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 مستخمص البحث: 
ىدف البحث إلى فاعمية األنشطة الرقهية في تطوير هيارات التحميل اإلقتصادي لدى 

ستخدهت الباحثتان الهنيج الهختمط  والذي يجهع بين  ،طالب الهدارس الفنية الهتقدهة  وا 
التفسير الكهي والنوعي لمبيانات وىها )الهنيج الوصفي التحميمي والهنيج الشبو التجريبي( 
لدراسة أثر الهتغير الهستقل )األنشطة الرقهية( عمى الهتغير التابع )هيارات التحميل 

( طالب هن طالب الصف 52سة هن )اإلقتصادي( في ىذا البحث وتكونت عينة الدرا
الخاهس الثانوي الفني الهتقدم التجاري وتهثمت أدوات الدراسة في إختبار الهعارف بهقرر 

ختبار هيارات التحميل اإلقتصاديو  ((Onlineإقتصاديات األعهال  وقد تم  ( (Onlineا 
ة في تطوير وأثبتت النتائج األثر اإليجابي لألنشطة الرقهي ،التحقق هن صدقيا وثباتيا

 هيارات التحميل اإلقتصادي في هقرر إقتصاديات األعهال.
إقتصاديات  –هيارات التحميل اإلقتصادي  –األنشطة الرقهية  الكممات المفتاحية :

 .التعميم الفني الهتقدم التجاري –األعهال 
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Abstract: 

 

The research aimed at the effectiveness of digital activities in 

developing the skills of economic analysis among students of 

advanced technical schools. Economic analysis) in this research and 

the study sample consisted of (25) students of the fifth grade of 

secondary technical advanced commercial. The positive impact of 

digital activities on developing economic analysis skills in business 

economics. 
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 مقدمة
 ،التكنولوجيا -يشيد العصر الحإلى العديد هن الثورات في هجاالت عديدة وهنيا الهعرفة 

وأدي ىذا إلى إنتشار الهعرفة الرقهية بين الطالب )الهدارس والجاهعات( وظيور أشكال 
 جديدة هن أنهاط التعميم .

وهن أنهاط التعمم الجديدة التعمم الرقهي والذي يعد أسموبًا هن أساليب التعمم الحديثة 
الحديثة )الحاسب الهتهثمة في إيصال الهعارف والهيارات لمطالب وتستخدم ىذه اآلليات 

ونادي  ،اإللى وشبكاتو( في إيصال الهعموهات إلى الهتعمهين باقصر وقت وأقل جيد
كها أكدت العديد هن الدراسات وهنيا  ،العديد بادهاج التكنولوجيا في العهمية التعميهية

( والتي أثبتت فاعمية برناهج دهج التكنولوجيا بالتعميم في تنهية بعض 5102،دراسة )نصر
دراسة )الجبر  ،رات تطبيقات الحاسوب واإلنترنت لدى الهعمهين الهتدربينهيا

 ( عمى أىهية استخدام التكنولوجيا الرقهية في هجال التعميم .                                                       5151،وآخرون
عمم في عصر كها أوصت العديد هن الهؤتهرات وهنيا الهؤتهر الدولي الحادي عشر "الت

التكنولوجيا"إلى اإلىتهام بالتقنية الرقهية وكذلك توظيفيا في هجال التعميم .)ىيئة 
 (5102،التحرير

توجد العديد هن الدراسات التي اىتهت بتوظيف التكنولوجيا الرقهية في عهمية التعمم و 
 وهنيا :

التعميم هن وجية ( والتي أكدت عمى أىهية التكنولوجيا الرقهية في 5111دراسة الجندي )
( والتي أكدت عمى أىهية Amy Orland،2005ودراسة ) ،نظر أعضاء ىيئة التدريس

( 5112ودراسة زاىر ) ،التواصل بين الهعمهين والطالب هن خالل التكنولوجيا الرقهية 
ودراسة   ،والتي أوضحت هدى تأثير التكنولوجيا الرقهية في تجديد النظم التعميهية

(Jerome، 2008 و ) التي أكدت عمى أىهية التكنولوجيا الرقهية وأن الهستقبل سيكون
( والتي بينت أن التكنولوجيا الرقهية عاهل هؤثر في نهو 5112ودراسة عبدالمطيف) ،رقهياً 

( والتي أوضحت التكنولوجيا الرقهية وتطوير 5105ودراسة عبدالعزيز) ،الوعي التصهيهي
( والتي بينت هدى تأثير استخدام التكنولوجيا 5102دراسة الجريوي ) ،العهمية التعميهية
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( والتي أكدت عمى أىهية استخدام التكنولوجيا 5102ودراسة الدليهي ) ،الرقهية عمى التعمم
 الرقهية في التعميم .

فيذة األنشطة  تتم في بيئة تعمم رقهية تدعم  ،وهن ثم تم إدهاج التكنولوجيا في األنشطة
تم هن خالل الهناقشات اإللكترونية والهحاضرات اإللكترونية التعمم التعاوني والفردي وت

واستخدهت الباحثتان برناهج  ،بحيث يكون الهتعمم هتفاعاًل بصورة هتزاهنة أو غير هتزاهنة
Microsoft Teams  الذي تم هن خاللو عهل إجتهاعاتonline . 

بطريقة ذاتية وأن يكون كها تساعد األنشطة التعميهية الرقهية في إيصال الهعموهة لمهتعمم 
 ( كها تشجعو عمى البحث والتفاعل أثناء تعمهو.Rowantree،2000هتعمهًا إيجابيًا )

 ،( أنيا تهكن الهتعمم هن اإلندهاج هع الهحتوى الرقهيOliver، 2001ويؤكد)
وتعهل عمى  ،( أن التكنولوجيا الرقهية تزيد هن فاعمية األنشطة5102،ويذكر)إبراىيم حسن

 هعارف والهيارات لدييم.تنهية ال
فاألنشطة الرقهية تؤدي دورًا ىاهًا في التفاعل بين الطالب وكذلك هشاركتيم الخبرات هع 

 ،وألنيا تجعل الطالب هشاركًا بطريقة إيجابية ونشطًا أثناء التعمم ،بعضيم لتبادل الهعارف
 (5102،عبد الباسط،وهن ثم زيادة دافعيتو نحو التعمم.              )االعصر

وتعتبر األنشطة الرقهية أنشطة يتم تنفذىا في بيئة تعمم رقهية فيى تتيح لمهتعمهين التعمم 
التعاوني عن طريق الهناقشات الرقهية أو التعمم الذاتي والتي يتفاعل فييا الهتعمهون 

 بصورة هتزاهنة أو غير هتزاهنة هع الهعمم .
 ) Maresca & Pesce ،2006)           

فتعتبر  ،األنشطة الرقهية أصبحت ضرورية في ىذا العصر الرقهي لكل هعمموبها أن 
وألنيا ترسخ الهعموهة  ،هجااًل هيهًا في تطوير هيارات الطالب لكي يتم اكسابو لمخبرات

                                                                                                                                       (                                        Kamel،2000)                             وتعهل عمى إبقاء أثر التعمم .
 كها أكدت العديد هن الدراسات عمى أىهية وفاعمية األنشطة الرقهية وهنيا :

صهيم األنشطة اإللكترونية ( والتي ىدفت إلى هعرفة أثر ت5105،آخرون،دراسة )الحهد
وفق الذكاءات الهتعددة عمى التحصيل ودرجة الرضا نحو التعمم في هقرر تربية الهوىوبين 

(والتي أوضحت أثر تدريس الرياضيات 5105،دراسة )عطيف ،لدى طمبة الجاهعة
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باستخدام األنشطة اإللكترونية التفاعمية في تنهية التصور البصري والهكاني لدى طالب 
( والتي ىدفت إلى هعرفة أثر األنشطة 5102 ،دراسة )عبدالعاطي ،رحمة الثانويةاله

( والتي أثبتت فاعمية 5102،دراسة)العمى ،التعميهية الرقهية في القصة التفاعمية لمطالب
( والتي 5102،)حسن وآخرون دراسة ،االستراتيجية القائهة عمى األنشطة اإللكترونية

 ،نية في بيئات التعمم اإللكترونيةاألنشطة التعميهية اإللكترو ىدفت إلى هعرفة أسس تصهيم 
( والتي أوضحت أثر األنشطة اإللكترونية عبر نظام إدارة 5102،دراسة)الجيني والرحيمي

 ،في تنهية هيارات رواية القصة الرقهية والرضا عن التعمم لدى طالبات التعمم بالك بورد
أىهية استخدام األنشطة اإللكترونية الهبنية  ( والتي أكدت عمى5102،دراسة )الحفناوي

( 5102ودراسة النشوان ) ،عمى هبدأ التمعيب في ضوء الهعايير لتنهية الهفاىيم الرياضية
والتي ىدفت إلى هعرفة هدى إهتالك هعمهي المغة العربية لكفايات تصهيم وتنفيذ األنشطة 

تخدام أنشطة إلكترونية تفاعمية ( والتي أثبتت فاعمية اس5102ودراسة شمش) ،اإللكترونية
في تعديل الهفاىيم البديمة في هوضوع الكسور العادية لدى طمبة الصف الخاهس 

( والتي بيبنت تصهيم أنشطة إلكترونية وفق نهوذج التعمم 5102ودراسة أحهد) ،األساسي
م الهتهركز حول الهشكمة وفاعمىتو في تنهية هيارات التفكير اإلحصائي والدافعية لتعم

( والتي 5150ودراسة دشيشة واالنصاري) ،االحصاء لدى طالب الهدارس الثانوية التجارية
وأوصت  ،أكدت عمى فاعمية دهج األنشطة اإللكترونية التفاعمية في بيئات التمعيب الرقهية

( إلى االستخدام الفعال لمتقنيات الرقهية في التعميم وفي (Natalia،S.et ،2021دراسة 
 الرقهية . تصهيم األنشطة

والتي أثرت  ،وتري الباحثتان أنو في ظل ىذه التطورات التكنولوجية والتغيرات اإلقتصادية
فيجب عمى العاهمين في تمك الهنظهة سواء كانوا هديرين أو أفراد أن  ،عمى أداء الهنظهات

ولدييم القدرة عمى التحميل اإلقتصادي  ،يكونوا عمى دراية بالهتغيرات اإلقتصادية الهعاصرة
 ليذة الهتغيرات. 

فسيقوم ىذا البحث عمى تطوير هيارات التحميل اإلقتصادي في هقرر إقتصاديات 
وال توجد دراسات أو أبحاث عربية في هجال العموم التجارية تناولت هوضوع  ،األعهال

 هيارات التحميل اإلقتصادي في هقرر إقتصاديات األعهال.
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  مة البحث :مشك
 إنطمق البحث الحالى من :

نتائج البحوث والدراسات السابقة والتي أكدت عمى أىهية استخدام الهستحدثات  -
 التكنولوجية في التعمم .

وهنننن ثناينننا هاسنننبق عرضنننة واسنننتنادا لألدبينننات والدراسنننات السنننابقة تتحننندد هشنننكمة الدراسنننة 
يجابيننة الحاليننة والتنني أكنندت عمننى فاعميننة األنشننطة الرقهيننة  والنتننائج اإليجابيننة السننتخداهيا وا 

دراسنننننة :النننننتعمم باسنننننتخدام التكنولوجينننننا والتفاعنننننل هنننننن خنننننالل تطبيقنننننو وهنننننن ىنننننذه الدراسنننننات
(؛هحهننننننننننود 5112)0(؛الكننننننننننندري5112(؛عبننننننننندالمطيف)5112( ؛ زاىننننننننننر)5111الجنننننننننندي)

( ؛ 5102(؛الجرينننننننننننننوي )5105(؛ عبننننننننننننندالعزيز)5112(؛عويضنننننننننننننة)5100وعبننننننننننننندالعزيز)
واالنصننناري  (؛دشيشنننة5151(؛كننندواني)5102(؛الننندليهي)5102،(؛)الدوسنننري5102احهننند)

(5150.) 
وهنيا دهج التعمم الرقهي في  توصيات الهؤتهر العمهي الدولي األول لمتعميم الرقهي -

 الهقررات الدراسية.
ضرورة توظيف الهستحدثات التكنولوجيا في العهمية التعميهية خاصًا في فترة "فيروس  -

 ".19كوفيد 
 عدم توظيف الهستحدثات التكنولوجيا في الهقررات التجارية . -
إفتقار الهناىج الحالية بالتعميم الثانوي التجاري إلى هوضوعات تيتم بهيارات التحميل  -

 . اإلقتصادي
ال توجد دراسات عربية في حدود عمم الباحثتان تناولت تصهيم بعض األنشطة الرقهية  -

 قتصادي لدى طالب الهدارس الثانوية الفنية الهتقدهة .في تطوير هيارات التحميل اإل
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 يتحدد السؤال الرئيسي لمبحث فيما يمي :
ما فاعمية بعض األنشطة الرقمية في تطوير مهارات التحميل اإلقتصادي لدى طالب  -

 المدارس الثانوية الفنية المتقدمة ؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :

التصور الهقترح لبعض األنشطة الرقهية لدى طالب الهدارس الثانوية الفنية  ها -
 الهتقدهة في هقرر إقتصاديات األعهال؟

ها ىي هيارات التحميل اإلقتصادي الواجب تطويرىا لدى طالب الهدارس الثانوية  -
 الفنية الهتقدهة في هقرر إقتصاديات األعهال؟

التحميل اإلقتصادي لدى طالب الهدارس  ها هدى توافر )الواقع الفعمى( هيارات -
 الثانوية الفنية الهتقدهة في هقرر إقتصاديات األعهال؟

ها فاعمية بعض األنشطة الرقهية في تطوير هيارات التحميل اإلقتصادي لدى طالب  -
 الهدارس الثانوية الفنية الهتقدهة  في هقرر إقتصاديات األعهال؟

 فروض البحث :
بين درجات طالب الهجهوعة 0.05) )≤يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند هستوي  (0

 لصالح التطبيق البعدي . التجريبية  في إختبار هيارات التحميل اإلقتصادي
 أهداف البحث :

دراسة فاعمية استخدام بعض األنشطة الرقهية في تطوير هيارات التحميل اإلقتصادي في   
 هقرر إقتصاديات األعهال.

 همية البحث :أ
 .الرقهية في هجال العموم التجاريةيتضح أىهية البحث في استخدام بعض األنشطة  -
توظيف الوسائل التكنولوجية في اكساب الطالب هيارات التحميل اإلقتصادي بهقرر  -

 إقتصاديات األعهال.
يقدم هجهوعة هن الوسائط التعميهية التي تيسر عهمية التعمم هن خالل شبكة  -

 .اإلنترنت 
 تنهية الهيارات الخاصة باستخدام الطالب لشبكة اإلنترنت. -
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 التقًين الرقهية.والتكنولوجيا الرقهية باستخدام أساليب هحاًلة لنشر الثقافة ل يهث -
 مصطمحات البحث :

 األنشطة الرقمية :
"ىي هجهوعة هن الههارسات التعميهية في بيئة التعمم اإللكترونية  والتي يؤدييا الطالب  

 لهيوليم بها يساعد الطالب عمى التعمم واكساب الهيارات " طبقا
 (5102،عبد الباسط ،)االعصر                                                       

والتي يؤدييا  ،وتعرفيا الباحثتان إجرائيًا بأنيا هجهوعة هن الههارسات واألنشطة الهصههة
 Microsoftالهتعمم )داخل أو خارج( البيئة التعميهية هن خالل التطبيقات الحديثة )

Teams)،  بها يساعده عمى تعمم الهعارف واكساب الهيارات الخاصة بالتحميل
 اإلقتصادي . 

 التحميل اإلقتصادي :
وهعرفة سبب ىو جزء هن عمم اإلقتصاد والذي ييتم بالظواىر اإلقتصادية التي تحدث 

 (5102،)االهين            حدوثيا .                                                  
لكي يقوم بتفسير  ،وتعرفيا الباحثتان عمى أنيا الهيارات التي يجب أن يهتمكيا الطالب

وكذلك إيجاد العالقات بين ىذه الظواىر وكيفية  ،الظواىر اإلقتصادية التي تحدث
 هواجيتيا واتخاذ القرارات  .

 إقتصاديات األعمال :
تعرف عمى أنيا "العمم الذي يتم هن خاللو الربط بين النظرية اإلقتصادية واألساليب الكهية 

 (5102،) زاير                           لعمم القرار "                                 
وتعرف الباحثتان هقرر إقتصاديات األعهال إجرائيًا بأنو العمم الذي يقوم بدراسة األساليب 

 الكهية )األساليب الرياضية واإلحصائية( الستخداهيا في اتخاذ القرار.
 حدود البحث :

( طالب هن طالب الصف الخاهس الفني )نظام 52تم تطبيق البحث عمى عينة عددىا)
 الخهس سنوات(.
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 الدراسة :أدوات 
 ) هن إعداد الباحثتان (                    إختبار هيارات التحميل اإلقتصادي.          

 متغيرات الدراسة : 
 .األنشطة الرقهية  المتغير المستقل : -1
 .هيارات التحميل اإلقتصاديالمتغير التابع :  -2

 عينة الدراسة :
التجاري الفني بإحدي الهدارس تم إختيار عينة البحث )فصل( لمصف الخاهس الثانوي 

الثانوية الفنية الهتقدهة بهدينة طنطا وتم تطبيق األنشطة الرقهية في )هقرر إقتصاديات 
 األعهال(.

 منهج الدراسة :
 ADDIEتعتهد الدراسة عمى استخدام الهنيج الوصفي التحميمي لتحميل نهوذج   -

 لتصهيم األنشطة الرقهية.
ثر استخدام الهتغير الهستقل )األنشطة الرقهية في الهنيج شبو التجريبي لدراسة أ -

 إقتصاديات األعهال( عمى الهتغير التابع )تطوير هيارات التحميل( .
 . بعدي ( ذات الهجهوعة الواحدة –التصهيم التجريبي في )تجريبي(  )قبمي -

 إجراءات البحث:
 لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تمت إجراءاتها كما يمي :

األنشطة )تم االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة الهرتبطة بهتغيرات الدراسة 
كها تم إعادة صياغة هقرر إقتصاديات األعهال لمصف  ،(الرقهية وم.التحميل اإلقتصادي

 لتصهيم األنشطة  ADDIEالخاهس الثانوي التجاري الفني الهتقدم طبقًا لهراحل نهوذج
وتم تحميل هحتوي هقرر إقتصاديات األعهال لمصف )الخاهس(الثانوي التجاري  الرقهية،

 عداد دليل لمطالب،إ ،إعداد دليل لمهعمم ،الفني الهتقدم لتحديد هيارات التحميل اإلقتصادي 
تطبيق أدوات  ،إعداد إختبار هيارات التحميل اإلقتصادي في هقرر إقتصاديات األعهال

هعالجة  عينة الدراسة، تطبيق أدوات الدراسة بعديًا عمى ،الدراسةالدراسة قبميًا عمى عينة 
 تفسير النتائج ثم عرض التوصيات والهقترحات . ،البيانات إحصائياً 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2023 يناير (98المجمد )
 

 
842 

 

 اإلطار النظري لمبحث:
 أواًل :األنشطة الرقمية :

وتعرف األنشطة الرقهية بأنيا األساليب الهصههة هن قبل الهعمم ولتحقيق األىداف 
أنيا تساعد الهتعمهين عمى استخدام هيارتي )الهالحظة واالستنتاج( هن  الهنشودة كها

(                                          5112،عبدالكريم،خالل البحث عن الهعموهات.                              )أحهد
ني هن خالل كها تعرف األنشطة الرقهية بأنيا األنشطة التي يتم تنفذىا في التعمم اإللكترو 

 الهشاركة في الهحادثات أو الهنتديات اإللكترونية وأداء اإلختبارات اإللكترونية .   
  )                                          Palma & Piteira ،2008 )              

وعرفت بأنيا ها يقوم بو الهتعمهين هن التفاعل هع الهحتوى الرقهي بواسطة السبورة 
 (5102،التازي،)نوبي        لكي يحصل عمى الهعموهات وتعمم الهيارات .    ،التفاعمية

 مبررات استخدام التكنولوجيا في األنشطة الرقمية :
إن توظيف التكنولوجيا في األنشطة التعميهية  يعتبر أهرًا ضروريًا ألنيا تساعد الطالب 

تقسيم الطالب إلى هجهوعات عمى تنظيم الهعموهات لمهحتوى الدراسي وكذلك إهكانية 
 نقاشية رقهية لزيادة التفاعل وتبادل الهعموهات بين الطالب .

       (Pimmel ،2001)       
وبالتالي فإن دهج التكنولوجيا في األنشطة التعميهية تكسبيا : التفاعمية بين الطالب 

كفاءة االستجابة لمفروق )الفروق الفردية( بين  ،اإليجابية والحيوية ،والهحتوى الدراسي
 التنوع في طرق تقديم الهحتوى الدراسي. ،تقديم التغذية الهرتدة ،الطالب

 وظائف األنشطة الرقمية :
تساعد األنشطة الرقهية في تنهية كاًل هن )الهيارات الهعرفية لمهتعمم وهيارات االتصال 

ثارة الدافعية نحو التعمم .  والهيول واالتجاىات( والتفاعل بين الهت  عمهين وبعضيم وا 
   (5102،حسن وآخرون)                                                             
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 أنواع األنشطة الرقمية :
التعمم الهستند إلى  ،اإلختبارات الهوضوعية،تقسم األنشطة الرقهية إلى: أنشطة القراءة 

لى الحاالت الحمقات البحثية االفتراضية واألنشطة الهوجية واألنشطة شبو  ،الهشكالت وا 
 (5100،عبد العزيز ،الهوجية.                                           )عبدالعزيز 

نواع األنشطة الرقهية وىي : أنشطة التعمم الرقهية أ( 5102،ويذكر )نوبي والتازي
 ،تنهية هيارات التفكير ،يارات اإلجتهاعيةتنهية اله ،أنشطة تنهية الهيارات ،التشاركية

 التعمم هن خالل اإلنترنت .،عهل العروض التقديهية 
 خصائص األنشطة الرقمية:

( بأنيا تسهح بالهرونة في 5102،التازي،)نوبي ،(AlHamdani ،2003)يذكر كاًل هن
الهسؤلية التعمم والتنوع في الوسائط الهتعددة الهستخدهة  وتشجع الهتعمم عمى تحهل 

 واتخاذ القرار والتعمم الذاتي .
تنهية تطبيق ها تعمهوه و ساعد الطالب عمى فيم الهعموهات و وهن فوائدىا أنيا ت

 (  Rowantree،2000)                                                     .الهيارات
 عناصر األنشطة الرقمية :

والتي تتفاعل وتتكاهل هع بعضيا البعض  تتضهن األنشطة الرقهية هجهوعة هن العناصر
 –المغة الهنطوقة  –الصوت  –لتحقيق األىداف الهنشودة  وهنيا : النصوص الهكتوبة 

الصور و الرسوم  –الرسوهات الخطية  –الصور الثابتة  –الهؤثرات الصوتية  –الهوسيقي 
               الهتحركة .

 (5151،(؛ )كدواني5102،( ؛ )الشيري5102،)الحارثي                          
 فقد أثبتت العديد هن الدراسات فاعمية األنشطة الرقهية وهنيا  

2000) Yildirim (؛ ،  ( Salmon، 2004) (Silver et al.، 2000) ؛   
;(Austin، Mysia،2009) (؛الكننندري5105(؛ فننوده )5100سننويدان)(؛العمننى 5102)5

؛  (5102( ؛الجينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني والرحيمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني )5102)
(؛ دشيشننننننننننننننننة 5151(؛كنننننننننننننننندواني)5102(؛وىبننننننننننننننننو)5102،(؛)الدوسننننننننننننننننري5102أحهنننننننننننننننند)

 (. 5151،)عبدالحهيد،( 5150واالنصاري)



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2023 يناير (98المجمد )
 

 
852 

 

 
 وقاهت الباحثتان بتطبيق األنشطة الرقهية هن خالل هوقع هيكروسوفت تيهيز.

 
 ( الشاشة االفتتاحية لمموقع1شكل )

 تصميم األنشطة الرقمية :
إقتصاديات األعهال تم االسترشاد بأحد النهاذج ولتصهيم األنشطة الرقهية في هقرر 
 العالهية في تصهيم التعميم اإللكتروني.

وبدراسة العديد هن النهاذج الخاصة بتصهيم التعميم اإللكتروني اتضح لمباحثتان أن تمك   
  : (ADDIE)النهاذج تنبع هن النهوذج األشير لتصهيم التعميم اإللكتروني وىو نهوذج 

وىو نهوذج عالهي في هجال تصهيم التعميم اإللكتروني وقد سهى بيذا االسم إختصارًا  
لهراحمو وىي : هرحمة التحميل  وهرحمة التصهيم  وهرحمة التطوير وهرحمة التطبيق 

                    . وهرحمة التقويم 
وقاهت الباحثتان ولقد تبنت الباحثتان ىذا النهوذج ألنو هناسب لتصهيم األنشطة الرقهية 

بتصهيم األنشطة الرقهية لهقرر )إقتصاديات األعهال( لمصف الخاهس باستخدام هوقع 
 هيكروسوفت تيهيز وفيها يمي عرض لهراحل النهوذج :
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 ADDIE( يوضح نهوذج 5شكل )

model-my.com/addie-http://gin/ 
وتيدف عهمية التحميل إلى: تجهيع الهعموهات عن هحتوي  : مرحمة التحميل -1

 ،تحميل احتياجات الطالب )الصف الخاهس الثانوي الفني( ،الهقرر)إقتصاديات األعهال(
 إعداد تصور لمنشاط التعميهي. ،تحديد الهوضوعات واألىداف التعميهية

تصهيم  ،ثإعداد أدوات البح،الهقدهة ،تحديد األىداف وتتضهنمرحمة التصميم : -2
عداد األنشطة الرقهية هع جذب إنتباه الهتعمم.  وا 

 وضع السيناريو لتنفيذ األنشطة التعميهية . مرحمة التطوير : -3
الوسائط  :إنتاج األنشطة التعميهية هع هراعاة دهج )التطبيق( مرحمة االنتاج -4

 .الهتعددة
استخدام ،ارات: هعرفة تأثير الوسائط الرقهية في اكساب الطالب الهيمرحمة التقويم -2

 التقويم البنائي والنيائي لهعرفة هدى تحقيق األىداف الهطموبة .
وأكدت العديد من الدراسات عمى األثر اإليجابي وفاعمية األنشطة الرقمية في العممية 

فوده  دراسةالتعميمية لتنمية المعارف والمهارات وبالتحديد في العموم التجارية ومنها 
استراتيجية هدهجة قائهة عمى األنشطة اإللكترونية التفاعمية ( والتي أوضحت 5105)

http://gin-my.com/addie-model/
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وفاعميتيا في تنهية الهفاىيم التسويقية والدافعية نحو التعمم الذاتي لدى طالب الهدارس 
( والتي ىدفت إلى تصهيم أنشطة إلكترونية وفق 5102أحهد) دراسة؛  الثانوية التجارية

ميتو في تنهية هيارات التفكير اإلحصائي نهوذج التعمم الهتهركز حول الهشكمة وفاع
 .والدافعية لتعمم اإلحصاء لدى طالب الهدارس الثانوية التجارية

 ثانيًا : التحميل اإلقتصادي :
 تعريف التحميل اإلقتصادي :

التحميل اإلقتصادي ىو جزء هن عمم اإلقتصاد والذي ييتم "بدراسة العالقات بين الظواىر 
 عمى نوعين ىها: اإلقتصادية" ويعتهد عمى

اإلستنتاجات الهنطقية : )التعهيهات( أو )الهبادئ التحميمية( وىي التي تنساب  -0
 هنطقيًا هجهوعة هن اإلفتراضات النظرية الهرتبطة فيها بينيا .

اإلستنتاجات التطبيقية: والتي تقررىا العالقات القائهة بين الهعطيات اإلقتصادية  -5
 الهمهوسة.

يتم بحساب" تكمفة الفرصة البديمة" لمهوارد الهستخدهة وقياس فالتحميل اإلقتصادي ي 
 (5102،)االهين                 تكاليف وفوائد الهشروع هن الناحية النقدية.           

 مهارات التحميل اإلقتصادي:
وهن الهيارات األساسية لمتحميل اإلقتصادي  والتي يجب أن يهتمكيا الطالب والهتضهنة 

 هقرر"إقتصاديات األعهال" ىي :في 
:  مهارة المقارنة ،" وهنيا تحميل الهشكمة إلى عناصر ليتم اتخاذ القرار"مهارة التحميل :

ختيار أفضل بديل" "هنيا يتم التقييم  مهارة التقييم : ،"ليتم الهقارنة بين البدائل وا 
 اإلقتصادي لمهشروعات اإلستثهارية وتحميل الربحية اإلقتصادية ".

هها سبق يتضح لنا ضروره اكساب طالب التعميم الثانوي الفني التجاري هيارات التحميل و 
اإلقتصادي وتطويرىا لتفسير العالقات اإلقتصادية وحساب ربحية الهشروع واتخاذ القرار 

يجاد الحمول الهناسبة عند هواجيتو لمهشكالت التي تتعمق بالهشروع .     وا 
تناولت مهارات التحميل  -في حدود عمم الباحثتان -بيةوال توجد دراسات عربية أو أجن

 اإلقتصادي و لكن توجد العديد من الدراسات التي تناولت التحميل اإلقتصادي فقط ومنها 
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( والتي أوضحت دراسة إقتصادية تحميمية لتخفيض الفجوة 5102دراسة صالح وعمى)
التحميل اإلقتصادي ( وأوضحت 5102عباس وعبدالحهيد) دراسة ،القهحية في هصر

( والتي تضهنت دراسة تحميمية 5102دراسة عمي) ،لمزراعة الهحهية في هصر
( والتي قاهت 5151دراسة العبد وآخرون ) ،إلقتصاديات الهحاصيل الزيتية في هصر

بالتحميل اإلقتصادي لهحصول االرز بهحافظة كفر الشيخ باستخدام دالة اإلنتاج 
ستيالك 5150)راسة عبداهلل د ،والتكاليف ( والتي بينت التحميل االقتصادي إلنتاج وا 

  البطاطس في هصر)دراسة حالة بهحافظة سوىاج(.
 اإلجراءات التجريبية لمبحث :

 لتحقيق أهداف البحث قامت الباحثتان بما يمي :
 تصميم األنشطة الرقمية : -1

هن نهاذج قاهت الباحثتان باالطالع عمى العديد هن الدراسات واألدبيات السابقة 
وذلك هن هقرر  ،( ADDIEالتصهيم لتصهيم بعض األنشطة الرقهية وهنيا نهوذج )

إقتصاديات األعهال "ستة أبواب" لمصف الخاهس الثانوي الهتقدم باستخدام هوقع 
Microsoft Teams   عداد دليل استخدام وكذلك تم إعداد البيئة الرقهية الهناسبة وا 

وتم تنظيم الدروس رقهيًا وتصهيم األنشطة  ،م الهحتوى وترتيب وتنظي ،لمطالب والهعمم 
 الرقهية بعد كل وحدة هع هراعاة تنوع األنشطة الهقدهة لمطالب  . 
 و بيذا تم اإلجابة عمى السؤال االول هن أسئمة البحث وىى : 

التصور الهقترح لبعض األنشطة الرقهية لدى طالب الهدارس الثانوية الفنية  ها  "
 الهتقدهة في هقرر إقتصاديات األعهال؟

حيث يهكن   Office 365تصهيم بعض األنشطة الرقهية هن خالل إحدي تطبيقاتتم 
إعداد األنشطة الرقهية ونشر عبر اإلنترنت   Microsoft Fourmالهعمم هن خالل تطبيق

تي هن خالليا يتهكن الطالب هن الدخول عمى األنشطة الرقهية واإلجابة عمييا وتقديم وال
 التغذية الراجعة. 
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 إعداد أدوات القياس : )إختبار مهارات التحميل اإلقتصادي(: -2
 ،ييدف ىذا اإلختبار إلى قياس هستوي األداء الهياري" لهيارات التحميل اإلقتصادي"

وىو إختبار إلكتروني  ،( هفردة 55عهمية وهوزعة عمى)( حالة 00وتكون اإلختبار هن)
(online)  ويقوم الطالب باإلجابة عميو هن خالل هوقع نهوذج هايكروسوفت لإلختبارات

 .Microsoft Forumالرقهية 
  :" نتائج الفرض"  نتائج البحث

بين درجات 0.05) )≤يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند هستوي  ينص الفرض عمى "
لصالح التطبيق  الهجهوعة التجريبية  في إختبار هيارات التحميل اإلقتصاديطالب 
 البعدي .

ولمتحقق هن صحة ىذا الفرض قاهت الباحثتان بهقارنة هتوسطات درجات طالب 
الهجهوعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي، وذلك إلختبار هيارات التحميل 

وقد استخدهت الباحثتان إختبار "ت"  ،اإلقتصادي في هقرر إقتصاديات األعهال
لمكشف عن داللة الفرق بين   Paired- Samples t Testلمهجهوعات الهرتبطة  

(  تمك 0( ويوضح الجدول التالي )   SPSS .v21الهتوسطات ) باستخدام برناهج 
 النتائج :

 (0جدول )

طالب المجموعة  التجريبية في المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيم " ت "  لدرجات 
 إلختبار مهارات التحميل اإلقتصادي  . القياسين القبمي والبعدي  
 5.12=  1.12وهستوي داللة  54*قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية  

 5.21=   1.10وهستوي داللة   54** قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

 المتوسط العدد القياس اإلختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
مستوي 

 الداللة

مهارات 
التحليل 

اإلقتصادي 
إلقتصاديات 

 األعمال

 2364 4336 85 القبلي

84 64324 2322 

 8353 36322 85 البعدي
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 يتضح هن الجدول السابق ها يمي:
لقبمننني والبعنننندي أننننو بهقارننننة هتوسنننطات درجنننات طننننالب الهجهوعنننة التجريبينننة  لمقياسنننين ا  -

إلختبار هيارات التحميل اإلقتصادي في هقنرر إقتصناديات األعهنال،  كنان هتوسنط القيناس 
( ،  وقنننند أرجعنننننت 4.22(  أعمنننننى هننننن هتوسنننننط القينننناس القبمننننني) 22.22البعنننندي        )

فننني التننندريس  الباحثتنننان ذلنننك إلنننى تصنننهيم  األنشنننطة الرقهينننة  لهقنننرر إقتصننناديات األعهنننال
 التجريبية .لمهجهوعة 

( بين هتوسطي درجات الهجهوعة  1.12≤أن قيم )ت( دالة إحصائيا عند هستوي داللة )
 .التجريبية  لمقياسين القبمي والبعدي في إختبار هيارات التحميل اإلقتصادي  

"  لتحدينند حجننم تننأثير الهتغيننر 2: اسننتخدهت الباحثتننان هقينناس هربننع إيتننا " حجممم التمم ثير
الهسننتقل وىننو : تصننهيم األنشننطة الرقهيننة لهقننرر إقتصنناديات األعهننال عمننى الهتغيننر التننابع 

 وىو : إختبار هيارات التحميل اإلقتصادي.  

dft" بعد حساب قيهة )ت( باستخدام الهعادلة، 2ويهكن حساب "  

t


2

2

  =2 
( والتني تعبنر عنن dدرجات الحرية.وهن ثنم حسناب قيهنة ) dF" هربع قيهة )ت(، t2حيث "

 حجم التأثير باستخدام الهعادلة:      
2  d  = 2  
21     

 (            5112) قطيط ،                                                           
(. جاءت النتائج كهنا ىني هوضنحة d، )2اإلحصائية لحساب قيهتيوباستخدام األساليب 
 (: 5في الجدول التالي )
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حجم التأثير تصهيم األنشطة الرقهية لهقرر إقتصاديات األعهال عمى إختبار  (5جدول )
 هيارات التحميل اإلقتصادي 

 إختبار مهارات التحليل اإلقتصادي اإلختبار

 64324 قيمة ت

 2" 2322مربع ايتا "

 d 86322قيمة 

 كبير حجم التأثير

)حجننم التننأثير هتوسننط(،  1.2( = d)حجننم التننأثير صننغير(، وقيهننة ) 1.5( = d* قيهننة )
 )حجم التأثير كبير(. 1.2( = dوقيهة )

الهقابمة ليا يتضح أن حجم تأثير تصهيم بعنض  d""، وقيهة "2وبهالحنظة كل قيهة هن "
األنشننننطة الرقهيننننة لهقننننرر إقتصنننناديات األعهننننال كننننان كبيننننرًا فنننني إختبننننار هيننننارات التحميننننل 

 (.1.2أكبر هن ) d"( وذلك ألن قيهة "52.02) اإلقتصادي 
( أن حجننننم تننننأثير العاهننننل الهسننننتقل )تصننننهيم بعننننض 4يتضننننح هننننن الجنننندول رقننننم ) 

قتصناديات األعهنال( عمنى العاهنل التنابع )إختبنار هينارات التحمينل األنشطة الرقهية لهقنرر إ
% هن 22(. وىذه النتيجة تعني أن 1.2( أكبر هن )dاإلقتصادي( كبير، نظرًا ألن قيهة )

التبننناين الكمننني لمهتغينننر التنننابع )إختبنننار هينننارات التحمينننل اإلقتصنننادي( يرجنننع إلنننى الهتغينننر 
 رر إقتصاديات األعهال(.الهستقل )تصهيم بعض األنشطة الرقهية لهق

 ( 5102،(؛)حسن5102،وتتفق نتائج تمك البحث هع نتائج كاًل هن )الياجزي
فهن الجدولين السابقين يتضح أن قيهة )ت( دالة إحصائيًا، وكذلك حجم تأثير الهتغير 
الهستقل )تصهيم بعض األنشطة الرقهية لهقرر إقتصاديات األعهال( كبير عمى الهتغير 

ار هيارات التحميل اإلقتصادي (، وىذا يدل عمى فعالية تصهيم األنشطة التابع )إختب
لدى طالب الصف الخاهس الثانوي هيارات التحميل اإلقتصادي تطوير الرقهية في 

 التجاري.
 وبذلك يتحقق الفرض واإلجابة عمى السؤال الثالث :

ها فاعمية بعض األنشطة الرقهية في تطوير هيارات التحميل اإلقتصادي لدى طالب  -
 الهدارس الثانوية الفنية الهتقدهة في هقرر إقتصاديات األعهال؟ 
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 التعميق العام عمى نتائج البحث:
بعد هناقشة النتائج السابقة يتضح األثر اإليجابي لبعض األنشطة الرقهية في تطوير 

اإلقتصادي في هقرر"إقتصاديات األعهال" لمصف الخاهس الثانوي الفني  هيارات التحميل
الهتقدم حيث تم تطبيق األنشطة الرقهية عمى "هوقع هيكروسوفت تيهيز" حيث اعتهدت 

وألن التعمم هن خالل األنشطة  ،األنشطة الرقهية عمى الهشاركة والتعاون بين الطالب
استو والذي يؤثر إيجابيًا عمى تعمم الطالب الرقهية هرتبط بالهقرر الرقهي الذي تم در 

 الهعارف والهيارات الهرتبطو بالهقرر التعميهي الرقهي .
 التوصيات والمقترحات :

فتوصي الباحثتان بها  ،في ضوء هشكمة البحث وفروضو ونتائجو التي تم التوصل إلييا
 يمي:

التجارية" وهنيا تطوير  دهج التكنولوجيا الرقهية ضهن الهقررات الدراسية "الهقررات -
تصهيم وتطبيق األنشطة الرقهية في الهقررات التجارية الرقهية لتنهية وتطوير  ،الهيارات

 الهعارف والهيارات.
 البحوث المقترحة :

 هن خالل النتائج التي تم التوصل إلييا تقترح بعض الهوضوعات البحثية هنيا:
التجارة اإللكترونية لدى طالب الهدارس تصهيم أنشطة رقهية تفاعمية لتنهية هيارات  -0

 الثانوية التجارية .
أثر األنشطة الرقهية في بيئة تعمم افتراضية لتنهية هيارات التحميل اإلقتصادي لدى  -5

 طالب الهدارس الثانوية التجارية .
أثر األنشطة الرقهية في تنهية هيارة حل الهشكالت واتخاذ القرار لدى طالب  -2

 لتجارية .الهدارس الثانوية ا
تصهيم أنشطة رقهية في بيئة تعمم رقهية تفاعمية لتنهية هيارات التفكير الناقد في  -4

 هقرر إقتصاديات األعهال لدى طالب الهدارس الثانوية التجارية .
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 الهراجع العربية  :
(. تصهيم أنشطة إلكترونية وفق نهوذج التعمم الهتهركز حول 5102أحهد ، فادية هحهد عمى ) -

وفاعميتو في تنهية هيارات التفكير اإلحصائي والدافعية لتعمم اإلحصاء لدى طالب الهدارس  الهشكمة
 الثانوية التجارية،رسالة هاجستير،كمية التربية،جاهعة طنطا .

(.أثر األنشطة التعميهية الرقهية في القصة التفاعمية لتالهيذ 5102أحهد ، هحهد عبدالعاطي) -
 الهفاىيم العمهية ، رسالة هاجستير ،كمية التربية،جاهعة حموان .الهرحمة االبتدائية عمى اكساب 

(.أثر التفاعل بين نهط تصهيم األنشطة اإللكترونية واألسموب 5102أحهد ، هروة سميهان) -
الهعرفي القائم عمى نظام إدارة التعمم االلكتروني عمى تنهية بعض نواتج التعمم لهقرر تكنولوجيا التعميم 

 عام عن بعد ،الجهعية العربية لتكنولوجيا التربية .لطالب الدبموم ال
،عهان، دار كنوز الهعرفة األنشطة والمهارات التعميمية(.5112أحهد ، ىادي وعبد الكريم،هوسي) -

 .لمنشر
(. توقيت تقديم الدعم لتنفيذ األنشطة اإللكترونية 5102االعصر ، سعيد وعبد الباسط ،هصطفي) -

ثره عمى تنهية هيارات إنتاج بعض األلعاب اإللكترونية لدى تالهيذ في ضوء نظرية الحهل الهعرفي وأ
 ،العدد الخاهس ،يناير ،الجزء االول. المجمة العممية لكمية التربية النوعيةالهرحمة االعدادية ،

 (:التحميل اإلقتصادي الزراعي ، هتاح عمى الهوقع :5102االهين ، عهر الجيمي) -
           https://fac.ksu.edu.sa/oelsheikh/course/137609       

(.أىهية التكنولوجيا الرقهية في هجال 5151الجبر ، حاهد والعثوبي، وصالح والعيار،غيداء) -
 جمة كمية التربيةمالتعميم هن وجية أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية األساسية في دولة الكويت ،

 ،يوليو .000،جاهعة الهنصورة ،العدد 
(.هدى تأثير استخدام التكنولوجيا الرقهية عمى التعمم في ضوء الدراسات 5102الجريوي ، سيام ) -

 ،اكتوبر. 022، العدد  مجمة القراءة والمعرفةالسابقة ،الجهعية الهصرية لمقراءة والهعرفة ،
التكنولوجيا الرقهية في التعميم هن وجية نظر أعضاء ىيئة (.أىهية 5111الجندي ، عمياء) -

م القري لمعموم التربوية أمجمة جامعة التدريس في بعض الجاهعات السعودية ،جاهعة أم القري ،
 ،يوليو .5،العدد 05،الهجمد  واإلجتماعية واإلنسانية

م إدارة التعمم بالك بورد (.أثر األنشطة اإللكترونية عبر نظا5102الجيني ، ليمي والرحيمي،تغريد) -
(Blackboard في تنهية هيارات رواية القصة الرقهية والرضا عن التعمم لدى طالبات جاهعة )

 ،الرياض.2،العدد 52،الهجمد  مجمة العموم التربويةطيبة،
(.فاعمية استخدام الوسائط الهتعددة في تعميم الهسؤلية اإلجتهاعية لدى 5102الحارثي ، فاطهة) -

 قبل الهدرسة االبتدائية في هدينة الطائف ،هكة ،الههمكة العربية السعودية،جاهعة أم القري. أطفال ها

https://fac.ksu.edu.sa/oelsheikh/course/137609
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(.أثر استخدام األنشطة اإللكترونية الهبنية عمى هبدأ التمعيب في ضوء 5102الحفناوي ، هحهود ) -
 2،العدد  التربويةمجمة العموم الهعايير لتنهية الهفاىيم الرياضية لدى تالهذة الصم ذوي صعوبات التعمم، 

 .  4،الهجمد 
(.أثر تصهيم األنشطة اإللكترونية وفق 5105الحهد ، هحهد سالم ونوبي، أحهد والشاهي، جهال) -

الذكاءات الهتعددة عمى التحصيل ودرجة الرضا نحو التعمم في هقرر تربية الهوىوبين لدى طمبة جاهعة 
 . الخميج العربي ،هجمة دراسات لجاهعة األغواط

(.استخدام التكنولوجيا اإلتصال الرقهية في التعميم هن وجية نظر 5102هي،عبدالرازق)الدلي -
المجمة العربية لإلعالم وثقافة التدريسين في الجاهعات االردنية ،الهؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب،

 ،فبراير  . 2،العدد الطفل
هات الدراسات اإلجتهاعية (.هدى توظيف هعم5102الدوسري، فوزية بنت هحهد بن ناصر) -

مجمة لألنشطة اإللكترونية بالهرحمتين الهتوسطة والثانوية بالههمكة العربية السعودية ورضاىن عنيا ، 
 ،يوليو.22،جاهعة سوىاج، العدد  التربوية

(.أثر استخدام تقنية الوسائط الهتعددة التفاعمية في تنهية هيارات 5102الشيري ،عمى بن هحهد) -
دراسات ،بكمية التربية جاهعة جده ، ETEC 211بداعي لدى الدارسين لهقرر تقنيات التعميم التفكير اإل

 .22، رابطة التربويين العرب ،العدد  عربية في التربية
(.التحميل اإلقتصادي لهحصول االرز بهحافظة كفر 5151العبد، وائل أحهد عزت وآخرون ) -

 ،الهجمد الثاني ،العدد  االول. ة العممية لمعموم الزراعيةالمجمالشيخ باستخدام دالة اإلنتاج والتكاليف ،
(.فاعمية استراتيجية قائهة عمى األنشطة اإللكترونية في تحسين هيارة 5102العمي ، هحهد) -

 التعرف عمى الكمهة لدى ذوي صعوبات التعمم ،رسالة هاجستير ،كمية التربية،جاهعة الخميج العربي.
(.أثر استخدام األنشطة اإللكترونية في التعمم الهدهج عمى 5112، بدرية عبدالرسول) 0الكندري -

التحصيل الدراسي ودرجة رضا الطالب عن هقرر التربية البيئية في جاهعة الكويت،رسالة 
 الهاجستير،جاهعة الخميج العربي.

(.فاعمية األنشطة اإللكترونية عمى التحصيل والدافعية لمعمم لدى 5102، عمي هحهد ) 5الكندري -
 ، ديسهبر.012،العدد 52،جاهعة الكويت ،الهجمد  المجمة التربويةنة هن طمبة جاهعة الكويت ،عي
(.درجة اهتالك هعمهي المغة العربية بالهرحمة الهتوسطة لكفايات 5102النشوان ، أحهد هحهد ) -

م ،كمية العمو مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية تصهيم وتنفيذ األنشطة اإللكترونية ،
 االجتهاعية ،الههمكة العربية السعودية .
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.فاعمية بيئة تعمم ثالثية األبعاد في تنهية هيارات استخدام نظام إدارة (5102الياجزي ، فاتن) -
( لدى طالبات هاجستير تقنيات التعميم بجاهعة الهمك Sloodleبيئات التعمم االفتراضية )

 وني والتعمم عن بعد ،الرياض،هارس.عبدالعزيز،الهؤتهر الدولي الرابع لمتعمم االلكتر 
(.أسس تصهيم األنشطة التعميهية في بيئات التعمم اإللكترونية 5102حسن ، إبراىيم وآخرون) -
 ،العدد السابع عشر ،يونيو . المجمة المصرية لممعمومات،

(.تصنننننهيم بيئنننننة تعمنننننم إلكترونينننننة ثالثينننننة األبعننننناد قائهنننننة عمنننننى 5102حسنننننن ، إسنننننهاعيل هحهننننند ) -
اسننننتراتيجيات هجهوعننننات العهننننل الجهنننناعي لتنهيننننة هيننننارات اسننننتخدام الشننننبكات اإللكترونيننننة لنننندى طننننالب 

 ،الجزء الثاني،يناير.022،العدد  مجمة كمية التربية ،جامعة االزهرتكنولوجيا التعميم،
(. فاعمية دهج األنشطة اإللكترونية التفاعمية في بيئات 5150دشيشة، حنين واألنصاري،رفيدة ) -
عيب الرقهية في اكساب هفيوم العالقات المونية لدى طمبة الهرحمة االبتدائية في الهدينة الهنورة التم
 ،يوليو.02،الهجمد الخاهس،العدد  المجمة العربية لمتربية النوعية،

(. التكنولوجيا الرقهية وتأثرىا في تجديد النظم التعميهية،الهركز العربي 5112زاىر، ضياء الدين) -
 .42،العدد 02،الهجمد مستقبل التربية العربية عميم والتنهية ،لمتعميم لمت

،دار الكتب والوثائق األسس والتطبيقات  –إقتصاديات األعمال (.5102زائر، عمى حسن) -
 ،العراق، بغداد.

(.تصهيم برناهج قائم عمى األنشطة اإللكترونية باستخدام السبورة 5100سويدان،أهل عبدالفتاح ) -
رات إنتاج البرهجيات التعميهية التفاعمية لهعمهات رياض االطفال وأثر ذلك في تنهية الذكية لتنهية هيا

، دراسات مجمة تكنولوجيا التربيةهيارات التفكير الهنطقي لألطفال، الجهعية العربية لتكنولوجيا التربية، 
 وبحوث، ديسهبر.

تعديل الهفاىيم البديمة في (.أثر استخدام أنشطة إلكترونية تفاعمية في 5102شمش ، لهيس باسم) -
،الجاهعة  مجمة دراسات العموم التربويةهوضوع الكسور العادية لدى طمبة الصف الخاهس األساسي،

 .2،العدد 42االردنية ،هجمد 
(.دراسة إقتصادية تحميمية لتخفيض الفجوة القهحية 5102صالح ،عادل هحهد وعمى،هحهد حسن) -

 ،الهجمد الثاهن والعشرون ،العدد الثالث،سبتهبر. اعيالمجمة المصرية لإلقتصاد الزر في هصر،
(.تحميل إقتصادي لمزراعة الهحهية 5102عباس ، إليام عبد الهعطي وعبدالحهيد، حنان فتحي) -

،العدد  01،جاهعة الهنصورة،الهجمد  المجمة اإلقتصادية الزراعية والعموم االجتماعيةفي هصر،
 ،نوفهبر.00
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(.اختالف نهط ههارسة األنشطة اإللكترونية ضهن بيئة التعمم 5151عبدالحهيد ، ىويدا سعيد) -
 مجمة كمية التربيةالهعكوس وأثره في تنهية األداء التقني والثقة بالنفس لدى طالب تكنولوجيا التعميم ،

 ،الجزء الثالث ،ابريل .022،جاهعة االزىر ،العدد 
العهمية التعميهية ،الهؤسسة العربية (. التكنولوجيا الرقهية وتطوير 5105عبدالعزيز ، هحي الدين) -

 ،يوليو . 0،الجزء 5،العدد المجمة العربية لمعموم االجتماعية لالستشارات العمهية وتنهية الهوارد البشرية ،
(.التكنولوجيا الرقهية كعاهل هؤثر في نهو الوعي التصهيهي بالدول 5112عبدالمطيف ، طارق) -

 ،يناير . 0،العدد 51،الهجمد  ن دراسات وبحوثمجمة عموم وفنوالناهية ،جاهعة حموان ،
(.تحميل إقتصادي إلنتاج واستيالك البطاطس في هصر)دراسة حالة 5150عبداهلل ، ياسر حهدى) -

 ،هايو. مجمة العموم الزراعية المستدامةبهحافظة سوىاج(،
التفاعمية (. أثر تدريس الرياضيات باستخدام األنشطة اإللكترونية 5105عطيف ،أحهد بن ظافر) -

في تنهية التصور البصري و الهكاني لدى طالب الهرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه غير هنشوره ،جاهعة أم 
 القري ،هكة .

(.دراسة تحميمية إلقتصاديات الهحاصيل الزيتية في هصر، رسالة 5102عمي ، زينب يوسف) -
 هاجستير،كمية الزراعة ،جاهعة الهنصورة .

(.فاعمية استخدام بعض األنشطة اإللكترونية التفاعمية هن خالل 5112ز)، السيد عبدالعزيعويضة -
اإلنترنت في تنهية تحصيل التالهيذ الصف الرابع االبتدائي في الكسور اإلعتيادية ،الهؤتهر العمهي 

الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات التاسع)الهستحدثات التكنولوجية وتطوير تدريس الرياضيات(،
 بية،هصر .وكمية التر 

(.استراتيجية هدهجة قائهة عمى األنشطة اإللكترونية التفاعمية 5105فوده ،فاتن عبدالهجيد) -
وفاعميتيا في تنهية الهفاىيم التسويقية والدافعية نحو التعمم الذاتي لدى طالب الهدارس الثانوية التجارية 

 ،يوليو.2،العدد 55،الهجمد  الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم،
 .0، عهان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط حوسبة التقويم الصفي(.5112قطيط ،غسان يوسف ) -
(.فاعمية استخدام أنشطة تفاعمية إلكترونية لتنهية بعض الهفاىيم 5151كدواني ،لهياء أحهد) -

جمد ،جاهعة االسكندرية،كمية رياض االطفال ،اله مجمة الطفولة والتربيةاإلقتصادية لدى طفل الروضة،
 .42،العدد 05
(. أثر إختالف نهط التفاعل اإللكتروني وأسموب 5100هحهود ،إبراىيم وعبدالعزيز،عبد الحهيد ) -

توجيو األنشطة اإللكترونية عمى تنهية هيارات تشكيل الخزف والقيم الجهإلىة لدى طالب التربية الفنية، 
راهج التعميم العإلى النوعي في هصر )بعنوان تطوير بالدولي الثالث -المؤتمر السنوي العربي الساس

 ابريل. ،13-14 والوطن العربي في ضوء هتطمبات عصر الهعرفة 
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(.فاعمية برناهج دهج التكنولوجيا بالتعميم في تنهية بعض هيارات 5102نصر، لبنا عصام ) -
التربية  تطبيقات الحاسوب واإلنترنت لدى الهعمهين الهتدربين ووجية نظرىم حولو ،رسالة هاجستير كمية

 ،جاهعة تشرين ،سوريا.
(.أثر األنشطة اإللكترونية في بيئة التعمم الهدهج في تحسين 5102نوبي ،أحهد والتازي ، نادية ) -

المجمة العالمية لمعموم االجتماعية والتربوية هيارات القراءة لدى التالهيذ ذوي صعوبات التعمم، 
 .0،العدد  واالنسانية

الختاهي لمهؤتهر الحادي عشر حول التعمم في عصر التكنولوجيا  (.البيان5102ىيئة التحرير) -
 ،طرابمس ،ابريل.مركز جيل البحث العممي الرقهية ،

(.فاعمية برناهج أنشطة إلكترونية في التاريخ عمى تنهية ثقافة 5102وىبو ،ىند عبدالعظيم) -
 التربية،جاهعة الهنوفية .الهواطنة الشاهمة لدى تالهيذ الهرحمة االعدادية ،رسالة هاجستير ،كمية 
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