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پوختە     

ى الخهشف نلى مذي فانلُت اظخخذام بشهامج الخهلُم الالىترووي )الضوم وهكام ئلَذف البدث 

املىدٌ( نلى الخدطُل الذساس ي لؿلبت املشخلت الثالثت/ كعم الاحخمانُاث / ولُت التربُت 

ما نُىت البدث التي أ( ؾالب وؾالبت ، 767مً )الاظاظُت / الهمادًت. جالف مجخمو البدث 

( ؾالب وؾالبت مىصنت بالدعاوي نلى مجمىنخين 04لفذ مً )اخخيرث بشيل نشىائي فخا

بُت خُث جم احشاء الخيافإ بين املجمىنخين مً خُث امياهُاتهم في اظخخذام  غابؿت وججٍش

الىىمبُىجش. اظخخذم الباخث اخخباسا كبلُا واخشي بهذًا ملهشفت فُما ارا وان للبرهامج فانلُت 

الباخث بخؿبُم الخجشبت، احشي اخخباسا كبلُا نلى نُىت نلى جدطُل الؿلبت ام ال. كبل ان ًلىم 

البدث زم خذد املادة الذساظُت وخذد اًػا الاَذاف العلىهُت ، زم َُأ الذسوط التي كذمها 

للؿلبت افشاد نُىت البدث بهذ ان وان كذ نشغها نلى مجمىنت مً العادة الخبراء البذاء 

م اظخخذام الخهلُم اساءَم نليها. كذم الباخث الذسوط الى املجمى  بُت نً ؾٍش نت الخجٍش

الالىترووي وباظخخذام بشهامج الضوم ، وباظخخذام الطىث والطىسة والحشهت والالىان ، ووان 

بُت ملشاَذتها  ًخضن الضوم نلى هكام املىدٌ وي ٌعخؿُو افشاد نُىت البدث مً املجمىنت الخجٍش

ًخضن املادة الذساظُت ليل دسط نً  نذة مشاث وخعب الحاحت والىكذ املىاظب . ووان الباخث

م هكام املىدٌ كبل بذء الذسط بمذة وي ٌعخؿُو افشاد نُىت البدث مً املجمىنت  ؾٍش

لت الخللُذًت مو  بُت الاؾالم نليها والخدػير كبل الذسط. بِىما اظخخذم الباخث الؿٍش الخجٍش

تي كذمذ الفشاد نُىت املجمىنت الػابؿت، اي داخل اللانت الذساظُت. بهذ اهتهاء الذسوط ال

البدث كام الباخث باحشاء اخخباس بهذي ، وقهشث الىدُجت بىحىد فشوق رو داللت اخطائُت بين 

ً الخدطُلين )اللبلي والبهذي( الفشاد نُىت البدث ولطالح املجمىنت  هخائج الاخخباٍس

بُت ، خُث اظخخذم الباخث بشهامج  الباخث الظخخشاج الىخائج وفي الاخير كذم  SPSSالخجٍش

م اظخخذام بشهامج الخهلُم  بهؼ الخىضُاث منها ، غشوسة الخىاضل في جلذًم الذسوط نً ؾٍش
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 امللذمت :

ن الخىىىلىحُا الحذًثت التي حعخخذم في وافت مجاالث الحُاة، ومنها أ الشً 

ش الهملُت الخهلُمُت خاضت  التربُت والخهلُم، لها الازش الىبير والفانل في جؿٍى

بشهامج الخهلُم الالىترووي واملعمى نلى معخىي الخهلُم الهالي. فباظخخذام 

)اون الًً( أو )الخهلم مً بهذ( كذ اهلز الهملُت الخهلُمُت في وافت اهداء 

بشيل واظو  الهالم مً الخىكف بهذ قهىس فاًشوط )الىىسوها( واهدشاٍس

و ، الامش الزي  ى الخىحه الى َزا الىىم مً الخهلُم والانخماد ئلدي أوظَش

مش في مهكم الذٌو ومنها الهشاق وحامهت دَىن اًػا ، نلُه ولُا في بذاًت الا 

لى ان خفذ بهؼ الش ئ وبهذ ان هشف الهالج ومنها اظخخذام ابش املاٌعمى ئ

بللاح )الفاهعين(، فخم اظخخذام )الضوم واملىدٌ( مً كبل الهُئاث 

عُت خاضت في الجامهاث الزي وان نامال معانذا في  الخهلُمُت والخذَس

الخهلُمُت، ورلً مً خالٌ اللاء املحاغشاث نلى الؿلبت  اظخمشاس الهملُت

بالطىسة والطىث )الفُذًى( سغم انها ال حهىع الخهلُم املباشش داخل 

هت  اللاناث الذساظُت وملابلت الؿلبت وحها لىحه. أدث الخؿىساث العَش

لالبخياس الخىىىلىجي في الهلىد املاغُت ئلى حغُيراملجخمو اللائم نلى املهشفت، 

لت التي جخم بها نملُتي الخهلُم والخهلم وغ جُا الؿٍش ومما ال شً  يرث جذٍس

فُه أن جلً الخغُيراث كذ جإدي ئلى ضهىبت جيلُف املهلمين مهها، مما 

ش وجدعين ادائهم املنهي في قل جلً االخدذًاث ،  ًخؿلب كذًسا هبيرا مً جؿٍى

كذساث الخهلم، لزا ًدخاج املهلمىن الى حغُير همارحهم الخهلُمُت لخػمين 

مثل: الخهلم املهشفي الهمُم، وإلابذام، وخل املشىالث، والخهلم املعخمش، 

اث مهُىت مً املهاساث املهىُت  وإداسة املخاؾش، ئغافت ئلى خاحاتهم ملعخٍى

التي جخجاوص مجشد جلذًمهم للمىاهج الذساظُت والاخخباساث للؿالب، ونلُه 

ل مماسظاث مهلمُىا مً الهمل فىدً بأمغ الحاحت ئلى هللت هىنُت في ج دٍى

الخللُذي ئلى الابخياس ومىاهبت ول ما َى حذًذ  في مػماس نملهم مهىُا 

وجلىُا. وكذ أقهشث لابدار أن الخدٌى التربىي للمذسط ًمىً جدلُلها مً 

ش املنهي املعخمش له   خالٌ الخؿٍى

 يهذف البدث الحالي الى الخهشف نلى فانلُت اظخخذام َذاف البدث :أ

بشهامجي الخهلُم الالىترووي )الضوم واملىدٌ( نلى الخدطُل الذساس ي لؿلبت 

 املشخلت الثالثت / ولُت التربُت الاظاظُت / الهمادًت.

جالف مجخمو البدث مً وافت ؾلبت كعم الاحخمانُاث ،  مجخمو البدث :

( 767املشخلت الثالثت/ ولُت التربُت الاظاظُت / الهمادًت البالغ نذدَم ) 

( خُث جم الحطٌى نلُه مً 7472-7474لب وؾالبت للهام الذساس ي )ؾا

 وخذة الدسجُل في اليلُت املزهىسة.

( ؾالب وؾالبت مً املشخلت 04نُىت البدث : جالفذ نُىت البدث مً )

ههما  الثالثت ، التي اخخيرث بشيل نشىائي مً مجخمو البدث والتي جم جىَص

بُت( بشي  ( 74ل مدعاوي ليل منها )نلى مجمىنخين )الػابؿت والخجٍش

 ؾالب وؾالبت.

 خذود البدث : 

-7474الحذود املياهُت : ولُت التربُت الاظاظُت / الهمادًت للهام الذساس ي 

7472. 

-20مً ) 7472-7474الحذود الضماهُت : الىىسط الاٌو مً الهام الذساس ي 

 ( 7474-27-7لغاًت  24-7474

ت : ؾلبت املشخلت الثالثت/  كعم الاحخمانُاث/ ولُت التربُت الحذود البشٍش

 الاظاظُت/ الهمادًت 

مياهُاتها الخاضت في اظخخذام البرامج ئليل دولت وحامهت  مشيلت البدث :

الخهلُمُت التي جىاظبها خاضت الامياهُاث املادًت والهلمُت. والن الامياهُاث 

التي رهشهاَا في حامهت دَىن هي مدذودة بعبب الكشوف غير الؿبُهُت 

جمش بها املىؿلت بشيل نام والهشاق بشيل خاص ، فلذ اخغ الباخث  التي

ان َىان مشيلت جىاحه املإظعاث الخهلُمُت في هُفُت اللُام بالخهلُم 

ومنها الخهلُم الجامعي هدُجت اهدشاس مشع فاًشوط الىىسوها، فخخجلى 

مشيلت البدث في الاحابت نلى العإاٌ الاحي: ما فانلُت بشهامج اظخخذام 

هلُم الالىترووي نلى الخدطُل الذساس ي لؿلبت املشخلت الثالثت / ولُت الخ

 التربُت الاظاظُت/ الهمادًت ؟

ن الحُاة حغيرث في وافت مجاالتها خُث الخىىىلىحُا ئ َمُت البدث :أ

و حذا وحعخخذم بفانلُت اًػا فان الىظائل  الحذًثت جخلذم بشيل ظَش

خُاجىا الُىمُت هي هدُجت لخلً التي هي في مخىاولىا والتي وعخخذمها في 

الخؿىس الخىىىلىجي فهي مإزشة جازيرا هبيرا نلُىا ونلى خُاجىا ظىاء واهذ 

لت اظخخذامها مً كبل الاوعان.  بشيل اًجابي او ظلبي جبها لىُفُت وؾٍش

فلذ دخلذ الخىىىلىحُا الحذًثت في مجاٌ التربُت والخهلُم اًػا التي 

خىكف خاضت بهذ قهىس )فاًشوط الىىسوها( اهلزث الهملُت الخهلُمُت مً ال

التي اغللذ ابىاب املإظعاث الخهلُمُت بالخمام ، فلذ كامذ َزٍ 

املإظعاث باظخخذام البرامج الحذًثت في الخهلُم منها بشهامج الخهلُم 

( الاالف مً Zoomالالىترووي املعمى )اون الًً( ، فلذ ظانذ بشهامج صوم )

م نلى الخدٌى بعشنت الى الخهلم الافتراض ي املذاسط واملهلمين خٌى الهال

م الاهترهِذ، ووفش لهم حمُها هفغ البِئت الاهخاحُت بشيل  نً بهذ نً ؾٍش

 مشابه النذاداث الفطٌى الذساظُت الخللُذًت، 

ففي قل ؾبُهت نطشها الحالي ، نطش الخىىىلىحُا واشياٌ الاجطاٌ 

في وجؿىس نلمي ، وان البذ املخخلفت والاهترهِذ ، وما ًشجـ به مً اهفجاس مهش

نلى املجخمهاث املهاضشة الشاحُت للخىمُت الشاملت وجدلُم الاصدَاس مىاهبت 

َزا الخغير والخؿىس الحاضل وجدذًث مإظعاتها في شتى املجاالث ، ار البذ 

ش املىكىمت الخهلُمُت التي حهذ الاظاط في اًت نملُت  مً جدعين وجؿٍى

ش جخظ املجخمو وبؿبُهت الح ش َزٍ املىكىمت ، الًخأحى الا جؿٍى اٌ فان جؿٍى

بخىقُف الثىسة الهلمُت والخىىىلىحُت في الهملُت الخهلُمُت ، ار ٌعانذ 

ض الخهلُم، وجدعين هىنُخه واًطاله الى املالًين والى ما َى  جىقُفها نلى حهٍض

، 7424ابهذ مً امياهُاث وكُىد املإظعاث الخهلُمُت )نطش وايهاب، 

ا وهدُجت للدعهُالث والفىائذ ( وبكهىس الخ77ص ىىىلىحُا الحذًثت ودوَس

التي جلذمها في الهملُت الخهلُمُت التي حهخبر اللبىت الاظاظُت للخلذم الهلمي 

ش في َزا املجاٌ ، اضبذ الخهلُم مثل غيٍر مً الخذماث ًبدث نً  والخؿٍى

وسخت الىتروهُت له في قل مجخمو جىىىلىجي لذًه خذماث الىتروهُت في 

و حىاهب الحُاة، والن الخهلُم ًدبنى دائما مذاخل واظتراجُجُاث حمُ

وهمارج وؾشائم حهلم حذًذة مً احل جدعين نملُت الخهلُم وسفو هفاءة 

( فان الذسط الالىترووي َى اي دسط 7، ص7422مخشحاجه . )مباسص واخمذ، 

عخخذم لخدلُم َذف حهلُمي مدذد، وجخهذد  ت َو سكمي ًدمل كُمت جشبٍى

اج ه لدشمل هما واظها مً الىظائـ املخهذدة املخفانلت فُما بُنها مدخٍى

خاح الذسط الالىترووي في  والتي تهذف الى هلل سظالت الذسط الى الؿلبت، ٍو

داخل بِئاث الخهلُم أو أهكمت اداسة الخهلم الالىتروهُت بدُث ًمىً 

م شبىت الاهترهِذ ،  الىضٌى الُه مً خالٌ البُاهاث الىاضفت نً ؾٍش

خ ميز الذسط الالىترووي اًػا بامياهُت انادة اظخخذامه غمً اهثر مً ٍو
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مدخىي حهلُمي ، ار َى كابل للخدذًث والهمل نلى وافت الىكم واملىطاث 

( وباظخخذام بشامج الىظائـ املخهذدة 224، ص7420الالىتروهُت. )نضمي، 

وبشامج املحاواة وهكم الخالُف البرمجُت اضبذ باالميان جطمُم َزٍ 

( او مىكو مهين لخطبذ مخاخت CDذسوط ووغهها نلى كشص مذمج )ال

 ً س ي جخٍض الهبر نذد مً املخهلمين، فالذسوط الالىتروهُت جدُذ للخذَس

انماله وجذنُمها بالىظائـ املخهذدة بدُث ٌعهل الىضٌى اليها في اي وكذ 

عهل فدطها وفهشظتها  ا َو ذ اهدشاَس ٍض ومً اي ميان مما ًىظو ٍو

مش الزي ًمىً جدذًث وحغُير مدخىي الذسط بِعش وظهىلت وجطيُفها، الا 

ت  مو امياهُت نشع املحخىي ملشاث نذًذة وجلذًم الخغزًت الشاحهت الفىٍس

( ومو اظخخذام الهذًذ مً 5، ص7427الظخجابت الؿالب )نمان، 

م حهلُمي مخخطظ وبىفاءة نالُت؛  الخطامُم الفهالت وغمان وحىد فٍش

طبذ الخهلُم إلالىترووي بِئت حهلُمُت مثالُت ووظُلت حزابت وكُمت  ًُ

 الخهلُم إلالىترووي 
ّ
 ئلى أن

ً
للؿالب، وهي فشضت للخهلم في أي وكذ، ئغافت

ًخػمً ئدخاٌ أحهضة الىمبُىجش والهىاجف الزهُت ولاحهضة اللىخُت ئلى 

)الطىالحت،  .الفطل الذساس ي واملياجب والاظخفادة منها نلى هؿاق واظو

7472:،2) 

 َمُت البدث في الىلاؽ الاجُت:فخخجلى ا

خعب نلم الباخث نذم وحىد دساظاث ظابلت خاضت  -2

باظخخذام بشهامجي )الضوم واملىدٌ( مها للمىاد الذساظُت في 

 اكلُم هىسدظخان.

جلذًم ملترخاث وخلٌى حهلُمُت جدعم بالحذازت والخيلفت  -7

الاكخطادًت املىخفػت لالسجلاء بالهملُت الخهلُمُت في اكعام 

ا بدُث جطبذ اهثر فانلُت ولخىاظب خاحاث اليلُ َش اث وجؿٍى

عُت.  الؿلبت والهُئت الخذَس

كذ ٌعهم َزا البدث في وغو كائمت ملهاساث هُفُت جدػير  -2

عُت.  الذسوط الالىتروهُت لذي انػاء الهُئت الخذَس

كذ ٌعهم البدث في الخفاث الجهاث املعإولت في الهملُت  -0

غ مهاسة الخهلُمُت الى اَمُت اهعاب انػاء َ ُئت الخذَس

 جطمُم الذسوط الالىتروهُت.

يهذف البدث الحالي الى الخهشف نلى فانلُت بشهامج الخهلُم  َذف البدث:

الالىترووي نلى الخدطُل الذساس ي لؿلبت املشخلت الثالثت / ولُت التربُت 

 الهمادًت. –الاظاظُت 

( 4.45الًىحذ فشق رو داللت اخطائُت نىذ معخىي داللت ) فشغُت البدث :

بُت التي دسظذ بالبرهامجين  بين مخىظؿي دسحاث افشاد املجمىنت الخجٍش

 ً لت الخللُذًت في الاخخباٍس واملجمىنت الػابؿت التي دسظذ بالؿٍش

 الخدطُلُين اللبلي والبهذي.

 جدذًذ املطؿلحاث :

 ول مً :ٌهشفه اوال : الخهلُم الالىترووي ، 

( أهه نملُت حهلُمُت راجُت مً خالٌ الهىاجف املحمىلت 7472الطىالحت )

أو أحهضة الىمبُىجش، ظىاء مً خالٌ الاجطاٌ بشبىت إلاهترهذ أو مً خالٌ 

لاكشاص املذمجت، وجدُذ َزٍ الهملُت للمخهلم الخهلم في أي وكذ وفي أي 

خػمً الخهلُم إلالىترووي نشع الىطىص، والفُ ذًى، وامللاؾو ميان، ٍو

 بزلً بِئت 
ً

الطىجُت، والشظىم املخدشهت والبِئاث الافتراغُت مشىال

حهلُمُت غىُت حًذا، ومً املمىً أن جخفىق نلى بِئت الخهلُم الخللُذي في 

 (2،:7472الفطٌى الذساظُت. )الطىالحت ، 

( باهه ، مىكىمت حهلُمُت لخلذًم البرامج الخهلُمُت او 7440ونشفه ظالم )

ٍبُت للمخهلمين او املخذسبين في اي وكذ، وفي اي ميان باظخخذام الخذس 

جىىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث الخفانلُت مثل الاهترهِذ والاهتراهِذ 

ىن والاكشاص املمغىؿت  والارانت واللىىاث املحلُت والفػائُت للخلفٍض

لمُت والخلفىن واحهضة الحاظىب والخلفىن ... الخ ، لخىفير بِئت حهلُمُت حه

لت متزامىت في الطف الذساس ي، او غيراملتزامىت  جفانلُت مخهذدة املطادس بؿٍش

نً بهذ دون الالتزام بميان مدذد انخمادا نلى الخهلم الزاحي والفانل بين 

 (789، ص7440املهلم واملخهلم. )ظالم، 

( بأهه:"معخدذر جىىىلىجي ًلىم نلى جلذًم بِئت  7448)شمى وإظمانُل، 

 بشيل حُذ في غىء حهلم 
ً
جفانلُت مخمشهضة خٌى املخهلم، ومطممت معبلا

مبادئ الخطمُم الخهلُمي املىاظبت لبِئت الخهلم املفخىخت واملشهت، 

وحعخخذم مطادس الاهترهِذ والخلىُاث الشكمُت، ومخاخت ليل فشد، في أي 

 (728، ص7448)شمى واظمانُل ،  "ميان وصمان

ش ) برامج الخهلُمُت نبر وظائـ الىتروهُت ( : باهه جلذًم ال7442الحَش

مخهذدة منها شبىت الاهترهِذ باظلىب متزامً او غير متزامً باالنخماد نلى 

س ي.   اظلىب الخهلم الزاحي او بخهاون الخذَس

هشفت الباخث احشائُا باهه : حهلُم ًخم اظخخذام معخىي نالي مً  َو

ت الالىتروهُت هشبىت الاهترهِذ وال حىاظِب الخهلُمُت الخلىُاث التربٍى

س ي في الخفانل مهها وجلذًم املىاد  الحذًثت التي ًمىً الؿالب والخذَس

 الخهلُمُت مً خاللها. 

 زاهُا : الضوم :

لها نلذ 7472نشفه )الىجاح،  ( خذمت خعابُت ًمىً الصخظ نً ؾٍش

ب نبر الاهترهِذ، هما جىفش امياهُت مشاسهت الفُذًى  الاحخماناث وهذواث الٍى

الشاشت نبر مجمىنت واظهت مً الاحهضة واملىطاث، بما فيها والطىث و 

ذ ، اًفىن .... الخ ىذوص( ، لُىىغ، اهذسٍو  )ٍو

هشفه الباخث احشائُا ، باهه بشهامج ًخم مً خالله جلذًم املحاغشاث الى  َو

س ي والؿلبت بالفُذًى والطىث  الؿلبت نبر الاهترهِذ بمشاسهت الخذَس

 .وشاشاث الىىمبُىجش واملىباًل 

 Moodleزالثا : املىدٌ 

ظغ أهكام حهلم مفخىح املطذس ضمم نلى ( باهه 7448ٌهشفه )نثمان ، 

، 7448حهلُمُت لِعانذ املذسبين نلى جىفير بِئت حهلُمُت الىتروهُت )نثمان، 

 (259ص

هشفه الباخث احشائُا باهه ، مىكو اهترهِذ ظِخم نلُه جطمُم املادة  َو

م ى اللُاط والخلٍى  للمشخلت الثالثت في ولُت التربُت الاظاظُت . الخهلُمُت َو

 سابها : الخدطُل الذساس ي :

( باهه: مذي جدلم لذي الؿالب مً اَذاف الخهلم 7445نشفه خػش )

 هدُجت دساظخه ملىغىم مً املىغىناث الذساظُت.

هشفه الباخث احشائُا باهه: مخىظـ الذسحاث التي ًدطل نليها الؿلبت  َو

جمىنخين في الاخخباس الخدطُلي الزي احشاٍ الباخث افشاد نُىت البدث للم

غ املادة الخهلُمُت للخجشبت.  كبل وبهذ الاهتهاء مً جذَس

 الاؾاس الىكشي:
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نىذ الحذًث نً الخهلم الاهترووي ، ٌهني باظخخذام شبىت الاهترهِذ في 

( ان الاهترهِذ ولمت مشخلت مً 7442الخهلُم . فلذ رهش )ظالم وظشاًا ، 

International Network  اي الشبىت الهاملُت. وكذ نشفها ظهادة

( بانها شبىت جىىىلىحُت ضخمت حذا جشجبـ مً خاللها 7442والعشؾاوي )

م  نششاث املالًين مً احهضة الحاظىب املىدششة في الهالم نً ؾٍش

بشوجىهىالث مخهذدة والتي حهمل بىاظؿتها بدبادٌ املهلىماث واملهاسف 

ت ، والؿبُهت والىىهُت بعهىلت املخىىنت في مخخلف هىاح ي خُاة البشٍش

دعخخذمها مئاث املالًين مً الاشخاص مً احل جدلُم اَذاف شتى منها  ٍو

ت وظُاظُت  اكخطادًت وجشفيهُت ونلمُت وشخطُت ونعىٍش جثلُفُت و

 (69، ص7442ودًيُت وجخؿُؿُت. )ظهادة والعشؾاوي، 

 ِذ في الخهلُم التي هي:( اظباب اظخخذام الاهتره7448ًزهش ظالمت والذاًل )

 اللذسة نلى الحطٌى نلى املهلىماث مً حمُو اهداء الهالم -2

املعانذة نلى الخهلم الخهاووي الجماعي مً خالٌ املهلىماث  -7

ا. افشة نبَر  الىثيرة املخى

 ظشنت الاجطاٌ وكلت الخيلفت املادًت -2

اث مً خاللها.  -0 جىفش بهؼ البرامج الخهلُمُت املخخلفت املعخٍى

 (220، 7448لذاًل ، )ظالمت وا

 جؿبُلاث شبىت الاهترهِذ:

 وغو مىاهج الخهلُم نلى الشبىت الهاملُت -2

 وغو دسوط همىرحُت ودسوط الخهلم الزاحي -7

اغُت -2 ىاث الٍش ً نلى الخمٍش ب والخمٍش  الخذٍس

جطمُم مىكو خاص بجهاص الاششاف التربىي والادساة واملهلمين  -0

)املىس ى مما ٌعهل مخابهتها مً كبل حمُو املعخخذمين. 

 ، ص(7445واملباسن ، 

 اظخخذام بشامج املحادزت  -5

 الاجطاٌ مً بهذ -6

ذًت -7  اسخذام اللىائم البًر

ذ الالىترووي )نثمان ونىع،  -8  ، ص(7447اظخخذام البًر

ومهلىم اهه ًخم اظخخذام الاهترهِذ نىذ اظخخذام الخهلُم الالىترووي ، 

، هكام حهلُمي ًمىً خاضت في الجامهاث واملهاَذ ، وان الخهلُم الالىترووي 

الذاسط مً الخدطُل الهلمي والاظخفادة مً الهملُت الخهلُمُت بيافت 

عُين مً اًطاٌ  مىً الخذَس حىاهبها دون الاهخلاٌ الى مىكو الذساظت، ٍو

املهلىماث للؿلبت ومىاكشتها مههم ، وهي اخذي ضُغ الخهلُم التي جخطف 

س ي والؿالب. خُث  ًخم هلل الخهلم الى بفطل ؾبُعي حغشافي بين الخذَس

الؿالب في مىكو اكامخه أو نمله بذال مً ئهخلاٌ الؿالب الى املإظعت 

الخهلُمُت أي داخل اللاناث الذساظُت ، وبهزا ًخمىً الؿالب مً التزاوج 

ىُف املىهج الذساس ي وظشنت الخلذم في  بين الخهلم والهمل ارا اسد رلً، ٍو

 كشوف الخاضت به. )الباخث(املادة الهلمُت بما ًخفم مو الاوغام وال

ىص ي) م Essex ،7444 ، و Byun ،Hallettٍو ( بػشوسة وغو خؿت لخلٍى

حهلم الؿالب في امللشساث نبر الاهترهذ ورلً كبل البذء في الذساظت، هما 

جىفير مهلىماث خىٌ  ( بػشوسة Bergen ،7444 و Harrisonًىص ي ول مً )

دسحت اليلُت للملشس، ووعب هُفُت ئداسة الاخخباساث ووعب دسحاث جلً مً 

الذسحاث املخططت ملا ًشظله الؿالب نبر الاهترهذ مً جيلُفاث، الن رلً 

ش ما ئرا وان َزا امللشس مىاظب لهم  بالفهل أم ال  ًمىً الؿالب مً جلٍش

ئنؿاء الؿالب أٌو اخخباس لهم نبر الاهترهذ بهذ أالظبىم الثالث مً بذء 

ب الزًً ٌهاهىن اًت ضهىبت او مشيلت امللشس، ورلً لخدذًذ معخىي الؿال

وانؿائهم بهؼ الاسشاداث لخدعين أدائهم كبل الخأخير هثيرا نً صمالئهم، 

هؿى الاخخباسالثاوي بين مىخطف الفطل الذساس ي والاخخباس النهائي  .َو

 فلعفت الخهلم الالىترووي واَذافها :

ت للمخهلمين نً بهذ نلى :   جلىم الفلعفت التربٍى

ً نلى رلً ئجاخت   -2 الفشص الخهلُمُت ليل املخهلمين الشاغبين واللادٍس

 دون اظخثىاء.

 .مشوهت الخهامل بين مداوس الهملُت الخهلُمُت  -7

م خعب كذساث املخهلمين  -2 جىكُم مىغىناث املىهج وأظالُب الخلٍى

 .وقشوفهم

تهم في اخخُاس الىظائـ وأهكمت وأظالُب  -0 اظخلاللُت املخهلمين وخٍش

 .لالخىضُ

جطمُم املىاهج الذساظُت بطىسة حعخجُب الخخُاحاث املخهلمين   -5

 .الحلُلُت في مجاالث نملهم املخخلفت

 .جلبُت اخخُاحاث بهؼ الششائذ الاحخمانُت راث الكشوف الخاضت  -6

إلاظهام في جدعين هكم وأظالُب الخهلم نً بهذ الخللُذًت. )الذلُمي،   -7

ض ، 7، ص7424 ب والخهلُم.( هاَذة نبذالهٍض  مىظىنت الخذٍس

 

 ومً اَم اَذاف الخهلم الالىترووي فهي:

ش فلعفت واظالُب وهكم الخهلُم الخللُذي -2  جؿٍى

 جىظُو بِئت الخهلم وامياهُاجه ومىاسدٍ. -7

ش نمل املهلم وإجاخت فشص الخهلم لششائذ اهبر مً الؿلبت.  -2 جؿٍى

 ، ص (7446)الحلفاوي، 

 تفي املجخمو.املعانذة في وشش الخلىُ -0

 انذاد حُل مً الؿلبت واملهلمين كادس نلى الخهامل مو مهاساث الهطش. -5

ت. -6  همزحت الخهلُم وجلذًمه في ضىسة مهُاٍس

 حصجُو الخىاضل بين مىكىمت الخهلُم والخىاضل بين املذسظت والبِذ. -7

جىفير بِئت حهلُمُت حُذة فيها الىثير مً املطادس التي جخذم  -9

 (272، ص7448الخهلُمُت. )ظالمت والذاًل، الهملُت 

 ,Cavus, Nadire, 2010  اما خٌى هكام اداسة الخهلم الالىترووي فخزهٍش )

p24)  فاهه هكام مخيامل الداسة الهملُت الخهلُمُت ولُا او حضئُا نبر الاهترهِذ

ش حهلم الؿلبت ، فُهمل نلى  ش اداء املهلمين وجؿٍى دلم فانلُت في جؿٍى ، ٍو

وافت نملُاث الخهلم والخهلُم مً حسجُل وحذولت واجاخت املحخىي  ادساة

ش نً رلً ، والاجطاٌ بين الؿلبت  وجدبو اداة املخهلم واصجذاس الخلاٍس

ذ الالىترووي  اهفعهم وبُنهم وبين املهلمين مً خالٌ املىاكشاث والبًر

 والخلُُم والاخخباساث والاظخبُاهاث.

 بشهامج الضوم :

( 7422( وبذأث بخلذًم خذماتها نام )7422ي نام )جاظعذ ششهت صوم ف

وهي حعانذ املإظعاث والششواث نلى حمو افشاد وخذاتها مها في بِئت جخلى 

عخخذمها أهثر مً ) ذ، َو ( ملُىن معخخذم 744مً الاخخيان الهجاص املٍض

ًىمُا الحشاء املحادزاث واملإجمشاث مً خالٌ الفُذًى نبر الاهترهِذ، خعب 

ذ مإظغ  (. والحل مهشفت هُفُت اظخخذام 7474الششهت في هِعان )جطٍش

ب مخطلت  بشهامج صوم ًػُف املحشس، ان ًخم الخاهذ مً امخالن وامشة ٍو
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وحهمل بشيل صحُذ، ومً املهشوف ان َزا البرهامج ٌهمل نلى حمُو 

الاحهضة بما في رلً الهىاجف املحمىلت واحهضة الىىمبُىجش املضودة بياميراث 

عخؿُو امامُت ، وهز لً الحاٌ باليعبت الحهضة الىىمبُىجش املحمىلت. َو

فخمىذ  (Basic)الافشاد اظخخذام َزا البرهامج بشيل مجاوي التي حعمى 

 الفشد:

 ( مشاسن244اللذسة نلى الذسدشت مو ما ًطل الى ) -2

مذة احخمام مفخىخت ارا هىذ حهلذ احخمانا مو شخظ واخذ  -7

 فلـ دون اشتران مجمىنت اشخاص.

 ماناث غير مدذودة.نذد احخ -2

( دكُلت فلـ في ول احخمام حماعي )اي 04وكذ مدذود ب ) -0

اهثر مً شخطين( وارا ساًذ في رلً اصناحا فدعخؿُو ان 

الظخخذام  (Google Hangouts)حعخخذم جؿبُم ئخش ٌعمى 

خذمت مياملاث الفُذًى بذون خذود صمىُت. وإرا واهذ مذسظت 

ير للمذاسط التي جدخىي هىكام حهلُمي ٌش (K12)حهلُمُت بىكام 

اع الاؾفاٌ الى الطف الثاوي نشش، اي  ضفىف دساظُت مً ٍس

حهلُم اظاس ي وزاهىي، وجازشث هدُجت حائدت فاًشوط هىسوها 

املعخجذ فُمىىً الخلذم بؿلب الىترووي لششهت صوم لخجاوص 

ذ 04مدذودًت ) ( دكُلت ملذسظخً، وؾبُعي ظخجخاج الى بٍش

ش الىجاح ، الىترووي سظمي ملىكو املذس  ظت للدسجُل. )َُئت جدٍش

7472) 

ا في  Communications Video Zoom) والجذًش بالزهش ان ششهت ) ملَش

( جىفش خذماث  Zoom meetingظان خىظُه، والُفىسهُا ، بشهامج )

بشامج   (Zoom)املإجمشاث نً بهذ باظخخذام الحىظبت االسحابت. جلذم

مإجمشاث الفُذًى والاحخماناث نبر إلاهترهذ والذسدشت  اجطاالث ججمو بين

 والخهاون املخىلل.  

أفػل املماسظاث إلداسة الفطٌى الذساظُت الافتراغُت بأمان باظخخذام 

 بشهامج صوم.

 . كفل الفطل الذساس ي الافتراض ي2 

 . الخدىم في مشاسهت الشاشت 7 

 . جفهُل غشفت الاهخكاس2

 . كفل الذسدشت 0

ن كفل حلعت الفُذًى باظخخذام بشهامج صوم، بدُث ال ًمىً ألّي ان باالميا

 الذساس ّي بهذ 
ّ
شخٍظ آخش الاهػمام بهذ كفلها؟ ئهه مثل ئغالق باب الطف

كشم الجشط. امىذ الؿالب بػو دكائم للذخىٌ ئلى الطف الذساس ي 

( في Participantsالافتراض ي )حلعت الفُذًى( زم اهلش نلى صس "املشاسهين" )

العفلي مً هافزة بشهامج صوم. في الىافزة املىبثلت للمشاسهين، اهلش  الجضء

. الخدىم في 2 .(Lock Meeting)فىق الضس املىخىب جدخه "كفل الاحخمام" 

ذ مً الخدىم فُما ٌشاَذٍ الؿالب  مشاسهت الشاشت: ملىذ املهلمين املٍض

 )بخ
ً
شا

ّ
ذ مً نذم مشاسهت املحخىي الهشىائي، كام صوم مإخ

ّ
خ والخأه  76اٍس

( بؿشح جدذًٍث حذًذ لإلنذاداث الافتراغُت ملشاسهت الشاشت 7474ماسط 

(. ئر جّم Education accountsملعخخذمي الخهلُم )الحعاباث الخهلُمُت 

ػُف فلـ( "
ُ
 Hostحهُين إلانذاداث الافتراغُت للمشاسهت لخطبذ )امل

Onlyَم الىخُذون الزًً ًم 
ً
ىنهم "، وبزلً ًىىن املهلمىن افتراغُا

مشاسهت املحخىي في الطف بهذ بذء حلعت الفُذًى الذساظُت. ومو رلً، ئرا 

اخخاج الؿالب ئلى مشاسهت نملهم مو املجمىنت، فُمىىً العماح بمشاسهت 

ػُف )مػُف الاحخمام َى 
ُ
الشاشت مً نىاضش الخدىم الخاضت بامل

م(: )الاهترهِذ( 
ّ
هل
ُ
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 :Moodleهكام املىدٌ 

اهه هكام مفخىح املطذس ومجاوي خُث اهخجخه ودنمخه حمهُت )مىدٌ( التي 

ً الزًً ًمثلىن )84444جػم اهثر مً ) ( مإظعت 7444( نػى مً املؿىٍس

حهلُمُت في حمُو اهداء الهالم. حعخخذمه املإظعاث الخهلُمُت التي جؿبم 

خم جدذًثه بشيل معخمش ودون جيلفت الظخخذامه مو الخهلُم الالىتروو ي ، ٍو

ى 562، ص7449جىفيٍر بهذد هبير مً اللغاث الهاملُت . )اظمانُل،  (. َو

ومً خالله  (LMCS)هكام الداسة امللشساث الخهلُمُت التي ًؿلم نليها 

ٌعخؿُو اي مهلم او مهخم بالتربُت والخهلُم مً اوشاء وجطمُم مىكو خاص 

وخالٌ دكائم مهذودة ، ار لِغ ان ًىىن مخخطا بمادة به بعهىلت 

 (029، ص7445الحاظىب الالي. )املىظىي واملباسن ، 

 اما ادواث بشهامج )املىدٌ( فهي:

 وغو مىاد دساظُت مخخلفت في املىكو. -2

 اداة اسظاٌ املهماث والىاحباث الى الؿلبت -7

2- .ً  اداة لىغو املالخكاث واملشاحو والاخخباساث والخماٍس

 مىخذي خىاس بين الؿلبت واملهلمين او بين املهلمين فلـ. -0

 اداة جدمُل امللفاث -5

جىحذ امياهُت في مهشفت صواس املىكو مً ؾالب ومهلمين. )هفغ  -6

 (077املطذس العابم، ص

 مميزاث َزا الىكام :

 مخابهت املخذسب مً بذاًت دخىله للىكام  وختى خشوحه منها -2

ذ الالىترووي او حعلُم املهلم للىاحباث بذال مً اسظ -7 الها بالبًر

 غيٍر مً الىظائـ.

لىم الىكام بخصحُدها  -2 اوشاء اخخباساث راجُت للمخذسبين ٍو

، 7448وحسجُل الذسحاث بشيل اوجىماجُيي. )نثمان ونىع، 

 (259ص

جب أن ًدبو املطمم الخهلُمي نذدا مً املبادئ أالظاظُت نىذ ئوشاء  ٍو

 و  Daley، 7442 ( ، )7442مانُل،اظ (اسجباؾاث بمىكو امللشس وهي هما ًلي 

Conceicao  ) ت بذكت الخأهذ مً أن االشجباؾاث مشئُت بىغىح ومهىٍى

أن  - .أن جفدظ االشجباؾاث مشة نلى األلل ول فطل دساس ي - .ومفهىمت

وضىث  –جزًل بمهلىماث جخير املعخخذمين نً هىم امللفاث، مثل: (فُذًى 

فدت مشجبؿت بالطفدت الشئِعت مشاناة أن جىىن ول ض - .)وضىس  –وهظ  –

اكو املخهللت بامللشس والخأهذ  - .وما كبلها مً ضفداث جدذًذ اسجباؾاث املى

جدذًث اسجباؾاث امللشس باهخكام، وبخاضت غير  - .مً ظهىلت اظخخذامها

اخخُاس فانلُت االشجباؾاث مً حاهب املعخخذمين املبخذئين  - .اليشؿت منها

 - .ً ظهىلت االعخخذام مً كبل ول الفئاثوروي الخبرة، ورلً للخأهذ م

ًجب أن جطف أشياٌ بهؼ االشجباؾاث الىقُفُت التي جإديها، بدُث 

عش  .حعانذ الؿالب اللىخلاٌ بين مىغىناث امللشس بفانلُت َو

جدعب الذسوط الالىتروهُت مً الخلىُاث لحذًثت الي بذأث جىاٌ اَخماما 

ين في نطش املهل ىماجُت، وجلىم فىشتها نلى جطمُم نىذ الاوادًمُين والتربٍى

الهملُاث والاوشؿت الخهلُمُت وفلا لخىىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث 

ا ، ار ًلهب  وخطائظ الخهلُم الالىترووي وهمارحه املخىىنت، ومبادَؤ

https://www.annajah.net/
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س ي في َزا الىىم مً الذسوط دوس املِعش لهملُت الخهلُم   & Bjekic)الخذَس

Others , 2010: 203)  الحهني ان دوس املهلم كذ اهخهى وال ٌهني ان الا انها

خؿلب  س ي او املهلم، واهما كذ حغير دوٍس ٍو املخهلمين كذ اظخغىىا نً الخذَس

مىه مهاساث حذًذة . فالذسط الالىترووي ًػو امام املهلمين جدذًاث 

ش راجه ملىاهبت َزا  ذ مً الاؾالم واللذسة نلى جؿٍى بالجملت جفشع نليهم املٍض

شي )اظمانُل،   (57: 7422سص واخمذ، الهطش )مبا ( ان َىان 7449ٍو

ا نً  مجمىنت مً الخطائظ التي جخىفش في الذسوط الالىتروهُت التي جميَز

ا مً الىظائل الخهلُمُت في البِئاث الالىتروهُت، وهي:  غيَر

جىفير بِئت غىُت باملهلىماث نً املحخىي امللذم كذ الجىىن  -2

 مخاخت بالذسط الانخُادي.

الخذماث الخهلُمُت التي حهضص الاجطاٌ والخهاٌو بين  جلذًم -7

ذ  الؿلبت واملهلمين نبر وظائل الاجطاٌ املخخلفت وسظائل البًر

 الالىترووي.

جلذًم اوشؿت حهلُمُت مالئمت ملحخىي الذسط هجضء مً اؾاس  -2

 الخهلم

جلذًم مطادس حهلُمُت مخهذدة جخهلم بمىغىم الذسط مً  -0

 ام اداسة الخهلم.خالٌ الخذماث التي ًلذمها هك

جلذًم امياهُت الخغانل املتزامً وغير املتزامً مو مذسط املادة  -5

 الخهلُمُت والؿلبت الضمالء

 ظهىلت الخجٌى داخل مدخىاَا خؿُا وحشهبُا. -6

ش املحخىي الخهلُمي بشيل ًفىق الذسط  -7 ظهىلت جدذًث وجؿٍى

 الخللُذي

لت افػل مً خالٌ الىظائـ املخهذدة -8  نشع املادة بؿٍش

 جلذًم اظالُب مخىىنت مً الخغزًت الشاحهت -9

، 7449حعخخذم اشياٌ مخهذدة مً الخفانل مو املحخىي )اظمانُل،  -24

 (92ص

 
ً
 أظاظُا

ً
ًخميز الخهلُم إلالىترووّي بالهذًذ مً املميزاث التي حهلذ مىه أمشا

 في نملُت الخهلُم الحذًثت ومً َزٍ املميزاث:

 الخهلُمُت.املشوس الالىترووي للمادة  -2

 املشوهت في الضمان وامليان وفي نشع الاوشؿت الخهلُمُت -7

 ( 7449جىفير فشص الخهلم والخهلُم )اظمانُل،  -2

 الانخماد نلى الخهلم الزاحي للؿالب -0

م مخخلفت. -5  كُاط مخشحاث الخهلم بىظائل جلٍى

كلت جيلفت الخهلُم الالىترووي ملاسهت بالخهلُم الخللُذي. )ظالم  -6

 ،7440 ) 

 الىضٌى الى املهلمظهىلت  -7

 الاخعاط باملعاواة بين الؿالب -8

ا -9 َش غ وجدٍى  امياهُت حغُير ؾشق الخذَس

ت في الىضٌى الى املىاهج -24  الاظخمشاٍس

ت باليعبت للمخهلم. )املىس ى واملباسن،  -22  (7445جللُل الانباء الاداٍس

أن الخهلُم الالىترووي ٌععى ئلى جأمين فشص الخهلُم الهالي والجامعي 

لبت والهاملين الشاغبين فُه، خُث مً خالله ًخم جدلُم دًملشاؾُت للؿ

ت الذساظت للمخهلم، ورلً بهذم الخمعً  الخهلُم الجامعي، وجىفير خٍش

بلُىد الضمان وامليان لخدلُم همـ الخهلُم املعخمش والخهلم مذي الحُاة، 

وجلذًم نملُت الخهلم بىظائـ حهلُمُت مخخلفت نما ًلذم في هكم 

اث الخللُذًت، اغافت ئلى رلً حعهام في خل املشىالث الىاحمت نً الجامه

عجض مإظعاث الخهلُم الهالي الخللُذًت نً اظدُهاب لانذاد الهائلت 

 ( 790، 7447املتزاًذة مً ؾلبت الذساظت الجامهُت. )خمذان، 

 مهىكاث الخهلُم إلالىترووي :

 الجهت البانثت للخهلُم. الافخلاس للبيُت الخدخُت املىاظبت لالجطاالث مو  -2

 نذم جىفش روي الخبراث والىفاءاث في مجاٌ ئداسة الخهلُم إلالىترووي.  -7

هت لألحهضة في بهؼ لاماهً  -2 نذم اللذسة نلى جىفير الطُاهت العَش

 البهُذة.

ضهىبت إلاكىام والهذٌو نً فىشة الخهلُم الخللُذي والاهخلاٌ للخهلُم  -0

 إلالىترووي. 

مياهُاث املادًت الالصمت للششوم بالهمل في مجاٌ الخهلُم هلظ إلا  -5

 إلالىترووي. 

 الافخلاس للىعي املجخمعي خٌى الخهلُم إلالىترووي.  -6

غ نً اهتهاج َزا لاظلىب في الخهلُم.  -7  نضوف بهؼ أنػاء َُئت الخذَس

ت اظخخذا -8 ُّ بهم نلى هُف م الحاحت امللّحت لخمىين املخهلمين واملهلمين وجذٍس

 إلاهترهذ للخهلم والخهلُم. 

اكو إلالىتروهُت وبالخالي الخخّىف مً  -9 ش لامان الالصم للمى
ّ
نذم جىف

ت لحكت ًّ  .اظخخذامها في الخهلم والخهلُم، وبالخالي جىىن مهّشغت لالختراق بأ

 ( 2: 7426)الحُاسي ، 

 الذساظاث العابلت:

ا وخشان،  -2 الخهشف ( : َذفذ الذساظت الى 7424دساظت )ابى ٍس

نلى فهالُت مىكو حهلُمي نلى شبىت الاهترهِذ نلى الخدطُل 

بُت  الذساس ي للؿلبت في مادة الهىذظت ، والتي واهذ دساظت ججٍش

بُت والثاهُت غابؿت خُث  مىىهت مً مجمىنخين اخذاَا ججٍش

( ؾالب وؾالبت. فلذ دسظذ 24جالفذ ول مجمىنت مً )

بُت املادة الذساظُت مً م ىكو حهلُمي نلى املجمىنت الخجٍش

الاهترهِذ ، اما املجمىنت الػابؿت فلذ دسظذ امللشس هفعه 

لت الخللُذًت. للذ بُيذ هخائج الذساظت اهه جىحذ فشوق  بالؿٍش

رو داللت اخطائُت في الاخخباس الخدطُلي بين دسحاث املجمىنخين 

بُت.  ولطالح املجمىنت الخجٍش

بُت: َذفذ الذساظ7422دساظت )الاخمذي،  -7 ت الى ( الخجٍش

الخهشف نلى فانلُت الخهلُم الالىترووي في الخدطُل الذساس ي 

للؿلبت بمادة الهلىم الاحخمانُت باملذًىت املىىسة. جالفذ نُىت 

( ؾالبت ملعمت بالدعاوي الى زالر مجامُو 75الذساظت مً )

لت الخللُذًت ومجمىنت  اخذاَا غابؿت دسظذ امللشس بالؿٍش

بُت اولى دسظذ املادة باظخ خذام البرمجُت ، اما املجمىنت ججٍش

بُت الثاهُت فذسظذ املادة نلى الاهترهِذ، وبهذ جؿبُم  الخجٍش

الاخخباس اقهشث الىخائج بىحىد فشوق رو داللت اخطائُت بين 

بِخين ولطالح  املجمىنت الػابؿت واملجمىنخين الخجٍش

بِخين ، هما اقهشث فشوق رو داللت اخطائُت  املجمىنُتن الخجٍش

بُت بين املجمى  بِخين ولطالح املجمىنت الخجٍش نُتن الخجٍش

 الثاهُت.
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بُت : َذفذ الذساظت الى الخهشف 7427دساظت )دخالن ،  -2 ( الخجٍش

نلى فانلُت بشهامج مهضص بىكام )املىدٌ( في اهعاب ؾلبت 

الخهلُم الاظاس ي ملهاساث الخخؿُـ الُىمي. كعمذ الهُىت 

خي64املىىهت مً ) ن اخذاَا واهذ ( ؾالبا الى مجمىنخين مدعاٍو

بُت والاخشي غابؿت . احشي الباخث اخخباسا جدطُلُا  ججٍش

بهذًا نلى نُىت البدث وواهذ هخائج الذساظت ، وحىد فشوق رو 

بُت  داللت اخطائُت بين مخىظـ دسحاث املجمىنت الخجٍش

بُت.  والػابؿت في الاخخباس املزهىس ولطالح املجمىنت الخجٍش

بُت : َذفذ الذساظت الى ( الشبه ج7427دساظت )الشهبي ،  -0 جٍش

الخهشف نلى فانلُت ملشس الىترووي في الخدطُل الذساس ي 

( 64ؾالباث الطف الاٌو مخىظـ. جالفذ نُىت الذساظت مً )

ههم بشيل مدعاوي نلى مجمىنخين  وؾالبت خُث جم جىَص

بُت وبهذ احشاء الاخخباس الخدطُلي البهذي خطل  غابؿت وججٍش

: وحىد فشوق رو داللت اخطائُت بين  الباخث نلى الىخائج الاجُت

بُت  مخىظـ دسحاث افشاد نُىت البدث مً املجمىنخين الخجٍش

بُت.  والػابؿت ولطالح املجمىنت الخجٍش

 احشاءاث البدث:

بي، خُث جىىهذ نُىت البدث مً مجمىنخين  هكشا لىىن البدث ججٍش

غ في بدثه َز لخين للخذَس بُت وغابؿت( فلذ اظخخذم الباخث ؾٍش ا )ججٍش

بُت(  ما بشهامجي الخهلُم الالىترووي )الضوم واملىدٌ( مو )املجمىنت الخجٍش َو

لت الخللُذًت مو )املجمىنت الػابؿت( اي اللاء املحاغشاث بشيل  والؿٍش

 مباشش في كانت الذسط، فلذ كام الباخث باالحشاءاث الاجُت:

احشي الباخث الخيافإ بين افشاد نُىت البدث مً خُث اظخخذامهم  -2

لىىمبُىجش، فلذ ؾلب منهم ان ًىخبىا املهلىماث الهامت نً اهفعهم ورلً ل

بملئ اظخماسة مهلىماث خاضت واهذ كذ انذث مً كبل الباخث معبلا ، 

ً جلً  فلذ جبين ان امياهُاتهم واهذ مخلاسبت لبهػهم البهؼ في جذٍو

 املهلىماث.

ت الثالثت بشيل احشي الباخث اخخباسا اولُا ملهشفت امياهُاث ؾلبت املشخل -7

نام في اظخخذام بشهامج )الضوم واملىدٌ( وي ٌعخؿُو جدذًذ املجمىنت 

بُت لبدثه ، فلذ قهش ان لبهػهم امياهُاث اظاظُت الباط بها في  الخجٍش

 اظخخذامها.

ب الؿلبت الزًً وان لذيهم جلً الامياهُاث الاظاظُت  -2 كام الباخث بخذٍس

ت مهلىماتهم وامياهُاتهم  نلى اظخخذام بشهامج )الضوم واملىدٌ( لخلٍى

وخبراتهم في اظخخذامها وي ًىىهىا معخهذًً في جللي املحاغشاث )اون الًً( 

 في مداغشجين خاضت لهم ، في بذاًت العىت الذساظُت مباششة.

( ؾالب وؾالبت بشيل نشىائي مً بين مجمىم الؿلبت 74جم اخخُاس ) -0

 . )الفلشة الثاهُت( الزًً جم الاشاسة اليهم في الفلشة العابلت

جم اخخُاس املجمىنت الػابؿت اًػا بشيل نشىائي والتي جىىهذ مً  -5

( ؾالب وؾالبت مً بين مجمىم ؾلبت املشخلت الثالثت / كعم 74)

 الاحخمانُاث.

جم جدػير املحاغشاث الذساظُت التي ظخلذم للؿلبت مً كبل الباخث في  -6

م( والتي جىىهذ مً  ( مداغشاث خُث وان وكذ 8)مادة )اللُاط والخلٍى

غ 05اظخغشاق ول مداغشة ) ( دكُلت، نلما ان الباخث هفعه كام بالخذَس

هكشا المياهُاجه الجُذة في اظخخذام البرهامج وجخططه الهلمي وهزلً 

عها لعىىاث نذًذة في  خبرجه الجُذة في جلً املادة الذساظُت الزي كام بخذَس

ام الاخشي في ولُاث التربُت والتربُت هفغ اللعم الهلمي في اليلُت وفي الاكع

 الاظاظُت في حامهت دَىن.

كام الباخث بتهُئت املادة الخهلُمُت الاظاظُت ليل مداغشة ، ووغهها في  -6

بُت ، للتهُئت للمداغشة  بشهامج املىدٌ وي ًؿلو نليها افشاد املجمىنت الخجٍش

 وليي ًىىهىا نلى نلم بمادة املحاغشة الالخلت.

هتهاء مً املحاغشة التي كذمذ بىاظؿت بشهامج الضوم ، وان ًخاهذ بهذ الا  -7

بُت وجىاحذَم في املحاغشة  الباخث مً خػىس وافت افشاد املجمىنت الخجٍش

 لحين اهتهاء املحاغشة .

كام الباخث بخضن املحاغشة نلى شيل فُذًى الزي كذمها بىاظؿت  -8

دٌ وي ًدعنى الفشاد بشهامج الضوم ، ومً زم وان ًخضنها في بشهامج املى 

بُت مشاَذتها ملشاث نذًذة ول خعب وكخه وخاحخه اليها.  املجمىنت الخجٍش

اما مداغشاث املجمىنت الػابؿت فلذمها الباخث في كانت املحاغشاث  -9

س ي َىا(  الا انها واهذ في اوكاث الذوام الطباحي واظخخذم الباخث )الخذَس

غ، ورلً باظخ لت الخللُذًت في الخذَس لت الؿٍش خذام العبىسة وؾٍش

 املحاغشة.

 ضذق الاداة: -24

ا لخلذًمها للؿلبت نلى مجمىنت  نشع الباخث خؿت الذسوط التي خػَش

غ  م وؾشائم الخذَس مً الخبراء واملحىمين مً اخخطاضاث اللُاط والخلٍى

البذاء مالخكاتهم واحشاء الخغُيراث الالصمت نليها وكذ اخز الباخث 

 خهذًالث الالصمت.بمالخكاتهم وجم احشاء ال

اث الثالزت )مهشفت ، فهم ،  -22 جم جدذًذ الاَذاف العلىهُت نلى املعخٍى

( في معخىي 28( َذفا ظلىهُا وان منها )04جؿبُم( والتي جالفذ مً )

( اَذاف جؿبُلُت 5( َذف في معخىي الفهم و )27الخزهش )الحفل( و )

لى مجمىنت ورلً مً خالٌ وغو حذٌو املىاضفاث ومً زم جم نشغها ن

غ  ت منها ؾشائم الخذَس مً الخبراء واملحىمين مً الاخخطاضاث التربٍى

البذاء مالخكاتهم نليها واحشاء الخغُيراث الالصمت نليها ؾبلا للمادة 

ذ الخهذًالث الالصمت نليها، الا  الخهلُمُت، فلذ جم الاخز بمالخكاتهم واحٍش

ادة.  ان نذدَا بلي هي هفعها دون هلطان او ٍص

( فلشة ؾبلا لالَذاف 04وغو الباخث فلشاث الاخخباس املىىهت مً ) -27

(. زم كام البدث بهشغها 8العلىهُت التي جم جدذًذَا في الفلشة العابلت )

نلى مجمىنت مً العادة الخبراء للخاهذ مً صحتها ومالئمتها للمادة 

 الخهلُمُت.

باظخخذام مهامل زباث الاخخباس الخدطُلي: جم الخاهذ مً زباث الاخخباس  -22

ى مهامل زباث مخىظـ 4.65الثباث )مهامل اسجباؽ بيرظىن( الزي بلغ ) ( َو

 خُث ًمىً الانخماد نلُه في البدث.

بهزا اضبدذ معخلضماث الخجشبت حاَضة لللُام باحشائها خعب حذٌو  -20

 املحاغشاث الزي جم الاشاسة الُه ظابلا )اًام الاسبهاء مً ول اظبىم(.

: كام الباخث باظخخذام الىظائل الاخطائُت مً خالٌ  ائُتالىظائل الاخط

والتي هي : املخىظـ الحعابي والاخخباس الخائي لهُيخين  SPSSبشهامج 

 معخللخين ومهامل اسجباؽ بيرظىن للثباث.

 بىاء الىخذة الخهلُمُت ؾبلا لىكام املىدٌ وفم اظغ الخطمُم الخهلُمي :

لخطمُم  ADDIEانخمذ الباخث نلى الىمىرج الهام للخطمُم الخهلُمي 

الذسوط لىغىح خؿىاث الىمىرج ومىؿلُتها ومىاظب للبدث.  ًخىىن 
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ش ، الخىفُز  الىمىرج مً خمغ مشاخل هي: الخدلُل ، الخطمُم ، الخؿٍى

م وهما مىضح في الشيل الاحي :  والخلٍى

 

 (2شيل سكم )

 
 ADDIEالىمىرج الهام للخطمُم الخهلُمي 

 الخدلُل:  -أ

 جدذًذ الاَذاف الخهلُمُت الهامت للمادة الذساظُت -2

 جدذًذ الذسوط الشئِعُت للمادة الذساظُت -7

 جدذًذ خطائظ الؿلبت -2

 جدذًذ اخخُاحاث الؿلبت -0

 الخطمُم :   -ب

 جدذًذ الاَذاف العلىهُت ليل مداغشة مً املحاغشاث. -2

لت الخللُذًت للمجمىنت اخخُاس ؾشائم الخذ -7 غ: الؿٍش َس

الػابؿت والخهلُم الالىترووي باظخخذام بشهامج )الضوم( وهكام 

بُت  املىدٌ للمجمىنت الخجٍش

ش : انذاد ادواث البدث : اخخباس جدطُلي كبلي ، وبهذي وجطمُم  -ج الخؿٍى

 وخذة حهلُمُت نلى هكام مىدٌ وبشهامج صوم .

بُت والػابؿت.الخىفُز : جؿبُم ادواث البدث ن -د  لى املجمىنخين الخجٍش

بُت مً  -ٌ م : جم جلُُم جدطُل ؾلبت املجمىنخين الػابؿت والخجٍش الخلٍى

 خالٌ جؿبُم الاخخباس الخدطُلي البهذي.

 هخائج البدث : 

كبل جؿبُم الباخث الخجشبت نلى نُىت البدث ، كام باحشاء اخخباس كبلي 

بُت للمادة للخاهذ مً مذي الخيافإ بين افشاد  املجمىنخين الػابؿت والخجٍش

الخهلُمُت الزي كذمه الباخث لهم ورلً باظخخذام الاخخباس الخائي 

ملجمىنخين معخللخين للخهشف نلى الفشوق بين مخىظؿاث املجمىنخين 

 ( ًبين رلً :2والجذٌو )

 

 

 

 

 

 

 ( 2حذٌو ) 

البدث مً ًبين الاخخباس الخائي للفشوق بين مخىظؿاث دسحاث افشاد نُىت 

بُت والػابؿت في الخؿبُم اللبلي لالخخباس الخدطُلي  املجمىنخين الخجٍش

املجمىن

 ة

الهذ

 د

املخىظ

ؽ 

 الحعابي

الاهدشا

ف 

 املهُاسي 

كُمت ث 

املحعى 

 بت

كُمت ث 

الجذولُ

 ة

وعبت 

الذالل

 ة

بُ الخجٍش

 ة

74 33.3 4.56 0.63 2.021 0.05 

 3.92 32.45 74 الػابؿت

 

انالٍ ان الجىحذ فشوق رو داللت اخطائُت بين احاباث ًدبين مً الجذٌو 

بُت والػابؿت الن كُمت ث  افشاد نُىت البدث مً املجمىنخين الخجٍش

زا ٌهني ان املجمىنخين  املحعىبت هي اكل مً كُمتها الجذولُت، َو

 مخيافئخين مً هاخُت الخدطُل الذساس ي ؾبلا لىخائج الاخخباس انالٍ.

نلى نُىت البدث، بهذ الاهتهاء مً املحاغشاث ؾبم الباخث الخجشبت  -26

بُت  احشي الباخث اخخباسا بهذًا الفشاد نُىت البدث، املجمىنخين الخجٍش

والػابؿت الزي وان اخخباسا مىغىنُا مً هىم الاخخُاس مً مخهذد وخطل 

 ( :7نلى الىخائج املبِىت في الجذٌو )

 ( 7حذٌو ) 

اث دسحاث افشاد نُىت البدث مً ًبين الاخخباس الخائي للفشوق بين مخىظؿ

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهذي لالخخباس الخدطُلي  املجمىنخين الخجٍش

املخىظـ  الهذد املجمىنت

 الحعابي

الاهدشاف 

 املهُاسي 

كُمت ث 

املحعى 

 بت

كُمت ث 

 الجذولُت

وعبت 

 الذاللت

بُت  0.05 2.021 5.3 5.91 69.5 74 الخجٍش

 5.91 59.5 74 الػابؿت

 

ًدبين مً الجذٌو انالٍ اهه جىحذ فشوق رو داللت اخطائُت بين احاباث 

بُت ولطالح املجمىنت  افشاد نُىت البدث مً املجمىنخين الػابؿت والخجٍش

الخل وحىد  بُت الن كُمت ث املحعىبت هي اهبر مً كُمتها الجذولُت ٍو الخجٍش

نت الحعابُت للمجمىنخين ولطالح املجمى فاسق هبير بين املخىظؿاث 

زٍ داللت نلى ان اظخخذام بشهامج الخهلُم الالىترووي مً  بُت، َو الخجٍش

خالٌ اظخخذام )الضوم واملىدٌ( له فانلُت هبيرة نلى جدطُل الؿلبت ، اي 

ان اظخخذام َزا البرهامج مفُذ حذا في الخهلُم الن افشاد نُىت البدث مً 

بُت واهىا ًدطلىن نلى املادة الخهلُمُت بشيل افػل مً  املجمىنت الخجٍش

خالٌ اظخخذام الىظائـ املخهذدة مً ضىث وضىسة وخشهت والىان ، 

اغافت الى اهه واهذ جىحذ مشوهت وكذ في دساظتهم ووان باظخؿانتهم الاؾالم 

نلى املحاغشاث مىخىبت وحاَضة املىحىدة في هكام )املىدٌ( والتي اخخىث 

ابلا ، وهزلً امياهُت ول واخذة منها نلى الىظائـ املخهذدة املشاس اليها ظ

مشاَذة الفُذًى املخضون ليل مداغشة نلى خذة مً خالٌ بشهامج )الضوم( 

زا ًذٌ نلى ان اظخخذام بشهامج  املعخخذم في املحاغشاث امللذمت اليهم. َو
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الخهلُم الالىترووي مً خالٌ )هكام املىدٌ وبشهامج الضوم( له الفانلُت نلى 

س ي م هاساث حُذة في انذاد وجلذًم َزٍ جدطُل الؿلبت ارا وان للخذَس

الاهىام مً املحاغشاث. وجخفم هخائج الذساظت الحالُت مو هخائج الذساظاث 

العابلت حمُهها التي اهذث بىحىد فشوق رو داللت اخطائُت بين احاباث 

بُت والػابؿت ولطالح املجمىنت  افشاد نُىت البدث مً املجمىنخين الخجٍش

بُت.  الخجٍش

 خث نلى ما ًاحي:واخيرا ًىص ي البا

غ  -2 اظخخذام بشهامج )الضوم وهكام املىدٌ( في الخهلُم نىذ جذَس

املىاد الذساظُت كذس الاميان والخللُل نً اظخخذام الؿشق 

غ.  الخللُذًت في الخذَس

عُت باملهاساث الالصمت مً خالٌ  -7 ذ وافت انػاء الهُئت الخذَس جضٍو

بُت خاضت خٌى هُفُت اظخخذام )الض  وم جىكُم دوساث جذٍس

ذَم بمهاساث  واملىدٌ( في مداغشاتهم بشيل نملي وهزلً جضٍو

هُفُت جىكُم وجدػير الذسوط الالىتروهُت وبشيل نملي 

 ومباشش.

 

 

 املطادس :

ا، دمحم وخشان، خالذ ) -2 ( فهالُت مىكو حهلُمي نلى 7424أبى ٍس

غ الهىذظت في جدطُل، واججاَاث ؾلبت  شبىت إلاهترهذ لخذَس

 (2) 26الطف الخاظو في لاسدن. مجلت حامهت دمشم، 

( فانلُت الخهلُم 7422لاخمذي، أمُمت بيذ خمُذ مباسن ) -7

ىم إلالىترووي في الخدطُل، والاخخفاف لذي ؾالباث الهل

االجخمانُت بيلُت آلاداب، والهلىم إلاوعاهُت باملذًىت املىىسة، 

 بدث حامهت ؾُبت، املذًىت املىىسة. 

ب صاَش ) -2 ( جىىىلىحُا املهلىماث وجدذًث 7442اظمانُل ، الغٍش

 الخهلم، اللاَشة ، نالم الىخب

ب صاَش) -0 ( الخهلُم إلالىترووي مً 7449ئظمانُل، الغٍش

 .والجىدة، اللاَشة: نالم الىخبالاختراف الى الخؿبُم، 

، معخدذزاث جىىىلىحُا الخهلُم 7446الحلفاوي، ولُذ ظالم،  -5

و ،  في نطش املهلىماجُت ، داس الفىش للؿبانت واليشش والخىَص

 نمان، الاسدن

 https://mawdoo3.com  ( ، مىكو7426الحُاسي ، اًمان، ) -6

م التربىي، دبي7445خػش، فخشي سشُذ ) -7 الللم داس  :( ، الخلٍى

و   .لليشش والخىَص

( فانلُت اظخخذام 7427الخشوص ي، نِس ى بً خمِغ بً نلى ) -8

اغُاث نلى الخدطُل املباشش  ب الٍش هكام مىدٌ فى جذٍس

واملإحل لذي ؾلبت الطف الخاظو بعلؿىت نمان سظالت 

 www.homandaily.comماحعخير مً شىسة، مً مىكو 

 ص بىكام( فانلُت بشهامج مهض 7427دخالن، نثمان ماصن ) -9

Moodle  ش مهاساث إلهعاب ؾلبت الخهلُم لاظاس ي بجامهت لاَص

الخخؿُـ الُىمي للذسوط، واججاَاتهم هدىٍ. سظالت ماحعخير، 

ش، غضة، فلعؿني   .حامهت لاَص

ض  -24 ب والخهلُم.7424الذلُمي، هاَذة نبذالهٍض  ( ، مىظىنت الخذٍس

لىتروهةت في ( دوس مجخمهاث الخهلم إلا7429دماط، امىت خعً ) -22

جدعين لاداء املھني ملهلماث الىةمةاء في املذاسط الخابهت ملىخب حهلةم 

مجلت البدث الهلمى فى التربُت الهذد الهششون العهىدیت ،  –حىىب حذة 

 (505م 7429)لعىت  24)ج

، جىىىلىحُا الخهلُم والخهلُم 7440ظالم، اخمذ دمحم ،  -27

اع، ال  عهىدًت.الالىترووي ، مىخبت الششذ ، الٍش

، مىكىمت 7442ظالم ، اخمذ دمحم، وظشاًا ، نادٌ العُذ،  -22

 جىىىلىحُا الخهلُم ، مىخبت الششُذ ، اللاَشة ، مطش

(  2008ظالمت، نبذ الحافل، والذاًل، ظهذ بً نبذ الشخمً ) -20

جي لليشش  اع: داس الخٍش مذخل ئلى جىىىلىحُا الخهلُم الٍش

و  .والخىَص

، اظخخذام 7442ظهادة، حىدث والعشؾاوي، نادٌ ،  -25

الحاظىب والاهترهِذ في مُادًً التربُت والخهلُم ، حامهت الىجاح 

 الىؾىُت، هابلغ، فلعؿين

( فانلُت ملشس ئلىترووي هدىي  7427الشهبي، ئسظاء خممذ ) -26

مذمج في الخدطُل الذساس ي لذي جلمُزاث الطف لاٌو 

مخىظـ بالهاضمت امللذظت. سظالت ماحعخير، حامهت أم 

 .املىشمت، اململىت الهشبُت العهىدًت اللشي، مىت

 https://mawdoo3.com( 7472الطىالحت ) -27

مفاَُم،  ( 7447نثمان، الصحاث ظهذ، ونىع، أماوي دمحم ) -28

 م. دمُاؽ: مىخبت هاوس يوأظاظُاث في جىىىلىحُا الخهلُ

(، جىىىلىحُا 7448نثمان، الصحاث ظهذ ونىع، اماوي دمحم،  ) -29

 الخهلُم ، دمُاؽ ، مىخبت هاوس ي

، بِئاث الخهلم الخفانلُت ، داس الفىش 7420نضمي، هبُل حاد ،  -74

 الهشبي ، اللاَشة ، مطش

، 7424نطش ، اخمذ مطؿفى وايهاب، مطؿفى حادو ،  -72

اٌ كشاءاث اظاظُت للؿالب املهلم، جىىىلىحُا الخهلُم والاجط

اع، العهىدًت   مىخبت الششذ هاششون ، الٍش

، الخهلُم 7422مباسص ، مىاٌ نبذ الهاٌ واخمذ مدمىد فخشي ،  -77

مه  –اداسجه  –ملشساجه  –بِئاجه  –الالىترووي ، مفهىمه   –جلٍى

اع ،  و ، الٍش شاء لليشش والخىَص جؿبُلاجه املخلذمت ، داس الَض

 العهىدًت 

 ( 7429لت البدث الهلمى فى التربُت الهذد الهششون )مج -72

، الخهلُم الالىترووي ، 7445املىس ى ، نبذهللا واملباسن ، اخمذ،  -70

اع،  الاظغ والخؿبُلاث ، مإظعت شبىت البُاهاث ، الٍش

 العهىدًت.

ش الىجاح ،  -75 إلحشاء  Zoomاظخخذام بشهامج صوم ، 7472َُئت جدٍش

مىكو مدادزاث فُذًى في الهمل والخهلُم نً بهذ  

https://www.annajah.net 
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