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في التحريل وتشسية  مشرات التعميم االلكتخوني أثخ استخجام الرفهف االفتخاضية عبخ
  ميارات التعمم السشظم ذاتيًا لجى طمبة كمية التخبية واتجاىاتيم نحهىا

 م.د ايثار عبجالسحدغ السياحي

    كمية التخبية       –جامعة الكػفة 
    ethara.almayyahi@uokufa.edu.iq 

 ممخص البحث :

عمى تػضيفيا في  مسا فخض ذلظ الحالي تشػعًا كبيخًا في مجال السدتحجثات التكشػلػجية شيج العرخ  
ومغ اجل تقييع فاعمية ىحه التجخبة جاء ىحا البحث لييجف الى معخفة  . العسمية التعميسية واالستفادة مشيا

أثخ استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات التعميع االلكتخوني في التحريل وتشسية ميارات التعمع 
ثالث ولتحقيق اىجاف البحث تست صياغة كمية التخبية واتجاىاتيع نحػىا. السشطع ذاتيًا لجى شمبة 

بيغ متػسط درجات الصمبة  (0,05 ) )ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللةحثية بفخضيات 
ومتػسط درجات شمبة عبخ مشرات التعميع االلكتخوني  الحيغ درسػا عمى وفق الرفػف االفتخاضية

متغيخ التحريل وميارات  ) الحيغ يجرسػن السادة نفديا وفق الصخيقة االعتيادية فيالسجسػعة الزابصة 
وتع تحجيج مجتسع البحث بصمبة الرف الثالث في قدع عمػم القخان في  (. التعمع السشطع ذاتيًا واالتجاىات

شالب وشالبة( . واختيخت عيشة مشيع والحيغ التحقػا بالرف  80كمية التخبية في جامعة الكػفة )
ترسيع تجخيبي سػعتيغ كالترسيع ذي السجالباحثة االفتخاضي في مادة السشاىج وشخائق التجريذ واختارت 

 بإعجاد االدوات االتية لتحقيق اىجاف البحث :  قامتلمبحث و 

 اختبار التحريل الشيائي الحي يتكػن مغ عجد مغ الفقخات مغ نػع االختيار مغ متعجد .  – 1

 مكياس التعمع السشطع ذاتيًا والحي يتكػن مغ عجد مغ الفقخات .  – 2

 تخجام مشرات التعميع االلكتخوني في التجريذ.مكياس اتجاىات الصمبة نحػ اس – 3

وقامت مجرسة السادة ) الباحثة (  وقج تع استخخاج الخرائز الديكػمتخية ليحه االدوات كالرجق والثبات 
بالتػاصل الكتخونيًا مع الصمبة ) عيشة البحث ( لذخح السادة الجراسية مغ خالل الرفػف االفتخاضية عبخ 

ني وتدويجىع بالسعمػمات السصمػبة الستعمقة بالسادة واإلجابة عغ أسئمتيع مشرات التعميع االلكتخو 
 واستفداراتيع عشيا.

مكياس و وبعج االنتياء مغ عسمية التجريذ تع تصبيق اختبار التحريل ومكياس التعمع السشطع ذاتيًا 
التصبيقات باستخجام اتجاىات الصمبة نحػ استخجام مشرات التعميع االلكتخوني وثع حممت نتائج ىحه 

(. وقج تػصمت نتائج البحث الى ان متػسط  SPSS الػسائل االحرائية السشاسبة مغ خالل بخنامج )

mailto:ethara.almayyahi@uokufa.edu.iq
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الجرجات التي حرل عمييا الصمبة في اختبار التحريل كانت جيجة وكحلظ كانت اجابات الصمبة عمى 
احرائيًا في  ية . وضيخ فخق دالمكياس اتجاىات الصمبة نحػ استخجام مشرات التعميع االلكتخوني ايجاب

ان الرفػف االفتخاضية  مكياس ميارات التعمع السشطع ذاتيا ولرالح السجسػعة التجخيبية وىحا يذيخ الى
ايجابي في متغيخات البحث التابعة وفي ضػء ذلظ  تأثيخمشرات التعميع االلكتخوني كانت ذات  عبخ

مشرات التعميع  عبخ لكتخوني ومشيا الرفػف االفتخاضيةاوصت الباحثة باالستفادة مغ تقشيات التعميع اال
التجريذ في السؤسدات الجامعية إلكسال مفخدات السشاىج الجراسية السقخرة . كسا اقتخحت  االلكتخوني في

 الباحثة عجدا مغ التػصيات والسقتخحات السكسمة ليحا البحث .
االلكتخوني , التحريل , ميارات التعمع  الرفػف االفتخاضية , مشرات التعميعالكمسات السفتاحية : 

 السشطع ذاتيًا , االتجاىات .

 
 

The impact of using virtual classes across e-learning platforms In 

the achievement and development of self-organized learning skills 

of students of the College of Education and their attitudes towards 

it 
Dr. Eithar Abdul mohsin Qasim Al-Mayyahi  

 University of Kufa- Faculty of Education   
Abstract 
The current era has witnessed a great diversity in the field of technological 

innovations, which necessitated their employment in the educational process and 

benefiting from them. In order to evaluate the effectiveness of this experiment, 

this research aims to know the effect of using virtual classes via e-learning 

platforms on achievement and developing self-organized learning skills for 

students of the College of Education and their attitudes towards it. To achieve 

the objectives of the research, three research hypotheses were formulated (there 

is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) 

between the average scores of students who studied according to virtual classes 

via e-learning platforms and the average scores of the control group students 

who study the same subject according to the usual method in (Accomplishment 

variable and self-organized learning skills and attitudes.) 

The research community was determined by the third grade students in the 

Department of Quranic Sciences in the College of Education at the University of 

Kufa (80 male and female students). A sample of them who joined the virtual 

class in curriculum and teaching methods were selected. The researcher chose 

the two-group design as an experimental design for the research and prepared 
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the following tools to achieve the research objectives                                                                                       

: 

1-The final achievement test, which consists of a number of paragraphs of the 

type of multiple choice. 

The self-organized learning scale, which consists of a number of items . 2 

A measure of students' attitudes towards using e-learning platforms in teaching . 

3 

The psychometric properties of these tools were extracted, such as honesty and 

stability, and the school of the subject (the researcher) communicated 

electronically with the students (the research sample) to explain the study 

material through virtual classes via e-learning platforms and provide them with 

the required information related to the material and answer their questions and 

inquiries about it .                       

After completing the teaching process, the achievement test, the self-organized 

learning scale, and the students' attitude scale towards using e-learning platforms 

were applied, and then the results of these applications were analyzed using the 

appropriate statistical means through the (SPSS) program   . The results of the 

research concluded that the average scores obtained by students in the 

achievement test were good, and the students' answers on the scale of students' 

attitudes towards using e-learning platforms were positive. A statistically 

significant difference appeared in the self-organized learning skills scale in favor 

of the experimental group, and this indicates that the virtual classes via e-

learning platforms had a positive effect on the dependent research variables. In 

light of this, the researcher recommended taking advantage of e-learning 

techniques, including virtual classes via e-learning platforms in teaching In 

university institutions to complete the prescribed curriculum vocabulary. The 

researcher also suggested a number of recommendations and suggestions that 

complement this research . 

Keywords: virtual classrooms, e-learning platforms, achievement, self-

organized learning skills, trends. 

 
 الفرل االول : مذكمة البحث واىسيتو

 مذكمة البحث : –اوال 

( في معطع دول 19-ة وغيخ شبيعية  بدبب تفذي فيخوس )كػفيجيذيج العالع تصػرات واحجاثا ججيج  
في كيفية  العالع, وكان لو اثخ سمبي عمى الجػانب العمسية ووضعت الجامعات امام تحجيات كبيخة تكسغ

ادارة الشطع التعمسية االلكتخونية والبخمجيات وآلية استخجاميا, فأصبح البج مغ الدعي لالرتقاء بالعسمية 
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واتاحة الفخصة لمسعمسيغ والستعمسيغ لالنجماج في البخامج العمسية واالكاديسية وفق قجراتيع العقمية التعميسية 
ومغ التصبيقات التي تع التػجيو باستخجاميا ىػ انذاء الرفػف االفتخاضية إلكسال مفخدات  . جاذبة في بيئة

تػقف التعمع في سيخه ,  عكبات او اوكل مغ يتعمع يػاجو مذكمة  نعمع انونحغ  السشاىج الجراسية السقخرة .
التعمع السشطع ذاتيًا ويكػن الصالب  فعمى ىحا االساس البج مغ تغييخ دور السعمع جحريًا وتصبيق مفيػم

. ومغ خالل عسل الباحثة بالجامعة في  محػر عسمية التعمع ليكػن اكثخ نذصًا ومتحساًل لسدؤولية تعمسو
التشػيع  ضخورة, لكػنيا تخرز مشاىج وشخائق التجريذ ووججت  عميعمجال التخبية والتجريذ وتقشيات الت

في استخجام الصخائق لتػصيل السادة العمسية بصخيقة تفاعمية ومغ خالل اشالعيا عمى السشرات التعميسية 
االلكتخونية ومسيداتيا واشكاليا الستعجدة , وما يتػفخ فييا مغ افكار, وىحا بالتالي ادى الى تكػيغ رؤيا 

ومغ اجل دراسة  . ضحة السعالع لتجريذ السادة وتشسية االتجاىات االيجابية نحػ السشرات بذتى انػاعياوا
وسمبياتيا وميارات التعمع الحاتي  عمسية ومػضػعية ناقجة ومعخفة ايجابياتيا ىحه التجخبة الحجيثة دراسة

واتجاىات الصمبة نحػ استخجاميا مغ اجل تصػيخىا وتفعمييا ليتع استخجاميا بكفاءة وفاعمية جاء ىحا 
في التحريل  مشرات التعميع االلكتخوني البحث لييجف الى معخفة أثخ استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ

 . شمبة كمية التخبية واتجاىاتيع نحػىاوتشسية ميارات التعمع السشطع ذاتيًا لجى 

لقج بجأ التعميع اإللكتخوني يتبػأ مكانة عالية في معطع الجول في العسمية التعميسية  أىسية البحث : –ثانيا 
في السؤسدات الجامعية كػنو يدتخجم التقشيات اإللكتخونية , فمع يعج اليجف فقط إكداب الصالب قجًرا 

عمى السعمػمات مغ  التصبيكية وتجريبو عمى كيفية الحرػلا إكدابو السيارة الفشية ات وإنسمعيًشا مغ السعمػم
 لحلظ ضخورة تصػيخ الصخائق واألساليب التقميجية في عسمية التعميع والتعمع وعجم االقترار  مختمفة. مرادر

استخجام مرادر عمى اكتداب ميارات  عمى السجرس في تػصيل السعمػمات وانسا االىتسام بتجريب الصمبة
احتياجات الصمبة الفخدية بحيث يتعمسػن  تمبيةايزًا تكسغ اىسيتو في و  (2008التعمع السختمفة ) فخخي , 

كسا انو تعميع يتدع بالسخونة وىػ تعميع محايج ومشطع  االحتفاظ بالسعمػمات. حدب سخعتيع الحاتية وتحديغ
يتدع بالسػضػعية والجقة في عسمية تقييع الصمبة حيث يقجم نفذ السادة الجراسية بجسيع محتػياتيا وىػ 

وتعج  .وخاصة مغ خالل االختبارات االلكتخونية السقجمة مغ قبل السجرس لمصمبة واساليب ترحيحيا 
محاضخات دراسية فيجوية وصػتية  مػاقع تسكغ الصمبة مغ الجراسة والتعمع عبخ مشرات التعميع االلكتخوني

مع مخاعاة الفخوق الفخدية لمصمبة , اضافة الى  وتػفخىا لمسعمػماتسيػلة الػصػل او غيخ مباشخة و مباشخة 
قجرتيا عمى تييئة الصمبة إلجخاء االختبارات وىي بحلظ تؤدي الى زيادة قابمية الصمبة عمى التعمع الحاتي 

وىحا يتػقع انو سيديع  يع الفخصة الستخجام التصبيقات الحجيثة لمتعمعوتشسية مياراتيع فيو مغ خالل مشح
في عسمية تصػيخ التعميع الجامعي ورفع كفاءتو . وان تػفيخ السشرات التعميسية اصبح مغ اىع عػامل 

https://www.almrsal.com/post/840910
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نجاح تجارب التعمع السباشخ اذ انيا تديج مغ تفاعل الستعمسيغ وتحديغ رضاىع عغ التعميع ومداعجتيع 
( الى ان ىشاك  العصيػي  ويبيغ ) ( Garrison , 2011 ق اىجافيع التعميسية وزيادة نػاتج التعمع )عمى تحقي

 :عجة اسباب تجعػ السؤسدات التعميسية الى استخجام الرفػف االفتخاضية في عسمية التجريذ ومشيا 
 ارتفاع مدتػى الػعي بأىسية التعميع إلى سغ معيشة في معطع دول العالع .  -1

التخمز مغ الكثيخ مغ السذاكل االجتساعية التي تشجع عغ التعميع االعتيادي مثل الفخوقات بيغ  -2
إتاحة التعميع ألكبخ قجر مسكغ مغ راغبي التعميع في أي مجال  والصمبة بالسطيخ والسالبذ وغيخىا 

 (   2006العصيػي , )                                                                   وفي أي بمج.

 مشيا : ) السػسى والسبارك ( الى ان الرفػف االفتخاضية تقجم لمصالب عجة خجمات ويذيخ

مسارسددددة ميددددارات عجيددددجة قددددج ال يسكددددغ و والحداسددددة تددددجريب الصالددددب عمددددى اسددددتخجام السعددددجات السعقددددجة  -1
 مسارستيا عمى أرض الػاقع أو يرعب تػفيخ مدتمدمات مسارستيا. 

ع تدددختبط بثقافدددة ومعتقدددجات الصالدددب يردددعب تأصددديميا فدددي ىدددحا الصالدددب بدددالصخائق تعسيدددق قددديع ومفدددالي  -2
 ( 2005) السػسى والسبارك ,               االعتيادية  .                     

يعددج ىددحا البحددث اسددتجابة لالتجاىددات الحجيثددة لمجامعددات بددالبخامج االلكتخونيددة إلعددجاد ىيئددة التددجريذ اخيددخًا و 
والصمبدة فددي تشسيددة ميدداراتيع وقدجراتيع وتدويددج صددشاع القددخار بالجامعدات والسؤسدددات  التعميسيددة بشتددائج ميسددة 

ػجيددددا السعمػمددددات استكذدددداف الحمددددػل السشاسددددبة السددددتخجام تكشػلو  ددددديع فددددي حددددل بعددددس مذددددكالت التعمدددديعت
رفددع مدددتػى اداء الصالددب وتفخيددج عسميددة الددتعمع وبالتددالي تخفيدد  العددبء عمددى  واالتردداالت فددي التعمدديع , و

 السعمع بسا يحقق افزل استثسار لكالىسا.
اسددتخجام الرفددػف االفتخاضددية عبددخ  ييدجف البحددث الحدالي الدى التعددخف عمدى أثدخ أىااجاف البحاث : -ثالثاا 

الصمبة في كل مغ التحريل وميارات التعمع السشطع ذاتيًا واالتجاىات نحػ لجى تخوني مشرات التعميع االلك
 الرفػف االفتخاضية .

 اسئمة البحث : حاول البحث االجابة عمى االسئمة االتية : -رابعا 

مشردات التعمديع االلكتخوندي  ىل يػجج فخق ذو داللة احرائية في استخجام الرفػف االفتخاضدية عبدخ – 1
 ؟ ذ بػاسصة الرفػف االفتخاضيةيعدى لصخيقة التجريو في تحريل شمبة كمية التخبية 

شمبدددة السجسػعدددة التجخيبيدددة الدددحيغ درسدددػا  درجددداتىدددل يػجدددج فدددخق ذو داللدددة احردددائية بددديغ متػسدددصي  – 2
 مبة السجسػعة الزابصةش متػسط درجاتو باستخجام الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات التعميع االلكتخوني 

 ؟ في مكياس ميارات التعمع السشطع ذاتياً الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية 
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ما اتجاىات الصمبة نحػ استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات التعميع االلكتخوني في عسمية  – 3
 التجريذ بعج استخجاميا ؟ 

 تية : ولتحقيق اىجاف البحث تست صياغة الفخضيات البحثية اال 

بيغ متػسدط درجدات الصمبدة الدحيغ درسدػا  (0,05 )ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  – 1
ومتػسددددط درجددددات شمبددددة السجسػعددددة عمددددى وفددددق الرددددفػف االفتخاضددددية عبددددخ مشرددددات التعمدددديع االلكتخونددددي 

  في متغيخ التحريلالحيغ يجرسػن السادة نفديا وفق الصخيقة االعتيادية الزابصة 
بديغ متػسدط درجدات الصمبدة الدحيغ درسدػا ( 0,05 )ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  – 2

ومتػسددددط درجددددات شمبددددة السجسػعددددة عمددددى وفددددق الرددددفػف االفتخاضددددية عبددددخ مشرددددات التعمدددديع االلكتخونددددي 
 لسشطع ذاتيًا .الحيغ يجرسػن السادة نفديا وفق الصخيقة االعتيادية في مكياس ميارات التعمع االزابصة 

بديغ متػسدط درجدات الصمبدة الدحيغ درسدػا  (0,05 )ال يػجج فخق ذو داللة احردائية عشدج مددتػى داللدة  –3
ومتػسددددط درجددددات شمبددددة السجسػعددددة عمددددى وفددددق الرددددفػف االفتخاضددددية عبددددخ مشرددددات التعمدددديع االلكتخونددددي 

 االتجاىات .الحيغ يجرسػن السادة نفديا وفق الصخيقة االعتيادية في مكياس الزابصة 
 يتحجد البحث بسا يأتي : حجود البحث : -خامدا 

 الحجود السكانية : كمية التخبية في جامعة الكػفة  . – 1

 ( . 2021 – 2020الحجود الدمانية : الفرل الجراسي مغ العام الجراسي )  – 2

 .امعة الكػفة بكمية التخبية في ج الحجود البذخية : شمبة الرف الثالث في قدع عمػم القخان – 3

الحجود السػضػعية : السػاضيع السقخرة لسادة السشاىج وشخائق التجريذ لصمبة السخحمة الثالثة قدع  – 4
 ( . 2021 – 2020القخان الكخيع والتخبية االسالمية لمعام الجراسي ) 

 : تحجيج السرظمحات -سادسا 
عبدددارة عدددغ  بأنيدددا( : 2009رزق  ) : عخفيدددا(  Virtual Classroomالرااافهف االفتخاضاااية :    -1

وسيمة ميسة ورئيدة يتع مغ خالليا تقجيع السحاضخات والجروس عمى شبكة االنتخندت والتدي تدػفخ العشاصدخ 
والستعمع مدغ االساسية التي يسكغ ان يحتاجيا الستعمع والسعمع وتعتسج بذكل رئيذ عمى التفاعل بيغ السعمع 

 . ( 77:  2009 ) رزق ,خالل شبكة االنتخنت 
: عخفتيددا الباحثددة بأنيددا عبددارة عددغ بيئددة تعميسيددة تعمسيددة يددتع مددغ خالليددا تقددجيع السددادة  لتعخيااا االجخا اايا 

العمسيددة السقددخرة لسددادة السشدداىج وشخائددق التددجريذ لمرددف الثالددث فددي قدددع عمددػم القددخان فددي كميددة التخبيددة فددي 
الكتخونيددة عبددخ شددبكة االنتخنددت مددغ جامعددة الكػفددة الددى الصمبددة عيشددة البحددث مددغ قبددل مجرسددة السددادة برددػرة 
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خالل عجد مغ مشردات التعمديع االلكتخوندي والتفاعدل بديغ السدجرس والصمبدة مدغ خالليدا واالسدتغشاء بيدا عدغ 
 السحاضخات االعتيادية داخل الرف . 

انيا (  2016الغامجي  ) عخفيا(  E - Learning Platforms)  مشرات التعميم االلكتخوني : - 2
تعميسية تفاعمية تػضف شبكة االنتخنت  وتجسع بيغ مسيدات أنطسة إدارة السحتػى اإللكتخوني وبيغ ببيئة 

شبكات التػاصل االجتساعي االلكتخوني . وتسكغ السجرسيغ مغ نذخ الجروس واألىجاف ووضع الػاجبات 
بادل األفكار وتصبيق األنذصة التعميسية واالترال بالصمبة مغ خالل تقشيات متعجدة . وتداعج عمى ت

ق مخخجات تعميسية ذات واآلراء بيغ السجرسيغ والصمبة ومذاركة السحتػى العمسي مسا قج يداعج عمى تحقي
 ( 1 : 2016 , ) الغامجي.  جػدة عالية

: تعخفيا الباحثة ىي عبارة عغ انذاء بيئة تعميسية وتسثل مجسػعة مغمقة بيغ الباحث  التعخيا االجخا ي
والصمبة عيشة البحث عمى شبكة االنتخنت مدتخجما عجد مغ مشرات التعميع االلكتخوني لغخض تقجيع 

ا واجخاء السادة العمسية السقخرة لسادة السشاىج وشخائق التجريذ لغخض تجريذ الصمبة عيشة البحث مغ خاللي
االختبارات الالزمة والشذاشات التعميسية السختمفة مغ اجل ان تكػن بجيال لعسمية التجريذ في الرفػف 

 االعتيادية . 

يكتدبو الصمبة  ما عبارة عغ مقجاربأنو ( :  2016,الجاللي ) عخفو:  ( Achievement   : التحريل - 3
مغ خالل مجسػع الجرجات التي يحرل عمييا الصمبة في مغ معمػمات متعمقة بالسادة الجراسية ويقاس ذلظ 

 (75:  2016,  الجاللي)نياية السجة الجراسية السقخرة لمسادة العمسية بعج اجتيازىع لالختبارات السقخرة لحلظ.

السعمػمات الشطخية التي يكتدبيا الصمبة عيشة البحث مغ معمػمات متعمقة  مقجار : ىػ التعخيا االجخا ي
سشاىج وشخائق التجريذ ويقاس بسجسػع الجرجات الكمية التي يحرل عمييا الصمبة في نياية السجة بسادة ال
                                               حي اعجتو الباحثة ليحا الغخضالسقخرة لتمظ السادة بعج اجتيازىع لالختبار ال  الجراسية

 (Skills learning Regulated-Self   : ميارات التعمم السشظم ذاتياً  – 4

( بأنو االسمػب الحي يسخ بو الستعمع في السػاقف  23 : 2006,)مغخاوي والخبيعي عخفو : السشظم ذاتياً  التعمم
ذاتو ويتبع ذلظ ميػلو لكي يكتدب السعمػمات والسيارات واالتجاىات ما  التعميسية الستشػعة وبجافع مغ

 : التعخيا االجخا ي( 2006,مغ السعمع الى الستعمع )مغخاوي والخبيعي يؤدي إلى انتقال محػر االىتسام
,  عخفتو الباحثة بأنو نػع مغ انػاع التعمع يقػم بو الستعمع بشفدو باالستشاد الى قجراتو ومياراتو التي يستمكيا

اختيار الػقتً  عغ تعمسو باستخجام االدوات والتقشيات والػسائل التعميسية و  السدؤول بحيث يكػن الستعمع ىػ
والسكان والدخعة التي تشاسبو وبسا يتساشى مع قجراتو الحاتية ويتع تحقيق االىجاف التي رسسيا لشفدو 
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مغ تصبيقات, ويقاس مجى تقجمو وتحقيق أىجافو  مدتخجما بحلظ البخامج التعميسية السحػسبة بسا تقجمو
 ذاتيا أعجتو الباحثة ليحا الغخض.بالجرجة التي حرل عمييا الستعمع في مكياس التعمع السشطع 

 ىشاك عجة تعخيفات ذكخت مفيهم االتجاه ومشيا :  ( Attitudes) االتجاىات :  –  5

  آرائو اسمػب الترخف والذعػر والتفكيخ الحي يعبخ عغ ميل الفخد و عخفو بأنو " ( 1978)  قامػس وبدتخ
" (webester . 1978 . p. 122 ). مجسػعة مغ السكػنات السعخفية  عخفيا بأنيا(  1994, ) زيتػن  اما

واالنفعالية والدمػكية التي تترل باستجابة الفخد نحػ قزية او مػضػع او مػقف معيغ وكيفية تمظ 
 ( 109:  1994 , ) زيتػن . االستجابات مغ حيث القبػل والخفس

القبػل او الخفس )) فيسا يخز استجابات  مػاقف الصمبة عيشة البحث عغ عبارة : التعخيا االجخا ي 
العجيج مغ الجػانب  الستعمقة بيا نحػ استخجام مشرات التعميع االلكتخوني في  التأييج او السعارضة (( نحػ

عسمية التجريذ بجياًل لمسحاضخة االعتيادية مقاسًا مغ خالل درجات استجاباتيع عمى استسارة اتجاىات  
في عسمية التجريذ الحي تع اعجاده مغ قبل الباحثة والحي الصمبة نحػ استخجام مشرات التعميع االلكتخوني 

 تع تصبيقو عمى عيشة البحث . 

 الفرل الثاني : خمفية نظخية ودراسات سابقة 

  خمفية نظخية : -اوال  

أحج تصبيقات التعميع اإللكتخوني وىي امتجاد شبيعي لمتقجم العمسي  تسثل:  الرفهف االفتخاضية – 1
والتكشػلػجي الحي تذيجه التصبيقات السختمفة لذبكة االنتخنت وىي بيئات الكتخونية يتع إنتاجيا مغ خالل 
الحاسػب بحيث تسكغ الصمبة والسجرسيغ مغ التفاعل معيا مغ خالل حاستي البرخ والدسع أو بالسذاركة 

ويدتخجم السجرس والصمبة في نطام الرفػف االفتخاضية تقشيات .  (483 :2013 اعل فييا)مشى,والتف
مثل غخف الجردشة وشبكات التػاصل االجتساعي  تسكشيسا مغ التػاصل االلكتخوني مع بعزيع البعس

تقجم لمصمبة والسجرسيغ قيسة  التعميع مغ وىحا الشػع الحجيثالرػتية  ي السؤتسخات الفيجيػية ووالسذاركة ف
( . ويذيخ)  480 : 2011 ) ابخاليع ,                          مزافة عمى التعميع بالصخائق االعتيادية

Kecmanovic  الى انو باإلمكان االستفادة مغ تصبيقات شبكة االنتخنت مغ اجل تػفيخ بيئة تعاونية )
بعزيع البعس  ويذتخكػن مع السجرس في فيع السادة ججيجة  يدتصيع فييا الصمبة العسل سػية مع 

الجراسية السقخرة وتدويجىع بسعمػمات عشيا  وتبادل االفكار واالتجاىات  فيسا بيشيع ويحمػن السذاكل التي 
 تػاجييع برػرة تعاونية . 

                                                           ( Kecmanovic , 2000 , 73 )                                            

يبيغ ) السبيخيظ ( ان التعميع االلكتخوني يعتسج عمى مقجار مذاركة  مشرات التعميم االلكتخوني : – 2
الصالب في الشذاشات التعميسية وىحا يؤدي الى خمق جػ مغ االقبال عمى التعمع والخغبة في متابعتو 
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لتعميع والتي تخمق جػًا مغ الشفػر واالبتعاد عشو ويكدب الصالب ميارة بخالف الصخائق التدمصية في ا
كيفية التعمع وىحا يعشي تعمسو مجى الحياة  ويخمق الجافعية واالتجاىات السشاسبة لعسمية التعمع ويعسل عمى 

جرجة مداعجتو في تصػيخ ذاتو كحات متعمسة وتعميع وتثكي  نفدو وأثخاء الدسعمػمات مغ حػلو وىػ مالئع ل
  كبيخة مغ خرائز الصمبة في السخحمة الجامعية . 

( الددى ان التعمدديع االلكتخونددي مددغ السسكددغ ان يكددػن  Donatti,et.alويذدديخ) (   10: 2005) السبيخيددظ , 
عبدددارة عدددغ وسددديمة تػاصدددل فاعمدددة ومردددجر ىائدددل ومتشدددػع  لمسعمػمدددات والسعدددارف قدددج تذدددبو بدددحلظ مردددادر 
السعمػمددات فددي السكتبددات االعتياديددة وتتفددػق عمييددا بزددخامة السعمػمددات فييددا والتددي تتصمددب ميددارات معيشددة 

 ,Donatti)خخآبعج  يػماً  العسمية التعميسية وبحلظ تدداد اىسيتيا في . بةم السعمػمات السصمػ لتحجيج واستخجا

et.al. , 2000 ,p: 2 - 3 ). سالع ( ان ىشاك نػعيغ مغ التعميع االلكتخوني مغ السسكدغ اسدتخجاميسا  ويحكخ (
 :كاالتي  وىسا

نفددذ الػقددت أمددام أجيدددة وىددػ التعمدديع السباشددخ الددحي يحتدداج إلددى وجددػد الصمبددة فددي التعمدديع التدامشددي :  -1
 الحاسػب إلجخاء الشقاش و السحادثة بيشيع و بيغ السجرس .

التعميع غيخ التدامشي : وىػ التعميع غيخ السباشخ الحي ال يحتداج إلدى وجدػد الصمبدة فدي نفدذ الػقدت أو  -2
                   (           284:  2004 نفذ السكان ويتع مغ خالل بعس تقشيات التعميع اإللكتخوني.) سالع ,

( الدددى وجدددػد مدددا يددددسى انطسدددة السجسػعدددات والدددحي يذدددتخك فييدددا عدددجد كبيدددخ مدددغ الصمبدددة  كدددػراني ) ويذددديخ
يتحادثػن فيسا بيشيع ومشاقذات مختمفة ومغ السسكغ ان تذتخك كل مجسػعة فيسا بيشيا في مشاقذة مػضػع 

(                                                                 25:  2000معددددددددددددديغ والتدددددددددددددي يسكدددددددددددددغ االشدددددددددددددتخاك فييدددددددددددددا بذدددددددددددددكل مجددددددددددددداني ومباشدددددددددددددخ) كدددددددددددددػراني, 
بسشرددات التعمدديع ومددغ تصبيقددات ىددحه السجسػعددات فددي التعمدديع االلكتخونددي ىددي تدددجيل السجرسدديغ والصمبددة 

لالسددتفادة مددغ خبددخات الستخرردديغ وكددل حدددب تخررددو وبرددػرة الكتخونيددة . وكددحلظ وضددع االلكتخونددي 
ومشتددجيات مذددتخكة لمصمبددة والسجرسدديغ وبسددا يحقددق اسددتيعاب السددادة العمسيددة وتحقيددق التقددجم فددي سدداحة حددػار 

 ( 173:  2001مدتػياتيع الجراسية وفي مختمف التخررات . ) السػسى , 

إن ضيددػر مفيددػم الددتعمع السددشطع ذاتيددًا جدداء متدامشددًا مددع التصددػرات التددي :   مفيااهم الااتعمم السااشظم ذاتياااً  – 3
التخبػيددة والشطخيددة السختمفددة , والددحي أثددخ بددجوره  بانتسدداءاتيععكدددت تحددػالت عسيقددة فددي اىتسامددات البدداحثيغ 
( . ويعدج تعخيد  مفيدػم الدتعمع السدشطع ذاتيدًا 168: 2104عمى تغييدخ الشطدخة إلدى الدتعمع والسدتعمع )مذدخي, 

مددغ االمدددػر الرددعبة , كدددػن العمسدداء لدددع يتفقددػا عمدددى تعخيدد  شدددامل لددو اذ بدددجأ االىتسددام يشردددب عمدددى دور 
الستعمع الفعال والشذط مغ خالل االستفادة مغ السعمػمدات وتشطيسيدا , ليدتسكغ مدغ اسدتخجاعيا وفيسيدا عدغ 

سثل عسمية التعمع السشطع ذاتيًا شخيق تشطيع الحات وعسمية التعمع , وال يكػن متمكيًا سمبًيا في السعمػمات . وت
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 عسميدة ذىشيدة نذددصة مختبصدة بعسميددات معخفيدة ومداوراء السعخفيددة, ويددتخجم السددتعمع اسدتخاتيجيات لتحددديغ و

 & Montalvo 2004,) ( . واشدار28:  2010 الحدديشان , العسميدة التعميسيدة )  تصػيخ تعمسو كػنو محػر
Gonzalez Torresفالستعمع السشطع ذاتيًا يعخف  , تيًا ىػ دمج السيارة مع االرادة( الى ان التعمع السشطع ذا

كيدد  يددتعمع , ويكددػن مددجفػع ذاتيددًا ويعددخفً  إمكانياتددو وحددجوده, وحدددب ىددحه السعخفددة, يقددػم بزددبط وتشطدديع 
عسميدددات الدددتعمع, ويدددتع تعدددجيميا لتدددتالئع مدددع أىدددجاف السيسدددة , لكدددي يحددددغ االداء والسيدددارات خدددالل عسميدددة 

 (117:  2009وليج الديج ,  ). السسارسة 

 خرا ص التعمم السشظم ذاتيًا : 

يتسيدددد سدددمػك الستعمسددديغ السشطسددديغ ذاتيدددًا بالكفددداءة والفعاليدددة الحاتيدددة العاليدددة والجافعيدددة الجاخميدددة  والتخصددديط 
والتحكع بالعسميات العقمية , واضيدار السعتقدجات واالنفعداالت التكيفيدة مثدل االحدداس بفعاليدة الدحات والستعدة 

تكيو مغ السذتتات الجاخمية والخارجية وامدتالك والخضا نحػ السيشة والقجرة عمى تصبيق االستخاتيجيات التي 
القددددجرة عمددددى التقددددجيخ الددددحاتي والثقددددة بددددالشفذ فددددي السػاقددددف الستشػعددددة لسػاجيددددة السذددددكالت التددددي تعتخضددددو , 
واسددتخجام التغحيددة الخاجعددة وتػجيددو الجيددػد الذخرددية الكتددداب السعخفددة والسيددارة بددجاًل مددغ االعتسدداد بذددكل 

لتػعية االكاديسية لسػاجية التحجيات لبشاء بيئة تعميسية محببة . )ابتدام بحى كمي عمى السعمسيغ , بػجػد ا
 ( 52:  2011 , واخخون 

ان االتجاه يسثل "" حالة مغ االستعجاد او التييؤ ,  ( Allport 1945)  اشار تعخي  البػرتاالتجاىات : 
ضدػعات السختبصدة بيدحه لكل السػ مشتطسة مغ خالل خبخة الذخز , وتسارس تأثيخًا تػجييياً عمى استجابتو 

( بانو حالة التييئة السشدقة التي يكػنيا الصالدب بصخيقدة  Chordعخفيا )و  ( Allport 1945 .)االستجابة "
مشتطسدًا فدي السػاقدف  ما خالل تفاعمو مع االشخاص او االشياء او االحجاث مسا يجعمو يدمظ سمػكًا معيشاً 

 .( Hordein , 1985 , p57 )السساثمة "

ومغ خالل التعاري  التي تع ذكخىا اعاله يتبيغ ان االتجاىات تسثل ندعة واستعجاد تػلج لجى الستعمع 
 لالستجابة لمسػضػع بصخيقة معيشة وتجعل الستعمع يدمظ سمػكا نحػ مػاقف معيشة .

 دراسات سابقة : -ثانيا 

كمية الذخيعة بجامعة القريع  اجخيت في السسمكة العخبية الدعػدية في ( :2017دراسة ) العسخي ,  – 1
وىجفت الى معخفة اثخ استخجام الرفػف االفتخاضية في تشسية ميارات الحػار والتحريل الجراسي واالتجاه 
نحػ السقخر لجى شمبة كمية الذخيعة في جامعة القريع . وتع استخجام الترسيع التجخيبي ذات 

لسالحطة واالختبار التحريمي ومكياسيغ لالتجاىات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة . وباستخجام بصاقة ا
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. كانت الشتائج فاعمية استخجام الرفػف االفتخاضية في تشسية ميارات الحػار والتحريل الجراسي واالتجاه 
 (32 : 2017 العسخي, ) السقخر الجراسي. نحػ

الكتخونية في تحريل مقخر ىجفت لكياس فعالية ترسيع بيئة تعمع  ( :2016 , الذيخي وعبيج ) دراسة -2
شخق تجريذ الخياضيات لجى شمبة جامعة نجخان بالسسمكة العخبية الدعػدية في ضػء متصمبات التعمع 
االلكتخوني. اتبعت الجراسة السشيج شبو التجخيبي. وقج تع اختيار عيشة قرجية مغ شمبة قدع الخياضيات 

ابصة وتًع تصبيق اختبار تحريمي عمى أفخاد ( شالبا وتقديسيع إلى مجسػعتيغ تجخيبية وض14وعجىع )
العيشة. وتػصمت الجراسة إلى وجػد بيغ متػسصي درجات التحريل تعدي فخوق دالة إحرائيا لبيئة التعمع 

 االلكتخونية ولرالح السجسػعة التجخيبية.

في  Google Classroom( )اثخ استخجام السشرة التعميسية  2019دراسة ) الباوي وغازي , -3
وشبقت في  . التعميع االلكتخوني تجاىاتيع نحػوا Image Processingريل شمبة قدع الحاسبات لسادة تح

 ( شالباً 47( وتع تقديع الى مجسػعتيغ التجخيبية ) 2018 – 2017 العخاق في بغجاد لمعام الجراسي )
التعميع  ( شالبا واداتا البحث ىي اختبار التحريل و مكياس االتجاه نحػ48والسجسػعة الزابصة )

االيجابي الستعسال السشرة التعميسية في رفع مدتػى التحريل لصمبة  , ووجج الباحثان االثخ االلكتخوني
 ( 2019,  الباوي وغازي  ) نحػ التعميع االلكتخوني. السجسػعة التجخيبية وتشسية االتجاه االيجابي

 لفرل الثالث : ِاجخاءات البحثا

 لتشفيح خظهاتو وكسا يأتي : تيا الباحثة ية البحث واالجخاءات التي اتبعيتزسن عخض مشيج  

اعتسجت الباحثة في البحث الحالي عمى السشيج شبو التجخيبي لمتعخف عمى فاعمية أواًل : مشيج البحث : 
 الستغيخ التابع لجى الصمبة .الستغيخ السدتقل عمى 

التجخيبي ذو السجسػعتيغ  اعتسجت الباحثة في البحث الحالي الترسيع ثانيًا: الترسيم التجخيبي :
وكسا في البعجي ( كػنو ترسيسًا يشاسب تحقيق اىجاف ىحا البحث  الزابصة والتجخيبية ) ذي االختبار

 بحث( ادناه ويسثل الترسيم التجخيبي لم 1 السخظط رقم  

عدد  المجموعة
 الطلبة

المتغير التابع  المتغير المستقل
 االول

 المتغير التابع الثالث المتغير التابع الثاني

 40 التجريبية
 

الصفوف االفتراضية 
عبر منصات التعليم 

 االلكتروني

 التحصيل
 )اختبار بعدي (

 منظم ذاتيا  التعلم ال
 بعدي (قبلي و)اختبار 

 االتجاه
( لمقياس التطبيق البعدي )

 االتجاه
 التحصيل الطريقة االعتيادية 40 الضابطة

 )اختبار بعدي (
 منظم ذاتيا  التعلم ال

 بعدي (قبلي و)اختبار  
 االتجاه

التطبيق البعدي ( لمقياس )
 االتجاه
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تسثل مجتسع البحث الحالي عمى جسيع الصمبة مغ الرف الثالث في قدع القخان  : ثالثًا : مجتسع البحث
الكخيع والتخبية االسالمية في كمية التخبية في جامعة الكػفة في جسيػرية العخاق خالل الفرل االول لمعام 

 ( . 2021 - 2020الجراسي )

حيغ سجمػا وشاركػا في مشرات اختيخت عيشة مغ مجتسع البحث وىع الصمبة الرابعًا : عيشة البحث : 
  .التعميع االلكتخوني 

مشيا ) تكافؤ مجسػعتي البحث في عجد مغ الستغيخات تع اجخاء  : والتكافؤ إجخاءات الزبط  : خامداً 
لسعخفة داللة  وباستخجام التحميل االحرائي (الحكاء( و) اختبار  باألشيخ العسخ الدمشي لمصمبة محدػباً 

 .ان السجسػعتيغ متكافئتيغ تبيغ ػسصات لمسجسػعتيغ , الست الفخوق والسقارنة بيغ
لزسان تحقيق سالمة اجخاءات التجخبة قامت   : ضبط الستغيخات الجخيمة(   الدالمة الخارجيةسادسًا: 

سيصخت الباحثة اذ : ( الكياس-ب),  (وتكافؤاتيا العيشة اختيار-أ  مشيا    لباحثة بزبط بعض الستغيخاتا
السجسػعتيغ في وقت وذلظ باستعسال اداة مػحجة لكياس الستغيخ التابع وتع تصبيقيسا عمى  الستغيخعمى ىحا 
سخية البحث (: حيث اتفقت الباحثة مع ادارة القدع بعجم اخبار الصمبة بصبيعة السيسة التي  -جواحج , )

 تقػم بيا الباحثة وخرػصًا وىي مجرسة السادة لدشػات عجة.
 .جوث التبايغ حالسادة الجراسية (: تع تػحيجىا لسجسػعتي البحث لتجشب -د )
 .قامت الباحثة بتجريذ مجسػعتي عيشة البحث بشفديا  اذ: (السجرس-)ه

 مخت عسمية اعجاد مدتمدمات البحث بالخصػات االتية : اعجاد مدتمدمات البحث : –اً سابع

: تع تحجيج السادة الجراسية قيج البحث وىي مفخدات السشياج الجراسي  تحجيج محتهى السادة الجراسية –أ
 (  2021 - 2020ألسقخر تجريدو لسادة السشاىج وشخائق التجريذ خالل العام الجراسي )

األىجاف التجريدية في ضػء االىجاف الخاصة لتجريذ السادة  تحجيج تع : تحجيج االىجاف التجريدية –ب 
يا بعج ان يتع االنتياء مغ التجريذ الفعمي وعخضت عمى السختريغ  لبيان مغ السسكغ قياس والتي

 مالحطاتيع حػليا وتع تعجيميا بشاًء عمى ىحه السالحطات لكي تربح جاىدة لمتصبيق .

: قامت الباحثة بإعجاد الخصط التجريدية مغ خالل الجروس االفتخاضية عبخ  الخظط التجريدية عجادا -ج 
 مشرات التػاصل االجتساعي في ضػء اىجاف تجريذ السادة . 

 ) استخجمت  الرفػف االفتخاضية بالسشرات االلكتخونية : السشرة التعميسية واختيارىا اعجاد وتجييد -د
Google Classroom و Zoom  و Model  ) ألنيا مشرات حجيثة بالتجريذ وتستاز بجعسيا لمغة

العخبية وتتػفخ فييا كل التصبيقات لعخض السادة العمسية وىي مشاسبة ألىجاف البحث . ويسكغ مغ خالليا 
 اضافة مقاشع فيجوية وصػتية وممفات عخض باوربػيشت .
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 تع إعجاد ادوات البحث وىي كسا يأتي :  ًا : اعجاد أدوات البحث :ثامش

بعج ان تع تحجيج السادة العمسية واالىجاف الدمػكية أعجت الباحثة اختبارًا تحريميًا  : اختبار التحريل -أ 
في ضػء األىجاف الدمػكية لكياس السعمػمات (  فقخة 30) الكتخوني مغ نػع االختيار مغ متعجد مكػن مغ

مغ خالل الرفػف االفتخاضية عبخ  التي استصاع الصمبة عيشة البحث اكتدابيا بعج االنتياء مغ تجريديع
ربعة بجائل وذلظ لكػنو افزل انػاع وتكػن االختبار مغ نػع متعجد ا مشرات التعميع االلكتخوني .

وتػزعت فقخات االختبار التحريمي قميا تأثخًا بعامل التخسيغ . ااالختبارات السػضػعية واكثخىا مخونة و 
وعخضت عمى عجد مغ الخبخاء والسحكسيغ في التخبية وعمع عمى مػضػعات مادة مشاىج وشخائق التجريذ 

 الشفذ والكياس والتقػيع .

: تع التأكج مغ صجق االختبار بعج عخضو عمى الخبخاء والسحكسيغ ووفقًا آلرائيع صجق االختبار-
ولمتأكج مغ الجاللة االحرائية  سحكسيغ( مغ اتفاق ال %80 ومقتخحاتيع وقج حرمت الفقخات عمى ندبة )

مغ الكيسة الججولية عشج مدتػى داللة )  كا( السحدػبة اكبخ ع استخجام )مخبع كاي( وضيخت ان قيسة )ت
 ( وبيحا تعج الفقخات صالحة لمكياس . 0,05

لسعخفددة سدديػلتيا وصددعػبتيا بعددج  تددع فحددز اسددتجابات الصمبددة عمددى كددل الفقددخات  : تحمياال فقااخات االختبااار-
 .وجسيعيا مقبػلة ( 0,74 -0,31)  صعػبة الفقخة تتخاوح بيغ كانت,  تختيب الجرجات تشازلياً 

: تع استخخاج الثبات بعج تصبيق االختبار عمى عيشة مغ الصمبة , وبصخيقة اعادة االختبار  ثبات االختبار-
 ( وىػ عامل ثبات جيج . 0,83وباستخجام معامل ارتباط بيخسػن اذ بمغ الثبات ) 

اذ تدع بعدج االنتيداء مدغ تجريدديع قبدل و  لغخض قياس الدتعمع عشدج الصمبدة:  ذاتياً مقياس التعمم السشظم  –ب 
اعجاده مغ قبل الباحثة بعدج االشدالع عمدى االدب الشطدخي والتخبدػي الستعمدق بالسػضدػع وقدج تكدػن السكيداس 

درجدددات , )   فقدددخة ( , وكاندددت االجابدددة عدددغ الفقدددخات السكيددداس مدددغ خسدددذ 20 مددغ مجسػعدددة مدددغ الفقدددخات )
( تعشدددي ان   4( تعشدددي ان الصالدددب مػافدددق بذدددجة عمدددى مددددتػى الدددتعمع السدددشطع ذاتيدددا , والجرجدددة ) 5الجرجدددة 

( تعشي ان الصالب غيخ متأكج مغ مدتػى الدتعمع 3الصالب مػافق عمى مدتػى التعمع ذاتيا لجيو , والجرجة )
عمى مدتػى التعمع السشطع ذاتيا لجيو والجرجدة ( تعشي ان الصالب غيخ مػافق 2 السشطع ذاتيا لجيو , والجرجة)

( تعشي ان الصالب غيخ مػافق بذجة عمى مدتػى التعمع السشطع ذاتيا لجيو . وقج جخى تقديع مدتػيات ) 1)
وتكدػن السددتػيات ىدي ) مددتػى   ( 1 , 33) لمحرػل عمدى مدجى كدل مددتػي أي ( في ثالث فئات 1-5

 , 34 –3,67ومددتػى متػسدط مدغ الدتعمع السدشطع ذاتيدًا ) ( 2 , 33 – 1 )مشخفس مغ التعمع السدشطع ذاتيدًا 
 ( . 3,68 – 5( ومدتػى عال مغ التعمع السشطع ذاتيًا )2



                                                                                                              
 

 

 333  ايثار عبج السحدغ السياحي .د.م

 

 2021لدشة   2العجد  السجمة العخاقية لمبحػث االندانية واالجتساعية والعمسية

: تددع التأكددج مددغ الرددجق الطدداىخي بعددخض السكيدداس عمددى مجسػعددة مددغ اً صااجق مقياااس الااتعمم السااشظم ذاتياا
خبددددػي والكيدددداس والتقددددػيع وفددددي ضددددػء السختردددديغ والخبددددخاء فددددي مجددددال السشدددداىج والتددددجريذ وعمددددع الددددشفذ الت

 مالحطاتيع قامت الباحثة برياغة الفقخات بذكل نيائي ليكػن السكياس بريغتو الشيائية 

تددع التأكدج مدغ ثبدات السكيدداس بصخيقدة االختبدار واعدادة االختبددار وتصبيدق السكيداس عمددى  : ثباات السقيااس-
شالبا وشالبة وبفارق زمشي اسدبػعيغ وتدع حدداب معامدل ارتبداط بيخسدػن وبمدغ الثبدات ) (  (20عيشة بمغت 

 ( وىػ مشاسبا واستخجمت شخيقة كخونباخ لالتداق الجاخمي لفقخات السكياس .0,88

عمدددى الجراسدددات الددددابقة الباحثدددة شدددالع تدددع ا:  مقيااااس االتجااااه نحاااه مشراااات التعمااايم االلكتخوناااي –ج 
استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ  وتع اعجاد مكياس الكتخوني لبيان اتجاىات الصمبة نحػ التخبػية واالدبيات

 ) حددب مكيداس ليكدخت الخساسدي (فقدخة (30وىػ مكػن مدغ   مشرات التعميع االلكتخوني في عسمية التجريذ
 (.  مػافق بذجة مػافق , غيخ , غيخ , محايج مػافق مػافق بذجة ,

: تدددع عدددخض السكيددداس عمدددى الخبدددخاء والسخترددديغ مدددغ اسددداتحة مشددداىج وشخائدددق  صاااجق وثباااات السقيااااس-
مدغ حيدث وضدػح الفقدخات وسدالمتيا لغػيدًا وصدياغة  آرائيعالتجريذ والكياس والتقػيع والتخرز وبعج اخح 

فقخة ( ولمتحقق مغ ثباتدو تدع تصبيقدو عمدى  30واجخاء التعجيالت السشاسبة ليكػن السكياس بريغتو الشيائية )
( شالب مدغ خدارج  مجتسدع وعيشدة الجراسدة وتدع احتدداب معامدل االتدداق 20 ة استصالعية مغ الصمبة )عيش

 ( وىي تعج مشاسبة احرائيا ألغخاض الجراسة .0,85الجاخمي بسعادلة الفا كخونباخ وكانت قيستو ) 

 

 مخت خصػات البحث باإلجخاءات االتية : : خظهات تظبيق اجخاءات البحث  –ًا تاسع

يام الباحثة بتجريذ الصمبة عيشة البحث مغ خالل الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات التعميع ق - 1
 االلكتخوني وفقًا لمخصط التجريدية التي تع اعجادىا مغ قبل الباحثة . 

 تظبيق اختبار التحريل االلكتخوني عمى الظمبة عيشة البحث واستخخاج متهسط درجات الظمبة فيو - 3

واستخخاج متهسط درجات قبل وبعج التجريذ تظبيق مقياس التعمم السشظم ذاتيًا عمى الظمبة عيشة البحث  - 4
 . الظمبة فيو

استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات التعميع  تصبيق مكياس االتجاىات االلكتخوني نحػ-5
 فيو . االلكتخوني عمى الصمبة مغ عيشة البحث واستخخاج متػسط درجات الصمبة

 .لجات االحرائية الالزمة والسكياس واجخاء السعا االختبار عمى تجقيق استجابات الصمبة-6
لغخض تحميل نتائج (  (SPSSاستخجمت الباحثة البخنامج االحرائي  ًا : الهسا ل االحرا ية :عاشخ 

تع استخجام اذ , التحريل ومكياس ميارات التعمع السشطع ذاتيًا ومكياس اتجاىات الصمبة  البحث الختبار
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السعياري و ت لعيشتيغ مدتقمتيغ  الشدبة السئػية ومخبع كاي والستػسط الحدابي والفخضي واالنحخاف
 .واختبار ت لعيشتيغ متخابصتيغ 

 الفرل الخابع : نتا ج  البحث

 عخض الشتا ج : –اوال 

( لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخوق بيغ  T- Testالتائي ) االختبار : باستخجام  فخضية التحريل – 1
وىحا يبيغ االثخ االيجابي الستػسصيغ تبيغ وجػد فخوق ذات داللة احرائية ولرالح السجسػعة التجخيبية 

 . ادناه( 2رقع )كسا مػضح في الججول الستخجام الرفػف االفتخاضية 
 

 المجموعة
عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0.0.)

 التجريبية
40 26.26 2.625 

78  14,825 2 
 دالة

 إحصائيا
 الضابطة

40 16.97 3.135 

 

. : تبديغ وجدػد فدخوق ذات داللددة احردائية ولردالح السجسػعدة التجخيبيددة  الاتعمم السااشظم ذاتيااً فخضاية – 2
( 3الجاجول  و . ذاتيداً وىحا يبيغ االثدخ االيجدابي السدتخجام الردفػف االفتخاضدية فدي مكيداس الدتعمع السدشطع 

 يبيبن نتا ج اداء مجسهعتي البحث عمى مقياس التعمم السشظم ذاتياً ادناه 
 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

 (إحصائيا دالة ) مستوى الداللة 

 المحسوبة   الجدولية درجة الحرية

 2,134 26,77 40 التجريبية
 

78 

  

8,325  

    

       2 
 3 , 113 19,20 40 الضابطة

 

الستػسدط  انوجدج :  االتجاىات نحاه الرافهف االفتخاضاية عباخ مشراات التعمايم االلكتخوناي فخضية – 3
جيددج  ىددػفددي مكيدداس االتجاىددات نحددػ الرددفػف االفتخاضددية السجسػعددة التجخيبيددة شمبددة  الحدددابي لددجرجات
( 4الجااجول  و .  ا يبدديغ االتجاىددات االيجابيددة نحددػ اسددتخجام الرددفػف االفتخاضدديةوىددح مقارنددة بالزددابصة.

 .مجسهعتي البحث عمى مقياس االتجاه يبين نتا ج ادناه 

 االنحراف  المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 (إحصائيا دالة ) مستوى الداللة

 

 19,1   القيمة التائية

 7,1  75,90 40 التجريبية

  7,220 67,181 40 الضابطة
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 مشاقذة وتفديخ نتا ج البحث : –ثانيا 

السجسػعدددة ولردددالح (  0.05)  تػصدددل البحدددث الحدددالي الدددى وجدددػد فدددخق دال احردددائيًا عشدددج مددددتػى داللدددة
مكياس ميارات التعمع السشطع ذاتيًا التحريل و  ختبارااللكتخوني في ا التجخيبية التي تدتخجم مشرات التعميع

اتجاىددات افددخاد السجسػعددة التجخيبيددة نحددػ السشرددات ميددارات و وتذدديخ الشتددائج ان  ومكيدداس االتجدداه البعددجي .
فدي اسدتيعاب الصمبدة لمسدادة  تقدج سداىس اانيدو ليدا يتبيغ االثخ االيجابي . مغ ىحا  وايجابية ةاالفتخاضية جيج

تتددديح لمصمبدددة ثخيدددة وغيدددخ روتيشيدددة و  بيئدددة تعميسيدددة آمشدددة و تدددػفخ كػنيدددا وتفددداعميع معيدددا يدددايدددة وتقدددبميع لالعمس
تدداب السعدارف , سحتػى التعميسي وما يتزسشو مغ انذصة وميام ادائية ومداعجتيع في اكالاالستستاع مع 

فائدجة لمصمبدة  تخجام الردفػف االفتخاضدية كدان ذاوتدخى الباحثدة ان اسديق واالنتبداه اإلثدارة والتذدػ غ مد جػ في
عيشة البحث لذسػليتيا وإتباعيدا التدمددل السشصقدي فدي عدخض السدادة الجراسدية واسدتخجاميا بعدس األنذدصة 

كػنيددا  العقميدة وتشسيددة ميداراتيع ,ومخاعداة مدددتػياتيع التدي تتشاسدب مددع مددتػى االدراك لسعخفددي عشدج الصمبددة 
تحفيددددىع اسدددتعجادا لمدددتعمع الججيدددج وتحدددديغ ل تصدددػيخلاحدددج االسددداليب الستبعدددة فدددي اسدددتخاتيجيات الدددتعمع الشذدددط 

 كػنيداواعصداءىع مدداحة واسدعة لمتػاصدل لتحقيدق تعمدع افزدل  تيعمخددون فدي ذاكدخ  ىدػ االدراك وتشذيط ما
وتشقدل الدتعمع ليتػافدق مدع القدخن  الحقدائق واألفكدار.و بدحل مجيدػد عقمدي لمتػصدل إلدى الشتدائج و تشذط التفكيخ 

الدتعمع السدشطع الددحي  الحدادي والعذدخون الدحي يعتسدج عمدى االجيددة الخقسيدة والدتعمع والتػجدو الدحاتي مسدا جعدل
 .معشى ومتػازن ومشطع  ييقػمػن بو ذ

 . والسقتخحاتالفرل الخامذ : االستشتاجات والتهصيات 

 االستشتاجات : -اوال 

امكانية استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات التعميع االلكتخوني في عسمية التجريذ كػنيا قج   – 1
 ساىست وأثخت بذكل ايجابي في تحريل الصمبة ورفع مدتػاىع .

 فدي عسميدة التدجريذ ياً خور ضد اسدمػباً مديع االلكتخوندي مشرات التع يعج استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ-2
 قج أثخ بذكل ايجابي في تشسية ميارات التعمع السشطع ذاتيًا عشج الصمبة . و 

تشسية االثخ االيجابي لصمبة السجسػعة التجخيبية نحػ استخجام الرفػف االفتخاضية عبخ مشرات  – 3
 التعميع االلكتخوني في عسمية التجريذ .

 التػصيات في ضػء نتائج البحث ومشيا :تحكخ الباحثة بعس  التهصيات : -ثانيا 
اعجاد ادلة ارشادية و اقامة ورش عسل ودورات تجريبية الكتخونية لمتجريديغ مغ اجل اشالعيع عمى -1

في مشرات التعميع االلكتخوني وانػاعيا ومسيداتيا وتعميسيع عمى كيفية استخجاميا في عسمية التجريذ 
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ميارات التعمع السشطع ذاتيًا وتقجيع السقخرات الجراسية والتفاعل مع ضػء نػاتج التعمع الستعمقة بالتحريل و 
 الصمبة مغ خالليا . 

 ضخورة تػفيخ البشية التحتية السادية والبذخية الالزمة لمتعميع االلكتخوني . – 2

ضخورة دعع مشرات التعميع بالسحتػى العمسي السشاسب واالنذصة التعميسية الستشػعة لتشسية الجػانب  – 3
السيارية وكحلظ ضخورة اشاعة ثقافة التعميع االلكتخوني بيغ ابشاء السجتسع وحث  السعخفية والػججانية و

 السؤسدات الجامعية عمى استخجامو في عسمية التجريذ . 

 اجخاء بحػث اضافية ومشيا: أستكسااًل لشتائج ىحا البحث تقتخح الباحثة : اتالسقتخح -ثالثا 

فاعمية استخجام مشرات التعميع االلكتخوني في عسمية التجريذ في تشسية القجرة حل السذكالت وتػليدج  – 1
 االفكار الججيجة عشج الصمبة وبقاء اثخ التعمع عشجىع .

الخددالز ات التعمديع االلكتخوندي فدي كدل مدغ التعمديع االلكتخوندي دراسدة مقارندة لفاعميدة اسدتخجام مشرد  – 2
 .والسجمج في تشسية التفكيخ الشاقج ودافعية االنجاز عشج الصمبة 

اتجاىدددات كدددل مدددغ التجريددددييغ والصمبدددة الجدددامعييغ نحدددػ عدددجد مدددغ اسددداليب اسدددتخجام مشردددات التعمددديع  – 3
 االلكتخوني في عسمية التجريذ .

 :العخبية السرادر اوال: 

فددي زيددادة   Cort( : فعاليددة بخنددامج ) كددػرت (  2010ابتدددام بحددى , فاشسددة لصددخش , ليددام قسددخي )  –1
رساالة لداانذ غياخ مدتػى استخجام استخاتيجيات التعمع السشطع ذاتيا لجى عيشة مغ التالميح السػىػبيغ . )

 ( , الجدائخ .مشذهرة
التجريذ بتكشػلػجيا مختبخ العمدػم االفتخاضدي عمدى تشسيدة ميدارات ( : تأثيخ  2011إبخاليع حسج نػار ) -2

التفكيخ العميا والػعي بتكشػلػجيا السعمػمدات لدجى شدالب الحمقدة الثانيدة مدغ مخحمدة التعمديع األساسدي , كميدة 
 مشذهرة ( .   رسالة دكتهراه غيخ التخبية جامعة كفخ الذيخ ,

 Google اثدخ اسدتخجام السشردة التعميسيدة( :  2019, ماجدجة ابدخاليع , غدازي ,احسدج باسدل ) البداوي  -3
classroom  فددي تحردديل شمبددة قدددع الحاسددبات لسددادةImage Processing  واتجاىدداتيع نحددػ التعمدديع
 .( 2العجد )  ( ,2, مجمج ) االلكتخوني

 , دار المسيرة , عمان , االردن . 9, ط التحصيل الدراسي  ( : 9002الجاللي , لمعان مصطفى ) -4
( :  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياا ياي ءاوم نماوذت بنتار   9000الحسينان , ابراهيم عبد هللا  ) -5

( ,  , )اطروحةة دكتةوراهوعالقتها بالتحصيل والتخصص والمستوى الدراسي واالسلوب المفءال للاتعلم 
 رياض , السعوديةجامعة االمام دمحم بن سعود االسالمية , ال

اثخ الرفػف االفتخاضية عمى معتقجات الكفداءة الحاتيدة واالداء ( :  2009رزق , فاشسة مرصفى )  - 6
 .  90, عجد  مجمة القخاءة والسعخفة,  التجريدي لسعمسي العمػم قبل الخجمة
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, عسدان , دار الذددخوق لمتػزيددع  1. ط : اساااليت تااجريذ العمااهم(  1994زيتدػن , عدداير محسدػد )  - 7
 والشذخ .

 , الرياض , مكتبة الرشد   ١, ط تكنولوجيا التعليم و التعليم اإللكتروني  ( : 9004سالم أحمد )  - 8

يذ الكتخونيددة فددي تحردديل مقددخر شددخق تددجر فعاليددة ترددسيع بيئددة تعمددع ( , 2016الذدديخي , و وعبيددج ) -9
السجماااة الجولياااة التخبهياااة , ن فددي ضدددػء متصمبددات الدددتعمع االلكتخونددي الخياضدديات لددجى شمبدددة جامعددة نجدددخا

 االردن -, عسان  55 – 32( , 4)2, الستخررة 
التشذاائة االجتساةيااة ودورىااا فااي نسااه التفكيااخ االشااجاعي لااجى الذااباب ( :  2010العابددج , ىشدداء ) -10

 , رسالة العالسية, الذارقة. الدهري 
ورقااة معااجة ضااسن مقااخر ( : الددتعمع اإللكتخونددي والجامعددة السفتػحددة ,  2006, صددالح  )  العصيددػي - 12

, الخياض كمية الجراسات العميا , قدع وسائل وتكشػلػجيدا التعمديع , جامعدة السمدظ تكشهلهجيا التعميم  أصهل 
 سعػد , الدعػدية .

اضية في تشسية ميارات الحدػار ( :اثخ استخجام الرفػف االفتخ  2017العسخي , حدغ و حدغ )  - 13
مجماااة جامعاااة والتحردديل الجراسدددي واالتجدداه نحدددػ السقددخر لدددجى شمبدددة كميددة الذدددخيعة فددي جامعدددة القرددديع , 

, جامعدة القدجس السفتػحدة ,  19, عجد  6, مجمج والجراسات التخبهية والشفدية  لألبحاثالقجس السفتهحة 
 فمدصيغ . 

,  راااات التعميسياااة االلكتخونياااة مفياااهم السشراااة االلكتخونياااةالسش( :  2016الغامدددجي , ليفددداء )  - 14
 جامعة الباحة , الدعػدية . 

أثااخ التعماايم ارلكتخونااي عمااى التحراايل وارداء السياااري وارنجاااااااااااااااز (:  2008فخددخي , أحسددج )  -15
,كميدة التخبيدة , جامعدددة السشػفيدة  التكشهلهجي في مادة الحاست اآللي لجى تالميح الرف الثالث ارعاجادي

. 
 . شعاع لمشذخ والعمػم , حمب , سػريا  .  Internetكيا ندتخجم (  2000كػراني , نبيل ) - 16
 التعماااايم االلكتخونااااي وقااااا ع نااااجوة مجرسااااة السدااااتقبل(:  2005ليفدددداء بشددددت فيددددج )  , السبيخيددددظ – 17
 االول  . تذخيغ 23 – 22الدعػدية , جامعة السمظ سعػد , مغ   ,
( . دراسة امكانية تصبيق بيئة تعميع افتخاضية في السؤسددات التعميسيدة  2013مشى ىادي صالح )  - 18
 العجد الخاص بسؤتسخ الكمية .مجمة كمية بغجاد لمعمهم االقترادية الجامعة . 
. جامعدة و بدغ سدعػد االسدالمية ,  استخجام الحاست فاي التعمايم( :  2001السػسى , عبجهللا )  - 19

 الخياض , الدعػدية 
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 1.  ط  التعميم ارلكتخوني وارسذ والتظبيقات( :  2005السػسى , عبجهللا  والسبارك , احسدج )  - 20
 , مكتبة الخشج , الخياض .

,  تظبيقاااوالاااتعمم الاااحاتي مفيهماااو اسااااليبو ( :  2006مغدددخاوي , عبدددج السدددؤمغ والخبيعدددي, سدددعيج )  -21
 .الكػيت , مكتبة الفالح لمشذخ , الكػيت 

( : شددخق السعخفددة االجخائيددة والسعتقددجات السعخفيددة وعالقتيسددا  2009وليددج الددديج , وليددج شددػقي شددفيو )-22
 ( , جامعة الدقازيق , مرخ . اطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرةباستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتيًا , )

( : فاعميدددة التعمددديع االلكتخوندددي السػجدددو  2011واسدددساعيل عسدددخ حددددػنة )  يحيدددى و ابدددػ حجحدددػح - 23
السجماااة الفمداااظيشية لمتخبياااة بالفيددجيػ فدددي تشسيدددة التفكيدددخ العمسدددي واالتجاىددات نحدددػه لدددجى شمبدددة الجامعدددة , 

 , جامعة االقرى , غدة , فمدصيغ .  5, عجد  3, مجمج  السفتهحة عن بعج
 السرادر االجشبية : ثانيًا: 

, Cambridge the nature of prejudice Addison waslyort ,C.W . (1945).Allp -1 
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3 - Donatti , Steve (et.al) .( 2000 ) Internet in the Curriculum , (in) Technology 
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