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الشك أن دراسة انفعاالت المتعلم أثناء اكتسابه للخبرات التعليميةة مةن اومةار الةامةة التة  ال  
يمكن فصلةا عن خبرات التعلم ، كما أن فةم طبيعة تلك االنفعاالت ف  سياق العملية التعليميةة  دةد 

االستراتيجيات التعليمية االترباية المستخدمة ، ادد حظيةت دراسةة االنفعةاالت  يؤدى ال  تحسيين 
لةللك باتتمةةام الكثيةر مةةن البةةاحثين فةأل العقةةد اوخيةةر ، فعلة  الةةرحم مةةن تنةاا  البةةاحثين لمجماعةةة 
متناعةةة مةةن اوسةةاليد ا اوداات لفةةةم ا تقيةةيم الجاانةةد المعرفيةةة لعمليةةة الةةتعلم ، االتطةةارات 

متعلقةةة باسةةتراتيجيات الةةتعلم بظةةع النظةةر عةةن التعةةرا علةة  انفعةةاالت الطةة د سةةااء المختلفةةة ال
اإليجابيةةة منةةةا  أا السةةلبية فةة  يطةةار البيمةةات التعليميةةة المختلفةةة  ، يال أن البةةاحثين دةةد اجةةةاا 
اتتماما ملحاظا ف  السناات العشرة الماضية بدراسة االنفعاالت فة  يطةار عمليةة التعلةيم ا الةتعلم 

ا الت  أكدت عل  أتمية تركيز الدراسات علة    (schutz & Pekrun,2007,16) دراسةمث  

االنفعةةاالت اوكاديميةةة التةةأل  تةةؤثر فةةأل  البيمةةات التعليميةةة المختلفةةة، اتةةا مايقادنةةا الةة  أتميةةة 
 الدراسات الت  تتناا  البحاث حا  االنفعاالت االحاجة ال  تقييمةا فأل سياق العملية التعليمية . 

ناك تناعا فأل اتجاتات الباحثين لدراسة االنفعةاالت فةأل مجةا  التعلةيم مةا بةين المنحة  التقليةد  ات

 ; Hembree,1988)كدراسةةةةة القلةةةةق اع دتةةةةه ببنجةةةةازات الطةةةة د ، مثةةةة  دراسةةةةة 
Zeidner,2007) ادراسةةةةةةةة االنفعةةةةةةةاالت المرتبطةةةةةةةة بالنجةةةةةةةا  ا الفشةةةةةةة  مثةةةةةةة  دراسةةةةةةةة  ،

(Pekrun,2005 ),  جةةه يلةة  دمةةع االنفعةةاالت باعتبارتةةا مةةن المتظيةةرات ابةةين منحةة  تطةةار  يت

 Paoloni الةامه التأل لةا تأثير فأل عمليات التعلم اوكاديمأل ااستراتيجيات التدريس مث  دراسة
( ا التةة  اعتبةةرت االنفعةةاالت اوكاديميةةة مةةن أبةةرز الجاانةةد الاجدانيةةة التةةأل تتةةأثر (2014,88 ,

 ا  الدراسية.باستراتيجيات التدريس المستخدمة فأل الفص
امن ثم فبنه يبدا مةن الضةرارى التعةرا علة  طبيعةة االنفعةاالت اوكاديميةة  سةااء كانةت 
ييجابيةةة أم سةةلبية فةةأل ع داتةةةا بدافعيةةة الطةة د اتحصةةيلةم  الدراسةة  ، مةةز التأكيةةد علةة  تعزيةةز 

ك الدراسةات االنفعاالت اوكاديمية اإليجابيةة اخفةع االنفعةاالت اوكاديميةة السةلبية ، حيةث تبةدا تلة
  التةة  تناالةةت االنفعةةاالت فةة  بيمةةات الةةتعلم حيةةر التقليديةةة دليلةةة ، بةة  انةةادرة ، اتةةلا مةةا أكةةد 

Wang,2014,190)   اومةةةر الةةةل  يةةةدعا يلةةة   يجةةةراء مزيةةةد مةةةن الدراسةةةات لتحديةةةد  طبيعةةةة)
ت أكثةر االنفعاالت اوكاديمية عند استخدام استراتيجيات تدريس تعتمد عل  التكنالاجيا التأل أصبح

 انتشارا اتطبيقا ف  اواساط التعليمية ف  جميز دارات العالم  .
ايمثة  الةةتعلم المةةدمع أحةد أسةةاليد تاظيةةا تلةك المسةةتحدثات التكنالاجيةةة ، حيةث يقةةام علةة    
 عمليةة فةأل التكنالاجيةة المسةتحدثات ااسةتخدام التعلةيم فأل التقليدية الطريقة بين االدمع الخلط

 ال  مدخ  انه اعتبار عل  التعليمية، االنظمة فأل المدمع التعليم بادخا  تتمامبدأ اال التعليم ، ادد
 التقنيةة الاسةام  دمةع الة  يةدعا التعلةيم، لعمليةة مكمة  فريةدا انمطةا تعلميةا االلكترانةأل، الةتعلم

 مةز يتناسةد التعلةيم، مةن جديةد نةا  االعتياديةة، لتقةديم التعليمية االساليد مز اتفاعلةا الحديثة
 العمليةة القةاممين علة   تمكةن التكةاليا، ابصةارة بادة  ، ااحتياجةاتةم المتعلمةين مصخصةا

 من , مسمياته ااختلفت اشكاله، ادد  تعددت .الط د  اداء اتقييم ادياسةا من ضبطةا التعليمية
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

المكةان, يلة   الةتعلم اا المؤلةا الةتعلم الة  الةتعلم الةجةين، اا ، المةزيع الةتعلم الة  الخليط التعلم
 , اي حظ ان تلك المسميات تدار حا  معن  ااحد . المتمازج اا المدمع التعلم

 التعليمةأل عةن الاادةز التخلةأل دان التةدريس فأل الحديثة التقنية استخدام  المدمع بالتّعلم ايقصد
 عن الصا حرفة داخ  التفاع  المباشر عل  التركيز ايتم  .الصا حرفة فأل االحضار المعتاد،

 اصةا ايمكن ,اإلنترنت  اباابات كالحاساد االشبكات الحديثة، االتصا  آليات استخدام طريق
 تقةدم التةأل التربايةة االخبةرات االماادةا بةةا المعلامةات ُتةنظم التةأل الكيفيةة  بأنةه الةتعلم، تةلا

 . المعلامةات تكنالاجيةا أا الحديثةة التقنيةة تافرتةا المتعةددة التةأل الاسةامط طريةق عةن للمةتعلم
 المعلامةات ييصةا  خة   مةن االتكلفةة، االجةةد الادةت الةتعلم، باختصةار مةن لنةا ا تةلا ايتميز

 اتقيةيم اديةاس اضةبطةا، التعليميةة العمليةة يدارة مةن كةنمت ادت ، ابصةارة بأسر  للمتعلمين
 تعليميةة بيمةة اتةافير الدراسةأل، للتحصةي  العةام المسةتاى تحسةين يلة  المتعلمةين، يضةافة أداء

  ة , نشطة امتفاعل جالبة

 (2007) دسطند  شاملأل ,                                                            

 المعلمةين بةين التفاعة  ( أن الةتعلم المةدمع جةاء ليحقةق  Alexander,2004,13ايةرى  ) 
 الةلاتأل الةتعلم ممارسةة يمكانيةة يلة  يضافة داخ  الصفاا، أنفسةم المتعلمين ابين االمتعلمين،

 بجاانبةا المختلفةة  بفاعليةة اوتداا تحقيق من يمكن اومر الل  الحديثة، التقنيات من ةااالفاد
 التحضةير من أنفسةم الطلبة يمكن  التعلم من أناا  النا  اتلا الطلبة، مستاى رفز يل  تؤد 

 يلظاء دان المعلمين من القصاى الفاامد عل  الشبكة للحصا  عبر الدراسة حرا يل  االلجاء
الحقيقية مما يساتم بشك  كبير فأل تعزيز الجااند االنسانية االع فات االجتماعية  الصفية الظرا

 بين الط د ابعضةم ابين الط د االمعلمين .
 تحةديات لمااءمةة حلا  من اللا فان التعلم المدمع يمث  التطار المنطقأل للتعلم بما يتضمنه 

 مااتية فرصة يمث  كما أا النفسية أا االجتماعية ،اوفراد سااء العقلية  التعلم إلحتياجات تكييا
 التةأل يافرتةا التةأل االمشةاركة مةز التفاعة  اإللكترانةأل الةتعلم يافرتةا التأل التقنية لدمع اتكام 

  .لاجه اجًةا االتصا  خ   التقليد  من التعليم

 مشكلة البحث :
الثاناية بصفة خاصةة تعتبر ظاترة حياد الط د عن المدارس بصفة عامة ، اعن المدارس  

من الظااتر السلبية التأل تعتبر من أتم التحديات الترباية االنفسية ااالجتماعية الت  يعان  منةةا 
التعلةةيم فةة  مصةةر ,  ممةةا حةةدا بالبةةاحثين يلةة  االتتمةةام بدراسةةة أسةةباد تةةل  الظةةاترة مةةن النةةااحأل 

لتةةأل تحفةز علة  عمليتةأل التعلةةيم النفسةية االمعرفيةة المتعلقةة بةةا, باالضةةافة الة  دراسةة العاامة  ا
 االتعلم االتأل تمث  عام  جلد للط د لمتابعة الحضار يل  المدرسة ،  ااالنتظام فأل الدراسة .

  5افأل سياق البحث عن العاامة  التةأل تةؤثر علة  عمليتةأل التعلةيم االةتعلم ايشةير كة  مةن )     
Mero, Caballero, Bermejo & Mellado, 2009, لبحةث عةن العاامة  ( ـةـ فةأل سةياق ا
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التأل تؤثر عل  عمليات التعليم االتعلم ـةـ يلة  اتتمةام البةاحثين خة   السةناات الماضةية بالجاانةد 
 المعرفيةةة اتتمامةةا طاحيةةا علةة  اتتمةةامةم بالجاانةةد الاجدانيةةة ، علةة  الةةرحم ممةةا أشةةار يليةةه )

Pintrich, 2003,668  اليمكةن فصةلةا عةن ( يل  أتمية تاجيه الدراسات لفةم االنفعاالت التةأل

خبرات التعلم فةأل البيمةات التعليميةة المختلفةة , اعليةه  فقةد ظةةر اتتمةام كبيةر بدراسةة االنفعةاالت 
اارتباطةا بطرق تعلم الط د داخ  الفصةا  الدراسةية ، اعلة  الةرحم مةن جةةاد اجتةلاد الطة د 

لتكنالاجية فأل عملية يل  المدارس امحااالت يمتاعةم خ   عملية التعلم  بتاظيا المستحدثات ا

 ( ,Berg, 2002,16 ; 30   Schuly & Pekrun 2007التدريس )

اال انه ال زا  تناك ندرة فة  الدراسةات العربيةة التةأل تناالةت تةأثير االسةتراتيجيات التدريسةية  
عل  االنفعاالت اوكديمية ، افأل دراسة استط عية الستكشاا مكانة االنفعاالت اوكاديمية من بين 

اد عزاا الطة د عةن الحضةار للمدرسةة علة  عينةة مةن طالبةات المرحلةة الثانايةة تبةين أن أسب
االنفعاالت المصاحبة لعمليات التعليم االتعلم لةا أتميتةا الخاصة االحيايةة فةأل جةلد الطة د يلة  
المدرسة أا ترابةم منةا ، حيث أشةار أفةراد عينةة تةل  الدراسةة يلة  أن أتةم اسةباد الظيةاد عةن 

 سة ما يمكن اصفه باالنفعاالت السلبية كما يلأل :المدر

شةةعار الطالبةةات بالملةة  اعةةدم االسةةتمتا  لعةةدم تنةةا  االسةةتراتيجيات التعليميةةة لكةة  المةةااد  -
 الدراسية 

 فقد الدافعية االحماسة للتعلم بسبد الدار السلبأل الل  يلعبه الطالد فأل الفص   -
بد زيةةادة اعةةداد الطةة د بالفصةة  اعةةدم شةةعار الطالةةد باليةةأس اعةةدم االسةةتفادة العلميةةة بسةة -

  .مراعاة الفراق الفردية أثناء العملية التدريسية
 فقد را  المتعة االحماسة بسبد حياد اونشطة التعليمية التفاعلية داخ  الفصا  الدراسية  -

احيث أن التعلم المدمع يمث  أحد اوساليد التدريسةية التةأل تعتمةد علة  دمةع طريقةة التتعلةيم 
دية بالتعليم االلكترانأل المعتمد عل  الاسةامط المتعةددة اشةبكات االنترنةت  بشةك  يحقةق التقلي

 الع دةات ايعةزز تادفةة، اتااصة  اتصةا  تةافير آليةات فةأل يسةاعد العديةد مةن المزايةا حيةث
 اطةراا الجمةاعأل االتفاعة  بةين ايةؤد  يلة  زيةادة فةرص العمة  االتشةاركية، االجتماعيةة

 المعرفيةة الجاانةد بمختلةا ، ايةةتم) درس، الطالةد ، المقررالةدراسالتعليمية )المة العملية
 االحتياجةات كافةة تلبيةة فةأل الكافيةة ،  باإلضةافة الة  تميةز  بالمرانةة االاجدانية االمةارية

 المكان  الزمان متجاازا حداد مستاياتةم اخت ا عل  للمتعلمين التعلم افرص لألفراد

  (Buket, 2006 ,129)  االجتماعية االع دات اإلنسانية الجااند يل  تعزيز ، باإلضافة 
 أيضةا ، ايحقةق أنفسةةم المعلمةين ابةين ابةين معلمةيةم ابيةنةم بيةنةم، فيمةا المتعلمين بين

 بةاخت ا المتعلمةين لةدى الةتعلم اأنمةاط الفرديةة االحتياجةات لمقابلةة الكافيةة المرانةة
 التعليميةة العمليةة جةادة ارفةز نسةانيةاإل المعرفةة مستاياتةم اأعمارتم اأاداتةم ، ايثةراء

(, فبنةه يتطلةد دراسةة مةا دةد 12,  2008) جما  مصطف  ,  التعليمأل المنتع جادة ثم امن

يصةةاحد تةةلا الةةنمط مةةن التعلةةيم االةةتعلم مةةن انفعةةاالت أكاديميةةة  يمكةةن اسةةتثمارتا فةةأل جةةلد 
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

التعلةيم االةتعلم عمليةة  الط د يل  المدرسة االحد من االنفعاالت السلبية ، اتجع  من عمليةة
ممتعة ، اعليه فقد سعت الدراسة الحالية يل  يستقصاء أثةر الةتعلم المةدمع فةأل تةدريس مةادة 

ايمكةن  اوحياء عل  االنفعاالت اوكاديمية االتحصةي  الدراسةأل لطة د الصةا اوا  الثةانا ،
 :  ييجاز مشكلة البحث الحالأل فأل محاالة اإلجابة عل  السؤا  الرميسأل التالأل

" مةةاأثر اسةةتخدام الةةتعلم المةةدمع فةةأل تةةدريس مةةادة اوحيةةاء علةة  االنفعةةاالت اوكاديميةةة االتحصةةي  
 الدراسأل لط د الصا اوا  الثانا  ؟ 

 ايتفر  من تلا السؤا  اوسملة الفرعية التالية : 

 لثانا ؟ماأثر استخدام التعلم المدمع عل  تحسين االنفعاالت اوكاديمية لط د الصا اوا  ا -1

 ماأثر استخدام التعلم المدمع عل  تنمية التحصي  الدراسأل لط د الصا اوا  الثانا ؟    - 2

 :  يل  الحالية الدراسة تةدا:  البحث أتداا
 اوا  الصةا لطة د  اوكاديمية االنفعاالت تحسين فأل المدمع التعلم استخدام أثر عن الكشا .1

 . اوحياء مادة فأل الثانا 
 لطة د االحيةاء مةادة فأل  الدراسأل التحصي  تنمية فأل المدمع التعلم استخدام أثر عن الكشا .2

 . الثانا  اوا  الصا

 :  البحث أتمية
 :يل  فيما الحالأل البحث أتمية تتمث 

 الة    عامةة بصفة العلام امادة  خاصة بصفة اوحياء مادة تدريس عل  القاممين نظر تاجية .1
 علة  التةأثير فةأل بةارز دار مةن لةةا لمةا نظرا  للط د كاديميةاو باالنفعاالت االتتمام ضرارة
 .   التعلم عملية

 المسةةةتحدثات تاظيةةةا بضةةةرارة الحديثةةةة العالميةةةة ل تجاتةةةات الحاليةةةة الدراسةةةة اسةةةتجابة .2
 . التدريس فأل التكنالاجية

 . التقليدية الطرق عن كبدي  المدمع التعلم استخدام أتمية يل  اوحياء معلمأل نظر تاجيه  .3

 تةدريس فةأل المةدمع التعلم استخدام لكيفية يجرامأل ادلي  عملأل بنمالج اوحياء معلمأل تزايد .4
 . اوحياء

 تدريس فأل المدمع التعلم تقنية استخدام مز المت زمة االكاديمية االنفع ت طبيعة عن الكشا .5
 علةم دادحة فةأل بعةد المصرية الدراسات تتنااله لم االل  الثانا  اوا  الصا لط د اوحياء

 اوكاديميةةة االنفعةةاالت تحسةةين فةة  التجريبيةةة المعالجةةة تةةل  أثةةر ااستكشةةاا ، – البةةاحثتين
 .  الثانا  اوا  الصا ط د بين من اوحياء لمادة الدارسين للط د

 مشةابةة بحةاث إلجةراء ااسةعا المجا  التربايين للباحثين الحالأل البحث يفتح ان المتادز من .6
 الاجدانيةةة المتظيةةرات بعةةع مةةز ، مختلفةةة تعليميةةة مراحةة  افةةأل ةمختلفةة دراسةةية مةةااد فةةأل

 . اوخرى

 :  البحث حداد
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 :  عل  الحالأل البحث ادتصر
 . التعليمية الباجار ببدارة بنات الثاناية مدرسة من الثانا  اوا  الصا طالبات من عينة .1
  2114/2115 ألالدراس للعام اوحياء مقرر فأل"  للحياة الكيميامأل اوساس"  احدة تدريس .2

 الثةةانا  اوا  الصةا طة د عنةد(  السةلبية ا اإليجابيةةة)  اوكاديميةة االنفعةاالت بعةع ديةاس .3
 .الدراسة مح 

 – تحلية  – تطبيةق – فةةم – تةلكر)  مستايات عند للط د الدراسأل التحصي  مستاى دياس .4
 (.  تقايم – تركيد

 :  البحث اأداات مااد
 : عل  الدراسة اأداات مااد اشتملت

(  للحيةاة الكيميةامأل اوسةاس احةدة) الثةانا  اوا  للصا اوحياء مادة فأل تعليمية برمجية:  أاال

 المعمليةةة االنشةةطة ابعةةع التعليميةةة الف شةةات ابعةةع,  التعليميةةة الماادةةز بعةةع:    تضةةم
 .  االفتراضية

 .  للمعلم دلي :  ثانيا

 .  للط د نشاط كراسة:  ثالثا

 – الملة  – القلةق)  أكاديميةة انفعةاالت سةت يتضةمن اوكاديميةة اإلنفعةاالت لقياس استبيان:  رابعا

 ( .  التفاؤ  – الحماسة – التمتز – اليأس

 – فةةم        تةلكر)  السةت المعرفيةة المسةتايات علة  اشتم  التحصي  لقياس اختبار:   خامسا 

 ( . تقايم – تركيد – تحلي – تطبيق

 :  البحث مصطلحات
 Blended learning:   المدمع التعلم -1

 الكمبيةةاتر تقنيةةة مةةزج مةةن متصةةلة سلسةةلة يتضةةمن تعليمةةأل  أسةةلاد"  بأنةةه المةةدمع الةةتعلم يعةةرا
 ( Wang , 2014,189"              ) التقليد  التعليم مز االنترنت اشبكة
 حيةث  التقليةد االتعلةيم االلكترانةأل الةتعلم بين الدمع عل  دامم تعلم اسلاد"  بأنه يجراميا ايعرا
 اكةللك,  االفتراضةأل االمعمة  االنترنةت اشةبكات كالحااسةيد االلكترانةأل الةتعلم أداات فية ياظا
 اوسةةةاس احةةةدة لتةةةدريس اللةةةك احيرتةةةا.. االنمةةةالج البيضةةةاء كالسةةةبارة الصةةةفأل التعلةةةيم أداات

  " الثانا  االا  للصا اوحياء بمقرر للحياة الكيميامأل

   Academic emotionsاالنفعاالت اوكاديمية :  -2

ات  مجماعة المشاعر اإليجابيةة ا السةلبية  التة  تةرتبط مباشةرة بةالتعلم اوكةاديم  أثنةاء عمليةة 
التدريس داخ  الفص  الدراس   ا تتضمن ث ث انفعاالت ييجابية )االسةتمتا  ،التفةاؤ ، الحماسةة( 

 اث ث انفعاالت سلبية ) القلق ،اليأس ، المل (.
اسةةة الحاليةةة  بأنةةةا " الدرجةةة التةة  يحصةة  عليةةةا الطالةةد فةةأل اسةةتبيان فةةأل الدر اتعةةرا يجراميةةا

 ، االنفعةةاالت اوكاديميةةة ا التةة  تعبةةر عةةن كةة  مةةن القلق،الملةة ، اليةةأس ،االسةةتمتا  ،التفةةاؤ 
 الحماسة".
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 انعزيز رخا

  Achievementالتحصي  الدراسأل :  -3

اس الكيميةةامأل تامقةدار اسةةتيعاد الطةة د للمعلامةةات االمعةةارا المتضةةمنة فةةأل احةةدة " اوسةة 
 للحياة " اتقاس بالدرجة التأل يحص  عليةا الطالد فأل االختبار المعد لللك .

 اإلطار النظر  االدراسات السابقة :
 أاال : اإلطار النظر  :

 ايتضمن محارين اساسيين اتما :  
  (Blended Learning): التعلم المدمع  المحار اوا 

 مفةام التعلم المدمع : 
التعريفةةات التةةأل اردت حةةا  الةةتعلم المةةدمع علةة  أنةةه اسةةلاد يجمةةز بةةين عةةدة اتفقةةت معظةةم  

اسةتراتيجيات أا طةةرق أا أداات أا نظريةةات لتحسةةين نةةااتع الةتعلم , الكنةةةا اختلفةةت فةةأل مسةةتاى 
الدمع , فالبعع منةا ركز عل  دمع نمطين من التعلم مث  دمع التعلم التقليد  بالتعلم اإللكترانةأل 

ز علةة  دمةةع عةةدة اسةةتراتيجيات مثةة  الةةتعلم التعةةاانأل االةةتعلم الةةلاتأل بةةالتعلم , االةةبعع ارخةةر ركةة

تاظيةةةةا المسةةةةتحدثات  :( بأنةةةةه 135, 2009اولكترانةةةةأل , حيةةةةث يعرفةةةةه )الظريةةةةد اسةةةةماعي , 

التكنالاجية فأل الدمع بين اوتداا االمحتاى امصادر اأنشطة التعلم اطرق تاصةي  المعلامةات 
 اجه االتعلم اولكترانأل إلحداث التفاع  بين المعلم االط د .من خ   أسلابأل التعلم اجةا ل

 الةتعلم فيةةا ينةدمع التةأل الةتعلم صةي  ( بأنةه : احةدى168, 2005ايعرفةه )حسةن زيتةان ,   
 اشةبكات الحااسةيد تاظةا فيةةا حيةث ااحةد، يطةار فةأل التقليةد  الصةفأل الةتعلم مز اولكترانأل

 االحيان . معظم لاجه اجةا الطالد مز مالمعل فيةا ايلتق  ااالتصاالت، االنترنت

 التعلةيم التقليةد  من ك  بين يمزج ( بانه التعليم الل  142, 2007كللك يعرفه )اليد ياسا , 
 .اوسلابين مميزات ك  من اإلفادة لتحقيق اإللكترانأل االتعلم الدراسة  حجرات داخ 

 التقليةد ,  التعلةيم بةين جمةزت للتكامة  صةيظة ( بأنةه255,  2003عطيةة ,   خمةيس ( ايعرفةه 
 المحاضةرات االةدراس ضةمن اإللكترانيةة الةتعلم تسةتخدم مصةادر حيةث,  اإللكترانةأل االةتعلم

 معةا.  متكام  بشك  التقليدية
مةزج  علة  يعتمةد الةتعلم فةأل أسةلاد أنةه علة ( كةللك  Alexander, 2004,13  ) ايعرفةه 

 االةتعلم االبصةرية، السمعية اإليضا  ااسام  أل،اإللكتران التعلم مز للمعلم االعتيادية اوساليد
   .االتعلم التعلم عملية اتجايد تحسين بةدا الشبكة عن طريق

 االتعلةيم التعلةيم التقليةد  بةين التكامة  يلة  الطريق ( بأنه  Graff, 2003:71كما يعرفه  ) 
 الةتعلم نشةاطات   خليطا مةن تتضمن التأل االتعلم التعليم مداخ  يصا مفةام تا أا اإللكترانأل

 .اإلنترنت  عل  التعلم انشاطات لاجه اجةا
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أن تنةاك ث ثةة معةان للةتعلم المةدمع اتة  :  (Whitlock & Jelfe, 2003,99)بينما يةرى  
االشتراك الكام  بين التعليم التقليد  مز الةتعلم المعتمةد علة  اإلنترنةت , ااالشةتراك بةين الاسةامط 

بيمات التعلم ااشتراك عدد من طرق اأسةاليد التةدريس بظةع اتاظيا أداات تكناجيا التعليم فأل 
 النظر عن استخدام التكناجيا .

فيعرفه بأنه أسلاد جديد يقام علة  تاظيةا التكنالاجيةا ااختيةار  ( Bersin, 2003,71)أما 
الاسام  التعليمية المناسةبة لحة  المشةك ت التعليميةة المتعلقةة بةبدارة الصةا ااونشةطة الماجةةة 

 , االتأل تتطلد الددة ااإلتقان . للتعلم

( بأنه اسلاد يلتق  فيه الطالد مز  المعلم عن  &,Horn, 2012, 8)  Stakerكما عرفه 

طريق اإلنترنت بشك  حير مباشر اكللك بداخ  الصا بشك  مباشر ،  ابةلا اوسلاد يتحكم 
 التعلمية التقليدية.  الطالد بادت التعلم ا مكانه امسار  اسرعة تقدمه بشك  أكبر من البرامع

 أن تناك أربعة مفاتيم مختلفة لمصطلح التعلم المدمع اتأل:(Anderson, 2008 , 15 ) ايلكر 
 جمز أا خلط التكنالاجيا المعتمدة عل  الايد من أج  ينجاز تدا تربا . -1

لةةم جمةةز مةةداخ  تربايةةة متعةةددة مثةة  ) البناميةةة، السةةلاكية، المعرفيةةة( للحصةةا  علةة  نتةةامع تع -2

 أفض  مز تكنالاجيا التعليم.

 جمز أ  شك  من أشكا  تكنالاجيا التعليم مز تدريد يقاد  المعلم اجةا لاجه. -3

 جمز تكنالاجيا التعليم مز مةام العم  الحقيقية . -4

اعليه يمكن القا  أن التعلم المدمع تا أسلاد للتعلم ياظا فيه المعلم  العديد من أداات التعلم،  
االفتراضأل، االمقررات المعتمدة عل  االنترنت، امقررات التعلم اللاتأل، اأنظمة دعم  مث  التعلم

اوداء اإللكترانية اأيضا أداات التعليم التقليد  كالمجسمات االنمالج االتجارد المعملية 
 االسبارة البيضاء ... احيرتا. 
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 انعزيز رخا

 أبعاد التعلم المدمع : 
 اوبعةاد اتةل  المةدمع التعلةيم لعمليةات بعةادخمسة أ( Carman, 2002, 27كارمان ) يحدد 

 برنامع من خ   يتم االل  اللاتأل التعلم لاجه، اجةا تتم التأل الحية باوحداث التعلم تتمث  فأل 
 ا الطة د التعةاان بةين يلة  باإلضةافة CDاسةطاانة  علة  أا اإلنترنةت عبر كان سااء كمبياتر
 , ايمكن ييجاز تلك اوبعاد فيما يلأل    المستمر يمالتقي عنصر اتاافر اوداء دعم بمااد تدعيمةم

 :لاجه اجةا الحية اوحداث -

 الادةت نفةس المتعلمةين فة  كة  فيةةا ايشةترك   المعلم يقادتا الت  التعليمية اوحداث ات  
 المادةا ون الةتعلم المةدمع مقامةات مةن أساسة  مقةام ات  الدراسة، حجرة ف  المكان انفس

 علة  كبيةر لةه تةأثير ون اسةتبداله، أا عنةه، االسةتظناء يمكةن ال المعلةم يقةاد  الةلى التعليمة 
المتعلمين , حيث يسةاتم فةأل ترسةيق ثقةة المتعلمةين فةأل أنفسةةم , اجعة  الماضةا  اثيةق الصةلة 

 بحياتةم , باإلضافة ال  جلد انتباتةم لماضا  الدرس . 

 التعلم اللاتأل :  -
 يتناسةد مةز الةل  الادةت لاتيةا فةأل تعلمةا يتعلمةاا أن للطة د المةدمع الفرصةة التعلةيم يتيح 

االتجريةد مةن خة    ل كتشةاا محةددة حيةر فرصةا يتيح االل  اميالةم، ااحتياجاتةم ظرافةم،
 الدخا  عل  الماادز اولكترانية لات الصلة بالماضا  .

 التعاان : -
 فيةةا يستطيز ماتبي اتافير يساتم فأل حداث تفاع  يجتماعأل بين المتعلمين  المدمع التعلم 

 بشةك  أا الدردشةة حةرا مث  متزامن بشك  أكان سااء يتعااناا أن المتعلمين االمعلم، من ك 
 شةبكة خة   مةن اللةك مختلفةة، أادةات فة  االمنادشةات اإللكترانة  مثة   البريةد متةزامن حيةر

 .اإلنترنت

 التقييم :  -
الةتعلم  برنةامع بدايةة دبة  انيكة القبلة  فةالتقييم المتعلمةين، امةةارات معرفةة لقيةاس اتةا 

الةلى  المحتةاى اجتيةاز مةن المتعلمةين يمكةن ابالتةال  متعلم، لك  السابقة المعرفة لتحديد المدمع
 عناصر  بك  المدمع التعليم برنامع تأثير يقيس االنةامأل التكاين  االتقييم بالفع ، يعرفانه

 مااد دعم اوداء :  -
امنةةا   العمة  بيمةة فة  التعليم  العامد من تزيد االت  المدمع التعليم مقامات أتم من ات  

 الرسةم علة  اتشتم  "  المساعدة المةام"  ااالنشر للطبز القابلة المراجزك  "المطباعة المااد
 , اكراسات اونشطة " الجداا  البيان ،

 خصامص بيمة التعلم المدمع :

التةةأل تميةةز بيمةةة الةةتعلم  ( يلةة  مجماعةةة مةةن الخصةةامص157: 2004أشةةارت ) ييمةةان الظةةزا  

 المدمع كمايلأل :
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بيمة نشطة : افيةا يكان المتعلم مشارك فأل العملية التعليميةة , ايسةتخدم البةرامع التطبيقيةة  .1
 إلجراء العمليات المنطقية اعرع النتامع ايكان المتعلم مسما  عن تعلمه 

ةةا الة  المعةارا السةابقة بيمة بنامية : افيةا يقام المةتعلم ببدخةا  المعلامةات التةأل تاصة  الي .2
 لديه اللك لتحقيق فةم أكثر , ادد يستعين المتعلم بالحاسد فأل عرع النتامع 

بيمة تعاانية : افيةا يعم  المتعلمين فأل مجماعات تعلم صظيرة يسةاعد بعضةةم بعضةا , ادةد  .3
 يستعين المتعلمين بالشبكات االجتماعية كأداة للتااص  اإلجتماعأل .

: افيةا يستخدم المتعلمين البرمجيةات التعليميةة المتناعةة فةأل تحقيةق  بيمة مقصادة امنظمة .4
 اوتداا التأل يسعان اليةا 

بيمة محادثة ايتصا  : افيةا يتا  للمتعلمين فرصةة ل نضةمام يلة  مجماعةات تعاانيةة داخة   .5
فاعةةة الدراسةةة أا اإلفتراضةةية باسةةتخدام شةةبكات االنترنةةت أا البريةةد اإللكترانةةأل ممةةا يسةةة  

 ة التااص  بين المتعلمين عملي

بيمة سيادية : افيةةا تقةدم المةادة العلميةة االااجبةات علة  شةك  مشةك ت مةن البيمةة الحقيقةة  .6
 ايستخدم فيةا برمجيات المحاكاة لمساعدتةم عل  ح  المشك ت . 

  :المدمع  التعليم نمالج

 مةن اضز مجماعةب المدمع بالتعلم المةتمين من حيرتم ا التربايين من مجماعة دام لقد 
 امنةا :  المدمع التعلم مجا  فأل تاظيفةا يمكن النمالج االتأل

 ( 2007 ,نمالج ( Sriwongkolo  : 
التقةةايم ( االةةةل  يطلةةق عليةةةه  –اونشةةةطة  –حيةةث اعتمةةد علةةة  تطةةاير نمةةةالج  ) التحليةة   

(AAA اللك ليناسد التعلم المدمع  امن خ   اوسم يتضح انه يشتم  علة  ثة ث مراحة )   اتة

 : 

مرحلةةة التحليةة  : ايةةتم فيةةةا تحليةة  احتياجةةات المتعلمةةين , تحليةة  المحتةةاى التعليمةةأل, تحديةةد  .1
 مةام التعلم 

 –انشةةةطة تقايميةةةة  -تةةةدريبات  –اسةةةملة  –مرحلةةةة اونشةةةطة : ايةةةتم فيةةةةا عةةةراع علميةةةة  .2
 تقارير علمية  –مشراعات 

تقيةيم جاانةةد الةةتعلم  – تحصةةي ال تقيةةيم -الةةتعلم  خطةةاات تقيةيممرحلةة التقةةايم : ايةتم فيةةةا  .3
 المختلفة 

  ( نمالج Fernando, 2005: ) 
 

 يتكان تلا النمالج من عدد من الخطاات تتلخص فأل:            
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

تحليةة  المحتةةاى : يقةةام المعلةةم فةةأل المرحلةةة بتحديةةد المقةةرر امةةايقام بتدريسةةه , ا  تحديةةد  (أ )
قةا لألتةداا , جةزء يةتم تقديمةه اوتداا االمحتاى التعليمأل للمقرر اتقسةيمه يلة  جةزأين اف

( اجزء يتم تقديمةه بالفصة  الدراسةأل CDعبر الشبكة ) الكترانأل ( أا من خ   اودراص ) 

. 

 تحلي  خصامص المتعلمين للتعرا عل  خبراتةم امعلاماتةم المرتبطة بالمحتاى  (د )
كةةأل يتةةاافر تنفيةةل البرنةةامع : حيةةث يبةةدأ المعلةةم البرنةةامع بلقةةاء يةةتم فيةةه التفاعةة  المةةدة يةةام ل (ج )

للمتعلمةةين فرصةةة لمقابلةةة بعضةةةم الةةبعع , اكةةللك مقابلةةة المعلةةم , الةةل  يقةةام بمراجعةةة 
 معلامات المجماعة , اتقديم اوتداا امنادشة أتم المةام التعليمية .

خة   تةل  المرحلةة يخضةز المتعلمةين الختبةار تقييمةأل للتعةرا علة  مةاتم  -مرحلة التقييم :  (د )
 تم تحقيقه من أتداا . اكتسابه من معلامات اما 

  ( 2002نمالج Frank ,  : ) 
 يقام النمالج عل  مجماعة من الخطاات ات  :  

 تحديد الةدا من البرنامع  -

 الخبرات السابقة ..(  –المستاى العقلأل  –تحلي  خصامص المتعلمين من حيث ) العدد  -
 امع .تحديد اوتداا التعليمية الخاصة االمحددة المراد تحقيقةا من البرن -
 بناء عل  اوتداا التأل تم تحديدتا يتم تحديد الماضاعات اوساسية االفرعية  -
 تحديد ناعية اونشطة المستخدمة سااء صفية أا الكترانية  -
 تصميم سيناريا للتفاع ت التعليمية  -
 تطاير استراتيجيات التقييم لتحديد فاعلية البرنامع  -
 سةي  عملية التعلم تحديد اتاصيا أ  مصادر يمكن أن تسةم فأل ت -
 عرع التصميم عل  المتخصصين االخبراء فأل المجا   -
 تنظيم مخرجات عملية التعلم  -

  نمالج)  Office of Demostic Preparedness ,2002  : ) 

 يتكان تلا النمالج من خمس مراح  ات  :

 تعلمةةم ؟ سةمات ما يعرفانه ؟ اللى ما المتعلمين ؟ تم من مرحلة التحلي  : يتم فيةا تحديد .1
 نحتةاج التة  ااالتجاتةات االمةةارات المعرفةة ما التعلم ؟ لمالا يريدان يحتاجانه ؟ اللى ما

 للمتعلم ؟ تعلمةا يل 
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عناصةر  تحديد خ   من المدمع التعليم برنامع لتطبيق التخطيط فيةا مرحلة التصميم : ايتم .2
 الت  السينارياتات يعداد مية التعلي المصادر التقييم ، طرق التعليمية ، اوتداا ات  التعلم
 العملية . اونشطة تحديد المحتاى، تقديم طريقة تصا

 تةل  مةن االةةدا االتصةميم التحلية ، مرحلةة علة  المرحلةة تةل  مرحلةة التطةاير : تعتمةد .3
 .التعليمية العملية تدعم الت  االاسام  التعليمية ينتاج المااد تا المرحلة

 تةم التة  الخطةاات ضةاء فة  المةدمع التعلةيم برنةامع قتطبية فيةةا مرحلةة التنفيةل : ايةتم .4
 ف  المةمة اينجاز الط د ، المعلامات يل  تقديم اطرق التصميم ف  مرحلة سابقا تحديدتا

 .المحدد الادت
 انجةا  المطلةاد، اوتةداا تحقيةق مةدى ديةاس المرحلةة تةل  مةن مرحلةة التقيةيم : الةةدا .5

 بنامةا . تم الت  االنةامأل التكاين  يمالتقا أداات التعليم  باستخدام البرنامع
 استراتيجيات التعلم المدمع : 

 ( أربعة استراتيجيات للتعلم المدمع ات  : 174:177, 2005ددم ) حسن زيتان , 

االستراتيجية اوال  : يةتم فيةةا تعلةم درس معةين أا أكثةر مةن خة   أسةاليد الةتعلم الصةفأل اتعلةم 
اإللكترانأل , ايتم تقييم الطة د نةاميةا مةن خة   اسةام  التقيةيم  درس آخر أا أكثر  بأداات التعلم

 التقليدية أا اسام  التقييم اإللكترانأل .
االستراتيجية الثانية : افيةا يتشارك ك  من التعلم الصفأل مز التعلم اإللكترانةأل تبادليةا فةأل تعلةم   

ترانةأل , ايةتم تقيةيم الطة د نةاميةا الدرس الااحد , فتكان البداية للتعلم الصفأل , اليه الةتعلم اإللك
 الكترانيا أا تقليديا .

االسةةتراتيجية الثالثةةة : تةةل  اإلسةةتراتيجية تشةةبه السةةابقة لةةةا يال ان البدايةةة فيةةةا تكةةان للةةتعلم  
 اإللكترانأل ايليه التعليم الصفأل , االتقييم النةامأل أيضا بأ  اسلاد سااء تقليد  أا الكترانأل. 

ة  :  افيةا يتم التنااد بين الةتعلم الصةفأل االةتعلم اإللكترانةأل لعةدة مةرات فةأل االستراتيجية الرابع
الدرس الااحد  اليس مرة ااحدة كما فأل اإلستراتيجيتين السابقتين , ايسةتخدم أ  أسةلاد سةااء 
تقليد  أا الكترانأل فأل التقييم النةامأل للط د . ادد تةم اسةتخدام تلةك اإلسةتراتيجية أثنةاء تةدريس 

 , للك نظرا لما تتميز به مرانه اجالبية للط د .    الاحدة 
 شراط نجا  التعلم المدمع : 

فقةةد اتفةةق كةة  مةةن : )حسةةن محمةةد, السةةيد عبةةد العةةاطأل ,  بنجةةا المةةدمع  الةةتعلم التنفيةةل 

171,2008 , )Hong, Ridznan, & Knek, 2003,46)) 

 المدمع اتتضمن : التعلم بيمة الشراط أثناء تصميم من مجماعة عل  ضرارة اجاد

 ك  اظيفة اتحديد ,المدمع التعلم بيمة فأل اإللكترانأل التعلم تكنالاجيا لتاظيا الجيد التخطيط- 
 . بددة االمتعلمين المعلمين دب  من استخدامه اكيفية ,البرنامع اسيط فأل
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

 تضةمنةالم اإللكترانةأل الةتعلم تكنالاجيا استخدام فأل االمتعلمين المعلمين مةارات من التأكد - 
 المدمع . بيمة التعلم فأل
 المةدمع الةتعلم بيمةة فةأل المسةتخدمة المختلفةة االمصةادر االمراجةز اوجةةزة تةاافر من التأكد -

 . التعلم لحداث معاداً  تمث  ال حت  ,التعليمية المؤسسة فأل أا لدى المتعلمين سااء

 تاضةيح فيةةا يةتم ,جةهلا اجةةاً  االمتعلمةين المعلمةين بةين تجمةز عامةة بجلسةة البرنةامع بدء -
 أحداث فأل منةم ك  فأل ادار المستخدمة ااإلستراتيجيات ,تنفيل  كيفية اخطته أتداا البرنامع

 . التعلم

 جيةد بشةك  المتعلمةين راتاستفسةا علة  للرد المناسد الادت فأل المعلمين اجاد عل  العم   -
 لاجه .  اجةاً  الدراس داعات فأل أا اإلنترنت شبكة خ   من أكان للك سااء

بين المتعلمين  اعليه فبن تنفيل الةتعلم المةدمع  الفردية الفراق لمقابلة المعلامات مصادر تنا  -
 يحتاج مجماعة من المتطلبات يمكن ييجازتا فأل : 

 تافير معام  للحاسد ارلأل اتكان متصلة بشبكة اإلنترنت . -

 ط المتعددة .تزايد المعلم االمتعلم بالمةارات اوساسية للتعام  مز الاسام -
 يعادة تنظيم المناتع التعليمة بحيث تتناسد مز التعلم المدمع ااالكترانأل . -
 تدريد المعلمين عل  أداارتم كماجةين امرشدين للط د أثناء التعلم المدمع . -

اي حةةظ ان تةةل  المتطلبةةات شةةاملة لعناصةةر العمليةةة التعليميةةة مةةن معلمةةين اطةة د امنةةاتع  
كللك بيمة التعلم , نظرا ون التعلم المةدمع دةامم علة  التعةاان بةين جميةز امستحدثات تكنالاجية ا
 عناصر العملية التعليمية .

 ( يلةة  نمةةالج   44, 2012التصةةميم بيمةةة الةةتعلم المةةدمع فقةةد أشةةارت )حنةةان رجةةامأل ,  

(Frank,2002 )  : ياضح خطاات تصميم بيمة التعلم المدمع  كالتالأل 

 ع تحديد الةدا العام للبرنام 

  تحديد خصامص المتعلمين 
  تحديد اوتداا السلاكية الخاصة بك  درس االمراد تحقيقةا 
  تحديد الماضاعات الرميسية االفرعية بناء عل  اوتداا التأل تم تحديدتا 
   تحديد نا  النشاط التعليمأل الل  يتناسد مز المحتاى العلمأل الل  تم تحديد 
 المتعلم أثناء عرع البرنامع اضز سيناريا ياضح دار ك  من المعلم ا 
  تحديد أساليد التقايم 
  تحديد مصادر التعلم المختلفة التأل تسةم فأل يثراء عملية التعلم 
    عرضه عل  مجماعة من المتخصصين االخبراء االتعدي  فأل ضاء آرامةم 
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  امن ثم فأن أتم شراط نجا  التعلم المدمع تا تافير بيمة تفاعلية مسةتمرة مةن خة   العمة 
التعاانأل االتااص  المسةتمر بةين الطة د ابعضةةم االطة د االمعلةم اتحقيةق التااصة  المسةتمر 

 من خ   أداات التعلم االلكترانأل , اكللك اإلتتمام بتقييم نتامع التعلم بصارة مستمرة .
 مميزات التعلم المدمع : 

يم االلكترانأل االتعليم التقليةد  يتاافر فأل التعلم المدمع العديد من المميزات االتأل تجمز بين التعل

 ( فيما يلأل :12, 2008ادد لخصةا  )جما  مصطف  

     ازيةادة االتشةاركية، االجتماعيةة الع دةات ايعةزز تادفةة، اتااصة  اتصةا  آليةات يةافر -
 التعليمية )المدرس، الطالد ، المقررالدراسأل (. العملية اطراا الجماعأل بين العم  التفاع 

 .اكفاءة المعلمين التعليمأل المنتع جادة ثم امن التعليمية يةالعمل جادة رفز  -
 يلكترانيا تدريسةا يصعد العلمية التأل الماضاعات من لكثير المقترحة الحلا  يمث  أحد - -

 المةدمع  الةتعلم خاصةة المةةارات اليدايةة مثة  مةةارات التشةريح ااسةتخدام ابصفة بالكام 
 الجةةد مةن أدنة  اً  حةد راسةة  ايسةتخدم الد أا م الع بيمة فأل التدريد يافر لةل  الدراس 

المةةارات باسةتمرار  تطبيةق مةن النةاس فةةا يمكةن النتةامع ، مةن دةدر أكبةر لكسةد االماارد

 .عادة الممارسة مز لتصبح
 .احد  اإللكترانأل بالتعلم بالمقارنة تام  بشك  التعلم دلة نفقات  -
 الكترانأل تعليم بيمة تافر أن تستطيز ال التأل النامية، للدا  انتقالأل اسط يمث   -
 داخة  التفاعة  تةلا كةان سةااء االمعلةم الطة د ابين أنفسةم، الط د بين يافر التفاع   - -

 أا خارجةا         الفص ، حرفة

 أن التعلم المدمع يساتم فأل :Buket , 2006, 180)  باإلضافة ال  للك يرى  ) -

 شةبكات اسةتخدام خة   مةن م ط بةةملتعلةي امرشةدين دةادة اجعلةةم المعلمةين دار تطةاير  -
 لةا مستاردين ال للمعرفة منتجين كانةم يل  االعالمية , يضافة المحلية المعلامات

 اإللكترانةأل االبريةد الاسةامط متعةددة التعاانيةة البرمجيةات مةن اسةتخدام المتعلمين  تمكين  -
 اإلنترنت شبكة معطيات اجميز االمكتبات االفتراضية

لمااجةة متطلبات الحياة االتأل أصبحت تعتمد بشك  أا بةخخر علة  تقنيةة  جع  المتعلم مستعد -
 المعلامات  .

 .االخر عل  احدتم تاثير دان االاجدانية االمةارية المعرفية الجااند مختلا عل  التركيز -
 اخةت ا علة  للمتعلمةين الةتعلم افةرص ل فةراد االحتياجةات كافة تافير فأل الكافية المرانة -

  .المكان الزمان اازا حدادمتج مستاياتةم
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

 ال  مزايا التعلم المدمع ددرته عل  التعامة  (Bonk & Graham ,2005 :27)ايضيا  
 تطبيةق علة  الطة د مسةاعدة ا بأكملةه المادةا التعليمةأل يثةراء ا الةتعلم أسةاليد مختلةا مةز

 سةتفادةل  مرانةة أكثةر الطالةد يصبح خ له أسر  ، فمن بشك  العم  ميدان فأل جديدة مةارات
 فةأل يتةاافران اللةلان الفةرد  ااالنتبةا  ببمكانيةة  التفاعة  االحتفةاظ مةز الشبكأل التعلم نمالج من

 لاجه .  اجةا التعليم
ايمكن القا   أن من أكثر مزايا التعلم المدمع أنه يساتم فأل : زيادة الدافعية للتعلم من خة    

ان االمكةان , رفةز جةادة المنةتع التعليمةأل مةز استخدام الاسامط المتعددة , عدم التقيد بحداد الزمة
دلة النفقات , يحدث ألفة بين المتعلم االمستحدثات التكنالاجية التةأل يةتم اسةتخدامةا فةأل التعلةيم , 

 تنا  اسام  المعرفة ابالتالأل فةا يراعأل الفراق الفردية . 

 المحار الثانأل : 
 Academic Emotionsاالنفعاالت اوكاديمية : 

العديد من الباحثين بدراسة االنفعاالت فة  يطةار العمليةة التعليميةة، ببعتبارتةا مةن  لقد اتتم
 المشاعر اإلنسانية المرتبطة بالتعليم، ااإلنجاز ااوكاديم .

علة  أن  (Linnenbrink, 2011 , 307 ; Hargreaves, 2000 , 811)فقةد أكةد 
مصةطلح االنفعةاالت اوكاديميةة , االةلى االنفعاالت تعمق فةم نتةامع الةتعلم االتعلةيم، امةن ثةم جةاء 

, حيث أشاراا يلة  أن (Pekrun, Goetz, Titz,&  Perry, 2002 , 92) كان محارا التتمام 
مفةام االنفعاالت اوكاديمية مث  انفعاالت التمتةز، الفخةر، القلةق ، تةرتبط مباشةرة بكة  مةن طريقةة 

دراسة  ، كمةا أكةداا علة  أتميةة تاجيةه التدريس ، االةتعلم داخة  الفصةا  الدراسةية االتحصةي  ال
 البحاث نحا دراسة االنفعاالت اتقييمةا ف  سياق العملية التعليمية .

يلة  أن االنفعةاالت اوكاديميةة  (Govaerts & Gergoire, 2008, 35)اأشةار كة  مةن 
مةتعلم عادة ما تكان دصيرة المدى ، اتتمث  ف  الشعار اللات  للخبرات التعليميةة التة  يمةر بةةا ال

 ف  سياق معين.
علة  أن االنفعةاالت اوكاديميةة لةةا صةلة بتعزيةز الةداافز،  (Perkrun, 2009 , 118)اأكةد 

ااوداء اوكةةاديم  للمةةتعلم اللةةك مةةن خةة   التةةأثير اإليجةةاب  مةةن خةة   معالجةةة المةةةام اوكاديميةةة 
 بابتكاريه امرانة.

من    Cleveland-Innes & Compbell, 2012, 3)  تلا، باإلضافة يل  ما أكد عليه ك  من)
أن االنفعاالت اوكاديمية تظةر فأل صارة تعبيرات سلاكية معينة " مث  تعبيرات الاجه االتظيرات 
الفسيالاجية " ، اللك أثناء تفاع  الط د مز بعضةم البعع اتااصلةم داخ  الفص  الدراس ، 

نشطة المتناعة، باإلضافة يل  التفاع  االتفاع  مز التكنالاجيا، المحتاى الدراس ، اممارسة او
 (380ما بين الط د االمعلمين مما يؤثر ف  دافعية الط د اأدامةم ،  ادد افترع ك  من 

(Meyer & Turnar, 2006,    أن مناخ الفصا  الدراسية اإليجاب ، ادعم المعلمين يساتم ف
  تحسين االنفعاالت اوكاديمية لدى تحفيز الط د اتحقيق ايتقان اوتداا التعليمية باإلضافة يل

 الط د .
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يلة  أن االنفعةاالت اوكاديميةة تحةدث فة  أى  (Rienties, & Rivers, 2014, 6)اأشةارا  

مرحلة من المراح  التعليمية المختلفة، الكنةا دد تختلا من متعلم يل  آخر امن بيمة تعليمية يل  

يلةة  أن الطةة د عنةةدما  (Ketonen, & Lonka, 2013 , 103)أخةرى ، كمةةا أشةةار كة  مةةن 

يدخلان الفصا  الدراسية يكةان لةديةم مجماعةة مةن المعتقةدات ااالنفعةاالت االتة  دةد تسةةم فة  

 تاجيه تصرفاتةم اتفاعلةم مز البيمة اوكاديمية .

انظرا وتمية تلك االنفعاالت اوكاديمية فقد اتجةه العديةد مةن البةاحثين يلة  دراسةتةا فة  يطةار 

تعليمية المختلفة باسةتخدام طةرق تقيةيم اأداات متباينةة ، اللةك اسةتثمارا لمةا يمية  يليةه البيمات ال

 الط د من استخدام تكنالاجيا المعلامات ااالتصاالت.

نظريةة فةأل تةلا الشةأن أطلقةا عليةةا  (Fredrickson & Joiner, 2002 , 172)ادةد دةدم 

اتةأل تشةير يلة  أن االنفعةاالت  The broaden and build theoryنظريةة التاسةيز االبنةاء 

اوكاديميةة اإليجابيةةة تسةةاعد علة  تاسةةيز الفكةةر ااإلدراك ، االتشةةجيز علة  اكتشةةاا طةةرق جديةةدة 

للتفكير االعم ، اتاسةيز دامةرة اتتمامةات المةتعلم، فيةنعكس للةك علة  مزيةد مةن الرفاتيةة اللاتيةة 

إلنجةةاز، فةة  حةةين أن االنفعةةاالت ااإلدبةةا  علةة  عمليةةة الةةتعلم االتركيةةز علةة  اوداء، االدافعيةةة ل

اوكاديمية السلبية تةؤثر علة  المةتعلم فينتابةه الضةيق االملة  الةلى يةؤثر بةدار  علة  عةدم اإلدبةا  

 عل  التعلم.

كللك  Reschly, Huebner, Appleton & Antaramian, 2008,420)كما أاضح ) 

م علةة  تاسةةيز ددراتةةه المعرفيةةة أن التأكيةةد علةة  االنفعةةاالت اوكاديميةةة اإليجابيةةة يسةةاعد المةةتعل

االسةةلاكية التةة  تةةؤدى يلةة  تعزيةةز مشةةاركته المدرسةةية اع داتةةه اإليجابيةةة بينةةه ابةةين المعلةةم، 

ابالتال  الحصا  عل  فةرص أفضة  للنجةا  اوكةاديم ، بينمةا االنفعةاالت اوكاديميةة السةلبية تةؤثر 

قلة  مةن مرانتةه اللةك مةن خة   تاجيةه سلباً عل  المتعلم ف  يتقانه للمااد الدراسية المختلفة، ات

 االنتبا  بعيداً عن المةام الدراسية المطلابة.

تةة  مجماعةةة افةةأل ضةةاء ماسةةبق تعةةرا االنفعةةاالت اوكاديميةةة فةةأل البةةث الحةةالأل بأنةةةا " 

المشاعر اإليجابية ا السةلبية  التة  تةرتبط مباشةرة بةالتعلم اوكةاديم  أثنةاء عمليةة التةدريس داخة  

ا تتضةةةمن ثةةة ث انفعةةةاالت ييجابيةةةة )االسةةةتمتا  ،التفةةةاؤ ، الحماسةةةة( ا ثةةة ث  الفصةةة  الدراسةةة  

 انفعاالت سلبية ) القلق ،اليأس ، المل (.

 : دياس االنفعاالت اوكاديمية
تباينت اتجاتات الباحثين فأل دياس االنفع ت اوكاديميةة ، امةن أبةرز تةل  االتجاتةات ماأشةار 

من أن دياس تل  االنفعاالت ينمةا يعتمةد علة   (Rienties & Rivers, 2014, 7-8)يليه ك  من 
 ما يل :
 

 تحلي  المحتاى:  -1
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ايتم للك من خ   تحلي  مضمان التعليقات االنصاص المكتابة االمنادشةات علة  اإلنترنةت 
 من دب  الط د االت  تعبر عن مشاعرتم، اآرامةم، ارداد أفعالةم تجا  عملية التعلم ، انااتجه.

 البرمجة اللظاية العصبية: معالجة  -2
افيةةةا يةةتم تحليةة  النصةةاص المكتابةةة مةةن دبةة  المتعلمةةين االتةة  تصةةا مشةةاعرتم اآراءتةةم 
ارداد أفعةةالةم، مةةز محاالةةة التأكيةةد علةة  االنفعةةاالت اإليجابيةةة، بمةةا تتضةةمنه عمليةةة البرمجةةة مةةن 

 صياحتةا .الكشا عن االنفعاالت الت  يستخدمةا المتعلم أثناء اصفه لمشاعر  ايعادة 

 تحديد المؤشرات السلاكية: -3
ايةةتم للةةك مةةن خةة   دراسةةة البيمةةات التعليميةةة ، حيةةث يةةتم تسةةجي  النقاشةةات االحةةاارات 
للمجماعات الصظيرة من المتعلمين اماادفةم اسةلاكياتةم أثنةاء تااجةدتم فة  الفصةا  الدراسةية 

 بح مؤشراً ل نفعاالت اوكاديمية.عبر الداامر التليفزيانية المظلقة، ايتم تحليلةا ابالتال  تص
تلا؛ باإلضافة يل  طرق أخةرى يسةتخدمةا البةاحثان لقيةاس االنفعةاالت اوكاديميةة بصةارة 

 كمية اناعية منةا:

 اوداات الكمية -أاالً:
 ,Pekrun, Goetz)اللك من خ   أداات دياس يقام الباحثان بتصميمةا مث  اسةتبيان 

Titz & Perry, 2002) AEQ ى يشتم  عل  تسعة من االنفعاالت اوكاديمية ، أربعةة مةن االل
تل  االنفعاالت ييجابية )الفر ، اوم ، الكبرياء، اإلحاثة(  ، اخمسة منةا سلبية ) الظضد، القلق، 
العار، اليأس، المل ( ايتم دياسةا أثناء عملية الةتعلم ، اتسةتخدم علة  نطةاق ااسةز لمةا تتمتةز بةه 

 ,Cleveland-Innes, & Prisca) ليةة ، امنةةا كةللك اسةتبيان مةن درجةات صةدق اثبةات عا

  (   .            Mega, Lucia ,& Rossana , 2014)    ااستبيان   (2012

 ثانياً: اوداات الناعية : 
تةةتم مةةن خةة    المقةةاب ت لعةةدد كبيةةر مةةن المتعلمةةين لفةةةم انفعةةاالتةم اوكاديميةةة اتحليلةةةا اتةةأل  -

 (   (Mega, Lucia ,& Rossana , 2014فأل دراسة التقنية المستخدمة 

تحليةة  رداد أفعةةا  المتعلمةةين مةةن خةة   تعبيةةرات الاجةةه ااإليحةةاءات ، احركةةة العةةين انبةةرات  -
          الصات االت  تركز بشك  أكثةر تحديةداً علة  االنفعةاالت اوكاديميةة كمةا فةأل دراسةات 

(Baylor, 2011 ; Lehman, D’Mellos & Person. 2010;, 

Mohd,2013)  & Ahmed, Alicia,                                )      

، كما فأل دراسة ك  من  (EEG)دياس الماجات الدماحية ل نفعاالت اوكاديمية من خ   جةاز  -
)  (Ketonen & Lonka, 2013,105 حيث داما بدراسة بعع االنفعاالت اوكاديمية ــ المتمثلة

ارة ااإلحباط ــ عن طريق تحلي  الماجات الدماحية ، حيث كان يتم التقةاط الماجةات ف  الثقة ااإلث
الدماحية الخاصة بالمفحاص أثناء التدريس ببرنامع تعلم للجبةر، ايةتم تحاية  تةل  الماجةات يلة  
ترددات )ألفا، بيتا، جاما( ثم دراستةا ، ابللك يمكن التنبؤ بمستاى االنفعاالت اوكاديمية من حيث 

 لكثافة )منخفع / متاسط / عا (.ا
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ادد اعتمدت الدراسة الحالية عل  االستبيان كأداة كمية لقياس االنفعاالت اوكاديمية لما 
يعطيه من صارة دديقة نسبياً عن تل  االنفعاالت ، لاضا  بنادتا ادلة تكلفتةا اسةالة تطبيقةا 

 ف  البيمات التعليمية .

 الدراسات السابقة :
 راسات السابقة ال  محااريين اتما : تم تقسيم الد

 أاال  : دراسات تناالت التعلم المدمع .
 ثانيا : دراسات تناالت االنفعاالت االكاديمية.

 أاال : الدراسات التأل تناالت التعلم المدمع : 
علة  مجماعةة  تانبالماضا  فقد اطلعت الباحث الصلة لات السابقة بالدراسات يتعلق فيما 

( التةأل اسةتةدفت التعةرا 2007منةا دراسة ) حسن الباتز , السيد عبد المةال  , من الدراسات ا

علةة  أثةةر اسةةتخدام كةة  مةةن الةةتعلم اولكترانةةأل االةةتعلم المةةدمع فةةأل تنميةةة مةةةارات تصةةميم اينتةةاج 
ماادز الايد التعليمية لط د الدبلامة المةنية ايتجاتاتةم نحا استخدام تقنيات التعلم اإللكترانةأل 

( طالةةد اطالبةةة دسةةمت الةة  ثةة ث مجماعةةات متسةةااية , 36ت مجماعةةة الدراسةةة مةةن ), اتكانةة

مجماعةةة  ضةةابطة امجمةةاعتين تجةةريبيتين , درسةةت التريبيةةة اوالةة  بةةالتعلم اولكترانةةأل عبةةر 
اإلنترنةةت , ادرسةةت التجريبيةةة الثانيةةة بةةالتعلم المةةدمع ,بينمةةا درسةةت المجماعةةة الضةةابطة بةةالتعلم 

اات الدراسة من اختبةار تحصةيلأل , ابطادةة تقيةيم لةألداء امقيةاس يتجاتةات التقليد  , اتكانت أد
اأسةةةفرت النتةةةامع يلةةة  اجةةةاد فةةةراق دالةةةة يحصةةةاميا بةةةين المجماعةةةة الضةةةابطة االمجمةةةاعتين 
التجةةريبيتين فةةأل بطادةةة تقيةةيم اوداء لصةةالح المجمةةاعتين التجةةريبيتين , أمةةا فيةةا يتعلةةق باإلختبةةار 

عدم اجاد فرق دا  يحصاميا بين المجماعة الضابطة االمجماعةة  التحصيلأل فقد ااضحت النتامع
 التأل درست بالتعلم المدمع . 

المةدمع  الةتعلم مةدى فعاليةة ديةاس يل  تدفت التأل  )2008سعاد شاتين,  كللك دراسة )  

 بمدرسةة النصةر اإلبتةدامأل الخةامس الصةا ت ميةل لةدى عمليةات العلةم ا التحصةي  فةأل تنميةة
 الةتعلم فاعليةة يلة  الدراسةة نتةامع أتةم ادةد ُخلصةت نحةا ، ااتجاتةاتةم طنطةا ةبمدينة التجريبيةة

 المةادة تةافير علة  يسةاعد التقليةد  حيةث االتعلةيم اإللكترانةأل الةتعلم بةين يجمةز المدمع،  كانه
 متاسةطأل بةين داللةة يحصةامية ل  فةرق اجةاد خ   من اللك مختلفة اعديدة، بطرق التعليمية
 الةلين المجماعةة الضةابطة ادرجةات المةدمع بةالتعلم درسةاا يبية الةلينالتجر المجماعة درجات
المجماعةة  لصةالح العلةام فةأل التحصةي  الختبةار التطبيةق البعةد  فةأل التقليديةة بالطريقةة درسةاا

 متاسةطات بةين يحصةامية داللةة فةراق لات اجةاد يلة  الدراسةة نتةامع أشةارت كمةا .التجريبيةة
 المةدمع الةتعلم نحةا لمقيةاس االتجةا  البعةد  التطبيةق فةأل التجريبيةة ت ميةل المجماعةة درجةات
   .المجماعة التجريبية لصالح

( الةة  التعةةرا علةة  مةةدى فاعليةةة الةةتعلم  2010بينمةةا سةةعت دراسةةة ) خديجةةة الظامةةد  , 

المةةدمع فةةأل يكسةةاد طةة د الصةةا الثةةانأل الثةةانا  بمدينةةة الريةةاع بالمملكةةة العربيةةة السةةعادية 



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر

 

 
 

 
 2015انسُت انثالثوٌ أكتوبر              عذد خاص                 –جايعت انًُوفيت  –يجهت كهيت انتربيت 

 

166 
سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

( طالبةةةة , تةةةم تةةةازيعةم 58التقدميةةةة اتكانةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن )مةةةةارات برنةةةامع العةةةراع 

بالتسةةاا  يلةة  مجماعةةة ضةةابطة اأخةةرى تجريبيةةة  اتمثلةةت أداات الدراسةةة فةةأل اختبةةار تحصةةيلأل 
ابطادة م حظة ااستبيان إلستط   آراء الطالبات فأل البرنامع المقدم اأشارت النتامع يل  اجةاد 

صةةيلأل ابطادةةة م حظةةة اوداء لصةةالح المجماعةةة التجريبيةةة فةةرق دا  يحصةةاميا فةةأل االختبةةار التح
االتأل استخدمت التعلم المدمع فأل التدريس , اأاصت الدراسة بضرارة تطبيق التعلم المدمع فةأل 

 المناتع الدراسية اتدريد المعلمات عليه .  

( دراسة للتعرا علة  فاعليةة الةتعلم المةدمع فةأل 2011اكللك أجرت ) دعاء عبد الخالق , 

تنمية مةةارات التصةميم التعليمةأل لطة د تكنالاجيةا التعلةيم بكليةة التربيةة الناعيةة اتكانةت عينةة 

( طالةد تةم تقسةيمةم الة  ثة ث مجماعةات متسةااية , حيةث درسةت المجماعةةة 69الدراسةة مةن )

 االال  بالتعلم المدمع  االمجماعة الثانية درست بالتعلم االكترانأل بينما درست المجماعة الثالثة
لصةالح المجماعةة التةأل درسةت  بةالتعلم التقليةد , ااشةارت النتةامع الة  اجةاد فةرق دا  احصةاميا

 بالتعلم المدمع . 

 الة  يستقصةاء  ( دراسةة تةدفت2012كللك أجرى ) حسنأل عاع , أياد فايز أبا بكةر ,  
ميةةة أثةةر اسةةتخدام الةةتعلم المةةدمع  مقةةرر التةةدخ  فةةأل حةةاالت اوزمةةات كأحةةد مقةةررات  برنةةامع التن

( طالد من جامعة القةدس المفتاحةة تخصةص خدمةة 42اإلجتماعية , اتكانت عينة الدراسة من )

اجتماعيةةة , دسةةمت الةة  مجمةةاعتين تجريبيةةة اضةةابطة , اتةةم تطبيةةق البرنةةامع , حيةةث درسةةت 
المجماعةةة التجريبيةةة بةةالتعلم المةةدمع ادرسةةت المجماعةةة الضةةابطة بةةالتعلم التقليةةد  , ااسةةفرت 

اد فةراق فةأل متاسةط التحصةي  لصةالح المجماعةة التجريبيةة , اأاصة  الباحثةان النتامع عن اجة
 بضرارة اإلتتمام من دب  الجامعات ببدخا  التعلم المدمع فأل التعليم الجامعأل .  

 أثر استقصاء يل  ( دراسة  تدفت2012أيضا أجر   )علأل الزعبأل ا حسن بنأل دامأل ,  
 افةأل الرياضةيات مةادة فةأل اوساسةأل الصةا الرابةز ت ميةل تحصةي  فةأل المتمةازج الةتعلم طريقةة

 شعد أربز عل  مازعين اتلميلة تلميلاً  ( 71 ) الدراسة من عينة تكانت .تعلمةا نحا دافعيتةم
 فةأل اتلميةلة تلميةلاً   ( 33 )ا التجريبيةة، فةأل المجماعةة اتلميةلة تلميةلاً  ( 38 ) مةنةم صةفية

 الدافعيةة امقيةاس التحصةي  اختبةار اسةتخدام تم أتداا الدراسة، التحقيق .الضابطة المجماعة
 الحسةابية، المتاسةطات استخدام تم يحصاميا البيانات المعالجة .صددةما اثباتةما من التأكد بعد

 النتةامع يلة  الدراسةة تاصلت ادد ااختبار) ت ( الثنامأل، التباين اتحلي  ااالنحرافات المعيارية،
 االمجماعةة المجماعةة الضةابطة ت ميةل درجةات متاسةط يحصةاميا بةين دا  فةرق ياجةد :ارتيةة

 ياجةد ال بينمةا التجريبيةة، الصالح المجماعةة الرياضيات فأل التحصيلأل االختبار عل  التجريبية
 فةرق التحصةيلأل اكةللك ياجةد االختبةار علة  اللكار ااإلناث أداء متاسط بين يحصاميا دا  فرق
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 القبلةأل الدافعيةة مقيةاس علة  تجريبيةةالمجماعةة ال ت ميةل درجةات  متاسةط يحصةاميا بةين دا 
 ت ميةل أداء متاسةط يحصةاميا  بةين دا  فةرق البعةد  , ا ياجةد التطبيةق الصةالح االبعةد 

المجماعة  الصالح الدافعية مقياس عل  التجريبية المجماعة أداء الضابطة امتاسط المجماعة
  .التجريبية

 اسةةتخدام   تقصةةأل فعاليةةة( الةة2012كةةللك أشةةارت دراسةةة ) طةةه محمةةاد عبةةد العزيةةز,  
فةأل تنميةة   المعتةادة التقليديةة بالطريقةة المةدمع المعرفةأل مقارنةة للةتعلم مقترحةة اسةتراتيجية

 جامعةة كفةر التربيةة الطة د بكليةة لةدى الجامعيةة الدراسةة مةةارات ابعةع التحصةي  المعرفةأل 
 معلةم شةعبة ربيةةالت طة د بكليةة مةن ( طالبةاً اطالبةة ٠٦ ( مةن  الدراسةة عينةة الشيق اتكانت

 درسةت اوالةأل ضةابطة متسةاايتينمجمةاعتين  يلة  تقسةيمةم تةم الشةيق بجامعةة كفةر زراعةأل
 المختةارة الماضةاعات درسةت اارخةرى تجريبيةة التقليةد  بةالتعلم المختةارة الماضةاعات
 امقيةاس تحصةلأل اختبةار الباحةث ااسةتخدم . المةدمع اإللكترانأل للتعلم المقترحة باالستراتيجية

تطبيق االداات أسفرت النتامع عن اجاد فراق لات داللة  ابعد ، الجامعية الماادا فأل االتصر
يحصامية لصالح المجماعة التجريبية فأل االختبار التحصيلأل امقيةاس مةةارات الدراسةة الجامعيةة 

 مةز التعامة  ، االتصةا  ، المشةك ت ح  بأسلاد التفكير االتأل حددتا الباحث فأل: التعلم اللاتأل،
 التكنالاجية ستحدثاتالم

( يل  فاعلية التعلم المةدمع فةأل تنميةة المةةارات (Aytekin, 2012 بينما أشارت دراسة  

التدريسية عند الط د المعلمين بجامعة الملك سعاد بالمملكة العربية السةعادية , اأعةد البةاحثان 
اسةتخدام المةنةع شةبة  داممة بالمةارات التدريسية التأل يجد تاافرتا لةدى الطة د المعلمةين  اتةم

( , 21التجريبةأل , اتةةم اختيةار المجماعةةة التجريبيةة مةةن تخصصةات مختلفةةة اتة  ) الرياضةةيات )

( ( اتكانةةةت أداات الدراسةةةة مةةةن بطادةةةة 15( , القةةةرآن الكةةةريم )20( , الكمبيةةةاتر )15العلةةةام )

التعلم المدمع فأل م حظة مةارات اوداء التدريسأل اأشارت نتامع المعالجة اإلحصامية ال  فاعلية 
 .اكتساد الط د المعلمين للمةارات التدريسية

( فقد تدفت يل  يستقصاء أثر الةتعلم المةدمع (Yapici  &  Akbayn ,2012دراسة  أما 
عل  تحصي  ط د المرحلة الثاناية لمةادة اوحيةاء اكةللك التعةرا علة  يتجاتةاتةم نحةا اسةتخدام 

لتجريبةأل لا المجمةاعتين التجريبيةة االضةابطة اتكانةةت اإلنترنةت ااسةتخدمت الدراسةة التصةميم ا

( طالد تم تقسيمةم عل  المجماعتين حيث تكانت المجماعةة التجريبيةة 107عينة الدراسة من )

( طالةد درسةت بةالتعلم  التقلبةد  67( طالد درست بالتعلم المدمع أمةا الضةابطة فكانةت )40من )

جاتات علة  المجمةاعتين دبليةا ابعةديا, اأسةفرت اطبق الباحثان اختبار تحصيلأل اكللك مقياس ات
النتامع عن اجاد فرق دا  يحصاميا لصالح المجماعة التجريبية فةأل التحصةي  اكةللك فةأل اإلتجةاة 
نحةةا اسةةتخدام االنترنةةت , حيةةث تكةةان لةةدى طةة د المجماعةةة التجريبيةةة يتجاتةةات ييجابيةةة نحةةا 

 اإلنترنت .
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( الة  استقصةاء فاعليةة الةتعلم المبةرمع القةامم 2013كللك تدفت دراسة ) ب   الليابات ,  

(  58علةة  اسةةتخدام طريقتةةأل الةةتعلم المةةدمع االطريقةةة التقليديةةة , اتكانةةت عينةةة الدراسةةة مةةن ) 

طالد تم اختيارتم بطريقةة عشةاامية مةن طلبةة تخصةص : تربيةة الطفة  , معلةم الصةا , اتكانةت 

( فقرة  من نا  اإلختيار من متعدد , كمةا 45أداة الدراسة من اختبار تحصيلأل  أعد  الباحث من )

استخدم الباحث مقياس لقياس اتجاتات الطلبة نحا التعلم المدمع , ادد بينت النتامع اجاد فةراق 

لات داللةة احصةامية فةأل التحصةةي  لصةالح المجماعةة التجريبيةة , اكةةللك اجةاد اتجاتةات ايجابيةةة 

بنةةأل اسةةلاد الةةتعلم المةةدمع ااسةةتخدامه فةةأل نحةةا الةةتعلم االلكترانةةأل , اأاصةة  الباحةةث بضةةرارة ت

 تدريس مقررات أخرى اتخصصالت مختلفة.

( الة  تقصةأل فاعليةة الةتعلم  2014اأيضا تدفت  دراسة ) عبد الحليم محمةد عبةد الحلةيم , 

الثةانا  حيةث دةام الباحةث ببعةداد  االا  الصةا طة د لةدى البرمجةة مةةارات  المدمع فةأل تنميةة

ابطادتأل لم حظة اوداء لمةارة البرمجة اكللك مةارة بناء برنةامع فةأل  داممة لمةارات البرمجة ,

التعلم المدمع , ااختبار تحصيلأل , اأشةارت نتةامع الدراسةة الة  فاعليةة الةتعلم المةدمع فةأل تنميةة 

 مةارات البرمجة , اكللك فأل رفز التحصي  للمعرفة المرتبطة بالبرمجة . 

( دراسةة تةدفت الة  2014 اونةار , ييمةان جةاد , كللك أجرى ) السيد المراحةأل , عبةد ه 

التعرا عل  فاعليةة برنةامع فةأل العلةام البيالاجيةة دةامم علة  الةتعلم المةدمع فةأل تنميةة التحصةي  

( طالةد مةن طة د الصةا اوا  الثةانا  تةم 70االمةارات الحياتية , اتكانت عينة الدراسة من )

ضابطة ( اأسفرت نتامع البحث عن اجةاد فةراق  تقسيمةم بالتساا  ال  مجماعتين ) تجريبية ,

( فةةأل التحصةي  الدراسةةأل اكةللك فةةأل المةةارات الحياتيةةة 0,0,لات داللةة يحصةامية عنةةد مسةتاى )

 لصالح المجماعة الضابطة . 

( دراسةة تةدفت يلة  يستقصةاء أثةر الةتعلم  Demirkol , Kazu, 2014أيضةا أجةرى ) 

طةة د المرحلةةة الثانايةةة بمدرسةةة ثانايةةة بمدينةةة  المةةدمع مقابةة  الةةتعلم التقليةةد  علةة  تحصةةي 

( تةم 54اوناضا  التركية ااختار الباحثان ماضا  الاراثة بمادة  , اتكانت عينةة الدراسةة مةن )

طالبةةات ( بينمةةا تكانةةت المجماعةةة  8طالةةد ,  19تقسةةيمةم الةة  مجماعةةة تجريبيةةة تكانةةت مةةن )

ين اختبار دبلأل للتأكد من تكافؤ المجماعتين  طالبات ( , اطبق الباحث 9طالد ,  18الضابطة من )

( أسةةابيز , اتةةم تطبيةةق اإلختبةةار علةة  المجمةةاعتين بعةةديا , اأسةةفرت 6ااسةةتمرت التجربةةة لمةةدة )
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النتةةامع عةةن اجةةاد فةةرق دا  يحصةةاميا لصةةالح المجماعةةة التجريبيةةة , ابمقارنةةة نتةةامع الطةة د 

 .لصالح  الطالباتاالطالبات أشارت النتامع ال  اجاد فرق دا  يحصاميا 

 ثانيا : الدراسات التأل تناالت االنفعاالت االكاديمية: 
بتحديةةد االنفعةةاالت  (Kleine, Goetz, Pekrun & Hall, 2005)دةةام كةة  مةةن  

اوكاديمية لات الصلة المباشرة بالتعلم االتحصي  الدراسة  فة  مةادة الرياضةيات كةالقلق االظضةد 
مةةن اختبةةار الرياضةةيات اع دتةةةا بمسةةتاى اوداء فةة  اختبةةار االضةةجر دبةة  اأثنةةاء ابعةةد االنتةةةاء 

( طالةةد اطالبةةة مةةن الصةةا  الخةةامس 2171الرياضةةيات، ادةةد كانةةت عينةةة الدراسةةة تتةةألا مةةن )
( مدرسةة ألمانيةة، اتةم تقيةيم انفعةاالت الطة د اوكاديميةة المتمثلةة  فة  التمتةز، 42اوساس  من )

 د يل  ث ث مستايات )المستاى المتدن ، المسةتاى القلق، الظضد، الضجر من خ   تقسيم الط
 اواسط، المستاى اوعل (.

اأشةةارت نتةةامع الدراسةةة يلةة  أن مسةةتايات الطةة د فةة  التحصةةي  الدراسةة  فةة  اختبةةار 
الرياضيات يختلا افقاً لمستاى االنفعاالت اوكاديمية اإليجابية االسةلبية لةديةم اتبةين أن مظةاتر 

جدت ف  الظالد عند الطة د لاى التحصةي  الدراسة  المتةدن ، فة  حةين القلق، الظضد، الضجر ا
 أن الطلبة من المستايات اوفض  أظةراا ددراً أكبر من التمتز ادلة الضجر.

بدراسة الع دات بين بعةع المتظيةرات الصةفية االتة  تشةعر الطة د  (Bush, 2006)دام 
المتصةةار مةةن دبةة  اسةةاتلته، االحتياجةةات باالنتمةةاء داخةة  مجتمةةز الفصةة  الدراسةة  االحكةةم الةةلات  

النفسية ااالنفعاالت اوكاديمية المتمثلة ف  التمتز االيأس اتنظيم الداافز لدى طة د الجامعةة فة  
 الفص  الدراس .

ادد أسفرت النتامع الخاصة باالنفعاالت اوكاديمية علة  أن الةداافز اللاتيةة مؤشةراً ييجابيةاً 
 دة بينه ابين اليأس.النفعا  التمتز اليس تناك ع 

بدراسةة الع دةة بةين تصةارات الطة د  (Frenzel, Pekrun & Goetz, 2007)دةام 
للبيمةةة الصةةفية ا االنفعةةاالت اوكاديميةةة أثنةةاء حصةةة الرياضةةيات اكةةان للةةك علةة  عينةةة داامةةةا 

( 11 -5% من الطالبات ضةمت الصةفاا    )4726% ط د، 5224( طالد اطالبة بنسبة 1623)
( طالبةةاً فةة  الصةةةا الااحةةد، اتةةم اختبةةار مجماعةةة مةةن االنفعةةةاالت 22( صةةا بمعةةد  )69فةة  )

اوكاديمية تتضمن القلق، الظضد، الضجر ات  اوكثةر شةياعاً اتكةراراً فة  مجةا  الةتعلم ااإلنجةاز 
لدى طلبة المدارس المتاسةطة االثانايةة . اأسةفرت النتةامع عةن اجةاد ع دةة اثيقةة بةين سةلاك 

 ة الصفية ا االنفعاالت اوكاديمية.الطلبة ف  البيم
( دراسةةة االنفعةةاالت  (Eroglu, Isiklar,& Bozheyiki, 2006كمةةا أجةةرى كةة ً مةةن

اوكاديمية لط د الجامعة اع دتةا ببعع المتظيرات ) النا ، اإلدامة، مستاى الدراسةة، الاضةز 
( طالبةةاً تةةم 481م )التربةةاى للاالةةدين(، اللةةك علةة  عينةةة مةةن جامعةةة سةةجلاق بتركيةةا يبلةة  عةةددت

( من الطلبة، 216( من الطالبات )275اختيارتم عشاامياً من ط د الفردة اوال  االرابعة منةم )
، اللى يشةم  ثمانيةة مةن االنفعةاالت  AEQ (Pekrun et al. 2002)مستخدماً ف  للك استبيان 

، الضةجر(. اتةم تحلية  اوكاديمية تشم  )الظضد، القلق، اليةأس، الحجة ، الفةر ، اومة ، االعتةزاز
 النتامع باستخدام اختبار "ت" لبيان الفراق ف  االنفعاالت اوكاديمية لمتظيرات البحث.
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اأسةةفرت النتةةامع علةة  اجةةاد اخت فةةات بةةين الطلبةةة الجةةامعيين افقةةاً لمسةةتااتم الدراسةة ؛ 
د الفردةةة حيةةث كةةان القلةةق، اليةةأس مةةن االنفعةةاالت اوكاديميةةة التةة  لةةةا داللةةة يحصةةامية لةةدى طةة 

الرابعةةة، اال ياجةةد اخةةت ا كبيةةر فةة  العاامةة  اوخةةرى )الظضةةد، الخجةة ، الفةةر ، اومةة ، الفخةةر، 
الضجر(. ااجد أيضاً فراق لات داللة يحصامية بين الجنسين ف  انفعةاالت الظضةد، القلةق، الفخةر 

ياجةد اخةت ا  )االعتزاز( لصالح الطالبات، بينما انفعا  اوم  كانت الفراق ف  صةالح الطلبةة. اال
كبير ف  عاام  )اليأس، الخج ، الفر ، المل ( ااجاد اخت فات فة  االنفعةاالت اوكاديميةة للطلبةة 
الجامعيين افقةاً للحالةة التعليميةة ربةامةم، فلةم تكةن كبيةرة فة  اواسةاط اوكاديميةة باسةتثناء عامة  

 ربامةم. اوم  افقاً للحالة التعليمية ومةاتةم، اال تاجد الفراق افقاً 
بدراسةةةة الع دةةةة بةةةين االنفعةةةاالت اوكاديميةةةة، ااإلنجةةةاز اوكةةةاديم   (Berg, 2008)دةةةام 

االتفكير النادد للط د، اللك من خ   تنفيل الدراس الصفية فة  مجةا  أخ ديةات العلةام الحيايةة 
البيمةات باعتبارتا من الماضاعات الت  تثير الجةد ، االكشةا عةن دار االنفعةاالت اوكاديميةة فة  

التعليمية، ادد استخدم اسةتبيان لتقيةيم االنفعةاالت اوكاديميةة دبة ، اأثنةاء، ابعةد عمليةة التةدريس، 
اللك عل  عينة داامةا أحد عشر طالبةاً شةاركاا فة  الةدراس حيةر المثيةرة للجةد  )بنيةة ااظيفةة 

DNAالجلعيةةة  ( اتسةعة مةن الطة د الةةلين شةاركاا فة  الةدراس المثيةةرة للجةد  )أبحةاث الخ يةا
الجنينيةةة( االمسةةجلين فةة  دارة بيالاجيةةة الخليةةة فةة  كليةةة المجتمةةز فةة  جنةةاد حةةرد الااليةةات 

لتقيةةيم االنفعةةاالت اوكاديميةةة اإليجابيةةة المتمثلةةة فةة  الفخةةر،  (AEQ)المتحةةدة. اطبةةق اسةةتبيان 
 عد الدرس.التمتز، االنفعاالت السلبية المتمثلة ف  الظضد، الخج ، اليأس، اللك دب ، اأثناء، اب

اأسفرت النتامع يل  أن االنفعاالت اوكاديمية للط د )الظضد، الخج ، اليأس( كانت أعلة  
فةة  الةةدراس المثيةةرة للجةةد  بالمقارنةةة بالةةدراس حيةةر المثيةةرة للجةةد ، علةة  العكةةس مةةن للةةك فةةبن 

بالمقارنةة  االنفعاالت اوكاديمية اإليجابية )التمتز، االفخةر( أعلة  فة  الةدراس الظيةر مثيةرة للجةد 
بالدراس المثيةرة للجةد . حيةث أن الةدراس المثيةرة للجةد  تثيةر الكثيةر مةن االنفعةاالت اوكاديميةة 
السلبية ا تساتم ف  زيةادة مشةاركة الطة د اتةؤثر علة  دةدرتةم علة  التفكيةر النادةد، اتعةزز مةن 

 مشاركة الط د.
طة د اانفعةا  القلةق دراسةة تةةدا يلة  الع دةة بةين تعلةم ال (Lin & Ho’s, 2009)ددم 

باعتبةةار  مةةن االنفعةةاالت اوكاديميةةة السةةلبية. ادةةد أشةةارت النتةةامع يلةة  أن المعلمةةين ااودةةران تةةم 
 المساتمين الرميسيين ف  انفعا  القلق لدى الط د االت  تحرص عل  تخايا الط د.

بدراسةةة تةةةدا يلةة  استكشةةاا  (Lehman, D’Mello & Person, 2010)دةةام 
( طالةد مةن 41اوكاديمية أثناء أدامةم لألنشطة التعليمية، ادد كانت العينةة تتةألا مةن )االنفعاالت 

( مشةةكلة منطقيةةة تناسةةد أفةةراد العينةةة، اتةةم التسةةجي  المرمةة  28المرحلةةة اوساسةةية باسةةتخدام )
الستجابتةم االنفعالية ف  مختلا مراح  ح  المشكلة اانتقالةم من مشكلة يل  أخةرى، ابعةد تلقة  

 ية الراجعة.التظل
أشارت النتامع الت  تم التاص  يليةا أن الفصا  االمل  ااالرتباك االسعادة ت  االنفعةاالت 
الرميسةةية التةة  ظةةةرت لةةدى الطلبةةة، فةة  حةةين كةةان االزدراء االقلةةق االظضةةد االحةةزن االخةةاا 

 ااالشممزاز االفر  االمفاجأة كانت نادرة.
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الكشةةا عةةن فاعليةةة اسةةتخدام الطةة د ( بدراسةةة تةةةدا ايلةة  2112دةةام )أكةةرم صةةالح , 
ونشطة الايد كايست ف  يثارة االنفعاالت اوكاديمية نحا تعلم الرياضيات ا الكشةا عةن العقبةات 

( مةن طلبةة الصةا 56الت  تحا  دان استخدام اإلنترنت لألحراع التعليمية لةدى عينةة داامةاةـ )
لةك تصةميم الايةد كايسةت للاحةدة التاسز اوساس  ف  شما  محافظةة طالكةام، ، مسةتخدماً فة  ل

اوال  ف  الةندسة التحليلية من مناتع الرياضيات للصا التاسز اوساس . اأظةرت النتةامع يلة  
اجاد االنفعاالت اوكاديميةة  اإليجابيةة أثنةاء تنفيةل أنشةطة الايةد كايسةت  متمثلةة فة  الحماسةة ، 

شةةتياق ،اوتتمةةام فةة  جةةا مةةن العمةة  الفضةةا  ،السةةعادة، التحةةدى ، الراحةةة ، حةةد الرياضةةيات ،اال
الجماع . كبيمة للتعلم سيحفز الطلبة عل  تعلةم الرياضةيات ، ا كةللك ظةةار االنفعةاالت االكاديميةة 
السلبية أثناء تنفيل أنشطة الايد كايست لةدى عةدد مةن الطلبةة  ا المتمثلةة فة  القلةق، االرتبةاك ، 

 اوحباط ، العجز ، الظضد .
( بدراسةةةة االنفعةةةاالت (Cleveland-Innes & Campbell, 2012دةةةام كةةة ً مةةةن 

(طالبةاً 217اوكاديمية ف  عملية التعلم )البرنامع التعليم  للرياضيات(، اللك علة  عينةة داامةةا )
من سبعة عشر االية أمريكية. ادد أشارت النتامع يل  اجاد انطباعةات مةن االنفعةاالت اوكاديميةة 

 اإليجابية عبر استخدام اإلنترنت.

( Tempelaar, Niculescu, Rienties, Giesbers and Gijselaers, 2012)دةام 

بدراسةةة مةةادة الرياضةةيات باسةةتخدام اسةةتراتيجية الةةتعلم المبةةرمع لطةة د يدارة اوعمةةا  اع دتةةةا 
( طالباً. ادد أظةرت النتامع أن تنةاك ع دةة دايةة 731باالنفعاالت اوكاديمية، االلى يبل  عددتم )

م استراتيجية التعلم المبرمع ا االنفعاالت اوكاديمية المتمثلة ف  التمتز، القلق، الملة ، بين استخدا
اإلحباط. اتفضي  الط د الستخدام التعلم من خ   اإلنترنت. فقةد كانةت النتةامع تشةير يلة  ارتفةا  

 انفعا  التمتز لدى الط د اانخفاع انفعاالت القلق االمل  ااإلحباط.
بدراسةةة االنفعةةاالت اوكاديميةةة  (Villavicencio & Bemardo, 2013)دةةام كةة  مةةن 

اإليجابيةةة )المتعةةة ااالعتةةزاز( اع دتةمةةا بةةالتنظيم الةةلات  ااإلنجةةاز اوكةةاديم . ادةةد شةةملت عينةةة 
( طالباً من ط د الجامعة اللين يدرسان مقرر حساد المثلثات. ااستخدما ف  1345البحث عل  )

عةةاالت اوكاديميةةة، اإلنجةةاز اوكةةاديم  فةة  مةةادة الرياضةةيات )حسةةاد للةةك اسةةتبيانات لكةة  مةةن االنف
المثلثات(، التنظيم اللات . اأسفرت النتامع عل  اجاد ع دة ييجابية بين التنظةيم الةلات  ااإلنجةاز 
اوكةةاديم  فةة  مةةادة حسةةاد المثلثةةات، اأن كةة ً مةةن المتعةةة ااالعتةةزاز يمكةةن التنبةةؤ مةةن خ لةمةةا 

بدراسةةة ل نفعةةاالت  (Wang, 2014)المرتفةةز فةة  مةةادة حسةةاد المثلثات.دةةام  باإلنجةةاز اوكةةاديم 
الت  يشعر بةا معلم  اللظة ف  التعليم العال  عند استخدامه تكنالاجيا المعلامات ااالتصةاالت فة  

( معلم من معلمين اللظة ف  الجامعةات، اتةم تطبيةق اسةتبيان 31تعليم اللظة، ادد تألفت العينة من )
( من المعلمين الةلين تةم يجةراء 6)ت المتمثلة ف  الظضد، القلق، السعادة، الحزن، اكللك االنفعاال

مقاب ت بينةم للتعرا عل  ما يعانيه من اسةتخدام التكنالاجيةا ااالتصةا  فة  التةدريس، اأظةةرت 
النتةةامع أن المعلمةةين لةةديةم اتجاتةةات ييجابيةةة نحةةا يدمةةاج التكنالاجيةةا ااالتصةةا  فةة  التةةدريس، 

ة عنةةد اسةةتخدام العةةراع اأظةةةراا تخةةافةم مةةن عةةدم القةةدرة علةة  الضةةبط، ايشةةعران بالمتعةة
التقديميةةة االياتيةةاد فةة  حةةين ال يشةةعران بالمتعةةة عنةةد اسةةتخدام الماادةةز االجتماعيةةة المشةةتركة 
)الفيسباك(. االماادز التعليمية ونةةا ال تسةتخدم فة  الفصةا  الدراسةية اباإلضةافة يلة  شةعارتم 
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االظضةد أدت يلة  رداد سةلبية  ببعع االنفعاالت السلبية المتمثلة ف  الكخبة االقلق اانعدام اومةن
 بعع الط د. ف  أداء

بدراسةةة مةةدى تفةةةم المعلمةةين ل نفعةةاالت اوكاديميةةة للطةة د  (Lui NG, 2014)دةةام 
الصةةينيين أثنةةاء تعلةةم مةةادة اللظةةة اإلنجليزيةةة، االةةاع  بةةةا بالنسةةبة للطةة د مةةن خةة   ممارسةةتةم 

دارس االبتداميةةة ااإلعداديةةة للطةة د ( معلمةةاً مةةن معلمةةين المةة16التعليميةةة، اللةةك علةة  عينةةة )
المةاجرين ف  الصا الثامن. ادد استخدم ف  للك مقاب ت مقننة مةز المعلمةين ام حظةاتةم علة  

 ,Pekrun, et al)الط د باإلضافة يل  مقاب ت فردية ااسةتخدم اسةتبيان االنفعةاالت اوكاديميةة 

2002). 
كاديمية للط د اتاجيه ممارستةم التعليمية. حيث اأشارت النتامع باع  المعلمين ل نفعاالت او

حدد المعلمان االنفعاالت السلبية المتمثلة ف  )التاتر ، القلق( االت   دد ااجةت الط د أثناء 
  عملية التعلم.

 التعليق عل  الدراسات السابقة  
    -مايلأل :  البحث الحالألي حظ من خ   عرع الدراسات لات الصلة ب

لدراسات اتتمت بتنمية التحصةي  فةأل فةرا  العلةام المختلفةة , اكةللك اتةتم الكثيةر ان معظم ا -
منةةةا بتنميةةة المةةةارات سةةااء أكانةةت مةةةارات تكنالاجيةةة أا مةةةارات تدريسةةية , يال أنةةه مةةن 

  باالنفعاالت اوكاديميةالم حظ اجاد ندرة فأل الدراسات العربية التأل اتتمت 
فعةةاالت اوكاديميةةة ا المتمثلةةة فةة  االنفعةةاالت االكاديميةةة اتفقةةت الدراسةةات علةة  تحديةةد االن  -

االيجابيةةة تشةةم  )التمتةةز ،الفةةر  ،اوعتةةزاز ،الفخةةر ،السةةعادة ،الفضةةا  ، الحماسةةة ،التحةةدى 
،التشةةايق ( أمةةا اونفعةةاالت اوكاديميةةة السةةلبية فتتمثةة  فةة  )القلةةق ،الظضةةد ،الضةةجر ،اليةةأس 

 لخاا ،اورتباك (.،الخج  ،الحزن ،ا اوحباط ،اونزعاج ،ا
تةةم دراسةةة االنفعةةاالت اوكاديميةةة فةة  ع دتةةةا بةةبعع المتظيةةرات الصةةفية مثةة   اونتمةةاء ، ا   -

التنظةةيم الةةلات  ، ا االحتياجةةات النفسةةية ، تنظةةيم الةةداافز ،سةةلاك الطلبةةة فةة  البيمةةة الصةةفية 
ارسةةة اونشةةطة ،المسةةتاى الدراسةة  للاالةةديين ، اإلنجةةاز اوكةةاديم  ،التفكيةةر النادةةد أثنةةاء مم

 التعليمية .
اعطةت الدراسةةات ازنةةا  دلةي  لقيةةاس أثةةر اسةةتراتيجيات تدريسةية  تعتمةةد علةة  التكنالاجيةةا     -

 ,Tempelaar, Niculescu, Rientiesااونشةطة االلكترانيةة " باسةةتثناء دراسةة  )
Giesbers and Gijselaers. 2012)    فةأل تةدريس الرياضةيات " ،  اانعكاسةةا علة

نفعاالت اوكاديمية السةلبية ا اإليجابيةة لةدى الطة د ،حيةث أن الدراسةات تبةدا دليلةة  بعع اال
 انادرة ف  المجا  .
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معظةةم الدراسةةات لةةم تةةةتم  بدراسةةة اونفعةةاالت اوكاديميةةة السةةلبية ا اإليجابيةةة لةةدى المعلةةم       -
 أثنةةةةةاء ممارسةةةةةة التةةةةةدريس باسةةةةةتخدام تكنالاجيةةةةةا المعلامةةةةةات ا االتصةةةةةاالت فيمةةةةةا عةةةةةدا

 الت  درستةا عل  معلم  اللظة أثناء تدريبةم .  (Wang 2014)دراسة
ال تاجد دراسات استخدمت التعلم المدمع ف  تدريس اوحياء لتحسين اونفعةاالت اوكاديميةة ،  -

 رحم دار اونفعاالت ف  التعلم , مما دع  الباحثتان يال  البحث الحال .

 فراع البحث : 
نتامع الت  أسفرت عنةا الدراسات السابقة ، تم صياحة فةراع اافقا لإلطار النظرى ، اال 

 البحث الحالأل عل  النحا التال :
 ادرجةةات التجريبيةةة المجماعةةة درجةةات متاسةةط  بةةين يحصةةامية داللةةة لات فةةراق تاجةةد  (1)

 .التجريبية المجماعة لصالح  اوكاديمية اإلنفعاالت استبيان ف  الضابطة المجماعة

 :  التاليين لفرعيينا الفرع تلا من ايتفر 
 ادرجات التجريبية المجماعة درجات متاسط  بين يحصامية داللة لات فراق تاجد - أ

 .الضابطة المجماعة لصالح السلبية اوكاديمية اإلنفعاالت استبيان ف  الضابطة المجماعة
 ادرجات التجريبية المجماعة درجات متاسط  بين يحصامية داللة لات فراق تاجد - د

 .التجريبية المجماعة لصالح االيجابية اوكاديمية اإلنفعاالت استبيان ف  الضابطة ماعةالمج
 التةة ) التجريبيةة المجماعةة ت ميةةل درجةات متاسةط  بةين يحصةةامية داللةة لات فةراق تاجةد  (2)

 بالطريقةةةة درسةةةت التةةة ) الضةةةابطة المجماعةةةة ت ميةةةل ادرجةةةات( المةةةدمع الةةةتعلم اسةةةتخدمت
 . التجريبية المجماعة لصالح  التحصيلأل االختبار ف ( المعتادة

 يجراءات البحث :     
 لإلجابة عل  أسملة البحث الحالأل االتحقق من صحة الفراع تم اتبا  ارتأل : 

أاال : االطةة   علةة  البحةةاث االدراسةةات السةةابقة المرتبطةةة العربيةةة ااالجنبيةةة المتعلقةةة بةةالتعلم 
 المدمع ااالنفعاالت االكاديمية .

 تحديد االنفعاالت االكاديمية االتأل يمكن تحسينةا من خ   دراسة مادة االحياء .   ثانيا :
 ثالثا :  يعداد برمجية التعلم المدمع :  

دب  البدء فأل يعداد البرمجية الخاصةة بةالتعلم المةدمع تةم تحديةد المحتةاى العلمةأل التةأل سةيتم      
يةاة " بمةادة اوحيةاء للصةا اوا  الثةانا  تدريسة ادد تةم يختيةار احةدة " اوسةاس الكيميةامأل للح

 اللك إلحتاامةا عل  كثير من المفاتيم المجردة االتأل يصعد اكتسابةا بالتعليم التقليد  .
 نمةالجامن خ   اإلط   عل  بعع نمةالج تصةميم البرمجيةات التعليميةة اتحليلةةا  , تةم يتخةال 

 الاسةامط المتعةددة التعليميةة جيةةللبرم تعليمةأل تصةميم كنمةالج  (2119)الظريةد يسةماعي , 
 بالماضاعات المختارة ايمكن ييجاز مراح  تصميم البرمجية فيما يلأل :  االخاصة
 Analysisمرحلة التحلي   :  ( أ)

 مرت تل  المرحلة بالعديد من الخطاات ات  :
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تحليةة  المحتةةاى التعليمةةأل الخةةاص باحةةدة اوسةةاس الكيميةةامأل للحيةةاة اللةةك لتحديةةد الحقةةامق   -
اتيم االمةارات االنظريات االقاانين االتعميمات الااردة بالاحدة االتأل تحقةق أتةدافةا االمف

 , االتأل سيتم بناء البرمجية فأل ضامةا.

تحديةةد اوتةةداا العامةةة ) المعرفيةةة الاجدانيةةة االمةاريةةة ( للاحةةدة ااوتةةداا اإلجراميةةة لكةة   -
 درس من دراس الاحدة  

ثاناية خاصة اأنةا تمث  مرحلةة مراتقةة الةةا سةمات تحديد خصامص الط د فأل المرحلة ال  -
االعقليةة , االتعةرا علة  خبةراتةم  ااالجتماعيةة، ااالنفعاليةة، خاصةة فةأل النةااحأل الجسةمية
 العلمية المرتبطة بالماضا  

 تحلي  المةام التعليمية لك  من المعلم االمتعلم  -
 Design:  مرحلة التصميم  ( ب)

 فأل تل  المرحلة تم : 

 ططات االسينارياتات التأل تساتم فأل تطاير عملية التعلم اضز المخ - -

الرسام تحديد الاسامط التعليمية المناسبة لماضا  الاحدة ادد تناعت تل  الاسامط مابين  - -
 المتحركة القطات الفيديا  االف شات التفاعلية ابعع التجارد المعملية اإلفتراضية  

 بكيفية تنفيل عمليتأل التعليم االتعلم  تحديد اوساليد ااإلجراءات التأل تتعلق  - -

ادد راعأل عند التصميم ان يكان تناك تفاع  بةين المةتعلم االمحتةاى اللةك مةن خة   تنفيةل  -
 يجراء المتعلم ل نشطة التفاعلية أاالدخا  عل  الماادز اإللكترانية المحددة بالبرمجية , يتم

 دعةم بتقةديم المعلةم ديةام -المحادثةة   خ  من االمعلم الط د ابين أنفسةم الط د بين تفاع 

 اوسملة . عل   ااإلجابة اإللكترانأل البريد خ   من للط د دامم

 Development) ج ( مرحلة التطاير  : 

 مرت تل  المرحلة بمجماعة من الخطاات ات  : 

 اعلية إلضفاء عنصر التف 2تحديد لظات البرمجة المناسبة ادد تم استخدام لظة االكشن سكربت  - -

ترجمة المخططات االسينارياتات التأل تةم اضةعةا فةأل مرحلةة التصةميم يلة  مةااد تعليميةة  - -
حقيقية  اللةك مةن خة   يدراج الصةار الثابتةة االرسةام الخطيطيةة , كمةا تةم تصةميم ايدراج 
الرسةام المتحركةةة املفةات القطةةات الفيةةديا التةأل تةةم انتقامةةا بحيةةث تعبةةر عةن اوتةةداا التةةأل 

 رر لتحقيقةا  امن أتم البرامع التأل تم استخدامةا عند تصميم البرمجية مايلأل: يسع  المق
 (  Adobe  Photoshop)  برنامع معالجة الصار  

 Sound Forge)برنامع معالجة امانتاج الصات  )

 (  Adobe  illustrator)  برنامع كتابة النصاص المصارة 

 (3d maxبرنامع بناء المجسمات )

 ((Camtasia 8ة امانتاج الفيديا  برنامع معالج
 YTD Video Downloader  برنامع تحمي  الفيدياتات من الياتياد
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برنةةةةةامع برمجةةةةةةة العةةةةةةرع الرميسةةةةةةية اتشةةةةةةم  فيةةةةةةديا المقدمةةةةةةة االشاشةةةةةةات الخاصةةةةةةة 
 (Adobe Flashبالتعارا)

 Implementation) د ( مرحلة التنفيل  :  
ماعةةة مةةن المتخصصةةين فةةأل مجةةا  خةة   تةةل  المرحلةةة تةةم عةةرع  البرمجيةةة علةة  مج 

تكنالاجيةةا التعلةةيم اطةةرق تةةدريس العلةةام لتقييمةةةا فةةأل ضةةاء المعةةايير التةةأل يجةةد تاافرتةةا فةةأل 
البرمجيةةات التعليميةةة امةةدى مناسةةبة محتااتةةا اشةةكلةا النةةةامأل , اتةةم عمةة  نسةةخة أاا اليةةةن 

 إلستخدامةا فأل حالة ضعا اإلنترنت أا ينقطاعه . 
 http://schoolomar.com/Dr_soadرابط المادز  

   http://schoolomar.com/Dr_soad/Dr_soad.zipرابط المادز أاا الين 
جيةةة تةةم تطبيقةةةا علةة  عينةةة مةةن طالبةةات اللتأكةةد مةةن مةةدى اضةةا  المةةادة التعليميةةة بالبرم 

( طالبةة ادةد أبةدى الطالبةات 35الصا اوا  الثةانا  مةن مدرسةة منةاا الثانايةة للبنةات عةددتا )
بعع الم حظات كعدم اضا  بعةع لقطةات الفيةديا افةأل بعةع اوحيةان عةدم اضةا  الصةات , 

بعةةع اللقطةةات مةةن  ( 2ادةةد تةةم تعةةديلةا اأصةةبحت البرمجيةةة جةةاتزة للتطبيةةق , اياضةةح ملحةةق ) 
 شاشات المادز 

   Evaluation) م ( مرحلة التقايم : 
خةة   تةةل  المرحلةةة تةةم عمةة  تقةةايم دبلةةأل للتعةةرا علةة  الخبةةرات السةةابقة للطالبةةات عةةن  

ماضا  الاحدة اتقايم بنامأل أثناء التةدريس باسةتخدام البرمجيةة للتعةرا علة  إلحةداث نةا  مةن 
التفاعلية االتقايمية الماجةادة بالبرمجيةة ابكراسةة النشةاط , التعزيز اإليجابأل من خ   اونشطة 

 اتقايم نةامأل من خ   تطبيق أداات البحث 

 رابعا : يعداد دلي  المعلم : 
تةةم يعةةداد دليةة  المعلةةم ل سترشةةاد بةةه فةةأل عمليةةة التةةدريس باسةةتخدام الةةتعلم المةةدمع حيةةث  

 تضمن الدلي  مايلأل : 
ن الدلي  انبةلة مختصةرة عةن الةتعلم المةدمع اتاجيةةات مقدمة احتات عل  الةدا العام م 

 عامة للتدريس بالتعلم المدمع 
 الخطة الزمنية لتدريس ماضاعات الاحدة الدراسية 

 االتداا يجرامية لتدريس الاحدة 
بعةع الماادةز االكترانيةة المناسةبة  -داممة بالاسةام  التعليميةة المسةتخدمة  -االنشطة المقترحة  

 دار المعلم فأل التعلم المدمع . -دة لماضاعات الاح
فةأل مجةا  تةدريس العلةام  1اتم عرع الدلي  مز البرمجية  عل  مجماعة من االسةاتلة المحكمةين

افأل مجا  تكنالاجيا التعليم إلبداء الرأ  ايجراء التعدي ت المناسبة افةأل ضةاء آرامةةم تةم عمة  
 2ام فأل صارته النةاميةالتعدي ت ال زمة , ابللك أصبح الدلي  صالحا ل ستخد

                                                 
1

ادة انًحكًيٍ عهى أدواث انبحث . ( : أسًاء انس1يهحق ) -   
2

( : دنيم انًعهى بإستخذاو انتعهى انًضًوٌ . 3يهحق ) -   



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

 : 1خامسا : يعداد كراسة النشاط
 ادد تضمنت مجماعة من اونشطة الاردية بحيث تكان مكملة لألنشطة اإللكترانية 

 سادسا : يعداد أداات الدراسة : 
 استبيان االنفعاالت اوكاديمية :  اتم يعداد  افقاً للخطاات التالية: -1
  االنفعاالت بصارة عامة، ا االنفعاالت اوكاديمية بصةارة تم مراجعة اإلطار النظرى ف  مجا -أ 

 خاصة .

تةةم اإلطةة   علةة  العديةةد مةةن االسةةتبيانات العربيةةة  لقيةةاس االتفعةةاالت بصةةارة فرديةةة اكةةللك  -د 
االسةةتبيانات اوجنبيةةة التةة  تتنةةاا  االنفعةةاالت اوكاديميةةة  ا التةة  كةةان مةةن  أتمةةةا ا االكثةةر 

. ا الةلى يشةتم  علة  (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002)اسةتخداماً اسةتبيان 
، hope، اومةةة  enjoymentتسةةةعة انفعةةةاالت أربعةةةة انفعةةةاالت ييجابيةةةة،. اتةةة  )التمتةةةز 

، القلةق anger( اخمسة انفعاالت سةلبية  ا تة  )الظضةد relief، الراحة Prideاالكبرياء 
anxiety اليأس ،hoplelessness   المل ،Doredonل  اسةتبيان  ( ، باإلضافة ي(Berg 

 ) , Mega, Lucia, & Rossana)ااسةتبيان  (Hamann, 2012)، امقياس  (2008 ,

 & ,Paoloni, Vaja)(.ا اسةةتبيان كةة  مةةن  2112ااسةةتبيان ) أكةةرم صةة  ،  (.(2014

Munoz, 2014) (  بنةةةداً مجمعةةةة لثمانيةةةة مقةةةاييس 81الةةةلى ايحتةةةاى االسةةةتبيان علةةة )
 )التمتز، اوم ، الفخر، الظضد، القلق، الخج ، اليأس، المل (. ل نفعاالت اوكاديمية تشم  

فة  حةداد علةم  –ا دد لاحظ عدم اجاد استبيان ل نفعاالت اوكاديمية ف  البيمة المصةرية 
الكةةن اجةةدت مقةةاييس تقةةيس بعةةع االنفعةةاالت اوكاديميةةة منفصةةلة مثةة  مقيةةاس دلةةق  –البةاحثتين 
 اإلختبار .

سابقة، باالستفادة من االستبيانات سابقة اللكر، تم اضةز تعريةا ابعد استيفاء الخطاات ال
يجرام  ل نفعاالت اوكاديمية الك  بعةد مةن أبعةاد ، اتةم اضةز عبةارات لكة  بعةد االةلى تكةان فة  

 ( مفردة تتعلق بستة أبعاد ل نفعاالت اوكاديمية ات :62صارته النةامية من )

 :Anxietyالقلق  -1
تشير يل  خبرة انفعالية حير سارة يشعر بةةا الطالةد أثنةاء تااجةد  اتضمن المفردات الت  

ف  الفصا  الدراسية فينتابه التاتر االخاا اعدم االرتيا  أثناء ابعد حضار الحصةة الدراسةية، 
أا التةديد المحتم  اتادز النتامع السلبية الت   دد تنعكس عل  الجاانةد الفسةيالاجية االمعرفيةة 

 عبارة(. 12عل   )االسلاكية ا يشتم  

 المل : -2
اتضمن المفردات الت  تشير يل  انفعا  حير سار يجع  الطالةد حيةر مةةتم بالمشةاركة فة  
المةام، ااونشطة المطلابةة منةه فيةنعكس علة  اونتبةا  االتركيةز، ا بحثةه عةن مةةام أخةرى  لات 

 عبارات(. 11معن  بالنسبة له )

                                                 
1

( : كراست انُشاط نهطانباث . 4يهحق ) -   
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 اليأس: -3
  انفعا  حير سار يجع  الطالد يفقةد اومة ، اعةدم التفةاؤ  اتضمن المفردات الت  تشير يل

ف  تحقيق أتدافه، اينتابه مشاعر اإلحباط ااالنةزامية، اعدم الرحبة فة  االسةتمرار فة  الدراسةة 
 عبارات(. 11)

 التمتز )االستمتا (: -4
اتضمن المفردات الت  تشير يل  انفعا  سار يشعر الطالد بالفر  االبةجةة عنةد حضةـار  
ف  حجـرة الدراسـة، نتيجة اجاد حةـافز ينظةر يليةه علة  أنةه متعةة، امشةـاعر الرضةـا ااالرتيةـا  

 عبارات(. 11ااالسـترخاء لما يحرز  من نجاحات دراسية )

 التفاؤ : -5
اتضةةمن المفةةردات التةة  تشةةير يلةة  انفعةةا  سةةار مةةرتبط بالمسةةاتمات فةة  حجةةرة الدراسةةة 

 عبارات(11ادرا عل  تحقيق أتدافه بشك  صحيح. )االشعار باوم ، مما يجع  الطالد د

 الحماسة: -6
اتضةةمن المفةةردات التةة  تشةةير يلةة  يحسةةاس الطالةةد بالقةةدرة علةة  المنافسةةة االتحةةدى، 

ااإلدبا  عل  المةام بةمة انشاط فتةزداد  دافعيتةه لتحقيةق المةةام المطلابةة منةه فة  داخة  حجةرة 

 عبارات( 11الدراسة. )

 ن:طريقة تصحيح االستبيا

( 32( مفةردة ماجبةة ا )31( مفةردة منةةا )62يتكان اسةتبيان االنفعةاالت اوكاديميةة مةن )

مفردة سالبة، ااضز أمةام كة  مفةردة خمسةة بةدام  لإلجابةة طبقةاً  لمقيةاس ليكةرت  ياضةح معةد  

 دامما ً(، اعنةد –حالبا  -أحيانا -نادرا –تكرار المشاعر ا يختار المفحاص فيما بينةا ات  )ال أبدا

التصةةحيح تعطةة  خمسةةة درجةةات لإلجابةةة ال أبةةدا ، أربعةةة درجةةات نةةادرا، ا ث ثةةة درجةةات  أحيانةةا، 

درجتان حالبا، درجة ااحدة دامما، ف  العبارات اإليجابية، أماالعبارات السلبية تعكةس فيةةا طريقةة 

 التصحيح.

 الخصامص السيكامترية ل ستبيان:

لصةةدق السةةتبيان االنفعةةاالت اوكاديميةةة بعةةد دامةةت الباحثتةةان بتقةةدير مؤشةةرات  الثبةةات، اا

( طالةد اطالبةة مةن طة د الصةا 35تطبيقه عل  أفراد العينة االسةتط عية  ا التة  بلةز عةددتا )

 اوا  الثاناى، ا دد جاءت النتامع عل  النحا التال :

 ثبات استبيان االنفعاالت اوكاديمية :  -1

 ثبات الفاكرانباخ: -أ

تبيان، دامةت الباحثتةان باسةتخدام معادلةة ألفةا كرانبةاك لحسةاد معامة  الثبةات للتأكد من ثبات االس

 ( ثبات استبيان االنفعاالت اوكاديمية.  1ل ستبيان، اياضح جدا  )  

 

 (35(  ثبات االختبار بطريقة ألفا كرانباخ                 حيث ن )1جدا  )



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

 

 معام  ألفا كرانباخ البعد
 0778 القلق

 0773 المل 

 0779 اليأس

 0763 االستمتا 

 0778 التفاؤ 

 0775 الحماسة

 0774 كك  االستبيان
 
 (، 1211عند مستاى ) ألفا كرانباخ( أن ديم معام  1يتضح من جدا  ) 

 طريقة يعادة االختبار: -د

تةةم حسةةاد ثبةةات االسةةتبيان بطريقةةة يعةةادة االختبةةار للدرجةةة الكليةةة اللةةك علةة  العةةدد الكلةة  لطةة د 

( يام، بلظت ديمة معام  االرتباط بين التطبيق 21(، بفارق زمن  مقدار  )35عينة االستط عية )ال

ابةةللك يكةةان االسةةتبيان يتمتةةز  (.1281اوا  االتطبيةةق الثةةان ، االةةلى يعبةةر عةةن معامةة  الثبةةات )

   بدرجة مناسبة من الثبات امناسد الستخدامه وحراع الدراسة .

 صدق االستبيان :  -2

 لتأكد من صدق االستبيان باستخدام الطرق التالية :تم ا

صدق المحكمين: عرع االستبيان ف  صارته اوالية عل  أربعة من اوساتلة المتخصصةين   -

ف  علم النفس الترباى االصحة النفسية اكانةت نسةبة االتفةاق علة  مفةردات االسةتبيان حةاال  

 تكان أكثر اضاحاً.% ، امن ثم، تم تعدي  الصياحة لبعع المفردات ل82

تم حساد االتساق الةداخل  بتقةدير معةام ت االرتبةاط بةين درجةات الطالةد فة  االتساق الداخلأل:  -

ك  مفردة االدرجة الكلية للبعد اللى تنتم  يليه المفردة، اكللك تةم حسةاد معةام ت االرتبةاط 

 (2،3ف  جدا  )بين درجات الط د عل  ك  بعد ادرجاتةم عل  االستبيان كك  ايتضح للك 
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 ( ياضح ديم معام ت ارتباط درجة ك  مفردة االدرجة الكلية للبعد  2جدا  )  
 (35اللى تنتم  يليه المفردة ف  استبيان االنفعاالت اوكاديمية حيث ن= )

 

 الحماسة التفاؤ  التمتز اليأس المل  القلق

 انًفردة

يعايم 

االرتبا

 ط

 انًفردة

يعايم 

 انًفردة االرتباط

م يعاي

االرتبا

 ط

 انًفردة

يعايم 

 انًفردة االرتباط

يعايم 

االرتبا

 ط

 انًفردة

يعايم 

االرتبا

 ط

1 
0,5

6 
1 

0.4

6 
1 

0.3

9 
1 

0.38 
1 

0.4

9 
1 

0.5

9 

2 
0.6

1 
2 

0.4

1 
2 

0.4

4 
2 

0.73 
2 

0.5

5 
2 

0.5

6 

3 
0.7

2 
3 

0.7

2 
3 

0.6

4 
3 

0.63 
3 

0.5

3 
3 

0.6

3 

4 
0.7

1 
4 

0.5

5 
4 

0.5

2 
4 

0.49 
4 

0.7

1 
4 

0.6

9 

5 
0.4

9 
5 

0.5

9 
5 

0.3

8 
5 

0.55 
5 

0.5

9 
5 

0.5

4 

6 
0.5

5 
6 

0.4

6 
6 

0.7

3 
6 

0.53 
6 

0,5

9 
6 

0.6

5 

7 
0.5

3 
7 

0.5

3 
7 

0.6

3 
7 

0.47 
7 

0.6

3 
7 

0.5

3 

8 
0.6

1 
8 

0.7

7 
8 

0.5

5 
8 

0.48 
8 

0.6

3 
8 

0.6

1 
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0.5
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9 

0.5
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9 

0.6
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9 

0.52 
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0.5
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9 

0.5

2 
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0.6

6 
10 

0.4
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10 

0.6
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0.70 
10 

0.5
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 (1011مستاى الداللة عند)

 (  3جدا  )   
 ياضح ديم معام ت ارتباط درجة ك  بعد االدرجة الكلية الستبيان االنفعاالت اوكاديمية 



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر
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سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

 (35حيث ن = )

 معام  االرتباط بالدرجة الكلية ل ستبيان اوبعاد

 798. القلق
 886 المل 
 830 اليأس
 709 التمتز
 ,77. التفاؤ 
 723. الحماسة

(    1011مسةةتاى)جميةةز معةةام ت االرتبةةاط دالةةة عنةةد ( يلةة  أن  3( ، ) 2يتضةةح مةةن جةةدا  )
ممةةا يشةةير يلةة  أن مؤشةةرات اإلتسةةاق الةةداخل  وبعةةاد االسةةتبيان باجةةة عةةام تتمتةةز بدرجةةة عاليةةة 

 فأل صارته النةامية   . الصدق اتا صادق لما اضز لقياسه ابللك اصبح االستبيان
 :  1الصارة النةامية ل ستبيان

ف  ضاء النتامع السابقة لتقنةين اسةتبيان )الثبةات، الصةدق( االنفعةاالت اإلكاديميةة فة  تةلا  
( عبةةارة لقيةةاس االنفعةةاالت اإلكاديميةةة 62البحةةث اصةةبح االسةةتبيان جةةاتزا للتطبيةةق امكةةان مةةن )

   عدد مفردات ك  بعد من ابعاد االستبيان اأردامةا .)ييجابية اسلبية ( اياضح الجدا  التال
 ( عدد ااردام المفردات الخاصة بك  انفعا  من االنفعاالت اإلكاديمية4جدا  ردم )

 

أبعةةةةةةةةةةاد 
االسةةةتبيا

 ن

 تازيز أردام المفردات عل  استبيان االنفعاالت ايكاديمية

 (11اسة)الحم (11التفاؤ ) (11التمتز) (11اليأس) (11المل ) (12القلق)

أردةةةةةةةةةام 
 العبارات

 

50403020108

,,,, ,9 
12011011 

 

15014013, 
18017016, 
21021019, 

22 

25024023, 
28027026 
31031029 

32 

35034033 
38037036 
41041039 

42 

45044043 
48047046 
51051049 

52 

55054053 
58057056, 
61061059 

62 

  :يعداد اختبار تحصيلأل :  -2
 افقا للخطاات التالية : تم يعداد االختبار 

 تحديد الةدا من االختبار :  - أ

يةدا ال  دياس أثر استخدام التعلم المدمع فأل تحصي  طة د الصةا اوا  الثةانا  عينةة  
 تقايم ( –تركيد  –تحلي   –تطبيق  –فةم  –البحث عند مستايات ) تلكر 

 تحديد نا   مفردات االختبار اصياحتةا : -د 

                                                 
1

( : إستبياٌ اإلَفعاالث األكاديًيت  . 5يهحق ) -   
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علةة  نمةةط االختيةةار مةةن متعةةدد ربةةاعأل البةةدام  , ادةةد تةةم مراعةةاة  تمةةت صةةياحة المفةةردات 
الشراط الفنية لصياحة ابناء المفردة الجيدة , اتمت صياحة تعليمات االختبار فأل صارة ااضحة 
يسة  عل  الطالد فةمةا عند االجابة , ااشتملت عل  مثا  تاضيحأل محلا  يسترشةد بةه الطالةد 

 , ادد تم اضز مفتا  تصحيح االجابات .  عند االجابة عن مفردات االختبار
 صدق االختبار :  –ج 

للتحقق من صدق االختبار , تم عرضة فةأل صةارته االاليةة علة  مجماعةة مةن المحكمةين  
فأل مجا  المناتع اطرق التدريس العلام , اللك للتعرا عة  مةدى انتمةاء المفةردة للبعةد الخةاص 

ة البدام  المقترحةة لةةا , امةدى م ممةة المفةردات بةا , ااضا  المطلاد من ك  مفردة , ام مم
اشةةمالةا لمحتةةاى الاحةةدة , ادةةد كةةان لةةبعع المحكمةةين بعةةع الم حظةةات مثةة : عةةدم اضةةا  
صياحة بعع المفردات , طا  االختبار , صعابة مستاى بعع المفةردات بالنسةبة للطة د , ادةد 

 .  راعيت تلك الم حظات عند يعداد الصارة النةامية لإلختبار
 التجربة اإلستط عية ل ختبار التحصيلأل :  -د

تةم تطبيةق الصةارة المبدميةة ل ختبةار علة  عينةة مةن طة د الصةا االا  الثةانا  )العينةة  
 ( طالبة اللك لتحديد : 35االستط عية( بل  عددتا )

   ( 45زمن االختبةار: فاجةد ان الةزمن المناسةد إلجابةة الطة د علة  جميةز أسةملة االختبةار) 
 دديقة .

  ( 1269ثبات اإلختبار: تم حساد ثبات االختبار باستخدام معادلة الفةا كرانبةاخ ااجةد أنةه ,  )
 (1274اباستخدام طريقة التجزمة النصفية اجد أنه يساا  )

 :  1الصارة النةامية لإلختبار
فةةأل ضةةاء آراء المحكمةةين انتةةامع الدراسةةة االسةةتط عية بلةة  عةةدد مفةةردات االختبةةار بعةةد  

( ادةةد أعطيةةت درجةةة ااحةةدة لكةة  مفةةردة تجيةةد عليةةةا الطالةةد يجابةةة  41راء التعةةدي ت عليةةه )يجةة
 صحيحة اصفر ل جابة الخاطمة , اياضح الجدا  التالأل مااصفات االختبار التحصيلأل 

 ( مااصفات اختبار مفاتيم احدة اوساس الكيميامأل للحياة للصا االا  الثانا 5جدا  )
 

 الماضاعات
 م المفردات عل  المستايات المعرفيةتازيز أردا

 تقايم تركيد تحلي  تطبيق فةم  تلكر
 الدرس اوا 
 الدرس الثانأل
 الدرس الثالث

2601301 
3501103 

310807 

16015014 
3601102 

9  ,24 

37018017 
380604 

27  ,32 

) أ, د(5  
 ) أ, د(22

29  ,31 

19 ,21 
12 ,23 
25 ,34 

21 
33 
28 

 

 التجريب  اخطاات تنفيل تجربة البحث  :سابعا :  التصميم 

                                                 
1

( : اإلختبار انتحصيهى . 6يهحق ) -   



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر

 

 
 

 
 2015انسُت انثالثوٌ أكتوبر              عذد خاص                 –جايعت انًُوفيت  –يجهت كهيت انتربيت 

 

182 
سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     
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لدراسة أثر استخدام التعلم المدمع فأل تةدريس مةادة اوحيةاء علة  التحصةي  الدراسةأل ااالنفعةاالت 
 اوكاديمية لط د الصا اوا  الثانا   تم يتبا  الخطاات التالية :

 تحديد متظيرات البحث :  -1
 س مادة اوحياء المتظير المستق  : استخدام التعلم المدمع لتدري

 التحصي  الدراسأل  –المتظير التابز : االنفعاالت اوكاديمية 
 اختيار عينة البحث : -2

تم اختيار عينة البحث  من بين طالبات الصا اوا  الثةانا   بمدرسةة الثانايةة بنةات بمدينةة 
 2114/2115الباجار ,التابعةة إلدارة البةاجار التعليميةة بمحافظةة المنافيةة ، للعةام الدراسةأل 

(  سةةنة ، تةةم تقسةةيمةم لمجمةةاعتين , 1507( طالبةةة بمتاسةةط عمةةر دةةدر  ) 81ابلةة  عةةددتا )
 (.41( , اضابطة )41تجريبية )

 التصميم التجريب   للبحث : -  3
اختارت الباحثتان التصميم التجريب  للمجماعتين المتكةافمتين: التجريبيةة االضةابطة لات اوختبةار 

ر م ممةةة لظةةراا البحةةث  ، حيةةث يمثةة  يسةةتخدام الةةتعلم المةةدمع  فةة  القبلةة  االبعةةدى لكانةةه أكثةة
ية  الدراسةأل )  تدريس اوحياء )المتظير المسةتق ( للتجربةة اتمثة  االنفعةاالت اوكاديميةة االةتحص

 المتظيرات التابعة (               

  المجماعة
 تكادؤ 

 المجماعتين

 المتظير التابز المتظير المستق 

 اإلنفعاالت اوكاديمية خدام التعلم المدمعاست التجريبية
 التحصي  الدراسأل 

 الطريقة التقليدية الضابطة

 

 تكافؤ عينة البحث :     -4
للتأكد مةن تكةافؤ مجمةاعتأل البحةث ) التجريبيةة االضةابطة ( أجةرت الباحثتةان يختبةارا دبليةا اللةك 

  لضبط متظيرى  االنفعاالت اوكاديمية ا التحصي  الدراسأل. 
( المحسةةةابة  (T( دةةةيم المتاسةةةط الحسةةةابأل ااإلنحةةةراا المعيةةةار  ادةةةيم    5ايبةةةين الجةةةدا  ) 

 امستاى الداللة  . 
 المحسابة T( ياضح ديم المتاسط الحسابأل ااإلنحراا المعيار  اديمة 6جدا  )

 المجماعة
 

 المتظيرات

 ديمة ( طالد41الضابطة ) ( طالد41التجريبية )
 " ت "

 مستاى
لمتاسط ا الداللة

 الحسابأل

اإلنحراا 
 المعيار 

المتاسط 
 الحسابأل

اإلنحراا 
 المعيار 
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االنفعاالت 
 7.71196 105.7 5.49219 105.20 السلبية

 
0.367 

 

 حير دا 
 

االنفعاالت 
 اإليجابية

89.5250 8.95856 90.8000 10.38292 
 

0.588 

 حير دا 

 التحصي 
 الدراسأل

 

11.1750 2.94294 11.4250 3.12055 
 

0.369 
 

 حير دا 
 

 
 يتضح من الجدا  أنه الياجد فرق دا  يحصاميا اتلا يعنأل أن مجماعتأل البحث متكافمتان 

 :  التطبيق مادب  اجراءات -5

دامةةت الباحثتةةان  بتةةدريد معلمةةة مةةادة االحيةةاء بالمدرسةةة االتةةأل سةةاا تقةةام بالتةةدريس   -
باسةةتخدام الةتعلم المةةدمع ,  للمجماعةة التجريبيةةة علة  اسةةتخدام البرمجيةة المعةةدة للتةدريس

اتةةم تزايةةدتا بةةدلي  المعلةةم االةةل  ياضةةح الخطةةاات اإلجراميةةة للتةةدريس باسةةتخدام الةةتعلم 
المدمع , ابالمقاب  تم تدريد الطالبات من أفراد العينة ) المجماعة التجريبية ( عل  كيفية 

فيةةة اسةةتخدام التعامةة  مةةز الحاسةةد االةةدخا  للماادةةز االلكترانيةةة التةةأل تةةم تحديةةد ا، اكي
 .البرمجية التعليمية المحاسبة

 تم تحمي  البرمجية التعليمية المحاسبة عل  أجةزة معم  الحاسد بالمدرسة  -

 اتازيعةا عل  الطالبات  CDتحمي   البرمجية التعليمية عل     -

تجةيز مكان لتنفيل تجربة البحةث , ا يعطةاء الطالبةات فكةرة عامةة عةن التجربةة ااسةلاد   -
 مستخدمالتدريس ال

 يجراءات تنفبل التجربة اوساسية للبحث : -6
 –) أ ( التطبيق القبلةأل وداات البحةث : تةم تطبيةق أداات البحةث ) اسةتبيان االنفعةاالت اوكاديميةة 

االختبار التحصيلأل لاحدة اوساس الكيميامأل للحياة ( دبليا للحصا  علة  البيانةات اإلحصةامية 
 ال زمة 

, حيةةث بةةدأ التةةدريس  18/2/2115 حةةث :  بةةدأ تنفيةةل تجربةةة البحةةث بتةةاريق) د ( تنفيةةل تجربةةة الب
  16/3/2115للمجماعةةة التجريبيةةة باسةةتخدام الةةتعلم المةةدمع ااسةةتمرت التجربةةة حتةة  يةةام  

( دديقةة , فةأل حةين دامةت معلمةة المجماعةة 51بمعد  اربز حصص اسباعيا , زمن الحصة )
 يدية فأل نفس التاديت .الضابطة بتدريس نفس الاحدة بالطريقة التقل

) ج ( التطبيةةةق البعةةةد  الداات البحةةةث : تةةةم تطبيةةةق اإلختبةةةار التحصةةةيلأل ااسةةةتبيان االنفعةةةاالت 
اوكاديمية عل  ط د المجماعتين بعد اإلنتةاء من عمليةة التةدريس للمجمةاعتين , للحصةا  

 عل  البيانات اإلحصامية ال زمة امعالجتةا يحصاميا .  

 رتا  : نتامع البحث اتفسي



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر
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تةةم التحليةة  اإلحصةةامأل لبيانةةات البحةةث  باسةةتخدام الرزمةةة اإلحصةةامية للعلةةام االجتماعيةةة  
 16 اإلصةدار SPSS : Statistical Package for the Social Sciencesالمعرافةة باسةم 

 للتحقق من صحة أا بط ن  فراع البحث كما يلأل : 
 التجريبيةةة المجماعةةة درجةةات متاسةةط  نبةةي يحصةةامية داللةةة لات فةةراق تاجةةد: "  اوا  الفةةرع
 ."  التجريبية المجماعة لصالح اوكاديمية االنفعاالت استبيان ف  الضابطة المجماعة ادرجات

 االختبار صحة تلا الفرع تم دراسة صحة أا بط ن  الفرضين الفرعيين التاليين:
ادرجات المجماعة  تاجد فراق لات داللة يحصامية بين متاسط  درجات المجماعة التجريبية -أ 

 الضابطة ف  استبيان اإلنفعاالت اوكاديمية االيجابية لصالح المجماعة التجريبية .

االختبةةار صةةحة تةةلا الفةةرع الفرعةةأل اوا  دامةةت الباحثتةةان بتطبيةةق اسةةتبيان االنفعةةاالت  

اوكاديميةةة السةةلبية علةةأل مجمةةاعتأل البحةةث التجريبيةةة االضةةابطة  بعةةد تةةدريس "احةةدة اوسةةاس 

ثةةم اصةةا اتلخةةيص بيانةةات البحةةث بحسةةاد )المتاسةةط الحسةةابأل، االنحةةراا يميةةامأل للحيةةاة " الك

المعيةةار ( لةةدرجات المجمةةاعتين التجريبيةةة االضةةابطة ، اتطبيةةق اختبةةار) ت( لفةةرق المتاسةةطين 

 لقياس مقدار داللة الفرق بين متاسطأل درجات مجماعتأل البحث اتضح ما يلأل :

" ت " للفرق بين متاسطأل درجات مجماعتأل البحث فأل ( ياضح نتامع اختبار  7جدا  ) 
 االستبيان)االنفعاالت السلبية (

 البعد
 العدد المجماعة

المتاسط 
 الحسابأل

االنحراا 
 المعيار 

درجة 
 الحرية

ديمة      
 ت

الداللة 
 االحصامية

 4.82242 26.2250 40 تجريبية القلق
78 5.066 

دالة عند 

 4.71053 31.6250 40 ضابطة 1011مستا  

 13.625 78 3.19093 27.6500 40 تجريبية المل 

 

دالة عند 

 3.24195 37.4500 40 ضابطة 1011مستا  

 78 2.79090 28.1750 40 تجريبية اليأس

 

11.123 

 

دالة عند 

 2.95598 35.3250 40 ضابطة 1011مستا  

االنفعاالت 
 السلبية

 78 7.63242 82.0500 40 تجريبية
13.704 

دالة عند 

 6.93856 104.40 40 ضابطة 1011مستا  

 
يتضةةح مةةن الجةةدا  أعةة   اجةةاد فةةرق بةةين متاسةةطات درجةةات المجماعةةة الضةةابطة عةةن 

متاسطات درجات المجماعة التجريبية حيث بل  المتاسط اإلجمالأل ل نفعاالت اوكاديميةة السةلبية  

( ممةةا يعنةةأل 0,4.4مجماعةةة الضةةابطة )( بينمةةا بلةة  متاسةةط ال5,.82للمجماعةةة التجريبيةةة )

انخفةةاع متاسةةةطات المجماعةةةة التجريبيةةةة فةةةأل االنفعةةةاالت السةةةلبية عةةةن متاسةةةطات المجماعةةةة 

 الضابطة.
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كللك نجد أن ديم " ت " المحسابة لداللة الفرق بين متاسطأل درجات مجماعتأل البحث 

السةلبية لصةالح المجماعةة ( بالنسةبة لجميةز أبعةاد االنفعةاالت   0,0,دالة احصامياً عند مستا  )

 الضابطة ، اتلا يعنأل دبا  الفرع الفرعأل اوا .

الدراسة أثر التعلم المدمع عل  االنفعاالت اوكاديمية السلبية تم تطبيق اختبةار مربةز ييتةا)   

2( ااختبار حجم اوثر )d (  اياضح للك الجدا )التالأل : 7 ) 

 
 

 d( احجم اوثر 2اد اختبار مربز ييتا) ( نتامع حس 8جدا  ) 

 

 البعد
ديمة " ت 

" 

درجات 
 الحرية

2  حجم اوثرd مستا  اوثر 

 أثر كبير 1.147224 0.247 78 -5.066 القلق

 -13.625 المل 
 

78 
0.704 3.085457 

 أثر كبير

 -11.123 اليأس
 

78 
0.613 2.518866 

 ر كبيرأث

انفعاالت 
 78 -13.704 سلبية

0.706 3.103346 
 أثر كبير

 

( دد تجاازت القيمة الدالة علأل اوتمية  2ايتضح من الجدا  أن ديم اختبار مربز ييتا) 

، ,,,2( )مةةراد، 004,التربايةةة للنتةةامع اإلحصةةامية فةةأل البحةةاث النفسةةية االتربايةةة امقةةدارتا )

٪( ,7اتةأل تعنةأل أن )   ,07,النسبة ل نفعاالت السةلبية ككة  بلظةت ديمةة مربةز ايتةا ( ، فاب248

من التباين بين متاسطأل درجات المجماعتين التجريبية االضابطة فأل التطبيق البعد  يرجةز الةأل 

( تجةاازت الااحةد الصةحيح أ  أن تنةاك 300متظير المعالجة التدريسية، كما أن ديمة حجم اوثةر )

 ستخدام التعلم المدمع فأل خفع مستا  االنفعاالت اوكاديمية السلبية.أثر كبير ال

: تاجد فراق لات داللة يحصامية بين متاسط  درجات المجماعة الثانأل الفرعأل الفرع -د 

التجريبية ادرجات المجماعة الضابطة ف  استبيان اإلنفعاالت اوكاديمية االسلبية لصالح 

 المجماعة التجريبية .



 

 عبذ انعاطى ابوانعال د / هانت سعيذ ر

 

 
 

 
 2015انسُت انثالثوٌ أكتوبر              عذد خاص                 –جايعت انًُوفيت  –يجهت كهيت انتربيت 

 

186 
سعاد عبذ ، د.  حُاٌ يحًذ انجًالد.                                                     

 انعزيز رخا

ة تلا دامةت الباحثتةان بتطبيةق اسةتبيان االنفعةاالت اوكاديميةة اإليجابيةة علةأل االختبار صح 

ثةةم اصةةا اتلخةةيص بيانةةات البحةةث بحسةةاد )المتاسةةط مجمةةاعتأل البحةةث التجريبيةةة االضةةابطة 

الحسابأل، االنحراا المعيار ( لدرجات المجماعتين التجريبيةة االضةابطة ، اتطبيةق اختبةار) ت( 

 ار داللة الفرق بين متاسطأل درجات مجماعتأل البحث اتضح ما يلأل لفرق المتاسطين لقياس مقد

( نتامع اختبار " ت " للفرق بين متاسطأل درجات مجماعتأل البحث فأل استبيان  9جدا  ) 
 االنفعاالت اوكاديمية

 العدد المجماعة البعد
المتاسط 
 الحسابأل

االنحراا 
 المعيار 

درجة 
 الحرية

ديمة      
 ت

الداللة 
 االحصامية

 استمتا 
 4.15840 35.8000 40 تجريبية

78 
8.718 

 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 27.6000 4.25351 

 تفاؤ 
 78 3.51517 35.0500 40 تجريبية

3.572 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 31.7500 4.66712 

 حماسة
 78 3.28468 34.3250 40 تجريبية

2.497 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 32.1500 4.42342 

انفعاالت 
 ييجابية

 78 6.14728 105.18 40 تجريبية

7.607 
دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 91.5000 9.56489 

 
يتضةةح مةةن الجةةدا  أعةة   اجةةاد فةةرق بةةين متاسةةطات درجةةات المجماعةةة الضةةابطة عةةن 

لأل لإلنفعةةةاالت اوكاديميةةةة متاسةةةطات درجةةةات المجماعةةةة التجريبيةةةة حيةةةث بلةةة  المتاسةةةط اإلجمةةةا

( ممةا ,90.5( بينما بل  متاسط المجماعةة الضةابطة )0,5.08اإليجابية للمجماعة التجريبية )

يعنأل ارتفا  متاسطات المجماعةة التجريبيةة فةأل االنفعةاالت اإليجابيةة عةن متاسةطات المجماعةة 

 الضابطة.

رجات مجماعتأل البحث كللك نجد أن ديم " ت " المحسابة لداللة الفرق بين متاسطأل د

بالنسةةبة لجميةةز أبعةةاد االنفعةةاالت السةةلبية لصةةالح المجماعةةة  0,0,دالةةة احصةةامياً عنةةد مسةةتا  

 الضابطة ، اتلا يعنأل دبا  الفرع الفرعأل الثانأل .



  أثر استخذاو انتعهيى انًذيج فى تذريس يادة االحياء عهى انتحصيم انذراسى ...
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الدراسة أثر التعلم المدمع فةأل االنفعةاالت اوكاديميةة االيجابيةة تةم تطبيةق اختبةار مربةز ييتةا) 

2  ااختبار حجم اوثر )d  :اياضح للك الجدا  التالأل 

 
 

 d( احجم اوثر 2( نتامع حساد اختبار مربز ييتا)   ,0جدا  ) 

 

 ديمة " ت " البعد
درجات 
 الحرية

2 
حجم 
 dاوثر 

 مستا  اوثر

 أثر كبير 1.9 0.493 78 8.718 استمتا 

 أثر متاسط 0.8 0.140 78 3.572 تفاؤ 

 أثر ضعيا 0.5 0.074 78 2.497 حماسة

انفعاالت 
 7.607 ايجابية

78 
 أثر كبير 1.7 0.425

 

( بالنسةةبة ل نفعةةاالت االيجابيةةة ككةة   2ايتضةةح مةةن الجةةدا  أن دةةيم اختبةةار مربةةز ييتةةا) 

تاسةةطأل درجةةات المجمةةاعتين التجريبيةةة ٪( مةةن التبةةاين بةةين م42اتةةأل تعنةةأل أن )   042,بلظةةت 

 007االضابطة فأل التطبيق البعد  يرجز الأل متظير المعالجة التدريسية، كما أن ديمةة حجةم اوثةر 

تجاازت الااحد الصحيح أ  أن تناك أثر كبير الستخدام التعلم المدمع فأل رفز مستا  االنفعةاالت 

 اوكاديمية االيجابية .

 ,Lehman, D’Mello & Person) تاصلت اليه دراسة ك  من اتتفق تلك النتامع مز ما 

 ,Cleveland-Innes & Campbell 2012; Tempelaar ;2112 ,أكرم صالح ;2010

Niculescu, Rienties, Giesbers & Gijselaers. 2012;Wang, 2014). 

 اختبار صحة الفرع الثانأل  :

ت ميةةل المجماعةةة التجريبيةةة " تاجةةد فةةراق لات داللةةة يحصةةامية بةةين متاسةةط  درجةةات  

)التةة  اسةةتخدمت الةةتعلم المةةدمع( ادرجةةات ت ميةةل المجماعةةة الضةةابطة )التةة  درسةةت بالطريقةةة 

 المعتادة( ف  االختبار التحصيلأل  لصالح المجماعة التجريبية."  

االختبار صحة تلا الفرع دامةت الباحثتةان بتطبيةق االختبةار التحصةيلأل فةأل مةادة اوحيةاء 

ثم اصا اتلخيص بيانةات البحةث بحسةاد )المتاسةط تأل البحث التجريبية االضابطة علأل مجماع

الحسةةابأل، االنحةةراا المعيةةار ( لةةدرجات المجمةةاعتين التجريبيةةة االضةةابطة فةةأل التطبيةةق البعةةد  
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ل ختبار، اتطبيق اختبار) ت( لفرق المتاسطين لقياس مقدار داللةة الفةرق بةين متاسةطأل درجةات 

 ضح تلك البيانات الجدا  التالأل: مجماعتأل البحث , ايا

 

( اإلحصاءات الاصفية  انتامع اختبار " ت " للفرق بين متاسطأل درجات  00جدا  ) 
 مجماعتأل البحث فأل االختبار التحصيلأل

 

 البعد
 العدد المجماعة

المتاسط 
 الحسابأل

االنحراا 
 المعيار 

درجة 
 الحرية

ديمة      
 ت

الداللة 
 االحصامية

 تلكر
 1.30458 7.8750 40 تجريبية

78 
17.933 

 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 2.3000 1.47109 

 فةم
 78 1.30482 6.8000 40 تجريبية

14.381 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 2.7000 1.24447 

 تطبيق
 78 1.29990 6.4500 40 تجريبية

17.456 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 1.5750 1.19588 

 تحلي 
 78 1.03280 4.4000 40 تجريبية

5.290 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 2.6500 1.81941 

 تركيد
 78 1.04973 4.2250 40 تجريبية

8.201 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 2.2500 1.10361 

 تقايم
 78 1.27199 2.1500 40 تجريبية

3.309 
 

دالة عند 
مستا  

1011 
طةضاب  40 1.2750 1.08575 

التحصي  
 كك 

 78 5.35317 31.9000 40 تجريبية

18.974 
دالة عند 
مستا  

1011 
 ضابطة

40 12.7500 3.47703 

  
يتضح من الجدا  أع   اجاد فةرق بةين متاسةطات درجةات المجماعةة الضةابطة عةن متاسةطات 

( 30.9حصي  للمجماعةة التجريبيةة )درجات المجماعة التجريبية حيث بل  المتاسط اإلجمالأل للت
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( مما يعنأل ارتفا  متاسطات المجماعة التجريبية 02.75بينما بل  متاسط المجماعة الضابطة )
 فأل التحصي  الدراسأل  عن متاسطات المجماعة الضابطة.

كللك نجد أن ديم " ت " المحسابة لداللة الفرق بةين متاسةطأل درجةات مجمةاعتأل البحةث  
(بالنسةبة لجميةز أبعةاد التحصةي  لصةالح المجماعةة التجريبيةة ، 0,0,د مستا  )دالة احصامياً عن

 اتلا يعنأل دبا  الفرع الثانأل .

(  2الدراسةةة أثةةر الةةتعلم المةةدمع فةةأل التحصةةي  الدراسةةأل تةةم تطبيةةق اختبةةار مربةةز ييتةةا) 

 اياضح للك الجدا  التالأل:  dااختبار حجم اوثر 

 d( احجم اوثر 2مع حساد اختبار مربز ييتا) ( نتا 02جدا  )

 

 ديمة "ت" البعد
درجات 
 الحرية

2
 

حجم اوثر 
d 

 مستا  اوثر

 17.933 تلكر
 

78 
0.804 4 

 أثر كبير

 14.381 فةم
 

78 
0.726 3.2 

 أثر كبير

 17.456 تطبيق
 

78 
0.796 3.9 

 أثر كبير

 5.290 تحلي 
 

78 
0.264 1.1 

 أثر كبير

 8.201 تركيد
 

78 
0.463 1.8 

 أثر كبير

 3.309 تقايم
 

78 
0.123 0.7 

 أثر متاسط

التحصي  
 78 18.974 كك 

0.821 4.2 
 أثر كبير

  
يتضح من الجدا  أع   اجاد فةرق بةين متاسةطات درجةات المجماعةة الضةابطة عةن متاسةطات 

( 30.9اسط اإلجمالأل للتحصي  للمجماعةة التجريبيةة )درجات المجماعة التجريبية حيث بل  المت
( مما يعنأل ارتفةا  متاسةطات المجماعةة التجريبيةة 22.8بينما بل  متاسط المجماعة الضابطة )

 فأل التحصي  الدراسأل  عن متاسطات المجماعة الضابطة.
كللك نجد أن ديم " ت " المحسابة لداللة الفرق بين متاسطأل درجات مجماعتأل البحث 

 ( بالنسبة لجميز أبعاد التحصي  لصالح المجماعة التجريبية0,0,لة احصامياً عند مستا  )دا
)خديجةس ( , 8,,2اتتفق تلك النتيجة مز ما تاصلت اليه دراسة ك  من ) سعاد شاتين , 

)علأل الزعبأل ا حسن بنأل ( , 2012) حسنأل عاع ا أياد فايز أبا بكر , ,  ( 2010الظامد  ,

( , ) السيد 2013) ب   الليابات ,  ((Yapici  &  Akbayn ,2012( 2012دامأل , 
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كما تختلا ( Demirkol , Kazu, 2014(, )2014المراحأل ا عبد ه اونار ا ييمان جاد , 

 ( 2,00مز  نتامع دراسة  ) حسن الباتز ا السيد عبد المال  , 
 ايمكن تفسير تل  النتامع اجماليا باالسباد التالية: 

التعلم المدمع االل  يشةتم  علة  العديةد مةن الاسةامط المتعةددة       ببستخدام حتاىالم عرع -0

أنشةطة  –أنشةطة تفاعليةة  –فيةدياتات   – ثابتةة صةار – امتحركةة ثابتةة رسةام – )نةص

 معةه، الطالةد اتفاعة  المعلامةات، تاضةيح علة  يسةاعد تجةارد افتراضةية ( –ارديةة 
ممةا يةنعكس علة  اونفعةاالت  (للطة د النشةط مالةتعل اتحقيةق الةتعلم، دافعيةة ااسةتثارة

اوكاديمية اإليجابية للط د من استمتا  ا تفاؤ  احماسة أثناء ممارسة اونشةطة التعليميةة  
 المتناعة أكثر من شعار  بالقلق ا اليأس ا المل  .

 ادةت أى فة  عليةه االطة   للطالةد يتيح اإلنترنت شبكة عبريحتااء البرنامع عل  ماادز  -2
 أفضة  امرانةة سةرعة يلة  يةؤدى ممةا االمكةان الزمةان بحداد التقييد دان مكان أى  اف

ايكشةا عةن دار االنفعةاالت فتزيةد الرحبةة فة  الةتعلم الحساسةة بالحماسةة ا المتعةة  للةتعلم
اوكاديمية ف  البيمات التعليميةة االمدعامةة باسةتراتيجيات التةدريس المسةتخدمة للتكنالاجيةا 

 الت  دد يااجةةا ف  البيمات التقليدية. بالمقارنة للصعابات
 يساعد  علة  البرنامع دراسة دب  تحقيقةا المطلاد التعليمية اوتداا عل  الط د تعرا -3

, اللك من خ   عةرع  التعلم بداية دب  منه مطلاد تا ا يدراكه لما التعلم عملية تسةي 
القلةةق لديةةه لمعرفتةةه  اوتةةداا اإلجراميةةة بعةةد اسةةتنتاج عنةةاان الةةدرس فيخفةةا مةةن مشةةاعر

 المسبقة بةا ا تادعاته عن الدار اللى يقام فيثير حماسته ا دافعيتةم لعملية التعلم.
المتناعةة  التعليميةة اونشةطة خة   مةن البرنةامع مةز اتفاعلةه للطالةد، اإليجةاب  الةدار -4

ا  ا التة  تنشةط سةلاكياته داخة  الفصة  ،   البرنةامع التة  يحتايةةا االتجارد اإلفتراضةية 
 تزيد من اتتمام الطالد ا جةد   فيشعر بالمتعة ا االستمتا 

 أكثةرالمحتةاى  دراسة ايمكنه اللاتية، سرعته حسدفرصة تعلم  طالد لك  البرنامع يافر -5
 يراعة  ونةه الةتعلم عمليةة أثنةاء اييجابيةة نشةاطا أكثةر ايصةبح ددراته مز تمشيا مرة من

 اميالةه ااستعداداته ددراته فأل حير  عن تلايخ فرد فك  المتعلمين، بين الفردية الفراق
 . اانفعاالته اعااطفه

يقلة  مةن يحسةاس الطالةد   المطلابةة التعليميةة اونشطة النجاز الط د بين الجماع  العم  -6
   بالقلق االمل  ايثير من حماستةم للتعلم 

 تقةايم كة  ابعةد بةه، يقةام نشاط ك  بعد الطالد عليةا يحص  الت  الفارية الراجعة التظلية -7
 , يزيد من المتعة االتفاؤ  عند الط د . الصحيحة االستجابة لتظريز لات 

 

 تاصيات البحث : 
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ضرارة تفعي  استخدام التعلم المدمع فأل تدريس مةادة اوحيةاء بصةفة خاصةة افةرا  العلةام  .1
 اوخرى بصفة عامة

ا لةا من آثار ضرارة تفعي  استخدام المستحدثات التكنالاجية فأل الفصا  الدراسية لم .2
ييجابية عل  النااحأل الاجدانية عند الط د , مما يساتم فأل تحسين النااحأل المعرفية 

 بشك  كبير. 

 يجراء العديد من الدارات لتدريد  المعلمين عل  استخدام المستحدثات التكنالاجية بكفاءة  .3

اء ابعةةد العمليةةة اسةةتخدام مزيةةد مةةن الطةةرق المختلفةةة لقيةةاس االنفعةةاالت اوكاديميةةة دبةة  اأثنةة .4
 التدريسية لتحسين عمليتأل التعليم االتعلم  . 

يعةةداد برمجيةةات تعليميةةة لةةدراس متناعةةة فةةأل العلةةام احيرتةةا مةةن المةةااد  باسةةتخدام الةةتعلم  .5
 المدمع من دب  أخصامأل التكنالاجيا لتسةي  مةمة المعلم .

ستراتيجيات الحديثة فةأل يجراء العديد من النداات العلمية لتنمية اعأل المعلمين بالطرق ااو  .6
 التدريس . 

 اإلتتمام بالنااحأل الاجدانية للط د لما لةا من آثار ييجابية عل  العملية التعليمية  .7

 البحاث المقترحة :
يجةراء مزيةةد مةةن اوبحةةاث لتحديةةد أنةةاا  اإلنفعةةاالت التةةأل يشةةعر بةةةا المتعلمةةين عنةةد اسةةتخدام  -1

 لتعليم االتعلم . التكنالاجيا فأل التدريس , لتحسين عمليتأل ا

المدمع عل  االنفعاالت اوكاديمية فأل  التعلم أثر استخدام تتناا  مماثلة بدراسات القيام -2
 مراح  تعليمية أخرى افأل مااد دراسية أخرى . 

 المدمع عل  متظيرات اجدانية اخرى . التعلم أثر استخدام تتناا  مماثلة بدراسات القيام -3
علة  بعةع المتظيةرات الديمجرافيةة  أثةر االنفعةاالت اوكاديميةة تتنةاا  مماثلةة بدراسةات القيام -4

 االصفية للمتعلمين .

 داممة المراجز
 -داممة المراجز العربية:-أاال:

التعليم اإللكترانأل من التطبيق ال  االحتراا ا الجادة ( : 2119.الظريد زاتر يسماعي ) 1
 عالم الكتد ، القاترة ،.الطبعة اوال  

، دبأل  دمع التقنيات فأل التعليم . يعداد المعلم تقنيا لأللفية الثالثة( : 2114ظزا ).ييمان محمد ال2
 : دار القلم.

( : فاعلية استخدام التعلم الخليط فأل تدريس اللظة العربية لتنمية  2111.أحمد جمعة يبراتيم) 3
مجلة   . التحصي  المعرفأل االتطبيقات المةنية لدى ط د الدبلام التربا  ااتجاتاتةم نحا

 166-155، ص ص1، ج 145، جامعة اوزتر ،   كلية التربية
( :"تعلم الرياضيات باستخدام فعاليات الايد كايست للصا 2112.أكرم صالح أحمد صالح )4

، رسالة ماجستير حير منشارةالتاسز اوساس  الجاند العاطف ". جامعة النجا  الاطنية ، 
 نابلس ، فلسطين.
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( : فاعلية التعلّم المبرمع القامم عل  استخدام طريقتأل التعلّم المدمع 2113.ب   الليابات ) 5
االطريقة التقليدية فأل تحصي  طلبة جامعة الطفيلة التقنية فأل مادة طرامق التدريس 

،مجلد  مجلة جامعة النجا   لألبحاث )العلام االنسانية (للصفاا اوال  ااتجاتاتةم نحا  ، 
 .211 -181( ، ص ص 1، العدد) 27

 (:من صي  التعلم الحديثة فأل التعليم الجامعأل : التعليم المؤلا2118.جما  مصطف  محمد)6

Blended Learning  بحث مقدم يل  المؤتمر العلمأل الثانأل لكلية التربية، جامعة اوزتر
فأل التعليم الجامعأل: الحاضر االمستقب  باالشتراك مز المجلس القامأل للرياضة، بعناان: 

 مايا 19-18ة من الفتر
( : أثر استخدام ك  من التعلم 2117.حسن الباتز عبد العاطأل ، السيد السيد عبد المال  )7

اإللكترانأل االتعلم المدمع فأل تنمية مةارات تصميم ا ينتاج ماادز الايد التعليمية لدى 
علمأل الثالث ط د الدبلام المةنية ااتجاتاتةم نحا تكنالاجيا التعلم اإللكترانأل، المؤتمر ال

" مؤتمر تكنالاجيا التعليم االتعلم انشر العلم... حياية للجمعية العربية لتكنالاجيا التربية 
 سبتمبر. 6-5"  القاترة ، من  اإلبدا 

التعلم اإللكترانأل المفةام القضايا  –رؤية جديدة فأل التعلم ( : 2115سن حسين زيتان ).ح8
 للتربية، الرياع، الدار الصاتية  ،التطبيق ، التقايم.

،  المجلة الترباية( : التعلم الخليط التطار الطبيعأل للتعلم اإللكترانأل 2116.حسن علأل س مة )9
 (  ،كلية التربية بساتاج، جامعة جناد الااد  22العدد) 

( أثر استخدام ك  من التعلم 2118.حسن محمد عبد العاطأل ، السيد عبد المال  السيد )11
م المدمع فأل تنمية مةارات  تصميم اانتاج ماادز الايد التعليمية لدى اإللكترانأل االتعل

درا ط د الدبلام المةنية ااتجاتاتةم نحا تكنالاجيا التعلم اإللكترانأل ا تكنالاجيا التربية: 
مركز المؤتمرات  سات ابحاث، المؤتمر العلمأل الثالث للجمعية العربية لتكنالاجيا التربية ،

 جامعة القاترة.
( : أثر استخدام نمط التعليم المدمع فأل 2112.حسنأل محمد عاع ، أياد فكر  أبا بكر ) 11

،   مجلة العلام الترباية االنفسية تحصي  الدارسين فأل جامعة القدس المفتاحة / فلسطين ،
 .424 -395، ص ص 13، مع 2

اممة عل  نمالج ( : استراتيجية مقترحة للتعلم الخليط د2112.حنان رجاء عبد الس م رضا )12
بايبأل البنامأل افاعليتةا فأل تنمية مةارات ح  المشكلة البيمية لدى طالبات كلية التربية ، 

-19(، ص ص 2( ،   )15، مع ) مجلة التربية العلميةالجمعية المصرية للتربية العلمية، 
74. 

احدة ( : فاعلية التعلم المدمع فأل يكساد مةارات 2111.خديجة علأل مشرا الظامد  )13
لطالبات الصا الثانأل الثاناى بمدينة الرياع  PowerPoint برنامع العراع التقديمية.

 ، كلية التربية ، جامعة الملك سعاد ، الرياعرسالة ماجستير حير منشارة
 ، مكتبة دار الكلمة :القاترة. عمليات تكنالاجيا التعليم( : 2113.خميس محمد عطية ) 14
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( : فاعلية التعليم المدمع فأل تنمية مةارات التصميم 2111).دعاء صبحأل عبد الخالق 15
رسالة ماجستير حير منشارة التعليمأل لدى ط د تكنالاجيا التعليم بكلية التربية الناعية ، 

 ، كلية التربية ، جامعة بنةا.
(: فاعلية التعليم المدمع عل  التحصي  اتنمية عمليات العلم لدى  2118.سعاد أحمد شاتين ) 18

 38،   1، جامعة طنطا، مع مجلة كلية التربيةت ميل المرحلة االبتدامية ااتجاتاتةم نحاتا، 
 .142-114،ص ص 

الجادة ف  التعليم االلكترانأل:  مفاتيم نظرية اخبرات ( : 2118.س مة حسين ،أشااق عل  )19
 ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية. عالمية

ساليد اإلحصامية فأل العلام النفسية االترباية ااالجتماعية. او(. 2111.ص   أحمد مراد )21
 الطبعة اوال . القاترة: مكتبة اونجلا المصرية

 ( : فعالية استخدام استراتيجية مقترحة للتعلم المدمع2112.طه محماد عبد العزيز )21
Blending   Learning فأل التحصي  المعرفأل اتنمية بعع مةارات الدراسة الجامعية

 ، عمان، اوردن. مجلة اتحاد الجامعات العربيةط د كلية التربية جامعة كفر الشيق ،  لدى
( : فاعلية التعليم المدمع فأل تنمية مةا رات 2114.عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد )22

، كلية التربية ،  ، رسالة ماجستير حير منشارةالبرمجة لدى ط د الصا االا  الثانا  
 اط.جامعة دمي

، دار المسيرة،  المنةع ااالدتصاد المعرف (:2117.عبدالرجمن الةامش ، فامزة العزااى )23
 عمان.

 –الاسامط المتعددة  -التعليم المدمع )التصميم التعليمأل (:  2111.عبده يبراتيم الفقأل  ) 24
 الطبعة اوال ، دار الثقافة للنشر االتازيز، عمانالتفكير االبتكار (،

. القاترة: دار 5ط علم النفس اإلحصامأل ادياس العق  البشر .(. 1991اد البةأل السيد). فؤ25
 المعارا.

( : اونماط الحديثة فأل التعليم العالأل: التعليم اإللكترانأل المتعدد 2117.دسطند  شاملأل )26
ء الاسامط أا التعليم المتمازج" المؤتمر السادس لعمداء كليات ارداد فأل الجامعات اوعضا

المنعقدة فأل  نداة ضمان جادة التعليم ااالعتماد اوكاديمألفأل اتحاد الجامعات العربية ، 
 . جامعة الجنان، بيرات. 2117أبري   22-21الفترة 

( : أثر استخدام التعليم المدمع فأل التحصي  المعرفأل 2117.اليد ياسا محمد يبراتيم )27
يا التعليم امةاراتةم فأل تاظيا الاسام  للط د المعلمين بكلية التربية لمقرر تكنالاج

التعليمية ااتجاتاتةم نحا المستحدثات التكنالاجية التعليمية، الجمعية المصرية لتكنالاجيا 
(, ص 2(، العدد)  17المجلد)   ،القاترة مجلة الجمعية المصرية لتكنالاجيا التعليم،التعليم , 

 57: 3ص 
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