااب ءي  الل له ات الو ايبيي الرسث )ل   موزام   

ل نن  موننزام   غيننا موننزام ( انن  القيننا، البعنندض سخوبننار الوحبنني   –موننزام  

لفنا ب  اننت الفنا ب ه اللعااني اا نا  Scheffeاا اخوبنار  االكوا ن     ءاسنو د 

منني  ال قننال سءنند منن   لنن   لبننالح م له نني النند   اللوننزام   غيننا اللوننزام .

 مقارنات ثنائيي غيا م  ط لها  ءاسو داا اسةهب اه م 

 

 حة الفر  السابع:* اختبار ص

يوجةةد فةةرق دال  ""سخوبننار صننحي الفنناض الانناءت  الننهض يننن   ةنن  أنننه 

ثالث فةى القيةا  البعةدى لبطاقةة مالحظةة الة  ائياً بين المجموعات التجريبيةإحص

( ANOVA)احةينن  الوبنناي  أسننةهب اسننو دمت الباحرونناأ   األداء المهةةارى."
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 Spss.V.20  لعا اي اخوبناراً  ال لةعةها اسجولا ييءهاس ي الحزمي ااحبائيي 

 ( نوائج  ها الفاض:9   يهضح جد ل )

 ( 9جدول ) 

 ين المجموعات التجريبية الثالث ليل التباين للكشف عن الفروق بنتائج تح

 لألداء المهارى  القيا  البعدى فى 

 المتغير 
مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوس   

 المربعات 

 قيمة 

" ف 

" 

مستوى  

 اللةالد

األداء 

 المهارى

بين 

 المجموعات 
69.1 2 34.5 

داخل  0.01 5.1

 المجموعات 
585.4 87 6.7 

 - 89 654.5 المجموع  

ملنا  0.01يوضح م  ال د ل الااءق أأ قيلي "ف" لالي إحبائياً  ند ماوهض  

ل   غيا   –يشيا إل   جهل  ااب ءي  الل له ات الو ايبيي الرسث )ل   موزام   

ل   موزام   غيا موزام ( ا  القينا، البعندض لب اقني مسحوني األلال   –م   موزا

ي اا نناه الفننا ب  انننت الفننا ب للعاانن Scheffeءاسننو داا اخوبننار اللهننارض     

منني  ال قننال سءنند منن   لنن   .لبننالح م له نني النند   اللوننزام   غيننا اللوننزام 

 مقارنات ثنائيي غيا م  ط لها  ءاسو داا اسةهب اه م 

 نتائج البحث نظريا:   تفسير

ةهب  ذلنك ءإسنو داا أسن ءعد اسوعااض الباحرواأ لنونائج البحنث إحبنائيا

سننن ي الحنننزا اسحبنننائيي لةعةنننها ااجولا يننني ( ءهاANOVAاحةيننن  الوبننناي  )

سنهف نانوعاض افانيا البحنث ءنال  ةيه   Spss V.20 اللعا اي إخوباراً ب 

 لم:الحا نواياً م  خسل ااجاءي  ة  اااتست البحث 

المدمج( المقدمة في    –الغير متزامن    -أنماط الدعم )المتزامن  ما فاعلية -

جائحة  ب تكنولوجيا التعليم في ظل  طال  لدي  علم اإللكتروني من بعدبيئة الت

   كورونا

 لإلجاءي  ةن  الانؤال ان  اقاني  م له نات البحنث إلن  ثنسث م له نات  

ام ءيةني النوعة  االكوا ننم من    ءنال  ةم أنلاط الد   االكوا نم اللقدمي  ا ايبيي

الوهاص  اللوزام   ةنم ل  م  خس  يي األ ل  )ل   موزام (ض الل له ي الو ايبءعد 
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من  خنسل   موزام (غيا  )ل       الل له ي الو ايبيي الرانيي   WhatsApp  ا بيق

)     الل له ني الو ايبيني الرالرنيWhatsAppالوهاص  الغيا موزام   ةم ا بيق  

  م مزيج م  ل   اللوزام   الغيا موزام  م       غيا موزام (ل   موزام  / ل 

انا يي انم الهصنهل     الل له ات مواح لها اا  مو   خسل ذات نفس الو بيق

 Zoom  Microsoft teamsلةلحوه  الوعةيلم م  خسل ءيةات الوعة  اللونزام  

وغةنب  ةنم    ذلنك لةYoutubeأ  م  خسل ءيةي الوعة  االكوا نم الغيا موزام   

 هءات أ  معهقات اسابال  الهصنهل لةلحونه  الوعةيلنم    نهلك إمكانينيأ  صع

 انق اسنو داا  ن  م له ني  library Google Tools and Digitalو دااإسن

 ا ايبيي.

الستخدام  الماهي   - والفنية  التربوية  )المتزامنمعايير  االلكتروني    -الدعم 

متزامن   ا  المدمج(  –الغير  الرقمي  االلكترونيةلمقدم  والمحتوي  التعلم  بيئات    في 

   كورونا جائحةلدي طالب تكنولوجيا التعليم في ظل من بعد 

الاؤ الفنيي  الواءهيي   لإلجاءي     ها  ءاللعاييا  قائلي  إ دال  ا   سسو داا  ال 

االكوا نم    اسلكوا نم   الد   الوعة   ءيةي  خسل  اللقدا  الاقلم  اللحوه     هلك 

ءعد إجاال ءعا  ي م  اللحكليي  الهي  أقا ا ءبسحيوهاا   اضها  ة  م له  

 الوعديست.

أنماطماهي   - المقدمة في    –غير متزامن    -الدعم )متزامن  فاعلية  مدمج( 

اإللكتروني التعلم  )مرتفع    بيئة  الدراسي  التحصيل  تنمية  لدي  منخفض(    –علي 

   جائحة كوروناطالب تكنولوجيا التعليم في ظل 

أنماط اماهي   - المقدمة في    –غير متزامن    -لدعم )متزامنفاعلية  مدمج( 

لدي   تلقائي(   –تكيفي    –)إدراكي  ونة العقلية  علي دعم المر  بيئة التعلم اإللكتروني

   جائحة كوروناطالب تكنولوجيا التعليم في ظل 

علي دافعية    مقدمة في بيئة التعلم اإللكترونيفاعلية أنماط الدعم ال ماهي   -

   جائحة كورونالدي طالب تكنولوجيا التعليم في ظل  منخفض(  –االنجاز )مرتفع  

ً  بيق مقيا، ل   اللا ني العقةييا  ه الوااتست ا  لإلجاءي     ه     ابي   قبةيا

األ ل   الفاض  الل له ات  م  خسل  ءي   ااب  يهجد  س  ا  أنه  الرسث  الو ايبيي 

العقةيي اللا ني  للقيا،  القبة   ا      القيا،  لااعييا لا  مقيا،  ً    بيق  قبةيا   اان از 

ال الو ايبيي  الل له ات  ءي   إأ سيهجد ااب  الرانم  الفاض  رسث   ا   ابي  م  

القبةم الوحبيةسخل  الو بيق  الل له ات     موبار  ءي   ااب  يهجد  س  ء نه  ابي  

الرس الفاض  الو ايبيي  خسل  م   ذلك  القبة     اأ  القيا،  ا   لةبحثض  الرالث  ث 

ً  ي أل ات الوعة  اسلكوا نم م  ث  ا  الوحقق م  اا ةي لةفاض الااءت  ال امس     اقا
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خسله  م   ا   البعد      الاال،  اله   اللا نلالو بيق  العقةييلقيا،   مقيا،     ي 

اسن از الوحبيةم   لااعيي  مسح    اسخوبار  اللهار     ء اقي  األلال   ءعد  وي 

اخوبار  إ لبال  Scheffeسو داا  الفا ب  الفا ب  انت  اا اه  الل له ي  للعااي  ح 

بيي األ ل   ة  الل له ي الو اي  الو ايبيي الرالري )الد   اللوزام   غيا اللوزام (

موزام (  الل  موزام ()ل    غيا  ل     ( الرانيي  الو ايبيي  ا    له ي      ةم  ها 

الو  د م  صحي الفاض الااءت  ال امس  الاال،   اله  أشار إل   جهل اا ب  

لل له ي الو ايبيي الرالري ) ل   موزام  / ل   غيا  ذات لسلي إحبائيي لبالح ا

ا الل له ي  موزام (موزام (  افهقها  ة   ل     ( األ ل    الل له ي    لو ايبيي 

 . الو ايبيي الرانيي ) ل   غيا موزام (

 مع نتائج الدراسات: الحالي وبءلك تتفق نتائج البحث 

مةن بعةد فةي ظةل   التي تؤكةد فاعليةة إسةتخدام بيئةات الةتعلم اإللكترونيةة  -أ

 الونم  شنفت  (Basilaia, Kvavadze, 2020)لراسي    اووفق متجائحة كورونا

ام اللدرا، إل  الوعة   با اسنواننت خنسل انوشنار   ا اءي اسنوقال م  الوعةي     

  ً   اافقنت أيضناً منت نونائج لراسني   ءال ايا ،  هر ننا انم جهرجينا  ناأ ناجحنا

(Draissi, Yong, 2020)  اسسنو اءي لوفشنم مناض   ن  مند  الونم أ ضنحت

(19-(COVID  ن ناح ه من   حققنما  يي   انفيه الوعةي     ءعد ام ال امعات اللغاء

الونم   H.(Yulia(2020 , لراسي هلك الوحديات الو   اأ يهاجهها   ءالاغ  م  

أأ جائحي  هر نا أثات  ة  إ الة اشكي  الوعةي  ام أند نيايا  حيث اااجت   أ دت 

الوقةيد  لينوشا ءدس منه الوعة  م  خسل اسنوانت لكهنه يد   النوعة    أسةهب الوعةي 

   منت  بعضنه    يقةن  انوشنار الفينا ،ءالوالم يقة  اخوسط األاناال ءم  اللنزل  

أنننه  ةنن  ال امعننات انفيننه  هنناأظهننات نوائ الوننم   (Sahu P.,2020)لراسنني

اس ولناا ءالوكنهلهجينا     انوشنار الفينا ،  للهاجهنه  اسجاالات اسحواازيني ءشندة

ال دمات اسسوشنارة      جع ءشك  لقيق ل ع  ا ارب ال ةبي مت الوعة  غنيًا  اعاًس 

 ,Hodges)   نهلك ماأ دانه لراسنيحي لد   البحي العقةيني لة نسب   الد   موا

Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020 ) ةنم  نوائ هنا أأ خةبنت الونم 

جهلة م  خسل    COVID-19أثنال جائحي  الوعةي   الكةيات  ال امعات الحفاظ  ةم  

انم     نواننت اسنو اءي ألزمني أ   ارثنيالند رات  بنا اا  ث  اقدي الو  يط   م   

( أشارت النوائج Favale, Soro, Trevisan, Drago, Mellia, 2020) لراسي

ءعد احةي  الوغيياات الوم الت لراسوها إل  إثبات قدرة اسنوانت  ة  الوعامن  منت 

لحاجي اللفاجةي   أأ منبات العل     ءعد  الوعةني  االكوا ننم  الوعنا أ  بنا ا

مت سياسي الوبا د اسجولنا م أثننال جائحني ت  م ح  قاء  لةو بيق لةوعام   اسنوان

COVID-19   الاني اة  ةن  حا ني اللنا ر انم الحناا ال نامعم  نند    سههلي
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اا ةيني الونم أثبونت ( 2021   )سحا سال لراسي   هلك  ا ولال الوعةي  االكوا نم

    ةم نوا اللدرسي  الوعةي  االكوا نم ام ظ  انوشار ايا ،  هر نا م   جهي

اسسوفالة م  النواا  اللهارات الوم ا وابها اللعةلهأ  ال سب ام اواة يلك      ها

ما ءعد الهءال ام حاست م وةفي مرن  ذ   اسحوياجنات ال اصني النهي   ن  ءحاجني 

اايي  أ  م  خسل زيالة اا ةيي الودريس ال لا م أ  زيالة اسسنوقسليي لاا ات اض

 .الحبهل  ة  مهارات جديدةلدض ال الب  

ق أيضاً مت الدراسات الوم اؤ د  ةنم اا ةيني اسنو داا الند    اوف -ب 

خسل ءيةي الوعة  االكوا نم م  ءعند  مند    -ءإخوسف أنلاطه  أشكاله-االكوا نم

م اهجيه اللوعة   إرشالة  ماانداي خسل اللهقف الوعةيلم سنها ا ثياه ااي اءم  ة

وحقينق الهندف الوعةيلنم  من  ن ناح للد  اللوعة  للهاصةي ال  ا ةق الداات  الحلا،

خسل ل   اللا ني  الوغيا العقةم مهلا اغينات أ  ابندلت اللهاقنف الوعةيليني ءننال 

 ther,20008)(Lui & o ظهننا  ننها اننم لراسننات  ةننم الوننا ف اللوغينناه  

(  ) بند العزينز طةبني  2010( ) بند الناحل  سنال    2010)طارب  بد الاسا   

(  )نبين  حان   2013(  )محلند خنسف  2012م  ( ) إيلناأ  بند العناط2011

(  ) با،  بد 2019(  )أحلد  بد اللةك   2019(   ) بد الا تف محلد   2014

 (.2021( )أحلد  بد الحليد  2020العزيز  سال  ء  مبارك  

ام أأ ااجت   (  2018مت لراسي لنيا طةعت  بد العوي  )  واأالباحر  اافقت  لا  

اللعاايي اسجولا يي  لا  اضها "البات ءاند را ل   األلال إل  نوايي الوعة    نلط

Albert Bandura حيث إأ الفال يوعة  أنلناط الانةهك الونم اوهنا انم سنياب  "

 ي أنلاط الد  اجولا م ءشك  أاض   ذلك م  خسل مواءع

لفنا ب لبنالح للعااي اا اه الفنا ب  اننت ا  Scheffeسو داا اخوبار  إء 

ااجت الباحرواأ     نا     اللوزام   غيا اللوزام (ل له ي الو ايبيي الرالري )الد ال

افننهب الل له نني الو ايبينني الرالرنني )ل نن  موننزام  / ل نن  غيننا موننزام (  ةنن  

)الغينا  ام (  الل له ني الو ايبيني الرانينيالل له ي الو ايبيي األ ل  )ل ن  مونز

 موزام ( لألسباب الواليي: 

ءي   الل  هه  جلعت   .1 ما  الد  له ي  ألض  اللوز  نوامم  موزام  ملا  ام   الغيا 

ً  اسلكوا نمالد   ل ات ألسسوفالة م  مزايا   . اللوزام   الغيا موزام  معا

م .2 اللوزام   الغيا  الد    نوامم  اسو داا  ام  اكام   سه    ناك  ملا  وزام   

      البعا سا د  ة  زيالة الوفا   ءي  الوسميه  ءعضه   ات ابالل النقاش  لةيي

مت     القائلي  ءالعلةيي الودريايي  اهطيد العسقات لوعةلي     هلك الوفا   ءي  ال

العلةيي  ياها ا   اللشار ي  اسطااف  جليت  ءي   اساكار  لوبالل  جيدة  ااصي  ا 

ً ار م  الااحي  الحايي ام الوعام   مت اهايا مقد   الوعةيليي  لفا قه  الفاليي.  اقا
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 يا موناسب. ل  إااحي الد   ءشك  موزام   غالوغةب  ةم معهقات اسابا  .3

ءشك    .4 سااحوه  اللحوه    اجزال  الد    مواءعه  سههلي  اللوعةلي    اات  ةم 

موزام   غيا موزام  ا مك  اخويار الهقت اللناسب   ا  م اكاه اأ جزل م   

بب م  األسباب سهال موعةقي ءاللوعة  أ  د   ل  يو  الحبهل  ةيه نوي ي ا  سال

 بكي اسنوانت.ظا ف الش

 ة    اللوعةلي   ملا سا د   أ  مكاأ أ  م   ةم أ  جهاز   إااحي اللحوه  م .5

الوعةيليي  ءالعلةيي  إااحي  اسسولواع  مت  لةبحث  ااطسع   م وةفي  ملا   مبالر 

 . أاكار مونه يأثا  

موزام   اللاا دة  الوقيي   اقدي  .6 موزام   غيا  اا ةيي    ءشك   زيالة  سا د  ة  

الوعةي    ا    الوعة  لةيي  اللقدار  منحه   لوفكيا  ابالل   هلك  الهقت  م   لكاا  

 .اآلرال قب  إ  ال إجاءي أ  إءدال رأض

ي  ه    حيث     قدر  بيا م  ال بهصيي ام العلةيي الوعةيليي  اللوعةلي   منح .7

الوعةي     حيث يو     ة  إسويعاب اللعةهمات   ااه  احوياجه  قدراهر اق قد   موعة 

اآل  ءلعزل     لةلحا لي  االوعة   الفاصي  شعهر  خاي   يلنح  أ   ل أ  ل    

 .ءالحاج

م   .8 القبهض  اسسوفالة  م   الفهر     مكنوه   الهصهل  منحوه   حيث  اللعةهمات 

 .لةلعةهمي ام اللكاأ  الزماأ اللناسبي  له
 

ااجت   موزام (  ة   الباحر  لا  )ل    األ ل   الو ايبيي  الل له ي  افهب  واأ 

 لواليي: ل   غيا موزام ( إل  األسباب االل له ي ال ايبيي الرانيي ) 

ام   ال سب  جهل    ا ةب  ة  اقنيي البث اللباشا حيث    )الد   اللوزام (   ولد ا .1

جاال  نفس الهقت أماا أجهزة الكلبيهاا اللوبةي ءشك  جيد ءشبكي اانوانت ا

 . الدراسيي الل ةهءي منه  اللهااالنقاء  اللحالثي حهل اللنهج الوعةيلم  

اللوزام (  )الد سا د   .2 الوفا     زيالة  ءي      ة   ال باات  ملا   ال سب  ابالل 

 . إل  اعا أ ااءه  أ را اا ةيي ألض

اا  خةق   زال م ملا    ال سب سههلي الوعا أ  ابالل اساكار  اللعةهمات ءي    .3

 . جهات النوا اللونه ي  ءالوال  ابالل ال باات النقاء  ابالل 

الرانيي   الو ايبيي  الل له ي  البأما     ااجح  موزام (  الغيا  احرواأ  دا  )الد   

 افهب  هه الل له ي لعدة أسباب منها: 

 ام  قت الحاجي الفعةيي له.  الحبهل  ة  ماا دة م  ال سب دا الك    .1

الك     .2 اهر  ال سب دا  اقيي   الحبهل  ة   الشغف   ضم   اللوعة   يفقد  ملا 

 للهاصةي العلةيي الوعةيليي  
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   سب.غياب الوفا    النقاء ءي  ال  .3

 التوصيات:

إسنو داا الند   نحنه   ال امعنات    اءيم أل ضنال الهيةني الودريانييالوهجيه ااي .1

    ضنت خ نط  ءناامج لسسنوفالة من  م  ءعند  الوعةي  االكوا نمخسل ءيةات 

 أنلاط الد   الل وةفي.

الوعةني  االكوا ننم لكن  من  ال ةبني ءيةنات  إ  ال ل رات ادريبيني انم م نال    .2

ديندة  إصندارات موسحقني    خاصي لوههر ا هرات جالودريس أ ضال  يةي  

 نم م  ءعد سهال ءشك  موزام  أ  غيا موزام .لبيةات الوعة  االكوا 

صنفحات اهظينف  ادريب  اش يت اللعةلي   ةن  اسابنال ءال ةبني من  خنسل   .3

أ  ريننا من  ال ةبنني لنديه  خدمنني اانواننت اننم أل   نونااً الوهاصن  اسجولننا م

 .دمهأ اةك البفحات ءشك  يهمم ياو  البيهت 

ءشكةيها  الوعةي  االكوا نمةات ءي ءوفعي   يد ضا رة اس ولاا م  قب  ال امعي ا .4

  لضلاأ ءيةي اعةيليي إلكوا نيي م  ام الوعةي  ال امعم   اللوزام   الغيا موزام 

 القينناا ءنشننا الرقاانني  ءعنند آمننني احقننق الوفا نن   ابننالل ال بنناات الوعةيلينني  

 .در م  الوفا   مت  ها النهع م  الوعةي  نيي ءي  ال ةبي لوحقيق أ با قاالكوا

اهايا ءنيي اعةيليي مسئلي لو بيق الوعةي  االكوا ننم انم ال امعني  إزالني  ااني  .5

الوم احهل ل أ انوشاره ام النوناا الوعةيلنم اللعهقات البشايي  اللاليي  الفنيي  

 .ءل وةف اللااح   الل است 

 

 المراجع: 
ف أنماط الدعم في بيئة التعلم الشخصية علي أثر اختال(.  2021لد  بد الحليد)أح

جامعة -بيةتنمية مهارات نظام إدارة التعلم اإللكتروني لدي طالب كلية التر
   لار اللنوهمي.3  ع 46ي  مج   ةيي الواءي  -  جامعي أسيهطالملك فيصل

لكتروني عبر اإلجهزة  نمطا تصميم نظم دعم اإلداء اإل(.  2019أحلد  بد اللةك )
تقبل  النقالة   ومستوي  المدرسي  التابل   مشكالت  حل  علي  وأثرهما 

الثانوي األول  الصف  لطالب  العاءييالتكنولوجي  ال لعيي  لوكنهلهجيا     

   لار اللنوهمي.40الواءيي  ع

ع.  (2014)  بدالل يد    أحلد  قائم  مقترر  تدريبى  برنامج  التعلفعالية  عبر لى  م 
م لنخراط في التعاالارات  همى الرياضيات قبل الخدمة ملمع كسابالالموبايل  

  39ننن  1   ي الد ليي الواءهيي اللو ببيةالل  بم رقمية لوتصميم كائنات تع

.  
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( مةح   الدعم  أثر  (.  2021أحلد  أنماط  الفى    اختالف  الشخصيةبيئة  على   تعلم 
جامعة    -تنمية مهارات نظم إدارة التعلم اإللكتروني لدي طالب كلية التربية

 . 3  ع37ي الواءيي جامعي أسيهط  مج م ةي  ةياللملك فيصلب 

 (. إي اءيات  سةبيات الوعةي  االكوا نم  2020أر ض محلد سيف )  

الدعم اإللكترونى  فاعلية اختالف مصدر   (.2016أسامي  ندا    أءاا ي  محلهل )
الءكاء   ونم   الجوال  التعلم  بيئة  ع-"الشخصىفى  للمتعلم  لى االجتماعى" 

  ب جامعة القاهرةب شعبة تكنولوجيا التعليمالتحصيل الفورى والمرجا لطال

  ةيي الدراسات الواءهيي.

) إ العاطم  اإللكتروني  اختالف  (.  2012يلاأ  بد  األداء  نظم دعم  التصميم  انماط 
التحصيل  -لعرضيا-)الداخلي علي  وأثرها  الويب  علي  القائمة  الخارجي( 

ك لدي طالب  المهارات  التربيةواكتساب  اللبايي  لية  ال لعيي  لوكنهلهجيا    

اا ا ات  -اكنهلهجيا الوعةي  االكوا نم  اللؤالا العةلم الرالث  شا:   الوعةي 

 لار اللنوهمي.    قضايا معاصاه

 .  اللكترونية الشخصيةبيئات التعلم ا. (2014)ااما اللسح. 

ءةهيش الفواح   ائشي  تط(.  2020) اغايد  بد  بعض  استخدام  الدعم فاعلية  بيقات 
مية التمكين الرقمي لدى معلمات التعليم العام في ضوء  لكتروني على تناإل

الواءهيي  النفاييمعايير جودة التصميم التعليمي   جامعي    م ةي الدراسات 

 .2  ع 14الاة اأ قاءه،  مج 

)   حا  العقل(.  2009شحااه  وتحرير  اإللكتروني  العاءم.  التعليم  العال   لار   .

 القا اة. 

أءه مهاه )حة  ب (.2013لم  تقديمه العالقة  الدعم اإللكتروني ومستويات  ين نم  
االبتكاري والتفكير  التحصيل  تنمية  في  االفتراضية  التعلم  بيئات    عبر 

  .191مبا  ع  –لراسات ام اللنا ج  طاب الودريس

( ء   ايا  في  (.  2016حلد  الشخصية  اإللكترونية  التعلم  بيئات  واقع استخدام 

 168.ع   م ةي الواءيي ء امعي األز ا ل.جامعة حائ

 Personal) فاعلية بيئة التعلم الشخصية(. 2016حناأ يهسف   اال مب ف  )

Learning Environment)     تنمية مهارات البحث العلمي واالتجاه في
المعتمدين( إدرکياً بماجستير تقنيات التعليم    –بات )المستقلين  نحوها للطال

 .189-123 ءاانوانت   الل ةي الد ليي لةوعةي   لعزيزفي جامعة الملك عبدا

( طةت  محلد  انليي  2018لنيا  ام  الهيب  األءعال  با  ثسثيي  اللحا اة  اا ةيي   .)

صي الوعةي .م ةمهارات  اكنهلهجيا  طسب  لدض  العاض  أجهزة  ي  ةيي اني 

 (. 4( أ وهءا ج) 116الواءيي ءبنها. العدل )
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يرو  كورونا  ليم اإللكتروني في ظل انتشار ف فاعلية التع  (.2021سحا سال  )    
التقنية )خضوري( فلسطين  جامعة  في  المدرسين  نظر  وجهة  جامعي من   .

 الن اح الهطنيي. اةا ي . 

    .الشخصية بيئات التعلم االلكترونية( . 2013سعهل ء   يد العنز  ) 

 يج. .  زارة الواءيي  الوعةي . ال ةالمرونة العقلية(. 2021سةلم اللقبالم) 

( محلد  ولاأ  سعد  "  (.  2016الشحات  اإللكتروني  التفاعل  نمطي  اختالف  آثر 

كلية  المت الويب على تحصيل طالب  عبر  التعلم  في  متزامن"  والغير  زامن 

و الدراسي  لإلنجاز  ودافعيتهم  بدمياط  المقررالتربية  نحو  .لار اتجاهاتهم 

 اللنوهمي. 

( يوي   التعاألن (.  2013شايف  في  مقدمي  ملخراط  الرانهض  :  الواءهض  . 26للؤالا 

 .كي البحاي لةم.  عةياءيي  الووارة ال ز

    لار   احايا محلد الايلا علم النفس العام  :الدافعية(.  2004شفيق  س ني )  

 .اللاياة لةنشا  الوهزيت   ّلاأ

شا ) صسح  زمن  اا  (.2011يف  منظور  من  بکل  وعالقتها  العقلية  لمرونة 
ل االنجاز  وأهداف  بالجامعالمستقبل  التدريس  هيئة  أعضاء  م ةي  ةدى    

 ءحهث الواءيي النه يي. 
 ( الاسا  )الموجزة(.  2011طارب  بد  الدعم  مستويات  بين  التفاعل   -أثر 

كفاي  -المتوسطة تنمية  علي  التعلم  أساليب  وبين  تصميم  التفصيلية(  ات 
  رسالي التفاعلية ببرامج الوسائ  المتعددة لدي أخصائي تكنولوجيا التعليم

 ات  جامعي  ي  شلس. البنل وهراه غيا منشهرة   ةيي 

 أسس البحث العلمي في ضوء التعديالت الواردة في(.2010 الل  بدهللا )       

APA5.الاياض: لار الز اال . 

مبارك ء   سال   العزيز   الت(.  2020)   با،  بد  في أثر  الدعم  أنماط  بين  فاعل 
  ة التعلم واالسلوب المعرفي علي مقررات االلكترونية القائمة علي نظم إدار

  ال لعيي اللبايي التحصيل والقابلية لالستخدام لدي طالب جامعة الجرف 

 لوكنهلهجيا الواءيي  لار اللنوهمي. 

 ( اهايق  الاحل   بتستخدا(.  2003 بد  بعد  عن  واإلنترن التدريب  الكمبيوتر    م 

 القا اة: ما ز ال باات اللهنيي لإللارة.

لفة من المساعدة والنصح مخت  أنماطوإنتاج    تصميم(.  2010احل  سال  )  بد ال
ومواصلة  اإلحباط  علي  للتغلب  التعليمية  الكمبيوترية  المحاكاه  برامج  في 

اكنهلهجيا     التعلم في ضوء احتياجات الطالب المعلمين شعبة الحاسب األلي
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الاال،   العةلم  اللؤالا  "لراسات  ءحهث"   الاقليي  الواءيي  "الحةهل 

 . نهالبا 4-3الوعة "  الفواة م  لل ولت 

 ( اسلا ي   الاتتف  اإللكترون(.  2019 بد  األداء  دعم  نظم  أنماط  )  تصميم  ي 
مع  تفاعلها  وأثر  إلكترونية  تعلم  بيئة  في  الداخلي/العر /الخارجي( 

العقل السعه  المعلومات مستوي  مصادر  في  البحث  مهارات  تنمية  في  ية 
طالب لدي  المعرفي  والحمل  ونوعية  اإللكترونية  الثانوية  المرحلة  ات 

   ال لعيي اللبايي لوكنهلهجيا الوعةي . تجاباتهن لهءه األنماطاس

أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن و  (.  2011 بد العزيز طةبي )
في المتزامن  على    غير  التعلم  أساليب  و  الويب  على  القائم  التعلم  بيئة 
تنمية   و  لدى طالبمهارات تصميم  التحصيل  التعلم  انتاج مصادر  كلية   و 

  .168مبا  ع. لراسات ام اللنا ج  طاب الودريس  التربية

( طةبي  العزيز  المتزامن (.  2011 بد  اإللكتروني  الدعم  أنماط  بين  التفاعل  أثر 
في   المتزامن  علي  وغير  التعلم  وأساليب  الويب  علي  القائم  التعلم  بيئة 

وإن تصميم  مهارات  وتنمية  التعلمالتحصيل  مصادر  ام  تاج  لراسات    

 . 168ج  طاب الودريس  مبا  ع للنا  ا

 ( خةيفي  الحياة (.  2012 لا   ةم  مع  بالتوافق  وعالقتها  لالنجاز  الدافعية 
عي ال ب  الغاءم. ياأ. جام.  ةيي اسلاب غاالجامعية لدي طلبة الجامعة بلبيا

 لبيا. 

( خسف  دع(.  2013محلد  تقديم  طريقة  بين  التفاعل  )مباشرة  أثر  التعلم  امات 
مباش علي  وغير  والتعاونية(  )الفردية  الويب  المهام  تنفيء  وطريقة  رة( 

لدي  وجودته  إلكتروني  تعليمي  موقع  تطوير  مهارات  وتنمية  التحصيل 
بجامعة   النوعية  التربية  كلية  ل وهراه(.  ةيي  )رسالي    اإلسكندريةطالب 

 الواءيي. جامعي ااسكندريي. 

  اة. لار الحكله.   القامليات تكنولوجيا التعليمع(. 2003محلد   يه ) 

 ( اإللكتروني  (.  2009محلد   يه  اكنهلهجيا E-Supportingالدعم  م ةي   .

لوكنهلهجيا   اللبايي  ال لعيي  محكله.  لراسات  ءحهث  سةاةي  الوعةي . 

 . 2  ع19ي   مج  الوعة

) محل التعليم(.  2013د   يه  تكنولوجيا  في  التربوي  والبحث  (. 1)  النظرية 

 القا اة: لار الاحاب.

 (. الوعةي  اسلكوا نم ام ظ  جائحي  هر نا  2020اكا  صالب )محلد 

بيئات التعلم االلكترونية الشخصية وأثرها في عملية    . (2013)  الل يا  ر  منا  

   .التعلم
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 م ةي الواءيي ال اصي  الو  ي   .السقاالت التعليمية (.2014عيد  )منبهر الب

اللوح لةواءيي  الوعةي   الرقااي  منولي األم   بعدب مفهومة  (.  2020) دة  التعليم عن 
وأسترات لإلغاثي  جياتهوأدواتة  سةيلاأ  اللةك  ما ز  اليهنايكه.  منولي   .

  األ لال ااناانيي. 

( محلد  الايد  التفا(.2014نبي   المتزامن  آثر  اإللكتروني  الدعم  أنماط  بين    –عل 
تحمل   المعرفي  واألسلوب  متزامن  تنمية ع  –الغير  في  الغمو   تحمل  دم 

العليامهارا الدراسات  طالب  لدى  االفتراضية  افصول  معل  التعامل  .لار  ت 

 اللنوهمي. 

أثر التفاعل بين أنماط مختلفة من دعامات (.  2010نبي  جال   محلد اللاالنم )
الكتاب    التعلم داخل  لدي  البنائية  التعلم  وكفاءة  التحصيل  في  اإللكتروني 

الع  الدراسات  التربيةطالب  بكليات  االيا  لراسات  مج     ءهيي  اجولا يي  

 . 3 ع16

( حا   المتزامن(.  2014نبي   اإللكتروني  الدعم  أنماط  بين  التفاعل  غير  -أثر 
ية مهارات  عدم تحمل الغمو  في تنم-المتزامن واألسلوب المعرفي تحمل

ا مع  العلياالتعامل  الدراسات  طالب  لدي  اإلفتراضية  الل ةي  لفصول    

 .3  ع 24لوكنهلهجيا الوعةي   مج اللبايي

التعاألف نم  بنية  الأثر اخت(.  2016)   ن هض محلد  المتنقل في  لبحار لمحتوى  م 
. يملب تكنولوجيا التعالكترونى لدى طاإللم  لنخراط في التعاالارات  هتنمية م

 .اللنبهرةالواءيي. جامعي  يية 

( الشيم  محلد  ا(.  2014 انم  تقديم  توقي   بين  التفاعل  التعليمي أثر  لدعم 
المعرف  الويب واألسلوب  القائمة على  اإللكتروني  التعلم  بيئة  في  للطالب  ي 

التعلم  0.2 وكفاءة  الدراسي  التحصيل  الوعةي .   على  سةاةي    اكنهلهجيا 

ال القا اة   محكلي   الوعةي    لراسات  ءحهث  لوكنهلهجيا  اللبايي   لعيي 

الااءت  شا" العةلم  الوعةي     اللؤالا  االكوا نم    اكنهلهجيا   الودريب 

 ". لهحات الوحديث ام الهط  العاءم ءعد  ط

( ال ةيفي  سةيلاأ  إل(.  2009 ند  جسور  ونظام  المدونات  بين  التعلم مقارنة  دارة 
ب عن  والتعليم  اإللكتروني  التعليم  األ ل   عداإللكترونيب  الد لم  اللؤالا    

 .الاياض   زارة الوعةي  العالم: اللا ز الهطنم

الطا(.  2016)  كحاي   ياا تفاعل  الدراسية  قيا  مدى  الكتب  .  كترونيةاإلللب مع 

 .مد ني نايج

. القا اة: لار التعلم اإللكترونيب تطبيقات مستحدثة(. 2011 ليد الحةفا   ) 

 .الفكا العاءم
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الحةفا  سال   عةصر   (.2006)    ليد  في  التعليم  تكنولوجيا  مستحدثات 
 . رلألار الفكا   لاأ  األ  المعلوماتيةة

( يهسف  اس(.  2014 ليد  والمأثر  العامة  التعلم  دعامات  بيئة  تخدام  في  وجهة 
للبحوث  التخطي   مهارات  تنمية  في  التعليمية  االجتماعية  الويب  شبكات 

ة اتجاهاتهم نحو البحث العلمي  اإلجرائية لدى طالب الدراسات العليا وتنمي 
 . 53النفس  ع   لراسات  اءيي ام الواءيي   ة  وفاعلية الءات لديهم

يهسف بين  (.   2020)     أخا أ ليد  االنفوجرافيكى  التفاعل  الدعم  مستوى 
مهارات   تنمية  على  وأثره  إلكترونية  تعلم  بيئة  فى  ونوعه  اإللكترونى 

الل ةي اللبايي لةدراسات  عليمب  يا التتصميم الرسومات لدى طالب تكنولوج

 .  25    ع8  مج  اللو ببي

 ( الل يد  االو(.  2014يهسف  بد  التواصل  مواقع  استخدام  جتماعي  اقع 
وال في ضوء )االنستغرام  والحاسوب  الرياضيات  لطلبة  والفيسبوك(  تويتر 

الكوي  دولة  في  األساسية  التربية  بكلية  الشاملة  الجودة  م ةي  معايير    

 . 82الكهيت  ع  –ونليي الرقااي  ال

فكا لة با ي   لار العلم النفس العام(. 2002 د، ) ق امم   بد الاحل  يهسف 

 . النشا   لاأ

Affouneh S, Salha S, Khlaif ZN. (2020) Designing Quality E-

Learning Environments for Emergency Remote Teach-

ing in Coronavirus Crisis. Interdiscip J Virtual Learn 

Med Sci.11(2):1-3 

Aljaser, A. M. (2019). The effectiveness of e-learning envi-

ronment in developing academic achievement and the 

attitude to learn English among primary students. Turk-

ish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 20(2), 

176-194. 
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