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د.                                                                                                

 كامل دسوقي الحصرى

 ال راسدج معلمد   معرفد  ضدعؾالبحد  علد   أكد وق   المنوفي  بمحجفظ  معلمج( 03) من اس ال ر

 إلد  التوصد  تدم وقد  عليهدج، بجلتد ري  اإلعد ا  برام  اهتمجم وع م المستح ثج بهذه   االجتمجعي 
المعلمين فد  المعرفد  واالتجدجه لصدجلت التطبيدق  عل  البرنجم  تطبيق بع  إحصجئيج    ا  فرق وجو 

 بدبع  االجتمجعيد  ال راسدج  معلمد  معرفد  تنمي  ف  الت ريب  البرنجم  فجعلي  ثم ومن ،بع ي ال
البحدد  بضددرور   ،وأوصدد  التد ريس فدد  اسددتخ امهج نحددو واتججهدجتهم الرقمدد  العصددر مسدتح ثج 

 بجل راسدج  المرتبطد  الرقمد  العصدر مسدتح ثج  بدبع ت ري  معلم  ال راسج  االجتمجعي  عل  
  و الت ري  . األع ا وإ خجلهج ضمن برام    االجتمجعي 
السحجب  اإللكتروني ، معلم    اإللكتروني ، االفتراضي ، االختبجرا  المتجحؾالمفتجحي  ) الكلمج 

 ال راسج  االجتمجعي (

 البح : خلفي 
يتزاي   ور تكنولوجيج المعلومج  واالتصجال  فد  صديجؼ  الحجضدر وتلدكي  المسدتوب ، وبندج   

وأصدبت معيدجر تود م األمدم يودجس بمد    ،أسجسيج   طور، حي  أصبح  التكنولوجيج متطلبج  مجتمع مت
التكنولوجيد  ومد   توظيفهدج فد  المجدجال  الحيجتيد  المختلفد  وعلد   ئطاستخ امهج لمختلؾ الوسج

 (7332،72،  الحصري كجم رأسهج مجج  التعليم )
 األه اؾمهمج ف  تحويق  عنصراو التربوي  العملي  تطوير ف  األسجسي  الركيز  المعلمويعتبر     

ولهذا  ، السليم  الوجه  وتوجيههم المتعلمين أ ا  تطوير ف  كبير  بفعجلي  يسهم والتربوي  ، 
يحتجج المعلم بصف  عجم  و معلم ال راسج  االجتمجعي  خجص  إل  توظيؾ األنترن  والوسجئط 

وي   راستهج إل  ذا  قيم  وج وي وجعلهج التكنولوجي  المختلف  لصعوب  طبيع  المج  ، ولتح
 اكثر نفع. 

فمدع  ،ربط كد  لد   بجإلنترند  البحد  الحدجل  مدع االتججهدج  الح يثد   التد  تد عو لد يتواك و    
تزاي  التو م التكنولوج  كمج  وكيفيج  أصبح  التكنولوجيدج وسديل  الحيدج  وأ ا  أسجسدي  فد  العمليد  

وأصدبح  المإسسدج  التعليميد  ال خيدجر معهدج سدو  مواكبد  ذلد  التعليمي  ف  مراحلهدج المختلفد  
 ويدؤت (،  3،  2102التو م لرفع مستو  المخرجج  التعليمي  وتحويق نوعي  أفض  )علد  سدي  ، 

، حتدد  يددتمكن  المعلددم مددن مواكبدد   المصددري ذلدد  انسددججمج مددع توجهددج  وزار  التربيدد  والتعلدديم 
خجصد  فد  ذلد  الوقد  الدذي ؾ  لدم تكدن معروفدا مدن قبد  العصر الذي يحدتم عليدا اإللمدجم  بمعدجر

يتزايدد  كدد  يددوم نصددي  اإلنترندد   فدد  رسددم صددور  المجتمددع وتح يدد  مسددتوبلا ،كمددج ان االنتلددجر 
الالنهجئ  السدتخ ام الكمبيدوتر واإلنترند  يتطلد  مدن عمليد  تد ري  المعلدم أثندج  الخ مد  أن تؤخدذ 

س ي ي للمعلم والذي يعدجن  الع يد  مدن أوجدا الوصدور )خمدلكال  مؽجيرا  تمجمج  للك  الت ري  التولي
وربمددج التحدد ي الوحيدد  الددذي ينبؽدد   ( 071،  2102()عبددجس عددالم ،  51-41،  2102عطيدد  ، 

تجددجوزه هددو التؽطيدد  اللددجمل  لخ مدد  الوصددو  السددريع لىنترندد  ، ليتسددن  للمعلددم االسددتفج   مددن 
 .تطبيوج  هذه التوني 

وسديل  لتحويدق التنميد  المهنيد  وضدرور  لمواجهد  التطدور التكنولدوج   ويع  الت ري  الفعدج     
وإحدد ا  التؽيددر واالرتوددج  بمعددجرؾ المعلددم فمهمددج كجندد  جددو   بددرام  اإلعدد ا ، فدد ن الملددكال  
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والتح يج  والتطورا  السريع  تحتجج من المعلم  فهم  ومعرفد  كيفيد  االسدتفج   مدن ذلد  التطدور 
ولهددذا يجدد  أن يكددون التدد ري   g & Riedel (2006).Dexter, Doerinالتكنولددوج 

مستمرا  يلبد  احتيججدج  المعلمدين ويعدجل  جواند  الوصدور لد يهم أثندج  الخ مد ، وأن يكدون هندج  
تدد ريبج  مسددتمرا  هج فددج  يإهلددا لمواجهدد  المسددتح ثج  بمختلددؾ صددورهج وألددكجلهج، ومددن ثددم يوددوم 

 بواجبا الوظيف  عل  الوجا الصحيت. 
المتجحؾ من أهدم مصدج ر الدتعلم المتجحد  فد  البيئد  المحليد  ، وذلد  للد ور الكبيدر الدذي  وتع      

تلعبددا فدد  الحيددج  الثوجفيدد  والعلميدد  واالجتمجعيدد  ، و أيضددج الدد ور الددذي توددوم بددا كوسدديل  تعليميدد  
مهمدد  تسددتخ م فدد  تعزيددز العمليدد  التعليميدد  بجعتبجرهددج بيئددج  تعليميدد  متكجملدد  فعجلدد  تتكجمدد  مددع 
الفص  ال راس  ، تسدجع  علد  إتمدجم الدتعلم وتسده  ح وثدا وتجعلدا أبود  أثدرا، وفد  ظد  التطدور 
التكنولدوج  المتسددجري فد  عصددرنج ظهدر  المتددجحؾ االفتراضدي   التدد  توصدي  رسددجلتهج بؤسددلو  

( وب أ  تزاحم المتجحؾ العج ي  حت  المعروفد  منهدج. ويتزيد   92،  2119اكثر فجعلي )إسمجعي  ،
متجحؾ االفتراضي  مع تؤكي  بع  ال راسدج  مثد   راسد )حم ي محمدو ، وخجلد  مصدطف ،  ور ال
(  علددد  وجدددو  الع يددد  مدددن المعوقدددج  التددد  تحدددو  و ن تنفيدددذ المددد ارس للزيدددجرا  خدددجرج 2103

احمد   ،رضدج، جمعدان التربي  الح يث  يج  ان تتخذ من المتدجحؾ مإسسدج  تعليمي )أج رانهج،  و

االختبدجرا  اإللكترونيد  و  الحوسدب  السدحجبي  مدن أهدم  يع  استخ امج (،  كم73024002،وال  ،

 ,Denton ,  ، Provenzano&Covili    2102المسددتح ثج  التكنولوجيدد  فدد  التعلدديم) 

2015   ) 
ونظرا  ألهمي  مستح ثج  العصر الرقم  المرتبط  بجل راسج  االجتمجعي  فو  حظ  بجهتمجم الكثيدر 

 ع الكثير من ال راسج  إل  تنجولا ومنهج مج يل :من البجحثين ، ممج  ف
الكلؾ عدن مسدتو  المعرفد  بجلمهدجرا  التكنولوجيد   لد ي   (2105 راس  الحصري، كجم  ) 

معلم  ال راسج  االجتمجعي  بمنطو  الم ين  المنور  واتججهدجتهم  نحوهدج ، ولتحويدق ذلد  الهد ؾ 
بندج  اختبدجر لويجسدهج ، ومويدجس لالتجدجه نحوهدج ،   تم تح ي  المهجرا  التكنولوجي  الالزم  لهدم ، و

 –الخبر  -المرحل   –المإه  العلم   –ثم معرف  مستو  معرفتهم بهج ف  ضو  متؽيرا   )النوي
( معلددم ومعلمدد   بجلمرحلدد  االبت ائيدد  051الدد ورا (، واتججهددجتهم نحوهددج، وتكوندد  العيندد  مددن )

ان  رجد  معرفد   المعلمدين بجلمهدجرا  التكنولوجيد   والمتوسط  والثجنوي  ، وق  أظهدر  النتدجئ  
كجن  ؼير موبول ، وان معرف  المعلمج  بجلمهجرا  افضد  مدن المعلمدين، والحجصدلين علد  مإهد  
المججستير افضد  مدن الحجصدلين علد  البكدجلوريوس والد بلوم، ،وأوصد  البحد  بضدرور  تد ري  

 جي  معلم  ال راسج  االجتمجعي  عل  المهجرا  التكنولو
( والت  هد ف  إلد  التعدرؾ علد  فجعليد  برندجم  تد ريب  لتنميد  2103 راس  الحصري،  كجم  )-

لد   معلمد  ال راسدج  االجتمجعيد  واتججهدجتهم  Google Earthبع  المهجرا  التكنولوجي    
نحو استخ ام التكنولوجيج ف  الت ريس وق  استخ م  البجح  المدنه  الوصدف  و المدنه  التجريبد  

معلدم  مدن معلمد  ال راسدج   22م أخذ  العين  من طدال  الد بلوم العدجم  وقد  تكوند  العيند  مدن وت
وأظهدر  نتدجئ   1202/2103االجتمجعي  وذل  أثنج   راستهم ف  ال بلوم العجم ف  العجم الجدجمع  

لد ي المعلمدين و فجعليد    Google Earthال راسد  ضدعؾ المهدجرا  والمعدجرؾ التكنولوجيد    
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د.                                                                                                

 كامل دسوقي الحصرى

  تدد ريب  لتنميدد  بعدد  المهددجرا  التكنولوجيدد  وأهميدد  تنميدد  تلدد  المهددجرا  لدد ي معلمدد  برنددجم
 ال راسج  االجتمجعي .

( وهددد ف  إلدد  التعدددرؾ علدد  واقدددع اسددتخ ام معلمددد  ال راسدددج  2100 راسدد  خريلدددا، علدد  )-
  معلم ومعلم   مدن معلمد 019االجتمجعي  ف  األر ن للحجسو  واإلنترن . وق  تكون  العين  من 

المرحل  األسجسي  والثجنوي  ف  م يري  تربي  ارب  األولد  والثجنيد  وقد  أظهدر  النتدجئ  ان  رجد  
اسدددتخ ام المعلمدددين للحجسدددو  واإلنترنددد  كجنددد  منخفضددد ، وعددد م وجدددو  فدددروق تعدددزي للجدددنس 
والمرحلدد  بجلنسددب  السددتخ ام تطبيوددج  الحجسددو  واإلنترندد  ووجددو  فددروق بجلنسددب  السددتخ ام 

حجسددو  واإلنترندد  فدد  تعلددم وتعلدديم ال راسددج  االجتمجعيدد  لصددجلت اإلنددج  ولصددجلت تطبيوددج  ال
 البكجلوريوس. 

( والتد  هد ف  إلد  التعدرؾ علد  مد   فعجليد  برندجم  موتدر   2118 راس  العجمجو ، سدمج  )-
لتنمي  بع  مهجرا  استخ ام اإلنترند  فد  تد ريس ال راسدج  االجتمجعيد  لد   الطدال  المعلمدين 

التربي ، وقد  اسدتخ م   ال راسد  المدنه  الوصدف  و المدنه  التجريبد  وقد  تكوند  عيند  بكليج  
طجلبدج  وطجلبد  مدن طدال  الفرقد  الرابعد  لدعب  التدجريا بكليد  التربيد  بوندج و تدم  70ال راس  من 

تح ي  قجئم  بمهجرا  استخ ام اإلنترن  المرا  تنميتهج لد   الطدال  المعلمدين، وتدم بندج  البرندجم  
الموتددر  والددذي تكددون مددن أربددع مددو يال  تعليميدد  تهدد ؾ إلدد  تنميدد  مهددجرا  اسددتخ ام التصددفت 
والبح  اإللكترون  والبري  اإللكترون  وبدرام  المحج ثد  فد  تد ريس ال راسدج  االجتمجعيد ، وقد  
أظهددر  النتددجئ  أن  البرنددجم  الموتددر  قدد  أسددهم فدد  تنميدد  مهددجرا  اسددتخ ام اإلنترندد  الالزمدد  

  المعلمين وبفروق  ال  إحصدجئيج عند  موجرند  التطبيدق البعد ي لالختبدجر التحصديل  وبطجقد  للطال
 المالحظ  بجلتطبيق الوبل  لصجلت التطبيق البع ي. 

ويتضت مدن عدر  ال راسدج  السدجبو  ان  أؼلد  العيند  لد يهج مدن المعلمدين ، وهدذا يد   علد     
التؤكيدد  علدد  ضددرور  تنميدد  المعرفدد  بددبع  مدد   االهتمددجم فدد  توظيددؾ المسددتح ثج  للمعلددم . و 

 مستح ثج  العصر الرقم  المرتبط  بجل راسج  االجتمجعي  والت  يع  من ابرزهج:
المتجحؾ االفتراضي : انتلر ف  اآلون  األخير  استخ ام مفهوم االفتراضي  فيمج يتعلق بمجج   .0

فتراضد  تحد  التكدوين المتجحؾ بلك  واسع االنتلدجر  والد  األن اليدزا  تعريدؾ المتحدؾ اال
العملدد ، فهندددج  الكثيددر مدددن المصدددطلحج  والمسددميج  المسدددتخ م  فدد  مجتمعدددج  المتدددجحؾ 
والمعلومج  والت  تستخ م كمترا فج  عند  اإللدجر  إلد  مجموعد  مدن األلديج  أو المعدجر  

ومتحددؾ  Electronic Museumالرقميدد  مثدد  : المتحددؾ اإللكتروندد   والمتحددؾ الرقمدد  
Online Museum   والمتحدؾ الودجئم علد  اللدبكDigital Museum Meta  ومتحدؾ

 .  Hypermedia Museumالوسجئ  الفجئق الهيبرمي يج 
والمتحددؾ االفتراضدد  هددو موقددع علدد  لددبك  األنترندد  يمثدد  كيجنددج  افتراضدديج  لعددر  عدد   مددن     

قدع واحد  علد  الموتنيج  المتحفي  المتواج   ف  ع   من المتدجحؾ أو األمدجكن المختلفد  ضدمن مو
اللبك . واصبت وسديل  فجعلد  مدن وسدجئ  الدتعلم يكسد  المتعلمدين مهدجرا  البحد  والود ر  علد  

 Digitalالتفكير البصري، أو ه  متدجحؾ تعتمد  علد  التكنولوجيدج الرقميد  السدمعي  و المرئيد  )

mediaهددذا ( ، يددتم إنلددجئهج فدد  لددبك  اإلنترندد  مددن أجدد  التعريددؾ بمتحددؾ مددج ، وقدد  ال يكددون ل
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المتحؾ وجو  حويو  ، به ؾ المحجفظ  علد  الوطدع األثريد  ) لوحدج  ، أواند  فخجريد  ، صدور ، 
منحوتج  ....( و البح  ف  تجريخهج و من ثم  نلر ه ه المعلومدج  بجالعتمدج  علد  قجعد   بيجندج  

كن ه  نموذج تجميع  للمعروضج  المتحفي  المج ي  المتواج   ف  ع   متدجحؾ أو أمدجأو لجمل  .
مختلف  ، وليس  بجألص  لمتحؾ مدج ي معدين مدن خدال  تمثيلهدج رقميدج فد  كيدجن افتراضد  ضدمن 
موقع واح  عل  اللبك  ، بحي  يتم التعبير عنهج بجستخ ام الع ي  مدن المصدج ر التعليميد  الرقميد  
، كجلنصددوص والصددور وموددجطع الفيدد يو والرسددومج  ثالثيدد  األبعددج  وؼيرهددج مددع التعليددق عليهددج ، 
وذلد  بجالعتمددج  علدد  اللددبك  بجعتبجرهددج بوابدد  المتحددؾ االفتراضدد  اإللكترونيدد  عبددر العددجلم أجمددع 

 (2103والوسيل  الكلي  لوجو  هذه المعروضج  وتو يمهج وإتجحتهج . )فه ، أحم  ، 
وتتديت المتدجحؾ االفتراضددي   لدبك  أوسدع مددن الجمهدور عدن طريددق األنترند ، وحريد  التنودد      

خال  الدتحكم فد  التكبيدر والتصدؽير ،و تختدز  المسدجفج  وتمكدن الدزوار مدن التعدرؾ واألثجر  من 
عل  معروضج  المتجحؾ من خدال  تندوي أسدجلي  العدر  المتحفد  بمدج يدتال م مدع الزائدرين كمدج 
يراع  الفروق الفر ي  بينهم ويسجهم ف  توضيت وتبسيط المفجهيم المجدر   التد  يصدع  إ راكهدج 

 علم خبرا  ب يل  للتؽل  عل  خطور  الواقع أو بع  الزمجن أو المكجن.حسيج ، ويو م للمت
ويتم تصميم المتجحؾ االفتراضدي  وفدق فكدر  خلدق فضدج  تفدجعل  يدتم فيدا إيصدج  المعلومدج       

بطريو  سلس  من خال  جول  افتراضي  ف  أرجج  فضج  ثالث  األبعج  ملجبا للمتحؾ مع إمكجنيد  
من خدال  قجعد   بيجندج . و يعتمد  التصدميم اعتمدج ا كبيدرا علد  البرمجد  الحصو  عل  المعلومج  

( التد  تسدمت ب ضدجف   ينجميكيد   VRML) virtual Reality Modeling Languageبلؽ  
و الحويودد   Virtual Realityثالثيدد  األبعددج  لصددفح  الويدد  ،وتعدد  تونيددج  الحويودد  االفتراضددي  

ر  مثجليدد  للمتددجحؾ و لمإسسددج  التددرا  الثوددجف  وسدديل  عدد Augmented Realityالمزيد   
األخر ،  فجلمعجر  االفتراضي  تمكن جمهورا متنوعج ومنهم المعوقون من مختلدؾ األعمدجر مدن 

 التفجع  مع ع   هجئ  من األؼرا  المنتلر  ف  أمجكن مختلف  بطريو  جذاب  وتثويفي .
جمددع المعلومددج  ) األرلددف  ( وهنددج  ثددال  مراحدد  أسجسددي  إلنجددجز متحددؾ افتراضدد  و هدد    

يكون من أجد  بندج  قجعد   بيجندج  تكدون لدجمل  مدن تعريدؾ بجلمعروضدج  و العدج ا  و التوجليد  و 
ثوجف  المجتمع ، التصوير فهو الب ايد  إلعطدج  صدف  االفتراضدي  للمعروضدج ، تحويد  المعلومدج  

الفتراضدد ، كمددج يتضددمن إلدد  معلومددج  رقميدد  تلددك  قجعدد   بيجنددج  يددتم اسددتعمجلهج فدد  المتحددؾ ا
تصددميم الموقددع إلقجمدد  التحددؾ االفتراضدد  مرحلدد  التحليدد  ومرحلدد  التصددميم ومرحلدد  اإلنتددجج  

 ومرحل  النلر ومرحل  التوويم.
ومن اهم خصجئص المتجحؾ االفتراضي  : افتراضي  كيجن المتحؾ،  العجلمي  ، ال ينجميكيد  ، و     

   .     الوسجئ  الفجئو  و التفجعلي  ،و التح ي
ويتزاي   انتلدجر المتدجحؾ علد  اللدبك  بد افع صديجن  المعروضدج  المتحفيد  والحفدجظ عليهدج ،     

تنجو  المعروضج  المتحفي ،  تحويق كفج   أكبر ،توفير أ وا  لتو يم التعليم ، تحسدين اإلتجحد ، و 
تددجحؾ فدد  التعلدديم إقجمدد  المعددجر  االفتراضددي  ، و تدد عيم الزيددجرا  الواقعيدد  وتعدد  المسددتوب  للم

( وتتعدد   أسددجلي  التجددو   اخدد  المتددجحؾ مددج بددين التجددو  الحددر 2101العصددري. )بلددير، سددهجم، 
 والتجو  مع اإلرلج .
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ومن أبرز األمثل  عل  المتجحؾ الواقعيد  التد  اسدتفج   مدن األنترند  : المتحدؾ البريطدجن ،  
ؾ   اكتلؾ الفدن اإلسدالم   ومدن ،متحؾ  البري  الووم  ف  الواليج  المتح   األمريكي   ،متح

 ال راسج  الت  أك   عل  أهمي  المتجحؾ االفتراضي : 
والتد  هد ف  الد  معرفد  اتججهدج  لد   المعلمدين  Memisoglu & Kamci (2013 راسد   

نحوهج استخ ام المتجحؾ االفتراضي  بتركيج. ولتحويق هدذا الهد ؾ اعتمد   ال راسد  علد  منهجد  
( معلمددج ، وقدد  أظهددر  النتددجئ  الكميدد  258وتكوندد  عيندد  ال راسدد  مددن ) البحدد  الكمدد  والكيفدد .

لل راسدد  ان اتججهددج  المعلمددين كجندد  إيججبيدد   ، وأهميدد  تنظدديم رحددال  مي انيدد  لزيددجر  المتددجحؾ 
والمتجحؾ االفتراضي ، ولو  أظهدر  نتدجئ   ال راسد  الكيفيد  أندا ال يوجد  اهتمدجم كدجؾ بجلمتدجحؾ 

 ال راسج  االجتمجعي . االفتراضي  ف  منجه  
وهددد ف  التعدددرؾ  تحليددد   اكثدددر البدددرام  اسدددتخ امج  للزيدددجرا   Stoddard (2009 راسددد  )

االفتراضددي  فدد  ال راسددج  االجتمجعيدد ، واعتمدد ا علدد  هددذا التحليدد  قدد م  ال راسدد   نموذجددج و 
عيد  يمكدن اقترح  بع  االستراتيجيج  لكيفي  توظيؾ الزيجرا  االفتراضي  ف  ال راسج  االجتمج

االعتمج  عليهج من قب  المعلمين ف  التخصص، عالو  عل  ذل  فلود  ألود  ال راسد  الضدو  علد  
بع  الوضجيج الت  ينبؽ  مراعجتهج حج  وضع وتصميم  الزيجرا  االفتراضي  من قبد  المعلمدين و 

 مصمم  تل  الزيجرا  لتحويق االستفج   الوصو  منهج.  
أصدبح  االختبدجرا  اإللكترونيد  ضدرور  ملحدا فد  هدذا العصدر    لوداالختبجرا  اإللكترونيد :  .2

(   بجنهدددج  اسدددتخ ام 2100نظدددرا  النتلدددجر التكنولوجيدددج ومسدددتح ثتهج  وقددد  عرفهدددج كدددجبل )
الكمبيدوتر والبددرام  الكمبيوتريدد  المتخصصدد  لتويدديم المهدجرا  والمعددجرؾ فدد  مجددج  معددين ، 

جب  عل  اللجل  تلوجئيج  ، مع وجدو  أو عد م ويمكن أن يتراو  مستو  االختبجر:  بين االستج
وجو  تؽذي  راجع  فوري  ، إل  مستو  االحتفجظ بملفج  للتوويم اإللكترون  ، سدوا  تدم أ ا  

( ويعرفهدج  82االختبجر   اخد  الوجعدج  ال راسدي  المجهدز  ، أو عدن طريدق اللدبكج     )ص
سدو  اآللد  حيد  يدتم عدر  بندو  ( االختبجرا  بؤنهج الت  تدتم مدن خدال  الحج2101الخزي )

االختبجر عل  اللجل  ويجي  المتعلم عليهج مبجلر  بجستخ ام أ وا  اإل خج  )لوحد  المفدجتيت 
(  ويمكدن تعريدؾ  االختبدجرا  اإللكترونيد  إجرائيدج  : هد  224، الفجر  ، لجل  اللمس ( )ص

تم ذلد  عدن طريدق عبجر  عن مجموع  من األسدئل  المنظمد  والمعد   وفدق معدجيير معيند  ويد
 لجل  الكمبيوتر.

 أهم مميزا  االختبجرا  اإللكتروني  : 
 ق  توفر الكثير من الوق  والجه  للمعلم والمتعلم عل  ح ا  سوا . -
تحوق  نوعج  من الع ال  ف  توويم المدتعلم وذلد  ألن التودويم ال يوتصدر علد  الججند  المعرفد  بد  -

ذا يتضدت فد  تودويم ملدؾ اإلنجدجز اإللكتروند  للمعلدم و يلم  توويم ججن  األ ا  واإلب اي  وه
 للمتعلم عل  ح ا  سوا .

تددوافر أنددواي ج يدد   مددن األسددئل  مثدد  الصددور والرسددوم والفيدد يو و تمكددن مددن قيددجس مهددجرا   -
 ومعجرؾ ق  يصع  قيجسهج عن طريق اختبجرا  الورق  والولم .

 ستججبج  المتعلمين .توفير تؽذي  راجع  وتعزيز فوري، وبؤلكج  ع ي   ال -



  بروامج تدريبي لتىميت معرفت معلمي الدراساث اإلجتماعيت ببعض مستحدثاث ..
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سددهول  األعدد ا  لصددور متكجفئدد  مددن االختبددجر:  الواحدد  بسددهول  ويسددر وسددهول  رصدد   رجددج   -
الطال  و ت اولهج بصور  سري  وسدريع  و االحتفدجظ بهدج فد  سدجال  إلكترونيد  ومدن تدوافر 

 توجرير واقعي  عن أ ا  المتعلم.
الودواميس وؼيرهدج، والتد  تتدوافر علد  أجهدز  توافر األ وا  المسجع   أثندج  االختبدجر:  مثد  و -

 الكمبيوتر.
 أكثر مرون  و موضوعي ، وأق  كلف  من االختبجرا  الورقي . -

أنواي االختبجرا  اإللكتروني  : تتعد   لتسدم  االختيدجر مدن متعد    و أسدئل  االسدتججبج  المتعد   ، 
متع    ويلبا هدذا الندوي مدن أسئل  النوافذ ال الصوا  والخطؤ ،المزاوج  ، م   الفراؼج  ،

األسئل  أسئل  م   الفراغ ؼير أن المتعلم يوجدا فيهدج إلد  مد   عد   مدن الفراؼدج  )النوافدذ( فد  
فوددره معيندد  بجلكلمددج  أو العبددجرا  أو األرقددجم ،إعددج   الترتيدد  وفيددا يوددوم المددتعلم ب عددج   ترتيدد  

ين يحد  ه السدإا  ،أسدئل  النوطد  مجموع  من العبجرا  أو الكلمج  أو المصطلحج  وفق نظدجم معد
( أو صدور  أو نصدج ويطلد   Graphicالسجخن   يعط  المتعلم رسمج  توضيحيج أو تكويندج  خطيدج  )

، ومثج  لذل  عر  خريط  مصدر  Cursorمنا التؤلير عل  نوط  مح    فيهج بواسط  المإلر 
يس الج يدد    علدد  تلدد  خجليدد  مددن البيجنددج  ويطلدد  مددن المددتعلم التؤلددير علدد  موقددع قنددج  السددو

الخريط ، أسدئل  الرسدوم وفيهدج يطلد  مدن المدتعلم رسدم لدك  معدين )رسدم توضديح  ، خريطد  ، 
 لك  بيجن  ، لوح  ( بجالستعجن  بؤح  برام  الرسوم .

(و التد  هد ف  2102 راس  هيثم علد    ) -ومن ال راسج  المتعلو  بجالختبجرا  اإللكتروني : 
  قدددجئم علددد  الدددتعلم الدددذات  لتنميددد  الكفجيدددج  اإللكترونيددد  السدددتخ ام  إلددد   أعددد ا  برندددجم  تددد ريب

االختبجرا  اإللكتروني  ف  ال راسج  االجتمجعي  ل   الطدال  المعلمدين بكليد  التربيد  بسدوهجج. و 
أكدد    علدد  ضددعؾ امددتال  الطددال  المعلمددين للكفجيدد  اإللكترونيدد ، وعدد م اهتمددجم بددرام  اإلعدد ا  

( بين   رجج  الطدال  المعلمدين فد  1015  فرق  ا  إحصجئيج  عن  مستو  )بجلت ري  عليهج، وجو
تصمم االختبجرا  اإللكتروني  بع  تطبيق البرنجم  عليهم ، ومن ثدم فجعليد  البرندجم  التد ريب  فد  

 تنمي  الكفجيج  اإللكتروني  ل   الطال  المعلمين. 
يؾ التد ري  اإللكتروند  عبدر لدبك  (والت  ه ف  إل  التعرؾ عل  أثر توظ2119و راس  عل  )-

األنترندد  فدد  تنميدد  بعدد  مهددجرا  تصددميم االختبددجرا  اإللكترونيدد  لدد   أعضددج  هيئدد  التدد ريس 
بججمعددا جنددو  الددوا ي ،ولتحويددق هددذا الهدد ؾ أتبددع البجحدد  منهجددين المددنه  الوصددف  التحليلدد  

  التد ريس بجلججمعد ، (عضوا  من أعضج  هيئ27والمنه  لب  التجريب  ،وتكون  عين  ال راس  )
وتوصل  ال راس  إل  فجعلي  استخ ام البرنجم  الت ريب  الموتر  ف  تنمي  بع  مهجرا  تصميم 
االختبجرا  اإللكتروني  ل   أعضج  هيئ  الت ريس بجلججمع ؛ حي  وج  فروق ذا   اللا إحصدجئي   

عدد ي لصددجلت التطبيددق (بددين متوسددط  رجددج  التطبيوددين الوبلدد  و الب1010عندد  مسددتو  ال اللدد  )
 البع ي. 

 : تع  فكر  السحجب  الحجسوبي  وتطبيوجتهج من المسدتح ثج  التكنولوجيد السحجب  الحجسوبي  .3
ومن أح   تل  التونيج  الت  يمكن االستفج   منهج ف  مجج  التعليم هد  مدج يسدم  بجلحوسدب  

ر  بلدك  كبيدر ، وه  من التونيج  الُمستح ث  التد  انتلدCloud  Computingالسحجبي  
تكنولوجيدج تعتمد  علد  نود  الُمعجل جد ، ومسدجح  التخدزين الخجصد  »ف  اآلون  األخير . وهد  
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( ، ويددتم الوصددو  إليددا عددن طريددق Cloudبجلحجسددو ، إلدد  جهددجز خددج م يسددم  السددحجب  )
وتسدتن  « اإلنترن ، ومن ثم تتحو  برام  تكنولوجيج المعلومج ، من ُمنتجدج ، إلد  خد مج ..

م مسجحج  تخدزين كبيدر   الحوسب  ر ، ُتو ِّ السحجبي  ف  بنيتهج التحتي  إل  مراكز بيجنج  ُمتطوِّ
، وُيمكددن تصدنيفهج إلدد  أربدع أنددواي 201للُمسدتخ مين، ُمسدتفي   فدد  ذلد  مددن ُمعطيدج  الويد  

 وه :
سحجب  المعلومج  العجمد : وهد  تتعل دق بجلوصدو  ؼيدر المحد و  عبدر اإلنترند ، وتود م خد مجتهج  -
 عمال  متع  ين.ل
سددحجب  المعلومددج  الخجرجيدد  : وهدد  السددح  الهجيندد  وتجمددع بددين خصددجئص السددح  العجمدد   -

 والخجص .
 سحجب  المعلومج  المحلِّي  : وه  تتعلق بت او  المعلومج  من خال  اللبكج  المحلي  . -
 م الُمستخِ م .سحجب  المعلومج  اللخصي  : وفيهج يتم االتصج  من أي مكجن وفق تنظيم وتحك   -

، وتتيت هذه التطبيوج  والخ مج  مسدجحج  تخزينيد  مججنيد  كبيدر  يمكدن والسدمج  بجلتلدجر  مدع 
،و    calendarاآلخرين و إمكجني  ربط هدذه الخد مج  بودوائم البريد  اإللكتروند  وجد او  التودويم

Google docs   التدددجبع   Google سدددج ح يمتلددد  الدددذي المسدددتخ م قبددد  مدددن إ ارتدددا ويدددتم 
 الدذي المسدتخ م قبد  مدن إ ارتا ويتمMicrosoft   التجبعOne drive   وكذل  ،  Gmail عبر
 you الفيد يو ملدجرك  تطبيوج  مث  ، 201 الوي  تطبيوج  أيضج ،  Hotmail عبر حسج  يمتل 

tube ،  الصددور ملددجرك  وتطبيوددجflicker  ،  العددرو  ملددجرك  وتطبيوددجslide share  ، 
 : السحجبي  الحوسب  تطبيوج  من ،و   face book مث  تمجعي االج واللبكج 

  Drop box    ،  Mail chimp      والتد  تمكندد  مددن تصدميم وإرسددج  وتتبدع حمددال  البريدد
وهدد  عبددجر    Google Docs  ،  إل ار  الملددجريع التعجونيدد    Base camp  ، اإللكتروندد 

إنلج  مستن ا  وج او  البيجنج  والعرو  التو يمي  وؼيرهدج مدن الملفدج  الوجبلد  للملدجرك   عن
لجمددددع وتتبددددع السددددير الذاتيدددد  الددددوار   لصددددن وق    Catch the Best ،رندددد عبددددر اإلنت

للطبجعدد  عبددر السددحج  بددين أجهددز  ؼيددر Cloud  Print، و     Google Drive      ،البريدد 
 متصل  ببعضهج بلك  مبجلر ..

ألكج  البرمجيج  االفتراضي  الح يث  المسدتخ م  بلدك   وتعتبر خ مج  الحوسب  السحجبي  أح    
كبيددر، ووقدد  تحولدد  عمليدد  بنددج  االختبددجرا  مددن البرمجيددج  إلدد  لددبك  اإلنترندد  ، ومددن الددهر 

( فدد  تودد يم خ مدد  استضددجف  quiz-school( وخ مدد  )classmarker.comالمواقددع  موقددع )
اإللكتروندد  أو صددفحج  الويدد ، كمددج  عددن طريددق البريدد  online) االختبددجرا  وإجرا هددج  مبجلددر 

( نظجمدج مخصدص Cloud Courseفد  ج ولد  البرندجم  ال راسد  تحد  اسدم )  Google قد م 
 يتيت للمعلمين عم  أنلط  تعلم ومتجبعتهج وكذل  عم  ج و   راس .

وتمكن الحوسب  السحجبي  المستخ م من ال خو  عل  ملفجتا وتطبيوجتا ،واالستفج   فد  إجدرا      
سهول  الوصو  لك  البرام  فد  أي   عمليج  المعو   الت  ق  تتطل  أجهز  بمواصفج  عجلي ، وال

وق  ، ومن أي مكجن و إرسج  الت ريبج  والملروعج  للمتعلمين و سهول  التواص  بدين الطدال  
وتعلدديمهم  بطددرق ج يدد   تسددجع هم علدد  إ ار  ملددروعجتهم وواجبددجتهم والتؽذيدد  الراجعدد  بددين   ،
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ال روس والواجبج  وعرو  البجوربوين  عل  الحوسدب  السدحجبي    ب  والمتعلمين . وتخزينالطل
حت  يتمكن المتعلمين من الوصو  لل روس والواجبج  عن  الحججد  إليهدج و سدهول  ومروند  أ ا  
المهدددجم ،و إمكجنيددد  الدددربط بدددين عددد   مواقدددع إلكترونيددد  كجللدددبكج  االجتمجعيددد ، وتسددده  عمددد  

إمكجنيدد  خفدد  سددع  التخددزين بنددج  علدد  رؼبدد   عجونيدد  ،ولكددن لهددج سددلبيج   مثدد المجموعددج  الت
الموقع اإللكترون ، وع م إمكجني  الوصو  إل  معلومجتد  عند  وجدو  عطد  فد  الموقدع، وملدجك  

ومددن  ال راسددج   حوددوق الملكيدد  الفكريدد  علدد  األنترندد ، ويمكددن فودد  وضدديجي البيجنددج  المخزندد .
 كتروني :المتعلو  بجلسحجب   اإلل

هد ف  إلد  توظيدؾ اسدتخ ام أسدجلي  مختلفد  مدن التد  ( و(Blue & Tirotta 2011 راسد   -
الحوسب  السحجبي  ف  إع ا  المعلمين ب ح   الججمعج  الخجص  بجلواليج  المتح   األمريكي  ومدن 

سب  بينهم معلم  ال راسج  االجتمجعي  . ولو  أوضح  ال ارس  فوائ  ك  أسلو  من أسجلي  الحو
 الت  تعو  عل  ك  من المعلم والطجل  عل  اختالؾ ق راتهم ف  استخ ام التكنولوجيج. 

التعدرؾ علد  مد   معرفد  وقبدو  الطدال  الت  هد ف  إلد  ( و(Behrend et.al. 2011 راس  -
المعلمين  بمفهوم الحوسب  السحجبي  و أهميتهج اتججهجتهم و  العوام  المإثر  فد   رجد   قبدولهم 

طجلبددج. ولود  أظهدر  نتدجئ  ال راسد  أن خلفيد  الطددال   751لود  تكوند  عيند  ال راسد  مدن لهدج. و
تلعدد   ورا أسجسدديج فدد  اتججهددج  الطددال  نحددو اسددتخ ام الحوسددب  السددحجبي  واعتمددج ا علدد  نتددجئ  
ال راس ، فلو  ق م  ال راس  مجموع  التوصيج  الستخ ام الحوسب  السحجبي  ف  بدرام  اإلعد ا  

 ومإسسج  التعليم العجل . الججمعج  

تتح   ملكل  البح  ف  ضعؾ امتال  معلم  )ال راسج  االجتمجعي ( للمعجرؾ  :ملكل  البح 

التكنولوجي  المتعلو  بجلمتجحؾ االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني  وتل  

عي   افض ، حي  أظهر  المستح ثج  تجع  من عملي  ت ريسهم لموضوعج  ال راسج  االجتمج

م ارس بم ين   6معلم بمحجفظ  المنوفي  ف   02ال راس  االستطالعي :  والت  أجري  عل   

لبين الكوم واسته ف  تح ي  م    معرف  المعلمين بتل  المستح ثج   انخفج   رج  معرف  

من قب  %  ، وقل  برام  ت ري  لهإال  المعلمين سوا  21المعلمين بهج بنسب  تص  إل  

الوزار  أو أي هيئج  أخر  عل  الرؼم من أهمي  تل  المستح ثج  ولذا يحجو  البح  الحجل  

 -اإلججب  عن التسجإال  التجلي :

مج المعجرؾ التكنولوجي  المرتبط  بجلمتدجحؾ االفتراضدي ، االختبدجرا  اإللكترونيد ،  السدحجب   .0

 اإللكتروني  الالزم  لمعلم  ال راسج  االجتمجعي ؟

ج صددور  البرنددجم  التدد ريب  الوددجئم علدد  المتددجحؾ االفتراضددي ، االختبددجرا  اإللكترونيدد ،  مدد .2

 السحجب  اإللكتروني  ؟

مدددج فجعليددد  البرندددجم  التددد ريب  علددد  تنميددد  المعدددجرؾ التكنولوجيددد  المرتبطددد  بددد  المتدددجحؾ  .3

 االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني  ؟

 م  الت ريب  عل  تنمي  االتججه نحو هج ل   معلم  ال راسج  االجتمجعي ؟مج فجعلي  البرنج .4

مج العالق  االرتبجطي  بين المعجرؾ بجلمتدجحؾ االفتراضدي ، االختبدجرا  اإللكترونيد ،  السدحجب   .5

 اإللكتروني  واالتججه نحو هج ل   معلم  ال راسج  االجتمجعي ؟
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  إع ا  البرنجم  الت ريب  وبنج  أ وا  البح ، : استخ م البجح  المنه  الوصف  فمنه  البح 

وتح ي  المعجرؾ التكنولوجي  للمتجحؾ االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السدحجب  اإللكترونيد  

الالزم  لمعلم  ال راسج  االجتمجعي  ، والمنه  التجريب  ذو المجموع  الواح   والويدجس الوبلد  

 فجعلي  البرنجم  .البع ي أل وا  البح  للتحوق من 

 تمثل  أ وا  البح  فيمج يل : -أ وا  البح :

اختيدجر معرفد  لتح يدد   رجد  امددتال  المعلمدين المعدجرؾ التكنولوجيدد  المرتبطد  بدد جلمتجحؾ  -

 االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني .

 ي ،  السحجب  اإللكتروني  مويجس االتججه نحو المتجحؾ االفتراضي ، االختبجرا  اإللكترون -

تنميددد  المعدددجرؾ التكنولوجيددد  المرتبطددد  بجسدددتخ ام المتدددجحؾ االفتراضدددي ،  -:أهددد اؾ البحددد 

 االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني  ل   معلم  ال ارسج  االجتمجعي .

 تنمي  االتججه نحو هج ل   معلم  ال ارسج  االجتمجعي . -
ستفج   من مستح ثج  العصر الرقم  ف  تعليم وتعلم ال راسج  التؤكي  عل  ضرور  اال -

 االجتمجعي .

 : ترجع أهمي  البح  إل  مج يل :أهمي  البح 

 يع  استججب   لل عوا  المإك   عل  أهمي  توظيؾ التكنولوجيج و مواكب  االتججهج  الح يث  .-
 ي  عل  تطوير   تل  البرام  مسجع   الوجئمين عل  برام  إع ا  معلم  ال راسج  االجتمجع  -
اإللكترونيد ،  السدحجب  اإللكترونيد  ضدمن   إ خج  الت ري  عل  المتجحؾ االفتراضي ، االختبدجرا  -

 .لمعلم  ال راسج  االجتمجعي  مصفوف  برام  الت ري 
المتدجحؾ االفتراضدي ، االختبدجرا  مويدجس لالتجدجه نحدو تو يم اختبدجر للمعدجرؾ التكنولوجيد  و    -
 إللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني  للمعلمين يمكن االستفج   منهمج ف  مجج  توويم المعلمين.ا

           ح و  البح : اقتصر البح  عل :
الح  الموضوع : يوتص البح  الحجل  عل  ثالث  مستح ثج  تكنولوجي  وه  )المتجحؾ 

  .( .اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني االفتراضي ، االختبجرا 

بمحجفظد   لل راسج  االجتمجعي  بمركدز البدججور( معلم 30: عين  قواميهج )المكجن  الح  البلري و
 المنوفي  

 . 20/6/2105وحت   06/5/2105: اقتصر البح  عل  الفتر  الزمني  من الح  الزمن 

 سع  البح  إل  التحويق من صح  الفرو  التجلي : -فرو  البح :

( بددين متوسددط   رجددج  التطبيددق الوبلدد  1010صددجئي  عندد  مسددتو  )يوجدد  فددرق ذا  اللدد  إح .0
إللكترونيدد ،   والبعدد ي فدد  اختبددجر المعددجرؾ اإللكترونيدد  لدد  المتددجحؾ االفتراضددي ، االختبددجرا 

 السحجب  اإللكتروني  ل   معلم  ال راسج  االجتمجعي  عين  البح .
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ين متوسددط   رجددج  التطبيددق الوبلدد  ( بدد1010توجدد  فددرق ذا  اللدد  إحصددجئي  عندد  مسددتو  ) .2
والبع ي ف  مويجس االتججه نحو استخ ام التكنولوجيج ل   معلم  ال راسج  االجتمجعي  عيند  

 البح . 

يوجددد  ارتبدددجط بدددين  رجدددج  المعلمدددين فددد  التطبيدددق البعددد ي الختبدددجر المعدددجرؾ اإللكترونيددد   .3
 يج.و رججتهم البع ي  عل  مويجس االتججه نحو استخ ام التكنولوج

البرنجم  الت ريب  لا تؤثير )فعجلي ( ف  تنمي  المعدجرؾ اإللكترونيد  واالتجدجه نحدو اسدتخ امهج  .4
 ف  الت ريس.

 تح ي  مصطلحج  البح :
برنددجم  تدد ريب  :ويوصدد  بددا المخطددط العددجم الددذي تددم وضددعا والمتضددمن لمجموعدد  مددن األنلددط   

حؾ االفتراضددددي ، االختبددددجرا  المنظمدددد  الهج فدددد  واإلجددددرا ا  والموضددددوعج  المرتبطدددد  المتددددج
السددحجب  اإللكترونيدد  بهدد ؾ تنميدد  المعددجرؾ اإللكترونيدد  واالتجددجه نحددو اسددتخ ام   اإللكترونيدد ،

 التكنولوجيج ل   معلم  ال راسج  االجتمجعي . 
المعرفدد  : هدد  مددج يكونددا الفددر  مددن حصدديل  معلومجتيدد  تتعلددق بمجددج  معددين) الخوالدد   والزيددو   -
هج البجح  إجرائيج  بؤنهدج: الحصديل  المعلومجتيد   لمعلمد  ال راسدج  االجتمجعيد  (  ، ويعرف 2101،

 عن المستح ثج   التكنولوجي 

( التونيددج  الح يثدد  التدد  افرزهددج 7300420سددجم  ، لددلب ،المسددتح ثج  التكنولوجيدد : عرفهددج )

وعدد  مددن التودد م العلمدد  والتكنولددوج  لخ مدد  المعلمددين والطددال ، ويوصدد  بهددج  فدد  البحدد   مجم
االفتراضدي ، االختبدجرا  اإللكترونيد ،  السدحجب   المتدجحؾ فهدمالمعجرؾ والت  تسجع  المعلدم علد  

 اإللكتروني . وتوجس بجل رج  الت  حص  عليهج المعلم ف  االختبجر .
 اإليججبيدد بددا محصددل  اسددتججبج  معلمدد  ال راسددج  االجتمجعيدد   ويوصدد  المعلمدديناالتجددجه لدد ي 

 ام المتدجحؾ االفتراضدي ، االختبدجرا  اإللكترونيد ،  السدحجب  اإللكترونيد  فد  والسلبي  نحدو اسدتخ

 .الت ريس وتو ر بجل رج  الت  يحص  عليهج المعلم ف  المويجس المع  لذل 
 فتراضي ،اال جلمتجحؾلىججب  عن السإا  األو  مج المعجرؾ التكنولوجي  المرتبط  ب نتجئ  البح :

الالزم  لمعلم  ال راسج  االجتمجعي  ؟ تم االطالي لسحجب  اإللكتروني  ا  لكتروني ،االختبجرا  اإل

عل  الع ي  الكت  واألبحج  وال راسج  واستخالص بع  المعجرؾ المرتبط  بتعريؾ ك  منهج 

وأهميتهج ،ومزايج هج وكيفي  االستفج   منهج ف  الت ريس،  ثم عرضهج عل  مجموع  من 

تكنولوجيج المعلومج  والمنجه  وطرق الت ريس به ؾ المحكمين ف  مجج  علوم الحجس  و

 ضبطهج وإجرا  التع يال  للتؤك  من صحتهج ومنجسبتهج للمعلمين.

 راضي ،االفت المتجحؾولىججب  عن السإا  الثجن  مج صور  البرنجم  الت ريب  الوجئم عل  

و األه اؾ اإلجرائي    تم  وضع أسس البرنجم  السحجب  اإللكتروني ؟   روني ،االختبجرا  اإللكت

تحتوي عل   power pointف  ضو  فلسفتا ومحتواه :من خال   إع ا  ثالث  عرو  من 

اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني ( ، و عرضهج  المعجرؾ ل  )المتجحؾ االفتراضي ، االختبجرا 
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 ريس عل  مجموع  من المحكمين ف  مجج  علوم الحجس  وتكنولوجيج المعلومج  وطرق الت

وذل  للتؤك  من مال م  التنظيم المتبع لموضوعج  ومحتو  البرنجم  وال ق  العلمي  

للموضوعج  المتضمن   اخ  البرنجم  وصالحي  البرنجم  للتطبيق .وف  ضو  ذل  تم التوصي  

 إل  الصور  النهجئي  للبرنجم  الت ريب .

 -إع ا  البرنجم  الت ريب  وفق الخطوا  التجلي :
وتوظيدؾ التطدور الحدجل  فد  مجدج  تكنولوجيدج المعلومدج  واالتصدجال   االسدتفج  لبرندجم  فلسف  ا

ربط كدد  لدد   مددع االتججهددج  الح يثدد   التدد  تدد عو لدد  خجصدد لدد ي  معلمدد  ال راسددج  االجتمجعيدد  

 .بجإلنترن  

 بنج  البرنجم : طبيع  العصر الرقم ، طبيع  ال راسدج  االجتمجعيد  والتد  تدرتبط بجلمتدجحؾ أسس

 السحجب  اإللكتروني .  إللكتروني ،ا االختبجرا وتحتجج ال  االستفج   من  الفتراضي ا

اله ؾ العجم من البرنجم : تمث  ف  تنمي  المعرف  بجلمتجحؾ االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  

 السحجب  اإللكتروني 

يصدبت المعلدم  قدج را  علد  : مدن المتوقدع فد  نهجيد  البرندجم  أن األه اؾ اإلجرائي  للبرنجم  

 -أن:

 يتعرؾ عل  المتجحؾ االفتراضي ، واالختبجرا  اإللكتروني ، و السحجب  اإللكتروني  -

  ،و السحجب  اإللكتروني  يح   تعريؾ المتجحؾ االفتراضي ، و االختبجرا  اإللكتروني   -

 ب  اإللكتروني يتعرؾ عل  مميزا  المتجحؾ االفتراضي ، واالختبجرا  اإللكتروني ، و السحج -

 يجي  طرق أع ا  المتجحؾ االفتراضي ، واالختبجرا  اإللكتروني ،  والسحجب  اإللكتروني  -

 اإللكتروني ، و السحجب  اإللكتروني . يبين أهمي  المتجحؾ االفتراضي ، و االختبجرا  -

،  يحدد   األلدديج  التدد  يمكددن عملهددج مددن خددال  المتددجحؾ االفتراضددي ، االختبددجرا  اإللكترونيدد  -
 السحجب  اإللكتروني .

 ولىججب  عن السإا  الثجل  والرابع قجم البجح : 
 أوال  بؤع ا  اختبجر المهجرا  التكنولوجي : وفوج  للخطوا  التجلي :

المتدجحؾ االفتراضدي ،  اله ؾ من االختبجر: قيجس  فجعلي  البرنجم  عل  تنميد  معرفد  المعلمدين -
 وأهميتهج ومزايجهج .اإللكتروني   االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب 

تعليمج  االختبجر :  تم وضا تعليمج  توضت اله ؾ مدن االختبدجر ، ونوعيد  األسدئل  وعد  هج ،  -
 وتوزيع ال رجج  عل  األسئل .

أسددئل  الصددوا   –( سددإا  )أسددئل  التكملدد  02أسددئل  االختبددجر: وقدد  الددتمل  االختيددجر علدد  ) -
 (  رج .24ق  بلؽ  ال رج  العظم  لالختبجر )االختيجر من متع  ( و-والخطؤ

يندددج  االختبدددجر:  تدددم بندددج  االختبدددجر فددد  ضدددو  الصدددور  النهجئيددد  للبرندددجم  التددد ريب  )المتدددجحؾ 
 االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني (

 ( مواصفج  اختبجر المستح ثج   التكنولوجي 0ج و  )
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 نوي األسئل 
رقم 
 السإا 

   ع
 المفر ا 

 النسب 
ال رج  
 الكلي 

 أرقجم األسئل  المستح  

 1-6-7-12 المتجحؾ 02 %51 6 األو  الصوا  والخطؤ

 2-3-10-11 السحجب  8 %31 4 الثجن  التكمل 

االختيجر من 
 متع  

 4-5-8-9 االختبجرا  4 %21 2 الثجل 

   24 %011 02  المجموي

 

( معلدم ومعلمد  قبد  تنفيدذ 01جربد  االسدتطالعي  بلدػ عد  هج )التجرب  االستطالعي  :تدم إجدرا  الت
قيم معجمال  السهول  والصعوب  والتميز لمفر ا  االختبجر:  وقد  تراوحد  -البرنجم  لذل  لتح ي :
( و قدديم معددجمال  1065: 1025( وتراوحدد  قدديم الصددعوب  بددين )1075:  1035قدديم السددهول  بددين )

 (1035: 1025) التميز لمفر ا  االختبجر:  مج بين
  قيو . 21زمن االختبجر: وق  تم التوص  إل  أن الزمن المنجس  لالختبجر هو 

معجمدد  الثبددج  :وتددم حسددج  معجمدد  ثبددج  االختبددجر بطريودد  ألفجكرونبددجث حيدد  بلددػ معجمدد  الثبددج  
 ( ممج ي   عل  ثبج  االختبجر وصالحيتا للتحويق. 1083لالختبجر )

وتع يلدا فد  ضدو  موترحدجتهم  (1)جر عل  مجموع  من المحكمدينص ق االختبجر: تم عر  االختب
 (2)وبجلتجل  تم التوص  إل  الصور  النهجئي  لالختبجر

االفتراضدددي ، االختبدددجرا  اإللكترونيددد ،  السدددحجب   المتدددجحؾثجنيدددج: أعددد ا  مويدددجس االتجدددجه نحدددو -
 ف  الت ريس وفوج  للخطوا  التجلي : (اإللكتروني 

التعدددرؾ علددد  مددد   نمدددو اتججهدددج  معلمددد  ال راسدددج  نحدددو المتدددجحؾ الهددد ؾ مدددن المويدددجس : 
 االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني ( بع  البرنجم  الت ريب .

ثبج  المويجس: تم حسج  ثبدج  المويدجس عدن طريدق الفدجكر وبندجث وقد  وصد  معجمد  الثبدج  إلد   
 تا للتطبيق.( ممج يلير إل  ثبج  المويجس وصالحي1092)

 (  قيو .73: وج  أن الزمن المنجس  لتطبيق المويجس هو )المويجسزمن 
( وال رجد  4( وعد   العبدجرا  السدجلب  )4تو يرا  المويدجس. بلدػ عد   العبدجرا  الموجبد  ) توزيع

 (.  22( وال رج  األعل  )03األ ن  للمويجس )

 ( يوضت أبعج  المويجس2هتمجم ( ج و  )أبعج  المويجس: ألتم  المويجس عل  بع ين)األهمي  ، اال

محور 
 المويجس

ع    المفر ا  الت  تويس المحور
 عبجرا  سجلب  عبجرا  موجب  العبجرا 

                                                 
(

1
 ( أسماء السادة المحكميه1ملحق ) (

(
2

 ( الصورة الىهائيت الختبار المعارف التكىولوجيت2ملحق ) (



 

 الت سعيد عبد العاطي ابوالعالد / ه ذ
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د.                                                                                                

 كامل دسوقي الحصرى

 9 082072062624 02272320 األهمي 

 9 002012522      052042032928 االهتمجم

 08 9 9 المجموي

 
صدين للتؤكد  مدن وضدو  عبدجرا  ص ق المويجس: تم عر  المويدجس علد  مجموعد  مدن المتخص

المويجس ومنجسبتهج لويجس االتججه إضدجف  أو حدذؾ أو إعدج   صديجؼ  بعد  العبدجرا  وفد  ضدو  
كمدج تدم  (1)تل  اآلرا  تم تع ي  بع  عبدجرا  المويدجس والتوصد  إلد  الصدور  النهجئيد  للمويدجس.

 وضع بع  التعليمج  وتو يم مثج  توضيح . 
)البريددد   .Emailسدددج  صدددور  مدددن البرندددجم  إلددد  المعلمدددين علددد  تنفيدددذ تجربددد  البحددد : تدددم إر

( أسدجبيع فد  الفتدر  مدن 6تم تنفيذ البرنجم  عل  م ار )عليهج البرنجم ، CDاإللكترون ( وتوزيع 
وقدجم البجحد  بتوضديت المعدجرؾ التكنولوجيد  مدن خدال  عدر   20/6/2105وحت   06/5/2105

 ن عل  تل  المستح ثج .( وذل  ليتعرؾ المعلميpower pointلرائت )
 نتجئ  التطبيق:أوال : نتجئ  تطبيق اختبجر المعجرؾ التكنولوجي : 

( يوضت اإلحصج ا  الوصفي  ل رجج  اختبجر المعجرؾ التكنولوجي  ف  التطبيوين الوبل  3ج و  )
 والبع ي

 الع   التطبيق البع 
المتوسط 
 الحسجب 

االنحراؾ 
 المعيجري

ال رج  
 النهجئي 

 متجحؾ
 5634732 762334 03 لوبل ا

5 

 5602571 362 03 البع ي

 سحجب 
 3643557 565 03 الوبل 

5 

 5603315 262 03 البع ي

 اختبجرا 
 5 5673566 766 03 الوبل 

                                                 
(

1
 ( الصورة الىهائيت لمقياس االتجاي4ملحق ) (
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 3655035 463 03 البع ي

المعجرؾ 
اإللكتروني  

 كك 

 7602434 461 03 الوبل 

71 

 7635330 5664000 03 البع ي

  
الجدد و  أعدداله أن متوسددط  رجددج  المجموعدد  التجريبيدد  فدد  التطبيددق البعدد ي بلددػ مددن  يتضددت

(  رج ، وهو أعل  من المتوسط الحسدجب  لد رجج  72ال رج  النهجئي  ومو ارهج ) من( 04,20)

مددن ال رجدد  النهجئيدد   بفددجرق   رجدد ( 2,2فدد  التطبيددق الوبلدد  الددذي بلددػ ) التجريبيدد المجموعدد  

 الختبددجر التطبيوددين رجددج   متوسددط ج يدد   علدد  وجددو  فددرق بددين (  رجدد  ممدد07,00مودد اره )

بجلنسب  للمهجرا  اإللكتروني  كك  ولك  مهدجر   وذل البع ي  التطبيق لصجلتالمهجرا  اإللكتروني  
فرعي  عل  ح ه نتيج  تعرضهم للمعجلج  التجريبي . وبتمثيد   رجدج  عيند  البحد  فد  التطبيودين 

 ني  اتضت مج يل :بجستخ ام لك  األعم   البيج

 
 

 ( التمثي  البيجن  بجألعم   لمتوسط   رجج  التطبيوين الختبجر المعجرؾ اإللكتروني .5لك  )  

( تددم اسددتخ ام 3035وللتحوددق مددن ال اللدد  اإلحصددجئي  للفددرق بددين المتوسددطين عندد  مسددتو ) 
متوسددط   (نتددجئ  اختبددجر       للفددرق بددين1اختبددجر)   ( للمجمددوعتين المددرتبطتين .جدد و  )

  رجج  عين  البح  

 التطبيق البع 
المتوسط 
 الحسجب 

االنحراؾ 
 المعيجري

فرق 
 المتوسطج 

 رج  
 الحري 

قيم  
    

مستوي 
 ال الل 



 

 الت سعيد عبد العاطي ابوالعالد / ه ذ
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د.                                                                                                

 كامل دسوقي الحصرى

 متجحؾ
 066000 5634732 762334 الوبل 

 
76 

576531 

 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 5602571 362 البع ي 3035

 سحجب 
 064 3643557 565 الوبل 

 
76 

556351 
 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 5603315 262 البع ي 3035

 اختبجرا 

 164 5673566 766 الوبل 
 

76 
526366 

 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 3655035 463 البع ي 3035

المعجرؾ 
اإللكتروني  

 كك 

 7602434 461 الوبل 
576000 76 566522 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 7635330 5664000 البع ي 3035

( تجددجوز  قيمدد        09,05يتضددت مددن الجدد و  السددجبق  أن قيمدد        المحسددوب  ) 
( ممج ي   عل  وجو  فرق حويود   بدين  1,10( ومستو   الل  ) 29الج ولي  عن   رج  حري  ) 

 متوسددط   رجددج  المجموعدد  التجريبيدد  فدد  التطبيوددين لصددجلت  التطبيددق البعدد ي ) ذا  المتوسددط
األكبر(، ذل  بجلنسب  للمعدجرؾ اإللكترونيد  ككد  ولكد  مهدجر  فرعيد  علد  حد ه وتتفدق نتدجئ  تلد  

( ،  وبذل  يتحوق البجحد  مدن صدح  الفدر  األو  2102ال راس  مع نتجئ   راس  )هيثم عل  ، 
 من فرو  البح . 

 

لتطبيوين الوبل  اإلحصج ا  الوصفي  ف  ا ( يوضت5ج و  )ثجنيج: نتجئ  تطبيق مويجس االتججه :
 والبع ي لمويجس االتججه. 

 الع   التطبيق البع 
المتوسط 
 الحسجب 

االنحراؾ 
 المعيجري

ال رج  
 النهجئي 

 األهمي 
 4013562 0503 31 الوبل 

27 

 3033632 2708 31 البع ي

 االهتمجم
 27 2065854 0006333 31 الوبل 
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 2059188 0903333 31 البع ي

 االتججه كك 
 5045662 2608667 31 بل الو

54 

 307392 4700333 31 البع ي

 
( مدن 47,03يتضت من الج و  أن متوسط  رجج  المجموع  التجريبي  ف  التطبيدق البعد ي بلدػ )

(  رجدد ، وهددو أعلدد  مددن المتوسددط الحسددجب  لدد رجج  المجموعدد  54ال رجدد  النهجئيدد  ومودد ارهج )
(  رجدد  مددن ال رجدد  النهجئيدد   بفددجرق مودد اره 26,86التجريبيدد  فدد  التطبيددق الوبلدد  الددذي بلددػ )

(  رج  ممج ي   عل  وجو  فرق بين متوسط   رجج  التطبيوين لمويدجس االتجدجه لصدجلت 20,27)
التطبيق البع ي وذل  بجلنسب  لالتججه كك  ولك  بع  من بع يا عل  ح ه نتيجد  تعرضدهم للمعجلجد  

 التجريبي .
 
 التطبيوين بجستخ ام لك  األعم   البيجني  اتضت مج يل :وبتمثي   رجج  عين  البح  ف   

 
 

 ( التمثي  البيجن  بجألعم   لمتوسط   رجج  التطبيوين مويجس االتججه.2لك  )  
 وللتحوق من ال الل  اإلحصجئي  للفرق بين المتوسطين تم استخ ام اختبجر)   ( 

 
 ن  البح  ف  مويجس االتججه(نتجئ  اختبجر       للفرق بين متوسط   رجج  عي6ج و  )

 



 

 الت سعيد عبد العاطي ابوالعالد / ه ذ
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د.                                                                                                

 كامل دسوقي الحصرى

 التطبيق البع 
المتوسط 
 الحسجب 

االنحراؾ 
 المعيجري

فرق 
 المتوسطج 

 رج  
 الحري 

قيم  
    

مستوي 
 ال الل 

 أهمي 
 0205 4013562 0503 الوبل 

 
29 

040182 

 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 3033632 2708 البع ي 1,10

 اهتمجم
 707 2065854 0006333 الوبل 

 
29 

90844 

 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 2059188 0903333 البع ي 1,10

االتججه 
 كك 

 5045662 2608667 الوبل 
210266 29 080962 

 ا  إحصجئيج 
عن  مستوي 

 307392 4700333 البع ي 1,10

  

        الج وليد  قيمد تجدجوز ( 03,41الج و  السجبق أن قيمد        المحسدوب  ) منيتضت 

يدد   علدد  وجددو  فددرق حويودد   بددين  ممددج(  3,30 اللدد  ) ومسددتو (  74عندد   رجدد  حريدد  ) 

البعد ي وبجلتدجل  تدم قبدو   التطبيدق  صدجلتالتجريبيد  فد  التطبيودين ل المجموعد  رجج   متوسط 

( بددين متوسددط  3,30 ا  إحصددجئيج  عندد  مسددتو  ) فددرق وجددو الددذي يددنص علدد   الثددجن الفددر  

 ويتفدقلمويجس االتججه لصدجلت التطبيدق البعد ي.   والبع يالتطبيق الوبل  ف   البح  رجج  عين  

والختبددجر صددح  الفددر  الثجلدد  :   ، Memisoglu & Kamci (2013 راسدد  مددع نتددجئ  

البرنددجم  التدد ريب  لددا تددؤثير )فعجليدد ( فدد  تنميدد  المعددجرؾ اإللكترونيدد  واالتجددجه نحددو اسددتخ ام 

ذا   جئ حليد  نتدجئ  الفرضدين السدجبوين وجدو  فدروق ونتدالتكنولوجيج ف  التد ريس  يتضدت مدن ت

فد  التطبيودين الوبلد  والبعد ي أل اتد   تجريبيد  رجج  المجموع  ال توسطج  الل  إحصجئي  بين م

البحد  لصددجلت التطبيدق البعدد ي. ولكدن تسددليمج  بدؤن وجددو  اللد   قدد  ال يعند  بجلضددرور  أهميتددا، 

لبجح  سدوي  لديال  علد  وجدو  فدرق أو عالقد  بدين متؽيدرين فجل الل  اإلحصجئي  ف  ذاتهج ال تو م ل

بصددرؾ النظددر عددن مجهيدد  هددذا الفددرق وأهميتددا، مددن هنددج فجل اللدد  اإلحصددجئي  وحدد هج ؼيددر كجفيدد  

الختبجر فرو  البحد  فهد  لدرط ضدروري ولكندا ؼيدر كدجف ، فجلضدرور  تتحودق بوجدو  ال اللد  

أهميد  النتيجد  التد  ثبد  وجو هدج إحصدجئيج ، اإلحصجئي  والكفجي  تتحوق بحسدج   رجد  الفجعليد  و

بدبع  اإلجدرا ا  لفهدم معنويد  النتدجئ  ال الد   جئي ولذل  وجد  أن تتبدع اختبدجرا  ال اللد  اإلحصد
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إحصجئيج  وتح ي  أهمي  النتجئ  الت  تم التوص  إليهج، ومن هذه األسدجلي  المنجسدب  للبحد  الحدجل  

( إلد   2ايتدج ) ربع(، ويه ؾ اختبجر م023 - 077: 7330() السعي ،  2اختبجر مربع إيتج) 

تح ي  نسب  من تبجين المتؽير التجبع ترجع للمتؽير المستو ، ويمكن تفسدير هدذه النسدب  مدن تبدجين 

  الحددجل  علدد  (، ولددذا اعتمدد  البحدد722: 7333المتؽيددر التددجبع بمعرفدد  المتؽيددر المسددتو )مرا ، 

( الددذي  2ال اللدد  العمليدد  للنتددجئ  التدد  تددم الوصددو  إليهددج بتطبيددق اختبددجر مربددع إيتددج)   حسددج

 جل يستخ م لتح ي  فجعلي  و رج  أهمي  النتيج  الت  ثب  وجو هج إحصدجئيج ، ويوضدت الجد و  التد

 بح  ذا  ال الل  اإلحصجئي ( لنتجئ  ال2مويجس مربع إيتج)  تطبيقنتجئ  

 

 (2مربع إيتج)  جر( نتجئ  حسج  اختب    2)  ج و 

     قيم  االختبجر
  

  رجج 
 2 الحري 

األهمي    رج 
 التربوي 

 حجم

 dاألثر 
 مستوي
 ثرحجم األ

 31331 74 071032 متجحؾ
منخفض   فجعلي 

 ضعيؾ رأث 3101 وؼير  مهم  

 31370 74 001102 سحجب 
مرتفع   فجعلي 

 2100 ومهم  ج ا  
قوي  أثر

 ج ا
 31332 74 021344 اختبجرا 

مرتفع   فجعلي 
 2113  ا  ومهم  ج

قوي  أثر
 ج ا

 المعجرؾ
اإللكتروني  

 041022 كك 

74 
31471 

مرتفع   فجعلي 
 ومهم  ج ا  

2100 
قوي  أثر

 ج ا

 31327 74 021337 األهمي 
رتفع  م فجعلي 

 2177 ومهم  ج ا  
قوي  أثر

 ج ا
 31214 74 41322 االهتمجم

مرتفع   فجعلي 
 0112 ومهم  ج ا  

قوي  أثر
 ج ا

 31472 74 031417 كك  االتججه
مرتفع   فجعلي 

 2132 ومهم  ج ا  
قوي  أثر

 ج ا
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ن لمويجس االتججه كك  ( لنتجئ  التطبيوي 2اختبجر مربع إيتج)   من الج و  ان قيم ويتضت 

( وق  تججوز  هذه النتيج  الويم  ال ال  عل  األهمي  التربوي  للنتجئ  اإلحصجئي  ف  3,472)

 (، وه  تعن  أن 723، 7333( )مرا ، 3,02البحو  النفسي  والتربوي  ومو ارهج )

ريسي ، أي ال  متؽير المعجلج  الت  رجع( من التبجين بين متوسط   رجج  التطبيوين ي47,2٪) 

( من التبجين بين التطبيق البع ي عن التطبيق الوبل  ف  االتججه نحو استخ ام ٪47,2أن ) 

مستح ثج  العصر الرقم  ف  الت ريس يمكن تفسيره بسب  البرنجم  الت ريب  لمعلم  ال راسج  
 تججه .أن هنج  فجعلي  كبير  ومهم  تربويج للبرنجم  الت ريب  عل  تنمي  اال أياالجتمجعي  

( لنتجئ  التطبيوين الختبجر المعجرؾ  2يتضت من الج و  ان قيم  اختبجر مربع إيتج)  كمج

( وق  تججوز  هذه النتيج  الويم  ال ال  عل  األهمي  التربوي  للنتجئ  3,471اإللكتروني  كك  )

(، وه  تعن  723، 7333را ، ( )م3,02اإلحصجئي  ف  البحو  النفسي  والتربوي  ومو ارهج )

يرجع ال  البرنجم  الت ريب ، أي أن )  التطبيوين( من التبجين بين متوسط   رجج  ٪47,1أن ) 

( من التبجين بين التطبيق البع ي عن التطبيق الوبل  ف  المعجرؾ اإللكتروني  بسب  47,1٪

ر  الرابع السإا  األخير من صح  الف والختبجرال راسج  االجتمجعي   لم البرنجم  الت ريب  لمع
البح :  يوج  ارتبجط بين  رجج  المعلمين ف  التطبيق البع ي الختبجر المعجرؾ اإللكتروني  
و رججتهم البع ي  عل  مويجس االتججه نحو هج   قجم  البجح  ب راس  العالق  االرتبجطي  بين 

جم  االرتبجط الخط  )لبيرسون وذل  بحسج  مع ،متؽيري البح  )المعجرؾ اإللكتروني ، االتججه(

 =rوكذل  تح ي  مستوي  ،( بين متؽيري البح  للتعرؾ عل  نوي و رج  العالق  بين المتؽيرين

 ال الل  اإلحصجئي  لويم  معجم  االرتبجط، 

 ( للعالق  بين متؽيري البح )المعجرؾ اإللكتروني ، االتججه(r( معجمال  االرتبجط )3) ج و 

 المعجرؾ اختبجرا  سحجب  متجحؾ  البع 
 اإللكتروني 

  األهمي 
 r 31320 3,740- 3137 -3133بيرسون  ارتبجط

 ال   ؼير اإلحصجئي  ال الل 
 إحصجئيج

 ال   ؼير
 إحصجئيج

 ال   ؼير
 إحصجئيج

 ال   ؼير
 إحصجئيج
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 االهتمجم
 r 3124 31030 -.300- 31272بيرسون  ارتبجط

 مستوي اإلحصجئي  ال الل 

3,30 
   ال ؼير

 إحصجئيج
 ال   ؼير

 إحصجئيج
 مستوي

3,30 

 االتججه
 كك  

 r 31020 -.031- 31303 31702بيرسون  ارتبجط

 مستوي اإلحصجئي  ال الل 

3,32 
 ال   ؼير

 إحصجئيج
 ال   ؼير

 إحصجئيج
 ال   ؼير

 إحصجئيج
  
ه من جه  من الج و  السجبق ع م وجو  عالق  ارتبجطي   ال  إحصجئيج بين االتججه بؤبعج  ويتضت

والمعجرؾ اإللكتروني  بؤبعج هج من جه  أخري ، وبجلتجل  يتم رف  الفر  الذي ينص عل  
 وجو  عالق  لع م وصو  قيم  معجم  االرتبجط لمستوي ال الل  اإلحصجئي  المطلو 

أن النتجئ  الت  توص  إليا هذا البح  تلير إل  أن المعرف   تؽير  بع  تعر   والخالص  -
 مج يل : أبرزهجوتوو  هذه النتجئ   إل  جمل  من االستنتججج   ،رنجم  الت ريب للب لمينالمع

البرام  الت  يتم من خاللهج إع ا  معلم  ال راسج  االجتمجعي  قب  الخ م  ال تمكن  إن -

، وق  يرجع  التكنولوجي  بجلمستح ثج هإال  المعلمين من امتال  حصيل  معرفي  مرتبط  

بلك  كجؾ، أو ع م التركيز عليهج إثنج  عملي   عجرؾعل  هذه المذل  إل  ع م احتوائهج 

الذين يتخرجون من كليج  التربي  ال ي رسون ليئج من الموا   المعلمون جلطال الت ريس ؛ ف

، ويتفق ذل  مع مج اك  عليا ) عب  المنعم وعب  البجسط  التكنولوجي  بجلمستح ثج المتعلو  

،7331.) 
أنفسهم ب رج  كجفي   لتطويرالمنوفي   محجفظ   االجتمجعي  ف  ع م سع  معلم  ال راسج -

تمكنهم من مواكب  التطورا  الح يث  ف  تكنولوجيج التعليم ؛ عل  الرؼم من  وجو  قنجع  

ل يهم للويجم بذل  ظهر  من خال  مويجس االتججه، وبجلتجل  فال ب  من العم  عل  توفير 

كجلمكجفآ   ؛ التكنولوجي عل  المعرف  بجلمستح ثج   بع  الحوافز الت  تلجعهم عل  اإلقبج 

 ف  الرات ، أو الترقي . الزيج   مث المج ي  
 : التوصيج 

 عل  ضو  تل  النتجئ  يوص  البجح :

 ببرام  الت ري  كجز  من اإلع ا  المهن  لمعلم ال راسج  االجتمجعي . االهتمجم -
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ف  تصميم وتنفيذ وتطبيوج لبرنجم  عل  ملجرك  خبرا  المنجه  وتكنولوجيج التعليم  ضرور  -

 طال  كلي  التربي  
التكنولوجيج واألسجلي  التكنولوجي   اخ  الم ارس واالهتمجم بجلمهجرا  التكنولوجي   تفعي  -

 ل   المعلمين.
 بمعجم  كليج  التربي  لك  تف  بجحتيججج  الطال  المعلمين. االهتمجم -
 راسج  االجتمجعي  بمحجفظ  المنوفي .ال  م تطبيق البرنجم  عل  جميع معل   -

 الت  الحوافز بع توفير  ، ال راس  لمواصل  المعلمين أمجم الفرص من المزي  إتجح  ضرور  -

 بهج. المعرف  عل  اإلقبج عل   تلجعهم
الوار   ف  البح    للمستح ثج لوجي م ي ممجرس  المعلمين للمهجرا  التكنو  راس : الموترحج 

 الحجل 
 ختبجر المعرف  بجلمهجرا  التكنولوجي  ومويجس االتججهج  عل  عينج  أخريا تطبيق -
 خر  راسج  متلجبه  عل  منجطق تعليمي  مختلف  وربطهج مع متؽيرا  أ إجرا  -
برنجم  المتجحؾ االفتراضي ، االختبجرا  اإللكتروني ،  السحجب  اإللكتروني  عل  األ ا   اثر -

 الت ريس  للمعلمين
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 المراجع
 المراجع العربي : :أوال

ف  ت ريس ال راسج  االجتمجعي  عل   اإللكترون (.  اثر التعليم 7332كجم ) الحصري، .0

الجمعي   مجل تنمي  التحصي  واالتججه نحو المج   ل   تالميذ الصؾ الثجن  اإلع ا ي. 

 .023-004073التربوي  لل راسج  االجتمجعي  ، 

يب  لتنمي  بع  المهجرا  التكنولوجي  (.  فجعلي  برنجم  ت ر7300كجم ) الحصري، .7

ل   معلم  ال راسج  االجتمجعي  واتججهجتهم نحو    Google Earth لجوج  إير 

، 20لل راسج  االجتمجعي  ،  التربوي   الجمعي    مجل استخ ام التكنولوجيج ف  الت ريس. 

73-32. 

مهجرا  التكنولوجي  معلم  ال راسج  االجتمجعي  بجل ف (. م ي معر7302كجم ) الحصري، .0

و   لل راسج  التربوي  الجمعي  العربي مجل واتججهجتهم  نحوهج،  المنور  بمنطو  الم ين  

 .04-02، 21المل  سلمجن لالستلجرا  التربوي   معه    االجتمجعي  ، بججمع  المجمع ، 

رافي  عل  ( . أثر قلق االختبجر وبع  المتؽيرا  ال يموؼ7303عب هللا . ) بن، فه   الخزي .2

ججمع   مجل ،  ارتبجطياأ ا  طلب  ججمع  الكوي  ف  االختبجرا  اإللكتروني  :  راس  وصفي  

 . 723-704( ، 2( ، المجل  )0اليمن . الع   ) –صنعج  للعلوم التربوي  والنفسي  

  األر ني ( .العالق  بين  رج  معرف  طلب  الججمعج  7303  تيسير و الزيو  مجج )الخوال   .2
-034،(72)  42  التربوي  المجل واتججهجتهم نحو الؽر .  السيجسي   لحكومي  بجلعولم  ا

202. 

العملي   األهمي لويجس   إحصجئي : أسجلي   األثر حجم( : 7330، رضج مسع    )  السعي  .1

وطرق  لمنجه ل المصري  للجمعي الخجمس علر  العلم  المإتمرلنتجئ  البحو  التربوي   ، 
عين  ججمع  ، ضيجف ال  ارمنجه  التعليم و اإلع ا  للحيج  المعجصر   ، المنعو  بالت ريس   

 .122-120( يوليو ، 77-70) ،لمس 
بع  مهجرا  استخ ام  مي (.فعجلي  برنجم  موتر  لتن7333سمج  حسن .) العجمجوي، .2

 ل رسجاالنترن  ف  ت ريس ال راسج  االجتمجعي  ل   الطال  المعلمين بكليج  التربي  
 كلي  التربي  بونج، مصر. ،مججستير ؼير منلور 
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( فجعلي  برنجم  موتر  قجئم عل  التربي  المتحفي  لتنمي  7302و احم  ،وال  ) ،رضج جمعا .3

 ،ل ي تالميذ الحلو  الثجني  من التعليم األسجس  بسلطن  عمجن الوطن  الوع  األثري والحس

 .022-000 ،21 ي االجتمجع لل راسج     التربوي  معي الج مجل 

 األر ناالجتمجعي  ف   اسج ( .واقع استخ ام معلم  ال ر7300عل  كجب  سليم ) ، خريل  .4

 .133 -120 ، 72( 740 ملق ، ) ع ججم مجل . واألنترن للحجسو  

 عجلم الكت . ، الوجهر ،  االفتراضي  التعليمي  المتجحؾ( 7334احم  إسمجعي )   ينج .03

ف  تنمي  مهجرا    منه  قجئم عل  المستح ثج  التكنولوجي فجعلي (.7300سجم  ) للب ، .00

الجمعي  التربوي   مجل  ،طال  الم رس  الفني  المتو م  التججري  ل يالسكرتجري  اإللكتروني  

 .007-20،22لل راسج  االجتمجعي  ،

يم فجعلي  برنجم  إلكترون  لطال  الفرق  الرابع  بكلي  التعل .(7307).الجلي ، عل  سي  عب  .07

واالتججه نحو المستح ثج   اإللكترون بع  مهجرا  التواص   تنمي الصنجع  ف  

 .02-0 ، 0كلي  التربي  ، ججمع  أسيوط ، مجل .التكنولوجي  

( . أثر توظيؾ الت ري  اإللكترون  عبر لبك  اإلنترن  7334، أكرم فتح  مصطف  . ) عل  .00

ي  ل   أعضج  هيئ  الت ريس بججمع  ف  تنمي  بع  مهجرا  تصميم االختبجرا  اإللكترون
 –اإلتجح   –ال ول  السجبع )التعليم ف  مطلع األلفي  الثجلث  .الجو    المإتمرالوا ي ،  جنو 

 . 0072-0323( ، 0مصر . المجل  ) –التعلم م   الحيج ( 
 من االستر ا  تم. االفتراض  المتحؾ(. 7300 مجرس، 07. )أحم  فه  .02

post_9203.html-http://faamhh1.blogspot.com/2013/03/blog 

( . أثر اختالؾ نمط االستججب  ف  االختبجرا  اإللكتروني  7300، طال  بن حسن . ) كجبل  .02

 مجل  ،ختبجر عل  أ ا  الطال  المن فعين والمترويين بكلي  التربي  ججمع  طيب  ف  اال

 .000-22  ( ،7( ، الجز  ) 021. الع   )  مصر-التربي  )ججمع  األزهر (

الجوال  االفتراضي  ف  نمط التعليم  توظيؾ(.7300و مصطف  ،خجل  ) ،حم ي، محمو  .01

تالميذ الصؾ  ل يالجمجع  لتنمي  مهجرا  التفكير األسجسي  ف  مج   ال راسج  االجتمجعي  

 .723-770 ،27االجتمجعي  ، سج لل را التربوي   الجمعي   ل مج ،األو  اإلع ا ي

اإلحصجئي  ف  العلوم النفسي  و التربوي  و  األسجلي ( : 7333، صال  أحم  )  مرا  .02

 األنجلو المصري  ، الوجهر  . ،االجتمجعي  ، الطبع  األول  
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الجتمجعي  ال راسج  ا ت ريس .(7331).عب  البجسط ،حسين وعب  المنعم  أحم  منصور، .03

 االتحج  المصري . مكتب : الوجهر .واستخ ام التكنولوجيج المتو م  
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