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   مخلص البحث

ييدددا الب ددث تلددد ت ديددد ثيردد  المميددرات الر ميددة  الددزووم الر مددد   التممددي  المددوند    
والمعالج بيا الم توى العممد والمتاح عبر الويب   مع نمطد التواص  االلكتروندد  المتدزام،   
وغير المتزام،  م، خال  بيئة اليواتا النقالة لتنمية ميارات الت مي  اإل صدائد لمبياندات لددى 

الدراسات العميا وتنمية اتجياتيم ن وىا   وياعمية الذات ليدم   و دد شدممت عيندة الب دث طالب 
جامعة طنطا   وتم تقسديميم تلدد  -طالب م، طالب الدراسات العميا بكمية التربية النوعية  84

اربعددة مجموعددات تجريبيددة وتددم اتا ددة الم تددوى العممددد عبددر الويددب مدد، خددال  بيئددة اليواتددا 
بدي، متوسدطد درجدات  0.0.ثسفرت النتائج ع، وجدود يدرد داللدة عندد مسدتوى  النقالة   و د

طالب المجموعات التجريبية والتد تناولت الم توى الر مد والمعالج بالمؤمرات الر ميدة والمتداح 
عبددر تطبيقددات اليدداتا النقالددة  يددد االختبددار الت صدديمد وبطا ددة تقيدديم المنددتج ومقيدداس ياعميددة 

لصال  المجموعدات التجريبيدة التدد درسدت الم تدوى والمعدالج بدالزووم  الذات لدى عينة الب ث
  كمددا اشددارت النتددائج انددو توجددد يددرد داللددة التممي  المددوند بددالر مددد عدد، الم تددوى المعددالج 

ا صدددائية لممجموعدددات التجريبيدددة طبقدددا لنمددداط التواصددد  االلكتروندددد والمتددداح عبدددر تطبيقدددات 
 وهاليواتا النقالة واتجاىات الطالب ن 

 
:  المميددددرات الر ميددددة   التواصدددد  االلكترونددددد   الددددتعمم النقددددا    الت ميدددد  كممددددات ايتتا يددددة 

 اال صائد
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The Impact of the Digital Stimuli (Digital Zoom /Color Spot) of Mobile 

Phone Apps and Online Communication (Synchronous 

/Asynchronous) on Developing Postgraduates’ Statistical Analysis 

Skills, Self-Efficiency and Their Attitude towards Them 
 

Abstract 
 

his paper investigates the most effective digital stimuli (digital zoom and 

color cueing) used in the treatment of online academic content, with 

synchronous and asynchronous communication, in a mobile 

environment. This aims to explore their impact on developing postgraduates’ 

statistical data analysis skills and their attitude towards them, as well as on 

developing their self-efficiency. The sample comprises 48 postgraduates at the 

Faculty of Specific Education, Tanta University, Egypt. The participants were 

divided into 4 experimental groups. The academic content was available online 

via mobile phones.  The results showed significant differences at 0.05 between 

the means of the experimental groups who handled the online, mobile, digitally 

treated content in the summative assessment, the product assessment card and 

self-efficiency scale in favor of the groups who studied the zoom-treated content 

rather than those who handled the spot-treated content.  Other statistically 

significant differences were reported based on the modes of online 

communication and their attitude towards them. 

 
Keywords:  Digital stimuli, online communication, mobile learning, statistical 

analysis 
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  المقدمة

 ددددد ثنمدددداط الددددتعمم ث ( Mobile Learning)يممدددد  الددددتعمم عبددددر اليواتددددا النقالددددة     
تصددداالت الالسدددمكية والدددذى ث بددد  سدددتخدام تكنولوجيدددا اإل إالتعمددديم عددد، بعدددد ب مسدددفةاليامدددة لف

الذكيددددة   لنددددو  ةعبددددر تطبيقاتدددد وتددددتا ا  لكترونددددد و مدددد، مصددددممد الم تددددوى اإل  كميددددرمييددددا ع
يتدددي  نقددد  جميدددع ثنمددداط البياندددات مددد، : نصدددوص وصدددور ولقطدددات ييدددديو مابتدددة ومت ركدددة 

صددددب  ثلددددذل    مددد، خددددال  موجددددات ليددددا تددددردد معددددي،  موجدددات الراديددددو ثو ت ددددت ال مددددرا   
بشدددك  سدددريع ومدددذى  لدرجدددة ث، مددد، ثىدددم تقنيدددات الدددتعمم التدددد انتشدددرت بدددي، جميدددع الفئدددات 

يددددد  اليددددرادكدددددت ث، عدددددد اليواتددددا الم مولددددة يا ددددت عدددددد ث صددددائيات ىنددددا  بعددددض اإل
المتعددددددة  ةسددددتفادة منددددو وتطبيقاتددددصددددب  ىنددددا   تميددددة لمسددددعد ن ددددو اإلأبعددددض الدددددو    ي

صدددب  يندددايس ال اسدددبات المكتبيدددة يدددد ا تنددداؤه مددد، ثندددو يدددد مجالندددا التعميمدددد   وخاصدددة ل 
يسددديم الدددتعمم النقدددا  يدددد  ددد  مشددداك  ازد دددام  اعدددات الدراسدددة وتدددويير مسدددتخدميو   كمدددا 

مكانيددددددة ت ددددددديث  مبدددددددث المسدددددداواة وتكددددددايؤ الفددددددرص لممتعممددددددي،   لتميددددددزه بالتفاعميددددددة وا 
مندددا  تفاعددد  المعمدددم ثوالتعددددي  بيدددا وتزويدددد المدددتعمم بالت ذيدددة الراجعدددة المسدددتمرة  ةتطبيقاتددد

راعدددد الفدددرود الفرديدددة بدددي، المتعممدددي، المعممدددي، وي عمددددمدددع متعمميدددو ممدددا يقمددد  العبدددا  
تا دددو   مدددع تمكانيدددة تدددويير مصدددادر الدددتعمم مددد، خاللدددو طدددوا  اليدددوم    لتقيددديم طدددرد عددددة  ةا 

   0 ةالمتعممي،  باختبارات م، خال  تطبيقات
ىتمددددام العديددددد مدددد، إلكترونددددد عبددددر الويددددب  ظددددد ب، تعددددداد وتنظدددديم الم تددددوى اإل ت      

سدددددتراتيجيات ال ديمدددددة تطدددددوير مؤسسددددداتنا التعميميدددددة   واإلسدددددتفادة مددددد، اإل القدددددائمي، عمدددددد
، كالىمدددددا يشدددددك  منظومدددددة التفاعددددد    لتطدددددوير التفاعددددد  بدددددي، المتعممدددددي، والم تدددددوى ل 

لكتروندددددد بشدددددك  مم دددددوظ يدددددد القطددددداع اسدددددتخدام تطبيقدددددات الم تدددددوى اإل وبددددددثت تدددددزداد 
دام المدددددؤمرات الر ميدددددة لممتعممدددددي، واسدددددتخ وسددددداليب وطدددددرد تقديمدددددأىتمدددددام بالتربدددددوى واإل

تا تددددو عبددددر الويددددب لتعزيدددددز ا  لكترونددددد و  ددددات البصددددرية يددددد صددددياغة الم تددددوى اإل والتممي
دارة ا  التفاعددددد  بدددددي، المعمدددددم والمدددددتعمم و  الو دددددت يدددددد عمميدددددة تا دددددة المروندددددة والتفاعميدددددة وا 

 0  3.02م مد المرادند    ىداا التربوية تعمميم لت قيد ال
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مير الفعددددا  لتطبيقددددات أدراسددددات تلددددد ثىميددددة التددددعدددددة شددددارت ثويددددد ىددددذا الطددددار  
دراسدددددية المقدددددررات اليدددددد ت قيدددددد بعدددددض ندددددواتج الدددددتعمم يدددددد التفاعميدددددة اليواتدددددا الذكيدددددة 

   (Macdonald Evans 2008)  : ا دددددددددددددددتا تيددددددا عبددددددر الويددددددب ومنيا  و متنوعددددددة ال
(2010 Huang )      ،3.00 ىاشدددددددددددم سدددددددددددعيد       .3.0 جمدددددددددددا  الدىشدددددددددددا    
   chi Yin 2014))     3.02 رشدددددا ي يدددددد     3.02ميدددددادة العددددداند واخدددددرو،  

  سددددددد، البددددددداتع       3.08 م مدددددددد عبدددددددد القدددددددادر       3.08 سدددددددوزا، الشددددددد ات   
ىدددددداند شددددددفيد      3.00   مددددددال  العرميطددددددد      3.00مددددددروه الخيددددددارى      3.00

عمددددددد ذلدددددد  اىتمددددددت الدراسددددددات التربويددددددة  وبنددددددا   3.02 نجددددددوى الشددددددامد     3.02  
يدددد زيدددادة ياعميدددة العمميدددة التعميميدددة  النقدددا والتعميميدددة بأىميدددة توظيدددا تطبيقدددات اليددداتا 

بدددددي، الطدددددالب    والتدددددد اعتمددددددت عمييدددددا بعدددددض مؤسسددددداتنا التعميميدددددة لنشدددددر التواصددددد 
0 ومددددد، ىندددددا ظيدددددرت ال اجدددددة لردددددرورة را  كقنددددداة اتصدددددا  بيدددددنيموالمعممدددددي، وتبددددداد  اآ

 ويقدددددداً تا تيددددددا عبددددددر الويددددددب وا   النقددددددا مددددددام بتصددددددميم وتوظيددددددا تطبيقددددددات اليدددددداتا ىتاإل
  ل، اليدددددا الساسددددد مدددد، ب ومنددددا يم والددددتعمم لت قيددددد ثى مددددردود منيددددالنظريددددات التعمدددد

تطدددوير سدددب  جديددددة تيددددا  التعمددديم ت سدددي، ندددواتج الدددتعمم مددد، خدددال  يدددد مجدددا  تكنولوجيدددا
لدددتعمم يدددد الميدددارات المعرييدددة والمياريدددة والوجدانيدددة 0  م مدددد لندددواتج ايرددد  ثتلدددد ت قيدددد 

     0  031   3.02خميس 
مددددد، النظريدددددات التدددددد تيدددددتم بتصدددددميم وتوظيدددددا تطبيقدددددات ىندددددا  ويدددددد ىدددددذا اإلطدددددار    

اليواتدددددا الذكيدددددة ومددددد، ثىميدددددا النظريدددددة البنائيدددددة لنيدددددا تفتدددددرض بندددددا  وتصدددددميم بيئدددددات 
  ، المعريددددة تددددأتد مدددد، خددددال  نشدددداط المتعممددددي، ثتفاعدددد  نشددددطة بددددي، المعمددددم والمددددتعمم   و 

 0المعريية لبياجيو و لنيا مشتقة م، البنائية 
ث، نظدددددم الدددددتعمم التقميديدددددة لدددددم  تلدددددد   382   3.00 شدددددار م مدددددد خمددددديس و دددددد ث    

يرددد  نسدددب واللكتروندددد لدددذل  ييدددو ال البندددائد والدددذى ظيدددر مدددع الدددتعمم اإل  تتمتدددع بدددالفكر
جاىدددددات الساسدددددية لتصدددددميم الدددددتعمم تويعدددددد ث دددددد اإل    لتطبيدددددد مبدددددادى  الدددددتعمم البندددددائد

لكتروندددددد والتدددددد تعتمدددددد عمدددددد الفكدددددر البندددددائد تصدددددميم الم تدددددوى التعميمدددددد يدددددد شدددددك  اإل 
نشدددطة وموا دددا تعميميدددة مسمسدددمة ويدددد مدددنيج عممدددد ذا معندددد تسدددي  معالجدددة مخرجدددات ث

 التعمم وتفسرىا 0
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تطبيقدددددات  لتصدددددميم، نصدددددمم نمدددددوذج لتعمددددديم الكتروندددددد يعدددددا  ثردندددددا ثلدددددذل  يدددددإذا      
سددددتراتيجيات يردددد  اإلثختيددددار تا تيددددا عبددددر الويددددب يددددن ، يددددد  اجددددة إلا  و  النقالددددةاليواتددددا 

مدددع طبيعدددة الىدددداا والم تدددوى  تدددتال متقدددا، الفعالدددة والتدددد نمددداط اإل ثوالسددداليب البنائيدددة و 
كدددددذل  الب دددددث يدددددد  تخدمة لكترونيدددددة المسدددددالعممدددددد   وتصدددددميميا ويقدددددا لندددددوع البيئدددددة اإل 
 ستراتيجيات 0 المبادى  والسس التد تزيد م، ياعمية ىذه اإل

التددددد تسددددتخدم يددددد صددددياغة الم تددددوى ويددددد ىددددذا اإلطددددار تعددددددت المميددددرات الر ميددددة      
رجددددوه لت قيقيددددا لكترونددددد والتددددد تيدددددا تلددددد جددددذب انتبدددداه المددددتعمم ن ددددو الىددددداا الماإل 

و ددددد تعددددددت ثنواعيددددا  (Cues)ويطمددددد عمييددددا الددددبعض التممي ددددات بشددددك  متميددددز وسددددريع 
يمنيددددددا المميددددددرات السددددددمعية ممدددددد    الصددددددوات   المددددددؤمرات الموسدددددديقية   ومنيددددددا ثيرددددددا 

المونيددددة   والخطدددددوط والسدددديم والتدددددأميرات البصدددددرية  لتممي ددددداتالمميددددرات البصدددددرية ممدددد   ا
عبدددد المدددنعم و وم الر مدددد  0 ويتفدددد كددداًل مددد، عمدددد و المختمفدددة والتدددد مددد، ثىميدددا  ركدددة الدددز 

و    (Lana,2006,25)  48   3..3 عبدددددددددددددد العظددددددددددددديم الفرجددددددددددددداند     0   ...3 
(Martin,2010,32)   المانويدددددة توجدددددو بأندددددو يمكددددد، تعريفيدددددا بأنيدددددا المميدددددرات البصدددددرية

نتبدددداه ن ددددو المميددددر الصدددد  ثو جددددز  معددددي، منددددو بيدددددا تسدددديي  التمييددددز وجددددذب انتبدددداه اإل 
المدددددتعمم ن دددددو خصدددددائص الدددددتعمم الجوىريدددددة يدددددد الرسدددددالة التعميميدددددة المرئيدددددة  واسدددددتنتاج 

 0  "المفيوم م، الشد  المراد تعممو 
اسدددامة      2..3سدددماح عددداطا    و دددد ثمبدددت نتدددائج مددد، الدراسدددات والب دددوث ومنيدددا   

عبيددددددر بدددددددير        .3.0 نددددددا، عبددددددد ا  م مددددددود        4..3  واخددددددرو، ىنددددددداوى 
م مدددددد       3.00شددددديما  ثسدددددامة م مدددددود      3.00 شددددديري، عبدددددد العزيدددددز   .3.0

تبددددددراىيم    حيمددددددا، صددددددالت      3.03م مددددددد ثبددددددو اليزيددددددد       3.00السدددددديد عمددددددد 
المميددددددددرات ياعميدددددددة اسددددددددتخدام   3.08  واخددددددددرو،  عبددددددددد العزيدددددددز سدددددددما       3.02

الر ميدددة  التممي دددات البصدددرية  لت قيدددد متطمبدددات الدددتعمم وتوجيدددو المتعممدددي، تلدددد الرسدددالة 
 التعميمية المرئية المطموبة لت قيد الىداا المرجوه ليا 0

ي، ثساسدددددي، ىمدددددا : ويدددددد ىدددددذا اإلطدددددار يمكددددد، تقسددددديم المميدددددرات الر ميدددددة تلدددددد ندددددوع    
ولكدددددد، اىددددددتم بددددددالمميرات البصددددددرية داخدددددد  المميددددددرات السددددددمعية   والمميددددددرات البصددددددرية   

 تفدددداظ بددددالتمميالت المرئيددددة والمفظيددددة نيددددا تسدددداعد المتعممددددي، عمددددد اإلالعددددروض المرئيددددة ل 
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صددددب  عمددددد المددددتعمم القدددددرة عمددددد بنددددا  عال ددددات ثيددددد ذاكددددرتيم يددددد الو ددددت ذاتددددو   لددددذل  
ميددددا  تفدددداظ بيمددددا معددددا يددددد ذاكرتددددو وتنظياتصددددالية بددددي، التممدددديالت المرئيددددة والمفظيددددة واإل

  وبددددالرغم مدددد، ثىميتيددددا تال ث،  (Mayer R. 2000)يددددد شددددك  سالسدددد  مترابطددددة 0
ىندددا  ردددرر وارددد  مددد، زيدددادة عددددد المميدددرات الر ميدددة يدددد الم تدددوى البصدددرى لنيدددا تدددؤدى 

نتبددداه وبالتدددالد تشدددك  عدددائد ن دددو ت قيدددد الدددتعمم   يصدددرا المدددتعمم عدددد، تلدددد تشدددتيت اإل 
سدددددتخداميا بطريقدددددة عمميدددددة تتدرا  المكوندددددات البصدددددرية الساسدددددية   لدددددذل  يجدددددب تنظددددديم 

تليدددددو وىددددو مدددددا تسددددعد ىددددداييا المطموبدددددة ثمتناغمددددة ومنسددددقة ومتكاممدددددة ثيرددددا لت قيدددددد 
يمدددددد 0 عمدددددد عبدددددد جميدددددع الدراسدددددات التدددددد اىتمدددددت بتوظيفيدددددا لصدددددياغة الم تدددددوى التعم

   ويدددددرى الدددددبعض ث، المميدددددر البصدددددرى المدددددوند يعتمدددددد يددددددد    .00   ...3المدددددنعم   
المقدددددام الو  عمدددددد المدددددو، كوسددددديمة لجدددددذب انتبددددداه المتعممدددددي، ييندددددا  بعدددددض السددددداليب 
لتنظددددديم المدددددو، كمميدددددر بندددددائد يدددددد العدددددروض المرئيدددددة ومددددد، ثىميدددددا : السدددددموب الرمدددددزى 

"Heraldic"  وىدددددو عبدددددارة عددددد، نمدددددط رمدددددزى تسدددددتخدم ييدددددو اللدددددوا، لدددددداللتيا الرمزيدددددة
ينجددددد ث، المميددددر الرمددددزى  لمددددو، يقددددا مسددددتقاًل عدددد، بددددا د المندددداطد المونيددددة الخددددرى يددددد 

ممدددد  البقعدددددة المونيدددددة نتبدددداه التمقدددددائد ن وىدددددا كيددددا، البصدددددرى المعددددروض ممدددددا يوجدددددو اإل ال
 (ZettlH, 2004 71-75)0مت يرات التد تبناىا ىذا الب ث  الالبيرا  وىد ث د 

رات البصددددرية تقمدددد  مدددد،  مدددد  ا تفدددداظ الددددذاكرة لمم تددددوى البصددددرى المعددددروض الممييدددد    
سددددتجابات لتفاصددددي  الم تددددوى بددددي، المتعممددددي، لمددددا خددددتالا اإلاوبالتددددالد تالشددددد مشددددكمة 

مير الفعددددا  عمددددد أيتي ددددو المميددددر البصددددرى مدددد،  دددددرة عمددددد تمييددددز التفاصددددي  ل، ليددددا التدددد
سدددترجاع الم تدددوى البصدددرى يتدددؤدى تلدددد سدددعة تردددايية لدددذاكرة ا  التدددذكر و  زيدددادة القددددرة عمدددد

كدددددال مددددد،  ثورددددد نتبددددداه البصدددددرى   وبدددددالعودة تلدددددد دراسدددددة نظريدددددات الدددددتعمم واإل المدددددتعمم 
(BjornKoning 2009)  و(Henkl S. 2002)  ث، ىنددددددا  مددددددالث وظددددددائا

 وىد:لممميرات البصرية تفيد ك  المتعممي، ثمنا  عرض الم توى التعميمد 
 ختيددداراإل Selection ،وييدددو يدددتم توجيدددو انتبددداه المتعممدددي، ن دددو ثمددداك، معيندددة مددد :

 الم توى المرئد 
   التنظددددددديمOrganization  وييدددددددو تسدددددددتطيع المميدددددددرات تنظددددددديم بنيدددددددة عدددددددرض :

 الم توى طبقا لألىداا المطموب ت قيقيا 0
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   التكامددددIntegration   وييددددو تسددددتطيع المميددددرات تورددددي  العال ددددة بددددي، عناصددددر :
 0لت قيد عنصر التكام   الم توى المرئد المعروض 

و ددددد اعتمدددددت يكددددرة تنظدددديم المميددددرات البصددددرية عمددددد عدددددة نظريددددات مدددد، ثىميددددا نظريددددة    
، اإلدرا  البصددددرى لممددددادة المعرورددددة يددددتم مدددد، خددددال  مددددر متي، ثالتكامدددد  والتددددد تفتددددرض 

العيندددا، المعمومدددات  تجمدددعنتبددداه وىمدددا : المر مدددة الولدددد  ويييدددا رجدددة اإل رئيسدددتي، ويقدددا لد
والمنجذبدددة المتعدددددة مدددرة وا ددددة مددد، المشددديد البصدددرى مددد، خدددال   ركدددة العدددي، المسدددتمرة 

بسدددط المالمددد  اإلدراكيدددة لمعناصدددر لدددذل  يطمدددد عمدددد ىدددذه ثلدددوا، دائمدددا ويعدددد ذلددد  مددد، لأل 
تد المر مدددددة المانيددددددة ويعتمدددددد يييدددددا عمددددددد اإلدرا  أالمر مدددددة  المر مدددددة اإلدراكيدددددة  مددددددم تددددد

، الددددتعمم ثاالنتقددددائد لممعمومددددات المختمفددددة التددددد ترددددميا المشدددديد البصددددرى ويقصددددد بددددذل  
بددددط ر سددددتقبا  المعمومددددات وتخزينيددددا واسددددترجاعيا مددددرة ثخددددرى 0 لددددذا يجددددب امدددرتبط بطريقددددة 

النمددداط ال سدددية  مدددا يتعممدددو المدددتعمم بخبراتدددو السدددابقة وث، المعمومدددات الجديددددة تميددد  تلدددد
و ددددد الشدددديا  ال قيقيددددة المجسدددددة لياالتددددد يسددددي  تدراكيددددا وكددددذل  بددددالوا ع الددددذى يشددددم  

      نددددددا، 2..3     سددددددماح عددددداطا   0..3 نيدددددد عبددددددد ال كدددددم    دراسدددددداتثكددددددت 
      ايمدددددددا، صدددددددالح الددددددددي،   3.00     شددددددديري، عبدددددددد العزيدددددددز   .3.0عبدددددددد ا    

نتدددداج برمجيددددات الكمبيددددوتر التعميميددددة  ترية يددددد   0ثىميددددة اسددددتخدام المميددددرات البصدددد3.02
بدددددو اليزيدددددد  ث     م مدددددد 3.00ىتمدددددت بعدددددض الدراسدددددات ممددددد    م مدددددد السددددديد  ث  كمدددددا 
  بأىميددددة اسددددتخدام المميددددرات الر ميددددة  البصددددرية  داخدددد  3.02     تددددامر كامدددد   3.03

نترنددددددت تلددددددد جددددددذب انتبدددددداه المتعممددددددي، ن ددددددو الم تددددددوى الم تددددددوى االلكترونددددددد عبددددددر اإل 
نمدددداط المميددددرات ثيردددد  ثث، تلددددد شددددارت ىددددذه الدراسددددات ثااللكترونددددد المقدددددم ليددددم   و ددددد 

لكترونيددددددة ىددددددد البصددددددرية المناسددددددب اسددددددتخداميا يددددددد تصددددددميم وصددددددياغة المقددددددررات اإل 
 0 م الر مدو لوا، والمميرات الر مية مم  الزو الخطوط وال 

الد نمطددددي، مدددد، ثنمدددداط المميددددرات الر ميددددة البصددددرية وىمددددا  نمددددط ويسددددتخدم الب ددددث ال دددد  
 Spot) يدددةالمون البقعدددة  ونمدددط المميدددر البصدددرى  (Zooming)المميدددر الر مدددد الدددزووم 

Light)  النقالدددددةداخددددد  الم تدددددوى االلكتروندددددد  والمتددددداح مددددد، خدددددال  تطبيقدددددات اليواتدددددا 
 عبر الويب 0
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لكترونددددد تنظدددديم وصددددياغة الم تددددوى اإل  ميددددة يددددد سددددتخدام المميددددرات الر إو ددددد  ظددددد ب      
ل،  Motivation Theoryالمرئدددددد بتأييدددددد مددددد، النظريدددددات منيدددددا نظريدددددة الدايعيدددددة 

كدددده م مدددد ثىندددا  مددد، العوامددد  تسددداعد المدددتعمم عمدددد اسدددتمارة الدايعيدددة ومددد، ثىميدددا مدددا 
  ددددد عوامدددد  تنظدددديمثنتبدددداه والفرددددو  لممددددتعمم    بددددأ، اسددددتمارة اإل 302   3.00خمدددديس  

ويدددددره المميددددرات الر ميددددة يددددد جددددذب انتبدددداه عدددددي، وعددددرض الم تددددوى التعميمددددد وىددددذا مددددا 
المددددتعمم وتوجيددددو لمجددددز  اليددددام بددددالم توى المرئددددد المعددددروض   كمددددا ثيدددددت ذلدددد  النظريددددة 

تلددددد رددددرورة تنشدددديط المددددتعمم وجددددذب  Constructivism Theoryالبنائيددددة المعرييددددة 
لكترونددددد ة يددددد تنظدددديم الم تددددوى اإل انتبدددداه مدددد، خددددال  اسددددتخدام بعددددض المميددددرات الر ميدددد

لسددددديولة توردددددي  الجدددددز  اليدددددام بالمدددددادة العمميدددددة المعروردددددو وعرردددددو بشدددددك  متسمسددددد  
 بنائد معريد 0

كمميدددددددر ر مدددددددد بصدددددددرى التممدددددددي  المدددددددوند اسدددددددتخدام ب دراسدددددددات عددددددددةو دددددددد اىتمدددددددت    
(R.Lamberski , 2000)   و(Gerven , 2002)   (F.Corcoran , 

2003)   (PettW.2003)   (Fang Kuo & Yen show , 2008)   
(Davood & Stephanie 2010)   م مدددددد ابدددددو 3.00    م مدددددد السددددديد     

الر ميدددددددة بدددددددالم توى المت ركدددددددة يدددددددد معالجدددددددة لقطدددددددات الفيدددددددديو       3.03اليزيدددددددد  
سددددتندت تلددددد ثىميددددة المددددو، يددددد جددددذب انتبدددداه اإلدرا  ثو  االنترنددددتلكترونددددد المتدددداح عبددددر اإل 

  ممددددا ديددددع البا ددددث تلددددد اتقددددا، ميددددارة معينددددة البصددددرى وال سددددد لممددددتعمم وتوجيددددو ن ددددو 
مددددد، خدددددال   تيددددداتبندددددد اسدددددتخدام ىدددددذا المميدددددر لتصدددددميم ث دددددد التطبيقدددددات التعميميدددددة واتا 

يدددة ر ميدددة   وكيدددا يمكددد، االسدددتفادة مندددو يدددد تصدددميم لقطدددات ييدددديو تعميم النقالدددةاليواتدددا 
اسددددتخدام المميددددر ب اىتمددددت دراسددددات عدددددة0 و ددددد  النقالددددةتا تيددددا عبددددر شاشددددات اليواتددددا ا  و 

 & Liangyu)    0..3البصدددرى  الدددزووم الر مدددد  ممددد  كدددال مددد، :  نجدددال   ددددرى   

et al 2006 )  (NStergion , Bfrenz 2006)    2..3   م مدددد المرادندددد    
(Korneev , 2007)   (Kenshi & Akinori , 2007)   (Qipang & 

Shao , 2008) ( ،Juan & Roberto , 2011)   يدددد معالجدددة لقطدددات الفيدددديو
إلظيدددار تفاصدددي  ثكمدددر د دددة يدددد الم تدددوى التعميمدددد المعدددروض   ومدددا يتميدددز بدددو التجدددو  

وم اولددددة تركيددددز تدرا  المددددتعمم البصددددرى عمددددد جددددز   نسدددديابيو وسدددديولوإداخدددد  الم تددددوى ب
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سدددددتعانة بيدددددذا در  البا دددددث ثىميدددددة اإلثمعدددددي، مددددد، الم تدددددوى المرئدددددد المعدددددروض 0 لدددددذل  
 النقالددددةتا تيددددا عبددددر شاشددددات اليواتددددا ا  المميددددر يددددد معالجددددة لقطددددات الفيددددديو الر ميددددة و 

   .نترنت عبر ال 
نددددوعي، مدددد، المميددددرات الر ميددددة البصددددرية يمكدددد،  يددددإ، ىنددددا وتأسيسددددا عمددددد مددددا سددددبد     

اسدددتخداميا يدددد معالجدددة لقطدددات الفيدددديو الر ميدددة التعميميدددة   لمسددداعدة المتعممدددي، بشدددك  
غيددددر مباشددددر عمددددد ييددددم الفكددددرة العامددددة لعمميددددة الددددتعمم الددددذاتد النشددددط مدددد، التعامدددد  مددددع 

نقالدددددددة تطبيقددددددات اليواتدددددددا الذكيدددددددة   والفكددددددرة المانيدددددددة  توظيدددددددا تطبيقددددددات اليواتدددددددا ال
ىميددددة يددددد ريددددع ثو الدراسددددات والب ددددوث التربويددددة مدددد، تددددمبتثسددددتفادة مدددد، سددددماتيا ومددددا واإل

لكتروندددددد ويكدددددرة كيفيدددددة اإل  التواصددددد كفدددددا ة العمميدددددة التعميميدددددة   والفكدددددرة المالمدددددة ثنمددددداط 
 0 النقالةمع طالب عينة الدراسة م، خال  تطبيقات الياتا وعدم التزام، التزام، 

الفعددددا  يددددد ريددددع كفددددا ة العمميددددة  ودورىدددداميددددة اليواتددددا الذكيددددة وبعدددددما استعررددددنا ثى    
التعميميددددة   وثىميددددة اسددددتخدام المميددددرات الر ميددددة البصددددرية يددددد معالجددددة لقطددددات الفيددددديو 

ا  ىمددددتا تيددددا مدددد، خددددال  شاشددددات اليواتددددا الذكيددددة عبددددر الويددددب   ياليمكدددد، اا  الر ميددددة و 
ثشدددار تلييدددا بيدددا  الددددي، خيدددرى لكتروندددد والتدددد تصدددا  عبدددر بيئدددة الدددتعمم اإل ىميدددة اال دور ث

ررات ىتمددددددددام بأسدددددددداليب التواصدددددددد  مدددددددد، خددددددددال  نظددددددددم تدارة المقددددددددىميددددددددة اإلأ  ب0..3 
عردددا  ىيئدددة التددددريس والعددداممي، الويدددب باإلرددداية تلدددد ثىميدددة تددددريب ثلكترونيدددة عبدددر اإل 

 Chattingوتقسددددديم الدوار عمدددددييم مددددد، موجدددددو ومددددددرب ومددددددير داخددددد  غدددددرا الدردشدددددة 
يتراردددددية ر متدددددزام، داخددددد  المجتمعدددددات اإلكدددددا، متزامندددددا ثو غيددددد ومنتدددددديات ال دددددوار سدددددوا 

(Wang , 2008) 0 
لكتروندددد والدددذى يعدددد مددد، ا  والتفاعددد  داخددد  بيئدددة الدددتعمم اإل تصدددثىميدددة اإل لدددذل  تكمددد،     

وت قيددددد ثىدايددددو المرجددددوه ميمددددا كددددا، نوعددددو  متددددزام،   لكترونددددد عوامدددد  نجدددداح الددددتعمم اإل 
ونوعدددددو سدددددوا  كدددددا،  التواصددددد غيدددددر متدددددزام،  عمدددددد تندددددوع الدوات المسدددددتخدمة يدددددد تدارة 

 , Worthington)اجتماعيددددا ثو تعميميددددا ثو تدددددريبيا وىكددددذا 0 بينمددددا يددددرى  التواصدددد 

يدددددد ر الويدددددب تتممددددد  ث، مصدددددطم  التدددددزام، يدددددد بيئدددددات الدددددتعمم االلكترونيدددددة عبددددد (2013
وغددددرا الدردشددددة الصددددوتية ثو النصددددية   بينمددددا مصددددطم  غيددددر المتددددزام،  مددددؤتمرات الفيددددديو

يدددددد بيئدددددات الدددددتعمم االلكترونيدددددة عبدددددر الويدددددب تتممددددد  يدددددد اسدددددتخدام البريدددددد اللكتروندددددد 
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، ال يتواجدددد المعمدددم والمدددتعمم يدددد نفدددس الو دددت   و دددد ثومنتدددديات المنا شدددة والتدددد يشدددترط 
      سدددددد، شددددددريا   1..3 نشددددددوى شدددددد اتو    جريددددددت الدراسددددددات ممدددددد  كدددددداًل مدددددد، :ث

     سدددددديد  سددددددامو 3.00     نددددددوره الدوسددددددرى   3.00     خالددددددد  روانددددددد   3.00
    Korkmaz, 2013     3.02     م مددددددد عمددددددد   3.03ويددددددواز العبددددددد     

تصدددددا  لكتروندددددد واال اإل  تصدددددا اال نمددددداط ثعمدددددد المقارندددددة بدددددي،   3.08 سددددد، البددددداتع    
ة التعميميددددة يينددددا  بعددددض ختالا ثنواعيددددا يددددد العمميددددإالمتددددزام،  بدددد المتددددزام،  و  غيددددر 

تصددددددا  المتددددددزام، يددددددد التفاعدددددد  مددددددع المتعممددددددي،   مبددددددت اليرددددددمية لددددددنمط اإل الدراسددددددات ث
مبددددت ثنددددو اليوجددددد تددددأمير لمتفاعدددد  بددددي، نمطددددد التواصدددد   المتددددزام،  و ثوالدراسددددات االخددددرى 
 ددددد يكددددو، متميددددز  التواصدددد ، تددددأمير بعددددض الدراسددددات ث اشددددارت  كمددددا   غيددددر المتددددزام، 
خددددرى والتددددد  ددددد تددددؤمر يددددد درجددددة سددددط ميمددددا اختمفددددت بعددددض المت يددددرات الومددددؤمر ثو متو 

و ثجتماعيددددة   والمينددددة   والمسددددتوى الدراسددددد اعدددد  ممدددد  العمددددر والجددددنس وال الددددة اإلالتف
 كاديمد 0ال 
مير أنمددداط اتصدددا  ليدددا تدددألكتروندددد كاإل  التواصددد نمددداط ثويدددد ردددو  مدددا سدددبد نسدددتنتج     
  ولكددد   مختمفدددةيجدددابد يدددد تنميدددة الجواندددب المعرييدددة والمياريدددة والوجدانيدددة ولكددد، بنسدددب ت

نمدددط مددد، ىدددذه النمددداط سدددوا  كدددا، متزامندددا ثو غيدددر متدددزام، لدددو مددد، المميدددزات المختمفدددة 
التدددد تميدددزه عددد، غيدددره وكدددذل  بعدددض مددد، السدددمبيات والتدددد  دددد ت دددو  عددد، عددددم ت قيقدددو 

تذا لدددم يسدددتخدم كددد  يدددة تلدددد ت قيقيدددا   التعميمالىدددداا المرجدددوه والتدددد تسدددعد مؤسسددداتنا 
بدددي، المعمدددم والمدددتعمم داخددد  بيئددددة  االتصدددا نمدددط ويدددد معدددايير م دددددة   مدددع تندددوع ثدوات 

  تصار عمد نمط اتصا  وا د يقط 0لكترونية مع عدم اإلالتعمم اإل 
لكتروندددد اإل  االتصدددا يدددرتبط اسدددتخدام المميدددرات الر ميدددة البصدددرية مدددع ثنمددداط  بينمدددا       

 – Selfتجاىددددات وياعميددددة الددددذات رىددددا عمددددد ت فيددددز المددددتعمم وتنميددددة اإل بمدددددى تأمي

Efficacy  ،لدددددددييم ل، ذلدددددد  يمعددددددب دورًا ىامددددددا يددددددد  يدددددداة المتعممددددددي، لكونيددددددا مكددددددو
ساسدددد مددد، مكوندددات شخصدددية المدددتعمم وم ددددد مددد، م دددددات وردددوابط السدددمو  اإلنسددداند ث

يع الفدددددرد تلدددددد اتخددددداذ القدددددرار نفعدددددالد والدددددذى يددددددتجاىدددددات تممددددد  الجاندددددب اإل   كمدددددا ث، اإل 
تجاىدددات ىددددد   بدددأ، اإل .3.0كدددد العجيمدددد ندددداجد  ثالمناسدددب ن دددو موردددوع معددددي، وكمدددا 

نفعددددالد لممددددتعمم باإلردددداية تلددددد رغباتددددو وميولددددو ومشدددداعره   ث دددددى مكونددددات الجانددددب اإل 
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وتعددددددد ياعميددددددة الددددددذات ث ددددددد المت يددددددرات التددددددد تددددددؤمر عمددددددد التنظدددددديم الددددددذاتد لممتعممددددددي، 
 , Vechione)سددددددتجابات والخبددددددرات السددددددموكية استكشدددددداا اإلوتسدددددداعدىم عمددددددد 

Caprara2009)  دا  التعميمددددد ىددددم العوامدددد  المددددؤمرة يددددد الث  ل، ياعميددددة الددددذات ث ددددد
لممتعممدددي، ويمكددد، مددد، خالليدددا ريدددع مسدددتوى االدا  والكفدددا ة لددددييم   كمدددا ينمدددد بداخمدددو 

، الددددذي، لدددددييم ياعميددددة نشددددطة   يددددالمتعمميشددددترا  يددددد ال عنصددددر الممددددابرة والرغبددددة يددددد اإل
الدددذات مرتفعدددة مددد، المتو دددع ليدددم ت قيدددد معددددالت نجددداح ثعمدددد يدددد الميدددام المكمفدددي، بيدددا 

 0(Urdan , Schoenfelder , 2006)بصورة اكمر يد مياميم التعميمية 
وىنددددا يددددرى البا ددددث ث، ياعميددددة الددددذات ث دددددد الركددددائز الساسددددية لمددددتعمم الددددذاتد وليدددددا     

عال ددددددة وميقددددددة بمت يددددددرات الب ددددددث المسددددددتقمة  المميددددددرات الر ميددددددة البصددددددرية   و  ثنمدددددداط 
 0االلكتروند  مورع الب ث  التواص 

   بمشكلة البحثاإلحساس 

 تكو، اإل ساس بالمشكمة لدى البا ث م، خال  العديد م، المصادر وىد :     
 أوالً : الخبرة المهنية في التدريس النظرى والتطبيقات العملية للمقررات .

مدددد، خددددال  عمدددد  البا ددددث كعرددددو ىيئددددة تدددددريس بقسددددم تكنولوجيددددا التعمدددديم بكميددددة التربيددددة 
 مقدددرر: ات نظريدددة وتطبيقدددات عمميدددة النوعيدددة بجامعدددة كفدددر الشددديخ و يامدددو بتددددريس مقدددرر 

  ومدددد، خددددال  دراسددددة وت ميدددد  الم تددددوى التعميمددددد اإل صددددا  التطبيقددددد بال اسددددب االلددددد 
وجددددددد البا ددددددث صددددددعوبات عديدددددددة لدددددددى طددددددالب الكسدددددداب ميددددددارات الت ميدددددد  اال صددددددائد 

الدراسدددددات العميدددددا يدددددم اكتسددددداب ىدددددذه الميدددددارات   المدددددر الدددددذى اسدددددتدعد انتبددددداه البا دددددث 
تلددددد ثسددددباب المشددددكمة وعميددددو  ددددام بعدددددد مدددد، المقددددا ات مددددع طددددالب وم اولتددددو لموصددددو  

الدراسددددات العميددددا لت ديددددد ثىددددم المشددددكالت ونددددوا د القصددددور التددددم تددددواجييم  يددددث اسددددفرت 
ثرا  الطددددالب عمددددد وجددددود صددددعوبات الكتسدددداب ميددددارات الت ميدددد  اال صددددائد والتددددم تكمدددد، 

الكميدددر يمجدددأ لدددذا عددد، تخصدددص تكنولوجيدددا التعمددديم وال اسدددب االلدددد   عدددد تخصصددداتيم يدددم ب  
سدددتخدام برنددددامج بإ يةلمسددداعدتيم يددددد ت ميددد  نتدددائج بياندددداتيم اإل صدددائ لمتخصصدددي، مدددنيم

SPSS  لعدددددم المدددداميم بالميددددارات الساسددددية لمتعمدددد  مددددع البرنددددامج   وىنددددا ثدر  البا ددددث
ث، الطريقددددة المتبعددددة يددددم التدددددريس التمبددددد ا تياجددددات و دددددرات المتعممددددي، الكتسدددداب تمدددد  

 0الميارات
 : القيام بدراسة استكشافية . ثانياً 
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ومدددد، ثجدددد  تدددددعيم اإل سدددداس بمشددددكمة الب ددددث  ددددام البا ددددث بعمدددد  مقددددابالت شخصددددية   
بكميدددة التربيدددة النوعيدددة   الددددبموم الخددداص مفتو دددة مدددع عيندددة مددد، طدددالب الدراسدددات العميدددا 

جامعددددة طنطددددا ومنا شددددتيم وطددددرح عدددددد مدددد، السددددئمة عدددد، معددددريتيم بميددددارات الت ميدددد   –
اإل صدددددائد   وكاندددددت نتيجدددددة المقابمدددددة وجدددددود  صدددددور وردددددعا شدددددديد مددددد، المعمومدددددات 
والميدددددارات المتعمقدددددة بالت ميددددد  اال صدددددائد وخاصدددددة ل يدددددر المتخصصدددددي، بأ سدددددام ثخدددددرى 

تأكددددددد البا ددددددث مدددددد، وجددددددود  لتربيددددددة الفنيددددددة   الموسدددددديقية   العددددددالم التربددددددوى  ولكددددددد ي
المشدددكمة ال قيقيدددة عمدددد ثرض الوا دددع ولت ديدددد ثسدددباب ىدددذا القصدددور  دددام البا دددث بدددإجرا  

 الدددددبموم الخدددداص  بكميدددددة  دراسددددة استكشددددايية عمددددد عينددددة مدددد، طدددددالب الدراسددددات العميددددا
  طالددددددب واسددددددتيديت معددددددريتيم ومدددددددى 84جامعددددددة طنطددددددا  واميددددددا   –التربيددددددة النوعيددددددة 

  اإل صددددائد ورغبددددتيم يددددم اكتسددددابيا واإليددددادة منيددددا يددددم مجددددا  المدددداميم بميددددارات الت ميدددد
 تخصصيم 0

ثيدددددراد عيندددددة  غالبيدددددة، ثسدددددتطالعية عمدددددد نتدددددائج الدراسدددددة اإلو دددددد اترددددد  مددددد، خدددددال     
 مبددددرري، ذلدددد    لدددددييم مشددددكمة  قيقيددددة يددددم اكتسدددداب ميددددارات الت ميدددد  ال صددددائدالب ددددث 

الشددددد  عددد، مجددددا  تكنولوجيدددا التعمدددديم وال اسدددب االلددددد  كددد ، مجددددا  تخصصددديم بعيددددد أبددد
وجددددود ب واشدددداروامدددد،  بدددد    بمندددداىجيم الدراسددددية  التربددددوى مقددددرر اإل صددددا  واولددددم يدرسدددد

مكانيدددددة ت ميددددد  نتدددددائج يرورددددديم تندددددوع مددددد، الخدددددوا والقمدددددد وعددددددم المقدددددة بدددددالنفس مددددد، 
 0 يم المستقب لب اميم العممية اإل صائية 

 الدراسات والبحوث السابقة .ثالثاً : اإلطالع على نتائج 

بدددددددالرجوع لمدراسدددددددات والب دددددددوث السددددددددابقة والتطبيقدددددددات ذات الصدددددددمة بدددددددالتعمم النقددددددددا    
اسدددددتخمص البا دددددث ث، ىندددددا  العديدددددد مددددد، الدراسدددددات  دددددد ثكددددددت ثىميدددددة ودور اسدددددتخدام 

 عمدددددر الزورى       ومنيدددددا دراسدددددة العمميدددددة التعميميدددددة تدارة الدددددتعمم النقدددددا  يدددددم بيئدددددات 
   ا سدددددددددا،   3.02ث مدددددددددد ييددددددددديم       و 3.02و صدددددددددفا عبددددددددددالمطيا       3.02

    3.01     ث مدددددد عبدددددد النبدددددد   3.04     م مدددددود ابوالمجدددددد   3.04مصدددددطفد   
  وغيرىدددددا مددددد، الدراسدددددات التدددددم   3.01  0  ايمدددددا،  ممدددددد   3.01 زىيدددددر الشدددددمراند   

 ميمية0ثوصت بفاعمية استخدام بيئات التعمم النقا  يم تدارة العممية التع
دراسدددة عدددرض المميدددرات واإلطدددالع عمدددد العديدددد مددد، الدراسدددات التدددم ثكددددت عمدددد ثىميدددة    

  2..3 م مدددد المرادندددد    ممددد  دراسدددةيدددم بيئدددات الدددتعمم االلكترونيدددة  الر ميدددة البصدددرية
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    و ماريددددددددا، مدددددددديالد   Juan,Robto 2014    و 3.02  و ايمددددددددا، صددددددددالح   
     رييعدددددددة 3.02   م مدددددددد الشدددددددويعد     3.02     تبدددددددراىيم عبدددددددد العدددددددا    3.02

  3.040ال امدى   
وكمددددددا تددددددم اإلطددددددالع عمددددددد العديددددددد مدددددد، الدراسددددددات التددددددم تناولددددددت ثىميددددددة التواصدددددد     

    3.08داخددددد  بيئدددددات الدددددتعمم االلكتروندددددد ممددددد  دراسدددددة   سددددد، البددددداتع   االلكتروندددددد 
    و  مدددددد بددددد، صدددددال    3.02    و اشدددددرا عدددددويس   Korkmaz , 2016و 

    و ثمدددددد  ال امدددددددى 3.04    و ياطمددددددة خميددددد    3.02و ثسدددددما  سددددددمما،     3.02
  3.04    

 مشكلة البحث

ميدددددارات الت ميدددد  اإل صددددائد لددددددى رددددعا تت دددددد مشددددكمة الب ددددث ال دددددالم يددددم تدددددند    
طدددالب الدراسدددات العميدددا  الددددبموم الخددداص  بكميدددة التربيدددة النوعيدددة جامعدددة طنطدددا   يدددم كدددال 
الجدددانبي، المعريدددد والميدددارى ممدددا يدددنعكس بالسدددمب عمدددد تمكانيدددة اإليدددادة منيدددا يدددم مجدددا  
 تخصصددديم  يدددث تعدددد ميدددارات الت ميددد  اإل صدددائد مددد، الكفايدددات المينيدددة الالزمدددة إلعدددداد

ثمددددر التفاعدددد  بددددي، با ددددث عممددددد مددددتمك،   وكددددذل   مددددة الب دددداث والدراسددددات التددددم تناولددددت 
المميددددددرات الر ميددددددة البصددددددرية وثنمدددددداط التواصدددددد  االلكترونددددددد لتنميددددددة ميددددددارات الت ميددددددد  
اال صددددددائد وياعميددددددة الددددددذات لدددددددى المتعممددددددي، غيددددددر المتخصصددددددي، و يدددددداس اتجاىدددددداتيم 

 ن وىا0 
 سئلة البحث  ا

 اإلجابة ع، السؤا  الرئيسد التالد : ي او  الب ث ال الم 
  لتطبيقدددددات التممدددددي  المدددددوند –مدددددر التفاعددددد  بدددددي، المميدددددرات الر ميدددددة  الدددددزوم الر مدددددد ث  

غيددددر المتددددزام،  عمددددد تنميددددة  –اليواتددددا النقالددددة وثنمدددداط التواصدددد  االلكترونددددم  المتددددزام، 
طددددالب  ميددددارات الت ميدددد  اإل صددددائد لدددددى طددددالب الدراسددددات العميددددا وياعميددددة الددددذات لدددددى

 الدراسات العميا وتنمية اتجاىاتيم ن وىا
 ويتفرع منو السئمة التالية :

  لتطبيقدددات التممدددي  المدددوندمدددا ثمدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد    -0
اليواتدددددا النقالدددددة عمدددددد تنميدددددة ميدددددارات الت ميددددد  اإل صدددددائد لددددددى طدددددالب الدراسدددددات 

 العميا 0
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غيدددر المتدددزام،  لتطبيقدددات  –مدددر التقاعددد  بأنمددداط التواصددد  االلكتروندددد  المتدددزام، ثمدددا  -3
اليواتدددددا النقالدددددة عمدددددد تنميدددددة ميدددددارات الت ميددددد  اإل صدددددائد لددددددى طدددددالب الدراسدددددات 

 العميا 0
  لتطبيقدددات التممدددي  المدددوند –مدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد مدددا ث -2

غيدددددر المتدددددزام،  عمدددددد  –االلكتروندددددم  المتدددددزام،  اليواتدددددا النقالدددددة وثنمددددداط التواصددددد 
 0تنمية ميارات الت مي  اإل صائد لدى طالب الدراسات العميا

  لتطبيقدددات التممدددي  المدددوندمدددا ثمدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد    -8
 اليواتا النقالة عمد تنمية ياعمية الذات لدى طالب الدراسات العميا 0

غيدددر المتدددزام،  لتطبيقدددات  –بأنمددداط التواصددد  االلكتروندددد  المتدددزام، مدددا ثمدددر التقاعددد   -0
 اليواتا النقالة عمد تنمية ياعمية الذات لدى طالب الدراسات العميا 0

  لتطبيقدددات التممدددي  المدددوند –مدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد مدددا ث -2
غيدددددر المتدددددزام،  عمدددددد  –اليواتدددددا النقالدددددة وثنمددددداط التواصددددد  االلكتروندددددم  المتدددددزام، 

 0لدى طالب الدراسات العميا ياعمية الذاتتنمية 
  لتطبيقدددات التممدددي  المدددوندمدددا ثمدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد    -2

ائد لددددى طدددالب الدراسدددات اليواتدددا النقالدددة عمدددد تنميدددة االتجددداه ن دددو الت ميددد  اإل صددد
 العميا 0

غيدددر المتدددزام،  لتطبيقدددات  –مدددا ثمدددر التقاعددد  بأنمددداط التواصددد  االلكتروندددد  المتدددزام،  -4
اليواتدددا النقالدددة عمدددد تنميدددة االتجددداه ن دددو الت ميددد  اإل صدددائد لددددى طدددالب الدراسدددات 

 العميا 0
لتطبيقدددات   التممدددي  المدددوند –مدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد مدددا ث -1

عمدددددد غيدددددر المتدددددزام،   –اليواتدددددا النقالدددددة وثنمددددداط التواصددددد  االلكتروندددددم  المتدددددزام، 
 0لدى طالب الدراسات العميا تنمية االتجاه ن و الت مي  اإل صائد الذات
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 أهداف البحث  

 :ما يمد تلدال الة ييدا الب ث 
  المددددددوندالتممددددددي   يدددددداس ثمددددددر التفاعدددددد  بددددددي، الممددددددرات الر ميددددددة  الددددددزوم الر مددددددد    -0

 :لتطبيقات اليواتا النقالة عمد كاًل م، 
 تنمية ميارات الت مي  اإل صائد لدى طالب الدراسات العميا العميا 
  لدى طالب الدراسات العميا ياعمية الذاتتنمية 

  لدى طالب الدراساتتنمية االتجاه ن و الت مي  اإل صائد 
لتطبيقدددددات ت ديدددددد نمدددددط التواصددددد  االلكتروندددددد النسدددددب  المتدددددزام،   غيدددددر المتدددددزام،   -3

 اليواتا النقالة عمد كاًل م، :
 تنمية ميارات الت مي  اإل صائد لدى طالب الدراسات العميا 
  لدى طالب الدراسات العميا ياعمية الذاتتنمية 
  العميالدى طالب الدراسات تنمية االتجاه ن و الت مي  اإل صائد 

  التممدددي  المدددوند –التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد التعدددرا عمدددد ثمدددر  -2
غيدددددددر  –لتطبيقدددددددات اليواتدددددددا النقالدددددددة وثنمددددددداط التواصددددددد  االلكتروندددددددم  المتدددددددزام، 

 عمد كاًل م، :المتزام،  
  تنمية ميارات الت مي  اإل صائد لدى طالب الدراسات العميا 
   ب الدراسات العميالدى طال ياعمية الذاتتنمية 
   لدى طالب الدراسات العمياتنمية االتجاه ن و الت مي  اإل صائد 

 همية  البحث  أ

 : يدم، المتو ع ث، يسيم الب ث ال الم 
تأىيدددد  طددددالب الدراسددددات العميددددا  الدددددبموم الخدددداص  عمددددد تتقددددا، ميددددارات الت ميدددد   -0

 اإل صائد
البصدددددرية الر ميدددددة لتطبيقدددددات التأكيدددددد عمدددددد ثىميدددددة توظيدددددا اسدددددتخدام المميدددددرات  -3

اليواتدددا النقالدددة يدددم اكتسددداب ميدددارات الت ميددد  اإل صدددائد لددددى طدددالب الدراسدددات 
 0العميا
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نسددددب ثنمددددداط التواصدددد  االلكتروندددددد يددددم تطبيقدددددات ىميددددة اختيدددددار ثالتأكيددددد عمدددددد ث -2
اليواتددددا النقالددددة عمددددد تنميددددة ميددددارات الت ميدددد  الت ميدددد  اإل صددددائد لدددددى طددددالب 

 0الدراسات العميا
التربدددددوى يدددددم مجدددددا  تكنولوجيدددددا التعمددددديم  دددددو  توظيدددددا تطبيقدددددات تمدددددرا  الدب   -8

 اليواتا النقالة يم تطوير التعميم 0
تتا دددة المجدددا  لدراسدددات ثخدددرى يدددم توظيدددا المميدددرات الر ميدددة البصدددرية يدددم بيئدددات  -0

 0التعمم االلكترونية المختمفة 
 ثدوات الب ث يمك، ث، تفيد البا مي، يم ب وث ثخرى مشابية0 تقديم -2

 

 البحث  :  حدود

 تتمم   دود الب ث ال الم ييما يمد :
 ال دود الموروعية :

  التممددددي  المددددوند ا تصددددر الب ددددث عمددددد اسددددتخدام مميددددري، ر مددددي،  الددددزوم الر مددددد  
 بتطبيقات اليواتا النقالة 0

   االلكتروندددددد  المتزام، غيدددددر المتددددددزام،  ا تصدددددر الب دددددث عمدددددد نمطدددددي، لمتواصددددد
 بتطبيقات اليواتا النقالة 0

 اكتساب ميارات الت مي  اال صائد لدى طالب الدراسات العميا 
  مقرر الت مي  اإل صائد  
  يقتصددددددر الم تددددددوى العممددددددد عمددددددد مجموعددددددة مدددددد، ميددددددارات الت ميدددددد  اإل صددددددائد

 0 ميارة  32 وعددىا  SPSSلمبيانات ببرنامج 
 الزمانية :ال دود 
  تدددددددم تنفيدددددددذ تجربدددددددة الب دددددددث خدددددددال  الفصددددددد  الدراسدددددددد الو  لمعدددددددام الجدددددددامعد

   ثسابيع 20واست ر ت التجربة   3.04 3.02
 ال دود البشرية :

   ،طالددددب مدددد، طددددالب الدراسددددات العميددددا  الدددددبموم   84تكونددددت مجموعددددة الب ددددث مدددد
الخددداص  بكميددددة التربيددددة النوعيدددة جامعددددة طنطددددا ث سدددام   التربيددددة الفنيددددة   التربيددددة 
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الموسددديقية   االعدددالم التربدددوى    ومددد، مبدددررات اختيدددار تمددد  العيندددة ىدددو دراسدددتيم 
 0لمقرر ال صا  التربوى مما ييسر الب ث بطريقة ممموسة

 منهج  البحث  :

 الب ث ال الد عمد :اعتمد 
المنيج الوصفد: لمراجعة الدبيات والدراسات والب وث السابقة ذات الصمة بموروع  -0

عداد االطار النظرى لمب ث  الب ث وت مي  الم توى وبيا، العال ة بي، مكوناتو وا 
 وتصميم ثدوات القياس وثدوات التجربية0

التفاع  بي، المت يرات  المنيج التجريبد:وىو المنيج الذى يستخدم يد دراسة ثمر -3
 المستقمة مع المت يرات التابعة لمت قد م، يروض الب ث واإلجابة ع، ثسئمتة0

 متغيرات البحث 

 : المت يرات المستقمة
 التممي  الموند  الممير البصرى  Spot Light 
  الزووم الر مد  الممير البصرى  Zooming Effect 
  المتزام،  التواص نمط  
  متزام، الال ير   التواص نمط 
 : وشممت ثربع مت يرات تابعة وىد : المت يرات التابعة
 لميارات الت مي  اإل صائد  الت صمي  المعريد 
  الدا  الميدددددارى لميارات الت مي  اإل صائد 
  ىميتو 0الت مي  اإل صائد وثطالب الاتجاىات 
  الطالبياعمية الذات لدى   

 التصميم التجريبيى للبحث 

مت يرات الب ث سوا يستخدم البا ما، التصميم التجريبدد المعدروا باسدم التصدميم يد رو  
ويشدتم  التصدميم عمدد ثربدع مجموعدات تجريبيدة يدد  3X3 (Factorial Design)العداممد 

 القياس القبمد والبعدى كما يد الجدو  التالد :
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 (1خذٔل )

 انرصًٛى انردشٚثٗ نهثسث 

 انًؼانداخ

 ًَط انرٕاصم

 سلًٛح يثٛشاخ
 غٛش يرضايٍ يرضايٍ

 (3يدًٕػح ) (1يدًٕػح ) انضٔو انشلًٗ

 (4يدًٕػح ) (2يدًٕػح ) انرهًٛر انهَٕٗ

  يث ا، :
   الزوم الر مد ممير بصرىمع  التواص  متزام،  تستخدم نمط 0مجموعة 
   التممي  الموندممير بصرى مع  متزام، التواص   تستخدم نمط 3مجموعة 
   ممير بصرى الزوم الر مدمع  التواص  غير متزام،تستخدم نمط   2مجموعة 
   التممي  الموندممير بصرى مع  غير متزام، التواص تستخدم نمط   8مجموعة 

 أدوات القياس 

لقيدددداس ت صددددي  الجانددددب المعريددددد والمددددرتبط بميددددارات الت ميدددد  اختبددددار  ت صدددديمد  -0
 0  م، اعداد البا ث اإل صائد 

 مدد، بطا ددة مال ظددة لقيدداس الجانددب الميددارى والمددرتبط  بميددارات الت ميدد  اإل صددائد  -3
 0 اعداد البا ث 

   ن و الت مي  اإل صائد  م، اعداد البا ث مقياس اتجاىات  -2
 0 3.02عبد القادر  نة   م، تعداد  مقياس ياعمية الذات  -8

 فروض البحث 

درجددددات متوسددددطات بددددي،   0.0.عنددددد مسددددتوى   ةت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد   -0
والمددرتبط بميدددارات  دالت صددديماالختبددار يدددم القيدداس البعددددى يددم المجموعددات التجريبيددة 

  بصددرا التممددي  المددوندالت ميد  اإل صددائد يرجددع تلددد المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   
 0لصال  الممير الزوم الر مد النظر ع، ثنماط التواص  االلكتروند

درجددددات متوسددددطات بددددي،   0.0.عنددددد مسددددتوى   ةت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد   -3
بميدددارات االختبددار الت صددديمد والمددرتبط المجموعددات التجريبيددة يدددم القيدداس البعددددى يددم 

الت ميددد  اإل صدددائد يرجدددع تلدددد ثنمددداط التواصددد  االلكتروندددد  المتدددزام،   غيدددر المتدددزام،  
 0ام،لصال  نمط التواص  المتز  بصرا النظر ع، تامير المميرات الر مية
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  بددددي، متوسددددطات درجددددات 0.0.  مسددددتوى ة عندددددت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد   -2
والمدددرتبط بميدددارات االختبدددار الت صدديمد المجموعددات التجريبيدددة يددد القيددداس البعددددى يددم 

التممدي     الدزوم الر مدد  المميدرات الر ميدةالتفاعد  بدي، ثمدر الت مي  اإل صائد يرجع تلدد 
 0 غير المتزام، المتزام، التواص  االلكتروند  ثنماط  و الموند

درجددددات متوسددددطات بددددي،   0.0.  مسددددتوى ة عندددددت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد   -8
المجموعددات التجريبيدددة يدددم القيددداس البعدددى لبطا دددة مال ظدددة الدا  والمتربطدددة بميدددارات 

  بصددرا التممددي  المددوندالت ميد  اإل صددائد يرجددع تلددد المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   
 0لصال  الممير الزوم الر مد النظر ع، ثنماط التواص  االلكتروند

المجموعدات درجدات متوسدطات بي،   0.0.  مستوى ة عندت صائي ذو داللة يروديوجد  -0
بميددددارات الت ميدددد  لبطا ددددة مال ظددددة الدا  والمتربطددددة التجريبيددددة يددددم القيدددداس البعدددددى 

 المتزام،   غيدر المتدزام،  بصدرا النظدر  اإل صائد يرجع تلد ثنماط التواص  االلكتروند
 0لصال  نمط التواص  المتزام، ع، تامير المميرات الر مية

  بي، متوسدطات درجدات المجموعدات 0.0.  مستوى ة عندت صائي ذو داللة يروديوجد  -2
لبطا ددددة مال ظددددة الدا  والمتربطددددة بميددددارات الت ميدددد  التجريبيددددة يددددد القيدددداس البعدددددى 

  التممدي  المدوند   الدزوم الر مدد  المميدرات الر ميدةالتفاعد  بدي، ثمدر يرجع تلد اإل صائد 
 0 غير المتزام، المتزام، التواص  االلكتروند  ثنماطو 

بددي، متوسددطات درجددات المجموعددات التجريبيددة يدددم  ةت صددائي ذو داللددةد ووجددد يددر ال ت -2
بميدارات الت ميد  اإل صدائد يرجدع تلدد المميدرات  المتربطلمقياس االتجاه و القياس البعدى 

  بصددرا النظددر عدد، ثنمدداط التواصدد  االلكترونددد التممددي  المددوندالر ميددة  الددزوم الر مددد   
 لصال 0

درجددددات متوسددددطات بددددي،   0.0.  مسددددتوى ة عندددددت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد   -4
المتددربط بميددارات الت ميدد  و لمقيدداس االتجدداه المجموعددات التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى 

يرجع تلد ثنماط التواص  االلكتروند  المتزام،   غيدر المتدزام،  بصدرا النظدر اإل صائد 
 0لصال  نمط التواص  المتزام، ع، تامير المميرات الر مية

  بي، متوسدطات درجدات المجموعدات 0.0.  مستوى ة عندت صائي ذو داللة يروديوجد  -1
يرجدع بميدارات الت ميد  اإل صدائد المتربط و لمقياس االتجاه التجريبية يد القياس البعدى 
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التواصد   ثنمداط  و التممدي  المدوند   الدزوم الر مدد  المميدرات الر ميدةالتفاعد  بدي، ثمدر تلد 
 0 غير المتزام، المتزام، االلكتروند 

بددددي، متوسددددطات درجددددات   0.0.  مسددددتوى ة عندددددت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد  -.0
المتددربط بميددارات و  ياعميددة الددذاتلمقيدداس المجموعددات التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى 

  بصدرا التممدي  المدوندالت مي  اإل صائد يرجع تلد المميرات الر ميدة  الدزوم الر مدد   
 النظر ع، ثنماط التواص  االلكتروند0

درجددددات متوسددددطات بددددي،   0.0.  مسددددتوى ة عندددددت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد   -00
بميددارات لمقيدداس ياعميددة الددذات والمتددربط المجموعددات التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى 

يرجددع تلددد ثنمدداط التواصدد  االلكترونددد  المتددزام،   غيددر المتددزام،  الت ميدد  اإل صددائد 
 0المتزام،لصال  نمط التواص   بصرا النظر ع، تامير المميرات الر مية

  بددددي، متوسددددطات درجددددات 0.0.  مسددددتوى ة عندددددت صددددائي ذو داللددددة يددددروديوجددددد  -03
بميددارات لمقيدداس ياعميددة الددذات والمتددربط المجموعددات التجريبيددة يددد القيدداس البعدددى 

التممدي     الدزوم الر مدد  المميرات الر ميدةالتفاع  بي، ثمر الت مي  اإل صائد يرجع تلد 
  0غير المتزام، المتزام، التواص  االلكتروند  ثنماط  و الموند
 البحث  إجراءات

  ت ميدددد  ميددددارات الت ميدددد  اإل صددددائد لمبيانددددات ببرنددددامجSPSS  ،وت كيميددددا لمتأكددددد مدددد
 ص ة الت مي  واكتمالو 0

     كفايددددة الم تددددوى العممددددد لت قيددددد  لرصدددددت ميدددد  الم تددددوى العممددددد لمقددددرر اإل صددددا
 الىداا الم ددة ومدى ارتباط الم توى بالىداا0

 ميددددددارة   بطا ددددددة تعددددددداد ثدوات القيدددددداس   االختبددددددار الت صدددددديمد لمجانددددددب المعريددددددد لم
  ميدددددارة   ومقيددددداس االتجددددداه يدددددد الصدددددورة النيائيدددددة ال ثدا جاندددددب المال ظدددددة لتقيددددديم 

  0الب ث المالئم لطبيعة عينةومقياس ياعمية الذات 
 النيائية 0 وتصميم السيناريو لممعالجات التجريبية وت كيميا وورعو يد صورت 
  تنتددددداج البرمجيدددددات التعميميدددددة والمعالجدددددة بدددددالمميرات الر ميدددددة البصدددددرية وعررددددديا عمدددددد

خبدددرا  متخصصدددي، يدددد مجدددا  تكنولوجيدددا التعمددديم   مدددم تعددددادىا يدددد صدددورتيا النيائيدددة 
 ويد ثرا  السادة الخبرا  الم كمي، 0بعد تجرا  التعديالت المقتر ة 
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  تجدددددرا  التجربدددددة االسدددددتطالعية لممعالجدددددات التجريبيدددددة وثدوات القيددددداس   والتعدددددرا عمدددددد
ثىدددددم الصدددددعوبات التدددددد  دددددد تواجدددددو البا دددددث و عيندددددة الب دددددث ثمندددددا  تطبيدددددد التجربدددددة 

 الساسية 0
 0 ت ديد واختيار عينة الب ث الساسية 
  مال ظددددة الدا  الميددددارى ومقيدددداس االتجاىددددات   تطبيددددد االختبددددار الت صدددديمد وبطا ددددة

 ومقياس ياعمية الذات  بميا لمتأكد م، تكايؤ المجموعات عينة الب ث 0
  تطبيدددددد المعالجدددددات التجريبيدددددة عمدددددد طدددددالب عيندددددة الب دددددث ويدددددد التصدددددميم التجريبدددددد

 لمب ث 0
    تطبيددددد االختبددددار الت صدددديمد وبطا ددددة مال ظددددة الدا  الميددددارى ومقيدددداس االتجاىددددات

 ياس ياعمية الذات بعديا 0ومق
  نتدددائج الب دددث وت ميميدددا و سددداب مددددى تدددأمر عيندددة الب دددث لتجدددرا  المعالجدددة اإل صدددائية

بالمعالجددددات التجريبيددددة يددددد الت صددددي  المعريددددد والدا  الميددددارى واالتجاىددددات وياعميددددة 
الدددذات لدددددييم ومنا شددددتيا وتورددددي يا عمددددد رددددو  اإلطددددار النظددددرى والدراسددددات والب ددددوث 

 مم 0ونظريات التع
  عددددددرض التوصدددددديات يددددددد رددددددو  النتددددددائج التددددددد توصدددددد  تلييددددددا الب ددددددث والمقتر ددددددات

 المستقبمية 0
 مصطلحات البحث    

  المميرات الر مية البصرية 
تزيدددد مددد، عمميدددة تركيدددز انتبددداه  يعرييدددا الب دددث تجرائيدددا بأنيدددا : " بأنيدددا مميدددرات      

المتعممدددي، ن دددو الم تدددوى المرئدددد المعدددروض لجعددد  جدددز  مندددو ثكمدددر تمييدددزا عددد، بدددا د 
 0" مكوناتو

 

  النقا تطبيقات اليواتا     
 دددددث تجرائيدددددا بأنيددددا : " ندددددوع مددددد، البرمجيددددات التعميميدددددة التدددددد يدددددتم ايعرييددددا البو        

مكانية  ياسيا لت قيد ميارات النقا تقديميا عبر شاشات الياتا     0م ددة وا 
 

  المتزام، االلكتروند التواص نمط 
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نمدددداط التواصدددد  والتفاعدددد  بددددي، المعمددددم ثيعرييددددا البا ددددث تجرائيددددا بأنيددددا : " ث ددددد و     
والمدددتعمم عبدددر شدددبكة االنترندددت يدددتم مددد، خالليدددا تبددداد  الخبدددرات بشدددرط  تواصدددميم يدددد 

 0، وا د0ا  
 

  غير المتزام،االلكتروند  التواص نمط 
يعرييدددددا البا دددددث تجرائيدددددا بأنيدددددا : " باندددددو ث دددددد انمددددداط التواصددددد  والتفاعددددد  بدددددي، و 

المعمدددم والمدددتعمم عبدددر شدددبكة االنترندددت يدددتم مددد، خالليدددا تبددداد  الخبدددرات بشدددرط عددددم 
 ، وا د0ا  تواصميم يد 

  تجاه نوح التعمم اإل 
رد الفعدددد  التددددم يبدددددييا ايددددراد عينددددة الدراسددددة ن ددددو يعريددددو البا ددددث تجرائيددددا بأنددددو و  
مم بدددالقبو  ثو الدددريض ثو التدددردد والتدددم تدددرتبط بعدددرض ميدددارات تعميميدددة ليدددم يدددم الدددتع

 شك  لقطات ييديو عبر االنترنت 0 
  ياعمية الذات 

المددددتعمم بقدرتددددو عمددددد تنفيددددذ بعددددض يعريددددو البا ددددث تجرائيددددا بأنددددو " بأنيددددا تيمددددا، و     
والقيدددام بيدددا بشدددك  جيدددد تردددم، لدددو المقدددة بدددالنفس يدددد تنفيدددذ عمدددا  المكمدددا بيدددا ال

 "   با د الميام مستقبال 
 اإلطار النظرى

  . النقالةتطبيقات الهواتف المحور األول : 

يعددددد الددددتعمم النقددددا  مدددد، ثىددددم مجدددداالت تكنولوجيددددا التعمدددديم والددددذى سدددداعد يددددد انتشدددداره      
 بشددددك  كبيددددر اسددددتخدام اليواتددددا الذكيددددة نظددددرا لتوايرىددددا مددددع الجميددددع ومسددددتخدمييا وىنددددا 

الدددددتعمم النقدددددا  ثوالدددددتعمم بدددددالجوا  ثوالدددددتعمم : مددددد، المسدددددميات والمصدددددطم ات يطمدددددد عمييدددددا 
الددددددتعمم بالموبايدددددد  ثو الددددددتعمم عبددددددر اليواتددددددا الذكيددددددة  المتنقدددددد  ثو الددددددتعمم بددددددالم مو  ثو

 يجميعيا ت م  نفس المعند تقريبا مع اختالا نمط الصياغة 0
، بدددأ (Harmen , 2010 , 53)و دددد تعدددددت تعريفاتيدددا  يدددث يعرييدددا ىددداريم،     

يتممدددد  يددددد اسددددتخدام الجيددددزة الم مولددددة  ممدددد  اليواتددددا النقالددددة وال واسددددب المو يددددة يددددد 
اسدددتخدام تكنولوجيدددة متطدددورة لممعمومدددات والتدددد يقصدددد بيدددا تطبيقدددات اليواتدددا الدددتعمم عبدددر 

 الذكية 0
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 Garg  3.03     و جدددددارج8   3.08بينمدددددا يتفدددددد كددددداًل مددددد، ث مدددددد صدددددادد       
بعددددد وامتددددداد لمتعمدددديم  مدددد،لددددتعمم الددددتعمم النقددددا  ىددددو ث ددددد ثنمدددداط ا    بددددأ،52 ,2012

ومتابعتددددو يددددد يم الم تددددوى لممددددتعمم كترونددددد  يددددث يسددددتخدم ييددددو ثجيددددزة السددددمكية لتقدددددلإل ا
  بأنددددددو ظدددددداىرة 300   3.00ثى و ددددددت ومدددددد، ثى مكددددددا،   و ددددددد ثكدددددددت زينددددددب ثمددددددي،  

م والددددددتعمم لدددددددعم الددددددتعمم سددددددتخداميا لت سددددددي، وتطددددددوير عمميددددددة التعمدددددديانتشددددددرت وتددددددم ت
ومددد، خدددال  الرا  والتعريفدددات السدددابقة يسدددتطيع البا دددث  لكتروندددد والتددددريب عددد، بعدددد 0اإل 

بأندددددو تقدددددديم وعدددددرض المعمومدددددات يدددددد ثى و دددددت ومكدددددا، عبدددددر اليواتدددددا  تعريفدددددو تجرائيدددددا
 الالسمكية لخمد بيئة تعمم نشطة وتفاعمية بي، المتعممي، 0

 محددات التعلم النقال عبر الهواتف الذكية 0/0
 يمك، م، خال  الرسم التوري د التالد توري  االربع وىد:

 
 انرؼهى انُمال )يضاٚا( ( سسى يثسط ٚسذد يسذداخ1شكم )

ثىميتدددددو تتدددددي  لممدددددتعمم عددددداممد التفاعددددد    3.00 ورددددد ت " زيندددددب ثمدددددي، " بينمدددددا      
  كمدددا يددددوير والددددعم ويشدددم  التفاعدددد  مدددا بددددي، المعمدددم والمدددتعمم وتطبيقددددات اليددداتا نفسددددو 

نترندددت المتا دددة مددد، خاللدددو 0 و دددد الم تدددوى التعميمدددد وخددددمات شدددبكة ال الددددعم مددد، خدددال  
  ث، الدددتعمم النقدددا  بدددو مميدددزات تدعمدددو عددد، التعمددديم االلكتروندددد 2..3 ددددد ث مدددد سدددالم  

 : كاالتدنتيجة 



 ................................................... التلميح اللونى( –اثر التفاعل بين المثيرات الرقمية )الزوم الرقمى 

- 0610 - 

لكتروندددددد يعتمدددددد عمدددددد تقنيدددددات ال اسدددددبات المكتبيدددددة والم مولدددددة   ثمدددددا الدددددتعمم اال  (1
بات الددددتعمم النقددددا  يعتمددددد االتصدددداالت الالسددددمكية وتشددددم  اليواتددددا الذكيددددة وال اسدددد

 المو ية 0
ممددددا يتطمددددب نترنددددت ث يانددددا سددددمكيا الددددتعمم االلكترونددددد يعتمددددد عمددددد االتصددددا  باإل  (2

 االتفاع  مع ثجيزة ال اسب المكتبية والمتا ة ب
ثمددددا الددددتعمم النقددددا  ييعتمددددد عمددددد االتصددددا  باالنترنددددت السددددمكيا ممددددا مكددددا، م ددددددة  (3

 0 عممي،ويد ثى و ت لمتواص  والتفاع  مع المتيتي  التنق  يد ثى مكا، 
يتددددي  الددددتعمم النقددددا  تفاعدددد  متعمميددددو مدددد، خددددال  تبدددداد  رسددددائ  ثو التواصدددد  عبددددر  (4

 Whats App skype , webx,تطبيقاتدددددو عمدددددد االنترندددددت ممددددد  
Messenger  بينمددددا يددددد الددددتعمم االلكترونددددد يصددددعب تواجددددد المعمددددم مددددع المددددتعمم

 يد نفس الو ت 0
 بعض تطبيقات الهواتف الذكية   0/6

بعددددما اطمدددع البا دددث عمدددد العديدددد مددد، الدراسدددات السدددابقة والتدددد تناولدددت ثىدددم تطبيقدددات 
اليواتدددا الذكيدددة المتا دددة عمدددد ثنظمدددة التشددد ي  الخاصدددة بددداليواتا الذكيدددة وىدددد كددداًل 

 ,Lan)  ( Kamaruzaman , 2012)   (Hal et al , 2013)مددد، : 

Tasi, 2011)    3.01    ث مدددددددد عبدددددددد النبدددددددد    3.02   عمدددددددر الزورى    
يمكدددد،  صددددر ثىميددددا كدددداالتد   3.01  0  ايمددددا،  ممددددد   3.01 زىيددددر الشددددمراند   

  : 
   البريدددددد االلكترونددددددE-Mails ,  الشدددددددددات النصددددددChatting   الشدددددددددددات المرئدددددد

VideoChatting0 المنتدديات والمددونات   Bloggers  موا دع التواصد  االجتمداعد  
   ومؤتمرات الفيديو   ومنصات تدارة التعمم 

 لالستفادة منها :  النقالةالدراسات التى اهتمت باستخدام تطبيقات الهواتف  0/1
   تلددددد ت ديددددد معو ددددات تطبيددددد الددددتعمم النقددددا  3.02ىددددديت دراسددددة  عمددددر الزورى   

معمددددم مددد، معممددددد  002عندددد تددددريس مفددددردات الم دددة االنجميزيدددة لعينددددة تكوندددت مددد، 
 20الم دددددة االنجميزيدددددة بمديندددددة الطدددددائا    يدددددث اسدددددتعا، باسدددددتمارة اسدددددتبيا، تردددددم 

اتدددا الذكيدددة يدددد تصدددميم سدددتعانة بتطبيقدددات اليو ثظيدددرت النتدددائج ردددرورة اإلمفدددردة   و 
 وصياغة المناىج التعميمية وتدريبات المعممي، والمتعممي، يد استخداميا 0
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  تلددددد تطددددوير بطا ددددة لتقيدددديم   3.02 واخددددرو، وىددددديت دراسددددة صددددفا عبددددد المطيددددا
يددددم رددددو  المعددددايير العالميددددة لتكنولوجيددددا التعمدددديم و ددددد اسددددتخدم بيئددددات الددددتعمم النقددددا  

 ددددث الوصدددفد الت ميمددددد لب ددددوث تكنولوجيددددا التعمدددديم البدددا مو، ليددددذا اليدددددا مددددنيج الب
يدددددم عدددددرض الب دددددوث ودراسدددددتيا وت ميميدددددا السدددددتخالص المعدددددايير و دددددام البدددددا مو، 
باشدددتقاد  ائمددددة معدددايير تصددددميم بيئددددة الدددتعمم النقددددا  يددددم ردددو  التجاىددددات العالميددددة 

تلدددد تطدددوير بطا دددة لتقيددديم بيئدددات الدددتعمم النقدددا  لتكنولوجيدددا التعمددديم وتوصدددمت الدراسدددة 
لتكدددو، بيئدددة صدددال ة لمتطبيدددد مدددم الدراسدددة الميدانيدددة يدددم عدددرض ىدددذه المعدددايير عمدددد 

   م كمي، م، الستاذة والمتخصصي، 0
  الكشددددا عدددد، العال ددددة بددددي،   3.04واخددددرو،   م مددددود ثبددددو المجدددددكدددددت دراسددددة ثو

التواصدددد  عبددددر االنترنددددت وكددددال مدددد، االتجدددداه ن ددددو الددددتعمم النقددددا  والرياىيددددة النفسددددية 
  طالددددب وطالددددب وتوصددددمت الدراسددددة تلددددد ثنددددو 023لدددددى الطددددالب   لعينددددة  واميددددا  

التوجددددد يددددرد دا  ا صددددائيًا يددددم االتجدددداه ن ددددو الددددتعمم النقددددا  ثو لمرياىيددددة النفسددددية 
ندددددا  عال دددددة ارتباطيدددددة بدددددي، درجدددددات ثبعددددداد مقيددددداس تعدددددزى تلدددددد التخصدددددص   وا، ى

التواصدددد  عبددددر االنترنددددت والكشددددا عدددد، الددددذات وتطددددوير الددددذات والدرجددددة الكميددددة ن ددددو 
 0التعمم النقا  

   تلدددددد ت ديددددد ثنسدددددب نمددددط لدددددنظم دعدددددم   3.01وىددددديت دراسدددددة ث مددددد عبدددددد النبددددد
 الدا  اللكترونددددددد  الددددددداخمد   الخددددددارجد  عبددددددر اليواتددددددا النقالددددددة ودراسددددددة مدددددددى
تاميرىددددا عمددددد  دددد  مشددددكالت التابمددددت المدرسددددد والتقبدددد  التكنولددددوجيد لطددددالب الصددددا 

  طالددددب وطالبددددة وتوصددددمت الدراسددددة تلددددد وجددددود .4الو  المددددانوى   لعينددددة  واميددددا  
يددددرد دا  ا صددددائيًا لمتوسددددطات درجددددات طددددالب المجموعددددات التجريبيددددة التددددم درسددددت 

يدددم اختبدددار الموا دددا ل ددد  بدددنمط تصدددميم نظدددم الددددعم الدددداخمد عبدددر الجيدددزة النقالدددة 
 المشكالت ومقياس التقب  التكنولوجد لصال  القياس البعدى0

 

والددددتعمم  النقالددددةويددددد رددددو  الدراسددددات السددددابقة عدددد، ثىميددددة وتددددأمير تطبيقددددات اليواتددددا 
النقددددا  توصددددمت تلددددد ثىميددددة تعمدددديم اسددددتخداميا يددددد تدددددريس المقددددررات الدراسددددية يددددد 
مختمددددا التخصصددددات وعقددددد دورات تدريبيددددة لممعممددددي، والسددددادة ثعرددددا  ىيئددددة التدددددريس 

ن دددو تفعيددد  اسدددتخدام غيدددر المتخصصدددي، يدددم مجدددا  تكنولوجيدددا التعمددديم وال اسدددب االلدددد 



 ................................................... التلميح اللونى( –اثر التفاعل بين المثيرات الرقمية )الزوم الرقمى 

- 0611 - 

ىددددذه التطبيقددددات يددددد التدددددريب والتدددددريس لمددددتعمم وتفعيدددد  تطبيقاتيددددا ثكمددددر مدددد، ذلدددد  يددددد 
 المجاالت العممية التطبيقية 0

 النقالةالرقمية البصرية وعالقتها بتطبيقات الهواتف  المثيرات - 0
تعدددد المميدددرات الر ميدددة البصدددرية مددد، العناصدددر اليامدددة والتدددد يسدددتعي، بيدددا مصدددممد        

البرمجيات التعميمية لجذب انتباه المدتعمم ن دو ىددا تعميمدد مطمدوب ت قيقدو   كمدا ثنيدا تممد  
مددارة مدد، ثجدد  تورددي  ثيكددار الم تددوى تمكانددة ىامددة يددد عددرض الم تددوى المرئددد وجعمددو ثكمددر 

ىميتيا التربوية لرتباطيا بمدى ا بدا  المتعممدي، ن دو التدأميرات ثباإلراية تلد  المطموب ييميا
تختمددا ثنواعيدا  سددب طبيعددة  يدث     .4   2..03 سديد عبددد العمدديم   المرئيدة المعرورددة 

ال سدد لددى المتعممدي، يمدماًل  ميرىدا عمدد اإلدرا أعرريا داخ  البرمجيات التعميميدة وتختمدا ت
المميرات الصوتية والمتمممة يد الموسيقد وممفات الصوت مع النصدوص تدؤمر تدأميرا كبيدرا عد، 

ثكمدر مدد، الصدور المابتددة  مت ركددة ولقطدات الفيددديو ت ددث ير دداً الصدور المابتدة وكددذل  الصدور ال
 ارة المتعممي، 0ما  يرا وبالرغم م، ك  ىذا يالمميرات يد طبيعتيا تعم  عمد تشويد و ث

وىدددددد المميددددددر البصددددددرى ثو : وىندددددا  مدددددد، المسددددددميات والمصدددددطم ات يطمددددددد عمييددددددا      
 الممير الر مد البصرى ثو التممي  البصرى ثو التممي  الر مد البصرى 0

بأنيدددا  (Martin 2010)و  (Lana ,2006)كددداًل مددد، الندددا و مدددارتي،  و دددد اتفدددد      
مميدددددرات بصدددددرية تميدددددر انتبددددداه المتعممدددددي، ن دددددو موردددددوع الدددددتعمم ب دددددرض اكسدددددابيم بعدددددض 
البياندددات والمعمومدددات المعيندددة لتورددددي  بعدددض المفددداىيم الكمدددر تعقيدددددا وذلددد  بوردددع خددددط 

 ت ت الكممة ثو تموينيا 0
  بأنيددددا مجموعددددة مدددد، العناصددددر التددددد يتفاعدددد  1..3بينمددددا يعرييددددا ثسددددامة ىنددددداوى       

مسددددتخدما  اسددددة البصددددار لديددددو ومدددد، ثىددددم عناصددددرىا الصددددور المابتددددة ثو مددددتعمم معيددددا ال
وغيرىدددددا مددددد، العناصدددددر التدددددد تسدددددتقبميا  اسدددددة المت ركدددددة والرسدددددوم المابتدددددة ثو المت ركدددددة 

 البصر 0
 :  التعليمية البرمجيات داخلالمثيرات الرقمية  تصنيفات 0/0

 

:   ثسددددددامة ىنددددددداوى    التاليددددددةتصددددددنيفات اليمكددددد، تصددددددنيا المميددددددرات الر ميددددددة تلدددددد 
3..4   1  

  التممي ات ثو اإلشارات البصرية  الممير البصرى   Visual Cues: 
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سددددديم والخطدددددوط والتظميددددد  والتبددددداي، مميدددددرات يدددددد التممي دددددات المونيدددددة والوتتممددددد  ىدددددذه ال
وال ركددددة   والتددددأميرات البصددددرية   وت يددددر ال جددددم   الت يددددر البصددددرى   اإلطددددارات   والدددددوائر 

 المميرات البصرية 0  وكماية 
 الممير السمعد   التممي ات ثو اإلشارات الصوتية   Audio Cues: 

سدددددئمة والت يددددر يدددددد تددددردد الصددددوت   ال المميددددرات يدددددد الممفددددات الموسدددديقية وتتممدددد  ىددددذه
 0والعرض المقدم مسموعاً  المنطو ة

 الممير المفظد   التممي ات ثو اإلشارات المفظية   Verbal Cues: 
 المميرات يد االسئمة المكتوبة والت ير يد  جم خط الكتابة 0وتتمم  ىذه 

ثىميدددددة المميدددددرات الر ميدددددة بصدددددفة عامدددددة   والمميدددددرات واشدددددارت مددددد، الدراسدددددات والب دددددوث 
لقطددددات الفيددددديو بددددالم توى العممددددد وىددددد البصددددرية بصددددفة خاصددددة يددددد تصددددميم ومعالجددددة 

صددددالح الدددددي،  تيمددددا،     4..3   ثسددددامة ىنددددداوى     0..3السدددديد عمددددد    كددددال مدددد، 
بددددددأ، ىنددددددا  مجموعددددددة مدددددد، المبددددددادى    3.02المطيددددددا    د   ثشددددددرا عبدددددد  3.02  

االسدددتعانة بدددالمميرات الر ميدددة يدددد معالجدددة الم تدددوى و والشدددروط التدددد يجدددب االىتمدددام بيدددا 
 االلكتروند وىد :

 البدددددد عندددددد اسدددددتخدام المميدددددر الر مدددددد سدددددوا  كدددددا، بصدددددرى ثو لفظدددددد ثو  البسددددداطة :
سدددددمعد ث، ي قددددددد ال دددددرض منددددددو بكددددد  سدددددديولة ويسدددددر وال يسددددددبب تشويشدددددا عمددددددد 

 المتعممي،  و  ييميم  لفكرة معينة  و  موروع تعميمد م دد0
 توظيددددا المميددددر الر مددددد بشددددك  يبددددي، تفاصددددي  الشدددديا  المددددراد : البددددد مدددد،  الورددددوح

انتبددددداه عيدددددو، المتعممدددددي، عددددد، بدددددا د التفاصدددددي  االخدددددرى والتدددددد تجدددددذب لتوردددددي يا 
 يصعب تدرا  تفاصيميا بد ة 0

 ،البدددددد مددددد، اسدددددتخدامو ب دددددذر وت قيدددددد : يدددددالممير البصدددددرى بشدددددك  خددددداص  التدددددواز
 0سيًا ثو  طريا رثثو  تزا، يد تأميره  و  م ور التمام  و د يكو، ثيقياً اإل 

 البددددد ا، يت مدددد المميددددر الر مددددد بالمبدددات مدددددة زمنيددددة م دددددة  تددددد يسددددتطيع  المبدددات :
المدددتعمم تركيدددز االنتبددداه معدددو ل، سدددرعة عرردددو تفقدددد االنتبددداه يدددد عرردددو عددد، الو دددت 
المطمددددوب يصدددديب المددددتعمم بالممدددد  لددددذل  البددددد مدددد، مراعدددداة معددددايير عررددددو تبعددددا لنددددوع 

 مد تدار  االشيا  وييميا 0الجز  المراد النيا تساعد الجياز البصرى لممتعمم ع
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 ساسددددية ليددددا تنظدددديم عددددرض المميددددرات لممعمومددددات المطمددددوب مدددد، الميددددام ال:  التنظدددديم
 عرريا بطريقة يسي  ييميا وتذكرىا بسيولة 0

 و  مدددد، توجيددددو التركيددددز ن ددددو سددددتخدم ىددددذه المميددددرات يددددد المقددددام ال  يددددث ت:  التركيددددز
عنددددددد اسددددددتخدام التممي ددددددات المونيددددددة ثو االسدددددديم ثو  المددددددادة المعددددددروضجددددددز  مددددددا ب

الخطددددوط ثو الدددددوائر  لتورددددي  مجموعددددة مدددد، العناصددددر داخدددد  الم تددددوى المعددددروض 
 ل، ذل  يؤمر باإليجاب عمد انتباه المتعممي، 0

 عالقة المثيرات الرقمية البصرية بالبرمجيات التعليمية :  0/0
عدددددد تو عالجدددددة البرمجيدددددات التعميميدددددة  يدددددث تشدددددك  المميدددددرات الر ميدددددة عنصدددددر ىدددددام يدددددد م

لطبيعددددة عرردددديا يمنيددددا لددددو تددددأمير ثكبددددر عمددددد اإلدار  ال سددددد لممتعممددددي،  ثنواعيددددا ويقدددداً 
نواعيدددا مددد، ثيكددد  مدددا يعدددرض منيدددا وتدددراه العدددي، مسدددتقال عددد، درجدددة تجريدددد ىدددذه المميدددرات و 

الرسددددوم البسدددديطة والمظممددددة  تددددد التممي ددددات المفظيددددة التددددد  ددددد تصدددد  تلددددد درجددددة ت دددداكد 
لددددددذل       020   3..3وا دددددع ممدددددد  الصددددددور والرسددددددوم المت ركدددددة 0 خالددددددد يرجددددددو،   ال

تقدددددم المعمومددددات يددددالمميرات الر ميددددة التددددد نتسددددخدميا يددددد تصددددميم ومعالجددددة البرمجيددددات 
ممدددا يدددؤمر يدددد الجاندددب المعريدددد والدائدددد لممتعممدددي، ويدددد ال الدددب  بشدددك  ثيرددد  وتسمسدددمد

يسددددتقب  العقدددد  المعمومددددات ويترجميددددا تدددددر  ب اسددددتد البصددددر والسددددمع يددددد البدايددددة  تددددد 
 0 42  ص 2..3 ابراىيم يوسا   

 الدراسات التى اهتمت باستخدام المثيرات الرقمية لالستفادة منها :  0/6
 المميددددددر الر مددددددد البصددددددرى  الددددددزووم ث  2..3مبددددددت دراسددددددة  م مددددددد المرادنددددددد   ث ،

المرئيدددددة داخددددد  التتابعدددددات وردددددو ًا مددددد، سدددددعة الم تدددددوى المعدددددروض زاد الر مدددددد   
دى تلدددد ت سددد،  ددددرة العقددد  ثمدددر الدددذى الممير البصدددرى  اإلطدددارات  وىدددو المقارندددة بددد

عمددددد معالجددددة المعمومددددات وتنشدددديطيا باإلردددداية تلددددد ارتفدددداع معددددد  التددددذكر البصددددرى 
   والقدرة عمد استباط المعمومات وربطيا داخ  الميمة التعميمية المقدمة 0

  نمدددداط المميددددرات ث ددددد ث  دراسددددة ثمددددر 3.02 اسددددتيديت دراسددددة تيمددددا، صددددالح الدددددي، و
البصدددددددرية وىدددددددد  التممدددددددي  المدددددددوند   والتممدددددددي  بالسددددددديم   والسدددددددموب المعريدددددددد 
 المعتمددددددد   المسددددددتق   عمددددددد الت صددددددي  المعريددددددد والدا  الميددددددارى لدددددددى تالميددددددذ 

وتددددم  طالددددب  038المر مددددة المانيددددة مدددد، التعمدددديم االساسددددد   وشددددممت عينددددة الب ددددث  
، تناولددددت الم تددددوى التعميمددددد يددددد شددددك  كتدددداب الكترونددددد تقسدددديميم تلددددد مجمددددوعتي
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النتددددائج  ثشددددارتو معددددالج بالتممي ددددات البصددددرية  التممددددي  المددددوند   التممددددي  بالسدددديم  
مددددد، دايعيدددددتيم الكتسددددداب  زاد، الكتددددداب االلكتروندددددد المعدددددالج بدددددالمميرات البصدددددرية ث

 الميارات التعميمية وا  باليم ن و التعمم 0
  يينمدددا اىتمدددت دراسدددة(Juan , Roberto , 2014)   نمددداط ث دددد ث  بدراسدددة ثمدددر

يددددد دراسددددة خطددددوط الرسددددوم البيانيددددة المعقدددددة المميددددرات البصددددرية  الددددزووم الر مددددد  
بعمددددم النطولددددوجد وىددددو العمددددم الددددذى ييددددتم بتفسددددير الظددددواىر وت ميميددددا تلددددد رسددددوم 

 تقيدددديميممبتددددت النتددددائج ارتفدددداع الت صددددي  والدا  الميددددارى لمطددددالب عنددددد ثبيانيددددة   و 
لظددداىرة مدددا وت ميميدددا برسدددوم بيانيدددة خطيدددة ويرجدددع الفرددد  تلدددد تدددأمير المميدددر البصدددرى 

 الزووم الر مد يد معالجة المنظور المرئد لمرسوم البيانية 0
   بقيدددددداس ثمددددددر ثسدددددداليب عددددددرض الم ددددددة 3.02وىددددددديت دراسددددددة م مددددددد الشددددددويعد  

عمدددد بقدددا  ثمدددر  المفظيدددة المصدددا بة لممميدددرات البصدددرية الفائقدددة يدددم الم تدددوى الر مدددد
  طالددددب .08الددددتعمم لدددددى طددددالب المر مددددة المتوسددددطة وطبقددددت عمددددد عينددددة  واميددددا  

وتوصدددددمت الدراسدددددة تلدددددد عددددددم وجدددددود يدددددرد دا  ا صدددددائيًا بدددددي، متوسدددددطد درجدددددات 
المجمددددوعتي، الولددددد والمانيددددة يددددم التطبيددددد الفددددوري لالختبددددار الت صدددديمد ترجددددع تلددددد 

د   العددددددرض التدددددددريجد  اخددددددتالا ثسددددددموب عددددددرض الم ددددددة المفظيددددددة  العددددددرض الكمدددددد
 المصا بة لممميرات البصرية الفائقة يم الم توى الر مد 0

   بدددالتعرا عمدددد ثمدددؤ اخدددتالا نمدددط عددددرض   3.04واىتمدددت دراسدددة رييعدددة ال امددددى
المميدددددرات البصدددددرية يدددددم القصدددددص الر ميدددددة لتنميدددددة بعدددددض ميدددددارات الفيدددددم القرائدددددد 

نطقددددة البا دددة وطبقدددت عمددددد النقددددى واالسدددتنتاجد لددددى تالميددددذ المر مدددة االبتدائيدددة بم
  وتوصدددمت الدراسدددة تلدددد وجدددود يدددرد دا  ا صدددائيًا عندددد مسدددتوى 24عينيدددا  واميدددا  

  بددددي، متوسددددط درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة التددددم اسددددتخدمت  نمددددط 0.0.دااللددددة  
عددددرض المميددددرات البصددددرية الوا عيددددة  والمجموعددددة التجريبيددددة المانيددددة التددددم اسددددتخدمت 

الرمزيددددة  يددددم التطبيددددد البعدددددى الختبددددار ميددددارات  نمددددط عددددرض المميددددرات البصددددرية 
   واإلستنتاجد لصال  نمط عرض المميرات الرمزية 0الفيم القرائد النقدى 

المميدددددرات الر ميدددددة بصدددددفة عامدددددة ويدددددد ردددددو  الدراسدددددات السدددددابقة عددددد، ثىميدددددة وتدددددأمير   
يددددددد معالجددددددة الم تددددددوى  والمميددددددرات البصددددددرية بصددددددفة خاصددددددة توصددددددمت تلددددددد ثىميتيددددددا
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مددددارة انتبدددداىم وتشددددجيعيم عمددددد الددددتعمم الددددذاتد تااللكترونددددد والتددددد تسدددداعد المتعممددددي، عمددددد 
وتشدددويقيم لمعمميدددة التعميميدددة ممدددا يدددؤدى تلدددد زيدددادة الفاعميدددة التعميميدددة يدددد موا دددا الدددتعمم 

 المرئد البصرى وارتباطيا بالىداا التعميمية المراد ت قيقيا 0
  النقالةااللكترونية عبر تطبيقات الهواتف : أنماط التواصل  -6
التواصددددد   نددددداة يدددددتم مددددد، خالليدددددا ارسدددددا  مردددددمو، رسدددددالة مددددد، المرسددددد  ليسدددددتقبميا     

    بينمددددا يقصددددد 332   .3.0المتمقددددد لت دددددث تددددأميرات م ددددددة  منددددا  عبددددد الخددددالد   
بالتواصددد  االلكتروندددد  ىدددد عمميدددة التفاعددد  التدددد تدددتم بدددي، المعمدددم ثو مصدددادر الدددتعمم مدددع 

بيددددنيم عبددددر وسدددديط الكترونددددد  م مددددد المتعممددددي، مدددد، ثجدددد  تبدددداد  المعمومددددات والخبددددرات 
 0  80   2..3خميس   

  بأنددددو تبدددداد  الرا  والخبددددرات عبددددر شددددبكة 04   3.02 بينمددددا تعريددددو " زينددددب ياسددددي، "   
   3.03مدددددرا  المو دددددا التعميمدددددد   بينمدددددا ت دددددددىا يدددددايزة ث مدددددد  ااالنترندددددت مددددد، ثجددددد  

عمدددددد االسدددددتفادة    بأنيدددددا مجموعدددددة مددددد، الميدددددارات التكنولوجيدددددة تسددددداعد المتعممدددددي،002
منيدددددا وتوظيفيدددددا يدددددد الموا دددددا التعميميدددددة ممددددد  ميدددددارة الم ادمدددددة االلكترونيدددددة   وميدددددارة 

 االتصا 0
نمددداط التواصددد  بشدددك  متكامددد  يدددد بيئدددة الدددتعمم االلكتروندددد يجمدددع ثومددد، مدددم يدددإ، اسدددتخدام 

عمدددد نتدددائج يدددد العمميدددة التعميميدددة ثبدددي، مزايددداىم ويتاليدددد عيدددوبيم ممدددا يدددؤدى تلدددد ت قيدددد 
ل  مالئمدددددة امكانيدددددات المتعممدددددي، ومناسدددددبة لخصائصددددديم المختمفدددددة    يدددددث تسدددددم  وكدددددذ

بيئدددات الدددتعمم االلكتروندددد لممتعممدددي، بدددأدا  عددددد مددد، الميدددام المعيندددة والتدددد تصدددنع نشددداط 
كمددددر ياعميددددة تمكدددد، المتعممددددي، مدددد، العمدددد  مددددع بعردددديم الددددبعض يددددد مجموعددددة ثبنددددائد 

اعميم لترجمدددة المدددادة التعميميدددة ليكدددو، لددددييم القددددرة عمدددد  ددد  المشدددكالت مددد، خدددال  تفددد
نمدددداط االتصددددا  ثتلددددد خبددددرات ذات معنددددد واردددد  ورسددددالة واردددد ة يددددتم ذلدددد  مدددد، خددددال  

المتددددزام، وغيددددر المتددددزام،   ومددددع ظيددددور الجيدددد  المدددداند لمددددتعمم االلكترونددددد ت يددددرت طبيعددددة 
االتصددددددا  الفعددددددا  واعتمدددددددت عمددددددد خدددددددمات الجيدددددد  المدددددداند لمويددددددب   نددددددا، ال امدددددددى   

3.000   
تصدددددالية عمدددددد يدددددة واإل  دددددد اتفقدددددت كدددددال مددددد، النظريدددددات السدددددموكية والمعرييدددددة والبنائو      

لكددددد  نظريدددددة وسدددددماتيا  الفمسدددددفدجدددددرا ات التصدددددميم التعميمدددددد ويدددددد المنظدددددور تبعدددددض 
، لكدددد  نظريددددة جوانددددب  صددددور نقددددد لددددذا ثنجددددد   ومفيوميددددا عدددد، الددددتعمم وكيفيددددة  دومددددو 
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تلدددد مبدددادى  تصدددميم المقدددررات يمكددد، االسدددتفادة مددد، ثوجدددو القدددوة يدددد كددد  نظريدددة لموصدددو  
ىميدددددة عددددددم اال تصدددددار عمدددددد ث  .3.0لكترونيدددددة   لدددددذا يدددددرى السددددديد عبدددددد المدددددولد   اإل 

سدددتعانة بدددأكمر البا دددث باإل مقدددررات وىدددو مدددا تبنددداهنظريدددة تعمدددم وا ددددة يقدددط يدددد تصدددميم ال
مدددد، نظريددددة تعمددددم تناسددددب الىددددداا التعميميددددة المطمددددوب ت قيقيددددا مددددع مراعدددداة خصددددائص 

فددددد مددددع اإلمكانيددددات المتا ددددة ومتطمبددددات تنميددددة ميدددداراتيم بمددددا يت ياجدددداتيمالمتعممددددي، وا ت
فددددة عنددددد تعددددداد ظريددددات التربويددددة المختمن  تطددددار عمدددد  متكامدددد  يسددددتفيد مدددد، المدددد، خددددال 

نمدددداط التواصدددد  ثثىميددددة  ونيددددة عبددددر الويددددب 0 وبعدددددما اسددددتعرضلكتر وتصددددميم المقددددررات اإل 
المممدددددددة لنمددددددداط التصدددددددا  نتنددددددداو  ثىدددددددم االلكتروندددددددد  المتدددددددزام،   غيدددددددر المتدددددددزام،  

 0االلكتروند 
 لكترونى المتزامنة أمثلة ألنماط االتصال اإل 6/0

  الم ادمدددددددددددة المباشدددددددددددرة(Chatting)   مدددددددددددؤتمرات الفيدددددددددددديو (Video 

Conference)    المددددددددددددؤتمرات الصددددددددددددوتية(Audio Conference)   
  (Interactive modlimg)المنصات التفاعمية 

 لكترونى المتزامنمراعتها عند تفعيل التواصل اإلالمعايير التى يجب  3/2

     دال  مم ددددددس و 8..3   ث مددددددد سددددددالم    (Gonzalez,2003)اتفددددددد كددددددال مدددددد،     
االلكترونيدددددة المتزامندددددة البدددددد  التواصددددد عندددددد اسدددددتخدام ثدوات  ث،  2..3عمدددددر موسدددددد   

مددددددد، مراعددددددداة بعدددددددض المعدددددددايير واالسدددددددتراتيجيات اليامدددددددة وكدددددددذل  طبيعدددددددة المتعممدددددددي، 
 وخصائصيم وثىداا الم توى التعميمد المطموب اكتساب مياراتو وىد : 

  0تنوع  مقات النقاش والم ادمات 
  يراً ث المعمم بالمتعممي،شة لتتم بي، المتعممي، عمد  ده و تنويع مجاالت المنا   
  0خري، بعريم لبعض ا را  الا ترام 
 0م المنا شة بالىداا التعميمية لمم توى يد المقام الو  تيت 
  عالم المتعممي، ع، ميعاد المنا شة القادمة  ت ديد يترة زمنية لبداية ونياية المنا شة وا 
  مراعاة الفرود الفردية بي، المتعممي، وتويير ت ذيدة راجعدة مسدتمرة لممتعممدي، امندا  يتدرة

 ال وار 0 
 

 لكترونى غير المتزامنة أمثلة ألنماط االتصال اإل 3/3
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  منتدددددددددددديات المنا شدددددددددددة(Discussion Forums)    الفيدددددددددددديو التفددددددددددداعمد
(Interactive video)    القدددددوائم البريديدددددة(Mailing List)     مددددد، وكدددددذل

  مجموعددددددددددات  E-Surveysكترونيددددددددددة  إل سددددددددددتبيانات اخددددددددددرى ممدددددددددد   االالدوات االا 
 Audio Streaming   وممفددددات الصددددوت المسددددجمة   News Groupالخبددددار 

   CDs0    ال راص المدمجة  File Exchange)   نق  الممفات 
 

 متزامناللكترونى غير جب مراعتها عند تفعيل التواصل اإلالمعايير التى ي  5/6

متزامندددة البدددد مددد، مراعددداة بعدددض اللكترونيدددة غيدددر اإل  التواصددد عندددد اسدددتخدام ثدوات    
وخصائصددددديم وثىدددددداا  المعدددددايير واالسدددددتراتيجيات اليامدددددة وكدددددذل  طبيعدددددة المتعممدددددي، 

 الم توى التعميمد المطموب اكتساب مياراتو وىد : 
 لكتروند والقوائم البريدية   نوع ما بي، المنتديات والبريد اإل الت 
  ،يرا ثتنويع مجاالت المنا شة لتتم بي، المتعممي، عمد  ده و المعمم بالمتعممي 
   خري، بعريم البعض را  االا ا ترام اا 
 المنا شة بالىداا التعميمية لمم توى يد المقام الو   يتمت 
 عددالم المتعممددي، عدد، ميعدداد المنا شددة  ت ديددد يتددرة زمنيددة لبدايددة ونيايددة المنا شددة وا 

 القادمة 
 ورع ممخص يد نياية المنا شات ل صر اليكار التد تم منا شتيا 
  لكتروندد لتبداد  الرسدائ  النصدية والمصدورة وتبداد  المعمومدات واالستعانة بالبريد اإل

 را  المختمفة 0واال  
 لت ديدددد رثى م ددددد  دددو  مشدددكمة تعميميدددة م دددددة وتبددداد   واالسدددتعانة بالمنتدددديات

    1..3    شديما  صدويد  0وجيات النظر المختمفة  دو   ردية تعميميدة معيندة
 .  1..3 م مد خميس   

 

ة االتصدددا  المتدددزام، عددد، االتصدددا  وبدددالرغم مددد، ث، ىندددا  مددد، الدراسدددات ثمبدددت ثىميددد     
 يانددددا عدددد، االتصددددا  المتددددزام، ثمتددددزام، تال ث، ىنددددا  بعددددض المميددددزات التددددد تميددددزه الغيددددر 

 Kirk , Orr 2003( ، )Chen , Looi)ممددد  كددداًل مددد، ومنيدددا بعدددض الدراسدددات 

2007( ، )Lim , 2007( ، )Warren 2008( ، )Cheung , Hew 2010)   
نيددددا تتددددي  المتعممددددي، ل اة تفاعدددد  ممتددددازة بددددي، دثلكترونيددددة تممدددد  يمنتددددديات المنا شددددة اإل 



 .................................................. التلميح اللونى( –اثر التفاعل بين المثيرات الرقمية )الزوم الرقمى 
 

- 9519 - 

مكان ليدددددم متسدددددعاً  يدددددة ت ميددددد  مددددد، الو دددددت لمتفكيدددددر والقدددددرا ة والمشددددداركة يدددددد الموردددددوع وا 
إلطدددالع عمدددد المراجدددع الخارجيدددة لمتواصددد  مدددع بعرددديم الدددبعض   واسدددئمة المطرو دددة   ال

والتدددد تجدددد صدددعوبة يدددد التعبيدددر يدددد المنا شدددة المتزامندددة  الخجدددولي،و ددد  مشدددكمة الطدددالب 
 ويمكدددد، ثرشددددفة ىددددذه المنا شددددات و فظيددددا لوطددددالع عمييددددا مددددرة ثخددددرى واالسددددتفادة منيددددا 

، المتعممددددي، وبددددالرغم مدددد، ىددددذه المزايددددا تال انيددددا تفتقددددد تلددددد روح التفاعدددد  االجتمدددداعد بددددي
بدددداد  الخبددددرات الكميددددرة يددددد را  مباشددددرة وبشددددك  تفدددداعمد الكتسدددداب وتوالمواجيددددة وتبدددداد  اال  

 ، وا د 0ا  
  لكتروند واالستفادة منيا : اىتمت باستخدام ثنماط التواص  اإل الدراسات التد 
 ث، ثمدددددددر التكامددددددد  بدددددددي، نمطدددددددد التواصددددددد  3.08 دراسدددددددة  سددددددد، البددددددداتع  ىدددددددديت  

االلكتروندددددد المتدددددزام، وغيدددددر المتدددددزام، يدددددد بيئدددددة الدددددتعمم االلكتروندددددد لتنميدددددة ميدددددارات 
لمتعددددددي  يدددددد السدددددمو  لددددددى طالبدددددات  سدددددم التربيدددددة الخاصدددددة بجامعدددددة تصدددددميم خطدددددة 

  طالبدددددة  سدددددمت تلدددددد مدددددالث مجموعدددددات 84الطدددددائا وتكوندددددت عيندددددة الب دددددث مددددد،  
يدددددد التفاعدددد  مدددددع المجموعددددة الولدددددد اعتمدددددت عمدددددد التواصدددد  االلكتروندددددد المتددددزام، 

طالبيددددددا والمجموعددددددة المانيددددددة اعتمدددددددت عمددددددد التواصدددددد  االلكترونددددددد غيددددددر المتددددددزام، 
فاعدددد  مددددع طالبيددددا والمجموعددددة المالمددددة اعتمدددددت عمددددد الجمددددع بددددي، النمطددددي، يددددد لمت

يجددددابد ولكدددد، تمر بشددددك  أالتفاعدددد  مددددع طالبيددددا واسددددفرت النتددددائج عمددددد ث، الجميددددع تدددد
كددددددت ثالمجموعدددددة المالمدددددة بشدددددك  ثكمدددددر ومم دددددوظ عددددد، بدددددا د المجموعدددددات وبالتدددددالد 

يجابيددددة تنتددددائج  نمدددداط التواصدددد  لم صددددو  عمدددددثالدراسددددة عمددددد ثىميددددة التكامميددددة بددددي، 
 وت قيد الىداا المرجوه 0

  اسددددتيديت دراسددددة  كوركمدددداز وKorkmaz , 2016 ) التعددددرا عمددددد تددددأمير النددددواع
المختمفددددددة لنمدددددداط التواصدددددد  عبددددددر االنترنددددددت  المتددددددزام،   وغيددددددر المتددددددزام،   عمددددددد 

نترندددت وثسدددفرت النتدددائج عددد، التواصددد  تعممدددي، ن دددو الدددتعمم القدددائم عمدددد اال اتجاىدددات الم
المتددددزام، مقارنددددة بالتواصدددد  غيددددر المتددددزام، ثمبددددت ياعميتددددو بشددددك  ثكمددددر بينمددددا جميددددع 

 المتعممي، لمتعمم عبر شبكة االنترنت 0اتجاىات النماط ثمرت بشك  تيجابد عمد 
   ،بأىميددددددة ثمددددددر اسددددددتخدام مو ددددددع 3.02وثكدددددددت دراسددددددة ثسددددددما  سددددددمما، وثخددددددرو  

لددددددى  المفددددداىيم التكنولوجيدددددة وميدددددارات التواصددددد  االلكتروندددددد ثكدددددادوكس يدددددم تنميدددددة
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وتوصددددددمت   طالددددددب   22طالبددددددات الصددددددا المددددددام،   وطبقددددددت عمددددددد عينددددددة  واميددددددا  
  بددددي، متوسددددط درجددددات 0.0.الدراسددددة تلددددد وجددددود يددددرد دا  ا صددددائيًا عنددددد مسددددتوى  

طالبددددات المجموعددددة التجريبيددددة ومتوسددددط درجدددددات المجموعددددة الرددددابطة يددددم االختبدددددار 
لممفدددداىيم التكنولوجيددددة وبطا ددددة التقيدددديم لميددددارات التواصدددد  لصددددال  المجموعددددة  البعدددددى

 التجريبية لصال  المجموعة التجريبية 0 
  بالكشددددددا عدددددد، امددددددر اسددددددتخدام التواصدددددد    3.04واىتمددددددت دراسددددددة ثمدددددد  ال امدددددددى

االلكترونددددد الموجدددددو يددددم موا دددددع التواصدددد  االجتمددددداعد عمددددد تنميدددددة ميددددارات التفكيدددددر 
  20الصدددددا المددددداند المتوسدددددط وطبقدددددت عمدددددد عيندددددة  واميدددددا  العممدددددد لددددددى طالبدددددات 

  0.0.دا  ا صدددددائيًا عندددددد مسدددددتوى  طالبدددددة   وتوصدددددمت الدراسدددددة تلدددددد وجدددددود يدددددرد 
بددددي، متوسددددطد درجددددات طالبددددات المجموعددددة التجريبيددددة التددددم درسددددت بددددنمط التواصدددد  
االلكتروندددددد ودرجدددددات طالبدددددات المجموعدددددة الردددددابطة يدددددم التطبيدددددد البعددددددى الختبدددددار 

 تفكير العممد لصال  المجموعة التجريبية 0ميارات ال
ختالا ثنمددداط االتصددددا  اويدددد ردددو  الدراسدددات السدددابقة اختمفدددت بعددددض نتدددائج الدراسدددات بددد

 ث يَّددددد  لكترونددددد  المتددددزام،   غيددددر المتددددزام،   يددددد تنميددددة مت يددددرات الب دددداث   يينددددا  مدددد، اإل 
االتصددددا  غيددددر مدددد، ثمبددددت ثىميددددة االتصددددا  المتددددزام، عدددد، االتصددددا  غيددددر المتددددزام، وىنددددا  

كالىمدددا لتأكيددددد عنصددددر التكامميددددة بينيمددددا  تاسددددتخدمالخددددرى بعددددض الدراسددددات المتدددزام،   و 
لمتددددأمير عمددددد مت يددددرات الب ددددث 0 لددددذا يجددددب ث، نسددددعد تلددددد زيددددادة مجددددا  الدراسددددة والب ددددث 

  د ىذه الب اث التد تسعد المبات ذل  0ثلمتأكد م، ياعميتيم   ويعد الب ث ال الد 
أهمية التحليل اإلحصائى وعالقتها بالمثيرات الرقميةة المعالجةة  االتجاهات نحو -1

 . النقالةألحد تطبيقات الهواتف 
را  ثبطبيعددددة ال ددددا  عمددددد مسددددتوى الدا  والتعمدددديم و  ىامددددا   تجاىددددات تممدددد  دورا  ث، اإل        

 المتعممددي، و دددرتيم عمددد ت قيددد ثىددداييم التعميميددة   ل، التعمدديم بدددوره يددؤمر يددد االتجاىددات
، الخبدرات المعرييدة بطبيعدة ليم   ل النفسية لممتعممي، وبدورىا تتر  ثمر طوي  المدى يدد عقدو 
يددد نفوسدديم يصددعب نسدديانيا كمددا  ث مَّددر  ال ددا  تخرددع لعوامدد  النسدديا، بينمددا االتجاىددات تتددر  

سدددتجابة يدددد الدددذات والقددددرة عمدددد التكيدددا واإلتسددداعد عمدددد زيدددادة التفاعددد  االجتمددداعد وت ق
يددر يددد سددمات شخصددية المددتعمم كددد رثى البددا مو، ث، االتجاىددات ت المسددتمرة و ددد ثلممت يددرات 

 0  02   .3.0 ر د يت د    0وبالتالد يد عاداتو وميولو وسموكياتو المختمفة
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مم وتفسددديره وتنظددديم االسدددتجابات وظدددائا كميدددرة ومنيدددا ت ديدددد سدددمو  المدددتعولالتجاىدددات       
خدري، مجاالت  ياة المتعمم وبالتالد تنعكس عمد عال اتو مدع اال  نفعالية واإلدراكية يد جميع اإل 

تجاىدات ىدد   كما تساعده عمد اتخاذ القرارات المناسبة معتمدا عمد تفكير سميم ومدنظم   ياال  
 0  000   1..3التد تور  العال و بي، المتعمم ومجتمعو الم يط بو 0  موسد النبيا،   

 

ثيرات الرقميةةة المعالجةةة ألحةةد تطبيقةةات الهواتةةف فاعليةةة الةةذات وعالقتهةةا بةةالم  -5
 الذكية

تممدد  ياعميددة الددذات لدددى المددتعمم اليدددا الساسددد لت ديددد مسددتوى الدايعيددة لددو و درتددو عمددد       
نجازىدا تدد يؤدييدا وكميدة الجيدد المبدذو  إل ياعمية ذاتو بنوعية النشطة والميدام الو نجاز ميامو   ت

ث،  الدبعضتمدام ميامدو   بينمدا يدرى اإلنجداز المتا دة إل  طو  يتدرة وثمام جميع العقبات التد تواجي
الذاتيددة تنددتج مدد، تدرا  الفددرد إلمكانياتددو الشخصدديتو وخبراتددو  ةيكددار المددتعمم عدد، ياعميتددثسددمات و 

و ثخدذ الشدك  التقميددى المختمفة بطدرد مباشدرة او غيدر مباشدرة ت ددد مسدار سدموكياتو والتدد  دد تأ
الموا ددا ال ياتيددة  وعمددد مواجدد وو درتدد ويددد سددموكيات والذاتيددة مدد، مقتدد ةياعميتددوتتكددو، االبتكددارى 
نيدا مد، ثىدم المت يدرات التدد تدؤمر عمدد مسدتوى ثكمدا  يعالو تجاه ت ديات ال ياة المختمفة 0ثوردود 

  ث، ياعميددة .33   3.03داؤه يددد العمدد  وانجدداز ميامددو   و ددد ثكدددت دراسددة  عصددام الطيددب   ث
ى البعدد بي ددد ثرا  ومعتقددات الفدرد و درتدو عمدد القيدام بتنفيدذ العديدد مد، الميدام الذات مت ير ث اد
والتدد تسداعده الفدرد ي صد  عمدد كايدة المعمومدات ث، شارت ث  وكما  وو درات تمكاناتووالتد تناسب 

 يد بنا  خبراتو السموكية م، استكشاا الخبرات م، وا ع الموا ا ال ياتية التد يمر بيا 0
الذاتيدددة مددد، خدددال  بعدددض المصدددادر اليامدددة  ىيدددام صدددادد    وويمكددد، لمفدددرد تنميدددة ياعميتددد      

 وىد كاالتد :    000-002   3.03
 كمرىددددا ياعميددددة يددددد بنددددا  ياعميددددة الددددذات ثالطددددرد و يردددد  ثوىددددد : إلنجدددداز السددددموكد ا

يدددراد ويجعمدددو اكمدددر مباتدددا و دددوة وكد النددداج  يقدددوى ياعميدددة الدددذات لأللمفدددرد يدددالدا  السدددم
0 
 يدددراد مددد، خبدددرات ال يدددر يكممدددا : وىدددد خبدددرات ىامدددة يسدددتمدىا ال جتماعيدددةالخبدددرات اإل

يكدددارىم لت قيدددد نفدددس التقددددم ممدددا ثال ظدددوا نجددداح يئدددة معيندددة يشدددجعيم عمدددد تبندددد 
 الذاتية 0 وينعكس بدوره عمد ياعميت

 خددددرو، بت قيددددد النجدددداح  ندددداع اال  ت: وتتممدددد  يددددد القدددددرة عمددددد  جتماعيددددةالقناعددددة اإل
عمدددددداليم وىددددددذا اإل ندددددداع يددددددتم لفظيددددددا مدددددد، خددددددال  توجيددددددو النصددددددائ  ثوالتميددددددز يددددددد 
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ليددددا بدددالتميز والمقددددة  اً شددددخاص مومدددود ومشددديودثواالرشدددادات وكدددذل  الت ددددذيرات مددد، 
 مما يزيد م، دايعيتيم الذاتية 0

  ن دددو : يكممدددا كدددا، الفدددرد ىدددادى  وردود ثيعالدددة ايجابيدددة  نفعاليدددةواإل ال الدددة النفسدددية
الذاتيددددددة بينمددددددا ردود االيعددددددا   وتددددددخددددددري، يددددددنعكس باإليجدددددداب عمددددددد ياعميسددددددمو  اال  

خصددديتو الذاتيدددة لدددذل  عمدددد خدددري، تردددعا مددد، شالسدددمبية ن دددو السدددمو  السدددمبد لال  
، ذلدددد  عامدددد  النفسددددية واالنفعاليددددة وتفسدددديرىا ل  يددددراد الددددت كم يددددد  ددددالتيمىددددؤال  ال

يعدددا  وسدددموكيات ثمناسدددب ن دددو مدددنظم وميسدددر لسدددموكيم يدددالقمد مددد، اتخددداذ القدددرار ال
 ىم العوام  التد تؤمر يد ياعمية الذات 0ثال ير م، 

 إجراءات البحث : 
لتصميم المعالجات التجريبية ويقًا لممت ير المستق  تبند البا ث نموذج  م مدد الدسدو د      

نددو يراعدد سددمات وخصدائص الكيددا، سداس انددو نمدوذج تددم تعدداده ل ثعمدد     002   3.02
لكتروندد لمدا ومبادى  تصدميم الم تدوى اإل التعميمد م، خاللو  الم توىكتروند الذى يقدم اإلل

يرددد  االسدددتراتيجيات الفعالدددة ويدددد الىدددداا ثاختيدددار و ي ققدددو مددد، ثىدددداا تعميميدددة م دددددة 
لراجعددة لكدد  مدد، المعمددم يميددا ليددذه الىددداا والت ذيددة ايالتعميميددة   وثدوات التقيدديم وكيفيددة تق

 يتر  م، شك  التالد :كما  والمتعمم 
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 2113( ًَٕرج ذصًٛى يسًذ انذسٕلٗ 2شكم )

التممددي   –امددر التفاعدد  بددي، المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد ييددا الب ددث ال ددالم تلددد  يدداس 
غيدر المتدزام،  عمدد  –ثنماط التواص  االلكترونم  المتزام، و   لتطبيقات اليواتا النقالة الموند

ياعميدددة الدددذات لددددى طدددالب اإل صدددائد لددددى طدددالب الدراسدددات العميدددا و تنميدددة ميدددارات الت ميددد  
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لدذل  يدإ، تجدرا ات الب دث سدوا تركدز عمدد برمجيدة ن وىدا  اتجاىداتيمتنميدة الدراسات العميا و 
  يدتم متابعتيدا بواسدطة التممدي  المدوندتعميمية معالجة بمميرات بصرية ر ميدة  الدزوم الر مدد   

ث د تطبيقات الياتا النقا  لمتواص  مع الطالب بواسدطة ثنمداط التواصد  االلكتروندد  المتدزام، 
شددممت اإلجددرا ات تعددداد ثدوات الب ددث  وتطبيددد تجربددة الب ددث    غيددر المتددزام،  كمددا شددممت 

 : وييما يمم عرض ليذه اإلجرا ات
التلمةةي  /  الةةزوم الرقميةةة) يةةرات رقميةةةبمثأواًل: تصةةميم برمجيةةة تعليميةةة معالجةةة 

واتاحتهةا عبةر  (غيةر المتةزامن/  المتةزامن) للتواصل االلكترونى ( و نمطيناللونى
 تطبيقات الهاتف النقالة 

 مرحلة التقييم المدخلى  -0

م، المعمم والمدتعمم وبيئدة الدتعمم وىدد   ياس المتطمبات المدخمية لكالً ىذه المر مة  شممتو د 
: 

 الذكيدةلديو الميارة إلدارة بيئة التعمم والتعامد  مدع تطبيقدات اليواتدا البا ث :  المعمم 0 0
وشدددبكات االنترندددت والخبدددرة الكاييدددة بدددالم توى التعميمدددد المطمدددوب ت قيدددد ثىدايدددو التعميميدددة 

 المطموبة 0
بكميددة التربيددة النوعيددة طددالب الدراسددات العميددا  الدددبموم الخدداص  :  المددتعمم   الطالددب 3 0

 ىددددمو جامعددددة طنطددددا ث سددددام  التربيددددة الفنيددددة   التربيددددة الموسدددديقية   اال تصدددداد المنزلددددد    
 م، العممية التعميمية  ي،المستيدي
وىدد ث دد تطبيقدات اليواتدا النقالدة  مد، تناسدب بيئدة الدتعمم التأكدد تدم:  بيئة الدتعمم 2 0

 Moodle Mobile   المعددالج بددالمميرات الر ميددة  التعميمدددوالم تددوى  الطددالبمددع ا تياجددات
   وتييئة ىواتفيم لمتفاع  مع الم توى 0 البصرية

 مرحلة التهيئة  -0

وىدم طدالب الدراسدات العميدا  الددبموم :  طالب عينة الب ث ت مي  خبرات المتعممي،   0 3
  عدام   28 - 33جامعدة طنطدا   تتدراوح ثعمدارىم مدا بدي،   –الخاص  بكمية التربية النوعيدة 

  طالدددب   يمتمكدددو، 03مدددوزعي، عمدددد ثربعدددة مجموعدددات تجريبيدددة عددددد المجموعدددة الوا ددددة  
يتفاعد  وممبت بدو ثىدم تطبيقاتدو التدد مناسبة ذو امكانيات ميارات التعام  مع اليواتا النقالة 

ذات النترنددت   متصدداًل با (Moodle Mobile)  مدد، خالليددا مددع االم تددوى التعميمددد وىددد
 سرعة مناسبة 0
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تدوير لددى جميدع الطدالب ثجيدزة ىواتدا نقالدة  ت ديد المتطمبدات الماديدة والفنيدة : 3 3
مدع تددوير اتصددا  دائددم  ددر المسددتطاع بشددبكة االنترنددت سدوا  عمددد ثجيددزتيم الم مولددة ثو مدد، 

 خال  توير انترنت السمكد متوير داخ  معام  الكمية0
نتددداج م تدددوى الكتروندددد معدددالج  ت ديدددد البنيدددة الت تيدددة التكنولوجيدددة : 2 3 تصدددميم وا 

  وريعدددو عمدددد ث دددد منصدددات تدارة الم تدددوى التممدددي  المدددوندبمميدددرات ر ميدددة  الدددزوم الر مدددد   
تا ة المسدتخدمي،  طدالب عيندة الب دث  لددخو  عميدو مد، خدال  ث دد   Moodleالتعميمد   وا 

  بعد تددريب الطدالب عمدد كيفيدة التعامد  مدع  (Moodle Mobile)تطبيقات اليواتا النقالة 
 المنصة المقتر ة والتواص  معًا الكترونيًا  متزام،   غير متزام،  0ميارات التعام  مع 

 مرحلة التحليل   -3
امددر التفاعدد  ييدددا الب ددث ال ددالم تلددد  يدداس  : ت ديددد الىددداا التعميميددة العامددة 0 2

 –ثنماط التواص  االلكتروندم  المتدزام، و   التممي  الموند –بي، المميرات الر مية  الزوم الر مد 
ياعميددة غيددر المتددزام،  عمددد تنميددة ميددارات الت ميدد  اإل صددائد لدددى طددالب الدراسددات العميددا و 

ميمدد واتا تدو عند تصميم م تدوى تع ن وىا اتجاىاتيمتنمية الذات لدى طالب الدراسات العميا و 
 عبر تطبيقات اليواتا النقالة 0

المرتبطدة بدالم توى  الميدارات والددروس دام البا دث بتصدميم  ت مي  بيئة التعمم  : 3 2
   م تدوى تعميمدد معدالج  وىما  م توى تعميمد معالج بمميدر البصدرى الدزوم الر مدد التعميمد 

 مددع تددوير (Moodle Mobile)تطبيددد تقديمددو مدد، خددال    و التممددي  المددوندبمميددر بصددرى 
مكانيات متصدمة بشدبكة االنترندت و دد شدم  الم تدوى التعميمدد اإل لمطالب مناسبةىواتا نقالة 
 0متفرع منيا دروس يرعيةلتنمية ميارات الت مي  اإل صائد  و دات تعميميةعمد مالث 
و دددات تددم ت ميدد  الم تددوى التعميمددد تلددد مددالث :  ت ميدد  الميددارات التعميميددة  2 2
وىد :  مقدمة يدد عمدم اإل صدا      الت ميد  اإل صدائد لمبياندات     ميدارات برندامج  تعميمية
SPSS   ميددارة يرعيددة و ددد تددم عرردديا عمددد مجموعددة مدد، الم كمددي،  32وشددممت عمددد عدددد

يددد مجددا  تكنولوجيددا التعمدديم بيدددا اسددتطالع رثييددم يددد صدد ة ت ميدد  الميددارات  المتخصصددي،
%  و دد .2واكتماليا وص ة تتابع خطوات الدا    و د جا ت نتائج الت كديم مرردية بنسدبة  

 الميارات لتص  تلد صورتيا النيائية 0بعض الصياغة يد عبارات تم تعدي  
وىددم طددالب الدراسددات العميددا  الدددبموم الخدداص  بكميددة : ت ميدد  خصددائص المتعممددي،  8 2

  عددام   مددوزعي، عمددد 28 - 33جامعددة طنطددا   تتددراوح ثعمددارىم مددا بددي،   –التربيددة النوعيددة 
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  طالدب   يمتمكدو، ميدارات التعامد  مدع 03ثربعة مجموعات تجريبية عدد المجموعة الوا ددة  
يتفاعدد  مدد، خالليددا مددع وممبددت بددو ثىددم تطبيقاتددو التددد مناسددبة ذو امكانيددات اليواتددا النقالددة 

 ذات سرعة مناسبة 0  متصاًل باالنترنت  (Moodle Mobile)  االم توى التعميمد وىد
  مرحلة التصميم -8

تددم صددياغة مجموعدة الىددداا اإلجرائيددة والتددم تتفددد :  صدياغة الىددداا اإلجرائيددة 0 8
لت ديدد الىدداا بمدا  Bloomاعتمد الب ث ال الد عمد تصدنيا بمدوم مع الميارات التعميمية و 
مددد، السدددادة الم كمدددي، والمتخصصدددي، يدددد مجدددا  ت كمييدددا تدددم   و دددد يناسدددب طبيعدددة الب دددث 

وجدا ت نتيجدة الت كديم مرردية   لدد ومنداىج وطدرد التددريس  اآ يا التعميم وال اسدبتكنولوج
 % و د تم تعدي  الصياغة يد  ائمة الىداا  لتص  تلد صورتيا النيائية 400بنسبة 

تددم تنظدديم المورددوعات داخدد  الم تددوى  :  لكتروندددتصددميم الم تددوى التعميمددد اإل  3 8
 المتعممي، و د تم االستعانة بأىم الدوات المستخدمة يدد ب  التعميمد ليسي  التعام  معو م، 

مكانيدة نشدرىا مد، خدال  تطب عبدر  النقالدةيقدات اليواتدا تنظيم ومعالجة الم توى االلكتروندد وا 
تقسديم الم تدوى التعميمدد تلدد اعتمددت يكدرة و د   Course Lab 2.4نترنت برنامج شبكة اال 

ساس اتجاىي، شم  االتجاه الو  تددريب الطدالب عمدد ميدارات الت ميد  ثعمد و دات تعميمية 
ميدارة   02عددد   شدممتيدد و ددتي، تعميمدي، الولدد والمانيدة و  ال صائد وتممد  ىدذا االتجداه

 تإل صددائد وشددمميددد الت ميدد  ا SPSSتندداو  ميددارات برنددامج  اآِخددر   بينمددا االتجدداه يرعيددة
 كاالتد :  ميارة يرعية  01  وترمنتمالث و دات تعميمية يرعية 
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 ( ٕٚضر فكشج ػشض انٕزذج انرؼهًٛٛح فٗ شكم دسٔط فشػٛح 3شكم )

 يددث تددم تعددداد خريطددة لمخطددوات التنفيذيددة إلنتدداج  :  تصددميم السدديناريو المبدددئد 2 8
الم تددوى التعميمددد تشددم  مجموعددة مدد، العناصددر المفظيددة ثو الصددوتية باإلردداية تلددد مجموعددة 

وسدديولة تقددديم الم تددوى االلكترونددد مدد، العناصددر البصددرية و ددد روعددد البسدداطة يددد التصددميم 
معيدا  يدث تدم تقسديم الو ددات وخمو تصميم الم توى م، التفاصي  المزد مدة لتسدير التفاعد  

مما يدؤدى تلدد زيدادة القددرة   Linksتم التنق  بينيا عبر الروابط يتلد مجموعة م، الدروس و 
0 و ددد تددم تقسدديم الم تددوى التعميمددد تلددد  ممكنددةاالسددتعابية والت صددي  لميدددا بددأعمد كفددا ة 

 0كاالتد :و دات تعميمية منطقية  ائمة بذاتيا ويد المخطط التالد لتقسيم الميارات 

 
 ٕزذاخ انرؼهًٛٛح ٔانذسٔط انفشػٛح تٓا هنانخشٚطح انرؼهًٛٛح ( ٕٚضر 4شكم )
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 دالمقدرر عمد الت ميد  اإل صدائدتم االسدتعانة بكتداب :  ت ديث الم توى التعميمد  8 8
  ويددم رددو   طنطددابكميددة التربيددة النوعيددة جامعددة  الدددبموم الخدداص   الدراسددات العميدداطددالب 

الت ميدد  الىددداا التعميميددة الم ددددة المددراد ت قيقيددا  تددم تنظدديم المورددوعات الخاصددة بميددارات 
 وعرريا بشك  وار  ومتسمس  يسي  الوصو  تلييا 0وترتيبيا   اإل صائد
 ريدددة التجدددو  داخددد  الم تدددوى لمطدددالب  اتدددي :  ا  داخددد  الم تدددوى  ريدددة التجدددو  0 8  

ىدايدو يدد نفدس الو دت واختيداره ثالتعميمد طبقا لمدا يناسدبو مد، اىتمامدات مدع الدتعمم وت قيدد 
خددر ثو عنددد اختيدداره لدددروس بعينيددا عدد، الددروابط بددع لممورددوع الددذى يناسددبو مدد، درس ال  التت

Links 0 التد تسم  لو ب رية التجوا  داخ  الم توى التعميمد بك  سيولة ويسر 
  0تنظيم شاشات التفاع  بطريقة متدرجة وسيمة العرض 
   سدداليب لجددذب انتبدداه ثتمددارة دايعيددة الطددالب ن ددو الددتعمم مددع التنويددع باسددتخدام

 المتعمم
  0 وروح الشرح وخموه م، التكرار واإلطالة 

يتسدم ث،  الم تدوى التعميمدد يدث روعدد عندد تصدميم : تصميم الوسائط المتعددة  2 8
 ، تكدو،نمط وا دد لكد  الشاشدات  كمدا روعدد ثاالستعانة بدواجية التفاع  بالمرونة والبساطة و 

الخطددوط المسددتخدمة تكددو، مألويددة   النصددوص المسددتخدمة صدد ي ة ل ويددا وسدديمة القددرا ة و 
اد ذلدد  يددد مددو والتددزام، بددي، الصددورة والصددوت و الخمفيددة بددة و ل  وجددود تبدداي، بددي، لددو، الكتاكددذ

  ونمدددط التممدددي  المدددوند   الدددزوم الر مدددد  المعالجدددة التجريبيدددة باسدددتخدام المميدددرات البصدددرية
 0ميارات الت مي  اإل صائد  لتنمية غير المتزام،   لمتزام،  التواص  االلكتروند

االعتمددداد عمدددد اسدددتراتيجية الدددتعمم  تدددم :  تصدددميم اسدددتراتيجيات التعمددديم والدددتعمم 2 8
دى لمتفاعدد  مددع الم تددوى التعميمددد المتدداح عبددر بيئددة تطبيقددات اليواتددا النقالددة مدد، خددال  الفددر 

  ونمدط التواصد  االلكتروندد  لمتدزام،   غيدر المتدزام،  التممدي  المدوند  الزوم الر مد  مميرات 
   لتنمية ميارات الت مي  اإل صائد0

و د شممت واجية التفاع  الرئيسية لم تدوى التعميمدد : تصميم واجيات التفاع   4 8
والتد ترم ثيقونات و وائم وروابط يائقة توجو المتعمم تلد كيفية التفاعد  مدع الو ددة التعميميدة 

 النقالددةوتظيددر كنايددذة مسددتقمة يددد بدايددة ت ميدد  الم تددوى التعميمددد عبددر تطبيقددات اليواتددا 
 طالع عمد م توياتو كما بالشك  التالد :واإل يالمتفاع  مع
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   يور  شك  واجية التفاع  الرئيسية  لمبرمجية التعميمية 0شك   

مدع  ددرات  ناسبلتناسب الم توى التعميمد ليت تصميم شاشات عرض الم توى الداخمدتم و د 
مكانيددات المددتعمم وي تددوى عمددد نفددس الدوات الموجددودة بواجيددة التفاعدد  الرئيسددية   بينمددا  وا 

لكتروندد وم الر مدد  لمم تدوى التعميمدد اإل عولجت لقطات الفيدديو بأ دد المميدرات البصدرية  الدز 
  كأ ددد مت يددرات الب ددث المسددتقمة لجددذب انتبدداه المددتعمم وامددارة دايعيددة كمددا ىددو موردد  بالشددك

 التالد :

 
 ( ٕٚضر ذاثٛش انًثٛش انثصشٖ )انضٔٔو انشلًٗ( نًؼاندح نمطاخ انًسرٕٖ 6شكم ) 
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  لمم تدددوى التعميمدددد التممدددي  المدددوندكمدددا عولجدددت لقطدددات الفيدددديو بأ دددد المميدددرات البصدددرية  
يردا كمدا ثمدارة دايعيدة ا  خر بأ د مت يدرات الب دث المسدتقمة لجدذب انتبداه المدتعمم و كتروند اال  إللا

 ىو مور  بالشك  التالد :

 
 ( ٕٚضر ذاثٛش انًثٛش انثصشٖ )انرهًٛر انهَٕٗ( نًؼاندح نمطاخ انًسرٕٖ 7شكم )

 مرحلة اإلنتاج  -5

 وىما :  اساسيتي، مر متي،تمت ىذه المر مة عمد      
الولدددد : تدددم ت ديدددد الوسدددائط المتعدددددة المسدددتخدمة يدددد تنتددداج الم تدددوى المر مدددة  0 0

تمممددت يددد المقددام الو  يددد تنتدداج لقطددات ييددديو تعميميددة معالجددة بددالمميرات التعميمددد والتددد 
وعررديا مد، خدال  تطبيقدات اليداتا النقدا  وم الر مد    الز التممي  الموند البصرية الر مية  

   عبر شبكات الويب 0
ط المانية : استخدام بعض البرامج المتخصصة يدد تنتداج ومعالجدة الوسدائالمر مة  3 0
   : ياومن المتعددة
  برندامجCourse Lab V2.4 :  لكتروندد وتصدميمو بجدودة عاليدة إلنتداج المقدرر اإل

مكانية ريعو م، خال  ثنظمة التعميم االلكتروند عبر شبكة االنترنت0  وا 
  1برنددامجCamatsia Studio V9. :  اسددتعا، بددو البا ددث إلنتدداج لقطددات الفيددديو

يدد معالجددة لقطددات  البرنددامج  التسدجي  المباشددر بصدوتو   كمددا اسددتفاد مد، تمكانيددات
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وم الر مددد  لزيددادة   الددز التممددي  المددوندفيددديو المسددجمة  بددالمميرات البصددرية وىددد  ال
 تركيز المتعممي، إلبراز كيفية ثدا  الميارات بشك  ص ي  0

 23 تطبيددد.V mobile Moodle  ددد تطبيقددات اليدداتا النقددا  المجانيددة ثىددو : و 
دوره عمدد  شدم  دد استعا، بو البا ث لعرض الم توى التعميمد النقا  م، خاللو   و 

رصد نشاط الطالب   ومتابعة الم توى التعميمد بعد اتا تدو مد، خاللدو عبدر شاشدات 
وتسدجي  مجموعدات الطدالب     Course Labنتاجدو ببرندامج تالياتا النقا    بعد 
 0وتويير ثنماط التواص  االلكتروند  المتزام،   غير المتزام، يد المقرر الدراسد 

 مرحلة التقويم  -3

نتداج البرمجيدات التعميميدة والمعالجدة بدالمميرات الر ميدة ا  نتيا  م، عممية تصدميم و بعد اإل      
عبدر تطبيقدات اليواتدا الذكيدة مد، خدال  البصرية  التممي  المدوند   الدزووم الر مدد  والمتداح 

نولوجيددا التعمدديم شدبكة الويددب وتددم عرردديا عمددد السددادة الخبددرا  والمتخصصددي، يددد مجدداالت تك
 رائيم ييما يمد :ثستطالع لد إلوال اسب اآ

  نتاجو0تمدى كفا ة المت وى التعميمد وت قيقو لألىداا التعميمية بعد 
  ى التعميمد لم رض منو 0مدى تناسب تصميم شاشات التفاع  لمم تو 
 0مدى تناسب تصميم شاشات التفاع  لمم توى التعميمد لعينة الب ث 
 0 سيولة ووروح تعميمات التعام  مع الم توى والتنق  بي، و داتو 
 درة لقطات الفيديو المعالجة عمد تفسير الم توى التعميمد المعروض  
 عبددر شاشددة اليدداتا النقددا   ستعرارددياالصددور والنصددوص ولقطددات الفيدديو إل مناسدبة  جددم

 وتفاع  المتعممي، معيا 0
 ح عبدر تطبيقدات اليواتدا الذكيدة مدى مالئمة اإلمكانيات المتا ة لمم توى التعميميد والمتدا

 تصا  بشبكة االنترنت لو 
و دددد تدددم تصدددميم بطا دددة تقيددديم لممندددتج  الم تدددوى التعميمدددد والمعدددالج بدددالمميرات الر ميدددة     

تطبيقات اليواتا الذكية مد، خدال  شدبكة الويدب  و دد تدم عررديا عمدد البصرية والمتاح عبر 
عداده  يدد صدورتو النيائيدة ونشدره عبدر السادة الم كمي، و د تم تجرا  التعديالت الررورية وا 

   تطبيقات الياتا النقا  0 
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 مرحلة التطبيق  -3

لمتطبيدددد عمدددد صدددب  الم تدددوى التعميمدددد االلكتروندددد جددداىز ثتبددداع المرا ددد  السدددابقة تبعدددد  
متطددوعي، لمتأكددد مدد، صددال ية  الددب  ط00عدددد طالبيددا   جموعددة االسددتطالعية والتددد بمدد الم
ساسدية طدالب الدراسدات العميدا  الددبموم الخداص  بكميدة رنامج لمتطبيد عمدد عيندة الب دث الالب

 جامعة طنطا 0 -التربية النوعية 
 

 إعداد أدوات القياس وإجازتها :ثانياً 
 االختبار التحصيلى:  -0

ىددذا االختبددار لقيدداس مسددتوى الت صددي  المعريددد لميددارات الت ميدد  اإل صددائد عددد البا ددث ث   
  و د تم تصميم مفرادات االختبار وصدياغتيا يدد لدى طالب الدراسات العميا  الدبموم الخاص  

 بددي، متعدددد مدد، النددوع اختيددار مفددردة  .2تكددو، االختبددار مدد،  و شددك  ثسددئمة مورددوعية   
MCQ   جدة عطد لك  مفدردة در ثتم تصميمو الكترونيا   و د   جابة وا دة يقط ت  ولك  سؤا

عمدد مجموعدة مد،  وعرردتدم و   درجدة  .2ختبار الت صديمد  وا دة ليصب  الدرجة الكمية لو
شداروا ثو ام البا ث بإجرا  التعديالت التدد رائيم ولية لمعرية ا  تو اآالسادة الم كمي، يد صور 

 تلييا 0
عمدد  دده لمتأكدد مد،  و ددةتم تعداد جدو  لممواصفات يور  توزيدع مفدردات االختبدار لكد  

عمددد عينددة عشددوائية  ختبدداربتطبيددد اال ات يدداس مبددو 0  الو ددداتانيددا موزعددو بالتسدداوى عمددد 
  طددالب مد، طدالب الدراسددات العميدا بطريقدة التجزئددة النصدفية بتقسديم مفددردات .0مكوندة مد،  

ي، ار تلد اسئمة يردية وزوجية و ساب درجة المبات باستخدام معادلة سبيرما،   و دد تبداالختب
مبات االختبار بطريقة مقبولة 0 و د تدم  سداب معامد  الصدعوبة لكد  مفدردة عمدد  دده وجدا ت 
عادة ترتيب المفردات مرة ثخدرى بندا  عمدد درجدة  مناسبة ييما عدا مالث ثسئمة تم استبعادىم وا 

تددم  سدداب معامدد  التميددز لممفددردات وجددا ت جميددع السددئمة مناسددبة ولددم يددتم  صددعوبتيا 0كمددا
  .8اسددتبعاد ثى اسددئمة   و ددد تددم  سدداب متوسددط زمدد، االجابددة عمددد االختبددار وبمدد   ددوالد  

 0  مفردة .2د يقة   وبذل  ظير االختبار بصورتو النيائية المكو، م،  
 

 بطاقة المالحظة  -0

تم تعداد ىذه البطا ة لتقييم ثدا  طالب الدراسات العميا  الددبموم الخداص  يدد كيفيدة تنميدة     
   وميددارات التعامدد  مددع برنددامج الجانددب الميددارى المددرتبط بتنميددة ميددارات الت ميدد  اإل صددائد

SPSS  يد رو  الىداا التعميميدة والم تدوى التعميمدد لمبرندامج   وتدم تعددادىا يدد صدورتيا
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  ميارة  تصا الميارات التد يجب ث، يتقنيا الطالب ليدتمك، مد، 48 لية  يث تكونت م، الو 
مدد، عرردديا عمددد مجموعددة بتددم التأكددد مدد، صدددد البطا ددة و   ميدارات الت ميدد  اإل صددائد جيدددا 
شداروا ثرائيم و ام البا ث بإجرا  التعديالت التدد ثولية لمعرية السادة الم كمي، يد صورتيا اآ

دائيدة سدموكية   ث  ميدارة 48تلييا و ذا بعض الميارات لتصب  عددىا يد صورتيا النيائية  
 ددام و سددموب متعدددد المال ظددي، عمددد ثدا  الطالددب الوا ددد   ثوتددم  سدداب المبددات ليددا باسددتخدام 

مالث مال ظي، بتقييم ثدا  طالب تم اختياره عشوائيا ل ساب مباتيدا وتدم االسدتعانة بدبعض مد، 
و دد تدم تددريبيم عمدد كيفيدة اسدتخداميا   و دد  دام ادة الزمال  م، الييئة المعاوندة بالقسدم الس

  طالب مم  ساب معامد  اتفداد المقيمدي، لدا  8بالتطبيد عمد عينة استطالعية بم  عددىا  
ظيدددرت النتدددائج ا، معامددد  ثالطدددالب باسدددتخدام معادلدددة كدددوبر ل سددداب نسدددب االتفددداد وبالفعددد  

يمد الطالب متقاربة تقريبا   وتم  ساب معام  مبدات البطا دة بمعادلدة ىولسدتد االتفاد بي، مق
ربعددة ثظيددرت النتددائج مباتيددا بشددك  جيددد وانيددا مناسددبة لمتطبيددد   و ددد وزعددت الدددرجات ويددد ثو 

 مستويات وىد كاالتد : 
  لددم 8   درجددة  0  مددنخفض   2    درجدة    3متوسددط     3   درجددات   2مرتفدع     0 

 يؤدى الميارة    صفر 
 ميارة 48وبذل  اصب ت بطا ة المال ظة يد صورتيا النيائية صاد ة ومابتو تتكو، م، 

 مقياس االتجاهات نحو التحليل اإلحصائى : -6

ا تمدداالت  ةىددذا المقيدداس ل ددرض الدراسددة ال اليددة   يقددد تددم ورددع خمسددالبا ددث ثعددد      
لالسدتجابة تتفدداوت يدد الدرجددة مدا بددي،  موايدد بشدددة   موايدد   م ايددد   غيدر موايددد   غيددر 

وبمدد  و االتجداه الددذى يناسدبو  دد  ن  والمطمدوب مدد، الطالدب ا، يرددع عالمدة  موايدد بشدددة 
  00  عبددارة موجبددة    .3منيددا  عبددارة    20يددد صددورتو المبدئيددة   المقيدداس عدددد عبددارات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ددعدددددددددديدددددددددداس و ددددددددددد ارتددددددددددبط بكدددددددددد  م ددددددددددور مدددددددددد، م دددددددددداور المقة 0عبددددددددددارة سددددددددددالب
العبددارات التددد تتطمددب اسددتجابة معينددة مدد، طددالب عينددة الب ددث و ددد تددم عددرض المقيدداس عمددد 

ارت النتددائج تلددد تعدددي  بعددض شددثمجموعددة مدد، السددادة الم كمددي، يددد مجددا  التخصددص   و 
تدم  دذا عبدارتي، يقدط وبدذل  ثصدب  المقيداس و العبارات يد الصياغة لتصب  ثكمدر وردو ا   

 ويدد صدورت وجرا  دراسة اسدتطالعية لمقيداس االتجداه وتطبيقداوتم لمتطبيد    صاد ا وصال ا  
  .0ة مدد،  النيائيدة عمدد عينددة عشدوائية مدد، طدالب الدراسدات العميددا  الددبموم الخدداص  مكوند

  وتددم  سدداب صدددد االتسدداد الددداخمد لعبددارات المقيدداس عدد، طريددد  سدداب معامدد   طددالب
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يراد العينة االستطالعية   و د بينت  ديم معدامالت االرتبداط لاالرتباط لك  عبارة والدرجة الكمية 
 ن دو االنفعاليدة    وتم متابعة شدة 0.0.نيا دالة ا صائية ع، المستوى  ثلعبارات المقياس 

طالب عينة الب ث ن و عبارات المقياس وتبي، ث، ىنا  تواز، يدد شددة االنفعاليدة وث، نسدب 
االستجابة لمبدي  الم ايد  ميمة   مم تم  سداب الدزم، الدالزم لالسدتجابة لعبدارات المقيداس عد، 

وجدد ث، الدزم، الدالزم    الستجابات طالب عينة الب ثطريد  ساب متوسط الزم، المست رد 
 ، العبددارات واردد ة وعدددم وجددود غمددوض بيددا 0ثد يقددة   و  .3عمددد المقيدداس    جابةلالسددت

  عبدارة وعمدد ذلد  20وبعد  سداب صددد ومبدات المقيداس يدد صدورتو النيائيدة يتكدو، مد،  
  وىددد ثعمددد درجددة لممقيدداس   بينمددا درجددة X 0  020 20يددإ، الدرجددة الكميددة لممقيدداس   

ونستنتج  م، ذلد   X 2   0.0 20ايدة ييد  ثما الدرجة الم   20ث   درجة لممقياس    
  بينمددا  صدد   االتجدداه ييددو طالددب ايجددابد 0.0ا، اذا  صدد  الطالددب عمددد درجددة ثعمددد مدد، 

 0  االتجاهعمد درجة ث   منيا ييو طالب سمبد 
 

 مقياس فاعلية الذات : -1

لقيددداس ياعميدددة الدددذات وشدددم  ىدددذا   3.02عبدددد القدددادر  ندددة  بمقيددداس اسدددتعا، البا دددث    
عبدارات   المجيدود  .0شام  عمد اربع ابعاد وىدد  المبدادرة مكوندة مد،  عبارة  21المقياس 
عبدارات  1عبارات    درة الفاعميدة مكدو، مد،  .0عبارات   الممابرة مكو، م،  .0مكو، م، 

       ايدددددم  2     موايددددد    3    موايددددد بشدددددة    0   شددددممت خمددددس اسددددتجابات وىددددد :  
   غير موايد بشدة0       غير موايد 8 

 و د وزعت الدرجات ويد خمس مستويات وىد كاالتد : 
   درجات 2   ال ثعرا  2درجات      8  موايد   3درجات       0  موايد بشدة   0 
  درجة 0   غير موايد بشدة   0          درجة 3  غير موايد   8 

يمددد،  درجدددة  00درجدددة ييدددد اعمدددد درجدددة لممقيددداس وا ميدددا  20يدددإذا  صددد  الطدددالب عمدددد  
نخفردة يفاعميدة ياعميدة لمدذات مرتفعدة ومد، ي صد  عمدد درجدة معمد درجة مرتفعة  ال صو 

عد، طريدد مقيداس الفدا كرونبدا  وامبتدت الذات ليدا منخفردة   و دد تدم  سداب مبدات المقيداس 
كما  دام البا دث ب سداب مصددا ية المقيداس ب سداب معامد  االرتبداط     مبات المقياسالنتائج 

صدب  المقيداس يدد ثظيدرت النتدائج صددد المقيداس  وبدذل  ثبدي، درجدات طدالب عيندة الب دث و 
 النيائية مابت وصادد وصال  لمقياس 0 ةصورت

 ثالًثا: التجربة االستطالعية للبحث.
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نفددس طددالب الدراسددات العميددا  الدددبموم   ددام البا ددث بددإجرا  تجربددة اسددتطالعية عمددد عينددة مدد،
ساسددية د تواجددو البا ددث ثمنددا  التجربددة الالخدداص  لمتعددرا عددد المشدداك  والصددعوبات التددد  دد

بطا دة المال ظدة ومقيداس االتجداه ختبار الت صديمد وكدذل  اال ث و ساب مبات ومصدا ية لمب
النتددائج صددال يتيم لمتطبيددد وكددذل  صددال ية البرمجيددات  تومقيداس ياعميددة الددذات   و ددد كشددف

 التعميمية لمتطبيد وسرعة االتصا  بشبكة االنترنت جيدة 0
 التطبيق القبلى ألدوات البحث:  -0

ختبدددار الت صددديمد المدددرتبط بالجاندددب ثدوات الب دددث والمتمممدددة يدددد اال تطبيدددد دددام البا دددث ب   
ة المال ظدة والمرتبطدة بدالدا  الميدارى لميدارات المعريد لميدارات الت ميد  اإل صدائد   وبطا د

الت ميدد  اإل صددائد   ومقيدداس االتجاىددات ن ددو الت ميدد  اإل صددائد   ومقيدداس ياعميددة الددذات 
 لمتطبيد القبمد عمد عينة الب ث 0

مم عقد البا ث لقا  مع طالب الدراسات العميا  الدبموم الخداص  عيندة الب دث المتمممدة يدد    
والتعامد   وية لمم تدوى العممدد وكيفيدة تطبيقدالىداا التعميم  توريثربع مجموعات تجريبية ل
لكتروندد  المتدزام،   غيدر المتدزام،  الياتا النقا  وثدوات التواص  اإل معو م، خال  تطبيقات 

سددبوع  ليتددزام، مددع طددالب ثمدد، كدد   ةسددبوعد مابددت يددوم الجمعددثكمددا  دددد البا ددث ميعدداد   
المجموعات المتزامنة ويد ك  تجمع يتم االتفاد مع مجموعات التجريب عمدد ميعداد االجتمداع 

 يانا  سب ما يتفقدوا عميدو   بينمدا المجموعدات ثالتو يت يت ير القادم غالبا يوم الجمعة ولك، 
المتزامنة كا، البا دث يدرد عمدد استفسداراتيم يدد نيايدة كد  يدوم بعددما يسدتقب   التجريبية غير

 0عميمية وت قيد الفاعمية رسائميم واستفساراتيم وتقديم اإلجابات الكايية لدعم العممية الت
 التطبيق البعدى ألدوات البحث: -0

مم  ام البا دث باسدتخدام ثدوات الب دث لمتطبيدد البعددى عمدد عيندة الب دث ورصدد درجدات     
االختبار الت صيمد ودرجات بطا ة تقييم الدا  الميارى   ورصدد درجدات مقيداس االتجاىدات   

 ورصد درجات مقياس الفاعمية الذاتية استعداد لمعالجتيا ت صائيا0
 

 ة الفروضالمعالجة اإلحصائية واختبار صح  
 مجموعات الب ث:  ثوال: تجانس

 دادي ثالبا ث م، تجانس المجموعات  بميا  تم تطبيدد اختبدار ت ميد  التبداي، يت قد ولكم    
يدم  سداب التجدانس لممجموعدات الربدع  كمدا تدم اسدتخدام  One Way ANOVAاالتجداه 
لمتوسددطي، غيددر مددرتبطي،" وتددم  سدداب النسددبة الفائيددة باسددتخدام اختبددار "ا" T- testاختبددار"
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Levine’s Test for Equality of Variances   سدداب التجددانس بددي، كدد  يددم 
  "ت" "F"مجموعتي، ويور  الجدو  التالم نتائج المتوسدطات واالن رايدات المعياريدة و يمدة 

 كما يمم:
 (2خذٔل )

َرائح ذسهٛم انرثاٍٚ األزاد٘ نهًماسَح تٍٛ يرٕسطاخ دسخاخ يدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فٙ  

انرطثٛك انمثهٙ ػهٙ اخرثاس انرسصٛم انًؼشفٙ، ٔاألداء انًٓاس٘ نثطالح انًالزظح، ٔيمٛاط االذداِ 

 ٔفاػهٛح انزاخ .

يتر  مد، نتدائج الجددو  السدابد عددم وجدود يدرد دا  ت صدائيا بدي، مجموعدات الب دث       
   وىدم  يمددة 00.0.يدم التطبيدد القبمددم الختبدار الت صددي  المعريدم  يددث بم دت  يمددة  ا   

غيددر دالددة ت صددائيا  يرددال عدد، عدددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، مجموعددات الب ددث يددم 
   وىدم  يمدة 3..0.التطبيد القبمم لبطا دة مال ظدة الدا  الميداري  يدث بم دت  يمدة  ا   

غير دالة ت صائيا  وعدم وجود يدرد دا  ت صدائيا بدي، مجموعدات الب دث يدم التطبيدد القبمدم 
وعددم وجدود    وىم  يمة غير دالدة ت صدائيا  0.23. يمة  ا   لمقياس االتجاه  يث بم ت 

 يدث بم دت  ياعميدة الدذاتيرد دا  ت صائيا بي، مجموعات الب ث يم التطبيد القبمم لمقياس 

 يصذس انرثاٍٚ االخرثاس
 يدًٕع

 انًشتؼاخ

 دسخاخ

 انسشٚح

 يرٕسط

 شتؼاخانً

لًٛح 

 "ف"

يسرٕ٘ 

 انذالنح

انرسصٛم 

 انًؼشفٙ

 417. 3 1.250 تٍٛ انًدًٕػاخ

.105 

 

.957 

 
 3.957 56 221.600 داخم انًدًٕػاخ

  59 222.850 انرثاٍٚ انكهٙ

األداء 

 انًٓاس٘

 861. 3 2.583 تٍٛ انًدًٕػاخ

.002 

 

1.000 

 
 431.305 56 24153.067 داخم انًدًٕػاخ

  59 24155.650 انكهٙ انرثاٍٚ

يمٛاط 

 االذداِ

 1.083 3 3.250 تٍٛ انًدًٕػاخ

.032 

 

.992 

 
 33.924 56 1899.733 داخم انًدًٕػاخ

  59 1902.983 انرثاٍٚ انكهٙ

فاػهٛح 

 انزاخ

 1.174 3 1378.276 تٍٛ انًدًٕػاخ

 50.876 56 2588.316 داخم انًدًٕػاخ 1.048 029.

  59  انرثاٍٚ انكهٙ
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وبالتدالم يمكد، التنبدؤ بتكدايؤ المجموعدات    وىم  يمة غير دالة ت صائيا 0.31. يمة  ا   
ومقيداس ياعميدة   بميا يم ك  مد، اختبدار الت صدي  وبطا دة مال ظدة الدا   ومقيداس االتجداه 

 0تاالذ
 (3خذٔل )

َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذ٘ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح انرٙ دسسد 

 انرهًٛر/  انشلًٗ ٔوانضانٕٓاذف انزكٛح ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح )انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو 

( فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ انرسصٛم انًشذثط تانداَة انًؼشفٙ ٔاألداء انًٓاس٘ ٔيمٛاط االذداِ  انهَٕٗ

 ٔفاػهٛح انزاخ

 انًرٕسط انًدًٕػح االخرثاس
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

انسش

 ٚح

لًٛح 

 "خ"

يسرٕ٘ 

 انذالنح

انرسصٛم 

 انًؼشفٙ

 انشلًٗ ٔوانض

 انشلًٗ
11.4667 2.20866 

58 0.330 0.743 
 انرهًٛر

 انهَٕٗ
11.6333 1.67091 

 األداء انًٓاس٘
انضٔو انشلًٗ 

 انشلًٗ
95.1667 21.2669

1 58 0.070 0.945 
 انرهًٛر

 انهَٕٗ
95.5333 19.5090

3 

 يمٛاط االذداِ

انضٔو انشلًٗ 

 انشلًٗ
47.8000 7.06326 

58 0.023 0.982 
انرهًٛر 

 انهَٕٗ
47.8333 3.96609 

 فاػهٛح انزاخ

انضٔو انشلًٗ 

 انشلًٗ
51.2579 4.65897 

58 0.048 0.970 
انرهًٛر 

 انهَٕٗ
51.8333 3.01247 

 

يتر  م، نتائج الجدو  السابد عدم وجود يرد دا  ت صائيا بي، مجمدوعتم الب دث يدم        
   وىدم  يمدة غيدر .022.ا   الختبار الت صي  المعريم  يدث بم دت  يمدة  بعدى التطبيد ال

  يرددال عدد، عدددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، مجمددوعتم الب ددث يددم التطبيددد دالددة ت صددائيا
   وىم  يمدة غيدر دالدة .0.2.ا   لبطا ة مال ظة الدا  المياري  يث بم ت  يمة   البعدى
لمقيداس  البعددى  وعدم وجدود يدرد دا  ت صدائيا بدي، مجمدوعتم الب دث يدم التطبيدد ت صائيا

وعدم وجود يدرد دا     وىم  يمة غير دالة ت صائيا  0.32.ا   االتجاه  يث بم ت  يمة  
لمقيداس ياعميددة الدذات  يددث بم دت  يمددة لبعدددى ت صدائيا بدي، مجموعددات الب دث يددم التطبيدد ا

 بعددياً وبالتالم يمك، التنبدؤ بتكدايؤ المجموعدات الة ت صائيا    وىم  يمة غير د0.84. ا   
     ومقياس ياعمية الذاتيم ك  م، اختبار الت صي  وبطا ة مال ظة الدا   ومقياس االتجاه 

 (4خذٔل )
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َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذٍٚ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح انرٙ 

ٔانًراذ تأًَاط انرٕاصم االنكرشَٔٗ )يرضايٍ/  انُمانحدسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف 

االذداِ  يمٛاطغٛش يرضايٍ( فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ انرسصٛم انًشذثط تانداَة انًؼشفٙ ٔاألداءانًٓاس٘ ٔ

 ٔفاػهٛح انزاخ.

 
     
 
 
 
 
 
 

م، نتائج الجدو  السابد عدم وجود يرد دا  ت صائيا بي، مجموعتم الب ث يم  يتر 
   وىم  يمة غير 0.22.ا   التطبيد القبمم الختبار الت صي  المعريم  يث بم ت  يمة  

  يرال ع، عدم وجود يرد دا  ت صائيا بي، مجموعتم الب ث يم التطبيد دالة ت صائيا
   وىم  يمة غير دالة 0.23.ا   ياري  يث بم ت  يمة  القبمم لبطا ة مال ظة الدا  الم

  وعدم وجود يرد دا  ت صائيا بي، مجموعتم الب ث يم التطبيد القبمم لمقياس ت صائيا

 المتوسط المجموعة االختبار
االنحراف 

 المعياري

درجة 

الحر

 ية

قيمة 

 "ت"

مستوي 

 الداللة

انرسصٛم 

 انًؼشفٙ

11.533 انرضايٍ

3 

2.08001 
58 0.066 0.948 

11.566 غٛش انرضايٍ

7 

1.83234 

 األداء انًٓاس٘
95.266 انرضايٍ

7 

23.0710

0 58 0.032 0.975 
95.433 غٛش انرضايٍ

3 

17.3397

8 

 يمٛاط االذداِ
47.900 انرضايٍ

0 

6.12710 

58 0.113 0.911 
47.733 غٛش انرضايٍ

3 

5.29758 

 فاػهٛح انزاخ
51.890 انرضايٍ

0 
4.39481 

58 0.095 0.962 
51.652 غٛش انرضايٍ

5 
2.80157 
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وعدم وجود يرد دا     وىم  يمة غير دالة ت صائيا  0002.ا   االتجاه  يث بم ت  يمة  
لمقياس ياعمية الذات  يث بم ت  يمة ت صائيا بي، مجموعتم الب ث يم التطبيد القبمم 

وبالتالم يمك، التنبؤ بتكايؤ المجموعات  بميا     وىم  يمة غير دالة ت صائيا0.10.ا    
  ياعمية الذاتمقياس يم ك  م، اختبار الت صي  وبطا ة مال ظة الدا   ومقياس االتجاه   و 

 

 ضائج التى توصل إليها البحث وإثبات صحة الفروالنتثانيا : 
 الفرض األول :

  بددددي، متوسددددطات درجددددات 0.0. يوجددددد يددددرود ذو داللددددة ت صددددائية عنددددد مسددددتوى  -
المجموعددات التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى يددم االختبددار الت صدديمد والمددرتبط بميددارات الت ميدد  

  بصددرا النظددر عدد، المددوند التممددي اإل صددائد يرجددع تلددد المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   
 التواص  االلكتروند لصال  الممير الزوم الر مد0ثنماط 

والختبدار صد ة ىددذا الفدرض  دام البا ددث ب سداب المتوسدطات واالن رايددات المعياريدة  و سدداب 
 لمتوسطي، غير مرتبطي،   (t-test) يمة "ت"  

 ( 5خذٔل )

ٕٚضر َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذ٘ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثســث 

ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح  انُمانحانردشٚثٛـــح انرٙ دسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف 

 فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ انرسصٛم انًشذثط تانداَة انًؼشفٙانهَٕٗ / انضٔٔو انشلًٗ (  انرهًٛر) 

     
 يمددة " ت " دالددة عنددد مسدددتوي  تبددي، مدد، النتددائج التددم يمخصدديا الجدددو  السددابد ث،     

 ؛ مما يد  عمم وجدود يدرد دا  ت صدائيا بدي، متوسدطم درجدات طدالب المجموعدات 0.0. 
التجريبيددة التددم درسددت الم تددوي االلكترونددم باسددتخدام اليواتددا الذكيددة والمعددالج بددالمميرات 

المددرتبط بالجانددب م الر مددد   ييمددا يتعمددد بددرجات الت صددي  لمددوند   الدزو الر ميدة   التممددي  ا
المعريددم   لميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات ترجددع لتددأمير المعددالج المسددتخدم 0 وبالتددالم 
يمكدد، لمبا ددث   بددو  الفددرض الددذي يددنص عمددم: توجددد يددرود دا  ت صددائيًا بددي، متوسددطات 

 انًثٛش انشلًٙ
انًرٕس

 ط

االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 "خ"

يسرٕ٘ 

 انذالنح

 2.71 24.93 انضٔٔو انشلًٗ

58 9.16 

دانح ػُذ 

 يسرٕ٘ 

 انرهًٛر انهَٕٗ 0.05
19.

43 
1.85 
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درجددات المجموعددات الب ددث التجريبيددة التددم درسددت الم تددوي االلكترونددم باسددتخدام اليواتددا 
وم الر مددد   ييمددا يتعمددد بدددرجات ت الر ميددة  التممددي  المددوند   الددز ة والمعددالج بددالمميراالذكيدد

الت صددي  المدددرتبط بالجانددب المعريدددم   لميددارات الت ميددد  اإل صددائد لمبياندددات ترجددع لتدددأمير 
لصدال  المميدر البصدرى الر مدم  الدزووم الر مدد  0 ويمكد، لمبا دث ث،  –0المعالج المستخدم 
الدا  عمم اختبار الت صي  المعريم تلم تأمير المعالج باسدتخدام الم تدوى  يعزي التباي، يم

االلكتروند المعالج بالممير البصرى الر مد  الزووم الر مد  الذي وظا ييو البا دث ثسداليب 
 0ىداا التعميمية المرجوهتدريسية مناسبة لت قيد ال

 الفرض الثانى :

  بددددي، متوسددددطات درجددددات 0.0. يددددرود ذو داللددددة ت صددددائية عنددددد مسددددتوى  يوجددددد -
المجموعددات التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى يددم االختبددار الت صدديمد والمددرتبط بميددارات الت ميدد  
اإل صائد يرجع تلد ثنماط التواص  االلكتروندد  المتدزام،   غيدر المتدزام،  بصدرا النظدر عد، 

 التواص  المتزام،0 تامير المميرات الر مية لصال  نمط
والختبدددار صددد ة ىدددذا الفدددرض  دددام البا دددث ب سددداب المتوسدددطات واالن رايدددات المعياريدددة      

 لممقارندة بدي، متوسدطم درجدات طدالب لمتوسدطي، غيدر مدرتبطي، (t-test)و ساب  يمة "ت"  
المجموعدات التجريبيدة التدم درسددت الم تدوى االلكتروندد والمعدالج بدالمميرات الر ميددة  متوسدطد
 النقالدةر المتدزام،  والمتداح عبدر تطبيقدات اليواتدا يتواص  االلكترونية  المتزام،   غبأنماط ال

ييما يتعمد بددرجات الت صدي  المدرتبط بالجاندب المعريدم  لميدارات الت ميد  اإل صدائد لمبياندات 
 0 المستخدملتأمير عام  التواص  ترجع 
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 (6خذٔل )

َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انمثهٗ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثســث انردشٚثٛـــح انرٙ  

ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح ٔانًراذ تأًَاط  انُمانحدسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف 

انرٕاصم االنكرشَٔٗ )انًرضايٍ / غٛش انًرضايٍ( فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ انرسصٛم انًشذثط تانداَة 

 انًؼشفٙ.

تبددي، مدد، النتددائج التددم يمخصدديا الجدددو  السددابد ث،  يمددة " ت " دالددة عنددد مسددتوي 
وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسددطم درجددات طددالب المجموعددات ؛ ممددا يددد  عمددم   0.0. 

التجريبيدددة التدددم درسدددت الم تدددوى االلكتروندددد والمعدددالج بدددالمميرات الر ميدددة بأنمددداط التواصددد  
ييمددا يتعمددد  النقالددةااللكترونيددة  المتددزام،   غيددر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا 

م  لميدارات الت ميد  اإل صدائد لمبياندات ترجدع لتدأمير بدرجات الت صي  المرتبط بالجانب المعري
وبالتددالم يمكدد، لمبا ددث   بددو  الفددرض الددذي يددنص    عامدد  التواصدد  االلكترونددد المسددتخدم 

التددم درسددت التجددريبتي،  تي، درجددات المجمددوع ددا  ت صددائيًا بددي، متوسددط دتوجددد يددرعمددم: 
ر يدالتواصد  االلكترونيدة  المتدزام،   غ لكتروند والمعدالج بدالمميرات الر ميدة بأنمداطالم توى اإل 

ييما يتعمد بدرجات الت صي  المدرتبط بالجاندب  النقالةالمتزام،  والمتاح عبر تطبيقات اليواتا 
 التواصد لصدال   –لكترونددترجع لتأمير عام  التواصد  اإل المعريم  لميارات الت مي  اإل صائد 

عددزي التبدداي، يددم الدا  عمددم اختبددار الت صددي  المعريددم تلددم 0  ويمكدد، لمبا ددث ث،  متددزام،ال 
 وثسدداليب تدريسددي الددذي وظددا ييددو البا ددث نمددط التواصدد  المتددزام،تددأمير المعالجددة باسددتخدام 

 0ىداا التعميمية المناسبة لت قيد 
 الفرض الثالث

  بدي، متوسددطات درجدات المجموعددات 0.0. يوجدد يدرود ذو داللددة ت صدائية عنددد مسدتوى  -
التجريبيددة يددد القيدداس البعدددى يددم االختبددار الت صدديمد والمددرتبط بميددارات الت ميدد  اإل صددائد 
يرجع تلد ثمر التفاع  بي، المميدرات الر ميدة  الدزوم الر مدد   التممدي  المدوند  وثنمداط التواصد  

 االلكتروند  المتزام، غير المتزام، 0
 

  
 

 انًرٕسط انرٕاصم
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 "خ"
 يسرٕ٘ انذالنح

 2.54 23.76 انًرضايٍ
58 3.76 

دانح ػُذ 

 يسرٕ٘ 

 2.94 20.60 غٛش انًرضايٍ 0.05



 ................................................... التلميح اللونى( –اثر التفاعل بين المثيرات الرقمية )الزوم الرقمى 

- 0101 - 

 ( 7خذٔل ) 

انًرٕسطاخ ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح نذسخاخ يدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ 

انرسصٛم انًشذثط تانداَة انًؼشفٙ، نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ 

ًٛح انثصشٚح( )انًثٛشاخ انشل انُمانحيؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف 

 انرٕاصم اإلنكرشَٔٗ. ٔأًَاط

يددددم ثدا   مدددد، النتددددائج التددددم يمخصدددديا الجدددددو  السددددابد ث، ىنددددا  ت سددددناً يتردددد    
المجموعددات  التجريبيددة بعددديا ويسددتد  عمددم ذلدد  مدد، نتددائج مقارنددة المتوسددطات واالن رايددات 

 المعيارية لدا  المجموعات القبمم والبعدي0  
 One دادي االتجداه ثتدم تطبيدد اختبدار ت ميد  التبداي،  ختبدار صد ة ىدذا الفدرضاو      

Way ANOVA  وذل  لمتعرا عمم داللة الفرود بي، متوسطات المجموعات يم التطبيدد
 البعدي الختبار الت صي  المعريم  والجدو  التالم يمخص ىذه النتائج0

 (  8) خذٔل

 فًٛا األستغ انردشٚثٛح انثسث يدًٕػاخ دسخاخ يرٕسطاخ تٍٛ نهًماسَح األزاد٘ انرثاٍٚ ذسهٛم َرائح

 نرأثٛش ذشخغ نهثٛاَاخ اإلزصائٗ انرسهٛم نًٓاساخ انًؼشفٙ، تانداَة انًشذثط انرسصٛم تذسخاخ ٚرؼهك

 انشلًٛح انًثٛشاخ) انُمانح انٕٓاذف ذطثٛماخ ػثش ٔانًراذ االنكرشَٔٗ انًسرٕٖ يؼانداخ تٍٛ انرفاػم

 االنكرشَٔٗ انرٕاصم ٔاًَاط( انثصشٚح

 
 

     
 

 االَسشاف انًؼٛاس٘ انًرٕسط انًدًٕػح

 1.57 26.93 و انشلًٗ / يرضايٍ(( )انض1ٔ)

 2.05 22.93 ٔو انشلًٗ / غٛش يرضايٍ(( )انض2)

 1.45 20.60 ( )انرهًٛر انهَٕٗ / يرضايٍ(3)

 1.43 18.26 ( )انرهًٛر انهَٕٗ / غٛش يرضايٍ(4)

 يصذس انرثاٍٚ
يدًٕع 

 انًشتؼاخ

دسخاخ 

 انسشٚح

يرٕسط 

 انًشتؼاخ

لًٛح 

 "ف"
 يسرٕ٘ انذالنح

204.8 3 614.583 تٍٛ انًدًٕػاخ

61 
 2.721 56 152.400 داخم انًدًٕػاخ 000. 75.277

  59 766.983 انرثاٍٚ انكهٗ
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ت صددائيا بدي، مجموعدات الب ددث  ود دالدويترد  مد، نتددائج الجددو  السدابد وجددود يدر 
   وىددم 200322يددم التطبيددد البعدددي  الختبددار الت صددي  المعريددم  يددث بم ددت  يمددة  ا   

0 وبالتددالم يمكدد،  بددو  الفددرض المالددث مدد، يددروض 0.0. يمددة  دالددة ت صددائيا عنددد مسددتوي 
ت صددائيًا بددي، متوسددطات درجددات مجموعددات  والب ددث  والددذي يددنص عمددم : " توجددد يددرود دالدد

ث التجريبيددة الربددع ييمددا يتعمددد بدددرجات الت صددي  المددرتبط بالجانددب المعريددم  لميددارات الب دد
لم تددوى ترجددع لتددأمير التفاعدد  بددي، معالجددات ا SPSSالت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات ببرنددامج 

التواصد   وثنمداط المميدرات الر ميدة البصدرية   النقالةلكتروند والمتاح عبر تطبيقات اليواتا اإل 
 0 االلكتروند

لممقارنددات  LSDولت ديددد اتجدداه الفددرود بددي، مجموعددات الب ددث تددم تطبيددد اختبددار 
 المتعددة0

 

 (9) خذٔل

 انثسث يدًٕػاخ تٍٛ انًرؼذدج نهًماسَاخ LSD اخرثاس تاسرخذاو انًرٕسطاخ تٍٛ انفشٔق نسساب 

 نهثٛاَاخ اإلزصائٗ انرسهٛم نًٓاساخ انًؼشفٙ، تانداَة انًشذثط انرسصٛم تذسخاخ ٚرؼهك فًٛا

 ذطثٛماخ ػثش ٔانًراذ االنكرشَٔٗ انًسرٕٖ يؼانداخ تٍٛ انرفاػم نرأثٛش ذشخغ SPSS تثشَايح

 .االنكرشَٔٗ انرٕاصم ٔٔضغ( انثصشٚح انشلًٛح انًثٛشاخ) انزكٛح انٕٓاذف
 

 

( 1انًدًٕػح )
)صٔٔو  سلًٗ/ 

 يرضايٍ(
 26.93و= 

( 2انًدًٕػح )
)صٔو سلًٗ/ غٛش 

 يرضايٍ(
 22.93و= 

( 3انًدًٕػح )
)ذهًٛر نَٕٗ / 

 يرضايٍ(
 21.61و= 

( 4انًدًٕػح )
)ذهًٛر نَٕٗ / غٛش 

 يرضايٍ(
 18.26و= 

( 1انًدًٕػح )
)صٔٔو  سلًٗ/ 

 يرضايٍ(
 26.93و= 

 4.11* 6.33* 8.66* 

( 2انًدًٕػح )
)صٔو سلًٗ/ غٛش 

 يرضايٍ(
 22.93و= 

  2.33* 4.66* 

( 3انًدًٕػح )
)ذهًٛر نَٕٗ / 

 يرضايٍ(
 21.61و= 

   2.33* 

( 4انًدًٕػح )
)ذهًٛر نَٕٗ / غٛش 

 يرضايٍ(
 18.26و= 
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ت صددائيا عنددد  ورد دالددو يتردد  مدد، النتددائج التددم يمخصدديا الجدددو  السددابد ث، ىنددا  يدد      
 بي، مجموعات الب ث كما ىو مور  :  0.0.مستوي داللة 

 الر مددددد ومز الددددبددددي، متوسددددط درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة   يوجددددد يددددرد دا  ت صددددائيا    
ومتوسدط    غيدر المتدزام،     الر مدد زومالد   ومتوسط درجات المجموعة التجريبية  المتزام، 

المتدددزام،   ومتوسدددط درجدددات المجموعدددة    درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة   التممدددي  المدددوند
  ..80بم ددت الفددرود بددي، المتوسددطات      يددثغيددر المتددزام،    التممددي  المددوند التجريبيددة
وم الر مدد الدز  مجموعدةلصدال   -0.0.  عمم الترتيب  وىم دالة عند مستوي 4022  2022

   المتزام، 
وم الر مددد   ط درجددات المجموعددة التجريبيددة  الددز متوسدديوجددد يددرد دا  ت صددائيا بددي، كمددا     

التممددي  المدوند   المتددزام،   ومتوسددط غيدر المتددزام،   متوسدط درجددات المجموعددة التجريبيدة   
درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة  التممدددي  المدددوند   غيدددر المتدددزام،   يدددث بم دددت الفدددرود بدددي، 

 لصدال  مجموعدة -0.0.  عمم الترتيب  وىم دالدة عندد مسدتوي 8022  3022المتوسطات  
 وم الر مد   غير المتزام،  الز 
رجدات المجموعدة التجريبيدة   التممدي  المدوند   متوسدط ديوجد يرد دا  ت صائيا بدي، وكما    

المتزام،   ومتوسط درجات المجموعة التجريبية  التممدي  المدوند   غيدر المتدزام،   يدث بم دت 
  التممدي  المدوند لصدال   – -0.0.  وىم دالة عند مسدتوي 3022الفرود بي، المتوسطات  

   المتزام،  
 كما يمم :ويمك، ترتيب المجموعات ويقا لممتوسطات  

 32012 يث بم  متوسطيا م       الزووم الر مد   متزام، 0  المجموعة 
 33012 يث بم  متوسطيا م      الزووم الر مد   غير متزام، 3 المجموعة 
  .3.02 يث بم  متوسطيا م     التممي  الموند   متزام،  2  المجموعة 
 04032بم  متوسطيا م   يث  التممي  الموند   غير متزام،    8المجموعة  

  



 .................................................. التلميح اللونى( –اثر التفاعل بين المثيرات الرقمية )الزوم الرقمى 
 

- 9691 - 

 الفرض الرابع

  بدي، متوسددطات درجدات المجموعددات 0.0. يوجدد يدرود ذو داللددة ت صدائية عنددد مسدتوى  -
التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى لبطا ددة مال ظددة الدا  والمتربطددة بميددارات الت ميدد  اإل صددائد 

النظدر عد، ثنمداط التواصد  يرجع تلد المميرات الر مية  الزوم الر مد   التممي  المدوند  بصدرا 
     االلكتروند لصال  الممير الزوم الر مد0

والختبار ص ة ىذا الفرض  ام البا ث ب ساب المتوسطات واالن رايات المعياريدة  و سداب    
بددددي، متوسدددطم درجدددات طددددالب  لمتوسدددطي، غيددددر مدددرتبطي،  لممقارندددة  (t-test) يمدددة "ت"  

الر ميددة   التممددي  درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات التجريبيددة التددم  عددةالمجمو 
ييمددا يتعمددد بدددرجات الدا   النقالددةم الر مددد   والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا المددوند   الددزو 

 الميارى لبطا ة المال ظة لميارات الت مي  اإل صائد لمبيانات ترجع لتأمير المعالج المستخدم0
 (11خذٔل )

ٕٚضر َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذ٘ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثســث  

انردشٚثٛـــح انرٙ دسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف انزكٛح ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح 

 تذسخاخ األداء انًٓاسٖ نثطالح انًالزظفًٛا ٚرؼهك ) انرهًٛر انهَٕٗ / انضٔٔو انشلًٗ ( 

 يمدددة " ت " دالدددة عندددد مسدددتوي  تبدددي، مددد، النتدددائج التدددم يمخصددديا الجددددو  السدددابد ث،     
 تي،بددي، متوسددطم درجددات طددالب المجمددوع  ؛ ممددا يددد  عمددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا0.0. 

الر ميددة   التممددي  المددوند   التددم درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات التجريبيددة 
لدا  الميددارى ييمددا يتعمددد بدددرجات ا النقالددةم الر مددد   والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا الددزو 

0 وبالتدالم لبطا ة المال ظة لميارات الت مي  اإل صائد لمبيانات رجدع لتدأمير المعدالج المسدتخدم
درجدات د ت صائيًا بي، متوسدط ويمك، لمبا ث   بو  الفرض الذي ينص عمم: توجد يرود دال

  ة ددددلر ميالتدم درسددت الم تدوى االلكتروندد والمعددالج بدالمميرات االمجموعدات الب دث التجريبيددة 
ييمددا يتعمددد بدددرجات  النقالددةوم الر مددد   والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا التممددي  المددوند   الددز 

الدا  الميددارى لبطا ددة المال ظددة لميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات ترجددع لتددأمير المعددالج 

 انًرٕسط انًثٛش انشلًٙ
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 "خ"
 يسرٕ٘ انذالنح

 18.50 196.33 انشلًٗ انضٔٔو

58 5.89 

دانح ػُذ 

 يسرٕ٘ 

 17.37 169.03 انرهًٛر انهَٕٗ 0.05
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0  ويمكد، لمبا دث ث، تعدزي التبداي، يدم الدا  الر مدد لصدال  المميدر الر مدم الدزوم –المستخدم
المميددر البصددرى عمددم درجددات الدا  الميددارى لبطا ددة المال ظددة تلددم تددأمير المعالجددة باسددتخدام 

ثسددداليب تدريسدددية مناسدددبة لت قيدددد ثىدددداا باسدددتخدام   الدددزوم الر مدددد  الدددذي وظفدددو البا دددث
 0التعميمية 

 الفرض الخامس

  بدي، متوسددطات درجدات المجموعددات 0.0. يدرود ذو داللددة ت صدائية عنددد مسدتوى  يوجدد -
التجريبيددة يددم القيدداس البعدددى لبطا ددة مال ظددة الدا  والمتربطددة بميددارات الت ميدد  اإل صددائد 
يرجددع تلددد ثنمدداط التواصدد  االلكترونددد  المتددزام،   غيددر المتددزام،  بصددرا النظددر عدد، تددامير 

 ط التواص  المتزام،0المميرات الر مية لصال  نم
والختبار ص ة ىذا الفدرض  دام البا دث ب سداب المتوسدطات واالن رايدات المعياريدة     

لمتوسطي، غير مدرتبطي،  لممقارندة بدي، متوسدطم درجدات طدالب ( t-test)و ساب  يمة "ت"  
 المجموعددات التجريبيددة التددم درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات الر ميددة بأنمدداط

ييمددا  النقالددةااللكترونيددة  المتددزام،   غبددر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا  التواصدد 
يتعمددد بدددرجات الدا  الميددارى لبطا ددة المال ظددة لميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات ترجددع 

 0المستخدملتأمير عام  التواص  
 (11خذٔل )

نذسخاخ يدًٕػرٗ انثســث انرٙ دسسد انًسرٕ٘ َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ 

االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف انزكٛح ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح ٔانًراذ تأًَاط انرٕاصم 

 االنكرشَٔٗ )انًرضايٍ / غٛش انًرضايٍ( فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ األداء انًٓاسٖ نثطالح انًالزظح

 
      
 
 

تبددي، مدد، النتددائج التددم يمخصدديا الجدددو  السددابد ث،  يمددة " ت " دالددة عنددد مسددتوي  
 المجمددوعت ،  ؛ ممددا يددد  عمددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسددطم درجددات طددالب0.0. 

 انًرٕسط انرٕاصم
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 حانسشٚ

لًٛح 

 "خ"
 يسرٕ٘ انذالنح

190.4 انًرضايٍ

0 
20.82 

58 2.80 
دانح ػُذ 

 يسرٕ٘

174.9 غٛش انًرضايٍ 0.05

6 
21.74 
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االلكترونيدددة  التواصددد التدددم درسدددت الم تدددوى االلكتروندددد والمعدددالج بدددالمميرات الر ميدددة بأنمددداط 
ييمددا يتعمددد بدددرجات الدا   النقالددةر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا غيدد المتددزام،  

الميددارى لبطا ددة المال ظددة لميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات ترجددع لتددأمير عامدد  التواصدد  
دا  ت صدائيًا  د  الفدرض الدذي يدنص عمدم:  توجدد يدرااللكتروند0 وبالتالم يمك، لمبا ث   بو

الج بددالمميرات لكتروندد والمعدددرسددت الم تددوى اإل  الب ددث التدم مجمددوعتددرجدات د بدي، متوسددط
ر المتزام،  والمتداح عبدر تطبيقدات اليواتدا يااللكترونية  المتزام،   غالتواص  الر مية بأنماط 

ييمدددا يتعمدددد بددددرجات الدا  الميدددارى لبطا دددة المال ظدددة لميدددارات الت ميددد  اإل صدددائد  النقالدددة
تعدرا با دث ث، تالمتدزام،0  ويمكد، لم لصدال  –لمبيانات ترجع لتأمير عام  التواص  االلكتروند

لجددة باسددتخدام التبدداي، يددم الدا  عمدم الدا  الميددارى لبطا ددة المال ظددة تلدم تددأمير المعا عممدد
لت قيدد وم الر مد الذي وظفو البا دث باسدتخدام ثسداليب تدريسدية مناسدبة الممير البصرى  الز 
 0الىداا التعميمية 

 الفرض السادس

  بدي، متوسددطات درجدات المجموعددات 0.0. يوجدد يدرود ذو داللددة ت صدائية عنددد مسدتوى  -
التجريبيددة يددد القيدداس البعدددى لبطا ددة مال ظددة الدا  والمتربطددة بميددارات الت ميدد  اإل صددائد 
يرجع تلد ثمر التفاع  بي، المميدرات الر ميدة  الدزوم الر مدد   التممدي  المدوند  وثنمداط التواصد  

 االلكتروند  المتزام، غير المتزام، 0
 (12خذٔل )

رٕسطاخ ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح نذسخاخ انًدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ انً

، نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ األداء انًٓاسٖ نثطالح انًالزظح

)انًثٛشاخ انشلًٛح انثصشٚح(  انُمانحيؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف 

 .انرٕاصم االنكرشَٔٗ ٔأًَاط

 االَسشاف انًؼٛاس٘ انًرٕسط انًدًٕػح

 18.14 202.73 ( )انضٔٔو انشلًٗ / يرضايٍ(1)

 17.09 189.93 ( )انضٔٔو انشلًٗ / غٛش يرضايٍ(2)

 15.59 178.06 ( )انرهًٛر انهَٕٗ / يرضايٍ(3)

 14.40 160.00 يرضايٍ(( )انرهًٛر انهَٕٗ / غٛش 4)
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 التجريبيدة  المجموعدات ثدا  يدم ت سدنا ىندا  ث، السدابد الجدو  يمخصيا التم النتائج م،   
 المجموعدات لدا  المعياريدة واالن رايدات المتوسدطات مقارنة نتائج م، ذل  عمم ويستد  بعديا

 0   البعدى
 Oneولختبدار صد ة ىدذا الفددرض تدم تطبيدد اختبددار ت ميد  التبداي، ا ددادي االتجداه 

Way ANOVA  وذل  لمتعرا عمم داللة الفرود بي، متوسدطات المجموعدات يدم التطبيدد
 البعدي لبطا ة مال ظة الدا  المياري  والجدو  التالم يمخص ىذه النتائج0

 

 (13خذٔل )

َرائح ذسهٛم انرثاٍٚ األزاد٘ نهًماسَح تٍٛ يرٕسطاخ دسخاخ يدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فًٛا 

 SPSS، نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ تثشَايح األداء انًٓاسٖ نثطالح انًالزظحٚرؼهك تذسخاخ 

ٕٓاذف انزكٛح ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ يؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ ان

 نكرشَٔٗنشلًٛح انثصشٚح( ٔٔضغ انرٕاصم اإل)انًثٛشاخ ا

 يصذس انرثاٍٚ
يدًٕع 

 انًشتؼاخ

دسخاخ 

 انسشٚح

يرٕسط 

 انًشتؼاخ

لًٛح 

 "ف"
 يسرٕ٘ انذالنح

14856.1 تٍٛ انًدًٕػاخ

83 
3 4952.

061 
15010.8 داخم انًدًٕػاخ 000. 18.474

0 
56 268.0

50 
29866.9 انرثاٍٚ انكهٗ

8 
59  

ت صددائيا بدي، مجموعدات الب ددث  ود دالدويترد  مد، نتددائج الجددو  السدابد وجددود يدر 
   وىددم 040828يددم التطبيددد البعدددي  الختبددار الت صددي  المعريددم  يددث بم ددت  يمددة  ا   

0 وبالتدالم يمكد،  بددو  الفدرض السدادس مد، يددروض 0.0. يمدة  دالدة ت صدائيا عنددد مسدتوي 
مجموعددات متوسددطات درجددات  ت صددائيًا بددي، والب ددث  والددذي يددنص عمددم : " توجددد يددرود دالدد

ث التجريبية الربع ييما يتعمد بدرجات الدا  الميارى لبطا ة المال ظدة  لميدارات الت ميد  الب 
لكترونددد والمتدداح عبددر التفاعدد  بددي، معالجددات الم تددوى اإل  اإل صددائد لمبيانددات ترجددع لتددأمير

 التواص  االلكتروند 0 ثنماط المميرات الر مية البصرية  و  النقالةتطبيقات اليواتا 
 لممقارنات المتعددةLSD 0اه الفرود بي، مجموعات الب ث تم تطبيد اختبار ولت ديد اتج
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 (14خذٔل )

نهًماسَاخ انًرؼذدج تٍٛ يدًٕػاخ انثسث  LSDنسساب انفشٔق تٍٛ انًرٕسطاخ تاسرخذاو اخرثاس 

ذشخغ نرأثٛش  SPSSفًٛا ٚرؼهك تذسخاخ األداء انًٓاسٖ ، نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ تثشَايح 

انرفاػم تٍٛ يؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف انزكٛح )انًثٛشاخ انشلًٛح 

 االنكرشَٔٗ. ٔأًَاط انرٕاصمانثصشٚح( 

 تٍٛ 1.15 دالنح يسرٕ٘ ػُذ إزصائٛا ّدان قٔفش ُْان أٌ انساتك اندذٔل ٚهخصٓا انرٙ انُرائح

 : يٕضر ْٕ كًا انثسث يدًٕػاخ

 

( 1انًدًٕػح )

)صٔٔو  سلًٗ/ 

 يرضايٍ(

 212.73و= 

( 2انًدًٕػح )

)صٔو سلًٗ/ غٛش 

 يرضايٍ(

 189.93و= 

انًدًٕػح 

( )ذهًٛر 3)

نَٕٗ / 

 يرضايٍ(

 178.16و=

انًدًٕػح 

( )ذهًٛر 4)

نَٕٗ / غٛش 

 يرضايٍ(

 161.11و= 

( )صٔٔو  1انًدًٕػح )

 سلًٗ/ يرضايٍ(

 212.73و= 

 12.81* 24.66* 42.73* 

( )صٔو 2انًدًٕػح )

 سلًٗ/ غٛش يرضايٍ(

 189.93و= 

  11.86* 29.93* 

( )ذهًٛر 3انًدًٕػح )

 نَٕٗ / يرضايٍ(

 178.16و=

   18.16* 

( )ذهًٛر 4انًدًٕػح )

 نَٕٗ / غٛش يرضايٍ(

 161.11و= 

    

       

بدددي، متوسدددط درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة  الدددزووم الر مدددد  يوجدددد يدددرد دا  ت صدددائيا    
وم الر مدد   غيدر المتدزام،     ومتوسدط ط درجات المجموعة التجريبية  الدز  المتزام،   ومتوس

درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة   التممدددي  المدددوند   المتدددزام،   ومتوسدددط درجدددات المجموعدددة 
  .0304ث بم ددت الفددرود بددي، المتوسددطات  التجريبيددة  التممددي  المددوند   غيددر المتددزام،   يدد

وم ز لصددال  مجموعددة ال -0.0.عنددد مسددتوي   عمددم الترتيددب  وىددم دالددة 83022  38022
 الر مد   المتزام، 

وم الر مددد   ط درجددات المجموعددة التجريبيددة  الددز كمددا يوجددد يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسدد    
تممددي  المدوند   المتددزام،   ومتوسددط غيدر المتددزام،   متوسدط درجددات المجموعددة التجريبيدة   ال

درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة  التممدددي  المدددوند   غيدددر المتدددزام،   يدددث بم دددت الفدددرود بدددي، 
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لصدددال   -0.0.ندددد مسدددتوي   عمدددم الترتيدددب  وىدددم دالدددة ع31012  00042المتوسدددطات  
 وم الر مد   غير المتزام، مجموعة الز 

جدات المجموعدة التجريبيدة   التممدي  المدوند   وكما يوجد يرد دا  ت صائيا بدي، متوسدط در    
المتزام،   ومتوسط درجات المجموعة التجريبية  التممدي  المدوند   غيدر المتدزام،   يدث بم دت 

لصدال    التممدي  المدوند     0.0.  وىم دالة عند مستوي 040.2الفرود بي، المتوسطات  
 المتزام،  

 ا يمم :ويمك، ترتيب المجموعات ويقا لممتوسطات  كم
 3.3022 يث بم  متوسطيا م       الزووم الر مد   متزام، 0  المجموعة 
 041012 يث بم  متوسطيا م      الزووم الر مد   غير متزام، 3 المجموعة 
  0240.2 يث بم  متوسطيا م     التممي  الموند   متزام،  2  المجموعة 
 ...02.0 يث بم  متوسطيا م   التممي  الموند   غير متزام،    8المجموعة  

 الفرض السابع

بددي، متوسددطات درجددات المجموعددات التجريبيددة يددم القيدداس  ةت صددائي ةد دالددويوجددد يددر ال  - 
البعدى لمقياس االتجاه المتربط بميارات الت مي  اإل صائد يرجع تلدد المميدرات الر ميدة  الدزوم 

 الر مد   التممي  الموند  بصرا النظر ع، ثنماط التواص  االلكتروند0
ن رايددات المعياريدة  و سدداب والختبدار صد ة ىددذا الفدرض  دام البا ددث ب سداب المتوسدطات واال 

لمتوسددددطي، غيددددر مددددرتبطي، لممقارنددددة بددددي، متوسددددطم درجددددات طددددالب  t-test)) يمددددة "ت"  
الر ميددة   التممددي  المددوند    التددم درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات المجمدوعتي،

يمددا يتعمددد بدددرجات مقيدداس االتجدداه ي النقالددةوم الر مددد   والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا الددز 
 ميارات الت مي  اإل صائد لمبيانات ترجع لتأمير المعالج المستخدم0ل
 

 (15خذٔل )

انرٙ دسسد انثســث ا يدًٕػرٙ نذسخاخ انمثهَٗرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ  

ٔو ) انرهًٛر انهَٕٗ / انضكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف انزكٛح ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح انًسرٕ٘ اإلن

 تذسخاخ يمٛاط االذداِفًٛا ٚرؼهك انشلًٗ ( 

 انًرٕسط انًثٛش انشلًٙ
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 "خ"
 يسرٕ٘ انذالنح

137.6 انشلًٗ انضٔٔو

3 
9.47 

 غٛش دانح 8.15 58
119.5 انهَٕٗانرهًٛر 

0 
7.66 
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؛ ممدا يدد  غيدر دالدة تبي، م، النتائج التم يمخصيا الجدو  السابد ث،  يمدة " ت " دالدة      
وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسددطم درجددات طددالب المجموعددات التجريبيددة التددم عدددم عمددم 

وم الر مددد   الر ميددة   التممددي  المددوند   الددز  درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات
لميددارات الت ميدد   مقيدداس االتجدداهوالمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا الذكيددة ييمددا يتعمددد بدددرجات 

اإل صائد لمبيانات ترجع لتأمير المعالج المستخدم0 وبالتالم يمك، لمبا ث   بدو  الفدرض الدذي 
د دا  ت صدائيًا بدي، متوسدطات درجدات المجموعدات الب دث التجريبيدة توجدد يدرال ينص عمدم: 

وم الر مدد   الر مية   التممي  المدوند   الدز  التم درست الم توى االلكتروند والمعالج بالمميرات
ييمددا يتعمددد بدددرجات مقيدداس االتجدداه لميددارات الت ميدد   النقالددةوالمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا 

 0لتأمير المعالج المستخدماإل صائد لمبيانات ترجع 
 الفرض الثامن

  بدي، متوسدطات درجدات المجموعدات 0.0. يوجد يرود ذو داللة ت صائية عندد مسدتوى     
التجريبية يم القياس البعدى لمقياس االتجداه والمتدربط بميدارات الت ميد  اإل صدائد يرجدع تلدد 

النظر ع، تامير المميدرات الر ميدة ثنماط التواص  االلكتروند  المتزام،   غير المتزام،  بصرا 
   لصال  نمط التواص  المتزام،0

والختبار ص ة ىذا الفرض  ام البا ث ب ساب المتوسطات واالن رايات المعياريدة  و سداب    
لمتوسددددطي، غيددددر مددددرتبطي، لممقارنددددة بددددي، متوسددددطم درجددددات طددددالب  t-test)) يمددددة "ت"  

كترونددد والمعددالج بددالمميرات الر ميددة بأنمدداط المجموعددات التجريبيددة التددم درسددت الم تددوى االل
ييمددا  النقالددةااللكترونيددة  المتددزام،   غبددر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا  التواصدد 

التواصد   نمدطيتعمد بدرجات مقياس االتجاه  لميارات الت مي  اإل صائد لمبيانات ترجدع لتدأمير 
 0المستخدم

 (16خذٔل )

ٕٚضر َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذ٘ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثســث  

انردشٚثٛـــح انرٙ دسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف انزكٛح ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح 

 الذدأِانًراذ تأًَاط انرٕاصم االنكرشَٔٗ )انًرضايٍ / غٛش انًرضايٍ( فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ يمٛاط ا

 انًرٕسط انرٕاصم
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 "خ"

يسرٕ٘ 

 انذالنح

 12.67 134.03 انًرضايٍ
58 3.73 

دانح ػُذ 

 يسرٕ٘ 

 9.79 123.10 غٛش انًرضايٍ 0.05
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 يمدددة " ت " دالدددة عندددد مسدددتوي  تبدددي، مددد، النتدددائج التدددم يمخصددديا الجددددو  السدددابد ث،      
 ؛ ممددا يددد  عمددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسددطم درجددات طددالب المجموعددات 0.0. 

 التواصددد التجريبيدددة التدددم درسدددت الم تدددوى االلكتروندددد والمعدددالج بدددالمميرات الر ميدددة بأنمددداط 
يمددا يتعمددد ي النقالددةر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا يددااللكترونيددة  المتددزام،   غ

رجددع لتددأمير عامدد  التواصدد  تلميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات  مقيدداس االتجدداهبدددرجات 
توجدد يدرود دا  ت صدائيًا با ث   بدو  الفدرض الدذي يدنص عمدم: 0 وبالتالم يمك، لمالمستخدم

بي، متوسطات درجات المجموعات الب ث التجريبية التم درست الم تدوى االلكتروندد والمعدالج 
ر المتدددزام،  والمتددداح عبدددر يدددااللكترونيدددة  المتدددزام،   غ التواصددد بدددالمميرات الر ميدددة بأنمددداط 

ميدد  اإل صددائد لميددارات الت  مقيدداس االتجدداهييمددا يتعمددد بدددرجات  النقالددةتطبيقددات اليواتددا 
يتعددرا   التددزام،0  ويمكدد، لمبا ددث ث، لصددال –المسددتخدملمبيانددات ترجددع لتددأمير عامدد  التواصدد  

 بأنمدداط التواصدد  االلكتروندددلجددة تلددم تددأمير المعا مقيدداس االتجدداهالتبدداي، يددم الدا  عمددم  عمددد
 0عميمية  قيد الىداا التستخدام ثساليب تدريسية مناسبة لتإ الذي وظفو البا ث بالمتزام، 

 التاسعالفرض 

  بدي، متوسددطات درجدات المجموعددات 0.0. عنددد مسدتوى  ةت صدائي ذو داللددة يدروديوجدد  -
المتدربط بميدارات الت ميد  اإل صدائد يرجدع تلدد و  االتجداهالتجريبية يد القياس البعدى لمقياس 

التواصد  االلكتروندد  ثنمداط  و التممدي  المدوند   الزوم الر مد  المميرات الر ميةالتفاع  بي، ثمر 
  0غير المتزام، المتزام، 

 (17خذٔل )

انًرٕسطاخ ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح نذسخاخ انًدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فًٛا ٚرؼهك  

تذسخاخ يمٛاط االذداِ ، نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ يؼانداخ 

ش ذطثٛماخ انٕٓاذف انُمانح )انًثٛشاخ انشلًٛح انثصشٚح( ٔاًَاط انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػث

 انرٕاصم االنكرشَٔٗ

 االَسشاف انًؼٛاس٘ انًرٕسط انًدًٕػح

 7.37 144.33 ( )انضٔٔو انشلًٗ / يرضايٍ(1)

 5.93 130.93 ( )انضٔٔو انشلًٗ / غٛش يرضايٍ(2)

 7.15 123.73 ( )انرهًٛر انهَٕٗ / يرضايٍ(3)

 5.66 115.26 )انرهًٛر انهَٕٗ / غٛش يرضايٍ(( 4)
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يتردد  مدد، النتددائج التددم يمخصدديا الجدددو  السددابد ث، ىنددا  ت سددنا يددم ثدا  المجموعددات     
التجريبيدة بعدديا ويسدتد  عمدم ذلد  مد، نتدائج مقارندة المتوسدطات واالن رايدات المعياريدة لدا  

 المجموعات القبمم والبعدي0  
 One Wayولختبددار صدد ة ىددذا الفددرض تددم تطبيددد اختبددار ت ميدد  التبدداي، ا ددادي االتجدداه 

ANOVA  وذل  لمتعرا عمم داللة الفرود بي، متوسدطات المجموعدات يدم التطبيدد البعددي
 لبطا ة مال ظة الدا  المياري  والجدو  التالم يمخص ىذه النتائج0

 

 (18)خذٔل 

فًٛا اسَح تٍٛ يرٕسطاخ دسخاخ يدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ َرائح ذسهٛم انرثاٍٚ األزاد٘ نهًم

انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ نًٓاساخ  يمٛاط االذداِٚرؼهك تذسخاخ 

يؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف انُمانح )انًثٛشاخ انشلًٛح انثصشٚح( 

 االنكرشَٔٗٔأًَاط انرٕاصم 

 يصذس انرثاٍٚ
يدًٕع 

 انًشتؼاخ

دسخاخ 

 انسشٚح

يرٕسط 

 انًشتؼاخ

لًٛح 

 ف""
 يسرٕ٘ انذالنح

 3 6816.600 تٍٛ انًدًٕػاخ
2272.

200 

 56 2420.133 داخم انًدًٕػاخ 000. 52.577
43.21

7 

  59 9236.733 انرثاٍٚ انكهٗ

السابد وجدود يدرد دا  ت صدائيا بدي، مجموعدات الب دث يدم  يتر  م، نتائج الجدو 
   وىددم  يمددة  030022التطبيددد البعدددي  الختبددار الت صددي  المعريددم  يددث بم ددت  يمددة  ا   

مدد، يددروض الب ددث  0 وبالتددالم يمكدد،  بددو  الفددرض التاسددع 0.0.دالددة ت صددائيا عنددد مسددتوي 
درجددات المجموعددات الب ددث توجددد يددرود دا  ت صددائيًا بددي، متوسددطات  والددذي يددنص عمددم : 

التجريبيددة الربددع ييمددا يتعمددد بدددرجات مقيدداس االتجدداه  لميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات 
 النقالدةترجع لتأمير التفاع  بي، معالجات الم توى االلكتروند والمتداح عبدر تطبيقدات اليواتدا 

 التواص  االلكتروند 0 ثنماط المميرات الر مية البصرية  و 
 0ارنات المتعددةلممق LSDاتجاه الفرود بي، مجموعات الب ث تم تطبيد اختبار ولت ديد 
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 ( 19خذٔل )

نهًماسَاخ انًرؼذدج تٍٛ يدًٕػاخ انثسث  LSDنسساب انفشٔق تٍٛ انًرٕسطاخ تاسرخذاو اخرثاس 

ذشخغ  SPSSفًٛا ٚرؼهك تذسخاخ يمٛاط االذداِ  نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ تثشَايح 

نرأثٛش انرفاػم تٍٛ يؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف انزكٛح )انًثٛشاخ 

 انشلًٛح انثصشٚح( ٔٔضغ انرٕاصم االنكرشَٔٗ.

 

( )صٔٔو  1انًدًٕػح )

 سلًٗ/ يرضايٍ(

 144.33و= 

( )صٔو 2انًدًٕػح )

 سلًٗ/ غٛش يرضايٍ(

 131.93و= 

( 3انًدًٕػح )

 )ذهًٛر نَٕٗ /

 يرضايٍ(

 123.73و=

( 4انًدًٕػح )

غٛش /  نَٕٗ ذهًٛر)

 (يرضايٍ

 115.26و= 

( 1انًدًٕػح )

)صٔٔو  سلًٗ/ 

 يرضايٍ(

 144.33و= 

 13.41* 21.61* 29.16* 

( 2انًدًٕػح )

)صٔو سلًٗ/ غٛش 

 يرضايٍ(

 131.93و= 

  7.21* 15.66* 

( 3انًدًٕػح )

)ذهًٛر نَٕٗ / 

 يرضايٍ(

 123.73و=

   8.46* 

( 4انًدًٕػح )

/  نَٕٗ ذهًٛر)

 (غٛش يرضايٍ

 115.26و= 

    

يترددد  مددد، النتدددائج التدددم يمخصددديا الجددددو  السدددابد ث، ىندددا  يدددرد دا  ت صدددائيا عندددد       
 بي، مجموعات الب ث كما ىو مور  :  0.0.مستوي داللة 

وم الر مددددد  الددددز يوجددددد يددددرد دا  ت صددددائيا بددددي، متوسددددط درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة     
  ومتوسدط ط درجدات المجموعدة التجريبيدة  الدزوم الر مدد   غيدر المتدزام،   المتزام،   ومتوس

درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة   التممدددي  المدددوند   المتدددزام،   ومتوسدددط درجدددات المجموعدددة 
  .0208التجريبيددة  التممددي  المددوند   غيددر المتددزام،   يددث بم ددت الفددرود بددي، المتوسددطات  

لصددددددال   -0.0.د مسددددددتوي   عمددددددم الترتيددددددب  وىددددددم دالددددددة عندددددد310.2  3.02.38022
 م الر مد   المتزام، مجموعة الزو 

وم الر مددد   ط درجددات المجموعددة التجريبيددة  الددز كمددا يوجددد يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسدد    
غيدر المتددزام،   متوسدط درجددات المجموعددة التجريبيدة   التممددي  المدوند   المتددزام،   ومتوسددط 
درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة  التممدددي  المدددوند   غيدددر المتدددزام،   يدددث بم دددت الفدددرود بدددي، 
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لصددددال   -0.0.نددددد مسددددتوي   عمددددم الترتيددددب  وىددددم دالددددة ع00022  .203المتوسددددطات  
  مد   غير المتزام، وم الر مجموعة الز 

وكما يوجد يرد دا  ت صائيا بدي، متوسدط درجدات المجموعدة التجريبيدة   التممدي  المدوند      
المتزام،   ومتوسط درجات المجموعة التجريبية  التممدي  المدوند   غيدر المتدزام،   يدث بم دت 

المدوند     لصدال    التممدي  0.0.  وىدم دالدة عندد مسدتوي 4082الفرود بي، المتوسدطات  
 المتزام،  

 ويمك، ترتيب المجموعات ويقا لممتوسطات  كما يمم :
 088022   الزووم الر مد   متزام،    يث بم  متوسطيا م  0المجموعة   
 02.012   الزووم الر مد   غير متزام،   يث بم  متوسطيا م  3المجموعة  
  032022ا م     التممي  الموند   متزام،   يث بم  متوسطي2المجموعة   
 000023   التممي  الموند   غير متزام،   يث بم  متوسطيا م  8المجموعة  

 العاشرالفرض 

  بددي، متوسددطات درجددات المجموعددات 0.0.  عنددد مسددتوى ةت صددائي ذو داللددة يددروديوجددد 
التجريبية يم القياس البعدى لمقياس ياعمية الذات المتدربط بميدارات الت ميد  اإل صدائد يرجدع 

عدد، ثنمدداط التواصدد   مددد   التممددي  المددوند  بصددرا النظددرتلددد المميددرات الر ميددة  الددزوم الر 
 االلكتروند لصال  الممير الزوم الر مد0

الفدرض  دام البا ددث ب سداب المتوسدطات واالن رايددات المعياريدة  و سدداب  والختبدار صد ة ىددذا
لمتوسددددطي، غيددددر مددددرتبطي،  لممقارنددددة بددددي، متوسددددطم درجددددات طددددالب  t-test))"ت"   يمددددة 

ة   دددددرات الر ميدددددج بالمميدددددددوالمعالالم تدددوى االلكتروندددد التدددم درسدددت المجموعدددات التجريبيدددة 
ييمددا يتعمددد بدددرجات  النقالددةوالمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا    وم الر مدددالددز    التممددي  المددوند

 الت مي  اإل صائد لمبيانات ترجع لتأمير المعالج المستخدم0لميارات مقياس ياعمية الذات 
  (21خذٔل )

ث ــَرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذ٘ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثسٕٚضر 

ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح انُمانح ح انرٙ دسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف ـــانردشٚثٛ

 تذسخاخ يمٛاط فاػهٛح انزاخفًٛا ٚرؼهك  ( انضٔو انشلًٗ/  انرهًٛر انهَٕٗ) 

 يسرٕ٘ انذالنح "لًٛح "خ نسشٚحادسخح  االَسشاف انًؼٛاس٘ انًرٕسط انًثٛش انشلًٙ

 7.58 129.054 انضٔٔو انشلًٗ
58 5.27 0.05 

 6.19 104.78 انرهًٛر انهَٕٗ
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 يمدددة " ت " دالدددة عندددد مسدددتوي  تبدددي، مددد، النتدددائج التدددم يمخصددديا الجددددو  السدددابد ث،     
 ؛ ممددا يددد  عمددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسددطم درجددات طددالب المجموعددات 0.0. 

التجريبيددة التددم درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات الر ميددة   التممددي  المددوند   
يدداس ياعميددة الددزووم الر مددد   والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا الذكيددة ييمددا يتعمددد بدددرجات مق

الددذات لميددارات الت ميدد  اإل صددائد لمبيانددات ترجددع لتددأمير المعددالج المسددتخدم0 وبالتددالم يمكدد، 
لمبا ددث   بددو  الفددرض الددذي يددنص عمددم: توجددد يددرود دا  ت صددائيًا بددي، متوسددطات درجددات 
المجموعددات الب ددث التجريبيددة التددم درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات الر ميددة   

ممي  الموند   الدزووم الر مدد   والمتداح عبدر تطبيقدات اليواتدا الذكيدة ييمدا يتعمدد بددرجات الت
ترجدددع لتدددأمير  SPSSمقيددداس ياعميدددة الدددذات لميدددارات الت ميددد  اإل صدددائد لمبياندددات ببرندددامج 

لصال  الممير الر مم الزووم الر مد0  ويمك، لمبا ث ث، تعزي التبداي، يدم  –المعالج المستخدم
م درجات مقياس ياعمية الذات تلدم تدأمير المعالجدة باسدتخدام المميدر البصدرى  الدزوم الدا  عم

الر مددد  الددذي وظفددو البا ددث باسددتخدام ثسدداليب تدريسددية مناسددبة لت قيددد ثىددداا التعميميددة 
 المرجوه0

 

 الفرض الحادى عشر:

  بي، متوسطات درجات المجموعدات 0.0.  عند مستوى ةت صائي ذو داللة يروديوجد  -   
التجريبية يم القياس البعدى لمقياس ياعمية الذات المتدربط بميدارات الت ميد  اإل صدائد يرجدع 
تلددد ثنمدداط التواصدد  االلكترونددد  المتددزام،   غيددر المتددزام،  بصددرا النظددر عدد، تددامير المميددرات 

 الر مية لصال  نمط التواص  المتزام،0
ة ىدددذا الفدددرض  دددام البا دددث ب سددداب المتوسدددطات واالن رايدددات المعياريدددة  والختبدددار صددد     

لمتوسطي، غير مدرتبطي،  لممقارندة بدي، متوسدطم درجدات طدالب  t-testو ساب  يمة "ت"    
المجموعددات التجريبيددة التددم درسددت الم تددوى االلكترونددد والمعددالج بددالمميرات الر ميددة بأنمدداط 

ييمددا  النقالددةالتفاعدد  االلكترونيددة  المتددزام،   غبددر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا 
 ثنمداطلميدارات الت ميد  اإل صدائد لمبياندات ترجدع لتدأمير يتعمد بددرجات مقيداس ياعميدة الدذات 

 التواص  االلكتروند0
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 (21خذٔل )

ٕٚضر َرائح اخرثاس "خ" نهًماسَح تٍٛ انًرٕسطٍٛ انثؼذ٘ نذسخاخ انًدًٕػاخ انثســث 

انردشٚثٛـــح انرٙ دسسد انًسرٕ٘ االنكرشَٔٙ تاسرخذاو انٕٓاذف انُمانح ٔانًؼانح تانًثٛشاخ انشلًٛح 

ٔانًراذ تأًَاط انرٕاصم االنكرشَٔٗ )انًرضايٍ / غٛش انًرضايٍ( فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ يمٛاط فاػهٛح 

 انزاخ

 انًرٕسط انرٕاصم
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 "خ"
 يسرٕ٘ انذالنح

 انًرضايٍ
163.4

02 
14.82 

58 4.84 0.05 
 غٛش انًرضايٍ

137.5

8 
8.77 

تبدددي، مددد، النتدددائج التدددم يمخصددديا الجددددو  السدددابد ث،  يمدددة " ت " دالدددة عندددد مسدددتوي       
 ؛ ممددا يددد  عمددم وجددود يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسددطم درجددات طددالب المجموعددات 0.0. 

التجريبيدددة التدددم درسدددت الم تدددوى االلكتروندددد والمعدددالج بدددالمميرات الر ميدددة بأنمددداط التفاعددد  
بددر المتددزام،  والمتدداح عبددر تطبيقددات اليواتددا الذكيددة ييمددا يتعمددد االلكترونيددة  المتددزام،   غ

بدرجات مقياس ياعمية الذات لميارات الت مي  اإل صائد لمبياندات ترجدع لتدأمير عامد  التواصد  
توجدد يدرود دا  ت صدائيًا لدذي يدنص عمدم: االلكتروند0 وبالتالم يمك، لمبا ث   بو  الفرض ا

ب ث التجريبية التم درست الم تدوى االلكتروندد والمعدالج بي، متوسطات درجات المجموعات ال
االلكترونيدددة  المتدددزام،   غبدددر المتدددزام،  والمتددداح عبدددر  التواصددد بدددالمميرات الر ميدددة بأنمددداط 

ييما يتعمد بدرجات مقياس ياعمية الدذات لميدارات الت ميد  اإل صدائد  النقالةتطبيقات اليواتا 
لصددال  التددزام،0  ويمكدد، لمبا ددث ث، تعددزي  –اللكتروندددلمبيانددات ترجددع لتددأمير عامدد  التواصدد  ا

  المتددزام،  بأنمداط التواصد التبداي، يدم الدا  عمدم مقيدداس ياعميدة الدذات تلدم تددأمير المعالجدة 
 الذي وظفو البا ث باستخدام ثساليب تدريسية مناسبة لت قيد الىداا التعميمية المرجوه 0

 الفرض الثانى عشر

  بي، متوسطات درجات المجموعدات 0.0. عند مستوى  ةت صائي داللةذو  يروديوجد  -   
التجريبية يد القياس البعدى لمقياس ياعمية الذات والمتربط بميارات الت ميد  اإل صدائد يرجدع 
تلدددد ثمدددر التفاعددد  بدددي، المميدددرات الر ميدددة  الدددزوم الر مدددد   التممدددي  المدددوند  وثنمددداط التواصددد  

 متزام، 0االلكتروند  المتزام، غير ال
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 (22خذٔل )

انًرٕسطاخ ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح نذسخاخ انًدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فًٛا ٚرؼهك تذسخاخ 

يمٛاط فاػهٛح انزاخ، نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ يؼانداخ 

)انًثٛشاخ انشلًٛح انثصشٚح( ٔأًَاط انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف انُمانح 

 انرٕاصم االنكرشَٔٗ

 االَسشاف انًؼٛاس٘ انًرٕسط انًدًٕػح

 8.54 152.41 ( )انضٔٔو انشلًٗ / يرضايٍ(1)

 6.70 128.47 ( )انضٔٔو انشلًٗ / غٛش يرضايٍ(2)

 5.19 120.79 ( )انرهًٛر انهَٕٗ / يرضايٍ(3)

 3.60 107.11 ( )انرهًٛر انهَٕٗ / غٛش يرضايٍ(4)

يتر  م، النتائج التم يمخصيا الجدو  السابد ث، ىنا  ت سنا يم ثدا  
المجموعات  التجريبية بعديا ويستد  عمم ذل  م، نتائج مقارنة المتوسطات واالن رايات 

 المعيارية لدا  المجموعات القبمم والبعدي0  
 Oneولختبار ص ة ىذا الفرض تم تطبيد اختبار ت مي  التباي، ا ادي االتجاه 

Way ANOVA  وذل  لمتعرا عمم داللة الفرود بي، متوسطات المجموعات يم التطبيد
 البعدي لمقياس ياعمية الذات  والجدو  التالم يمخص ىذه النتائج0

 

 (23خذٔل )

َرائح ذسهٛم انرثاٍٚ األزاد٘ نهًماسَح تٍٛ يرٕسطاخ دسخاخ يدًٕػاخ انثسث انردشٚثٛح األستغ فًٛا 

ٚرؼهك تذسخاخ يمٛاط فاػهٛح انزاخ نًٓاساخ انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛش انرفاػم تٍٛ 

شلًٛح انثصشٚح( )انًثٛشاخ ان انُمانحيؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف 

 انرٕاصم االنكرشَٔٗ ٔأًَاط

 يصذس انرثاٍٚ
يدًٕع 

 انًشتؼاخ

دسخاخ 

 انسشٚح

يرٕسط 

 انًشتؼاخ

لًٛح 

 ف""
 يسرٕ٘ انذالنح

5538.00 تٍٛ انًدًٕػاخ

1 
3 2769.

00 
2158.47 داخم انًدًٕػاخ 0.05 40.913

8 
56 61.12

9 
7696.47 انرثاٍٚ انكهٗ

9 
59  

السابد وجدود يدرد دا  ت صدائيا بدي، مجموعدات الب دث يدم  يتر  م، نتائج الجدو 
وىدم  يمدة     8.0102 ا   التطبيد البعدي  لدرجات مقياس ياعمية الذات  يث بم ت  يمدة 

0 وبالتددالم يمكدد،  بددو  الفددرض التاسددع مدد، يددروض الب ددث  0.0.دالددة ت صددائيا عنددد مسددتوي 
ات درجددات المجموعددات الب ددث توجددد يددرود دا  ت صددائيًا بددي، متوسددط "والددذي يددنص عمددم : 
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الت ميددد  اإل صدددائد لميدددارات  مقيددداس ياعميدددة الدددذات التجريبيدددة الربدددع ييمدددا يتعمدددد بددددرجات 
لمبياندددات ترجدددع لتدددأمير التفاعددد  بدددي، معالجدددات الم تدددوى االلكتروندددد والمتددداح عبدددر تطبيقدددات 

 التواص  االلكتروند 0 ثنماط المميرات الر مية البصرية  و  النقالةاليواتا 
 لممقارنات المتعددةLSD 0ولت ديد اتجاه الفرود بي، مجموعات الب ث تم تطبيد اختبار 

 

 (24)خذٔل 

 نهًماسَاخ انًرؼذدج تٍٛ يدًٕػاخ انثسث LSDنسساب انفشٔق تٍٛ انًرٕسطاخ تاسرخذاو اخرثاس 

انرفاػم  انرسهٛم اإلزصائٗ نهثٛاَاخ ذشخغ نرأثٛشنًٓاساخ  يمٛاط فاػهٛح انزاخفًٛا ٚرؼهك تذسخاخ 

تٍٛ يؼانداخ انًسرٕٖ االنكرشَٔٗ ٔانًراذ ػثش ذطثٛماخ انٕٓاذف انزكٛح )انًثٛشاخ انشلًٛح 

 انثصشٚح( ٔٔضغ انرٕاصم االنكرشَٔٗ.

 

انًدًٕػح 

( )صٔٔو  1)

سلًٗ/ 

 يرضايٍ(

 152.41و= 

( 2انًدًٕػح )

)صٔو سلًٗ/ 

 غٛش يرضايٍ(

 128.47و= 

( 3انًدًٕػح )

)ذهًٛر نَٕٗ / 

 يرضايٍ(

 121.79و=

( 4انًدًٕػح )

/  نَٕٗ ذهًٛر)

 (غٛش يرضايٍ

 117.11و= 

( 1انًدًٕػح )

)صٔٔو  سلًٗ/ 

 يرضايٍ(

 152.41و= 

 11.22* 18.44* 22.12* 

( )صٔو 2انًدًٕػح )

 سلًٗ/ غٛش يرضايٍ(

 128.47و= 

  11.92* 14.23* 

( 3انًدًٕػح )

)ذهًٛر نَٕٗ / 

 يرضايٍ(

 121.79و=

   7.62* 

( 4انًدًٕػح )

غٛش /  نَٕٗ ذهًٛر)

 (يرضايٍ

 117.11و= 

    

يترددد  مددد، النتدددائج التدددم يمخصددديا الجددددو  السدددابد ث، ىندددا  يدددرد دا  ت صدددائيا عندددد       
 بي، مجموعات الب ث كما ىو مور  :  0.0.مستوي داللة 

وم الر مددددد ط درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة  الددددز يوجددددد يددددرد دا  ت صددددائيا بددددي، متوسدددد    
وم الر مدد   غيدر المتدزام،     ومتوسدط ط درجات المجموعة التجريبية  الدز ومتوس المتزام،   

درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة   التممدددي  المدددوند   المتدددزام،   ومتوسدددط درجدددات المجموعدددة 
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  0.033التجريبيددة  التممددي  المددوند   غيددر المتددزام،   يددث بم ددت الفددرود بددي، المتوسددطات  
وم لصددال  مجموعددة الز  -0.0.نددد مسددتوي وىددم دالددة ع  عمددم الترتيددب  33003  04088

 الر مد   المتزام، 
وم الر مددد   ط درجددات المجموعددة التجريبيددة  الددز كمددا يوجددد يددرد دا  ت صددائيا بددي، متوسدد    

غيدر المتددزام،   متوسدط درجددات المجموعددة التجريبيدة   التممددي  المدوند   المتددزام،   ومتوسددط 
 التممدددي  المدددوند   غيدددر المتدددزام،   يدددث بم دددت الفدددرود بدددي، درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة 

لصدددال   -0.0.ندددد مسدددتوي   عمدددم الترتيدددب  وىدددم دالدددة ع08032  0.013المتوسدددطات  
 وم الر مد   غير المتزام، مجموعة الز 

وكما يوجد يرد دا  ت صائيا بدي، متوسدط درجدات المجموعدة التجريبيدة   التممدي  المدوند      
ط درجات المجموعة التجريبية  التممدي  المدوند   غيدر المتدزام،   يدث بم دت المتزام،   ومتوس

  لصدال    التممدي  المدوند   0.0.  وىدم دالدة عندد مسدتوي 2023الفرود بي، المتوسدطات  
 المتزام،  

 ويمك، ترتيب المجموعات ويقا لممتوسطات  كما يمم :
 003080متوسطيا م  وم الر مد   متزام،    يث بم     الز 0المجموعة  
 034082وم الر مد   غير متزام،   يث بم  متوسطيا م     الز 3المجموعة  
  03.021   التممي  الموند   متزام،   يث بم  متوسطيا م  2 المجموعة 
 0.2000   التممي  الموند   غير متزام،   يث بم  متوسطيا م  8المجموعة  

  
 مناقشة وتفسير النتائج 

السابد لنتائج الت مي  اال صائد الختبار ص ة يروض الب ث يمكننا تفسير  العرضم،    
 النتائج كاالتد :

 أوالً: تفسير النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلى .

ث، المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   التممددي  المددوند  والمعددالج لمم تددوى التعميمددد المتدداح  -
ر يم اكتساب المعارا والمعمومات لمت ميد  اال صدائد عبر تطبيقات اليواتا النقالة لو ام

لمبيانات وتشجيعيم عمد مواصدمة الدتعمم بصدرا النظدر عد، ثنمداط التواصد  االلكتروندد   
وث، المميددر البصددرى  الددزوم الر مددد  لددو ثمددر ايجددابد لزيددادة الفاعميددة التعميميددة والدايعيددة 

 ن و التعمم 0
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عبدر لتا دة التواصد  مدع الطدالب   غيدر المتدزام،   زام،المت  ثنماط التواص  االلكتروندث،  -
تطبيقددات اليواتددا النقالددة لددو امددر يددم اكتسدداب المعددارا والمعمومددات لمت ميدد  اال صددائد 

المميددرات الر ميددة المعالجددة لمبيانددات وتشددجيعيم عمددد مواصددمة الددتعمم بصددرا النظددر عدد، 
ووسديمة يدادة الفاعميدة التعميميدة   لدو ثمدر ايجدابد لز المتدزام،  نمط التواص   وث،  لمم توى

 تمرائية لتعمم المعمومات والمعارا لت مي  اال صائد0
وث، التفاعدددد  بددددي، المميددددرات الر ميددددة  الددددزوم الر مددددد  التممددددي  المددددوند  وثنمدددداط التواصدددد   -

االلكترونددد  المتددزام،   غيددر المتددزام،  يددؤمر عمددد اكتسدداب المعمومددات والمعددارا لمت ميدد  
تا ت لك  طالب التعمم  سب رغبتو الخاصة وسرعة االنترندت المتصدمة بياتفدو اال صائد  وا 
 الم مو  0

 ثانيا: تفسير النتائج المتعلقة ببطاقة مالحظة األداء المهارى .

ث، المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   التممددي  المددوند  والمعددالج لمم تددوى التعميمددد المتدداح  -
لت ميدد  اال صددائد لمبيانددات اكتسدداب ميددارات اعبددر تطبيقددات اليواتددا النقالددة لددو امددر يددم 

وتشدددجيعيم عمدددد مواصدددمة الدددتعمم بصدددرا النظدددر عددد، ثنمددداط التواصددد  االلكتروندددد   وث، 
م الر مددد  لددو ثمددر ايجددابد لزيددادة الفاعميددة التعميميددة والدايعيددة ن ددو المميددر البصددرى  الددزو 

 التعمم 0
عبدر لتا دة التواصد  مدع الطدالب   غيدر المتدزام،   المتزام،  ثنماط التواص  االلكتروندث،  -

لت مي  اال صائد لمبياندات وتشدجيعيم ااكتساب ميارات تطبيقات اليواتا النقالة لو امر يم 
نمددط   وث،  المميددرات الر ميددة المعالجددة لمم تددوىمم بصددرا النظددر عدد، عمددد مواصددمة الددتع

ووسددديمة تمرائيدددة لدددتعمم   لدددو ثمدددر ايجدددابد لزيدددادة الفاعميدددة التعميميدددة المتدددزام،  التواصددد 
 المعمومات والمعارا لت مي  اال صائد0

التواصدددد  وث، التفاعدددد  بددددي، المميددددرات الر ميددددة  الددددزوم الر مددددد  التممددددي  المددددوند  وثنمدددداط  -
االلكتروندددد  المتدددزام،   غيدددر المتدددزام،  يدددؤمر عمدددد اكتسددداب ميدددارات الت ميددد  اال صدددائد 
تا ت لك  طالب التعمم  سب رغبتو الخاصدة وسدرعة االنترندت المتصدمة بياتفدو الم مدو   وا 

0 
 . االتجاه  نتميةثالثا: تفسير النتائج المتعلقة 

  المددوند  والمعددالج لمم تددوى التعميمددد المتدداح ث، المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   التممددي -
يددم تنميددة االتجدداه ن ددو تعمددم ميددارات الت ميدد   ال تددؤمرعبددر تطبيقددات اليواتددا النقالددة 
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ر عدد، ثنمدداط التواصدد  اال صددائد لمبيانددات وتشددجيعيم عمددد مواصددمة الددتعمم بصددرا النظدد
 االلكتروند 0

عبدر لتا دة التواصد  مدع الطدالب   المتدزام،غيدر    المتزام،  ثنماط التواص  االلكتروندث،  -
لت ميدد  اال صددائد اميددارات  تنميددة االتجدداه ن ددو تعمددمتطبيقددات اليواتددا النقالددة لددو امددر يددم 

المميددرات الر ميددة المعالجددة لمبيانددات وتشددجيعيم عمددد مواصددمة الددتعمم بصددرا النظددر عدد، 
ووسديمة فاعميدة التعميميدة   لدو ثمدر ايجدابد لزيدادة الالمتدزام،  نمط التواص   وث،  لمم توى

 تمرائية لتعمم المعمومات والمعارا لت مي  اال صائد0
وث، التفاعدددد  بددددي، المميددددرات الر ميددددة  الددددزوم الر مددددد  التممددددي  المددددوند  وثنمدددداط التواصدددد   -

الت ميد   ميدارات االلكتروند  المتزام،   غير المتزام،  يدؤمر عمدد تنميدة االتجداه ن دو تعمدم
تا ت ل ك  طالب التعمم  سب رغبتو الخاصة وسرعة االنترندت المتصدمة بياتفدو اال صائد وا 

 الم مو  0
 رابعا: تفسير النتائج المتعلقة تنمية فاعلية الذات  .

ث، المميددرات الر ميددة  الددزوم الر مددد   التممددي  المددوند  والمعددالج لمم تددوى التعميمددد المتدداح  -
اعميدة الدذات ن دو تعمدم ميدارات الت ميد  عبر تطبيقات اليواتا النقالة لو امدر يدم تنميدة ي

اال صددائد لمبيانددات وتشددجيعيم عمددد مواصددمة الددتعمم بصددرا النظددر عدد، ثنمدداط التواصدد  
االلكتروند   وث، الممير البصرى  الزوم الر مد  لو ثمدر ايجدابد لزيدادة الفاعميدة التعميميدة 

 والدايعية ن و التعمم 0
عبدر لتا دة التواصد  مدع الطدالب   غيدر المتدزام،   المتزام،  ثنماط التواص  االلكتروندث،  -

لت ميددد  اميدددارات  تنميدددة اياعميدددة الدددذات ن دددو تعمدددمتطبيقددات اليواتدددا النقالدددة لدددو امدددر يدددم 
المميددرات الر ميددة اال صددائد لمبيانددات وتشددجيعيم عمددد مواصددمة الددتعمم بصددرا النظددر عدد، 

ثمدر ايجدابد لزيدادة الفاعميدة التعميميدة    لدوالمتزام،  نمط التواص   وث،  المعالجة لمم توى
 ووسيمة تمرائية لتعمم المعمومات والمعارا لت مي  اال صائد0

وث، التفاعدددد  بددددي، المميددددرات الر ميددددة  الددددزوم الر مددددد  التممددددي  المددددوند  وثنمدددداط التواصدددد   -
 ميددارات االلكترونددد  المتددزام،   غيددر المتددزام،  يددؤمر عمددد تنميددة ياعميددة الددذات ن ددو تعمددم

تا دددت لكددد  طالدددب الدددتعمم  سدددب رغبتدددو الخاصدددة وسدددرعة االنترندددت  الت ميددد  اال صدددائد وا 
 المتصمة بياتفو الم مو  0

 توصيات البحث
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 : تيةالتوصيات ال النتائج التم توص  تلييا الب ث يمك، تقديم تلد  استناداً      
 خاصدة يدد  المميرات الر مية بصدفة عامدة والمميدرات البصدرية بصدفةاستخدام  تبند ررورة

معالجة الم توى االلكتروند والمتداح عبدر تطبيقدات اليواتدا الذكيدة   تذا كدا، نداتج الدتعمم 
المسددتيدا ىددو تعمددم الميددارات المعرييددة والدائيددة وخاصددة تذا مددا دعمددت نتددائج الب ددوث 

 المستقبمية ليذه النتيجة 0
 لمقددررات دراسددات مماممددة لمورددوع الب ددث عمددد مورددوعات تعمددم مختمفددة تبنددد  رددرورة

مختمفة ويئة متعممي، ثخرى غير طالب الدراسات العميدا لموصدو  تلدد نتدائج يمكد، ت ميميدا 
ومقارنتيددا بنتددائج الب ددث ال ددالد لددتعم الفائدددة وكددذل  لموصددو  تلددد معددايير ارشددادية تفيددد 
نتاج الم تدوى الكتروندد  والمعدالج بدالمميرات الر ميدة واتا تدو عبدر  القائمي، عمد تصميم وا 

 ات اليواتا الذكية م، خال  شبكة الويب0تطبيق
 بصددفة عامددة والبصددرية بصددفة بدراسددة النددواع المرتبطددة بددالمميرات الر ميددة  رددرورة تبنددد

خاصة يد معالجة لقطات الفيدديو والمتا دة عبدر تطبيقدات اليداتا وثيردا االىتمدام بأنمداط 
يميز الب دث ث، الفاعميدة م، خال  تطبيقات اليواتا الذكية   وىو ما االلكترونية التواص  

0عمد اعتبار انيدا التقد  ثىميدة عد، الجواندب  التعميمية تتم م، خال  شاشة الياتا النقا 
 العممية المرتبطة بالم توى العممد بتأميرىا يد بيئة لتعمم النقا  0

  مت يدرات اإلستفادة م، نتائج الدراسات والب وث السابقة التد تناولت دراسدة ثىميدة ررورة
وعال تيدا بندواتج الدتعمم المختمفدة  وثنمداط التواصد  االلكترونددة الم توى االلكتروندد معالج

تا تيا عبر الويب 0  عند تصميم بيئة التعمم النقا  وا 
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 ستقبلية : م لبحوثمقترحات 
 

  ،تناو  الب وث المسدتقبمية لمرا د  تعميميدة مختمفدة   اجرا  العديد م، الب اث والتم تيمك
والتفكيدر  ثخرى مم  التفكير النا دد وميدارات التفكيدر العميدا و د  المشدكالت يم تنمية جوانب

 0االبداعد واالنخراط يم بيئات التعمم
  يمكدد، اجددرا  دراسددة تجريبيددة تتندداو  ثنددواع المميددرات الر ميددة المختمفددة لمدددعم التعميمددد يددم

 معالجة الم توى التعميمد0
 لددعم التفاعد  بدي، صد  االلكتروندد المختمفدة يمك، اجرا  دراسة تجريبية تتناو  ثنمداط التوا

 المتعممي، 0
  تطبيقددات لميواتددا تجددرا  دراسددة تجريبيددة تتندداو  مت يددرات تجريبيددة مسددتقمة تتعمددد بتصددميم

 لذوى اال تياجات الخاصة النقالة
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 المراجع
 :العربية المراجع أوالً:

 تنممر  فر  التعلممر  األلعرب  توظمر .   2..3 ال سروي   برااىم و ا العزمرز عبر  انشراا ابرااىم     -
 لمجمعيدة التاسدع العممدم المدؤتمر  سرمعمب  المعربيم  لر   البصرام  ميرباا  القابفر 

لذو  االحتمبجب  الخبص    الجمعم  المصرام  لتننولوجمرب    التعميم المصرية لتكنولوجيا
 التعلم  .

فبعلم  أ وا  تا م  المحترو  الابممر  علرط تقبمارب  التواصر     3.020 زمن  مبسم  محم  ابااىم     -
االلنتاونررررط فررررط تنممرررر  ميررررباا  توظمرررر  بعرررر  المسررررتح قب  التننولوجمرررر  لرررر   قرررر   

  معيررر  البحرررو   رسدددالة دكتدددوراه غيدددر منشدددورةتننولوجمرررب التعلرررم  واتجبىررربتي  نحوىرررب   
 وال ااسب  التابوم    جبمع  الابىاة .

أقررا اسررتخ ا  التلممحررب  البصررام  فررط المارراا االلنتاونررط عبررا   3.030 محمرر  ابررو المزمرر  ابوزمرر     -
رسدالة االنتان  لتصوم  األخقبء النحوم  الشبمع  فط نتببب  ت ممذ الماحلر  اعع ا مر  

 نلم  التابم    جبمع  عم  شمس .   ماجستير
لمنظمرب  التخقمقمر  فرط الرتعل  الجروا  . أقرا اخرت   نمرق ا  3.02 اشب محمط السم    ابو سابم    -

رسالة دكتوراه غيدر علط بابء اقا التعل  ل   ق   تننولوجمب التعلم  واتجبىبتي  نحوه   
 0   نلم  التابم    جبمع  عم  شمس  منشورة

معرررربمما تصررررمم  المقمرررراا  البصررررام  بنترررر  المرررروا  األ بمرررر   0 2..3  محمرررر  سررررمب  عرررربق  احمرررر    -
  نلمر  التابمر   رسدالة ماجسدتيروفبعلمتيب فط التحصم  ال ااسط لق   الماحل  القبنوم  

   جبمع  حلوا  .
منتبررر  الني ررر   :اع ااك الحسرررط البصرررا  والسرررمعط   الاررربىاة   00..3علرررط سرررم   السرررم  احمررر     -

 .العابم 
. أقرررررا اخرررررت   أسررررربلم  عرررررا  الرررررن  الماررررراوء والمسرررررمو    0..3 نيرررررط عبررررر  الحنمرررررط احمررررر     -

والتلممحرررب  علرررط الشبشررر  التلمىزمونمررر  فرررط بررراامت محرررو األممررر  علرررط التحصرررم  ال ااسرررط   
   نلم  التابم  جبمع  حلوا  . رسالة ماجستير

  عمب  : اعلنتاون  والتعلم  التعلم  تننولوجمب  2..3 ساحب   موسط عماو  ملحس  ال استمتم     -
 .للنشا وام   اا

. متقلبررب  تقبمررت الررتعل  الناررب  فررط ترر امس الل رر   3.02 عمررا برر   ررم  اح برر  محمرر  األزوا    -
  نلمر  التابمر    جبمعر   رسدالة ماجسدتيراالنجلمزم  ببلماحل  المتوسق  بم من  القربم   

 أ  الاا    المملن  العابم  السعو م  .
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      اا الشاوت للنشا والتوزمع .. الامبس والتاوم    عمب  1..3 موسط النبيب  البيب     -
فبعلمرر  الررتعل  المتنارر  عبررا الاسرربم  الاصررماة فررط ترر امس بعرر    3.02 سررع  سررومل  لملررط الجينررط    -

مىبىم  التعل  االلنتاونط ومو وعبتو لقبلبب   ااسب  القىول    المؤتما الر ولط القبلر  
 للتعلم  االلنتاونط   الامب  .

اسرررتخ ا الىصرررو  االفتاا رررم  فرررط تررر امس التررربام  واقاىرررب علررررط   0 3.03 فررربمزة احمررر  الحسرررمنط     -
تحصرررم  وتنممررر  التىنمرررا النبيررر  وبعررر  ميرررباا  التواصررر  االلنتاونرررط لررر   القبلبررررب  ال

   80ع   مجمدددة الجمعيدددة التربويدددة لمدراسدددات االجتماعيدددةالمعلمرررب  بنلمررر  التابمررر    
00.-02.0 

أقا استخ ا  تقبماب  اليوات  الذنم  فرط تسريم  الرتعل  لر    0 3.02 خاو  أام  مبباك و الحمبا    -
 22   دراسددات تربويددة واالجتماعيددةالقرر   المعلمررم  واتجبىرربتي  نحررو الررتعل  الجرروا    

 3    842-003. 
. تصمم  بانبمت ت امبط يبم  علرط التقبمارب  التىبعلمر  لليواتر   3.00 ماوه محم  حس  الخمبا     -

الذنم  ومصب ا التعل  مىتوح  المص ا لتنمم  ميباا  إنترب  بامجمرب  الوايرع االفتاا رط 
  نلمرر  التابمرر    جبمعرر   رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورةلرر   قرر   ال ااسررب  العلمررب   

 المنصواة .
بانررربمت لتررر ام  أع ررربء ىممررر  التررر امس علرررط   40..3 محمررر  إبررراىم  ال سرررويط و خررراو  ال سرررويط    -

منظوم  العاو  التىبعلم  المتنبمل  فر  مواير  التعلرم  الجمعرط علرط  روء احتمبجربتي  
المينمررر . المرررؤتما العلمرررط الخررربمس عشرررا و إعررر ا  المعلررر  وتنممررر   فررربت التعررربو  الررر ولط 

   جبمع  حلوا .ة التربيةكميمجمة استااتمجمب  التقوماو. 
: نلمرر  التابمرر       حلرروا  3. يررااءا  فررط المعلومبتمرر  والتابمرر    ق  3.02 محمرر  ابررااىم    ال سررويط -

 جبمع  حلوا  
 تنممر  فر  المترزام  وغمرا المترزام  اعلنتاونر  التر ام  . أقرا  3.00  مسرىا نرواةال واسرا     -

 ال مب  ف  العب  التعلم  م ااس م ماا  علط  ااس  الت ام  واالتجبه نحو اع اام  الميباا 
   جبمع  الخلمت العابط . ماجستير رسالةالسعو م     العابم  ببلمملن 

فرط التعلرم     Mobile Phoneاسرتخ ا  اليربت  المحمرو    3.0.0  .جمب  علط خلم ال ىشب     -
ذ   النرررر وة األولررررط فررررط تقبماررررب  تانمرررر  المعلومررررب  والترررر ام  لمرررربذاذ وفررررط مرررربذاذ ونمرررر 

  يسر  تانمرب   كمية التربيدةمجمة واالتصب  فط التعلم  والت ام    جبمع  الملك سعو    
 0200-080  02  38 التعلم   
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و أقا التىبع  بم  التلممحب  البصام  وأنمبق التىبع  فط باامت    3.000 محم  السم  علط السم     -
   رسدالة دكتدوراهالحبسو  علط التحصم  وبابء أقا الرتعل  لر   المعربيم  عالمرب للرتعل  و 

 معي  البحو  التابوم    جبمع  الابىاة .
المتنار  فرط تنممر  . أقا اخت   نمق بنم  اعبحبا لمحتو  الرتعل    3.02 نجو  الشبمط الشبمط     -

رسددالة ماجسددتير ميررباا  اعنخررااق فررط الررتعل  االلنتاونررط لرر   قرر   تننولوجمررب التعلررم    
   نلم  التابم    جبمع  المنصواة . غير منشورة

. نمررروذ  ماترررا  لتوظمررر  الرررتعل  المتناررر  فرررط الموايررر  التعلمممررر    3.08 سررروزا  محمرررو  الشرررحب     -
  نلمرر  التابمرر   رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورةوفعبلمتررو علررط ت ممررذ الحلارر  اعع ا مرر    

 النوعم    جبمع  عم  شمس.
. فبعلمررر  تنرررو  وسررربمق تاررر م  المحترررو  الايمرررط لوحررر ة فرررط   3.00 ىبشررر  سرررعم  ابرررااىم الشرررانوبط    -

مب التعلم  االلنتاونط الناب  ونو  المين  فط التحصم  والاببلم  للتعلم  المستما لر   تننولوج
مجمددة كميددة  المتخصصررم  فررط مجررب   تننولوجمررب التعلررم ه واتجبىرربتي  نحررو الررتعل  الناررب   

 .624-501   ه146  1  التربية جامعة الزىر
بررررااىم  برررر  عقمرررر  اح السررررلمط   - ه . وايررررع اسررررتخ ا  معلمررررط 2019الشررررماانط   زىمررررا صرررربلا زىمررررا واا

الحبسرر  االلررط للبرراامت التعلمممرر  الابممرر  علررط الررتعل  المتنارر   الجرروا ه مرر  وجيرر  نظرراى  
   مجمة مسدال  لمدراسدات الشدرعية والم ويدة واإلنسدانيةبإ ااة التعلم  بمحبفظ  الانىذة   

 .285-227ه   5 
ه . أقرا اسرتخ ا  مويرع أنرب ونس علرط تنممر  المىربىم  2016الشنبو    أسمبء سرلمب  ومجر   سرعم    -

رسدددالة التننولوجمررر  وميرررباا  التواصررر  االلنتاونرررط لررر   قبلبرررب  الصررر  القررربم  ب رررزة . 
 .171-1  نلم  التابم    الجبمع  اعس مم     ماجستير

ه . أقا أسبلم  عا  الل   اللىظمر  المصربحب  2017ح واخاو   الشومعط   محم  ب  إبااىم  عب  ا -
للمقمراا  البصررام  الىبمار  فرر  المحترو  الايمررط علرط بارربء أقرا لررتعل  لر   قرر   الماحلرر  

   نلم  التابم    جبمع  الاصم  . رسالة ماجستيرالمتوسق  .
أقرررا اخرررت   نمرررق الصررروا والاسرررو  التو رررمحم  فرررط بررراامت    00..3 ىررربنط محمررر  عبررر ه الشرررم     -

النمبمرررروتا متعرررر  ة الوسرررربمق علرررررط التحصررررم  المعافررررط لوظررررربم  أجررررزاء نرررربمماا التصررررروما 
غمرا منشرواة   معير  ال ااسرب  والبحرو  التابومر    جبمعر   رسدالة ماجسدتيرالىوتوغاافط   

 الابىاة .
النمذجرررر  البنبممرررر  ألسرررربلم  المعبملرررر  الوال مرررر    2..3 وااشرررر  مررررازوت ااشرررر   القمررر    عصررررب  علررررط -

والمعتاررر ا  ال افعمررر  واسرررتااتمجمب  الرررتعل  المرررنظ  ذاتمرررب لررر   قررر   الماحلررر  القبنومررر    



 ................................................... التلميح اللونى( –اثر التفاعل بين المثيرات الرقمية )الزوم الرقمى 

- 0112 - 

-032 ه1 21جبمعر  المنمرب    –  نلمر  التابمر   مجمة الب ث يد التربيدة وعمدم الدنفس
3400 

ام  بشأ  التعل  عر  قامرت اليواتر  الذنمر . .  ااء قلب  جبمع  البح 3.02  وأخاو ممب ة العبنط    -
 .  البحام  المؤتمر الدولم الرابع لمتعمم االكترونم

 
أقررا اسررتخ ا  الررتعل  الناررب  واللررو  التىرربعلط علررط تحصررم  قلبرر     3.000 مرر ك ىرربنط العاممقررط    -

  نلمررر   رسدددالة ماجسدددتيرالصررر  السرررببع األسبسرررط فرررط مرررب ة الامب رررمب  فرررط األا     
 .ال ااسب  العلمب   الجبمع  األا نم    األا  

ه. اقرا اسرتخ ا  التواصر  االلنتاونرط الموجرو فر  موايرع التواصر  2018ال بم     ام  صبلا احمر    -
المجمدة االلنتاونط علط تنمم  ميباا  التىنما العلمط ل   قبلبرب  الماحلر  المتوسرق  . 

  المؤسسرر  العابمرر  للبحرر  العلمررط والنممرر  البشررام     الدوليددة لمعمددوم التربويددة والنفسددية
 .122-96ه   10 

. مبرررب  ء التصرررمم  التعلممرررط للتعلرررم  االلنتاونرررط فرررط  ررروء   3.00 حنرررب  علرررط احمررر  ال بمررر      -
-0   المدؤتمر الددولد المداند لمدتعمم االلكتروندد والتعمديم عد، بعددالنظام  االتصبلم  . 

010 
ه . أقررا اخررت   نمررق عررا  المقمرراا  البصررام  فرر  الاصرر  2018  افمعرر  محمرر  احمرر    ال بمرر   -

الايمم  لتنمم  ميباا  الىي  الااامرط النار   واالسرتنتبجط لر   تلممرذا  الماحلر  االبت اممر  
  المؤسسرر  العابمرر  للبحرر   المجمددة الدوليددة لمعمددوم التربويددة والنفسدديةبمنقارر  الببحرر    
 .218-178ه 11لبشام    السعو م     العلمط والتنمم  ا

 : عبل  النت . . الابىاة تننولوجمب المعلومب  وتح م  التعلم   00..3 زاىا إسمبعم    ال ام    -
الماررررااا  اعلنتاونمرررر  تصررررممميب  إنتبجيررررب  نشرررراىب  تقبمايررررب    10..3 زاىررررا إسررررمبعم    ال امرررر   -

 : عبل  النت . تاومميب. الابىاة
ه. فبعلمرر  اسررتخ ا  التعلررم  المرر مت فرر  ماررااالتعلم  علررط 2016ال نررم    حمرر  برر  صرربلا برر  عبرر العزمز -

 مجمدة كميدة التربيدةالتحصم  وتنمم  ميباا  التواص  االلنتاونط لقر   نلمر  التابمر    
 .292-246ه   4 32  جبمع  أسموق   

  اا الي   للنشا والتوزمع. الابىاة :.تننولوجمب المواي  التعلممم    3..3 عب  العظم  الىاجبنط    -
. أقررا الررتعل  الناررب  علررط تنممرر  ميررباا  التىنمررا النبيرر    بحرر    3.00 سررنبء الاحقرربنط الاحقرربنط    -

مارر   إلررط المررؤتما الرر ولط القرربنط للتعلررم  االلنتاونررط والتعلررم  عرر  بعرر    المانررز الرروقنط 
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ط والتعلررررررررررررررررم  عرررررررررررررررر  بعرررررررررررررررر    الامررررررررررررررررب    متررررررررررررررررب  علررررررررررررررررط : للتعلررررررررررررررررم  االلنتاونرررررررررررررررر
http://www.eli.elc.edu.sa/2011/sites/default/files  

تنظم  استخ ا  المقماا  البنبمم  الايمم  فرط براامت الىمر مو التعلمممر   20..3 محم  مختبا الماا نط    -
رسددالة وع يتررو بمسررتو  األ اء الميرربا  للقرر   المسررتالم  والمعتمرر م  بنلمررب  التابمرر    

   نلم  التابم    جبمع  األزىا . دكتوراه غير منشورة
تار م  المحترو  وأ وا  التجروا   اخرر  . أقرا التىبعر  بررم  أسربلم    3.02 محمر  مختربا الماا نرط     -

عنبصا التعل  المتبح  عبا الوم  فط تنممر  التحصرم  وال افعمر  نحرو الرتعل  لر   ت ممرذ 
ه 2018عقمرب    محمرو  ابوالمجر  حسر  واخراو    -13ه   1 39الماحل  األبت اممر    

النىسرررم  لررر   . التواصررر  عبرررا االنتانررر  وع يترررو ببألتجررربه نحرررو الرررتعل  النارررب  والافبىمررر  
 160-104ه   37 جبمع  جنو  الوا       مجمة العموم التربويةق   نلم  التابم   

 .-86 . 
المؤسسر  :  الاربىاة 1. المسرتح قب  التننولوجمر    اؤ  وتقبمارب    ق  3.00 زمنر  محمر  امم     -

 العابم  للعلو  والقابف  . 
. الع يررر  برررم  أسررربلم  التجرررو  والتلممحرررب  فرررط النترررب  االفتاا رررط   .3.0 عبمرررا بررر ما بسرررمونط    -

 رسدالة دكتدوراةوتأقماىب فط اتجبىب  المستخ مم  نحو مسا الاااءة وسريول  االسرتخ ا    
   نلم  التابم    جبمع  حلوا  .

القار  ببلرذا  واالخرا وع يتيرب بميرباا  التواصر  و ااسر  فرط   3.0.0 منب  عب  الخبلت    جب  اح -
-2018    43  30جبمعرر  بنيررب    مجمددة التربيددةسررمنولوجم  الع يررب  االجتمبعمرر    

275. 
ه. أسرربلم  تصررمم  نتررب  ايمررط ببسررتخ ا  المقمرراا  البصررام  2017جرراجس   مبامررب  مررم   منصرروا  -

مرر  التحصررم  والميررباا  اال اممرر  للحبسرر  االلررط االلنتاونمرر  الم عومرر  بل رر  اعشررباة لتنم
   دراسددات وب ددوث –مجمددة تكنولوجيددا التربيددة لرر   الت ممررذ الصرر  ببلحلارر  االبت اممرر    
 . 510-467ه 31الجمعم  العابم  لتننولوجمب التابم     

 اعلنتاونر  التحربوا ميرباا  توظمر  فر  الرذات  الرتعل  أقرا  3.03 اح  العب  وفوازحسبمو   سيط  -
 يدم الردنيدة المجمدة .تشرام  بجبمعر  الصر  معلر  قلبر  لر   وغمرا المترزام  المترزام 
 . 28-00   4  التربوية  العموم

ه . نظر  إ ااة الرتعل  السرحببم  وع يتيرب ببلر وافع المعافمر  2018خلم    فبقم  محمر  امرم  واخراو    -
مجمددة وميررباا  التواصرر  االلنتاونررط لرر   قبلبررب  يسرر  االحمرربء بجبمعرر  الملررك خبلرر    
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ه   19  نلمرر  التابمرر  النوعمرر    جبمعرر  المنمررب     الب ددوث يددم مجدداالت التربيددة النوعيددة
1-43 

 واير  عمر   وتنىمرذىب وتبميرب التننولوجمر  المستح قب  نشا عملمب  . 2..3  عقم  محم خممس    -
  ممبق. فا  , المنصواة جبمع  , التربية كمية مجمة.

وأ  منرب     , أي وير  فرط اعلنتاونرط التعلرم  متعر  المتنار  الرتعل   4..3  عقمر  محمر خمرمس    -
  4..3 سبتمبا

 المر ااا  بممر  فر  المنبيشرب  الجمبعمر  تصرمم  معربمما  1..3  واخراو  عقمر  محمر خمرمس     -
مرباس  .التعلرم  لتننولوجمرب المصرام  الجمعمر  مجلر  .الومر  علرط ال اممر  اعلنتاونمر 
3..1   

. األصرو  النظامر  والتبامخمر  لتننولوجمرب الرتعل  االلنتاونرط . الاربىاة   3.00 محم  عقم  خممس    -
 للقببع  والنشا والتوزمع . اا السحب  : 

 اا  :. النظامررر  والبحررر  التابرررو  فرررط تننولوجمرررب التعلرررم  . الاررربىاة   3.02 محمررر  عقمررر  خمرررمس    -
 لسحب  للقببع  والنشا والتوزمع .ا

 . اا الني   العابم  :. بحو  نىسم  وتابوم    الابىاة   0140 سم  محم  خما اح خما اح    -
نمرررربذ  و ااسررررب  ". الررررتعل  المررررنظ  ذاتمررررب وتوجيررررب  أىرررر ا  االنجرررربز   2..3 ابمررررع عبرررر ه اشررروا     -

 عبل  النت  . :معبصاة و   الابىاة 
فبعلمرر  نظررب  إ ااة المحتررو  االلنتاونررط الارربم  علررط اليرربت  الناررب  فررط   3.020 ىرربنط شررىمت  امررز   -

تنممرر  بعرر  ميررباا  اسررتخ ا  المسررتح قب  التننولوجمرر  التننولوجمرر  لرر   معلمررط الماحلرر  
 1اابقر  التابروم  العرا     –االع ا م     مجل  بحو  عابم  فط مجبال  التابم  النوعمر  

  45-104 . 
. التعل  المتنا  : اؤم  ج م ة للتعل  ببستخ ا  التانمرب  ال سرلنم    2..3 .سبل  احم  محم  سبل     -

المؤتمر العممد المام، عشر لمجمعية المصدرية لممنداىج وطدرد التددريس يدد الفتدرة   
 .204-182   3  3.02يوليو  32-30م، 

 اعنتانر  عبرا التعلممر  االتصرب  نمقر  برم  التىبعر  أقرا   10..3   محمر ايعر  نشرو شرحبتو    -
  المبنر  التعلرم  نحرو االتجربه وتنممر  التحصرم  فر  االنقرواء /المعافر  االنبسربق واألسرلو 

 التابومر    ال ااسرب    معير  دكتدوراه رسدالةالتابمر     نلمر  قر   لر   الشربنب  علرط
 .االابىاة جبمع 
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 عبرا التر ام  براامت فر  االتصرب   أنمربق برم  الع ير  أقرا  3.00  . حسر  علر  حسر شرام     -
 الرتعل  مصرب ا ماانرز ألمنربء المينمر  الار اا  تنممر  فر  التىنمرا الشربنب  وأسربلم 

 .نلم  التابم    جبمع  حلوا    دكتوراه رسالة   السعو م  العابم  ببلمملن 
 منتب  الني   المصام  . :عل  النىس االجتمبعط   الابىاة .   0123 . احم  زنطصبلا    -
أقا التىبع  برم  التلممحرب  البصرام  واألسرلو  المعافرط فرط   3.020 .اممب  ص   ال م  صبلا    -

النتب  االلنتاونط علط التحصم  المعافرط وأ اء الميرباة وسريول  االسرتخ ا  لر   ت ممرذ 
  .45-3 ه 1  23   مجمة تكنولوجيا التعميمالماحل  القبنم  م  التعلم  االسبسط   

 التعلمممر  البممرب  فر  اعلنتاونمر  المنبيشرب  أسربلم  اخت   أقا   1..3  موس  شممبءصوفط    -
 رسدالة   التعلرم  تننولوجمرب قر   لر   التىنمرا وتنممر  المعافر  بنربء الومر  علرط عبرا

 .شمس عم    جبمع  البنب    نلم  دكتوراه
 تنممر  فر  فبعلمترو ويمربس مختلىر  تىبعر  بأنمربق مويرع تصرمم   3.03  .محمر  حسر  اىرب قلبرو    -

 أخصربم  لر   اعبر اع  والتىنمرا اعلنتاون  التعلمم  االتصب  استخ ا  أ وا  ميباا 
 .المنمب جبمع   التابم   نلم    دكتوراه رسالةالتعلم    تننولوجمب

التعلرررم  االنتاونررر . مجلررر  التصرررمم  التعلممررر  لبامجمرررب    3.0.0 عبررر  العزمرررز قلبرررو عبررر  الحممررر     -
 التعلم  االنتاون .

 . التعلم  اعلنتاونط ومستح قب  تننولوجمب التعلم . المنصواة .3.0 عب  العزمز قلبو عب  الحمم     -
 المنتب  العصام  للنشا والتوزمع.: 

. التنبم  بم  أ وا  االتصب  المتزام  وغما المتزام  فرط  3.08 حس  الببتع محم  عب  العبقط    -
بممرر  الررتعل  االلنتاونررط ويمرربس اقرراه فررط تنممرر  ميررباا  تصررمم  خقرر  تعرر م  السررلوك لرر   

 0280-10  ه24  3    مجمة تكنولوجيا التعميمقبلبب  التابم  الخبص    
 
بلررر  الذنمررر  واللوحمررر  فرررط الرررتعل  . توظمررر  األجيرررزة النا  3.00 حسررر  البررربتع محمررر  عبررر  العررربقط    -

 0210 - 022   1   مجمة جي  العموم االنسانية واالجتماعيةااللنتاونط   
. أقرا التلممحرب  البصرام  لعراو  الوسربمق المتعر  ة  3.08 سمبء عب  الىتب  واخاو    عب  العزمز -

عدة الفيدوم مجمدة جامللمعبيم  سمعمب فط تنمم  ميرباا  اسرتخ ا  براامت الحبسر  االلرط   
 . 210-177ه 3 1  نلم  التابم    جبمع  الىمو   لمعموم التربوية والنفسية

. فبعلمرر  أنمرربق التلمررما البصررا  فررط برراامت النمبمرروتا التعلمممرر    3.00 سررع  شررمام  عبرر  العزمررز    -
   رسدالة ماجسدتيرعلط تنمم  تمممز الحاو  اليجبمم  والنلمرب  لر   أقىرب  الاو ر    

 بم    جبمع  حلوا  .نلم  التا 
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. فبعلم  اخرت   نقبفر  المقمراا  البصرام  وتترببع أسربلم  التر ام    2..3 سم  شعبب  عب  العلم     -
فررط برراامت الحبسررو  التعلمممرر  فررط تنممرر  ميررباا  تشرر م  أجيررزة العرراو  التعلمممرر  لرر   

  نلمر  التابمر    جبمعر   ماجسدتير غيدر منشدورةق   شرعب  تننولوجمرب التعلرم    اسربل  
 .األزىا

 النمبمروتا براامت ف  البصام  المقماا  نقبف  اخت   . فبعلم   3.02 اشا  احم  عب  اللقم     -
اعع ا مر    ببلماحلر  السرمع  رعب  الت ممرذ لر   نحوىرب ال ااسر  والممر  التحصم  علط

 . 59-11( ، 42)2   دراسات عربية يد التربية وعمم النفس
ه . تقرروما بقبيرر  لتامررم  بممررب  الررتعل  الناررب  فرر   رروء 2017  اللقمرر    صررىب محمرر  واخرراو   عبرر -

  نلمر  البنرب     مجمدة الب دث العممدد يدم التربيدةالمعبمما العبلممر  لتننولوجمرب التعلرم    
 .203-238ه  18 6جبمع  عم  شمس   

. فعبلمر  بانربمت ترر امبط ماترا  يربم  علرط الرتعل  عبرا الموببمرر    3.08 .احمر  صرب ت عبر  المجمر     -
عنسررب  معلمررط الامب ررمب  يبرر  الخ مرر  لميررباا  االنخررااق فررط الررتعل  وتصررمم  نبمنررب  

 . 40-1ه   1 3   المجمة الدولية التربوية المتخصصةتعل  ايمم    
االلنتاونرررط والمسررربع     ه . أقرررا اخرررت   نمرررق التررر ام 2016ومس محمررر   عرررعبررر  المجمررر    اشرررا   -

الم متو ف  تنمم  ميباا  استخ ا  الىصو  االفتاا م  لر   قلبر  ال ااسرب  العلمرب بنلمر  
  الحمعمر  العابمر   مجمة تكنولوجيا التربية   دراسات وب وثالتابم  واتجبىبتي  نحوىب . 

 . 43-1ه   28لتننولوجمب التابم     
أقا التىبع  بم  نمق ممباس  األنشرق  التعلمممر  فر  بممر  الرتعل   ه.2017عب المنع    احم  فيم  ب ا  -

االلنتاونررط الناررب  وأسررلو  الررتعل  علررط تنممرر  ال افعمرر  ل نجرربز والتحصررم  المعافررط لرر   
  الحمعمررر   مجمدددة تكنولوجيدددا التربيدددة   دراسدددات وب دددوثت ممرررذ الم اسررر  اعع ا مررر    
 . 77-1ه   33العابم  لتننولوجمب التابم     

 اا  :. الارررربىاة 2. تننولوجمررررب التعلررررم  والوسرررربم  التعلمممرررر    ق  ...3 علررررط محمرررر  عبرررر  المررررنع     -
 البشا  .

 المترزام  وغمرا المترزام  اعلنتاونر  الرتعل  مر  نر  اسرتخ ا  . أقرا  3.02 . اشر ا  محمر علرط    -
 ماجسدتير رسدالة   اعنتانر  اسرتخ ا  الميرباا  بعر  تنمم  ف  المعبيم  سمعمب للت ممذ
 .الىمو  جبمع  التابم       نلم 

ه . اخرررت   مصررر ا تاررر م  الررر ع  االلنتاونرررط ببممررر  الرررتعل  النارررب  2019عمرررا  اممرررب  حلمرررط علرررط   -
وفبعلمتررو علررط تنممرر  ميررباا  التنرروا التانررط لرر   قبلبررب  ال ااسررب  العلمررب بنلمرر  التابمرر  . 
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ه 39  الجمعم  العابم  لتننولوجمرب التابمر      دراسات وب وث –مجمة تكنولوجيا التربية 
73-118 . 

  تعام  االتجبىب   1االتجبىب  وتعلميب   موسوع  التعلم  والت ام       .3.0  حط فتحط    -
 متب  علط : واىممتيب   

https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7
-%D9%87%D8%A7%D8%AA
-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1
-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7
-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7
-%D8%AA
-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7

558-article 
نظام  . تصمم  الوسبمق المتع  ة وفت نظام  تاممز المعلومب   ااس    3..3 خبل  محم  فاجو     -

  المرؤتما العلمرط العبشررا بعنروا  التابمرر  وي ربمب التحرر م  والتنممر  فررط الروق  العابررط   
 .542 -515ه   2   جبمع  حلوا   كمية التربيةمجمة 

 المترزام  الىروا  التواصر  اسرتخ ا  نحرو القلبر  اتجبىرب   3.00  الىتب  عب  نظم  خبل ياوانط    -
مجمدة الب دوث  .التعلمممر  سرلىم  منقار  فر  اعلنتاونر  الرتعل  بممر  فر  وغمرا المترزام 

 .253-201   02   والدراسات االنسانية الفمسطينية
أقررا توظمرر  صررمبغ  المحتررو  االلنتاونررط والوسرربمق المتعرر  ة   3.020 ترربما محمرر  نبمرر  متررولط    -

التىبعلمررر  علرررط تنممررر  الميرررباا  الحافمررر  والمناولررر  لررر   قررر   السرررن  النيبممررر  لمعلمرررط 
   التابم  النوعم    جبمع  قنقب.  نلم رسالة دكتوراهالحبس  االلط   

 شربن  بممر  إلرط مسرتن  مترزام  وال مترزام  تعلرم  تار م  .أقرا) 0..3( . فرا  خما ال م  بيبءمحم     -
 تعلمممر  لوحر ة اع اان  المجب  علط والمستالم  المعتم م  ميباا  علط تنمم  اعنتان 
 بنلمرب  اآللر  الحبسر  معلر  شرعب  إعر ا  قر   لر   اآللر  الحبسر  منظومر  لماراا
 .الابىاة جبمع    التابوم  ال ااسب    معي  ماجستير رسالةالنوعم     التابم 

. اج  اسرتخ ا  تقبمارب  الرتعل  النارب  لر   قلبر  ال ااسرب  العلمرب   3.08 محم  عب  الاب ا العما   -
   األا   مجمدة المندارة لمب دوث والدراسداتفط جبمع  الماموك ومعويب  اسرتخ اميب     

 .301-271   1ه 20 
. فبعلمرر  اخررت   نقبفرر  المقمرراا  البصررام  وقامارر  تارر م    2..3 .ابررااىم  موسرر  محمرر  محمررو     -

المحتررررو  ببرررراامت الحبسررررو  التعلمممرررر  فررررط تنممرررر  ميررررباا  إنتبجيررررب لرررر   قرررر   شررررعب  

https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
https://www.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-article-558
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  نلمرر  التابمرر    جبمعرر     رسددالة دكتددوراه غيددر منشددورةتننولوجمررب التعلررم  بنلمرر  التابمرر  
 األزىا .

. الع ي  بم  أسلو  عا  األمقل  والتلممحب  البصام  فط باامت   .3.0 حنب  عب  اح محمو     -
النمبمرروتا التعلمممرر  وبررم  تصررحما التصررواا  الخبقمرر  عرر  المىرربىم  فررط العلررو  لت ممررذ 

 .  نلم  التابم    جبمع  حلوا  رسالة ماجستير  ماحل  التعلم  األسبسط 
الايممرر  ببلنترر  االلنتاونمرر  فررط انتسررب   . فبعلمرر  توظمرر  الصررواة 3.00 شررممبء أسرربم  محمررو     -

  نلمررر   رسدددالة ماجسدددتيرقررر   تننولوجمرررب التعلرررم  ميرررباا  تشررر م  األجيرررزة التعلمممررر    
 التابم    جبمع  حلوا .

أقا التىبع  بم  بع  مت ماا  إنتب  باامت الىمر مو التعلمممر     0..3 نج ء ي ا  مختبا مختبا    -
عل  علرط مسرتو  التحصرم  المعافرط واأل اء الميربا  لربع  ونمق األسلو  المعافط للمت

و   نلمرر   "رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورةاألجيررزة التعلمممرر  ل ااسررط تننولوجمررب التعلررم    
 التابم  النوعم    جبمع  قنقب .

نترررب  بممرررب  الرررتعل  االلنتاونمررر  التىبعلمررر  2018مصرررقىط   احسرررب  ابوالحسررر    - ه . معررربمما تصرررمم  واا
  نلمرر  التابمرر   مجمددة الب ددوث يددم مجدداالت التربيددة النوعيددةمرر  علررط الررتعل  الناررب    الابم

 .110-86ه   19النوعم    جبمع  المنمب    
ه . نمقرب تصرمم  نظر   عر  األ اء األنرب ممط عبرا األجيرزة 2019نظما  احم  عب  النبط عب  الملك   -

و  التابرر  التننولرروجط لقرر   النابلر  وأقاىمررب علررط حر  مشررن   التببلرر  الم اسررط ومسرت
  الحمعمرر  العابمرر   مجمددة تكنولوجيددا التربيددة   دراسددات وب ددوثالصرر  األو  القرربنو    
 . 181-83ه   40لتننولوجمب التابم     

. فبعلمررر  اخرررت   عررر   التلممحرررب  البصرررام  ببررراامت  4..3 خررراو  أاسررربم  سرررعم  علرررط و ىنررر او     -
النمبموتا التعلممم  فط تنمم  ميباا  يااءة الخاامق ل   ت ممذ الص  الاابع االبتر امط   

 .686 - 635،  (2) 44  مصا    مجمة الدراسات التربوية واالجتماعية

 عبل  النت  .  :م  والمستح قب  التننولوجم    الابىاة . تننولوجمب التعل  1..3 سعم  علط  ىن او   -
 التعربون  الرتعل  فر  المترزام  وغمرا المترزام  االتصرب  أقرا 0 4..3 . فيمر  محمر  حمر اموسر     -

   التعلرم  تننولوجمرب قر   لر   الشربن  عبرا االتصرب  تنممر  ميرباا  علرط الومر  عبرا
 .شمس عم    جبمع  البنب    نلم  ماجستير رسالة

. التعل  المتنا  وتقبماب  اليوات  الذنم    مجل  التعلم    3.02  .أمم  ص   مونس    -
. ومتب  علط :  00االلنتاونط   
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