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ساليب الخفاعل يف الفصول االفرتاضيت املخزامنت علي أثر حنوع أ
 مرية نوره بنجالخحصيل الدراسي لدى طالباث جامعت األ

 الرمحن واالجتاه حنوه عبد
 ممخص الدراسة: 

ىدفت الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى اثر تنػكع اسػاليا التعاعػؿ فػف العاػكؿ اضفترا ػية 
اسف لدل طالبات جامعة اضميرة نكره بنت عبػدالرحمف كاضتجػاه المتزامنة عمى التحايؿ الدر 

( كتػػـ اعػػداد اسػػتبانة لتحديػػد اىػػـ 887نحػػكه كتػػـ تطبيػػؽ البحػػث عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف )
ادكات التعاعؿ كاختبػار تحاػيمف كاسػتبانة لسيػاس اتجػاه الطالبػات كرػد انػارت النتػا   الػى   

( بػيف متكسػط درجػات الطالبػات فػف 1.15 ≥كجكد فػرؽ ذا دضلػة إحاػا ية )عنػد مسػتكل 
المجمكعات التجريبية الثالث  فف اختبار التحاػيؿ المعرفػف، كفػف مسيػاس اضتجػاه لاػال  

 الطالبات الالتف درسف باستخداـ اسمكا التعاعؿ متعدد اضتجاىات 
 ادكات التعاعؿ–اساليا التعاعؿ -الكممات المعتاحية: العاكؿ اضفترا ية المتزامنة

The effect of the diversity of the interaction tools in the 
simultaneous virtual classes on the academic 

achievement of the students of Princess Norah Bint 

Abdulrahman University and the trend towards it  "  
Dr. Reem Bint Abdulrahman Ibrahim Al Mubarak 

Assistant Professor of Teaching Techniques 

Princess Noura  Bint Abdulrahman University - Faculty of 
Education - Education Technology Department 
Abstract :The current study aims to identify the effect of the 
variousness of the reaction tools in the concurrent virtual classes 
on the studying collection for the students of Princess Nourah 
Bint Abdul Rahman University students and the direction toward 
it. The research was implemented on a sample, which consists of 

(187) female students. The results indicated that there was a 
statistically significant difference (0.05 0.05) between the average 
scores of the students in the three experimental groups in the 
cognitive achievement test and in the trend scale for the students 
who studied using the method Multi-directional interaction 

Keywords: Concurrent virtual classes - Interaction methods - 
Interaction tools  
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 :المسدمة
نترنػػت دفػػل ال  كةكانتنػػار نػػب ،ف التطػػكر السػػريل كالمتالحػػؽ لمثػػكرة المعمكماتيػػةإ

عػػداد المتعممػػيف إعػػدادان يػػؤىميـ  ،لػػى محاكلػػة تطػػكير برامجيػػا التعميميػػةإبػػالنظـ التربكيػػة  كا 
دكات كمعػػاىيـ تعميميػػة جديػػدة أثػػرت عمػػى إدارة أؼ مػػل التكنكلكجيػػا باسػػتحداث نظػػـ ك لمتكيػػ

 مثؿ التعمـ عف بعد كالتعميـ اللكتركنف.  ،كتطكر المناى  الدراسية
ا "راتػػو، تحس ػػؽ رػػدرلعاػػر كت ي  اكاكبػػة لمتعميميػػة طريسػػة كالتعمػػيـ اللكتركنػػف ىػػك 

كتمك ػف  كتسم ػؿ مػف التمسػيف، عمـلػدل المػت كتسػاعد عمػى تنميػة الميػارات ،عاليا مػف البػداع
تػكف ر بي ػة تعمػـ تعاعميػة را مػة عمػى ك  الطالا مف الػتعمـ حسػا إمكانياتػو كطارتػو كردراتػو،

اضستساػػاء كالتعػػاكف، كمػػا تمتػػاز ك المتعػػة فػػف الػػتعمـ، كعمػػى مجيػػكد الطالػػا فػػف البحػػث 
لػى سػيكلة تحػديث إفة كتنػجل عمػى الػتعمـ المسػتمر بال ػا ،بالمركنة فف المكاف كالزمػاف

 .(8188)العمريطف،  .المادة التعميمية اللكتركنية ك بط جكدتيا
ىػك مجمكعػة ك  ،المحتػكل العممػف لممػادة-8 اللكتركنف مف:كيتككف نظاـ التعميـ 

الماػػممة كالمرتبػػػة كالمنظمػػة بنػػػكؿ يتمانػػى مػػػل بي ػػة الحاسػػػكا  مػػف الػػدركس العمميػػػة
تسػػديـ الرنػػاد مثػػؿ  ،كتنػػمؿ الخػػدمات المسػػاندة ،الخػػدمات التعميميػػة-8كنػػبكات النترنػػت

نظاـ متكامؿ لدارة العممية  كىك ،نظاـ إدارة التعمـ-6 كالتكجيو مف الناحية التعميمية العنية
دارة اضختبػػارات  ،كينػػمؿ إدارة المسػػررات كالعاػػكؿ اضفترا ػػية ،التعميميػػة عبػػر النترنػػت كا 

دارة الكاجبات كالتسجيؿ فف المسػررات، كم كييػتـ  ،التطػكير كالمتابعػةك ، تابعػة تعمػـ الطالػاكا 
(  )العنػػزم، 8112سػػماعيؿ، .)إبسيػػاس كتسيػػيـ أداء عمميػػات التعمػػيـ اللكتركنػػف كنتا جػػو 

 .(8117( )عامر، 8188
ف فاػػػكؿ نػػػبيية كىػػػ ،كمػػػف مككنػػػات أنظمػػػة إدارة الػػػتعمـ العاػػػكؿ اضفترا ػػػية

عمػى النػبكة العالميػة مكجػكدة كنيػا بالعاكؿ التسميدية مف حيث كجكد المعمػـ كالطػالا، كل
 ،تتميػػز العاػػكؿ اضفترا ػػية بمميػػزات عديػػدةك  .حيػػث ض تتسيػػد بزمػػاف أك مكػػاف ،لممعمكمػػات

سيكلة اضستخداـ كالتعاعؿ المستمر بيف الطالا كالمعمـ كاضستجابة المسػتمرة ألسػ مة  منيا
كمػا  ،ة بالعاكؿ التسميديػةانخعاض التكمعة المادية مسارنك  ،يـكالمتابعة المستمرة ل ،الطالا

مػػف  ان كبيػػر  ان كت طػػف عػػدد ،ميػػارات تسنيػػة عاليػػةإلػػى ف إدارة العاػػكؿ اضفترا ػػية ض تحتػػاج أ
تنػجل الطالػا عمػى المنػاركة  ت مختمعة كماكفف أكرا ،مختمعة ج رافية الطالا فف مناطؽ
مف األعباء الثسيمة فف التنظػيـ كمتابعػة الح ػكر كراػد  المعمـ فكتعع ،دكف خكؼ أك رمؽ

نيػا تكلػد السػدرة عمػى ألػى إل ػافة با ،كيمكف تسجيؿ الدركس لعادة منػاىدتيا ،الدرجات 
 .(8182)التمكاتف، . البحث لدل الطالا

أىمية العاكؿ اضفترا ية كفاعميتيا فف العممية إلى العديد مف الدراسات  نارتكأ
 )( كمبػػػػارز8186 )( كالعجرمػػػػف8188)كمػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػات دراسػػػػة مجاىػػػػد .التعميميػػػػة

http://www.new-educ.com/applications-ipad-gratuites-pour-enseigner-la-geographie
http://www.new-educ.com/applications-ipad-gratuites-pour-enseigner-la-geographie
http://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur
http://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur
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( 8182)( كغريػػػػا 8188 )يرانف( كالنػػػ8182 )( كالنجػػػار 8188 )( كالزىرانػػػف8188
  .(8181)كنعيا

مكانيػػات التػػف تػػدعـ العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة عمػػى الكثيػػر مػػف ال مكتحتػػك 
 ،كتسػػاعد عمػػى تحسيػػؽ التعاعػػؿ بػػيف الطػػالا كالمعمػػـ ،ىػػدافياأالعمميػػة التعميميػػة كتحسػػؽ 
 ،ؿ اضفترا ػيةكتزيد مف حيكية الطالا كاتجاىيـ نحك العاك ،كتسيؿ فيـ المادة التعميمية

 ،كالسػػػبكرة التعاعميػػػة ،كخااػػػية التاػػػكيت ،كمنيػػػا التخاطػػػا المبانػػػر كالتخاطػػػا الكتػػػابف
 .دكاتمف األ ىاكغير  ،كمزامنة نانة العرض

ؽ أىداؼ التعمـ مف خالؿ العاكؿ اضفترا ية المتزامنة يتطما مف المعمػـ ف تحس  إ
يف بػػيػػؽ الثػػارة كالتعاعػػؿ بينػػو ك لتحس ؛ككيعيػػة تكظيعيػػا ،معرفػػة بكمكانيػػات العاػػؿ المختمعػػة

 & Martin .لمكاػػػكؿ إلػػػى تحسيػػػؽ أىػػػداؼ الػػػدرس فػػػف أعمػػػى مسػػػتكياتو ،طالبػػػو

Deborah,2012))) 2014 era,Ged ( )Yilmaz, 2015) 
كمػػف  ،لكتركنػػف بجميػػل تسنياتػػولػػى تكظيػػؼ التعمػػيـ ال إكفػػف ظػػؿ تكجػػو الجامعػػات 

كتمبيػػة ضزديػػاد الطمػػا  "،نفاالعاػػكؿ اضفترا ػػية لمكاكبػػة اضنعجػػار المعرفػػف كالسػػك"ىميػػا أ
 ،و المتعػددةلكتركنف كتسنياتػأاب  التعميـ ال ، عمى التعميـ كاضرتساء بمستكل جكدتو عالميان 

ف إحيػث  ،كالعاكؿ اضفترا ية  ركرة مف  ركريات  التعميـ الجامعف فف الكرت الحا ػر
ساسػػف كفاعػػؿ مػػف مظػػاىر اضىتمػػاـ أاضىتمػػاـ بػػو كاضسػػتعادة مػػف إمكانياتػػو الكبيػػرة مظيػػر 

 .(8185)الجماؿ،  .كالعناية بتعزيز العممية التعميمية  فف المؤسسة الجامعية
لكتركنف كنجاحيا فف الجامعات يعتمػد ضفترا ية فف التعميـ ال ف جكدة العاكؿ اإ

بدرجة كبيرة عمى طبيعة الممارسات التدريسية التف يتـ استخداميا لتكظيػؼ تطبيساتيػا مػف 
 .دكات المسػػتخدمةجيػػزة كاألالحاجػػة الععميػػة ليػػا كلػػيس مػػف خػػالؿ األ كءكفػػف  ػػ ،خالليػػا

ريسػػية فػػف العاػػكؿ اضفترا ػػية مػػف خػػالؿ ارسػػات التدمكيجػػا أف يػػتـ التطػػكر الحسيسػػف لمم
لى زيػادة فيػـ المتعممػيف كتطػكر إيؤدم  مما ،ننطة التعاعميةاستخداـ التعميـ التعاعمف كاأل 

 .(8181)بكترديف ك بف عمارة،  .نمكىـ المعرفف
كيعد التعاعؿ الاعف مف اضتجاىات التربكية الحديثة التف أسيمت فف ت يير دكر 

المعرفػػة الػػذم تسػػل عمػػى عاتسػػة ميمػػة التعمػػيـ الػػى الماػػمـ  المعمػػـ مػػف الممسػػف اػػاحا
كالميسر كالمدير لعممية التعمـ  كت يير دكر الطالا مف المتمسى السمبف الى منارؾ ايجابف 

 .ننط مساىـ فف عممية تعممة
كينػػكؿ التعاعػػؿ الاػػعف فػػف العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة بػػيف المعمػػـ كالطػػالا 

رؼ التعميمف ألنة يؤدم الى تحسيػؽ أىػداؼ الػدرس كماأنػة يػؤدل الركيزة اضساسية فف المك 
 ،سػكاء" مػف المعمػـ اك بسيػة الطػالا الى اكتساا الطالا ألنماط ثسافية كاجتماعيػة مختمعػة

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Gedera%2C%20Dilani%20S.%20P.%22%7C%7Csl~~rl','');
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كيػػؤثر أسػػمكا التعاعػػؿ بػػيف المعمػػـ كالطػػالا عمػػى دافعيػػة الػػتعمـ كالػػذم بػػدكرىا تػػؤثر عمػػى 
مػكغ اضىػداؼ التربكيػة كلػذا نجػد اف الطػالا التحايؿ الدراسف لمطالا كعمى رػدرتيـ عمػى ب

الػػذيف يتعممػػكف بتعاعػػؿ اػػعف جيػػد كبدافعيػػة عاليػػة ىػػـ األكثػػر رػػدرة عمػػى التعمـ)إبػػراىيـ 
 (8115كحسا اهلل،

كالتعاعػػؿ  الاػػعف فػػف العاػػكؿ اضفترا ػػية يسػػاعد عمػػى التكااػػؿ كتبػػادؿ ا راء 
ممايسييـ فف تطػكير مسػتكيات  كنسؿ اضفكار بيف المعمـ ك الطالا  كبيف  الطالا أنعسيـ

أفكػػارىـ كيثيرىػػا كين ػػجيا تحػػت رعايػػة المعمػػـ كأنػػرافة كالػػذم يسػػعى الػػى رفػػل مسػػتكاىـ 
كاضرتساء بو كالتعاعؿ الاػعف يعمػؿ عمػى تحريػر الطػالا مػف الاػمت كالسػمبية  الػى حالػة 
ك المنارنة كتبادؿ كجيات النظر كخااة فف ظؿ عػدـ رػدرة المعمػـ عمػى منػاىدة الطػالا أ

متابعػػة ردة فعميػػـ تجػػاه مػػايطرح كمػػاينمى لػػدييـ التعكيػػر التحميمػػف كالنارػػد كيسػػاعدىـ فػػف 
 (8112اكتساا المعرفة كبساء أثرىا.)رطامف،

كيسػػػتند التعاعػػػؿ الاػػػعف بكاػػػعة ممارسػػػة تربكيػػػة يسػػػدرىا التربػػػكييف كيػػػدعكف 
عػػكا فػػف مكػػاف جتما ذا مػػافر ػػية عامػػة معادىػػا "أف األفػػراد إ المعممػػيف لتسػػتعادة منيػػا إلػػى

دكات التكااؿ المعظػف اك باحدل أ تربطيـ اعة ما أك عالرة فانيـ يميمكف الى أف يتكامكا
الجسػػػػػػدم بيػػػػػػدؼ الكاػػػػػػكؿ الػػػػػػى حالػػػػػػة تبػػػػػػادؿ ل فكػػػػػػار أكالمنػػػػػػاعر لتحسيػػػػػػؽ حالػػػػػػة 

 (811، 8112تكيؼ")رطامف،
 كالعر ػػية السػػابسة تت ػػمف أف التعاعػػؿ الاػػعف يكػػكف بعػػدة أسػػاليا أمػػا لعظيػػا

ف فالنػػدرز بنػػى نمكذجػػة نػػارات أك اليمػػاءات الجسػػدية إض أأك غيػػر لعظػػف بال "بالكممػػات
بناء" عمى نظرية معادىػا إف معظػـ التعػاعالت التػف تػدكر فػف  لتحميؿ التعاعؿ المعظف فسط،

% مػف ميمػات 71يزيد عػف  الاؼ ىف تعاعالت لعظية بيف المعمـ كطالبة كأنيا تنكؿ ما
كيتكافؽ العاؿ اضفترا ف المتػزامف مػل ىػذه العر ػية  (8115المعمـ فف الاؼ )إبراىيـ ،

لعظيػػا" فػػف ظػػؿ غيػػاا فراػػة " اذا أف معظػػـ التعاعػػؿ الػػذم يػػتـ مػػف خاللػػو يكػػكف تعػػاعال
منػػاىدة المعمػػـ لمطػػالا كرػػد يػػزدد اضمراػػعكبة اذا تعػػذر منػػاىدة الطػػالا لممعمػػـ ضسػػباا 

اػػؿ اضفترا ػػف المتػػزامف تسنيػػة اكخالفػػة، كاف كانػػت ىنػػاؾ بعػػض اضدكات التػػى أ ػػيعت لمع
لتحػؿ محػػؿ تعبيػرات الكجػػة كاضنػارات كالتػػف رػد ضيسػػتخدميا العديػد مػػف المعممػيف كالطػػالا 

 لعدـ معرفتيـ بيا كبكيعية استخداميا
 سػػػاليا التعاعػػػؿ فػػػف العاػػػكؿ اضفترا ػػػية كمػػػا ذكرىػػػا البداينػػػةكتعػػػد أىػػػـ  أ            

التعاعػؿ ك  التعاعػؿ ثنػا ف اضتجػاهك  تجاهاض  حادمأالتعاعؿ  ( ىف 8111) كالمسمـ (8111)
( عمػى أف 8112( كرطػامف)8188اعمػة)( كخز 8685كيؤكد أبك سمكر)  متعدد اضتجاىات

الػػذم يسػػاعد  سػػمكا التعاعػػؿ الػػذم يسػػتخدمة المعمػػـ فػػف العاػػؿ اضفترا ػػف المتػػزامف ىػػكأ
التحاػػيؿ عمػػى أثػػارة دافعيػػة الطػػالا لمػػتعمـ كيجعػػؿ الػػتعمـ مرغكبػػا" لػػدييـ كيرفػػل مسػػتكل 

 .الدراسف
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 : بحثمنكمة ال
 :تنبل منكمة البحث الحالية مف

إلييػػا  نػػارتأكالتػػف  أىميػػة العاػػكؿ اضفترا ػػية كفاعميتيػػا فػػف العمميػػة التعميميػػة مػػفأكض" 
ـ( التػػػف أظيػػػرت نتا جيػػػا فاعميػػػة 8188)ال نػػػف دراسػػػة عبػػػدكالعديػػػد مػػػف الدراسػػػات 

رفػف كتنميػة الميػارات الحاسػكبية استخداـ العاكؿ اضفترا ية فف رفل المسػتكل المع
( التػػف أكػػدت عمػػى أىميػػة 8181)ا. كدراسػػة السحطػػانفك لػػدل طػػالا عمػػكـ الحاسػػ

)            كدراسػػة بػػدر .اسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية فػػف بػػرام  التعمػػيـ عػػف بعػػد
ـ( التف تكامت إلى أف اسػتخداـ العاػكؿ اضفترا ػية فػف التعمػيـ يعمػؿ عمػى 8181

( التػػف أكػػدت عمػػى فاعميػػة العاػػكؿ 8112) ا. كدراسػػة رزؽزيػػادة تحاػػيؿ الطػػال
اضفترا ػػية فػػف تنميػػة معتسػػدات الكعػػاءة الذاتيػػة كاألداء التدريسػػف لممعممػػيف. كدراسػػة 

( التػػف أظيػػرت نتا جيػػا أف العاػػكؿ اضفترا ػػية تسػػيـ فػػف اسػػتيعاا 8112) خميػػؼ
كدراسػػة  كتزيػػد مػػف حماسػػيـ ضكتسػػاا ميػػارات عمميػػة كمعرفيػػة. ،الطػػالا لمػػدركس

ثبتػػػت فاعميػػػة العاػػػكؿ اضفترا ػػػية فػػػف تنميػػػة التحاػػػيؿ أ( التػػػف 8112) المبػػػارؾ
نيػػػا تتعػػػكؽ عمػػػى العاػػػكؿ الدراسػػػية التسميديػػػة فػػػف مسػػػتكل إبػػػؿ  ،الدراسػػػف لمطػػػالا

( 8188 )( ك مبارز8186 )( كالعجرمف8188) ما دراسة كؿ مف مجاىدأالتطبيؽ. 
( 8182 )( كغريػػػػػػا8188 )( كالنػػػػػػيرانف8182 )( كالنجػػػػػػار8188 )كالزىرانػػػػػػف
ثػػر اسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية فػػف تنميػػة أظيػػرت نتا جيػػا أ( فسػػد 8181) كنػػعيا

كزيػػػادة مسػػػتكل التحاػػػيؿ  ،الجكانػػػا المعرفيػػػة لػػػدل ف ػػػات عديػػػدة مػػػف المتعممػػػيف
 كالدافعية نحك التعمـ 

تعمػيـ كعف أىمية ىذه التسنية فف التعميـ جػاء فػف تكاػيات المػؤتمر الػدكلف الرابػل لم      
كالػػػذم نظمتػػو كزارة التعمػػػيـ ممثمػػة بػػػالمركز الػػػكطنف  ،لكتركنػػف كالتعمػػػيـ عػػف بعػػػدال 

لمتعمػػػيـ اللكتركنػػػف كالتعمػػػيـ عػػػف بعػػػد "بالعمػػػؿ عمػػػى التكسػػػل فػػػف اسػػػتخداـ التعمػػػيـ 
 .عداد المحتكل كالتدريس المسدـ عبرىا"إلكتركنف فف الجامعات كاضىتماـ بجكدة ال 
التكسل فف استخداـ العاػكؿ اضفترا ػية فػف التف حثت عمى  مف تكايات الدراسات ثانيا"

بػػرام  التعمػػيـ عػػف بعػػد، ك ػػركرة العمػػؿ عمػػى تػػذليؿ العسبػػات كالمعكرػػات التػػف تحػػكؿ 
 )( كدراسػة المبػارؾ 8188 )كدراسػة نتػك دكف اضستخداـ األمثؿ لمعاػكؿ اضفترا ػية

 (  8181)( كدراسة السحطانف8182
كمنيػػا  ،لكتركنيػػةإلػػى مسػػررات إ مسرراتيػػاعمػػؿ عمػػى تحكيػػؿ مل معظػػـ الجامعػػاتتكجػػو  ثالثػػا"

 ،كجامعة ككينسيالند بأستراليا ،مريكيةجامعة كضية ميتنجاف فف الكضيات المتحدة األ
لػى إتيػا اكمف الجامعات السػعكدية التػف حكلػت مسرر  ،كجامعة سيمكف فريزر فف كندا
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 الجامعػػة السػػعكدية تركنيػػةلكس عبػػر العاػػكؿ اضفترا ػػية ال لكتركنيػػة تػػدر  إمسػػررات 
 ،كجامعػة الممػؾ خالػد ،كجامعػة الممػؾ عبػدالعزيز ،كجامعة الممؾ سػعكد اللكتركنية ،

الرحمف مبادرة تدريس المسررات العامة بنمط  بنت عبد هميرة نكر كما أطمست جامعة األ
  .لكتركنف الكامؿ مف خالؿ العاكؿ اضفترا يةالتعمـ ال 

مجػػاؿ  الدراسػػات فػػف سػػات التػػف حثػػت عمػػى إجػػراء المزيػػد مػػف نتػػا   تكاػػيات الدرا رابعػػا"
( 8185) اػػػال  الدراسػػػة كػػػؿ مػػػف ك ميػػػارات التػػػدريس عبػػػر العاػػػكؿ اضفترا ػػػية

 مككنػػان عبرىػػذة العاػػكؿ كالػػذم  يعػػد التعاعػػؿ  كعمػػى ريػػاس اثػػر (8186) كالمنتنػػرم
 (8111 )جػاد، .سيـ بنكؿ كبير فف تعمـ الطالاكي ىافف التعميـ عبر  كأساسيان  ميمان 

كعمى إجراء المزيد مف الدرسػات فػف مجػاؿ اخػتالؼ اسػاليا التعاعػؿ  ػمف العاػكؿ 
 (  8182( كدراسة فخرم)8185اضفترا ية كاىـ ادكاتيا كدراسة عطية )

" نتا   المسابالت  التف اجرتيا الباحثة لمطالبػات الالتػف درسػف عبػر نظػاـ العاػكؿ خامسا
مػػػة كرػػػد كػػػاف ابػػػرز نتا جيػػػا تػػػدنى مسػػػتكل اضفترا ػػػية المتزامنػػػة بعػػػض المػػػكاد العا

تحايميف الدراسف فف ىػذه لمسػررات كنػعكرىف بالممػؿ اثنػاء المحا ػرات اضفترا ػية 
المتزامنة لعدـ تعػاعميف اثنػاء ىػذه المحا ػرات اذ يكػكف دكرىػف فسػط التمسػف السػمبف 
ى باض افة الى عدـ استخداـ أم ادكات تعاعؿ اثناء ىذه المحا رات  كاضرتاػار عمػ

 المحا رات المعظية 
فػػف المختمعػػة  سػػاليا التعاعػػؿ أثػػر أالتعػػرؼ عمػػى  كتتحػػدد منػػكمة الدراسػػة فػػف

التحاػػيؿ الدراسػػف لػػدل طالبػػات جامعػػة فػػف رفػػل مسػػتكل  )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( 
دكرىػػا فػػف تكػػكيف ك فػػف المسػػرات التػػى تسػػدـ تزامنيػػا" عبرىػػا،  الػػرحمف ميػػرة نػػكره بنػػت عبػػداأل

   بف نحك ىذه العاكؿ.اتجاه ايجا
 
 
 

 :بحثأس مة ال
 فف: بحثؿ الر يس لمايتحدد السؤ         

التحاػيؿ الدراسػف  سػاليا التعاعػؿ فػف )العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة( عمػىأما أثػر تنػكع 
 الرحمف كاضتجاه نحكه؟ ميرة نكره بنت عبدلدل طالبات جامعة األ

 مة التالية:س ؿ الر يس األاف ىذا السؤ عكيتعرع          
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مامعػػػايير تاػػػميـ العاػػػكؿ اضفترا ػػػية المتزامنػػػة باسػػػتخداـ أسػػػاليا التعاعػػػؿ أحاديػػػة  -8
 اضتجاه كثنا ية اضتجاه كمتعددة اضتجاىات؟

 سػػاليا التعاعػػؿ المسػػتخدمة فػػف )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( عمػػىأمػػا أثػػر تنػػكع  -8
 الرحمف؟ نكره بنت عبدميرة لدل طالبات جامعة األ التحايؿ الدراسف مستكل

 هاضتجػػافػػف طبيعػػة سػػاليا التعاعػػؿ فػػف )العاػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( أمػا أثػػر تنػػكع  -6
 ميػػرة نػػكره بنػػت عبػػدنحػػك العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة لػػدل طالبػػات جامعػػة األ

 الرحمف؟
الطالبات المسجالت فػف مسػرر نظريػات الػتعمـ بجامعػة األميػرة نػكره بنػت : لبحثمجتمل ا

   طالبة. 686كيبمغ عددىف  الرحمف عبد
 فكىػ عنػكا ية،بطريسػة  فتػـ اختيػارى ،( طالبػة887)بحػث تككنػت عينػة ال: بحثعينة ال

 (ىػ8261-8267)الطالبات المسجالت فف مسرر نظريات التعمـ مف العاـ الجامعف 
 : بحثمت يرات ال

 مستكيات:  ةكلو ثالث ،يةساليا التعاعؿ فف العاكؿ اضفترا أالمت ير المستسؿ: كىك تنكع 
سمكا يرسؿ المعمػـ مػا يػكد ركلػو أك نسمػو إلػى طالبػو فف ىذا األحادم اضتجاه: أالتعاعؿ  -

 محدكد. ض بنكؿإكض يستسبؿ منيـ 
 ،سمكا يسم  لممعمـ بأف ترد إليو استجابات مف الطػالاكىذا األالتعاعؿ ثنا ف اضتجاه:  -

   .ما حاكؿ نسمو إلى عسكليـ كيسعى إلى التعرؼ عمى ادل ما رالو أك
كأف  ،فعيو يسم  المعمـ بأف يجرم اتااضن بػيف طػالا الاػؼ التعاعؿ متعدد اضتجاىات: -

 .يتـ تبادؿ الخبرات كا راء ككجيات النظر بينيـ
 كاضتجاه نحك العاكؿ اضفترا ية.  ،التابعاف ىما: التحايؿ الدراسف فالمت يرا

البعػدم السبمػف ك لمني  التجريبف السا ـ عمى اضختبػار عمى ا بحثعتمد اليبحث: مني  ال
 لدراسة أثر تنكع أساليا التعاعؿ عمى التحايؿ الدراسف.

 :بحثال افر 
  :لى التحسؽ مف احة العركض التاليةإالدراسة الحالية  ىتسع          
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بػػػيف  ،(1.15 ≥دضلػػػة إحاػػػا ية )عنػػػد مسػػػتكل  تكؿ: ض تكجػػػد فػػػركؽ ذاالعػػػرض األ  -
فػف اختبػار التحاػيؿ المعرفػف  ،درجات الطالبات فػف المجمكعػات التجريبيػة الػثالث متكسط

 .هلمسرر نظريات التعمـ ربؿ التعمـ باستخداـ )العاكؿ اضفترا ية المتزامنة( كبعد
بػػػيف  ،(1.15 ≥دضلػػػة إحاػػػا ية )عنػػػد مسػػػتكل  تالعػػػرض الثػػػانف: ض تكجػػػد فػػػركؽ ذا -

نحك )العاكؿ اضفترا ية  هفف مسياس اضتجا ،الثالمجمكعات التجريبية الثمتكسط درجات 
   .المتزامنة(

 :بحثىداؼ الأ
 :يدؼ البحث الحالف إلى التعرؼ عمىي        
 دكات التعاعؿ فف العاكؿ اضفترا ية المتزامنة. أىـ أ -8
سػػاليا التعاعػػؿ المسػػتخدمة فػػف )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( عمػػى أثػػر تنػػكع أ -8

ف فػػف مػػادة نظريػػات الػػتعمـ لػػدل طالبػػات جامعػػة التحاػػيؿ الدراسػػمسػػتكل 
 .الرحمف ميرة نكره بنت عبداأل

فػػف سػػاليا التعاعػػؿ المسػػتخدمة فػػف )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( أثػػر تنػػكع أ -6
ميػرة نػكره بنػت لدل طالبػات جامعػة األ العاكؿ اضفترا يةاضتجاه نحك  طبيعة
 .الرحمف عبد

 : بحثأىمية ال
عػؿ فػف العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة لمميتمػيف بالتػدريس دكات التعاأتحديد أىـ  -8

 مف خالؿ ىذه العاكؿ. 
دكات التعاعػؿ فػف أتكجيو اىتمػاـ أع ػاء ىي ػة التػدريس إلػى اسػتخداـ كتكظيػؼ  -8

 ثراء المحا رات كتحسيؽ أىدافيا. إكدكرىا فف  ،العاكؿ اضفترا ية
ف ػؿ ألكتركنػف إلػى تكجيو اىتمػاـ أع ػاء ىي ػة التػدريس كالميتمػيف بػالتعميـ ال  -6

ثراء المحا ػرات كتحسيػؽ إكدكرىا فف  ،ساليا التعاعؿ فف العاكؿ اضفترا يةأ
 .أىدافيا

تزكيػد الجيػات المسػ كلة عػػف التعمػيـ اللكتركنػف فػف جامعػػة األميػرة نػكره بنتػػا    -2
 لتطكير نظاـ العاكؿ اضفترا ية كتبنييا.  ؛الدراسة

 : بحثحدكد ال
 : أرتارت عمى           

 .  (ق8261-8267)الحدكد الزمانية : العاؿ الدراسف الثانف مف العاـ الدراسف  -
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فػف المسػتكل نظريػات الػتعمـ  ات كميػة التربيػة الالتػف يدرسػف مسػررطالبػ الحدكد البنرية:-
 السادس

كتناكلػػت المك ػػكعات  الحػػدكد المك ػػكعية: ارتاػػرت الدراسػػة عمػػى مػػادة نظريػػات الػػتعمـ-
كنظريػػػة الػػػتعمـ  ،كنظريػػػة الػػػتعمـ الجرا ػػػف أ،بالمحاكلػػػة كالخطػػػنظريػػػة الػػػتعمـ التاليػػػة 

 اضجتماعف كنظرية التعمـ الدماغف.
 : ماطمحات البحث

يعػػرؼ أنػػو "نظػػاـ يسػػم  بالتعاعػػؿ الحػػف بػػيف المعمػػـ  العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة:
نترنػػت، حيػػث يجمػػل خاػػا ص الاػػعكؼ التسميديػػة، كالاػػعكؼ كالمتعممػػيف عبػػر نػػبكة ال 

كيتميػػز ىػػذا النظػػاـ بالمركنػػة كالسػػيكلة، مػػف ناحيػػة تحديػػد األكرػػات المناسػػبة  ،ركنيػػةاللكت
بحيث يستطيل الطمبة التكااؿ المتػزامف مػف خػالؿ السػبكرة اللكتركنيػة  ،لممعمـ كالمتعمميف

) . مػػف أجػػؿ تحسيػػؽ الحػػد األمثػػؿ مػػف العيػػـ كاضسػػتيعاا" ،كالمحػػاكرات الكتابيػػة كالاػػكتية
 (. 88ص ،8188سمكر، 

سػػاء مكيعػػرؼ إجرا يػػان فػػف ىػػذه الدراسػػة بأنيػػا البي ػػة اللكتركنيػػة التػػف يػػتـ فييػػا ال
دكات التعاعػػؿ التسنيػػة أكاسػػتخداـ  ،كالتكااػؿ كالتعاعػػؿ بػػيف المعمػـ كالمػػتعمـ باػػكرة متزامنػة

 المر ية( كأدكات المناركة التف يسدميا النظاـ. ك  -الاكتيةك  -)الكتابية
المتنكعػػة  ضسػػاليابأنيػػا الطػػرؽ كا :يػػان فػػف ىػػذه الدراسػػةكتعػػرؼ إجرا أسػػاليا التعاعػػؿ: 

ىػػداؼ الػػدرس أالتػػف تسػػتخدميا المعممػػة لتحسيػػؽ  ،لمتػػدريس عبػػر نظػػاـ العاػػكؿ المتزامنػػة
 .كمساعدة المتعممات عمى العيـ كاضستيعاا

يعرؼ فف الدراسة الحالية أنو أستعداد نعسف لو عالرػة باسػتجابة العػرد المكجبػة  اضتجاه:
ة نحػػػك العاػػكؿ الفترا ػػػية كالتػػف تعكػػػس أراءه كأفكػػاره كمعتسداتػػػو نحػػك العاػػػكؿ كالسػػالب

 اضفترا ية
 
 
 :بحثدبيات الأ

تمعػػػكا لمحػػػكار جف يأالعاػػػكؿ اضفترا ػػػية ىػػػف نظػػػاـ اتاػػػاؿ يتػػػي  لممسػػػتخدميف 
كمتابعػػػة  ،لػػػى الاػػػكر كالرسػػػكـ البيانيػػػةإدكات متنكعػػػة مثػػػؿ النظػػػر أباسػػػتخداـ  ،كالػػػتعمـ

عمػػػى النانػػػة ممػػػا  يسػػػيؿ التكااػػػؿ كيحسػػػؽ العيػػػـ، فالعاػػػكؿ الناػػػكص المعرك ػػػة 
 ،التػػف تسػػدميا العاػػكؿ التسميديػػة لعمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـنعسػػيا اضفترا ػػية تػػكفر العػػرص 
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              .نترنػػػتتتجػػػاكز الحػػػدكد الماديػػػة لجػػػدراف العاػػػكؿ التسميديػػػة بع ػػػؿ اسػػػتخداـ ال  يػػػاكلكن
(. (Hsu, Marques, Hamza& Khalid,1999 

يػة تعمػيـ االعاكؿ اضفترا ػية بأنيػا بد (811، ص8115عرؼ حسف زيتكف)كما          
كتحػػاكف ىػػذه البي ػػة الاػػؼ العيزيػػا ف  ،نترنػػتكتعمػػـ تعاعميػػة عػػف بعػػد تسػػل عمػػى نػػبكة ال 

كمػا يسػتخدمو المعمػـ مػف  ،كما يحدث فيو مف تعػاعالت اػعية ،المعتاد، مف حيث عنااره
كتكظػػؼ فػػف ىػػذه البي ػػة  ،تعمػػيـ كتعمػػـ مسػػرر دراسػػف معػػيفتدريسػػية مػػف أجػػؿ  اسػػتراتيجيات

المػػػكح األبػػػيض ك نسػػػؿ الممعػػػات، ك كالبريػػػد كمجمكعػػػات النسػػػاش،  ،أدكات الػػػتعمـ اللكتركنػػػف
   .التناركف

كذلػػػؾ حسػػػا األدكات كالبرمجيػػػات  ،كتنسسػػػـ العاػػػكؿ اضفترا ػػػية إلػػػى رسػػػميف
 كالتسنيات المستخدمة فف ىذه العاكؿ: 

 .ة غير التزامنيةالعاكؿ اضفترا ي-8
لػذا فيػف تسػتخدـ برمجيػات كأدكات غيػر  ؛كىذه العاكؿ ض تت ير بزماف كض مكػاف

)الخميعػػػة،  .تزامنيػػػة يسػػػم  لممعمػػػـ كالطالػػػا بالتعاعػػػؿ معيػػػا دكف حػػػدكد لمزمػػػاف كالمكػػػاف
 ىػ(. 8286

 .العاكؿ اضفترا ية التزامنية-8
مػػػـ كالطالػػػا أدكات كىػػػف فاػػػكؿ نػػػبيية بالساعػػػات الدراسػػػية، يسػػػتخدـ فييػػػا المع

كىػػف التػػف تػػـ  ،ىػػػ(8286)الخميعػػة،  .كبرمجيػػات مرتبطػػة بػػزمف معػػيف دكف حػػدكد لممكػػاف
 تطبيسيا فف الدارسة الحالية.

 خاا ص العاكؿ اضفترا ية المتزامنة:
 كتتميز العاكؿ اضفترا ية بمجمكعة خاا ص مف أىميا: 

 تكفير جميل كسا ؿ التعاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ.  -8
  .المعمـ مف عمؿ استطالع سريل لمدل تعاعؿ المتعمـ مل الدرس تمكيف -8
إمكانيػػػة تسسػػػيـ المتعممػػػيف إلػػػى مجمكعػػػات اػػػ يرة فػػػف غرفػػػة تعاعميػػػة تػػػدعـ التعمػػػيـ  -6

 التعاكنف. 
تمكيف المعمـ مف عمؿ تسييـ فكرم مف خالؿ اختبػار سػريل يػتـ تسيػيـ كمنارنػة تعاعػؿ  -2

 (.8188) اال ،  .المتعمـ المبانر فف كجكد المعمـ

 :ايا العاكؿ اضفترا ية المتزامنةأىـ مز 
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 &Martin, Parker, Michele. Deale) جرىػا كػؿ مػفأفف الدراسػة التػف       

Deborah 8186) كاسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية مػػف  فعػػف العكامػػؿ المػػؤثرة فػػف تبنػػ
ف أظيػرت الدراسػة أف مػ ،ع اء ىي ة التدريس فف جامعة جنػكا نػرؽ الكضيػات المتحػدةأ

 ع اء:األيا العاكؿ اضفترا ية التف نجعت عمى استخدميا مف اأىـ مز 
 .لييا مف أم مكافإمكانية الكاكؿ إ -8
ف أحيػػث يمكػػف نعسػػو، مكانيػػة دمػػ  العاػػكؿ اضفترا ػػية مػػل التسميديػػة فػػف الكرػػت إ -8

 .نحاء العالـأيح رىا طالا مف جميل 
 .رل فف داخؿ الساعةميرا العيديك عمى التكااؿ البارم كالنعكر بما يجاتساعد ك -6
 .يمكف لمطالا تبادؿ العركض كالتطبيسات كمناركة المكارل كالدردنة الاكتية -2
 .نراؾ جميل الطالا فف الجابةإكما أف أداة اضستعتاء تساعد عمى  -5
 كتساعد العاكؿ اضفترا ية الطالا الخجكليف عمى المناركة كالتعبير عف آرا يـ -1
   .ك حعظياألى الطالا إ رسالياا  رنعة المحا رات ك أمكانية إ -7

كمف الدراسات التف تناكلت أثر العاكؿ اضفترا ية عمى التحايؿ الدراسػف دراسػة كػؿ 
كجػػكد فػػركؽ ذات دضلػػة إحاػػا ية لاػػال  مجمكعػػة أظيػػرت ( كالتػػف 8181 )مػػف نػػعيا

اسػػتخداـ "( 8188 )مجاىػػد كدراسػػة .الػػتعمـ مػػف خػػالؿ نمػػط العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة
را ية فف تدريس التاريخ كأثرىا عمى التحاػيؿ كتنميػة التعكيػر النارػد كبعػض العاكؿ اضفت

كرػػد أظيػػرت النتػػا    ".لكتركنػػف لػػدل الطالبػػات المعممػػات بكميػػة التربيػػةميػػارات التكااػػؿ ال 
تعكؽ المجمكعة التػف درسػت باسػتخداـ العاػكؿ اضفترا ػية فػف التحاػيؿ كتنميػة التعكيػر 

تركنػػف مسارنػػة بالمجمكعػػة ال ػػابطة التػػف درسػػت بالطريسػػة النارػػد كميػػارات التكااػػؿ اللك
 التسميدية. 

أظيرت نتا جيا ارتعاع مستكل تحايؿ المجمكعػة التجريبيػة ك  (8188 )كدراسة مبارز
الثانية التف تدربت مف خالؿ أدكات التعمـ غير التزامنيػة بالعاػكؿ اضفترا ػية عػف مسػتكل 

( 8188 )التعمـ التزامنية. كدراسة الزىرانػف تحايؿ المجمكعة التف تدربت مف خالؿ أدكات
فاعميػػة اسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية التزامنيػػة فػػف تحاػػيؿ طػػالا الاػػؼ كىػػدفت لسيػػاس 

حاػػا ية عنػػد إالثالػػث الثػػانكم لمػػادة الكيميػػاء كأظيػػرت النتػػا   كجػػكد فػػركؽ ذات دضلػػة 
تػف درسػت فػف ( بيف المتكسػطات الحسػابية لاػال  المجمكعػة التجريبيػة ال1.15مستكل )

 اضختبار التحايمف باستخداـ العاكؿ اضفترا ية. كاختمعت ىػذه النتػا   مػل نتػا    دراسػة
كتكاػػػمت الدراسػػػة إلػػػى عػػػدـ كجػػػد فػػػركؽ ذات دضلػػػة إحاػػػا ية عنػػػد  (8188 )النػػػيرانف

( فف متكسط تحايؿ طالا مسػرر طػرؽ تػدريس فػف مجمػؿ اضختبػار 1.15مستكل دضلة )
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كالتػى ىػدفت ( 8182 )ما دراسػة المبػارؾأالتجريبية كال ابطة. ك التحايمف بيف المجمكعة 
عمػى  (نترنػتال )أثر التػدريس باسػتخداـ العاػكؿ اضفترا ػية عبػر النػبكة العالميػة لسياس 

أظيػػرت  تحاػػيؿ طػػالا كميػػة التربيػػة فػػف تسنيػػات التعمػػيـ كاضتاػػاؿ بجامعػػة الممػػؾ سػػعكد
 .كال ابطة فف مجمؿ اضختبار التحايمفالنتا   عدـ كجكد فرؽ بيف المجمكعة التجريبية 
 أىـ مككنات العاكؿ اضفترا ية المتزامنة

دكات التػػػف تحسػػػؽ التعاعػػػؿ كتػػكفر بي ػػػة العاػػػكؿ اضفترا ػػػية المتزامنػػة جميػػػل األ
 أىـ األدكات التف تتكفر فف العاكؿ اضفترا ية: كمف ،بجميل أساليبو

كا  ػػافة الاػػكر  ،ة عمييػػاالسػػبكرة البي ػػاء: كىػػف تسػػاعد المنػػاركيف عمػػى الكتابػػ -8
 كالرسـك كالمخططات. 

كيتـ الػتحكـ مػف المعمػـ أك منسػؽ الحمبػة فػف  ،البث الاكتف بيف الطالبات كالمعممة -8
 أدكات التحدث مف خالؿ ال  ط عمى زر المايؾ. 

 بث العيديك مف خالؿ ال  ط عمى زر الكاميرا.  -6
 ،ة كيػػا لرخػػريفجكلػػة كيػػا باسػػتعراض اػػعحلذف إنترنػػت يسػػم  منػػاركة مكارػػل ال  -2

 كالتنسؿ فييا ثـ التبديؿ إلى ك ل لكح المعمكمات. 
ذف بالتبػػديؿ إلػػى أم تطبيػػؽ مكجػػكد عمػػى سػػط  منػػاركة التطبيسػػات: يسػػم  ىػػذا ال -5

 كغيره ثـ التبديؿ إلى ك   لكح المعمكمات.  (كرد)مثؿ تطبيؽ  ،المكتا الخاص
كبيػنيـ كبػيف  ،طػالا كالمعمػـ: كتتي  ىذه الميزة إجراء دردنة بيف الةالكتابي لدردنةا -1

كتعرض المحادثة بنكؿ عاـ كما يمكػف إرسػاؿ محادثػة خااػة  ،بع يـ البعض
 لمبعض. 

سػكاء  ،إجراء استسااء: يتـ مف خالؿ ىذا الخيار إجػراء عػدة أنػكاع مػف اضستساػاء -7
كما يسم  بننر الجابات عمى لكح  ،ض ( أك)اختيار مف متعدد( أكخيارات )نعـ 
 المعمكمات. 

جراء اختبارات رايرة: يتي  ىذا الخيار ميزة إجراء اختبارات رايرة كسػريعة لمطػالا إ -1
كالػذيف  ،مػل إظيػار أسػماء الطػالا الػذيف أجػابكا إجابػة اػحيحة ،الػدرس خالؿ
كمػػاؿ إسػػ مة اضختبػػار مػػف متعػػدد دكف أكتتػػكفر  غيػػر اػػحيحة،إجابػػة  اأجػػابك 

 النارص. 
ف نػريط أدكات اػ ير يحتػكم عمػى ياركيمػكجف(: يكجػد فػكؽ را مػة المنػالرمكز )ال -2

كيسػتخدـ لمتعبيػر عػػف ردكد  ،الرمػكز التعبيريػػة معتػاحمثػػؿ معػاتي  العديػد مػف ال
 أفعاليـ خالؿ الدرس )دليؿ إدارة العاكؿ اضفترا ية جامعة األميرة نكره(. 
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كتت ػػػمف العاػػػكؿ اضفترا ػػػية تسنيػػػات متسدمػػػة مثػػػؿ التخاطػػػا المبانػػػر )بػػػالنص أك 
كالمنػػػاركة المبانػػػرة ل نظمػػػة كالبػػػرام  كالتطبيسػػػات بػػػيف المعمػػػـ  ،ا معػػػان(بالاػػػكت أك بيمػػػ

 (. 8111) السرنف،  .كالطالا
 معايير تاميـ الدركس عبر العاكؿ اضفترا ية المتزامنة:

أف مف أىـ متطمبات التخطيط لمعاكؿ اضفترا ية المتزامنة  (ـ8182) Gedera ذكر
 مف منظكر تربكم:

 .ىداؼ التعميميةتحديد األ -
ككيػػؼ يمكػػف  ،نجازىػػا عػػف طريػػؽ العاػػكؿ اضفترا ػػيةإىػػداؼ التػػف يمكػػف تحديػػد األ -

 .تعكيض الطالا
ف تتكافؽ مل التسنية أىداؼ التعميمية عمى لمناسبة لتحسيؽ األا اضستراتيجياتتحديد  -

 .التف يكفرىا النظاـ
ىػداؼ دكات المختمعػة بمػا يحسػؽ األكاستخداـ األ ،دكات التعاعؿ كتنكيعياأىـ أتحديد  -

 .دردنة الاكتية كالناية كرفل اليدالك
  .يـ لممك كعتكفير الت ذية الراجعة كالمستمرة لمطالا فف الكرت المحدد لتسييـ فيم -
 .مثؿ الدردنات كاضستبانات كاضختبارات ،دكات التسكيـأالتنكيل فف  -
لى التعميمات كالمكاد التعميمية فف الكرػت إ ماف مساكاة جميل الطالا فف الكاكؿ  -

 .المحدد
ثر تاػميـ العاػكؿ اضفترا ػية فػف التعمػيـ كاكتسػاا أكمف الدراسات التف تناكلت 

برنػػام  تػػدريبف عبػػر تكنكلكجيػػا ىػػدفت لتاػػميـ كالتػػف  ،(8185 )الميػػارات، دراسػػة سػػيد
العاػػكؿ اضفترا ػػية كأثػػره فػػف تنميػػة بعػػض ميػػارات اسػػتخداـ مسػػتحدثات تكنكلكجيػػا الػػتعمـ 

كرػػػد أظيػػػرت النتػػػا   كجػػػكد فػػػركؽ ذات دضلػػػة  .لػػػدل الطالبػػػة المعممػػػة بجامعػػػة أـ السػػػرل
عػارؼ كبطارػة مالحظػة األداء إحاا ية بيف متكسط درجػات المعممػات الطالبػات ضختبػار الم

ممػا يبػيف أثػر الػتعمـ عبػر العاػكؿ اضفترا ػية فػف تنميػة ميػارات  .لاال  التطبيؽ البعدم
 استخداـ المستحدثات. 

فعالية برنام  مسترح كالتف كانت تيدؼ الى رياس  ( 8186) ما دراسة العجرمفأ
عػػػاؿ لػػػدل الطمبػػػة رػػػا ـ عمػػػى العاػػػكؿ اضفترا ػػػية فػػػف تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات التػػػدريس الع

لػة ض أظيػرت النتػا   كجػكد فػركؽ د .المعمميف بجامعة السػدس المعتكحػة كاتجاىػاتيـ نحكىػا
إحاا ية فف الجانا األدا ف الميارل لميارات التدريس الععاؿ بيف متكسط درجات التطبيػؽ 

تعػػزل إلػػى اسػػتخداـ العاػػكؿ  ،السبمػػف كمتكسػػط درجػػات التطبيػػؽ البعػػدم لبطارػػة المالحظػػة
أثػػػػر تكظيػػػػؼ العاػػػػكؿ "كالتػػػػف بعنػػػػكاف  ،(8182 )النجػػػػار را ػػػػية. كتكاػػػػمت دراسػػػػةاضفت

نترنػػػت لػػػدل طمبػػػة كميػػػة الػػػدعكة اضفترا ػػػية فػػػف تنميػػػة ميػػػارات اسػػػتخداـ الحاسػػػكا كال 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Gedera%2C%20Dilani%20S.%20P.%22%7C%7Csl~~rl','');
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حاػا ية فػف اضختبػار المعرفػف كاألداء إأظيرت النتا   كجكد فركؽ ذات دضلػة  ".السالمية
 نترنت لاال  المجمكعة التجريبية.سكا كال العممف البعدم لميارات استخداـ الحا
 :التعاعؿ فف العاكؿ اضفترا ية

الطالا فػف العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة  ىلتحسيؽ ر ميـ إف التعاعؿ ىك أمر 
ثارة دافعيتيـ إلى استمرار عممية الػتعمـ فالتعاعػؿ ىػك عمميػة تكااػؿ  .martin( 2012).كا 
كأف تحسيػؽ  ،كبيف الطالا مػل بع ػيـ الػبعض ،الاكتعاعؿ متبادؿ كمثمر بيف المعمـ كالط

كلكػػف  ،التعاعػػؿ النػػاج  داخػػؿ الاػػؼ ض يستاػػر عمػػى المػػادة العمميػػة ال زيػػرة لػػدل المعمػػـ
)ال ػػػك،  .يتطمػػػا تمكػػػف المعمػػػـ مػػػف ميػػػارات اضتاػػػاؿ كالتعاعػػػؿ كجػػػذا اىتمػػػاـ الطػػػالا

8186.) 
 لى المزايا التالية:إأىمية التعاعؿ فف العممية التعميمية  (8111) كعزل البداينة

فكػػار كا راء بػػيف المعمػػـ كالطمبػػة يسػػيـ فػػف تطػػكير مسػػتكيات ف التكااػػؿ كتبػػادؿ األإ    
 :تعكيرىـ

  كيجعميػـ متعػاعميف فػف  ،لػى حالػة اليجابيػةإينسؿ الطالا مف حالة السػمبية كالاػمت
 .المكرؼ التعميمف كمناركيف ننطيف

 ك ػػػبط الػػػنعس كسػػػرعة البدييػػػة  يطػػػكر ميػػػارات الطػػػالا فػػػف اضسػػػتماع كالمنارنػػػة
 .كاضستعادة مف آراء ا خريف

  يتي  العراة لمطالا لمتعبير عف بنيتيـ المعرفية كالمعاىيـ التػف يمتمككنيػا مػف خػالؿ
 .عرض آرا يـ

 يييئ بي ة ديمسراطية متسامحة كمحعزة عمى التعميـ كالتعمـ.   
لمعمػـ كالطػالا فػف يعتمد نجاح العممية التربكية عمػى مػا يجػرل مػف اتاػاؿ بػيف ا

كيعػد الكػالـ كسػيمة ىػػذا اضتاػاؿ إ ػافة إلػى اليمػاءات كاسػػتخداـ  ،المكارػؼ التعمميػة
 .األيدم كتعابير الكجو كغيرىا مف الكسا ؿ التف يعتمد عمييا اضتااؿ غير المعظف

 ةلػػى ثالثػػإلكتركنػػف أسػػاليا التعاعػػؿ فػػف التعمػػيـ ال  (8182) فكرػػد اػػنؼ عزمػػ
 تنمؿ: ،سالياأ

لػػػى تعاعػػػؿ المػػػتعمـ مػػػل المػػػادة الدراسػػػية كفيػػػـ إالمػػػتعمـ مػػػل المحتػػػكل: كينػػػير  تعاعػػػؿ
ك مناىدة بعػض مسػاطل أماطمحاتيا كاستيعاا معاىيميا مف خالؿ رراءة النص 

 .العيديك
ك مػؤتمرات العيػديك أتعاعؿ المتعمـ مل المتعمـ: كىك ما يػتـ مػف خػالؿ العاػكؿ اضفترا ػية 

 .ك لكحات المنارنةألكتركنف ل ك مف خالؿ المراسمة بالبريد اأ
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كرػػد  ،ك مػف خػالؿ مجمكعػاتأتعاعػؿ المتعممػيف مػل بع ػيـ الػبعض: كيكػكف بنػكؿ فػردم 
 .ك غير متزامفأ ان يككف متزامن

فػػف طبيعتػػو لبي ػػة العاػػػكؿ  ان فيعػػد رريبػػػ :أمػػا التعاعػػؿ فػػف العاػػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة
كفػػف بي ػػة منػػابية لبي ػػة ، نعسػػوالتسميديػػة لتكاجػػد المعمػػـ مػػل الطػػالا فػػف الكرػػت 

 .دكاتبتكفر األ ولـ تتعكؽ عمي فإالاؼ التسميدم 

 :المتزامنة ساليا األساسية لمتعاعؿ فف العاكؿ اضفترا يةاأل
سػػمكا يرسػػؿ المعمػػـ مػػا يػػكد ركلػػو أك نسمػػو إلػػى فػػف ىػػذا األ :اضتجػػاه آحػػادمأكضن: التعاعػػؿ 

عػػػداد الكبيػػػرة فػػػف األ كيسػػػتخدـ ،ض بنػػػكؿ محػػػدكدإكض يسػػػتسبؿ مػػػنيـ   ،طالبػػػو
   .ماعكؼل

ممعمػػـ بػػأف تػػرد إليػػو اسػػتجابات مػػف لسػػمكا يسػػم  كىػػذا األ: التعاعػػؿ ثنػػا ف اضتجػػاه: ثانيػػان 
كيسعى إلى تعرؼ ادل ما رالو أك ما حاكؿ نسمو إلػى عسػكليـ، كينػعر  ،الطالا

فف كثير مف األحياف بأف ما يسكلو ربما ض يككف رد كاؿ إلى عسػكؿ طالبػو عمػى 
عمى اكتنػاؼ مػدل العا ػدة  ـالمطمكا، كلذلؾ يسأؿ الطالا أس مة تساعدىالنحك 

التف حسسكىا. كيؤخذ عمى ىذا اضسمكا أنو ض يسم  باضتااؿ بيف طالا كطالػا 
  .كأف المعمـ فيو محكر اضتااؿ ،آخر

 ،: فعيو يسم  المعمػـ بػأف يجػرم اتاػاضن بػيف طػالا الاػؼ: التعاعؿ متعدد اضتجاىاتثالثان 
كبالتػالف فػكف المعمػـ فيػو ض  ،يتـ تبادؿ الخبرات كا راء ككجيات النظػر بيػنيـكأف 

يكػكف الماػػدر الكحيػػد لمػتعمـ، كيتػػي  لمجميػػل التعبيػػر عػف الػػنعس كالتػػدريا عمػػى 
 (8111)البداينػػة،ف. خػػريا مػػل كيعيػػة عػػرض كجيػػات النظػػر باختاػػار كسػػيكلة 

 اضساليا الثالثة . كرد اعتماد البحث الحالف عمى ىذه (8111)المسمـ،ك
ف تحسيؽ أىػداؼ الػتعمـ مػف خػالؿ العاػكؿ اضفترا ػية يتطمػا مػف المعمػـ كسػر إ
كتحسيؽ أىداؼ الػدرس بكػؿ  ،كخمؽ جك مف الحماس كاأللعة بينو كبيف طالبو ،حاجز الممؿ

 ,Martin) دراسة كؿ مػف أنارت(. كرد 8182)غريا، . يسر كبأرؿ جيد ككرت ممكنيف

Parker, Michele. Deale & Deborah,2012)  ان ميمػػػ أف التعاعػػػؿ يعػػػد أمػػػران 
ف الدردنػػات أك  ،لػدل الطػالا عنػد الػتعمـ مػف خػالؿ العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة كحاسػمان 

دكات التػػف سػػاعدت عمػػى تحسيػػؽ التعاعػػؿ كفيػػـ ىػػـ األأالناػػية ككػػاميرا الكيػػا تعػػد مػػف 
 المحتكل.

 النظريات المرتبطة بالبحث:
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 كبيػػرة أىميػػة تعطػػفث الحػػالف مػػل مبػػادلء النظريػػة المعرفيػػة التػػف يتكافػػؽ البحػػ          
 كمعالجػػػػة كاضسػػػػتسباؿ كالػػػػذاكرة كالعيػػػػـ )اضنتبػػػػاه الػػػػتعمـ كاسػػػػتراتيجيات المعرفػػػػة لماػػػػادر

 ننػػاطو مػػف يزيػػد اكتسػػابيا كبطريسػػة معرفػػة مػػف اكتسػػبو بمػػا لطالػػاا فػػكعف المعمكمػػات(
 سػمككو فػف ت ييػرا ُيحػدث ،طالػاال لػدل اػؿالحا التػدريا أك الخبرة أك النناط ىذا المعرفف
 كالتنظػيـ التمػايز التاليػة: الخاػا ص خػالؿ مػف المعرفيػة بالبنيػة المعرفيػة النظريػات كتيتـ
 .النسا كالثبات كالكيؼ كالكـ كالتكامؿ كالترابط
 كتػتمخص الػزمف فف متتالية استراتيجية عبر يمر المعرفة حدكث أف المعرفية النظريات ترل
 فيم فيما

 لممعمكمات اضنتسا ف اضنتباه. 
 لممعمكمات اضنتسا ف التعسير. 
 جديدة معرفة كبناء المعمكمات، اياغة إعادة. 
 بالذاكرة المحامة المعرفة أك بالمعمكمات اضحتعاظ. 
 إلييا الحاجة عند المعمكمات استرجاع. 

 (8185  كالنايل، )العييد 
اضفترا ػػية المتزامنػػة يػػتـ مػػف فػػف العاػكؿ  أف تطػكير الطػػالا ألبنيػػتيـ المعرفيػػةك 

خػػالؿ التعاعػػؿ مػػل المكارػػؼ كالخبػػرات التػػف تييػػأ ليػػـ فيطػػكركف ىػػذه الخبػػرة كيختاػػركنيا 
 (8221 كيختزنكنيا الى أف يتـ استدعا يا ض ستخداميا فف المكارؼ المختمعة )النرراكم،

الخااػة ببػرام  النظريػات المتاحػة  (ـ8221) كتنير نظرية ىيالرم بيرتػكف عػاـ
لػذا  ؛ف مجاؿ التعمػيـ عػف بعػد أف التعاعػؿ جػزء ىػاـ فػف أم نظػاـ لتسػديـ التعمػيـ عػف بعػدف

مف أىميا تكفير أكبر رػدر مػف التعاعميػة  ،ينب ف أف تتسـ نظـ التعميـ عف بعد بعدة سمات
كحاػكؿ المػتعمـ عمػى  ،سكاء مل المحتكل التعميمف أك مػل بسيػة أطػراؼ العمميػة التعميميػة

سػػدـ فػػف أف ػػؿ اػػكرىا عمػػى كالتػػف تُ  ،لعكريػػة مػػف المعمػػـ أك مػػف زمال ػػوالت ذيػػة الراجعػػة ا
كمػف الدراسػات التػف تناكلػت  .(8115الحميػد،  )عبػد .أدكات التنارؾ بالعاكؿ اضفترا ػية

كالتػػف تناكلػػت أىميػػة Kumar (2011) التعاعػػؿ فػػف داخػػؿ العاػػؿ اضفترا ػػف دراسػػة 
كىػػف تعاعػػؿ المػػتعمـ  ،مػػف التعػػاعالت اسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية المدعمػػة لثالثػػة أنػػكاع

كالمعمػػػـ، تعاعػػػؿ المػػػتعمـ كزمال ػػػو، كتعاعػػػؿ المػػػتعمـ كالمحتػػػكل، كرػػػد أكػػػدت عمػػػى فاعميػػػة 
العاكؿ اضفترا ية فف مجاؿ تنمية التعاعؿ اللكتركنػف بػيف المعمػـ كالمتعممػيف أف ػؿ مػف 

 التعمـ التسميدم الذم يتـ كجيان لكجو. 
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كالتػػف تكاػػمت إلػػى تعػػكؽ مجمكعػػة  ،(8181) مػػا دراسػػة عبػػد الاػػمد كمحمػػدأك 
التعمـ بالعاكؿ اضفترا ية التف اسػتخدمت التعكيػر كالمنارنػات باػكت عػاؿ فػف التحاػيؿ 

أظيػرت النتػا   ( 8185)  حسػف كمحمػد مػا دراسػةأمسارنة بالعاكؿ التسميديػة. ك  ،الدراسف
الث فػػف كجػػكد فػػركؽ ذات دضلػػة إحاػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات طػػالا المجمكعػػات الػػث

                كأنػػػػارت نتػػػػا   دراسػػػػة غريػػػػا ،التطبيػػػػؽ البعػػػػدم ضختبػػػػار ميػػػػارات التعكيػػػػر الريا ػػػػف
كالػذم يػدؿ عمػى فاعميػة  ،( إلى كجكد فرؽ داؿ إحاػا يان لاػال  التطبيػؽ البعػدم8182 )

أداة ك  -)المكحػػة البي ػػاء كأثػػر اسػػتخداـ أدكات التنػػارؾ المتزامنػػة فػػف العاػػؿ اضفترا ػػف
نتاج اضختبارات اللكتركنيةالميارات لكتا( فف اكتساا أفراد العينة سط  الم  .تاميـ كا 

 اضتجاىات:
كىػػك معيػػكـ أساسػػف فػػف عمػػـ الػػنعس  ،فػػف الحيػػاة  ػػركريان  أمػػران  اضتجاىػػات تعػػد

كذلؾ لكجكد امة بيف اضتجاىػات  ،كيحتؿ أىمية كا حة فف عمـ النعس ،المعرفف كالتربكم
كاديمية بسػدر أف اضتجاىات تحتؿ مكانة كف وكعمي ،حياتية متنكعةفراد فف مكارؼ كسمكؾ األ

 .(8116الرحمف،  )عبد .ما تحتؿ أىمية تطبيسية
اح التعمػيـ السػا ـ عمػى جػ( أف ن8112) ( كأبػك النيػؿ8111) مػف اػياـ كيرل كؿ  

كىنػػػاؾ حالػػػة نػػػرطية ليػػػا عالرػػػة  .حػػػكهنيجابيػػػة إنترنػػػت يعتمػػػد عمػػػى كجػػػكد اتجاىػػػات ال 
اتجاىػػات  كجػػكدأم أنػػو فػػف حالػػة  ،نترنػػت ككسػػيط تعميمػػف تكنكلػػكجفسنيػػة ال باسػػتخداـ ت

فػكنيـ رػادركف عمػى اكتسػاا المعػارؼ كالخبػرات.  ،يجابية لمطالا نحك العاكؿ اضفترا يةإ
ى لػػإفكانػػت تيػػدؼ  ،(8188) كمػػف الدراسػػات التػػف اىتمػػت بسيػػاس اضتجػػاه دراسػػة سػػرايا

كؿ اضفترا ية كرياس فعاليتػو فػف تنميػة بعػض تاميـ برنام  تدريبف عبر تكنكلكجيا العا
 .كاضتجاه نحك استخداميا لدل معممػف الطػالا العػا سيف ،ميارات التاميـ التعميمف البنا ف

بػػيف متكسػػطف  ،(1.18ككانػػت النتػػا   كجػػكد فػػركؽ ذات دضلػػة إحاػػا ية عنػػد مسػػتكل ) 
لسيػػاس البعػػدم فػػف درجػػات معممػػف الطػػالا العػػا سيف فػػف السيػػاس البعػػدم كالسبمػػف لاػػال  ا

 تنمية ميارات التاميـ التعميمف البنا ف كاضتجاه نحكه.
عػػػد أحػػػد ي ذمكالػػػ ،كمػػػف ىنػػػا بػػػات مػػػف الميػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى اتجاىػػػات الطالبػػػات

ساليا لمتعاعؿ مل ف ؿ األأحيث تساعد فف الكنؼ عف  ،المؤنرات اليامة لنتا   الدراسة
  .الطالبات فف العاكؿ اضفترا ية المتزامنة

 :راءات البحثإج
الطالبات المسجالت فػف مسػرر نظريػات الػتعمـ بجامعػة األميػرة نػكره بنػت : لبحثمجتمل ا

   طالبة. 686كيبمغ عددىف  الرحمف عبد
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 فكىػ عنػكا ية،بطريسػة  فتػـ اختيػارى ،( طالبػة887)بحػث تككنػت عينػة ال: بحثعينة ال
كتػـ  (،ىػػ8261-8267) الطالبات المسجالت فف مسرر نظريات التعمـ مف العػاـ الجػامعف

 .المحا رات عف طريؽ العاكؿ اضفترا ػية يفتمس ،إلى ثالث مجمكعات تجريبية فتسسيمي
طالبػػة،  (28) المجمكعػػة الثانيػػة بمػػغ عػػددىاك  طالبػػة، (61) كلػػى بمػػغ عػػددىاالمجمكعػػة األ 

 . طالبة (62) المجمكعة الثالثة بمغ عددىاك 
ف  لمتعػرؼ عمػى أىػـ أدكات التعاعػؿ فػف عمى المني  الكاعبحث عتمد الي :بحثمني  ال

التجريبػف  كالمػني  .العاكؿ اضفترا ية المتزامنة كاتجاه الطالبات نحك العاكؿ اضفترا ػية
البعػػدم لدراسػػة أثػػر تنػػكع أسػػاليا التعاعػػؿ عمػػى التحاػػيؿ السبمػػف ك السػػا ـ عمػػى اضختبػػار 

 الدراسف.
عػػدادىا بعػػد إدكات تػػـ أثػػالث   بحػػثىػػداؼ الأاسػػتخدمت الباحثػػة لتحسيػػؽ بحػػث: دكات الأ

 اضطالع عمى الدراسات السابسة:
  .التعاعؿ فف العاكؿ اضفترا ية المتزامنةمعايير  : استبانةكضن أ

دكات التعاعػؿ فػف العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة أاليدؼ مف اضسػتبانة: تعػرؼ عمػى أىػـ 
كذلػؾ لتحديػد  ،ركنفلكتمف كجية نظر المتخاايف فف مجاؿ التعميـ ال  ،كدرجة أىميتيا

  ساليا التعاعؿأسمكا مف أدكات المناسبة لكؿ األ
 تاميـ اضستبانة: 
دارة العاكؿ اضفترا ية كالدراسات السابسة ا  رنادية ضستخداـ ك دلة ال بعد اضطالع عمى األ

 (8182) غريػػػػاك  (8185) سػػػػيدك  (8181) الاػػػػمد عبػػػػدك  (8181)نػػػػعيا كدراسػػػػة
تػػػـ ك ػػػل را مػػػة بػػػأدكات التعاعػػػؿ فػػػف العاػػػكؿ  ،(8188) مبػػػارزك ( 8188) اػػػال ك 

( سػػؤاؿ معتػػكح كسػػؤاؿ كاحػػد م مػػؽ كتػػـ 85كتككنػػت اضسػػ مة مػػف ) اضفترا ػػية المتزامنػػة
 تكزيعيا الكتركنيا" عبرالرابط التالف:

https://goo.gl/forms/ututfZGIy9BNQna53. 
 رياس ادؽ كثبات اضستبانة:

مجمكعػة مػف المحكمػيف فػف رسػـ تـ عرض اضستبانة فف اكرتيا المبد ية عمػى 
 .كتـ تعديميا حسا تكجيياتيـ كمالحظاتيـ ،تسنيات التعميـ

 .(،751)كرػػد بم ػػت  ،كركبنػػاخ تػػـ حسػػاا معامػػؿ الثبػػات باسػػتخداـ معادلػػة ألعػػا :الثبػػات
 مسبكلة. كىف نسبة

 الاكرة النيا ية لالستبانة:
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دكات أ (81مػػف ) دكات التعاعػػؿ فػػف العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػةأتككنػػت را مػػة 
غيػػر ك ، 8 ميمػػة إلػػى حػػد مػػا ك ، 6 متنكعػػة مػػف خػػالؿ مسيػػاس ثالثػػف متػػدرج: )ميمػػة 

  .(8 ميمة 
 عداد اضختبار التحايمف:إ: ثانيان 

لػى ريػاس معرفػة الطالبػات بنظريػات الػتعمـ التاليػة: إاليدؼ مف اضختبار: ييدؼ اضختبار 
كنظريػػػة الػػػتعمـ اضجتمػػػاعف  ،جرا ػػػفكنظريػػػة الػػػتعمـ ال أ،نظريػػػة الػػػتعمـ بالمحاكلػػػة كالخطػػػ

 كنظرية التعمـ الدماغف.
فسػػرة ت ػػمنت أسػػ مة  (28)ليف فػػف اإعػػداد معػػردات اضختبػػار: يتكػػكف اضختبػػار مػػف سػػؤ 

 اياغتو لسياس مستكل التذكر كالعيـ. تكتم ،كاختيار مف متعدد أ،الاكاا كالخط
 تسػدير درجػة لكػؿ سػؤاؿ، كرػد تػـ درجػة، (28تسدير درجات اضختبار: درجة اضختبار مف )

كمػػا تػػـ حسػػاا زمػػف اضختبػػار فػػف  ػػكء مػػا أسػػعرت عنػػو نتػػا   التجربػػة اضسػػتطالعية 
كػػؿ  فكذلػػؾ بحسػػاا متكسػػط الػػزمف الػػذل اسػػت ررتو الطالبػػات فػػف الجابػػة عػػ ،لالختبػػار
  عمػػى عػػدد ا النتػػ تكرسػػم ،حيػػث تػػـ جمػػل الػػزمف الػػذل اسػػت ررتو كػػؿ طالبػػة ،المعػػردات
  .( دريسة15متكسط )ككاف ال ،الطالبات

  بط اضختبار )الادؽ كالثبات(:
اػػدؽ المحكمػػيف: عػػرض اضختبػػار عمػػى مجمكعػػة مػػف المتخااػػيف فػػف مػػادة نظريػػات 

كمػا تػـ  ،كظيػر فػف اػكرتو النيا يػة .متحسؽ مف ادرو الظاىرم كسػالمة عبارتػولالتعمـ 
 .رياس ادؽ اضتساؽ الداخمف كمعامالت التمييز

 لبنكد اختبار التحايؿ المعرفف لمسرر نظريات التعمـ:ادؽ اضتساؽ الداخمف  -
 
 

التحايؿ المعرفف  معامالت ارتباط بيرسكف لسياس العالرة بيف بنكد اختبار (8جدكؿ ررـ )
 (21 )العينة اضستطالعية: ف  لمسرر نظريات التعمـ بالدرجة الكمية لالختبار

 معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ

8 1.5221** 85 1.5721** 82 1.8127 
8 1.2716** 81 1.1871** 61 1.1688 
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 معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ

6 1.2111** 87 1.6522* 68 1.6262* 
2 1.6512* 81 -1.1171 68 1.8118 
5 1.6711** 82 1.2511** 66 1.8812 
1 1.7178** 81 1.1118** 62 1.6125** 
7 1.1878 88 1.2222** 65 1.2281** 
1 1.2252** 88 1.2168** 61 1.2716** 
2 1.1811** 86 1.2251** 67 1.8782 
81 1.1818** 82 1.1271** 61 1.5721** 
88 1.8172 85 1.5168** 62 1.6685* 
88 1.2858** 81 1.8512 21 1.6288* 
86 1.5762** 87 1.1217 28 1.6121** 
82 1.2765** 81 1.5866** 28 1.2121** 

 1.18** دالة عند مستكل               1.15* دالة عند مستكل 
 معامالت التمييز لبنكد اختبار التحايؿ المعرفف لمسرر نظريات التعمـ: -
 
 
 
 

 معامالت التمييز لبنكد اختبار التحايؿ المعرفف لمسرر نظريات التعمـ (8جدكؿ ررـ )
 (21 )العينة اضستطالعية: ف 

 زمعامؿ التميي ـ معامؿ التمييز ـ معامؿ التمييز ـ

8 1.28 85 1.28 82 1.85 
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8 1.85 81 1.51 61 1.11 
6 1.51 87 1.51 68 1.28 
2 1.66 81 1.11 68 1.87 
5 1.66 82 1.28 66 1.87 
1 1.51 81 1.51 62 1.66 
7 1.11 88 1.85 65 1.85 
1 1.17 88 1.75 61 1.51 
2 1.75 86 1.51 67 1.28 
81 1.51 82 1.51 61 1.17 
88 1.85 85 1.28 62 1.51 
88 1.51 81 1.87 21 1.51 
86 1.17 87 1.11 28 1.85 
82 1.51 81 1.28 28 1.17 

 
 ،ريتنارسػكف كالتجز ػة الناػعية-لحساا الثبات تـ استخداـ معادلػة ثبػات كػكدر  الثبات:

فسػد  ،ما معامؿ ثبات التجز ة الناعيةأ( 1.17) ريتنارسكف -كرد بمغ معامؿ ثبات ككدر
 .كىف نسبة ثبات مسبكلة ،(1.71) بمغ
 
 
 

 مكااعات اضختبار (6جدكؿ ررـ )
الكزف  المك كع

 النسبف
 المجمكع مستكيات اضىداؼ العسرة كدرجة

  العيـ التذكر
 81 5 5 العسرة 23.8نظريػػػػػػػة الػػػػػػػتعمـ 
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بالمحاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كالخطأ

 5 5 الدرجة

كنظريػػػػػة الػػػػػتعمـ 
 الجرا ف

 81 5 5 العسرة 23.8
 5 5 الدرجة

كنظريػػػػػة الػػػػػتعمـ 
 اضجتماعف

 88 1 1 العسرة 28.6
 1 1 الدرجة

كنظريػػػػػة الػػػػػتعمـ 
 الدماغف

 81 5 5 العسرة 23.8
 5 5 الدرجة

 المجمكع 
 

 28 88 88 العسرة 811
 88 88 الدرجة

 

 سياس اتجاه الطالبات نحك العاكؿ اضفترا ية م: ثالثان 
ليا عمػػى اضتجػػاه نحػػك العاػػكؿ سػػاثػػر تنػػكع األأريػػاس  المسيػػاس ىػػك اليػػدؼ مػػف

  ه.اضفترا ية ربؿ التعمـ كبعد
 :المسياستاميـ 

اػػياغة  تتمػػ ،بعػػد اضطػػالع عمػػى الدراسػػات كالبحػػكث التػػف اىتمػػت بيػػذا الجانػػا
كلية عمػى مجمكعػة كتـ عر يا فف اكرتيا األ  ،فسرة (82)كتككنت مف  المسياس،فسرات 

  .مف المحكميف
 :مسياس اضتجاة رياس ادؽ كثبات
متحسػؽ ل ؛فػف اػكرتو المبد يػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف المسيػاستـ عػرض 

كمػػا تػػـ ريػػاس اػػدؽ اضتسػػاؽ الػػداخمف باسػػتخداـ معػػامالت  ،مػػف اػػدرو كسػػالمة عبارتػػو
ارتبػػػاط بيرسػػػكف لسيػػػاس العالرػػػة بػػػيف بنػػػكد مسيػػػاس اضتجػػػاه نحػػػك العاػػػكؿ اضفترا ػػػية 

 .المتزامنة، بالدرجة الكمية لممسياس
العاكؿ اضفترا ية المتزامنة  معامالت ارتباط بنكد مسياس اضتجاه نحك (2جدكؿ ررـ )

 (82 )العينة اضستطالعية: ف  بالدرجة الكمية لممسياس

 معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ معامؿ اضرتباط ـ
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8 1.1125** 1 1.7182** 88 1.7812** 81 1.7718** 
8 1.1181** 7 1.1126** 88 1.1172** 87 1.6715* 
6 1.1882** 1 1.6221 86 1.7812** 81 1.2871** 
2 1.1151** 2 1.1576** 82 1.7715** 82 1.1181** 
5 1.1671** 81 1.1181** 85 1.7111**   

  1.18** دالة عند مستكل         1.15* دالة عند مستكل 
 (،1.25)كرػد بم ػت  ،كركبنػاخ لعػاثبات تـ حسػاا معامػؿ الثبػات باسػتخداـ معادلػة أال -

 .لممسياس كتدؿ عمى ثبات عاؿ   ،كىف نسبة مرتععة
كريػػاس اػػدرو  ،: بعػػد عر ػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيفممسيػػاسالاػػكرة النيا يػػة ل 

 مػػف خػػالؿ الػػرابط التػػالف: اػػب  جػػاىز لمتطبيػػؽأك  ،ظيػػر فػػف اػػكرتو النيا يػػة ،كثباتػػو

https://goo.gl/forms/qS4fkKUfCpSIXaxR2   
 :بحثالإجراءات 

لتجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ: مامعايير تاميـ العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة  -1
 باستخداـ أساليا التعاعؿ أحادية اضتجاه كثنا ية اضتجاه كمتعددة اضتجاىات؟

ىػػـ ىػػذه أتػػـ تاػػميـ را مػػة بػػأدكات التعاعػػؿ فػػف العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة لتحديػػد  
كالتػػػػف يجػػػػا  ،لكتركنػػػػفيػػػػة نظػػػػر المتخااػػػػيف فػػػػف مجػػػػاؿ التعمػػػػيـ ال دكات مػػػػف كجاأل

 .التدريس فف العاكؿ اضفترا ية المتزامنة خالؿاستخداميا 
 
 
 

التكرارات كالنسا الم كية كالمتكسطات الحسابية كترتيبيا تنازليان لجابات  (5جدكؿ ررـ )
 ية المتزامنةدكات التعاعؿ فف العاكؿ اضفترا أالدراسة حكؿ مدل أىمية  عينة

 (88 )ف 
ميمة إلى  ميمة دكاتاأل ـ

 حد ما
غير 
 ميمة

المتكسط 
 الحسابف

اضنحراؼ 
درجة  الترتيا المعيارم

 األىمية
العركض التسديمية  1

 .)بكربكينت(
  81.8 18.1 % ميمة 8 1.21 8.18  8 2 ت
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ميمة إلى  ميمة دكاتاأل ـ
 حد ما

غير 
 ميمة

المتكسط 
 الحسابف

اضنحراؼ 
درجة  الترتيا المعيارم

 األىمية
مناركة الممعات داخؿ  2

 .العاؿ
  87.6 78.7 % ميمة 8 1.27 8.76  6 1 ت

البث الاكتف مف خالؿ  8
 .الميكرفكف

 2.8 2.8 18.1 % ميمة 8 1.15 8.76 8 8 2 ت
المناركة الكتابية مف خالؿ  8

 .الدردنة الناية
  61.2 16.1 % ميمة 2 1.51 8.12  2 7 ت

7 
ستخداـ الرمكز )اليمكجف ا

(Emoji لمتعبير عف )
 .التعاعؿ

  2 7 ت
  61.2 16.1 % مةمي 2 1.51 8.12

1 
إجراء استسااء بنا ف 
)تاكيت( فف مك كعات 
 .المحا رة مف المعممة

  7 2 ت
  16.1 61.2 % ميمة 1 1.51 8.61

5 
الكتابة عمى نانة التعمـ 

)السبكرة البي اء( فف العاؿ 
 .اضفترا ف

  1 6 ت
8.87 1.27 7 

ميمة 
إلى حد 
  78.7 87.6 % ما

2 
ء اختبار بنا ف )راير( إجرا

فف مك كعات المحا رة مف 
 .المعممة

 8 5 2 ت
8.81 1.75 1 

ميمة 
إلى حد 
 81.8 25.5 61.2 % ما

نترنت مناركة مكارل ال  81
 المرتبطة بمك كع المحا رة

 5 8 2 ت
8.28 1.22 2 

ميمة 
إلى حد 
 25.5 81.8 61.2 % ما

6 
البث المر ف بيف الطالبات 

ميرا اممة مف خالؿ ككالمع
 .لعيديكا

 7 8 8 ت
غير  81 1.18 8.55

 16.1 81.8 81.8 % ميمة
 )ميمة( 8.61 المتكسط* العاـ
 1.81 اضنحراؼ المعيارم

 درجات 6*المتكسط الحسابف مف 
ميمػة ك ، 6 كلتسييؿ تعسير نتا   ىذا السػؤاؿ تػـ إعطػاء كزف لمبػدا ؿ: )ميمػة 

تػػـ تاػػنيؼ تمػػؾ الجابػػات إلػػى ثالثػػة مسػػتكيات ك (، 8 غيػػر ميمػػة ك ، 8 إلػػى حػػد مػػا 
 متساكية المدل مف خالؿ المعادلة التالية:

 1.17  6( ÷ 8 -6عدد بدا ؿ األداة  )÷ أرؿ ريمة( ك  -طكؿ الع ة  )أكبر ريمة
 لنحاؿ عمى التانيؼ التالف:
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 تكزيل لمع ات كفؽ التدرج المستخدـ فف أداة البحث (1جدكؿ ررـ )
 تكسطاتمدل الم الكاؼ

 6.11 – 8.62 ميمة
 8.66 – 8.11 ميمة إلى حد ما
 8.17 – 8.11 غير ميمة

دكات ميمػػة مػػف كجيػػة نظػػر المتخااػػيف فػػف مجػػاؿ أظيػػرت النتػػا   كجػػكد سػػت أكرػػد 
التػػػدريس فػػػف العاػػػكؿ اضفترا ػػػية  خػػػالؿكالتػػػف يجػػػا اسػػػتخداميا  ،لكتركنػػػفالتعمػػػيـ ال 
دكات ميمػة أكثػالث  ،%(61.2لػىإ% 18.1ىميػة مػف )تراكحت نسبتيا فف األ المتزامنة

سػمكا كاحػد أك  ،%(25.5لػى إ% 78.7ىميػة مػف )كتراكحػت نسػبتيا فػف األ ،لى حد ماإ
  ..(%(16.1ككانت نسبتو ) ،غير ميـ

كبنػػاء" عمػػى النتػػا   السػػابسة تػػـ اختيػػار اضدكات المناسػػبة لكػػؿ نمػػكذج مػػف نمػػاذج 
 : يةاضفترا  اتالمحا ر  أثناء نرح  التعاعؿ الثالثة

سػمكا يرسػؿ المعمػـ مػا فػف ىػذا األكلى التعاعؿ آحادم اضتجػاه: المجمكعة األ  - -8
كتػػػـ  ،ض بنػػكؿ محػػػدكدإكض يسػػتسبؿ مػػػنيـ  ،يػػكد ركلػػػو أك نسمػػو إلػػػى طالبػػػو

ىمية أحامت عمى درجة التف ك  ،سمكااأل امل ىذ افداتيف تتناسبأاستخداـ 
، البث الاػكتفك  كىف: عرض البكربكينت،( 8()8كترتيا) ،(8.61)مرتععة 

 كاستخداـ الرمكز اليمكجف.
سمكا يسم  لممعمـ بػأف تػرد كىذا األالمجمكعة الثانية التعاعؿ ثنا ف اضتجاه:  - -8

كيسعى إلى التعرؼ عمػى اػدل مػا رالػو أك مػا  ،إليو استجابات مف الطالا
 ،سػمكااأل ادكات تتناسػا مػل ىػذاألكتػـ اسػتخداـ  ،حاكؿ نسمػو إلػى عسػكليـ

 (8)            كترتيػا ،(8.61)مرتععػة  ىميػةأى درجػة حاػمت عمػالتف ك 
، كاسػتخداـ الرمػكز البػث الاػكتفك كىى: عرض البكربكينػت،  (2) (2) (8)

  ة.الكتابي دردنةالك  ،اليمكجف
فعيػػو يسػػم  المعمػػـ بػػأف يجػػرم  المجمكعػػة الثالثػػة التعاعػػؿ متعػػدد اضتجاىػػات: - -6

ت كا راء ككجيػػات النظػػر كأف يػػتـ تبػػادؿ الخبػػرا ،اتاػػاضن بػػيف طػػالا الاػػؼ
حاػمت عمػى التػف ك  .سػمكااأل ادكات تتناسا مل ىػذأكتـ استخداـ   .بينيـ

عػػػرض  كىػػػف: (7()1()2()2()8()8()8.)(8.61ىميػػػة )مرتععػػػة أدرجػػػة 
منػػػػاركة ، ك يمػػػػكجفاسػػػػتخداـ الرمػػػػكز الك البػػػػث الاػػػػكتف، ك  البكربكينػػػػت،
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جػػراء استساػػاء بنػػا ف )تاػػك  ،ةالكتابيػػ دردنػػةالك  الممعػػات، . الكتابػػة يت(كا 
 عمى نانة التعمـ )السبكرة البي اء( فف العاؿ اضفترا ف

سػػاليا التعاعػػؿ المسػػتخدمة فػػف أثػػر تنػػكع أمػػا سػػؤاؿ الدراسػػة الثػػانف:  فلتجابػػة عػػ
التحاػػيؿ الدراسػػف فػػف مػػادة نظريػػات الػػتعمـ مسػػتكل  )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( عمػػى

 رحمف؟ال ميرة نكره بنت عبدلدل طالبات جامعة األ
كالػػذم يركػػز عمػػى أف  كايمػػف لتخطػػيط البػػرام  التعميميػة جيػرضؾ تػـ تطبيػػؽ نمػػكذج
 .لمرند كالمسكـ لمعممية التعميميةالمعمـ ىك المنظـ كالمكجو كا
" linear( بأنػػػو يجمػػػل مػػػا بػػػيف النػػػكع الخطػػػف "جيػػػرضؾ ك إيمػػػفيتميػػػز نمػػػكذج )

"، كمكاطف السكة فف ىذا النمكذج ترجل إلى سػيكلة التعػرؼ Simultaneousكالمتكااؿ "
 عمى عممياتو كالبساطة فف تانيؼ األىداؼ.

 :يتككف النمكذج مف الخطكات التالية
 تحديد المحتكل:

نظريػػة الػػػتعمـ  ىػػفمحا ػػػرات اربػػل تػػـ تحديػػد المحتػػكل التعممػػػف كالػػذم ت ػػمف          
بالمحاكلػػػة كالخطػػػأ، كنظريػػػة الػػػتعمـ الجرا ػػػف، كنظريػػػة الػػػتعمـ اضجتمػػػاعف كنظريػػػة الػػػتعمـ 

 الدماغف.
 تحديد اضىداؼ:

 .ةىداؼ السمككيو لكؿ محا رة  بعبارات رابمة لمسياس كالمالحظتـ تحديد األ          
 تسدير كرياس السمكؾ المدخمف لممتعمميف ربؿ التدريس:

ربػػؿ تطبيػػؽ التجربػػة  جػػراء اختبػػار ربمػػف لسيػػاس مسػػتكل تحاػػيؿ الطالبػػاتإتػػـ           
تجريبيػة ربػؿ  ةرػد تػـ تحديػد محا ػر ىيف نحػك العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة ك اكرياس اتجػ

لعاػػػػؿ اضفترا ػػػػف تػػػػـ مراجعػػػػة ا ةالطالبػػػػات مػػػػل األسػػػػتاذ تجػػػراء التجربػػػػة الععميػػػػة دخمػػػػإ
المحا ػػرات السػػابسة كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف معرفػػة الطالبػػات لطريسػػة الػػدخكؿ ككػػذلؾ معػػرفتيف 
 ةبأدكات التعاعؿ كطريسة اسػتخداميا فػف العاػؿ ثػـ بعػد ذلػؾ تػـ اضلتسػاء بيػف فػف محا ػر 

 جينيا.اك تسميدية كمنارنة جميل المناكؿ التف 
 تسرير استراتيجية التدريس:

را ػية  المجمكعػة األكلػى التعاعػؿ تـ تسسيـ أفراد العينة إلى ثالث مجمكعات اضفت         
فف ىذا األسمكا يرسؿ المعمـ ما يكد ركلػو أك نسمػو إلػى طالبػو، كض يسػتسبؿ  حادم اضتجاهأ

كىػذا األسػمكا يسػم  لممعمػـ بػأف تػرد إليػو  ، المجمكعة الثانية التعاعؿ ثنػا ف اضتجػاهمنيـ

http://edtc632160instructionaldesign.pbworks.com/w/page/54485151/Gerlach%20and%20Ely%20Instructional%20Design%20Model
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طػػالا، كيسػػعى إلػػى التعػػرؼ عمػػى اػػدل مػػا رالػػو أك مػػا حػػاكؿ نسمػػو إلػػى اسػػتجابات مػػف ال
فعيو يسم  المعمػـ بػأف يجػرم اتاػاضن  ، المجمكعة الثالثة التعاعؿ متعدد اضتجاىاتعسكليـ

 بيف طالا الاؼ، كأف يتـ تبادؿ الخبرات كا راء ككجيات النظر بينيـ
 :تنظيـ المجمكعات لمتعمـ

 .كرات مختمعةأف يدخمف فف أالى ثالث مجمكعات عمى  الطالبات تـ تسسيـ         
 تحديد كتكزيل كرت التدريس:

تسػدـ ف أبػات كاضسػتاذة عمػى اليتناسا مػل ظػركؼ الط كتـ اضتعاؽ عمى الكرت بما        
ثانيػة كال " مسػاء 8كلػى  يػـك السػبت السػاعو كرات مختمعػة المجمكعػة األ أفف المحا رات 

مسػػاء"   7حػػد السػػاعة ا المجمكعػػة الثالثػػة فكانػػت يػػكـ األمػػأ مسػػاء" 6يػػكـ السػػبت السػػاعو 
 .نيرمدة كاستمر تطبيؽ التجربة 
 تحديد مكاف التدريس:

دارة إفترا ية المتزامنة مف خالؿ نظاـ تـ تسديـ المحا رات عف طريؽ العاكؿ اض         
 .دارة التعمـ المعتمد فف الجامعات السعكديةإالتعمـ البالؾ كىك نظاـ 

 :يار ماادر التدريساخت
ساليا التعاعؿ كرد تـ ذكرىا تعاعؿ بمايتناسا مل كؿ اسمكا مف أاختيرت ادكات ال        

 .فف اجابة السؤاؿ األكؿ لمدراسة
 تسكيـ اضداء:
جػراء ا  مة الطالبػات فػف محا ػرة تسميديػة ك بعد اضنتياء مف تطبيؽ التجربة تـ مساب          
سػػاليا التعاعػػؿ عمػػى مسػػتكل التحاػػيؿ ف أثػػر تنػػكع أتحاػػيمف ليػػف  لمكنػػؼ عػػ اختبػػار

 الدراسف.
 
 

 الت ذية الراجعة:
تـ تسديـ الت ذية الرجعة العكرية  لمطالبات  فف المجمكعة الثانية كالثالثة لكف فػف          

   .المجمكعة األكلى لـ يكف ىناؾ اض تعاعؿ مف اتجاه كاحد فسط
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سػػاليا التعاعػػؿ فػػف )العاػػكؿ أثػػر تنػػكع مػػا أسػػؤاؿ الدراسػػة الثالػػث:  فلتجابػػة عػػ -
 ميػرة نػكره بنػت عبػداضتجاه نحكىػا لػدل طالبػات جامعػة األ فف طبيعةاضفترا ية المتزامنة( 

 الرحمف؟
بعػػد اضنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ التجربػػة كمسابمػػة الطالبػػات فػػف محا ػػرة تسميديػػة تػػـ             

عبػر رركبػات الػكاتس مػف خػالؿ  ا"حك العاكؿ اضفترا ية الكتركنيتكزيل مسياس اضتجاه  ن
 الرابط التالف:

https://goo.gl/forms/qS4fkKUfCpSIXaxR2 

 :نتا   البحث
مامعايير تاميـ العاكؿ اضفترا ية المتزامنة باستخداـ سؤاؿ الدراسة األكؿ:  -1

 ا ية اضتجاه كمتعددة اضتجاىات؟أساليا التعاعؿ أحادية اضتجاه كثن
دكات ميمة مف كجية نظػر المتخااػيف أكجكد ست السؤاؿ اضكؿ  ظيرت نتا  أ

التػػػدريس فػػػف العاػػػكؿ  خػػػالؿكالتػػػف يجػػػا اسػػػتخداميا  ،لكتركنػػػففػػػف مجػػػاؿ التعمػػػيـ ال 
كثػػالث  ،%(61.2لػػىإ% 18.1ىميػػة مػػف )تراكحػػت نسػػبتيا فػػف األ اضفترا ػػية المتزامنػػة

 ،%(25.5لػػى إ% 78.7ىميػػة مػػف )كتراكحػػت نسػػبتيا فػػف األ ،حػػد مػػا لػػىإدكات ميمػػة أ
نتا   الدراسة الحالية مػل  تعستكرد ا ..(%(16.1ككانت نسبتو ) ،سمكا كاحد غير ميـأك 

 ,Martin, Parker, Michele. Deale)  نتػػػػػا   دراسػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػػف
Deborah,2012).(،  نػػة داة الدردأ مػػف ىميػػة عاليػػة لكػػؿأظيػػرت فػػف نتا جيػػا أكالتػػف

سػػتخداـ العاػػكؿ عنػػد اساسػػية سػػاليا التعاعػػؿ األأككحػػدل  رفػػل اليػػدك يمػػكجف الكتابيػػة كال
لعػت  الحػكار فػف العاػكؿ اضفترا ػية  ان منعػذ تعػد دكاتىػذه األ كترل الباحثة أف .اضفترا ية

 ي ػػان أك  ،كلتحسيػػؽ اسػػتجابة سػػريعة كمسػػتمرة بػػيف المتعممػػيف ،ضسػػتمراره ان المتزامنػػة كداعمػػ
 .مف معمكمات وكؿ عمى ت ذية راجعة لما تـ تسديمكسيمة لمحا
 
 
 
 

ساليا التعاعػؿ المسػتخدمة أثر تنكع أما سؤاؿ الدراسة الثانف:  فلتجابة ع -2
التحاػػيؿ الدراسػػف فػػف مػػادة مسػػتكل  فػػف )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( عمػػى

 الرحمف؟ ميرة نكره بنت عبدنظريات التعمـ لدل طالبات جامعة األ
 :ؿكاأل البحث  فرض ة بالتحسؽ مف رامت الباحث

https://goo.gl/forms/qS4fkKUfCpSIXaxR2
https://goo.gl/forms/qS4fkKUfCpSIXaxR2
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( بيف متكسط درجػات الطالبػات 1.15 ≥دضلة إحاا ية )عند مستكل  تض تكجد فركؽ ذا 
فف المجمكعات التجريبية الثالث  فف اختبار التحاػيؿ المعرفػف لمسػرر نظريػات الػتعمـ ربػؿ 

 .هالتعمـ باستخداـ )العاكؿ اضفترا ية المتزامنة( كبعد
 لمعركؽ بيف التطبيؽ السبمف كالبعدم "ت" تبار ( اخ7جدكؿ ررـ )

 لممجمكعات التجريبية الثالث

المتكسط  العدد التطبيؽ المجمكعة
 الحسابف

اضنحراؼ 
 المعيارم

ريمة 
 )ت(

ريمة 
 اضحتماؿ

ريمة 
مربل 
 إيتا

التجريبية 
 األكلى

 3.5 3.50 36 السبمف
16.01 0.000 0.87 

 7.3 20.50 36 البعدم

التجريبية 
 الثانية

 3.6 3.52 42 السبمف
17.58 0.000 0.88 

 7.4 22.31 42 البعدم

التجريبية 
 الثالثة

 3.22 3.12 39 السبمف
29.78 0.000 1.25 

 5.31 31.10 39 البعدم

 .(8.18( تساكم )1.15(، كمستكل دضلة )65* ت الجدكلية عند درجات حرية )
 .(8.18( تساكم )1.15ستكل دضلة )(، كم28* ت الجدكلية عند درجات حرية )
 .(8.18( تساكم )1.15(، كمستكل دضلة )61* ت الجدكلية عند درجات حرية )

(، ككانػػت ريمػػة 1.15يت ػػ  مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف ريمػػة اضحتمػػاؿ أرػػؿ مػػف )
(، كبالتػالف تكجػد 65( أكبر مف ريمة )ت( الجدكلية عنػد درجػات حريػة )81.18اضختبار )

ط درجات المجمكعة التجريبية األكلى فف اختبار التحايؿ المعرفػف لمسػرر فركؽ بيف متكس
نظريات التعمـ ربؿ كبعد التجربة، كيت   أف تمػؾ العػركؽ لاػال  التطبيػؽ البعػدم، بمعنػى 

الكاحػػد لػػو أثػػر كبيػػر فػػف تنميػػة التحاػػيؿ بمسػػرر نظريػػات  هاضتجػػا اسػػمكا التعاعػػؿ ذأأف 
 (.1.81(، كىك أكبر مف ريمة المربل المعيارم )1.17التعمـ، حيث كاف ريمة مربل إيتا )

كذلؾ يتبيف أنو تكجد فػركؽ بػيف التطبيػؽ السبمػف كالتطبيػؽ البعػدم عمػى مسػتكل 
سػمكا التعاعػؿ الثنػا ف لػو أثػر كبيػر فػف أالمجمكعة التجريبية الثانية، كىػذا يػدلؿ عمػى أف 

ة مربػػل إيتػػا تسػػاكم ريمػػ تتنميػػة التحاػػيؿ المعرفػػف فػػف مسػػرر نظريػػات الػػتعمـ، حيػػث كانػػ
(1.11.) 
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عمػى مسػتكل المجمكعػة التجريبيػة الثالثػة، كيت ػ   ان كذلؾ يت   بأف ىناؾ فركرػ
 (.1.25بأف أدكات التعاعؿ المتنكعة ليا أثر كبير، حيث بم ت ريمة مربل إيتا )

لتك ػي  العػركؽ بػػيف  ،كمػا رامػت الباحثػة بػػكجراء اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػػادم
 ساليا التعاعؿ.أيبية الثالثة مف أجؿ المسارنة بيف المجمكعات التجر 

( اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمعركؽ بيف المجمكعات التجريبية الثالث 1جدكؿ ررـ )
 فف اضختبار التحايمف فف التطبيؽ البعدم

مجمكع  مادر التبايف
 المتكسطات

درجات 
 الحرية

متكسط 
ريمة  ريمة )ؼ( المربعات

 اضحتماؿ
ل ريمة مرب
 إيتا

بيف 
 1232.69 2 2465.385 المجمكعات

داخؿ  0.798 0.000 27.131
 45.43 114 5179.538 المجمكعات

  116 7644.923 الجمالف

 .(6.8( تساكم )1.15(، كمستكل دضلة )881 -8* ت الجدكلية عند درجات حرية )
ككانػػت (، 1.15يت ػػ  مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف ريمػػة اضحتمػػاؿ كانػػت أرػػؿ مػػف )

(، 881 - 8كبػػػر مػػػف ريمػػػة )ؼ( الجدكليػػػة عنػػػد درجػػػات حريػػػة )أريمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة 
تعػػزل ألسػػمكا التعاعػػؿ كأدكاتػػو  ،كبالتػػالف تكجػػد فػػركؽ بػػيف المجمكعػػات التجريبيػػة الػػثالث

 المستخدمة.
كلمكنػػؼ عػػف طبيعػػة ىػػذه العػػركؽ كاتجاىيػػا اسػػتخدمت الباحثػػة اختبػػار نػػيعيو 

 يمف بياف لمنتا  :لممسارنات البعدية، كفيما 
 

 
 ( اختبار نيعيو لممسارنات البعدية لمكنؼ عف اتجاه العركؽ 2جدكؿ ررـ )

 حسا مت ير المجمكعة
المجمكعة  المجمكعة األكلى العينة

 الثانية
المجمكعة 
 الثالثة

 68.81 88.68 81.56 المتكسط الحسابف
   -- المجمكعة األكلىاختبار 
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التحايؿ 
 1.78 ثانيةالمجمكعة ال المعرفف

0.510   

 10.57* المجمكعة الثالثة
0.000 

*8.79 
0.000  

يت   مف الجدكؿ السابؽ أف العركؽ كانت لاال  المجمكعػة التجريبيػة الثالثػة، 
كعمى حساا المجمكعة التجريبية األكلى، كالمجمكعػة التجريبيػة الثانيػة، كػذلؾ يت ػ  أنػو 

 تجريبية األكلى كالثانية.ض تكجد فركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة ال
سػػػمكا أتف درسػػػف باسػػػتخداـ كاكيت ػػػ  أي ػػػان أف العػػػركؽ لاػػػال  الطالبػػػات المػػػ

 سمكا التعاعؿ األحادم كالثنا ف.أكعمى حساا  ،التعاعؿ متعدد اضتجاىات
(، كىػػذا يػػدلؿ 1.81(، كىػػف أكبػػر مػػف )1.721كلحسػػاا حجػػـ األثػػر لسيمػػة )ؼ( كانػػت )

اعػؿ المتنكعػػة كبيػر جػدان فػػف تنميػة التحاػػيؿ المعرفػف فػػف عمػى أف حجػـ األثػػر ألدكات التع
 مسرر نظريات التعمـ.

سػػمكا التعاعػػؿ أتف درسػػف باسػػتخداـ كالاػػال  الطالبػػات المػػ ان كيت ػػ  أف ىنػػاؾ فركرػػ
سػػمكا التعاعػػؿ األحػػادم كالثنػػا ف. كلحسػػاا حجػػـ األثػػر أكعمػػى حسػػاا  ،متعػػدد اضتجاىػػات
أف حجـ األثر ألدكات التعاعؿ المتنكعػة كبيػر  (، كىذا يدلؿ عمى1.721لسيمة )ؼ( كانت )

 فف تنمية التحايؿ المعرفف فف مسرر نظريات التعمـ. ان جد
سمكا التعاعػؿ المتعػدد مػف المعػاىيـ كالتطبيسػات المتعمسػة بػالتعميـ أكتعتسد الباحثة أف 
األسػػاليا كأحػػد  خاػػا ص الػػتعمـ عػػف بعػػد، يعكػػس سػػمكاىػػذا األعػػف بعػػد، كبالتػػالف فػػكف 

التعميمية التف تزيد مف تعاعؿ الطالبات، كتعزز ميػكليف نحػك الػتعمـ، كتعيػد  راتيجياتكاضست
كطالباتػو،  وبفف كسر حدكد الزماف كالمكاف، كذلؾ فكنيا تتي  لممعمـ حرية التكااؿ مل طال

رساؿ األننطة كأساليا التسكيـ، كمناركتيـ فف عرض األفكػار، كمنارنػتيا سػكيان كاػكضن  كا 
لذا ظيرت فركؽ بيف أسػاليا  ؛مل زيادة درجة التعاعؿ تزداد درجة المناركةلتعمـ أف ؿ، ك 

 التعاعؿ المتزامف لاال  التعاعؿ المتعدد.
كتتػػػي  أدكات التعاعػػػؿ المتػػػزامف حريػػػة تنارػػػؿ الخبػػػرات كالمعػػػارؼ، كاكتسػػػاا السػػػدرات 

ف تطػكير تار عكامػؿ الػزمف، كتسػيـ فػخكالميارات المعرفية كالكجدانية، كالتعاعؿ كأدكاتو ت
عمميتف التعميـ كالتعمـ، كالت ما عمى البعد المكانف، كتجعؿ الطالا أك الطالبة فػف منػاركة 

كالمتزامف فف معالجة بعػض الاػعكبات التػف تكاجػو  دسمكا التعاعؿ المتعدأدا مة، كيسيـ 
كبالتػػالف تعػػد طريسػػة جذابػػة كتثيػػر  .الطمبػػة داخػػؿ ال ػػرؼ الاػػعية مثػػؿ الخجػػؿ، كالخػػكؼ

كتجعميػػػـ أكثػػػر رػػػدرة عمػػػى إبػػػداء ا راء، كالتعكيػػػر فػػػف المحتػػػكل المعمكمػػػاتف  انتبػػػاىيـ،
ساليا التعاعؿ المتعددة كالمتزامنة تساعد عمػى حاػكؿ المعمػـ كالمػتعمـ عمػى أكمنارنتو، ك 
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كبيػػرة لمحاػػكؿ عمػػى ماػػادر تعمػػـ متنكعػػة، كتعػػزز لػػدل  ان الت ذيػػة الراجعػػة، كتػػكفر فراػػ
 المتعمميف التعمـ الذاتف.

لؾ تتعػػػػػؽ نتػػػػػا   ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػل نتػػػػػا   الكثيػػػػػر مػػػػػف الدراسػػػػػات كدراسػػػػػة كبػػػػػذ    
(Kumar,2011) ،( كدراسػػػػة )حسػػػػف كمحمػػػػد8181 كدراسػػػػة )عبػػػػد الاػػػػمد كمحمػػػػد ،

  .ثر العاكؿ اضفترا ية التزامنية عمى التحايؿ الدراسفأظيرت نتا جيا أكالتف  ،(8185
ا التعاعػػؿ فػػف )العاػػكؿ سػػاليأمػػا أثػػر تنػػكع سػػؤاؿ الدراسػػة الثالػػث:  فلتجابػػة عػػ -

 ميػرة نػكره بنػت عبػداضتجػاه نحكىػا لػدل طالبػات جامعػة األ فف طبيعػةاضفترا ية المتزامنة( 
 الرحمف؟

 :رامت الباحثة بالتحسؽ مف فرض البحث الثانف
( بػيف المجمكعػات التجريبيػة 1.15 ≥دضلػة إحاػا ية )عنػد مسػتكل  تض تكجد فركؽ ذا

   .)العاكؿ اضفترا ية المتزامنة(نحك  هالثالث فف مسياس اضتجا
رامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف  ،لمتحسػػؽ مػػف اػػحة ىػػذا العػػرض

األحػػادم )ؼ( لدضلػػة العػػركؽ بػػيف أكثػػر مػػف مجمػػكعتيف مسػػتسمتيف، كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى 
نحػك  هدضلة العركؽ بيف درجات المجمكعػات الػثالث فػف التطبيػؽ البعػدم لمسيػاس اضتجػا

ـ باسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة، كالجػػداكؿ التاليػػة تبػػيف النتػػا   التػػف تػػـ الػػتعم
 التكاؿ إلييا: 

 
 
 
 
 
 

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم )ؼ( لدضلة العركؽ فف درجات التطبيؽ (81جدكؿ ررـ )
 البعدم لمسياس اضتجاه نحك العاكؿ اضفترا ية المتزامنة باختالؼ نكع العينة

مجمكع  لتبايفمادر ا
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  ريمة ؼ المربعات

 التعميؽ الدضلة

دالة عند  1.117 5.81 8.77 8 5.56 بيف المجمكعات
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مستكل  1.52 811 56.51 داخؿ المجمكعات
1.18 

(، ممػا 1.15 ≥( أف ريمػة )ؼ( دالػة )عنػد مسػتكل 81يت   مف الجدكؿ ررػـ )
ذات دضلػػة إحاػػا ية بػػيف مجمكعػػات الدراسػػة الػػثالث فػػف درجػػات ينػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ 
نحػك الػتعمـ باسػتخداـ العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة. كباسػتخداـ  هالتطبيؽ لمسيػاس اضتجػا

   .اختبار نيعيو لمكنؼ عف مادر تمؾ العركؽ
 اختبار نيعيو لتك ي  مادر العركؽ فف درجات التطبيؽ البعدم (88جدكؿ ررـ )

 تجاه نحك العاكؿ اضفترا ية المتزامنة باختالؼ نكع العينةلمسياس اض 

المتكسط  نكع العينة
 الحسابف

المجمكعة 
 األكلى

المجمكعة 
 الثانية

المجمكعة 
 الثالثة

العرؽ 
 لاال 

     6.21 المجمكعة األكلى
     6.18 المجمكعة الثانية

المجمكعة    * 6.22 المجمكعة الثالثة
 الثالثة

  (1.15)ركؽ دالة عند مستكل * تعنف كجكد ف
بػػػيف  (1.15)( كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل 88يت ػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ ررػػػـ )      

متكسػػطف المجمكعػػة األكلػػى كالمجمكعػػة الثالثػػػة فػػف درجػػات التطبيػػؽ البعػػدم لمسيػػػاس 
ككانػت تمػؾ العػركؽ لاػال   .نحك التعمـ باسػتخداـ العاػكؿ اضفترا ػية المتزامنػة هاضتجا

النظريػػػة  أكتتعػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػل مبػػػد ".سػػػمكا التعاعػػػؿ المتعػػػدد"أثالثػػػة المجمكعػػػة ال
لكتركنػػف يػػكفر بي ػػة غنيػػة بالماػػادر ف الػػتعمـ ال أتػػرل  كالتػػف ،اضتاػػالية لمػػتعمـ كالمعرفػػة

 و،كمػف ىنػا يسػتطيل المػتعمـ تطبيسيػا فػف تعممػ .كالمعمكمات كالمعارؼ لممكرػؼ التعميمػف
. (8185)العييػػد كالنػػايل،  .فػػة كاكتسػػاا الميػػاراتخػػريف فػػف بنػػاء المعر ف ينػػارؾ ا أك 

 .(8188كتختمؼ نتا   الدراسة الحالية مل نتا   دراسة )سرايا،
 النتا  :ممخص 
أىميػػػة أدكات التعاعػػػؿ التاليػػػة فػػػف العاػػػكؿ اضفترا ػػػية أظيػػػرت نتػػػا   الدراسػػػة -8

منػاركة ، ك يمػكجفاستخداـ الرمػكز الك البث الاكتف، ك  عرض البكربكينت،المتزامنة )
جراء استسااء بنا ف )تاكيت( ،ةالكتابي دردنةالك  الممعات،  .كا 
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أظيرت النتا   رفض العرض الاػعرم الػذم يػنص عمػى أنػو ض تكجػد فػركؽ ذات  -8
( بيف متكسط درجات الطالبات فف المجمكعػات 1.15 ≥دضلة إحاا ية )عند مستكل 

يػػات الػػتعمـ ربػػؿ الػػتعمـ التجريبيػػة الػػثالث فػػف اختبػػار التحاػػيؿ المعرفػػف لمسػػرر نظر 
 باستخداـ )العاكؿ اضفترا ية المتزامنة( كبعده.

دضلػة  تض تكجػد فػركؽ ذا ونأرفض العرض الاعرم الذم ينص عمى أظيرت لنتا    -6
 اضتجػاهفػف مسيػاس  ( بيف المجمكعات التجريبية الػثالث1.15 ≥إحاا ية )عند مستكل 

رت النتػػا   كجػػكد فػػركؽ دالػػة عنػػد مسػػتكل ظيػػأذ إنحػػك )العاػػكؿ اضفترا ػػية المتزامنػػة( 
بيف متكسطف المجمكعة األكلى كالمجمكعة الثالثة فػف درجػات التطبيػؽ البعػدم  (1.15)

نحك التعمـ باستخداـ العاكؿ اضفترا ػية المتزامنػة، ككانػت تمػؾ العػركؽ  هلمسياس اضتجا
  ".سمكا التعاعؿ المتعدد"ألاال  المجمكعة الثالثة 

 التكايات:
ىميػة كالتف حامت عمى استجابة عاليػة فػف األ ،دكات التعاعؿأىتماـ بتطبيؽ اض  .8

  .عند التدريس باستخداـ العاكؿ اضفترا ية المتزامنة
دكات التعاعػؿ أكالػذم يحتػكم عمػى العديػد مػف  ،سػمكا التعاعػؿ المتعػددأاستخداـ  .8

 عنػػدكسػػر حػػاجز الخػػكؼ كالخجػػؿ تك  ،ثػػراء المكرػػؼ التعميمػػفإالتػػف تسػػاعد عمػػى 
  ة.الطمب

ككيعيػػة  ،عسػػد دكرات تدريبيػػة ألع ػػاء ىي ػػة التػػدريس فػػف العاػػكؿ اضفترا ػػية .6
 .التدريس خالؿكتكظيعيا  دكات التعاعؿأاستخداـ 

دكات أككيعيػػة اسػػتخداـ  ،العاػػكؿ اضفترا ػػيةفػػف عسػػد دكرات تدريبيػػة لمطالبػػات  .2
 .نةالدراسة باستخداـ العاكؿ اضفترا ية المتزام خالؿكتكظيعيا  ،التعاعؿ

 
 
 
 

 المسترحات:
سػاليا التعاعػؿ أثػر تنػكع أتستيدؼ الكنؼ عف  فجراء المزيد مف الدراسات  التإ -8

 .خرل غير نظريات التعمـأبالعاكؿ اضفترا ية فف مكاد 
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سػػػػاليا التعاعػػػػؿ باسػػػػتخداـ أثػػػػر تنػػػػكع أجػػػػراء بحػػػػكث تسػػػػتيدؼ الكنػػػػؼ عػػػػف إ -8
عاػػكؿ اضفترا ػػية تسنيػػة ال وكالػػذم تتيحػػ ف،خػػرل كػػالتعمـ التعػػاكنأ اسػػتراتيجيات

  .المتزامنة
 .دكات التعاعؿ مف كجية نظر الطالباتأىـ أجراء بحكث تستيدؼ الكنؼ عف إ -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجل:
التعاعػؿ الاػعف معيكمػة  (.8115كمحمد عبد الحميـ حسا اهلل.) مجدل عزيز، إبراىيـ،-

 .8ط عالـ الكتا. الساىرة: .كتحميمة
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الرياض:  سس كالتطبيسات.ألالتعميـ ا كجيالتكنك (. 8185حاة النايل. )افناف العييد، ك  -
 مكتبة الرند.

(. اىمية استخداـ التعميـ اضلكتركنف فف نظاـ اضنتسػاا 8188ايماف محمد العمريطف. )-
دراسػػات عربيػػة فػػف التربيػػة المطػػكر مػػف كجيػػة نظػػر الطالبػػات بجامعػػة الطػػا ؼ. 

 .816-611، 8السعكدية، -كعمـ النعس
، 88ػػػ ع21. األردف-رسػػالة المعمػػـ( التعاعػػؿ الاػػعف، 8111البداينػػة، يحيػػى ميحيػػؿ )-

11-77. 
اثػػر اسػػتخداـ العاػػكؿ الدراسػػية اضفترا ػػية عمػػى التحاػػيؿ الدراسػػف (.8181منػػار) بػػدر،-

 جامعػػة المنكفيػػة، مننػػكرة، غيػػر .رسػػالة ماجسػػتير لػػدل طػػالا تكنكلكجيػػا التعمػػيـ
 مار

مجمػػة كميػػة التربيػػة  (.بي ػػات الػػتعمـ اضفترا ػػية،8188د.)محمػػك  محمػػد ر ػػا ،الب ػػدادم-
 62-8(،88مار،) – بالعيـك

(. نمػػػكذج مستػػػرح لتاػػػميـ كتععيػػػؿ العاػػػكؿ اضفترا ػػػية 8186حنػػػاف محمػػػد عمػػػار. ) -
. رسػػالة دكتػػكراة غيرمننػػكرةبمػػدارس التعمػػيـ اضساسػػف فػػف  ػػؤ معػػايير الجػػكدة. 

 بنيا: كمية التربية النكعية.
(. كارػػل اسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية فػػف برنػػام  التعمػػيـ 8116سػػميماف ) الخميعػػة .ىنػػد-

عف بعد مف كجية نظر أع ػاء ىي ػة التػدريس بجامعػة الممػؾ عبػدالعزيز بمدينػة 
 جدة .تـ استردادىا مف مكرل:

https://kenanaonline.com/files/0100/100245/818%فاػػكؿ%81افترا ػػية
. f 

ـ تجربة استخداـ العاكؿ اضفترا ية لتسػكيـ الػدركس تسيي(. 8112) زىير ناجف. خميؼ،-
كررة عمؿ مسدمة لممناركة فف ندكة العممية التعميميػة فػف  ،لطمبة الثانكية العامة

 .كارل كتحديات، جامعة النجاح الكطنية، نابمس السرف الكاحد كالعنريف:
معف اضفترا ػف فػف التعميـ الجا (. دراسة مسارنة لمبادرات8185رانيا عبدالمعز الجماؿ. )-

المػؤتمر الػدكلف كؿ مف فنمندا كفرنسا كامكانية اضفادة منيا فػف المنطسػة العربيػة. 
 المماكة العربية السعكدية:  الرابل لمتعميـ اضلكتركنف كالتعميـ عف بعد.

http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/308.pdf. 



 ـ 8181الجزء األكؿ( أبريؿ لسنة  871مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -121- 

العاػكؿ اضفترا ػية عمػى معتسػدات الكعػاءة أثر  .(8112مة ماطعى محمد .)رزؽ، فاط-
-مجمػػة السػػراءة كالمعرفػػة ،لتدريسػػف لمعمػػف العمػػكـ ربػػؿ الخدمػػةالذاتيػػة كاألداء ا

 (. 21،)مار
. تـ اضسترداد مػف تعمػيـ ىف العاكؿ اضفترا ية ما(. 8182، 81 81رنيد التمكاتف. ) -

 جديد:
 http://www.new-educ.com/les-classes-virtuelles 
فاعميػػة اسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية التزامنيػػة فػػف (. 8188لزىرانػػف، مكسػػى رانػػد. )ا-

رسػػالة ماجسػػتير  ،تحاػػيؿ طػػالا الاػػؼ الثالػػث الثػػانكم مػػادة الكيميػػاء  نمكذجػػا
 .غير مننكرة، الجامعة اضسالمية بالمدينة، المدينة المنكرة

لتية ،الريػاض، المممكػة . الدار الاك التعميـ اللكتركنف(. 8111زيتكف، حسف حسيف .)- 
 العربية لسعكدية 

( .تاميـ برنام  تدريبف عبر تكنكلكجيا العاكؿ اضفترا ػية 8188عادؿ السيد .) سريا،-
كفعاليتػػػو فػػػف تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات التاػػػميـ التعميمػػػف البنػػػا ف كاضتجػػػاه نحػػػك 

 ،6،مار-مجمة كمية التربية بالمناكرةاستخداميا لدل معممف الطالا العا سيف. 
(71،) 818-661. 

. السػػاىرة: دار السيػػاس النعسػػف النظريػػة كالتطبيػػؽ(. 8116سػػعد محمػػكد عبػػدالرحمف. ) -
 العربف. العكر

السػػػعيد .اػػػال  عبػػػدالرحيـ ، أثػػػر برنػػػام  تدريسػػػف عػػػف بعػػػد باسػػػتخداـ نظػػػاـ العاػػػكؿ -
اضفترا ية فف تنمية الميارات التدريسػية لمعممػف اضجتماعيػات فػف دكلػة الككيػت 

 .867-886(،25،)مار-التربية عالـ.
اثر تكظيؼ الاعكؼ اضفترا ية فف اكتساا (. 8188) عبدالعتاح. محمكد سحر سمكر،-

.رسػالة  اضسالمف لػدل طالبػات الػدبمكـ المتكسػط كاتجاىػاتيـ نحكىػا العسومعاىيـ 
 .غزة ، الجامعة اضسالمية،غير مننكرةماجستير 

 
 
تػػدريبف عبػػر تكنكلكجيػػا العاػػكؿ اضفترا ػػية ( برنػػام  8185سػػيد، ىكيػػدا محمػػكد سػػيد )-

كأثره فف تنمية بعض ميارات اسػتخداـ مسػتحدثات تكنكلكجيػا الػتعمـ لػدل الطالبػة 
-875 (،8)68،ماػػر-مجمػػة كميػػة التربيػػة بأسػػيكطالمعممػػة بجامعػػة أـ السػػرل. 

818. 
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 .مكتبة اضنجمك .الساىرة:التعمـ نظريات كتطبيسات(.8221النرراكم،أنكر محمد.)-
المتزامنػة اختالؼ نمطف العاكؿ اضفترا ية )(. أثر 8181) نعيا، ايماف محمد مينى.-

/ الالمتزامنة( عمى التحايؿ كتنمية ميارات إنتاج األلعاا التعميمية اللكتركنيػة. 
 .511-217(،8)82،مار-مجمة العمكـ التربكية

فػف تػدريس مسػرر (. أثػر اسػتخداـ العاػكؿ اضفترا ػية 8188النيرانف، ناار عبػداهلل )-
. مجمػػػة التربيػػػة )جامعػػػة طػػػرؽ التػػػدريس مسػػػار العمػػػكـ لطػػػالا جامعػػػة أـ السػػػرل

 .888-821(،827)8،مار-اضزىر(
( . تػػأثير اسػتخداـ نمػكذج لمعاػكؿ اضفترا ػية عمػػى 8188اػال ، اػال  أحمػد نػاكر.)-

مجمػة ميارات تاميـ العركض اللكتركنية الععالة لػدل معممػات ريػاض األطعػاؿ. 
 .811-866( ، 25، )التربيةكمية 

(.فاعميػػػة اضنمػػػاط المختمعػػػة لمتعاعػػػؿ  ػػػمف 8185محمػػػكد ماػػػطعى عطيػػػة.) اػػػال ،-
الػػػتعمـ  العاػػػكؿ اضفترا ػػػية فػػػف تنميػػػة ميػػػارات التعكيػػػر الريا ػػػف كالميػػػؿ نحػػػك

، ماػر-مجمػة دراسػات فػف التعمػيـ الجػامعفالريا ف لدل طالا الثانكية العامة. 
(68،)267-212. 

( .التعاعػػؿ الاػػعف بػػيف معممػػف الكيميػػاء كطالبيػػـ كعالرتػػو 8186عمػػف. )ال ػػك، محمػػد -
 .815-818، 8 السكداف،-مجمة الدراسات العميابالتكافؽ الدراسف. 

ماػػػػر: دار  التعمػػػػيـ كالمدرسػػػػة اللكتركنيػػػػة.(. 8117طػػػػارؽ عبػػػػدالرؤكؼ عػػػػامر. ) -
 السحاا.

العاػكؿ اضفترا ػية فػف ( فعالية برنام  مسترح را ـ عمى 8186العجرمف، سام  جميؿ )-
تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات التػػػدريس الععػػػاؿ لػػػدل الطالبػػػة المعممػػػيف بجامعػػػة السػػػدس 

 اضردف-مجمػػػػػػة المنػػػػػػارة لمبحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػاتالمعتكحػػػػػػة كاتجاىػػػػػػاتيـ نحكىػػػػػػا .
،82(6،)686-651. 

 ،. عػػالـ الكتػػااالنػػبكات فمسػػعة التعمػػيـ اضلكتركنػػف عبػػر(. 8115محمػػد.) عبدالحميػػد،-
 .ساىرةال

(. التعاعػػؿ بػػيف 8181الاػػمد، أسػػماء السػػيد محمػػد ك محمػػد، ىنػػد أحمػػد عبػػاس. ) عبػػد-
مستكيات مناركة األننطة الذىنيػة بالعاػكؿ اضفترا ػية التزامنيػة كنمػط التعكيػر 
باػػػكت عػػػاؿ كأثػػػره فػػػف تنميػػػة التحاػػػيؿ كالدافعيػػػة لتنجػػػاز لػػػدل طػػػالا نػػػعبة 

، ) السػعكدية-مػـ الػنعس دراسات عربيػة فػف التربيػة كعالريا يات بكمية التربية. 
72،)52-868. 
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فاعميػػػة العاػػػكؿ اضفترا ػػػية فػػػف تنميػػػة (. 8188عبػػػدال نى ، محمػػػد يحيػػػى ماػػػطعى.)-
ميػػػارات معالجػػػة الاػػػكر الررميػػػة لػػػدل طػػػالا عمػػػكـ الحاسػػػا بالمممكػػػة العربيػػػة 

، معيػد البحػكث كالدراسػات مننكرة، كمية التربيػة .رسالة ماجستير غير السعكدية
 .ضالريا العربية،

 التعميـ اضلكتركنف مف التطبيؽ الى اضحتراؼ كالجكدة.(. 8112ال ريا زاىر اسماعيؿ. )-
 الساىرة: عالـ الكتا.

( .أثر اخػتالؼ أدكات التنػارؾ بالعاػكؿ اضفترا ػية 8182غريا، أحمد محمكد فخرم .)-
نتػػاج اضختبػػارات اللكتركنيػػة .   مجمػػة تكنكلكجيػػاعمػػى اكسػػاا ميػػارات تاػػميـ كا 

 811-828(،8)82، مار-ميـالتع
 .812، الراية(. التجديد التربكم كالتعميـ اضلكتركنف. 8188فاكمة بنت راسـ العنزم. ) -
فف  اضفترا يةكارل استخداـ العاكؿ (. 8181السحطانف ، ابتساـ بنت سعيد بف حسف.)-

برنػػام  التعمػػيـ عػػف بعػػد مػػف كجيػػة نظػػر اع ػػاء ىي ػػة التػػدريس بجامعػػة الممػػؾ 
مكػػة  جامعػػة اـ السػػرل، مننػػكرة، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر .يز بمدينػػة جػػدةعبػػدالعز 
 المكرمة

تسػكيـ تجربػة جامعػة الممػؾ سػعكد فػف اسػتخداـ نظػاـ (. 8111السرنف، سعيد بف رػازع .)-
WebCT عبػػر النػػبكة العالميػػة لممعمكمػػات " اضنترنػػت" فػػف مسػػاندة التػػدريس .

  .الرياضرسالة ماجستير غير مننكرة، جامعة الممؾ سعكد، 
 .عماف:دار العكرميارات التدريس الععاؿ(.8112السطامى،نايعة .)-
أثػػر التػػدريس باسػػتخداـ العاػػكؿ اضفترا ػػية ( . 8112المبػػارؾ، أحمػػد بػػف عبػػدالعزيز .)-

عبػػر النػػبكة العالميػػة" اضنترنػػت " عمػػى تحاػػيؿ طػػالا كميػػة التربيػػة فػػف تسنيػػات 
، جامعػػة مننػػكرة ة ماجسػػتير غيػػر. رسػػالالتعمػػيـ كاضتاػػاؿ بجامعػػة الممػػؾ سػػعكد

 الرياض الممؾ سعكد،
      (،68)81، مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة(. التكااػػػؿ الاػػػعف . 8111المسػػػمـ ، ايمػػػاف خالػػػد .)-

51-15. 
أثر تكظيػؼ العاػكؿ اضفترا ػية فػف تنميػة ميػارات ( .8182النجار، طارؽ زياد خميؿ .)-

. رسػالة ماجسػتير السػالميةاستخداـ الحاسكا كاضنترنت لدل طمبة كميػة الػدعكة 
 .غزة مننكرة، الجامعة اضسالمية، غير

(. أدكات التعمػػيـ كالتػػدريا 8188مبػػارز، منػػاؿ عبػػدالعاؿ كخػػاطر، سػػعيدة عبدالسػػالـ .)-
التزامنيػػة كغيػػر التزامنيػػة بالعاػػكؿ اضفترا ػػية كأثرىػػا فػػف تنميػػة ميػػارات تاػػميـ 
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نتاج األننطة التعميمية السا مة عمى الكيا لد ل أع اء ىي ة التدريس بجامعػة كا 
 -مجمػػػػػػة تكنكلكجيػػػػػػا الػػػػػػتعمـالممػػػػػػؾ عبػػػػػػدالعزيز بجػػػػػػده كاتجاىػػػػػػاتيـ نحكىػػػػػػا. 

 .875-885(،2)88،مار
نمػكذج التعمػيـ الػذاتف فػف السػرف السػادـ.  ،(. التعمػيـ مػف بعػد8111يد اياـ. )محمد كح-

مػيـ خاخاة التع- كمية التربية جامعة السمطاف رابكس -المؤتمر التربكم الثانف
 سمطانة عماف. العالف.

السػػاىرة:  عمػػـ الػػنعس اضجتمػػاعف عربيػػا" كعالميػػا".(. 8112بػػك النيػػؿ. )أمحمػػكد السػػيد  -
 مكتبة اضنجمك المارية.

( .اسػػػتخداـ العاػػػكؿ اضفترا ػػػية فػػػف تػػػدريس 8188مجاىػػػد، فػػػايزة أحمػػػد الحسػػػينف. )-
ات التكااػػؿ التػػاريخ كأثرىػػا عمػػى التحاػػيؿ كتنميػػة التعكيػػر النارػػد كبعػػض ميػػار 

مجمػػػة الجمعيػػػة التربكيػػػة . الطالبػػػات المعممػػػات بكميػػػة التربيػػػةاضلكتركنػػػف لػػػدل 
 .811-888(،25،)مار-لمدراسات اضجتماعية

ثر التعمػيـ اضلكتركنػف فػف تنميػة اتجاىػات طػالا تكنكلكجيػا أ(. 8182نبيؿ جاد عزمى. )-
             ،ماػػػر-دراسػػػات كبحػػػكث -تكنكلكجيػػػا التربيػػػةالتعمػػػيـ نحػػػك الػػػتعمـ عػػػف بعػػػد. 

871-812. 
كارػل اسػتخداـ الاػعكؼ اضفترا ػية كمتطمبػات (. 8188نتك ،رانده بنػت محمػد عبػاس .)-

تكظيعيا فف تعمـ الريا يات فف بعض الجامعات السعكدية بالمنطسػة ال ربيػة مػف 
رسػػػالة  .ع ػػاء ىي ػػػة التػػدريس بالجامعػػات السػػعكديةأك كجيػػة نظػػر المختاػػيف 
 .مكة المكرمة ،ـ السرلأجامعة  ،ماجستير غير مننكرة
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