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 مستخلص البحث

هدف البحث إلى قياس أثر التفاعل بين نمط            

تقدددددلت التاميحدددداة البثددددرلا مالرابتددددا  المتحر ددددا  

ببرمجيا تعايميا ووجها الضبط مالداخاي الخارجي  

عاى تنميا مهاراة تثميت مواقد  الولدو واخنخدرا  

فددي الددتعات لدددذ تلميددة المرااددا اتعداتلددا  وت وندد  

  تاميددة ا وتاميددة  مددن تلميددة 96ينددا البحددث مددن مع

الثد  الردداني بالمرااددا اتعداتلددا بمدرتددا الددد تور 

محمددد الثددالحي لاتعادديت ابتاتددي بدداتار  القنالددداة 

التعايميا التابعا لمدلرلا التربيا والتعاديت بالردرقيا  

وتددددت تقمدددديمهت عرددددوا يا إلددددى أربدددد  مجموعدددداة 

لابحددث وتمرادد  تجرلبيددا  وفقددا لاتثددميت التجرلبددي 

أتواة القيداس فديم مقيداس وجهدا الضدبط  واختبدار 

الجوانو المعرفيا  وبطاقا ملاظا الجوانو ابتا يا 

المرتبطددا بمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو  ومقيدداس 

اخنخددرا  فددي الددتعات  وأتهددرة نتددا و البحددث وجددوت 

تخلدددا إاثدددا يا لافدددروج بدددين المجموعددداة لثدددال   

خددددلت التاميحدددداة  المجموعدددداة التددددي ترتدددد  مددددن

البثددرلا المتحر ددا ببرمجيددا تعايميددا واللدد  فددي  ددل 

مددن الجوانددو المعرفيددا وابتا يددا لمهدداراة تثددميت 

مواقدد  الولددو واخنخددرا  فددي الددتعات  و ددةل  أ ددارة 

بدددين  جالنتدددا و إلدددى وجدددوت تخلدددا إاثدددا يا لافدددرو

المجموعددداة لثدددال  التلميدددة الوو الضدددبط الدددداخاي 

و المعرفيدددا وابتا يدددا واللددد  فدددي  دددل مدددن الجوانددد

لمهاراة تثميت مواق  الولو واخنخرا  فدي الدتعات  

وجوت تخلا إاثدا ي ا عندد وألضا أ ارة النتا و إلى 

  لافددروج بددين المجموعدداة ابربدد  0.05ممددتوذ م

فددي  ددل مددنم الجوانددو المعرفيددا وابتا يددا لمهدداراة 

تثميت مواق  الولو  واخنخرا  في التعات لرج  إلى 

تفاعدددل بدددين نمدددط تقددددلت التاميحددداة البثدددرلا أثدددر ال

ووجهددا الضددبط لثددال  التلميددة الو الضددبط الددداخاي 

 .م  التاميحاة البثرلا المتحر ا ببرمجيا تعايميا

التفاعل بني منط تقديم التلميحات البصرية 
على بربجمية تعليمية ووجهة الضبط وأثره 

 رخنرا الويب واال تنمية مهارات تصميم مواقع
 .يف التعلم لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

 حممد السيد النجارد. أ.م.
 أتتاال ت نولوجيا التعايت المماعد

  ايا الدراتاة التربولا 

 الجامعا المثرلا لاتعات اتل تروني ابهايا
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 الكلمات املفتاحية: 
التاميحدداة البثددرلا  البرمجيددا التعايميددا  وجهددا 

الضدبط  مهداراة تثدميت مواقد  الولدو  اخنخدرا  

 في التعات.

 مقدمة:
د العالت تطوراة معاوماتيدا وت نولوجيدا لره

فددي  دددتى المجددداخة وبجميدد  القطاعددداة  وبخا دددا 

المجدددداخة التعايميددددا التددددي لددددمتات فيهددددا اخهتمددددا  

باتتخدا  أتواة ت نولوجيا التعايت والمعاومداة لومدا 

بعد لو   وما لرهده العالت اآلن خلت جا حا  وروندا 

COVID-19 دا  مدددن اختجددداه إجبارلدددا  نحدددو اتدددتخ

هددةه التقنيدداة بددالطرج واختددتراتيجياة التددي تمدداعد 

عاددددى تحقيدددد  ابهددددداف التعايميددددا   مددددا أن تبدددداتت 

الخبددراة بددين التلميددة مددن خددلت اتددتخدا  ابتواة 

الت نولوجيا لعد أاد ابتدبا  المهمدا لاتقدد  والنمدو 

واخرتقددددال بالعمايددددا التعايميددددا ممددددا لمدددداعد عاددددى 

 التطولر والتقد . 

  إلدى 2021ر  التربيدا والتعاديت موترير وزا

ل العثر الةي نعيش فيد  لعدد عدامل  في تأن التعايت 

ا  ممدا  :تحدلدد مثدير عالمندافدي ااتما   توخ  وأفدرات 

فددرض وددرور  مجددارا  الملتمددا التعايميددا لاتقددد  

الت نولددوجي والعامددي  وقددد نددتو عددن هددةا ت ييددر فددي 

معددددالير تقيدددديت المجتمعدددداة وفقددددا لمدددددذ تطورهددددا 

نولوجيددا   ومعاوماتيددا   وقدددرتها عاددى التحددوت مددن ت 

 مجتمعاة ممتها ا إلى مجتمعاة منتجا لامعرفا.

فاتدددتخدا  التقنيددداة الحدلردددا برددد ل تربدددوي 

وعامدددي مددددروس لمددداعد عادددى زلدددات  التفاعدددل فدددي 

العمايدددا التعايميدددا  واخرتقدددال بدددالخبراة التعايميدددا 

المتعاقدددددا بموودددددوعاة الدراتدددددا لددددددذ التلميدددددة  

فددات عاددى بقددال أثددر الددتعات ب ددوت فتددر  مم نددا  والح

ولملددد مددن تافعيددتهت نحددو الددتعات  ومددن ثددت تطددولر 

العمايا التعايميا بر ل ممتمر من خلت تطبي  عدد  

أتداليو لاددتعات تراعدي الفددروج الفرتلدا بددين التلميددة 

 .مما لماعد عاى زلات  فاعايا التعات

ومددددن هنددددا تهددددرة اتجاهدددداة ادلرددددا لتطددددولر       

لتعايت  تر م عاى التلمية  وتجعاهدت محدور العمايدا ا

التعايميددا  وتراعددي الفددروج الفرتلددا بيددنهت  وتعمددل 

عاى زلدات  ارتبدا هت وانخدرا هت بدالتعات  وتددرلبهت 

عاى ادل المرد لة  وتجعاهدت قداترلن عادى موا بدا 

التطددددوراة  ومواجهددددا التحدددددلاة المختافددددا التددددي 

  .244  2017لواجهونها. معبد العالي الراوي  

وأ دددب  عادددى وزار  التربيدددا والتعاددديت  دددقل        

ة التلميددة وتطددولر تعامهددت لي ونددوا قدداترلن امهددار

عاددددددى مواجهددددددا التحدددددددلاة العالميددددددا الممددددددتمر  

   ايدث اتدتهدف Saavedra & Opfer, 2012م

قطدداا التعادديت فددي ماتددتراتيجيا التنميددا الممددتدامام 

  تطدددددولر المنددددداهو بجميددددد  2030رؤلدددددا مثدددددر 

راة العالميدددا  عنا دددرهام بمدددا لتناتدددو مددد  التطدددو 

العمددر الممنددي  والتحدددلث المعاومدداتي  مدد  مراعددا 

لاتاميدددة وااتياجاتددد  البيولوجيدددا والنفمددديا  بحيدددث 

 ت ون المناهو مت اماا وتُمهت في بنال  خثيت .
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ال مبيدددوتر وت نولوجيدددا وبدددالنظر إلدددى مقدددرر 

د  عددالمعاومدداة بالمرااددا اتعداتلددا  فيحتددوي عاددى 

موووعاة من  أنها أن تماعد عاى موا بدا عثدر 

اخنفجددار الرقمددي  مددن خددلت تثددميت مواقدد  الولددو 

لتلمية الث  الراني مدن المراادا اتعداتلدا  والتدي 

تظهر أهميت  فدي إعددات تلميدة قداترلن عادى موا بدا 

 الممتحدثاة الت نولوجيا والتطوراة الحدلرا.

يدا لتعاديت تلميدة موهنا لرذ البااث أن هناك أه      

المرااددا اتعداتلددا مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددوم 

والتي بدورها تعيدنهت عادى اخبت دار واتبدداا وتوليدد 

أف ددار ريددر تقايدلددا وتمدداعدهت عاددى تفرلدد   اقدداتهت 

بردد ل إلجددابي بمددا لددنع ت عاددى ممددتواهت التعايمددي 

والف دددري  هدددةا باتودددافا إلدددى التطدددور الها دددل فدددي 

قد  الولدو  وتدوفير مجموعدا مدن ابرامو تثدميت مو

المعالجاة المدرلعا التدي تعدين عادى التثدميت برد ل 

ألمددر وبطرلقددا ااترافيددا ممددا لرددج  التلميددة عاددى 

 اتتخدا  وإتقان التعامل م  هةه البرامو.

 ما لعد اخنخرا  في التعات من أهت جواندو 

التعات التي تلثر في تر يل وجدان التامية لتثل إلدى 

ي تدددداو يات  وتوجيهاتدددد  العاميددددا  فدددداددددد التددددأثير 

واخنخددرا  لعنددي مقدددار الجهددد والوقدد  المبددةوت مددن 

التاميددة تنجدداز مهمدد  الددتعات والتددي تددلثر فددي ندداتو 

الممتحدثاة الت نولوجيدا فدي التعات   ما أن توتي  

العمايا التعايميا لعمل عاى تنميدا اخنخدرا  العقادي  

ت  ترجدا انظرا لما تقو  ب  هدةه الممدتحدثاة فدي زلد

مرددار ا التلميددة وانخدددرا هت فددي عمايدداة الدددتعات  

مإبددراهيت ومددن ثددت تحمددين معدددخة التحثدديل لدددلهت 

  . 2012عبد الو يل الفار  

ولرذ البااث أن مدن التقنيداة التدي لم نهدا أن        

تفيد التلمية في إتقان مهاراة تثميت مواقد  الولدو 

فير ووتمدداعدهت عاددى اخنخددرا  فدددي الددتعات  هددي تددد

مجموعا من الممداعداة لاتلميدة عدن  رلد  تقددلت 

التاميحدداة البثددرلا بددأ رر مددن نمددط  لت ددون ُمعددين 

لاتلميدددة عندددد  دددروعهت فدددي تثدددميت موقددد  الولدددو 

واتددى اتمددامهت لاتثددميت  ددامل   والتددي تتوافدد  مدد  

  بيعا التلمية وأتاليو تعامهت المفضاا.  

فمهدددددداراة تثددددددميت مواقدددددد  الولددددددو تددددددرتبط       

التاميحاة البثرلا  لما تقدمد  التاميحداة البثدرلا ب

من مماعد  لاتلميدة لتثدميت أفضدل لمواقد  الولدو  

وتتضدددد  وددددرور  اتددددتخدا  التاميحدددداة البثددددرلا 

مالرابتا  المتحر ا  في تنميا مهاراة تثميت مواقد  

الولددددو واخنخددددرا  فددددي الددددتعات لتلميددددة المرااددددا 

ت التلميددة  ادداتعداتلددا لمددا لهددا مددن أثددر عاددى تعددت تع

ايددث إن التاميحدداة البثددرلا تمدداعد التلميددة عاددى 

تدددة ر المعاومددداة وفهمهددددا وبقدددال أثرهدددا  ولم ددددن 

تقددلمها فدي  د ل  ددور ثابتدا تمداعد عادى مردداهد  

التامي  وخطواتد  برد ل مبا در   مدا لم دن تقددلمها 

فددي  دد ل فيدددلو لوودد  خطددواة الحددل  ولفيددد اللدد  

ايددث تتطاددو  بردد ل  بيددر فددي تثددميت مواقدد  الولددو 

مجموعددددا مددددن المهدددداراة المتمامدددداا والمر بددددا  

وتحتاج لدعت وممداعد  ممدتمر  توفرهدا التاميحداة 

البثددددرلا بتواجدددددها فددددي م ددددان المعاومددددا المددددرات 
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اختتفمار عنهدام ممدا لدلتي إلدى تعدت تعادت التلميدة 

 وبقال أثر التعات لدلهت.

وأو ددد  تراتدددا عبدددد العملدددم الردددرافين  

  بضرور  توجي  المعامين 2018وإبراهيت ال بش م

إلددددى اتددددتخدا  التاميحدددداة البثددددرلا فددددي تدددددرلت 

الوادددددداة التعايميدددددا المختافدددددا لجميددددد  المراادددددل 

التعايميا  و ةل  ورور  تعميت اتدتخدا  التاميحداة 

البثددرلا واختددتفات  منهددا تاخددل البييددا التعايميددا  

وأ دددارة إلدددى أنددد  عندددد توتيددد  نمدددط التاميحددداة 

امو تعايمدي إل تروندي بي مدات  ندالبثرلا في أي بر

تراتيا  لجو اختيار أنمو التاميحداة البثدرلا بمدا 

 لتناتو م   بيعا محتوذ المات  الدراتيا.

وترددير تراتدددا  ددل مدددنم إلهددا  محمددددي  

  2011  ومحمدددد عادددي م2020وماهيتدددا  أامدددد م

إلى أن اخختلفاة في الحر ا  والاون  والعم  و دل 

ذ تبددددرز الحدددددوت بددددين رالتاميحدددداة البثددددرلا ابخدددد

العنا ددر والخافيدداة  وتمدداعد عاددى تحمددين اخنتبدداه 

وتنميدددا اليقظدددا الةهنيدددا  ومدددن ثدددت تحمدددين اتتراك 

 والةا ر  البثرلا.

 ةل  أ ارة تراتدا هددذ تدايمان وزلندو  

   2018أمددددين ونجددددلل فددددارس وتددددحر المدددديد م

تراتدددا إبدددراهيت    و2011محمدددد عادددي موتراتدددا 

يددا التاميحدداة البثددرلا ا   إلددى فاع2006لوتدد  م

في تحقي  ابهداف التعايميا ممدا لدلتي إلدى ارتفداا 

 ممتوذ ابتال في المهاراة العمايا والتطبيقيا.

  أن 2017وأوودددح  تراتدددا أامدددد فخدددري م      

التاميحدداة البثددرلا تعمددل عاددى جددة  انتبدداه التاميددة 

لاموووا المرات تعام   واخاتفدات بتمرديلة مر يدا 

ثري  وألضا  تعمل عادى خفدا العدول بلامحتوذ ال

 المعرفي عاى الةا ر .

وقددد أ ددارة تراتددا تل ددونينو وتددابر ورل ددرز        

 & ,De-Koning, Tabbers, Rikersوبداس م

Paas, 2009,140 إلددى أن التاميحدداة البثددرلا  

تقددو  بددرلا وتددا   مهمددا لم ددن أن تفيددد التلميددة 

لا رايدددث توجددد  التاميحددداة البثددد اخختيددداروهددديم 

وهددي فددي هددةه  والتنظدديتاخنتبدداه إلددى أمددا ن محدددت   

أي أن  والت امددلالوتيفددا تل ددد عاددى تنظدديت البنيددا  

 .التاميحاة البثرلا توو  العلقاة بين العنا ر

 ةل  أ ارة العدلد من ابتبياة إلى أن اتدتخدا       

الت نولوجيا الحدلرا لماعد التامية عاى اخنخرا  في 

 ,Ford)تهولا انخرا   في تعام   التعات ولملد من

Wilkins, & Groccia,   2018) مدا أ دارة   

 & Brusilovskyم تراتا بروتاوفيم ي وميلن

Millan, 2007, 17  إلددى أن تعامددل التلميددة مدد  

برامو التعات اتل تروني وزلدات  التفداعلة معد  مدن 

أجدددل تحفيدددم وتحمدددين ابتال اب ددداتلمي لندددتو عنددد  

يددة فددي الددتعات  باتوددافا إلددى ارتفدداا مانخددرا  التل

ممتوذ اخنخدرا  فدي الدتعات والت ادو عادى اتابدا   

  والترت .
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 ما أن تنداوت أ ردر مدن نمدط مدن أنمدا  التاميحداة    

البثرلا لماعد عاى التواف  م  تفضيلة التلميدة  

فالتاميحددداة الرابتدددا تقدددد  فدددي  ددد ل  دددور لفضددداها 

مادا فدي  د ل أو ابعا التلمية لعرض المعاومداة  

تخطدددديط أو  ددددور  أو إنفوجرافيدددد  لم ددددن لاتاميددددة 

اخ لا عايها ومن ثت ا تما  المعاوماة الموجدوت  

بهددا وتطبيقهددا بردد ل مبا ددر  ايددث تتضددمن جميدد  

المعاوماة من مراااها ابولى واتى نهالتهدا  بينمدا 

التاميحدداة المتحر ددا تعددرض المعاومدداة فددي  دد ل 

روض محا دا  تفاعايدا عفيدلو أو رتو  متحر ا أو 

توو  الخطواة بر ل تطبيقي واادد  تادو ابخدرذ  

ولفضاها بعا التلمية في االا الرربدا فدي محا دا  

ما لتت تنفيةه وتقايده اتى الو وت لإلتقدان  ففر دا 

أن لخطئ التاميدة فدي التطبيد  ودعيفا  وفيهدا لم دن 

لاتاميدددة أن لقدددو  بترددد يل البرندددامو بدددالتمامن مددد  

نفددت الوقدد   فيردداهد تطبيدد  خطددو   يالبرمجيددا فدد

ولوق  مقطد  الفيددلو مدرل ولقدو  بتطبيقهدا  وه دةا 

اتى لثل لانتيجدا  ومدن هندا لم دن التأ يدد عادى أن 

ل ل نمدط مميماتد  وام اناتد   والتدي لجدو اختدتفات  

منها في تنميا مهاراة تثميت مواق  الولدو لتلميدة 

 المرااا اتعداتلا. 

اة البثدرلا مدن ايدث أتداليو حدوتتنوا التامي       

تقدلمها  فهناك التاميحاة الرابتا والتي تعتمدد برد ل 

أتاتدي عاددى الثددور والرتددو  التوودديحيا وأ دد ات 

اتنفوجرافيدد  المتنوعددا والنثددوب الرابتددا واعتمددد 

عاددى اللدد  النددوا مددن التاميحدداة العدلددد مددن البحددوا 

والدراتددددداة مردددددل تراتدددددا زلدددددنو وتي وجيدددددانو 

  والتي أ دة أن Zheng, Di, & Jiang, 2020م

لاثددور الرابتددا الاة الجددوت  المرتفعددا تور  بيددر فددي 

رفدد  ممددتوذ التاميحدداة البثددرلا  وتراتددا إتددل  

  والتي أ ددة أن اتنفوجرافيد  الرابد  2018عل  م

المقد  عبر الولو مدن خدلت التاميحداة البثدرلا لد  

تأثير إلجابي عادى تنميدا مهداراة التثدميت التعايمدي 

الطدددل  المعامدددين  وأ ددددة تراتدددا  دددو و يدددو  ذلدددد

  أن Qu, Qiu, & Huang, 2009وهددوانو م

لاثددور الرقميددا التددأثير القددوي عاددى بنددال وتثددميت 

التاميحدددداة البثددددرلا  وأن اخعتمددددات عاددددى  ددددور 

واوددحا ومتضددمنا لجميدد  عنا ددر التامددي  بردد ل 

متناتدد  لدددلتي إلدددى فهدددت أعمددد  لموودددوا الدددتعات  

 & Dawoudم   وتراتددددا تاووت ونترددددال

Netchaev, 2012  التي أ دة أن ل رافدا الثدور  

والنثوب الرابتا المقدما عبر التاميحداة البثدرلا 

تور  بيددددر فددددي تطددددولر أتال التلميددددة  وأن ت امددددل 

العنا ر الرابتا خبد وأن لتوافد  مد   بيعدا التلميدة 

وخثا ثددهت لي ددون التامددي  البثددري أ رددر فا ددد   

اك التاميحددداة المتحر دددا ندددوعادددى الجاندددو اآلخدددر ه

والتددددي تعتمددددد عاددددى الفيدددددلو والحر ددددا والتفاعددددل 

والرتدددو  المتحر دددا والمحا دددا  التعايميدددا  واعتمدددد 

عاددى هددةا النددوا مددن التاميحدداة العدلددد مددن البحددوا 

  2020والدراتدداة مرددل تراتددا هنددال البمدديوني م

والتددي اعتمدددة فددي تقدددلت التاميحدداة البثددرلا عاددى 
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لتدي تو دا  إلدى أثرهدا اتلجدابي االفيدلو التفاعاي و

في إ ما  مهداراة إنتداج اتنفوجرافيد  الرابد  لددذ 

  2018 ل   ايا التربيا  وتراتدا رلهدا  ال دوت م

والتي اعتمدة في تثدميت التاميحداة البثدرلا عادى 

المتحر ددددا ببييدددداة ابلعددددا   ةاالثددددور والرتددددوم

اتل ترونيا والتي تو ا  إلدى تأثيرهدا اتلجدابي فدي 

المهاراة الحياتيا لدذ أ فات التواد  وتراتا  تنميا

  والتي قامد  بدراتدا ممدتوذ 2018منى الجمار م

ثلثددي  بالفيدددلو -ثنددا ي-التاميحدداة البثددرلا مأادداتي

وعلقتها بممتوذ  المع وسالرقمي في بييا الفثل 

منخفا  وأثر تفاعاهما عادى تنميدا -اخنتباه ممرتف 

لميددددة تالتحثدددديل وخفددددا الحمددددل المعرفددددي لدددددذ 

المراادددا اتعداتلدددا  وأ ددددة الدراتدددا عادددى  فدددال  

التاميحدددداة البثددددرلا المقدمددددا مددددن خددددلت الفيدددددلو 

التفاعاي في تنميا التحثيل وخفا الحمل المعرفي 

لدذ تلميدة المراادا اتعداتلدا   مدا أ دارة تراتدا 

 و يوتوندددددد  وبمددددددتان وجوتو بدددددداي والوتددددددوي 

 & ,Kucuktunc, Bastan, Gudukbayم

Ulusoy, 2010 إلددى أن لافيدددلو تددأثير فعددات عنددد  

اتددتخدامها فددي تقدددلت التاميحدداة البثددرلا لاتلميددة 

ايث تمداعد عادى تقددلت محتدوذ الاة جدوت  مرتفعدا 

بما لنع ت عاى رف  ممتوذ أتال التلمية وإتمدامهت 

 لمهامهت التعايميا. 

وممددددا تددددب  لددددرذ البااددددث أن هندددداك تنددددوا         

تاميحدداة البثددرلا تددوال للادراتدداة التددي تناولدد  ا

 انددددد  ثابتدددددا معتمدددددد  عادددددى الثدددددور أو الرتدددددو  

التووددديحيا أو أ ددد ات اتنفوجرافيددد  أو النثدددوب 

الرابتدددا  أو  انددد  متحر دددا معتمدددد  عادددى الفيددددلو 

والحر ددا والتفاعددل والرتددو  المتحر ددا والمحا ددا  

ربدد   فددال  مددا تددت تالتعايميددا  و ددل هددةه الدراتدداة 

ممددا  ددان أتعددى لابااددث   اخعتمددات عايدد  مددن تقنيددا

لامقارنددددا بددددين أنمددددو ابنمددددا  لتقدددددلت التاميحدددداة 

البثرلا توال  اند  ثابتدا أو متحر دا لقيداس مددذ 

تنميدا مهداراة تثدميت مواقد  الولدو واخنخدرا  فددي 

 التعات لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

ولرذ البااث أن  قد ت ون هناك علقا وثيقا          

ثدرلا مالرابتا المتحر دا  ووجهدا ببين التاميحاة ال

ودددددبط التلميدددددة مالدددددداخاي الخارجي  فدددددي تنميدددددا 

مهددداراتهت بالمراادددل التعايميدددا المتنوعدددا وخ تددديما 

تلمية المرااا اتعداتلا  ايث أن اعتمات التاميحاة 

البثددرلا مالرابتا المتحر ددا  عاددى الثددور والرتددو  

واب ددددد ات والنثدددددوب و دددددةل  مقدددددا   الفيددددددلو 

المتحر دا والمحا دا  التفاعايدا فدي عدرض  والرتو 

المحتدوذ قدد لدلثر برد ل إلجدابي عادى توجيد  انتبدداه 

التلميدددة إلدددى نقدددا  معيندددا تم دددنهت مدددن اخاتفدددات 

بالمعاومدداة فددي الددةا ر  البثددرلا  وألضددا لم ددن أن 

ل ددون لهدددا تور فددي تنميدددا مهدداراة تثدددميت مواقددد  

الولددو  ممددا لددلتي إلددى انخددرا هت فددي عمايددا الددتعات 

اعتبار الممارتداة الخا دا بتثدميت مواقد  الولدو و

 جملا  من المها  التعايميا اليوميا لاتلمية. 
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 مدددا أن هنددداك علقدددا وثيقدددا بدددين وجهدددا ودددبط    

التلمية وانخرا هت فدي الدتعات فدي وجدوت التاميحداة 

  أندد  99  2007البثددرلا فتددرذ جيهددان الرددافعي م

ت  تدما نعندما لدرك التاميدة الوي الضدبط الدداخاي أ

الرخثدديا مرددل المهددار  والقدددر  والددة ال هددي التددي 

تددتح ت فددي نتيجددا عمادد   وفيمددا لحثددل عايدد  مددن 

تعملم  فةل  لجعا  لرعر بالتم ن وال فال   والقددر  

عاى الميطر  عاى ابادداا التدي لمدر بهدا  ومدن ثدت 

اخنخرا  في التعات بر ل  بير واختتمرار والمرابر  

اللدد  مددن خددلت التاميحدداة  فددي الددتعات  ولم ددن تعددت

البثددرلا بنمطيهددا  بينمددا عندددما لدددرك الوي الضددبط 

الخارجي أن العوامل العاروا مردل الحدأ أو الثددفا 

أو اآلخرلن هت المميولون عن نتدا و أعمالد   وعدن 

التعملددم الددةي اثددل عايدد   فددان اللدد  لجعادد  لرددعر 

بالمددابيا  ووددع  ممدديوليت  الرخثدديا عددن نتددا و 

و التاميحاة البثدرلا بنمطيهدا اللد  لأعمال   وقد تعا

القثدددور مدددن خدددلت الددددعت المقدددد  باتدددتمرار أثندددال 

 التعات.

فتعتبدددر وجهدددا الضدددبط أادددد أهدددت موودددوعاة        

نظرلا التعات اخجتمداعي   مدا أن وجهدا الضدبط تعدد 

أتددداو  و رلقدددا معرفيدددا تعادددت التاميدددة التوقعددداة 

 افددواخعتقدداتاة مددن خددلت المواقدد  الحياتيددا المختا

 . Rotter , 1990م

وأ دددارة العدلدددد مدددن البحدددوا والدراتددداة مردددل     

   وتراتددددا 2012تراتددددا فيثددددل عبددددد الوهددددا  م

   وتراتدددا 2012منثدددور زاهدددي ونبيادددا الدددملن م

   وتراتددا نبيددل عممددي 2011جمددات أبددو زلتددون م

  إلى العلقا بين وجها الضبط وبين التعات  2004م

ممدددتوذ   فوجهددا الضددبط الددداخاي تعمدددل عاددى رفدد

التعات   مدا أن الدتعات لحددا عدن تح دت تاخادي  ولدةا 

فان أراو الدراتاة أتهرة أن العلقا ارتبا يا بين 

الدددتعات والضدددبط الدددداخاي  ايدددث أنددد  قدددد وجدددد عندددد 

إعطددال المملددد مددن الضددبط فددي الددتعات فددان التلميددة 

الوي الضددبط الددداخاي  ددان لدددلهت اخهتمددا  بابنرددطا 

المملددد مددن الجهددد   مددا أن  تولدددلهت القدددر  عاددى بددة

التلميددة الوي الضددبط الخددارجي ل ددون لدددلهت القدددر  

عاى التعات بر ل جيد عندد الحثدوت عادى ممداعداة 

خارجيددا تددنظت مددن عمايدداة تعامهددت والددةي لم ددن أن 

لقد  من خلت التاميحاة البثرلا المتااا مدن خدلت 

 البرمجيا التعايميا. 

 أادد المت يدراة  وقد اختار البااث وجها الضدبط    

التثددنيفيا التددي لم ددن أن تددلثر عاددى تنميددا مهدداراة 

تثدددميت مواقددد  الولدددو واخنخدددرا  فدددي الدددتعات لددددذ 

التلمية  والل  بمبو الفروج النفمديا الواودحا فدي 

خثددا ك  ددل مددن الوي الضددبط الددداخاي والخددارجي 

في  رلقا التعات واخنخرا  في   والرربا في اختبدار 

لبثدرلا المقدمدا تدوال  اند  امدذ قدر  التاميحاة 

ثابتدددا أ  متحر دددا فدددي الت ادددو عادددى هدددةه الفدددروج 

النفميا  وبالتالي ت ون نموالج جيدد لتنميدا مهداراة 

 التلمية بوجها وبطهت المتنوعا.

وممددا تددب  تتضدد  أهميددا اتددتخدا  التاميحدداة       

البثدددرلا مالرابتا المتحر دددا  فدددي تقددددلت المحتدددوذ 
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يدددا وتلنامي يدددا لنمدددي االتعايمدددي برددد ل أ ردددر تفاع

مهاراة تثميت مواق  الولو لدذ التلمية ولملد من 

 انخرا هت في التعات.

 اإلحساس باملشكلة:
تم ن البااث من بادور  مرد اا البحدث الحدالي        

 وتحدلدها  و يارتها من خلت المحاور ابتيام

أوخم زلددددات  اخهتمددددا  باتددددتخدا  برمجيدددداة الددددتعات 

يحدداة البثددرلا مدد  وجددوت بعددا مالقا مددا عاددى التا

المر لة التي تواج  التلمية أثنال التعات مدن خدلت 

البرمجيددددداة التعايميدددددا الخاليدددددا مدددددن التاميحددددداة 

البثدددرلا  واللددد  لمدددا تتميدددم هدددةه البرمجيددداة مدددن 

مميدددماة عدلدددد   وقدددد أثبتددد  البحدددوا والدراتددداة 

تأثيرها الفعات فى تحقي  نواتو التعات المختافا منهت 

   وزلددنو 2020ل مددنم هنددال البمدديوني م ددتراتددا 

إتدل  عدل    و Zheng, et al., 2020وآخدرون م

مندددى الجدددمار   و 2018رلهدددا  ال دددوت م   2018م

   وتاووت 2017   وأامدددددددددددد فخدددددددددددري م2018م

   Dawoud, & Netchaev, 2012ونتردال   م

 ,.Kucuktunc, et, al و يوتوند  وآخدرون مو

   Qu, et, al., 2009 ددو وآخددرون م  و 2010

لدددةل  اتجددد  البحدددث نحدددو تحمدددين هدددةه البرمجيددداة 

وزلدددددات  فاعايتهدددددا مدددددن خدددددلت تراتدددددا مت يدددددراة 

تثميمها  ومن هةه المت يراة نمط تقدلت التاميحداة 

أ دددددة نتددددا و البثددددرلا مالرابتا المتحر ددددا    مددددا 

تراتدداة  ددل مددنم ماهيتددا  أامددد وإلهددا  محمدددي 

   2018   وهددددددذ تددددددايمان وآخددددددرون م2020م

   2011   ومحمدددد عادددي م2017د فخدددري ممدددوأا

   وإبددددددراهيت لوتدددددد  2010وانددددددان عبددددددد   م

ورلمدددددت  و ينجمدددددتون     وفرلنمدددددن2006م

   Friesen, Ristic, & Kingstone , 2004م

  أن التاميحددداة البثدددرلا 2000وامدددن فددداروج م

بنمطددي تقدددلمها تمدداعد عاددى تحمددين ممددتوذ تعاددت 

انتبداههت  عادى تالتلمية   مدا أنهدا تعمدل عادى الحفدا

   ورف  ممتوذ تعامهت.وتنميت  بر ل ماحوت

ثاني دددام لوجدددد نمطدددان أتاتددديان لتقددددلت التاميحددداة 

البثدددددرلا لفضدددددل اتدددددتخدامهما فدددددي البرمجيددددداة 

التعايميدددا  همددددام نمددددط التاميحدددداة الرابتددددا  ونمددددط 

التاميحدداة المتحر ددا  ايددث أنهمددا نمطددان لمدداعدان 

مجيدددداة  رالتلميددددة عاددددى اتددددتخدا  تددددهل لهددددةه الب

فددي تحقيدد  نددواتو  يوبالتددالي تمدداهت بردد ل أتاتدد

الدددتعات المختافدددا  ول دددل مدددن هدددةلن النمطدددين تعدددت 

 مدا أوود  الباادث فدى مقدمدا  -  ول  مللدلد ينظر

فالبعا لرذ أن نمط التاميحاة الرابتدا هدو  -البحث 

ابنمو والدبعا لدرذ أن نمدط التاميحداة المتحر دا 

ا لهدددةا التبدددالن  ين النظرلددداة بدددهدددو ابنمدددو  ونظدددر 

لتاميحاة البثرلا ونتا و البحوا برأن تحدلد نمط ا

مالرابتا المتحر ا  اب رر فاعايدا  لدةل  توجدد ااجدا 

إلى إجرال مملد من البحدوا لاتأ دد مدن أفضدايا أادد 

النمطدددين عدددن اآلخدددر وهدددو مدددا لهددددف إليددد  البحدددث 

 .يالحال
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ثالر ام توجد ااجا واقعيا إلى اتدتخدا  التاميحداة     

بثدددددرلا بالبرمجيددددداة التعايميدددددا  وتحدلدددددد نمدددددط ال

التاميحددداة مالرابتا المتحر دددا  ابنمدددو لهدددا  ايدددث 

تهر اتاماس بمرد اا البحدث فدي مدنهو ال مبيدوتر 

وت نولوجيددا المعاومدداة المقددرر عاددى تلميددة الثدد  

الراني اتعداتي بوج  عا  وبمهاراة تثدميت مواقد  

 الولددو بوجدد  خدداب أثنددال جا حددا  ورونددا فددي تددل

اتجدددرالاة التدددي اتخدددةتها وزار  التربيدددا والتعاددديت 

المثددددرلا  ايددددث قامدددد  الددددوزار  بددددالتر يم عاددددى 

المقددددرراة ابتاتدددديا تددددوال  اندددد  بالدراتددددا أو 

باخختباراة تون تضمين اختبداراة مقدرر ال مبيدوتر 

وت نولوجيددددا المعاومدددداة فددددي جددددداوت اخختبدددداراة  

باتودددددافا لعدددددد  إتراج  دددددرر مقدددددرر ال مبيدددددوتر 

نولوجيدددا المعاومددداة ودددمن الجدددداوت الدراتددديا وت 

بالمددارس   مددا لدت تقددت الدوزار  ألضددا بداتراج  ددرر 

المقرر بدالقنواة التعايميدا التدي تبرهدا الدوزار م ممدا 

أتذ تهمات التلمية تراتدا محتدوذ المقدرر بمدا فيد  

موووا التعات موو  هةا البحث والخاب بمهاراة 

 تثميت مواق  الولو.

مددن مردد اا البحددث مددن خددلت   مددا تددت التأ ددد

  من معامي مات  ال مبيوتر 5مقاباا رير مقننا م  م

وت نولوجيددددددا المعاومدددددداة بالمرااددددددا اتعداتلددددددا  

وأوودددح  نتا جهدددا إنهدددت لعدددانون مدددن قثدددور فدددي 

تدددرلت بعددا المووددوعاة ختدديما تثددميت مواقدد  

الولو والمقرر  عاى تلمية الث  الراني اتعداتيم 

لطرلقدا التقايدلدا فدي التددرلت  لرج  إلى اتدتخدا  ا

مما للتي إلى انخفاض ممتوذ التلمية في مهداراة 

تثميت مواق  الولو  هةا باتوافا إلدى أن ابنردطا 

التدي لقدو  بهدا التلميدة خ تتناتدو مد   بيعدا التقدد  

العامدددددي والت نولدددددوجي فدددددي تثدددددميت التفددددداعلة 

التعايميددا   مددا أنهددا خ تتناتددو مدد   بيعددا محتددوذ 

ات  التعايميا  مما لعوج من انخرا هت في التعات  الم

وقد أ دة بحوا وتراتداة عدد  عادى وجدوت قثدور 

في مهاراة تثميت مواق  الولو لدذ تلميدة مراادا 

التعاددديت ابتاتدددي بوجددد  عدددا  والمراادددا اتعداتلدددا 

بوج  خاب  ومن هةه البحوا والدراتداة  تراتدا 

    وعددداتت2019محمدددد النجدددار م دددل مدددن تراتدددام 

   2015   و ددددددرل  إبددددددراهيت م2016النحددددددات م

   2008عبيدددد م ومحمدددد   2013وإتدددل  عدددل  م

  . 2008وامن النجار م

قا  الباادث ولاتأ د من موثوقيا مر اا البحث         

  تاميدة وتاميدة  20باجرال تراتا اتت رافيا عاى م

من تلمية وتاميدةاة الثد  الرداني اتعدداتي تمراد  

دف التعددرف عاددى مدددذ امددتلك فددي اتددتبيان اتددته

التلميددة مهدداراة تثددميت المواقدد   والمعوقدداة التددي 

واجهددتهت فددي أثنددال تراتددتها  وقددد أ دددة النتددا و أن 

  مددددن التلميددددة لجددددد  ددددعوبا فددددي تراتددددا %90م

ا لعددد  قدددرتهت  ممهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو نظددر 

عاى تخيدل الرد ل النهدا ي لاموقد  الدةي تيحثداون 

  مدن %95ي التثميت   ما أ ار مفعاي  قبل البدل 

العينا إلى المال الةي لنتابهت عند أتال أنرطا المدات  

  %100ايث ل او عايها الطاب  النظري  وأ دار م
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مددن عيندددا الدراتدددا إلدددى ادداجتهت إلدددى التجدلدددد فدددي 

أتداو  تعادت هددةه المهداراة  وأن لدددلهت الرربدا فددي 

الدددتعات عدددن  رلددد  الثدددور واب ددد ات والرتدددوماة 

لا  ايددث أنهددت رالبددا مددا لنثددرفون عددن تعاددت رالبثدد

هدددةه المهددداراة  وخ لضدددعونها ودددمن اهتمامددداتهت 

التعايميددا تددوذ اجتيدداز اختبدداراة مقددرر ال مبيددوتر 

 وت نولوجيا المعاوماة.

 مددا قددا  البااددث بعمددل اختبددار أتال بمدديط عددن      

 رل   ادو مدن تلميدة الدراتدا اختت ردافيا القيدا  

ل ال مبيوتر الخداب بالمدرتدا مبأتال نرا  تاخل مع

وهو "تثميت  فحا ولدو الاة خافيدا ماوندا تحمدل 

عنددوان مثددر أ  الدددنيا وبهددا  ددور  عاددت مثددر"  

تقيقدا مد  ملاظدتهت  35وترك لاتلمية فر ا لمد  

أثنال التثميت  وعقو اخنتهال قدا  الباادث بمراجعدا 

  مدن %75ما قا  ب  التلمية بتثميم   ووجدد أن م

تا لت لمتطيعوا تثميت ما تدت  ابد  مدنهت اعينا الدر

بردد ل  ددحي  وتهددر خطددأ فددي تحميددل الثددفحا ممددا 

لعنددددي  تابددددا ال ددددوت بردددد ل خددددا ئ   مددددا وجددددد أن 

  من التلمية قاموا بتثميت الثفحا ل دن لدت %20م

ايث  اند  هندا   ل ن محتواها  ما  ان مطاو  منهت

 ددفحاة بدددون عنددوان وأخددرذ بدددون لددون لاخافيددا  

اموا بتثميت الثفحا لت لتم نوا مدن ق   ممن%5وم

وودد  الثددور  بردد ل  ددحي  تاخددل الثددفحا   مددا 

خاأ البااث أن انخرا  التلمية في عمايدا التثدميت 

وتر يمهت ومرابرتهت عاى إتما  ما هو مطاو  مدنهت 

وتر يمهت عاى انهال المهما  ما لنب ي أن ل دون لدت 

 أنل ن بالر ل المطاو   ايدث لدرذ معظدت التلميدة 

هةه المهاراة لت لتدربوا عايها بالر ل الةي لجعاهدت 

أ رددر فهمددا  وإترا ددا  لمددا هددو مطاددو  بردد ل متناتدد  

 ومت امل. 

وجهددا وددبط التلميددة وتح مهددت بعمايدداة رابعددا م تعددد 

تعامهددت تددوال  ددان تاخايددا أو خارجيددا مددن العوامددل 

المهما في تعامهت والتي لجو مراعاتها عند تثدميت 

برمجيداة الدتعات اتل ترونيدا وتقددلت و عماياة التعات

التاميحداة البثددرلا  فهدي مددن  دأنها أن تدددعت تعاددت 

التلميددة ومددن هنددا لجددو اخهتمددا  بهددا وووددعها فددي 

الدررت مدن أن تراتداة  فعادىاخعتبار عند التثميت  

عدددد  ومنهدددا تراتدددا  دددل مدددنم هولددددا عبدددد الحميدددد 

   2012   وتاليددا  ددوقي ووليددد لوتدد  م2018م

  أ ددددة أن التلميدددة الوي 2012حمدددوت مم وأتدددمال

وجها الضبط الداخاي هت ابفضل من ايث التحثيل 

والممدددتوذ التعايمدددي  إخ أن فيثدددل عبدددد الوهدددا  

   ونبيددددل 2011   وجمددددات أبددددو زلتددددون م2012م

  قددددد أ دددددوا عاددددى أن الممددددلوليا 2004عممددددي م

البحريدددا تقتضدددي ودددرور  اخهتمدددا  بجميددد  فيددداة 

الضددبط بددنفت الممددتوذ ا التلميددة مددن ايددث وجهدد

والبحث عن المعالجاة التي تثا  ل دل فيدا مدن تاد  

 الفياة.

ومدددا تدددب  لتضددد  أن وجهدددا الضدددبط مدددن 

العوامل المهما في تعات التلمية والتي لجو وودعها 

فدددي اخعتبدددار  ومدددن هندددا لدددرذ الباادددث أن تثدددني  

التلميددة وفقددا لوجهددا الضددبط مالددداخاي   الخددارجي  
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لتي لجو وودعها فدي اخعتبدار ا من الجوانو المهما

عندد تقددلت التاميحداة البثدرلا  والتدي ت رد  مددذ 

تفاعددل نمددط تقدددلت التاميحدداة البثددرلا مدد  وجهددا 

وددبط التلميددة  وإلضددار مدددذ مللمددا نمددط تقدددلت 

التاميحدداة البثددرلا مدد   ددل نمددط مددن أنمددا  وجهددا 

 وبط التلمية.

وبددالررت مددن تندداوت نمددط تقدددلت التاميحدداة 

تفاعاهدا مد  وجهدا ودبط تلميدة المراادا و البثرلا

اتعداتلدددا وانع ددداس اللددد  عادددى الجواندددو المعرفيدددا 

وابتا يدددا لمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو  فهنددداك 

جانو آخر لم ن قيات   وهدو مددذ انخدرا  التلميدة 

في تعات تا  المهاراة  فاخنخرا  هو ممدتوذ أعادى 

وذ حتلاددتعات والددةي لرددير إلددى ارتبددا  التلميددة بددالم

المقددد  عددن  رلدد  البرمجيددا التعايميددا المقدمددا مددن 

خلت التاميحاة البثرلا  فاو تحق  انخرا  التلمية 

في تعات تاد  المهداراة فدان اللد  تديلتي إلدى ابت دار 

وإبددداا التلميددة وإنتدداجهت بف ددار ريددر تقايدلددا عنددد 

 تثميمهت لمواق  الولو.

وأ ارة تراتاة عد  إلى أن اخنخرا  فدي 

لددرتبط بمفدداهيت تتعادد  بالمرددار اة النرددطا  اتالددتع

والحيولددا الموجهددا لتنفيددة مهددا  أ اتلميددا   مددا أن 

اخنخددرا  فددي مهمدداة الددتعات عامددل أتاتددي لانجددار 

 ,Manwaring, Larsen, Grahamالتعايمي م

Henrie, & Halverson, 2017   

ممدددا تدددب  عروددد  أم دددن تحدلدددد مرددد اا 

ة راالبحدددث فدددي انخفددداض ممدددتوذ  دددل مدددن مهدددا

تثددميت مواقدد  الولددو برددقيها المعرفددي وابتا ددي 

إلددى تحدلددد واخنخددرا  فددي الددتعات  وألضددا الحاجددا 

الدددنمط ابنمدددو لاتاميحددداة البثدددرلا مالرابتدددا أ  

المتحر ا  بالبرمجيداة التعايميدا  واللد  فدي إ دار 

وجهددا وددبط التلميددة مالددداخاي مقابددل تفاعادد  مدد  

 الخارجي .

 أسئلة البحث:
 اا هةا البحث من خلت اتجابدا لجا مرلم ن معا    

 عن الملات الر يت اآلتيم 

 ي  لم ن بنال برمجيا تعايميا قا مدا عادى التفاعدل 

بدددددددددين نمدددددددددط تقددددددددددلت التاميحددددددددداة البثدددددددددرلا 

مالرابتا المتحر دددددددددددددددا  ووجهدددددددددددددددا الضدددددددددددددددبط 

مالددداخاي الخارجي  لتنميددا مهدداراة تثددميت مواقدد  

ااددا الولددو واخنخددرا  فددي الددتعات لدددذ تلميددة المر

 عداتلا ات

ا لحددداوت هدددةا البحدددث  وبرددد ل أ ردددر تحدلدددد 

 اتجابا عاى ابتياا اآلتيام

مددا مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو الددلز    1

 تنميتها لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

المعالجددا التجرلبيددا  تي يدد  لددتت بنددال مددات  2

  في وول نموالج تثميت تعايمي مناتو

التاميحددداة مدددا أثدددر اخدددتلف نمدددط تقددددلت   3

ا مالرابتا المتحر دددددا  ببرمجيدددددا البثدددددرل
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فددددي تنميددددا الجوانددددو المعرفيددددا تعايميددددا 

المرتبطددا بمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

 لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

مدددددددا أثدددددددر اخدددددددتلف وجهدددددددا الضدددددددبط   4

مالدددداخاي الخارجي  فدددي تنميدددا الجواندددو 

المعرفيا المرتبطا بمهاراة تثميت مواقد  

 اتلا اتعد الولو لدذ تلمية المرااا

التاميحدداة  نمددط تقدددلت التفاعددل بددينمددا أثددر   5

ببرمجيدددددا  البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا 

تعايميددددددددددددددددا ووجهددددددددددددددددا الضددددددددددددددددبط 

فدددي تنميدددا الجواندددو مالدددداخاي الخارجي  

المعرفيا المرتبطا بمهاراة تثميت مواقد  

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

التاميحددداة مدددا أثدددر اخدددتلف نمدددط تقددددلت   6

بتا المتحر دددددا  ببرمجيدددددا مالرا البثدددددرلا

 ابتا يدددددافدددددي تنميدددددا الجواندددددو  تعايميدددددا

المرتبطددا بمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

 لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

مدددددددا أثدددددددر اخدددددددتلف وجهدددددددا الضدددددددبط   7

مالدددداخاي الخارجي  فدددي تنميدددا الجواندددو 

المرتبطدا بمهداراة تثدميت مواقد   ابتا يا

 تلا الولو لدذ تلمية المرااا اتعدا

التاميحدداة  نمددط تقدددلتالتفاعددل بددين ا أثددر مدد  8

ببرمجيدددددا  البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا 

تعايميددددددددددددددددا ووجهددددددددددددددددا الضددددددددددددددددبط 

فدددي تنميدددا الجواندددو مالدددداخاي الخارجي  

المرتبطدا بمهداراة تثدميت مواقد   ابتا يا

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

التاميحددداة مدددا أثدددر اخدددتلف نمدددط تقددددلت   9

تحر دددددا  ببرمجيدددددا تا المالبثدددددرلا مالراب

في تنميا اخنخدرا  فدي الدتعات لددذ  تعايميا

 تلمية المرااا اتعداتلا 

مددددددا أثددددددر اخددددددتلف وجهددددددا الضددددددبط   10

مالداخاي الخارجي  في تنميا اخنخرا  فدي 

 التعات لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

التاميحداة  نمدط تقددلتالتفاعل بدين ما أثر   11

جيدددددا رمبب البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا 

تعايميددددددددددددددددا ووجهددددددددددددددددا الضددددددددددددددددبط 

في تنميا اخنخرا  فدي مالداخاي الخارجي  

 التعات لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

   أهداف البحث:

هدددف البحددث الحددالي إلددى عددلج أوجدد  القثددور       

في مهاراة تثميت مواق  الولو اللز  تنميتهدا لددذ 

تلميدددة المراادددا اتعداتلدددا واخنخدددرا  فدددي الدددتعات  

لتحدلدددد أنمدددو نمدددط لاتاميحددداة البثدددرلا  تودددافابا

واللدد  فددي إ ددار تفاعادد  مدد   مالرابتا المتحر ددا  بهددا 

ولددتت اللدد  مددن   مالددداخاي الخارجي وجهددا الضددبط 

 خلتم

تحدلدددد مهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو  .1

الددددلز  تنميتهددددا لدددددذ تلميددددة المرااددددا 

 اتعداتلا.

بنال تثدور مقتدرر ختدتخدا  التاميحداة  .2

 المتحر ا  ووجهدددددددا لرابتاالبثدددددددرلاما
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ببرمجيددددا الضددددبط مالددددداخاي الخارجي  

في تنميا مهاراة تثميت مواقد   تعايميا

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

قيدددداس أثددددر التفاعددددل بددددين التاميحدددداة  .3

البثدددددددرلامالرابتا المتحر ا  ووجهدددددددا 

ببرمجيددددا الضددددبط مالددددداخاي الخارجي  

فدددي تنميدددا الجواندددو المعرفيدددا  تعايميدددا

طا بمهاراة تثميت مواقد  الولدو المرتب

 لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

قيدددداس أثددددر التفاعددددل بددددين التاميحدددداة  .4

البثدددددددرلامالرابتا المتحر ا  ووجهدددددددا 

ببرمجيددددا الضددددبط مالددددداخاي الخارجي  

فددددي تنميددددا الجوانددددو ابتا يددددا  تعايميددددا

المرتبطا بمهاراة تثميت مواقد  الولدو 

 ا.لدذ تلمية المرااا اتعداتل

س أثددددر التفاعددددل بددددين التاميحدددداة قيددددا .5

البثدددددددرلامالرابتا المتحر ا  ووجهدددددددا 

ببرمجيددددا   الضددددبط مالددددداخاي الخارجي

فددي تنميددا اخنخددرا  فددي الددتعات  تعايميددا

 لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

 أهمية البحث:
 قد لفيد هةا البحث فيم

توجيدد  التلميدددة نحدددو المعالجددداة المناتدددبا  .1

لم ددنهت مددن  اددى نحددوتبع ددا لوجهددا الضددبط ع

تحمدددين ممدددتوذ مهددداراة تثدددميت مواقددد  

 الولو واخنخرا  في التعات.

توجي  اهتما  المعامين لجمي  فياة التلمية  .2

متاخاددي  خددارجي  مددن ايددث وجهددا الضددبط 

وتقدلت المعالجداة التدي تثدا  ل دل فيدا مدن 

 .تا  الفياة

توجيددد  اهتمدددا  المعامدددين إلدددى نمدددط تقددددلت  .3

لوجهددا الضددبط مل ددت التاميحدداة البثددرلا ال

متاخاي  خارجي  لدذ تلميةهت  مما لمدهت 

في تحمين ممتوذ مهداراة تثدميت مواقد  

 الولو واخنخرا  في التعات.

تحدلددددد نمددددط تقدددددلت التاميحدددداة البثددددرلا  .4

وفقددددا  لوجهددددا  ببرمجيددددا تعايميدددداابنمددددو 

دددا متاخادددي  خدددارجي   الضدددبط لي دددون نموالج 

لم ن أن لُحتةذ ب  في تددرلت موودوعاة 

 أخرذ.

قد تُمهت نتا و البحدث فدي تبندي الملتمداة  .5

التعايميددددا المعنيددددا اتددددتراتيجياة وأنمددددا  

وأتواة جدلد  لتثميت البرمجياة التعايميدا 

القا مدددا عادددى التاميحددداة البثدددرلا  تدددعيا  

 للرتقال بممتوذ نواتو التعات المختافا.

دددددا لابرمجيددددداة  .6 لقدددددد  هدددددةا البحدددددث نموالج 

البثددرلا ميحدداة التعايميددا القا مددا عاددى التا

الممتخدما فدى تنميدا المهداراة واخنخدرا  

 في التعات لدذ تلمية المرااا اتعداتلا. 

قد تمهت نتا و البحث في تعملدم اتفدات  مدن  .7

إم انياة البرمجيداة التعايميدا القا مدا عادى 

التاميحدداة البثددرلا فددي تددةليل الثددعوباة 
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التددي تواجدد  تلميددة المرااددا اتعداتلددا فددى 

 قرراة الدراتيا.عا المتراتا ب

قدددد تمدددهت نتدددا و هدددةا البحدددث فدددي تمولدددد  .8

مثدددممي ومطدددوري البرمجيددداة التعايميدددا 

القا ما عاى التاميحداة البثدرلا بمجموعدا 

مددن المبدداتأل وابتددت العاميددا عنددد تثددميت 

هةه البرمجياة  والل  فيما لتعا  باتدتخدا  

نمط التاميحاة البثرلا مالرابتا المتحر دا  

هددددددداراة ابتا يدددددددا يدددددددا المالمناتدددددددبا لتنم

واخنخددرا  فددي الددتعات لدددذ تلميددة المرااددا 

 اتعداتلا.

 حمددات البحث:
 اقتثر هةا البحث عاى المحدتاة اآلتيام

الحد الموووعيم مهاراة تثميت مواق  الولو 

  وهددددديم التجهيدددددم HTMLباتدددددتخدا  ل دددددا 

لتثميت وإنرال مواق  الولدو  وتثدميت مواقد  

نخرا  في تاة اخ  وممارHTMLالولو با ا 

 التعات.

تدددت تطبيددد  البحدددث عادددى عيندددا الحدددد الم دددانيم 

عروا يا من تلمية الث  الراني اتعداتي با  

  تامية وتامية  من مدرتا الد تور 96عدتهت م

محمد الثالحي لاتعايت ابتاتي باتار  القنالاة 

التعايميددددا التابعددددا لمدلرلددددا التربيددددا والتعادددديت 

جموعدددداة أربدددد  مبالرددددرقيا  مقمددددمين إلددددى 

بالتمداوي وفد  نمدط تقددلت التاميحداة البثدرلا 

مالرابتا المتحر دددددددددددا  ووجهدددددددددددا الضدددددددددددبط 

 مالداخاي الخارجي .

الحدددد الممدددانيم تدددت تطبيددد  تجربدددا البحدددث فدددي 

الفثدددل الدراتدددي الرددداني مدددن العدددا  الدراتدددي 

2020-2021.  

 أدوات البحث
 اقتثر البحث عاى ابتواة التاليام

 أتواة المعالجام   أم

هدددداراة تثددددميت مواقدددد  الولددددو مددددا ما ق  -1

 لتلمية المرااا اتعداتلا.

نمددددددددط تقدددددددددلت التاميحدددددددداة البثددددددددرلا  -2

 .ببرمجيا تعايميامالرابتا المتحر ا  

 أتواة القياسم    م

مالدداخاي الخارجي  وجهدا الضدبط مقياس  -1

فددي تنميددا مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

لدددذ تلميددة المرااددا اتعداتلددا. مفدداروج 

  2004موتى  

لجواندددددو المعرفيدددددا المرتبطدددددا ار اتبددددداخ -2

بمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو. مإعددددات 

 البااث 

بطاقا ملاظا الجواندو ابتا يدا المرتبطدا  -3

بمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو. مإعددددات 

 البااث 
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مقيدداس اخنخددرا  فدددي الددتعات لدددذ تلميدددة  -4

 المرااا اتعداتلا. مإعدات البااث 

 مصطلحات البحث:

 يالتعرلفداة التد اث عاىفى وول ا لا البا

ورتة فددى عدلددد مددن ابتبيدداة التربولددا الاة العلقددا 

بمت يددراة البحددث  ومراعددا   بيعددا بددرامو الددتعات  

وعيندددا البحدددث  ومعالجاتددد  تدددت تحدلدددد مثدددطاحاة 

 ميتالبحث إجرا ي ا عاى النحو اآل

 م التاميحاة البثرلا(Visual cuesم 

 دور  مريراة بثرلا تأخة  د ل رتدوماة أو        

ببرمجيدا و خافياة أو مقا   فيددلو لدتت اتدتخدامها أ

تقددد  بثددورتين  إاددداهما ثابتددا تعددرض فددي  تعايميددا

  ل  ور توويحيا ثابتا أما   ل جدمل مدن أجدمال 

المحتوذ  وابخرذ متحر ا تعرض في  د ل مقطد  

 فيدلو أما   ل جمل من أجمال المحتوذ.     

 مهاراة تثدميت مواقد  الولدو مWebsite 

design skills م  

تثدميت تم ن تلمية الث  الراني اتعداتي من       

  HTMLوإنرددددال موقدددد  ولددددو باتددددتخدا  با ددددا 

وتتضددمن هددةه المهدداراةم إنرددال مادد  نثددي ل تابددا 

  والتخطيط لاثفحا HTMLابوامر باتتخدا  ل ا 

الر يمددددديا والثدددددفحاة الفرعيدددددا لموقددددد  الولدددددو  

 النثددوبوتثدميت  دفحاة موقد  الولدو  وتجهيدم 

تمهيدددا توددافتها بثددفحا الولددو  وتجهيددم الثددور 

تمهيدا توافتها بثفحا الولدو  واتدتخدا  التر يدو 

البنددددا ي تنردددددال  دددددفحا الولدددددو باتدددددتخدا  ل دددددا 

HTML  وإوافا عنوان لثفحا الولدو باتدتخدا  

  وإودددددافا ندددددك لثدددددفحا الولدددددو HTMLل دددددا 

  وإودددافا فيددددلو لثدددفحا HTMLباتدددتخدا  ل دددا 

  وإودددافا  دددوة HTML ا  ل ددداالولدددو باتدددتخد

  HTML خافيدددا لثدددفحا الولدددو باتدددتخدا  ل دددا 

وإتراج  ددور تاخددل  ددفحا الولددو  وتنمددي  أبعددات 

الثور في  فحاة الولو  وتنمدي  محداالا  الثدور 

في  فحاة الولدو  وال تابدا ببدالدا تدطر جدلدد فدي 

  ومحددداالا  HTML دددفحا الولدددو باتدددتخدا  ل دددا 

ل دددددا  النثدددددوب فدددددي  دددددفحا الولدددددو باتدددددتخدا 

HTML وإوافا فراراة بين ال اماة فدي  دفحا  

  وتنمي  ندوا ولدون HTMLالولو باتتخدا  ل ا 

اجددددت الخددددط فددددي  ددددفحا الولددددو باتددددتخدا  ل ددددا 

HTML وتنمددي  نمددط الخددط  والددتح ت فددي لددون  

خافيا  فحا الولو  وتعيين  ور   خافيا بثدفحا 

الولو  وإتراج ارتبا  تردعبي لدنك بثدفحا الولدو 

  وإتراج ارتبدددا  تردددعبي HTML دددا باتدددتخدا  ل

  HTMLلثدددور  بثدددفحا الولدددو باتدددتخدا  ل دددا 

وت ييددر اتجدداه محتددوذ  ددفحا الولددو باتددتخدا  ل ددا 

HTML وافأ الماد  النثدي الدةي لحتدوي عادى  

 بامتدات مناتو. HTMLأوامر 

   وجها الضبط مالداخاي   الخدارجيLocus 

of control (Internal/External) م 

ااددا اتعداتلددا إلددى عددمو تثددميت ة المرميددل تاميدد     

موق  ولو إلى قدرت  وجهده الرخثي أو إلدى الحدأ 

 ومماعد  اآلخرلن وتعمهت  ولنقمت إلى قممينم 
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 Internalوجهدددا الضدددبط الدددداخاي -

Locus of Control م 

اعتقددات تاميددة المرااددا اتعداتلددا بددأن تثددميم       

ته لموقد  الولدو ومعرفتد  لتقنياتد  لرجد  إلدى مجهدو

راتد  وإم اناتد  ومرابرتد  فدي العمدل والددتعات وأن وقد

 جال بوازا تاخاي.  قيام  بةل 

 Externalوجهددا الضددبط الخددارجي -

Locus of Control م 

اعتقدددات تاميدددة المراادددا اتعداتلدددا بدددأن تثدددميم      

لموقد  الولددو ومعرفتد  لتقنياتدد  لرجد  إلددى ممدداعد  

اآلخددددرلن لدددد  وممدددداندتهت لدددد   و ددددعوره بضددددع  

ا الرخثدديا عددن نتددا و عمادد   باتوددافا ممدديوليال

خقتناعدد  بددأن نجاادد  فددي تثددميت موقدد  ولددو ل ددون 

 نتيجا لاحأ والثدفا أو لمماعد  اآلخرلن.

  اخنخددددددددرا  فددددددددي الددددددددتعاتLearning 

Engagement: 

مرار ا تلميدة المراادا اتعداتلدا الو وجهتدي        

الضدددبط مالدددداخاي والخدددارجي  فدددي تثدددميت مواقددد  

ببرمجيدددا بدددأتال ابنردددطا المقدمدددا  القيدددا الولدددو و

قا مددا عاددى التاميحدداة البثددرلا مالرابتددا    تعايميددا

المتحر ا   واختتمرار في عمايا التعات بر ل نردط 

وفعدددددات  وإتقدددددان الجواندددددو المعرفيدددددا وابتا يدددددا 

والمددداو يا واخنفعاليدددا المتعاقدددا بمهددداراة تثدددميت 

 مواق  الولو. 

 لسابقة:اسات ااإلطار النظري للبحث والدر
تندددداوت ات دددددار النظدددددري لابحدددددث التاميحددددداة 

البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا   ووجهدددددا الضدددددبط 

مالداخاي الخارجي  ومهاراة تثميت مواقد  الولدو  

واخنخرا  في الدتعات لددذ تلميدة المراادا اتعداتلدا 

 والل  من خلت المحاور التاليام

 مالرابتددا المحدور ابوتم التاميحداة البثدرلا

  ا مالمتحر 

 المفهو م

توجددد تعرلفدداة عددد  لاتاميحدداة البثددرلا فقددد 

 ,.Friesen, et, alم وآخددرون فرلنمددنعرفهددا 

عاى أنها إثدار  انتبداه التلميدة إلدى موودوا   2004

التعات  ورف  ممتوذ تعامهت  والل  بوو  خط تح  

 ال اما أو تاولن ال اما المرات تثحيحها. 

  بأنهدددا 2003قي مالدتدددو انردددرارعرفتهدددا و       

المعالجا لبييا عدرض المريدراة البثدرلا والافظيدا  

ب ددرض إثددار  الدافعيددا الداخايددا لاتاميددة ليددتم ن مددن 

تر يددم اخنتبدداه لامريددراة المختددار   ولتفاعددل معهددا  

تال ول تمددو فددي نهالددا ابمددر المعاومدداة ال افيددا لددأ

  أن 2000المهددداري  ولددددرذ عاددددي عبددددد المددددنعت م

بدددار  عدددن مريدددراة ثانولدددا ثدددرلا عالتاميحددداة الب

لتوجيدد  اخنتبدداه إلددى المريددر اب دداي أو عاددى جددمل 

معين من م واللد  لتيمدير التمييدم وتحقيد  خثدا ك 

الددتعات الجوهرلددا فددي الرتددالا التعايميددا  واللدد  مرددل 

تامي  الخطو  وابتدهت  والادون والتحدلدد  وعنددما 
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أ ددايا تمددمى بالتاميحدداة النا بددا خ ت ددون مريددراة 

  .Cueing Agentsم

  أن نمدددط 2018وتل دددد رلهدددا  ال دددوت م  

التامددددي  البثدددددري لعدددددد مريدددددر لووددددد  المعدددددارف 

والمهاراة ولعمل عاى جة  انتباه التامية مدن خدلت 

التنوا في أتاليو العرض ليمهل عاى التامية تنظيت 

 العلقاة بين ابف ار.

 أنما  التاميحاة البثرلام

ثرلا اة البلنمط التاميح عد  لوجد تقميماة

ومددن هددةه التقمدديماة وابنددواا لاتاميحدداة البثددرلا 

 –التنقددديط  –الددددوا ر  –التظايدددل  –منهدددا مابلدددوان 

-Liوترير تراتا لدي تمدانو ووندو مابتهت  ...   

Tsang & Wong, 2009   إلدى أند  لوجدد أندواا

أخددددرذ لاتاميحدددداة البثددددرلا التددددي لم ددددن أن لددددتت 

 ددددا الحري اتددددتخدامها فددددي المددددوات الدراتدددديا وهدددد

المميم   والمل راة الافظيا  والثور التوويحيا  

والخطددو   وابلددوان  والموقدد  الم دداني  وابتددهت  

 والوميا  والتحدلد.

 مددا لم ددن تثددني  نمددط التاميحدداة إلددى ثلثددا        

و ددل تثددني  لتضددمن مجموعددا   تثددنيفاة ر يمدديا

مددن ابنمددا م مأتدداما هنددداوي و ددبري الجيددماوي  

  2017عثر   م أامد2008

  تاميحداة بثدرلاVisual Cues   وتضدمن

مجموعا من ابنما  التدي تتمردل فدي ابلدوان 

 –الحجدددت  –التبدددالن  –الحر دددا  –ابتدددهت  –

  رافا المريراة . –الوو  في إ ار 

  تاميحداة تدمعيا Audio Cues  وتضدمن

مجموعددددا مددددن ابنمددددا  التددددي تتمرددددل فددددي 

ر الت ييدر فدي  دد  الثدوة  مريد –الموتيقى 

ابتدياا  –العرض المدمعي المتعددت  –تمعي 

 المنطوقا.

  تاميحدددداة لفظيدددداVerbal Cues  وهددددي

تضمن مجموعدا مدن ابنمدا  التدي تتمردل فدي 

 –الت ييدر فدي اجدت الخدط  –ابتياا الم توبا 

 التمميا.

وتنقمدددت أنمدددا  التاميحددداة البثدددرلا إلدددى عدددد       

أنمددا  امددو أتدداليو التاميحدداة التددي تمددتخد  فددي 

ادددددددتها تولددددددر  ايددددددثتبدددددداه واتتراك يدددددد  اخنتوج

ابتدهت  –  في اتدتخدا  مابلدوان Dwyer, 1978م

الوود   –الحر دا  –التبدالن  –التظايل  –الخطو   –

العدددرض المتعددددت  –الوودد  فدددي تا ددر   –فددي إ دددار 

 التأثير البثري . –التمريل 

 مدددددا أن هنددددداك تثدددددني  آخدددددر لاتاميحددددداة 

   وهيم البثرلا  معتمدا عاى نمط التقدلت

  التاميحدددددداة البثددددددرلا الرابتددددددام وتتضددددددمن

مجموعدددا مدددن التاميحددداة التدددي تعتمدددد عادددى 

ر  ال ايددا الرابتددا ريددر المتحر ددا  تقددو  الثددو

عاى مجموعا من التقنياة  الثور والرتو  

التوودديحيا وأ دد ات اتنفوجرافيدد  المتنوعددا 
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والنثدددددوب الرابتدددددا  ولدددددتت فيهدددددا عدددددرض 

ا در مدل ومبالمعاوما عاى التامية برد ل مت ا

تون الحاجددا لاتفاعددل معهددا ايددث تعتمددد عاددى 

إتراك التامي  بما لتضدمن  مدن معاومداة فدي 

   Zheng, et al., 2020 دور  واادد  م

 & ,Dawoud   م2018اتددل  عددل  م

Netchaev, 2012   Qu, et, al., 

2009) .  

  التاميحدددداة البثددددرلا المتحر ددددام وتتضددددمن

عادددى مجموعدددا مدددن التاميحددداة التدددي تعتمدددد 

حر ا والتفاعدل  وتقدو  عادى مجموعدا مدن ال

التقنياة  الفيدلو والتفاعل والرتو  والثور 

المتحر دددا والمحا دددا  التفاعايدددا  ولدددتت فيهدددا 

عددرض المعاومددا عاددى التاميددة بردد ل لحتددوي 

عاددى تفاعايددا  فمددن المم ددن أن ل ددون مقطدد  

فيدددلو بدد  مجموعددا مددن الخطددواة وابتالاة 

أن لحدا ي هدةه  اتاميدةالمتتاليا  والتي لم ن ل

ابتالاة ولقو  بأتا هدا خطدو  بخطدو  مهندال 

   2018   رلها  ال دوت م2020البميوني م

   و و يوتوندددددددد  2018منددددددددى الجددددددددمار م

  .(Kucuktunc, et, al., 2010وآخرون 

وقد اعتمد البااث عاى هةا التثدني  فدي تقددلت       

ن التاميحاة البثرلا  لمحاولا اختبار أي من النمطي

وتماة التلمية الوي وجهدا  لخثا كمللما  أ رر

الضددبط الددداخاي والخددارجي لتنميددا مهدداراة تثددميت 

مواق  الولو واخنخرا  في التعات  وجعل التعات أ رر 

 متعا لاتلمية باختلف وجها وبطهت.

 مميماة التاميحاة البثرلا

أ ددارة العدلددد مددن ابتبيدداة والدراتدداة إلددى        

لتدي تمرددل ابهميدا التربولددا نا ددر امجموعدا مدن الع

لاتاميحاة البثرلا والتي توو  مميماة التاميحاة 

البثدددرلا  منهدددا تراتدددا أتددداما هندددداوي و دددبري 

   وتراتددددددا محمددددددد ممددددددعوت 2008الجيددددددماوي م

   1999   وأامد الاقداني  أميدر القر دي م2016م

 وهيم 

 .زلات  ترعا العمايا التعايميا 

 لمية.دذ التزلات  اخنتباه والتر يم ل 

 .توفير وق  وجهد المعات 

  المماعد  عاى فهدت ابف دار  و دةل  المفداهيت

 المجرت .

 .تقدلت معاوماة إوافيا 

 .  تنظيت المعاوماة والحقا 

 .بقال أثر التعات لفتر  أ وت 

 .زلات  الدافعيا لدذ التلمية 

 .تجعل التلمية أ رر اتتعداتا  لاتعات 

  ل فددي ابجددماتظهددر العلقدداة التددي تددربط بددين

 العنثر الوااد  ما تربط بين الجمل وال ل.

 ,Chingم ترينو و ن  ما أ ارة نتا و تراتا     

& Kun, 2014  إلى العدلد مدن مميدماة اتدتخدا  

التاميحاة البثدرلا فدي العمايدا التعايميدا ومدن هدةه 
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المميددماة أنهددا تحمددن ابتال فددي الددتعات وتعددمز مددن 

البثددرلا تعمددل  اميحدداةالفهددت  باتوددافا إلددى أن الت

 مدا أن  عاى جة  انتبداه التاميدة إلدى المدات  العاميدا 

التاميحددداة البثدددرلا بالبرمجيددداة التعايميدددا تمددداعد 

عاددى تحمددين ممددتوذ تحثدديل التلميددة فددي الجانددو 

 فرلنمدن و دةل  أ دارة تراتدا المعرفدي وابتا دي 

إلددى أن   Friesen, et, al., 2004م وآخددرون

لدى خفددا امددل الددةا ر  تددلتي إالتاميحداة البثددرلا 

لامحتددوذ البثددري المعددروض وهددي بالتددالي تجنددو 

مرددد لة اخدددتلف اختدددتجاباة بدددين التلميدددة واللددد  

لتفا يل المحتوذ لما تتيح  التاميحاة البثرلا مدن 

 قدر  عاى تمييم التفا يل التي لتت تقدلمها.

  عاددى أهميددا 2018منددى الجددمار م مددا أ دددة       

لعمايا التعايميا وما لها مدن ا في االتاميحاة البثرل

الددتعات ايددث لددتت انتقددال  عمايدداتور هددا  فددي تمددهيل 

عنا دددر محددددت  ليدددتت التر يدددم عايهدددا تون ريرهدددا  

وقمددم  التاميحدداة باعتبارهددا ميمددراة لاددتعات مددن 

 ايث أهميتها إلى قممين ر يميينم

ابوتم تاميحددداة ل دددرض فهدددت وتمريدددل المعاومددداة 

ميحداة البثدرلا بهددف   التاالمقدمام وفيهدا تمدتخد

لتحمدين  والل التمولد بالمريراة اتوافيا المتثاام 

عمايدددا الفهدددت لددددذ التلميدددة  وجعاددد  أ ردددر ا تمددداخ 

 لامعاوماة   ما تجعل من التعات أ رر تق  وترعا.

الرانيم تاميحاة  مريدراة لاتوجيد  وتر يدم اخنتبداهم 

بدداه وفيهددا تمددتخد  التاميحدداة البثددرلا لتر يددم اخنت

تعامهدا  والتدي لجدو  المدراتى المريراة التعايميدا عا

وفدي هدةه الحالدا خ لدتت التمولدد   أن لدر ها التلميدة

بمعاومدداة إودددافيا وإنمدددا لجدددة  اخنتبددداه لامريدددراة 

 التعايميا المررو  تعامها.

 خثا ك التاميحاة البثرلام

أوودد   ددل مددن أامددد الاقدداني وأميددر القر ددي        

اة البثدددرلا تتمدددت بعدددد  التاميحددد  إلدددى أن 1999م

والددةي لجمدد  بددين  اتثرا دديخثددا ك منهددا الددنمط 

مريدددراة متعددددت  وهدددي مالحر دددا والادددون والثدددور 

 والتظايل واتاا ا والمرت الثوتي... . 

  2016محمدددددد ممدددددعوت موأ دددددارة تراتدددددا      

   إلدى مجموعدا 2014وتراتا تمال عبد العملدم م

بثدرلا  يحداة الالعوامل التي تتعا  بخثدا ك التام

 وهيم

 أوخ م العوامل التي تتعا  بخثا ك التامي  الات م

   تعا الثور م والل  من ايدث مددذ اتدتيعا

الثددور  الرابتددا أو المتحر ددا ب بددر عدددت مددن 

 العنا ر.

  التاميحاة البثدرلا  إناجت التاميحاةم ايث

الاة الحجددت ال بيددر تجددة  اخنتبدداه إليهددا أ رددر 

 اب  ر. ة الحجتمن التاميحاة البثرلا الا

   موق  التاميحاة واتجاههام ايدث لدلثر موقد

التامددي  البثددري و دددةل  اتجاهدد  فددي جدددة  

 اخنتباه لاتامي .
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  تندددوا التاميحددداة  إن بيعدددا التامدددي م ايدددث

البثرلا ما بين الاون واجت الخط واتدتخدا  

ابتدددهت لمددداهت بدرجدددا  بيدددر  لجدددة  انتبددداه 

 التلمية.

  البثددرلا  يحدداةتامال إنت درار التامددي م ايددث

 عند ت رارها تجة  انتباه التلمية.

  التاميحدداة الجدلددد   إناداثددا التامددي م ايددث

التدددي تعتبددددر  خبددددر  جدلدددد  لاتاميددددة تجددددة  

اخنتبددداه أ رددددر مددددن التاميحددداة التددددي لألفهددددا 

 التلمية.

  الحر ا في التامدي م وهندا نجدد أن التاميحداة

البثددددرلا المتحر ددددا تجددددة  اخنتبدددداه عددددن 

 ابتا.حاة الرالتامي

  امددا زاتة ترجددا  إندد تعقددد التاميحدداةم ايددث 

التعقددددد فددددي  دددد ل التامددددي  البثددددري  امددددا 

 انخفض  معدخة التة ر.

  رافا التاميحداةم وفيهدا لدتت تدأثير التاميحداة 

البثددددرلا عاددددى إثددددار  التاميددددة نحددددو فهددددت 

 المحتوذ البثري الةي لتت تقدلم .

 ذمثانيام العوامل التي تتعا  بخثا ك المحتو

  المحتوذ التعايمي.نوا 

 .اجت المحتوذ التعايمي 

 .خثا ك التلمية 

 .البرمجيا التي لقد  فيها التاميحاة البثرلا 

وقددددد أ ددددارة نتددددا و تراتددددا محمددددد ممددددعوت        

  إلدددددى أن اتدددددتخدا  التاميحددددداة البثدددددرلا 2012م

جة  انتباه التلميدة لامقرراة اتل ترونيا تماهت في 

الةي لقدد  إلديهت   مدا  لتعايميلامحتوذ اتل تروني ا

  ومحمدد 2005أ ارة تراتا  دل مدن نهدى أامدد م

  إلى تعدت أنما  التاميحاة البثرلا 2012ممعوت م

ومنهدددددا الرتدددددو  المتحر دددددا  والعدددددرض المتعددددددت  

 والملثراة البثرلا  والثور  والحر ا.

 مدددا أ دددارة تراتدددا أتددداما هندددداوي و دددبري      

تخدا  عات باتدددددد  إلددددددى أن الددددددت2008الجيددددددماوي م

التاميحدددددداة البثددددددرلا لمدددددداعد عاددددددى اتددددددترجاا 

المعاوماة  ايدث تتعددت أندواا التاميحداة البثدرلا  

و ةل  تثنيفاتها  لةا فأ دبح  التاميحداة البثدرلا 

من المطالو الماحا في تثميت المحتوذ الرقمي فدي 

مختا  مراال التعايت  ايث تعد أتاتيا في تثدميت 

تددأثير عاددى  لهددا مددن وتطددولر المحتددوذ الرقمددي لمددا

 أتاو  التقدلت والعرض.

  2015وقدددد اتفقددد  تراتدددا مددداهر زنقدددور م        

   عاددددى أن نمددددط 2012وتراتددددا محمددددد القرنددددي م

التاميحدداة البثددرلا لدد  فاعايددا فددي تنميددا المهدداراة 

لدذ التلميدة ايدث تمدتخد  التاميحداة البثدرلا فدي 

التر يدددم عادددى مريدددراة تعايميدددا لم دددن إترا هدددا مدددن 

ممدددا لجعدددل التاميحددداة البثدددرلا وبخا دددا تلميدددة ال

 الحر يا لقال من الوق  اللز  لاتعات.

إلددى خفددا عددول والتاميحدداة البثددرلا تددلتي 

الددةا ر  لامحتددوذ البثددري المعددروض وبنددال عاددى 

اللددددد  لدددددتت تجندددددو المرددددد لة المتعاقدددددا بددددداختلف 
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اختدددددتجاباة بدددددين التلميدددددة لتفا ددددديل المحتدددددوذ 

يحداة البثدرلا مدن   التامالمعروضم والل  لما تتيح

قدر  عاى تمييم التفا يل  مما ل دون لد  تدأثير فعدات 

فدددي زلدددات  القددددر  عادددى اتدددتدعال المحتدددوذ  لدددةا 

الددةا ر  وتحمدددين  التامدددي  البثددري لددددعتلمددتخد  

اختددتدعال فددي المواقدد  التعايميددا تاخددل المحتددوذ 

 ,Roberson, Davies & Davidoffالبثري م

2000, 977 . 

لتاميحاة البثدرلا لم دن أن اث أن اولرذ البا

 مدا لم نهدا أن تميدم   تمهل اخنتباه نحو نقا  معيندا

ابجمال المهما من المعاوماة وجعاهدا معاومدا الاة 

معنى   ما أن التندوا باتدتخدا  التاميحداة البثدرلا 

في تقدلت المعاوما لوو  ولبرز أهميا الهدف منهدا 

ال ادددوت لتحقيقددد   ولحددداوت مدددن خللهدددا إتهدددار اآلر

 ر اا أو موق  معين.م

وتوتيدد  التاميحدداة البثددرلا  ددأتا  توجيهيددا 

للتدددتدخت واختدددتنتاج والدددتعات والتمريدددل والتنرددديط 

لاعمايددداة المعرفيدددا لددددذ التاميدددة تاخدددل البرمجيددداة 

التعايميدا لمددهت برد ل فعددات فددي تم دين التلميددة مددن 

تعت التمريل المعرفي واتتراك لدلد   و دةل  التنظديت 

رال العقادددي مدددن خدددلت تنظددديت الثدددور  اتي والردددالدددة

الةهنيا التي تماعد في نقل المعنى  ومن ثت تحمدين 

القيمدددا المعرفيدددا المضدددافا  ولمدددتام  اللددد  اددددوا 

عمايا التفاعل بين التامية والتاميحداة البثدرلا مدن 

خدددلت مدددا لراعيددد  المثدددمت فدددي مراادددا التثدددميت 

  .2018هدذ تايمان وآخرون  واتنتاج م

تراتددا  دداهر عددواف وأ ددرف زلدددان وأ ددارة      

  إلى أن المريراة البثرلا تعتبدر أادد 24  2020م

أهدددت عنا دددر مت يدددراة التثدددميت تاخدددل المحتدددوذ 

الرقمي التعايمي ايث تعمل عاى جة  انتباه التلمية 

لامحتدددوذ   مدددا تعتبدددر عنثدددر جدددة  وتوجيددد  نحدددو 

عنا ددر معيندددا  وهندددا تدددأتي أهميدددا تور التاميحددداة 

تمردددل مريدددر مدددن مريدددراة المحتدددوذ لا التدددي البثدددر

التعات وتنميا التفاعاي لجة  انتباه التلمية وتحمين 

 التحثيل.

وأوودح  تراتدا امدن محمدوت ووليدد الثدديات       

  إلدددى أن التامدددي  البثدددري المتحدددرك الاة 2016م

فعاليا في خفا اوطرا  قثور اخنتباه المثحو  

ثد  لميدة البنرا  زا د  والتحثيل المعرفي لددذ ت

الرابدد  اخبتدددا ي  مددا أن التامددي  البثددري المتحددرك 

لجدددة  اخنتبددداه  وهدددو مدددا أ دددد عايددد  أامدددد راجددد  

  ايدددث أ دددار إلدددى أن التاميحددداة البثدددرلا 2011م

المتحر ددا لهددا قدددر  عاددى زلددات  الفعاليددا فددي تنميددا 

مهددداراة التلميدددة   مدددا تحمدددن مدددن قددددرتهت عادددى 

 التحثيل الدراتي.

ثددرلا أاددد عنا ددر يددراة الب مددا تعددد المر 

 مت يراة التثميت تاخدل المحتدوذ الرقمدي التعايمدي

ايددث إن المريددراة البثددرلا تعمددل  مريددراة ثانولددا 

تاخل المحتدوذ وتمداعد عادى تبمديط   وت دون هدةه 

التاميحاة فعالدا لجدة  انتبداه التاميدة نحدو المريدراة 

اب دددايا ممدددا لدددلتي إلدددى تحمدددين الدددتعات وتنميدددا 

 . 2013 امدي   ال  عبدالتحثيل م
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وأ ددارة تراتددا وونددو و بيبهددان وخ  وترددان      

 ,Wong, Cabibihan, Lam, Chan)وقيدان 

& Qian, 2016)  أن الرتددددوماة والثددددور

المتحر ا لها فاعايدا فدي التاميحداة البثدرلا لتعاديت 

وتعاددت المعددارف والمهدداراة ايددث تددلثر فددي انتبدداه 

 تي.يل الدراالتامية وتملد من قدرت  عاى التحث

أن  Lijia , 2011)وأووددح  تراتددا ليجيددا م     

التاميحاة البثرلا تمداعد عادى توجيد  اخنتبداه  مدا 

أن التثددميت المتددمن بددين التاميحدداة البثددرلا عاددى 

 ا ا ال مبيوتر لجو ان لتمت بالبما ا والبعد عدن 

التفثيلة رير المهما  وهو ما راعاه البااث أثندال 

لممددتخدما فددي البحددث لبثددرلا اتثددميت التاميحدداة ا

الحالي ايث أن الثور الرابتدا مالثدور  والمتحر دا 

ممقدددددا   الفيددددددلو  تمدددددهل اتتراك الحمدددددي لددددددذ 

التلميةم ممدا لعدمز مفهدو  الدتعات لددلهت ولل دد اللد  

عاددى أهميددا المدددخل البثددري وتوتيدد  التاميحدداة 

البثرلا واختتراتيجياة البثرلا لتنميدا المهداراة 

 ولو.مواق  الفي تثميت 

النظرلدداة التربولددا التددي تمددتند إليهددا التاميحدداة 

 البثرلام

 الددتعاتتمددتند التاميحدداة البثددرلا إلددى نظرلدداة       

 تعتمد عاى اخنتباه البثري ومنهام  التي

 نظرلا ت امل الملم م 

وتعتمد هةه النظرلدا عادى ثلثدا عنا در أتاتديا     

وجيدد  ي تعنددي تالت امددل   وهدد –التنظدديت  –ماخختيددار 

انتبدداه التاميددة نحددو التامددي   ثددت التأ يددد عاددى تنظدديت 

البنيا  ثت الت امل بربط العنا ر من خلت التاميحداة 

   .Treisman & Gelade, 1980البثرلا م

التاميحاة البثرلا عاى اتتراك البثري  تعتمدو    

 الةي لتت من خلت مرااتين همام

 لدي اتتخلب النظا  اتترا ي برد ل آ

ت المرهد البثري ومدن خدلت من خل

ار دداة العددين لاتامددي  البثددري ايددث 

 تقو  العينان بتجمي  المعاوماة.

  اخنتبدددداه اخنتقددددا ي لامعاومدددداة التددددي

لردددماها التامدددي  البثدددري ومدددن ثدددت 

 معالجا المعاوماة.

مددن وهنددا لم ددن اتتددتفات  مددن هددةه النظرلددا         

تحر ددا بتددا والمخددلت تقدددلت التاميحدداة البثددرلا الرا

ببرمجيددددا تعايميددددا وتددددرك الفر ددددا أمددددا  التلميددددة 

ختت ردداف المهددداراة مدددن خدددلت القدددوا ت المتدددوفر  

بالبرنددامو واختيددار مددا لناتددبهت منهددا ثددت تنظدديمهت 

بنفمدددهت تاخدددل البرمجيدددا والدددتعات وفقدددا لررباتهدددا 

باتوددافا لاتعامددل مدد  ابنرددطا المقدمددا ألضددا وفقددا 

احثدددوت عاددددى لبثددددرلا للدددنمط تقدددددلت التاميحددداة ا

معاومدداة مت اماددا  وهنددا لم دددن لاتاميددة مددن خدددلت 

الدددتعات البثدددري المقدددد  ومدددن خدددلت متابعدددا أعدددين 

التلميدددة لاتاميحددداة البثدددرلا المقدمدددا مددددن إتراك 

مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو بردد ل آلددي ومددن ثددت 

إتقانها وممارتتها ب فال  واتبدداا فدي اتدتخدامها  
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ة التدي تدت ا تمدابها المهدارا ومن ثت عمل ت امل بين

 من أجل تثميت موق  ولو. 

 نظرلا النمو المعرفيم 

تمعى هةه النظرلدا إلدى التحقد  مدن االدا  

التوازن بين ما لمتقبا  التامية من خبراة جدلد  في 

بنا دد  المعرفددي وبددين المخددمون المعرفددي الموجددوت 

لدل   وتمهت التاميحاة البثرلا في زلدات  الخبدراة 

تقباها التاميدددة ملوتددد  قطدددامي  التدددي لمددد الجدلدددد 

2005.  

وهنا لم ن اتتتفات  من هدةه النظرلدا مدن 

خدددلت تقددددلت محتدددوذ التاميحددداة البثدددرلا لاتلميدددة 

بحيدددث لردددتمل عادددى معاومددداة ومعدددارف ومهددداراة 

مألوفددددا لاتلميددددة وموجددددوت  بمخددددمونهت المعرفددددي 

ولتقنون بعضدها  ومدن ثدت لدتت الدربط بدين مدا لعرفد  

راة تقنيا   تابا النثوب مدرل فدي ة من مهاالتلمي

وما لمتهدف تعاديمهت مدن  Notpadبرنامو ال تابا 

معاومدداة جدلدددد  مردددل تدددوجيههت نحدددو  تابدددا أ دددوات 

HTML .بداخاها 

 نظرلا التاميحاة البثرلام 

وتمدددتند هدددةه النظرلدددا إلدددى أن الدددتعات لدددمتات 

عندددما ل ددون مالتامددي   المريددر لدد  علقددا بمووددوا 

   ولم ددن اتتددتفات  مددن Severin, 1967مالددتعات 

هددةه النظرلددا مددن خددلت نرددر التاميحدداة البثددرلا 

بنمطي تقدلمها توال  ان  ثابتا أ  متحر دا فدي  دل 

أجددمال المحتددوذ التعايمددي  وبالتددالي لجددد التاميددة أن 

التاميحداة البثددرلا ملزمددا لدد  فددي  ددل مووددوا أو 

ايهدا ترس أو مهار  لتعرض لها  ومن ثت اتعتمات ع

تووددي  المعاومدداة والمهدداراة التددي قددد ت ددون فددي 

رامضددا بالنمددبا لاتاميددة  وأن لددتت مراعددا  مناتددبا 

 التامي  البثري المقد  م   بيعا المهار .

 نظرلا العول المعرفيم 

وترددير هددةه النظرلددا إلددى أن الددةا ر  قثددير          

المدذ محدوت  المعا وأن الةا ر   ولاا المدذ الاة 

وتعمل التاميحداة البثدرلا عادى محدوت   تعا رير 

زلات  اخنتباه  وعندما لملد اخنتباه تمتات المعاومداة 

 ,Swellerالتدي تخدمن فدي الدةا ر   ولادا المددذ م

1988.  

ولم دن اتتددتفات  مدن هددةه النظرلدا فددي تقمدديت        

المحتدددوذ المقدددد  لاتلميدددة إلدددى عنا دددر ومهددداراة 

ا هدا برد ل ة مدن إتربميطا رير مر با تم ن التلمي

ممتقل  وتقددلت تاميحداة مناتدبا تدوال  اند  ثابتدا 

أ  متحر ا م   دل جدمل مدن أجدمال المحتدوذ  ومدن 

ثت جة  انتباه التلميدة نحدو الدتعات وإتقدان المهداراة 

واخنخددرا  فددي الددتعات  ومدد  زلددات  اخنتبدداه لعنا ددر 

التعات الث ير  فان الل  للتي لتقايل العول المعرفي 

ثدت اتاتفدات بمدا تدت تعامد  وإتقاند  مدن مية ومن لاتل

مهدداراة فددي الددةا ر   ولاددا المدددذ ومددن ثددت تددمتات 

 فرب بقال أثر التعات. 

 نظرلا معالجا المعاوماةم 

وتعرف بالنظرلا المعرفيا العاما والتي لعدد فيهدا     

الدددددتعات عمايدددددا معرفيدددددا ول دددددون التاميدددددة معدددددالو 
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ندددما ت لحدددا علامعاومدداة المعرفيددا  وبهددةا فددالتعا

تدددأتي المعاومدددا مدددن المحددديط الخدددارجي  ومدددن ثدددت 

فالتاميددة لعالجهددا ولقددو  بتخملنهددا فددي الددةا ر   ثددت 

تخرج في  د ل قددراة  ولر دم عامدال هدةه النظرلدا 

عادددى العقدددل الدددةي هدددو نظدددا  معالجدددا المعاومددداة 

والممددديوت عدددن ربدددط المعدددارف الجدلدددد  بالمعدددارف 

  .Miller, 1956المابقا م

تددتفات  مددن هددةه النظرلددا فددي تقدددلت ولم دن ات        

التاميحددداة البثدددرلا بنمطيهدددا مالرابتا المتحر دددا   

وبالتددالي لددتت اتاتفددات بمددا لددتت تعامدد  مددن معددارف 

ومهاراة بالدةا ر   ولدتت اتدتدعال مدا تدت تعامد  فدي 

التطبيقدداة العمايددا لمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو  

ت خبدراة لدتوتحولل بعدا مدا تدت ا تمداب  مدن تعادت ل

ربطهددا بخبددراة ومعددارف ومهدداراة جدلددد  واتبددداا 

 في تنفية الل .

 النظرلا البنا يام

ترذ النظرلدا البنا يدا أن التف يدر عمايدا تنظديت        

وت ي   ومدن خدلت عمايتدي التنظديت والت يد  لنمدي 

التاميدددة قدراتددد  المعرفيدددا  فدددالتنظيت لمردددل الجاندددو 

عى التاميدة فيمردل تد البنا ي من التف يدر  أمدا الت يد 

تلجددات التددوازن بددين مددا لعددرف مخبراتدد   والظددواهر 

وابادددداا التدددي لتفاعدددل معهدددا فدددي البييدددا ممحمدددد 

  .37-36  2003خميت  

ولم ن اتتتفات  مدن هدةه النظرلدا مدن خدلت          

تنددددددددوا أنمددددددددا  تقدددددددددلت التاميحدددددددداة البثددددددددرلا 

فدي مالرابتا المتحر ا  مما لجعل التامية أ رر نردا ا 

الددتعات تلجددات مددا لبحددث عندد  مددن معاومدداة   عمايددا

وهو ما لتف  م  مباتأل النظرلا البنا يا ومن ثت لدتت 

بنددال المعنددى لدددذ التلميددة لاو ددوت إلددى المعاومددا 

وإلى المعرفا نتيجا تفاعاهت م  التاميحاة البثدرلا 

وبخا دددا عندددد تطبيددد  ابنردددطا التعايميدددا الخا دددا 

 .بمهاراة تثميت مواق  الولو

 تجمي  التاميحاةمنظرلا 

ترذ نظرلدا تجميد  التاميحداة أند   امدا زاتاة        

التاميحدداة البثددرلا خددلت الموقدد  التعايمددي زاتة 

  Dotterer, 2011, 67-68فر ا اددوا الدتعات م

  2000وهدددو مدددا لردددير إليددد  معادددي عبدددد المدددنعت م

فملدات  عدددت التاميحدداة لقثددد بهددا اختددتخدا  ال ددافي 

رلا و دددةل  اتدددتخدا  الندددوا حددداة البثدددلعددددت التامي

المناتددو واللدد  لتوجيدد  اخنتبدداه  ول ددن هددةه الملددات  

 لجو أن ت ون مناتبا  ي خ ترت  التلمية.

ولم ددن اتتددتفات  مددن هددةه النظرلددا فددي تنددوا       

أنمددا  تقدددلت التاميحدداة البثددرلا المقدمددا  وتوزلدد  

التاميحددداة البثدددرلا عادددى  دددل عنا دددر المحتدددوذ 

  بحيددث لرددعر التاميددة بتواجددد تاعددت ي المقددد التعايمدد

ومماعد أثنال عمايا تعام   ومدن ثدت اتعتمدات عايد  

في التعات  والاجول إلي  وق  الحاجا في االا التعرر 

بدددأي جدددمل مدددن أجدددمال المحتدددوذ  واختدددتمات  مدددن 

 الضااات  عند الرربا في الل .
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 نظرلا انتقال المعاوماة

تجداوز اددوت ة التدي توفيها ل دون عددت المريدرا      

الفرت عاى اخنتباه لهدا  خ لمدتطي  أن لجهدم ولعدالو 

المعاوماة التدي لمدتقباها عبدر القندواة الحمديا فدي 

الوقددد  نفمددد   ايدددث أن الدددةا ر  العامادددا لهدددا تدددعا 

محددددوت   لدددةل  فدددان هنددداك ااجدددا خنتقدددال وتحدلدددد 

مريراة معينا  ليتت معالجتها تون المريراة ابخدرذ 

النظرلددا توودد  عمايددا اخنتقددال  يددا  وهددةهابقددل أهم

لامعاوماة التي تتت قبل تخدملن المعاومداة التدي لدتت 

اتددتقبالها  ولددةل  لددتت انتقددال لددبعا المعاومدداة مددن 

خددلت التاميحدداة البثددرلا لممدداعد  التلميددة عاددى 

انتقال المعاوماة المهما في المحتوذ واخنتباه لهدا. 

 .Lachter, Forster, & Ruthruff, 2004م

881  

ولم ن اتفات  من هةه النظرلا في أن التاميحاة      

البثدددرلا المقدمدددا لاتلميدددة تدددوال  انددد  ثابتدددا أو 

متحر ددددا مدددد  مجموعددددا ابنرددددطا المقدمددددا تاخددددل 

البرمجيدا التعايميدا تم ددن التلميدة مددن اخنتقدال فيمددا 

بينهددا مدددن تاميحددداة وقددد  الحاجددا ممدددا لدددلتي إلدددى 

ا بدةا رتهت وعمدل وتخملنه اتتقبات المعاوماة اميا

ت امل بين هةه المعاومداة برد ل لدنع ت عادى  د ل 

موق  الولو الةي تت تثميم  والرربدا فدي اتدت مات 

 العمل من خلت اخنخرا  في التعات وأتال المها .

ومددددن خددددلت اختددددتعراض المدددداب  لانظرلدددداة      

التربولددا  لم ددن توتيدد  تادد  النظرلدداة واتتددتفات  

ل المحتدوذ التعايمدي المقدد  د فدي بندامنها برد ل جيد

مدن خدلت التاميحدداة البثدرلا بالبرمجيدا التعايميددام 

ممددا لمدداعد عاددى إثددرال عمايدداة الددتعات واتتددتفات  

القثدددوذ مدددن إم انددداة التاميحددداة البثدددرلا تدددوال 

الرابتدددا أو المتحر دددا فدددي تعدددت الجواندددو المعرفيدددا 

وابتا يدددا لمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو و دددةل  

 مية عاى اخنخرا  في عمايا التعات.عد  التلمما

المحدددور الردددانيم وجهدددا الضدددبط مالدددداخاي   

 الخارجي م

 المفهو م

تعتبر وجها الضدبط هدي المثددر الدةي لنطاد  

مندد  ممددبباة المدداوك الددةي لعتقددد التاميددة أنهددا هددي 

لا عن نجاا  أو فراا  ولعندي الطرلقدا التدي يوالمم

ا لنتددا و مددل الممددببمددن خللهددا لدددرك التاميددة العوا

الماوك توال  ان  النتا و راٍض عنها أ   امند  فدي 

نفمدد  أ   دداتر  عددن أاددداا خارجددا عددن إم اناتدد  

 .)2007وقدرات  مأفنان تروز   

وأ ددارة عدلددد مددن الدراتدداة التددي تتعادد   

بالتحثددديل الدراتدددي وعلقتددد  مددد  وجهدددا الضدددبط 

   وتراتدددا 2012ومنهدددا تراتدددا أتدددمال محمدددوت م

  وتراتدددددا وولفدددددوك Kinney (2006م يندددددي 

إلددى أن التحثدديل الدراتددي  Woolfolk (1998م

لمتات في االدا التلميدة الوي وجهدا الضدبط الدداخاي 

 باتوافا أن ل ون التلمية لدلهت المماة التاليام

  تجم دددا وتقمددديت المهدددا  الثدددعبا

 إلى مها  أبمط وأ  ر.
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  التعددددددداون مددددددد  فدددددددرج العمدددددددل

 والمجموعاة الدراتيا.

 المد  وت دون  قرلبا دافوو  أه

 مم نا التحق .

  اتددددددتخدا  اتددددددتراتيجياة تعاددددددت

تمددددداعد عادددددى التر يدددددم ومنهدددددا 

 التاخيك وتحدلد أهت النقا .

   التلمية إلدى Jones, 2015وقمت جونم م          

فيتدددين مدددن خدددلت وجهدددا الضدددبط  ايدددث أن وجهدددا 

الضددبط الددداخاي تمرددل التلميددة الددةلن لرددعرون أنهددت 

وبددةل  فددان التاميددة الوي لحدددا لهددت ممدديولون عمددا 

وجهددا الضددبط الددداخاي لعتقددد أن اباددداا اتلجابيددا 

هي نتيجا جهدده و فالتد   وفدي نفدت الوقد  لردعر 

فددي االددا اباددداا المددابيا أنهددا نتيجددا قاددا مجهددوته 

وعد  التر يم وهةا لدت عاى أن التامية لعتقد أن  هو 

بيا   المميوت عن ما لحدا تدوال  دان إلجابيدا أو تدا

وجهددا الضددبط الخارجيددا فتمرددل التلميددة الددةلن  أمددا

لا يولعتقدون أن الحأ أو أي أ يال أخدرذ هدي الممد

عن نتا و ما لحدا لهت وأنها ليمد  نتيجدا تداو هت 

 أو خثا ثهت بل هي نتيجا لاثدفا مرل. 

وفي مجات نظرلا التعات اخجتماعي  التي تجمد        

لرددير  المعرفيددا  بددين النظرلددا المدداو يا والنظرلددا

  فددي نظرلتدد  بددأن التعملددم Rotter, 1990روتددر م

لأتي أوخ  في توجي  الماوك اتنماني ولر ا   وهةا 

منطدد  تدداو ي  ول ندد  لضددي  عايدد  منطاقددا  معرفيددا 

آخدددر وهدددو أن التعملدددم لعتمدددد عادددى اتتراك لوجدددوت 

علقا بين التعملم الةي اددا عايد  ومدا قدا  بد  مدن 

 تاوك.

وجها الضبط الداخاي وي اللمية  ما أن الت 

لدددلهت القدددر  عاددى العمددل فددي بييدداة الددتعات الفددرتي 

بر ل متميم والل  لما لتميمون ب  من  دفاة تتعاد  

بالقدددر  عاددى تنظدديت العمددل واعتمدداتهت عاددى الاتهددت  

  .2016وتحماهت لامميوليا ملحيى أبو جحجور  

ممددا تددب  لتضدد  أن التلميددة الددةلن لدددلهت  

فعاليا وتافعيدا لمدتمرون خاي و ةل  وجها وبط تا

في تعامهت وأتال مهامهت بوقاة وفتدراة أ دوت مدن 

التلميدة الددةلن لددلهت ترجدداة أقدل فددي وجهدا الضددبط 

الدددداخاي  ايدددث تتدددأثر وجهدددا الضدددبط الداخايدددا أو 

الخارجيددا بخبددراة النجددار واتخفدداج التددي لمددر بهددا 

التاميددة ولددلثر اللدد  عاددى التحثدديل الدراتددي  ول ددن 

اف  المحتوذ المقد  م  التلميدة الوي المم ن تو من

وجها الضبط الدداخاي والخدارجي معدا  فبدالررت مدن 

أن الوي وجهددددا الضددددبط الددددداخاي لتعامددددون الاتيددددا 

بالتاميحدداة البثدددرلا  إخ أنددد  لم دددن لدددةوي الضدددبط 

الخددارجي الحثددوت عاددى الممدداعداة المقدمددا مددن 

التدي خلت التاميحاة البثدرلا الرابتدا والمتحر دا  و

ا تعد موجها لاتلمية في التعات وتنظت عمايداة بدوره

 تعامهت وتقد  لهت المعاوماة في االا التعرر.

ولم ن تحقي  اخنخرا  في الدتعات مدن خدلت    

ابنرددطا التدددي تقددد  لاتاميدددة والتددي تتطادددو النردددا  

العقادددي بممدددتولاة عايدددا لاتف يدددر بددددخ  مدددن الحفدددأ 
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ميا  وتردجي  ييا التعايواختتظهار  وألضا  إثرال الب

التلمية عادى ممارتدا المهدا  التدي ل دون فيهدا تمدو 

الجواندددو المعرفيدددا مددد  الجواندددو المهارلدددا   دددةل  

مماعد  التلمية مدن الوي وجهدا الضدبط مالدداخاي   

الخارجي  عادى الدتعات مدن خدلت اخ ترداف  والدتعات 

  .Derek, 2013بطرج متنوعا م

 –لدددددددداخاي خثدددددددا ك التلميدددددددة الوي الضدددددددبط ما

 لخارجي ا

لتميدددم أ دددحا  الضدددبط الدددداخاي عدددن أ دددحا        

 الضبط الخارجي بالمماة التاليام

البحددث واختت ردداف لاو ددوت إلددى المعاومدداة  ثددت  -1

اتددتخدا  هددةه المعاومدداة بفاعايددا فددي الو ددوت إلددى 

ال لامرد لة التدي تعترودهت فدي البييدا فضدل عدن 

لجتهددا قدددرتهت عاددى اتددترجاا هددةه المعاومدداة ومعا

ات مختافدا  فهدت لمتا دون القددر  عادى اتدتنبا  بأ  

 المعاوماة.

 قدرتهت عاى تأجيل ات باا.  -2

المددوت  والثددداقا فددي علقددتهت مدد  اآلخددرلن  فهددت  -3

أ رددر ابددا وااترامددا مددن قبددل اآلخددرلن وأ رددر تعاونددا 

 ومرار ا لهت.

بالنمبا لاعمل وابتال فادلهت معرفدا  داماا بمعدالت  -4

ييدا المحيطدا بهدت   مدا ن بد  وبالبالعمل الةي لقومدو

أنهت أ رر إ دباعا ورودا عدن عماهدت وأ ردر ااترامدا 

 ل  وانخرا ا في  واهتماما ب .

أنهت أ رر ثقا في قدرتهت عاى الدتح ت فيمدا لنالوند   -5

 من نجار  أو فرل في إنجازاتهت. 

أنهت أ رر مرابر  أما  المر لة التي تقاباهت وأ رر  -6

 هت. فاعايا وتيطر  عاى بييت

أ رددر ال ددال  وأ رددر مدديل لإلنجدداز وأقددل امتردداخ أنهددت  -7

لآلخددرلن  وأ رددر اتددتعداتا لتأليددد اآلرال التددي تل ددد 

الممددددديوليا الرخثددددديا وأ ردددددر مددددديل لامخدددددا ر  

  .34-33  2001المحموبا ممنثور ابراهيت  

خثدددا ك التلميدددة الوي وجهدددا الضدددبط الدددداخايم 

  349  2006مفا قا بدر  

 يمي. لهدف التعاأ رر توجها نحو ا -1

أ رددر جددرأ  فددي البحددث عددن المعاومدداة وتوتيفهددا  -2

 واتتخدامها بفاعايا. 

أ رر مرابر  عاى مها  التعات  وأترا فدي الو دوت  -3

 لحل المر لة. 

أ رر ت يفا م  المحيط الخارجي  ولتميمون بمهدار   -4

 في العلقاة اخجتماعيا.

 أ رر قدر  عاى التواف  م  الةاة والمجتم .  -5

وي وجهدددا الضدددبط الخدددارجيم يدددة الالتلمخثدددا ك 

  102  2007مجيهان الرافعي  

 أ رر اعتماتلا ونقدا لاةاة.  -1

 أقل تحمل لامميوليا.  -2

 أ رر تقبل لميطر  وتأثير اآلخرلن عايهت.  -3
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 أقل ثقا بأنفمهت.  -4

 أ رر  عور باخرترا . -5

أ رددر تددابيا فددي التعامددل مدد  المواقدد  التددي تددرتبط  -6

 بةاتهت. 

لمية المرااا اتعداتلدا ول خثا ك تفي و         

من ايث وجها الضبط الداخاي والخارجي  فدان ل دل 

مددنهت لدد  خثا ثدد  التددي تختادد  عددن اآلخددر  والتددي 

لجو أن تقدو  بمراعاتهدا البدرامو التعايميدا المقدمدا 

بيددنهت  ومددن ثددت لم ددن  الفرتلددالات اددو عاددى الفددروج 

 –بندددددال التاميحددددداة البثدددددرلا بنمطيهدددددا مالرابتدددددا 

ردد ل لتفدد  مدد  خثددا ك  ددل مددن الوي بلمتحر ددا  ا

الضدددبط الدددداخاي والخدددارجي  واختبدددار مدددا إالا  دددان 

لاتاميحدداة البثددرلا تددأثير عاددى  ددل فيددا  وأي مددن 

الفيدداة أ رددر تددأثرا مددن ايددث مهدداراة تثددميت مواقدد  

الولو واخنخرا  فدي الدتعات  وهدل هنداك تفاعدل قدا ت 

وجهدا بين  ل من نمطي تقدلت التاميحاة البثدرلا و

 أ  خ.  الضبط

  Rotter (1966)نظرلدا الدتعات اخجتمداعي لروتدر

 التي انبر  عنها مفهو  وجها الضبطم

 التوق   -1

إن ااتمددات ادددوا تدداوك مددا لتحدددت عددن  رلدد       

التوق  بأن هةا الماوك توف للتي إلى تحقيد  أادد 

ابهددداف المرروبددا لدددذ التاميددة  وأن هددةا التوقددد  

ت خبدراة ماوديا نتيجا تعميبحدوا تدعيت معين هو 

 لمواق  مختافا.

فهةه التوقعاة المعممدا هدي مجموعدا معرفيداة      

متعاما تلثر في اخختياراة الماو يا المتنوعا عبدر 

مدذ وات  من المواق  الحياتيا  عادى هدةا فدالتوق  

نوعددانم توقدد  خدداب لعتمددد عاددى مقدددار مددا ا تمددب  

عاددى  التاميددة مددن موقدد  معددين وتوقدد  عددا  لعتمددد

ت الدددتعات مدددن مواقددد  أخدددرذ بمدددا فيهدددا أنمدددا  انتقدددا

الماوك المتقاربا وتيفيا  وعنددما ل دون التاميدة فدي 

موق  جدلد نمبيا  فان التوق  العا  لاعو تورا  أ بدر 

مدن التوقد  الخدداب فدي تحدلدد التوقدد   ول دن عندددما 

ت ون خبر  التامية واتعا فدي موقد  مدا  فدان تخلدا 

 دد ير   وت ددون  عممددا  ت ددونالتوقعدداة العامددا مالم

  2004تخلا التوقعاة الخا ا  بيدر  مرانيدا هدلت  

36-37.  

ولم ن اخفات  من التوق  عند بنال التاميحداة          

لاتلميدددة الوي وجهددددا  البثدددرلا ببرمجيدددا تعايميددددا

الضددبط الددداخاي والخددارجي مددن خددلت توقدد  خبددراة 

 التلميدددددة ومهددددداراتهت والجواندددددو المعرفيدددددا التدددددي

فددي تثددميت مواقدد  الولددو  ومددن ثددت بنددال ا تمددبوها 

التاميحاة البثرلا بالبرمجيا التعايميا في وول ما 

تت توقع  من خبراة لاتلميدة  وبمدا أن هنداك معرفدا 

تددابقا بخثددا ك التلميددة وتدداو ياة  ددل مجموعددا 

من التلمية توال  ان  الاة تح ت تاخاي أو خدارجي 

 مرجو . فان  من المهل تحقي  ابهداف ال

 تدعيتمال -2

أن تور التددددعيت  تدددوال  Rotterلدددري روتدددر       

بالم افأ  أو ات باا قد ُعرف مندة زمدن وعادى مددذ 
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واتدد  مدددن جانددو البددداارين فددي الطبيعدددا اتنمدددانيا 

 ريل ااتت ووروري في ا تما  وأتال المهاراة 

والمعاوماة  وم  الل  فواقعا ما قدد لنظدر إليهدا مدن 

تدددعيت  وربمددا لددتت م افددأ  أو جانددو بعددا ابفددرات  

إترا هددا ولُمددتجا  لهددا بطرلقددا مختافددا مددن جانددو 

آخددددرلن  لدددددةل  فدددددان أادددددد محددددددتاة رت الفعدددددل أو 

اختتجابا هوم مدذ إتراك الفرت أن الم افأ  تتبد  أو 

تعتمد عاى تاو   هو و فات  هدوم فدي مقابدل مددذ 

إترا دد  بدددأن الم افددأ  مضدددبو ا أو مح ومددا بقدددوذ 

قاا عن تثدرفات . ولدرذ ا تحدا ممتخارجيا  وربم

أن تددأثير التدددعيت الددةي لتاددو بعددا  Rotterروتددر 

عددو أن لالماو ياة فيما لتعا  بال دا ن اتنمداني  خ 

 ون عمايا بميطا فجا يا  ل نها تعتمد عادى مدا إالا ل

ن ـددـا بيـدـا تببيـدـدرك علقـدرك أو خ لددـ دان الفدرت لد

  2002فتدار  مررلو عبدد ال الم افأ   وبين ــتاو 

104 . 

ولم دددن اختدددتفات  مدددن التددددعيت عندددد بندددال          

التاميحدداة البثددرلا ببرمجيددا تعايميددا لاتلميددة الوي 

وجهددددا الضدددددبط الددددداخاي والخدددددارجي مددددن خدددددلت 

التعملددماة التددي لددتمت تقدددلمها لاتلميددة بالتاميحدداة 

باتوافا اتااا التدعيت لاتلمية من خدلت التاميحداة 

حتوذ توال  اند  تاميحداة ل عرض المالمقدما اثنا

ثابتددا مقدمددا عددن  رلدد  الثددور أو متحر ددا مقدمددا 

 عن  رل  مقا   الفيدلو.

 المي ولوجيم الموق  -3

لاعددو الموقدد  تورا  بيددرا فددي عمايددا المدداوك       

وهةا لعني أن  لنب ي أن لحمو اما  المحتوذ  أو 

ات ددار الددةي لددتت فيدد  المدداوك  فالطرلقددا التددي لددرذ 

الموق   أو تعرلفد  تعرلفدا تدي ولوجيا اتنمان  فيها

تددلثر عاددى قيمددا  ددل مددن التعملددم والتوقدد   ومددن ثددت 

تددلثر عاددى القدددر  ال امنددا لحدددوا تدداوك مددا معاددي 

  .192  1986اجاج  

عندد ولم ن اختدتفات  مدن الموقد  المدي ولوجي     

بنددال التاميحدداة البثددرلا ببرمجيددا تعايميددا لاتلميددة 

والخددارجي مددن خددلت الددداخاي  الوي وجهددا الضددبط

تقدددددلر ووودددد  فددددي اخعتبددددار المددددماة الرخثدددديا 

وخثا ك التلمية ب ل نمط مدن أنمدا  وجهدا ودبط 

التلميدددة وبالتدددالي تقددددلت المحتدددوذ بالرددد ل المل دددت 

وعند بنال ابنرطا لتت تقدلت التعملم المل دت لوجهدا 

 وبطهت.

 إم انيا الماوك -4

 تجاباباختد مداناتن قيدا  ولقثدد بد  ااتمدات      

بطرلقدا مدا مقارنددا بأنمدا  المدداوك البدلادا المتااددا  

ومفهددو  المدداوك الاة مفهددو  واتدد  تمامددا لتضددمن 

أنمددددا  المدددداوك التددددي لم ددددن ملاظتهددددا ملاظددددا 

مبا ددر   و ددةل  المدداوك الضددمني  وه ددةا فالمدداوك 

لنددتظت ولقددد  أنما ددا خ اددد لهددا مددن اخبتمدداما إلددى 

التف يددر إلددى قا   ومددن المدو  ومددن ال بدد  إلددى اتتد

التخطيط  فهو القددر  ال امندا بي تداوك لحددا فدي 
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أي موق  من المواق   أو في أ ردر مدن موقد   مدا 

هو محمو  بالنمبا بي  د ل  أو مجموعدا أ د ات 

  .191  1986معاي اجاج   من أ  ات التعملم

ولم ن اختدتفات  مدن إم انيدا المداوك عندد بندال      

تعايميددا لاتلميددة الوي ببرمجيددا  التاميحدداة البثددرلا

وجهددا الضددبط الددداخاي والخددارجي مددن خددلت تحدلددد 

ابتاو  ابمرل لتقدلت التعملدم عندد القيدا  بابنردطا 

التعايميا  وأن تقد  التعملماة بحيث تضفي جدو مدن 

اتلجابيددا عنددد التعامددل مدد  التاميحدداة البثددرلا ل ددل 

 ل.من الوي التح ت الداخاي والخارجي عاى اد توا

بوجدد  عددا  لم ددن اختددتفات  مددن نظرلددا الددتعات و     

اخجتمددداعي لروتدددر فدددي التعامدددل مددد  التلميدددة وفقدددا 

لوجها وبطهت توال  اند  تاخايدا أ  خارجيدا  مدن 

خدددددلت توتيددددد  التاميحددددداة البثدددددرلا بمحتواهدددددا 

وأنردطتها المتنوعددا فددي التوقد  والتدددعيت والموقدد  

التاميددة المدي ولوجي وإم انيدا المداوك بحيدث لردعر 

اخرتيددددار أثنددددال الددددتعات وتثددددميت مواقدددد  الولددددو ب

 واخندماج واخنخرا  في التعات.  

وعدددن علقدددا التاميحددداة البثدددرلا مددد  وجهدددا       

الضددبط لددرذ البااددث أن التاميحدداة البثددرلا تمدداعد 

مدن عاى تنميا الجوانو المعرفيدا وابتا يدا لاتلميدة 

عات الدتفدي الوي وجها الضبط مالدداخاي   الخدارجي  

ا لجدونددد  مدددن فدددرب متنوعدددا لاحثدددوت عادددى لمددد

المعاومدداة والو دددوت المددرل  لامهددداراة وتمرياهدددا 

بثرلا  باتوافا لامماعداة التي تقدمها التاميحداة 

  ومددن ثددت اتقبددات عاددى ببرمجيددا تعايميدداالبثددرلا 

التعات واختتمرار في  والتوج  اتلجابي نحو تطبيد  

 التعات.ممارتات   ومن ثت اخنخرا  في 

 تثميت المواق  الولوم -لمحور الرالثا

 تثميت مواق  الولوم

  Ruffini, 2000, 58-64لرذ روفيندي م     

أن هنددداك عددددت مدددن العنا دددر الم وندددا لعمايدددا 

 تثميت مواق  الولو  والتي تتمرل فيم

  الجمهور الممتهدفم لجو أن لراعدى

الموقدد  التعايمددي ااجدداة ممددتخدمي   

 ومددددداة التددددديوتوقعددددداتهت مدددددن المعا

 لدرتونها  ولبحرون عنها.

  ابهدافم تعد  تابا ابهدداف التعايميدا

الواوددحا والمحدددت   أمددرا مهمددا فددي 

 عمايا التخطيط والتثميت.

  ددفحا البدالددا والمحتولدداةم لجددو أن 

لتضدددمن موقددد  الولدددو  دددفحا بدالدددا 

  التددي لتفددرا Home pageالعمددل 

منها  فحاة المحتوذ  وتتضمن تا  

معاومدداة المللدد  و الثددفحا  ددور 

 عن .

  بييدددا تثدددف  الموقددد م لجدددو أن لدددتت

التنقددل مددن  ددفحا بدالددا العمددل إلددى 

  فحاة المحتوذ بر ل رير خطي.
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   تثددددميت الثددددفحاةم لنب دددديٍ أن تتبدددد

الثددفحاة الموقدد  مبدددأ التثددميت مددن 

ايددث البمددا ا والووددور  والتناتدد  

فددي ابلددوان  واتددتخدا  ألددوان فاتحددا 

عاددى  ددوت فددي الخافيددا  والمحافظددا 

 لثفحاة لمهولا التحميل.ا

  الدددنك والرتدددوماة الخطيدددام لعتمدددد

وودددور المعاومددداة وقرالتهدددا عادددى 

ترجدددا التمدددالم البثدددري بدددين اجدددت 

الخدددددط  و تدددددل الدددددنك والعنددددداولن  

 والممااا البيضال المحيطا.

  اختيددار برنددامو تددألي  الولددوم ترددتمل

بدددرامو تدددألي  الولدددو عادددى مميدددماة 

 البرمجدا  جدلد  خ تتطاو مهاراة في

ولجددو اختيددار الا دداة اب رددر مل مددا  

والقدددر  عاددى ممددداعد  المثددمت فدددي 

 تحقي  أهداف .

 مباتأل تثميت  فحاة الولوم

  Harbeck, 2009, 39-44لردير هاربيد  م      

إلى أن  لجو توافر مجموعدا مدن المبداتأل ابتاتديا 

 عند تثميت مواق  الولو  منهام

 مراعا  تهولا اتبحار في الموق.  

  الت ةلدددا الراجعدددا الفورلدددا فددديتقددددلت 

 االا  او الل .

 . تنوا ابنرطا التعايميا خلت الموق 

  (Jackson, 2009, 16-24ولدرذ جا مدون       

 أن عمايا التثميت ترمل عد  مباتأل وهيم

 وهي أوت خطو  فدي تثدميت  دفحاة  :التخطيط

ولددو فعالددا  فددان  عماي ددا تثددميت  ددفحا الولددو 

لتخطيط الجيدد لمداعد ا ي ا  فاليم  عماي ا عرو

فددددي تددددوفير الوقدددد  والمددددات  وتجعددددل تثددددميت 

الثددددفحا أ رددددر نجااددددا . فعنددددد ا تمددددات مرااددددا 

عمايا تهاا وواودحا الدى  التنفيةالتخطيط لعد 

 وقد   دافياد ما. اال لنب ي عاى المثمت إتاادا 

لاتخطيط والتطولر  وأن لف  در بالفيدا التدي لرلدد 

ن حاة تتضدددم  اتدددتهدافها  واخ دددلا عادددى  دددف

محتوذ  مرابها  لما لُدرات تثدميم  ليعدرف  يد  

 خرون. ممها اآل

   التثددميت البثددريم لتضددمن التثددميت البثددري

 :مجموعا من المباتأل من أهما

إال لجدو تجندو الخافيداة  ريددر   الوودورم -

النثدوب الم توبدا بخطدو   المخارف  أو

ريددددر واوددددحا  وابنمددددو هددددو اتددددتخدا  

جميددد  ومتاادددا عادددى  قياتددديا  خطدددو 

 هم .ابج

تخطددديط الثدددفحام تمتاددد  معظدددت  دددفحاة  -

اتنترنددد  مخططدددا واودددحا  بحيدددث ل دددون 

العنثدر ابهددت فددي مر دم الثددفحا  ولمددين 

الثفحا لحتدوي عادى المحتدوذ الجدلدد أو 

ريددددر المددددألوف  بينمددددا الجهددددا اليمددددرذ 

 .تتضمن المحتوذ المعتات والتقايدي
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الحي م الفارغم إن التثميت الدة ي خ لمدت ل  -

لثفحا  بدل لبقدى عادى جدمل فراغ في ا ل 

فددددارغ فيهددددا خ لرددددتر  أن ل ددددون أبدددديا 

 .ر يماالاون  ول ن  خ لتضمن محتولاة 

اتددتخدا  الوتددا ط المتعدددت م وتتمرددل فدددي  -

اتدتخدا  الرتدوماة المتحر دا واب دواة 

ومقددددا   الفيدددددلو تنرددددال مواقدددد  أ رددددر 

 .تفاعاي ا وجةبا  للهتما 

فددددي تددددهولا م وتتمرددددل قابايدددا اختددددتخدا  -

 العرور عاى المعاوماة ومعالجتها.

تنمددي  الثددفحاةم اتددى لضددمن المثددمت  -

رااددا الممددتخد  أثنددال تجولدد  فددي موقدد  

الولددو  ووددمان رجوعدد  إليهددا  لجددو أن 

لتبددددد  مجموعدددددا مدددددن مبددددداتأل التنمدددددي  

البثددرلا التددي تجعددل الموقدد  أ رددر جمدداخ  

 :ورااا لاعين  ومن أهمها

إاماتددا  التناتدد م بحيددث تُعطددي الثددفحا  -

 .التنات  بين عنا رهاب

التبالنم أن ت ون العنا در بأاجدا  وألدوان  -

 .وأ  ات متناتقام لجة  انتباه التلمية

التأ يدم عن  رلد  إعطدال لدون  أو  د ل   -

 أو اجت مميم لعنثر  أو أ رر لاتأ يد عاي 

اتلقدددددداام اتددددددتخدا  نفددددددت وزن الخددددددط  -

واب دد ات والن مدداة بحيددث تتوافدد  بردد ل 

 جيد.

التأ دد مدن أن القدرال  تتبد   لم وهومامالت -

ا  مددن اليمددين إلددى اليمددار أو  ا محدددت  ممددار 

 من أعاى إلى أتفل عاى تبيل المرات.

الواددد م وهددي أن جميدد  عنا ددر التثددميت  -

تنتمدددي إلدددى التثدددميت   دددل  وتدددرتبط هدددةه 

 العنا ر ألضا م  بعضها البعا.

 مهاراة تثميت موق  ولوم

ي   الولددددو هددددتعددددد مهدددداراة تثددددميت مواقدددد      

مجموعا من مهاراة وعمايداة وإجدرالاة تثدميت 

موقددد  الولدددو مدددن خدددلت توتيددد  مجموعدددا مدددن 

 البرمجياة وأتواة الولو التفاعايا.

واتفقدددد  العدلددددد مددددن البحددددوا والدراتدددداة        

المابقا عادى مهداراة تثدميت مواقد  الولدو  ايدث 

   2019محمددد النجددار م أ ددارة تراتددا  ددل مددنم

 ددرل  وتراتددا    2016نحددات موتراتددا عدداتت ال

وتراتددددددا محمددددددد الحددددددالت    2015إبددددددراهيت م

وتراتدا    2013   وتراتا إتل  عل  م2013م

وتراتدددا  دددرلن المهددددي    2008محمدددد عبيدددد م

   وتراتدا 2008وتراتا ألمن محمد م   2008م

وتراتددا تعددال أبددو را ددد    2008امددن النجددار م

   2007   وتراتدددا تدددامر عبدددد الحدددافأ م2008م

  إلددى أن مهدداراة 2006 ددر  مثددطفى موتراتددا أ

تثميت مواق  الولو تتمرل فيم مهاراة التعامل م  

البرنددددامو الممدددددتخد   التعامدددددل مددددد  النثدددددوب  
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والثدددددور  واب دددددواة  والفيددددددلو  واخرتبا ددددداة 

 الترعبيا  و الجداوت   ونرر موق  الولو.

 مددا قددا  البااددث بدداخ لا عاددى  تددا  وزار         

ال مبيدوتر المثرلا لمحتوذ مقدرر  والتعايت التربيا

وت نولوجيدا المعاومداة المقددرر عادى تلميدة الثدد  

الرددداني اتعدددداتي بالفثدددل الدراتدددي ابوت  والدددةي 

تضمن مجموعدا مدن الجواندو المعرفيدا  وابتا يدا 

لمهداراة تثدميت مواقد  الولددو  والتدي تمراد  فدديم 

التجهيددم لتثددميت وإنرددال مواقدد  الولددو وتثددميت 

قددد  الولدددو  ومهددداراة تثدددميت مواقددد  إنردددال مواو

  والتدي تضدمن  مجموعدا HTMLباتتخدا  ل دا 

 من المهار  الفرعيا.

وبالنمددبا لاعلقددا بددين التاميحدداة البثددرلا          

وتنميا الجوانو المعرفيا وابتا يا لامهاراة بوجد  

عددا  ومهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو بوجدد  خدداب 

   2018  عددل  مفقددد أ دددة تراتددا  ددل مددن إتددل

 Kang (2016)  و دانو Wang (2017)وواندو 

أن التاميحاة البثرلا لها تدأثير إلجدابي قدوي عادى 

تنميا التة ر واختتدعال لامحتوذ المقد   وقددرتها 

عادددى تنميدددا اختثدددات البثدددري وزلدددات  الدددى تدددعا 

العمايداة التدي تدتت بدةا ر  التاميدة  وتوجيد  اخنتبداه 

إلى تنميا المهداراة  ورها تلتينحو التعات والتي بد

والجوانو ابتا يا في التثدميت  ولدرذ الباادث أند  

في مجات تنميدا مهداراة تثدميت مواقد  الولدو فدان 

التاميحاة البثرلا توال  ان  الرابتا أ  المتحر دا 

تحتدداج لدددعت ممددتمر ليظددل التاميددة فددي نفددت ممددار 

الدددتعات ولنخدددر  فدددي عماياتهدددا وخ لنثدددرف عنهدددا 

 تاخاي أو خارجي. ن الوي وبطتوال  ا

وفددددي وددددول مددددا تددددت تحايايدددد  مددددن البحددددوا        

والدراتاة وتحدلدد أ ردر المهداراة مناتدبا لتلميدة 

المراادددا اتعداتلدددا مدددن ايدددث ممدددتوذ تف يدددرهت 

وأتاليو تعامهت وعمرهت العقاي  فقدد اددت الباادث 

مجموعددا الجوانددو المعرفيددا وابتا يددا التددي تدديتت 

رديل مدن التفثديل وتدتعرض ب تناولها في البحث 

 في إجرالاة البحث.

 المحور الراب م اخنخرا  في التعاتم

 المفهو م

اخنخددرا  هددو  ددد  المرددار ا التددي تدددف  

التاميددة إلددى المبدداتر  لبدددل النرددا  واختددتمرار فيدد   

ومن ثت فان اخنخرا  لمرل م ون تداو ي لتمردل فدي 

لتمردل المرار ا بالمها  وابنرطا  وم دون انفعدالي 

 اختجاهاة والمراعر.في 

اخنخددرا  هددو المردددار ا النرددطا فددي مهدددا  

وأنرددطا تيمددر ادددوا الددتعات  و دد  أنمددا  المدداوك 

التددي تبعددد التاميددة عددن اختددتمرار فددي عماددا   مددا 

لعددرف اخنخددرا  فددي الددتعات ألضددا  عاددى أندد  الطاقددا 

اتلجابيا المبةولا في إتما  عمايا الدتعات  واختثدات 

خددلت التفاعدددل بدددين التلميدددة وآخدددر مدددن  بددين تاميدددة

والمعاددددت  وألضددددا  التلميددددة مدددد  بعضددددهت الددددبعا  

 Sharrarواخنخرا  في ال المرد لة التعايميدا م

& Bigatel, 2014 وتدددرذ رفعدددا المربددددي   
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  أن اخنخرا  في الدتعات هدو انرد ات التاميدة 2013م

بنردددا  لددد   ددداا مبا دددر  فدددي عمايدددا الدددتعات تاخدددل 

لد  مدن خدلت المردار ا ا ولظهر الالحثك الدراتي

 واخنتباه وبةت الجهد.

 مميماة اخنخرا م

 هارتند  وجدورج وترون أ دارة تراتدا  

Hartnett, George, & Dron (2011)  إلدى

فدددي عمايدددا الدددتعات عمايدددا  نخدددرا أن الدافعيدددا واخ

متداخاددددا ومعقددددد   وأن تحدلددددد ابهددددداف وتثددددميت 

 بيددر فددي  برنددامو تعاددت عبددر الولددو ل ددون لهددا تور

  اخنخرا  في التعات.

وت ون لددذ التاميدة الدةي لدلدا الرربدا فدي 

اخنخددرا  بمهمدداة الددتعات الفر ددا للتددتفات  بردد ل 

الددةي لددتت تقدلمدد  فددي أ بددر مددن المحتددوذ التعايمددي 

البييا التعايميا   ما تتوافر ل  فر دا المردار ا فدي 

ابنرطا الثفيا  ولتمت  بدعت أ بر مدن قبدل التاميدة 

  .2018وت   ا ل أبو لمو

 مددددا لثددددن  اخنخددددرا  فددددي الددددتعات إلددددى  

اخنخرا  الماو ي ولتمردل فدي مردار ا التلميدة فدي 

ابنرددددددطا اب اتلميددددددا واخجتماعيددددددا  واخنخددددددرا  

العدددا في ولتمردددل فدددي امدددتلك التلميدددة اختجاهددداة 

اتلجابيدددددا نحدددددو المدرتدددددا والمعامدددددين والدددددتعات  

التاميددة  فددي تنفيددة واخنخددرا  المعرفددي والددةي لتمرددل

ختددتراتيجياة الددتعات بطرلقددا فاعاددا ومنظمددا الاتيددا  

  .2013م رل  لتيت  

ولتض  مدن اللد  أن اخنخدرا  فدي الدتعات لعدد 

مددن العنا ددر ابتاتدديا فددي التنبددل بتحثدديل التلميددة 

واخنخدرا  فدي المهداراة  والتفاعدل  واخنخدرا  فددي 

ادى إتقدان ابتال   ما أن اخنخرا  في التعات لماعد ع

المهدداراة وجعددل مووددوا الددتعات جددمل أتاتددي مددن 

المهدددا  التعايميدددا لاتلميدددة  وبالتدددالي فهنددداك ااجدددا 

لتنميددددا انخددددرا  التلميددددة فددددي الددددتعات بملتمدددداتنا 

 التعايميا لضمان ممتوذ تعايمي أفضل.

 مباتأل اخنخرا  في التعاتم

من أهت مباتأل اخنخرا  فدي الدتعات مراعدا  

ة  وممدددتوذ التوقددد  ن التلميدددالفدددروج الفرتلدددا بدددي

التعايمددي مددن التاميددة  وزمددن بقددال الددتعات لاتاميددة  

وتفاعل التامية م  المحتوذ التعايمي  ومدن ثدت فاند  

اتددى لددتت انخددرا  التاميددة فددي عمايددا الددتعات لجددو أن 

تتددوافر فددي التاميددة مجموعددا مددن الخثددا ك منهددا 

التفاعددل  واختت ردداف  واخرتبددا  بالبييددا المحيطددا 

  .2013   رل  لتيتم

واددددت تاندددمت واتدددر وانددددرلاتا و يتممدددان 

 , Danzl, Etter, Andreatta & Kitzmanم

  مجموعا من المباتأل التي لمدتند إليهدا 35 ,2012

تتمرددل فددي  بالبرمجيددا التعايميددااخنخددرا  فددي الددتعات 

التعاون بين التلمية والمعات والتعات النرط والتعاون 

الفورلددا وممددتولاة الراجعددا  بددين التلميددة والت ةلددا

توقعاة المعات لاتلمية وااترا  التنوا فدي المواهدو 

 والتأ يد عاى الوق  المحدت لامهما.
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 (Gravenkemper, 2007, 203)  مباتأل اخنخرا  في التعات 1  ل م

 قياس اخنخرا  في التعاتم

 ,Hartnett  (13-4هارتن  وآخدرونلة ر 

et al., (2011,  فدددي الدددتعات لددد   نخدددرا اخ أن

مل دراة أتاتديا ثلثددا  وهديم مل دراة عا فيددا  

وإترا يدددا   مدددا لردددتمل  دددل بعدددد عادددى  وتددداو يا 

    .مجموعا من الحاخة الدالا عاي 

 Mandernachوقدددد اددددت مارتنددداتش م

أربعددا جوانددو أتاتدديا لقيدداس انخددرا   5 ,2015)

التاميددة وهدديم المرددار ا فددي المهدداراة  واخنخددرا  

 تفاعل  وابتال. ا في  والالع

وتوجددد أتواة لقيدداس اخنخددرا  فددي الددتعات  

منهددا مقدداليت  ميددا ومقدداليت نوعيددا ايددث تتمرددل 

المقدددددداليت ال ميددددددا فدددددديم ممددددددتوذ المرددددددار ا  

والحضددور  وممددتوذ التحثدديل  والنجددار  وإ مددات 

الواجباة  وتتمردل المقداليت النوعيدا فديم التدأملة 

تنجدداز وأتلددا ومافدداة ا الةاتيددا لاتلميددة والمعامددين 

مر يدددددا  ملدددددات  التر يدددددم واختدددددتمتاا والدافعيدددددا 

واخهتمددا  ايددث لددتت قيدداس مدددذ اخنردد ات لاتاميددة 

بالبرمجيدددددا بابنردددددطا المرتبطدددددا بعمايدددددا الدددددتعات 

والل  مدن خدلت اخنتبداه والمردار ا وبدةت  التعايميا 

الجهدددد واخلتدددما  بالتعايمددداة والردددرو  التدددي لجدددو 

 ,Strydom)  ا ةه المردددارتوفيرهدددا لمردددل هددد

Basson & Mentz, 2012, 9).  

 مددددا أ دددددارة عدددددد  بحددددوا إلدددددى فعاليدددددا 

التاميحدداة البثددرلا فددي جددة  انتبدداه التلميددة ورفدد  

ممتوذ اخنخرا  فدي الدتعات  ابمدر الدةي لدلتي إلدى 

تحمدددن ندددواتو الدددتعات لددددلهت  مردددل تراتدددا  دددل مدددن 

 ,.De-Koning, et al وتل دددونينو وآخدددرون

رل ددددرس وبدددداس  و وتددددابرس ووتل ددددونين  (2009)

De-Koning, Tabbers, Rikers,  & Paas 

(2011)  
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 اب وت النظرلا للنخرا  في التعاتم

الدددتعات عادددى نظرلدددا لقدددو  اخنخدددرا  فدددي 

اخنخرا  اخجتماعي لتينتو وهي مدن النظرلداة التدي 

ر مة عاى النظرلا المعرفيا اخجتماعيا ايدث تهدتت 

مالتاميدددة  المددداوك   امايدددا بدددينبدراتدددا العلقدددا الت 

البييا  لتحدلد الدور الةي لاعب  اخنخرا  في إ مدا  

التلميدددة العدلدددد مدددن المهددداراة والمعدددارف   مدددا أن 

نظرلددا اخنخددرا  أ ددارة إلددى الدددور اتلجددابي الددةي 

تقو  بد  الت نولوجيدا فدي التفاعدل بدين التلميدة ايدث 

تلميددة أن الف ددر  الر يمددا لانظرلددا تقددو  عاددى أن ال

و أن لردار وا فدي المهدا  وابنردطا برد ل فعددات لجد

  .96  2018أتمال تي   م

ولددرذ البااددث أن اخنخددرا  فددي الددتعات لدد  

تدددأثير مبا دددر فدددي ممدددتوذ ااتفدددات التلميدددة لادددتعات 

وتم يددنهت مددن تقدددلت الحاددوت عنددد مواجهددا مردد لة 

معينددا  إوددافا إلددى ابف ددار التددي توودد  اددل هددةه 

لهددةه الحاددوت  وهددةا  اختيددارهت المردد لة  وتبرلددر

ل دددون أادددد ابهدددداف التدددي لحددددتها المعادددت لتحقيددد  

اخنخددرا  فددي الددتعات  والتددي مددن أبرزهددام اخهتمددا  

بابنرطا الثدفيا  والتر يدم عادى التفمدير والتبرلدر 

وتقيديت ابتلددا  ممددا ل مددو التلميددة الفر ددا لتطددولر 

ادى قدراتهت عاى تحدلد المر اا وتقددلت ااهدام لدةا فع

عندددد اختيددداره لامهدددا  التعايميدددا أن تتضدددمن  المعادددت

الحاجددا إلددى التف يددر ممددا لدددعو التلميددة إلددى البحددث 

 وتطولر قدراتهت ومهاراتهت.

وعددن العلقددا بددين نمددط تقدددلت التاميحدداة 

البثرلا واخنخدرا  فدي الدتعات لاتلميدة الوي الضدبط 

الداخاي والخارجي فاند  فدي االدا توافد  نمدط تقددلت 

لاتلمية م  وجها ودبط  دل مدنهتم   البثري التامي

فدددان اللددد  تددديحفمهت عادددى اختدددتمرار فدددي الدددتعات  

واخنخدددرا  فدددي عماياتددد   واعتبدددار تثدددميت مواقددد  

الولو من المها  التي لعتات عاى القيدا  بهدا ولنخدر  

فدددي تعادددت مهاراتهدددا  ومدددن هندددا خبدددد وأن تتضدددمن 

التاميحدددداة مجموعددددا مددددن المثدددداتر والمعاومدددداة 

رطا والتفاعلة التي تملد مدن نردا  واة وابنوابت

التلميددة وتدددفعهت نحددو الددتعات واتبددداا فددي تثددميت 

مواقدد  الولددو وجعاهددا جددمل مددن ممارتددات  الحياتيددا 

التي اعتات عايها ولأمل في تطولر ممتواه ولمت مل 

ما قا  ببنا   لاو وت لتثميت موق  لرودى عند  ألدا 

  ان  وجها وبط .

تدددت تثدددميت ث الحدددالي ومدددن خدددلت البحددد  

مقياس للنخدرا  فدي الدتعات ببرمجيدا تعايميدا قا مدا 

عاددددى التاميحدددداة البثددددرلا مالرابتددددا  المتحر ددددا  

ووجهدددا الضدددبط مالدددداخاي الخارجي  وأثرهدددا عادددى 

تنميدا مهداراة تثدميت مواقد  الولدو واخنخدرا  فددي 

الددددتعات لدددددذ تلميددددة المرااددددا اتعداتلددددا  وتندددداوت 

عدد المعرفدي  والبعددد وهدديم الب المقيداس ثلثدا أبعدات 

 الماو ي  والبعد اخنفعالي.

وانطلق ا مما تت عرود  مدن أتبيداة وبحدوا      

 وتراتاة تابقا أم ن  يارا الفروض اآلتيام
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خ لوجددددد فددددرج الو تخلددددا إاثددددا يا عنددددد  .1

  بين متوتدطي ترجداة 0.05م ≥ممتوذ 

برمجيددا التلميددة مالددةلن ترتددوا مددن خددلت 

  لا ثابتدداحدداة بثددرميتاتتضددمن  تعايميددا

برمجيدا والتلمية مالةلن ترتوا مدن خدلت 

  تاميحاة بثرلا متحر داتتضمن  تعايميا

فددي التطبيدد  البعدددي للختبددار التحثددياي  

نمط تقدددلت ولرجدد  اللدد  لاتددأثير ابتاتددي لدد

  وبثددرف النظددر عددن التاميحدداة البثددرلا

 وجها الضبط.

عنددددد الو تخلددددا إاثددددا يا لوجددددد فددددرج خ  .2

ترجداة متوتدطي   بين 0.05م ≥ممتوذ 

   الوو وجهدددا الضدددبط الدددداخايالتلميدددة م

  الوو وجهددا الضددبط الخددارجيالتلميددة مو

فددي التطبيدد  البعدددي للختبددار التحثددياي  

ولرجدددد  اللدددد  لاتددددأثير ابتاتددددي لوجهددددا 

نمددط تقدددلت الضددبط  وبثددرف النظددر عددن 

 .التاميحاة البثرلا بالبرمجيا التعايميا

د اثدددا يا عندددخ توجددد فدددروج الاة تخلدددا إ .3

  بدددددددين متوتدددددددطاة 0.05م ≥ممدددددددتوذ 

تلميدددة المجموعددداة ابربددد  فدددي ترجددداة 

التطبي  البعدي للختبار التحثياي  ترجد  

إلى أثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة 

البثددددددرلا مالرابتددددددا مقابددددددل المتحر ددددددا  

ووجهددا الضددبط متاخاددي  ببرمجيددا تعايميددا

 مقابل خارجي .

ا يا عنددددد خ لوجددددد فددددرج الو تخلددددا إاثدددد .4

  بين متوتدطي ترجداة 0.05م ≥ممتوذ 

برمجيددا التلميددة مالددةلن ترتددوا مددن خددلت 

  تاميحدداة بثددرلا ثابتدداتتضددمن  تعايميددا

برمجيدا والتلمية مالةلن ترتوا مدن خدلت 

  تاميحاة بثرلا متحر داتتضمن  تعايميا

فدددي التطبيددد  البعددددي لبطاقدددا الملاظدددا  

لت نمط تقدددولرجدد  اللدد  لاتددأثير ابتاتددي لدد

  وبثددرف النظددر عددن حدداة البثددرلاميالتا

 وجها الضبط.

عنددددد الو تخلددددا إاثددددا يا لوجددددد فددددرج خ  .5

ترجداة   بين متوتدطي 0.05م ≥ممتوذ 

   الوو وجهدددا الضدددبط الدددداخايالتلميدددة م

  الوو وجهددا الضددبط الخددارجيالتلميددة مو

فدددي التطبيددد  البعددددي لبطاقدددا الملاظدددا  

ولرجدددد  اللدددد  لاتددددأثير ابتاتددددي لوجهددددا 

نمددط تقدددلت لنظددر عددن   وبثددرف االضددبط

 .التاميحاة البثرلا بالبرمجيا التعايميا

خ توجددد فدددروج الاة تخلدددا إاثدددا يا عندددد  .6

  بدددددددين متوتدددددددطاة 0.05م ≥ممدددددددتوذ 

تلميدددة المجموعددداة ابربددد  فدددي ترجددداة 

التطبيدد  البعدددي لبطاقددا الملاظددا  ترجدد  

إلى أثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة 

حر ددددددا  قابددددددل المتالبثددددددرلا مالرابتددددددا م

ووجهددا الضددبط متاخاددي  ببرمجيددا تعايميددا

 مقابل خارجي .
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خ لوجددددد فددددرج الو تخلددددا إاثددددا يا عنددددد  .7

  بين متوتدطي ترجداة 0.05م ≥ممتوذ 

برمجيددا التلميددة مالددةلن ترتددوا مددن خددلت 

  تاميحدداة بثددرلا ثابتدداتتضددمن  تعايميددا

برمجيدا والتلمية مالةلن ترتوا مدن خدلت 

  ا متحر داة بثرليحاتامتتضمن  تعايميا

في التطبيد  البعددي لمقيداس اخنخدرا  فدي 

نمط التعات  ولرج  اللد  لاتدأثير ابتاتدي لد

  وبثدرف النظدر تقدلت التاميحاة البثرلا

 عن وجها الضبط.

عنددددد الو تخلددددا إاثددددا يا لوجددددد فددددرج خ  .8

ترجداة   بين متوتدطي 0.05م ≥ممتوذ 

   الوو وجهدددا الضدددبط الدددداخايالتلميدددة م

  ا الضددبط الخددارجيالوو وجهددم التلميددةو

في التطبيد  البعددي لمقيداس اخنخدرا  فدي 

الددددتعات  ولرجدددد  اللدددد  لاتددددأثير ابتاتددددي 

نمددط لوجهددا الضددبط  وبثددرف النظددر عددن 

تقددددددلت التاميحددددداة البثدددددرلا بالبرمجيدددددا 

 .التعايميا

خ توجددد فدددروج الاة تخلدددا إاثدددا يا عندددد  .9

  بدددددددين متوتدددددددطاة 0.05م ≥ممدددددددتوذ 

فدددي  اة ابربددد تلميدددة المجموعدددترجددداة 

التطبيددد  البعددددي لمقيددداس اخنخدددرا  فدددي 

الددتعات  ترجدد  إلددى أثددر التفاعددل بددين نمددط 

تقدددلت التاميحدداة البثددرلا مالرابتددا مقابددل 

ووجهدددددا  برمجيدددددا تعايميددددداالمتحر دددددا  ب

 الضبط متاخاي مقابل خارجي .

  منهج البحث وإجراءاته: 
لنتمدددددي هدددددةا البحدددددث إلدددددى فيدددددا البحدددددوا  

ندداهو الدراتدداة خد  بعددا مالتطولرلددا التددي تمددت

الو فيا فدي مراادل الدراتدا والتحايدل والتثدميت  

في ال ر  عن أثر المت يدر  يوالمنهو  ب  التجرلب

الممدددتقل المتمردددل فدددي التفاعدددل بدددين نمدددط تقددددلت 

ببرمجيددا التاميحدداة البثددرلا مالرابتددا  المتحر ددا  

متاخاي خددددارجي  عاددددى ووجهددددا الضدددبط  تعايميدددا

ي الجوانددو المعرفيددا لمتمراددا فددالمت يددراة التابعددا ا

وابتا يا لمهاراة تثميت مواقد  الولدو واخنخدرا  

في التعات لدذ تلمية المراادا اتعداتلدا  واللد  فدي 

 مرااا التقولت.

 مت يراة البحثم 

 ا تمل البحث عاى المت يراة التاليام

 المت ير الممتقلم 

نمطددددددا التاميحدددددداة البثددددددرلا مالرابتددددددا   -

 .اتعايمي ببرمجياالمتحر ا  

 المت ير التثنيفيم

 متاخاي خارجي وجها الضبط  -

 المت يراة التابعام

مهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو  -

 .بجانبيها المعرفي وابتا ي
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 اخنخرا  في التعات. -

 التصميم التجريبي للبحث:
عاددى وددول المت يددر الممددتقل ابوت موودد  

هةا البحثم نمط تقدلت التاميحداة البثدرلا ببرمجيدا 

ا  المتحر دددا   والمت يدددر الممدددتقل مالرابتددد اتعايميددد

الراني متثدنيفي م وجهدا الضدبط متاخادي  خدارجي  

تدددـت اتدددتخدا  التثميدددـت التجرلبدددي المعدددروف باتدددت 

  1   ولوودددد  جدددددوت م2×2التثددددميت العدددداماي م

 التثميت التجرلبي لابحثم

   التثميت التجرلبي لابحث1جدوت م

 عينة البحث: 
البحددث عرددوا يا وت وندد  مددن تددت اختيددار عينددا      

ني لردددا  تاميدددةا وتاميدددة  مدددن تلميدددة الثددد  ا96م

الد تور محمد الثالحي  بمدرتابالمرااا اتعداتلا 

لاتعادديت ابتاتددي بدداتار  القنالدداة التعايميددا  مدلرلددا 

التربيا والتعايت بالررقيا  تدت تقمديمهت وفد  وجهدا 

الضدبط إلدى مجمدوعتين  ثددت تدت تقمديت  دل مجموعددا 

منهمددددا إلددددى مجمددددوعتين ف ددددان عدددددت المجموعدددداة 

عهت عادددى وزلت تدددالتجرلبيدددا أربددد  مجموعددداة  وتددد

 المعالجتين التجرلبيتين   اآلتيم

المجموعدددددا ابولدددددى متاميحددددداة بثدددددرلا ثابتدددددا 

   وبط تاخاي . ببرمجيا تعايميا

المجموعدددا الرانيدددا متاميحددداة بثدددرلا متحر دددا 

   وبط تاخاي . ببرمجيا تعايميا

ببرمجيا المجموعا الرالرا متاميحاة بثرلا ثابتا 

   وبط خارجي . تعايميا

ابعدددا متاميحددداة بثدددرلا متحر دددا الرعدددا المجمو

   وبط خارجي . ببرمجيا تعايميا

 التطبي  البعدي  بتواة القياس مات  المعالجا التجرلبيا قياسبتواة الالتطبي  القباي  المجموعا وجها الضبط

 تاخاي

  1تجرلبيا م

 اختبار تحثياي

 بطاقا ملاظا

 مقياس اخنخرا  في التعات

برمجيا تعايميا تتضمن تاميحاة 

 بثرلا ثابتا.

 اختبار تحثياي

 بطاقا ملاظا

 مقياس اخنخرا  في التعات

  2تجرلبيا م
ميا تتضمن تاميحاة عايا تبرمجي

 بثرلا متحر ا.

 خارجي

  3تجرلبيا م
برمجيا تعايميا تتضمن تاميحاة 

 بثرلا ثابتا.

  4تجرلبيا م
برمجيا تعايميا تتضمن تاميحاة 

 بثرلا متحر ا.
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 مادة املعاجلة التجريبية وأدوات البحث:
بهدةا البرمجيا التعايميدا  تطولراتب  البااث في       

 م نظددددرا 2015البحددددث نمددددوالج محمددددد خمدددديت م

 مددا أندد  لتميددم بالمرونددا  لمناتددبت  لطبيعددا البحددث 

النمداالج التدي أثبتد  مدن ند  والحداثا باتودافا إلدى أ

فيمددا لاددي فعاليددا فددي تطددولر البرمجيدداة التعايميددا  

 عرض لمراال النموالجم

 مرااا التخطيط واتعدات القبايم   أم

 تضمن  هةه المرااا عد  خطواة وهيم  

تردددد يل فرلدددد  العمددددل مخبددددرال تثددددميت   -1

ومددددات   ومثدددداتر  وبرمجددددا  ووتددددا ط 

 متعدت  م

تددددا رابقددددا  البااددددث بتثددددميت العنا ددددر ال

والمتحر ددا وإنتدداج الوتددا ط المتعدددت  الخا ددا 

 ببرمجيدددددددا تعايميدددددددابالتاميحددددددداة البثدددددددرلا 

البرمجيدا وابنرطا التابعا لها  و دةل  تثدميت 

 اماا  والل  بح ت عمل البااث  عضو  التعايميا

هييدددا تددددرلت فدددي مجدددات الدددتعات اتل تروندددي  

 وعماد   مبدرمو لفتدر  زمنيدا  ولادا  وقيامد 

 دلد من البرمجياة التعايميا.العيت وتثمبانتاج 

 تحدلد المملولياة والمهماةم -2

  تدددت إجدددرال الخطدددواة الخا دددا بالتثدددميت

التعايمدددي لاتاميحددداة البثدددرلا مالرابتدددا   

 المتحر ا .

  تددددت عقددددد عددددد  اجتماعدددداة مدددد  معامددددي

ال مبيددوتر وت نولوجيددا المعاومدداة و ددةل  

مدد  بعددا مددوجهي المقددرر  وتددت مناقرددا 

تددددددي تدددددديتت ال ياةوعددددددرض اختددددددتراتيج

اتباعها  و يفيدا عدرض المحتدوذ  و دةل  

تددت عددرض المحتددوذ أ رددر مددن مددر  عاددى 

مجموعا من المات  المح مدين مفرلد  مدن 

 موجهي وموجهاة ال مبيوتر .

  اختتر ددددات بددددبرال الخبددددراة مددددن بعددددا

أتددداتة  الجامعددداة فدددي مجدددات ت نولوجيدددا 

التعاديت والدتعات اتل تروندي و دةل  المرا دم 

اج المحتددددددددوذ إنتددددددددفددددددددي المتخثثدددددددا 

اتل ترونددي  و ددةل  ممددن لهددت الخبددر  فددي 

إنتددداج المحتدددوذ التعايمدددي لامقدددرراة مدددن 

 خلت عماهت لتطولر البرمجياة التعايميا.

  المثددددر  إنتحدلدددد مثددداتر الدددتعات ايدددث

ابتاتددي هددو ال تددا  المدرتددي باتوددافا 

إلددى ابنرددطا واتثرا يدداة  و ددةل  مددا تددت 

لتعادديت وا بيددارفعدد  عاددى موقدد  وزار  التر

من مثاتر تعات لتت الرجوا إليهدا مدن قبدل 

 التلمية.

 تثددددميت المحتددددوذ التعايمددددي اتل ترونددددي 

واللددد  بتجهيدددم المثددداتر والوتدددا ط التدددي 

تدديتت اتددتخدامها فددي التاميحدداة البثددرلا 

   ما قا  البااث باتباا بالبرمجيا التعايميا

مراال التثميت التعايمي وإنتاج التاميحاة 

لامحتدددوذ  جيدددا التعايميدددابرمبالالبثدددرلا 

 اتل تروني. 
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 تخثيك الموارت الماليا و رج الدعتم -3

اددرب البااددث أن ت ددون المددوارت الماليددا ريددر       

م افدددا بي مدددن التلميدددة أو المعامدددين  لدددةا تمراددد  

البرمجيددددا المددددوارت الماتلددددا بعددددد تثددددميت وإنتدددداج 

وتربيد    عادى التلميدة DVDفدي توزلد   التعايميا

اى أجهم  ال مبيوتر في معمل ال مبيوتر ع ياالبرمج

 بالمدرتا عينا البحث.

 مرااا التحايلم   م

 تضمن  هةه المرااا عد  خطواة وهيم 

 تحايل الحاجاة وال الاة العامام   -1

تددددت تحدلددددد مردددد اا البحددددث فدددديم انخفدددداض         

ممددددتوذ  ددددل مددددن الجوانددددو المعرفيددددا وابتا يددددا 

ي التعات  ف ا لمهاراة تثميت مواق  الولو واخنخر

فدي  ال درض العدا  مدن هدةا البحدثوبنال عاي  تحدت 

التاميحددداة اختبدددار أثدددر التفاعدددل بدددين نمدددط تقددددلت 

 برمجيا تعايمياالبثرلا مالرابتا مقابل المتحر ا  ب

ووجهدددا الضدددبط مالدددداخاي مقابدددل الخدددارجي  عادددى 

تنميا مهاراة تثميت مواقد  الولدو واخنخدرا  فدي 

  وتددت اني اتعددداتيلرددا لدددذ تلميددة الثدد  الددتعات

تحدلددد الحاجدداة التعايميددا فددي الحاجددا إلددى تنميددا 

 مهاراة تثميت مواق  الولدو واخنخدرا  فدي الدتعات

 .لدذ تلمية الث  الراني اتعداتي

 تحايل خثا ك المتعامين الممتهدفينم -2

في هةه الخطو  تت تحايل خبراة التلمية فيمدا      

وتثددددميت ر وتلتعادددد  باتددددتخدامهت لبددددرامو ال مبيدددد

البرمجيدداة التعايميددا الممددتخدما فددي عمايددا الددتعات  

وإم انيددددددا التعامددددددل مدددددد  التاميحدددددداة البثددددددرلا 

مالرابتا المتحر ا  وتوافر المهاراة اللزما لاتعامل 

القا مدددا عادددى التاميحددداة  برمجيدددا التعايميدددامددد  ال

مدتوذ الخبدراة التعايميدا البثرلا   مدا تدت تحدلدد م

ختيددار ابنرددطا التددي تددت ا الاتددى ت ددون مر دددا  أثندد

 تثميمها لاتلمية.

 تحايل المهماة التعايميام -3

فددي هددةه الخطددو  تددت تحايددل المهمدداة التعايميددا 

لامحتدددوذ التعايمدددي الخددداب بتثدددميت البرمجيددداة 

التعايميددا   مددا تددت تحايددل  ددل جددمل مددن المهمدداة 

التعايميدددا ايدددث تدددت تحايدددل ابهدددداف العامدددا إلدددى 

تال المررو  لادتعات أل وتم وناتها بحيث لتت الو 

 عند أتال  ل مهما من المها  الفرعيا.

 تحايل المواق  والموارتم -4

فددي هددةه الخطددو  تددت تحايددل المواقدد  التعايميددا 

بمددا فيهددا التأ ددد مددن البييددا التعايميددا المتواجددد فيهددا 

و ةل  مددذ تعداون معامدي ال مبيدوتر   عينا البحث

تطبيدد  ل ياوت نولوجيددا المعاومدداة واتتار  المدرتدد

أتواة البحددث  ثددت تددت تحايددل المددوارت ايددث اخددتك 

البااث واده فقط بأي ت الي  ماتلدا تتعاد  بالبحدث 

وتطبيددد  أتواتددد   وتدددت توزلددد  ابقدددراب المدمجدددا 

DVD الددددددخوت إلدددددى البرمجيدددددا عادددددى أجهدددددم  و

باتودافا   ال مبيوتر بمعمدل المدرتدا عيندا البحدث

 إلى أخة الموافقاة الرتميا لاتطبي .
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 تثميت المحتوذ اتل ترونيم اامرا  جم

تدعى البااددث فددي هددةه المرااددا وفدد  النمددوالج 

المتبدددد  إلددددى  دددديارا ابهددددداف التعايميددددا وأتواة 

القياس والمحتدوذ واختدتراتيجياة المتبعدا و دةل  

اختيار المثداتر  ثدت و دفها ومدن ثدت اتخداال القدرار 

 تنتاجها وتضمن  هةه المرااا عد  خطواة وهيم 

 التعايميا وتحاياهام  يارا ابهداف -1

البرمجيدا في هةه الخطو  مدن خطدواة تثدميت 

القا مدددددا عادددددى التاميحددددداة البثدددددرلا  التعايميدددددا

مالرابتا المتحر ددا  لتنميددا مهدداراة تثددميت مواقدد  

الولددو  قددا  البااددث بتحدلددد الهدددف العددا  لامحتددوذ 

التعايميم وهو تنميا مهاراة تثميت مواقد  الولدو 

تلميدة المراادا اتعداتلدا  ذواخنخرا  في التعات لد

باتددتخدا  التاميحدداة البثددرلا مالرابتا المتحر ددا   

ومن ثدت تحدلدد ابهدداف التعايميدا لمحتدوذ تثدميت 

لاث  الراني  HTMLمواق  الولو باتتخدا  ل ا 

اتعداتي الفثل الدراتي ابوت بحيث ل ون التامية 

ا عاى أنم  قاتر 

          .لة ر أتاتياة مواق  الولو                       

   لحدددت أتدداليو تثددميت وإنرددال مواقدد

 الولو.

                        .لجهم لتثميت وإنرال مواق  الولو 

   لتقن مهاراة تثميت مواق  باتدتخدا

 .         HTMLل ا 

  لمددددتخد  التر يددددو البنددددا ي تنرددددال

 دددددددفحا الولدددددددو باتدددددددتخدا  ل دددددددا 

HTML. 

  لضددددددي  عنددددددوان لثددددددفحا الولددددددو

 .HTML  ل ا ادباتتخ

   لضي  نك لثدفحا الولدو باتدتخدا

 .HTMLل ا 

  ل تددو تددطر جدلددد فددي  ددفحا الولددو

 HTMLباتتخدا  ل ا 

  لحدداالي النثددوب فددي  ددفحا الولددو

 HTMLباتتخدا  ل ا 

  ل يدددر اتجددداه محتدددوذ  دددفحا الولدددو

 .HTMLباتتخدا  ل ا 

 .لدرج  ور تاخل  فحا الولو 

   لضي  فيدلو لثفحا الولو باتدتخدا

 .HTMLل ا 

  لضي   دوة  خافيدا لثدفحا الولدو

 .HTMLباتتخدا  ل ا 

 لنم  أبعات الثور في  فحاة الولو 

 لحاالي الثور في  فحاة الولو 

  لضددددي  فراردددداة بددددين ال امدددداة فددددي

 HTML فحا الولو باتتخدا  ل ا 

  لتح ت في نوا ولون واجدت الخدط فدي

 دددددددفحا الولدددددددو باتدددددددتخدا  ل دددددددا 

HTML 
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  عددرلا  –لنمدد  نمددط الخددط مما ددل- 

  رطمم

 .لتح ت في لون خافيا  فحا الولو 

 .لعيين  ور   خافيا بثفحا الولو 

  لدددرج ارتبددا  ترددعبي لددنك بثددفحا

 .HTMLالولو باتتخدا  ل ا 

  لدرج ارتبدا  تردعبي لثدور  بثدفحا

 .HTMLالولو باتتخدا  ل ا 

  لدددرج ارتبددا  ترددعبي لفيدددلو بثددفحا

 .HTMLالولو باتتخدا  ل ا 

 عاى  يلحفأ الما  النثي الةي لحتو

 بامتدات مناتو. HTMLأوامر 

 . لنرر الموق  عاى  ب ا اتنترن 

  تحدلد ابهداف ابتا يا لامحتوذ 

قدددا  البااددددث بثددديارا  وا ددددتقاج ابهددددداف    

ابتا يددا لابحددث مدد  مراعددا  مجموعددا مددن المعددالير 

وإم انيدا ملاظتهدا وارتبا هدا بدالمحتوذ التعايمدي  

بدددين  ضر مدددا ادددرب الباادددث أخ ل دددون هنددداك تعدددا

ابهددداف وبعضددها والتدددرج بابهددداف اتجرا يددا مددن 

الممدتولاة الددنيا إلدى الممدتولاة العايدا  وأن ت ددون 

متنوعدا مدا بدين الجواندو المعرفيدا والمهارلدا  وتدت 

عددرض قا مددا ابهددداف ابتا يددا عاددى مجموعددا مددن 

المح مددددين والخبددددرال  والددددةلن أ دددداتوا بمددددلمتها 

التو ددل إلددى قا مددا  و ددلايتها لاتطبيدد   وبددةل  تددت

 ابهداف ابتا يا النها يا.

 تثميت اخختباراة والمقاليتم     -2

تمرا  هةه الخطو  في مجموعا مدن الخطدواة        

الفرعيددا لتثددميت أتواة البحددث والتددي تتمرددل بردد ل 

وقا مدا مهداراة  ر يت فديم مقيداس وجهدا الضدبط 

تثددميت مواقدد  الولددو  واخختبددار التحثددياي لقيدداس 

المعرفيددا و ددةل  بطاقددا الملاظددا لقيدداس  ونددالجوا

الجوانددو ابتا يددا لمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو  

باتوافا لمقيداس اخنخدرا  فدي الدتعات لمعرفدا مددذ 

انددددماج وارتبدددا  التلميدددة بدددالمحتوذ التعايمدددي مدددن 

خلت أنما  التاميحداة المقدمدا  واللد  فدي ودول مدا 

الردداني   ثدلدتت تدرلمد  لهدةه المهدداراة لاتلميدة بال

 اتعداتي.

 أدوات البحث:
مقياس وجهدا الضدبط مإعددات فداروج موتدى   أم

  م2004

هدف هةا المقياس إلى تقدلر رأي التامية إالا 

فدي ابادداا مدن تاخاد    ان لرذ أن  لم ن  التح ت 

أو من خارج   أي ما إالا  ان لعتقد أن  لميطر عاى 

اباداا بقدراتد  وخثا ثد   أو أن المديطر  عادى 

اباداا ت دون لاقددر أو لاثددفا أو لأ دخاب  هةه

 اآلخرلن.

وقد قا  بتثميت المقياس في اب دل تدتيفن       

نددداول ي وبندددي تدددترل لند وقدددا  بتعرلدددو المقيددداس 

   2004وإعددداته لابييددا المثددرلا فدداروج موتددى م

  تددلاخ  لقابددل  ددل منهددا 40ولت ددون المقيدداس مددن م
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و "خ"   "زوجين من ابقواس  أتفل  امتي  "نعدت

وعاى التامية أن لمتجيو ل ل تدلات  بوود  علمدا 

بددين القوتددين الموجددوتلن أتددفل ال امددا  التددي م×  

لددرذ أنهدددا إجابددا عادددى المددلات  وخ توجدددد إجابددداة 

  حيحا  وإجاباة خطأ.

  اما  ترجا المقياس 

ولدددتت تقددددلر ممدددتوذ مر دددم تح دددت التاميدددة      

ولددتت   اخددارجي  مددن خددلت قددرال  ابتدديا -متاخاددي 

خ   ايدث تحثدل اتجابدا  -اختيار أي البددلاين منعدت 

  ترجددا  واتجابددا عاددى 1عاددى المددلات بددنعت عاددى م

الملات بدل تحثدل عادى م دفر  ترجدا  و بقدا  لهدةا 

النظددا   اندد  أقثددى ترجددا لم ددن أن لحثددل عايهددا 

  ترجا   ما ت ون أقدل 40التامية في المقياس   ل م

ترجا  وتدت الدرجدا  ترجا في المقياس   ل م فر 

فدددأ رر  لفدددرت مدددا عادددى أنددد  لدددرذ أن  20المرتفعدددا م

اباددداا لددتت الضددبط فيهددا مددن الخددارج  بينمددا تدددت 

  عاددى أن التاميددة 20الدرجددا المنخفضددا مأقددل مددن 

 لرذ أن اباداا لتت الضبط فيها من الداخل.

   زمن تطبي  المقياسم 

ة يددمبعددد قددرال  تعايمدداة المقيدداس عاددى التل          

ل ددون الددممن المناتددو لإلجابددا عاددى بنددوت المقيدداس 

 تقيقا. 25

  مالمقياس دج 

قددددا  معددددد المقيدددداس بحمددددا   دددددج المقيدددداس      

باتددتخدا   دددج المح مددين  ايددث اتفدد  المح مددون 

تدلاخ  17تلاخ   لجا  عنهدا مبدنعت  وم 23عاى م

لجدو عنهدا مبددل    مدا قدا  بحمددا  الثددج التنبددلي 

 للختبار.

ا  البااث الحالي بالتأ د من  ددج المقيداس قو       

بالنمدددبا لعيندددا البحدددث الحدددالي عدددن  رلددد  عدددرض 

  مدن المح مدين المتخثثدين فدي 5المقيداس عادى م

مجددددات عاددددت الددددنفت التربددددوي والتقددددولت والقيدددداس 

النفمي  والل  لفحك  يارا بنوت المقياس  وإبدال 

الددددرأي مددددن ايددددثم ووددددور التعايمدددداة وووددددور 

بفرات العيندا  واخقتدرار بالتعددلل  ابالعباراة ومنات

أو اتوافا أو الحدةف  وتر دمة تعددللة المح مدين 

في تعددلل  ديارا بعدا العبداراة  وقدد قدا  الباادث 

 باجرال جمي  التعدللة المقتراا.

  م المقياسثباة 

قا  معد المقياس بتطبيقد  عادى عيندا مدن التلميدة    

رالدددث لافدددي الثدددفوف مدددن الرالدددث اخبتددددا ي اتدددى 

تدنا   19تنواة اتدى  9الرانوي  أي من ابعمار م

  ال دددور 515  فدددرتا  وم998وباددد  اجدددت العيندددا م

  إناا  وتت امدا  معامدل الربداة باتدتخدا  482وم

   وقد قدا  الباادث 0.837معامل ألفا وبا   قيمت  م

بحمدددا  معامدددل ثبددداة المقيددداس بطرلقدددا التجم دددا 

 اعينددددددالنثددددددفيا  ايددددددث قددددددا  بتطبيقدددددد  عاددددددى ال

  0.867  وبا   قيمدا معامدل الربداة ماختتطلعيا

وهددو معامددل ثبدداة مرتفدد  ممددا لجعانددا نردد  فددي ثبدداة 

 المقياس  وبةل  لثب  المقياس  الحا لاتطبي .
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 قا ما مهاراة تثميت مواق  الولوم   م

تت تثدميت وبندال قا مدا مهداراة تثدميت مواقد     

الولددو مددن واقدد  المددنهو المقددرر الددةي لددتت تدرلمدد  

الرداني اتعدداتي وتضدمن  بطاقدا الملاظدا   ثبال

البندددوت الر يمددديا لامهددداراة ولنددددرج تحددد   دددل بندددد 

مجموعا من المهاراة المطاو  إتقانها من التلميدة 

ايددث تضددمن  قا مددا المهدداراة مهارتددان ر يمدديتان  

  مهدار  100  مهار  فرعيا  لنددرج تحتهدا م24وم

  7م اجرا يا  وتت عرض هةه القا ما عادى عددت مدن

مددن المح مددين فددي مجددات ت نولوجيددا التعادديت والددتعات 

اتل تروندددي و دددةل  مدددوجهي وموجهددداة ال مبيدددوتر 

 والل  لاتأ د منم 

 .تقا الثيارا 

 .انتمال المهار  الفرعيا لامهار  الر يميا 

  اقتددددرار التعدددددلل بالحددددةف أو اتوددددافا أو

 التعدلل.

  مناتدددبا المهددداراة واتفاقهدددا مددد  المدددنهو

 المقرر.

ت آرال المددات  المح مددين قددا  البااددث لومددن خدد

بتنفيددددة التعدددددللة التددددي اقتراهددددا بعددددا المددددات  

المح مين والتي تمراد  فدي إعدات  الثديارا الا ولدا 

لبعا عباراة قا ما المهاراة لتثدب  برد ل أفضدل 

 مل ما.

 اخختبار التحثيايم  جم

 .تحدلد الهدف من اخختبار 

الهددددف مدددن اخختبدددار هدددو قيددداس ممدددتوذ   

الجوانددو المعرفيددا لتثددميت مواقدد  الولددو  لتحثددي

لاث  الراني اتعداتي في  HTMLباتتخدا  ل ا 

 .الفثل الدراتي ابوت

  تحدلدددد ابهدددداف التعايميدددا التدددي لقيمدددها

 اخختبار. 

تت تحدلد ابهداف التعايميا المتعاقا بالجانو    

المعرفدددي لمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو برددد ل 

عاددى تثددني  باددو   واودد   ايددث اعتمددد البااددث

لأهددداف وعايدد  تددت تحدلددد ابهددداف المدداو يا بمددا 

لتناتددو مدد   بيعددا المقددرر  وتددت عددرض اللدد  عاددى 

المددات  المح مدددين وتددت التعددددلل وفدد  آرال المدددات  

 المح مين. 

 .إعدات جدوت الموا فاة 

قا  البااث باعدات جدوت الموا فاةم لادربط 

زمدا للبين أهدداف الدتعات  وتحدلدد عددت المفدرتاة ا

لموودددوعاة الدددتعات فدددي ممدددتولاة متدددة ر  فهدددت  

تطبيدد    وقددد تددت اختيددار هددةه الممددتولاة وفق ددا لمددا 

أجم  عاي  المح مون  باتودافا لممدتوذ التلميدة 

المتددني فددي الجوانددو المعرفيددا المرتبطددا بمهدداراة 

تثميت مواق  الولو  وتت إعدات جددوت الموا دفاة 

  اآلتيم
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 ار التحثياي لقياس الجوانو المعرفيا لمهاراة تثميت مواق  الولوبت  موا فاة اخخ2جدوت م

 يارا أتياا اخختبارم  

راا البااددث أن ت ددون أتدددياا اخختبددار نفدددت 

نهالددا  نوعيددا ابتددياا التددي لددتت اخختبددار بهددا فددي

الفثل الدراتي م د  وخطدأ  واختيدار مدن متعددت  

 قد روعي فيها اخلتما  بالررو  التاليام 

o   اتددددددددتقلليا ابتددددددددياا وعددددددددد

 اعتماتها بعضها عاى بعا.

o .قياس الملات لاهدف التعايمي 

o  عددد  ترتيدددو ابتدددياا عادددى نمدددط

 وااد مما لمهل ا تراف اتجابا.

 يارا تعايماة اخختبارم  

اخختبدددار ووودددواها مدددن  ةتعتبدددر تعايمدددا

العوامل ابتاتيا التي تمهل تحقي  الهددف مدن 

اخختبددار  لددةا اددرب البااددث أن ت ددون  دديارا 

تعايمدددداة اخختبددددار واوددددحا ومفهومددددا بجمددددل 

 مبمطا بحيث لمهل تحقي  الهدف منها.

  عدددرض اخختبدددار عادددى المدددات  المح مدددين

 لاتأ د من  دق .

قاترا  عادى   دج اخختبار لعني أن ل ون اخختبار

قيددداس مدددا ووددد  لقياتددد   ولاتحقددد  مدددن  ددددج 

اخختبار تت وو  اخختبار في  ورت  اخوليدا ايدث 

  7  تدلات وتدت عدرض اللد  عادى م38ت ون  من م

في مجات ت نولوجيا التعاديت  من الخبرال والمح مين

و دددةل  مدددوجهي وموجهددداة   والدددتعات اتل تروندددي

ح ت عادى الم والل  ال مبيوتر وت نولوجيا المعاوماة

 اخختبار واختتفات  من آرا هت من ايث مدذم 

 الموووعاة

مجموا 

ابهداف 

 الماو يا

 ممتولاة ابهداف المعرفيا
مجموا 

 ابتياا

الوزن النمبي 

 التطبي  الفهت التة ر لاموووعاة

 %28.6 10 4 3 3 10 المهاراة ابتاتيا

 %28.6 10 4 3 3 10 تنميقاة  فحا الولو

 %22.8 8 4 2 2 8 إتراج العنا ر بثفحا الولو

 %20 7 3 2 2 7 اخرتبا  الترعيبي 

 %100 35 15 10 10 35 المجموا

  %100 %42.8 %28.6 %28.6  الوزن النمبي لأهداف
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o   مناتدددبا اخختبدددار لقيددداس مدددا ووددد

 لقيات .

o .ووور تعايماة اخختبار 

o .مناتبا ابتياا لعنا ر المحتوذ 

o  مل مدددا العبددداراة لاممدددتولاة التدددي

 ووع  لها.

o .الدقا العاميا بتياا اخختبار 

o . لايا اخختبار لاتطبي  

تعايقددداة الخبدددرال  قدددا   بعدددد تاقدددي الباادددث

 التي تمرا  فيم باجرال التعدللة 

o  إعددددات  الثدددديارا الا ولددددا لدددددبعا

 عباراة اخختبار.

o  تعددلل بعدا أفعدات القيداس لتتناتدو

 م  الممتوذ التي ووع  من أجا .

o  اةف بعدا ابتدياا التدي تعتبدر إمدا

م ددرر  فددي المعنددى أو المضددمون أو 

ريددددر المناتددددبا. وأ ددددب  اخختبددددار 

   تدددلات  وجددداهم 35م نم دددون مددد

 لاتطبي  عاى العينا اختتطلعيا.

 تجرلو اخختبار واما  ثبات م 

لاتأ ددد مددن ثبدداة اخختبددار تددت تطبيقدد  عاددى 

عينا اتتطلعيا من نفت مدارس عينا البحدث 

ريدددر عيندددا وتاميدددة  مدددن   تاميدددة 20قوامهدددا م

وقدددا  الباادددث بحمدددا  ثبددداة اخختبدددار البحدددث 

بدا،  وقدد با د  قيمدا باتتخدا  معامل ألفا  رون

  وهدي تالدا إاثدا ي ا عندد 0.789ألفدا ممعامل 

 . م مما لرير إلى ثباة اخختبار0.05ممتوذ م

  تحدلددد الددممن الددلز  لإلجابددا عددن مفددرتاة

 اخختبارم

تددددت امددددا  الددددممن الددددلز  لإلجابددددا عددددن  

مفدددرتاة اخختبدددار التحثدددياي  واللددد  عدددن  رلددد  

ا جميدد  امددا  ممجمددوا ابزمنددا التددي تددت اتددت رقه

ختبار  مقموما  عاى عددت التلميدة التلمية في ال اخ

ف ددان الددممن المخثددك للختبددار فددي وددول نتددا و 

 تقيقا. 45التجربا اختتطلعيا 

 بطاقا الملاظام  تم

تدددت إعددددات بطاقدددا الملاظدددا لقيددداس الجواندددو 

ابتا يددا لمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو  وتضددمن  

عيددا  لندددرج   مهددار  فر24مهارتددان ر يمدديتان  وم

ار  إجرا يدددا  وتمددد  مراعدددا  أن   مهددد100تحتهدددا م

 ت ون بطاقا الملاظام

o .واوحا العباراة 

o .تتف  م  المنهو المقرر عاى التلمية 

o .تقيقا في  يارتها 

o .ااتوال  ل عبار  عاى فعل أتا ي وااد 

o .العباراة اتجرا يا واوحا 
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  دج بطاقا الملاظام  

ا تدت عرودها لاتأ د من  دج بطاقا الملاظد

  المح مين فدي مجدات ت نولوجيدا   من المات7عاى م

ال مبيوتر التعايت والتعات اتل تروني  و ةل  موجهي 

 وت نولوجيا المعاوماة والل  لاتأ د منم 

  مدددذ تحقيدد  بنددوت البطاقددا لأهددداف

 الموووعا.

  دددموليا البطاقدددا لجميددد  المهددداراة 

 اللزما.

  إوددافا أو تعدددلل أو اددةف مددا لددراه

 ا.مات  المح مين مناتبال

  انتمدددددال المهدددددار  الفرعيدددددا لابندددددد

 الر يمي المندرجا تحت .

 . لايا البطاقا لاتطبي  

ولقد اتف  المات  المح مين عاى مناتبا بطاقدا 

الملاظدددا و دددلايتها لاتطبيددد  مددد  إجدددرال بعدددا 

التعددددللة البمددديطا فدددي  ددديارا بعدددا المهددداراة 

 لتثب  بر ل أفضل. 

 ظام ثباة بطاقا الملا 

بطاقددا الملاظددا لقيدداس  لاتأ ددد مددن ثبدداة

 تثدميت مواقد  الولدوالجوانو ابتا يا لمهداراة 

قا  البااث باتتخدا  أتاو  تعدت المقيمين عادى 

أتال التامية الوااد  ثت اما  معامل اختفاج بين 

"  Cooperتقدلراتهت باتدتخدا  معاتلدا  دوبر"

ايددث تددت عددرض بطاقدددا الملاظددا عاددى بعدددا 

مبيدددوتر ن والمعامدددين ابوا دددل لمقدددرر ال المعامدددي

وت نولوجيددا المعاومدداة الددةلن لقومددون بتدددرلت 

المقدرر وتدت إلضدار محتدوذ البطاقدا والتعايمدداة 

الخا ددا باتددتخدامها لتطبيقهددا  واللدد  بملاظددا 

خمما من التلمية ثت اما  معامل اختفاج عاى 

أتال التلميددة الخممددا  ولحمددا  معامددل اختفدداج 

راة باتدددددددددددتخدا  معاتلدددددددددددا بدددددددددددين التقددددددددددددل

 ”مCooper وبر"

نمددبا اختفدداج د معدددت مددراة اختفدداج   معدددت مددراة 

 100اختفاج + عدت مراة اخختلف  * 

   نتا و اما  معامل الرباة لبطاقا الملاظا لقياس الجوانو ابتا يا لتثميت مواق  الولو3جدوت م

 التلمية
التامية  التامية الراب  لثالتامية الرا التامية الراني التامية ابوت

 امتالخ

 95 88 94 92 89 عدت مراة اختفاج 

 5 12 6 8 11 عدت مراة اخختلف 

 %95 %88 %94 %92 %89 نمبا اختفاج

 %91.6 متوتط اختفاج ال اي
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ولتضدد  مددن الجدددوت المدداب  أن متوتددط معامددل 

 اختفددداج لاملاظدددين فدددي االدددا التلميدددة الخممدددا

بها ولتض  منها با لم ن الرقا   وهي نم%91.6م

نمدددبا ثبددداة عاليدددا  وأنهدددا  دددالحا  دددأتا  لاقيددداس 

 و الحا لاتطبي .

 مقياس اخنخرا  في التعاتم  هم

تت تثميت وبنال مقياس اخنخرا  في التعات وفقدا      

 لاخطواة اآلتيام 

  الهدف من المقياسم 

هدددف المقيدداس إلددى قيدداس مهدداراة اخنخددرا          

نفعاليددا أبعدداته المعرفيددا والمدداو يا واخفددي الددتعات ب

 لدذ تلمية مجموعاة البحث. 

  يارا عباراة المقياسم  

تدددت  ددديارا عبددداراة المقيددداس وفددد  مقيددداس         

لي رة الخماتي  ايث لوجدد أمدا   دل عبدار  خمدت 

   4   موافددد  م5م موافددد  بردددد  مياتدددتجاباة  هددد

    مدددا 1   أرفدددا بردددد  م2   أرفدددا م3محالدددد م

 دل بعدد مجموعدا ون المقياس مدن ثلثدا أبعدات  ولت 

  15مددددن العبدددداراةم البعددددد المعرفددددي  ولتضددددمن م

  عبدددار   19عبدددار   والبعدددد المددداو ي  ولتضدددمن م

   عبار .16والبعد اخنفعالي  ولتضمن م

  اما  ترجاة المقياسم 

  عبددددار   وتتدددددرج 50ت ددددون المقيدددداس مددددن م     

  5إلدى  1مدن الدرجاة التي لحثل عايها  دل تاميدة 

رجددا لم ددن أن لحثددل عايهددا وبددةل  ت ددون أقثددى ت

  ترجا  بينما أقل ترجدا لم دن أن 250التامية هي م

   ترجا. 50لحثل عايها التامية هو م

  اما   دج المقياسم 

تت اما   دج المقياس من خلت عرو  عاى       

  مدن الخبددرال والمح مدين فددي مجدات عاددت الددنفت 9م

قدد التعايت والتعات اتل تروني  والتربوي وت نولوجيا 

قا  المات  المح مين باجرال مجموعا من التعددللة 

فددي  دديارا بعددا عبدداراة المقيدداس  ولددت لقومددوا 

بحددةف أي مددن عباراتدد   وقدددد قددا  البااددث بددداجرال 

ا لاتطبيد   التعدللة المقتراا ليثب  المقياس جداهم 

 عاى العينا اختتطلعيا. 

  اما  ثباة المقياسم 

ا اختدددتطلعيا عيندددتددت تطبيددد  المقيددداس عادددى ال     

المرددار إليهددا فددي اتددتطلعيا اخختبددار  وتددت امددا  

معامددل الربدداة باتددتخدا   رلقددا التجم ددا النثددفيا  

  وهددو معامددل لرددير إلددى 0.903وقددد با دد  قيمتدد  م

ترجددا عاليددا ألضددا  مددن الربدداة  مددا أندد  لعددد مل ددرا  

 ن الرباة.  عاى أن المقياس لتمت  بدرجا مرتفعا م

 لإلجابا عن المقياسمتحدلد الممن اللز   

تددت امددا  الددممن الددلز  لإلجابددا عددن المقيدداس       

واللدد  عددن  رلدد  امددا  ممجمددوا ابزمنددا التددي تددت 

اتدددت رقها مدددن جميددد  التلميدددة فدددي ادددل المقيددداس  

مقمددوما  عاددى عدددت التلميددة الددةلن تقدددموا للختبددار  
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 50لمقيدداس ا إلجابددا عددنو ددان الددممن المخثددك ل

 تقيقا.

 المحتوذ اتل ترونيم  تحدلد بنيا -3

قدددا  الباادددث بتحدلدددد الموودددوعاة الر يمدددا 

والفرعيدا الخا دا بتثدميت مواقد  الولدو  ثدت إنتداج 

الوتدددا ط المتعددددت  الخا دددا بالتاميحددداة البثدددرلا 

  بالبرمجيدددا التعايميددداتدددوال الرابتدددا أو المتحر دددا 

تدداج ممددتخدما مجموعددا برمجيدداة متخثثددا فددي إن

توتيفها بالر ل الثدحي  الوتا ط المتعدت  اتى لتت 

من خلت إنتاج النثوب والثور والفيددلو ومافداة 

مد  مراعدا   البرمجيدا التعايميداالثوة لاعمل تاخدل 

تناتدد  ألددوان الخطددو  والخافيدداة وأاجددا  الخطددو  

والثور  وعد  ازتاا  الرا اة  وووور الثور  

مامددو لاتاميددة وإبددراز التامددي  البثددري المناتددو 

بحيدددث لتحقددد  يدددا التددداب  لهدددا  المجموعدددا التجرلب

 لاتلمية. البرمجيا التعايميااختتفات  القثوذ من 

القا مدا عادى التاميحداة  البرمجيا التعايميداففي 

الرابتا تظهر  ورا ثابتا لاتامية عند مرور  البثرلا

مل ر الفأر  عاى الجمل المرات توويح   أو إتهدار 

ت عماددي لتثددميت  ددفحا الولددو وفددي تطبيدد  أو مرددا

القا ما عادى التاميحداة البثدرلا  البرمجيا التعايميا

لاتاميددة عنددد مقددا   فيدددلو تعايميددا تظهددر المتحر ددا 

مرور مل ر الفدأر  عادى الجدمل المدرات تووديح  أو 

إتهار تطبي  أو مردات عمادي لتثدميت  دفحا الولدو 

ولدددتت توودددي  نتيجدددا تنفيدددة ابمدددر أو المردددات وفددد  

 رتاة المقرر.   مف

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاة البثرلا الرابتامي  أاد  ا اة التا2م   ل
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 حاة البثرلا المتحر امي  أاد  ا اة التا3  ل م

 تحدلد اتتراتيجياة التعاتم   -4

تضدددمن  هدددةه الخطدددو  الووددد  فدددي اخعتبدددار 

ابهدددداف التعايميدددا وإم انيدددا تحقيقهدددا  مددددخلة 

ايددث راا البااددث عددد  فعايددا لتنفيددة هددةه الخطددو   

ابنردطا تحدلدد اتدتراتيجياة التعاديت و معالير عندد

 التعايميا منهام

  ارتبا  اختتراتيجياة وابنردطا بابهدداف

اتجرا يدددا والمحتدددوذ التعايمدددي ومللمدددا 

تقدددلت هددةه ابنرددطا مددن خددلت التاميحدداة 

 البثرلا مالرابتا  المتحر ا .

  مراعددددا  الفددددروج الفرتلددددا بددددين التلميددددة

لت الثدور واتترار  تافعيا التلمية مدن خد

 ومقا   الفيدلو.

  مراعا  تحدلد اختدتراتيجياة برد ل لمدهل

اتدددتخدامها  وبالرددد ل الدددةي اعتدددات عايددد  

 التامية.

وقددد قامدد  اتددتراتيجيا الددتعات عاددى أن لقددو          

التامية باتتعراض المحتدوذ مدن خدلت اختيدار أادد 

المحتوذ والةي  الدروس من القا ما فيتت عرض ل 

ن العلماة التي تدت عاى تهور لتضمن مجموعا م

التاميحاة  ووفقا لدنمط المحتدوذ المقدد  ل دل تاميدة 

عنددد الوقددوف عايدد  لددتت تعمدد  بالتاميحدداة تددوال 

 ان  الرابتا مالمقدما في   ل  ور  أو المتحر دا 

مالمقدمددا فددي  دد ل مقددا   فيدددلو    مددا تضددمن  

من ابنردطا التعايميدا  اختتراتيجيا ألضا مجموعا

ي  لاتاميدددة اتدددتخدامها بحيدددث لطادددو مدددن التدددي تتددد

التاميدددة  تابدددا  دددوت معدددين  ولدددتت تقييمددد  مدددن قبدددل 
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البرمجيا التعايميا  والتثحي  في االا الخطأ وفقا 

لددنمط  ددل تاميددة تددوال  اندد   ددور ثابتددا أو مقددا   

 فيدلو. 

 تحدلد ابنرطا والت ايفاةم  -5

يددا ووتددا طها تثددميت ابنرددطا التعايم تددت

لتقدددلمها مددن خددلت التاميحدداة البثددرلا المتعدددت  

مالرابتا المتحر دددا   ايدددث قدددا  الباادددث بمراعدددا  

مجموعا من المعالير لتثميت ابنرطا والت ايفداة 

  البرمجيددا التعايميدداالتددي تددت تقدددلمها مددن خددلت 

بحيدددث تحقددد  الهددددف مدددن تثدددميمها فدددي ودددول 

 ما يا ومن هةه المعاليرابهداف اتجر

 معالير خا ا بالنثوبم 

o   اتددددتخدا  العبدددداراة المختثددددر

 تون إخلت بالمحتوذ التعايمي.

o   اتددددددددتخدا  أنددددددددواا الخطددددددددو

الواوحا والمقدرول  ممدا لمدهل 

 عاى التلمية القرال .

o  اتدددتخدا  اجدددت الخدددط المناتدددو

لامراادددا العمرلدددا لتلميدددة عيندددا 

 البحث.

o  مراعددا  تناتدد  ألددوان النثددوب

 م  الخافيا.

o أقل عدت من را ا عاى ااتوال ال

 ال اماة.

o  الجمدد  بددين الددنك والثددور  فددي

 نفت الرا ا.

 معالير خا ا بالفيدلوم 

o  اتددددددتخدا  المددددددرعا الطبيعيددددددا

لعرض مافاة الفيدلو مالتاميحاة 

 المتحر ا .

o  إم انيدددا إعدددات  مرددداهد  الفيددددلو

 أ رر من مر .

o   مراعددددا  أن ل ددددون اجددددت نافددددة

لاتلميددة ولحجددت  الفيدددلو مناتددبا  

  ا ا البرمجيا التعايميا.

  معالير خا ا بالثورم 

o  اتتخدا  الثور المناتبا التدي خ

 لوجد فيها رموض.

o  مراعددددا  الووددددور والدقددددا فددددي

 الثور  وتفا ياها.

o  مراعدددددا  تحقيددددد  الهددددددف مدددددن

 الثور .

 المحتوذ وأنرطت م  تنظيت تتاب  -6

  ا وفيها عندما لقو  التاميدة باختيدار النرد     

لتت ت يير لون رقت النرا  الةي تدت اختيداره  ثدت لدتت 

عددرض المددلات عاددى التاميددة ولددتت إعطددال الفر ددا 

لإلجابا عادى النردا   وبمجدرت اتجابدا لدتت التعملدم 

الفوري امو اتجابا  ففي االا اتجابا الثدحيحا 

لددتت إتهددار  ددور  ترددجيعيا لاتاميددة  أمددا إالا  اندد  

مددو نددوا التامددي  ا اتجابددا خطددأ في ددون التعملددم
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البثددري المتبدد  لاتاميددة  فدداالا  ددان التاميددة لدددرس 

وف  التاميحاة البثرلا الرابتدا لدتت عدرض  دور  

  ثابتددا لتووددي  المهددار  أو النرددا  الددةي أخفدد  فيدد

التاميددة وبددنفت الطرلقددا التددي تدددر  عايهددا خددلت 

تراتت  في التاميحاة البثرلا الرابتا  أمدا إالا  دان 

التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا  فدد التاميددة لدددرس و

فيدددتت عدددرض مقطددد  فيددددلو لتوودددي  المهدددار  أو 

التامية وبنفت الطرلقا التي   النرا  الةي أخف  في

تدر  عايها خدلت تراتدت  فدي التاميحداة البثدرلا 

 المتحر ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ابنرطا التعايميا المقدما بالبرمجيا التعايميا4  ل م
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هةه الخطدو  ووفقدا  لمدا تدت ي  ما قا  البااث ف

تحدلددده فددي خطددو  متحدلددد اتددتراتيجياة الددتعات   

ووفقددا  لطبيعددا عينددا البحددث بمراعددا  تنظدديت تتدداب  

المحتوذ التعايمدي اتل تروندي وفد  مجموعدا مدن 

 اتتراتيجياة التثميت وهيم 

 .اتتراتيجيا من البميط إلى المعقد 

 .اتتراتيجيا من ال ل إلى الجمل 

 ية.متوجي  التل 

 تحدلد المثاتر والوتا ل اتل ترونيا. -7

قا  البااث بتحدلد مثداتر الدتعات التدي تمداعد 

عادى تحقيدد  ابهددداف المنرددوت   واللدد  وفدد   بيعددا 

البحدددث  ووفددد  نمدددط التاميحددداة البثدددرلا التدددي تدددت 

تحدلددددها مالرابتدددا   المتحر دددا  فدددي ودددول  بيعدددا 

حيث ب المها  التعايميا العاما  و بيعا خبر  التلمية

لدددلتي مدددا تدددت تحدلدددده مدددن مثددداتر ووتدددا ل تاخدددل 

إلدددى اختيدددار المثددداتر اب ردددر  البرمجيدددا التعايميدددا

مناتبا  والتي تتمردل فدي المحتدوذ التعايمدي المقدد  

والمتضدمن لاتاميحداة  البرمجيدا التعايميدامن خدلت 

البثددرلا الرابتددا م ددور  والمتحر ددا مفيدددلو   هددةا 

عايدا المقدمدا مدن فاباتوافا لمجموعدا ابنردطا الت

 خلت البرمجيا.

 و   المثاتر والوتا ل اتل ترونيا. -8

تمرادد  هددةه الخطددو  فددي إعدددات المحتددوذ   

التعايمددددي اتل ترونددددي المقددددرر فددددي تثددددميت وبنددددال 

القا مددددددا عاددددددى  بالبرمجيددددددا التعايميدددددداالمحتددددددوذ 

التاميحددداة البثدددرلا مالرابتا المتحر دددا  واتدددتخدا  

 البرمجيددا التعايميددا ل مثدداتر الددتعات وتوتيفهددا تاخدد

وبعددد التأ ددد مددن مدددذ مناتددبتها لاحاجدداة التعايميددا 

وإم انيا تحقيقهدا لأهدداف التدي تدت تحدلددها  وفيمدا 

 لاي تحدلد برامو اتنتاج ول اة البرمجام

 

 

 

 

 

   برامو اتنتاج ول اة البرمجا الممتخدما بالبحث5  ل م

 إعدات التعايماة والتوجيهاة. -9

و  ووددد  مجموعدددا مدددن خطدددتضدددمن  هدددةه ال

 التعايماة والتوجيهاة عاى ممتولينم 

  الممدددتوذ الخددداب بدددالمعامين والمعامددداة

الددةلن تدديقومون بالتدددرلت لعينددا البحددث  

وجدال اللدد  مددن خددلت وودد  تليددل اتددتخدا  
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التاميحددداة البثدددرلا مالرابتدددا  المتحر دددا  

  واللدد  باتوددافا لمددا بالبرمجيددا التعايميددا

مدددن خدددلت  اةجدددال مدددن تعايمددداة وتوجيهددد

اخجتماعددداة قبدددل وأثنددددال إجدددرال تجربددددا 

 البحث. 

   الممددتوذ الخدداب بالتلميددة عينددا البحددث

وجدددال اللددد  فدددي التعايمددداة والتوجيهدددداة 

لاتلميددة عينددا البحددث قبددل وأثنددال تجربددا 

 البحث.

  منثا العرض وتثميت واجها التفاعل. -10

تددت تنفيددة هددةه الخطددو   بقددا  لطبيعددا تجربددا     

واجهداة التفاعدل منثدا العدرض ون البحث  وبمدا أ

البرمجيددا هددي مددا  ددل لددراه التلميددة عينددا البحددث ب

مددددن عنا ددددر رتددددوميا مرددددل الثددددور  التعايميددددا

واب  ات و ةل  مقا   الفيددلو والثدور المتحر دا 

التدددي تم دددن التلميدددة مدددن التفاعدددل مددد  التاميحددداة 

البثددرلا مالرابتا المتحر ددا   فقددد اددرب البااددث 

لعددددرض وتثدددميت واجهددددا ا أثندددال تثددددميت منثدددا

أن ت ون أقر  لبرامو ابوفديت  البرمجيا التعايميا

التي اعتدات التلميدة عادى اتدتخدامها مردل معالجداة 

النثوب والعروض التقدلميا   ما ادرب الباادث 

 البرمجيددا التعايميدداأن ت ددون التاميحدداة البثددرلا ب

محببددا لاتلميددة مددن خددلت الثددور المتوازنددا لونيددا 

التددي تددت ات ددار  إليهددا تددابقا و ددةل  ر وفدد  المعددالي

مقددددا   الفيدددددلو والنثددددوب  و ددددةل  أن تثددددمت 

ابنرطا وف  المعالير الواجو اتباعها عندد تثدميت 

واجهدددداة التفاعددددل مددددن ايددددث اختددددمان والبمددددا ا 

والتثدددميت المنطقدددي لعنا دددر الرا دددا  واب ددد ات 

التاليا توو  واجهاة التفاعل و ا اة التاميحداة 

  .جيا التعايميارمالبالبثرلا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

   واجها البرمجيا التعايميا6  ل م
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   القوا ت في واجها البرمجيا التعايميا7  ل م

 

 

 

 

 

 

   جمل من  ا اة التاميحاة البثرلا الرابتا8  ل م

 

 

 

 

 

   جمل من  ا اة التاميحاة البثرلا المتحر ا9  ل م
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 تثميت تينارلو المحتوذ اتل ترونيم -11

تضددمن المددينارلو  ددل مددا لظهددر بالتاميحدداة    

 بالبرمجيددا التعايميدداالبثددرلا مالرابتا المتحر ددا  

مدددن نثدددوب  و دددور  ومقدددا   فيددددلو و دددور 

متحر دا  باتودافا إلدى أنمدا  اختدتجابا والت ةلدا 

الراجعدددا وأتددداليو الدددتح ت  و يفيدددا التفدددرا إلدددى 

 ا ددداة أخدددرذ  وتدددت ووددد  الخرلطدددا اتجرا يدددا 

فيةلددددا تنتدددداج محتددددوذ التاميحدددداة تنلاخطددددواة ال

  البرمجيددا التعايميدداالبثددرلا مالرابتا المتحر ددا  ب

وقد تضدمن  هدةه الخطدو  مجموعدا مدن الخطدواة 

 الفرعيا تت فيها تثميتم

 ات دددددددددددددددددار الخدددددددددددددددددارجي مOutline  

لاموودددددوعاة وفددددد  الخطدددددا الدراتددددديا 

 المقرر  لامنهو.

  تددددينارلو المحتددددوذ التعايمددددي لمفددددرتاة

من  مددن مهدداراة مطاددو  تضددالمقددرر بمددا ل

العمددل عاددى توودديحها وتح يمدد  بعددد اللدد  

 قبل البدل في إنتاج المحتوذ التعايمي. 

 مرااا تطولر المحتوذ اتل ترونيم   تم

 تضمن  هةه المرااا عد  خطواة وهيم 

 المقدمام  -1

تردتمل المقدمددا عاددى  ا دا تتضددمن عاددى 

اتددت المقددرر والترايددو بالتاميددة  وعددرض بتددمال 

البرمجيددددا تددددي تدددديتت تناولهددددا فددددي الالمووددددوعاة 

القا مددددددا عاددددددى التاميحدددددداة البثددددددرلا  التعايميددددددا

مالرابتا المتحر ددا   باتوددافا بعددا ابجددمال التددي 

 البرمجيدا التعايميداتوو  لاتامية  يفيا التعامل مد  

و يفيا اختتفات  من المحتوذ التعايمي اتل تروندي  

  االبرمجيدددا التعايميدددو دددةل   يفيدددا اتبحدددار تاخدددل 

 واتتخدا  الدليل اخر اتي بر ل مثور.

 المتنم -2

ولتضدددمن المدددتن الم ونددداة التدددي تحتولهددددا 

البرمجيدددا التاميحدداة البثدددرلا مالرابتا المتحر ددا  ب

 مددددا تضددددمن المددددتن ابنرددددطا التعايميددددا  التعايميدددا

 .البرمجيا التعايمياالمثاابا لمحتوذ 

 مددددا اددددرب البااددددث عاددددى اختددددتفات  مددددن 

لتدددي تدددت اتدددتخدامها تنتددداج ا إم انددداة البرمجيددداة

البرمجيدددا التاميحدداة البثدددرلا مالرابتا المتحر ددا  ب

  مرلم التقدا   دور عاليدا الجدوت  لتثدميت التعايميا

البرامو التعايميدا وأجدمال التاميحداة البثدرلا التدي 

  البرمجيددددا التعايميدددداتدددديتت عروددددها مددددن خددددلت 

مدن  وتثدلرها باخمتدات المناتدو لاتحرلدر والتعددلل

  وهو برنامو التقا  لارا دا SnagItبرنامو  تخل

لاددتقط عددرض مافدداة الفيدددلو  وتعدددلاها مددن خددلت 

  وإخدددددراج مافددددداة الثدددددوة Camtasiaبرنددددامو 

  وتعدددلل Audacity وتعدددلاها مددن خددلت برنددامو

  adobe Photoshopالثددور مددن خددلت برنددامو 

 .++Notepadو تابا اب وات تاخل برنامو 
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  Adobe Photoshop CCحاة البثرلا الرابتا باتتخدا  برنامو مميلجا أاد  ا اة التاامع  10  ل م

 

 

 

 

 

 

  Camtasia 2018لتحرلر ومعالجا الفيدلو باتتخدا  برنامو م حاة البثرلا المتحر اميالتا  11  ل م

 

 

 

 

 

 

  ++Notepad  باتتخدا  برنامو مHTML تابا اب وات م  12  ل م
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  Audacityتحرلر ومعالجا اب واة باتتخدا  برنامو م  13  ل م

 

 

 

 

 

 

   أاد  ا اة البرمجيا التعايميا في وو   تابا ال وت14  ل م

 

 

 

 

 

 

   أاد  ا اة البرمجيا التعايميا في وو  التثميت15  ل م
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تضمن  الخاتما ماخك ل ل ترس مدن الددروس  مالخاتما -3

يا وبمدا تدالتي تت اتتعروها من واق  الخطدا الدرا

 تت تقدلم  من تاميحاة بثرلا مالرابتا المتحر ا .

 

 

 

 

 

 

 

    ا اة ابنرطا بالتاميحاة البثرلا الرابتا16  ل م

 

 

 

 

 

 

 

    ا اة ابنرطا بالتاميحاة البثرلا المتحر ا17  ل م

 ما تت ألضا وود  جدمل خداب بتقيديت التاميدة    

 للنفمدد  مددن خددلت ابنرددطا التفاعايددا  وهددو جددم

تفدداعاي لوودد  لاتاميددة المهددار  المطاددو  تنفيددةها 

ولقو  التامية ب تابا ال دوت المناتدو ولظهدر تاقا يدا 

نتيجا فورلا لما قا  ب  التاميدة  تدوال  دان تثدميت 
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لثددفحا الولددو أو تنمدديقاة معينددا وفدد  المهدداراة 

 المقرر  ومن ادوت البحث الحالي.

 مرااا تقولت المحتوذ اتل تروني وتحمين م  هم

من  هةه المرااا مجموعا من الخطواة  وهي ضت

 عاى النحو التاليم 

إجدددرال تراتدددا اتدددتطلعيا عادددى عيندددا مدددن  -1

تلميددة المرااددا اتعداتلددا  لاتأ ددد مددن جددوت  

 المحتوذم 

هدف  هةه الخطو  إلى تلفي الباادث أي عقبداة 

لم ددن أن تواجدد  التلميدددة بالمجموعدداة التجرلبيدددا 

مدن وودور المحتدوذ  دأثنال التطبي   و دةل  التأ د

التعايمددي وتددهولا الو ددوت إليدد  وتجربددا عددرض 

المحتدددوذ... الدددم  وتضدددمن  هدددةه المراادددا عدددد  

 وهيم   خطواة

  اتدددددتطلا رأي مجموعدددددا مدددددن التلميدددددة

  ممددددن لدددددلهت الرربددددا فددددي 20عدددددتهت م

المرار ا فدي التحقد  مدن جدوت  المحتدوذ 

 بحيث ت ون هةه العينا ممرا  لعينا البحث.

 هدددةه العيندددا اختدددتطلعيا   اخجتمددداا مددد

الممراددددا لعينددددا البحددددث وتووددددي   يفيددددا 

اتدددتخدا  التطبيددد   وتدددت تثدددميت نمدددوالج 

 لتعبيا ملاظاتهت ختتعراوها خاقا .

  تجربددا تددلما تنفيددة التاميحدداة البثددرلا

 البرمجيددددا التعايميددددامالرابتا المتحر ددددا  ب

عاددى أ رددر مددن جهدداز  مبيددوتر واخ مينددان 

 المعاوما. لىعاى تهولا الو وت إ

   و رف  نتيجدا التجربدا اختدتطلعيا عدن

رودددا التلميدددة الدددةلن تدددت تطبيددد  عاددديهت 

التجربدددددددددا اختدددددددددتطلعيا واعجدددددددددابهت 

وموافقتهت عاى التعات من خلت التاميحداة 

بالبرمجيددددا البثددددرلا مالرابتا المتحر ددددا  

 .التعايميا

 آرال الخبرال في المحتوذم  -2

ات  مدن الخبدرال تفهدف  هةه الخطدو  إلدى اختد       

و ددددةل  المعامددددين   فددددي مجددددات ت نولوجيددددا التعادددديت

ومدددددوجهي المدددددات  لتقيددددديت المحتدددددوذ اتل تروندددددي 

  واختدددتفات  مدددن ملاظددداتهت البرمجيدددا التعايميددداب

لتحمين المندتو التعايمدي و رلقدا عرود   ايدث تدت 

عددددرض التاميحدددداة البثددددرلا مالرابتا المتحر دددددا  

أتداتة  ت نولوجيدا مدن   7عاى م البرمجيا التعايمياب

التعايت والتعات اتل تروني  و دةل  معامدي ومدوجهي 

ال مبيوتر وت نولوجيا المعاوماة  و ان هنداك اتفداج 

بددددددأن التاميحدددددداة البثددددددرلا مالرابتا المتحر ددددددا  

 بالبرمجيا التعايميا تتمت بما لايم

  توافدددددددددددددد  التاميحدددددددددددددداة البثددددددددددددددرلا

مالرابتا المتحر ددددا  بالبرمجيددددا التعايميددددا 

محتدددددددوذ مقدددددددرر ال مبيدددددددوتر  ا دددددددرلعن

 وت نولوجيا المعاوماة.

 .اتاو  العرض تهل ومبمط 

  مراعا  الجوانو المعرفيا لبادو  والمتمرادا

 التطبي  . –الفهت  –في مالتة ر 
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  تدددهولا التعامدددل مددد  التاميحددداة البثدددرلا

 مالرابتا المتحر ا  بالبرمجيا التعايميا.

 .ووور ابمراا التطبيقيا 

 طاوبا.المتحدلد التعدللة  -3

في هةه الخطو  تت تحدلد واثر التعدللة التدي 

أو ددى بهددا المددات  الخبددرال واللدد  مددن خددلت نتددا و 

التح دددديت   ددددةل  مددددا نددددتو عندددد  إجددددرال التطبيدددد  

اختدددددتطلعي لامحتدددددوذ اتل تروندددددي مدددددن خدددددلت 

التاميحدداة البثدددرلا مالرابتا المتحر ددا  بالبرمجيدددا 

 التعايميا.

 إجرال التعدللة المطاوبا. -4

في هةه الخطو  إجرال التعدللة التي أو دى  تت

بها المدات  الخبدرال واللد  مدن خدلت نتدا و التح ديت  

وألضددددا  مددددن تددددت تدولندددد  مددددن ملاظدددداة العينددددا 

 اختتطلعيا من التلمية عينا البحث.

 النمخا النها يا. -5

بعد ما تت تنفيةه مدن تعددللة أ دبح  البرمجيدا 

النها يدددا  هماالتعايميدددا بنمطدددي تقددددلمها فدددي  دددورت

 وجاهمتان لاتطبي  وإجرال تجربا البحث ابتاتيا.

 مرااا النرر والتوزل  واتتار م  وم

 تضمن  هةه المرااا عد  خطواة وهيم 

  البرمجيددا تددت تحميددل وتربيدد  وتردد يل

التعايميا المخمنا بابقراب المدمجدا 

DVD  عادددى أجهدددم  ال مبيدددوتر فدددي

معمددل ال مبيددوتر فددي المدرتددا عينددا 

 البحث.

  توزل  البرمجيا التعايميا المخمندا تت

 ددل عاددى  DVDبددابقراب المدمجددا 

تاميدددة امدددو المجموعدددا التجرلبيدددا 

التدداب  لهددا  مدد  تقدددلت الدددعت ال امددل 

ل يفيا تحمياها وتربيتها عاى ابجهدم  

الرخثددديا لددددلهت ملمدددن لدلددد  جهددداز 

 مبيوتر خداب ولرردو فدي أن ت دون 

لد  بجهدازه  امتااد البرمجيا التعايميا

 خثي .الر

 تحدلد اقوج الما يا واتتااا. -1

لحفددددأ اقددددوج الما يددددا الف رلددددا لامحتددددوذ 

اتل تروني لاتاميحاة البثدرلا مالرابتا المتحر دا  

بالبرمجيدددا التعايميدددا قدددا  الباادددث باتاادددا نمدددخا 

لمعامي ال مبيوتر وت نولوجيا المعاوماة   مدا أند  

فددي  ا ددا البدالددا تظهددر اقددوج الما يددا محفوتددا 

  ث. لاباا

 التح ت في الو وت إلى المحتوذ. -2

قددا  البااددث باتااددا المحتددوذ لعينددا البحددث  

و دددةل  تحمياددد  وتربيتددد  عادددى أجهدددم  ال مبيدددوتر 

بمعامل المدرتا  م  إتاات  ل ل تامية ختدتخدامها 

بددال مبيوتر الرخثددي وفدد  الددنمط التدداب  لدد    مددا 

أتار نمدخا ل دل معادت  مبيدوتر بعدد مدا تدت التددرلو 

ام   و ةل  تقددلت الددعت ال امدل لجميد  تخدعاى ات
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التلميدددة عيندددا البحدددث مدددن ايدددث  يفيدددا التحميدددل 

والتربي  بابجهم  الرخثديا  وبدةل  أ دب  تدهل 

 الو وت إلى المحتوذ.

  يانا المحتوذ وتحدلر . -3

ادددددرب الباادددددث عادددددى تمدددددجيل جميددددد  

الملاظدداة وتنفيددةها خددلت التجربددا اختددتطلعيا  

ث لتطبيد  تجربدا البحدث باادثت من خدلت متابعدا ال

والتوا ددل الممددتمر وات ددراف بردد ل توري عاددى 

الحثك التي لدتت فيهدا تطبيد  تجربدا البحدث عدن 

والتوا ددددل  Zoomبعددددد مددددن خددددلت تطبيدددد  زو  

المبا ر م  المعامدين القدا مين عادى التطبيد   ولدت 

لتت تمدجيل أي ملاظدا تخدتك بتحددلث المحتدوذ 

 أو  يانت .

 لبحث ابتاتياما ارابع ام إجرال تجرب -

 تضمن  هةه المرااا الخطواة اآلتيام 

 اتعدات والتهييا لتجربا البحثم  1

تضددمن هددةا المحددور تووددي  مختثددر ل يفيددا        

اتعدات والتهييا لتجربا البحث  وتت اللد  مدن خدلتم 

تجددرال تجربددا  اختارلددا الحثددوت عاددى الموافقدداة

لتجربدا  البحث  واختيار عيندا البحدث وتهييدا العيندا

ث  وتم  تهييا التلمية من خلت عرض عاديهت البح

البرمجيدددا وتجدددربتهت لهدددا  وتمددد  ملاظدددا  رلقدددا 

تعددداماهت معهدددا  وتدددت ور دددد التلميدددة الدددةلن لددددلهت 

مردد لة فددي التعامددل معهددا  ومددن ثددت قددا  البااددث 

بتجميدد  هددلخل التلميددة وعمددل جامددا خا ددا لهددت 

هددا  والتددي لتدددرلبهت عاددى اتددتخدا  البرمجيددا بنمطي

  بمدددهولا وفدددي وقددد  بمددديطم نظدددرا  لبمدددا ا تمددد

البرمجيددا وواجهتهددا وتددهولا اتددتخدامها   مددا تددت 

اخجتماا مد  المعامدين القدا مين عادى تطبيد  البحدث 

وتحدلد آلياة التوا ل م  الباادث والتدي تدت اختفداج 

  Zoomفيها عاى أن ت ون عدن  رلد  تطبيد  زو  

  البحث. وأن تتت بر ل ممتمر أثنال تنفية

 ي  التلمية وفقا لوجها الضبط.تثن  2

قددددا  البااددددث بتقمدددديت التلميددددة إلددددى الوي 

تاميددة وتاميددة   الوي  48الضددبط الددداخاي موعدددتهت 

تاميدددة وتاميدددة     48الضدددبط الخدددارجي موعددددتهت 

واللدددددد  بعددددددد تطبيدددددد  مقيدددددداس وجهددددددا الضددددددبط 

مالداخاي الخارجي   وبدةل  تدت تقمديت التلميدة عادى 

 النحو التاليم

بط تاخادددددي  و انددددد  تلميدددددة الوي وددددد  -

 20ترجاتهت عاى مقياس وجها الضدبط م

 ترجا فما أعاى .

تلميدددددة الوي ودددددبط خدددددارجي  و انددددد   -

ترجاتهت عاى مقياس وجها الضدبط مأقدل 

 ترجا . 20من 

وتاخل  ل مجموعدا تدت تدوزلعهت عردوا يا 

بالتماوي إلى مجموعتين  إاداهما تدرس من خدلت 

بتدددا حددداة بثدددرلا ثاتحتدددوي تامي برمجيدددا تعايميدددا

تحتدوي  برمجيدا تعايميداوابخرذ تددرس مدن خدلت 

 تاميحاة بثرلا متحر ا.
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 اما  ت افل مجموعاة البحث  3

تت التأ دد مدن ت دافل مجموعداة البحدث فدي 

الجوانو المعرفيا المرتبطا بمهاراة تثدميت مواقد  

الولو قبل تطبي  ماتتي المعالجدا التجرلبيدا بداجرال 

المجموعداة  يدةلددرجاة تلم تحايدل التبدالن اباداتي

ابربددد  فدددي القيددداس القبادددي للختبدددار التحثدددياي  

 وتمرا  النتا و في الجدوت التاليم 

ت افل المجموعاة باختبار الجواندو المعرفيدا   أ

 المرتبطا بمهاراة تثميت مواق  الولو 

لاتحقدد  مددن ت ددافل المجموعدداة التجرلبيددا 

 فددددي القيدددداس القباددددي خختبددددار الجوانددددو المعرفيددددا

يت مواقد  الولدو  قدا  الباادث بداجرال لمهاراة تثدم

اختبدددار التحايدددل أاددداتي التبدددالن عادددى مجموعددداة 

 البحث  وتمرا  النتا و في الجدوت التاليم

 

  تحايل التبالن أااتي اختجاه لافرج بين المجموعاة ابرب  في التطبي  القباي خختبار الجوانو 4جدوت م

 الولوالمعرفيا لمهاراة تثميت مواق  

وج عد  وجوت فرولتض  من الجدوت الماب           

ا يا بين ترجاة مجموعاة البحث ابربعدا  تالا إاث

وبددددةل  لتضدددد  ت ددددافل المجموعدددداة فددددي الجوانددددو 

 المعرفيا المرتبطا بمهاراة تثميت مواق  الولو.

ت ددافل المجموعدداة ببطاقددا ملاظددا الجوانددو    

ابتا يدددا المرتبطدددا بمهددداراة تثدددميت مواقددد  

 الولو 

يدا فدي لاتحقد  مدن ت دافل المجموعداة التجرلب        

س القبادددي لبطاقدددا ملاظدددا الجواندددو ابتا يدددا القيدددا

لمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو قددا  البااددث بدداجرال 

اختبدددار التحايدددل أاددداتي التبدددالن عادددى مجموعددداة 

 البحث  وتمرا  النتا و في الجدوت التاليم 

 

مجموا  وعاةالمجم

 المربعاة

ترجاة 

 الحرلا

متوتط 

 المربعاة

قيما الدخلا عند  قيما ف

  0.05ممتوذ م

 الدخلا

 1.094 3 3.281 بين المجموعاة

 1.198 92 110.208 تاخل المجموعاة رير تالا 0.438 0.913

  95 113.490 ال ل
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لبطاقا ملاظا  طبي  القباي  تحايل التبالن أااتي اختجاه لافرج بين مجموعاة البحث التجرلبيا في الت5جدوت م

 الجوانو ابتا يا لمهاراة تثميت مواق  الولو

مجموا  المجموعاة

 المربعاة

ترجاة 

 الحرلا

متوتط 

 المربعاة

قيما الدخلا عند  قيما ف

ممتوذ 

   0.05م

 الدخلا

 21.677 3 65.031 بين المجموعاة

 29.206 92 2686.958 تاخل المجموعاة رير تالا 0.530 0.742

  95 2751.990 ال ل

عد  وجوت فروج ولتض  من الجدوت الماب           

تالا إاثا يا بين ترجاة مجموعاة البحث ابربعدا  

وبةل  لتض  ت افل المجموعاة في الجوانو ابتا يا 

 المرتبطا بمهاراة تثميت مواق  الولو.

 تطبي  أتواة القياس قباي ام  4

هددددا وعقددددو تثددددني  التلميددددة وفقددددا لوج

ما  الت افل بين المجموعاة  قا  البااث الضبط وا

بتطبيددد  أتواة القيددداس عادددى تلميدددة عيندددا البحدددث 

تطبيق ددا قباي ددا  ايددث قددا  بتطبيدد  اخختبددار التحثددياي 

وبطاقدددا الملاظدددا ومقيددداس اخنخدددرا  قبايدددا عادددى 

 مجموعاة البحث ابرب . 

 متابعا إجرالاة تطبي  تجربا البحث.   5

تدديا مددن البحددث ابتاتمدد  إجددرال تجربددا 

خدددددددددددلت التددددددددددددرلت بالتاميحددددددددددداة البثدددددددددددرلا 

واللددد  عادددى  ببرمجيدددا تعايميدددامالرابتا المتحر دددا  

 .التلمية عينا البحث مابرب  مجموعاة التجرلبيا 

 

 

 

 

 

 

   التطبي  العماي لابرمجيا التعايميا18  ل م
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قا  البااث باتباا الخطدواة الرتدميا ايث 

ختيدار لاتطبي  بعدما وقد  اخ اتتارلا بخة الموافقاة

عاددددى مدرتددددا الددددد تور محمددددد الثددددالحي لاتعادددديت 

ابتاتددي بدداتار  القنالدداة التعايميددا التابعددا لمدلرلددا 

التربيددا والتعادديت بالرددرقيا   مددا قددا  باخجتمدداا أ رددر 

بالمدرتددا  ال مبيددوترمددن مددر  مدد  معامددي ومعامدداة 

منهددا اخجتماعدداة وجهددا لوجدد  ومنهددا اخجتماعدداة 

لددد  لتوودددي  الهددددف وال Zoomبرندددامو زو  عبدددر 

ابتاتي من تجربدا البحدث  ووجدد الباادث التعداون 

بدرجا عاليا جدا من المعامدين ومدن إتار  المدرتدا 

ألضددددا   وتددددت تدددددرلو المعامددددين عاددددى المعددددالجتين 

البرمجيدا تتخدا  التاميحاة البثرلا بخالتجرلبيتين 

  الباادث بنوعيها مالرابتا والمتحر ا   وقا التعايميا

   اماا لامعامين عن  بيعا البحث وعن باعطال ف ر

 يفيا تثني  المجموعاة التجرلبيدا  والتأ يدد عادى 

ورور  أن تدرس  ل مجموعدا مدن خدلت البرمجيدا 

 التعايميا المحدت  لها.

 مدددا قدددا  الباادددث بالتأ دددد مدددن مناتدددبا البنيدددا       

من  التحتيا لامعامل بالمدرتام والل  من خلت التأ د

وإم اناتهدددددا الفنيدددددا لترددددد يل  موا دددددفاة ابجهدددددم 

وهددو ابمددر الددةي راعدداه البااددث  البرمجيددا التعايميددا

منة بدالا التثدميت لابرمجيدا وهدو أن ت دون  دالحا 

لاترد يل عادى جميد  ابجهدم  ول دن ليطمدين البااددث 

المخمنا  البرمجيا التعايميابنفم  تت تحميل وتربي  

ميدددد  أجهددددم  عاددددى ج DVDبددددابقراب المدمجددددا 

بمعمددددل المدرتددددا والتأ ددددد مددددن تردددد يل  ال مبيددددوتر

البرمجيدددا عايهدددا  مددد  تدددوفير البرمجيدددا التعايميدددا 

لامعامين و ةل  لاتلمية امو المجموعا التجرلبيدا 

التدداب  لهددا التاميددة  بحيددث لمددتطي  اتددتخدامها مددن 

 لررو العمل عاى ابجهم  الرخثيا بالمنمت.

  جربدا البحدث فدي الفتدروتت التطبيد  الفعادي لت       

  تددت خددلت هددةه الفتددر  2021  4 1  إلددى 3 6مددن 

تطبيدد  أتواة البحددث قبايددا   ثددت تقمدديت التلميددة فددي 

مجموعدددداة لادددددخوت لمعمددددل المدرتددددا واتددددتخدا  

المعددالجتين التجددرلبيتين وفقددا لمجموعددا  ددل تاميددة  

واللدد  تحدد  إ ددراف المعامددين القددا مين عاددى تنفيددة 

يدددد  متابعددددا البااددددث لتطب التجربددددا بالمدرتددددا مدددد 

التجربا م  المعامين عن بعد من خدلت برندامو زو  

Zoom م لاتأ دددد مدددن تدددير تطبيددد  البحدددث بطرلقدددا

 حيحا عاميا   م  التأ يدد عادى قيدا  التلميدة بتنفيدة 

ابنردددطا التفاعايدددا المتدددوفر  بالبرمجيدددا التعايميدددا 

عقدددو  دددل ترس لتطبيددد  المهددداراة برددد ل عمادددي 

 .ايمياالبرمجيا التعوذ من واختتفات  القث

 تطبي  أتواة القياس البعدي لابحث.  6

فدي هددةه الخطدو  تددت تطبيد  أتواة القيدداس 

 تطبيق ا بعدلا  وتمرا  ابتواة فيم

اخختبدددددار التحثددددديايم لقيددددداس الجاندددددو  -

المعرفددي المددرتبط بمهدداراة تثددميت مواقدد  

 الولو.

بطاقددا الملاظددام لقيدداس الجانددو ابتا ددي  -

 تثميت مواق  الولو. المرتبط بمهاراة
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 مقياس اخنخرا  في التعات. -

ايددث تددت تمددجيل الدددرجاة الخا ددا بالتلميددة 

عينددا البحددث مددن المجموعدداة ابربعددا  ومعالجددا 

نتا و اخختبار إاثا يا لاتحقد  مدن فدروض البحدث 

 وتفمير النتا و.

     

 

 

 

 

   تطبي  أتواة البحث قبايا19  ل م

 ما في البحث.ابتاليو اتاثا يا الممتخد  7

الحددم   معالجددا باتددتخدا  برندداموتمدد  ال

 Statistical) اتاثدددا يا لاعادددو  اخجتماعيدددا

Package for The Social Sciences) – 

  واللدد  لتحايددل البياندداة التددي تددت SPSS V. 24م

الحثددوت عايهددا أثنددال وبعددد تجربددا البحددثم واللدد  

لاتحقدد  مددن  ددحا الفددروض البحريددا  وقددد اتددتخد  

 التاليام ابتاليو اتاثا يا البااث 

   معاتلدددا ألفدددا  رونبدددا،" لحمدددا

 ثباة اخختبار.

 .التجم ا النثفيا لحما  الرباة 

  المتوتددددددددددددددطاة الحمددددددددددددددابيا

 واخنحرافاة المعيارلا.

 "معاتلا  وبرCooper. 

  تحايددددل التبددددالن أادددداتي اختجدددداه

One Way ANOVA. 

  تحايددددل التبددددالن ثنددددا ي اختجدددداه

Two Way ANOVA. 

  ددديفي  اختبددار Scheffe test 

لامقارندددددددددددا البعدلدددددددددددا بدددددددددددين 

 المجموعاة.

 :نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها 

لإلجابا عاى الملات ابوت لابحث والةي نث  "مدا 

مهداراة تثدميت مواقد  الولدو الدلز  تنميتهدا لدددذ 

 تلمية المرااا اتعداتلا " 

تمدددد  اتجابددددا عندددد  وددددمن إجددددرالاة 

قا مددا مهدداراة  البحددث  ايددث قددا  البااددث باعدددات

  HTMLباتددتخدا  ل ددا مواقدد  الولددو  تثددميت
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  مهدار  2وتضمن  القا ما في  ورتها النها يا م

  مهددددار  100  مهددددار  فرعيددددا  م24ر يمددددا  م

 اجرا يا.

لإلجابدددا عادددى المدددلات الرددداني لابحدددث والدددةي نثددد  

فدي ودول المعالجا التجرلبيدا  تي ي  لتت بنال مات"

  ".نموالج تثميت تعايمي مناتو

من إجددددرالاة تمدددد  اتجابددددا عندددد  ودددد

البحددث  ايددث قددا  البااددث ببنددال مدداتتي المعالجددا 

التجرلبيدددا وفددد  مراادددل نمدددوالج محمدددد خمددديت 

   وتددددت تندددداوت نمددددط تقدددددلت التاميحدددداة 2015م

البثدددرلا مالرابتدددا والمتحر دددا  ووجهدددا الضدددبط 

مالددددداخاي والخددددارجي   وقددددا  ببنددددال التاميحدددداة 

  وفيهدا التعايميا البرمجياالبثرلا بنمطيها تاخل 

تت وو  مجموعدا مدن ابنردطا التعايميدا لتفاعدل 

 التلمية معها.

لإلجابا عن ابتدياا مدن الرالدث إلدى الخدامت والتدي 

 نث  عاىم 

التاميحددداة مدددا أثدددر اخدددتلف نمدددط تقددددلت   3

البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا  ببرمجيدددددا 

فددددي تنميددددا الجوانددددو المعرفيددددا تعايميددددا 

مواقدد  الولددو  المرتبطددا بمهدداراة تثددميت

 لمية المرااا اتعداتلا لدذ ت

مدددددددا أثدددددددر اخدددددددتلف وجهدددددددا الضدددددددبط   4

مالدددداخاي الخارجي  فدددي تنميدددا الجواندددو 

المعرفيا المرتبطا بمهاراة تثميت مواقد  

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

 التاميحدداة نمددط تقدددلت بددين مددا أثددر التفاعددل  5

ببرمجيدددددا  البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا 

يددددددددددددددددا ووجهددددددددددددددددا الضددددددددددددددددبط تعايم

فدددي تنميدددا الجواندددو داخاي الخارجي  مالددد

المعرفيا المرتبطا بمهاراة تثميت مواقد  

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

فدددروض البحدددث تدددت التحقددد  مدددن  دددحا 

بدأثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة المرتبطا 

  ببرمجيدددا تعايميددداالبثدددرلا مثابتدددا  متحر دددا  

الجاندو ي خارجي  في تنميا ووجها الضبط متاخا

المعرفددي المددرتبط بمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

وهددددي لدددددذ تلميددددة الثدددد  الردددداني اتعددددداتي  

    والتي نث  عاىم3  2  1الفروض أرقا  م

خ لوجددددد فددددرج الو تخلددددا إاثددددا يا عنددددد  .1

  بين متوتدطي ترجداة 0.05م ≥ممتوذ 

برمجيددا التلميددة مالددةلن ترتددوا مددن خددلت 

  ابتدداتاميحدداة بثددرلا ثمن تعايميددا تتضدد

برمجيدا والتلمية مالةلن ترتوا مدن خدلت 

  تاميحاة بثرلا متحر داتعايميا تتضمن 

فددي التطبيدد  البعدددي للختبددار التحثددياي  

نمط تقدددلت ولرجدد  اللدد  لاتددأثير ابتاتددي لدد

  وبثددرف النظددر عددن التاميحدداة البثددرلا

 وجها الضبط.



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

71 
 ليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمةتكنولوجيا التع

عنددددد الو تخلددددا إاثددددا يا لوجددددد فددددرج خ  .2

ترجداة طي   بين متوتد0.05م ≥ ممتوذ

   الوو وجهدددا الضدددبط الدددداخايالتلميدددة م

  الوو وجهددا الضددبط الخددارجيالتلميددة مو

فددي التطبيدد  البعدددي للختبددار التحثددياي  

ولرجدددد  اللدددد  لاتددددأثير ابتاتددددي لوجهددددا 

نمددط تقدددلت الضددبط  وبثددرف النظددر عددن 

 .بالبرمجيا التعايمياالتاميحاة البثرلا 

لدددا إاثدددا يا عندددد خ توجددد فدددروج الاة تخ .3

  بدددددددين متوتدددددددطاة 0.05م ≥توذ ممددددددد

تلميدددة المجموعددداة ابربددد  فدددي ترجددداة 

التطبي  البعدي للختبار التحثياي  ترجد  

إلى أثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة 

البثددددددرلا مالرابتددددددا مقابددددددل المتحر ددددددا  

ووجهددا الضددبط متاخاددي ببرمجيددا تعايميددا 

 مقابل خارجي .

الخا ددا  و التحايددل اتاثددا يوفيمددا لاددي نتددا      

بتدددأثير نمدددط تقددددلت التاميحددداة البثدددرلا ووجهدددا 

عاددى الجوانددو المعرفيددا ببرمجيددا تعايميددا الضددبط 

  6لمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو  والجددددوت م

لوودددد  متوتددددطاة المجموعدددداة المختافددددا فددددي 

التطبيدد  البعدددي للختبددار التحثددياي  إوددافا إلددى 

 .اتنحراف المعياري ل ل مجموعا

طاة الحمابيا واتنحرافاة المعيارلا لدرجاة تلمية المرااا اتعداتلا في التطبي  البعدي   المتوت6جدوت م

  35للختبار التحثياي مالنهالا العظمىد 

 المت ير
 نمط تقدلت التاميحاة البثرلا

 المجموا
 تاميحاة متحر ا تاميحاة ثابتا

 وجها الضبط

 وبط تاخاي

 30.04 د

 1.301اد

 24ند

 32.63 د

 1.377اد

 24ند

 31.33 د

 1.860اد

 48ند

 وبط خارجي

 29.75 د

 1.225اد

 24ند

 31 د

 1.103اد

 24ند

 30.38 د

 1.315اد

 48ند

 المجموا

 29.90 د

 1.259اد

 48ند

 31.81 د

 1.483اد

 48ند

 30.85 د

 1.673اد

 96ند
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   ما لايم 6لتض  من جدوت م

ارتفددددداا متوتدددددط ترجددددداة مجموعدددددا  -

 لبثددرلا المتحر ددا عددنالتاميحدداة ا

متوتط ترجاة مجموعدا التاميحداة 

 البثرلا الرابتا.

ارتفددددداا متوتدددددط ترجددددداة مجموعدددددا  -

التلميدددة الوي الضدددبط الدددداخاي عدددن 

متوتدددط ترجددداة مجموعدددا التلميدددة 

 الوي الضبط الخارجي.

تحتل متوتط ترجاة مجموعا التلمية  -

الوي الضبط الدداخاي والدةلن ترتدوا 

ا مدددددن خدددددلت التاميحددددداة البثدددددرل

ات المرتبددا ابولددى المتحر ددا فددي الددتع

وتايهددددددا مجموعددددددا التلميددددددة الوي 

الضبط الخدارجي والدةلن ترتدوا مدن 

خددلت التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا 

ثدددت مجموعدددا التلميدددة الوي الضدددبط 

الدددداخاي والدددةلن ترتدددوا مدددن خدددلت 

التاميحدداة البثددرلا الرابتددا وأخيددرا 

مجموعددددددا التلميددددددة الوي الضددددددبط 

ترتددوا مددن خددلت  الخددارجي والددةلن

 اميحاة البثرلا الرابتا.الت

  لحتوي عاى البياناة اللزما لمعرفا 7والجدوت م

 تخلا  ل منم

تلميدددة الفدددرج بدددين متوتدددطي ترجددداة  -

بمجموعدددددددا  المراادددددددا اتعداتلدددددددا

 التاميحاة البثرلا الرابتا  وترجاة

بمجموعدا  تلمية المراادا اتعداتلدا

 التاميحاة البثرلا المتحر ا.

تلميدددة  ج بدددين متوتدددطي ترجددداةالفدددر -

الوي الضدددددبط  المراادددددا اتعداتلدددددا

تلميددة المرااددا الددداخاي  وترجدداة 

 الوي الضبط الخارجي. اتعداتلا

التفاعل النداتو عدن إخدتلف نمدط تقددلت  -

 –التاميحدددددداة البثددددددرلا مالرابتددددددا 

المتحر ا   ووجها الضبط مالداخاي 

الخدددددددارجي  لتنميدددددددا الجواندددددددو  –

يت مواقددد  المعرفيدددا لمهددداراة تثدددم

 الولو.
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  تحايل التبالن ثنا ي اختجاه لتأثير نمط تقدلت التاميحاة البثرلا ببرمجيا تعايميا ووجها الضبط في 7جدوت م

 التطبي  البعدي للختبار التحثياي

  أن قيــددـما "ف" 7لتضدد  مددن جدددوت م

  لمت يدددددددر نمدددددددط تقددددددددلت التاميحددددددداة 55.908م

إاثددددا ي ا عنددددد ممددددتوذ وهددددي تالددددا  البثددددرلا 

نمدط تقددلت التاميحداة    وهةا لدت عادى أن 0.05م

أثددر بردد ل الجددابي عاددى التحثدديل  ولمددا  البثددرلا

 التلميدددة الدددةلن اتدددتخدموا دددان متوتدددط ترجددداة 

    وهدددو31.81مالتاميحددداة البثدددرلا المتحر دددا 

أ بر من متوتط ترجداة التلميدة الدةلن اتدتخدموا 

   29.90الدةي باد  مالتاميحاة البثدرلا الرابتدا و

ممدا لرددير  م 1.21م  بيددر والدةي بادد  ثدرواجدت اب

لد   نمط تقدلت التاميحاة البثرلا المتحر داإلى أن 

 نمط تقدلت التاميحداة البثدرلا الرابتداأثر أ بر من 

ت رفدا الفددرض عادى تحثدديل التلميدة  ومددن ثدت تدد

 ابوت. 

  أن قيـــما "ف" 7 ما لتض  من جدوت م

وهددددي تالددددا   وجهددددا الضددددبطلمت يددددر   13.977م

   وهددةا لدددت عاددى أن 0.05ممددتوذ مإاثددا ي ا عنددد 

وجهددا الضددبط أثددرة بردد ل الجددابي عاددى التحثدديل  

ولمدددا  دددان متوتدددط ترجددداة التلميدددة الوي الضدددبط 

ميدة   وهدو أ بدر مدن متوتدط التل 31.33مالداخاي 

واجدت    30.38مالوي الضبط الخارجي والةي باد  

م ممددا لرددير إلددى أن  0.97م  بيددر والددةي بادد  ثددراب

نمددط الضددبط الددداخاي لدد  أثددر أ بددر مددن نمددط الضددبط 

جي عاى تحثيل التلميدة  وبالتدالي لدتت رفدا الخار

 الفرض الراني.

  أن قيــددـما 7لتضدد  ألضددا مددن جدددوت مو

تاميحدداة البثددرلا "ف" لاتفاعددل بددين نمددط تقدددلت ال

   وهي تالا إاثدا ي ا 6.764ووجها الضبط با   م

  بيدر والدةي باد  ثدرواجت اب   0.05عند ممتوذ م

وهدددو مدددا لردددير إلدددى وجدددوت فدددروج بدددين م  0.86م

ثيل  ومن ثت متوتطاة المجموعاة ابرب  في التح

 رفا الفرض الرالث.

 مثدر التبالن
مجموا 

 المربعاة

ترجا 

 الحرلا

متوتط 

 المربعاة
 قيما مف 

ممتوذ 

 الدخلا

مرب  

 التا

اجد 

 ابثر

  بير 1.21 0.000 55.908 88.167 1 88.167 مط تقدلت التاميحاة البثرلا مأ ن

  بير 0.97 0.000 13.977 22.042 1 22.042 وجها الضبط م  

  بير 0.86 0.011 6.764 10.667 1 10.667 م  × التفاعل بين مأ  

     1.577 92 145.083 الخطأ

      95 265.958 المجموا 
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ولتحدلد اتجاه الفروج بين المجموعداة ولثدال  أي 

موعدددداة  تددددت اتددددتخدا  اختبددددار  دددديفي  مددددن المج

"Scheffe test  لامقارنددددا البعدلددددا ولوودددد "

 الجدوت التالي النتا وم 

   تخلا الفروج لاتفاعلة بين متوتطاة ترجاة المجموعاة ابرب  في التحثيل8جدوت م

 المتوسط المجموعات
/ التلميحات الثابتة

 خليالضبط الدا

/ التلميحات الثابتة

 الخارجيالضبط 

/ المتحركةالتلميحات 

 خليالضبط الدا

/ المتحركةالتلميحات 

 خليالضبط الدا

 0.96- *2.59- 0.29  30.04 خليالضبط الدا/ التلميحات الثابتة

 1.25- *2.88-   29.75 الخارجيالضبط / التلميحات الثابتة

 *1.63    32.63 خليالضبط الدا/ المتحركةالتلميحات 

     31 خليبط الداالض/ المتحركةالتلميحات 

  إلددى 8ترددير النتددا و الددوارت  فددي جدددوت م

أن التلميددددة الوو الضددددبط الددددداخاي مدددد  التاميحدددداة 

البثرلا المتحر ا ببرمجيا تعايميا  انوا ابعاى فدي 

ثيل  وتلهت التلميدة الوو الضدبط الخدارجي مد  التح

التاميحدددداة البثددددرلا المتحر ددددا  ثددددت التلميددددة الوو 

التاميحاة البثرلا الرابتا  وجال الضبط الداخاي م  

في المرتبا ابخير  التلمية الوو الضبط الخارجي م  

  التاميحاة البثرلا الرابتا.

التي وقد أ ارة النتا و إلى تفوج المجموعاة        

ترتددد  مدددن خدددلت التاميحددداة البثدددرلا المتحر دددا  

المتحر ا عماد   التاميحاة البثرلاولفمر الل  بأن 

بدداه التاميددة لأجددمال المددرات تعامهددا  عاددى جددة  انت

واخاتفدات بتمردديلة مر يددا لامحتدوذ البثددري   مددا 

أنها عما  عاى جة  انتباه التامية من خدلت التندوا 

التاميدددة تنظددديت  فدددي أتددداليو العدددرض ليمدددهل عادددى

العلقدداة بددين ابف ددار   مددا أن التاميددة عندددما لردداهد 

ذ مقطدد  فيدددلو  تامددي  عاددى مددا لددتت تراتددت  ولددر

خطواتددد  تطبيقيدددا فدددان اللددد  لمددداعد عادددى ترتددديم 

المعاومدداة فددي الهندد  واخاتفددات بهددا  هددةا باتوددافا 

إلى أن وجوت تامي  بثدري متحدرك فدي  د ل فيددلو 

التلميددة ولمدداعد عاددى  لملددد مددن تددعا اخنتبدداه لدددذ

رفدد  ممددتوذ تددة رهت وفهمهددت وتطبدديقهت لامعاومددا 

يدر مدن والتي تتنوا وتتعدت وتترداب  وتتقدا   فدي  ر

ابايان ومن ثدت زلدات  ممدتوذ تحثدياهت وإترا هدت 

لطبيعا المعاوماة التدي تديتت توتيفهدا برد ل عمادي 

فددددددي مرااددددددل تاليددددددا  ايددددددث أن إتراك المفدددددداهيت 

ة الخا ددا بتثددميت مواقدد  والمثددطاحاة والمعاومددا

الولددو لددلتي إلددى فهددت  يفيددا وآليددا اتددتخدا  تادد  

واتفقد  ا  ابتواة برمجيا في مرااا التثميت الفعاي

هدددةه النتيجدددا مددد  نتدددا و تراتدددا  دددل مدددنم هندددال 

   ومنى 2018   ورلها  ال وت م2020البميوني م

   وامددن 2017   وأامددد فخدري م2017الجدمار م

 وورنددو وآخددرون   2016محمددوت  ووليددد الثدديات م

Wong, et al. (2016)  2011وأامد راجد  م   

 ,.Kucuktunc, et, al و يوتوند  وآخدرون مو

2010  
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وفددددي وددددول النظرلدددداة التربولددددا لددددنمط تقدددددلت     

التاميحددداة البثدددرلا فدددان التاميحددداة البثدددرلا وخ 

تدديما المتحر ددا تتوافدد  مدد  نظرلددا ت امددل الملمدد  

 انداة تمداعد التلميدة عادى نظرا لما تتمت  ب  من إم

اتت ردداف المعاومدداة مددن مقددا   الفيدددلو المتددوفر  

بينهددا مددن بددين بالتاميحدداة البثددرلا واخختيددار فيمددا 

القوا ت  والتعامل م  ابنردطا واخنتقدال فيمدا بينهدا  

ولت ددددون لدددددذ التلميددددة مجموعددددا مددددن الجوانددددو 

المعرفيددا مددن خددلت محا ددا  مددا لددتت مردداهدت  مددن 

البثددددرلا المتحر ددددا ولتفدددد  اللدددد  مدددد   التاميحدددداة

النظرلددددا المعرفيددددا   مددددا أن التاميحدددداة البثددددرلا 

رلدددا التاميحددداة المتحر دددا لهدددا علقدددا مبا دددر  بنظ

البثددرلا ايددث لددرتبط التامددي  المتحددرك بالمووددوا 

المرات تعام  بر ل مبا در  فدالتامي  البثدري متدار 

في نفت م ان موووا الدتعات بالبرمجيدا التعايميدا  

لمدداعد عاددى اخاتفددات بالمعاومدداة النظرلددا فددي ممددا 

الددةا ر   ولتوافدد  اللدد  مدد  نظرلددا العددول المعرفددي 

اومدداة  ولقددو  ببنددال معارفدد  ونظرلددا معالجددا المع

بردد ل متددرا ت ومددنظت مددن خددلت البرنددامو المخطددط 

برددد ل تفثدددياي ممدددا لمددداعده عادددى بندددال مخدددمون 

معرفي خاب بتثميت مواق  الولدو ولتفد  اللد  مد  

لا البنا يا   ما أن انتردار التاميحداة البثدرلا النظر

فدي  دل أجدمال المحتدوذ التعايمدي برد ل مدنظت لملدد 

المعاومدداة والمعددارف الخا ددا مددن فددرب ا تمددا  

بتثميت مواق  الولو ولتفد  اللد  مد  نظرلدا تجميد  

التاميحددددداة البثدددددرلا  ولمدددددتنتو ممدددددا تدددددب  أن 

تبندى التاميحاة البثرلا الرابتا والمتحر ا خبد وأن 

في وول النظرلاة التربولا لي ون لهدا أتداس قدوي 

لدددعت التلميدددة ولمددداعدهت عادددى ا تمدددا  المعدددارف 

 لخا ا بتثميت مواق  الولو.والمعاوماة ا

مالددداخاي   وجهددا الضددبطوفيمددا لتعادد  بمت يددر      

الخدددارجي  وأثرهدددا فدددي تنميدددا الجواندددو المعرفيدددا 

ث فقددد تو ددل البحددلمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو  

إلدى تفدوج المجموعداة الوي وجهدا الضدبط الددداخاي 

عادددى المجموعددداة الوي وجهدددا الضدددبط الخدددارجي  

إلددى قدددر  التلميددة عاددى  ولم ددن عددمو هددةه النتيجددا

العمدددل بالبرمجيددداة التعايميدددا فرتلدددا  برددد ل متميدددم  

والل  لما لتميمون ب  من  فاة تتعا  بالقددر  عادى 

هدددت تنظددديت العمدددل وإعتمددداتهت عادددى الاتهدددت  وتحما

لاممددديوليا  وألضدددا لقددددرتهت عادددى تجم دددا وتقمددديت 

المعاوماة الثعبا إلى معاوماة أبمط وأ  ر  وتدت 

البرمجيددا التعايميددا ايددث تددت تقمدديت تددوفير اللدد  فددي 

الواددداة إلددى مووددوعاة منفثدداا ومبمددطا  وتددت 

عرض التاميحاة البثرلا عاى جميد  ابجدمال التدي 

عدددارف لحتاجهدددا التلميدددة  هدددةا إودددافا إلدددى أن الم

الخا ا بتثميت مواق  الولدو هدي معاومداة مر بدا 

تحتاج إلدى تجم دا لمجموعدا معدارف بمديطا لمدهل 

وهدددةا مدددا تدددت تطبيقددد  بالبرمجيدددا  فهدددت معاوماتهدددا 

التعايميا المقد  من خدلت التاميحداة البثدرلا  ممدا 

تددداعد عادددى زلدددات  الجواندددو المعرفيدددا المرتبطددددا 

لتلميدة الوي بمهاراة تثميت مواق  الولو   ما أن ا

وجهددا الضددبط الددداخاي بمددا لدددلهت مددن تافعيددا الاتيددا 
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وتاخايا لمتمرون في تعامهت وأتال مهامهت بوقداة 

وفتدددراة أ دددوت مدددن التلميدددة الوي وجهدددا الضدددبط 

الخدددارجي والدددةلن لحتددداجون إلدددى الددددعت الممدددتمر 

والتوجي  من قبل أ خاب آخدرلن  دالمعامين  ايدث 

لخارجيددا بخبددراة تتددأثر وجهددا الضددبط الداخايددا أو ا

النجار واتخفاج التي لمر بها التامية وأثر الل  عادى 

تراتدا  التحثيل الدراتي  واتفق  هدةه النتيجدا مد 

   ولحيدددى أبدددو 2017 دددل مدددنم عفددداف المحمددددي م

   ومد  2012   أتدمال محمدوت م2016جحجور م

  وولفولدددددددد  McKinney (2006 ينددددددددي م

 .Woolfolk (1998م

ظرلددداة التربولدددا وخ تددديما ولدددرتبط اللددد  بالن        

نظرلا التعات اتجتمداعي لروتدر والتدي تردير إلدى أن 

قددددر  عادددى  التلميدددة الوي الضدددبط الدددداخاي لددددلهت

ا تمدددا  المعدددارف والدددتعات والعمدددل الجمددداعي مددد  

ابقران والحثوت عاى التعملم نتيجدا المداوك الدةي 

لقومددون بدد  والمهددا  التددي لقومددون بهددا الاتيددا تون 

مددن قبددل أ ددراف خددارجيين  ومددن ثددت توجيدد  مبا ددر 

الرددعور بالرقددا بددالنفت نتيجددا التحفيددم عاددى مددا تددت 

لملدد مدن الدافعيدا نحدو القيا  ب  وإنجازه الاتيدا  ممدا 

اتتتمرار في التعات وفقا لانظرلا المعرفيا باتوافا 

إلددى رفدد  ممددتوذ النرددا  والفاعايددا وفقددا لانظرلددا 

تفات  مدددن المددداو يا   مدددا أن التلميدددة لم دددنهت اتتددد

النمط المواد لاتاميحاة البثرلا توال  ان  الرابتا 

يا أو المتحر ا لماعدهت عاى التوق  لأجمال المعرف

التاليا  ومن ثت اتتتمرار في الدتعات وزلدات  خبدراة 

الدددتعات   مدددا أن الددددعت المقدددد  لاتلميدددة مدددن خدددلت 

التاميحدداة البثددرلا المقدمددا تددوال  اندد  ثابتددا فددي 

متحر دددا فدددي  ددد ل مقدددا   فيددددلو  ددد ل  دددور أو 

باتوافا إلى التعملماة المتااا بابنردطا التعايميدا 

بط الددددداخاي أو تمدددداعد التلميددددة تددددوال الوي الضدددد

الخددارجي مددن ا تمددا  الجوانددو المعرفيددا المرتبطددا 

بمهاراة تثميت مواق  الولو مما لض  في اتعتبدار 

الجواندددددو المدددددي ولوجيا وتددددداو ياة وخثدددددا ك 

 واف  معهت  التلمية والت

 نمدط تقددلت التاميحداة وفيما لتعا  بالتفاعل بدين     

وجهدا مثابتا  متحر ا  ببرمجيدا تعايميدا و البثرلا

الضبط متاخاي خارجي  في تنميا الجوانو المعرفيا 

فقددد أ ددارة نتددا و  لمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

البحدددث إلدددى وجدددوت تخلدددا إاثدددا ي ا عندددد ممدددتوذ 

لمجموعداة ابربد  لرجد  إلدى   لافروج بدين ا0.05م

أثددر التفاعددل بددين نمددط التاميحدداة البثددرلا ووجهددا 

ط مدن نمطدي أن ل ل نم الضبط  ولم ن عمو الل  إلى

التاميحاة مجموعا من الممارتاة التي تتواف  مد  

 بيعددا وجهددا وددبط التلميددة  فممارتدداة التلميددة 

الوي وجها الضبط الداخاي لدلهت القدر  عادى الدتعات 

المدددير فدددي عمايدددا الدددتعات تون توجيددد  أو الدددةاتي و

إر ات أو إتار  خارجيا  ومن ثدت لقومدون باخعتمدات 

تدددوال  انددد  الرابتدددا أ   عادددى التاميحددداة البثدددرلا

المتحر دددام لاو دددوت لامعاومددداة وتحثدددياها وفقدددا 

لأتاو  المفضل لهت في الدتعات  بينمدا التلميدة الوو 

 وجهددا الضددبط الخددارجي والددةلن عددات  مددا لحتدداجون
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إلى الدعت الخارجي من قبل المعامين أو ابقران فدان 

تقدلت التاميحاة البثرلا لعد بمرابدا ممداعد إودافي 

لعينهت عاى اختتمرار فدي الدتعات والحثدوت خارجي 

عاى توجيهاة وتعايماة ممداعد  تدلتي فدي النهالدا 

لملات  تحثياهت وتنميا جوانبهت المعرفيدا وخ تديما 

ولددددو والتددددي تتضددددمن بمهدددداراة تثددددميت مواقدددد  ال

مجموعددددددا  بيددددددر مددددددن المفدددددداهيت والمثددددددطاحاة 

والمعاومددداة التقنيدددا التدددي تتندددوا وتتعددددت وتحتددداج 

التف يددر والتأمددل تترا هددا والتفرقددا فيمددا  لمملددد مددن

بينهددا وتوتيفهددا بالردد ل ابمرددل بتال المهدداراة فددي 

مراال تاليدا  ومدن ثدت تهدر ابثدر اتلجدابي لاتفاعدل 

يحددددددددداة البثدددددددددرلا بدددددددددين نمدددددددددط تقددددددددددلت التام

مالرابتا المتحر دددددددددددددددا  ووجهدددددددددددددددا الضدددددددددددددددبط 

مالدددداخاي الخارجي  ببرمجيدددا تعايميدددا فدددي تنميدددا 

المرتبطا بمهاراة تثدميت مواقد   الجوانو المعرفيا

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

ولدددرتبط اللددد  بالنظرلددداة التربولدددا ايدددث أن 

هندداك علقددا وثيقددا بددين النظرلدداة التددي تقددو  عايهددا 

ميحدددداة البثددددرلا مالرابتددددا مقابددددل المتحر ددددا  التا

ووجها الضبط مالداخايا مقابدل الخارجيدا   فنظرلدا 

اميحاة البثدرلا التدي تعمدل عادى ت امل الملم  بالت

ترجي  التلمية عادى اتت رداف المعاومداة الخا دا 

بتثدددددميت مواقددددد  الولدددددو تدددددرتبط بنظرلدددددا الدددددتعات 

القيددا  اخجتمدداعي التددي تحفددم التلميددة عاددى الددتعات و

بمهامهت الاتيا  وتقد  لهت الدعت المناتدو فدي الوقد  

المناتو  وتت تقدلت الل  من خدلت ابنردطا المقدمدا 

بر البرمجيدا التعايميدا   مدا أن هنداك تفداعل قا مدا ع

بين النظرلا المعرفيا التي تدعت التاميحاة البثدرلا 

من خلت محا ا  ما لتت مراهدت  عمايا أثنال تثميت 

ولددو والجوانددو المددي ولوجيا وتدداو ياة مواقدد  ال

وخثا ك التلمية بنظرلدا الدتعات اخجتمداعي والتدي 

التاميحداة البثدرلا بحيدث لتت مراعاتها عند تثميت 

لدددتت تابيدددا ااتياجددداة  دددل مدددن الوي وجهدددا الضدددبط 

الداخايددددا ووجهددددا الضددددبط الخارجيددددا مددددن خددددلت 

المماعداة التي لدتت تقددلمها أثندال الدتعات  والت ةلدا 

راجعددا التددي لددتت توفيرهددا أثنددال ممارتددا النرددا   ال

وهنا لنرأ التفاعدل بدين التاميحداة البثدرلا ووجهدا 

نظرلدا معالجدا المعاومداة والعدول  الضبط من خلت

المعرفددي وت اماهددا مدد  النظرلددا المدداو يا واللدد  مددن 

خددلت تقدددلت معددارف خا ددا بتثددميت مواقدد  الولددو 

لميددة ولددتت لبقددى أثرهددا فددي الددةا ر  ولحددتفأ بهددا الت

تربيتهددا مددن خددلت تابيددا توقدد  التلميددة لامعاومدداة 

النظرلدددا الخا دددا بتثدددميت مواقددد  الولدددو  وتقددددلت 

ت المناتددو لهددا مددن خددلت التاميحدداة البثددرلا الدددع

الرابتا والمتحر ا باتوافا لات ةلا الراجعا المقدمدا 

مددن خددلت ابنرددطا التعايميددا بالتاميحدداة البثددرلا 

اة البثرلا مالرابتدا والمتحر دا   وفقا لنمط التاميح

هدددةا ولددددعت أثدددر اللددد  التفاعدددل مدددن خدددلت انتردددار 

المحتوذ المعرفدي التاميحاة البثرلا في  ل أجمال 

الخددداب بتثدددميت مواقددد  الولدددو برددد ل مدددنظت عبدددر 

نظرلددا تجميدد  التاميحدداة والددةي لتوافدد  مدد  الدددعت 

المقد  عبر نظرلدا الدتعات اخجتمداعي لوجهدا الضدبط 
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وك التلميدددة ألدددا  انددد  وجهدددا ودددبطهت ولددددعت تدددا

ولمدداعد عاددى ا تمددا  الجوانددو المعرفيددا المرتبطددا 

    بمهاراة تثميت مواق  الولو. 

لإلجابا عن ابتدياا مدن المداتس إلدى الردامن والتدي 

 نث  عاىم 

التاميحددداة مدددا أثدددر اخدددتلف نمدددط تقددددلت   6

البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا  ببرمجيدددددا 

 ابتا يدددددا فدددددي تنميدددددا الجواندددددوتعايميدددددا 

المرتبطددا بمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

 لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

مدددددددا أثدددددددر اخدددددددتلف وجهدددددددا الضدددددددبط   7

داخاي الخارجي  فدددي تنميدددا الجواندددو مالددد

المرتبطدا بمهداراة تثدميت مواقد   ابتا يا

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

التاميحدداة  نمددط تقدددلتالتفاعددل بددين مددا أثددر   8

ببرمجيدددددا  مالرابتا المتحر دددددا البثدددددرلا 

تعايميددددددددددددددددا ووجهددددددددددددددددا الضددددددددددددددددبط 

فدددي تنميدددا الجواندددو مالدددداخاي الخارجي  

اراة تثدميت مواقد  المرتبطدا بمهد ابتا يا

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

فددروض البحددث تددت التحقدد  مددن  ددحا  

بدأثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة المرتبطا 

برمجيدددا تعايميدددا  البثدددرلا مثابتدددا  متحر دددا  ب

ووجها الضبط متاخاي خارجي  في تنميا الجاندو 

ابتا ي لمهاراة تثميت مواق  الولدو لددذ تلميدة 

  4وهي الفروض أرقدا  مالث  الراني اتعداتي  

    والتي نث  عاىم6  5

خ لوجددددد فددددرج الو تخلددددا إاثددددا يا عنددددد  .4

  بين متوتدطي ترجداة 0.05م ≥ممتوذ 

برمجيددا ن خددلت التلميددة مالددةلن ترتددوا مدد

  تاميحدداة بثددرلا ثابتدداتعايميددا تتضددمن 

برمجيدا والتلمية مالةلن ترتوا مدن خدلت 

  ميحاة بثرلا متحر داتاتعايميا تتضمن 

فدددي التطبيددد  البعددددي لبطاقدددا الملاظدددا  

نمط تقدددلت ولرجدد  اللدد  لاتددأثير ابتاتددي لدد

  وبثددرف النظددر عددن التاميحدداة البثددرلا

 وجها الضبط.

عنددددد تخلددددا إاثددددا يا الو لوجددددد فددددرج خ  .5

ترجداة   بين متوتدطي 0.05م ≥ممتوذ 

   الوو وجهدددا الضدددبط الددددداخايالتلميدددة م

  ا الضددبط الخدددارجيالوو وجهددالتلميددة مو

فدددي التطبيددد  البعددددي لبطاقدددا الملاظدددا  

ولرجدددد  اللدددد  لاتددددأثير ابتاتددددي لوجهددددا 

نمددط تقدددلت الضددبط  وبثددرف النظددر عددن 

 .بالبرمجيا التعايمياالتاميحاة البثرلا 

خ توجدددد فدددروج الاة تخلدددا إاثدددا يا عندددد  .6

  بدددددددين متوتدددددددطاة 0.05م ≥ممدددددددتوذ 

تلميدددة المجموعددداة ابربددد  فدددي ترجددداة 

  البعدددي لبطاقددا الملاظددا  ترجدد  التطبيدد

إلى أثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة 
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البثددددددرلا مالرابتددددددا مقابددددددل المتحر ددددددا  

ووجهددا الضددبط متاخاددي ببرمجيددا تعايميددا 

 مقابل خارجي .

وفيمددا لاددي نتددا و التحايددل اتاثددا ي الخا ددا      

بتدددأثير نمدددط تقددددلت التاميحددداة البثدددرلا ووجهدددا 

عاددى الجوانددو ابتا يددا يميددا ببرمجيددا تعاالضددبط 

  9لمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو  والجددددوت م

لوودددد  متوتددددطاة المجموعدددداة المختافددددا فددددي 

التطبيددد  البعددددي لبطاقدددا الملاظدددا  إودددافا إلدددى 

 معياري ل ل مجموعا.اتنحراف ال

ي التطبي  البعدي   المتوتطاة الحمابيا واتنحرافاة المعيارلا لدرجاة تلمية المرااا اتعداتلا ف9جدوت م

  300لبطاقا الملاظا مالنهالا العظمىد 

 المت ير
 نمط تقدلت التاميحاة البثرلا

 المجموا
 تاميحاة متحر ا تاميحاة ثابتا

 وجها الضبط

 وبط تاخاي

 271.83 د

 4.156اد

 24ند

 286.75 د

 4.875اد

 24ند

 279.29 د

 5.769اد

 48ند

 وبط خارجي

 264.58 د

 4.138اد

 24ند

 281.46 د

 1.103اد

 24ند

 273.02 د

 5.402اد

 48ند

 المجموا

 268.21 د

 5.500اد

 48ند

 284.10 د

 5.108اد

 48ند

 276.16 د

 5.577اد

 96ند

   ما لايم 9لتض  من جدوت م

وتدددددط ترجددددداة مجموعدددددا ارتفددددداا مت -

التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا عددن 

متوتط ترجاة مجموعدا التاميحداة 

 البثرلا الرابتا.

تدددددط ترجددددداة مجموعدددددا ارتفددددداا متو -

التلميدددة الوي الضدددبط الدددداخاي عدددن 

متوتدددط ترجددداة مجموعدددا التلميدددة 

 الوي الضبط الخارجي.

تحتل متوتط ترجاة مجموعا التلمية  -

تدوا الوي الضبط الدداخاي والدةلن تر

مدددددن خدددددلت التاميحددددداة البثدددددرلا 

المتحر ددددا الددددتعات المرتبددددا ابولددددى 

وتايهددددددا مجموعددددددا التلميددددددة الوي 

الدةلن ترتدوا مدن الضبط الخدارجي و
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خددلت التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا 

ثدددت مجموعدددا التلميدددة الوي الضدددبط 

الدددداخاي والدددةلن ترتدددوا مدددن خدددلت 

التاميحدداة البثددرلا الرابتددا وأخيددرا 

الوي الضددددددبط  مجموعددددددا التلميددددددة

الخددارجي والددةلن ترتددوا مددن خددلت 

 التاميحاة البثرلا الرابتا.

زمددددا   لحتدددوي عاددددى البيانددداة الل10والجددددوت م

 لمعرفا تخلا  ل منم

تلميدددة الفدددرج بدددين متوتدددطي ترجددداة  -

بمجموعدددددددا  المراادددددددا اتعداتلدددددددا

 التاميحاة البثرلا الرابتا  وترجاة

بمجموعدا  تلمية المراادا اتعداتلدا

 حاة البثرلا المتحر ا.التامي

تلميدددة الفدددرج بدددين متوتدددطي ترجددداة  -

الوي الضدددددبط  المراادددددا اتعداتلدددددا

المرااددا تلميددة الددداخاي  وترجدداة 

 الوي الضبط الخارجي. اتعداتلا

التفاعل النداتو عدن إخدتلف نمدط تقددلت  -

 –التاميحدددددداة البثددددددرلا مالرابتددددددا 

المتحر ا   ووجها الضبط مالداخاي 

جوانو ابتا يا الخارجي  لتنميا ال –

 لمهاراة تثميت مواق  الولو.

يحاة البثرلا ببرمجيا تعايميا ووجها الضبط   تحايل التبالن ثنا ي اختجاه لتأثير نمط تقدلت التام10جدوت م

 في التطبي  البعدي لبطاقا الملاظا

  أن قيــدـما "ف" 10لتض  مدن جددوت م

  لمت يدددددر نمددددددط تقدددددددلت التاميحدددددداة 331.770م

لددددا إاثددددا ي ا عنددددد ممددددتوذ وهددددي تا البثددددرلا 

نمدط تقددلت التاميحداة    وهةا لدت عادى أن 0.05م

أثدر برد ل الجدابي عادى الجواندو ابتا يدا  البثرلا

لمهاراة تثدميت مواقد  الولدو  ولمدا  دان متوتدط 

التاميحددددداة  التلميددددة الددددةلن اتددددتخدمواترجدددداة 

   وهدددو أ بددر مدددن 284.10م ددا البثددرلا المتحر

لن اتتخدموا التاميحاة متوتط ترجاة التلمية الة

واجددت    268.21البثددرلا الرابتددا والددةي بادد  م

 مثدر التبالن
مجموا 

 المربعاة

ترجا 

 الحرلا

متوتط 

 المربعاة
 قيما مف 

ممتوذ 

 الدخلا

 اجت ابثر مرب  التا

  بير 2.21 0.000 331.770 6064.260 1 6064.260 نمط تقدلت التاميحاة البثرلا مأ 

  بير 1.19 0.000 51.632 943.760 1 943.760 الضبط م  وجها 

  بير 0.81 0.021 1.259 23.010 1 23.010 م  × التفاعل بين مأ  

     18.279 92 1681.625 الخطأ

      95 8712.656 المجموا 
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م ممدا لردير إلدى أن  2.21م  بير والدةي باد  ثراب

ل  أثدر أ بدر مدن  نمط التاميحاة البثرلا المتحر ا

عاى مهداراة  نمط تقدلت التاميحاة البثرلا الرابتا

 التلمية  ومن ثت تت رفا الفرض الراب . 

  أن قيــدددـما 10م مدددا لتضددد  مدددن جددددوت 

وهي تالدا   وجها الضبطلمت ير   51.632"ف" م

   وهددةا لدددت عاددى أن 0.05إاثددا ي ا عنددد ممددتوذ م

وجهددا الضددبط أثددرة فددي الجوانددو ابتا يددا لمهدداراة 

تثددميت مواقدد  الولددو  ولمددا  ددان متوتددط ترجدداة 

  وهدددو  279.29مالتلميدددة الوي الضدددبط الدددداخاي 

بط الخدددارجي لتلميدددة الوي الضدددأ بدددر مدددن متوتدددط ا

  بير والةي با  ثرواجت اب   273.02موالةي با  

مما لرير إلى أن نمط الضبط الخارجي لد   م 1.19م

أثددر أ بددر مددن نمددط الضددبط الخددارجي عاددى مهدداراة 

 التلمية  وبالتالي تت رفا الفرض الخامت.

  أن قيــددـما 10ولتضد  ألضدا مدن جددوت م

بثددرلا "ف" لاتفاعددل بددين نمددط تقدددلت التاميحدداة ال

   وهي تالا إاثدا ي ا 1.259ا   مووجها الضبط ب

  بيدر والدةي باد  ثدرواجت اب   0.05عند ممتوذ م

وهدددو مدددا لردددير إلدددى وجدددوت فدددروج بدددين  م 0.81م

متوتدطاة المجموعدداة ابربدد  فدي المهدداراة  ومددن 

 ثت رفا الفرض الماتس.

ولتحدلدددددد اتجددددداه الفدددددروج بدددددين المجموعددددداة       

اة  تددت اتددتخدا  اختبددار ولثددال  أي مددن المجموعدد

لبعدلا ولوود  " لامقارنا اScheffe test يفي  "

 الجدوت التالي النتا وم 

 المهاراة  تخلا الفروج لاتفاعلة بين متوتطاة ترجاة المجموعاة ابرب  في 11جدوت م

 المتوسط المجموعات
/ التلميحات الثابتة

 خليالضبط الدا

/ التلميحات الثابتة

 الخارجيالضبط 

/ المتحركةلتلميحات ا

 خليالضبط الدا

/ المتحركةالتلميحات 

 خليالضبط الدا

 *9.63- **14.92- *7.25  271.83 خليالضبط الدا/ التلميحات الثابتة

 **16.88- **22.17-   264.58 الخارجيالضبط / التلميحات الثابتة

 *5.29    286.75 خليالضبط الدا/ المتحركةالتلميحات 

     281.46 خليالضبط الدا/ متحركةالالتلميحات 

  إلدى أن 11نتا و الوارت  في جدوت مترير ال         

التلمية الوو الضبط الداخاي م  التاميحداة البثدرلا 

 ددددانوا ابعاددددى فددددي ببرمجيددددا تعايميددددا المتحر ددددا 

المهددار   وتلهددت التلميددة الوو الضددبط الخددارجي مدد  

ميددددة الوو التاميحددداة البثددددرلا المتحر ددددا  ثددددت التل

 الضدددبط الدددداخاي مددد  التاميحددداة البثدددرلا الرابتدددا 

وجدددال فدددي المرتبدددا ابخيدددر  التلميدددة الوو الضدددبط 

  الخارجي م  التاميحاة البثرلا الرابتا.

وقد أ ارة النتا و إلى تفدوج المجموعداة 

التي ترت  من خلت التاميحاة البثدرلا المتحر دا  

ا عماد  المتحر د التاميحاة البثرلاولفمر الل  بأن 

  ومدن تعامهداعاى جة  انتباه التامية لأجمال المرات 
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ثت تطبي  مهاراتها عمايا   واخاتفات بتمريلة مر يا 

لامحتوذ البثري   ما أنها عماد  عادى جدة  انتبداه 

التامية من خدلت التندوا فدي أتداليو العدرض ليمدهل 

عادددى التاميدددة تنظددديت العلقددداة بدددين ابف دددار وإتراك 

لتالي اتدتخدامها وتطبيقهدا عمايدا  برد ل ابتواة  وبا

ل بين هةه ابتواة لاحثدوت عادى  حي  وعمل ت ام

منتو متمردل فدي تثدميت موقد  ولدو   مدا أن التاميدة 

عندما لراهد مقط  فيدلو  تامي  عاى ما لتت تراتت  

ولرذ خطوات  تطبيقيا   فان الل  لماعده عاى تطبيد  

المهددا  فددي  مددا قددا  بمردداهدت  عمايددا واخاتفددات بتادد 

ي الهندد   هددةا باتوددافا إلددى أن وجددوت تامددي  بثددر

متحددرك فددي  دد ل فيدددلو لملددد مددن تددعا اخنتبدداه لدددذ 

التلمية ولماعد عاى رفد  ممدتوذ أتا هدت لامهداراة 

العمايا وتطبيقها  وخ تديما الخا دا بتثدميت مواقد  

الولددو والتددي تتنددوا وتتعدددت وتتردداب  وتتقددا   فددي 

ثددت زلددات  ممددتوذ أتا هددت ال ريددر مددن ابايددان ومددن 

اراة التدي لقومدون المهاري  وإترا هدت لطبيعدا المهد

بتطبيقهدددددا عمايدددددا  ايدددددث أن إتراك  بيعدددددا ابتواة 

واتتخدامها تطبيقيا وت امايا من أجدل الحثدوت عادى 

مندتو وتثددميت موقد  الولددو لمدداعد عادى فهددت  يفيددا 

وآليدددا اتدددتخدا  تاددد  ابتواة برمجيدددا فدددي مراادددا 

  واتفق  هةه النتيجا مد  تراتدا  دل االتثميت الفعاي

و ددداهر عدددواف     2020م مدددنم هندددال البمددديوني

  2018ومنددى الجددمار م   2020وأ ددرف زلدددان م

هدددذ تددايمان وآخددرون    و2018ورلهددا  ال ددوت م

أامدددد راجددد  و   2017وأامدددد فخدددري م   2018م

 . 2011م

وفددددي وددددول النظرلدددداة التربولددددا لددددنمط تقدددددلت     

فدددان التاميحددداة البثدددرلا وخ التاميحددداة البثدددرلا 

ظرلددا ت امددل الملمدد م تدديما المتحر ددا تتوافدد  مدد  ن

نظرا لما تتمت  ب  من إم انداة تمداعد التلميدة عادى 

التطبيد  العماددي لمهداراة تثددميت مواقد  الولددو مددن 

خدلت مقددا   الفيدددلو المتددوفر  بالتاميحدداة البثددرلا 

مد  واخختيار فيمدا بينهدا مدن بدين القدوا ت  والتعامدل 

ابنرددددطا واخنتقددددال فيمددددا بينهددددا  ولددددتقن التلميددددة 

وعا من المهاراة التدي تمداعدهت عادى تثدميت مجم

مواقددد  الولدددو بملتدددا مدددن خدددلت محا دددا  مدددا لدددتت 

مراهدت  من التاميحاة البثرلا المتحر دا  ولم دن 

لاتامية التح ت في الفيدلو من خلت اتلقاف واخعدات  

  الفيدلو المقد  عبر والت رار لما لتت مراهدت  بمقط

اللد  مد  النظرلدا التامي  البثري المتحدرك  ولتفد  

المعرفيا   ما أن التاميحداة البثدرلا المتحر دا لهدا 

علقدددا مبا دددر  بنظرلدددا التاميحددداة البثدددرلا ايدددث 

لرتبط التامي  المتحرك بالمهار  المرات تعامها بر ل 

مبا دددر  فدددالتامي  البثدددري متدددار فدددي نفدددت م دددان 

ات  ولم دددن لاتاميدددة تطبيددد  مدددا قدددا  موودددوا الدددتع

ر مراهدت   مما لماعد إتقدان بمراهدت  عمايا وت را

تعام  وبقال أثره في الةا ر  ولتواف  الل  م  نظرلا 

العول المعرفي ونظرلدا معالجدا المعاومداة  ولقدو  

ببنال مهارات  ترا ميا بر ل لجعل بينها ت امل للتي 

خدددلت فدددي النهالدددا تنتددداج موقددد  ولدددو  امدددل مدددن 
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البرنددامو المخطددط بردد ل تفثددياي ولتفدد  اللدد  مدد  

لا البنا يا   ما أن انتردار التاميحداة البثدرلا النظر

فدي  دل أجدمال المحتدوذ التعايمدي برد ل مدنظت لملدد 

من إتقان مهاراة تثميت مواق  الولدو والدربط فيمدا 

بينهدددا ولتفددد  اللددد  مددد  نظرلدددا تجميددد  التاميحددداة 

لتاميحاة البثدرلا البثرلا  ولمتنتو مما تب  أن ا

وول النظرلداة  الرابتا والمتحر ا خبد وأن تبنى في

التربولدددا لي دددون لهدددا أتددداس قدددوي لددددعت التلميدددة 

ولمدداعدهت عاددى إتقددان المهدداراة الخا ددا بتثددميت 

 مواق  الولو.

متاخادددي   وجهدددا الضدددبطوفيمدددا لتعاددد  بمت يدددر      

خارجي  وأثرها في تنميا الجوانو ابتا يا لمهاراة 

فقدد تو دل البحدث إلدى تفدوج يت مواقد  الولدو  تثم

وي وجهددددا الضددددبط الددددداخاي عدددددن المجموعدددداة ال

المجموعدداة الوي وجهددا الضددبط الخددارجي  وفمددر 

البااث الل  بأن وجها الضدبط الدداخاي والتدي تعتمدد 

عاى أن التامية لرج  نجااد  فدي أتال المهداراة إلدى 

قدراتدد  ومرابرتدد  ومجهددوته فددي ا تمددا  المهدداراة 

 ان لهدا تور فاعدل فدي القددر  عادى اتتدتفات   والتي

بالنمدددبا لامهددداراة العمايدددا الخا دددا  برددد ل أ بدددر

بتثدددميت مواقددد  الولدددو  ايدددث  دددان التلميدددة الدددةلن 

لدلهت وجها الضبط الداخاي  ريري ت درار المهداراة 

تون مادددل ومحاولدددا الو دددوت إلدددى أ بدددر قددددر مدددن 

 التدرلو عاى ابنردطا بدوازا تاخادي ورربدا الاتيدا 

وهددو مددا لميددمهت فددي القدددر  عاددى العمددل فددي بددرامو 

الفدرتي برد ل متميدمم واللد  لمدا لتميدمون بد  الدتعات 

مددددن  ددددفاة تتعادددد  بالقدددددر  عاددددى تنظدددديت العمددددل 

وإعتماتهت عاى الاتهت  وتحماهت لاممديوليا  وألضدا 

لقدرتهت عاى تجم ا وتقمديت المهداراة المر بدا إلدى 

 مهدددداراة أبمددددط وأ دددد ر  وهددددةا  ددددان متددددوفر فددددي

البرمجيددا التعايميددا ايددث تددت تقمدديت الواددداة إلددى 

ة منفثدداا مبمددطا  وعددرض التاميحدداة مووددوعا

عادى جميدد  ابجددمال التددي لحتاجهددا التلميددة   مددا أن 

التلميددة الوي وجهددا الضددبط الددداخاي بمددا لدددلهت مددن 

تافعيا لمدتمرون فدي تعامهدت وأتال مهدامهت بوقداة 

رجداة أقدل وفتراة أ وت مدن التلميدة الدةلن لددلهت ت

ط في وجها الضبط الداخاي  ايث تتأثر وجهدا الضدب

الداخايا أو الخارجيا بخبراة النجار واتخفاج التدي 

لمدددر بهدددا التاميدددة وأثدددر اللددد  عادددى الجاندددو ابتا دددي 

لمهاراة تثميت مواق  الولو  واتفقد  هدةه النتيجدا 

   2016مدد  تراتددا  ددل مددنم لحيددى أبددو جحجددور م

ترو    ورو مددددددددددددد2012أتدددددددددددددمال محمدددددددددددددوت م

   ومدددددددددد   ينددددددددددي Rockstraw, 2006م

ومحمددد عبددد الددرامن    McKinney , 2006م

 ,Woolfolk   وولفولد  م1997ومعتم عبدد    

    Rotter, 1990   وروتر م1998

ولدددرتبط اللددد  بالنظرلددداة التربولدددا وخ تددديما         

نظرلا التعات اتجتمداعي لروتدر والتدي تردير إلدى أن 

اخاي لددددلهت قددددر  عادددى التلميدددة الوي الضدددبط الدددد

الجمددداعي مددد  ا تمدددا  المهددداراة والدددتعات والعمدددل 

ابقران والحثوت عاى التعملم نتيجدا المداوك الدةي 

لقومددون بدد  والمهددا  التددي لقومددون بهددا الاتيددا تون 
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توجيدد  مبا ددر مددن قبددل أ ددراف خددارجيين  ومددن ثددت 

الرددعور بالرقددا بددالنفت نتيجددا التحفيددم عاددى مددا تددت 

الاتيدا  ممدا لملدد مدن الدافعيدا نحدو القيا  ب  وانجازه 

والتطبيدد  المهدداري لتثدددميت  اتتددتمرار فددي الددتعات

مواقدد  الولددو وفقددا لانظرلددا المعرفيددا باتوددافا إلددى 

رفدددد  ممددددتوذ النرددددا  والفاعايددددا وفقددددا لانظرلددددا 

المددداو يا   مدددا أن التلميدددة لم دددنهت اتتدددتفات  مدددن 

ا النمط المواد لاتاميحاة البثرلا توال  ان  الرابت

أو المتحر ا لماعدهت عاى التوق  لامهداراة التاليدا 

من ثدت اتتدتمرار فدي الدتعات وزلدات  خبدراة الدتعات و

وإتقدددان المهددداراة برددد ل مت امدددل   مدددا أن التددددعيت 

المقد  لاتلمية من خلت التاميحاة البثرلا المقدما 

تددوال  اندد  ثابتددا فددي  دد ل  ددور أو متحر ددا فددي 

إلدى التعملدماة المتاادا   ل مقا   فيدلو باتودافا 

ميددددة تددددوال الوي بابنرددددطا التعايميددددا تمدددداعد التل

الضددبط الددداخاي أو الخددارجي عاددى ا تمددا  مهدداراة 

تثميت مواق  الولو مما لض  في اتعتبار الجواندو 

المدددددي ولوجيا وتدددددداو ياة وخثدددددا ك التلميددددددة 

 والتواف  معهت. 

 وفيما لتعا  بالتفاعل بدين نمدط تقددلت التاميحداة     

ووجهدا ببرمجيدا تعايميدا مثابتا  متحر ا   البثرلا

ط متاخاي خارجي  فدي تنميدا الجواندو ابتا يدا الضب

فقددد أ ددارة نتددا و  لمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

وجددوت تخلددا إاثددا ي ا عنددد ممددتوذ أن البحددث إلددى 

  لافروج بدين المجموعداة ابربد  لرجد  إلدى 0.05م

اة البثدددرلا أثدددر التفاعدددل بدددين نمدددط تقددددلت التاميحددد

دلت أن نمدط تقد ووجها الضبط  ولم ن عمو الل  إلدى

التاميحاة البثرلا توال  ان  ثابتا أو متحر ا لها 

علقددا تفاعايددا مدد  وجهددا وددبط التلميددة بالمرااددا 

اتعداتلددددا بالنمددددبا لاجوانددددو ابتا يددددا المرتبطددددا 

بمهاراة تثميت مواق  الولو  فا دل نمدط مدن أنمدا  

عدددا مدددن الممارتددداة التدددي تقددددلت التاميحددداة مجمو

ميدة  فممارتداة تتواف  م   بيعا وجهدا ودبط التل

التلميددة الوي وجهددا الضددبط الددداخاي لدددلهت القدددر  

عادددى ممارتدددا المهددداراة الاتيدددا  والتطبيددد  العمادددي 

لمهاراة تثميت مواق  الولو تون توجيد  أو إر دات 

أو إتار  خارجيددا  ومددن ثددت لقومددون باخعتمددات عاددى 

ثرلا توال  ان  الرابتدا أو المتحر دا التاميحاة الب

التطبيقيددددا وممارتددددتها وفقددددا لاو ددددوت لامهدددداراة 

لأتاو  المفضل لهت في الدتعات  بينمدا التلميدة الوو 

وجهددا الضددبط الخددارجي والددةلن عددات  مددا لحتدداجون 

إلى الدعت الخارجي من قبل المعامين أو ابقران فدان 

إودافي  تقدلت التاميحاة البثرلا لعد بمرابدا ممداعد

 خارجي لعينهت عادى اختدتمرار فدي التطبيد  العمادي

وممارتا المهداراة الخا دا بتثدميت مواقد  الولدو 

والحثوت عادى توجيهداة وتعايمداة ممداعد  تدلتي 

فددددي النهالددددا لملددددات  جددددوانبهت ابتا يددددا وخ تدددديما 

بمهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو  والتدددي تتضدددمن 

ر بدددا مجموعدددا  بيدددر  مدددن المهددداراة الر يمددديا الم

والفرعيددا المنبرقددا مددن المهدداراة الر يمدديا والتددي 

جددو أن لدددر ها ولمارتددها التلميددة ت امايددا لانجددار ل

فدددي تثدددميت مواقددد  الولدددو  والتدددي تتندددوا وتتعددددت 
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 ليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمةتكنولوجيا التع

وتحتاج لمملد من التف ير والتأمل تتراك وتيفدا  دل 

أتا  ومن ثت تطبيقها عمايا وتوتيفها بالرد ل ابمردل 

ومن ثت تهر ابثر اتلجابي في تثميت موق  الولو  

اميحددددداة البثدددددرلا لاتفاعدددددل بدددددين نمدددددط تقددددددلت الت

مالرابتا المتحر دددددددددددددددا  ووجهدددددددددددددددا الضدددددددددددددددبط 

فدددي تنميدددا ببرمجيدددا تعايميدددا مالدددداخاي الخارجي  

الجواندو ابتا يدا المرتبطددا بمهداراة تثدميت مواقدد  

 الولو لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

ولدددا ايدددث أن ولدددرتبط اللددد  بالنظرلددداة الترب        

عايهددا هندداك علقددا وثيقددا بددين النظرلدداة التددي تقددو  

التاميحدددداة البثددددرلا مالرابتددددا مقابددددل المتحر ددددا  

ووجها الضبط مالداخايا مقابدل الخارجيدا   فنظرلدا 

ت امل الملم  بالتاميحاة البثدرلا التدي تعمدل عادى 

ترددجي  التلميددة عاددى اتت ردداف المهدداراة الخا ددا 

البحددث تاخددل البرنددامو عددن بتثددميت مواقدد  الولددو و

موق  الولو تدرتبط  ابتواة التي تماعد عاى تثميت

بنظرلددا الددتعات اخجتمدداعي التددي تحفددم التلميددة عاددى 

إتقددان المهدداراة والقيددا  بمهددامهت الاتيددا وتقددد  لهددت 

الدددعت المناتددو فددي الوقدد  المناتددو عنددد تثددميت 

مواقددد  الولدددو  بدددل وتمددداعدهت مدددن خدددلت تقددددلت 

اميحاة التي تردجعهت عادى اخبت دار مجموعا من الت

ايدلددا فددي التثددميت  وتددت تقدددلت وتنفيددة أف ددار ريددر تق

اللدد  مددن خددلت التاميحدداة المتددوفر  تاخددل المحتددوذ 

والتددي تمدداعد عاددى إتقددان المهدداراة باتوددافا إلددى 

ابنرددطا المقدمددا عبددر البرمجيددا التعايميددا   مددا أن 

ي تددعت هناك تفاعل قا ما بدين النظرلدا المعرفيدا التد

التاميحدددداة البثددددرلا مددددن خددددلت محا ددددا  مددددا لددددتت 

دت  عمايا أثنال تثميت مواق  الولو والجوانو مراه

المي ولوجيا وتاو ياة وخثا ك التلمية بنظرلدا 

الددتعات اخجتمدداعي والتددي لددتت مراعاتهددا عنددد تثددميت 

التاميحاة البثرلا بحيث لتت تابيا ااتياجاة  ل من 

ووجهدددددا الضدددددبط الوي وجهدددددا الضدددددبط الداخايدددددا 

لمها الخارجيددا مددن خددلت الممدداعداة التددي لددتت تقددد

أثنال ممارتا المهاراة  والت ةلا الراجعدا التدي لدتت 

توفيرهددا أثنددال ممارتددا ابنرددطا والتطبيدد  العماددي 

لتثدددميت مواقددد  الولدددو  وهندددا لنردددأ التفاعدددل بدددين 

التاميحاة البثرلا ووجها الضبط مدن خدلت نظرلدا 

عددول المعرفددي وت اماهددا مدد  معالجددا المعاومدداة وال

ت تددوفير مجموعددا النظرلددا المدداو يا واللدد  مددن خددل

من المهاراة الخا ا بتثدميت مواقد  الولدو ولبقدى 

أثرها في الةا ر  ولحدتفأ بهدا التلميدة ولدتت تنفيدةها 

وإتقانها من خلت تابيا توق  التلمية لامهاراة التدي 

دعت لحتاج إليها عند تثميت مواق  الولو  وتقددلت الد

المناتددو لهددا مددن خددلت التاميحدداة البثددرلا الرابتددا 

المتحر ددا باتوددافا لات ةلددا الراجعددا المقدمددا مددن و

خددلت ابنرددطا التعايميددا بالتاميحدداة البثددرلا وفقددا 

لنمط التاميحداة البثدرلا مالرابتدا والمتحر دا   هدةا 

ولدعت أثر الل  التفاعدل مدن خدلت انتردار التاميحداة 

ل المحتددوذ التعايمددي بردد ل البثددرلا فددي  ددل أجددما

حدداة والددةي لتوافدد  مددنظت عبددر نظرلددا تجميدد  التامي

مددد  الددددعت المقدددد  عبدددر نظرلدددا الدددتعات اخجتمددداعي 
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لوجها الضبط ولدعت تاوك التلمية ألا  ان  وجهدا 

 وبطهت ولماعد عاى إتقان مهاراتهت.    

لإلجابددا عددن ابتددياا مددن التاتدد  إلددى الحدداتي عرددر 

 والتي نث  عاىم 

التاميحددداة أثدددر اخدددتلف نمدددط تقددددلت  مدددا  9

متحر دددددا  ببرمجيدددددا البثدددددرلا مالرابتا ال

في تنميا اخنخدرا  فدي الدتعات لددذ تعايميا 

 تلمية المرااا اتعداتلا 

مددددددا أثددددددر اخددددددتلف وجهددددددا الضددددددبط   10

مالداخاي الخارجي  في تنميا اخنخرا  فدي 

 التعات لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

التاميحداة  تقدلت نمطالتفاعل بين ما أثر   11

 ببرمجيدددددا البثدددددرلا مالرابتا المتحر دددددا 

تعايميددددددددددددددددا ووجهددددددددددددددددا الضددددددددددددددددبط 

في تنميا اخنخرا  فدي مالداخاي الخارجي  

 التعات لدذ تلمية المرااا اتعداتلا 

فددروض البحددث تددت التحقدد  مددن  ددحا  

بدأثر التفاعدل بدين نمدط تقددلت التاميحداة المرتبطا 

  عايميددداببرمجيدددا تالبثدددرلا مثابتدددا  متحر دددا  

ووجهددددا الضددددبط متاخاي خددددارجي  فددددي تنميددددا 

فدددي الدددتعات لددددذ تلميدددة الثددد  الرددداني  اخنخدددرا 

   9  8  7وهدددددي الفدددددروض أرقدددددا  ماتعدددددداتي  

 والتي نث  عاىم

خ لوجددددد فددددرج الو تخلددددا إاثددددا يا عنددددد  .7

  بين متوتدطي ترجداة 0.05م ≥ممتوذ 

برمجيددا التلميددة مالددةلن ترتددوا مددن خددلت 

  ميحدداة بثددرلا ثابتدداتاتعايميددا تتضددمن 

رمجيدا بوالتلمية مالةلن ترتوا مدن خدلت 

  تاميحاة بثرلا متحر داتعايميا تتضمن 

في التطبيد  البعددي لمقيداس اخنخدرا  فدي 

نمط التعات  ولرج  اللد  لاتدأثير ابتاتدي لد

  وبثدرف النظدر تقدلت التاميحاة البثرلا

 عن وجها الضبط.

عنددددد الو تخلددددا إاثددددا يا لوجددددد فددددرج خ  .8

ترجداة   بين متوتدطي 0.05م ≥توذ مم

   ضدددبط الدددداخايالوو وجهدددا الالتلميدددة م

  الوو وجهددا الضددبط الخددارجيالتلميددة مو

في التطبيد  البعددي لمقيداس اخنخدرا  فدي 

الددددتعات  ولرجدددد  اللدددد  لاتددددأثير ابتاتددددي 

نمددط لوجهددا الضددبط  وبثددرف النظددر عددن 

بالبرمجيدددددا تقددددددلت التاميحددددداة البثدددددرلا 

 .التعايميا

فدددروج الاة تخلدددا إاثدددا يا عندددد خ توجددد  .9

اة   بدددددددين متوتدددددددط0.05م ≥ممدددددددتوذ 

تلميدددة المجموعددداة ابربددد  فدددي ترجددداة 

التطبيددد  البعددددي لمقيددداس اخنخدددرا  فدددي 

الددتعات  ترجدد  إلددى أثددر التفاعددل بددين نمددط 

تقدددلت التاميحدداة البثددرلا مالرابتددا مقابددل 
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ووجهدددددا ببرمجيدددددا تعايميدددددا المتحر دددددا  

 الضبط متاخاي مقابل خارجي .

وفيمددا لاددي نتددا و التحايددل اتاثددا ي الخا ددا      

نمدددط تقددددلت التاميحددداة البثدددرلا ووجهدددا  بتدددأثير

عادى اخنخدرا  فدي الدتعات  ببرمجيا تعايميا الضبط 

  لووددد  متوتدددطاة المجموعددداة 12والجددددوت م

المختافا في التطبي  البعدي لمقياس اخنخدرا  فدي 

الددددتعات  إوددددافا إلددددى اتنحددددراف المعيدددداري ل ددددل 

 موعا.مج

 

 

لمعيارلا لدرجاة تلمية المرااا اتعداتلا  في التطبي  البعدي   المتوتطاة الحمابيا واتنحرافاة ا12جدوت م

  225لمقياس اخنخرا  في التعات  مالنهالا العظمىد 

 المت ير
 نمط تقدلت التاميحاة البثرلا

 المجموا
 تاميحاة متحر ا تاميحاة ثابتا

 وجها الضبط

 يوبط تاخا

 205.75 د

 3.287اد

 24ند

 214.50 د

 3.426اد

 24ند

 210.13 د

 3.530اد

 48ند

 وبط خارجي

 200.75 د

 2.801اد

 24ند

 209.37 د

 2.410اد

 24ند

 205.06 د

 3.067اد

 48ند

 المجموا

 268.21 د

 5.500اد

 48ند

 203.25 د

 3.938اد

 48ند

 211.94 د

 13.911اد

 96ند

   ما لايم 12لتض  من جدوت م

ا متوتدددددط ترجددددداة مجموعدددددا ارتفدددددا -

التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا عددن 

متوتط ترجاة مجموعدا التاميحداة 

 البثرلا الرابتا.

ارتفددددداا متوتدددددط ترجددددداة مجموعدددددا  -

التلميدددة الوي الضدددبط الدددداخاي عدددن 

متوتدددط ترجددداة مجموعدددا التلميدددة 

 الوي الضبط الخارجي.

تحتل متوتط ترجاة مجموعا التلمية  -

ن ترتدوا الوي الضبط الدداخاي والدةل
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مدددددن خدددددلت التاميحددددداة البثدددددرلا 

لمرتبددددا ابولددددى المتحر ددددا الددددتعات ا

وتايهددددددا مجموعددددددا التلميددددددة الوي 

الضبط الخدارجي والدةلن ترتدوا مدن 

خددلت التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا 

ثدددت مجموعدددا التلميدددة الوي الضدددبط 

الدددداخاي والدددةلن ترتدددوا مدددن خدددلت 

التاميحدداة البثددرلا الرابتددا وأخيددرا 

ميددددددة الوي الضددددددبط مجموعددددددا التل

الخددارجي والددةلن ترتددوا مددن خددلت 

 اة البثرلا الرابتا.التاميح

  لحتدددوي عاددددى البيانددداة اللزمددددا 13والجددددوت م

 لمعرفا تخلا  ل منم

تلميدددة الفدددرج بدددين متوتدددطي ترجددداة  -

بمجموعدددددددا  المراادددددددا اتعداتلدددددددا

 التاميحاة البثرلا الرابتا  وترجاة

بمجموعدا  تلمية المراادا اتعداتلدا

 تاميحاة البثرلا المتحر ا.ال

ميدددة تلالفدددرج بدددين متوتدددطي ترجددداة  -

الوي الضدددددبط  المراادددددا اتعداتلدددددا

تلميددة المرااددا الددداخاي  وترجدداة 

 الوي الضبط الخارجي. اتعداتلا

التفاعل النداتو عدن إخدتلف نمدط تقددلت  -

 –التاميحدددددداة البثددددددرلا مالرابتددددددا 

المتحر ا   ووجها الضبط مالداخاي 

ا اخنخدددرا  فدددي الخدددارجي  لتنميددد –

 التعات.

 

 

 

 

 

 

ي اتتجاه لتأثير نمط تقدلت التاميحاة البثرلا ببرمجيا تعايميا ووجها الضبط في   تحايل التبالن ثنا 13جدوت م

 التطبي  البعدي لمقياس اخنخرا  في التعات
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  أن قيــدـما "ف" 13لتض  مدن جددوت م

  لمت يدددددر نمددددددط تقدددددددلت التاميحدددددداة 200.142م

د ممددددتوذ وهددددي تالددددا إاثددددا ي ا عندددد البثددددرلا 

نمدط تقددلت التاميحداة    وهةا لدت عادى أن 0.05م

أثدددر برددد ل إلجدددابي عادددى اخنخدددرا  فدددي  البثدددرلا

التلميددة الددةلن الددتعات  ولمددا  ددان متوتددط ترجدداة 

التاميحددددددداة البثدددددددرلا المتحر دددددددا  اتدددددددتخدموا

   وهددددو أ بددددر مددددن متوتددددط ترجدددداة 211.94م

التلميددددة الددددةلن اتددددتخدموا التاميحدددداة البثددددرلا 

 بيددر  ثدرواجددت اب   203.25والددةي باد  مالرابتدا 

نمدط تقددلت ممدا لردير إلدى أن    1.98م والةي با 

نمدط ل  أثر أ بدر مدن  التاميحاة البثرلا المتحر ا

عادددى اخنخدددرا  فدددي  لرابتددداالتاميحددداة البثدددرلا ا

 التعات  ومن ثت تت رفا الفرض الماب . 

  أن قيــدددـما 13 مدددا لتضددد  مدددن جددددوت م

وهي تالدا   وجها الضبطلمت ير   67.964"ف" م

   وهددةا لدددت عاددى أن 0.05د ممددتوذ مإاثددا ي ا عندد

وجها الضبط أثدرة عادى اخنخدرا  فدي الدتعات  ولمدا 

الددداخاي   ددان متوتددط ترجدداة التلميددة الوي الضددبط

  وهددو أ بددر مددن متوتددط التلميددة الوي  210.13م

واجدددت    205.06مالضدددبط الخدددارجي والدددةي باددد  

م ممددا لرددير إلددى أن  1.53م  بيددر والددةي بادد  ثددراب

نمددط الضددبط الخددارجي لدد  أثددر أ بددر مددن نمددط الضددبط 

خددارجي عاددى اخنخددرا  فددي الددتعات  وبالتددالي لددتت ال

 رفا الفرض الرامن.

  أن قيــددـما 13وت مولتضد  ألضدا مدن جدد

"ف" لاتفاعددل بددين نمددط تقدددلت التاميحدداة ووجهددا 

   وهددي تالددا إاثددا ي ا عنددد 1.189الضددبط با دد  م

  بيدددر والدددةي باددد  ثدددرواجدددت اب   0.05ممدددتوذ م

  وهدددو مدددا لردددير إلدددى وجدددوت فدددروج بدددين  0.77م

خدددرا  فدددي متوتدددطاة المجموعددداة ابربددد  فدددي اخن

 التعات  ومن ثت رفا الفرض التات .

تحدلد اتجاه الفروج بين المجموعداة ولثدال  أي ول

مددددن المجموعدددداة  تددددت اتددددتخدا  اختبددددار  دددديفي  

"Scheffe test  لامقارنددددا البعدلددددا ولوودددد "

 الجدوت التالي النتا وم 

 مثدر التبالن
مجموا 

 المربعاة

ترجا 

 الحرلا

متوتط 

 المربعاة
 قيما مف 

ممتوذ 

 الدخلا

 مرب 

 التا

اجت 

 ابثر

 ر بي 1.98 0.000 200.142 1811.344 1 1811.344 نمط تقدلت التاميحاة البثرلا مأ 

  بير 1.53 0.000 67.964 615.094 1 615.094 وجها الضبط م  

  بير 0.77 0.027 1.189 22.675 1 22.675 م  × التفاعل بين مأ  

     9.050 92 832.625 الخطأ

      95 3281.738 المجموا 
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 ي اخنخرا  في التعات  تخلا الفروج لاتفاعلة بين متوتطاة ترجاة المجموعاة ابرب  ف14جدوت م

 المتوسط المجموعات
/ ميحات الثابتةالتل

 خليالضبط الدا

/ التلميحات الثابتة

 الخارجيالضبط 

/ المتحركةالتلميحات 

 خليالضبط الدا

/ المتحركةالتلميحات 

 خليالضبط الدا

 *3.62- *8.75- *5.00  205.75 خليالضبط الدا/ التلميحات الثابتة

 *8.62- **13.75-   200.75 الخارجيالضبط / التلميحات الثابتة

 *5.13    214.50 خليالضبط الدا/ المتحركةميحات التل

     209.37 خليالضبط الدا/ المتحركةالتلميحات 

  إلدى أن 14ترير النتدا و الدوارت  فدي جددوت م       

التلمية الوو الضبط الداخاي م  التاميحداة البثدرلا 

ا ببرمجيدا تعايميدا  دانوا ابعادى بداخنخرا  المتحر 

التلمية الوو الضبط الخدارجي مد  في التعات  وتلهت 

التاميحددداة البثددددرلا المتحر ددددا  ثددددت التلميددددة الوو 

  الرابتددداالضدددبط الدددداخاي مددد  التاميحددداة البثدددرلا 

وجدددال فدددي المرتبدددا ابخيدددر  التلميدددة الوو الضدددبط 

  .الخارجي م  التاميحاة البثرلا الرابتا

وقد أ ارة النتا و إلى تفوج المجموعاة التي        

ن خدددلت التاميحددداة البثدددرلا المتحر دددا تعامددد  مددد

بدداخنخرا  فددي الددتعات  ولفمددر اللدد  بأندد  عنددد تعاددت 

مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو مددن خددلت التاميحدداة 

البثددرلا المتحر ددا فاندد  لمدداهت فددي تردد يل وجدددان 

لدددلهت مددن خددلت  التلميدة ولعمددل عاددى زلدات  اتتراك

تطبددديقهت لامهددداراة برددد ل أفضدددلم ممدددا لدددلتي إلدددى 

را هت فددي الددتعات وبردد ل ماحددوت باتوددافا إلددى انخدد

تنميددا العدلددد مددن الجوانددو مرددلم مهدداراة التف يددر  

ومهاراة ال المر لة   ما فمر البااث انخرا هت 

فددي الددتعات لمددا  دد ا  لهددت التاميحدداة البثددرلا مددن 

ان التلمية لتثل إلى اد تر يل  ور الهنيا في وجد

ن الل  واودحا  التأثير في تاو ياتهت ومهاراتهت  و ا

ألضاُ في مقدار الجهد والوق  المبةولين من قبل مدن 

التلمية تنجاز مهم  التعات بر ل لمرل ثرال مهداري 

لمدداعد فددي نقددل المعرفددا والمهددار  مددن التاميحدداة 

ر عاى البثرلا المتحر ا إلى التلمية  وما  ان ل  أث

فهدددت وإتراك الجواندددو المعرفيدددا وإتقدددان الجواندددو 

تثدددميت مواقددد  الولدددو  نظدددرا  بنهدددا تدددلثر ابتا يدددا ل

إلجابيدا عاددى انتبداه التلميددة وتملدد مددن قددرتهت عاددى 

تحمين الجانو المهاري  وتم  ملاظا أن التلميدة 

الةلن ترتوا من خلت التاميحاة البثرلا المتحر ا 

ر ا والتحثدددديل وابتال قدددد ارتفددد  ممدددتوذ المردددا

د فمددر المهدداري و ددةل  ا مددات الواجبدداة لدددلهت  وقدد

البااث الل  بأن ابتلا والتاميحاة المر يا المتحر دا 

عماددد  عادددى زلدددات  التر يدددم واختدددتمتاا والدافعيدددا 

واتهتما م مما أتذ إلى انخرا هت في التعات   ما أن 

المتحر ددا عمادد  عاددى جددة   التاميحدداة البثددرلا

التاميدددة لأجدددمال المدددرات تعامهدددا  واخاتفدددات انتبددداه 

حتوذ البثدري   مدا أنهدا عماد  بتمريلة مر يا لام

ألضا عاى جدة  انتبداه التاميدة مدن خدلت التندوا فدي 

أتاليو العرض ليمهل عاى التلمية تنظديت العلقداة 
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بين ابف دار  والنتيجدا التدي لثدل اليهدا التلميدة مدن 

من اماتهت ومن ثت  إتقان لامعارف والمهاراة تملد

ي انددددماجهت فدددي العمايدددا التعايميدددا وانخدددرا هت فددد

الددتعات  فالتاميددة عندددما لردداهد مقطدد  فيدددلو  تامددي  

عاى ما لدتت تراتدت  ولدرذ خطواتد  تطبيقيدا  ونظرلدا  

وعمايا  فان الل  لماعد عادى ترتديم المعاومداة فدي 

الهندد  واخاتفددات بهددا  وإتقددان المهدداراة المرتبطددا 

  الولدو  هدةا باتودافا إلدى أن وجدوت بتثميت مواقد

يددلو لملدد مدن تدعا تامي  بثري متحرك في   ل ف

اخنتبدداه لدددذ التلميددة ولمدداعد عاددى رفدد  الممددتوذ 

المعرفي وابتا ي لددلهت ولعيدنهت عادى اخنخدرا  فدي 

واتفقدد  هددةه أتال المهددا  وتثددورها بردد ل أفضددل  

   2017النتيجا مد  تراتدا  دل مدنم إتدل  عدل  م

   وتددددترلدو  وآخدددددرون 2012راهيت الفددددار موإبدددد

Strydom, et al., 2012) . 

وفددددي وددددول النظرلدددداة التربولددددا لددددنمط تقدددددلت     

التاميحددداة البثدددرلا فدددان التاميحددداة البثدددرلا وخ 

تدديما المتحر ددا تتوافدد  مدد  نظرلددا ت امددل الملمدد  

نظرا لما تتمت  ب  من إم انداة تمداعد التلميدة عادى 

إتقددان مهدداراة تثددميت مواقدد  اخنخددرا  فددي تعاددت و

ر  بالتاميحداة الولو من خلت مقا   الفيددلو المتدوف

البثدددرلا واخختيدددار فيمدددا بينهدددا مدددن بدددين القدددوا ت  

والتعامل م  ابنرطا واخنتقال فيمدا بينهدا  ومدن ثدت 

اخنخدددرا  فدددي ا تمدددا  معدددارف وتطبيددد  مهددداراة 

تثدميت مواقد  الولدو بملتدا مدن خدلت محا دا  مددا 

هدت  مددن التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا  لددتت مرددا

الفيددلو مدن خدلت اتلقداف  ولم ن لاتامية التح ت فدي

واخعات  والت درار لمدا لدتت مرداهدت  بمقطد  الفيددلو 

المقد  عبدر التامدي  البثدري المتحدرك ولنخدر  فدي 

الددتعات ولتفدد  اللدد  مدد  النظرلددا المعرفيددا   مددا أن 

ا مبا ددر  التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا لهددا علقدد

بنظرلدددا التاميحددداة البثدددرلا ايدددث لدددرتبط التامدددي  

بالمهار  المرات تعامهدا برد ل مبا در ومدن  المتحرك

ثت اخنخرا  فدي الدتعات  فدالتامي  البثدري متدار فدي 

نفت م ان موووا التعات  ولم ن لاتامية تطبي  مدا 

قا  بمرداهدت  عمايدا وت درار مرداهدت   ممدا لمداعد 

فددي الددتعات واعتبددار مهدداراة عاددى انخددرا  التلميددة 

من مهامهت  إتقان مهاراة تثميت مواق  الولو جمل

التعايميددا اليوميددا ولتوافدد  اللدد  مدد  نظرلددا العددول 

المعرفي ونظرلا معالجدا المعاومداة  ولقدو  التاميدة 

ببنال مهارات  ترا ميا  بر ل لجعل بينها ت امل للتي 

فدددي النهالدددا تنتددداج موقددد  ولدددو  امدددل مدددن خدددلت 

نامو المخطط بر ل تفثياي  مدا أن اللد  لمداعد البر

ة فدددي الدددتعات ولتفددد  اللددد  مددد  عادددى انخدددرا  التلميددد

النظرلا البنا يا   ما أن انتردار التاميحداة البثدرلا 

فدي  دل أجدمال المحتدوذ التعايمدي برد ل مدنظت لملدد 

مدددن انخدددرا  التلميدددة فدددي الدددتعات وإتقدددان مهددداراة 

ولتفد  اللد   تثميت مواق  الولدو والدربط فيمدا بينهدا

م  نظرلا تجمي  التاميحاة البثرلا  ولمتنتو ممدا 

  أن التاميحاة البثرلا الرابتدا والمتحر دا خبدد تب

وأن تبنددى فددي وددول النظرلدداة التربولددا لي ددون لهددا 
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أتاس قوي لدعت التلمية ولماعدهت عادى اخنخدرا  

 في تعات وإتقان وتثميت مواق  الولو ب فال .

متاخادددي   وجهدددا الضدددبط يدددر وفيمدددا لتعاددد  بمت     

فقدد لدتعات  خارجي  وأثرها في تنميدا اخنخدرا  فدي ا

تو ددل البحددث إلددى تفددوج المجموعدداة الوي وجهددا 

الضبط الداخاي عن المجموعاة الوي وجهدا الضدبط 

الخددارجي بدداخنخرا  فددي الددتعات  وفمددر البااددث اللدد  

بدددأن التلميدددة الوي وجهدددا الضدددبط الدددداخاي نتيجدددا 

ةاتي جعاهددت لقومددون بتنفيددة تافعيددتهت وار ددهت الدد

لدا الو دوت المهاراة أ رر من مر  تون مادل ومحاو

إلددى أ بددر قدددر مددن التدددرلو عاددى ابنرددطا برربددا 

الاتيددا  باتوددافا إلددى مددا لتميددمون بدد  مددن تافعيددا 

جعاهت لمتمرون فدي تعامهدت بوقداة وفتدراة أ دوت 

مما لجعاهت بالطبيعدا لجتهددون خ تمدا  المهداراة  

بيددنهت تعدداون مدد  أقددرانهت  وااتددرا  و ددل اللدد  جعددل 

لتأ يددد عاددى الوقدد  التنددوا فددي المواهددو لدددلهت  وا

المحدددت لامهمددا  ممددا زات مددن اخنخددرا  فددي الددتعات  

و ددةل  اخنخددرا  المدداو ي والددةي  ددان واوددحا  فددي 

مردددار ا التلميدددة فدددي ابنردددطا  و دددةل  اخنخدددرا  

العا في والةي تمردل فدي امدتل هت اتجاهداة إلجابيدا 

حددو إتقددان مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو  وألضددا ن

الدددددةي تمردددددل فدددددي تنفيدددددةهت اخنخدددددرا  المعرفدددددي و

ختددتراتيجياة الددتعات بطرلقددا فاعاددا ومنظمددا الاتيددا   

 ما أن التلمية الوو وجها الضبط الدداخاي لعتمددون 

عاددى أنفمددهت مددن خددلت ت ددرار المهدداراة تون ماددل 

عاددى ومحاولددا الو ددوت إلددى أ بددر قدددر مددن التدددرلو 

ابنردددطا بدددوازا تاخادددي ورربدددا الاتيدددا  وهدددو مدددا 

  عاددى العمددل فددي برمجيدداة الددتعات لميددمهت فددي القدددر

الفددرتي بردد ل متميددمم واللدد  لمددا لتميددمون بدد  مددن 

 فاة تتعاد  بالقددر  عادى تنظديت العمدل وإعتمداتهت 

عاددى الاتهددت  وتحماهددت لاممددلوليا  وألضددا لقدددرتهت 

ى مهداراة عاى تجم ا وتقميت المهداراة المر بدا إلد

أبمددددط وأ دددد ر  ممددددا أتذ خرتبددددا هت بددددالمحتوذ 

ي عمايا التعات  واعتبار إتقدان مهدارة وانخرا هت ف

تثددميت مواقدد  الولددو جددمل خ لتجددمأ مددن مهددامهت 

وممارتدداتهت اليوميددا   مددا أن التلميددة الوي وجهددا 

الضدددبط الدددداخاي بمدددا لددددلهت مدددن تافعيدددا لمدددتمرون 

أ ددوت مددن ولنخر ددون فددي تعامهددت بوقدداة وفتددراة 

التلميددة الوو وجهددا الضددبط الخددارجي  ايددث تتددأثر 

بط الداخايا أو الخارجيدا بخبدراة النجدار وجها الض

واتخفاج التي لمر بها التامية وأثر الل  عاى الجانو 

المهاري لمهاراة تثميت مواقد  الولدو بمدا لدنع ت 

عاددى انخددرا هت فددي عمايددا إتقددان مهدداراة تثددميت 

النتيجددا مدد  تراتددا  ددل مواقدد  الولددو  واتفقدد  هددةه 

    Danzl, et al., 2012مدنم تاندمت وآخدرون م

  .2013و رل  لتيت م

ولدددرتبط اللددد  بالنظرلددداة التربولدددا وخ تددديما         

نظرلا التعات اتجتمداعي لروتدر والتدي تردير إلدى أن 

التلمية الوي الضبط الداخاي لدلهت قدر  عادى الدتعات 

عي مد  ابقدران واخنخرا  في مهارات  والعمل الجما

والحثوت عاى التعملم نتيجا الماوك الةي لقومدون 

بددد  والمهدددا  التدددي لقومدددون بهدددا الاتيدددا تون توجيددد  
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مبا ر مدن قبدل أ دراف خدارجيين  ومدن ثدت الردعور 

بالرقددا بددالنفت نتيجددا التحفيددم عاددى مددا تددت القيددا  بدد  

وإنجازه الاتيا  مما لملد من الدافعيا نحدو اتتدتمرار 

تال المهدداري واخنخددرا  فددي تثددميت فددي الددتعات واب

عرفيددا باتوددافا إلددى مواقدد  الولددو وفقددا لانظرلددا الم

رفدددد  ممددددتوذ النرددددا  والفاعايددددا وفقددددا لانظرلددددا 

المددداو يا   مدددا أن التلميدددة لم دددنهت اتتدددتفات  مدددن 

النمط المواد لاتاميحاة البثرلا توال  ان  الرابتا 

اليدا أو المتحر ا لماعدهت عاى التوق  لامهداراة الت

ومن ثدت اتتدتمرار فدي الدتعات وزلدات  خبدراة الدتعات 

المهددداراة برددد ل مت امدددل بمدددا لدددلتي إلدددى وإتقدددان 

اخنخرا  في الدتعات   مدا أن التددعيت المقدد  لاتلميدة 

مددن خددلت التاميحدداة البثددرلا المقدمددا تددوال  اندد  

ثابتددا فددي  دد ل  ددور أو متحر ددا فددي  دد ل مقددا   

المتااددا بابنرددطا  فيدددلو باتوددافا إلددى التعملددماة

لدداخاي التعايميا تماعد التلمية توال الوي الضبط ا

أو الخدددارجي عادددى اخنخدددرا  فدددي الدددتعات واتنددددماج 

تاخددل البرمجيددا التعايميددا بمعارفهددا ومهاراتهددا ممددا 

لمدداعد عاددى إتقددان مهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

نظرا  بن  لضد  فدي اتعتبدار الجواندو المدي ولوجيا 

 ثا ك التلمية. وتاو ياة وخ

اميحداة وفيما لتعا  بالتفاعل بدين نمدط تقددلت الت     

ووجهدا ببرمجيدا تعايميدا مثابتا  متحر ا   البثرلا

الضدددبط متاخاي خدددارجي  فدددي تنميدددا اخنخدددرا  فدددي 

وجدوت تخلدا أن فقد أ ارة نتدا و البحدث إلدى  التعات 

  لافدددددروج بدددددين 0.05إاثدددددا ي ا عندددددد ممدددددتوذ م

رج  إلدى أثدر التفاعدل بدين نمدط المجموعاة ابرب  ل

لضددبط  ولم ددن تقدددلت التاميحدداة البثددرلا ووجهددا ا

أن نمددط التاميحدداة البثددرلا تددوال  عددمو اللدد  إلددى

 ان  ثابتا أو متحر ا لها علقا تفاعايدا مد  وجهدا 

وبط التلمية بالمرااا اتعداتلدا بالنمدبا للنخدرا  

فدددي تعادددت مهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو تدددوال 

لمعرفيدا أو ابتا يدا  فا دل نمدط مدن أنمدا  لاجوانو ا

الممارتاة التي تتواف  مد  التاميحاة مجموعا من 

 بيعددا وجهددا وددبط التلميددة  فممارتدداة التلميددة 

الوي وجهدددا الضدددبط الدددداخاي لددددلهت القددددر  عادددى 

ممارتا المهداراة الاتيدا  والتطبيد  العمادي لمهداراة 

ار  تثميت مواق  الولدو تون توجيد  أو ار دات أو إت

خارجيا  ومن ثت لقومون باخعتمات عادى التاميحداة 

وال  اندد  الرابتددا أو المتحر ددا لاو ددوت البثددرلا تدد

لامهدددداراة التطبيقيددددا وممارتددددتها وفقددددا لأتدددداو  

المفضل لهت في التعاتم بما لنع ت برد ل  بيدر عادى 

انخرا هت في عمايا التعات وإتقان الجوانو المعرفيا 

مواقددد  الولدددو  بينمدددا وابتا يدددا لمهددداراة تثدددميت 

ات  مدا التلمية الوو وجها الضبط الخارجي والةلن ع

لحتداجون إلدى الددعت الخددارجي مدن قبدل المعامددين أو 

ابقدددددران أو مثددددداتر خارجيدددددا لاتوجيددددد  وتقددددددلت 

المماعد  فان تقددلت التاميحداة البثدرلا لعدد بمرابدا 

ممداعد إوددافي خدارجي لعيددنهت عادى اختددتمرار فددي 

ممارتددددا المهدددداراة الخا ددددا التطبيدددد  العماددددي و

اة بتثدددميت مواقددد  الولدددو والحثدددوت عادددى توجيهددد

وتعايماة ممداعد  تدلتي فدي النهالدا لرفد  ممدتوذ 
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انخددرا هت فددي الددتعات وخ تدديما بالجوانددو المعرفيددا 

وابتا يددا المرتبطددا بمهدداراة تثددميت مواقدد  الولددو 

والتي تتضمن مجموعا  بير من المهاراة الر يميا 

ا المنبرقدا مددن المهداراة الر يمدديا المر بدا والفرعيدد

ا التلميددة ت امايددا  والتددي لجددو أن لدددر ها ولمارتدده

لانجدددار فدددي تثدددميت مواقددد  الولدددو واخنخدددرا  فدددي 

الدددتعات  والتدددي تتندددوا وتتعددددت وتحتددداج لمملدددد مدددن 

التف يدددر والتأمدددل تتراك وتيفدددا  دددل أتا  ومدددن ثدددت 

تطبيقها عمايدا وتوتيفهدا بالرد ل ابمردل فدي تثدميت 

  الولو واخنخرا  في هدةه العمايداة واعتبارهدا موق

ة اليوميدددا لاتلميدددة وتتحدددوت جدددمل مدددن الممارتدددا

لممارتدداة تردد ل ايددما  ثابتددا مددن جوانددو تف يددرهت  

ومن ثت تهر ابثدر اتلجدابي لاتفاعدل بدين التاميحداة 

البثددددددرلا مالرابتا المتحر ددددددا  ووجهددددددا الضددددددبط 

يدددا فدددي تنمببرمجيدددا تعايميدددا مالدددداخاي الخارجي  

 انخرا  تلمية الث  الراني اتعداتي في التعات.

بالنظرلددداة التربولدددا ايدددث أن  ولدددرتبط اللددد 

هندداك علقددا وثيقددا بددين النظرلدداة التددي تقددو  عايهددا 

التاميحدددداة البثددددرلا مالرابتددددا مقابددددل المتحر ددددا  

ووجهددا الضددبط مالداخايددا مقابددل الخارجيددا  واللدد  

الدددتعات  لتنميدددا اخنخدددرا  فدددي الدددتعات  فتتفددد  نظرلدددا

اخجتمدداعي لروتددر مدد  نظرلددا اخنخددرا  اخجتمدداعي 

ففددي االددا    نظرلدداة التاميحدداة البثددرلا لتيتددو مدد

تواف  نمط تقدلت التامي  البثري لاتلمية م  وجها 

وبط  ل منهتم فدان اللد  تديحفمهت عادى اختدتمرار 

في التعات  واخنخدرا  فدي عماياتد   واعتبدار تثدميت 

التدي لعتدات عادى القيدا  بهدا مواق  الولو مدن المهدا  

خبدددد وأن ولنخدددر  فدددي تعادددت مهاراتهدددا  ومدددن هندددا 

تتضددددددمن التاميحدددددداة مجموعددددددا مددددددن المثدددددداتر 

والمعاومدداة وابتواة وابنرددطا والتفدداعلة التددي 

تملد من نرا  التلمية وتدفعهت نحو الدتعات واتبدداا 

في تثميت مواق  الولو وجعاها جمل من ممارتدات  

عتات عايها ولأمل فدي تطدولر ممدتواه الحياتيا التي ا

وت لتثدددميت موقددد  ولمدددت مل مدددا قدددا  ببنا ددد  لاو ددد

   مددا تدددرتبط لروددى عندد  ألددا  انددد  وجهددا وددبط 

نظرلدددا ت امدددل الملمددد  بالتاميحددداة البثدددرلا التدددي 

تعمل عاى تردجي  التلميدة عادى اخنخدرا  فدي إتقدان 

مهاراة تثدميت مواقد  الولدو والعمدل الددؤو  نحدو 

مددا تثددميت موقدد  الولددو تددرتبط بنظرلددا اتددت مات مه

التلميددة عاددى إتقددان  الددتعات اخجتمدداعي التددي تحفددم

المهاراة واخنخرا  في تعامها ولتت تقدلت لهت الدعت 

المناتددو فددي الوقدد  المناتددو عنددد تثددميت مواقدد  

الولدددو  ممدددا لردددجعهت عادددى اختدددتمرار فدددي الدددتعات 

ت وإتقددان المهددداراة واخنخددرا  فيهدددا    مددا أن تقددددل

مجموعددا مددن التاميحدداة التددي ترددج  التلميددة عاددى 

لتعات واخنخرا  في  واخبت دار وتنفيدة اختتمرار في ا

أف ار رير تقايدلا فدي التثدميت  وتدت تقددلت اللد  مدن 

خددلت التاميحدداة المتددوافر  تاخددل المحتددوذ والتددي 

تمداعد عادى إتقدان المهداراة واختدتمرار فدي الدتعات 

وافا إلى ابنرطا المقدمدا لدرجا اخنخرا  في   بات
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مددن اتددتمرار عبددر البرمجيددا التعايميددا التددي تعددمز 

التلميددة بالبرنددامو التعايمددي   مددا أن هندداك تفدداعل 

قا مددا بددين النظرلددا المعرفيددا التددي تدددعت التاميحدداة 

البثددرلا مددن خددلت محا ددا  مددا لددتت مردداهدت  عمايددا 

أثنال تثدميت مواقد  الولدو والجواندو المدي ولوجيا 

او ياة وخثددددا ك التلميددددة بنظرلددددا الددددتعات وتدددد

اعاتهددددا عنددددد تثددددميت اخجتمدددداعي والتددددي لددددتت مر

التاميحاة البثرلا بحيث لتت تابيا ااتياجاة  ل من 

الوي وجهدددددا الضدددددبط الداخايدددددا ووجهدددددا الضدددددبط 

الخارجيددا مددن خددلت الممدداعداة التددي لددتت تقدددلمها 

أثنال ممارتا المهاراة  والت ةلا الراجعدا التدي لدتت 

يرهددا أثنددال ممارتددا ابنرددطا والتطبيدد  العماددي توف

و  ومدن ثدت اخنخدرا  فدي الدتعات لتثميت مواق  الولد

وعماياتدددد   وهنددددا لنرددددأ التفاعددددل بددددين التاميحدددداة 

البثددرلا ووجهددا الضددبط مددن خددلت نظرلددا معالجددا 

المعاومدداة والعددول المعرفددي وت اماهددا مدد  النظرلددا 

المددداو يا واللددد  مدددن خدددلت تدددوفير مجموعدددا مدددن 

مهددداراة الخا دددا بتثدددميت مواقددد  الولدددو ولبقدددى ال

تفأ بهدا التلميدة ولدتت تنفيدةها أثرها في الةا ر  ولحد

وإتقانها من خلت تابيا توق  التلمية لامهاراة التدي 

لحتدداج إليهددا عنددد تثددميت مواقدد  الولددو  ومددن ثددت 

لندمو التلمية في عمايا الدتعات ولردابرون فدي إتمدا  

انخدرا هت فددي الددتعات   مهاراتهدا ومهامهددا ممدا لدددعت

خدددلت   مدددا أن تقددددلت الددددعت المناتدددو لاتلميدددة مدددن

التاميحددداة البثدددرلا الرابتدددا والمتحر دددا باتودددافا 

لات ةلا الراجعا المقدما من خلت ابنرطا التعايميدا 

بالتاميحاة البثدرلا وفقدا لدنمط التاميحداة البثدرلا 

مالرابتددا والمتحر ددا   لرددج  عاددى انخددرا  التلميددة 

تعات  وهةا لدعت أثر الل  التفاعل من خلت انتردار بال

بثرلا في  ل أجمال المحتوذ التعايمدي التاميحاة ال

بردد ل مددنظت عبددر نظرلددا تجميدد  التاميحدداة والددةي 

لتوافدددد  مدددد  الدددددعت المقددددد  عبددددر نظرلددددا الددددتعات 

اخجتماعي لوجها الضبط ولددعت تداوك التلميدة ألدا 

  فددي  اندد  وجهددا وددبطهت ولمدداعد عاددى اخنخددرا

الدددتعات واعتبدددار تثدددميت مواقددد  الولدددو مدددن المهدددا  

بتاتدديا التددي لجددو أن لقددو  بهددا التاميددة التعايميددا ا

لوميا وتترا ت وتتطور م  الوق  اتى لثل التلميدة 

لمرااددا اتبددداا واخبت ددار والبحددث عددن  ددل مددا هددو 

جدلد في مجات تثميت مواق  الولو بل والتعامل مد  

رج البدرامو التعايميدا التدي ابنرطا اتثرا يا من خدا

 لتت تقدلمها لهت.    

 : توصيات البحث
 في وول نتا و هةا البحث  لو ي البااث بما لايم

اختدددددتفات  مدددددن البرمجيدددددا التعايميدددددا  .1

المتضمنا تاميحاة بثدرلا متحر دا فدي 

 تنميدددا مهددداراة تثدددميت مواقددد  الولدددو

بمقرر ال مبيوتر وت نولوجيدا المعاومداة 

لتلميدة الثد  الردداني الدةي لدتت تدرلمد  

 اتعداتي.
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يدددددا اختدددددتفات  مدددددن البرمجيدددددا التعايم .2

المتضمنا تاميحاة بثدرلا متحر دا فدي 

تدددرلو المعامددين عاددى مهدداراة تثددميت 

 مواق  الولو.

وددرور  اتهتمددا  بوجهددا وددبط التلميددة  .3

ومراعاتهددددددا عنددددددد تثددددددميت البددددددرامو 

 التعايميا.

توتيدد  التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا  .4

 تراتيا أخرذ.في مقرراة 

 مقرتحات البحث: 
ات  تتض  الحاجا فى وول نتا و البحث وتو ي      

 إلى القيا  بالبحوا والدراتاة التاليام

تراتددا فعاليددا التاميحدداة البثددرلا المتحر ددا  .1

بالبرمجيدداة التعايمددا فددي المرااددل التعايميددا 

 المختافا.

تراتا أثر التفاعدل بدين أتداليو أخدرذ لتقددلت  .2

لبثدددرلا وأتددداليو أخدددرذ لدددنمط التاميحددداة ا

 الولدو تثميت مواقد التعات في تنميا مهاراة 

 لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.

تراتددا أثددر برنددامو تدددرلبي لتطددولر مهدداراة  .3

المعامدددين فدددي تثدددميت التاميحددداة البثدددرلا 

 بالبرمجياة التعايميا.

تراتددددا أثددددر التفاعددددل بددددين أتدددداليو تقدددددلت  .4

التاميحاة البثرلا ووجهدا الضدبط فدي تنميدا 

 مهاراة أخري لدذ تلمية المرااا اتعداتلا.
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Abstract 

Interaction between the pattern of presenting visual cues in 
educational program and Locus of control and its impact on 

developing the website design skills and learning engagement among 
preparatory school pupils. 

         Dr. Mohammed El-Sayed El-Naggar 

Associate Professor of Educational Technology 

               Faculty of Educational Studies 

       National Egyptian E-Learning University 

The research aimed at Measuring the impact of interaction between the 

pattern of presenting visual cues (Static / Animated) in an educational program 

and Locus of control (Internal / External) on developing the website design skills 

and learning engagement among preparatory school pupils, The research sample 

consisted of (96) male and female pupils of the Second Preparatory Grade pupils at 

Dr. Muhammad al-Salihi School for Basic Education, in Al-Qanayat Educational 

Administration, of the Sharqiyah Education Directorate, They were randomly 

divided into four experimental groups according to the research experimental 

design, Measurement tools were: locus of control scale, cognitive aspects test, an 

observation card of performance aspects related to website design skills, and a 

learning engagement scale, The results of the research showed that there was a 

statistical significance of the differences between the groups in favor of the groups 

that were studied through animated visual cues in an educational program for 

both the cognitive and performance aspects of website design skills and learning 

engaging, The results also indicated that there is a statistical significance of the 

hypotheses between the groups in favor of the Pupils with internal control of 

control in both the cognitive and performance aspects of website design skills and 

learning engaging, The results also indicated that there was a statistical 

significance at the level (0.05) of the differences between the four groups in each of: 

the cognitive and performance aspects of website design skills, and learning 

engaging due to the impact of the interaction between the pattern of visual cues 

and the Locus of control in favor of Pupils with internal control with animated 

visual cues in an educational program. 

Keywords:  

Visual Cues – Educational Program – Locus of Control – Website 

design skills – Learning Engagement.  
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 مراجع البحث:
 المراج  العربيام  

.  نطدام الددلتا لت نولوجيدا 2ت نولوجيدا ولدو  –تربولاة القرن الحاتي والعررلن  . 2012إبراهيت عبد الو يل الفار م

 الحاتباة.

حاتدو  اختلف  رافا المريراة البثرلا و رلقا تقددلت المحتدوذ ببدرامو ال . فاعايا 2006إبراهيت لوت  محموت م

في تنميا مهاراة إنتاجها لددذ  دل   دعبا ت نولوجيدا التعاديت ب ايدا التربيدا. رتدالا ت تدوراه.  ايدا التربيدا. 

 جامعا ابزهر.

   القاهر م عالت ال تو.والتنفيةمناهو الثتم التخطيط والبنال  . 1999أامد امين الاقاني  وأمير ابراهيت القر ي م

 . اتت ندرلام تار المنابر.ت النفتأ وت عا . 2011أامد عمة راج  م

 . نمط التاميحاة البثرلا بالفيدلو باتتراتيجيا التعات المقاو  وأثره فدي تنميدا مهداراة 2017أامد محموت فخري م

مجادا ت نولوجيدا التربيدام تراتداة ا لاتربيدا. التوثي  العامي لدذ  ل  الدباو  الخاب ب ايا الدراتداة العايد

 .92-41  32  وبحوا

متعددت   بالقثددا الرقميددا  –البثدرلا  و رافتهددا مأااتلددا - . نمطدا التاميحدداة مالافظيددا 2017أامدد مثددطفى عثددر م

 –التعاديت  ت نولوجيدامجادا وأثر تفاعاها عاى تنميا التف ير البثري والمهاراة الحياتيدا لددذ  فدل الروودا. 

 .274-193. 4 . ج1م27. الجمعيا المثرلا لت نولوجيا التعايت. تاماا تراتاة وبحوا

 . فاعايددا عدددت التاميحدداة البثددرلا ببددرامو ال مبيددوتر 2008أتدداما تددعيد هنددداوي   ددبري إبددراهيت الجيددماوي م

تدداة التربولددا مجاددا الدراالتعايميدا فددي تنميددا مهدداراة قددرال  الخددرا ط لدددذ تلميددة الثدد  الرابدد  اخبتدددا ي. 

 .643-642   2جامعا ااوان م -واخجتماعيا   ايا التربيا

 متددددار عاددددى محددددور التعادددديت والتدددددرلو.  -2030رؤلددددا مثددددر   .2021اتددددتراتيجيا التنميددددا الممددددتداما م

-http://sdsegypt2030.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%

d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85    فددي

20 3 2021. 

http://sdsegypt2030.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
http://sdsegypt2030.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
http://sdsegypt2030.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
http://sdsegypt2030.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
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ل والدافعيدا لإلنجداز . أثر اخدتلف تثدميت  دفحاة الولدو الرابتدا والتفاعايدا عادى التحثدي 2013اتل  جابر عل  م

 .149-99  .23م1مجاا الجمعيا المثرلا لت نولوجيا التعايت. لدذ الطل  المعامين. 

  . التفاعددل بددين نمددط الددتعات اتل ترونددي وابتدداو  المعرفددي لتنميددا مهدداراة التعامددل مدد 2017اتددل  جددابر عددل  م

مجادا تراتداة عربيدا فدي التربيدا وعادت لدا  الحاتو اآللي واخنخرا  في التعات لددذ تلميدة المراادا اتعدات

 .293-225. 91. رابطا التربولين العر . النفت

 . ممتولاة  رافا التاميحاة البثرلا في اتنفوجرافي  الراب  عبر الولو وأثرها فدي تنميدا 2018اتل  جابر عل  م

 –مجاا ت نولوجيدا التعاديت تلا. التثميت التعايمي لدذ الطل  المعامين بالمما ا العربيا المعو بعا مهاراة

 .319-239. 3 . ج1م28الجمعيا المثرلا لت نولوجيا التعايت.  تاماا تراتاة وبحوا.

المرتفعدا  . بعا المت يدراة الفارقدا بدين  دل مدن الوي مهداراة مدا ورال المعرفدا 2012أتمال عبد المل  محموت م

 هد الدراتاة التربولا. جامعا القاهر .والمنخفضا لطل  المرااا الرانولا. رتالا ماجمتير. مع

القا مدا عادى الددعاماة التعايميدا  Edmodo . فاعايدا بييدا المنثداة اتل ترونيدا 2018أتمال عبد النا ر تي  م

ل  ت نولوجيددا التعادديت ب ايددا التربيددا فددي تنميددا مهدداراة اخنخددرا  فددي الددتعات والتوا ددل اتل ترونددي لدددذ  دد

  ايا التربيا. جامعا الفيو .النوعيا  رتالا ماجمتير. 

 . العلقدا بدين مر دم الضدبط ومت يدراة أخدرذ الاة علقدا لددذ  ابدا الدراتداة العايدا فدي 2007أفنان نظير تروز  م

. فامدطين. -الدراتداة اتنمدانياتامداا  -مجادا الجامعدا اتتدلميا ايا التربيا فدي جامعدا النجدار الو نيدا  

 .464-443 . 15م1

إنتداج مواقد  اخنترند  التعايميدا "رؤلدا ونمداالج تعايميدا معا در  فدي التعاديت عبدر  . 2006م أ ر  فتحي مثطفى

 . القاهر م عالت ال تو.مواق  اخنترن 

ميدا التحثديل واخنخدرا  فدي  . فاعايدا برندامو قدا ت عادى الخدرا ط الةهنيدا الرقميدا فدي تن2018أمل محمد الحنفدي م

 .149 – 193 . 5م21. مجاا تربولاة الرلاوياة لاوياة.التعات لدذ الطل  المعامين  عبا الر

 . توتي  ابلعدا  التعايميدا فدي تنميدا مهداراة الرقافدا البثدرلا لددذ المعداقين 2003انررار عبد العملم الدتوقي م

 -ا المثدرلا لت نولوجيدا التعاديت باخ دتراك مد  جامعدا اادوانالملتمر العامى المنوذ التاتد  لاجمعيدتمعيا . 

 .327-289  تلممبر. 4-3. موجيا التعايت لةوي اخاتياجاة الخا ات نول
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 . فعاليا اتتخدا  برنامو التعايت عن بعدد فدي التحثديل وتنميدا مهداراة تثدميت موقد  2008ألمن أبو النضر محمد م

 .لريم.  ايا التربيا. جامعا  فر ارتالا ت توراهمن التعايت ابتاتي. إل تروني لدذ تلمية الحاقا الرانيا 

 . اخنفرجرافيد  المتحدرك الو التاميحداة لتنميدا بعدا المفداهيت 2020إلها  تعد محمددي  وماهيتدا  أامدد الطيدو م

تد ندرلا. .  ايا رلاض اب فات. جامعدا اتمجاا الطفولا والتربياالج رافيا لدذ اب فات الوي متلزما تاون. 

83-166. 

ي الددتعات التعدداوني عاددى تثددميت واجهددا تفاعددل  ددفحا  ددب ا  . أثددر اخددتلف نمطدد2007تددامر أامددد عبددد الحددافأ م

 المعاوماة الدوليا. رتالا ماجمتير.  ايا التربيا. جامعا ااوان.

ة العايا فدي  ايدا العادو   . مر م الضبط وعلقت  بالة ال اخنفعالي لدذ  ابا الدراتا2011جمات عبد   أبو زلتون م

 .143-115 . 4م12. البحرلن. معا العاو  التربولا والنفميامجاا جا –التربولا في جامعا آت البي  

 . فعاليا بعا اتتراتيجياة ما ورال المعرفا في تنميدا مهداراة التف يدر واختجداه نحدو 2007جيهان أامد الرافعي م

 ا..  ايا التربيا. جامعا ااوان.العاو  لدذ  ل  المرااا الرانولا العام

التعايميدا لددذ  ثر اتتراتيجيا التعات التوليفي في تنميا مهاراة تثميت مواق  الولدوأ  .2008امن عبد   النجار م

-143 .18م3. الجمعيددا المثددرلا لت نولوجيددا التعادديت.  ددل  الت نولوجيددا بجامعددا ابقثددى واتجدداههت نحددوه

174. 

بدرامو ال مبيدوتر   . فاعايدا اخدتلف اتداوبين لجدة  اخنتبداه فدي2016د عدا   الثديات مامن فاروج محموت  وولي

متعدت  الوتا ط في خفا اوطرا  قثور اخنتباه المثحو  بالنرا  الما د والتحثيل المعرفي لددذ تلميدة 

 .47-1. 39. جامعا اخماراة العربيا المتحد المرااا اخبتدا يا. المجاا الدوليا لأبحاا التربولا. 

بمراا والتاميحاة البثرلا فدي بدرامو ال مبيدوتر التعايميدا  . العلقا بين أتاو  عرض ا2010انان أامد عبد   م

وبين تثحي  التثوراة الخا يا عن المفاهيت في العاو  لتلمية مراادا التعاديت ابتاتدي. رتدالا ماجمدتير. 

  ايا التربيا. جامعا ااوان.

يت  ددفحاة الولددو  . فاعايددا برنددامو مقتددرر متعدددت الوتددا ط لتنميددا مهدداراة تثددم2008م تعددال محمددد أبددو را ددد

التعايميددا لدددذ  ددل  قمددت الحاتددو اآللددي قمددت إعدددات معاددت الحاتددو اآللددي. رتددالا ماجمددتير.  ايددا التربيددا 

 النوعيا بدميا . جامعا المنثور .
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يا الفارقا بين الممتولاة المختافا لاة ال اخجتماعي  . بعا المت يراة المعرفيا واللمعرف2004رانيا محمد هلت م

 رااا الرانولا. رتالا ماجمتير. معهد الدراتاة التربولا. جامعا القاهر .لطل  الم

 . انهمدداك الطابددا فددي تعاددت الا ددا اتنجايملددا وعلقتدد  ب ددل مددن معامددي الا ددا اتنجايملددا 2013رفعددا رافدد  المربددي م

 .241-221 . 2م9. مجاا ابرتنيا في العاو  التربولاالواتجاهاتهت نحو تعامها. 

رتو  متحر ا  ببيياة ابلعدا  اتل ترونيدا  – . نمطا التاميحاة البثرلا م ور متحر ا 2018م ال وت رلها  محمد 

 تامداا تراتداة وبحدوا. –مجاا ت نولوجيا التعاديت وأثرهما في تنميا المهاراة الحياتيا لدذ أ فات التواد. 

 .329-255. 4 . ج3م28ا المثرلا لت نولوجيا التعايت. الجمعي

 . المعات وتوتي  ت نولوجيا التعايت. ورقا مقدما إلدى نددو  ت نولوجيدا التعاديت فدي ابلفيدا 2003 اهين متعات أامد 

 الرالرا   ايا التربيا. جامعا المنثور .

ض الوتا ط المتعدت  لامعداقين تدمعيا  فدي تنميدا  . أثر التاميحاة البثرلا لعرو2014تمال عبد الفتار عبد العملم م

 وابتا يا لدذ  ل   ايا التربيا. رتالا ماجمتير.  ايا التربيا جامعا المنثور . الجوانو المعرفيا

فدي الفتدر   ورقا مقدمدا لامدلتمر التربدوي المدنوي . اخنخرا  في التعات إ داراة اثرا يا. 2013م  رل  تالت لتيت

 زار  التربيا والتعايتم مما ا البحرلن.و –مارس  7-6من 

 . أثددر اخددتلف نمددط التفاعددل فدي الوتددا ط الفا قددا الت يفيددا عبددر الولددو عاددى تنميددا 2015 درل   ددعبان ابددراهيت م

 مهاراة تثدميت مواقد  الولدو لددذ تلميدة المراادا اخبتدا يدا. رتدالا ت تدورا .  ايدا التربيدا. جامعدا عدين

  مت.

حاة اخنترن  التعايميدا  . فاعايا التعات اتل تروني في تنميا مهاراة تثميت  ف2008دي م رلن عبد المنعت المه

 لدذ  ل  ت نولوجيا التعايت واتجاهاتهت نحوه. رتالا ماجمتير.  ايا التربيا. جامعا  فر الريم.

رودد  عبددر  . أثددر التفاعددل بددين نمددط التامددي  البثددري وأتدداو  ع2020 دداهر عاددي عددواف  وأ ددرف أامددد زلدددان م

ي والملجل لدذ  دل  المراادا المتوتدطا بمدنهو المحتوذ الرقمي النقات في تنميا التحثيل المعرفي الفور

 .51-22 . 16م4. مجاا العاو  التربولا والنفمياالا ا اتنجايملا. 

اقد  الولدو  . أثر توتي  اتدتراتيجيا المردارل  اتل ترونيدا فدي تنميدا مهداراة تثدميت مو2016عاتت ناتر النحات م

 رم .-تير.  ايا التربيا. الجامعا اختلمياالتعايميا لدذ  الباة جامعا اخقثى ب م . رتالا ماجم
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 . مدذ توافر مهاراة التف ير البثري في مقرر العادو  لاثد  المداتس اخبتددا ي. 2017عبد العالي محمد الراوي م

 .251-243 . 6م3. المجاا الدوليا التربولا المتخثثا

ايا التاميحاة البثرلا في العروض التعايميدا  . فاع2018العملم نا ر الررافين  وإبراهيت بن عبد   ال بش معبد 

جامعددا  –مجاددا  ايددا التربيددا عاددى تنميددا بعددا مهدداراة الحوتددبا المددحابيا لدددذ  ددل  المرااددا الرانولددا. 

 .90-66 . 9م34. أتيو 

 فهدتال مهدار  تنميدا فدي المتعدت  الوتا ط برمجياة في التاميحاة تلفاخ أثر . 2013عبد   عبد العملم ال امدي م

 .المما ا العربيا المعوتلا البااا  جامعا ماجمتير. العايا. رتالا الدراتا  ل  لدذ القرا ي بالا ا

 . تددأثير وجهددا الضددبط الددداخاي والخددارجي وفعاليددا الددةاة عاددى التحثدديل الدراتددي 2017عفدداف تددالت المحمدددي م

 .387-428. 9. مجاا العاو  التربولالباة المرااا الرانولا. لطا

الجدمل الرداني. مراجعدا عطيدا محمدوت هندا. ال ولد .  –تراتا مقارنا  – . نظرلاة التعايت 1986امين اجاج م عاي

  .108. المجات الو ني لارقافا والفنون واآلتا . معالت المعرفا

 . القاهر م الملل .رلاالرقافا البث . 2000عاي محمد عبد المنعت م

المجاددا المثددرلا ومر ددم الضددبط لدددذ عينددا مثددرلا مددن الرا دددلن.  . اخ تيددا  2002ررلددو عبددد الفتددار ررلددو م

 .42-1 . 34. القاهر م الجمعيا المثرلا لادراتاة النفميا. ملادراتاة النفميا

 ار النهضا العربيا.  القاهر م تاختبار مر م التح ت لأ فات . 2004فاروج عبد الفتار موتى م

تراتدا مقارندا بدين  دل  الجامعدا المقيمدين فدي المما دا  –الدةاة  . وجهدا الضدبط وتو يدد 2006فا قا محمد بددر م

العربيددا المددعوتلا وخارجهددا. المجاددا المثددرلا لادراتدداة النفمدديا. القدداهر م الجمعيددا المثددرلا لادراتدداة 

 .371-341 . 51م16النفميا. 

اتي المدم  واب فدات  . تراتا لمثددر الضدبط مالدداخاي الخارجي  لددذ اب فدات عد2012ا  مفيثل الميد عبد الوه

 .526-501 . 2م150. القاهر . مجاا  ايا التربيا. جامعا ابزهرتراتا مقارنا. -الثت 

 . اخت ندرلام الم تو العامى لانرر والتوزل .التدرلت نماالجا ومهارات  . 2004 مات عبد الحميد زلتون م

ري وأثرها في تنميا مهاراة التف يدر التوليددي  . برمجيا تفاعايا قا ما عاى التامي  البث2015اهر محمد زنقور مم

البثري وأتال مهدا  البحدث البثدري لددذ تلميدة المراادا اخبتدا يدا الوي اتعاقدا المدمعيا فدي الرلاودياة. 

 .78-17 . 61. متراتاة عربيا في التربيا وعات النفت
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 فديايميدا لتثدولو ابخطدال اتمل يدا  . أثر نمط التامي  البثدري فدي المددوناة التع2016اليملد ممعوت ممحمد أبو 

 .268-231 . 1م22مجاا تراتاة تربولا واجتماعيا.  تاباة تلمية المرااا اتعداتلا  

ر اخنترند  لتثدولو  . أثدر اتدتخدا  التاميحداة البثدرلا فدي المقدرر اتل تروندي عبد2012محمد أبو اليملد ممعوت م

 لمرااا اتعداتلا. رتالا ماجمتير.  ايا التربيا. جامعا ااوان.ابخطال النحولا الرا عا في  تاباة تلمية ا

 . أثر نمط التاميحاة البثرلا في الفيدلو التفداعاي عادى تنميدا بعدا مهداراة ت نولوجيدا 2014محمد أامد القرني م

ا ا. رتددالا ماجمددتير.  ايددا التربيددا. جامعددا البااددا. المما ددا العربيددالمعاومدداة لدددذ  ددل  المرااددا الرانولدد

 المعوتلا.

 . أثر اتتخدا  محفماة ابلعا  الرقميا في تنميا مهاراة تثميت مواق  الولو ومهداراة 2019محمد الميد النجار م

-1227 . 3م107. جامعددا المنثددور -مجاددا  ايددا التربيدداالتف يددر البثددري لدددذ تلميددة الحاقددا اتعداتلددا  

1313. 

التاميحداة البثدرلا وأنمدا  التفاعدل فدي بدرامو الحاتدو  عادى   . أثدر التفاعدل بدين أندواا2011محمد المديد عادي م

التحثدديل وبقددال أثددر الددتعات لدددذ المعدداقين عقايددا القدداباين لاددتعات. رتددالا ت تددورا . معهددد الدراتدداة التربولددا. 

 جامعا القاهر .

حاة الولدو اعايا اتتخدا  اتتراتيجيا تقثي الولو في تنميا مهاراة تثدميت  دف . ف2013محمد عبده الحالت م

-825 . 3م156.  ايدا التربيدا. جامعدا ابزهدر. مجادا التربيدالدذ  ل  المعهد العالي لادراتاة النوعيدا. 

893. 

 القاهر م تار ال اما. .عماياة ت نولوجيا التعايت  .2003محمد عطيا خميت م

ار المدحا  لاطباعدا والنردر القاهر م ت .مثاتر التعات اتل ترونيم ابفرات والوتا ط  .2015محمد عطيا خميت م

 والتوزل .

 . تأثير اتتخدا  التعايت بمماعد  ال مبيوتر والفثوت اخفتراويا في تنميا مهاراة تثميت 2008محمد محمد عبيد م

 رتالا ماجمتير.  ايا التربيا. جامعا  فر الريم. مواق  اخنترن  لتلمية الحاقا الرانيا من التعايت ابتاتي.

 . اختجداه نحدو ال دش فدي اخمتحانداة لددذ  دل  الجامعدا وعلقتد  بدبعا المت يدراة 2001راهيت مأامد إبد منثور

 الرخثيا. رتالا ماجمتير.  ايا التربيا  جامعا ااوان.
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فددي المجددات الدراتدديم المفهددو  و ددرج   . مر ددم الضددبط الددداخاي  الخددارجي2012منثددور زاهددي  ونبياددا الددملن م

 .34-23 . 7. جامعا قا دي مرلار. الجما ر. ميا واخجتماعيامجاا العاو  اتنمانالقياس. 

ثلثدي  بالفيددلو الرقمدي فدي بييدا الفثددل -ثندا ي- . ممدتوذ التاميحداة البثدرلا مأاداتي2018م الجدمارمندى محمدد  

نخفا  وأثدر تفاعاهمدا عادى تنميدا التحثديل وخفدا الحمدل مد-المقاو  وعلقتهدا بممدتوذ اخنتبداه ممرتفد 

الجمعيددا  تامدداا تراتدداة وبحددوا. –مجاددا ت نولوجيددا التعادديت تلميددة المرااددا اتعداتلددا.  المعرفددي لدددذ

 .83-3. 1 . ج1م28المثرلا لت نولوجيا التعايت. 

حثيل المعرفي وزمن الدتعات ومعددت  . أثر التفاعل بين أتاوبي التعات ووجها الضبط عاى الت2004نبيل جات عممي م

 . 4م10. تراتاة تربولدا واجتماعيداتعايميا في موووا التثولر الرقمي. التحثيل من برامو ال مبيوتر ال

11-56. 

 . القاهر م تار الف ر العربي.بيياة التعات التفاعايا  .2014منبيل جات عممي 

مجادددا التعاددديت . PDCAوفقدددا لنمدددوالج الجدددوته  ADDIE . نمدددوالج التثدددميت التعايمدددي 2016نبيدددل جدددات عممدددي م

عادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىم   . متدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار11. ماتل تروندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360 فدددددددددددددددددددددديم .

30 4 2021. 

هدا عادى اتبحدار الت يفدي وفقدا لامدعا العقايدا ببييدا تعادت إل ترونيدا وأثر . تثميت أتداليو 2018نمرلن لمن ر ات م

 فددال  تعاددت  ددل  الدراتدداة العايددا وانخددرا هت فددي الددتعات. رتددالا ماجمددتير.  ايددا الدراتدداة العايددا لاتربيددا. 

 جامعا القاهر .

ة البثدرلا عادى الرا دا  . أثدر اخدتلف أتداليو العدرض المقدرر والممدموا والتاميحدا2005نهى عبد الح ت أامد م

 تحثيل الدراتي. رتالا ماجمتير.  ايا التربيا. جامعا ااوان.التايفملونيا في برامو محو ابميا عاى ال

 . اتددتخدا  الممددتولاة 2018هدددذ محمددد تددايمان وزلنددو محمددد أمددين ونجددلل محمددد فددارس وتددحر محمددد المدديد م

التعادديت النددوعي..  -ل ترونددي. المددلتمر الدددولي ابوتالمعيارلددا لتثددميت التاميحدداة البثددرلا فددي ال تددا  ات

. مجادا البحدوا فدي مجداخة التربيدا النوعيدداتدوج العمدل.  ايدا التربيدا النوعيدا. جامعدا المنيدا. اخبت ارلدا و

 .243-227 . 2م17

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360
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ا   . ممددتولا  رافددا التاميحدداة البثددرلا والمددنخفا بالفيدددلو التفدداعاي وأثرهمددا فددي إ مدد2020هنددال البمدديوني م

.  ايدا البنداة لدآلتا  البحدث العامدي فدي التربيدا مجاامهاراة إنتاج اتنفوجرافي  الراب  لطل   ايا التربيا. 

 . 426-388 . 5م21جامعا عين  مت.  -والعاو  والتربيا

 . العلقدددا بدددين ت نولوجيدددا الواقددد  المعدددمز القا مدددا عادددى ال ا نددداة الرتدددوميا 2018هولددددا تدددعيد عبدددد الحميدددد م

حمدل المعرفدي واخنخدرا  فدي الدتعات يا ثلثيا  اببعات ووجها الضدبط متاخادي   خدارجي  وأثرهدا عادى المثنا 

 .295-235 . 2م178  جامعا ابزهر –مجاا  ايا التربيا لدذ  ل  الجامعا  

قد  ريدر موجد   ببييدا الوا – . التفاعدل بدين نمدط ا ترداف مقدا   الفيددلو مموجد  2018م عبدد الحميددوا ل رمضدان 

مجادا المعرفدي واخنخدرا  فدي الدتعات. المعمز وممتوذ القدر  عادى تحمدل ال مدوض وأثرهمدا عادى التحثديل 

 .139-73 . 35. متراتاة وبحوا –ت نولوجيا التربيا 

 . جمهورلا مثر العربيا. ال مبيوتر وت نولوجيا المعاوماة واختثاخة . 2021وزار  التربيا والتعايت م

لمددمو "التقددمي والرجعدي"  . أثر التفاعل بين اتدتراتيجيتين لادتعات ا2012اليا أامد  وقي موليد لوت  محمد  وت

ووجهتي الضبط في إ ما  مهاراة التثميت التعايمي لاطل    المعامدين ب ايدا التربيدا وانخدرا هت فدي بييدا 

 .245-160 . 3م 27. مجاا تراتاة عربيا في التربيا وعات النفتالتعات المدمو. 

بط لتنميددا التحثدديل والتف يددر التددأماي  . التفاعددل بددين خددرا ط التف يددر ومر ددم الضدد2016ى محمددد أبددو جحجددور ملحيدد

. المما ددا العربيددا مجاددا جامعددا جددازانواختجاهدداة فددي مددات  العاددو  لدددذ تلميددة الثدد  المدداتس بفامددطين  

 .99-58 . 5م1المعوتلا. 

 . عمانم تار الف ر.تنظرلاة التعات والتعاي . 2005قطامي م محموتلوت  

 المراج  ابجنبيا 

Brusilovsky, P., & Millan, E. (2007). User models for adaptive hypermedia and 

adaptive educational systems. In The adaptive web. Springer Berlin 

Heidelberg. 3-53. 

 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2021 تبتمبر  –التات المجاد الوااد و الرلثون .... العدت  106

 

Ching, H., & Kun, H. (2014). The Effects of Response Modes and Cues on 

Language Learning, Cognitive Load and Self- Efficacy Beliefs in Web-

based Learning. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia. 23 (2). 

117-134. 

Danzl, M., Etter, M., Andreatta, D., & Kitzman, H. (2012). Facilitating 

neurorehabilitation through principles of engagement. Journal of allied 

health. 41(1), 35-41. 

Dawoud, A., & Netchaev, A. (2012). Fusion of visual cues of intensity and texture 

in Markov random fields image segmentation. IET Computer Vision. The 

Institution of Engineering and Technology 6 (6). 603-609. doi: 10.1049/iet-

cvi.2011.0233 

De-Koning, B., Tabbers, K., Rikers, M. & Pass, F. (2011). Attention Cueing in an 

Instructional Animation: The Role of Presentation Speed. Computers in 

Human Behavior. 27 (1). 41-45. 

De-Koning, B., Tabbers, K., Rikers, M., & Paas, F. (2009). Towards a Framework 

for Attention Cueing in Instructional Animations: Guidelines for Research 

and Design, Educational Psychology Review. 21(2).113- 140. 

Derek, L. (2013). A Review of the Student Engagement Literature. Focus on 

Colleges. Universities and Schools. 7(1). 1-8.  

Dotterer, G. (2011). Effects of Multiple-Channel Technologies and Learning Styles 

on Proceduralized Instruction in a Virtual Environment, PhD dissertation. 

Oklahoma State University, Stillwater. 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

107 
 ليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمةتكنولوجيا التع

Dwyer, F. (1978). Color as an Instructional Variable. AV Communication Review. 

19(4). 412-414. 

 Ford, C.,  Wilkins, E., & Groccia, J. (2018). Students Engaged in Teaching. 

Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tl.20289. 

on: 20/2/2021. 

Friesen, K., Ristic, J., & Kingstone, A. (2004). Attentional effects of 

counterpredictive gaze and arrow cues. Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance. 30(2). 319–329. 

https://doi.org/10.1037/0096-1523.30.2.319.  

Gravenkemper, S. (2007). Building community in organizations: Principles of 

engagement. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(3). 

203–208. https://doi.org/10.1037/1065-9293.59.3.203 

Harbeck, S. (2009). Seven Principles for Designing, Developmentally, Appropriate 

Websites for Young Children, Educational Technology, July, August. 39(4). 

39-44. 

Hartnett, M., George, A., & Dron, J. (2011). Learning environments: Complex, 

multifaceted and situation dependent. The International Review of Research 

in Open and Distance Learning. 12(6), 20-38. 

Jackson, L. (2009). Introduction to the internet and web page design. Master 

thesis. Faculty of Communication. Southern Utah University. 

Jones, D. (2015). Rotter’s Internal and External Locus of Control: Past and 

Probable Influences on Violence in re the African American and 

Caucasian-American Male Personality. Mster Thesis. Southern New 

Hampshire University. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ford%2C+Channing+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wilkins%2C+Emily+B
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Groccia%2C+James+E


 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2021 تبتمبر  –التات المجاد الوااد و الرلثون .... العدت  108

 

Kang, X. (2016). The effect of color on short-term memory in information 

visualization. Journal of Visual Information Communication and Interaction. 

5(4). 24-26. 

Kinney, C. (2006). A Comparison of two Methods of Bioassessment in 

Streams. Master thesis. The College of Arts and Sciences. Ohio University. 

Retrieved from: 

file:///C:/Users/Dr.%20Mohamed%20Elnagar/Downloads/ohiou1149170886

.pdf. on: 30/4/2021. 

Kucuktunc, O., Bastan, M., Gudukbay, U., & Ulusoy, O. (2010). Video copy 

detection using multiple visual cues and MPEG-7 descriptors. Journal of 

Visual Communication and Image Representation. 21(8). 838-849. 

https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2010.07.001 

Lachter, J., Forster, K., & Ruthruff, E. (2004). Forty-five years after broadbent 

(1958). Still No identification without attention. Psychological Review. 

111(4). 880-913. 

Lijia, L. (2011). Are Visual Cues and Self-Explanation Prompts Effective? PhD 

Dissertation.  Arizona State University. Retrieved from: 

https://repository.asu.edu/attachments/56882/content/Lin_asu_0010E_1079

2.pdf. on: 30/4/2021. 

Li-Tsang, W., & Wong, K. (2009). Enhancing visual search abilities of people with 

intellectual disabilities. Research in developmental disabilities. 30(1). 124-

135. 

 

file:///C:/Users/Dr.%20Mohamed%20Elnagar/Downloads/ohiou1149170886.pdf
file:///C:/Users/Dr.%20Mohamed%20Elnagar/Downloads/ohiou1149170886.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10473203
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10473203
https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2010.07.001
https://repository.asu.edu/attachments/56882/content/Lin_asu_0010E_10792.pdf
https://repository.asu.edu/attachments/56882/content/Lin_asu_0010E_10792.pdf


 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

109 
 ليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمةتكنولوجيا التع

Mandernach, J. (2015). Assessment of student engagement in higher education: A 

synthesis of literature and assessment tools. International Journal of 

Learning, Teaching and Educational Research. 12(2). 1-14. Retrievd from: 

file:///C:/Users/Dr.%20Mohamed%20Elnagar/Downloads/367-1259-2-

PB.pdf. on: 30/4/2021. 

Manwaring, C., Larsen, R., Graham, R., Henrie, R., & Halverson, R. (2017). 

Investigating student engagement in blended learning settings using 

experience sampling and structural equation modeling. The Internet and 

Higher Education, 35. 21-33. 

McKinney, L. (2006). Urbanization as a major cause of biotic 

homogenization. Biological conservation, 127(3), 247-260. 

Miller, A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on 

our Capacity for Processing Information Psychological Review. 63. 81- 97. 

Qu, Z., Qiu, G., & Huang, J. (2009). Detect Digital Image Splicing with Visual 

Cues. Information Hiding, 11th International Workshop, IH 2009, 

Darmstadt, Germany, 247-261. DOI:10.1007/978-3-642-04431-1_18. 

Ritzka, M., Stanke, F., Jansen, S., Gruber, D., Pusch, L., Woelfl, S., & Tümmler, 

B. (2004). The CLCA gene locus as a modulator of the gastrointestinal basic 

defect in cystic fibrosis. Human genetics. 115(6). 483-491. 

Roberson, D., Davies, I., & Davidoff, J. (2000). Color categories are not universal: 

Replications and new evidence from a stone-age culture. Journal of 

Experimental Psychology: General. 129(3). 369–398.  

file:///C:/Users/Dr.%20Mohamed%20Elnagar/Downloads/367-1259-2-PB.pdf
file:///C:/Users/Dr.%20Mohamed%20Elnagar/Downloads/367-1259-2-PB.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04431-1_18


 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2021 تبتمبر  –التات المجاد الوااد و الرلثون .... العدت  110

 

Rockstraw, L. (2006). Self-Efficacy, Locus of Control, and the Use of Simulation in 

Undergraduate Nursing Skills Acquisition. PhD Dessirtation. Drexel 

University.  

Rotter, B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs: General and applied. 80 (1), 1-28. 

Rotter, B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history 

of a variable. American Psychologist. 45(4), 489–493. 

Ruffini, M. (2000). Systematic Planning in the Design of an Educational Web Site. 

Educational Technology, 40 (2). 58-64.   

Saavedra, A., & Opfer, V. (2012). Teaching and Learning 21st Century Skills: 

Lessons from the Learning Sciences. A Global Cities Education Network 

Report. New York, Asia Society.  Retrieved from: 

https://www.aare.edu.au/data/publications/2012/Saavedra12.pdf. 

On:2/3/2021.  

Severin, J.  1967م. Cue summation in multiple-channel communication. PhD 

dissertation, University of Wisconsin. 

Sharrar, L., & Bigatel, P. (2014). Moving a Face-to-Face Course Online without 

Losing Student Engagement. Faculty Focus. Retrieved from: 

https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-student-

engagement/moving-face-face-course-online-without-losing-engagement/. 

On: 22/3/2021. 

 

 

https://www.aare.edu.au/data/publications/2012/Saavedra12.pdf
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-student-engagement/moving-face-face-course-online-without-losing-engagement/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-student-engagement/moving-face-face-course-online-without-losing-engagement/


 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

111 
 ليم .... سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمةتكنولوجيا التع

Strydom, F., Basson, N., & Mentz, M. (2012). Enhancing the quality of teaching 

and learning: Using student engagement data to establish a culture of 

evidence. South African Survey of Student Engagement (SASSE). Council on 

Higher Education. 1-58. 

Sweller, J. (1988) Cognitive load during problem solving: Effects on learning. 

Cognitive Science. 12. 257-285. 

Treisman, M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of 

attention. Cognitive psychology, 12(1). 97-136. 

Wang, K. (2017). The effect of explicit visual cues in reading bilocal diagram. 

Journal of Science Education, 39(5). 605-626. 

Wong, W., Cabibihan, J., Lam, C., Chan, R., & Qian, H. (2016). Using rob ot 

animation to promote gestural skills in children with autism spectrum 

disorders. Journal of Computer Assisted Learning. 32. 632–646. 

Woolfolk, L. (1998). The Jossey-Bass psychology series. The cure of souls: Science, 

values, and psychotherapy. Jossey-Bass. 

Zheng, Y., Di, W., & Jiang, S. (2020). Retracted Article: Flickr image quality 

evaluation by deeply fusing heterogeneous visual cues. Multimed Tools Appl. 

79- 9679. https://doi.org/10.1007/s11042-017-5372-8. 

 

https://doi.org/10.1007/s11042-017-5372-8

