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المقدمـــــــة:
يتميز العصر الحالي بطفرة في تطور المجال اإللكترونيي والي ع سكيس نفسيي سيريعا سمي
مختميين ن يواحي الحييياة سامييو والمجييال التربييوع والتعميمييي خاصييو كمييا تييل توظييين نتاجييا
التطور بما يخدل تطوير التعميل واالرتقاء بمخرجاتي بما يتوافق مع متطمبا

طرائق تدريسيو جديدة وأنماط تعميل فرتي

لي

هي ا العصير فظريور

نفسيرا سمي السياحو التعميمييو .حيي

المفياهيل

أرتبطي

والطييرق التدريسيييو لمتعميييل ارتبط ي ف فعمي ياف بييالتطور المتسييارع بالمجييال اإللكتروني االميير ال ي ع جعييل

التعميييل يس ييتكمر لي ي التط ييور بطريق يو موازييييو ف ييي وس ييائمي سي يواء كييا
المدارس والجامعا

لي ي داخ ييل الص يين أو ف ييي

ولك المكيير فييي ارمير ت سييس تعميل متكاميل ليائل سمي هي ت التقنييا

وسيمي

بيالتعميل والييتعمل اإللكترونييي ( ""E-Learningالتييودرع  )00 4002ممييا حفييز اليينظل التربويييو

التعميميو في العيالل مي التفاسيل اواظريار لي فيي لوالي

جدييدة تجعيل مي سمميتيي التعمييل واليتعمل

تتسيل باليسير والفاسمييو سنيد تطبيقريا فيي مدارسينا كونريا موجريو لبنياء دخصييو الفيرد القيادر سمي

لي التطيور ف كيدالمؤتمر العمميي الكيام لمجمعييو المصيريو لتكنولوجييا

التكين والتعامل مع نتيا

التعم يييل الي ي ع سق ييد س ييال  4002بجامع ييو س ييي د ييمس أك ييد سمي ي ت ييرورة التركي ييز سمي ي إكس ييا

المتعممي المرا ار المعموماتيو م أجل التعمل الي اتي وتنمييو التفكيير اإلبيداسي وجعيل المتعمميي

أككر تحكماف فيي العممييو التعميمييو اوادارة الولي

(4002ل  )422لي ا فنظيال التعمييل باليدول العربييو

يحتييا إل ي كييورة ديياممي تييزود المييدارس باإلمكانييا
يعيدوا في مجتمع ارلفيو الكالكو والتكيف معها..

وارسييالي

والمنيياه التييي تريييا الط ي

كييي

مشكلة الدراسة:
منريا د ارسيو (خميفيو )4000

هنا العديد م الدراسا

) (Jeffrey 2000ود ارسيو (بيدر

 )4002ودراسو (سزمي  )4004ودراسو (سكينر وبريتي  )4002ودراسو (زي الدي

)4002

ودراسو (جميل  )4002ودراسو (سقدة  )4000ودراسو (الحصرع  )4000ود ارسيو (الزسياني
، )4002من نتائجها:

( )2فاسميو استخدال ديبكو اإلنترني

فيي تحسيي كفياءة التعمييل وتعزييز فريل الطمبيو لمميواد المدرسيو

لرل.
( )4إ اإلنترن

بمكابو نتا لمتطور العممي والتكنولوجي يمك االستماد سميي إلحدا

في سمميتي التعميل واليتعمل واالحتفياظ بيي حيي

أنييي مي فوائيد االنترني

أديا ار (الديناق وبنيي دوميي  ".)00 4002إلي

لدرتييي سمي تمبيييو احتياجييا

سرستي ال اتيو وتحسي االحتفاظ بالمعموما

نقمو نوسيو

المتعممييي الفرديييو بحيي

والوصول إليرا في الول

يييتعمل ارفيراد حسي

المناس ".

3
بما أ المرحمو الكانويو تحتل المرتبو الكانيو في السمل التعميمي باليم بعد مرحمو التعميل ارساسي
وتحظ بمولع مرل كونرا الطريق المؤدع إل التعميل العالي فري تمكيل أهمييو كبيري فيي الريكيل
التنظيمي لمتعميل بمعظل دول العالل فري مرتبو بديريحو سمرييو سريتيو مي الديبا

(20 - 22

سنو) وال ي يممكو طالو بدريو هائمو إ ا ما أحس اسيتكمارها وتوجيرريا التوجييي الصيحيب فتبيرز
الطمبو ولدراترل واالنتقال م مفرول التعميل إل مفرول التعمل ودسل الطمبيو بالقيد ار

فيرا مواه

والمريييا ار المطموبي ييو لتكيفيييي مي ييع الطف ي يرة التكنولوجييييو السي ييائدة بالع ييالل وجعم ييي سنصي يير فعي ييال في ييي

المجتمع.
ل ا حدد

سدد م مرا ار استخدال االنترن

المتطم

إكتسابرا لطمبي المرحمو الكانويو منرا:

 مرارة اتصال البريد اإللكتروني استقبال الرسائل اوارسالرا كتابيا وصوتيا. مرييارة اسييتعمال محيير البحيواستخدال الوص

.

والبحي

إليجيياد معمومييا

سي موالييع خاصييو بموتييوع معييي .

 مرارة تحميل البرام م اإلنترن  .واستخدال برنام الورد.وتبلورت مشكلة الدراسة من خالل :
* أجراء الباحكو مقابمو مع سيني م الطمبيو ومعمميي مقيرر الكومبييوتر ومتخصصيي فيي منياه
وطييرق تييدريس الكومبيييوتر وتكنولوجيييا التعميييل بكميييو التربيييو بييالمك – جامعييو حتييرمو والم ي ي

أجمع يوا سم ي

أ تييدريس المقييرر ال يتفييق واحتياجييا

ومرا ار استخدال اإلنترن

خاصو.

الطمبييو فييي تنميييو مريياراترل العمميييو سموم ياف

* أجراء الباحكيو اسيتبانو اسيتط سيو بريدن معرفيو واليع تيدريس مقيرر الكومبييوتر لمصين الكياني
الكييانوع

وم ي خ ي ل اسييتجابا

بعييض معممييي ومعممييا

االستط سيو أتتب أ المقرر اليمب إحتياجا

الطمبو.

ل ا تولد لدي الباحكو إحساس بالمدكمو التي تمكم

في :

 - 2سدل إيفاء مقرر الكومبيوتر الحالي باحتياجا
استخدال اإلنترن

وطمبييو تم ي المييدارس سم ي االسييتبانو

طمبو الصن الكاني الكانوع م تعميل مريا ار

واكتسابرا بما يسرل في تكيفي مع المتغي ار المحيطو بي.

 - 4احتييا طمبييو الصين الكيياني الكيانوع لتعميييل مقييرر الكومبييوتر بطييرق تدريسييو حديكييو تتناسي

وخطط الجمروريو اليمنيو وتوجيراترا في تحسي مؤد ار التعميل ومواكبو التطو ار العمميو

والتقنيو وتمبيو احتياجا

التنميو المستقبميو.
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ممييا دفييع الباحكييو إل ي التيرار تصييور لمقييرر كومبيييوتر مقتييرر يحتييوع سمي بعييض المعييارن

والمرييا ار المتطمبييو لر يؤالء الطمبييو وبنيياء برنييام مقتييرر لييائل سم ي اإلنترن ي
مرا ار استخدال اإلنترن

اكتسا

وبيييا فاسميتييي فييي

لطمبو الصن الكاني الكانوع واحتفاظرل بالتعميل .

أهداف الدراسة:
هدف

الدراسو إل :

 - 2تصييميل مقييرر مقتييرر فييي الكومبيييوتر يييدرس لطالبييا
المك في محافظو حتر مو باليم .

 - 4إسييداد برنييام مقتييرر لييائل سم ي اإلنترن ي

الصيين الكيياني الكييانوع بمييدارس مدينييو

لتييدريس المقييرر المقتييرر لطالبييا

الكانوع بمدارس مدينو المك في محافظو حض مو باليم .

 - 2التحقق م فاسميو البح

طالبا

الصيين الكيياني

الصن الكاني الكيانوع بميدارس مدينيو المكي فيي محافظيو

حتر مو باليم لمبرنام المقترر في إكسابرل مرا ار استخدال اإلنترن .
 - 2التحقق م فاسميو دراسو طالبيا

الصين الكياني الكيانوع بميدارس مدينيو المكي فيي محافظيو

حترمو باليم لمبرنام المقترر في احتفاظرل بالتعمل .
أسئمة الدراسة:
حاول

الدراسو اإلجابو س ارسئمو التاليو:

( )2ما صورة مقرر الكمبيوتر المقترر؟
( )4مييا صييورة برنييام تعميمييي مقتييرر لييائل سمييي اإلنترن ي

الكانوع بمدارس مدينو المك في محافظو حترمو

لتييدريس المقييرر لطمبييو الصيين الكيياني

باليم ؟

( )2مييا فاسميييو اسييتخدال البرنييام المقتييرر فييي إكسييا

مرييا ار اسييتخدال اإلنترن ي

الكاني الكانوع بمدارس مدينو المك في محافظو حتر مو باليم ؟

لطمبييو الصيين

( )2ما فاسميو استخدال البرنام التعميمي في احتفاظ الطمبو بالتعمل؟

أهمية الدراسة:
 – 2لد يقدل البح

الحالي طريقو حديكو الكتسا

الطمبو لممعموما

بي القيائمي سمي التعمييل فيي الييم مي تيرورة إدخيال أسيالي

إيجابيو المعمل ومراساة الفروق الفرديو بينرل.

الدراسيو استجابو لميا ينيادع
تدريسييو حديكيو تعتميد سمي

5
 – 4ل ييد ي ييوفر البحي ي

الح ييالي برنامجي ياف ل ييد يفي ييد المس ييئولي سن ييد إس ييداد مق ييرر متكام ييل لت ييدريس

الكومبيوتر في المرحمو الكانويو باليل

 - 2يي ي تي البحي ي

الح ييالي اس ييتجابو لتوجير ييا

تييرورة اسييتخدال اإلنترن ي

العدي ييد مي ي اربح ييا

والد ارس ييا

الت ييي ت ييدسو إلي ي

فييي تنفي ي العمميييو التعميميييو والتحييول م ي التعميييل التقميييدع إل ي

التعميل ال اتي الندط وال ع يكو فيي المتعمل محور العمميو التعميميو
حدود الدراسة:
م المحددا

ارساسيو لمدراسو والتي يمك أ تحدد إمكانيو تعميل نتائجرا:

-2التصر تجربو الدراسو سمي مجموسو م طالبا

الصن الكاني الكانوع بكانويو بمقيس لمبنا

بمدين ييو المكي ي – محافظ ييو حت ييرمو – ب يياليم ف ييي الفص ييل الك يياني لمع ييال الد ارس ييي (– 4022

.)4024

-4التصر تجربو الدراسو سمي بناء برنام مقترر في مقيرر الكومبيوترالكسيا

اإلنترني

والتييي تمكمي

الكاني"البح ي

فييي المودييوال

التاليييو (:الموديييول ارول"االنترني

مريا ار اسيتخدال

والتصييفب فيييو" الموديول

سبيير لولييل س ي المعمومييا " الموديييول الكيياني"حفظ وتنظيييل الموالييع فييي المفتييمو"

الموديول الرابع"البريد االلكتروني اواستخداماتي" الموديول الخامس"المحادكو االلكترونيي").
فروض الدراسة:
التطبيقييي القبمييي والبعييدع ل ختبييار

 – 2يوجييد فييرق و داللييو إحصييائيو بييي متوسييطي درجييا

التحصيمي سند مستوي الداللو ( )0002لصالب التطبيق البعدع.
 - 4يوجي ييد في ييرق و داللي ييو إحصي ييائيو بي ييي متوسي ييط درجي ييا

التطبيي ييق القبمي ييي والبعي ييدع لبطالي ييو

الم حظو المعدة سند مستوي ( )0002لصالب التطبيق البعدع.

 -2يوجد فرق و داللو إحصائيو بي متوسطي درجا

التطبيقي البعدع والبعدع المؤجل

ل ختبار التحصيمي سند مستوي الداللو ( )0002لصالب التطبيق البعدع

اإلطار النظري للدراسة:
نت يجو لمتطور التكنولوجي ال ع دردت العصر الراه وماتبعي م تحديا

والتعميميييو فييي دول العييالل أجمييع المتقييدل والنييامي سم ي حييد س يواء التت ي
نما

اواحيدا

وأنماط واستراتيجيا

تعصن بالنظل التربويو
التييرورة البح ي

سي

تعميميو وتعمميي جديدة لكي تستطيع تم النظل مواجرو تم التحديا

تغيي ار ج ريييو سمي مختميين سناصيرها مي معميل ومييتعمل وط ارئيق تييدريس وأنديطو وتقييويل
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وب ل وجد

المبر ار التي جعم

مي تجريي

واسيتخدال اليتعمل اإللكترونيي فيي العممييو التعميمييو

أم ي افر البييد منييي لتعزيييز الدييروط ال زمييو لتحقيييق الجييودة الديياممو فييي التعميييل والنظيير إليييو كخيييا افر

اسييتراتيجياف لمييا يتصيين بييي م ي مي ي از وفوائييد اواحييدي الحمييول المطروحييو لمتحييدع اركبيير التييي
تواجرييي تم ي ارنظمييو ومدارسييرا خاصييو اوا العديييد م ي الد ارسييا والبحييو التييي أجري ي فييي
المج ييال نفس ييي أك ييد نتائجر ييا فاسمي ييو وتي ي كير اس ييتخدال ال ييتعمل اإللكترون ييي سمي ي تنمي ييو المر ييا ار

المعرفيو والعمميو لمطمبو والمعممي وتنميو اتجاها
المتنوسيو والفاسميو وأهمريا ديبكو المعموميا

إيجابيو نحوت لديرل مي خي ل اسيتخدال أدواتيي

العالمييو ومنريا د ارسيو ( )Sadow, 2000ود ارسييو

(الفر ييد 4002ل  )24-20ود ارس ييو (ب ييدر  )222- 202 4002ود ارس ييو (الدي يرلاوع 4002
 )222-200ودراسو (س مو  )220 -202 4002ودراسو (الحصرع .)22-22 4000
إ د ييبكو اإلنترني ي

مي ي نتاج ييا

التط ييور التكنول ييوجي والت ييي أص ييبح

العصيير الحييالي خاصييو فييي المجييال التعميمييي وأسييرم
العديد م الط ارئيق التدريسييو الجدييدة والتيي استميد

فييي جعييل التييدريس أككيير فاسميييو فظريير

فيي تنفيي ها سمي ديبكو اإلنترني

وتوظيفرا فيي التعمييل مي برييد إلكترونيي ومواليع إلكترونييي ومحركيا

سمي ي أدوار المعم ي يل والم ييتعمل والتي ييي أصيييبح

بحي

طفي ي ي يرة معموماتي ي ي ييو هائم ي ي ييو بمختم ي ي يين المج ي ي يياال

ويوسيين 4002ل  )222ودييرد االنترنيي

وخيدماترا

وعيرهيا وانعكياس لي

أكك يير إيجابييييو .وأتي ييار ت س يييس الد ييبكو العنكبوتييييو

( )wwwلممستخدمي استخدال الصورة والصو وارف ل والكتابو في الول
إح ي ي ييدا

ا

أهمي ييي كب ييري ف ييي

نفسيي مميا سياسد فيي

وزي ي ي ييارة الموال ي ي ييع اإللكتروني ي ي ييو (محمي ي ي يد

ت ازيييد س ييدد المسييتخدمي لييي بص ييورة متييطردة حيي ي

تعدي سددهل في سال 4000ل ( )220ممييو ديخص حيول العيالل( .سيالل 222-222 4002

؛ لنييديل  ،)444 4002كمات ازيييد
وتواصل الكت وث وغي ها ،ي
وخ ييدماترا ف ييي مج يياال

إمكانييا

أكد

خدمات ييي منننر د ينننر الكت وثننن ود ننن ومثتنننريا

العديد م الدراسا

سم أهميو توظين دبكو اإلنترن

التعم يييل وال ييتعمل ومنر ييا د ارسي يو سب ييدالكريل (2222ل) ود ارس ييو أب ييو ن يياجي

(4000ل) ود ارسييو دي ي ( 4002ل) ود ارسييو الفر يد (4002ل) ود ارسييو بييدر (4002ل) ود ارسييو
ريتدارد (4002ل) ودراسو بياتر ( )4004ود ارسيو يسيرع (4002ل) ود ارسيو سي مي (4002ل)

ودراسو زاهر وآخرو (4002ل) ودراسو الحصيرع (4000ل) ود ارسيو ريريال (4000ل) ود ارسيو

الزساني (4002ل) ودراسو معبد (4002ل).
خصائص التعلم القائم على استخدام اإلنترنت:
يتميز التعمل القائل سم استخدال دبكو اإلنترني

بخصيائص ال تتيوفر فيي أنمياط أخيري مي

التعمل وأهل تم الخصائص(:محمد و يوسن 4002ل )222-224
( )1التمركز حول الطال .

( )2الكونيو.
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( )2المرونو.

( )4التعاو والتفاسميو.

( )2استخدال الوسائل والمكي ار في سرض المعموما  )2( .التنوع.
( )0التزامنيو وال تزامنيو في سمميو االتصال:
مبررات إكساب طلبة الثانوٌة العامة مهارات استخدام اإلنترنت:
تتمحور مبر ار تدريس مادة الكومبييوتر لممرحميو الكانوييو اواكسيابرل مريا ار اسيتخدال االنترني

في اآلتي :

 )2ترورة تريئو الطمبو لمرحمو الجامعو وما تتطمبي م امت

مرا ار ومعارن متنوسو.

 )4إسداد الطمبو بمرا ار ومعارن تمكنرل م التكيين ميع التيدفق المعمومياتي وحصيولي سمي كيل
ما هو مفيد م معارن وسمول.
وتعزي افز لمقول السابق أدار دراسو سديبو ونصار ( )422 – 222 4002لمبر ار إسداد

طمبو المرحمو الكانويو لمجتمع المعموماتيو فيما يمي:

(  ) 2كييو العييالل يسييع لييدخول فييي مجتمييع المعموماتيييو ل ي ل فر ي ا يتطم ي

م ي اليينظل التعميميييو

متمكم ييو ف ييي الكانوي ييو العام ييو اإلس ييرال ف ييي إس ييداد الطمب ييو بم ييا يجعمر ييل مريئ ييي لمتعام ييل م ييع

متطمبا

التطور التكنولوجي المجتمعي.

(  ) 4سمي الييدول الطموحييو لمييدخول فييي معتيير التطييور التكنولييوجي ألمعموميياتي ويرييدن إكسييا

طمبترا معارن ومرا ار تتعمق بالتكنولوجيا المتطورة وكيفيو استخدامرا والتعامل مع التيدفق

المعموماتي وتقنيو ومرالبتي و ل سبر تصيميل اواسيداد مقير ار متخصصيو تعنيي بهكسيابرل
لتم المعارن والمعموما .
(  ) 2إ المري ي المت ييوفرة ف ييي المس ييتقبل س ييتعتمد ككيي ي افر سمي ي مر ييا ار ومع ييارن أهمر ييا اس ييتخدال
الكومبيييوتر وتكنولوجيييا المعمومييا

ممييا يتطم ي

المتطمبو سبر تدريسرل لمقر ار تعميميو.
واكي ي ي ييد

العديي ي ي ييد م ي ي ي ي الم ارجي ي ي ييع و الد ارسي ي ي ييا

إكسييابرل المعييارن والمعمومييا

والمر ييا ار

منري ي ي ييا د ارسي ي ي ييو سبدالس ي ي ي ي ل (4002ل) بسي ي ي يييوني

(4002ل) نصيير الييدي (4002ل) سييامر( )4000إب يراهيل (4002ل) سم ي أهميييو إكسييا
مر ييا ار أس ييتخدال االنترني ي

لممتعممي .ول ييد تح ييدد

مر ييا ار اس ييتخدال االنترني ي

إكتسابرالطمبو الصن الكاني الكانوع باليم في اآلتي:

( )1مهارة تشغٌل المتصفح والتصفح فً االنترنت.

المتطمي ي
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( )0مهارة البحث عن المعلومات عبر قوقل ،ومهارة نسخ وطباعة صفحة من
االنترنت.
( )3مهارة حفظ وتنظٌم المواقع فً المفضلة  ،ومهارة تحمٌل البرامج من االنترنت.
( )1مهارةالبرٌد االلكترونً واستخداماته.
( )5مهارة المحادثة االلكترونٌة.
أدوات الدراسة:
لت قيق أهراف الر اسة واإلجابو س أسئمتي والت كد م صحو فروترا تل إتباع اآلتي:
أوال :بناء البرنامج المقترح القائم عمى االنترنت:
والدراسا

( )1إجراء دراسو تحميميو لبعض اردبيا

العال لمحتيوي البرنيام المقتيرر القيائل سميي اإلنترني

ا

الصمو بموتوع الدراسو لتحدييد اإلطيار

لمقيرر الكمبييوتر والي ع ييت ءل ميع طالبيا

الصن الكاني الكانوع.
( )4إسداد لائمو مرا ار إستخدال االنترن
*سرض لائمو مرا ار أستخدال االنترن

سم مجموسو م المحكمي .

لام

المتطم

* ص ييياعو لائم ييو مر ييا ار أس ييتخدال االنترني ي

الباحكو بما يم :
إكسابرا لطمبيو الصين الكياني الكيانوع بياليم

المتطمي ي

إكس ييابرا لطمب ييو الص يين الك يياني الك ييانوع

باليم سم مجموسو م المحكمي .
* التوصل إل القائمو النرائيو لمرا ار أستخدال االنترن

المتطم

إكسابرا لطمبو الصن الكاني

الكانوع باليم .
*اختيييار نمييو

التصييميل التعميمييي المناس ي

المقتييرر فييي مرييا ار اسييتخدال االنترني

لمب يرام القائمييو سم ي االنترن ي

لتصييميل البرنييام

لطمبييو الصيين الكيياني الكييانوع بيياليم والمتمكييل فييي نمييود

حس الباتع(4000ل)

( )2تص ييميل البرن ييام المقت ييرر ف ييي ت ييوء ارس ييس العالمي ييو لتص ييميل البييرام التعميمي ييو والمق يير ار
االلكترونيو في هيئو موديوال

تعميميو.

( )2تصيميل موليع تعميميي بروابطيي المتنوسيي وفييق المعيايير العالمييو لتصيميل المواليع االلكترونيييو
وندرت سم دبكو االنترن .

()2إسداد دليل اردادع لتيسير تعمل الطالبا

لمبرنام المقترر القائل سم االنترن .

ثانيا :إعداد أدوات القياس وتم التحقق من صدقها وثباتها والمتمثمة في:
أالختبار تحصيمي لقياس الجان

المعرفي بطالو م حظو لقياس الجان

المرارع.

9
تجربة الدراسة :سار إجراءا

التجربو ارساسيو سمي النحو التالي:

( )1إجراءات التطبيق القبمي:
* اختييار مجموسييو الد ارسييو وسقييد لقيياءا

تمريديييو معرييا ودييرر خطيوا

تطبيييق البرنييام

وكيفيييو

ال ييدخول لممول ي يع ود ارسي ييو البرني ييام المقتي ييرر اواسط ييائر الي ييدليل اإلردي ييادع لد ارسي ييو البرني ييام .وجمع

البيانييا

الخاصييو بالطالبييا

بعييض المتغي ي ار منرييا االس يل العن يوا رلل التمفو وتحديييد

ودييمم

موسييد المقيياء ارسييبوسي سبيير عرفييو الدرددييو م ي خ ي ل المولع.كمييا تييل تييدري
ومي كيل البيدء فيي تطبييق أدوا

الكومبيوترسم المرال المطموبيي مينر

مجموسو الدراسو.وتل تطبيق االختبار التحصيل إلكترونيا بحي

أخصييائيا

معامييل

الد ارسيو تطبيقياف لبميياف سميي

تظرر النتيجو تمقائيا بعد االنتراء

م االجابو مبادرة.
( )4دراسة البرنامج المقترح :تطبييق البرنيام المقتيرر اإللكترونيي القيائل سميي اإلنترني
اس ي ييتخدال اإلنترني ي ي ) والمك ي ييو مي ي ي خمس ي ييو موديي ي يوال

(مريا ار

سم ي ييي مجموس ي ييو الدراسو والمند ي ييور سب ي يير

موليع) )www.mukllaSky.comوفقيا اواسييتراتيجيو الخطيو الي اتي والعرض والتيدري

والتجريي

( )2إجراءات التطبيقق البدقد  :بعيد االنترياء مي د ارسيو البرنيام القيائل سمي االنترني

تيل تطبييق

لتعمل المرا ار اوانجاز كل مايطم
أدوا

منر م تدريبا

وأندطو والتفاسل مع كل روابط المولع.

الد ارسييو تطبيق ياف بعييدياف سمييي مجموسييو الد ارسييو .كمييا تييل إسييادة تطبيييق االختبييار التحصيييمي

إلكتروني ي ي ييا بع ي ي ييد م ي ي ييرور أربع ي ي ييو أس ي ي ييابيع سم ي ي ييي تطبي ي ي ييق االختب ي ي ييار البع ي ي ييدع لقي ي ي يياس التحص ي ي يييل

المؤجل ورصدالدرجا

ومعالجترا إحصائيا.

عرض النتائج وتفسيرها:
أوال :لإلجابو س السؤال ارول م أسئمو الدراسو وال ع نص سم " ماصورة مقرر مقترح
في الكومبيوتر" .تل بناء مقرر مقترر في الكومبيوتريدرس سبر اإلنترن
الكانوع بكانويو بمقيس لمبنا

إستخدال اإلنترن

بمدينو المك بمحافظو حترمو باليم

التي حددترا الباحكو.

لطالبا

الصن الكاني

ووفق ف لمرا ار

ثانيا :لإلجابو س السؤال الكاني ال ع نص سم " ما صورة برنامج مقترح في مقرر الكومبيوتر
والققققائم عمقققى ارنترنقققت ،وت ييل تص ييميل برن ييام مقت ييرر ف ييي مقررالكومبيوترإلكس ييا

استخدال االنترن

ليدي طالبيا

الصين الكياني الكيانوع بكانوييو بمقييس لمبنيا

مر ييا ار

بمدينيو المكي

بمحافظو حترمو باليم .
ثالثقققا :أمييا لإلجابييو س ي الس يؤال الكال ي

م ي أسييئمو البح ي

الحييالي وال ي ع نييص سم ي "مافاعميقققة

استخدام البرنامج المقترح في إكساب مهارات إستخدام االنترنت لطالبات الصف الثقاني الثقانو
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بثانوية بمقيس لمبنقات بمدينقة المكقم بمحافظقة حتقرموت بقاليمن  ،والتحقيق مي صيحو الفيرض
الحالي وال ع نص سمي " وجود فرق ذو داللة أحصائية بين متوسقطي

ارول م فروض البح

درجقققات التطبيققققين القبمقققي والبدقققد للختبارالتحصقققيمي عنقققد مسقققتو الداللقققة ( )2025لصقققال

التطبيق البدد .

 حساب فاعمية البرنامج المقترح في التحصيل (الجانب المدرفي):
لحسا

بمقيييس لمبنييا

فاسميو إستخدال البرنام المقترر في إكسا

طالبا

بمدينييو المكي بمحافظييو حتييرمو بيياليم لمجاني

الصن الكاني الكانوع بكانويو
المعرفييي لمرييا ار إسييتخدال

االنترن  .وه ا ما تل توتيحي في الجدول التالي :
جدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المديارية وقيمة ت
لمستو أداء الطالبات ومستو الداللة ارحصائية

الددد

التطبيق

(ن)

القبمي

المتوسط

62

البدد

*

االنحراف
المديار

1108

009

8301

305

قيمة ت

درجة

الحرية
59

المحسوبة
115076

مستو

الجدولية
0066

الداللة
201

يتت من الجدول السابق اآلتقققي:
 -أ متوس ي ييطا

درج ي ييا

الطالب ي ييا

التحصيييمي ألييل م ي متوسييطا

درجييا

الطالبييا

(.)2202
 -بمغي

بالص ي يين الك ي يياني الك ي ييانوع ف ي ييي التطبي ي ييق القبم ي ييي لإلختب ي ييار

درجييا

الطالبييا

فييي التطبيييق البعييدع حي ي

بم ي متوسييط

فييي التطبيييق القبمييي ( )2202بينمييا متوسييط درجيياتر فييي التطبيييق البعييدع

ليمييو ( ) المحسييوبو( )222002بينمييا الجدوليييو ( ) 4022سنييد درجييو حريييو ( )22ممييا

يدييير إل ي وجييود فييرق و داللييو إحصييائيو سنييد مسييتوي داللييو ( )0002بييي التطبيقييي القبمييي

والبعدع ل ختبارالتحصيمي .وهي ا مؤدير ييدل الرتفياع حجيل ت كي اارسيتخدال البرنيام المقتيرر فيي
رفييع مسييتوي التحصيييل لييدي طالبييا الصيين الكيياني الكييانوع .ويعييزي لي إلي فاسميييو البرنييام
المقتيرر القييائل سمي اإلنترني

المحييددة لد ارسييو مودي يوال
*

والي ع وفيير بيئييو تعميمييو أفتييل مميا أسييرل فيي تحقيييق ارهييدان

البرنييام المقتييرر وتحقيييق الطالبييا

الدرجو الكميو ل ختبار التحصيمي ( )20درجو .

درجييا

تحصيييل ساليييو.وكو
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لمجموسيو البحي

اختبار لتحديد داللو الفرق بيي متوسيطي اليدرجا
فا
اختبار ( )
القبمي والبعدع بمعن أني يدير إل مدي الكقو في وجيود الفيرق بيي متوسيطي درجيا
في التطبيق بصرن النظر س حجل الفرق فمقد تل حسا
م فاسميو البرنام المقترر في إكسا

الكس ي

الجان

نسبو الكس

فيي التطبييق
البحي

المعدل لبمي لمتحقق

المعرفي لمجموسو البح  .سم أ ليمو نسبو

المعييدل لبمي ي البييد أ تقييل إل ي ( )204ف ي ككر كمؤديير لفاسميييو البرنييام كمييا حييددها

Blake

(*)

(سبييد الحفيييظ وآخييرو

 .)422 4002وفيمييا يمييي نسييبو الكسي

لمعرفو فعاليو البرنام المقترر في رفع مستوي التحصيل لدي الطالبا .

المعييدل لبميي

جدول ()0

نسبة الكسب لبميك لمدرفة فدالية البرنامج المقترح في رفع مستو التحصيل
التطبيق

الدرجة

الدظمى

القبمي

المتوسط

92

البدد

االنحراف
المديار

1108

009

8301

305

يتت مقن الجقدول السقابق:أ نسيبو الكسي
المدي ال ع حددت بمي

سمي أ ارتفياع درجييا

درجة

نسبة الكسب

الحرية

مستو

المددل

59

الداللة
كبيرة

1066

المعيدل لبميي بمغي

( )2022وهي ت النسيبو تقيع فيي

كما أنرا أكبرم ( )2,4وهي ا مؤدير سمي مسيتوي دالليو مرتفيع مميا يؤكيد

التحصييل لمطالبييا

فيي التطبيييق البعيدع لإلختبارالتحصيييمي ويعيزي لي

إلي فاسميو البرنام المقترر ودراستي مي لبيل الطالبيا

وهي ا ييدل سمي فاسمييو إسيتخدال البرنيام

المقتييرر بدرجييو كبي يرة كمييا إ البرنييام المقتييرر فييي مقييرر الكومبيييوتر حقييق فاسميييو فييي إكسييا
الطالبا

الجان

الطالبي ييا

في ييي التطبيي ييق البعي ييدع لإلختبي ييار التحص ي ييمي مقارني ييو بي ييالتطبيق القبمي ييي حي ي ي

متوسييطا

المعرفي لمرا ار استخدال اإلنترن

وأكبت

درجيياتر فييي التطبيييق القبمييي ( )2202بينمييا بمغ ي

النتائ تفوق
متوسييطا

البعييدع ( )2202وتتفييق ه ي ت النتيجييو مييع نتييائ العديييد م ي الد ارسييا
 )Sheltion (2000سبيدا لحمييد ()4002

بمغ ي ي

درجيياتر فييي التطبيييق

والبحييو

منرييا  :د ارسييو

 Geer2001الحصيرع ()4000

Chan

 )(2005البيياتع ( )Reina Al-Jafr (2006 )4002العجميياوع ( )4002المنصييورع
( )4020أبييو در ( )4020والت ييي أد ييار جميعر ييا إلي ي فاسميييو بييرام التعم يييل القائم ييو سمي ي
التعميل اإللكتروني واإلنترن

في إكسا

المعارن والمفاهيل لدي المتعممي وزيادة تحصيمرل .
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م ي أسييئمو البح ي

وب ي ل يكييو لييد تييل اإلجابييو س ي الس يؤال الكال ي

الحييالي ولبييول صييحو

الفييرض االول الي ع ييينص سمي " وجييود فييرق و داللييو إحصييائيو سنييد مسييتوي داللييو ( )0002بييي
التطبيقي القبمي والبعدع لإلختبار التحصيمي لصالب التطبيق البعدع".

متوسطي درجا

حساب فاعمية البرنامج المقترح في التحصيل(الجانب األدائي):
لحسييا

فاسميييو إسييتخدال البرنييام المقتييرر فييي إكسييا

بمقيييس لمبنييا

االنترني

طالبييا

الصيين الكيياني الكييانوع بكانويييو

بمدينييو المك ي بمحافظييو حتييرمو بيياليم لمجان ي

اردائييي لمرييا ار إسييتخدال

والتحقييق مي صييحو الفييرض الكيياني مي فييروض الد ارسييو والي ع ييينص سمي " وجققود

فرق ذو داللة إحصقائية عنقد مسقتو داللقة( )،25بقين متوسقطي درجقات التطبيققين القبمقي

والبدد لبطاقة الممحظة لصال التطبيق البدد  .والتحقق م فاسمييو البرنيام المقتيرر فيي
رف ييع مسيييتوي ارداء لي ييدي الطالبي ييا
متوسطي درجا

بحسا

" " لمعينا

المترابطو

(*)

الطالبا

(مجموسيييو الد ارس ي يو) لمر ييا ار اس ييتخدال اإلنترن ي ي

و لي ي

في التطبيقي القبمي والبعيدع لبطاليو الم حظيو واختبيار

()Paired Sample T-Test

كما تم حساب نسبة الكسب المدقدل لبميقك لمتحقيق مي فاسمييو أسيتخدال البرنيام المقتيرر
فييي إكسييا

الجان ي

يوتييب نسييبو الكس ي

يار إسييتخدال اإلنترن ي
اردائييي لمري ا

كك يل لييدي الطالبييا

وفيمييا يمييي جييدول

المعييدل لبمي ي لمعرفييو فاسميييو إسييتخدال البرنييام المقتييرر إلكسييا

اردائي لمرا ار إستخدال اإلنترن

لدي الطالبا

الجان ي

.

جدول ()3
داللة نسبة الكسب المددل لبميك لمدرفة فدالية البرنامج المقترح في إكساب (مجموعة الدراسة)
لمجانب األدائي لمهارات استخدام ارنترنت مجتمدة

القيققاس

متوسط درجات

درجة

حرية

لمبطاقات

القبمي

20066

59

113

البدد

الطالبات

1099

المددل

0050812

يتت مقن الجقدول السقابق:أ نسيبو الكسي
المدي ال ع حددت بمي

الدرجات النهائية

نسبة الكسب

المعيدل لبميي بمغي

( )2022وهي ت النسيبو تقيع فيي

كما أنرا أكبرم ( )204وهي ا مؤدير سمي مسيتوي دالليو مرتفيع مميا يؤكيد
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سمي أ ارتفياع درجييا

ارداء لمطالبيا

فيي التطبيييق البعيدع لبطاليو الم حظييو ويرجيع لي إلييي

فاسميييو البرنييام المقتييرر ود ارسييتي م ي لبييل الطالبييا
مقرر الكومبييوتر حقيق فاسمييو فيي إكسيا
وأكبت ي

حي

النتييائ تفييوق الطالبييا

بمغ

متوسطا

الطالبيا

بدرجييو كبيرة كمييا إ البرنييام المقتييرر فييي

الجاني

اردائيي لمريا ار اسيتخدال اإلنترني

فييي التطبيييق البعييدع لبطالييو الم حظييو مقارنييو بييالتطبيق القبمييي

درجاتر في التطبييق القبميي ( )0 422بينميا بمغي

في التطبيق البعدع (. )442022

وتتف ييق هي ي ت النتيج ييو م ييع نت ييائ العدي ييد مي ي الد ارس ييا

متوسيطا

درجياتر

منري ييا :د ارس ييو سبي يد السي ي ل 4002

ود ارسييو الديرلاوع  4002ود ارسييو  Chan, 2005ود ارسييو الفقييي  4002ود ارسييو سييز الييدي
4002

Kuhlamier & Hemker, 2007 Futch, 2006

ود ارسيو مصيطف 4002

ودراسو المخ في 4022ل.
وفييي تييوء النتييائ السييابقو فق يد تييل اإلجابييو س ي الس يؤال الكال ي

م ي أسييئمو الد ارسييو ولبييول

الف ييرض الك يياني الي ي ع ي يينص سمي ي " وجققققود فققققرق ذو داللققققة إحصققققائية بققققين متوسققققطي درجققققات
الطالبات(مجموعة البحث) في التطبيقين القبمقي والبدقد لبطاققة الممحظقة عنقد مسقتو داللقة

( )2025لصال التطبيق البدد .

رابدقققا :ولإلجابييو س ي الس يؤال ال اربييع م ي أسييئمو الد ارسييو وال ي ع ييينص سم ي مقققا فاعميقققة اسقققتخدام
البرنامج المقترح في احتفاظ طالبات الصف الثاني الثانو بثانوية بمقيس لمبنات بقالمكم

بمحافظة حترموت باليمن بمحتو التدميم ،والتحقق م الفيرض الي ع يينص سمي " وجيود
فييرق و داللييو إحصييائيو سنييد مسييتوي الداللييو ( )0002بييي متوسييطي درجييا

الطالبييا

فييي

التطبيقييي البعييدع والبعييدع المؤجييل ل ختبييار ألتحصيييمي والجييدول التييالي يوتييب داللييو

الفييروق بييي التطبيقييي (البعييدع  -البعييدع المؤجييل) ل ختبييار التحصيييمي وفاسميييو البرنييام

سم احتفاظ الطالبا

بالتعميل (ليمو

ونسبو الكس

لبمي ) :

11
جدول ( )1

داللة الفروق بين التطبيقين (البدد  -البدد المؤجل) لمختبار التحصيمي وفاعمية البرنامج
عمى احتفاظ الطالبات بالتدميم (قيمة ت ونسبة الكسب لبميك)

التطبيق

الددد المتوسط
*

(ن)

البدد
البدد

20

االنحراف

8301

305

8107

301

قيمة ت

درجة

المديار

نسبة

الحرية

المحسوبة

0032

59

الجدولية الكسب
المددل
0066

2018

المؤجل

مستو

الداللة

عير
دالو

يتت ييب مي ي الج ييدول الس ييابق أ المتوس ييط البع ييدع ( )2202بينم ييا متوس ييط البعي يدع المؤج ييل
لتطبييق االختبيار كميا بمغي

المحسيوبو ( )4020مقارنييو ميع " " الجدولييو وهييي ()4022

ليميو

ودرجييو حريييو ( )22وه ي ا يييدل سم ي سييدل وجييود فييرق و داللييو إحصييائيو وتقييار بييي متوسييط
درجا

الطالبا

الطالبا

البعدع ومتوسط درجا

البعدع المؤجل وييدل لي سمي سيدل وجيود

داللو إحصائيو بي التطبيقي البعدع والبعدع المؤجل.
كمييا اسييتخدم

الباحكييو معادلييو الكس ي

لبمي ي لمعرفييو أكيير البرنييام سم ي احتفيياظ الطالبييا

بمحتوي التعميل ل ختبار البعدع والبعدع المؤجل لمطالبا

السابق إ نسبو الكس

بي البعدع والبعدع المؤجل بمغي

ويرجع إل تقار متوسطي درجا

البرنييام المقتييرر فييي احتفيياظ الطالبييا

الطالبا

والتي حددترا الدراسو ب ربعو أسابيع.
ولد اتفق

( )4022وهيي نسيبو كسي

عيير داليو

(مجموسو الدراسو) وه ا يؤكد سم فاسميو استخدال

بمحتييوي التعميييل بعييد مييرور فتيرة زمنيييو مي انتريياء التطبيييق

النتيائ ميع نتيائ العدييد مي الد ارسيا

نصر الدي 4002

(مجموسو البح ) اتتب م الجدول

منريا  :د ارسيو ديحاتو ( )4002ود ارسيو

ودراسو الحصرع  4000ودراسو سبد هلل  4002ود ارسيو زهي ار 4002

سين 4022ل .
وفييي تييوء النتييائ السييابقو تييل اإلجابييو س ي الس يؤال ال اربييع وال ي ع ييينص سم ي " مافاعميقققة

إستخدام البرنامج المقترح في إكساب مهارات إستخدام ارنترنت لطالبات الصف الثقاني الثقانو
*

الدرجو الكميو ل ختبار التحصيمي ( )20درجو .
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بثانويقة بمققيس بقالمكم بمحافظقة حتقرموت بققاليمن" ولبيول الفيرض الي ع يينص سمي  " :عققدم
وجود فرق ذو داللة إحصقائية بقين متوسقطي درجقات الطالبقات فقي التطبيققين البدقد والبدقد

المؤجل للختبار التحصيمي.
إكس ييا

ويع ييزي احتف يياظ الطالب ييا
الطالب ييا

ب ييالتعمل لفتي يرة أط ييول إلي ي فاسمي ييو اس ييتخدال البرن ييام المقت ييرر ف ييي

لمريييا ار اس ييتخدال اإلنترن ي ي

احت ييوي البرن ييام المقتي ييرر سمي ي الوسيييائط

حيي ي

المتعددة م صور ورسول متحركو وكابتيو وفييديو ونصيوص واسيتخدال إسيتراتيجيو تعمييل جدييدة
الطالبييا

والمولييع اإللكترونييي المتتييم البرنييام المقتييرر ومييااحتوات م ي روابييط تفاسميييو سيياسد
سم تعمل المحتوي التعميمي بسرولو ووتور.
ومما سبق يمكن لمباحثة أن تستخمص:
 إ البرنييام المقتييرر ال ي ع لييدل بدييكل برنييام تفيياسمي لييائل سم ي اإلنترن يإكسا

مرا ار اسيتخدال اإلنترني

اإليجابي سم ارتفاع معدال
 إ استخدال الكمبيوتر واإلنترنجودة التعميل م حي

(معرفيياف ومراريياف) ليدي طالبيا

أكب ي

فاسميتييي فييي

الصين الكياني الكيانوع وأكيرت

كل م التحصيل ومستوي أداء المرا ار واالحتفاظ بالتعمل.
وتطبيقاتيي العدييدة فيي سممييو التعمييل واليتعمل أسيرل فيي تحسيي

سرسو التعمل ومستوات.

 أ بيئو التعمل واختيار إستراتيجيو التعمل المعتمدة سمي الخطيو الي اتي والموليع التعميميي وتعميلالمتعممي أسرل في اكتسابر لمتعمل واالحتفاظ بي.

مرا ار تمبي احتياجا
توصـــــٌات الدراسة:

( )2توصييي الد ارسييو بتصييميل البيرام التعميميييو المعتمييدة سمي الكومبيييوتر واالنترني
في التعميل.
( )4توصي الدراسو باستخدال الطرائق واإلستراتيجيا

الحديكو في التعميل وتيوفير البيئيو التعميمييو

المطورة فيي التعمييل ودمي مريا ار إسيتخدال اإلنترني

الكانوع تعدد صورسرض المحتوي التعميمي.

اواسييتخدامرا

تيم مقيرر الكومبييوتر لمصين الكياني

( )2توصييي الد ارسييو االبتعيياد سي الحفييظ والتمقييي فييي تييدريس مقييرر الكومبيييوتر إسييتخدال أسييمو
الع ييرض والتجريي ي

متعددة وتطبيقا

والت ييدري

ودمي ي نتاج ييا

كومبيوتر اوانترن )

التط ييور التكنول ييوجي ف ييي التعم يييل منر ييا (وس ييائط

الدراسات المقترحة:
 - 2دراسو فاسميو برنام مقترر في مقرر الكمبيوتر لدي طمبو مراحل تعميميو أخري.
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 - 4دراسو والع استخدال المعممي لإلنترن
 - 2معولا

استخدال اإلنترن

لممرحمو الكانويو باليم .

لدي الطمبو المعممي لطالبا

 - 2تطبيق البرنام المقترر الحالي سم سينو أكبر م الط

التربيو باليم .
.

 - 2دراسو أكر تقديل المقر ار اإللكترونيو سم نوات التعمل كالتحصيل واالتجات نحو المقر ار .

17
قائمـة الم اجـع
إبيراهيل حمييادة محمييد ومحمييود إبيراهيل يوسيين  . )4002( .تكنولوجيققا التدمققيم والمسققتحدثات
التكنولوجية ط 2القاهرة  :سالل الكت

.

إبي يراهيل مج ييدع سزي ييز . )4002(.إسققققتراتيجيات وأسققققاليب الققققتدمم الق يياهرة  :مكتب ييو ارنجميييو
المصريو.
أبييو در

س ي ل (" . )4020فعاليييو اسييتخدال الييتعمل الي اتي سم ي اإلنترن ي

فييي تييدريس الد ارسييا

االجتماسيو سم التحصيل وتنميو مرا ار التفكير التباسدع واليوسي بيي" .رسقالة دكتقورا، ،

كمية التربية  ،جامدة سوهاج .

أبونيياجي محمييود سيييد محمييود " . )4000( .أكيير التعامييل ببرمجيييا

اإلنترن ي

فييي تعميييل العمييول

لت مي ي المرحمييو الكانويييو سم ي تنميييو التفكييير أالبتكييارع "  .مجمقققة كميقققة التربيقققة ،جامدقققة

أسيوط العدد ( )22الجزء ارول ص ص . 222-220
بييدر محمييود إب يراهيل ( . )4002اسييتخدال اإلنترن ي

فييي تييدريس وحييدة اإلحصيياء لط ي

الصيين

ارول الكانوع المؤتمر الدممي الثالث عشر مناهج التدميم والثورة المدرفية والتكنولوجية

المداصققرة فققي  05 – 01يوليققو  ، 0221جامدققة عققين شققمس ،المجمققد األول ( )1ص
ص  222 – 202مجمو الجمعيو المصريو لممناه وطرق التدريس.
بسيييوني سبييد الحميييد ( . )4002التدمقققيم والدراسقققة عمقققى ارنترنقققت القيياهرة  :الريئييو المص يريو
العامو لمكتا .

التودرع سوض حسيي ( . )4002المدرسة ارلكترونيقة وأدوار حديثقة لممدمقم الريياض :
دار الردد (نادرو )
الحصيرع كاميل دسيولي ( " . )4000تي كير التعمييل اإللكترونيي فيي تيدريس الد ارسيا
سم ي تنميييو التحصيييل والميييل نحييو المييادة لييدي تممي ي ا

االجتماسيييو

الصيين الكيياني اإلسييدادع مجمقققة

الجمدية التربوية لمدراسات االجتماعية العدد ( )22ص ص .22 – 22
الزسيياني

جمييال سبييد ربييي ( " . )4002فاسميييو التعميييل القييائل سم ي العربيييو لمسيياق طييرق تييدريس

العمييول فييي تنميييو مرييا ار مييا وراء المعرفييو والتحصيييل لييدي الطمبييو بجامعييو ارلصي بغيزة
مجمة كمية التربية  ،جامدة الزقازيق العدد ( )22ص ص .222 – 202
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زي ي الييدي

محمييد محمييود ".)5002( .تطييوير كفايييا

متطمب ييا

الط ي

المعممييي بكميييا

التربيييو لتمبيييو

إس ييداد بي يرام التعم يييل سب يير الد ييبكا " .رسقققالة دكتقققورا ،،كميقققة التربيقققة النوعيقققة

ببورسديد -جامدة قناة السويس.

س ييالل ك ييوكر جمي ييل ( " . )4002فعالي ييو وس ييائط التعم يييل الق ييائل سمي ي اإلنترني ي
كفيياءا

والمعممييا

تييدريس العمييول لييدي طالبييا

بكميييو التربيييو لمبنييا

ف ييي تنمي ييو بع ييض

مجمققة دراسققات فققي

المناهج وطرق التدريس  ،كميقة التربيقة  ،جامدقة عقين شقمس العيدد ( )222نيوفمبر
ص ص . 402 – 202

س مو سبد الحافظ محمد جابر ( . )4002أكر استخدال ديبكو اإلنترني

فيي التحصييل الد ارسيي

لطمبو جامعو القدس المفتوحو – فرع الداجش مقرر الكمبيوتر فيي التعمييل مجمقة الدمقوم
التربوية والنفسية  ،المجمد ( )2العدد (.220 – 202 )2

دحاتي إيرا

السيد ( " )4002أكر استخدال نميو

التعمييل الي اتي فيي تيدريس المسيائل الرندسييو

متعييددة الحمييول بالمرحمييو اإلسداديييو سمي تنميييو التفكييير االبتكييارع وبقيياء أكيير الييتعمل رسققالة
ماجستير ،كمية التربية  ،جامدة أسيوط .

الدرلاوع جميال مصيطف ( " )4002فعالييو بيئيو التعمييل التكنوليوجي المطيورة فيي تيدريس مقيرر
كميييو التربيييو ومر يياراترل فييي اسييتخدال ه ي ت البيئ ييو

تكنولوجيييا التعميييل فييي تحص يييل ط ي

واتجاهاترل نحوها مجمة القراءة والمدرفة  ،العدد ( )20ص ص .222 – 200
الشناق،

وبني دومي،

سبد الحفيظ إخ ص محميد؛ وبياه

()0229
مصيطف حسيي ؛ والنديار سيادل محميد )4002(.التحميقل

ارحصققائي فققي الدمققوم التربويققة :نظريققات -تطبيقققات -تققدريبات .القيياهرة  :مكتبييو ارنجمييو
المصريو.
سبيد الحكيييل مني زهي ار أحميد (" )4020فعاليييو برنيام إك ارئييي فيي بعييض مسيتحدكا
التعميل لتنميو التفكير اإلبداسي لمطي

 ،كمية التربية  ،جامدة أسيوط .

تكنولوجيييا

المتفيولي بالصين ارول الكيانوع رسقالة دكتقورا،

سبييد العيياطي حس ي البيياتع محمييد ( ")4000نمييو

مقتييرر لتصييميل المقيير ار سبيير اإلنترن ي "

المققؤتمر الققدولي األول السققتخدام تكنولوجيققا المدمومققات واالتصققاالت لتطققوير الدمققم قبققل

الجامدي أكاديمية الدراسة الدممي مصر  42 – 44أبريل .4000

19
سبييد الك يريل سييعد خميفييو (" )2222أكيير اسييتخدال اإلنترن ي
اإللكترونييي لييدي معمم ييي العمييول والريات يييا

سم ي تنميييو مرييا ار االتصييال العممييي

" ،مجمقققة التربيقققة  ،كميقققة التربيقققة  ،جامدقققة

أسيوط الجزء الكاني العدد ( )22ص ص .200 – 442

سبييد اهلل فييات فتحييي أحمييد ( " )4002أكيير اخييت ن نمطييي اإلبحييار فييي برنييام الوسييائط الفائقييو
الكمبي ييوتر سمي ي التحص يييل الد ارس ييي وبق يياء أك يير التعم يييل ل ييدي طالب ييا

المرحم ييو الكانوي ييو

واتجاهاتر نحو مادة سمل االجتماع رسالة ماجسقتير  ،كميقة التربيقة  ،مدهقد البحقوث ،

والدراسات التربوية  ،القاهرة .

العجماوع سمار محمود مصطف ( " )4002فعاليو استخدال برنام مقترر لتنميو بعض مرا ار
اسييتخدال اإلنترني

فييي تييدريس الد ارسييا

االجتماسيييو لييدي الطمبييو المعممييي بكميييا

رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،قنا  ،جامدة جنوب الواد .

سزمييي نبيييل جيياد ( " )4004تقييويل فاسميييو وكفيياءة اسييتخدال دييبكو اإلنترن ي
واتجاهييا

التربيييو

فييي التعميييل س ي بعييد

التربييويي نحوهييا "  ،المققؤتمر السققنو التاسققع لمركققز تطققوير التدمققيم الجققامدي

الدربي عن ُبدد  :رؤية مستقبمية  22 – 20ديسمبر .

سديييبو فتحييي درويييش ونصييار سمييي سبييد الييرؤون ( " )4002دور المدرسييو الكانويييو العامييو فييي
إسييداد الطي

لمجتمييع المعموماتيييو الوالييع وسييبل التعميييل " مجمققة كميققة التربيققة  ،جامدققة

الزقازيق العدد (. 202 – 402 )22
سقدة سبد اهلل فتور ( " )4000اتجاها

معممي المرحمو الكانويو بمحافظيو حتيرمو " ميديريا

ال يوادع الصييحراء " اسييتخدال تكنولوجيييا المعمومييا

حترموت . 422 – 222

فييي العمميييو التعميميييو مجمقققة جامدقققة

سم ييي س ييعيدت سب ييد السي ي ل ( )4002تص ييميل اوانت ييا برمجي ييا
الد ارسييا العميييا م ي دييبكو المعمومييا ولواسييد البيانييا
القاهرة :كمية التربية  ،جامدة حموان.

كمبي ييوتر يمب ييي احتياج ييا

طي ي

رسققالة دكتققورا ،ريققر منشققورة ،

الفتيياء محمييد فرحييا والترتييورع محمييد سييوض  )4002( .أساسققيات عمققم الققنفس التربققو –
النظرية والتطبيق الحامد لمندر والتوزيع.

الفقي

ممييدور سييالل ".)4002( .برنييام تييدريبي مقتييرر معييد وفييق أسييمو اليينظل لتوظييين مرييا ار

االتصييال التعميييل االلكترونييي لييدي أخصييائي تكنولوجيييا التعميييل  .رسققالة ماجسقققتير ،مدهقققد

الدراسات والبحوث التربوية -جامدة القاهرة.

02
) (Internetفيي التيدريس

الفرد سبد اهلل سميما ( . )4002استخدال الدبكو العالمييو لممعموميا

في التعميل العال بالمممكو العربيو السعوديو (د ارسيو تجريبييو)  ،مجمقة دراسقات فقي المنقاهج

وطرق التدريس العدد ( )02ص ص . 22 – 20

لنديل أحمد إبراهيل ( )4002التدريس بالتكنولوجيا الحديثة القاهرة  :سالل الكت .
كمال الدي

المعموما

ريرال مصطف ( . )4000فعاليو برنام سم الوي

ومرار التعمل ال اتي لدي ط
ا

في تنميو مرا ار تكنولوجيا
التربيو النوسيو رسالة

تكنولوجيا التعميل بكميا

ماجستير  ،مدهد الدراسات والبحوث التربوية  ،جامدة القاهرة

محمييد ازهيير أحمييد وآخييرو ( . )4002فعاليييو مولييع تعميمييي سم ي اإلنترن ي

فييي زيييادة تحصيييل

ت ميي ي الص يين ارول اإلس ييدادع ل ييبعض المف يياهيل العممي ييو م ييؤتمر تكنولوجي ييا التربي ييو ف ييي

مجتمع المعرفو المتقدمو  2 – 2مايو ( )4002مجمة الجمدية العربييو لتكنولوجييا التربييو
المجمد ( )2ص ص .224 – 202
المخ في حنا سبدت ( " )4002برنام مقترر لتنمييو مريا ار تكنولوجييا المعموميا

ليدي الطمبيو

المعممي في جامعو تعز وأكرت سم اتجاهاترل نحو التعمل الي اتي رسقالة دكتقورا ، ،مدهقد
الدراسات التربوية  ،جامدة القاهرة .

معييا سييز الييدي حسي محمييد ( . )4002برنييام كمبيييوترع لمرييا ار اإلنترني
هيئو التدريس راددة سم المتغيي ار المعرفييو المرارييو واالتجاهيا

ال زمييو رستيياء
رسقالة

نحيو اإلنترني

دكتورا ، ،القاهرة  :مدهد الدراسات التربوية والبحوث  ،جامدة القاهرة.

معبد سمي كمال ( ")4002أكر برنام تدريبي مقترر لمعممي التاريخ بالمرحمو الكانويو الستخدال
خدما

االتصال باإلنترن

بفاسميو في التدريس سم اتجاها

ط برل نحو د ارسيو التياريخ

" المؤتمر الدممي السابع  :تحديات التكنولوجية وتطوير منظومة التدمقيم فقي 32 – 09
أبريل  0229المجمد ارول ص ص  220 – 224جامعو الزلازيق

مص ييطف

أك ييرل فتح ييي ( " )4002فعالي ييو برن ييام مقت ييرر لتنمي ييو مر ييا ار إنت ييا موال ييع اإلنترني ي

التعميميييو لييدي طي

الواد .

كميييو التربيييو  ،رسققالة دكتققورا ،،كميققة التربيققة بقنققا  ،جامدققة جنققوب

المنصييورع سييارن محمييد (" . )4020فاسميييو برنييام لييائل سمي بعييض المسييتحدكا
فييي تنميييو المفيياهيل الجغرافيييو واالتجييات نحييو المييادة لييدي الط ي

دكتورا ، ،كمية التربية  ،جامدة أسيوط .

التكنولوجيييو

الكانويييو بيياليم

رسقققالة

01
 أكيير وحييدة كمبيوتريييو مقترحييو فييي تنميييو مرييا ار اسييتخدال. )4002( محمييد مجاهييد
،  كميقة التربيقة،  رسالة ماجسقتير، المدارس الكانوييو

الدوليو لدي ط

نصيير الييدي

دبكو المعموما

. جامدة األزهر بالقاهرة
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