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 سمخص:ال
تسثلللل ال لللرض ملللؽ البحلللم الحلللالث رلللث معررلللة التللل   ر الشلللات  علللؽ ا لللت              

السللدويات و واألوللمؾم السعررللث كمدللتقل  –أدوات اللتعمؼ اللكترويللث التذللارلث كالللؾ كث 
ديلللد ملللا اذا للللاا هشلللاأ تااعلللل مللل ؽ أدوات اللللتعمؼ اللكترويلللث التذلللارلث معتسلللد ت وتح -

واألومؾم السعررثت وذلػ عمى التحر ل السعررثت وتشسية األداء العسمث لدى ع شة مؽ 
  عزللؾا مللؽ ٙ٘مللديرو ووللل ء بعللض السللدارس الدللعؾدعةت تكؾيلل  ع شللة البحللم مللؽ ك

رمللللةت وتللللؼ تقدلللليس ؼ إلللللى أربلللل  مللللديرو ووللللل ء السللللدارس بالسديشللللة السشللللؾرةت ومكللللة السك
  عزلؾا ورلا الترلسيؼ التجر بلث لمبحلمت ٗٔمجسؾعات تجر بية ضس  لل مجسؾعلة ك

  ملل ؽ درجللات ٘ٓ.ٓوقللد أوللارت الشتللاو  عللؽ وجللؾد رللرا داد إسرللاويا عشللد مدللتؾى ك
 كدلللللو مجسؾعلللللة البحلللللم اللللللليؽ درولللللؾا أدوات اللللللتعمؼ اللكترويلللللث التذلللللارلث بلللللالؾ كث

لرلللال   أدوات اللللتعمؼ اللكترويلللث التذللارلث بالسلللدوياتؾا ومجسؾعللة البحلللم اللللليؽ درولل
السجسؾعللة التللث درولل  البريللام  مللشس، السللدوياتت وذلللػ عمللى مت  للرو البحللم التللابع ؽ 

عشللللد مدللللتؾى رللللرا داد إسرللللاويا  كالتحرلللل ل السعررللللث واألداء العسمللللث و لللللللػ وجللللد
األولمؾم  األومؾم السعررلث كالسدلتقل  ومجسؾعلة  م ؽ درجات لدو مجسؾعة ٘ٓ.ٓك

رللللث ال يللللاس البعللللدو عمللللث مت  للللرو البحللللم التللللابع ؽ كالتحرلللل ل السعررللللث كالسعتسللللد  
لسللا تؾ للل  األوللمؾم السعررللث كالسدللتقل تالسعررللث واألداء العسمللث  لرللال  مجسؾعللة 

  ترجل  ٘ٓ.ٓالبحم الحلالث إللى علدج وجلؾد رلروا ذات دلللة إسرلاوية عشلد مدلتؾى ك
اللكترويلث التذلارلث واألولمؾم السعررلث ولؾاء عملى إلى أ ر التااعل م ؽ أدوات التعمؼ 

 التحر ل الدراوث أو األداء العسمث.
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Research Summary: 

 

             The purpose of the present research was to investigate the 

impact of different participatory e-learning tools (wikis - blogs); 

the cognitive style (independent - certified), and to determine if 

there is an interaction between participatory e-learning tools and 

the cognitive style, on cognitive achievement and performance 

development The research sample consisted of (56) members of 

the principals and agents of schools in Madinah and Makkah. 

They were divided into four experimental groups, each group 

comprising (14) members according to the experimental design 

of the research. The presence of statistically significant difference 

when touching We (0.05) between the scores of the research 

group who studied participatory e-learning tools in the wiki and 

the research group who studied participatory e-learning tools in 

blogs for the group that studied the program in the blog type, on 

the two search variables (cognitive achievement and practical 

performance); At the level (0.05) between the degrees of gain of 

the cognitive style group (independent) and the cognitive style 

group (dependent) in the telemetry on the two search variables 

(cognitive achievement and practical performance) in favor of the 

cognitive style group (independent), and the current research has 

found no fur Statistically significant at the level of (0.05) due to 

the impact of the interaction between e-learning tools and 

participatory method of knowledge on both academic 

achievement or practical performance. 
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 مقجمة 
يتدللؼ العرللر الحللالث بالتقللدج الدللر   رللث مجللالت العمللؼ والسعررللةو مسللا رللرض 
عمى جسي  مؤودات السجتس  ومش ا مؤودات التعميؼ الجامعث تظؾ ر ذات لات وتحدل ؽ 
مخرجات للللاو لسؾاكبللللة لارللللة التظللللؾرات األكادعسيللللة والس شيللللة  و عتبللللر أوللللمؾم ا دارة مللللؽ 

ات وذللللػ ملللؽ س لللم لؾي لللا إدارة تقم دعلللة أو إدارة العؾاملللل التلللث تلللؤ ر رلللث أداء السؤودللل
  .ٜٓجت ص  ٕٔٔٓإلكترويية ك مزهؾدةت 

وللللللػ يجلللد أا ا دارة اللكتروييلللة قلللد ررضللل  يادللل ا عملللث جسيللل  السؤودلللات 
 إللى التقم لدو ومش لا مؤودلات التعمليؼ الجلامعثت والتلث أدت إللث اليتقلاد ملؽ العسلل

 مل  التشغيسيلة الؾسلدات اآلللث للرب، ولوالحا شلبكات ر  لا بسلا معمؾماتيلة تظبيقلات
 وإيجاز القرارات السشاوبةت لتخاذ والسعمؾماتو البيايات عمى الحرؾد لتد  ل بعز ا

 مسكلؽ وقل  وأولر  تكمالة عاليلة وب قلل بكالاءة لمسدلتا ديؽ الخلدمات وتقلدعؼ األعسلادت
 و مسلللا دعلللى مؤودلللات السجتسللل  ومش لللا الجامعلللات إللللى ٚجت ص  ٕٛٓٓالكبيدلللثت ك
 عسل عمى اوتخداج أدوات وتقشيات ا دارة اللكترويية لتحد ؽ أداو ا.ال

السعمؾملات  تكشؾلؾجيلا مؽ  مي، اوتخداج "عمى أواوا تعتسد اللكترويية را دارة
 الخا ة ا دار ة العسميات بجسي  ال ياج مكؾيات ا دارة اللكترويية   رث(والترالت
الشا رت قر ذثت  التشاردث.كعبد مرلزها ز زوتع أداءها تحد ؽ م د  وذلػ بالسؤودةت

  . ٜٛجتص  ٕٔٔٓ
 السعمؾملات تقشيلة اعتسلاد"هلث الحديثلة ا لكتروييلة ا دارة م مل  و علد أملرز

 الج از م اج إيجاز رث التقشية تمػ التقشية وتؾعيف إدارة يد رث رويدة أداة  والترالت
 الحديثلةت ا دارة  دملة تجؾ لد رلث السعمؾملات تقشيلة ملؽ ووعاوال  والولتاادة ا دارو 
 الحلرص مل  ا دار لةت األيذلظة جسيل  رعاليلة أداو لات وميكشلة وررل  جديدت بكل وربظ ا

 الكااءة عزسؽ بسا الستعامم ؽ مع ات اوتخدام ا لجسي  وتبد، باوتسرارت تحديث ا عمى
 لؾقل ا ترشل د رلث الحديثة التقشية مرام  عمى السعام تت والعتساد إيجاز رث والدرعة
 تقلدعؼ رلث الجلؾدة شلر  إللى الدلرعة عشرلر وإضلارة ا مكلاا قلدر وا تزال سلا والج لدت
  . ٙجت ص  ٜٕٓٓ  كالحدؽت.ا دار ة لمسشغؾمة الش اوث الُسخرج
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وقللد اد ملل  العديللد مللؽ الللدود مشغؾمللة العسللل الدارو اللكترويللث إلللى العسميللة 
السسمكة العربية الدعؾدعة مؽ الدود التعميسية متسثمة رث السؤودات التعميسية م ات وتعد 

التث أد م  يغاج ا دارة اللكترويية إللى مدارول ا بسراسم لا السختمالة مسلا اولتمزج وجلؾد 
تللدر و وت ه للل لمكللؾادر التللث وللتتعامل ملل  هلللر األيغسللة اللكتروييللة.و مسللا عحللتؼ عمللى 

رة إد اد الت   ر وضرو القاوس ؽ عمى أمر التعميؼ والتدر و محاولة مؾاكبة هلا التظؾرت 
السشاوو عمى مشاه  وأوال و التعميؼ والتعمؼ ألا األوال و التقم دعة أ بح  ل تجلدو 
ياعلللا رلللث عرلللريا الحاضلللر ر  لللب  ملللؽ الحتسلللث أا يتحلللؾد التعمللليؼ ملللؽ مجلللرد الحاللل  

 والتمق ؽ والتمقث الدمبث مؽ الستعمؼ إلى يؾ  م اير تساما.
عمؼ التلللث تجعلللل الستعمسللل ؽ هلللؼ محلللؾر و علللد اللللتعمؼ ا لكترويلللث ملللؽ أولللال و اللللت

عسمية التعمؼو س م يتعاوا الستعمس ؽ لمحرؾد عمى السعمؾمات وتبادل ا وطرح األركار 
ؽ محللللدد لوللللت باد عسميللللة الللللتعمؼ. لحللللل السذللللك ت دوا اللتللللزاج بسكللللاا معلللل ؽ أو زملللل

  .ٚٗت ص ٕٙٓٓدوارد الحسدايثت كإ
مؼ ا لكترويلث قلد ت  لر   ما لؾج اللتعٕٛص تٕٚٔٓ وترى كوحر عبد اللرسسؽت

ليذللللسل جؾايللللو أكثللللر تااعميللللة وأكثللللر إيدللللايية وأكثللللر تذللللارلية. ليغ للللر ما للللؾج الللللتعمؼ 
ا لكترويث التذارلث اللو يتسرلز سؾد السعمؼ والستعمؼ عمى سد وؾاءت رالسعمؼ هؾ مؽ 
يؾجللل  عسميلللة اللللتعمؼت رلللث سللل ؽ عسلللارس الستعمسلللؾا عسميلللة اللللتعمؼ ب يادللل ؼ ملللؽ  للل د 

اعالللللة والعسللللل معللللا  رللللث مجسؾعللللات  لللل  رة تدللللتشد إلللللى تؾعيللللف التقشيللللات السذللللارلة ال
 التكشؾلؾجية الحديثة

س لم عكلؾا السلتعمؼ محلؾرا   الشغر ة البشاويةالتعمؼ التذارلث م  مبادئ  و يتؾارا
ْعِملللللِ  يبحللللم وُ جللللرم و كتذلللللعت لسللللا أي للللا ت لللللتؼ بعقللللل السلللللتعمؼ لمعسم يللللة التعميسيللللةت ِبجي

والعسميللات التللث تللتؼ دا ملل ت رتؾلللد مدللتؾ ات متعسقللة مللؽ السعررللة رللث إطللار قللاوؼ عمللى 
جلللؾهري الذلللبكاِت الجتسا.يلللِة  الشغر لللُة الترلللاليةُ التالللاع ت الجتسا.يلللة. و تعتبلللر 

باعتبارها ايعكاوا لمب ئة الجتسا.ية لمستعمس ؽ والسرتبظة بالتقشيات الحديثةت التث تعجز 
يغر ات التعمؼ التقم دعة عؽ تاد ر طبيعة التعمؼ اللو عحدث رث إطارهات وهشلاأ العديلد 

الجايللو  الدراوللات التللث تؤلللد عمللى راعميللة الللتعمؼ ا لكترويللث التذللارلث رللث تشسيللة مللؽ
 السعررث واألداء الس ارى مش ا:

https://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-constructivisme
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=444&Model=M&SubModel=135&ID=2675&ShowAll=On
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  والتث اكدت عمى رعالية اوتراتيجية الكترويية لمتعمؼ ٕٚٓٓدراوة دعاء لب و ك
تذلل  ل الحاوللو باوللتخداج السؾقلل  التعميسللث اللكترويللث  التذللارلث رللث مقللرر مذللك ت

 الس ارى لداروث الدممؾج العامة رث التربية شعبة لسب ؾتر تعميسث. لث رث األداءالتذار 
تؾعيف اللتعمؼ ا لكترويلث التذلارلث   وهدر  إلى  ٜٕٓٓدراوة داليا سبيذث ك

رلللث تظلللؾ ر التلللدر و الس لللدايث للللدى طللل م شلللعبة إعلللداد معملللؼ الحاولللو اآلللللث بكميلللات 
 . التربية الشؾ.ية

  راعمية مريام  تدر بث مقترح قاوؼ عمى التعمؼ ٕٓٔٓك دمحم والىوتشاول  دراوة 
التذلللللارلث عبلللللر الؾ لللللو رلللللث تشسيلللللة لااعلللللات تؾعيلللللف السعمسللللل ؽ لتكشؾلؾجيلللللات التعمللللليؼ 
ا لكترويث رث التدر ست واقترس  الدراولة اعتسلاد تزلس ؽ ملرام  اللتعمؼ التذلارلث عبلر 

مسل ؽ أ شلاء الخدملة والتلث تقلدم ا وزارة التربيلة التلدر و الس شلث لمسع الؾ لو ضلسؽ ملرام 
 .لمسعمس ؽ وشؾ ا   والتعميؼ

ومللؽ  يللؼا عحللاود الباسللم رللث هلللا البحللم اوللتخداج الللتعمؼ التذللارلث ا لكترويللث 
تشسيللة م للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة ا لكتروييللة لللدى مللديرو  بذللكل رعللاد رللث

 السدارس الدعؾدعة.
لتث أكدت ا سدلاس بسذلكمة الدراولة قلاج الباسلم مدراولة ومؽ السرادر أعزا  ا

اوتكذللاةية كر للر مقششللة  هللدر  إلللى تحديللد مللدى تللؾارر م للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  
ا دارة اللكتروييلللة للللدى ملللديرو السلللدارس الدلللعؾدعةت وملللدى الحاجلللة لولللتخداج مريلللام  

اللكتروييلللةت وذللللػ ملللؽ تلللدر بث لمتلللدر و عملللى م لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ا دارة 
  مديرا مؽ مديرو السدارس الدعؾدعة  ملؽ ٗٔتظب ا اوتباية عمى ع شة قؾام ا ك  د 

 قظاعث التعميؼ بالسديشة السشؾرة و شب .
 وقد أوارت يتاو  الدراوة الوتكذاةية عؽ:

ساجة مديرو السدارس الدلعؾدعة إللى تعملؼ م لارات إعلداد واولتخداج ملرام  ا دارة  -
 يية.اللكترو 

أهسيلللة اولللتخداج التقشيلللات الحديثلللة رلللث مدلللاعدة السلللدير ؽ وتلللدر ب ؼ عملللى إعلللداد  -
واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية لسا تؾررر مؽ م ئة تعمؼ سديثة تؾاكو الت  رات 

 الكب رة رث إدارة السدارس سؾد العالؼ.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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ملرام  إعلداد واولتخداج مذكمة البحم رث تلديث م لارات  تتحددواوتشادا  الى ذلػ 
لدى مديرو السدارس الدعؾدعةت وللا ي د  البحم الحالث الى تشسية  ا دارة اللكترويية

 م ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة ا لكترويية لدى مديرو السدارس الدعؾدعة.
كسا ت تؼ الدراوة متبايؽ األومؾم السعررلث للدى ملديرو السلدارس اللليؽ يدرولؾا 

مرام  ا دارة اللكترويية عبر اوتخداج أدوات التعمؼ اللكترويث م ارات اعداد واوتخداج 
 التذارلث.

والبحلللؾث الدلللابقة التلللث تشاولللل  اولللتخداج أدوات  الدراولللاتورلللث ضلللؾء مراجعلللة 
رلث  -تبل ؽ علدج وجلؾد دراولات  ،التعمؼ اللكترويث التذارلث وتبلايؽ األولمؾم السعررلث

دوات الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث تتشللللاود أ للللر التااعللللل ملللل ؽ أ -سللللدود عمللللؼ الباسللللم
واألوللمؾم السعررللث رللث تشسيللة م للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة ا لكتروييللة للللدى 

  مديرو السدارس الدعؾدعة
 مذكمة البحث:

تتسثللل مذللكمة البحللم رللث عللدج تسكللؽ مللديرو السللدارس الدللعؾدعة مللؽ الس للارات 
روييلللللةت وذللللللػ رلللللث الجلللللايب ؽ السعررلللللث واولللللتخداج ملللللرام  ا دارة ا لكت  علللللدادال زملللللة 

واألداولث عمللى سلد وللؾاءت مسلا عجعم للؼ ر لر قللادر ؽ عملى اوللتخداج هللر البللرام  بالذللكل 
الاعاد اللو أعدت ل  و و عد البحم الحالث محاولة لدد الاجؾة م ؽ ملا هلؾ للاوؽ وبل ؽ 

دللتؾى مللا عجللو أا عكللؾات ل يتقللاد مللؽ السللدارس التقم دعللة إلللى السللدارس التللث ترقللى لمس
العلللالسثت ملللؽ س لللم أولللال و ا دارة ا لكتروييلللة وتؾعيلللف تكشؾلؾجيلللا السعمؾملللات ر  لللات 
والتستللل  بسدلللتؾى جلللؾدر علللاد ملللؽ  للل د ملللؾارد بذلللر ة تستملللػ ملللؽ السعلللار  والس لللارات 

لدي ؼت وذلػ ملؽ  ل د اولتخداج والقدرات الس شيةو وذلػ مؽ   د تشسية تمػ الس ارات 
مللدويات ت وبترللشيف الوللمؾم -لكترويللث التذللارلث كو كللثأداتلل ؽ مللؽ أدوات الللتعمؼ ال
معتسللد  مسللا ععللد مللؽ قب للل تعملليؼ م للارات إعللداد واوللتخداج  –السعررللث لمسللدير ؽ كمدللتقل

 .مرام  ا دارة اللكترويية
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 أىجاف البحث:
 ي د  البحم الحالث إلى:       
ة للللدى ملللديرو إعلللداد قاوسلللة بس لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ا دارة ا لكتروييللل .ٔ

 السدارس الدعؾدعة وذلػ مؽ وج ة يغر الخبراء والستخرر ؽ.
تشسيللة م للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة ا لكتروييللة لللدى مللديرو السللدارس  .ٕ

 مدويات .-أدوات التعمؼ اللكترويث التذارلث كو كثالدعؾدعة باوتخداج 
ملدويات  -كو كلث الكذع علؽ أ لر ا لت   أداتلث اللتعمؼ اللكترويلث التذلارلث .ٖ

 : رث تشسية ل  مؽ
  التحرلللل ل السعررللللث السللللرتب، بس للللارات إعللللداد واوللللتخداج مللللرام  ا دارة

 ا لكترويية لدى مديرو السدارس الدعؾدعة
  األداء العسمللللللللث السللللللللرتب، بس للللللللارات إعللللللللداد واوللللللللتخداج مللللللللرام  ا دارة

 ا لكترويية لدى مديرو السدارس الدعؾدعة
مدتقل  رث تشسية لل  -األومؾم السعررث كمعتسدالتعر  عمى راعمية ا ت    .ٗ

 مؽ:
  التحرلللل ل السعررللللث السللللرتب، بس للللارات إعللللداد واوللللتخداج مللللرام  ا دارة

 ا لكترويية.
  تشسيلللة األداء العسملللث السلللرتب، بس لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ا دارة

 ا لكترويية.
إعللداد واوللتخداج  تقللدعؼ أدوات تقللؾ ؼ مقششللة لمجللايب ؽ السعررللث واألداوللث لس للارات .٘

 مرام  ا دارة ا لكترويية السشاوبة لسديرو السدارس الدعؾدعة.
 أىسية البحث:

 عسكؽ تحديد أهسية هلا البحم عمى السدتؾ  ؽ البحثث والس دايث ةيسا يمث:
 أوال: عمى السدتؽى البحثي:

أدوات الللتعمؼ عاللت  الظر للا أمللاج ال يللاج مدراوللات لوللتخداج أيسللا  مختماللة مللؽ  -
 رث مجالت أ رى.لكترويث التذارلث ال
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عقلللدج أطلللرا يغر لللة سلللؾد ملللرام  ا دارة ا لكتروييلللة و تشاول لللا لسجلللاد هلللاج رلللث  -
 ا دارة التعميسية.

 ثانيا: عمى السدتؽى السيجاني:
عقدج لستخلو القرار  ؾرة سية وواقعية لسدتؾى ملديرو السلدارس الدلعؾدعة رلث  -

  لكترويية.م ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة ا
عدللاعد مرللسسث مللرام  ا دارة ا لكتروييللة التعميسيللة رللث عسللل التظللؾ ر اللل زج  -

 لس وسة مدتؾى السدير ؽ وبسا يؾاكو طبيعة العرر.
عقدج ترؾرا عؽ الستظمبات السادعة والتقشيلة والعمسيلة والتدر بيلة لتاع لل اولتخداج  -

 مرام  ا دارة ا لكترويية رث السدارس الدعؾدعة.
الزللؾء عمللى ضللرورة إجللراء البحللؾث الب شيللة ملل ؽ التخررللات السختماللة  يمقللث -

كا دارة التعميسية  مؽ ياسية والعامم ؽ رث مجاد تكشؾلؾجيا التعميؼ ملؽ ياسيلة 
أ للرىت مسللا عدلل ؼ رللث تحق للا الامدللاة الكميللة التللث تراعللث الع قللة ملل ؽ العمللؾج 

 السختماة.
لجؾايللو التقشيللة التللث عجللو عقللدج البحللم معمؾمللات ج للدة لسللديرو السللدارس عللؽ ا -

أا يتستعؾا م او مسا عسكش ؼ مؽ اكتذا  أياد ؼ ومعررة الجؾايو التقشية التث 
 عحتاجؾا إل  ا ليكؾيؾا إدار  ؽ ياجح ؽ رث السدتقبل.

 تحجيج مذكمة البحث:
 عسكؽ تحديد مذكمة البحم الحالث رث الدؤاد الرويس اآلتث:

واألسامؽب  ماجونات( -تخوني التذااركي )وككاي أدوات التعمػ االلكما أثخ التفاعل بيؼ 
معتسج( في تشسية ميارات إعجاد واستخجام بخامج اإلدارة اإللكتخونية -السعخفي )مدتقل

 لجى مجيخي السجارس الدعؽدية؟
 و تار  مؽ هلا الدؤاد األوئمة اآلتية:          

لسلللللدارس ملللللا م لللللارات إعلللللداد واولللللتخداج ملللللرام  ا دارة ا لكتروييلللللة للللللدى ملللللديرو ا -ٔ
 الدعؾدعة؟
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مللا راعميللة أدوات الللتعمؼ اللكترويللث التذللارلث كو كللث/ مللدويات  ب للض الشغللر عللؽ  -ٕ
السعررللث السللرتب، بس للارات إعللداد واوللتخداج  لاألوللمؾم السعررللث رللث تشسيللة التحرلل 

 مرام  ا دارة اللكترويية.
شسيلة ما راعمية األومؾم السعررث كمعتسد/مدتقل  ب ض الشغر عؽ أداة التعمؼ رث ت -ٖ

بس لللللارات إعلللللداد واولللللتخداج ملللللرام  ا دارة التحرللللل ل السعررلللللث السلللللرتب، بس لللللارات 
 اللكترويية..

ما أ ر التااعل مل ؽ للل ملؽ أدوات اللتعمؼ اللكترويلث التذلارلث كو كلث/ ملدويات ت  -ٗ
رلث تشسيلة التحرل ل السعررلث السلرتب، بس لارات  األومؾم السعررث كمعتسد/مدلتقل و 

  دارة اللكترويية.إعداد واوتخداج مرام  ا
مللا راعميللة أدوات الللتعمؼ اللكترويللث التذللارلث كو كللث/ مللدويات  ب للض الشغللر عللؽ  -٘

األولللمؾم السعررلللث رلللث تشسيلللة الجايلللو األداولللث السلللرتب، بس لللارات إعلللداد واولللتخداج 
 مرام  ا دارة اللكترويية.

تشسيلة  ما راعمية األومؾم السعررث كمعتسد/مدتقل  ب ض الشغر عؽ أداة التعمؼ رث -ٙ
 بس ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية.الجايو األداوث السرتب، 

ما أ ر التااعل مل ؽ للل ملؽ أدوات اللتعمؼ اللكترويلث التذلارلث كو كلث/ ملدويات ت  -ٚ
رلللث تشسيلللة الجايلللو األداولللث السلللرتب، بس لللارات  األولللمؾم السعررلللث كمعتسد/مدلللتقل و 

 لكترويية.إعداد واوتخداج مرام  ا دارة ال
 مشيج البحث:

ل تبلار رللروض البحلم وا جابللة عللؽ تدلاؤلت  تللؼ اولتخداج السللش   الؾ للاث           
رث عرض وتحم ل األدميات السترمة بست  رات البحلم وإعلداد قاوسلة الس لارات الخا لة 
بالبحمو لسا اوتخدج السش   شب  التجر بث اللو هد  إلى بحم أ ر مت  ر مدلتقل أو 

أدوات الللتعمؼ اللكترويللث مت  للر تللاب  أو أكثللرت س للم بحللم عللؽ التااعللل ملل ؽ أكثللر رللث 
رللث تشسيللة التحرلل ل  األوللمؾم السعررللث كمعتسد/مدللتقل التذللارلث كو كللث/ مللدويات ت و 

 وم ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية.
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 عيشة البحث:
رس الدلللعؾدعة بسشظقتللللث يلللتؼ ا تيلللار ع شللللة البحلللم الحللللالث ملللؽ ملللديرو السللللدا         

يشبللل  ت و لللتؼ تقدللليس ؼ إللللى أربللل  مجسؾعلللات تجر بيلللة ورقلللا لست  لللرات  -كالسديشلللة السشلللؾرة
 البحم. 

 متغيخات البحث:
 عذتسل البحم عمى مت  ر ؽ مدتقم ؽ هسا:         

 ول  يسظاا: ،الستغيخ السدتقل األول أدوات التعمػ االلكتخوني التذاركي
 .دوياتالس -م           الؾ كث - أ

 ول  يسظاا:الستغيخ السدتقل الثاني: متغيخ ترشيفي )األسمؽب السعخفي( 
 معتسد -م            مدتقل -أ 

 الستغيخات التابعة: يذتسل البحث عمى متغيخكؼ تابعيؼ ىسا:
 األداء العسمث  -م         التحر ل السعررث. - أ

 الترسيػ التجخكبي لمبحث:
ا تيلللار الترلللسيؼ التجر بلللث السعلللرو  باولللؼ رلللث ضلللؾء مت  لللرات البحلللم تلللؼ            

 ت و دللس  هلللا الترللسيؼ  Factorial Design×2 2  كٕ×  ٕالترللسيؼ العللاممث ك
با جابلللة علللؽ التدلللاؤلت التلللث تتعملللا بلللاأل ر األواولللث لمعاملللل السدلللتقل األود والتللل   ر 

 ا األواوث لمعامل السدتقل الثايث والت   ر الشات  عؽ التالاعل م ؽ العاممل ؽ مع
   الترسيؼ التجر بث.ٔو ؾض  شكل ك

األسلوب 
 المعرفي

 أدوات التعلم اإللكتروني التشاركي 

 المدونات الويكي 

 (2مجموعة) (1مجموعة) مستقل

 (4مجموعة) (3مجموعة) معتمد

   الترسيؼ التجر بث لمبحمٔشكل ك
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 فخوض البحث:
 ل تبار الاروض التالية:لإلجابة عؽ األوئمة الدابقة وعى البحم            

  ملللل ؽ درجلللات لدللللو مجسؾعللللة ٘ٓ.ٓل يؾجلللد رللللرا داد إسرلللاويا عشللللد مدلللتؾى ك .ٔ
ودرجللللات لدللللو  البحللللم الللللليؽ دروللللؾا بلللل داة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث الللللؾ كث

بلللل داة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث السللللدويات رللللث مجسؾعللللة البحللللم الللللليؽ دروللللؾا 
كسللا تبلل ؽ ذلللػ  وللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييلةالجايلو السعررللث لس للارات إعلداد وا

 درجات سا عمى ال تبار التحر مث.
  ملللل ؽ درجلللات لدللللو مجسؾعللللة ٘ٓ.ٓل يؾجلللد رللللرا داد إسرلللاويا عشللللد مدلللتؾى ك .ٕ

ودرجللللات لدللللو  البحللللم الللللليؽ دروللللؾا بلللل داة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث الللللؾ كث
ث التذللللارلث السللللدويات رللللث بلللل داة الللللتعمؼ اللكترويللللمجسؾعللللة البحللللم الللللليؽ دروللللؾا 

كسللا تبلل ؽ ذلللػ  الجايللو األداوللث لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييللة
 درجات سا عمث بظاقة الس سغة.

  ملللل ؽ درجلللات لدللللو مجسؾعللللة ٘ٓ.ٓل يؾجلللد رللللرا داد إسرلللاويا عشللللد مدلللتؾى ك .ٖ
رللث  األوللمؾم السعررللث كالسدللتقل  ودرجللات مجسؾعللة األوللمؾم السعررللث كالسعتسللد 

ب لض  الجايو السعررث السلرتب، بس لارات إعلداد واولتخداج ملرام  ا دارة اللكتروييلة
الشغر عؽ أداة التعمؼ اللكترويث التذارلثت لسا تب ؽ ذلػ درجات سا عمى ال تبلار 

 التحر مث.
  ملللل ؽ درجلللات لدللللو مجسؾعللللة ٘ٓ.ٓل يؾجلللد رللللرا داد إسرلللاويا عشللللد مدلللتؾى ك .ٗ

درجللات مجسؾعللة األوللمؾم السعررللث كالسعتسللد  رللث األوللمؾم السعررللث كالسدللتقل  و 
ب للض الشغلللر  الجايللو األداوللث لس لللارات إعللداد واولللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييلللة

علللللؽ أداة اللللللتعمؼ اللكترويلللللث التذلللللارلثت لسلللللا تبللللل ؽ ذللللللػ درجات سلللللا عملللللى بظاقلللللة 
 الس سغة.

ؾعلات   مل ؽ درجلات لدلو السجس٘ٓ.ٓل تؾجد رروا دالة إسراويا عشد مدلتؾى ك .٘
التجر بيللللة األربعللللة ورقللللا  ألداة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث كالللللؾ كث/ السللللدويات ت 
واألوللمؾم السعررللث كمدللتقل/ معتسللد  رللث الجايللو السعررللث السللرتب، بس للارات إعللداد 
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واولللتخداج ملللرام  ا دارة اللكتروييلللة ترجللل  إللللى التااعلللل مللل ؽ أداة اللللتعمؼ واألولللمؾم 
 .ات ؼ عمى ال تبار التحر مثالسعررثت لسا تب ؽ ذلػ درج

  مل ؽ درجلات لدلو السجسؾعلات ٘ٓ.ٓل تؾجد رروا دالة إسراويا عشد مدلتؾى ك .ٙ
التجر بيللللة األربعللللة ورقللللا  ألداة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث كالللللؾ كث/ السللللدويات ت 
واألوللمؾم السعررللث كمدللتقل/ معتسللد  رللث الجايللو األداوللث السللرتب، بس للارات إعللداد 

م  ا دارة اللكتروييلللة ترجللل  إللللى التااعلللل مللل ؽ أداة اللللتعمؼ واألولللمؾم واولللتخداج ملللرا
 السعررثت لسا تب ؽ ذلػ درجات ؼ عمى بظاقة الس سغة.

 حجود البحث:
 اقترر البحم عمى:         

 –أداتللللل ؽ ملللللؽ أدوات اللللللتعمؼ اللكترويلللللث التذلللللارلث كاللللللؾ كث  الحاااااجود السؽ:اااااؽ ية:
معتسد  عبر معالجلات تتشلاود  -كمدتقل  السدويات  ويسظ ؽ لألومؾم السعررث

 .بس ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكتروييةالسحتؾى الخاص 
 مديرو وول ء السدارس بسديشتث السديشة السشؾرة و شب . ع شة مؽ الحجود البذخكة:
تللؼ تظب للا البحللم عمللى الع شللة السحللددة بالارللل الدراوللث الثللايث مللؽ  الحااجود الدمانيااة:

 ج.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓج العا
بسلللديشتث السديشلللة تلللؼ تظب لللا السعالجلللات التجر بيلللة ملللبعض السلللدارس  الحاااجود السكانياااة:

  السشؾرة و شب 
 السعالجات التجخكبية: 

يتز  مؽ الترسيؼ التجر بلث لمبحلم وجلؾد أربل  مجسؾعلات تجر بيلة مقدلسة           
 كاآلتث:

 مجسؾعة السدتقم ؽ يدروؾا الس ارات بالؾ كث. .ٔ
 السدتقم ؽ يدروؾا الس ارات بالسدويات.مجسؾعة  .ٕ
 مجسؾعة السعتسديؽ يدروؾا الس ارات بالؾ كث. .ٖ
 مجسؾعة السعتسديؽ يدروؾا الس ارات بالسدويات. .ٗ
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 أدوات البحث: 
 ععتسد هلا البحم عمى األدوات اآلتية:          

ا تبلللار تحرللل مث لمسعمؾملللات السعرةيلللة السرتبظلللة بس لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام   -
 ا دارة اللكترويية لدى مديرو السدارس الدعؾدعة.

 بظاقة م سغة األداء العسمث لس ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية. -
 ممخص خطؽات البحث:

 وار البحم الحالث ورا الخظؾات اآلتية:           
 علللرض الدراولللات والبحلللؾث الدلللابقة وتحم م لللات أو البحلللؾث ذات الرلللمة بسؾضلللؾ  .ٔ

 البحم وذلػ  عداد ا طار الشغرو لمبحم.
 جس  السادة العمسية الخا ة بسؾضؾ  البحلم وتحديلد السحتلؾى الس ولؼ لست  لرات .ٕ

 البحم.
بظاقللللللة م سغللللللة األداء العسمللللللث   –إعللللللداد أدوات البحللللللم كا تبللللللار تحرلللللل مث  .ٖ

وعلللرض ا عمللى السحكسلل ؽت وتعللديم ا رللث ضللؾء مقترسللات ؼت وتظبيق للا عمللى ع شللة 
 ة مؽ بعض مديرو السدارس ب رض ضبظ ا. اوتظ .ي

ترسيؼ وإيتاج كمادة السعالجة التجر بية  وعرضل ا ورلا أداتلث اللتعمؼ اللكترويلث  .ٗ
 التذارلثت ورقا  لمست  ر السدتقل الُسدتخدج رث ضؾء أهدا  البحم.

ا تيار ع شة لمبحم مؽ مجسؾعة مؽ مديرو السدارس مؽ مديشتث السديشة السشؾرة  .٘
 و شب 

 دوات البحم تظبيقا قبميا  عمى ع شة البحم.تظب ا أ .ٙ
 عرض مادة السعالجة التجر بية عمى مجسؾعة البحم. .ٚ
 تظب ا أدوات البحم تظبيقا بعدعات عمى ع شة البحم. .ٛ
إجراء السعالجات ا سراوية لمشتاو ت باوتخداج تحم ل التبايؽ  شاوث التجار وذلػ  .ٜ

 .SPSS)باوتخداج مريام  ا سراء ك
 وتاد رهات رث ضؾء ا طار الشغرو والدراوات الدابقة.عرض الشتاو   .ٓٔ
  يارة الشتاو  وتؾ يات البحم.  .ٔٔ
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 مرطمحات البحث:
 اإلدارة االلكتخونية:

لسعمؾملللات والترلللالت رلللث تبدلللي، ملللدى اولللتثسار تكشؾلؾجيلللا ا تعلللر  ب ي لللا          
ة األيذلظة عبلر يجاز لارلعساد ال ؾمية وتقدعؼ الخدمات وإدار ة وتد ر اا جراءات ا 

وواول الكترويية بقرد تحد ؽ وتظؾ ر الخدمات والعسميات ورر  لااءة الداء وراعم ت   
  .     ٕٓجت ص  ٕٕٔٓ ر ؽت وآ كعبد العميؼت

 التعمػ االلكتخوني التذاركي:
رقد عرر   دمحم عظي   سيس  ب ي  يس، مؽ التعمؼ ععسل ةي  الظ م معلا رلث           

و لب لللرة و تذلللارلؾا رلللث ايجلللاز الس سلللة أو تحق لللا أهلللدا  تعميسيلللة مجسؾعللات  للل  رة أ
مذلللللترلةت س لللللم يلللللتؼ اكتدلللللام السعررلللللة والس لللللارات أو التجاهلللللات ملللللؽ  للللل د العسلللللل 

 الجساعث السذترأ.
 األساليب السعخفية:

وا دراأ  التاك لر مؾضلؾعات تا لؼ عملى الالرد تدلاعد التلث السعرةيلة القلدرة          
 وأداء السذلك ت سلل رلث الالرد لذخرلية السس لز وتعتبلر اللشس، والولتشتاجت والا لؼ

 أجزاء عمى والترل ز التحم ل عمى السعرةيةت التث تذتسل الس اج أو واألعساد الؾاجباتت
  ٕٕٓٓتٖ٘كالخؾلثت.السجاد ا دراكث
 اإلطار الشعخي:

ام  يغللرا ألا البحللم الحللالث ي للد  الللث تشسيللة م للارات إعللداد واوللتخداج مللر            
ا دارة اللكتروييللة لللدى مللديرو السللدارس الدللعؾدعة باوللتخداج أدوات الللتعمؼ اللكترويللث 

 التذارلث رقد تشاود ا طار الشغرو السحاور اآلتية:
 أوال: التعمػ التذاركي االلكتخوني:
 :مفيؽم التعمػ التذاركي االلكتخوني

 ؽ لمتااعلللل ع لللر مرلللظم  اللللتعمؼ ا لكترويلللث التذلللارلث يغلللرا لحاجلللة الستعمسللل
  أا الدلللللللسة الجتسا.يلللللللة (Downes,2005,PP.1-5الجتسلللللللاعث س لللللللم أوضللللللل  

والتذارلية هث السس زة لبرمجيات التعمؼ ا لكترويث التذارلث باعتبارر الج ل الثايث ملؽ 
 التعمؼ ا لكترويث.   
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ععللر  ب يللل  يسللل، مللؽ اللللتعمؼ ععسلللل ةيلل  الستعمسلللؾا جشبلللا إلللى جشلللو بسدلللاعدة  
أو بسداعدة التكشؾلؾجيا لزساا تحدل ؽ عسميلة اللتعمؼ وتؾعيلف العسلل  أج زة الكسب ؾتر

 Stahl & Suthersالجساعث ستى عدتظي  الستعمسؾا مشاقذة أركارهؼ وطرح آراءهؼ. 
,2006, P.5)  

  ب ي  يس، مؽ التعمؼ قاوؼ عمى التااعل Edman (101 , 2010 ,كسا عرر  
مجسؾعات    رة يتذارلؾا رث إيجاز  الجتساعث م ؽ الستعمس ؽ س م أي ؼ ععسمؾا رث

الس سللة أو تحق للا أهللدا  تعميسيللة مذللترلة مللؽ  لل د أيذللظة جسا.يللة رللث ج للد مشدللا 
باولللتخداج أدوات تقشيلللة عبللللر الؾ لللوت وملللؽ  للللؼ ر لللؾ يرللللز عمللللى تؾل لللد السعررلللة وللللليس 
اوت بال ات وبالتالث يتحؾد التعميؼ مؽ يغاج مسرلز سؾد السعمؼ عديظر عميل  إللى يغلاج 

 لز سؾد الستعمؼ و ذارأ ةي  السعمؼ.مسر 
ومسا وبا عسكؽ تعر ف التعمؼ اللكترويث التذارلث ب ي  يس، مؽ التعمؼ ععسل 
ةي  الستعمسؾا رث مجسؾعات و تبادلؾا اآلراء و تذارلؾا لبشاء معررة جديدة أو لتحق ا 
هللد  تعميسللث مذللترأ عبللر  للدمات وأدوات الترللاد والتؾا للل السختماللة عبللر الؾ للوت 
مسللا يتللي  عسميللة تبللادد لألركللار واهتسللاج لؾج للات الشغللر الستعللددة والسختماللة بخرللؾص 

 مؾضؾ  التعمؼ.
 خرائص التعمػ االلكتخوني التذاركي:

تتعدد الخراوص التلث تس لز اللتعمؼ التذلارلث ا لكترويلث و سكلؽ إجسال لا ةيسلا 
  :يمث

الللتعمؼ السقرللؾدت  أيل  عظبللا لث للرا  مللؽ الشغر للات التربؾ للة مثللل الللتعمؼ التعللاويثت -
والخبللللللرات السؾزعللللللةت والللللللتعمؼ القللللللاوؼ عمللللللى السرللللللادرت والللللللتعمؼ القللللللاوؼ عمللللللى 

 السذروعات
أيللل  تعملللؼ مسرللللز سلللؾد السلللتعمؼت إذ عذلللتسل عملللى أيذلللظة جسا.يلللة عقلللؾج م لللا   -

  .الستعمسؾا 
التااعللل والعتسللاد الستبللادد ملل ؽ الستعمسلل ؽت س للم عدللاعد الستعمسللؾا بعزلل ؼ   -

إجابللات مشاولللبة لحللل السذللك تت ملللؽ  لل د جسللل   الللبعض رللث التؾ لللل إلللى
 .البيايات وتحم م ا ومشاقذت ا وتاد رها
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التلللدر و الجسلللاعث ملللؽ  للل د مؾاقلللع اجتسا.يلللة تؾا لللميةت س لللم يلللتؼ تلللدر و  -
الستعمس ؽ عمى الس ارات الجتسا.ية السظمؾبة لملتعمؼ الجسلاعثت وإ لارة دوارع لؼ 

  .لوتخدام ا
عمؾمللللات رللللث بحللللث ؼ وتؾجيلللل  ج للللؾدهؼ يحللللؾ اوللللتخداج الستعمسللللؾا لسرللللادر الس -

التؾ للللل إلللللى السعمؾمللللات مللللؽ مرللللادر الللللتعمؼ السختماللللة وجسع للللا وتشغيس للللات 
إضللللارة  يسللللة ل لللللر السرللللادر مللللؽ  لللل د تللللداود السللللتعمؼ ل للللا وبشللللاء تسثللللي ت 

 لسعارر ؼ الخا ة لتحق ا أهدا  تعميسية محددة.
سل لل متعمؼ رث مدئؾلية الستعمسؾا ررادى وجساعات عؽ مذروعات ؼ س م عع -

عسللل ررعلللث محللدد ولكشللل  عكسللل عسلللل اآل لللر ؽ واللللو يلللؤدو رللث الش اعلللة إللللى 
 مذرو  جساعث تذارلث.

اللللدم  مللل ؽ معررلللة الستعمسللل ؽ ومعررلللة الخبلللراء رلللث السجلللاد مسلللا عدلللاعد عملللى  -
 تخظى الحؾاجز أ شاء عسمية التعمؼ ومؾاكبة التظؾرات العمسية رث السجاد.

 :لتذاركيأدوات التعمػ االلكتخوني ا
مل ؽ  الجتسلاعث التؾا لل عملى اللكترويلث التذلارلث اللتعمؼ تعتسلد أدوات

 الظل م مذلارلات ملؽ يز لد بسلا إعجاميلةت تكلؾ ؽ ع قلات إللى الستعمسل ؽ وتلؤدو
 التعمليؼ أيذلظة إدارة رث دورر عمى والستعمؼ السعمؼ مؽ كل عحار  وعادة ما وإعجام ت ؼت

 عم  ا. وا جابة ئمةاألو طرح س م مؽ و يادت ا والتعمؼ
 (Pollara, P. & Zhu, J, 2011) . 

و ؾجلللد العديلللد ملللؽ أدوات اللللتعمؼ ا لكترويلللث التذلللارلث ملللؽ أهلللؼ تملللػ األدوات وأكثرهلللا 
 ايتذارا واوتخداما ما يمث: 

 Wikiأداة محخرات الؽكب التذاركية  -7
ج و دللللتخدج هلللللا السحللللرر ٜٜ٘ٔمللللارس  ٕ٘ع للللر أود مؾقلللل  و كللللث رللللث     

محتلللؾى إلكترويلللث عملللى الؾ لللو مباشلللرة وبذلللكل تذلللارلث ولكلللؽ بعلللد أا عدلللس   يذلللاء 
 اسو السؾق  مللػت و سكؽ لمسعمؼ أا عدتخدج محررات الؾ كث بظلر قت ؽ: األوللى أا 
عحسل سزمة لسحرر الؾ كث عمى مؾقع  الذخرثت والثاييلة أا عدلتخدج إسلدى  لدمات 

    : pdwiki الؾ كث عمى الذبكة مثل
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حررات الؾ و التذارلية قاعلدة ميايلات متذلعبة تدلس  بالتبلادد السعررلث وتسثل م       
ملل ؽ زوارهللا وتبلللادد وج للات الشغلللر السختماللة مسللا يثلللرى  بللرات زوارهلللات وتتس للز مؾاقللل  
اللللؾ كث بدللل ؾلة ا يذلللاء رزللل   علللؽ لؾي لللا تتلللي  لمسدلللتخدم ؽ بالسذلللارلة رلللث السؾاقللل  

التدو شات الدابقة لسا أا محتؾاها داولؼ  بسجرد التدج ل بالتدو ؽ وا ضارة والتعديل رث
التجلدد بذلكل وللر   يلت ءج ملل  التكشؾلؾجيلات وُتعلد تظبيقللا هاملا لسا للؾج اللتعمؼ الجسللاعث 

 السذترأ.
  أا محللررات الؾ للو التذللارلية (Patarakin, 2006, P.57ولقللد أشللار   

ل رلث هث مداسة رقسيلة يلتؼ وضلع ا عملى ملزود مؾقل  بح لم عدلس  بالسذلارلة والتااعل
 إدراج السعمؾمات. 

و دتخدج الؾ كث رث لث ر ملؽ السجلالت مثلل البحلمت وتكشؾلؾجيلا السعمؾملاتت 
و دمات العس ء  يذاء مدلتؾد  معررلث مذلترأت ولقلد أشلارت يتلاو  بعلض الدواولات 
إلللى أا الللؾ كث أداة ما للدة لللدعؼ األيذللظة الجتسا.يللةت والتااعلللت وللللا رلل ا الللؾ كث أداة 

 Choy, S. and)وعات الجسا.ية واألعساد التعاويية م ؽ السدتا ديؽ. مشاوبة لمسذر 
Ng, K. 2009)   
أا اللللؾ كث ي لللد  إللللى تزو لللد الستعمسللل ؽ بار لللة  (Wei, 2011)و زللليف 

السذللارلة رللث الوللتاادة مللؽ محتؾ اتلل  السختماللة عبللر السذللارلة رللث عسميللات ا ضللارة 
الار للللة أملللاج السدلللتخدم ؽ لبشللللاء  والتحلللديمت والتعلللديل السدلللتسرت وبالتللللالث ر لللؾ يلللؾرر

 .مجتس  إلكترويث ماتؾح عسكش ؼ مؽ السذارلة رث تبادد اآلراء
 http://www.wikipedia.comوتعتبللللللر السؾوللللللؾعة الحللللللرة كالؾ ك ب للللللدعا            

 مؾوؾعة ماتؾسة متعددة الم ات مؽ أش ر تظبيقات مرام  الؾ كث. 
 مس زات الؾ كث:

وللليس ل للا مشيللة وللابقة التحديللدت مسللا ععشللث إمكاييللة   للاحات الللؾ كث مريللة لم اعللة -
 اوتخدام ا مؽ مجسؾعة واوعة مؽ التظبيقات.

الللللؾ كث عسحللللث الحللللدود الج راةيللللةت و سكللللؽ لمظلللل م مللللؽ مختمللللع أيحللللاء العللللالؼ  -
 السذارلة ب ت والعسل عمى  احات واسدة.
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 عسكؽ لمسعمس ؽ اوتخداج الؾ كث لمتظؾ ر الس شلث والترلاد مل  بعزل ؼ اللبعض -
 لمتشاقشت ومذارلة السرادر واألركارت والتعمؼ مؽ بعز ؼ البعض.

تحتا  مؾاقل  و كلث بدلجل لتلار ص الرلاحاتت رل ذا أ ظل  شلخص ملا رلث تحر لر  -
إسللللدى الرللللاحات عسكللللؽ الرجللللؾ  إلللللى الرللللاحات الدللللابقة السحاؾعللللةت و سكللللؽ 

 السقارية م ؽ الراحات  ع ار الاروا م ش ا.
  HTMLا محتؾ ات لات رل  ساجلة للتعمؼ ل لةتدلتخدج و كلث أواملر بدليظة لتشدل  -

لمسذلللارلة رلللث إضلللارة وتعلللديل محتؾ للللات مؾاقللل  و كلللثت أواملللر و كلللث البدلللليظة 
تشاوو أرمو السدتخدم ؽ مسؽ ل عسمكؾا  برة لب رة رلث اولتخداج الحاولؾم أو 

 .رث تظؾ ر السؾاق 
تبدللي، عسميللة تشغلليؼ السحتؾ للاتت رسؾاقلل  و كللث تعسللل لقاعللدة ميايللات متذللعبةت  -

عسكشلللػ أا تلللشغؼ السحتؾ لللات بالظر قلللة التلللث تر لللد. س لللم تلللشغؼ السحتؾ لللات علللؽ 
طر ا األقداج أو مدوا أقداج و سكؽ لمزاور أا يترا  السؾق  مؽ   د الراوب، 
التث ترب، مل ؽ الرلاحاتت و سكلؽ الجسل  مل ؽ الظلر قت ؽ أو امتكلار طلرا أ لرى 

 .إدارة السحتؾ ات التقم دعةلتشغيؼ السحتؾ اتت هلر السروية ر ر متؾررة رث مرام  
وقللد اكللدت الدراوللات والبحللؾث الدللابقةت مثللل دراوللة رللؤاد اوللساع ل .يللادت عبللد 

 ت ودراوللة ٕٕٔٓ ت ودراوللة وللامية رايللدت وللت ت  وللع د كٕٔٔٓالكللر ؼ محسللؾد األشللقر ك
 ت ودراولللة عبلللد ل ال لللدلا ٕٕٔٓداليلللا سبيذلللىت دمحم البدللل ؾيىت الدلللع د عبلللد اللللرازا ك

عمللللى  Alzahrani, I(2013) ت ودراولللة ٖٕٔٓاولللة دمحم الدللللعديث ك ت ودر ٖٕٔٓك
راعميللة محلللررات الؾ للو التذلللارلية كالللؾ كث  رلللث العسميللة التعميسيلللة. ولقللد قامللل  دراولللة 

Krebs, Ludwig and Müller (2010)  متظب للا تقشيللة الللؾ كثWiki  لتعز للز
السحتللؾى التذللارلثت  التذللارأ ملل ؽ الت م للل لللتعمؼ مللادة الر اضللياتو ألي للا تدللس  ب يذللاء

ولللللػ السذللارلة رللث الكتابللةت وإيذللاء روابلل، جديللدة ل لللا السحتللؾى مللؽ قبللل الستعمسلل ؽت 
رز  عؽ إمكايية تظب ا الؾ كث لتحق لا السذلارلة الجسا.يلة  دارة محتلؾى رلث اللتعمؼ 
الروسثت وأع لرت يتلاو  الدراولة إعجاميلة تعملؼ ملادة الر اضليات باولتخداج تقشيلة اللؾ كث 

 لتعز ز التاك ر والتذارأ لدى الت م ل مؽ   ل ا.  يغرا
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 ( Blogsالسجونات ) -8
 السدويللة رللث أبدلل، تعر اات للات هللث  للاحة تذللتسل عمللى تعميقللات كتللدو شات 

posts .مختررة ومرتبة زمش ل ا 
تعد السدويات أسد مرادر السعمؾمات التلث أتاست لا ا يتريل  لشذلر السعمؾملات 

رللث العللالؼ مترللل با يتريلل ت س للم أ للب  ب مكللاا أو  لكللث تكللؾا متاسللة ألو شللخص
ة التاملة ةيسلا ععلرض ملؽ معمؾملات ررد رلث العلالؼ أا عكلؾا ياشلرا لمسعمؾملات مل  الحر ل

 راء. وآ
يذرت  حياة الجاردعاا مقال بعشؾاا   ليف تخما السدويات  ٕ٘ٓٓرث عاج 

 ولكؾ  واللليؽ الرواب، والر ت  واللو أشارت ةي  إلى تجربة مجسؾعة ملؽ طل م  ج
يذروا عملى مدويلة مدرولت ؼ مجسؾعلات شلعر ة ل لؼ سلازت عملى ردود ملؽ جسيل  أيحلاء 
العلللالؼ مسلللا جعلللل الظللل م يلللدرلؾا أهسيلللة ملللا عقؾملللؾا بللل . ذللللػ علللزز الدارعيلللة للللدي ؼ 
ل ولللتسرار رلللث لتابلللة ملللؾاد جديلللدة. لسلللا عسكلللؽ أعزلللا أا تكلللؾا السدويلللة أداة لمسعمسللل ؽ 

 وتظؾرهؼ الس شث.لوتخدام ا لتحد ؽ تعمس ؼ 
 ت p37 ,2010ك Coutinho, C & Bottentuit Juniorو تالا للل ملؽ 

  عمى أا السدويات مؽ أور  األدوات يسؾا رث م ئلة اللتعمؼ ٖٕٔت ٕٗٔٓل شدة ضيف ك
اللكترويث التذارلث عمى شبكة ا يتري ت وهث .بارة عؽ مشذؾرات عمى شبكة الؾ و 

 للة وت للد  الللى يذللر السحتللؾى اللكترويللث عمللى تتلل لع بالدرجللة األولللى مللؽ مقللالت دور 
 شبكة اليتري ت وتكؾا رث معغؼ األسياا مرتبة زمشيا مؽ األقدج الى األسدث.

كسلللا تعلللد السلللدويات بسثابلللة األداة األواولللية لمشذلللر رلللث م ئلللة اللللتعمؼ اللكترويلللث 
التذللللارلثت س للللم تدللللس  لسؤلللللع واسللللد او مجسؾعللللة مللللؽ السللللؤلا ؽ بكتابللللة مقللللالت أو 

عات عمى ا يتري ت وتعرض مرتبة زمشيات و سكؽ لقراء السدوية إضارة تعميقات ؼ مؾضؾ 
 عمى السقالت السزارة. 

 خرائص السجونات االلكتخونية:
تعتبللر السللدويات مللؽ األدوات التكشؾلؾجيللة التااعميللة السا للدة لكللل مللؽ السعمسلل ؽ 

لسللللؤ رة ملللل ؽ والستعمسلللل ؽ عمللللى سللللد وللللؾاءت وهللللث أعزللللا مللللؽ أدوات الترللللاد الاعالللللة وا
 ت عرللللللللاج مشرللللللللؾر ٕٛٓٓالستعمسلللللللل ؽت و تاللللللللا لللللللللل مللللللللؽ هشللللللللد وللللللللمساا الخمياللللللللة ك
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ت Joshi & Babacan (2012) ت ٕٓٔٓسدلؽ وا لروات ك دمحم  تررعل ٜٕٓٓك
Kitchakam (2012)ت: عمى أا السدويات تتدؼ بعدة  راوصت وذلػ ةيسا يمث : 

 ة إللى اللرواب، و ؾلة الؾ ؾد والرتبا : س م عسكؽ ا شارة رث واج ة السدويل
الااوقة لسجسؾعة مؽ السؾاق  ذات الرمة بسؾضؾ  السدوية وا شارة إلى العشؾاا 

 لمراحة الخا ة لراسو السدوية عمى اليتري . URL ا لكترويث
  و ؾلة الوتخداج: س لم تتدلؼ السدويلة بدل ؾلة إيذلاو ا وإعلدادها والكتابلة عملى

و ترلسيؼ جلاهزة لمسللدويات ذات  لاحات ا وا ضلارة والتعلديلت لسلا تتلؾرر قؾالل
 .واج ات روؾمية بديظة عدتخدم ا السدوا 

  آليلللللات الترلللللشيف والترت لللللو الستشؾعلللللة لمسؾضلللللؾعات: س لللللم عسكلللللؽ ترلللللشيف
 .التدو شات ورقا لتقديسات مؾضؾ.ية عر زةت تغ ر عمى واج ة السدوية

  التااعميلللة: س لللم تز لللر بالسذلللارلة والتااعميلللة مللل ؽ مؤلا لللا وقارو لللاو ملللؽ س لللم
سللة الللرد والتعم للا عم  للا والسذللارلة لمقللراء بللالتعم ا عمللى مللا تز للر م للا هلللر اتا

السللدويات مللؽ قزللاعا ومؾضللؾعات متعللددة ومختماللةت األمللر اللللو ععللد بسثابللة 
 اتراد س يقث متبادد م ؽ الظرر ؽ.

  ررل السحتؾى علؽ طر قلة العلرض: وتعلد هللر الخا لية هلث الدلسة األواولية
س لللم إا يغلللؼ التللدو ؽ وإدارة السحتلللؾى  امتلللة ل التللث ترتكلللز عم  لللا السللدوياتو 

تت  للر مللؽ س للم الذللكلت رللث سلل ؽ عدللس  لرللاسو السدويللة أا عدللس  لمللزوار 
 .بالتعم ا عمى السحتؾى أو عدج التعم ا

  تؾر ر م ئة مرية: س م عسكؽ لمستعمس ؽ سر ة التعب ر عؽ آراو ؼت وذلػ بازلل
تدللللؼ بالسرويللللة رللللث إجللللراء السذللللارلة والتااعللللل ملللل  الستعمسلللل ؽ اآل للللر ؽت لسللللا ت

 .التعدع تت س م عسكؽ التعديل مؽ قبل الذخص ياد ت أو مؽ قبل اآل ر ؽ
 :س لم تلؾرر يغلؼ التلدو ؽ مجسؾعلة ملؽ األدوات  دارة  ول ؾلة إدارة السعمؾملات

السعمؾمات مثل: أدوات لتحر ر وإدارة السحتؾى بسا رث ذلػ الشدلص الستيلاطثت 
سرلللللاءاتت أدوات لا رولللللة السحتلللللؾى تمقاوي لللللات وآليلللللات اولللللتعادة السحتلللللؾىت وا 

 .والبحم عؽ الشص الكامل دا ل مشغؾمة التدو ؽ
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  قم مة التكماة: معغؼ السدويات يتؼ إيذاؤها عمى مؾاق  مجاييةت س م ل تتظمو
 .وؾى تؾرر ج از لسب ؾتر مترل با يتري 

   وأضلللاChurchill ,2009,p58)  :إمكاييلللة التحلللديم السدلللتسر لمسدويلللة 
 .م عكؾا لمستعمس ؽ الحا رث عرض تعميقات ذات  مة بسحتؾى السدويةبح 

 إمكاييللة الؾ للؾد لمسدويللة مللؽ مختمللع ٖ٘تصٖٕٔٓوذلللر كأسسللد العيدللاوثت 
السدللللتخدم ؽ: رالسللللدويات تسكللللؽ الجسيلللل  مللللؽ الؾ للللؾد لسحتؾ ات للللا بسللللا ر  للللا 
محرلات البحمت ر ر أي  عسكؽ لراسو السدوية أا يتحكؼ رث مدتؾى ع ؾر 

 .لمعامة مدويت 
  السرويلللة: س لللم عسكلللؽ اولللتخدام ا رلللث الؾقللل  والسكلللاا السشاولللب ؽت لسلللا عسكلللؽ

مؾاوظت ا مراجعة السؾضؾعات القدعسلة ميدلر وول ؾلةت وتتزل  مرويت لا أعزلا 
كعراج مشرؾرت  .رث القدرة عمى دم   دمات ا م   دمات أ رى بكل و ؾلة

  . ٜ٘. صٜٕٓٓ
 :الفخق بيؼ السجونة والؽككي

السدويات ومؾاق  الؾ كث هؾ أا اللؾ كث ترلّسؼ لتذلترأ وتتعلاوا  إا الارا م ؽ
ر  ا مجسؾعات مؽ السدتخدم ؽ و دتظي  أو مدتخدج مؾاوظة لمسلة السلرور السذلترلة 
أا عحرر محتؾ ات الؾ كث رث أو وق  عذاء. وتؾرر الؾ كث أعزا  مجالس لمشقاش رث 

ات مدللللتسرة سللللؾد كللللل  للللاحة مسللللا يتللللي  لسدللللتخدم  ا الللللد ؾد رللللث يقاشللللات ومحاد لللل
 مذار ع ؼ. 
أما السدويات ر شذئ ا أ لحام ا و قلؾج عم  لا إملا رلرد او ج لة مع شلةت بسعشلى           

 .اا السدوية ل عذارأ رث تحر رها إل مؽ عسمكؾا السدوية
  RSSأداة ناقل األخبار  -9

و عشلى ممخلص  Rich Site Summaryا ترلارا لمسرلظم   RSSُععلد     
أو الت لعلة الراجعلة أو التم ليؼ  Really Simple Syndicationأو  السؾقل  السكثلعت

والسرظم  األ  ر هؾ األكثر ش ؾعات وهى  دمة لشذلر تحلديثات السؾاقل  عملى الذلبكة 
 وهى تؾرر الؾق  ستى يتسكؽ زوار السؾق  مؽ ترا  األ بار الحديثة.
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   أا هللللر األداة تدلللس  لمسدلللتخدجٜٖت صٕٛٓٓولقلللد أوضللل  ولللعد السلللؤمؽ ك
بستابعللة عللدد ضللخؼ مللؽ السؾاقلل  دوا الحاجللة لز للارة السؾاقلل  لم للات لسللا ُتدللتخدج لشذللر 
السحتلللؾى مللل ؽ السؾاقللل  بظر قلللة آليلللة وبالتلللالث تتلللي  لؾللللالت األيبلللاء إعرلللاد أ بلللارهؼ   
األسللدث  لمسدللتخدم ؽت وتذللتسل األ بللار الُسقدمللة عمللى عشللؾاا الخبللرت ومخترللر لللشص 

امللل لمخبللر عمللى السؾقلل  الُسشللت  لمخبللرت وتعتبللر مللؽ الخبللرت وو للمة أو رابلل، لمللشص الك
  .Lan and Sie, 2010أرزل األدوات م ءمة لمتعمؼ الشقاد ك

تدللس  لمسدللتخدج بستابعللة عللدد  RSSو تزلل  مسللا وللبا أا أداة ياقللل األ بللار
 ضخؼ مؽ السؾاق  دوا الحاجة لز ارة السؾاق  لم ا. 

 ( (Podcasting- Videocastingالتاااااجوكؼ الراااااؽتي والسخئاااااي  -:
Webcasting  

يتكؾا مؽ  Podcasting  أا مرظم  (Siegle,2007,PP.14-21يللر 
وهؾ مذ ل الرؾت الرقسلث ملؽ شلرلة أمللت والثلايث:  iPodشق ؽ األود: يرج  لج از 

 ت وهلللر الخدمللة .بللارة (Broadcastingبسعشللى يذللر وهللى مذللتقة مللؽ البللم ا ذاعللث 
رث قؾاعد ميايات عمى شلبكة ا يتريل  وتكلؾا  كر ديؾ  تخزا  عؽ مماات  ؾتية ومروية

قاممللة لمتحس للل أو الوللتسا  والسذللاهدة بذللكل مباشللر مللؽ قبللل السدللتخدم ؽ و س للزر عللؽ 
البللللم ا ذاعللللث السعتللللاد هللللؾ عللللدج التق للللد مؾقلللل  معلللل ؽ س للللم عسكللللؽ لمسدللللتخدج تحس ملللل  

 والوتسا  ل  رث الؾق  اللى ير در. 
  إللى (Mazman and Usluel 2009,PP. 818-823و ذل ر لل  ملؽ 

أهسيلللة التلللدو ؽ الرلللؾتث والسرولللث رلللث التعمللليؼ س لللم عسكلللؽ ملللؽ   ل لللا السدلللاعدة رلللث 
تحز ر درس مؽ مقرر ملا ملؽ  ل د ولسا  أو رؤ لة التدو شلة ملدل ملؽ ال يلاج مترلا  
الكتلللام الشغلللروت مللل  إمكاييلللة التعم لللا عم  لللا لمتعلللر  عملللى أوجللل  القلللؾة والزلللعع ر  لللا 

 واقتراح سمؾد ل ا. 
مللؽ أهللؼ أدوات الللتعمؼ ا لكترويللث  Webcastingو عللد التللدو ؽ عبللر الؾ للو  

والتلللللللللللدو ؽ السرولللللللللللث  Podcastingالتذلللللللللللارلث و شقدلللللللللللؼ إللللللللللللى التلللللللللللدو ؽ الرلللللللللللؾتث 
Videocasting ت س للم يتللي  لألرللراد التعب للر عللؽ أركللارهؼ وأراءهللؼ مللؽ  لل د الرللؾت
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ؽ وسا  أو مذاهدة والرؾرة ربدل مؽ قراءة آل  الدظؾر مؽ الشرؾص السكتؾبة عسك
 مادة التدو ؽ رث الؾق  اللو يشاوو السدتخدج. 

 وقج أظيخت الجراسات الدابقة في ىحا السحؽر ما يمي:
ورللللث مجللللاد التللللدر و ا لكترويللللث وم للللارات الللللتعمؼ التذللللارلث تشاوللللل  دراوللللة 

ؼ   الت   رات الاارقة لشغؼ إدارة السحتؾى عمى الؾ و لتشسية م ارات التعمٕ٘ٔٓكالبيا ت 
التذارلث وهدر  الدراوة إلى تشسية م ارات التعمؼ التذلارلث للدى طل م الارقلة األوللى 

 تٕبكمية التربية الشؾ.يلة/ جامعلة مؾرولع د ملؽ  ل د اولتخداج وتؾعيلف تقشيلات الؾ لو 
وقد تؾ ل البحلم إللى وجلؾد رلروا مل ؽ متؾولظات درجلات السجسؾعلات التجر بيلة رلث 

ر التحرللل مث وبظاقلللة الس سغلللة وال تبلللار السلللؾقاث التظب لللا البعلللدو لكلللل ملللؽ ال تبلللا
 لس ارات التعمؼ التذارلث وجسيع ا لرال  السجسؾعات التجر بية.

  إللللى التعلللر  عملللى واقللل  ٕ٘ٔٓورلللث ذات الدلللياا هلللدر  دراولللة كالسلللؾازات 
التللدر و ا لكترويللث عللؽ بعللد عمللى اوللتخداج أيغسللة الللتعمؼ ا لكترويللث مللؽ وج للة يغللر 

 س بجامعللة األم للرة يللؾرة مشلل  عبللد الللرسسؽ مظبقللة السللش   الؾ للاث أعزللاء ه ئللة التللدر 
  مللللؽ أعزللللاء ه ئللللة التللللدر س السشزللللسات لمبريللللام  ٖٓالتحم مللللث عمللللى ع شللللة قؾام للللا ك

التدر بثت وقد أع رت الشتاو  أا رالبية ماردات ع شة الدراوة ير ؽ أي ؽ ملازلؽ بحاجلة 
ضلارة  لعلدج تسكلش ؽ ملؽ تؾعيلف لسز د مؽ الس ارات عملى تؾعيلف التعمليؼ ا لكترويلث إ

الس لللارات السكتدلللبة ملللؽ البريلللام  رلللث العسميلللة التعميسيلللة ستلللى بعلللد اجتيلللازهؽ لمبريلللام  
التللللدر بثت لسللللا أع للللرت الدراوللللة تكللللؾا قشاعللللات إعجاميللللة يحللللؾ البريللللام  التللللدر بث بعللللد 

 اجتيازر.
لملللتعمؼ   عملللى رعاليلللة اوللتراتيجية الكتروييلللة ٕٚٓٓوأكللدت دراولللة دعلللاء لب للو ك        

تذلل  ل الحاوللو باوللتخداج السؾقلل  التعميسللث اللكترويللث  التذللارلث رللث مقللرر مذللك ت
 الس ارى لداروث الدممؾج العامة رث التربية شعبة لسب ؾتر تعميسث. التذارلث رث األداء

تؾعيف التعمؼ ا لكترويث التذارلث    ٜٕٓٓكسا تشاول  دراوة داليا سبيذث ك
إعلللداد معملللؼ الحاولللو اآلللللث بكميلللات رلللث تظلللؾ ر التلللدر و الس لللدايث للللدى طللل م شلللعبة 

 .التربية الشؾ.ية

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9+%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%89+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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  إلى  ياس راعمية مريام  تدر بث مقترح قلاوؼ ٕٓٔٓك دمحم والىوهدر  دراوة  
عمللى اللللتعمؼ التذللارلث عبلللر الؾ للو رلللث تشسيللة لااعلللات تؾعيللف السعمسللل ؽ لتكشؾلؾجيلللات 

 ست واقترسللللل  الدراولللللة اعتسلللللاد تزلللللس ؽ ملللللرام  اللللللتعمؼ التعمللللليؼ ا لكترويلللللث رلللللث التلللللدر 
التدر و الس شث لمسعمس ؽ أ شاء الخدمة والتث تقلدم ا  التذارلث عبر الؾ و ضسؽ مرام 

    .لمسعمس ؽ وشؾ ا   وزارة التربية والتعميؼ
 :األساليب السعخفية :ثانيا

 عا لرةالس التجاهلات أسلد ا يدلايث لمدلمؾأ كتادل ر السعررلث التجلار ععتبلر
 اللو السجاد وهؾ الدمؾأت م لا السرتب، السعررث العقمث الشذا  جؾايو مؽ الكث ر لا ؼ

 األداء مل ؽ الع قلة مدراولة ي لتؼ الللو اللشاس عمؼ مؽ الار  ذلػ سؾل  دراوات تتسرلز
   ٛٚتصٕٚٓٓالعسروت (لإليداا.  السعررث والبشاء السختماةت بجؾايب  العقمث

 مت  لرا وتعد ,بالتعميؼ السرتبظة الوتعدادات اسدو ةيةالسعر  األوال و وتعتبر 
 مل ؽ الاردعلة الالروا  عملى التعلر    ل لا مؽ عسكؽ إذ الظ مت تعمؼ رث ليفية رعال 

 السعمؾمات ولللػ ومعالجة السدرلاتت تشغيؼ رث وأومؾب ؼ إدراك ؼ س م مؽ الستعمس ؽ
 التبايؽ تعكس ر ث اهات ؼتاتج ولللػ الدراوثت وتحر م ؼ السذك ت سل رث أومؾب ؼ

علؽ  الكذلع رلث تدلاهؼ السعرةيلة راألولال و واألولمؾم الظر قلة رلث الستعمسل ؽ مل ؽ
 السعرةيلة والسجلالت السعررلث ا دراكلث السجلاد رلث رقل، لليس األرلراد مل ؽ الالروا 

 والتعاملل تالجتسا.يلة الع قلات ومجلاد توالس شية التربؾ ة رث السياديؽ ولكؽ األ رىت
 .الذخرية ودراوة ر ؽاآل  م 

 :السعخفية األساليب أىسية
 تٜٜ٘ٔ  و كالذللللرقاووت ٛٔ-ٔٔت صٕٕٓٓ كالخللللؾلىتوقللللد عللللدد لللللل مللللؽ   

 ةيسا يمث: السعرةية األوال و أهسية  ٖٙ-ٓٙص
 السعرةيلة والسكؾيلات لألبعاد األرراد م ؽ الاردعة الاروا  عؽ الكذع رث تداهؼ 

 . الياعالية ا دراكية والؾجدايية
 يذلا  ملؽ عسارول  ملا تشغليؼ رلث الالرد للدى تازلي  األكثلر الظر قة عؽ تعبر 

 . الشذا  هلر بسحتؾى  الهتساج دوا  وجداييات معرةيا أو كاا وؾاء

javascript:void(0);
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 مؾاقلع رلث ل لا يتعلرض التلث السذلك ت الالرد م لا يتشلاود التلث بالظر قلة ت تؼ 
 .ال ؾمية سيات 

 والتعاملل لمسعمؾملاتت ل اولت با رلث الالرد لدى السس زة الوتراتيجيات عؽ تعبر 
 . السعرةية   د العسميات مؽ مع ا

 :السعخفية نساذج األساليب
 الترلؾرات كثلرة إللى التعلدد هللا و علؾد عديلدة ترلشياات السعرةيلة لألولال و 

 والدراولةت وقلد بالبحلم األولال و هللر تشاولل  التلث والدراولات والسلدا ل الشغر لة
   أكثللللرٕ٘-ٓ٘ت صٜٜٗٔ مللللاووت  و كالار ٓٙ-ٕ٘تص ٕٛٓٓسددكالذللللرقاووت

 :اآلتث الشحؾ عمى وهث اوتخداما السعرةية األوال و
 :الححر مقابل في السخاطخة

القلرارات  اتخلاذ عشلد وسللرر سر ل  أو الالرد مخاطرة مدى األومؾم هلا يتزسؽ
 ت"السخلاطرة" ب ولمؾم عستلاز الللو رلالارد الس لؾرلةت ور لر التقم دعلة ر لر السؾاقلع وتقبلل
 الللو الالرد أملا .الستؾقعلة ر لر الشتلاو  ذات الجديلدة السؾاقلع و قبلل لس امرةا إلى عس ل
 مخلاطرةت ر  لا لسؾاقلع التعلرض بد ؾلة عقبل ل ر ي  والحلرت الحرص" ب ومؾم عستاز
 الثقلة بعاملل كب لرة درجلة إللى األولمؾم هللا و لرتب، .مؤللدة يتاوج لا كايل  وللؾ ستلى

 .بالشاس
 :التخوي  مقابل االنجفاع

 لمسخلاطرت التعلرض مل  الولتجابة ورعة إلى األرراد بس ل األومؾم هلا يرتب،
 لحلل السؤدعلة البلداول تشلاود دقلة لعلدج  لحيحة ر ر السشدر  اوتجابات تكؾا  ما ر البا  

 السؾجلؾدة السعظيات باحص الت مل إلى عس مؾا  الليؽ األررادت عستاز س ؽ رث السؾقعت
 بعشاعة. البداول وتشاود السؾقعت رث
 :التقييج مقابل في نطالقاال 

 السث لرات ترلشيف إللى الس لل رلث األرلراد مل ؽ بلالاروا  األولمؾم هللا يلرتب،
 بظر قة والسؾاقع السث رات عرشاؾا  األرراد ةبعض .ل ا يتعرضؾا  التث الحياة ومؾاقع

 م شسلا الستعلددةو السث لرات مل  التعاملل عملى قلدرة أكثلر عكؾيلؾا  أي لؼ كسلا شسؾليةت أكثر
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 أي ؼ كسا الشغرت وقرر بالز ا يتدؼ السث رات ترشياا   هلر ترشيف إلى آ روا  عس ل
 متعدد السث رات. تستاز التث الؾاضحة ر ر السؾاقع يتحسمؾا  ل

 :الغسؽض تحسل عجم – الغسؽض تحسل
 الخبلرة عؽ تختمع التث السدرلات تقبل عمى األرراد قدرة األومؾم هلا يتزسؽ

 ملؽ لل  يتعرضلؾا  وملا متشاقزلات ملؽ م لؼ عحلي، ملا األرلراد تقبلل كلللػ التقم دعلةو
 عدلتظيعؾا  األرلراد ةلبعض .واقعيلة ر لر رامزلة أسلداث أو أركلار أو مؾضلؾعات

 تقبلل آ لروا  عدلتظي  ل سل ؽ علش ؼت رلث ال ر بة أو الؾاقعية ر ر األركار م  التعامل
 .م لؾ  وواقعث هؾ ما م  التعامل و ازمؾا  رر وت أو جديد هؾ ما

 :اإلدراكي السجال عمى االعتساد ابلمق في االستقالل
 بل  وملا السؾضلؾ  أو السؾقلع الالرد م لا ُيدرأ التث بالظر قة األومؾم هلا ي تؼ

 السلدرأ السؾضلؾ  ايتلزا  أو علزد عملى الالرد قلدرة بالدراولة يتشلاود ر لؾت تاا ل ل ملؽ
 ا دراأ عملى الالرد قلدرة يتشلاود أو كمل ت السجلاد السحلي، علؽ ومدلتق    مشارل   

 السجلاد أجلزاء يلدرأ رللث ا ا د السجلاد علؽ بالولتق د يتس لز الللو رلالارد .حم ملثالت
 الللو الالرد عخزل  سل ؽ رلث لل ت األرضية السشغسلة عؽ مدتقمة أو مشارمة  ؾرة رث

 أجلزاء أملا ت)لمسجلاد الكملث (الذلامل بلالتشغيؼ ا دراكلث السجلاد عملى بالعتسلاد عستلاز
 .مب سا   ل ا إدراك  ةيكؾا  السجاد

 يتس لز الللو الذلخص  رلاوص ملؽ أا  ٖ٘تص ٕٓٔٓكالعتلؾجت و لرو 
 ,التجسل  إللى والس لل ,اآل لر ؽ ت ي لد إللى بحاجلة داوسلة أيل  ,السجلاد عملى بالعتسلاد
  ل د والعؾاطلع والهتسلاج بالسذلاعر ,البرلرو  والتؾا لل الؾجل  متعلام ر والهتسلاج

 .اآل ر ؽ م  التااعل
 تحم لل عملى القلدرة د ا دراكلثالسجلا علؽ السدلتقل الذلخص  رلاوص وملؽ 

 مذكمة أعة مرجعث لسؾاج ة إطار إلى عحتاج ول تاآل ر ؽ عؽ اللات وتس  ز تالسؾقع
 اآل ر ؽ. م  الجتسا.ية بالع قات ي تؼ ول تجديد مؾقع أو

بث و عللللد ذلللللػ التادلللل ر مللللؽ أهللللؼ الوللللبام التللللث دعلللل  الدراوللللة لتشللللاود اوللللمؾ 
مديرو السدارس كع شة الدراوة  عقؾملؾا ب عسلال ؼ    لؾا كالوتق د رث مقامل العتساد

داوسلللا بذلللكل مشارلللل كإدارة مشالللردة  أو بذلللكل جسلللاعث كإدارة جسا.يلللة  رت لللتؼ الدراولللة 
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ب يلللاس أ لللر اولللتخداج أدوات اللللتعمؼ اللكترويلللث التذلللارلث عملللى هلللليؽ الولللمؾب ؽ للللدى 
 مديرو السدارس.

 ا البعج ىي:ىح ومؼ أىػ األدوات التي اعتسجىا الباحثؽن لقياس
 الجسعي الستزسشة األشكال اختبار -7

 شكل الساحؾص عمى ععرض س م واوتخداما   ش ؾعا   ال تبارات أكثر مؽ هؾ
 الذكل دا م  رث يتزسؽ معقد هشدوث شكل ل  عقدج  ؼ ,الزمؽ مؽ لاترة بدي، هشدوث
 بدي،ال األود الذكل عدتخرج أا مش  عظمو س م األولث السرة رث شاهدر اللو البدي،

 .بالقمؼ أبعادر تحديد   د مؽ
 باولؼ عررل  جسلاعث بذلكل تظبلا معدللة يدلخة ال تبلار هللا علؽ طلؾر وقلد

 عؽ الوتق د يحؾ الارد م ل عمى ال تبار رث السرتاعة الدرجة وتدد األشكاد ا تبار
 السجاد. عمى العتساد يحؾ م م  السشخازة إلى الدرجة تدد س ؽ رث ا دراكث السجاد
  ٘ٛت صٕٕٓٓلثتكالخؾ 
 الجدػ تعجيل اختبار -8

 ماوملة  ل  رة سجلرة رررلة دا لل كرولث عملى الالرد عجملس السؾقلع هللا رلث
 رث الر  رة الحجرة تبقث م شسا ,رأوث اتجار رث جدس  وض  مؽ ععدد أا مش  و ظمو
 عملى بالعتسلاد يتس لزوا  اللليؽ األرلراد أا هللا السؾقلع ملؽ تبل ؽ وقلد تالساولل وضلع ا
 رلث معتسلديؽ الحجلرة م لل رلث اتجلار الجدلؼ وضل  متعلديل عقؾملؾا  رلث ا دا  السجاد

 وض  تحديد رث مرج  أواوث بسثابة عدتخدج واللو السحي، السروث السجاد عمى ذلػ
 رل ي ؼ عدلتظيعؾا  ا دراكلث السجلاد علؽ بالولتق د يتس لزوا  اللليؽ األرلراد أملا تالجدؼ
الحجلرة  م لل لدرجلة اعتبلار ا ملدو  وضل  رأولث رلث عرلب  بح لم الجدلؼ وضل  تعلديل

 الد  مة ا سداوات عؽ الشاتجة والسعمؾمات الخبرات عمى ذلػ رث معتسديؽ تالر  رة
  ٕ٘ٔت ص ٕٔٓٓالسؾقع كالذبمثت  إدراأ رث أواوية كسراج 

السعررلث لمسلتعمؼ متقبمل  لملتعمؼ وقد تشاول  العديد مؽ الدراوات ارتبلا  الولمؾم         
 ث ذلػ مثل: دوات  السدتخدمة روأ

السعررلث  اللشس، مل ؽ ع قلة وجلؾد إللى   ٖٕٓٓ كالعبلؾ شثت دراولة أشلارت كسلا
 التاك لر درجلات متؾول، أا الدراولة يتلاو  أع لرت س لم أيلؾا  التاك لر وتشسيلة بعلض
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 درجلات متؾول، ملؽ أعملى كايل  علؽ السجلاد السدلتقل اللشس، السعررلث لسجسؾعة الشاقد
وذللػ عشلد تشسيلة م لارات التاك لر الشاقلد   السجلادعملى  السعتسلد السعررث الشس، مجسؾعة

 لدي ؼ.
 ثالثا : اإلدارة االلكتخونية

 مفيؽم اإلدارة االلكتخونية:  
 ال اومة لمثؾرة يتيجة ع رت الحديثة التث مؽ األوال و ا دار ة  ا لكترويية ا دارة     

متحدلل ؽ  اتوالترللالت مسللا أولل ؼ  رللث تحدلل ؽ أداء السشغسلل رللث تقشيللة والسعمؾمللات
  دمات ا وةيسا يمث عرض لبعض تعر اات ا دارة اللكترويية: وجؾدة أداو ا وورعة

هللث  ا دارة التللث تسللارس عشا للرها كالبرمجيللاتت السكؾيللات السادعللةت الذللبكاتت 
و لللشا  السعررلللة  أو وعاوا لللا ك التخظلللي،ت التشغللليؼ اللكترويلللثت ال يلللادة اللكتروييلللةت 

رقلللا لستظمبلللات السؾاكبلللة والولللتخداج الكلللعء والاعلللاد لتكشؾلؾجيلللا والرقابلللة اللكتروييلللة  و 
  .   ٜٓجتص  ٕٔٔٓالشا رت قر ذثت  السعمؾمات كعبد

 رلث والترلالت السعمؾملات ا عجلامث لتكشؾلؾجيلا الدارة اللكتروييلة هلث  الولتثسار
 بلةتوالرقا والتشا للت والتشغليؼت التخظلي،ت ( العسميلة ا دار لة القاوسلة وعلاوع جسيل 

التشاردللث                  مرلزهللا وتعز للز أداءهللا تحدلل ؽ م للد  وذلللػ والستابعللة والتقللؾ ؼ ت
  .  ٕٓٓجت ص  ٖٕٔٓالشسرو ت  كأمؾ عاشؾرت

  :االلكتخونية االدارة" أىجاف
 للللإلدارة اللكتروييلللة أهلللدا  لث لللرة تدلللعى إللللى تح يق لللا ر لللللر رأرللل  رضلللؾاا         

 يمث:   مش ا ما ٗت صٕٗٓٓ كرضؾاات
 .مرلز ة وسدة ول ي ا لمسؤودة السختماة ا دارات ومتابعة إدارة -
 رث أكبر دعؼ إعظاء م  م ا الخا ة العسل يقا  رث القرار اتخاذ يقظة ترل ز -

 .مراقبت ا
 .مؾسدة برؾرة األ مية مرادرها مؽ البيايات تجسي  -
 .وربظ ا البيايات تؾر ر طر ا عؽ القرار اتخاذ معؾقات تقميص -
 .السختماة ا دارة عسميات متابعة رث الرر  أوج  تقم ل -
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 للدى إعجاميلة مؤودية  قارة وبشاء دعؼ أجل مؽ السعمؾمات تكشؾلؾجيا تؾعيف -
 كارة العامم ؽ.

 .رؾر ة برؾرة لمسدتا ديؽ والسعمؾمات البيايات تؾر ر -
 .السعررة وبشاء السدتسر التعمؼ -
  .السؾارد كارة وإدارة بعةومتا العميا وا دارة العامم ؽ م ؽ التراب، ز ادة -

 :و قدؼ سس د عبدل سدؽ اهد  الدارة اللكترويية الجامعية الث ما يمث           
     ٜٚٚ-ٜ٘ٚج ص ص  ٖٕٔٓك سس دت    

 داري:أىجاف تتعمق بالجانب اإل -
هدا  التث تعسل عمى تحق ا الع قة الج دة م ؽ السلؾعا ؽت وتز لد ملؽ وهث األ

والتث  ا يشعكس اعجاميا عمى تحد ؽ وتظؾ ر مدتؾى الخدمة لإلداراتتالتراب، م ش ؼت مس
 دارو.تدعى ل ا الدارة الجامعيةو مؽ أجل ز ادة لااءة وراعمية إيتاجية ج ازها ا 

 أىجاف تتعمق بالجانب االجتساعي: -
طللرا  السختماللة بظر قللة ر للر ا  التللث تدللاعد عمللى التعامللل ملل  األهللدوهللث األ

الت   ر العجامث والذااةية م  السجتس ت وبالتالث يؤدو ذلػ الث  مباشرة وتكؾا يؾ  مؽ
تظللؾ ر العسللل الدارو بالجامعلللة وررلل  لالللاءة وايتاجيللة العللامم ؽ والدار للل ؽ م للا وتقلللدعؼ 

 الخدمات ب قل ج د ورث وق   ياوث.
 ىجاف تتعمق بالجانب العمسي:أ -

السعمؾملللات  ي لللا تدلللعث اللللى تؾعيلللف تكشؾلؾجيلللا السعمؾملللات واللللث تلللؾر رس لللم إ
 .والبيايات وتتبشى التعمؼ السدتسر وبشاء السعررة

 ىجاف تتعمق بالجانب االقترادي:أ -
ي ا تقؾج متؾر ر السؾارد السالية والسادعة مؽ   د تخفيض اوج  الرر  س م إ

 السادو رث متابعة العساد الدار ة  و اض لسيات السماات ..الص 
 :خرائص اإلدارة االلكتخونية

ؽ مؽ دمحم الحدؽ  مجسؾعة مؽ الخراوص لإلدارة ا لكترويية هث ما عقدج سد 
   . ٛٔ-ٚٔت ص ٜٕٓٓكالحدؽت: يمث
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 إيجلاز اولت باد و س لم تقلؾج ا دارة ا لكتروييلة بدلرعة : والؾضلؾح الدلرعة -
 وإروال ا   د رترة زمشية قر رة الااوقة السعام ت

 طلؾاد سلاد السظمؾبلةس لم عسكلؽ مراجعلة الع :والسكلاا بالزملاا التق لد علدج -
 متاسلة ا دارة هلر رسؾاق  مع ؽت مزمؽ عسم ا رث تتق د ل ر ث ال ؾجت واعات

 . أج زت ا عبر أو عبر ا يتري 
 بالسعمؾمات تحتا  ل ا لكترويية ا دارة أا :م ا الستااظ ل السعمؾمات إدارة -

 عل رث تالسماا األم شةت س م أا تمػ الحا  وواول ل ا تزسؽ مل والبياياتت
 شلبكت ا عملى ا دارة م لا تحلتا  معمؾملات إللى تتحلؾد ا لكتروييلة ا دارة

 السعمؾمات السظمؾبة.  سدو اوتدعاؤها يتؼ ا لكترويية س م
 :إمكايات لا وباعلل التقشيلة باعلل عسكش لا مريلة إدارة ا لكتروييلة ا دارة :السرويلة -

 الزملاا سلدود ملللػ متعدعلة مع لات لألسلداث  والتجلاوم الدلر عة الولتجابة
 .التراد و عؾبة والسكاا

عبلر  السختمالة عسم لا مؾاقل  ملؽ  ل د متابعلة  :والرلادقة السباشلرة الرقابلة -
 عمى تدمِّظ ا أا ا لكترويية ا دارة وو  رث التث الرقسية والكام رات الذاشات

 األداة السزلسؾية تملػ ا دارة للدى عرلب  مؾاقع لا ا دار لة مسلا ملؽ بقعلة كلل
 .أيذظت ا م ا ت يِّؼ التث ادقةالر

 سجلو ملؽ تسكِّش لا ملؽ ملرام  ا دارة تملػ س لم تستملػ  :والخرؾ لية الدلر ة -
 الر سية. للوو  إل إتاست ا وعدج الس سةت والبيايات السعمؾمات

يلللللر ولللارو علللؾض الحدلللشات مجسؾعلللة ملللؽ الخرلللاوص التلللث تتدلللؼ م لللا كسلللا 
  : ٜٖت ص ٕٔٔٓالحدشاتتيمث: كا دارة ا لكترويية رث الب ئات التعميسية وهث ما 

تدللللتخدج الللللشغؼ الستظللللؾرة وتبعللللد عللللؽ التشغيسللللات الجامللللدة التللللث تدللللؾد ا دارة  -
 التربؾ ة التقم دعة

 د عمى السعررة أواس لتشا ل األعساد.تتس ز بالمتكار ة والعالسية والعتسا -
تقمل مؽ التكاليف الباهغة التث تشاق ا الجامعة رث السماات والدج ت الخا لة  -

 بالعامم ؽ
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تقمل مؽ التكاليف الباهغة التث تشاق ا الجامعة رث السماات والدج ت الخا لة  -
 باألعساد الدار ة

 ت تؼ باكتذا  السذاكل وسم ا. -
  جراءات التشا لعة واليجازات.الترل ز عمى ا -

 :االلكتخونية اإلدارة فؽائج
- ٖٛت ص ٕٛٓٓلللإلدارة اللكتروييللة ورؾاوللد عديللدة مش للا مللا يمللث الكبيدللثت          

ٖٜ . 
 الترالت و السعمؾمات تقشيات باوتخداج العسل ايجاز رث الدرعة -
 القرار متخلو يدو م ؽ لمسعمؾمات الداوؼ بالتؾر ر القرار اتخاذ رث السداعدة -
 .األداء وؾ ة رر  م  ا دارو  العسل تكاليف  اض -
 الزمشث. و الج رارث البعديؽ مذكمة تجاوز -
 الب روقراطية. معالجة -
 التظؾرات. مؾاكبة و العسل آلية تظؾ ر -
 السدتقبمية. لمسذار   التخظي، -
 بدرعة. ال ؾمية العسل مذاكل تجاوز -
 ا دارة. رث العامم ؽ كااءة رر  -

أا تداهؼ شبكات الترلاد رلث تظلؾ ر العسلل الدارو رلث مؤودلات  كسا عسكؽ
  .   ٜٛص  تٕٔٔٓالشا رت قر ذثت  كعبد: التعميؼ وذلػ مؽ   د ما يمث

 كااءة وورعة التراد وو ؾلة يقل وتبادد السعمؾمات. -
 تسك ؽ جسي  العامم ؽ مؽ السداهسة رث التخظي، رث لل مؾق  ورث لل وق . -
 يسية والتذارأ الؾاو  والسدتسر م ؽ مختمع العامم ؽ.تجاوز ال رمية التشغ -
 تحا ز العامم ؽ وتؾجي  ج ؾدهؼ يحؾ ايجاز الس اج السؾلمة ل ؼ.  -
 القدرة عمى معررة الست  رات الخا ة بالتشا ل أود ب ود وبالؾق  الح يقث. -
 متابعة تشا ل العساد والخظ، واكتذا  اليحرارات بذكل مدتسر. -
 ية م ؽ اليحرا  وترحيح .تقميص الاجؾة الزمش -
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 :مكؽنات االدارة االلكتخونية 
 تية:تتكؾا ا دارة اللكترويية مؽ السكؾيات اآل         
 Hardwareالسكؽنات السادية  -7

: جسي  السكؾيات والسعدات السدلتخدمة  د لاد البيايلاتت السكؾيات السادعة هث
ت وبث لا عشلد الظملوت ألو مدلتا دت والسعمؾماتت و زي اتويقم ات واوترجاع ات واولت بال ا

وتتزسؽ الحؾاو و أيؾا  لث رة مش ا الحؾاو و الساعكرو ةت والذخريةت و الستؾوظة و 
راوقلة القللدرة وتتكلؾا السكؾيللات السادعلة مللؽت الذاشلات والظابعللاتت والسكؾيلات الدا ميللةت 

مظايثت وووللللللاو، التخز ؽتولؾسللللللة السااتي توالكللللللام راتت وأج للللللزة ال للللللراجت...الص كالدلللللل
  . ٕٚٙت ص ٕٕٔٓوآ ر ؽت 

 Softwareالبخمجيات  -8
 والتث ا يداا قبل مؽ السعدة ساتوالتعمي األوامر مؽ مجسؾعة هث اتالبرمجي 

 ورلا شلةمع  قلةبظر  لمعسلل أو ما م سة أداء ل رض ة لمحاوؾمتالسادع السكؾيات تؾج 
 تعسلل ل ويل مد الللو الجايلو وهلث. الشتلاو  السظمؾبلة عملى لمحرلؾد قلةد ي تعميسلات
  . ٖٚجت ص  ٕٕٔٓكعظاويةت  .ةالسادع والسكؾيات األج زة

  Communications Networkشبكات االتراالت  -9
شلللبكات الترلللالت رلللث ما ؾم لللا البدلللي، .بلللارة علللؽ ج لللازو ساولللو اللللث أو  

و أ مخرؾ ة وباوتخداج ل ة مذلترلة ر مترم ؽ مبعز سا البعض عؽ طر ا أاكث
ج زة السذارلة رث السعمؾملات والسلؾارد لسلا ة عسكؽ لسدتخدمث األداج هلر الذبكوباوتخ

رللث ياللس  عسكللؽ مؾاوللظة هلللر الذللبكة تؾ لل ل عللدد لب للر مللؽ السدللتخدم ؽ وللؾاء لللايؾا
كثلر ملؽ ذللػ وذللػ لمتؾا لل م لش ؼ والشلتراأ اكؽ متباعلدة أملالسبشى أج السديشة أج رث أ
  .   ٖٔ-ٔٔت  صٜٜٛٔرث السعمؾمات. كالاشتؾخت 

 مج االلكتخونية والعسمية التعميسية:البخا
 أجم لا ملؽ وضلع  التلث ورلا األهلدا  ا لكتروييلة ملؽ البلرام  الوتاادة إا         

 يشب لث تظبيق لا رلث السؤودلات التربؾ لة التلث ملؽ األولؾ لات ععلد التربؾّ لة ا دارة رلث
الستدلارعةت  كارلة الست  لرات لسؾاكبلة  ل للر البلرام  رث ساجة أ بح  والتعميسّيةو س م

 رلث ا لكترويّيلة البلرام  اولتخداج أا لسلا  .م ام لا ملؽ أهلدار ا و دل ل عحقلا بسلا
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 م سلا  رلث علام    عذلكل اولتخدام ا عملى والتلدرم الرلحيحة ا دارّ لة بلالظرا  األعساد
س للم أ للبح   ( ٕٔٔص  تٕ٘ٔٓالراضللثت ك السدروللث. ا دارو  العسللل تظللؾ ر

ة رللللث إدارة التعملللليؼ مللللؽ س للللم: التؾز لللل ت والتخللللز ؽ  دارة اللكتروييللللتدللللتخدج مكؾيللللات ا 
والوللترجا ت والبحللمت والتشق للوت والتشغلليؼ رللث أداء بعللض األعسللاد التعميسيللة الروت شيللة 
مثللل: متابعللة تقللدج الستعمسلل ؽ والسعمؾمللات الخا للة م للؼت وإعللداد  ظللة الدراوللةت وتشغلليؼ 

ود الدراوللللليةت وإعلللللداد أيذلللللظة الستعمسللللل ؽت ومراجعلللللة األعسلللللاد ال ؾميلللللةت وإعلللللداد الجلللللدا
ذ ال تباراتت وبشؾأ األوئمة والسعمؾمات وإعداد لذؾ  الدراجات. لسا تدلاعد رلث اتخلا

   .ٖٔٔ-ٕٔٔهت ص  ٖٓٗٔأم ؽت القرارات عمى أواس عمسث  حي  ك
 البر للد كا سرللاء ا لكترويللثت السدللايدة بعللض البللرام  أوجللدت كسللا           
الراضلثت ك ور رها السدروث والجدود امل ا لكترويثتالتك الظ مثت ا رشاد ا لكترويث

ت و تشاود البحم الحالث مريام  يؾر لإلدارة اللكترويية السدلتخدج ( ٕٔٔص  تٕ٘ٔٓ
 .رث السدارس الدعؾدعة

 نعام نؽر لإلدارة التخبؽكة:
ععتبر يغاج يؾر مؽ اليغسة اللكترويية التث أطمقت ا وزارة التعميؼ رلث السسمكلة         

واللللو  للسؼ عمللى أسللدث التقشيللات السدللتخدمة رللث التعملليؼ وهللؾ يغللاج معمؾمللاتث شللامل 
لمعسميلة التعميسيللة ععتسللد عمللى أسللدث مللا تؾ للم  إليلل  التقشيللة رللث مجللاد الدارة التربؾ للة 
اللكترويية و تكؾا يغاج يؾر ملؽ علدد ملؽ البلرام  الدار لة اللكتروييةتو  لد  الشغلاج 

لللا متكلللام     دارة ملللدارس وزارة التربيلللة والتعمللليؼ إلكترويي لللات وت دعلللة لارلللة أا عكلللؾا يغام 
متظمبلللات السلللدارس وإدارات التعمللليؼ ووزارة التربيلللة والتعمللليؼ ةيسلللا عخلللص إدارة السلللدارست 
وإعلللداد التقلللار ر ال زملللة وتلللؾر ر السعمؾملللات علللؽ العسميلللة التعميسيلللة والتربؾ لللة. و ذلللسل 

وييللللةت و للللؾرر الشغللللاج العديللللد مللللؽ الخللللدمات الشغللللاج عللللدة مللللرام  إدار للللة وتربؾ للللة إلكتر 
ا لكترويية لمظالوت والسعمؼت وولى األمرت ومدير السدروةت و لاي  القلرارت لسلا عدلاهؼ 
الشغاج رث إعداد التقار ر ال زمة وتؾر ر السعمؾمات األواوية عؽ العسميلة التربؾ لة عشلد 

   ٖٕجت ص ٕ٘ٔٓ الحاجة إل  ا وبالكيفية السررؾم ر  ا ك الحب و و الح بايثت
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 ثانيا: الجانب السيجاني: 
 وتؼ ةي  ال ياج بسا يمث:إعجاد أدوات الجراسة:  -ٔ
 إعجاد قائسة بالسيارات:  - أ

س لللل  تللللؼ عسللللل قاوسللللة بس للللارات إعللللداد واوللللتخداج مللللرام  ا دارة اللكتروييللللةت 
 وتعديل قاوسة الس ارات رث ضؾء آراء السحكس ؽ. 

 االختبار التحريمي -ب
 ضؾء قاوسة الس ارات تؼ عسل ما يمث: رث          

تللؼ تحديللد أهللدا  ال تبللار مللؽ  لل د السحتللؾى تحجيااج أىااجاف االختبااار التحراايمي:  –
السعررللث لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييللة التللث تللؼ التؾ للل إل  للات  للؼ 

مملؾج عسل جدود مؾا اات ل لر األهدا ت وقد جاءت األهدا  مؾزعة عملى مدلتؾ ات 
السعرةيللةت  للؼ عسللل الللؾزا الشدللبث لألهللدا  لتحديللد عللدد األوللئمة التللث تقامللل لللل هللد  

 مؽ األهدا . 
تللللؼ تحديللللد يسظلللل ؽ مللللشؽ ال تبللللارات تحجيااااج نااااؽع مفااااخدات االختبااااار و اااايا تيا:  –

السؾضؾ.ية وهث ال تبار مؽ متعدد والرؾام والخظ ت وتؼ  ليارة مالردات ال تبلار 
وأهلدار ا الدلمؾليةت  علداد واولتخداج ملرام  ا دارة اللكتروييلةم لارات إ رث ضؾء محتؾى 

وروعللث رللث  لليارة ماللردات ال تبللار وضللؾح السعشللىت وبم لل  ماللردات ال تبللار رللث 
  ٖٓ  ولؤال ملؽ يلؾ  الرلؾام والخظل ت كٖٓ  ماردة مكؾيلة ملؽ كٓٙ ؾرت ا األولية ك

ات ال تبلار التحرل مث قاج الباسم برليارة مالردوؤال مؽ يؾ  ال تيار مؽ متعددت و 
السؾضؾعث بح لم ت ظلى جسيل  الجؾايلو السعرةيلة لمس لاراتت وتلؼ مراعلاة شلرو  إعلداد 
ال تبللار السؾضللؾعث الج للد عشللد  لليارة الساللرداتت ومش للا  لليارت ا ب وللمؾم بدللي،ت 
وأا لل وؤاد ع يس هد  واسدت وأل تحتسل مقدمة الدؤاد أكثر مؽ إجابة واسلدةت وأا 

تاقة مل  مقدملة الدلؤاد ملؽ الشاسيلة الم ؾ لةت ورلى أولئمة ال تيلار ملؽ تكؾا ا جابات م
 ت وهكلللا اكتسللل إعللداد ٘  ول يز للد عللؽ ك  ٗملل ؽ البللداول أل عقللل عللدد البللداول عللؽ ك 

 ال تبار رث  ؾرت  الؾر ية. 
وهللى .بللارة عللؽ دل للل يؾضلل  لمسللتعمؼ ليفيللة اوللتخداج  اايا ة تعميسااات االختبااار:  –

األداء عميلل ت وتبللدأ التعميسللات بسقدمللة بدلليظة عللؽ ال تبللار وأهس تلل  ال تبللارت وليفيللة 
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بالشدللبة لمسللتعمؼت وتللؼ  لليارت ا رللى مقدمللة ال تبللار وروعللث أا تكللؾا واضللحة ود يقللة 
ومخترلللرة ومباشلللرة ومبدلللظة ستلللى ل تلللؤ ر عملللى اولللتجابة السلللتعمؼ وت  لللر ملللؽ يتلللاو  

 ال تبار.
  ولؤادت وقلد روعلث ٓٙل تبلار عملى كاشلتسل اتقجيخ الجرجة وطخكقاة التراحي :  –  

مرمجللة بعللض مشللؾد ال تبللار وترللحيح  مللؽ  لل د الكسب للؾتر و س للم إيلل  رللؾر ايت للاء 
 الستعمؼ مؽ ا جابة عمى ال تبار ععظى تقر را مدرجت  التث سرل عم  ا رث ال تبار. 

تلؼ ضلب، ال تبلار بظلر قت ؽ هسلا: الرلدا اللدا مث ل  تبلار: علؽ :اب  االختباار:  –
طر ا إعداد جدود مؾا اات يب ؽ تؾز   األهدا  بسدتؾ ات ات وعدد مالردات ال تبلار 
التللللث ت ظللللث تمللللػ األهللللدا  وأوزاي للللا الشدللللبيةت أمللللا الظر قللللة الثاييللللة لزللللب، ال تبللللار 
التحر مث ركاي   ياس الرلدا الغلاهرو ل  تبلار علؽ طر لا علرض الرلؾرة األوليلة 

خررللل ؽ رلللث السشلللاه  وطلللرا التلللدر س ل  تبلللار عملللى مجسؾعلللة ملللؽ السحكسللل ؽ الست
 وتكشؾلؾجيا التعميؼت وعمؼ الشاس وذلػ  مداء الرأو سؾد ما يمى: 

 مدى م ءمة األوئمة لألهدا  السررقة بال تبار .  -
 مدى م ءمة األوئمة لسدتؾ ات األهدا  السحددة.  -
 مدى ارتبا  البداول أو العبارات مرأس الدؤاد .  -
 لساردات ال تبار .  الد مة العمسية والم ؾ ة -
 مدى وضؾح تعميسات ال تبار .  -

وقللد أوللارت يتللاو  التحكلليؼ عمللى بعللض تعللدع ت رللث  لليارة ال تبللارتم            
  ماردةت وبللػ أ لب   لالحا لمتظب لا عملى ع شلة ٓٙعدج الت   ر رث عدد الساردات ك

 البحم الوتظ .ية. 
لتحرلل مث رللث  للؾرت  السبدويللة عمللى تللؼ تظب للا ال تبللار احداااب ثبااات االختبااار:  -

  عزلللؾا ر لللر ع شلللة البحلللم ٘ٔع شلللة عذلللؾاوية ملللؽ ملللديرو وولللل ء السلللدارس قؾام لللا ك
األواولليةت وهشللاأ طللرا مختماللة لحدللام  بللات ال تبللارت ورللث هلللا البحللم تللؼ اوللتخداج 

 وقد تؼ تجزوة ماردات ال تبارات إلى جزو ؽ.شرفيةت طر قة التجزوة ال
 ٜ٘ت  ........... ٘ت ٖت ٔذات األرقاج الاردعة : عزؼ األوئمة األود
 ٓٙت ........... ٙت ٗت ٕ: عزؼ األوئمة ذات األرقاج الزوجية الثايث
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وبالتالث عحرل الستعمؼ عمى درجت ؽ رث ال تبار وبللػ عسكؽ السقارية م ش سات 
وقللللد  يسللللة معامللللل  بللللات ال تبللللار  وقللللد ُاوللللتخداج الباسللللم معادلللللة رولللللؾا السخترللللرةت

  وهللث  يسللة تللدد عمللى أا معامللل الثبللات مرتالل  مسللا يؤلللد  لل سية اوللتخداج ٖٛ.ٓك
 ال تبار ل داة ل ياس التحر ل السعررث رث البحم الحالث.
تلؼ سدلام معلام ت الدل ؾلة حداب معامال الدايؽلة والراعؽبة لسفاخدات االختباار:  

دل ؾلة ومعاملل والرعؾبة لكل ماردة مؽ ماردات ال تبار باوتخداج معلادلتث معاملل ال
  م شسلللللا تراوسللللل  ٛٙ.ٓ – ٖٓ.ٓوقلللللد تراوسللللل  معلللللام ت الدللللل ؾلة مللللل ؽ ك تالرلللللعؾبة

  وهللللث تعتبللللر معللللام ت ولللل ؾلة و للللعؾبة ٜٙ.ٓ -ٖٖ.ٓمعللللام ت الرللللعؾبة ملللل ؽ ك
 مقبؾلة.

ععبللر معامللل التس  للز عللؽ تس  للز الساللردة لمسللتعمؼ السستللاز حداااب معااامالت التسييااد:  
ل التس  ز لكل ماردة ملؽ مالردات ال تبلار تلؼ سدلام والستعمؼ الزعيفت ولتحديد معام

معامل التس  ز لساردات ال تبار باولتخداج معادللة تس  لز مالردات ا تبلارات التحرل ل. 
  . ٔٚ٘ت ٖٕٓٓكز تؾات 

 و  ٕٓ.ٓوقلللد اعتبلللر أا السالللردة التلللث تحرلللل عملللى معاملللل تس  لللز أقلللل ملللؽ ك 
ت التس  ز لساردات ال تبلار وجلد ماردة ذات قدرة تس  ز ة ضعياةت وبعد سدام معام 

 ت وهؾ ما ععد مؤشرا عمى أا ماردات ال تبار ذات  ٛٙ.ٓ – ٕٙ.ٓأي ا تتراوح م ؽ ك
 قدرة تس  ز ة مشاوبة.

  مالردة ٖٓ  ماردة مش ا: كٓٙأ ب  ال تبار مكؾا مؽ ك الرؽرة الشيائية لالختبار: 
يلار ملؽ متعلددت عملى  أا   ماردة ملؽ يسل، ال تٖٓمؽ يس، أوئمة الرؾام والخظ ت ك

يللتؼ الوللتاادة مللؽ إمكاييللات مريللام  الالل ش رللى ترللحي  ال تبللار أوتؾماتيكيللات بح للم 
 ععظى الستعمؼ  رى الش اعة تقر را مدرجت  الكمية عمى ال تبار . 

 بطاقة مالحعة أداء ميارات إعجاد واستخجام بخامج اإلدارة االلكتخونية :  –ج 
 ا جراءات اآلتية رث إعداد البظاقة : وقد اتب  الباسم        

مللؽ  لل د تحم للل الجؾايللو العسميللة لس للارات إعللداد تحجيااج أىااجاف بطاقااة السالحعااة:  –
واوللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييللة التللث تللؼ التؾ للل إل  للات وترللسيؼ بظاقللة الس سغللة 

 رث ضؾو ا.
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سكللؽ أرللراد ع شللة يغللرا ألا البحللم ي للتؼ بسللدى تتحجيااج أساامؽب تدااجيل السالحعااة:  –
البحللم مللؽ تمللػ الس للارات األواوللية الدللاما ذلرهللات رقللد وقلل  ال تيللار عمللى اوللتخداج 

 يغاج الع مات وذلػ ل عتبارات اآلتية : 
عدللتخدج هلللا الشغللاج عشللدما تكللؾا مغللاهر الدللمؾأ السظمللؾم ل للا ياللس األهسيللة  -

 والؾزا أ شاء التعمؼ. 
ل البللدء رللث عسميللة الس سغللة رللث يللتؼ تحديللد يللؾ  الدللمؾأ السظمللؾم مدللبقا  قبلل  -

 ضؾء الس ارات الستؾقعة  ؼ ر د ما عحدث مش ا. 
يتلللي  هللللا الشغلللاج وضللل  ع ملللات تحللل  األملللاكؽ السخررلللة رلللؾر  يلللاج  -ج -

 الستعمؼ ب داء الس ارة 
تللؼ تحديللد األداءات مللؽ  لل د العتسللاد تحجيااج األداءات التااي تزااسشتيا البطاقااة:  –

م لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ا دارة اللكتروييلللةت وقلللد عملللى الرلللؾرة الش اويلللة لقاوسلللة 
  م لللارة رر.يلللةت وقلللد روعلللث أا ٚٚ  م لللارة رويدلللة وبمللل ت ك٘ٔاشلللتسم  البظاقلللة عملللى ك

 ترتو الس ارات ترت با مشظ يا.
تللؼ اوللتخداج أوللمؾم التقللدير الكسللث لبظاقللة الس سغللة و:اان نعااام تقااجيخ الااجرجات:  –

للؼ يلؤد الس لارة    –تؾ  ؽ للألداء هسلا ك أدى الس لارة ل ياس أداء الس ارات رث ضؾء مدل
وذلللػ يرجلل  الللى اا الس للارات تللؼ تحم م للا الللى م للارات رر.يللة عسكللؽ م سغت للات ولللللػ 
ألا جسيلل  الس للارات مرتبظللة معللا  رللث آا واسللدت وهلللا ععشللث اا الس للارات مرتبللة بح للم 

عمؼ م ارة رر.ية وؾ  تؤ ر تبشى لل م ارة عمى الس ارة التث تدبق ات واذا لؼ يؤدو الست
 رث الس ارة الرويدية. 

  أملللللاج مدلللللتؾى أداء  وتلللللؼ تدلللللج ل أداء السلللللتعمؼ لمس لللللارات مؾضللللل  ع ملللللة ك       
الس للارةت وبتجسيلل  هلللر الللدرجات يللتؼ الحرللؾد عمللى الدرجللة الكميللة لمسللتعمؼت والتللث مللؽ 

 . قة  ل ا يتؼ الحكؼ عمى أداو  ةيسا يتعما بالس ارات السدوية بالبظا
تؼ مراعاة تؾر ر تعميسات بظاقلة الس سغلةت بح لم إعجاد تعميسات بطاقة السالحعة:  –

تكلؾا واضلحة ومحلددة رلى الرلاحة األوللى لبظاقلة الس سغلةت وقلد اشلتسم  التعميسلات 
عمللللى تؾجيلللل  الس سلللل  إلللللى قللللراءة محتؾ للللات البظاقللللةت والتعللللر  عمللللى  يللللارات األداء 
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ملللل  و للللع جسيلللل  استسللللالت أداء  لكللللل مدللللتؾىت ألداء والتقللللدير الكسللللثومدللللتؾ ات ا
 الس ارةت وليفية الترر  عشد سدوث أو مؽ هلر الستسالت.

بعللد اليت للاء مللؽ تحديلد ال للد  مللؽ مشللاء بظاقللة الرااؽرة األوليااة لبطاقااة السالحعااة:  –
الس سغللللة وتحم للللل السحللللاور الرويدللللية إلللللى الس للللارات الار.يللللة السكؾيللللة ل للللا واألداءات 

ات تس   يارة بظاقة الس سغة رث  لؾرت ا األوليلةت والتلى تكؾيل  ملؽ الستزسشة ر  
   . ٜٓ  م ارة رويدة مم  عدد األداءات الستزسشة م ا ك٘ٔك
عقرللد بعسميللة ضللب، بظاقللة الس سغللة التحقللا مللؽ  للدا :ااب  بطاقااة السالحعااة:  –

م أداو لا البظاقة و بات ا لسعررة مدى   سية اوتخدام ا ل داة لتقؾ ؼ الس لارات السظملؾ 
 رث هلا البريام  وذلػ مؽ   د . 

تللؼ تقللدير  للدا البظاقللة عللؽ طر للا الرللدا الغللاهرو : حداااب  ااجق البطاقااة:  –أ 
ا و قرد ب  السغ ر العلاج لمبظاقلة ملؽ س لم يلؾ  السالردات وليفيلة  ليارت ا ووضلؾس 

  .  ٓٛٙت صٜٔٛٔرمز ة ال ر وت وتعميسات البظاقة ومدى دقت ا ك
ػ تلللؼ عللرض البظاقللة عملللى مجسؾعللة مللؽ الدلللادة السحكسلل ؽ م لللد  ولتحق للا ذللل       

الت كللد ملللؽ دقلللة التعميسلللاتت ووللل مة الرللليارة ا جراويلللة لسالللردات البظاقلللة ووضلللؾس ات 
 وإمكايية م سغة الس ارات التث تتزسش ات وإمداء أو تعدع ت يروي ا. 

 لللارات وتلللؼ إجلللراء بعلللض التعلللدع ت رلللث ضلللؾء السقترسلللاتت س لللم ممللل  علللدد الس      
   م ارة رر.ية. ٚٚك   م ارةت٘ٔالرويدة الستزسشة بالبظاقة ك

تلؼ سدلام  بلات بظاقللة الس سغلة ب ولمؾم تعلدد الس سغلل ؽ حدااب ثباات البطاقااة:  –
عمللى أداء السللتعمؼ الؾاسللدت  للؼ سدللام معامللل التاللاا ملل ؽ تقللديرهؼ لللألداءت  للؼ سدللام 

و ؾضلل  الجللدود التللالث   Cooperمعامللل التاللاا لكللل مللتعمؼ باوللتخداج معادلللة لللؾبر 
 معامل التااا م ؽ الس سغ ؽ عمى أداء الستعمس ؽ الث  ة:

   معامل التااا م ؽ الس سغ ؽ عمى أداء الستعمس ؽ الث  ة:ٔجدود ك
 معامل التااا لمستعمؼ الثالم معامل التااا لمستعمؼ الثايث معامل التااا لمستعمؼ األود

ٛ٘% ٛٚ% ٜٓ% 
لجدود الداما أا متؾو، معامل اتااا الس سغ ؽ رلث ساللة الظل م يتز  مؽ ا
%  وهلللا ععشللث أا بظاقللة الس سغللة عمللى درجللة ج للدر مللؽ الثبللات ٚٛالث  للة عدللاوو ك

 واي ا  الحة ل داة لم ياس.



566 

بعد الت كلد ملؽ  لدا بظاقلة الس سغلة و بات لات الرؽرة الشيائية لبطاقة السالحعة:  –
ا الش اويلة  لالحة ل يلاس األداء الس لارى الخلاص لس لارات أ بح  البظاقة رث  ؾرت 

 إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية.
 بشاء مادة السعالجة: 

 الترسيػ التعميسي لمسحتؽى االلكتخوني عبخ أدوات التعمػ االلكتخوني التذاركي :
: ٜٜٗٔاطملل  الباسللم عمللى بعللض يسللاذج الترللسيؼ التعميسللث مثللل: الجللزار ك          

 ت  سلليس ٜ٘ -ٚٔ -ٕٔٓٓ و عزمللث كٕٙٔ -ٕٗٔ: ٕٓٓٓ و أملل ؽ كٔٔٔ -ٚٓٔ
 ت ل تيلللار ملللا هلللؾ مشاولللو مش لللا لعسميلللة إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ٗٓٔ-ٜٔأ: ٖٕٓٓك

ا دارة اللكتروييلللة م لللد  تيدللل ر عسميلللات العلللداد والولللتخداجت مللل  تشغيس لللات وضلللب، 
 ؼ التعميسث.مدارات ا وإجراءات ات وذلػ ورق ا لسراسل الترسي

 أواًل: مخحمة التحميل: واشتسمت عمى السخاحل التالية:
: تزلللسش  هللللر السرسملللة تحديلللد الس لللارات العسميلللة ال زملللة تحجياااج االحتياجاااات -

لمدادة مديرو السدارست والتث يتؾق  أا تكدب ؼ السعمؾمات السعرةية والس ارات 
اللكتروييللةت ورللث هلللر العسميللة ال زمللة لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة 

السرسمللللة قللللاج الباسللللم بلللل جراء بعللللض السقللللاب ت الذخرللللية ر للللر السقششللللة ملللل  
مجسؾعة مؽ مديرو وول ء السدارس الدعؾدعة بسشظقة السديشة السشؾرةت لتعرُّ  
م ارات ؼ الحالية السرتبظة باوتخداج مرام  الدارة اللكتروييةت وقد أمدى الكث لر 

ات الخا للة م لللر البللرام ت وتللؼ ا تيللار ع شللة البحللم رربللت ؼ رللث اتقللاا الس للار 
 مسؽ تتؾرر لدي ؼ الس ارات األواوية لوتخداج الكسب ؾترت وشبكة اليتري .

: إا ال للد  العللاج رللث الدراوللة الحاليللة هللؾ األىااجاف العامااة لمسحتااؽى  تحجيااج -
 يللاس أ للر التااعللل ملل ؽ أدوات الللتعمؼ اللكترويللث التذللارلث واألوللمؾم السعررللث 

 علللللداد واولللللتخداج ملللللرام  ا دارة ى التحرللللل ل السعررلللللث واألداء الس لللللارى عمللللل
ت ورللث ضللؾء هلللا ال للد  تللؼ اوللتخ ص السحتللؾى العمسللث لسؾضللؾ  اللكتروييللة

ت والسقللللللللدج عبللللللللر أدوات الللللللللتعمؼ إعللللللللداد واوللللللللتخداج مللللللللرام  ا دارة اللكتروييللللللللة
 اللكترويث التذارلث.
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 يرو وولللللل ء السلللللدارس: يؾجللللل  السحتلللللؾى لسلللللدتحجياااااج الجسياااااؽر السداااااتيجف -
الدلللعؾدعةت بسشظقلللة السديشلللة السشلللؾرةت ومسلللؽ للللدي ؼ  ميالللات لولللتخداج اج لللزة 
الحاوللو اآللللث وشللبكة اليتريلل ت ستللى يتسكشللؾا مللؽ تشا للل الس للارات السقدمللة 

 ل ؼ.
رقل، ملؽ أدوات اللتعمؼ  أداتل ؽ رلث اللتعمؼ م ئلة تتسثلل :الاتعمػ بيئاة تحميال  -

ؾملللات والس لللارات الخا لللة ب علللداد السعم تعلللرض اللكترويلللث التذلللارلث
مللؽ  تقلدعس سا ألربلل  مجسؾعلات و لتؼ تواولتخداج ملرام  ا دارة اللكتروييلة

 مديرو وول ء السدارس السدتقم ؽ والسعتسديؽ.
 ثانيا: مخحمة الترسيػ:

وتتعمللا هللللر السرسملللة متؾ للليف السبلللادئ الشغر لللة وا جلللراءات العسميلللة الستعمقلللة 
اللكترويلث التذلارلث بذلكل عكالل تحق لا األهلدا  التعميسيلة  بكيفية إعداد أدوات اللتعمؼ

 السراد تح يق ات وتتزسؽ تمػ السرسمة الخظؾات التالية:
: تس   يارة األهدا   يارة م وسة تداعديا عملى  يا ة األىجاف اإلجخائية -

معررة يؾ  األداء أو الدمؾأ الؾاجلو أا عغ لرر السلتعمؼ مشجلاح بعلد أا يشت لث ملؽ 
ب داتث التعمؼ اللكترويث التذارلث لسا تداعديا عمى تؾجي  وضب، التعمؼ الدراوة 

 وا تيار السحتؾى التعميسث والسؾاد التعميسية وأدوات ال ياس والتقؾ ؼ الس وسة.
: رلللث األهلللدا  إعاااجاد السحتاااؽى التعميساااي ألداتاااي الاااتعمػ االلكتخوناااي التذااااركي -

أداتلث اللتعمؼ بسلا ع ظلث األهلدا  العامة والدلمؾلية تلؼ تحديلد محتلؾى السقلدج عبلر 
التعميسيللةت والعسللل عمللى تح يق للات وذلللػ بالوللتعاية مللبعض الكتللو الستخررللةت 

 ورث ضؾء آراء الخبراءت وبعض السؾاق  التعميسية.  
اوللتخداج ت للد  مللؾاد السعالجللة التجر بيللة إلللى  :ترااسيػ مااؽاد السعالجااة التجخكبيااة -

عملى التحرل ل ارلث كالؾ كث / السدويات  أدات ؽ مؽ أدوات التعمؼ اللكترويث التذ
السعررلللث وتشسيلللة األداء الس لللارو للللدى ملللديرو وولللل ء السلللدارست وقلللد تلللؼ ترلللسيؼ 

 /http://smartformedia.comالسحتؾى عمى السدوية مؽ   د الراب، التالث: 
mentElectronic manage/ 

http://smartformedia.com/%20Electronic%20management/
http://smartformedia.com/%20Electronic%20management/
http://smartformedia.com/%20Electronic%20management/
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كسلللللللللا تلللللللللؼ ترلللللللللسيؼ السحتلللللللللؾى عملللللللللى اللللللللللؾ كث ملللللللللؽ  للللللللل د اللللللللللراب، التلللللللللالث: 
management.wikia.com/wiki/ -http://ar.electronic  

 ثالثًا: مخحمة اإلنتاج: -
للللللتعمؼ اللكترويلللللث ملللللؽ متظمبلللللات هللللللر الدراولللللة إيتلللللاج أداتللللل ؽ ملللللؽ أدوات ا          

و كث ت للللػ قلاج الباسلم ب يتلاج الداتل ؽ كملؾاد السعالجلة التجر بيلة  -التذارلث كمدوية
 ورقا لمسراسل التالية:

 :ترسيػ انساط وواجيات التفاعل -
ترللللسيؼ يسلللل، التااعللللل: س للللم اعتسللللد يسلللل، التااعللللل عمللللى اوللللتخداج الالللل رة ولؾسللللة  -

 السااتي .
ورقلللللا لسعلللللاي ر ترلللللسيؼ الرلللللاحات  ترلللللسيؼ الرلللللاحات: تلللللؼ ترلللللسيؼ الرلللللاحات -

اللكتروييلللة ملللؽ س لللم كالبدلللاطةت تلللؾازا العشا لللرت وضلللؾح الرلللاحاتت التبلللايؽت 
ا لللر السختمالللةت وضلللؾح اللللرواب،ت لالللاءة عشا لللر الؾولللاو، الستعلللددةت تؾعيلللف العش

 طار  وض  العشا ر دا ل إ
 :وهثتحديد السرادر التعميسية ال زمة  يتاج الدات ؽ  -

لكتابلة  Microsoft officeاوتعاا الباسم بحزملة ملرام   الشرؾص السكتؾبة: -
 السحتؾى التعميسث دا ل أداتث التعمؼ التذارلث.

لقظللات ر للديؾ: تللؼ وضلل  لقظللات ر للديؾ دا للل مللؾقعث األداتلل ؽ  لذللرح م للارات  -
 camtasiaت وتؼ الولتعاية مبريلام  إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية

studio 8  ة الحاوو أ شاء تشا ل الس ارات.رث ترؾ ر شاش 
السللؤ رات الرللؾتية: تللؼ ا تيللار السللؤ رات الرللؾتية السشاوللبة لإلجابللة الرللحيحة  -

 والخاطئة.
تؼ مشاء األدات ؽ رث  ؾرة مادعة ممسؾوة قاممة  إنتاج األداتيؼ برؽرتيسا السبجئية: -

ات لمتذ  ل عمى أو ج از لسب لؾتر رلث يدلخت ؽ مختماتل ؽ بسلا ععكلس تل   ر مت  لر 
 الدراوة.

وستللى عظسللئؽ الباسللم لكاللاءة أداتللث الللتعمؼ التذللارلث ورقللا التقااؽكػ:  مخحمااةرابعااا  -
لمست  ر السدتقل والسحتؾى العمسث السؾجلؾدة م سلا رقلد اتبل  علدة أشلكاد ملؽ التقلؾ ؼ 
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تسثمللل  رلللث التقلللؾ ؼ البشلللاوثت وللللللػ التحكللليؼ ملللؽ قبلللل مجسؾعلللة ملللؽ أعزلللاء ه ئلللة 
طلرا التلدر ست وتكشؾلؾجيلا التعمليؼت  وبعلد ذللػ تلؼ التلدر س رلث مجلالت السشلاه  و 

إتاست سللللللا إتاسللللللة لاممللللللة عمللللللى شللللللبكة ا يتريلللللل  والدللللللساح ألرللللللراد ع شللللللة البحللللللم 
 لوتخدام سا لمتعمؼ مؽ   ل سا. 

رلث هللر السرسملة قلاج الباسلم  التأكج مؼ كفاءة و االحية أداتاي الاتعمػ التذااركي: -
عللض أج للزة الكسب للؾتر السختماللة رللث باوللتخداج أداتللث الللتعمؼ التذللارلث مللؽ  لل د ب

مؾا للاات ات ستللى يللتؼ الت كللد مللؽ ايلل  وللؾ  يللتؼ ترللاح سا بظر قللة مشاوللبةت وبعللد 
الت كد مؽ لااءة العرض والترلا ت تلؼ وضل  أداتلث اللتعمؼ التذلارلث رلث  لؾرت سا 

 الش اوية تس  دا لوتخدام سا.
  التجخبة االستطال ية: -ٔ

تجربة أداتث اللتعمؼ التذلارلث عملى ع شلة لتحق ا مز د مؽ الؾضؾح قاج الباسم م
  مؽ مديرو وول ء السلدارس لمتثبل  ٘ٔاوتظ .ية مؽ  ارج الع شة األ مية قؾام ا ك

ملللؽ  للل سية ملللادة السعالجلللة وأدوات البحلللمت وإجلللراء بعلللض التعلللدع ت رلللث الرللليارة 
 والتعميسات.

 التجخبة األساسية لمبحث:  -:
الارلل الدراولث الثلايث لمعلاج الجلامعث  تؼ إجراء التجربة األواوية لمبحلم رلث  

ج عمث ع شة مؽ ملديرو وولل ء السلدارس بسشظقلة السديشلة السشلؾرةت وقلد ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ
 مرت التجربة بالسراسل اآلتية:

تلؼ ا تيلار ع شلة البحلم ملؽ بعلض ملديرو وولل ء السللدارس اختياار عيشاة البحاث:  -
  عزؾا تلؼ تقدليس ؼ إللث ٙ٘ك بسشظقتث السديشة السشؾرةت و شب ت وقد مم  عدد الع شة

  عزللؾا رللث ٗٔأربلل  مجسؾعللات تجر بيللة ورقللا لست  للرات البحللم السدللتقمةت مؾاقلل  ك
 كل مجسؾعة.

تللللؼ تظب للللا أدوات البحللللم  قبميللللا  لمت كللللد مللللؽ تكللللارؤ تطبيااااق أدوات البحااااث قبميااااًا:  -
وتجلللايس مجسلللؾعتث الدراولللةت س لللم قلللاج الباسلللم متحم لللل يتلللاو  للللل ملللؽ ال تبلللار 

ظاقة الس سغةو م د  التعر  عمى ملدى تجلايس ع شلة الدراولة قبلل التحر مث وب
 إجراء التجربة األواويةت ولاي  الشتاو  لاآلتث:
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 نتائج البحث: عخ:يا، مشاقذتيا، وتفديخىا
الستعمقة بالجانب السعخفي لسيارات إعجاد واساتخجام باخامج اإلدارة أوال: عخض الشتائج 
 االلكتخونية:

لستعمقللة بالجايللو السعررللث لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة بعللد جدولللة البيايللات ا
 اللكترويية:

لحدلللام الستؾولللظات   SPSSتسللل  معالجلللة البيايلللات إسرلللاويا باولللتخداج مريلللام  
 الظرةية والدا مية لمدرجاتت وجاءت يتاوج ا عمى الشحؾ التالث:

ت لدو السجسؾعات الستؾوظات الظرةية والستؾوظات الدا مية كج  لدرجا  ٕ جدود ك
 عمى ال تبار التحر مث لمجايو السعررث لس ارات إعداد واوتخداج مرام 

 ا دارة اللكترويية 
 التخصص

مستقل                                    معتمد    

ط الطرفيم                          م                                المتوس                               

 71871 7.81 71 الويكي

 .7.88 86811 69.66 المدونات

 المتوسط الطرفي
65.64 77811 

 

  يتزلل  أا هشللاأ تبايش للا رللث  لليؼ ٕباوللتقراء الشتللاو  رللث الجللدود الدللاما رقللؼ ك
الستؾوللظات الظرةيللةت وقللد تظمللو األمللر متابعللة إجللراء التحمللي ت ا سرللاوية باوللتخداج 

شاوث التجار لمت كد مؽ أا تمػ الاروا دالة إسراوي ات وةيسا يمث أومؾم تحم ل التبايؽ  
ععللرض الجللدود التللالث ممخللص يتللاو  تحم للل التبللايؽ  شللاوث التجللار عمللى درجللات لدللو 

 السجسؾعات عمى ال تبار التحر مث.
يتاو  تحم ل التبايؽ  شاوث التجار لدرجات لدو السجسؾعات عمى ال تبار   ٖجدود ك

 التحر مث
 ر التباينمصد

 مجموع
 المربعات 

 درجات
 الحرية 

 متوسط
 المربعات 

 الداللة * قيمة )ف(

 دالة 24151444 54251445 4 254101321 التحصيل

 دالة 121143 231034 1 241111 األسلوب المعرفي

 دالة 261112 641630 1 661424 أدوات التعلم التشاركي
التفاعل بين األسلوب 
 اركيالمعرفي والتعلم التش

 غير دالة 01266 01625 1 01625

 دالة 24151444 54251445  254101321 داخل المجموعات

   ٘ٓ.ٓدالة عشد مدتؾى ك -
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  أا  يسللة ك   السحدللؾبة لست  للر أدوات ٖيتزلل  مللؽ الجللدود الدللاما رقللؼ ك
  داللللة إسرلللاويا عشلللد ٕٔٔ.ٕٙ ت والتلللث مم للل  كو كلللث / ملللدوياتاللللتعمؼ التذلللارلث ك

س لللم إي لللا تز لللد علللؽ ال يسلللة الجدوليلللةت وهللللا يلللدد عملللى أا أدوات  ت ٘ٓ.ٓمدلللتؾى ك
  لست  لر يلؤ ر رلث التحرل ل السعررلث ألرلراد الع شلة و كث / مدوياتالتعمؼ التذارلث ك

 رث  ال  السدويات.
 اختبار  حة الفخض األول:

 هلر الشتيجة يتؼ ررض الارض الرارو األود اللو يشص عمث أي : ضؾءرث 
  مللللل ؽ درجلللللات لدلللللو ٘ٓ.ٓإسرلللللاويا عشلللللد مدلللللتؾى ك ل يؾجلللللد رلللللرا داد  

ودرجلات لدلو  ب داة التعمؼ اللكترويث التذلارلث اللؾ كث دروؾامجسؾعة البحم الليؽ 
بل داة اللتعمؼ اللكترويلث التذلارلث السلدويات رلث الجايلو مجسؾعة البحلم اللليؽ درولؾا 

 ؽ ذلللػ درجات سللا كسللا تبلل السعررللث لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييللة
 عمى ال تبار التحر مث  

يؾجلللد رلللرا داد إسرللاويا عشلللد مدلللتؾى  وقبااؽل الفاااخض الباااجيل والاااحي ياااشص عماااى  
  مللل ؽ درجلللات لدلللو مجسؾعلللة البحلللم اللللليؽ درولللؾا بللل داة اللللتعمؼ اللكترويلللث ٘ٓ.ٓك

بل داة اللتعمؼ اللكترويلث ودرجات لدو مجسؾعة البحم الليؽ درولؾا  التذارلث الؾ كث
ارلث السلللدويات رلللث الجايلللو السعررلللث ب لللض الشغلللر علللؽ األولللمؾم السعررلللث رلللث التذللل

درجلللات الكدلللو عملللث ا تبلللار التحرللل ل السعررلللث السلللرتب، بس لللارات إعلللداد واولللتخداج 
  مرام  ا دارة اللكترويية لرال  مجسؾعة السدويات

  إجابة الدؤال الثاني:
 ؤاد الثايث:مشاء عمى ما وبا عكؾا البحم قد أجام عؽ الد          

ملللا راعميللللة أدوات اللللتعمؼ اللكترويللللث التذلللارلث كو كللللث/ ملللدويات  ب للللض الشغلللر عللللؽ 
السعررث السرتب، بس لارات إعلداد واولتخداج ملرام   لاألومؾم السعررث رث تشسية التحر 

 ا دارة اللكترويية.
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نتيجااة األساامؽب السعخفااي )مدااتقل/ معتسااج(  فااي الجانااب السعخفااي لسيااارات إعااجاد 
 ستخجام بخامج اإلدارة االلكتخونية :وا

  أا هشللللاأ ررقللللا ملللل ؽ الستؾوللللظ ؽ الظللللرر  ؽ ٕكسللللا يتزلللل  مللللؽ الجللللدود رقللللؼ ك
لمسجسؾعة مدتقل ومعتسدت وباوتخداج تحم ل التبايؽ  شاوث التجار جلاءت الشتلاو  تذل ر 

  يرجلللل  إلللللى األوللللمؾم السعررللللث ٘ٓ.ٓإلللللث وجللللؾد رللللرا داد إسرللللاويا عشللللد مدللللتؾى ك
د  رث  ال  السدتقل رث الجايو السعررث لمس ارات لسا يتز  ذلػ مؽ كمدتقل/ معتس

   ٖجدود ك
 اختبار الفخض الثاني:

 وبشاء عمي  تؼ ررض الارض الرارو الثايث لمبحم واللو يشص عمث أي  :
  م ؽ درجات لدو مجسؾعة ٘ٓ.ٓ  ل يؾجد ررا داد إسراويا عشد مدتؾى ك

سؾعللللة األوللللمؾم السعررللللث كالسعتسللللد  رللللث األوللللمؾم السعررللللث كالسدللللتقل  ودرجللللات مج
ب لللض  الجايلللو السعررلللث السلللرتب، بس لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ا دارة اللكتروييلللة

الشغللر عللؽ أداة الللتعمؼ اللكترويللث التذللارلثت لسللا تبلل ؽ ذلللػ درجات سللا عمللى ال تبللار 
 التحر مث .

د مدلتؾى وقبؾد الارض البديل واللو يشص عمى   يؾجد ررا داد إسرلاويا عشل
ب للض ومجسؾعللة البحللم معتسللد   ملل ؽ درجللات لدللو مجسؾعللة البحللم مدللتقل ٘ٓ.ٓك

الشغللللر عللللؽ أداة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث رللللث الجايللللو السعررللللث لس للللارات إعللللداد 
لرلللال  مجسؾعلللة البحلللم ذات األولللمؾم السعررلللث  واولللتخداج ملللرام  ا دارة اللكتروييلللة

 السدتقل  
 إجابة الدؤال الثالث:

 عكؾا البحم قد أجام عؽ الدؤاد الثالم اللو يشص عمى:وبللػ 
مللا راعميللة األوللمؾم السعررللث كمعتسد/مدللتقل  ب للض الشغللر عللؽ أداة الللتعمؼ رللث تشسيللة 

 بس ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية.التحر ل السعررث السرتب، بس ارات 
 



569 

( وأداة الااتعمػ االلكتخونااي نتيجااة التفاعاال باايؼ األساامؽب السعخفااي )مدااتقل/ معتسااج-9
التذاااركي )وككااي/ مااجونات(  فااي الجانااب السعخفااي لسيااارات إعااجاد واسااتخجام بااخامج 

 اإلدارة االلكتخونية:
  يتزلل  أيلل  ل تؾجللد رللروا دالللة إسرللاويا عشللد مدللتؾى ٖبللالشغر الللث جللدود ك

  مللل ؽ درجلللات لدلللو السجسؾعلللات ترجللل  لمتااعلللل مللل ؽ مللل ؽ األولللمؾم السعررلللث ٘ٓ.ٓك
 قل/ معتسد  وأداة التعمؼ اللكترويث التذارلث كو كث/ مدويات  رث التحر ل.كمدت

 اختبار الفخض الثالث:
ل   ورث ضؾء هلر الشتيجة يتؼ قبؾد الارض الرارو الثالم اللو يشص عمث أي :  .ٚ

  ملل ؽ درجللات لدللو السجسؾعللات ٘ٓ.ٓتؾجللد رللروا دالللة إسرللاويا عشللد مدللتؾى ك
ة الللللتعمؼ اللكترويللللث التذللللارلث كالللللؾ كث/ السللللدويات ت التجر بيللللة األربعللللة ورقللللا  ألدا 

واألوللمؾم السعررللث كمدللتقل/ معتسللد  رللث الجايللو السعررللث السللرتب، بس للارات إعللداد 
واولللتخداج ملللرام  ا دارة اللكتروييلللة ترجللل  إللللى التااعلللل مللل ؽ أداة اللللتعمؼ واألولللمؾم 

 السعررثت لسا تب ؽ ذلػ درجات ؼ عمى ال تبار التحر مث
 الدؤال الخابن:إجابة 

 وبللػ عكؾا البحم قد أجام عؽ الدؤاد الراب  وير :
ما أ ر التااعل مل ؽ للل ملؽ أدوات اللتعمؼ اللكترويلث التذلارلث كو كلث/ ملدويات ت  -

رلث تشسيلة التحرل ل السعررلث السلرتب، بس لارات  األومؾم السعررث كمعتسد/مدلتقل و 
 إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية؟

 الشتائج السختبطة بالتحريل: تفديخ
ملل ؽ   ٘ٓ.ٓتذلل ر يتللاو  البحللم إلللى وجللؾد رللروا داد إسرللاويا عشللد مدللتؾى ك

درجات لدلو السجسؾعلة التجر بيلة األوللى والتلث درول  بل داة اللتعمؼ التذلارلث اللؾ كثت 
والسجسؾعة التجر بية الثايية والتث درو  ب داة التعمؼ التذارلث السدويات عمى ال تبلار 

ت رلللث إعلللداد واولللتخداج ملللرام  ا دارة اللكتروييلللةرللل مث السعررلللث السلللرتب، بس لللارات التح
لرللال  ال يللاس البعلدوت مسللا يللدد عمللى راعميلة السللدويات رللث تحدلل ؽ   التظب لا البعللدو

 وقج يخجن ذلغ إلي أن:مدتؾى التحر ل السعررث لدى أرراد تمػ السجسؾعةت 
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لسحتؾ لات التلدو شات ا لكتروييلة  تس ز السدويات متلؾرر قؾاللو الكتروييلة جلاهزة -
وتحديدها دا ل اللشص ععسلل عملى ز لادة السدلاس بل دراأ الستعمسل ؽ لمسحتلؾى 

 اللو عغ ر ت   رر عمى التحر ل.
الرغبة الح ي ية لدى كع شة البحم  رث اللتحاا متجربة البحم س م أي  يمبث  -

 لدي ؼ ساجة تعميسية م سة عمى مدتؾاهؼ الذخرث والس شث.
ة السحتلؾى  عبلر السلدويات اللكتروييلة قلد زودهلؼ بلالكث ر ملؽ السعمؾمللات دراول -

ت للؼ تكلؽ إعداد واولتخداج ملرام  ا دارة اللكتروييلةوالسااهيؼ السرتبظة بس ارات 
متلللؾررة للللدي ؼ ملللؽ قبللللو مسلللا ولللاهؼ رلللث سرلللؾل ؼ عملللى درجلللات مرتاعلللة رلللث 

 التظب ا البعدو ل تبار التحر ل السعررث.
للللتعمؼ اللكترويلللث السلللدويات عقملللل ملللؽ رقلللد السعمؾملللات السرتبظلللة اولللتخداج أداة ا -

بالسحتؾى السقدج مؽ   ل لات س لم سدلش  ملؽ عسميلة اللتعمؼ وز لادة التحرل ل 
 .إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكتروييةالسعررث السرتب، بس ارات 

كسلللا أشلللارت يتلللاو  البحلللم أعزلللا إللللى علللدج وجلللؾد رلللروا داللللة إسرلللاويا عشلللد 
  م ؽ درجلات لدلو السجسؾعلات التجر بيلة األربعلة رلث ال يلاس البعلدو ٘ٓ.ٓى كمدتؾ 

إعلللللداد واولللللتخداج ملللللرام  ا دارة عملللللى ا تبلللللار التحرللللل ل السعررلللللث السلللللرتب، بس لللللارات 
مدتقل  وأداة التعمؼ  –ترج  إلى أ ر التااعل م ؽ األومؾم السعررث كمعتسد  اللكترويية

 ت و سكؽ إرجا  هلر الشتيجة إلث: و كث/ مدوياتاللكترويث التذارلث ك
تؾضللل  هللللر الشتيجلللة أا السعالجلللات التلللث قلللدج ملللؽ   ل لللا السحتلللؾو تكلللاد تكلللؾا  -

إعداد واوتخداج مرام  متقاربة رث ت   رها عمى التحر ل السعررث السرتب، بس ارات 
لللدى ع شللة البحللم مللؽ السجسؾعللات التجر بيللة األربعللةت و تزلل  ا دارة اللكتروييللة 

  اللللللو يؾضلللل  الستؾوللللظات الدا ميللللة والظرةيللللة ٔر إلللللى جللللدود رقللللؼ كذلللللػ بللللالشغ
لمسجسؾعلللللات التجر بيلللللة األربللللل  رلللللث ا تبلللللار التحرللللل ل السعررلللللث س لللللم يجلللللد أا 
الستؾوظات م ؽ السجسؾعات األربعة تكاد تكؾا متقاربةت والارا م ؽ أعملى متؾول، 

مؼ وأقللللل متؾولللل،  لللل  رت ول لللللا عسكللللؽ إرجللللا  ذلللللػ إلللللى مللللا تزللللسشت  أدوات الللللتع
اللكترويللث التذللارلث بسعالجات للا السختماللة مللؽ السث للرات البرللر ة والدللسعية التلللث 
ولللاعدت رلللث علللرض السعمؾملللاتت وملللا أتاستللل  ملللؽ تعملللؼ للللل دارس سدلللو قدراتللل  
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واولتعدادات ت وملا ورللرر ملؽ تااعلل جعللل اللدارس يذليظ ا وإعجاميللا رلث عسميلة الللتعمؼت 
 إلى الؾ ؾد لدرجات مرتاعة. مسا واعد داروث السجسؾعات التجر بية األربعة

ثانياااا: الشتاااائج الستعمقاااة بالجاناااب األدائاااي لسياااارات إعاااجاد واساااتخجام باااخامج اإلدارة  
 االلكتخونية:

إعلداد واولتخداج مللرام  بعلد جدوللة البيايلات الخا لة بالجايللو األداولث لس لارات 
الستؾوللظات  تللؼ إجللراء السعالجللات ا سرللاوية ال زمللة لمتعللر  عمللى ا دارة اللكتروييللة

  الستؾولظات ٗالظرةية  لؼ تحم لل التبلايؽ  شلاوث التجلارت و ؾضل  الجلدود التلالث رقلؼ ك
ملدويات ت لسلا  -الظرةية عشد لل مدتؾى مؽ مدتؾ ات أداوت اللتعمؼ التذلارلث كو كلث

يؾضلللل  الستؾوللللظات الدا ميللللة كج ت واليحللللرا  السعيللللارو ك   الخللللاص مللللدرجات أرللللراد 
لسجسؾعات األربعلة عملى درجلات الكدلو رلث الجايلو األداولث الع شة لكل مجسؾعة مؽ ا

  ٗكسا م ش  ذلػ درجات ؼ عمى بظاقة م سغة األداء العسمث أيغر جدود ك
الستؾوظات الظرةية والستؾوظات الدا مية كج  لدرجات ال ياس البعدو   ٗجدود ك

 عمى بظاقة م سغة األداء العسمث
 األومؾم السعررث

 سد                 مدتقلمعت                
 الستؾو، الظررث       ج                       ج                            

 71.1 72.17 71.11 الؾ كث
 72.91 73.98 71.21 السدويات

  73.78 72.81 الستؾو، الظررث
  أا هشللللاأ تبايشللللا  رللللث  لللليؼ الستؾوللللظات ٗيتزلللل  مللللؽ الجللللدود الدللللاما رقللللؼ ك

وقد تظمو األمر متابعة إجراء التحمي ت ا سراوية باولتخداج أولمؾم تحم لل الظرةيةت 
التبلللايؽ  شلللاوث التجلللار لمت كلللد ملللؽ أا تملللػ الالللروا داللللة إسرلللاويا ت وةيسلللا يملللث ععلللرض 
الجلللللدود التلللللالث ممخلللللص يتلللللاو  تحم لللللل التبلللللايؽ  شلللللاوث التجلللللار عملللللى درجلللللات لدلللللو 

 اءت يتاوج  عمى الشحؾ التالث:السجسؾعات عمى بظاقة م سغة األداء العسمثت وج
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يتاو  تحم ل التبايؽ  شاوث التجار لدرجات لدو السجسؾعات لسا تب ؽ ذلػ   ٘جدود ك
 درجات ؼ عمى بظاقة م سغة األداء العسمث

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات
درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة * قيمة )ف(

 دالة 30141445 55261554 4 21301443 التحصيل

 دالة 341353 621646 1 651153 األسلوب المعرفي

أدوات التعلم 
 التشاركي

 داله 11345 21516 1 31430

التفاعل بين 
األسلوب المعرفي 

وأدوات التعلم 
 التشاركي

 غير دالة 01211 01356 1 01356

    234101000 داخل المجموعات
 دالة
 

  ٘ٓ.ٓدالة عشد مدتؾى ك
داتااي الااتعمػ التذاااركي )الااؽككي/ السااجونات( فااي الجانااب األدائااي نتيجااة اخااتالف أ -

 لسيارات إعجاد واستخجام بخامج اإلدارة االلكتخونية:
  أا  يسة ك   السحدؾبة لست  ر أداوت ٘يتز  مؽ الجدود الداما رقؼ ك          

  دالة إسراويا عشد مدتؾى ٖ٘ٚ.ٔمدويات ت والتث مم   ك -التعمؼ التذارلث كو كث
 ت س لم إي لا ال يسللة السحدلؾبة أكبلر مللؽ ال يسلة الجدوليلةت وهلللا يلدد عمللى أا ٘ٓ.ٓك

ملللدويات  لست  لللر تلللؤ ر رلللث األداء العسملللث ألرلللراد  -أداوت اللللتعمؼ التذلللارلث كو كلللث
 الع شة.

 اختبار الفخض الخابن:
ورللث ضللؾء هلللر الشتيجللة تللؼ ررللض الاللرض الرللارو الرابلل  لمبحللم اللللو يللشص 

  ملللل ؽ درجللللات لدللللو ٘ٓ.ٓرللللرا داد إسرللللاويا عشللللد مدللللتؾى كعمللللى أيلللل :  ل يؾجللللد 
ودرجلات لدلو  مجسؾعة البحم الليؽ دروؾا ب داة التعمؼ اللكترويث التذلارلث اللؾ كث

بل داة اللتعمؼ اللكترويلث التذلارلث السلدويات رلث الجايلو مجسؾعة البحلم اللليؽ درولؾا 
كسللا تبلل ؽ ذلللػ درجات سللا  األداوللث لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييللة

 عمى بظاقة الس سغة. 
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يؾجلد رلرا داد إسرلاويا عشللد  وقبلؾد الالرض البلديل والللو يلشص عمللى أيل            
  مللللل ؽ درجلللللات لدلللللو مجسؾعلللللة البحلللللم اللللللليؽ درولللللؾا بللللل داة اللللللتعمؼ ٘ٓ.ٓمدلللللتؾى ك

ؼ بل داة اللتعمودرجات لدو مجسؾعة البحم اللليؽ درولؾا  اللكترويث التذارلث الؾ كث
اللكترويللث التذللارلث السللدويات رللث الجايللو األداوللث لس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  

رللث الجايللو األداوللث لس للارات ب للض الشغللر عللؽ األوللمؾم السعررللث ا دارة اللكتروييللة 
 إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية لرال  مجسؾعة السدويات 

 إجابة الدؤال الخامذ:
 يجة عكؾا البحم قد أجام عؽ الدؤاد الخامس وير :وب لر الشت        

ملللا راعميلللة أدوات اللللتعمؼ اللكترويلللث التذلللارلث كو كلللث/ ملللدويات  ب لللض الشغلللر علللؽ 
األوللمؾم السعررللث رللث تشسيللة الجايللو األداوللث السللرتب، بس للارات إعللداد واوللتخداج مللرام  

(  فاي الجاناب نتيجاة اخاتالف األسامؽب السعخفاي )مداتقل/ معتساج ا دارة اللكترويية
 األدائي لسيارات إعجاد واستخجام بخامج اإلدارة االلكتخونية:

  الدللللاما يتزلللل  أا هشللللاأ ررقللللا دال إسرللللاويا عللللؽ ٘بللللالشغر إلللللى جللللدود ك         
  ملللل ؽ درجللللات لدللللو مجسؾعللللة السدللللتقم ؽ ودرجللللات لدللللو مجسؾعللللة ٘ٓ.ٓمدللللتؾى ك

   س لللللم جلللللاءت السعتسلللللديؽ رلللللث الجايلللللو األداولللللث لرلللللال  مجسؾعلللللة السدلللللتقم ؽ و 
 .السحدؾبة أكبر مؽ   الجدولية

 اختبار الفخض الخامذ:
 رث ضؾء هلر الشتيجة يتؼ ررض الارض الرارو الخلامس الللو يلشص عملى أيل :   .ٛ

  ملللل ؽ درجلللات لدللللو مجسؾعللللة ٘ٓ.ٓل يؾجلللد رللللرا داد إسرلللاويا عشللللد مدلللتؾى ك
رللث  األوللمؾم السعررللث كالسدللتقل  ودرجللات مجسؾعللة األوللمؾم السعررللث كالسعتسللد 

ب للض الشغلللر  الجايللو األداوللث لس لللارات إعللداد واولللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييلللة
علللللؽ أداة اللللللتعمؼ اللكترويلللللث التذلللللارلثت لسلللللا تبللللل ؽ ذللللللػ درجات سلللللا عملللللى بظاقلللللة 

   الس سغة.
يؾجلد رلرا داد إسرلاويا عشلد مدلتؾى  وقبؽل الفخض البجيل والاحي ياشص عماى أناو  

األولمؾم السعررلث كالسدلتقل  ودرجلات مجسؾعلة   م ؽ درجات لدو مجسؾعة ٘ٓ.ٓك
األولللمؾم السعررلللث كالسعتسلللد  رلللث الجايلللو األداولللث لس لللارات إعلللداد واولللتخداج ملللرام  
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لرلال  مجسؾعلة  ب ض الشغر عؽ أداة التعمؼ اللكترويث التذارلث ا دارة اللكترويية
  البحم السدتقم ؽ

 إجابة الدؤال الدادس:
 ةت عكؾا البحم قد أجام عؽ الدؤاد الدادس وير :رث ضؾء هلر الشتيج          

مللا راعميللة األوللمؾم السعررللث كمعتسد/مدللتقل  ب للض الشغللر عللؽ أداة الللتعمؼ رللث تشسيللة 
 بس ارات إعداد واوتخداج مرام  ا دارة اللكترويية.الجايو األداوث السرتب، 

لكتخوناااي نتيجاااة التفاعااال بااايؼ األسااامؽب السعخفاااي )مداااتقل/ معتساااج( وأداة الاااتعمػ اال 
التذاااركي )وككااي/ مااجونات(  فااي الجانااب األدائااي لسيااارات إعااجاد واسااتخجام بااخامج 

 اإلدارة االلكتخونية:
  يتزللل  أيللل  ل تؾجلللد رلللروا داللللة مللل ؽ درجلللات لدلللو ٘بلللالشغر إللللى جلللدود ك

السجسؾعلللللات ترجللللل  لمتااعلللللل مللللل ؽ األولللللمؾم السعررلللللث كمدلللللتقل/ معتسلللللد  وأداة اللللللتعمؼ 
 كللث/ ملدويات   رللث الجايللو األداولث لس للارات إعللداد واوللتخداج اللكترويلث التذللارلث كو 
 مرام  ا دارة اللكترويية.
 اختبار الفخض الدادس:

ورث ضؾء هلر الشتيجة تؼ قبؾد الارض الرارو الدادس اللو يشص عمث أي : 
  ملل ؽ درجللات لدللو السجسؾعللات ٘ٓ.ٓل تؾجللد رللروا دالللة إسرللاويا عشللد مدللتؾى ك  

اللكترويث التذارلث كالؾ كث/ السدويات ت واألومؾم  التعمؼورقا  ألداة التجر بية األربعة 
السعررث كمدتقل/ معتسد  رلث الجايلو األداولث السلرتب، بس لارات إعلداد واولتخداج ملرام  
ا دارة اللكترويية ترج  إلى التااعل م ؽ أداة التعمؼ واألومؾم السعررثت لسلا تبل ؽ ذللػ 

  ..درجات ؼ عمى بظاقة الس سغة
 إجابة الدؤال الدابن:

 وبللػ عكؾا البحم قد أجام عؽ الدؤاد الداب  وير :         
ملللا أ لللر التااعلللل مللل ؽ للللل ملللؽ أدوات اللللتعمؼ اللكترويلللث التذلللارلث كو كلللث/ ملللدويات ت 

رللث تشسيللة الجايللو األداوللث السللرتب، بس للارات إعللداد  األوللمؾم السعررللث كمعتسد/مدللتقل و 
 اللكترويية.واوتخداج مرام  ا دارة 
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 تفديخ الشتائج السختبطة بالجانب األدائي لسيارات ترسيػ وإنتاج الكتاب اإلليكتخوني:
ملل ؽ   ٘ٓ.ٓتذلل ر يتللاو  البحللم إلللى وجللؾد رللروا داد إسرللاويا عشللد مدللتؾى ك

درجات لدلو السجسؾعلة التجر بيلة األوللى والتلث درول  بل داة اللتعمؼ التذلارلث اللؾ كثت 
لثاييللة والتللث درولل  بلل داة الللتعمؼ التذللارلث السللدويات عمللى بظاقللة والسجسؾعللة التجر بيللة ا

ت رللث التظب لللا إعللداد واولللتخداج مللرام  ا دارة اللكتروييلللةالس سغللة السرتبظللة بس لللارات 
لرللال  ال يللاس البعللدوت مسللا يللدد عمللى راعميللة السللدويات رللث تحدلل ؽ مدللتؾى   البعللدو

 ن ذلغ إلي أن:وقج يخجالجايو األداوث لدى أرراد تمػ السجسؾعةت 
 وكسكؼ إرجاع ىحه الشتيجة إلى عجة عؽامل أىسيا:

تللؾرر العديللد مللؽ السذللارل ؽ بذللكل مكثللع اكثللر عمللى السللدويات مسللا اتللاح  -
 وجؾد العديد مؽ لقظات الا ديؾ لذرح الس ارات مسا ا رى الجايو األداوث

طبيعة السرسمة العسر ة لع شة البحم تسكش ؼ ملؽ البحلم والتشق لو علؽ أداء  -
لس ارات وذلػ تدعس  طبيعة السدوياتت مسا يتي  ل ؼ الؾ لؾد لسعمؾملات ا

 وم ارات رث الترسيؼ وا يتاج.
  ٘ٓ.ٓكسللا تذلل ر يتللاو  البحللم إلللى وجللؾد رللرا داد إسرللاويا عشللد مدللتؾى ك         

ملل ؽ درجللات  لدللو السجسؾعللة التجر بيللة ذات األوللمؾم السعررللث السدللتقلت والسجسؾعللة 
مؾم السعررللث السعتسللد عمللث بظاقللة م سغللة األداء العسمللث السللرتب، التجر بيللة ذات األولل

لرلللللال   ت رلللللث التظب لللللا البعلللللدوإعلللللداد واولللللتخداج ملللللرام  ا دارة اللكتروييلللللةبس لللللارات 
 مجسؾعة السدتقم ؽ. 

 و سكؽ إرجا  هلر الشتيجة إلى عدة عؾامل أهس ا:         
ؽ مذللك ت أ شللاء السدللتقم ؽ عدللتخدمؾا التاك للر والتحم للل ةيسللا يللؾاج  ؼ ملل -

عسميللة التظب للا لمس للارات تسكللش ؼ مللؽ إعسللاد العقللل رللث طر قللة الحللل مسللا 
 عجعم ؼ متاؾق ؽ رث أداو ؼ لمس ارات بخ   السعتسديؽ.

محاولة السدتقم ؽ الاردعة لتعمؼ الس ارة أكثلر ملؽ ملرة لمؾ لؾد إللث ا تقلاا  -
 دوا الترل ز عمى سا   ظؾات أداء الس ارة ول اتبا  ر رهؼ.
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 انيًا: التؽ يات والسقتخحات: ث
رث ضؾء ما هد  إلي  البحم الحالث عحاود الباسلم وضل  بعلض التؾ ليات 

 والسقترسات السدتقبمية ذات الرمة بسؾضؾ  البحم.
 ت البحث:تؽ ي

 رث ضؾء الشتاو  التث أوار عش ا البحم الحالث عسكؽ تقدعؼ التؾ يات التالية:    
التذلللارلث الملللليؽ تلللؼ تشاول سلللا رلللث البحلللم اولللتخداج أسلللد يسظلللث أدوات اللللتعمؼ  -

لتلدر س السقلررات السختمالة والعسلل عملى تشسيلة م لارات الظل م باولتخداج أسلد 
 هليؽ الشسظ ؽ.

ضللرورة الوللتاادة مللؽ يتللاو  هلللا البحللم عمللى مدللتؾى الؾاقلل  ألي للا تدللاهؼ رللث  -
تحق لللللا يلللللؾات  تعملللللؼ أرزللللللت وذللللللػ ةيسلللللا يتعملللللا بالتحرللللل ل واألداء العسملللللث 

 ات.لمس ار 
تلللللللدر و ملللللللديرو ومدلللللللؤولث السلللللللدارس عملللللللى ليفيلللللللة اولللللللتخداج وإدارة البلللللللرام   -

 اللكترويية السختماة.
 مقتخحات ببحؽث ودراسات أخخى:

اجلللراء بحلللؾث مسا ملللة ل للللا البحلللم لتشسيلللة م لللارات ومعلللار  مدلللؤولث وملللديرو  -
 السدارس با ت   أيؾاع ا.

والت كلد ملؽ راعم ت لا  دراوة أيسا  أ رى مؽ أدوات التعمؼ اللكترويث التذارلث -
 رث تشسية الس ارات لدى الستعمس ؽ.

 إجراء العديد مؽ الدراوات والبحؾث سؾد أيسا  األومؾم السعررث. -
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 العخبية السخاجن
 . مدللتؾى تظب للا ا دارة اللكتروييللة رللث ٖٕٔٓالشسللروت دعايللا جس لللكرت  مياللة مرللظاى و أمللؾ عاشللؾ 

السجمللة األردييللة رللث العمللؾج   -التدر دللية وا دار لل ؽ جامعللة ال رمللؾأ مللؽ وج للة يغللر ال  ئللة 
 . ٕت   كٜالتربؾ ة الردات مجمد  

 . السدويات اللكترويية: ومبيات ا وإعجاميات لا ملؽ وج لة يغلر طمبلة قدلؼ ٖٕٔٓأسسد راشد العيداوث ك
السلللؤتسر التاوللل  عذلللر لجسعيلللة السكتبلللات  .دراولللات السعمؾملللات بجامعلللة الدلللمظاا قلللامؾس

رللللر  الخمللللي  العربللللث : مدللللتقبل الس شللللة : لدللللر الحللللؾاجز التقم دعللللة لس شللللة  - الستخررللللة
ا ملاراتت أملؾ عبلث:  - السكتبلات والسعمؾملات والتحلؾد يحلؾ مدلتقبل الب ئلة الس شيلة الرقسيلة

 معية السكتبات الستخررة رر  الخمي  العربث.
ى عمى الؾ و لتشسية م لارات اللتعمؼ  .  الت   رات الاارقة لشغؼ إدارة السحتؾ ٕ٘ٔٓالبيا ت دمحم راروا. ك

التذلللارلث ت رولللالة ماجدلللت ر رلللث التربيلللة الشؾ.يلللة  تكشؾلؾجيلللا التعمللليؼ ت لميلللة التربيلللة الشؾ.يلللةت 
 جامعة مؾروع د.

   واقل  تظب لا مريلام  ٕ٘ٔٓالحب لوت عبلد اللرسسؽ ملؽ دمحم ملؽ عملىت الح بايثترر لاد مشل  عبلد ل ك
ج لة يغلر السذلرر ؽ التربلؾ  ؽ رلث إدارة التربيلة والتعمليؼ ا شرا  التربؾو رث يغلاج يلؾر ملؽ و 

مدللتقبل التربيللة العربيللةت  -بسحللارغتث سؾطللة مشللى تسلليؼ والحر للا بالسسمكللة العربيللة الدللعؾدعة
 ا.ٜٜ    ٕٕمرر مجمد 

 لمتشسيلة اللدولث والتظب لا السلؤتسر الشغر لة مل ؽ ا لكترويية ا دارة  . ٜٕٓٓ(دمحم مؽ الحدؽت  سد ؽ
مع لد  -ه ٖٓٗٔ القعلدة ذو ٙٔ -ٖٔ الحكلؾمث القظلا  متس لز رلث  أداء يحلؾ ":ا دار لة

 الر اض. -ا دارة العامة
 -الجامعلات الامدلظ شيةت  اللكتروييلة رلث ا دارة تظب لا  . معؾقلاتٕٔٓٓعلؾضك الحدشاتت ولارو  

 جت مع دوالعمؾ  والثقارة لمتربية العربية العربية السشغسة الدود جامعة -ماجدت ر ر ر مشذؾرة 
 القاهرة. -التربؾ ة الدراوات العربيةت قدؼ والدراوات  البحؾث

 جامعة. بالدؾ س التربية كمية الشاست عمؼ رث وضؾابظ ا السعرةية األوال و  تٕٕٓٓهذاجك الخؾلثت
 153.4 الترشيف رقؼ الحديم الكتام دار الدؾ ست قشاة

كتروييللة السدروللية رللث مللدارس التعملليؼ العللاج   . مللرام  الدارة اللٕ٘ٔٓالراضلثت الد مللؽ عبللد العز للزك
 .ٕالعدد  ٗالؾاق  والس مؾد  السجمة التربؾ ة الستخررة السجمد

 . دراولللة الع قلللة مللل ؽ مكؾيلللات تقايلللة السعمؾملللات ٕٕٔٓالدلللمظايثت  ولللعدعة سلللاعف للللاعؼت وآ لللر ؽك
ار  دراوة  و لفية تحم ميلة لع شلة ملؽ العلامم ؽ رلث بعلض السرل-ومؤشرات الداء السشغسث

العلدد  - ٗالسجملد ك -التجار ة رث ب لداد مجملة جامعلة اليبلار لمعملؾج القترلادعة  وا دار لة 
  .ٛك
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ت التخبياة فاي وتطبيقاتياا الاشفذ عماػ بحاؽث فاي السعخفياة األسااليب  ٜٜ٘ٔ الذلرقاووت أيلؾر دمحمك
 .السرر ة األيجمؾ:القاهرة
 لمشذلر السدل رة دار:عسلاا توالتطبياق الشعخكاة السعخفاي الاشفذ عماػ  ٕٓٔٓيؾولعك العتلؾجت علدياا

 .والتؾز  
 . القاهرة: مكتبة األيجمؾ السرر ة.التقؽكػ والقياس الشفدي والتخبؽي  . ٜٔٛٔال ر وت رمز ة. ك
  ااء لمشذر دار:عساا توالتطبيق الشعخكة بيؼ السعخفية األساليب  تٜٕٓٓعمث ك الارماووت سسدو

 .والظباعة
 الر اض  –ٔمكتبة العبيكاا  -االنتخنت لمسدتخجم العخبي ٜٜٛٔل كالاشتؾخت  عبد القادر مؽ عبد

 التلاب  السعمؾملات مرللز يغلؼ رلث اللكتروييلة ا دارة تظب لا   . متظمبلاتٕٛٓٓدمحمك الكبيدثت  لمثؼ
 الجامعللة -أعسلاد ماجدللت ر ر لر مشذللؾر إدارة "-قظللر  دولللة رلث لمحكؾملة اللكتروييللة

 الستحدة .السسمكة –الدولية  الرتراضية
  ترؾر مقترح لب ئة تدر و إلكترويث تذلارلث متسلايز رلث  ٕ٘ٔٓالسؾزاات  أمل مش  عمث مؽ وعد ك

ضلللؾء تظمعلللات أعزلللاء ه ئلللة التلللدر س بجامعلللة األم لللرة يلللؾرة مشللل  عبلللد اللللرسسؽ والتؾج لللات 
 .ٗٙٔمررت     -  األزهر جامعة السدتقبمية لمتدر و ا لكترويث  التربية

دار الر للللاج لمشذللللر  -الحاسااااؽب فااااي التعماااايػه  . ٖٓٗٔأملللل ؽت  راطسللللة دمحمك  أملللل ؽت ز شللللو دمحم و
 الر اض.-والتؾز  

مجمللة لميللة  -  . إمكاييللة تظب للا الدارة اللكتروييلة بجامعللة  لشعاءٖٕٔٓسس لدت دمحم عبللدا س سدلؽك
 مرر. -  الجزء األودٖٚالعدد ك  -جامعة ع ؽ شسس -التربية

 الحكسةت القاهرة. دار تالتعميػ تكشؽلؽجيا اتعسمي .ٖٕٓٓعظية. ك دمحم  سيست
ج . راعميللة م ئللة مقترسللة ٕٕٔٓداليللا   للرى سبيذللىت دمحم ررعلل  البدلل ؾيىت الدللع د دمحم عبللد الللرازا. ك

لتظلؾ ر التلدر و الس لدايث للدى  ٕلمتعمؼ ا لكترويث التذارلث قاوسة عمى بعلض أدوات الؾ لو
 لمية التربية بالسشرؾرة. - الظ م معمسث الحاوو اآللث. السجمة العمسية

 . اوللتراتيجية الكتروييللة لمللتعمؼ التذللارلث رللث مقللرر مذللك ت تذلل  ل ٕٚٓٓدعللاء دمحم لب للو امللراهيؼ ك
الحاوللؾم عملللى التحرلل ل السعررلللث والس لللارى والتجاهللات يحؾهلللا لظللل م الللدممؾج العلللاج رلللث 

 ؾ ةت جامعة القاهرة.التربية شعبة لسب ؾتر تعميسثت روالة دلتؾرارت مع د الدراوات الترب
 القاهرة. -القرار اتخاذ ودعؼ السعمؾمات مرلز -اإللكتخونية اإلدارة   ٕٗٓٓ(رضؾاات رأر 

 السلدويات  .ٕٓٔٓدمحم ك زهلراا مشلى .بلادرت أسسلد .بلادر دمحمت شلحات  الدل د سدلؽت دمحم ررعل 
  .ٕٙك ٔ ب و ؾ ت العمسية السجمة .التعميؼ تكشؾلؾجيا مدتحد ات إسدى ا لكترويية

 . راعمية اوتخداج الؾ كث رث تدر س التار ص لتشسيلة م لارات التاك لر ٕٕٔٓوامية رايد ووت ت  وع د ك
 .٘ٗالسشغؾمث لدى ت م ل السرسمة العدادعةت مجمة لمية التربيةت جامعة طشظات   
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الظللاوع  ظللؾ ر الدارة اللكتروييللة بجامعللة .  متظمبللات تٕٕٔٓ للر ؽ كوآ عبللد العملليؼت أسسللد امللراهيؼت
 -دراولات عربيلة رلث التربيلة وعملؼ اللشاس -مؽ  وج ة يغر أعزلاء ه ئلة التلدر س والعلامم ؽ

 .الجزء األود –او    والعذروا العدد الت
ا سلؾد تظبيقلات اتجاهات وترلؾرات طل م الدراولات العميل . ٖٕٔٓ. ك عبدل مؽ عبدالعز ز ال دلا

 تالدعؾدعة -جامعة السمػ وعؾد  -لمية التربية  -. مجمة العمؾج التربؾ ة رث التعميؼ الؾ كث
 .ٕ٘م  

 ا دارو  العسل تظؾ ر رث اللكترويية ا دارة   . مداهسةٕٔٔٓقر ذثت  دمحمكو  الشا رت  مؾوث عبد
 بدلكرة ت مجملة بجامعلة اوالتكشؾلؾجيل العملؾج العالثكدراولة  ساللة لميلة التعمليؼ بسؤودلات

 الجزاور. - ٜك العدد -الباسم
السعمؾملاتت  دراولات لمسعمؾماتت مجملة جديد ا لكترويية مردر السدويات  .ٜٕٓٓعراج مشرؾر ك

  ٘. 
  لشاعة رلث ودورهلا ا دار لة السعمؾملات يغلؼ واقل   . تحم للٕٕٔٓك إملراهيؼ لظالث عظاويلةت وجلدو

 إدارة قدلؼ -الامدلظ شية  ماجدلت ر ر لر مشذلؾر   العلالثوالتعمليؼ  التربيلة وزارة رلث القلرار
 رمدظ ؽ. –الخم ل  جامعة-األعساد 

رلث يغلاج  ٓ,ٕدوات الؾ لو اولتخداج أ  .أ لرٕٔٔٓرؤاد اوساع ل .يادت عبد الكلر ؼ محسلؾد األشلقر. ك
عملى تحق للا اللتعمؼ التعللاويث لللدى طمبلة تكشؾلؾجيللا السعمؾمللات  ( Moodle ) إدارة اللتعمؼ

 .ٓٔدراوات السعمؾماتت   . الو مية بالجامعة
 .يسلؾذجاليتريل : السلدويات ا لكتروييلة أ . السحتؾى الرقسلث العربلث عملى شلبكة ٕٗٔٓل شدة ضيف ك

 .ٕٙالجزاورت    -مؤودة لشؾز الحكسة لمشذر والتؾز    -مجمة الحكسة 
- ج مؾقل  و لو تعلاويثراعميلة مريلام  تعميسلث مقتلرح باولتخدا ج . ٖٕٔٓدمحم عبدالرسسؽ الدلعديث. ك

رللث ز للادة التحرلل ل و تشسيللة التجاهللات ا عجاميللة يحللؾ السحتللؾى التعميسللث لللدى  - و كللث 
 . ٜٓٔ,   ٕٛم   , الكؾ  -الظ م السعمس ؽت  السجمة التربؾ ة 

 . رعاليللة مريللام  الكترويللث قللاوؼ عمللى الللتعمؼ التذللارلث عبللر الؾ للو رللث تشسيللة ٕٓٔٓدمحم رللؾزو والللث ك
عمسلل ؽ رللث تؾعيللف تكشؾلؾجيللات التعملليؼ اللكترويللث رللث التللدر ست روللالة دلتللؾرارت كااعللات الس

 كمية التربية رر  دمش ؾرت جامعة ا وكشدر ة.
 -مجمللة العمللؾج ا يدللايية – . األداء مل ؽ الكاللاءة والااعميللة ما للؾج وت ليؼ ٕٔٔٓمزهلؾدةت عبللد السميللػ ك

 الجزاور.  -جامعة دمحم   ز ر بدكرة  -العدد األود
 . السشيا: دار ال دى لمشذلللر.الترسيػ التعميسي لمؽسائ  الستعجدة . ٕٔٓٓيب ل عزمثك
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