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 طالبات الصؼ الثامف.
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 اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية.

 أىم توصيات الدراسة: 
ضرورة تشجيع المعمميف عمى االستفادة مف التقنيات الحديثة وتطبيقيا في التدريس كموقع أكادوكس  

والطالب عمى كيفية استخداـ موقع أكادوكس في لتنويع أساليب طرؽ التدريس، وتدريب المعمميف 
 المواقؼ التعميمية ، باإلضافة إلى زيادة االىتماـ بتطوير ميارات التواصؿ اإللكتروني بيف الطمبة.
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Abstract 

 
The objective of the study:  

The study aims at identifying the impact of using Acadox site in on developing 

technological concepts and skills of electronic communication of the female students 

in the eighth grade in Gaza. 

Study tools: Technological concepts test and electronic communication skills 

assessment card. 

Study sample: The study was applied to a sample of 66 female students from the 

eighth grade at Eilabun Primary School in the second semester of the academic year 

2015 -2016. 

Research methodology: 

The researcher used the experimental approach to conduct this study. 

The most important findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the 

mean scores of students of the experimental group and the mean scores of the 

students in the control group in posttest of technological concepts in favor of the 

experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the 

mean scores of students of the experimental group and the mean scores of the 

students in the control group in post- application of electronic communication 

skills assessment card in favor of the experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

 There is a need to encourage teachers to take advantage of new technologies and 

their application in teaching as Acadox to diversify ways of teaching methods. 

Teachers and students should also be trained using the site   educational situations. 

Moreover, more interest should be given to development of electronic 

communication skills. 

Keywords: Acadox site, e-content management systems, technological concepts, 

electronic communication skills. 
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 إىداء
 

 إلى مف بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالميف 

الطاىرة .. فيو أوؿ مف شجعني لالستمرار في  أبي إلى روحإلى مف أحمؿ اسمو بكؿ فخر.. 

 أسأؿ اهلل أف يتغمده بواسع رحمتو ويسكنو فسيح جناتو. دراستي والبدء في ىذا العمؿ ..

 أمي الغالية.بالجنة تحت قدمييا، نبع الحناف الذي ال ينضإلى التي اختص اهلل 

 زوجيمف كاف سندًا لطموحي وعونًا لنجاحي، لؾ مني كؿ الحب والوفاء. إلى 

 جود وقاسم .إلى مف جعميـ اهلل زينة الحياة الدنيا أبنائي

.. إلى مف ىـ أقرب إلي مف روحي .. إلى مف  إلى مف أظيروا لي ما ىو أجمؿ مف الحياة

صراري  األعزاء يانخو إ.دفعوني إلى العمـ .. بكـ أستمد عزتي وا 

 إلى زمالئي وأقاربي 

 إلى طمبة العمـ في كؿ مكاف....

 ...أىدي ثمرة جيدي المتواضعإلييـ  جميعاً 

 

 

 الباحثة                                                                       

 أسماء سمماف الشاوي
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 شكر وتقدير
بإتماـ ىذا العمؿ المتواضع مع رجائي أف يتقبمو مني  يكر اهلل موالي وخالقي الذي مف عمأش

 ويجعمو خالصا لوجيو الكريـ.

يمانا بفضؿ االعتراؼ 12")لقماف:َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ َوَمن انطالقا مف قولو تعالى: " (، وا 
بالجميؿ وتقديـ الشكر واالمتناف ألصحاب المعروؼ، فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ والثناء العظيـ 

 لكؿ مف ساعد عمى إنجاز ىذه الرسالة وأخص بالذكر:

إلشراؼ عمى ىذه الرسالة ومتابعتو ليا ، عمى قبولو االدكتور مجدي سعيد عقلأستاذي ومشرفي 
رشاد ساعد عمى إخراج ىذا  يمنذ الخطوات األولى، وعمى ما منحن مف صدر واسع ونصح وا 

 العمؿ بيذه الصورة، أسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء.
 حسف ميديوالدكتور صالح الناقة  كما أتقدـ بالشكر لمسادة عضوي لجنة المناقشة الدكتور

ثرائيا بالنصائح والتوجييات التي تساعد في إخراجيا عمى تفضم يما بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة وا 
 بأفضؿ صورة، وأسأؿ اهلل أف يجعؿ عمميـ ىذا في ميزاف حسناتيـ.

كما أتقدـ بالعرفاف، والتقدير لجامعتنا اإلسالمية التي شقت طريقا صعبًا حتى وصمت إلى ىذه 
 .المكانة العالية بيف أصرحة العمـ

وشكري موصوؿ لكمية التربية عميدًا، ونائبًا، وأساتذة، ومدرسيف الذيف كاف ليـ فضؿ التدريس 
 في مرحمتي البكالوريوس، والماجستير.

كما وأشكر موظفي المكتبة المركزية عمى مساعدتيـ لتزويدي بكؿ ما أحتاجو بتعاوف تاـ وأمانة 
خالص.  وا 

اد عائمتي جميعًا عمى تشجيعيـ ومساعدتيـ لي حتى كما وأتقدـ بالشكر الجزيؿ لوالدتي، وألفر 
 أتممت رسالتي.

وختاما آمؿ مف اهلل أف أكوف قد وفقت في إعداد ىذه الدراسة بالطريقة التي تنفع اإلسالـ 
 والمسمميف وتخدـ الدارسيف وأف أناؿ رضى اهلل .
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 األول الفصل
 اإلطار العام لمدراسة

 :ةـــــــــــــمقدم
لـ يشيد أي عصر مف العصور السابقة التقدـ التكنولوجي الذي شيده ىذا العصر، والذي 

النظاـ  تمثؿ في الثورة اليائمة لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات، والتي بدورىا أثرت عمى
يغًا جديدة في مؤسساتو ووسائمو، مما جعؿ التكنولوجيا أداة أساسية التعميمي الذي بدأ يأخذ ص

ممية التعميمية في مراحميا المختمفة، والمؤسسات التعميمية ال خيار أماميا سوى مواكبة في الع
التغيرات العالمية وتحقيؽ متطمبات الجودة في التعميـ، وىذا يتطمب منيا تطوير برامجيا 

 .ومراجعة أنظمتيا واستغالؿ التكنولوجيا الحديثة كوسيمة أساسية في نظاـ التعميـ

لكتروني ـ اإلصيحة عالمية تسمى بالتعم انطمقت، حيث قدـلكتروني نتاجًا ليذا التـ اإلويأتي التعم
ىدفت إلى استخداـ األدوات والوسائؿ التكنولوجية بكؿ أنواعيا في تحقيؽ التفاعؿ والتواصؿ بيف 

مى توصيؿ المعمومات والمحتوى التعميمي لممتعمـ في اقصر عالمتعمميف وبيف المتعمـ والمعمـ و 
 .(69ـ، ص2010، وأقؿ جيد وأكبر فائدة )شحاتةت وق

عف بقية األساليب التكنولوجية لتقديـ التعميـ ىو قدرة ىذا  لكتروني متمايزاً ـ اإلوما يجعؿ التعم
،والفيديو، والصوت بداخؿ نظاـ واحد رالنظاـ عمى تقديـ بيئة تعمـ تتضمف النصوص، والصو 

خـ مف قواعد البيانات ، وتقديـ تفاعالت سيمة لى إمكانية التعامؿ مع كـ ضإفقط، باإلضافة 
 .(108ـ، ص2008بيف المتعمـ والتكنولوجيا )عزمي ، ومرنة نسبياً 

، مف الطرؽ  التي ي عمـ بيا المعمـلكتروني في المدارس والجامعات سوؼ يغير ـ اإلإف دمج التعم
مطمبًا ومممحًا جوىريًا مف وسوؼ يحسف مف قدرة المتعمـ عمى التعمـ مدى الحياة ، والذي ي عد 

مالمح العصر الرقمي الحالي . لذلؾ فإننا ال نتخيؿ أف تخطط المؤسسات التعميمية لمستقبميا 
تكنولوجيا  –أو يمكف أف تمعبو –ي سوؼ تمعبو دوف أف تضع في عيف االعتبار ذلؾ الدور الت
 .(164ـ، ص2008العزيز،)عبد اضر والمستقبؿ المعمومات الرقمية والتعميـ االلكتروني في الح

ـ اإللكتروني، كونو ي العالـ إلى االعتماد عمى التعماتجيت معظـ مؤسسات التعميـ العالي فوقد 
الدراسات إلى أف"حجـ صناعة يعتبر مف األساليب الحديثة في مجاؿ التعميـ. حيث تشير إحدى 
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لمي، وتشير التوقعات إلى ( مميار دوالر عمى الصعيد العا56.2ـ اإللكتروني يتجاوز مبمغ )التعم
ـ ؿ الجامعية قائمة عمى أساس التعمـ سوؼ تكوف نصؼ الفصو 2019أنو بحموؿ عاـ 

 .(ـ2014 )القايد،  اإللكتروني"

ويعد التعمـ اإللكتروني أشمؿ مف مجرد مجموعة المقررات التي تقدـ مف خالؿ المواقع 
يا إدارة عممية التعمـ بكامميا، بما في اإللكترونية، ويتعدى ذلؾ إلى العمميات التي يتـ مف خالل

عداد التقاري ر حوؿ أدائيـ. وبذلؾ ذلؾ تسجيؿ دخوؿ الطالب، وتتبع تقدميـ، وتسجيؿ البيانات،وا 
ـ اإللكتروني بشكؿ رئيس عمى نظـ حاسوبية إلدارة عمميات التعمـ اإللكترونية، يرتكز التعم

وىي برامج تصمـ  .Learning Management System LMS تعرؼ بنظـ إدارة التعمـ
)المركز لممساعدة في إدارة جميع نشاطات التعمـ في المؤسسات التعميمية، وتنفيذىا، وتقييميا

 .(ـ2012الوطني لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد، 

 ـأىـ حموؿ التعممف  (Learning management system) وتعد أنظمة إدارة التعمـ 
والطالب عمى التواصؿ وجعؿ عممية التعميـ أكثر كفاءة وسرعة  لمعمـالتي ساعدت ا اإللكتروني

أف يعطوا مالحظاتيـ ألكبر  ت لممعمميفوساعدت عمى إرشاد الطمبة إلى التعمـ الذاتي وأتاح
% مف الجامعات األمريكية 90وتشير الدراسات إلى أف  .عدد ممكف مف الطمبة في نفس الوقت

 .(ـ2012ـ اإللكتروني )الشيراني، برامجيا عبر أنظمة إدارة التعمـ تقد

 ،كتروني في المؤسسات التعميميةلـ اإلإدارة التعمـ الخاصة بمجاؿ التعموىنا نتناوؿ أحد أنظمة 
نترنت في التدريس فقد تـ تصميـ ىذه األنظمة لمساعدة المعمميف عمى استخداـ شبكة اإل

ة سيمة دوف الحاجة إلى معرفة عميقة بأساليب البرمجة ، كما والتواصؿ مع المتعمميف بطريق
، كما أف ىذه األنظمة يمكف الحصوؿ عمييا مف مكاف واحد وفرت لممتعمـ مواد عممية مختمفة

توفر بيئة تعمـ ذاتي تمكف المتعمـ مف التفاعؿ بصورة ايجابية مع المادة العممية، كؿ ىذه المزايا 
 لكتروني.إلـ اة إدارة التعمما يطمؽ عميو بأنظمتتوفر في

 التعمـ إدارةأدوات  تصميـ وجب، كترونيلاإل االجتماعي التواصؿأساليب  عمىومع تزايد اإلقباؿ 
 قناة مفأكثر  وتوفر الطالب واحتياجات االلكتروني التعميـ نمطبي تم والتي اجتماعي بطابع
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تقنية حديثة بأسموب عصري  كادوكس وىوأنستخدـ ىنا منيا ، المدرسيفب و الطال بيف لمتواصؿ
 إلدارة الحياة األكاديمية واألنشطة التعميمية.

تقنيات التواصؿ االجتماعي ويعتمد عمى مبدأ المجتمعات األكاديمية  أكادوكس يستخدـ 
كادوكس لتكوف سيمة االستخداـ وذات طابع اجتماعي أواجية ص ممت وتفاعميا وتواصميا. 

طالب ما يسيؿ إدارة العممية التعميمية، وتفعيؿ التواصؿ بيف الواالنجميزية م بالمغتيف العربية
 .)موقع أكادوكس(والمعمميف داخؿ وخارج الحصة

لكتروني في العممية ـ اإلأدوات التعم كما أكدت العديد مف الدراسات السابقة عمى أىمية توظيؼ
دراسة ، (ـ2015)دراسة العياصرة والسعدي  ـ(2013منيا دراسة العمري وآخروف)التعميمية 
عاشور  دارسة، (ـ2014) عمردراسة ، (ـ2014) لفوزافدراسة ا، (ـ2015)السدحاف 

 .ـ(2005النباىيف)دراسة و ، ـ(2007عقؿ )دراسة ، (ـ2009)

أصبح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فقد  في مجاؿ تقدماً ولما كاف العصر الحالي قد شيد 
تقاف  ت مف الميارات األساسية الالزمة الستخداـ تقنيات المعموماإكساب المفاىيـ التكنولوجية وا 

صؿ العممي والحصوؿ عمى ، لما ليا مف دور ىاـ في تسييؿ التواالضرورات اليامة في التعميـ
لكتروني ، تحد ،كما أف عدـ إلماـ الطالب بالمفاىيـ التكنولوجية وميارات التواصؿ اإلالمعمومات

، وأصبح ى مصادر المعرفة الضرورية لمتعمـوعدـ الوصوؿ إل، يف مع طالبيـمف تفاعؿ المعمم
األنشطة التعميمية لكترونية مف المتطمبات الرئيسة في استخداـ الحاسوب وشبكة المعمومات اإل

 .والبحث العممي

كما أف العممية التعميمية تحتاج إلى مواكبة كؿ ما ىو جديد مف الخبرات والمعارؼ المختمفة مف 
، مف المصادر والمراجع والمعمومات ، خاصة وأف العديدلمستحدثات التكنولوجيةاستخداـ ا خالؿ

تتطمب معرفة وميارة في إلييا  كترونية، وأصبحت إمكانية الوصوؿلإأصبحت تخزف بصورة 
،وليذا لـ تعد مصادر المعرفة التقميدية كافية لتقنيات والمستحدثات التكنولوجيةاستخداـ ىذه ا
، لذلؾ فإف االستعانة ببنوؾ المعمومات الحديثة التي لعممية بصورة كاممةالمادة المحصوؿ عمى 

تطوير مخرجات  واستخداميا مف العوامؿ التي تساىـ في تخزف بصورة الكترونية،
 .(3ـ، ص2014، )التميميالتعميـ
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ولقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية إكساب الطالب ميارات التواصؿ اإللكتروني مثؿ 
 ودراسة ـXiao & John(2007،)دراسة ، ـ((Bolick & Meghar2004دراسة 

Tu&Mclssac (2002 ،)حيث أكدت تمؾ الدراسات عمى أف التعمـ عبر المواقع اإللكترونية ـ
 .يزيد مف فاعمية التعمـ، وينمي القدرة عمى التفكير عامة وميارات التعامؿ مع تطبيقات اإلنترنت

ماسة إلى تطوير أنظمة التعميـ اعتمادًا عمى التقنيات الحديثة بناًء عمى ما سبؽ تصبح الحاجة 
في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بما ينمي قدرة المتعمميف عمى مواجية التحديات 

 المستقبمية والقدرة عمى التواصؿ مع اآلخريف.

يعد مف ( أف إتقاف المتعمميف لميارات التواصؿ اإللكتروني 212ـ، ص2010ويذكر عمراف)
الميارات الواجب عمى المتعمـ التسمح بيا ليستطيع التعامؿ بفاعمية مع المستحدثات التكنولوجية 
المتطورة، وبدونيا ال يمكف اإلفادة مف المقررات اإللكترونية التي تقدميا مؤسسات التعميـ 

التواصؿ لطالبيا، وبذلؾ أصبح لزامًا عمى أي نظاـ تعميمي أف يزود طالبو بعدد مف ميارات 
 اإللكتروني ومنيا ميارات تصفح االنترنت، وميارات البحث عف المعمومات.

ومف ىنا برزت أىمية الحاجة إلى القياـ بدراسات تنمي المفاىيـ والميارات التكنولوجية مثؿ 
ـ( والتي ىدفت إلى تنمية المفاىيـ التكنولوجية وميارات التواصؿ 2014دراسة التميمي)

ـ( والتي ىدفت إلى تنمية المفاىيـ والميارات الكيربية، 2011ة أبو ماضي )اإللكتروني، ودراس
 ـ اإللكتروني .لى تنمية مفاىيـ تكنولوجيا التعمـ( والتي ىدفت إ2012دراسة فرج )و 

تقاف ميارات التواصؿ اإل لكتروني مف المطالب ليذا أصبح اكتساب المفاىيـ التكنولوجية وا 
محدودية التفاعؿ الصفي بيف الطالب  عمؿ الباحثة الحظتالضرورية لمطمبة، ومف خالؿ 

أف بعض الوحدات الدراسية يتـ تدريسيا مف خالؿ وبعضيـ البعض وبيف الطالب والمعمـ،و 
غفاؿ توظيؼ أدوات ووسائؿ التعمـ اإل لكتروني، في ظؿ أساليب تعمـ وطرؽ تدريس تقميدية، وا 

، لتنمية المفاىيـ التكنولوجية وتطوير ميارات لكترونيإمكانية االستفادة مف بيئات التعمـ اإل
لكتروني، التي تؤسس لدييـ مرحمة االعتماد عمى النفس لمحصوؿ عمى حاجاتيـ التواصؿ اإل

 .المعرفية والميارية والحياتية أثناء دراستيـ
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تنمية في  وبناًء عمى ذلؾ شعرت الباحثة باف ىناؾ حاجة إلى دراسة أثر موقع أكادوكس
 لكتروني لدى طالبات الصؼ الثامف.لتكنولوجية وميارات التواصؿ اإلالمفاىيـ ا

 

 مشكمة الدراسة:
 التالي: الرئيس السؤال في الدراسة مشكمة تتحدد

تنمية المفاىيـ التكنولوجية وميارات التواصؿ  فيأكادوكس  موقع استخداـأثر  ما -
 االلكتروني لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة ؟

 
 التالية: ةيالفرع األسئمة السابق الرئيس السؤال من ينبثق

ما المفاىيـ التكنولوجية المراد تنميتيا في مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ الثامف  .1
 بغزة ؟

 ما ميارات التواصؿ اإللكتروني المراد تنميتيا  لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة ؟ .2
س المفاىيـ التكنولوجية ما ىي البيئة التعميمية لموقع أكادكوس المستخدـ في تدري .3

 لكتروني؟وميارات التواصؿ اإل
( بيف متوسط درجات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار 
 البعدي لممفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة ؟

( بيف متوسط درجات α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )ىؿ  .5
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة 

 التقييـ البعدية لميارات التواصؿ اإللكتروني لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة ؟
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 فروض الدراسة:
 :ةالتالي ضو الفر  اختبار إلىة الحاليدراسة ال سعىت
( بيف متوسط درجات طالبات α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي 
 لممفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة ؟

( بيف متوسط درجات طالبات α≤0.05)مستوى  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند .2
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة التقييـ 

 ؟ كتروني لدى طالبات الصؼ الثامف بغزةلاإل ميارات التواصؿالبعدية ل
 

 أىداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األىداف التالية:

المفاىيـ التكنولوجية المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي  التعرؼ عمى .1
 .بغزة

لكتروني المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ الثامف ميارات التواصؿ اإل الكشؼ عف .2
 .األساسي بغزة

كس في تمنية المفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات دو أكاموقع استخداـ  أثرالتعرؼ عمى  .3
 .األساسي بغزةالصؼ الثامف 

لكتروني لدى في تمنية ميارات التواصؿ اإل كسدو أكا موقع استخداـأثر التعرؼ عمى  .4
 .طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

 

 أىمية الدراسة:
مف  االستفادة بضرورة تنادي التي والمحمية العالمية لمتوجيات استجابة الدراسة تأتي .1

 .التدريسية العممية في وتوظيفيا اإلنترنت عمى المعتمدة الحديثة التقنيات
تساعد الدراسة في تشجيع توظيؼ التواصؿ اإللكتروني، لدعـ العممية التعميمية بيف قد  .2

 . المتعمميف بعضيـ البعض وبيف معممييـ
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أحدث طرؽ التعمـ  توظؼ التي األولى – الباحثة عمـ حدود في الدراسة ىذه تعتبر .3
وزارة  مدارس فيالتعميمية لكتروني )صفحة تعميمية عمى موقع أكادوكس(في العممية اإل

 .الفمسطينية والتعميـ التربية
إلى  وغيرىـ ومشرفيف مدرسيف مف التعميمية بالعممية المعنييف انتباه الدراسة ىذه تمفت قد .4

 .التعميمية العممية في اإللكتروني ـالتعم أدوات توظيؼ أىمية

 

الدراسة:حدود   
،في الفصؿ الدراسي الثاني بمحافظة خاف يونس ساسيةاأل عيمبوف مدرسة الدراسة في تطبق 

استخداـ موقع أكادوكس كبيئة تعمـ الدراسة عمى  تر اقتص، و ـ2016-2015مف العاـ الدراسي 
 . الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة " مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامفتفاعمية في تدريس 

 

 مصطمحات الدراسة:
 تعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيًا كما يمي:

 أكادوكس : موقع 

 األساسي المحتوى التعميمي اإللكتروني الخاص بكتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامفنظاـ إلدارة  
ويوفر النظاـ إدارة لألنشطة التعميمية وأدوات التفاعؿ والتواصؿ بيف الطمبة وكذلؾ أدوات التقويـ 

 .اإللكتروني المناسبة

 المفاىيم التكنولوجية :

التصورات العقمية التي تتكوف لدى الطالبة مف تجريد الخصائص المشتركة لمظواىر  
األساسي  الثامفمف كتاب التكنولوجيا لمصؼ  الوسائط المتعددةالتكنولوجية الواردة في وحدة 

 .عف طريؽ اختبار مفاىيـ وتتكوف مف اسـ وداللة لفظية وتقاس 
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 لكتروني :ميارات التواصل اإل 

والمعممة وبيف  طالبات الصؼ الثامف األساسيمجموعة مف األداءات المرتبطة بالتفاعؿ بيف  
الطالبات بعضيف البعض بيدؼ نقؿ وتبادؿ المعمومات المتعمقة بوحدة الوسائط المتعددة 

بعض التقنيات التي يوفرىا موقع أكادوكس ومنيا ميارات تصفح الموقع، وميارات باستخداـ 
 ياراتاستخداـ الرسائؿ عبر الموقع، وميارات الحوار والنقاش، وميارات استخداـ التعيينات، وم

 لكترونية.استخداـ االختبارات اإل

 :الثامن الصف

الطمبة فيو  أعمار وتتراوح فمسطيف، في التعميـ مراحؿ مف األساسية المرحمة صفوؼ أحد ىو 
 (.14-13بيف)



 

 
 الفصل الثاني

 اإلطـــــار النظري

 
 
 تناول ىذا الفصل ثالثة محاور رئيسة ىي:

 
 لكتروني وأنظمة إدارة المحتوىم اإل تعمال .1

 
 

 المفاىيم التكنولوجية .2

 
 

 لكترونيميارات التواصل اإل  .3
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 م اإللكترونيالمحور األول: التعم
 

في عصر ثورة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت ، وانطالقا مف أىمية تطوير الواقع التربوي 
االرتقاء بالتعميـ لكي يتماشى مع متطمبات  ورفع مستوى مخرجات التعميـ ، أصبح مف الضروري

 . لكتروني في عالمنا ضرورة ممحةـ اإلر، وأصبح التوجو نحو ترسيخ التعمالعص

 :م اإللكترونيتعريف التعم
ؿ كبير عمى منظومة إف التطور اليائؿ في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت انعكس بشك

 ـ اإللكتروني ومنيا :حوؿ ماىية التعم ، وتعددت اآلراءلكتروني ـ اإلالتعمـ والتعم

( بأنو" أي استخداـ لتقنية اإلنترنت إلحداث Horten,2003) &Horten ىورتف وىورتف  ويعرف
 التعمـ".   

حيث  لكترونيـ اإل( عمى الطريقة اإلبداعية في تعريؼ التعم18ـ، ص2005وركز الخاف )
ومصممة مسبقًا بشكؿ جيد، وميسرة ألي فرد، عرفو بأنو" بيئة تفاعمية، متمركزة حوؿ المتعمميف، 

وفي أي مكاف، وأي وقت، باستعماؿ خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابؽ 
 مع مبادئ التصميـ التعميمي المناسبة لبيئة التعمـ المفتوحة، والمرنة، والموّزعة ".

عرفو بأنو "أسموب مف ( عمى الوسائط المتعددة حيث 218ـ، ص2007بينما ركز بسيوني )
أساليب التعميـ في إيصاؿ المعمومة لممتعمـ يعتمد عمى التقنيات الحديثة لمحاسب والشبكة 
العالمية لممعمومات ووسائطيما المتعددة مثؿ األقراص المضغوطة، والبرمجيات التعميمية، 

 والبريد اإللكتروني، وساحات الحوار والنقاش".

التعمـ اإللكتروني يعني : تقديـ محتوى تعميمي ( أف 20ـ، ص2007ويضيؼ عامر )
)إلكتروني( عبر الوسائط المعتمدة عمى الكمبيوتر وشبكاتو إلى المتعمـ بشكؿ يتيح لو إمكانية 
التفاعؿ النشط مع ىذا المحتوى ومع المعمـ ومع أقرانو سواء كاف بصورة متزامنة 

Synchronous   أـ غير متزامنةAsynchronous   وكذلؾ إمكانية إتماـ ىذا التعمـ في
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الوقت والمكاف وبالسرعة التي تناسب ظروفو وقدراتو،فضال عف إمكانية إدارة ىذا التعمـ أيضا 
 مف خالؿ تمؾ الوسائط".

توظيؼ أسموب التعمـ المرف ( التعمـ اإللكتروني بأنو 39ـ، ص2009يعرؼ إسماعيؿ )و 
نترنت المعتمد عمى يزات شبكات المعمومات عبر اإلباستخداـ المستحدثات التكنولوجية أو تجي

االتصاالت المتعددة االتجاىات، وتقديـ مادة تعميمية تيتـ بالتفاعالت بيف المتعمميف والمعمميف 
 والخبراء والبرمجيات في أي وقت وبأي مكاف".

حديثة ( بأنو "طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ ال96ـ، ص2011تعرفو العنزي ) في حيف
مف حاسب وشبكاتو" ووسائطو المتعددة مف صوت وصورة ، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات 

 ف بعد أو في الفصؿ الدراسي ".عإلكترونية، وكذلؾ بوابات اإلنترنت سواًء كاف 

نظاـ تعميمي يقـو  ـ اإللكتروني ىو:التعم، تخمص الباحثة إلى أف ومف خالؿ التعريفات السابقة
استخداـ الوسائط اإللكترونية الحديثة وتقنيات اإلنترنت في توصيؿ المعمومة لممتعمـ  عمى

 بأقصر وقت وأقؿ جيد وأكبر فائدة.

  م اإللكتروني:األىمية التربوية لمتعم
يعتبر التعمـ اإللكتروني مف أىـ أساليب التعمـ الحديثة التي ظيرت بالسنوات األخيرة، فقد 

ـ، فقد أكدت دراسة كؿ راسات فعالية ىذا النوع مف التعموأثبتت كثير مف الدأحدث نقمة كبيرة، 
دراسة و ـ(، 2012الجميؿ) ـ(، عبد2014ـ(، عابد)2014ـ(، التميمي)2016مف مطر)
Hrastinski (2008)بأف التعمـ اإللكتروني لو فعالية في إكساب الطمبة المعارؼ والميارات  ـ

تطوير المناىج الدراسية ورفع مستوى الفيـ واإلدراؾ لدى  التعميمية، ولو دور ىاـ وفعاؿ في
 الطمبة.

وىناؾ العديد مف المبررات التي تجعؿ التعمـ اإللكتروني ضرورة حتمية في أي نظاـ تعميمي 
( أىمية التعمـ اإللكتروني إلى كونو النموذج الجديد الذي 59ـ، ص2009ويرجع إسماعيؿ)

يعمؿ عمى تغيير الشكؿ الكامؿ لمتعميـ التقميدي بالمؤسسة التعميمية، لييتـ بالتعميـ التعاوني 
العالمي والتعميـ المستمر والتدريب المستمر، وتدريب المحترفيف في جميع المجاالت التعميمية 
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لكتروني تأتي مف أنو يساعد ـ اإل( بأف أىمية التعم25ـ، ص2007والعممية . كما يرى عامر )
 المتعمميف عمى التعمـ الذاتي والذي يسيؿ فيو المعمـ لممتعمـ الدخوؿ إلى مجتمع المعمومات.

لكتروني يخمؽ ـ اإلفالتعموترى الباحثة أىمية التعمـ اإللكتروني تأتي  لمراعاتو لجوانب مختمفة، 
بداء الرأي دوف خوؼ أو تردد، ويجعؿ المتعمـ بيئة تعميمية تفاعمية  تتيح لكؿ طالب المشاركة وا 

ثارة ويبسط  أكثر إثارة، حيث يجعؿ المادة التعميمية الجافة أو الصعبة في دراستيا أكثر جاذبية وا 
معموماتيا لتصبح أكثر سيولة مع اشتراؾ وتفاعؿ المتعمـ معيا، كما أنو ييتـ بمراعاة الفروؽ 

 ب مف حيث تمقي المعمومة والبحث عنيا.الفردية لمطال

 لكتروني:م اإل أىداف التعم
( 221ـ، ص2007لكتروني عمى مجموعة مف األىداؼ كما ذكرىا بسيوني )ـ اإلكز التعميرت

 إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:التعمـ اإللكتروني حيث يسعى 
 مواكبة التطورات وتمكيف الطالب مف التفاعؿ معيا بكفاءة. .1
 انية االتصاؿ بيف الطمبة فيما بينيـ، وبيف الطمبة والمدرسة.زيادة إمك .2
 لكتروني أو ساحات الحوار.سيولة الوصوؿ إلى المعمـ مف خالؿ البريد اإل .3
 تناقؿ الخبرات التربوية مف خالؿ قنوات االتصاؿ ومنتديات النقاش. .4
 نمذجة التعميـ وتقديمو في صورة معيارية. .5
 أياـ األسبوع. توفر المناىج طواؿ اليـو وفي كؿ .6
 سيولة وتعدد طرؽ تقييـ الطالب. .7
تقميؿ األعباء اإلدارية لممعمـ واإلدارة مثؿ: استالـ الواجبات وتسجيؿ الحضور وتصحيح  .8

 االختبارات.
( مجموعة مف 24ـ، ص2007(، وكذلؾ عامر )40ـ، ص2009ويضيؼ إسماعيؿ )

 األىداؼ منيا :
المبكر عمى حؿ المشاكؿ ميمي لفتح باب اإلبداع والتدريب دعـ وسائؿ االتصاؿ التع .1

 ودفع الطالب لحب المعرفة.
 إثراء المنيج مف خالؿ إتباع أسموب المعب باستخداـ الحاسوب. .2
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 ضماف استعداد الطالب الستخداـ التكنولوجيا في مجتمع عالمي قائـ عمى المعرفة. .3
 ر تكنولوجي قائـ عمى المعرفة.أف يتعمـ الطالب في بيئات محفزة عمى التعمـ في عص .4

 م اإللكتروني:نماذج التعم
 في التالي:التعمـ اإللكتروني ( نماذج 118-117ـ، ص ص2010حدد شحاتو)

 : Presentation Modelالنموذج التقديمي  .1

ىو نموذج غير متزامف، يعتمد عمى تقديـ األفكار والمعمومات لممتعمـ مرة واحدة، بحيث 
تكوف مدعمة بالوسائط المتعددة، التي قد تكوف عمى ىيئة صور أو أفالـ سينمائية أو محاكاة، 

ـ اإللكتروني. ويمكف تقديـ ىذا النموذج مف خالؿ : ىذا النموذج مف أبسط نماذج التعمويعد 
معمـ ميمة تقديـ وشرح الدرس، مستعينًا بشرائح العروض التقديمية المدعمة بالوسائط تولي ال

 المتعددة: مف صوت، وصور متحركة وثابتة، أو ثالثية األبعاد، ومقاطع، ومؤثرات صوتية.

 : Interactive Modelالنموذج التفاعمي  .2

تقديـ وعرض المادة ، حيث يتـ جالتقديمي خطوة أولى مف خطوات ىذا النموذ جيعد النموذ
الدراسية في صورة عروض تقديمية، باستخداـ جياز الكمبيوتر الخاص بكؿ متعمـ، مع إلزاـ 
المتعمـ بالتفاعؿ المباشر مع المحتوى اإللكتروني المتاح عبر شرائح ممؼ العروض التقديمية، 

يجابية مف سابقو، حيث يشترؾ المتعمـ في التفاعؿ المباشر  ويعتبر ىذا النموذج أكثر تفاعمية وا 
مع محتوى المادة الدراسية، وتتاح لو فرصة اإلبحار عبر شرائح العروض التقديمية، إلنجاز 
 تعممو وفقًا لممسار الخاص بو في بناء خبرات تعممو، وفي ضوء ميولو وقدراتو وبنيتو المعرفية.

 :  Collaborative Modelالنموذج التشاركي  .3

، وىو نموذج فّعاؿ اإلنترنتاعؿ والتشارؾ عمى الخط عبر ىو نموذج يعتمد عمى فكرة التف
بيف مجتمعات  االجتماعيةلمتعمـ، والتي تنشأ نتيجة التفاعالت  االجتماعيةفي تنمية الجوانب 

التعمـ عمى الخط، وتعتمد فكرة ىذا النموذج عمى تبادؿ المعمومات والحوارات والمناقشات بيف 
تعمميف والمعمـ، مف خالؿ أدوات التفاعؿ عبر اإلنترنت، المتعمميف وبعضيـ البعض، وبيف الم

 والمشاركة والتعاوف في تنفيذ المشاريع التعميمية بصورة تشاركية عبر اإلنترنت.
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وقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة النموذج التشاركي المعتمد عمى فكرة التفاعؿ 
لتبادؿ المعمومات والحوارات والتشارؾ، حيث استخدمت الباحثة مف موقع أكادوكس وسيمة 

والنقاشات بيف المتعمميف وبعضيـ البعض وبيف المتعمميف والمعمـ، مف خالؿ ما يوفره موقع 
 أكادوكس مف أدوات وتطبيقات لمتفاعؿ.

 :م اإللكترونيأنماط وأشكال التفاعل في التعم
( كما 98ـ، ص2010ـ اإللكتروني حددىا شحاتة )ؾ أشكاؿ متنوعة لمتفاعؿ في التعمىنا
 يمي:

 :Face to Face Interactionالتفاعل وجيًا لوجو  .4

وىو التفاعؿ الذي يحدث بيف المتعمـ والمعمـ، والمتعمميف بعضيـ البعض في الوقت والمكاف 
 نفسيف وىو غالبًا ما يتـ في حجرة الدراسة التقميدية.

 :Synchronous Interaction المتزامن التفاعل .5

يشير إلى التفاعؿ الذي يحدث بيف المعمـ والمتعمـ، والمتعمميف وبعضيـ البعض في الوقت 
، Chattingنفسو مع اختالؼ وتباعد أماكف تواجدىـ، وىو غالبًا ما يتـ مف خالؿ المحادثة 

 .Video Conferencingومؤتمرات الفيديو 

 Asynchronous Interaction:التفاعل غير المتزامن .6

التفاعؿ الذي يحدث بيف عناصر العممية التعميمية، في أماكف مختمفة وأوقات يشير إلى 
مختمفة، كما في استخداـ البريد اإللكتروني في إرساؿ الموضوعات التعميمية والواجبات المنزلية 

 ، وفي تبادؿ اآلراء واألفكار بيف المعمـ والمتعمميف، وبعضيـ البعض.

ممارسة أنماط التفاعل السابقة في عدة  ية تمتالحال يوفي بيئة التعمم اإللكترون
 صور كما يمي:

 تفاعؿ المتعمـ مع المحتوى 
 تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ 



 

16 

 تفاعؿ المتعمـ مع المتعمـ 

ـ اإللكتروني ىو المزج بيف (  بأف أفضؿ أساليب توظيؼ التعم99ـ، ص2010ويرى شحاتو)
مميزاتيا في أشكاؿ التفاعؿ المختمفة، وذلؾ بما النمط المتزامف وغير المتزامف، واالستفادة مف 

 يتماشى مع طبيعة المحتوى الدراسي ونوعية المعمومات التي يتـ تدريسيا وتوصيميا لممتعمميف.

ـ اإللكتروني ة أنماط وأشكاؿ التفاعؿ في التعموقد قامت الباحثة في ىذه الدراسة بالمزج بيف كاف
 مف وغير المتزامف.كالتفاعؿ وجيًا لوجو والتفاعؿ المتزا

 :م اإللكترونيمميزات التعم
ـ اإللكتروني بالعديد مف المميزات التي مف أجميا يفضمو البعض عف غيره مف يتميز التعم

(، وذكر 107ـ، ص2011(، وذكرت العنزي )223ـ، ص2007أنواع التعميـ، وذكر بسيوني )
 ( العديد مف المميزات ومنيا :119ـ، ص2010شحاتو )

 التعمـ في أي وقت وفي أي مكاف عمى مدار ساعات أياـ األسبوع.إمكانية  .1
 مرونة وسيولة وتعديؿ وتحديث محتوى المادة التعميمية. .2
 تجاوز قيود المكاف والزماف في العممية التعميمية. .3
ي والممقف ومصدر المعمومات الوحيد إلى دور الموجو مقتغيير دور المعمـ مف الم .4

 والمشرؼ.
ردية بيف المتعمميف وتمكينيـ مف إتماـ عمميات التعمـ في بيئات مراعاة الفروؽ الف .5

 مناسبة.
 تنمية ميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرارات لدى المتعمميف. .6
يساعد في إكساب المعمميف والمتعمميف الميارات الالزمة الستخداـ التقنيات الحديثة،  .7

ميارات المتعمميف المستقبمية وخاصة تقنيات المعمومات واالتصاالت، مما ينعكس عمى 
 ، وخاصة األطفاؿ.

سيولة التواصؿ مع المعمـ في أسرع وقت، وفي أي وقت بصورة متزامنة أو غير  .8
 متزامنة.
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ـ اإللكتروني لممتعمـ المعرفة والموارد التعميمية عمى نحو كامؿ حيث يوفر التعميتميز بالت .9
 متكامؿ.

ار الساعة، مما يسمح لممتعمـ عبر سيولة اإلطالع عمى المناىج وتوفرىا عمى مد .10
 اإلنترنت بمتابعتيا في أي وقت يراه مناسبًا.

 سرعة تطوير وتغيير المناىج دوف تكاليؼ إضافية باىظة. .11
االستفادة مف وسائط متعددة كثيرة مثؿ الصوت، النص، وغيرىا لذلؾ يستعمؿ المتعمـ  .12

 أغمب حواسو في العممية التعميمية.
 تمنع الممؿ. أساليب تعميمية متنوعة .13
 سيولة وتعدد طرؽ تقييـ تطور الطالب. .14
اإلحساس بالمساواة بأدوات اتصاؿ تتيح لكؿ طالب فرصة اإلدالء برأيو في أي وقت  .15

 بدوف حرج أو خوؼ أو قمؽ.

زيادة إمكانية بـ اإللكتروني يتصؼ بمميزات عديدة مرتبطة وتستنتج الباحثة أف التعم
المعمـ، باإلضافة إلى إمكانية تغيير طريقة التدريس مرئية االتصاؿ بيف الطمبة وبيف الطمبة و 

أو مسموعة أو مقروءة لتناسب الطالب، وقد استفادت الباحثة مف معظـ ىذه المزايا في 
 الدراسة الحالية.

 م اإللكتروني:عيوب التعم
كما ـ اإللكتروني ال يخمو مف بعض العيوب مبالرغـ مف المزايا التي يتمتع بيا، إال أف التع

 ( ومنيا:122ـ، ص2010أشار إلييا شحاتو )

بعض المشكالت الفنية المتمثمة في انقطاع االتصاؿ بشبكة اإلنترنت وتوقؼ عممية البحث  .1
 والتصفح عمى الشبكة مما يؤدي إلى توقؼ التعمـ.

لى العالقات االجتماعية التي تنشأ بيف افتقار التعم .2 ـ اإللكتروني لمتفاعؿ اإلنساني وا 
 المتعمميف وبعضيـ ، وبيف المعمـ وتالميذه.
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ـ اإللكتروني ينصب عمى الجانب المعرفي،أكثر مف االىتماـ التركيز األكبر في التعم .3
بالجوانب الميارية والوجدانية ، وىو ما يمكف إرجاعو إلى أف تنمية الجوانب الميارية 

 عمى التفاعؿ وجيًا لوجو . ـو والوجدانية غالبًا ما تتـ في بيئات التعمـ التقميدية التي تق
ـ اإللكتروني بنمطيو: المعتمد عمى الكمبيوتر، والمعتمد ة واالنطوائية التي يفرضيا التعمالعزل .4

عمى اإلنترنت، وذلؾ نتيجة تعمـ الطالب في مواقؼ تعميمية غير حقيقية تفتقر إلى 
 المواجيات الفعمية.

رنت مع تالميذ المرحمتيف االبتدائية ـ اإللكتروني المعتمد عمى اإلنتعمعدـ تناسب الت .5
واإلعدادية، الذيف يحتاجوف إلى تعمـ المواد الدراسية جنبًا إلى جنب مع اكتساب السموكيات 

 والقيـ والميارات االجتماعية.

التعميـ المدمج،  والذي تقـو فمسفتو  ولقد تغمبت الباحثة عمى ىذه العيوب باستخداـ أسموب
عمى الدمج بيف التعميـ التقميدي المعتمد عمى التفاعؿ وجيًا لوجو مع المعمـ والزمالء، والتعمـ 

ذلؾ اإللكتروني بأنماطو المختمفة داخؿ حجرة الدراسة التقميدية وتحت إشراؼ وتوجيو المعمـ، و 
لؾ استخدمت الباحثة ىذا األسموب في الدراسة ـ اإللكتروني، لذباستخداـ أدوات ووسائؿ التعم

 الحالية وذلؾ لالستفادة مف مزايا الطريقتيف والتغمب عمى عيوب الطريقتيف.

 م اإللكتروني:نظم إدارة التعم
ـ اإللكتروني عمى تطوير وانتقاء نظاـ التعمـ اإللكتروني المناسب مف حيث، التعم جاحيعتمد ن

 ـ.طورات، ومراعاة معايير نظـ التعمث المتواصؿ لمواكبة التتمبية متطمبات التعميـ والتحدي

 :(LMS)التعمم اإللكتروني مفيوم أنظمة إدارة 

 ا( بأني109ـ، ص2011العنزي ) فقد عرفتيا التعمـ اإللكترونيتعددت تعاريؼ أنظمة إدارة 
عبارة عف نظاـ حاسب آلي متكامؿ لخدمة العممية التعميمية عف بعد، حيث ييدؼ ىذا النظاـ 

 إلى تسييؿ عممية التفاعؿ بيف الطالب وعضو ىيئة التدريس أو المدرب.

صممت لممساعدة في إدارة  Software( بأنيا برامج 537ـ، ص2009ويعرفيا إسماعيؿ)
ومتابعة وتقديـ األنشطة التعميمية والتعميـ المستمر، لذا فيي تعتبر حؿ استراتيجي لمتخطيط 
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دارة جميع أوجو التعمـ في المؤسسة التعميمية بما في ذلؾ االتصاؿ المباشر   Onlineوالتعميـ وا 
 س.مف قبؿ ىيئة التدري Virtual Classroomأو القاعات االفتراضية 

( بأنيا برمجيات أتمتة إدارة نشاطات التعميـ مف 257ـ، ص2007في حيف يعرفيا البسيوني)
 حيث مسار المناىج الدراسية، التفاعؿ، التدريبات والتماريف، والتقييـ وغيرىا.

ـ اإللكتروني ىو نظاـ نظاـ إدارة التعم مف خالؿ التعريفات السابقة، تخمص الباحثة إلى أف
ممية التعمـ وتنظيـ إدارة األنشطة اإلدارية والتعميمية داخؿ المؤسسة التعميمية في متكامؿ إلدارة ع

 أي مكاف وأي وقت، كإدارة الطالب، واالختبارات، والمنيج، وتحديد المياـ التعميمية .

 :لكترونياإل  التعمم إدارة ألنظمة الرئيسية المكونات

ـ، 2011مكونات كما ذكرتيا العنزي)ـ اإللكتروني تتكوف مف عدة أنظمة إدارة التعم
 :(109ص

 المادة )المحتوى العممي(. .1
 عضو ىيئة التدريس أو المدرب. .2
 الطالب. .3
 البيئة التعميمية)وسيط االتصاؿ(. .4
 التقييـ. .5
 وسائؿ االتصاؿ أو التواصؿ: .6

 .مباشرة: وتكوف بالمواجية بيف الطالب والمعمـ في نفس الزماف والمكاف 
  خالؿ وسط أو وسيط مثؿ الكتب والمحاضرات والمذياع غير مباشرة: وتكوف مف

والتمفزيوف والتمفوف وشبكات الحاسبات والشبكة الدولية لممعمومات)االنترنت( 
 واألقمار الصناعية.
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 م اإللكترونية:أدوات أنظمة التعم

ـ اإللكترونية في أربع أنواع رئيسية ( أدوات أنظمة التعم540ـ،ص2009يصنؼ إسماعيؿ )
 وىي:

 : LCMSدوات إدارة المحتوى العممي أ .1

حيث أنو نظاـ ييتـ بإدارة العمميات المتعمقة بمحتوى الموضوعات الدراسية اإللكترونية 
 وتطويرىا بصفحة رئيسية.

 أدوات االتصاؿ :  .2

مميزات دعـ عممية االتصاؿ والتعاوف بيف التجمعات التعميمية  LMSحيث يقدـ نظاـ 
المحمية لدراسة الموضوعات المختمفة وتطبيؽ وسائؿ االتصاؿ بما يساعد في إدارة وتبادؿ 

 المعمومات وتعزيز التفاعؿ بيف المستخدميف.

 أدوات التقويـ:  .3

نتاج أدوات التقييـ واالستطالع  تعتمد أدوات التقويـ واالختبار عمى توفير تطبيقات تصميـ وا 
المتنوعة ومف بينيا االختبارات بأنواعيا، والتصحيح اآللي ورصد الدرجات والتحميؿ اإلحصائي 

 وعرض النتائج في أشكاؿ متنوعة.

 :م اإللكترونيمميزات نظام إدارة التعم

ـ، 2011العنزي)كما تذكرىا ـ اإللكتروني بالعديد مف المميزات يتميز نظاـ إدارة التعم
 :(546ـ،ص2009إسماعيؿ) يذكرىا(، و 109ص

 توظيؼ التكنولوجيا الحديثة واستخداميا كوسيمة تعميمية. .1
 تشجيع التفاعؿ بيف عنصري نظاـ التعميـ. .2
 ـ الذاتي لدى الطالب.تطوير التعم .3
 سيولة المتابعة واإلدارة الجدية لمعممية التعميمة. .4
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 اآلخر يدعميا. تصميـ واجية بعض األنظمة بالمغة العربية والبعض .5
سيولة االستخداـ حيث يتضمف إجراءات بسيطة ومحددة توفر المرونة لممستخدـ مف حيث  .6

 سيولة الوصوؿ لألدوات والتحكـ بيا واستخداميا.
بعض األنظمة مجانية واألخرى مفتوحة المصدر والبعض ذو تكمفة استخداـ بسيطة  .7

 ومناسبة.
 معمومة.جودة التصميـ وكفاءتو وتعدد أساليب عرض ال .8

 م اإللكترونيأنواع أنظمة التعم
ـ، ص ص 2012ـ اإللكتروني إلى أربعة أنواع كما ذكرىا عقؿ وآخروف )تنقسـ أنظمة التعم

12-14:) 

 LMS)  )Learning Management Systemsنظم إدارة التعمم .1

دارة التعميـ بعيدا عف المحتوى، فيي في الغالب  ترتكز نظـ إدارة التعمـ عمى متابعة وا 
منظومة تعمـ إلكتروني تـ تصميميا بيدؼ دعـ التعمـ والجزيئات التي ليا عالقة بمتابعة 

 (.2.1)ارة التعمـ كما في شكؿالعمميات اإلدارية، ويمكف وصؼ أجزاء منظومة إد

 
 
 

 
 
 
 

 

 ( (LMS( نظاـ إدارة التعمـ2.1شكؿ)                           
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 : Content Management Systems( CMSنظم إدارة المحتوى) .2

ىي مجموعة مف أدوات تمكف المدرس مف تأليؼ محتوى تعميمي محدد أو إرساؿ بيانات 
تأليؼ المحتوى عبر الويب دوف سابؽ معرفة بمغات البرمجة ، ومف مياـ نظـ إدارة المحتوى: 

وتوصيؿ البيانات عبر الويب لممتعمـ، وتعمؿ نظـ إدارة المحتوى عمى تبسيط إنشاء وتأليؼ 
المحتوى اإللكتروني لممعمـ وبالتالي يكوف تركيز المعمـ عمى الصياغة الجيدة والتصميـ المناسب 

لبرامج التعميمية لممحتوى اإللكتروني وفؽ نماذج التصميـ التعميمي بدال مف كتابة العديد مف ا
 باألكواد البرمجية.

 Learning Content Management(LCMSنظم إدارة محتوى التعمم) .3
Systems: 

عند عرض خصائص نظـ إدارة التعمـ وخصائص إدارة المحتوى يالحظ مدى التكامؿ 
( عمى إدارة عمميات التعمـ LMSالواضح بينيـ، في الوقت الذي ترتكز نظـ إدارة التعمـ)

( CMSاإللكتروني وضماف التواصؿ المتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ فإف نظـ إدارة المحتوى )
تركز عمى المحتوى التعميمي اإللكتروني المتفاعؿ، وبمعادلة بسيطة إذا أضفنا خصائص كال 

 (.LCMSالنظاميف فإننا نحصؿ عمى نظـ إدارة المحتوى التعميمي)

 Webمحتوى التعمـ فمنيا البرامج التجارية مثؿ ويب ستي )وتتعدد أنواع برمجيات نظـ إدارة 
CT( وبرنامج بالؾ بورد )Black Board ومنيا أيضا البرامج المجانية مثؿ برنامج موديؿ )
(Moodle( والشكؿ .)يوضح أ2.2 ). جزاء منظومة إدارة محتوى التعمـ 
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 ( (LMSالتعمـمحتوى ( نظاـ إدارة 2.2شكؿ)                      

 

 Learning Activities Management(LAMS)نظم إدارة أنشطة التعمم  .4
Systems : 

مف األنظمة الحديثة في إدارة وتوصيؿ أنشطة  (LAMS)تعتبر أنظمة إدارة أنشطة التعمـ 
التعمـ التعاوني عبر الويب، فيي توفر بيئة بصرية مناسبة لمتأليؼ والتواصؿ بيف المعمـ 
والمتعمـ، ويمكف ليذه األنظمة أف تعمؿ بشكؿ منفصؿ أو مدمج في أنظمة أخرى مثؿ موديؿ 

(Moodle( وويب ستي )Web CT( وبالؾ بورد  )Black Board). 

وغالبًا ما تكوف أنظمة إدارة األنشطة اإللكترونية مفتوحة المصدر لتسييؿ عممية التطوير، كما 
أنيا توفر العديد مف اإلمكانات المرئية لممعمـ لعمؿ سمسمة النشاطات الفردية أو التشاركية ضمف 

 مجموعات.

دمت الباحثة موقع ومف خالؿ استعراض األنظمة الخاصة بالبيئة التعميمية اإللكترونية، استخ
أكادوكس كنظاـ إلدارة التعمـ في تنفيذ إجراءات الدراسة والمتمثمة في "تدريس طالبات الصؼ 

"، حيث يقـو أكادوكس بإعادة تعريؼ أنظمة إدارة التعمـ بطرؽ ددةالثامف وحدة الوسائط المتع
 حديثة متماشية مع طرؽ الطالب لتمقي المعمومة في عصرنا الحالي. 

 
LMS 

 التسجٌل

 الجدولة

 التوصٌل

 االختبارات

 االتصاالت
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 المحتوى
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أكادوكس ليس كمجرد نظاـ إدارة تعمـ، ولكنو حقيبة متكاممة مف األدوات ويمكف القوؿ بأف 
والخصائص التي تجعؿ مف إدارة الحياة األكاديمية أمرًا سيال، تفاعميًا، وفاعاًل ، ويعد أكادوكس 
بيئة إلدارة المحتوى تيدؼ إلى تبسيط إدارة الحياة األكاديمية وجعميا ممتعة ومشجعة عمى 
المشاركة والتفاعؿ، ويتـ ذلؾ عف طريؽ توفير أدوات تقنية حديثة وحموؿ ذكية وعصرية سيمة 
االستخداـ تساعد في العممية التعميمية. وتقنية تساعد عمى إدارة الدراسة، والتواصؿ والتعاوف مع 

رنيـ المتعمميف، وتوثيؽ اإلنجازات الخاصة بيـ، وتمكنيـ مف إرساؿ واستقباؿ المعمومات مع أقا
حوؿ المقررات الدراسية عبر الشبكة، كما تتيح مجموعات لمنقاش، ومجموعات لمدراسة.ولقد 

 ـ( إلى فاعمية موقع أكادوكس.2014أشارت دراسة الفوزاف )

 :المحتوىكبيئة إلدارة  أكادوكس
دارة التعميمية واألنشطة األكاديميةعصري إلدارة الحياة  بأسموبكادوكس ىو تقنية حديثة أ ، وا 

التدريس، والتفاعؿ، والتواصؿ، وتبادؿ المعرفة بيف الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس 
وىو مف أوائؿ  Academia & Documentationمشتؽ مف كممتيف ACADOX.مجاناً 

طالب  ألؼ 170المؤسسات التي تقدـ خدمات وحموال تعميمية رقمية لمسوؽ العربي )ما يقارب 
كادوكس تقنيات التواصؿ االجتماعي ويعتمد عمى مبدأ أيستخدـ  .(ومدرس في الدوؿ العربية

التقنية التي  األدواتكادوكس عمى مزيج مف أوتفاعميا وتواصميا. يحتوي  األكاديميةالمجتمعات 
تساعد في إدارة عممية التعمـ، تنظيـ المواد، التواصؿ مع المدرسيػف، توثيؽ المسيرة الدراسية، 

الويب حدث تقنيات أكادوكس باستخداـ أمية. تـ بناء التعمي األىداؼ إلىوتسييؿ الوصوؿ 
والشكؿ  .والحماية، وتقميؿ تكاليؼ التقنية األمافبمعايير عالمية لضماف  الحسابيةوالتقنية 

 .( يوضح مكونات نظاـ أكادوكس2.3)
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 ( مكونات نظاـ أكادوكس2.3شكؿ )

 الميمة:

ىيئة  أعضاءفي وقتنا الحالي، يتغير مجاؿ التعميـ بشكؿ ممحوظ حيث يتـ توقع الكثير مف 
غير الفاعمة.  األدواتالتدريس مع توفر القميؿ مف المصادر وتشتت الطالب بيف العديد مف 

التقنية ال تستطيع وحدىا تطوير التعميـ، ولكف يجب ربطيا بشراكة مثمرة مع  أفجميعنا يعمـ 
 .(موقع أكادوكس) التعميمية وقادة التعميـالييئات 

، والياـ المتعمميف داخؿ وخارج الحصص إلشراؾقـو بتقديـ الجيؿ الجديد مف التقنية يكادوكس، أ
عمى مبدأ المجتمعات المعرفية التفاعمية والتي تستطيع التأقمـ مع  والتعميمية. تقـو حمول

احتياجات الطالب، والخبرات المكتسبة، وبالتالي التحسيف والتطوير بالتماشي مع تطور 
تعتمد الحموؿ التقنية المقدمة مف أكادوكس عمى مبدأ الفيـ العميؽ لمحاجات العممية .التقنية

 أميف)كما يذكرىا  التي يقدميا موقع أكادوكس المميزاتض ألىـ لمتدريس والتعمـ، فيما يمي عر 
 :(ـ2016وحسيف،

 مما واالنجميزية العربية بالمغتيف تفاعمي اجتماعي طابع وذات االستخداـ سيمة النظاـ واجية .1
 داخؿ والمعمميف الطالب بيف والمشاركة التواصؿ وتفعيؿ التعميمية، العممية إدارة يسيؿ
 غرفة الصؼ. وخارج
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 تضمف. واألماف الحماية مستويات عمىأ تضمف والتي الحوسبية التقنيات حدثيستخدـ أ .2
 التقميؿ إلى باإلضافة. لمستخدـا البيانات وتشفير سرية أكادوكس في المستخدمة التقنيات

 تقنية تضمف كما. المستمرة والتحديثات والصيانة االستضافةب تعمقةالم التقنية التكاليؼ مف
 الكبير، الضغط حاؿ في البرنامج استخداـ في األوتوماتيكي التوسع السحابية أكادوكس
 البيانات مف االحتياطية النسخ وتوفر األداء، سرعة لضماف الخوادـ عمى االستخداـ وتوزيع
 فقدانيا. عدـ لضماف

يساعد عمى تنظيـ الحياة األكاديمية واالجتماعية بطريقة سيمة حيث يمكف لجميع المتعمميف  .3
والمعمميف مف حوؿ العالـ الدخوؿ واالشتراؾ بو مجانًا ويتوفر ىذا الموقع بالنسخة العربية 

 واالنجميزية لتغطية جميع شرائح المجتمع.
يساعد في إدارة المقررات الدراسية والتواصؿ والتفاعؿ مع المتعمميف والمعمميف، وتوثيؽ  .4

مقررات، وتبادؿ المواد والموارد والخطة ، فيمكنؾ االشتراؾ في الياإلنجازات والتقدـ األكاديم
 بسيولة وتتبع التقدـ الذي تحققو.

يقدـ لييئة التدريس مجموعة مف األدوات التي يحتاجيا في األنشطة اليومية كإدارة المواد  .5
دارة الممفات وغيرىا. كما يجمعؾ بطالب مدرستؾ في مجتمع واحد لمتواصؿ  والتنبييات وا 

تمعؾ. ليس ىذا فحسب، بؿ يوفر أكادوكس إمكانية التواصؿ معيـ بكؿ ما لو عالقة بمج
أو ع عمى أنشطتيـ ومحتواىـ التعميمي مع المجتمعات األخرى في الموقع واالطال

 االجتماعي.
 ( التالي موقع أكادوكس عمى مقياس جيورا لمتفاعؿ:2.4ويوضح الشكؿ)
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 عمى مقياس جيورا لمتفاعؿ( موقع أكادوكس 2.4شكؿ)                  

حظ أف كـ التفاعؿ يزداد تدريجيًا حيث يبدأ التفاعؿ والمشاركة ( نال2.4بالنظر إلى الشكؿ)
. يقع موقع االفتراضيوالمتمثمة في الواقع  ةالبسيطة بممفات، وينتيي بأعمى مستويات التفاعمي

األفضؿ، ويمتد إلى أكادوكس في المنطقة الوسطى والمعروفة عمى المقياس باسـ المنطقة 
منطقة اإلمكانات المستقبمية حيث يتضمف بيف تبويباتو تبويب المحاكاة التفاعمية بيف المتعمـ 

 والمعمـ.

 لمطالب : أىمية موقع أكادوكس بالنسبة

 .مزيد مف مصادر المعرفة المفيدة إلىيخدـ الطالب كبوابة لموصوؿ  .1
 .يدعـ التعميـ بيف الطالب بعضيـ البعض .2
 .يقـو بو الطالب ع المراحؿ الدراسية، االنجازات، الدرجات، وجميع مايوثؽ جمي .3
رساؿيقـو بتذكير الطالب  .4  .التنبييات ليـ مما يساعدىـ في التنظيـ وا 

 : ألعضاء ىيئة التدريسأىمية موقع أكادوكس بالنسبة 

 .يوفر الكثير مف الوقت والجيد بسبب توفر واجية استخداـ بسيطة وسيمة .1
 .أكثرحصص دراسية تفاعمية  إنشاء .2
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 .عف طرؽ تعمـ الطالب، وتحصيميـ، ومشاركاتيـ أوضحيعطي فكرة  .3
 .يبني قنوات تواصؿ بيف مختمؼ المجتمعات لتشجيع المشاركة المعرفية والفائدة العممية .4

 أىمية موقع أكادوكس بالنسبة لممؤسسات التعميمية:

 .بشكؿ عاـ األكاديمية واألنشطةتسييؿ إدارة الطالب والمواد التعميمية  .1
 .مف وعالي الخصوصية بدوف تعقيدآاستضافة جميع المحتويات بشكؿ  .2
 .تقميؿ التكمفة العالية لمبرامج المثيمة وتكمفة التحميؿ والتحديث .3

 

 التقنية ألكادوكس: الخصائص
 نظام تفاعمي إلدارة المقررات .1

الصؼ، ويعطي يقـو أكادوكس بربط عضو ىيئة التدريس بطالبو داخؿ وخارج غرفة 
ىذه التقنية بتقديـ الخدمات التقميدية  قدرة عمى إفادة بعضيـ البعض.ال ت عنىالطالب ال

إلدارة المواد التعميمية كساحات النقاش، مشاركة المصادر التعميمية، وعرض الدرجات، بؿ 
تضيؼ عمى ذلؾ أدوات حديثة تمكف المعمـ مف توفير الوقت والجيد، كأدوات 

لكترونيا، وتسميميا ومناقشتيا،والتواصؿ مع الطالب بشكؿ خاص إحيا الواجبات،تصحي
دراج التنبييات المحظية لما يحدث في موقؼ التعمـ، وأدوات الحضور والغياب  وعاـ، وا 
اإللكتروني، إضافة إلى امتالؾ المعمـ القدرة عمى الحصوؿ عمى تقارير عديدة عف أنشطة 

 طالبو ومستواىـ.

 الدراسيةنظام إدارة المواد  .2

المرنة عمى تحسيف التعاوف، التواصؿ،  واألكاديميةإدارة المواد الدراسية  أدواتتساعد 
في ىذه المواد لمطالب والمدرسيف. كما تؤىؿ المدرسيف عمى نشر المعرفة  واألداءاإلدارة، 
يصاليا  أخرى.ف كانوا مف مجتمعات ا  الطالب حتى و  إلى وا 
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 أدوات المعممين .3

 األكاديميالحديثة لتسييؿ ميمة المدرس وتفعيؿ دوره  األدواتيتـ توظيؼ عدد مف 
إنشاء المواد  المعمميفبإمكاف .فوغيرىا المتابعة، والتقاريرالتصحيح، النقاش، كأدوات

دارة األكاديمية ، والتحكـ بالتسجيؿ ورصد الحضور والغياب، وتسجيؿ قائمة الطالب وا 
لكترونيا ورفع الواجبات، كما تتيح مشاركة المصادر إالنقاش وتسميـ نتائج االمتحانات 

، والحصوؿ المباشرة ورفع المحاضرات المسجمةالتعميمية والمراجع والتفاعؿ مع المحاضرات 
رساؿلفصؿ والمياـ عمى تنبييات بالتحديثات في ا الخاصة بذلؾ، كما يمكف  اإلعالنات وا 

عمى  إرساليارسائؿ خاصة أو  بإرساؿالمدرس مف لتواصؿ مع الطالب سواء  أكادوكس
مكانيةلوحة المناقشة، وأيضا إدارة الخطة الدراسية والتقويـ المدرسي،  تعييف مساعد  وا 

 .مدرس، وكذلؾ الحصوؿ عمى تقارير أداء الطالب

 اللكتروني الشخصيالممف ا .4

يقـو بو  وتوثيؽ جميع ما وأرشفةلكتروني المستخدـ مف تخزيف إليمكف تطبيؽ الممؼ ا
ويكوف تحت تصرفو بدوف تحديد فترة زمنية معينة. يستطيع  األكاديميخالؿ مشواره 

يصالياالمستخدـ توثيؽ االنجازات، الشيادات، المشاريع، المواد، وغيرىا   .لسوؽ العمؿ وا 

 .التعميمية االفتراضيةالفصول  .5

خارج الحدود الفعمية لممنشأة  إلى األكاديمية أنشطتياالتعميمية توسيع  ؤسسةالم بإمكاف
عف طريؽ استخداـ خاصية الفصوؿ االفتراضية بحيث ال تصبح المسافة بيف الطالب 

 .لمتعميـ والمدرس عائقاً 

 التواصل االجتماعي لممنشأة التعميمية أدوات .6

عي مما متطورة سيمة االستخداـ، تفاعمية، وذات طابع اجتما أدواتكادوكس أيوفر 
المنشأة  إداري وبإمكافالمجتمع الواحدة  وأعضاءمفيدة لمطالب يخمؽ بيئة تعميمية نشطة و 
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والرسائؿ وغيرىا داخؿ وخارج  اإلشعاراتعف طريؽ  األعضاءالبقاء عمى تواصؿ دائـ مع 
 .الحصص الدراسية

 اليواتف الذكية .7

ذىبت باستخداـ تطبيؽ  أينمامعؾ  األكاديميةخذ التحديثات أكادوكس، يمكنؾ أمع 
مف قابمية  األداةكادوكس عمى اليواتؼ الذكية وبالتالي تبقى عمى اتصاؿ دائـ. تزيد ىذه أ

 .ي وقتأالتعمـ خارج الحصة، واستمرار مشاركة المعرفة في 

 التقارير التفصيمية )باستخدام الذكاء الصناعي( .8

. توفر لممجتمع األكاديميكادوكس التفصيمية في اتخاذ القرارات المفيدة أتقارير  تساعد
 وأساليبىذه التقارير رؤية واضحة عف مجريات العممية التعميمية بيف الطالب والمدرسيف 

تعتمد  ،فاعمية أكثرلمطالب واتخاذ قرارات  أعمؽالتعمـ وىذا بدوره يساعد اإلدارة عمى فيـ 
( 2.5والشكؿ) .ع بمرونة كبيرة في التعديؿ واإلضافةتتطمبات المنشأة وتتمالتقارير عمى م

 .الخصائص التقنية ألكادوكسيوضح 

 

 

 

 

 

 

 الخصائص التقنية ألكادوكس (2.5شكؿ)                                    



 

31 

ولقد وظفت الباحثة معظـ الخصائص السابقة في الدراسة الحالية مثؿ النظاـ التفاعمي إلدارة 
المقرر مف خالؿ ربط المعمـ مع طالبو داخؿ وخارج الحصة ، وتوفير ساحات النقاش، 

إلى أدوات الواجبات واالختبارات  باإلضافةومشاركة المصادر التعميمية، وعرض الدرجات ، 
تسميميا ومناقشتيا، وتصحيحيا إلكترونيًا، وامتالؾ المعمـ القدرة عمى الحصوؿ اإللكترونية، و 

ظيؼ أدوات التواصؿ االجتماعي عمى تقارير عف أنشطة طالبو ومستوياتيـ ، باإلضافة إلى تو 
التي تساعد في خمؽ بيئة تعميمية نشطة ومفيدة لمطالب والبقاء عمى تواصؿ دائـ مع الطالب 

 والرسائؿ داخؿ وخارج الحصة.عف طريؽ اإلشعارات 
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 المحور الثاني : المفاىيم التكنولوجية
 

تشكؿ المفاىيـ القاعدة الضرورية لمسموؾ المعرفي عند اإلنساف، وتعد ىدفًا تعميميًا وتربويًا ميمًا 
والمبادئ نات األساسية لبناء التعميمات الدراسية، كما تشكؿ المفاىيـ المبفي كافة المراحؿ 

الحديثة  ةوالنظريات، وعمميات التفكير العميا لدى المتعمميف، لذلؾ أصبح مف االتجاىات التربوي
في بناء المحتوى التعميمي لممناىج الدراسية، االىتماـ بتضميف المفاىيـ، وطرؽ تدريسيا، مف 

تعمـ. أجؿ توسيع خبرات المتعمميف، وضماف البناء المعرفي لدييـ، واستمرار عممية ال
 (66ـ، ص2014)التميمي،

 

 تعريف المفاىيم
جمع عمى أنو: صورة لتعريفات الخاصة بالمفيـو الذي ييحفؿ األدب التربوي بالعديد مف ا

 عقمية عف شيء ما ونذكر مف ىذه التعريفات التالي:
بأنو"فكرة تختص بظاىرة معينة أو عالقة أو استنتاج عقمي يعبر عنيا بواسطة كممة مف الكممات 

 (.53ـ، ص2004)سالمة، أو مصطمح معيف"
فكرة عامة أو مصطمح يتفؽ عميو األفراد نتيجة المرور  (21ـ، ص2008)كما عرفو بطرس

 .دة يتفؽ فييا كؿ أفراد ىذا النوعبخبرات متعددة عف شيء ما يشترؾ في خصائص محد
عدة مواقؼ أو  ( بأنو"تجريد عقمي لمعناصر المشتركة بيف28ص ـ،2008وتعرفو المولو واألغا )

 حقائؽ".

"تجريد لمعناصر المشتركة بيف عدة مواقؼ أو حقائؽ، ( بأنو 21ـ، ص2008ويعرفو العيسوي )
، وتعتبر مف أىـ نواتج العمـ التي يتـ مف جموعة مف المثيراتوتشمؿ عمى عمميات تميز بيف م

 خالليا تنظيـ المعرفة العممية في صورة ذات معنى".

( بأنو"ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة أو 78ـ، ص2008ويضيؼ زيتوف )
 مصطمح أو عبارة". 
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( بأنو"العالقة التي تربط بيف عدة خصائص أو ىو تجريد عقمي 22ـ، ص2009ويرى عادؿ )
لمعناصر المشتركة بيف عدة مواقؼ أو حقائؽ وال يقتصر عمى شكؿ الكممة بؿ عمى مضمونيا 

 وما تعنيو".
( بأنو"عبارة عف كممة أو عبارة تستعمؿ لوصؼ 39ـ، ص2011خطابية ) في حيف يعرفو

 مجموعة مف األشياء أو األفكار المترابطة".
 

وعند التمعف في التعريفات السابقة نالحظ أف جميعيا اتفقت بأف المفيـو قد يكوف كممة أو فكرة 
 تمثؿ مجموعة مف األشياء ليا خصائص مشتركة.

: التصورات العقمية التي بأنيا الباحثة المفاىيم التكنولوجية إجرائياً وفي ضوء ما سبق تعرف 
مف تجريد الخصائص المشتركة لمظواىر التكنولوجية الواردة في  طالبة الصؼ الثامفتتكوف لدى 

وحدة الوسائط المتعددة مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي وتتكوف مف اسـ وداللة 
 ختبار مفاىيـ.لفظية وتقاس عف طريؽ ا

 أىمية تعمم المفاىيم:
إف تعمـ المفاىيـ ذو أىمية كبيرة ترجع إلى مجموعة مف االعتبارات كما ذكرىا  
 مف أىميا: (58-56ص ـ، ص2004سالمة)
 تقمؿ مف تعقد البيئة، حيث تصنؼ ما بيا مف أشياء وتربط بينيما. .1
 تجمع الحقائؽ وتصنفيا وتقمؿ مف تعقيدىا. .2
 يساعد المتعمـ عمى التفسير والتطبيؽ .تعمـ المفاىيـ  .3
يسيـ تعمـ المفاىيـ في القضاء عمى المفظية حيث أف المتعمـ كاف يستخدـ المفظ دوف  .4

 أف يعرؼ مدلولو.
 تدريس المفاىيـ يمكننا مف إبراز الترابط والتكامؿ بيف فروع العمـ المختمفة. .5
 التالميذ.تؤدي دراسة المفاىيـ إلى تنمية التفكير اإلبتكاري لدى  .6
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تعمـ أحد المفاىيـ في مرحمة ما يساعد عمى تفسير المواقؼ واألحداث الجديدة وغير  .7
 المألوفة، بمعنى انتقاؿ أثر التعمـ.

تؤدي إلى الفيـ وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف عممية تعمـ المفاىيـ عممية تكاممية 
ذا ما حدث الفيـ االستيعاب أمكف تطبيؽ ىذا ا لفيـ في مواقؼ جديدة، واالستيعاب، وا 
 ويصبح التعمـ ذا معنى، مما يزيد مف دافعية التالميذ عمى التعمـ.

 خصائص المفاىيم:

( دوف   لممفاىيـ خصائصيا الخاصة التي مف خالليا يمكف أف نطمؽ عمى شيء ما )مفيـو
 ( منيا:56-54ـ، ص ص2008سواه، ويذكر بطرس)

تجريد بعض أحداث حسية وخصائص المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف خالؿ  .1
 حاسمة مميزة.

تعتمد المفاىيـ في تكوينيا عمى الخبرة السابقة التي يكتسبيا الطفؿ مف خالؿ األسرة  .2
 والفرص التعميمية التي يتعرض ليا .

نما رمز يمثؿ Hالمفاىيـ رمزية لدى الفرد فمثاًل الرمز) .3 ( ليس مجرد حرؼ ىجاء بسيط وا 
 عنصر الييدروجيف.

مؾ األطفاؿ نفس المفيـو ألف كؿ طفؿ يختمؼ عف اآلخر مف حيث القدرات ال يتم .4
 العقمية والخبرات التعميمية.

 ( الخصائص التالية:28ـ، ص2008وتضيؼ المولو واألغا)
 يتكوف المفيـو مف جزأيف: االسـ، والداللة المفظية. .1
 لكؿ مفيـو مجموعة مميزة مف الخصائص. .2
ىرمية مف صؼ إلى الصؼ الذي يميو، وتنمو تتدرج المفاىيـ بصعوبتيا بطريقة  .3

 المفاىيـ حسب نمو المعرفة.
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 تصنيف المفاىيم:
 ( إلى :39ـ، ص2011يصنؼ خطابية )

المفيـو الرابط: يتضمف مجموعة مف األجزاء المترابطة وغالبًا ما تغمب فيو الخصائص  .1
 المحكية اليامة.

 مف موقؼ آلخر.المفيـو الفاصؿ: يتضمف مجموعة مف الخصائص المتغيرة  .2
المفيـو العالقي: يعتبر نوع جزئي مف النوعيف الرئيسييف السابقيف، وىو يسير عمى  .3

 عالقة معينة بيف خاصيتيف أو أكثر.

 ( المفاىيـ إلى :27ـ، ص2008وتصنؼ المولو واألغا )

 مفاىيـ مادية: محسوسة تعتمد عمى المالحظة المباشرة. .1
 رات العقمية العميا.مفاىيـ مجردة تعتمد عمى التخيؿ والقد .2
 مفاىيـ فصؿ: وىي تعرؼ بخاصية واحدة محددة. .3
4. .  مفاىيـ ربط: وىي تربط بيف أكثر مف خاصية لممفيـو
5. .  مفاىيـ عالئقية: وىي نتجت عف عالقة تربط بيف أكثر مف مفيـو
 مفاىيـ معقدة: وىي مفاىيـ تعتمد عمى نظريات تفسر الظواىر العممية. .6

 الربط لممفاىيـ الخاصة بوحدة الوسائط المتعددة.وقد اعتمدت الباحثة تصنيؼ 

 العوامل المؤثرة في تعمم المفاىيم:

تعمـ  ي( أف ىناؾ عدد مف العوامؿ التي تؤثر ف27-31ص ص ـ،2008يرى بطرس )
 المفاىيـ منيا :

 سيولة التمييز بيف األمثمة الموجبة واألمثمة السالبة. .1
: ف .2 استخداـ األمثمة الموجبة يتساوى مع األمثمة نوع األمثمة المستخدمة في تعمـ المفيـو

 السالبة، ويقصد باألمثمة الموجبة األشياء التي تعد مفيـو معيف.
: حيث أف عدد الخصائص المنتمية  .3 عدد الخصائص المنتمية وغير المنتمية لممفيـو

.  لممفيـو يسيؿ حؿ مشكالت تعمـ المفيـو
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وضوحًا والتدرج لألكثر تعقيدًا يسيؿ عممية طبيعة عرض األمثمة: فالبدء باألمثمة األكثر  .4
 التعمـ.

 طبيعة ونوع المفيـو فتعمـ المفاىيـ العالئقية أسيؿ مف تعمـ المفاىيـ الالعالئقية. .5
6. .  العمر الزمني فكمما زاد السف زادت ميارة تعمـ المفيـو
7. .  الذكاء: فيو مف العوامؿ المؤثرة في تعمـ المفيـو
 يعني أنو يعي خصائص ذلؾ المفيوـ يومًا ما لكنو الالتمفظ: فقد يردد اإلنساف مف .8

 .ولقد راعت الباحثة معظـ العوامؿ السابقة عند تدريسيا لممفيـو عبر موقع أكادوكس

 :تقويم تعمم المفاىيم

يمكف لممعمـ أف يستخدـ وسائؿ وأساليب عديدة لقياس تحصيؿ المفيـو لدى الطمبة، أو 
بنائو ويتـ ذلؾ مف خالؿ اختبارات التحصيؿ المقننة يستدؿ بيا عمى صحة تكويف المفيوـ و 

تقويـ تعمـ المفاىيـ بعدة أساليب. ومف ىذه األساليب ما يمي كما ذكرىا عيسى والتي تستيدؼ 
 ( : 77ـ، ص2002)

تعريؼ المفيـو أو معرفة مضمونو ويتـ اكتشاؼ المفيـو مف خالؿ تطبيؽ عمميات  .1
 يؼ، والتعميـ(.تكويف المفيـو الثالث )التمييز، التصن

، أو قدرتو عمى استخداـ المفيـو في مواقؼ مشابية لما  .2 قياس مدى فيـ المتعمـ لممفيـو
 مر في خبرتو مف قبؿ بمعنى تطبيؽ المفيـو في مواقؼ تعميمية جديدة.

 تفسير المالحظات التي يشاىدىا الطالب في الحياة اليومية وفقًا لممفاىيـ التي تعمميا. .3
استخداـ المفيـو في حؿ المشكالت أو المواقؼ التي لـ ترد مف قبؿ في القدرة عمى  .4

 خبرة المتعمـ.

وتقػػػػـو الباحثػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة بتقػػػػويـ المفػػػػاىيـ لػػػػدى الطالبػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ اختبػػػػار المفػػػػاىيـ 
التكنولوجيػة التػػي قامػت الباحثػػة بإعػداده لقيػػاس مػدى اكتسػػاب الطالبػات لممفػػاىيـ التكنولوجيػة بعػػد 

 "الوسػػػػػػػػػػػػػػػائط المتعػػػػػػػػػػػػػػػددة" مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػالؿ موقػػػػػػػػػػػػػػػع أكػػػػػػػػػػػػػػػادوكس. لوحػػػػػػػػػػػػػػػدة الثالثػػػػػػػػػػػػػػػةدراسػػػػػػػػػػػػػػػة ا

 

 



 

37 

 المحور الثالث : ميارات التواصل اإللكتروني
 

 تعريف مفيوم ميارات التواصل اإللكتروني:
ألجر تعرض عدد مف الباحثيف لتعريؼ ميارات التواصؿ اإللكتروني حيث عرفيا 

(Alger،2007بأنيا "استخداـ الوسائط اإللكترونية لتطوير قدرات األفراد عند االتصاؿ ـ )
 بالزمالء". 

( بأنيا "مجموعة مف األداءات العقمية أو الحركية أو 219ـ، ص2010عرفيا عمراف )بينما 
االثنيف معًا، التي تساعد الطالب عمى توظيؼ خدمات اإلنترنت بفاعمية في عمميتي تعميـ وتعمـ 

الدراسي والتي تتمثؿ في: ميارات تصفح اإلنترنت، وميارات البحث عف المعمومات، المقرر 
 وميارات استخداـ البريد اإللكتروني، وميارات الحوار والمناقشة".

بأنيا" الميارات المطموبة لنقؿ وتبادؿ المعمومات واألفكار  (24ص ـ،2011)يوسؼ ويشير 
يقات العممية لشبكة اإلنترنت مثؿ: ميارات عبر شبكة االنترنت وذلؾ مف خالؿ بعض التطب

االتصاؿ، والتصفح عبر الشبكة وميارات البحث عف المعمومات، وميارات التعامؿ مع البريد 
 اإللكتروني".

( بأنيا"مجموعة مف الميارات التكنولوجية التي تساعد الطالبة 115ـ، ص2012وترى مجاىد )
ية وتوظيفيا في العممية التعميمية، مثؿ ميارات المعممة عمى االستفادة مف الفصوؿ االفتراض

االتصاؿ بشبكة اإلنترنت، ميارات استخداـ البريد اإللكتروني، ميارات البحث عف المعمومات 
 داخؿ المكتبة االلكترونية، ميارة استخداـ الفصوؿ االفتراضية".

عمى استخداـ األدوات  ب( بأنيا"قدرة الطال8ص ـ،2013في حيف يعرفيا العمري وآخروف)
المتزامنة وغير المتزامنة في المواقؼ التعميمية المختمفة وتتمثؿ ىذه األدوات في : أدوات 
التواصؿ المتزامنة مثؿ: التواصؿ الصوتي المرئي، المؤتمرات المرئية، وأدوات االتصاؿ غير 

 المتزامنة مثؿ: البريد اإللكتروني، المنتديات، المدونات". 

مجموعة مف األداءات ا سبؽ ترى الباحثة أف ميارات التواصؿ اإللكتروني ىي :وفي ضوء م
والمعممة وبيف الطالبات  طالبات الصؼ الثامف األساسيالعقمية والحركية المرتبطة بالتفاعؿ بيف 
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باستخداـ  "الوسائط المتعددة"بعضيف البعض بيدؼ نقؿ وتبادؿ المعمومات المتعمقة بوحدة 
ي يوفرىا موقع أكادوكس ومنيا ميارات تصفح الموقع، وميارات استخداـ بعض التقنيات الت

الرسائؿ عبر الموقع، وميارات الحوار والنقاش، وميارات استخداـ التعيينات، وميارات استخداـ 
 لكترونية.االختبارات اإل

 :ميارات التواصل اإللكتروني أىمية
بأنواعيا المختمفة ، تحتؿ ميارات في ظؿ التقدـ التقني المذىؿ في وسائؿ االتصاؿ  

صؿ اإللكتروني مكانة متميزة بيف األىداؼ التي تسعى المؤسسات التربوية إلى تحقيقيا ، االتو 
(، 115ـ، ص2012حيث تتسـ ىذه الميارات في تحقيؽ العديد مف المزايا كما ذكرتيا مجاىد )

 :(28-29ص ـ، ص2014، عمار ودرب ) (52ـ،ص2011)يوسؼ 

 ت التعمـ أكثر تفاعمية وتنمي الميارات االجتماعية بيف الطالب.تجعؿ بيئا .1
تساعد عمى تحقيؽ التواصؿ المعرفي بيف الطالب مف خالؿ تبادؿ األفكار والمعمومات  .2

،أو غير متزامف ؿ متزامف عف طريؽ التحاور المباشربيف الطالب سواء كاف ىذا التفاع
 عف طريؽ البريد اإللكتروني.

مومات في سيولة ويسر واألفكار داخؿ بنية رقمية يتيح تبادؿ المعتبادؿ المعمومات  .3
تاحة فرصاً   أكبر لممتعمميف لألصالة في طرح األفكار. وا 

يتيح التواصؿ اإللكتروني لممعمميف مستوى مرتفع مف الوجود االجتماعي مع زمالئيـ  .4
رساؿ أسئمة وتمقي استجابا ت البريد مف خالؿ المشاركة في المنتديات اإللكترونية وا 

 اإللكتروني.
إتاحة فرصة التعمـ عف بعد والحصوؿ عمى التغذية الراجعة، إذ يستخدـ البريد كوسيط  .5

بيف المعمـ والمتعمـ مف خالؿ إرساؿ الواجبات المنزلية لجميع المتعمميف، والرد عمى 
 استفساراتيـ.

ة سريعة ضماف التواصؿ المحظي بيف إدارة المدرسة وأولياء األمور باستخداـ وسيم .6
 لموقوؼ عمى الوضع التعميمي.
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ف الذيف يطمحوف لكتروني مف الميارات الميمة بالنسبة لممتعمميولما كانت ميارات التواصؿ اإل 
ـ اإللكتروني فقد عنيت مجموعة مف الدراسات التربوية بتنميتيا باستخداـ طرؽ في استخداـ التعم

ـ(التي استخدمت 2014العربي دراسة التميمي )وبرامج تعميمية مختمفة، ومنيا عمى المستوى 
 اإللكتروني التواصؿ ميارات تنمية في المدمج اإللكتروني التعمـ عمى قائمة تدريسية إستراتيجية

التي استخدمت التعميـ  ـ(2014) ودراسة العالـحائؿ،  جامعة في التربية كمية طالب لدى
الجميؿ  عبدودراسة ، المدمج باستخداـ الفيس بوؾ لتنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني

ـ(،التي استخدمت برنامج إلكتروني لتنمية بعض ميارات التواصؿ إلكترونيًا لدى طالب 2012)
 .الفرقة الرابعة بكمية التعميـ الصناعي

ـ( التي استخدما فييا شبكات 2011) Barczyk & Duncanوعمى المستوى األجنبي دراسة 
 التواصؿ االجتماعي لتنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى المتعمميف.

 تصنيف أدوات االتصال والتفاعل اإللكتروني:
 (، أدوات االتصاؿ والتفاعؿ اإللكتروني إلى :455-453ـ، ص ص2008يصنؼ عزمي )

 أدوات اتصال بين أطراف عممية التعمم: - أ
 " :Synchronousأدوات اتصال متزامنة "   .1

 "المحادثة أو الحوار الشخصيChatting.بيف فرديف " 
  المؤتمرات بأنواعيا: وىي تيدؼ إلى توفير االتصاؿ والتفاعؿ المتزامف بيف

المتعمـ والمعمـ أو بيف المتعمميف وبعضيـ البعض مثؿ: المؤتمرات 
 الصوتية، مجموعات النقاش، مؤتمرات الفيديو.

 " :Asynchronousأدوات اتصال غير متزامنة " .2
 " البريد اإللكترونيE-mail." 
 "نقؿ الممفاتFile Transfer (F.T)." 
 " لوحة النشراتStatic Web Pages (S.W.P)." 
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 أدوات اتصال مع الموقع والنظام: - ب
  جدوؿ المقرر: ويعتبر أداة لمتفاعؿ مع المقرر وارتباطاتو التي تشمؿ تحديد

 ووصؼ المقرر ومحتواه، ووحداتو، ومواقع الصفحات.األىداؼ، 
  مواقع البحث: وتشمؿ مصادر التعميـ والتعمـ المتاحة عمى الشبكة مثؿ

المكتبات، ومحركات البحث التي يمكف أف يستفيد منيا المتعمـ الستكماؿ 
 المعارؼ الخاصة بالمقررات ومحتواىا.

 تعمـ ومطموب إنجازىا في سياؽ األنشطة والمياـ التعميمية: والتي يكمؼ بيا الم
 تعمـ المقرر ومحتواه.

 .صفحات االختبارات والتقويـ بأنواعيا 
 .صفحات نتائج المتعمميف في االختبارات 
 .نجازاتو وأنشطتو وتقويـ أداؤه  ممؼ المتعمـ : ويضـ كؿ ما يتعمؽ بالمتعمـ وا 
  بكؿ صفحات المقرر ومحتوياتو: وتضـ الصفحات الساكنة التي تضـ المحتوى

 أشكالو النصية والرسومية.

ولقد وظفت الباحثة في الدراسة الحالية أدوات االتصاؿ المتزامنة مف خالؿ مجموعات النقاش 
التي يوفرىا الموقع، وأدوات االتصاؿ غير المتزامنة مف خالؿ الرسائؿ، وأدوات اتصاؿ مع 

ا المتعمـ، والواجبات الموقع مف خالؿ مشاركة المصادر واألنشطة التعميمية التي يكمؼ بي
إلى صفحات المقرر  باإلضافةواالختبارات اإللكترونية ونتائج المتعمميف في االختبارات، 

 ومحتوياتو.

 لكتروني:تطبيقات االنترنت في مجال التواصل اإل 
( إلى أف ميارات التواصؿ اإللكتروني تتمثؿ في القدرة عمى 97ـ، ص2007تشير أحمد )

االنترنت، واستخداـ غرؼ المحادثة، واستخداـ المنتديات والبريد اإللكتروني التصفح في شبكة 
وىذه الميارات يمكف ممارستيا وتنميتيا مف خالؿ تطبيقات االنترنت التالية كما ذكرىا 

ـ، ص 2011( يوسؼ)134-132ـ، ص ص2007(، أحمد)19-16ـ، ص ص2003وىبة)
 ( :139-137ـ، ص ص2012(، مجاىد)55-54ص
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 (E-mail Electronic Mailإللكتروني)البريد ا .1
إف عممية دمات المتوفرة في شبكة اإلنترنت، لكتروني مف أوؿ وأىـ الخيعتبر البريد اإل

االشتراؾ بالشبكة توفر خدمة التواصؿ مف أي مكاف في العالـ مع أي شخص يمتمؾ 
بات والمؤسسات وتعتبر ىذه الخدمة أساسية في الشركات والمكتالخدمة، ىذه 

ة مف ، حيث يتواصؿ المعمـ مع زمالئو ومع طالبو ومع العائمفي المدارس وخصوصاً 
ويتوفر في أيامنا ىذه صفحات عمى الشبكة العنكبوتية ،أجؿ تطوير العممية التربوية

والحصوؿ عمى  لكتروني مجاناً العالمية تمكف المستخدميف مف االشتراؾ بخدمة البريد اإل
 ريف .عنواف بريدي لمتواصؿ مع اآلخ

كتروني مف التقنيات الميمة التي تساعد المعمـ في تمؾ المدارس ل، يعتبر البريد اإلتربويا
مكانية إوتوفر  ،ع طمبتو ومتابعة دراستيـ البيتيةنترنت عمى التواصؿ مالتي تشترؾ باإل
تواصؿ المعمـ مع العائمة وتبادؿ اآلراء حوؿ و  ،بعضيـ مع البعض تواصؿ الطمبة
 يـ تعمـ أبنائيـ داخؿ وخارج المدرسة . األمور التي ت

 (New groupsمجموعات تبادل األخبار ) .2
ولمحصوؿ عمى ىذه الخدمة يمكف تشغيؿ برنامج"قارئ األخبار" الذي يتيح تبادؿ 

مفة ويمكف توظيؼ ىذه الخدمة في العممية تالمعمومات مع مجموعات أخبار مخ
 التعميمية عف طريؽ ما يمي:

  والطالب فً مجموعات األخبار المتخصصة لالستفادة من تسجٌل المعلمٌن

 الخبراء كل حسب تخصصه.

  إشراك الطالب فً منابر حوارٌة لتبادل اآلراء حول موضوع معٌن وتبادل

 الخبرات حوله.

 (Chattingالمحادثة الفورية أو اآلنية ) .3
زمالئو  نترنت ىو نظاـ ييسر عمى الطالب الحديث وتبادؿ الرأي معالمحادثة عمى اإل

ومعمميو كتابة وصوتًا، ويعتبر كثير مف الباحثيف أف ىذه الخدمة تأتي في المرحؿ 
 الثانية مف حيث كثرة االستخداـ بعد البريد اإللكتروني وذلؾ يرجع إلى المميزات التالية:

  إمكانية بث المحاضرات مف مقر الجامعة إلى أي مكاف في العالـ بدوف تكمفة
 عالية.
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 ا في استضافة عالـ أو أستاذ مف أي مكاف في العالـ إللقاء يمكف استخدامي
 .محاضرة عمى طالب الجامعة بنفس الوقت وبتكمفة قميمة

 

 (E-Magazinesالمجالت أو الدوريات اإللكترونية ) .4
توجد مجموعة كبيرة مف المجالت والدوريات المتخصصة في مجاالت عممية عديدة 

 يمكف الوصوؿ إلييا واالستفادة منيا.
 (Mailing Listالقوائم البريدية ) .5

عبارة عف نظاـ مجيز يسمح  بتكويف مجموعات مف المستخدميف، بحيث يمكف بعث 
رسائؿ إلييـ، واستقباؿ رسائؿ منيـ متعمقة بموضوع معيف، وتوجد خادمات تتحكـ في 
ىذا النظاـ، ويتـ االشتراؾ في ىذه الخدمة مف خالؿ عنواف الخادـ المطموب االشتراؾ 

 يو.ف

 :اإللكتروني مإللكتروني عبر أنظمة إدارة التعمميارات التواصل ا
تعد أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني مف الطرؽ اإليجابية التي تساعد المتعمـ عمى التفاعؿ 
المستمر مف خالؿ ما يتضمنو مف برمجيات حرة مفتوحة المصدر أو مغمقة تحتوي عمى أدوات 

بداء رأي في تتطمب مف المتعمـ القياـ بمي اـ وأنشطة متنوعة مثؿ اإلجابة عف أسئمة معينة،وا 
 قضية ما في محتوى الدرس وغيره مف المياـ واألنشطة التفاعمية المتعددة والمتنوعة.

وتوجد خصائص رئيسة ألنظمة إدارة المقررات اإللكترونية حسب الوظائؼ التي تقدميا لممتعمـ 
 مف أىميا التالي:( 30ـ، ص2013كما ذكرىا العمري وآخروف)

 نشر المحتوى التعميمي وتبميغو لمطالب: .1
توفر أنظمة إدارة المقررات وسيمة لتبميغ المحتوى العممي لممتعمـ وتنظيـ المادة العممية 
بطريقة متسمسمة، بحيث يسيؿ عمى المتعمـ استيعابيا بسيولة. كما تساعد ىذه األنظمة 

 الدراسي مف خالؿ توفير أدوات البحث . المتعمـ عمى البحث عف المعمومات في المقرر
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 األنشطة الدراسية وتقييم الطالب: .2
توجد العديد مف األدوات التي تتابع مختمؼ األنشطة التي يقـو بيا الطالب وتقييميا مف 
جانب المعمـ، ومف خالؿ األدوات المتوفرة في ىذه األنظمة يستطيع الطالب الحصوؿ 

ماؿ التي قاـ بيا النظاـ مباشرة، ومف أحد األدوات التي عمى نتائج تقييـ األنشطة واألع
 يوفرىا النظاـ لتقييـ الطالب أداة االختبارات القصيرة.

 وسائل االتصال: .3
(، Chatتوجد وسائؿ اتصاؿ متعددة في أنظمة إدارة المقررات الدراسية مثؿ: الدردشة)

يمة في التعمـ (، وتعد ىذه األدوات مف العناصر المDiscussionوساحات الحوار)
، وكذلؾ بيف الطالب وبعضيـ باإللكتروني، فيي تتيح التواصؿ بيف المعمـ والطال

 البعض بشكؿ متزامف.

 :تقويم ميارات التواصل اإللكتروني
إف تقويـ الجوانب األدائية لمميارة التي يقوـ بيا الطالب، ىي وسيمة معرفة تمكف الطالب 

( أنو يمكف تقويـ 82ـ، ص2014وسرعة ويذكر التميمي )وكفاءتو في انجاز ىذه الميارة بدقة 
 تعمـ الطالب لمميارة في جانبيف ىما :

الجانب المعرفي لمميارة، ويتعمؽ بأداء الطالب في الجانب النظري المعرفي، مف حيث  .1
إدراكو لمفيـو الميارة، ومعرفة عناصر ومراحؿ القياـ بأداء ىذه الميارة، ويقاس ىذا 

 اختبارات التحصيؿ المعرفي.الجانب مف خالؿ 
الجانب األدائي لمميارة، ويتعمؽ بمستوى أداء الطالب لمخطوات التي تؤدي إلى الميارة  .2

المطموبة، وفي ىذا الجانب يكوف الحكـ عمى صحة ودقة األداء في كؿ خطوة، حتى 
 يتمكف الطالب مف أداء الميارة بشكؿ نيائي وبكفاءة عالية، وسرعة.

استخداـ بطاقة تقييـ، ة عمى تقويـ الجوانب األدائية لمميارة مف خالؿ ولقد عممت الباحث
 ميارات التواصؿ اإللكتروني.ل مف اكتساب الطالبات تأكدل
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 موقع أكادوكس وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني:
يساىـ موقع أكادوكس في تنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني وجعؿ العممية التدريسية قد 
 فاعمية مف خالؿ ما يمي:أكثر 

إعالف المعمـ عف صفحتو الخاصة بو مف بداية عممية التدريس يشجع الطالب عمى  .1
 مراسمتو.

تحفيز المتعمميف عمى تفعيؿ استخداـ أدوات التواصؿ التي يتيحيا موقع أكادوكس مما  .2
 يساعد في تنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني لدييـ.

رساؿ .3 الردود الجادة والمناسبة لممتعمميف، مما يشجعيـ عمى  تنظيـ عممية المراسالت وا 
استمرارية التواصؿ اإللكتروني مع المعمـ ومف ثـ اكتساب مزيد مف ميارات التواصؿ 

 اإللكتروني.
تبادؿ التعميقات بيف المعمـ والمتعمميف حوؿ ما ينشره المتعمميف مف مواد وأنشطة  .4

 ارات التواصؿ اإللكتروني.تعميمية عمى صفحة المادة مما ينمي لدييـ مي

 :النظريات التربوية التي تقوم عمييا الدراسة الحالية
تعد النظريات التربوية األساس المتيف لمبحوث التربوية، حيث تحدد التوجيات الفكرية 

 والمبادئ الحديثة التي يجب أف يمتمكيا الطمبة. ومف ىذه النظريات المتعمقة بالبحث الحالي:

 ة:النظرية البنائي .1
ـ اإللكتروني ، تتفؽ مع البنائية مف حيث أف المعرفة إف خصائص ومالمح نظـ التعم

ال يجب تمقييا بشكؿ سمبي، بؿ يجب أف تبنى بشكؿ نشط، كذلؾ التعمـ البنائي عممية 
نشطة يعالج المتعمـ فييا المعمومات بشكؿ ذي معنى، وتراكمية حيث يبنى التعمـ عمى 

ويربطيا بالمعرفة  حيث يوسع المتعمـ مف المعرفة الجديدةالخبرة السابقة، وتكاممية 
 .(96ـ، ص 2008)زيتوف، الحالية

في بنائو وخصائصو يركز عمى وجود حالة مف النشاط  أكادوكسوال شؾ أف موقع 
الدائـ في بيئة التعمـ، كما تعتمد المعرفة مف خاللو عمى التراكمية الناتجة مف مشاركات 

 المتعمميف.
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النظرية البنائية ترتبط ارتباطا وثيقا  إلى أف (72ـ، ص2012لغفور )عبد ا رييشو 
لكتروني بشكؿ خاص، حيث يشار إلى ، وبالتعمـ اإلبالشبكة العالمية لممعمومات عموماً 

نو عندما تـ بناء ىذه الشبكة وتصميميا، تـ بناؤىا طبقًا لمنظرية البنائية، فالمعمومات أ
المحدود، وىي تؤمف لممستخدـ القدرة عمى استخداـ الموجودة عمييا تتمتع بتشعبيا ال

معظـ حواسو لمتفاعؿ والتعامؿ مع تمؾ المعمومات بعمؽ، بحيث يتسنى لو الوصوؿ إلى 
إلى ذلؾ أنيا تتميز بتوفير االتصاالت التي تتناسب مع  إضافةمعارؼ جديدة أخرى، 

وىذا يتفؽ . التزامنية وغيرش، وغرؼ المحادثة التزامنية النظرية البنائية ،كمنتديات النقا
 مع ما يوفره موقع أكادوكس مف أدوات االتصاؿ الالزمة لمتفاعالت التعميمية.

وقامت الباحثة باالستفادة مف مبادئ النظرية البنائية في ىذه الدراسة عف طريؽ توجيو 
 ، وذلؾومحاولة بناء المعرفة التي يحتاجونيا بأنفسيـ الطالبات لضرورة نشر المشاركات

 مف خالؿ أدوات التواصؿ التي يوفرىا  موقع أكادوكس المستخدـ في الدراسة الحالية.
 النظرية التواصمية: .2

 تعريف النظرية التواصمية
و م( بأنيا"نظرية تربوية جديدة تستطيع أف تدرس النSiemens, 2004منز )سعرفيا 

صفة التواصمية االجتماعي لممعرفة عبر التكنولوجيات الحديثة وتحمؿ ىذه النظرية 
وتتعامؿ مع الويب كشبكة معارؼ شخصية التي يتـ إنشاؤىا بغية اشتراؾ الناس في 
التنشئة االجتماعية والتفاعؿ وىي تسعى جاىدة لمتغمب عمى القيود المفروضة عمى كؿ 

 مف النظرية السموكية واإلدراكية".
سماعيؿ ) دة في العصر ( عمى أنيا"نظرية تربوية جدي22ـ، ص2014وتذكر حمادة وا 

الرقمي تستخدـ مفيـو الشبكة التي تتكوف مف عقد تربط بينيا وصالت، تمثؿ العقد 
صوت أو صورة، أما  المعمومات والبيانات عمى شبكة االنترنت وىي إما نصية أو

عممية التعمـ ذاتيا، وىي الجيد المبذوؿ لربط ىذه العقد مع بعضيا الوصالت تمثؿ 
لشخصية وىذا المفيـو متوافؽ مع فكرة البرمجيات لتشكيؿ شبكة مف المعارؼ ا

 االجتماعية المستخدمة في الويب كالمدونات والويكي والشبكات االجتماعية".
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وتنظر التواصمية إلى بيئات التعمـ االفتراضية كفضاء إلتقاف عمميات التواصؿ وأنماطو 
لممناقشات المفتوحة وأرشفة المختمفة، وبناء ميارات التعمـ الذاتي، وتعبر فضاًء خصبًا 

 (.45ـ، ص2015الخبرات وبناء عمميات البحث عف المعرفة )القحطاني،
 
 

 مبادئ النظرية التواصمية
سماعيؿ ) ( أنماط التفاعؿ بيف المتعمميف بعضيـ البعض 22ـ، ص2014ذكرت حمادة وا 

 في بيئة التعمـ اإللكتروني إلى أربعة أنماط والتي تتضح فيما يمي:

 االتصاؿ Communication : 
 يحدث أثناء عممية المناقشة بيف المتعمميف.

  التشارؾCollaboration : 
 يحدث أثناء تشارؾ المتعمميف األفكار والموارد مف خالؿ مساحات التشارؾ.

 التعاوفCooperation  : 
يؤدي المتعمموف أنشطة ومياـ معًا لكف كؿ منيـ لديو غرض وىدؼ يريد 

 تحقيقو.
  المجتمعCommunity : 

 يسعى جميع المتعمميف جاىديف لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ.

وقامت الباحثة باالستفادة مف مبادئ النظرية التواصمية عف طريؽ توجيو الطالبات لضرورة 
االتصاؿ بينيـ والنقاش وتبادؿ األفكار والخبرات، واألخذ بتعميقات الزمالء، ونشر المشاركات 

 رىا موقع أكادوكس المستخدـ في الدراسة الحالية . والموارد عبر أدوات التواصؿ التي يوف



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السـابقـة

 

في مجاؿ ىذه الدراسة  ،إلى معرفة الجيود التي بذلت مف قبؿ الباحثيف ،ييدؼ ىذا الفصؿ
 في عدد مف الوجوه أىميا ما يمي: الالستفادة مني ،واستعراضيا

 .تقديـ فكرة واضحة، ومتكاممة عف ىذه الدراسات 
  اإلفادة مف طرائؽ البحث العممي التي اتبعتيا الدراسات السابقة، ومف النتائج التي

 توصمت إلييا، وذلؾ في صياغة مشكمة الدراسة الحالية، ومعالجتيا نظريًا وعمميًا.
ثـ األقدـ، والبدء بعنواف  ،باألحدث في الدراسات السابقة بدءاً  ،الباحثة منيجية واحدةاتبعت 

الرسالة، واليدؼ منيا، واإلجراءات، ومنيج الدراسة وأدواتيا، والنتائج التي توصمت إلييا 
 الدراسة.

 وقد قسمت الباحثة ىذه الدراسات إلى ثالثة محاور:
 .لكترونيالمحتوى اإل إدارة أنظمة تناولتالتي  ،الدراسات .1
 .المفاىيـ التكنولوجيةالتي تناولت  ،الدراسات .2
 .التواصؿ اإللكترونيالتي تناولت ميارات  ،الدراسات .3
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 لكترونيالمحتوى اإل  إدارة أنظمةتناولت المحور األول / الدراسات التي 
 

 (م2016)دراسة العياصرة والسعدي  .1

استخداـ نظاـ المودؿ في تدريس مادة التربية إلى التعرؼ عمى أثر  ،ىدفت الدراسة
اإلسالمية عمى التحصيؿ الفوري والمؤجؿ لدى طالبات الصؼ التاسع بسمطنة عماف واتجاىاتيف 

( 29( تجريبية و)28( طالبة، قسمت إلى مجموعتيف، )57وتكونت عينة الدراسة مف )، نحوه
أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي التجريبي، وتمثمت المنيج  حث عمىواعتمد الب، ضابطة

بيف متوسطي  حصائياً إوجود فروؽ دالة ، وأظيرت النتائج ومقياس االتجاه نحو نظاـ المودؿ
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ الفوري والمؤجؿ الختبار التحصيؿ لصالح 

طالبات المجموعة  حصائيًا بيف متوسطي درجاتإالمجموعة التجريبية، ووجود فروؽ دالة 
 مقياس االتجاه قبؿ التجربة وبعدىا لصالح التطبيؽ البعدي.في التجريبية 

 (م2015دراسة قمجة ) .2

وىو عبارة عف فصؿ افتراضي  ،استخدـ ادمودو فاعمية إلى الكشؼ عف ،ىدفت الدراسة 
تدريسي وتعميمي مساند ألسموب العمميات الكتابية عمى تحسيف األداء الكتابي لدى طالبات 

طبقت  ،الصؼ السابع بشكؿ عاـ وتنمية اتجاىات الطالبات نحو الكتابة بالمغة االنجميزية
وقسمت العينة  ،( طالبة مف طالبات الصؼ السابع50الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف )

تكونت و  طالبة، (25إلى مجموعتيف : ضابطة وتجريبية ،تكونت المجموعة الضابطة مف)
وقد تكونت أدوات  مت الباحثة المنيج التجريبي،استخدطالبة، و  (25بية مف )المجموعة التجري

إلى قياس األداء  األداة األولى ىي اختبار تحصيمي في الكتابة ييدؼ الدراسة مف أداتيف:
األداة الثانية في عبارة عف مقياس اتجاه نحو  أما ،لكتابي لمطالبات قبؿ وبعد استخداـ ادمودوا

وقد أظيرت الدراسة فروؽ ممحوظة وذات  ،جميزية قبؿ وبعد استخداـ ادمودوالكتابة بالمغة االن
داللة إحصائية بيف معدؿ أداء طالبات المجموعة التجريبية وأداء طالبات المجموعة الضابطة 

فروؽ ف ىناؾ أفي اختبار الكتابة التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية . كما أشارت النتائج ب
 قبؿ وبعد استخداـ ادمودو . في اتجاىات طالبات المجموعة التجريبيةحصائيًا إدالة 
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 (م2015)دراسة السدحان  .3

الكشؼ عف اتجاىات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في كمية عمـو إلى  ،ىدفت الدراسة
الحاسب والمعمومات بجامعة اإلماـ محمد بف سعود نحو استخداـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني 

( 533، وتكونت عينة الدارسة مف)في التعميـ والتدريس الجامعي (Blackboard)بالؾ بورد 
واستخدـ  ،( عضواً 72وبمغت عينة أعضاء ىيئة التدريس ) ،وطالبة تـ اختيارىـ عشوائياً  طالباً 
أف المتوسط العاـ وأظيرت النتائج  ،دراسةمواستخدـ االستبانة كأداة ل،وصفيالمنيج الحث االب

حاسب والمعمومات بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية نحو التجاىات طمبة كمية عموـ ال
استخداـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني يشير إلى االتجاه اإليجابي ألفراد العينة مف الطمبة نحو 

 .نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة التجاىات أعضاء ىيئة التدريس

 (م2014) لفوزاندراسة ا .4

أثر استخداـ أكادوكس في تدريس مقرر الحاسب اآللي عمى لمتعرؼ عمى  ،الدراسةىدفت 
بطريقة ، اختيرت العينة تنمية الدافعية لمتعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة القويعية

، واعتمد ( طالبًا مقسميف بشكؿ متساٍو إلى مجموعتيف38عشوائية،حيث تكونت العينة مف )
وأظيرت النتائج  أعد الباحث مقياس دافعية التعمـ كأداة لمدراسة،و  ،التجريبي وشب الباحث المنيج

حصائيّا بيف متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة ومتوسطات طالب إوجود فروؽ دالة 
 المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافعية لمتعمـ لصالح المجموعة التجريبية .

 (م2014) عمردراسة  .5

عرؼ عمى  أثر تدريس مقرر ميارات االتصاؿ إلكترونيًا بنظاـ تالإلى  ،ىدفت الدراسة
البالؾ بورد عمى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بالمقرر ورضا طالب السنة التحضيرية 

( طالبًا 78بجامعة الدماـ نحو توظيؼ البالؾ بورد في التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
( طالبًا، ومجموعة ضابطة وعددىا 39إلى مجموعتيف، مجموعة تجريبية وعددىا ) تـ تقسيميـ

اختبار وقد قاـ الباحث بإعداد  ،المنيج الوصفي والمنيج التجريبي واستخدـ الباحث ،طالباً  (39)
تحصيمي لقياس الجانب المعرفي واستبانو لمتعرؼ عمى مدى رضا الطالب نحو استخداـ نظاـ 
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حصائيًا بيف المجموعة التجريبية والضابطة إالنتائج عدـ وجود فروؽ دالة وأظيرت البالؾ بورد، 
رضا ف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في أأشارت النتائج بفي حيف  ،التحصيمي االختبارفي 

 .طالب المجموعة التجريبية عف التعمـ مف خالؿ البالؾ بورد

 (م2014دراسة الرشود ) .6

، ( في تنمية التحصيؿ الدراسيedmodoإلى الكشؼ عف فاعمية موقع ) ،الدارسة ىدفت 
وميارة حؿ المشكالت في مقرر ميارات االتصاؿ لدى طالبات السنة التحضيرية في جامعة 

بيف مجموعة ضابطة  (108)بمغ عدد أفراد العينة ،سالميةاإلماـ محمد بف سعود اإل
 واستخدمت مقياس حؿ المشكالت واالختبار ،اتبعت الباحثة المنيج شبة التجريبي،و وتجريبية
بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية  اً ة إحصائيالوأشارت النتائج إلى وجود فروؽ د ،التحصيمي

بيف  اً ة إحصائيالووجود فروؽ د، في ميارة تحديد المشكمة لصالح المجموعة التجريبية
 .لح المجموعة التجريبيةالمجموعتيف الضابطة والتجريبية في التحصيؿ الدراسي لصا

 (م2013العمري وآخرون )دراسة  .7
( في Blackboardتعرؼ أثر استخداـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني)إلى  ،ىدفت الدراسة

تدريب الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة الممؾ خالد عمى تنمية ميارات التواصؿ 
نتاج المواد التعميمية الرقمية ،قسمت إلى ( طالباً 43وتكونت عينة الدارسة مف)، اإللكتروني وا 

تـ تدريبيا وفقًا لنظاـ إدارة التعمـ  ( طالباً 21)مجموعة تجريبية وعددىا، مجموعتيف
ًاتـ تدريبيا وفقًا لمطريقة ( طالب22)مجموعة ضابطة وعددىا، و (Blackboardاإللكتروني)
برنامج تدريبي، وكذلؾ تـ إعداد  يفوأعد الباحث ،المنيج التجريبيالبحث واستخدـ  المعتادة،

إلى أف استخداـ نظاـ إدارة وأظيرت النتائج  ،مالحظة مقياس لمتواصؿ اإللكتروني، وبطاقة
( في تدريب الطالب المعمميف قد ساعد عمى تنمية ميارات Blackboardالتعمـ اإللكتروني)

 . التواصؿ اإللكتروني، وميارات إنتاج المواد التعميمية الرقمية

 

 



 

52 

 (م2009)chiu& et.alدراسة تشو وآخرون  .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح نموذج لتوظيؼ التعمـ التعاوني البنائي يعتمد عمى استخداـ 
ثـ  ،المنيج التجريبيالبحث دارة التعمـ مفتوحة المصدر،واستخدـ إ( في أنظمة 2تقنيات الويب)

قاموا باختبار النموذج في مساؽ أنظمة المعمومات اإلدارية ، وقد شمؿ االختبار تقنيات كثيرة 
والويكي، وقد توصمت الدراسة أف التعمـ الذاتي قد تحسف عند  مدوناتمنيا وىي المنتدى وال

 . معظـ المتعمميف ، وأصبح الطمبة أكثر نشاطًا في ممارسة أنشطة التعمـ

 (م2009عاشور ) دارسة .9
ثالثي  في اكتساب ميارات التصميـ  Moodle إلى التعرؼ إلى فاعمية برنامج ،ىدفت الدارسة 

التعميـ بالجامعة اإلسالمية، وقد اختار الباحث عينة الدارسة  تكنولوجيا األبعاد لدى طالب كمية
بالجامعة في شعبة وسائط متعددة  يدرسوف ( طالبًا ىـ الذيف35قصدية مكونة مف )  بطريقة

وكانت أدوات الدارسة ، التجريبي اإلسالمية، وقد استخدـ الباحث وفقًا لطبيعة الدارسة المنيج
المستوى لقياس المعرفي لمطالب، وبطاقة مالحظة  المستوى لقياسعبارة عف اختبار تحصيمي 

ة قبؿ وقد أظيرت الدارسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعة التجريبي، األدائي لمطالب
 .لصالح التطبيؽ البعدي، وىذا يعني وجود أثر لمبرنامج وبعد التجربة

 (م2007)عقل دراسة  .10
في تنمية ميارات تصميـ  webCT)إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج )،ىدفت الدراسة

، األشكاؿ المرئية المحوسبة لدى طالبات كمية تكنولوجيا المعمومات بالجامعة اإلسالمية بغزة
مف طالبات كمية تكنولوجيا ( طالبة 19حيث تكونت العينة مف ) بطريقة قصدية،اختيرت العينة 

اختبار  في أدوات الدراسة، وتمثمت التجريبيواعتمد الباحث المنيج المعمومات المستوى الثالث، 
وبطاقة مالحظة لتقييـ تحصيؿ الطالبات في النواحي تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات 

بيف متوسط درجات الطالبات في الميارات  وجود فروؽ دالة إحصائياً ، وأظيرت النتائج الميارية
 . األدائية والمعرفية لتصميـ األشكاؿ المحوسبة قبؿ إجراء التجربة وبعدىا لصالح البرنامج 
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 (م2005النباىين)دراسة  .11
المعممات في  (عمى تحصيؿ الطالباتWebCTأثر برنامج )لمتعرؼ عمى  ،ىدفت الدراسة

، مساؽ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاىاتيف نحوىا واالحتفاظ بو
، ( طالبة تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف44حيث تكونت العينة مف ) بطريقة قصدية،اختيرت العينة 

الباحث ، واعتمد ( طالبة22( طالبة، وأخرى ضابطة وعددىا )22مجموعة تجريبية وعددىا )
التجريبي وكانت أدوات الدراسة: اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات ومقياس اتجاه المنيج 

وجود فروؽ دالة ، وأظيرت النتائج ات نحو وسائؿ وتكنولوجيا التعميـلمعرفة اتجاه الطالب
حصائيًا بيف إحصائيّا في التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية، وعدـ وجود فروؽ دالة إ

 جموعتيف التجريبية والضابطة في االتجاه نحو وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ .الم

 مPaine (2003 )بايني دراسة  .12
( في تدريس مساؽ المغة الفرنسية (webCTأثر برنامج لمتعرؼ عمى  ،ىدفت الدراسة

 وصفيالالمنيج  ةالباحث ت، واعتمدلطالب السنة األولى في جامعة أوبرف في والية االباما
 ، وأظيرت النتائجاستخدمت االستبانة كأداة لمبحث الستطالع وجية نظر المدرسيف والطالبو 

حيث أصبحت عممية إدارة المساؽ ذات مغزى وأكثر كفاءة، وجود فروؽ  بالنسبة لممدرسيف
وصوؿ المبذوؿ في األعماؿ الروتينية، وأصبحت عممية الوكذلؾ تـ تقميؿ الوقت والجيد 

( (webCTاستخداـ برنامج دراستيـ ب ،البأما بالنسبة لمط ،ر سيولةلمحتويات المساؽ أكث
مكانية التعامؿ مع المساؽ أكثر سيولة، وسيؿ البرنامج عممية  أعطاىـ ثقة أكبر بالنفس، وا 
االتصاؿ مع المدرس والزمالء الذيف يدرسوف نفس المساؽ، ووجود تغذية راجعة فورية مف خالؿ 

 االنتياء مف االختبار.معرفة الطالب لدرجتو حيف 
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 عمى دراسات المحور األول: ميقالتع
المحتوى  إدارة أنظمةالتي تناولت موضوع  ،بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة

استخمصت الباحثة مجموعة مف النقاط اليامة مف تحميؿ ىذه الدراسات والتي  ، لكترونياإل
 :تتعمؽ بػ

 األىداف: .1
السابقة عمى توظيؼ أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني، وتباينت الدراسات في اتفقت الدراسات 

 .ىدؼ توظيفو
  ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية التحصيؿ

، (ـ2014) عمردراسة ، (ـ2016)الدراسي لدى الطمبة مثؿ دراسة العياصرة والسعدي 
 ـ(.2005النباىيف)دراسة ، و (ـ2014دراسة الرشود )

 
  بينما ىدفت دراسات أخرى إلى دراسة أثر أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني في إكساب أو

العمري دراسة ، (ـ2014دراسة الرشود )، (ـ2015دراسة قمجة ) تنمية ميارات معينة مثؿ
عاشور  دارسة، ـchiu & et.al(2009)دراسة تشو وآخروف ، ـ(2013وآخروف )

 .ـ(2007عقؿ )دراسة ، و (ـ2009)

  أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني إلى دراسة أثر  (ـ2014) لفوزافدراسة افً حٌن هدفت
إلى معرفة اتجاهات الطلبة  (م2015)السدحان ، كما هدفت دراسة في تنمية الدافعية

 .أنظمة إدارة المحتوى اإللكترونيوالمعلمٌن نحو استخدام 

أنظمة إدارة المحتوى  لمتغيرفي تناوليا  ،مع الدراسات السابقة ،الحاليةاتفقت الدراسة وبيذا 
 أنظمة إدارة المحتوى اإللكترونيأثر ، بينما اختمفت مع الدراسات في مضموف اإللكتروني

، أو لتنمية الكتابة وحؿ المشكالت أو ميارات، عمى التحصيؿ أثرىافبعضيا ىدؼ إلى قياس 
، بينما الدراسة الحالية ية أو ميارات تصميـ األشكاؿ ثالثية األبعادميارات تصميـ األشكاؿ المرئ

استخداـ موقع أكادوكس في تنمية المفاىيـ التكنولوجية وميارات التواصؿ أثر ىدفت إلى قياس 
 .اإللكتروني
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 المنيج: .2
 دراسة قمجة  مثؿ في تحقيؽ أىدافيا المنيج التجريبي تبنتالدراسات السابقة  معظـ

العمري وآخروف دراسة ، (ـ2014) عمردراسة ، (ـ2014) لفوزافدراسة ا،(ـ2015)
دراسة ، (ـ2009عاشور ) دارسةـchiu et.al(2009 ،)دراسة تشو وآخروف ـ(، 2013)

 .(ـ2016)دراسة العياصرة والسعدي و ، (ـ2005النباىيف)دراسة ـ(، 2007عقؿ )

 وآخروفبايني دراسة و  ،(ـ2015)دراسة السدحاف مف،  كما تبنت كال Paine & 
et.al(2003 )فقطالمنيج الوصفي عمى ـ. 

 عمى المنيج شبو التجريبي(ـ2014)دراسة الرشود  بينما اقتصرت ، . 

وبذلؾ اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي حيث تـ 
 توظيؼ المنيج التجريبي إليجاد الفروؽ بيف متغيرات الدراسة .

 :العينة .3
  قمجة اختارت بعض الدراسات السابقة عينة مكونة مف طمبة الصفوؼ اإلعدادية مثؿ

 .(ـ2016)العياصرة والسعدي ودراسة ، (ـ2015)

  في حيف اختارت دراسات أخرى عينة مكونة مف المرحمة الثانوية والجامعية مثؿ دراسة
العمري دراسة ، (ـ2014) عمردراسة ، (ـ2014) لفوزافدراسة ا ،(ـ2014)الرشود 

عاشور  دارسةـchiu& et.al(2009 ،)دراسة تشو وآخروف ـ(، 2013وآخروف )
 ـ(.2005النباىيف)دراسة و ـ(، 2007عقؿ )دراسة ، (ـ2009)

  واختيرت عينات مف المعمميف والتالميذ في بعض الدراسات مثؿ دراسة السدحاف
 ـPaine & et.al(2003،) بايني وآخروفدراسة و ، (ـ2015)

يار عينتيا مف المرحمة وبيذا تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اخت 
، بينما اختمفت مع الدراسات التي اختارت عينتيا مف المراحؿ األخرى)الثانوية، اإلعدادية
 الجامعية(.
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 األدوات: .4
 ـ استخداميا في الدراسات السابقة.تعدد األدوات التي ت

   فقد استخدمت بعض الدراسات االختبار ومقياس اتجاه كأدوات لمدراسة ومنيا دراسػػػػػة
ـ(، دراسة العياصرة 2005النباىيف)دراسة ، (ـ2014) عمردراسة ، (ـ2015قمجة )

 chiuدراسة تشو وآخروف و ، (ـ2014)الرشود دراسة ، (ـ2016)والسعدي 
et.al(2009)ـ. 

  (ـ2009عاشور ) دارسة ثؿ:ماختبار وبطاقة مالحظة في حيف تبنت بعض الدراسات ،
 .ـ(2007عقؿ )دراسة و 

  بايني دراسة ، و (ـ2015)، دراسة السدحاف (ـ2014) لفوزافدراسة ابينما اقتصرت
 .عمى استخداـ مقياس فقط ـPaine & et.al(2003) وآخروف

استخداميا ألداتي االختبار وعميو فقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في 
 وبطاقة التقييـ لقياس المفاىيـ التكنولوجية وميارات التواصؿ اإللكتروني.

 النتائج: .5
 العمريدراسة ، (ـ2014) لفوزافدراسة ا، (ـ2015قمجة ) أظيرت كؿ مف دراسة 

، (ـ2009عاشور ) دارسةـchiu et.al(2009 ،)دراسة تشو وآخروف ـ(، 2013)وآخروف
 ،(ـ2016)دراسة العياصرة والسعدي ـ(، 2005النباىيف)دراسة ـ(، 2007عقؿ )دراسة 

، ودراسة ـPaine & et.al(2003) بايني وآخروفدراسة ، (ـ2015)دراسة السدحاف 
عمى بعض  المحتوى االلكتروني إدارة التأثير اإليجابي الستخداـ أنظمة ،(ـ2014)الرشود 

 . المتغيرات، كالتحصيؿ واالتجاىات وتنمية بعض الميارات
  إلى عدـ تأثير نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني البالؾ (ـ2014) عمردراسة  توصمت حيففي

 .عمى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بالمقرربود 
 أنظمة الستخداـومف خالؿ عرض نتائج الدراسات السابقة، تبيف أف ىناؾ تأثير إيجابي 

 .المحتوى االلكتروني إدارة
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 المفاىيم التكنولوجية التي تناولتدراسات ني/الالمحور الثا
 

 

 م(2016ميدي وآخرون ) .1
، إلى الكشؼ عف فاعمية إستراتيجية القصص الرقمية في إكساب طالبات الدراسة تىدف

( طالبة مف 56وقد تكونت العينة مف ) ،الصؼ التاسع األساسي بغزة لممفاىيـ التكنولوجية
( طالبة، 28وزعت عمى مجموعتيف المجموعة الضابطة ) ،طالبات الصؼ التاسع األساسي

( طالبة، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج 28والمجموعة التجريبية )
مقياس المفاىيـ التجريبي،  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد أدوات الدراسة وىي: 

توصمت  وقد التكنولوجية ، وبطاقة مالحظة الجوانب األدائية لميارات التواصؿ اإللكتروني،
إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة الدراسة 

وطالبات المجموعة التجريبية في مقياس المفاىيـ التكنولوجية لصالح طالبات المجموعة 
ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في  تجريبية،ال

 مقياس المفاىيـ التكنولوجية قبؿ التطبيؽ بالقصص الرقمية وبعده لصالح التطبيؽ البعدي .
 (م2014) دراسة التميمي .2

اإللكتروني المدمج، إلى تصميـ وبناء إستراتيجية تدريسية قائمة عمى التعمـ  ،الدراسة تىدف
والكشؼ عف فاعميتيا في تنمية مفاىيـ تكنولوجيا المعمومات وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى 

( طالبًا مف كمية التربية في جامعة 59وقد تكونت العينة مف ) ،طالب كمية التربية جامعة حائؿ
( طالبًا،واستخدـ 30ة )( طالبًا، والمجموعة التجريبي29موزعة عمى المجموعة الضابطة ) ،حائؿ

الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي،  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد 
أدوات الدراسة وىي: اختبار مفاىيـ تكنولوجيا المعمومات، وبطاقة مالحظة الجوانب األدائية 

بيف متوسطي  لة إحصائياً إلى وجود فروؽ داتوصمت الدراسة  وقد لميارات التواصؿ اإللكتروني،
درجات طالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في اختبار مفاىيـ تكنولوجيا 

بيف  البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية، كما وجدت فروؽ دالة إحصائياً  المعمومات
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حظة متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في بطاقة المال
 لميارات التواصؿ اإللكتروني لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 م(2013دراسة عطية ) .3

الكشؼ عف فاعمية شبكة التواصؿ االجتماعي"الويكي" في تنمية المفاىيـ إلى  ،ىدفت الدراسة
وقد تألفت عينة  التكنولوجية وميارات اإلنترنت لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة،

بطريقة  ـتـ اختيارىمف طالبات الصؼ التاسع األساسي، و  ة( طالب40الدراسة مف)
، وتكونت المجموعة الضابطة مف ة( طالب20،حيث تكونت المجموعة التجريبية مف )عشوائية

 ة، واستخدمت الباحثة في دراستيا المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي،( طالب20)
، اختبار المفاىيـ التكنولوجيةبإعداد أداتي الدراسة وىما:  ةالباحث تىدؼ الدراسة قامولتحقيؽ 

إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف وقد توصمت الدراسة وبطاقة مالحظة لميارات اإلنترنت، 
متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في )االختبار، 

 لصالح طالبات المجموعة التجريبية. وبطاقة المالحظة(

 (م2013)برىوم دراسة  .4

التعرؼ عمى أثر استخداـ التعميـ المدمج عمى التحصيؿ وتنمية ميارات إلى  ،ىدفت الدراسة
ومفاىيـ تكنولوجيا التعميـ المتضمنة في محتوى مقرر تكنولوجيا التعميـ لطالب كمية التربية في 

ة،مف الطالبات المسجالت ( طالب32وقد تألفت عينة الدراسة مف) الجامعة اإلسالمية بغزة،
حيث تكونت المجموعة التجريبية مف  تـ اختيارىا بطريقة قصدية،لمساؽ تكنولوجيا التعميـ، و 

ة، واستخدمت الباحثة في دراستيا ( طالب16، وتكونت المجموعة الضابطة مف )ة( طالب16)
بطاقة بإعداد أداتي الدراسة وىما:  ةالباحث تة قامولتحقيؽ ىدؼ الدراس المنيج التجريبي،

إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف وقد توصمت الدراسة  واختبار لقياس التحصيؿ،، مالحظة
متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في )االختبار، 

 وبطاقة المالحظة( لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
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 م(2013دراسة العفيفي ) .5

في تعديؿ التصورات البديمة  KWLمعرفة أثر توظيؼ استراتيجية إلى  ،ىدفت الدراسة
( 35وقد تألفت عينة الدراسة مف) ،لممفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ السابع األساسي

ية في مدرسة عبداهلل بف رواحة التابعة لمدير  األساسي السابعة،مف طالبات الصؼ طالب
 التجريبيشبو  واستخدمت الباحثة في دراستيا المنيج الوصفي التحميمي والمنيجالوسطى، 

اختبار : يالدراسة وى ةبإعداد أدا ةالباحث تولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قام ،لممجموعة الواحدة
في  وجود فروؽ دالة إحصائياً إلى ، وقد توصمت الدراسة ممفاىيـ التكنولوجيةالتصورات البديمة ل

 مستوى التصورات البديمة قبؿ وبعد التجريب لصالح االختبار البعدي.

 (م2012)فرج دراسة  .6

إلى تطوير مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعميـ لتنمية مفاىيـ تكنولوجيا  ،ىدفت الدراسة
دارتو مف خالؿ نظاـ المقررات الدراسية  التعميـ اإللكتروني لدى الطالب المعمميف بكمية التربية وا 

Moodle اختيرت المعمميف واتجاىاتيـ نحو المقرر ثـ قياس فاعميتو في تحصيؿ الطالب ،
التربية  ( طالب وطالبة مف طالب كمية100ائية،حيث تكونت العينة مف )بطريقة عشو العينة 

، مقسميف بالتساوي عمى مجموعتيف، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، بدمياط بالفرقة الثالثة
شبو التجريبي، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي لمفاىيـ المنيج  ةالباحث تواعتمد

وجود فروؽ دالة ، وأظيرت النتائج ني ومقياس االتجاه نحو المقررترو تكنولوجيا التعمـ اإللك
بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار  إحصائياً 

التحصيمي لمفاىيـ تكنولوجيا التعمـ اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروؽ 
ي دات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعبيف متوسطي درج دالة إحصائياً 

 لمقياس االتجاه نحو مقرر تكنولوجيا التعميـ لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 (م2012)برىوم دراسة  .7

إلى قياس أثر توظيؼ نظرية رايجوث التوسيعية عمى تنمية بعض المفاىيـ  ،ىدفت الدراسة
 (38تكونت عينة الدراسة مف) ،الصؼ العاشر األساسي بغزةوالميارات التكنولوجية لدى طالب 
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طالب الصؼ العاشر بمدرسة بئر السبع الثانوية بمحافظة رفح، تـ اختيارىـ بطريقة مف  طالباً 
 ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية، واألخرى الضابطة ،قصدية

وبطاقة  ،تحصيميوتـ بناء اختبار  والتجريبي، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي والبنائي
بيف متوسطات درجات  اً إحصائي دالةوأظيرت النتائج وجود فروؽ  مالحظة لمميارات التكنولوجية

طالب المجموعة التجريبية وبيف متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيؽ 
 المجموعة التجريبية.البعدي )لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة( لصالح 

 (م2011) Kiyciدراسة كيوسي  .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تصورات الطالب المعمميف المتخصصيف في الحاسب اآللي  
وتقنيات التعميـ عف المفاىيـ المتعمقة باستخداـ الحاسب اآللي والتفاعؿ اإلنساني المرتب عمى 

قسـ الحاسب اآللي وتقنيات التعميـ في كمية ذلؾ االستخداـ ، وتكونت عينة الدراسة مف طالب 
والمنيج  التربية جامعة ساكاريا في دولة تركيا ، وقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي الوصفي

وأدوات الدراسة المستخدمة ىي اختبار تحصيمي لممفاىيـ  ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة التجريبي
نحو دراسة المادة، وقد أظيرت نتائج الدراسة ،ومقياس اتجاه رالمجردة المتعمقة بمادة الكمبيوت

بيف متوسطي درجات االختبار التحصيمي لممجموعتيف التجريبية  دالة إحصائيًا وجود فروؽ 
وكذلؾ وجود فروؽ  ،والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية

ضابطة في لممجموعتيف التجريبية وال بيف متوسطي درجات مقياس االتجاه دالة إحصائيًا ذات 
 .التجريبية ، وذلؾ لصالح المجموعةالتطبيؽ البعدي لممقياس

 (م2011) أبو ماضيدراسة  .9
استخداـ المحاكاة الحاسوبية عمى اكتساب المفاىيـ الكشؼ عف أثر إلى  ،ىدفت الدراسة   

تكونت عينة الدراسة و  ،بغزةوالميارات الكيربية بالتكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي 
 ،بمدرسة السيدة رقية األساسية العميا لمبنات األساسيتاسع الصؼ ال الباتطالبة مف ط (82مف)

وتـ اختيارىـ بالطريقة القصدية، واستخدمت الباحثة ثالثة مناىج وىي: المنيج الوصفي 
لممفاىيـ والميارات الكيربية، ر معرفي ، وتـ بناء اختباالتحميمي، المنيج البنائي والمنيج التجريبي

بيف متوسط  دالة إحصائياً وأظيرت النتائج وجود فروؽ  ،وبطاقة مالحظة لمميارات الكيربية
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درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار المعرفي 
بطاقة المالحظة في  اً إحصائيلة ادالدراسة وجود فروؽ  توكشف ،لممفاىيـ والميارات الكيربية

 .لمميارات الكيربية لصالح المجموعة التجريبية

 (م2008عياد )دراسة  .10
بناء برنامج وسائط متعددة معد في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة ومف إلى  ،ىدفت الدراسة

، ، ثـ قياس أثره عمى اكتساب المفاىيـ التكنولوجية في كتاب التكنولوجيا لمصؼ السابع األساسي
مف طالبات الصؼ السابع األساسي مف مدرسة السيدة طالبة  (41وتكونت عينة الدراسة مف )

 اةوتمثمت أد ،التجريبيو المنيج البنائي  ةالباحث ت،واستخدمخديجة الخيرية لمبنات في دير البمح
في  اً إحصائي دالة، وتوصمت نتائج الدراسة وجود فروؽ اختبار لممفاىيـ التكنولوجيةالدراسة في 

متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 
 . اختبار اكتساب المفاىيـ التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية

 (م2007)دراسة المولو .11
إلى تحديد التصورات البديمية لممفاىيـ التكنولوجية وتحديد الوسائؿ المتعددة  ،ىدفت الدراسة

تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ السادس ومعرفة أثر في 
استخداـ الوسائؿ المتعددة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ 

( طالبة مف 43السادس مرتفعي التحصيؿ قبؿ وبعد التجريب، وقد شممت عينة الدراسة عمى )
واستخدمت الباحثة في دراستيا المنيج  ؼ السادس مف مدرسة الزيتوف االبتدائية،طالبات الص

التحميمي الوصفي والمنيج التجريبي، وتكوف أدوات الدراسة مف اختبار التصورات البديمة لممفاىيـ 
بيف متوسطي درجات الطالبات مرتفعات  وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً ، التكنولوجية
بيف متوسطي درجات الطالبات  قبؿ وبعد التجريب، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  التحصيؿ

 منخفضات التحصيؿ قبؿ وبعد التجريب.
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 :نيالثاالمحور دراسات عمى  ميقالتع
استخمصت بعض  المفاىيـ التكنولوجيةبعد تحميؿ الباحثة واطالعيا عمى الدراسات التي تناولت 

 ومنيا:النقاط اليامة 

 األىداف: .1
 مف خالؿ برامج متعددة ولة تنمية المفاىيـ التكنولوجية اتفقت مجموعة مف الدراسات في محا

 Kiyciدراسة كيوسي و (، ـ2011أبو ماضي )دراسة (، ـ2008عياد )دراسة ومنيا، 
 .(ـ2011)

 (ـ2014أما دراسة التميمي،) ( دراسة ـ2012(، دراسة برىـو )ـ2013دراسة العفيفي ،)
( فقد درست أثر بعض االستراتيجيات في تنمية ـ2007دراسة المولو)و (، ـ2013برىـو )

 المفاىيـ التكنولوجية.
 إدارة أنظمة، فقد درست أثر استخداـ (ـ2013دراسة عطية )و (، ـ2012، دراسة فرج )أما 

 اإللكتروني في تنمية المفاىيـ التكنولوجية. المحتوى االلكتروني
وبيذا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت تنمية المفاىيـ التكنولوجية 

في ذلؾ، بينما اختمفت مع بعض الدراسات األخرى في  لكترونيإمحتوى  إدارة نظاـمعتمدة عمى 
 مضموف اليدؼ.

 المنيج:  .2
  دراسة ومنيا،  التجريبيالمنيج و  المنيج التحميمي الوصفيكؿ مف الدراسات التالية استخدمت

 Kiyciدراسة كيوسي (، ـ2013(، دراسة برىـو )ـ2013(، دراسة عطية )ـ2014التميمي)
 (.ـ2007دراسة المولو)و ، (ـ2011)

 ( المنيج شبو ـ2013(، ودراسة العفيفي )ـ2012كؿ مف دراسة فرج ) بينما استخدمت
 .التجريبي

  (، ودراسة ـ2011أبو ماضي )دراسة (، ـ2008عياد )دراسة في حيف استخدمت كؿ مف
 .المنيج التجريبي البنائي (ـ2012برىـو )

 .الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبيبعض مع  الدراسة الحاليةاتفقت وبيذا 
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 :العينة .3
 ،دراسة كيوسي  اختارت بعض الدراسات عينة مف المرحمة الثانوية والجامعية ومنياKiyci 

، (ـ2012دراسة برىـو )، (ـ2014دراسة التميمي)، (ـ2013برىـو )، دراسة (ـ2011)

 (.ـ2012دراسة فرج )و 

   (، دراسة العفيفي ـ2011أبو ماضي )دراسة (، ـ2008عياد )دراسة بينما اختارت كؿ مف
 (، عينتيا مف طمبة المرحمة اإلعدادية.ـ2013(، ودراسة عطية )ـ2013)

 (فقد اقتصرت ـ2007أما دراسة المولو ،).عينتيا عمى طمبة المرحمة األساسية العميا 

وبيذا تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار عينتيا مف المرحمة  
 في حيف اختمفت مع باقي الدراسات في ذلؾ.اإلعدادية، 

 :األدوات .4
لقياس المفاىيـ اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اختيار االختبار كأداة 

 التكنولوجية.

 النتائج: .5
  إدارة أنظمة، أثر استخداـ (ـ2013دراسة عطية )و (، ـ2012دراسة فرج )أظيرت كؿ مف 

 اإللكتروني في تنمية المفاىيـ التكنولوجية. المحتوى االلكتروني
  (،دراسة العفيفي ـ2014دراسة التميمي)في حيف أظيرت بعض الدراسات السابقة مثؿ

( أثر ـ2007دراسة المولو)و (، ـ2013(، دراسة برىـو )ـ2012دراسة برىـو )(، ـ2013)
 بعض االستراتيجيات في تنمية المفاىيـ التكنولوجية.

  أبو ماضي دراسة و (، ـ2008عياد )دراسة بينما أظيرت بعض الدراسات السابقة مثؿ
 فاعمية برامج مصممة في تنمية المفاىيـ التكنولوجية. (ـ2011)
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 لكترونيالتواصل اإل ميارات  تناولت / الدراسات التيلثالثا المحور
 
 (م2014)العالم سة ادر  .1

توظيؼ التعميـ المدمج باستخداـ الفيس بوؾ عمى تنمية أثر إلى معرفة  ،الدراسة تىدف
ميارات التواصؿ اإللكتروني في مقرر التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في 

طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة مف ة ( طالب60وقد تألفت عينة الدراسة مف) غزة،
، ة( طالب30، حيث تكونت المجموعة التجريبية مف )الناصرة اإلعدادية"أ" بمديرية شرؽ غزة

واستخدمت الباحثة عشوائية، تـ اختيارىا بطريقة ة( طالب30وتكونت المجموعة الضابطة مف )
بإعداد أداتي  ةالباحث تقام ولجمع بيانات الدراسة ،الءمتو مع ىدؼ البحثالمنيج التجريبي لم

بطاقة مالحظة لميارات ، و اختبار تحصيمي معرفي لميارات التواصؿ اإللكترونيالدراسة وىما: 
لصالح المجموعة  فروؽ دالة إحصائياً  ، وقد توصمت الدراسة إلى وجودالتواصؿ اإللكتروني

في نتائج االختبار المعرفي البعدي لميارات التواصؿ اإللكتروني وفي نتائج األداء  ،التجريبية
 لميارات التواصؿ اإللكتروني.في بطاقة المالحظة البعدي 

 (م2014)دراسة الضبة  .2

الكشؼ عف فاعمية إستراتيجية المشروعات اإللكترونية في تنمية التفاعؿ إلى  ،ىدفت الدراسة
والتشارؾ اإللكتروني، واالتجاه نحو اإلستراتيجية لدى طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية 

كمية التربية، تخصص مرحمة أساسية تـ طالبة مف طالبات  (40)حيث بمغت عينة الدراسةبغزة، 
زعات عمى مجموعتيف تجريبيتيف، األولى "تفاعؿ منتدى" والثانية و م، القصدية اختيارىف بالطريقة

التجريبي لمالءمتو مع ىدؼ الوصفي و استخدمت الباحثة المنيج "تفاعؿ متعدد المجموعات"، و 
 واتكأد مقياس التفاعؿ والتشارؾ اإللكتروني، بطاقة مقابمة ومقياس اتجاهالبحث، وتـ استخداـ 
بيف المجموعتيف التجريبيتيف في  دالة إحصائياً الدراسة إلى وجود فروؽ لمدراسة، وتوصمت 

 .ومقياس االتجاه قابمةمقياس التفاعؿ والتشارؾ اإللكتروني وبطاقة الم
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 (م2014عابد )دراسة  .3
في تنمية ميارات تصميـ خرائط   2.0الكشؼ عف فاعمية أدوات ويبإلى  ،راسةىدفت الد

 عينة ت، وقد تكّونالتفكير، وميارات التواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى
 ،مف طالبات كمية التربية المعمميف المسجميف لمساؽ تقنيات التدريس طالبة( 40)الدِّراسة مف 

وقامت الباحثة  ،المجموعة الواحدة كما استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى
بإعداد أدوات الدراسة والتي تمثمت في اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير ومقياس لميارات 

بيف متوسط  إحصائيةة اللدت ذا قاً و راسة أّف ىناؾ فر وقد أظيرت نتائج الدالتواصؿ اإللكتروني، 
ارات تصميـ خرائط التفكير لصالح التطبيؽ درجات أفراد العينة عمى االختبار القبمي والبعدي لمي

أفراد العينة عمى  في مستوى أداء دالة إحصائيًا،ؽ و وجود فر الدِّراسة  وأظيرت نتائج البعدي،
 التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس ميارات التواصؿ لصالح التطبيؽ البعدي.

 (م2014)أبو درب وعماردراسة  .4
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لتنمية التحصيؿ التعرؼ إلى أثر إلى  ،ىدفت الدارسة

وقد ،المعرفي وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني في الجغرافيا لدى طالب المرحمة الثانوية
( طالبة مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة أسماء بنت أبي 36)راسة مفالد تعينة تكّوف

ذا المجموعة الواحدة،وفي ضوء  المنيج التجريبيالبحث واستخدـ  بكر الثانوية بنات بسوىاج،
، وأشارت ذلؾ صمـ الباحثيف اختبار لقياس التحصيؿ، واختبار ميارات التواصؿ اإللكتروني

استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في التدريس يسيـ في تنمية نتائج الدارسة إلى أف 
 .ميفالتحصيؿ المعرفي وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى المتعم

 (م2013)إبراىيم دراسة  .5
عالج األخطاء المغوية الشائعة في كتابة البحوث التربوية وتنمية إلى  ،ىدفت الدراسة

وذلؾ مف خالؿ برنامج  ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية
( 24الدراسة مف ) وقد تكونت عينة ،(Blackboardإدارة التعمـ اإللكتروني) قائـ عمى نظاـ

(، 12طالبًا مف طال الماجستير تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف، مجموعة تجريبية وعددىا )
وقد  واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لدراسة فعالية البرنامج، (،12ومجموعة ضابطة وعددىا )
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خيص األخطاء باألخطاء المغوية الشائعة في الكتابة، وكذلؾ اختبار تشقاـ الباحث بإعداد قائمة 
الباحث  أعدثـ  واختبار تحصيميًا في ميارات الكتابة، ومقياس لمتواصؿ اإللكتروني، ،المغوية
وجود فروؽ دالة وأظيرت  (،Blackboardقائمًا عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني) اً برنامج

ر ميارات إحصائيًا بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبا
 .الكتابة ومقياس التواصؿ اإللكتروني لصالح طالب المجموعة التجريبية

 (م2012)الجميل عبددراسة  .6
إلكتروني لطالب الفرقة الرابعة بكمية التعميـ برنامج  فاعميةإلى التعرؼ إلى  ،ىدفت الدارسة

، واالتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية الصناعي في تنمية بعض ميارات التواصؿ إلكترونياً 
( طالب بالفرقة الرابعة بكمية تعميـ صناعي جامعة سوىاج، 22تكونت عينة الدراسة مف)

تحصيمي لقياس  اختبار إعداد، وتـ ذا المجموعة الواحدة المنيج التجريبيالباحث واستخدـ 
وبطاقة مالحظة لمالحظة ميارات التواصؿ  ،الجانب المعرفي لميارات التواصؿ اإللكتروني

وأظيرت  اإللكتروني، ومقياس اتجاه لتعرؼ عمى اتجاه الطالب نحو المستحدثات التكنولوجية،
ميارات التواصؿ اإللكتروني لصالح  لمبرنامج في تنمية داللة إحصائية اتذ فروؽالنتائج وجود 

توسطي درجات التطبيؽ)القبمي/البعدي( بيف مداللة إحصائية  اتذ فروؽوجود  التطبيؽ البعدي،
 لمقياس االتجاه لصالح التطبيؽ البعدي.

 مHuo (2012)دراسة ىو  .7
ىدفت الدراسة، إلى تحميؿ ووصؼ عممية التعمـ مف خالؿ توظيؼ إستراتيجية لعب األدوار 

مف خالؿ المناقشة اإللكترونية، وتفاعؿ الطالب مع بعضيـ البعض، وتكونت عينة  إلكترونياً 
( طالب، مف الطمبة المسجميف بمساؽ إدارة 36( طالبة و)34( طالبًا وطالبة، )70الدراسة مف )

المعمومات، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي والمنيج الوصفي التحميمي، وقاـ الباحث بتحميؿ 
، وأظيرت النتائج أف التفاعؿ اإللكتروني يساىـ في تطوير الميارات اإلدراكية، كمي لمبيانات

 وتحسيف بناء العممية المعرفية مف خالؿ المناقشة اإللكتروني المباشرة.
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 (م2012)مجاىددراسة  .8
أثر استخداـ الفصوؿ االفتراضية في تدريس التاريخ عمى إلى معرفة  ،ىدفت الدراسة
التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى الطالبات المعممات التحصيؿ وتنمية 

مف الطالبات المعممات بالفرقة  طالبة (60)، وتكونت عينة الدراسة مفبكمية التربية جامعة طيبة
 تواستخدمالرابعة تخصص تاريخ ، مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية واألخرى ضابطة،

اختبار مف:وتكونت أدوات الدراسة ، التجريبي ي التحميمي والمنيجالوصف المنيج ةالباحث
، وبطاقة مالحظة لميارات التواصؿ اإللكتروني ،اختبار ميارات التفكير الناقد تحصيمي،

بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة  وجود فروؽ دالة إحصائياً وتوصمت الدراسة إلى 
لبعدي)لالختبار التحصيمي واختبار ميارات التفكير التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ ا

 الناقد وبطاقة المالحظة( لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

 (2011)يوسف دراسة  .9
التعرؼ عمى فاعمية  تصميـ تعميمي لموقع إلكتروني تفاعمي في إلى  ،ىدفت الدراسة  

ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى الدراسات االجتماعية وأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض 
مف طالب الصؼ السابع بمدرسة  ( طالباً 74وتكونت عينة الدراسة مف ) تالميذ الصؼ السابع ،

مقسميف إلى مجموعتيف،  تـ اختيارىـ بطريقة عشوائيةالشييد حمدي إبراىيـ بكفر الشيخ حيث 
الوصفي  الباحث المنيج واستخدـ ( طالبًا،32( طالبًا واألخرى ضابطة )42مجموعة تجريبية)

بطاقة صالحية لمموقع التفاعمي، اختبار التجريبي وتمثمت أدوات الدراسة في شبو  والمنيج
وبطاقة مالحظة لميارات التواصؿ اإللكتروني، وكشفت النتائج عف وجود فروؽ  ،التفكير الناقد

الب دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة ومتوسط درجات ط
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي )الختبار التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية وبطاقة 

 ميارات التواصؿ اإللكتروني( لصالح المجموعة التجريبية.

 (م2010)عمران دراسة  .10
التعرؼ عمى فاعمية مقرر إلكتروني مقترح في تدريس الدراسات إلى  ،ىدفت الدراسة

االجتماعية عمى التحصيؿ وتنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني واالتجاه نحو مينة التدريس لدى 
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( طالبًا وطالبة وىـ جميع طالب وطالبات 52) ، وتكونت عينة الدراسة مفطالب كمية التربية
المنيج ، واستخدـ الباحث جتماعية بكمية التربية جامعة سوىاجالفرقة الثالثة شعبة الدراسات اال

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثالثة أدوات  شبو التجريبي ذا المجموعة الواحدة،
ومقياس االتجاه نحو مينة  ،وىـ: اختبار تحصيمي، بطاقة مالحظة ميارات تواصؿ إلكتروني

وكشفت النتائج عف فاعمية المقرر المقترح وأثره الواضح عمى تنمية التحصيؿ وميارات ، التدريس
 .التواصؿ اإللكتروني، وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس 

 (2007)أحمد دراسة  .11
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية مقرر إلكتروني في تنمية التنور البيئي والتفكير 

رات التواصؿ اإللكتروني لدى بعض طالب كمية التربية بالوادي، وتكونت عينة المنظومي وميا
( طالبة مقسميف إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية واألخرى ضابطة مف طالبات 44الدراسة مف )

الفرقة األولى شعبة الطفولة بكمية التربية بالوادي، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج 
شبو التجريبي، ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار تحصيؿ المعمومات 

فكير البيئي، اختبار التفكير المنظومي واختبار ميارات التواصؿ والمفاىيـ، اختبار الت
لنتائج عف فاعمية المقرر اإللكتروني عمى تنمية التنور البيئي والتفكير ااإللكتروني، وكشفت 

 المنظومي وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى طالبات مجموعة الدراسة.
 

 :الثالثعمى دراسات المحور  ميقالتع
 األىداف:  .1
 .التي تناولتيا الدراسات السابقة عددت األىداؼت
 تنمية في استراتيجيات متنوعة  السابقة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ دراساتىدفت بعض ال

 ،ـHuo (2012)دراسة ىو  ـ(،2014العالـ )سة ادر ك ،التواصؿ اإللكترونيميارات 
 ـ(.2014ودراسة الضبة )

  في حيف ىدفت بعض الدراسات لمتعرؼ عمى أثر استخداـ أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني
عابد دراسة التواصؿ اإللكتروني، كميارات وشبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية 
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دراسة و ـ(، 2013إبراىيـ )دراسة ـ(، 2014)أبو درب وعماردراسة ـ(، 2014)
 ـ(.2012مجاىد)

  مقرر إلكتروني في تنمية ميارات التواصؿ  لمتعرؼ عمى فاعميةبينما ىدفت دراسات أخرى
عمراف دراسة (، 2011يوسؼ )دراسة ـ(، 2012الجميؿ) دراسة عبدك اإللكتروني

 (.2007أحمد )دراسة ـ(، و 2010)

وبيذا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراسة ميارات التواصؿ اإللكتروني، بينما 
الدراسات في اليدؼ مف حيث آلية تنمية ىذه الميارات حيث استخدمت  اختمفت مع بعض

 الدراسة الحالية نظاـ إدارة محتوى إلكتروني.
 :المنيج .2
  :أبو دراسة ـ(، 2014العالـ )سة ادر استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي ومنيا

 ـ(.2012الجميؿ) ـ(، ودراسة عبد2013إبراىيـ )دراسة ، ـ(2014)درب وعمار
 أحمد دراسة ـ(، و 2010عمراف )دراسة ـ(، 2014عابد )دراسة  كما استخدمت كؿ مف

 (، المنيج شبو التجريبي.2007)
 ( 2014في حيف استخدمت دراسة الضبة،)دراسة ىو  ـHuo (2012)دراسة و ، ـ

 ـ(، المنيجيف التجريبي والوصفي التحميمي.2012مجاىد)
  المنيجيف شبو (2007أحمد )دراسة (، و 2011يوسؼ )دراسة بينما استخدمت كؿ مف ،

 التجريبي والوصفي.

دراسة و ، ـHuo (2012)دراسة ىو  ـ(،2014دراسة الضبة )اتفقت الدراسة الحالية مع 
، بينما اختمفت مع باقي  المنيجيف التجريبي والوصفي التحميميفي استخداـ ـ(، 2012مجاىد)

 .التجريبي والوصفيالدراسات في استخداـ المنيج شبو التجريبي، والمنيجيف شبو 
 العينة:  .3
 دراسة الضبة مثؿ  الجامعيةعينة مكونة مف المرحمة  السابقة بعض الدراسات اختارت

 عبد، ـ(2012مجاىد)دراسة ـ(، 2013إبراىيـ )دراسة ، ـ(2014عابد )دراسة ، ـ(2014)
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أحمد دراسة ـ(، و 2010عمراف )دراسة ـHuo (2012 ،)دراسة ىو  ـ(،2012الجميؿ)
(2007.) 

  فقد اقتصرت عمى طالبات المرحمة ، (2011يوسؼ )دراسة و ـ(، 2014العالـ )دراسة أما
 اإلعدادية.

 ـ(، عمى المرحمة الثانوية.2014)أبو درب وعماردراسة  في حيف اقتصرت 

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار العينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية 
، بينما اختمفت مع باقي الدراسات (2011يوسؼ )دراسة و ـ(، 2014العالـ )مثؿ دراسة: دراسة 
 األخرى في ذلؾ.

 :األدوات .4
  اختبارا وبطاقة  ـ(،2012الجميؿ ) ـ(، ودراسة عبد2014العالـ )سة ادر استخدمت كؿ مف

 .ميارات التواصؿ االلكتروني لقياس  مالحظة
 ( 2014بينما استخدمت دراسة الضبة ،)إبراىيـ دراسة و ـ(، 2014عابد )دراسة ـ

 ـ(، مقياس.2013)
  (، اختبار لقياس 2007أحمد )دراسة ـ(، و 2014)أبو درب وعماردراسة كما استخدمت

 ميارات التواصؿ اإللكتروني.
  ـ( عمى 2012مجاىد )دراسة و  ـ(،2010عمراف )دراسة (، 2011دراسة يوسؼ )واقتصر

 استخداـ بطاقة مالحظة فقط لقياس ميارات التواصؿ اإللكتروني.

وعميو فقد اختمفت الدراسة الحالية الدراسات السابقة في استخداـ بطاقة تقييـ لميارات التواصؿ 
 اإللكتروني.

 :النتائج .5
  دراسة ىو  ـ(،2014العالـ )سة ادر أظيرت نتائجHuo (2012 ودراسة الضبة ،)ـ

التواصؿ جدوى استخداـ استراتيجيات وطرائؽ متعددة في تنمية ميارات  ـ(،2014)
 اإللكتروني.
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 فاعمية تمؾ موقع إلكتروني أو مقرر إلكتروني الدراسات التي تبنت  بينما أظيرت بعض
 .لكترونيالتواصؿ اإلفي تنمية ميارات المواقع والمقررات 

 

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
 . تميزت جميع الدراسات السابقة بأنيا دراسات حديثة 
  زيادة  استخداـ أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني في تأثيرأثبتت معظـ الدراسات السابقة

 .التحصيؿ المعرفي والمياري لدى الطمبة 
  الدراسات السابقة إلى ضرورة تنمية المفاىيـ التكنولوجية وميارات  بعضأشارت

 .ـ(2014مثؿ دراسة التميمي ) التواصؿ اإللكتروني في جميع المراحؿ التعميمية
  سابقة المنيج التجريبي ذو تصميـ المجموعتيف الضابطة الدراسات ال معظـاتبعت

وىذا ما ـ(، 2013ي وآخروف )العمر  دراسة، و ـ(2014العالـ )والتجريبية مثؿ دراسة 
 تتفؽ معو الدراسة الحالية.

 

 ما استفادتو الباحثة من الدراسات السابقة:

  بناء وتدعيـ اإلطار النظري في كؿ مف متغيرات في كؿ مف متغيرات الدراسة عمى
حدا، وتحديد التصميـ التجريبي المناسب لمدراسة باإلضافة إلى تحديد األدوات المناسبة 

وذلؾ بسبب تعدد األدوات المستخدمة ومع االطالع عمى الدراسات السابقة لمدراسة 
 تمكنت الباحثة مف اختيار األساليب اإلحصائية التي تناسب الدراسة الحالية.

 .عرض النتائج، تفسيرىا، مناقشتيا، وتقديـ التوصيات والمقترحات 
 .الحصوؿ عمى مراجع ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالية 
  المعايير الالزمة لتصميـ المقرر اإللكتروني .استنباط 
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 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يمي:

مف الدراسات األولى في  -عمى حد عمـ الباحثة -تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بأنيا
مادة التكنولوجيا في المرحمة اإلعدادية التي تدرس أثر موقع أكادوكس عمى تنمية المفاىيـ 

دراسات تربط ما بيف أثر وجية وميارات التواصؿ اإللكتروني، كما أف الباحثة لـ تجد التكنول
 .ات التواصؿ اإللكترونيأنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني وتنمية المفاىيـ التكنولوجية وميار 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

  



 

74 

 إجـــــــراءات الــدراســــــــة

 

يتناوؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة لإلجابة عف أسئمة الدراسة 
عينة الدراسة الدراسة، ووصؼ لواختبار فروضيا، ثـ الحديث عف منيج البحث المتبع في 

وأسموب اختيارىا، وبياف بناء أدوات الدراسة، واستخراج صدقيا وثباتيا، واتساقيا الداخمي 
جراءىا،  والتصميـ التجريبي، وضبط المتغيرات، كما يحتوي الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة وا 

 والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.

 الدارسة:ىج امن
 :ت الباحثة المنيجيف التالييفاستخدم  

 المنيج الوصفي: -أ 
وىو المنياج الذي يدرس ظاىرة أو حدث أو قضية موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى 
معمومات تجيب عف أسئمة الدراسة دوف تدخؿ الباحث فييا، وذلؾ لوصؼ وتفسير نتائج 

 (83ـ،ص2003الدراسة. )األغا واألستاذ
خداـ المنياج الوصفي في ىذه الدراسة لتحميؿ محتوى الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" وتـ است

وذلؾ الستخراج قائمة لبعض المفاىيـ  في كتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي،
 التكنولوجية الواردة في دروس الوحدة.

 المنيج التجريبي:  -ب 
الذي يدرس ظاىرة أو حالة مع إدخاؿ ( بأنو "المنيج 83ـ،ص2003)عرفو األغا واألستاذ

حيث أخضعت الباحثة المتغير  تغييرات في أحد العوامؿ ومف ثـ رصد نتائج ىذا التغيير"
المستقؿ في ىذه الدراسة وىو "موقع أكادوكس" لمتجربة لقياس أثره عمى المتغير التابع وىو 

الصؼ الثامف األساسي، حيث  ميارات التواصؿ اإللكتروني" لدى طالباتالمفاىيـ التكنولوجية و "
 ( يوضح ذلؾ :4.1أف المنيج التجريبي ىو األكثر مالئمة لموضوع ىذه الدراسة.والجدوؿ )
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 التصميم التجريبي لمدراسة:
تـ إتباع أسموب تصميـ المجموعتيف الضابطة والتجريبية المتكافئتيف، حيث تدرس 

 المجموعة التجريبية باستخداـ موقع أكادوكس، وتدرس الضابطة بالطريقة التقميدية المعتادة. 
 : (4.1جدول)

 التصميم التجريبي لمدراسة
 قياس بعدي أسموب المعالجة قياس قبمي المجموعة
 اختبار مفاىيـ + بطاقة تقييـ موقع أكادوكس اختبار مفاىيـ + بطاقة تقييـ التجريبية
 اختبار مفاىيـ + بطاقة تقييـ الطريقة التقميدية اختبار مفاىيـ + بطاقة تقييـ الضابطة

 
 

 :عينة الدراسة
األساسية  عيمبوف مدرسة اختيار تـ حيث ،العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار تـ
ثالث شعب مف شعبتيف عشوائيًا مف أصؿ  ، وتـ تعييفلتسييؿ عمؿ الدراسة قصديةبطريقة 

، ( طالبة33وعددىا ) مجموعة تجريبية ت درس بموقع أكادوكس ،الصؼ الثامف األساسي
( يوضح تعييف 4.2. والجدوؿ )( طالبة تدرس بالطريقة التقميدية33ومجموعة ضابطة عددىا )

 لضابطة والتجريبية.عينة الدراسة عمى المجموعتيف ا
 

 :(4.2جدول)
 توزيع عينة الدراسة 

 العدد المجموعة الشعبة
 33 التجريبية (1ثامف )
 33 الضابطة (2ثامف )

 66 المجموع

 
 متغيرات الدراسة:

 وىو موقع أكادوكس :المتغير المستقل 
 :المتغيرات التابعة 
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 المفاىيـ التكنولوجية. .أ
 ميارات التواصؿ اإللكتروني. .ب

 في موقع أكادوكسلممقرر اإللكتروني التعميمي  التصميمنموذج 

في تصميـ المحتوى التعميمي المعروض  ADDIEاتبعت الباحثة خطوات نموذج التصميـ
كما  (ADDIEكما تمثميا الحروؼ ) مراحؿمف خمس والذي يتكوف عبر موقع أكادوكس 

 : (4.1يوضحيا الشكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ADDIE( : النموذج العاـ لمتصميـ التعميمي )4.1شكؿ)

 المرحمة األولى: التحميل :

، ثـ تحديد األىداؼ العامة تحديد األغراض التعميمية العامة، وتحديد الموضوعات الرئيسة .أ
 لمموضوع :

 قوم

Evaluate 

 حلل

Analyze 

 صمم

Design 

 طور

Develop 

 نفذ

Implement 
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يتمثؿ الغرض التعميمي مف الصفحة التعميمية عمى موقع أكادوكس في تعميـ وحدة الوسائط 
 المتعددة لمصؼ الثامف وتتكوف ىذه الوحدة مف أربع موضوعات رئيسة ىي : 

 الموضوع األوؿ: الوسائط المتعددة

 الموضوع الثاني: أكتب لحناً 

 الموضوع الثالث: اإلنتاج الرقمي

 تطبيقات الوسائط المتعددةالموضوع الرابع: 

 تحميؿ المحتوى : .ب
لدى طالبات الصؼ الثامف لما كاف اليدؼ األساس لمدراسة ىو تنمية المفاىيـ التكنولوجية 

، قامت الباحثة بتحميؿ محتوى وحدة "الوسائط المتعددة" مف كتاب التكنولوجيا األساسي
 . (2محمؽ رقـ) نة فييالمصؼ الثامف األساسي لتحديد المفاىيـ التكنولوجية المتضم

 وقد قامت الباحثة بعممية تحميؿ المحتوى وفقًا لمخطوات التالية :

ىدفت عممية التحميؿ إلى تحديد قائمة المفاىيـ التكنولوجية المتضمنة في  مف التحميؿ: اليدؼ .1
 الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي .

الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي  التحميؿ:عينة  .2
 التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي .

 وحدة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الفقرة . التحميؿ: وحدة .3

فئة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي المفاىيـ التكنولوجية المتضمنة في الوحدة  التحميؿ: فئات .4
 .ثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسيال

 موضوعية عممية التحميؿ : .5

عمى مجموعة مف المحكميف إلبداء قامت الباحثة بعرض أداة التحميؿ  صدؽ التحميؿ: .أ
حوؿ المفاىيـ التكنولوجية التي تـ التوصؿ إلييا بعد تحميؿ المحتوى  ـ ومالحظاتيـرأيي
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حذؼ بعض المفاىيـ التكنولوجية حسب آراء ومقترحات السادة المحكميف وتـ إضافة و 
 (. 2والوصوؿ عمى قائمة المفاىيـ في صورتيا النيائية ممحؽ رقـ )

تعتبر طريقة إعادة التحميؿ مف أكثر الطرؽ المناسبة لتقدير ثبات  ثبات التحميؿ: .ب
 التحميؿ، ويأخذ إعادة تحميؿ المحتوى أحد الشكميف:

 الباحثة بالتحميؿ مرتيف، بحيث يفصؿ بينيما فترة زمنية.أف تقـو  .1

أف يقـو بالتحميؿ باحثاف، حيث يتفقاف مف البداية عمى معايير التحميؿ وأسسو ثـ يقـو كؿ  .2
 منيما بتحميؿ المحتوى بشكؿ منفرد.

قامت الباحثة بحساب ثبات أداة التحميؿ بطريقتيف ىما ؾ الثبات عبر  ولحساب معامؿ الثبات
 :الزمف ،وحساب الثبات عبر األفراد 

 تحميل

 المحتوى

 التحميل عبر األشخاص التحميل عبر الزمن

 نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األوؿ
 المحمؿ األوؿ

 )الباحثة(
 نقاط االتفاؽ المحمؿ الثاني

24 28 24 28 35 28 

 

الخاصة بتحميؿ المحتوى، والتي يعبر  Holstiوقد تـ حساب ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة 
 عنيا بالصيغة التالية:

  ؽمعامؿ الثبات = 
𝟏ف   ف

  

 حيث أف:

 ؽ: النقاط التي تـ االتفاؽ عمييا. 

 : نقاط التحميؿ األوؿ.1ف        
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 : نقاط التحميؿ الثاني.2ف 

أما التحميؿ عبر  (،0.92الجدوؿ أف الثبات في حالة التحميؿ عبر الزمف بمغ )ويتضح مف 
 (، وىما قيمتاف لمثبات تدعواف الطمئناف الباحثة عمى ثبات التحميؿ.0.89األفراد بمغ )

 تحديد خصائص المتعممات: .ج
قامت الباحثة بالرجوع إلى سجالت المدرسة والتأكد مف خصائص المتعممات مف حيث 

 الزمني ومستواىما التحصيمي .عمرىـ 
 ( طالبة مف طالبات الصؼ الثامف 33بمغ عدد طالبات المجموعة التجريبية )

 األساسي.
 لتجريبية في التعامؿ مع االنترنتتـ استكشاؼ ميارات جميع طالبات المجموعة ا ،

وقد تأكدت الباحثة أف جميع الطالبات يمتمكوف الميارات األساسية في التعامؿ مع 
 سوب واالنترنت قبؿ بدء تطبيؽ تجربة الدراسة.الحا

 . لدى الطالبات رغبة شديدة في التعميـ باستخداـ االنترنت 
 إمكانيات البيئة التعميمية : .د

 قامت الباحثة بتحديد متطمبات البيئة التعميمية ومنيا :
 ( باإلضافة إلى جياز المعممة.25مختبر حاسوب يحتوي عمى ) 
 .شبكة انترنت 
 جياز عرض ا( لوسائط المتعددةLCD ) 
 ( الموحة التفاعميةSmart Board) 

 
 في موقع أكادوكس: معايير تصميـ المقررات اإللكترونية .ه

تعميمية  مةو منظفنية الخاصة بتصميـ قامت الباحثة بإعداد قائمة ببعض المعايير التربوية وال
لتدريس الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي باستخداـ 

( 27مؤشر، تـ تقسيميا إلى ) 37معايير تضمنت 7حيث احتوت القائمة عمى  ،موقع أكادوكس
 (.6) ( مؤشر فني ممحؽ رقـ10مؤشر تربوي و)
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 العوائؽ : .و
 اجئ أثناء تنفيذ بعض الحصص وقد تغمبت الباحثة انقطاع التيار الكيربائي المف

عمى ىذه المشكمة بتشغيؿ مولد كيربائي خاص بالمدرسة أو تحويؿ الحصص 
 حسب جدوؿ الكيرباء المعموؿ بو مف قبؿ شركة الكيرباء . 

 المرحمة الثانية : التصميم :

 تحديد األىداؼ السموكية لموحدة الدراسية : .أ
لتطبيؽ( ا ،ويات المعرفية لبمـو )التذكر،الفيـاإلجرائية لممستتـ تحديد األىداؼ السموكية 

 (.3لوحدة الوسائط المتعددة ممحؽ رقـ )
 جمع الموارد : .ب

الصور والرسومات ومقاطع  قامت الباحثة بالبحث في شبكة االنترنت لمحصوؿ عمى
 .في تدريس الوحدة عبر موقع أكادوكس ، التي قد تستخدـالفيديو

 إعداد األنشطة : .ج
، حيث تعددت تمؾ األنشطة ما األنشطة التي تدعـ وحدة الدراسة امت الباحثة بإعدادق

، ويأتي التدريس وأنشطة لمتقويـ الختامي بيف أنشطة لمتييئة وأنشطة تكوينية تنفذ أثناء
نماذج  (7، ويوضح دليؿ المعمـ ممحؽ رقـ )مب اإلجابةكؿ نشاط عمى ىيئة سؤاؿ يتط

 لتمؾ األنشطة.
 راتيجيات التدريس:اختيار است .د

تـ استخداـ إستراتيجية التدريس المباشر والمتمثمة في الطريقة التقميدية )اإللقاء( 
لممجموعة الضابطة، والتعمـ المدمج المتمثؿ في الجمع بيف الطريقة التقميدية وطريقة 

 التعمـ اإللكتروني وذلؾ لممجموعة التجريبية.
 تحديد أسموب تقويـ الطالبات: .ه

 مرحمة قامت الباحثة بتحديد أسموب تقويـ الطالبات في المقرر بالتالي:في ىذه ال
 .استخداـ اختبار المفاىيـ التكنولوجية ، وبطاقة تقييـ ميارات التواصؿ اإللكتروني 
 .أداة الواجبات واالختبارات االلكترونية 
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 عمؿ في نياية  ورقة، و اء الحصة مف خالؿ استخداـ الموقعالمشاركة والتفاعؿ أثن
 كؿ درس.

 المرحمة الثالثة: التطوير:

 Movieقامت الباحثة بإنتاج مقاطع فيديو باستخداـ برنامج صانع األفالـ موفي ميكر)
Maker،)( خرائط ذىنية باستخداـ برنامجiMindMap 9 ،) إعداد بعض الدروس المصورة

تخداـ برنامج ، معالجة بعض الصور باس(Camtasia Studio 8) باستخداـ برنامج
(Adobe Photoshop CS6 ، ) عداد لعبة تعميمية حاسوبية باستخداـ برنامج )و  Powerا 

Point) أكادوكس، وتـ رفعيا عمى موقع . 

 المرحمة الرابعة: التنفيذ:
 في ىذه المرحمة قامت الباحثة في الخطوات التالية:

 تدريب الطالبات عمى استخداـ الموقع : .أ

تطبيؽ الدراسة عدة لقاءات لجميع الطالبات لتدريبيـ عمى استخداـ الموقع ، عقدت الباحثة قبؿ 
نشاء حسابات لمطالبات عمى الموقع .  وا 

تدريس الطالبات مدة ثالثة أسابيع، حيث تـ تدريس طالبات المجموعة التجريبية باستخداـ  .ب
 ميدية.، وطالبات المجموعة الضابطة بالطريقة التقداخؿ وخارج الحصة موقع أكادوكس

 المرحمة الخامسة: التقويم :
تحكيـ المقرر اإللكتروني المعروض عبر موقع أكادوكس وعرضيا عمى مجموعة مف  -أ 

( والذيف تـ تزويدىـ باستمارة تحكيـ المقرر االلكتروني والمعدة 1المحكميف ممحؽ رقـ )
، ( لمتأكد مف صالحيتيا لمغرض الذي أعدت مف أجمو 6مف قبؿ الباحثة ممحؽ رقـ )

 ومدى مراعاتيا لممعايير الفنية والتربوية .
 أعدت الباحثة لغرض تقييـ الطالبات في النواحي المعرفية والميارية األدوات التالية: -ب 

 .تقويـ معرفي : وذلؾ بتطبيؽ اختبار المفاىيـ التكنولوجية 
 .تقويـ مياري : وذلؾ بتطبيؽ بطاقة التقييـ لميارات التواصؿ اإللكتروني 
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 الدراسة:أدوات 
تنمية المفاىيـ  في أكادوكس موقع استخداـأثر لتحقيؽ أىداؼ الدراسة والتي تتمثؿ في معرفة 

التكنولوجية وميارات التواصؿ االلكتروني، قامت الباحثة بإعداد مواد وأدوات الدراسة، التي 
 تمثمت فيما يمي:

 .المفاىيـ التكنولوجية اختبار .1
 .ميارات التواصؿ اإللكتروني بطاقة تقييـ .2

 

 المفاىيم التكنولوجية:اختبار : أوالً 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار لتنمية بعض المفاىيـ التكنولوجية وذلؾ مف خالؿ موقع 

 ( سؤاؿ .47أكادوكس، وقد تكوف االختبار مف )

 لقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد االختبار:و 

 ؼ العاـ مف االختبار، وىو:تحديد اليد .1
 .تنمية المفاىيـ التكنولوجية  في أكادوكس موقع استخداـر قياس أث . أ
بيف طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة، تنمية المفاىيـ مقارنة القدرة عمى  . ب

وذلؾ لموقوؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف 
 ولصالح أييما، ومف ثـ الحكـ عمى مدى أثر استخداـ في متوسط درجات االختبار

دى المجموعة التجريبية مقارنة لتنمية المفاىيـ التكنولوجية  في أكادوكس موقع
 لدى المجموعة الضابطة. تقميديةبالطريقة ال

 تحديد المفاىيـ التكنولوجية : .2
تكنولوجيا لمصؼ لتحديد المفاىيـ التكنولوجية المتضمنة في الوحدة الثالثة مف كتاب ال

، وقد تـ الخروج بقائمة نيائية خدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتوىالثامف األساسي است
مف المفاىيـ التكنولوجية المتضمنة في الوحدة الثالثة مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ 

 .(2ؽ رقـ )ممح( مفيومًا 28مف األساسي وعددىا )الثا
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 إعداد جدوؿ المواصفات لالختبار: .3
استمارة تحتوي عمى األىداؼ التعميمية مصاغة بصورة إجرائية لكؿ درس مف  إعداد . أ

 دروس الوحدة ػ
 :الوسائط المتعددة تحديد الوزف النسبي لموضوعات وحدة  . ب

واعتمدت الباحثة في تحديد الوزف النسبي لكؿ موضوع مف خالؿ عدد األىداؼ 
 .كر، فيـ، تطبيؽ(بمـو )تذالتي يحتوييا كؿ درس وتصنيفيا بناء عمى مستويات 

 تصميـ جدوؿ مواصفات االختبار: . ج
في ضوء األوزاف النسبية لمجدوؿ السابؽ قامت الباحثة بتحديد عدد أسئمة االختبار 
وتوزيعيا بحسب الوزف النسبي لكؿ موضوع، وكؿ مستوى مف مستويات األىداؼ 

 ( يوضح ذلؾ4.3والجدوؿ رقـ ) السموكية

 :(4.3جدول )
 المفاىيم جدول مواصفات اختبار

 الدروس 
 المستويات  الوزف 

 المجموع
 النسبي

 التطبيؽ الفيـ التذكر
48.9% 34.8% 16.2% 100% 

 12 2 4 6 %27.9 الوسائط المتعددةالدرس األوؿ: 
 8 1 3 4 %18.6 أكتب لحناً الدرس الثاني: 
 12 2 4 6 %27.9 اإلنتاج الرقميالدرس الثالث: 
الوسائط تطبيقات الدرس الرابع: 

 المتعددة
25.6% 5 4 2 11 

 43 7 15 21 %100 المجموع
 

 تقدير درجات االختبار: .د
بما أف أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مف متعدد، حيث تكوف اإلجابة إما صحيحة 
أو خاطئة، فقد خصصت الباحثة درجة واحدة في حالة االختيار الصحيح، وصفر في 

 حالة االختيار الخاطئ.
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 التطبيؽ االستطالعي لالختبار: .4
مف ( طالبة 36قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )

، وىدفت الباحثة مف طالبات الصؼ التاسع األساس مف مدرسة عيمبوف الثانوية لمبنات
 ذلؾ ما يمي:

 .حساب معامؿ صدؽ االتساؽ الداخمي 
 .تحديد الزمف الالـز لالختبار 
 امالت الصعوبة ألسئمة االختبار.حساب مع 
 .حساب معامالت التمييز ألسئمة االختبار 
 .حساب معامؿ ثبات االختبار 

 
 صدق االختبار:أواًل :

يقصد بالصدؽ، أف يقيس االختبار لما صمـ لقياسو، فيو يعني درجة تحقيؽ 
نو كمما تعددت مؤشرات الصدؽ كمما كاف أجميا، و أاألىداؼ التربوية التي صمـ مف 

، وقد اتبعت الباحثة عددًا مف الطرؽ إليجاد صدؽ دااًل عمى زيادة الثقة في األداةذلؾ 
 االختبار:

 
 صدق المحكمين: .1

لمتأكد مف صدؽ االختبار مف خالؿ صدؽ المحكميف، قامت الباحثة بتوجيو كتاب 
ض الصورة األولية لالختبار عمى الستئذاف المحكميف بتحكيـ االختبار، ومف ثـ عر 

مجموعة األساتذة المختصيف مف ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ تدريس في 
، (1)ممحؽ رقـ معممي مادة التكنولوجيا ما تـ عرضو عمى عدد مف جامعات غزة، ك

 :وذلؾ بيدؼ التأكد مما يمي

 .مدى تحقيؽ كؿ فقرة لميدؼ الموضوع مف أجمو 
  المغوية لفقرات االختبار.مدى صحة الصياغة 
 .مدى مالئمة الصياغة لمستوى الطمبة 
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ة بتعديؿ بعض الفقرات وفي ضوء المالحظات التي أبداىا المحكموف، قامت الباحث
، كما قامت الباحثة بإعادة تشكيؿ االختبار وتوزيع األسئمة بشكؿ أفضؿ، وحذؼ بعضيا

 ( سؤااًل.47وأصبح عدد أسئمة االختبار )
 ق الداخمي:صدق االتسا .2

جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة 
، عيمبوف( طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة مف مدرسة  (36استطالعية مكونة مف

وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار، والدرجة 
(، SPSS)اإلحصائييو، وذلؾ باستخداـ البرنامج الكمية لالختبار الذي تنتمي إل

 ( يوضح ذلؾ:.44والجدوؿ رقـ  )

 :(4.4جدول )
 معامالت االرتباط بين كل سؤال من أسئمة االختبار والدرجة الكمية لالختبار

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسوف

 الداللة
 اإلحصائية

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسوف

 الداللة
 اإلحصائية

1 .432** .008 25 .421* .010 
2 .410* .013 26 .384* .021 
3 .448** .006 27 .437** .008 
4 .296 .079 28 .336* .045 
5 .429** .009 29 .579** .000 
6 .425** .010 30 .583** .000 
7 .651** .000 31 .392* .018 
8 .698** .000 32 .365* .028 
9 .370* .026 33 .340* .042 
10 .618** .000 34 .625** .000 
11 .471** .004 35 .638** .000 
12 .628** .000 36 .378* .023 
13 .362* .030 37 .712** .000 
14 .712** .000 38 .423* .010 
15 .416* .012 39 .375* .024 
16 .331* .048 40 .558** .000 
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 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسوف

 الداللة
 اإلحصائية

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسوف

 الداللة
 اإلحصائية

17 .568** .000 41 .584** .000 
18 .424** .010 42 .515** .001 
19 .545** .001 43 .436** .008 
20 .579** .000 44 .337* .045 
21 .465** .004 45 .281 .096 
22 .564** .000 46 .264 .119 
23 .495** .002 47 .092 .592 
24 .394* .017    

 0.418( = 0.01( وعند مستوى داللة )34ر الجدولية عند درجة حرية)

 0.325( =  0.05( وعند مستوى داللة )34الجدولية عند درجة حرية)ر 

 (0.01دالة عند مستوى داللة أقؿ مف **، 0.05دالة عند مستوى داللة أقؿ مف  *) 

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
(، وىذا يعني أف فقرات االختبار متسقة 0.05عف مستوى داللة ) إحصائياً واالختبار ككؿ دالة 

تـ حذؼ ( وبناًء عمى ذلؾ 47، 46، 45، 4 مع درجة االختبار ككؿ ما عدا الفقرات التالية)
 ىذه الفقرات مف االختبار.

 : تحديد الزمن الالزم لالختبار:ثانياً 

تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ رصد زمف إجابة أوؿ خمس طالبات ينتييف مف حؿ 
االختبار، وزمف آخر خمس طالبات ينتييف مف حؿ االختبار، ثـ حساب متوسط الزمف الالـز 

( دقيقة، بما فييا الزمف الذي 45لإلجابة عف االختبار، فكاف متوسط زمف تطبيؽ االختبار )
 تستغرقو في قراءة تعميمات االختبار، ويتضح ذلؾ في المعادلة التالية:

 

خرآ خمس طالبات زمف االختبار=  زمف إجابة أوؿ خمس طالبات    زمف إجابة 
𝟏 
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(  𝟏) (   )زمف االختبار=   

𝟏 
 دقيقة45=  

 ثالثًا: حساب معامالت الصعوبة ألسئمة االختبار:

 استخدمت الباحثة المعادلة التالية:عامالت الصعوبة ألسئمة االختبار ولحساب م

عدد التالميذ الذيف أجابوا عمى السؤاؿ إجابة خاطئةمعامؿ الصعوبة = 
عدد التالميذ الذيف أجابوا عمى السؤاؿ

 

وبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، والجدوؿ 
 ( يوضح معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.4.5رقـ)

 :(4.5جدول)
 فقرة من فقرات االختبارمعامل الصعوبة لكل 

 رقـ
 الفقرة

 معامالت
 الصعوبة

 رقـ
 الفقرة

 معامالت
 الصعوبة

 رقـ
 الفقرة

 معامالت
 الصعوبة

1 0.47 17 0.25 33 0.42 
2 0.53 18 0.36 34 0.47 
3 0.25 19 0.25 35 0.58 
4  20 0.31 36 0.36 
5 0.36 21 0.44 37 0.50 
6 0.50 22 0.56 38 0.33 
7 0.42 23 0.22 39 0.42 
8 0.58 24 0.64 40 0.36 
9 0.42 25 0.39 41 0.39 
10 0.58 26 0.63 42 0.44 
11 0.41 27 0.38 43 0.45 
12 0.53 28 0.44 44 0.36 
13 0.36 29 0.56 45  
14 0.50 30 0.58 46  
15 0.39 31 0.33 47  
16 0.50 32 0.33   
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-0.22الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت بيف )يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت 
( وعميو فإف جميع قيـ معامالت الصعوبة لمفقرات تعتبر 0.43( بمتوسط كمي بمغ )0.63
 0.80وذلؾ بحسب معامالت الصعوبة والسيولة مقبولة إذا كاف المدى ليا تتراوح بيف )، مقبولة

 (80، صـ2002)عودة،  ( وترفض إذا كانت خارج ىذا المدى.0.20-

 :: حساب معامالت التمييز ألسئمة االختباررابعاً 

 أواًل: ترتيب درجات الطالبات في االختبار ترتيبًا تنازليًا.

%( مف عدد 27ثانيًا: تحديد الفئة العميا والدنيا مف الدرجات بحيث تمثؿ كؿ فئة )
 .10=36% × 27الطالبات، أي 

مجموع درجات الفئة العميا   مجموع درجات الفئة الدنيامعامؿ التمييز = 
درجة الفقرة عدد إحدى المجموعتيف

 

ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ، 
 ( يوضح ذلؾ.4.6والجدوؿ رقـ)

 :(4.6جدول)
 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

 رقـ
 الفقرة

معامؿ 
 التمييز

 رقـ
 الفقرة

معامؿ 
 التمييز

 رقـ
 الفقرة

معامؿ 
 التمييز

1 0.7 17 0.5 33 0.4 
2 0.5 18 0.6 34 0.7 
3 0.5 19 0.7 35 0.8 
4  20 0.6 36 0.6 
5 0.5 21 0.6 37 0.9 
6 0.5 22 0.7 38 0.4 
7 0.7 23 0.3 39 0.6 
8 0.9 24 0.3 40 0.7 
9 0.5 25 0.3 41 0.6 
10 0.8 26 0.4 42 0.6 
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 رقـ
 الفقرة

معامؿ 
 التمييز

 رقـ
 الفقرة

معامؿ 
 التمييز

 رقـ
 الفقرة

معامؿ 
 التمييز

11 0.5 27 0.6 43 0.5 
12 0.8 28 0.4 44 0.5 
13 0.5 29 0.7 45  
14 0.9 30 0.7 46  
15 0.6 31 0.3 47  
16 0.3 32 0.4   

( 0.9 -0.3يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت بيف )
( وعميو فإف جميع قيـ معامالت التمييز لمفقرات تعتبر مقبولة وذلؾ 0.57بمتوسط كمي بمغ)

بأف الفقرة مميزة إذا كانت نسبة األفراد الذيف ( 88ـ، ص2002 ) عودة إليو أشاربحسب ما 
نسبة األفراد الذيف أجابوا إجابة صحيحة  أجابوا إجابة صحيحة عمييا مف الفئة العميا أعمى مف

 ( فأكثر. 0.3لفقرات تمييزًا ىي الفقرات التي ليا مؤشر تمييز مرتفع )مف الفئة الدنيا، وأفضؿ ا

 :(4.7جدول)
 تصنيف أسئمة االختبار حسب المستويات

 رقـ السؤاؿ المستوى
عدد 
 األسئمة

 تذكر
2، 7 ،9 ،11 ،12 ،13 ،17 ،19 ،20 ،

21 ،23 ،24 ،31 ،33 ،34 ،35 ،37 ،
39 ،40 ،42 

22 

، 25، 18 ،15، 10،  8، 6، 5، 3، 1 فيـ
26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،32 ،43 

18 

 7 44، 41، 38، 36، 22، 16، 14 تطبيؽ
 47 المجموع

 

 : حساب معامل ثبات االختبار:خامساً 

 وفي األداة نفس باستخداـ القياس تكرار عند النتائج نفس عمى الحصوؿ" االختبار بثبات يقصد
 :ة التاليةبالطريق االختبار ثبات معامؿ بحساب الباحثة قامت لقدو  الظروؼ، نفس
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 طريقة التجزئة النصفية:

جرى التحقؽ مف ثبات االختبار عف طريؽ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف األسئمة ذات 
األرقاـ الفردية واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية، ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف النصؼ 

تـ تصحيح  ( وبعد أف9220.لباحثة أنو يساوي )األوؿ والنصؼ الثاني مف االختبار، فوجدت ا
( وىذا يؤكد عمى أف 9600.معامؿ االرتباط بمعادلة جتماف وجدت الباحثة أنيا تساوي )

االختبار يتصؼ بدرجة عالية مف الثبات، يمكف االطمئناف إلى النتائج التي نحصؿ عمييا بعد 
 تطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية.

 بطاقة تقييم: :ثانياً 

لبات لميارات التواصؿ قامت الباحثة بإعداد بطاقة التقييـ كأداة لقياس مدى اكتساب الطا
 ، وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في بناء بطاقة التقييـ :اإللكتروني

 تحديد اليدف العام من بطاقة التقييم، وىو: .1
 لكتروني .واصؿ اإلميارات التتنمية  في أكادوكس موقع استخداـر قياس أث . أ
بيف طالبات المجموعتيف التجريبية التواصؿ اإللكتروني مقارنة القدرة عمى  . ب

والضابطة، وذلؾ لموقوؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 أكادوكس موقع المجموعتيف ولصالح أييما، ومف ثـ الحكـ عمى مدى أثر استخداـ

لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالطريقة  ترونيلكميارات التواصؿ اإل تنمية في
 لدى المجموعة الضابطة. التقميدية

 
 صياغة فقرات بطاقة التقييم: .2

 لبناء فقرات بطاقة التقييـ استندت الباحثة إلى المصادر التالية :
 .تحديد ميارات التواصؿ اإللكتروني 
  المجاؿ .االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة في ىذا 

 ( ميارة موزعة عمى خمس ميارات أساسية وىي :36وتكونت بطاقة التقييـ مف )
  ميارات فرعية . 8تصفح ويندرج تحتيا الميارة 
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  ميارات فرعية. 7ميارة استخداـ الرسائؿ ويندرج تحتيا 
  ميارات فرعية. 6ميارة الحوار والنقاش ويندرج تحتيا 
 ميارات فرعية. 7يا ميارة استخداـ التعيينات ويندرج تحت 
  ميارات فرعية. 8ميارة استخداـ االختبارات االلكترونية ويندرج تحتيا 

كما أعطت الباحثة لكؿ فقرة مف فقرات البطاقة وزنًا مدرجًا وفؽ سمـ متدرج ثالثي 
 ضعيفة ( حيث أف : –متوسطة  -بدرجة ) كبيرة 

 .بدرجة كبيرة : تعني تنفيذ الميارة بنجاح 
  تعني تنفيذ الميارة مع وجود أخطاء بسيطة.بدرجة متوسطة: 
 .بدرجة ضعيفة :تعني تنفيذ الميارة مع وجود أخطاء كبيرة 

 صدق بطاقة التقييم: .3

 ولقد تـ التأكد مف صدؽ بطاقة المالحظة عف طريؽ:

 صدق المحكمين:

ويطمؽ عميو الصدؽ الظاىري، ولمتأكد مف الصدؽ الظاىري تـ عرض األداة في صورتيا 
 عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ التربية، وقد طمب منيـ إبداء مالحظاتيـاألولية 

، وكذلؾ وضوح  صياغتيا حوؿ مناسبة فقرات بطاقة التقييـ، ومدى انتماء الفقرات لممجاؿ
ضافة وتعديؿ فقرات أخرى ليصبح  المغوية، وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات وا 

 تقييـبطاقة ال يبيف (5)والممحؽ رقـ( فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد 30) تقييـعدد فقرات بطاقة ال
 في صورتيا النيائية.

 صدق االتساق الداخمي:

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة التقييـ بتطبيقيا قبميًا عمى طالبات الصؼ 
مف  قرةفالثامف ، ثـ قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ 

فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
(SPSS(والجدوؿ رقـ )يوضح ذلؾ :4.8 ) 



 

92 

 : (4.8جدول)
 بين كل فقرة من فقرات بطاقة التقييم مع الدرجة الكمية لبطاقة التقييم معامالت االرتباط 

 رقم
 الفقرة

 معامل
 ارتباط بيرسون

 الداللة
 اإلحصائية

 رقم
 الفقرة

 معامل
 ارتباط بيرسون

 الداللة
 اإلحصائية

1 .398* .016 16 .603** .000 
2 .410* .013 17 .571** .000 
3 .551** .000 18 .521** .001 
4 .358* .032 19 .635** .000 
5 .379* .023 20 .478** .003 
6 .357* .033 21 .601** .000 
7 .446** .006 22 .412* .013 
8 .420* .011 23 .561** .000 
9 .630** .000 24 .411* .013 
10 .466** .004 25 .521** .001 
11 .518** .001 26 .578** .000 
12 .561** .000 27 .574** .000 

13 .604** .000 28 .531** .001 

14 .556** .000 29 .560** .000 

15 .645** .000 30 .618** .000 

 0.418( = 0.01( وعند مستوى داللة )34ر الجدولية عند درجة حرية)

 0.325( =  0.05( وعند مستوى داللة )34ر الجدولية عند درجة حرية)

 (0.01دالة عند مستوى داللة أقؿ مف **، 0.05دالة عند مستوى داللة أقؿ مف  *)

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف معظـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بطاقة 
(، وىذا يعني أف 0.05,0.01حصائيًا عف مستوى داللة )إككؿ دالة  التقييـودرجة بطاقة  التقييـ
 تتمتع بمستوى عاٍؿ مف التقييـككؿ وأف بطاقة  التقييـمتسقة مع درجة بطاقة  التقييـبطاقة  فقرات

 االتساؽ الداخمي.
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 :تقييمثبات بطاقة ال .4

 عف طريؽ: ولقد قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات

 طريقة معامل ألفا كرونباخ:

قامت الباحثة بقياس معامؿ الثبات باستخداـ طريقة معامؿ ألفا كرونباخ، وكانت نسبة 
 بطاقة التقييـ تتمتع(، وىي نسبة عالية تدؿ عمى القبوؿ وىذا يؤكد عمى أف 8340.معامؿ ألفا )

بعد تطبيؽ يمكف الوثوؽ بو واالطمئناف إلى النتائج التي نحصؿ عمييا  بدرجة عالية مف الثبات
 عمى عينة الدراسة. بطاقة التقييـ

 :معامل االتفاق بين المالحظين 

لحساب معامؿ ثبات البطاقة، تـ تطبيقيا مف قبؿ المالحظيف، عمى عينة مكونة مف 
، وتـ حساب ثبات عيمبوفطالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة مف مدرسة  (36)

 (:288: 2007)الوكيؿ والمفتي،  COOPER المالحظيف حسب معادلة كوبر

    ثبات المالحظيف = 
عدد مرات االتفاؽ

عدد مرات االتفاؽ  عدد مرات عدـ االتفاؽ
 

 كما يمي:ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة السابقة تكوف معامالت الثبات 

 : (4.9جدول)
 معامل االتفاق بين المالحظين لكل مجال في البطاقة

 مجاالت البطاقة
عدد 
 الفقرات

 نقاط االتفاؽ
نقاط عدـ 
 االتفاؽ

معامؿ 
 الثبات

 %100 0 7 7 تصفح الموقع
 %100 0 6 6 استخداـ الرسائؿ عبر الموقع

 %60 2 3 5 الحوار والنقاش
 %80 1 4 5 اإللكترونيةاستخداـ االختبارات 

 %86 1 6 7 استخداـ التعيينات
 %87 4 26 30 المجموع
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( وىي نسبة عالية يمكف مف خالليا االطمئناف 0.87ويالحظ أف نسبة الثبات المحسوبة بمغت )
 .تقييـإلى بطاقة ال

 ضبط تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بالتجريب:

 مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة مف حيث :قامت الباحثة بالتأكد مف تكافئ 

 العمر الزمني ، التحصيؿ في مادة التكنولوجيا. .1
 التحصيؿ في مادة التكنولوجيا. .2
 التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ التكنولوجية لممجموعتيف التجريبية والضابطة. .3
التجريبية  لكتروني لممجموعتيفالتطبيؽ القبمي لبطاقة تقييـ ميارات التواصؿ اإل .4

 والضابطة.
 وفيما يمي عرض موجز لتكافؤ المجموعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجوانب

 : (4.10جدول)
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة 

قبل لمتعرف عمى الفروق في متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة 
 التطبيق

 المتوسط العدد المجموعة المجال
 االنحراف

 
 المعٌاري

قٌمة 
 "ت"

قٌمة 
 الداللة

 مستوى
 الداللة 

 التحصٌل فً مادة التكنولوجٌا
 17.0 76.2 33 التجرٌبٌة

0.197 .844 
 غٌر دالة 
 19.9 75.4 33 الضابطة إحصائٌا

 العمر الزمنً
 17. 14.0 33 التجرٌبٌة

1.414 .162 
 غٌر دالة 
 17. 13.9 33 الضابطة إحصائٌا

 الختبار القبلً القٌاس
 المفاهٌم التكنولوجٌة

 التجرٌبٌة
33 9.1 3.17 

0.403 .688 
 غٌر دالة 
 إحصائٌا

 3.44 8.7 33 الضابطة

القٌاس القبلً لبطاقة تقٌٌم 
 مهارات التواصل اإللكترونً

 2.05 34.7 33 التجرٌبٌة
0.329 .743 

 غٌر دالة 
 2.84 34.5 33 الضابطة إحصائٌا

 

 2.639( =0.01( وعند مستوى داللة)64ٌة عند درجة حرٌة)قٌمة "ت" الجدول

 1.990( =0.05مستوى داللة)( وعند 64قٌمة "ت" الجدولٌة عند درجة حرٌة)
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الجدولية ، حيث أف قيمة "ت" إحصائياً يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ "ت" غير دالة 
مف جميع قيـ "ت"  ( أكبر64بدرجة حرية )( و 0.01مستوى داللة)( و 0.05عند مستوى داللة )

بيف متوسطات درجات كؿ مف  إحصائيةالمحسوبة، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
التكنولوجيا المجموعة التجريبية والضابطة في كؿ مف المتغيرات التالية: التحصيؿ في مادة 

والقياس القبمي الختبار المفاىيـ التكنولوجية والقياس القبمي لبطاقة تقييـ ميارات  العمر الزمنيو 
المجموعتيف التجريبية ، وىذا يدؿ عمى وجود تكافؤ بيف  تطبيؽالالتواصؿ اإللكتروني قبؿ 

ات تطبيؽ عمى عينة الدراسة دوف وجود تأثير متغير ال إلىوالضابطة وعميو فإف الباحثة تطمئف 
 أخرى دخيمة عمى الدراسة.

 الدراسة إجراءات
 التالية لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة الحالية: اإلجراءاتلقد اتبعت الباحثة 

 .االطالع عمى األدب التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسة 
 .اختيار أفراد المجتمع والعينة 
  لوجيا لمصؼ الثامف تحميؿ محتوى الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب التكنو

 األساسي الستخراج المفاىيـ التكنولوجية.
  تحديد قائمة بالمفاىيـ التكنولوجية المتضمنة في الوحدة وعرضيا عمى مجموعة مف

 المحكميف.
 .إعداد اختبار المفاىيـ التكنولوجية وعرضو عمى المحكميف 
 المحكميف.لكتروني وعرضيا عمى إعداد بطاقة التقييـ لميارات التواصؿ اإل 
  إعداد دليؿ معمـ لتدريس الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ

 .أكادوكسالثامف األساسي باستخداـ موقع 
  جراء التعديالت تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية بيدؼ إيجاد الصدؽ والثبات وا 

 الالزمة.
  ضابطة.تقسيـ أفراد العينة إلى مجموعتيف تجريبية و 
 . تطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا عمى عينة الدراسة 
  لمباحثة ليتـ مف خاللو شرح دروس الوحدة الثالثة. أكادوكسإنشاء حساب عمى موقع 



 

96 

  يبية وشرحت ليـ اليدؼ مف الدراسةاجتمعت الباحثة مع طالبات المجموعة التجر، 
 وشرح طريقة استخداـ أكادوكس .

  يبية عمى صفحة المادة الخاصة بالباحثة كأعضاء، لكؿ إضافة طالبات المجموعة التجر
 طالبة اسـ خاص بيا وكممة مرور خاصة بيا.

 .تطبيؽ أدوات الدراسة بعديًا عمى عينة الدراسة ، وتـ تصحيحيا ورصد الدرجات 
  تحميؿ النتائج باستخداـ برنامجSPSS. 
 .عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا 
 ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا. تقديـ المقترحات والتوصيات في 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
استخدمت الباحثة عددًا مف األساليب اإلحصائية لمعالجة وتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، ومف 

 األساليب المستخدمة:

لعينتيف مستقمتيف لبحث الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف t-testاختبار  .1
 والضابطة.التجريبية 

 معامؿ ارتباط بيرسوف. .2
 معامؿ جتماف لمتجزئة النصفية. .3
 معامؿ كوبر. .4
 مربع ايتا لقياس حجـ األثر الذي أحدثتو. .5

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 تفسيرىانتائج الدراسة و 
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 الفصل الخامس
 تفسيرىانتائج الدراسة و 

تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، حيث تجيب الباحثة عف أسئمة الدراسة، 
( واستخداـ SPSS)اإلحصائيوالفروض التي تتعمؽ بيا، وتحميؿ النتائج مف خالؿ البرنامج 

االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلؾ، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، وتفسير النتائج ومناقشتيا، ومف 
 والمقترحات. ثـ تقديـ التوصيات

 : اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة ونصو:أوالً 
 بغزة ؟ثامف ما المفاىيـ التكنولوجية المراد تنميتيا في مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ ال

بتحميؿ محتوى الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف كتاب  قامت الباحثةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي، وذلؾ الستخراج قائمة بالمفاىيـ التكنولوجية المتضمنة فييا 
ومف ثـ عرضيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف لموصوؿ إلييا في صورتيا النيائية والتي 

 .(2) مفيومًا ممحؽ رقـ 28تتكوف مف 

 من أسئمة الدراسة ونصو: الثاني: اإلجابة عن السؤال ثانياً 
 بغزة ؟ ثامفالمراد تنميتيا  لدى طالبات الصؼ ال لكترونيميارات التواصؿ اإلما 

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة في 
 الرئيسة التالية :مميارات ل وتوصمتىذا المجاؿ 

   ميارات فرعية . 7ويندرج تحتيا  ميارة التصفح 

   ميارات فرعية. 6ميارة استخداـ الرسائؿ ويندرج تحتيا 

   ميارات فرعية. 5ميارة الحوار والنقاش ويندرج تحتيا 
   ميارات فرعية. 7ميارة استخداـ التعيينات ويندرج تحتيا 
   ميارات فرعية. 5ميارة استخداـ االختبارات االلكترونية ويندرج تحتيا 

 .ة والفرعيةيارات التواصؿ اإللكتروني الرئيس( يوضح م5والممحؽ رقـ )
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 من أسئمة الدراسة ونصو: الثالث: اإلجابة عن السؤال ثالثاً 
التكنولوجية وميارات المستخدـ في تدريس المفاىيـ  سوككادىي البيئة التعميمية لموقع أما  

 التواصؿ االلكتروني؟

في تصميـ  ADDIE خطوات نموذج التصميـ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ اتبعت الباحثة
وىي التحميؿ،  مراحؿمف خمس والذي يتكوف المحتوى التعميمي المعروض عبر موقع أكادوكس 

مف التصميـ، التطوير، التنفيذ، التقويـ وتـ شرحيا في الفصؿ الرابع مف فصوؿ الدراسة 
 .(79( إلى ص)75ص)

 من أسئمة الدراسة ونصو: الرابع: اإلجابة عن السؤال رابعاً 
( بيف متوسط درجات طالبات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لممفاىيـ المجموعة 
 ؟ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة

 :ولإلجابة عن ىذا السؤال تم وضع الفرض الصفري التالي
بيف متوسط درجات طالبات (α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لممفاىيـ المجموعة 
 التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة:

لمتأكد مف تجانس المجتمعيف وقد بمغ مستوى الداللة Levene's-Test أواًل: بتطبيؽ اختبار  
( أعمى مف 7100.ستنتج أف المجتمعيف متجانسيف حيث أف مستوى الداللة )(، وبذلؾ ن0.710)

 (.0.05مستوى الداللة المعتمدة في الدراسة)

ثانيًا: قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ بيف 
كؿ مف المجموعتيف  لدرجاتIndependent-Samples T-Test المتوسطات باستخداـ اختبار

 :( يوضح ذلؾ5.1)التجريبية والضابطة في االختبار، والجدوؿ رقـ 
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 : (5.1جدول )
وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى  والمتوسطات واالنحرافات المعيارية نتائج اختبار"ت" لعينتين مستقمتين

 لالختبارالداللة 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 تذكر
 4.15 16.58 33 التجريبية

2.90 .004 
 دالة عند
 4.48 14.97 33 الضابطة 0.01

 فيـ
 3.26 9.40 33 التجريبية

2.24 .030 
 دالة عند
 3.35 8.90 33 الضابطة 0.05

 تطبيؽ
 1.95 5.12 33 التجريبية

2.26 .032 
 دالة عند
 1.71 4.72 33 الضابطة 0.05

الدرجة النيائية 
 لالختبار

 8.61 31.09 33 التجريبية
2.30 .020 

 دالة عند
0.05 
 8.87 28.58 33 الضابطة 

 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة)64قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة)64قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

" الجدولية، حيث أف قيمة مة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت( أف قي5.1الجدوؿ)يتضح مف 
(، وبناًء عميو فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي 0.05الداللة المحسوبة الختبار "ت" أقؿ مف )

( بيف متوسط درجات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) تنص عمى أنو
التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي طالبات المجموعة 

ونقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو  لممفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة
( بيف متوسط درجات طالبات α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لممفاىيـ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 
 وذلؾ لصالح طالبات المجموعة التجريبية. التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة

وذلؾ  (α =0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةحيث أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
 أثر استخداـ موقعبيف الجدوؿ حيث ي ،Independent-Samples T-Testباستخداـ اختبار 

في تنمية المفاىيـ التكنولوجية لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة حيث نجد أف استخداـ  أكادوكس
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( لكؿ مف األبعاد التالية" التذكر والفيـ α≤0.05تكوف دالة عند مستوى داللة ) أكادوكس موقع
دور ممموس في تنمية المفاىيـ  لو أكادوكس استخداـ موقع مما يدؿ عمى أف والتطبيؽ"

 التكنولوجية لدى طالبات المجموعة التجريبية.

" " لمعرفة حجـ التأثير التي   وفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا 
 أكادوكس باستخداـ المعادلة التالية: أحدثتيا موقع

=   =  2إيتا
ت 

ت    د ح
 (42ـ: ص2000)عفانة، 

 حيث أف: 

 ت: قيمة "ت" المحسوبة عند استخدـ االختبار"ت". 

 (2 - 2+ف 1د.ح: درجات الحرية )د.ح = ف 

 : (5.2جدول)
 " لحساب حجم التأثير  إيتا " مستويات التأثير بالنسبة لـِ  مربع

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
   0.01 0.06 0.14 0.20 

 

أكادوكس عمى تنمية المفاىيـ في األبعاد الثالث الدالة  ولمتعرؼ أكثر عمى قوة تأثير موقع
، التذكر، الفيـحصائيًا، قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير لكؿ بعد مف األبعاد التالية" إ

 يوضح ذلؾ: (5.3التطبيؽ" والجدوؿ رقـ )
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 : (5.3)جدول
 اىيم بداللة قيمة اختبار "ت" عمى تنمية المف أكادوكسحجم تأثير موقع 

 لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة
المتغير 
 المستقؿ

المتغير 
 البعد التابع

درجة 
 حجـ التأثير    قيمة "ت" الحرية

 موقع
 أكادوكس

 المفاىيـ

 متوسط  0.12 2.90 64 التذكر
 متوسط 0.08 2.24 64 الفيـ
 متوسط 0.08 2.26 64 التطبيؽ

الدرجة الكمية 
 لالختبار

64 2.30 
0.10 

 متوسط

 

ألبعاد التالية: التذكر ( أف حجـ التأثير متوسط في كؿ مف ا5.3)يتضح مف قراءة الجدوؿ 
أكادوكس" ليا تأثير عمى المتغير  التطبيؽ مما يدؿ عمى أف المتغير المستقؿ "موقعوالفيـ و 

التجريبية وىذا يعني أف حجـ التأثير متوسط التابع "المفاىيـ" بدرجة متوسطة لصالح المجموعة 
 في التأثير عمى المجموعة التجريبية. أكادوكس" نجح مما يدؿ عمى أف "موقع

 :وتعزو الباحثة نتيجة وجود األثر لألسباب التالية
  فيديو، صور ممونة، كتابة يتيح موقع أكادوكس الفرصة لعرض الدروس عمى شكؿ (

 ريقة التقميدية بشكؿ مشوؽ وجذاب.( بطريقة مختمفة عف الطممونة

 البعض  فالمناقشة والتفاعؿ والمشاركة مع بعضي الباتموقع أكادوكس الفرصة لمط أتاح
 حوؿ مواضيع وحدة الدراسة مما ينعكس ايجابيا عمى تنمية المفاىيـ لدييـ. ةومع المعمم

 ادروسيذاكر ت ةالحصوؿ عمى الدروس في أي وقت وىذا يجعؿ الطالب ةيمكف لمطالب 
 لمتعمـ. ةكوف فيو مستعدتفي الوقت الذي 

 أعطى مزيد مف الحماس لدى الطالبات لتمقي المعمومات  موقع أكادوكس  استخداـ
 .وأضاؼ جو مف المتعة والتشويؽ لدييف في استقباؿ المعمومات 

  كس في صورة مثيرات تعميمية ساعد ظيور المعمومات النظرية عمى موقع أكادو
، لعبة حاسوبية( في توضيح المصطمحات ذىنية، مقاطع فيديو)صورة، خريطة 

 والمفاىيـ المتضمنة في وحدة الدراسة.
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  وفر موقع أكادوكس أدوات تقويـ متنوعة أثناء التعمـ مثؿ قضايا النقاش واألسئمة
 .والتكاليؼالموضوعية عبر تبويب االختبارات اإللكترونية 

دراسة العفيفي  ـ(،2014التميمي ) دراسةـ(، 2006ميدي وآخروف )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 
دراسة  ـ(،2012) برىـودراسة  ،(ـ2013عطية )دراسة  ـ(،2013إبراىيـ )دراسة ـ(، 2013)

 ـ(.2011) أبو ماضيدراسة و  ـ(،2002فرج )
المعرفة ال يجب تمقييا بشكؿ سمبي، بؿ أف  كما وتتفؽ مع مبادئ النظرية البنائية التي تشير إلى

أف موقع أكادوكس في بنائو وخصائصو يركز عمى وجود حالة  ، حيثتبنى بشكؿ نشطيجب أف 
 .مف النشاط الدائـ في بيئة التعمـ

، التعمـ والمعرفة يكمناف في تنوع اآلراء أف وتتفؽ أيضًا مع النظرية التواصمية التي تشير إلى
 شة بيف المتعمميف.ومشاركة المتعمميف األفكار والموارد، واالتصاؿ أثناء عممية المناق

 من أسئمة الدراسة ونصو: الخامس: اإلجابة عن السؤال خامساً 
( بيف متوسط درجات طالبات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة التقييـ البعدية 
 ؟ لدى طالبات الصؼ الثامف بغزةلكتروني لميارات التواصؿ اإل

 :ولإلجابة عن ىذا السؤال تم وضع الفرض الصفري التالي
بيف متوسط درجات طالبات ( α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة التقييـ البعدية 
 لكتروني لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة.اإل ميارات التواصؿل

 ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة:

لمتأكد مف تجانس المجتمعيف وقد بمغ مستوى الداللة Levene's-Test أواًل: بتطبيؽ اختبار 
( أعمى مف 1240.(، وبذلؾ نستنتج أف المجتمعيف متجانسيف حيث أف مستوى الداللة )1240.)

 (.0.05المعتمدة في الدراسة)مستوى الداللة 
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ثانيًا: قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ بيف 
لدرجات كؿ مف  Independent-Samples T-Testالمتوسطات باستخداـ اختبار 

 ( يوضح ذلؾ:4.5)المجموعتيف التجريبية والضابطة في بطاقة التقييـ، والجدوؿ رقـ 

والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة  نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقمتين: (4.5جدول )
 الداللة ومستوى الداللة في بطاقة التقييم

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البعد
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 ميارة تصفح الموقع

 5.25 18.00 33 التجرٌبٌة

5.11 .000 

 دالة

 عند

0.01 
 4.00 12.12 33 الضابطة

ميارة استخداـ 
 الرسائؿ عبر الموقع

 4.65 15.54 33 التجرٌبٌة

4.82 .000 

 دالة

 عند

0.01 
 4.15 10.30 33 الضابطة

 ميارة الحوار والنقاش
 4.00 12.54 33 التجرٌبٌة

3.91 .000 

 دالة

 عند

0.01 
 3.67 8.84 33 الضابطة

ميارة استخداـ 
االختبارات 
 االلكترونية

 3.91 11.84 33 التجرٌبٌة

5.07 .000 

 دالة

 عند

0.01 
 3.19 7.39 33 الضابطة

ميارة استخداـ 
 التعيينات 

 5.56 16.24 33 التجرٌبٌة

5.96 .000 

 دالة

 عند

0.01 
 4.41 8.87 33 الضابطة

الدرجة الكمية  
 لبطاقة التقييـ

 22.32 74.18 33 التجرٌبٌة

5.64 .000 

 دالة

 عند

0.01 
 15.39 47.54 33 الضابطة

 2.66( =0.01وعند مستوى داللة) (64قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة)64قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

أكبر مف قيمة "ت " الجدولية، حيث أف ( أف قيمة "ت" المحسوبة 4.5يتضح مف الجدوؿ رقـ)
ا نرفض الفرضية الصفرية (، وبناًء عميو فإنن0.05قيمة الداللة المحسوبة الختبار "ت" أقؿ مف )



 

125 

 متوسط ( بيفα≤0.05عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) التي تنص
 بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات
بغزة ونقبؿ الفرضية  الثامف الصؼ طالبات لدى لكترونياإل التواصؿ لميارات البعدية التقييـ

 ( بيفα≤0.05البديمة التي تنص عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ي ف الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط
بغزة وذلؾ لصالح  الثامف الصؼ طالبات لدى لكترونياإل التواصؿ لميارات البعدية التقييـ بطاقة

 طالبات المجموعة التجريبية.

لكتروني، حيث في تنمية ميارات التواصؿ اإل أكادوكس وىذا يدؿ عمى األثر الذي أحدثو موقع
( وذلؾ باستخداـ α =0.01ستوى داللة )عند م إحصائيةأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 

في  أكادوكس أثر موقع يبيف الجدوؿحيث ،Independent-Samples T-Testاختبار 
أكادوكس تكوف دالة عند مستوى  لكتروني حيث نجد أف استخداـ موقعاإل التواصؿ تنمية ميارات

 لكتروني.( لكؿ مف ميارات التواصؿ اإلα≤0.01داللة )

" لمعرفة حجـ التأثير التي   وفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " 
 أكادوكس باستخداـ المعادلة التالية: أحدثتيا موقع

=     =  2إيتا
ت 

ت    د ح
 (42: 2000)عفانة،    

 حيث أف: 

 ت: قيمة "ت" المحسوبة عند استخدـ االختبار "ت". 

 (2  - 2+ف 1الحرية ) د.ح = فد.ح: درجات  
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 : (5.5جدول)
 " لحساب حجم التأثير  إيتا " مستويات التأثير بالنسبة لـِ  مربع

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
   0.01 0.06 0.14 0.20 

 

حصائيًا، إلكتروني الدالة عمى ميارات التواصؿ اإل أكادوكس ولمتعرؼ أكثر عمى قوة تأثير موقع
لكتروني والجدوؿ رقـ قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير لكؿ ميارة مف ميارات التواصؿ اإل

 يوضح ذلؾ: (5.6)

بداللة قيمة اختبار "ت"  لكترونيإل تنمية ميارات التواصل ا عمى أكادوكس حجم تأثير موقع: (5.6جدول)
 لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة

المتغير 
 المستقل

 البعد المتغير التابع
درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

   
حجم 
 التأثير

موقع 
 أكادوكس

ميارات التواصؿ 
 االلكتروني

 كبير جداً  0.289 5.11 64 ميارة تصفح الموقع

ميارة استخداـ 
 كبير جداً  0.266 4.82 64 الرسائؿ عبر الموقع

ميارة الحوار 
 والنقاش

 كبير 0.193 3.91 64

ميارة استخداـ 
االختبارات 
 االلكترونية

 كبير جداً  0.287 5.07 64

ميارة استخداـ 
 التعيينات

 كبير جداً  0.357 5.96 64

الدرجة الكمية لبطاقة 
 المالحظة

 كبير جداً  0.332 5.64 64
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مما يدؿ ( أف حجـ التأثير كبير في ميارة الحوار والنقاش 5.6يتضح مف قراءة الجدوؿ رقـ )
عمى أف المتغير المستقؿ "موقع أكادوكس" ليا تأثير عمى المتغير التابع "ميارات التواصؿ 

في ميارة  المجموعة التجريبية، وأف حجـ التأثير كبير جداً  لكتروني" بدرجة كبيرة لصالحاإل
استخداـ لكترونية، "تصفح الموقع، استخداـ الرسائؿ عبر الموقع، استخداـ االختبارات اإل

=   التعيينات"، أما بالنسبة لحجـ التأثير عمى الدرجة الكمية لبطاقة التقييـ فقد بمغت قيمة )
في  ا يدؿ عمى أف "موقع أكادوكس" نجح( وىذا يعني أف حجـ التأثير كبير جدًا مم0.332

 .التأثير عمى المجموعة التجريبية بدرجة كبيرة جداً 

 
 :التالية لألسبابوجود األثر  نتيجة الباحثة وتعزو
  األثر االيجابي لو يمتاز موقع أكادوكس بواجية بسيطة سيمة االستخداـ مما كاف

 واستخداـ الموقع دوف خوؼ أو تردد. الباتلتسييؿ تواصؿ الط
  لكتروني بينيـ مف خالؿ تبادؿ كادوكس الطالبات عمى التواصؿ اإلأساعد موقع

 التعميقات والتشاور.
 نيا تساعد الطالبات عمى التواصؿ أع أكادوكس بالتفاعمية والمرونة التي مف شيمتاز موق

 وتجعؿ المتعمـ متمقي ومرسؿ ومتفاعؿ ومشارؾ ال مجرد مستقبؿ سمبي.
  ساعد موقع أكادوكس عمى تحويؿ التفاعؿ بيف الطالبات مف صورتو التقميدية إلى

ات وبعضيف البعض عبر تبويب لكتروني بيف  الطالبات والمعممة وبيف الطالبتفاعؿ اإل
في تنمية ميارات التواصؿ  األثر االيجابيلو كاف مناقشة والرسائؿ الخاصة مما 

 لكتروني لدييف  .اإل
  أتاح موقع أكادوكس لمطالبات فرصة الحصوؿ عمى معمومات إضافية مرتبطة بموضوع

 وحدة الدراسة ، وذلؾ مف خالؿ البحث والتصفح شبكة االنترنت.

نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة التي أكدت فعالية استخداـ التعمـ  ىذه النتيجة معوتتفؽ 
لكتروني في تنمية الميارات التكنولوجية بصفة عامة، وميارات التواصؿ اإللكتروني بصفة اإل

التميمي  دراسة ومف ىذه الدراسات:  خاصة لدى المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة،
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دراسة ، ـ(2013إبراىيـ )دراسة   ـ(،2014دراسة الضبة ) ـ(،2014) العالـ، دراسة ـ(2014)
أحمد ودراسة ـ( 2011يوسؼ )دراسة ـ(، 2012مجاىد )دراسة  ـ(،2012الجميؿ )عبد 

 ـ(.2007)
 

 :الدراسة توصيات
 بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، توصي الباحثة بما يمي:

 االستفادة مف التقنيات الحديثة وتطبيقيا كموقع أكادوكس في  تشجيع المعمميف عمى
 التدريس لتنويع أساليب طرؽ التدريس .

 . تدريب المعمميف والطالب عمى كيفية استخداـ موقع أكادوكس في المواقؼ التعميمية 

  ضرورة تحديث مختبرات الحاسوب في المدارس وتزويدىا باإلمكانات الالزمة لالتصاؿ
رنت وذلؾ لالستفادة مف إمكانات تكنولوجيا الوسائط الفائقة في تطوير بشبكة االنت

المقررات الدراسية وتحويميا إلى الكترونية، بما يحقؽ االستفادة مف التطبيقات التعميمية 
 المختمفة بشبؾ االنترنت في مجاؿ التعميـ والتعمـ.

  واألساليب.تشجيع الطالب والمعمميف عمى تنمية ميارات التواصؿ بشتى الطرؽ 

 مقترحات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث التالي:

 ومراحؿ أخرى. القياـ بدراسة مماثمة لمدراسة الحالية ولكف عمى مقررات مختمفة 

 .إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية تقيس متغيرات كالتفكير الناقد وحؿ المشكالت 

 عوبات التي تواجو الطالب أثناء استخداميـ التعمـ إجراء دراسة لمعرفة ابرز الص
 المدمج.

 
 



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع



 

112 

 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم أواًل:
 :المراجع العربيةثانيًا: 

( لعالج Blackboardالتعمـ اإللكتروني)برنامج قائـ عمى نظاـ إدارة ـ(. 2013إبراىيـ، أحمد. )
األخطاء المغوية الشائعة في كتابة البحوث التربوية وتنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى 

 .572-590(، 6)2، المجمة التربوية المتخصصة، طالب الدراسات العميا بكمية التربية

البيئي والتفكير المنظومي  فاعمية مقرر إلكتروني في تنمية التنورـ(. 2007أحمد، صفاء. )
، مجمة الجمعية وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى بعض طالب كمية التربية بالوادي

 .91-177(، 12التربوية لمدراسات االجتماعية، ع)

 . القاىرة: عالـ الكتب.1. طالمقررات اإللكترونيةـ(. 2009إسماعيؿ، الغريب. )

. 1. طاإللكتروني مف التطبيؽ إلى االحتراؼ والجودةالتعميـ ـ(. 2009إسماعيؿ، الغريب. )
 القاىرة: عالـ الكتب.

. غزة: الجامعة 2. طتدريس العمـو في التعميـ العاــ(. 2009األغا، إحساف والمولو، فتحية. )
 اإلسالمية.

. غزة: 3. طمقدمة في تصميـ البحث التربويـ(. 2003األغا، إحساف واألستاذ، محمود.)
 الرنتيسي لمطباعة والنشر.مطبعة 

. مجمة التعميـ أكادوكس كبيئة إلدارة المحتوىـ(.2016أميف، زينب، وحسيف، أدىـ. )
ـ، الموقع: 2016-8-6(. تاريخ االطالع: 18اإللكتروني، ع)

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=550 

، أماني. ) التعميـ المدمج عمى التحصيؿ وتنمية ميارات ومفاىيـ أثر استخداـ ـ(. 2013برىـو
تكنولوجيا التعميـ المتضمنة في محتوى مقرر تكنولوجيا التعميـ لطالب كمية التربية في 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.الجامعة اإلسالمية بغزة
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، مجدي. ) ية عمى تنمية بعض المفاىيـ أثر توظيؼ نظرية رايجوث التوسيعـ(. 2012برىـو
)رسالة ماجستير غير والميارات التكنولوجية لدى طالب الصؼ العاشر األساسي بغزة

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

. القاىرة: دار الكتب العممية التعميـ اإللكتروني والتعميـ الجواؿـ(. 2007بسيوني، عبد الحميد. )
 لمنشر والتوزيع.

 . عماف: دار المسيرة.3ط .تنمية المفاىيـ والميارات العمميةـ(. 2008بطرس، بطرس. )

فاعمية إستراتيجية تدريسية قائمة عمى التعمـ اإللكتروني المدمج في ـ(. 2014التميمي، محمد. )
تنمية مفاىيـ تكنولوجيا المعمومات وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى طالب كمية التربية 

 ه غير منشورة(. جامعة أـ القرى، السعودية.)رسالة دكتوراجامعة حائؿ

سماعيؿ، آية. ) أثر تصميـ بيئة لمتعمـ االلكتروني التشاركي قائمة ـ(. 2014حمادة، أمؿ، وا 
وفقا لمبادئ النظرية التواصمية عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة  2عمى بعض أدوات الويب 

العربية في التربية وعمـ النفس، ، مجمة الدراسات الشخصية لدى طالب الحاسب اآللي
 .2-81(، 56ع)

.1. طاستراتيجيات التعمـ اإللكترونيـ(. 2005الخاف، بدر. )  . حمب: شعاع لمنشر والعمـو

 . عماف: دار المسيرة.2. طتعميـ العمـو لمجميعـ(. 2011خطابية، عبداهلل. )

لدراسي ، وميارة حؿ ( في تنمية التحصيؿ اedmodoفاعمية موقع ) ـ(.2014الرشود، ريـ. )
المشكالت في مقرر ميارات االتصاؿ لدى طالبات السنة التحضيرية في جامعة اإلماـ 

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اإلماـ محمد بف سعود محمد بف سعود اإلسالمية
 اإلسالمية، السعودية.

 لمنشر والتوزيع.. عماف: دار الشروؽ 6. طأساليب تدريس العمـوـ(. 2008زيتوف، عايش. )

اتجاىات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في كمية عمـو ـ(. 2015السدحاف، عبد الرحمف. )
الحاسب والمعمومات بجامعة اإلماـ محمد بف سعود نحو استخداـ نظاـ إدارة التعمـ 

، مجمة العموـ ( في التعميـ والتدريس الجامعيBlackboardاإللكتروني بالؾ بورد )
 . 223-278(، 2التربوية، ع)
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. عماف: دار 1ط .تنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسياـ(. 2004سالمة، عادؿ. )
 الفكر لمنشر والتوزيع.

 . القاىرة: دار العالـ العربي.التعميـ اإللكتروني وتحرير العقؿـ(. 2010شحاتو، حسف. )

ـ، 2016-7-28. تاريخ االطالع:  نظـ إدارة التعمـأكتوبر(.  12ـ، 2012الشيراني، سعد. )
 http://alshahrani1433.blogspot.com/2012/10/blog-post.htmlالموقع: 

ؾ فاعمية إستراتيجية المشروعات اإللكترونية في تنمية التفاعؿ والتشار ـ(. 2014الضبة، مراـ. )
)رسالة اإللكتروني، واالتجاه نحوىا لدى طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

. القاىرة: دار السحاب لمنشر التعميـ اإللكتروني والمدرسة اإللكترونيةـ(. 2007عامر، طارؽ. )
 والتوزيع.

في اكتساب ميارات التصميـ ثالثي   Moodle برنامجفاعمية ـ(. 2009عاشور، محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. األبعاد لدى طالب كمية تكنولوجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

. عماف: دار البداية 1. طاتجاىات تربوية في أساليب تدريس العمـوـ(. 2009عادؿ، محمد.)
 لمنشر والتوزيع.

في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير   2.0فاعمية أدوات ويبـ(. 2014د، فاطمة. )عاب
)رسالة ماجستير غير والتواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. 

 لمنشر. . عماف: دار الفكر1. طالتعميـ اإللكترونيـ(. 2008العزيز، حمدي. ) عبد

فاعمية برنامج إلكتروني لطالب الفرقة الرابعة بكمية التعميـ ـ(. 2012عبد الجميؿ، عمي. )
الصناعي في تنمية بعض ميارات التواصؿ إلكترونيا واالتجاه نحو المستحدثات 

 .1-34(، 3)28، المجمة العممية، التكنولوجية

، مجمة جامعة كترونياإللعمـ األطر التربوية لتصميـ التـ(. 2012الغفور، نضاؿ. ) عبد
 .86-64(، 1)16األقصى سمسمة العمـو اإلنسانية، 

http://alshahrani1433.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
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 . القاىرة: دار الفكر العربي.1ط .تكنولوجيا التعميـ اإللكترونيـ(. 2008عزمي، نبيؿ. )

فاعمية مقرر إلكتروني مقترح في تدريس الدراسات االجتماعية عمى ـ(. 2010عمراف، خالد. )
ميارات التواصؿ اإللكتروني واالتجاه نحو مينة التدريس لدى طالب كمية التحصيؿ وتنمية 

 .205-259(، 158)2. مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، التربية

، عماف: دار األمؿ لمنشر 2ط.القياس والتقويـ في العممية التدريسية(. ـ2002) .عودة، أحمد
 والتوزيع. 

البنائية في اكتساب المفاىيـ العممية  Vأثر إستراتيجية الشكؿ ـ(. 2008العيسوي، توفيؽ. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. وعمميات العمـ لدى طالب الصؼ السابع األساسي بغزة

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

، تصميـ بيئة تعميمية إلكترونية لتنمية ميارات تصميـ عناصر التعمــ(. 2012عقؿ، وآخروف.)
 .417-387(، 13العممي في التربية، ع)مجمة البحث 

( . صعوبات تعمـ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر بمحافظات  (.2002عيسى، حاـز
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.غزة

حجـ التأثير واستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في ـ(. 2000عفانة، عزو. )
 .59-87(، 3، ع)لتربوية والنفسية، مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةالبحوث ا

أثر تدريس مقرر ميارات االتصاؿ إلكترونيًا بنظاـ البالؾ بورد عمى  ـ(.2014عمر، عمي. )
تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بالمقرر ورضا طالب السنة التحضيرية بجامعة الدماـ 

 . 442-472(،4، مجمة العمـو التربوية، ع)د في التدريسنحو توظيؼ البالؾ بور 

أثر استخداـ نظاـ إدارة التعمـ  ـ(.2013العمري، عبداهلل وآخروف. ) 
( في تدريب الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة الممؾ خالد Blackboardاإللكتروني)

نتاج المواد التعميمية ال ، المجمة التربوية رقميةعمى تنمية ميارات التواصؿ اإللكتروني وا 
 .1038-1063(، 11)2المتخصصة، 

في تنمية ميارات تصميـ األشكاؿ المرئية  webCT)فاعمية برنامج )ـ(. 2007عقؿ، مجدي. ) 
)رسالة ماجستير المحوسبة لدى طالبات كمية تكنولوجيا المعمومات بالجامعة اإلسالمية بغزة

 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
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فاعمية شبكة التواصؿ االجتماعي"الويكي" في تنمية المفاىيـ ـ(. 2012عطية، سياـ. ) 
)رسالة ماجستير التكنولوجية وميارات اإلنترنت لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة

 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

صورات البديمة لممفاىيـ في تعديؿ الت KWLأثر توظيؼ استراتيجية ـ(. 2013العفيفي، أماني. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة التكنولوجية لدى طالبات الصؼ السابع األساسي

 األزىر، غزة.

أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمى ـ(. 2008عياد، منى. )
)رسالة ؼ السابع بغزةاكتساب المفاىيـ التكنولوجية  وبقاء أثر التعمـ لدى طالبات الص

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

أثر توظيؼ التعميـ المدمج باستخداـ الفيس بوؾ عمى تنمية ميارات ـ(. 2014العالـ، تسنيـ. )
التواصؿ اإللكتروني في مقرر التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في 

 جامعة اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الغزة

أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لتنمية ـ(. 2014عمار، حارص، ودرب، عالـ. )
التحصيؿ المعرفي وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني في الجغرافيا لدى طالب المرحمة 

 .1-64(،86، مجمة الثقافة والتنمية، ع)الثانوية

( في تدريس مقرر الحاسب اآللي عمى Acadoxقنية )أثر استخداـ تـ(. 2014الفوزاف، سعد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. تنمية الدافعية لمتعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي

 جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، السعودية.

دارتو عبر ـ(. 2012فرج، سيير. ) فاعمية تطوير مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعميـ وا 
لتنمية مفاىيـ تكنولوجيا التعميـ  Moodleاإلنترنت مف خالؿ نظاـ المقررات الدراسية 

، مجمة العمـو اإللكتروني لدى الطالب المعمميف بكمية التربية وقياس واتجاىاتيـ نحو المقرر
 .255-280(، 3)13التربوية والنفسية، 

 .2013في سنة  LMSنظامًا إلدارة التعمـ  20(. أفضؿ مايو 12، ـ2014القايد، مصطفى. )
 http://www.new-educ.com/top-20-lmsـ، الموقع: 2016-8-15تاريخ االطالع: 

http://www.new-educ.com/top-20-lms
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عمى تحسيف األداء الكتابي بالمغة اإلنجميزية  Edmodoفاعمية استخدـ ـ(. 2015قمجة، مي. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة لدى طالبات الصؼ السابع واتجاىاتيف نحو الكتابة

 اإلسالمية، غزة. 

إستراتيجية مقترحة في ضوء النظرية التواصمية لتنمية مكونات ـ(. 2015القحطاني، عثماف. )
الدراسي واالتجاىات نحو الرياضيات لدى طالب المرحمة التميز وبياف أثرىا عمى التحصيؿ 

 .431-451(، 3)9، مجمة الدراسات التربوية والنفسية، الثانوية

أثر استخداـ الوسائؿ المتعددة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ ـ(. 2007المولو، فدوى. )
غير منشورة(. الجامعة )رسالة ماجستير التكنولوجية لطالبات الصؼ السادس األساسي بغزة

 اإلسالمية، غزة.

أثر استخداـ الفصوؿ االفتراضية في تدريس التاريخ عمى التحصيؿ ـ(. 2012مجاىد، فايزة. )
وتنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى الطالبات المعممات بكمية 

 .111-160(، 45، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، ع)التربية

أثر استخداـ المحاكاة الحاسوبية عمى اكتساب المفاىيـ والميارات ـ(. 2011ماضي، ساجدة.)
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الكيربية بالتكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

في تدريس  Moodleاـ المودؿ أثر استخداـ نظـ(. 2016محمد، العياصرة، والسعدي،كريمة. ) 
مادة التربية اإلسالمية عمى التحصيؿ الفوري والمؤجؿ لدى طالبات الصؼ التاسع بسمطنة 

 .356-375(، 10)2، مجمة الدراسات التربوية والنفسية، عماف واتجاىاتيف نحوه

عمى أثر التفاعؿ بيف نمطيف لمتعمـ اإللكتروني واألسموب المعرفي ـ(. 2016مطر، رياض. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. تنمية الميارات الحاسوبية لدى طمبة جامعة األقصى بغزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

فاعمية استراتيجية في القصص الرقمية في اكساب طالبات الصؼ  (. 2016ميدي، وآخروف.)
حاث والدراسات . مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبلتاسع األساسي بغزة المفاىيـ التكنولوجية

 .180-145(، 13)4التربوية والنفسية 
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، تصميـ بيئة تعميمية إلكترونية لتنمية ميارات تصميـ عناصر التعمــ(. 2012عقؿ، وآخروف.)
 .417-387(، 13مجمة البحث العممي في التربية، ع)

 

-5ـ(. المركز الوطني لمتعمـ، تاريخ االطالع: 2012نظاـ جسور إلدارة التعمـ اإللكتروني. )
 .http://jusur.elc.edu.sa/jusur/jusur_advanced.php، الموقع: 8-2016

(عمى تحصيؿ الطالبات المعممات في مساؽ WebCTأثر برنامج )ـ(. 2005النباىيف، ىماـ. )
)رسالة تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاىاتيف نحوىا واالحتفاظ بو

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

ير . فمسطيف: مركز القطاف لمبحث والتطو اإلنترنت في التعميـ والتعمــ(. 2003وىبة، نادر. )
 التربوي.

. عماف: دار المسيرة أسس بناء المناىج وتنظيمياـ(. 2007الوكيؿ، حممي والمفتي، محمد. )
 لمنشر والتوزيع.

تصميـ تعميمي لموقع إلكتروني تفاعمي في الدراسات االجتماعية ـ(. 2011يوسؼ، أحمد. )
تالميذ الصؼ وأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى 

 .14-105(، 31، مجمة الدراسات االجتماعية، ع)السابع

(www.acadox.com) 

 

 
 
 

 

 
 

http://jusur.elc.edu.sa/jusur/jusur_advanced.php
http://www.acadox.com/
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 : (1ممحق رقم )
 ألدوات الدراسةقائمة بأسماء السادة المحكمين 

 

 

 

 

 مكان العمل التخصص االسم م

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ .محمد أبو شقيرأ. د 1

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ .محمود الرنتيسيد 2

 جامعة األقصى-محاضر تكنولوجيا التعميـ . حسف ميديد 3

 كمية التكنولوجيا والعمـو التطبيقية تكنولوجيا التعميـ .محمود برغوثد 4

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ أدىـ البعموجيد.  5

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ منير حسفد.  6

 الجامعة اإلسالمية-محاضر تكنولوجيا التعميـ ىالة دغمش . أ 7

 مدرسة القرارة اإلعدادية تكنولوجيا معمومات ىيفاء صافي  . أ 8

 مدرسة عيمبوف األساسية تكنولوجيا التعميـ نيفيف فياض  . أ 9

 )ج(اإلعدادية بناتمدرسة  تكنولوجيا معمومات إيماف مخيرز . أ 10
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 :(2ممحق رقم )
 "الوسائط المتعددةة الثالثة "وحدالقائمة بالمفاىيم المتضمنة في 

 الداللة المفظية المفيوم الدرس الوحدة

ددة
متع
ط ال

سائ
الو

 

ددة"
متع
ط ال

سائ
الو
ؿ "
ألو
س ا

لدر
ا

 

 الوسائط المتعددة
ىي عبارة عف نسيج متكامؿ مف نص 
وصوت وصورة ثابتة ومقاطع فيديو ورسـو 
 متحركة في تطبيؽ واحد يعرض عمى الشاشة 

 ىي اصغر جزء في الصورة  (Pixlالبكسؿ )

 دقة الوضوح
 

ىي كمية التفاصيؿ التي تعرضيا الصورة ، 
ويتـ قياسيا بعدد وحدات البكسؿ بالبوصة 

 )انش( طوليًا 

 (Byteالبايت )
يانات المخزنة الوحدة األساسية لقياس حجـ الب

 بت  8، وىو مكوف مف عمى وحدات التخزيف

 نظاـ األبيض واألسود
(Black and White) 

ىو مف أنظمة األلواف الرقمية تتكوف الصورة 
، ا النوع مف الموف األبيض واألسودفي ىذ

 ( بت 1حيث يمثؿ البكسؿ بػػِ )

 الرمادي نظاـ السمـ
(Grayscale) 

تتكوف الصورة  ىو مف أنظمة األلواف الرقمية
األبيض إلى ، تتدرج مف مف سمـ مف األلواف

، ويمثؿ كؿ بكسؿ األسود بدرجات مختمفة
 ( بت 8بػ)

)األحمر،  RGBنظاـ 
 األخضر ،األزرؽ(

ىو مف أنظمة األلواف الرقمية تتكوف الصورة 
معينة إلنتاج مف دمج بيف ىذه األلواف بنسب 

(  24 2األلواف قد تصؿ إلى)  مف الكثير
 ( بت  24، ويمثؿ كؿ بكسؿ بػػ) لوف

 الصور النقطية
ىي الصور التي يتـ تمثيميا بمجموعة مف 

( Pixel)المربعات( وتسمى كؿ منيا بكسؿ )
 والتي تحدد أبعاد الصورة وحجميا التخزيني

الصور ذات االمتداد 
JPEG)) 

الصور النقطية وتعتبر أفضؿ ىي مف صيغ 
نترنت، ممفات الوسائط المتعددة وتطبيقات اال
ولمصور وىي مناسبة لمصور الشخصية، 

 الطبيعية
الصور ذات االمتداد 

BMP)) 
، مناسبة ىي مف صيغ الصور النقطية

لمرسومات والشعارات واألزرار التي يقوـ 
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 الداللة المفظية المفيوم الدرس الوحدة
، برسميا، وتتميز بخاصية الشفافية المصمـ

 تكوف متحركة ويمكف أف 

 الصور ذات االمتداد
 (GIF) 

، مناسبة ي مف صيغ الصور النقطيةى
، وتتميز لرسومات وأيقونات برامج التشغيؿ

 باف حجميا كبير جدا

 الصور المتجية

التي ت رسـ بالمنحنيات ىي الصور 
ة باستخداـ معادالت والمساحات الممون

،وتتميز بدرجة الوضوح عند رياضية معينة
 ،  PDFتكبيرىا وتصغيرىا. ومف صيغيا )

SWF) 

حنًا"
ب ل

اكت
ني"

الثا
س 
لدر
ا

 

 (Textالنص)

وع أو مكتوب ،يعبر ىو عبارة عف كالـ مطب
عد مف مكونات الوسائط ، وي  عف فكرة معينة

 المتعددة
 

الصوت المسموع 
(Audio) 

ىو عبارة عف الموجات الصوتية التي تكوف 
التي يستطيع ضمف نطاؽ ترددات األصوات 

اإلنساف سماعيا ،وىذه األصوات يمكف 
تسجيميا ومعالجتيا وتخزينيا بصيغ مختمفة 

 في الحاسوب
 

ممفات الصوت ذات 
 ((WAVاالمتداد 

 

ىي مف اكتر أنواع األصوات الرقمية 
نظمة التشغيؿ ومتصفحات استخداما في أ

 االنترنت 
 

ممفات الصوت ذات 
 (MPEGاالمتداد) 

 

أنواع األصوات الرقمية التي تتميز ىو مف 
وف تأثير ممحوظ بإمكانية تقميؿ حجـ الممؼ د

 عمى جودة الصورة 
 

ممفات الصوت ذات 
 (MIDIاالمتداد )

ة التي تتميز ىو مف أنواع األصوات الرقمي
، ويستخدـ عند تسجيؿ بالمرونة في الجودة

 ف اآلالت الموسيقية إلى الحاسوب األصوات م
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 الداللة المفظية المفيوم الدرس الوحدة

س 
لدر
ا

ني"
 الف
تاج
اإلن
ث"
لثال
ا

 

دمج النص والصورة والصوت ىو عبارة عف  الفيمـ
 ، إلنتاج وسائط متعددة والحركة

 الماسح الضوئي
جياز يستخدـ في مسح الصور والرسومات 
الورقية وتحويميا إلى صيغة رقمية وتخزينيا 

 في الحاسوب 

 السيناريو
كممة ايطالية تعني وصؼ تسمسؿ األحداث 

 في أي إنتاج أدبي أو فني 

 مرحمة التصميـ
المرحمة التي تيتـ بالتخطيط لمفكرة واألىداؼ 

 العامة 

المرحمة التي يتـ فييا تحديد العناصر الرقمية  مرحمة اإلعداد
 واألجيزة الالزمة لمتطبيؽ 

 مرحمة كتابة السيناريو
ما تـ تحديده مف أىداؼ ىي مرحمة ترجمة 

 عامة.

ىي تنفيذ ما تـ وضعو في السيناريو  مرحمة التنفيذ
 واألىداؼ

مرحمة التجريب 
 والتطوير

ىي المرحمة التي تيتـ باستطالع اآلراء 
 بيدؼ التعديؿ 

دة"
تعد
 الم

ئط
وسا

ت ال
بيقا
"تط
رابع

س ال
لدر
ا

 

الوسائط المتعددة 
 الخطية

المعمومات ىي الوسائط التي تعرض 
واألحداث بشكؿ متسمسؿ وبترتيب ثابت ، وال 
يستطيع المستخدـ التحكـ في المدخالت 
لمتطبيؽ أو في مجريات العرض نوال ي 

 النياية والنتائج

الوسائط المتعددة 
 التفاعمية

ىي الوسائط التي يستطيع المستخدـ التحكـ 
في مجريات التطبيؽ عف طريؽ اختيار 

اتجاه سيرىا ، وتتغير  الموضوعات ، وتغيير
مدخالت المستخدـ بناء عمى مدخالت 

 خدـ، وتبعا الحتياجاتو مف العرض المست
 

الوسائط المتعددة 
الفائقة 

(hypermedia) 

عتمد ىي نوع مف الوسائط التفاعمية التي ت
" أو النص عمى مبدأ "نص الربط التشعبي

 (Hypertexttالفائؽ )
 



 

124 

 :(3ممحق رقم)
 الثامن التكنولوجيا الصف كتاب من الوحدة الثالثة األىداف السموكية في بمستويات قائمة

 مستويات اليدف اليدف السموكي الدرس
 تطبيق فيم تذكر

دة"
تعد

الم
ط 

سائ
الو

ل "
ألو

س ا
لدر

ا
 

     تعرؼ مفيـو الوسائط المتعددة 

     تعرؼ مفيـو الصور الرقمية 

     تعرؼ دقة الوضوح 

     تقارف بيف أنظمة األلواف 

قاط في الصورة ودرجة تفسر العالقة بيف عدد الن
 الوضوح 

    

     تعرؼ مفيـو الصور النقطية 

     ارف بيف امتدادات الصور النقطية تق

     لصور النقطية بامتدادات مختمفة  تخزف ا

     تعرؼ الصور المتجية 

 كر أمثمة عمى صيغ الصور المتجية تذ
 

    

حنًا"
ب ل

اكت
ني"

الثا
س 

لدر
ا

 
     تعرؼ مفيـو النص 

     تذكر خصائص النص الجيد 

     تعرؼ مفيـو الصوت الرقمي 

     تسجؿ صوت عمى احد برامج معالجة األصوات 

     تفسر اختالؼ الجودة بيف الممفات الصوتية 

     تعدد أنواع األصوات الرقمية 

     تقارف بيف أنواع األصوات الرقمية 

 تبيف أىـ ما تعتمد عميو جودة الصوت المخزف 
 

    

ني"
 الف

تاج
اإلن

ث"
لثال

س ا
لدر

ا
 

     تعرؼ مفيـو الفيمـ 

     تذكر مكونات الفيمـ 

     تعدد المكونات التي نحتاجيا إلنتاج الوسائط المتعددة 

     توضح أىمية جياز الماسح الضوئي 

     تعرؼ مفيـو السيناريو 

     تفرؽ بيف ممفات األفالـ بصيغيا الثالثة 
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 مستويات اليدف اليدف السموكي الدرس
 تطبيق فيم تذكر

ج 
نتا

"اإل
لث

الثا
س 

لدر
ا

ني"
الف

 

 تخزف الفيمـ بامتدادات مختمفة 
 

    

     تفرؽ بيف مراحؿ إنتاج الوسائط المتعددة 

     تعدد معايير الجودة في إنتاج الوسائط المتعددة 

     تعدد المجاالت التي تستخدـ تطبيقات الوسائط المتعددة 

دة"
تعد

الم
ط 

سائ
الو

ت 
يقا

تطب
بع"

الرا
س 

لدر
ا

 

     تعرؼ مفيـو الوسائط المتعددة الخطية  

     تعطي أمثمة عمى الوسائط المتعددة الخطية 

     تعرؼ مفيـو الوسائط المتعددة التفاعمية 

     تعطي أمثمة عمى الوسائط المتعددة التفاعمية 

     تفرؽ بيف أنواع تطبيقات الوسائط المتعددة 

تذكر أىـ مميزات تطبيقات الوسائط المتعددة في مجاؿ 
 التعميـ . 

    

     تعرؼ مفيـو الوسائط المتعددة الفائقة  

     تصمـ مسابقة حاسوبية عمى برنامج بوربوينت 

تحفظ المسابقة الحاسوبية التي تـ تصميميا عمى برنامج 
 بوربوينت كممؼ تنفيذي عمى سطح المكتب 

    

 5 08 09 87 المجموع
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 :(4ممحق رقم )
 تحكيم اختبار المفاىيم التكنولوجية المتضمنة في  وحدة الوسائط المتعددة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 
 

 الموضوع / تحكيم اختبار المفاىيم التكنولوجية المتضمنة في  وحدة الوسائط المتعددة

 السيد الدكتور/ األستاذ......................................... حفظؾ اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
أثــر اســتخدام موقــع أكــادوكس فــي تنميــة المفــاىيم التكنولوجيــة تقػػـو الباحثػػة بػػإجراء دراسػػة بعنػػواف:" 

 ". لكتروني لدى طالبات الصف الثامن بغزةوميارات التواصل اإل 
 لمحصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػػػػػة الماجسػػػػػػػػػػػػػػػتير مػػػػػػػػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػالمية.

االختبػار ثػـ إبػداء رأيكػـ ومالحظػاتكـ فػي ضػوء خبػرتكـ فػي ولذا أرجو مػف سػيادتكـ التكػـر بتحكػيـ ىػذا 
 ىذا المجاؿ مف حيث:

 .السالمة العممية والمغوية 
 .مدى تمثيؿ كؿ فقرة لممفيـو المطموب 
 .مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف الفقرات 
 .وضوح تعميمات االختبار 
 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ممحوظات أخرى 

 ولكم وافر التقدير واالحترامشاكرين لكم حسن تعاونكم 

 الباحثة                                                                                     

 أسماء سمماف الشاوي

 زةــغ –تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 التربيـــــــــــــــــــتت ــــــــــــــــــليـــك

 مبجستير المنــبهج وطرق التدريــس

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Education 

Master of Curriculum and Teaching Methods 
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 اختبار المفاىيم التكنولوجية

 ،، عزيزتي الطالبة

الوحدة الثالثة )الوسائط ييدؼ االختبار ىذا إلى قياس مدى اكتسابؾ لممفاىيـ التكنولوجية المتضمنة ب
المتعددة ( .والباحثة إذ تشكر وتثمف حسف تعاونؾ، فإنيا ترجو منؾ قراءة تعميمات االختبار بكؿ عناية 

نما لغرض البحث العممي.  ودقة، عممًا بأف ىذا االختبار ليس لو عالقة بالدرجات المدرسية وا 

 تعميمات االختبار:

 ( 50يتكوف االختبار مف) .فقرة مف نوع اختيار مف متعدد 
 .اقرئي كؿ عبارة بدقة وعناية قبؿ اإلجابة عنيا 
 .لكؿ فقرة أربعة خيارات عميِؾ اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط مف بيف اإلجابات األربعة 
 .يرجى نقؿ اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع ورقة األسئمة 

 والصوت والحركة إلنتاج وسائط متعددة :يتكوف مف دمج النص والصورة :مثال

 البرنامج التعميمي .1
 الفيمـ .2
 الماسح الضوئي .3
 السيناريو .4

صحيحة في أسفؿ اإلجابة ال)×( ( فما عميؾ إال أف تضعي الرمز 2بما أف اإلجابة الصحيحة ىي )
 بطاقة اإلجابة كما يمي:

 4 3 2 1 رقـ السؤاؿ
  ×   

 التقدير واالحترامشاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر 

 الباحثة                                                                              

 أسماء سمماف الشاوي
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 م2016اختبار المفاىيم في وحدة )الوسائط المتعددة( من مبحث التكنولوجيا لمصف الثامن األساسي لمعام 

 اسم الطالبة :.....................
 

 الشعبة :....................   الدرجة :..........

 ضعي دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة ثـ أنقمييا إلى مفتاح اإلجابة:
 عدا: التفاعمية المتعددة الوسائط مف يمي ما جميع .1
 لعبة سباؽ السيارات  .ب  برنامج الصراؼ اآللي  .أ 

 
 عرض دعاية  .ج 

 
 البريد اإللكتروني  .د 

 
  :رقمية صيغ إلى وتحويميا الورقية والرسومات الصور مسح في ي ستخدـ جياز .2
 الماسح الضوئي .أ 

 
 الشاشة .ب 

 
 الطابعة .ج 

 
 القمـ الضوئي .د 

 
 ما يمي : المتعددة الوسائط في مراعاتيا يجب التي الجودة معايير مف .3
 التجريب والتطوير .د  اإلعداد .ج  السيولة في التصميـ .ب  الخطية .أ 

 
 :الوسائط مف نوع ىي الفائقة، المتعددة الوسائط .4

 الخطية  .أ 
 

 التفاعمية  .ب 
 

 المحددة  .ج 
 

 الخاممة  .د 
 

 :المتعددة  الوسائط عناصر مف .5
 النصية . .أ 

 
 الصورية . .ج  الصوتية .ب 

 
 جميع ما سبؽ . .د 

 
 :  تعتبر األفالـ والرسـو المتحركة نوع مف الوسائط .6

 الخاممة .أ 
 

 التفاعمية  .ب 
 

 المحددة  .ج 
 

 الخطية .د 
 

 
 : الصورة تعرؼ بػػ  تعرضيا التي التفاصيؿ كمية .7
 Resolution .ج  البكسؿ .ب  دقة الوضوح .أ 

 
 )أ+ج( .د 

 
 العالقة طردية بيف عدد البكسؿ في الصورة و  : .8

 )أ+ب( .ج  حجميا التخزيني .ب  درجة وضوحيا .أ 
 زيادة حركتيا .د 

 
 المتجية: الصور صيغ مف .9
 GIF .د  BMP .ج  JPEG .ب  SWF .أ 
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 يعرؼ بػػِ : الصورة في جزء أصغر .10
 Pixel .أ 

 
 Resolution .د  Byte .ج  Bit .ب 

 : الممونة والمساحات المنحنيات مف بمجموعة نوع مف الصور تمثؿ  .11
 الرقمية .د  التفاعمية .ج  المتجية .ب  النقطية .أ 

 
 :عند تغيير امتداد الصورة مف نوع ألخر نستخدـ برنامج  .12

 الموفي ميكر  .د  الرساـ .ج  االكسؿ .ب  الوورد .أ 
 

 بػػِ : JPEGاالمتداد  ذات الصور تمتاز .13
 شفافة .أ 

 
 متحركة  .ب 

 
 البرامج . أليقونات مناسبة .د  الشخصية لمصور مناسبة .ج 

 
 :األمثؿ االمتداد فإف الحاسوب لنادي شعار تصميـ عند  .14

 PDF .أ 
 

 JPEG .ب 
 

 BMP .ج 
 

 GIF .د 
 

 : جداً  الكبير بحجميا تمتاز االمتداد المناسب لمصور التي .15
 GIF .أ 

 
 BMP .ب 

 
 SWF .ج 

 
 JPEG .د 

 
 :عدا الرقمية ألصوات أنواعا مف يمي ما جميع  .16

 WAV .أ 
 

 MPEG .ب 
 

 SWF .ج 
 

 MIDI .د 
 

 الخطوة األولى في إنتاج الوسائط المتعددة  : .17

 كتابة السيناريو  .ج  اإلعداد .ب  التصميـ .أ 
 

 التنفيذ .د 
 

 :معينة فكرة عف يعبر مكتوب أو مطبوع كالـ .18

 سبؽ مما ليس .د  الرقمي النص .ج  الرقمي الصوت .ب  الرقمية الصورة .أ 
 
 

 مف امتدادات ممفات الفيديو: .19
 BMP .أ 

 
 WAV .ب 

 
 WMV .د  JPEG .ج 
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 المتعددة نستخدـ األلواح الذكية ضمف :إلنتاج الوسائط  .20
 األجيزة واألدوات  .أ 

 
 المعمومات الرقمية  .ب 

 
 البرامج التطبيقية  .ج 

 
 أنظمة التشغيؿ  .د 

 :االنترنت ومتصفحات التشغيؿ أنظمة في بكثرة يستخدـ الرقمية األصوات أنواع مف .21
 MPEG .ج  WAV .ب  MIDI .أ 

 
 JPEG .د 

 
 أدبي أو فني :كممة إيطالية تعني وصؼ تسمسؿ األحداث في إنتاج  .22

 الوسائط الفائقة  .ج  الفيمـ .ب  السيناريو .أ 
 

 الوسائط المتعددة  .د 
 

 : الصوت جودة عمى ممحوظ تأثير دوف حجمو تقميؿ بإمكانية يمتاز الرقمية األصوات أنواع أحد .23
 MPEG .أ 

 
 WAV .ب 

 
 MIDI .ج 

 
 GIF .د 

 
 إلنتاج وسائط متعددة  نحتاج إلى  : .24

 األجيزة واألدوات  .أ 
 

 المعمومات الرقمية  .ب 
 

 البرامج التطبيقية  .ج 
 

 جميع ما سبؽ  .د 

 بعد االنتياء مف تنفيذ ما تـ وضعو في السيناريو تبدأ مرحمة :   .25
 التصميـ  .ج  اإلعداد .ب  التنفيذ .أ 

 
 التجريب والتطوير  .د 

 
 يتـ  في مرحمة التجريب و التطوير:   .26

 تنفيذ ال .د  التخطيط  .ج  تحديد العناصر .ب  استطالع اآلراء .أ 
 

 
 أي العبارات التالية صحيح بالنسبة لموسائط المتعددة الخطية :  .27

 ال يمكف التحكـ في .أ 
 المدخالت 

 سير المتعمـ حسب .ب 
 قدرتو 

 يمكف التحكـ في  .ج 
 النياية

 

 يمكف التحكـ في مجريات .د 
 العرض 
 

 تمتاز الصور المتجية  بػ  : .28

 كبر حجميا  .أ 
 وضوحيا رغـ .ب 

 تكبيرىا  
 

 مناسبة لصور  .ج 
 اإلنترنت 

 

 شيء مما ذكرال  .د 
 

 الخطوة الثانية إلنتاج وسائط متعددة : .29
 التصميـ  .ج  اإلعداد .ب  التنفيذ .أ 

 
 كتابة السيناريو .د 
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 :  BMPاالمتداد  ذات مف خصائص الصور .30

 حجميا كبير  .أ 
 

 حجميا صغير .ج  شفافة .ب 
 

 مناسبة لمشعارات . .د 
 

 المستخدـ في المدخالت ىي :مف أنواع الوسائط المتعددة تعرض المعمومات بشكؿ متسمسؿ ، وال يتحكـ  .31
 غير الخطية .د  الرقمية .ج  التفاعمية .ب  الخطية .أ 

 
  بت  : 8نظاـ األلواف الذي يمثؿ كؿ بكسؿ ب  .32

 RGB .أ 
 

  Black and .ب 
white 

 

 CMYK .ج 
 

 Grayscale .د 
 

 الموجات الصوتية التي تكوف ضمف نطاؽ ترددات األصوات التي يستطيع اإلنساف سماعيا تعرؼ بػػِ: .33

 الرقمي .الصوت  .ج  البت .ب  البكسؿ .أ 
 

 الفيمـ .د 

 لتخزيف األفالـ والصور المتحركة نستخدـ االمتداد : .34
 WAV .أ 

 
 MIDI .ب 

 
 MPEG .ج 

 
 WMV .د 

 
  تعد مف أىـ منتجات تكنولوجيا البرمجيات ، والتي أصبحت مف أىـ وسائؿ نقؿ األفكار : .35

 الوسائط التفاعمية  .أ 
 

 الوسائط الخطية  .ب 
 

 تطبيقات الوسائط  .ج 
 

 الوسائط الفائقة  .د 
 

 سؤاؿ االختيار مف متعدد إذا كانت اإلجابة صحيحة يظير :عند تصميـ  .36
 الذىاب إلى الرئيسية  .أ 

 

 تغيير لوف الواجية  .ب 

 

 صوت تصفيؽ    .ج 

 

 تغذية راجعة  .د 
 

 
 مف أىـ مميزات تطبيقات الوسائط المتعددة في مجاؿ التعميـ  : .37

 جميع ما سبؽ  .د  مراعاة الفروؽ .ج  توفير الوقت والجيد  .ب  التشويؽ .أ 
 

 ( :Hypertextالتفاعمية تعتمد عمى مبدأ "نص الربط التشعبي ) نوع مف الوسائط .38
 التفاعمية  الوسائط  .أ 

 
 الخطية  الوسائط  .ب 

 
 التكاممية  الوسائط  .د  الفائقة  الوسائط  .ج 

 
 لمعالجة األصوات الرقمية نستخدـ برنامج : .39

 Excel .د  Flash .ج  Word .ب  Audacity .أ 
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 : ،تتدرج مف األبيض إلى األسودالنظاـ الذي تتكوف في الصورة مف سمـ مف األلواف  .40
 RGB .أ 

 
 Black and White .ب 

 
 CMYK .ج 

 
 Grayscale .د 

 
 الجيد:  النص خصائص مف .41

 الكممات مختصرة  .أ 
 

 الجمؿ المفيدة  .ب 
 

 المغة البسيطة  .ج 
 

 جميع ما سبؽ  .د 
 

 تصنؼ كاًل مف الصور ، و األصوات مف : .42
 األجيزة واألدوات  .أ 

 
 المعمومات الرقمية  .ب 

 
 البرامج التطبيقية  .ج 

 
 )أ+ب(  .د 

 لحفظ المسابقة الحاسوبية التي صممتيا تحفظ كػػ : .43

 عرض مرئي عمى سطح المكتب  .ب  صورة عمى سطح المكتب .أ 
 

 ممؼ تنفيذي عمى سطح المكتب  .ج 
 

 الشيء مما ذكر .د 
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 :(5ممحق رقم )
 تحكيم مقياس ميارات التواصل اإللكتروني

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 الموضوع /  تحكيم مقياس ميارات التواصل اإللكترونيالموضوع / 

 السيد الدكتور/ األستاذ......................................... حفظؾ اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
 تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف: 

 
لكتروني لدى أكادوكس في تنمية المفاىيم التكنولوجية وميارات التواصل اإل أثر استخدام موقع " 

 ". طالبات الصف الثامن بغزة
 لمحصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػػػػػة الماجسػػػػػػػػػػػػػػػتير مػػػػػػػػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػالمية.
ولذا أرجػو مػف سػيادتكـ التكػـر بتحكػيـ ىػذا المقيػاس ثػـ إبػداء رأيكػـ ومالحظػاتكـ فػي ضػوء خبػرتكـ فػي 

 اؿ مف حيث:ىذا المج

 .السالمة العممية والمغوية 
 .مدى ارتباط الميارات الفرعية بالميارات الرئيسية 
 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ممحوظات أخرى 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحترام

 ثةالباح                                                                            

 أسماء سمماف الشاوي  

 زةــغ –تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 ت التربيـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــليـــك

 المنــبهج وطرق التدريــسمبجستير 

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Education 

Master of Curriculum and Teaching Methods 



 

134 

 بطاقة تقييم ميارات التواصل اإللكتروني

الميارة 
 األداء بدرجة الميارات الفرعية م الرئيسة

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ت 
يارا

م
ال

ح 
صف

ت
 

    تضع رابط الموقع عمى أحد المتصفحات  1

2 
تنشئ اشتراؾ جديد داخؿ الموقع مف خالؿ أيقونة "قـ 

    بالتسجيؿ كطالب" 

3 
تدخؿ اسـ المستخدـ وكممة المرور الخاصة بيا في 

    الموقع 

4 
تنضـ إلى صفحة المادة مف خالؿ أيقونة "انضـ إلى 

    المادة" 

    تتحكـ بعرض ودراسة المحتوى العممي داخؿ الموقع  5
    تشارؾ في التعميقات عمى المحتويات  6

ائل
رس

م ال
خدا

ست
ت ا

يارا
م

 

    تنزيؿ المحتوى العممي مف الموقع عمى جياز الحاسوب  7
    تدخؿ إلى الصفحة الخاصة بالرسائؿ  1
    تعرض الرسائؿ الواردة  2
    تحذؼ رسالة مف الرسائؿ الواردة  3
    ترسؿ رسالة إلى شخص آخر  4
ترفؽ أي نوع مف الممفات )صورة، فيديو،ممفات...( مع  5

    الرسالة إلى شخص آخر 

    تستعرض الممفات المرفقة التي تصؿ مع الرسالة الواردة  6

وار
الح

ت 
يارا

م
 

ش
لنقا

وا
 

 

    تناقش الزميالت حوؿ المواضيع الدراسية المطروحة  1
    تشارؾ ممفات مع زميالتيا  2
    تشارؾ أفكارىا مع اآلخريف  3
    تطمب المعمومات أو المساعدة مف زميالتيا  4
 تعمؽ عمى المواضيع المطروحة لمنقاش  5
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الميارة 
 األداء بدرجة الميارات الفرعية م الرئيسة

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ت 
بارا

الخت
م ا

خدا
ست

ت ا
يارا

م
نية

رو
لكت

اإل
 

    تقدـ االختبار مف أي مكاف وفي الوقت  المحدد  1
    تستعرض أسئمة االختبار  2
اإلجابات عمى األسئمة بعد االنتياء مف الحؿ مف تعتمد  3

    خالؿ أيقونة "حفظ"

    تستعرض درجة االختبار 4
تستعرض اإلجابات الصحيحة لألسئمة التي أخطأت في  5

    اإلجابة عمييا

ات
عيين

 الت
دام

ستخ
ت ا

يارا
م

 

    تستعرض التعييف في الوقت المحدد مراعية وقت التسميـ   1
    ترفؽ التعييف في المكاف المحدد لمتسميـ  2
    تعتمد تسميـ التعييف مف خالؿ النقر عمى أيقونة "سمـ"   3
تتأكد مف تسميـ التعييف مف خالؿ الرجوع إلى بريدىا  4

    اإللكتروني 

    تستعرض درجة التعييف  5
    تستعرض مالحظات المعممة عمى التعييف المرفؽ  6
    تحذؼ ممؼ التعييف المرفؽ  7
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 :(6ممحق رقم )
 استمارة تحكيم معايير تصميم المقررات اإللكترونية

 غير موجود موجود العبارة
 أواًل : المعايير التربوية

  ًيجب أن يتضمن المقرر اإللكتروني توصيفًا واضحا 
   ر اإللكترونيتتوفر معمومات حوؿ بيئة عمؿ المقر  .1
   مومات حوؿ حجـ المقرر اإللكترونيتتوفر مع .2
   ؿ متطمبات عرض المقرر اإللكترونيتتوفر معمومات حو  .3
   يـ المقرر اإللكتروني تظير بوضوحالبرامج المستخدمة في تصم .4
   اسـ الناشر يظير بوضوح .5
 يجب أن يحتوي المقرر اإللكتروني عمى أىداف تعميمية واضحة 
   تحقيقيا ىداؼ المطموب مف الطمبةيعرض األ .6
   تعميمية منطقيًا مف السيؿ لمصعب يتدرج عرض األىداؼ ال .7
   تتميز األىداؼ بالوضوح وسيولة القياس .8
   كؿ ىد تعميمي مف ىدفًا واحد فقط يتكوف  .9
   القيات والقيـ التربوية لممتعمـ ترتبط األىداؼ باألخ .10
 يجب أن يتصف المحتوى التعميمي لممقرر اإللكتروني بالتنظيم 

   لمحتوى التعميمي التنظيـ اليرمي يتبع تنظيـ ا  .11
   طقيا ويتدرج مف السيؿ إلى الصعب تنظيـ المحتوى تنظيمًا من .12
مف األخطاء  تصاغ عبارات المحتوى صياغة سميمة خالية .13

   المغوية واإلمالئية 

   تمع يراعي المحتوى أخالقيات وقيـ وثقافة المج .14
محتوى المادة الدراسية يتوافؽ محتوى الوسائط المتعددة مع  .15

   لممتعمميف

   محتوى التعميمي بالدقة والعممية يتصؼ ال .16
   يف مراحؿ التعمـ القبمي والبعدي يربط تنظيـ المحتوى ب .17
   مناسب مف المعمومات في كؿ شاشة  يعرض المحتوى كـ .18
  تعميمية تتناسب مع األىداف التعميميةيجب أن يشمل المقرر اإللكتروني أنشطة 
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 غير موجود موجود العبارة
   باألىداؼ التعميمية حوؿ المتعمـ ترتبط األنشطة التعميمية  .19
   تتمركز األنشطة التعميمية حوؿ المتعمـ .20
   مية عمى استثارة دافعية المتعمـ تعمؿ األنشطة التعمي .21
   طة التعميمية مع الفروؽ الفردية تتناسب األنش .22
   ألنشطة وبناء األفكار بيف الطمبةمشاركة ا يتيح المقرر إمكانية .23
 مناسبة لألىداف التعميمية التقويم يجب أن يتضمن المقرر اإللكتروني التغذية الراجعة وال 

   راجعة مرتبطة باألىداؼ التعميميةيقدـ المقرر اإللكتروني تغذية  .24
   ة الراجعة في المقرر اإللكتروني تتنوع أشكاؿ التغذي .25
   أوراؽ عمؿ(-تكاليؼ–مة )اختبارات أساليب التقويـ المستخدتتنوع  .26
   ألداء العممي لألىداؼ التعميمية تتمركز أساليب التقويـ عمى ا .27

 ثانيًا :المعايير الفنية
  يجب أن يحتوي المقرر اإللكتروني عمى صور ورسوم ثابتة

 مناسبة لطبيعة المقرر اإللكتروني
  

                                                                                    ة العالية والوضوح          تتميز الصور بالجود .28
   لكتروني التحميؿ داخؿ المقرر اإلثبات حجـ الصورة مع سرعة  .29
   صور مع أخالقيات وثقافة المجتمع تتناسب ال .30
   ة لمنصوص توضع الصور في مكاف مناسب بالنسب .31
   ظؼ الصور بشكؿ مناسب وغير مزدحـ تو  .32
 يجب أن يوفر المقرر اإللكتروني مشاىد الفيديو والصور المتحركة التفاعمية 

   ز مشاىد الفيديو بالوضوح والدقة تتمي .33
   ة التحميؿ في المقرر اإللكتروني يتناسب حجـ الفيديو مع سرع .34
يعرض مشيديف في نفس يعرض الفيديو بشكؿ مناسب بحيث ال  .35

 الشاشة 
  

   التحكـ المناسبة )إيقاؼ /تشغيؿ( يحتوي ممؼ الفيديو عمى أدوات .36
   لنصوص والصور في المشيد المتحرؾ يراعي التزامف بيف ا .37
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 المتعددة باستخداملتدريس وحدة الوسائط 

 موقع أكادوكس              

 

 

 مادة التكنولوجيا للصف الثامن األساسي        

 :(7ممحق رقم )

 دليل المعمم
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 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد الخمؽ محمد معمـ البشرية وعمى آلو

 وصحبو وسمـ :

 أخي المعمم ، أختي المعممة :

 كتاب التكنولوجياأقدـ لكـ "دليؿ المعمـ" لتدريس الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة" مف 

 لمصؼ الثامف األساسي ، آمميف االستفادة القصوى منو في إعداد وتخطيط  دروس

 "وحدة الوسائط المتعددة" وتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة ، بما يتالءـ مع مستويات

 الطمبة والبيئة المادية والصفية  وأىداؼ المبحث .

 يتكون الدليل من جزأين

 حساب إنشاء ، وخطواتويشمؿ معمومات حوؿ أكادوكسدوكس : التعريؼ بموقع أكا.1
 الموقع وعرض مختصر الموقع، باإلضافة إلى خطوات إضافة الطالب إلىعمى  
 يقدميا الموقع . لمخدمات التي 

 مف كتابعرض الدروس: ويشمؿ تحضير دروس الوحدة الثالثة "الوسائط المتعددة ".2
 التكنولوجيا لمصؼ الثامف األساسي . 

 المقدمة
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إلدارة الحياة األكاديمية واالجتماعية لمطالب والمدرسيف  منصة سحابيةىي 
يستخدـ تقنيات التواصؿ االجتماعي ويعتمد أكادوكس عمى مبدأ المجتمعات، 

توي عمى أدوات حيث يمثؿ كؿ مجتمع جامعة أو مدرسة معينة، ويح
يقدـ بيئة تعميمية أفضؿ مف خالؿ  إنشاء  ،وخصائص تسيؿ التعمـ اإللكتروني

نشاء مواضيع و المواد التعميمية وتنظيميا مشاركة وتحميؿ مصادر التعميـ  ا 
لمنقاش والتفاعؿ معيا .ص ممت واجية أكادوكس لتكوف سيمة االستخداـ وذات 
طابع اجتماعي بالمغتيف العربية واالنجميزية مما يسيؿ إدارة العممية التعميمية، 

 ؿ التواصؿ بيف الطالب والمعمميف داخؿ وخارج الحصة .وتفعي

وتكمف أىمية أكادوكس بالنسبة لمطالب في كونو يخدـ الطالب كبوابة لموصوؿ 
إلى مزيد مف مصادر المعرفة المفيدة ويدعـ التعميـ بيف الطالب بعضيـ 
البعض ويوثؽ جميع المراحؿ الدراسية، االنجازات، الدرجات، وجميع ما يقـو بو 

رساؿ التنبييات ليـ.   الطالب ويقـو بتذكير الطالب وا 

أما أىميتو بالنسبة لمييئة التدريسية فيو يوفر الكثير مف الوقت والجيد بسبب 
نشاء حصص دراسية تفاعمية ويعطي  توفر واجية استخداـ بسيطة وسيمة وا 
فكرة أوضح عف طرؽ تعمـ الطالب، وتحصيميـ ومشاركاتيـ ويبني قنوات 

 ف مختمؼ المجتمعات لتشجيع المشاركة المعرفية والفائدة العممية .تواصؿ بي

 

 
 

 أواًل: أكادوكس
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 الميزات األساسية ألكادوكس:

 إدارة الفصوؿ الدراسية 

 إدارة الطالب والمعمميف 

 إدارة المناىج الدراسية والمواد 

 إدارة الحضور 

 إدارة الدرجات 

 إدارة عمميات التواصؿ 

 التعمـ والتفاعؿ االجتماعي 

  والتحميالتالتقارير 

 

 

 النشاء حساب جديد عمى موقع أكادوكس اتبع الخطوات التالية :

   أدخؿ إلى الرابطwww.acadox.com 
 لتاليستظير لديؾ الواجية الموضحة بالشكؿ ا . 

 

 

 

 

 

 خطوات انشاء حساب عمى أكادوكس
 

http://www.acadox.com/
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 ستظير لؾ الواجية التالية : اضغط عمى ايقونة حساب جديد كمعمـ ، 
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 بعد تعبئة البيانات اضغط عمى ايقونة تسجيؿ ، ستظير لؾ الواجية التالية :

 

 عندما ال تجد اسـ مدرستؾ م ضاؼ إلى الموقع قـ بالنقر عمى ايقونة ارسؿ طمب كما 
 ىو موضح في الشكؿ التالي :
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 : التاليةبعد اختيار المجتمع ستظير لؾ الواجية 

 

 مادة خاصة بؾ انقر عمى ايقونة "درس مادة جديدة اآلف" كما ىو إلنشاء
 موضح في الشكؿ التالي : 
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 ستظير لؾ الواجية التالية : "درس مادة جديدة اآلف"بعد الضغط عمى أيقونة

 
 ستظير لؾ الواجية التالية : "انشاء مادة"بعد الضغط عمى أيقونة 
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 الخدمات التي يقدميا موقع أكادوكس :

 
 بعد الدخوؿ إلى صفحة إدارة المادة 

 يمكنؾ متابعة نشاط الطمبة مف خالؿ النقر عمى إيقونة "إحصائيات" يظير جميع أسماء 
 الطمبة وعدد المشاركات والتعميقات وتسميـ الواجبات وكـ مرة قاموا بتنزيؿ الممفات ومتى آخر

 موضح في الشكؿ التالي :دخوؿ لمموقع كما ىو 
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 بعد الضغط عمى أيقونة "تحميؿ ىذا التقرير" سيتـ تحميمو عمى جيازؾ )ممؼ اكسؿ(
 كما في الشكؿ التالي :

   
 يمكنؾ التحكـ بخيارات انضماـ الطمبة عمى الموقع مف خالؿ النقر عمى أيقونة "خصائص"

 كما ىو موضح في الشكؿ التالي:  
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 التكاليؼ(-المصادر -المعمومات-صفحات جديدة غير صفحات )النقاشيمكنؾ إنشاء 
 مف قبؿ الموقع ،كما ىو موضح في الشكؿ التالي :المضافة  
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 يمكنؾ إضافة اختبارات الكترونية ودروس فيديو مف خالؿ النقر عمى أيقونة
 كما ىو موضح بالشكؿ التالي :  "مركز التطبيقات" 
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 النقر عمى ايقونة "مجاني" ستظير لؾ الواجية التالية :بعد 
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 الحصص الموضوع  الدرس الوحدة

وس
ال

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ائــ

ــــــــ
ــــــــ

ـ
لمت

ط ا
ــــــــ

ــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

عـ
ــــــــــــــ

ددة
ــــــــ

ــــــــ
ـــ

 

 الوسائط المتعددة

 الوسائط المتعددة .1
 الصور الرقمية .2
 أنظمة األلواف .3
 أنواع الصور الرقمية .4
 

 حصص 3

 أكتب لحناً 

 النص .1
 الرقمي الصوت .2
 أنواع األصوات الرقمية .3
 

 حصص 2

 اإلنتاج الرقمي
 الفيمـ .1
 إنتاج تطبيقات وسائط متعددة .2
 

 حصص 3

 تطبيقات الوسائط المتعددة
 أنواع الوسائط المتعددة .1
 حصص 3 

 حصص 11 موضوع 10 المجموع
 
 
 
 

 الموضوعات المقرر شرحيا باستخدام موقع اكادوكس

 

 ثانيًا: تحضير الدروس      
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 دروســـــــــــــــــر الـــــــــــــــــتحضي

 الوحدة الثالثة

 ددة"ـــــــــــــط المتعـــــــــــ"الوسائ

درس األول:ـال 
الوسائط المتعددة 
:الدرس الثاني 

 ًأكتب لحنا 
: الدرس الثالث 

اإلنتاج الرقمي 
: الدرس الرابع 

تطبيقات الوسائط المتعددة 
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 اإلجراءات التدريسية األىداف السموكية
 تعرؼ المقصود بالوسائط  المتعددة

 
 
 
 
 
 

 .مناقشة النشاط البيتي مع الطالبات
 .مناقشة الطالبات في الخبرات السابقة وطرح سؤاؿ التقويـ القبمي

أشارؾ عمى الصفحة رابط فيمـ حوؿ الوسائط المتعددة عمى تبويب 
( تستنج الطالبات 1:1:3"دروس الفيديو" ، أناقش مع الطالبات نشاط )

 مف خالليا تعريؼ الوسائط المتعددة. 

أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية توضح العناصر التي تتكوف منيا 
 .الوسائط المتعددة عبر تبويب "خرائط ذىنية"

 تعرؼ المقصود بالصورة الرقمية
 

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف الصور الرقمية عمى تبويب 
"مصادر" ثـ أ عطييـ الفرصة لالطالع عمى المادة المعروضة ،مناقشة 

  الطالبات في المعمومات المعروضة.
(اطمب مف الطالبات التقاط صور مختمفة ، وتخزينيا 2:1:3نشاط )

 عمى الحاسوب
بحث /اطمب مف الطالبات البحث عف أوؿ مف التقط صورة موضوع لم

 في التاريخ ومشاركة البحث عمى الصفحة 

 تذكر المقصود بدقة الوضوح
تفسر العالقة بيف عدد النقاط في 

 الصورة ودرجة الوضوح
 

أشارؾ عمى الصفحة صورتيف إحداىما عالية الدقة تظير فييا كؿ 
 .التفاصيؿ وأخرى بجودة منخفضة 

ثـ أطرح أسئمة النقاش عمى الطالبات لتستنتج مف خاللو مفيـو )دقة 
 الوضوح( . 

( اطمب مف الطالبات استخداـ أحد برامج عرض الصور 3:1:3نشاط )
 ،اختيار 

إحدى الصور التيتـ التقاطيا ثـ  عرض الصورة بأداة التكبير ومالحظة 
 دقة الوضوح

عدد الدرس األول : الوسائط 

 العام من الدرس : تذكر المقصود بمفيوم الوسائط المتعددة اليدف
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تقارف بيف أنظمة األلواف في 

 الحاسوب 
 

أشارؾ عمى الصفحة ثالثة صور باألنظمة الثالثة ،أناقش الطالبات في 
 .االختالفات بينيما ، تستنج الطالبات الفرؽ بيف األنظمة الثالثة

أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية ألنواع أنظمة األلواف عبر تبويب 
 "خرائط ذىنية

 تعرؼ مفيـو الصور النقطية 
 تعرؼ الصور المتجية 

 

الطالبات عرض تقديمي عف الصور النقطية والمتجية ثـ أشارؾ 
أ عطييـ الفرصة لالطالع عمى المادة المعروضة ،طرح أسئمة النقاش 
لمناقشة الطالبات في المعمومات المعروضة . أضع عمى الصفحة 

خريطة ذىنية ألنواع الصور الرقمية صيغ كؿ نوع عبر تبويب "خرائط 
 ذىنية"

 تقارف بيف امتدادات الصور النقطية  
 
 
 
 

أشارؾ عمى الصفحة صور ذات امتدادات مختمفة ، اطمب مف 
الطالبات تنزيؿ الصور عمى الكمبيوتر ،مناقشة الطالبات في كيفية 

معرفة نوع الصورة ، ما الفرؽ بيف كؿ نوع وآخر ، لتستنتج الطالبات 
  خصائص كؿ نوع .

 كيفية معرفة الطالبات نوع الصورة  أشارؾ الطالبات فيديو يوضح 
 

تخزف الصور النقطية بامتدادات 
 مختمفة  

تذكر أمثمة عمى صيغ الصور 
 المتجية .

 

(اطمب مف الطالبات استخداـ أحد برامج معالجة الصور 4:1:3نشاط )
 وتخزيف الصور بامتدادات مختمفة ومف ثـ مشاركتيا عمى الصفحة. 

ف أنواع الصور المتجية  ثـ أ عطييـ أشارؾ الطالبات عرض تقديمي ع
 الفرصة لالطالع عمى المادة المعروضة ،طرح أسئمة النقاش لمناقشة

  .الطالبات في المعمومات المعروضة

 تقارف بيف الصور النقطية والمتجية.
 

أشارؾ عمى الصفحة صورتيف إحداىما نقطية واألخرى متجية  ثـ أطرح 
أسئمة النقاش عمى الطالبات لتستنتج مف خاللو الفرؽ بيف الصور 

 المتجية والنقطية . 
أشارؾ رابط عمى الصفحة عبر تبويب "روابط" لموضوع عف الصور 

 النقطية والمتجية والفرؽ بينيـ 
 

 

 



 

156 

 

 

 

 

 

 























 

 





 أسئلة النقاش

 مكونات الوسائط المتعددة ؟ما ىي 
ماذا تسمى النقاط المكونة لمصورة ؟ 
ماذا تسمى دقة التفاصيؿ في الصورة؟ 
ما الذي يؤثر عمى دقة الوضوح؟ 
كيؼ تخزف الصورة داخؿ الحاسوب ؟ 

ما أنظمة األلواف داخؿ الحاسوب ؟ 
ما المقصود بالصور الرقمية ؟ 
ما ىي أنواع الصور الرقمية ؟ 
؟ور المتجية ما أنواع الص 

 الغمؽ التخطيطي بالخرائط الذىنية باستخداـ برنامجiMindMap 9)) 

 غلق الدرس

لكترونيةاختبار قصير بعد االنتياء مف الدرس عبر تبويب االختبارات اإل 
 التقويـ المرحمي والختامي مف خالؿ حؿ األسئمة المدرجة في العروض 
. الواجبات المنزلية عمى الصفحة عبر تبويب تكاليؼ 
ورقة عمؿ 

 

 التقوٌم
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 اإلجراءات التدريسية األىداف السموكية
 

 

 الرقميتعرؼ المقصود بالنص 

 مناقشة النشاط البيتي مع الطالبات
 مناقشة الطالبات في الخبرات السابقة وطرح سؤاؿ التقويـ القبمي

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف النصوص ومناقشة الطالبات في 
مفيـو النصوص ، ما البرامج المستخدمة لكتابة نص لتستنتج تعريؼ 

 النص الرقمي عبر تبويب "مصادر"
الطالبات لمقياـ بتسجيؿ تعميقات مختمفة عمى الصور أرجح بعد 

الممتقطة سابقًا باستخداـ أحد برامج معالجة األصوات وتخزينيا عمى 
 الحاسوب

 تعدد خصائص النص الجيد
 

(أطمب مف الطالبات كتابة بعض التعميقات لمصور 1:2:3نشاط )
ا عمى الممتقطة سابقًا  باستخداـ أحد برامج معالجة النصوص ومشاركتي

الصفحة ، أناقش الطالبات في مشاركاتيـ لتستنتج الطالبات مواصفات 
 النص الجيد

أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية لخصائص النص الجيد عبر تبويب 
 "خرائط ذىنية"

تعرؼ المقصود بالصوت 
 الرقمي

 

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف الصوت الرقمي ومناقشة الطالبات  
مي ، ما البرامج المستخدمة لمعالجة األصوات في مفيـو الصوت الرق

 لتستنتج تعريؼ الصوت الرقمي.
باستخداـ برنامج  أشارؾ الطالبات فيديو عف كيفية تسجيؿ األصوات

 مسجؿ الصوت عبر تبويب "دروس فيديو"
( أرجح بعد الطالبات لمقياـ بتسجيؿ تعميقات مختمفة عمى 2:2:3نشاط )

باستخداـ أحد برامج معالجة األصوات وتخزينيا الصور الممتقطة سابقًا 
 عمى الحاسوب ومشاركتيا عمى الصفحة

 تعدد أنواع األصوات الرقمية
تقارف بيف أنواع الممفات 

 الصوتية

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف أنواع األصوات الرقمية وممؼ 
الرقمية وما مميزات كؿ  صوتي ، أناقش الطالبات في أنواع األصوات

 ع ، أييما اصغر حجمًا وأييما أكثر جودةنو 

عدد  أكتب لحناً :  ثانيالدرس ال

 تعرف كاًل من النص الرقمي والصوت الرقمياليدف العام من الدرس : 
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(اطمب مف الطالبات تخزيف الممفات الصوتية التي تـ 3:2:3نشاط) 

تسجيميا بامتدادات مختمفة ومالحظة الفرؽ أضع عمى الصفحة خريطة 
 ذىنية توضح أنواع األصوات الرقمية عبر تبويب "خرائط ذىنية"







































 الغمؽ التخطيطي بالخرائط الذىنية باستخداـ برنامجiMindMap 9)) 

 غلق الدرس

 التقوٌم

 تبويب االختبارات االلكترونيةاختبار قصير بعد االنتياء مف الدرس عبر 
 التقويـ المرحمي والختامي مف خالؿ حؿ األسئمة المدرجة في العروض 
. الواجبات المنزلية عمى الصفحة عبر تبويب تكاليؼ 
ورقة عمؿ  

 أسئلة النقاش

 المتعددة ؟ما ىي مكونات الوسائط 
ما المقصود بالنص الرقمي؟ 
ما ىي شروط النص الجيد؟ 
أذكري أسماء برامج تستخدـ لمعالجة 

 ؟النصوص 
 

ما المقصود بالصوت الرقمي ؟ 
أذكري برامج تستخدـ لمعالجة األصوات؟ 
ما ىي أنواع الممفات الصوتية؟ 
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 اإلجراءات التدريسية األىداف السموكية
 
 

 تذكر المقصود بالفيمـ

 مناقشة النشاط البيتي مع الطالبات
 مناقشة الطالبات في الخبرات السابقة وطرح سؤاؿ التقويـ القبمي

عمى الصفحة فيمـ قصير تبويب "دروس الفيديو" تستنتج الطالبات أشارؾ 
 مـ يتكوف الفيمـ وكيؼ يمكف تعريفو

( اطمب مف الطالبات التقاط مقاطع فيديو لنشاطات في 3:1:3نشاط )
 المدرسة وتخزينيا عمى الحاسوب ومشاركتيا عمى الصفحة

 
تعدد العناصر والمكونات التي 

المتعددة تحتاجيا إلنتاج الوسائط 
 وعرضيا

تمييز بيف كاًل مف األجيزة/ 
 المعمومات /البرامج المستخدمة

 

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي لمعناصر والمكونات الالزمة إلنتاج 
الوسائط عمى تبويب "مصادر" ثـ أ عطييـ الفرصة لالطالع عمى المادة 

 المعروضة ،مناقشة الطالبات في المعمومات المعروضة .
( أشارؾ الطالبات بعض أنواع األجيزة والمعمومات 2:3:3نشاط )

الرقمية والبرامج عبر تبويب "مناقشة" ،اطمب مف الطالبات تصنيفيا ، 
 تستنتج الطالبات بعد ذلؾ تعريؼ كاًل منيما.

أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية لمعناصر ومثاؿ عمى كؿ عنصر عبر 
 تبويب "خرائط ذىنية"

جودة  تعدد العوامؿ التي تؤثر عمى
 الفيديو

 

أشارؾ الطالبات موضوع عف العوامؿ التي تؤثر عمى جودة الفيديو 
 ومقطع فيديو عبر تبويب "دروس فيديو"

 تعرؼ المقصود بالسيناريو
 

تعدد مراحؿ إنتاج تطبيقات الوسائط 
 المتعددة

 

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عمى تبويب "مصادر" ثـ أ عطييـ 
المادة المعروضة ،مناقشة الطالبات في الفرصة لالطالع عمى 
 المعمومات المعروضة .

(أطمب مف الطالبات تحديد موضوع لممقطع الفيديو الذي 3:3:3نشاط )
 التقطتو سابقًا وكتابة سيناريو الفيمـ ،

قًا إلنتاج واستخداـ الصور والنصوص واألصوات التي تـ تحضيرىا مسب
مراحؿ إنتاج الوسائط  تستنتج الطالبات ،فيمميا المحوسب الخاص

 المتعددة

عدد  اإلنتاج الرقمي الثالث:الدرس 

 تذكر أنواع ممفات الفيديو المختمفةاليدف العام من الدرس : 
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أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية لمراحؿ إنتاج تطبيقات الوسائط 

 "المتعددة عبر تبويب "خرائط ذىنية

 تعدد أنواع امتدادات ممفات الفيديو
 تقارف بيف أنواع االمتدادات المختمفة

 

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف أنواع ممفات الفيديو، أناقش 
في ممفات الفيديو وما مميزات كؿ نوع ، أييما اصغر حجمًا الطالبات 

 وأييما أكثر جودة
( اطمب مف الطالبات تخزيف ممفات الفيديو التي تـ 3:2:3نشاط )

 التقاطيا بامتدادات مختمفة ومالحظة الفرؽ
أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية توضح أنواع األصوات الرقمية عبر 

 تبويب "خرائط ذىنية"
تعدد معايير الجودة التي يجب 
مراعاتيا عند إنتاج الوسائط 

 المتعددة  

ير الجودة التي يجب مراعاتيا عند أشارؾ الطالبات عرض تقديمي لمعاي
إنتاج الوسائط عمى تبويب "مصادر" ثـ أ عطييـ الفرصة لالطالع عمى 

 المادة المعروضة ،مناقشة الطالبات في المعمومات المعروضة .
الصفحة خريطة ذىنية توضح معايير الجودة التي يجب أضع عمى 

 "مراعاتيا عند إنتاج الوسائط عبر تبويب "خرائط ذىنية
 

 







 

 
 

 التقوٌم

االختبارات االلكترونية اختبار قصير بعد االنتياء مف الدرس عبر تبويب 
 التقويـ المرحمي والختامي مف خالؿ حؿ األسئمة المدرجة في العروض 
. الواجبات المنزلية عمى الصفحة عبر تبويب تكاليؼ 
ورقة عمؿ 

 الغمؽ التخطيطي بالخرائط الذىنية باستخداـ برنامجiMindMap 9)) 

 غلق الدرس

 أسئلة النقاش
ما المقصود بالفيمـ ؟ 
مـ يتكوف الفيمـ ؟ 
 ما العوامؿ التي تؤثر عمى جودة 
األفالـ ؟ 
كيؼ يمكف إنتاج وسائط متعددة ؟ 

 إلنتاج الوسائط ؟ما ىي األجيزة المستخدمة 

ما ىي أنواع امتدادات األفالـ ؟ 
ما ىي خصائص كؿ نوع مف االمتدادات ؟ 
ما ىي مراحؿ إعداد فيمـ وسائط متعددة ؟ 
؟ألمور الواجب تجييزىا في كؿ مرحةما ىي ا 
ما ىي معايير جودة فيمـ وسائط ؟ 
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 اإلجراءات التدريسية األىداف السموكية
 
 

تعدد أنواع تطبيقات الوسائط 
 المتعددة

 تقارف بيف أنواع الوسائط  المتعددة
 )الخطية والتفاعمية(

 مناقشة النشاط البيتي مع الطالبات
أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف  أنواع تطبيقات الوسائط المتعددة 

عمى تبويب "مصادر" ثـ أ عطييـ الفرصة لالطالع عمى المادة 
 المعروضة ،مناقشة الطالبات في المعمومات المعروضة

( أشارؾ عمى الصفحة فيمـ ولعبة حاسوبية عبر تبويب 1:4:3نشاط )
ج الطالبات الفرؽ بيف أنواع تطبيقات "مناقشة" ،أطرح أسئمة لمنقاش تستنت

 الوسائط
تذكر أمثمة عمى الوسائط المتعددة 

 الخطية
تذكر أمثمة عمى الوسائط المتعددة 

 التفاعمية
 

اطرح سؤاؿ عمى الصفحة عبر تبويب "مناقشة" ،اذكري أمثمة عمى 
 الوسائط المتعددة الخطية و التفاعمية

يب "مناقشة" أمثمة عمى ( أشارؾ عمى الصفحة عبر تبو 2:4:3نشاط )
 وسائط تفاعمية وأخرى خطية واطمب مف

 الطالبات تصنيفيا إلى وسائط خطية ووسائط تفاعمية 
أضع عمى الصفحة خريطة ذىنية توضح أنواع تطبيقات الوسائط 

 المتعددة والفرؽ بيف كؿ نوع وأمثمة عمى كؿ
  "نوع عبر تبويب "خرائط ذىنية 

تطبيقات تعدد مميزات استخداـ 
 الوسائط المتعددة في التعميـ

 

أشارؾ الطالبات عرض تقديمي عف  مميزات استخداـ تطبيقات الوسائط 
المتعددة في التعميـ عمى تبويب "مصادر" ثـ أ عطييـ الفرصة لالطالع 

 عمى المادة المعروضة ،مناقشة الطالبات في المعمومات المعروضة
  

 تعرؼ الوسائط المتعددة الفائقة 
 

( اطمب مف الطالبات تصميـ مسابقة حاسوبية باستخداـ 3:4:3نشاط )
صحيحة برنامج البوربوينت ،سؤاؿ اختيار مف متعدد ، إذا كانت اإلجابة 

يدؿ عمى أف اإلجابة خاطئة في حاؿ كانت  يخرج صوت تصفيؽ، ونص
 االختيار خطأ 

 

عدد  تطبيقات الوسائط المتعددةالرابع: الدرس 

 تذكر أنواع ممفات الفيديو المختمفةاليدف العام من الدرس : 
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 التقوٌم

اختبار قصير بعد االنتياء مف الدرس عبر تبويب االختبارات االلكترونية 
 التقويـ المرحمي والختامي مف خالؿ حؿ األسئمة المدرجة في العروض 
. الواجبات المنزلية عمى الصفحة عبر تبويب تكاليؼ 
عمؿ ورقة 

 الغمؽ التخطيطي بالخرائط الذىنية باستخداـ برنامجiMindMap 9)) 

 غلق الدرس

 أسئلة النقاش

ما المقصود بالوسائط الفائقة ؟ 
 الذي تعتمد عمية الوسائط الفائقة ؟ما المبدأ 
؟ما ىي مميزات استخداـ الوسائط في التعميـ 

ما ىي أنواع تطبيقات الوسائط المتعددة ؟ 
ما الفرؽ بيف الوسائط الخطية والتفاعمية ؟ 
اذكري أمثمة عمى الوسائط المتعددة الخطية ؟ 
اذكري أمثمة عمى الوسائط المتعددة تفاعمية؟ 
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 :(8ممحق رقم )
 أكادوكس موقعة التجريبية التي درسن من خالل أسماء طالبات المجموع
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 : (9ممحق رقم )
 شواىد من التجربة
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 :(10ممحق رقم )
 خطابات تسييل الميمة
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