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في بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية  االتصالالتفاعل ونمطى  أنماطأثر العالقة بين بعض 
على تنمية مهارات تصميم واجهة التفاعل اإللكترونى واإلتجاه نحو مادة البرمجة لدى طالب  

 كلية التربية النوعية 
د. نهير طه حسن محمد    

 جامعة الفيوم -مدرس تكنولوجيا التعليم 
 مقدمة:

جعل العديد من مما أدى إلى  ،لم يشهدها من قبل تكنولوجيةاألخيرة طفرة  في الفترة العالم شهد 
تفعيل بيئات وكذلك جزءًا من العملية التعليمة لبناء و ، جزءًا من واقع العمل تكنولوجيةال المستحدثات 

 كما عززت من االتجاه نحو التعليم الذاتي.، تعليمية تجعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية
ويشير كاًل  ، في مجال التعليم  تكنولوجيأحد النتاجات الهامة للتطور ال  ونىاإللكتر ويعد التعليم 

  اإللكترونىن استخدموا مصطلح برنامج التعليم ي الباحث  إلى أن (8م، ص 2010) والشاعر من الجزار
 الجداولو  منظومة تعليمية قائمة على الويب تشتمل على النصوص المكتوبة والصور والرسوم تعبيرًا عن

  ة لتوفير بيئة تعليمية تعلمي ،مكانفي أي و  في أي وقت  للمتعلموالتدريب  تقدم التعليم ،ط التشعبيةالروابو 
 .ستراتيجيات التعلم التشاركي بين المتعلمينإعلى  تفاعلية متعددة المصادر اعتماداً 

التفاعلية   اإللكترونيةيعتمد على استخدام الوسائط  اإللكترونىالتعليم  أن م(2009ويرى يوسف ) 
علي مبدأ التعلم الذاتي  اإللكترونىويؤكد التعليم ، وبين المتعلم والمحتوي ، للتواصل بين المتعلم والمعلم 
ث  ي، حكما يؤكد علي مبدأ التعلم وفق قدرات الطالب وحسب سرعته الذاتية، والتعليم المستمر مدى الحياة 

من الصورة التقليدية للفصل الدراسي ويحوله إلى بيئة تعلم تفاعلية تقوم علي   اإللكترونى يغير التعليم
 .كما يدعم التفاعل مع زمالئه، التفاعل بين المتعلم ومصادر التعلم المختلفة

الشخصية فضاءًا رحبًا يمكن الطالب من القيام بالعديد من   اإللكترونيةوتمثل بيئات التعلم   
وزيادة  إلبداع لتحقيق امالئمة  أكثري يصعب تحقيقها في بيئة الصف التقليدية مما يجعلها الممارسات الت

يمكن استخدامه في المناهج   اإللكترونىالتعلم  أن إلى  م(2007ويشير الموسى )، التحصيلمستوى 
كبر في  فهذا األسلوب يجعل الطالب يتمتعون بجرأة أ، الدراسية التي يغلب على محتواها الطابع التخيلي

 في قاعات الدرس التقليدية.  كانوامما  أكثرالتعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق 
تتةيح التواصةل بشةكل متةزامن وميةر متةزامن مةن خةالل    إلكترونيةة بيئات   هي اإللكترونيةوبيئات التعلم 

  االتصةةةال شةةةطة والمهةةةام التعليميةةةة و ن تفاعليةةةة تمكةةةن المعلةةةم مةةةن نشةةةر المحتةةةوى التعليمةةةي وو ةةةع األ   أكثةةةر أدوات  
  اإللكترونيةةة بةةالمتعلمين باسةةتخدام النصةةوص المكتوبةةة والصةةوت والصةةور والفيةةديو والمحادثةةات المباشةةرة والسةةبورة  

المتعلمةةين    جانةةب كة الفعالةةة مةةن  واسةةتقبال( وتحقيةةق المشةةار   ارسةةال التفاعليةةة ومشةةاركة التطبيقةةات ونقةةل الملفةةات ) 
 . م( 2011، في ساحات النقاش والحوار )عبد الرازق 
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العامة   بيئات التعلم اإللكترونيةنجاح توظيف  تناولت  وهناك العديد من الدراسات والمؤتمرات التى
مؤتمر الجمعية العربية لتكنولوجيا   المؤتمرات واستخدامها كطريقة من طرق التعلم، ومن تلك  والشخصية

،  2011يوليو للعام  28-27أحد محاوره بيئة التعلم الشخصية والمنعقد في الفترة من  كانالتربية والذى 
م(  2015زن )ما م(، ودراسة  2011) رنا حمدى ( ودراسة م  2013) المطيرى مناور  وكذلك دراسة كل من

   .م( 2016ودراسة هدى عبد العزيز )
التي يستخدمها المتعلم   االتصال  وسائل الشخصية تنوع  اإللكترونية ومن الخصائص الهامة للبيئة 

- learning المتزامن  اإللكترونى والتعليم ، مير المتزامن  االتصال المتزامن ونمط  االتصال والممثلة في نمط 
Synchronous E   هو الذي يجمع كاًل من المتعلمين مع بعضهم البعض أو مع المعلم ليتم بينهم اتصال

وهو يمكن المتعلم من الحصول   ، في نفس الوقت  الكمبيوتر أو الفيديو عبر  Chatمتزامن بالحديث المباشر 
     أما التعليم مير المتزامن تفاعل المباشر، يتيح مستويات من ال وكذلك ، على التغذية الراجعة مباشرة من المعلم 

Asynchronous   وفي  ، ومع المعلم في أوقات مختلفة ، يقصد به تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض
حيث يدعم تبادل المعلومات وتفاعل األفراد عبر وسائط اتصال  اإللكترونية، أماكن مختلفة من خالل الوسائل 

 Listeserv وقوائم النقاش  Bulletin Boards اإلعالنات ولوحات  E- mail اإللكترونى متعددة مثل البريد 
 . ( م 2007،  . )بسيوني  Forums  والمنتديات 

المتزامنة ومير المتزامنة في التعليم دراسة   االتصال ومن الدراسات التي تناولت فاعلية أدوات 
التعليم المتزامن ومير المتزامن  والتي هدفت إلى تو يح أثر كال من  (Rockinson, 2009) روكينسون 

من نتائج هذه الدراسة: ال   وكان  ، والتعلم ، الوجود التدريسي ، الوجود اإلجتماعي ، والنقاش على الوجود المعرفي 
وجود المعلم وتلقي التعليم بين الطالب الذين يستخدمون  ، توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجود المعرفة 

 .المتزامنة الغير  ة وهؤالء الذين يستخدمون مزيج من النوعين المتزامنة و أدوات التعليم مير المتزامن 
عبر   االتصالاستخدام أدوات  أنفي  م( 2008م( وفهمي) 2003كما يتفق كل من خميس ) 

حيث توفر هذه  ، التعلم التشاركيو  الويب يعد وسيلة فعالة في توفير النواحي االجتماعية للتعلم التعاوني 
شطة التعلم  أنوتنفيذ ، التكنولوجيات استراتيجيات حديثة لتصميم بيئة تعلم فعالة قائمة على الويب 

أثر التفاعل بين نمط  ( التي هدفت إلى تحديد م 2011توصلت دراسة شريف )، وكذلك االجتماعية
االجتماعي اإلبداعي( في   -التخطيطي  -الال تزامني( وأساليب التفكير )المنطقي  -)التزامني  االتصال 

  االتصال فاعلية نمطي  أن إلى ، تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهاري في مجال مصادر التعلم
 .هاري في مجال مصادر التعلمالتزامني والال تزامني في تنمية التحصيل المعرفي واألداء الم

االتفاعل التي يستخدمها   أنماط تنوع  أيضاً  الشخصية  اإللكترونية ومن الخصائص الهامة للبيئة 
تتمثل في التفاعل بين   اإللكترونية واع التفاعالت التعليمية أن وقد اتفقت العديد من الدراسات على ، المتعلم 

 Interaction  التفاعل بين المتعلم والمعلم و ، Lerner Interaction Content- المتعلم والمحتوى 
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Instructor- Learner ، التفاعل بين المتعلم والمتعلم Interaction Learner- Learner   والتفاعل بين
 . Learner  Interface Interaction   المتعلم والواجهة 
هي تفاعل  اإللكترونية، التفاعل في بيئة التعلم أنماط أربعة من م( 2008حدد عزمي ) وقد 

، لدعم عملية التعلم وتقويم أداء المتعلم ،المتعلم مع المعلم وهو التفاعل الذي يحدث بين المتعلم والمعلم
المتعلم والمتعلمين  تفاعل المتعلم مع المتعلم وهو الذي يحدث بين ، وحل ما يعتر ه من مشكالت 

وتفاعل المتعلم مع المحتوى وهو التفاعل الذي ، اآلخرين في البرنامج نفسه في حضور أو غياب المعلم
وتفاعل  ، والذي ينتج عنه تعديل في خبرة المتعلم المعرفية وفهمه، يحدث بين المتعلم والمحتوى التعليمي

مثل   اإللكترونيةين المتعلم وأدوات بيئة التعلم المتعلم مع واجهة المستخدم وهو التفاعل الذي يحدث ب
 .وإجراء المحادثات ، الرسائل ارسال

من فوائد نمط التفاعل بين المتعلم   أن )(Swan, 2004 انسو  ، م(2011شعبان ) كل من ويرى 
ومناقشة القضايا  ، توافر التفاعل المباشر بين الطلبة ، شطة مختلفة للتفاعل االجتماعيأنوالمتعلم وجود 

من فوائد نمط   أنكما ، وتشجيع الطلبة على تبادل اآلراء والخبرات فيما بينهم، االجتماعية بين الطلبة
والتعرف على وجهات نظر ، التفاعل بين المتعلم والمحتوى تشجيع الطلبة على التجريب واإلطالع

وتطوير أدوات تقييم للمعارف ، ن خالل المناقشات المفتوحة عبر الويب وتنمية التفكير م ، مختلفة
 . المكتسبة عن طريق المشاركة والمناقشة

التفاعل في بيئات التعليم اإللكترونى   أنماطولقد أكدت نتائج العديد من الدراسات على أهمية 
 وفاعليتها في تحسين عملية التعلم ومن ثم تحسين االتجاه نحو المادة التعليمية ومن تلك الدراسات دراسة

 (SU & et al, 2005) ودراسة ،(Mhale, 2011)   ودراسة(Lehman & Gao, 2003) . 
وتحسين عملية التعلم وكذلك تعزيز االتجاه نحو المادة يزيد من قدرة الطالب على تحسين 

ومنها مهارات تصميم واجهة التفاعل   اإللكترونىمهاراتهم وخاصة تلك المهارات التي تتعلق ببيئة التعلم 
القائم على الويب  اإللكترونىتصميم واجهات تفاعل برامج التعلم  أن ( م2008رمود )ويرى اإللكترونى، 

بل يعتمد على قدرة المصمم في ، ليست مجرد صف لعناصر التحكم بطريقة هندسية كما يظن الكثيرون 
سب التي ستزود المستخدم بها للتحكم في نوما هي الواجهات األ، تخيل كيف سيبدو شكل المنتج النهائي

   ي بعد ذلك مرحلة ترتيب هذه الواجهات بشكل أكفأ.ثم تأت   ،البرنامج
عبر الشبكات هو التصميم   اإللكترونىمن أهم عوامل كفاءة التعلم  أن (م2008(ويرى عزمي 

البصري الجيد لواجهات التفاعل المستخدمة في مواقع الويب وسهولة استخدام واجهات التفاعل من حيث  
مدى االتساق فيما بين مكونات عناصر هذه  و  مدى تحكم المتعلم في عناصر واجهات التفاعل

و مادة البرمجة من أهم األهداف التي  واجهة التفاعل واالتجاه نح تصميم لذلك يعد رفع مهارات ، الواجهات 
 الشخصية.  اإللكترونيةفي بيئات التعلم  االتصالالتفاعل ونمطى  أنماطتسعى لتحقيقها عملية التعلم عبر 
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 اإلحساس بمشكلة البحث: 
  اإللكترونية في مجال البيئات  من خالل اإلطالع على الدراسات المختلفة والمتنوعة التي طبقت 

التطبيقي لذلك  جانب البحثي وكذلك ال جانب ود العديد من أوجه الضعف والقصور في التبين للباحثة وج
إلى ندرة الدراسات والبحوث في  ت والتي أشار  م(2008دراسة الجزار وآخرين ) ومن تلك النتائج، المجال

التربوي  إثراء البحث و  الدراسات بغرض سد النقص و  مما يتطلب الحاجة إلى إجراء البحوث ، هذا المجال
 .في هذا المجال

الملل والفتور يصيب الطالب في المحا رات  أنم( من 2014الدسوقي ) دراسة كذلك ما أوردته
ال تدعم التفاعالت االجتماعية التي من خاللها ينمو تقدير المتعلم   التقليديةنظم التعليم  أنالتقليدية حيث 

ا قد ينعكس سلًبا على تقدير الذات واالتجاه نحو  وهو م، ا ال تنمي االتجاه نحو التعلمأنهكما ، لذاته
  .التعلم

هناك  عف في عملية التقييم اإللكترونى   أن م(2010) عالوة على ما أوردته دراسة عبد الهادى
هناك  عف في فاعلية بعض األجزاء المكونة لتلك   أنكما  اإلنترنت للبيئات التعليمية المستخدمة عبر 

مما يؤدي إلى  عف مستوى دافعية واتجاهات  ، البيئات سواء على مستوى التصميم أو األدوات التفاعلية 
 الطالب نحو التعلم. 

 تحديد مشكلة البحث: 
ق بتعامل  بناء على المسح األدبى للدراسات السابقة وجدت الباحثة العديد من المشكالت فيما يتعل

قامت الباحثة بإجراء دراسة الطالب مع البيئات اإللكترونية الشخصية ولتحديد المشكالت الرئيسة 
ب  الطمن ( 10توزيعه على عينة عشوائية تكونت من ) بناءه ثم تم استبيان باستخداماستطالعية 

وذلك بهدف الوقوف على أهم المشكالت التي  جامعة الفيوم كلية التربية النوعية  الرابعة الفرقة ات وطالب
وخاصة في مادة البرمجة نظرًا لتعلقها المباشر بمجال بيئات التعلم   الفرقة الرابعةيواجهها طالب 

المشكالت التي يوجهها الطالب تتعلق بضعف مستوى قدرتهم على تصمييم   أكثر  أنفتبين اإللكترونى، 
%( من  83لتي حصلت على أعلى نسبة استجابات حيث سجل )وا اإللكترونية واجهات التفاعل للبيئات 
المشكلة التالية تمثلت في عدم تقبل الطالب لمادة البرمجة  أنكما تبين ، إجمالي استجابات الطالب 

وبناءًا على ذلك ، %( من إجمالي استجابات الطالب 81والتي حصلت على نسبة استجابات قدرها )
 الرئيس التالي: يمكن صيامة مشكلة البحث في السؤال

الشخصية على   اإللكترونيةفي بيئات التعلم  االتصالونمطى بعض أنماط التفاعل ما أثر العالقة بين 
ة لدى طالب كلية التربية  واإلتجاه نحو مادة البرمج اإللكترونىتنمية مهارات تصميم واجهة التفاعل 

 ؟ النوعية 
 
 



5 

 

 التالية: ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 
)المتةةةزامن( علةةةى تنميةةةة مهةةةارات  االتصةةةالوبةةين نمةةةط بعةةةض أنمةةةاط التفاعةةةل مةةا أثةةةر العالقةةةة بةةةين  (1

 ؟ لدى طالب كلية التربية النوعية اإللكترونىتصميم واجهة التفاعل 
)الغيةر متةزامن( علةى تنميةة مهةارات  االتصةالوبةين نمةط بعض أنماط التفاعل ما أثر العالقة بين  (2

 ؟  لدى طالب كلية التربية النوعية اإللكترونىاعل تصميم واجهة التف
طةالب )المتةزامن( علةى تنميةة اتجةاه  االتصةالوبين نمةط بعض أنماط التفاعل ما أثر العالقة بين  (3

 نحو مادة البرمجة؟ كلية التربية النوعية
 )الغيةةر متةةزامن( علةةى تنميةةة اتجةةاه  االتصةةالوبةةين نمةةط بعةةض أنمةةاط التفاعةةل مةةا أثةةر العالقةةة بةةين  (4

 نحو مادة البرمجة؟ طالب كلية التربية النوعية
( بةةةةين متوسةةةةطات درجةةةةات 0.05هةةةةل توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة ) (5

المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لمستوى مهارات تصميم واجهةة التفاعةل 
 كلية التربية النوعية؟لدى طالب  اإللكترونى

( بةةةةين متوسةةةةطات درجةةةةات 0.05هةةةةل توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة ) (6
نحةو المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي التجاه طالب كلية التربيةة النوعيةة 

 ؟مادة البرمجة
  أهداف البحث:

 يسعى البحث الحالي لتحقيق األهداف التالية:  
)المتةزامن( علةى تنميةة مهةارات  االتصةالوبةين نمةط بعةض أنمةاط التفاعةل تحديد أثةر العالقةة بةين  (1

 .لدى طالب كلية التربية النوعية اإللكترونىتصميم واجهة التفاعل 
زامن( علةةى تنميةةةة )الغيةةر متةةة  االتصةةةالوبةةةين نمةةط بعةةض أنمةةةاط التفاعةةل تحديةةد العالقةةةة أثةةر بةةةين  (2

 . لدى طالب كلية التربية النوعية اإللكترونىمهارات تصميم واجهة التفاعل 
)المتةةزامن( علةةى تنميةةة اتجةةاه  االتصةةالوبةةين نمةةط بعةةض أنمةةاط التفاعةةل تحديةةد أثةةر العالقةةة بةةين  (3

 نحو مادة البرمجة. طالب كلية التربية النوعية
)الغير متزامن( على تنميةة اتجةاه  االتصالوبين نمط بعض أنماط التفاعل تحديد أثر العالقة بين  (4

 نحو مادة البرمجة. طالب كلية التربية النوعية
( بةين متوسةطات درجةات 0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى داللةة ) (5

البعدي لمستوى مهارات تصميم واجهةة التفاعةل المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي و 
 لدى طالب كلية التربية النوعية. اإللكترونى
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( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات 0.05الكشةةةف عةةةن وجةةةود فةةةروق داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة ) (6
المجموعةةةة التجريبيةةةة والضةةةابطة فةةةي القيةةةاس القبلةةةي والبعةةةدي التجةةةاه طةةةالب كليةةةة التربيةةةة النوعيةةةة  

 رمجة.نحو مادة الب
 البحث:  أهمية

 البحث الحالي في اآلتي:  أهميةتظهر 
طبقا   هاالتعليمية في إعادة توظيف اإللكترونيةيفيد هذا البحث القائمين على إعداد وتصميم البيئات  (1

 للمهارات التي يحددها.  
عبر    اإللكترونية تواجه الطالب الجامعيين أثناء استخدام المناقشات    أن التغلب على الصعوبات التي يمكن   (2

 الويب. 
تفاعل   -التفاعل التعليمي )تفاعل متعلم مع متعلم أنماط بين يساعد هذا البحث في تحديد العالقة  (3

بيئات التعلم  من خالل  مير متزامن( -)متزامن  اإللكترونى االتصال متعلم مع محتوى( ونمطا
 . الشخصية اإللكترونية

ذلك المتغير الذى لوحظ ندرة تناوله في  ، التفاعل التعليمي أنماط  بعض  تناول البحث لمتغير (4
 الشخصية.  اإللكترونية بيئات التعلم ب هخاصة عند ارتباط، البحوث والدراسات السابقة بهذا الشكل

 حدود البحث:
 التالية :تتمثل حدود البحث في المحددات 

ونمطى  بعض أنماط التفاعل العالقة بين  اقتصر البحث على تحديد أثر  الحدود الموضوعية:  -
الشخصية على تنمية مهارات تصميم   اإللكترونيةفي بيئات التعلم  ) المتزامن/ مير متزامن( االتصال

   .واإلتجاه نحو مادة البرمجة اإللكترونى واجهة التفاعل 
بكلية التربية   قسم تكنولوجيا التعليم  الفرقة الرابعةطالب تم تطبيق البحث على  الحدود البشرية: -

 .  جامعة الفيومالنوعية 
 .  م  2016/  2015للعام الدراسي  األولتم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي   الحدود الزمنية: -

 . جامعة الفيومكلية التربية النوعية ب تم تطبيق هذا البحث    ية:المكانالحدود 
 مصطلحات البحث: 

 يتضمن البحث عدد من المصطلحات اإلجرائية التالية:
 الشخصية:  اإللكترونيةبيئات التعلم   (1)
االسةةةتخدام األفضةةةل لخةةةدمات ا: أنهةةة الشخصةةةية إجرائيةةةًا ب اإللكترونيةةةةتعةةةرف الباحثةةةة بيئةةةات الةةةتعلم    

وتطبيقات مصةادر الويةب مةن قبةل المةتعلم لتخصةيص محتةوى تعليمةى، بمةا يتناسةب مةع تحقيةق أهدافةه 
 التعليمية واحتياجاته ورغباته في ظل دعم مستمر من قبل المعلم.
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 : أنماط التفاعل  (2)
ا: صةةةةور تواصةةةةل المةةةةتعلم مةةةةع ميةةةةره مةةةةن أنهةةةة التفاعةةةةل التعليمةةةةي إجرائيةةةةًا بأنمةةةةاط تعةةةةرف الباحثةةةةة     

 وكذلك تواصله مع مكونات تلك البيئة. الشخصية اإللكترونيةالتعلم  المتعلمين عبر بيئة
  :اإللكترونى االتصالنمطي  (3)
مةةةن يةةةتم التواصةةةل  اللةةةذان النمطةةةينمةةةا: أنهإجرائيةةةًا ب اإللكترونةةةى االتصةةةالتعةةةرف الباحثةةةة نمطةةةي    

بةةين  التفاعةةلنمةةط متةةزامن والةةذي يةةتم فيةةه  اإللكترونيةةة وتتمةةثال فةةيخاللهمةةا بةةين مسةةتخدمي البيئةةات 
التفاعةل بةين المسةتخدمين فةي أوقةات يةتم فيةه  ذىن والة ونمةط ميةر متةزام، المستخدمين في نفس الوقت"

 دون شرط التواجد في نفس الوقت.متباينة 
 :اإللكترونىمهارات تصميم واجهة التفاعل  (4)
ات الفنية مكانمجموعة اإل  ا:أنهإجرائيًا ب اإللكترونىتعرف الباحثة مهارات تصميم واجهة التفاعل    

التي يكتسةبها المةتعلم بهةدف رفةع مسةتوى قدراتةه علةى توظيةف مكونةات الصةفحة الرئيسةة لبيئةة التفاعةل 
 الصوت". ، الرسوم والصور، التعليمية والممثلة في "النص  اإللكترونى

  االتجاه نحو المادة: (5)
شعور المتعلمين المتسم بالثبات النسبي والذي  أنه: بأنهإجرائيًا بتعرف الباحثة اإلتجاه نحو المادة 

يشكل الدافع وراء تقبلهم للمكونات المعرفية للمادة والحرص على تنميتها والمشاركة في حل المشكالت 
 العلمية المتعلقة بها. 

 اإلطار النظري للبحث: 1/2
 Personal E- Learning (PLE)-  أواًل: بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية:

Environment  
تمثل بيئات التعلم اإللكترونى الشخصية أحد أنوع البيئات التعليمية التي تسمح من خاللها للمتعلم  
بنقل وتخزين ومعالجة المعلومات المختلفة، وكذلك التفاعل مع ميره من المتعلمين عبر بيئاتهم  

ئط المتنوعة والمختلفة  ألدوات والمكونات اإللكترونية والوسا ااإللكترونية الشخصية، كما تسمح بتفاعله من 
 بأن المتعلم فيها يعد  صيةخالش لم عالت بيئات  تتميز، كما بغرض تسهيل عملية التعلم والتطوير الذاتي

 إنشاءو  تعلمه، بشأن القرار اتخاذ  على قادرا يكون  بحيث  لمهعت مليةعل والقائد  لمعالت في األساسي المحور
المعارف والمهارات  باكتساب  للمتعلم والسماح واتجاهاته، ميوله حسب  على بالمتعلم  الخاصة التعلم بيئة
 وفي تعلمه، في للتحكم للمتعلم  الفرصة  وإتاحة ، معلمية أو أنهأقر  خالل من أو  بذاته ويقيمها ينشئها التي

 بهذا المختلفة األنشطة وإدارة الشخصية تعلمه عملية بإدارة له والسماح بتعلمه، الخاصة التعلم مصادر
 وكذلك بعضهم البعض، والمتعلم، وكذلك المتعلمين المعلم بين اون عوالت والتواصل التشارك توفير التعلم،
 دةعل واستخدامه إليه والرجوع العلمى المحتوى  تخزين عملية  وتسهيل ،المؤسسات التعليمية مع التواصل
 التقارير، وإعداد  الذاتي، التنظيم في تتمثل منهجية ال مهارات  اكتساب  على المتعلم مساعدة مرات،
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 ،المحارفى( له  احتياجه حالة في  المتعلم دعم على  المعلم دور واقتصار ل، واالتصا الكتابة ومهارات 
 قبل من تستخدم 2.0 الويب  وتطبيقات  أدوات  من  مجموعة اأنهب فر تع( و 26-25ص  ص  ، 2009
 & ,Martindale) ( أنه أقر  مع  والتواصل فيه والتحكم  تعلمه  احتياجاته لتنظيم  حسب  على المتعلم

Dowdy 2010, pp022 , 020  وليبر شاربليس،وويلسون، وبوفوار، ميليجان، من كلويعرفها , 
Milligan, Beauvoir, Johnson, Sharples, Wilson,2008  2004  p. 402  بيئات  اأنهب 

وفقا الحتياجاته وتسمح   كل متعلم يخصصها التي واألدوات  التطبيقات  من مجموعة دامخاست لمعللمت تتيح
وا طالب أو معلمين، والتحكم في مصاد تعلمه من  كانهذه األدوات بأن يتعلم الفرد من اآلخرين سواء 

بيئة  بأنها ,Wilson) ” 2006ويلسون )وأ افت مناور المطيرى نقال عن ، خالل إنشائها أو مشاركتها
 ،مجموعة من الخدمات والتطبيقات وتوزيعها بالشكل الذي يناسب المتعلمتعلم إلكتروني تعمل على دمج 

 " األسس والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند تصميم بيئات التعلم الشخصية وهذا يتم في إطار
 الشخصية اإللكترونىبيئة التعلم  أن( 7ص ، م2015مازن )، García(2017)كل من  ويري 
PLE وتشمل هذه النظم تقديم الدعم للمتعلمين  ، السيطرة وإدارة التعلم الخاصة بهمتساعد المتعلمين علي

والتواصل مع ، لتحديد أهداف تعلمهم الخاصة بهم وإدارة التعلم من ناحية المحتوي واآلليات علي حد سواء
تتمثل في مجموعة من   PLE فبيئة التعلم اإلليكتروني الشخصية، األخرين من خالل عملية التعلم

يخطط ويبني ويخصص المحتوي   أنوعلي المتعلم أكثر، تعليمي أو  جانب لخدمة  الويب مات خد 
 .الموجود حسب احتياجاته المعرفية والتي تختلف من متعلم ألخر

  إلكترونية الشخصي تعد بيئة تعليم حقيقي ولكن من خالل بيئة  اإللكترونىبيئة التعلم  أنأي  
يتعلمها في   أنيمر بخبرات قد ال يستطيع  أنيث تتيح للفرد ح ، تفاعلية )من خالل برمجيات معينة(

على مزج بين   مبنية اتكنولوجيفهذه ال، و يق الوقت ، الخطورة، الواقع لعدة عوامل مثل: التكلفة العالية
 ,Gorbonos)تمثل الواقع الحقيقي  أنالخيال والواقع من خالل خلق بيئات مصطنعة قادرة على 

2009, pp.200-218).. 
يحقق   الشخصى اإللكترونى لتعلم من خالل بيئات التعلماأن ( 5ص ، م2016) عتمانويضيف  

،  تمكن المتعلمين، ال عالية الجودةمن خالل توفير قنوات اتص، الخبرات التربوية إنتقالسهولة وسرعة 
رمم بعد  ، وتبادل اآلراء والتجارب عبر موقع محدد ، من المناقشة، والمشرفين، والموجهين، والمعلمين

والتي تتناسب مع  ، و توفير بيئة تعليمية منية بمصادر التعلم المتنوعةاألحيان، المسافات في كثير من 
إعادة صيامة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم   كذلكو ، قدرات المتعلمين وحاجاتهم المختلفة

 والتعلم.
ا  أنهأخري إال  إلكترونىالشخصية عن أي بيئة تعلم  اإللكترونيةوال تختلف مكونات بيئة التعليم  

اإللكترونى  محتوى التعلم  إنم( 2010)  إبراهيمويرى ، تعطي للمتعلم مزيد من الخصوصية في التعامل
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فإعادة استخدام المحتوى  ،  في مجموعة متنوعة من سياقات التعلم المختلفة إعادة استخدامه يمكن
 .اإللكترونىظمة بيئات التعلم أنالتعليمي بأشكال مختلفة هي أحد القيم األساسية في 

الشخصية بعدد من الخصائص بعضها يتعلق   اإللكترونىوتتسم المساعدة في بيئة التعلم  
  .وبعضها يتعلق بمعايير األداء والكفاءة والبعض األخر يتعلق بجودة التعلم، بالتوجيه للصواب 

  اإللكترونى من خصائص المساعدة في بيئات التعلم  أن( Mary, 2008, 62وترى ماري ) 
المتعلم  وبالتالي يبقي ، تثير المساعدة لمعرفة خطوات المهمة للبقاء في المسار الصحيح اأنه الشخصية

كما توفر قوة دفع نحو  ، كما توفر المساعدة الكفاءة من خالل القضاء على الملل، على الطريق الصحيح
التعليم مواجهة   احيث يحاول مصممو ، وتوفر المساعدة توجيهات وا حة للمتعلم ، توجيه الطاقة للمتعلم

بحيث يتمكن المتعلم من   لذلك يضعون توجيهات في صورة خطوة بخطوة، أي خلط أو ارتباك للمتعلم
منذ البداية لتوفير المساعدة للمتعلم في ذات مهمة التعلم بنجاح تحدد المساعدة معايير األداء  إنجاز

 الوقت، كما توفر مصادر تعلم متنوعة. 
وترى الباحثة أن بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية قةد أثبتةت فاعليتهةا وجودتهةا فةي عمليةة الةتعلم 

، إبةةةراهيمم(، )2016ر المهةةةارات الشخصةةةية للمتعلمةةةين، ويتفةةةق مةةةع ذلةةةك دراسةةةة )عتمةةةان، الةةةذاتي وتطةةةوي
 ,.Degen, B)(Tanyong,& Others, 2016) ،م(2015)مةازن،  ، (2015، شةاهيني(م(،2015
2008)  ،(Gorbonos, 2009) ،(Hesse& Gumhold, 2011.) 
 .شخصية الكترونية تعلم بيئات وتفعيل لتصميم الالزمة األدوات

 التعليمي المحتوي تكوين في تساعد أَدوات 1-
 :مثل الشخصية التعلم بيئات  محتوي  بناء في وتدخل تساعد  التي األدوات  من
 .ديليشوس موقع مثل االجتماعية المفضالت  مواقع -
 .فلكر موقع مثل الصور ومواقع -
 .اليوتيوب  موقع شهرهاأو  الفيديو ومواقع -
 .البلجر موقع مثل والمدونات  -
 .وميرها الويكيبيديا موقع مثل والويكي -
 :التواصل في تساعد أَدوات -2
 .Twitter خدمة مثل اإللكتروني البريد  لوظيفة مكملة وتأتي-
 :االجتماعي التشابك في تساعد أَدوات  -3

 هةذه امثلةه مةن والمعلومةات، الخبةرات  لتبةادل بةبعض  بعضةهم األشةخاص  ربةط فةي تسةاعد  خةدمات  وهةي
 :األدوات 

 .Facebookموقع -
 .My Spaceموقع -
 

https://www.dropbox.com/s/n7iftgkxhfoorat/%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C2015.pdf?dl=0
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 :السابقة األدوات فاعلية في تساعد أَدوات4-

 RSS المواقع خالصات  استخدام -
 .المختلفة المصادر لتوصيف  Tags  الرسوم استخدام -
 
 
 
 
 

 
 

 ( النموذج التنفيذي لبعض بيئات التعلم الشخصية1شكل )
 التفاعل التعليمي:  أنماط: ثانيا

 Leasure, et)من  كل يو حه كما أنواع  أربعة على االلكترونية التعليمية التفاعالت  تحتوي 
al., 2000; Swan, 2001 ,Chen,  2002, Crawford, 1999; Ehrlich, 2002; Kirby, 

1999; Rovai, 2002; Palloff & Pratt, 2001 
 التفاعل التعليمي:  أنماط: ثانيا
 ,Leasure, et al., 2000; Swan, 2001 ,Chen)من   كل يو حه كما   أنواع أربعة تتضمن  

 2002, Crawford, 1999; Ehrlich, 2002; Kirby, 1999; Rovai, 2002; Palloff & 
Pratt, 2001 

  تفاعل المتعلم مع المحتوى  -1
في فريق  المشاركة أو االختبارت  تقديم الدراسى أو للمحتوى  متعلمال راسةد  عند  التفاعل هذا يحدث 

 مباشرة الهدف مع يتعامل  نهأل  األخرى  التفاعالت  لباقي األساس هو التفاعل من النوع هذا ويعتبرعمل 
 الويب  عبر التعلم يتحسن أن يمكن كما التعليمي، المحتوى  الموجودة في التعليمية األهداف تحقيق وهو
 :والمحتوى ومن مميزاته متعلمبين ال والمتكرر المستمر التفاعل طريق عن

 . واإلطالع التجريب  على متعلمينال تشجيع- 1
 . مختلفة نظر وجهات  على التعرف -2
 . الويب  عبر المفتوحة المناقشات  خالل من التفكير تنمية -3
 . والمناقشة المشاركة طريق عن المكتسبة للمعارف تقييم أدوات  تطوير  -4

 
 



11 

 

 .متعلم مع متعلم تفاعل -2
 وعلى تعاوني تعلم أو تشاركي تعلم أو عمل فريق  شكل على  يتم الويب  عبر متعلمين ال بين  التفاعل 

 تأثيرا أكثر يكون  قد  أنه إال المتعلمين بين لوجه وجه التفاعل يوفر ال الويب  عبر التفاعل أن من الرمم
 :يلي ما التعليميةالبرامج  في التفاعل من النوع هذا توافر مميزاتها أهم ومن المتعلمين بين وعمقا
 . االجتماعي للتفاعل مختلفة أنشطة وجود - -1
 . المتعلمين بين المباشر التفاعل توافر  -2
 المتعلمين.  بين االجتماعية القضايا مناقشة -3
 .بينهم  اآلراء والخبرات فيما تبادل على المتعلمين تشجيع  -4
 .المعلم مع المتعلم تفاعل -3

يتم   حين في لوجه،  اوجه التفاعل  طريق عن  التقليدي الفصل في والمعلم المتعلم  بين  التفاعل  يتم
هام   دور للمعلم ويكون  وتأثير، فاعلية أكثر وسائط باستخدام الويب  بيئة في والمعلم متعلمال بين التفاعل
  اإللكترونية. التعليمية البيئة خالل من التعلم بتبسيط  يتعلق التفاعل ويوفر
 : يلي ما التعليمية البرامج في التفاعل من النوع هذا توافر مميزات  أهم ومن

 . المناسب  الوقت  في  الراجعة التغذية توفير-1
 للمتعلمين.  المختلفة اإللكترونيةاالختبارات  بناء-2
 . مرة من أكثر االختبار لتقديم الفرصة إعطاء -3
 . وقت  أي في المعلم المتعلم و بين التواصل زيادة-4

 .التفاعل واجهة مع المتعلم تفاعل -4
الدراسية   المادة تعلم  على كبير تأثير من له  لما وذلك األنواع أهم من التفاعل  من النوع هذا يعتبر

أهم   ومن، المختلفة المعلومات  تكنولوجيا ومصادر الحديثة التكنولوجيا على التفاعل من النوع هذا ويعتمد 
  :يلي ما التعليمية  البرامج في التفاعل من النوع هذا توافر مميزات 

 . البرنامج في ات مادةال لجميع وفعالة ثابتة واجهات  تطوير- 1
 . للواجهة استخدامهم وكيفية متعلمينال توجهات  تحديد   -3
 . واحد  وقت  في والصور الكلمات  استخدام  -4
 .اإلبحار أو للتصفح المناسبة الطريقة باختيار للمتعلمين السماح  -5
البيئةةةة  أنإال متعةةةددة  اإللكترونيةةةةالتفاعةةةل التعليمةةةي فةةةي بيئةةةة الةةةتعلم  وممةةةا سةةةبق نجةةةد أن أنمةةةاط  

التفاعةةل  أنمةةاطوتعةةد ، بةةين مةةتعلم مةع مةةتعلم أومةةتعلم مةةع محتةوى الشخصةية عةةادة مةةا يقتصةةر فيهةا التفاعةةل 
نظريةةة الةةةتعلم  أن )39ص ، م2003ويةةرى خمةةيس )، االجتمةةاعي التعليمةةي امتةةدادًا لنظريةةة الةةتعلم البنةةائي

ومةع مصةادر تعلةم ، المعرفةة تبنةى مةن خةالل تفاعةل المةتعلم مةع شةريك آخةر أنتؤكةد  اإلجتمةاعي البنةائي
النظريةةةة ال تنكةةةر وهةةةذه ، أخةةةرى ومةةةع الموقةةةف التعليمةةةي نفسةةةه فةةةي سةةةياق بينةةةي اجتمةةةاعي مةةةوقفي محةةةدد 
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بةةل المسةةئول الرئيسةةي عنةةه هةةو ، المسةةئولة وحةةدها عةةن بنةةاء الةةتعلم العقليةةة البنائيةةة ولكنهةةا ليسةةت  العمليةةات 
 العمليات التفاعلية الموقفية. 

هذا السياق لنظرية التعلم البنةائي اإلجتمةاعي يعتمةد  أن( 8ص ، 2010كما يرى الجزار وآخرون ) 
فةي سةياق التبةادل المتواصةل للمعةارف  Observer والمالحةظ Driver د علةى التفاعةل المةوقفي بةين القائة 

بحيةث ، والمهارات والخبرات التي يمتلكها كل منهما لبناء المعرفة وحل المشكلة البرمجية مو ع االهتمةام
 .الويب المتزامنة ومير المتزامنة التي توفرها شبكة  االتصاليتم هذا التبادل والتواصل عبر أدوات 

التفاعل التعليمي وخاصة المحادثة الفوريةة عبةر الويةب   أن( إلى 18ص م، 2008فهمي ) ويشير 
كما تزيد من فعالية مرف الحوار في تنميةة ، تتيح للمتعلم وللمعلم تقديم التغذية الراجعة الفورية دون تأجيل

ليةةات العصةةف الةةذهني شةةطة التعاونيةةة والتشةةاركية عبةةر الويةةب مةةن خةةالل تةةدفق األفكةةار الناتجةةة مةةن عمناأل
 التشاركي بين المتعلمين. 

التفاعةةل يةةةتم مةةن خةةالل نظةةةام يسةةمح ل شةةةخاص  أن( 8ص ، م2010ويضةةيف الجةةزار وآخةةةرون ) 
وقةةد تكةةون هةةذه المناقشةةات ، المشةةتركين فيةةه بةةإجراء مناقشةةات متبادلةةة مباشةةرة حةةول مو ةةوع تعليمةةي محةةدد 

ويسةةةمح هةةةذا النظةةةام بعقةةةد ، بعةةةض المواقةةةفكمةةةا يمكةةةن نقةةةل الصةةةور المتحركةةةة فةةةي ، مكتوبةةةة أو منطوقةةةة
 االجتماعات والمناقشات بالصوت والصورة بين األفراد في مناطق مختلفة من العالم.

الشخصية يأتي تفاعل المتعلم   اإللكترونى افة لتفاعل متعلم مع متعلم من خالل بيئة التعلم وباإل
نجاح التعامل مع تلك  نهام من عملية التعليم وذلك أل جانب ليمثل  اإللكترونيةمع مكونات البيئة 

بيئة الوسائط المتعددة الممثلة في الصورة والصوتيات  متعلم في التفاعل مع المكونات يعد نجاحًا لل
 (. Harman & Khoohang, 2013, p. 119والفيديو ) واألشكال

م، 2007، ومةةةةن المكونةةةةات التةةةةي يتفاعةةةةل مةةةةع المةةةةتعلم نظةةةةم مسةةةةاعدات الةةةةتعلم ويشةةةةير )خمةةةةيس  
مسةةةاعدات التشةةةغيل  واع وهةةةيأنةةة الةةةتعلم يمكةةةن تصةةةنيفها إلةةةى ثالثةةةة   نظةةةم مسةةةاعدات  أن( إلةةةى 139ص 

واالسةةتخدام وتشةةمل تعليمةةات وتوجيهةةات تسةةاعد المةةتعلم فةةي تشةةغيل النظةةام واسةةتخدامه وتتضةةمن معلومةةات 
ول البرنامج أو النظام أو التعريف بهما وتشمل اسةمه وأهدافةه ومدتةه والفئةة المسةتهدفة ثةم معلومةات حةول ح

كما تشمل مسةاعدات التعلةيم وهةي مسةاعدات خاصةة بتعلةيم المحتةوى حيةث تسةاعد المةتعلم ، عمق المحتوى 
ية عنةد الحاجةة على الحصول علةى معلومةات تفصةيلية أو شةروح لمفةاهيم أو أشةكال أو عةرض أمثلةة إ ةاف

ومسةةةاعدات التةةةدريب وهةةةي تصةةةاحب التةةةدريبات والتطبيقةةةات الموجةةةودة داخةةةل البرنةةةامج وتهةةةدف إلةةةى ، إليهةةةا
وتتضةةمن تقةديم تلميحةةات ، مسةاعدة المتعلمةين فةةي حةل هةذه التةةدريبات وتةوجيههم نحةةو االسةتجابة الصةحيحة

وتعزيز أداء المتعلم بكةل ، االستجابة الصحيحةتباه المتعلمين نحو أنمكتوبة أو مسموعة أو مصورة لتوجيه 
 خطوة صحيحة يقوم بها.
التفاعل التعليمي وخاصة تفاعل المتعلم مع المتعلم وكذلك تفاعل المتعلم مع   أنوترى الباحثة 
الشخصية قد أثبتت فاعليتها وجودتها في عملية التعلم الذاتي وتطوير   اإللكترونيةمكونات بيئات التعلم 
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،  )الجزار وآخرون  ودراسة، م(2003، )خميس ويتفق مع ذلك دراسة، الشخصية للمتعلمين المهارات 
 ,Harman & Khoohang) ( ودراسةم2008، ودراسة )فهمي م(2016عتمان، ) ودراسة، م(2010
 .م(2007،  )خميس ودراسة (2013

 : اإللكترونى االتصالثالثًا: نمطي 
التةةةي يةةتم التواصةةل خاللهمةةةا بةةين مسةةتخدمي البيئةةةات الحالتةةان  اإللكترونةةى االتصةةةاليمثةةل نمطةةي  

، وتتمثال في" نمط متةزامن والةذي يةتم فيةه التواصةل والتفاعةل بةين المسةتخدمين فةي نفةس الوقةت اإللكترونية 
ونمةط ميةر متةزامن والةةي يةتم فيةه التواصةل والتفاعةةل بةين المسةتخدمين فةي أوقةةات متباينةة باسةتخدام وسةةائل 

 ".اإللكترونىات وسيطة كالبريد حفظ ونقل معلوم
التعلم اإللكترونى يوفر فرصًا  أن( إلى 44 -43ص ص م، 2007وقد أشار محمد خميس )

ويكون متزامنًا أو مكان، ت والتفاعالت التعليمية المتبادلة فى أى وقت ومن أى االتصاالواع أنأفضل لكل 
، لوحات المناقشة وأدوات تكنولوجية منهانظم بيئات باستخدام ، مير متزامن بالصوت والصورة

وهذا التفاعل يساعد على تنوع الخبرات والمصادر واالستفادة  ، والمحادثة والبريد اإللكترونى، والمنتديات 
 من الزمالء.

ويتميةةز الةةتعلم  ،  التفةةاعالت التعليميةةة هةةي جةةوهر العمليةةة التعليميةةة   أن م(  2015أبةةو خطةةوة ) كمةةا يةةرى  
،  يةةات وأدوات متعةةددة ومتنوعةةة للتفةةاعالت التعليميةةة واالجتماعيةةة المختلفةةة مكان بقدرتةةه علةةى تةةوفير إ   اإللكترونةةى 

،  ات بيةنهم والتي تسمح بتبةادل األفكةار والمعلومة ،  طرق التفاعل بين المتعلمين   إحدى   اإللكترونية وتعد المناقشات  
هي التفاعل المتزامن الذي يحةدث فةي نفةس    ، مختلفة من التفاعالت   بطرق   اإللكترونية ويمكن تحقيق المناقشات  

 . والتفاعل مير المتزامن الذي يحدث في أوقات مختلفة ، الوقت 
أصبح من الممكن تقديم   أنهت والشبكات إلى االتصاالولقد أدى التقدم والتطور فى تكنولوجيا 

كما تتعدد البرامج ، للعمل معًا بشكل تفاعلى ، المعلمومع ، تفاعل لحظى بين المتعلمين وبعضهم
ولقد أكدت العديد من الدراسات على ، عبر الويب  اإللكترونىوالتطبيقات التي يتم من خاللها التفاعل 

، ؛ فارس70ص م، 2008، ؛ عزمىم2008، )الجزار  ومنها دراسة لكترونىاإل االتصالنمطي  أهمية
،  إبراهيم؛ م2012، ؛  الباتعم2011، ؛ السعيد Anderson,2006؛ م2010،   إبراهيم؛ مسعود و م2008
-Eمتزامن ) إلكترونىإلى نمط إتصال  اإللكترونى االتصالكما صنفت ذات الدراسات نمطي ، (م2013

Interactive Synchronous)  مير متزامن ) إلكترونىونمط إتصالE-Interactive 
Asynchronous) . 
، المتزامن يكون التفاعل بين أطراف عملية التعلم ومكوناتها اإللكترونى االتصالوفي نمط 

فالمتعلم وزمالئه والمعلم متواجدون معًا فى نفس الوقت واللحظة ، وفى نفس الوقت ، عن بعد ، وعناصرها
والرسائل الفورية ، والملفات ، ويتبادلون المناقشات واآلراء، محتوى التعلميتحاورون حول ، عبر شبكة الويب 

ومنها تكنولوجيا المؤتمرات عن بعد مثل مؤتمرات  ، المتزامنة، من خالل أدوات الدردشة والحوار، عن بعد 
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د وتتعد  ،التى تشبع المتطلبات الخاصة بالتفاعل المتزامن وجهًا لوجه، والمؤتمرات الصوتية، الفيديو
من أهمها مرف المحادثة والدردشة ، المتزامن اإللكترونىأساليب ووسائل وأدوات التفاعل 

 ( واللوحة البيضاء أو لوحة المناقشة ومؤتمرات الفيديو ومؤتمرات الصوت.Chatting Roomsوالحوار)
يساعد على تحقيق التفاعل   أنهب المتزامن لكترونىاإل االتصالويمكن تلخيص مميزات نمط 

ومع  ، ويوفر التفاعل االجتماعى بين المتعلمين وبعضهم، ورى المباشر بين عناصر عملية التعلمالف
كما يساعد على حل بعض مشكالت المتعلمين التى قد تظهر لديهم  ، ويقدم إجابات فورية لهم، معلمهم

  عاونى عبر الويب. يساعد فى دعم التعلم الت ،طواءنواأل ، ومنها: الخجل، فى اللقاءات التقليدية وجها لوجه
حيث يمكنه  ، وتحقيق األهداف التعليمية، والسيطرة عليها، يساعد المعلم على التحكم فى عملية التعلم

متابعة جميع المتعلمين ومخاطبتهم بصورة تحاكى المقابالت المباشرة. يوفرالسرعة الفورية والدقة فى نقل  
م،  2008، ؛ الجزار140-126ص ص ، م2005 ،)زيتون  ، ويتم ذلك فى نفس الوقت المعلومات وتداولها

 . (494-482ص ص م، 2008،  ؛ عزمى370ص 
فيه بين أطراف عملية التعلم ومكوناتها   مير المتزامن يكون التفاعل اإللكترونى االتصالما نمط أ

فالمتعلم وزمالئه والمعلم مير متواجدين معًا فى نفس الوقت واللحظة على ، وعناصرها فى أوقات مختلفة 
حيث يتركون رسائلهم وما  ، كل منهم فى وقت ال يتواجد اآلخرين فيه على الشبكة يتواجد  بل، الويب  شبكة

والرسائل عن  ، والملفات ، ويتبادلون المناقشات واآلراء، لديهم من أفكار ومقترحات حول محتوى التعلم
مثل ، الوقت المناسب لهويمكن ألى فرد استقبالها فى ، من خالل أدوات التواصل مير المتزامنة، بعد 

مير   اإللكترونىوتتعدد أساليب ووسائل وأدوات التفاعل  ،والبريد اإللكترونى، واللوحات اإلخبارية ، المنتدى
  (.E-Mail) اإللكترونى( والبريد Dicussion Forumومن أهمها منتدى النقاش أوالتفاعل )، المتزامن

يتيح قدر كبير من المرونة وحرية  أنه مير المتزامن ب اإللكترونىويمكن تلخيص مميزات التفاعل 
يوفر جلسات خالية من التوتر بين أطراف عملية   ،قد ال يتوفر فى التفاعل المباشر، التفاعل والتصرف

سرعة الوصول الفوري، وكذلك بعيدة عن تعريض بعض األفراد لمشكالت التحدث والحوار ، التعلم
تطوير   ،بعيدا عن القيود والتحديات ، المناسب  والزمانفى الوقت ، ًا لظروف المتعلمللمحتوى التعليمى وفق 

،  ) زيتون  تطوير دور المتعلم ليصبح مسئواًل ومتعاونًا ومشاركاً  ،دور المعلم فأصبح ميسرًا وموجها  
 . (494-482ص ص م، 2008، ؛ عزمى370ص م، 2008، ؛ الجزار140-126ص ص ، م2005

 : اإللكترونىواجهة التفاعل  رابعًا: مهارات تصميم
ات الفنية التي يكتسبها المتعلم بهدف  مكانتتمثل مهارات تصميم واجهة التفاعل في مجموعة اإل

التعليمية والممثلة في  اإللكترونىرفع مستوى قدراته على توظيف مكونات الصفحة الرئيسة لبيئة التفاعل 
 الصوت". ، الرسوم والصور، "النص 

ويتضمن  ، جزء هام من عملية التصميم التعليمي اإللكترونى وتعد عملية تصميم واجهة التفاعل 
فيشير  ، التعليم )التدريس(، مفهومين هما: التصميم Instructional Designصميم التعليمي مصطلح الت 
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إلى العملية المنظمة  Instructional System Designالتصميم التعليمي أو تصميم النظم التعليمية 
Systematic Process  مصادر  لترجمة مبادئ التعليم والتعلم إلى خطط للمواد التعليمية والنشاطات و

 المعلومات والتقويم.
يمكن النظر إلى التصميم التعليمي من عدة أبعاد: فهو عملية   أنه( م2011)  الفقي وأ اف

Process   منظمة لتصميم وتطوير المنتج أو النظام التعليمي استنادا إلى نظريات التعليم والتعلم تحقيقا
  وإنتاج وتطوير نظام مقابلة تلك الحاجات ، هدافهأ تحليل حاجات التعلم و العملية الكاملة ل أنهاي ، للجودة

ة والبحث في مجال تطوير يهتم بالنظري Disciplineوهو مجال دراسي  ،مواد التعلم وتجربتها وتقويمها
بين نظرية التعلم والتطبيق   Applied Scienceوأخيرا فهو علم تطبيقي  ،استراتيجيات التعليم وتنفيذها 

 التربوي البتكار مواصفات حل مشكالت التعليم والتعلم. 
 Schlusmans, et. alز واخرون )ناوشلزم، (7 ص  ،م2005، كما يرى كال من )الصالح

اإللكترونى،  م ي التعل فى  لكل عملية تطوير  أهمية كثر تصميم التعليمي هو المرحلة األال أن ( 2004,132
 . تكنولوجييبدأ التصميم ال أن فقط عندما تكتمل عملية التصميم التعليمي يمكن  أنهو 

فهو يشجع على  ، وتبرز مزايا التصميم التعليمي وفوائده العديدة في الوقت والخبرات المستهدفة
يدعم   أنهكما ، ويدعم التعلم الذى يتسم بالفاعلية والكفاءة والجاذبية، هتمام والتركيزرة اإلجعل المتعلم بؤ 

ويدعم  ، وييسر عملية نشر وتبنى االبتكارات والمستحدثات التعليمية، التنسيق بين أعضاء فريق التصميم
يضا  أويوفر ، وتفاعالته وتقويمهسجام بين أهداف التعلم نويوفر اال، تطوير نظم بديلة للتعليم والتدريس

يساعد على تحديد  أنهكما ، ( Smith & Ragan1999, p9إطارا منظما للتعامل مع مشكالت التعليم )
 شروط التعلم ومواصفات التعليم المواتية لتحقيق األهداف المنشودة بفاعلية وكفاءة ويسر.

المبتغاه من التصميم   وائد لكى تتحقق جملة الف أنه(  Smith & Ragan, 1999, p18ويشير)
تكون مخرجات التعلم  أنهمها أ يعتمد على عدد من االفترا ات والتي من  أنيجب  أنهالتعليمي ف

ر مبادئ  يتوف، يتعلم منها المتعلم أنات التي يمكن تكنولوجيوجود تنوع وتعدد الوكذلك ، وا حة ومحددة
يضا بهدف تحسينه ليصبح  أ م يشمل التقوي أنو ، للتعليم تنطبق على جميع األعمار والمجاالت الدراسية 

ساس  أهدافه أ خصائص المتعلمين وسياق التعليم و كون  جانب هذا إلى ، كفاءة وفاعلية وجاذبية أكثر
 قرارات التصميم. 

( عوامل التصميم التعليمي الفعال  P 7, 2005,Brown& Voltz -6) وقد حدد براون وفولتز
في ستة عوامل هي: توفير خبرات تعلم متنوعة بدال من التوجيه الصارم في مسار   اإللكترونىللتعلم 
وتوفير فرص التأمل الفكري والتغذية  ، وتقديم هذه الخبرات في سياقات أصيلة لحفز المتعلم، محدد 
ل واإلتاحة، و مان مالءمة العناصر السابقة للسياق  التوصيواستخدام تصميمات مالءمة لنظام ، الراجعة

 الذي ستستخدم فيه، والتأثيرات الشخصية واالجتماعية والبيئية لنشاطات التعلم اإللكترونية. 
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لعديد من مهارات تصميم واجهة التفاعل  ( الى أن ا278 -275 ص  ،م2005) ن ا كما أشار خ
،  ومهارات التفاعل، واكتشاف األفكار ، المعلومات  منها: تحليل المتعلميناإللكترونى يجب أن تتوافر لدى 

مهارات  ، مهارات العمل الجماعي، والمشاركة بطرق تفكير مختلفة، والمشاركة فيما بينهم وبين معلميهم
الذي يزودهم بخبرة   –ال يتعلم الطالب من المعلم  حيث ، واإليجازمهارات التلخيص ، تقديم األسئلة

ولكن أيضا من خالل التغذية الراجعة ، فحسب –وتغذية المحتوى الراجعة خالل المناقشات المستمرة
تسهيل  سئلة المطروحة بشكل يؤدي إلىتو ح خطط األ أنوينبغي هنا ، آلخرين ومالحظاتهمللمتعلمين ا 
 الفعالة. اإللكترونيةالمناقشات 

تصةةميم واجهةةة التفاعةةل بشةةكل جيةةد يجنةةب المةةتعلم الوقةةوع فةةي حيةةرة  أن م( 2011) شةةعبانويةةرى 
واجهةة التفاعةل هةي  أنحيةث ، واسةتخدام البيئةة االفترا ةية بكفةاءة، ويسةاعده علةى الةتعلم، االستخدام أثناء

مةةن اللقطةةات ثالثيةةة األبعةةاد والصةةور  الكمبيةةوتركةةل مةةا يعةةرض علةةى المةةتعلم ويتفاعةةل معةةه علةةى شاشةةة 
، وروابةط للتنقةل بةين الشاشةات ، Photo Shop ومفةاتيح مرسةومة مصةممة ببرنةامج، كخلفيةات للشاشةات 

وقد تةم تصةميم واجهةات التفاعةل بمةا ، التعلمباإل افة إلى مساعدات التعلم النصية والصوتية أثناء عملية 
 .يتناسب مع األهداف التعليمية ومتطلبات التعلم

تعةةةد مةةةن أسةةةس عمليةةةة  اإللكترونةةةىإكتسةةةاب مهةةةارات تصةةةميم واجهةةةة التفاعةةةل أن وتةةةرى الباحثةةةة 
وع البيئةةةات التعليميةةةة أنةةة تمةةةام أي نةةةوع مةةةن ى إعلةةة  ليصةةةبح قةةةادر يكتسةةةبها المةةةتعلم أنالتصةةةميم التةةةي يجةةةب 

 ودراسةةةةةةة( م2005، )الصةةةةةةالح ودراسةةةةةةة (م2011، )الفقةةةةةةيوتتفةةةةةةق ففةةةةةةي ذلةةةةةةك مةةةةةةع دراسةةةةةةة لكترونيةةةةةةة، اإل
(Schlusmans, et. al 2004( )Smith & Ragan1999 )ودراسةة (Smith & Ragan, 1999 

( )2005,Brown& Voltz) م( 2011شعبان، (ودراسة )م2005، بدر( ودراسة 

 خامسًا: االتجاه نحو المادة: 
شعور المتعلمين المتسم بالثبات النسبي والذي يشكل الدافع وراء تقبلهم   أنهيتمثل االتجاه ب

 للمكونات المعرفية للمادة والحرص على تنميتها والمشاركة في حل المشكالت العلمية المتعلقة بها.
"  الشخصية اإللكترونية ر البيئة االتجاه نحو تعلم مادة عب( 21ص ، م2015وترى الدسوقي )

تكوين متسق من المعتقدات )اإليجابية أو السلبية( والمشاعر )التفضيلية أو مير التفضيلية(   أنهيعرف ب
والميل للتصرف )باالقتراب أو االبتعاد( نحو التعلم من خالل البيئة االفترا ية يؤثر في تحديد اتجاه  

م( االتجاه هو محصلة استجابة طالب عينة البحث  2009يوسف )ويرى ، المتعلم نحو التعلم من خالله
المستخدم في هذا  البرمجة المحايدة للعبارات المذكورة في مقياس االتجاه نحو مادة بالقبول أو بالرفض أو

"شعور الفرد العام الثابت نسبيًا الذي يحدد  أنه( ب89، م2002، )راشد وآخرون  أ افكما ، البحث 
  وع معين أو قضية معينة من حيث القبول أو الرفض".استجاباته نحو مو 

وقد تكون االتجاهات مبنية  ، أو شخص ما، ويعد االتجاه بمثابة التعبير عن تقييمنا لشيء ما
وفي سياق الدراسات تكون المواقف هي  ، وقد تؤثر في السلوك مستقبالً ، المتعلمينعلى مشاعر ومعرفة 
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ا معقدة للغاية  نهيكون لها هدفًا وا حًا أل  أنلذلك يجب ، ر والسلوكالتقييمات التي قد تؤثر على التفكي
 (. Reid. 2006a. 32وتؤثر على التعلم على نطاق واسع )

والتي بدورها تؤدي إلى  الشخصيةاالتجاه يؤثر في وجهة نظره نحو التعلم من خالل البيئة و 
وهو يشير إلى النواحي  ، والذي يستند على تلك العمليات اإلدراكية المعرفية الوجدانىتكوين المكون 

ا تتضمن تقديًما  أنهأي  الشخصيةالعاطفية التي تساعد وتحدد نوع تعلق الطالب بالتعلم من خالل البيئة 
  . أما المكون الثالث فهو المكون الوجدانىو  ىعالقة سببية بين المكونين المعرفال أنأي ، ل فضلية

السلوكي ويتضمن جميع االستعدادات السلوكية المرتبطة باالتجاه والتي هي المحصلة الناتجة من التفاعل  
بحيث يسلك الطالب سلوًكا إيجابًيا أو سلبًيا نحو التعلم من خالل البيئة   الوجدانىبين المكونين المعرفي و 

أو   الشخصيةلتعلم من خالل البيئة مما قد يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى االتجاه نحو ا، الشخصية
 نفور من التعلم من خاللها. 

أن تسهم في تنمية االتجاهات لدى الطالب أوردها هناك مجموعة من الطرق يمكن  أنكما 
( وذلك على النحو التالي: أن يحدد االتجاهات التي سيتعلمها الطالب 56 -55 ص  ،م2009)الحربي، 

وتدريب ، اختيار الخبرات التعليمية المناسبة ،مكتوبةال ختبارات عن طريق المناقشة، والمالحظة، واال
،  تهيئة المواقف التعليمية التي توفر فرص التعلم التعاوني ،الطالب على التفاعل مع هذه الخبرات 

يعرض معلم   أن  ،شطة أو تجارب علميةأنومشاركة الطالب بعضهم مع بعض في القيام بمشروعات أو 
 ية التي تظهر في سلوكها االتجاهات العلمية في مواقف معينة. نا سنالنماذج األ العلوم على بعض طالبه

 اإلتجاه نحو المادة وخاصة المواد التي تتسم بكثرة تطبيقاتها العملية يعد مةن أهةم أنوترى الباحثة   
المةادة ورفةع مسةتوى الحاالت الشعوية التةي يحتةاج لهةا المةتعلم وذلةك للحفةز وزيةادة الدافعيةة لتقبةل تعلةم تلةك 

وتتفةةق فةةي ذلةةك مةةع دراسةةة ، القةةدرة علةةى المشةةاركة فةةي حةةل المشةةكالت العلميةةة والعمليةةة المتعلقةةة بتطبيقاتهةةا
، )عبدهللاودراسةةةةةةةة م(2002، )راشةةةةةةةد وآخةةةةةةةرون م( ودراسة2009، ( ودراسةةةةةةةة )يوسةةةةةةةفم2015، )الدسةةةةةةةوقي
 (.2009، )الحربي ودراسة( Reid. 2006b) ودراسة م( 2011

 البحث وإجراءاته: منهجية 1/3
    الباحثة:تحقيقًا ألهداف الدراسة طبقت 

في بيئات التعلم   االتصالالمنهج شبه التجريبيى لقياس أثر العالقة بين بعض أنماط التفاعل ونمطى 
اإللكترونى واإلتجاه نحو مادة البرمجة   نمية مهارات تصميم واجهة التفاعلاإللكترونية الشخصية على ت

لدى طالب كلية التربية النوعية، حيث قسمت العينة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية تدرس بواسطة  
بيئة تعلم إلكترونى شخصية تم إعدادها وفقا للمتغير التجريبى للدراسة الحالية، ومجموعة  ابطة تدرس  

 ليدي. بالطريقة التقليدية عن طريق الشرح التق
حيث طبق المنهج شبه التجريبي للمقارنة بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك 

واإلتجاه نحو مادة البرمجة بهدف التأكد  اإللكترونىبحساب مستوى تنمية مهارات تصميم واجهة التفاعل 
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التجريبية والضابطة  وبعد التجربة أجريت مقارنة بين المجموعتين ، من تكافؤ المجموعتين قبل التجربة
وكذلك االتجاه نحو مادة البرمجة في االختبار   اإللكترونى نمية مهارات تصميم واجهة التفاعلحساب تل

كما تم المقارنة بين مستوى مهارات تصميم   لمعرفة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، البعدي
 .  جريبية في القياس القبلي والبعدي لتطبيق التجربةواجهة التفاعل اإللكترونى واتجاه المادة للمجموعة الت

 ( لتقسيم عينة الدراسة: 1وقد استخدام التصميم التجريبي المبين بجدول )
 

 ( التصميم التجريبي للدراسة1جدول )
 االختبار البعدي أسلوب التدريس المستخدم اإلختبار القبلي  المجموعة
  شخصية  إلكترونىبيئة تعلم   التجريبية 
  بواسطة الطريقة التقليدية   الضابطة 

 مجتمع الدراسة: -
/  2015جامعة الفيوم بالعام الدراسي بكلية التربية النوعية  الفرقة الرابعةتمثل مجتمع الدراسة في طالب 

 م.  2016
 عينة الدراسة:  -

قسم   الفرقة الرابعةقامت الباحثة بإختيار عينة الدراسة إختيارًا عشوائيًا من إجمالي طالب 
حيث تكونت العينة بشكلها  ، لتمثل عينة الدراسة جامعة الفيومبكلية التربية النوعية  تكنولوجيا التعليم
 ( طالب وطالبة. 40النهائي من )

 إجراءات الدراسة: -
الصلة بمتغيرات الدراسة  ات ذات ياألدبت واألبحاث السابقة و من خالل اإلطالع على الدراسا

وكيفية  ، متطلبات الدراسة الحالية وإنتاجإتباع الخطوات المنهجية المناسبة في تصميم  بهدف ،الحالية
 بناء أدواتها قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات تحقيقًا ألهداف الدراسة وتتمثل في: 

 .  للمتعلمينالشخصية  اإللكترونىعلم و ع معايير ومواصفات بيئة الت -أ
 .  اإللكترونىبيئة التعلم  تصميم وبناء -ب 
   ( والتأكد من صدقها وثباتها.األولى )بطاقة تقييم منتج نهائي إعداد أداة الدراسة -ج
 ة )مقياس االتجاه نحو مادة البرمجة( والتأكد من صدقها وثباتها.الثانىإعداد أداة الدراسة  -د 
 إجراء التعديالت الالزمة التي أوصى بها المحّكمون.   -ه
 اختيار عينة البحث وتقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين.   -و
 القيام بخطوات تجربة الدراسة من خالل تطبيق أداة الدراسة.  -ز
 تحليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.  -ح
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 الشخصية للطالب.  ترونىاإللكأواًل: وضع معايير ومواصفات بيئة التعلم 
الشخصية للطالب المقترحة للدراسة الحالية   اإللكترونىتم و ع معايير ومواصفات بيئة التعلم 

 ( 3)ملحق  تها من خبراء تكنولوجيا التعليموتحكيمها وإجاز 
 الشخصية للطالب.  اإللكترونى: بناء وتصميم بيئة التعلم ثانيا

 -: الشخصية اإللكترونية التعلم بيئات وإنشاء تصميم

 برامج باستخدام أما( طرق  بعدة الشخصيةاإللكترونية  التعلم بيئة إنشاء أو ميصم أن يتم ت يمكن
 االشتراك ثم ومن مدونة بفتح  الشخص  يقوم أنأو ، الويب  علي متخصصة مواقع أو مخصصة

 استخدام الشخص  يستطيع كما مدونته في وعر ها بها المهتم والخدمات  RSS للمواقع بالخالصات 
 في المتفرقة وات نالق تسخير ثم ومن  (Google)جوجل شركة توفره الذي مثل البدء صفحات  خدمة
تم بناء  حيث  ،عتمدت عليه الباحثةا وهو ما  المناسبة التعليمية والمعلومات  المصادر لجلب  البدء صفحة

التجريبي للدراسة الحالية وتم عر ها   وتصميم بيئة التعلم اإللكترونى الشخصية للطالب وفقا للمتغير 
حيث تم التأكد من استخدام  على الخبراء والمحكمين وإجراء التعديالت الالزمة للوصول للصورة النهائية 

)المتزامن والغير متزامن( بمتعلمين أخرين من   االتصاليات كانإم هاللتعليم الذاتي وب البرامج التي تدعم
الصوتي   االتصالأفراد المجموعة التجريبية إلتمام عملية التفاعل والتبادل عبر مرفة للدردشة تتيح 

المتزامن ومير المتزامن، كما ألحق بريد   االتصالوالبصري وتبادل الملفات والصور المختلفة عبر 
اتهم مع  كانوذلك بما يتناسب مع خلفية الطالب وإماصل مير المتزامن إلكترونى لكل طالب يمكنه من التو 

مراعاه األبعاد التي تتكون منها بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية والمعتمدة على تجميع تطبيقات الويب 
  ديليشوس  موقع والتي أمكن حصرها في نموذج من خمس فئات الفئة األولى أدوات تكوين المحتوى ومنها 

  البلجر موقع  مثل والمدونات  ،اليوتيوب  موقع واشهرها  الفيديو ومواقع، فلكر موقع  مثل الصور قعوموا، 
 في تساعد  ، ثالثا أدوات Twitter  خدمة مثل اإللكتروني البريد  لوظيفة مكملةأدوات التواصل وهى  ثانياً 

 األدوات  فاعلية في تساعد  رابعا: أ دوات  My Spaceع موق ،Facebookموقع االجتماعي،  التشابك
الفئة الخامسة واجهه إدارة البيئة الشخصية وهى الموقع المجمع لكافة األدوات السابقة   RSالسابقة 

 .  Netvibesوالمستخدمة 
 
 
. 
 
 
 

 
 ( النموذج التنفيذي لبيئة التعلم الشخصية 2شكل )
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( والتأكاد مان ماادة البرمجاة نحو ومقياس االتجاه، منتج نهائيثالثًا: إعداد أداتي الدراسة )بطاقة تقييم 

 ما:ها وثباتمصدقه
 إعداد بطاقة تقييم منتج نهائي :  -أ

كأداة إحصائية للدراسة وتم التركيز في التصميم على  ، قامت الباحثة ببناء بطاقة تقييم منتج نهائي
 المهارات التالية: على  واشتملت البطاقة، قواعد التقييم المو وعية

مالئمة  ، مهارة توظيف النص: واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في مالئمة حجم النص  .1
 مالئمة موقع النص.، محتوى النص 

مهارة توظيف الرسوم والصور: واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في مالئمة حجم   .2
 الصورة. مالئمة موقع ، مالئمة محتوى الصورة، الصورة

،  مهارة توظيف الفيديو: واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في مالئمة حجم الفيديو .3
 مالئمة موقع الفيديو.، مالئمة محتوى الفيديو

بعرض بطاقة تقييم المنتج النهائي على   ولحساب صدق بطاقة تقييم المنتج النهائي فقد قامت الباحثة 
 دف التأكد من التالي: بهلك وذ ، ات التعليمتكنولوجيالمختصين في 

 .اإللكترونىمدى شمول العبارات لمهارات تصميم واجهة تفاعل بيئات التعلم  •
 المهارات الفرعية للمهارات األساسية التابعة لها. إنتماءمدى  •
 مدى دقة صيامة عبارات المهارات. •

 . (1ملحق ) النهائيةا تهوبعد ذلك تم تعديل البطاقة في  وء آراء المحكمين وو ع البطاقة في صور 
بحساب ثبات البطاقة عن طريق   وللتأكد من ثبات بطاقة تقييم المنتج النهائي فقد قامت الباحثة

ة باثنين من أعضاء هيئة التدريس حيث  نا تقييم موقعيين تجريبيين باستخدام البطاقة باإل افة إلى االستع
ايير تقييم بطاقة المنتج النهائي وذلك للوصول  وذلك التقييم باستخدام مع، كل منهما بتقييم الموقعين قام

 إلى الصورة النهائية للبطاقة. 
 من خالل المعادلة التالية: بين التقييمينبحساب معامل االتفاق   ثم قامت الباحثة

 معامل االتفاق = 
 عدد مرات االتفاق 
 االختالف  عدد مرات االتفاق + عدد مرات 

 النتائج كالتالي: كانت وبالتعويض في المعادلة لعدد مرات االتفاق وعدد مرات االختالف 
 (: حساب معامل االتفاق 2جدول )

 المتوسط المالحظ الثالث  الثانى المالحظ  المالحظ األول
93 % 92 % 94 % 93 % 
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%( وهذا يدل على درجة ٩٣) كانت متوسط معامل االتفاق بين المالحظين  أن( 2يتضح من الجدول )
 بطاقة تقييم المنتج صالحة للقياس والتطبيق.   أنثبات عالية مما يؤكد 

 مادة البرمجة:  نحو إعداد مقياس االتجاهب. 
 رالذي أعده بوليم الكمبيوترتحقيقًا ألهداف البحث قامت الباحثة بتطوير مقياس االتجاهات نحو 

(Blumer,1987) ،  حيث أصبح المقياس في صورته النهائية مكون خمسة أبعاد تمثلت في االتجاه نحو
كما تكون كل ، " المادة ، أستاذ المادة أهمية ،طريقة التدريس ،االستمتاع واالهتمام بالمادة ،" طبيعة المادة

( عبارة هدفت إلى قياس  39حيث أصبح المقياس في صورته النهائية مكون من ) ، عبارات  عدة بعد من
 :للخطوات التاليةوقد تم إعداد المقياس وفقًا ، اتجاه الطالب نحو مادة البرمجة

 بناء اختيارات المقياس: .1
بعد اإلطالع على العديد من المراجع والدراسات التي تناولت أساليب التقويم بصفة عامة           

مادة البرمجة، تم بناء اختيارات المقياس وفقًا لنموذج   والشروط الواجب توافرها في مقياس االتجاه نحو
 ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، مير موافق، مير موافق بشدة(.

 صياغة المفردات:  .2
 ،طبيعة المادةيقيس"  أنالبرمجة  مادة روعي عند صيامة مفردات مقياس اإلتجاه نحو          

  عبارته تكون  أن"، كما روعي  المادة ، أستاذ المادة أهمية ،طريقة التدريس ، بالمادةاالستمتاع واالهتمام 
، كما روعي مات والمهارات والبيانات الكافيةتوافر فيها المعلو  أنمن تفسير، و  أكثروا حة وال تحتمل 

 . ال توجه الشخص إلجابة بعينهاترتيب العبارات في المقياس بطريقة  
 صياغة تعليمات المقياس: .3

تكون وا حة ودقيقة ومبسطة   أن تم و ع تعليمات المقياس في الصفحة األولى وقد روعي 
تكون وا حة من حيث   أنحتى ال تؤثر على استجابة الطالب وتغير من النتائج، كما روعي فيها أيضًا 

 كيفية تسجيل اإلستجابة على العبارة المختارة.  
 حساب معامل السهولة والصعوبة: .4

تم حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات المقياس باستخدام المعادلة الخاصة بذلك، حيث 
تتدرج   أنينبغي  أنه%( إال 50العبارة األفضل في المقياس تصل نسبة معدل سهولة إلى) أنتبين 

  هذا التدرج يساهم في تحديد الطالب األقوياء وتحسن  ن%( أل 90% إلى10العبارات في سهولتها من) 
 أداء الطالب الضعفاء. 

%( هي مفردة 90من) أكثرالمفردة التي يصل معامل السهولة فيها  أنمن هنا اعتبرت الباحثة    
%( هي مفردة صعبة وينبغي  10المفردة التي يصل معامل الصعوبة فيها أقل من ) أنشديدة السهولة، و 

 حذفهما من عبارات المقياس. 
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 التأكد من صدق المقياس:  .5
األولية على مجموعه من المحكمين من ذوي اإلختصاص والخبرة من   المقياس بصيغته  تم عرض 

،  كل فقرة من فقرات المقياس بالبعد الذي تنتمي إليه  وذلك للتأكد من مدى ارتباط ، أعضاء هيئة التدريس
ق  واقتراح طر ، هأجلومدى الو وح وسالمة الصيامة اللغوية والمالئمة لتحقيق الهدف الذي و عت من 

 تحسين المحتوى وذلك بالحذف أو اإل افة أو إعادة الصيامة أو مير ما ورد مما يرونه مناسبًا.  
كما تم إجراء التعديالت الالزمة التي أوصى بها المحّكمون وذلك بعد استعادة النسخ المحكمة  

%( من  80من ) أكثرحيث قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفق عليها ، للمقياس من المحكمين
حتى تم الحصول على  ، المحكمين سواًء بتعديل الصيامة أو حذف أو إ افة بعض األسئلة والعبارات 

 . (2ملحق ) الصورة النهائية للمقياس
 حساب ثبات المقياس: .6

 & Sperman)وبراون  لسبيرمانزئة النصفية لحساب ثبات المقياس تم تطبيق معادلة التج        
Brown)  وذلك إليجاد معامل االرتباط بين مكونات المقياس وفقًا لمتغيرات البحث، ويو ح جدول رقم

 ( معامل الثبات التجزئة النصفية لمقياس االتجاه نحو مادة البرمجة.3)
 (3جدول رقم )

  Split-Halfالدراسة ومحاورها  ة مل الثبات التجزئة النصفية ألدا معا
 معامل الثبات  البعد  م 
 0.924 االتجاه نحو طبيعة المادة  1
 0.933 المادة أهميةاالتجاه نحو  2
 0.929 المادة أستاذ االتجاه نحو  3
 0.956 االتجاه نحو طريقة التدريس  4
 0.912 االتجاه نحو االستمتاع واالهتمام بالمادة 5

 0.930 مادة البرمجة  نحو  الثبات الكلي لمقياس االتجاهمعامل 
ثبات مقياس االتجاه مرتفع حيث بلغ معامل الثبات اإلجمالي   أنيظهر من خالل الجدول السابق 

لمعامل الثبات مما يدل على مناسبة    وهو مستوى مرتفع، (0.930) مادة البرمجة نحو لمقياس االتجاه
وكذلك موثوقية استخدامه فيما أعد لقياسه وثبات األبعاد والعبارات وصالحيتها  ، المقياس ألمراض البحث 

 .  الميدانىللتطبيق 
 خامسًا: إختيار عينة البحث وتقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين. 

 كلية التربية النوعية الفرقة الرابعة لطالب تكنولوجيا التعليم بتم توزيع عينة الدراسة من طلبة 
( طالب وطالبة  20)، ( طالب وطالبة يمثلن المجموعة التجريبية20على النحو التالي: )جامعة الفيوم 

 (. 4كما هو مو ح في جدول )، يمثلون المجموعة الضابطة
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 (4جدول )
 نة الدراسة موزعين على المجموعات يبين أعداد عي

 عدد الطالب المجموعة
 20 التجريبية 
 20 الضابطة 
 40 المجموع

 
 سادسًا: القيام بخطوات تجربة الدراسة من خالل تطبيق أداتي الدراسة. 

 التطبيق القبلي ألداتي الدراسة على مجموعتي الدراسة.  (أ
تم إجراء التطبيق القبلي ألداتي الدراسة على المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء بالتجربة، لقياس  

( دقيقة  120من مهارات لتصميم واجهة التفاعل، وقد استغرق التطبيق مدة زمنية قدرها )الطالب  ما لدى
له، بينما تم توزيع المقياس في اليوم التالي لقياس اإلتجاه نحو مادة البرمجة وقد استغرق  عد مكما هو 

 ( دقيقة أيضًا.  40تدوين االستجابات )
 تطبيق المعالجة التجريبية على مجموعتى الدراسة.  (ب

 الشخصية:  اإللكترونىاتبعت الباحثة الخطوات التالية في التدريس باستخدام بيئات التفاعل 
 ير األجهزة الالزمة للتجربة:توف (1

وشاشة عرض للطلبة من جهاز  كمبيوتروالذي أحتوى على أجهزة  للكمبيوترتم توفر معمل متكامل 
لالستخدام في أوقات مختلفة أثناء اليوم الدراسى بما يتيح للطاللب حرية   الخاص بالباحثة الكمبيوتر

 .  اختيار الوقت المناسب لهم من األوقات المتاحة
 :اإللكترونى الشخصية للطالب واختيار بيئة التعلم  بناء (2

م( 2013) وفقةةةًا لنمةةةوذج الجةةةزارمةةةن قةةةبلهم الشخصةةةية للطةةةالب  اإللكترونةةةىتةةةم بنةةةاء وتصةةةميم بيئةةةة الةةةتعلم 
عبةةد اللطيةةف الجةةزار نمةةوذج التصةةميم  صةةممحيةةث اإللكترونةةى، للتصةةميم التعليمةةي وتطةةوير بيئةةات الةةتعلم 

ويعةةةد هةةةذا ، والتعلةةةيم عةةةن بعةةةد اإللكترونةةةى، التعليمةةةي )اإلصةةةدار الثالةةةث( ليتماشةةةى مةةةع مسةةةتحدثات الةةةتعلم 
وتماشةيا مةع ، م1995شةأ نموذجةه األول للتصةميم التعليمةي عةام أنفقةد ، النموذج تطويرا لنمةوذجين سةابقين

هةذا اإلصةةدار  كةانثةةم ، م2002هةذا النمةةوذج مةرة أخةرى عةام  تشةار اسةتخدام الكمبيةوتر فةةي التعلةيم طةورأن
، وكةذلك لكونةه تةم تدريسةة والتعليم عةن بعةد  اإللكترونىم ليتماشى مع مستحدثات التعلم 2013الثالث عام 

ويتكةةون هةةذا النمةةوذج أيضةةا مةةن وهةةم علةةى درايةةة تامةةه بةةه،   للطةةالب فةةي مةةادة تصةةميم المواقةةف التعليميةةة
 Production and واإلنتةاج ، واإلنشةاءDesignوالتصةميم ، Analysisيةل خمةس مراحةل شةملت التحل

Construction ، والتقويمEvaluation ، واالستخدامUse. 
 تدريس المجموعة التجريبية:  مكانتجهيز  (3
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المخصص لتدريس المجموعة التجريبية، وذلك بالتأكد من كفاية األجهزة من   المكان تم تجهيز          
من طالب المجموعة الضابطة أثناء إقامة التجربة في   المكانحيث العدد والجاهزية، ومن حيث خلو 
 األوقات المخصصة للمجموعة التجريبية. 

 الشخصية:  اإللكترونىتدريب المجموعة التجريبية على التعامل مع بيئة التعلم   (4
الشخصية للطالب،  اإللكترونىتم تدريب المجموعة التجريبية على كيفية التعامل مع بيئة التعلم          

 وكيفية استخدام مكوناتها قبل بدأ التجربة. 
وفي خط متوازي  ، وقد بدأ تطبيق الدراسة للمجموعة التجريبية وفق الخطة الزمنية المعدة من قبل الباحثة

 للمجموعة الضابطة.  بدأ التدريس 
 التطبيق البعدي ألداتي الدراسة على المجموعتين.   (ج
تهاء من  نتم إجراء التطبيق البعدي ألداتي الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة بعد األ         

له، بينما تم توزيع   مادة( دقيقة كما هو 120التجربة مباشرة، وقد استغرق التطبيق مدة زمنية قدرها )
 ( دقيقة أيضًا.  40المقياس في اليوم التالي وقد استغرق تدوين االستجابات )

 ثامنًا: تحليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. 
 يب اإلحصائية التالية: استخدمت الباحثة األسال

المتوسط الحسابي لدرجات كل مجموعة: للتعبير عن قيم كل مجموعة من المجموعات المشتملة  -1
 بالدراسة بقيمة واحدة تمثلها. 

 حراف كل درجة عن متوسطها. أنحراف المعياري لدرجات كل مجموعة: لمعرفة ناأل -2
 : لتو يح الفروق بين أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. t-Testاختبار "ت"  -3

 Statistical) (Spss) البيانات وقد تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لمعالجة 
Packages for Social Sciences) . 

 مناقشة النتائج وتفسيرها.  .2
 أواًل: عرض النتائج:

تهاء من التقييم القبلي ثم تطبيق التجربة وإجراء التقييم البعدي، تم تحليل النتائج لإلجابة على  نبعد األ    
 ، وقد جاءت النتائج على النحو التالي: البحث أسئلة 

 إجابة السؤال اإلحصائي األول: 
 تمثل السؤال اإلحصائي األول في اآلتي: 

( بين متوسطات درجات 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لمستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل  

 كلية التربية النوعية ؟  لدى طالب  اإللكترونى
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حراف المعياري وقيمة )ت(  نلحسابي واأل لإلجابة على السؤال اإلحصائي تم حساب المتوسط ا         
بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك من خالل التقييم القبلي لمستوى مهارات تصميم واجهة 

 والتقييم البعدي لها وحساب الفروق بين كال التقييمين وذلك كاآلتي: اإللكترونىالتفاعل 
 أواًل: نتائج االختبار القبلي: 

حراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية  ن حساب المتوسط الحسابي واألتم          
لدى أفراد العينة  اإللكترونىوالضابطة لنتائج التقييم القبلي لتحديد مستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 

 (.  5النتائج كما يو حها جدول ) وكانت للمنتج النهائي،  تقيم منتجباستخدام بطاقة  
مستوى مهارات المجموعتين التجريبية   ( يظهر قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين5)جدول 

 والضابطة في القياس القبلي 

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 
 الحسابي 

حراف ناأل
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 توظيف النص
 

 0.791 1.803 20 التجريبية 
 مير دالة  1.504

 0.789 1.805 20 الضابطة 
 توظيف الفيديو

 
 0.805 1.796 20 التجريبية 

 مير دالة  1.499
 0.801 1.801 20 الضابطة 

توظيف الرسوم 
 والصور

 0.789 1.907 20 التجريبية 
 مير دالة    1.507

 0.788 1.910 20 الضابطة 
 المجموع الكلى

 لمستوى المهارت
 0.795 1.835 20 التجريبية 

 مير دالة  1.503
 0.792 1.838 20 الضابطة 

( ألي مهارة  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )5يتضح من جدول )      
وكذلك بالنسبة للمجموع الكلي لمستوى المهارات في التقييم   اإللكترونىمن مهارات تصميم واجهة التفاعل 

ل  المجموعتين التجريبية والضابطة وتماث تجانسمما يدل على ، القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة
 مستوى المهارات لدى أفرادهم قبل إجراء التجربة. 

 (:3في شكل رقم ) البيانى من خالل الرسم  تجانسكما يمكن تو يح ذلك ال
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 الفرق بين متوسطات مستوى المهارات للمجموعتين في القياس القبلي البيانى( التمثيل 3شكل )

( السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى  3من الشكل رقم )       
المجموعتين   تجانسالمهارات للمجموعة التجريبية وكذلك المجموعة الضابطة في القياس القبلي مما يؤكد 

وبذلك يتضح عدم وجود ، ابطة وتماثل مستوى المهارات لدى أفرادهم قبل إجراء التجربةالتجريبية والض
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 لدى الطالب.  اإللكترونىوالضابطة في التقييم القبلي لمستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 
 نتائج التقييم البعدي: :ثانيا

حراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة  نتم حساب المتوسط الحسابي واأل        
النتائج   ، وكانت لدى أفراد العينة اإللكترونىلنتائج التقييم البعدي لمستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 

 (6جدول )                    (:6كما يو حها جدول )
 التجريبية والضابطة في التقييم البعدي يبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين المجموعتين

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 
 الحسابي 

حراف ناأل
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 توظيف النص
 1.312 3.899 20 التجريبية 

 دالة 4.442
 0.657 2.541 20 الضابطة 

 توظيف الفيديو
 1.210 3.944 20 التجريبية 

 دالة 4.503
 0.622 2.415 20 الضابطة 

توظيف الرسوم 
 والصور

 1.137 3.961 20 التجريبية 
 دالة 4.618

 0.711 2.464 20 الضابطة 
 المجموع الكلى

 لمستوى المهارة
 1.219 3.934 20 التجريبية 

 دالة 4.521
 0.663 2.473 20 الضابطة 
وهي  قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف النص( أن( 6يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   أنهأي اإللكترونى، مهارات تصميم واجهة التفاعل  إحدى
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النص( لدى كاًل من المجموعة  ( بين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )توظيف 0.05داللة )
 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، التجريبية والضابطة

 إحدىوهي   قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف الفيديو( أنكما يتضح أيضًا 
مستوى داللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  أنهأي اإللكترونى، مهارات تصميم واجهة التفاعل 

( بين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )توظيف الفيديو( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  0.05)
 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، والضابطة

وهي   قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف الرسوم والصور( أنويتضح أيضًا 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   أنهأي اإللكترونى، يم واجهة التفاعل مهارات تصم  إحدى

( بين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )توظيف الرسوم والصور( لدى كاًل من 0.05داللة )
 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة .، المجموعة التجريبية والضابطة

  اإللكترونى لة إحصائيًا في كافة مستويات مهارات تصميم واجهة التفاعل قيمة )ت( دا أنوأخيرًا يتضح 
توجد فروق ذات داللة إحصائية مستوى داللة   أنهأي ، وكذلك في المجموع الكلي لمستويات تلك المهارات 

في القياس البعدي  اإللكترونى( بين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 0.05)
 المجموعة التجريبية. لصالح 

 (:4في شكل رقم )  البيانىكما يمكن تو يح وجود هذه الفروق من خالل الرسم 

 
 الفرق بين متوسطات مستوى المهارات للمجموعتين في القياس البعدي البيانى( التمثيل 4شكل )

( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى  4من شكل رقم )
مما يعني وجود فروق ذات داللة ، المهارات للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التقييم البعدي

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في  0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 لدى الطالب.   اإللكترونىالتقييم البعدي لمستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 

 : الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي:ثالثاً 
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حةةراف المعيةةاري وقيمةةة )ت( بةةين نتةةائج التقيةةيم القبلةةي والبعةةدي نتةةم حسةةاب المتوسةةط الحسةةابي واأل
النتةائج كمةا  ، وكانةت لةدى الطةالب  اإللكترونةىللمجموعة التجريبية لمستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 

 (7جدول )                                 (:7يو حها جدول )
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  يبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين التقييم

 مستوى 
 التحصيل 

المتوسط  العدد القياس 
 الحسابي 

حراف ناأل
 المعياري 

مستوى   قيمة )ت(
 الداللة

 توظيف النص
 1.312 3.899 20 بعدي دالة 4.738 0.791 1.803 20 قبلي

 توظيف الفيديو
 1.210 3.944 20 بعدي دالة 4.815 0.805 1.796 20 قبلي

توظيف الرسوم 
 والصور

 1.137 3.961 20 بعدي دالة 4.894 0.789 1.907 20 قبلي

 1.219 3.934 20 بعدي دالة 4.815 0.795 1.835 20 قبلي المجموع الكلي
قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف   أن( 7جدول )يتبين من النتائج في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية   أنهأي اإللكترونى، مهارات تصميم واجهة التفاعل  إحدىوهي   النص(
( بين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )توظيف النص( لدى المجموعة  0.05عند مستوى داللة )
 حيث جاءت الفروق لصالح القياس البعدي. ، م القبلي والبعديالتجريبية في التقيي 
مهارات  إحدىوهي   قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف الفيديو( أن كما يتضح أيضًا 

(  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  أنهأي اإللكترونى، تصميم واجهة التفاعل 
ت تقييم مستوى مهارة )توظيف الفيديو( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي  بين متوسطي درجا

 حيث جاءت الفروق لصالح القياس البعدي. ، والبعدي
وهي   قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف الرسوم والصور( أنويتضح أيضًا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   أنهأي اإللكترونى، مهارات تصميم واجهة التفاعل  إحدى
( بين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )توظيف الرسوم والصور( لدى المجموعة  0.05داللة )

 حيث جاءت الفروق لصالح القياس البعدي. ، التجريبية في التقييم القبلي والبعدي
  اإللكترونى قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات مهارات تصميم واجهة التفاعل  أنوأخيرًا يتضح 

، وكذلك في المجموع الكلي لمستويات تلك المهارات لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي
( بين متوسطي درجات تقييم مستوى  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية مستوى داللة ) أنهأي 

لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي لصالح   اإللكترونىمهارات تصميم واجهة التفاعل 
 القياس البعدي. 
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 (:5في شكل رقم )  البيانىكما يمكن تو يح وجود هذه الفروق من خالل الرسم 

 
 الفرق بين متوسطات مستوى المهارات للمجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي البيانى( يظهر 5شكل )

( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى  5من خالل شكل رقم )
مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ، للتقييم القبلي والبعدي المهارات للمجموعة التجريبية

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية للتقييم القبلي والبعدي لمستوى 0.05اللة )مستوى د 
وبذلك تكون إجابة التساؤل االحصائى األول:   ،لدى الطالب  اإللكترونىمهارات تصميم واجهة التفاعل 

جريبية  ( بين متوسطات درجات المجموعة الت0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
كلية   لدى طالب  اإللكترونىوالضابطة في القياس القبلي والبعدي لمستوى مهارات تصميم واجهة التفاعل 

 التربية النوعية(.  
 :الثانىاألحصائى إجابة السؤال 

متوسةةةطات درجةةةات المجموعةةةة ( بةةةين 0.05هةةةل توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة )
 طالب كلية التربية النوعية نحو مادة البرمجة ؟ التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي التجاه

حراف المعياري وقيمة )ت( نتم حساب المتوسط الحسابي واأل  الثانىلإلجابة على السؤال اإلحصائي 
 الستجابات المجموعتين التجريبية والضابطة القبلي والبعدي على مقياس االتجاه نحو مادة البرمجة 

 وحساب الفروق بين االستجابات القبلية والبعدية وذلك كاآلتي: 
 أواًل: نتائج القياس القبلي: 

حراف المعياري وقيمة )ت( الستجابات المجموعتين التجريبية  نألتم حساب المتوسط الحسابي وا
النتائج كما يو حها   ، وكانت لدى أفراد العينة والضابطة القبلي على مقياس اإلتجاه نحو مادة البرمجة

 (. 8جدول )
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التجريبية  المجموعتين  ( يظهر قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين استجابات 8جدول )
 والضابطة في القياس القبلي 

مستوى االتجاه  

 نحو 
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي 

حراف ناأل

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى  

 الداللة

 0.955 1.866 20 التجريبية  طبيعة المادة
 مير دالة  1.406

 0.948 1.871 20 الضابطة 

 0.916 1.855 20 التجريبية  المادة أهمية
 مير دالة  1.401

 0.920 1.845 20 الضابطة 

 0.795 1.890 20 التجريبية  المادة  أستاذ
 مير دالة    1.388

 0.790 1.894 20 الضابطة 

 0.999 1.835 20 التجريبية  طريقة التدريس
 مير دالة  1.271

 0.997 1.829 20 الضابطة 

االستمتاع واالهتمام 

 بالمادة

 0.987 1.502 20 التجريبية 
 مير دالة  1.115

 0.991 1.507 20 الضابطة 

 المجموع الكلى
 0.930 1.789 20 التجريبية 

 مير دالة    1.316
 0.929 1.789 20 الضابطة 

( 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )8يتضح من جدول )  
وكذلك بالنسبة للمجموع الكلي لإلتجاه في التقييم  ، البرمجةألي مستوى من مستويات اإلتجاه نحو مادة 

المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثل   تجانسمما يدل على ، القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة
 مستوى اإلتجاه لدى أفرادهم قبل إجراء التجربة.  

 (:6شكل رقم ) في البيانىكما يمكن تو يح عدم وجود هذه الفروق من خالل الرسم 
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 في القياس القبلي لالتجاه نحو مادة البرمجة  للفرق بين متوسطات إستجابات المجموعتين البيانى( التمثيل 6شكل )

 
( السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى  6من الشكل رقم )

المجموعتين   تجانسلقياس القبلي مما يؤكد اإلتجاه للمجموعة التجريبية وكذلك المجموعة الضابطة في ا
وبذلك  ، التجريبية والضابطة وتماثل مستوى اإلتجاه نحو مادة البرمجة لدى أفرادهم قبل إجراء التجربة

( بين متوسطي درجات طالب 0.05يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
 المجموعة التجريبية والضابطة في التقييم القبلي لمستوى اإلتجاه نحو مادة البرمجة لدى الطالب. 

 : القياس البعدي:ثانيا
الستجابات المجموعتين  حراف المعياري وقيمة )ت( نتم حساب المتوسط الحسابي واأل  

النتائج كما   ، وكانت لدى أفراد العينة  التجريبية والضابطة البعدي على مقياس اإلتجاه نحو مادة البرمجة
 (.  8يو حها جدول )

لدى الطالب  يبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين االتجاه نحو مادة البرمجة (9جدول )
 التجريبية والضابطة في القياس البعدى بين المجموعتين 

مستوى االتجاه  
 العدد المجموعة نحو 

المتوسط 
 الحسابي 

حراف ناأل
 قيمة )ت( المعياري 

مستوى  
 الداللة

 1.213 4.402 20 التجريبية  طبيعة المادة
 دالة 4.531

 0.562 2.503 20 الضابطة 
 1.194 4.115 20 التجريبية  المادة أهمية

 دالة مير  1.903
 1.021 4.003 20 الضابطة 

 دالة 4.612 1.202 4.501 20 التجريبية  المادة  أستاذ
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مستوى االتجاه  
 نحو 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

حراف ناأل
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 0.614 2.532 20 الضابطة 
 1.155 4.579 20 التجريبية  طريقة التدريس

 دالة 4.654
 0.625 2.322 20 الضابطة 

االستمتاع واالهتمام 
 بالمادة

 1.110 4.688 20 التجريبية 
 دالة 4.707

 0.701 2.592 20 الضابطة 

 المجموع الكلى
 1.174 4.457  20 التجريبية 

 دالة 4.0814
 0.704 2.709  20 الضابطة 
 قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )طبيعة المادة( أن( 9يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة إحدىوهي 
( بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )طبيعة المادة( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  0.05داللة )

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، والضابطة
 إحدىوهي  ( المادة أهميةإحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو ) بينما جاءت قيمة )ت( مير دالة

(  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة
حيث  ، ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةالمادة أهميةبين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )

 الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . جاءت 
 إحدى وهي  المادة( أستاذ في حين جاءت قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )

(  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة
حيث  ، المادة( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطة أستاذ بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )

 جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . 
وهي  )طريقة التدريس(قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو  أنكذلك جاءت أيضًا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة إحدى
( بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )طريقة التدريس( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  0.05)

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، والضابطة
وهي   جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )االستمتاع واالهتمام بالمادة( كما

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة إحدى
( لدى كاًل من المجموعة  ( بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )االستمتاع واالهتمام بالمادة0.05)

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، التجريبية والضابطة
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أي ، قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة للتقييم الكلي لالتجاه نحو مادة البرمجة أنوأخيرًا ويتضح أيضًا 
التقييم الكلي  ( بين متوسطي درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أنه

لفروق لصالح  حيث جاءت ا، لالتجاه نحو مادة البرمجة لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطة
 . المجموعة التجريبيةّ 

 (:7في شكل رقم )  البيانىكما يمكن تو يح وجود هذه الفروق من خالل الرسم 

 
 في القياس البعدي لالتجاه نحو مادة البرمجة   للفرق بين متوسطات إستجابات المجموعتين البيانى( التمثيل 7شكل )

( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى االتجاه  7من شكل رقم ) 
مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ، نحو مادة البرمجة في التقييم البعدي

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التقييم البعدي لمستوى االتجاه  0.05)
 نحو مادة البرمجة لدى الطالب. 

 ثالثًا: الفروق بين القياس القبلي والبعدي:
حراف المعياري وقيمة )ت( الستجابات المجموعة التجريبية  نتم حساب المتوسط الحسابي واأل

 (:10النتائج كما يو حها جدول) ، وكانت لى مقياس االتجاه نحو مادة البرمجةالقبلي والبعدي ع
 يبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين استجابات المجموعة التجريبية  (10جدول )

 القبلية والبعدية 
مستوى االتجاه   

 نحو 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي 
حراف ناأل

 المعياري 
مستوى   قيمة )ت(

 الداللة
 0.955 1.866 20 قبلي طبيعة المادة

 دالة 4.811
 1.213 4.402 20 بعدي
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مستوى االتجاه   
 نحو 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

حراف ناأل
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 0.916 1.855 20 قبلي المادة أهمية
 دالة 4.792

 1.194 4.115 20 بعدي
 0.795 1.890 20 قبلي المادة  أستاذ

 دالة 4.823
 1.202 4.501 20 بعدي

 0.999 1.835 20 قبلي طريقة التدريس
 دالة 4.806

 1.155 4.579 20 بعدي
االستمتاع واالهتمام 

 بالمادة
 0.987 1.502 20 قبلي

 دالة 4.862
 1.110 4.688 20 بعدي

 المجموع الكلى
 0.930 1.789 20 قبلي

 دالة 4.818
 1.174 4.457  20 بعدى 
  قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )طبيعة المادة(  أن ( 10يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة إحدىوهي 
( بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )طبيعة المادة( لدى المجموعة التجريبية في  0.05داللة )

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، ي والبعديالتقييم القبل
 إحدىوهي  المادة( أهميةقيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو ) أنويتضح أيضًا 

(  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة
المادة( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي   أهميةبين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة .، والبعدي
  إحدى وهي  المادة( أستاذ قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو ) أن كذلك يتضح 

(  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة
ي  المادة( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبل  أستاذ بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة .، والبعدي
 إحدىوهي  قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )طريقة التدريس( أنكما يتضح 

(  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة
االتجاه نحو )طريقة التدريس( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي   بين متوسطي درجات تقييم 

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة .، والبعدي
كما جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )االستمتاع واالهتمام  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   أنهأي ، مجةمستويات االتجاه نحو مادة البر  إحدىوهي  بالمادة(
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( بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )االستمتاع واالهتمام بالمادة( لدى 0.05مستوى داللة )
 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي

دالة إحصائيًا في كافة مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة وكذلك  قيمة )ت( أنوأخيرًا يتضح          
توجد  أنهأي ، في المجموع الكلي لمستويات االتجاه لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي

جاه نحو مادة االتين متوسطي درجات تقييم مستوى ( ب0.05فروق ذات داللة إحصائية مستوى داللة ) 
  ى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.البرمجة لد 

 
 (:8في شكل رقم )  البيانىكما يمكن تو يح وجود هذه الفروق من خالل الرسم 

 
 

القياس القبلي والبعدي لالتجاه نحو  للفرق بين متوسطات إستجابات المجموعة التجريبية في البيانى( التمثيل 8شكل )
 مادة البرمجة 

( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى االتجاه  8من شكل رقم ) 
روق ذات داللة مما يعني وجود ف، نحو مادة البرمجة في التقييم القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

القبلي  ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التقييم0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 والبعدي لمستوى االتجاه نحو مادة البرمجة لدى الطالب. 
: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الثانىوبذلك يكون الجواب على التساؤل االحصائى 

متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي ين ( ب 0.05مستوى داللة )
 . طالب كلية التربية النوعية نحو مادة البرمجة التجاه
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 النتائج: تفسير : ثانيا
 خلصت الدراسة في نهايتها إلى النتائج التالية:

( بين 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تبين وجود  النتيجة األولى: -
متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لمستوى مهارات  

 لدى طالب كلية التربية النوعية. اإللكترونىتصميم واجهة التفاعل 
( بين 0.05تبين وجود فرق فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  :يةالثانالنتيجة  -

متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي التجاه طالب كلية  
 .التربية النوعية نحو مادة البرمجة

ميم واجهة التفاعل  الشخصية في رفع مستوى مهارات تص اإللكترونىوتعزو الباحثة تأثير بيئة التعلم 
 لدى الطالب ل سباب التالية:  اإللكترونى

الشخصية الفرصة للطالب في المجموعة التجريبية لممارسة التعلم   اإللكترونىأتاحت بيئة التعلم  -1
وكذلك التفاعل مع الزمالء بشكل متزامن ، المتاح اإللكترونىتطوير المهارات من خالل المحتوى 

 ومير متزامن. 
ات  مكانأكسب الطالب التعود ثم التمكن في استخدام اإل اإللكترونيةالتعامل المباشر مع البيئة   -2

 المتاحة وكذلك تطوير تلك اإلمكنات من خالل التفاعل مع الزمالء . 
للطالب في رفع مستوى إتجاه الطالب نحو مادة البرمجة  اإللكترونىكما تعزو الباحثة تأثير بيئة التعلم 

 التالية:  ل سباب 
  إحدى وهي  المادة(  أهميةجاءت قيمة )ت( مير دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم االتجاه نحو )

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   أنهأي ، مستويات االتجاه نحو مادة البرمجة
التجريبية  المادة( لدى كاًل من المجموعة  أهمية ( بين متوسطي درجات تقييم االتجاه نحو )0.05)

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، والضابطة
 توصيات البحث: 

 في  وء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة مايلي:
 الشخصية. اإللكترونىباستخدام بيئات التعلم طريقة تدريس مادة البرمجة تطوير  -
 . مادةمن ال التي ال تشمل الجوانب التطبيقية البرمجة  تخفيف بعض مو وعات  العمل على -
 في شكل أكثر و وحًا للطالب المتوسط.البرمجة  مادةمو وعات  العمل على إعادة طرح -
و ةةةرورة تعلةةةم مةةةادة البرمجةةةة للطةةةالب ومةةةدى عالقتهةةةا بةةةبعض المةةةواد الدراسةةةية فةةةي  بيةةةان أهميةةةة -

 السنوات المقبلة. 
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 المصادر: 

(. فاعليةةة التفاعةةل الفةةردى 2010)أبريةةل .يوسةةف محمةةد محمةةود  إبةةراهيمحمةةادة محمةةد مسةةعود ، ، إبةةراهيم
واالجتمةةةاعى بمواقةةةع التةةةدريب اإللكترونةةةى فةةةى تنميةةةة المهةةةارات المهنيةةةة ألخصةةةائى المكتبةةةات 

 ، سلسلة دراسات وبحوث مجلة تكنولوجيا التعليموالمعلومات بالمعاهد األزهرية. 
(. اختالف حجم المجموعة المشاركة في المناقشات 2013) يوليو . محمد وليد يوسف ، إبراهيم

اإللكترونية التعليمية وتأثره على تنمية التفكير الناقد والتحصيل المعرفي والر ا عن  
(.  3(. ع)23. مج) مجلة تكنولوجيا التعليمالمناقشات لدى الطالب المعلمين بكلية التربية. 

 . 207  -129ية لتكنولوجيا التعليم.ص ص يوليو. القاهرة: الجمعية المصر 
م(. أثةر اخةتالف نةوع التفاعةل فةي المناقشةات اإللكترونيةة فةي 2015أبو خطوة، السيد عبةدالمولى السةيد. )

واالتجاه نحو نوع التفاعل لدي طالب الدبلوم المهنية بكلية  نجازتنمية التحصيل والدافعية لإل
 . 1, ع25مصر. مج-ا التعليم تكنولوجي مجلة التربية جامعه االسكندرية.

م(. 2010أحمةةةةةد، حنةةةةةان إسةةةةةماعيل محمةةةةةد؛ الجةةةةةزار، عبةةةةةداللطيف الصةةةةةفى؛ والشةةةةةاعر، حنةةةةةان محمةةةةةد. )
استراتيجيات برمجة الثنائيات االفترا ية )المتزامنة/ مير المتزامنة( ووجهة الضةبط )داخلةي/ 

مهةةارات برمجةةة  خةةارجي( لةةدى طةةالب الدراسةةات العليةةا. هةةل يوجةةد أثةةر لتفاعلهمةةا علةةى تنميةةة
 . 3, ج 11مصر. ع  - مجلة البحث العلمي في التربيةالمواقع التعليمية؟.  

اإلنتةةةاج.  -التصةةةميم -م(. الةةةتعلم اإللكترونةةةي الرقمةةةي. النظريةةةة2012البةةةاتع، حسةةةن السةةةيد، عبةةةدالمولى. )
 اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة. 

 .E- learning & M- learning التعلةيم اإللكترونةي والتعلةيم الجةوالم(. 2007بسيوني، عبدالحميد. )
 القاهرة. دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. مستقبل التعليم عن بعد 

. لتصةةةميم التعليمةةةي لمسةةةتحدثات الةةةتعلم اإللكترونةةةي والتعلةةةيم عةةةن بعةةةد اا م(.2013الجةةةزار، عبةةةداللطيف. )
 / امسطس.27ثالث. اإلصدار ال

تمر العلمي السابع"تحديات الشعوب العربية والتعلم ( المؤ 2011) .التربيةالجمعية العربية لتكنولوجيا 
اإللكتروني ..مجتمعات التعلم التفاعلية "،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ، معهد الدراسات 

 2011  يوليو 28-27التربوية، جامعة القاهرة، 
فترا ةية فةي التكامةل بةين بيئةات الةتعلم اإللكترونيةة والعةوالم اال (. فاعلية 2012حسن، مروة، وآخرون. )

المةةةؤتمر الةةةدولي للتعلةةةيم اإللكترونةةةي فةةةي  .وتنميةةةة االتجاهةةةات نحوهةةةا نجةةةاززيةةةادة دافعيةةةة اإل
 .الوطن العربي

شةةارك( لتعلةةيم العلةةوم لتنميةةة العمليةةات  -زواج -(: فاعليةةة اسةةتراتيجية )فكةةر2009). الحربةةي،  ةةيف هللا
المرحلةةة المتوسةةطة بالمدينةةة المنةةورة، رسةةالة المعرفيةةة العليةةا واالتجةةاه نحةةو المةةادة لةةدى طةةالب 
 ماجستير مير منشورة، جامعة طيبة، كلية التربية.

https://www.dropbox.com/s/kir4iogx7tw01qm/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%8C2012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kir4iogx7tw01qm/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%8C2012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kir4iogx7tw01qm/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%8C2012.pdf?dl=0
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مجلة التعليم   .PLE (. بيئة التعلم االلكتروني الشخصية2011أكتوبر,  25رنا محفوظ. ) ،حمدي
، من  2015مارس,   27تاريخ االسترداد  االلكتروني. 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=244
&sessionID=24 

 (.اسةتراتيجيات التعلم اإللكتروني،  2005) .خان، بدر الهدى، ترجمة علي بن شرف الموسوي وآخةرون  
 .الرياض: شعاع للنشر والعلوم             

 .  1م(. منتوجات تكنولوجيا التعليم. القاهرة. دار الحكمة. ط 2003خميس، محمد عطية. ) 
 (: الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة، القاهرة: دار السحاب.2007) .محمد عطية،خميس 

 م(. قراءات في المعلوماتية والتربية. القاهرة. 2014. )إبراهيمالدسوقي، محمد 
م(. أثةر التةدريس بإسةتخدام الفصةل اإلفترا ةي المتةزامن فةى 2015. )إبراهيمالدسوقي، وفاء صالح الدين 
 فةي عربيةة دراسةات واالتجاه نحو التعلم من خاللةه لةدى طةالب الةدبلوم الخةاص. تقدير الذات 

 . 68ع السعودية. - النفس وعلم التربية
 (: المدخل في تدريس العلوم، القاهرة، دار الفكر 2002) .راشد، علي والنجدي، أحمد، وعبد الهادي، منى

 العربي.             
 توظيف التعلم القائم على الويب في إكساب الطةالب المعلمين مهارات  .(2008) رمود، ربيع عبد العظيم

 التعامل مع المستحدثات التكنولوجية، رسالة دكتةواره ميةر منشورة، دمياط: كلية التربية فرع               
 .دمياط، جامعة المنصورة               

   ليم )التعلم اإللكتروني: المفهوم، القضايا، التطبيق، (. رؤية جديدة في التع2005) .حسن حسن، زيتون 
 التقييم(. الرياض: الدار الصولتية للتربية.              

لتنمية  (Personal learning Environment) (. فاعلية بيئة التعلم الشخصي2015شاهيني، رنا. )
قمةةي لةةدى طالبةةات ماجسةةتير تقنيةةات التعلةةيم بجامعةةة الملةةك عبةةد مهةةارات مونتةةاج الفيةةديو الر 

 .العزيز. المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
. في برامج التدريب عبر الشبكات االتصالم(. أثر العالقة بين أنماط 2011شريف، حسن علي حسن. )

مراكةةةز مصةةادر الةةةتعلم بالمملكةةة العربيةةةة وأسةةاليب التفكيةةر فةةةي تنميةةة القةةةدرات المهنيةةة ألمنةةاء 
 السعودية )رسالة دكتوراه(. كلية التربية جامعة حلوان. 

م(. أثةةر التفاعةةل بةةين أنمةةاط مسةةاعدات الةةتعلم وأسةةاليب تقةةديمها داخةةل 2011شةةعبان، حمةةدي اسةةماعيل. )
البيئةةة اإلفترا ةةية فةةي تنميةةة مهةةارات صةةيانة أجهةةزة الحاسةةب اآللةةي لةةدى طةةالب شةةعبة معلةةم 

 . 4, ع21مصر. مج-لحاسب اآللي. تكنولوجيا التعليم ا
 (. التعليم من بعد بين النظرية والتطبيق ، أمانة لجنة مسئولي التعليم  2005) .بن عبد هللا .بدر ،الصالح

 عن بعد بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مركز               

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=244&sessionID=24
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=244&sessionID=24
https://www.dropbox.com/s/n7iftgkxhfoorat/%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7iftgkxhfoorat/%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7iftgkxhfoorat/%D8%B1%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C2015.pdf?dl=0
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 عن بعد، جامعة الكويت. التعليم            
(. فاعلية برنامج قائم على التعلم اإللكتروني في تنمية بعض مهارات 2011) .أحمد  .محمد  ،عبد هللا

البحث التاريخي واالتجاه نحو التعلم القائم على الويب لدى طالب كلية التربية، رسالة 
 ماجستير مير منشورة، جامعة جنوب الوادي: كلية التربية بقنا. 

لتفاعةةةةل فةةةةي بيئةةةةات التةةةةدريب االفترا ةةةةي باسةةةةتخدام  م(. اخةةةةتالف أنمةةةةاط ا 2011عبةةةةدالرازق، السةةةةعيد محمةةةةد. ) 
الشةةبكات االجتماعيةةة وأثةةره علةةى اكتسةةاب الجوانةةب المعرفيةةة واألدائيةةة لةةبعض مهةةارات التحضةةير  
اإللكترونةةةةي للتةةةةدريس لةةةةدى معلمةةةةي الحاسةةةةب اآللةةةةي بمةةةةدارس التعلةةةةيم العةةةةام. الجمعيةةةةة المصةةةةرية  

 .  249  –  199م(. ص ص  2م(. ع ) 21لتكنولوجيا التعليم. مجلة تكنولوجيا التعليم. مج ) 
م(. فاعليةة برنةامج قةائم علةى الةتعلم اإللكترونةي فةي تنميةة بعةض مهةارات البحةث  2011عبدهللا، محمد أحمةد. ) 

التةةاريخي واالتجةةاه نحةةو الةةتعلم القةةائم علةةى الويةةب لةةدى طةةالب كليةةة التربيةةة. رسةةالة ماجسةةتير ميةةر  
   منشورة. جامعة جنوب الوادي. كلية التربية بقنا. 

م(. تطةةوير ملةةف التقيةةيم االلكترونةةى عبةةر االنترنةةت وأثةةره علةةى دافعيةةة 2010عبةةدالهادى، أيمةةن محمةةد. )
واتجاهةةةات طةةةالب كليةةةات التربيةةةة نحةةةو الةةةتعلم. دراسةةةة دكتةةةوراه ميةةةر منشةةةورة. قسةةةم تكنولوجيةةةا 

 التعليم. جامعة حلوان. 
المتزامن ، مير كتروني " (. "اثر اختالف نمطي التفاعل اإلل2016عتمان، الشحات سعد محمد. )

التربية بدمياط و دافعيتهم  المتزامن " في التعلم عبر الويب على تحصيل طالب كلية 
  -بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية مجلة  ".مادة الدراسي و اتجهاتهم نحو ال نجازلإل

 .252 -  203،  3ع مصر  -رابطة التربويين العرب 
 م(. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني. القاهرة. دار الفكر العربي.  2008عزمي، نبيل جاد. ) 

( أثر اختالف مستويات اإلبحار  في بيئات التعلم الشخصية في  2016)  . على، هدى عبد العزيز محمد 
دكتوراه مير  ات اإللكترونية لدى طالب نكنولوجيا التعليم ، رسالة مادة تنمية مهارات إنتاج ال 

 منشورة جامعة عين شمس كلية التربية النوعية 
(. أشكال التعليم اإللكترونى وأنماط التفاعل المختلفة. المؤتمر العلمى 2008) .نجالء محمد ، فارس

الحادى عشر: تكنولوجيا التعليم اإللكترونى وتحديات التطوير التربوى فى الوطن العربى. 
 .196-187الجمعية المصرية لكنولوجيا التعليم. ص ص  (. القاهرة:8كتاب المؤتمر. مج)
م(. منظومةةة إلكترونيةةة مقترحةةة لتةةدريب أخصةةائي تكنولوجيةةا التعلةةيم علةةى  2011الفقةةي، ممةةدوح سةةالم محمةةد. ) 

مهةةةارات تصةةةميم بيئةةةات الةةةتعلم التفاعليةةةة المعتمةةةدة علةةةى اإلنترنةةةت. رسةةةالة دكتةةةوراه. جامعةةةة القةةةاهرة.  
 معهد الدراسات التربوية.  
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المتةةزامن و ميةةر المتةةزامن فةةي الةةتعلم التعةةاوني عبةةر الويةةب  االتصةةال(. أثةةر 2008) .أحمةةد محمةةد  ،فهمةةي
عبةةر الشةةبكة لةةدى طةةالب تكنولوجيةةا التعلةةيم. رسةةالة ماجسةةتير  االتصةةالعلةةى تنميةةة مهةةارات 

 .مير منشورة، كلية البنات، جامعية عين شمس
فةةي التربيةةة  الشخصةةي اإللكترونةةي التعلةةيم ئةةات بي وتفعيةةل تصةةميم م(.2015) محمةةد. الةةدين حسةةام مةةازن،

 السةةابع العلمةةي المةةؤتمرالعلميةةة لتحقيةةق المتعةةة والطرافةةة العلميةةة والتشةةويق والحةةس العلمةةي. 
 - التكنولوجيةة الثورة وتحديات  العلمية التربية بعنوان. العلمية للتربية المصرية للجمعية عشر
 . 59 - 23مية. القاهرة. الجمعية المصرية للتربية العل مصر.

 لمعالت بيئة تدامخاست محفزات ومعوقات  تحديد  .)أكتوبر ، 2009 (.أحمد  بن الرحمن عبد ،المحارفي 
 البيئة  في المحاسبة ات مادة تعليم  علي بالتطبيق حالة، دراسة :صيةخالش االلكترونية

.  94-83( ص ص 4) 19  محكمة، وبحوث  دراسات  سلسلة :ليمعالت تكنولوجيا وديةعالس
 .ليمعلتكنولوجياالت مصريةال يةع الجم :قاهرةال

 كلية  . التعلم  عملية  في   واثرها  الشخصية  اإللكترونية  التعلم  بيئات   .(2013)ود مسع  بن  مناور ،  يري ط الم  
 علي  متاح  دكتوراه  بحث  .شمس  عين  جامعه  النوعية  التربية 

17016045-http://www.slideshare.net/drmonaweralmotery9/ss 

(. أثر اختالف نظم التفاعل عبر بيئة التعلم اإللكترونية فى تحقيق  2008منى محمد الجزار )يونيه 
المعلمين واتجاهاتهم نحو استخدامها. مجلة مستقبل التربية  بعض نواتج التعلم لدى الطالب 

(، عدد خاص، القاهرة: المركز العربى للتعليم والتنمية. ص ص 51(، ع)14العربية، مج)
369-410 . 

 في اإلنترنت بفاعلية في التعليم.   االتصال م(. استخدام خدمات 2007الموسى، عبدهللا عبدالعزيز. ) 
م(. تةةةأثير التعلةةةيم االلكترونةةةي فةةةي تةةةدريس التةةةاريخ علةةةى تنميةةةة 2009د. )يوسةةةف، احمةةةد الشةةةوادفي محمةةة 

التحصةةيل واالتجةةاه نحةةو المةةادة لةةدى طةةالب الصةةف األول الثةةانوي. المةةؤتمر العلمةةي السةةنوي 
. بةةور 2مصةةر. ج  -الواقةةع والمةةأمول (  -الثةاني لكليةةة التربيةةة ببورسةةعيد ) مدرسةةة المسةتقبل 

 جامعة قناة السويس.  -سعيد. كلية التربية ببور سعيد 
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