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 :  الملخص
هدددددب الالدددد  اللددددالث إلددددا ؾيدددداس أجددددر رمظددددا الددددتعمؼ المدددددم  الدددددوار  الم مددددؾ /      

عمددا تنميددة متددارات اللاسدد   Blackboardالمتندداو ا ال ددالؼ عمددا رغددام إدار  الددتعمؼ 
اآللددا واجتهدداو رلددؾ بيعددة الددتعمؼش وتمامددث ميدددمة الالدد  لددث عدددم  دددر  الظالاددات عمددا 
إرتاج العروض الت ديمية اإللكترورية  ووجؾد اتهاهات سمبية رلؾ بيعدة الدتعمؼش وتكؾردث 

ا 03ؼ  عينة الال  مؽ طالاات المستؾى األول مؽ  سؼ رياض األطفدال والادالع عددده
طالاددددة ويمامددددؾن المهمؾعددددة التهريبيددددة األولددددا  التددددث درسددددث بددددنم  الددددتعمؼ الم مددددؾ اش 

ا ويمامدؾن المهمؾعدة 03وطالاات التربية الخاصة لث المسدتؾى الاالد  والادالع عدددهؼ  
التهرياددة الااريددة  التددث درسددث بددنم  الددتعمؼ المتندداو  الدددواراش ايدد   درسددؽ الظالاددات 

خداماته لدددث التددددريس لدددث المسدددتؾييؽ األول والاالددد ش وتدددؼ م دددرر اللاسددد  اآللدددا واسدددت
وضدددعتؼ لدددث مهمدددؾعتيؽ تهدددريبيتيؽ ول ددداو لظبيعدددة الالددد  وأهدالدددهش واسدددتخدمث الاااادددة 
المددنت  الؾصددفث لددث سددرد األدبيددات التربيددة والدراسددات السددا  ةش والمددنت  شدداه التهريبددث 

 – ظا ددة المظاغددة  -لددث تظبيددر تهربددة الالدد ش وطا ددث أدوات  اجصتاددار التل دديمث 
مؿيدداس اجتهدداوا عمددا عينددة الالدد   بميدداو وبعدددياو  عددد ضددا  صددد تؼ وجادداتتؼش وطا ددث 

 م.6302/6303التهربة لث  الف ل الدراسث الاارث لعام 
وبعدد معالهددة البيارددات الناتهدة عددؽ تظبيددر أدوات الالد  تؾصددمث رتددال  الالدد         

وار  الم مدؾ / المتنداو ا لدث تنميدة متدارات إلا وجؾد لاعمية لنمظث الدتعمؼ المددم  الدد
اللاسددد  اآللدددا عمدددا الهؾارددد  المعرؼيدددة والمتاريدددة واجتهددداو رلدددؾ بيعدددة الدددتعمؼ  إج أن 
المهمؾعددة التهريبيددة األولددا التددث درسددث بددنم  الددتعمؼ الم مددؾ  تفددؾ  عمددا المهمؾعددة 

ؼ التؾصدديات: التهريبيددة الااريددة التددث درسددث بددنم  الددتعمؼ المتندداو  الدددوارش وجددا ت أهدد
ضرور  إعداد برام  تدريبية لمظالاات أجنا  اإلجازات لتنميدة الهؾارد  المعرؼيدة واألداليدة 

 لمعد د مؽ المتارات التث تنمث الهار  اإلبداعث لتؼ.
 –الاااتعلم المتنااااوب –الاااتعلم المقلاااوب  –الكلمااات الماتاةياااةع الاااتعلم المااادمج الاادوار 

 بيئة التعلم.االتجاه نحو  –ميارات الحاسب اآللى 
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Abstract: 

           The aim of the present research is to measure the impact of 

the two integrated (flipped/station Rotation) learning systems 

based on the Blackboard learning management system on the 

development of computer skills and the direction towards the 

learning environment, and the problem of research is the inability 

of students to produce electronic presentations and the presence 

of negative trends towards the learning environment The research 

sample consisted of the first level students from the kindergarten 

department (30) students, representing the first experimental 

group (studied flipped learning mode), and the special education 

students in the third level (30) and representing the second 

experimental group (which studied in the station rotation model) 

The researcher used the descriptive method in the narrative of the 

literature and previous studies, and the quasi-experimental 

approach in the application of the research experience, and 

applied tools. (Achievement test - observation card - trend scale) 

on the research sample before and after after adjusting their 

honesty and stability, and applied the experiment in the second 

semester of 2016/2017. 

 

       After processing the data resulting from the application of 

the research tools, the results of the research found the 

effectiveness of the two types of integrated rotating learning 

(flipped/station Rotation) in the development of computer skills 

on the cognitive and skills aspects and the trend towards the 

learning environment; The first experimental study, which 

examined the flipped learning pattern passed the second 

expermintal group,  the most important recommendations: The 

need to prepare training programs for students during the 

holidays to develop the knowledge and performance aspects of 

many of the skills that develop the creative side of them. 

Key words :blended learning rotation - flipped learning – station 

rotation learning - computer skills - the direction of the learning 

environment. 
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 مقدمة
ؾمدات واجت داجت لدث األوردة األصيدر  تظدؾراو هدالظوش ممدا ل د تظؾرت رغدؼ المعم        

كددان لدده األجددر لددث تفعيددل كايددر مددؽ النغريددات العمميددة واجتهاهددات اللد اددةش واجسددتخدام 
األمال لكاير مؽ التكنؾلؾجيات اللد ادة لتلسديؽ عمميدة التعمديؼ والدتعمؼش ممدا يسداعد لدث 

 ديات المست بل.إعداد أجيال  ادر  عما مؾاجته تظؾرات الع ر وتل
ويمادددل الدددتعمؼ المددددم  اإلمتدددداد الظبيعدددث والؾسدددي  المنظ دددث مدددا بددديؽ رغدددام التعمددديؼ      

الت ميددددن ورغدددام التعمددديؼ اإللكتروردددثش ايددد  يهمدددن الدددتعمؼ المددددم  بددديؽ مميدددزات التعمددديؼ 
ال ددفث الت ميدددن والتعمدديؼ اإللكترورددث لددث عمميتددث التعمدديؼ والددتعمؼش ويددتؼ ذلددػ مددؽ صددظل 

مددددؽ اجسددددتراتيهيات المختمفددددة والتددددث منتددددا  الددددتعمؼ الم مددددؾ ش التندددداو ش المعمددددل العد ددددد 
 ا.6ش 6302الدوارا.  مث اسؽش 

ومؽ النماذج التعميمية اللد اة التدث عتدرت لدث مهدال تكنؾلؾجيدا الدتعمؼ المددم   
ش وي ؾم عما ر ل التعمؼ صارج اهرات Flipped Classroomرمؾذج الف ل الم مؾ  

ؼ تعمماو  ناسد  ااتياجدات الظدظ  ومتظمادات الع درش ايد  تتػيدر ليتدا الدراسةش وت دي
الملاضددرات التم ينيددة والؾاجاددات المنزليددة إلددا مددنت  دراسددث  صددرش وينمددث دور الظالدد  
اإليهددابث و درتدده عمددا الميدداركة والالدد  والن دداش واجعتمدداد عمددا الددنفسش ولدد لػ تػيددر 

جيا اللد اة وتؾعيفتا  يدل جيد لتلؾيل دور المعمؼ مؽ مم ؽ إلا منت  ومفعل لمتكنؾلؾ 
 دور الظظ  إلا الدور اإليهابث.

ويعد رمؾذج التعمؼ الم مؾ  أاد اللمؾل اللد ادة لعدظج ضدعل الدتعمؼ الت ميددنش  
وتنميدددة متدددارات مسدددتؾيات التفكيدددر عندددد الظدددظ ش لدددالتعمؼ الم مدددؾ  يمددددؽ المعمدددؼ مدددؽ 

ف ل الدراسث بدجو مؽ إل ا  الملاضدرات التفاعل والتلاور والمنا ية من الظظ  لا ال
وي ؾم الظظ   مياهد  عروض الفيد ؾ ال  دير  لمملاضدرات لدث المندزل ويا دث الؾ دث 

اش 6302األكبر لمنا ية الملتؾى لث الف ل الدراسث تلدث إشدراب المعمدؼ.  اليداعرش 
ويعتمدددد عمدددا أن ي دددؾم المعمدددؼ بت دددديؼ الملاضدددرات  بدددل ميعادهدددا األساسدددث عدددؽ طريدددر 

ش أو (web2)دؾي ددة وريددرها عبددر مؾا ددن  01- 03تسددهيمتا  م دداطن ليددد ؾ مدددتتا مددؽ 
شادات التؾاصل اججتمداعثش أو ميداركتتؼ ألادد م داطن الفيدد ؾش أو الؾسدال  المتعددد  
مؽ م ادر التعمؼ المتؾلر  عما اليؾتيدؾ ش أو عمدا رغدام إدار  تعمدؼ إلكتروردثش أو  د ن 
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ظ   بدل ميعداد الملاضدر ش ولدث الملاضدر  األصدمية طرير  تؾاصل بتا المعمؼ مدن الظد
ي دددؾم الظدددظ   لدددل النيددداطات والؾاجادددات لدددث شددددل تعمدددؼ تعددداورث تفددداعمث وتيددداركثش 
وبددد لػ أصدددال الدددتعمؼ األادددادى  دددتؼ صدددارج سددداعات الف دددل الدراسدددث ويسدددتبدل الف دددل 

 ا.Heng, 2014الدراسث لتعمؼ األريظة التعميمية  
يددداهد  المتعممددديؽ ألشدددرطة ليدددد ؾ تعميميدددة عبدددر الؾيددد ش لددد ا  ت دددمؽ الدددتعمؼ الم مدددؾ  م

 يدل مست لش لث اديؽ يسدتخدم و دث الملاضدر  جطدظت المتعممديؽ  متدام ملددد  ممدا 
 تيل أكبر و ث لممعمميؽ لمتدصل  العمميدة التعميميدة والتعدرب عمدا المسدتؾيات اللؿيؿيدة 

 ا.Wallace, 2013, 6لممتعمميؽ ومعالهة ال عؾبات التث تؾاجتتؼ  
وبدد لػ  تم ددث الظددظ  ملاضددراتتؼ  مددا ليتددا مددؽ مفدداـيؼ جد ددد  لددث المنددزل مددؽ  

صظل استخدام التكنؾلؾجيا اللد اة ووسدالل اجت دال المتعددد  مادل: التؾاتدل ال كيدة أو 
األجتز  الملمؾلة  األ اادا وغيرهدا مدؽ التكنؾلؾجيدات الهد دد ش التدث تمددؽ الظدظ  مدؽ 

ر  لمتمدؽ منتدا واسدتيعا  المفداـيؼ واليدة التظبيدرش وبد لػ إعاد  الملاضرات أكار مؽ م
 دتؼ مراعدداو الفدرو  الفرديددة بدديؽ الظدظ ش ويددتعمؼ كدل طالدد  ولددر سدرعته و دراتدده وبدد لػ 

 .(Mattew, 2013) تلؾل الا تعمؼ ممتن وميؾ .
وعمددا الهاردد  اآلصددر ي ددؾم المعمددؼ لددث ملاضددراته األساسددية لددث اددل النيدداطات        

لددث شدددل تعمددؼ تعدداورث تيدداركث بدديؽ الظددظ ش كمددا ي ددؾم   عددداد اجصتاددارات والؾاجاددات 
 يدددل الكترورددث لمفدداـيؼ الدددرس الهد دددش وي ددؾم الظددظ   اإلجا ددة عميتددا لمعرلددة ر ددا  

ا. كمدددا اددددد 6301ال دددعل وال دددؾ  لدددث الفتدددؼ واجسدددتيعا  ولتلد دددد المسدددتؾى  الدددزيؽش 
لم مدددؾ  ي دددؾم عمدددا مفتدددؾم معددددل ا أن الدددتعمؼ ا6301ا واليدددرمان  6302كريسدددتؾلر  

لنمؾذج التعميؼ المتمركز اؾل الظال  السالد لسنؾات عد د ش اي   تؼ الدم  بيؽ أكادر 
مدددؽ رمددد  واسدددتراتيهية مادددل الدددتعمؼ النيددد ش الدددتعمؼ الددد اتثش الدددتعمؼ  اجست  دددا ش الدددتعمؼ 

رسش المتما زش ولاعمية الظظ  ومياركتتؼ وب  الملتؾى التعميمثش وت ميؼ مدم  لمدد
وبددد لػ  تلدددؾل و دددث الملاضدددر  اجساسدددية الدددا ورش تدريبيدددة  تندددا ش ليتدددا الظدددظ  مدددا 
 ريدورده عدؽ طريدر ادل الميددظتش واجست  دا  ادؾل الملتدؾى التعميمدثش ولدث صددظل 
الملاضددر  األساسددية ي ددؾم المعممددؾن بتدددري  وتؾجيدده الظددظ  وتيددهيعتؼ عمددا الالدد  

لفعدالش وبد لػ  دتمدؽ المعمدؼ لدث التفاعدل بددجو واجست  ا  الفردن والهماعث التعداورث ا
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مدؽ إل ددا  الملاضددرات التددث يدددؾن  الفعددل ا ددل عميتددا الظددظ  عمددا المسددتؾى األدرددا 
مدددؽ الهارددد  المعرلدددثش والتركيدددز لدددث الملاضدددر  األصدددمية عمدددا ا دددؾل الظدددظ  عمدددا 

 المستؾيات األعما لث الهار  المعرلث أو المتارى ولر رمؾذج بمؾم الر مث.
 تدديل الددتعمؼ الم مددؾ  مزيددداو مددؽ الؾ ددث لممعمددؼ لمتفاعددل مددن المتعممدديؽ سددؾا  عمددا كمددا 

المستؾى الفردن أو المستؾى الهماعثش وهؾ ما يساعد عما تمبيدة ااتياجدات المتعممديؽ 
وت ددديؼ الدددعؼ المناسدد  لتددؼش ويعمددل الددتعمؼ الم مددؾ  عمددا إعدداد  تخظددي  وتنغدديؼ عمميددة 

مداريدة تلدد   م دادر الدتعمؼش ونمداريدة وصدؾل المدتعمؼ ت ديؼ الملتؾى لممتعمؼش وتتيل إ
 ا.Raja, 2013, 140لمملتؾى التعميمث  ستؾلة ويسر 

ا أن التعمدديؼ الم مددؾ  ي ددؾم عمددا إعددداد م دداطن ليددد ؾ 6301و ددد بينددث الددزيؽ           
د ددددالر وميدددداركتتا لددددث إادددددى مؾا ددددن الؾيدددد  أو شددددادات  03 -1مدددددتتا ج تزيددددد عددددؽ 
عث أو عما رغام إدار  تعمؼ الكترورث مال:  الاظك بؾرد أو المدؾودلا التؾاصل اججتما

وغيرها مؽ المؾا ن التعميمية ويتم ث الظظ  ه و المفداـيؼ الهد دد   ليد  يمددنتؼ إعداد  
م دداطن الفيددد ؾ وال ددؾر الاابتددة وغيرهددا مددؽ الؾسددال  أكاددر مددؽ مددر  لفتددؼ تمددػ المفدداـيؼش 

لؾسدددال ش وبددد لػ يددددؾن هنددداك مراعدددا  لمفدددرو  كمدددا يمددددنتؼ مدددؽ تخظدددث أن أجدددزا  مدددؽ ا
الفردية بيؽ الظظ ش اي   تعمؼ كل طال  ولر  دراته ومتاراته وسرعتهش وبت ا  تلؾل 

 (quiz)إلددا تعمددؼ ميددؾ  وممتددنش كمددا يمدددؽ لممعمددؼ إعددداد اصتاددارات الكتروريددة   ددير  
ؾى لتددؼ تمددػ لمفدداـيؼ الدددروس الهد ددد  لي ددؾم الظددظ   اإلجا ددة عميتددا ولمتل ددر مددؽ مسددت
 المفاـيؼ وب لػ يساعد لا تلد د ر ا  ال عل وال ؾ  لا مستؾى الفتؼ.

ا   درور  اسدتخدم الدتعمؼ الم مدؾ  لددث Graham, 2013كمدا أوصدث دراسدة جرهدام  
التعمدددديؼش ايدددد  أن اسددددتخدامه ولددددر لمظددددظ  بيعددددة تعميميددددة ذاتيددددة تدددددعؼ ريدددداد  التعمدددديؼ 

لم مدددؾ  لييدددتمل عمدددا أشدددرطة ليدددد ؾ الظظبدددثش كمدددا أوصدددث   دددرور  تظدددؾير الدددتعمؼ ا
 تعميمية تفاعميةش وزياد  األريظة التعميمية.

ويعتمدددد الف دددل الم مدددؾ  عمدددا رغريدددات التعمددديؼ المتمركدددز  ادددؾل الظالددد  والتدددث  
أساستا النغرية البنالية لث التعمؼش اي   تؼ الفتؼ وبنا  المعرلة اجتماعياوش ومدؽ صدظل 

التمدؽ مؽ تظبيدر النغريدة البناليدة لدث الف دلش  سنؾات طؾيمة لكر التربؾيؾن لث طر  
ولددد لػ تؾاجددددت العد دددد مدددؽ التكنؾلؾجيدددات اللد ادددة مدددؽ أشدددترها بيعدددات الدددتعمؼ المددددم ش 
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تكنؾلؾجيدا الف دل الم مدؾ ش وغيرهداش ويعدد الف ددل الم مدؾ  أهدؼ مادال لمتظبيدر البنددالثش 
 هددارونش سددراانش  ولدد لػ عددرب الددتعمؼ الم مددؾ    ردده تعمددؼ مدددم  لددث بيعددة تعمددؼ بناليددة

 ا.6301
ولث الف ل الم مؾ  تتنؾت اجستراتيهيات المستخدمة لث التدريس وي  د بتد و  

اجسدددتراتيهيات الظري دددة أو الكيؽيدددة التدددث  دددتؼ ت دددديؼ الدددتعمؼ مدددؽ صظلتددداش وتيدددتمل عمدددا 
الؾسالل التعميمية التث يستظين المعمؼ مؽ صظلتا التؾاصل مدن الظدظ  داصدل الف دلش 

ا مااشدددددروا أو ملاضدددددر  أو مراسدددددمة أو مدددددؽ صدددددظل  و دددددد تكدددددؾن  هددددد و اجسدددددتراتيهية شدددددراو
التميفزيدددؾن أو الكمبيدددؾتر أو اإلرترردددث أو مدددؽ صدددظل تؾجيددده األسدددعمة.  اليدددر اوىش عبدددد 

 ا.6300الراز ش 
وكما كان الدتعمؼ الم مدؾ  أادد أهدؼ أمامدة التعمديؼ المددم ش إج أرده هنداك العد دد مدؽ      

ت صدد  ا تددا لددث اجرتيددار رغددراو لكؾرتددا أكاددر لاعميددة كؾرتددا تهمددن  األمامددة التددث يهدد  أن
 بيؽ رمظث التعمؼ اإللكترورث والتعمؼ الت ميدنش ومؽ ه و األمامة: التعمؼ المدم  الدوار.

ويعتبر التعمؼ المدم  الددوار أادد اسدتراتيهيات الدتعمؼ المددم ش والد ن يعتمدد عمدا       
المختمفة عما أن تكؾن وااددو مدؽ هد و الملظدات  تناو  المتعمميؽ بيؽ ملظات التعمؼ

هددث الددتعمؼ عبددر اإلرتررددثش و ددد تيددمل هدد و الملظددات  الددتعمؼ مددؽ صددظل المهمؾعددات 
ال ػير  أو الف ل   كممهش أو الدتعمؼ  الميدروعاتش وغيرهدا مدؽ ملظدات الدتعمؼش وذلدػ 

 ا.Staker & Horn, 2012, 8ول او لهدول زمنث ملددش أو طا او لت د ر المعمؼ.  
كمدددا يعدددد الدددتعمؼ المددددم  الددددوار ت نيدددة تربؾيدددة واسدددتراتيهية تعميميدددة تلتدددؾن عمدددا        

مددددؾريؽ أساسدددييؽ همدددا: األريدددظة التفاعميدددة التعاوريدددةش والتعمددديؼ الفدددردن المااشدددر عبدددر 
اإلرتررددددددثش ويتندددددداو  بينتمددددددا المتعممدددددديؽ  يدددددددل متعا دددددد  مددددددؽ صددددددظل جدددددددول ملدددددددد. 

 Patrick, 2013, 35.ا 
يتدب التعمؼ المدم  الدوار إلا تل ير التفاعمية بيؽ المعمؼ والمتعمؼ وبيؽ المتعمؼ و      

وأ راردده  لتل يددر بنددا  الخبددر  والددتعمؼ مدددى الليددا ش وتددؾلير سددبل الخمددر واإلبدددات لممددتعمؼ 
الدد ن  تم دداو عبددر اإلرتررددثش وتددؾلير لددرص ممارسددة عمميددة لممتعممدديؽ والمعممدديؽ لهعددل 

ةش ويعتبدددر معددززاو وداعمددداو لتلسدديؽ العمميدددة التعميميددةش وهددد ا يهعدددل الددتعمؼ أكادددر اسددت ظلي
 ا.Walne, 2012, 12التعمؼ أكار وا عية ومعنا  النساة لممتعمميؽ.  



143 

وأكدددت العد ددد مددؽ الدراسددات عمددا أهميدددة الددتعمؼ المدددم  الدددوار لددث كالددة المراادددل     
ا Garrison & Kanuka, 2004  Orhan, 2007التعميميدة مادل دراسدة كدل مدؽ  

اي  أره يل ر السرعة والمرورة لث تل ير أهداب التعمؼش ويمد المتعمؼ  الا الة العممية 
والر ميددةش ويعمددل عمددا ريددر الددتعمؼش ويددؾلر لمظددظ  التعزيددز والتلفيددزش كمددا يسددتؼ لددث 
تنميددة متددارات اجت ددال لدددى المتعممدديؽ ايدد  ييددمل عمددا أكاددر مددؽ أدا  ات ددال بدديؽ 

 عزيز التعمؼ الفردن مما  زيد مؽ لرض تل ير التعمؼ الهيد.المعمؼ والمتعمؼش وت
وتتعددددد اسدددتراتيهيات الدددتعمؼ المددددم  الددددوار التدددث  دددتؼ ت دددديمتا لدددث الم سسدددات         

التعميميةش وتختمل ليتا أدوار المعمميؽ والمسااة المداريةش وطري دة التؾصديل والهدداول 
ملظدددة التنددداو ش واسدددتراتيهية الدددتعمؼ  الدراسددديةش ومدددؽ هددد و اجسدددتراتيهيات: اسدددتراتيهية

المددددم  الددددوار الفدددردنش واسدددتراتيهية المعمدددل الددددوارش وت دددؾم هددد و اجسدددتراتيهيات عمدددا 
التنددداو  بددديؽ ملظدددات الدددتعمؼ المختمفدددة جكتسدددا  الخبدددرات التعميميدددة سدددؾا  أكدددان هددد ا 

 ا.Murphy, 2014, 17التناو   يدل لردن أو جماعث.  
ؽ الدراسات اسدتراتيهيات الدتعمؼ المددم  الددوار مادل دراسدة كدل وتناولث العد د م       
 ,Valerie, 2012  Gonzales & Devin, 2012  Bailey & et alمدؽ:  
ا وأكددت جميعتدا عمدا أهميدة 6301  م دظفا عبدد  ش 6301  مث اسديؽش 2013

ج أرتا تلدد استخدام استراتيهيات التعمؼ المدم  الدوار المختمفة لث العممية التعميميةش إ
أن اجسددتراتيهيات أل ددل وأكاددر لاعميددةش لدد ا سددؾب يسددتخدم الالدد  اللددالث اسددتراتيهية 

 ملظة التناو .
وت ددؾم اسددتراتيهية الددتعمؼ المدددم  الدددوار المتندداو  بتدددوير الػرلددة ال ددؽية ايدد         

 نت ل المتعمميؽ ضمؽ ه و اجستراتيهية عند دراسة مؾضؾت معديؽ بديؽ ملظدات الدتعمؼ 
 يدل دالرنش وذلدػ اسد  جددول مؾضدؾت مسدا او أو اسد  إرشدادات الدتعمؼش وجبدد مدؽ 
أن تؾجد عما األ ل ملظة وااد  مدؽ ملظدات الدتعمؼ ت ددم الدتعمؼ مدؽ صدظل اإلرترردثش 
لددددث ادددديؽ أن الملظددددات األصددددرى تيددددمل ريدددداطات مختمفددددة ماددددل مهمؾعددددات الن دددداشش 

يس المهمؾعدات ال دػير  وادل وتدريس ال ل كدل ومهمؾعات لتنفي  الميدارينش وتددر 
 ا.Walne, 2012, 4-8الؾاجاات وغيرها.  
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رمظددث الددتعمؼ المدددم   لدد ا يسددعا الالدد  اللددالث إلددا ؾيدداس أجددر اإلصددتظب بدديؽ     
الددددوار  الددددتعمؼ الم مددددؾ   المتنددداو اش وذلددددػ لمؾ ددددؾب عمددددا أ تدددؼ األل ددددل لددددث تل يددددر 

ؾ ل التعميمث سؾا  الت ميدن أو الفاعمية والنيا  وصمر جؾ مؽ المتعة والتيؾير لث الم
 اإللكترورث.
ورهد أن أرما  التعميؼ المدم  الدوار تسمن لممتعمميؽ  التن ل بيؽ بيعتيؽ هما:          

بيعددة الددتعمؼ اإللكترورددث وبيعددة التعمدديؼ ال ددفث وجتدداو لؾجدده مددن المعمددؼش وي ددؾم المتعممددؾن 
ادةش والددتعمؼ الت ميدددن داصددل  ددالتهؾل داصددل جدددول جابددث ييددمل الددتعمؼ الدد اتث عبددر اليدد

الف دل الدراسددثش والدتعمؼ النيدد  ايدد   تديل لممتعممدديؽ ممارسددة مهمؾعدة مددؽ األريددظةش 
وترى كاير مؽ الدراسات أن ه ا النم  ي ؾم بت سيؼ التعميؼ إلا أسمؾبيؽ سبر وأن أشررا 

 لتؼ.
تعمؼ ؼيسدددتظين المعمدددؼ داصدددل الدددنم  الددددوار  مختمدددل اسدددتراتيهياته إعظدددا  كدددل مددد      

اجهتمام الكالث ال ن يلتاجه كل متعمؼ وذلػ لدث أجندا  التعمديؼ داصدل الف دل الدراسدثش 
وهؾ األمر ال ن يعد غاية لث ال عؾبة لث التعميؼ الت ميدن رغراو لؾجدؾد عددد كبيدر مدؽ 
المتعمميؽ لث ذات الؾ ثش وك لػ عددم وجدؾد أسدمؾ  أصدر لتؾصديل المعمؾمدة  ؼي دال 

ا المعمدددؼ داصدددل الف دددل الدراسدددثش ولكدددؽ لدددث االدددة اسدددتخدام اجعتمددداد  يددددل كامدددل عمددد
اسددتراتيهيات الددنم  الدددوار لدد ن دور المعمددؼ  تلددؾل مددؽ دور المم ددؽ الت ميدددن إلددا الدددور 

 College forاللؿي ث المنؾ   ه  أج وهؾ دور المستل أو الميسر لمعممية التعميمية.  
Certain, 2013, 8-9.ا 
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دال التاليدة الفدر  بديؽ اسدتراتيهتث الدتعمؼ الم مدؾ  والدتعمؼ المتنداو  أو ويت ل مؽ األش
 المؾ ل الدوار ك اد أهؼ أرما  التعمؼ المدم  كاألتث:

 
 اInnsight Institute, 2012ا  ؾضل رم  التعمؼ المتناو  الدوار  0شدل  
ر اي   تؼ ويت ل مؽ اليدل السابر كيؽية تظبير رم  التعمؼ المتناو  الدوا         

البدددد   دددالتعمؼ اإللكتروردددث جدددؼ اإلرت دددال إلدددا الدددتعمؼ الت ميددددن لدددث الف دددل الدراسدددث  ؿيددداد  
المعمدددؼش جدددؼ العدددؾد  مهددددداو إلدددا تظبيدددر المؾا دددل واألريدددظة التعاوريدددة  يددددل إلكتروردددث 

 وت ميدن  التناو .

 
 اInnsight Institute, 2012ا  ؾضل رم  التعمؼ الم مؾ   6شدل  
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ت ددددل مددددؽ اليدددددل السددددابر كيؽيددددة تظبيددددر رمدددد  الددددتعمؼ الم مددددؾ  مددددؽ صددددظل وي        
تؾضددديل دور المندددزل لدددث الدددتعمؼ الددد ن  دددتؼ  يددددل إلكتروردددثش وكددد لػ دور المدرسدددة لدددث 

 تظبير األريظة والتدرياات عما ما تؼ تعممه إلكترورياو لث المنزل.       
ؼ الهار  اإللكترورث لت دي Blackboardوسؾب يستخدم الال  اللالث رغام          

 مؽ التعمؼ  الم مؾ / المتناو ا لتنمية متارات اللاس  اآللا.

 
 ا واجتة مؾ ن  ظك بؾرد الرسمث0شدل  

وذلددػ لسددتؾلة تددؾالرو بدديؽ  دددن الظالادداتش لسددؾب تسددعا الااااددة إلددا تددؾلر كالددة       
 مددؾ  والددتعمؼ الملتؾيددات المددراد تدريسددتا  يدددل إلكترورددث ضددمؽ اسددتراتيهيتث الددتعمؼ الم

المتندداو  الدددوارش وذلددػ لم ددرر اللاسدد  اآللددا التددث ت ددؾم طالاددات المسددتؾى األول مددؽ 
  سؼ رياض األطفالش وطالاات المستؾى الاال  لث  سؼ التربية الخاصة.

لمدددا ييدددتدو الع دددر اللدددالث مدددؽ تػيدددرات ج ريدددة لدددث جميدددن مندددااث الليدددا    دددفة      
تددرت العد ددد مددؽ الت نيددات التددث أصددال مددؽ عامددةش ولددث التعمدديؼ   ددفة صاصددةش ايدد  ع

الؾاجدددد  عمينددددا ملاولددددة تؾعيفتددددا واسددددتػظلتا لخدمددددة العمميددددة التعميميددددةش وكدددد لػ تعمدددديؼ 
متاراتتددا لظظبنددا وطالبتندداش لالع ددر اللددالث  تظمدد  تعمددؼ الكايددر مددؽ المتددارات الت نيددة 

  يدل عام ومتارات اللاس  اآللا  يدل صاص.
المدؾاد المتمدة لديس لدث دراسدة الظالادات للسد   بدل لدث  وتعد ماد  اللاسؾ  مدؽ     

ايددداتتؼ اليؾميدددةش لاللاسددد  اآللدددا مدددؽ المدددؾاد الدراسدددية ذات األهميدددة الكبيدددر  لدددث جميدددن 



133 

المراادددل التعميميدددةش والتدددث تعتمدددد عميددده الكايدددر مدددؽ المدددؾاد األصدددرىش ويغتدددر كايدددر مدددؽ 
ؾن منتدددا ضدددعل الظالادددات صدددعؾبة لدددث اسدددتخدام اللاسددد  اآللدددا لعدددد  أسددداا   دددد يدددد

اإلعددداد لددث المرامددة الهامعيددة أو عددروب الظالاددة البيعيددة.  ا العتددل وصالددد العهمددثش 
 ا.032ش 6304
ا إلددددا ضددددعل  دددددر  المتعممدددديؽ عمددددا 20ش 6302وأشددددار عبددددد العزيددددز طماددددة          

استخدام الت نيات التعميمية اللد اةش و مة ت دبمتؼ لمدتعمؼ عمدا اسدتخدام وسدال  تكنؾلؾجيدا 
تعمدديؼش كمددا بدديؽ وجددؾد   ددؾر لددث التهتيددزات والؾسددال  التعميميددةش وعدددم تددؾالر المددؾاد ال

التعميمية الظزمدة لمتعمديؼش ممدا  ؾلدد لدد تؼ اتهاهدات سدمبية رلدؾ اللاسد  اآللدا وت نياتده 
 ودراسته.
ومؽ جؼ ل ره مدؽ ال درورن ؾيداس اتهداو الظالادات رلدؾ بيعدة الدتعمؼ المسدتخدمة         

الث لمعرلدددة أسددداا  تكدددؾيؽ اجتهاهدددات السدددمبية رلدددؾ الت نيدددة وملاولدددة لدددث الالددد  اللددد
 تػييرها.
وبنددا او عمددا مددا سددبر راعددث ميدددمة الالدد  اللددالث مددؽ صددظل تلد ددد مدددى أجددر         

رمظددث الددتعمؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ / المتندداو ا لددث تنميددة متددارات اللاسدد  ال لددا 
كميددة التربيددة  ددالخرج  هامعددة األميددر سددظام بددؽ واجتهداو رلددؾ بيعددة الددتعمؼ  لدددى طالاددات 

 عبد العزيز
 مشكلة البحثع

 ران اإلاساس  ميدمة الال  مؽ صظل م ادر عد  تمامث لث:         
المظاغة الميدارية: مؽ صظل مظاغة الااااة لاعض الظالادات أجندا  دراسدتتؽ لم درر 

 لمتارات اللاس  اآللا  اللاس  اآللا تؼ الت كد مؽ وجؾد ضعل لث أدا  الظالاات
 ددالرغؼ مددؽ أرتددا مددؽ أهددؼ الم ددررات والمددؾاد لددث الليددا  العامددة أو التعميميددةش وهدد ا  دددعؾ 
ال ددالميؽ عمددا تدددريس الم ددرر إلددا ملاولددة تظددؾير اسددتراتيهيات التدددريس اللاليددةش ممددا 
يساهؼ لث تػيدر اللالدة السدمبية وال دعؾبات التدث يمددؽ أن تؾاجده الظالادات لدث الظدر  

 لت ميدية.ا
ا طالادةش وتدؼ الم دا  ادؾل مددى تدؾالر 06إجرا  م ا ظت شخ ية غير م ننة من عدد  

متددارات اللاسدد  اآللدداش ومدددى رغبددتتؼ لددث الدراسددة مددؽ صددظل الؾسددالل التكنؾلؾجيددة  
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وكيؽية تؾعيف الت نيات لخدمة العممية التعميميدة ش وأسدفرت النتدال  عدؽ وجدؾد صدعؾبة 
 %ا.45لمظالاات بنساة   لث امتظك تمػ المتارات

أشدددارت رتدددال  الدراسدددات والالدددؾم السدددا  ة المرتاظدددة  متدددارات اللاسددد  اآللدددا  ومنتدددا 
  عمدددا ال لظدددارثش 6304دراسدددة كدددل مدددؽ:  ا العتدددل وصالدددد العهمدددثش   ا عبيددددش 

ا إلددددا وجددددؾد ضددددعل لددددث متددددارات اللاسدددد  اآللددددا لدددددى الظددددظ  لددددث مختمددددل 6304
اسددات واألدبيددات أن تؾصددث   ددرور  تدددري  الظالاددات المرااددلش ممددا دعددا  عددض الدر 
 عما متارات اللاس  اآللا.

ونستناداو لما سبر تكمؽ ميدمة الال  لث وجدؾد   دؾر لدث متدارات اللاسد           
اآللددا ممددا  ؾلددد اتهاهدداو سددمبياو رلددؾ الت نيددة  يدددل عددام لدددى طالاددات كميددة كميددة التربيددة 

العزيدزش ويمددؽ معالهدة هد و الميددمة مدؽ صدظل   الخرج  هامعة األمير سدظام بدؽ عبدد
ؾياس أجر رمظث التعمؼ المدم  الدوار  الم مؾ / المتناو ا لدث تنميدة متدارات اللاسد  

 اآللا واجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ.
 أسئلة البحثع

وت سيساو عما ما سبر أمدؽ صياغة ميدمة الال  لث الس ال الرليس التالث: ما       
ؼ المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو ا ال دددالؼ عمدددا رغدددام إدار  الدددتعمؼ أجدددر رمظدددث الدددتعم
Blackboard  عما تنمية متارات اللاس  اآللا واجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ 

 ويتفرت مؽ الس ال الرليس السابر التساؤجت الفرعية األتية:       
ة  ددالخرج  هامعددة مددا متددارات اللاسدد  اآللددا الؾاجدد  تؾالرهددا لدددى طالاددات كميددة التربيدد

 األمير سظام بؽ عبد العزيز  .
ما أجدر رمظدث الدتعمؼ المددم  الددوار  الم مدؾ / المتنداو ا ال دالؼ عمدا رغدام إدار  الدتعمؼ 

Blackboard  عما تنمية الهار  المعرلث لمتارات اللاس  اآللا 
ار  الدتعمؼ ما أجدر رمظدث الدتعمؼ المددم  الددوار  الم مدؾ / المتنداو ا ال دالؼ عمدا رغدام إد

Blackboard  عما تنمية الهار  األدالث لمتارات اللاس  اآللا 
ما أجر إصتظب رمظث التعمؼ المدم  الدوار  الم مؾ / المتناو ا ال الؼ عما رغام إدار  

 عما تنمية اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ  Blackboardالتعمؼ 
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 أىداف البحثع
  تدب الال  اللالث إلا التعرب عما:     

أجدددر رمظدددث الدددتعمؼ المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو ا ال دددالؼ عمدددا رغدددام إدار  الدددتعمؼ 
Blackboard .عما تنمية الهار  المعرلث لمتارات اللاس  اآللا 

أجدددر رمظدددث الدددتعمؼ المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو ا ال دددالؼ عمدددا رغدددام إدار  الدددتعمؼ 
Blackboard ارات اللاس  اآللا.عما تنمية الهار  األدالث لمت 

أجدددر رمظدددث الدددتعمؼ المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو ا ال دددالؼ عمدددا رغدددام إدار  الدددتعمؼ 
Blackboard .عما تنمية اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ 
 أىمية البحثع

 يستمد الال  أهميته مما  مث:      
ميدددة متدددارات يفيددد لدددث تؾعيدددف بيعدددات الدددتعمؼ ال المدددة عمدددا الدددتعمؼ المددددم  الددددوار لدددث تن

 اللاس  اآللا لدى الظالاات. 
يعد أاد األ لام التظؾيرية لث مهال ت نيات التعميؼ اي  ي دؾم عمدا تبندا أادد رمداذج 

 الت ميؼ التعميمث وتظبي ه لث الؾا ن الفعمث.
مساعد  المتعمميؽ عما تلسيؽ تعممتؼ مؽ صظل ت ديؼ استراتيهيات متنؾعة مؽ الدتعمؼ 

  ابل الفرو  الفردية بينتؼ.المدم  الدوار التث ت
تظددؾير متددارات أع ددا  هيعددة التدددريس عمددا اسددتخدام الت نيددات اللد اددة وتؾعيفتددا لددث 

 العممية التعميمية.
إجدددرا  المهدددال الالادددث الخددداص  دددالتعمؼ المددددم  الددددوار  مدددا ي دددمؽ ت دددديؼ امدددؾل عمميدددة 

تددث  ددد تلددد مددؽ متظددؾر  لظسددتفاد  مددؽ هدد ا النددؾت مددؽ الددتعمؼ والتػمدد  عمددا الميدددظت ال
 رهااه وكفالته.
 فروض البحثع

لث ضؾ  اإلطظت عما رتال  الالؾم والدراسات السا  ة واألدبيات التربؾية ذات       
 ال مة  متػيرات الال ش تؼ صياغة الفروض عما النلؾ التالث:
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بددديؽ متؾسدددظث درجدددات المهمؾعدددة   ≤ 3.31 ؾجدددد لدددر  دال اا دددالياو عندددد مسدددتؾى 
لا  التث درسث بنم  التعمؼ الم مؾ ا والمهمؾعدة التهريبيدة الااريدة  التدث التهريبية األو 

 درسث بنم  التعمؼ المتناو  الدوارا لث التظبير الاعدن لظصتاار التل يمث.
بددديؽ متؾسدددظث درجدددات المهمؾعدددة   ≤ 3.31 ؾجدددد لدددر  دال اا دددالياو عندددد مسدددتؾى 

والمهمؾعة التهريبية الاارية  التث  التهريبية األولا  التث درسث بنم  التعمؼ الم مؾ ا 
 درسث بنم  التعمؼ المتناو  الدوارا  لث التظبير الاعدن لاظا ة المظاغة.

بددديؽ متؾسدددظث درجدددات المهمؾعدددة   ≤ 3.31 ؾجدددد لدددر  دال اا دددالياو عندددد مسدددتؾى 
التهريبية األولا  التث درسث بنم  التعمؼ الم مؾ ا  والمهمؾعة التهريبية الاارية  التث 
درسددث بددنم  الددتعمؼ المتندداو  الدددوارا  لددث التظبيددر الاعدددن لمؿيدداس اجتهدداو رلددؾ بيعددة 

 التعمؼ.
 ةدود البحثع

  ت مؽ الال  اللالث اللدود اآلتية:      
اللدود الايرية: ا ت ر الال  عما تظبير البررام  عمدا طالادات المسدتؾى األول مدؽ 

امددؾن المهمؾعددة التهريبيددة األولددا ا طالاددة يم03 سددؼ ريدداض األطفددال والاددالع عددددهؼ  
 التدددث درسدددث بدددنم  الدددتعمؼ الم مدددؾ اش وطالادددات التربيدددة الخاصدددة لدددث المسدددتؾى الاالددد  

ا ويمامدددؾن المهمؾعدددة التهريادددة الااريدددة  التدددث درسدددث بدددنم  الدددتعمؼ 03والادددالع عدددددهؼ  
المتندددداو  الدددددواراش ايدددد   درسددددؽ الظالاددددات م ددددرر اللاسدددد  اآللددددا واسددددتخداماته لددددث 

 يس لث المستؾييؽ األول والاال .التدر 
اللدددود المداريددة: كميددة التربيددة  ددالخرج  هامعددة األميددر سددظام بددؽ عبددد العزيددز  المممكددة 

 العربية السعؾدية.
 .6302/6303اللدود الزمارية: الف ل الدراسث الاارث لعام 
 اللدود المؾضؾعية: وتيتمل عما األتث:

 الم مددددؾ / المتندددداو ا  اسددددتخدام رغددددام  اج ت ددددار عمددددا رمظددددث الددددتعمؼ المدددددم  الدددددوار
Blackboard .لث الهار  اإللكترورث 

  تؼ الدراسة مؽ صظل اإلرتررث   سمؾ  التعمؼ غير المتزامؽ.
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 .Blackboardاستخدام رغام إدار  التعمؼ 
 ا ت ار الال  عما متارات ت ديؼ العروض اجلكترورية ولر تؾصيف الم رر.

 منيج البحثع
 الال  اللالث المنت  اآلتث:يستخدام      

المنت  الؾصفا: وذلػ لسرد األدبيات والالؾم والدراسات السدا  ة لدث الهارد  النغدرن 
 لمال  والتث تتتؼ  متػيرات الال ش ونعداد أدوات الال  الظزمة لهمن المعمؾمات.

 المددنت  شدداه التهريبددث: وال ددالؼ عمددا دراسددة أجددر المتػيددر المسددت ل والمتماددل لددث  رمظددث
الددددتعمؼ المدددددم  الدددددوار مالم مددددؾ / المتندددداو ما عمددددا المتػيددددرات التا عددددة والمتماددددل لددددث 

 اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼا. –الهار  المتارى المرتاظيؽ  المتار   – الهار  المعرلث 
 الت ميؼ التهريبا لمال .

اسدددتخدم الالددد  اللدددالث ت دددميؼ المهمؾعدددة الؾاادددد  ذو اجصتادددار ال بمدددث الاعددددن       
 Extended one Group Pretest- Posttest Design اش وذلددػ لمناسددبته

 لظبيعة الال  وأهدالهش اي   تؼ تظبير أدوات الال   بمياو وبعدياوش ويتكؾن مؽ:
 ا الت ميؼ التهريبث المستخدم لث الال 0جدول  

 التطبٌق البعدي المعالجة التطبٌق القبلً المجموعة

المجموعة 
 التجربٌبة
 األولً

 ختبار تحصٌلً.ا
 بطاقة المالحظة ـ

مقٌاس االتجاه نحو بٌئة 
 التعلم.

الدراسة بنمط التعلم 
 المقلوب

 اختبار تحصٌلً.
 بطاقة المالحظة ـ

مقٌاس االتجاه نحو بٌئة 
 التعلم.

المجموعة 
 التجربٌبة
 الثانٌة

الدراسة بنمط التعلم 
 المتناوب الدوار

 أدوات البحثع
 اب الال  استخدام األدوات التالية: تظم  تل ير أهد        

اصتادددار تل ددديمث لؿيددداس الهارددد  المعرلدددث المدددرتا   متدددارات اللاسددد  اآللدددا.  إعدددداد 
 الااااةا.

 ظا ددددة مظاغددددة لؿيدددداس الهاردددد  األدالددددث المددددرتا   متددددارات اللاسدددد  اآللددددا.  إعددددداد 
 الااااةا.

 مؿياس اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ  إعداد الااااةا.



133 

 ثعمتغيرات البح
 ييتمل الال  اللالث عما المتػيرات التالية:    

 المتػير المست ل وهؾ: مرمظث التعمؼ المدم  الدوار  الم مؾ / المتناو ام.
المتػيدددر التدددا ن وهدددؾ:  الهارددد  المعرلدددثش والهارددد  اجدالدددث المدددرتاظيؽ  مددداد  متدددارات 

 اللاس  ال لاش اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼا.
 م ظملات الال :

 ؼ المدم  الدوار:التعم
  رده: متعمدؼ  دالؼ عمدا تنداو / دوران  Staker   ( 8,2012 ويعرلده سدتاكر          

المتعممددديؽ عمدددا ملظدددات الدددتعمؼ المختمفدددةش مادددل األريدددظة لدددث مهمؾعدددات صدددػير  أو 
الميدروعات الهماعيددة أو األريدظة الفرديددةش عمددا أن يددؾن مددؽ بدديؽ هد و الظددر  الددتعمؼ 

 ل او لهدول زمنث ملدد أو طا او لت د ر المعمؼم.عبر اإلرتررثش وذلػ و 
وتعرله الااااة إجرالياو   ره: أاد رماذج وأشدال التعمؼ المدم  اللد اة والد ن يهمدن     

بددديؽ رغدددامث الدددتعمؼ الت ميددددن واإللكتروردددثش وي دددؾم عمدددا التنددداو  بددديؽ ملظدددات التعمددديؼ 
 اإلرتررث.المختمفةش عما أن تكؾن وااد  مؽ ه و الملظات تتؼ عبر 

 رم  التعمؼ الم مؾ :
ا   ردده: اسددتراتيهية تعمددؼ ي ددؾم ليتددا المعممددؾن 00ش 6303ويعرلدده هيدداؼ عدداطل         

 مساعد  المتعممديؽ عمدا التل دير المسدبر لمددرس مدؽ صدظل ريدر م داطن ليدد ؾ عمدا 
إادددى وسددالل التؾاصددل اإللكترورددث ليظمددن عميتددا الظددظ  لددث منددازلتؼ بينمددا يخ ددص 

 ة لممنا يات وورش العمل التدريبية.و ث الل 
وتعرلدددده الااااددددة إجراليدددداو   ردددده: رمدددد  تعميمددددث  ددددتؼ مددددؽ صظلدددده ت ددددديؼ الملتددددؾى        

اإللكترورددث الخدداص  متددارات اللاسدد  اآللددا لددث المنددزل مددؽ صددظل رغددام إدار  الددتعمؼ 
يدددؾتر اإللكتروردددث الددداظك بدددؾردش والؿيدددام  التددددري  والتظبيدددر الفعمدددث داصدددل معامدددل الكمب

  الكمية
 رم  التعمؼ المدم  المتناو :

وعددرب   ردده: مطري ددة يمددر بتددا المتعممدديؽ عمددا ملظددات تعمددؼ مختمفددة اسدد           
جددددول زمندددث ملدددددش وتيدددمل ملظددددة واادددد  عمدددا األ دددل تددددتؼ مدددؽ صدددظل الدددتعمؼ عبددددر 
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اإلرتررددددثش ويمدددددؽ أن تيددددمل الملظددددات األصددددرى أريددددظة لددددث مهمؾعددددات صددددػير  أو 
عدددددة الف دددددل  الكامدددددلش ويمددددددؽ أن تيدددددمل أي ددددداو مهمؾعدددددات لتنفيددددد  تؾجيتدددددات لمهمؾ 

الميدددارينش ومهمؾعدددات الن دددداشش وهدددث متمددددة لدددتعمؼ المتدددارات وتظبيددددر مدددا  تعممؾرددددهم. 
 Christensen, et al, 2013, 28.ا 

وتعرلدده الااااددة إجراليدداو   ردده: رمدد  تعميمددث متكامددل ت ددؾم ؼيدده الظالاددات  ددالتعمؼ مددؽ     
ادر المتااددة لددث إطددار دور  معينددة معددد  مسددا اوش وتت ددمؽ تعمددؼ صددظل الملتددؾى والم دد

ت ميدن  ؿياد  الااااةش وأريظة تعمؼ إلكترورية لث مهمؾعات صػير ش وتعمؼ لدردن عبدر 
 اإلرتررثش ويتؼ ذلػ ول او لهدول زمنث ملدد مؽ  بل الااااة

 متارات اللاس  اآللا.
ؽ األدا ات والمتددارات التددث يهدد  عمددا وتعرلتددا الااااددة إجراليدداو   رتددا: مهمؾعددة مدد     

الظالاات تعممتا واكتسابتا مؽ صظل م رر اللاسد  اآللداش وت ددر  مهمدؾت مدا تل دل 
عميددده الظالادددات مدددؽ تظبيدددر اجصتادددار التل ددديمث لمهارددد  المعرلدددث وبظا دددة المظاغدددة 

 لمهار  األدالث.
 اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ.

ه: شدددددعؾر الظالادددددات النسدددددبث رلدددددؾ بيعدددددة الدددددتعمؼ وتعرلددددده الاااادددددة إجراليددددداو   رددددد        
المستخدمة لث الدراسة اللاليةش ويعبر عؽ مؾ ل الظالاة مؽ البيعة المدمهة أجنا  لتدر  
تعممتددا  ددال بؾل أو الددرلضش رتيهددة مرورهددا  خبددر  تعميميددة مددؽ صظلتدداش وي دددر  مهمددؾت 

 استها ات الظالاات عما مؿياس اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ.
 النظري للبحثع اإلطار
يعدددد الدددتعمؼ المددددم  الددددوار شددددل مدددؽ أشددددال الدددتعمؼ المددددم  الددد ن يعتمدددد عمدددا         

تناو  المتعمميؽ عما ملظدات الدتعمؼ المختمفدةش مادل: األريدظة لدث مهمؾعدات صدػير  
أو الميدددروعات الهماعيدددة أو األريدددظة الفرديدددةش عمدددا أن يددددؾن مدددؽ بددديؽ هددد و الظدددر  

ذلدددددػ ول ددددداو لهددددددول زمندددددث ملدددددددش أو طا ددددداو لت دددددد ر المعمدددددؼ. الدددددتعمؼ عبدددددر اإلرترردددددثش و 
 Staker, 2012, 8.ا 

ا   رده: ممدرور المتعممديؽ عمدا مهمؾعدة Friesen, 2012, 3ويعرلده لريدزن          
مؽ األدوات التعميمية التث  تؼ ت ديمتا عؽ طرير اإلرتررث والؾسال  الر مية من أشدال 
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تظمد  الميداركة الفعالدة لدث ا دؾر كدل مدؽ المعممديؽ الف ؾل الدراسية الت ميدية التث ت
 والمتعمميؽم.
ا   رده: مالبرردام  التعميمدث Vanderkam, 2013, 14بينمدا يعرلده لارددركام          

ال ن  دتؼ ليتدا تؾصديل الملتدؾى كدامظو أو جدز  منده عبدر اإلرترردثش وأصدر  يددل الدتعمؼ 
صارجدهش ويسديظر ؼيده الظالد   يددل الت ميدنش ويلددم هد ا الدتعمؼ  الف دل الدراسدث أو 

جزلث عما كل مؽ الؾ ثش والمدانش والسرعةش والت دم واألسدمؾ  واليددل الد ن تدتؼ مدؽ 
 صظله التعمؼم.
ا   ره: مبنا  لرص لمتعمؼ Pankin, et al, 2013, 2وعرله  اركيؽ و صرون          

لف لش اي   ت مؽ تستخدم ؼيه أكار مؽ طري ة وااد  لمتعمؼ والتدري  داصل وصارج ا
دمددد  الدددتعمؼ  ظدددر  مختمفدددة مادددل:  الملاضدددر ش المنا يدددةش الممارسدددة العمميدددة المؾجتدددةش 
ال ددرا  ش األلعددا اش وطددر  أصددرى تؾصدديمية ماددل: الف ددؾل الليددة المااشددر ش أو بؾاسددظة 

 الكمبيؾترش من تؾاجد مستؾيات مختمفة مؽ التؾجيه واإلرشادم.
ا   رده: ممددصل أو رغدام Graham, et al, 2014, 13- 33ويعرلده جرهدام        

تعمدددؼ  رتكدددز عمدددا التكامدددل بددديؽ مميدددزات التعمددديؼ الت ميددددن المعتمدددد عمدددا التفاعدددل وجتددداو 
 لؾجهش ومميزات التعمؼ اإللكترورث التام والمااشر عبر اإلرتررثم.

ا   رده: مردؾت مددؽ التعمديؼ الدد ن Paras, 2016, 280كمدا يعرلده  دداريس             
الدتعمؼ عبدر اإلرترردث  –ا ت سيؼ المتعمميؽ إلا مهمؾعات صػير   من المعمؼ يعتمد عم

التددددري  والممارسدددةاش وهددد و المهمؾعدددات تسدددما ملظدددات ومؾا دددل يمدددر مدددؽ صظلتدددا  –
 الظظ  لتنمية صبراتتؼ ومعارلتؼ.

ويمدؽ تعريفه اجراليا   ره: مأاد رماذج وأشدال التعمؼ المدم  اللد اة وال ن يهمن بديؽ 
ث التعمؼ الت ميدن واإللكترورثش وي ؾم عما التناو  بيؽ ملظات التعمديؼ المختمفدةش رغام

 عما أن تكؾن وااد  مؽ ه و الملظات تتؼ عبر اإلرتررثم.
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ويلتؾى التعمؼ المدم  الددوار عمدا الكايدر مدؽ اجسدتراتيهيات والتدث سدؾب رتنداول منتدا 
 لمتناو ش وسؾب  تؼ تؾضيلتؼ كاآلتث.  استراتيهيتث التعمؼ الم مؾ  والتعمؼ ا

 
 اStaker, et al, 2013, 29ا  ؾضل التعمؼ المدم  الدوار واستراتيهياته  2شدل  

 أساسيات التعمؼ المدم  الدوار:
تعددت األساسيات التث ي ؾم عميتا الدتعمؼ المددم  الددوارش ولعدل مدؽ أهمتدا مدا  مدث     
 Christensen, et al, 2013, 28  Graham, 2014, 13  Saliba, et al, 

 ا:4 ,2013
المزج: أو الدم  أو الخم  بيؽ عد  أسالي  تدريسية مدن  عدض أسدالي  الدتعمؼ الر ميدةش 
ايددد   دددتؼ الددددم  بددديؽ الظدددر  الت ميديدددة الظصدددؽية والدددتعمؼ اإللكتروردددث عبدددر اإلرترردددثش 

 واستخدام التكنؾلؾجيا اللد اة ودمهتا لث التعميؼ.
يؼ الملتؾى  الظري ة التث تتناس  وأرمدا  الدتعمؼ وص دالص المتعممديؽ المرورة: لث ت د

المختمفةش وك لػ المرورة لث الؾ ث المتظم  إلرهداز كالدة المتدام التعميميدة عمدا أكمدل 
 وجه ممدؽ.

التكرار: لتؾ مؽ أهؼ ماادئ التعمؼ المدم  الدوارش ألره يسمل لمميداركيؽ بتم دث الرسدالة 
ة لدث صدؾر متعددد  عمدا مددى زمندث مناسد ش لمداظو يمددؽ الؾااد  مدؽ ملظدات مختمفد

أن ي ددم درس  ظري ددة الدتعمؼ الت ميدددنش ويمددؽ ت ددديؼ رفدس المدداد  العمميدة  ظري ددة أصددرى 
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عبدر اإلرتررددثش ويمدددؽ ت ددديؼ رمددؾذج تظبي ددث لددنفس المعمؾمددة مددن  اعددد  بيارددات كاممددةش 
سيؽ اؾل المؾضؾتش وكل تمػ  اإلضالة إلا إرسال رسالل  البريد اإللكترورث لكل الدار 

التكدددددرارات تادددددرن المؾضدددددؾت وتعمدددددر الفكدددددر وت ابدددددل اجاتياجدددددات واجسدددددتعدادات لددددددى 
 المتعمميؽش والمتؼ أن كل تمػ التكرارات تكؾن بت نية عممية عالية المستؾى.

اجسدددتفاد  مدددؽ رغريدددات الدددتعمؼ المختمفدددة التدددث تتدددؾالر جميعتدددا لدددث اسدددتراتيهيات الدددتعمؼ 
 .المدم  الدوار

 المياركة والتعاون: اي   تؼ التعمؼ لث صؾر  لردية وتعاورية ولث مهمؾعات صػير .
تلمددل مسددعؾلية الددتعمؼ: ايدد  أصددالث عمميددة الددتعمؼ ليسددث عبعدداو عمددا المعمددؼ ل دد  بددل 
أصددددالث المسددددعؾلية ميددددتركة بيندددده وبدددديؽ المددددتعمؼش ايدددد  أصددددال دور المعمددددؼ التؾجيدددده 

 واإلرشاد.
يات الددتعمؼ المدددم  الدددوار عمددا تفاعددل المددتعمؼ مددن الملتددؾى التفاعميددة: تعتمددد اسددتراتيه

التعميمث والمعمؼ واأل ران عبر األريظة التعميمية المتنؾعة والمتام المختمفة التث تتددب 
 ؾيامه  التظبير العممث لما درسه وتعممه.

 ال اتية: اجعتماد عما ال ات لث كاير مؽ األايان لث التعمؼ والتؾصل لممعمؾمات.
وترى الااااة أن التعمؼ المدم  الدوار  د تػم  عما العد د مدؽ الميددظت التدث        

كان يعارث منتا التعمؼ المدم  المتعارب عميهش لالتفاعمية وال اتية التدث  تسدؼ بتدا الدتعمؼ 
المدددم  الدددوار جعمددث مددؽ المددتعمؼ المسددعؾل األول عددؽ عمميددة تعممددهش وأصددال ي دددم لدده 

مؾ  الددد ن  ناسددداهش وهددد ا مدددا يعتبدددر التظدددؾر الهد دددد لدددث ميددداد ؽ الملتدددؾى  دددالنم  واألسددد
 بيعات التعمؼ اإللكترورية.

 مميزات التعمؼ المدم  الدوار:
ترجدددن أهميدددة الدددتعمؼ المددددم  الددددوار إلدددا الهمدددن بددديؽ مزايدددا التعمددديؼ ال دددفث            

لنغددددام الت ميددددن والتعمدددديؼ اإللكترورددددث عبدددر اإلرتررددددثش ايدددد  ج يمددددؽ اجسددددتػنا  عددددؽ ا
الت ميددددن أو تهاهمدددهش وج يمددددؽ اجسدددتػنا  عدددؽ التكنؾلؾجيدددا اإللكتروريدددة التدددث يمددددؽ أن 

 ,Bernatek, et alتهعل عممية التعمؼ والتعميؼ أكار لاعمية وكفا  ش وي كر كل مدؽ  
2012, 7  Kafer, et al, 2013, 10 ا أن مزايا التعمؼ المدم  الددوار تدتمخص ؼيمدا

  مث:
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عمؼ اليخ دددث  ليددد   تماشدددا مدددن كدددل مدددتعمؼ عمدددا اسددد  ااجاتددده تل يدددر مادددادئ الدددت
 وسرعته ال اتية وأسمؾبه المعرلث.

تؾلير بيعة تعمؼ تفاعمية مستمر  مؽ صظل تؾعيف أدوات التعمؼ اإللكتروردث عبدر شدادة 
 اإلرتررث.

تل ير التعمؼ المستمر والمياركة الفعالة لمدتعمؼ لدث أمداكؽ مختمفدة غيدر الػدرب ال دؽية 
 دان أو زمانش وزياد  التفاعل وصبرات التعمؼ اإليهابية.لث أن م

 إادام التؾازن بيؽ تل يل المعرلة وامتظك المتارات اللياتية والتظبيؿية.
ت كد استراتيهيات الدتعمؼ المددم  الددوار عمدا متدارات لاعميدة المهمؾعداتش والتدث تددعؼ 

فاعميددة لددث مؾا ددن المهمؾعددات لكددر  الا الددة التعاوريددة  اسددتخدام التكنؾلؾجيدداش والتؾاصددل  
 مؽ صظل اجستمات والتلدمش وتؾلير التػ ية الراجعة المناساة.

ت ددد ر ؾيمددة الؾ ددث مددؽ صددظل وضددن جدددول زمنددث إلرهدداز المتددام عبددر ملظددات الددتعمؼ 
 المختمفةش واجت ال بيؽ ألراد المهمؾعات.

مؼ النيددد  تزيدددد مدددؽ لدددرض تل يدددر الدددتعمؼ الهيدددد مدددؽ صدددظل تؾعيدددف اسدددتراتيهيات الدددتع
والتعددداورث التدددث يددددؾن لتدددا عغددديؼ األجدددر عمدددا المسدددتؾى المعرلدددث والمتدددارن والؾجددددارث 

 لممتعمميؽ.
تدعؼ عظ ة المعمؼ  المتعمميؽ  لي   تفاعل المعمؼ من المتعمميؽ عؽ  ر  األمر ال ن 
يستؼ بددورو لدث زيداد   درتده عمدا ر دل األلكدار ال دليلة لتدؼ مدؽ صدظل لتمده ل ددراتتؼ 

 اتتؼش وتف يظتتؼش وال عؾبات أو الميدظت التث ي ع  عميتؼ امتا.ونمداري
تل ددر الددتعمؼ المددرتا   الليددا  اللؿيؿيدددة   ددمان الممارسددة والتهريدد ش ونعظددا  الهارددد  
العممددث ال دددر المظمددؾ ش وهدد ا مددا يهعددل الددتعمؼ أكاددر وا عيددة ومعنددا  النسدداة لممتعممدديؽ 

 عندما يستظيعؾن رب  ما  تعممؾن بؾا عتؼ.
ركددز عمددا مسددتؾيات الددتعمؼ والتفكيددر العميددا ايدد  أن الددتعمؼ ج  تؾ ددل عنددد اددد التدد كر ت

والفتددؼ بددل يمتددد إلددا مسددتؾى تظبيددر وتلميددل وت ددؾيؼ المعمؾمددات ونبدددات اللمددؾل واأللكددار 
 المرتاظة بتا.

ولددث هدد ا ال دددد رهددد أن الددتعمؼ المدددم  الدددوار  تمتددن  العد ددد مددؽ المميددزات التددث      
مة لددث تل يددر الددتعمؼ  ظري ددة وميسددر ش وتل يددر مبدددأ لاعميددة المددتعمؼ  دؾردده منتددا: اسددتا
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ريدددظاو ومتفددداعظوش ولددديس متم دددث سدددمبثش وأرددده ي دددؾم عمدددا تظبيدددر وتؾعيدددف العد دددد مدددؽ 
 استراتيهيات التعمؼ الني .

 مدؾرات التعمؼ المدم  الدوار:
واجصتيددار مددؽ  تكددؾن الددتعمؼ المدددم  الدددوار مددؽ عددد  مدؾرددات  ددتؼ اسددتخدامتا         

 ,Patrick, 2014بينتدا لتل يدر األهددداب التعميميدة الملدددد ش وهد و المدؾرددات هدث  
 ا:79

 –مدؾن تاادل المعمؾمات: لفدث جاربتدا اإللكتروردث ت دؼ  رغدؼ إدار  الدتعمؼ اإللكتروردث 
لؾاات اإلعظرات عبر اإلرتررثا وأما لدث الهارد  الت ميددن لتيدمل  -البريد اإللكترورث

 ؾنش لؾاة اإلعظراتش اججتماعاتا. التميف
مدددددؾن الدراسددددة ال اتيددددة: وت ددددؼ لددددث الددددتعمؼ اإللكترورددددث  الكتددددا  اإللكترورددددثش روا دددد  
الم ادر عما اإلرترردثش المؾد دؾجت المعتمدد  عمدا اإلرترردثش  ؾاعدد البيارداتا أمدا لدث 

التلريريدةش  التعميؼ الت ميددن لتيدمل  المدتادة الت ميديدةش الكتد  المظبؾعدةش كتد  األعمدال
  اعة الدروس الت ميديةا.

مدؾن جمسدات الملاكدا : لفدث الدتعمؼ اإللكتروردث تيدمل  سديمنار عمدا اإلرترردثش البريدد 
 اإللكترورثاش أما لث الت ميدن لتتمال لث  الف ؾل الت ميديةش ورش العملا.

 مدددؾن المنا يددة واجستفسددارات: وت ددؼ لددث الهاردد  اإللكترورددث  منتددديات اللددؾار عمددا
اإلرتررثش منتديات الن اشش الماسنهرش البريد اإللكترورثش المهتمعات اإللتراضيةاش أمدا 

 لث التعميؼ الت ميدن تتمال لث  ورش العملش ل ا ات المهمؾعاتا.
مدددؾن الت ددؾيؼ: وت ددؼ لددث الهاردد  اإللكترورددث  ت ددؾيؼ ذاتددث عمددا اإلرتررددثش اصتاددارات 

 ؼيمال الت ؾيؼ  اصتاارات مظبؾعةا. عما اإلرتررثاش أما لث التعميؼ الت ميدن
مددددددؾن الددددددعؼ والتػ يدددددة الراجعدددددة: وي دددددؼ لدددددث الدددددتعمؼ اإللكتروردددددث  رغدددددام إدار  الدددددتعمؼ 
اإللكترورددثش البريددد اإللكترورددثاش أمددا لددث الت ميدددن ليتماددل لددث  ت ددارير مدتؾبددةش الالدد  

 ال اتثا.
 ,Nordinem, 2011, 1-4  Staker, et alو دد  امدث دراسدة كدل مدؽ       

2012, 1- 17 Walne, 2012, 26 ا بت دنيف اسدتراتيهيات الدتعمؼ المددم  الددوار
التددددث  ددددتؼ ت ددددديمتا لددددث الم سسددددات التعميميددددة لددددث عددددد  مهمؾعددددات تختمددددل ليتددددا أدوار 
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المعممديؽ والمسددااة المداريددة وطري ددة التؾصدديل والهددداول الدراسدديةش وسددؾب رتظددر  إلددا 
 لمتناو  الدوار كاآلتث:استراتيهيتث التعمؼ الم مؾ  والتعمؼ ا

 الملؾر األول: استراتيهية التعمؼ المدم  الدوار الم مؾ :
تعددت الظر  اللد اة التث تعتمد عما اسدتخدام الت نيدات اللد ادة لتفعيدل الدتعمؼ        

الر مددث  يدددل صددليل ومنتددا: التعمدديؼ اإللكترورددثش والددتعمؼ المدددم ش والددراظت المعرؼيددة 
الم مددؾ . وعميدده سددؾب رتندداول مؾضددؾت  الددتعمؼ الم مددؾ   اعتاددارو عبددر الؾيدد ش والددتعمؼ 

 أاد متػيرات الال  األساسيةش وسؾب  تؼ تؾضيله كالتالا:
 مفتؾم التعمؼ الم مؾ :

تناولددث العد ددد مددؽ األدبيددات التربؾيددة والدراسددات السددا  ة مفتددؾم الددتعمؼ الم مددؾ         
 ويمدؽ تؾضيل ذلػ مؽ صظل اآلتث:

ا   ردددددده: ماسددددددتخدام أدوات تسددددددهيل الفيددددددد ؾ Stone  1,2012ه سددددددتؾن ويعرلدددددد       
لتسددددهيل ال ددددؾت وال ددددؾر  لمملاضددددرات وجعمتددددا متااددددة لممتعممدددديؽ بؾ ددددث كدددداب  بددددل 
الل ددددؾر لمملاضددددرات الرسددددميةش هدددد ا  تدددديل و ددددث الملاضددددر  الرسددددمث لممنا يددددة واددددل 

كمددا  تدديل  الميدددظتش وتؾضدديل المفدداـيؼ ال ددعاة واإلجا ددة عمددا تسدداؤجت المتعممدديؽش
لممتعممدديؽ المزيددد مددؽ الفددرص لمميدداركة الفاعمددة أجنددا  و ددث الملاضددر ش وربدد  الدددروس 

  الليا  الؾا عية صارج الملاضر م.
ويعدددرب أي دددداو   ردددده: مطري ددددة لمددددتعمؼ تددددؾلر المعمؾمددددات واليددددر  لددددث غيددددر و ددددث        

الل دة الل ة بؾاسظة الفيد ؾ  بل الؾ ث الملددد لمل دةش لدث اديؽ  دتؼ تلؾيدل و دث 
إلدددا ورش عمدددلش أو و دددث لمنيدددا  والتددددري  والت دددؾيؼ والتظبيدددر لمدددا تدددؼ ميددداهدته مدددؽ 

 ا.Berlett, 2012معمؾمات وشر   المنزلم.  
تػييددر لددث دور المنددزل والمدرسددة  ا عمددا أردده: مbrame  2013يعرلدده بددريؼ لددث ادديؽ  

ةش وأن مدا لما كدان  دتؼ لدث المندزل ضدمؽ الدتعمؼ الت ميددن  أصدال  دتؼ عممده لدث المدرسد
 دددتؼ عممددده صدددظل الل دددة لدددث الدددتعمؼ الت ميددددن  أصدددال  دددتؼ عممددده لدددث المندددزل  ؼيددددؾن 
تعرض الظال  لمماد  الدراسية صارج الل ة سؾا  مؽ صظل ليد ؾ تعميمث ي ؾم المعمدؼ 

 بتسهيمه لير  درس معيؽ أو  را ات تتعمر  مؾضؾت الدرسم.
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ه: م مدددد  مفتددددؾم غرلددددة الف ددددل ا الددددتعمؼ  ددددالم مؾ    ردددد6300وتعددددرب سددددنا  الػامدددددن  
الت ميدددن والدد ن لددث الػالدد  يدددؾن مبنددا عمددا اإلل ددا  وطددر  المفدداـيؼ العمميددة وشددراتا 
لممتعممدديؽ داصددل غرلددة ال ددلش ومددؽ جددؼ تعيدديؽ  عددض الؾاجاددات واألعمددال والميددارين 

 لمعمل عميتا صارج غرلة ال لم.
م التعمؼ بيؽ اهدرات ا إلا أره: م م  متا01ش 6300وييير عبد المظيف اليامسث    

الدراسة والبيثش  لي  ي ؾم المعمؼ  استػظل الت نيات اللد اة واإلرتررث إلعداد الدرسش 
عؽ طرير شري  مرلث  ليدد ؾاش ليظمدن المدتعمؼ عمدا شدر  المعمدؼ لدث المندزلش ومدؽ جدؼ 

 ي ؾم   دا  األريظة التث كارث لروضاو منزلية لث اهرات الدراسةم.
ا الددتعمؼ الم مددؾ  Herreid& Schiller  2013يددد وستيددمر لدث ادديؽ عدرب هر      
مرمدددؾذج تربدددؾن  رمدددث إلدددا اسدددتخدام الت نيدددات اللد ادددةش وشدددادة اإلرترردددث  ظري دددة   رددده: 

تسمل لممعمؼ   عداد الدرس عدؽ طريدر م داطن الفيدد ؾ أو ممفدات صدؾتية أو غيرهدا مدؽ 
 استعمال اؾاسيبتؼ أو الؾسال  ليظمن عميتا الظظ  لث منازلتؼ أو لث أن مدان أصر 

 هؾاتفتؼ ال كية  بل ا ؾر الدرسم. 
الرالددد  لددث تعزيددز اجسددتخدام  اEducause  2013اد ؾكدداس  وُتعددرب م سسددة       

الفعددال لت نيددة التعمدديؼ  الددتعمؼ الم مددؾ  كنمددؾذج يعدددس ملاضددر  رمؾذجيددة  ددتؼ ميدداهدتتا 
 كؾاج  منزلث.

رمدؾذج تربدؾن يسدتخدام م مدؾ    رده: ما الدتعمؼ ال2ش 6302وعرب رهيد  زوادث        
الت نيات اللد اة وشادة اإلرتررث  ظري ة تسمل لممعمؼ   عداد الدرس عؽ طرير م اطن 
ليد ؾ أو ممفات صؾتية أو غيرها مؽ الؾسدال ش ليظمدن عميتدا المتعممديؽ لدث مندازلتؼ أو 

ة  بدددل لدددث أن مددددان أصدددر  اسدددتعمال اؾاسددديتؼ أو هدددؾاتفتؼ ال كيدددة أو أجتدددزتتؼ المؾايددد
 ا ؾر الدرسش لث ايؽ يخ ص و ث الملاضر  لممنا يات والميارين والتدريااتم.

اسددتراتيهية تسددمل ا   ردده: مRay & Powell (2014ويعرلدده ران وبدداولؾ        
لممعمميؽ بتلفيز وتؾجيه المتعمميؽش ومسداعدتتؼ عمدا الفتدؼ  وذلدػ مدؽ صدظل اسدتخدام 

 ممارسة التعمؼ لث العالؼ اللؿي ثم. التكنؾلؾجيا التث تساعد المتعمميؽ عما
 Jacobsen& Mazur, Brownوعرلدددده جاكبؾسددددؽ ومددددازر وبددددراون          

ماسدددددتبدال لمتددددددريس المااشدددددر لدددددث ال دددددفؾب الدراسدددددية إلدددددا طدددددر  ا   رددددده: 1,2015 
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جكتيدددابش واسدددتعراض المدددؾاد الدراسدددية صدددارج ال دددفؾب الدراسدددية مدددؽ صدددظل الم ددداطن 
  ظات الياشة وغيرهام.ال ؾتية أو ال را ات أو ل

يؼ الفدددار          ا الدددتعمؼ الم مدددؾ    رددده: مالتلدددؾل المتعمدددد 115ش 6301وعدددرب إبدددرـا
لمملتددؾى الدد ن بدددورو يسدداعد التظميدد  عمددا التلددرك والعددؾد  إلددا مركددز الددتعمؼ بدددجو مددؽ 

 المنتهات مؽ التعميؼم.
تمركدز ادؾل الظالد ش   رده: ماسدتراتيهية تعميميدة تا 6302ويعرله لتدد أ دارمث          

وتعتمدددد عمدددا  مددد  إجدددرا ات التددددريس  ليددد  ي دددؾم الظدددظ   ددداجطظت عمدددا الملتدددؾى 
 التعميمث لث منازلتؼ أو أن مدانم.

ا الددتعمؼ الم مددؾ    ردده: مرمدد  تعميمددا  ددتؼ 003ش 6303وعددرب تددامر المددظ           
ادددددات ؼيددددده عددددددس دور المدرسدددددة والمندددددزلش وعددددددس دور الملاضدددددر  أو الل دددددة والؾاج

المنزليددددةش لمددددا كددددان يلدددددم داصددددل المنددددزل ارت ددددل إلددددا المدرسددددةش وي ددددؾم عمددددا اسددددتخدام 
 استراتيهيات التعمؼ الني  المختمفةش ويعد تظؾراو لمتعمؼ المدم م.

ا   ره: مرمؾذج تدريبث  تمركز اؾل المتعمميؽش 62ش 6304وتعرله ـاه  ؾرس         
  دير  لدث مندازلتؼ  بدل و دث الل دةش اي  ي ؾم المتعمميؽ  مياهد  ملاضرات ليد ؾ 

بينما يسدتػل المعمدؼ الؾ دث لدث اللهدر  لتدؾلير بيعدة تعمدؼ تفاعميدة ريدظة  دتؼ ليتدا تؾجيده 
 المتدربيؽ وتظبير ما تعممؾو لتنمية العد د مؽ المتاراتم.

 ومما سبر مؽ عرض لمتعريفات والمفاـيؼ يمدؽ استخظص اجتا:    
ممفددددات  –صددددؾر  –ا   الؾسددددال  التكنؾلؾجيددددة  ليددددد ؾ اسددددتراتيهية الددددتعمؼ الم مددددؾ  تددددرت

 صؾتيةا.
ارتادا  اسددتراتيهية الدتعمؼ الم مددؾ   األريددظة التعميميدة المختمفددةش والتددث تدتؼ تلددث رعايددة 

 مؽ المعمؼ بدجو مؽ رعاية األهل وأوليا  األمؾر.
 منزل.ت ؾم اجستراتيهية عما  م  طر  التعمؼ الت ميدية مؽ صظل  م  دور المدرسة وال

اسدددتراتيهية  ولددث ضدددؾ  التعريفدددات السدددا  ة يمددددؽ تعريدددف الدددتعمؼ الم مدددؾ  إجراليددداو   رددده:
تعميمية  تؼ مؽ صظلتا ت ديؼ الملتؾى اإللكتروردث الخداص  متدارات اللاسد  اآللدا لدث 

ش والؿيدددددام  التددددددري  Blackboardالمندددددزل مدددددؽ صدددددظل رغدددددام إدار  الدددددتعمؼ اإللكتروردددددث 
 عامل الكمبيؾتر  المدرسة.والتظبير الفعمث داصل م
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 ص الص التعمؼ الم مؾ :
إن عممية التلؾيل مؽ الف ل الت ميدن إلا الدتعمؼ الم مدؾ  تعدد مدؽ العمميدات ال دعاة  
ويرجددن ذلددػ إلددا عدددم وجددؾد رمدداذج لعالددة لتل يددر ذلددػ  ومددن ذلددػ لدد ن هندداك عدددد مددؽ 

 ,Davies, et., alالخ دالص التدث تل در لاعميدة الدتعمؼ الم مدؾ  للدددها كدل مدؽ  
 ا لث الن ا  التالية:6302  وررا امدن  2013

  تلؾل المتعمؼ مؽ مستمن سمبث إلا ميارك إيهابث لث العممية التعميمية.
 استخدام التكنؾلؾجيا تعد مؽ ميسرات العممية التعميمية.

زيدداد  و ددث الددتعمؼ مددؽ صددظل تلؾيددل عمميددة الددتعمؼ إلددا المنددزلش واددل الؾاجاددات المنزليددة 
  ل الدراسث  األمر ال ن يساعد المتعمؼ عما الؿيام   ريظة تعميمية متعدد .لث ال

ربددد  عمميدددة الدددتعمؼ  العدددالؼ اللؿي دددث وهددد ا مدددؽ شددد ره تددددري  المدددتعمؼ عمدددا التعامدددل مدددن 
 ميدظت العالؼ اللؿي ث.

 تؾلير و ث لمساعد  المتعمميؽ عما لتؼ المفاـيؼ ال عاة.
 المعمميؽ والمتعمميؽ. وسيمة لزياد  التفاعل و اجت ال بيؽ

 بيعة تعميمية ُتلفز مياركة المتعمميؽ لث تلمل مسعؾلية تعممتؼ.
المعمؼ ليس هؾ ذلػ اللديؼ الؾا ل عمدا المسدر  والد ن يعدرب كدل شدا   ولكنده مرشدد 

 ودليل لممتعمميؽ.
 تعمؼ مختم  يهمن ما بيؽ التعمؼ المااشر والتعمؼ ال اتث.

 دل دالؼ لممراجعة أو التنؿيل.ل ؾل  تؼ ليتا أرشفة الملتؾى  ي
 مدان يمدؽ جمين المتعمميؽ مؽ الل ؾل التعميؼ اليخ ث.

وُت يف الااااة  عض الخ الص مادل: التفاعدلش واجت دال ايد   تديل الدتعمؼ        
الم مددؾ  لممددتعمؼ زيدداد  التفاعددلش واجت ددال بيددنتؼ وبدديؽ  ع ددتؼ مددؽ جتددةش ومددؽ جتددة 

إمداريدة ا دؾل المدتعمؼ عمدا التددري  اليخ دث ولدر أصرى بينتؼ وبيؽ المعمؼش ويتديل 
للاجاتددهش ويعتبددر بيعددة تعميميددة ُيلفددز عمددا ميدداركة المتعممدديؽ مددؽ تلمددل مسددعؾلياتتؼش 
ويهعددددل المعمددددؼ ي ددددؾم بدددددور المؾجددددهش والمرشدددددش والددددداعؼ لممتعممدددديؽ ججتيدددداز المؾا ددددلش 

 عميمية. والمتمات ال عاة التث ت ل أمامتؼش وتعير مسيرتتؼ لث العممية الت
 مميزات التعمؼ الم مؾ :
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يمتاز رم  التعمؼ الم مؾ  عؽ غيرو مؽ أرما  التعمؼ األصدرى  عد دد مدؽ المميدزات التدث 
تراعث لث مهممتا الظالد ش وااتياجاتده وامدارياتده مدؽ أجدل تل يدر تعمدؼ أل دل اسدتناداو 

تعمؼ الم مددؾ  لمددا تددؾلرو التكنؾلؾجيددا اللد ادددة مددؽ لددرص تعمددؼ متميددز . ومددؽ أهددؼ ميددزات الدد
 ,Goodwin & Miller, 2013, 30  Alvarez–36التدث أكدد عميتدا كدل مدؽ  

2012, 19   2013  Findlay  Frydenberg, 2013  Brame, 
2013 Bergmann, 2012  &Overmyer   Bergmann & Sams, 2012  

D'agata, 2008  Robert, 2014  Jenny Moffett & Aileen C Mill, 
 ا:416 ,2014

 :بية متظماات والتماشث من معظيات الع ر الر مثتم
ددا عددؽ األجيددال السددا  ة ووضددن بدديؽ  ديدده    ا مختمفو ل ددد ألددرز الع ددر الر مددث جدديظو جد دددو

العد دددد مدددؽ األدوات الفال دددة. لاألشدددخاص الددد  ؽ ولددددوا صدددظل الع دددد األصيدددر مدددؽ ال دددرن 
الر ميدددة والػيدددر ر ميدددة.  العيدددريؽ ريددد وا لدددث بيعدددة مميعدددة  ددداألجتز ش واألدوات التكنؾلؾجيدددا

لالظفل  ني  ملاطوا  األجتز  الخمؾية واللؾاسدي    رؾاعتدا المختمفدةش وهدؾ مدا جعدل هد ا 
دا ر ميوا أصيظو اي  إره ولد لث البيعة الر ميةش وهؾ  تعامل معتا عما أرتا  الظفل مؾلؾو

أصددالث مددؽ مفددردات اياتدده اليؾميددة التددث ج يفكددر كايددروا لددث طري ددة اسددتخدامتا ألرتددا 
بد تيدددة لديدددهش و دددد أدت تمدددػ المتػيدددرات إلدددا عتدددؾر لهدددؾ  بددديؽ جيمددديؽ مالهيدددل الر مدددث 
األصدديلمش  ومالهيددل الر مددث المتدداجرم   لالهيدددل الر مددث األصدديل يسددتخدم التكنؾلؾجيدددا 
الر ميددة  لرؼيددة وسظسددة  بينمددا يسددتخدمتا اليددخص الر مددث المتدداجر  ظري ددة  ددد تغتددر 

خدامه لدددوات الر ميدة م ارردة  دالر مث األصديل الد ن بؾضؾ  أرده لديس أصديظو لدث اسدت
 يستخدمتا  دل سظسة وعفؾية.

كمددددا أن مددددؽ أهددددؼ سددددمات الظالدددد  لددددث الع ددددر الر مددددث أردددده مت ددددل  يدددددل شدددداه دالددددؼ 
  اإلرتررث وبالعالؼ مؽ صظل األجتز  المؾاية واللؾاسي .

 المرورة:
ؽ ونلا األن وبخاصة لث  ظات ل د تػيرت رؾعية الظظ  كايروا لث أواصر ال رن العيري

التعميؼ العالث  لكاير منتؼ طماة غير ت ميد يؽ لمدنتؼ ممتزمدؾن   عمدال ووعدالل وكايدر 
 منتؼ دالمؾ التن ل رغروا جرتااطاتتؼ المختمفة.
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إن األليددة التددث ي دددم ليتددا الملتددؾى التعميمددث مددؽ صددظل ليددد ؾهات تعميميددة ترلددن عمددا 
ل لمظماددة الدد  ؽ لددد تؼ ارتااطددات كايددر  أن يسددتفيدوا مددؽ اإلرتررددث ُتعظددث الفرصددة والمهددا

ذلػ. لالظال  ال ن  لديه ضػ  وارتااطات كاير  مؽ الممدؽ أن ُيعيد جدولدهش ويسدتفيد 
مؽ أو ات الفراغ لديده. وج شدػ أن هد ا ُيعظدث راادة رفسدية لمادل هد ج  الظدظ   ايد  

نمداريددة عدددم  دددرتتؼ عمددا إرتدؼ  تلددررون مددؽ ال مددر اإلضددالث  سددب  إزدادام جدددولتؼش و 
 متا عة شر  المعمؼ لث النم  الت ميدن.

 الفاعمية:
إن إعدداد  ترتيدد  عناصددر العمميددة التعميميددةش وو تتددا يهعددل التفاعددل أكاددر غنددا  ولالددد   
وكمددا هددؾ اللددال ضددمؽ الددتعمؼ المدددم   يدددل عددام  لالتدددب هددؾ اإلسددتفاد  مددؽ إمداريددة 

لتعمؼ الت ميدن المااشرش والتخؽيف مؽ سمبيات كدل التعمؼ اإللكترورثش وك لػ إمداريات ا
ا.  أسمؾ  إذا ما أص  منفردو

 

 مساعد  المتعمميؽ المتعاريؽ أكاديمياو:
غالااو ما  دنعؼ الظدظ  المتميدزون ضدمؽ التعمديؼ الت ميددن  اجهتمدام والمسداعد  واجرتاداو 

  ارتااهدده  لددث مددؽ  بددل المعمددؼش وهددؼ مددا يهمسددؾن  األمددامش ويسدد لؾن المعمددؼ أسددعمة تهدد 
ايؽ أن هناك طظ  يف مؾن الهمؾس  الم اعد الخمؽيةش وغالاوا يستسممؾن لمعديش لدث 
ا  ليد  تتسدن  عل  عيد عؽ اهتمام المعمؼش ومساعدته ويدؾم  عدد  دؾم  دزداد الؾضدن سدؾ و

 الفهؾ  بيؽ الظظ . 
 زياد  التفاعل بيؽ المعمؼ والمتعمؼ:

مدؼ والظالد  ويهعدل هد ا التفاعدل أكادر لاعميدة لدث  زيد التعمؼ الم مدؾ  التفاعدل بديؽ المع
صدمددة العمميددة التعميميددة  كمددا أن زيدداد  التفاعددل بدديؽ المعمددؼ والظالدد  وتؾسددعه  لييددمل 
الظدظ  المتعاددريؽ  مدا يسددمل لممعمدؼ بدددور جدؾهرن  يدددل أكبدر لمددن أن أسداس العظ ددة 

ؼ الملتدؾى لدالمعمؼ بيؽ المعمؼ والظظ   هث أن ي ؾم المعمؼ  مسداعد  الظالد  عمدا تعمد
الكل  لديه عظ ات  ؾية من طظ ه وهؾ مدا يسداعدو عمدا لتمتدؼ ومسداعدتتؼ لءرت دا  
ا المعمؼ له أدوار عد  أصرى اي  ي ؾم   لتام وتيهين ومساعد  الظظ   والتميزش وأي و

 عما تكؾيؽ رؤية لتؼ. 
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 التركيز عما مستؾيات التعمؼ العميا:
الملتددددؾى التعميمددددث ج يعنددددث  دددد ن اددددال مددددؽ األاددددؾال لاعتمدددداد أدوات كالفيددددد ؾ لن ددددل 

اجسدددتػنا  عدددؽ دور المعمدددؼ لددددور المعمدددؼ ج يمددددؽ اإلسدددتػنا  عندددهش وبخاصدددة لءرت دددال 
 الظظ  إلا مستؾيات عميا لث الفتؼ والتفكيدرش ولد لػ لد ن و دث التفاعدل المااشدر بديؽ 

يدز عميتدا والتخظددي  المعمدؼ والمدتعمؼ ضددمؽ الدتعمؼ الم مدؾ  يدددؾن أهدؼ جزليدة يهدد  الترك
 لتا بد ة وعناية لال ة لظستفاد  منتا  اليدل المظمؾ .
 مساعد  المتعمميؽ مؽ كالة المستؾيات عما التفؾ :

إن اإلطددددظت عمددددا المدددداد  العمميددددة  بددددل الدددددرس ُ تيدددد  الظددددظ  ذهنيوددددا وع ميوددددا         
اددؾل مددا اطمددن  لمنيداطات والتظبي ددات التددث تددتؼ صدظل الل ددة الدراسدديةش والتددث تتملدؾر

 عميه المتعمميؽ لث المنزل.
ا  والتدددددث هددددددلث إلدددددا التعدددددرب عمدددددا Graham  2013كمدددددا أشدددددارت دراسدددددة جرهدددددام 

ت ددؾرات الظددظ  رلددؾ اسددتخدام اسددتراتيهية الددتعمؼ الم مددؾ  لددث التعمدديؼش وذلددػ  النسدداة 
يدة لظظ  الاارؾن لث ماد  الرياضيات ول او لمدا ا  ده الدتعمؼ الم مدؾ  مدؽ مزايدا لدث عمم

التعمؼش وتؾصمث رتالهتا إلا ؾيام الظظ  بؾاجاات أ ل لدث طري دة الدتعمؼ الم مدؾ  مدؽ 
طرير الف ؾل الدراسية ال المة عما الملاضر  الت ميديةش ويستمتن الظظ   التعميؼ لدث 
طري ددددة الددددتعمؼ الم مددددؾ ش ويسددددتفيد الظددددظ  مددددؽ سددددمات الملاضددددرات عبددددر اإلرتررددددثش 

الدتعمؼ الم مدؾ  لمدا يل  ده مدؽ مزايدا عد دد  لدث عمميدة  وأوصث الدراسة   رور  تظبيدر
 التعمؼش وهؾ ما تسعا إليه الدراسة اللالية.

 المساعد  لث   ية اإلدار  ال ؽية:
ُييدددل وجددؾد  عددض المتعممدديؽ داصددل الػرلددة ال ددؽية تلددديوا أمددام العد ددد مددؽ المعممدديؽ 

إلدا عددم ارتاداهتؼ   سب  ما ي ؾمؾن  ه مؽ تيؾيش عما تعمؼ الظظ  األصريؽ إضالة
هؼ أرفستؼ. لتد ج  المتعممديؽ لظالمدا أجدروا عمدا البيعدة ال دؽية لدالتعمؼ الت ميددن  رتيهدة 
لعدم وجؾد الؾ دث والهتدد الكدالث لددى المعمدؼ لدث الدتعمؼ الت ميددن لدتممس األسداا  التدث 
ل تدددلن بتدد ا الظالدد  أو ذاك لمؿيددام  ماددل هدد و األلعددالش ليددتؼ التعامددل مددن الميدددمة  يددد
سددظلث إمدددا عمددا شددددل ع ددا  أو مملاضدددر م لمظالدد  أو تهاهدددل وجددؾد ميددددمة أصدددظو 

 وبخاصة أن المعمؼ ممزم  هدول  ناػث عميه اجلتزام  ه.
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 &Love; Hodge; Corritoreكمدا أكددت دراسدة لدؾب وهدؾدج وكؾريتدؾر واررسدث 
Ernst,  6301 ا عمدددددا أن اسدددددتخدام الدددددتعمؼ الم مدددددؾ  لكدددددر  مااليدددددة لتلدددددؾل ال دددددفؾب

لت ميدية إلا بيعة تعمؼ ريظةش واستخدم الااااؾن الدتعمؼ الم مدؾ  صدارج ال دلش والدتعمؼ ا
ال الؼ عما اجست  ا  داصل ال ل مما كان لده األجدر اإليهدابث لدث اكتسدا  المفداـيؼ 

 لظظ  الهامعة.
 اليفاؼية:

اؤهؼ لث  د يدؾن أوليا  األمؾر أاياراو لث شػ مؽ ؾيمة ولاعمية التدريس ال ن  تم او أبن
المدرسددة  وعندددما ي ؾمددؾن  اجستفسددار عددؽ أاددؾال أبنددالتؼ لتددؼ عدداد  مددا يل ددمؾن عمددا 
إجا ات عامة أو غير دؾي ة  ول لػ  ؾلث التعميؼ الم مؾ  مهاجو أكبر لميفاؼية اؾل مدا 
ت دددؾم  ددده الم سسدددات التعميميدددةش وبخاصدددة عنددددما يظمدددن أوليدددا  األمدددؾر عمدددا الظري دددةش 

له أبناؤهؼ  وأكار مؽ ذلػ أره ت ال لدى أوليا  األمؾر لرص والملتؾى ال ن  تعرض 
 لمتا عة تعميؼ طمبتتؼ أو اتا التعمؼ معتؼ أجنا  متا عتتؼ لمفيد ؾهات التعميمية.

 التػم  عما ر ص أعداد المعمميؽ األكفا  وك لػ غيا  المعمؼ:
األصدمث  تلدم لث  عض اللاجت أن مدرسة معينة تلتاج لمعمدؼ رتيهدة مػدادر  المعمدؼ

أو جريػاله أو للدوم أمر طدارئ  ولدث هد و اللالدة تؾاجده المدرسدة صدعؾبة كبيدر  لدث 
تددؾلير المعمدددؼ الكفددد ش وبخاصددة لدددث  عدددض التخ  دددات العمميددة. ولدددث أغمددد  األايدددان 
ت ددظر المدرسددة لتعبعددة اليدداغر  دد ن معمددؼ متددؾلرش وهددؾ مددا يدددؾن لددث  عددض األايددان 

 لدى المعمؼ أو لعدم كفا ته. عما اسا  الظال   سب  عدم وجؾد صبر 
ويسدددتخدم الدددتعمؼ الم مددددؾ  لممسددداعد  لدددث التػمدددد  عمدددا عددداهر  ر ددددص أعدددداد المعممدددديؽ 
وغيدددابتؼ مدددؽ صدددظل اجسدددتعارة  الفيدددد ؾهات التدددث  دددتؼ تسدددهيمتا مدددؽ  بدددل معممددديؽ أكادددر 
كفا  ش وك لػ مؽ الممدؽ لممعمدؼ أن ي دؾم بتسدهيل ليدد ؾهات ليدر  الددروس  والتدث  دد 

مؾجؾداو اينما  تؼ شراتا  المدرسة  ل ذا ما لكر المعمؼ   صد  إجداز  اضدظرارية  ج يدؾن 
صظل العمل ل ن   مداره أن يير  الدروس التث  تعيؽ عما الظظ  دراستتا لدث و دث 

 غيا ه.
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ا أن أبددرز (Kristen & Milsom 34, 2015كمدا ادددت كرسدتؽ وميمسدؾن        
 تث:مميزات التعمؼ الم مؾ  تتمال ؼيما ي 

 مساعد  المعمميؽ عما تعريف وتلد د ااتياجات كل تممي  ول او لخ ال ه.
 اسخدام طر  متعدد  لت ؾيؼ المتعمميؽ.

 يساعد المعمؼ عما تعرب الت ؾرات الخظ  لدى المتعمميؽ.
  تيل لممتعمميؽ مياهد  شر  الملتؾى لث المدان والزمان ال ن  ناسبتؼ.

 ماد  العممية إذا لؼ يفتمتا مؽ أول مر . تيل لممتعمؼ إعاد  مياهد  شر  ال
يسدداعد المعمددؼ عمددا اسددتخدام التكنؾلؾجيددا اللد اددة لددث العمميددة التعميميددةش والتددث تعددد لػددة 

 المتعمميؽ لث الع ر اللالث.
 مراعا  الفرو  الفردية بيؽ المتعمميؽش وذلػ   ستخدام استراتيهيات تدريسية متعدد .

 ارات التفكير العمياش ومتارات ال الميدظت. نمث متارات العمل الهماعثش ومت
يؼ الفدار          ا العد دد مدؽ مميدزات الدتعمؼ الم مدؾ  ؼيمدا 110ش 6301كما ادد إبدرـا
 ي تث:

 وسيمة لزياد  التفاعل واجت ال بيؽ التظمي  والمعمميؽ.
 بيعة تعميمية تلفز مياركة التظمي  لث تلمل مسعؾلية تعممتؼ.

يؼ الؾا دددل عمدددا المسدددر  والددد ن يعدددرب كدددل شددد ش ولكنددده المرشدددد المعمدددؼ لددديس هدددؾ اللدددد
 والدليل لمتظمي .

 بيعة تعمؼ مختمظة تهمن بيؽ التعمؼ المااشر والتعمؼ ال اتث.
 رم   تؼ مؽ صظله أرشفة الملتؾى  يدل دالؼ لممراجعة والتنؿيل.
 مدان يمدؽ جمين التظمي  مؽ الل ؾل عما تعميؼ شخ ث.

  يؾد تنغيمية عؿيمة.تظمي  يعممؾن بدون 
ا ادددد 23 – 13ش 6302لددث ادديؽ أن  مجؾراجددان بيرجمددان و رون سددامزم             

 أبرز مميزات التعمؼ الم مؾ  ؼيما ي تث:
التعمؼ الم مؾ   تبنا لػة طال  اليؾمش لظدظ  اليدؾم يفتمدؾن الدتعمؼ الر مدث لد لػ يهد  

 التكمؼ  المػة التث يفتمؾرتا.
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ميدػؾليؽ  د دا اتتؼش والتظميد  ال دعابش لتظميد  اليدؾم ميدػؾلؾن إلدا يساعد التظميد  ال
أ  ا درجة ممدنةش ومعغمتؼ يعييؾن ايا  مبرمهدة  نت مدؾن ليتدا  ليداو مدؽ اددم إلدا 

  صر  ميه.
 راعث الفرو  الفردية جاتياجات التظمي  المختمفدةش ايد  أرده يمددؽ لمتظميد  أن  ؾ فدؾا 

يعيدددوا إدار  اليددري  وعرضدده مددر  أصددرىش وأن  ت كدددوا  اليددر  عمددا شددري  الفيددد ؾش وأن
 تماماو أرتؼ تعممؾا المفاـيؼ المتمة  الفعل.

 ؾطددد التفاعددل والعظ ددة بدديؽ التمميدد  والمعمددؼش لالتدددريس  التفاعددل والتؾاصددل مددن الظددظ  
وجتددداو لؾجددده لتدددؾ صبدددر  ج ت ددددر ؾيمتتدددا  النسددداة لمتظميددد ش وكددد لػ تسدددمل لممعممددديؽ  ددد ن 

 تظمي هؼ  يدل أل ل.يعرلؾا 
يسمل  التفريد اللؿي ث لمتعمؼش ؼيه  التفكير لث أن ه ا الدنم  مدؽ الدتعمؼ كمدا لدؾ كدان 
ع ددؾداو لرديددة مددن كددل تمميدد  والتددث  تلددتؼ ليتددا عمددا كددل تمميدد  أن  ابددث لتمدده لمملتددؾىش 

 وأي او تػير مؽ رم  إدار  ال ل الدراسث.
ل  الفيددد ؾ التددث أعدددت لمتظميدد  ايدد  أرتددؼ يعمددؼ الؾالددد ؽ لتندداك العد ددد ممددؽ أابددؾا شددرا

يساعدوا أوجدهؼ لث التعمؼ مؽ صدظل اجسدتمات والميداهد  معتدؼش وبد لػ تهعدل ال دل 
 أكار شفاؼية.

ت نيددة رالعددة  النسدداة لممعممدديؽ المتػيبدديؽ عددؽ المدرسددةش لدد ن غيددا  المعمددؼ ج ي ددل أمددام 
ظين التظميدد  الل ددؾل عمددا التظميدد  عددؽ اإللمددام  ددالمنت  ومتا عددة الم ددرر ايدد  يسددت

 الدرس رفسه لث اليؾم الملدد ل لػ مؽ دون الت جر  ػيا  المعمؼ.
ا أهدؼ مميدزات الدتعمؼ الم مدؾ  مدا 51 – 52ش 6301كما اددت ابتسدام الكليمدث       
 ي تث:

تمدددؽ التظميدد  مددؽ مراجعددة المددؾاد الدراسددية أكاددر مددؽ مددر  صددارج الف ددؾل الدراسددية لددث 
ويدؾن الهتاز مؽ اصتيارهؼ  التؾاتل ال كيةش وأ راص وأجتدز  الكمبيدؾتر  أو ات الرااةش
 الملمؾلةا.

التمددددديؽ مددددؽ الددددتعمؼش ييددددهن التظميدددد  عمددددا تلمددددل المزيددددد مددددؽ المسدددد لية عددددؽ العمميددددة 
 التعميمية الخاصة بتؼ.

 تمدؽ مؽ غا  مؽ التظمي  آلن سب  عؽ المدرسة مؽ الملتؾى عبر أشرطة الفيد ؾ.



131 

ؼ الم مدددؾ  عمدددا تدددؾالر المعمؾمدددات التدددث لدددث ملتدددؾى الفيدددد ؾ اتدددا و دددث يسددداعد الدددتعم
اجصتادداراتش وهدد و ج تؾجددد لددث الف ددل الت ميدددن لالتمميدد  ج يل ددل عمددا شددر  المعمددؼ 

 عند اجصتاارات.
تمبددث ااتياجددات كددل تمميدد ش الدد ن يعددارث  دد   لددث الفتددؼش والمتميددز  سددرعة الفتددؼش كددل 

 يياهد  ما  ناس  درجة استيعا ه.
تسداعد أصدلا  اجاتياجدات الخاصدةش وضدعاب السدمنش ومدؽ يعدارؾن مدؽ ضدعل لددث 

 المػات بتكرار المياهد  أكار مؽ مر .
تمددؽ بيعدة الف ددل الم مدؾ  مدؽ أن يدددؾن لده رتددال   ؾيدة بؾضدؾ  لددث تلسديؽ مهمؾعددة 
 مؽ رتال  التعمؼش  ما لث ذلػ الدرجات ورتال  اجصتاارات المؾاد ش ومعدجت التخرج.

مؽ صظل ما سدبر يمددؽ لماااادة تلد دد مميدزات الدتعمؼ الم مدؾ  لدث  أرده يل در        
استػظل أل ل لمؾ دث مدؽ  بدل المعمدؼ والتظميد ش ايد   دتؼ اسدتػظل و دث الل دة لدث 
الؿيددام  المزيددد مددؽ النيدداطات ماددل: دراسددة اللالددةش والتدددرياات ال المددة عمددا لددر  العمددل 

خدام الددددتعمؼ الم مددددؾ  إلددددا تل يددددر مزيددددد مددددؽ ال ددددػير  والعمددددل الهمدددداعثش ويدددد دن اسددددت
التفاعدددل بددديؽ المعمدددؼ والتمميددد ش ويعتبدددر طري دددة جيدددد  لتلسددديؽ ميددداركة التمميددد ش وتعزيدددز 
شددعؾرو  المسددعؾلية عددؽ تعممدده. كدد لػ يمدددؽ لممعمددؼ مددؽ تهد ددد الملتددؾى المنيددؾر عبددر 

ةش ويتددديل اإلرترردددثش وذلدددػ ولدددر ااتياجدددات التظميددد ش وت ددددمتؼ لدددث دراسدددة المددداد  العمميددد
الفرصدددة لتنميدددة متدددارات الدددتعمؼ الددد اتث لددددى التظميددد  لدددث الف دددل الدراسدددثش ويزيدددد مدددؽ 
 دالعية التممي  لمتعمؼ اي  يسمل لمتظمي  التلرك عبر المؾاد الدراسية اس  رغبتتؼ.

ا والتددث هدددلث إلددا 6301وهدد ا مددا أشددارت إليدده دراسددة عبددد الددرامؽ الزهرارددث          
ال دل الم مدؾ  لدث تنميدة مسدتؾى التل ديل المعرلدث لم درر التعمديؼ لاعمية استراتيهية 

اإللكترورا لددى طدظ  كميدة التربيدة  هامعدة الممدػ عبددالعزيز أن الدتعمؼ الم مدؾ   دؾلر 
 بيعة تفاعمية ت دى إلا تل يل أل ل ومؽ جؼ إلا استيعا   ظري ة أل ل.

اش والتددث تسدداعد عمددا تل يددر وتددرى الااااددة أن الددتعمؼ الم مددؾ   تمتددن  العد ددد مددؽ المزايدد
األهددددداب التعميميددددة مددددؽ رلددددن لمسددددتؾى الظددددظ  لددددث رددددؾات  الددددتعمؼ سددددؾا  التل دددديل أو 
المتارات أو اجتهاوش اي  يساهؼ التعمؼ الم مؾ  لث تاسي  المعمؾمات لمظظ  لث مدا 

 يختص  متارات اللاس  اآللا.
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 أهمية التعمؼ الم مؾ :
  052ش 6301عداطل اليدرمانش   Goodwin & Miller, 2013, 30ل دد ادددها  
يؼ الفدارش  أهميدة الدتعمؼ ا: Bergmann, et al, 2014, 152  201ش 6301إبدرـا

 الم مؾ  ول او لممعمؼ والمتعمؼ والعممية التعميميةش وأوليا  األمؾر وهث كاآلتث:
 أهميته  النساة لممتعمؼ:

ؾيات األهدداب الددريا  ركز عما مستؾيات التعمؼ العميا: صدارج ال دل  دتؼ اكتسدا  مسدت
مال الفتدؼ والتد كر  ولدث داصدل ال دل  دتؼ اكتسدا  متدارات التفكيدر العميدا مادل الت دؾيؼ 

 والتظبيرش وذلػ  استخدام استراتيهيات التعمؼ.
 ركدددز عمدددا األريدددظة لدددث ال دددل وعددددم ر دددل الؾاجادددات إلدددا البيدددث وكددد لػ الت ميدددل مدددؽ 

 لدصد ا  والتؾايات. الؾاجاات المنزلية اي  أن المتعمميؽ لد تؼ و ث
 تبنددث لكددر  اجعتمدداد عمددا التكنؾلؾجيددا والتددث تعتبددر لػددة الع ددرش والتددث أصددالث جددز او 

 كبيراو مؽ ايا  الظال  لث ه ا الع ر.
تتددديل لممدددتعمؼ تعمدددؼ متدددا مدددا ييدددا  وكيفمدددا ييدددا ش لددد ا لتدددث تراعدددث الفدددرو  الفرديدددة بددديؽ 

 الظظ .
ا وباااوددددا عددددؽ م ددددادر ييددددارك الظالدددد  لددددث العمميددددة التعميميددددة لي ددددا ددددا وميدددداركو ل معممو

 معمؾماته.
 ي مل التعمؼ الم مؾ  مؽ عن ر الممل  ويرلن مؽ التيؾير واجستمتات  التعمؼ.

يعدددزز التفكيدددر النا دددد والدددتعمؼ الددد اتث وبندددا  الخبدددراتش ومتدددارات التؾاصدددل والتعددداون بددديؽ 
 الظظ  من  ع تؼ وبيؽ الظظ  والمعمميؽ.

 لتل يل الدراسث لدى المتعمميؽ.يساعد عما رلن مستؾى ا
مميددزات الددتعمؼ Bergmann & Sam  (21,2012)ويمخدص برجمددان وسددامز     

الم مؾ  لث أن ما  تؼ عممه لث العاد  داصل الػرلة ال ؽية  تؼ عممه لث البيث ضمؽ 
 رم  التعمؼ الم مؾ  مؽ صظل متا عة شر  الماد  التعميميةش وب لػ يستظين المتعمؼ أن:

 السرعة التث تناساه لث التعمؼ.يسير  
إي اب شدر  المداد  متدا ييدا  لتددويؽ المظاغدات أو األسدعمة عمدا الملتدؾى جدؼ متا عدة 

 عرض الير  مؽ جد د.
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 إعاد  المياهد  أكار مؽ مر  لكث  تمدؽ مؽ الفتؼ  المستؾى المظمؾ .
ر ظة معينة  التن ل بيؽ المياهد السا  ة والظا ة أجنا  عرض الفيمؼ مؽ أجل استي ا 

 أو تهاوز م ظن يعرله مؽ  بل.
ا 6301ومؽ الدراسات التث أجبتث أهمية التعمؼ الم مؾ  لمظال ش دراسة رؾال البمؾشية  

التددث أجبتددث لاعميددة اسددتراتيهية ال ددل الم مددؾ  لددث تنميددة تل دديل تعمدديؼ المػددة العربيددة 
 دددل العاشدددر  النلدددؾا واجتهاهدددات رلدددؾ اسدددتراتيهية ال دددل الم مدددؾ  لددددى طمادددات ال

ا عمدددا لاعميدددة 6301األساسدددث  ملالغدددة الداصميدددة. كمدددا أكددددت دراسدددة اندددان الدددزيؽ   
التعمؼ الم مؾ  لث التل يل األكاديمث لظالاات كميدة التربيدة  هامعدة األميدر  ردؾر  بندث 

 عبد الرامؽ.
اهتمددث  عمددل دراسددة االددة اددؾل الددتعمؼ الم مددؾ  مددؽ  Little (2015)ولددث دراسددة ليتددل
األدبيددات والدراسددات السددا  ة التددث اهتمددث  ددالتعمؼ الم مددؾ ش وصاصددة لددث  صددظل تلميددل

أمريدددددا والمممكددددة المتلددددد ش وأشددددارت النتددددال  إلددددا لعاليددددة الددددتعمؼ الم مددددؾ  لددددث تلسدددديؽ 
التل يل والمياركة داصل الف ل سؾا  لث التعمديؼ اإللزامدث أو التعمديؼ العدالثش ويل در 

 لؾالد كبير  لممتعمميؽ.
طا دددث الدددتعمؼ الم مدددؾ  لدددث جدددظم ل دددؾل Ogden  (2015)وجدددد ؽبينمدددا دراسدددة أ 

لتدددريس الهبددر وأشددارت أهددؼ النتددال  إلددا أن الددتعمؼ الم مددؾ  سدداعد الظددظ  عمددا طددر  
 مزيد مؽ األسعمة لث ال لش مما عزز زياد  التعمؼ ال اتث لمظظ  لتؼ.

 مدؾ  لدث هددلث إلدث التعدرب عمدا أجدر اسدتخدام الدتعمؼ الم)6302 (ودراسة لتدد أ دارمث
التل يل الدراسث لدى طظ  الاارؾنش و د أسفرت رتال  الال  عؽ وجؾد أجر إيهابث 
كبير لتدريس التفسير  استراتيهية التعمؼ الم مؾ  لث تنمية التل ديل الدراسدث وتلسديؽ 

ا هدددددلث إلددددا Howell  2013اتهاهدددات الظددددظ  ألدددراد عينددددة الالددد . ودراسددددة هؾيدددل
الم مدددؾ  لدددث تنميدددة التل ددديل الدراسدددث لددددى طدددظ   التعدددرب عمدددا أجدددر رمدددؾذج الدددتعمؼ

ال ل التاسنش وتؾصمث رتال  الدراسة إلا: تفؾ  المهمؾعة التهريبية التث اسدتخدمث 
التعمؼ الم مدؾ  عمدا المهمؾعدة ال دا ظة التدث اسدتخدمث التعمديؼ الت ميددن لدث التظبيدر 

ؼ الم مدددؾ  مدددن الاعددددن لظصتادددار التل ددديمثش وأوصدددث الدراسدددة   دددرور  اسدددتخدام الدددتعم
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مراعددا  التددزاوج بدديؽ المددداصل التكنؾلؾجيددة اللد اددة والنغريددات التربؾيددة عنددد تظبي تددا لددث 
 ال ل الدراسث.

 أهميته  النساة لممعمؼ:
 المعمؼ لث التعمؼ الم مؾ  يدؾن ُمرشد ومؾجه وُملفز وُمساعد لممتعمميؽ.

  زيد مؽ درجة التؾاصل والتفاعل بيؽ المعمؼ والمتعمميؽ.
 ر التعمؼ الم مؾ  اللل األل ل لن ص عدد المعمميؽ.يعتب

يعدددديؽ المعمددددؼ عمددددا اسددددؽ اإلدار  ال ددددؽية  واجسددددتػظل األماددددل لمؾ ددددث أجنددددا  الل ددددة 
 الدراسية.

 أهميته  النساة لمعممية التعميمية:
 التؾعيف الهيد لمت نية اللد اة وأدواتتا لث العممية التعميمية.

   لث تلمل مسعؾلياتتؼ التعميمية.بيعة تعميمية ُتلفز مياركة الظظ
الددددتعمؼ الم مددددؾ  يفعددددل اسددددتراتيهيات الع ددددل الدددد هنث  التعمدددديؼ المتمددددا ز  المنا يددددات  
 الملاكا   دراسات اللالة  مهمؾعات العمل  التهار  المعممية  والمتمات اللؿيؿية.
سددظة يلدددم لددث الددتعمؼ الم مددؾ  الددتعمؼ أكاددر مددؽ مددر   ظددر  مختمفددة  الددتعمؼ السددابر بؾا

ت نية السمن الا رية والتعمؼ اللاضر بؾاسظة األريظة والتظبير داصل ال ل ليتل در 
 التعمؼ ذو المعنا.

 يستؼ لث بنا  اج ت اد المعرلث عؽ طرير كسر صمؾد العممية التعميمية.
 أهميته ألوليا  األمؾر:

 ُ تيل ألوليا  األمؾر معرلة ما يلدم لعظو بدرجة وضؾ  عالية.
مؼ الم مدددؾ  لعالمدددة المدددتعمؼش ولممهتمدددن الخدددارجث لدددث المندددزل الل دددؾل عمدددا  تددديل الدددتع

 معمؾمات مؽ أشرطة الفيد ؾ التث يياهدها المتعمؼ لالمنزل.
ا أهميددة Strayer, 2007  Zappe & Others, 2009ويمخددص كددظو مددؽ      

 استخدام التعمؼ الم مؾ   يدل عام عما النلؾ التالث:
 الؾ ث لمساعد  المتعمميؽ وتم ث استفساراتتؼ. تمنل المتعمميؽ مزيداو مؽ

 ت مؽ اجستػظل الهيد لؾ ث الل ة.
 تبنث عظ ات أ ؾى بيؽ المعمؼ والمتعمميؽ.
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 صمر بيعة لمتعمؼ التعاورث لث اهرات الدراسة.
 تظبير التعميؼ الني   دل ستؾلة.

 يستػل المعمؼ اهرات الدراسة أكار لمتؾجيه والتلفيز والمساعد .
 عما اجستخدام األل ل لمت نية اللد اة لث مهال التعميؼ.تيهن 

  تلؾل المتعمؼ مؽ صظلتا إلا  اا  عؽ م ادر معمؾماته.
 مساعد  المتعمميؽ عما سد الفهؾ  المعرؼية التث يسببتا تػيبتؼ عؽ الملاضرات.

دعدددؼ المتعممددديؽ النغدددامييؽ مدددؽ صدددظل مدددنلتؼ الفرصدددة جسدددترداد الملاضدددرات المف دددؾد  
 الػيا .  سب 

 مساعد  المتعمميؽ ال ن  ؾاجتؾن صعؾبات من المػة المنظؾ ة لث الملاضرات.
 إعظا  المتعمميؽ وسيمة جستعراض الم اطن التامة والتل ر مؽ مظاغاتتؼ.
 يستظين المتعمميؽ التعمؼ  السرعة التث تناسبتؼ والمدان والزمان ال ن يظلمتؼ.

 ات المع د .هناك مسار واضل ومستمر لتعمؼ المؾضؾع
تعدددزز التفكيدددر النا دددد والدددتعمؼ الددد اتث وبندددا  الخبدددرات ومتدددارات التؾاصدددل والتعددداون بددديؽ 

 المتعمميؽ.
 & Johnson)ومدددؽ الدراسدددات التدددث أجببدددث أهميتددده لدددث ذلدددػ كمدددا أشدددارت دراسدددة 

Renner, (2012  والتددث هدددلث إلددا معرلددة أجددر اسددتخدام رمددؾذج الددتعمؼ الم مددؾ  لددث
ا طالاودداش وتؾصددمث 26اللاسدد  اآللدداش وتكؾرددث الدراسددة مددؽ  تدددريس واددد  تظبي ددات 

الدراسة إلا وجؾد أجر كبير جستخدام رمؾذج التعمؼ الم مؾ  لث تددريس اللاسد  اآللدا 
  النساة لممعمميؽ والمتعمميؽ.

ا لدث ال ديؽ وأمريددا  والتدث هددلث لمكيدل عدؽ أجدر Doman  2016ودراسة دومدان 
تل يل طالاة  م رر المػة اإلرهميزية لػير الناط يؽ بتا  استراتيهية التعمؼ الم مؾ  لث 
ا طالاودددا وطالادددة مدددؽ مختمدددل الهنسددديات  درسدددؾن لدددث 22وتكؾردددث عيندددة الدراسدددة مدددؽ  

م ددرر المػدددة اإلرهميزيدددة لدددث السدددنة األولددا مدددؽ دراسدددتتؼ الهامعيدددة  واسدددتخدمث الدراسدددة 
اسدددتراتيهية الدددتعمؼ  اجصتادددارش وأعتدددرت  الفعدددل تفدددؾ  المهمؾعدددة التدددث درسدددث  اسدددتخدام

 الم مؾ .
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ا دراسة لدث المممكدة العربيدة السدعؾدية  هددلث إلدا 6302وأجرى السعيد وعبد الفتا    
الكيل عؽ أجر اسدتخدام اسدتراتيهية الدتعمؼ الم مدؾ  لدث تل ديل طمادة جامعدة ال  ديؼ 
لددث م ددرر المػددة اإلرهميزيددة كمػددة جاريددة  كمددا كيددفث الدراسددة عددؽ اجتهاهددات  وتكؾرددث 

ا طالاوددا تددؼ ت سدديمتؼ إلددا مهمددؾعتيؽ  ضددا ظة وتهريبيددةا  وتددؼ 23نددة الدراسددة مددؽ  عي
اسددتخدام اجصتاددار لؿيدداس التل دديل  وأعتددرت الدراسددة تفددؾ  المهمؾعددة التهريبيددة التددث 
درسددث  اسددتخدام الددتعمؼ الم مددؾ   كمددا أعتددرت الدراسددة أن الظماددة لددث المهمؾعددة التددث 

ث لددد تؼ اتهاهددات إيهابيددة رلددؾ المػددة اإلرهميزيددة درسددث  اسددتخدام الددتعمؼ الم مددؾ  تكؾردد
 أكار مؽ المهمؾعة ال ا ظة.

ا دراسددة لددث ال دديؽ  هدددلث Domen, & Pusey  6301دومددان وبددازى   وأجددرى 
الكيل عؽ لعالية استراتيهية التعمؼ الم مؾ  لدث تل ديل طمادة م درر المػدة اإلرهميزيدة 

ا 001اار عمدا عيندة تكؾردث مدؽ  لث جامعة ماكؾ ال ينية  واستخدمث الدراسة اجصت
طالاودددا وطالادددة  واسدددتخدمث اجسدددتاارة لمكيدددل عدددؽ لاعميدددة اسدددتراتيهية الدددتعمؼ الم مدددؾ ش 
وأعتدددرت الدراسدددة  را  إيهابيدددة لمظمادددة لدددث المهمؾعدددة التهريبيدددة تفدددؾ   را  الظمادددة لدددث 
 المهمؾعدة ال دا ظةش وصم ددث الدراسدة عدؽ أن اسددتراتيهية الدتعمؼ الم مدؾ  لعالددة وذات

 لالد  لث ت دم الظال  رلؾ تل ير األهداب التعميمية.
ا دراسة هددلث إلدا الكيدل عدؽ لاعميدة اسدتخدام رمدؾذج 6301وأجرى هارون اسؽ   

الددتعمؼ الم مددؾ  لددث التل دديل الدراسددث  وأدا  المتددارات لددث تظبي ددات الددتعمؼ اإللكترورددث 
لسدعؾدية  وتكؾردث عينددة لددى طدظ  كميددة التربيدة  هامعدة الااااددة لدث المممكدة العربيددة ا

ا طالواددددا مددددؽ طددددظ  المسددددتؾى الاالدددد   دميددددة التربيددددة  ُ سددددمث إلددددا 001الدراسددددة مددددؽ  
ا طالاوددا  األصددرى ضددا ظة مدؾرددة مددؽ 11مهمددؾعتيؽ إاددداهما تهريبيددةش وتكؾرددث مددؽ  

ا طالاوا  واستخدمث الدراسة اجصتاار التل يمث لؿيداس تل ديل الظدظ   وبظا دة 23 
ض المتدارات التظبيؿيدة لمدتعمؼ اإللكتروردث  وأعتدرت رتالهتدا وجدؾد المظاغة لؿياس  عد

لرو  ذات دجلة إا الية بيؽ متؾس  الدراجات لممهمدؾعتيؽ التهريبيدة وال دا ظة لدث 
 اجصتاار التل يمث ولث  ظا ة المظاغة أدا  المتمات ل الل المهمؾعة التهريبية.

اسة هدلث إلا الكيل عؽ ا در Engin & Donanci  2014وأجرى ارهؽ ودورارسث 
أجر استراتيهية الدتعمؼ الم مدؾ  لدث تل ديل طمادة الاددالؾريؾس لدث مسدا  الملادجدة لدث 
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ا طالاودددا مهمؾعدددة ضدددا ظة 23أادددد الهامعدددات األمريديدددة  وتكؾردددث عيندددة الدراسدددة مدددؽ  
ومهمؾعة درسث التعمؼ الم مؾ  مؽ صظل ليدد ؾهات أرسدمث لمظدظ  مدؽ صدظل البريدد 

تدددؼ تلميمتدددا عمدددا ااسدددااتتؼ اليخ دددية. وبعدددد اجرتتدددا  مدددؽ التددددريس تدددؼ اإللكتروردددثش و 
عددددرض اجصتاددددار عمددددا كددددظ المهمددددؾعتيؽش وأعتددددرت الدراسددددة تفددددؾ  طماددددة المهمؾعددددة 

 التهريبية.
ا دراسدددة هددددلث إلدددا معرلدددة ت دددؾرات معممدددث مراادددل Arcos  2014وأجدددرى اركدددؾس 

ف ددددؾل الم مؾبددددة مددددؽ صددددظل التعمدددديؼ العددددام الدددد  ؽ يظا ددددؾن رغددددام الددددتعمؼ الم مددددؾ  أو ال
الم ددادر التعميميددة المفتؾاددة عمددا أدا  المتعممدديؽ لددث  عددض مدددارس الؾجيددات المتلددد  

ددددا ممددددؽ يسددددتخدمؾن رغددددام الددددتعمؼ الم مددددؾ  أو 033األمريديددددة  وشددددممث العينددددة   ا معممو
الف ددؾل الم مؾبددة  وطبددر عمدديتؼ اسددتاارة أعدددت ص ي دداو لتدد ا الػددرض لمتعددرب عمددا 

راسددة. وأشددارت النتددال  إلددا زيدداد  رضددا المتعممدديؽ عددؽ عمميددة الددتعمؼ  ت ددؾرات عينددة الد
 وزياد  مياركة المتعمميؽ لث عممية التعميؼ والتعمؼ  ونلا زياد  عممية التعمؼ.

ومدددؽ صدددظل العدددرض السدددابر تت دددل لاعميدددة الدددتعمؼ الم مدددؾ  ايددد   تلدددؾل المدددتعمؼ مدددؽ 
تعمؼ صددارج الف ددل الدراسددثش صظلدده إلددا  اادد  ومسددتخدم لمت نيددة  فاعميددة مددؽ صددظل الدد

معددددززاو متددددارات الددددتعمؼ الدددد اتث لديددددهش وبنددددا  الخبددددر   ومتددددارات التؾاصددددل والتعدددداون بدددديؽ 
 المتعمميؽ.

وعما الرغؼ مدؽ المميدزات العد دد  لمدتعمؼ الم مدؾ  إج أن  عدض المعممديؽ  درون أن مدؽ 
ى كايددددر مددددؽ سددددمبياته أن  تظمدددد  إعددددداداو واعيدددداو ومدافدددداو وصبددددر  كبيددددر   ددددد ج تتددددؾلر لددددد

المعممدددديؽش كمددددا أن تسددددهيل الملاضددددرات أو الم دددداطن أو إرتاجتددددا  تظمدددد  جتددددداو كبيددددراو 
ومتدددار  عاليدددةش كمدددا أن الل دددؾل عمدددا رؾعيدددة تعميميدددة جيدددد  مدددؽ م ددداطن الفيدددد ؾ مدددؽ 
اإلرترردددث يعدددد مدددؽ األمدددؾر ال دددعاةش لاسدددتخدام الدددتعمؼ الم مدددؾ  يمددددؽ أن يددددؾن عبعددداو 

 تظمددد  متدددارات تدريسدددية جد دددد  لدددؼ يعتددددها مدددؽ  بدددل.  إضددداؼياو عمدددا المعمدددؼش كمدددا أرددده
 اإلضددالة إلددا أن المتعممدديؽ جد دددون عمددا هدد ا النمددؾذج ممددا  ددد يهعمتددؼ  رل ددؾره لمددا 

ش 6304 تظم  مؽ عمل لث المنزل والتل ير لمدرس  بل و ث الف ل.  ـاه  ؾرسش 
 ا.00
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 معا ير ت ميؼ التعمؼ الم مؾ 
الر أربعة معا ير أو أركدان رليسديةش والتدث ييدير لتدا جبد مؽ التركيز عما  تؾ          

  عدظ  الدد ؽ متددؾلثش Nagel & David, 2013  6330 عا دد امددان وأصدرون  
 ا وهث:6301

ا: لالبيعدة الهامدد  ُتعيدر تظبيدر الدتعمؼ الم مدؾ  ذلدػ Flexibilityتؾالر بيعة تعمدؼ مرردة  
 سددتمرار   مددا  تناسدد  مددن المؾ ددل أن المعمددؼ  ددد يلتدداج إلددا إعدداد  ترتيدد  بيعددة الددتعمؼ  

التعميمددثش ومددن مسددتؾيات الظددظ  وااتياجدداتتؼ. ل ددد  ت ددمؽ ذلددػ تكددؾيؽ جددز  صدداص 
 الدراسة ال اتية أو بنغدام المهمؾعدات أو الالد  أو التظبيدر أو غيرهداش وهد ا  كمده مدؽ 
 الممددؽ أن يددؾن لدث بيعدة تعمددؼ واادد   ولد لػ جبدد مدؽ وجددؾد المروردة الكاؼيدة لدث بيعددة
الدددتعمؼش ولددددى ال دددالميؽ عميتدددا جسدددتيعا  مادددل هددد و الد ناميديدددةش وتسدددتيل المتمدددة أمدددام 

 المعمؼ لمؿيام ب لػ. 
ا: وذلػ  اإلرت ال مؽ لمسفة مركزية التعمؼ Learning Cultureتػير لث ج الة التعمؼ  

اؾل المعمؼ كؾره هؾ م در المعرلة لت و المداد  لُي دال المركدز هدؾ الظالد . ليتلدؾل 
ا لعممية التدريس لي ال ملؾراو لعممية التعمؼ ايد  ي دؾم productظال  مؽ ممنت م  ال

 اسددتمرار  عمميددة تيددديل المعرلددةش وبيدددل لعددال ونيهددابث. وضددمؽ هدد ا اإلطددار  تدددصل 
ومددؽ هنددا لكددرت المعمددؼ ليسدداعد الظددظ  لءرت ددال مددؽ مسددتؾى إلددا أصددر لددث المعرلددةش 

ت ددديؼ الملتددؾى التعميمددث مددؽ ش و لت نيددة الهد ددد مالااااددات لددث مؾيدداس اجتهدداو رلددؾ هدد و ا
 صظل التعمؼ الم مؾ  والتعمؼ التكيفث الم مؾ .

التفكير الد ير لث ت سيؼ الملتؾى وتلميمه: يعتمد ه ا األمر عما  رارات  تخ ها المعمؼ 
 بنا او عما طبيعة الماد  والظظ .

ض ل ن اللاجدة لممعمدؼ الكفد  تؾالر معمميؽ أكفا  ومدربيؽ: عما العدس ما  تؾ عه الاع
 والمدر  ت ال مملة لث التعمؼ الم مؾ . 

واسددتفادت الدراسدددة اللاليددة مدددؽ هدد و المعدددا ير لدددث تػييددر مفتدددؾم الظالاددات ادددؾل الدددتعمؼ 
الم مؾ ش وبداية اجره ا  رلؾ تظبي ه لث العممية التعميميةش وبالتالث الت جير  اإليهدا  

تعمؼ المختمفددةش ل صددالث الظالاددة متلمسددة لددتعمؼ عمددا مسددتؾيات الظالاددات لددث رددؾات  الدد
 ملتؾى الدرس  بل الل ة الدراسية ال ؽية لث المدرسة.
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ا دراسدة هددلث إلدا (Davies, Dean & Ball ,2013وأجدرى ديفدس ود دؽ وبدؾل 
الكيدددل عدددؽ أجدددر اسدددتخدام اسدددتراتيهية الدددتعمؼ الم مدددؾ  لدددث تددددريس متدددارات تكنؾلؾجيدددا 

ماددددة السددددنة األولددددا لددددث جامعددددة برمنهتددددام األمريديددددة  المعمؾمددددات واجت دددداجت لدددددى ط
ا طالاوا وطالاة  واستخدمث اجستاارة لمكيل عؽ  را  030وتكؾرث عينة الدراسة مؽ  

الظماددة اددؾل اسددتخدام الددتعمؼ الم مددؾ   كمددا تددؼ ت سدديؼ الظماددة إلددا مهمؾعددات  مهمؾعددة 
لاة استخدمث التعمؼ ضا ظةش ومهمؾعة استخدمث التعمؼ الم مؾ  من واجاات بيتية  وجا

الم مددؾ  مدددن اللدددؾار ال دددفثاش وأعتدددرت الدراسدددة تفدددؾ  الظمادددة الددد  ؽ اسدددتخدمؾا الدددتعمؼ 
الم مددؾ  مددن واجاددات بيتيددة  كمددا أعتددرت الدراسددة تفددؾ  المهمؾعددات التددث درسددث مددؽ 
صدددظل الدددتعمؼ الم مدددؾ  عمدددا المهمؾعدددة ال دددا ظة. كمدددا أعتدددرت الدراسدددة أن اتهاهدددات 

لتهريبيددة كاردث إيهابيددة أكادر مددؽ المهمؾعدة ال ددا ظة لمدا  ددؾلرو الظمادة لددث المهمؾعدة ا
 التعمؼ الم مؾ  مؽ دعالؼ لمعممية التعميمية.

 متظماات التعمؼ الم مؾ 
 ا متظماات التعمؼ الم مؾ  ؼيما  مث:0ش 6301ل د ادد أكرم م ظفا    

سددية أو ميدداركة المتعممدديؽ مسددعؾليتتؼ عددؽ تعممتددؼ مددؽ الم ددرر سددؾا  داصددل ال اعددة الدرا
 صارجتا.

 كيؽية تلفيز الظظ  رلؾ اجستفاد  مؽ الم رر ورضا المتعمميؽ عؽ الم رر.
 ارتاا  ملتؾى الم رر  لاجات المتعمميؽ  لي  ُتاير ارتااو المتعمميؽ.

 ج ة المتعمميؽ لث م ادر التعمؼ اإللكترورث  اعتاارها م در التعمؼ داصل المنزل.
ت عظ ددة  خ ددالص المتعممدديؽ تدددلعتؼ رلددؾ ج ددتتؼ ت ددميؼ مؾا ددل تعميميددة تيدداركية ذا

 ؼيما  تعممؾره.
 ااجة المتعمميؽ ألسالي  متنؾعة لدعؼ األدا  المتؾازن عبر بيعات التعمؼ اإللكترورث.

 التعمؼ ال اتث يلتاج ؼيه المتعمؼ دالماو إلا تلفيز رفسه لمتعمؼ مؽ الم رر.
لفددزات تدددلن المددتعمؼ رلددؾ الددتعمؼش تؾعيددف اسددتراتيهيات الددتعمؼ اإللكترورددث التددث ت دددم م

اي  تختمل استراتيهيات التعمؼ لث الم رر الم مؾ  لث كؾرتا تهمن بيؽ التعمؼ الد اتث 
الفددردن والهمدداعث كمددا إرتددا تهمددن بدديؽ اسددتراتيهيات الددتعمؼ وجتدداو لؾجدده واسددتراتيهيات 

 التعمؼ ال المة عما الؾي .
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ا أن الدتعمؼ الم مدؾ  يلتداج 6301لث اديؽ ذكدر اسدؽ الخميفدة وضديا  مظداوت        
 إلا مهمؾعة مؽ األساسيات والمتظمااتش وهث:

 تعمؼ مرن اي  يستظين المتعمؼ أن  تعمؼ لث أن زمان ومدان.
 ج الة تعمؼ اي   تمركز اؾل المتعمؼ  وي ال ملؾر العممية التعميمية.

رج ملتدددؾى ملددددد ايددد  يلددددد المعمدددؼ الملتدددؾى التدددث يهددد  أن يظمدددن عميددده الظمادددة صدددا
 الف ل ليتؼ استػظل الؾ ث لث الف ل لتظبير رغرية التعمؼ الني .

ُمعمدددؼ ملتددددرب ايدددد  يعددددد دور المعمددددؼ لددددث الدددتعمؼ الم مددددؾ  أكبددددر مددددؽ دورو لددددث الددددتعمؼ 
اجعتيادن  ؼي ؾم داصل الف ل بت دديؼ التػ يدة الراجعدة والفؾريدة لمظدظ  وت يديؼ عممتدؼش 

بيعدةش وتدؼ  الفعدل العمدل بتدا لدث ال المدةش و د راعدث الاااادة هد و األسدس عندد ت دميؼ ال
 و د تؼ ت سيؼ األسس إلا أسس تربؾية وأسس لنية وت نية.

وتددرى الااااددة أن الددتعمؼ الم مددؾ   تظمدد  تدددري  اؿي ددث لممعممدديؽ  بددل المتعممدديؽ       
عمدا كيؽيدة إرتدداج أدواتده سددؾا  كاردث م داطن الفيددد ؾ أو غيرهدا مددؽ األدوات التدث تعتمددد 

 ؾلؾجياش ويعتبر ذلػ أاد أهؼ التلديات التث تؾاجه التعمؼ الم مؾ .عما التكن
 أدوات التعمؼ الم مؾ :

ؼيما  مث مهمؾعة مؽ األدوات المسدتخدمة لدث الدتعمؼ الم مدؾ ش والتدث ُتمدنندا مدؽ إرتداج 
م دددررات وبرمهيددددات الددددتعمؼ الم مددددؾ  وندارتتددددا والتعامدددل معتددددا ور متددددا وريددددرها لمظددددظ  

 Pearson, 2013يما  مث:ا ؼ 
: ت ددؾم هدد و األدا  بتسددهيل البررددام  تم اليدداو أو بؾاسددظة المعمددؼ ومددؽ Camtasiaبررددام  

أهدددؼ مميدددزات هددد و األدا  إرتدددا تسدددمل   ضدددالة عناصدددر تفاعميدددة عمدددا الفيدددد ؾ الخددداص 
 دددددالمعمؼ ومنتدددددا اجصتادددددارات ال  دددددير  لمعرلدددددة لتدددددؼ الظدددددظ ش ومنتدددددا تدددددؾلير الم دددددادر 

 ادر اإلضاؼية التث  ريد الظال  أن ي رأها.اإلضاؼية ومنتا تؾلير الم 
وهدددث أدا  مهاريدددة تمدددنل المعمدددؼ لدددث الدددتعمؼ الم مدددؾ  كايدددر مدددؽ  Wikspaces:مؾ دددن  

المميددددزات ؼدددديمدؽ تلميددددل الملتددددؾى لمظددددظ  لظطددددظت عميددددهش وعندددددما يعظددددث المعمددددؼ 
 الؾاجاات لمظال  أو مهمؾعة طظ  تراعث الفرو  الفردية بينتؼ وتساعد الظظ  عما

 التعاون والتفاعل داصل وصارج الف لش وه ا مؽ أساسيات التعمؼ الم مؾ .
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: وهددث مددؽ أهددؼ األدوات المسددتخدمة لدث العددالؼش وتلتددؾى عمددا عدددد Edmodoمن دة  
مدددؽ المميدددزات منتدددا تلميدددل الملتدددؾى والؾاجادددات لمظمادددةش وتمدددنل لدددرص لتادددادل الن ددداش 

الظددظ  والمعممدديؽ األصددريؽ صددارج  والتعميددر مددؽ الظماددةش ونمداريددة تددؾلير التفاعددل بدديؽ
الف ددل الم ددررش وتسدداعد المعمددؼ لددث التعددرب عمددا مددؽ يلتدداج المسدداعد  مددؽ الظددظ ش 
داش وتمددؽ الظدظ  مددؽ تلميدل أن برردام  لتدد و األدا   وكيدف ي دال و دث الل ددة منتهو
لدددث أجتدددز  الملمدددؾل اتدددا  تدددا ن الظدددظ  الدددتعمؼ لدددث أن مددددانش وهدددث المسدددتخدمة لدددث 

 لية.الدراسة اللا
أرغمددة إدار  الددتعمؼ: هدد و األدا  لتددا وعيفددة لت ددال من ددة لمتعمدديؼ لددث الددتعمؼ الم مددؾ ش 
وتمدددددؽ المعممدددديؽ مددددؽ تلميددددل الم ددددادر ذات ال ددددمة مددددؽ  بددددل  ؿيددددة المعممدددديؽ الدددد  ؽ 

 – Edmodoيستخدمؾن هد و األدا  لت دميؼ المتدام والمنداه  لكدل ل دل دراسدث مادل 
Wikispaces. 

Poll Everywhere األدا  ت دددؾم بت دددديؼ وتنغددديؼ الملتدددؾى والؾاجادددات والتػ يدددة : هددد و
الراجعة لمظظ ش ونذا كان هدب الدتعمؼ الم مدؾ  هدؾ تهربدة تتملدؾر ادؾل الظالد  ل رده 
مؽ المنظ ث أن  تل ر المعمؼ مؽ ذلػش وتستخدم ه و األدا  عما اد سؾا  لظصتادارات 

جنددا  الل ددة والل ددؾل عمدددا ال  ددير  لمعرلددة كيددف ي ددؾم الظماددة  المتدددامش واألريددظة أ
 المدصظت مؽ الظماة  ي ن التركيز عما المفاـيؼ.

: هدددؾ تظبيدددر إلرهددداز العدددروض الت ديميدددة  ال دددؾت Doodle cast proتظبيدددر 
 وال ؾر .
: هؾ تظبير يسمل بتسهيل الدروس صدؾتاو وصدؾر  وميداركتتا مدن Show meتظبير 

 الظظ ش وهؾ مناس  لمسبؾر  التفاعمية.
: ي دؾم هد ا التظبيدر بتلؾيدل جتداز األ اداد الخداص إلدا سدبؾر  Educreationsتظبير 

بي دددا  تفاعميدددة  ابمدددة لمتسدددهيل ايددد  يمددددؽ مدددؽ إريدددا  م ددداطن ليدددد ؾ تعميميدددة جيدددد  
 ومياركتتا من الظظ .
:Board com pro  يلددؾل جتدداز الكمبيددؾتر إلددا سددبؾر  تفاعميددة  اسددتعمال ال ددؾر

 هث وسيمة جيد  لت ديؼ العروض التفاعمية.وم اطن الفيد ؾ التث تؼ تسهيمتاش و 
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:Screen chomp  يسدددمل بتسدددهيل كدددل مدددا ت دددؾم  ددده مدددؽ كتا دددة ورسدددؼ عمدددا جتددداز
 الكمبيؾتر عما شدل م ظن ليد ؾ مناس  لمير  والتفسير.

:Pod cast  وهث عاار  عؽ ممفات صؾتية  تؼ تخزينتا عما مؾ دن إلكتروردث مدن مدنل
ليددددده واجطدددددظت عميددددده وتنزيمددددده عمدددددا أجتدددددزتتؼ زوار هددددد ا المؾ دددددن صدددددظاية الؾصدددددؾل إ

د دددالرش و ددد أرتيدددر مددد صروا لدددث  1 – 0الخاصددةش ومدددد  عدددرض البؾدكاسددث تتدددراو  مدددؽ 
 مهال التعمؼ وصاصة لث تعميؼ المػات. 

واستفادت الااااة مؽ عرض أدوات التعمؼ الم مؾ  لث تلد د األدا  المناسداةش          
لدددث  Blackboardسدددتخدام رغدددام إدار  الدددتعمؼ ايددد  ا ت دددرت الدراسدددة اللاليدددة عمدددا ا

 ت ديؼ الملتؾى لث جاراه اإللكترورث ك اد أدوات التعمؼ الم مؾ 
 ومدددؽ الدراسدددات التدددث أجبتدددث لاعميدددة اسدددتخدام أدوات الدددتعمؼ الم مدددؾ ش دراسدددة هارييدددد

Herreid   2013 ا والتدددث تدددؼ ليتدددا اسدددتظظت رأى أع دددا  المركدددز الدددؾطنث لدراسدددة
يس العمددؾم  لمتل ددر مددؽ مدددى اسددتخدام المعممدديؽ لمددتعمؼ الم مددؾ  لددث اللدداجت لددث تدددر 
ا معمدددؼ مدددنتؼ عمدددا أرتدددؼ اسدددتخدمؾا الدددتعمؼ الم مدددؾ   وذكدددروا أن 633التددددريس  وأكدددد  

أسدداا  اسددتخدامتؼ لددده هددث: تددؾلير و دددث كددابل لمظماددة لمعمدددل عمددا األجتددز  والمعددددات 
 –جشتراكتؼ لدث األريدظة  – المتؾلر  لث الف ؾل  وتمديؽ ال  ؽ  تػيبؾن عؽ الف ؾل

ميدداهد  مددا لدداتتؼ مددؽ ملاضددرات  كمددا ي دددم الددتعمؼ الم مددؾ  تنميددة التفكيددر لدددى الظماددة 
 داصل الف ل وصارجه  مما  زيد مؽ تفاعمتؼ لث العممية التعميمية   ؾر  أكبر.

ا والتددددث تددددؼ ليتددددا الم اررددددة بدددديؽ أجددددر رمددددؾذج ت ددددميؼ 6301ودراسددددة أكددددرم م ددددظفث   
ر اإللكترورث  الم مؾ  والمدم ا عما تنمية رؾات  التعمؼ ومسدتؾى تهتيدز تلفيزن لمم ر 

المعمؾمات وت بل مستلدجات التكنؾلؾجيا المسارد  ل وى اجاتياجات الخاصدة لدث م درر 
اللاسددؾ  لددث التربيددة لدددى طددظ  الدددبمؾم العددالث لددث التربيددة الخاصددة المسددتؾى الاالدد  

ال  إلدا تفدؾ  المهمؾعدة التهريبيدة التدث درسدث  هامعة الممػ عبد العزيزش وأشارت النت
الم ددرر الم مددؾ  عددؽ المهمؾعددة التددث درسددث الم ددرر المدددم ش وأهتمددث الدراسددة  عددرض 
مستلدجات التكنؾلؾجيا المسارد  لد وى اجاتياجدات الخاصدةش ومتظمادات ت بمتدا مدؽ  بدل 

 المعمؼ وأي او عؾامل رلض استخدام تمػ المستلدجات.
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م Blackboardدراسددة اللاليددة عمددا اسددتخدام رغددام إدار الددتعمؼ موسددؾب ت ت ددر ال    
لددث تدددريس طالاددات المهمددؾعتيؽ التهددريبيتيؽش وتددرى الااااددة أردده مددؽ أهددؼ هدد و األدوات 
هؾ الفيد ؾ التعميمثش ولكدؽ يمددؽ تؾعيدف العد دد مدؽ األدوات األصدرى والتدث مدؽ بينتدا 

 .Blackboardأرغمة إدار  التعمؼ مال رغام إدار  التعمؼ 
 دور معمؼ اللاس  اآللا لث التعمؼ الم مؾ :

يعتبدر دور المعمددؼ مدؽ رمدد  إلدا أصددرش و دد يدددؾن عداهراو لددث رمد  معدديؽ بينمددا          
أ ددل عتددؾراو لددث رمددد  أصددرش ومددؽ الممددددؽ إجمددال التػيددرات التدددث تظددرأ عمددا دور معمدددؼ 

ا   6334اللاسدددد  اآللددددا لددددث الددددتعمؼ الم مددددؾ  لددددث عددددد  ملدددداور  عظيددددة صمدددديسش 
 ا كاألتث:Sams, 2012  Hockstader, 2013  6302سميمانش 

مؽ الملاضر ال ن ي ؾم بن ل المعمؾمات إلا المتعمميؽ إلا الميسر ال ن  تتؼ  متاعاة 
 تعمؼ المتعمميؽ وي ؾم بتستيل ذلػ.

مدددددؽ التعامدددددل مدددددن المتعممددددديؽ لدددددث مهمؾعدددددة أو مهمؾعدددددات ملددددددد  إلدددددا التعامدددددل مدددددن 
 رة.مهمؾعات د ناميدية مر 

 مؽ اليار  إلا ال ن  تدصل عندما يلتاج المتعمميؽ.
مؽ العام إلا التخ ص  د  مه   عض المدارس إلا تخ يص عمل المعمؼش لبدجو مؽ 
أن ي ؾم المعمؼ  ددل شد   تعمدر  المداد  يددؾن هنداك لريدر مدؽ المعممديؽ ي دؾم كدل مدنتؼ 

 بدور مختمل وبتنسير من معمؼ  ترأس ذلػ الفرير.
لاااادددة أردده يعتبدددر مددؽ أهدددؼ أدوار المعمددؼ لدددث الددتعمؼ الم مدددؾ  هددؾ إرتددداج أو وتددرى ا     

تؾلير م اطن الفيد ؾ وأدوات التعمؼ الم مؾ  التث تلتؾى عما الملتدؾى التعميمدث  يددل 
مااشددددر لمظددددظ ش مددددن مراعددددا  كالددددة اليددددرو  الظزمددددة إلرتدددداج الفيددددد ؾهات وتؾليرهددددا أو 

 األدوات األصرى.
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 تعمؼ الم مؾ :مراال التدريس ولر ال
ا مرااددددل التدددددريس ولددددر 003ش 001 -000ش 6301اددددددت ابتسددددام الكليمددددث        

 التعمؼ الم مؾ  ؼيما ي تث:
 المرامة األولا  المنزليةا: اكتياب المفتؾم ونيهاد المعنا:

مياهد  الفيد ؾ لث المنزلش اي  ي ؾم التممي   ميداهد  الفيدد ؾ الد ن أعددو المعمدؼ       
فتدددؾم وي دددؾم بتكددددرار الميددداهد  وذلدددػ لممراجعددددة وبندددا  المفتدددؾم والمنا يددددة جكتيددداب الم

التفاعميددة. لع دد  ميدداهد  الفيددد ؾ تددتؼ المنا يددة الفرديددة أو الهماعيددة إذا رغدد  التمميدد ش 
ويعدؾض عنتدا إذا كدان  "Social Media" اسدتخدام أادد وسدالل الؾسدال  اججتماعيدة 

 المؾ ن أو الفيد ؾ تفاعمث.
 رية: التظبير وبنا  الخبر  ونرتاج المعرلة:المرامة الاا
وتتماددل لددث ممارسددة األريددظة ال ددؽيةش وتلؾيددل المفتددؾم إلددا معنددا ذاتددثش ايدد        

أن عدس متام الف ل الدراسث بيعة تفعل عما مرامتيؽ ومداريؽ  األول صارج ال دل 
ناسددد  الدراسددثش والاددارث داصمددهاش ولكددل مرامدددة طبيعتتددا وص ال ددتا وأريددظتتا التددث ت

 التدب والنتيهة المخظ  لتا.
ومددؽ صددظل مددا سددبر تؾصددمث الااااددة إلددا مهمؾعددة مددؽ المرااددل التددث  ددتؼ مددؽ       

 صظلتا التدريس ولر التعمؼ الم مؾ  لث الال  اللالث ؼيما ي تث:
 مرامة اإلعداد.

-2ي ؾم المعمؼ   عداد الفيد ؾهات  دل درس ويدؾن م ظن الفيد ؾ أج  تهاوز مدتده مدؽ
 د الر. 4

ي دددددؾم المعمدددددؼ برلدددددن هددددد و الفيدددددد ؾهات عمدددددا أادددددد مؾا دددددن الؾيددددد  أو شدددددادات التؾاصدددددل 
 اججتماعا.

  تؼ رلن الفيد ؾهات عما المؾا ن اس  ترتي  الدروس.
  عد رلن الفيد ؾهات عما المؾا ن  تؼ إعظم التظمي  ب لػ لث غرلة الف ل الدراسث.

 ه و المؾا ن.  ت كد المعمؼ مؽ إمدارية دصؾل كل تممي  إلا
 مرامة العرض.
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 تؼ دصؾل التظمي  عمدا المؾا دن وتنزيدل الفيدد ؾهات واإلطدظت عميتدا لدث المندزل أو لدث 
مددددان  صدددر  اسدددتعمال اؾاسددديبتؼ أو هدددؾاتفتؼ ال كيدددة أو أجتدددزتتؼ المؾايدددة  بدددل ا دددؾر 

 الل ة.
 يساعد أوليا  األمؾر التظمي  لث لتؼ  عض ال عؾبات التث تؾاجتتؼ.

 اإلشتراك واإلردماج.مرامة  
أجندددا  مرامدددة اإلعدددداد ي سدددؼ المعمدددؼ التظميددد  إلدددا مهمؾعدددات لمعمدددل عمدددا األريدددظة أو 

 الميارين داصل الف ل الدراسث.
  تؼ التؾاصل بيؽ ألراد المهمؾعة الؾااد  عؽ طرير صدمات اإلت ال اإللكترورية.

مدددؼ مراجعتتدددا تلددددد كدددل مهمؾعدددة أهدددؼ الن دددا  األساسدددية لدددث الددددروس التدددث يمددددؽ لممع
 والمساعد  لث اإلجا ة عميتا ويتؼ تسهيمتا لدى م رر كل مهمؾعة.

 مرامة التؾسن.
 يمد المعمؼ التظمي   مراجن إضاؼية لزياد  معرلتتؼ  مؾضؾت الدرس.

  تؼ رلعتا عما مؾا ن معرولة لدى التظمي .
 مرامة المنا ية.

عمؾمددات لكددل مهمؾعددة ؼيمددا  ددتؼ لددث الف ددل الدراسددا منا يددة ومراجعددة وتلميددل تمددػ الم
 تؾصمث إليه  خ ؾص الدرس تلث إشراب وتؾجيه المعمؼ.

 مرامة التظبير.
 ددددتؼ تظبيددددر مددددا تعممدددده التظميدددد  لددددث المنددددزل رغريدددداو  ظري ددددة عمميددددة لددددث غرلددددة الف ددددل 

 الدراسث.
  كدددد المعمدددؼ عمدددا المفددداـيؼ التدددث طراتدددا الفيدددد ؾش ويعمدددر لتدددؼ التظميددد  ويؾضدددل تمدددػ 

 كبرش ؼيدؾن دورو هنا التؾجيه واإلرشاد.المفاـيؼ  يدل أ
مرامة الت ؾيؼ: ي دم المعمدؼ لمتظميد  التػ يدة الراجعدة المناسداة لدث و دث الل دةش ايد   
 أره:

 تؼ ت ؾيؼ التظمي  رغرياو  ي ؾم المعمؼ لث بداية الل ة بت ييؼ مستؾى التظمي  مؽ صظل 
 لمنزلا.منا ياتتؼ لث غرلة الف لش ومراجعة ما تؼ تعممه لث ا
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 تؼ ت ؾيؼ التظمي  عممياو  ي ؾم المعمؼ بت ميؼ األريظة داصل الف ل مؽ صظل التركيز 
 عما تؾضيل المفاـيؼش وتابيث المعارب والمتاراتا.

مددؽ جددؼ ييددرب المعمددؼ عمددا أريددظتتؼ وي دددم الدددعؼ المناسدد  لممتعاددريؽ مددنتؼش وبالتددالث 
 .تكؾن مستؾيات الفتؼ والتل يل العمما عالية جداو 

 النغريات التث ي ؾم عميتا التعمؼ الم مؾ :
 Mwanza & Engestrom, 2003  Bishop & Verlegerرص عميتا كل مؽ  

2013 Berrett, 2012   هيدداؼ   6302  زيندد  صميفددة  6335  غدداد  العددامؾدن
 ا ؼيما  مث:6303عاطلش 

 ا:Vladimir Bekhterevرغرية النيا  والتعمؼ الم مؾ  لدد  
د مددؽ الدراسددات إلددث مدددى ارتاددا  األريددظة والتفدداعظت التعميميددة بنغريددة أشددارت العد دد

النيددا   ايدد  أكدددت العد ددد مددؽ الدراسددات عمددث ضددرور  ارتاددا  األريددظة والتفدداعظت 
التعميميددة  ماددادئ رغريددة النيددا  عنددد ت ددميمتا  وكدد لػ أكدددت الدراسددات السددا  ة عمددث 

ة اإللكتروريدة مدؽ صدظل رغريدة النيدا   مدى ارتاا  تفاعدل المدتعمؼ مدن البدرام  التعميميد
ا لاعمية اجعتماد عمث ماادئ رغرية النيا  عند تنفيد   كما بينث الدراسات السا  ة أي و

 التعمؼ المدم ش والم مؾ  لث تنمية أدا  الظظ  وتلسيؽ التعمؼ.
كمددا أن اعتمدداد التفدداعظت التعميميددة اإللكتروريددة عمددث رغريددة النيددا   تظمدد  اسددتخدام 

وات صاصدددددة مادددددل البريدددددد اإللكتروردددددث  منتدددددديات اللدددددؾار ال دددددالؼ عمدددددا بيعدددددات الدددددتعمؼ أد
اإللكترورث ال الؼ وغرب اللؾارش ويعتمد تؾعيف التفداعظت التعميميدة اإللكتروريدة عمدا 

  &Engestrom  Mwanzaماددادئ رغريددة النيددا  التددث اددددها مدداورزو ارهسددترون 
بت ددددميمهش والدددد ن يلتددددؾن عمددددا مددددؽ صددددظل رمددددؾذج النيددددا  الدددد ن  امددددا  ا (2003

  المؾضؾت  التدب  التيارك اججتماعث  األدوات  ال ؾاعد وت سيؼ العملا.
ويددددرتا  الددددتعمؼ الم مددددؾ  بنغريددددة النيددددا   ايدددد  ي سددددؼ الددددتعمؼ ليتددددا إلددددا جددددزأ ؽ  األول 
معمؾمدددات يدتسدددبتا الظالددد   واآلصدددر مسدددتمد مدددؽ النيدددا  التظبي دددث لممعمؾمددداتش والتدددث 

  مدؾريؽ أساسييؽ ليلدم الدتعمؼ  المددؾن األول هدؾ اكتسدا  المعرلدة يدؾن ليتا الظال
األساسية  ويدؾن ذلػ مؽ صظل مياهد  الفيد ؾ لث المنزل  بل و ث الل ة  والمدؾن 
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الاددارث وهددؾ المترتدد  عمددا األول: يدددؾن  اجشددتراك لددث أريددظة تعمددؼ منغمددة يظبددر مددؽ 
 ا.6302ل ليتا التعمؼ  زين  صميفة  صظلتا ما تؼ تعممه أجنا  مياهد  الفيد ؾ ويدتم

 ا:Mooreا والتعمؼ الم مؾ  لدد   Mooreرغرية مؾر  
هث أاد رغريات التعمؼ عؽ  عد ويعرلتا مؾر: أرتدا عادار  عدؽ أسدمؾ  ت دنيفث لبدرام  
التعميؼ عؽ  عد  و د تيدمث مؽ صظل صبرته لث التعميؼ الهامعث وتعميؼ الكادار  والتدث 

 .0543الكاار  عترت لث كتي  لتعميؼ
وهد و النغريددة تختبددر متػيدريؽ أساسددييؽ لبددرام  التربيددة وهمدا: اهددؼ اجسددت ظلية المتااددة 
لممددتعمؼ  والمسددالة بدديؽ المعمددؼ والمددتعمؼ  وبالنسدداة لدده لدد ن المسددالة تتكددؾن مددؽ عن ددريؽ 
يمدددؽ ؾياسددتما: األول وهددؾ تؾاجددد ات ددال لددث اتهدداهيؽ  الملادجددةا  ؼدداعض الددنغؼ أو 

دم كددددؼ أكبددددر مددددؽ التفاعددددل أو اجت ددددال التاددددادلث ممددددا ت دمدددده  عددددض الددددنغؼ البددددرام  ت دددد
األصرىش والاارث هؾ لمكيؽية التث يستهي  بتا البررام  لظاتياجات الفرديدة لممتعممديؽ  
ؼداعض البدرام  جامددد  لمػايدة  بينمددا يسدتهي  الدداعض األصدر  يددد  جاتياجدات وأهددداب 

ميديدددة أو التعمددديؼ الت ميددددن  لددد ن المتعممددديؽ كدددل مدددتعمؼ  ل دددد جادددد أرددده لدددث المددددارس الت 
ددا عمددا المعممدديؽ لكددث  رشدددوهؼ  ولددث معغددؼ بددرام  التعمدديؼ عددؽ  عددد أو  يعتمدددون تمامو

 البرام  الت ميدية يدؾن المعمؼ ريظوا بينما يدؾن المتعمؼ سمبياو.
دا لتدؾلير  Mooreويرى مؾر أن هناك جظجة عناصدر تفاعميدة رليسدية يهد  أن تعمدل معو
 تعميمية مفيد : تهربة

 اللؾار أو التفاعل بيؽ المتعمميؽ والمدرسيؽ.
 ـيدل البرام  التعميمية.

 اللدؼ ال اتث أو درجة تؾجيه األع ا  لمتعمؼ ال اتث.
ويتفددر الددتعمؼ الم مددؾ  مددن هدد و النغريددة لددث أن المددتعمؼ يدددؾن مسددعؾجو عددؽ عمميددة       

ا  عممية التعمؼ  تؼ التػم  عميتا بؾجدؾد تعممهش وأن  ؾجد مسالة بيؽ المعمؼ والمتعمؼ أجن
 ات ال لث اتهاهيؽ بينتؼ.

 ا:Bishopد رغرية التعمؼ ال الؼ عما المتعمؼ لدد  
يسددتند رمددؾذج الددتعمؼ الم مددؾ  إلددا أسدداس تدعمدده رغريددة الددتعمؼ ال ددالؼ عمددا المددتعمؼش    

ث لددث وتددنص هدد و النغريددة عمددا أن  ددتؼ ت ددميؼ الددتعمؼ  ليدد  يدددؾن لممددتعمؼ دور أساسدد
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الددتعمؼش واسددتػظل و ددث الل ددةش لدديس لعددرض المعمؾمددات واليددر ش بددل  اجعتمدداد عمددا 
 ا.Bishop, 2013أريظة تعمؼ منغؼ  تعمؼ مؽ صظلتا المتعمؼ.  

 ا:Jean Piagetالنغرية البنالية والتعمؼ الم مؾ  لدد  
ة ريددظة  يعتمددد الددتعمؼ الم مددؾ  عمددا النغريددات والمددداصل البناليددة ايدد  أن الددتعمؼ عمميدد

ونن المعرلة ج يمدؽ تم يتا مؽ الخدارج  ونن المتعممدؾن راشدظؾن وليسدؾا سدمبيؾن  بندؾن 
 ا.Bishop & Verleger, 2013معارلتؼ اليخ ية مؽ صظل صبر  التعمؼ ذاتتا.  

ويتملدؾر الددتعمؼ الم مددؾ  اددؾل المدتعمؼ لتددؾ مركددز الددتعمؼ  ايد   ددؾلر لممتعممدديؽ لرصددة 
ر الملتدددؾى والتفكيدددر ؼيددده  يددددل مختمدددل ممدددا لدددؾ كدددارؾا لدددث لمدددتعمؼ  الممارسدددة  وتظبيددد

الملاضدر  الت ميديدة  ويتمادل دور المعمدؼ  دالتعمؼ الم مدؾ  لدث أرده ميسدرش ومؾجده لعمميدة 
الدددتعمؼ ولدددث تدددؾلير لدددرص التفاعدددل مدددن الظدددظ  وتيدددهيعتؼ عمدددا الميددداركة التفاعميدددة  

الفيدددد ؾ لت دددديؼ التػ يدددة إضدددالة إلدددا اسدددتامار الؾاجادددات المنزليدددة المت دددمنة  ملاضدددرات 
الراجعددة الت ددليلية المناسدداة لكددل طالدد  عمددا اددد   وبالتددالث تؾجيدده الملاضددر    اعددة 
الدرس لمتركيز عما ر ا  ال عل التث لدى الظظ   وتؾضيل المفاـيؼ والمؾضدؾعات 
التددددددث تماددددددل غمددددددؾض أو صددددددعؾبة لددددددد تؼ أجنددددددا  استعراضددددددتؼ لمملاضددددددرات المسددددددهمة 

 Berrett, 2012.ا 
ا أن األريظة التث تلدم داصل الف ل  Johenson  2012ويرى جؾرسؾن         

لث التعمؼ الم مؾ   يه  أن تنظمر مؽ النغرية البناليدة  لكدث تل در أهددالتاش لالمادادئ 
  Mcloughlin, 2013البنالية التث يعتمد عميتا التعمؼ الم مؾ  رص عميتدا كدظو مدؽ  

Bishop & Verleger, 2013 ا:6303  هياؼ عاطلش 6301مانش   عاطل الير 
ت ميؼ الملتؾى لث شدل مؾا ل وميدظت ومتام وأريظة اؿيؿية وذات معنا: اي  
 ركددز الددتعمؼ الم مددؾ  عمددا الددتعمؼ النيدد   ولدد لػ تددؼ ت ددميؼ ملتددؾى الؾاددد  لددث شدددل 
 مؾا ل وأريظة  وتدرياات وميروعات اؿيؿية ومتام متنؾعةش وذات معنا لممتعمميؽ.

مررددة وغنيددة  الم ددادر: ايدد   ددتؼ الددتعمؼ الم مددؾ  لددث بيعددة تعميميددة مختمفددة  تددؾلير بيعددة
مفتؾاددة الزمدددانش والمددددان صددارج   اعدددات الددددرس مدددؽ صددظل اجسدددتفاد  مدددؽ التكنؾلؾجيدددا 

 اللد اة لث تؾصيل ملاضرات الفيد ؾ المسهمة مسا وا مؽ صظل اإلرتررث.
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الدددتعمؼ البندددالث النيددد : ايددد   التركيدددز عمدددا أريدددظة المتعممددديؽ واسدددتخدام اسدددتراتيهيات
يعتمدددد الدددتعمؼ الم مدددؾ  عمدددا ريدددا  المتعممددديؽ لدددث اجطدددظت عمدددا ملاضدددرات الفيدددد ؾ 

 المسهمة والؿيام  الؾاجاات واألريظة المظمؾ  إرهازها  بل ا ؾر الملاضر .
استخدام استراتيهيات وأسالي  التفكير الت ممث ومعالهة المعمؾمات: لفث التعمؼ الم مؾ  

المددتعمؼ مددن الملتددؾى والمعمددؼ والددزمظ  وي ددؾم  األريددظة  ليل ددل عمددا الددتعمؼ   تفاعددل
 المظمؾ .

استخدام استراتيهيات وأسالي  التفاوض اججتماعث والتعمؼ التعاورث والتيداركث: يعتمدد 
التعمؼ الم مؾ  لث الهز  الخاص   اعدة الددرس عمدا أن يعمدل الظدظ  لدث مهمؾعدات 

 متام التعميمية وتظبير معارلتؼ.صػير  لتنفي  األريظةش وال
ت ديؼ الدعؼ والمساعد  لممتعمميؽ لث معالهة المعمؾمات وبنا  التعمؼ: اي  ُ تيل الدتعمؼ 
ددا لؾجدده لددث  اعددات الدددرس أو مددؽ  الم مددؾ  ت ددديؼ التػ يددة الراجعددة المسددتمر  سددؾا  وجتو

 صظل تفاعل المعمؼ من الظظ  عبر اإلرتررث.
تلددددؼ المدددتعمؼ وممكيدددة الدددتعمؼ: لفدددث الدددتعمؼ البندددالث  دددتؼ تيدددهين اجسدددت ظل اليخ دددث و 

إعظددا  المددتعمؼ اريددة واسددت ظلية أكاددر  لددالمتعمؼ ريدد  وميددارك لددث عمميددة تعممددهش وهددؾ 
 ال ن  د رها بنفسه والمعمؼ المؾجه المرشد المدعؼ.

اسددتخدام أسددالي  ت ددد ر وت ددؾيؼ مناسدداة:  ركددز الت ددؾيؼ لددث الددتعمؼ الم مددؾ  عمددا عمميددة 
مؼ وعمميددات بنددا  المعرلددةش وعمميددات التفكيددر العميددا ولدديس عمددا ت ددؾيؼ رتددال  الددتعمؼ الددتع

النتالية  ول لػ لتنداك ت دؾيؼ أجندا  عمميدة الدتعمؼ التدث تدتؼ سدؾا  صدارج  اعدة الددرس مدؽ 
صدددظل الملاضدددرات المسدددهمة مسدددا او أو   اعدددة الددددرسش وذلدددػ مدددؽ صدددظل متمدددات تعمدددؼ 

 اؿيؿية وباستخدام أدوات مناساة.
  كريمدة عبدد 6301  عاطل اليرمانش 6301وييير كل مؽ  ابتسام الكليمثش       
   6304  ـادددده  ددددؾرسش 6303  هيدددداؼ عدددداطلش 6302  ا صددددظبش 6301الػنددددثش 

إلددا متظددابر الف ددل الم مددؾ ش مددن رمددؾذج دور  الددتعمؼش ورمددؾذج الددتعمؼ البنددالث المتظددؾر 
داصددل المنددزل  اسددت ظل المددتعمؼمش  عنددهش غيددر أن مرامددة اجستكيددابش والدددعؾ ش تلدددم

وت كر أره يمدؽ الرب  بيؽ المفاـيؼ البناليدة الخمسدة التدث ت دؾم عميتدا النغريدة البناليدةش 
 وبيؽ استراتيهية التعمؼ الم مؾ  مؽ صظل الهدول التالث:
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ا العظ ة بيؽ المفاـيؼ البنالية الخمسة التث ت ؾم عميتا النغرية البنالية 6جدول  
 الم مؾ  والتعمؼ

 فرصة تحقٌقها فً التعلم المقلوب       دور المتعلم     مفاهٌم البنائٌة

 المتعلم النشط
Active Learner 

فعال, ذاتً, ٌكتسب 
 المعرفة بمفرده.

ٌكتسب المعرفة بمعزل عن المعلم من خالل 
الفٌدٌو, ٌشاهد العروض وٌطرح األسئلة وٌبحث 

 عن المعلومات من مصادر تعلم مختلفة.

 المتعلم االجتماعً
Social Learner 

التعلم التشاركً وروح 
 التعاون مع األقران.

ٌتبادل المتعلم المعرفة عبر وسائل التواصل مع 
أقرانه قبل الحصة, فً الحصة ٌدعم التعلم التعاونً 
بتولٌد األفكار وحل المشكالت والوصول للحلول 
جماعٌاً أو من خالل األنترنت سواء المحادثة أو 

 البرٌد اإللكترونً.

 المتعلم المبدع
Creative Learner 

ٌعٌد تكوٌن المعرفة 
واكتشاف النظرٌات 

بتوظٌف مهارات التفكٌر 
 واإلبداع.

ٌتٌح التعلم المقلوب للمتعلم إعادة صٌاغة المفاهٌم 
وٌحفزه على اإلنتاج المبدع بممارسة التعلم النشط 

 والتعلم القائم على المشارٌع. 

 صفٌة البنائٌةالبٌئة ال
Constructivist 

(environment) 

مكان ٌتمٌز بوفرة أدوات 
 التعلم.

توظٌف التكنولوجٌا خارج الفصل وداخله, تنوٌع 
مصادر المعرفة, مواقع اإلنترنت, األجهزة الذكٌة, 

 شبكات التواصل, الرحالت, المعامل.

 التعلم البنائً
ٌُبنً كل فرد معرفته 

عن العالم بطرٌقة ذاتٌة 
 تعطً له معنى.

ٌقوم المعلم بصٌاغة وإعداد األنشطة وفق الذكاءات 
 المتعددة, فٌتمٌز التعلم ومخرجاته بالذاتٌة.

 ت دددل ممدددا سدددبر أن الدددتعمؼ المعتمدددد عمدددا المدرسدددة البناليدددة  تميدددز  التفاعدددل والنيدددا  
المسددتمرش ايدد  رهددد أن الددتعمؼ الم مددؾ  يعمددل عمددا إ  ددا  المددتعمؼ ريدد  يمددارس أعمددال 

ت معنا عما مستؾى عالل مدؽ المعالهدةش وتلدؾير دور المعمدؼ إلدا التؾجيده واإلرشداد ذا
واإلشددراب والتنغدديؼش وي دددم الددتعمؼ الم مددؾ  أرماطدداو مددؽ الددتعمؼ التعدداورث مددؽ صددظل عمددل 

 المتعمؼ من المتعمميؽش وتعاون المتعمميؽ ؼيما بينتؼ.
ا  ؾاجه المتعمؼ  ميدمة أو وي كد البناليؾن عما أن أل ل الغروب للدوم التعمؼ عندم

متمددة لؽيدده تتلدددى ألكددارو وتيددهعه عمددا إرتدداج تفسدديرات متعدددد  ماددل ت ددميؼ الميددارين 
التعميميةش ومؽ صدظل عدرض ص دالص وصظدؾات الدتعمؼ الم مدؾ  رهدد أن هنداك تؾالدر 
كبير بيؽ ماادئ النغرية البنالية ونستراتيهية الدتعمؼ الم مدؾ ش ايد   ركدز كظهمدا عمدا 

النيدددد  والفعددددال والملددددؾرن لمظالدددد ش لددددث ادددديؽ  ا ددددا المعمددددؼ لءرشدددداد والتؾجيدددده الدددددور 
 المستمر عبر الؾي .

كما أن المتعمميؽ المعتمد ؽ عما النغرية البنالية يل مؾن عما تعمدؼ أل دل لدث ادال 
وجددددؾد أريددددظة وتفدددداعظت تعميميددددة معتمددددد  عمددددا الؾيدددد ش وهدددد ا  تؾالددددر مددددن األريددددظة 
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كترورية التث تؾلرها كل مؽ بيعة الدتعمؼ الم مدؾ  مدؽ صدظل أن والتفاعظت التعميمية اإلل
أدوات اجت ددالش والتؾاصدددل والؾسدددال  المتعددددد  والفال دددة يهددد  أن تتدددؾلر لدددث الم دددررات 
اإللكترورية ال المة عما النغرية البناليةش وهد ا  تفدر مدن صظدؾات تنفيد  الدتعمؼ الم مدؾ ش 

اعظت التعميميددة المظمؾبددةش وكدد لػ تددؾلر ايدد  أرتددا تددؾلر أدوات اجت ددال الظزمددة لمتفدد
 األريظة التعميمية والؾسال  المتعدد  والفال ة المظمؾبة.

 ا:,Siemens Downlesالنغرية اجت الية والتعمؼ الم مؾ  لدد  
إلدددددددددا رغريدددددددددة الدددددددددتعمؼ التؾاصدددددددددمية  Downlesودويندددددددددز  Siemensُييدددددددددير سددددددددديمينز 

Connectivism Theory ؾضديل كيؽيدة اددوم الدتعمؼ لدث   رتا: رغرية تسدعا إلدا ت
البيعددددات اإللكتروريددددة المركاددددةش وكيؽيددددة تدددد جرو عبددددر الددددد ناميديات اججتماعيددددة الهد ددددد ش 
وكيؽيدة تدعيمدده بؾاسددظة التكنؾلؾجيددات الهد ددد   وتسددعا لمتػمدد  عمددا ال يددؾد المفروضددة 

  والبناليددة Cognitivism  واإلدراكيددة Behaviorismعمددا كددل مددؽ النغريددة السددمؾكية 
Constructivism :مددددؽ صدددددظل الهمدددددن بددددديؽ العناصددددر الادددددارز  مدددددؽ األطدددددر الددددداظم  

 ا.6335التعميمية واججتماعية والتكنؾلؾجية  غاد  العامؾدن  
ا التدددث Connectivismويدددرتا  الدددتعمؼ الم مدددؾ   النغريدددة اجت دددالية لمدددتعمؼ          

الر مث مع ر  والتث تعتبر رغرية مظلمة لمع ر ا(Siemens 2005وضعتا سيمنز
م اي  تتميز اليدادة Networkالتكنؾلؾجيام وُتيير ه و النغرية لمفتؾم التعمؼ اليادث م

م بدددديؽ هدددد و الع ددددد  لددددتمدؽ مددددؽ تاددددادل Connectionم وات ددددال مnodesبؾجددددؾد ع ددددد م
المعرلة المتمامة لدث  المعمؾمدات  البياردات  الميداعر  ال دؾر الفيدد ؾا  وتركدز النغريدة 

عمميدة ات دال تعتمدد عمدا تندؾت اآلرا   وأن تنميتده أكادر أهميدة وتع يدداو  عما أن الدتعمؼ 
ويناػدددث اللفددداع عمدددا عمميدددة اإلت دددال لتيسدددير الدددتعمؼ المسدددتمر  كمدددا أن التدددرا   بددديؽ 
المهدداجت  واأللكددار  والمفدداـيؼ تعتبددر  المتددار   وتعتبددر د ددة المعرلددة ومؾاكبتتددا لمع ددر 

ريدظة الدتعمؼ  وهد ا يعندث تػيدر دور المدتعمؼ لدث  اداجتتاا هدب جمين المتدرا ظيؽ لدث أ
عمميدددة الدددتعمؼ والتعمددديؼش وتػيدددر دور المعمدددؼ  دددالتركيز عمدددا تدددؾلير بيعدددة المعرلدددة وتزويدددد 
المتعممددديؽ  منغؾمدددة جريدددة مدددؽ األدوات وم دددادر الدددتعمؼ جسدددتخدامتا لدددث إرتددداج ألكدددار 

 .(Siemens, 2005)جد د  
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الفيدددد ؾ التعميمدددث وأدوات التيدددارك المناسددداة وتدددؾلير المعمدددؼ لمدددتعمؼ الم مدددؾ  مدددؽ صدددظل 
 لمماد  الم دمة يل ر أهداب ه و النغرية.

وبتهاوز التعمؼ الم مؾ  لث ضؾ  النغرية اجت الية مفتؾم ر دل الملتدؾى التعميمدث مدؽ 
الف ددل الدراسددث الت ميدددنش وريددرو عمددا شددادة اإلرتررددثش لال  ددية ليسددث ت نيددة  الم ددام 

ة لتيسير عممية  التعميؼ والتعمؼش ويتؼ التركيز لث التعمؼ الم مؾ  األولش بل تظؾين الت ني
عما المتعمؼ  وه ا يعنا أن دور المتعمؼ لث عممية التعميؼ والدتعمؼ  دد تػيدرش كد لػ دور 
المعمؼ هؾ اآلصدر تػيدر مدؽ كؾرده م ددر لممعمؾمدات إلدا كؾرده ميسدراو ومنغمداو مخظظداو 

تددث ي ت دديتا تلددؾل المددتعمؼ مددؽ مسددت بل سددمبث لعمميددة الددتعمؼ وغيددر ذلددػ مددؽ األدوار ال
ش وهددد ا المؾ دددل التعميمدددث  دددتؼ لدددث بيعدددة غنيدددة   م دددادر  لممعمؾمدددات إلدددا مدددتعمؼ لعدددالل

 المعمؾمات والمعارب.
وؼيمددا  مددث تؾضدديل  لمعناصددر الرليسددية لممددنت  لددث الددتعمؼ الم مددؾ  لددث ضددؾ  النغريددة  

 ا:6301  ا الااتنش 6306اجت الية عما النلؾ التالث  أامد عبد المهيدش 
األهدداب التعميميددة:  دتؼ التركيددز  يددل أكبددر عمدا أهميددة تعمديؼ المتعممدديؽ سدبل الالدد   

عددؽ المعمؾمددات وتنؿيلتددا وتلميمتددا وتركيبتددا مددؽ أجددل الل ددؾل عمددا المعرلددةش كدد لػ 
عما تنمية  در  المتعمميؽ عما التمييز بيؽ المعمؾمدات المتمدة وغيدر المتمدةش والتركيدز 

 تنمية متارات التعمؼ ال اتث.عما 
الملتؾى التعميمث: يختار المتعمميؽ أغم  الملتؾى مدؽ الم دادر المتدؾالر  لدث شدادات 

 التعمؼش وبيعاته التث يياركؾن ليتا.
بيعدة الدتعمؼ: تتميددز  خ دالص معينددة تيدهن الظددظ  عمدا الددتعمؼ المسدتمرش والتؾاصددلش 

 والمياركة الفعالة.
عمؼ   ريدظة الدتعمؼ التدث يف دمتا لدث عدل وجدؾد ايدز كبيدر مدؽ أريظة التعمؼ: ي دؾم المدت

 اللرية وتؾلر الؾ ث الكالث لث الف ل الدراسث الت ميدن.
الت ييؼ لث ضؾ  النغرية اجت دالية: تعدد متدارات الدتعمؼ الد اتثش ومتدارات إدار  المعرلدة 

ساسدية التدث اليخ يةش والتيبيػ اإلجتمداعثش والتعامدل مدن المعمؾمدات أ عداد الت يديؼ األ
  تتؼ بتا المعمؼ لث ضؾ  النغرية اجت الية.

 ا:Roger Sperryرغرية التعمؼ ال الؼ عما الدماغ والتعمؼ الم مؾ  لدد  
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تعتمددد رغريددة الددتعماؼ ال ددالؼ عمددا الدددماغ عمددا بنيددة ووعيفددة الدددماغ  وطالمددا أن الدددماغ 
بددد أن تلدددم وكايددراو مددا لدديس ممنؾعدداو مددؽ تنفيدد  عممياتدده الظبيعيددةش لدد ن عمميددة الددتعمؼ ج

ي ؾل الناس   ن كل شخص يستظين أن  تعماؼ. ولكؽ اللؿي ة هث أن كل شخص  تعماؼ 
لعددظوش إن كددل شددخص  ؾلددد وهددؾ يمتمددػ دماغدداو يعمددل وك ردده واددد  معالهددة ضددخمةش إن 
الددتعمؼ مددؽ صددظل الظري ددة الت ميديددة يلددؾل دون ادددوم الددتعمؼش ألردده  ترالددر  غددؾاهر مددؽ 

هين والتهاهددلش أو إعا ددة عمميددات الددتعمؼ الظبيعيددة لدددى الدددماغ  العنددؾد ماددل عدددم التيدد
 ا.6303الرشيدنش 
لنهدددد أن الدددتعمؼ المسدددتند لمددددماغ  ددددعؼ لكدددر  الدددتعمؼ الم مدددؾ  ممدددا يهعدددل عمميدددة        

 التعمؼ أكار ستؾلة صاصة لث الملتؾيات التث يهد ليتا الظظ  صعؾبة وممل.
 تلديات تظبير التعمؼ الم مؾ :

 ؾاجدده الددتعمؼ الم مددؾ  وصاصددة لددث البيعددة العربيددة مهمؾعددة مددؽ التلددديات التددث         
 ا لث ر ظتيؽ هما:Stone  2012ترت ث لدرجة كؾرتا صعؾباتش و د أوضلتا ستؾن 

 بنا  وت ميؼ أريظة تعمؼ لاعمة جستامار أو ات التعمؼ صارج الف ل الدراسث.
 تؼ لتبنا ه و الفكر  اللد اة.التعامل من إاهام  عض المتعمميؽ وممارعت

ا هددد و التلدددديات والتدددث  دددد تعتدددرض تظبيدددر Mason  2013ويمخدددص ماسدددؾن        
 التعمؼ الم مؾ  أو اللد مؽ لاعميته لث األتث:

ت ميؼ رمؾذج تعميمدث لاعدل لمتددريس  اسدتخدام الدتعمؼ الم مدؾ   دد يسدتتمػ الكايدر مدؽ 
 الؾ ث والهتد وصاصة لممر  األولا.

ة مملددة إلعددداد المتعممدديؽ مسددا او وت دميؼ أريددظة تعمددؼ لاعمددة تراعددث الفددرو   ؾجدد ااجدد
 الفردية لتؼ سؾا  داصل الف ل أو صارجه.

التعامل من ااجت اإلااا  وعدم ت بل  عض المتعممديؽ لمدتعمؼ مدؽ صدظل أدوات الدتعمؼ 
 اإللكترورث ال المة عما اإلرتررث.

خدام الدتعمؼ الم مدؾ  عندد تددريس م دررات التػم  عما المعؾ ات التث  د تظرأ عما اسدت
 أو مناه  متخ  ة.

وهناك العد د مؽ ال  ايات التدث  ناػدث أن ت صد   عديؽ اجعتادار لكدث ج ت دل         
عاددددر  أمددددام تظبيددددر الددددتعمؼ الم مددددؾ  واجسددددتفاد  ال  ددددؾى مندددده كمددددا أوضددددلتا كددددظ مددددؽ 
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 Fulton, 2012, 14  Frydenberg, 2012, 2  Findlay & 
Mombourquette, 2013, 141  Demski, 2013:ا كاألتث 

  ية تؾلر التكنؾلؾجيا المناساة وبالمستؾى المناس  لتبندث الدتعمؼ الم مدؾ ش و دد تعتبدر 
 مؽ ال  ايات األساسية التث تستؼ لث رها  أو ليل التعمؼ الم مؾ .

لث أن  ضرور  التػيير لث منتهية وع مية المعمؼش لكاير مؽ المعمميؽ سيهدون صعؾبة
 تخمؾ عؽ جز  كبير مؽ األرا لد تؼ عندما  نت مؾن مؽ دور تم يؽ المتعمميؽ إلا عممية 

 التؾجيه واإلرشاد ل  .
ضددرور  امددتظك المعمددؼ لممتددارات الخاصددة  التعامددل مددن البددرام  لكددث  ددتمدؽ مددؽ إرتدداج 
ة مددؾاد لمددتعمؼ الم مددؾ ش ويلتدداج ذلددػ إلددا تدددري  صدداص لممعممدديؽ عمددا البددرام  وطري دد
تؾعيفتا لث التعمؼ  الف دل الم مدؾ ش وهدؾ مدا يلتداج إلدا جتدد إضدالث مدؽ  بدل المعمدؼ 
والم سسة التعميمية عما اد سؾا ش وبدون تلمدس المعمدؼ والتزامده ج يمددؽ تؾ دن رهدا  

 ه ا النم .
ضرور  ت بل المتعمؼ لتلمل مسعؾلياته لث التعمؼ والتخمدث عدؽ اعتمدادو عمدا المعمدؼ كمدا 

مؼ الت ميدنش لفث التعمؼ الم مدؾ  يددؾن عمدا المدتعمؼ مسدعؾلية كبيدر  وبددون تعؾد لث التع
تلمدددل ذلدددػ  ا ددددا هددد ا الددددنم  من ؾصددداو لددددث ركدددؽ أساسدددث منددددهش لددد لػ جبددددد مدددؽ ت بددددل 

 المتعمميؽ لت ا النم  مؽ أجل ضمان التزامتؼ بدورهؼ ضمنه.
الدتعمؼ الم مدؾ  لدث ؼاالرغؼ مؽ المميزات العد دد  التدث تدؼ ذكرهداش إج أن اسدتخدام       

العمميددة التعميميددة تؾاجدده العد ددد مددؽ الميدددظتش ويمدددؽ تؾضدديل التلددديات التددث تؾاجدده 
 , Mill, 2014, 416) &Kristen & Milsom كظ مؽ   التعمؼ الم مؾ  كما اددها

2014, 34-35;Moffett ; Siti Halili & Zamzami Zainuddin, 2015, 
 ؼيما ي تث: ا31

التمميدد  مسددعؾلية تعمددؼ المدداد  التعميميددة  بددل الل ددؾر إلددا الف ددلش  يهدد  أن يدددؾن لدددى
ممدا يمدندده مددؽ تظبي تددا  فاعميددة صددظل مهمؾعدة مددؽ األريددظة التفاعميددةش وهددؾ مددا  ددد ج 

  تؾلر لدى التممي .
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إذا لددؼ  ددتؼ ميددداهد  شددر  المددداد  التعميميددة  بددل الل دددؾر إلددا الف دددل ت ددال األريدددظة 
مميد  غيدر ذن معندا لديدهش ولدث  عدض األايدان  دد ج تكدؾن التظبيؿية التث ي دؾم بتدا الت

 لدى التممي  ال در  عما المياركة  يدل كامل لث األريظة داصل الف ل.
التظمي  ال  ؽ أتمؾا دراسة المؾضؾت  بل الل ؾر إلدا الف دل غيدر  دادريؽ عمدا طدر  

اجؾن األسدددعمة ممدددا  دددد  ددد دن إلدددا اليدددعؾر  اإلاادددا  لددددى  عدددض التظميددد  الددد  ؽ يلتددد
 لءجا ة عؽ تساؤجتتؼ  يدل لؾرن.

 ددد  ؾاجدده اسددتخدام الددتعمؼ الم مددؾ  لددث تعمددؼ المػددة الااريددة صددعؾباتش ايدد  تلتدداج تمددػ 
 النؾعية مؽ المتعمميؽ إلا مزيد مؽ المساعد  عند استخدام التعمؼ الم مؾ .

عمؼ  مة عدد الدروس المسدهمة والمنيدؾر  عمدا اإلرترردثش  دد تكدؾن معؾ دات اسدتخدام الدت
 الم مؾ  لث العممية التعميمية.

  د ج يدؾن لدى المعمؼ المعرلة  التعمؼ الم مؾ  مما   دن إلا عدم  درته عما تظبي ه.
 ددد ج  تددؾلر لدددى المعمددؼ الؾ ددث إلعددداد واصتيددار الفيددد ؾهات المناسدداةش وميدداركتتا مددن 

 التظمي .
 دددة  مؾضدددؾت الددددرس  مدددا  دددد ج يددددؾن لددددى المعمدددؼ ال ددددر  عمدددا تظبيدددر األريدددظة المتعم

 تتظماه مؽ إتااة الفرصة لمزيد مؽ التفاعل بيؽ التظمي  من تل ير إدار  جيد  لمف ل.
ويمدددؽ أن تهمددل الااااددة مهمؾعددة مددؽ ال ددعؾبات والتلددديات التددث تؾاجدده تظبيددر     

 عممية التعميؼ مؽ صظل التعمؼ الم مؾ  عما النلؾ التالث:
يدة لدث الل دؾل عمدا اإلرترردث عدالث الهدؾد  أو تتدؾلر ليس جمين الظماة لد تؼ اإلمدار

لتدددؼ أجتدددز  ااسدددؾ ش  دددالرغؼ مدددؽ اإلا ددداليات تيدددير إلدددا سدددرعة تزا دددد امدددتظك األسدددر 
 ألجتز  اللاسؾ  والدصؾل عما اجرتررث ش ولكؽ  ا ا األمر عال او عند الاعض.

عددددددم التدددددزام  عدددددض الظدددددظ   ميددددداهد  الفيدددددد ؾ  بدددددل الل دددددة الدراسدددددية ممدددددا ي دددددعل 
 مياركاتتؼ الفاعمة لث األريظة داصل الف ل.

ييتكث  عض الن اد مؽ أن التعمؼ الم مؾ  أكار لؾضدؾية ونزعاجداو مدؽ الف دل الت ميددن 
 اي  أن جمين الظظ  يعممؾن لث األريظة المختمفة داصل مهمؾعات صػير .

 ددد يهددد المعمددؼ صددعؾبة لددث تيددهين أو تلفيددز  عددض الظماددة الدد  ؽ ج  بدددون رغاددة لددث 
 المياركة لث الل ة الدراسية عما التفاعل من األريظة والعمل من زمظلتؼ.
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ا  عدددض الملدداوجت لمتػمدد  عمدددا ماددل هددد و Wagner  2013وي تددر  واجنددر         
التلددديات ورلددن كفددا   الددتعمؼ الم مددؾ  لددث الميدددانش ويؾضددل عددد  إرشددادات وتعميميددات 

 كاألتث:
يددظة لاعمددة ومتنؾعددة داصددل الف ددل الدراسددثش يهدد  عمددا المعمددؼ أن  ددزود المتعممدديؽ   ر

  لي  تكؾن لردية وجماعية.
أريددظة الددتعمؼ الفرديددة يهدد  أن  ددتؼ إجرا هددا عددؽ طريددر المددتعمؼ بنفسددهش واسدد  الؾ ددث 

 ال ن يستظين هؾ إرهازو ؼيه.
  ددر المددد  الزمنيددةش وجددؾد  الفيددد ؾ التعميميددة متمددة جددداو لهعددل المتعممدديؽ أكاددر تفدداعظو 

 ض ه و الم اطن والتفاعل معتا.واماساو لعر 
يه  أن تزود م اطن الفيد ؾ التعميمية المتعمميؽ  المراجن والم ادر الظزمة جستكمال 

 عمميات تعممتؼ.
يهدد  أن  راعددث المعمددؼ أج ي دديف الددتعمؼ الم مددؾ  أعاددا  أصددرى عمددا المتعممدديؽ  ليدد  

 تمنعتؼ مؽ المياركة  فاعمية.
ظلددؼ مددؽ  بددل المعممدديؽ لت ددميؼ م دداطن الفيددد ؾ يهدد  أن يخ ددص الؾ ددث الكددالث والم
 التعميمية لتغتر   ل ل شدل ممدؽ.

يه  أن يساهؼ ت ميؼ التعمؼ الم مؾ   يدل عام لث اجستفاد  إلا اللدد األ  دا مدؽ 
 و ث الملاضر  الرسمث لث إجرا  عممية التعمؼ لدى المتعمميؽ.

التعدددرب عمدددا تلدددديات وعميددده ل دددد اسدددتفادت الاااادددة مدددؽ عدددرض هددد ا الملدددؾر لدددث    
وصعؾبات التعمؼ الم مدؾ  وملاولدة التػمد  عميتدا. والتعدرب عمدا صظدؾات تنفيد  الدتعمؼ 
الم مدددددؾ  لدددددث الهارددددد  الخددددداص  متدددددارات اللاسددددد  اآللدددددا. والؾ دددددؾب عمدددددا معدددددا ير 
ومؾاصفات إرتاج أدوات التعمؼ الم مؾ  سدؾا  الفيدد ؾ أو غيرهداش واسدتعراض الكايدر مدؽ 

 تث ت كد عما لاعمية التعمؼ الم مؾ .الدراسات السا  ة ال
 الملؾر الاارث: رم  التعمؼ المدم  الدوار المتناو :

إن الت دم العممث والتكنؾلؾجث متما سما وتظؾر ل رده ج يػندث عدؽ الظدر  الت ميديدة لدث 
التعميؼ لكما لدؼ تػندث تكنؾلؾجيدا المعمؾمدات عدؽ الدؾر  لد ن التعمديؼ اإللكتروردث ج يػندث 

الت ميدن وج عؽ المعمؼ وج عؽ الف ل الدراسث وج عؽ  المة الملاضدراتش عؽ التعميؼ 
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ومدددؽ هندددا عتدددر مفتدددؾم التعمددديؼ المددددم  كيددددل جد دددد لمتعمددديؼ وكتظدددؾر طبيعدددث لمتعمددديؼ 
اإللكترورث ليهمن بيؽ مميزات التعميؼ اإللكترورث والتعميؼ الت ميدن والتػم  عما عيؾ  

 كل منتما.
المددددم    رتدددا: مالبيعدددة التعميميدددة التدددث تهمدددن بددديؽ الدددتعمؼ  ويمددددؽ تعريدددف بيعدددة التعمددديؼ

اإللكترورددددث المتماددددل لددددا عددددروض تكنؾلؾجيددددا الؾسددددال  المتعدددددد  المتفاعمددددة والعددددروض 
الت ديمية والمؾا ن اإللكترورية   مدا تلدجده مدؽ أسدالي  تعمدؼ وتفاعدل لرديدة أو اجتماعيدة 

لت ميدن ال ى  تمال لا الملاضدرات سؾا  كارث متزامنة أو غير متزامنة  وبيؽ التعميؼ ا
الفعميدددة التدددث تمددددؽ مدددؽ تفاعدددل المدددتعمؼ مدددن المعمدددؼ وجتدددا لؾاددده أو تفاعدددل المدددتعمؼ مدددن 
الملتؾى المظبؾت أو تفاعل المتعمميؽ مدن  ع دتؼ الداعض عدؽ طريدر اللدؾار المااشدر 
ة أو الن ددداش  وبتددددب التػمددد  عمدددا سدددمبيات كدددل مدددؽ البيعدددة اإللكتروريدددة والبيعدددة الت ميديددد
واجستفاد  مؽ مميزات كل منتما  بتدب الؾصؾل إلا تنميدة معدارب ومتدارات الظدظ  

 ا .63  6303 ظري ة أكار لاعميةم.  جابر  
 مفتؾم رم  التعمؼ المدم  المتناو :

وتعددددرب   رتددددا: ماجسددددتراتيهية التددددث  نت ددددل ليتددددا المتعممدددديؽ  التندددداو  مددددا بدددديؽ         
المااشرش والتعمؼ الت ميددن لدث الف دل الدراسدث وجتداو لؾجده  الهداول الاابتة لمتعمؼ ال اتث

من المعمؼ والتعمؼ مؽ صظل اإلرتررثش ولث ه و اجستراتيهية  تناو  الظظ  عمدا كدل 
 & Cheungملظدات الدتعمؼ المتزامندة والظمتزامندة وذلدػ ول داو لهددول زمندث ملددد.  

Hew, 2011, 3.ا 
 التنددداو  مدددا بددديؽ الهدددداو  الاابتدددة لمدددتعمؼ الددد اتث ولدددث هددد ا الدددنم   نت دددل المدددتعمؼ       

المااشدددر والدددتعمؼ الت ميددددن لدددث الف دددل الدراسدددث وجتددداو لؾجددده مدددن المعمدددؼش والدددتعمؼ عبدددر 
اإلرتررثش ليتناو  الظظ  عمدا كدل ملظدات الدتعمؼ المتزامندة والظمتزامندةش وذلدػ ول داو 

 لهدول زمنث ملدد.
متنددداو  بتددددوير الػرلدددة ال دددؽية ايددد   نت دددل ويسدددمث رمددد  الدددتعمؼ المددددم  الددددوار ال    

المتعممددديؽ ضدددمؽ هددد ا الدددنم  عندددد دراسدددة مؾضدددؾت معددديؽ بددديؽ ملظدددات الدددتعمؼ  يددددل 
دالددرنش وذلددػ اسدد  جددددول مؾضددؾت مسددا او أو اسدد  إرشدددادات المعمددؼش وجبددد مدددؽ أن 
تؾجد مرامة عمدا األ دل مدؽ ملظدات الدتعمؼ ت ددم الدتعمؼ مدؽ صدظل اإلرترردثش لدث اديؽ 
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ات األصرى تيمل رياطات مختمفة مال مهمؾعدات الن داشش وتددريس ال دل أن الملظ
كدددددلش ومهمؾعددددات لتنفيدددد  الميددددارين وتدددددريس المهمؾعددددات ال ددددػير ش واددددل الؾاجاددددات 

 ا.Walne, 2012, 8وغيرها.  
وبنددا او عمدددا مدددا سدددبر يعدددرب إجراليددداو   ردده: اسدددتراتيهية تعميميدددة متكاممدددة ي دددؾم ليتدددا     

صددظل الملتدددؾى والم ددادر المتاادددة لددث إطدددار دور  معينددة معدددد  الظالاددات  ددالتعمؼ مدددؽ 
مسددا اوش وتت ددمؽ تعمددؼ ت ميدددن  ؿيدداد  الااااددةش وأريددظة تعمددؼ إلكتروريددة لددث مهمؾعددات 
صدددػير ش وتعمدددؼ لدددردن عبدددر اإلرترردددثش ويدددتؼ ذلدددػ ول ددداو لهددددول زمندددث ملددددد مدددؽ  بدددل 

 الااااات.
 مزايا رم  التعمؼ المدم  الدوار المتناو :

يمتاز رم  التعمؼ المدم  الدوار المتناو   العد د مؽ المزايا التث ت دمتا لمعممية        
 ا:Walne, 2012, 8التعميمة مؽ أجل تل ير تعمؼ أل ل ور كر منتا ما  مث  

تعد طري ة جد د  لممعمميؽ لتنغيؼ ومتا عة الؾ ث داصل صفؾلتؼش اي  ج تلتاج كاير 
 ؽ.مؽ التعديظت عما مستؾى المعممي

  تظم  ضؾا    ميمةش وستل ت ميمه  الف ل.
ت دددمل لدددث التعمددديؼ ال دددالؼ عمدددا الميدددارين والمتدددارات كملظدددة عدددؽ طريدددر الدددتعمؼ عبدددر 

 اإلرتررث.
تسمل لممعمميؽ  العمل من مهمؾعات صػير  مؽ التظمي ش والد ن مدؽ شد ره أن يسداعد 

 مميؽ.لث التخؽيف مؽ ميدمة إرتفات أعداد الظظ  لث م ابل أعداد المع
تسدداعد لددث تخؽدديض األعاددار اإلداريددة لمم ددررات الدراسددية مددؽ صددظل اسددتػظل الؾسددالل 

 واألدوات اإللكترورية لث إي ال المعمؾمات والؾاجاات لمظظ  وت ييؼ أدالتؼ.
تمديؽ المتعمميؽ مؽ تم ث الماد  العممية  األسمؾ  ال ن  تناس  مدن  دراتدهش وبالظري دة 

 الم رؤو ورلؾها.المرلية أو المسمؾعة أو 
 تلسيؽ متارات اجت ال والتؾاصل والتؾجيه بيؽ المعمؼ والمتعمؼ.
 تنمث متار  التفكير الهمعث والتفال الني  لث المؾا ل المختمفة.
 تيهين عما بنا  عظ ات إيهابية بيؽ األ ران وتاادل الخبرات.
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 ;Armstrong & Macqueen, 2000ولث ه ا ال دد أكدت دراسة كظ مؽ        
;Garrison &Kanuka, 2004  ا عمدا لاعميدة تؾعيدف اسدتراتيهيات الدتعمؼ المددم

الددددوار المتنددداو  لدددث مرامدددة الظفؾلدددة الماددددر  لدددث الممارسدددات التعميميدددةش وأكددددت عمدددا 
أهمية استراتيهيات التعمؼ المدم  الدوار لث تنمية متارات اجت ال لدى المتعمميؽ لتؾ 

 ؽ المعمؼ والمتعمؼ.ييمل أكار مؽ أدا  ات ال بي
ا إلدا بندا  رمدؾذج لبدرام  التددري  6300ك لػ هددلث دراسدة مندال البم اسدث           

المدددددم  لمعدددداورث أع ددددا  هيعددددة التدددددريسش وذلددددػ لددددث ضددددؾ  معددددا ير الهددددؾد ش والتددددث 
اسددتخدمث اسددتراتيهية الددتعمؼ المدددم  الدددوار المتندداو ش وأجبتددث لاعميتتددا عمددا كددظو مددؽ 

 المتارن واجتهاو. التل يل واألدا 
ا إلددا لاعميددة اسددتراتيهية الددتعمؼ 6301كمددا أكدددت دراسددة م ددظفث عبددد              

المدددم  الدددوار المتندداو  لددث اكسددا  معممددث المرامددة اإلعداديددة متددارات إرتدداج الرسددؾم 
 التعميمية الكمبيؾترية وتنمية التفكير اجبتكارن لد تؼ.

ا إلا لاعمية استراتيهية التعمؼ المدم  الددوار 6302وأضالث دراسة مث اسؽ         
المتندداو  لددث تنميددة متددارات اجسددتدجل العممددث والتنغدديؼ الدد اتثش وأجببددث لاعميتتددا مددؽ 

 صظل تظبي تا ولر صظة زمنية ملدد  مسا او.
وعميدده ل ددد اسددتفادت الااااددة مددؽ عددرض هدد ا الملددؾر لددث التعددرب عمددا طبيعددة        

المتندداو ش وكدد لػ كيؽيددة تنفيدد وش والت كددد مددؽ لاعميتدده مددؽ صددظل  الددتعمؼ المدددم  الدددوار
 عرض العد د مؽ الدراسات السا  ة.

 ا:Blackboardالملؾر الاال : رغام إدار  التعمؼ  ظك بؾرد  
 ؾجد هناك رؾعان مؽ أرغمة إدار  التعمؼ اإللكترورثش وهث األول: أرغمدة مفتؾادة      

هتة أو شركة معيندة مدؽ ايد  الممكيدة أو التظدؾير الم در: وهث أرغمة ليسث ادراو ل
أو التعد ل أو اجستخدامش كما يمدؽ الل ؾل عما رسخة اد اة مدؽ هد و األرغمدة مدؽ 

 ,Moodleصدظل المؾا دن الرسدمية الخاصدة بتدا عمدا شدادة اإلرترردثش ومدؽ أمامتتدا:  
Caroline, Top Classتددث اش والاددارث: أرغمددة مػم ددة الم دددر: وهددث األرغمددة ال

تممكتدددا شدددركات ربليدددة وت دددؾم بتظؾيرهددداش وج تسدددمل  اسدددتخدامتا إج بتدددراصيصش ويمددددؽ 
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الل دددؾل عمدددا رسدددخة منتدددا رغيدددر مبمدددع مدددالث تلدددددو اليدددركة المنتهدددة ومدددؽ أمامتتدددا: 
 WebCT, Blackboard ا.025ش 6303ا.  ليما أبؾ العظش 

ث مددؽ الددتعمؼ لت ددديؼ رمظدد Blackboardوسددؾب يسددتخدم الالدد  اللددالث رغددام         
 الم مددددؾ / الدددددوار المتندددداو ا لتنميددددة متددددارات اللاسدددد  اآللدددداش وسددددؾب  ددددتؼ تؾضدددديله 

 كاألتث:

 
 ا واجتة مؾ ن  ظك بؾرد الرسمث1شدل  
 Blackboardمفتؾم رغام إدار  التعمؼ 

لددث رغددام المربددن الدد هبث لعددام   Gartnerصدنل هدد ا النغددام عالميدداو مددؽ منغمددة      
التعمؼ اإللكترورثش لتث رغام تعمؼ تهارن مؽ شركة  ظك بؾرد  كرالد لث أرغمة 6300

لمخدمات التعميمية المااشر  بؾاشنظؽش ويتميز ه ا النغام  ال ؾ   النساة لدرغمة الخدرى 
ايدد   دددم هدد ا النغددام لرصدداو تعميميددة متنؾعددة مددؽ صددظل كسددر اللددؾاجز والعؾالددر التددث 

ير اإلرتررث كما يمتاز  المروردة و ابميتده تؾاجه الم سسات التعميمية والمتعمميؽ عؽ طر 
 ا.6301لمتظؾير والتؾسن.  عبد الرامؽ السداانش 

ا   رده: مبيعدة تعمدؼ إلكتروريدة بد مدة لبيعدة الدتعمؼ 224ش 6302ويعرله عمدث عمدر        
الت ميديددة ت ددؾم عمددا بنددا  األسددالي  التفاعميددة التزامنيددة والظتزامنيددة بدديؽ المددتعمؼ والمعمددؼش 



431 

الظددظ  وبع ددتؼ مددؽ صددظل اإلرتررددثش وذك لمعالهددة ال  ددؾر لددث بيعددات الددتعمؼ وبدديؽ 
 الت ميديةش وتؾعيف األسالي  التكنؾلؾجية إلجرا  العممية التعميميةم.

ا   رددده: مأادددد األرغمدددة العالميدددة لمف دددؾل 6301بينمدددا يعرلددده أامدددد اللسددديؽ          
ل ر اجت ال الفعال بيؽ الظدظ  اجلتراضية وال ن  تمتن  داير مؽ اإلمداريات التث ت

وع دؾ هيعدة التددريس مدؽ صددظل عددد كبيدر مدؽ الخددؾاص التدث تخددم العمميدة التعميميددة 
 مال: الملادجات ال ؾتية والمرلية والملادجات الن ية داصل الهمسات اجلتراضيةم.

ا   ردددده: مرغددددام إلكترورددددث إلدار  الددددتعمؼ م ددددمؼ 6302وعرلتدددده إيمددددان شددددعي          
د  أع دا  هيعدة التددريس والمتعممديؽش ايد   تديل ألع دا  هيعدة التددريس أدوات لمساع

لتددد ليف الم دددرراتش ومتا عدددة الظدددظ  وت دددؾيمتؼش ويتددديل لمظدددظ  لرصدددة اجسدددتمرار لدددث 
عمميدددة الدددتعمؼش وتفسدددل المهدددال لمتؾاصدددل والتفاعدددل ؼيمدددا بددديؽ الظدددظ   ع دددتؼ الددداعض 

ات مدؽ أجدل الؿيدام  عمدل ميدترك  ظدر  والتؾاصل من معممديتؼ مادل: الملادجدة والمنتددي
جد دد  وممتعددةش كمددا تسدداعد الم سسددات التعميميددة لدث تلؾيددل اإلرتررددث إلددا وسددي   ددؾن 

 ولعال وذلػ لتل ير األهداب التعميميةم.
ا رغددددام الدددداظك بددددؾرد   ردددده: مرغددددام إلدار  العمميددددة 6302وعرلددددث إيمددددان أامددددد        

  مددن أع ددا  هيعددة التدددريس مددؽ أن مدددان التعميميددة  تدديل لددرص كيبددر  لتؾاصددل الظددظ
ولددث أن و ددثش وذلددػ مددؽ صددظل أدوات متنؾعددة ومتكاممددة ماددل: اإلعظرددات والمنا يددات 
اإللكتروريددددةش والرسددددالل الفؾريددددةش واجصتاددددارات واجسددددتظظعات والؾاجادددداتش وغيرهددددا مددددؽ 

 المتماتش مما جعل العممية التعميمية تتسؼ  التفاعل والد ناميديةم.
ستناا  الكاير مؽ التعريفات والتعريفات السا  ة يمدؽ تؾضيل رغام الاظك بؾرد وبا    
   ره:

 رغام إلكترورث إلدار  التعمؼ ُم مؼ لمساعد  المعمؼ والمتعمؼ.
 التؾاصل والتفاعل بيؽ المعمؼ والمتعمؼ   ن و ث وأن مدان.

  تيل التعمؼ التعاورث مؽ صظل منتدى الن اش.
ومتكاممة مال اإلعظرات والمنا يات اإللكتروريةش والرسالل الفؾرية ت ديؼ أدوات متنؾعة 

 واجصتاارات واجستظظعاتش والؾاجاات.
 إريا  وت ميؼ الم ررات  يدل إلكترورث.
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 :Blackboardوعالل رغام إدار  التعمؼ 
 ي دم رغام إدار  التعمؼ الاظك بؾرد عدداو مؽ الؾعالل التث ذكرها  عامدان السدمؾم      

 ا كاألتث:6303  جؾاد النهارش 6300وم ظفا رضؾانش 
الؾعيفددددة األولددددا: تددددؾلير أدوات تتدددديل لممددددتعمؼ التفاعددددل النيدددد  ماددددل: اإلعظرددددات التددددث 
يسددتظين الظالدد  مددؽ صظلتددا متا عددة جميددن مظاغددات المعممدديؽش والت ددؾيؼ الزمنددث الدد ن 

يؽ مدؽ أن  رسدمؾا لظالد   ناه الظال  لممؾاعيد التامةش وهناك المتدام التدث تمددؽ المعممد
 عينددة متمددة معينددةش وج  رسددمتا لظالدد   صددرش أم الت ددد رات لددتمدؽ الظالدد  والمعمددؼ مددؽ 

 متا عة اجصتاارات المرامية والنتالية.
 الؾعيفة الاارية: ت ديؼ ملتؾى الم ررات لممتعمميؽ.

ظل الؾعيفدددة الاالادددة: اجت دددال والتؾاصدددل مدددا بددديؽ الظدددظ  معددداو ومدددن المعممددديؽ مدددؽ صددد
 إرسال واستؿاال الرسالل عؽ طرير لؾاة الن اش أو ال فؾب اجلتراضية.

 :Blackboardمميزات رغام إدار  التعمؼ 
 مهمؾعة مؽ المميدزات أشدار  Blackboard تمتن رغام إدار  التعمؼ  ظك بؾرد        

  6306ش رزان العمددددروش 6300إليتددددا كددددظو مددددؽ  عامددددان السددددمؾم وم ددددظفا رضددددؾانش 
Tekinarslan, 2009 Ford, 2011  ا كاألتث:025ش 6304  ليما أبؾ العظش 

 تلؾيل اإلرتررث إلا وسي   ؾن لث عممية التعميؼ.
 كسر جمين اللؾاجز والعؾالر التث تؾاجه المتعمميؽ.

 ت ديؼ الكاير مؽ الخيارات أمام المستخدم ليختار منتا ما  ناس  ااجته.
 معممه وزمظلهش وممارسة األريظة التعميمية. ت ديؼ أدوات تتيل لممتعمؼ التفاعل من

 ت ديؼ رمؾذج لظصتاار  تيل لممعمؼ ت ميؼ أرؾات مختمفة مؽ اجصتاارات.
  راعث وييهن عما ماادئ التعمؼ الفعال.

يسددددمل  اسددددتخدام وسددددالل اإلي ددددا  والؾسددددال  المتعدددددد ش وغيددددر م يددددد  مدددددان أو زمددددان 
 ملدد ؽ.

 ة لمظظ  لث أن و ث ومدان.تؾلير الؾسال  والمؾاد التعميمي
تؾلير الروا   العممية الظزمة لبندا  الم درر والؾاجادات المدرسدية واألريدظة والمتدام دون 

 اللاجة لمعرلة لػات البرمهة المستخدمة لث إريا  صفلات الؾي .
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سددتؾلة إضددالة ممفددات الفيددد ؾ وممفددات البؾربؾينددث والددؾرد واإلكسددل وغيرهددا مددؽ م ددادر 
 مية.المؾاد التعمي

تددؾلير أدوات اجت ددال التددث تدددعؼ التؾاصددل واللددؾار والمنا يددة والملادجددة بدديؽ الظددظ  
 والمعمميؽ.

 مساعد  الظظ  عما أن يدؾن لتؼ دور لث عممية التعميؼ.
 ستؾلة إدار  الملادجات  النساة لممعمؼش وستؾلة ابتكار أشدال متنؾعة مؽ األسعمة.

 الظظ ش وتزويدهؼ  التػ ية الراجعة الفؾرية.بنا  الت ارير اإلا الية عؽ إجا ات 
ا مدددددؽ صدددددظل دراسدددددته اجاتياجدددددات التدريبيدددددة 6302و دددددد تتادددددن امدددددد الرشددددديدن        

مددؽ وجتددة رغددر أع ددا  هيعددة التدددريس لددث  Blackboardجسددتخدام رغددام إدار  الددتعمؼ 
م جامعددة االددل  السددعؾديةش وتؾصددمث الدراسددة إلددا وجددؾد ااتياجددات تدريبيددة ألجددل ؾيددا

 أع ا  هيعة التدريس  المتام  استخدام ه ا النغام.
ا عمدا لعاليدة الدتعمؼ 6302بينما ركز دراسة وليدد صدؾالظة وعبدد العزيدز الهريدؾن      

المتمدددازج ال دددالؼ عمدددا رغدددام إدار  الدددتعمؼ  دددظك بدددؾرد لدددث التل ددديل المااشدددر والم جدددل 
عدة الممدػ سدعؾدش وتؾصدمث لمفيزيا  وب ا  أجر التعمؼ لدى طدظ  الكميدات ال دلية  هام

رتالهتا إلا أن التعمؼ المتمازج عما رغام  ظك بدؾرد أكادر لعاليدة مدؽ الظري دة المعتداد  
 لث التل يل وب ا  أجر التعمؼ.

ا وأكدت عما لاعمية رغام الداظك بدؾرد 6301لث ايؽ أتث دراسة أامد الساعث      
امعدة  ظدر وأع دا  هيعتتدا لث التعميؼ الهامعث  هامعة  ظر مدؽ وجتتدث رغدر طمادة ج

 التدريسيةش وأشارت رتالهتا إلا لعالية رغام الاظك بؾرد لث العممية التعميمية.
ا. إلدددا ت دددميؼ برردددام  6301بينمدددا هددددلث دراسدددة ا دددة اليددداين ويدددارا الليددددرن      

تددددريبث إلكتروردددث م تدددر  لدددث اسدددتخدام رغددددام إدار  الدددتعمؼ  دددظك بدددؾرد وؾيددداس لاعميتدددده 
ألع ددا  هيعددة التدددريس لددث جامعددة األميددر  رددؾر ش وتؾصددمث النتددال  إلددا والرضددا عندده 

 لعالية البررام  الم تر  وارتفات درجة الرضا عنه.
وسدددؾب تسدددتخدم الدراسدددة اللاليدددة رغدددام الددداظك بدددؾرد لدددث ت دددديؼ رمظدددث مدددؽ الدددتعمؼ      

ؾ بيعددة المدددم  الدددوار  الم مددؾ / المتندداو ا لتنميددة متددارات اللاسدد  اآللددا واجتهدداو رلدد
 التعمؼ لدى طالاات كمية التربية  الخرج  هامعة سظام بؽ عبد العزيز.
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 الملؾر الرا ن: اجتهاو رلؾ التعمؼ الم مؾ :
ُيعد اجتهاو مفتؾم أساسث مؽ مفاـيؼ العمؾم التربؾية والنفسية وأرده اغدث   هميدة كبيدر  

ايد  تدرى كايدر مدؽ  بتاش وأصالث مسااة الالؾم التربؾية اؾله تزداد  ؾماو  عد  ؾمش
الدراسددات  دد ن تلسدديؽ اجتهدداو اآلن يهدد  أن ُ نغددر إليدده كتدددب وؾيمددةش  أشددرب راشدددش 

 ا.022ش 6303
ا  ددد ن اجتهددداو يعدددد مدددؽ الهؾارددد  الؾجداريدددة 136ش 6333وذكدددر صدددظ  الدددد ؽ عدددظم  

األساسيةش التث تدرتا   ميداعر األرسدان ومعت داتده وااجاتده ودوالعده ورغااتدهش ويسدتدل 
مددؽ  عددض األرمددا  السددمؾكية التددث تددنعدس لددث سددمؾك األلددرادش أو مددؽ اسددتها اته  عميتددا

 لم ا يس اجتهاهات   رؾاعتا المختمفة.
 ماـية اجتهاو:

ا اجتهداو   رده: ماسدتعداد رفسدث 60ش 6334عرب رؾاب سدمار ش وعبدد السدظم العدد مث  
صش أو أو تتيدددددد  ع مددددددث ع ددددددبث  ابددددددل لظسددددددتها ة المؾجاددددددة أو السددددددالاة رلددددددؾ أشددددددخا
 مؾضؾعاتش أو مؾا لش أو رمؾزش لث البيعة التث تستاير ه و اجستها ةم.

ا   ردددده: ممهمؾعددددة مددددؽ المدؾرددددات المعرؼيددددة 005ش 6303كمددددا عرلدددده عددددايش زيتددددؾن  
واجرفعاليدددة والسدددمؾكية التدددث تت دددل  اسدددتها ة الفدددرد رلدددؾ   دددية أو مؾضدددؾت أو مؾ دددل 

 م.وكيؽية تمػ اجستها ات مؽ اي  ال بؾل أو الرلض
ا   رددده: ماالددة مدددؽ اجسددتعداد أو التتيددد  الع مددث لددددى 50ش 6306وعرلتدده هالدددة  خددش  

الفردش وال ن  تكؾن وينغؼ مؽ صظل صبدرات الفدرد السدا  ة ويهعمده يسدمػ سدمؾكاو معينداوش 
 ويستهي   يدل معيؽ رلؾ جمين األشخاص واألشيا  والمؾا ل المت مة بت و اللالةم.

ؽ تعريددف اجتهدداو إجراليدداو   ردده: شددعؾر الظالاددات النسددبث ولددث ضددؾ  مددا ت دددم يمددد      
رلددؾ بيعددة الددتعمؼ المسددتخدمة لددث الدراسددة اللاليددةش ويعبددر عددؽ مؾ ددل الظالاددة مددؽ البيعددة 
المدمهة أجنا  لتر  تعممتا  ال بؾل أو الرلضش رتيهة مرورها  خبر  تعميمية مدؽ صظلتداش 

 تهاو رلؾ بيعة التعمؼ.وي در  مهمؾت استها ات الظالاات عما مؿياس اج
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 مكونات االتجاه
تتفر األدبيات التربؾية عما أن لظتهاو جظم مدؾرات أساسيةش كما ذكرها كل مؽ  ا 

  055ش 6333  رجددا  أبدؾ عددظمش 622ش 6333  عددادل سدراياش 042ش 6332اللمدؾش 
 ا وهث كاآلتث:22ش 6303أرس ال مادنش 

ر  المعرؼيةش التث تنظؾن عما وجتة رغر الفرد المدؾن المعرلث: وهؾ عاار  عؽ الهؾا
ذات العظ ددددة  مؾال ددددة مؾضددددؾت اجتهدددداوش ويت ددددمؽ هدددد ا المدددددؾن المعمؾمددددات والل ددددالر 
المؾضؾعية المتؾالر لدى الفرد عؽ المؾضؾتش ويتكؾن لديه مهمؾعة مؽ الخبرات التدث 

 تيدل اإلطار المعرلث لت و المايرات.
يددير هدد ا المدددؾن إلددا النددؾااث العاطؽيددة والؾجداريددة المدددؾن العدداطفث  الؾجدددارثا: وي 

التددددث تتعمددددر  مؾضددددؾت اجتهدددداوش ؼاعددددد أن  تكددددؾن لدددددى الفددددرد مهمؾعددددة مددددؽ الخبددددرات 
والمعددارب عددؽ مؾضددؾت معدديؽش يغتددر لديدده  عددض الميدداعر واألااسدديس التددث تعدددس 

 اتهاهه اإليهابث أو السمبث رلؾ المؾضؾت.
عدددؽ مهمؾعدددة مدددؽ التعبيدددرات واجسدددتها ات  المددددؾن السدددمؾكث  النزوعدددثا: وهدددؾ عادددار 

الؾاضلة التث ي دمتا الفرد لث مؾ ل ما  عد إدراكه ومعرلته وارفعاله لث هد ا المؾ دلش 
 ي ؾم الفرد بت ديؼ اجستها ة التث تتناس  من ه ا اجرفعال وه و الخبر  وه ا اإلدراك.

 ص الص اجتهاو:
ا إلدا 20ش 6300درويدشش   عظدا 000-003ش 6334أشار كل مؽ  عايش زيتدؾنش 

 أهؼ ص الص اجتهاوش والتث تتمال لث اآلتث:
 اجتهاهات متعممة ومدتساةش أن أرتا ليسث مؾروجة وغريزية.

  ابمة لممظاغة مؽ صظل السمؾك المظاد.
اجتهدددداو  نبدددد   السددددمؾكش ايدددد  يعمددددل كمؾجدددده لمسددددمؾكش ويسددددتدل عميتددددا مددددؽ السددددمؾك 

 الغاهرن.
ره  تكؾن  عدد تعمديؼ وتفكيدرش لكنده  ابدل لمتعدد ل والتػييدرش لابؾتده اجتهاو جابث رسبياوش أل

 رسبث وليس مظم اوش ل لػ يمدؽ تعد مه  التعميؼ.
اجتهدداو ج  تكددؾن لددث لددراغش ولكندده  ت ددمؽ عظ ددة الفددرد  مؾضددؾت أو عددد  مؾضددؾعات 

 معينة.
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د اجتهاهدددات اجتماعيدددة تدددرتا   مايدددرات ومؾا دددل اجتماعيدددةش وييدددترك عددددد مدددؽ األلدددرا
 والهماعات ليتا.

 العؾامل الم جر  لث تكؾيؽ اجتهاو:
هناك عد  عؾامل تمع  دوراو هاماو لث تكؾيؽ اجتهاو إما سمااو أو إيها او وؼيما  مث أبرز 

 ا:044ش 6332ما ذكرو  ا اللمؾش 
 الن  : وي  د  ه تظؾر جسؼ اإلرسان ول او لت دم العمر لث جؾار  عد .

كارددث ال ددلة جيددد  سدداعد  عمددا تكددؾيؽ اتهدداو إيهددابث لدددى  العؾامددل ال ددلية: لكممددا
 الفرد.
 الم جرات اججتماعية: مال الؾالد ؽ واألسر  والمهتمن الملي . 

 المعمؼ: كؾره  دو  اسنة لظظ ه أو العدس.
 الملتؾى الدراسث: لكمما كان شي او وممتعاو ساعد عما تكؾيؽ اتهاو إيهابث.

 لن الفرد رلؾ األشيا  لتكؾيؽ اتهاهات رلؾها.الدوالن واللاجات: وهث التث تد
المدد جرات الا اؼيدددة: وهدددث تعبددر عدددؽ كدددل مددا يلتؾيددده المهتمدددن مددؽ ؾددديؼ وت اليدددد وعدددادات 

 وأعراب.
المدد جرات المعرؼيددة: لمددا  تعددرض لدده الفددرد مددؽ معمؾمددات ومعددارب وا ددالر  دد جر  يدددل 

 واضل عما اتهاهاته.
  نمؾ تم الياوش لاجتهاو رلؾ بيعدة الدتعمؼ ج ولث ضؾ  ما سبر ترى الااااة أن اجتهاو ج

 نمددؾ  مهددرد دراسددة الظماددة لمم ددرر مددؽ صددظل بيعددة الددتعمؼش ونرمددا  ددتؼ مددؽ صددظل تددؾلير 
عدددروب مناسددداة سدددؾا  داصدددل ال دددل أو صارجدددهش ومدددؽ صدددظل صبدددرات متنؾعدددةش لتنددداك 

رلدؾ بيعدة مس ولية كبير  ت ن عما عاتر المعمؼ لث تنمية اتهاهات إيهابيدة لددى طظ ده 
الدددددتعمؼش ومدددددؽ أهمتدددددا أن يددددددؾن المعمدددددؼ  ددددددو  اسدددددنة لتدددددؼش ويسدددددتخدم أسدددددالي  وأرمدددددا  
واستراتيهيات تدريس لعالة تاير دالعيتتؼ وتنمث متاراتتؼش وتسمل لتؼ  العمل التعداورث 
وتعظدديتؼ الفرصددة لمتعبيدددر عددؽ  رالتدددؼ وألكددارهؼش لددد لػ  امددث الاااادددة   عددداد الملتدددؾى 

ؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ / المتندداو ا لتنميددة متددارات اللاسدد  التعميمددث بنمظددث الددتعم
 اآللا وؾياس اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ.

 دور التعمؼ الم مؾ  لث تنمية اجتهاو: 
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 ت ددل دور الددتعمؼ الم مددؾ  لددث تنميددة اجتهدداو  وذلددػ مددؽ صددظل مددا تناولتدده العد ددد مددؽ 
  سدددددامث 6304كددددداتش   سدددددمر بر 6303الدراسدددددات  ومنتدددددا دراسدددددة  أردددددس ال دددددمادنش 

 ا وذلػ لدساا  اآلتية:6302  عظايا  ؾسلش 6301ال يفثش 
استخدام العد د مؽ مساعدات التعميؼ والؾسالل التعميمية والتث  دد ج تتدؾالر لددى العد دد 

 مؽ المتعمميؽ مؽ الؾسالل السمعية والا رية.
 مؽ أاد. إتااة المدان المناس  لممتعمؼ وال ن ييعر ؼيه  اجرتيا  دون تدصل

تمددديؽ المتعممدديؽ مددؽ التعبيددر عددؽ ألكددارهؼ والالدد  عددؽ الل ددالر والمعمؾمددات بؾسددالل 
 أكار وأجدى مما هؾ متان لث  اعات الدروس الت ميدية.

 يسمل لممتعمؼ  التعمؼ لث الؾ ث والمدان ال ن  ناساهش وبالسرعة التث تناساة.
 يهعل المتعمؼ لث االة إجار  وريا  دالؼ صظل التعمؼ.
  زيد العظ ة اججتماعية بيؽ المتعمميؽ والمعمميؽ.

ولتدد ا ل ددد اسددتفادت الااااددة مددؽ عددرض ملدداور اإلطددار النغددرن لددث تؾضدديل          
معالؼ التظبير العممث لمتهربة الميدارية لمال ش وتلد دد صظدؾات تظبيدر وتنفيد  التهربدة 

 بنمظث التعمؼ الم مؾ  والمتناو .
 إجراءات البحثع

ؽ هدد ا الهاردد  اإلجددرا ات التددث تددؼ إتااعتددا إلعددداد  المددة متددارات اللاسددد   ت ددم    
اآللددددداش وت دددددميؼ الملتدددددؾى التعميمدددددث لدددددث ضدددددؾ  اسدددددتراتيهيتث الدددددتعمؼ المددددددم  الددددددوار 
 الم مددؾ / المتندداو اش وبنددا  أدوات الالدد ش ونجددرا ات تنفيدد  تهربددة الالدد ش وؼيمددا  مددث 

 العرض التف يمث ل لػ:
 تارات اللاس  اآللا:أوجو: إعداد  المة م

أمدددددؽ التؾصدددددل إلدددددا  المدددددة متدددددارات اللاسددددد  اآللدددددا المتمامدددددة لدددددث  متدددددارات         
العددروض الت ديميددة  يدددل ااترالددث الظزمددة لظالاددات كميددة التربيددة جامعددة األميددر سددظام 

  الخرج   تاات الخظؾات التالية:
ة أوليدددة  متدددارات إعدددداد  المدددة أوليدددة  متدددارات اللاسددد  اآللدددا: تدددؼ التؾصدددل إلدددا  المددد

 اللاس  اآللاش وذلػ مؽ صظل الم ادر التالية:
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مراجعة  عض الدراسات والالؾم السا  ة التدث اهتمدث بتلد دد متدارات اللاسد  اآللداش 
اش وعمدددا 6304اش وصمدددؾد الػامدددن  6304والتددث مددؽ بينتدددا: دراسددة أامدددد  ل مسددعد  

 ا.6304ث  اش وعابد المتعار6304اش وراا  الػامدس  6304الياردن  
 تلميل ملتؾى م رر اللاس  اآللا واستخداماته لث التدرس ال ن تدرسه الظالاات.

مدددؽ صدددظل الم دددادر سدددالفة الددد كر أمددددؽ إعدددداد ال دددؾر  األوليدددة ل المدددة متدددارات      
ا متار  لرعيةش وذلػ 60ا متارات رليسة و 4العروض الت ديميةش والتث اشتممث عما  

 صؾرتتا النتالية. تمتيداو ل اظتا ووضعتا لث
ضددا   المددة متددارات اللاسدد  اآللدداش ووضددعتا لددث صددؾرتتا النتاليددة:  عددد إعددداد  المددة 
متددارات اللاسدد  اآللددا لددث صددؾرتتا األوليددةش تددؼ إجددرا  اآلتددث ل دداظتا ووضددعتا لددث 

 صؾرتتا النتالية:
الت كددد مددؽ صددد  ال المددة: لمت كددد مددؽ صددد  ال المددةش تددؼ عرضددتا لددث صددؾرتتا األوليددة 

مهمؾعة مؽ الملدميؽ المتخ  يؽ لث مهال تكنؾلؾجيا التعميؼ والمناه  وطر   عما
التدريسش و د  امث الااااة   جرا  كالة التعديظت التث أشار إليتا الملدميؽش ومؽ جدؼ 

 تؼ الت كد مؽ صد   المة متارات اللاس  اآللا.
أبددددؾ عددددظم                رجددددا  Cooperالت كددددد مددددؽ جاددددات ال المددددة: تددددؼ اسددددتخدام معادلددددة م كددددؾبرم 

 ا للسا  جاات ال المةش والتث تنص عمث:232ش 6333 
 
 033× رساة اجتفا  =                                                  

       
وبتظبير ه و المعادلدةش تدؼ الت كدد مدؽ جادات  المدة متدارات اللاسد  اآللدا  ايد        

6ا ممدا 033 -6 41ل متدار  رليسدة أو لرعيدة بديؽ  تراواث رساة اتفا  الملدمديؽ لكد
  دل عما تمتن ال المة بنساة جاات عالية.

 عد إجدرا  كالدة التعدديظت لدث ضدؾ   را  الملدمديؽ عمدا  المدة متدارات اللاسد       
اآللدداش والت كددد مددؽ صددد تا وجااتتدداش تددؼ وضددعتا لددث صددؾرتتا النتاليددةش والتددث اشددتممث 

 ا متار .60عما  

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االتفاق  + عدد مرات االختالف
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الت ميؼ التعميمث لبيعة التعمؼ ال المة عما رمظث التعمؼ المدم  الدوار  الم مؾ /  جارياو:
 المتناو ا:
تددؼ ت ددميؼ الملتددؾى التعميمددث مددؽ صددظل رغددام إدار  الددتعمؼ الدداظك بددؾردش ولددث         

اش ايدد  تددؼ التدددريس لمظالاددات مددؽ صددظل رمظددث 6301ضددؾ  رمددؾذج عظيددة صمدديس  
م مؾ / المتناو ا. وؼيما  مث عرض تف يمث لمراال الت دميؼ التعمؼ المدم  الدوار  ال

 التعميمث المتان:
 
 
 
 



433 

 
 ا061ش 6301ا رمؾذج عظية صميس لمت ميؼ والتظؾير التعميمث  2شدل  

 
 

 أوالً: مرحلة التحليل

 

 ( اختيار الحلول ونوعية البرامج التعليمية.2( تحليل الحاجات وتقدير الغايات.            )1)

 ( تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي.4( تحليل الموارد والمواقف التعليمية            )3)

 .( تحليل الموارد والقيود6تكلفة والعائد.                            )(تحليل ال5)  

 

 ( تصميم المحتوى.2( صياغة األهداف التعليمية .                          )1)
 ( تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم.4( تصميم األنشطة والتكليفات.                        )3)
 ( تصميم المصادر والوسائط اإللكترونية.6تفاعلية والتحكم.                 )( تصميم أساليب ال5)
 ( تأليف المحتوى اإللكتروني. 7)

 

 ( الحصول على الوسائط الرقمية وإنتاج الجديد.2)          ( التخطيط والتحضير لإلنتاج .      1)

 الوسائط وإخراج النسخة األولية للبرنامج. ( تجميع4)               ( تكويد البرنامج.        3)       

 .( تعديل النسخة األولية واإلخراج النهائى للبرنامج6(التقويم البنائى للنسخة األولية.           )5)   

( إعججججداد دطقججججو 8( تسججججحقو  اججججيق اطمع قججججة ي  جججج  اط سججججخة.   )7)

 االستخدام ياطمياد اطمساعدة اطم عي ة.

 

 

 

 ثالثا: مرحلة التطوير

 

 ثانيا: مرحلة التصميم

  

 رابعا: مرحلة التقويم النهائي

 ( تحضير البرنامج وملحقاته وأدوات القياس.2( تحديد التصميم التجريبى المناسب       )1)
 ( تجريب البرنامج في مواقف تعليمية حقيقية.4( التعليمات والتطبيق القبلى لألدوات.     )3)
 ( رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً. 7)                ( التطبيق البعدى لألدوات. 5)

 ( تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها.7)         
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 مرامة التخظي  واإلعداد ال بمث: لث ه و المرامة تؼ إجرا  اآلتث: 
 ميمث عما رغام إدار  التعمؼ الاظك بؾرد. ت ميؼ ونرتاج الملتؾى التع

تلد د المس وليات والمتمات: لث ه و الخظدؾ  تدؼ تلد دد متدام كدل طالادة واليدة التعامدل 
من التعمؼ الم مؾ  والمتناو  والية التؾاصدل مدن المعمدؼش والتعدرب عمدا شددل الظريدظة 

 والملتؾى عما رغام الاظك بؾرد وكيؽية الؾصؾل اليتا.
 ادر التعمؼ وندار  المعمؾمات والتعامل معتا مؽ صظل رغام الاظك بؾرد.تلد د م 

تخ دديص المددؾارد الماليددة وطددر  الدددعؼ: اصت ددث الااااددة ؼيمددا  تعمددر بتددؾلير المددؾارد 
 المالية والدعؼ وتلمل كالة التكمفة المادية.

 مرامة التلميل: لث ه و المرامة تؼ إجرا  اآلتث:
عامة: لث ه و الخظؾ  تؼ تلد د الػايدات العامدة لبيعدة الدتعمؼ تلميل اللاجات والػايات ال

مدددؽ صدددظل رغدددام الددداظك بدددؾردش والتدددث تمامدددث لدددث تنميدددة معدددارب ومتدددارات العددددروض 
الت ديمددة اجلكتروريددة لدددى طالاددات كميددة التربيددة  ددالخرج  هامعددة األميددر سددظام بددؽ عبددد 

 العزيز.
تلميدددل ص دددالص الظالادددات  تلميدددل ص دددالص الفعدددة المسدددتتدلة: لدددث هددد و الخظدددؾ  تدددؼ

طالاات كمية التربيدة  دالخرج  هامعدة األميدر سدظام بدؽ عبدد العزيدزش و دد ألداد ذلدػش لدث 
 اآلتث:

تلد دددد مسدددتؾى الخبدددرات المعرؼيدددة والمتاريدددة لدددد تؼش واصتيدددار مسدددتؾى األريدددظة والمتدددام 
 المناساة لتؼ.

ش وصددياغته وتنغيمدده معالهددة الملتددؾى اإللكترورددث عمددا رغددام إدار  الددتعمؼ الدداظك بددؾرد
  ما  ناس  الفعة المستتدلة.

اصتيددددار اسددددتراتيهيات التعمدددديؼ والددددتعمؼ واسددددتراتيهيات عددددرض الملتددددؾى المناسدددداة لمفعددددة 
 المستتدلة.

تلميدددل المؾا دددل والمدددؾارد وال يدددؾد: لدددث هددد و الخظدددؾ  تدددؼ الؿيدددام  عمميدددة تلميدددل لممؾ دددل 
ادددددة لددددددى عيندددددة الالددددد  مدددددؽ التعميمدددددثش والمدددددؾاردش والم دددددادر لرصدددددد اإلمداردددددات المتا

الظالااتش اي  أن ملتؾى التعمؼ المعروض عما رغام الاظك بؾرد سؾب يددؾن متدا  
عمددا اإلرتررددثش ويناػددث أن  ددتؼ التؾاصددل بدديؽ الااااددة والظالاددات عددؽ  عددد مددؽ صدددظل 
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اإلرتررث لث الهار  اإللكترورثش لد ا تدؼ اصتيدار عيندة الالد  ممدؽ  تدؾلر لدد تؽ جتداز 
  اإلرتررث. كمبيؾتر مت ل

اصتيددار رؾعيددة البددرام  التعميميددة: ايدد  تددؼ اصتيددار رغددام إدار  الددتعمؼ اإللكترورددث الدداظك 
 لت ديؼ الملتؾى لث ش ه اإللكترورية لعينة الدراسة. Blackboardبؾرد 
 مرامة الت ميؼ: لث ه و المرامة تؼ إجرا  اآلتث: 

التعميميددة لمملتددؾى مددؽ أهددؼ  صددياغة األهددداب التعميميددة: تعتبددر عمميددة تلد ددد األهددداب
الخظؾات اإلجرالية لث إعداد برام  وأدوات التعمؼ عبر اإلرترردثش ايد  تفيدد لدث تلد دد 
عناصددر الملتددؾى التعميمددث المناسدد ش وهددث عاددار  عددؽ األهددداب المرجددؾ تلؿي تددا  عددد 
 إتمام تعمؼ الملتؾى المؾجؾد بنغام الاظك بؾردش وتعتبر عممية تلد د األهدداب مدؽ أهدؼ
الخظددؾاتش لتددث تفيددد لددث تلد ددد الؾسدداللش واألسددالي  المناسدداة لتل يددر األهدددابش كمددا 
تسدداعد لددث تلد ددد وسدداللش وأسددالي  ؾيدداس هدد و األهدددابش ومددا اكتسدداه المتعممددؾن مددؽ 
صبددددرات تعميميددددةش و ددددد تددددؼ اجسددددتفاد  مددددؽ األدبيددددات المتعم ددددة بتلد ددددد األهددددداب وكيؽيددددة 

 ب لث  المة أهداب الملتؾى التعميمث.و د تؼ تلد د ه و األهدا  صياغتتاش
تلد ددد بنيددة ملتددؾن الددتعمؼ عمددا رغددام الدداظك بددؾرد: لددث هدد و الخظددؾ  تددؼ تلد ددد بنيددة  

الملتددددؾى التعميمددددث عمددددا رغددددام الدددداظك بددددؾردش والتددددث تددددؼ تنغيمتددددا لددددث شدددددل مددددد ؾجت 
 تعميمية.

ادن الالدد  تنغديؼ تتا عدات الملتددؾى:  عدد اإلطددظت عمدا العد دد مددؽ مدداصل الملتددؾىش ات
اللدددددددالث المددددددددصل المنظ دددددددث المتمركدددددددز ادددددددؾل المؾضدددددددؾتش ويتفدددددددرت منددددددده العد دددددددد مدددددددؽ 
اجسدددددددتراتيهيات الخاصدددددددة بتنغددددددديؼ الملتدددددددؾىش وتدددددددؼ اجعتمددددددداد عمدددددددا عددددددددد مدددددددؽ هددددددد و 

 اجستراتيهيات لت ميؼ وتنغيؼ الملتؾى داصل رغام الاظك بؾردش وهث:
مؾضدددؾعاتش أو متمدددات اسدددتراتيهية التنغددديؼ الترمدددث: مدددؽ صدددظل ت سددديؼ الملتدددؾى إلدددا 

 رليسيةش وأصرى لرعية.
استراتيهية مؽ الاسدي  إلدا المع دد: مدؽ صدظل تنغديؼ الملتدؾى مدؽ األ سد  إلدا األكادر 

 تع يداو.
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اسدددتراتيهية مدددؽ الكدددل إلدددا األجدددزا : مدددؽ صدددظل إعظدددا  صدددؾر  كميدددة عدددؽ الملتدددؾىش جدددؼ 
ملتددددؾى إلددددا الدددددصؾل لددددث تفاصدددديل أجزالتدددداش أو عناصددددرها الفرعيددددةش كمددددا تددددؼ ت سدددديؼ ال
 مؾضؾعات رليسية كل مؾضؾت  ندرج منه أي او عناصر لرعية أصرى.

استراتيهية السدب ش واألجدر: تسدتخدم هد و اجسدتراتيهية لدث اداجت صاصدة عنددما يددؾن 
مؾضدددؾت الدددتعمؼ السدددابر سدددب  لممؾضدددؾت الظادددرش وتدددؼ ترتيددد  عدددرض الملتدددؾى ترتياددداو 

 منظؿياو ول او لمسب ش واألجر المترت .
يهية التنغيؼ التتا عث: تستخدم ه و اجستراتيهية من الملتؾى ال ن يفدرض تتا عداو استرات

معيناوش وتؼ استخدام ه و اجستراتيهية لث عرض عناصر الملتؾىش اي  تؼ مراعدا  أن 
 نغؼ الملتؾى  يدل متتا نش وك لػ األريظةش والتدرياات  عد كل عن ر  ليد  تكدؾن 

 ة تساعد الظالاات عمث ت كرها.مرتاظةش ومرتاة لث صظؾات إجرالي
تلد ددد األريددظة والتكميفددات: تددؼ ت ددميؼ مهمؾعددة مددؽ األريددظة التعميميددة التددث تسدداعد 
عمددا تل ددر األهددداب المرجددؾ ش وتؾعيددف تمددػ األريددظة لخدمددة مؾا ددل تعميميددة ملدددد  
 مرتاظة  الملتؾى الم دم مؽ صظل رغام الاظك بؾردش و دمث تمػ األريظة  ظري تيؽ:

 ددة األولددا: ويددتؼ ليتددا ت ددديؼ أريددظة مدمهددة مرتاظددة  ددالملتؾى التعميمددث وداصمددهش الظري
وهدددث أريدددظة لرديدددةش ايددد  يعتبدددر الملتدددؾى عن دددر تعميمدددث ر مدددث ييدددتمل عمدددث عدددد  
أريدددظة تسددداعد الظالادددات عمدددا تابيدددث المعرلدددة التدددث تم ؾرتدددا مدددؽ صظلدددهش وتسددداعد هددد و 

 ؽ لث العممية التعميمية.األريظة الظالاات   ن يدؽ عما عمؼ دوماو بت دمت
الظري دددة الااريدددة: ويدددتؼ ليتدددا ت دددديؼ أريدددظة جماعيدددة مدددؽ صدددظل أدوات التفاعدددل المختمفدددة 
المتؾلر  داصل رغام الاظك بؾرد مال المنتدى اللدؾارن وغدرب الن داش الهماعيدةش ايد  
ييترك الظالاات لث اإلجا ة عمث هد و األريدظةش وذلدػ تلدث إشدراب ومتا عدة الاااادةش 

 لػ األريظة لث الملاضرات الت ميدية.وك 
تلد دددد اسددددتراتيهيات التعمدددديؼ: لددددث هدددد و الخظددددؾ  تددددؼ تلد ددددد اسددددتراتيهية التعمدددديؼ العامددددة  

لمملتدددؾى داصدددل رغدددام الددداظك بدددؾرد مدددؽ صدددظل وضدددن صظدددة عامدددة منغمدددة  ددداإلجرا ات 
التعميميددة الملدددد ش بتدددب تل يددر األهددداب التعميميددة داصددل رغددام الدداظك بددؾردش وذلددػ 

  اتاات الخظؾات التالية:
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تلد د أسدالي  اسدتاار  دالعيدة الظالادات لمدتعمؼ: تدؼ اسدتاار  دالعيدة الظالادات رلدؾ الدتعمؼ 
 مؽ صظل ما  مث:

جدد   ارتادداو الظالاددات المعمددؼ لمددتعمؼ: تددؼ جدد   ارتادداو الظالاددات رلددؾ الددتعمؼ مددؽ صددظل 
ت العددروض الت ديميددة العدرض العممددث الماسدد  لددث البدايددة لمتدددب األساسددث لددتعمؼ متددارا

اجلكتروريددةش وكدد لػ التعريددف   مدارياتتددا ومميزاتتددا التعميميددةش ومددا سددؾب  تعممنددهش مددن 
إعظدددا   عدددض األمامدددة لمدددا يمددددؽ إرهدددازوش  اإلضدددالة إلدددا مراعدددا  البيعدددة لمفدددرو  الفرديدددة 
لمظالادددات ؼيمدددا  تعمدددر  سدددرعة تعممتدددؽ الظتزامنيدددةش وطري دددة ت دددنيف وت دددديؼ الملتدددؾى 

 رورث مؽ معارب ومتارات.اإللكت
تعريددف الظالاددات   هددداب الددتعمؼ: تددؼ عددرض األهددداب التعميميددة السددمؾكية لمملتددؾى لددث 
شاشة البدايةش لتعريف الظالاات  ما سيتعممنه مؽ معارب ومتاراتش وما هدث المتدارات 
التدددث  ناػدددث أن  دددتمدؽ منتددداش و دددد تدددؼ صدددياغة األهددددابش وكتابتتدددا  ظري دددة واضدددلةش 

 وستمة.
جعددة  اسددتدعا ا الددتعمؼ السددابر: تعتبددر عمميددة التتيعددة مددؽ أهددؼ العمميددات المتمددة لددث مرا

تعمددؼ المتددارات   ددفة عامددة ومتددارات اللاسدد  اآللددا   ددفة صاصددةش و ددد تمددث عمميددة 
التتيعة لث بداية كل مؾضؾت مؽ مؾضؾعات التعمؼ الم دمةش مؽ صدظل اسدتاار  صبدرات 

 الظالاات السا  ة.
د دددددش وييددددمل عددددرض المعمؾمدددداتش واألمامددددة: عنددددد عددددرض الملتددددؾى ت ددددديؼ التعمدددديؼ اله 

المعرلث المدرتا   المؾضدؾعات  بددأ  م دمدة رغريدة جدؼ  دتؼ طدر  مهمؾعدة مدؽ األسدعمةش 
والتددددرياات ويدددتؼ عدددرض الخظدددؾات األداليدددة لمتدددارات اللاسددد  اآللدددا لدددث رغدددام الددداظك 

ؾىش والبيعدددةش ايددد  بددؾرد  ممدددا يعمدددل عمدددا جعدددل الظالادددات متفددداعظت دالمددداو مدددن الملتددد
 يختمل شدل تعمؼ المتار  ول او ل درات كل طالاة. 

تؾجيه الظالاات مالمتعمؼم: تدؼ اإلشدرابش والمتا عدة لمظالادات أجندا  عمميدة الدتعمؼش وكد لػ 
ت ددديؼ التؾجيتددات ال ددرورية لكددث  ددتؼ الددتعمؼ عمددا أل ددل وجددهش واددل الميدددظت التددث 

 تؾاجه الظالاات أجنا  عممية التعمؼ.
يهين مياركة الظالااتش وتنيي  استها اتتؼ عؽ طرير تددرياات ارت اليدة مؾزعدة: تدؼ ت 

مراعا  تفعيدل دور الظالادات أجندا  عمميدة الدتعمؼ مدؽ صدظل رغدام الداظك بدؾردش ايد  تدؼ 
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السددما  لتددؽ بتنفيدد  المتددار   عددد تعممتدداش مددؽ صددظل تنفيدد  التدددرياات التعميميددةش كمددا تددؼ 
  تعممه وت ييمهش وت ديؼ المظاغات لمظالادات اتدث يسدتفيدن السما  لتؽ  مياهد  رتال

 منتا.
ت دددديؼ التعزيدددز والرجدددن المناسددد  لمظالادددات  ت دددديؼ التػ يدددة الراجعدددةا: تدددؼ ت دددديؼ التػ يدددة 
الراجعة لعممية التعمؼ داصل رغام الاظك بؾرد لمظالاات ع   تنفي  المتاراتش واألريدظة 

جا ددات ال ددليلة مااشددر  لمظالادداتش أو الظمدد  التعميميددةش وذلددػ مددؽ صددظل تؾضدديل اإل
 منتؽ إعاد  تعمؼ المتار  مر  أصرى.

مسدداعد  الظالاددات عمددا اإلسددتمرار لددث الددتعمؼ: إن التدددب األساسددث لبيعددة رغددام الدداظك 
بؾرد هؾ تعمؼ الملتؾى الخاص  متارات العروض الت ديمية اجلكترورية لمظالااتش ومؽ 

تؽ لددث تعمددؼ المتدداراتش ممددا يسدداعد عمددا   ددا  أجددر الددتعمؼ جددؼ مراعددا  الفددرو  الفرديددة بيددن
أكار مؽ الظر  الت ميديةش أو البيعدات اإللكتروريدة التدث تعتمدد عمدا ت دديؼ ملتدؾى بددون 
أريظة تدريبية وجار  تظبي ث لممتعمميؽش ل د تؼ اللرص عما ت ميؼ الملتدؾى  يددل 

 النسداة لكدل طالادةش كد لػ   ناس  لعة عينة الال  مدؽ الظالاداتش ومدا أهدؼ التف ديظت
السددما  لمظالاددات بتنفيدد  المتددار   يدددل لددؾرنش والتدددري  عمددا أدا  كددل المتدداراتش ممددا 

 يساعد الظالاات عما اإلاتفاع  ما  تعممنه ألكار و ث ممدؽ.
تلد دددد أسدددالي  التفاعدددل: لدددث هددد و الخظدددؾ  تدددؼ تلد دددد التفددداعظت التعميميدددة داصدددل رغدددام 

 ث لث:الاظم بؾردش والتث تمام
التفاعل من البيعدة وواجتدة اجسدتخدام:  دتؼ هد ا التفاعدل مدؽ صدظل تعامدل الظالادات مدن 
الؾاجتددة الرليسددية لنغددام الدداظك بددؾردش وتسددهيل الدددصؾل إلددا النغددامش والتعامددل مددن كددل 
الرمؾزش والروا   الخاصة  الملتؾىش وك لػ استها اته إلا المايرات التعميمية المؾجؾد  

 ستخدام.عما واجتة اج
تفاعددل الظالاددات مددن الملتددؾى: وذلددػ مددؽ صددظل مددا  مددث:  شاشددات الملتددؾى التعميمددثش 
الن ر عمث أي ؾردةش أو ارتادا  تيدعبثش أو رمدز عمدا الياشدةش اريدة التن دل بديؽ شاشدات 
الملتؾىش اجصتيار مؽ  المة جاربية تسمل لمظال  المعمؼ  التفرينش اإلجا ة عما أسدعمة 

اصددة  ددالملتؾىش إرهدداز متددام الددتعمؼش وأريددظتهش الم ددادرش والؾسددال  الت ددؾيؼ الدد اتث الخ
 اإللكتروريةا.
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تفاعددل الظالاددات مددن المعممددات: وذلددػ مددؽ صددظل:  رغددام الرسدداللش والملادجددات داصددل 
ش التػ يدة الراجعدة WatsAppالنغامش البريد اإللكترورثش شادات التؾاصل اإلجتمداعث  

 مالمرتد ما.
 ددران: وذلددػ مددؽ صددظل:  منتدددى اللددؾارش رغددام الرسددالل داصددل تفاعددل الظالاددات مددن األ

 النغامش البريد اإللكترورثا.
تلد د الم ادرش والؾسال  اإللكترورية: تؼ تلد د الخبرات التعميمية المناساة لكل هدب 
مددؽ األهددداب التعميميددة لمملتددؾىش كمددا تددؼ تلد ددد عناصددر الؾسددال  المتعدددد  التعميميددةش 

ة المناسدداة لكددل هدددب لددث ضددؾ  المعددا ير الخاصددة  الت ددميؼ التعميمددث والمددؾاد التعميميدد
 والنؾااث التربؾيةش والمعا ير الخاصة  المهال التكنؾلؾجث.

كما تؼ تؾعيف أسمؾ  التعمؼ الفردنش والتعمؼ التياركث عند مياركة الظالاات مدن      
متدددامش واألريدددظة. زمظلتدددؽ ولدددر اسدددتراتيهيات التعمددديؼ الملددددد ش والمتاعدددة لدددث إرهددداز ال

 ك لػ تؼ تلد د م ادر التعمؼ المناساة ول او لكل هدب مؽ األهداب التعميمية.
وصل الم ادر والؾسال  اإللكترورية: لث ه و الخظؾ  تؼ وصل الم ادرش والؾسال  
الخاصة ببيعة رغام الاظك بؾردش والملتؾى اإللكترورث الخاص بتداش وؼيمدا  مدث وصدل 

 لت و الم ادر:
ا لكتا دة جميدن Microsoft Word 2010ص المدتؾبدة: تدؼ اسدتخدام برردام   الن دؾ 

الن ددددؾص الخاصددددة  الم دمددددةش واألهددددداب وعناصددددر الملتددددؾىش واألريددددظة التعميميددددةش 
اش واهدددؼ صددد  مناسددد  Arabic SimpiFiedوالمسددداعد ش كمدددا اسدددتخدمث ردددؾت الخددد   

 ر استخدام الن ؾص.ومؾاد لمعناويؽ الرليسةش والفرعيةش والمتؽش وتؼ مراعا  معا 
ال دددؾر الاابتدددة: تدددؼ الل دددؾل عمدددا ال دددؾر الاابتدددة مدددؽ صدددظل ملركدددات الالددد  عمدددا 
اإلرتررثش وتؼ تعد ل معغمتا  لي  تتؾالر بتا المؾاصفات الفنيةش والتربؾيةش مدؽ ايد  

ا Adobe Photoshop Cs6تعد ل المؾنش واللهؼش والكتا ة عميتا   ستخدام بررام   
 تا داصل الملتؾى عند اللاجة جستخدامتا أجنا  عممية التعمؼ.وبعد ذلػ تؼ إضالت

ا لتسهيل التعمير ال ؾتثش وتؼ مراعدا  Audacityإرتاج ال ؾت: تؼ استخدام بررام   
كالة المؾاصفات الفنيةش والتربؾية مؽ اي  ر ا  ال ؾتش والسعة التخزينيدةش وبعدد ذلدػ 

بدددؾردش مدددن مراعدددا  إمداريدددة تلددددؼ  تدددؼ إضدددالتتا إلدددا الملتدددؾى عمدددا بيعدددة رغدددام الددداظك
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الظالاات لث تيػيل ال دؾتش أو إي الده  هارد  الدتلدؼ لدث مسدتؾى ال دؾت مدنخفضش 
 أو مرتفن.

إرتددداج ل ظددددات الفيدددد ؾ: تددددؼ إعدددداد ل ظددددات الفيدددد ؾ الخاصددددة  متدددارات اللاسدددد  اآللدددداش 
ش ويتميدز Snagit 12ا عدؽ طريدر برردام  (Adobe Captivate 8  ستخدام بررام  

رددام   سددتؾلة اجسددتخدامش وافددد ل ظددات الفيددد ؾ مااشددر  مددؽ صددظل جتدداز الكمبيددؾتر البر 
  متدددددددددددددادات مختمفددددددددددددةش وتددددددددددددؼ رلددددددددددددن ل ظددددددددددددات الفيددددددددددددد ؾ عمددددددددددددا مؾ ددددددددددددن اليؾتيددددددددددددؾ  

http://www.youtube.com ش  اإلضالة إلا إضالة الروا   الخاصة بتد و الممفدات
 رغام الاظك بؾرد.داصل ملتؾى بيعة 

إرتدددداج األريددددظة والتدددددرياات: تددددؼ اسددددتخدام بيعددددة رغددددام الدددداظك بددددؾرد لت ددددديؼ األريددددظةش 
والتدددرياات داصددل الملتددؾىش وكدد لػ ت ددديؼ اصتاددارات ذاتيددة  لمظالادداتش وتددؼ مراعددا  اهددؼ 
الخدد   النسدداة لمسدد ال واإلجا دداتش وتكؾرددث األريددظةش والتدددرياات مددؽ أرددؾات مختمفددة مددؽ 

كالترتيددد ش والتؾصددديلش والتكميدددل واجصتيدددار مدددؽ متعدددددش وؼيمدددا  تعمدددر   سدددعمة األسدددعمة 
الت ؾيؼ ال اتث تؼ التركيدز عمدث ردؾعيؽ مدؽ اجصتادارات المؾضدؾعيةش وهمدا اجصتيدار مدؽ 

 متعددش وال ؾا  والخظ .
كا تدد ليف الملتددؾى اإللكتروردددث: تددؼ تهميدددن عناصددر الملتددؾى اإللكتروردددثش ايدد   دددتؼ 

ال ددؾرش وال ددؾتش والتدددرياات واجصتاددارات لددث وجي ددة وااددد ش وتددؼ تهميددن الن ددؾصش و 
 إرتاج الملتؾى إلكترورياو  ظري ة ستمة وميسر  عما الظالاات.

لا إعددددداد التعميمددددات والتؾجيتددددات: لددددث هدددد و الخظددددؾ  تددددؼ وضددددن عدددددد مددددؽ التعميمددددات 
ت واإلرشدددادات الخاصدددة  اسدددتخدام بيعدددة رغدددام الددداظك بدددؾردش بدايدددة مدددؽ وصدددؾل الظالادددا

لمؾاجتة الرليسية لمنغامش وتسهيل الدصؾلش كما تؼ وضن دليل استخدام ر دث وم دؾر 
ييددر  التعامددل مدددن واجتددة اجسددتخدام لمنغدددامش وكدد لػ من ددة العدددرضش ويؾضددل أي ددداو 
كيؽيدددة اإلجا دددة عمدددا اجسددددتبيارات الخاصدددة  دددالملتؾىش وكيؽيددددة التعامدددل مدددن الملتددددؾى 

 والػير تزامنية داصل النغامش واجصتاارات. اإللكترورثش وأدوات التفاعل التزامنيةش
 مرامة التظؾير:  

لث ه و المرامة تؼ  تظؾير الملتؾى اإللكترورث داصل بيعة رغام الداظك بدؾردش         
وال ن  تكؾن مؽ الم دمةش والمتؽش والخاتمةش وذلػ عمدا أسداس المؾاصدفاتش والمعدا ير 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


433 

م  السددديناريؾ الخددداص  النغدددامش وؼيمدددا  مدددث الت دددميمية سدددالفة الددد كرش مدددن مراعدددا  اإللتدددزا
 العرض التف يمث ل لػ:
 الم دمة: وتيمل ما  مث:

 التراي : تؼ ذلػ مؽ صظل الياشة اإللتتااية لمملتؾى  يدل يه   الظالاات.
 المددة الملتؾيددات: تددؼ ذلدددػ مددؽ صددظل  المددة جاربيدددة  مؾضددؾعاتش وشاشددات الملتدددؾى 

 إلا شاشة أو مؾضؾت معيؽ. تستظين الظالاات مؽ صظلتا اإلرت ال
التؾجية التعميمث: تؼ ذلػ مؽ صظل شاشة داصل الملتدؾى تخبدر ليتدا الظالادات   هميدة 
 دراسة الملتؾىش والمتارات التث سؾب يدتسبنتاش أو  نمينتا مؽ صظل دراستتؽ له.

األهددددداب التعميميددددة: تددددؼ ذلددددػ مددددؽ صددددظل مراعددددا  وضددددن األهددددداب التعميميددددة المرتاظددددة 
 ى التعميمث لث شاشة  مفردهاش و بل دراسة كل مؾضؾت. الملتؾ 

روا دد  بؾادددات أصددرى: تددؼ مراعددا  وجددؾد م ددادر إلكتروريددة لتدددعؼ الملتددؾى التعميمددثش 
وت دددددم لمظالاددددات معمؾمددددات إضدددداؼية اددددؾل المؾضددددؾعاتش وتددددؼ وضددددعتا لددددث المن ددددة 

 التعميمية الخاصة بنغام الاظك بؾرد لث الم ادر والؾسال  اإللكترورية.
 المتؽ: وييمل ما  مث:

الن ؾص التعميمية اإللكترورية: تؼ كتا ة الن ؾص داصل الملتؾى بمػة ستمة  سيظةش 
وواضددلة وصددليلةش تعبددر عددؽ المعندداش وت دددم  ظري ددة وديددة تخاطدد  الظالادداتش وتايددر 

 دالعيتهش واهتمامته تهاو الملتؾى.
عددد  أريددظةش وتدددرياات  األريددظة التعميميددة المختمفددة واألمامددة: وذلددػ مددؽ صددظل تددؾلير

ضددمنية داصددل الملتددؾى ذات ال ددمةش تسددمل لمظالاددات  الؿيددام  ميددروعات عمميددةش وتددؼ 
مراعا  عرضش وت ديؼ األريظة ال دمنية داصدل الملتدؾى ول داو لظري دة العدرض المظلمدة 
لنغام الاظك بؾردش  كما تؼ ت ديؼ ه و األريدظة  عدد عدرض كدل لكدر  عمدا ادد  أو  عدد 

 كل مؾضؾت.
لؾسددال  المتعدددد : تتماددل هنددا لددث الرسددؾمش وال ددؾر الاابتددةش والفيددد ؾش وتددؼ اسددتخدامتاش ا

 وتؾعيفتا  ما بتظلؼ من كل طبيعة رغام الاظك بؾرد.
الممخ ات الداصمية: تؼ مراعدا  ذلدػ مدؽ صدظل ت دميؼ الملتدؾىش ايد  ي ددم لمظالادات 

 ممخص  عد كل عن رش أو مؾضؾت مؽ مؾضؾعات الملتؾى.
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 ة: وتيمل ما  مث: الخاتم
ممخددص عددام: تددؼ مراعددا  ذلددػ مددؽ صددظل ممخددص عددام ييددمل جميددن عناصددر الملتددؾى 

 المتعم ة  دل مؾضؾت لت كير الظالاات   هؼ العناصر المت منة  ه.
التدرياات مدن النتدال  أو الت دؾيؼ الد اتث: مدؽ صدظل إعدداد عددد مدؽ األسدعمةش والتددرياات 

ميمية المرجؾ تلؿي تداش وتدؼ وضدعتا  دالملتؾىش وذلدػ المتنؾعة التث تؿيس األهداب التع
بتدددب الت ددؾيؼ المرامددثش و ددد تددؼ تزويددد هدد و األسددعمةش والتدددرياات  اإلجا دداتش واللمددؾلش 

 وت ديؼ التػ ية الراجعة المناساة.
 مرامة ت ؾيؼ الملتؾى اإللكترورث وتلسينه:  لث ه و المرامة تؼ اآلتث: 

كدددد مدددؽ جدددؾد  الملتدددؾى: لدددث هددد و الخظدددؾ  تدددؼ تهريددد  إجدددرا  الدراسدددة اجسدددتظظعية لمت 
الملتؾى اإللكترورث بنغام الاظك بؾرد عمث عينة استظظعية مؽ طالاات كميدة التربيدة 

  الخرج  هامعة األمير سظام بؽ عبد العزيز
ممددؽ أبدددوا رغبددتتؼ لددث الميدداركةش وهددث عينددة ممامددة لعينددة الالدد  اللددالثش وذلددػ لمت كددد 

اإللكترورددث  معالهتدده المسددتخدمةش ونجددرا  التعددديظت الظزمددة كددث مددؽ سددظمة الملتددؾى 
 يدؾن صاللاو لمتهري  النتالث.

و ددد جددا ت النتددال  مظمعنددة إلجددرا  تهربددة الالدد  األساسدديةش ايدد  أعتددر جميددن      
ألراد العينة اجستظظعية إرتيااتؼ لدث التعامدل مدن رغدام الداظك بدؾرد مدؽ ايد  طري دة 

كدد لػ الملتددؾى ومؾضددؾعاتهش وكدد لػ إعهددابتؼ  الت ددميؼش وطري ددة التسددهيل  النغددامش و 
 العرضش وستؾلة التعاملش والمياركة  األريظة التعميمية مؽ صظل رغام الاظك بؾرد.
 ا تلد دددددد التعدددددديظت المظمؾبدددددة: لدددددث هددددد و الخظدددددؾ  تدددددؼ تلد دددددد التعدددددديظت الخاصدددددة 

ا رتدددددال  الدراسدددددة  دددددالملتؾى التعميمدددددث عمدددددا رغدددددام الددددداظك بدددددؾردش والتدددددث كيدددددفث عنتددددد
 اجستظظعية عما عينة مؽ الظالاات. 

جا إجرا  التعديظت المظمؾبدة: لدث هد و الخظدؾ  تدؼ إجدرا  كالدة التعدديظت التدث كيدفث 
 عنتا رتال  التهربة اجستظظعية. 

هدا النسخة النتالية: لث ضدؾ  مدا سدبر مدؽ تعدديظت تدؼ التؾصدل إلدا ال دؾر  النتاليدة 
ا رغدددام الددداظك بدددؾردش كمدددا تدددؼ الت كدددد مدددؽ صدددظايتة ومناسدددبته لمملتدددؾى التعميمدددث عمددد

 إلجرا  تهربة الال  األساسية.  
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 مرامة النير والتؾزين واإلدار : لث ه و المرامة تؼ اآلتث:
رلن الملتؾى عمدا الؾيد : لدث هد و الخظدؾ  تدؼ رلدن ممفدات الملتدؾى عمدا رغدام الداظك 

 بؾرد لث صؾرته النتالية.
إلددا الملتددؾى: لمااااددة كددل صددظايات الددتلدؼ لددث الؾصددؾل إلددا الددتلدؼ لددث الؾصددؾل 

الملتؾى اإللكترورث عما من ة العرض الخاصة لنغام الاظك بؾرد مؽ صدظل إعتدارو 
 أو إصفاله مؽ صظل لؾاة التلدؼ.

جا صيارة الملتؾى وتلد اه:  تؼ إجرا  متا عات مسدتمر  لمملتدؾى بنغدام الداظك بدؾردش 
عدددل اؾلددده مدددؽ  بددل الظالاددداتش ودراسدددة إمداريدددة تظدددؾير الملتدددؾى وذلددػ لمعرلدددة ردود الف

 مست بمياو.
 جالااو: إعداد أدوات الال :

ؼيمددا  مددث عرضدداو تف دديمياو لءجددرا ات المتاعددة لددث إعددداد أدوات الت ددؾيؼ النتددالثش        
والمتمامددة لددث اجصتاددار التل دديمث لمهاردد  المعرلددثش وبظا ددة مظاغددة لمهاردد  األدالددث 

ت ديؼ العروض الت ديمية اجلكترورية ش ومؿياس اجتهاو رلدؾ بيعدة الدتعمؼش عمدا  لمتارات
 النلؾ التالث:

 إعداد اجصتاار التل يمث المعرلث:
لددث ضددؾ  األهددداب العامددة واإلجراليددةش والملتددؾى التعميمددث لمتددارات اللاسدد           

إعددادو  المرااددل  اآللدا تدؼ إعدداد وت ددميؼ اصتادار التل ديل المعرلدثش و ددد مدرت عمميدة
 اآلتية:

تلد د التدب مؽ اجصتاار: استتدب اجصتاار ؾياس تل يل عينة الال  مؽ طالادات 
كميددة التربيددة  ددالخرج  هامعددة األميددر سددظام بددؽ عبددد العزيددز لمهؾاردد  المعرؼيددة لمتددارات 

 ت ديؼ العروض الت ديمية اجلكترورية.
ل اإلطددظت عمددا أرددؾات عد ددد  مددؽ تلد ددد رددؾت مفددردات اجصتاددار وصددياغتتا: مددؽ صددظ  

اجصتادددارات التدددث تؿددديس التل ددديل لمهارددد  المعرلدددثش وكددد لػ اإلطدددظت عمدددا المراجدددن 
والدراسددات التددث تناولددث أسددالي  الت ددؾيؼ وأدواتدده   ددفة عامددةش واجصتاددارات المؾضددؾعية 
  فة صاصةش وجد أن اجصتاارات التث تعتمد عما اجصتيار مؽ متعدد وال ل والخظ  

مؽ أرسد  أردؾات اجصتادارات التل ديمية وذلدػ لمرورتتداش وسدتؾلة الؾصدؾل لءجا دة هث 
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ال ليلة وسرعة الت ليلش كما تؿيس  دفا   النؾات  الاسيظة لمتعمديؼش  اإلضدالة أرتدا 
 تتسؼ  المؾضؾعية لث الت ليل والد ة لث الؿياس.

ليد  يػظدث ولث ضؾ  ذلدػ تدؼ وضدن اجصتادار التل ديمث لدث صدؾرته األوليدةش       
ا مفددرد   م سددمة 03الهؾاردد  المعرؼيددة لمتددارات اللاسدد  اآللدداش وبمػددث عدددد مفرداتدده  

ا  مفرد  مؽ مفردات اجصتيدار مدؽ متعددد. كمدا تدؼ 63ا مفرد  صل وصظ ش و 03إلا  
 اعدادو ولر جدول المؾاصفات 

ه لمتعرب وضن تعميمات اجصتاار: ُتعد تعميمات اجصتاار  ماا ة الدليل ال ن يسترشد   
عمددا ال ؾاعددد التددث يهدد  مراعاتتددا لتل يددر األهددداب المرجددؾ  و ددد روعددث لددث تعميمددات 

 اجصتاار الاساطة والؾضؾ .
طري ة ت ليل اجصتاار: تؼ إعداد رمؾذج إجا دة لظصتادار التل ديمث اسدتخدم كمفتدا   

لت ددليل اجصتاددارش و ددد تددؼ تخ دديص درجددة لكددل مفددرد  مددؽ مفددردات اجصتاددارش وبدد لػ 
 ا درجة.03 ال الدرجة الكمية لظصتاار مساوية لعدد مفرداته وهث  ت

الت كددد مددؽ صددد  اجصتاددار:  عددد إعددداد جدددول المؾاصددفاتش وصددياغة مفددردات اجصتاددار 
وتعميماته تؼ عرض ال دؾر  األوليدة لظصتادار التل ديمث عمدا مهمؾعدة مدؽ الملدمديؽ 

  التددريس. و دد  امدث الاااادة المتخ  يؽ لث مهال تكنؾلؾجيا التعميؼ والمناه  وطر 
 ددد جرا  التعدددديظت الظزمدددة عمدددا ال دددؾر  األوليدددة لظصتادددار التل ددديمث لدددث ضدددؾ   را  

 الملدميؽ.
اسددا  جاددات اجصتاددار: تددؼ اسددا  معامددل جاددات اجصتاددار عددؽ طريددر اسددتخدام طري ددة 

ال  إعاد  التظبير اي   امث الااااة بتظبير اجصتاار التل يمث عما العينة عينة ال
 ا  3.21ا هث    αووصمث  رساة جاات لمعامل الفا كرورااخ  

  ظا ة المظاغة:
تدددددؼ إعدددددداد  ظا دددددة مظاغدددددة الهارددددد  األدالدددددث لمتدددددارات العدددددروض الت ديميدددددة          

اجلكتروريددةش طالاددات كميددة التربيددة  ددالخرج  هامعددة األميددر سددظام بددؽ عبددد العزيددز ول دداو 
 لمخظؾات التالية:
بنددددا   ظا ددددة المظاغدددة: هدددددلث الاظا ددددة إلدددا ؾيدددداس أدا  مالهاردددد   تلد دددد التدددددب مدددؽ

األدالددثم لظالاددات كميددة التربيددة  ددالخرج  هامعددة األميددر سددظام بددؽ عبددد العزيددز لمتددارات 
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العدددددروض الت ديميدددددة اجلكتروريدددددةش لمتعدددددرب عمدددددا أجدددددر رمظدددددث الدددددتعمؼ المددددددم  الددددددوار 
  الم مؾ / الدوارا.

ا متددار  60ا ددة المظاغددة: اشددتممث الاظا ددة عمددا  تلد ددد األدا ات التددث ت ددمنتتا  ظ 
مرتاظددة  متددارات العددروض الت ديميددة اجلكتروريددة ش و ددد روعددث ترتيدد  المتددارات ترتيادداو 

 منظؿياو. 
تلد ددد رغددام ت ددد ر درجددات  ظا ددة المظاغددة: اسددتخدام أسددمؾ  الت ددد ر الكمددث لاظا ددة 

دا  همدا  أدت المتدار   يددل المظاغة لؿياس أدا  المتارات لث ضؾ  أربن صيارات لدد
أدت المتدار   يددل  -أدت المتدار   يددل جيدد  -أدت المتار   يدل جيد جدا  –ممتاز 
لدددؼ  ددد د المتدددار اش وتدددؼ تؾزيدددن درجدددات الت يددديؼ لمسدددتؾيات األدا  ولدددر الت دددد ر   -م بدددؾل
 اآلتث:

 ا الت د ر الكمث لمستؾيات األدا  لث  ظا ة المظاغة0جدول  
 للمهارةمستوى األداء 

 لم تؤد   مقبول جٌد جٌد جداً  ممتاز

 صفر 1 2 3 4

 وتؼ تلد د وتؾزين مستؾيات األدا  كاآلتث:          
 المستؾى أدى المتار ش وتؾزت عما صمس مستؾيات:

 المستؾى  ممتازا اربن درجاتش أدت المتار   يدل ممتاز.
  المستؾى  جيد جداا جظم درجاتش أدت المتار   يدل جيد جدا

 المستؾى  جيدا درجتيؽش أدت المتار   يدل جيد
 المستؾى  م بؾلا درجة وااد ش أدت المتار   يدل م بؾل

 المستؾى لؼ   د المتار : يل ل عما صفر.
ا أمددام مسددتؾى أدا  المتددار ش وبتهميددن √ويدتؼ تسددهيل أدا  الظالاددة بؾضددن عظمدة       

لاددةش والتددث مددؽ صظلتددا  ددتؼ اللدددؼ هدد و الدددرجات  ددتؼ الل ددؾل عمددا الدرجددة الكميددة لمظا
 عما أدالتا ؼيما  تعمر  المتارات المدورة  الاظا ة. 

دا إعداد تعميمات  ظا ة المظاغة: تؼ صياغة تعميمات الاظا ةش  لي  تكدؾن واضدلة 
وملدددد  ودؾي ددةش و ددد اشددتممث التعميمددات عمددا التعددرب عمددا صيددارات األدا  ومسددتؾيات 

 ل مستؾى. األدا ش والت د ر الكمث لك



433 

ها إعددداد ال دددؾر  األوليدددة لاظا دددة المظاغدددة: اشددتممث  ظا دددة المظاغدددة لدددث صدددؾرتتا 
 ا متار .60األوليةش عما  

وا اسا  جاات  ظا ة المظاغة: لمت كد مؽ جاات  ظا ة المظاغدة تدؼ تظبيدر الاظا دة 
مدث ا مؽ الظالاات  دميدة التربيدة  دالخرج  مدؽ غيدر عيندة الالد اش و دد  ا0عما عدد  

الااااددددة  مظاغددددتتؼ أجنددددا  أدا  متددددارات العددددروض الت ديميددددة اجلكتروريددددةش وذلددددػ  عددددد 
تعريفتؼ  الاظا ة والتدب منتا وكيؽية تظبي تاش المظاغةش وتؼ رصد الت دد رات الكميدةش 

6اش 44.5وتددؼ اسددا  الااددات وات ددل ان رسدداة الااددات بمػددث لمظالاددات الاظجددة بمػددث  
المظاغدة بدرجدة عاليدة مدؽ الااداتش ممدا   كدد صدظايتتا  وييير ذلػ إلا تمتدن  ظا دة

 لظستخدام.
زا ال ددددؾر  النتايددددة لاظا ددددة المظاغددددة:  عددددد اإلرتتددددا  مددددؽ ضددددا   ظا ددددة المظاغددددةش 

 أصالث الاظا ة لث صؾرتتا النتالية وصاللة لؿياس أدا  الظالاات 
ت التددث إتاعتتدددا إعددداد مؿيدداس اجتهدداو رلددؾ بيعددة الددتعمؼ: ؼيمددا  مددث اسددتعراض اإلجددرا ا

 الااااات لث إعداد مؿياس اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ:
 تلد د التدب مؽ إعداد المؿياس:  -أ

التدددب مددؽ إعدددداد المؿيدداس هددؾ التعدددرب عمددا مدددى اتهددداو الظالاددات رلددؾ بيعدددة        
 التعمؼ المستخدمة لث الدراسة اللالية.

 تلد د ملتؾى المؿياس:  - 
تث  تؼ مؽ صظلتا ؾياس اتهاو الظالاات رلؾ بيعة التعمؼ  امدث لتلد د العاارات ال      

الااااة بتلميل رتال  الدراسات والالؾم السا  ة لمؾضؾت الدراسة لتلد د العاارات التدث 
  تؼ وضعتا  المؿياس.

 إعداد ال ؾر األولية لممؿياس:  -ج
اس اجتهدداو تؾصدمث الااااددة مددؽ الم دادر السددا  ة إلددا وضددن صدؾر  أوليددة لمؿيدد       

ا ملداور أو أ عدداد 0وتددؼ تنغديؼ عاددارات المؿيداس لدث جدددول اشدتمل عمددا  رلدؾ الدتعمؼش 
 ا عاار  وذلػ تمتيداو لعرضتا عما الساد  الملدميؽ.63رليسيةش و 

 التل ر مؽ صد  المؿياس:  
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وبعد إعداد المؿياس لث صؾرته األولية  امث الاااادة   سدتظظت رأن عددد مدؽ         
ا أمدام أادد البددالل √اي  ي ن الملدمدؾن عظمدة  مؽ األسات و والخبرا  ش  الملدميؽ

اس  مناساة العاار  لمػرض ال ن وضعث مؽ أجمهش مدن تدرك مسدااة  عدد كدل ملدؾر 
إلبدا  الرأن  التعد ل أو التػيير أو اللد ب أو اإلضدالة ألن عادار  جد دد  لدؼ  ت دمنتا 

ياس لث ضؾ   را  الساد  الملدمديؽ وكد لػ المؿياسش جؼ تؼ وضن ال ؾر  النتالية لممؿ
تددؼ التل ددر مددؽ صددد  المؿيدداس. و ددد  امددث الااااددة  دد جرا  التعددديظت التددث رأى السدداد  

 الملدميؽ ضرور  تعد متا.
 اسا  جاات المؿياس:  - 

ا 232ش 6333 رجدددددا  أبدددددؾ عدددددظمش  cooperتدددددؼ إسدددددتخدام معادلدددددة كدددددؾبر           
 عما:   للسا  جاات ال المة والتث تنص
 عدد مرات اإلتفا                                

 033× رساة اإلتفا  = دددددددددددددددددددددددددد
 عدد مرات اإلتفا  + عدد مرات اإلصتظب

وذلػ بتلد د رساة اإلتفا  بيؽ الملدميؽ عما العاارات التث  ت منتا المؿياسش ايد  
% لد كارش وتدؼ إسدتاعاد العادارات  43إتفدا   تؼ اإل  ا  عما العاارات التث أصد ت رسداة

 % بيؽ الملدميؽ.  43التث  مث رساة اإلتفا  عميتا عؽ 
 ج د إعداد ال ؾر  النتالية لمؿياس اإلرخرا  لث التعمؼ. 

تؼ إجرا  التعديظت التث إ تراتا الساد  الملدميؽ عما المؿياس وذلػ لمؾصؾل        
او رلؾ بيعدة الدتعمؼ لددى الظالادة  دميدة التربيدة  دالخرج إلا ال ؾر  النتالية لمؿياس اجته

ا ملدداور أو 0ش ايدد  اشددتممث ال ددؾر  النتاليددة لممؿيدداس عمددا  جامعددة األميددر سددظام 
 ا عاار .63أ عاد رليسيةش و 

 
 را عاو: إجرا ات التهربة الميدارية لمال 

مث لتاش شدرعث  عد اإلرتتا  مؽ ت ميؼ وبنا  أدوات الال  ونجرا  ال ا  العم       
 الااااة لث إجرا  التهربة الميدارية لمال ش وؼيما  مث العرض التف يمث ل لػ:

 التظبير ال بمث ألدوات الال : 
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 بدددل بدددد  عيندددة الالددد  لدددث اسدددتخدام رغدددام الددداظك بدددؾردش تدددؼ التظبيدددر ال بمدددث          
رتتدددا  مدددؽ ألدوات الالددد  التاليدددة  اجصتادددار التل ددديمثش  ظا دددة المظاغدددةا. وبعدددد اإل

ا إلجدددددرا   تظبيدددددر أدوات الالددددد   بميددددداو عمدددددا عيندددددة الالددددد  تدددددؼ رصدددددد الددددددرجات تمتيددددددو
 المعالهات اإلا الية. 

 تل ير التكال  بيؽ مهمؾعتث الال :
أوجو: التكددددال  بدددديؽ طالاددددات المهمؾعددددة التهريبيددددة األولددددا والااريددددة لددددث التظبيددددر ال بمددددث 

 لظصتاار التل يمث:
تظبيددددددر اجصتاددددددار التل دددددديمث عمددددددا طددددددظ  المهمددددددؾعتيؽ  امددددددث الااااددددددة ب         

التهددريبيتيؽش و ددد ا ددل جميددن الظالاددات عمددا درجددات متدريددة جدددا لددث التظبيددر ال بمددث 
لظصتاار  مما  دل عما تكال  مهمؾعتث الال  لث الهار  المعرلث لمتارات اللاس  

  ا.اآللا  بل بد  تظبير رمظث التعمؼ المدم  الدوار  الم مؾ / المتناو 
و د  امث الااااة  لسدا  ؾيمدة  تا لمعرلدة دجلدة الفدرو  بديؽ المهمدؾعتيؽ لدث       

 ا  ؾضل ذلػ.2التظبير ال بمث لظصتاار التل يمثش والهدول  
ؾيمة  تا ودجلتتا اإلا الية لمفر  بيؽ متؾسظا درجات طالاات  ا2جدول  

صتاار التل يمث لا كل  عد مؽ األ عاد المهمؾعتيؽ التهريبيتيؽ لث التظبير ال بمث لظ
 التث يؿيستا اجصتاار

 المتوسط العدد المجموعة األبعاد
االنحراف 
 المعٌاري

 مستوى الداللة قٌمة )ت(

 تذكر
 6..1 4.34 33 تجرٌبٌة أولى

 غٌر دالة 1.43
 1.42 5.32 33 تجرٌبٌة ثانٌة

 فهم
 2..3 3.45 33 تجرٌبٌة أولى

 غٌر دالة 1..1
 6..3 1.22 33 ٌبٌة ثانٌةتجر

 تطبٌق
 4..1 .3.1 33 تجرٌبٌة أولى

 غٌر دالة 4..1
 1.32 2.32 33 تجرٌبٌة ثانٌة

 المجموع الكلً
 6..3 4.43 33 تجرٌبٌة أولى

 غٌر دالة 3.23
 .1.6 4.55 33 تجرٌبٌة ثانٌة



433 

تا  ت ددددل مددددؽ الهدددددول السددددابر أن ؾيمددددة  تا الملسددددؾبة أ ددددل مددددؽ ؾيمددددة           
الهدولية لث كدل  عدد مدؽ األ عداد والمهمدؾت الكمدث  ممدا  ددل عمدا عددم وجدؾد لدر  ذن 
دجلددة إا ددالية بدديؽ متؾسددظث درجددات طالاددات المهمددؾعتيؽ التهددريبيتيؽ لددث التظبيددر 
ال بمددث لظصتاددار التل دديمث لددث كددل  عددد مددؽ األ عدداد والمهمددؾت الكمددثش ممددا  دددل عمددا 

 تكال  المهمؾعتيؽ  بمياو.
التكدددددال  بددددديؽ طالادددددات المهمدددددؾعتيؽ التهدددددريبيتيؽ لدددددث التظبيدددددر ال بمدددددث لاظا دددددة جاريددددداو: 

 المظاغة:
 امدددددددث الاااادددددددة بتظبيدددددددر  ظا دددددددة المظاغدددددددة عمدددددددا طالادددددددات المهمدددددددؾعتيؽ          

التهريبيتيؽش و د ا مث جمين الظالاات عما درجة صفر لث التظبير ال بمث لماظا ة  
هار  األدالث لمتارات اللاسد  اآللدا  بدل مما  دل عما تكال  مهمؾعتث الال  لث ال

 بد  تظبير التهربة األساسية.
و د  امث الااااة  لسدا  ؾيمدة  تا لمعرلدة دجلدة الفدرو  بديؽ المهمدؾعتيؽ لدث       

 ا  ؾضل ذلػ:1التظبير ال بمث لاظا ة المظاغةش والهدول  
طالاات ؾيمة  تا ودجلتتا اإلا الية لمفر  بيؽ متؾسظا درجات  ا1جدول  

 المهمؾعتيؽ التهريبيتيؽ لث التظبير ال بمث لاظا ة المظاغة
 المتوسط العدد المجموعة األبعاد

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 المجموع الكلً
 12.. 33.. 33 تجرٌبٌة أولى

 غٌر دالة 3.11
 1..4 23.. 33 تجرٌبٌة ثانٌة

الملسددؾبة أ ددل مددؽ ؾيمددة  تا الهدوليددة لددث   ت ددل مددؽ الهدددول السددابر أن ؾيمددة  تا
المهمدددؾت الكمدددث  ممدددا  ددددل عمدددا عددددم وجدددؾد لدددر  ذن دجلدددة إا دددالية بددديؽ متؾسدددظث 
درجدددات طالادددات المهمدددؾعتيؽ التهدددريبيتيؽ لدددث التظبيدددر ال بمدددث لاظا دددة المظاغدددة لدددث 

 المهمؾت الكمثش مما  دل عما تكال  المهمؾعتيؽ  بمياو.
 ات األتث إلجرا  تنفي  تهربة الال :تنفي  تهربة الال : تؼ إتا

إجددددرا  جمسددددة تل ددددرية:  امددددث الااااددددة  دددد جرا  م ابمددددة تعريؽيددددة مددددن الظالاددددات  عينددددة 
الال اش  مهمؾعتيتا التهريبيتيؽش وتؼ تؾضيل صظؾات التعمؼ لممهمؾعة التهريبية التث 

المتنداو  تدرس  ظري ة التعمؼ الم مؾ ش والمهمؾعة األصرى التث تددريس  ظري دة الدتعمؼ 
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الددددوارش واإلطدددظت عمدددث تعميمدددات كدددل مدددد ؾلش وأهدالددده وملتدددؾى الدددتعمؼ الخددداص  ددددهش 
واألريدددظة الخاصدددة  ددددل مؾضدددؾتش وكيؽيدددة اسدددتخدام أدوات التفاعدددل المتاادددة  النغدددامش 

 وكيؽية رلن الممفات ومياركتتا.
 0ت تنفيدد  التهربددة األساسددية لمالدد : تددؼ تنفيدد  التهربددة األساسددية لمالدد  والتددث اسددتمر 

 وصظل تمػ الفتر  تؼ اآلتث:  6303أسابين  مؽ الف ل الدراسث الاارث لعام 
تؼ متا عة عممية تسهيل دصؾل طالاات مهمؾعتث الال  عما رغام الاظك بؾرد  يدل 

  ؾمثش ومستمر طؾال لتر  التظبير.
تددؼ متا عددة طالاددات مهمددؾعتث الالدد  عمددا رغددام الدداظك بددؾرد والددرد عمددث ميدداركاتتؼش  
 ددددليلتاش وتددددؾجيتتؼ إلكتروريدددداو مددددؽ صددددظل النغددددامش وكدددد لػ متا عددددة غرلددددة اللددددؾار وت

 والملادجاتش والرد عما رسالل البريد اإللكترورث.
تددؼ متا عددة إجا ددات طالاددات مهمددؾعتث الالدد  عمددا رغددام الدداظك بددؾرد عمددا األريددظة  

 التعميميةش وتؾجيتتؼ لءجا ات ال ليلةش وت ديؼ الدعؼ لتؼ.
ؾار بدديؽ طالاددات مهمددؾعتث الالدد  عمددا رغددام الدداظك بددؾرد داصددل غددرب تددؼ تنغدديؼ اللدد

 اللؾار وأجنا  الملادجات مؽ  بل الااااة.
تؼ ع د ملاضدرات ت ميديدة لدث الكميدة لمؿيدام  الهارد  التظبي دث الت ميددن لمدتعمؼ الم مدؾ  

 والمتناو .
 التظبير الاعدن ألدوات الال : 

تنفيدد  التهربددة األساسددية لددث اسددتخدام رغددام الدداظك  عددد إرتتددا  الفتددر  الملدددد  ل        
بددددددؾردش تددددددؼ التظبيددددددر الاعدددددددن ألدوات الالدددددد  التاليددددددة  اجصتاددددددار التل دددددديمثش  ظا ددددددة 
المظاغددةش مؿيدداس اجتهدداو رلددؾ بيعددة الددتعمؼا. وبعددد اإلرتتددا  مددؽ تظبيددر أدوات الالدد  

ا إلجرا  المعالهات   اإلا الية.  عدياو عما عينة الال  تؼ رصد الدرجات تمتيدو
 نتائج البحثع

تعددرض الااااددة لددث هدد ا الهاردد  مددا تؾصددمث إليدده رتددال  الدراسددة اللاليددةش وأي دداو      
منا ية ه و النتال  لث ضؾ  اإلجا ة عمدا أسدعمة الالد  مدؽ صدظل معرلدة مددى تل در 
لروض الال ش واتفا تا واصتظلتا من ما تؾصمث إليه رتدال  الدراسدات السدا  ة لدث هد ا 

 الش ويمدؽ تناولتا كاألتث:المه
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 أوجو: عرض رتال  الال :
يختص ه ا الهز   اإلجا ة عؽ أسعمة الال  لث ضؾ  اصتاار صلة الفروض         

 مؽ عدمتاش وؼيما  مث العرض التف يمث ل لػ:
اإلجا ة عدؽ السد ال األول: لءجا دة عدؽ السد ال األول مدؽ أسدعمة الالد ش والد ن  دنص 

 لاس  اآللا الؾاج  تؾالرها لدى الظالاات مش عما: مما متارات ال
تددؼ اإلجا ددة عمددا هدد ا السدد ال لددث مإجددرا ات الالدد مش وتددؼ سددرد جميددن صظددؾات        

إعددداد  المددة متددارات اللاسدد  اآللدداش والتددث  تددؼ تلد دددها لددث إرتدداج العددروض الت ديميددة 
 اجلكترورية  يدل ااترالث والتث يه  تؾالرها لدى الظالاات.

عؽ الس ال الاارث: لءجا دة عدؽ السد ال الرا دن مدؽ أسدعمة الالد ش والد ن  دنص  اإلجا ة
عمدددا: ممدددا أجدددر رمظدددث الدددتعمؼ المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو ا لدددث تنميدددة الهارددد  
المعرلث لمتارات اللاس  اآللامش تؼ اصتاار صدلة الفدرض األول مدؽ لدروض الالد ش 

بيؽ متؾسظث   ≤ 3.31عند مستؾى  وال ن رص عما أره: م ؾجد لر  دال اا الياو 
درجددات المهمؾعددة التهريبيددة األولددا والمهمؾعددة التهريبيددة الااريددة لددث التظبيددر الاعدددن 
لظصتاددار التل دديمثمش وجصتاددار صددلة هدد ا الفددرض تمددث المعالهددة اإلا ددالية لنتددال  

 الاعدن لظصتاار التل يمث لممهمؾعتيؽ التهريبيتيؽش وتؼ اسا  ما  مث: 
ا دجلة الفرو  بيؽ رتال  التظبير الاعدن لظصتاار التل يمث لممهمؾعتيؽ 2جدول  

 التهريبيتيؽ
 
 

 المستوى

التجرٌبٌة األولى 
 (33)ن=

التجرٌبٌة الثانٌة 
 (33)ن=

قٌمة "ت" 
 المحسوبة

درجة 
الحر
 ٌة

 
 

االنحراف  المتوسط الداللة
 المعٌاري

االنحراف  المتوسط
 المعٌاري

الدرجة 
 الكلٌة

 دالة 3.33 54 4.35 2..3 22.63 3..2 26.13

 ت ل مدؽ الهددول السدابر أن ؾديؼ متم الملسدؾبة اجصتادار أ دل مدؽ مسدتؾى الدجلدة     
ا ممددا  دددؾاث بؾجدددؾد لدددر  دال إا دددالياو بدديؽ متؾسدددظات درجدددات الظالادددات لدددث 3.31 

ولدا التظبير الاعدن لظصتاار التل ديمث لمهارد  المعرلدث بديؽ المهمؾعدة التهريبيدة األ
والمهمؾعدة التهريبيددة الااريدةش وهدد و الفددرو  ل دالل المهمؾعددة التهريبيدة األولدداش والدد ن 

ا وهدددث أكبدددر مدددؽ متؾسددد  درجدددات 62.00بمدددع متؾسددد  درجاتتدددا لدددث اجصتادددار كددددل  
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اش 66.20التظبير الاعدن لممهمؾعدة التهريبيدة الااريدةش والد ن بمدع لدث اجصتادار كددل  
 األول مؽ لروض الدراسة ورلض الفرض ال فرن.وبنا او عميه تؼ  بؾل الفرض 

ولتلد ددد اهددؼ تدد جير  المتػيددر المسددت لا رمظددث الددتعمؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ /       
المتنداو اش عمدا  المتػيدر التدا نا الهارد  المعرلدث لمتدارات اللاسد  اآللدا مالتل دديل 

 دديؽ ال بمددث والاعدددن لظصتاددار التل دديمث م لنتددال  التظبي2المعرلددثم تددؼ اسددا  ؾيمددة م
 ا  ؾضل ذلػ:3لممهمؾعتيؽ التهريبيتيؽش والهدول  

 ا اهؼ ت جير المتػير المست ل عما الهار  المعرلث لمتارات اللاس  اآللا3جدول  
 درجة المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة المجموعة التجرٌبٌة األولى

 الحرٌة
حجم تأثٌر 
 مربع اٌتا

 الداللة

ط متوس
التطبٌق 
 القبلً

متوسط التطبٌق 
 البعدي

متوسط 
التطبٌق 
 القبلً

متوسط 
التطبٌق 
 البعدي

 مرتفع 42..3 .5 22.63 4.55 26.13 4.43

6 مدددؽ التػيدددر الددد ن اددددم لدددث 54.6 ت دددل مدددؽ بياردددات الهددددول السدددابر أن         
مظدث الدتعمؼ التل يل المعرلث لدى الظالاات لث المهمؾعتيؽ التهريبيتيؽش  رجدن إلدا ر

6 مدددؽ هددد ا التػيدددر  رجدددن إلدددا عؾامدددل 0.4المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو اش وأن 
ال دددلة  العؾامددل العيددؾاليةا ممددا   كددد لاعميددة رمظددث الددتعمؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ / 
المتندداو ا لددث تنميددة الهاردد  المعرلددث مالتل دديل المعرلددثم المتعمددر  متددارات اللاسدد  

 يؽ التهريبيتيؽ.اآللا لدى المهمؾعت
ويرجددن تفسددير هدد و النتددال  إلددا الت ددميؼ الهيددد لمملتددؾى التعميمددث داصددل رغددام   

الددداظك بدددؾرد ومدؾراتددده ومدددا ت دددمنه مدددؽ ملتدددؾى إلكتروردددث م تدددر  أسدددتؼ لدددث تيدددهين 
الظالاددات عمددا اجسددتمرار لددث الددتعمؼش وتل يددر األهددداب التعميميددة المنيددؾد ش ممددا أدى 

 لث لدى الظالاات.إلا زياد  التل يل المعر 
كمددا سدداعد تنؾيددن أسددالي  التفاعددل لددث تنميددة الهاردد  المعرلددث لمتددارات اللاسدد        

اآللا لدى الظالاات رتيهة تفاعل الظالاات من ه و األسالي   يددل متكامدل ممدا جعدل 
 عممية التل يل المعرلث أمر ميسر  النساة لتؼ.

ي ة تفاعمية والسما  لمظالاات  اإل لار وساهؼ أي او ت ديؼ الملتؾى اإللكترورث  ظر     
واجستزاد  العممية واإلطظت عما الم ادر اإلجرالية إلا تنؾين عناصر الملتدؾى داصدل 
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النغددام  ممددا سدداهؼ لددث إجددرا  الملتددؾى العممددث وتل دديمه  يدددل جيددد مددؽ  بددل الظددظ  
 المعمميؽ.
او رتيهدة مدا تميدز  ده وأتا اجرتفات لث معددجت التل ديل لمهارد  المعرلدث أي د       

 النغام الم دم مؽ صظله الملتؾى مؽ ستؾلة ويسر وترتي  منظ ث لث عممية التعمؼ.
ك لػ التسمسل المنظ ث لمملتؾى اإللكترورث أدى إلا ستؾلة عممية التعمؼ عمدا        

الظالاددات ممددا زاد مددؽ دالعيددتتؽ رلددؾ عمميددة الددتعمؼ صاصددة وأرتددا تددتؼ  يدددل إلكترورددثش 
عغيؼ األجر عما إرتفات معدجت تل ديل الهارد  المعرلدث لمتدارات اللاسد   وكان له
 اآللا.
  6304و دد اتف ددث هدد و النتددال  مددن رتددال  الدراسددات التاليددة:  أامددد أل مسددعدش         

  عابدددددد 6304  رادددددا  الػامددددددنش 6304  عمدددددث اليددددداردنش 6304صمدددددؾد الػامددددددنش 
رام  والبيعدات اإللكتروريدة وأرغمدة إدار  ا والتدث أكددت عمدا لاعميدة البد6304المتعابثش 

الدددتعمؼ لدددث تنميدددة العد دددد مدددؽ المتدددارات العمميدددة والتظبيؿيدددة المختمفدددةش والتدددث مدددؽ أهمتدددا 
 متارات اللاس  اآللا.

لمدددا أكددددت عميددده الدراسدددات السدددا  ة مدددؽ ايددد  لاعميدددة أرغمدددة إدار  الدددتعمؼ لدددث          
ا والتدددث ركدددزت 6301ة أامدددد السددداعث  ت دددديؼ الملتدددؾى اإللكتروردددثش والتدددث منتدددا دراسددد

عما رغام إدار  التعمؼ الاظك بؾرد أشارت إلا أن التنغيؼ والترتي  ال ن  تمتن  ه رغام 
الاظك بؾرد سداهؼ  يددل مرضدث لدث تظدؾير  ددرات الظدظ  عمدا تل ديل المعمؾمدات 
 والمعارب النغريةش إضالة إلا إتااة المعارب لث أن و ث وأن مددان سداهؼ لدث جعدل

 المعرلة متؾلر  لدى الظظ  طؾال الؾ ث.
ا والتدددث اتف دددث رتالهتدددا مدددن رتدددال  الدراسدددة 6302وكددد لػ دراسدددة إيمدددان أامدددد         

اللالية مؽ اي  ضرور  تفعيل دور رغام إدار  التعمؼ الاظك بؾرد لث العممية التعميميدة 
لؾ ددثش وهدد ا مددا واسددتخدامه لددث تددؾلير الملتددؾى اإللكترورددث  يدددل ر ددال ومتددؾلر طددؾال ا

 دمتدده الدراسددة اللاليددة مددؽ صددظل تؾليرهددا لمملتددؾى اإللكترورددث لددث الهاردد  اإللكترورددث 
 لنمظث التعمؼ المدم  الدوار  الم مؾ / المتناو ا عما رغام إدار  التعمؼ الاظك بؾرد.

وتددرى الااااددة أن رمظددث الددتعمؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ / المتندداو ا ومددا تيلاردده       
تادادل األدوار بديؽ الدتعمؼ اإللكتروردث والددتعمؼ الت ميددن سداهؼ لدث تل يدر الهمدن بدديؽ مدؽ 
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مزايدددا النغددداميؽ اإللكتروردددث والت ميددددنش ممدددا أجدددرى العمميدددة التعميميدددة والملتدددؾى العممدددث 
بتددددؾلير أريددددظة إلكتروريددددة وت ميديددددة جعمددددث مددددؽ عمميددددة التل دددديل المعرلددددث لممعددددارب 

 النسدداة لمظالادداتش ويهعددل مددؽ الملتددؾى المع ددد والدد ن والمعمؾمددات أمددراو يسددتل تلؿي دده 
 ي ع  دراسته  النساة لتؼ أمراو ميسراو عميتؼ.

اإلجا ة عؽ الس ال الاال : لءجا ة عؽ الس ال الاال  مؽ أسدعمة الالد ش والد ن  دنص 
عمدددا: ممدددا أجدددر رمظدددث الدددتعمؼ المددددم  الددددوار  الم مدددؾ / المتنددداو ا لدددث تنميدددة الهارددد  

رات اللاس  اآللامش تؼ اصتادار صدلة الفدرض الادارث مدؽ لدروض الالد ش األدالث لمتا
بيؽ متؾسظث   ≤ 3.31وال ن رص عما أره: م ؾجد لر  دال اا الياو عند مستؾى 

درجددات المهمؾعددة التهريبيددة األولددا والمهمؾعددة التهريبيددة الااريددة لددث التظبيددر الاعدددن 
لمعالهدددة اإلا دددالية لنتدددال  لاظا دددة المظاغدددةمش وجصتادددار صدددلة هددد ا الفدددرض تمدددث ا

 التظبير الاعدن لظصتاار التل يمث لممهمؾعتيؽ التهريبيتيؽش وتؼ اسا  ما  مث: 
ا دجلة الفرو  بيؽ رتال  التظبير الاعدن لاظا ة المظاغة لظالاات 4جدول  

 المهمؾعتيؽ
 
 المهارة

قٌمة "ت"  (33التجرٌبٌة الثانٌة )ن= (33التجرٌبٌة األولى )ن=
 ةالمحسوب

درجة 
 الحرٌة

 الداللة

االنحراف  المتوسط
 المعٌاري

االنحراف  المتوسط
 المعٌاري

الدرجة 
 الكلٌة

 دالة 3.33 54 .4.2 4.41 13... 6..2 .131.5

 ت دددل مدددؽ الهددددول السدددابر أن ؾددديؼ متم الملسدددؾبة  لمتدددارات  ظا دددة المظاغدددة كددددل 
الؿددديؼ أ دددل مدددؽ مسدددتؾى  ا وجميدددن هددد و3.333ا واجاتمدددال المنددداعر لتدددا كدددان  2.65 

ا مما  ؾاث بؾجؾد لدرو  ذات دجلدة إا دالية بديؽ متؾسدظات درجدات 3.31الدجلة   
الظالادددات لدددث التظبيدددر الاعددددن لاظا دددة المظاغدددة لمهارددد  األدالدددث بددديؽ المهمدددؾعتيؽ 
التهدددريبيتيؽش وهددد و الفدددرو  ل دددالل المهمؾعدددة التهريبيدددة األولددداش والددد ن بمدددع متؾسددد  

ا وهث أكبر مؽ متؾس  درجدات التظبيدر 030.13المظاغة كدل  درجاتتا لث  ظا ة 
اش 53.00الاعدددن لممهمؾعددة التهريبيددة الااريددةش والدد ن بمددع لددث  ظا ددة المظاغددة كدددل  

 وبنا او عميه تؼ  بؾل الفرض الاارث مؽ لروض الدراسة ورلض الفرض ال فرن.
دم  الدددوار  الم مددؾ / ولتلد ددد اهددؼ تدد جير  المتػيددر المسددت لا رمظددث الددتعمؼ المدد      

المتنددداو اش عمدددا  المتػيدددر التدددا نا الهارددد  األدالدددث لمتدددارات اللاسددد  اآللدددا مالهارددد  
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م لنتدددال  التظبي ددديؽ ال بمدددث والاعددددن لاظا دددة المظاغدددة 2المتدددارنم تدددؼ اسدددا  ؾيمدددة م
 ا  ؾضل ذلػ:5لممهمؾعتيؽ التهريبيتيؽش والهدول  

 المتػير المست ل عما الهار  األدالث لمتارات اللاس  اآللا ا اهؼ ت جير5جدول  
 المجموعة التجرٌبٌة المجموعة التجرٌبٌة األولى

 الثانٌة
 درجة الحرٌة

حجم تأثٌر 
 مربع اٌتا

متوسط  الداللة
التطبٌق 
 القبلً

متوسط 
التطبٌق 
 البعدي

متوسط 
التطبٌق 
 القبلً

متوسط 
 التطبٌق البعدي

 مرتفع 2...3 .5 13... 23.. .131.5 33..

6 مدددؽ التػيدددر الددد ن اددددم لدددث 55.6 ت دددل مدددؽ بياردددات الهددددول السدددابر أن         
الهاردد  األدالددث لدددى الظالاددات لددث المهمددؾعتيؽ التهددريبيتيؽ  رجددن إلددا رمظددث الددتعمؼ 

6 مدددؽ هدددد ا التػيدددر  رجددددن إلدددا عؾامددددل 3.4المددددم  الدددددوار  الم مدددؾ / المتندددداو اش وأن
يددؾاليةا ممددا   كددد لاعميددة رمظددث الددتعمؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ / ال دددلة  العؾامددل الع

المتناو ا لث تنمية الهار  األدالث المتعمر  متارات اللاس  اآللدا لددى المهمدؾعتيؽ 
 التهريبيتيؽ.

ويرجددن تفسددير هدد و النتددال  إلددا ت ددديؼ الملتددؾى اإللكترورددث الم تددر  داصددل رغددام       
السددما  لمظالاددات  اإل لددار واجسددتزادو العمميددة  اإلضددالة الدداظك بددؾرد  ظري ددة تفاعميددة و 
 إلا تنؾت عناصر الملتؾى.

وما ولرو الملتؾى اإللكترورث مؽ لرص لمتؾاصل والتفاعل والتعاون أجندا  الدتعمؼ        
مددؽ صددظل أسددالي  التفاعددل المتزامنددة وغيددر المتزامنددة داصمددهش سدداعد لددث تاددادل الخبددرات 

الهاردددد  األدالدددددث لمتددددارات اللاسدددد  اآللدددددا لددددد تؽش وتظبيدددددر بدددديؽ الظالادددداتش وتنميدددددة 
 المتارات أوجو   ول.

ك لػ ما ولدرو رغدام الداظك بدؾرد مدؽ لدرص لمتؾاصدل والتفاعدل وتادادل الن اشدات        
والتعمي ات واآلرا ش  اإلضالة إلث تنمية متارات اجت ال والمتارات اججتماعيةش سداعد 

ات رلدددؾ تعمدددؼ الملتدددؾى  ممدددا أسدددتؼ لدددث تنميدددة الهارددد  لدددث زيددداد  اإلؾادددال لددددى الظالاددد
 األدالث لمتارات اللاس  اآللا.

إضددالة إلددا مددا ولددرو رغددام الدداظك بددؾرد مددؽ م ددادر ووسددال  متعدددد ش ارتاظدددث       
 دددالملتؾى وتفددداعظت مختمفدددةش ونمداريدددة التؾاصدددل مدددن المعمدددؼ  سدددتؾلة ويسدددرش والرجدددؾت 

 ر .لممعممة عند التؾ ل لث تنفي  أن متا
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كدد لػ مددا  دمدده رغددام الدداظك بددؾرد مددؽ تعزيددز وتػ يددة راجعددة مناسدداة لمظالاددات          
لؾر ؾيامتؽ  اجسدتها ة سداعد لدث تنميدة الهارد  األدالدث لمتدارات اللاسد  اآللدا لددى 
الظالادددداتش إضددددالة إلددددا ت ددددديؼ األريددددظة التعميمددددة ذات صددددمة  مؾضددددؾعات الملتددددؾىش 

  اصتمفددددث طري ددددة ت ددددديؼ تمددددػ األريددددظة  دددداصتظب والمتؾال ددددة مددددن أسددددمؾ  الددددتعمؼش ايدددد
 مؾضؾعات التعمؼ لدى الظالاات.

  6304و دد اتف ددث هدد و النتددال  مددن رتددال  الدراسددات التاليددة:  أامددد أل مسددعدش         
  عابدددددد 6304  رادددددا  الػامددددددنش 6304  عمدددددث اليددددداردنش 6304صمدددددؾد الػامددددددنش 

متددارات اللاسدد  اآللدداش وتل يددر اش والتددث أكدددت عمددا ضددرور  تنميددة 6304المتعددابثش 
 العد د مؽ البرام  والبيعات اإللكترورية لفاعمية كبير  لث تنمية تمػ المتارات.

 
وأجبتدددث العد دددد مدددؽ الدراسدددات ضدددرور  العمدددل عمدددا اكتسدددا  متدددارات اللاسددد          

ا 6304اآللددا لظددظ  وطالاددات اليددؾم رغددراو لكددؾرتؼ معممددث الػددد دراسددة سددمر السدداعث  
سعث إلا تنمية رؾات  التعمؼ الاظجة لث م رر اللاس  اآللا لدى الظظ ش وهد ا والتث 

مددددا اتفددددر مددددن الدراسددددة اللاليددددة لددددث الهدددداربيؽ المعرلددددث واألدالددددث واصتمددددل لددددث الهاردددد  
الؾجدارث رغراو لكؾرتا ركزت عما اتهاو الظظ  رلؾ م رر اللاس  اآللا بينما ركدزت 

 يعة التعمؼ.الدراسة اللالية عما اجتهاو رلؾ ب
وتددرى الااااددة أن التركيددز عمددا الهاردد  األدالددث لممتددارات العمميددة يهعددل عمميددة        

تنميددددة واكتسددددا  تمددددػ المتددددارات ميسددددر  عمددددا الظالادددداتش وأن الهاردددد  المعرلددددث مدمددددل 
لمهاردد  األدالددث مددؽ أجددل تل يددر رمددؾ وتظددؾير أدا  الظالاددات جكتسددا  المتددار   يدددل 

 ممياو.كامل سؾا  رغرياو أو ع
اإلجا ة عدؽ السد ال الرا دن: لءجا دة عدؽ السد ال الرا دن مدؽ أسدعمة الالد ش والد ن  دنص 
عمددا: ممددا أجددر إصددتظب رمظددث الددتعمؼ المدددم  الدددوار  الم مددؾ / المتندداو ا لددث تنميددة 
اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ مش تؼ اصتادار صدلة الفدرض الاالد  مدؽ لدروض الالد ش والد ن 

بددديؽ متؾسدددظث   ≤ 3.31دال اا دددالياو عندددد مسدددتؾى ردددص عمدددا أرددده: م ؾجدددد لدددر  
درجددات المهمؾعددة التهريبيددة األولددا والمهمؾعددة التهريبيددة الااريددة لددث التظبيددر الاعدددن 
لمؿيددددداس اجتهددددداو رلدددددؾ بيعدددددة الدددددتعمؼمش وجصتادددددار صدددددلة هددددد ا الفدددددرض تمدددددث المعالهدددددة 
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همددددؾعتيؽ اإلا ددددالية لنتددددال  التظبيددددر الاعدددددن لمؿيدددداس اجتهدددداو رلددددؾ بيعددددة الددددتعمؼ لمم
 التهريبيتيؽش وتؼ اسا  ما  مث: 

ا دجلة الفرو  بيؽ رتال  التظبي يؽ ال بمث والاعدن لمؿياس اجتهاو رلؾ 03جدول  
 بيعة التعمؼ لظظ  المهمؾعة التهريبية

أبعاد 
 المقٌاس

التجرٌبٌة األولى 
 (33)ن=

التجرٌبٌة الثانٌة 
 قٌمة "ت" (33)ن=

 المحسوبة
درجة 
 الحرٌة

 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

الدرجة 
 الكلٌة

 دالة 3.334 54 6..2 6.14 3.33. 5.31 4.43.

 ت ددل مددؽ الهدددول السددابر أن ؾدديؼ متم الملسدددؾبة  أل عدداد مؿيدداس اجتهدداو رلددؾ بيعدددة 
 ل مؽ ا وجمين ه و الؿيؼ أ33.334ا واجاتمال المناعر لتا كان  6.32التعمؼ كدل  

ا مما  دؾاث بؾجدؾد لدرو  ذات دجلدة إا دالية بديؽ متؾسدظات 3.31مستؾى الدجلة   
درجات الظالاات لث التظبير الاعدن لمؿياس اجتهاو رلؾ بيعة التعمؼ بديؽ المهمدؾعتيؽ 
التهدددريبيتبيؽش وهددد و الفدددرو  ل دددالل المهمؾعدددة التهريبيدددة األولددداش والددد ن بمدددع متؾسددد  

ا وهددث أكبددر مددؽ متؾسد  درجددات التظبيددر الاعدددن 52.23درجاتتدا لددث المؿيدداس كددل  
اش وبنددا او عميدده تددؼ 53.03لممهمؾعددة التهريبيددة الااريددةش والدد ن بمددع لددث المؿيدداس كدددل  

  بؾل الفرض الاال  مؽ لروض الدراسة ورلض الفرض ال فرن.
ويرجددن تفسددير هدد و النتددال  إلددا أن إتااددة الملتددؾى  يدددل إلكترورددث لمظالاددات         
إلدددا زيددداد  اإليهابيدددة رلدددؾ بيعدددة الدددتعمؼ لدددد تؽش والدالعيدددة رلدددؾ اسدددتخدام الت نيدددات  أدى

اإللكترورية لث عممية التعمؼش ومؽ جؼ تنمية الهار  المعرلث واألدالث لمتارات اللاس  
 اآللاش مما أستؼ لث اإليهابية رلؾ بيعة التعمؼ.

ارسددة متددارات اللاسدد  كدد لػ مددا ولددرو رغددام الدداظك بددؾرد مددؽ لددرص لمتدددري  ومم      
اآللدددا سددداعد الظالادددات عمدددا وجدددؾد االدددة إيهابيدددة رلدددؾ بيعدددة الدددتعمؼ وذلدددػ إلت دددان تمدددػ 

 المتاراتش وبالتالث زادت دالعيتتؼ رلؾ عممية التعمؼ.
وأن استخدام المايرات التعميميدة والؾسدال  مدؽ ر دؾص وصدؾر ول ظدات ليدد ؾ         

أدى إلدا   دا  أجدر الدتعمؼش ممدا أسدتؼ لدث  تؾضل صظؾات أدا  المتارات   ؾر  تفاعميدة
 تنمية الهار  المعرلث واألدالث لمتارات اللاس  اآللا لدى الظالاات.
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  6301و ددد اتف ددث هدد و النتددال  مددن رتددال  الدراسددات التاليددة:  أامددد السدداعثش         
اش والتدث أشددارت 6302  امدد الرشديدنش 6302  إيمدان أامدددش 6301أامدد اللسديؽش 

د اتهاهات إيهابية لدى عينة ه و الدراسات رلدؾ رغدام إدار  الدتعمؼ اإللكتروردث إلا وجؾ 
 الاظك بؾرد.
وتددرى الااااددة أن مددا تمتعددث  دده عمميددة التدددريس أجنددا  تنفيدد  التهربددة األساسددية        

لمال  اللالث سداهؼ لدث تكدؾيؽ اتهاهدات إيهابيدة لددى الظالادات رلدؾ بيعدة الدتعمؼش وأن 
الؾجددددارث مددددؽ رغدددام إدار  الددددتعمؼ اإللكتروردددث الدددداظك بدددؾرد مددددؽ  بددددل التددد مر والتخددددؾب 

 الظالاات زال من الؾ ث رتيهة ت ديؼ العممية التعميمية ول او لخظؾات مدروسة وواضلة.
وبنا َا عما عرض ه و النتال   تبيؽ أن رم  التعمؼ الم مؾ  أجبث لاعمية أكار مؽ     

 رم  التعمؼ المتناو  الدوار.
 توصيات البحثع ثانيًاع
 لث ضؾ  رتال  الال  تؾصث الااااة  ما  مث:       

إجددرا  مزيددد مددؽ الالددؾم والدراسددات اددؾل تظددؾير الملتؾيددات الت ميديددة وؾيدداس لاعميتتددا 
 لث تنمية العد د مؽ رؾات  التعمؼ لدى لات مختمفة مؽ المتعمميؽ.
إللكتروريددددة ومعددددا ير ضددددرور  مراعددددا  المعددددا ير الخاصددددة بت ددددميؼ اسددددتراتيهيات الددددتعمؼ ا
 ال ابمية لظستخدام عند ت ميؼ اجستراتيهيات اإللكترورية الهد د .

ضددددرور  مراعددددا  األسددددسش والماددددادئ التربؾيددددة المرتاظددددة بنغريددددات الددددتعمؼ وأسددددالياه عنددددد 
 ت ميؼ طر  تعمؼ جد د  والبرام  التدريبية الم تراة.
تعمددر  لاجدداتتؼ وأسددالي  تعممتددؼش ضددرور  مراعددا  الفددرو  الفرديددة بدديؽ الظالادداتش ؼيمددا  

وتف يظتتؼش كما يل  أن ُي مؼ الملتؾى اإللكترورث  لي   ؾالر ااتياجات ورغاات 
 المتعمميؽ  در اإلمدان.

ضرور  إعداد برام  تدريبية  لمظالاات أجنا  اإلجازات لتنمية الهؾار  المعرؼية واألدالية 
 ث لد تؼ.لمعد د مؽ المتارات التث تنمث الهار  اإلبداع

ضددرور  إعددداد ورش تدريبيددة لمظالاددات أجنددا  اإلجددازات لتدددريبتؼ عمددا تؾعيددف الؾسددالل 
 التكنؾلؾجيةش واإلرتررث لث التعميؼ.

ضرور  الال  عؽ طر  وأسالي  واستراتيهيات التدريس ذات األجدر لدث تنميدة مختمدل 
 المتارات لدى الظظ .
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 جالااو:  لؾم م تراة.
 يات الال  ي تر  إجرا  الالؾم التالية:لث ضؾ  رتال  وتؾص     
لاعمية بررام  تدريبث م تدر   دالؼ عمدا الدتعمؼ الم مدؾ  لدث تنميدة متدارات إرتداج  

 الم ررات اإللكترورية لدى الظالاات المعممات.
لاعمية بررام  تدريبث م تر   الؼ عما التعمؼ المتناو  الدوار لث تنميدة متدارات  

 لظرهاز لدى الظالاات المعممان. التفكير الا رن والدالعية
لاعمية بررام  تدريبث م تدر   دالؼ عمدا الدتعمؼ المددم  الدداور لدث تنميدة متدارات  

 ت ميؼ الملتؾى اإللكترورث والتؾاصل اإللكترورث لدى الظالاات المعممات.
لاعمية استراتيهية م تراة  المة عما التعمؼ التكيفث لث تنمية اللاس  اآللا واإلرخرا  

 لث التعمؼ لدى الظالاات المعممات.
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 قائمة المراجع
 أواًلع المراجع العربية.

ا. لاعمية الف ؾل الم مؾبة لث التعمؼ  المد نة المنؾر  : دار الزمدان 6301ابتسام سعؾد الكليمث   -
 لمنير والتؾزين.

يؼ عبدددد الؾكيدددل الفدددار   - : دار ا. تربؾيدددات تكنؾلؾجيدددا ال دددرن اللدددادن والعيدددريؽش م دددر6301إبدددرـا
 الفكر العربثش طنظا.

ا. لاعمية استخدام رغام الاظك بؾرد لث العممية التعميمية مؽ وجتتث رغدر 6301أامد الساعث   -
طماة جامعدة  ظدر وأع دا  هيعتتدا التدريسديةش المهمدة الدوليدة التربؾيدة المتخ  دةش المهمدد 

 .001 -000ش 5ش العدد0
أجددر اسددتخدام إسدتراتيهية ال ددل الم مددؾ  لددث ا. 6304أامدد بددؽ زيددد بدؽ عبددد العزيددز  ل مسدعد   -

تل دديل طددظ  ال ددل الاالدد  المتؾسدد  لددث م ددرر اللاسدد  اآللددثش مهمددة العمددؾم التربؾيددةش 
 .6ش ت0جامعة األمير سظام بؽ عبد العزيزش م 

ا. شددددددددددادات الددددددددددتعمؼ اجلكتروريددددددددددة والنغريددددددددددة اجت ددددددددددالية 6306أامددددددددددد صدددددددددداد  عبدالمهيددددددددددد   -
connectivism الت نيددةش الم سسددة العامدة لمتدددري  الت نددث والمتنددثش العدددد ش مهمدة التدددري  و

 .01-0ش ديسمبر 023
ا. درجددة تل دديل الظماددة لددث م ددرر المندداه  وطددر  التدددريس  عمدداد  6301أامددد ا اللسدديؽ   -

التعمؼ اإللكترورث والتعميؼ عؽ  عد  هامعة اإلمام ا بؽ سدعؾد اإلسدظمية  اسدتخدام رغدامث 
تهاهدداتتؼ رلددؾ ذلددػش مهمددة العمددؾم التربؾيددة والنفسدديةش جامعددة ال  دديؼش تدددارس وبددظك بددؾرد وا
 .232 – 023ش 4السعؾديةش المهمد 

ا. إجدددرا  المنا يدددات الرياضدددية  اسدددتخدام م ددداطن تعميميدددة مدددؽ مؾ ددددن 6300أامدددد ا الرلددداعث   -
اليؾتيددؾ  اددؾل م ددرر الرياضدديات عمددث التل دديل وادد  اجسددتظظت لدددن طددظ  الهامعددة. 

 . 046-001. 02ا 6ؾيات الرياضيات  مهمة ترب
ا. أجر استخدام التدريس التاادلث لث تدريس التندسة عما تنمية  عدض 6303أشرب راشد عمث   -

متدددارات التفكيدددر النا دددد واجتهددداو رلدددؾ التندسدددة لددددى طدددظ  المرامدددة اإلعداديدددة وب دددا  أجدددر 
 -000ص ش 012تعممتدددؼش مهمدددة دراسدددات لدددث المندددداه  وطدددر  التددددريسش م دددرش العدددددد 

030. 
ا. متظددؾير رمددؾذج لمت ددميؼ التلفيددزن لمم ددرر الم مددؾ  وأجددرو عمددا 6301أكددرم لتلددث م ددظفا   -

رددددؾات  الددددتعمؼ ومسددددتؾى تهتيددددز المعمؾمددددات وت بددددل مسددددتلدجات التكنؾلؾجيددددا المسددددارد  لدددد ون 
اجاتياجددات الخاصددةمش المدد تمر الدددولث الرا ددن لمددتعمؼ اجلكترورددث والتعمدديؼ عددؽ  عدددش المممكددة 

ش 24-0ربيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعؾديةش الريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداضش ص ص الع
http://eli.elc.edu.sa/2015/node/31. 
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ا. لاعميددة الف ددؾل المنعدسددة والف ددؾل المدمهددة لددث تنميددة متددارات 6302أمددال صالددد ا اميددد   -
ت ددميؼ صدددفلات الؾيددد  التعميميدددة لظالادددات كميددة التربيدددة  الهامعدددة اإلسدددظمية  ػدددز ش رسدددالة 

 التربيةش الهامعة اإلسظميةش غز . ماجستير غير منيؾر ش كمية
ا. لاعميدة برردام  م تددر   دالؼ عمدا الدتعمؼ الم مددؾ  6302أمدل أبدؾ الؾلدا أبدؾ المهددد عبدد الغداهر   -

لدددث تنميدددة التل ددديل وب دددا  أجدددر الدددتعمؼ واإلتهددداو رلدددؾ الدددتعمؼ الم مدددؾ  لددددى طدددظ  شدددعاة 
ش العدددد 05ضددياتش المهمددد الرياضددياتش  دميددة التربيددة  ددالؾادن الهد دددش مهمددة تربؾيددات الريا

 ش الهز  األول.03
ا. أجددددر اسددددتخدام بددددرام  الؾسددددال  المتعدددددد  التفاعميددددة لددددث الف ددددل 6303أرددددس ا ال ددددمادن   -

المعدؾس عما تنمية التل يل واجتهاو رلؾ التعمؼ اإللكترورث لدى طدظ  المرامدة الاارؾيدة 
 بيةش جامعة المن ؾر .لث المممكة األردرية التاشميةش رسالة دكتؾراوش كمية التر 

ا. لاعمية التعميؼ الن ال لث تنمية  عض متارات استخدام رغدام 6302إيمان أامد عبد   أامد   -
إدار  التعميؼ اإللكترورث  ظك بؾرد لدى أع دا  هيعدة التددريس  دميدة التربيدة  الهبيدل جامعدة 

 .035 -33ش 2ش العدد 06الدمامش مهمة كمية التربية   سيؾ ش المهمد 
ا. أجددددر بررددددام  تدددددريبث م تددددر  جكتسددددا  أع ددددا  هيعددددة 6302إيمددددان ا مدددددرم متنددددث شددددعي    -

التدددريس  هامعددة االددل متددارات بنددا  اجصتاددارات اإللكتروريددة بنغددام إدار  الددتعمؼ  ددظك بددؾردش 
 .630 -035ش 10مهمة دراسات عربية لث التربية وعمؼ النفسش العدد 

تعمؼ التكيفدددث مبيعددات الددتعمؼ التكيؽيدددةمش م ددر: دار السدددلا  ا. الدد6303تددامر المػدداورن المدددظ    -
 لمنير والتؾزينش ال اهر .

ا. تلسدديؽ جدؾ  التعمديؼ  اسددتخدام رغدام  دظك بددؾرد رغدام التعمديؼ اإللكترورددثش 6303جدؾاد النهدار   -
 .250 -230ش 2الهامعة المستن ريةش العرا ش مهمة كمية التربية األساسيةش العدد

 ا. استراتيهيات التدريس الفعال  ال اهر : مدتاة المتنبث.6301ا  مظاوت  اسؽ الخميفةش وضي -
ا. بررددام  تدددريبث الكترورددث م تددر  لددث اسددتخدام رغددام إدار  6301ا ددة اليدداين ويددارا الليدددرن   -

الددتعمؼ  ددظك بددؾرد وؾيدداس لاعميتدده والرضددا عندده ألع ددا  هيعددة التدددريس لددث جامعددة األميددر  
 .233 -030ش 2ش العدد 02ية والنفسيةش المهمد رؾر ش مهمة العمؾم التربؾ 

ا. اجاتياجات التدريبية جستخدام رغام إدار  التعمؼ الداظك بدؾرد مدؽ وجتدة 6302امد الرشيدن   -
رغددر أع ددا  هيعددة التدددريس لددث جامعددة االددل  المممكددة العربيددة السددعؾديةش المهمددة الدوليددة 

 .101 -100ش 6ش العدد1التربؾية المتخ  ةش المهمد 
ا. أجر استراتيهية التعمؼ الم مؾ  لث التل يل األكاديمث لظالاات 6301انان بنث أسعد الزيؽ   -

 هامعة األمير  رؾر  بنث عبد الرامؽش المهمة الدولية التربؾية المتخ  دة .  –كمية التربية 
 .042 - 030المهمد الرا نش العدد األول .ص 
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متدارات ت دميؼ الملتدؾى اإللكتروردث ال دالؼ عمدا ا. لعاليدة 6304صمؾد عبد   ص ر الػامددن   -
التفاعل لث الف ؾل اإللتراضية لدى معممات اللاس  وت نية المعمؾمات لث منظ ة الااادةش 
المهمدددة الدوليدددة لمالدددؾم النؾعيدددة المتخ  دددةش الم سسدددة العربيدددة لمالددد  العممدددث والتنميدددة 

 .0الايريةش ت
ش ال داهر : دار 2ث العمدؾم النفسدية والتربؾيدةش  ا. منداه  الالد  لد6333رجا  ملمؾد أبؾ عدظم   -

 النير لمهامعات.
ا. أجدر األلعدا  التعميميدة اإللكتروريدة لدث تلسديؽ التفكيدر 6304راا  جمعان عبد   الػامدن   -

اإلبدددداعث والتل ددديل لدددث مددداد  اللاسددد  اآللدددث لددددى طالادددات المرامدددة المتؾسدددظةش المهمدددة 
الم سسدددة العربيدددة لمالددد  العممدددث والتنميدددة الايدددريةش الدوليدددة لمالدددؾ  النؾعيدددة المتخ  دددةش 

 .0ت
ا. وا ن استخدام طالاات وأع دا  هيعدة التددريس   سدؼ ت نيدات التعمديؼ لنغدام 6306رزان العمرو   -

 إدار  التعمؼ الاظك بؾردش رسالة ماجستير غير منيؾر ش جامعة الممػ سعؾدش السعؾدية.
 .13(2)جامعة المن ؾر  . –تعميؼ اإللكترورية ا. ال ل الم مؾ . مهمة ال 6302ررا امدن   -
ا. أجددر التفاعددل بدديؽ تؾ يددث ت ددديؼ التؾجيدده واألسددمؾ  المعرلددث لددث 6302زيندد  ا اسددؽ صميفددة   -

بيعددة الددتعمؼ المعدددؾس عمددا تنميددة متددارات إرتدداج الم ددررات اإللكتروريددة لدددى أع ددا  التيعددة 
 .004-23: 33النفسش ت  التدريسية المعاورة. دراسات عربية لث التربية وعمؼ

ا: تدد جير اسددتخدام اسددتراتيهية الددتعمؼ الم مددؾ  عمددا تنميددة الهاردد  6302سددالث ا عبددد المظيددف   -
المعرلددث ومتددارات التفكيددر اإلبددداعث لددث درس التربيددة الرياضددية لدددى طالاددات كميددة التربيددة 

ش الهددز  33العدددد الرياضددية جامعددة طنظدداش المهمددة العمميددة لمتربيددة البدريددة وعمددؾم الرياضددةش 
 الخامس.

ا. اتهداو أع دا  هيعدة التددريس  هامعدة ال ددس المفتؾادة رلدؾ 6301سامث رؾلل صميل ال يفث   -
التعمددديؼ اإللكتروردددث وعظ تددده  فعاليدددة الددد اتش رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منيدددؾر ش كميدددة التربيدددةش 

 الهامعة اإلسظميةش غز .
الدددعؼ اإللكترورددث  الكمددث/ الهزلددثا لددث ا. أجددر إصددتظب رمدد  6304سددمر بركددات ا السدداعث   -

بيعدددة الدددتعمؼ الم مدددؾ  عمدددا تنميدددة ردددؾات  الدددتعمؼ لدددث مددداد  الكمبيدددؾتر وتكنؾلؾجيدددا المعمؾمدددات 
 لظظ  المرامة الاارؾيةش رسالة ماجستيرش كمية الدراسات العميا لمتربيةش جامعة ال اهر .

-http://mathteatcherا. متددددددددددددددا  عمددددددددددددددا الددددددددددددددرا   التددددددددددددددالث: 6300سددددددددددددددنا  الػامدددددددددددددددن   -
sanaa.blogspot.com/2013/11/flippingclassroom.html 

أساسدياته وتظبي اتده وتؾجيتاتده  –ا. الؿيداس والت دؾيؼ التربدؾن والنفسدث 6333صظ  الد ؽ عظم   -
 دار الفكر العربث. ش ال اهر :0المعاصر ش  

http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flippingclassroom.html
http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flippingclassroom.html
http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flippingclassroom.html
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ا. أصر اصتظب أرما  التفاعدل لدا بيعدة الدتعمؼ اجلكتروردا 6304عابد متدن عبيد   المتعارث   -
عمدددا تنميدددة متدددارات اسدددتخدام اللاسددد  اآللدددا لددددى طدددظ  ال دددل األول الادددارؾىش المهمدددة 

 .3ت الدولية لددا  والعمؾم اإلرسارية واججتماعيةش الم سسة العربية لمال  العممثش
ا. تكنؾلؾجيددا التعمديؼ المفدرد وتنميددة اجبتكدار رؤيدة تظبيؿيددةش عمدان: دار والددل 6333عدادل سدرايا   -

 لمنير والتؾزين.
ا. التعمؼ المدم  والتعمؼ المعدؾسش األردنش دار المسير  لمنير 6301عاطل أبؾ اميد اليرمان   -

 والتؾزينش عمان.
هيات التعميمية ونرتاجتا وتظبي اتتا التربؾيدةش ا. ت ميؼ البرم6330عا د امدان الترش وأصرون   -

 األردنش كمية اللهاون لمتندسة التكنؾلؾجيةش جامعة اليرمؾك.
ا. اجتهاهددات العالميددة المعاصددر  لدث مندداه  العمددؾم وتدريسددتاش عمددان: دار 6303عدايش زيتددؾن   -

 اليرو  لمنير والتؾزين.
يعدددة التددددريس  دميدددة عمدددؾم اللاسددد  ا. اتهاهدددات طمادددة وأع دددا  ه6301عبددد الدددرامؽ السدددداان   -

والمعمؾمدددددات  هامعدددددة اإلمدددددام ا بدددددؽ سدددددعؾد اإلسدددددظمية رلدددددؾ اسدددددتخدام رغدددددام إدار  الدددددتعمؼ 
اإللكترورث  ظك بؾرد وعظ ته باعض المتػيراتش مهمدة العمدؾم التربؾيدةش جامعدة اإلمدام اش 

 .634 -660ش   6العدد 
يداس لاعميدة إسدتراتيهية ال دل الم مدؾ  لدث تنميدة ا. إلدا ؾ6301عبد الرامؽ بؽ ا الزهراردث   -

مستؾى التل يل المعرلث لم رر التعميؼ اإللكترورث لدى طدظ  كميدة التربيدة  هامعدة الممدػ 
 ش الهز  الاارث.026عبد العزيزش مهمة كمية التربية جامعة األزهرش العدد 

ا. متددددددددددددددددددددددددا  عمددددددددددددددددددددددددا الددددددددددددددددددددددددرا   التددددددددددددددددددددددددالث: 6300عبددددددددددددددددددددددددد المظيددددددددددددددددددددددددف اليامسددددددددددددددددددددددددث   -
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843 

ا.  ال  م تر  إلريا  م ررات تفاعميدة ول داو لنغدام إدار  6300عامان السمؾم وم ظفا رضؾان   -
يةش مدتدد  التربيددة العربددث لدددول الددتعمؼ اإللكترورددث  ددظك بددؾرد  هامعددة الممددػ سددعؾد  السددعؾد

 .034 -51ش 065الخمي ش الرياضش رسالة الخمي  العربثش العدد 
 ا. أسس تدريس العمؾمش غز : مظاعة الظال  الهامعث.6300عظا درويش   -
ا. تظؾير مناه  التكنؾلؾجيا  مرامة التعميؼ األساسية  فمسظيؽ 6302عظايا  ؾسل عظايا عابد   -

والدددتعمؼ اإللكترورددددث واتهاهدددات التظميددد ش رسدددالة ماجسدددتير غيددددر  لدددث ضدددؾ  معدددا ير التعمددديؼ
 منيؾر ش كمية التربيةش الهامعة اإلسظميةش غز .

ا. تؾعيدددف اسدددتراتيهية الف دددل الم مدددؾ  لدددث عمميتدددث التعمددديؼ 6301عدددظ  الدددد ؽ سدددعد متدددؾلث   -
ت والدددتعمؼ. المددد تمر العممدددث السدددنؾن الخدددامس عيدددر لمهمعيدددة الم دددرية لتربؾيدددات الرياضددديا

- 53م ددر  – عنددؾان: تعمدديؼ وتعمددؼ الرياضدديات وتنميددة متددارات ال ددرن اللددادن و العيددريؽ 
033. 

http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843


441 

ا. أجددددر رمدددد  الخددددرال  ال هنيددددة اجلكتروريددددة عمددددا 6304عمددددا بددددؽ أامددددد بددددؽ سددددميمان اليدددداردن   -
التل ددديل لدددث اجدا  المتدددارى لدددث مددداد  اللاسددد  اآللدددث لددددى طدددظ  المرامدددة المتؾسدددظةش 

م التربؾية والنفسيةش الم سسة العربية لمال  العممث والتنميدة الايدريةش ت المهمة الدولية لمعمؾ 
03. 

ا. أجر تدريس م رر متارات اجت ال إلكترورياو بنغام الاظك بدؾرد عمدا تنميدة 6302عما عمر   -
الهؾاردد  المعرؼيددة المرتاظددة  ددالم رر ورضددا طددظ  السددنة التل دديرية  هامعددة الدددمام رلددؾ 

 .236 -220ش 0ش العدد2ث التدريسش مهمة العمؾم التربؾيةش المهمد تؾعيف الاظك بؾرد ل
ا. تظبيدددر رغريدددات الددددماغ لدددث تعمددديؼ التفكيدددرش ال ددداهر : دار 6305العندددؾد امدددد م بدددل الرشددديدن   -

 السلا  لمنير والتؾزين.
ا. البرمهيات اججتماعية لث منغؾمة التعمؼ المعتمد عما الؾيد : 6335غاد  عبد  العامؾدن   -

يددادات اججتماعيددة رمؾذجدداش المدد تمر الدددولث األول لمددتعمؼ اإللكترورددث والتعمدديؼ عددؽ  عددد: ال
صدددناعة الدددتعمؼ لممسدددت بلش الريددداض: المركدددز الدددؾطنث لمدددتعمؼ اإللكتروردددث والتعمددديؼ عدددؽ  عددددش 

 مارس. 03-05
ا. أجدددر اسدددتخدام اسدددتراتيهية ال دددل الم مدددؾ  لدددث تددددريس 6302لتدددد بدددؽ عبدددد العزيدددز أ دددارمث   -

ير لدددث التل ددديل الدراسددث واجتهددداو رلدددؾ المدداد  لددددن طدددظ  ال ددل الادددارث الادددارؾن. التفسدد
 .24 – 60.   030م ر . ت  –مهمة ال را   والمعرلة 

ا. لاعمية استراتيهية التعمؼ الم مدؾ  لدث تددريس التدارين لتنميدة 6301كريمة طه رؾر عبد الػنث   -
ية وتؾعيدف الت نيدة اللد ادة مدؽ وجتدة متارات التؾاصل والدتعمؼ الد اتث وتلسديؽ البيعدة ال دؽ

رغر عينة مدؽ طدظ  المرامدة الاارؾيدة ومعمميتداش مهمدة دراسدات تربؾيدة واجتماعيدةش المهمدد 
 اش العدد الاال .60 

ا. لاعميدة اسدتخدام اسدتراتيهية الدتعمؼ الم مدؾ  عمدا التل ديل 6302كريمة طه ردؾر عبدد الػندث   -
طدظ  المرامدة الاارؾيدةش مهمدة دراسدات عربيدة لدث  وب ا  أجر التعمؼ لث تددريس التدارين لددى

 .055ش  ص 32التربية وعمؼ النفسش العدد 
ا. لعاليدة إدار  الؾ دث الناتهدة مدؽ اسدتخدام برمهيدة  دظك بدؾرد 6303ليما ا اسنا أبدؾ العدظ   -

لدث الدتعمؼ لددى طمادة جامعدة الظداللش مهمددة دراسدات عربيدة لدث التربيدة وعمدؼ الدنفسش العدددد 
41. 

ا. تؾعيدددددف تكنؾلؾجيددددا الؾيدددد ش اإلسدددددندريةش دار الهامعدددددة 6301 الادددداتن ا عبددددد العدددداطث  ا -
 الهد د .

ا. لاعميدددة اسدددتخدام كدددل مدددؽ التعمددديؼ اإللكتروردددث والمددددم  لدددث تنميدددة 6303ا جدددابر صمدددل     -
ة متددارات إرتدداج النمدداذج التعميميددة لدددى طددظ  شددعاة تكنؾلؾجيددا التعمدديؼ  دميددة التربيددة جامعدد

 .024 -50ش ص 6اشت46األزهرش مهمة كمية التربية ببنتاش العدد  
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ا. أجر رمظث التعمؼ المعدؾس  تدريس األ رانش اجست  ا ا عما 6302ا اسؽ رج  صظب   -
تنميدددة متدددارات اسدددتخدام البرمهيدددات اإلجتماعيدددة لدددث التعمددديؼ وزيددداد  الدالعيدددة لءرهددداز لددددى 

جامعة اإلسددندريةش مهمدة دراسدات عربيدة لدث التربيدة وعمدؼ طظ  الدبمؾم العام  دمية التربية 
 .36النفسش العدد 

ا. لعاليددة برردام  تددريبث  ددالؼ عمدا التعزيدز لددث 6304ا امدد العتدل وصالدد امددد بميدة العهمدث   -
تنميددة متددارات اسدددتخدام اللاسددؾ  عندددد الظددظ  المتعادددريؽ دراسددياو  ال دددل السددادس بدولدددة 

 .62اصةش كمية عمؾم اإلعا ة والت هيلش جامعة الز ازيرش ت الكؾيثش مهمة التربية الخ
 06ا. التعمؼ المتن ل متعة الدتعمؼ اإللكتروردث لدث أن و دث وأن مددانش 6334ا عظية صميس   -

 ش را ظة التربؾييؽ العر .6334سبتمبر 
مددديؼ ا. دور المعمدددؼ لدددث التعمددديؼ المددددم  والتعمددديؼ المعددددؾسش مهمدددة التع6302ا وايدددد سدددميمان   -

 .05اإللكترورثش جامعة المن ؾر ش العدد 
 ش غز : مدتاة ألا .2ا. عمؼ النفس التربؾن رغر  معاصر ش  6332ا و الث عظون اللمؾ   -
ا. أجددر إصددتظب رمظددث الددتعمؼ المدددم   المددرن/ المتندداو ا 6301م ددظفث أامددد عبددد   سددعيد   -

الرسدددؾم التعميميدددة الكمبيؾتريدددة لددث اكسدددا  معممدددث المرامددة اإلعداديدددة  عدددض متدددارات إرتدداج 
وتنمية التفكير اجبتكارن لد تؼش رسالة ماجستيرش جامعة جنؾ  الؾادنش كمية التربية النؾعية 

   نا.
ا. رمددؾذج م تددر  لبددرام  التدددري  المدددم  لمعدداورث أع ددا  6300منددال صددالث عمددا البم اسددث   -

دكتدؾراوش كميدة التربيدةش جامعدة هيعة التدريس لث ضؾ  معا ير الهؾد  وؾياس لاعميتهش رسالة 
 امؾان.

ا. أجدددر اصدددتظب اسدددتراتيهيتث الدددتعمؼ المددددم  الددددوار  المتنددداو / 6302مدددث جمدددال أمددديؽ اسدددؽ   -
الفددردنا لتنميددة متددارات اجسددتدجل العممددث والتنغدديؼ الدد اتث لدددى تظميدد  المدرسددة اإلعداديددةش 

 هر .رسالة ماجستيرش كمية الدراسات العميا لمتربيةش جامعة ال ا
ا. مدددداهؾ الددددتعمؼ الم مددددؾ   المعدددددؾسا. تعمدددديؼ جد ددددد. تددددؼ اسددددترجاعه لددددث 6302رهيدددد  زواددددث   -

 .http://www.new-educ.com/la-classe-inverseeعمث الرا   : 6/2/6305
اـيؼ وم ددددظملات لددددث العمددددؾم ا. مفدددد6334رددددؾاب أامددددد سددددمار ش عبددددد السددددظم مؾسددددا العددددد مث   -

 التربؾيةش عمان: دار المسير  لمنير والتؾزين.
ا.  لاعميدددة اسددددتراتيهية ال ددددل الم مددددؾ  لدددث تعمدددديؼ المػددددة العربيددددة 6301ردددؾال سدددديف البمؾشددددية   -

واسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتامارها: 
www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-

834817511-1408969294-495.pdf 

http://www.new-educ.com/la-classe-inversee
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-834817511-1408969294-495.pdf
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-834817511-1408969294-495.pdf
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ا. لاعمية رمدؾذج الدتعمؼ الم مدؾ  لدث التل ديل وأدا  متدارات الدتعمؼ 6301هارون الظي  اسؽ   -
ة ألدددا  اإللكتروردددث لددددن طدددظ  الاددددالؾريؾس  دميدددة التربيدددة. المددد تمر الددددولث األول: التربيددد

 جامعة الاااة  المممكة العربية السعؾدية.  –  كمية التربية 6301أبريل  01-00مست بمية 
يؼ اليدددربؾرث   - ا. لاعميدددة اصدددتظب  عدددض متػيدددرات تؾعيدددف الفيدددد ؾ لدددث 6306هاشدددؼ سدددعيد إبدددرـا

التعميميددة لدددث التل دديل وتنميدددة متددارات ت دددميؼ ونرتدداج الفيدددد ؾ  0.2ت ددميؼ مؾا ددن الؾيددد  
.جامعدددة 023ا6   سددؼ تكنؾلؾجيدددا التعمددديؼ  دميددة التربيدددة مهمدددة كميددة التربيدددة . الر مددث لظدددظ

 .205-610األزهر 
ا. التدددددريس الفعددددال لمعمددددؾم الظبيعيددددة لممرامددددة الاارؾيددددة لددددث ضددددؾ  الكفايددددات 6306هالددددة  خددددش   -

 ش عمان: دار اليرو  لمنير والتؾزين.0التعميميةش  
اسدتخدام اسدتراتيهية الدتعمؼ  الف دل الم مدؾ  لدث ا. لاعميدة 6304ـاة  ؾرس أامد عبد المظيدف   -

تنميددددة  عددددض متددددارات إدار  الم ددددررات اإللكتروريددددة لدددددى معممددددث اللاسدددد  األلددددث  المرامددددة 
 اإلعداديةش رسالة ماجستيرش كمية التربية النؾعيةش جامعة طنظا.

طالادات ا. أجدر اسدتخدام اسدتراتيهية الدتعمؼ الم مدؾ  لدث تل ديل 6302ـاه عبد اللؽيد عامان   -
ال ل السا ن األساسث لث العمدؾم واتهاهداتتؽ رلدؾ العمدؾمش رسدالة ماجسدتيرش كميدة التربيدةش 

 جامعة اليرمؾك.
 ا. التعميؼ المعدؾس. ال اهر : دار السلا  لمنير والتؾزين 6303هياؼ عاطل اسؽ   -
م إدار  التعمؼ ا. لعالية التعمؼ المتمازج ال الؼ عما رغا6302وليد صؾالظة وعبد العزيز الهريؾن   -

 ددظك بددؾرد لددث التل دديل المااشددر والم جددل لمفيزيددا  وب ددا  أجددر الددتعمؼ لدددى طددظ  الكميددات 
ش 0ش العددددد 03ال ددلية  هامعدددة الممدددػ سدددعؾدش مهمدددة الدراسددات التربؾيدددة والنفسددديةش المهمدددد 

232- 253. 
 جارياو: المراجن األجنبية.
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