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 مشتخلص:

ركنػي شختخيػيا املمػاعي  نمط الدعـ اإللكلبيف تخلفاؼ االهدؼ البحث الحالي إلى دراسة ي
ببيئة الحياة الثانية ثفاثيػة ابباػاد كمسػلكم داةايػة الػلامـ شمرلماػةا منتخمثػة  ك ثػري ةػي لنميػة 

  طالبان بقسػـ لقنيػات اللامػيـا 801مهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميميا لدم عينة مككنة مف ش
 :امـ: المممكعػة ابكلػىللمػ لهـمسػلكم داةايػحسػب لمريبيػة  لـ لقسػيمهـ إلػى  ربػج مممكعػات

شنمػط الػدعـ  :شنمط الػدعـ اإللكلركنػي الختخيػي مػج مسػلكم داةايػة الػلامـ المرلماػة ا كالثانيػة
شنمػط الػدعـ اإللكلركنػي  :اإللكلركني الختخيي مج مسػلكم داةايػة الػلامـ المنتخمثػة ا كالثالثػة

إللكلركني الختخيػي مػج شنمط الدعـ ا :االملماعي مج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ا كالراباة
  مسلكم داةاية اللامـ المنتخمثة .
لػدعـ اإللكلركنػي شختخيػػيا نمطػي ال ثػر إيمػػابي كداؿ إحيػائينا لكيػمت النلػائإ إلػى كمػكد 

املمػػاعي  ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد ةػػي لنميػػة اللحيػػيؿ المارةػػي كالمكانػػب ابدائيػػة 
المهػػت داللػػة ابثػػر ليػػالد نمػػط الػػدعـ االلكلركنػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيا ك 

نمػػػط الػػػدعـ اإللكلركنػػػي بػػػيف فاتخػػػلفاؼ لالختخيػػػيا كمػػػا يكمػػػد  ثػػػر إيمػػػابي كداؿ إحيػػػائينا 
شختخيػػيا املمػػػاعي  ببيئػػػة الحيػػاة الثانيػػػة ثفاثيػػػة ابباػػػاد كمسػػلكم داةايػػػة الػػػلامـ شمرلماػػػةا 

حيػػث نلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيا منتخمثػػة  ةػػي لنميػػة المكانػػب المارةيػػة كابدائيػػة لمهػػارات إ
المهػػػت داللػػػة ابثػػػر ليػػػالد نمػػػط الػػػدعـ اإللكلركنػػػي الختخيػػػي مػػػج مسػػػلكم داةايػػػة الػػػلامـ 
المرلماػػةا كعنػػد الملاباػػة باسػػلتخداـ اتخلبػػارات المقارنػػات الباديػػة لاتخلبػػار خػػمي ل لممقارنػػة بػػيف 

كسػطات ةػي االتخلبػار ملكسطات درمات طفاب المممكعػات اللمريبيػة ابربػجا لبػيف  ف  عمػى مل
 ا كبطاقة مفاحظة المكانب ابدائية لمهارات انلاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػي 00.085اللحييمي ش

 .مسلكم داةاية اللامـ المرلماةمج   كانت ليالد نمط الدعـ اإللكلركني الختخيي 820.18ش

 الكممات المملاحية:
مهارات ا مسلكم داةاية اللامـا ثية ابباادبيئة الحياة الثانية ثفا  اإللكلركنيا الدعـ           

 إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
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Abstract: 

The current research Aim to study the differences between the pattern 

of the e-support (personal, social) environment of second life three-

dimensional and the level of motivation for learning (high, low) and its 

impact on the development of skills and the production of educational 

infographic, I have a sample of (108) students, Department of educational 

technology, they were divided into four experimental groups according to 

the level of motivation to learn: The first group (pattern e-support 

personal with the level of motivation for learning is high), the second 

(pattern e-support personal with the level of motivation for learning is 

low), the third (pattern of e-support and social with the level of motivation 

learning high), the fourth (pattern e-support personal with the level of 

motivation for learning is low).  

The results found a positive and statistically significant impact effect of 

the two patterns of e-support (personal, social) on the second life 

environment three domination in the development of cognitive 

achievement and the performance aspects of the production skills of the 

educational infographic. The effect of the e-support pattern was positive 

and statistically significant (Personal, social) in the second life 

environment three domination and the level of learning motivation (high, 

low) in the development of the cognitive achievement and performance 

aspects of the production skills of the educational infographic. When the 

follow-up using the "Scheffe' Test " was used to Comparison between the 

average scores of students of the four experimental groups, it was found 

that the highest scores in the achievement test (30.315) and the observation 

note of the skills of the production of the educational infographic (143.81) 

The pattern of personal e-support with high level learning motivation. 

Keywords: e-support, Environment of second life three-dimensional, level 

of motivation for learning, Educational infographic 
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     مكدمة:

مملماػػػات الاػػػكالـ االةلراثػػػية ثفاثيػػػة ابباػػػػاد إحػػػدل لاػػػد  Secondlifeالحيػػػاة الثانيػػػة 
Three-dimensions virtual worlds  اسػلتخدامها   دكبىػعبػر اإلنلرنػتا ت اللػي انلخػر

يػػلـ بناا ػػا بكاسػػطة إمكانػػات ماديػػة كلكنكلكميػػة  حيػػثبا حقيقػػيالاػػالـ الكبيئػػة لاميميػػة لحػػاكي 
 هاينكاسػػلسػػمد لحيػػث ة لمػػذب مػػف يلماعػػؿ ماهػػا كيػػنممس ةػػي عالمهػػاا إلنلػػاج مكاقػػؼ حياليػػ

المامكمػات مج باثهـ كيلبادلكف  كيلماعمكفا Avatarةلراثي االككيؿ ال عبرباللمكؿ داتخمها 
   .اكيلناقخكف كياممكف مان 

أنػ  ملكامػد بر ك خػاال يػ االنممػاس الػذم يكلػد لدلساكنها اللاميمية الحياة الثانية  ةلكةر بيئ
لاامػؿ ماػ  بػنمس المنطػؽ الػذم يسػلطيج يداتخؿ  ذا الاالـا كمػرلبط بػ  كمسػئكؿ عنػ ا ك  اةامين 

 كبػػر مػػف الحريػػةا  ةلػػ  مسػػاح ديلػػلاةلراثػػية ةػػي بيئػػة ا كلكػػف يػػةكاقاالاللاامػػؿ بػػ  مػػج الحيػػاة 
ييػػبد ريػػر مملػػـز بسػػمكؾ ماػػيفا  ك زكايػػا رايػػة ال يحيػػد عنهػػاا كيػػادم ذلػػؾ إلػػى لخػػميج ل

ؽ نحػك المخػاركة الماالػة نطػفا إلػى اال  اممامكمػاتلحالػة اللمقػي السػمبي  عمػى لمػاكز الملامميف
   ـ.اللامعممية ةي 

كمف مبررات اسلتخداـ بيئة الحياة الثانية ةي عمميلي اللاميـ كاللامـا  نهػا لػكةر اليػاالن مػف 
باد بيف  طراؼ الاممية اللاميمية؛ يلميز بالمركنة كالحيكؿ عمى ميػادر مامكمػات ةكريػة مػف 

مػػػؼ  نحػػػال الاػػػالـا كعػػػدـ لمػػػانس الملاممػػػيفا كلػػػكةير بيئػػػة لاميميػػػة ريػػػر نمطيػػػة للسػػػـ متخل
ـ ةػػػي المملمػػػج لامؿ المػػػيػػػباللماعميػػػة كالمكريػػػة كاللكامميػػػة كالككنيػػػةا حيػػػث للػػػيد إمكانيػػػة لمث

 ف يبػػػد  حيالػػػ  كأحػػػد سػػػكاف المملمػػػج   مكنػػػل (Avatar)االةلراثػػػي بختخيػػػية تخايػػػة بػػػ  
رسػػاؿ اللكا سػػلطيجيحيػػث االةلراثػػيا  يػػؿ مػػج سػػكاف بتخػػريف باسػػلتخداـ الدردخػػة اليػػكلية كا 

رسػػائؿ نيػػية قيػػيرةا كاسػػلقباؿ مكالمػػات مػػف تخػػارج المملمػػج االةلراثػػيا كمػػا يمكػػف لسػػكاف 
المملمج االةلراثي اسلكخاة  كالسمر ةي  نحائ  المتخلممة كاللكايؿ االملماعي مج رير ـ مػف 

 .مملمكات كتخدمات اةلراثية بنالاعية ك السكافا كما يمكنهـ المخاركة ةي  نخطة ةردية كمم
 ةثػؿ مػف الحيػاة الثانيػة لاػد بيئػة  ف  Ondrejka (2008, p.235)كيػرم ل كنػدرمكال 

خػػار لي  كذلػػؾ بنهػػاا الحقيقػػيلحػػاكي الاػػالـ  اللػػيباػػاد ثفاثيػػة اباالةلراثػػية المملماػػات  نػػكاع 
ةإذا كاف المػلامـ يسػير بايػدنا  سلميب لمطالب ؛يك   اأن  ل ناؾل ةي عالـ يمبي احليامالبالملامـ 

عػػف مهػػاز الكمبيػػكلر التخػػاص بػػ   ك يلكقػػؼ عػػف اسػػلتخداـ المػػاكس  ك لكحػػة الممػػاليد لبثػػج 
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ا التخػػاص بػػ  قمػػيفان إلػػى ابمػػا االةلراثػػيسػػكؼ ينحنػػي الككيػػؿ ةدقػػائؽا  ـ كيأتخػػذ كثػػج النػػـك
ابمػػر اف نقاخػػهـ لحػػيف عكدلػػ  إذا كػػ اياممػػك  ربمػػاي  نػػ  ريػػر ملكامػػد ماهػػـ ك كسػػيفاحظ زمػػفاا 

الاديػػػد مػػػف الطػػػرؽ الخػػػيقة  لػػػكةر لػػػ بالممػػػؿ عنػػػدما ل المػػػلامـ ال يخػػػاركلػػػذا مػػػديا اك ل يلطمػػػب
 كابدكات البيرية.  المحاكاة كالنمذم عف طريؽلفاسلكخاؼ كاللامـ 

 ف البيئػػػػات  Cooke-Plagwitz (2008, p.485)بفامػػػػكيزل  -كثػػػػد لكػػػػكؾ  ك 
 ميػة كبيػرة كػأدكات للامػيـ الممػة ابمنبيػة لكلسػب    (MUVE)االةلراثية ملاددة المسػلتخدميف

 ثفاثية اببااد.  مف تخفاؿ لازيز اللااكف كالحثكر االملماعي ةي بيئة الحياة الثانية
للكػكف  اةلراثػي كمملمػجالثانيػة  الحياة ف بيئة إلى  Clark (2009, p.7)لكفارؾل   خار

نخػال ـليػميلاػاكنكف ةػي كي ذالػيا خػب  بحكػـ يلملاػكف  ةػرادا مف مممكعػة لهػـا  يحمػك مػا كا 
 امػؿم كيػديري يممكػ  نلرنػتاإل عبػر ا ابباػاد ثفاثػي عػالـ داتخػؿ فكيلمػاعمك فكيايخػك
   . Lindenليندف
الحيػػاة الثانيػػة لكسػػج تخيػػارات الػػلامـ كلزيػػد مػػف القػػدرات اللػػي بيئػػة ف  سػػلتخمص مػػف ذلػػؾ يي ك 

 ان ريػة لمملاممػيفمػؽ حيػث لتخبخػبكة اإلنلرنػتا  عبػرلكةر ا المكالمات الهالمية ك دكات الاػرض 
إلػػى  باػػد مػػف مػػدراف بهػػـ رػػامرة لهػػا القػدرة عمػػى  ف لػػذ ب  ةرحفات ميدانيػػة داتخػػؿ بيئػػمقيػاـ بػػل
 اللاميـ اللقميدم.يكؿ ة

ػا  ملاػدد المحكػـ ابدكار لاػب ةئػة - ةاإللكلركنيػ لأللاػاب لاػد بيئػة الحيػاة الثانيػة نمكذمن
 كيلكممػكف اةلراثييف بنمسػهـ؛ يلحركػكفككفال  اتخليار مف ركيفاالمخليمكف اللي – الملامميف

ييمكػػنهـ مػػف بنػػال بنيػػلهـ  ثػػرمالػػكةر لهػػـ محلػػكل لاميمػػي ك اةلراثػػيا  عػػالـ كيلكايػػمكف ةػػي
مكػنهـ الػلامـ حيػث ي ا بخكؿ ملزامف كمػف ثػـ الاػكدة إلػى عػالمهـ الػكاقاياالمارةيةا كالامؿ مان 

ف يملماػكف بانلظػاـ ةػي الاػالـ مذيلةردم  ك كمريؽا كلككف مساحات اللامـ ملاحة دائما  بخكؿ
 ,Richardson, Hazzard, Challman, Morgenstein & Brueckner) كاقايالػ

2011, p.41) 

ابتخيػرة لكػكف  ا كلكػفالبيئةطبياة ةي  كالحياة الثانيةاللاميمية ابلااب  بيف لخاب  لذا يكمد
 ارة انلهػػت المابػػةدـ المخػػارؾ ةيهػػا بابػػطكلػػف ييػػ ابػػدكف العبػػيف  ك مسػػلكيات لماػػب  ك نقػػاط

Game over  د  يػػف يػػذ ب كمػػاذا يػػحدلالتخػػاص بػػ ا ك اللاميمػػي المحلػػكم  بنػػالا كلكػػف يمكنػػ
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بيئػػة الحيػػاة نطػػاؽ ا ك نػػاؾ باػػض المهػػات اللػػي لحػػرص عمػػى اللاامػػؿ ةػػي يا يماػػؿ كمػػا يينخػػ
منها: الماماػات كالملػاحؼ كالمكلبػاتا حيػث للنػكع ابنخػطة اللػي يمكػف لممػرد القيػاـ ك الثانيةا 

هاا مثؿ: اسلكخاؼ المناظر الطبيايةا كزيارة الملاحؼ كالماارضا كرككب ابمػكاجا كالطيػراف ب
 االملحركػػةشا كليػػميـ المنػازؿ كالرسػػـك اخػػلراؾ ةػػي مماعػات النقػػإلكاللنػاةس ةػػي ابلاػابا كا

كبنػػالن عمػػى ذلػػؾ ييػػبد الػػلامـ داتخػػؿ بيئػػة الحيػػاة الثانيػػة مميػػدنا بخػػكؿ تخػػاص عنػػدما يحلػػاج 
                           إلى مداكؿ  كثر مركنةا  ك ةي حاؿ احليػامهـ لمامػؿ بخػكؿ ملػزامف  ك ريػر ملػزامفالملامميف 

 & Shonfeld, Resta) ؛Keskitalo, Pyykkö & Ruokamo, 2011, p.21)ش
Yaniv, 2011, p.742)  

فاع عمػػى طقػػاـ الباحػػث بػػاالكلملاػػرؼ عمػػى دكر بيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ةػػي الامميػػة اللاميميػػةا 
 Lim andشاديرسػػػػنإل ك ا لػػػػيـلدراسػػػػة  كمنهػػػػا: اسػػػػابقةكالبحػػػػكث الدراسػػػػات باػػػػض ال

Edirisinghe (2007  محاكػػاة الممػػا يـ اليػػابة ةػػي مػػادة لراكيػػب البيانػػات لاللػػي  مرا ػػا
ا حيػػث لػػـ لتخيػػيص سػػاعة مػػف  ممهػػـك الميػػمكةات كالحمقػػات اللكراريػػة :مثػػؿشكالتخكارزميػػات 

 اتكثػكعممابنخػطة الميػاحبة ل لملػدريب عمػىج الحياة الثانيػة كقت المامؿ لمدتخكؿ عمى مكق
 Temasekماماػػة لليماسػػؾ بكليلكنػػؾل نلػػائإ رثػػا طػػفاب الا ك ظهػػرت اخػػرحه ي يػػلـلػػال

Polytechnic  ةي لكثيد باض المما يـ. بيئةعف اسلتخداـ  ذي الةي سنماةكرة 
بيئػػة ةػػي  بليػػميـ مامػػؿ Ritzema and Harris (2008) ػػاريسل ك قػػاـ لريلزمػػاا ك 

ثػمف  Mealy Machine)كبلػة ميمػي  Adderمج االمػ(لمسػيد باػض الػدكائرلالحياة الثانية 
لـ لكميؼ الطفاب بامؿ كامبالهـ داتخؿ المامؿا كةي نهايػة حيث مقرر ليميـ الدكائر الرقميةا 

الميؿ الدراسي مالت النليمة إيمابية كمخماة تخاية  ف الدكائر اللي لـ لمثيمهػا ةػي المامػؿ 
 عمى اللاامؿ ماها. هـزت مف قدرالعز 

سلكخاؼ طبياة بيئة الحيػاة الثانيػةا دراسة ال  Hainsworth (2008)لثينسكر ال   مرم
بيئػػػة المػػػدم ثقػػة ابةػػػراد ةػػػي ا حيػػػث ركػػزت عمػػػى الػػػلامـعمميػػػة ككيػػؼ يمكػػػف  ف لسػػػاعد ةػػي 

ةيهػا يسػلملج  مقارنة بػالكاقج الحقيقػيا ك ػؿ مسػلكيات الثقػة مرلماػة كبيئػة لاميميػة اإلةلراثية
النلائإ  ف عينػة البحػث لػـ لمػد يػاكبة ةػي اللاامػؿ مػج بيئػة الحيػاة الثانيػةا   ظهرتابةرادا ك 

 اللامـ.  ا باممية لملاك اسك 
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 ,Cobb, Heaneyل  بػػػيإ - يندرسػػػكفك  ينػػػىا كرككػػػكرافا  ا مػػػرم لكػػػككبكمػػػا 
Corcoran and Henderson-Begg (2009, p.4)  ـ اسػلتخدا ثػر دراسة لملارؼ عمى

يػػدرس     طالبنػػا50ش مككنػػة مػػفعينػػة  ـيحيػػاة الثانيػػة ةػػي لامػػبيئػػة ال داتخػػؿمتخلبػػرات الامػػـك 
لكيػمت النلػائإ ا حيػث University of East Londonماماػة خػرؽ لنػدف بالمامسػلير 

 لػػيعممي  ثنػال امػػـإلػى  ف طػفاب المممكعػػة اللمريبػة احلػػامكا إلػى مسػػاعدة  قػؿ بكثيػػر مػف الم
رربػلهـ ةػي الطػفاب %  مف  24 بدم شكما ا ةيالحقيقحقة ةي مكاقؼ اللامـ الفا كاللامـ اللاميـ

 لامـ مكثكعات  تخرم. لبيئة الحياة الثانية اسلتخداـ 
 ,Jarmon, Traphaganل ميميػػػدلر ك ا اثفا مػػػاير امػػػاا لراةمػػػارمكفل قػػػاـ كػػػؿ مػػػف:

Mayrath and Trivedi (2009, p.173) دراسػة السلكخػاؼ عمميػة الػلامـ كطبيالهػا ب
الحيػاة الثانيػة لػدم عينػة مػف طػفاب الدراسػات الاميػا المسػمميف ةػي مقػرر االليػاالت بيئة  ةي

كيػؼ  لحديدا كذلؾ بهدؼ University of Texas at Austin كسلف ةي بماماة لكساس 
حيػث ا الحياة الثانيػة بيئة داتخؿث اللامـ دكملي ك يف كةي  م الحاالت االملماعية يمكف  ف يح

لحميػػػؿ محلػػػكم الػػػدكرياتا كدراسػػػات اسلقيػػػائية  رال  :دكات لمثمػػػت ةػػػيلػػػـ اسػػػلتخداـ عػػػدة  
الطػػفابا كمممكعػػات النقػػاشا كلحميػػؿ  ةػػفاـ الميػػديك كالاػػركض اللػػي قػػدمك ا حػػكؿ اللمربػػةا 

 .ة اللامـك ثبلت النلائإ ةاعمية بيئة الحياة الثانية ةي عممي
 ,De Lucia (p.225 ,2009)ل ا ةرنسػيسا باسػيركا كلػكرلرامكسػيالدي :مفكؿ  كعرض

 Francese,  Passero and Tortora ماماػة بماليػة لمربػة قسػـ الرياثػيات كالمامك ا
داتخػؿ ليػميـ حػـر مػاماي اةلراثػي ثفاثػي ابباػاد لا University of Salerno لسػاليرنكل

اللاػرؼ ذلػؾ بهػدؼ ك  الرةيػ   مػاكفعامة كقاعػات لممحاثػرات ك   ماكفثـ بيئة الحياة الثانيةا 
مػػرال لمربػػة عمميػػة  ةػػيعمػػى برال الطػػفاب ك عثػػال  يئػػة اللػػدريس  اللنقػػؿ بػػيف محلكيالػػ ا كا 

 .لـ عرثهايةي المحاثرات اللزامنية اللى  هـاكإلخر 
  880عينػػة مككنػػة مػػف شدراسػػة للػػدريب  Cheong (2010, p.869)ل خػػيكنإ مػػرم ل
اسػلتخداـ كيميػة عمػى مف المسمميف ةي مقػرر طػرؽ اللػدريس كلكنكلكميػا اللامػيـا طالبنا ماممنا 

كلكيػمت ككريػاا بلربيػة الماماػة الكطنيػة لمةػي  بيئػة الحيػاة الثانيػة عػف طريػؽطرؽ اللدريس 
لكػرار اللػدريب  عمػىهـ سػاعدلملدريس ةي بيئة الحيػاة الثانيػة الطفاب لالنلائإ إلى  ف ممارسة 

 .الكاقايةالحياة بيئة ككف عمي  ةي يبخكؿ  سهؿ مما 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508001243#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508001243#!


 ........................... ببيئة الحياة الثانية ثالثية األبعاداختالف نمط الدعم اإللكتروني )شخصي، اجتماعي( 

- 420 - 

إلػػى كمػػكد  ثػػر إيمػػابي  Burgess (2010, p.84)ل يسدراسػػة لبػػكرم نلػػائإكلكيػػمت 
ة ةػي ابنخػطة اليػميةا اميميػلنميػة المكانػب االملماعيػة كالل لحياة الثانيػة ةػيابيئة سلتخداـ ال

كالمسمميف ةػي مقػرر لكنكلكميػا  الدراسات الامياةي  فيطالبات كطالب  1شمككنة مف لدم عينة 
 ا كالذيف يلـ لأ يميهـ لمامؿ كمامميف.ماماة ريمية بلكساساللاميـ ب

اسػلتخداـ ةحػص إلػى  Keskitalo et al. (2011) فيكبتخػر  لدراسػة لكيسػكيلالك  ػدةتك 
ػا  ليقائـ عمى عمميلبيئة الحياة الثانية نمكذج لربكم  اللاميـ كالػلامـا ةػي إكسػاب الطػفاب لاميمن

بيئػة الحيػاة النلػائإ إلػى ةاعميػة  لكيمتماني مف تخفاؿ دراسلهـ لمقرر عاـ ةي الهندسةا ك  اذ
إلنخػال نمػاذج ثفاثيػة  هػـةي لحقيؽ سمات اللامـ ذم الماني مف تخفاؿ إلاحة المرية لالثانية 
 اببااد.

 ف إلػػى  Shonfeld and Kritz (2013)ل خػػكنميمدا كريلػػزل دراسػػة نلػػائإ خػػارت 
الػػلامـ اللاػػاكني سػػاعدت ةػػي زيػػادة الحثػػكر  ةبيئػػباسػػلتخداـ الاػػكالـ االةلراثػػية ثفاثيػػة ابباػػاد 

هـ لمقػػرر ثنػػال دراسػػل االملمػػاعي كالمخػػاركة بػػيف عينػػة مػػف طػػفاب المرحمػػة الثانكيػػة بككريػػا 
ةػػي لحسػػيف لهػػا  ثػػر إيمػػابي كػػاف  ظهػػرت  ف المخػػاركة ةػػي مممكعػػات لااكنيػػة كمػػا ا اللػػاري 

 كلميير الما الهـ نحك بيئة الحياة الثانية.   نكالإ لاممهـ
إلػى Kim and Blankenship (2013, p.2)  ل خػيب فبفانكػيكػيـا ك دراسػة ل سػاتك 

لااكنيػة اةلراثػػية للقػديـ التخػػدمات لمماممػيف البػػاحثيف لامػػـ لحيػاة الثانيػػة كػأداة اسػلتخداـ بيئػػة ا
لملحػػدثيف بممػػات  تخػػرلا كذلػػؾ مػػف تخػػفاؿ لقيػػيـ المارةػػة المهنيػػة لمماممػػيف ااإلنمميزيػػة الممػػة ب

 ثنال مخاركلهـ ةي  نخطة اللطكير المهني مف تخفاؿ ةيؿ دراسي اةلراثػي ةػي الحيػاة الثانيػة 
الحيػاة بيئػة عمى اإلمكانات اإليمابية السلتخداـ النلائإ  ا ك كدت MUVEميف شملاددة المسلتخد

   .اللربكية ذالية اللنظيـ هـةي لازيز سمككيالالثانية 
ثفاثيػة ابباػاد  اةلراثػية   ةاعميػة اسػلتخداـ بيئػة4085ةػالف اليػامزم ش دراسةنلائإ  ثبلت ك 

بيئػػة الػػلامـ االةلراثػػية القائمػػة عمػػى ة يةػػي لنميػػة مهػػارات اسػػلتخداـ إدارة بيئػػة الػػلامـ االةلراثػػ
مػػف طالبػػة  فيتخمػػس كعخػػر عينػػة مككنػػة مػػف دم لػػ SLOODLE الحيػػاة الثانيػػةالقائمػػة عمػػى 

الدراسػػة ماماػػة الممػػؾ عبػػدالازيزا ك كيػػت ةػػي  للقنيػػات اللامػػيـلمامسػػلير لدرمػػة ال تمسػػمفاال
الماماػات كالمراحػؿ باميميػة بثركرة اسلتخداـ البيئػات االةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد ةػي الامميػة الل

 الدراسية المتخلممة.
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  ميػة لػكةر نظػـ الػدعـ ةػي بنػال بيئػات  ىمػع  8ا ص.4002محمػد عطيػة تخمػيس ش ك كد
اللامـ اإللكلركنػيا كذلػؾ بنهػا ال لبنػي عمػى الػلامـ المػردم ةقػط  ك اللامػيـ كمهنػا لكمػ ا حيػث 

 مية المطمكب لحقيقها.لاد بمثابة دليؿ يرخد الملامـ إلى لحقيؽ اب داؼ اللامي
الدعـ اإللكلركني الختخييا ةػي بيئػة الػلامـ االةلراثػية القائمػة عمػى الحيػاة الثانيػة يػكةر ة

لممػػلامـ المركنػػة الكاةيػػة اللػػي لسػػمد لػػ  بػػاللامـ دكف ثػػمط يمزمػػ  باللكامػػد ةػػي  مػػاكف ماينػػة 
ركنػي االملمػاعي ك كقات محددة ثمف مممكعة كبيرة مف الملامميفا بينمػا يسػلند الػدعـ اإللكل

لسلند عمى اللماعؿ بيف الملامميفا كلذا ياد  داة للخكيؿ كبنال ماارةهـا ممػا يسػاعد ةػي بنػال 
 & Mehdipour ؛ (Ruth & Houghton, 2009, p.149)المحلػػكم اللاميمػػي. 

Zerehkafi, 2013, p.98)؛ (Sarrab, Alzahrani, Alwan & Alfarraj, 2014, 
p.168)   

ةػي لحقيػؽ المػلامـ لذالػ ا كرةػج مسػلكم  دائػ  ةػي مميػج  ان مككننػا رئيسػمػلامـ للاد الداةايػة 
دراكػػ  مسػلكم  كلػذا يمثػؿا الممػاالت ػا ةػي لكميػ  سػمكك  كزيػادة نخػاط  كا  الداةايػة عػامفان مهمن

محػػاكالت مػػادة القيػػاـ ب إلػػىحيػػث يميػػؿ المػػلامـ ذك داةايػػة الػػلامـ المرلماػػة  لممكقػػؼ اللاميمػػيا
 تخبرالػ  عمػى كيالمػد االمتخلممػةر مػف النمػاح ةػي المكاقػؼ اللاميميػة قػد كبػر لمحيػكؿ عمػى 

كيككف  كثر نماحان ةي لامم ا كيمثػؿ المهػاـ اللػي الميرا  تخبرات عمى اعلمادي مف  كثر ك دائ 
المنتخمثػػة  داةايػة الػػلامـ ا ف المػػلامـ ذ نمػد بينمػػا لبنػى ةيهػا المكاةػػلت عمػى الػػلامـ المػردما

ةا كسػريج الممػؿا كطمكحالػ  المسػلقبمية ملكاثػاةا كيكػكف  كثػر يلمنب المخػاركة ةػي ابنخػط
 & Wakahara,  (Yamamoto اسلمابة لممخؿا كال يميػؿ إلػى اللاػاكف كمسػاعدة ابقػراف

2013, p.307) 
ةػػي بيئػػة  اإللكلركنػػي يػػرم الباحػػث  نػػ  لكمػػد عفاقػػة بػػيف  نػػكاع الػػدعـةػػي ثػػكل مػػا سػػبؽ ك 

ف ب م داةايػة الػلامـ شالمرلماػةا المنتخمثػة ا كذلػؾ   كمسػلك ختخييا املماعيالحياة الثانية ش
لممهػاـا   ك المػنتخمض الػلامـ السػريج ميمػ  إلػى المػلامـ  ك رربػة اكػسيداةايػة الػلامـ مسػلكم 
 لػىلدةاػ  إحيث لػكةر لػ  الحيػاة الثانيػة بيئػة الػلامـ اللػي  للحقيؽ ذلؾا الطرؽ  ةثؿ كاتخليار
لقػاف اللنػاةس  :منهػا مككنػاتا الػلامـ عػدة لخػمؿ داةايػةا ك كليةالمسػئ كلحمػؿ ابدال كاللميػز كا 
اػد يكلػذا  االػذالي كالثػبط المسػارا ابدالا كلاػديؿ كمػكدة الهدؼ كالساي إلػى لحقيقػ ا مارةة

مف الاكامؿ اللي لساعد ةي لنمية اللحييؿ المارةػي كالمهػارات ابدائيػةا مسلكم داةاية اللامـ 
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 عمػى كيالمػد اإنماز محددي ماايير كمسلكيات مس لن يثجمرلماة اللامـ الداةاية ذك الملامـ ة
ةػي حػيف  ف  االيػابة المهمػات يمثػؿك الميػرا  تخبػرات عمػى اعلمػادي مػف  كثػر ك دائػ  تخبرالػ 

الممػؿا كطمكحالػ  كسػريج يلمنب المخػاركة ةػي ابنخػطةا ا داةاية اللامـ المنتخمثة االملامـ ذ
إلػػى النمػػاحا كال يميػػؿ إلػػى اللاػػاكف المسػػلقبمية ملكاثػػاةا كيكػػكف  كثػػر اسػػلمابة لممخػػؿ منػػ  

 .كمساعدة  قران 

 مشكلة البخح: 

كػػػػػؿ مػػػػػػف:  ليدراسػػػػػ  ف اةالسػػػػػػابق ف عػػػػػرض نلػػػػػػائإ الدراسػػػػػات كالبحػػػػػكثمػػػػػلثػػػػػد ي     
 ,Jarmon et al. (2009 فيل كبتخػر كلمػارمكف  Hainsworth (2008)ل ينسػكرسل

p.173)دراسػػة  ثبلػػت ك ا الثانيػػةاسلكخػػاؼ عمميػػة الػػلامـ كطبيالهػػا ةػػي بيئػػة الحيػػاة ب لػػاا لم ا
اةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد ةػي لنميػة مهػارات لامػـ   ةاعميػة اسػلتخداـ بيئػة 4085ةالف اليامزم ش
 .الحياة الثانيةة القائمة عمى بيئة اللامـ االةلراثياسلتخداـ إدارة 
كمػكد  ثػر إيمػابي لبيئػة الحيػاة الثانيػة ةػي لحسػيف نػكالإ إلػى  تخرم دراسات نلائإ ك خارت 

ا كمنهػا: دراسػة لكػككبا ك يػانىا كرككػكرافا ك يندرسػكف لطفاب كلدريب المامميفالدم امـ لال
كدراسػة  Cobb, Heaney, Corcoran and Henderson-Begg (2009, p.4)ل
 Cheongا كدراسػة لخػيكنإل .De Lucia et al (p.225 ,2009) ل تخػريفبا ك ديمكسػيال

(2010, p.869) ا كدراسػة لبػكرمزلBurgess (2010, p.84))ا كدراسػة لكيسػكيلالك" 
 Shonfeld and.ل لخػكنميمدا كريلػزدراسػة لك ا Keskitalo et al. (2011) فيكبتخػر 

Kritz (2013) 
يػػرم الباحػػث  ف باػػض مملماػػات الاػػكالـ االةلراثػػية ثفاثيػػة ابباػػاد  قليػػر اسػػلتخدامها ةػػي 

ةػي البيئػة اللاميميػة  فكيػااللاميـ الااليا كلكظيمها إقميمينػا مػف تخػفاؿ لمثيػؿ لكامػد الماسسػة ك
 Residentsا كذلػؾ بنهػا لػكةر لمملاممػيف المقيمػيف  Secondlifeاالةلراثية لمحياة الثانية

بيئػة ةبحريػةا  داتخمها اللماعؿ لمكنهـ مف An Immersive environmentانمماسي   بيئة
ة قػػادرة عمػػى لتخيميػػ ةبنػػي عمػػى المػػزج بػػيف التخيػػاؿ كالكاقػػج مػػف تخػػفاؿ تخمػػؽ بيئػػلالحيػػاة الثانيػػة 

ثالػث ةػي القػدرة عمػى اللماعػؿ ماهػاا حيػث يماػب الباػد ال مػلامـلمثيؿ الكاقػج الحقيقػيا لهيػل لم
ينػدمإ   لمامػ كباللػالياخراؾ  كثر مف حاسة ةي عمميػة الػلامـا ةي  مهمان لمؾ المملماات دكرنا 
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قػػد ال يمكنػػ  بتخبػػرات  اداتخمهػػالمػػلامـ ماهػػا ككأنػػ  ةػػي بيئػػة الكاقػػج ذالػػ ا كلػػذا يسػػلطيج  ف يمػػر 
 نػػ  ررػػـ اتخػػلفاؼ  نمػاط الػػدعـ كالمسػػاندة ةػػي بيئػػة ا باإلثػاةة إلػػى الكاقػػج الحقيقػػيلاممهػا ةػػي 

الحيػاة الثانيػةا كمسػلكيات كطػرؽ لقديمػ  اللػي للناسػب مػج تخيػائص الملاممػيف كاحليامػػالهـ 
يسػلطيج كػػؿ مػنهـ االعلمػػاد عمػى نمسػ  ةػػي القيػاـ بمهمػػات  حلػيكمسػلكيات داةايػلهـ لمػػلامـا 

ا إال  ف  ػذي  قرانػ اللامـ المطمكب لنميذ ا بخكؿ ةردما  ك مػف تخػفاؿ اللاػاكف االملمػاعي مػج 
ابنماط لهدؼ إلى لكمي  الملامـ نحك لحقيؽ   داؼ اللامـا كلذا ياػد الػدعـ اإللكلركنػي مككننػا 

 .الحياة الثانيةالقائمة عمى  االةلراثية ثفاثية اببااداللامـ  اتةي بنال بيئ  ساسينا
ختخيػيا ش اإللكلركنػينمػط الػدعـ بػيف تخػلفاؼ االكلذا ساى البحث الحالي إلى الكخؼ عف 

كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ شمرلماػػةا ثفاثيػػة ابباػػاد بيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ةػػي المقػػدـ   املمػػاعي
لنميػػة المكانػػب المارةيػػة كابدائيػػة لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي ةػػي  يك ثػػر منتخمثػػة  

 .لقنيات اللاميـ قسـطفاب  لدلالثابت 
  سئمة البحث:

نمػط الػدعـ بػيف تخػلفاؼ اال: لمػا  ثػر ا لػي السااؿ الرئيس لمبحث الحػالي ةػي مكف ييارةي
بيئػػػة الحيػػػاة الثانيػػػة كمسػػػلكم داةايػػػة الػػػلامـ شمرلماػػػةا ب  ختخيػػػيا املمػػػاعيش اإللكلركنػػػي

 الثابػػت نمكمراةيػػؾ اللاميمػيلنميػػة المكانػب المارةيػة كابدائيػػة لمهػارات إنلػاج اال منتخمثػة  ةػي 
 ؟للقنيات اللاميـلدل طفاب 

 كيلمرع من  اللسااالت المرعية اللالية:  
 ما مهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي الفاـز لنميلها لدم طفاب لقنيات اللاميـ؟ .1
 ما ماايير ليميـ االنمكمراةيؾ اللاميمي؟ .2
لنميػػة بيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ةػػي ب  ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػي مػػا  ثػػر نمطػػي الػػدعـ .3

لقنيػػات لػػدل طػػفاب  الثابػػتاللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي 
 ؟اللاميـ

لنميػة اللحيػيؿ المارةػي لمهػارات ما  ثر مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثػة  ةػي  .4
 ؟لقنيات اللاميـلدل طفاب  الثابتإنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 

بيئػة الحيػاة الثانيػة ب  ختخيػيا املمػاعيش اإللكلركنػي نمػط الػدعـبيف  االتخلفاؼ ما  ثر .5
لنميػػة اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ شمرلماػػةا منتخمثػػة  ةػػي 
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 ؟لقنيات اللاميـلدل طفاب  الثابتإنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
حيػػاة الثانيػػة ةػػي لنميػػة يئػػة الب  بختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػي مػػا  ثػػر نمطػػي الػػدعـ .6

 ؟لقنيات اللاميـلدل طفاب مهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي المكانب ابدائية ل
مهػارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ ما  ثر مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثػة  ةػي لنميػة  .7

 ؟لقنيات اللاميـلدل طفاب  الثابتاللاميمي 
بيئػة الحيػاة الثانيػة ب  ختخيػيا املمػاعيش ركنػياإللكل نمػط الػدعـاالتخلفاؼ بيف ما  ثر  .8

مهػارات إنلػاج المكانػب ابدائيػة لكمسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ةي لنميػة 
 ؟لقنيات اللاميـطفاب  لدم الثابتاالنمكمراةيؾ اللاميمي 

 أيداف البخح:

 ٖٝرف اىجحث اىحبىٜ إىٚ اىنشف ػِ:  

( ثجٞئتخ اىحٞتبح اىنبّٞتخ شدصتٜ  اجزَتبػّٜٗتٜ  َّطتٜ اىترػٌ اكىنزصاغتزدراً أثص ثٞبُ  .1

ىَٖتبشاد إّزتبا افّج٘جصافٞتل اىزؼيَٞتٜ ٗاىج٘اّت األذائٞتخ فٜ رَْٞخ اىزحصٞو اىَؼصفٜ 

 .طالةاىىرٙ 

فتتٜ  ٌٖػتتٗاىتتسٛ ٝاىحٞتتبح اىنبّٞتتخ ٞئتتخ جاىَقتترً ث اكىنزصّٗتتٜىزقتترٌٝ اىتترػٌ اىتتَْػ األّػتتت  .2

ىترٙ  اد إّزبا افّج٘جصافٞتل اىزؼيَٞتٜٗاىج٘اّت األذائٞخ ىَٖبشرَْٞخ اىزحصٞو اىَؼصفٜ 

 .رقْٞبد اىزؼيٌٞغالة 

اىتتزؼيٌ اففزصاظتتٞخ ثالثٞتتخ األثؼتتبذ اىقبئَتتخ ػيتتٚ اىَؼبىجتتخ اىزجصٝجٞتتخ األفعتتو ىجْتتب  ثٞئتتخ  .3

فتتٜ رَْٞتتخ  اىزتتٜ رتتبثص ثشتتنو إٝجتتبثٜ  ٍٗػتتز٘ٛ ذافؼٞتتخ اىتتزؼيٌ حػتتت  اىحٞتتبح اىنبّٞتتخ

غتالة رقْٞتبد ىترٙ ج٘جصافٞتل اىزؼيَٞتٜ َٖبشاد إّزتبا افّىاىج٘اّت اىَؼصفٞخ ٗاألذائٞخ 

 .اىزؼيٌٞ

 أيمية البخح:

 مكانبا  ي: عدة ةي البحث الحالي   مية لكمف   
الػػلامـ االةلراثػػية ثفاثيػػة ابباػػاد القائمػػة الػػدعـ اإللكلركنػػي ببيئػػة  اإلةػػادة مػػف اسػػلتخداـ .8

 ةي لحسيف نكالإ اللامـ. الحياة الثانيةعمى 
د المريػػة لممػػلامـ ليمثػػؿ نمسػػ  بككيػػؿ اةلراثػػي يخػػاري إنلػػاج بيئػػة الحيػػاة الثانيػػةا للػػي .4

 بالكمكد االملماعي داتخؿ بيئة لاميمية اةلراثية ثفاثية اببااد.
ثفاثيػة الحيػاة الثانيػة الػلامـ ببيئػة  ة ثنػال عمميػ اال لمػاـ بمسػلكم داةايػة لامػـ الطػفاب .0

 اببااد.
 راةيؾ اللاميميزيادة مسلكل داةاية الملامـ نحك لامـ مهارات إنلاج االنمكم .2
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 كتخاية اللربكية الاممية عمى القائميف ا لماـ لكمي  ةي البحث الحالي نلائإ لسا ـ قد .5
 مف بيئة الحياة الثانية ةي اللاميـ. االسلمادة لكنكلكميا اللاميـ مماؿ ةي

ثفاثيػة ابباػاد  الكخؼ عف  ثر االتخلفاؼ بيف نمط الدعـ اإللكلركني ببيئة الحيػاة الثانيػة .2
داةايػػػػة الػػػػلامـ ةػػػػي لنميػػػػة المكانػػػػب المارةيػػػػة كابدائيػػػػة لمهػػػػارات إنلػػػػاج كمسػػػػلكم 

 االنمكمراةيؾ اللاميمي لدم الطفاب.
 متغريات البخح:  

يخلمؿ البحث الحالي عمى ملميريف  Independent variable:المسلقمة الملميرات  .1
  مسلقميفا  ما:

 املماعي  اختخصش اإللكلركنينمط الدعـ  .  
داةاية اللامـ  ا  ما:ةئليف ةراد عينة البحثا إلى  لينيؼـ يلمسلكم الداةايةا  . ب
 .داةاية اللامـ المنتخمثةا ك ةمرلماال

يخلمؿ البحث الحالي عمى ملميريف  :Dependent variablesالملميرات اللاباة  .2
 لابايفا  ما:

  .لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي اللحييؿ المارةي  .  
 .لاج االنمكمراةيؾ اللاميميالمكانب ابدائية لمهارات إن . ب

 عيهة البخح: 

ا اللامػيـ تلقنيػاقسػـ ب الرابػجالمسػلكم ةػي  ا  طالبنػ801مككنة مػف ش ممثمةلـ اتخليار عينة 
لػػى  ربػػج مممكعػػات قسػػيمهـ إلك ليػػنيمهـ حسػػب مسػػلكم داةايػػلهـ شمرلماػػةا منتخمثػػة  ثػػـ 

 لمريبية. 

 التصميم التجرييب للبخح:

 اتلمممكع  4×4شالليميـ اللمريبي  لمبحث لـ اسلتخداـةي ثكل الملميريف المسلقميف 
كبطاقة  اؿ المارةياتخلبار اللحييش ا حيث طبقت عميهـ  دكات البحث 8البحث شمدكؿ 
مقارنة ثـ إمرال  اقبؿ كباد إمرال اللمربة  مهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميميمفاحظة  دال 

ملكسطات المركؽ بيف  للحديد داللةكذلؾ  ااالمة اللمريبيةلممبيف نلائإ اللطبيؽ البادم 
 . درمات  ةراد عينة البحث
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 ( اىزصٌَٞ اىزجصٝجٜ ىيجحث 1جرٗه  

ثجٞئخ اىحٞبح  اكىنزصّٜٗاىرػٌ  بَّط

 اىنبّٞخ 

 ٍػز٘ٛ ذافؼٞخ اىزؼيٌ

 ٍْدجعخ ٍصرجؼخ

 (2)ٍح  (1ٍح ) اىشخظينَط اىذعٌ 

 (4ٍح ) (3)ٍح  خزَبعينَط اىذعٌ اال

 أدوات البخح:

 قاـ الباحث ببنال ابدكات اللالية:  
 .لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميميالمارةي  اتخلبار اللحييؿ .8
 .لمكانب ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميميابطاقة مفاحظة  .4
 اسلبانة لحديد مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  .0

 حدود البخح:

 كائنات اللامـ الرقمية.ك ي ثمف مقرر  ايؾ اللاميمياالنمكمراةحدكد مكثكعية: كحدة  .8
المسلكم الرابج  طفابعينة مف  عمىمبحث الماالمة اللمريبية لحدكد مكانية: لـ لطبيؽ  .4

 كمية اللربية.ةي قسـ لقنيات اللاميـ ب
/  4081 مااـ المامايل ابكؿ الدراسي الميؿلـ لطبيؽ اللمربة ةي حدكد زمانية:  .0

 ـ2/88/4081 - 40/2ملرة ـا كذلؾ ةي ال4082

 مهًج البخح:

 إلػػػىالقػػػائـ عمػػػى الليػػػميـ اللاميمػػػيا كالػػػذم ينظػػػر المػػػنهإ الحػػػالي البحػػػث  البػػػج
بنػال  إلػىيهػدؼ لػذا  نهػا عمميػة كليسػت ممػرد منلمػات لكنكلكميػةا ك لكنكلكميا اللاميـ 

 يقػػدـ حمػػكالن مبلكػػرةثػػـ عفاقػػة بػػيف البحػػث اللكنكلػػكمي اللربػػكم كالمخػػكفات الحقيقػػةا 
 Elgazzar (2014, p.33) المػزارنمكذج  البحث الحالي لبنيي كباللاليلممخكفات اللاميميةا 
ةػي البحػث  بيئػة الحيػاة الثانيػةسلتخدام  ةي ليميـ الا ةاإللكلركنيللطكير بيئات اللامـ 

 .  الحالي
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 املعاجلة التجريبية:

عػػف  ثػػر  لمثمػػت الماالمػػة اللمريبيػػة ةػػي اسػػلتخداـ المػػنهإ خػػب  اللمريبػػي لمكخػػؼ
الػػلامـ االةلراثػػية ببيئػػة   ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػينمػػط الػػدعـ بػػيف تخػػلفاؼ اال

شمنتخمثةا مرلماة  ةي  اللامـ داةايةكمسلكم ة الثانية ايحالالقائمة عمى ثفاثية اببااد 
الثابػت مهارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػي كالمكانب ابدائية ل اللحييؿ المارةيلنمية 
 . الرابجالمسلكم شقسـ لقنيات اللاميـ  طفابلدم 

 فروض البخح:

 الحالي نحك اللحقؽ مف يحة المركض اللالية: البحثساى    
  بػػػػيف ملكسػػػػطات درمػػػػات  ةػػػػراد 0.05عنػػػػد مسػػػػلكل شإحيػػػػائينا  ةؽ دالػػػػككمػػػػد ةػػػػر لال  .8

اتخػلفاؼ يرمػج ذلػؾ للػأثير ك اللحيػيؿ المارةػي اتخلبػار ةػي  ابربػجالمممكعات اللمريبية 
 .ثفاثية اببااد ثانيةببيئة الحياة ال  ختخييا املماعيش اإللكلركنيـ نمط الدع

  بػػػػيف ملكسػػػػطات درمػػػػات  ةػػػػراد 0.05عنػػػػد مسػػػػلكل شإحيػػػػائينا  ةؽ دالػػػػككمػػػػد ةػػػػر لال  .4
مسػلكم يرمػج ذلػؾ للػأثير ك اللحيػيؿ المارةػي اتخلبػار ةػي ابربػج المممكعات اللمريبية 

 .اللاميـ لقنيات فابطلدم شمرلماةا منتخمثة   اللامـ داةاية
  بػػػيف ملكسػػػطات درمػػػات طػػػفاب 0.05عنػػػد مسػػػلكل شإحيػػػائينا ال لكمػػػد ةػػػركؽ دالػػػة  .0

االتخػلفاؼ يرمج ذلػؾ للػأثير ك اللحييؿ المارةي اتخلبار المممكعات اللمريبية لمبحث ةي 
 .الثانية كمسلكم داةاية اللامـبيئة الحياة  اإللكلركنيالدعـ بيف نمط 

  بػػػػيف ملكسػػػػطات درمػػػػات  ةػػػػراد 0.05كل شعنػػػػد مسػػػػلإحيػػػػائينا  ةؽ دالػػػػككمػػػػد ةػػػػر لال  .2
مهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ بطاقػػة مفاحظػػة ابدال لالمممكعػػات اللمريبيػػة لمبحػػث ةػػي 

  ببيئػة ختخيػيا املمػاعيش اإللكلركنػياتخلفاؼ نمػط الػدعـ ذلؾ للأثير يرمج ك اللاميمي 
 الحياة الثانية ثفاثية اببااد.

  بػػػػيف ملكسػػػػطات درمػػػػات  ةػػػػراد 0.05عنػػػػد مسػػػػلكل شإحيػػػػائينا  ةؽ دالػػػػككمػػػػد ةػػػػر لال  .5
مهػػػارات إنلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ بطاقػػػة مفاحظػػػة  دال المممكعػػػات اللمريبيػػػة لمبحػػػث ةػػػي 

 طػػفاب لػػدمشمرلماػػةا منتخمثػػة  داةايػػة الػػلامـ مسػػلكم يرمػػج ذلػػؾ للػػأثير ك اللاميمػػي 
 .لقنيات اللاميـ
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   بػػػيف ملكسػػػطات درمػػػات طػػػفاب0.05عنػػػد مسػػػلكل شإحيػػػائينا ال لكمػػػد ةػػػركؽ دالػػػة  .2
مهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ بطاقػػة مفاحظػػة ابدال لالمممكعػػات اللمريبيػػة لمبحػػث ةػػي 

بيئػة الحيػاة الثانيػػة ب اإللكلركنػيالػػدعـ االتخػلفاؼ بػيف نمػط ذلػؾ للػػأثير يرمػج ك اللاميمػي 
 .داةاية اللامـكمسلكم 

 مصطلخات البخح:

  الدعم اإللكرتونيe-support 

كعبػدالازيز ا  402ا ص.4080المرادنػى ش تخلػارم محمػدك عزمػيا ماد نبيؿ كؿ مف: لمؽ ا
عمػػػى لاريػػػؼ الػػػدعـ اإللكلركنػػػي بأنػػػ  عػػػف مممكعػػػة   52ا ص.4088شعبدالحميػػػد   طمبػػػ

المساعدات كاللكميهات كالليػميمات اللػي لقػدـ لممػلامـ  ثنػال عمميػة الػلامـ كإرخػادات لسػاعد 
 .كبة من  بكمالة كةاعميةالمطماللاميمية كليسر لمملامـ إنماز مهاـ اللامـ كلحقيؽ اب داؼ 

الملاممػيف بالمسػاعدة  إلمػداديػمـ ل الكمبيكلرنظـ قائمة عمى بأن  الدعـ اإللكلركني  عيرؼ
لمقيػػاـ بمهػػاـ محػػددة ةػػي عمميػػة الػػلامـا كةػػي الكقػػت الػػذم  مػػنهـا كذلػػؾ يحلامهػػا كػػؿاللػػي 

 ,Sierra, Gutiérrez & Garzón-Castro, 2012)كبأةثػؿ خػكؿ ممكػف  يحلامػ ا
p.298) 

اإلمػػػدادات النخػػطة اللػػػي لػػػدعـ الػػػلامـ مػػػف ر بأنػػ  مسػػػكيمكػػف لاريػػػؼ الػػػدعـ اإللكلركنػػػي 
كلساعدي ةػي االنلقػاؿ مػف مسػلكل إلػى مسػلكل ةػي سػياؽ نخػط كملماعػؿا بحيػث يقػدـ الػدعـ 

شيػػكرا اإللكلركنػػي ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد ةػػي خػػكؿ مامكمػػات نيػػية  ك ميػػكرة 
المهػاـ المرلبطػة  إلنمػازبهػدؼ إرخػاد الملاممػيف كلػكميههـ ا كذلػؾ امـ ثنػال عمميػة الػلرسـك  

نلاج االنمكمراةيؾ اللاميميات لمهار ابدائي بالبنال المارةي ك     .ليميـ كا 
  احلياة الجانيةSecondlife  

بيئػػػة لاميميػػػة ثفاثيػػػة ابباػػػادا  ك عػػػالـ اةلراثػػػي يػػػلـ لمثيػػػؿ  عبػػػارة عػػػف الثانيػػػة الحيػػػاة
إلػى  الطيػراف ك المخػي  سػكالن عػف طريػؽملحػرؾا   رقمػياةلراثي شككيؿ مسلتخدميها بكاسطة 

الػدتخكؿ ةػي  م كقػت يسػلطيج ك  الميؿ الدراسي االةلراثيا  ك  ف يميركا منسػهـ  ك مظهػر ـا
اسػػلتخداـ  دكات  مػػف تخػػفاؿالمنػػازؿا كعنايػػر  تخػػرما كبنػػال ا السػػيارات خػػرالكمػػف  م مكػػافا ك 

ا كالاممػػة الملداكلػػة  لاػػدد  مػػف ممهػػـكالحيػػاة الثانيػػة طػػكرت كمػػا ا   Lindenلينػػدف شالرسػػـك
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اللاميمػػي  بإنخػػال المحلػػكل ايقكمػػك لاالةلراثػػي لمقيمػػيف ةػػي الاػػالـ اا ك الفاعبػػيف عمػػى االنلرنػػت
 (Helmer & Learning Light, 2007) بأنمسهـ
عمػى اإلنلرنػت  مكقػجعبػارة عػف  االحيػاة الثانيػةإلػى  ف  Linden (2009)للينػدفل   خػار
 Multi-User Virtualيف مى اسلتخداـ البيئة االةلراثية اللماعمية ملاددة المسلتخديالمد عم

environment (MUVE) منهػا: الممػاؿ اللاميمػي ك يلـ اسلتخدام  ةػي عػدة ممػاالتا حيث ا
 Linden Labs, 2009)؛ Bogdanovych, 2007ش

ك بيئػة الماػب ملاػدد   اابباػادبأنها عػالـ اةلراثػي ثفاثػي  الحياة الثانيةبيئة  ؼيلار يمكف ك 
ف باػػدا كذلػػؾ بهػػدؼ لسػػهيؿ مػػ اللكايػػؿ فكالمسػػلتخدم يسػػلطيجحيػػث  MMOGUsالفاعبػػيف 

اللنقػؿ ك ا ككػفال اةلراثػييف ةملباعػدةا بكاسػط اللااكف كاالسلكخاؼ كاللماعػؿ بيػنهـ مػف  مػاكف
 .  المرم ك المخي  الطيراف  كعف طريؽ  اللامـبمركنة ةي مميج  نحال بيئة 

 لتعلم:مشتوي دافعية ا 

  ف   داةػ ا كمػا كلحقيػؽ حامالػ  إخػباع يكمػؿ بمػا المػرد سمكؾ كمهة لحدد داةاية اللامـا
 المػلامـ قػدرة حػددلػي لال الاكامػؿ كلػذا مػف كابدالا كاللذكر كاالحلماظ اللامـ ةي مهمنا دكرنا لها
 .كالنماح اللحييؿ عمى
بمدية  كبػر مػف ريػريا كيحقػؽ مسلكم داةاية اللامـ المرلماة بأن  يامؿ  كيارؼ الملامـ ذك 

نماحات  كثػر ةػي مكاقػؼ ملاػددةا كعنػد مقارنالػ  بمػف  ػـ ةػي مسػلكم قدرالػ  الاقميػةا كالػذم 
بداةاية لامـ منتخمثةا ةإنػ  يسػمؿ درمػات  ةثػؿ ةػي اتخلبػار سػرعة إنمػاز المهمػات  كفيلملا

مملمػجا ككػذلؾ كالممظيةا كحؿ المخػكفاتا كمػا  نػ  يحقػؽ لقػدمان  كثػر كثػكحان ةػي ال الحسابية
 ذمعكػػس المػػلامـ ك ػػذا كاقاػػي ةػػي انلهػػاز المػػرص يكػػكف المػػلامـ ذك داةايػػة الػػلامـ المرلماػػةا 

داةاية اللامـ المنتخمثة كالذم يقبؿ بكاقج بسػيطا  ك يطمػد بكاقػج  كبػر بكثيػر مػف قدرلػ  عمػى 
  Taylor (2012, p.49) لحقيق 

  التعليمي االنفوجرافيكEducational infographic  

 ك  Data Visualizationاللماعميػةل"البيانػات الليػكيرية  مؽ ممهـك االنمكمراةيؾ عمػىيط
ا كياػػرؼ بأنػػ  لحكيػػؿ البيانػػات كالمامكمػػات  Information Designالليػػاميـ المامكماليػػة
يػػكر كرسػػـك يمكػػف ةهمهػػا كاسػػلياابها بكثػػكحا حيػػث يلميػػز باػػرض  كالممػػا يـ الماقػػدة إلػػى
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بطريقػػة سمسػػة كسػػهمة ككاثػػحة لممػػلامـ مػػف تخػػفاؿ اسػػلتخداـ  ةالمامكمػػات الماقػػدة كاليػػاب
 (Techy, 2012)كالليكيرية الرسكمات التخطية 

 Visual بيػػػرينا لمارةػػػةللمثيػػػؿ ابأنػػػ   داة اللاميمػػػي كيمكػػػف لاريػػػؼ االنمكمراةيػػػؾ 
Representation of Information  لػى إلحكيػؿ المامكمػات كالبيانػات الماقػدة عف طريؽ

لػدمإ كلػذا يسهؿ اسليااب  دكف الحامة الػى قػرالة الكثيػر مػف النيػكصا ليكر بيرم بسيط 
خػكؿ بسػيط ةػي  لػى الملاممػيفإالسرعة ةي عرض المامكمة كلكيػيمها ك بيف السهكلة كاللسمية 

 خكؿ سمسمة مف اليكر. عمىركل لي يلـ  ك ماقد كالقية اللي  يكالرسـ البيان

 طار املفاييمي للبخح:إلا 

 : ثالثية األبعاد لجانيةحلياة اابيئة  أواًل:

 قائمػةمكاقػج لمثػؿ بيئػات اةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد ا Virtual Worldsالاػكالـ االةلراثػية 
مسػػلتخدـ ابلكػػار ختخيػػيات اةلراثػػية رسػػكمية العمػػى محاكػػاة البيئػػة الكاقايػػةا حيػػث يسػػلطيج 

الكيانػات ليػميـ المبػاني كالممسػمات كاسػلتخداـ ك ا Avatarاالةلراثي  ككيؿال بكاسطةلمسدي 
 خػتخاص بتخػريف مػف متخلمػؼ بقػاع عمػى  اا كالقياـ بمتخلمؼ  نكاع ابنخطة كاللاػرؼ لإنخا ك 

 ,Honey؛ Firat, (2010)المػػؽ كػػؿ مفل ػػكنيا ةيػػراتل     ك  .كاللكايػػؿ ماهػػـ الاػػالـ
 :كذلؾ ةيما يمي  8شخكؿ  نكاع  رباةإلى  بيئة الحياة الثانية لينيؼ ا عمى  (2009)

 

 
 

 Massive Multiplayerعمػػى اإلنلرنػػت ب ابدكار ملاػػدد الفاعبػػيف لابػػة لاػػبيئػػة  .8
Online, Role Playing Game (MMORPGs) العػب بػدكر كػؿ ةيهػا يقػـك ا

 ( أّ٘اع اىؼ٘اىٌ اففزصاظٞخ1شنو  
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يقكمػكف حيػث ف بختخيػيات كبقػدرات ماينػةا يالفاعبػ مثػؿيي ك  دؼ ماا إلى  كيكال حددم
للػي كاا World of Warcraft ا مػف  خػهر ك ا محػددة ؼا ػد إلػى بممػامرات لمكيػكؿ 

 ,Axon)ممػػا يـ البيػػػج كالخػػػرال ة االقليػػػاد للػػػدريب الطػػػفاب عمػػػى كميػػػها لاسػػلتخدم
2008) 

يسػكن   اةلراثػيعػالـ   ػي  : Metaverse االةلراثػيةثػال الكاقػج ش بيئة الميلاةيرس .4
بيئػة ا كلتخلمػؼ  ػذي البيئػة عػف فكحقيقي ةيهـ  ةراديلحكـ   Avatarsل اةلراثيكفككفا
كلػذا لحقيقهػاا إلػى ف ككمد   داؼ يسػاى الفاعبػلال  ن  يث حلااب ملاددة الفاعبيفا اب 

كاحػػدة مػف  ةثػػؿ بيئػة الحيػػاة الثانيػة لاػد  كلػػذاالتخايػةا  بنػػال   داةػ  م مػلامـب يمكػف
 Metaverse  (Hismanoglu, 2012, p.37)لطبيقات

 Massively Multilearner (MMOLEs)ف يكاساة ملاػددة الملاممػاللامـ ال اتبيئ .0
Online Learning Environments  متخييػة لملامػيـا اللاػد مػف  حػدث البيئػات

 يؿيػػلـ لخػػكـ إدارة الػػلامـ كلكػػف ةػػي بيئػػة ثفاثيػػة ابباػػادا حيػػث الامػػؿ كاملػػداد لنظػػحيػػث 
ةي المحلػكل الماػركضا اللحكـ بيسمد لممامـ  اةيؿ دراسي خكؿالبيئة المحيطة عمى 

بيئػػػػػة  ج  قرانػػػػػ ا مثػػػػػؿلمػػػػػلامـ اللماعػػػػػؿ مػػػػػج البيئػػػػػة المحيطػػػػػة كاللكايػػػػػؿ مػػػػػكعمػػػػػى ا
Prostasphere (Woodcock, 2008)   

ا ابمريكػي Linden للينػدفل امػؿمإلػي  بيئػة الحيػاة الثانيػةظهػكر ل الحقيقيػة البدايػةلرمج 
مػذبت ممػا ا ـ4002عػاـ اللمػاعمي  اإللكلركنيلملامـ  افاسلتخداـ بيئة الحياة الثانية كميد بد ك 

درسة لاميـ لمات الككيؿ االةلراثػي مػف تخػفاؿ مخػركع ممثؿ:  االاديد مف الماسسات اللاميمية
ةػي بنػال ةيػكؿ اةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد  ككذلؾ اسلمادت منها باض الماماات امهاـ سريالية

 ,Al-Malki, Baharith ارةػاردا كاكسػمكردا  :ا مثػؿتخايػة بهػا عمػى  رض الحيػاة الثانيػة
Almasre,  Surouji &  Al-Marzougi 2015)  

ملػاح عمػى اإلنلرنػتا  Physicalالثانيػة مكػاف مػادم  الحيػاةبيئػة  ف ما سبؽ سلتخمص ميي 
كلسػمد  المػد عمػى اسػلتخداـ الرسػـك ثفاثيػة ابباػادل حيػث الينػدف امػؿمدار بكاسطة لك  ئت نخ

  4شالخػػػكؿ  Avatarلمملاممػػػيف بػػػاللحرؾ كاللماعػػػؿ مػػػج باثػػػهـ مػػػف تخػػػفاؿ ككيػػػؿ اةلراثػػػي 
   Salmon, 2009, p.529)ش
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 َّ٘زا ىجٞئخ اىحٞبح اىنبّٞخ( 2شنو  

 كذلػؾ باػد إنخػال ةيهػاا بيئػة الحيػاة الثانيػة لمقامػة ةػي مماننػا اللسميؿ كؿ ملامـ يسلطيج
ذا كاف لدي  رربة ةي امػلفاؾك ا Basic Account ساسي  حساب ا  Islandمزيػرة  ك  رض ا 

خػهرما  مقابػؿ اخػلراؾ premium  Accountيمػب عميػ  الحيػكؿ عمػى حسػاب اسػلثنائي
 ا كيسػلطيج  ف 0شخػكؿ  اةلراثي يمثم  ككيؿ لكؿ مسلتخدـ يككف  ذي البيئة ةي اللسميؿ اندة

 ةػي للكامػد  ف المػر ة لتخلػار ةقد المنسا لحديد يمكن  ,ب ا يظهر  ف يحب الذم خكؿال يتخلار
 (Falloon, 2010, p.109) رمؿا كالاكس  يئة عمى االةلراثي الاالـ

 

 اففزصاظٜ( َّبزا أِلشنبه اى٘مٞو 3شنو  

 داتخػؿالخػكؿ الػذم يررػب المػلامـ  ف يظهػر بػ  كيلاامػؿ مػف تخفالػ  االةلراثي الككيؿ يمثؿ 
يميػػر ةػػي خػػكم  ثػػـ الملاحػػة  نمػػاذجبيئػػة الحيػػاة الثانيػػةا حيػػث يسػػلطيج  ف يتخلػػار مػػف بػػيف ال

مكانال   المخػي  عمػى  قدرلػك  ييخب  مظهػر قد ة .(Lio, 2008, p.89)ك يئل  حسب رربل  كا 
ا تخػريف يمكنػ  اللكايػؿ مػج الػككفال االةلراثػييف ك   2ةي الكاقػج الحقيقػي شالخػكؿ ت كاإليمالا

داتخػػؿ ا كاللمػػكؿ ةػػي مممػػات كالكثػػائؽا كالبحػػث عػػف  خػػتخاصعػػف طريػػؽ المحادثػػة كمخػػاركة ال
 ,Resta & Shonfeld, 2013) ؛(Fedeli, 2009 الطيػػراف  ك المخػػي عبػػرالبيئػػة 

p.2935   
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 ىشدص حقٞقٜ اظٜاففزص( اى٘مٞو 4شنو  

 :الجانية خصائص بيئة احلياة

ركسػػربا كلسػػيمنديكاا ديم ؛Smith and Berge (2009, p.442شلسػػميثا بيػرجل  لمػؽ كػػؿ مػػف:ا
تخيػائص عػدة  حديػدمػى لع Sevindika, Demirkeserb and Cömertb (2010, p.5121) ككمبرلػبل

 منها ما يمي:ك بيئة الحياة الثانية ثفاثية ابباادا ل
حياة بيئة ال سكافيلماعؿ : Shared Experience and Knowledgeالتخبرات كالماارؼ  مخاركة .8

يساعد ـ  بأسمكبالماارؼ  ةخاركمالتخبرات اللاميميةا ك  للبادؿا الثانية مج باثهـ كمج رير ـ
 ةي الكيكؿ السريج إلى المامكمات.

لمميج كبنال ممؼ كاحػد  اللااكف ةيبف يمملامملسمد لالحياة الثانية : Collaborationاللااكف  .4
 بخكؿ  سرع ةي نمس الكقت. 

سػػاعد ةػػي ل حيػػثلخػػب  إلػػى حػػد مػػا بيئػػة الاػػالـ الحقيقػػيا  الحيػػاة الثانيػػة: Incentivesالحػػاةز  .0
تخػريف كاالسػلمادة مػنهـ عممينػا لنخئة الملامـ املماعينا مف تخفاؿ مساعدل  عمى اللماعؿ مج ا 

 كعممينا.
بيئػة لاميميػة مرنػة لػكةر : الحيػاة الثانيػة Innovation and Simulationالمحاكػاة كالمسػلحدث  .2

بنػػال المكاقػػؼ اللاميميػػة باسػػلتخداـ المحاكػػاة ذلػػؾ مػػف تخػػفاؿ ا ك عمػػى اإلبػػداع الطػػفابلسػػاعد 
  لكثيد المما يـ اليابة.ل

بنػػال لماعػػؿ ةػػي  الطػػفابلسػػاعد : الحيػػاة الثانيػػة Social Environmentالبيئػػة االملماعيػػة  .5
 بادؿ المامكمات كالماارؼ. املماعي قائـ عمى ل

الماػارؼ ريػر  الطػفابةػي إكسػاب لسػاعد : الحياة الثانية Informal Learningاللامـ باليدةة  .2
 المباخرة اللي لـ يسبؽ اللتخطيط لها. 

زيػد مػف مخػاركل  ةػي عمميػة يك حػاكي المػلامـ لي: Use of Avatarاسػلتخداـ الككيػؿ االةلراثػي  .2
 اللامـ. 
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  Secondlife and Education يموالتعل احلياة الجانية

لػكةر لسػاي إلػى  كلػذاالحياة الثانية عمى نظرية الػلامـ االملمػاعيا بيئة داتخؿ  الامؿ يالمد
بحيػث ـ المحاكاة ةي بيئة بمنػة للازيػز الػلامـ اللمريبػيا لسلتخدك مامؿ اللااكنيا للاميمية بيئة 

ديػػدة كالػػلامـ مػػف ابتخطػػالا لسػػمد لممػػلامـ بممارسػػة المهػػارات كاكلسػػابهاا كلمريػػب  ةكػػار م
باللكايؿ ماا مػف  م مكػاف  لمطفابلسمد اللي  كالقدرة عمى إعداد عالـ يحاكي الحياة الكاقاية

اللماعػػؿ كالمخػػاركة  لسػػاعد ـ عمػػىةػػي الاػػالـ كلكػػكيف مماعػػات لاميميػػة ذات ا لمػػاـ مخػػلرؾ 
(Edirisingha, Nie, Pluciennik & Young, 2009, p.459) 

ا خػاركت كبػرم الماماػات ةػي  ػذي ف باػدمػاللامـ   مية الحياة الثانية ةي م مدب كاسلخااران 
 ,California Harvard  Indiana,  Ohio State,  Texas  Vergina Tech البيئة

 University of Florida, المكػاف الرسػمي لهػا  نػاؾ  للكػكفكاخلرت الاديد مػف ابراثػي ا
اللكايػؿ  مطػفاب ك عثػال  يئػة اللػدريسيمكػف لنلرنػتا بحيػث إل راثػي عمػى ااةلكحـر مػاماي 

كاالخػلراؾ ةػي ابنخػطة اللاميميػة دراسػية كلكػكيف ةيػكؿ مف تخفاؿ الككيؿ الرقمػيا ةيما بينهـ 
 (Warburton, 2010, p.415)المتخلممة 

 :التعلماستخدام بيئة احلياة الجانية يف  تزايمم

 :ا كذلؾ ةيما يميإلى ثفاث ةئات مهاقسيالحياة الثانية بادة مزاياا يمكف لبيئة للسـ       
 Helmer & Learning Lightل ليػرننإ ليػتك  ا يممػرليلمػؽ كػؿ مػف:  بيئـة الـتعلم:   .8

 .Sierra et alف يل كبتخػػر سػػيرا؛ كلHarrison (2009) ل اريسػػكفكل؛ (2007)
(2012, p.295) إنخػال  :ك ػيا لاميميػةبيئة كالحياة الثانية اسلتخداـ  ياعمى لحديد مزا

لػكةير بيئػة لاميميػة لاػزز المخػاركة مػف تخػفاؿ ا يمية املماعيػة يػمبة كملماسػكةبيئة لام
لػػكةر لمػػارب الػػلامـ اللمػػاعمي اللػػي ييػػاب لكةير ػػا ةػػي البيئػػة اللاميميػػة ا لقاسػػـ الامػػؿ

 ا كلػكةيربابحداث كاللماييؿ اللي لخلت االنلبػاي لالمميلبسيط الكاقج الحقيقي ا اللقيمدية
ا باإلثػػاةة إلػػى يػػب ثنػػائي ابباػػاد كخػػبكات الهكالػػؼ المحمكلػػةركابػػط لخػػابية تخارميػػة لمك 

ػ ينػلإل (Moodle) اإللكلركني إمكانية اللكامؿ بيف الحياة الثانية كنظاـ إدارة اللامـ  انظامن
 Simulation (SLOODLE)الحيػاة الثانيػة القائمة عمى  ةاالفرتاضيدارة بيئة اللامـ إل
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Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment ا
(SLOODLE, 2010) 

محيػػاة الثانيػػة لكةر ػػا لمزايػػا عػػدة  Segneri (2008, p.8)حػػدد لسػػيمنرلل ي :املعلمــوى .4
ا يسػلطيج المامػـ إنخػال محلػكم المقػرر بابسػمكب كالخػكؿ الػذم يريػدي :كمنهالممامميفا 

بمػا يناسػب المركنة ةي ليميـ ابنخطة اللاميميػة ا سهكلة اسلتخداـ  دكات بنال المحلكم
إمكانيػػة لسػػميؿ ا لحكيػػؿ النظريػػة إلػػى ممارسػػة عمميػػةا االحليامػػات اللاميميػػة لمملاممػػيف

 الكيكؿ إلى  كبر عدد مف الملامميف.ا ك ثماف اخلراؾ مميج الملامميفا ابنخطة
؛ كلكرسػػبا  يممػػرا Falloon (2010, p.109)ل ةػػالككفكػػؿ مػػف: ل يلمػػؽ :املتعلمــوى  .0

اللػي  يػامزاباػض العمػى لحديػد   (Crisp, Hillier and Joarder  2010مػكاردرل
المخػػاركة ةػػي ابنخػػطة اللاميميػػة عمػػى نطػػاؽ  :ك ػػيلكةر ػػا الحيػػاة الثانيػػة لمملاممػػيفا 

بػيف الطػفاب  كثػر مػف لكايػمهـ مػج كالػلامـ اللااكف المخلرؾ تخفاؿ عمميػة اللامػيـ ا كاسج
ا يمة الػػلامـ بخػػكؿ  سػػرعلحقيػػؽ حيػػا لازيػػز المكانػػب االملماعيػػة بػػيف الملاممػػيفا المامػػـ

كذلػؾ  الػلامـنحػك ازيادة مسػلكل داةايػة المػلامـ ا لكةير اللامـ الذالي ابكثر بقالن كانلخارنا
للػػيد لممػػلامـ المريػػة ليمثػػؿ نمسػػ  ا ممخػػاركة االيمابيػػة ةػػي الػػلامـلبنهػػا لػػكةر لػػ  ةػػرص 

ةر بيئػة ميػدة لػك  بككيؿ اةلراثي يخاري بػالكمكد االملمػاعي داتخػؿ بيئػة لاميميػة اةلراثػية
 ,.Shonfeld et al)ممػلامـ لقمػؿ مػف الحمػؿ المارةػي كالػذم بػدكري يمػلامـ اللاػاكنيا ل

2011, p.741) 

 :SLOODLEاحلياة الجانية ة الكائمة على نظام إدارة بيئة التعلم االفرتاضي

 ـعمميػػة الػػلامالقائمػػة عمػػي الحيػػاة الثانيػػة إلػػى نظػػاـ إلدارة االةلراثػػية للطمػػب بيئػػة الػػلامـ 
الخػكؿ ش SLOODLEالملامميف كلػكةير ميػادر الػلامـا كلػذا لػـ لطػكير نظػاـ  ةكملاباة  نخط

كمخركع حر مملكح الميدر يممج بيف بيئة اللامـ ملاػددة المسػلتخدميف القائمػة عمػى بيئػة   5
  0ا ص.4085شةالف اليامزما    Moodleكنظاـ لمكدؿل   Second Lifeالحياة الثانية
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 SLOODLE ( ّظب5ًشنو  

اللػػػي يمكػػػف  Second Lifeيمػػػزج بػػػيف بيئػػػة الحيػػػاة الثانيػػػة  :SLOODLE نظـــاممفًـــوم 
مػكدؿ عبػر االنلرنػػت نظػاـ اسػلتخدامها للحقيػؽ مخػاركة  كثػر ثػرالن كانمماسنػا ةػي  نخػطة دكرات 

كالذم يمكف اسلتخداـ  دكالػ  لػدعـ ةيػكؿ بيئػة الػلامـ  Moodleكنظاـ إدارة اللامـ االلكلركني 
 (Kemp, Livingstone & Bloomfield, 2009, p.551)ثفاثية اببااد االةلراثية 

  بأن  بيئة لامػـ اةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد بديمػة عػف اللامػيـ 4082عرة  نبيؿ ماد عزمي شك 
ا كبػػيف بيئػػة الحيػػاة الثانيػػة اللػػي Moodleاللقميديػػةا لمػػزج بػػيف نظػػاـ إدارة الػػلامـ االلكلركنػػي 

يلمػػكؿ  Avatarاتخػػؿ عػػالـ حقيقػػيا حيػػث يمثمػػ  ككيػػؿ اةلراثػػي لماػػؿ المػػلامـ يخػػار ككأنػػ  د
باػاد لخػب  الكاقػج كللػيد لممػلامـ حريػة االبحػار كاللمػكؿ داتخؿ بيئة لاميمية اةلراثية ثفاثيػة اب

 داتخؿ بيئة لامـ اةلراثية. 

 :SLOODLE الكائهات األساسية لهظام  

سػػػػػلتخداـ نظػػػػػاـ المراقػػػػػبا يسػػػػػلطيج المامػػػػػـ إثػػػػػاةة كحػػػػػدة لنظػػػػػاـ مػػػػػكدؿا للمكػػػػػيف ا .8
SLOODLE  ةػػي المقػػرر كالػػلحكـ ةػػي الحيػػاة الثانيػػةا ممػػا يلػػيد لمػػدير المقػػرر الػػلحكـ

 ةي كائنات الحياة الثانية اللي يمكنها الكيكؿ إلى بيانات مكدؿ داتخؿ المقرر.
 Avatarsلسميؿ الدتخكؿا ياد الدمإ بيف مسلتخدمي نظاـ مكدؿ كالػككفال االةلراثػييف  .4

عنػػدما ينقػػر المسػػلتخدـ  SLOODLEالمهػػاـ ابساسػػية لنظػػاـ مػػف الحيػػاة الثانيػػة  حػػد 
عمػػي زر لسػػميؿ الػػدتخكؿ ةػػي الحيػػاة الثانيػػةا ةيطمػػب الككيػػؿ االةلراثػػي اللػػابج لػػ  زيػػارة 
يػػمحة اللسػػميؿ عمػػى نظػػاـ مػػكدؿا كباللػػالي يقػػـك بػػاللحقؽ مػػف  كيػػة الحيػػاة الثانيػػة 

 .لمسلتخدـ نظاـ مكدؿا كالذم بدكري يقـك بلتخزيف  ذي البيانات
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قائمػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف ابدكات ابكثػػػػر  SLOODLE دكات اللامػػػػيـ كالػػػػلامـا يػػػػكةر نظػػػػاـ  .0
 اسلتخدامنا كمحكرية ةي عمميلي اللاميـ كاللامـ داتخؿ بيئة الحياة الثانية.

خػبكة اليػاالت داتخميػةا يسػلطيج الطػفاب المخػػاركة ةػي الحػكار كالمناقخػات داتخػؿ بيئػػة  .2
ـ مػػكدؿا ك رخػػملها بخػػكؿ بمػػف ةػػي قاعػػدة الحيػػاة الثانيػػة باسػػلتخداـ ررةػػة دردخػػة نظػػا

 بيانات مكدؿ.
 دكات االتخلبػػارا لسػػمد لممامػػـ ببنػػال االتخلبػػارات ةػػي نظػػاـ مػػكدؿا مػػج السػػماح لمطػػفاب  .5

بأدائها ةي بيئة الحياة الثانيةا ككذلؾ يسلطج المامـ مراماة الدرامات بسهكلة ةػي دةلػر 
 لقديرات مكدؿ القياسي.  

ج اللاباة لبيئة الحياة الثانية بالاديػد مػف الانايػر مػف قبػؿ المكزعا يمكف مؿل بلة البي  .2
المامػػـا بخػػكؿ يثػػمف لمطػػفاب سػػهكلة الكيػػكؿ إليهػػاا حيػػث يمكػػف لممامػػـ إرسػػاؿ لمػػؾ 

 الاناير لمطفابا  ك يقـك كؿ منهـ باتخليار ا مف نظاـ مكدؿ.
الحيػػاة   داة االتخليػػارا كاللػػي لسػػمد لمطػػفاب بػػإمرال االتخلبػػارات كرايػػة النلػػائإ ةػػي بيئػػة .2

 الثانية كنظاـ مكدؿ.
مقدـا يالؼ عركض الحياة الثانيػة مػف الخػراحا كمقػاطج الميػديك كاليكليػكبا كيػمحات  .1

لػى لحكيػؿ  ك إالكيب عمى نظاـ مكدؿا كمف ثػـ اللقػديـ ةػي الحيػاة الثانيػة دكف الحامػة 
إلػػى مممكعػػة  PDFرةػػج اليػػكرا كلسػػمد كظيمػػة المقػػدـ بلحكيػػؿ الاػػركض مػػف يػػيمة 

المتخزنة عمػى نظػاـ مػكدؿ لارثػها ةػي الحيػاة الثانيػةا كيمكػف مخػا دة لمػؾ  مف اليكر
ةي الكؽ الػذم  Onlineالاركض عبر يمحة مكدؿا مما يليد لمطفاب مراماة الارض 

 (Kemp et al., 2009, pp.552-553)يناسبهـ 

 احلياة الجانية:التعلم االفرتاضية الكائم على الدعم اإللكرتوني يف بيئة 

اسػػلتخداـ نظػػـ دعػػـ ابدال اإللكلركنيػػة تخػػفاؿ اللسػػاينات إلػػى ك لطػػكير لالسػػريج   دل النمػػك
لمييػرات ةػػي طبياػة الامػػؿ الػذم ياديػػ  الاديػد مػػف ميػممي اللامػػيـا حيػث عرةػػت بأنهػا  نظمػػة 
قائمة عمى الحاسب يممت للزكيد الملامميف بالمساعدة اللي يحلامكنهػا لمقيػاـ بمهػاـ محػددة 

كقػػت الػػذم يحلامكنػ ا كبأةثػػؿ خػػكؿ ممكػفا كلخػػلمؿ  ػػذي ابنظمػػة ةػي عمميػػة الػػلامـا كةػي ال
 ,.Sierra et al)عمػى قاعػدة بيانػات لثػـ المامكمػات ابساسػية المرلبطػة بامػؿ الماسسػة 

2012, p.298)  :كمف ذلؾ ما يمي 
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ف الكيػػكؿ كسمسػػمة مػػف ابنخػػطة اللاميميػػة شمامػػـ تخػػاص  ك محاكػػاة  يسػػلطيج الملاممػػ -
 إليها ةي  م كقت.

لمسػػاعدة الملاممػػيف رخػػادات اإل ة لػػدريب كلامػػيـ تخبيػػرةا ك نظمػػة لكميػػ  ذكيػػة لقػػدـ  نظمػػ -
 بدال ابنخطة الملنكعة.

  دكات دعـ ابدال لساعد عمى  لملة كلبسيط القياـ بالاديد مف مهاـ اللامـ. -
 دكات كالمامكمات اللي يحلامكنها.ابلزكيد الملامميف ب -
لملػدريب الملاممػيف حامػة مة ميػدا  ف لقمػؿ لميػميمكف بنظمػة دعػـ ابدال اإللكلركنيػة ا -

  .Rosenberg, 2001ش
لقػػديـ الػػدعـ بقػػدر مامػػـك كبدقػػة   ميػػة  عمػػى  8ا ص.4002محمػػد عطيػػة تخمػػيس ش كػػد ك 

ككمػػ  كمسػػلكاي ك سػػمكب  ككقلػػ ا بمػػا يثػػمف   ملنا يػػة طبقػػا لماػػايير محػػددةا مػػف حيػػث نكعػػ
 .كيكؿ الدعـ المناسب ةي الكقت المناسب

 ةاالدعـ بيئات الػلامـ اإللكلركنيػ ف   22ا ص.4088الازيز طمب  عبدالحميد شعبد كثد ك 
ةػي  ل دعسػاكمكلكميػ   يإرخادكذلؾ بهدؼ لمامؿ  ثنال لامم ا  اماقلن  اعممية لقدـ لمملامـ إطارن 

 .لنمية مهارال  كداةايل  لملامـ كالمخاركة ةي بنال ماارة 
مػى ع  80ا ص.4082حمد عبػدالهادم شحمادة محمد مساكدا  يمف منلائإ دراسة  ك كدت

داؿ إحيػػائينا ةػػي لنميػػة  لػػ   ثػػر الػػذم يقػػـ  ثنػػال عمميػػة الػػلامـا ف اسػػلتخداـ الػػدعـ االلكلركنػػي 
 كبػػر مػػف الػػدعـ الػػذم  ةػػي ميػػادر المامكمػػات االلكلركنيػػةاللحيػػيؿ المارةػػي كمهػػارات البحػػث 

 يقدـ قبؿ عممية اللامـ.

 احلياة الجانية:م االفرتاضية الكائم على التعلبيئة يف أنواع الدعم اإللكرتوني 

كمد ثفاثة  نكاع لػدعامات الػلامـ  ن  ل  إلى 802ا ص.4002محمد عطية تخميس ش  خار 
قدـ إلى الملامـ داتخؿ بيئات اللامـ اإللكلركنػيا ك ػي:  كالن: البنائيا كاللي لسلتخدـ كمساعدات لي 

دات للخميؿ الكيػاف اإللكلركنػي كالػلحكـ الدعامات اإلمرائيةا كلقدـ إلى الملامـ ةي يكرة مساع
ةيػػ ا كةػػي طريقػػة اسػػلتخدام ا ثانينػػا: دعامػػات اللامػػيـا ك ػػي مسػػاعدات تخايػػة لمحيػػكؿ عمػػى 
مامكمػػات لميػػيمية  ك عػػرض نمػػاذجا  ك خػػرح ممهػػـك  ك خػػكؿا ثالثػػان: مسػػاعدات اللػػدريبا 

هػػػا عػػػف طريػػػؽ كلقػػػدـ ميػػػاحبة لملػػػدريبات كاللطبيقػػػات البنائيػػػة لمسػػػاعدة الملاممػػػيف ةػػػي حم
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 ك الرسـك كابخكاؿ كالنمذمػةا ك حيانػا لقػدـ  Cues / Hintsخارات إلاسلتخداـ اللمميحات  ك ا
رخادية  ثنال حؿ اللدريبات.   مثمة كعبارات خارحة  ك رسائؿ لكميهية كا 

 Li, D'Souza and؛Ozdinc (2010)لمػؽ كػؿ مػف: ل كزدينػؾا لػيا ديسػكزاا كدكل اك 
Du (2011, p.269)   نػ  يكمػد نػكعيف رئيسػيف للقػديـ الػدعـ اإللكلركنػي ةػي بيئػة ا عمػى

 الحياة الثانيةا ك ما:اللامـ االةلراثية القائـ عمى 
 :Individual e-support الختخيي شةردم الدعـ اإللكلركني  .1

عمػى مممكعػة إرخػادات كلكميهػات لقػدـ مػف المامػـ إلػى الملاممػيف  الختخيييالمد الدعـ 
 ,.Petkovic et al)ميػةا كيسػاعد ذلػؾ عمػى لحقيػؽ مػا يمػي: بخػكؿ مباخػر يلسػـ باللماع

2005, p.2) 
تخريطػػة للكثػػيد مميػػج  الختخيػػي: يقػػدـ الػػدعـ Paths buildingبنػػال المسػػارات  -

 محلكيات المامكمات الثتخمة كالماقدة اللي يدرسها الملامـ.
: ك ػػػػي مامكمػػػػات اةللاحيػػػػة لػػػػدعـ المػػػػلامـ بػػػػباض ا رال Commentaryلاميقػػػػات  -

 ئؽ اإلرخادية.كالحقا
 Highlighting / Marking in orإلقػال الثػػكل / لمييػػز ةػػي  ك حػػكؿ الػػنص  -

around Text : يسػلتخدـ الػدعـ للسػميط الثػكل عمػى مػزل ماػيف مػف المحلػكم  نػا
 النيي الماركض  ك المحلكم ككؿا كذلؾ لمذب انلباي الملامـ نحكي ب ميل .

ـ  نػػا كػػذاكرة مسػػاعدة لملاػػرؼ : يسػػلتخدـ الػػدعReading recordsقػػرالة السػػمفات  -
 عمى الاناير المهمة ةي كؿ كثيقة.

 ,Mehdipour & Zerehkafi (2013 ل يكمػير ز برا ك يميػد ل  خػاركةػي ذات السػياؽ 
p.98)  إلػػى  ف نمػػاح  دكات الػػلامـ يػػرلبط ارلباطنػػا كثيقنػػا بإمكانيالهػػا ةػػي بنػػال مكاقػػؼ الػػدعـ

يمكػف لطكيػج ابدكات كلكنكلكميالهػا لللناسػب ا كلػذا يفالمباخر بػيف المامػـ كالملاممػ الختخيي
 مج التخيائص الاقمية لمملامميف كقدرالهـ المارةيةا للمبي احليامالهـ ك نخطلهـ. 

 ف الػدعـ اإللكلركنػي  ىعمػ  Sarrab et al. (2014, p.168)فككبتخػر  لكػد لسػراب ك 
زمػ  باللكامػد ةػي يكةر لمملامـ المركنة الكاةية اللي لسمد لػ  بػاللامـ دكف ثػمط يم االختخيي

 مػػاكف ماينػػة ك كقػػات محػػددة ثػػمف مممكعػػة كبيػػرة مػػف الملاممػػيفا ممػػا يسػػاعد عمػػى إذابػػة 
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المػػكارؽ بيػػنهـا كلازيػػز عمميػػات اللماعػػؿ بػػيف المامػػـ كالملاممػػيف كلمبيػػة احليامػػالهـ اللاميميػػة 
 المرلبط بمهاـ اللامـ. إنلاما ـكالختخييةا مما يسهـ ةي لحسيف 

 :Social e-supportالملماعي الدعـ اإللكلركني ا .2
مػػف تخػػفاؿ عمػى الحيػػاة الثانيػػةا  ةةػػي بيئػة الػػلامـ االةلراثػػية القائمػػيهقػدـ الػػدعـ االملمػػاعي 

 كثر مف ةرد يملماكف ةي إطػار مػف اللماعػؿا بحيػث يػلـ مناقخػة عػدة قثػايا لاميميػة ماينػةا 
ا رال الملنكعػػة يمثػػؿ ةػػي نهايلػػ  تخفايػػة مػػا لػػـ اللكيػػؿ إليػػ  مػػف المناقخػػات ك  نػػا دعـ الػػك 

(Abel, et al., 2008) 
الػدعـ مفامػد  ف  (Ruth & Houghton, 2009, p.149)كثػد لركثا ك كلػكفل  ك 

اإللكلركنػػػي االملمػػػاعي لسػػػلند عمػػػى اللماعػػػؿ بػػػيف الملاممػػػيفا كلػػػذا ياػػػد  داة للخػػػكيؿ كبنػػػال 
   .ماارةهـا مما يساعد ةي بنال المحلكم اللاميمي

 نمػاط الػدعـ كالمسػاندة ةػػي بيئػة الحيػاة الثانيػةا كمسػػلكيات يػرم الباحػث  نػ  ررػـ اتخػػلفاؼ 
كطػػػرؽ لقػػػديمهاا اللػػػي للناسػػػب مػػػج تخيػػػائص الملاممػػػيف كاحليامػػػالهـ كمسػػػلكيات داةايػػػلهـ 
 لمػلامـا كذلػؾ كػي يسػلطيج كػػؿ مػنهـ االعلمػاد عمػى نمسػ  ةػػي القيػاـ بمهمػات الػلامـ المطمػػكب

 ا إال  ف  ػػذي ئػػكة االملماعيػػة مػػج زمفا ةػػردما  ك مػػف تخػػفاؿ اللاػػاكف كالمخػػار لنميػػذ ا بخػػكؿ 
ابنماط لهدؼ إلى لكمي  الملامـ نحك لحقيؽ   داؼ اللامـا كلذا ياػد الػدعـ اإللكلركنػي مككننػا 

 رئيسنا ةي بنال بيئة الحياة الثانية االةلراثية ثفاثية اببااد.

 احلياة الجانية:التعلم االفرتاضية الكائمة على طرق تكديم الدعم يف بيئة 

الحيػاة الثانيػةا عمػى للادد طرؽ لقديـ الدعـ اإللكلركني ةي بيئة اللامـ االةلراثػية القائمػة 
 Zhou, Jin, Vogel, Fang andكمنهػا مػا  خػار إليػ  لز ػكا مػيفا ةكميػؿا كلخػيفل 

Chen (2011, pp.267-269):ا كذلؾ ةيما يمي 
ي المرخػد الػذم : للمثؿ ةػContext Helpمساعدات نيية ةكرية لقدـ  ثنال السياؽ  .8

 ينيد الملامـ بما يماؿا كيتخبري بأتخطائ ا كيقلرح عمي  بدائؿ ليتخلار مف بينها.
: للمثؿ ةي اللكميػ  المباخػر مػف المامػـ لمملاممػيفا كذلػؾ Life Helpمساعدات حي   .4

بف الامؿ ةي ةريؽ يماؿ باض الملامميف  كثر اندةاعنا ليظهر  ن  ابةثؿ مف ريػريا 
 خد  ف يككف ختخيان يارةكن  كيقبمكف من  اللكمي  كاالرخاد. كلذا يمب عمى المر 
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: 3D Graphics Animated Helpمسػاعدات الرسػكمات ملحركػة ثفاثيػة ابباػاد  .0
لسلتخدـ ةي دعـ كائنػات الػلامـ اإللكلركنيػةا كذلػؾ كػي يخػار المػلامـ  نػ   مػاـ خػيل 

  قرب إلى الكاقج.
اسػلتخداـ المسػاعدة كاللكميػ  : يسػلطيج كػؿ مػلامـ Sound Helpمسػاعدات يػكلية  .2

اليكلي كلخميمها  ك إيقاةها ةي  م كقػت  ثنػال عمميػة الػلامـ طػكاؿ ةلػرة بقائػ  داتخػؿ 
 بيئة الحياة الثانية.

: لقػػدـ عمػػى خػػكؿ مقػػاطج ةيػػديك Simulated Videoمسػػاعدات بالميػػديك المحػػاكي  .5
ـ الػلحكـ ةػي يحاكي التخطكات اللنميذية المطمكبة بدال مهمػة ماينػةا كيسػلطيج المػلام

 لخميم   ك إيقاة . 

 :احلياة الجانيةالعالقة بني نظريات التعلم وبيئة ا: نًيثا

ةػػي بيئػػة الحيػػاة الثانيػػة بػػباض نظريػػات الػػلامـا اإللكلركنػػي يػػرلبط لكظيػػؼ  نمػػاط الػػدعـ 
نظريػة الحمػؿ المارةػيا االملمػاعيا ك  الػلامـ نظريػةنظريػة اللماعػؿا ا المارةيةكمنها: النظرية 

 ةيما يمي:كذلؾ 

 Social Constructivists Theory of ة يف التعليماالجتماعي ةهظرية البهائيال .0

Learning 

االتخلفاؼ بيف مػا يمكػف  ف يقػـك  لكثدكاللي  لالمد عمى ما يسمى بمنطقة النمك الكخيؾا
ا ك ػػي المنطقػػة ذكم التخبػػرةمػػكا بػػ  مػػف تخػػفاؿ مسػػاعدة ك بػػ  الطػػفاب بممػػرد ـ كمػػا يمكػػف  ف يق

لاكػػد عمػػى حيػػكؿ لبػػادالت مثمػػرة بػػيف ابةػػراد باثػػهـ ا حيػػث دث ةيهػػا عمميػػة الػػلامـاللػػي لحػػ
الػػػباضا ك اللقػػػدـ الحايػػػؿ عػػػف طريػػػؽ اللمػػػاعفات االملماعيػػػة يلحػػػدد بكمايػػػات المػػػرد عنػػػد 

طبياة اللماعػؿ االملمػاعي لمػلامـ  ػي عػدـ ةيػؿ المػرد عػف المملمػج ةػي بنػال ا ك ف االنطفاؽ
ـ مف تخفاؿ النخاط المماعي اللااكني بيف الطالػب كالمامػـ كبػيف السياؽ المارةي كلخميج اللام

 0الطفاب كباثهـ الباض
اكد لةي ليميـ المكاقؼ اللاميمية المتخلممةا ك  Vygotsky "لةيمكلسكي نظرية ثرت كلذا 

عمى لكةير بيئة لامـ يكلسب الطفاب مف تخفالها المارةةا ك ف لككف مناسبة ب داؼ اللامـا 
ؿ اللامـ عمى مدل الماؽ المهاـ اللاميمية مج ابكثاع الحيالية ذات الافاقة انلقايالمد  حيث
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اللي ا سلمد مف تخفاؿ اللماعفات االملماعيةللنمية المرد  إثاةة إلى  فبمكثكع اللامـا 
 (Schunk, 2011) ساعد عمى نمك البنية المارةية لممرد كلطكري باسلمرارل

 ,Amineh, Davatgari, 2015) بنائي االملماعي:اللامـ ال بني عمي يالمبادئ اللي كمف 
p.11) 

عنػػدما  ف الػػلامـ االملمػػاعي  كثػػر نخػػاطان مػػف الػػلامـ المػػردما ةػػالمرد يػػلامـ بخػػكؿ ايمػػابي  •
   .كسط مممكعة مف ابةراديلكامد 

اللماعػػؿ  عمػػىالػػلامـ المػػردم يكػػكف  قػػؿ ةػػي اكلسػػاب المارةػػة كالمهػػارة مػػف الػػلامـ المبنػػي  •
 .ملماعياال

 مػف البيئػة االملماعيػة المحيطػة بػ  ةداسػلماالال يلامـ ةقط مارةة بؿ يكلسب مهػارة  المرد •
 .لاميـ نمس  ةي

 .لاكد عمى الماارؼ المنظمة اللي لراكمت كال لزاؿ للراكـ كيكمؿ باثها باثان  •
   .التخبرة االملماعية لمملامـ إلىلنقؿ بارة اال لماـ  •
   .ابةراد إلىملماعية الاالممة كمدم   ميلها لنقؿ التخبرة  عمىلركز  •

 Interaction theory  نظرية التفاعل .2

لحػدد  اPedagogical Phenomena ف المسػاةة ظػا رة لاميميػة  Moore يػرل لمػكرل
 Structure بيف المامـ كالملامـ  ك اللماعؿ بيف المخاركيفا كاللنظػيـ Dialog بمدل الحكار

انايػر الػلامـ اللػي اللػي لخػير ل Autonomy المكمػكد ةػي ليػميـ المقػرر الدراسػي كالذاليػة
 لقج لحت لحكـ الملامـ.

لمثػؿ  خػكاالن لملماعػؿ ةػي نظػاـ الػلامـ مػف باػدا  ساسػية كلاكد  ذي نظرية عمى ثفاثة مبػادئ  
 ك ي:
عمػى ذلػؾ : يالمػد Learner-Instructor Interactionاللماعػؿ بػيف المػلامـ كالمامػـ  .  

ا ك ػػذا النػػكع مػػف اللماعػػؿ يحمػػز كيخػػمج مامػػـكال ةرديػػة الػػلامـ كاللكايػػؿ بػػيف المػػلامـ
امـ لالملاممػػيف عمػػػى الػػػلامـا كمػػػا يػػػادم لمحيػػػكؿ عمػػى لمذيػػػة راماػػػة مػػػف المامػػػـ لممػػػ

 كالاكسا ككذلؾ لسهيؿ عممية الحكار بينهما.
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إلػى  ذلػؾ: يخػير Learner-content Interactionاللماعػؿ بػيف المػلامـ كالمحلػكل  .ب 
مػػػيف عمػػػى المامكمػػػات كالماػػػارؼ مػػػف المػػػكاد اللماعػػػؿ الػػػذم يحيػػػؿ مػػػف تخفالػػػ  الملام

 الدراسية.
: يقيػػد بػػ  لبػػادؿ Learner-learner Interactionاللماعػػؿ بػػيف المػػلامـ كالمػػلامـ  .ج 

كػػاف ذلػػؾ بطريقػػة منظمػػة  ـ ريػػر كػػار كالحػػكار بػػيف الملاممػػيف سػػكال المامكمػػات كابة
عميػػةا كنخػػر منظمػػةا كيخػػير إلػػى لامػػـ ابقػػراف الػػذم يسػػهـ ةػػي لنميػػة المهػػارات اللما

 الماارؼ الثمنية المخلركة بيف الملامميف.
مػػف مػػز يف  ساسػػييفا  مػػا: مػػدل لػػكةر  Mooreيلكػػكف نظػػاـ الػػلامـ مػػف باػػد عنػػد لمػػكرل 

مدل اسػلمابة النظػاـ ك إمكانية الحكار كاللتخاطب مف تخفاؿ نظاـ الياالت مزدكج ذم الما يفا 
المػػد إلػػى ية اللاميميػػة اللقميديػػة عػػادة مػػا الملامـ ةػػي البيئػػةػػاللاميمػػي لحامػػة المػػلامـ المرديػػةا 

درمة كبيرة عمى المامـ ةي اللكمي  كاإلرخادا ةالمامـ ةي  ذي الحالة ياػد إيمابياػا بينمػا يليػؼ 
الملامـ بالسمبية.  ما ةي بيئة اللامـ مف بادا ةيكمد ةػراغ بػيف المامػـ كالمػلامـا لػذا يمػب عمػى 

المرديػة لمقيػاـ بامميػة الػلامـ كمػا  ف المسػاعدة اللػي الملامـ قبكؿ درمػة عاليػة مػف المسػئكلية 
يحلػاج إليهػػا مػف قبػػؿ المامػـ ةػػي  ػػذي الحالػة لكػػكف  قػؿ بكثيػػر ممػػا  ػك عميػػ  الحػاؿ ةػػي نظػػاـ 

 (Seufert, Schu¨tze & Bru¨nken, 2009, p.31) اللاميـ اللقميدم

 Cognitive load theoryنظرية احلمل املعريف  .3

إلػى نظريػػة  Swellerسػها لمػػكف سػكيمرل ل  المارةػي اللػي  سة الحمػؿ شالاػػبلنلمػي نظريػ
ماالمػة المامكمػاتا كللنػػاكؿ   ػـ مػػا قدملػ  الػػذاكرة ك نكاعهػا؛ ةالػػذاكرة الااممػة اللػػي لنلبػ  إلػػى 

اللػػي  المامكمػػات كلقػػـك بماالملهػػا إلػػى عنايػػر سػػماية كبيػػرية ةقػػطا كالػػذاكرة طكيمػػة المػػدل
كالمهػارات اللػي لاممهػا المػردا كلػذا ةػإف الاػبل  هػالملاالػـ ملتخزف المامكمػات كالماػارؼ اللػي 

المناسػػب يلكلػػد عػػف طريػػؽ لطػػكر المتخطػػط المارةػػي الػػذم يلطمػػب سػػاة إثػػاةية ةػػي الػػذاكرة 
لبػد  ماالملهػا ةػي الػذاكرة ل الحسػية مػركر المامكمػات مػف الحػكاسالااممةا حيث لػنظـ الػذاكرة 

   .قييرة المدل
 Sweller, van Merrienboer, & Paasيػػرم لسػػكيمرا ةػػاف ميرنبػػكرا كبػػاسل 

(1998, p.260)  ف الحمػػػؿ المارةػػػي يخػػير إلػػػى السػػػاة المطمكبػػػة لمػػػذاكرة الااممػػػة لبنػػػال 
المتخطط المارةي كعممػ  ابلكمػاليكي الػذم يحػدث لمييػرات ةػي الػذاكرة طكيمػة المػدلا  م  نهػا 
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ت يلػألؼ مػف ذاكػرة ليؼ بنية اللامـ لدل المػلامـ مػف منظػكر نظػاـ ملكامػؿ لماالمػة المامكمػا
طكيمة المدل لتخزف المارةػة المكلسػبة بخػكؿ دائػـ نسػبينا كذاكػرة عاممػة لاػالإ  ػذي المامكمػات 

  كمقيكد. المتخزنة ةي الذاكرة الطكيمة المدل عمى نحك كاعو 
  إلػى  ف  ػذي النظريػة لقػـك عمػى  سػاس  ف 82ا ص.4080محمد عطية تخميس ش  خارك 

ت إمكانػػات محػػددة ةػػي كػػـ المامكمػػات كعػػدد الانايػػر اللػػي الػػذاكرة قيػػيرة ابمػػد الخػػمالة ذا
خػبكة لسلقبمهاا كالامميات اللػي لمريهػاا كةػي ثػكل ذلػؾ ييػبد الػلامـ عمميػة لميػر ةػي بنيػة 

للسػػهيؿ اللميػػرات اللػػي لحػػدث ةيهػػا. كلػػذا ركعػػي لتخميػػؼ كذلػػؾ  االمامكمػػات بالػػذاكرة الخػػمالة
نلػػاج محلػػكم اللاميمػػي لممػػا يـ الحمػػؿ ابسػػاس لممػػلامـ مػػف تخػػفاؿ لبسػػيط كلػػدعيـ ال ليػػميـ كا 

 .االنمكمراةيؾ اللاميمي
سلتخمص مف ذلؾ  ف نظريػة الحمػؿ المارةػي لايػد اسػلتخداـ المثػيفات الملرابطػة المللاباػة كيي 

للملػج  ػذي النظريػة بباػد  إللاحة ةرية لمملامـ ليركز انلبا   ةي ميدر كمثير كاحد ةقطا كلذا
مقياس مف منظكر الحمؿ المارةي كاللي لنخأ نليمػة لملطمبػات لقييمي ياكس المما يـ القابمة ل

 .المهمة كبيئة اللامـا كالمهد الاقمي

 دافعية التعلم: يمشتوو ئة احلياة الجانيةيبب اإللكرتونيالدعم  اطمنأ: العالقة بني اثالًج

رربػة  إلػى يخػير Hypothetical Construct لكػكيف اةلراثػيعبارة عػف داةاية اللامـا 
عػػادة لكازنػ لمامـ المػل منمػػاح كاللمػكؽ كالتخػػكؼ مػف المخػػؿا ل لحػرؾ مػػف  مػؿ لحقيػػؽ حامالػ  كا 

 Rabia, Burcu, Yuksel)ا تخػريف مف  مؿ النماح كاللمكؽ عمى  يكلذا يبذؿ  قيى مهد
& Murat, 2013, p.825)  

 قبػاؿكاإل لممكقػؼ اللاميمػي االنلبػاي إلػى المػلامـ لػدةج داتخميػة داةايػة الػلامـ حالػةلػذا لاػد ك 
 اللكيػؼ لػ  لحقػؽ بيئػة إيمػاد عمػى لامػؿ اللػي ؾ ابدكاتمػلفا إلػى ا سػايحيث ي بنخاطا عمي 

 & Belenky)مانػى  ذات لامميػة لاميميػة  نخػطة عػف المخػؿا كالبحػث كالنمػاح كلمنبػ 
Nokes-Malach, 2012, p.35) 

اسػلاداد  ا:ك مػ فااف رئيسػالػلامـا لػ  نكعػنحػك االمػلامـ  يػةداةانػالإ كبنالن عمػى ذلػؾ ةػإف 
احلمػػاالت النمػػاح  ك المخػػؿ كماذبيػػة الحػػاةز التخػػارمي ك  اثابػػت ال يلميػػر بلميػػر مكاقػػؼ الػػلامـ
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 ,Iqbal)داةايػػػة المػػػلامـ مػػػف مكقػػػؼ  تخػػػر نػػػالإ عػػػف لميػػػر  كالن ئمسػػػ ياػػػد الػػػذملمنمػػػاحا ك 
Kankaanranta & Neittaanmaki, 2010, p.3192) 

 & Kew, Petsangsri,  Ratanaolarnكيكا بلسانمرسا رالرنػاالرفا لاسػيرلل  خارك 
Tasir (2018, p.2947) لماسػمكل  إلػى  فMaslow (1970)  إلػىحامػات المػرد يػنؼ 

كاللػي  Needs Know and Understandتخمػس ةئػاتا منهػا: حامػات المارةػة كالمهػـ 
ف مميػػجالد لػػدم مػػكاللػػي ال لك لمثػػؿ  كلػػي حامػػات الرربػػة ةػػي اكلسػػاب المارةػػة كلاممهػػاا  ا كا 

دراؾ الافاقاتكمدت ةإنه    .ا لككف ميحكبة بالرربة ةي اللرليب كاللنظيـ كاللحميؿ كا 
اللامـ المرلماة لقػؼ كرال عمػؽ عمميػات اللمكيػر كالماالمػة المارةيػةا  داةايةكمف  نا ةإف 

اا كلػذا ةػإف  رمػبهـ حيث يبذؿ الملاممكف كؿ طاقالهـ لملمكيػر كالػلامـ إذا كػانكا مػدةكعيف داتخمينػ
لمخػكمة يكيػمهـ إلػى حالػة مػف اللػكازف المارةػيا كيمبػي حامػالهـ الداتخميػةا يالبركف  ف حؿ ا

مسلكل محدد مػف الػلامـ كابدال  إلىكباللالي يادم إلى لنمية لحييمهـ المارةيا كالذم يخير 
 ,DeCaro, DeCaro, & Rittle-Johnson)ةي مهارة ما  ك ةي مممكعة مف الماػارؼ 

2012, p.556). 
المحاةظة عمى مسػلكم  دال مرلمػج لممػلامـ دكف مراقبػة  ةيللامـ نحك اة يقكة الداةاكلسهـ 

تخارميةا كيلثد ذلؾ مف تخفاؿ الافاقة المكمبػة بػيف داةايػة الػلامـ كالمثػابرة ةػي الامػؿ كابدال 
ا كلػػذا لاػػد داةايػػة الػػلامـ كسػػيمة ميػػدة لملنبػػا لممػػلامـ قػػدرات الاقميػػةالالميػػد بمػػض النظػػر عػػف 
 ,Dembo & Seli 2012) ك ةخػم  ةػي المسػلقبؿ   رلبط بنماحػبالسػمكؾ ابكػاديمي المػ

p.95) 
  ذي الدكاةج كانت سكال السمكؾ كمهة لحدد الداةاية لملامـ  ف ذلؾ مفالباحث  سلتخمصيك 

  حسف الكيكؿ إلى  مؿ مف   داة  كلحقيؽ حامال  إخباع لممرد يكمؿ بما تخارميةا  ك داتخمية
زالة لكازف  ةهػي كابدالا كاللػذكر كاالحلمػاظ الػلامـ ةػي مهمػا دكرا لها  ف كاللكلرا كما القمؽ كا 
 الاكامػؿ اعلبار ػا  حػدب كذلػؾ ةاػاؿا نحػك عمػى ماينػة لاميميػة   ػداؼ نمػازإل  كسػيمة لالبػر

 .كالنماح اللحييؿ عمى الملامـ لقدرة المحددة
 :ة(ومهخفض ةمرتفعدافعية التعلم ) مشتوي
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لماػػة لمػػلامـ ياممػػكف بمديػػة  كبػػر مػػف ريػػر ـا إّف الملاممػػيف الػػذيف يكمػػد لػػديهـ داةايػػة مر 
كيحققكف نماحات  كثر ةي مكاقؼ ملاددةا كعنػد مقارنػالهـ بمػف ةػي مسػلكم قػدرالهـ الاقميػةا 

نمػػاز إل  سػػرعةال ةثػػؿ ةػػي اتخلبػػار  درمػػات كفسػػممييلملاػػكف بداةايػػة لامػػـ منتخمثػػةا  الػػذيفك 
 كثػػر كثػػكحان ةػػي المملمػػجا  حققػػكا لقػػدمان يكالممظيػػة كحػػؿ المخػػكفاتا كمػػا  الحسػػابيةالمهمػػات 

ف ةػػػي انلهػػػاز المػػػرص باكػػػس كقاػػػي ام داةايػػػة الػػػلامـ المرلماػػػةذك الملاممػػػيف بينمػػػا نمػػػد  ف 
الملامميف ذكم داةاية اللامـ المنتخمثػةا كالػذيف يقبمػكف بكاقػج بسػيط  ك يطمحػكف بكاقػج  كبػر 

  (Clayton, Blumberg & Auld, 2010, p.344) مف قدرلهـ عمى لحقيق 
؛ كلمكسػػيرا Dembo & Seli (2012, p.155) لا كسػػيميلديمبػػك ؿ مػػف:كػػلمػػؽ ا

 ف الملاممػيف  عمػى Moser, Zumbach and  Deibl (2017, p.945) زكمبػاؾا ديبػؿل
إلػػػى اتخليػػػار مهػػػاـ  ف كثػػػر نماحػػػان ةػػػي لاممهػػػـا كيميمػػػك فيككنػػػك المرلماػػػةذكم داةايػػػة الػػػلامـ 
 .لمردماللي لبنى ةيها المكاةلت عمى اللامـ ا اتيمثمكف المهمك ملكسطة الياكبةا 

 ف  إلػىBelenky and Nokes-Malach (2012, p.35) لبمينكػىا كنػككيسل   خػار
نمس ةػي الامػؿ الػداكب لحػؿ الداةاية اللامـ المرلماة لزيد مف قدرة الملامـ عمى ثبط مسلكم 

المخكمةا كلمكن  مػف كثػج تخطػط محكمػة لمسػير عميهػا كملابالهػا بخػكؿ حثيػث لمكيػكؿ إلػى 
 .المناسب الحؿ
داةايػة الػلامـ المرلماػةا  الملامـ ذا ميزلتخيائص  ةعدعف  Mclellandلماكميفاندل كخؼك 

ا Self-confidenceا كالثقػػػة بػػػالنمس Degree of Successمنهػػػا: درمػػػة النمػػػاح 
كمسػػلكل الطمػػكح المرلمػػجا كالرربػػة ةػػي إعػػادة اللمكيػػر ةػػي الاقبػػاتا كالرربػػة ةػػي  دال  ةثػػؿا 

 الميػز ةػي الػلامـلقػاف كالإل كلحديد اب داؼا كاسلكخاؼ البيئةا كلاديؿ المسارا كالساي نحػك ا
يلمنػب المخػػاركة  ا منهػا:  نػ تخيػائص باػدةداةايػة الػلامـ المنتخمثػة  كالمػلامـ ذبينمػا يلسػـ 

الممػػؿا كطمكحالػػ  المسػػلقبمية ملكاثػػاةا كيكػػكف  كثػػر اسػػلمابة لممخػػؿ سػػريج ةػػي ابنخػػطةا ك 
 Verhagen, Feldberg, van)منػ  إلػى النمػاحا كال يميػؿ إلػى اللاػاكف كمسػاعدة  قرانػ  

den Hooff, B., Meents & Merikivi, 2012, p.487) 
كمسػػلكم داةايػػة  اإللكلركنػػيبيئػػات الػػلامـ الافاقػػة بػػيف الدراسػػات اللػػي لناكلػػت  لكمػػد باػػض

  041ا ص.4002محمػد  مػيفا نبيػؿ السػيد محمػد ش ب خػارت نلػائإ دراسػة زينػ حيث اللامـا
  440اعي لػدم عينػة مككنػة مػف شة ةي لنميػة اللماعػؿ االملمػاإللكلركني إلى ةاعمية المدكنات

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zumbach%2C+Joerg
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Deibl%2C+Ines
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طالبنا كطالبة بالدبمـك التخاص ذكم مسلكيات الداةاية شمنتخمثػةا ملكسػطةا مرلماػة  ةػي كميػة 
 بمامالي المنيا كبنهاا مج ظهكر لمكؽ لمطفاب مرلماي الداةاية.النكعية اللربية 

ا 4080ةػػااد إسػػماعيؿ عيػػادا ياسػػر عبػػدالرحمف يػػالحة شكػػؿ مػػف: نلػػائإ دراسػػة  ظهػػرت 
مهػارات اسػلتخداـ   كمكد  ثر داؿ لملماعؿ بيف اللامـ المدمإ كالداةاية لملامـ ةي لنمية 42ص.

  طالبنػػا كطالبػػة بقسػػـ اللكنكلكميػػا ةػػي 22لػػدم عينػػة مككنػػة مػػف ش نلامهػػاا  ك  مائقػػةالكسػػائط ال
 الطفاب ذكم الداةاية المرلماة.  ليالدماماة ابقيى بمزة كالمهت داللة ابثر 

 Hartnett, George and ل ارلنػتا كمػكرجا كدركفل  كػؿ مػف: دراسػة  ثبلػت نلػائإك 
Dron (2011) لػدمكمكد  ثر إيمابي لمداةاية نحك اللامـ ةػي بيئػة الػلامـ القػائـ عمػى الكيػب 
  بنيكزيفاندا. ةي  ربج مدارس  يبهـلدر لـ   طالبنا ماممنا 42عينة مككنة مف ش

السلقيػال الاكامػؿ دراسػة ب Kim and Frick (2011, p.2)لكػيـا كةريػؾل  كؿ مف: قاـ
 لاممهػػـا كاسلقيػػال مسػػلكل داةايػػة عبػػر اإلنلرنػػتالػػلامـ   ثنػػالاللػػي لثيػػر داةايػػة الملاممػػيف 
 رباػػة عكامػػؿ رئيسػػة لػػاثر ةػػي يػػت النلػػائإ إلػػى كمػػكد ا كتخمي ذلؾكلحديػػد الاكامػػؿ المرلبطػػة بػػ

دراؾ   ميػػة الػػلامـا كالثقػػة بػػالنمسا كالرثػػاا حيػػث لػػزداد  داةايػػة المػػلامـا ك ػػي: اال لمػػاـا كا 
يمانػ  بأنػ   الداةاية عندما يككف المحلػكل ذا عفاقػة بحيػاة المػلامـ كرربلػ  ةػي الػلامـ الػذالي كا 

 عممية اللامـ.  ثنالككذلؾ لقديـ اللازيز كالدعـ ةي  احؽ ل 
ػا ةػي لكميػ   مثػؿيللامـ ا يةداةامسلكم  ف  نلائإ  ذي الدراساتسلتخمص مف يي ك  عػامفان مهمن

دراكػػ  لممكقػػؼ اللاميمػػيا كلػػذا لاػػد  مككننػػا رئيسنػػا ةػػي الداةايػػة سػػمكؾ المػػلامـ كزيػػادة نخػػاط ا كا 
 لحقيؽ الملامـ لذال ا كرةج مسلكم  دائ  ةي مميج المماالت. 

لػلامـ لػدم انحػك داةايػة الإلػى  نػ  يمكػف لازيػز  Taylor (2012, p.51)ر للايمكرل اخ ك 
حػداث لمييػرات ةػي  الملامميف مف تخفاؿ إبفارهـ بالمكثكع المطمكب لامم ا كلكثػيد   داةػ  كا 

 مػف تخػفاؿلحقيػؽ حالػة مػف اللػكازف  إلػىيسػاكا  حلػىالبيئة اللاميميةا كتخمض مسلكم لػكلر ـ 
لامػػـ  تخػػرما كػػأف ياػػدلكا  ك يميػػركا  لكظيػػؼ تخبػػرالهـ كبنيػػلهـ المارةيػػة ةػػي ممارسػػة  سػػاليب

 إلػىإعػادة بنػال كلنظػيـ تخبػرالهـا بمػا يػادم  إلىاسلراليميالهـا  ك يكلخمكا  ةكاران مديدة لادم 
 اللكيؼ الذم يسهـ ةي لطكر ـ المارةيا كمف  ذي ابساليبا ما يمي:

 ةيما بينهـ. شاطرح ابسئمة لمنق مف الملامميف عمى عدد  كبر لخميج .8
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 الملاممػيف كا لمامػالهـ حامػات ناسػبلل اللامميػةا اللاميميػة ابنخػطة كعلنػ مراعػاة .4
 .كميكلهـ

 ثنػال   نمسػهـ الملاممػيف كبيف كالملامميف المامـ بيف سكية املماعية عفاقات لكةير .0
 .عممية اللامـ

 .الاممية كقيملها اللاميمية المكارد   مية راية الملامميف عمى مساعدة .2
 .المسلقبمية كظائمهـ ةي بالغ  ثر ل  يككف فينماح الملامم .5
 .عنها الكثير يلامـ  ف ةي كرربل  اللاميمية بالمادة الملامـ ا لمام  يظهر  ف .2
 الػذم المكقػؼ ةهػـ إلػى يػادم الحديػدن  فكالملاممػ  ف يلاممهػا المػراد التخبػرة ديػلحد .2

 .ياممكف ةي 
مسػلكل إلػى اسلكخػاؼ  Kew et al.  (2018, p.2947) فيكبتخػر  ك دةت دراسة لكيػكل

لحميز الطفاب ةي اللامـ اإللكلركني بماسسات اللاميـ الاالي ةي لايفاند لدم عينػة مككنػة مػف 
 ذكم   طالبناا كذلؾ باسلتخداـ مسد دكاةج المكاد اللاميميةا ك ظهػرت النلػائإ  ف الطػفاب822ش

ةا داةايػة الػلامـ المنتخمثػ ذكم قػرانهـ  عػف لميػز ـ بسػمات يلسػمكف الػلامـ المرلماػة داةايػة
  كثر ك دائهـ تخبرالهـ عمى كيالمدكف إنمازي  ماايير كمسلكيات بنمسهـ يثاكف  نهـ :كمنها
 كثػج إلػى كيميمػكف اليػابة المهمػات يمثػمكف  نهـ ا تخريفا كما تخبرات عمى اعلماد ـ مف

 عالية. اللحقيؽا إثاةة إلى  ف قدرلهـ اللحييمية لككف بايدة   داؼ
ببيئة الحياة الثانية  اإللكلركني نماط الدعـ قة بيف سلتخمص مما سبؽ  ف  ناؾ عفايي ك 

ةي اللحييؿ المارةي لمملامـا كما  اكاللي لاد ميدرنا إلحداث لمييرن  اكمسلكيات داةاية اللامـ
ادم إلي لركيز انلبا  ا كلذا يةي زيادة الامؿا كالقدرة عمى االنلاجا حيث  ل  نها لزيد ررب

كداةاية اللامـا اط الدعـ اإللكلركني ببيئة الحياة الثانية  نميمكف  ف يككف  ناؾ لماعؿ بيف 
بالركابط   اللاميميا كلدعيم ممحلك بنال الحرية  يفلليد لمملامم بيئة الحياة الثانيةكذلؾ بف 

 هـا كإلثارة داةاية اللامـ لديكاللماعؿ كاللااكف بيف الطفابلمردما ـ اللامـ اياللخابيةا كلدع
  اللالية: النقاط ا يمب لكةر الثانيةالحياة مف تخفاؿ بيئة 

 ف بمكثكعات اللامـ المطمكب لاممها.يلاريؼ الملامم .8
 إثارة ا لماـ الملامميف بمكثكع اللامـ. ةيالذم يساعد المساعدة ك  لقديـ الدعـ .4
 لكةير المناخ المناسب لمذب انلباي الملامميفا كحرية اللابير عف  ةكار ـ كبرائهـ. .0
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 مملامميف.للممؿ لي لسبب ااميمية الركلينية الالباد عف ابنخطة الل .2

 االنفوجرافيك التعليمي: رابًعا:

ػا إبػداعينا  يخػير إلػىا Infographicsاالنمكمراةيؾ  ةػف االليػاالت البيػرية بكيػم  منهمن
ةهػػي لمثػػيفات كلػػذا الملاممػػيفا  ليناسػػب حامػػاتميػػمميف اليقػػـك بػػ  ميػػمـ  ك مممكعػػة مػػف 

 هـكالماػػارؼ اللػػي ييػػاب ةهمهػػاا بحيػػث لثيػػر االنلبػػاي كلخػػكقبيػػرية لمبيانػػات كالمامكمػػات 
ػا مبسػطانا  يمكػف مػف تخفالهػا ك لفاطفاع عميها لمهـ البيانػات كالمامكمػات كالماػارؼ الماقػدة ةهمن

 لحسػػػػيف اإلدراؾ؛ للازيػػػػز قػػػػدرة المهػػػػاز البيػػػػرم لمملاممػػػػيف لمارةػػػػة ابنمػػػػاط كااللما ػػػػات
Tolisano, 2012, p.447)    

يػؾ اللاميمػي إلػى ربػط اللكنكلكميػا البيػرية باحليامػات الملاممػيف ةػي ظػؿ االنمكمراةيهدؼ 
كيزيد مف قدرة المرد عمػى اإلدراؾ كلحميػزي عمػى  اممامكمات ةي الاير الرقميلاللسارع الملزايد 

المهـ عف طريؽ المفاحظػةا كذلػؾ مػف تخػفاؿ اسػلتخداـ ابخػكاؿ كالرسػـك البيػريةا كمػا يسػمد 
ي لقطػػات بيػػرية سػػرياة مػػف تخػػفاؿ  عمػػالهـ للكيػػيؿ  ةكػػار ـ إلػػى لألةػػراد بلمثيػػؿ  نمسػػهـ ةػػ

  (Delello & McWhorter, 2014)زمفائهـ 
لػى إلػى لحكيػؿ المامكمػات كالبيانػات الماقػدة إيخػير  اللاميمػي االنمكمراةيػؾيرم الباحػث  ف 

ليػػكر بيػػرم بسػػيط يسػػهؿ اسػػليااب  دكف الحامػػة الػػى قػػرالة الكثيػػر مػػف النيػػكصا كيالبػػر 
عبػػر  ةيػػاتخك كثػػر ماذبيػػة لاػػرض المامكمػػات اب حػػد الكسػػائؿ الهامػػة كالماالػػة ك  مراةيػػؾ االنمك 

السػرعة ةػي عػرض المامكمػة ك لػدمإ بػيف السػهكلة كاللسػمية  كذلػؾ بنهػاالخبكات االملماعيةا 
 لى الملامميف. إكلكييمها 

 االنفوجرافيك أنواع

لقسػيـ  عمػىا  Toth (2013, p.449)؛ Neo, (2013): لنيػكا لػكثللمػؽ كػؿ مػفا
 كذلؾ ةيما يمي:  2خكؿ الشا نكعيفاالنمكمراةيؾ إلى 

 الملحرؾا كاللماعميا كذلؾ ةيما يمي:ك  كالن: طريقة الارضا كلنقسـ إلى ثفاثة  نكاعا الثابتا 
المامكمػات رسػـ ليػكيرم يخػرح  عػف ا عبػارة Static Infographicثابتالنمكمراةيؾ اال  .1

 Theبيػريةال مػكادال كيخػمؿ:كمات بسػيطةا عػف طريػؽ يػكر كرسػبخكؿ ثابػت كابةكار 
Visual Article البيانيػػة شالرسػػكمات البيانػػات ا متخططػػاتThe Flow chart ( ا
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مثػؿ ا Number Pornتخمة ثػؼ ابرقاـ اليك ك ا Useful Baitشمطكية  رات مميدة خن
 المػدكؿ الزمنػيا ك مراةيكػي ميـ.يػذات ابرقاـ الكبيرة كلبسيطها مف تخػفاؿ الل اإلحيائيات

The Timeline ير البيانات يك لك اData Visualization رسكمات المقارنػة ك اThe 
Vs Infographic ا  ك  كثػر ريفيػعن تخلفاؼ بػيفب   ك االخاللركيز عمى كمه  ال الليا

لسػلتخدـ  عمميػة ا  ػي The Photo Infographicالبيانػات لكيػؼ الحقيقػة اليػكرك 
 .ما لبيانات كيؼ عف ملابيرل باناية اللقاطها يلـ اللي الحقيقة اليكر

 

 

 

 افّج٘جصافٞل ( أّ٘اع 6شنو   

ــك اال .2 ــر املنفوجرافيـ عبػػػارة عػػػف رسػػػـ ليػػػكيرم يخػػػرح  ، Animated Infographicتخـ
 :كلخمؿا خكؿ ةيديك عمىكيارثها  ةملحركالرسكمات ال باسلتخداـالمامكمات 

ثنػال  يـ ةػي ظهػر باػض الحقػائؽ كالممػا يليكير ةيديك عادم شبداتخمػ  انمكمراةيػؾ :  .أ 
 .عرض الميديك

لبيانػات كاللكثػيحات اػرض ا: ليػميـ ملحػرؾ لMotion graphic ةملحركالرسـك ال .ة 
 كالمامكمات

ــك  .3 ــاعلياالنفوجرافيـ ةيػػػ  يػػػلـ اسػػػلتخداـ المامكمػػػات كاليػػػكر ، Interactive Infographic التفـ
 ,Yilidrim)  القػػارئ ماهػا يلماعػػؿل ملحركػةالرسػػـك الإلػػى اليػكت ك  باإلثػاةةكالرمػكز 

2016, p.99)   

؛ Radcliff (2014)يلمػؽ كػؿ مػف: لرادكميػؼل  ثانًيا: أنواع االنفوجرافيـك مـو حيـح التخطـي :    
 ليػنيؼ االنمكمراةيػؾ ىعم Kibar and Akkoyunlu (2016, p.59) ككينكلكلكلكيبارا ا

 :ا كذلؾ ةيما يميإلى سباة  نماط  ك الخكؿ مف حيث اللتخطيط
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كيكػكف مػف تخػفاؿ  اInfographic Radiation Directedانمكمراةيؾ الخااع المكم   .1
 .عنكاف رئيس يلمرع من  عدة عناكيف ةرعيةا كيسلتخدـ ةي لنمية اللحييؿ كاالسلذكار

 Operations  Infographic Gradualلمامميػػات لػػدريمي اللػػدةؽانمكمراةيػػؾ  .2
paceيالمد عمى ليميـ المامكمات بخكؿ تخطى. ا 

لكثػػد يسػػلتخدـ ةػػي ا  Infographic Illustrationsانمكمراةيػػؾ الرسػػـك اللكثػػيحية .3
 .لركيبة عممية  ك لبسيط مامكمات ماينة

نسػػب البيانػػات لكثػػد سػػلتخدـ ليا  Infographic Chartانمكمراةيػػؾ الرسػػـ البيػػاني .4
 كةركقات اللدرج ةي اللحييؿ  ك اللطكر بيف بيانات ك تخرل.

تخػػرائط الامميػػات يسػػلتخدـ ةػػي ليػػميـ ا  Infographic Mapsانمكمراةيػػؾ التخػػرائط .5
 .كالتخطكات كاإلمرالات بأسمكب منظـ

يسػػلتخدـ ةػػي الػػربط بػػيف مممكعػػة ا  Infographic Relationsانمكمراةيػػؾ الافاقػػات .6
 .البيانات اللي لكمد بينها عفاقات سكال ةي الكـ  ك المارةة  ك الكيؼ

يسػػلتخدـ ةػػي عػػرض مممكعػػة بيانػػات ا  Infographic Menusانمكمراةيػػؾ القػػكائـ .7
تخػر عفاقػات ماينػة ببحيث يميؿ بػيف كػؿ مكثػكع ك  اة عمى خكؿ قائمة منظمةملسمسم

 ك  نهػػا قػػكائـ منسػػدلة ليػػمـ ةػػي نمػػط للػػاباي ال يحػػد ا  ك يميػػمها  الربطػػ  بمػػا يميػػ 
 .مكثكع

 مراحل تصميم االنفوجرافيك:

 Holma, Krumina, Pakalna and كػػؿ مػػف: ل كلمػػاا كركمينػػاا اةنسػػكةال  خػػار
Avanesova, (2014, 550) كلركيػػدال ؛Rueda (2015, p.38)  إلػػى  ف ليػػميـ

 : يساسيةا  مراحؿ  يةاالنمكمراةيؾ اللاميمي يمر بثمان
البحػث عػف مكثػكعات  عػف طريػؽكذلػؾ يمب اتخليار ةكػرة االنمكمراةيػؾ بدقػةا  :الفكرة .8

عػػػف زاكيػػػة مديػػػدة المكػػػرة لكخػػػؼ  ف بسػػػيط لممػػػلامـا ك قػػػديمها بخػػػكؿ ماقػػػدة يمػػػب ل
يمكػف ماالملهػا بخػكؿ لربػكم ميػد  حلىر ميادر مكثكقة لدعمهاا لكاة مجلممكثكعا 

 الليميـ اللاميمي.نمكذج كةقنا لمراحؿ 
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السػػلكماؿ بنػػال المكػػرةا يمػػب الحيػػكؿ عمػػى كػػـ كبيػػر مػػف  :ػتتِ اىجٞبّتتبد اىجحتتثأذٗاد  .4
ا كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ اسػػػلتخداـ محركػػػات هاالبيانػػػات كالمامكمػػػات الحديثػػػة اللػػػي لػػػدعم

 البحث.
 ,Data.org, Data.govيمب البحث عف البيانات المملكحػةا مثػؿ:  :البياناتجتميع  .0

Opendatafondation.org  رقػاـ  دعـ ليميـ االنمكمراةيؾ ببيانػات ك كذلؾ بهدؼ
حيائيك   ت للسـ بالمكثكقية كالميداقية منخكرة ةي مرامج  ك كلب حديثة.اا 

ة كمميػػػج  مػػػزال يمػػػب  ف يبػػػدك الانػػػكاف كالمقدمػػػة كالانػػػاكيف المرعيػػػ اىصغتتتٌ اىَجتتترئٜ: .2
ػا كما الليميـ كحدة ملماسكةا  يمب اتخليار ابلكاف بدقةا كذلؾ بنها لخػكؿ باػدنا مهمن

 ةي لكييؿ الرسالة اللاميمية.
مف البيانات كالمامكمات يمب ةملرلها بدقة السػلتخراج  رمج لكةر كـ كبي تهكيح التصميم: .5

 المطمكب للدعيـ المكرة.
مثػؿ:   كةػيساامإ الملاحة ةي حزمة الميكركسػكةت يمب االسلاانة بباض البر  اىزْػٞق: .2

 ا كذلؾ لكلابة البيانات كلنسيقها بخكؿ ميد كمذاب.ؿاالكسيالبكربكينتا الكردا 
 بخػػكؿيمػػب رسػػـ لتخطػػيط مبػػدئي لفانمكمراةيػػؾا كذلػػؾ إلبػػراز كعػػرض المكػػرة  التخطــي : .2

تخػػفاؿ  سػػهؿ كبسػػيطا كيػػلـ ذلػػؾ باسػػلتخداـ  م كسػػيمة سػػكال لقميديػػة  ك الكلركنيػػة مػػف
Mindmap  اDigrame.Ly. 

ا كلػذا لليػميـ االنمكمراةيػؾ الػذم سػيظهر لممػلامـيمثؿ الخكؿ النهػائي  :اىْٖبئٜ اكخصاا .1
يمب ةحص الليميـ بخكؿ ميدا كاللأكد مف عدـ كمكد لكرار  ك  مػزال ال حامػة لهػاا 

كعػدـ ةهػـ المكثػكعا  ةػيالمسػلتخدمة لسػاعد المػلامـ  اتككذلؾ اللأكد مف  ف الرسػكم
  تخطال إمفائية كنحكية.كمكد 

 مًارات تصميم االنفوجرافيك التعليمي:

نلػػاج االنمكمراةيػػؾا قػػاـ الباحػػث بػػ االطفاع عمػػي الدراسػػات كالبحػػكث اللػػي لناكلػػت ليػػميـ كا 
إعػداد ذلػؾ بهػدؼ ك ا Rueda (2015)؛ Neo (2013)؛ Smiciklas (2012)كمنهػا:   

 االػفاـز لنميلهػا لػدم طػفاب لقنيػات اللامػيـ ثابػتال قائمة بمهارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػي
 Analyses Design Development  (ADDIE)لليػميـ اللاميمػيانمػكذج مراحؿ كةقان ل
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Implementation and Evaluation  عمػػي تخمػػس مهػػارات القائمػػة ا حيػػث اخػػلممت
 هػػاايكز لػػـ ل حيػػثرئيسػػةا ك ػػي: اللحميػػؿا الليػػميـا اللطػػكير شاإلنلػػاج ا اللقػػكيـا كاالسػػلتخداـا 

لحديػد مكثػكع االنمكمراةيػؾ اللاميمػي  :كيخػمؿ ا ػي:  كالن: اللحميػؿك ا   مهارة ةرعيػة02عمى ش
 كابدائيػةا لحميػؿ الحامػات المارةيػةا لحميػؿ المحلػكللػ ا  لحميؿ اب داؼ الاامةا لحديدنا دقيقنا

ليػػميـ ثانينػػا:  الحديػػد نػػكع االنمكمراةيػػؾ ا ثػػـمملاممػػيفل دائيػػةابك تخيػػائص المارةيػػة اللحميػػؿ 
 اإمرائينػا الهيػيارا ك لحديػد اب ػداؼ اللاميميػة المطمػكب لحقيقهػاا كيخػمؿ: المحلػكل اللاميمػي

إنخػػال متخطػػط  االرمػػكز كابيقكنػػاتك  كاإلحيػػائياتلحديػػد ميػػادر الحيػػكؿ عمػػى المامكمػػات 
لحديػد ا مقدمػةكال الاناكيف المرعيةك  الرئيس  عنكان ا ك خكم كليميـالثابت  ك يكؿ االنمكمراةيؾ

طريقػة ا ك االنمكمراةيػؾ حمظك طريقة لنظيـ المحلكل ك  االمامكمات اللي سيلثمنها االنمكمراةيؾ
 ا كيخػمؿ: اإلنلػاجا ثالثنػا: اللطػكير شلحديد  سمكب اللقكيـ المناسػب لأل ػداؼ اللاميميػةيا ك نخر 

البيانػػػات  لمثيػػػؿ االيػػػكرة ابكليػػػة لفانمكمراةيػػػؾ اللاميمػػػي إلنلػػػاجاسػػػلتخداـ البػػػرامإ المفائمػػػة 
 عػرض سػمكب  ا كيخمؿ:اللقكيـا رابانا: ناسب طريقة النخرلاالنمكمراةيؾ بييمة  حمظ ابيرينا

مػػرال لطبيػػؽ ك  المطمكبػػةاإمػػرال اللاػػديفات  ا ثػػـفانمكمراةيػػؾ عمػػى المحكمػػيفلاليػػكرة ابكليػػة  ا 
ا اةيػؾالنمكمر عمػى اإمػرال اللاػديفات النهائيػة  ا ك تخيػرااسلطفاعي عمى مممكعة مػف الملاممػيف

 االثابػػت فانمكمراةيػػؾ اللاميمػػيلمراعػػاة  باػػاد النخػػر المفائمػػة كيخػػمؿا  االسػػلتخداـا : تخامسنػػا
 اتخيػػػائص المئػػػة المسػػػلهدةةك النمكمراةيػػػؾ اللاميمػػػي ااسػػػلتخداـ طػػػرؽ النخػػػر المناسػػػبة لنػػػكع 

لقػػكيـ اللطبيػػؽ  سػػمكب ا ك اسػػلطفاع برال المسػػلتخدميفك  النػػزيفاتالملاباػػة عػػدد المخػػا دات ك 
 . سمكب اللقكيـك لنقيد االنمكمراةيؾ ةي ثكل اسلطفاع برال المسلتخدميف  ا ثـالمناسب

 معايري تصميم االنفوجرافيك التعليمي:

د مػف عػد Golombisky and Rebecca (2010)حدد كؿ مف: لمكلكمبسػكيا ربيكػال 
 :ذلؾ ةيما يمييمب مراعالها ةي ليميـ االنمكمراةيؾ اللاميميا ك اللي مبادئ ال

 لمكثكع مناسبان للحكيم  إلى انمكمراةيؾ. ف يككف ا .  
 يمب  ف يمـ الميمـ بأبااد المكرة المطمكب لكييمها لمملامـ. .ب 
 لحميؿ محلكل المكثكع كاللأكد مف يحة المامكماتا كحداثلها.   .ج 
 يمب  ف يلثمف االنمكمراةيؾ مميج المامكمات الملامقة بالمكرة المطمكب عرثها. .د 
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 ا يسػاعد المػلامـ عمػى ةهػـ لػدةؽ ئػمراةيؾ كلنظػيـ  مزااالسلتخداـ الخبكي لبنال االنمك  .ق 
.  الرسـك

 يمب الحاةظ عمى كحدة الليميـا مف حيث اتخليار التخطكط ك لكانها. .ك 
 مكحد لممخا د.راية يمب لكظيؼ ابلكاف بخكؿ ميد لمحماظ عمى مسار  .ز 
   اسلتخداـ كمية مناسبة مف الكممات. ف لككف الاناكيف قييرةا ك يمب  .ح 

 Lankow, Ritchie and Crooksنكػػكا ريليػػؾا ككػػرككسل لال لمػػؽ كػػؿ مػػف: ا
 Varga and Egervari ةارمػاا اميرةيػرمل ؛ لRadcliff (2014)لرادليػؼل ك؛ (2012)
لباع نمكذج الليميـ اللاميمي المناسب ةي إنلاج االنمكمراةيػؾ لػ   ثػر كبيػر ا ف  عمى(2014)

 ؿ ميد.كبير مف المما يـ كالماارؼ بخك كـةي اسليااب الملامـ ل
 ,.Holma, et al)نقػفان عػف   841ا ص.4082شمحمد إسػماعيؿ  الراكؼ عبدؼ اثك 

2014, pp.551–555)  كمنها اليميـ االنمكمراةيؾةي  لهاامراعمبادئ يمب عدة: 
 .اللركيز عمى مكثكع كاحد  .  
 .ااتخليار بيانات يسهؿ لمثيمها بيرين   .ب 
االنمكمراةيػػػؾ  حة بمكثػػػكعاتخليػػػار الانػػػكاف المممػػػت لفانلبػػػايا كيكػػػكف ذا يػػػمة كاثػػػ .ج 

 .الميمـ
 .ميادر ا عمى المنلإ لكثيؽالبحث عف ميادر المامكمات اليادقة مج  .د 
دكف حخػػك  البسػػاطة ةػػي الليػػميـا كتخمػػكي مػػف اللاقيػػدا كاللركيػػز عمػػى مػػا يهػػـ المػػلامـ .ق 

 . خلت انلبا ي
 مراعاة لسمسؿ المامكمات كللاباها .ك 
 ؼاتخليار  لكاف مذابة كملناسبة مج المكرة كالهد .ز 
 .مراماة ابتخطال اإلمفائية كالنحكية .ح 
 .مراعاة الافاقات بيف المزئيات الماركثة .ط 
 .مناسبة اليكر كالرسكمات البيانية لممادة الاممية .م 
 .اللأكيد عمى ابمزال ابكثر   مية باسلتخداـ ابخكاؿا ابسهـا ابلكاف .ؾ 
 .الخمكليةك مراعاة اللناسؽ كالمظهرا  .ؿ 
 ة المامكمالية.لرليب الاناير حسب مكثكع اليكر  .ـ 
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 .اللناسؽ: يمب  ف لككف المامكمات مذابة لمذب المخا د لقراللها كملابالها .ف 
 .الخمكلية: يمب  ف لككف المامكمات سهمة المهـ كرير ماقدة .س 
   .ف يلرؾ االنمكمراةيؾ اللاميمي  ثرنا ةي ذ ف الملامـ القدرة عمى البقالا يمب  .ع 
 .ما  مف قبؿ الملامميفإثاةة بيانات الميمـ إللاحة ةرية اللكايؿ  .ؼ 
نلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ بقائمػػػة اسػػػلتخفاص بالباحػػػث  قػػػاـ ةػػػي ثػػػكل ذلػػػؾك  ماػػػايير ليػػػميـ كا 

   مايػارنا ةرعينػا شماخػر  دال ا25مكزعػة عمػي ش ثفاثػة ماػايير رئيسػةاعمػى  اخلممتاللاميميا 
 المكػػرة   مايػػارناا مػػكزع عمػػي تخمسػػة محػػاكرا ك ػػي:08شما كيخػػمؿليػػميـ المحلػػك  كالن:  ػػي: ك 

الاناكيف شياكس الانػكاف الػرئيس ك لككف مخكقة كمذابة ا  الحقؽ  دةنا كاحدان  اشحديثةا كاثحة
ا لػػرلبط الانػػاكيف المرعيػػة ذابكمثيػػرنا لفا لمػػاـ كمػػ النمكمراةيػػؾا كيكػػكف طكلػػ  مناسػػبنااةكػػرة 

شلكػػكف متخليػػرةا للثػػمف كيػػمنا  المقدمػػةك بػػالانكاف الػػرئيسا كلاكػػس المحلػػكل المػػرلبط بهػػا ا 
اتخليػار المامكمػات ش الاػرضك ـك الػذم سػيلناكل  االنمكمراةيػؾا لكثػد   ميػة المكثػكع ا لمممه

 ف لػػرلبط المامكمػػات باب ػػداؼ اللاميميػػة المػػراد لحقيقهػػاا لكػػكف اللػػي يمكػػف لمثيمهػػا بيػػريناا 
المامكمػػات منظمػػة حسػػب اب ػػداؼا يػػلـ إدراج مميػػػج المامكمػػات الهامػػة ةػػي الليػػميـا يػػػلـ 

رئيسػػة كالثػػركريةا لػػنظـ المامكمػػات حسػػب تخيػػائص المئػػة المسػػلهدةةا لاريػػؼ الممػػا يـ ال
لككف المامكمات الرئيسة كاثحة كيػلـ لمييز ػا عػف بقيػة المحلػكلا عػرض المامكمػات بطريقػة 
ملسمسػػمة كمذابػػةا لػػنظـ المامكمػػات ةػػي مممكعػػات ملرابطػػة لاكػػس المحػػكر الاػػاـ لممكثػػكعا 

تا كللسػػػـ المامكمػػػات بالدقػػػة الامميػػػةا لتخمػػػك كالبيانػػػا باإلحيػػػائياتيكػػػكف المحلػػػكل مػػػدعمنا 
شلكػػكف  كالتخالمػػةالمامكمػػات مػػف ابتخطػػال الممكيػػةا لسػػلتخدـ عفامػػات اللػػرقيـ بخػػكؿ كظيمػػي ا 

مككنػػات البنيػػة ثانينػػا: متخليػػرةا لمتخػػص المامكمػػاتا لثػػـ مامكمػػات الميػػمـ كلػػاري  النخػػر ا 
لرسػػػػػـك كابخػػػػػكاؿ ا   محػػػػػاكرا ك ػػػػػي:0  مايػػػػػارناا مكزعػػػػػة عمػػػػػى ش42ش كلخػػػػػمؿ البيػػػػػريةا
شلدعـ لحقيػػػؽ   ػػػداؼ االنمكمراةيػػػؾا لػػػرلبط بػػػالمحلكل اللاميمػػػي كتخيػػػائص المئػػػة كاليػػػكر

المسلهدةةا ليػاغ بخػكؿ مكحػدا كيػؼ المتخططػات كالرسػـك البيانيػة كالمػداكؿا يػدرج كيػؼ 
المتخططات كالرسػـك البيانيػة ةػي مكػاف محػدد كمناسػب كلكػكف ذات  باػاد مناسػبة لحػاةظ عمػى 

فالـ ليػػػميمها مػػػج الخػػػكؿ الاػػػاـ لفانمكمراةيػػػؾا كللناسػػػؽ  بااد ػػػا مػػػج  باػػػاد مكدلهػػػاا كيػػػل
كملمانسػػة  مقػػركلة ف لكػػكف التخطػػكط ش مهػػاانكاعهػػاا ك حم التخطػػكط المسػػلتخدمة: الليػػميـ ا ك 

ةي حاؿ اسلتخداـ تخطيف ةػي نمػس الليػميـا كيكػكف حمػـ التخػط المسػلتخدـ مناسػبنا لتخيػائص 
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مراةيػػؾا كيكػػكف حمػػـ تخػػط الانػػكاف الػػرئيس مميػػزا عػػف المئػػة المسػػلهدةة كلمخػػكؿ الاػػاـ لفانمك 
الاناكيف المرعيةا  حماـ التخطكط المسػلتخدمة ةػي كلابػة النيػكص لكػكف مكحػدة كاللباعػد بػيف 

ابلػػػكاف ك   سػػػهؿ قػػػرالة الػػػنصا كلكػػػكف محػػػاذاة النيػػػكص مكحػػػدةلابسػػػطر يكػػػكف مناسػػػبا ل
مػج التخمميػةا كمنسػممة مػج شلسلتخدـ بخكؿ كظيميا كلككف  لكاف التخطكط ملباينة  المسلتخدمة

باثػػهاا كلسػػلتخدـ ةػػي ليػػنيؼ مممكعػػات المامكمػػاتا كلالمػػد عمػػى لػػدرمات لػػكف كاحػػد ةػػي 
ماظـ كائنات االنمكمراةيؾا كلتخمك مػف مخػللات االنلبػايا كلحقػؽ  لػكاف التخمميػة مبػد  اللبػايف ا 

داؼ   ماػػػػاييرا ك ػػػػي:  ف يػػػػدعـ لحقيػػػػؽ   ػػػػ2ا كيخػػػػمؿ شالخػػػػكؿ الاػػػػاـ لفانمكمراةيػػػػؾ: ثػػػػان ثال
االنمكمراةيػػػػػؾا يفائػػػػػـ تخيػػػػػائص المئػػػػػة المسػػػػػلهدةةا ياكػػػػػس ليػػػػػميم  المكػػػػػرة ابساسػػػػػية 
لفانمكمراةيؾا كيلناسب مج المحلكل كالمكػرة المػراد لقػديمهاا كيكػكف  نػاؾ لػكازف بػيف مككنػات 

ات ا كيكػػكف  نػػاؾ لكػػرار ةػػي الرسػػكمات الملخػػابهةا الرسػػكم -اليػػكرة-نمكمراةيػػؾ شالػػنصاال 
 سهؿ قرالة المحلكم لرة ةي الليميـ حلي كللكامد مساحات ةار 

 إجراءات البخح:

مػرالات لحميػؿ  ان منهم ياد الليميـ اللاميمي عممينا يقدـ متخططنا لمييمينا لتخطػكات الامػؿا كا 
تخيػائص الملاممػيف كاحليامػػالهـا كليػميـ المػػادة اللاميميػة كلطكير ػػاا كذلػؾ مػػف تخػفاؿ تخمػػؽ 

اميميػة كلمامهػا  كثػر ةاعميػةا كمػف ثػـ قيػاس مػدل تخبرات كبيئات لاميميػة ليحسػف ابنخػطة الل
بػيف  نمػاط  االتخػلفاؼةاعمية المنلإ اللاميمي. كنظرنا بف البحث الحالي يهدؼ إلى الكخؼ عػف 

ببيئػة الحيػاة الثانيػة كمسػلكم داةايػة الػلامـ شمرلماػةا   ختخيػيا املمػاعيش اإللكلركنػيالدعـ 
مهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ كانػػب ابدائيػػة لكالمك ثػػري ةػػي لنميػػة اللحيػػيؿ المارةػػي منتخمثػػة  
لحديػػد قائمػػة بمهػػارات إنلػػاج  ػػي: ك ا  ساسػػية تخطػػكات سػػتمػػرت اإلمػػرالات بحيػػث  اللاميمػػيا

ليػميـ المحلػكم اللاميمػي االنمكمراةيؾ اللاميميا لحديد ماايير ليميـ االنمكمراةيؾ اللاميميا 
مػػػػرال اللببيئػػػػة الحيػػػػاة الثانيػػػػة مربػػػػة ابساسػػػػية لمبحػػػػثا كالماالمػػػػة ا بنػػػػال  دكات البحػػػػثا كا 

 نلائإ البحث كمناقخلها كلمسير اا كذلؾ عمى النحك اللالي: ا ثـ عرضاإلحيائية لمبيانات

 :الجابت أواًل: حتديد مًارات إنتاج االنفوجرافيك التعليمي

الػفاـز لنميلهػا لػدم  الثابػت إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػي قاـ الباحث بإعػداد قائمػة بمهػارات
  (ADDIE)مليػػميـ اللاميمػػيالمايػػارم لذج ك نمػػالمراحػػؿ كذلػػؾ كةقنػػا لفاب لقنيػػات اللامػػيـ طػػ
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Analyses Design Development Implementation Evaluation  حيػػثا 
ليػػميـا اللطػػكير شاإلنلػػاج ا اللقػػكيـا ال ػػي: اللحميػػؿا ك رئيسػػةا  اتمهػػار  تخمػػس عمػػى اخػػلممت

   .ة  مهارة ةرعي01كاالسلتخداـا مكزعة عمى ش
لػػـ عرثػػها عمػػى مممكعػػة مػػف التخبػػرال الملتخييػػيف ةػػي يػػدؽ اللملأكػػد مػػف  :صــدق الكائمــة

لممسػػلكم  كمناسػػبلها عبارلهػػا كثػػكح للحديػػد درمػػةا كذلػػؾ  8شممحػػؽ  لكنكلكميػػا اللامػػيـ
نلػاج االنمكمراةيػؾ دقػة ا ك المارةي لمطفاب يػيارلها الممكيػةا كمػدل   ميلهػا ةػي ليػميـ كا 

لمهػػارة  باػض المفاحظػات ةػي يػػيارة باػض المهػارات المرعيػةكا دا كقػد  بػػالثابػت اللاميمػي
ا كقػد لػـ إمػػرال اللاػديفات المطمكبػػةا قياسػػها بخػكؿ دقيػػؽ لـيػ كذلػػؾ كػياللطػكير شاإلنلػاج  

  4كبذلؾ  مكف اللكيؿ إلى القائمة النهائية شممحؽ 
ميػػا مػػف الملتخييػػيف ةػػي لكنكلك  ثفاثػػةلػػـ عرثػػها عمػػى  الثبػػاتلملحقػػؽ مػػف : ثبــات الكائمــة 

 حساب ماامؿ ارلبػاط بيرسػكفا ثـ لـلـ عرثها عميهـ مرة  تخرلا  عخرة  ياـاللاميـا كباد 
كباػد ذلػؾ لػـ لرليػب  إحيػائيناامرلمػج كداؿ القائمػة ثبػات   ف عمػى  مما ياكد 0.10مال شة

ا كمػا ةػي لهػادرمػة   ميحسػب الثابت  إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمياب داؼ الاامة لمهارات 
  4المدكؿ ش

  إّزبا افّج٘جصافٞل اىزؼيََٜٖٞبشاد ىاألٕراف اىؼبٍخ  (2  جرٗه

 األٕـــراف ً

 ذشجـــخ األَٕٞـــــخ

 % ٍَٖخ
إىٚ حر 

 ٍب
 % ٍْؼرٍخ %

1 
 رحرٝر ٍ٘ظ٘ع افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ

 رحرًٝرا ذقٞقًب. اىنبثذ
16 94.12 1 5.88 -- -- 

 -- -- 17.65 3 82.35 14 رحيٞو األٕراف اىؼبٍخ ىالّج٘جصافٞل.  2

 -- -- -- -- 111 17 رحيٞو اىَحز٘ٙ اىزؼيَٜٞ. 3

4 
رحيٞو اىحبجبد اىَؼصفٞخ ٗاألذائٞخ 

 ىيَزؼيَِٞ.
16 94.12 1 5.88 -- -- 

5 
رحيٞو اىدصبئص اىَؼصفٞخ ٗاألذائٞخ 

 ىيَزؼيَِٞ.
16 94.12 1 5.88 -- -- 

 -- -- 11.76 3 82.35 14 رحرٝر ّ٘ع افّج٘جصافٞل. 6

7 
رٝر األٕراف اىزؼيَٞٞخ اىَطي٘ة رح

 .رحقٞقٖب
15 88.24 2 11.76 -- -- 

 -- -- 5.88 1 94.12 16 إجصائٞب.صٞبغخ األٕراف اىزؼيَٞٞخ  8

9 
رحرٝر ٍصبذش اىحص٘ه ػيٚ  

 اىَؼيٍ٘بد 
15 88.24 2 11.76 -- -- 

11 
رحرٝر ٍصبذش اىحص٘ه ػيٚ اىصٍ٘ض 

 ٗاألٝقّ٘بد.
17 111 -- -- -- -- 



 ........................... ببيئة الحياة الثانية ثالثية األبعاداختالف نمط الدعم اإللكتروني )شخصي، اجتماعي( 

- 421 - 

11 
ٍصبذش اىحص٘ه ػيٚ رحرٝر 

 .اكحصبئٞبد
16 94.12 1 5.88 -- -- 

 -- -- 11.76 2 88.24 15 إّشب  ٍدطػ ٕٗٞنو افّج٘جصافٞل   12

 -- -- 5.88 1 94.12 16 رصٌَٞ شنو افّج٘جصافٞل. 13

 -- -- -- -- 111 17 رصٌَٞ اىَحز٘ٙ اىزؼيَٜٞ  14

15 
رصٌَٞ اىؼْ٘اُ اىصئٞع ٗاىؼْبِٗٝ 

 جصافٞل.اىجصػٞخ افّج٘
17 111 -- -- -- -- 

 -- -- 17.65 3 82.35 14 اىنبثذ رصٌَٞ ٍقرٍخ افّج٘جصافٞل 16

17 
رحرٝر اىَؼيٍ٘بد اىزٜ غٞزعَْٖب 

 افّج٘جصافٞل
15 88.24 2 11.76 -- -- 

18 
رحرٝر غصٝقخ رْظٌٞ ٍحز٘ٙ 

 افّج٘جصافٞل
14 82.35 3 17.65 -- -- 

 -- -- 5.88 1 94.12 16 رحرٝر غصٝقخ حجظ افّج٘جصافٞل. 19

 -- -- 11.76 2 88.24 15 رحرٝر غصٝقخ ّشص افّج٘جصافٞل  21

21 
رحرٝر أغي٘ة اىزقٌ٘ٝ اىَْبغت ىألٕراف 

 اىزؼيَٞٞخ.
14 82.35 3 17.65 -- -- 

22 
اغزدراً اىجصاٍج اىَالئَخ كّزبا 

 افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ
15 88.24 2 11.76 -- -- 

 -- -- 5.88 1 94.12 16 ثصصًٝب رَنٞو جَٞغ اىجٞبّبد  23

24 
إّزبا اىص٘شح األٗىٞخ ىالّج٘جصافٞل  

 اىزؼيَٜٞ 
17 111 -- -- -- -- 

25 
حجظ افّج٘جصافٞل ثصٞغخ رْبغت 

 غصٝقخ اىْشص
17 111 -- -- -- -- 

26 
ػصض اىص٘شح األٗىٞخ ىالّج٘جصافٞل 

 ػيٚ اىَحنَِٞ 
15 88.24 2 11.76 -- -- 

27 
ىزٜ أشبش ثٖب إجصا  اىزؼرٝالد ا

 ُ٘اىَحنَ
15 88.24 2 11.76 -- -- 

28 
إجصا  رطجٞق اغزطالػٜ ػيٚ  

 ٍجَ٘ػخ ٍِ اىَزؼيَِٞ 
16 94.12 1 5.88 -- -- 

29 
إجصا  اىزؼرٝالد اىْٖبئٞخ ػيٚ  

 افّج٘جصافٞل 
17 111 -- -- -- -- 

31 
ٍصاػبح أثؼبذ اىْشص اىَالئَخ 

 ىالّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ
14 82.35 3 17.65 -- -- 

31 
اغزدراً غصق اىْشص اىَْبغجخ ىْ٘ع  

 افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ 
15 88.24 2 11.76 -- -- 

32 
اغزدرً غصٝقخ اىْشص اىَالئَخ 

 ىدصبئص اىجئخ اىَػزٖرفخ.
15 88.24 2 11.76 -- -- 

33 
ٍزبثؼخ ػرذ اىَشبٕراد ٗاىزْطٝالد 

 ىالّج٘جصافٞل
16 94.12 1 5.88 -- -- 

34 
اىَػزدرٍِٞ فٜ  اغزطالع آشا  

 افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ
17 111 -- -- -- -- 

35 
رحرٝر أغي٘ة اىزقٌ٘ٝ اىَْبغت ىألٕراف 

 اىزؼيَٞٞخ
14 82.35 3 17.65 -- -- 

36 
رطجٞق أغي٘ة اىزقٌ٘ٝ اىَْبغت 

 ىالّج٘جصافٞل
16 94.12 1 5.88 -- -- 

 -- -- 5.88 1 94.12 16رْقٞح افّج٘جصافٞل فٜ ظ٘  اغزطالع   37
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 آشا  اىَػزدرٍِٞ 

38 
اخزٞبش أّػت غصٝقخ ىْشص افّج٘جصافٞل 

 اىزؼيَٜٞ
15 88.24 2 11.76 -- -- 

إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي لمػػا مهػػارات  ابكؿ البحثػػيالسػػااؿ لمػػت اإلمابػػة عػػف كبػػذلؾ 
 الفاـز لنميلها لدم طفاب لقنيات اللاميـ؟ل

 عليمي:حتديد معايري تصميم االنفوجرافيك الت ثانًيا:

 ا كذلؾ ةيما يمي:رئيسة تخطكات أربجإعداد قائمة الماايير ب مر  
لـ اطػفاع عمػى باػض الدراسػات كالبحػكث كابدبيػات اللػي ميادر اخلقاقها:  لحديد .8

 ,Golombisky & Rebecca)لناكلػػت ماػػايير ليػػميـ االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيا كمنهػػا: 

 ,Çifçi)؛(Varga & Egervari, 2014) ؛ (Radcliff, 2014؛ (Lankow,  et al.,2012)؛(2010
2016, pp.157-159)  ؛ (Yıldırım, 2016, pp.99-102)  

لليػميـ  لػـ إعػداد قائمػة مبدئيػة بالماػايير البنائيػة إعداد قائمة مبدئيػة بالماػايير: .4
  42مػى شع كزعػةم ارئيسػة محػاكر  0ممت عمػى شلخػااالنمكمراةيؾ اللاميميا حيث 

ا ليميـ مككنات البنية البيريةلرئيسنا ا   مايارن 42كش المحلكلليميـ لرئيسنا ا مايارن 
 ليميـ الخكؿ الااـ لفانمكمراةيؾ.ل رئيسةر يي  ماا2ش
لـ عرض القائمة عمى مممكعة مف التخبرال الملتخييػيف  ثبط القائمة المبدئية:  .0

حكؿ مدم مناسبة لكزيج  برائهـ كذلؾ لملارؼ عمى  8شممحؽ ةي لكنكلكميا اللاميـ 
 لػدقيؽمػى ثػركرة لمقػكا عا كقدكبنكد اا كالييارة الممكية لماباراتا  كر القائمةمحا

لػـ مػف ثػـ الييارة الممكية لباض الاباراتا بحيث للثمف كؿ عبارة مايارنا كاحػدناا ك 
لثـ  كيكيؿ إلى الخكؿ النهائي لمقائمةا لمكف الحلي يإمرال اللاديفات المطمكبةا 

ليػػميـ ماػػايير عمػػي   28.42شلمػػاؽ المحكمػػيف مػػالت نسػػبة احيػػث مايػػارناا   51ش
نسػػبة المػػاؽ المحكمػػيف عمػػػى  كمػػا مػػالت ا 2.5: 2كملكسػػط حسػػابي ش المحلػػكل

سممت  ككذلؾا  2.28  كملكسط حسابي ش22.84ش ليميـ مككنات البنية البيرية
  20.8ماػػػايير ليػػػميـ الخػػػكؿ الاػػػاـ لفانمكمراةيػػػؾ شنسػػبة المػػػاؽ المحكمػػػيف عمػػػى 

 . 2.4كملكسط حسابي ش
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إعداد اليكرة النهائيػة لمقائمػة: لػـ إعػداد اليػكرة النهائيػة لقائمػة ماػايير ليػميـ  .2
ثفاثػة ماػايير ا مكزعػة عمػى   مايػارن 51ش عمػى ممتلخػاحيػث ا االنمكمراةيؾ اللاميمي

ليػميـ الخػكؿ ا ك ليميـ المحلػكلا كليػميـ مككنػات البنيػة البيػرية ي: ك رئيسةا 
  0شممحؽ الااـ لفانمكمراةيؾ 

االنمكمراةيػػؾ لمػػا ماػػايير ليػػميـ الثػػاني البحثػػي السػػااؿ  فاإلمابػػة عػػ تلمػػؾ كبػػذل
 ؟اللاميمي

 :بيئة احلياة الجانيةوبهاء  وتطويرياتصميم احملتوي التعليمي  :ثالًجا

طفاع عمػػى باػػض نمػػاذج الليػػميـ كاللطػػكير اللاميمػػيا كمنهػػا: الثػػاالباحػػث ب قػػاـ
كاللطػػػػػكير اللاميمػػػػػي   لمليػػػػػميـ 01ا ص.4002نمػػػػػكذج محمػػػػػد عطيػػػػػة تخمػػػػػيس ش

للطػػكير بيئػػات  Elgazzar (2014, p.33)ا كنمػػكذج المػػزار اإللكلركنػػي
لليميـ بيئػات الػلامـ االةلراثػية   4082نبيؿ ماد عزمي شنمكذج ك ةا اإللكلركنياللامـ 

 اإللكلركنػػينمطػػي الػػدعـ بنػػال لنمػػكذج المػػزار  الباحػػث لبنػػي ثػػـ املاػػددة المسػػلتخدميف
لامـ شمرلماػػػةا الػػػمسػػػلكم داةايػػػة حسػػػب لحيػػػاة الثانيػػػة ا  ببيئػػػة ختخيػػػيا املمػػػاعيش

كثػكح إلػى ذلػؾ يرمػج ك  منتخمثة  لدم طفاب المسلكم الرابج لتخيص لقنيات اللاميـا
كاللطػػكير حسػػب ليػػميـ ت عمميػػات المراحمػػ  كتخطكالهػػاا كسػػهكلة لطبيقػػ ا حيػػث مػػر 

   2لمراحؿ اللي حدد ا النمكذج المسلتخدـ شخكؿ ا
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 ((Elgazzar, 2014, p.29 اكىنزصّٜٗ( َّ٘زا رط٘ٝص ثٞئبد اىزؼيٌ 7شنو  

ٍصحيخ 

 اىزحيٞو
 .رحييو خظبئض اىفئخ اىَسزهذفخ 

  اىحيبح اىثبنيخ ثالثيخ األثعبدرحذيذ االحزيبخبد اىزعييَيخ ىجيئخ 

 َظلللبدس اىشةَيلللخ اىَزبحلللخ، لمبئملللبد اىلللزعيٌ، لاىَع ةلللبد، رحييلللو اى

 .لاىَحذداد

 ٍصحيخ

اىزصَ

ٌٝ 

  :اىحٞبح اىنبّٞخ ثالثٞخ األثؼبذ رصٌَٞ ٍنّ٘بد ثٞئخ

 األهذاف اىزعييَيخ ىيجيئخ. طيبغخ• 

 هب في لحذاد رعييَيخ.مظيَرحذيذ عمبطش اىَحز ى اىزعييَي لر• 

 رظَيٌ أدلاد اىزق يٌ.• 

ىلللزعيٌ: اىَظلللبدس لاألنشللللخ، لرفبعلللو اىَلللزعيٌ، رظلللَيٌ خجلللشاد ا• 

 .اىذٍحلفشص 

 اخزيبس عمبطش اى سبئط اىَزعذدح.• 

 اىزعييَي لى حخ األحذاس اىَظ سح. اىسيمبسي رظَيٌ • 

 اىَزعيٌ.رفبعو رظَيٌ أسبىيت االثحبس لاىزحنٌ اىزعييَي، للاخهخ • 

 رظَيٌ عمبطش اىزعيٌ، لهينيخ اىَحز ى.• 

 زعيٌ.به داخو / خبسج ثيئخ اىرظَيٌ أدلاد االرظ• 

  .رظَيٌ نظبً رسديو اىَزعيَين لإداسره• 

داخللو ثيئللخ اإلىنزشلنللي )صخظللي، اخزَللبعي( ذعٌ اىللبً رظللَيٌ نظلل •

 اىزعيٌ.

 ٗردطٞػ اىؼْبصص: اىحٞبح اىنبّٞخ ثالثٞخ األثؼبذ خرصٌَٞ ٍؼيٍ٘بد ثٞئ

 .رظَيٌ لرخليط اىعمبطش، لاألدىخ لاىزعييَبد• 

، د األسبسيخ: اىعالٍلبد، لاإلالبساد، لاىشلعبسادرظَيٌ اىَعي ٍب• 

 لغيشهب.

 ٍصحيخ 

 اىجْب 
ٗاكّزب

 ا

 :اىحٞبح اىنبّٞخ ثالثٞخ األثؼبذإّزبا ٍنّ٘بد ثٞئخ 
 .لمبئمبد اىزعيٌ حاىحظ ه عيى اى سبئط اىَزعذد •

 .حرعذيو أل إنزبج اى سبئط اىَزعذد • 
 .سةَمخ لرخزين عمبطش اى سبئط اىَزعذدح • 
 :اىحٞبح اىنبّٞخ ثالثٞخ األثؼبذثٞئخ يٍ٘بد إّزبا ٍؼ

 .رحَيو ٍن نبد ثيئخ اىزعيٌ لاىشلاثط اىخبسخيخ •
، لرسلديو اىَزعيَلين اىز اطلوإعلذاد اى حلذاد اىزعييَيلخ، لأدلاد  •

 .لاىَدَ عبد
 ىيجيئخ.اى ط ه إىى اىظيغخ اىمهبئيخ ىيمَ رج األلىي  •

 

ٍصحيخ 

 اىزقٌ٘ٝ
 ٍعلبييشحسلت  نيلخ ثالثيلخ األثعلبدبئخ اىحيلبح اىثىجيإخشاء اىزق يٌ اىزن يمي •

SCORM. 
 إخشاء رق يٌ ىيسي ك اىمهبئي إلرَبً اىزل يش اىزعييَي ىيجيئخ.•

 

 

 

 اىزغسٝخ اىصاجؼخ

Feedback 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 

اىَصاجؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 ٗاىزؼرٝو 

Revision, 

modificatio

n,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىَؼبٝٞص

 Standards 

ٍصحيخ 

افغزدر

 اً

  .اىحيبح اىثبنيخىجيئخ خذاً اىَيذاني لاىزمفيز اىنبٍو االسز• 

 .اىحيبح اىثبنيخ اىشطذ اىَسزَش لدعٌ لرق يٌ ثيئخ• 
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 : Analysisالتخليل  مرحلة

ثفاث تخطكاتا  ي: لحميػؿ تخيػائص المئػة المسػلهدةةا كلحديػد عمى ممت  ذي المرحمة لخا
حػدداتا اللاميمية لبيئة اللامـا كلحميػؿ الميػادر الرقميػة الملاحػةا كالماكقػاتا كالم االحليامات

 كذلؾ ةيما يمي:
 لحميؿ تخيائص المئة المسلهدةةا كلخمؿ ما يمي:  -1

المسػلكم ب  طالبنػا 801ش مػف مككنػةممثمػة المئة المسلهدةة: كلمثمت ةي اتخليار عينػة   .أ 
 .لاميـ بكمية اللربيةالرابج ةي برنامإ بكالكريكس لقنيات ال

ممهػػػارات ابكليػػػة ل امػػػلفاكهـ لمثمػػػت ةػػػي ثػػػركرةاليػػػمات الاامػػػة لممئػػػة المسػػػلهدةة:  .ة 
لػديهـ الرربػة ةػي الػلامـ عبػر بيئػة الحيػاة الثانيػة ثفاثيػة ك لملاامؿ مج خبكة اإلنلرنتا 

 اببااد.
لمثؿ ةي المهػارات اللػي يمػب  ف يملمكهػا يلحديد السمكؾ المدتخمي لممئة المسلهدةة: ك  .ج 

لديػ  ذلػؾ مػف تخػفاؿ لحديػد الملطمػب القبمػي يػلـ الملامـ قبػؿ  ف يبػد  عمميػة اللامػيـا ك 
  1شالخكؿ  كمحددات قدرل  عمى اللامـ

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ( اىػي٘ك اىَرخيٜ ىيَزؼيٌ ٗػالقزٔ ثبىرػٌ اىزؼي8َٜٞشنو  

ةػي ثػاؼ اللحديد االحليامات اللاميميػة لبيئػة الحيػاة الثانيػةا كلمثمػت ةػي لحديػد نقػاط  -2
مػػب لنميلهػػا كاللػػي ياالنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيا  إنلػػاجالمكانػػب المارةيػػة كابدائيػػة لمهػػارات 

تخمػس مهػارات  ساسػيةا ك ػي: اللحميػؿا ليػميـ المحلػكل عمػى  تخػمملدم الطػفابا كا
 اللاميميا كاإلنلاجا كاللقكيـا كاالسلتخداـ.

 لحميؿ الميادر الرقمية الملاحةا كلخمؿ ا لي: -3

اىتتتتتتتتتتتترػبٍبد 

اىزؼيَٞٞتتتتتتتتتتتتتخ 

 افىنزصّٗٞخ

 ٍػز٘ٛ اىرػٌ ٍصرجغ

ٍ٘قف رؼيَٜٞ 

جرٝر أمنص 

 رؼقًٞرا

اىَصحيخ األٗىٜ 

 ىزقرٌٝ اىرػٌ

اىَعيٌ  -

االفزشاضي أل 

 اىزٍالء

 ىزقرٌٝ اىرػٌ ٞخاىنبّاىَصحيخ 

 اعزَبد اىَزعيٌ عيى نفسه. -

 رقذيٌ اىذعٌ ثشنو رذسيدي -

االسزغمبء عن اىذعٌ لر ظيف  -

 ٍب رعيَه في سيبةبد خذيذح 

 

 اىَشنيخ
 اىػي٘ك اىَرخيٜ ىيَزؼيٌ

 اىػيٌ اىزؼيَٜٞ
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لحميػػػؿ الميػػػادر الرقميػػػة الملاحػػػة: لػػػـ االسػػػلاانة بػػػباض عنايػػػر الكسػػػائط الملاػػػددة  .أ 
يػػكرا كالرسػػػـك الثابلػػػة كالملحركػػةا كمقػػػاطج الميػػديكا كالاديػػػد مػػػف المتخلممػػةا مثػػػؿ: ال

 المكاقج ذات اليمة كاللي يخاركها الطفاب داتخؿ بيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد.
لمماكقػات الملكقػج  ف يقابمهػا الطػفاب  ثنػال اللطبيػؽ  لػـ كثػج ليػكر لنبئػيالماكقات:  .ة 

عداد باض البدائؿ لمكامهلها مثؿ  : نقص المهارات اللااكنية بيف الطفاب.النهائي كا 
  ببيئػة الحيػاة ختخييا املماعيش اإللكلركنيالمحددات: لـ لحديد نمطيف للقديـ الدعـ  .ا 

مسػاعدات الالثانية ثفاثية ابباادا ككذلؾ لـ كثج إطار عاـ لخكؿ نمطي الػدعـا ك مػا: 
بالميػػديك  ا كمسػػاعداتContext Helpلقػػدـ  ثنػػال السػػياؽ المكريػػةا كاللػػي نيػػية ال

 اناير مكثكعات اللامـ.ل Simulated Videoالمحاكي 

 :  Designالتصميم مرحلة 

الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة فا  مػػا: ليػػميـ مككنػػات بيئػػة يتخطػػكلعمػػى   ػػذي المرحمػػة ممتلخػػا
 ا كذلؾ ةيما يمي:كلتخطيط الاناير نية ثفاثية اببااداالحياة الث ةبيئمامكمات ا كليميـ اببااد

 ما يمي: ذي التخطكة ا كخممت الحياة الثانية ثفاثية ابباادنات بيئة ليميـ مكك  .أ
مهػارات  ةػي ثػكل قائمػةلـ ييارة اب داؼ اللاميمية إمرائينػا  :اب داؼ اللاميمية ييارة -1

للحديػػد السػػمكؾ المطمػػكب  دائػػ  مػػف طػػفاب المسػػلكم ا كذلػػؾ إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي
يـا بحيث لقدـ كيمنا لميػيمينا لمماػارؼ كالمهػارات اللػي بكالكريكس لقنيات اللامةي الرابج 

  0شمدكؿ  سيلمكف منها عقب االنلهال مف عممية اللامـ
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 َٖبشاد إّزبا افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞىاألٕراف اىزؼيَٞٞخ ( 3جرٗه  

ٝحرذ ٍ٘ظ٘ع افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ  -1
 رحرًٝرا ذقٞقًب.

 ٝحرذ غصٝقخ حجظ افّج٘جصافٞل. -17

 ٝحرذ غصٝقخ ّشص افّج٘جصافٞل  -18 اف اىؼبٍخ.ٝحيو األٕر  -2

 ٝحيو اىَحز٘ٙ اىزؼيَٜٞ. -3
ٝحرذ أغي٘ة اىزقٌ٘ٝ اىَْبغت ىألٕراف  -19

 اىزؼيَٞٞخ.

 ٝحيو اىحبجبد اىَؼصفٞخ  ٗاألذائٞخ. -4
َخ كّزبا ئٝػزدرً اىجصاٍج اىَال -21

 افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ.
ٝحيو اىدصبئص اىَؼصفٞخ ٗاىَٖبشٝخ  -5

 ىيَزؼيَِٞ.
ألٗىٞخ ىالّج٘جصافٞل ْٝزج اىص٘شح ا -21

 اىزؼيَٜٞ 
 َٝنو جَٞغ اىجٞبّبد ثصصًٝب. -22 ّ٘ع افّج٘جصافٞل. رذٝح -6

 ٝحرذ األٕراف اىزؼيَٞٞخ اىَطي٘ة رحقٞقٖب -7
ٝحجظ افّج٘جصافٞل ثصٞغخ رْبغت  -23

 غصٝقخ اىْشص.

 ٝصٞغ األٕراف اىزؼيَٞٞخ غي٘مًٞب ٗإجصائًٞب -8
ٝقً٘ ثإجصا  رطجٞق اغزطالػٜ ػيٚ  -24

 .ٍجَ٘ػخ ٍِ اىَزؼيَِٞ
ٝحرذ ٍصبذش اىحص٘ه ػيٚ اىَؼيٍ٘بد  -9

 ٗاىصٍ٘ض ٗاألٝقّ٘بد.
ْٝجس اىزؼرٝالد اىْٖبئٞخ ػيٚ  -25

 افّج٘جصافٞل.

 .اكحصبئٞبدٝحرذ ٍصبذش اىحص٘ه ػيٚ  -11
ٝصاػٜ أثؼبذ اىْشص اىَالئَخ  -26

 ىالّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ.

 ْٝشئ ٍدطػ ٕٗٞنو افّج٘جصافٞل. -11
ٝػزدرً غصق اىْشص اىَْبغجخ ىْ٘ع  -27

 اىزؼيَٜٞ. افّج٘جصافٞل

 ٝصٌَ شنو افّج٘جصافٞل. -12
ٝػزدرً غصٝقخ اىْشص اىَالئَخ  -28

 ىدصبئص اىجئخ اىَػزٖرفخ.
اىؼْبِٗٝ ٝصٌَ اىؼْ٘اُ اىصئٞع ٗ -13

 اىجصػٞخ ىالّج٘جصافٞل.
ٝزبثغ ػرذ اىَشبٕراد ٗرْطٝالد  -29

 افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ.

 ٝصٌَ ٍقرٍخ افّج٘جصافٞل. -14
ٝػزطيغ آشا  اىَػزدرٍِٞ ػِ  -31

 اىزؼيَٜٞ. افّج٘جصافٞل
ٝحرذ اىَؼيٍ٘بد اىزٜ غٞزعَْٖب  -15

 افّج٘جصافٞل.
 ٝطجق أغي٘ة رقٌ٘ٝ افّج٘جصافٞل. -31

 ٝحرذ غصٝقخ رْظٌٞ اىَحز٘ٙ. -16
ٝقً٘ ثزْقٞح افّج٘جصافٞل فٜ ظ٘   -32

 اغزطالع آشا  اىَػزدرٍِٞ
 

ليػػميـ المحلػػكم  مػػر :ةػػي كحػػدات لاميميػػة نظيمهػػالحديػػد عنايػػر المحلػػكل اللاميمػػي كل -2
يفا  مػػا: لحديػػد بنيػػة لتخطػػكليف مللػػابااالنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي ب إنلػػاجارات اللاميمػػي لمهػػ

 المحلكما كلنظيـ المحلكما كذلؾ ةيما يمي:
الػدعـ لحديد بنيػة المحلػكم: لػـ لحديػد المحػاكر ابساسػية لممحلػكل اللاميمػي لنمطػي  -

لحميػػؿ الممػػا يـ لػػـ  ا حيػػث ختخيػػيا املمػػاعيش الحيػػاة الثانيػػةبيئػػة ب اإللكلركنػػي
مهػارات ا كتخيائي ا كمميزالػ ا ك االنمكمراةيؾ اللاميميمكثكع بلماارؼ المرلبطة كا

  ليػػميم  كلطػػكيري شاللحميػػؿا ليػػميـ المحلػػكم اللاميمػػيا االنلػػاجا اللقػػكيـا كالنخػػر
ملتخييػيف ةػي التخبػرال مػف الباد ذلؾ لـ عرض المحلكم اللاميمي عمػى مممكعػة ك 
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الممكيػة اليػيارة لر م ةػي الدقػة الامميػة ك   كذلؾ إلبدال ا8ممحؽ لكنكلكميا اللاميـ ش
لػػـ  حيػػثلانايػػر المحلػػكما كمػػدم مناسػػبل  لممسػػلكل المارةػػي لممئػػة المسػػلهدةةا 

 مراعاة ما يمي:
 بكالكريكس لقنيات اللاميـ.بطفاب المسلكم الرابج  ف يفائـ تخيائص  •
 . المحلكمرلبط ارلبطنا كثيقان بأ داؼ ي ف  •
 ناكل . ف يلميز ةي محلكاي كةي طريقة ل •
  ف لككف المامكمات حديثة كدقيقة مف الناحية الاممية. •
 تخالينا مف ابتخطال الممكية.المحلكم ككف ي ف  •
  ف لارض عناير المحلكل بخكؿ ملسمسؿ. •
 .شمرلماةا منتخمثة  اللامـ مسلكم داةاية ف يينؼ المحلكم حسب  •
  ف يككف  ناؾ لحكـ كرقابة لمملامـ ةي بيئة لامم . •

المحلكل كةؽ نسؽ ماػيف  عنايرلمميج كلركيب يلمثؿ ةي اللاميمي: لنظيـ المحلكل  -
كالافاقػػػػات التخارميػػػػة اللػػػػي لربطػػػػ  هػػػػا الافاقػػػػات الداتخميػػػػة اللػػػػي لػػػػربط بين كلحديػػػػد

لحقيػػؽ اب ػػداؼ اللاميميػػةا كلحديػػد درمػػة  يسػػهـ ةػػي بأسػػمكبا إثرائيػػةبمكثػػكعات 
 .كمراةيؾ اللاميمياالنمإنلاج المكانب المارةية كابدائية لمهارات ب هاارلباط

لممامػػػـ ببنػػػال االتخلبػػػارات ةػػػي نظػػػاـ  SLOODLEنظػػػاـ سػػػمد يليػػػميـ  دكات اللقػػػكيـ:  -3
ج المامػـ مراماػة يمكدؿا مج السماح لمطفاب بأدائها ةي بيئة الحياة الثانيةا ككػذلؾ يسػلط

لػػـ بنػػال االتخلبػػارو اللحيػػيمي ا حيػػث الػػدرامات بسػػهكلة ةػػي دةلػػر لقػػديرات مػػكدؿ القياسػػي
كبطاقػػة مفاحظػػة ا الثابػػت إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػيمكانػػب المارةيػػة لمهػارات لقيػاس ال

 كاسػػلبياف لحديػػد مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ شمرلماػػةا منتخمثػػة ا المكانػػب ابدائيػػة لممهػػارات
 لدم الطفاب.

قائمة كبيػرة مػف ابدكات ابكثػر اسػلتخدامنا  SLOODLEيكةر نظاـ ليميـ تخبرات اللامـ:  -4
عنايػر  لحديػدلػـ ا حيػث يلػي اللامػيـ كالػلامـ داتخػؿ بيئػة الحيػاة الثانيػةكمحكرية ةػي عمم
 بحيػث  داؼ عممية الػلامـا لحقيؽ  اللي لسهـ ةيكابنخطة اللاميمية  المحلكم اللاميمي

بيئػة ب  ختخيػيا املمػاعيش اإللكلركنػيالػدعـ  ينمطػركعي لنكع التخبرات للناسب طبياػة 
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لػػػـ لنظػػػيـ عنايػػر المحلػػػكل كلرليبهػػػا  كلػػذاا اللاميميػػػةا كلنميػػذ ابنخػػػطة الحيػػاة الثانيػػػة
  .  منتخمثةا مرلماةش للامـا داةايةمسلكم  يناسببأسمكب 

دا كمقػػاطج ئعػػركض الحيػػاة الثانيػػة مػػف الخػػراللػػألؼ اتخليػػار عنايػػر الكسػػائط الملاػػددة:  -5
الميديك كاليكليكبا كيمحات الكيب عمى نظاـ مكدؿ اللي لدعـ كلثػرم المحلػكم اللاميمػي 

لػى إكمف ثـ اللقديـ ةي الحيػاة الثانيػة دكف الحامػة  امهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميميل
إلػػى  Pdfلحكيػػؿ  ك رةػػج اليػػكرا كلسػػمد كظيمػػة المقػػدـ بلحكيػػؿ الاػػركض مػػف يػػيمة 

مممكعػػػة مػػػف اليػػػكر المتخزنػػػة عمػػػى نظػػػاـ مػػػكدؿ لارثػػػها ةػػػي الحيػػػاة الثانيػػػةا كيمكػػػف 
ةػي  Onlineمما يليد لمطفاب مراماة الاػرض مخا دة لمؾ الاركض عبر يمحة مكدؿا 

 الكؽ الذم يناسبهـ 
اللاميمػػػي كلكحػػػة ابحػػػداث الميػػػكرة لكسػػػائط الميػػػادر: لػػػـ إعػػػداد  السػػػيناريكليػػػميـ  -6

ختخيػػػػيا ش اإللكلركنػػػػيالػػػػدعـ لكحػػػػة ابحػػػػداث لليػػػػميـ نمطػػػػي اللاميمػػػػي ك سػػػػيناريك ال
ايير الليػػميـ اللاميمػػيا ثػػكل ماػػةػػي  باػػادلامـ االةلراثػػية ثفاثيػػة ابالػػ   ببيئػػةاملمػػاعي

 كذلؾ ةيما يمي:شمرلماةا منتخمثة ا  لملامـ ا كمسلكم داةايلهـكتخيائص الملامميف
: لػػػـ الختخيػػي اإللكلركنػػػيالحيػػاة الثانيػػػة ثفاثيػػة ابباػػاد القائمػػػة عمػػى الػػدعـ بيئػػة   -

لكػؿ ةػردم بخػكؿ  اإللكلركنيلقديـ الدعـ االعلماد عمى مف تخفاؿ  اللامـليميـ بيئة 
 ثنال عممية اللامـ.ملامـ  

لػػػـ االملمػػاعيا  اإللكلركنػػيبيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد القائمػػػة عمػػى الػػدعـ  -
ا إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػياب داؼ اللاميميػة لمهػارات يد دليميـ بيئة اللامـ كلح

يػلـ لقػديـ المامكمػات بخػكؿ مػنظـ بحيػث ا بيئػة الػلامـكلحديد مهمات الطفاب داتخػؿ 
 مف قبؿ المامـ ككذلؾ اللااكف بيف الطفاب  نمسهـ. بالرسـك كاليكركمدعـ 

المػػلامـ: لػػـ ليػػميـ  سػػاليب لماعػػؿ بحػػار كالػػلحكـ اللاميمػػيا ككامهػػة إلليػػميـ  سػػاليب ا -7
بيئػػة   بختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػيالػػدعـ  يحسػػب نمطػػبحػػار كالػػلحكـ اللاميمػػيا إلا

 SLOODLEؿ للمكػيف اسػلتخداـ نظػػاـ إثػاةة كحػدة لنظػاـ مػػكد حيػث لػػـ الحيػاة الثانيػةا
لمػدير المقػرر الػلحكـ ةػي كائنػات  بحيػث يسػلطيجةي المقػرر كالػلحكـ ةػي الحيػاة الثانيػةا 

لػػـ اسػػلتخداـ ا كمػػا الحيػػاة الثانيػػة اللػػي يمكنهػػا الكيػػكؿ إلػػى بيانػػات مػػكدؿ داتخػػؿ المقػػرر
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 اإللكلركنػػػػينمطػػػػي الػػػػدعـ بنػػػػال ةػػػػي  SLOODLE نظػػػػاـكامهػػػػة لماعػػػػؿ المسػػػػلتخدـ ل
 ا كذلؾ ةيما يمي:  يا املماعيختخيش

لػـ االعلمػاد عمػى الػنمط : الختخيػي اإللكلركنػيالحياة الثانية القائمة عمى الدعـ بيئة  -
ا كالػػػػذم يلػػػػيد لكػػػػؿ مػػػػلامـ بنػػػػال المحلػػػػكل اللاميمػػػػي لمهػػػػارات إنلػػػػاج الختخيػػػػي

االنمكمراةيػػػؾ اللاميمػػػي حسػػػب قدرالػػػ  كاسػػػلادادال  كتخيائيػػػ ا حيػػػث ركعػػػي ةػػػي 
ار طبياة الدعـ الذم يقدـ لمملامـا كتخيائيػ  كمسػلكم داةايلػ  بحإلليميـ  نماط ا

لمػػػلامـا كلػػػذا لػػػـ إثػػػاةة رابػػػط السػػػلبانة لحديػػػد مسػػػلكم داةايػػػة الػػػلامـ شمرلماػػػةا 
لمػلامـ حسػب مسػلكم داةايػلهـ  منتخمثة ا كذلػؾ بهػدؼ ليػنيؼ  ةػراد عينػة البحػث

يسػمد  ا ثػـ عمػؿ ركابػط ككيػفات بػيف عنايػر المحلػكم بخػكؿشمرلماةا منتخمثة 
  2لكؿ ملامـ باإلبحار كاللنقؿ داتخؿ بيئة الحياة الثانية شخكؿ 

 

 اىشدصٜ اكىنزصّٜٗجٞئخ اىحٞبح اىنبّٞخ اىقبئَخ ػيٚ اىرػٌ ٗاجٖخ رجبػو اىَػزدرً ى (9شنو  
 

الػذم يسػمد لممػلامـ ك  ااالملمػاعي اإللكلركنػيبيئة الحياة الثانيػة القائمػة عمػى الػدعـ  -
ال المحلكل اللاميمي لمهارات إنلاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػيا بمخارؾ الملامميف ةي بن

بحار بخكؿ يناسب مسلكم داةاية اللامـا حيػث لػـ إثػاةة رابػط إلكلـ ليميـ  نماط ا
السلبانة لحديد مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  كذلؾ بهدؼ ليػنيؼ  ةػراد 

نهػػاا بحيػػث لسػػمد عينػػة البحػػث كلػػـ لرليػػب المكثػػكعات كعمػػؿ ركابػػط ككيػػفات بي
  80شخكؿ  اللامـلمملامميف باللنقؿ كاإلبحار داتخؿ بيئة 
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 افجزَبػٜ اكىنزصّٜٗ( ٗاجٖخ رجبػو اىَػزدرً ىجٞئخ اىحٞبح اىنبّٞخ اىقبئَخ ػيٚ اىرػٌ 11شنو  

 :ا ليخمؿ يليميـ عناير عممية اللامـا ك يكمة المحلكلا ك  -8
الػػلامـ كاسػلدعال مػا سػبؽ لاممػ  كعػػرض كلاػريمهـ بأ ػداؼ  الملاممػيفاسػلثارة انلبػاي  -

هػػـ كلخػػتخيص مكانػػب القػػكة كالثػػاؼ المثيػػرات كلكميػػ  الػػلامـ كلنخػػيط ا كقيػػاس  دائ
 ملامـ كلقديـ المساعدة ل . دم كؿل
اسػػلثارة الداةايػػة كاالسػػلاداد لمػػلامـا لػػـ يػػيارة اب ػػداؼ اإلمرائيػػة المطمػػكب لحقيقهػػا  -

يرات الػلامـا كلقػديـ المسػاعدة لمطػفاب  ثنػال باد االنلهال مف عممية اللامـا كلنكيج مث
إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ عمميػػة الػػلامـ ك دال ابنخػػطة كالمهػػاـ اللاميميػػة التخايػػة بمهػػارات 

   .اللاميمي
خػػػبكة  SLOODLEنظػػػاـ يثػػػـ  :ةاالةلراثػػػي لامـبيئػػػة الػػػبليػػػميـ  دكات االليػػػاؿ  -9

خػات داتخػؿ بيئػة الحيػاة المخػاركة ةػي الحػكار كالمناقمػف الطػفاب  لمكػفالياالت داتخميةا 
نظػػاـ مػػكدؿا ك رخػػملها بخػػكؿ بمػػف ةػػي قاعػػدة التخايػػة بدردخػػة الالثانيػػة باسػػلتخداـ ررةػػة 

 بيانات مكدؿ.
دارلػػ :  -11 دارة بيئػػة إل SLOODLEلػػـ لطػػكير نظػػاـ ليػػميـ نظػػاـ لسػػميؿ الملاممػػيف كا 

ددة يممػػػج بػػيف بيئػػة الػػلامـ ملاػػػ ا كالػػذمالحيػػاة الثانيػػةة القائمػػة عمػػػى الػػلامـ االةلراثػػي
 Moodleكنظػاـ لمػكدؿل   Second Lifeالمسلتخدميف القائمة عمػى بيئػة الحيػاة الثانيػة

ياػد الػدمإ بػيف مسػلتخدمي نظػاـ حيث يحلكم عمي قاعدة بيانات للسميؿ الدتخكؿا كالذم 
مػػف الحيػػاة الثانيػػة  حػػد المهػػاـ ابساسػػية لنظػػاـ  Avatarsمػػكدؿ كالػػككفال االةلراثػػييف 

SLOODLE تخدـ عمي زر لسميؿ الػدتخكؿ ةػي الحيػاة الثانيػةا ةيطمػب عندما ينقر المسل
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الككيػػؿ االةلراثػػػي اللػػػابج لػػػ  زيػػػارة يػػػمحة اللسػػميؿ عمػػػى نظػػػاـ مػػػكدؿا كباللػػػالي يقػػػـك 
باللحقؽ مف  كيػة الحيػاة الثانيػة لمسػلتخدـ نظػاـ مػكدؿا كالػذم بػدكري يقػـك بلتخػزيف  ػذي 

 البيانات.
لػـ : لامـ االةلراثػيةبيئػة الػب  ختخييا املمػاعيش اإللكلركنيليميـ نظاـ الدعـ  -11

لكميهػ  داتخػؿ  بحيػث يػلـا اإللكلركنػيحسػب نمػط الػدعـ الطػفاب مسػاعدة لب ك لكةير  سم
القائمػػة عمػػى نمػػط الػػدعـ  الػػلامـا ةمػػي بيئػػة لمػػلامـا ةم داةايػػبيئػػة الػػلامـ حسػػب مسػػلك 

بنػػال  عمػى خػكؿ نػص  ك يػكرة  ك مقطػج ةيػديك  ثنػالاالملمػاعي يقػدـ الػدعـ لمملاممػيف 
رخػػاد الككيػػؿ ا  ا كمػػا يػػلـ لكميػػ  ك حلػػكم اللاميمػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيالم

القائمػة عمػى نمػط  الػلامـبيئػة ةػي ا بينمػا ئػ اللحػرؾ  ك اللاامػؿ مػج زمفا  لاالةلراثي  ثنػا
بنػال المحلػكم تخػفاؿ قرانػ   عف  مسلقفان ثنال  ثنال كؿ ملامـ يقدـ الدعـ ل الختخييالدعـ 

 .اللاميمي
 ما يمي:كلخمؿ   كلتخطيط الاناير ة الحياة الثانيةـ مامكمات بيئليمي .ب

لػػـ ليػػميـ بنيػػة لنظيميػػة حسػػب ارلبػػاط ا كابدلػػة كاللاميمػػاتليػػميـ كلتخطػػيط الانايػػر  -
إثػاةة لاميمػات  ثػـا إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػيعناير المحلكم اللاميمػي لمهػارات 

هـ لمكثػكعات المحلػكم كعرثػها كاثحة كمحددة يلباها  ةراد عينة البحػث ةػي لنػاكل
مػج   ختخيػيا املمػاعيش اإللكلركنػيحسب نمط الػدعـ بخكؿ منظـ داتخؿ بيئة اللامـ 

  كؿ منهـ شمرلماةا منتخمثةمسلكم داةاية اللامـ لدم  مراعاة
لػػػـ ليػػػػميـ  ا حيػػػثليػػػميـ المامكمػػػات ابساسػػػية: الافامػػػاتا كاإلطػػػاراتا كالخػػػاارات -

ات إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػي داتخػؿ بيئػة الحيػاة المامكمات كالماارؼ التخاية بمهار 
املمػػاعي  كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ ختخيػػيا ش اإللكلركنػػيالثانيػػة كةقنػػا لنظػػاـ الػػدعـ 

 شمرلماةا منتخمثة 

 مرحلة البهاء واإلنتاج: 

الػػلامـ االةلراثػػية بيئػػة تخطػػكليفا  مػػا: إنلػػاج مككنػػات عمػػى  ػػذي المرحمػػة  تمملخػػا
نلػاج ا الحيػاة الثانيػةة عمػى القائم ثفاثية اببااد الحيػاة الػلامـ القائمػة عمػى ببيئػة مامكمػات الكا 

 ا كذلؾ ةيما يمي:الثانية
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مػا  لثػـا ك الحيػاة الثانيػةالقائمة عمى ثفاثية اببااد اللامـ االةلراثية بيئة  إنلاج مككنات .1
 يمي:

ا مـالكيػػكؿ / الحيػػكؿ عمػػى الكسػػائط الملاحػػةا كالميػػادرا كابنخػػطةا ككائنػػات الػػلا .  
 :كذلؾ عف طريؽ

كحػدة لحديد  نخطة ككائنات اللامـ كميادر اللامـ كالكسائط الملاػددة الفازمػة لبنػال  .ب 
كاالسػػلمادة مػػػف الكسػػائط كميػػػادر الػػػلامـ  إنلػػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػػيامهػػارات 
 . كمقاطج ةيديك كرسـك ثفاثية اببااد نيكص مكلكبةا كيكر ثابلةاش الملاحة

 ثػػرممكاقػػج الكيػػب اللػػي لباض لػػـ عمػػؿ ركابػػط لػػ :سػػائط الملاػػددةلاػػديؿ  ك إنلػػاج الك  .ج 
نمطػػػي الػػػػدعـ ا ثػػػػـ لطػػػكير مككنػػػػات لفانمكمراةيػػػػؾ اللاميمػػػي المحلػػػكم اللاميمػػػي

القائمػػة ثفاثيػػة ابباػػاد الػػلامـ االةلراثػػية بيئػػة ب  ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػي
 اث.لكحة ابحداللي لـ لحديد ا ةي تخطكات ال حسبالحياة الثانية عمى 

لػـ  :الحيػاة الثانيػةالقائمػة عمػى ثفاثيػة ابباػاد الػلامـ االةلراثػية بيئػة ب مامكماتالإنلاج   .2
نلػػاج ليػػميـ ك كحػػدة للحديػػد  نخػػطة ككائنػػات الػػلامـ كميػػادر الػػلامـ كالكسػػائط الفازمػػة  ا 

 ا كذلؾ ةيما يمي:االنمكمراةيؾ اللاميمي
 :لخمؿ ا ليك كالركابط التخارميةا  اللامـلحميؿ رابط مككنات بيئة  .  

خػػلمؿ عمػػى لسػػميؿ الػػدتخكؿا كاب ػػداؼ الاامػػةا ي بحيػػثإنلػػاج النمػػكذج المبػػدئي:  -
ا كابدلػػة الػػلامـ كاللاميمػػاتا كالمسػػاعدةا كاليػػؿ بنػػاا ك دكات اللماعػػؿا كميػػادر

 اإلرخاديةا كعداد لمزكار.
بنال ركابط عناير بيئػة الػلامـ كركابػط ميػادر الػلامـا كلزكيػد المحلػكم اللاميمػي  -

 لحقيؽ اب داؼ اللاميمية. ةي ساعد الطفابليج الركابط التخارمية اللي بمم
 :ا لي ا كلخمؿاللكايؿإعداد الكحدات اللاميميةا ك دكات  .ب 

مؿ كؿ كحدة عمى اب داؼ اللاميميػةا كعنايػر للخث يبحإعداد الكحدات اللاميمية  -
إنلػاج ات مهػار اكلسػاب مػف  يفالملاممػالمحلكلا كابنخػطة اللاميميػة اللػي ليمكػف 

 ثنػػال لهػػـ قػػدـ اللاميمػػات كالمسػػاعدة اللػػي لي  لثػػـا كمػػا االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي
 عممية اللامـ.
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يسػػلطيج الطػػفاب المخػػاركة ةػػي الحػػكار كالمناقخػػات داتخػػؿ بيئػػػة  ا دكات اللكايػػؿ -
الحيػػاة الثانيػػة باسػػلتخداـ ررةػػة دردخػػة نظػػاـ مػػكدؿا ك رخػػملها بخػػكؿ بمػػف ةػػي 

 .قاعدة بيانات مكدؿ
الػلامـ االةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد القائمػة  بيئػةلالمبػدئي إلى ييمة النمػكذج  الكيكؿ .ج 

 :ا كذلؾ ةيما يميالحياة الثانية عمى
باػػد االنلهػػال مػػف إنلػػاج النمػػكذج المبػػدئي كلخػػطيب ا لػػـ عمػػؿ المراماػػات المنيػػة  -

 .بيئة اللامـ مف سفامة إمرالات لخميؿ كاللأكد
 نهػػا لامػػؿ مػػف ملأكػػد ا كذلػػؾ لفات التخارميػػةكالكيػػالداتخميػػة لمريػػب مميػػج الػػركابط  -

بحػار كاللمػكؿ إلا بحيػث يػلمكف المػلامـ مػف االحياة الثانيػةبخكؿ ميد داتخؿ بيئة 
 مػػػلامـبحيػػػث ال يسػػػلطيج  م  الملاممػػػيفا مػػػج لػػػأميف حسػػػابات بسػػػهكلة كيسػػػر

 حساب مف رير المسمميف ببيئة اللامـ.الاسلتخداـ حساب  حد زمفائ   ك اتخلراؽ 

 ويم: مرحلة التك

 اإللكلركنػيلنمطػي الػدعـ تخطكليفا  ما: إمرال اللقكيـ اللككيني عمى ممت  ذي المرحمة لخا
مػرال ةا لحيػاة الثانيػا اللامـ االةلراثية ثفاثية اببااد القائمة عمػى يئة  ببختخييا املماعيش كا 

ة الػػلامـ ببيئػ اإللكلركنػياللطػكير اللاميمػي لنمطػي الػدعـ عمميػة لقػكيـ السػمكؾ النهػائي إللمػاـ 
 كذلؾ ةيما يمي:االةلراثية 

الػػلامـ للقػػكيـ بيئػػة  ا كذلػػؾمػػف الملاممػػيفإمػػرال اللقػػكيـ اللكػػكيني عمػػى مممكعػػة يػػميرة  .1
 ا كذلؾ ةيما يمي:الحياة الثانيةاالةلراثية ثفاثية اببااد القائمة عمى 

الػػلامـ بيئػػة ب  ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػيالػػدعـ لػػـ إمػػرال لمريػػب ميػػمر لنمطػػي  .  
بالمسلكم الرابػج  طالبنا  42عمى عينة اسلطفاعية مككنة مف شةلراثية ثفاثية اببااد اال

مسػػلكم حسػػب  -لػػـ اسػػلبااد ـ مػػف اللطبيػػؽ النهػػائي -كػػالكريكس لقنيػػات اللامػػيـةػػي ب
 ا كذلػػػؾ لمػػػػلأكد مػػػف كثػػػكح اب ػػػداؼ اللاميميػػػة منتخمثػػػةا مرلماػػػةش هػػػـداةايػػػة لامم

مػة ليػميـ بيئػة لكمػدم مفا المسػلكا ـ المارةػي كمناسبة المحلكم اللاميمػي الممحلكم
 .الملامميفاللامـ لتخيائص 

ملتخييػػػيف ةػػػي التخبػػػرال مػػػف الاسػػػلهدؼ  تخػػػذ برال مممكعػػػة حيػػػث اللقػػػكيـ اللكػػػكينيا  .ب 
الممكيػػة اليػػيارة ك الدقػػة الامميػػة مػػدم ملأكػػد مػػف  ا كذلػػؾ ل8لكنكلكميػػا اللامػػيـ شممحػػؽ
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كميػػادر الػػلامـ ككثػػكحهاا اللاميمػػيا  ي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾلممحلػػكم اللاميمػػ
الكقػػكؼ حيػػث لػػـ بػػيف عنايػػر المحلػػكما المػػلامـ بحػػار إكابنخػػطة الملثػػمنةا كحريػػة 

 ةلطػكير كلحسػيف مككنػات بيئػبهػدؼ كذلػؾ  اسكال باإلثاةة  ك الحذؼ هـعمى مقلرحال
 ياإللكلركنػالػدعـ  ا يبد نمطػ حلىاللامـا كةي ثكل ذلؾ لـ إمرال اللاديفات المطمكبة 

 اللامـ االةلراثػية ثفاثيػة ابباػاد القائمػة عمػى الحيػاة الثانيػة   ببيئةختخييا املماعيش
 يالحيف لملطبيؽ.

 اإللكلركنػػيالػػدعـ اللطػػكير اللاميمػػي لنمطػػي عمميػػة إمػػرال لقػػكيـ السػػمكؾ النهػػائي إللمػػاـ  .2
االسػػػػلمادة مػػػػف لاميقػػػػات كاقلراحػػػػات  ةػػػػراد الاينػػػػة  لػػػػـ حيػػػػث االػػػػلامـ االةلراثػػػػية ببيئػػػػة

لمحلػػكم بيئػػة ا كذلػػؾ لفانلهػػال مػػف اللطػػكير اللاميمػػي اللكػػكينياالسػػلطفاعية ةػػي اللقػػكيـ 
مػػدم كثػػكح اب ػػداؼ اللاميميػػة كابنخػػطةا كسػػهكلة اللسػػميؿا ك كاللحقػػؽ مػػف  االػػلامـ

ثاةة الركابط   المامكمات اللي لثرم المحلكل.ك سهكلة اللمكؿا كلحميؿ المممات كا 

 مرحلة االستخدام:

الػػلامـ االةلراثػػية تخطػػكليفا  مػػا: االسػػلتخداـ الميػػداني لبيئػػة عمػػى مرحمػػة  ػػذي ال ممتلخػػا
الػػػلامـ ا كالريػػػد المسػػػلمر كدعػػػـ كلقػػػكيـ بيئػػػة الحيػػػاة الثانيػػػةثفاثيػػػة ابباػػػاد القائمػػػة عمػػػى 

 ا كذلؾ ةيما يمي:  حياة الثانيةالاالةلراثية ثفاثية اببااد القائمة عمى 
ثفاثيػػة ابباػػاد القائمػػة عمػػى الحيػػاة الثانيػػة  راثػػيةالػػلامـ االةلاالسػػلتخداـ الميػػداني لبيئػػة  .1

لمهػػارات إنلػػاج نخػػر المحلػػكم اللاميمػػي ةػػي  تلمثمػػك : اإللكلركنػػيالػػدعـ  يحسػػب نمطػػ
يػػػػرلبط ارلباطنػػػػا كثيقنػػػػا بامميػػػػات االسػػػػلتخداـ نػػػػ  إ ا حيػػػػثكلبنيػػػػ االنمكمراةيػػػػؾ اللاميمػػػػي 

ي مراقبػػػة  دال ةػػػ هـلسػػػاللػػػي دكات ابباػػػض باسػػػلتخداـ الباحػػػث قػػػاـ كلػػػذا كاللكظيػػػؼا 
 تخلبػارإثػاةة رابػط لفاعف طريػؽ للحديد مدم لقدمهـ ةي لامـ المحلكما كذلؾ  الملامميف

يقػـك بهػا كما لػـ بنػال سػمؿ لألنخػطة اللػي بيئة اللامـا بمكثكعي شاتخليار مف ملادد  ال
 .ملابال حلى يمكف  اللامـ بيئةكؿ ملامـ داتخؿ 

الحيػػاة ةلراثػػية ثفاثيػػة ابباػػاد القائمػػة عمػػى الػػلامـ االبيئػػة الريػػد المسػػلمر كدعػػـ كلقػػكيـ  .2
بخػػػكؿ مسػػػلمرا كللبػػػج لسػػػميؿ دتخػػػكؿ الملاممػػػيف كاللأكػػػد مػػػف ذلػػػؾ ملاباػػػة لػػػـ : الثانيػػػة

 ك المرديػػة بخػػكؿ  اللااكنيػػةا كمػػدل لنميػػذ ـ لممهػػاـ كابنخػػطة اللاميميػػة الػػلامـعمميػػات 
 .يحيد
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 : بهاء أدوات البخح:رابًعا

بطاقة ك ا : اتخلبار اللحييؿ المارةييالحاليا ك  مبحثل كات دثفاث قاـ الباحث ببنال 
 كذلؾ ةيما يمي:اسلبانة لحديد مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة ا مفاحظة ابدالا ك 

 :املعريف اختبار التخصيل .1

إنلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ االتخلبػػػار إلػػػى قيػػػاس المكانػػػب المارةيػػػة لمهػػػارات  سػػػاي اب ػػػداؼ: -
 .  المسلكم الرابج بقسـ لقنيات اللاميـلدم طفاب  الثابت اللاميمي

  80ش عمػػػى مؿلخػػػاحيػػػث التخلبػػػارا الػػػـ إعػػػداد مػػػدكؿ مكايػػػمات  مػػػدكؿ المكايػػػمات: -
ا   ميػػة كممهكمػػ  نخػػأل ا كمسػػميال  :االنمكمراةيػػؾ اللاميمػي ػػي: ك ا ةرئيسػػ كعاتمكثػ

 ا ئػبناملطمبػات ك ا  نكاع االنمكمراةيؾ اللاميمػي ةكمميزال  اللاميمياالنمكمراةيؾ اسلتخداـ 
متخطػػط ك يكػػؿ االنمكمراةيػػؾا  دكات كماػػايير انلػػاج االنمكمراةيػػؾا طػػرؽ لنظػػيـ  إنخػػال

المامكمات ةي االنمكمراةيؾا  دكات اللحكـ ةي االنمكمراةيػؾا طػرؽ لتخػزيف االنمكمراةيػؾ 
مػػدل لمثيػػؿ ممػػردات ذلػػؾ بهػػدؼ لحديػػد ك  االثابػػتا كطػػرؽ نخػػر االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي

رةيػػػة كلكزياهػػػا حسػػػب مسػػػلكيات اب ػػػداؼ المارةيػػػة التخايػػػة االتخلبػػػار لممكانػػػب الما
   . 2بمكثكعات اللامـ المطمكب لحقيقها شمدكؿ 

عمػػى ثفاثػػة  ةمكزعػػ مػػف ملاػػدد ار يػػ  سػػااالن شاتخل00اخػػلمؿ االتخلبػػار عمػػى ش الممػػردات: -
ا ك ػػػي: اللػػػذكرا كالمهػػػـا  لليػػػنيؼمسػػػلكيات مارةيػػػة حسػػػب النمػػػكذج الحػػػديث  بمػػػـك

 .لطبيؽالك 
الدرمػة  ليػبد بحيػثا لكػؿ سػااؿ درمة كاحدة لحديدلـ  :ت ليحيد ابسئمةلقدير درما -

 . 00الكمية ش
لػػـ عػػرض االتخلبػػار عمػػى مممكعػػة مػػف التخبػػرال الملتخييػػيف ةػػي لكنكلكميػػا  اليػػدؽ: -

للارؼ عمى برائهـ حكؿ الدقة الاممية كاليػيارة الممكيػة بهدؼ ا  كذلؾ 8اللاميـ شممحؽ
ارلبػػاط الممػػردات بمكثػػكعات مسػػلكم الملاممػػيفا ك ل مناسػػبل مػػدم لممػػردات االتخلبػػارا ك 

لاػػديؿ يػػيارة الممػػردليفا مميػػج الممػػرداتا باسػػلثنال  عمػػى  ػػـا براالمقػػت الػػلامـا حيػػث 
 .كالاخريف ةالثانيك  االلاساة
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 اىَؼصفٜ ( ٍ٘اصجبد اخزجبش اىزحصٞو4جرٗه  

 اىَ٘ظ٘ػبد  ً

 األغئيخ ٍػز٘ٝبد األٕراف 

 رلجيق فهٌ رزمش

اخزيبس 

ٍن 

 زعذدٍ

طح 

 % اىَدَ ع  لخلأ

1 
االنف خشافيلللللللل اىزعييَلللللللي: نشلللللللأره، 

 ه لٍفه ٍهلٍسَيبر
2 1 - 2 1 3 9..9% 

2 
 اىزعييَلياالنف خشافيلل  أهَيخ اسزخذاً

 لٍَيزاره
2 1 - 2 1 3 9..9% 

 %9..9 3 1 2 - 2 1 اىزعييَياالنف خشافيل  أن اع 3

 %6..6 2 1 1 - 1 1 اىزعييَيٍزليجبد ثمبء االنف خشافيل  4

5 
إنشلللبء ٍخللللط لهينلللو ىالنف خشافيلللل 

 اىزعييَي
1 1 2 3 1 4 12.12% 

6 
أدلاد لٍعلللبييش انزلللبج االنف خشافيلللل 

 اىزعييَي
1 1 2 2 2 4 12.12% 

6 
اللللللللشا رمظلللللللليٌ اىَعي ٍللللللللبد فللللللللي 

 االنف خشافيل اىزعييَي
1 1 2 2 2 4 12.12% 

8 
أدلاد اىللللللزحنٌ فللللللي االنف خشافيللللللل 

 اىزعييَي
1 1 2 3 1 4 12.12% 

 %9..9 3 1 2 1 1 1 اشا رخزين االنف خشافيل اىثبثذ 9

 %9..9 3 1 2 1 1 1 اشا نشش االنف خشافيل اىزعييَي .1

 %111 33 12 21 11 11 12 اىَجَ٘ع

 

عمػى نمػس  ةػراد الاينػة  لـ حساب ثبات االتخلبػار باسػلتخداـ طريقػة إعػادة اللطبيػؽ :اىنجبد -
اللطبيؽ ابكؿ كةػي نمػس الظػركؼا انلهال ف باد مركر  سبكعيف مكذلؾ ا االسلطفاعية

  .0.21حيث بمغ ماامؿ ارلباط سبيرماف ش
مػػػػالت مميػػػػج ممػػػػردات االتخلبػػػػار ملكسػػػػطة السػػػػهكلة ماامػػػػؿ السػػػػهكلة كاليػػػػاكبة:  -

  كبػذلؾ 0.22 -0.48كالياكبةا حيث لراكحت ماامفات السهكلة لكؿ ممردة مػا بػيف ش
 سئمة االتخلبػار  لـ إعادة لرليبلذا ك   ا0.10 -0.4لقج ممياها داتخؿ النطاؽ المحدد ش

  2حسب درمة ياكبلها شممحؽ
اتخلبػػار اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج لػػـ ليػػميـ  :ة لفاتخلبػػاراإللكلركنيػػاليػػيمة   -

  .88الخكؿ ش Google formباسلتخداـ االنمكمراةيؾ اللاميمي 
 .  دقيقة02مال ملكسط زمف اإلمابة عف  سئمة االتخلبار ش ضٍِ افخزجبش: -
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  اىنبثذ اىَؼصفٜ ىَٖبشاد إّزبا افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞ اخزجبش اىزحصٞوٗاجٖخ ( 11شنو  
 

 :اسلبانة لحديد مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  .2
 ة لمػػلامـإلػػى ليػػنيؼ  ةػػراد عينػػة البحػػث كةقػػان لمسػػلكم داةايػػ ت ػػدة :سػػلبانةاال   ػػداؼ -

 شمرلماةا منتخمثة 
مقيػاس لبػريفا  :طػفاع عمػى باػض مقػاييس داةايػة الػلامـا كمنهػاااللػـ  :االسػلبانةبنػال  -

كمقيػاس ا Bryan, Glynn and Kittleson (2011, p.1054)مميفا كيلمسػكفل
 .(Huckestein, 2006)الداةاية المارةية ل  ككسلايفل 

 ا  مػا: الطريقػة ابكلػي: عػرضلػـ اسػلتخداـ طػريقليف االسػلبانةللقنيف  :سلبانةاال يدؽ -
عمػػػى مممكعػػػة مػػػف التخبػػػرال الملتخييػػػيف ةػػػي ممػػػاؿ اللربيػػػة كعمػػػـ الػػػنمس  االسػػلبانة
ا هاكثػػكحمػػدم ك مابػػارات الممكيػػة ليػػيارة ال  كذلػػؾ إلبػػدال الػػر م حػػكؿ دقػػة 8شممحػػؽ

مقلرحػالهـ  ػـ ك ا برا تخػذت قػد ا ك الملاممػيفداةايػة عبارة ةي لحديد مسلكم كمناسبة كؿ 
كمػػػالت نسػػػبة االلمػػػاؽ طمكبػػةا لػػػـ إمػػػرال اللاػػػديفات المكةػػػي ثػػكئها باػػيف االعلبػػػارا 

لػـ  :ا كالطريقػة الثانيػةلكثد مفالمة الابارات لما كثات لقياسػ كلذا %  21مرلماة ش
  طالبػانا 44بمػغ عػدد ـ شمف  ةراد عينة البحػث عمى عينة اسلطفاعية  االسلبانةلطبيؽ 

 - 0.48بػػػيف ش لفاسػػػلبانةكالدرمػػػة الكميػػػة  الابػػاراتلراكحػػت ماػػػامفات االرلبػػػاط  بػػػيف ك 
ةػي  االسػلبانة خػممتا كبػذلؾ مرلماةبداللة يدؽ  الابارات  مما يخير إلى لملج 0.22
  5 شممحؽ عبارة  41النهائية ش ايكرله
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  ممػا 0.22لـ اسلتخداـ ماادلة  لما كركنباخا حيث بمغ ماامػؿ الثبػات ش: سلبانةاال ثبات -
 لملطبيؽ.  ايلهيفاح عمى يدؿلملج بماامؿ ثبات مناسبا مما االسلبانة ليخير إلى  ف 

 باسػلتخداـة اإللكلركنيػإلػى اليػيمة  االسػلبانةلػـ لحكيػؿ  :لفاسلبانةة اإللكلركنيالييمة  -
   84 الخكؿش Google formنماذج 

 

 
  

 Google form ثبغزدراً ٗاجٖخ رجبػو اغزجبّخ رحرٝر ٍػز٘ٛ ذافؼٞخ اىزؼيٌ( 12شنو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بطاقة مالحظة األداء .3
ا الثابػػت دال لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيابلقػػدير ؼ إلػػى هػػدل :البطاقػػة  ػػداؼ  -

 ييارلها ةي خكؿ عبارات إمرائية للسـ بالدقة كالكثكح.  تكلم
مهػػػارات رئيسػػػةا حسػػػب نمػػػكذج الليػػػميـ   5شاخػػػلممت البطاقػػػة عمػػػى  :ٗصتتتف اىجطبقتتتخ  -

مراةيػػؾ   ةرعيػػة لمهػػارات إنلػػاج االنمك 42مكزعػػة عمػػى ش (ADDIE)اللاميمػػي المايػػارم 
 اللاميمي الثابت.

قياس لالتخماسي  Likertلليكرتل  مقياسلـ اسلتخداـ  اللقدير الكيمي كالكمي لممهارات: -
لػػدم  ةػػراد عينػػة  الثابػت مهػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيمػػف كػؿ مهػػارة ةرعيػػة  دال 

  ا4شملكسػػط  ا 0شمرلمػػج  ا 2شمرلمػػج مػػدا  :مػػا بػػيفابدال قػػيـ للػػراكح حيػػث با البحػػث
يخير مسلكل ابدال المرلمج مدان إلى اإللقػافا كالمسػلكل ةا  0شلـ يادل  ا 8شمنتخمض 

المرلمػػػج يخػػػير إلػػػى ابدال بػػػدكف مسػػػاعدةا كالمسػػػلكل الملكسػػػط يانػػػى  دال بمسػػػاعدة 
     5 مدكؿشملكسطةا بينما يخير مسلكل ابدال المنتخمض إلى  دال بمساعدة كبيرة 
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 ىَٖبشاد إّزبا افّج٘جصافٞل اىزؼيَٜٞؼيَِٞ زَٝغ ذشجبد األذا  اى( ر٘ض5جرٗه  

 اىَٖبشح ً
 ذشجـخ األذا 

ٍصرجغ 
 جراً 

 ىٌ ٝبذٙ ٍْدجط ٍز٘غػ ٍصرجغ

1 
إّشب  ٕٞنو افّج٘جصافٞل 

 اىزؼيَٜٞ
 صجص 1 2 3 4

 مػا: ش   عرثػها عمػى مممكعػة ك لػـ اللأكػد مػف يػدؽ البطاقػة بطػريقليفا  :اىجطبقتخصرق  -
 برائهػـ لملاػرؼ عمػىا كذلػؾ  8ممحػؽ اللامػيـ شكنكلكميػا ةػي ل مف التخبػرال الملتخييػيف

ثػػاةة المطمػػكببالمهػػارات الػػكاردة بالبطاقػػة مػػدل ارلبػػاط الابػػارات  حػػكؿ مػػا  قياسػػهاا كا 
كحذؼ الابارات اللي ال لرلبط باب داؼ المحددةا كقد  خاركا إلى ثػركرة  يركن  مناسبانا

س مهػارة كاحػدة حلػى اقيػحػددة للكػكف ممراعاة الدقة ةي ييارة باض الاباراتا بحيث 
لػػـ إمػػرال اللاػػديفات المطمكبػػة. شب  حسػػاب اليػػدؽ عػػف  حيػػثهػػاا ئيمكػػف مفاحظػػة  دا

عػػف طريػػؽ اسػػلتخداـ ماادلػػة  لمػػا  ا كذلػػؾبطاقػػةالطريػػؽ االلسػػاؽ الػػداتخمي بػػيف ممػػردات 
ةػػي خػػكمها النهػػائي لثػػـ البطاقػػة  يػػبدلا كلػػذا ثبػػات عػػاؿو  اتمػػالت ذا حيػػث كركنبػػاخ

يػالحة لملطبيػؽ شممحػؽ رات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي الثابت ارعية لمه  مهارة ة42ش
2  

الثبػات باسػلتخداـ  سػمكب المػاؽ المفاحظػيفا حيػث لػـ لطبيقهػا ـ حسػاب لػ :البطاقةثبات  -
قنيػػات اللامػػيـ ةػػي كميػػة اللربيػػة   طالبػػان بقسػػـ ل82عمػػى عينػػة اسػػلطفاعية مككنػػة مػػف ش

 لكػكبرلـ ماادلػة ايؽ بطاقة المفاحظػةا لػـ اسػلتخدلطبةي الزمفال بالقسـ  باضبمساعدة 
Cooper 2مدكؿش لبيرسكفللمثباتا ككذلؾ حساب ماامؿ ارلباط  كماخرا  

 ّٗػجخ افرجبق افشرجبغجطبقخ اىَالحظخ ٍٗؼبٍالد ى اىصئٞػخ( اىَٖبشاد 6 جرٗه 

 اىَٖبشح اىصئٞػخ ً
اىَٖبشاد 

 اىجصػٞخ

ٍؼبٍو 

 افشرجبغ

ّػجخ 

 افرجبق

 %84.1 1.81 8 اىزحيٞو 1

 %81.9 1.79 15 رصٌَٞ اىَحز٘ٛ اىزؼيَٜٞ 2

 %81.1 1.83 4 اىزط٘ٝص  اكّزبا( 3

 %79.7 1.85 4 اىزقٌ٘ٝ 4

 %81.4 1.78 8 افغزدراً ٗاىْشص 5
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 ا: إجراء التجربة األساسية للبخح:خامًش
عمػؿ  بادة تخطكات لمثمت ةي: اتخليار عينة البحثا كعقػد كرخػةالحالي مرت لمربة البحث 

 ثػػـا   المممكعػػاتلكػػاةاشلمػػانس اللأكػػد مػػف ك لدريبيػػة لطػػفاب المممكعػػات اللمريبيػػة ابربػػجا 
لكخػؼ عػف كذلػؾ بهػدؼ اا باػديناالبحػث  دكات لطبيػؽ  كباػد ذلػؾ لػـإمرال اللمربػة ابساسػيةا 

بيئػة الحيػاة الثانيػة ثفاثيػة ابباػاد ب  ختخيػيا املمػاعيشاإللكلركنػي نمط الدعـ بيف تخلفاؼ اال
مهػارات المكانب المارةيػة كابدائيػة لةي لنمية  ي ثر ك لكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  كمس

   ا كذلؾ ةيما يمي:إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
مقػرر ةػي  مسػمفان  طالبػان   801ش مككنة مػف ممثمةاتخليار عينة البحث: لـ اتخليار عينة  -  

 .اللربية كميةةي قسـ لقنيات اللاميـ ب كائنات اللامـ الرقمية
الػلامـ عمى كيمية اسلتخداـ بيئػة   ةراد عينة البحثلدريب بهدؼ كذلؾ عقد كرخة عمؿ:  -ب 

مػػف حيػػث ابلكػػار ختخيػػيات ا SLOODLE حيػػاة الثانيػػةالثفاثيػػة ابباػػاد القائمػػة عمػػى 
ا كليػميـ المبػاني Avatarبكاسػطة الككيػؿ االةلراثػي  منهـ كفان  اةلراثية رسكمية لمسد
هاا ككذلؾ القياـ بمتخلمؼ  نكاع ابنخطة كاللاػرؼ ئالكيانات  ك إنخاكالممسمات كاسلتخداـ 

مػرال المناقخػاتعمى  ختخاص بتخريف مػف متخلمػؼ بقػاع الاػالـ كاللكايػؿ ماهػـا  بيػنهـ  كا 
كلحميػػؿ المامكمػػاتا حػػكؿ مكثػػكع الػػلامـا كطريقػػة إثػػاةة بكاسػػطة الككيػػؿ االةلراثػػي 

بكاقػػػج ثػػػي كاسػػػلتخداـ عممػػػة لينػػػدف كاللػػػدريب عمػػػى كيميػػػة خػػػرال ابراالمممػػػات كحمظهػػػاا 
   طالبنا. 42لكؿ ش ليفساع

البحػث  بدالػي  المممكعػات: لػـ لحميػؿ نلػائإ اللطبيػؽ القبمػي لكػاةاشلمانس اللأكد مف  -ج 
 ةػراد   كذلؾ لملارؼ عمى المركؽ بيف كبطاقة مفاحظة ابدالالمارةيا  شاالتخلبار اللحييؿ

قبػػؿ إمػػرال اللمربػػة  هـبيػػنكلكػػاةا  لمػػانسكمػػكد ا كاللحقػػؽ مػػف لهػػاكداللعينػػة البحػػث 
كريدت النلػائإ ةػي المػدكؿ  " Levene's testاسلتخداـ اتخلبار لليميفكذلؾ بابساسيةا 

  2ش
 ( اىزجبّع ثِٞ أفصاذ ػْٞخ اىجحث7جرٗه  

 ٍػز٘ٙ اىرفىخ ذشجخ اىحصٝخ  (F)قَٞخ  أذاح اىقٞبظ

 1.1112 اىَؼصفٜ اخزجبش اىزحصٞو
116 

1.92 

 1.86 1.131 ذا ثطبقخ ٍالحظخ األ
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شاالتخلبػار اللحيػيمي  لملطبيؽ القبمػي بدالػي البحػث (F)   ف قيـ 2يلثد مف المدكؿ ش
 كبػر  ةداللػالكذلػؾ بف مسػلكل  إحيػائينااا مػالت ريػر دالػة المارةيا كبطاقة مفاحظة ابدال 

  كمسػػلكم 0.24ش المارةػػي تخلبػػار اللحيػػيؿال (F)حيػػث مػػال مسػػلكم داللػػة  ا 0.05مػػف ش
لمػػانس بػػيف  ةػػراد اللكػػاةا ك العمػػى كمػػكد  دؿ  ممػػا يػػ0.12ش لبطاقػػة مفاحظػػة ابدال (F) داللػػة

 .  قبؿ بداية لطبيؽ اللمربة ابساسية عينة البحث
مف تخػفاؿ اسػلتخداـ كذلؾ إمرال اللمربة ابساسية: لـ لطبيؽ الماالمة اللمريبية لمبحثا   -د 

حسػب نمػط الػدعـ  ا كذلػؾيػاة الثانيػةالحالقائمة عمػى ثفاثية اببااد اللامـ ة بيئماالمليف ل
 شمرلماػةا منتخمثػة ا الػلامـمسػلكم داةايػة ل كةقنالقدـ ك   ختخييا املماعيش اإللكلركني

 مرالات بالتخطكات اللالية:اإلكمرت 
كاتخليار  www.secondlife.comبإنخال حساب كؿ طالب  قاـلسميؿ الدتخكؿ:  .8

  80شخكؿ  االةلراثي الذم يمثم الككيؿ
 

 

 ٗاخزٞبش اى٘مٞو اففزصاظٜ  ( إّشب  حػبة ذاخو ثٞئخ اىحٞبح اىنبّٞخ13شنو  
 

عمى حاسكب  التخاص  Secondlife Viewerلطبيؽ لحميؿ يقكـ كؿ طالب ب .4
  82شالخكؿ 

 

 Secondlifeرحَٞو اىزطجٞق ( 14شنو  

 . ساسي بالمماف ختخيي حساب بإنخال التخاص نمكذج البيانات لابئة .0
 مسلكم داةايلهـلينيؼ  ةراد عينة البحث: لـ لينيؼ  ةراد عينة البحث حسب  .2

ا  سئمة اسلبانة مسلكم الداةاية فمابة عاإلعف طريؽ   منتخمثةا مرلماةش لملامـ

http://www.secondlife.com/
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ذكم    طالبنا52شالمرلماةا كاللامـ داةاية مسلكم ذكم   طالبنا 52ش لمثمت ةيحيث 
 . ةمسلكم الداةاية المنتخمث

بيئة الحياة ب  ختخييا املماعيش اإللكلركنيالدعـ عممية اللامـ: كلمت حسب نمط  .5
 اللامـ ك ا المهمة إلى  مزال سهمة اللنميذ حيث يقدـ عمي خكؿ لمزئةبا الثانية

 كذلؾ ةيما يمي: ا نماذج عرض ك ا اللااكني
مسػاعدات  لقػديـلمثػؿ ةػي يك : الحيػاة الثانيػةبيئػة ب الختخيػي اإللكلركنػينمط الدعـ  -

ا حيػػػث يقػػػـك المرخػػػد Context Help عمميػػػة الػػػلامـنيػػػية ةكريػػػة لقػػػدـ  ثنػػػال 
يتخبػري بأتخطائػ  ريػر المنطقيػةا كمػا ا كلكميه بنيد الملامـ االةلراثي داتخؿ البيئة 

 يقلرح عمي  بدائؿ ليتخلار مف بينها.ثـ 
ت كللمثػػػؿ ةػػػي مسػػػاعداببيئػػػة الحيػػػاة الثانيػػػة:  ملمػػػاعياال اإللكلركنػػػينمػػػط الػػػدعـ  -

حػاكي للقدـ عمى خػكؿ مقػاطج ةيػديك كاللي  Simulated Videoالميديك المحاكي 
التخطػػػكات اللنميذيػػػة المطمكبػػػة بدال مهمػػػة ماينػػػةا كيسػػػلطيج المػػػلامـ الػػػلحكـ ةػػػي 

 .لخميم   ك إيقاة 
اللمربػػة ابساسػػيةا لػػـ لطبيػػؽ  إمػػراللطبيػػؽ  دكات القيػػاس باػػديان: باػػد االنلهػػال مػػف  - ػػػ 

 :ابدكات اللالية
االنمكمراةيػػؾ  إنلػػاجقيػػاس المكانػػب المارةيػػة لمهػػارات ل المارةػػي اتخلبػػار اللحيػػيؿ .1

 .اللاميمي
 .  إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي المكانب ابدائية لمهاراتلقدير ل بطاقة المفاحظة .2

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات: ا:دًسسا

إلمرال كذلؾ ا SPSS v.25حزمة البرامإ اإلحيائية لمامـك االملماعية  لـ اسلتخداـ
البادم بدكات البحثا كذلؾ ةيما يف القبمي ك الماالمات اإلحيائية لدرمات الطفاب ةي اللطبيق

 يمي:
لممقارنة بيف ملكسطات درمات الطفاب كذلؾ  الممممكعات المسلقمة t-testاتخلبار  -

ا مرلماةش اللامـ مسلكم داةايةككذلؾ ببيئة الحياة الثانية  اإللكلركنيالدعـ نمطي حسب 
   منتخمثة
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لدرمات الطفاب ةي اللطبيؽ البادم بدكات  ANOVAثنائي االلماي  اللبايفلحميؿ  -
الدعـ  ياالتخلفاؼ بيف نمطالبحثا كذلؾ للحديد مسلكل داللة النسبة المائية بثر 

المكانب المارةية ةي لنمية كمسلكم داةاية اللامـ  ببيئة الحياة الثانية اإللكلركني
 ة لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي.كابدائي

لممقارنة بيف ملكسطات درمات الطفاب ةي االتخلبار اللحييمي كبطاقة   Scheffeاتخلبار -
 .مفاحظة ابدال

 نتائج البخح: 

باػػد االنلهػػال مػػف إمػػرال اللمربػػة ابساسػػية لمبحػػث كلطبيػػؽ  دكات القيػػاسا لػػـ لمميػػج 
سػػػاليب اإلحيػػػائية شالملكسػػػط الحسػػػابيا كاالنحػػػراؼ البيانػػػات كلحميمهػػػا باسػػػلتخداـ باػػػض اب

كلحميؿ اللبايف  كإحيػال بػاراملرلا كذلػؾ لحسػاب المػركؽ بػيف ملكسػطات  اtكاتخلبارالمايارما 
الػدعـ  يللحديد مسلكل داللة النسػبة المائيػة بثػر االتخػلفاؼ بػيف نمطػ هالمقارنة بينكا درماتال

عػرض النلػائإ  سػيلـك ا عمػى الملميػرات اللاباػة كحمػـ ابثػر كمسػلكم داةايػة الػلامـ اإللكلركني
 ةيما يمي:  ا كذلؾكمناقخلها

مػػػا  ثػػػر نمطػػػي الػػػدعـ ل الثالػػػث كالن: عػػػرض النلػػػائإ المرلبطػػػة بالسػػػااؿ البحثػػػي 
ةػي لنميػة اللحيػيؿ ثفاثيػة ابباػاد   ببيئػة الحيػاة الثانيػة ختخيػيا املمػاعيش اإللكلركني

 لاميمي لدل طفاب لقنيات اللاميـ؟المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ الل
 لممابة عف  ذا السااؿ لـ اللحقؽ مف يحة المرض اللالي:   

عنػػػد مسػػػلكل إحيػػػائينا  ةؽ دالػػػككمػػػد ةػػػر لال المػػػرض ابكؿ: كيػػػنص عمػػػى  نػػػ  ل
ي اتخلبػػػار اللحيػػػيؿ المممكعػػػات اللمريبيػػػة ةػػػ طػػػفاب  بػػػيف ملكسػػػطات درمػػػات 0.05ش

ببيئػػة   ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػيالػػدعـ اتخػػلفاؼ نمػػط يرمػػج ذلػػؾ للػػأثير ك المارةػػي 
 ل.  ثفاثية ابباادالحياة الثانية 

ا لممممكعػػات المسػػلقمة t-testكلملحقػػؽ مػػف يػػحة  ػػذا المػػرض لػػـ اسػػلتخداـ اتخلبػػار 
المارةػي لممقارنة بيف ملكسػطات درمػات الطػفاب ةػي اللطبيػؽ الباػدم التخلبػار اللحيػيؿ كذلؾ 

    1ريد النلائإ ةي المدكؿ ش لـك ا مي الثابتاللامي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ
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 فخزجبش اىزحصٞو اىَؼصفٜ اىجؼرٛ  ( اىجصق ثِٞ ٍز٘غطبد ذشجبد اىطالة فٜ اىزطجٞق8جرٗه  

 أذاح اىقٞبظ

 اّحصاف ٍؼٞبشٛ ٍز٘غطبد
ذشجخ 

 اىحصٝخ 

( دقَٞخ  

 اىَحػ٘ثخ

ٍػز٘ٙ 

 فصذٛ اجزَبػٜ فصذٛ اىرفىخ
اجزَبػ

ٛ 

 1.11 5.32 116 1.93 1.28 28.9 31.17 ؼصفٜاىَ اخزجبش اىزحصٞو

مػالت  كبػر  المارةػي    ف قيمػة شت  المحسػكبة التخلبػار اللحيػيؿ1يلثد مف المػدكؿ ش
  ممػػا يػدؿ عمػػى كمػكد  ثػػر إيمػػابي 0.08عنػػد مسػلكم شإحيػائينا مػف القيمػػة المدكليػةا كدالػػة 

ةػػي لنميػػة فاثيػػة ابباػػاد ث  ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػينمطػػي الػػدعـ ل
داللػػة  كالمهػػتا الطػػفاب لػػدم الثابػػت اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي

 رةػػضا كبػػذلؾ يػػلـ الختخيػػي اإللكلركنػػيالػػدعـ   لػػنمط 00.02نحػػك الملكسػػط ابعمػػى شابثػػر 
 المرض ابكؿ.

مسػلكم داةايػة الػلامـ شمرلماػةا لمػا  ثػر  الرابػجثانيان: عرض النلػائإ المرلبطػة بالسػااؿ البحثػي 
منتخمثة  ةي لنمية اللحييؿ المارةػي لمهػارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػي لػدل طػفاب 

 لقنيات اللاميـ؟ل
 لممابة عف  ذا السااؿ لـ اللحقؽ مف يحة المرض اللالي: 

  بػػيف 0.05عنػػد مسػػلكل شإحيػػائينا  ةؽ دالػػككمػػد ةػػر لالمػػرض الثػػاني: كيػػنص عمػػى  نػػ  لال 
يرمػج ذلػؾ ك المممكعات اللمريبية ةي اتخلبػار اللحيػيؿ المارةػي  طفابكسطات درمات مل

 اتخلفاؼ مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة ل. للأثير 
 ا كذلػؾلممممكعػات المسػلقمة t-testكلملحقؽ مف يحة  ذا المػرض لػـ اسػلتخداـ اتخلبػار 

تخلبػػػار اللحيػػػيؿ المارةػػػي اللممقارنػػػة بػػػيف ملكسػػػطات درمػػػات الطػػػفاب ةػػػي اللطبيػػػؽ الباػػػدم 
ريػػد لػػـ ك  الاممهػػـ ةمسػػلكم داةايػػكةقنػػا ل كذلػػؾ االثابػػت اللاميمػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ

    2النلائإ ةي المدكؿ ش
 ( اىجصق ثِٞ ٍز٘غطبد ذشجبد اىطالة فٜ اىزطجٞق اىجؼرٛ 9جرٗه  

 يزؼيٌ  ٍصرجؼخ  ٍْدجعخ(زٌٖ ىَػز٘ٛ ذافؼٞٗفقًب ىىالخزجبش اىزحصٞيٜ 

 ح اىقٞبظأذا

 اّحصاف ٍؼٞبشٛ ٍز٘غطبد
ذشجخ 

 اىحصٝخ 

( دقَٞخ  

اىَحػ٘ث

 ح

ٍػز٘ٙ 

 ٍصرجؼخ اىرفىخ
ٍْدج

 ظخ
 ٍصرجؼخ

ٍْدج

 ظخ

اخزجبش اىزحصٞو 

 اىَؼصفٜ
29.74 

29.2

6 
1.13 1.42 116 2.12 1.15 
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   ف قيمػػة شت  المحسػػكبة التخلبػػار اللحيػػيؿ المارةػػي مػػالت  كبػػر 2يلثػػد مػػف المػػدكؿ ش
  ممػػا يػدؿ عمػػى كمػكد  ثػػر إيمػػابي 0.05عنػػد مسػلكم شإحيػائينا مدكليػةا كدالػػة مػف القيمػػة ال

 الثابػت ةي لنمية اللحييؿ المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمػي لمسلكم داةاية اللامـ
لمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ   42.22نحػػك الملكسػػط ابعمػػى ش ابثػػر داللػػة كالمهػػتا طػػفاباللػػدم 

 .الثانيالمرض  رةضكبذلؾ يلـ  المرلماةا

لمػػا  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط الػػدعـ  التخػػامسثالثػػان: عػػرض النلػػائإ المرلبطػػة بالسػػااؿ البحثػػي 
  ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد كمسػػلكم داةايػػة ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػي

الػػلامـ شمرلماػػػةا منتخمثػػػة  ةػػي لنميػػػة اللحيػػػيؿ المارةػػي لمهػػػارات إنلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ 
 اميمي لدل طفاب لقنيات اللاميـ؟لالل

 :ةض اللاليك لممابة عف  ذا السااؿ لـ اللحقؽ مف يحة المر  
  بػػيف 0.05عنػػد مسػػلكل شإحيػػائينا المػػرض الثالػػث: كيػػنص عمػػى  نػػ  ل ال لكمػػد ةػػركؽ دالػػة 

ذلػؾ يرمػج ك ملكسطات درمات طفاب المممكعات اللمريبية ةي اتخلبػار اللحيػيؿ المارةػي 
كمسػلكم ثفاثيػة ابباػاد بيئػة الحيػاة الثانيػة  اإللكلركنػيبيف نمطي الدعـ االتخلفاؼ  للأثير

 داةاية اللامـل. 
لػدرمات ملكسػطات الملحقؽ مػف يػحة  ػذا المػرض لػـ إمػرال لحميػؿ لبػايف ثنػائي االلمػاي ل

بػيف االتخػلفاؼ ا كذلػؾ للحديػد مسػلكل داللػة  ثػر المارةػي البادية لمطفاب ةي اتخلبار اللحيػيؿ
لمهػػارات إنلػػاج  ةػػي لنميػػة اللحيػػيؿ المارةػػي كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ إللكلركنػػياالػػدعـ  ينمطػػ

  80ريد النلائإ ةي المدكؿ شكلـ ا لدم طفاب لقنيات اللاميـ الثابت اللاميمياالنمكمراةيؾ 
 

 ( ّزبئج رحيٞو اىزجبِٝ ثْبئٜ افرجبٓ ىرشجبد اىطالة فٜ اىزطجٞق اىجؼرٛ ىالخزجبش اىزحصٞي11ٜجرٗه  

 ىزجبٍِٝصرش ا
ٍجَ٘ع 
 اىَصثؼبد

ذشجب
د 

 اىحصٝخ

ٍز٘غػ 
 اىَصثؼبد

قَٞخ   
F 

ٍػز٘
 ٙ
 اىرفىخ

 1.15 5.385 6.259 1 6.259  اكىنزصَّّٜٗػ اىرػٌ 

 1 35.593 ٍػز٘ٛ ذافؼٞخ اىزؼيٌ 
35.59

3 
31.62 1.11 

 َّػ اىرػٌ  ثِٞ افخزالف
 * ٍػز٘ٛ ذافؼٞخ اىزؼيٌ(اكىنزصّٜٗ

6.259 1 6.259 5.385 1.15 

 دطأاى
121.88

9 
114 1.162 

  

    118 94156 اىَجَ٘ع
    117 169 اىَجَ٘ع اىَصحح
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ختخيػػيا ش اإللكلركنػػيلػػنمط الػػدعـ  (F)قيمػػة    يلثػػد  ف 80باسػػلقرال نلػػائإ المػػدكؿ ش
  ةػي 0.05عنػد مسػلكم شإحيػائينا مػالت دالػة ببيئة الحيػاة الثانيػة ثفاثيػة ابباػاد   املماعي

لمسػػلكم  (F)قيمػػة  هػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػيا ككػػذلؾ لنميػػة اللحيػػيؿ المارةػػي لم
ثػػر ب (F) قيمػػة    كمػػا مػػالت 0.08داةايػػة الػػلامـ شمرلماػػةا منتخمثػػة  دالػػة عنػػد مسػػلكم ش

ممػا   0.05دالػة عنػد مسػلكم شكمسػلكم داةايػة الػلامـ  اإللكلركنػياالتخلفاؼ بيف نمػط الػدعـ 
لمهػػارات إنلػػاج  ي لنميػػة اللحيػػيؿ المارةػػيةػػ إيمػػابي لهػػذا االتخػػلفاؼ ثػػر ياكػػد عمػػى كمػػكد 

 المرض الثالث. رةضا كبذلؾ يلـ االنمكمراةيؾ اللاميمي
كمكد ةركؽ داللة ب انلائإ لحميؿ اللبايف ثنائي االلمايإلي   لكيمت ةي ثكل ماك 

 بيئة الحياة الثانيةب  املماعيا ختخييش اإللكلركنينمط الدعـ  بثر االتخلفاؼ بيفإحيائينا 
لمهارات  اللحييؿ المارةيةي لنمية كمسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة   بباادثفاثية ا

مقارنة بيف لم Scheffe’ Test لطمب ابمر اسلتخداـ اتخليارلذا ا إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
ريد لـ ا ك المارةي اتخلبار اللحييؿ ةيملكسطات درمات المممكعات اللمريبية ابربج 

  88ؿ شالنلائإ ةي المدك
 افخزجبش اىزحصٞيٜ ذشجبد ٍز٘غطبد ثِٞ جصٗق ىي Scheffe’ Test( ٝ٘ظح ّزبئج اخزجبش 11جرٗه  

×  اجزَبػٜ

 ٍْدجعخ

×  اجزَبػٜ

 ٍصرجؼخ

×  فصذٛ

 ٍْدجعخ

×  فصذٛ

 ٍصرجؼخ
 ٍجَ٘ػخ اىَقبشّبد اىَز٘غطبد

ً 

 1 ٍصرجؼخ×  شدصٜ 31.315  ** ذاىٔ ** ذاىٔ ** ذاىٔ

 29.833   ** ذاىٔ ** ذاىٔ
 × شدصٜ

 ٍْدجعخ

2 

 3 ٍصرجؼخ×  اجزَبػٜ 29.167    ** ذاىٔ

    28.685 
×  اجزَبػٜ

 ٍْدجعخ

4 

درمػات ملكسػطات بػيف إحيػائينا الػة د   يلثد  ف  ناؾ ةركؽ88باسلقرال نلائإ المدكؿ ش
 يمي: كذلؾ ةيماا الطفاب

بكلػػي درمػػات المممكعػػة ا ات  بػػيف ملكسػػط0.08عنػػد مسػػلكم شإحيػػائينا كمػػكد ةػػرؽ داؿ  -
مج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ا كالمممكعػة الثانيػة شنمػط الػدعـ  الختخييشنمط الدعـ 
داللػػة  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط  تمػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المنتخمثػػة ا كالمهػػ الختخيػػي
ةػػي لنميػػة كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ ثفاثيػػة ابباػػاد ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة  اإللكلركنػػيالػػدعـ 
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 اتذابكلػػي ليػػالد المممكعػػة ارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي اللحيػػيؿ الم
  00.085شالملكسط ابعمى 

درمػػات المممكعػػة ابكلػػي  ات  بػػيف ملكسػػط0.08عنػػد مسػػلكم شإحيػػائينا كمػػكد ةػػرؽ داؿ  -
مج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ا كالمممكعػة الثالثػة شنمػط الػدعـ  الختخييشنمط الدعـ 

داللػػة  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط  تج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المرلماػػة ا كالمهػػمػػ ملمػػاعياال
ةػػي لنميػػة كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ  ثفاثيػػة ابباػػادببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة  اإللكلركنػػيالػػدعـ 

 اتذابكلػػي ليػػالد المممكعػػة اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي 
  00.085ش الملكسط ابعمى

درمػات المممكعػة ابكلػي  ات  بػيف ملكسػط0.008عند مسػلكم شإحيائينا ةرؽ داؿ  كمكد -
مج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ا كالمممكعػة الراباػة شنمػط الػدعـ  الختخييشنمط الدعـ 

داللػة  ثػر االتخػلفاؼ بػيف نمػط  تمػج مسػلكم داةايػة الػلامـ المنتخمثػة ا كالمهػ ملماعياال
ةػػي لنميػػة كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ  ثفاثيػػة ابباػػاداة الثانيػػة ببيئػػة الحيػػ اإللكلركنػػيالػػدعـ 

 اتذابكلػػي ليػػالد المممكعػػة اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي 
  00.085شالملكسط ابعمى 

  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة الثانيػة 0.008عنػد مسػلكم شإحيػائينا كمكد ةػرؽ داؿ  -
كم داةايػػة الػػلامـ المنتخمثػػة ا كالمممكعػػة الثالثػػة شنمػػط مػػج مسػػل الختخيػػيشنمػػط الػػدعـ 

داللػػة  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف  تمػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المرلماػة ا كالمهػػ ملمػػاعيالػدعـ اال
ةػي لنميػة كمسػلكم داةايػة الػلامـ  ثفاثيػة ابباػادببيئة الحياة الثانية  اإللكلركنينمط الدعـ 

 اتذالثانيػػػة ليػػالد المممكعػػة اةيػػػؾ اللاميمػػي اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمر 
  42.100ش الملكسط ابعمى

  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة الثانيػة 0.008عنػد مسػلكم شإحيػائينا كمكد ةػرؽ داؿ  -
مػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المنتخمثػػة ا كالمممكعػػة الراباػػة شنمػػط  الختخيػػيشنمػػط الػػدعـ 

داللػة  ثػر االتخػلفاؼ بػيف  تنتخمثػة ا كالمهػمج مسلكم داةاية الػلامـ الم ملماعيالدعـ اال
ةػي لنميػة كمسػلكم داةايػة الػلامـ  ثفاثيػة ابباػادببيئة الحياة الثانية  اإللكلركنينمط الدعـ 

 اتذالثانيػػػة ليػػالد المممكعػػة اللحيػػيؿ المارةػػي لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػػؾ اللاميمػػي 
  42.100شالملكسط ابعمى 
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  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة الثالثػة 0.008لكم شعنػد مسػإحيػائينا كمكد ةػرؽ داؿ  -
مػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المرلماػػة ا كالمممكعػػة الراباػػة شنمػػط  ملمػػاعيشنمػػط الػػدعـ اال

داللػة  ثػر االتخػلفاؼ بػيف  تمج مسلكم داةاية الػلامـ المنتخمثػة ا كالمهػ ملماعيالدعـ اال
ةػي لنميػة كمسػلكم داةايػة الػلامـ  باػادثفاثيػة ابببيئة الحياة الثانية  اإللكلركنينمط الدعـ 

ذم الثالثػػػة ليػػػالد المممكعػػػة اللحيػػػيؿ المارةػػػي لمهػػػارات إنلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ اللاميمػػػي 
  42.822شالملكسط ابعمى 

بيئػة الحيػاة الثانيػة ثفاثيػة ب اإللكلركنػي نمػط الػدعـبػيف تخػلفاؼ لـ لحديد داللة حمـ  ثر اال
لمكانػػب المارةيػػة لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ احيػػيؿ لعمػػى ابباػػاد كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ 

ريػػدت النلػػائإ ك   84شالمػدكؿ  Dا    لػػدالالتاسػلتخداـ المػػدكؿ المرماػي باللاميمػيا كذلػػؾ 
  80ةي مدكؿ ش

 d    اىجرٗه اىَصجؼٜ ىرففد( 12جرٗه  

 اىجٞبُ
 حجٌ اىزأثٞص

 مجٞص ٍز٘غػ صغٞص

  D ٍبشص )Cohen  1.2 1.5 1.8 

 Friedman 1.11 1.6 1.14صثغ اٝزب  ىـ ( ٍ  (

 ( ٍز٘غطبد ذشجبد اىزطجٞقِٞ اىقجيٜ ٗاىجؼرٛ فخزجبش13جرٗه  

 ىيجبّت اىَؼصفٜ ىيَٖبشاد   ٍٗؼبٍو   tاىزحصٞو اىَؼصفٜ ٗقَٞخ  

 

 أذاح اىقٞبظ

  t. test اىَز٘غطبد

قَٞخ 

 

 ٍبشص

D 

 

حجٌ 

 قَٞخ  د( ثؼرٙ قجيٜ األثص
ٍػز٘ٙ 

 اىرفىخ

ش اخزجتتتتتتتتتتتتتتتتتب

اىزحصتتتتتتتتتتتٞو 

 اىَؼصفٜ

 مجٞص  1.55 1.37 1.111 118.86 29.5 12.74

 ا ممػا 0.82مػالت  كبػر مػف ش    يلثػد  ف قيمػة 80باسلقرال نلائإ المػدكؿ ش
لفاتخلفاؼ بيف نمط الدعـ اإللكلركني ببيئة الحيػاة الثانيػة كبير يدؿ عمى كمكد حمـ  ثر 

حيػػػيؿ المارةػػػي لمهػػػارات إنلػػػاج كمسػػػلكم داةايػػػة الػػػلامـ ةػػػي لنميػػػة الل ثفاثيػػػة ابباػػػاد
  مػػػف اللبػػػايف الكمػػػي 0.02كيمكػػػف لمسػػػير ذلػػػؾ بػػػأف شا الثابػػػت االنمكمراةيػػػؾ اللاميمػػػي

 الػدعـ اإللكلركنػيل ل يرمج إلى لأثير الملميػر المسػلقؿاللحييؿ المارةي لمملمير اللابج ل
 ببيئة الحياة الثانية ثفاثية ابباادل
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 اإللكلركنػػيلمػػا  ثػػر نمطػػي الػػدعـ  السػػادسؿ البحثػػي راباػػان: عػػرض النلػػائإ المرلبطػػة بالسػػاا
ةػػػي لنميػػة المكانػػػب ابدائيػػػة ثفاثيػػػة ابباػػاد   ببيئػػة الحيػػػاة الثانيػػة ختخيػػيا املمػػػاعيش

 لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي لدل طفاب لقنيات اللاميـ؟ل
 لممابة عف  ذا السااؿ لـ اللحقؽ مف يحة المرض اللالي: 

  بػػيف 0.05عنػػد مسػػلكل ش إحيػػائينا   ةؽ دالػػككمػػد ةػػر لنص عمػػى  نػػ  ل ال : كيػػالرابػػجالمػػرض 
مهػػارات بطاقػػة مفاحظػػة  دال ملكسػػطات درمػػات  ةػػراد المممكعػػات اللمريبيػػة لمبحػػث ةػػي 

ختخيػيا ش اإللكلركنػياتخػلفاؼ نمػط الػدعـ يرمج ذلؾ للأثير ك إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
 ل.  بااد  ببيئة الحياة الثانية ثفاثية اباملماعي

 ا كذلػؾلممممكعػات المسػلقمة t-testلملحقػؽ مػف يػحة  ػذا المػرض لػـ اسػلتخداـ اتخلبػار 
مهػػارات  ل دالممقارنػػة بػػيف ملكسػػطات درمػػات الطػػفاب ةػػي اللطبيػػؽ الباػػدم لبطاقػػة مفاحظػػة 

    82ريد النلائإ ةي المدكؿ شكلـ ا الثابت اللاميميإنلاج االنمكمراةيؾ 
 ذشجبد اىطالة فٜ اىزطجٞق اىجؼرٛ ىجطبقخ ٍالحظخ األذا   ( اىجصق ثِٞ ٍز٘غطبد14جرٗه  

 أذاح اىقٞبظ
ذشجخ  اّحصاف ٍؼٞبشٛ ٍز٘غطبد

 اىحصٝخ 

قَٞخ  د( 

 اىَحػ٘ثخ

ٍػز٘ٙ 

 اجزَبػٜ شدصٜ اجزَبػٜ شدصٜ اىرفىخ

ثطبقخ ٍالحظخ 

 األذا 
141.2 137.5 5.39 4.82 116 2.8 1.11 

مػالت  كبػر مػف ابدال حسػكبة لبطاقػة مفاحظػة    ف قيمػة شت  الم82يلثد مف المدكؿ ش
  مما يدؿ عمى كمكد  ثػر إيمػابي لنمطػي 0.08عند مسلكم ش إحيائيناالقيمة المدكليةا كدالة 

ةػي لنميػة المكانػب  ثفاثيػة ابباػادببيئػة الحيػاة الثانيػة   ختخييا املمػاعيش اإللكلركنيالدعـ 
نمػػط نحػػك  المهػػت داللػػة ابثػػرا ك الطػػفاب ملػػد ابدائيػػة لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللاميمػػي

المػػرض  عػػدـ قبػػكؿيػػلـ  لػػذا ا ك 820.4لملكسػػط ابعمػػى شاذم  الختخيػػي اإللكلركنػػيالػػدعـ 
 .الرابج

لمػػػا  ثػػػر مسػػػلكم داةايػػػة الػػػلامـ  السػػػابجتخامسػػػان: عػػػرض النلػػػائإ المرلبطػػػة بالسػػػااؿ البحثػػػي 
يمػػي لػػدل طػػفاب لقنيػػات شمرلماػػةا منتخمثػػة  ةػػي لنميػػة مهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ اللام

 اللاميـ؟ل
 لممابة عف  ذا السااؿ لـ اللحقؽ مف يحة المرض اللالي: 
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  بػيف 0.05عنػد مسػلكل ش إحيػائينا ةؽ دالػككمػد ةػر ل: كيػنص عمػى  نػ  ل ال التخامسالمرض 
مهػػارات مفاحظػػة  دال  ملكسػػطات درمػػات  ةػػراد المممكعػػات اللمريبيػػة لمبحػػث ةػػي بطاقػػة

اتخػلفاؼ مسػػلكم داةايػة الػػلامـ شمرلماػػةا يرمػػج ذلػؾ للػػأثير ك لاميمػي إنلػاج االنمكمراةيػػؾ ال
 منتخمثة ل. 

لممممكعػات المسػلقمة لممقارنػة  t-testلملحقؽ مف يحة  ذا المرض لـ اسػلتخداـ اتخلبػار 
بػػيف ملكسػػطات درمػػات الطػػفاب ةػػي اللطبيػػؽ الباػػدم المممكعػػات اللمريبيػػة ابربػػج ةػػي بطاقػػة 

لػػدم طػػفاب لقنيػػات  الثابػػت اللاميمػػيات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ لمهػػار  ئيػػةابداالمكانػػب مفاحظػػة 
    85ريد النلائإ ةي المدكؿ شلـ ا ك لامـلم لهـحسب مسلكم داةاي اللاميـ

 

 ( اىجصق ثِٞ ٍز٘غطبد ذشجبد اىطالة فٜ اىزطجٞق اىجؼرٛ ىجطبقخ 15جرٗه  

 ٍالحظخ األذا  حػت ٍػز٘ٛ ذافؼٞخ اىزؼيٌ  ٍصرجؼخ  ٍْدجعخ(

 أذاح اىقٞبظ
ذشجخ  اّحصاف ٍؼٞبشٛ ٍز٘غطبد

 اىحصٝخ 

قَٞخ  د( 

 اىَحػ٘ثخ

ٍػز٘ٙ 

 ٍْدجعخ ٍصرجؼخ ٍْدجعخ ٍصرجؼخ اىرفىخ

ثطبقخ ٍالحظخ 

 األذا 
141.9 135.7 4.68 3.91 116 7.42 1.11 

مػػالت  كبػػر مػػف  لبطاقػػة المفاحظػػة   ف قيمػػة شت  المحسػػكبة 85يلثػػد مػػف المػػدكؿ ش    
  ممػػا يػػدؿ عمػػى كمػػكد  ثػػر إيمػػابي 0.08عنػػد مسػػلكم ش حيػػائينا  إالقيمػػة المدكليػػةا كدالػػة 
 الثابػت ةي لنمية المكانب ابدائيػة لمهػارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػيلمسلكم داةاية اللامـ 

داللػة  تلمهػاشمرلماػةا منتخمثػة ا ك  لمػلامـ لدم طفاب لقنيات اللاميـ حسب مسػلكم داةايػلهـ
 عدـ قبػكؿيلـ  لذاك  ا 828.2الملكسط ابعمى ش اتالمرلماة ذمسلكم داةاية اللامـ نحك ابثر 

   .التخامسالمرض 

لمػػا  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط الػػدعـ  مفسادسػػان: عػػرض النلػػائإ المرلبطػػة بالسػػااؿ البحثػػي الثػػا
كمسػػلكم داةايػػة ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد   ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػي

لنميػػػة المكانػػػب ابدائيػػػة لمهػػػارات إنلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ الػػػلامـ شمرلماػػػةا منتخمثػػػة  ةػػػي 
 اللاميمي لدم طفاب لقنيات اللاميـ؟ل

 :ةض اللاليك لممابة عف  ذا السااؿ لـ اللحقؽ مف يحة المر      
  بػيف 0.05عنػد مسػلكل شإحيػائينا : كيػنص عمػى  نػ  ل ال لكمػد ةػركؽ دالػة دسالمرض السا

مهػػارات بطاقػػة مفاحظػػة  دال بيػػة لمبحػػث ةػػي ملكسػطات درمػػات طػػفاب المممكعػػات اللمري
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ببيئػة  اإللكلركنػياالتخلفاؼ بيف نمط الدعـ يرمج ذلؾ للأثير ك إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
 كمسلكم داةاية اللامـل. الحياة الثانية ثفاثية اببااد 

لملحقػػؽ مػػف يػػحة  ػػذا المػػرض لػػـ إمػػرال لحميػػؿ لبػػايف ثنػػائي االلمػػاي لمػػدرمات الباديػػة 
بثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف  (F)ا كذلػػؾ للحديػػد مسػػلكل داللػػة المارةػػي اتخلبػػار اللحيػػيؿةػػي ب لمطػػفا

كمسػػلكم ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد   ختخيػػيا املمػػاعيش اإللكلركنػػينمػػط الػػدعـ 
 داةايػػة الػػلامـ شمرلماػػةا منتخمثػػة  ةػػي لنميػػة المكانػػب ابدائيػػة لمهػػارات إنلػػاج االنمكمراةيػػؾ

  82ريدت النلائإ ةي المدكؿ شك لدم طفاب لقنيات اللاميـا  الثابت اللاميمي
 

( ّزبئج رحيٞو اىزجبِٝ ثْبئٜ افرجبٓ ىرشجبد اىطالة فٜ اىزطجٞق اىجؼرٛ ىجطبقخ ٍالحظخ 16جرٗه  

 األذا 

 ٍصرش اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 
 اىَصثؼبد

ذشجب
د 

 اىحصٝخ

ٍز٘غػ 
 اىَصثؼبد

 Fقَٞخ 
ٍػز٘ٙ 
 اىرفىخ

 1 1126.75  اكىنزصَّّٜٗػ اىرػٌ 
1126.7

5 
61.789 1.11 

 1 194.476 ٍػز٘ٛ ذافؼٞخ اىزؼيٌ 
194.47

6 
11.526 1.11 

 َّػ اىرػٌ ثِٞ اىزجبػو 
* ٍػز٘ٛ اكىنزصّٜٗ

 ذافؼٞخ اىزؼيٌ(
36.75 1 36.75 2.21 1.15 

 اىدطأ
1773.49

1 
115 16.89   

    118 2183829 اىَجَ٘ع

 اىَجَ٘ع اىَصحح
2994.91

7 
117    

ختخيػػػيا لػػػنمط الػػػدعـ إللكلركنػػػي ش (F)قيمػػػة   يلثػػػد  ف 82ئإ المػػػدكؿ شباسػػػلقرال نلػػػا
  ةػػي لنميػػة المكانػػب ابدائيػػة لمهػػارات 0.08عنػػد مسػػلكم شإحيػػائينا داؿ لهػػا  ثػػر   املمػػاعي

لمسػلكم داةايػة الػلامـ شمرلماػةا  (F)مػالت قيمػة ا ككػذلؾ الثابػت إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
ممػػا   0.05عنػػد مسػػلكم ش دالػػة (F)قيمػػة كمػػا مػػالت   0.08منتخمثػػة  دالػػة عنػػد مسػػلكم ش

ثفاثيػة ببيئػة الحيػاة الثانيػة  اإللكلركنػينمػط الػدعـ  فاتخػلفاؼ بػيفلعمى كمػكد  ثػر إيمػابي  دؿي
 ةي لنمية المكانب ابدائية لمهػارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػيكمسلكم داةاية اللامـ  اببااد
     .دسساالمرض ال يلـ عدـ قبكؿ لذاا ك الثابت
 إحيائينالة اكمكد ةركؽ دا بنلائإ لحميؿ اللبايف ثنائي االلمايإلي   لكيمت ةي ثكل ماك 

ببيئة الحياة الثانية ثفاثية   املماعيا ختخييش اإللكلركنيبثر االتخلفاؼ بيف نمط الدعـ 
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اج كمسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ةي لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنل اببااد
مقارنة بيف مل Scheffe’ Testلطمب ابمر اسلتخداـ اتخليارلذا ا الثابت االنمكمراةيؾ اللاميمي

مهارات إنلاج ئهـ لةي بطاقة مفاحظة  داالمممكعات اللمريبية ابربج طفاب ملكسطات درمات 
  82ريد النلائإ ةي المدكؿ شلـ ا ك االنمكمراةيؾ اللاميمي الثابت

 فصٗق اىَز٘غطبد فٜ ثطبقخ ٍالحظخ األذا   Scheffe’ Testزجبش ( ٝ٘ظح ّزبئج اخ17جرٗه  

 اجزَبػٜ
 ×

 ٍْدجعخ

 اجزَبػٜ
 ٍصرجؼخ× 

 × شدصٜ
 ٍْدجعخ

×  شدصٜ
 ٍصرجؼخ

 اىَز٘غطبد
ٍجَ٘ػخ 
 اىَقبشّبد

ً 

 143.81  ** ذاىٔ ** ذاىٔ ** ذاىٔ
×  شدصٜ
 ٍصرجؼخ

1 

 136.48   ** ذاىٔ ** ذاىٔ
×  شدصٜ

 ٍْدجعخ
2 

 139.96    ** ذاىٔ
×  اجزَبػٜ
 ٍصرجؼخ

3 

    134.96 
×  اجزَبػٜ
 ٍْدجعخ

4 

درمػات ملكسػطات بػيف إحيػائينا   يلثد  ف  نػاؾ ةػركؽ داللػة 82باسلقرال نلائإ المدكؿ ش  
 ا كما يمي:الطفاب
درمػػات المممكعػػة  ات  بػػيف ملكسػػط0.08عنػػد مسػػلكم شإحيػػائينا  ةؽ دالػػككمػػكد ةػػر  -

ايػة الػلامـ المرلماػة ا كالمممكعػة الثانيػة شنمػط مػج مسػلكم داة الختخييابكلي شنمط الدعـ 
داللة  ثر االتخلفاؼ بػيف نمػط  تمج مسلكم داةاية اللامـ المنتخمثة ا كالمه الختخييالدعـ 
ةػي لنميػة المكانػب كمسلكم داةاية اللامـ ببيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد  اإللكلركنيالدعـ 

 الملكسػط ابعمػى اتذابكلػي ليػالد المممكعػة اميمي ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ الل
    820.18ش

  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة ابكلػي 0.08عند مسلكم شإحيائينا كمكد ةرؽ داؿ  -
مػج مسػلكم داةايػة الػلامـ المرلماػة ا كالمممكعػة الثالثػة شنمػط الػدعـ  الختخيػيشنمط الدعـ 

داللة  ثػر االتخػلفاؼ بػيف نمػط الػدعـ  تلمهمج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ا كا ملماعياال
ةػػي لنميػػة المكانػػب كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ  ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد اإللكلركنػػي

الملكسػط ابعمػى  اتذابكلػي ليػالد المممكعػة ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
  820.18ش
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بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة ابكلػي   0.08عند مسلكم شإحيائينا كمكد ةرؽ داؿ  -
مػج مسػلكم داةايػة الػلامـ المرلماػة ا كالمممكعػة الراباػة شنمػط الػدعـ  الختخيػيشنمط الدعـ 

داللػػة  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط  تمػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المنتخمثػػة ا كالمهػػ ملمػػاعياال
ةػي لنميػة المكانػب اية اللامـ كمسلكم داةببيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد  اإللكلركنيالدعـ 

الملكسػط ابعمػى  اتذابكلػي ليػالد المممكعػة ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
  820.18ش

  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة الثانيػة 0.08عند مسلكم شإحيائينا كمكد ةرؽ داؿ  -
ة الثالثػة شنمػط الػدعـ مج مسلكم داةاية اللامـ المنتخمثػة ا كالمممكعػ الختخييشنمط الدعـ 

داللة  ثػر االتخػلفاؼ بػيف نمػط الػدعـ  تمج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ا كالمه ملماعياال
ةػػي لنميػػة المكانػػب كمسػػلكم داةايػػة الػػلامـ ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة ابباػػاد  اإللكلركنػػي

الملكسػط ابعمػى  اتذة لثػالثاليػالد المممكعػة ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
 ف الػػػلامـ  خػػػير إلػػػىا كاللػػػي لالػػػلامـ البنػػػائي االملمػػػاعياكػػػد ذلػػػؾ نظريػػػة يك    802.22ش

كسػػط عنػػدما يلكامػػد االملمػػاعي  كثػػر نخػػاطان مػػف الػػلامـ المػػردما ةػػالمرد يػػلامـ بخػػكؿ ايمػػابي 
 (Amineh, Davatgari, 2015, p.11)  مممكعة مف ابةراد

  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة الثانيػة 0.08مسلكم ش عندإحيائينا كمكد ةرؽ داؿ  -
مج مسلكم داةاية اللامـ المنتخمثة ا كالمممكعػة الراباػة شنمػط الػدعـ  الختخييشنمط الدعـ 

داللػػة  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط  تمػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المنتخمثػػة ا كالمهػػ ملمػػاعياال
ةػي لنميػة المكانػب كمسلكم داةاية اللامـ  اادببيئة الحياة الثانية ثفاثية ابب اإللكلركنيالدعـ 

الملكسػط ابعمػى  اتذالثانيػة ليػالد المممكعػة ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
  802.21ش

  بػيف ملكسػطي درمػات المممكعػة الثالثػة 0.08عند مسػلكم شإحيائينا كمكد ةرؽ داؿ  -
لمرلماػة ا كالمممكعػة الراباػة شنمػط الػدعـ مج مسلكم داةايػة الػلامـ ا ملماعيشنمط الدعـ اال

داللػػة  ثػػر االتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط  تمػػج مسػػلكم داةايػػة الػػلامـ المنتخمثػػة ا كالمهػػ ملمػػاعياال
ةػي لنميػة المكانػب كمسلكم داةاية اللامـ  ببيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد اإللكلركنيالدعـ 

الملكسػط ابعمػى  اتذالثالثػة لد المممكعػة ليػاابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
  802.22ش
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بيئػة الحيػاة الثانيػة ثفاثيػة ب اإللكلركنػي نمط الػدعـبيف تخلفاؼ كلـ لحديد داللة حمـ  ثر اال
لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيػؾ اللاميمػيا  ةياببااد كمسلكم داةاية اللامـ 

  81مدكؿ شالريدت النلائإ ةي حيث 
  ٍٗؼبٍو   T( ٍز٘غطبد ذشجبد اىزطجٞقِٞ اىقجيٜ ٗاىجؼرٛ ىجطبقخ ٍالحظخ األذا  ٗقَٞخ 18جرٗه  

 ىيَٖبشاد األذائٜىيجبّت 

 

 أذاح اىقٞبظ

  t. test اىَز٘غطبد
 dٍبشص  قَٞخ 

 

حجٌ 

 ٍػز٘ٙ اىرفىخ قَٞخ  د( ثؼرٙ قجيٜ األثص

ثطبقخ 

ٍالحظخ 

 األذا 

 مجٞص  4.15 1.65 1.111 195.6 138.8 31.46

ممػػا يػػدؿ   0.82ش مػػف مػػالت  كبػػر    يلثػػد  ف قيمػػة 81باسػػلقرال نلػػائإ المػػدكؿ ش
إللكلركنػي ببيئػػة الحيػػاة الثانيػػة ثفاثيػػة الفاتخػػلفاؼ بػػيف نمػػط الػػدعـ  عمػى كمػػكد حمػػـ  ثػػر كبيػر

 اميمػياببااد كمسلكم داةاية اللامـ ةي لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنلػاج االنمكمراةيػؾ الل
  مػػف اللبػػايف الكمػػي لمملميػػر اللػػابج لالمكانػػب 0.25كيمكػػف لمسػػير لمػػؾ النليمػػة بػػأف شا الثابػػت

الػػػدعـ ل ابدائيػػػة لمهػػػارات إنلػػػاج االنمكمراةيػػػؾ اللاميمػػػيل يرمػػػج إلػػػى لػػػأثير الملميػػػر المسػػػلقؿ
   ببيئة الحياة الثانية ثفاثية ابباادل اإللكلركني

 تفشري الهتائج ومهاقشتًا: 

يمابي  إحيائينا عرض النلائإ السابقةا كمكد  ثر داؿ  يلثد مف  بيف نمطلفاتخلفاؼ كا 
ا ةمرلماش ببيئة الحياة الثانية كمسلكم داةاية اللامـ  املماعي اختخييش اإللكلركنيالدعـ 
الثابت  المكانب المارةية كابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي  ةي لنمية ةمنتخمث

دعـ ليالد الثر اب داللة  المهتحيث ا  المسلكم الرابجاللاميـ ش لقنياتلدم طفاب 
بيئة الحياة  ف إلى ذلؾ يرمج ا ك مج مسلكم داةاية اللامـ المرلماة الختخيي اإللكلركني

الطفاب عمى اإلبداع ةي لاممهـا كذلؾ  تبيئة لاميمية مرنة ساعد تكةر  الثانية ثفاثية اببااد
ية باسلتخداـ المحاكاة اللي لسهـ ةي لكثيد المما يـ مف تخفاؿ بنال المكاقؼ اللاميم

ةي لنخئة الملامـ املماعينا  تلخب  إلى حد ما بيئة الاالـ الحقيقيا كلذا ساعد ا حيثاليابة
لبادؿ التخبرات ا ك مف تخفاؿ مساعدل  عمى اللماعؿ مج ا تخريف كاالسلمادة منهـ عممينا كعممينا

ل ابنخطة اللاميميةا كمخاركة الماارؼ بأسمكب ؾ  كثر مف ملامـ ةي  دااعف طريؽ اخلر 
  كيمكف لمسير ذلؾا ةيما يمي:ا ةي الكيكؿ السريج إلى المامكمات المطمكبة ساعد ـ
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  ببيئة الحياة ختخييا املماعيش اإللكلركني كالن: لمسير النلائإ المرلبطة بأثر نمطي الدعـ 
هارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي الثانية ثفاثية اببااد ةي لنمية اللحييؿ المارةي لم

 لدل طفاب لقنيات اللاميـ.
  ختخييا املماعيش اإللكلركنيالدعـ  نمطل خارت النلائإ إلى  ف قيمة شت  المحسكبة 

ببيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد مالت  كبر مف القيمة المدكليةا كدالة عند مسلكم 
رات إنلاج االنمكمراةيؾ لمهاي لنمية اللحييؿ المارةي ة اإيمابين  ان  ف ل   ثر   مما ياكد 0.08ش

  لنمط الدعـ 00.02نحك الملكسط ابعمى شابثر داللة  حيث المهتا لدم الطفاب اللاميمي
 كيازل ذلؾ إلى الاكامؿ اللالية: االختخيي اإللكلركني

كخكؿ ل  اسـ يتخلار لمملامـ المرية ليمثؿ نمس  بككيؿ اةلراثي  تحال الحياة الثانية  .8
  ممسـا مما يخاري بالكمكد االملماعي داتخؿ البيئة اللاميمية االةلراثية.

 ةي عممية اللامـ.  ل مف مخاركزاد مككيؿ االةلراثي لالملامـ اسلتخداـ  .4
عمى اإلبداع ةي  الملامميف تساعد اـ مرنةبيئة لامكةرت اببااد ثفاثية الحياة الثانية  .0

اللاميمية باسلتخداـ المحاكاة اللي لسهـ ةي لاممهـا كذلؾ مف تخفاؿ بنال المكاقؼ 
 لكثيد المما يـ اليابة. 

ا كلمريب  ةكار مديدة ليميـ االنمكمراةيؾ اللاميميمهارات لمملامـ بممارسة  تسمح .2
 .كاللامـ مف ابتخطال

 .القدرة عمى إعداد عالـ يحاكي الحياة الكاقايةلها الحياة الثانية  .5
 .ةي إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي ات بنال المحلكمسهكلة اسلتخداـ  دك  لاحت لمملامـ  .2
 لحقيؽ حييمة اللامـ بخكؿ  سرع.دت الملامـ عمى عسا .2
  كثر بقالن كانلخارنا.  اذالين  الاممن  ت لمملامـر الحياة الثانية كة .1
مساعدة ماقلة لساعد عمى الكيكؿ إلى  ك  ي مسكر ا ةاإللكلركني ميةياملالدعامات ال .2

مملامـ بد   ف الككيؿ االةلراثي لالمامـ  يرملبا كبممرد  ف ا  الطالخيل الذم ال يارة
 .ةاميا بحؿ المخكمة بيكرة مسلقمة يقـك لدريميان بإزالة الدعامات

مميج محلكيات المامكمات   ل  كثحتتخريطة لمملامـ قدـ  الختخيي اإللكلركنيالدعـ  .80
 .سيقكـ بلحكيمها إلى انمكمراةيؾ لاميميالثتخمة كالماقدة اللي 

الملامـ بباض ا رال كالحقائؽ  دعمت مامكمات اةللاحيةةر ك  اإللكلركني الختخييالدعـ  .88
نلاج االنمكمراةيؾ اإلرخادية  .ةي ليميـ كا 
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 Reading recordsقرالة السمفات كةر لمملامـ إمكانية  الختخيي اإللكلركنيالدعـ  .84
  .إنلاج االنمكمراةيؾكذاكرة مساعدة لملارؼ عمى الاناير المهمة ةي 

اكد عمى لكةير بيئة اللي لا ك اللامـ البنائي االملماعينظرية النليمة مج ر م  لمؾ المقت
ا كما ا ك ف لككف مناسبة ب داؼ اللامـكالمهارات رؼالامـ يكلسب الطفاب مف تخفالها الما

 ,Schunk).لاكد عمى الماارؼ المنظمة اللي لراكمت كال لزاؿ للراكـ كيكمؿ باثها باثان 
مف البيئة  ةداسلماالالمرد ال يلامـ ةقط مارةة بؿ يكلسب مهارة ثاةة إلى  ف إ  (2011

 (Amineh, Davatgari, 2015, p.11) لاميـ نمس  ةي االملماعية المحيطة ب 
: لمسير النلائإ المرلبطة بأثر مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ةي لنمية اثانين 

 مكمراةيؾ اللاميمي لدل طفاب لقنيات اللاميـ.اللحييؿ المارةي لمهارات إنلاج االن
مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ل خارت النلائإ إلى  ف قيمة شت  المحسكبة 

مسلكم  ف عمى   مما ياكد 0.05مالت  كبر مف القيمة المدكليةا كدالة عند مسلكم ش
االنمكمراةيؾ اللاميمي  ةي لنمية اللحييؿ المارةي لمهارات إنلاج ل   ثر إيمابيداةاية ال

 مك ذ لمملامميف  42.22المهت داللة ابثر نحك الملكسط ابعمى شحيث ا الثابت لدم الطفاب
 : نهـداةاية اللامـ المرلماةا كيازل ذلؾ إلى 

 إنمازي . ماايير كمسلكيات بنمسهـ يثاكف .8
 المير. تخبرات عمى اعلماد ـ مف  كثر ك دائهـ تخبرالهـ عمى يالمدكف .4
 اللحقيؽ. بايدة   داؼ كثج إلى كيميمكف اليابة المهمات فيمثمك  .0
  عالية. بقدرات لحييمية يلسمكف .2
  كثر نماحان ةي لاممهـ. فيككنك .5
يمثمكف المهاـ اللي لبنى ةيها المكاةلت عمى اللامـ المردما كال يرربكف ةي مهمات  .2

 للساكل ةيها المكاةلت. 
 Belenky and Nokes-Malach  لبمينكىا كنككيسل  ذي النليمة مج ر م كالمقت

(2012, p.35)ف مسلكم داةاية اللامـ المرلماة لزيد مف قدرة الملامـ  كالذم  خار إلى 
مكن  مف كثج تخطط محكمة لمسير نمس ةي الامؿ الداكب لحؿ المخكمةا كلي العمى ثبط 

 .المناسب إلى الحؿ حلي ييؿعميها كملابالها بخكؿ حثيث 
لمثؿ  خكاالن  ساسية لاكد عمى ثفاثة مبادئ ا كاللي اللماعؿنظرية ر م مج  المقتكما 

 لملماعؿ ةي نظاـ اللامـ مف بادا ك ي:
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يالمد عمى  الذما Learner-Instructor Interactionاللماعؿ بيف الملامـ كالمامـ  -
ةردية اللامـ كاللكايؿ بيف المامـ كالملامـا ك ذا النكع مف اللماعؿ يحمز الملامميف 

امـ للحيكؿ عمى لمذية راماة مف المامـ لممإلى امى اللامـا كما يادم ع هـكيخما
 كالاكسا ككذلؾ لسهيؿ عممية الحكار بينهما.

يخير إلى الذم : Learner-content Interactionاللماعؿ بيف الملامـ كالمحلكل  -
 .ف عمى المامكمات كالماارؼ مف المكاد الدراسيةكاللماعؿ الذم يحيؿ مف تخفال  الملامم

لبادؿ  بهدؼ: Learner-learner Interactionاللماعؿ بيف الملامـ كالملامـ  -
رير منظمةا  كالمامكمات كابةكار كالحكار بيف الملامميف سكال  كاف ذلؾ بطريقة منظمة  

كيخير إلى لامـ ابقراف الذم يسهـ ةي لنمية المهارات اللماعميةا كنخر الماارؼ الثمنية 
 .هـالمخلركة بين

  ختخييا املماعيش اإللكلركني: لمسير النلائإ المرلبطة بأثر االتخلفاؼ بيف نمط الدعـ اثالثن 
ببيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد كمسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ةي لنمية 

 اللحييؿ المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي لدل طفاب لقنيات اللاميـ.
  ببيئة ختخييا املماعيش اإللكلركنيالدعـ  يلنمط (F)إلى  ف قيمة   خارت النلائإ 

  ةي لنمية اللحييؿ 0.05عند مسلكم شإحيائينا الحياة الثانية ثفاثية اببااد مالت دالة 
لمسلكم داةاية  (F)قيمة مالت ا ككذلؾ الثابت المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي

ثر االتخلفاؼ بيف ب  (F)  كما مالت قيمة 0.08الة عند مسلكم شاللامـ شمرلماةا منتخمثة  د
  مما ياكد عمى 0.05كمسلكم داةاية اللامـ ك ي دالة عند مسلكم ش اإللكلركنينمط الدعـ 
 ةي لنمية اللحييؿ المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي االتخلفاؼ هذاكمكد  ثر ل

 لية:كيازل ذلؾ إلى الاكامؿ اللا االثابت
مميج محلكيات ل    كثحتتخريطة طريؽ لمملامـ قدـ  الختخيي اإللكلركنيالدعـ  .8

 .التخاية بمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي الثابت كماتالمام
مامكمات اةللاحية لدعـ الملامـ بباض ا رال كالحقائؽ  قدـالختخيي  اإللكلركنيالدعـ  .4

 اإلرخادية.
نلاج االنمكمراةيؾلزكيد الملامـ بأدكات  ةيسا ـ الختخيي  اإللكلركنيالدعـ  .0  .ليميـ كا 
 يسلطيجسمسمة مف ابنخطة اللاميمية ساعد ةي لقديـ الختخيي  اإللكلركنيالدعـ  .2

  .لملامـ الكيكؿ إليها ةي  م كقتا
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كةرت لمملامميف إمكانية المخاركة ةي ابنخطة اللاميمية ثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .5
 عمى نطاؽ كاسج.

 عززت المكانب االملماعية بيف الملامميف.ثفاثية اببااد الحياة الثانية بيئة  .2
الكيكؿ إلى مزيإ ثقاةي كلمكم  ةيلملامـ ا تساعدثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .2

 ملنكع.
 لاحت إمرال االتخلبارات بطريقة سمحت لمملامـ باإلبداع ثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .1

 ارا كبياف مدم الامؽ كالخمكلية الذم يلسـ ب  اللامـ. كاالبلك
التخاية للسـ بالمركنة ةي ليميـ ابنخطة اللاميمية اببااد ثفاثية بيئة الحياة الثانية  .2

 بما يناسب االحليامات اللاميمية لمملامميف.بليميـ االنمكمراةيؾ اللاميمي 
   Sarrab, et al. (2014, p.168) فيكبتخر  لسرابلمج ر م   ذي النليمة تلمقاك 

يكةر لمملامـ المركنة الكاةية اللي لسمد ل   الختخيي اإللكلركني ف الدعـ إلى   خاركاكالذيف 
باللامـ دكف ثمط يمزم  باللكامد ةي  ماكف ماينة ك كقات محددة ثمف مممكعة كبيرة مف 

يف المامـ الملامميفا مما يساعد عمى إذابة المكارؽ بينهـا كلازيز عمميات اللماعؿ ب
يسهـ ةي لحسيف إنلاميلهـ  ككؿ ذلؾكالملامميف كلمبية احليامالهـ اللاميمية كالختخييةا 

 المرلبطة بمهاـ اللامـ.
 مرلماة ياممكف بمدية  كبر مف رير ـ.اللامـ الداةاية مسلكم  اك كي ذى  الملاممكف .80
مكاقؼ  داةاية اللامـ المرلماة يحققكف نماحات  كثر ةيمسلكم  اك كي ذى  الملاممكف  .88

 ملاددة.
داةاية اللامـ المرلماة يلميزكف بسرعة إنماز المهمات مسلكم  اك كي ذى الملاممكف  .84

 .الحسابية كالممظية
  ببيئة ختخييا املماعيالدعـ اإللكلركني ش يلنمطقيمة شت  المحسكب كما مالت 

  0.08كم شعند مسلإحيائينا  كبر مف القيمة المدكلية كدالة اببااد الحياة الثانية ثفاثية 
ببيئة الحياة  اإللكلركنينمط الدعـ  فاتخلفاؼ بيف لمما يدؿ عمى كمكد  ثر إيمابي 

المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ  الثانية كمسلكم داةاية اللامـ ةي لنمية اللحييؿ 
لكلركني كمسلكم إل   بثر اتخلفاؼ نمط الدعـ ا0.02ش  ا كما مالت قيمة الثابت اللاميمي

التخلفاؼ بيف ةي هذا ال كبير ا مما يدؿ عمى كمكد حمـ  ثر 0.82 كبر مف ش ي الداةاية ك 
 .لدم الطفاب لنمية اللحييؿ المارةي لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
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ةي بيئة الحياة اإللكلركني الدعـ  ييرم الباحث  ن  ررـ اتخلفاؼ نمط ذلؾةي ثكل ك 
 مكمسلك لناسب تخيائص الملامميف كاحليامالهـ لقديمها اللي كطرؽ ثفاثية اببااد  الثانية
ا كذلؾ كي يسلطيج كؿ منهـ االعلماد عمى نمس  ةي القياـ بمهمات اللامـ لملامـ لهـداةاي

 ا إال  ف ئةردما  ك مف تخفاؿ اللااكف كالمخاركة االملماعية مج زمفا المطمكب لنميذ ا بخكؿ 
  داؼ اللامـا كلذا ياد الدعـ إلى لكمي  الملامـ نحك لحقيؽ  فاهدةي يفطالنم يف ذ

 مككننا رئيسنا ةي بنال بيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد. اإللكلركني
يالمد عمى نظرية اللامـ ثفاثية اببااد الامؿ داتخؿ بيئة الحياة الثانية يلثد  ف كلذا 

كاة ةي لكةر بيئة لاميمية لمامؿ اللااكنيا كلسمد باسلتخداـ المحا كذلؾ بنهااالملماعيا 
بيئة بمنة للازيز اللامـ اللمريبيا كما لسمد لمملامـ بممارسة المهارات كاكلسابهاا كلمريب 

اقاية اللي لسمد  ةكار مديدة كاللامـ مف ابتخطالا كالقدرة عمى إعداد عالـ يحاكي الحياة الك 
مخلرؾ  مف  م مكاف ةي الاالـ كلككيف مماعات لاميمية ذات ا لماـا تخريف  باللكايؿ مج ل 

 (Edirisingha, et al., 2009, p.459)لساعد ـ عمى اللماعؿ كالمخاركة 
لمثؿ ةي عدـ ةيؿ ليسلتخمص الباحث مف ذلؾ  ف طبياة اللماعؿ االملماعي لملامـ 

 كلخميج اللامـ مف تخفاؿ النخاط اللااكني االملامـ عف المملمج ةي بنال السياؽ المارةي
ثفاثية اببااد طمب ذلؾ ليميـ بيئة الحياة الثانية اللاميمية الذم يساعدي ةي بنال ماارة ا كيل

اللي لماؿ مف السهؿ ليميـ كاسلتخداـ قكاعد المابة ك دكات المحاكاة لماديد مف المكثكعات 
 . اللدريبية المتخلممة

  ببيئة الحياة ختخييا املماعيش اإللكلركني: لمسير النلائإ المرلبطة بأثر نمطي الدعـ رابانا
ة ثفاثية اببااد ةي لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي الثاني

 لدل طفاب لقنيات اللاميـ.
 خارت النلائإ إلى  ف قيمة شت  المحسكبة لبطاقة المفاحظة مالت  كبر مف القيمة 

لدعـ   مما يدؿ عمى كمكد  ثر إيمابي لنمطي ا0.08عند مسلكم شإحيائينا المدكليةا كدالة 
ةي لنمية المكانب ابدائية ثفاثية اببااد   ببيئة الحياة الثانية ختخييا املماعيش اإللكلركني

ا كالمهت داللة ابثر نحك نمط الدعـ الطفاب لدمالثابت لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي 
 :كيازل ذلؾ إلى الاكامؿ اللالية ا 820.4ذم الملكسط ابعمى ش الختخيي اإللكلركني
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قدـ لمملامـ إطارنا لمامؿ  اثفاثية اببااد ببيئة الحياة الثانية الختخيي اإللكلركنيالدعـ  .8
ةي إنلاج  لنمية مهارال ك المخاركة ةي بنال ماارة  ةي  ل ساندم ثنال لامم ا ك 

 .االنمكمراةيؾ اللاميمي
رخادات مممكعة إ قدـ ثفاثية ابباادببيئة الحياة الثانية  الختخيي اإللكلركنيالدعـ  .4

للدريب  عمى مهارات إنلاج  كلكميهات مف المامـ إلى الملامميف بخكؿ مباخر
 .االنمكمراةيؾ اللاميمي

 ,Mehdipour & Zerehkafi (2013 ليكمي ر ز را ك يبةي ذات السياؽ يخير لميد
p.98)  إلى  ف نماح  دكات اللامـ يرلبط ارلباطنا كثيقنا بإمكانيالها ةي بنال مكاقؼ الدعـ

ف لطكيج ابدكات كلكنكلكميالها المباخر بيف المامـ كالملامـا كلذا يمك  ةردمي شختخيال
  .لناسب التخيائص الاقمية لمملامميف كقدرالهـ المارةيةا للمبي احليامالهـ ك نخطلهـل

عمى اللماعؿ بيف الملامميفا كلذا ياد  داة للخكيؿ اسلند  االملماعي اإللكلركنيالدعـ  .0
  .يساعد ةي بنال المحلكم اللاميميكبنال ماارةهـا مما 

ةي لنخئة الملامـ املماعيناا مف تخفاؿ مساعدل  عمى  هـلسثفاثية اببااد الحياة الثانية  .2
 اللماعؿ مج ا تخريف كاالسلمادة منهـ عممينا كعممينا.

لحكيؿ النظرية إلى ممارسة  عمىلكةر بيئة لامـ لبني ثفاثية اببااد  الحياة الثانية .5
 عممية.

الساة المطمكبة لمذاكرة  ف إلى  كاللي  خارتر م نظرية الحمؿ المارةيا مج  ذلؾ مؽلاك 
الااممة لبنال المتخطط المارةي كعمم  ابلكماليكي الذم يحدث لمييرات ةي الذاكرة طكيمة 

ليؼ بنية اللامـ لدل الملامـ مف منظكر نظاـ ملكامؿ لماالمة المامكمات  حيثالمدلا 
ة المدل لتخزف المارةة المكلسبة بخكؿ دائـ نسبينا كذاكرة عاممة لاالإ يلألؼ مف ذاكرة طكيم

 Sweller, van  كمقيكد.  ذي المامكمات المتخزنة ةي الذاكرة الطكيمة المدل عمى نحك كاعو 
Merrienboer, & Paas (1998, p.260) 

ي لنمية : لمسير النلائإ المرلبطة بأثر مسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ةتخامسنا
 مهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي لدل طفاب لقنيات اللاميـ.

 خارت النلائإ إلى  ف قيمة شت  المحسكبة لبطاقة المفاحظة مالت  كبر مف القيمة 
  مما يدؿ عمى كمكد  ثر إيمابي لمسلكم 0.08عند مسلكم شإحيائينا المدكليةا كدالة 

لدم  الثابت ئية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميميداةاية اللامـ ةي لنمية المكانب ابدا
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طفاب لقنيات اللاميـ حسب مسلكم داةايلهـ لملامـ شمرلماةا منتخمثة ا كالمهت داللة ابثر 
كيازل  ا 828.2مسلكم داةاية اللامـ المرلماة ذات الملكسط ابعمى شالملامميف ذكم نحك 

 ذلؾ إلى الاكامؿ اللالية:
 Degreeدرمة النماح  يلميزكف بارلماعمسلكم داةاية اللامـ المرلماة  كاكي ف ذى كالملامم .1

of Success ا كالثقة بالنمسSelf-confidence. 
 .مرلمج هـطمكحمسلكل  .2
 .رربة ةي إعادة اللمكير ةي الاقباتلديهـ  .3
 .الرربة ةي  دال  ةثؿا كلحديد اب داؼا كاسلكخاؼ البيئةا كلاديؿ المسارلديهـ  .4
 .ساي نحك االلقاف كاللميز ةي اللامـملديهـ داةج ل .5

ن  يلمنب المخاركة ةي ابنخطةا بأالملامـ ذك داةاية اللامـ المنتخمثةا بينما يلسـ 
كسريج الممؿا كطمكحال  المسلقبمية ملكاثاةا كيككف  كثر اسلمابة لممخؿ من  إلى النماحا 

 (Verhagen, et al., 2012, p.487)كال يميؿ إلى اللااكف كمساعدة  قران  
نلائإ دراسة ةااد إسماعيؿ عيادا ياسر عبدالرحمف يالحة   ذي النليمة مج كالمقت

لملماعؿ بيف اللامـ المدمإ كمرلمج كمكد  ثر داؿ كاللي لكيمت إلى   42ا ص.4080ش
مسلكم ذكم طفاب اللدم نلامها ا  كالداةاية لملامـ ةي لنمية مهارات اسلتخداـ الكسائط المائقة ك 

  .قسـ اللكنكلكميا ةي ماماة ابقيى بمزةبالمرلماة ـ اللامداةاية 
اللي ا ك Vygotsky "لةيمكلسكية ةي اللاميـ االملماعي ةالبنائينظرية الر م للمؽ مج كما 

لككف مناسبة ب داؼ اللامـا ك اكد عمى لكةير بيئة لامـ يكلسب الطفاب مف تخفالها المارةةا ل
المهاـ اللاميمية مج ابكثاع الحيالية ذات الافاقة يالمد انلقاؿ اللامـ عمى مدل الماؽ  حيث

اللي  سلمد مف تخفاؿ اللماعفات االملماعيةللنمية المرد   ف إثاةة إلىبمكثكع اللامـا 
 (Schunk, 2011) المارةية كلطكري باسلمرار ل بنيساعد عمى نمك ل

ختخييا ش نياإللكلرك االتخلفاؼ بيف نمط الدعـ : لمسير النلائإ المرلبطة بأثر سادسنا
  ببيئة الحياة الثانية ثفاثية اببااد كمسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  ةي املماعي

 .لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي لدم طفاب لقنيات اللاميـ
اؿ   لها  ثر دختخييا املماعيلنمط الدعـ إللكلركني ش (F)قيمة  خارت النلائإ إلى  ف 

  ةي لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ 0.08عند مسلكم شإحيائينا 
لمسلكم داةاية اللامـ شمرلماةا منتخمثة  دالة عند  (F)ا ككذلؾ مالت قيمة الثابت اللاميمي
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  مما يدؿ عمى كمكد  ثر داؿ 0.05دالة عند مسلكم ش (F)  كما مالت قيمة 0.08مسلكم ش
يمابي  كمسلكم داةاية اللامـ ةي لنمية المكانب  اإللكلركنيلفاؼ بيف نمط الدعـ فاتخلكا 

 كيازل ذلؾ إلى الاكامؿ اللالية: االثابت ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
الملامـ بما يماؿا  تخد ر المحلكما   ثنال سياؽ تدمقي اللي مكرية النيية المساعدات ال .8

 بدائؿ ليتخلار مف بينها.عدة عمي   كاقلرحت  بأتخطائ ا لتخبر  ك 
حاكي التخطكات اللنميذية لمقاطج ةيديك لمملامميف  تقدم امساعدات الميديك المحاكي .4

 ملامـ اللحكـ ةي لخميم   ك إيقاة . كؿ حيث يسلطيج بـا امهالالمطمكبة بدال 
خطة ة المخاركة ةي ابنكةرت لمملامميف إمكانيثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .0

  .التخبرة االملماعية إلىبارة اال لماـ  تنقما كلذا اللاميمية
 كةرت لمملامـ سهكلة الكيكؿ إلى مزيإ ثقاةي كلمكم ملنكع. .2
 ةيما بينهـ. طرح ابسئمة لممناقخة الملامميف عمى تخما .5
 مناسبلها يثمف بما اللاممية اللاميمية ابنخطة تنكعثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .2

  .كميكلهـ الملامميف كا لمامالهـ مميج اماتلح
 ثنال   نمسهـ الملامميف كبيف كالملامميف المامـ بيف سكية املماعية عفاقات كةرل .2

 عممية اللامـ.
 يادم لحديدنا الطفاب  ف يلاممها المراد التخبرة تحددثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .1

نلاج االنمكمراةيؾاللاميمي للامـ مهارات لي المكقؼ ةهـ إلى  .ميـ كا 
لكةر ةثالن  كامهة مسلتخدـ رسكميةلميزت بارض ثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .2

 سهؿ االسلتخداـ بيرينا
 تنقمحيث عمى اللماعؿ ةي الكقت الماميا  تساعدثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .80

 .مف اللماعؿ إلى ابلمة الحقيقية كالقرب الختخيي لامميفلما
حرية اللكايؿ كاللماعؿ االملماعيا  لامميفلمم تحال ثفاثية اببااد بيئة الحياة الثانية  .88

ـ ختخيي مج ا ماارة  المديدة مف تخفاؿ عممية لكا بنال حريةلممسلتخدـ  مما  لاح
   اإلدراكي السابؽ. ئالمامكمات المكمكدة ةي بنا

اإللكلركني ببيئة الحياة  التخلفاؼ بيف نمط الدعـاثر ب قيمة شت  المحسكب كما مالت 
عند إحيائينا  كبر مف القيمة المدكلية كدالة كمسلكم داةاية اللامـ ثفاثية اببااد  الثانية

التخلفاؼ ةي لنمية المكانب ابدائية هذا ال  مما يدؿ عمى كمكد  ثر إيمابي 0.08مسلكم ش
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ا مما يدؿ  0.82ش مف ر كب ا كما مالت قيمة الثابت لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
إللكلركني كمسلكم داةاية اللامـ ةي اعمى كمكد حمـ  ثر كبير لفاتخلفاؼ بيف نمط الدعـ 

 .الثابت لنمية المكانب ابدائية لمهارات إنلاج االنمكمراةيؾ اللاميمي
عمى   مية نظـ كالذم  كد   4002محمد عطية تخميس ش  ذي النليمة مج ر م كالمقت

دليؿ يرخد الملامـ ةي لحقيؽ اب داؼ اللاميمية بمثابة  كذلؾ بن لاميميا  الدعـ ةي  م نظاـ
المطمكبةا حلى ال يممأ إلى اللامـ عف طريؽ المحاكلة كالتخطأا كلذا ياد الدعـ ثركرة ممحة 

ا كذلؾ بنها ال لبني عمى اللامـ المردم ةقط  ك اللاميـ كمهنا اإللكلركنيةي بنال بيئات اللامـ 
 لكم . 
لايد اسلتخداـ المثيفات الملرابطة المللاباة اللي ك  انظرية الحمؿ المارةيمج المقت  كما

للملج بباد لقييمي  إللاحة ةرية لمملامـ ليركز انلبا   ةي ميدر كمثير كاحد ةقطا كلذا
ياكس بدقة المما يـ الملنكعة القابمة لمقياس مف منظكر الحمؿ المارةي كاللي لنخأ نليمة 

 .مة كبيئة اللامـ كالمهد الاقمي المبذكؿلملطمبات المه
خابية ةي مامالي  ارةارد كسلانمكردا ثفاثية اببااد الحياة الثانية بيئة كلذا اكلسبت 

 النظـ كثر ملاة ةي اللامـ مف بادا ك ةثؿ مف باض ف الطفاب كالمامميف يالبركنها كذلؾ ب 
يبد كسيمة لاميمية قابمة لمحياة مج ا لكم ا كالكاقج االةلراثي  للاللاميمية شاللاميـ كمهن 

  (Segneri, 2008, p.9) لقريبناقدرات رير محدكدة 
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 املراجـــــــع:

 .  ثػر اسػلتخداـ الػدعـ اإللكلركنػي ةػي ا  كلكبر4082 يمف محمد عبدالهادم شك حمادة محمد مساكدا 
لػػدل طالػػب الدراسػػات  الػػلامـ النقػػاؿ عمػػى لنميػػة مهػػارات البحػػث ةػػي ميػػادر المامكمػػات اإللكلركنيػػة

الماسسػػة الاربيػػة  -ا 4ا IJEPSكالنمسػػية المممػة الدكليػػة لمامػػكـ اللربكيػة الاميػا بكميػػة اللربيػػة. 
  .12-84لمبحث الاممي كاللنمية البخريةا 

ة اإللكلركنيػ. ةاعميػة المػدكنات  80 -84 ا  رسػطس4002نبيػؿ السػيد محمػد شك زينب محمد  ميفا 
الملمػاعي كااللمػاي نحك ػا لػدم طػفاب الدراسػات الاميػا ذكم المسػلكيات ةي لنمية مهارات اللماعؿ ا

  .ا القا رة 028-041ش كلنمية المكارد البخرية اإللكلركنيمالمر اللدريب المتخلممة لمطاقة. 
ك ثػػري ةػي لنميػػة   اللمػاعمي / الثابػتش . اسػلتخداـ االنمكمراةيػػؾ 4082عبػد الػراكؼ محمػػد إسػماعيؿ ش

 -مممػػة لكنكلكميػػػا اللربيػػػة طػػػفاب لكنكلكميػػا اللامػػػيـ كالما ػػالهـ نحػػػكي.  اللحيػػيؿ الدراسػػػي لػػدل
 .812-888المماية الاربية للكنكلكميا اللربيةا   ا41ا شدراسات كبحكث

الملػػػزامف كريػػػر  اإللكلركنػػػي .  ثػػػر اللماعػػػؿ بػػػيف  نمػػػاط الػػػدعـ 4088عبػػػدالازيز طمبػػػ  عبدالحميػػػد ش
سػاليب الػلامـ عمػى اللحيػيؿ كلنميػة مهػارات ليػميـ  ب ك الملزامف ةي بيئة الػلامـ القػائـ عمػى الكيػ

نلػػاج ميػػادر الػػلامـ لػػدم طػػفاب كميػػة اللربيػػة.   ا 8ش22ا ماماػػة المنيػػكرةا مممػػة كميػػة اللربيػػةكا 
22-54. 
 بيئػات إدارة نظػاـ اسػلتخداـ مهػارات لنمية ةي اببااد ثفاثية لامـ بيئة  . ةاعمية4085اليامزم ش ةالف

عبػدالازيز.  الممػؾ بماماػة لقنيػات اللامػيـ مامسػلير طالبػات لػدم (Sloodle) االةلراثػية الػلامـ
ا الريػػاض: المركػػز الػػكطني الرابػػج لمػػلامـ كاللامػػيـ مػػف باػػد اإللكلركنػػيالمػػالمر الػػدكلي الرابػػج لمػػلامـ 
 اإللكلركني كاللاميـ مف باد.

المدمإ كالداةاية نحك  . ةاعمية اللامـ ا يكنيك4080ياسر عبدالرحمف يالحة شك عيادا  إسماعيؿةااد 
نلامهػػا لػدم طمبػػة قسػـ اللكنكلكميػػا  المارةيػة ةػي لنميػػة مهػارات اسػػلتخداـ بػرامإ الكسػػائط المائقػة كا 

 .22-42 ا 4ش2 امممة الخارقة لمامـك اإلنسانية كاالملماعيةبماماة ابقيى. 
 .مةم. القا رة: مكلبة دار الكلكنكلكميا إنلاج ميادر اللامـ . 4002محمد عطية تخميس ش

مممػػػة لكنكلكميػػػا اللامػػػيـ . E-Supporting اإللكلركنػػػي . الػػػدعـ 4002محمػػػد عطيػػػة تخمػػػيس ش
 بريػؿا  ا 4ش82ا القػا رة: الممايػة الميػرية للكنكلكميػا اللامػيـا شسمسمة دراسات كبحكث محكمة 

8-4. 
لسػحاب . القػا رة: دار االنظرية كالبحػث اللربػكم ةػي لكنكلكميػا اللامػيـ . 4080محمد عطية تخميس ش

 لمطباعة كالنخر كاللكزيج. 
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  . القا رة: دار المكر الار الاربي.بيئات اللامـ اللماعمية . 4082نبيؿ ماد عزمي ش
لليػػػميـ بيئػػػات الػػػلامـ االةلراثػػػية ملاػػػددة  ABCDEنمػػػكذج   .ا  بريػػػؿ4082(مػػػاد عزمػػػي  نبيػػػؿ

نلرنػػػػػػت    . ملػػػػػػاح عمػػػػػػى اال 8 ا ماماػػػػػػة المنيػػػػػػكرةااإللكلركنػػػػػػيمممػػػػػػة الػػػػػػلامـ المسػػػػػػلتخدميف. 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=572. 

 .  ثػػر اللماعػػؿ بػػيف  نمػػاط متخلممػػة مػػف ا ابريػػؿ4080محمػػد متخلػػار المرادنػػى شك نبيػػؿ مػػاد عزمػػيا 
اتخػؿ الكلػاب اإللكلركنػي ةػي اللحيػيؿ ككمػالة الػلامـ لػدل طػفاب الدراسػات دعامات اللامـ البنائية د
 .402-402 ا 20ش0ا ماماة حمكافا مممة كمية اللربيةالاميا بكميات اللربية. 
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