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 امللخص باللػ٘ العزبٔ٘ :

التفاعمي (بيف استراتيجية التدريس ىدؼ البحث إلى استقصاء أثر التفاعؿ ػ إف ُكجد ػ 
)اإليجابي/السمبي( في تنمية بعض ميارات التنكر اإللكتركني/التقميدم( كمفيكـ الذات 

لدل التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت البصرم الرقمي ك 
( فصكؿ. 4( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم مكزعات في )971عينة ضمت )

اب تفاعمي إلكتركني لعرض دركس كتكلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد المكاد التعميمية التالية: 
الجزء األكؿ لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمصؼ األكؿ اإلعدادم تـ 
تصميمو في ضكء معايير تصميـ الكتب التفاعمية اإللكتركنية، كتـ نشره عبر مكقع شبكي 

يجية التدريس التفاعمي لمتدريس التفاعمي تـ تصميمو ليذا الغرض، كدليؿ لممعمـ لتنفيذ استرات
قائمة معايير كمؤشرات كما تـ إعداد كتكفير أدكات جمع البيانات كالتقييـ التالية: اإللكتركني، 

جكدة تصميـ الكتب اإللكتركنية التفاعمية، كبطاقة تقييـ الكتب اإللكتركنية التفاعمية في ضكء 
ميارات التنكر البصرم الرقمي معايير كمؤشرات جكدة التصميـ، كاختباريف: أحدىما الختبار ل

كاآلخر لمتحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كتـ تكفير 
نسخة مف مقياس مفيكـ الذات لألطفاؿ. )إعداد أ.د. عادؿ األشكؿ(. كتـ تحكيـ األدكات 

تائج البحث عدـ كضبطيا إحصائيا. كتنفيذ تجربة البحث كقد أكضحت ن استطالعياكتجريبيا 
( بيف متكسطي درجات مجمكعات الطالبات 0...) كجكد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل 

ترجع لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني/التقميدم المعتاد( كمفيكـ الذات 
)اإليجابي/السمبي( في األداء البعدم ليف عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي، كعمى 

كجيا المعمكمات. كلكف أظيرت النتائج تأثيرنا داالن االختبار التحصيمي في مقرر الكمبيكتر كتكنكل
إحصائينا لكؿ مف المتغيريف المستقميف كؿ عمى حده، ككانت الفركؽ دالة إحصائيا عند 

( لصالح استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني في مقابؿ التدريس 0...) مستكل 
ي في مقابؿ ذكات مفيـك الذات التقميدم، كفي صالح الطالبات ذكات مفيـك الذات اإليجاب

السمبي في التأثير عمى ميارات التنكر البصرم الرقمي، كعمى التحصيؿ المعرفي في الكمبيكتر 
عقد دكرات تدريبية تستيدؼ التنمية المينية لممعمميف كتكنكلكجيا المعمكمات. كأكصى البحث ب

ىات إيجابية لدييـ نحك تكظيؼ لتبني استراتيجيات التدريس التفاعمي اإللكتركني، كتنمية اتجا
الكتب التفاعمية في أطر التعمـ اإللكتركني لممكاد الدراسية، كاالرتقاء بمفيـك الذات لدل 
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المتعمميف لما لو مف دكر كاضح في كسب كتنمية ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ 
يـ الكمبيكتر تقـك عمى جعؿ المعرفي. كتبني كزارة التربية كالتعميـ الستراتيجية متطكرة في تعم

كسب ميارات تكظيؼ مستحدثات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعمـ الذاتي كالمكاطنة 
الرقمية ىدفنا استراتيجينا خالؿ المرحمة االبتدائية يعقبو تكظيؼ ىذه المستحدثات في تعميـ 

ة التعميـ عف الكمبيكتر لمرحمة كتعمـ مناىج المرحمة اإلعدادية كالثانكية، أم االنتقاؿ مف مرحم
التعمـ بالكمبيكتر كمصادر التعمـ اإللكتركني. كتضميف مفاىيـ كممارسات كأخالقيات "التنكر 
البصرم الرقمي" في مناىج التعميـ الجامعي كقبؿ الجامعي باعتبارىا رصيدنا معرفينا كقائينا 

اخمية تستيدؼ أمف الكطف ألبناء الكطف يقييـ المحاكالت التي تبذليا جيات خارجية كد
كسالمة أبنائو كأرضو كترمي لتضميميـ باستخداـ الشائعات المغرضة التي تتخذ مف الصكر 

 الخادعة كاألخبار المصكرة المكذكبة كسيمة إلثارة مشاعرىـ ضد أكطانيـ.

  التنكر البصرم  –مفيـك الذات  –الكممات المفتاحية: التدريس التفاعمي اإللكتركني
 التحصيؿ المعرفي. –الرقمي 
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ABSTRACT 

the current study aimed at investigating the nature of interaction 

between teaching strategy (interactive electronic vs. traditional) and self-

concept (positive vs. negative) and the impact thereof on developing some 

digital visual literacy skills and academic achievement in the “Computer 

and Information Technology” course offered to first-year preparatory 

school students. The sample of the study included (179) female students 

from the population of first-year preparatory school students, distributed 

along four classes. To achieve this objective, the researcher developed an 

interactive e-book covering Part I of the “Computer and Information 

Technology” textbook assigned to first-year preparatory school students. 

The e-book was published online via an interactive teaching website 

especially created for this purpose. As well, the researcher developed a 

Teacher’s Guide detailing steps and procedures of the interactive 

electronic teaching strategy. A set of data collection instruments were also 

developed, including Indices & Standards of Designing Interactive E-

books, Rubric for Evaluating Interactive E-books, Test of Digital Visual 

Literacy, and Test of Academic Achievement. Self-concept was assessed 

using Al-Ashwal’s Self-concept Scale for Children. Study tools were 

validated in a pilot experiment and treated statistically. Results of the 

study indicated that there were no statistically significant differences 

among mean scores (P ≤ .05) of the study groups in terms of the 

interaction between the teaching strategy and students’ self-concepts in 

the post-administration of the Test of Digital Visual Literacy  and the 

Academic Achievement Test, respectively. Yet, according to the results of 

the study, both the independent variables had significant impacts on 

students’ performance. A statistically significant difference existed (P ≤ 

.05) between mean scores obtained by students using the interactive 

teaching strategy compared to their peers using the traditional strategy, 

favoring those using the interactive strategy. As well, a statistically 
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significant difference existed between mean scores of students with 

positive self-concept compared to those with negative self-concept on both 

visual visual literacy skills and academic achievement in computer and 

information technology. Recommendations of the study included 

providing professional development targeting the adaptation of interactive 

strategies, inducing positive attitudes towards developing interactive e-

books, and enhancing positive self-concepts among teachers. These would 

undoubtedly induce positive changes in the educational system in terms of 

adopting and adapting new technological advancements, inducing self-

regulated learning practices, and promoting digital citizenship; thus 

moving away from talking about learning with computer to actual 

educational practices utilizing computer-based instruction and other 

electronic resources. Likewise, the study recommended that concepts, 

professional practices, and ethics of digital visual literacy be embedded in 

curricula of both tertiary and pre-tertiary levels, which in turn would help 

protect future students against malpractices and undesired interventions. 

Keywords: interactive electronic teaching, self-concept, digital visual 

literacy, academic achievement. 
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 :٘مكدم 

، كتزايد الكعي ـ9101في مصر منذ ثكرة ساىـ تزايد الطمب االجتماعي عمى التعميـ 
الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية، إلى حدكث فجكة كبيرة  بأىمية التعميـ عمى جميع األصعدة

البشرية كبيف أحالـ مالييف المصرييف ككادرىا بيف إمكانات ككاقع مدارسنا كبنيتيا المادية ك 
ا أف ىذا بالحصكؿ عمى تعميـ راؽ ينمي شخصية األبناء في جميع نكاحييا، كزاد األمر حرجن 

لمتكافؽ معو كعالج أىـ أعراضو كنكاتجو كىك الكاقع لـ يصاحبو خطط عممية آنية كمستقبمية 
كالمحتكل المعرفي،  المتعمـ كالمعمـ: كأىميا نقص التفاعؿ بيف عناصر منظكمة التعميـ كالتعمـ

 ىذا النقص الذم انعكست آثاره في شكؿ تردم عاـ لمخرجات التعمـ.

خيراف مف القرف العشريف بالتطكر المتسارع في تكنكلكجيا المعمكمات كاتسـ العقداف األ
كاالتصاالت، كفي خضـ ىذا التسارع اىتـ التربكيكف كخبراء تكنكلكجيا التعميـ بتكظيؼ 
 ،المستحدثات التكنكلكجية المصاحبة ليذه التطكرات في حؿ مشكالت الكاقع التعميمي المأزكـ

كرة اإلنترنت كظيكر تكنكلكجيا التعمـ اإللكتركني ككاف أبرز ما صاحب ىذا التطكر ث
ا لممتعمميف في أم مكاف كزماف كبالسرعة التي تناسب المتعمـ  كاىتماميا بجعؿ التعمـ متاحن
كعبر الكسيط التكنكلكجي المتاح لو ماداـ مكصكالن بشبكة اإلنترنت، مع اىتماـ خاص بزيادة 

، كبينيـ كبيف المحتكل المعرفي المتاح جيةمف  فرص التفاعؿ بيف المتعمميف بعضيـ البعض
 ا مف جية ثالثة.ا كال تزامنين مف جية ثانية، كبينيـ كبيف معممييـ تزامنين  عبر الكيب

بمسميات جعمت بالتفاعؿ بيف عناصر المنظكمة التعميمية كقد ظيرت آثار ىذا االىتماـ 
التفاعمية، اإللكتركنية : السبكرة تمستحدثات تكنكلكجيا التعميـ فظير ل السمة األبرزالتفاعمية 

كالمتحؼ كالتمفاز التفاعمي، كالفيديك التفاعمي، كالمكح التفاعمي، كالمسرح التفاعمي، 
 .التدريس التفاعمي اإللكتركني، ك كالكسائط المتعددة التفاعميةكالكتاب التفاعمي، التفاعمي، 

أف التطكر في  (Giorgini & Cardinali, 2003كقد أكضح جكرجيني ككاردينالي )
ا لتطكر تكنكلكجيا لبنائية( الذم جاء مكازين ا إلىلمعرفية إلى االنظريات التربكية )مف السمككية 

( ارتبط بإنجاز قفزات نكعية لممتعمميف في ثالثة مجاالت ..1إلى كيب  ..9الكيب )مف كيب 
ا التعمـ شخصين (، كجعؿ Collaboration(، كالتعاكف )Interactivity)ىامة ىي: التفاعمية 

(Personalization) مجرد كسب المعارؼ عمى ، كبعد أف كانت األىداؼ التعميمية تركز
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. كقد كالحقائؽ، أضحت اآلف مرتبطة بتنمية القدرات المعرفية كتحقيؽ التفاعؿ االجتماعي
 (Kuswara, Cram & Richards, 2008, 70-80) ككراـ كريتشاردأشار ككاسكارا 

اتيجيات التعميـ اإللكتركني القائمة عمى الكيب ترتكز عمى التفاعالت إلى أف جميع استر 
-Socioالمعرفية االجتماعية )االجتماعية التي تحدث بيف المتعمميف، كأف النظرية 

Cognitive Theory)  ىي األكثر مناسبة كالتي يمكف االعتماد عمييا في تفسير آليات
الرقمي ىما نتاج لمتفاعؿ تفاعؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض، كأف المعرفة البنائية كالتنكر 

التدريس التفاعمي االجتماعي، أم أف المعرفة تشاركية كليست فردية، كتعد استراتيجية 
ا لكجو، كالتعمـ الذم يمزج بيف التعمـ كجين لتعمـ المدمج اكاحدة مف استراتيجيات  اإللكتركني

جراءات  اإللكتركني عبر الكيب كيستمد ممارساتو  .المعرفية االجتماعيةمف النظرية  تنفيذهكا 

كقد جاءت النظرية المعرفية االجتماعية لتؤكد أف المعرفة ُتبنى مف خالؿ تفاعؿ المتعمـ 
األخرل، كمع المكقؼ نفسو، في سياؽ بيئي اجتماعي مع المعمـ كمع زمالئو كمصادر التعمـ 

مكقفي محدد، فالمتعمـ يتفاعؿ مع كؿ مكقؼ بطريقة مختمفة حسب ظركفو كسياقاتو، كليس 
فقط مف خالؿ العمميات العقمية. كالمعرفية االجتماعية ال تنكر العمميات العقمية البنائية، 

ت بؿ المسئكؿ الرئيس عنو ىك العممياكلكنيا ليست ىي المسئكلة كحدىا عف بناء التعمـ، 
التفاعمية االجتماعية المكقفية، كمف ثـ فالمعرفية االجتماعية ىي إضافة لمبنائية كامتداد ليا 

 (.44، 1.92)محمد خميس، 

 Electronic Interactive) التدريس التفاعمي اإللكتركنيكتعتمد استراتيجية 
Instruction النشط بيف المتعمـ كأقرانو كالمعمـ كالمحتكل عي االجتما( عمى التفاعؿ البنائي

لممارسة عمميات التفكير العميا كالتطبيؽ كاالستدالؿ كالتحميؿ كالتقكيـ،  التعميمي اإللكتركني
بعدة مداخؿ  الجزء المباشر منيا كميارات عمميات العمـ، كالميارات االجتماعية، كيمكف تنفيذ

 Buzzشارؾ"، ك"جمسات الطنيف -زاكج-ك"فكر ،ك"التعمـ النشط" ،مثؿ "العصؼ الذىني"
session( ك"التعمـ التعاكني"، ك"استراتيجية جكسك ،"Jigsaw ك ،") ُينفذ الجزء غير المباشر

"المناقشة عبر ، كك"الكتب اإللكتركنية التفاعمية" منيا مف خالؿ "مكاقع الكيب التفاعمية"
، 1.90ك)ىنية سعداكم،  ،(42، 1.94(" )سعاد الركمي، Online Discussionالكيب )
2.1-2.4). 
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مع قدـك العقد الثاني مف القرف الحادم كالعشريف كتزايد أدكات كبرمجيات التكاصؿ ك 
األطفاؿ غالبية ( أضحت تكنكلكجيا االتصاالت متاحة بأيدم 2.0مع جيؿ الكيب )االجتماعي 

ال يخضع لمتعميـ النظامي، كبدكافع حب االستطالع الفطرم  كصارت جزءنا أصيال في حياتيـ
كالتعمـ بالمحاكلة كالخطأ، كتكافر فرص التعمـ الذاتي عبر مكاقع الكيب التفاعمية امتمؾ  ،لدييـ

الصكر كالرسـك الرقمية الكصكؿ إلى ك كثير منيـ بعض كفايات التنكر البصرم الرقمي
نشائيا كاستخداميا في كقراءتيا   مكاقؼ حياتية مختمفة. كا 

كرغـ حدكث ىذا النمك اإليجابي في بعض كفاياتيـ البصرية الرقمية أال إف مخاطر ىذا 
متابعة كتكجيو المؤسسة التعميمية تبدك كاضحة جمية عند رصد ما يتبادلو  ا عفبعيدن النمك 

ير كثصطدـ مو مف مضاميف اجتماعية كأخالقية يىؤالء األطفاؿ مف صكر كرسـك كما تحم
ا لتعقد ميارات التنكر البصرم الرقمي كتعددىا ، كنظرن بقيـ المجتمع كأخالقياتو كعقيدتومنيا 

فإف خضكع تعمميا لمصدفة بطريقة غير نظامية يسيـ في بطء نمكىا كعدـ التمكف منيا، 
كاىتماـ األطفاؿ بالسطحي غير المفيد منيا، كتبديد الكقت في البحث عف الالأخالقي مف 

، كيسيـ ضعؼ التنكر البصرم الرقمي لدل األطفاؿ في سيكلة لعاب الرقميةالصكر كاأل 
 تضميميـ مف قبؿ األفراد كالجماعات الخارجة عمى القانكف.

في تقبؿ أك رفض كثير مما يمكج بو الفضاء الرقمي كقد يسيـ مفيـك المتعمـ عف ذاتو 
ـ ذاتو كيؼ يدرؾ كيقيّ ، فالطفؿ يتعمـ بعضيا إيجابي كالبعض اآلخر سمبي مف صكر كرسكـ

في سياؽ الخبرات البصرية التي لديو مع األفراد ذككا التأثير في حياتو، ككثير مف ىؤالء 
المؤثريف ال يقيمكف معو، كال يؤمنكف بقيـ كأخالقيات مجتمعو، كبعضيـ قد يرمي إلى تدمير 

القية مف اتجاىات كقيـ دينية كأخ ما تستيدؼ األسرة كالمدرسة غرسو في ىذا الطفؿ
 الخدع البصرية في الصكر كالمقطات الفيديكية. يفمستخدمن 

كقدراتو التكنكلكجية كمياراتو في إف التفاعؿ المحتمؿ بيف مفيـك المتعمـ عف ذاتو 
بيف المعالجة التدريسية التي تتيح لو فرص التفاعؿ كالتكاصؿ ك التكاصؿ الرقمي مف جية، 

لكتركنين كجين  ا مع المعمـ كاألقراف، كالتفاعؿ مع المحتكل المعرفي عبر الكتب ا لكجو كا 
قد يؤثر عمى ميارات تنكره البصرم الرقمي كتحصيمو اإللكتركنية كالمكاقع الشبكية التفاعمية 

المعرفي في المقررات الدراسية، فالمتعمـ يسمؾ الطريؽ الذم يتفؽ مع مفيكمو عف ذاتو، فإذا 
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تماعي متمكف مف برمجيات التكاصؿ االجتماعي كميارات كاف مفيكمو عف ذاتو أنو اج
نشاء كتحميؿ كتكظيؼ الصكر الرقمية سيصدر عنو سمككيات اجتماعية  المكاطنة الرقمية كا 
كتكنكلكجية عند تكاصمو مع اآلخريف تختمؼ عف سمكؾ مف يعتقد أنو محدكد الميارة في 

يف ذاتو كأجيزتو مف االختراؽ ، كأف قدراتو عمى تأماستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي
 متكاضعة.

استقصاء أثر تفاعؿ استراتيجية التدريس )التفاعمي محاكلة كىذا قاد الباحث ل
الصؼ األكؿ  طالباتالسمبي( لدل  -التقميدم( مع مفيـك الذات )اإليجابي  -اإللكتركني 

اإلعدادم في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ المعرفي في مقرر 
 الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات لدييـ.

 :مظهل٘ البخح   

ساىمت قرارات كزارة التربية كالتعميـ في جعؿ مقررات الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات 
مجمكع الكمي لمطالب مع ما يتسـ بو محتكاىا مف عدـ مقررات ال ُتضاؼ درجات اختباراتيا لم

تراجع الميمة الكظيفية ليذه المقررات في حياة المتعمميف، في لمراحؿ النمك المعرفي مسايرة 
مساىمتيا في إحداث التنكر البصرم فانخفضت مستكيات تحصيميـ المعرفي فييا، كتراجعت 

 الرقمي لدييـ.

متحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر ل ااختبارن تطبيؽ بإعداد ك كقد قاـ الباحث 
الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدرسة فصميف ب طالباتعمى كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

عينة التجربة ) طالبة 11عددىف  ،(1.97ديسمبر  10)بنات ية الحديثة داإلعدا
درجة، كىك متكسط ( 12/20، كقد بمغ متكسط درجاتيف عمى االختبار )(االستطالعية لمبحث

 .يؤكد ضعؼ تحصيميف منخفض

في معرض رصدىا لكاقع التحصيؿ في مقررات الكمبيكتر أكدت البحكث السابقة  كما
كتدني المرحمة اإلعدادية  طمبةالمعرفي لدل تحصيؿ الضعؼ كتكنكلكجيا المعمكمات 

نباليو، )حسيف محمكد كفاركؽ جبريؿ كأمؿ سكيداف كمحمد مستكياتو، كمنيا بحكث 
 .(1.92)عبداهلل محمد، (، ك1.94)طارؽ أبكالعينيف، (، ك1.94
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 طالباتعمى ميارات التنكر البصرم الرقمي ل اتطبيؽ اختبارن إعداد ك قاـ الباحث بكما 
كقد بمغ  طالبة 11عددىف كبمغ (، 1.97ديسمبر  12) )عينة التجربة االستطالعية لمبحث(
 طالباتكىك متكسط منخفض يؤكد عدـ امتالؾ ال (.41/94متكسط درجاتيف عمى االختبار )

عمى  طالبات، كقد اتضح مف تحميؿ إجابات الميارات التنكر البصرم الرقمي كثير مفل
االختبار أف أكثر الميارات ضعفا لدييف ميارات قراءة كتحميؿ الصكر كالرسكـ، كتحديدىا، 
نشاء الصكر، كتشكيميا، كالبحث عنيا، كالكصكؿ إلييا  كتفسيرىا كفيـ دالالتيا، كتقكيميا، كا 

 عبر اإلنترنت.

 بةطمكلـ يعثر الباحث عمى دراسات سابقة رصدت كاقع التنكر البصرم الرقمي لدل 
ىذا النمط مف أنماط التنكر، كأشارت دراسات سابقة إلى ظيكر المرحمة اإلعدادية نظرا لحداثة 

التنكر البصرم  نمطالتي شكمت المقدمة الطبيعية لظيكر التنكر أنماط في  المستكلتدني 
الرقمي كالتنكر التكنكلكجي، كالحاسكبي، كالبصرم، كالمعمكماتي، كالرقمي كمنيا دراسات 

)إسراء تكفيؽ (، ك1.90)يسرم السيد، (، ك.1.9)ميا محمد، (، ك...1سرايا، )عادؿ 
التي أجمعت عمى تدني مستكيات ىذه األنماط مف  ، ك(1.90كسكنيا قزامؿ كأحمد شمبي، 

 التنكر لدل المتعمميف بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي عامة، كالمرحمة اإلعدادية خاصة.

تدني التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا تحددت مشكمة البحث في ىكذا ك 
 الصؼ األكؿ اإلعدادم. طالباتالمعمكمات كاالتصاالت، كميارات التنكر البصرم الرقمي لدل 

 :أسٝل٘ البخح  

  في إطار  اب التفاعمي اإللكتركني لإلستخداـمعايير كمؤشرات جكدة تصميـ الكتما
 استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني؟

  في إطار استراتيجية التدريس لالستخداـ  التفاعمي اإللكتركني لمكتابما التصميـ المقترح
 ؟التفاعمي اإللكتركني

  تقميدم( ال /يالتفاعمي اإللكتركن(بيف استراتيجية التدريس  ػإف ُكجد  ػما أثر التفاعؿ
الصؼ األكؿ اإلعدادم في تنمية بعض  طالباتالسمبي( لدل )اإليجابي/كمفيـك الذات 

 رات التنكر البصرم الرقمي لدييـ؟ميا
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  تقميدم( ال التفاعمي اإللكتركني/(بيف استراتيجية التدريس  ػإف ُكجد  ػما أثر التفاعؿ
الصؼ األكؿ اإلعدادم في التحصيؿ  طالباتالسمبي( لدل كمفيـك الذات )اإليجابي/

 ؟المعرفي لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

  البخحأٍداف: 

التفاعمي (بيف استراتيجية التدريس  ػإف ُكجد  ػاستقصاء أثر التفاعؿ  .9
الصؼ األكؿ  طالبات/التقميدم( كمفيكـ الذات )اإليجابي/السمبي( لدل اإللكتركني

 .اإلعدادم في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي لدييـ
التفاعمي (بيف استراتيجية التدريس  ػإف ُكجد ػ استقصاء أثر التفاعؿ  .1

الصؼ األكؿ  طالباتاإللكتركني/التقميدم( كمفيكـ الذات )اإليجابي/السمبي( لدل 
 كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؟في التحصيؿ المعرفي لمقرر الكمبيكتر اإلعدادم 

 ٘ٔالبخح: أٍن 

 قد يفيد البحث الحالي في:
بكتاب تفاعمي ا مصحكبن لمكقع شبكي لمتدريس التفاعمي اإللكتركني تقديـ نمكذج  .9

نتاجو ، التصميـ التعميمي لمكتب التفاعميةلمعايير جكدة كفقا  إلكتركني تـ تصميمو كا 
في إطار استراتيجية التدريس  الكتاب التفاعميكدليؿ لممعمـ لمساعدتو في تكظيؼ 

التفاعمي اإللكتركني، يفيد المعمميف كمكجيي الكمبيكتر في إعداد كتطكير المحتكل 
التعميمي الرقمي الالـز لتدريس مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

 بجميكرية مصر العربية.
، كآخر لمتحصيؿ المرحمة اإلعدادية لطمبةقمي ميارات التنكر البصرم الر تكفير اختبار ل .1

، يفيداف الباحثيف في مجاالت الصؼ األكؿ اإلعدادم طالباتلالمعرفي في الكمبيكتر 
تكنكلكجيا التعميـ كالتنكر البصرم الرقمي خاصة كنماذج يمكف البناء عمييا كتطكيرىا 

 الستخداميا في مجاالت البحث العممي في تكنكلكجيا التعميـ.
تكجيو أنظار أعضاء ىيئة التدريس كالمعمميف كمصممي كمطكرم المحتكل التعميمي  .4

اإللكتركني إلى فاعمية استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني كدكرىا في تكفير بيئات 
 تفاعمية فاعمة تمبي ما بيف المتعمميف مف استعدادات كقدرات متمايزة.
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 :حدّد البخح 

بمدرسة اإلعدادية  الصؼ األكؿ اإلعدادم طالباتمف  ( فصكؿ4عشكائية تضـ ) عينة .9
 الحديثة لمبنات بسكىاج.

المادة التعميمية التي تـ تصميميا كتدريسيا عمى كحدة "أساسيات الكمبيكتر  اقتصرت .1
كنظـ التشغيؿ" مف كتاب الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المقرر خالؿ العاـ 

 ـ.1.91-1.92الدراسي 
 ـ.1.91 – 1.92لعاـ البحث خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ تـ تطبيؽ تجربة  .4
التفاعمي )التدريس استراتيجية تفاعؿ بحث في  تمثمت حدكد المكضكع .4

الصؼ األكؿ  طالباتلدل السمبي( )اإليجابي/مع مفيـك الذات  /التقميدم(اإللكتركني
 .في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ المعرفي لدييـكأثره  اإلعدادم

 :ميَج البخح 

التي  (Developmental Researchُيعد البحث الحالي مف البحكث التطكيرية )
رصد كتقييـ كاقع التنكر في تستيدؼ تحميؿ الكاقع كتطكيره حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي 

البصرم الرقمي، كالتحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
 الصؼ األكؿ اإلعدادم. طالباتلدل 

كالمنيج شبو طبقنا لمعايير التصميـ التعميمي كما تـ استخداـ المنيج النظامي 
بحث مدل كجكد تفاعؿ بيف التدريس التفاعمي اإللكتركني كمفيـك الذات لدل التجريبي في 

الصؼ األكؿ اإلعدادم، كأثر ىذا التفاعؿ )إف كجد( في التنكر البصرم الرقمي،  طالبات
 - Aptitude الستعدادا ػكالتحصيؿ المعرفي كذلؾ بتطبيؽ منيجية تفاعؿ المعالجة 

Treatment Interaction (ATI). 

 البخح متػريات: 

كالتدريس  اإللكتركني: استراتيجية التدريس )التدريس التفاعمي ماى فمستقال  فمتغيرا .أ 
 طالباتكاف تصنيفينا: كىك مفيكـ الذات لدل  الثانيالتقميدم المعتاد(، كالمتغير المستقؿ 
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كالمتغير  األكؿالصؼ األكؿ اإلعدادم )اإليجابي/السمبي(، كالتفاعؿ بيف المتغير التجريبي 
 المستقؿ التصنيفي. 

الصؼ األكؿ اإلعدادم،  طالبات: ميارات التنكر البصرم الرقمي لدل ماى افتابع فمتغيرا .ب 
 كالتحصيؿ المعرفي لدييف في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات.

 ّ عٔي٘ البخح:دلتنع 

الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس مدينة سكىاج، كقد  طالباتضـ مجتمع البحث جميع 
ا عمى مدرسة اإلعدادية الحديثة لتنفيذ تجربة البحث بيا، ثـ تـ االختيار كقع االختيار عشكائين 

العشكائي ألربعة فصكؿ ليمثمكا مجمكعتي البحث: التجريبية )التدريس التفاعمي اإللكتركني( 
 24(، كالضابطة )التدريس التقميدم( كضمت فصميف بيما )طالبة 22كضمت فصميف بيما )

ا يكـ الذات لألطفاؿ تـ تقسيـ المجمكعة التجريبية داخمين (، كعقب تطبيؽ مقياس مفطالبة
 طالبة 41لدييف مفيـك ذات إيجابي، ك طالبة 44لمجمكعتيف كفقا لطبيعة مفيـك الذات: )

ا لمجمكعتيف كفقا لطبيعة لدييف مفيكـ ذات سمبي(، كما تـ تقسيـ المجمكعة الضابطة داخمين 
 لدييف مفيـك ذات سمبي(. طالبة 42يجابي، كلدييف مفيـك ذات إ طالبة 42مفيـك الذات: )

  التصنٔه التجزٓيب للبخح:إجزاٛات تيفٔذ 
 اخرُار ػُُح انثحث 

 ا يٍ يذرصح اإلػذادَح انحذَثح نهثُاخ تضىهاج(فصىل ػشىائُ   4 )ذى اخرُار

 

 . يدًىػح ذدزَثُح

 (1/5( + فصم )1/3فصم )
 

 . يدًىػح ضاتطح

 (1/4( + فصم )1/2فصم )

 

 يدًىػرٍ انثحث )انردزَثُح وانضاتطح( طانثاخانرطثُك انمثهٍ نًمُاس يفهىو انذاخ نألطفال ػهً 

 وذحذَذ ًَطٍ يفهىو انذاخ فٍ كم يدًىػح: يفهىو انذاخ اإلَداتٍ + يفهىو انذاخ انضهثٍ

 

ىػرٍ انثحث انرطثُك انمثهٍ الخرثار يهاراخ انرُىر انثصزٌ انزلًٍ والخرثار انرحصُم انًؼزفٍ ػهً يدً

 )انردزَثُح وانضاتطح(

 

 انرذرَش انًؼراد )انرمهُذٌ(   انرذرَش انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَ 

 

 انرطثُك انثؼذٌ الخرثار يهاراخ انرُىر انثصزٌ انزلًٍ والخرثار انرحصُم انًؼزفٍ 

 ػهً يدًىػرٍ انثحث )انردزَثُح وانضاتطح(

 

 رصذ َرائح انثحث ويؼاندرها وذفضُزها
 

 ( التصمٌم التجرٌبً للبحث1شكل )
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 البخح فزّض: 

( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .9
طالبات المجمكعة التجريبية )استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني( كطالبات 
المجمكعة الضابطة )استراتيجية التدريس التقميدم المعتاد( في األداء البعدم 

 ليف عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي.
( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .1

مجمكعة الطالبات أصحاب مفيـك الذات اإليجابي كمجمكعة الطالبات أصحاب 
مفيـك الذات السمبي في األداء البعدم ليف عمى اختبار ميارات التنكر البصرم 

 الرقمي.
( بيف متكسطي درجات 0...) ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل  .4

اعؿ بيف استراتيجية التدريس )التفاعمي مجمكعات الطالبات ترجع لمتف
اإللكتركني/التقميدم المعتاد( كمفيـك الذات )اإليجابي/السمبي( في األداء البعدم 

 ليف عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي.
( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .4

التدريس التفاعمي اإللكتركني( كطالبات  طالبات المجمكعة التجريبية )استراتيجية
المجمكعة الضابطة )استراتيجية التدريس التقميدم المعتاد( في األداء البعدم 

التحصيؿ المعرفي لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات ليف عمى اختبار 
 .كاالتصاالت

( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .0
ة الطالبات أصحاب مفيـك الذات اإليجابي كمجمكعة الطالبات أصحاب مجمكع

التحصيؿ المعرفي مفيـك الذات السمبي في األداء البعدم ليف عمى اختبار 
 .لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .6
رجع لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )التفاعمي مجمكعات الطالبات ت

اإللكتركني/ التقميدم المعتاد( كمفيكـ الذات )اإليجابي/السمبي( في األداء 
التحصيؿ المعرفي لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا البعدم ليف عمى اختبار 
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  ّأدّاتُ البخحمْاد: 

 التالية: المكاد التعميميةلإلجابة عف أسئمة البحث كاختبار فركضو تـ إعداد 
كتاب تفاعمي إلكتركني لعرض دركس الجزء األكؿ لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات  .9

كاالتصاالت لمصؼ األكؿ اإلعدادم تـ تصميمو في ضكء معايير تصميـ الكتب التفاعمية 
، كتـ نشره اإللكتركني التعميمي الذم يمبي معايير الجكدة اإللكتركنية، متضمنا المحتكل

 .. )إعداد الباحث(عبر مكقع شبكي لمتدريس التفاعمي تـ تصميمو ليذا الغرض
 التفاعمي اإللكتركني. التدريسدليؿ المعمـ لتنفيذ استراتيجية  .1

 التالية: أدكات جمع البيانات كالتقييـكما تـ إعداد كتكفير 
 معايير كمؤشرات جكدة تصميـ الكتب اإللكتركنية التفاعمية. قائمة .4
 بطاقة تقييـ الكتب اإللكتركنية التفاعمية في ضكء معايير كمؤشرات جكدة التصميـ. .4
 مقياس مفيـك الذات لألطفاؿ. )إعداد أ.د. عادؿ األشكؿ( .0
 الباحث( )إعداد المرحمة اإلعدادية. طالباتاختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي ل .2
 طالباتاختبار التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ل .7

 الصؼ األكؿ اإلعدادم. )إعداد الباحث(
اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي، كاختبار التحصيؿ المعرفي  عممية تحكيـ كلتيسير

 في مقرر الكمبيكتر قاـ الباحث بإعداد:
المرحمة اإلعدادية.  طالباتفقرات اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي ل استبانة تحكيـ .2

 )إعداد الباحث(
استبانة تحكيـ اختبار التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات  .1

  الصؼ األكؿ اإلعدادم. )إعداد الباحث( طالباتكاالتصاالت ل
 البخح: خطْات 

إعداد اإلطار النظرم لمبحث، كقد تضمف مراجعة كتحميؿ األدبيات كالبحكث كالدراسات  .1
 السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث.

 التعميمية كتحكيميا.اإللكتركنية التفاعمية  الكتبإعداد قائمة معايير تصميـ  .2

 .المعمكمات كاالتصاالت
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 إعداد بطاقة تقييـ الكتب التفاعمية اإللكتركنية التعميمية كتحكيميا كتعديمو. .3
 .كتعديمو كتحكيمو التفاعمي اإللكتركني الكتابتصميـ  .4
 .إعداد دليؿ المعمـ لتنفيذ استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني .5
كتحكيمو  المرحمة اإلعدادية طالباتإعداد اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي ل .6

 . كتعديمو
كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت إعداد اختبار التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر  .7

 . كتحكيمو كتعديمو الصؼ األكؿ اإلعدادم طالباتل
في إطار استراتيجية التدريس التفاعمي التفاعمي اإللكتركني  لمكتابالتجريب االستطالعي  .8

 .اإللكتركني كتطكيره
 ، كالتأكد مف ثباتيا.لياالضبط اإلحصائي تطبيؽ أدكات البحث بقصد  .9
تكنكلكجيا التعميـ  تخصص)تطكعان( مف طالب الدبمكـ المينية ميف ( معم4)اختيار  .11

لتدريس ( في المدارس )يقكمكف بتدريس مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات فعميا
ككاف أبرز التدريس التفاعمي اإللكتركني، كالتدريس التقميدم،  :المقرر كفقا الستراتيجيتي

% فأكثر مف  10أف المحتكل اإللكتركني التي أنتجكه لمقرر الكمبيكتر يمبي ما يميزىـ 
معايير الجكدة(، كتمكنيـ مف برامج تصميـ المحتكل اإللكتركني، ثـ تـ اختيار أكثرىـ 

، كتدريبو عمى تنفيذ استراتيجية التدريس مجمكعتي البحثكفاءة تدريسية لتدريس 
 التفاعمي اإللكتركني.

تكزيعيـ عشكائيا عمى مجمكعتي البحث: ثـ عشكائيا،  طالباتبحث مف الاختيار عينة ال .11
 التجريبية كالضابطة.

مجمكعتي البحث )التجريبية  طالباتالتطبيؽ القبمي لمقياس مفيـك الذات لألطفاؿ عمى  .12
مفيكـ الذات  طالبات ذكاتكالضابطة( كتحديد نمطي مفيـك الذات في كؿ مجمكعة: 

 مفيـك الذات السمبي. طالبات ذكاتاإليجابي + 
التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي كالختبار التحصيؿ المعرفي عمى  .13

 مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة(.
تنفيذ المعالجة التجريبية لمجمكعتي البحث: استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني مع  .14

 قميدم المعتاد مع فصمي المجمكعة الضابطة.فصمي المجمكعة التجريبية، كالتدريس الت
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التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي كالختبار التحصيؿ المعرفي عمى  .15
 .مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة(

 رصد بيانات كنتائج التطبيؽ البعدم ألدكات البحث كمقارنتيا باألداء القبمي، كتفسيرىا. .16
 :مصطلخات البخح 

 (Aptitude-Treatment Interaction) :االستعداد -املعاجل٘  تفاعل .1

ىك مجاؿ بحثي ييتـ بالتفاعؿ بيف استعدادات المتعمـ كالمعالجات التدريسية أك 
يقـك عمى افتراض أف المتعمميف يتفاكتكف فيما بينيـ في سمات ك التكنكلكجية المستخدمة، 

كمنيجية كافية، كيمكف استخداـ ىذه الفركؽ في  كيتكفر أدكات مفاىيميةكاستعدادات شتى، 
كلذا فإف االستراتيجيات كالتكنكلكجيات التدريسية تككف أكثر فاعمية عندما يتـ تصميـ التعميـ. 

التي اقترانيا )تفاعميا( بأنماط مف الخصائص المميزة لممتعمميف، تمؾ السمات كاالستعدادات 
 عمـ.تحصيؿ المتليا تأثيرا في تيسير  ثبت أف 

كالتفاعؿ المستيدؼ استكشافو في البحث الحالي ىك تفاعؿ استراتيجية التدريس 
الصؼ  طالباتالسمبي( لدل  -التقميدم( مع مفيـك الذات )اإليجابي  –)التفاعمي اإللكتركني 

األكؿ اإلعدادم كأثره ػ إف ُكجد ػ في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ 
 المعرفي لدييـ.

 (Electronic Interactive Instruction) :التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ .2

عمى التفاعؿ حيث تعتمد  د إجراءاتيا مف النظرية البنائيةىي استراتيجية تدريسية تستم
المصمـ كفقان لمبادئ  البنائي النشط بيف المتعمـ كأقرانو كالمعمـ كالمحتكل التعميمي اإللكتركني

 التعمـ المدمج بقصد ممارسة عمميات التفكير العميا كالتطبيؽ كاالستدالؿ كالتحميؿ كالتقكيـ،
 "العصؼ الذىنيمثؿ "بعدة مداخؿ  شقيا المباشر  كيمكف تنفيذكالميارات االجتماعية، 

"، ك"التعمـ Buzz sessionشارؾ"، ك"جمسات الطنيف -زاكج-ك"فكر "التعمـ النشط"ك
تنفيذ شقيا غير المباشر عبر الكيب بمداخؿ ("، ك Jigsawالتعاكني"، ك"استراتيجية جكسك )

 .كالكتب التفاعمية اإللكتركنية ("Online Discussion"المناقشة عبر الكيب )
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، مرحمة التمّقيالحالي كفقا ألربعة مراحؿ متمايزة ىي كتتـ ىذه االستراتيجية في البحث 
، كيجمع بيف ممارساتيا تفاعؿ مرحمة التطبيؽ، ثـ المعرفة بناءمرحمة ، ثـ التأمؿثـ مرحمة 

 المتعمـ مع األقراف كالمعمـ كالمحتكل المعرفي.

 :(Self-Concept) مفَْو الذات .3

منظـ مكحد كمتعمـ لممدركات بأنو تككيف معرفي  (0، 1.90يعرفو عادؿ األشكؿ )
الشعكرية كالتعميمات الخاصة بالذات يبمكره المتعمـ كيعتبره تعريفا نفسيا لذاتو، كيحدد إنجاز 
المتعمـ الفعمي كيظير جزئيا في خبراتو بالكاقع كاحتكاكو بو، كيتأثر تأثرا كبيرا باألحكاـ التي 

  ، كبتفسيراتو الستجاباتيـ نحكه.يتمقاىا مف األشخاص ذكم األىمية االنفعالية في حياتو
كما تـ في البحث تطبيؽ المقياس الذم كىذا ىك التعريؼ الذم يأخذ بو البحث الحالي، 

كُيقاس مفيـك الذات إحصائيا في ىذا البحث بمجمكع الدرجات التي أعده عادؿ األشكؿ. 
 يحصؿ عمييا التمميذ باستجابتو عمى المقياس المستخدـ.

ت في البحث الحالي في ضكء أربعة أبعاد رئيسة ىي: البعد العقمي كيتحدد مفيكـ الذا
 كاألكاديمي، كالبعد الجسمي، كالبعد االجتماعي، كبعد القمؽ.

 :(Digital Visual Litracy) التيْر البصزٖ الزقنٕ .4

 ( لمتنكر البصرم الرقمي بأنو217، 1.90محمد خميس )يأخذ البحث بتعريؼ 
كالميارات كاالتجاىات البصرية كالمعرفية كالتكاصمية كالتكنكلكجية، التي تمكف  المعارؼ

المتعمـ مف الكصكؿ إلى المكاد كالرسائؿ البصرية اإللكتركنية الرقمية، بأشكاليا كأنكاعيا 
نشائيا، كتكزيعيا  المختمفة كالمناسبة، كقراءتيا كفيميا، كتحميميا كتفسيرىا، كتقكيميا، كا 

 تخداميا كتكظيفيا في التفكير كالتعميـ كاالتصاؿ البصرم اإللكتركني.كنشرىا، كاس
حصؿ تالتي  مجمكع الدرجاتالبصرم الرقمي في البحث الحالي بميارات التنكر قاس كتُ 
الصؼ األكؿ اإلعدادم عقب استجابتيا عمى اختبار ميارات التنكر البصرم  طالبةعمييا 

 الرقمي المعد في البحث الحالي.
 (:Knowledge Achievement) املعزيف التخصٔل .5

ُيقصد بو في البحث الحالي مجمكعة ما تحصمو طالبة الصؼ األكؿ اإلعدادم مف 
قكانيف ...( في -تعميمات-مبادئ-مفاىيـ-كجكانب تعمـ معمكماتية )حقائؽخبرات معرفية 
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كحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ" كتستطيع ممارسة عمميات تذكرىا كفيميا كتطبيقيا 
كتحميميا. كيقدر التحصيؿ المعرفي لمطالبة إحصائيا في ىذا البحث بمجمكع الدرجات التي 
تحصؿ عمييا الطالبة عقب إجابتيا عمى أسئمة اختبار التحصيؿ المعرفي المصمـ ليذا 

 الغرض.
 اليظزٖ للبخحاإلطار 

استراتيجية التدريس بيف  -إف ُكجد  -أثر التفاعؿ ىدؼ البحث إلى استقصاء 
الصؼ األكؿ  طالباتالسمبي( لدل تقميدم( كمفيكـ الذات )اإليجابي/الالتفاعمي اإللكتركني/(

في المعرفي  يـفي تحصيم، ك اإلعدادم في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي لدييـ
. لذا فإف اإلطار النظرم تناكؿ محاكر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتمقرر 

كفيما  التنكر البصرم الرقمي.، ك مفيـك الذات، ك اإللكتركني التدريس التفاعميأساسية ىي: 
 يمي عرض ليذه المحاكر:

 التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ: أّال

 التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ مفَْو: 

خبرات تستخدـ كممة "تفاعمية" في كصؼ مصادر التعمـ اإللكتركنية، فإنيا تعني عندما 
ذا كاف التفاعؿ  تعميمية أفضؿ، كتعمـ أكثر نشاطا، كزيادة في تحسيف االنتباه كالدافعية، كا 
الحي المباشر بيف المعمـ كالمتعمـ يأتي بنتائج إيجابية، فإف تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ عبر 

 (.192، 1.92)محمد خميس،  ينبغي أف يؤدم إلى نفس النتائج الكسائؿ
 Electronic Interactive) التدريس التفاعمي اإللكتركنيتعتمد استراتيجية 

Instruction )التعميمي كالمعمـ كالمحتكل  كأقرانو عمى التفاعؿ البنائي النشط بيف المتعمـ
كميارات  كالتطبيؽ كاالستدالؿ كالتحميؿ كالتقكيـ،لممارسة عمميات التفكير العميا  اإللكتركني

 "العصؼ الذىنيمثؿ "كيمكف تنفيذىا بعدة مداخؿ عمميات العمـ، كالميارات االجتماعية، 
التعمـ "، ك"Buzz sessionsجمسات الطنيف "شارؾ"، ك-زاكج-ك"فكر "التعمـ النشط"ك

 Onlineالكيب )المناقشة عبر ك" ،("Jigsaw"استراتيجية جكسك )، ك"التعاكني
Discussion)" (The Room 241 Team, 2018) .استراتيجية التدريس  كتعد
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كتعتمد ، (42، 1.94)سعاد الركمي،  إحدل تطبيقات النظرية البنائية التفاعمي اإللكتركني
 (.2.4-2.1، 1.90)ىنية سعداكم، عمى التعمـ النشط عبر تقنيات التعميـ التفاعمية 

يقـك عمى المناقشة كالمشاركة حيث يتعمـ اإللكتركني أف التدريس التفاعمي  أم
المتعمميف مف أقرانيـ كالمعمميف لتطكير الميارات االجتماعية، كتنظيـ األفكار كتطكير الحجج 
المنطقية كتقييـ المعمكمات، كيجب أف يقـك المعمـ بتحديد المكضكع ككقت المناقشة كتحديد 

 يفية المشاركة. حجـ المجمكعات كك
المكاقؼ التعميمية التي يستخدـ فييا المعمـ ( بأنو 1.92يكليك كتعرفو غادة الحاليقة )

محفزات التفاعؿ مرة كاحدة عمى األقؿ خالؿ الحصة، كذلؾ لتشجيع المتعمميف عمى المشاركة 
ىذا في األنشطة التي تتيح ليـ التفاعؿ مع المادة التي يدرسكنيا بشكؿ مباشر، كيؤدم 

 التفاعؿ إلى شد انتباىيـ كالحفاظ عميو، كتطبيؽ ما تعممكه.
 :ٕاليظزٓ٘ البيأٜ٘ االجتناعٔ٘ ّالتدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّى 

باىتماـ الباحثيف في السنكات  (Constructivism Theoryحظيت النظرية البنائية )
ى خبراتو الشخصية األخيرة، ككفقا ليذه النظرية فإف كؿ متعمـ يبني معرفتو اعتمادنا عم

الذاتية، فالمعرفة تنمكر كتتطكر ضمف الخبرات الخاصة بكؿ متعمـ، كمف ىنا تأتي خصكصية 
متعمـ. كقد أدل البحث في ىذا المجاؿ لظيكر أشكاؿ متعددة لمبنائية كاف البناء المعنى لدل 

لمعالـ الركسي  (Social Constructivismمف أىميا ما ُعرؼ بالبنائية االجتماعية )
التي ارتكزت في نظرتيا لمتعمـ عمى أنو يحدث خالؿ تفاعؿ " .(Vygotskyفيجكتسكي )

اجتماعي نشط، كيتـ بناء المعرفة عبر التفاعؿ بيف المعمـ كالطالب، كالطالب بعضيـ البعض، 
 "كعممية اجتماعية تقكد الطمبة لمتفكير كالتأمؿ كمف ثـ بناء المعاني كاألفكار الخاصة بيـ

 (.1417-1494، 1.99زياد النمراكم، )
ف كاف جاف بياجيو في البنائية المعرفية رأل المتعمـ عاِلـ صغير يستكشؼ كيبني  كا 
معرفتو بنفسو، فقد رأل فيجكتسكي أف النمك العقمي يعتمد بدرجة كبيرة عمى تفاعمو مع 

ؿ أساس مف الداخؿ المحيطيف بو مف أقراف كمعمـ. "أم أف بياجيو يعتقد أف النمك يحدث بشك
متجينا إلى الخارج، كأف القدرات تنضج فيقكـ الطفؿ بتطبيقيا عمى الميمة التي تكاجيو في 
الحياة، كترل البنائية االجتماعية العكس تماما في النمك حيث يبدأ مف الخارج متجينا لمداخؿ، 
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زيادة النمك" )راشد فالنمك ينتج عف التفاعؿ مع اآلخريف كيستفيد المتعمـ مف ىذه التفاعالت ل
 (.91، 1.99العبدالكريـ، 

كىكذا تتعارض البنائية االجتماعية مع مبدأ المراحؿ النمائية عند بياجيو، فالتعمـ كالنمك 
يتأثر بالتفاعؿ النشط بيف الطالب مع مف حكلو أكثر مما يتأثر بمرحمة النمك التي  يحياىا، 

التفاعؿ معيـ كمشاىدة التفاعؿ بينيـ أم أف التعمـ يتـ مف خالؿ االتصاؿ باآلخريف ك 
اإللكتركنية كغير اإللكتركنية، كىذا التفاعؿ كاالتصاؿ المكثؼ  باستخداـ كؿ كسائط التكاصؿ

كالمتكرر ميـ لمتعمـ بقدر أىمية النمك عند بياجيو، كُتعد المعارؼ التي يبنييا المتعمـ منتجات 
 اجتماعية.

ثالثا مف أىـ التطبيقات التكنكلكجية  (Solomon, 2003, 54كقد عدد سكلكمكف )
 كالتدريسية النابعة مف البنائية االجتماعية ىي:

التطبيؽ األكؿ: أف يكفر المنيج بيئة غنية بالخبرات كالمثيرات البصرية كالمحسكسة التي  .أ 
تزيد مف فرص الطمبة لمتعمـ باعتبارىـ مشاركيف نشطيف متفاعميف مع معمميـ كأقرانيـ، 

 كنكلكجيا لتكفير أغنى بيئة ممكنة.كيجب تكظيؼ الت
أف ييتـ المنيج بالمعمكمات كالخبرات البصرية السابقة لدل الطمبة كيبني التطبيؽ الثاني:  .ب 

عمييا، كيكظؼ البرمجيات كالكتب التفاعمية في التأكد مف تكافر المتطمبات القبمية لدييـ 
 متعدد االتجاىات. قبؿ كؿ تعمـ جديد، كالبناء عمييا مف خالؿ التفاعؿ كالتكاصؿ

التطبيؽ الثالث: يجب أف تكفر بيئات التعمـ تفاعالت اجتماعية كاسعة كجيا لكجو، مع  .ج 
 االستفادة القصكل مف برامج الكمبيكتر التفاعمية التي تسيـ في تنمية الفيـ التصكرم.

التي كاحدة مف أىـ التطبيقات التعميمية كتعد استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني 
خرجت بالبنائية االجتماعية مف التنظير الفكرم آلليات حدكث التعمـ ككسب الميارات 

إلى  ،االجتماعية كالعقمية العميا مف خالؿ النشاط االجتماعي المثمر كاألنشطة المحفزة
الكصؼ اإلجرائي المبني عمى نتائج البحكث كالدراسات الميدانية لمراحؿ التدريس البنائي 

لكتركني كأدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ كأقرانو كتكنكلكجيا التكاصؿ كالتفاعؿ التفاعمي اإل 
 االجتماعي.
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 اإللهرتّىٕ: التفاعلٕ التدرٓصزاحل م 

إف استراتيجية التعميـ التفاعمي اإللكتركني تمر بعدة خطكات ىامة تصؿ مف خالليا 
بافيؿ  )عبداهللك ،(Sessoms, 2008, 86-96) المعرفة إلى المتعمـ، كىذه المراحؿ ىي

، ك)أحمد داكد (1.92)خبراء مكسكعة كزم كزم، ، ك(94-9، 2..1كمحمكد نحاس، 
 :(920-942، 1.92كزيد العدكاف، 

  :التلّكٕ مزحل٘ .0

في استقباؿ كافة لممتعمـ يتـ في ىذه المرحمة االعتماد عمى أعضاء اإلدراؾ الحسي 
مرحمة تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ ) المعمكمات حتى تتجمع في مراكز متخصصة في الدماغ.

 كالمحتكل المعرفي(.
في مجمكعات التعمـ، يقدـ المعمـ خالؿ ىذه المرحمة استعراضا عف أدكار الطمبة كما 

، كأىداؼ المكضكع، التعمـ-مع عناصر مكقؼ التعميـكمسؤكلياتيـ أثناء التعمـ كالتفاعؿ 
ات بناء الطمبة لممعرفة فرديا كجماعيا، ، كآليكالمياـ المراد القياـ بيا كفقا لخط زمني محدد

كما يكضح المعمـ الميارات االجتماعية المستيدفة، كقد يستخدـ المعمـ نمكذج التدريس 
المباشر في مرحمة التمقي، كيمكنو أف يكجو طالبو لبدء الدرس عبر مشاىدة مصادر تعمـ 

كتاب التفاعمي نصكص مقركءة أك مسمكعة ...( مدمجة في ال-رسـك-صكر-رقمية )أفالـ
 تقدـ نماذج لممعارؼ كالميارات المراد تنميتيا في الدرس.

ثارة المالحظات  كما يدعك المعمـ طالبو لتعمـ المكضكع مف خالؿ تكجيو األسئمة، كا 
حكؿ الظكاىر، مع تكظيؼ الصكر اإليجابية كالسمبية حكؿ المشكمة المراد دراستيا، إلثارة 

شعارىـ بالحاجة  إلى البحث كالتنقيب لمكصكؿ إلى الحؿ، أم أف الطالب في أفكار الطالب كا 
كالتمقي في ىذه المرحمة ال  ىذه البيئة البنائية االجتماعية يعممكف بأنفسيـ مع تكجيو المعمـ.

يبدأ مف المعمـ دكما، فيمكف عرض أفكار الطمبة كالتفاكض حكليا في عصؼ ذىني يقكد 
 بيا، كالتفاكض كتبني أفكار جديدة لبدء دراستيا.تدريجيا لتقييـ أفكارىـ، كقد ال يقتنعكف 

  :التأمل مزحل٘ .9

في ىذه المرحمة تبدأ عممية تأمؿ المعمكمة المتمقاة، كتحميؿ أبعادىا مف أجؿ فيميا، 
كمعرفة المغزل الذم أدل إلى حدكثيا عمى ىذا النحك، كيتـ ذلؾ في مراكز متخصصة في 
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 التي تـ تمقييا حّسينا. لممعمكمات العميؽإلى مرحمة الفيـ  المتعمـالفص الدماغي، كي يصؿ 
 )تفاعؿ المتعمـ مع المحتكل المعرفي(

 كيتـ في ىذه المرحمة تعزيز المسؤكلية الفردية لمطالب في تأمؿ المعمكمات المتاحة
، كفيـ مغزاىا لتحقيؽ أىدافو الفردية في إطار كعيو لقيمة ىذه )كجيا لكجو أك عبر الكيب(

األىداؼ في إطار أىداؼ مجمكعتو، كيمارس الطالب خالؿ ىذه المرحمة ميارات التفكير 
، كاإلدراؾ العميؽ لمثيرات مصادر التعمـ كمككنات الصكرة لمكاد التفكير البصرم التأممي

كالكعي بالمككنات المنطقية كغير المنطقية في الرسـك كالصكر، كمحاكلة استكشاؼ كألكانيا، 
 أك الرساـ كتحميؿ مككنات المصدر كداللة عناصره.أىداؼ المصكر 

كيركز الطمبة في ىذه المرحمة عمى المفاىيـ كالسمككيات المستيدفة، بالتفاعؿ مع 
المحتكل المعرفي الذم ُيقدـ ليـ عبر المكاقع الشبكية التفاعمية كالكتب اإللكتركنية مدعكما 

كيستعدكف مف خالليا لجمسات يتناكؿ  بالصكر كاألفالـ التي تزيد مف االنخراط في التعمـ،
خالليا طمبة المجمكعات المختمفة المعمكمات كالتناقض الظاىر بيف المعمكمات كالمثيرات 

 البصرية.
  املعزف٘: بياٛ مزحل٘ .3

مف عمميات التأمؿ كتككيف التصكرات عما تـ  متعمـبعد تمقي المعمكمة حسينا، كانتياء ال
تمقيو، تبدأ عممية الربط كتشكيؿ المعرفة بناءن عمى ما تـ تمقيو كفيمو مف خالؿ مراكز القشرة 

 .)مرحمة تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ كمع األقراف( الدماغية
 كفي ىذه المرحمة ييتـ الطالب باستكماؿ أم نقص في المعرفة المتاحة بالبحث عبر

، كالتكاصؿ مع األقراف كالمعمـ، فيك يعمـ أنو مسؤكؿ عف تعممو، كعف مساعدة الزمالء الكيب
مكاد التفكير في الفريؽ عمى التعمـ، لذا ينخرط في مجمكعات المناقشة عبر الكيب، كيتشارؾ 

مع أقرانو، كيشجعيـ المعمـ عمى قراءة ما تـ نشره مف قبؿ أعضاء المجمكعة،  البصرم
كالتعميؽ عميو لمكصكؿ لممعرفة المكثكقة، كيستفيد المعمـ كثيرا مف تحميمو لتفاعالت كؿ 

لمزيد مف التأمؿ كالتفكير مجمكعة كما تتبادلو مف أفكار كمصادر معرفية، كيقكدىـ تدريجيا 
، كخالؿ ذلؾ يقدـ ليـ مصادر لمتعمـ كؿ لممعارؼ كالميارات المستيدفةلمكصكالبصرم  الناقد

( لتطكير عمميات البناء Scaffoldsالرقمي ُيطمؽ عمييا الدعائـ التعميمية )السقاالت 
 المعرفي عند كؿ منيـ.
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كعندما يتمكف الطالب مف بناء معرفتو يمكنو تمييز كتفسير األحداث كالرمكز البصرية 
كميا في بيئتو كعبر كسائط كبرمجيات التكاصؿ االجتماعي، سكاء كانت طبيعية التي يقابميا ي

أك مف صنع البشر، كىكذا تنمك كفاياتو البصرية التي تمكنو مف التكاصؿ الكؼء مع أقرانو 
حالؿ المعرفة البصرية المستيدفة محميا.كمعمميو  ، كيتـ تعديؿ التصكرات غير الصحيحة كا 

  مزحل٘ التطبٔل: .4

المرحمة مف التعميـ التفاعمي تبدأ عممية تفعيؿ الكاقع العممي ليتـ ربطيا بما تـ في ىذه 
 .)مرحمة تفاعؿ المتعمـ مع المحتكل المعرفي كمع األقراف( تمقيو كفيمو في المراحؿ السابقة.

كميارات حيث يتـ انخراط الطمبة في ممارسة أنماط التفكير كالميارات االجتماعية 
، كعمؿ جديدةكحؿ مشكالت  التي اكتسبكىا كتطبيقيا في مكاقؼالتفكير البصرم الرقمي 

ارتباطات بيف المعرفة السابقة كالالحقة، كىنا يمارس الطمبة بشكؿ أساسي ميارات ما كراء 
المعرفة كالتأمؿ في تعمميـ مف خالؿ ما تـ تسجيمو كتبادلو مف أفكار عبر الكيب مع بعضيـ 

كما يجرم طمبة كؿ مجمكعة تقييما لمجمكعات األقراف  ة كمع المعمـ مف جية أخرل.مف جي
في ضكء مخرجات التعمـ المستيدفة، كما ُيقّيـ كؿ طالب نفسو كأقرانو في نفس األخرل 

 المجمكعة كمساىمات كؿ منيـ في تطبيؽ المعارؼ التي تـ بناؤىا.
كدة عناصر عدة منيا: تييئة فرص كيعتمد نجاح التدريس التفاعمي اإللكتركني عمى ج

مع أقرانو كالمحتكل المعرفي كنشاطات التعميـ كالتعمـ، كالتصميـ  الطالبحقيقية لتفاعؿ 
 التفاعميالتعميمي لمادة التعمـ كفقا لمعايير الجكدة، ككفاءة المعمـ في إدارة مكاقؼ التعمـ 

خالؿ مكاقؼ التعميـ التفاعمي،  الطمبةكدينامياتو، كبث ركح المسؤلية الجماعية كالفردية لدل 
بما يرفع مستكيات الدافعية الذاتية لإلنجاز لدييـ، كتكفير  ليـكتشجيع التعمـ النشط البنائي 

، كتسمح لو ذاتو كتقديره ليا كإلنجازاتو األكاديميةة تعمـ تتكافؽ مع مفيكـ المتعمـ عف بيئ
 ، كميارات التنكر البصرم الرقمي.لمعرفةالبحث عف ا لكفاياتبالممارسة الفردية كالجماعية 

إف المشاركة الفاعمة لممتعمـ كتفاعمو مع المحتكل التعميمي الرقمي المصمـ كفقا 
لمعايير الجكدة، كمع أقرانو كمعممو، كميا عكامؿ فارقة قد تسيـ في حاؿ تخطيطيا كتصميميا 

لبصرم في االرتقاء بمستكيات بما يتكافؽ كقدرات المتعمميف كاستعداداتيـ كمستكيات تفكيرىـ ا
 تحصيميـ المعرفي كتنكرىـ البصرم الرقمي.
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 اإللهرتّىٕ: التفاعلٕ التدرٓص فْاٜد تطبٔل 

خبرات التعمـ األكاديمية الثرية ذات إف نمكذج التدريس التفاعمي اإللكتركني يجمع بيف 
مستكيات  ، كرفعالمعنى، كالفرص أماـ الطمبة لكسب كتنمية ميارات التفاعؿ كالتعاكف

التحصيؿ، كيسيـ دمج التكنكلكجيا في التدريس التفاعمي في جعؿ التخطيط كالتنفيذ كالتقييـ 
 أكثر كفاءة كفاعمية كجاذبية لممعمـ كالطالب عمى حد سكاء.

كتسيـ برمجيات التخطيط الزمني المدمجة في برمجيات الكتب التفاعمية كفي أنظمة 
مؿ مجمكعات الطمبة كتنفيذ مياـ التدريس كالتعمـ كفقا إدارة التعمـ اإللكتركني في تخطيط ع

حداث التكازف بيف عناصر مكاقؼ التفاعؿ بيف الطالب  لممخططات الزمنية المستيدفة، كا 
كأكجو  الطالب، كبينو كبيف المعمـ تزامنيا كال تزامنيا مف جية أخرل، كبيف مف جية كأقرانو

 .تعمـ المحتكل الرقمي كتقكيماتو مف جية ثالثة
كما تسيـ تكنكلكجيا التدريس التفاعمي في إحداث التشارؾ لكسب ميارات التفاعؿ 
االجتماعي كتبادؿ األفكار، حيث يسيـ تمقي الطالب كتأممو لما تتضمنو مصادر التعمـ الرقمية 

التفاعؿ  استثارةالمدمجة في الكتب التفاعمية مف معارؼ كميارات بطرؽ مثيرة مشكقة في 
بيف الطالب كأقرانو عبر برمجيات التكاصؿ الكتابي أك المسمكع أك المرئي المدمجة في 

 عبر الكيب، حيث يطكركف المفاىيـ كالكاجبات بنائيا بطرؽ تشاركية. المقدمةبرمجيات الكتب 
( أف التدريس التفاعمي المحكسب ال 1.94كأكضحت دراسة إيماف أبكسرية كعزك عفانة )

ميتو كال ينجح في إحداث الفارؽ اإليجابي في مخرجات التعمـ إف لـ تِؼ برمجياتو يحقؽ فاع
 التفاعمية بمعايير الجكدة في النكاحي التربكية كالفنية كمعايير التحكـ التعميمي كالتفاعمية.

( أف التفاعؿ بيف المتعمميف كمشاركتيـ Sims, 1997, 69-71كما أكضح سيمس )
يساعد في تحقيؽ األىداؼ التعميمية، كتكنكلكجيا التعميـ كحدىا ىي النشطة في عممية التعمـ 

التي تجعؿ التعميـ التفاعمي حقيقة، فقد ساعدت التطكرات الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ 
التفاعمية عمى تصميـ بيئات تعميمية كاقعية كمكقفية كسياقية ذات معنى )في: محمد خميس، 

1.92،192.) 
ا التدريس التفاعمي في تنفيذ التقكيـ الفردم كالجماعي لمجمكعات تسيـ تكنكلكجيك 

الطمبة، كقد يستخدـ المعمـ التغذية الراجعة الفكرية بصحبة التقكيمات التككينية لمدركس 
خالؿ تقدـ الطالب في دراستو كفقا لمعدؿ خطكه الذاتي، لما لو مف دكر تعميمي فاعؿ، كتسيـ 
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نية كالختامية في إعداد الطالب لممؼ اإلنجاز اإللكتركني الخاص التقكيمات اإللكتركنية التككي
بو، كتسيـ ىذه التكنكلكجيا في تبني تقييـ األقراف الياـ في إنجاح التدريس التفاعمي لما لو 

 مف أدكار في إذكاء ركح التعاكف كالتنافس اإليجابي بيف الطمبة.
الطمبة، كتشير دراسة التحميؿ تؤثر مداخؿ التدريس التفاعمي إيجابيا في تحصيؿ ك 

 كأنجزىا سالفيف (Kilbane & Milman, 2014مماف )البعدم التي أكردىا كمباني كمِ 
(Slavin)   عاما إلى نتائج عدة تتعمؽ بفاعمية التدريس  .4لمبحكث الفردية المنجزة خالؿ

الدرجة عبر  التفاعمي بالتكنكلكجيا أىميا: كجكد "تأثيرات" مكجبة في التحصيؿ لمطمبة بنفس
ككجكد (، كمجاالت المكاد الدراسية، كفي المدف، كالقرل. 91-1كؿ المستكيات الصفية )

تأثيرات إيجابية متساكية عمى تحصيؿ الطمبة المتفكقيف كالمتكسطيف كمنخفضي التحصيؿ، 
كما أكدت النتائج أف األىداؼ الجماعية كالمسؤكلية الفردية لمتعمـ تبدك عناصر ميمة لتعزيز 

جاح مداخؿ التدريس التفاعمي، كأكضحت الدراسة أف سبب تحسيف التدريس التفاعمي ن
التكنكلكجي لتحصيؿ الطمبة يكمف في دكره الحيكم في زيادة الدافعية، كالضغكط اإليجابية 

 ، كالرغبة في مساندة فريؽ التعمـ.التي يحدثيا التفاعؿ مع األقراف
الفرص لمطمبة كي يطكركا مياراتيـ االجتماعية كيتيح التدريس التفاعمي اإللكتركني 

لمتفاعؿ مع بعضيـ البعض، كتسيـ العالقات التي يشكميا الطمبة مع األقراف أثناء المشاركة 
في خبرات التعمـ الداعمة في رؤية أفضؿ ما في بعضيـ البعض، خاصة أف ميارات التنكر 

، ا، كتحتاج ميالبصرم الرقمي يصعب كسبيا كتنميتيا فردين  ارات قراءة، كتحميؿ الصكر كالرسـك
نشاء الصكر، كتشكيميا، كالبحث عنيا،  كتحديدىا، كتفسيرىا كفيـ دالالتيا، كتقكيميا، كا 
كالكصكؿ إلييا عبر اإلنترنت إلى خبرات تفاعمية كعمؿ يقـك عمى تبادؿ األفكار كالرؤل حكؿ 

 كمرامييا. مضاميف الصكر كالرسـك كدالالتيا
ريس التفاعمي اإللكتركني في تعزيز تقدير الذات لدل الطالب، كنمك كتسيـ مداخؿ التد

بغض  ،كتككيف اتجاىات إيجابية نحك بعضيـ البعض ميارات القرف الحادم كالعشريف لديو
النظر عف النكع كالعرؽ كالطبقة االجتماعية، كتككيف مشاعر إيجابية عف الذات، كينظركف 

دراسات إلى أف التدريس التفاعمي المعزز بالتكنكلكجيا كتشير ال .لمعمميـ نظرة أكثر إيجابية
، كالتكاصؿ Creatingكىي: االبتكار  "Cs4يسيـ في تطكير ما ُيسمى بػ "
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Communication كالتشارؾ ،Collaboration كالتفكير الناقد ، Critical Thinking .
(Kilbane & Milman, 2014.) 

إلى فاعميتو  التدريس التفاعمي اإللكتركنيأشارت مراجعة كتحميؿ أدبيات كبحكث كقد 
( تسيـ في Active)( إلى بيئة إيجابية Passiveفي تحكيؿ بيئة التعمـ مف بيئة سمبية )

 (94-9، 2..1)عبداهلل بافيؿ كمحمكد نحاس،  تحقيؽ:
 االنخراط في التعمـ بفعؿ المشاركة الفعالة لممتعمميف في بناء معارفيـ. .9
 المعمكمات كالميارات لمدة أطكؿ عقب التعمـ. بقاء .1
 في حؿ المشكالت. اكتكظيفيالعميا التفكير ميارات تنمية  .4

فاعمية  (7..1كأكضحت دراسة عمر شعباف كعبدالجبار البياتي كنايفة قطامي )
نمكذج مبني عمى استراتيجيات التدريس التفاعمي في تنمية التحصيؿ كميارات تفكير اتخاذ 

( عف نتائج .1.9كما أسفرت دراسة أيسر العمرم كسمية المحتسب ) .الطمبةالقرار لدل 
أكضحت األثر اإليجابي لمتدريس التفاعمي اإللكتركني في تعديؿ المفاىيـ البديمة في الفيزياء، 

 حسيف دقة التقدير الكمي لدل طمبة المرحمة المتكسطة بالسعكدية. كت
فاعمية التدريس التفاعمي ( 1.99كأكضحت نتائج دراسة رأفت الطكيؿ كعماد سمعاف )

المحكسب القائـ عمى النظرية البنائية في التحصيؿ كالقدرة عمى البرىاف اليندسي لدل طمبة 
كأكدت نتائج دراسة خالد الشيخ أحمد  المتحدة. الصؼ التاسع األساسي باإلمارات العربية

( التعميـ التفاعمي المحكسب في معالجة ضعؼ التحصيؿ لطالبات الصؼ الرابع 1.94)
( إلى فاعمية 12-47، 1.94كأشارت نتائج دراسة سعاد الركمي ) األساسي بقطاع غزة.

الذاتي، كتنمية التفكير  التعميـ التفاعمي القائـ عمى المنيج البنائي في كسب ميارات التعمـ
 اإلبداعي، كتنمية التحصيؿ المعرفي في كحدة المناعة مف مقرر األحياء.

يركماسكفا كركمانكفا د عدّ ك   & Kutbiddinovaa, Eromasovaa)ككتكبيدنكفا كا 
Romanovaa, 2016, 6560 كزيادة مساحة اإللكتركني ( مزايا التدريس التفاعمي

التعميـ كالتعمـ، حيث يحاككف فييا مكاقؼ كاقعية كينفذكف أنشطة التفاعؿ بنشاط في مكاقؼ 
تحسيف فيـ المعمكمات، كجيات نظرىـ باألدلة المختمفة، كما يسيـ في  بحثية، كيثبتكف

 كتعزيز تغيير السمككيات، كتشكيؿ الميارات الحياتية.



 .السلبي( -التقليدي( مع مفهوم الذات )اإليجابي  -تفاعل استراتيجية التدريس )التفاعلي اإللكتروني ـ

 - 28  –  
 

( Concordia University-Portlandبكرتالند ) –كيعتقد خبراء جامعة ككنككرديا 
(The Room 241 Team, 2018 ) في مبدأ مؤداه "بدكف تطبيؽ عممي، يفشؿ

كما يفيد اإللكتركني المتعممكف غالبا في الفيـ العميؽ لمادة الدراسة"، كأف التعميـ التفاعمي 
يجعؿ المعمميف مجيزيف بشكؿ أفضؿ لتقييـ مدل إتقاف المتعمميف لممعارؼ المتعمميف، فإنو 

لمستيدفة، كزيادة مركنة أساليبيـ التدريسية، كتعزيز عممية تعمـ طالبيـ، كتبديد سمبيتيـ ا
ثارة بانخراط أكبر عدد منيـ في التعمـ بما يزيد متعة   التعمـ لدييـ.كا 

( مدرسة .12في ) ـ1.97عاـ اإللكتركني  كقد ساىـ تطبيؽ التدريس التفاعمي
( بالصؼ األكؿ في صربيا في محك األمية الرقمية لدييـ كتمكيف ...92ابتدائية يتعمـ فييا )

تطبيؽ المناىج الحديثة كاألفكار اإلبداعية التي تجذب انتباه األطفاؿ المعمميف مف 
(Begenišić, 2017.) 

بالتغذية  اإللكتركنيالتدريس التفاعمي أف مصاحبة  (Rose, 2017كأكضح ركس )
الراجعة الفكرية الفردية مف المعمـ لممتعمـ )كليست تغذية راجعة آلية مف الكمبيكتر( أمر 

كرفع مستكيات  جكىرم ليحدث التدريس التفاعمي أثره المرجك في سد الثغرات في فيـ الطالب
 دافعيتيـ لممشاركة في التعمـ كتجكيد إنجازاتيـ المعرفية.

أف التدريس المباشر  (Connell, 2012أكضحت نتائج دراسة ككنيؿ )كفي المقابؿ 
(Direct instruction أفضؿ لمفيـ مف التدريس التفاعمي ) لدل المتعمميف ذكم اإللكتركني

صعكبات التعمـ المتكسطة، كأكصت الدراسة بتكفير مزيج مف التدريس المباشر كالتفاعمي 
 لشديدة.لمطالب ذكم صعكبات التعمـ ااإللكتركني 

قد ( إلى أف استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني Richa, 2014كأشارت ريشا ) 
ال يشعر فييا بعض الطمبة بالراحة عند مشاركة تجاربيـ، كقد يشعركف بأنيـ أقؿ كفاءة، كقد 

 يمقي الطالب األكثر عدكانية بظالليـ عمى جيكد المجمكعة.
كالتنفيذ لو كنخمص مما سبؽ إلى أف التدريس التفاعمي اإللكتركني إذا ما تـ التخطيط 

عمى بصيرة مف فمسفتو، ككعي بخصائصو كأدكار المعمـ كالمتعمـ كالكسائط المتعددة التفاعمية 
في التخطيط لو، كمكانة الدعـ كالتغذية الراجعة في تنفيذه يمكف أف يسيـ في تحقيؽ األىداؼ 

لحاجات المتعمميف ة العميا، كالمشاركة اإليجابية في التعمـ، كالتكيؼ كالمكاءمة المعرفي
  .كقدراتيـ، كتنمية التفكير الناقد كالميارات االجتماعية
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بيئة لمتعمـ البنائي االجتماعي بتحقيؽ ىذه المخرجات المرغكبة ال يتحقؽ إال  كما إف
عادة تتيح القدر المناسب مف الحرية لممتعمميف في  اختيار بنية المحتكل كتتابع عرضو، كا 

 تنظيمو كتعممو كفقا لمعدؿ الخطك الذاتي لكؿ منيـ.
ًٔ  ّمهاىتُ يف التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ: مفَْو الذات اثاى

 :مأٍ٘ مفَْو الذات 

( إلى كيفية تفكير المتعمـ حكؿ تقييـ Self Conceptيشير مصطمح مفيكـ الذات )
دراؾ ذاتو كصفاتو  كقدراتو كاستعداداتو، كتصكره لنظرة اآلخريف لو، كمدل تقبمو كرضاه عف كا 

 كيتأثر بعدة عكامؿ كتأثيرات الكالديف، كسمككيات المعمميف، كاألصدقاء .. إلخ. ىذه النظرة، 
صفاتو الجسمية كالنفسية كما يشير إلى معتقدات الطالب حكؿ ذاتو التي تتضمف 

 (.9، 1.91كاالجتماعية، ككعيو بما ىك عميو مف صفات )ماكالكد، 

 :أىْاع )مشتْٓات( مفَْو الذات 

-Positive selfينقسـ مفيكـ الذات إلى نكعيف رئيسيف ىما مفيكـ الذات اإليجابي )
concept) ( كمفيـك الذات السمبيNegative self-concept)كمف العكامؿ التي ، 

مكاناتو كفكرتو عف نفسو  تسيـ في تككيف مفيكـ ذات إيجابي لدل المراىؽ معرفتو بقدراتو كا 
ا، حيث يضع لنفسو كتقديره لذاتو، فكمما كانت فكرتو عف نفسو كاقعية كاف تقديره لذاتو عالين 

ا كاقعية كمستكيات معقكلة مف الطمكح يسيؿ عميو تحقيقيا، كفي المقابؿ تسيـ الحماية أىدافن 
لزائدة مف الكالديف كالمعمميف، أك السيطرة التامة عميو أك عدـ االىتماـ بو إلى تككيف مفيـك ا

، 1.97كأحمد أبكزيد، ذات سمبي لديو )إبراىيـ الباشا، عبدالصبكر محمد، أمؿ حسكنة، 
001.) 

كىذا يعني أف مفيكـ الذات اإليجابي لدل المتعمـ يزيد مف احتماالت استفادتو مف 
المحتكل المعرفي اإللكتركني المقدـ لو في بيئة التعمـ، خاصة عندما يتسـ ىذا المحتكل 
بالجكدة، كتحديو لقدراتو كتمبيتو الحتياجاتو كتكافقو مع استعداداتو كتفضيالتو المعرفية، كىذا 

 ،يتمتع بمشاعر سمبية عف قدراتومف المتعمـ المتصؼ بمفيـك ذات سمبي، فإنو  عمى النقيض
كىذا قد يزيد مف احتماالت الفشؿ كاإلحباط عند دراستو لممحتكل اإللكتركني رغـ جكدة 

نتاجو.  تصميمو كا 
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كيتضمف مفيـك الذات العاـ مككنيف ىما: مفيـك الذات غير األكاديمي كيشمؿ مفاىيـ 
ذات اجتماعية كجسمية ككجدانية، كمفيـك الذات األكاديمي كيتحدد بمفيـك المتعمـ كتصكراتو 

. كيقسـ شفيؽ عالكنة (401، 1.99عف معارفو كمياراتو )انتصار عشا كصالح أبك جادك، 
مفيـك الذات األكاديمي كفقا لمجاالت لمجاالت الدراسة  (7، .1.9) كعمي بف حمد

، كمفيكـ الذات في الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات.  األكاديمية، كمفيكـ الذات في العمـك
كيتضمف األخير تصكرات المتعمـ عف قدراتو في مجاالت الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات 

في مجاالت الحياة المختمفة كمنيا تكظيفو في كمياراتو في استخداـ الكمبيكتر كشبكاتو 
 عمميات التعمـ.

 :رؤٚ ّدراسات حْل تهًْٓ مفَْو الذات 

ا يتشكؿ مفيـك الذات مع نمك الفرد كتفاعمو مع البيئة التي يحيا فييا، فيك ليس متغيرن 
ا مع طبيعة التربية التي يتمقاىا، كالخبرات الحياتية ين ا أك إيجابين ا، بؿ ينمك كيتطكر سمبمكركثن 

في تكجيو سمككو، فالطالب الذم يتمتع بتصكر عف نفسو كالتعميمية التي يمر بيا، كيؤثر 
ا ليذا التصكر، كىكذا يعمؿ مفيـك الذات كقكة دافعة بأنو مجتيد كاجتماعي يميؿ لمتصرؼ كفقن 

في كيفية إدراكو لذاتو، فالعالقة ىي عالقة تأثير  ايؤثر أيضن لمقياـ بسمكؾ معيف، كىذا السمكؾ 
 كتأثر.
يناؾ دراسات أكضحت أف مفيـك الذات اإليجابي يجعؿ الطالب يحاكؿ تطكير نفسو ف

بشكؿ مستمر فينمك لديو مستكل الطمكح كدراسة محمد السردم كأحمد بدح  وكتحقيؽ أىداف
دراسات أخرل أف ارتفاع مستكل الطمكح ، كفي المقابؿ أظيرت نتائج (170-4.0، 1.90)

لدل الطالبات العاديات كالمكىكبات ساىـ في زيادة إيجابية مفيـك الذات لدييف كدراسة فاطمة 
 (.9111-..91، 1.92الزىراني كعبدالكىاب أنديجاني )

 ة:بارز قد كجد الباحث أف الباحثيف ساركا في دراساتيـ لمفيكـ الذات في ثالث فئات ك 
ا في بعض سمات الشخصية األخرل كمخرجات مكاقؼ مؤثرن  ا مستقالن تو باعتباره متغيرن فئة تناكل

ا يمكف تنميتو كتغيير طبيعتو مف ا تابعن التعميـ كالتعمـ، كفئة ثانية اىتمت ببحثو باعتباره متغيرن 
، كفئة ثالثة تناكلتو باعتباره مفيـك الذات السمبي إلى المفيـك كالتصكر اإليجابي عف الذات

الفرد يؤثر في سمككياتو بطرؽ متباينة تتكقؼ عمى اآللية التي يتفاعؿ  لدلميما  استعدادن ا
 البرامج كالمعالجات التدريسية كالتدريبية التي يمر بيا.مع ىذا االستعداد بيا 
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ا كرؤية كقد تفاكتت نتائج بحكث الفئة األكلى التي تناكلت مفيكـ الذات باعتباره تصكرن 
كيسمؾ كمتغير مستقؿ في مكاقؼ شخصية مف جانب المتعمـ لذاتو يؤثر في سمككو كمياراتو، 

( أف مفيكـ الذات 102-112، 0..1أشارت نتائج دراسة فائقة بدر )التعميـ كالتعمـ. فقد 
ا، كال يستشعر مراقبة اآلخريف اإليجابي المرتفع يمنح الطالب الثقة بالنفس كيككف أكثر إقدامن 

ا في التحصيؿ الدراسي فيرفع ا أيضن لو فال يعاني مف القمؽ االجتماعي، كما يؤثر إيجابين 
( أف مفيكـ الذات 0..1كأكضحت نتائج دراسة عاصـ المكمني كشادية التؿ ) مستكاه.

أكضحت اإليجابي يسيـ في ارتفاع مستكل النمك األخالقي لدل طمبة المدارس الثانكية. كما 
أف مفيكـ طالب كمية التربية عف ذاتو يؤثر بشكؿ  (41-9، 2..1ادم )نتائج دراسة زيف رد

محمد  أكضحت دراسةك  بجامعة طيبة. قكم عمى تقديره لمكفاءة المينية لعضك ىيئة التدريس
أحد عكامؿ استثارة مفيـك الذات ( أف 972-924، 1.94طعبمي كعبدالعزيز خميس )

نتائج دراسة األدبي بالمرحمة لثانكية العامة، كأكدت  الدافعية لإلنجاز لدل طمبة التخصص
( أف 021-004، 1.97إبراىيـ الباشا كأحمد أبكزيد كأمؿ حسكنة كعبدالصبكر محمد )

 ارتفاع إيجابية مفيـك الذات لدل المراىقيف يسيـ في ارتفاع درجة التكافؽ النفسي لدييـ.
كـ الذات لدل المتعمميف باعتباره التي اىتمت ببحث مفيمف البحكث ك فئة الثانية الأما 

ا يتـ التأثير فيو كتطكيره باستخداـ معالجات كبرامج تعميمية معدة ليذا الغرض، فقد ا تابعن متغيرن 
، 7..1دراسة داليا عبدالكريـ )اتفقت ، فقد أكضحت قابمية مفيـك الذات لمتعديؿ كالتحسيف

استراتيجية  فاعمية استخداـ ( في تأكيد.4-90، 1.94كدراسة محمكد أحمد ) ،(11-44
، 1.92، كأشارت دراسة شيماء المتكلي )طمبةالقراف فى تنمية مفيـك الذات لدل تدريس األ

( لفاعمية استراتيجيتي شبكات التفكير البصرم كالفكرمات في تنمية مفيكـ الذات 909-914
، 1.92) إيماف اسماعيؿ كمارم حبيب كفيكليت إبراىيـدراسة األكاديمية، كما أكضحت 

( فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط في تحسيف مفيكـ الذات لدل تالميذ المرحمة .444-42
راسة قدرم حفني كسعدية بدكم كفتحي قعير كنكر الصقر القادرم كأكدت نتائج د االبتدائية.

اإلبداع( في تنمية مفيـك الذات لدل -فاعمية برنامج ككرت )اإلدراؾ (994-919، 1.92)
أف  (422-474، 1.91)أكضحت دراسة سناء الخكالدة ، ك الصؼ السادس االبتدائيتالميذ 

ة يسيـ في تنمية مفيكـ الذات اإليجابي، كأف نمط يالنمط الديمقراطي في التنشئة األسر 
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التنشئة االجتماعية السمبية )التسمط كاإلىماؿ( يكّكف مفيـك ذات متدني لدل طمبة جامعة 
 فيالدلفيا باألردف.
الفئة الثالثة مف بحكث مفيكـ الذات بدراسة تفاعمو مع متغيرات المعالجات  كاىتمت

، .1.9الجميؿ شعمة ) كدراسة ،التعميمية أك سمات المتعمـ الشخصية كتأثيرات ىذا التفاعؿ
بيف مفيـك الذات األكاديمي كقمؽ  كسالبالتي أكضحت كجكد ارتباط داؿ ، (414-447

كمكجب بيف مفيكـ الذات األكاديمي كاإلنجاز األكاديمي، كما ، ككجكد ارتباط داؿ االختبار
ا لتفاعؿ مفيـك الذات األكاديمي مع كجية الضبط في أظيرت النتائج كجكد تأثير داؿ إحصائين 

، تأثيرىما عمى قمؽ االختبار، كاإلنجاز األكاديمي لطالب كمية المعمميف بجامعة أـ القرل
( التي أشارت لكجكد عالقة بيف 700-227، 1.91كدراسة أماني سعيدة كسيد سالـ )

فاعمية الذات األكاديمية ككؿ مف مراقبة الفيـ كالتحصيؿ األكاديمي، كلـ تسفر الدراسة عف 
كجكد تفاعؿ بيف فاعمية الذات األكاديمية كاستراتيجيتي التساؤؿ الذاتي، كالتفكير بصكت 

كد تفاعؿ بيف مفيكـ الذات التي أكضحت كج (02-9، 1.92أحمد زيداف )كدراسة  .مرتفع
المرتفع كالسمات االبتكارية لطمبة الدراسات العميا، كأف تنمية الشعكر باالنتماء الكطني يمزمو 

الصؼ األكؿ  طالباتكيتناكؿ البحث الحالي مفيكـ الذات لدل  تنمية الكعي بمفيـك الذات.
مع  –إف كجد  –تفاعمو اإلعدادم باعتباره متغيرا مستقال كتصنيفيا، حيث يتـ دراسة أثر 

تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ المعرفي في استراتيجية التدريس 
 –لدييف، فإف لـ يكف ىناؾ تفاعؿ بينو كبيف استراتيجيتي التدريس )التفاعمي اإللكتركني 

 التقميدم( تـ دراسة تأثيره منفردا في المتغيريف التابعيف.
بيئات التعمـ اإللكتركني ثالثة مظاىر عف ذاتو، كتصكراتو عنيا في يحمؿ المتعمـ ك 

( كىي صكرة المتعمـ عف كاقع قدراتو عمى االستفادة مف Self-Imageىي: صكرة الذات )
( Ideal-Selfالمحتكل اإللكتركني المصمـ كفقا لمعايير الجكدة، كمفيـك الذاتي المثالي )

عمييا خالؿ تعممو لممحتكل اإللكتركني كتفاعمو كيشير لمصكرة التي يكد المتعمـ أف يككف 
كيشير لمشاعر المتعمـ نحك الفجكة بيف مياراتو ( Self-Esteemا تقدير الذات )معو، كأخيرن 

الكاقعية في االستفادة مف المحتكل اإللكتركني، كما يكد أف يبمغو مف تفكؽ ككفاءة في الكعي 
أم أف "مفيـك الذات يشمؿ مفيكـ المتعمـ  مـ.كاالستفادة مف المحتكل اإللكتركني لمادة التع

كيعبر عف اتجاه المتعمـ  كآراءه عف نفسو، بينما تقدير الذات يتضمف التقييـ الذم يصفو
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)جماؿ أحمد، كنيفيف حسف كىياـ شاىيف،  "بالقبكؿ أك الرفض ألفكاره كمعتقداتو تجاه ذاتو
1.97 ،922.) 
 :التصنٔه التعلٔنٕ ّمفَْو الذات 

المفيـك اإليجابي  يتفاعؿ معقد اإللكتركني إف التصميـ التعميمي الجيد لبيئة التعمـ 
في رفع معدالت إنجازه المعرفي كيبعده عف احتماالت الفشؿ، مما بما يسيـ لممتعمـ عف ذاتو 

يقؼ المفيـك السمبي عف الذات قد ، بينما كرضاه عنيا قد يرفع مف تقدير المتعمـ لذاتو
تكل اإللكتركني المحنحك االستفادة مف حجر عثرة في طريؽ المتعمـ ارىا كرفضيا كاحتق

 كاالرتقاء بميارات تنكره البصرم الرقمي.
كتأثيره في  إف عدـ اىتماـ مصمـ بيئة التعمـ اإللكتركني بمفيكـ الذات لدل المتعمـكما 

أدكات ىذا  مكاءمة، كضعؼ مدل استفادتو مف معالجات تدريسية كتكنكلكجيات تعميمية معينة
التعمـ لقدرات المتعمـ كاستعداداتو قد يسيـ في انخفاض مفيـك الذات لديو، كنمك مشاعره 

ا في مستكل تفيـ المتعمـ السمبية نحك مكضكعات المحتكل اإللكتركني، مما قد يحدث تراجعن 
التدريس  ا لمبادئلقدراتو األكاديمية، كتردم فكرتو عف ذاتو داخؿ الجماعة رغـ تعممو كفقن 

 التفاعمي، كىذا في مجممو ال ُيشعر المتعمـ بالسعادة، بؿ يشعره بالقمؽ كالخكؼ كتقمب المزاج.
استراتيجية التدريس التفاعمي تفاعؿ مفيـك الذات لدل المتعمـ مع احتماؿ أم أف 

 يسيـ في مزيد مف االنخراط في التعمـ عندما يككفقد الممبي لمعايير الجكدة  الرقميمحتكل لم
ا، يتجو بالمتعمـ لمتجنب كتراجع اإلنجاز عندما يككف مفيـك الذات سمبين ا، كقد المفيكـ إيجابين 
 إف ا عمى التحصيؿ كاالستجابة لممثيرات البصرية في بيئة التعمـ اإللكتركني.مما يؤثر سمبن 

ىذا التفاعؿ المحتمؿ دفع الباحث إلى محاكلة بحثو كآثاره إف كجدت في التنكر البصرم 
المرحمة اإلعدادية، كتحصيميـ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا  طالباتالرقمي لدل 
 .كاالتصاالت المعمكمات

 : التيْر البصزٖ الزقنٕثالجا

 ُتعلنُّأٍنٔ٘  مأٍت: 

ىذا المفيكـ ثالث كممات يحتاج كؿ منيا لتعريؼ ليتضح المدلكؿ الدقيؽ لمتنكر  يضـ
 ، كما يتطمب بحث عالقتو بأنماط التنكر األخرل المرتبطة بو.البصرم الرقمي
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 ياكأصم ،تياككتابالكممات قراءة بمعرفة الكممة قديمة تعني  (Literacy) ركممة تنكّ ك 
في البدء كاف  "لتنكربمعنى ىاجر ظالـ الجيؿ، ك"ار( أك استنار المغكم مشتؽ مف الفعؿ )تنكّ 

كمع تزايد  بالقراءة كالكتابة.ة الميار ك الحد األدنى مف المعرفة امتالؾ عني بملغكيا لفظيا 
نتاجيا كتكظيفيا في التعبير عف األفكار ظير مصطمح التنكر  استخداـ الصكر كالرسكـ كا 

، )المغة المفظية( قراءة الكممات ككتابتيا كاستخداميا( ليشمؿ Visual Literacy) البصرم
نتاجيا )كتفسيرىا قراءة الصكر كالرسـك كتحميميا ك  لمتعمـ كالتكاصؿ بكفاءة  البصرية(المغة كا 
  .(12، 1.90مكر، ديفيد دكاير ك فرانسيس )

كمع ظيكر كسائط االتصاؿ المرئية كالسينما كالتمفاز ظير مصطمح تنكر الكسائط 
ليعبر عف فيـ الكسائط التي تنقؿ الرسائؿ المرئية  (Visual Media Literacy) المرئية

نشائيا، كتكظيفيا. الكيب كعندما ظيرت  المتحركة، كقراءتيا، كتفسيرىا، كتقكيميا، كا 
التنكر  ظير مفيـكا تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتطكرت كثيرن الكسائط الرقمية ك 

عدة مراحؿ ىي التنكر التكنكلكجي، كالمعمكماتي، كالكمبيكترم، بالتكنكلكجي الرقمي الذم مر 
  .كتنكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، ثـ التنكر اإللكتركني الرقمي

كيركز التنكر  ساىمت كؿ ىذه األنكاع في ظيكر مفيـك التنكر البصرم الرقمي.قد ك 
لثابتة كالمتحركة، كتحميميا عمى قراءة النصكص، كالصكر كالرسـك الرقمية االبصرم الرقمي 

نشائيا كتقكيميا كتكظيفيا في سياقات حياتية مختمفة، كفيـ طبيعة الكسائط الرقمية الناقمة  كا 
، كالشكؿ التالي (242، 1.90)محمد خميس،  ليذه النصكص كالصكر كالرسـك كالناشرة ليا

 .السابقة( يكضح عالقة التنكر البصرم الرقمي بغيره مف أنماط التنكر 1)
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 (639، 2115)محمد خمٌس،  ( عالقة التنور البصري الرقمً بأنواع التنور األخرى2شكل )

ا كفي مجتمعات القرف الحادم كالعشريف أضحت الصكر بمثابة الكسيط األكثر استخدامن 
لتعمميا كاستيعاب أساليب استخداميا،  في تكصيؿ األفكار كالمعاني، أم أصبحت لغة تحتاج

، كصار التنكر البصرم اا كرقمين خاصة كقد أصبح كؿ شيء يحيط بالمعمـ كالمتعمـ بصرين 
الرقمي ضركرة حتمية لمتكيؼ مع المجتمع كممارسة التكاصؿ الناجح فيو مع اآلخريف، 

الرسائؿ التي يمكج بيا الناقد لتمييز الخبيث مف الطيب في البصرم كتكظيؼ عمميات التفكير 
كاالىتماـ بتنمية القدرة عمى التقييـ الناقد لما تبثو كسائط اإلعالـ كمكاقع  .الفضاء الرقمي

التعمـ االىتماـ بك  ،(Baer, 2011, 1التكاصؿ االجتماعي مف صكر بعد التالعب فييا )
لبصرية الربط بيف الصكر االبصرم الرقمي، كالتكاصؿ البصرم الرقمي كما يتضمنو مف 

 كالمعاني التي تختفي كراءىا.
 & Martin, Spalter, Friesenكقد عّرؼ مارتف كسبالتر كفريسف كجبسكف )

Gibson, 2008, 117-118)  التنكر البصرم الرقمي بأنو مجمكعة الميارات التي تزيد
مف إمكانات الطمبة عمى العمؿ في الميف الرقمية كالبصرية، كالقدرة عمى إنشاء اتصاالت 
مرئية فاعمة كالتفكير الناقد كالكصكؿ إلى المكاد البصرية الرقمية كتحميميا كتقييميا كتكصيميا 

 ,Spalterكتذكر سبالتر ) بتنسيؽ رقمي ُيمكِّف مف معالجتيا كبناء معنى مف خالليا.

. التيْر اللػْٖ اللفظ0ٕ . التيْر البصز9ٖ   

  . تيْر الْساٜط الزقن4٘ٔ  . تيْر ّساٜط  االتصال املز3ٜ٘ٔ

  . التيْر املعلْمات6ٕ  . التيْر التهيْلْج5ٕ

االتصاالت ّ. تيْر تهيْلْجٔا املعلْمات 8  . التيْر الهنبْٔتز7ٖ  
 

  اإللهرتّىٕ الزقنٕ . التيْر9

 انتنىر 
 

 انبصزي 
 

 انزقمي
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( أف ىذه الميارات تستند إلى مفاىيـ مف عدة تخصصات في العمكـ كالفنكف 2008
الطمبة مف التفاعؿ كالتشارؾ في المكاد البصرية المستندة إلى الكمبيكتر  لتمكيف اتاإلنسانيك 

 عمى أربع جيات رئيسة ىي: السياؽ الثقافي كاالتصاالت كرسـك الكمبيكتر كالتجارة.
أف تدفؽ الرسائؿ أصبح اآلف  (22، 1.90كقد أكضح فرانسيس دكاير كديفيد مكر  )

عمى مزيد مف الصكر كالرسكـ كعمى ألفاظ أقؿ، الرسائؿ حتكم تا مف ذم قبؿ، ك أسرع كثيرن 
تعريفاتنا لميارات التكاصؿ في مناىجنا الدراسية  كىذا يجعؿكمكجية تكنكلكجيا بشكؿ أكسع، 

قديمة متيالكة كال تصمح لمكاكبة العصر، كمف بيف الميارات الميممة في مناىجنا: فيـ 
مكمات المكثفة، كالتنكر البصرم الرسالة كفؾ رمكزىا، كتفسير الرسائؿ المتداخمة، كالمع

 كتحميؿ كتقييـ مصداقية الرسالة.
أصبحت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاألجيزة الرقمية متاحة لمعظـ أفراد  كاآلف

آليات ا، كيستخدميا الجميع في التكاصؿ كالتعمـ كالتفكير، كيتعمـ أطفالنا ا ككبارن المجتمع صغارن 
نشاء الصكر  تكظيفيا دكف معمميف، كيمتمؾ كثير منيـ كفايات التعامؿ مع البيئات الرقمية كا 

كبار مف مجاراتيـ فيو. لكف ىذا التنكر كمعالجتيا كالتشارؾ فييا إلى الحد الذم قد ال يتمكف ال
عمى المحاكلة كالخطأ، كيتـ دكف مخاطر عدة منيا: ككنو يعتمد  البصرم الرقمي يكتنؼ تعممو
 . ـ كجكد مقررات مخطط ليا لتعممو ككسب مياراتو كأخالقياتوإرشاد كتكجيو المعمميف، كعد

ىذه المخاطر تجعؿ مف طرائؽ تعمـ التنكر البصرم الرقمي الحالية أساليب غير مأمكنة 
، لذا يجب تعمـ خاصة عمى أخالقيات كميارات التنكر البصرم الرقمي لدل األطفاؿ ،العكاقب

ر استخداميـ لمصكر بشكؿ فاعؿ يطكّ  التنكر البصرم كفؽ تصكر عممي مخطط لو يضمف
، خاصة كأف ىذه الصكر تتحكـ أساليبيـ في التفكير كالتكاصؿ كتعمـ المقررات الدراسية

الذم يجعمو  تدريجيا في انفعاالت كمشاعر المتعمميف كيمثؿ تراكميا اإلطار المرجعي لكؿ منيـ
تحمؿ معاني مقصكد بيا تشكيؿ  ا لما يداىمو مف رسـك كصكر رقميةا ناقدن ا كاعين مدركن إما 

 لكؿ ما ىك غير عقالني أك أخالقي. ا كتقبالن كأكثر اندفاعن ا كعيو كقيمو، أك يجعمو أقؿ كعين 
ا تعمـ كفايات التنكر البصرم الرقمي عبر القراءة أك السماع عنيا، كلـ يعد صالحن 

ف منيـ عبر لبصرييلدل المتعمميف، فكيؼ نعمـ اخاصة مع تنكع األساليب المفضمة في التعمـ 
كممات يسمعكنيا ال تمبي تفضيالتيـ المعرفية كال تنمي كفاياتيـ البصرية، إف االعتياد عمى 

 كمعايير انتاجياا ُيذكر لمصكر كالرسكـ ال تعطي اىتمامن التدريس القائـ عمى كتب مطبكعة 
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تعممية ال كدكف أنشطة  كمصادر رقمية لمتعمـ كالتفكير كالتكاصؿ إال في بعض كتب العمكـ
 .يسيـ بدكر فاعؿ في تنمية كفايات التنكر البصرم الرقمي

أىمية كسب كفايات التنكر البصرم الرقمي مكضع تساؤؿ، بؿ كيفية تصميـ كلـ تعد 
التعميـ كمصادر التعمـ الرقمية لتمبي ما بيف المتعمميف مف تفضيالت كأساليب تعمـ تتكافؽ 

 مدل تحقؽ أىداؼ تعمـ التنكر البصرم الرقمي.لكيـ كاستعداداتيـ، كاستراتيجيات تدريس كتق
 :ٕأٍداف تعله التيْر البصزٖ الزقن 

، كلذا أضحى تعمـ التنكر يحيا المتعممكف في مجتمع كؿ ما يحيطيـ فيو بصرم رقمي
البصرم الرقمي ضركريا لمتكافؽ مع ىذا المجتمع بذكاء، كاالندماج فيو، ككسب ميارات التعمـ 

تقاف الميارات  الالزمة لمعمؿ في  الرقميةاإللكتركني، كتطكير التفكير الناقد كحؿ المشكالت، كا 
، 1.90ا يمي )محمد خميس، التكنكلكجية، كييدؼ تعمـ التنكر البصرم الرقمي إلى مبيئات ال

241-244:) 

 :اإللهرتّىٕ االتصال مَارات حتشني .0

أضحت كؿ كسائط االتصاؿ االلكتركني تعتمد عمى الصكر التي صارت الشكؿ األكثر 
ا لالتصاؿ، كبدكف كسب األطفاؿ كتعمميـ لميارات التنكر البصرم الرقمي سيرتكبكف شيكعن 

 (.Bamford, 2003, 2) عناصرىاكتحميؿ  أخطاء في قراءة الصكر كتفسيرىا
مشاركة الصكر كالرسكـ كاستخداـ الكاميرات تقكـ عمى  (Web 2.0إف جميع أدكات )

الرقمية خاصة تمؾ المدمجة في اليكاتؼ المحمكلة كبرامج التعديؿ عمى ىذه الصكر كتبادليا، 
لميارات إنتاج كيتطمب استخداـ ىذا األدكات كتكظيفيا في عمميات التكاصؿ كسب األطفاؿ 

كقراءة الصكر البصرية كفيـ دالالتيا كتقكيميا، كالطريؽ العممي لكسب ىذه الميارات يمر 
 عبر تعمـ التنكر البصرم الرقمي لتمكينيـ مف تحقيؽ التكاصؿ الرقمي الذكي كالفاعؿ.

 حتشني مَارات التعله اإللهرتّىٕ: .9

تتنافس مدارس العقد الثاني مف القرف العشريف في إتاحة فرص التعمـ لتالميذىا عبر 
تكنكلكجيات التعمـ اإللكتركني، كتعتمد ىذه التكنكلكجيات عمى الصكر الثابتة كالمتحركة 
كمككف رئيس لتعمـ مفاىيـ كمدركات المقررات الدراسية، بؿ إف كاجيات التفاعؿ ألنظمة إدارة 

تركني كمنصاتو ىي كاجيات رسكمية يقـك نجاح المتعمـ في تكظيفيا عمى كعيو التعمـ اإللك
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يتكقؼ نجاح المتعمـ في االستفادة مف التعمـ اإللكتركني “كلذا  بيا كبكظائؼ عناصرىا.
 (.ACRL, 2011) ”كأساليب تنفيذه عمى كفاءتو في ميارات التنكر البصرم الرقمي

 ظهالت:حتشني مَارات التفهري الياقد ّحل امل .3

ألنيـ غير قادريف عمى التفكير في  ير األطفاؿ بأنو تفكير محسكس نظرنان يكصؼ تفك
المجردات حيث ال يصبح لممفاىيـ معاني لدييـ دكف صكر كمحسكسات تعبر عنيا، كيقكـ 
التفكير عمى أساس مف التصكرات البصرية. ىذه التصكرات تمثؿ القاعدة التي ترتكز إلييا 

كتقييميا، كتكظيفيا  اكاستيعاب دالالتيالضركرية لتحميؿ كفيـ الصكر عمميات التفكير الناقد 
 (.Schoen, 2015, 2في االتصاؿ كالتعمـ )

إف كسب كتنمية ميارات التفكير الناقد كحؿ المشكالت يتطمب الكعي بمفردات الصكر 
، كالقدرة عمى ترميز المعمكمات كتحكيميا كالرسكـ كعناصرىا كمغة يتـ تكظيفيا في التكاصؿ

كالتكاصؿ بما يسيـ في ممارسة ميارات التفكير  إلى صكر كأشكاؿ بصرية لتكظيفيا في التعمـ
 ( Kohl, 2012&Wagner كعمميات حؿ المشكالت، كقد أشارت نتائج البحكث )الناقد 

 .الناقد كالبصرم إلى أىمية التنكر البصرم في االرتقاء بميارات التفكير
 نشب ّتينٔ٘ مَارات العنل يف العصز الزقنٕ: .4

تقـك معظـ الميف كاألعماؿ في ىذا العصر عمى استخداـ التكنكلكجيا الرقمية، كلـ تعد 
ىناؾ كظائؼ يمكف القياـ بأدكارىا دكف تدخؿ التكنكلكجيا في كؿ أك بعض مياميا، كلذا 
أصبحت جيات العمؿ تطمب مف المتقدميف لشغؿ كظائفيا التمكف مف كفاءات تكنكلكجية 

 بو مف إعماؿ بمعايير أداء متميزة.  متنكعة إلنجاز ما يكمفكف
رستادكيذكر   ,Binkley, Erstad)كىيرماف كرازف كريبمي كرمبؿ  بنكمي كا 

Herman, Raizen, Ripley & Rumble, 2010, 1)  أف األعماؿ في القرف الحادم
 كالعشريف تحتاج إلجادة ميارات التعمـ كاالبتكار كالتنكر المعمكماتي كاإلعالمي كالتكنكلكجي،
كميارات التفكير الناقد كالقدرة عمى اتخاذ القرار، كميارات العمؿ في عالـ يمكج بالكسائؿ 

. كيحتاج كسب المتعمميف ليذه الميارات كتنميتيا إلى جعؿ كالرسائؿ البصرية كاإلعالمية
لممناىج التعميمية عامة، كمقررات الكمبيكتر  ا أصيالن ا كىدفن التنكر البصرم الرقمي محكرن 
 كتكنكلكجيا المعمكمات خاصة.

 :ّقٔه استخداو التهيْلْجٔانشب ّتينٔ٘ أخالقٔات  .5
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يعد كسب المتعمـ لقيـ كأخالقيات السمكؾ الميذب عند استخدامو لمستحدثات تكنكلكجيا 
كالعشريف. كال يمكف كسب المعمكمات كاالتصاالت مف أىـ أكلكيات التعميـ خالؿ القرف الحادم 

جبار لممتعمميف بعدـ استخداـ اليكاتؼ ىذه القيـ كاألخالقيات باتباع سياسة الحرماف كاإل
 كالحكاسيب بحجة أنيا مضيعة لمكقت كنفاد لمجيد.

إف الحرماف أمر غير ُمجٍد، فيذا ال يعمـ الطالب كيفية استخداـ ىذه التكنكلكجيا 
كالخبرات المنتقاة باحتراـ، كاألحرل أف يتفاعؿ المعممكف مع طالبيـ كتزكيدىـ بالمعارؼ 

كالمنظمة بدقة الستخداـ التكنكلكجيا في أغراض التعمـ في إطار أخالقي مف االحتراـ الدائـ 
انيـ. كتقديـ النمكذج القدكة في استخداـ برامج المحادثة كمكاقع التكاصؿ لمعممييـ كأقر 

االجتماعي كالتكاصؿ بالصكت كالصكرة، كتجنب سمككيات المطاردة اإللكتركنية 
(Cyberstalking( كالتحرش اإللكتركني )Cyberbullying كاستغالؿ األطفاؿ كاختراؽ )

 (.924-921، 1.90فيشر كجكنزاليز،  فرام،األجيزة كقرصنة البيانات كالمعمكمات )
 :ٕدلاالت نفآات تعله التيْر البصزٖ الزقن 

)محمد  يمكف تقسيـ مجاالت كفايات تعمـ التنكر البصرم الرقمي إلى ثالثة مجاالت ىي:
 (247-244، 1.90خميس، 

 : اجملال املعزيف اليظزٖ:أّاًل

ا بمفاىيـ كمصطمحات ا معرفين التكظيؼ الذكي لمصكر كالرسـك الرقمية يتطمب كعين 
مكاناتيا، كحدكدىا، كتنسيقاتيا،  الرسـك كالصكر التعميمية الرقمية، كخصائصيا، كمميزاتيا، كا 

  كأسس استخداميا، كمعايير تصميميا، كتحميميا، كتقكيميا.

ًٔا: اجملال الْجداىٕ:  ثاى

يرتبط المجاؿ الكجداني لمتنكر البصرم الرقمي بمشاعر كانفعاالت المتعمـ التي تجتاحو 
عندما تكاجيو الرسكـ كالصكر الرقمية كيحاكؿ تحميميا كتقكيميا. كيتضمف ىذا المجاؿ خمسة 

 ,Wilson) ىي (Krathwohl) ا لكراثكىؿمستكيات لمعمميات الكجدانية يمارسيا المتعمـ كفقن 
( لممثيرات الرقمية: المصكرة كالمرسكمة، كاالستجابة Receivingاالستقباؿ ): (2019

(Responding لممثيرات بقدر مف الرغبة كالرضا عف ىذه االستجابة، ك ) الحكـ القيمي عمى
قيمي ( القيـ في نظاـ Organization( كتفضيميا كترسيخيا، كتنظيـ )Valuing)القيمة 
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( بما يتضمنو Characterization by valueبقيمة ) اؽ، كاتصاؼ المتعمـيتسـ باالتس
 مف تعميـ القيـ كاالتصاؼ بيا.

 ثالًجا: اجملال املَارٖ:

، كمف ال يتقنيا ينظر يتـ تنمية ميارات التنكر البصرم الرقمي بالتعميـ كالممارسة
لمصكر كالرسكـ الرقمية باعتبارىا أشياء معقدة غير مفيكمة قد يتبادليا مع اآلخريف دكف 

بشيء مف التفصيؿ فيـ، أك يبتعد عنيا كيتجنب استخداميا، كيمكف تحديد ىذه الميارات 
 في أربع ميارات رئيسة ىي:)نظرنا ألىميتيا ضمف متغيرات البحث الحالي( 

 :لصْر ّالزسْو الزقنٔ٘ل الْصْل .0

كتشير إلى إتقاف المتعمـ لعمميات البحث عف الصكر كالرسكـ الرقمية في كسائط 
، كعبر شبكة اإلنترنت كاألجيزة التكنكلكجية المختمفة التخزيف الخارجية كالداخمية لمكمبيكتر

 .كالكصكؿ إلييا باستخداـ محركات البحث المتخصصة

 :الزقنٔ٘ قزاٛٗ الصْر ّالزسْو .9

مصكر كتحميميا المتعمـ لتحتاج قراءة الصكر كالرسـك الرقمية إلى عمميات تحديد 
بخبراتو السابقة لبناء معارفو الجديدة، كتقكيـ المضاميف البصرية كتفسيرىا، كربط مضمكنيا 

كالجمالية كاألخالقية لمصكر كالرسـك بممارسة عمميات التفكير الناقد، كتمر ميارة قراءة 
 بخمسة مستكيات متكالية ىي:الصكر كالرسكـ 

 : )العد( التخدٓد .أ 

تحكم مثال: حيث يقكـ المتعمـ بتحديد أك عد عناصر الصكرة أك مككنات الرسـ. فيقكؿ 
 طيكر. 4نساء ك 4رجاؿ ك 4الصكرة 

 : التخلٔل )الْصف( .ب 

ا، مع كصؼ طريقة تركيب ناقدن  يقـك المتعمـ بتحميؿ عناصر الصكر كالرسـك تحميالن 
، مف حيث الحجـ كالترتيب كاأللكاف كالظالؿ كالخمفية كالتكازف عناصرىا الصكر كتناسؽ

: الرسـ مثالن  المضمنة فييا. فيقكؿأك الدالالت كتحميؿ محتكاىا كالكعي بمغزاىا كالمعاني 
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تـ رسـ فركعيا في صكرة كجكه بشرية تتدرج في العمر مف األكبر عند جذر يتضمف شجرة 
 الشجرة لألصغر عند قمتيا.

  التفشري ّاالستيباط: .ج 

يقـك المتعمـ باستنباط المعاني كالمدلكالت مف الصكر، كاكتشاؼ ما يرمي إليو المصكر 
دراؾ العالقات بيف عناصر الصكر، كسبر أغكار التعميقات  أك الرساـ مف أفكار كأىداؼ، كا 

سير كالشركحات المصاحبة لمصكر، كفيـ المعاني المختمفة لمصكرة الكاحدة، كيعتمد التف
 الدقيؽ لمصكرة عمى تمكف المتعمـ مف ىذه الميارات كخبراتو كتجاربو السابقة.

  بياٛ املعزف٘ اجلدٓدٗ: .د 

المتعمـ خالؿ قراءة كتحميؿ الصكر كتفسيرىا ببناء معارفو الجديدة بربط الرسائؿ  يقـك
البصرية بخبراتو السابقة، كىكذا تتشكؿ أفكار المتعمـ كسمككياتو كقيمو، فتحدث الصكر التغير 

 المستيدؼ لديو كتسيـ في تشكيؿ كعيو كرسكخ معتقداتو.
  التكْٓه: .ِ 

مى مككنات كعناصر كمعاني الصكر كالرسـك حيث يقـك المتعمـ بإصدار األحكاـ ع
الرقمية، كيقـك بذلؾ في ضكء عمميات التفكير الناقد التي يمارسيا خالؿ تحميمو كتفسيره 
لمصكر كمضامينيا المعرفية كاالجتماعية كاألخالقية، كقد يتـ إصدار ىذه األحكاـ في ضكء 

شربيا خالؿ تفاعمو الثقافي ت ة بومعايير معطاة لممتعمـ، أك في ضكء معايير كآراء خاص
 كاالجتماعي مع أفراد األسرة كالمجتمع.

 :انزقمية انصىر وانزسىو إنشاء .3
كيقصد بو ميارات المتعمـ في إنشاء الصكر كالرسكـ الرقمية باستخداـ األجيزة 
التكنكلكجية كالتطبيقات البرمجية، كمعالجتيا كالكتابة عمييا كتحكيميا مف صيغة ألخرل، 

 كألكانيا كتناسؽ مككناتيا كخمفياتيا. في أحجاميا كسعاتياكالتعديؿ 
 تىظيف انصىر وانزسىو انزقمية: .4

كيعني الميارة في استخداـ الصكر كالرسـك الرقمية في مكاقؼ حياتية متباينة، فميس 
اليدؼ مجرد اتقاف معارؼ كميارات اإلنتاج، بؿ تكظيؼ ىذه الميارات في إنتاج صكر كرسكـ 

 كتكظيفيا بذكاء في التعمـ كالتكاصؿ كالتفكير كحؿ المشكالت اليكمية.يتـ استخداميا 
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 :اإلجزاٛات امليَجٔ٘ للبخح 

استراتيجية التدريس بيف  ػإف ُكجد  ػأثر التفاعؿ استقصاء ىدؼ البحث الحالي إلى 
 طالباتلدل سمبي(  ×)إيجابي كمفيكـ الذات  التقميدم المعتاد( × التفاعمي اإللكتركني)

الصؼ األكؿ اإلعدادم في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي لدييـ، كفي التحصيؿ 
 المعرفي لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. 

قائمة معايير تصميـ الكتب التفاعمية إعداد تضمنت اإلجراءات المنيجية لمبحث كمف ثـ 
، كبطاقة تقييـ جكدة تصميـ المستخدمة في إطار التدريس التفاعمي اإللكتركني اإللكتركنية

كفقا لمعايير تصميـ ىذه الكتب )بطاقة تقييـ المنتج(، كتصميـ الكتاب التفاعمي اإللكتركني 
كدليؿ المعمـ لتنفيذ استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني، ، الكتب التفاعمية اإللكتركنية

، كضبطيما إحصائينا ارات التنكر البصرم الرقمي، كاختبار التحصيؿ المعرفيكاختبار مي
 ليذه اإلجراءات: اكفيما يمي عرضن كتكفير مقياس مفيكـ الذات لألطفاؿ، كالتأكد مف ثباتو، 

 اإللهرتّىٔ٘التفاعلٔ٘  الهتبتصنٔه ّمؤطزات أّاًل: إعداد قاٜن٘ معآري 

التي تـ الكتب التفاعمية اإللكتركنية تصميـ جكدة كمؤشرات قاـ الباحث بتحميؿ معايير 
تكصؿ إلييا الباحثكف التكصؿ إلييا خالؿ البحكث كالدراسات السابقة، كبعض القكائـ التي 

 كمف أىـ ىذه المرجعيات: تعميمية التي تطرح برامجيا مف بعدبعض المؤسسات الك 

 Standards for Digitalمعايير محتكل التعمـ الرقمي في ككلكمبيا البريطانية ) .9
Learning Content in British Columbia( )BC Ministry of 

Education, 2010.) 
 National Standards forالمعايير الكطنية لجكدة المقررات عبر اإلنترنت ) .1

Quality Online Courses( بكالية جكرجيا األمريكية )iNACOL, 2011.) 
 e-Learning Accreditationاألكاديمي لمتعمـ اإللكتركني )دليؿ معايير االعتماد  .4

Standards Guidebook) (The Commission for Academic 
Accreditation, 2011). 
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 Qualityقكائـ ضماف الجكدة لتقكيـ كائنات التعمـ كالمقررات اإللكتركنية ) .4
Assurance Checklists for Evaluating Learning Objects and 

Online Courses( لييئة خدمات التعميـ كالتدريب في أسكتمندا )NHS Education for 

Scotland, 2009 .) 
 Qualityمعايير تصميـ المقررات اإللكتركنية المدمجة بجامعة كالية داككتا الجنكبية ) .0

Assurance for Internet and Blended/Hybrid Courses( ،) SOUTH 
DAKOTA STATE UNIVERSITY, 2015.) 

نتاجيا )السيد أبكخطكة،  .2 معايير ضماف الجكدة في تصميـ المقررات اإللكتركنية كا 
1.99 ،9-4..) 

نمكذج مقترح لتفعيؿ معايير المقررات اإللكتركنية )أحمد الحفناكم كمحمكد الحفناكم،  .7
1.94 ،9-19.) 

المقررات الدراسية إلى مقررات إلكتركنية عمى ضكء معايير الجكدة معايير بناء كتحكيؿ  .2
 (.474-447، 1.90الشاممة )زينب محمد أميف كزينب مصطفى عبدالعظيـ، 

معايير جكدة التصميـ التعميمي لمقررات التعمـ اإللكتركني بجامعة الدماـ )محمد عفيفي  .1
 .(974-907، 1.92، كسعد العمرم كسفانة زيداف

-Niari & Hartofylaka, 2017, 149التدريسي لممقررات اإللكتركنية )التصميـ  ..9
155.) 

نتاجيا )عبداهلل المناعي،  .99 ، 1.92معايير تصميـ مكاد التعمـ اإللكتركني التفاعمية كا 
014-042.) 

 Online Course Certification“نظاـ منح شيادة جكدة المقررات عبر اإلنترنت .91
System” An international quality benchmark for online courses” 

– 2019 EOCCS STANDARDS & CRITERIA( ،EOCCS, 2019). 
بإعداد قائمة معايير جكدة الكتب التفاعمية الباحث قاـ كمف خالؿ ىذا التحميؿ 

 كفقا لإلجراءات التالية: ةاإللكتركني

https://www.nes.scot.nhs.uk/
https://www.nes.scot.nhs.uk/
https://www.nes.scot.nhs.uk/
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الكتاب المعايير كالمؤشرات التي يتـ في ضكئيا تصميـ  تعرُّؼ تحديد ىدؼ القائمة: .9
جكدة الكتاب التفاعمي ، ثـ استخداميا في بناء بطاقة تقييـ التفاعمي اإللكتركني

 اإللكتركني.
التحميؿ المقارف لقكائـ المعايير، في ضكء ىدؼ القائمة ك  إعداد الصكرة المبدئية لمقائمة: .1

 ( مجاالت ىي عمى الترتيب:4) تكقد تضمنتـ بناء الصكرة المبدئية لمقائمة، 
 .الكتاب التفاعمي اإللكتركنيلمحتكل التربكم المجاؿ  .أ 
 .لمكتاب التفاعمي اإللكتركنيكالتكنكلكجي المجاؿ الفني  .ب 
 .الكتاب التفاعمي اإللكتركنيمجاؿ إدارة  .ج 

كتحت  الرئيسة كالفرعيةشتمؿ كؿ مجاؿ مف المجاالت الثالثة عمى عدد مف المعايير كا
تضمف كؿ معيار عدد مف المؤشرات الدالة عمى تحققو عمى النحك الذم يكضحو ك  الفرعية،

 :(9) الجدكؿ التالي
 خىدج ذصًُى انكرة انرفاػهُح اإلنكرزوَُح( يداالخ ويؼاَُز ويؤشزاخ 1خذول )

 انًدال
 انًؼاَُز

 انًؤشزاخ
 ذحد انفزػُح انفزػُح انزئُضح

1 11   95 

2 8 6 3 146 

3 5   34 

 23   275 

تـ عرض القائمة عمى مجمكعة  :الكتاب اإللكتركنيجكدة كمؤشرات صدؽ قائمة معايير  .4
عمـك الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات )كمية مف المختصيف في تكنكلكجيا التعميـ، ك 

) الرئيسة كالفرعية كتحت الفرعية لمقائمة  مجاالت كالمعايير، كأكدت ردكدىـ كفاية العمـك
 حذؼالمجاؿ التربكم، بينما اقترحكا  إلى مؤشرات( مؤشرا 99) إضافةكأكضحكا أىمية 

، كما أجمعكا العتبارات التداخؿ كالغمكض لمجاؿ الفني كالتكنكلكجيمف ا( مؤشرات 7)
العتبارات التكرار  إدارة المحتكل التعميمي الرقميمجاؿ مف ( مؤشرات 0عمى حذؼ )

 ( مف المعايير الرئيسة كالفرعية.1كالتداخؿ فيما بينيا، كتـ تعديؿ صياغة )
أسفرت عممية تحكيـ القائمة كتعديميا عف قائمة نيائية  إعداد الصكرة النيائية لمقائمة: .4

مجمكعة مف المعايير الرئيسة كالفرعية ندرج تحتيا ا مجاالت( 4تتسـ بالصدؽ تضـ )
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 عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ التاليعية كالمؤشرات الدالة عمى تحققيا كتحت الفر 
 (.9كممحؽ ) (1)

 ذصًُى انكرة انرفاػهُح اإلنكرزوَُحويؤشزاخ خىدج ويؼاَُز  يداالخ( 2خذول )

ًٔا   جْدٗ تصنٔه الهتب التفاعلٔ٘ اإللهرتّىٔ٘: إعداد بطاق٘ تكٔٔه ثاى

 )بطاق٘ تكٔٔه امليتج(

جكدة تصميـ الكتب التفاعمية )عقب إعداد القائمة النيائية لمعايير كمؤشرات  الباحثقاـ  .9
باالستعانة  جكدة تصميـ الكتب التفاعمية اإللكتركنيةبإعداد بطاقة تقييـ ( اإللكتركنية

الكتاب التفاعمي ، كتـ تقييـ مدل تحقؽ مؤشرات الجكدة في ياتصميمبقائمة معايير جكدة 
 .يتحقؽ )صفر(ال ، ك (ة كاحدةدرجعمى النحك التالي: يتحقؽ ) ثنائيعمى تدريج  اإللكتركني

عمى )بطاقة تقييـ المنتج(  تقييـ جكدة تصميـ الكتاب التفاعمي اإللكتركنيبطاقة تطبيؽ تـ  .1
الثالث مجاؿ الضركرة استبعاد  اتضحك  ،الكتاب التفاعمي اإللكتركني المصمـ لمبحث الحالي

لتضمنو معايير تتعمؽ بمياـ كذلؾ ، الكتب التفاعمية اإللكتركنيةمف التقييـ كىك مجاؿ إدارة 
مكانات التعمـ اإللكتركني كالدعـ التكنكلكجي التي تكفرىا لممتعمميف،  المؤسسة التعميمية، كا 

، كقد أشار المحكمكف إلى أف التفاعمي األساسية الالزمة لتكظيؼ الكتاب كجكدة البنية
( ال يعني الكتاب التفاعمي اإللكتركني الحالي) منتجتقييـ الاستبعاد ىذا المجاؿ مف 

( الدرجات القصكل لمجاالت 4، كيكضح جدكؿ )المنتجتصميـ ىذا استبعاده مف معايير 
 )بطاقة تقييـ المنتج(. الكتاب التفاعمي اإللكتركنيكمعايير تقييـ 

  

 انًدال

 انًؼاَُز

 انًؤشزاخ
 انفزػُح انزئُضح

ذحد 

 انفزػُح

 116   11 نهكراب انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَانرزتىٌ  .1

 139 3 6 8 نهكراب انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَانفٍُ وانرمٍُ  .2

 29   5 نهكراب انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَيدال إدارج  .3

 274   23 انًدًىع
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 )تطالح ذمُُى انًُرح(ذصًُى انكراب انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَ ذمُُى ( انذرخاخ انمصىي نًداالخ ويؼاَُز 3خذول )

 

 انًؼُار و انًدال و
انذرخح انمصىي 

 نهًؼُار

1 

انًدال 

انرزتىٌ 

نهكراب 

انرفاػهٍ 

 اإلنكرزوٍَ

 6 تحديد األهداف انعايح نهكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي وصياغتها: 1

2 
تحديد األهداف انتعهيًيح نًحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 

 وصياغتها

16 

3 
تحديد احتياجاخ انًتعهًيٍ نًحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 

 وتحهيهها

8 

 17 تحديد يحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي وتحهيهه 4

 6 يصادر انتعهى نًحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي تحديد 5

 15 تحديد أَشطح انتعهى انًصاحثح نًحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 6

 4 تحديد إستزاتيجياخ انتدريس نًحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 7

 14 تحديد وتُىيع أسانية وأدواخ انتقييى نًحتىي انكتاب انتفاعهي  8

 5 تُىيع تقديى انتغذيح انزاجعح نهًتعهى خالل تقديه في انكتاب انتفاعهي  9

 11 تحديد انًصداقيح وانًزجعيح وانًىضىعيح نهكتاب انتفاعهي  11

ى انًتعهى في ُيعدل تقديه في دراسح يحتىي انكتاب انتفاعهي  11  5 تحكُّ

 116 يجًىع درجاخ انًجال انتزتىي

2 

انًدال 

انفٍُ 

 وانرمٍُ 

نهكراب 

انرفاػهٍ 

 اإلنكرزوٍَ

 6 تحديد طزق تقديى يحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 1

 9 تصًيى واجهح يحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي وتُسيقها 2

 81 تصًيى عُاصز انىسائط انًتعددج نًحتىي انكتاب انتفاعهي  3

 8 انتعهيًي انزقًيتحديد يىاصفاخ شاشاخ انعزض في انًحتىي  4

 8 تحديد اإلتحار في انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 5

 11 تحديد انزواتط في انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 6

 8 تحديد أسانية انتفاعم في انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 7

 9 تحديد األنىاٌ في انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 8

 139 يجًىع درجاخ انًجال انفُي وانتقُي

 245 يجًىع درجاخ انًجال األول وانثاَي 

3 

يدال إدارج 

يحرىي 

انكراب 

انرفاػهٍ 

 اإلنكرزوٍَ

 8 ىجيه نهكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَيتىفيز انًساعدج وانت 1

 5 نىجي نهكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَيتىفيز اندعى انتكُى 2

 5 ايح نهكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي تىفيز انحً 3

 6 تحديد دور انًؤسساخ انتعهيًيح في تصًيى نهكتاب انتفاعهي 4

 5 كهفح نهكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَيتحديد ت 5

 29 يجًىع درجاخ يجال إدارج يحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي

 274 انكراب انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَيجًىع درجاخ تصًيى 
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 اثنيف مفنسبة االتفاؽ بيف الباحث ك تـ حساب معامؿ ثبات بطاقة تقييـ المنتج باستخداـ  .4
نسبة باستخداـ  الكتاب التفاعمي اإللكتركنيالزمالء )تخصص تكنكلكجيا التعميـ( في تقييـ 

 (:21-29، 9124( كىي )محمد المفتي، Coperاالتفاؽ بيف المالحظيف بمعادلة ككبر )
 عدد مرات االتفاؽ                                     

 ..9×  نسبة االتفاؽ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات عدـ االتفاؽ                  

 ( التالي:4التي يكضحيا جدكؿ )كقد أسفر تطبيؽ المعادلة عف النتائج 
 ( َضة االذفاق تٍُ انًالحظٍُ نحضاب ثثاخ تطالح ذمُُى انًُرح4خذول )

 انًالحظ
يدًىع يزاخ االذفاق 

 واالخرالف

ػذد يزاخ 

 االذفاق

ػذد يزاخ 

 االخرالف

َضثح 

 االذفاق

 األول
245 

221 24 91.21 

 88.16 29 216 انثاٍَ

 89.18 53 437 انًرىصظ انؼاو نُضثح االذفاق

 تراكحت بيفالمالحظيف الباحث ك كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى نسبة اتفاؽ بيف 
كتدؿ ىذه %(  21.92كبمغ المتكسط العاـ لنسب االتفاؽ )(، % .1..1 - % 22.92)

 (.1، كىكذا أصبحت البطاقة في صكرتيا النيائية )ممحؽ النسب عمى ارتفاع ثبات البطاقة
 التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ: إعداد دلٔل املعله لتيفٔذ اسرتاتٔجٔ٘ ثالًجا

 تكدٓه للدلٔل:ال .0

تـ التقديـ لمدليؿ بتعريؼ إجرائي الستراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني، كأىميتيا 
كالكجدانية في عمكـ الكمبيكتر كتكنكلكجيا  في تحقيؽ مخرجات التعمـ المعرفية كالميارية

جراءات تنفيذىا، كأدكار المعمـ كالمتعمـ خالؿ  المعمكمات، كشرح مبسط كمختصر آلليات كا 
تنفيذىا، مع تكفير ارتباطات تشعبية لمقاالت كبحكث كأفالـ فيديك تشرح االستراتيجية 

ككيفية تكظيؼ الكتاب التفاعمي ، كاالعتبارات الكاجب األخذ بيا عند التخطيط ليا كتنفيذىا
 .اإللكتركني في مكاقؼ التعمـ عبر الكيب، كفي مكاقؼ التفاعؿ في مجمكعات كجيا لكجو

 حتدٓد اهلدف مً الدلٔل: .9

جراءات تنفيذ استراتيجية  تـ إعداد ىذا الدليؿ لمساعدة المعمـ كتكجييو آلليات كا 
كحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ" مف مقرر التدريس التفاعمي اإللكتركني لمكضكعات 
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دم خالؿ العاـ الدراسي الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمصؼ األكؿ اإلعدا
( مكضكعات ىي: "أساسيات نظاـ الكمبيكتر"، ك"أنظمة 4ـ، كقد ضمت )1.92-1.91

 الكمبيكتر".تشغيؿ الكمبيكتر"، ك"التعامؿ مع الممفات كالمجمدات"، ك"شبكات 
 حتدٓد األٍداف التعلٔنٔ٘ ملْضْعات الدلٔل: .3

تـ صياغة األىداؼ األدائية لمكضكعات الدليؿ، كقد راعي الباحث في صياغتيا: أف 
تككف محددة كدقيقة ككاضحة الصياغة، في شكؿ أداء يقـك بو المتعمـ، قابمة لممالحظة 

، تتفؽ كاألىداؼ العامة لدراسة مقرر لمتنفيذ، مناسبة لمستكل الطمبة كالقياس، كاقعية قابمة
 الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات لمصؼ األكؿ اإلعدادم.

 ّضع املخطط الزمين لدراس٘ مْضْعات الدلٔل: .4

دراسة مكضكعات الكحدة، كقد ركعي فيو ( ل0تـ كضع المخطط الزمني التالي )جدكؿ 
التربية، كتمبية ما أسفرت عنو عدـ التناقض ما أمكف مع التكزيع الزمني المعتمد مف كزارة 

ا الستراتيجية التجربة االستطالعية مف اعتبارات تتعمؽ بزمف دراسة بعض المكضكعات كفقن 
التدريس التفاعمي اإللكتركني كما تتطمبو مف تفاعؿ متعدد االتجاىات بيف المتعمـ كأقرانو، 

، كما تطمبتو تفاعميمف خالؿ الكتاب ال المحتكل التعميمي اإللكتركني معالمعمـ، ك  كمع
بقصد استيعاب المفاىيـ  ، كجمسات عصؼ ذىنياالستراتيجية مف مكاقؼ تأممية ذاتية

 كالتطبيقات في مجاؿ الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
 "أصاصُاخ انكًثُىذز وَظى انرشغُم"( انًخطظ انزيٍُ نذراصح يىضىػاخ وحذج 5خذول )

 

 السرتاتٔجٔ٘ التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ:ّضع اخلطط التدرٓشٔ٘ ملْضْعات الدلٔل ّفكا  .5

اىتـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات كاالعتبارات عند التخطيط لدركس الكحدة يمكف 
 إيجازىا فيما يمي:

صياغة عناكيف المكضكعات في شكؿ أسئمة تدفع لمتساؤؿ كالتأمؿ كالبحث عف إجابات  .أ 
 ا.ا كجماعين عمييا فردين 

 أصاتُغ انذراصح انًىضىع ػذد حصص يىضىػاخ انىحذج

 انثانث –األول  6 أصاصُاخ َظاو انكًثُىذز 

 انخايش –انزاتغ  4 أَظًح ذشغُم انكًثُىذز 

 انضادس 2 انرؼايم يغ انًهفاخ وانًدهذاخ 

 انثايٍ -انضاتغ  4 شثكاخ انكًثُىذز 

 أصاتُغ 8 حصح 16 انًدًىع
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، كربط باألىداؼ السمككية لكؿ درس قبؿ البدء في تعمـ مفاىيمو الطالباتتعريؼ  .ب 
، كالبدء باختبار تحديد مستكل لمتأكد مف بالدرس السابؽ كخبراتوالحالي مفاىيـ الدرس 

 .امتالؾ الطالبات لمتطمبات تعمـ الدرس الحالي
ؼ كؿ مجمكعة مف مجمكعات الص طالباتالتأكيد عمى تكزيع األدكار كالمسئكليات بيف  .ج 

ا كفقا لجدكؿ يتـ إعداده كتكزيعو عمى )التي تـ تقسيميا عشكائيا( كتبادليا دكرين 
، عمى أال يزيد عدد المجمكعات قبؿ بدء دراسة مكضكعات الكحدة لإللتزاـ الصاـر بو

 .طالبات كؿ مجمكعة عف أربع طالبات
لممارسة التأمؿ الذاتي كاالستيعاب كالتفكير التأممي في مفاىيـ  طالباتتكجيو كتشجيع ال .د 

نسخة المخزف المبرمج في الكتاب التفاعمي، ك كحقائؽ المحتكل التعميمي اإللكتركني 
في الكمبيكتر المخصص لكؿ مجمكعة، كخاصة خالؿ مرحمتي: التمقي كالتأمؿ مف منو 

يمية المصممة كفقا لمعايير الجكدة ، كاالستفادة مف العركض التقدمراحؿ االستراتيجية
 .لدركس الكحدة

فيما بينيـ مف جية كبينيـ كبيف المعمـ، كخاصة في  طالباتالتشجيع الدائـ لتفاعؿ ال .ق 
 مرحمتي: بناء المعرفة، كالتطبيؽ لكؿ درس مف دركس الكحدة.

في إلى عدـ التردد في إثارة أم سؤاؿ مع المعمـ تجد المجمكعة صعكبة  طالباتتكجيو ال .ك 
 أك اإلجابة عنو بعد اإلطالع كالمثابرة لمحصكؿ عمى إجابتو. ،فيمو

كحفزىـ عمى ممارسة ميارات التنكر البصرم الرقمي خالؿ استغراقيـ  طالباتتكجيو ال .ز 
في مرحمتي التمقي كالتأمؿ كتفاعميـ مع صكر كرسـك كأفالـ المحتكل المعرفي 

، كتحميؿ عناصر  ىا البصرية كفيـ العالقات بيف لممكضكعات: كقراءة الصكر كالرسـك
ىذه العناصر، كتركيبيا كتنظيميا كتحميؿ معانييا كدالالتيا، كتفسيرىا، كاستيعاب مغزل 
التعميقات المصاحبة لبعض الصكر، كتككيف المعاني كالمعارؼ المستخمصة منيا، 

 كممارسة عمميات التفكير الناقد لمحكـ عمى الصكر كالقيـ المتضمنة فييا.
لفرص لممارسة نشاطات التعمـ الكاقعية كعمميات فؾ كتثبيت مككنات الكحدة األـ تكفير ا .ح 

(Motherboard كتكصيؿ كحدات اإلخراج كاإلدخاؿ كالتخزيف، كعمميات نسخ كقص ،)
سائط التخزيف الداخمية كالخارجية، ظ الممفات بأنكاعيا كالمجمدات بك كلصؽ كحف

 في تبادؿ الممفات.كاستخداـ الشبكة المحمية كشبكة اإلنترنت 
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المركنة في استخداـ مداخؿ التدريس التفاعمي اإللكتركني المختمفة كالعصؼ الذىني  .ط 
(Brainstorming( كجمسات الطنيف ،)Buzz session(، ك)جكسك Jigsaw) ،

(، كتكظيفيا كفقا لمقتضيات Think, pair, and shareشارؾ )-زاكج-كفكر
، كطبيعة طالبات كؿ صؼ مكضكعمكضكعات الكحدة كمفاىيـ كنشاطات كؿ 

 .كاستعداداتيف، كأساليبيف المفضمة في دراسة مكضكعات الكمبيكتر
تكظيؼ أنماط التقكيـ المختمفة في التدريس التفاعمي: كالتقكيـ التككيني الذم يتخمؿ  .م 

 كؿ مكضكع، أك التقكيـ الختامي الذم يعقب كؿ مكضكع مف مكضكعات الكحدة.
 سٝل٘ مْضْعات الْحدٗ.إجابات ّطزّحات ألتْفري  .6

 رّابط ملْاقع تكدو معارف ّمَارات إثزأٜ٘ ملْضْعات الْحدٗ )للنعله ّاملتعله(.تْفري  .7

 : دلٔل الهتاب اإللهرتّىٕ صدم .8

، ( مف أعضاء ىيئة التدريس المختصيف في تكنكلكجيا التعميـ0)تـ عرض الدليؿ عمى 
، كاقترحكا التدريس التفاعمي اإللكتركنيكأكدت ردكدىـ كفاية الدليؿ كتكافقو مع استراتيجية 

تحسيف صياغة عدد مف أىداؼ المكضكعات لجعؿ التفاعؿ االجتماعي ىدفا ككسيمة معنا لتعمـ 
 .مفاىيـ الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات

 التجزٓب االستطالعٕ للدلٔل:  .9

استطالعينا مع طالبات أحد فصكؿ مدرسة  التفاعمي اإللكتركنيتـ تجريب دليؿ الكتاب 
ناصر اإلعدادية لمبنات في سكىاج، كأكضحت التجربة كفايتو كصالحيتو لالستخداـ في تجربة 

 (.4البحث األساسية كأصبح في صكرتو النيائية )ممحؽ 
 رابًعا: تصنٔه الهتاب التفاعلٕ لتيفٔذ اسرتاتٔجٔ٘ التدرٓص التفاعلٕ اإللهرتّىٕ

ا تاب التفاعمي اإللكتركني لكحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ" كفقن تـ تصميـ الك
 Floridaالذم طكرتو جامعة كالية فمكريدا ) ADDIEالعاـ لتصميـ التدريس لنمكذج لمراحؿ ا

State University ) ،كىك لما لو مف مزايا: فيك أساس كؿ نماذج التصميـ التعميمي
التدريس يزكد المصمـ بإطار إجرائي يضمف أف تككف المنتجات أسمكب نظامي لعممية تصميـ 

،  التعميمية ذات فاعمية ككفاءة في تحقيؽ األىداؼ ، 1.94)جماؿ سميماف كطاىر سمـك
( نمكذج مختمؼ لتصميـ التعميـ بعضيا معقد كاآلخر ..9كىناؾ أكثر مف ) (.919-400

المطّكر ا في النمكذج العاـ جميعن بسيط، كلكنيا جميعا تدكر حكؿ خمسة مراحؿ رئيسة تظير 
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(، Design(، كالتصميـ )Analysis( ىي: التحميؿ )ADDIE Modelلتصميـ التعميـ )
(، كالتقكيـ Implementation(، كالتنفيذ )Developmentاإلنتاج ) كالتطكير/

(Evaluation)  (1.92)نبيؿ عزمي،   (4)شكؿ، (Drljača1, Latinović, 
Stanković, & Cvetković, 2017, 242-247). 

 :Analysisمزحل٘ التخلٔل  .0

قاـ الباحث بإجراء عدة عمميات لتحميؿ العكامؿ المؤثرة في تدريس الكحدة المختارة كفقنا 
 الستراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني كىي:

 

 
 المطور  ADDIE( نموذج 3شكل )

(Drljača, Latinović, Stanković, & Cvetković, 2017, 242-247) 

 حتدٓد احلاجات التعلٔنٔ٘: ـ أ. 0

تثير ميارة األطفاؿ في استخداـ األجيزة التكنكلكجية دىشة الكبار، لكف تأمؿ الصكرة 
بالمحاكلة كالخطأ،  األجيزةأف األطفاؿ يتعممكف تشغيؿ ىذه  :بعمؽ يكشؼ مخاطر عدة أىميا

كقمما يسألكف عف النظرية العممية التي تحكـ تشغيؿ ىذه األجيزة كصيانتيا، كما أف حدكد 
ىذه األجيزة، كيندر مف ييتـ منيـ  مفاحتياجاتيـ بمعرفتيـ تتكقؼ عند الميارات التي تفي 

تشغيميا ا ليذه األجيزة أك برمجيات ا مبتكرن باالنتقاؿ مف مربع المستخدـ ليككف منتجن 
كتكظيفيا، كيخمك تعمميـ بالمحاكلة كالخطأ مف محاكلة كسب أخالقيات استخداـ ىذه 
التكنكلكجيا. كلذا يحتاج االطفاؿ لمتعميـ النظامي ألساسيات تشغيؿ ىذه األجيزة كتركيبيا 
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كيحفظكنيا خالليا كصيانتيا كأخالقيات استخداميا، كميارات حماية بياناتيـ التي يتبادلكنيا 
 .افيي

كقد أسفر تحميؿ الباحث لما سبؽ لطالب الصؼ األكؿ اإلعدادم دراستو في مقررات 
الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات في المرحمة االبتدائية عف نتائج ىامة في تحميؿ احتياجاتو 

، كأىميتو المادية ، كمككناتومتطمبات تشغيؿ الكمبيكترفي ىذا المجاؿ منيا: دراستو ألكليات ك 
حفظ استخدامو في ، ك كاإلخراج دخاؿاإلكحدات ك ، كفي الميف المختمفة الحياة اليكميةفي 

كبرامج: كالمناسبات كاأللعاب كالتعمـ، كمفاىيـ البيانات كمعالجتيا لتصبح معمكمات،  الممفات
، ، كمستعرض االنترنتWindowsنظاـ التشغيؿ  كأكليات: الرساـ كاآللة الحاسبة، كمبادئ

 MS، كبرنامج HTMLعامؿ عبر االنترنت، كاالستخداـ اآلمف ليا، كلغة كأخالقيات الت
WORD  لمكتابة كتنسيؽ النصكص، كبرنامجMS Power Point  لتصميـ العركض

 لتصميـ صفات الكيب. MS Expression Webالتقديمية، كبرنامج 
إف المكضكعات السابقة يدخؿ جميعيا في مجاؿ تعمـ مبادئ كأكليات عف الكمبيكتر، 

 بمساعدةأم أف المتعمـ ينتقؿ مف المرحمة االبتدائية لإلعدادية دكف دراسة أية مقررات دراسية 
الكمبيكتر كشبكات المعمكمات، كدكف كسب ميارات البحث عف المعمكمات كتبكيبيا 

التحميؿ السابؽ لحاجة طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم كيشير  ممو.كاستخداميا في تعميؽ تع
لدراسة تؤكد العمؽ كالشمكؿ في مكضكعات: مككنات الكمبيكتر كآلية عممو كبرمجيات تشغيمو 
كتكظيفو كأنكاعيا، ككيفية التحكـ في ممحقاتو، كأنظمة تشغيمو مفتكحة كمغمقة المصدر، 

لكمبيكتر كأنكاعيا كفكائدىا، عمى أف يتـ دراسة ىذه كالممفات كالمجمدات كأنكاعيا، كشبكات ا
تتكافؽ كسماتيـ الشخصية كتفضيالتيـ المعرفية حديثة المكضكعات باستراتيجيات تدريسية 

 كتستفيد مف خبراتيـ السابقة.
 حتدٓد األٍداف العام٘: ـ ب. 0

الباحث األىداؼ العامة الكاردة في صدر كحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ  فحص
ا في كنقصن  ا كتداخالن التشغيؿ" المقررة عمى طمبة الصؼ األكؿ اإلعدادم، فكجد بينيا تكرارن 

 الشمكؿ، كأعاد صياغتيا لتصبح عمى النحك التالي:
 أف: ا عمىفي نياية دراسة المتعمـ ليذه الكحدة يرجى أف يصبح قادرن 
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كبرمجياتو يصكغ بعباراتو المقصكد بالمفاىيـ كالمصطمحات المرتبطة بالكمبيكتر  .9
(Hardware-Software-Data-Information-Program-input Units-

Output Units- System Unit-Storage Units-RAM-ROM- etc..). 
 يشرح مككنات نظاـ الكمبيكتر. .1
 يجمع مككنات الكمبيكتر. .4
 تشغيؿ الكمبيكتر كالتحكـ في ممحقاتو.يمارس عمميات  .4
 يشارؾ أقرانو في عمميات البحث عبر اإلنترنت. .0
 يميز بيف أنظمة التشغيؿ المختمفة ككاجياتيا الرسكمية. .2
إعادة -نقؿ-قص-نسخ-حفظ-يجرم العمميات األساسية عمى المجمدات كالممفات )إنشاء .7

 .(بحث ...-مسح-تسمية
 مشاركة الممفات خالليا. يميز بيف شبكات الكمبيكتر، كآليات .2
 يتشارؾ مع أقرانو الممفات كالمجمدات عبر شبكة اإلنترنت أك اإلنترانت. .1

 يمارس األخالقيات المحمكدة مع أقرانو خالؿ استخدامو لمكمبيكتر كشبكة اإلنترنت. ..9
كقد اىتـ الباحث في صياغتو لألىداؼ العامة بشمكليا كتغطيتيا لمكضكعات الكحدة، 

مكانية تحقيقيا، الكجدانية(، -الميارية-الخبرة )المعرفية كشمكليا لجكانب ككاقعيتيا كا 
 .، كتشجيعيا لمتفاعؿ متعدد االتجاىاتكعبر الكيب ،كمناسبتيا لبيئة التعمـ كجيا لكجو

 : احملتْٚ التعلٔنٕ حتلٔلـ ج. 0

يجب تـ تحميؿ محتكل الكحدة الدراسية لتحديد المفاىيـ، كالمياـ الرئيسة كالفرعية التي 
 ا ىي:( مفيكمن .4أف يقكـ بيا الطالب لتحقيؽ األىداؼ، كشممت قائمة المفاىيـ النيائية )

 السعة التخزينية .4 المككنات المادية .1 الكمبيكتر .9
 كحدات اإلدخاؿ .2 كحدة النظاـ .0 المعمكمات .4
 ذاكرة القراءة فقط  .1 ذاكرة الكصكؿ العشكائي  .2 المجمد .7

 المكحة األـ .91 كحدة التحكـ .99 المعالجة ..9
 برمجيات أنظمة التشغيؿ .90 كحدة الحساب كالمنطؽ .94 المعالج .94
 الذاكرة الرئيسة .92 البرمجية مغمقة المصدر .97 لغة البرمجة .92
 الكاجية الرسكمية .19 مكجو األكامر ..1 نظاـ التشغيؿ .91
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يقكـ  كما تـ تحميؿ المياـ المستيدؼ ممارسة الطمبة ليا، كتحميميا إلجراءات بسيطة
ا، كما تـ مصاحبة نصكص المياـ بممفات بيا الطالب، كبرمجتيا في الكتاب التفاعمي نصن 

جراءات تنفيذ كؿ ميمة  .فيديك رقمية تكضح ىدؼ كمتطمبات كا 
 حتلٔل خصاٜص املتعلنني: ـ د. 0

نظرا ألف معمـ الصؼ األكؿ اإلعدادم يمتقي ىؤالء الطمبة ألكؿ مرة، يفضؿ تكفير قاعدة 
، كقد حرص الباحث عمى تكفير جميع الكتيبات الطمبةكافية لو بأىـ خصائص ىؤالء بيانات 

في مجاؿ الكمبيكتر كتكنكلكجيا  اإلبتدائيةالرقمية لما درسو ىؤالء الطمبة في المرحمة 
المعمكمات لممعمـ الذم كقع عميو االختيار لتدريس مجمكعتي البحث: التجريبية كالضابطة، 
كأىمية قراءتيا كاستيعابيا بعمؽ لتفيـ الخبرات القبمية: المعرفية كالميارية ليـ في 

 المكضكعات التي تتناكليا الكحدة كالبناء عمييا.
في بداية مرحمة المراىقة كما تعانيو خالليا مف كؿ اإلعدادم الصؼ األ  ةعد طالبكت

تكترات تصاحب التغيرات الحادة التي تحدث ليا عمى المستكيات النفسية كاالجتماعية 
ا، كتتسـ باحتياجيا لمتفاعؿ مع قريناتيا كالجسدية، كيتسـ تفكيرىا بككنو مازاؿ محسكسن 

اء الميارات األدائية الدقيقة كالتحكـ في الفأرة كالشعكر بذاتيا، كقدرتيا عمى التحكـ في أد
، كقد ساىـ القرار الكزارم باعتبار مقررات الكمبيكتر كتكنكلكجيا كلكحة المفاتيح لمكتابة كالرسـ

المعمكمات مقررات نجاح كرسكب دكف إضافة درجاتيا النيائية لممجمكع الكمي في تراجع 
ت الحد األدني لمنجاح فييا، كتخصيص زمف اىتماـ الطمبة بالتفكؽ فييا، فتكفييـ درجا

استذكارىا لمقررات أخرل ُتضاؼ درجاتيا لممجمكع الكمي، كىذا بدكره ساىـ في نقص دافعية 
الطمبة لدراسة مقررات الكمبيكتر، كما ساىـ عدـ كجكد كتاب دراسي مطبكع ليا كباقي 
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كتركز فقط عمى اجتياز المقررات في اعتماد الطمبة عمى المذكرات التي يعدىا المعممكف 
 االختبارات كالتدرب عمى أسئمة االمتحانات ككيفية إجابتيا.

ا فرضت عمى الباحث تصميـ الكتاب التفاعمي اإللكتركني تصميما جاذبن ىذه الخصائص 
، كالتركيز الدائـ عمى ، متيحا لفرص التفاعؿ مع المحتكل الرقميالىتماـ كانتباه الطالبات

مستفيدة مف خبراتيا السابقة في بناء  معتمدة عمى ذاتيا، لمعارفيا بنفسيابنائية الطالبة 
معارفيا الالحقة، مع مراعاة الفركؽ الفردية بينيف بتدعيـ فرص التفاعؿ كالتكاصؿ مع المعمـ 

في مكضكعاتو،  Web 2.0كفيما بينيف باستخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية، كدمج أدكات 
لجكدة تصميـ المقرر، كيحقؽ األسس التي تقكـ  SCORMايير كتصميمو بحيث يمبي مع

 عمييا استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني.
 حتلٔل البٔٝ٘ التعلٔنٔ٘: ـ ٍـ. 0

يتـ تنفيذ استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني في معامؿ المدرسة سكاء كانت 
ا لكجو مع األقراف كالمعمـ، أك لقاءات لمدراسة الذاتية كالتعاكنية عبر الكيب لقاءات كجين 

كالكتاب التفاعمي، كتضـ مدرسة تنفيذ تجربة البحث ثالث معامؿ: اثناف لمكمبيكتر بكؿ منيما 
، كالثالث يحكم سبكرة تفاعمية كجياز مكصكلة بشبكة اإلنترنت أجيزة كمبيكتر( .9)

، كىي إمكانات كافية لتنفيذ تجربة (Data Showانات الكمبيكتر )كمبيكتر، كجياز لعرض بي
، حيث تدرس الطالبات مفاىيـ كمياـ الكحدة كتكظيؼ الكتاب التفاعمي في التدريس البحث
 .( طالبات4ا منيا عمى )ا في مجمكعات ال تزيد أين تعاكنين 

البحث مف طمبة كقد تـ انتقاء المعمـ المنكط بو تدريس الكحدة الدراسية لمجمكعتي 
ا في ميارات تصميـ المحتكل الدبمكـ المينية تخصص تكنكلكجيا التعميـ، كالذم أظير تميزن 

، كاستخداـ اإللكتركني، كتمكنا مف ميارات تنفيذ استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني
تكاجد الكتاب التفاعمي في التدريس، كقد كافقت إدارة المدرسة عمى قيامو بالتدريس مع ال

، كتكاجد معممتي المدرسة األساسيتيف الدائـ لمباحث بالمدرسة خالؿ تنفيذ تجربة البحث
بالمعامؿ لمتدرب عمى التدريس التفاعمي اإللكتركني، كما كافقت اإلدارة عمى إحداث التكافؤ في 

 .مكاعيد حصص المجمكعتيف في الجدكؿ الدراسي اليكمي
 :Design التصنٔه مزحل٘
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بكضع مكاصفات التصميـ لمكتاب التفاعمي اإللكتركني في ضكء نتائج قاـ الباحث 
 :مرحمة التحميؿ حيث تـ

 : صٔاغ٘ األٍداف الشلْنٔ٘ـ أ. 9

تمت صياغة األىداؼ السمككية لكؿ مكضكع مف مكضكعات الكحدة كتثبيتيا في بداية 
الدقة ياغتيا كمعايير الجكدة في صدراسة المكضكع في الكتاب التفاعمي اإللكتركني، كركعي 

، كتركيزىا عمى ميارات التفكير العميا، كتضمينيا لجكانب الخبرة كالتحديد، كالتنكع كالشمكؿ
كتكافر  ألبعاد التنكر البصرم الرقمي لدل الطمبة، كاتساقيا مع الزمف المتاح لتحقيقيا

 ممارسة األداءات المستيدفة فييا.ل التجييزات
 تصنٔه أدّات الكٔاض: ـ ب. 9

 ×استيدؼ البحث استقصاء أثر تفاعؿ استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني 
الصؼ األكؿ اإلعدادم في  طالباتالسمبي( لدل  × التقميدم( مع مفيـك الذات )اإليجابي

، كلذا تـ تصميـ تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ المعرفي لدييـ
كاآلخر لقياس النمك في  ،في ميارات التنكر البصرم الرقميحدىما لقياس النمك أاختباريف 

في ضكء األىداؼ  "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ"التحصيؿ المعرفي لمعمكمات كحدة 
لتصحيح كؿ منيما )تـ العرض التفصيمي  مفتاحالسمككية التي سبؽ تحديدىا، كما تـ تصميـ 

 ا(.إلجراءات إعداد االختباريف الحقن 
 معاجل٘ احملتْٚ التعلٔنٕ: ـ ج. 9

تـ تحميؿ المحتكل التعميمي كتجزئتو إلى مكضكعات يتكافؽ كؿ منيا مع الزمف المتاح 
التدريس التفاعمي اإللكتركني، كسمات طالبات مجمكعتي البحث، ثـ تـ  ةلتنفيذ استراتيجي

لطالبة في حيث تتقدـ ااالجتماعية تنظيـ محتكل كؿ مكضكع كفقا لمبادئ النظرية البنائية 
إنجاز عناصر الدرس كبناء معارفيا الخاصة كفقا لخبراتيا السابقة كمعدؿ خطكىا الذاتي 

صعكبة المحتكل التعميمي، كتمت معالجة  / كمياراتيا في التفاعؿ مع أقرانيا كالمعمـ كسيكلة
 المحتكل التعميمي عمى النحك التالي:

 اختٔار احملتْٚ التعلٔنٕ:

قاـ الباحث بتحميؿ محتكل مقررات الكمبيكتر في سنكات المرحمة االبتدائية لمكقؼ عمى 
الخبرات التي سبؽ لطمبة عينة البحث المركر بيا، ككجد أف المحتكل المقرر عمى طمبة 
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الصؼ األكؿ اإلعدادم يمبي معظـ معايير اختيار المحتكل عمقا كاتساعا فالتـز بو، كاكتفى 
د لتمبية ىذه المعايير تماما كىك "استخدامات الكمبيكتر في حياتنا بإضافة مكضكع كاح

اليكمية"، كصياغتو بحيث يمبي استمرارية خبرات الطمبة لتكظيؼ الكمبيكتر في مختمؼ الميف 
 كجكانب الحياة اليكمية.

 :ٕتيظٔه احملتْٚ التعلٔن 

في الكتاب التفاعمي اإللكتركني تـ تنظيـ مكضكعات الكحدة كمحتكل كؿ مكضكع 
ا مع ترتيب أىداؼ ا كجماعين ا بحيث تتكافؽ المعمكمات التي تبنييا الطالبات فردين منطقين 

في كؿ درس، كربط كمف المعمـك لممجيكؿ ا مف العاـ إلى الخاص الدركس، كالبدء دكمن 
ا بحيث تتكسط من الدرس بما يسبقو كما يميو مف دركس، كبرمجة النشاطات كالمياـ العممية دك 

ا مع المعمـ، مع الحفاظ عمى الحصة الدراسية مع تقديـ التغذية الراجعة المصاحبة ليا فكرين 
ا المركنة في تنفيذ ىذا التصميـ إلتاحة الفرص لممعمـ لالبتكار كحرية التنقؿ في كؿ درس كفقن 

 التعمـ كطبيعة المحتكل كالطمبة. -لمتغيرات مكاقؼ التعميـ
  اسرتاتٔجٔ٘ التدرٓص العام٘:تصنٔه 

اختيار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني  –في ضكء أىداؼ البحث  -تـ 
لمجمكعة البحث التجريبية، كتدريس  "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ"لتدريس كحدة 

مجمكعة ملالكتاب المعد مف قبؿ اإلدارة العامة لتنمية مادة الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات 
بالطريقة المعتادة التي تعتمد عمى الشرح النظرم بمصاحبة الصكر التكضيحية  الضابطة

 .الكاردة في الكتاب
بصكرة مرنة كفقا لطبيعة معارؼ كؿ الكحدة  مداخؿ تدريس مكضكعاتكتـ تصميـ 

مكضكع كأنشطتو المصاحبة، ففي الشؽ المباشر لمتدريس تراكحت خطط الدركس بيف مداخؿ 
، "، ك"التعمـ التعاكني"شارؾ"، ك"جمسات الطنيف-زاكج-ك"فكر "التعمـ النشط"ك "الذىني العصؼ"
عبر في الشؽ غير المباشر تـ االعتماد عمى الكتاب التفاعمي اإللكتركني في التعمـ الذاتي ك 

مع تكفير فرص التفاعؿ التزامني كغير التزامني بيف طالبات المجمكعة التجريبية  ،الكيب
 .كالمعمـ
 صنٔه املادٗ التعلٔنٔ٘:ت 
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تـ تصميـ الكتاب التفاعمي اإللكتركني باستخداـ برمجية "ُكتبي" الذم تنتجو شركة 
(Vijua) كعنكانيا (www.vijua.comالشركة األـ لكتبي ) كعنكانيا 
(https://www.kotobee.com لما تتسـ بو ،) مف مركنة كبيرة كتمبيتيا ىذه البرمجية

ضافة كإلفي تصميـ الكتب التفاعمية كدعميا الكامؿ لمغة العربية،   (SCORMلمعايير )
مكانية نشر الكتب التفاعمية عبر معظـ المنصات الكسائط المتعددة بمختمؼ صيغياجميع  ، كا 

  .التعميمية المعركفة

 
 ( انشاشح االفرراحُح نهكراب انرفاػهٍ اإلنكرزو4ٍَشكم )

كعقب تحديد مكضكعات الكحدة، كتحدد خصائص طمبة عينة البحث كصكغ األىداؼ 
العامة كالسمككية كاختيار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني باستخداـ الكتاب 

ة محتكاه إلى إجراءات تفصيمية ( الكتاب كترجمStory Boardالتفاعمي، تـ إعداد سيناريك )
-الصكر-تجمع بيف النص كالصكرة، كتكضح آليات عرض الكسائط المتعددة )النصكص

األفالـ ...( في كؿ مكضكع مف مكضكعات الكحدة بما يثير دافعية الطمبة -األصكات-الرسكـ
)ممحؽ  كتشكيقيـ كتبسيط المحتكل التعميمي ليـ كينمي ميارات التنكر البصرم الرقمي لدييـ

4.) 
 :Development التطْٓز مزحل٘ .9

http://www.vijua.com/
https://www.kotobee.com/
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تعتمد مدخالت مرحمة التطكير عمى مخرجات مرحمة التصميـ، كىك النمكذج األكلي 
(Prototype ) كبدء تطكير ىذا النمكذج  كىنا تـ تجميع العمؿلمكتاب التفاعمي اإللكتركني

المجاؿ التربكم لمكتاب ، كخاصة في: كفؽ المعايير التي تـ التكصؿ إلييا في البحث الحالي
عمى تحققيا(، كالمجاؿ الفني  ا داالن مؤشرن  9.2معيارنا تضمنت  99التفاعمي )كاشتمؿ عمى 

، عمى تحققيا( ا داالن مؤشرن  941معايير تضمنت  2لمكتاب التفاعمي )كاشتمؿ عمى  كنكلكجيالت
عمى  ا داالن مؤشرن  11معايير تضمنت  0كمجاؿ إدارة محتكل الكتاب التفاعمي )كاشتمؿ عمى 

قاـ الباحث بجميع ا لككف ىذا الكتاب يمثؿ المادة التعميمية في البحث، فقد تحققيا(، كنظرن 
نتاج  كظائؼ فريؽ التطكير مف جمع لمصادر التعمـ الرقمية، كتكييؼ لبعضيا، كتصميـ كا 

ئط لمبعض اآلخر، كالتمكف مف ميارات استخداـ برمجية كتبي، ككتابة السيناريك، كتصميـ خرا
 تدفؽ الكتاب، كالمكنتاج لمفيديك كالصكت، كتصميـ بعض الرسـك التكضيحية. 

 :Implementation )التطبٔل( التيفٔذمزحل٘  .3

اإللكتركني لمكقكؼ عمى  استيدفت ىذه المرحمة التجريب االستطالعي لمكتاب التفاعمي
نقاط القكة في الكتاب كتدعيميا كنقاط الضعؼ كعالجيا، كتحميؿ قابمية الكتاب لمتطبيؽ في 
إطار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني في بيئة تشبو بيئة تجربة البحث، كقد تـ 

عدادية في معمؿ الكمبيكتر بمدرسة ناصر اإلمع فصؿ كاحد مف فصكؿ المدرسة التنفيذ 
بعد تييئة الطالبات  (بمكاصفات كافية لمتنفيذجياز كمبيكتر  91)حكل  لمبنات بمدينة سكىاج

لعممية التنفيذ كأدكارىف في مكاقؼ التفاعؿ مع المحتكل كالمعمـ كاألقراف، كأساليب تسميـ 
 . التكميفات

األساسية نفس المعمـ الذم قاـ بالتدريس في التجربة االستطالعي كقد قاـ بالتدريس 
)متطكعا( لتمكنو مف ميارات تطكير المحتكل اإللكتركني ككفايات التدريس التفاعمي  لمبحث

، في كجكد الباحث الذم اىتـ برصد جميع الصعكبات التي الذم سبؽ تدريبو عمى تنفيذه
ا ما ، كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية فكرن كاجيت التطبيؽ كالتساؤالت التي أثارتيا الطالبات

 . أمكف
كقد حرص الباحث عمى تكفير دليؿ المعمـ لتنفيذ استراتيجية التدريس التفاعمي 
اإللكتركني بصحبة المعمـ طكاؿ مدة التنفيذ، كتـ تسجيؿ جميع مالحظات التجريب 
االستطالعي فيو لتطكيره كتحديثو قبؿ التنفيذ النيائي لتجربة البحث، كما تـ تحميؿ نسخة 
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الستخداميا في حاؿ انقطاع  مي عمى أجيزة الكمبيكتر في المعمؿاحتياطية مف الكتاب التفاع
 شبكة اإلنترنت عف المعمؿ.

 :Evaluation  التكْٓه مزحل٘ .4

ف بدا مستقالن  ، أال إنو المطّكر ADDIEا لممراحؿ األربع السابقة لنمكذج تالين ك  التقكيـ كا 
ا لجميع مراحؿ التصميـ مصاحبن ال يبدأ عندما تنتيي ىذه المراحؿ، فيك بدأ منذ مرحمة التحميؿ 

لغرض التكضيح،  التعميمي لمكتاب التفاعمي كاستمر لما بعد انتيائيا، كعرض التقكيـ مستقالن 
 .يكضح ذلؾ( 4)شكؿ  فيي عممية مستمرة إجرائيا في جميع مراحؿ التصميـ

 في مستكييف ىما: كقد تـ التقكيـ لمكتاب التفاعمي 
تقكيـ التعمـ بالكتاب في إطار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني، كقد تـ * 

التقميدم( مع مفيكـ الذات  ػتقكيـ أثر تفاعؿ استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني 
الصؼ األكؿ اإلعدادم في تنمية بعض ميارات التنكر  طالباتالسمبي( لدل  -)اإليجابي 

صيؿ المعرفي لدييـ، كتـ عرض آثار ىذا التفاعؿ في محكر نتائج البصرم الرقمي كالتح
 البحث.

 جكدة التصميـ التعميمي لمكتاب التفاعمي: تقكيـ مدل* 
تـ عمى مرحمتيف: األكلى تمت بعرض الكتاب التفاعمي عمى مجمكعة محكميف مف ك 

باستخداـ بطاقة تقييـ ، ( مف أعضاء ىيئة التدريس0خبراء تكنكلكجيا التعميـ بمغ عددىـ )
ككانت الكتاب التفاعمي في ضكء معايير جكدة التصميـ كمؤشراتو )المعدة في البحث الحالي( 

ليـ مالحظات جكىرية كىامة في أساليب إدارة التفاعؿ بيف الطالبة كقريناتيا كالمعمـ 
استراتيجية كالمحتكل الرقمي، كأزمنة المقاءات المباشرة كغير المباشرة خالؿ تنفيذ مداخؿ 
التدريسية التدريس التفاعمي اإللكتركني، كتـ تنفيذ مقترحاتيـ التي تكافقت مع االستراتيجية 

كتمت المرحمة الثانية لتقكيـ جكدة التصميـ التعميمي لمكتاب . االجتماعية البنائية كفمسفتيا
و في إطار التفاعمي خالؿ التجربة اإلستطالعية لو، كرصد أىـ الصعكبات كمحددات استخدام

جراء التحسينات التي فرضتيا ظركؼ كبيئة التطبيؽ  االستراتيجية التدريسية كتذليميا، كا 
النيائي لتجربة البحث )كضركرة تكفير نسخة مفتكحة لمكتاب عمى حكاسيب المعمؿ، كالمجكء 
 .لالستجابة الكرقية عمى االختبارات التككينية، في حاالت انقطاع شبكة اإلنترنت عف المعمؿ(
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 ( إحدى شاشات التفاعل بٌن الطالبة والمحتوى المعرفً للكتاب التفاعل5ًشكل )

لمكتاب التفاعمي اإللكتركني كأىدافو كعقب إجراء جميع عمميات التطكير كالتحسيف 
خراجو الفني، أصبح الكتاب في صكرتو  كمحتكاه كأنشطتو كأدكات التقكيـ المصاحبة لدركسو كا 

 لالستخداـ في تدريس كحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ" )ممحؽالنيائية الصالحة 
0.) 

 ار مَارات التيْر البصزٖ الزقنٕ: إعداد اختبخامًشا

 االمرحمة اإلعدادية كفقن  رات التنكر البصرم الرقمي لطمبةقاـ الباحث بإعداد اختبار ميا
 مخطكات التالية:ل
 حتدٓد اهلدف مً االختبار: .0

 طالباتاستخدامو في التطبيؽ االستطالعي لرصد مستكل التنكر البصرم الرقمي لدل 
 الصؼ األكؿ اإلعدادم لتحديد حجـ مشكمة البحث كجدكل دراستيا. 

كاستخدامو كاختبار قبمي / بعدم لتقييـ مستكيات التنكر البصرم الرقمي لدل 
لتجريبية بالتدريس التفاعمي مجمكعتي البحث: التجريبية كالضابطة قبؿ كبعد المعالجة ا

اإللكتركني لمكضكعات كحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ". كاستخداـ نتائج التطبيؽ 
 القبمي كالبعدم لالختبار في التحقؽ مف فركض البحث كاإلجابة عف أسئمتو.

 حتدٓد مَارات التيْر البصزٖ الزقنٕ املضني٘ يف االختبار: .9
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الذم اقتصر عميو االختبار بميارات: ميارات التنكر البصرم الرقمي  تحدد مجاؿ
" كتضمنت خمسة قراءة "الكصكؿ إلى المكاد كالكسائط البصرية الرقمية"، ك" الصكر كالرسـك

 (247-244، 1.90)محمد خميس، مستكيات ىي: 
 التحميؿ )مستكل الكصؼ(.  .ب  التحديد)مستكل العد(. .أ 
 كالتشكيؿ.البناء  .د  التفسير كاالستنتاج. .ج 
  التقكيـ. .ق 

 االختبار:صٔاغ٘ مفزدات  .3

مفردات اختبار التنكر البصرم الرقمي تقيس مجمكعة مف الميارات تتطمب تنفيذ 
المتعمـ اإلجراءات األدائية لمكصكؿ إلى المكاد كالكسائط البصرية الرقمية داخؿ الكسيط 

 ،عناصرىا حسبما يشاىده فيياالتكنكلكجي أك عمى الخط، كقراءة الصكر كالرسـك كتحديد 
تكيات كما تحدثو مف انطباعات شخصية لدل المتعمـ، كطريقة تككينيا كتركيبيا كمح

 الصكرة كمعانييا كتفسيرىا
قياسيا بمفردات مكضكعية الصياغة كما في االختبارات  ىذه الميارات يصعب

اختبار ميارات  المكضكعية لقياس التحصيؿ المعرفي، كلذا اىتـ الباحث بصياغة مفردات
التنكر البصرم الرقمي في صكرة تسمح لممتعمـ بالتعبير عما يراه في الصكر المنتقاه، 
ككصفو ليا كتحميؿ عناصرىا البصرية، كطريقة تركيبيا كما قد تنطكم عميو مف خدع بصرية، 
، كالتفسير الشخصي لمصكر  كتحميؿ المعاني كالدالالت التي تكحي بيا ىذه الصكر كالرسـك

ي ضكء خبراتو كتجاربو السابقة، كخالصة ما خرج بو المتعمـ مف تأممو لمصكر كالرسكـ مف ف
صدار األحكاـ عمى ما تتشبع بو ىذه الصكر كالرسـك  معاني كمرامي لممصكر أك الرساـ، كا 

 مف قيـ كأخالقيات.
 االختبار:ّتكدٓز درجات طزٓك٘ تصخٔح  .4

لرساميف يتسمكف بالميارة العالية في  نظرا الحتكاء االختبار عمى رسـك كلكحات فنية
التصميـ كالرسـ ثنائي كثالثي األبعاد، كما تحكيو ىذه الرسكـ مف معاني كأفكار إبداعية 
تحتاج لتأمؿ عميؽ كممارسة لميارات التفكير التحميمي كالناقد إلدراؾ مغزاىا، قاـ الباحث 

س بكمية الفنكف الجميمة يان مف أعضاء ىيئة التدر بعرضيا عمى لجنة جماعية ضمت خمسن 
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إجاباتيـ عمى جميع أسئمة االختبار، كقد ركعي في تقدير الدرجات ما ، رصد خالليا باألقصر
 يمي:
(: تـ تقدير 4 إلى 9مف )قياس ميارات الكصكؿ لممكاد كالكسائط البصرية الرقمية فقرات  . أ

الميارات الفرعية )اإلجراءات العممية( كأىمية ا لعدد الدرجة المقترحة لكؿ فقرة كفقن 
 المستيدؼ ممارستيا لالجابة عف الفقرة.

ردكد أعضاء ىيئة : اتسمت (10إلى  0قرات قياس ميارات قراءة الصكر كالرسـك )مف ف  . ب
بالدقة العالية )مثؿ فقرات: ما )مستكل العد( التدريس عمى فقرات قياس ميارة التحديد 

ا عدد الكجكه الباسمة في المكحة؟(، كلذا تـ تقدير عدد األشخاص في الرسـ؟ أك م
يحصؿ عمييا المتعمـ عندما يجيب عنيا  ،درجات ىذه الفقرات بدرجة كاحدة لكؿ فقرة

 الة اإلجابة الخطأ عنيا.حيحة، كال يحصؿ عمى أم درجات في حإجابة ص

 
 ( إحدى فقرات اختبار التنور البصري الرقم6ًشكل )

أما فقرات قياس ميارة التحميؿ )مستكل الكصؼ(: كما تضمنتو مف ميارات فرعية 
كتحميؿ العناصر البصرية، كطريقة التركيب كالتنظيـ، كتحميؿ المعاني كالدالالت، ككذا فقرات 
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قياس ميارات تفسير الصكر كاستنتاج معانييا العميقة، كالبناء كالتشكبؿ، كالتقكيـ فقد اعتمد 
أعضاء ىيئة  0أك  4الذم اتفؽ عميو غالبية أعضاء ىيئة التدريس ) الباحث الكصؼ

تدريس( كصفنا معياريا لتقدير درجة المتعمـ، كيتطمب مستكل الكصؼ ممارسة عمميات عقمية 
أعمى مف مجرد العد كالتحديد، كلذا تـ تقدير درجات ىذه الفقرات بدرجتيف لكؿ فقرة يحصؿ 

ابة صحيحة، كال يحصؿ عمى أم درجات في حالة اإلجابة عمييا المتعمـ عندما يجيب عنيا إج
 الخطأ عنيا.

 حتهٔه االختبار: .5

مف المحكميف المتخصصيف في  (0)تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى 
تكنكلكجيا التعميـ إلبداء الرأم حكؿ الدقة العممية كالمغكية لمفردات االختبار، كشمكؿ مفردات 
، االختبار لميارات التنكر البصرم الرقمي المستيدؼ قياسيا، كالدرجة المقترحة لكؿ فقرة

كقد أجمع المحكمكف  .(2كتمت استجاباتيـ عمى استبانة تـ إعدادىا ليذا الغرض )ممحؽ 
ا ألم مف ميارات ىا قياسن اعمى أف الفقرات التي تقيس ميارة التحديد ال تتضمف في ثناي

الباحث  أنجزك  .التحميؿ الفرعية، كيجب تكحيد الدرجة المقدرة لكؿ فقرة منيا بدرجة كاحدة
مقترحات المحكميف في جميع ما يتفؽ مع مفيـك التنكر البصرم الرقمي الذم أخذ بو البحث 

 .(2)جدكؿ  الحالي
 ( مواصفات اختبار مهارات التنور البصري الرقم6ًجدول )

 م المهارة المستهدف قٌاسها درجة الفقرة

 1 االستخدام ـالحفظ والتخزٌن  ـالبحث والوصول خارج الخط  3

 2 الحفظ والتخزٌن ـاإلنشاء والتعدٌل  ـالبحث والوصول خارج الخط  3

 3 االستخدام -الحفظ والتخزٌن  ـالبحث والوصول على الخط  3

 4 الحفظ والتخزٌن ـالبحث والوصول على الخط  2

 5 البناء والتشكٌل -التحلٌل والتفسٌر  -التحدٌد  ـقراءة الرسوم  7

 6 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  ـقراءة الرسوم  7

 7 البناء والتشكٌل - اءة الصورقر 4

 8 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  ـقراءة الرسوم  7

 9 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -قراءة الصور  6

 11 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  ـقراءة الرسوم  7

 11 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  ـقراءة الرسوم  7

 12 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  - قراءة الصور 6

 13 التشكٌلوالبناء  -إنشاء الصور - التقوٌمـ  التفسٌر - التحلٌل - التحدٌدـ قراءة الصور  7

 14 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  ـقراءة الرسوم  7

 15 البناء والتشكٌل -قراءة الصور  4

 16 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  -قراءة الصور  7
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 التجزب٘ االستطالعٔ٘ لالختبار: .6

التجربة االستطالعية لمكتاب فصؿ  طالباتتـ إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى 
مدرسة ناصر اإلعدادية لمبنات )خارج عينة  طالباتا مف تـ اختياره عشكائين التفاعمي كالذم 

 التجربة االستطالعية إلى:، كقد ىدفت طالبة( .4البحث(، بمغ عددىف )
 حساب الزمف الكافي لإلجابة عف مفردات االختبار: .أ 

تـ حساب الزمف الالـز لإلجابة عف مفردات االختبار بمعرفة الزمف الذم استغرقتو كؿ 
لمحصكؿ  طالباتفي اإلجابة عف جميع المفردات، ثـ قسمة مجمكع األزمنة عمى عدد ال طالبة

 ( دقيقة..2ف الالـز لإلجابة عف جميع مفردات االختبار ىك )بمغ الزمك ، الزمفعمى متكسط 
 حساب معامؿ ثبات االختبار: .ب 

(، 29..، كبمغت قيمتو )تـ حساب معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ
كىي قيمة مقبكلة تؤكد ثبات االختبار، كىكذا أخذ االختبار صكرتو النيائية لمتطبيؽ في تجربة 

 (.7البحث األساسية )ممحؽ 
 : إعداد اختبار التخصٔل املعزيفسادًسا

قاـ الباحث بإعداد اختبار التحصيؿ المعرفي في الجزء األكؿ لكتاب الكمبيكتر 
الصؼ األكؿ اإلعدادم كفؽ الخطكات  طالباتكتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المقرر عمى 

 التالية:
 حتدٓد اهلدف مً االختبار: .0

بعدم لتقييـ التحصيؿ المعرفي تحدد ىدؼ االختبار في استخدامو كاختبار قبمي/
لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات  ىاألكل كحدةالصؼ األكؿ اإلعدادم في ال طالباتل

 17 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  -قراءة الصور  7

 18 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  -قراءة الصور  7

 19 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  -قراءة الصور  7

 21 البناء والتشكٌل -التحدٌد  -قراءة الصور  5

 21 التقوٌم -التفسٌر  -التحلٌل  -قراءة الصور  4

 22 البناء والتشكٌل -التحدٌد  -قراءة الصور  5

 23 البناء والتشكٌل -التقوٌم  ـالتفسٌر  -التحلٌل  -التحدٌد  - قراءة الصور 7

 24 قراءة الصور 2

 25 التحدٌد 9

 درجات االختبار مجموع 141
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 كاستخداـ نتائج التطبيؽ القبمي .كعنكانيا "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ"كاالتصاالت، 
بمقارنتيا بنتائج التطبيؽ  مرتيف: األكلى في رصد طبيعة مشكمة البحث كحجميا، كالثانية

 لتحقؽ مف فركض البحث كاإلجابة عف أسئمتو.بقصد ا لوالبعدم 
 حتدٓد اجملال الذٖ ٓكٔشُ االختبار: .9

تحدد مجاؿ االختبار بالمكضكعات التي يدرسيا المتعمـ في الكحدة كىي: "أساسيات 
مجمدات"، ك"شبكات نظاـ الكمبيكتر"، ك"أنظمة تشغيؿ الكمبيكتر"، ك"التعامؿ مع الممفات كال

مجمكعة مف العمميات العقمية ييتـ الكمبيكتر"، كيمارس المتعمـ خالؿ دراستو ليذا المحتكل 
ا منيا ىي: التذكر كالفيـ كالتطبيؽ كالتحميؿ، عمى النحك الذم يكضحو أربعن االختبار بقياس 

 مكاصفات.الجدكؿ 
 حتدٓد ىْع مفزدات االختبار ّصٔاغتَا: .3

 المراجع التي تناكلت أساليب التقكيـ كأدكاتو، كخاصة االختبارات  الطالع عمى بعضتـ ا
  .(7..1(، )بدر المعتكؽ، ...1المكضكعية )إبراىيـ الدكسرم،  التحصيمية

  ،"تـ اختيار أربعة أنكاع مف المفردات ىي: "االختيار مف متعدد"، ك"الصكاب كالخطأ
باعتبارىا األنسب لمطبيعة المعرفية ، "صكرك"إعادة الترتيب"، ك"كتابة البيانات عمى ال

 .، كلقياس أىدافو السمككيةلمحتكل كتاب الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كلمتالميذ
  مراعاة معايير الصياغة الجيدة لمفردات االختبار، كبمغ عدد مفردات االختبار في تـ

ختيار مف ( مفردة مف اال10( مفردة مكزعة عمى النحك التالي: )71صكرتو األكلية )
( مفردات مف نكع إعادة الترتيب، .9( مفردة مف نكع الصكاب كالخطأ، ك)11متعدد، ك)

 ( مفردة مف نكع كتابة البيانات عمى الصكر.90ك)
كقد جاءت جميع البدائؿ في المفردات مف نكع االختيار مف متعدد في شكؿ صكر، 

 رفي.لمزيد مف االىتماـ بالبعد البصرم التصكرم في التحصيؿ المع
 طزٓك٘ تصخٔح ّتكدٓز درجات االختبار: .4

تـ إعداد مفتاح تصحيح االختبار كتقدير درجة كاحدة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار 
)ركعي عدـ  خطأيتـ اإلجابة عنيا بشكؿ صحيح، كصفر لكؿ مفردة يتـ اإلجابة عنيا بشكؿ 

ترؾ أم أسئمة بدكف إجابة(، كُقدرت الدرجة النيائية عمى االختبار بعدد اإلجابات الصحيحة 
 لمتمميذ.
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 حتهٔه االختبار: .5

تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في 
أم حكؿ الدقة العممية تكنكلكجيا التعميـ كالمناىج كطرؽ التدريس كالقياس التربكم إلبداء الر 

ألكجو التعمـ الرئيسة في الكحدة كالمغكية لمفردات االختبار، كشمكؿ مفردات االختبار 
، كتمت استجاباتيـ عمى استبانة الدراسية، كمستكيات العمميات العقمية التي تقيسيا المفردات

المحكمكف إلى حذؼ فقرتيف مف نكع الصكاب  كجوكقد  .(2تـ إعدادىا ليذا الغرض )ممحؽ 
كالخطأ، كخمسنا مف نكع كتابة البيانات عمى الصكر لكجكد تداخؿ بينيا كبيف فقرات أخرل، 
جراء بعض التعديالت في صياغة بعض فقرات الصكاب كالخطأ. كقد قاـ الباحث بإجراء  كا 

دة مكزعة عمى النحك التالي: ( مفر 20ا مف )كبذلؾ أصبح االختبار مككنن  ،التعديالت المقترحة
( مفردات .9( مفردة مف نكع الصكاب كالخطأ، ك).1( مفردة مف االختيار مف متعدد، ك)10)

كيكضح الجدكؿ  ،( مفردات مف نكع كتابة البيانات عمى الصكر.9مف نكع إعادة الترتيب، ك)
 ( مكاصفات اختبار التحصيؿ المعرفي.7التالي )

 وتكنولوجٌا المعلومات فً مقرر الكمبٌوتر التحصٌل المعرفً( مواصفات اختبار 7جدول )

 موضوعات الوحدة
عدد  المستوٌات المعرفٌة لألهداف

المفردات 
 للموضوع

عدد 
حصص 
 الموضوع

الوزن 
النسبً 
 للموضوع

 تحلٌل تطبٌق فهم تذكر

 38.46 6 25 3 1 14 7 أساسٌات نظام الكمبٌوتر
 27.69 4 18 1 6 1 11 أنظمة تشغٌل الكمبٌوتر
التعامل مع الملفات 

 والمجلدات
2 3 1 1 6 2 9.23 

 24.62 4 16 5 1 11 1 شبكات الكمبٌوتر
 - - 65 11 8 28 19 عدد أسئلة المستوى

الوزن النسبً لمستوٌات 
 األهداف

29.23 43.18 12.31 15.38 - - 111 % 

الممفات كالمجمدات" كيرجع االنخفاض الكاضح لمكزف النسبي لمكضكع "التعامؿ مع  
لغمبة الجانب األدائي عمى المكضكع إلكساب الطمبة ميارات: إنشاء، كنسخ، كقص، كنقؿ، 

 كلصؽ، كمسح، كتغيير اسـ المجمدات كالممفات في البرمجيات مفتكحة كمغمقة المصدر.
 التجزب٘ االستطالعٔ٘ لالختبار: .6
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فصؿ التجربة االستطالعية لمكتاب  طالباتتـ إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى 
مدرسة ناصر اإلعدادية لمبنات )خارج عينة  طالباتتـ اختياره عشكائيا مف التفاعمي، كالذم 

 ، كقد ىدفت التجربة االستطالعية إلى:طالبة( .4، بمغ عددىف )البحث(
 االختبار: مفرداتحساب الزمف الكافي لإلجابة عف  .أ 

تـ حساب الزمف الالـز لإلجابة عف مفردات االختبار بمعرفة الزمف الذم استغرقتو كؿ 
لمحصكؿ عمى  طالبات، ثـ قسمة مجمكع األزمنة عمى عدد الجميعا في اإلجابة عنيا طالبة

( 42متكسط زمف االختبار، حيث بمغ الزمف الالـز لإلجابة عف جميع مفردات االختبار )
 دقيقة.

 معامؿ سيكلة كصعكبة كؿ مفردة في االختبار: حساب .ب 
 تـ حساب معامؿ السيكلة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار باستخداـ المعادلة:

، حيث "ص" عدد االجابات الصحيحة عف )ص + خ( معامؿ السيكلة = ص 
كلحساب معامؿ الصعكبة تـ تطبيؽ المعادلة  ،المفردة، ك"خ" عدد االجابات الخطأ عنيا

 التالية:
 معامؿ السيكلة. – 9معامؿ الصعكبة = 

، أم أف جميع (24..:  14..كقد تراكحت معامالت صعكبة مفردات االختبار بيف )
مفردات االختبار تتسـ بأنيا غير عالية الصعكبة كغير بالغة السيكلة، كقد تـ إعادة ترتيب 

 سيكلة إلى األقؿ سيكلة. األكثراخؿ كؿ نكع مف مفردات االختبار د
 حساب معامؿ ثبات االختبار: .ج 

تـ حساب معامؿ ثبات اختبار التحصيؿ المعرفي باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ، كبمغت 
تؤكد ثبات االختبار، كىكذا أخذ االختبار صكرتو النيائية  عالية(، كىي قيمة 27..قيمتو )

 (.1لمتطبيؽ في تجربة البحث األساسية )ممحؽ 
 )إعداد عادل األطْل( : مكٔاض مفَْو الذات لألطفالسابًعا

 ٍدف املكٔاض ّّصفُ: .0

 – 1)مف لقياس مفيـك الذات لدل األطفاؿ  (1.90ىذا المقياس أعده عادؿ األشكؿ )
العامؿ  البيئة المصرية، كيضـ المقياس أربعة عكامؿ تشكؿ مفيكـ الذات ىي:في عاـ(  94

( عبارة، كالعامؿ الثاني: البعد الجسمي كتضمف 92األكؿ: البعد العقمي كاألكاديمي كتضمف )
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( عبارة، كالعامؿ الرابع: بعد القمؽ 17( عبارة، كالعامؿ الثالث: البعد االجتماعي كتضمف )92)
منيا عبارة كؿ  تمثم ( عبارة..2ة، كيصبح إجمالي عبارات المقياس )( عبار 91كتضمف )

عبارة كيقـك الطفؿ بإعطاء استجابة كاحدة لكؿ ذات لدل األطفاؿ، ا مف مظاىر مفيكـ المظيرن 
  .ال( مف عبارات المقياس )نعـ أك

 :ّحشاب درجات األطفال تعلٔنات تطبٔل املكٔاض .9

يجب التأكد مف فيـ األطفاؿ جميع ك المقياس بطريقة فردية أك جماعية،  ُيطبؽ
طفاؿ قبؿ التعميمات بدقة، كتييئة المناخ النفسي لمتطبيؽ، كاإلجابة عف تساؤالت األ

استجابتيـ عمى المقياس. كُتقدر درجة الطفؿ بالرجكع لمفتاح التصحيح الخاص بالمقياس، 
تتفؽ مع المفتاح، كفي النياية يتـ جمع الدرجات في  بحيث ُتعطى درجة كاحدة لكؿ استجابة

درجة كاحدة تعبر عف الدرجة الكمية لمفيـك الذات عند الطفؿ، كيمكف حساب الدرجة الفرعية 
 الخاصة بكؿ ُبعد مف أبعاد مفيـك الذات األربعة.

كينبغي مالحظة العبارات السمبية، حيث ُتحسب الدرجة بصكرة عكسية، كتشير الدرجة 
رتفعة في أبعاد المقياس إلى مفيـك إيجابي لمذات، فيما عدا البعد الرابع )القمؽ( الذم الم

 يشير ارتفاع درجتو إلى مفيـك سمبي لمذات.
، عد المقياس بتحديد الدرجة الخاـ التي تشير إلى مفيكـ إيجابي لمذاتكقد قاـ مُ 

( 42يحصمكف عمى درجات خاـ ) ا لمذات، كُيعد األطفاؿ الذيفا سمبين كالدرجة التي تحدد مفيكمن 
( 42اؿ الذيف تقؿ درجاتيـ الخاـ عف )فاألطأما ا لمذات، ا إيجابين درجة فأكثر لدييـ مفيكمن 

 مفيـك منخفض لمذات. أصحابيمكف اعتبارىـ فدرجة 
 صدم املكٔاض ّثباتُ: .3

عد المقياس بالتحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ المنطقي كعرضو عمى قاـ مُ 
المحكميف كتعديمو، كما استخدـ التحميؿ العاممي كتأكد لو سالمة البناء الداخمي لممقياس. كما 

(، 21..حسب معامؿ ثبات المقياس بطريقة إعادة اإلجراء كبمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة )
كتراكح معامؿ الثبات بيف مجمكعات التطبيؽ األربع ما بيف  نصفيةكبطريقة التجزئة ال

 (.119..إلى   201..)
كقاـ الباحث بإعادة حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية عمى عينة مف 

، كبمغ طالبة( .4الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدرسة ناصر اإلعدادية لمبنات بمغ عددىا ) طالبات
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ف كاف معامؿ ثبات كىك أقؿ نسبيان مما تكصؿ لو مُ ( 292..معامؿ الثبات ) عد المقياس، كا 
 (..9مقبكؿ يسمح باستخداـ المقياس في البحث الحالي )ممحؽ 

 :إجزاٛ التجزب٘ األساسٔ٘ للبخح 

التصميـ التجريبي بتـ تنفيذ تجربة البحث األساسية كفقان لإلجراءات المنيجية الكاردة 
فصكؿ مف مدرسة اإلعدادية  4تـ اختيار البحث ) العشكائي لعينةحيث تـ االختيار لمبحث، 

ا لمجمكعتيف تضـ كؿ منيما فصميف: مجمكعة ، كتقسيميما عشكائين (الحديثة لمبنات بسكىاج
(، ثـ 9/4، 9/1(، كمجمكعة ضابطة كضمت فصمي )9/0، 9/4تجريبية، كضمت فصمي )

مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة( تـ التطبيؽ القبمي لمقياس مفيـك الذات عمى طالبات 
كتحديد نمطي مفيكـ الذات في كؿ مجمكعة: طالبات ذكات مفيكـ الذات اإليجابي كطالبات 
ذكات مفيكـ الذات السمبي، ثـ التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي كاختبار 

  .التحصيؿ المعرفي عمى مجمكعتي البحث
عمي اإللكتركني لكحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ" ثـ تـ التدريس التفا

لممجمكعة التجريبية، كالتدريس التقميدم )المعتاد( لممجمكعة الضابطة، ثـ تـ التطبيؽ البعدم 
الختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي كاختبار التحصيؿ المعرفي عمى مجمكعتي البحث، ثـ 

 يرىا.تـ رصد نتائج البحث كمعالجتيا كتفس
 :ىتاٜج البخح ّتفشريٍا 

جراءاتو المنيجية تـ عرض النتائج كتفسيرىا في ضكء اإلطار النظرم لمبحث  كنتائج كا 
 (:9) الدراسات كالبحكث السابقة عمى النحك التالي

 : األّلإجاب٘ الشؤال  .0

 ب التفاعمي اإللكتركنياما معايير كمؤشرات جكدة تصميـ الكت" نص السؤاؿ األكؿ عمى
تمت اإلجابة عف ىذا ك  ،"في إطار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني؟لإلستخداـ 

)كفقنا قائمة معايير كمؤشرات جكدة تصميـ الكتب التفاعمية اإللكتركنية السؤاؿ بالتكصؿ إلى 
  .مف اإلجراءات المنيجية لمبحث( أكاللإلجراءات التي تـ عرضيا في البند 

                                                           
 .Statistical Package for Social Science – SPSS verتم استخدام الحزمة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ) - 1

 فً إنجاز جمٌع المعالجات اإلحصائٌة للبحث. (23
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( مجاالت اندرج تحتيا مجمكعة مف 4)مف  (1)جدكؿ  يائيةكقد تككنت القائمة الن
معايير  4معايير فرعية( كتحت الفرعية ) 2ا( كالفرعية )ا رئيسن معيارن  14المعايير الرئيسة )

(، كتـ في 9يكضحيا )ممحؽ ا( مؤشرن  174) تحت فرعية( كالمؤشرات الدالة عمى تحققيا
الكتب التفاعمية اإللكتركنية في ضكء معايير الجكدة تقييـ ضكء ىذه القائمة إعداد بطاقة 

مف اإلجراءات  اثانين )كفقنا لإلجراءات التي تـ عرضيا في البند  )بطاقة تقييـ المنتج(كمؤشراتيا 
 (.1)ممحؽ  (،2)جدكؿ  المنيجية لمبحث(

 جودة تصمٌم الكتب التفاعلٌة اإللكترونٌة معاٌٌرو مجاالت( 8جدول )

 انًعيار و انًجال و

اندرجح 

انقصىي 

 نهًعيار

1 

انًجال 

انتزتىي 

نهكتاب 

انتفاعهي 

 اإلنكتزوَي

 6 اب انتفاعهي اإلنكتزوَي وصياغتهاتحديد األهداف انعايح نهكت 1

 16 تحديد األهداف انتعهيًيح نًحتىي انكتاب انتفاعهي وصياغتها 2

 8 وتحهيههاتحديد احتياجاخ انًتعهًيٍ نًحتىي انكتاب انتفاعهي  3

 17 تحديد يحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي وتحهيهه 4

 6 تحديد يصادر انتعهى نًحتىي انكتاب انتفاعهي اإلنكتزوَي 5

  

 15 تحدٌد أنشطة التعلم المصاحبة لمحتوى الكتاب التفاعلً اإللكترونً 6

 4 التدرٌس لمحتوى الكتاب التفاعلً اإللكترونً تحدٌد إستراتٌجٌات 7

 14 تحدٌد وتنوٌع أسالٌب وأدوات التقٌٌم لمحتوى الكتاب التفاعلً  8

 5 تنوٌع تقدٌم التغذٌة الراجعة للمتعلم خالل تقدمه فً الكتاب التفاعلً  9

 11 تحدٌد المصداقٌة والمرجعٌة والموضوعٌة للكتاب التفاعلً اإللكترونً 11

م المتعلم فً ُمعدل تقدمه فً دراسة محتوى الكتاب التفاعلً  11  5 تحكُّ
 116 التربوي مجموع درجات المجال

2 

المجال الفنً 
والتقنً  
للكتاب 
التفاعلً 
 اإللكترونً

 6 تحدٌد طرق تقدٌم محتوى الكتاب التفاعلً اإللكترونً 1

 9 تصمٌم واجهة محتوى الكتاب التفاعلً اإللكترونً وتنسٌقها 2

 81 تصمٌم عناصر الوسائط المتعددة لمحتوى الكتاب التفاعلً اإللكترونً 3

 8 تحدٌد مواصفات شاشات العرض فً المحتوى التعلٌمً الرقمً 4

 8 تحدٌد اإلبحار فً الكتاب التفاعلً اإللكترونً 5

 11 فً الكتاب التفاعلً اإللكترونً تحدٌد الروابط 6

 8 تحدٌد أسالٌب التفاعل فً الكتاب التفاعلً اإللكترونً 7

 9 تحدٌد األلوان فً الكتاب التفاعلً اإللكترونً 8
 139 مجموع درجات المجال الفنً والتقنً

 245 مجموع درجات المجال األول والثانً 

3 

مجال إدارة 
الكتاب  محتوى

التفاعلً 
 اإللكترونً

 8 وجٌه للكتاب التفاعلً اإللكترونًتوفٌر المساعدة والت 1

 5 لوجً للكتاب التفاعلً اإللكترونًتوفٌر الدعم التكنو 2

 5 اٌة للكتاب التفاعلً اإللكترونً توفٌر الحم 3

 6 اإللكترونًمٌم للكتاب التفاعلً تحدٌد دور المؤسسات التعلٌمٌة فً تص 4

 5 كلفة للكتاب التفاعلً اإللكترونًتحدٌد ت 5
 29 مجموع درجات مجال إدارة محتوى الكتاب التفاعلً اإللكترونً

 274 الكتاب التفاعلً اإللكترونًمجموع درجات تصمٌم 
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تـ تكظيؼ قائمة معايير كمؤشرات جكدة تصميـ الكتب التفاعمية اإللكتركنية،  كقد
نتاج الكتاب التفاعمي لمبحث الحالي كتحكيمو  كبطاقة التقييـ المعدة في ضكئيا في تصميـ كا 

 كتقكيمو كتطكيره.
 : الجاىٕإجاب٘ الشؤال  .9

لالستخداـ ما التصميـ المقترح لمكتاب التفاعمي اإللكتركني " نص السؤاؿ الثاني عمى
" كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بتصميـ في إطار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني؟

نتاج  باستخداـ برمجية لكحدة "أساسيات الكمبيكتر كنظـ التشغيؿ" كتاب تفاعمي إلكتركني كا 
كفقا ، ك مف اإلجراءات المنيجية لمبحث( ارابعن يا في البند ان لإلجراءات التي تـ عرض)كفقن  كتبي

ىي: التحميؿ الخمس ك رئيسة و المراحمب ADDIEلمراحؿ النمكذج العاـ لتصميـ التدريس 
(Analysis( كالتصميـ ،)Design) كالتطكير/اإلنتاج (Development)  كالتنفيذ
(Implementation( كالتقكيـ ،)Evaluation) ممحؽ  لمسيناريك المعد ليذا الغرض، كفقا(
 التفاعمي اإللكتركني. كقد تـ تكفير نسختيف مف الكتاب، إحداىما تـ نشرىا في المكقع (4

المصمـ لتنفيذ تجربة البحث، كاألخرل عمى أسطكانة مدمجة يتـ تحميميا عمى حكاسيب 
، كما تـ تصميـ (0)ممحؽ  المعمؿ كالمجكء الستخداميا في حاؿ انقطاع اإلنترنت عف المدرسة

دليؿ لممعمـ الستخداـ الكتاب التفاعمي في إطار استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني 
 (.4)ممحؽ 

 إجاب٘ الشؤال الجالح:  .3

استراتيجية التدريس بيف  -إف ُكجد  -ما أثر التفاعؿ " نص السؤاؿ الثالث عمى
الذات )اإليجابي/ السمبي( لدل طالبات الصؼ التفاعمي اإللكتركني / التقميدم( كمفيكـ (

 وكتمت اإلجابة عن، "األكؿ اإلعدادم في تنمية بعض ميارات التنكر البصرم الرقمي لدييـ؟
النتائج الخاصة باألداء البعدم لمجمكعتي البحث كالتأثير كتفسير مف خالؿ عرض كمناقشة 

بعض ميارات التنكر البصرم  تنميةاألساسي لممتغيرات المستقمة، كتأثير التفاعؿ بينيا في 
مدل  بالتحقؽ مفالتفاعؿ ىذا تـ بحث أثر كقد . الصؼ األكؿ اإلعدادم طالباتالرقمي لدل 
 الثالثة لمبحث كىي عمى الترتيب:ض ك الفر  قبكؿ / رفض

 طالبات( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل 
المجمكعة الضابطة  طالباتالمجمكعة التجريبية )استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني( ك 
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اختبار ميارات التنكر  عمى ليف)استراتيجية التدريس التقميدم المعتاد( في األداء البعدم 
 البصرم الرقمي.

( بيف متكسطي درجات مجمكعة 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل 
أصحاب مفيكـ الذات السمبي في  طالباتالأصحاب مفيـك الذات اإليجابي كمجمكعة  الباتطال

 اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي.عمى  ليف البعدم األداء
درجات مجمكعات  يبيف متكسط (...0 )ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل 

التقميدم المعتاد( /)التفاعمي اإللكتركنيترجع لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس  طالباتال
اختبار ميارات التنكر البصرم عمى  فليالبعدم األداء السمبي( في /كمفيـك الذات )اإليجابي

 الرقمي.
مع  ،التنكر البصرم الرقميلمتغير ميارات  تـ أكالن اختبار التكزيع الطبيعي حيث

تـ ك مفيـك الذات )اإليجابي/السمبي( التقميدم(، ك التفاعمي اإللكتركني/(استراتيجيتي التدريس 
، كلذا تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ثنائي التأكد مف أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي

، 0..1أبكزيد، محمد خير ) الثالثلإلجابة عف السؤاؿ  (Two-Way ANOVAاالتجاه )
 ىذا االختبار:( نتائج .9( كجدكؿ )1جدكؿ )كؿ مف (، كيكضح .111-14

لتأثٌر تفاعل متغٌري: استراتٌجٌة التدرٌس الثنائً اإلحصاءات الوصفٌة لتحلٌل التباٌن : (9جدول )
)التفاعلً اإللكترونً/ التقلٌدي المعتاد( ومفهوم الذات )اإلٌجابً/ السلبً( فً األداء البعدي لمهارات 

 التنور البصري الرقمً

 

التدرٌس التفاعلً اإللكترونً مع مفهوم ( أن متوسط مجموعة "9ٌتضح من جدول )و
التدرٌس التفاعلً " هو األكبر بٌن مجموعات البحث، تاله متوسط مجموعة "الذات اإلٌجابً

التدرٌس التقلٌدي المعتاد مع مفهوم "، ثم متوسط مجموعة "اإللكترونً مع مفهوم الذات السلبً
 ".التدرٌس التقلٌدي المعتاد مع مفهوم الذات السلبًمجموعة " وأخٌرا"، اإلٌجابًالذات 

  

 استراتٌجٌة التدرٌس مفهوم الذات العدد المتوسط االنحراف المعٌاري

 اإلٌجابً 44 102.6591 12.20549
 التفاعلً اإللكترونً

 (86)ن = 
 سلبًال 42 93.9286 8.97529

 المجموع 86 98.3953 11.55374

 ٌجابًاإل 48 79.3125 9.97477
 التقلٌدي المعتاد

 (84)ن = 
 سلبًال 36 76.0833 9.13197

 المجموع 84 77.9286 9.70006
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  استراتٌجٌة التدرٌسلتأثٌر تفاعل متغٌري: الثنائً نتائج تحلٌل التباٌن : (11جدول )
 ( اإلٌجابً/السلبً) مفهوم الذات( والتفاعلً اإللكترونً/التقلٌدي المعتاد)

 التنور البصري الرقمًفً األداء البعدي لمهارات 

 

 (:.9كيتضح مف جدكؿ ) .9
 طالبات( بيف متكسطي درجات 0...) كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .1

المجمكعة  طالباتالمجمكعة التجريبية )استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني( ك 
عمى اختبار  فدم المعتاد( في األداء البعدم ليالضابطة )استراتيجية التدريس التقمي

 ميارات التنكر البصرم الرقمي.
( بيف متكسطي درجات مجمكعة 0...) كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .4

لذات أصحاب مفيـك ا طالباتأصحاب مفيـك الذات اإليجابي كمجمكعة ال طالباتال
 عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي. فالسمبي في األداء البعدم لي

درجات مجمكعات  بيف متكسطي (...0 )ؽ داؿ إحصائينا عند مستكل فرعدـ كجكد  .4
التقميدم المعتاد( /)التفاعمي اإللكتركنيرجع لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس ي طالباتال

عمى اختبار ميارات التنكر  فالسمبي( في األداء البعدم لي/كمفيـك الذات )اإليجابي
 .البصرم الرقمي

قد تـ عمؿ المقارنات ك . كقبكؿ الفرض الثالث الثانييف: األكؿ ك كىذا يقكد لرفض الفرض
إلحدل استراتيجيتي الفرؽ في كؿ تأثير داؿ  الثنائية بيف مجمكعات البحث لتحديد إتجاه

ألحد نمطي مفيكـ الذات  كأ( التقميدم المعتاد/التفاعمي اإللكتركني)التدريس 
  عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي.البعدم األداء في  (السمبي/اإليجابي)

 مصدر التباٌن
 مجموع 

 المربعات
 درجات 

 الحرٌة
 متوسط 

 المربعات
 قٌمة 

 "ف"
 مستوى

 لداللةا
 حجم التأثٌر

(η2) 

استراتٌجٌة 
 ) أ( التدرٌس

17832.94 1 17832.94 171.08 1.00 1.51 

 مفهوم الذات
 )ب(

1503.28 1 1503.282 14.42 1.00 1.08 

× تفاعل: )أ( 
 )ب(

318.08 1 318.08 3.05 1.08 1.02 

الخطأ )داخل 
 المجموعات(

17303.74 166 104.24   
 

     170 1361898.00 المجموع الكلى
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التقميدم( في  /)التفاعمي اإللكتركني استراتيجية التدريسف بيانات تأثير أل  كنظرنا
، فقد تـ كأف المجمكعتيف متجانستاف ميارات التنكر البصرم الرقمي تتبع التكزيع الطبيعي

( لمقارنة مجمكعتي استراتيجيتي التدريس عمى النحك الذم يكضحو T-Testتطبيؽ اختبار )
 (:99جدكؿ )
انًضرمهرٍُ )انردزَثُح/انضاتطح( فٍ األداء انثؼذٌ ػهً  رائح ذطثُك اخرثار )خ( نهؼُُرٍُ( 11َخذول )

 اخرثار يهاراخ انرُىر انثصزٌ انزلًٍ وحدى انرأثُز

 

بيف  (...0 )ا عند مستكل داؿ إحصائين  فرؽد ك كج( 99كيتضح مف الجدكؿ )
التفاعمي اإللكتركني(  التدريساستراتيجية المجمكعة التجريبية ) طالباتمتكسطي درجات 

ليـ البعدم  األداء( في التقميدم المعتاد المجمكعة الضابطة )استراتيجية التدريس طالباتك 
عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي لصالح المجمكعة التجريبية )بمتكسط بمغ 

 (.421..بمغ )( 42، ...1( كبحجـ تأثير مرتفع )عفانة، .12.4
 ,Martinكدراسة ) ،(Schoen, 2015) دراسةنتائج كتتفؽ ىذه النتائج مع 

Spalter, Friesen and Gibson) أف القدرة عمى التكاصؿ اإللكتركني،  اأكدت متافال
، كممارسة أخالقيات إنشاء ، كالتفكير البصرم الناقدكفيـ كتبادؿ المكاد البصرية كالتعديؿ فييا

دكف أبرز ميارات التنكر البصرم الرقمي، ال يمكف تنميتيا  كتبادؿ كنشر الصكر كالرسكـ ُتعد
ممارستيا، كأف استراتيجيات التدريس التفاعمي التي تستند إلى التكاصؿ اإللكتركني بيف 

تمثؿ الطرؽ الفاعمة لجعؿ كفقنا لمبادئ النظرية البنائية االجتماعية الطمبة كأقرانيـ كمعممييـ 
اني مف الصكر المرئية كالتحميؿ النقدم لممكاد البصرية، الطمبة أكثر قدرة عمى بناء المع

نشاء المدكنات المرئية الفاعمةالكتابية ك كاستخداـ االتصاالت كالتصميـ الجرافيكي،  ، كا 
 كتكظيؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتجارة اإللكتركنية.

ما أتاحتو استراتيجية التدريس التفاعمي  كيمكف تفسير النتائج السابقة في ضكء
اإللكتركني مف فرص لمتفاعؿ بيف الطالبات كبعضيف البعض، كبينيف كبيف المعمـ، ىذا فضال 

حدى 

 انرأثُز

(η
2

) 

يضرىي 

 انذالنح

درخاخ 

 انحزَح
 لًُح )خ(

يرىصظ 

 انفزوق

االَحزاف 

 انًؼُارٌ
 انًدًىػح انؼذد انًرىصظ

انًرغُز 

 انراتغ

1.482 1.111 168 12.494 20.47 
 ذدزَثُح 86 98.40 11.55

يهاراخ 

انرُىر 

انثصزٌ 

 ضابطة 84 77.93 9.70 انزلًٍ
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عف فرص التعمـ التفاعمي لممحتكل الرقمي بقصد تحسيف ميارات الطالبات في قراءة الصكر 
تاحيا الكتاب التفاعمي التي أ (Web 2.0كتحميؿ عناصرىا، خاصة كأف أدكات ) كتفسيرىا

اإللكتركني كالمكقع التفاعمي المنشكر عبره الكتاب تقـك عمى مشاركة الصكر كالرسـك 
كاستخداـ برامج التعديؿ عمى ىذه الصكر كتبادليا، كيتطمب استخداـ ىذا األدكات كتكظيفيا 

التيا في عمميات التكاصؿ كسب األطفاؿ لميارات إنتاج كقراءة الصكر البصرية كفيـ دال
التنكر البصرم  كسب مياراتكتقكيميا، كالطريؽ العممي لكسب ىذه الميارات يمر عبر 
 الرقمي لتمكينيـ مف تحقيؽ التكاصؿ الرقمي الذكي كالفاعؿ.

ىي كاجيات رسكمية يقـك نجاح المتعمـ في تكظيفيا  الكتب التفاعميةكاجيات  كما إف
اح المتعمـ في االستفادة مف التعمـ كلذا يتكقؼ نج ،عمى كعيو بيا كبكظائؼ عناصرىا

في استخداميا كىك ما أتاحتو استراتيجية التدريس اإللكتركني كأساليب تنفيذه عمى كفاءتو 
ا لو مغزاه في كسب ا متكررن التفاعمي، كقد رصد الباحث خالؿ تطبيقو لتجربة البحث سمككن 

كر البصرم الرقمي تتطمب ميارات التنكر البصرم الرقمي، أال كىك أف ممارسة ميارات التن
ا مف جانب الطالبات، كأف اآلفة التي كانت تعكؽ التفكير البصرم تكمف تأممين  كتفاعالن  تكاصالن 

المكاقؼ الفردية التنافسية، كأف تفاعؿ الطالبة مع أقرانيا في التفكير اإلندفاعي الذم يميز 
كتحميميا كتفسيرىا كتقكيميا  ا لمممارسة الكاعية لميارات قراءة الصكر كالرسـكيقكدىا غالبن 

، بما كاكتشاؼ الخداع في بعضيا، كاستنباط المعنى الذم يرمي إليو الرساـ أك المصكر
تمثؿ ، التي يقـك عمى أساس مف التصكرات البصريةالذم  يكسبيا ميارات التفكير الناقد

يميا، كتكظيفيا القاعدة التي ترتكز إلييا عمميات تحميؿ كفيـ الصكر كاستيعاب دالالتيا كتقي
 في االتصاؿ كالتعمـ.

السمبي( في ميارات التنكر  ػف بيانات تأثير متغير مفيكـ الذات )اإليجابي كنظرا أل 
( لمقارنة T-Testالبصرم الرقمي تتبع التكزيع الطبيعي، فقد تـ تطبيؽ اختبار )ت( )

 ذلؾ:( 91كتحديد اتجاه الفرؽ كيكضح جدكؿ ) مجمكعتي مفيـك الذات المستقمتيف
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انضهثٍ( فٍ األداء  -( َرائح ذطثُك اخرثار )خ( نهؼُُرٍُ انًضرمهرٍُ نًفهىو انذاخ )اإلَداتٍ 12خذول )

 انثؼذٌ ػهً اخرثار يهاراخ انرُىر انثصزٌ انزلًٍ وحدى انرأثُز

 

بيف  (...0 )ا عند مستكل داؿ إحصائين  فرؽد ك كج( 91كيتضح مف الجدكؿ )
مجمكعة مفيـك الذات  طالباتمجمكعة مفيـك الذات اإليجابي ك  طالباتمتكسطي درجات 

عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي لصالح مجمكعة مفيـك الذات  أدائيففي السمبي 
بمغ ( 42، ...1)عفانة، بحجـ تأثير منخفض لكف ( ك 42..1اإليجابي )بمتكسط بمغ 

(...12.) 
ىذه النتائج تعني أف الطالبات الالتي تمتعف بمفيكـ ذات إيجابي كف أكثر قدرة كثقة  إف
عند ممارسة عمميات التكاصؿ لكسب كتنمية ميارات إنتاج كقراءة الصكر البصرية بالنفس 

كفيـ مغزاىا كالكعي بمناطؽ التالعب فييا. كأف الثقة بالنفس كتصكرات الطالبات عف 
رقمي كحماية أنفسيف كأجيزتيف الرقمية مف عمميات االختراؽ ساىـ قدراتيف في التكاصؿ ال

  في تحصيؿ درجات أعمى عمى اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي.
كفي مقابؿ تأثيرات استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني كمفيـك الذات اإليجابي، 

بيف  (...0 )ا عند مستكل داؿ إحصائين  فرؽد ك كج( عدـ .9أكضحت نتائج جدكؿ )
التفاعمي ) التدريسستراتيجية رجع لمتفاعؿ بيف اي طالباتدرجات مجمكعات ال متكسطي
عمى  ليفالبعدم األداء ( في السمبي/اإليجابي)مفيكـ الذات ( ك التقميدم المعتاد / اإللكتركني

 ( التالي:7اختبار ميارات التنكر البصرم الرقمي، كىذا ما يؤكده شكؿ )

حدى 

 انرأثُز

(η2) 

يضرىي 

 انذالنح

درخاخ 

 انحزَح

 لًُح

 )خ( 

 يرىصظ 

 انفزوق

 االَحزاف

 انًؼُارٌ 
 انًدًىػح انؼذد انًرىصظ

انًرغُز 

 انراتغ

1.13 1.14 168 2.12 4.79 

16.11 91.48 92 
يفهىو انذاخ 

 اإلَداتٍ

يهاراخ 

انرُىر 

انثصزٌ 

 انزلًٍ
12.69 85.69 78 

يفهىو انذاخ 

 انضهثٍ
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 ( تفاعل استراتٌجٌة التدرٌس مع مفهوم الذات وأثره فً التنور البصري الرقم7ًشكل )

(، كالسيد 171-1.7، 1.99كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات محمد شمة )
(، التي أكضحت عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف 1.90(، كىكيدا عبدالحميد )1.94الرفاعي )

 ستعدادات الطمبة في بعض مخرجات التعمـ.المعالجات التدريسية اإللكتركنية كا
أف المتغيريف: استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني ػ كىذه النتيجة تعني 

التقميدم(، كمفيكـ الذات )اإليجابي ػ السمبي( يعمالف بصفة مستقمة في تأثيرىما عمى كسب 
كيكد آلخر في تأثيره، كتنمية ميارات التنكر البصرم الرقمي، كأف أحدىما ال يعتمد عمى ا

الباحث التأكيد عمى أف استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني لـ يتـ تكييفيا كي تتكافؽ 
ذكات مفيكـ الذات اإليجابي، بؿ تعتمد ىذه االستراتيجية في تنفيذىا عمى سمات  مع الطالبات

جراءات قد تككف فارقة في صالح ىؤالء الطالبات كاعتمادىا عمى التفاعؿ اإليجابي المتبادؿ  كا 
بيف الطالبات، كاىتماميا بالتفاعؿ كالتكاصؿ بيف عناصر منظكمة التعميـ كالتعمـ كالتكاصؿ 

بعضيف البعض، كمع المعمـ كانخراطيف في التفاعؿ مع المحتكل المعرفي عبر  بيف الطالبات
كرغـ ىذه اإلمكانات  الكتاب التفاعمي اإللكتركني، كاىتماميا بتعزيز تقدير الذات عند الطمبة.

كدكرىا في تطكير االبتكار كالتكاصؿ الفارقة الستراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني 
الناقد، أال إف استخداميا في تدريس طمبة يتمتعكف بمفيكـ ذات عالي  كالتشارؾ كالتفكير

 اإليجابية لـ يكف لو تأثير داؿ في إحداث الفارؽ في ميارات التنكر البصرم الرقمي.
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مف جانب التكنكلكجية التدريسية ك ىذا يعني أف التأثير الداؿ لمتفاعؿ بيف المعالجات 
يرتبط بضركرة تكييؼ ىذه المعالجات نب آخر مف جاالمتعمميف كتفضيالت كاستعدادات 

كتصميميا تعميميا لمتكافؽ مع استعدادات المتعمميف كقدراتيـ، كعدـ االكتفاء بككف 
 .االستراتيجية التدريسية مبنية عمى نظرية تعممية تيتـ بيذه االستعدادات

 كيعتقد الباحث أف تفاعؿ استراتيجيات التدريس التفاعمي اإللكتركني مع سمات
كاستعدادات الطمبة كخاصة مفيـك كتقدير الذات كتأثيرىا في أبعاد التنكر البصرم الرقمي 

كفي ضكء نتائج ىذا البحث يؤكد الباحث أننا  .كمياراتو تحتاج لمزيد مف البحث كالدراسة
التي نستخدميا كالمقاييس كاالستبانات نحتاج لمزيد مف البحث العممي حكؿ قدرة األدكات 

كالدافع لإلنجاز كمفيـك الذات ... المفضمة أساليب التعمـ ك نا كفقا الستعدادتيـ لتصنيؼ طالب
عمى أصكؿ نظرية متباينة يجعؿ عممية تصنيؼ طالبنا يعكزىا  كاعتمادىاالخ. ألف تعددىا 

ة في تكييؼ مصادر التعمـ الرقمية، بمعنى أننا قد بعض الدقة التي قد تكدم بالجيكد المبذكل
 التكنكلكجية لسمات كاستعدادات طالب تـ تصنيفيـ بأدكات تحتاج لمزيد مف ُنكيؼ منتكجاتنا

 الضبط المنيجي.
 : الزابعإجاب٘ الشؤال  .4

استراتيجية التدريس بيف  -إف ُكجد  -ما أثر التفاعؿ " نص السؤاؿ الرابع عمى
الصؼ التفاعمي اإللكتركني / التقميدم( كمفيكـ الذات )اإليجابي/ السمبي( لدل طالبات (

 "؟الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت األكؿ اإلعدادم في التحصيؿ المعرفي لمقرر
كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ عرض كمناقشة كتفسير النتائج الخاصة 
باألداء البعدم لمجمكعتي البحث كالتأثير األساسي لممتغيرات المستقمة، كتأثير التفاعؿ بينيا 

الصؼ  طالباتلدل  الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المعرفي لمقرر في التحصيؿ
ض ك الفر  قبكؿ أك رفضمدل  بالتحقؽ مفالتفاعؿ ىذا تـ بحث أثر كقد ، األكؿ اإلعدادم

 الثالثة لمبحث كىي عمى الترتيب:
 طالبات( بيف متكسطي درجات 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .أ 

المجمكعة  طالباتالمجمكعة التجريبية )استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني( ك 
عمى اختبار  فالضابطة )استراتيجية التدريس التقميدم المعتاد( في األداء البعدم لي

 التحصيؿ المعرفي لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
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( بيف متكسطي درجات مجمكعة 0...) ال يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .ب 
أصحاب مفيـك الذات  طالباتأصحاب مفيـك الذات اإليجابي كمجمكعة ال طالباتال

عمى اختبار التحصيؿ المعرفي لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا  فالسمبي في األداء البعدم لي
 المعمكمات كاالتصاالت.

درجات مجمكعات  متكسطيبيف  (...0 )كجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل يال  .ج 
ترجع لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني/ التقميدم المعتاد(  طالباتال

عمى اختبار التحصيؿ المعرفي  ليفالسمبي( في األداء البعدم /كمفيـك الذات )اإليجابي
 لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.

الكمبيكتر  التحصيؿ المعرفي في مقررأكالن اختبار التكزيع الطبيعي لمتغير كقد تـ 
قميدم(، كمفيكـ التفاعمي اإللكتركني/ الت(استراتيجيتي التدريس مع  ،كتكنكلكجيا المعمكمات

  .تـ التأكد مف أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعيك السمبي(  الذات )اإليجابي/
لإلجابة  (Two-Way ANOVAتحميؿ التبايف ثنائي االتجاه )كلذا تـ استخداـ اختبار 

( 94) الجدكالف(، كيكضح .14-111، 0..1أبكزيد، محمد خير ) الرابععف السؤاؿ 
 ( نتائج ىذا االختبار:94)ك

اإلحصاءاخ انىصفُح نرحهُم انرثاٍَ انثُائٍ نرأثُز ذفاػم يرغُزٌ: اصرزاذُدُح انرذرَش : (13خذول )

 )انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَ/ انرمهُذٌ انًؼراد( ويفهىو انذاخ )اإلَداتٍ/ انضهثٍ( 

 فٍ يمزر انكًثُىذز فٍ األداء انثؼذٌ ػهً اخرثار انرحصُم انًؼزفٍ

 

التدريس التفاعمي اإللكتركني مع مفيكـ ( أف متكسط مجمكعة "94يتضح مف جدكؿ )ك 
التدريس التقميدم " ىك األكبر بيف مجمكعات البحث، تاله متكسط مجمكعة "الذات اإليجابي

التدريس التفاعمي اإللكتركني مع "، ثـ متكسط مجمكعة "المعتاد مع مفيكـ الذات اإليجابي
 ".التدريس التقميدم المعتاد مع مفيـك الذات السمبيمجمكعة " كأخيرا"، مفيـك الذات السمبي

  

 اصرزاذُدُح انرذرَش انذاخيفهىو  انؼذد انًرىصظ االَحزاف انًؼُارٌ

 اإلَداتٍ 44 36.2955 4.69824
 انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَ

 = ٌ(86) 
 انضهثٍ 42 31.1191 4.12726

 انًدًىع 86 33.7674 5.11441

 اإلَداتٍ 48 31.9583 3.61825
 انرمهُذٌ انًؼراد

 = ٌ(84) 
 انضهثٍ 36 25.5111 3.69942

 انًدًىع 84 29.1915 4.84576
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 نرأثُز ذفاػم يرغُزٌ: اصرزاذُدُح انرذرَش  انثُائٍَرائح ذحهُم انرثاٍَ : (14خذول )

 )انرفاػهٍ اإلنكرزوٍَ/ انرمهُذٌ انًؼراد( ويفهىو انذاخ )اإلَداتٍ/ انضهثٍ( 

 انًؼزفٍ فٍ يمزر انكًثُىذزرحصُم فٍ األداء انثؼذٌ ػهً اخرثار ان

 

 (:94كيتضح مف جدكؿ )
 طالبات( بيف متكسطي درجات 0...) كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .9

المجمكعة  طالباتالمجمكعة التجريبية )استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني( ك 
 عمى اختبار ليفالضابطة )استراتيجية التدريس التقميدم المعتاد( في األداء البعدم 

 .التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات
( بيف متكسطي درجات مجمكعة 0...) كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .1

أصحاب مفيـك الذات  طالباتأصحاب مفيـك الذات اإليجابي كمجمكعة ال طالباتال
التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر عمى اختبار  ليفالسمبي في األداء البعدم 

 .كتكنكلكجيا المعمكمات
درجات مجمكعات  ي( بيف متكسط0...) عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل  .4

التقميدم المعتاد( /ترجع لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني طالباتال
التحصيؿ المعرفي عمى اختبار  ليفالسمبي( في األداء البعدم /كمفيـك الذات )اإليجابي

 .في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات
قد تـ عمؿ المقارنات ك  ،كقبكؿ الفرض الثالث يف: األكؿ كالثانيكىذا يقكد لرفض الفرض

إلحدل استراتيجيتي الثنائية بيف مجمكعات البحث لتحديد إتجاه الفرؽ في كؿ تأثير داؿ 
ألحد نمطي مفيكـ الذات  كأ( التقميدم المعتاد/التفاعمي اإللكتركني)التدريس 

في مقرر الكمبيكتر  عمى اختبار التحصيؿ المعرفيالبعدم األداء في  (السمبي/اإليجابي)
  .كلكجيا المعمكماتكتكن

 يصذر انرثاٍَ
 يدًىع 

 انًزتؼاخ

 درخاخ 

 انحزَح

 يرىصظ 

 انًزتؼاخ

 لًُح 

 "ف"

 يضرىي

 انذالنح

حدى 

 (η2انرأثُز)

اصرزاذُدُح 

 ) أ( انرذرَش
1141.81 1 1141.81 63.15 1.00 1.28 

 1.34 1.00 86.24 1422.71 1 1422.71 )ب( يفهىو انذاخ

 1.11 1.31 1.15 17.27 1 17.27 )ب(× ذفاػم: )أ( 

انخطأ )داخم 

 انًدًىػاخ(
2738.48 166 16.51   

 

     170 173818.11 انًدًىع انكهً
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( في التقميدم ػكنظرنا ألف بيانات تأثير استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني 
التحصيؿ المعرفي تتبع التكزيع الطبيعي كأف المجمكعتيف متجانستاف، فقد تـ تطبيؽ اختبار 

(T-Test لمقارنة مجمكعتي استراتيجيتي التدريس المستقمتيف عمى النحك الذم ) يكضحو
 (:90جدكؿ )
( َرائح ذطثُك اخرثار )خ( نهؼُُرٍُ انًضرمهرٍُ )انردزَثُح/انضاتطح( فٍ األداء انثؼذٌ ػهً 15خذول )

 وحدى انرأثُز انرحصُم انًؼزفٍ فٍ يمزر انكًثُىذز وذكُىنىخُا انًؼهىياخاخرثار 

 

بيف  (...0 )ا عند مستكل داؿ إحصائين  فرؽد ك كج( 90كيتضح مف الجدكؿ )
التفاعمي اإللكتركني(  التدريساستراتيجية المجمكعة التجريبية ) طالباتمتكسطي درجات 

 ليفالبعدم  األداء( في التقميدم المعتاد المجمكعة الضابطة )استراتيجية التدريس طالباتك 
لصالح المجمكعة  التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكماتعمى اختبار 

( بمغ 42، ...1)عفانة، ( كبحجـ تأثير مرتفع 44.7274التجريبية )بمتكسط بمغ 
(..972.) 

كتتفؽ ىذه النتائج مع ما أسفرت عنو نتائج بحكث كدراسات عدة اىتمت ببحث فاعمية 
ىنية  ، كبحثالتدريس التفاعمي )اإللكتركني/النشط( في االرتقاء بمستكيات التحصيؿ المعرفي

 (.424-444، 1.92كبحث نغـ عبداألمير )، (217-010، 1.90سعداكم )
كما اتجيت دراسات أخرل لبحث فاعمية الكتب اإللكتركنية التفاعمية باعتبارىا أىـ  

شاىيناز عثماف كمحمد كدراسة مصادر التعمـ الرقمية في استراتيجية التدريس التفاعمي 
( التي أكضحت فاعمية مقرر إلكتركني في تقنيات التعميـ كاالتصاؿ 94-9، 1.92الشريؼ )

سمكل المصرم ، كأشارت نتائج دراسة الدراسي كاالتجاه نحك المقررفي تنمية التحصيؿ 
فاعمية المقرر اإللكتركني  إلى( 411-422، 1.92كمصطفى محمد كمحمد دركيش )

 ةالمقدـ في صكرة مكقع تعميمي عمى اإلنترنت في زيادة التحصيؿ كتنمية ميارات طمبة المرحم
 .اإلعدادية

السمبي( في التحصيؿ المعرفي في  ػات )اإليجابي كنظرا ألف بيانات تأثير مفيـك الذ
-Tمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات تتبع التكزيع الطبيعي، فقد تـ تطبيؽ اختبار )ت( )

حدى 

 (η2)انرأثُز

يضرىي 

 انذالنح

درخاخ 

 انحزَح

لًُح 

 )خ(

يرىصظ 

 انفزوق

االَحزاف 

 انًؼُارٌ
 انًدًىػح انؼذد انًرىصظ

انًرغُز 

 انراتغ

1.18 1.11 168 5.99 4.58 
انرحصُم  ذدزَثُح 86 33.77 5.11

 ضاتطح 84 29.19 4.85 انًؼزفٍ
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Test( لمقارنة مجمكعتي مفيـك الذات المستقمتيف كتحديد اتجاه الفرؽ كيكضح جدكؿ )92 )
 ذلؾ:

)اإلَداتٍ/ انضهثٍ( فٍ األداء  انًضرمهرٍُ وفما نًفهىو انذاخ ٍُ( َرائح ذطثُك اخرثار )خ( نهؼُُر16خذول )

 انثؼذٌ ػهً اخرثار انرحصُم انًؼزفٍ فٍ يمزر انكًثُىذز وذكُىنىخُا انًؼهىياخ وحدى انرأثُز

 

بيف  (...0 )ا عند مستكل داؿ إحصائين  فرؽد ك كج( 92كيتضح مف الجدكؿ )
مجمكعة مفيـك الذات  طالباتمجمكعة مفيـك الذات اإليجابي ك  طالباتمتكسطي درجات 

عمى اختبار التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا  ليفالبعدم  األداءفي السمبي 
( كبحجـ تأثير مرتفع 4..44المعمكمات لصالح مجمكعة مفيـك الذات اإليجابي )بمتكسط بمغ 

 (.10..( بمغ )42، ...1)عفانة، 
التي أكضحت ككجكد تأثير مكجب لمفيكـ كتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات كالبحكث 

الذاتي اإليجابي في تحسيف مخرجات التعمـ كمف بينيا التحصيؿ الدراسي كدراسة فائقة بدر 
( التي أكضحت دكر مفيكـ الذات اإليجابي المرتفع في منح الطالب 112-102، 0..1)

اصـ المكمني كشادية دراسة عكأعمى تحصيال، ك ، كأقؿ قمقا الثقة بالنفس كجعمو أكثر إقدامنا
ت اإليجابي في ارتفاع مستكل النمك األخالقي امفيـك الذالتي أشارت إلى دكر ( 0..1التؿ )

-924، 1.94دراسة محمد طعبمي كعبدالعزيز خميس )ك  ،لدل طمبة المدارس الثانكية
بة أحد عكامؿ استثارة الدافعية لإلنجاز لدل طمباعتباره مفيـك الذات التي أبرزت دكر ( 972

دراسة إبراىيـ الباشا كأحمد أبكزيد كأمؿ حسكنة ك التخصص األدبي بالمرحمة لثانكية العامة، 
أف ارتفاع إيجابية مفيـك الذات لدل التي أكدت ( 021-004، 1.97كعبدالصبكر محمد )

 المراىقيف يسيـ في ارتفاع درجة التكافؽ النفسي لدييـ.
مفيكـ الذات اإليجابي لمطالب يزيد مف  كيمكف تفسير ىذه النتائج في ضكء ما يقدمو 

مف مشاعر مكجبة كدافعية لإلنجاز تزيد مف احتماالت استفادتو مف المحتكل المعرفي 
اإللكتركني المقدـ لو في بيئة التعمـ البنائية االجتماعية، خاصة عندما يتسـ ىذا المحتكل 

كتكفر لو الكسائؿ عرفية، بالجكدة، كيتحدل قدراتو كيتكافؽ مع استعداداتو كتفضيالتو الم

 حدى انرأثُز
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ىذا عمى التكنكلكجية المتاحة فرص التفاعؿ كالتكاصؿ مع معممو كأقرانو كالمحتكل المعرفي، 
النقيض مف الطالب المتصؼ بمفيكـ ذات سمبي، فإنو يشعر بتدني قدراتو كيرجح لديو 

جكدة  احتماالت الفشؿ، كىذا قد يزيد مف اإلحباط عند دراستو لممحتكل اإللكتركني رغـ
نتاجو. أكضحت أف مفيكـ الذات اإليجابي التي دراسات كيتفؽ ذلؾ مع نتائج ال تصميمو كا 

يجعؿ الطالب يحاكؿ تطكير نفسو كتحقيؽ أىدافو بشكؿ مستمر فينمك لديو مستكل الطمكح 
 .(4.0-170، 1.90كدراسة محمد السردم كأحمد بدح )

أكضحت النتائج )في لذات فقد أما عف آثار تفاعؿ استراتيجية التدريس مع مفيـك ا
درجات  يبيف متكسط (...0 )ا عند مستكل إحصائين  ةدال فركؽد ك كج( عدـ 94جدكؿ 

التقميدم /التفاعمي اإللكتركني) التدريسستراتيجية ترجع لمتفاعؿ بيف ا طالباتمجمكعات ال
عمى اختبار التحصيؿ  ليفالبعدم األداء ( في السمبي/اإليجابي)مفيـك الذات ( ك المعتاد

 المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات.
 /التفاعمي اإللكتركني) التدريسستراتيجية عدـ كجكد تفاعؿ بيف ا( 2كيكضح الشكؿ )

 في التأثير عمى التحصيؿ المعرفي. (السمبي/اإليجابي)مفيـك الذات ( ك التقميدم المعتاد

 
 التدرٌس مع مفهوم الذات وأثره فً التحصٌل المعرفً( تفاعل استراتٌجٌة 8)شكل 
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(، كالسيد 171-1.7، 1.99كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات محمد شمة )
(، التي أكضحت عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف 1.90(، كىكيدا عبدالحميد )1.94الرفاعي )

 المعالجات التدريسية اإللكتركنية كاستعدادات الطمبة.
أف المتغيريف: استراتيجية التدريس )التفاعمي اإللكتركني ػ عمى ىذه النتيجة كتدؿ 

التقميدم(، كمفيكـ الذات )اإليجابي ػ السمبي( يعمالف بصفة مستقمة في تأثيرىما عمى تنمية 
التحصيؿ المعرفي في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات، كأف أحدىما ال يعتمد عمى 

ة إيجابيا كاإليجابية أثرت منفردأف مدركات الطالبة عف ذاتيا كقدراتيا  أم اآلخر في تأثيره.
، كأف تفاعؿ ىذه المدركات العالية كىذا المفيكـ اإليجابي عف كساىمت في زيادة تحصيميا

، الذات مع استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني لـ يكف لو أثر داؿ في التحصيؿ المعرفي
التدريسية التي ترتكز عمى التفاعؿ اإللكتركني كالعمؿ التعاكني كتستمد  كيبدك أف االستراتيجية

إجراءاتيا مف النظرية البنائية االجتماعية لـ تتكافؽ مع طالبات أبرز ما يميزىف التمتع 
التي تميز كؿ بمفيـك ذات إيجابي عاؿ، كمعتقدات جيدة عف القدرات كالكفايات الفردية الذاتية 

كرغـ التكاصؿ كالتفاعؿ المكثؼ لـ تستفد مف االستراتيجية كفرص التعمـ منيف عف قريناتيا، 
التي أتاحتيا في االرتقاء بالتحصيؿ المعرفي بمستكيات تدؿ عمى أنيا استفادت مف مفيكميا 

 . لذاتيا متفاعال مع استراتيجية التدريس بشكؿ أفضؿ مف كال المتغيريف مستقميف
 :الكٔن٘ التطبٔكٔ٘ للبخح 

 يمة التطبيقية لمبحث في األبعاد التالية:تتمثؿ الق
مكاد كأدكات البحث التي تمثؿ إضافة عممية تـ إعدادىا كفقنا إلجراءات كمنيج البحث  .9

العممي، كتحكيميا كتجريبيا كضبطيا إحصائينا، كىذا يقدـ نمكذجا لكيفية التصميـ 
ما تفيد المعمميف كالتكظيؼ في البحث بما يفيد الباحثيف في عمـ تكنكلكجيا التعميـ، ك

عمى  الكتب التفاعمية اإللكتركنيةكاعضاء ىيئة التدريس في إقامة عمميات تصميـ 
 معايير الجكدة المتفؽ عمييا.

استراتيجية التدريس التفاعمي اإللكتركني كمفيكـ الذات نتائج البحث التي أكدت فاعمية  .1
لمعرفي لدل طمبة المرحمة اإليجابي في تنمية ميارات التنكر البصرم الرقمي كالتحصيؿ ا

مخاطر كىكذا قدـ البحث لممربيف كأكلياء األمكر عالجا كاقعيا لمشكالت ك اإلعدادية، 
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، كاالستخداـ الرقمية لدل طمبة أخطر مراحؿ النمك كىي مرحمة المراىقة األمية البصرية
 .غير السكم لمستحدثات تكنكلكجيا االتصاؿ

ممارسة طمبة المرحمة اإلعدادية لعمميات التفكير التأممي كالتعمـ التفاعمي كالتكاصؿ  .4
التزامني كالالتزامني مع األقراف كالمعمـ كالتفاعؿ اإليجابي مع المحتكل العممي ساىـ في 
تنمية ميارات التنكر البصرم الرقمي لدييف، كىذا يمثؿ مخرجا ىاما ليـ في مستقبؿ 

المعارؼ كالميارات التكنكلكجية كأخالقيات استخداـ أجيزة كبرمجيات أياميـ يضمف ليـ 
مف عمميات الخداع كالتضميؿ التي ُتمارس عبر  يساىـ في حمايتيـالعصر الرقمي ف

شبكة اإلنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي مستخدمة التالعب كالتزكير في الصكر 
 .كؿ جانبمف  ـكالرسكـ التي تنيمر عميي

نت .4 اج الكتاب التفاعمي اإللكتركني في ضكء معايير كمؤشرات جكدة تصميـ تصميـ كا 
المحتكل الرقمي، كتحكيمو كتجريبو كثبكت فاعمية تكظيفو في إطار استراتيجية التدريس 
حالليا محؿ الكتب  التفاعمي يفتح الباب لتطكير كتب تفاعمية أكثر إحكاما كأعمى تقنية كا 

يرا كاألعمى تكمفة كاألقؿ كفاءة في إحداث التفاعؿ الكرقية األقؿ فاعمية كاألبطأ تطك 
 .المرجك مع الطمبة

 :تْصٔات البخح 

عقد دكرات تدريبية تستيدؼ التنمية المينية لممعمميف لتبني استراتيجيات التدريس  .9
التفاعمي اإللكتركني، كتنمية اتجاىات إيجابية لدييـ نحك تكظيؼ الكتب التفاعمية في 

لممكاد الدراسية، كاالرتقاء بمفيكـ الذات لدل المتعمميف لما لو مف  أطر التعمـ اإللكتركني
 .دكر كاضح كسب كتنمية ميارات التنكر البصرم الرقمي

تكظيؼ الحاسكب تقكـ عمى دراسة تبني كزارة التربية كالتعميـ الستراتيجية متطكرة في  .1
لتعمـ الذاتي جعؿ كسب ميارات تكظيؼ مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ كاالتصاالت في ا

ىدفا استراتيجيا خالؿ المرحمة االبتدائية يعقبو تكظيؼ ىذه كالمكاطنة الرقمية 
تعميـ كتعمـ مناىج المرحمة اإلعدادية كالثانكية، أم االنتقاؿ مف مرحمة المستحدثات في 

 التعمـ عف الكمبيكتر لمتعمـ بالكمبيكتر كمصادر التعمـ اإللكتركني.
أخالقيات "التنكر البصرم الرقمي" في مناىج التعميـ تضميف مفاىيـ كممارسات ك  .4

الجامعي كقبؿ الجامعي باعتبارىا رصيدا معرفيا كقائيا ألبناء الكطف يقييـ المحاكالت 
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التي تبذليا جيات خارجية كداخمية تستيدؼ أمف الكطف كسالمة أبنائو كأرضو كترمي 
ر الخادعة كاألخبار المصكرة لتضميميـ باستخداـ الشائعات المغرضة التي تتخذ مف الصك 

 المكذكبة كسيمة إلثارة مشاعرىـ ضد أكطانيـ.
عقد ندكات تكعكية كدكرات تدريبية لممعمميف كأكلياء األمكر لمتدرب عمى آليات االرتقاء  .4

بمفيـك الذات اإليجابي لدل األبناء، كاالرتفاع بمستكيات تقديرىـ لذكاتيـ لما لو مف آثار 
احي حياتيـ الدراسية كالحياتية، كتكظيؼ البرامج اإلعالمية ذات نك إيجابية عمى مختمؼ 

الكثافة الجماىيرية لمناقشة اآلثار السمبية لسمككيات الكبار التي تقكد الصغار إلى تككيف 
 مشاعر الدكنية كالمفاىيـ السمبية عف الذات.

 :مكرتحات البخح 

االستعداد كالمعالجة في تكنكلكجيا التعميـ لمزيد مف  بيفيحتاج مجاؿ بحكث التفاعؿ 
التصميـ العممي ألدكات تصنيؼ المتعمميف في الدراسات التحميمية الناقدة كخاصة في محاكر: 

ضكء سماتيـ كاستعدادتيـ كتفضيالتيـ التعممية، كالتصميـ التعميمي لمصادر كبيئات التعمـ 
ية ىذه التصميمات لمعايير الجكدة. كفي ضكء اإللكتركني في ضكء ىذه االستعدادات كتمب

 نتائج البحث الحالي كما ساىـ في تحقيقو مف أىداؼ يقترح إجراء بحكث عدة منيا:
كبيئاتو كاستعدادات  تحميؿ بعدم لبحكث أثر التفاعؿ بيف استراتيجيات التعميـ اإللكتركني .9

 .المتعمميف
ى النظرية التكاصمية لتنمية أبعاد برنامج مقترح باستخداـ التعمـ التشاركي القائـ عم .1

 .التنكر البصرم الرقمي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية
فاعمية التدريس التفاعمي اإللكتركني لمقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات في تنمية  .4

 .ميارات تصميـ المكاقع اإللكتركنية كالدافعية نحك التعمـ
( لدل منخفض ػ مرتفعالذات ) تقدير( مع المدمج ػ تفاعؿ استراتيجية التدريس )التفاعمي .4

 أبعاد التنكر البصرم الرقمي.في تنمية كأثره  الثانكمطالبات الصؼ األكؿ 
دراسة تحميمية ناقدة ألدكات كنماذج تصنيؼ المتعمميف كفقا ألساليب تعمميـ كانعكاساتيا  .0

 عمى المنتكجات التكنكلكجية لمباحثيف في تكنكلكجيا التعميـ.
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 :مزاجع البخح 

 العزبٔ٘ املزاجع: أّاًل: 

  إبراىيم أحمد سميمان الباشا وأحمد محمد عبداليادي أبوزيد وأمل محمد حسونة وعبدالصبور منصور
 (. مفيوم الذات وعالقتو بالتوافق النفسي لدى التالميذ المراىقين الموىوبين7102محمد )

 .587–555(، 70. )بكرسعيدبجامعة  مجمة كمية التربيةبالمرحمة اإلعدادية. 
 ( 7111إبراىيم بن مبارك الدوسري .)الرياض: مكتب التربية العربي اإلطار المرجعي لمتقكيـ التربكم .

 لدول الخميج.
 أثر التفاعل بين السمات االبتكارية ومفيوم الذات عمى الشعور باالنتماء (. 7102زيدان ) حمد سعيدأ

 .58-0(، 52. )جمة اإلرشاد النفسيم. السويسلدى طالبات الدراسات العميا بجامعة 
 ( 7102أحمد عيسى داود وزيد سميمان العدوان .)تطوير وحدتين دراسيتين في التربية االجتناعية 

والوطنية في ضوء األنموذج التوليدي البنائي وقياس أثرىما في تحسين ميارات التفكير العميا 
مجمة الدراسات التربكية كالنفسية بجامعة والميارات الحياتية لدى طالب المرحمة األساسية. 

 .025-052(، 0)01. السمطاف قابكس
 ( نموذج مقترح لتفعيل معايير 7102أحمد محمد السيد الحفناوي ومحمود محمد السيد الحفناوي .)

المؤتمر الدكلي الثالث لمتعمـ المقررات اإللكترونية لذوي االحتياجات الخاصة بالتعميم العالي. 
 .70-0، الرياض، اإللكتركني كالتعميـ عف بعد

 ( مستوى التنور التكنولوجي 7105إسراء عمي توفيق وسونيا ىانم عمي قزامل وأحمد إبراىيم شمبي .)
مجمة الجمعية . ى طالب الصف األول الثانوي وعالقتو باتجاه الطالب نحو مادة الجغرافيالد

 .007-85(، 20. )التربكية لمدراسات االجتماعية
  في  (. حجم التأثير واستخداماتو في الكشف عن مصداقية النتائج7111) عزو عفانةإسماعيل

 .52-72(. 2. )الفمسطينية التربكيةمجمة البحكث كالدراسات البحوث التربوية والنفسية. 
 أثر تفاعل مفيوم الذات األكاديمي مع وجية الضبط عمى  (.7101) لجميل محمد عبدالسميع شعمةا

جامعة -كل من قمق االختبار واإلنجاز األكاديمي لدى طالب التدريب الميداني بكمية المعممين
 .522-222، 2( ج25. )جمة كمية التربية بجامعة عيف شمسم. أم القرى

 ( 7100السيد عبدالمولى السيد أبوخطوة .) معايير ضمان الجودة في تصميم المقررات اإللكترونية
نتاجيا  .70-0، الرياض، المؤتمر الدكلي الثاني لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد. وا 

 ( أثر التفاعل بين طريقة االكتشاف وأسموب الت7105السيد محمد صفاء محمود الرفاعي .) عمم في
بيئة تعمم قائمة عمى الشبكة العالمية لممعمومات عمى التحصيل في الكيمياء لدى طالب المرحمة 
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الثانوية واتجاىاتيم نحو بيئة التعمم. )رسالة ماجستير، معيد الدراسات التربية، جامعة القاىرة، 
 جميورية مصر العربية(.

 ( أثر التفاعل7107أماني سعيدة وسيد إبراىيم سالم .) بين فعالية الذات األكاديمية وكل من: 
عمى كل من: مراقبة الفيم والتحصيل  استراتيجيتي التساؤل الذاتي والتفكير بصوت مرتفع

 .255-282(، 5)00. دراسات عربية في عمـ النفسلدى طمبات الجامعة.  األكاديمي
 (. أثر استخدام استراتيجيات التعمم النشط في 7100) نتصار خميل عشا وصالح محمد أبوجادوا

تحسين التحصيل العممي ومفيوم الذات األكاديمية لدى طالبات الصف الثالث األساسي. 
 .522–552، 28 ،دراسات ػ العمكـ التربكية

 ( لكترون7101أيسر شفيق عقمة العمري وسمية عزمي المحتسب ي (. ٔاثر استراتيجية التعمم التفاعمي اال 
في تعديل المفاىيم البديمة في الفيزياء و تنمية دقة التقدير الكمي لدى طمبة المرحمة المتوسطة 

 )رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة عمان العربية، األردن(. في المممكة العربية السعودية
 ( برنامج 7108إيمان إسماعيل محمد المغازى إسماعيل وماري عبداهلل حبيب وفيوليت فؤاد إبراىيم .)

تالميذ المرحمة اإلبتدائية  قائم عمى بعض استراتيجيات التعمم النشط لتحسين مفيوم الذات لدى
( 02. )مجمة البحث العممي في التربيةمن ذوى صعوبات تعمم الرياضيات )الديسكالكوليا(. 

 .521-522، 2ج
 ييم برنامج التعمم التفاعمي ق(. ت7105) يمان سميمان سميمان أبوسرية وعزو إسماعيل سالم عفانةإ

)رسالة ماجستير، كمية . المحوسب لممرحمة األساسية الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية
 من الموقع: 7102 مارس 77. تم الحصول عميو بتاريخ التربية، الجامعة اإلسالمية، فمسطين(

http://0810gqpqq.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/R
ecord/695196         

 وقاف الكويت: وزارة األ االختبارات التحصيمية.-التقكيـ التربكم(. 7112) المعتوقدر يوسف ب
 والشئوون اإلسالمية.

 ( 7102جمال سميمان وطاىر سموم .)( 9تصميـ التعميـ ،).دمشق: منشورات جامعة دمشق 
 (. مفيوم الذات وعالقتو بقمق 7102مال شفيق أحمد، نيفين إمام حسن، وىيام صابر شاىين )ج

الطفكلة.  دراساتالمستقبل لدى عينة من األطفال الذين يعانون من التبول الالإرادي. 
71(25 ،)085–020. 

  حسين بشير محمود ومحمد الغريب نباليو وفاروق السعيد جبريل وأمل عبدالفتاح سويدان )يوليو
(. أثر نموذج مقترح لمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات في تنمية تحصيل التالميذ 7105

http://0810gqpqq.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/695196
http://0810gqpqq.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/695196
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 7102يناير  05الصم. شبكة المعمومات العربية التربوية: شمعة. تم الحصول عمييا بتاريخ 
 http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=110910من الموقع: 

 (  فاعمية برنامج مق7102خالد إسماعيل العبد الشيخ أحمد .) ترح لمتعميم التفاعمي المحوسب في
طمبة الصف الرابع األساسي في الرياضيات بمدارس وكالة الغوث  معالجة ضعف تحصيل

 بغزة. )رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، فمسطين(.
 مارس  0. تم الحصول عميو بتاريخ التعميـ التفاعميمفيـك (. 7108) براء موسوعة وزي وزيخ

 /https://weziwezi.comالتفاعمي-التعميم-من الموقع:     /مفيوم 7102
 فاعمية استخدام استراتيجية تدريس االقران فى تنمية مفيوم الذات (. 7118) اليا فاروق عبدالكريمد

( 0)2. التربية األساسية بحاث كميةمجمة أ. لدى طمبة قسم الجغرافية فى كمية التربية األساسية
77-52. 

 النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتيا التدريسية في المنيج. (. 7100سين العبدالكريم )راشد بن ح
 الرياض: مركز بحوث كمية التربية التابع لعمادة البحث العممي بجامعة الممك سعود.

 ( تصميم استراتيجية تدريس مستندة الى 7100رأفت يوسف محمود الطويل وعماد ثابت سمعان .)
البنأيي المدعم بالتعمم التفاعمي المحوسب وبيان ٔاثرىا في التحصيل والقدرة عمى البرىان المنحى 

 )رسالة دكتوراه، كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية، األردن(.اليندسي. 
 ( فاعمية تطبيق المعممين لمبنائية االجتماعية في تدريس الرياضيا7100زياد محمد النمراوي .) ت

الرياضي لدى طمبة الصف السادس األساسي في األردن.  ودورىا في تطوير ميارات االتصال
 .7272-7205(، 2)28، العمكـ التربكية –دراسات 

 ( تاثير مستوى األداء االكاديمي لمطالب ومفيومو عن ذاتو عمى7112زين بن حسن ردادي .)  تقديره
مجمة جامعة جامعة طيبة بالمدينة المنورة.  ربيةلمكفاءة المينية لعضو ىيئة التدريس بكمية الت

 .27-0(، 2. )طيبة لمعمكـ التربكية
 ( 7102زينب محمد أمين وزينب مصطفى عبدالعظيم .)المقررات اإللكتركنية: االحتكاء كالشمكؿ ،

 القاىرة: المؤسسة العربية لمعموم والثقافة.
 (. فاعمية استخدام برنامج قائم عمى التعميم التفاعمي في تدريس 7105الرومي ) عاد أحمد صالحس

الثقافة تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب معيد التمريض بالكويت.  مقرر االحياء في
 من الموقع:  7102مارس  5. تم الحصول عميو بتاريخ 28-22(. 85)05كالتنمية. 

http://search.mandumah.com/Record/655187 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=110910
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 (. فاعمية استخدام برنامج قائم عمى التعميم التفاعمي في تدريس 7105عاد أحمد صالح الرومي )س
الثقافة تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب معيد التمريض بالكويت.  مقرر االحياء في

 من الموقع: 7102مارس  5. تم الحصول عميو بتاريخ 28-22(. 85)05كالتنمية. 
  http://search.mandumah.com/Record/655187 

 ( فاعمية استخدام برنامج قائم عمى التعميم التفاعمي في تدريس 7105سعاد أحمد صالح الرومي .)
الثقافة مقرر االحياء في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب معيد التمريض بالكويت. 

 .28-22(، 85. )كالتنمية
 (. 7102) محمد ومحمد جمال الدين درويش موى فتحي محمود المصري ومصطفى عبدالسميعس

برنامج مقترح لمقرر إلكترونى فى مادة الكومبيوتر لتالميذ المرحمة اإلعدادية فى ضوء متطمبات 
. تم الحصول عمييا 527-582(، 015)72. مستقبؿ التربية العربيةالمدرسة اإللكترونية. 

 من الموقع: 7102ديسمبر  2بتاريخ 
http://0810gqsw9.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/R

ecord/833579 
 أثر أنماط التنشئة االجتماعية عمى مفيوم الذات والكفاءة االجتماعية (. 7102) ناء ناصر الخوالدةس

 .588-522(، 7)52. العمكـ التربكية-دراسات. فيالدلفيا لدى طمبة جامعة
 فاعمية تصور مقترح لمقرر إلكتروني في (. 7102) اىيناز عبدالرحمن عثمان ومحمد حارب الشريفش

المجمة الدكلية التربكية تقنيات التعميم عمى التحصيل الدراسي واالتجاه نحو المقرر. 
 من الموقع:  7102ديسمبر  02. تم الحصول عمييا بتاريخ 05-0(، 8)5. المتخصصة

http://0810gqsw9.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/R
ecord/844667 

 (. أثر التدريس بالحاسوب في التحصيل ومفيوم 7101فيق فالح عالونة وعمي أحمد بني حمد )ش
، (0)00مجمة العمـك التربكية كالنفسية. الذات األكاديمي لدى طمبة الصف الثالث األساسي. 

52–25. 
 فاعمية إستراتيجيتي شبكات التفكير البصري والفورمات عمى (.7102) يماء بييج محمود متوليش 

حكث مجمة ب. تنمية التفكير اإلستداللي ومفيوم الذات االكاديمية لدى طالبات المرحمة الثانوية
 .025–050(، 0. )عربية في مجاالت التربية النكعية

http://0810gqsw9.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/833579
http://0810gqsw9.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/833579
http://0810gqsw9.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/844667
http://0810gqsw9.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/844667
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 ( فاعمية برنامج محاكاة عمي التحصيل المعرفي واألداء 7105طارق رجب مصطفى أبوالعينين .)
يذ الصف االول االعدادي. )رسالة ماجستير، كمية المياري في مادة الحاسب اآللي لدي تالم

 التربية، جامعة المنوفية، مصر(.
 لقاىرة: مكتبة األنجمو . اقياس مفيـك الذات لألطفاؿم(. 7105) ادل أحمد عز الدين األشولع

 المصرية.
 الثانويةستوى التنور الكمبيوتري لدى طالبات المرحمة (. م7111كتوبر )أ ادل السيد محمد سراياع. 

 .770-085(، 55)01. مجمة كمية التربية ببنيا
 ثر مفيوم الذات والجنس والمستوى االجتماعي (. أ7115) اصم أحمد المومني وشادية أحمد التلع

)رسالة ماجستير، كمية التربية،  .االقتصادي في النمو األخالقي لدى طمبة الصف العاشر
 جامعة اليرموك، األردن(.

 ( نتاجيا من وجية 7108عبداهلل بن سالم المناعي (. معايير تصميم مواد التعمم اإللكتروني التفاعمية وا 
مجمة الدراسات نظر معممي ومعممات المواد األساسية في مدارس قطر الثانوية المستقمة. 

 .528-575(، 2)07. التربكية كالنفسية بجامعة السمطاف قابكس
 (. التعميم التفاعمي كمقدمة لمتعميم التفاعمي اإللكتروني 7112نديم نحاس )عمر بافيل ومحمود  عبداهلل

المؤتمر كالمعرض الدكلي األكؿ لمتعمـ تجربة كمية اليندسة في جامعة الممك عبد العزيز. 
 2 في. تم الحصول عميو 02-0أبريل،  02-02. مركز البحرين لممؤتمرات من اإللكتركني

    :الموقع من 7102مارس 
http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/109.pdf        

  (. أثر نموذج تدريسي 7112البياتي ونايفة محمد قطامي )توفيق عمر خالد عيسى شعبان وعبدالجبار
التحصيل و ميارات تفكير اتخاذ القرار مبني عمى استراتيجيات التدريس التفاعمي في تنمية 

. )رسالة دكتوراه. كمية الدراسات العميا، جامعة عمان لدى عينة من طمبة كميات المجتمع
                                                            العربية، األردن(.

 من  7102مارس  0بتاريخ . تم الحصول عميو فيـك التعميـ التفاعميم(. 7102الحاليقة )ادة غ
 الموقع:

https://mawdoo3.com/مفيوم_التعميم_التفاعمي#cite_note-xGtnDoquon-1 
 (. مستوى الطموح وعالقتو 7108اطمة أحمد محمد الزىراني وعبدالوىاب بن مشرب أنديجاني )ف

الباحة. بمفيوم الذات لدى عينة من الطالبات الموىوبات والعاديات لممرحمة الثانوية بمنطقة 
 .0777-0711(، 00)25مجمة كمية التربية بجامعة أسيكط. 

http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/109.pdf
http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/109.pdf
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 ( مفيوم الذات وعالقتو بالقمق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى7115فائقة محمد بدر .)  طالبات
-778(، 25. )مجمة كمية التربية بجامعة طنطاالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية. 

758. 
 الطبعة الثانية؛ الثقافة البصرية ... كالتعمـ البصرم(. 7105يد مايك مور )رانسيس دواير وديفف ،

 ترجمة نبيل جاد عزمي، القاىرة: مكتبة بيروت.
 ( 7108قدري محمد حفني وسعدية السيد بدوي وفتحي عوض قعير ونور الصقر حمد القادري .)

األطفال الميبيين  عينة مناإلبداع( في تنمية مفيوم الذات لدى -فاعمية برنامج كورت )اإلدراك
 .070–002(، 22)70. دراسات الطفكلةذوي صعوبات تعمم القراءة. 

 ( سيكولوجية مفيوم الذات7102ماكالود، سول .) –  دراسة في صورة الذات، قيمة الذات، الذات
 من الموقع: 7102مارس  5م الحصول عمييا في . ترجمة عمي عبدالرحيم صالح. تالمثالية

 http://arabpsynet.com/Documents/DocAliSelfConceptPsy.pdf 
 ( العالقة بين مستوى الطموح و مفيوم الذات 7105محمد الدبس السردي وأحمد محمد أحمد بدح .)

. مجمة كمية التربية بجامعة عيف شمسالبمقاء التطبيقية.  لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة
 .215-725، 0( ج22)

 (. عالقة مفيوم الذات بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ 7102ىر طعبمي وعبدالعزيز خميس )حمد الطام
السنة الثالثة ثانوي من التعميم العام والتكنولوجي: دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة ورقمة. 

 .022–022(، 01)مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية. 
 ( 0285محمد أمين المفتي .)العربي. الخميج، القاىرة: مؤسسة سسمكؾ التدري 
 ( 7115محمد خير أبوزيد .) أساليب التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برمجيةSPSS عمان: دار .

 جرير لمنشر والتوزيع. 
 ( 7100محمد عبدالرازق شمة .)بين مداخل تصميم بيئات التعمم اإللكترونية وأنماط  أثر التفاعل

مجمة كمية استخداميا عمى التحصيل وتنمية ميارات التفاعل االجتماعي لدى طالب الجامعة. 
 .722-712(، 5)70. التربية بجامعة اإلسكندرية

 قاىرة: ، المصادر التعمـ اإللكتركني )الجزء األكؿ: األفراد كالكسائط((. 7105حمد عطية خميس )م
 شر والتوزيع.دار السحاب لمطباعة والن

 ؛ القاىرة: دار السحاب لمطباعة والنشر 2، طتكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ(. 7102حمد عطية خميس )م
 والتوزيع.
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 ( تطوير معايير جودة 7102محمد كمال عفيفي وسعد بن سعيد العمري وسفانة عبدالقادر زيدان .)
(، 0)52. العمـك التربكية-دراساتالتصميم التعميمي لمقررات التعمم اإللكتروني بجامعة الدمام. 

052-022. 
 ريخ عمى تنمية ثر استخدام استراتيجية تعمم األقران فى تدريس التا(. أ7102) حمود حافظ أحمدم

لجمعية التربكية مجمة ا. مفيوم الذات واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوى
 .51-05( 55. )لمدراسات االجتماعية

 دراسة نظرية  -لوعي المعموماتي ضرورة ممحة في القرن الحادي والعشرين(. ا7101) يا أحمد محمدم
طاللة عمى اإلنتاج الفكري العربي  -0(، 5. )بحكث في عمـ المكتبات كالمعمكمات .واألجنبيوا 

52. 
 محك األمية المعمكماتية بالمدارس في (. 7105انسي فراي، دوجالس فيشر وأليكس جونزاليز )ن

 . ترجمة عائشة حمدي. القاىرة: مجموعة النيل العربية.القرف الحادم كالعشريف
 ( نموذج التصميم التعميمي 7102نبيل جاد عزمي .)ADDIE  وفقا لنموذج الجودةPDCA ، مجمة

 من الموقع: 7108يونيو  02(، تم الحصول عميو بتاريخ 00، )التعميـ اإللكتركني
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360 

  اعمية استراتيجيتي التدريس التفاعميف(. 7102عبداألمير )نغم ىادي Interactive Teaching 
Strategy وتآلف األشتات Strategy Synectics   في اكتساب المفاىيم العممية وتنمية

. تم الحصول 225-252(، 708. )األستاذ. عداد المعممينإالتفكير السابر لطالب معيد 
 من الموقع: 7102ديسمبر  2عمييا بتاريخ 

http://0810gqpcg.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/R
ecord/764505/Description#tabnav 

  (. أثر استخدام استراتيجيات التدريس التفاعمي النشط عمى 7105)ىنية بنت عبداهلل بن سراج سعداوي
التحصيل اآلجل لمقرر طرق تدريس شعبة الكيمياء لطالبات كمية التربية جامعة أم القرى. 

 7102مارس  2. تم الحصول عميو بتاريخ 272-525(. 21دراسات في التعميم الجامعي. )
 http://search.mandumah.com/Record/711908 : من الموقع

 ( 7105ىويدا سعيد عبدالحميد .) أثر التفاعل بين نمط ممارسة أنشطة التعمم و أسموب تنظيم
. خل المعمل االفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى طالب تكنولوجيا التعميمالمحتوى دا

 .055-012(، 22). دراسات عربية في التربية كعمـ النفس

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360
http://0810gqpcg.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/764505/Description#tabnav
http://0810gqpcg.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/764505/Description#tabnav
http://search.mandumah.com/Record/711908
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/80804
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/80804
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/80804
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  (. نمط الدعم 7102وليد يوسف محمد ومحمد حمدي أحمد وعبداهلل شعبان قطب محمد )يوليو
تحصيل المعرفي واألداء المياري لمقرر التعميمي في بيئات التعمم اإللكترونية وأثره في تنمية ال

مؤتمر: تكنكلكجيا التربية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية. 
 .415-357، الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية. كالتحديات العالمية لمتعميـ

 (. تقويم محتوى كتب الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات لطمبة مراحل 7105مصطفى السيد ) سريي
التعميم العام قبل الجامعى بمصر والسعودية والبحرين والكويت فى ضوء المعايير العالمية 

دراسات عربية في  لمتنور الحاسوبى والمعموماتى ووحدة إثرائية مقترحة فى ضوء نتائجو.
 .87-02(، 22. )نفسالتربية كعمـ ال
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