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رلهخ كهٛخ انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجخ 

 وانتخصص
 انصفخ

 يحًذ رجت فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئخ انتحرٌر

 اذلٛئخ اإلداسٚخ نهزحشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

 ىد علي  العُذأ.د. محم 2

أظخار. سئِغ 

كعم علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

 فخحُت على حمُذ د.  3

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

ج حعين د.  4  إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –مشاسن ( )

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

 أ.د. صالح محمذ صالح 5
أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

شم  د.مأ. 7  أخمذ عفذ كَش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 اذلٛئخ انفُٛخ ) انفشٚك انزُفٛز٘( نهزحشٚش

9 
مذ سحب فضل أ.د. مح

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 لخذَسغوطشق ا

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

 –معاعذ (

 الصخت الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

 د. هاوس ي عمش حعفش  13

مذسط ) أظخار 

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  جصاٌ الامعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 والعالكاث الخاسحُت 

 الشاعش محمذ أ. أظماء 14

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

 أحمذ مععذ الععاٌ . أ 15
 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش  إداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

 بيمحمذ عٍش . أ 16
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش

  أعضبء ْٛئخ انزحشٚش يٍ اخلبسج

ا محمذ هُبت  17  أ.د  صهٍش
أظخار أصٌى 

 التربُت 

حامعت طُبت باإلاذًىت اإلاىىسة 

 بالععىدًت 

18 
أ.د عبذ الشاصق مخخاس 

 محمىد 

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

 عت أظُىط حام –ولُت التربُت 

19 
أ.د ماٌعت فاضل أبى 

 معلم أحمذ 
 

م  اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

 التربىي 
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اذلٛئخ االعزشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍخ واإلدارٌخ انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 ضُفغىُم 

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  -التربُت والخعلُم ألاظبم 

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
م مصطفى أ.د  إما

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .لىت العشبُت الععىدًتاإلام

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 –اإلالاسهت ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت 

اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث. مشاحع معخمذ 

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

ملشس  اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  –

ظاجزة جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ألا 

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

لُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم كطاع الخع

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  -" 

وألاظاجزة اإلاعاعذًً للمىاهج وطشق 
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اضُاث ت –غالخذَس الٍش سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
ظعُذ عبذ هللا  أ.د 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌ سئِغ  –والبحىر 
ً
كائم " حالُا

 حامعت العَشش.

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اعُاثالاحخم

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

ُت بجامعت العمُذ ألاظبم ليلُت الترب

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

عخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت ميعم الا 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 "
ً
 –وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERبشهامج جطىٍش ولُاث التربُت ميعم 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت احمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

                                   الخاصت    

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

اإلاعاعذًً في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة

 الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم .

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

غ وطشق جذَس

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 مصش 

مين " هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعل

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىمبُىجش الخعلُمي  اإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

ع حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطا

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

 - دمشم

 ظىسٍا 

غ  ج حامعت الًبٌز كعم  غسئِ– أإلااهُا -خٍش

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشا سئِغ  – ACAد الىفس ي ألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببلمي والخعلُم العالي والبحث الع

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –إلاىصىسة بجامعت ا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

ت العلىم هائب زم سئِغ حامع –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا. –حامعت هبراظيا   بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

ٍم الخعلُم البحىر والبُاهاث بهُئت جلى 

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 
ً
  -" ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبدهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر الهجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالهنيجية السميهة عمى أال يككف البحث  .ُ
لمهراجعة كالنشر لدل أم جية أخرل في نفس كقت تـ تقديهو الهقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديهو لمهجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر بؿ األبحاث الهقدهة تيق .ِ
 عبر هكقع الهجمة ببنؾ الهعرفة الهصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
ـ الكاحد ، كىكاهش حجُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabicالكتركنيان هكتكبة بخط ) 

سـ، هع هراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ها بيف الياهش األيسر كاأليهف ٓ.ِهنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ همؼ .)Microsoft Word.) 

يتـ فكر كصكؿ البحث هراجعة هدل هطابقتو هف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، كالتنسيؽ  .ْ
هجمة ، عمهان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، ، كالحجـ كفقان لقالب النشر الهعتهد لم
 كهف ثـ تقدير رسـك تحكيهو كنشره.

يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بها في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالهراجع كالجداكؿ  .ٓ
. )الزيادة برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد وفقًا لقالب المجمة( صفحة ِٓكالهبلحؽ عف )

 ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـالصفحات بهعرفة 
يقدـ الباحث همخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضهف الفقرة األكلى همخصان بالمغة العربية،  .ٔ

 كمهة لكؿ هنيا.  ََِكالفقرة الثانية همخصان بالمغة اإلنجميزية، كبها ال يزيد عف 
مى صفحة هنفصمة ثـ يكتب يكتب عنكاف البحث كاسـ الهؤلؼ كالهؤسسة التي يعهؿ بيا ع .ٕ

عنكاف البحث هرة أخرل عمى الصفحة األكلى هف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 
 البحث عمى الهكقع. 

يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في هتف البحث أك قائهة الهراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكمهة  .ٖ
 ىكية الهؤلؼ.  "الباحث"، كيتـ أيضان التخمص هف أية إشارات أخرل تدؿ عمى

البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ  .ٗ
 ىيئة التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ هع شركط النشر في الهجمة، أك تمؾ التي ال تشتهؿ   .َُ
 ف ، كعمى الكمهات الهفتاحية لو.عمى همخص البحث في أم هف المغتي

رسالو هع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار الهكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيهيؿ الهجمة 

J_foea@Aru.edu.eg التحكيـ قبؿ البدء في إجراءات 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في الهجمة بناءن عمى تقارير الهحكهيف، كال يسترد الهبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث هف قبؿ الهحكهيف.
 ييهنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتهاـ كافة التصكيبات كالتعديبلت الهطمكبة.  .ُّ
ة عمى بنؾ الهعرفة الهصرم ضهف العدد في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى هكقع الهجم .ُْ

الهحدد لو هف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ هف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ هف البحث ) هستمة (.

تكفير نسخة كرقية هف العدد ، كهف الهستبلت هقابؿ رسـك تكمفة  –في حالة الحاجة  –يهكف  .ُٓ
 الة إرساليا بريديان داخؿ هصر أك خارجيا.الطباعة ، كرسـك البريد في ح

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( الهتابعة الهستهرة لكؿ هف: .ُٔ
هكقع الهجمة الهربكط ببنؾ الهعرفة الهصرم  -

https://foej.journals.ekb.eg 
ي لهتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان هف إيهيؿ كبريده االلكتركني الشخص -

  J_foea@Aru.edu.egالهجمة الرسهي عمى هكقع الجاهعة  
جهيع إجراءات تمقي البحث، كتحكيهو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛ تتـ عبر هكقع الهجمة  .ُٕ

يهيميا الرسهي، كال يي   عتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.  ، كا 
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 ( الثالثوفالواحد و محتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنواف البحث الرقـ

 مقاؿ العدد

1 

ى انعًٛك
ُّ
مٔزلٛغُب انزعهًٛٙ ان  انزعه

ْ
ح

َ
 ض

 إعذاد
 أ.د. زكريا محمد ىيبة

 خبير التنمية البشرية وتطوير الذات
 بحوث العدد

ُ 

مشبل عُٛبء: دلعهًٙ انزعهٛى انعبو مبحبفظخ ُٓٛخ رغٕٚش ثشايح انزًُٛخ ادل
 دساعخ يغزمجهٛخ

 إعذاد
 د/ عصاـ عطية عبد الفتاح

 كمية التربية بالعريش - أستاذ أصوؿ التربية المساعد

ِ 

 ثبنصفٕف األٔنٛخ دلٓبساد انزعهى انزارٙ  دسخخ رضًني كزت نغزٙ
 إعذاد

 الباحثة/ تغريد بنت عويض بف حمود العصيمي
 ماجستير المناىج وطرؽ تدريس الصفوؼ األولية بجامعة أـ القرى

 د. ىدى بنت محمد بف حسيف بابطيف
 القرى أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العمـو المشارؾ بجامعة أـ

3 

 ثعًبدح انزعهٛى عٍ ثعذ جببيعخ عٛجخ ٔالع إداسح انزذسٚت اإلنکرتَٔٙ
 إعذاد 

  التميمي سعد بنت عائشة/ الباحثة
  ىيبو محمد زكريا. د.أ

 طيبة جامعة - التربوية واإلدارة األصوؿ أستاذ
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ْ 

انزفبعهٛخ يف رًُٛخ االَزجبِ   فعبنٛخ ثشَبيح لبئى عهٗ األنعبة انزعهًٛٛخ
 انذيح انشبيم نذٖ انزاليٛز ادلعبلني فكشًٚب مبذاسط االَزمبئٙ

 إعذاد 
 سرايا السيد عادؿ. د.أ

 ,النوعية التربية كمية التعميـ تكنولوجيا قسـ ورئيس أستاذ
   الزقازيؽ جامعة 

   عمي محمد الحميد عبد. د
  المتفرغ النفسية الصحة استاذ
 العريش جامعة – التربية كمية

 كامؿ إبراىيـ اهلل عبد/ الباحث
 والتعميـ بالتربية أحياء معمـ

ٓ 

فعبنٛخ ثشَبيح ثبنهعت يف خفض ثعض انغهٕكٛبد انعذٔاَٛخ نذ٘ األعفبل رٔ٘ 
 اضغشاة عٛف انزٕحذ

 إعداد 
  منيب عثماف محمد تياني. د.أ

  شمس عيف جامعة – التربية كمية - الخاصة التربية أستاذ
   عمي محمد الحميد عبد. د

 العريش جامعة – التربية كمية -المتفرغ النفسية الصحة استاذ
   سميماف الديف محي سميماف محمد/ الباحث

ٔ 

 اجملزًع احملهٙ انزخغٛظ اإلعرتارٛدٙ جلبيعخ انعشٚش يذخم نزًُٛخ 
 إعذاد 

 بديوي منصور رزؽ. د.أ
  العريش جامعة – التربية كمية - المتفرغ التربية أصوؿ أستاذ

 الصيرفي عبدالوىاب محمد. د.أ
 العريش جامعة – التربية كمية - المتفرغ التربية أصوؿ أستاذ

 عطية عمي الكريـ عبد محمود/ الباحث
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ٕ 

أمنبط انزشبسن ثجٛئخ رعهى إنكرتَٔٛخ عرب انٕٚت ٔأثشْب فٗ رًُٛخ انزمجم 
 انزكُٕنٕخٙ نغالة انصف انثبنث انثبَٕٖ انصُبعٗ 

 إعداد 
 عمار الفتوح أبو حممى. د.أ

  المنوفية جامعة – التربية كمية التدريس وطرؽ المناىج قسـ ورئيس أستاذ
 المرادني مختار محمد. د.ـ.أ

  المساعد التعميـ تكنولوجيا أستاذ
 العريش جامعة – التربية كمية
 إمػػاـ عمى شػاكر حػامد نيػى/ الباحث

 وتكييؼ تبريد أ أوؿ معمـ
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 رُٓئخ 

ٚزمذو رلهظ إداسح اجملهخ انعهًٛخ نكهٛخ 
 انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش، ٔأعشح ْٛئخ

 انزحشٚش ثبنزُٓئخ
 نألعزبر انذكزٕس/ سفعذ عًش عضٔص

 عًٛذ انكهٛخ  
نزٕنّٛ يُصت َبئت سئٛظ اجلبيعخ 

 ٛى ٔانغالة  نشئٌٕ انزعه
 يزًُني نّ دٔاو انزٕفٛك 
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 رمذٚى

 ٔٚزدذد انهمبء

                                                                                                      

ش  بللم: هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ـ( ييطؿ عمينا هرة َِِِ( )عدد أبريؿ َّهركر ثبلثة أشير هف العدد ) بعد     
أخرل عدد جديد هف أعداد هجمتنا العمهية الهحكهة: هجمة كمية التربية بجاهعة 

 العريش.
ها زالت الهجمة في عاهيا العاشر، كالعدد الحالي ىك العدد الحادم كالثبلثيف ...      

 ـ.َِِِشير يكليو يأتي صدكره هع األياـ األكلى هف 
ـ / َُِٕكتحديدان هع بداية العاـ الدراسي  خهس سنكات دراسية،نتذكر قبؿ      
ـ، حيث تـ صدكر التكميؼ إلى رئيس التحرير، كالذم شرع في تككيف فريؽ َُِٖ

عهؿ يشكؿ ىيئة التحرير، كبدأ العهؿ، كفي الطريؽ التحؽ زهبلء، كغادر زهبلء؛ 
ـ، ََِِـ / َُِٗهنذ العاـ  –بصكرتيا الحالية  –حتى استقرت ىيئة التحرير 

كحتى اآلف، شيدت الهجمة خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة قفزات كبيرة إلى األهاـ، 
 كالحهد هلل.

،  تدرجت المجمة:      هف كرقية إلى كرقية كالكتركنية، كأصبح ليا هكقعي الكتركنيي
هف الصكرة التقميدية )هجمس إدارة،  يرتبط ببنؾ الهعرفة الهصرم، كانتقمت إدارة الهجمة

كىيئة تحرير داخمية( إلى هستكل أرقى يتهثؿ إلى جانب هجمس اإلدارة في ىيئة 
تحرير هكسعة، هدعهة بخبراء هف خارج الكمية، إلى جانب الرعاية كالدعـ هف ىيئة 
استشارية دكلية تضـ كزراء كرؤساء جاهعات، كنكاب سابقيف، كتضـ رؤساء جهعيات 

 كهنظهات هينية، كهقررم لجاف عمهية لمترقية،  عمهية
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هف االستعانة بعدد هحدكد هف الهحكهيف إلى قاعدة هكسعة هف  وانتقمت المجمة     
أستاذان هحكهان هف داخؿ هصر كخارجيا، يهثمكف  َِٓالهحكهيف بمغت ها يقارب الػػػ 

 كافة التخصصات التربكية.
تحكيـ العمهي أسيـ في ارتفاع هستكل الهجمة ىذا التكسع كالعهؽ في اإلدارة كال     

ـ خارج َُِٖـ / َُِٕكفؽ تقييـ الهجمس األعمى لمجاهعات حيث كانت الهجمة في 
، كارتفع تقييهيا إلى ََِِىذا التصنيؼ، ثـ حصمت عمى أربع نقاط هف سبع في 

كالعدد في طرقو لئلصدار ، بمكغ الهجمة   –ـ، كالهتكقع َُِِفي  ٕهف  ٓ.ٔ
هف  ٕـ( ) َِِِالنياية كفؽ تقييـ العاـ الحالي الصادر ىذا الشير )يكنيو  الدرجة

 ( بإذف اهلل.ٕ
كالذم يتصدره هقاؿ عمهي هتهيز، يستحؽ القراءة، كالتأهؿ  نعود إلى العدد الحالي,

ٍحؿ، كىك هقاؿ ندعك الباحثيف إلى قراءتو،  عف التعمُّـ العهيؽ كهحيطنا التعميهي الضى
ف قد يفتح ليـ هجاالت لهزيد هف البحكث حكؿ ىذا الهفيكـ الهعاصر: كاإلفادة هنو؛ فإ
 التعمـ العهيؽ.

كيحتكم العدد الحالي هف الهجمة عددان هف البحكث التربكية الهتنكعة، كالتي تنتهي 
لمتخصصات التربكية الهختمفة، كتجهع بيف بحكث ألعضاء ىيئة تدريس، كأخرل 

هية ضهف هتطمبات حصكليـ عمى درجتي لباحثيف شباف هستمة هف رسائميـ العم
 الهاجستير في التربية، كدكتكراه الفمسفة في التربية.

 وتدور موضوعات ىذه البحوث حوؿ:
  .تطكير براهج التنهية الهينية لهعمهي التعميـ العاـ 
  ،كتضهيف كتب المغة العربية بالصفكؼ األكلية لهيارات التعمـ الذاتي 
 ركني عف بعد.ككاقع إدارة التدريب اإللكت 

   -أيضًا  –وتتناوؿ بحوث ىذا العدد 
  .فعالية البراهج الدراسية القائهة عمى األلعاب التعميهية التفاعمية 
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 .كتنهية االنتباه االنتقائي لدل التبلهيذ الهعاقيف فكريان بهدارس الدهج الشاهؿ 
  .كأنهاط التشارؾ ببيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب 
  كنكلكجي لطبلب الصؼ الثالث الثانكم الصناعي. كتنهية التقبؿ الت 
  كفعالية برناهج بالمعب في خفض بعض السمككيات العدكانية لدم األطفاؿ

 ذكم اضطراب طيؼ التكحد.
 كها تضـ بحكث العدد  بحثان عف :

 التخطيط االستراتيجي لجاهعة العريش بكصفو هدخبلن لتنهية الهجتهع الهحمي 
 

يكليو  –العدد الحادم كالثبلثكف -لي )السنة العاشرة أف العدد الحا والخالصة.
ـ( عدد ثرم بهقاالتو كأبحاثو التي نرجك أف تفيد الباحث التربكم في شتى َِِِ

 أرجاء العالـ العربي.  
 

 واهلل الموفؽ
 ْٛئخ انزحشٚش
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   السابع البحث 

أمنبط انزشبسن ثجٛئخ رعهى إنكرتَٔٛخ عرب 
انٕٚت ٔأثشْب فٗ رًُٛخ انزمجم انزكُٕنٕخٙ 

 نغالة انصف انثبنث انثبَٕٖ انصُبعٗ 

 إعذاد 
 عًبس انفزٕذ أثٕ حهًٗ. د.أ

 كهٛخ انزذسٚظ ٔعشق ادلُبْح لغى ٔسئٛظ أعزبر
  ادلُٕفٛخ خبيعخ – انرتثٛخ

 ادلشادَٙ سلزبس زلًذ. د.و.أ

  ادلغبعذ انزعهٛى ركُٕنٕخٛب أعزبر

 انعشٚش خبيعخ – انرتثٛخ كهٛخ

 إيــبو عهٗ شـبكش حـبيذ َٓـٗ/ انجبحث

 ٔركٛٛف رربٚذ أ أٔل يعهى
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ط انزشبسن ثجٛئخ رعهى إنكرتَٔٛخ عرب انٕٚت ٔأثشْب فٗ أمنب
رًُٛخ انزمجم انزكُٕنٕخٙ نغالة انصف انثبنث انثبَٕٖ 

 انصُبعٗ 

 إعذاد 
 أ.د. حهًٗ أثٕ انفزٕذ عًبس

أعزبر ٔسئٛظ لغى ادلُبْح ٔعشق انزذسٚظ 
 خبيعخ ادلُٕفٛخ –كهٛخ انرتثٛخ 

زلًذ سلزبس ادلشادَٙ أ.و.د.  
عهٛى ادلغبعذ أعزبر ركُٕنٕخٛب انز  

 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

 انجبحث/ َٓـٗ حـبيذ شـبكش عهٗ إيــبو
 يعهى أٔل أ رربٚذ ٔركٛٛف

 

ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أثر أنهاط التشارؾ ببيئة تعمـ إلكتركنية  المستخمص:
عبر الكيب فى تنهية التقبؿ التكنكلكجي لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى 

( طالبان هف طبلب الصؼ ْٓبريد كتكييؼ ، كتككنت هجهكعة البحث هف )تخصص ت
الثالث الثانكل الصناعى تخصص تبريد كتكييؼ بهدرسة الشييد هحهد سهير شراب 
الثانكية الصناعية العسكرية بنيف بالعريش، تـ تقسيهيـ إلى ثبلث هجهكعات ككؿ 

اس التقبؿ التكنكلكجي، ( طالبان، كتـ استخداـ هقياس لقيُٖهجهكعة تحتكل عمى )
( بيف َٓ.َتكصؿ البحث إلى النتائج التالية: كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند هستكل )

هتكسطات درجات طبلب الهجهكعات الثبلث فى التطبيؽ البعدل لهقياس التقبؿ 
التكنكلكجي لصالح هجهكعة طبلب نهط التشارؾ التآزرم، كحجـ تأثير كبير كفعاؿ 

كتركنية عبر الكيب فى تنهية التقبؿ التكنكلكجي لطبلب الصؼ الثالث لبيئة التعمـ اإلل
( لهقياس التقبؿ ٖٔ.َالثانكل الصناعى تخصص تبريد كتكييؼ ككاف حجـ التأثير)

 التكنكلكجي.
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بيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب، أنهاط التشارؾ ببيئة التعمـ الكممات المفتاحية: 
نهط التشارؾ الهتكازم، نهط التشارؾ التسمسمي،  اإللكتركنية، نهط التشارؾ التآزرم،

 التقبؿ التكنكلكجي
Abstract: 
      The aim of the research is to identify the effect of patterns of 

participation in an electronic learning environment via the web 

on equipment technology acceptance for students of industrial 

education, specializing in refrigeration and air conditioning. . An 

air conditioner from the Martyr Muhammad Samir Sharrab 

Military Industrial Secondary School for Boys, Al-Arish The 

sample sets came from the cooling industrial third-grade students, 

they were divided into three groups, and each group contained 

(18) students. technology acceptance scale were used to measure 

as tool for research. : the research reached the following results: 

The presence of statistically significant differences at the level 

(0.05) between the mean scores of the students of the three 

groups in the post application of, the technological receptivity 

scale for the benefit of the synergistic Collaboration. The size of 

a large and effective impact of the electronic learning 

environment via the web in developing the technology 

acceptance for third-grade industrial students, specializing in 

refrigeration and air conditioning, amounted to (0.86) for the 

technology acceptance.  

Kay words: E-Learning Environment, Types Collaboration, 

sequential Collaboration, parallel Collaboration, synergistic 

Collaboration, Technological acceptance. 
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  المقدمة:
يهثؿ التقدـ التكنكلكجي الهعاصر في االستخداـ الكاسع لبيئات التعمـ اإللكتركنية عبر 

كالتعمـ كسياقاتو الهختمفة؛ حيث يفرض الكيب؛ تحديان لمهفاىيـ التقميدية لعهميات التعميـ 
تحديات نظرية كاصطبلحية كهنيجية كتعميهية كتصهيهية غاية في األىهية لمهؤسسة 
التعميهية، كالبحث عف آفاؽ جديدة لتفعيؿ عهميات التعميـ كالتعمـ باستخداـ آليات 

 .كفنيات كأساليب كاستراتيجيات هتنكعة
نية عبر الكيب الهتطمبات البلزهة لمهتعمهيف أثناء كها تكفر بيئات التعمـ اإللكترك     

هراحؿ التعمـ، كذلؾ بتكفير خبرات التعمـ الهتنكعة التى تساعد عمى إنشاء بينى الهعرفة 
بطرؽ صحيحة؛ كها تتيح أنكاع هختمفة هف التفاعبلت فى السياؽ التعميهى كفقنا 

كالتى لدييا هزايا  Active Learning Strategiesالستراتيجيات التعمـ النشطة  
أكبر هف الهتاح فى بيئات التعمـ األخرل؛ ألنيا تتيح لمهتعمهيف فرص التعمـ كتحقيؽ 
التعمـ التفاعمى الهستهر لمهتعمـ عبر هراحؿ تعمـ الهحتكل، كالهزيد هف الهشاركة 
كاالنخراط في التعمـ بأنشطة تعمـ تفاعمية لتعزيز تهكيف الهتعمهيف هف بناء هعرفتيـ 

ء إنتاج خبرات التعمـ. باإلضافة إلى ككنيا تسهح بالحرية كالخطك الذاتى لمهتعمـ أثنا
كالتحكـ بتعمهو، كالتهركز حكؿ الهتعمـ؛ كتتيح الهساعدة كالدعـ كالتعزيز الهستهر عبر 
هراحؿ التعمـ؛ كسيكلة اإلتاحة كاالستخداـ كتيسير كتحسيف سمكؾ التعمـ )هحهد كحيد 

 (.َُِِهد هختار الهرادنى، ( ك)هحِٕ، َُِٔسميهاف، 
عبر كتعرؼ أنهاط التشارؾ التى يقكـ بيا الهتعمهكف ببيئات التعمـ اإللكتركنية     

بأنيا "الطرؽ الهختمفة لتكزيع هياـ التعمـ عمي الهتعمهيف داخؿ الهجهكعات الكيب 
لتشارؾ التشاركية، كتتخذ ثبلثة أشكاؿ، كىي: التجزئة التسمسمية ، التجزئة الهتكازية، كا

(. كيهكف تعريفيا عمى أنيا "أساليب التشارؾ الهختمفة Bistrom, 2005, p.2هعان")
داخؿ الهجهكعات التشاركية تحدث في هراحؿ الثقة العالية بيف الهتعمهيف، كتتخذ 
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 ,Salmons, 2008ثبلثة اشكاؿ، كىى التشارؾ التآذرل، الهتكازم، التسمسمى")
p.4;Salmons, 2011, p.2.). 

ىناؾ الكثير هف الجدؿ البحثى الهتعمؽ بأنهاط التشارؾ )التشارؾ التآذرل، ك     
؛ فيتساءؿ الهنظركف التعمـ اإللكتركنية عبر الكيبالهتكازم، التسمسمى( داخؿ بيئات 

التعمـ اإللكتركنية عبر كالهصههكف التعميهيكف عها إذا كاف نهط التشارؾ ببيئات 
هتعمهيف كاكتسابيـ لمهعرفة فى سياقات التعميـ الذل يسيـ فى تطكير أداءات ال الكيب

كالتعمـ يجب أف يككف تآذرل أـ هتكازم أـ تسمسمى، كىذا األهر لـ يتـ الفصؿ فيو 
" Salmon" ك"سالهكف Bistromكالقطع بو بعد؛ حيث أشارت نتائج دراسة "بيستكـر 

 & Coogle" ك "ككجؿ ك فمكيد .Ward et al" ك"كارد كآخركف Skylarك"سكايمر 
Floyd التعمـ " أف أنهاط التشارؾ )التشارؾ التآذرل، الهتكازم، التسمسمى( داخؿ بيئات

؛ىـ أنهاط التشارؾ األكثر ثقة لمتشارؾ بيف الهتعمهيف، كهف اإللكتركنية عبر الكيب
جانب آخر اختبلؼ أنهاط التشارؾ يؤدل إلى فاعمية التشارؾ كاختبلؼ بركتكككالت 

 ;Bistrom, 2005يؤدل إلى اختبلفات فى نكاتج التعمـ ) األداء كأساليب التكاصؿ
Salmons, 2006; Salmons, 2011; Ward et al., 2010; Coogle & 

Floyd, 2015 فى حيف أكضحت نتائج دراسة .)Carugati et al. ك "كاراسافيدس "
Karasavvidis أف ىناؾ حاجة همحة الستكشاؼ جكدة كفعالية أف أنهاط التشارؾ  "

 .التعمـ اإللكتركنية عبر الكيبارؾ التآذرل، الهتكازم، التسمسمى( داخؿ بيئات )التش
كيعد التعميـ الثانكل الصناعى إحدل الهؤسسات التعميهية الفنية التى تسيـ بدكرىا     

فى تحقيؽ األىداؼ التربكية الهنشكدة لدل شريحة عريضة هف طبلب الهرحمة 
الهسئكؿ عف إعداد الهكارد البشرية البلزهة لئلنتاج  الثانكية، ىذا إلى جانب أنو التعميـ

كسكؽ العهؿ، كتدريبيا عمى هستكيات هف الكفاءة، كالثقافة؛ بها ينعكس عمى رفع 
، ص ََِٖهستكل اإلنتاجية، كهستكل نهك الطبلب فى جهيع النكاحى. )هنى أحهد، 

ُٖٓ .) 
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تضهف هعارؼ الفرد، إف الهعرفة الشخصية ت: " ذلؾ بقكلوPintrichكيؤكد"بنتًرتش 
كهعتقداتو نحك طبيعة التعمـ، كالذكاء، كالتعميـ كحجرات الدراسة، كالهعتقدات كالدافعية 

 ,Pintrich, 2002الهحددة بالهجاؿ حكؿ هجاالت الدراسة، كالهعتقدات حكؿ الذات )
p.391 كهصطمح .)epistemology  يعنى نظرية الهعرفة، كيشير الهقطع اليكنانى
لى النظرية أك التفسير، كهف ثـ  logosإلى الهعرفة، كالهقطع  epistemeالقديـ  يشيرا 

فإف االبستيهكلكجى )نظرية الهعرفة( تيعرؼ بأنيا الدراسة الفمسفية  لطبيعة، كهصادر، 
نظرية  Muis" (.كتيعرؼ"هكيسMoser et al., 1998, p. 4كحدكد الهعرفة )

هعرفة، كتبرير الهيعتقد، كىى تنقسـ إلى الهعرفة بأنيا: فرع هف الفمسفة ييتـ بطبيعة ال
ها حدكد الهعرفة اإلنسانية؟،  : ثبلثة هجاالت هف البحث خبلؿ األسئمة العاهة التالية

كها هصادر الهعرفة اإلنسانية؟، كها طبيعة الهعرفة اإلنسانية؟ كتيشير الهعرفة 
فة الشخصية كهصطمح نفسى إلى هفاىيـ كنظريات األفراد بخصكص طبيعة الهعر 

 (.Muis, 2004, p. 317كالتعمـ )
نهكذج    (Stoel  & Lee,2003)كفي دراسة تتبعية استخدـ فييا ستكؿ كلي      

قبكؿ التكنكلكجيا كإطار نظرل لمتعرؼ عمى تأثير الخبرة الطبلبية في التكنكلكجيا 
عمى هدم قبكؿ الهتعمهيف لتمؾ التكنكلكجيا،  (WebCT)الهعتهدة عمى الكيب بنظاـ 

ث تـ تطبيؽ استطبلع رأم كدراية البيانات الفعمية لمطمبة الهمتحقيف فى ست حي
هقررات دراسية، كبينت النتائج أف خبرة الهتعمهيف هع التكنكلكجيا قد أثرت بشكؿ 
إيجابي عمى هدل إدراكيـ لسيكلة استخداهيا، كأف تصكرات الهتعمهيف حكؿ سيكلة 

إيجابي عمى اتجاىاتيـ نحك التكنكلكجيا،  االستخداـ كاالستفادة قد أثرت أيضان بشكؿ
كفى الهقابؿ أيضا قد أثرت بشكؿ إيجابي عمى درجة االستخداـ . كتبرز النتائج أنو 
كمها ازدادت خبرة الهتعمهيف هع التكنكلكجيا كمها ازداد إدراكيـ لسيكلة استخداهيا كأنيا 

 ليا. أكثر فائدة كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى زيادة احتهاؿ استخداهيـ 
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كأشارت هعظـ الدراسات إلى ضركرة تطكير الهناىج الدراسية بالتعميـ الثانكل     
الصناعى إلتاحة الفرصة لمهتعمـ ليتهكف هف اتقاف استخداـ التكنكلكجيا هثؿ دراسة 

 . (َُِٓ)أساهة عجكة، (، َُُِ)شذل هحهد، كهصطفى عيسى،
  :مشكمة البحث

العبارة التقريرية التالية: "تكجد حاجة لقياس  يهكف تحديد هشكمة البحث كصياغتيا فى
نهاط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى( ببيئة تعمـ أأثر استخداـ 

التقبؿ التكنكلكجى لطبلب الصؼ الثالث الثانكل إلكتركنية عبر الكيب عمى تنهية 
 .    الصناعى

 :سئمة اآلتيةوفي سبيؿ التصدي ليذه المشكمة تمت اإلجابة عف األ 
السؤاؿ الرئيس:"كيؼ يهكف تطكير بيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب بأنهاط التشارؾ 

التقبؿ التكنكلكجى لطبلب الصؼ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى(، لتنهية 
 ؟"الثالث الثانكل الصناعى

 كتفرع هف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ـ أنهاط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى( ببيئة ها هعايير تصهي -ُ

التقبؿ التكنكلكجى لطبلب الصؼ الثالث الثانكل تعمـ إلكتركنية عبر الكيب لتنهية 
 ؟الصناعى

ها التصهيـ التعميهي الهبلئـ لبيئة تعمـ تشاركية عبر الكيب في ضكء تمؾ  -ِ
 ؟ب الصؼ الثالث الثانكل الصناعىالتقبؿ التكنكلكجى لطبلالهعايير لتنهية 

ها أثر تطبيؽ أنهاط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى( ببيئة تعمـ  -ّ
فى تنهية التقبؿ لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى إلكتركنية عبر الكيب 

 التكنكلكجى؟
 ىدؼ البحث الحالي إلى: ىدفا البحث:
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طكيرىا بأنهاط تشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل تصهيـ بيئة تعمـ إلكتركنية كت (ُ
هقابؿ التسمسمى(، لكى تتبلءـ هع طبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى؛ 

 كتساعدىـ فى تنهية تقبميـ التكنكلكجى أثناء دراسة هحتكل التعمـ هف خبلليا.
قياس أثر تطبيؽ أنهاط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى(  (ِ

التعمـ اإللكتركنية لدل طبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى فى تنهية  ببيئات
 التقبؿ التكنكلكجى.

 قد يفيد البحث الحالي الفئات اآلتية: أىمية البحث: 
تنهية التقبؿ التكنكلكجى لدل طبلب الصؼ الثالث الثانكم الصناعي  .ُ

عطاء الهتعمهيف فرصة لههارسة أنشطة تتنا سب هع تخصص تبريد كتكيييؼ، كا 
التطكر التكنكلكجى الحالى كقدراتيـ كاىتهاهاتيـ، كتحسيف هخرجات التعمـ الهختمفة 

 .لدييـ
تزكيد الهعمهيف بأنهاط تشاركية ببيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب غير هرتبطة  .ِ

بالزهف تساعد الطبلب لتنهية تقبميـ التكنكلكجى، كتخفؼ العبء عف الهعمهيف، 
الصؼ طبيؽ هقياس جديد لمتقبؿ التكنكلكجى لطبلب كها تساعد الهعمهيف فى ت

الثانكل الصناعى تخصص تبريد كتكييؼ هف خبلؿ تطكير بيئة تعمـ الثالث 
 .إلكتركنية عبر الكيب

 إلتـز البحث الحالي بالحدكد اآلتية:: حدود البحث
الحدكد البشرية: تـ تطبيؽ البحث الحالى عمى عينة هف طبلب تخصص  .ُ

 الصؼ الثالث الثانكم الصناعى ليككنكا هييئيف لسكؽ العهؿ.التبريد كالتكييؼ ب
الحدكد الهكضكعية: اقتصر البحث عمى تدريس الكحدة األكلى فى هادة  .ِ

تكنكلكجيا التكييؼ حيث تحتكل عمى العديد هف الهيارات العهمية لبعض أجيزة 
تعمـ التكييؼ الآلزهة لمفني الهاىر، كالهناسبة لتطبيؽ أنهاط التشارؾ ببيئة ال

 اإللكتركنية عبر الكيب عمييا.
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الحدكد الزهانية: تـ التطبيؽ فى الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  .ّ
 ـَُِِـ/ ََِِ

 فرض البحث: 
بيف هتكسطات درجات طبلب  َٓ.َ ≤يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند هستكل 

ألساسى الهجهكعات التجريبية الثبلث فى هقياس التقبؿ التكنكلكجى يرجع إلى األثر ا
لبلختبلؼ فى نهط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى( ببيئة التعمـ 

 اإللكتركنية عبر الكيب لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى.
 

 :مصطمحات البحث
 : Types Collaborationأنماط التشارؾ  

كاألساليب الهختمفة تعرؼ أنهاط التشارؾ ببيئات التعمـ اإللكتركنية بأنيا "الطرؽ     
لتكزيع هياـ التعمـ عمي الهتعمهيف داخؿ الهجهكعات التشاركية أثناء دراسة هحتكل 
التعمـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ، كتحدث في هراحؿ الثقة العالية بيف الهتعمهيف، كتتخذ 

 .Bistrom, 2005, pثبلثة اشكاؿ، كىى التشارؾ التآذرل، الهتكازم، التسمسمى")
2;Salmon, 2006, p.4;Salmon, 2011, p.2.) 

 :Synergistic  Collaborationالتشارؾ التآذرى 
كيقصد بو إجرائينا: "قياـ الهتعمهيف بتقسيـ االنشطة إلى هياـ، كيتعاكف كيتآذر     

أعضاء الهجهكعة فى أداء كؿ هيهة هعا، كفى النياية يتـ تجهيع هحصمة جهيع 
 الهياـ".

 :  Parallel Collaborationالتشارؾ المتوازي
كيقصد بو إجرائينا: "تقسيـ األنشطة إلى هجهكعة هف الهياـ الفرعية، كيتـ تكزيعيا     

عمى الهتعمهيف ليقكهكا بأدائيا فى الكقت نفسو، كيتـ التجهيع النيائى لجهيع الهياـ بعد 
 كقت هحدد".
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 : Sequential Collaborationالتشارؾ التسمسمى 
:"تكزيع هياـ التعمـ عمى الهتعمهيف بشكؿ هتسمسؿ كهتتابع؛ كيقصد بو إجرائينا    

بحيث تككف الهياـ هتسمسمة كهكهمة لبعضيا البعض؛ فكؿ هيهة هعتهدة عمى الهيهة 
السابقة ليا؛ حيث يقكـ الهتعمـ بأداء هيهتو خبلؿ هدة زهنية هحددة؛ ثـ تنتقؿ الهيهة 

 .هؿ الجهاعى التعاكنى لمهتعمهيف"إلى الهتعمـ الثانى، كفى النياية تككف الهحصمة الع
 :Technological acceptanceالتقبؿ التكنولوجي 

تبني فكرة التقبؿ التكنكلكجي أف هعتقدات الفرد تؤثر عمى اتجاىاتو السمككية نحك      
استخداـ التكنكلكجيا بها يجعمو يبيت نية إتياف سمكؾ الهستخدـ، كتحكـ تمؾ النهاذج 

ذج ألخر كلكنيا تتفؽ في أف الفرد يككف هعتقدات كيقـك آلية عهؿ تختمؼ هف نهك 
بتعديميا كفقاى لمهستجدات هف األهكر بها يؤثر عمى اتجاىاتو سمبان أك ايجابان، األهر 

  (Legris et.,2003)الذم يجعمو يبيت النية الستخداـ أك عدـ استخداـ التكنكلكجيا
عكاهؿ سمككية كخارجية تساعد في ائيان بأنو أداة تـ تطكيرىا تتككف هف ر كيعرؼ إج   

قياس فعالية أنهاط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكتركنية القائهة عمى االكيب لتهكيف طبلب 
صبلح أجيزة التكييؼ  الصؼ الثالث الثانكل  الصناعى هف تعمـ هيارات صيانة كا 

 كهدل رغبتيـ فى استخداـ التكنكلكجيا.
( هنيج ُ: تهاد البحث الحالي عمىتـ اعمنيج الدراسة وتصميميا التجريبي: 

( هنيج البحث ِالبحث الكصفي في كتابة االطار النظرل كتفسير نتائج البحث؛ 
، كتـ اختيار التصهيـ التجريبي التجريبي، كذلؾ عند قياس أثر الهتغير الهستقؿ لمبحث
 لتعتهد عميو اجراءات البعدم( –الههتد ذم الهجهكعات الثبلثة ذم القياسيف )القبمي

 .البحث
 قاهت الباحثة بإعداد األدكات اآلتية:أدوات البحث: 

  هقياس التقبؿ التكنكلكجى. .0
 بيئة تعمـ إلكتركنية. .2
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 اإلطار النظري لمبحث:
 المحور األوؿ: أنماط التشارؾ ببيئات التعمـ اإللكترونى عبر الويب

هف تقييهات  يعد التشارؾ كالتفاعؿ سهة ههيزة لبيئات التعمـ اإللكتركنى، فالعديد    
الهناىج تعتهد قدرة الطمبة عمى التشارؾ كهؤشر لجكدة التعميـ عف بعد فى هراجعات 
االعتهاد الهحمى كالعالهي كيعتبر التفاعؿ كالحكار الهفتاح الرئيس لمتعمـ التشاركى 
اإللكتركنى، حيث ظيرت تقنيات التشارؾ ككسيمة لتكليؼ الهتعمهيف هع التكقعات 

 لمتعمـ.كالتجارب الجديدة 
تعرفيا جانيت سالهكف  مفيوـ أنماط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكترونى:

(Salmons, J.E, 2011, 2)  بأنيا "أساليب التشارؾ الهختمفة داخؿ الهجهكعات
التشاركية تحدث فى هراحؿ الثقة العالية بيف الطبلب، كتتخذ ثبلثة أشكاؿ كىى 

 التشارؾ الهتكازل، التآزرل، التسمسمى".
كيعرؼ البحث الحالى أنهاط التشارؾ ببيئات التعمـ اإللكتركنية عبر الكيب بأنيا     

الطرؽ كاألساليب الهختمفة لتكزيع هياـ التعمـ الخاصة بهحتكل تكنكلكجيا التكييؼ عمي 
الهتعمهيف داخؿ الهجهكعات التشاركية أثناء دراسة هحتكل التعمـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 

التقبؿ التكنكلكجى لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى،  كالتى تتهثؿ فى تنهية
كتحدث في هراحؿ الثقة العالية بيف الهتعمهيف، كتتخذ ثبلثة أشكاؿ، كىى التشارؾ 

 التآذرل، الهتكازم، التسمسمى.
 وظائؼ أنماط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكترونى:

متعمـ التشاركى يشير هحهد عطية خهيس إلى أف ىناؾ هجهكعة هف الكظائؼ ل  
 اإللكتركنى كىى كالتالى:

أف التعمـ التشاركى كالتعاكنى ،اذا أحسف تصهيهو كاستخداهو يككف أفضؿ هف نهط  -
 التعمـ الجهاعى التنافسى ، كهف التعمـ الفردل لكؿ األعهار، كفى الهكاد الدراسية.

 أنو أكثر فعالية هف طرائؽ التعميـ التقميدية األخرل. -
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 حصيؿ كالتعمـ فى كؿ الهستكيات، كالهقررات الدراسية.زيادة الت -
 هساعدة الطبلب عمى فيـ الهفاىيـ الجديدة. -
 زيادة دافعية الطبلب لمتعمـ كحب اإلستطبلع. -
 تحسيف هيارات التفكير العميا، كهيارات التقكيـ الذاتى. -
 رات الهقدهة.تنهية االتجاىات اإليجابية ، كزيادة رضا الطبلب عف التعمـ ، كالخب -
 تنهية الهيارات، كالسمكؾ االجتهاعى الهعرفى ، كاالعتهاد الهتبادؿ، كاإلستقبللية. -
 (ِٔٔ، ََِّجعؿ التعمـ اكثر هتعة.)هحهد عطية خهيس،  -

 خصائص أنماط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكترونى:
 ََِّ(، )هحهد خهيس،ُِ، َُِّأكدت دراسة )حهدل شعباف، أهؿ إبراىيـ،      

عمي تهييز بيئات   (Carnwell, R.,& Carson, A., 2007, 15)( كدراسةِٖٔ،
 التعمـ اإللكتركنى التشاركى بالخصائص األتية:

:حيث يتفاعؿ الطبلب هع بعضيـ البعض هف خبلؿ أدكات Interactionالتفاعؿ  -ُ
 التشارؾ اإللكتركنية هها يؤدم إلى إزالة اإلنعزالية.

: حيث يتـ التشارؾ هف خبلؿ أدكات تتكفر بيا Communicationاالتصالية  -ِ
صفة التكاصؿ كاالتصاؿ لتهكيف الطبلب هف التشارؾ كالتفاعؿ كتبادؿ الهعمكهات 

 كالهناقشات.
: كىك تشارؾ الطبلب كاختبلؼ آرائيـ كخبراتيـ كتشاركيـ Integrationالتكاهؿ  -ّ

 ل إلى تكاهؿ العهمية التعميهية.فى تقديـ الهنتج النيائى كقياـ الهعمـ بدكر الكسيط يؤد
: يككف لكؿ فرد دكر فى العهؿ Individual Accountabilityالهساءلة الفردية  -ْ

التشاركى كيككف هسئكالن عف تنفيذه، كيتـ فى النياية تقييـ فردل باإلضافة إلى التقييـ 
 الجهاعي.

بؿ يتـ : ال يتـ هكافأة كؿ عضك عمى حده Group Rewardالثكاب الجهاعي  -ٓ
 هكافأة جهيع األعضاء عمى الهنتج النيائى.
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: يهكف ألعضاء Positive Interdependenceاالعتهاد التبادلى اإليجابي  -ٔ
الفريؽ التشاركى االعتهاد عمى بعضيـ البعض إلنجاز هيهة، حيث إف اإليجابية 
تؤدم إلى تعزيز عبلقة عهؿ جيد بيف أعضاء الهجهكعة، كهها ينعكس بدكره عمى 

 تقييهيـ الجهاعى.
ترل الباحثة أف أنهاط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكتركنية عبر الكيب تتسـ بإتاحة      

القدر الكافى هف الحرية كالتشاركية كالهركنو كالتفاعؿ، كها أنيا تتيح لمطبلب األدكات 
الكافية التى تهكنيـ كتزيد هف تقبميـ التكنكلكجى هف خبلؿ االعتهاد عمى استخداـ 
الهحتكل كالصكر كالفيديك كالصكت ببيئة التعمـ هزيبلن لمقيكد الزهنية كالهكانية حتى 

 يحدث التشارؾ فيها بينيـ. 
 أىمية أنماط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكترونى: 

اف التعمـ اإللكتركنى كسيمة فعالة فى تكفير النكاحى االجتهاعية لمتعمـ التشاركى،     
يا استراتيجيات حديثة لتصهيـ بيئة تعمـ فعالة قائهة عمى حيث تكفر ىذه التكنكلكج

الكيب، كتنفذ أنشطة التعمـ التشاركى التى تقكـ عمى أساس التعمـ التفاعمى، فتزيد هف 
 فرص التفاعبلت اإلجتهاعية كتبادؿ الهعمكهات.

 كقد أكدت العديد هف الدراسات عمى أىهية التعمـ اإللكتركني التشاركى كالتى تتهثؿ   
 (   َُِّك)حهدل شعباف، أهؿ إبراىيـ، (Salmons, J.E, 2011) فى النقاط التالية:

 يحسف أداء الهتعمهيف كبالتالى يؤدل ذلؾ لهستكل تحصيمى أعمى. -
 يساعد عمى تطكير هيارات التفكير العميا. -
 يحقؽ هستكل عالي هف الرضا الذاتى. -
 ينهى الهيارات االجتهاعية. -

 ارؾ ببيئة التعمـ اإللكترونية:أنواع أنماط التش
 استخدـ البحث الحالي ثبلث أنهاط لمتشارؾ ببيئة التعمـ اإللكتركنية تتهثؿ فى:

  Synergistic Collaborationنمط التشارؾ التآزرى 
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كيقصد بو إجرائينا: "قياـ طبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى بتقسيـ األنشطة     
كنكلكجيا التكييؼ إلى هياـ فرعية، كيتعاكف كيتآذر بهحتكل الكحدة األكلى بهادة ت

أعضاء الهجهكعة فى أداء كؿ هيهة هعان، كفى النياية يتـ تجهيع هحصمة جهيع 
      (Salmons, J.E, 2011, 3)الهياـ".

    Sequential Collaborationنمط التشارؾ التسمسمى
مسؿ كهتتابع؛ بحيث تككف كفيو يتـ تكزيع هياـ التعمـ عمى الهتعمهيف بشكؿ هتس    

الهياـ هتسمسمة كهكهمة لبعضيا البعض؛ فكؿ هيهة هعتهدة عمى الهيهة السابقة ليا؛ 
حيث يقـك الهتعمـ بأداء هيهتو خبلؿ هدة زهنية هحددة؛ ثـ تنتقؿ الهيهة إلى الهتعمـ 

 ,Salmons)الثانى، كفى النياية تككف الهحصمة العهؿ الجهاعى التعاكنى لمهتعمهيف.
J.E, 2011, 3) 

   Parallel Collaborationنمط التشارؾ المتوازى    
كيقصد بو "تقسـ األنشطة إلى هجهكعة هف الهياـ الفرعية، كيتـ تكزيعيا عمى     

الهتعمهيف ليقكهكا بأدائيا فى الكقت نفسو، كيتـ التجهيع النيائى لجهيع الهياـ بعد كقت 
  (Salmons, J.E, 2006, 4)هحدد"

 لثاني: التقبؿ التكنولوجى المحور ا
تبني فكرة التقبؿ التكنكلكجي أف هعتقدات الفرد تؤثر مفيوـ التقبؿ التكنولوجى:  

عمى اتجاىاتو السمككية نحك استخداـ التكنكلكجيا بها يجعمو يبيت نية إتياف سمكؾ 
الهستخدـ، كتحكـ تمؾ النهاذج آلية عهؿ تختمؼ هف نهكذج ألخر كلكنيا تتفؽ في أف 

رد يككف هعتقدات كيقـك بتعديميا كفقاى لمهستجدات هف األهكر بها يؤثر عمى الف
اتجاىاتو سمبان أك ايجابان، األهر الذم يجعمو يبيت النية الستخداـ أك عدـ استخداـ 

  (Legris et.,2003)التكنكلكجيا
( أداة تـ تطكيرىا لرصد تصكرات ُُِ، َُِْتعرفو )الفريح كالكندرل،      

إلي تكنكلكجيا جديدة هف خبلؿ عكاهؿ هحددة هتضهنة فييا بحيث تؤثر الهستخدـ 
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عمى الرغبة في استخداـ تمؾ التكنكلكجيا هستقببلن، حيث أف عدـ قبكؿ الهستخدهيف 
لمعهؿ عمى نظـ تكنكلكجيا الهعمكهات يعتبر عائقان هيهان أهاـ نجاح ىذه النظـ 

(Davis, 1993)  
تطكيرىا تتككف هف عكاهؿ سمككية كخارجية تساعد في كيعرؼ إجرائيان بأنو أداة تـ    

قياس فعالية أنهاط التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكتركنية القائهة عمى االكيب لتهكيف طبلب 
صبلح أجيزة التكييؼ  الصؼ الثالث الثانكل  الصناعى هف تعمـ هيارات صيانة كا 

 كهدل رغبتيـ فى استخداـ التكنكلكجيا.
 وجى:أىمية التقبؿ التكنول

هف أحد النهاذج الهكثقة لتفسير تقبؿ كاستخداـ نظـ  TAMيعتبر نهكذج        
الهعمكهات كتـ اختباره بشكؿ كاسع عمى العديد هف العينات ذات األكضاع كاألحجاـ 
الهختمفة كالغرض هف ذلؾ تفسير سمكؾ الهستخدـ تجاه نظـ الهعمكهات إضافة إلى 

( إف أكثر ها يقمؽ ّٓ، َُُِالفعمي )ليمى الطكيؿ،التنبؤ بنية االستخداـ كاالستخداـ 
هنتجي التكنكلكجيا نجاح التكنكلكجيا كأداة هنافسة في السكؽ، ككيؼ يهكف لفئة 
الهستخدهيف التعاهؿ هعيا كذلؾ لمعهؿ عمى إنجاح كزيادة إقباؿ الناس كهف ىنا البد 

هف قبؿ الهستخدهيف هف فيـ العكاهؿ التي تؤثر في تقبؿ كاستخداـ التعمـ اإللكتركني 
 (.ْٔ، َُِِكذلؾ لتحسيف استخداـ التعمـ اإللكتركني)هغيصيب، 

تـ تطكير نهكذج تقبؿ التكنكلكجيا هف خبلؿ االستناد عمى نظرية الفعؿ      
 Ajzen andالتي كضعيا  Theory of Reasoned Action (TRA)العقبلني

Fishbein  ـ، كأيضان نظرية السمكؾ الهخطط َُٖٗسنةTheory of Planned 
Behavior (TPB).  إف هبدأ النظريتيف يقكد إلى أف سمكؾ الهستخدـ عقبلني كانو

يقكـ بجهع الهعمكهات الهتاحة كتقيهييا بشكؿ نظاهي إضافة إلى التفكير بتأثيرات 
 .Ramayah et al., 2002, 152)األفعاؿ الهحتهمة )

 خصائص التقبؿ التكنولوجى:
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تكنكلكجيا بأنو يراعى تكجيات الهستفيديف، كها يتهيز يتهيز نهكذج قبكؿ ال    
بالهركنة ليبلئـ أكضاع الهؤسسات التعميهية األكاديهية كتقديـ الكصؼ الكاهؿ ألبعاد 

( كأشار هحهد خهيس إلى بعض ٖ، َُِٓتقبؿ النظـ التكنكلكجية )الصعيدل، 
 الخصائص كىى:

حداث التعمـ الفعالية: كتعنى قدرة بيئة التعمـ اإللكتركنى عمى  تحقيؽ األىداؼ، كا 
 الهطمكب.

الكفاءة: كتعنى قدرة بيئة التعمـ اإللكتركنى عمى تحقيؽ األىداؼ بالسرعة الهطمكبة 
 كبأقؿ األخطاء.

 ـالسيكلة: أل تتهيز بيئة التعمـ اإللكتركنى بالسيكلة، كتساعد الهتعمـ عمى إنجاز الهيا
بحيث تتناسب كخصائص الهتعمـ  خصائص الهتعمـ: أل تصهـ بيئة التعمـ الهنتشر

 كبها يحقؽ الرضا لو.
الراحة كالرضا: أل أف يشعر الهتعمـ بالراحة كالرضا كالهتعة عند استخداهو لبيئة التعمـ 

 اإللكتركنى.
القابمية لمتعمـ: كتشير إلى هدل السيكلة التى يستطيع بيا الهتعمـ إنجاز الهياـ 

التعمـ اإللكتركنى، كتقاس قابمية التعمـ بالزهف الهطمكبة هنو هف خبلؿ التعاهؿ هع بيئة 
الهستغرؽ فى إنجاز كتحقيؽ الهياـ الهطمكبة، كعدد األخطاء أثناء إنجاز الهيهة، 
 كعمى ذلؾ فإف قابمية التعمـ ليا عبلقة بتصهيـ كاجية التفاعؿ لبيئة التعمـ اإللكتركنى.

ببساطة ككضكح عف طريؽ الكضكح كالبساطة: كتعنى تصهيـ بيئة التعمـ اإللكتركنى 
، ََِٗكحدة الهكضكع حتى يتـ االستفادة هنيا بشكؿ جيد)هحهد عطية خهيس،

ِٗٗ.) 
 معايير مقياس التقبؿ التكنولوجى
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يهكف قياس التقبؿ التكنكلكجى بهجهكعة هف الهعايير كىي كها أشار إلييا كؿ هف 
(Al-harbi, 2011; Davis, 1989; Ong et al., 2004; Roca et al., 

2006:) 
 الفائدة الهتكقعة هف االستخداـ.

 سيكلة االستخداـ.
 االتجاه نحك االستخداـ.
 االستخداـ الفعمي لمبيئة.

 سار البحث كفؽ االجراءات التالية لئلجابة عف تساؤالت البحث: إجراءات البحث:
"ها هعايير تصهيـ بيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب بداخيا لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ:

أنهاط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل هقابؿ التسمسمى( لتنهية التقبؿ التكنكلكجى 
 لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى "؟

تـ دراسة تحميمية لؤلطر النظرية كالدراسات كالبحكث الهرتبطة بهكضكع البحث  -
عداد اإلطار النظر  ل لمبحث بيدؼ االسترشاد بو فى تكجيو فركضو كتصهيـ أدكاتو، كا 

 كهناقشة نتائج البحث.
 تحديد هعايير تصهيـ بيئة التعمـ اإللكتركنية. -
 تحديد هعايير تصهيـ الهحتكل التعميهى ببيئة التعمـ اإللكتركنية. -

"ها التصهيـ التعميهي الهبلئـ لبيئة تعمـ تشاركية عبر لإلجابة عف السؤاؿ الثانى:
التكنكلكجى لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الكيب في ضكء تمؾ الهعايير لتنهية التقبؿ 

 الصناعى"؟
 تـ تصهيـ الهحتكل التعميهى لبيئة التعمـ اإللكتركنية؛ كفؽ اآلتى:

تحديد األىداؼ التعميهية بهادة تكنكلكجيا التكييؼ الهطمكب تحقيقيا إلكساب طبلب  -
 التعميـ الثانكل الصناعى التقبؿ التكنكلكجي.

 هرتبطة باألىداؼ التعميهية.تجهيع الهادة العمهية ال -
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تحميؿ الهحتكل العمهى لمكحدة التعميهية بهادة تكنكلكجيا التكييؼ لهدل كفايتة  -
 لتحقيؽ أىداؼ التعمـ الهحددة، كهدل ارتباط الهحتكل باألىداؼ.

إعداد الهحتكل العمهى لمكحدة األكلى بهادة تكنكلكجيا التكييؼ فى ضكء أنهاط  -
اإللكتركنية عبر الكيب، ثـ عرضو عمى خبراء فى هجاؿ  التشارؾ ببيئة التعمـ

تكنكلكجيا التعميـ كالهناىج كطرؽ التدريس إلجازتو، فى صكرتو النيائية بعد إجراء 
 التعديبلت الهقترحة.

تصهيـ بيئة التعمـ اإللكتركنية عبر الكيب؛ كذلؾ بتصهيـ كبناء السيناريك الخاص  -
يهيا إلجازتيا فى صكرتيا النيائية بعد إجراء بالهعالجات التجريبية الثبلث كتحك

 التعديبلت الهقترحة بيا.
"ها أثر تطبيؽ أنهاط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكازل  لإلجابة عف السؤاؿ الثالث:

هقابؿ التسمسمى( ببيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب لطبلب الصؼ الثالث الثانكل 
 الصناعى فى تنهية التقبؿ التكنكلكجى؟"

إجراء التجربة االستطبلعية لهادة الهعالجات التجريبية، كأداة القياس؛ بيدؼ تجريب  -
كهعرفة الفاعمية الداخمية هيدانينا كالتأكد هف صبلحيتيا لبلستخداـ كالتطبيؽ، كالتأكد 
هف صدؽ كثبات أدكات القياس كهعرفة الهشكبلت التى تكاجو البحث أك أفراد العينة 

 التجربة األساسية. لتفادييا أثناء تطبيؽ
 إجراء التجربة األساسية كفؽ اآلتى: -
 اختيار عينة البحث األساسية. -
تطبيؽ هقياس التقبؿ التكنكلكجى قبمينا، بيدؼ التأكد هف تكافؤ هجهكعات البحث،  -

 كالتأكد هف عدـ إلهاهيـ بالجكانب التكنكلكجية.
 تصهيـ التجريبى لمبحث.تطبيؽ الهعالجات التجريبية عمى هجتهع البحث كفؽ ال -
 تطبيؽ أداة القياس بعديان عمى أفراد العينة. -
 رصد نتائج البحث كهعالجتيا احصائيا كتفسيرىا فى ضكء االطار النظرل. -
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تقديـ تكصيات البحث عمى ضكء النتائج التى تـ التكصؿ إلييا، كهقترحات  -
 بالبحكث الهستقبمية.

 نتائج البحث:
عدى لمتغير التقبؿ التكنولوجى: عرض نتائج التطبيؽ الب  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتطبيؽ البعدى لمتغير التقبؿ التكنولوجى:   
فيها يمى عرض الهتكسطات كاالنحرافات الهعيارية لهتغير التقبؿ التكنكلكجى هف 
بيئات التعمـ اإللكتركنية عبر الكيب فى التطبيؽ البعدل كالذل يعبر عنو بدرجات 

قياس لكؿ هتعمـ كذلؾ فى تكزيعو بالنسبة لهتغيرات البحث أنهاط التشارؾ )التآذرل/ اله
 الهتكازل / التسمسمى(.

 جدوؿ المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتطبيؽ البعدى لمتغير التقبؿ التكنولوجى
 المجموعات عدد العينة المتغير

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ المعيارى

التقبؿ 
 التكنولوجى

 
54 

 65419 146517 التآذرى
 45342 135556 المتوزاى
 25828 118533 التسمسمى

 

 
 شكؿ يوضح متوسط الدرجات )بعدي( مقياس التقبؿ التكنولوجي
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 تحميؿ تبايف أحادى االتجاه لمتطبيؽ البعدى لمتغير التقبؿ التكنولوجى:
الهتغير الهستقؿ ( اآلتى التأثير الرئيس لكؿ هف الفركؽ بيف أنهاط َّيكضح جدكؿ )

أنهاط التشارؾ )التآذرل/ الهتكازل/ التسمسمى( كذلؾ فى تكزيعيها عمى درجات التقبؿ 
التكنكلكجى، كالذل أكضح تفكؽ هجهكعة طبلب نهط التشارؾ التآزرم عمى هجهكعتي 
طبلب نهطي التشارؾ )الهتكازم، التسمسمي( فى التقبؿ التكنكلكجي، باإلضافة إلى أثر 

أنهاط الهتغير الهستقؿ كتأثيره عمى تنهية هستكل التقبؿ التكنكلكجى.  االختبلؼ بيف  
 جدوؿ نتائج تحميؿ التبايف أحادى االتجاه لمتطبيؽ البعدى لمتغير التقبؿ التكنولوجى

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 

متوسط 
الداللة اإلحصائية عند  قيمة "ؼ" المربعات

(2525)  

 35515685 71235372 2 بيف المجموعات
1565564 

دالةإحصائيًا عند 
(2525 ≥مستوى )  225685 11565944 51 داخؿ المجموعات 

باستقراء النتائج هف الجدكؿ السابؽ يتضح قيهة )ؼ( الهحسكبة التى تساكل     
( ألنيا أكبر هف قيهة )ؼ( 8ََٓ ≥( كىى دالة إحصائيان عند هستكل )1565564)

( لمتبايف ُٓ( لمتبايف الكبير، )ِ(  بدرجات حرية )8ُّٖاكل )الجدكلية التى تس
( بيف 8ََٓ ≥الصغير، لذلؾ يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند هستكل )

هتكسطات درجات طبلب الهجهكعات التجريبية في هستكل التقبؿ التكنكلكجى يرجع 
زل هقابؿ إلى األثر األساسى لبلختبلؼ فى نهط التشارؾ )التآذرل هقابؿ الهتكا

التسمسمى( ببيئة التعمـ اإللكتركنية عبر الكيب لطبلب الصؼ الثالث الثانكل الصناعى 
 فى هادة تكنكلكجيا التكييؼ.

 جدوؿ حساب حجـ التأثير ألدوات التشارؾ ببيئة التعمـ اإللكترونية عبر الويب
 في تنمية التقبؿ التكنولوجى
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قيمة ايتا  المتغير η2 حجـ التأثير 

لتكنكلكجىالتقبؿ ا  تأثير كبير كفعاؿ َ,ٖٔ 

كقد بمغت قيهة حجـ التأثير  η2تـ حساب هقدار حجـ التأثير باستخداـ هعادلة 
( كتدؿ ىذه النتيجة عمى كجكد تأثير قكل لمهتغير الهستقؿ لمبحث فيها يتعمؽ َ,ٖٔ)

ارؾ بتأثيره في التقبؿ التكنكلكجى هها يدؿ عمي قكة تأثير الهعالجة ام أف أنهاط التش
 عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية ذك تأثير فعاؿ في التقبؿ التكنكلكجى.

 
             = η2 

 
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند  كالذل ينص عمى أنو "كبالتالى تـ قبكؿ فرض البحث 

بيف متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية الثالثة فى  2.25 ≤مستوى 
ى األثر األساسى لالختالؼ فى نمط التشارؾ )التآذرى التقبؿ التكنولوجى يرجع إل

مقابؿ المتوازى مقابؿ التسمسمى( ببيئة التعمـ اإللكترونية عبر الويب لطالب الصؼ 
 الثالث الثانوى الصناعى.

( كىك حجـ أثر ُٗ.َلهقياس التقبؿ التكنكلكجى كالذل بمغ ) η2كبحساب قيهة ايتا   
"ما أثر ؿ الثالث هف أسئمة البحث كالذل ينص عمى  كبير كفعاؿ تـ اإلجابة عف السؤا

تطبيؽ أنماط التشارؾ )التآذرى مقابؿ المتوازى مقابؿ التسمسمى( ببيئة تعمـ 
فى فى تنمية التقبؿ  لطالب الصؼ الثالث الثانوى الصناعىإلكترونية عبر الويب 

لسابقة فيها كتتفؽ ىذه النتيجة هع ها تكصمت إليو بعض الدراسات ا    ؟"التكنولوجي
يتعمؽ بأىهية تنهية التقبؿ التكنكلكجي لمطبلب باستخداـ بيئات التعمـ اإللكتركنى، كهف 

(، )ناجى Masrom, 2007( ،)Park, 2009ىذه الدراسات دراسة كبلن هف:  )

لهجهكع الكمى لمهربعاتا  

 

 هجهكع الهربعات بيف الهجهكعات
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(، َُِٖ(، )ىايؿ عبابنة كهيسكف الزغبى، َُِٕ(، )أكـر فتحى، َُِِهغيصب، 
 (.َُِٗ)حاهد الشيرانى، 

فى ضكء هشكمة البحث، كبناءن عمى النتائج التى تـ التكصؿ إلييا، يهكف  ات:التوصي
 التكصية بالتالى:

استخداـ استراتيجيات كطرؽ تدريس حديثة كتكنكلكجية فى التعميـ الصناعى تعتهد  -ُ
 عمى نشاط الهتعمـ كهشاركتو كفاعميتو أثناء التعمـ، كتنهى لديو استخداـ التكنكلكجيا.  

مى استخداـ أنهاط التشارؾ ببيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب فى الهكاد العهؿ ع -ِ
 الدراسية الهختمفة لهرحمة الثانكل الصناعى.

إعداد بيئات إلكتركنية عبر الكيب فى تدريس هكاد التخصص يتضهف األساليب  -ّ
 كالطرؽ الهناسبة التى أثبتت فاعميتيا فى تنهية التقبؿ التكنكلكجى لدل الطبلب.

تدريب الهعمهيف عمى تكظيؼ أنهاط التشارؾ ببيئات التعمـ اإللكتركنية فى تدريس  -ْ
 هكاد تخصص التبريد كالتكييؼ هف خبلؿ البراهج التدريبية ككرش العهؿ.

إعادة صياغة هناىج التبريد كالتكييؼ هف حيث الهحتكل كطريقة العرض بشكؿ  -ٓ
الهتعمهيف لحؿ الهشكبلت بطريقة  يكظؼ بيئات التعمـ اإللكتركنية فى تنهية هيارات

 إبداعية تحقؽ فكائد التكنكلكجيا.
 المقترحات:

 فى ضكء نتائج البحث كتكصياتو، تقترح الباحثة إجراء الدراسات كالبحكث التالية:
أثر أنهاط التشارؾ ببيئات تعمـ إلكتركنية عبر الكيب عمى تنهية التقبؿ التكنكلكجى  -ُ

الهرحمة الجاهعية(. –رحمة اإلعدادية فى هراحؿ تعميهية أخرل )اله  
. برناهج إلكتركني لتدريب الهعمهيف عمى تنهية التقبؿ التكنكلكجى لدل طبلبيـ -ِ  
فاعمية بيئة إلكتركنية عبر الكيب فى تنهية هيارات تشخيص األعطاؿ لدل طبلب  -ّ

 الهرحمة الثانكية الصناعية.
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الثانكل الصناعى تخصص تبريد  تطكير هادة تكنكلكجيا التكييؼ لمصؼ الثانى -ْ
 كتكييؼ اليكاء فى ضكء أنهاط التشارؾ ببيئة تعمـ إلكتركنية عبر الكيب.  

 
 المراجع:

(. برناهج تدريبى هقدـ عبر االنترنت لتنهية هيارات َُِٓأساهة حسف السيد عجكة )
تدريس الحاسب اآللى في الصناعة لدل هعمهى الهدارس الثانكية الصناعية كأثره 

 ى أداء طبلبيـ. رسالة دكتكراه. كمية التربية. جاهعة الزقازيؽ.عم
لتقصى  (TAM)(. استخداـ نهكذج قبكؿ التكنكلكجيا َُِٕأكـر فتحى هصطفى )

فعالية التكنكلكجيا الهساندة القائهة عمى تطبيقات التعمـ التكيفية النقالة لتهكيف 
 ُٕٔجاهعة األزىر. العددذكل االعاقة البصرية هف التعمـ. هجمة كمية التربية. 

 ديسهبر.
(. العكاهؿ الهؤثرة عمى تقبؿ طبلب جاهعة الهمؾ خالد َُِٗحاهد هبارؾ الشيرانى )

الستخداـ تطبيؽ الكاتس آب فى دعـ العهمية التعميهية فى ضكء النظرية الهكحدة 
. الهجمة التربكية. كمية التربية. جاهعة سكىاج. UTAUT -لتقبؿ التكنكلكجيا

 ( أغسطس.ْٔالعدد )
(. أثر اختبلؼ أنهاط التشارؾ داخؿ الهجهكعات َُِّحهدل اسهاعيؿ كأهؿ حهادة )

فى بيئة التعمـ االلكتركنى التشاركى عمى تنهية التحصيؿ كهيارات الذكاء 
االجتهاعى كتصهيـ الهكاقع التعميهية لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ. الجهعية 

 الثالث كالعشركف. العدد الثانى. الهصرية لتكنكلكجيا التعميـ. الهجمد
(. اتجاىات حديثة فى عمـ النفس الهعرفى. َُُِشذل هحهد، هصطفى عيسى )

 االردف: دار الهسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.-عهاف
(. "تطكير نهكذج تقبؿ التكنكلكجيا كاختباره عمى استخداـ نظـ َُُِليمى الطكيؿ )

عمى عينة هف الهستخدهيف في شركات  الهعمكهات الهحاسبية: دراسة تجريبية
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سمسمة  -النسيج في سكرية". هجمة جاهعة تشريف لمبحكث كالدراسات العمهية
 .ِٕ-ّٓ(، صُ) ّّالعمـك االقتصادية كالقانكنية". الهجمد

 (. عهميات تكنكلكجيا التعميـ. القاىرة: دار الحكهة لمنشر ََِّهحهد عطية خهيس )
 .ِكجيا التعميـ كالتعمـ. القاىرة : دار السحاب. ط(. تكنكلََِٗهحهد عطية خهيس)

(. هستحدثات فى تكنكلكجيا التعميـ َُِِهحهد هختار الهرادنى )
 االلكتركنى.اإلسهاعمية: كميو التربية باالسهاعمية. جاهعة قناة السكيس.

(. تطكير استراتيجية تعمـ تشاركى قائهة عمى َُِٔهحهد كحيد هحهد سميهاف )
التربكية كأثرىا في تنهية هيارات تصهيـ الهقررات االلكتركنية  تطبيقات جكجاؿ

كاالتجاه نحكىا لدل أعضاء ىيئة التدريس بجاهعة بيشو. هجمة دراسات عربية 
 (. هارس.ُٕ(. العدد)ASEPفي التربية كعمـ النفس)

(. األلعاب التعميهية اإللكتركنية فى تدريس َُِٓهنصكر سهير الصعيدل )
نهية هيارات التصكر البصرل كبقاء أثر التعمـ لدل الهتفكقيف الرياضيات عمى ت

ذكل صعكبات التعمـ بالهرحمة الهتكسطة بالههمكة العربية السعكدية. هجمة 
 . الجزء الثانى.ِ. العددُٕتربكيات الرياضيات. الهجمد 

(. العكاهؿ الهؤثرة عمى تقبؿ الهدرسيف لمعهؿ عمى نظاـ َُِِناجى هغيصيب )
مـ اإللكتركني: دراسة حالة الجاهعة االسبلهية. فمسطيف. غزه. هككدؿ لمتع

 الجاهعة اإلسبلهية. كمية التجارة. رسالة هاجستير غير هنشكرة.
(. دهج الثقافة التنظيهية إلى نهكذج التقبؿ َُِٖىايؿ عبابنة، هيسكف الزغبى )

ريس فى التكنكلكجى فى استخداـ نظاـ التعمـ اإللكتركنى هف كجية نظر ىيئة التد
 (.ِ(. العدد )ِْجاهعة آؿ البيت. هجمة الهنارة لمبحكث كالدراسات. هجمد )
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