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في التواصل مع الطلبة في مساق اإللكترونية الشابكة فاعلية استخدام 
 .التربية العملية

 *هــــــــاقبـــــــــــــارس املشــــابتسام ف .د                                                       

 **امحد العكور حممد علي. د
 الملخص

تنبع أهمية هذه  الرااةذة مذن اامذاامعا مذع لتذو الوتذتعا نالونذانا تذين نرااتذو الواتيذة نالون ذي   
طذذو ممذذااات الوذذراع   الةذذيمان اإلل وانايذذة الشذذات ة تنذذر  بذذا نالون ذذي  النذذالو طذذو تتبيذذ  الذذون    ذذن 

وتاصذذم مذذع   بذذة ل اإلل وانايذذة الشذذات ة نتعذذره هذذه  الرااةذذة ولذذت تبذذتع  تااتذذة اةذذوخرا  .النم ذذو
 ةنت ذذذج  اذذذ   ينذذذ.نذلذذذم  ذذذمن ممذذذا  الواتيذذذة الحاةذذذتل الون يمذذذو لذذذلت طوذذذاع الوذذذراع  النم ذذذو

هذذم تتجذذر طذذان   الذذة :ألةذذة ة الواليذذةا ناإلجاتذذة  ذذ  ذذت م ذذا الرااةذذة  .ن البذذ   البذذا  111الرااةذذة
اس نتذذااو ل وتاصذذم مذذع المذذراإلل وانايذذة الشذذات ة و صذذاايا  طذذو مذذر  تببذذم الت بذذة لوااتذذة اةذذوخرا  

طذذذو اةذذذوخرا    المذذذنة الرااةذذذيةن   الاذذذنس :يلنم ذذذو تنذذذ   ولذذذت مو يذذذا الت بذذذة طذذذو طوذذذاع الوذذذراع  ا
هم تتجذر طذان   الذة و صذاايا  طذو الصذنتتات الوذو عتاجععذا الت بذة لذلت طوذاع الوذراع  ؟اتالباماي

المذذذنة ن   الاذذذنس: مو يذذذاات الواليذذذةالتنذذذ   ولذذذت اإلل وانايذذذة الشذذذات ة النم ذذذو تنذذذت  ولذذذت اةذذذوخرا  
ل وتاصذذذم مذذذع اإلل وانايذذذة الشذذذات ة طتااذذذر اةذذذوخرا   ؟اتخبذذذا  طذذذو اةذذذوخرا  البامايذذذنال  الرااةذذذية

خبذا  نال  المذنة الرااةذيةن  الانس:يمو يا لنم و تن   ولت المراس نتااو الت بة طو طواع الوراع  ا
طذذذو تببذذذم   بذذذة  ا  صذذذااي ذذذر  نجذذذت  طذذذان   اللذذذ  و :ااةذذذ نمذذذن اوذذذاا  الر ؟اتطذذذو اةذذذوخرا  البامايذذذ

  ذت مو يذاات  ل وتاصذم مذع المذراس ا ومذا ا  اإلل وانايذة الشذات ة الوراع  النم و لوااتة اةذوخرا  
ت طذو الوتاصذم مذع المذراس المشذاه لصذنتتات الذوتنذ    ا   ر  نجت  طان   ال  و صذااين   الرااةة

تالنمذبة لوتااذر  ا     الذ  و صذااي ر  نجت  طذان ن  أثناء طواع الوراع  النم وطو الوو عتاجععا الت بة ن 
نطذو  .ل وتاصم طذو طوذاع الوذراع  النم ذو تنذ   ولذت مو يذاات الرااةذةاإلل واناية الشات ة اةوخرا  

 ااةة لوبتع  ن ع متا  الوراع  الميرااو طو الاامنات   وجااء :ما ع و ااالبا ث بواح اا عهها اإل
وحبذذذ  الوااذذذرع تلتذذذ  لوتذذذتعا   وذذذت ع ن ذذذنذلذذذم ل تاذذذته   ذذذت الت ذذذع الحذذذالو لعذذذه  الممذذذااات ن 

الشات ة الت بة الموراتين   ت كيوية اةوخرا  تامايات منعا نتراع  المراةين المشاطين ن الماجتع 
المخو وذذة لخ ذذ  تيةذذة تنانايذذ  مذذع الت بذذة مذذن لذذلت الذذون    ذذن تنذذر نالوتاصذذم مذذع مااكذذ  اإلل وانايذذة 

المشذذذاكم الوذذذو   ذذذتااس الموناناذذذة ل تاذذذته  عاي المذذذرالوذذذراع  النم ذذذو ن بذذذر  ناات تراعبيذذذ  لمذذذر
ات الوذذو عم  عذذا عتاجعتاعذذا مذذع   بذذة الوذذراع  نكذذهلم  ذذثع    ذذت االةذذووا ع مذذن المعذذااات نالتااذذ

 .الت بة الموراتين
 .األردن –جامعة آل البيت  - تكنولوجيا املعلومات  كلية* 
 .األردن –جامعة آل البيت  - تكنولوجيا املعلومات  كلية** 
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 :دقمة ملا -1
, يف مجـ  املعلومـات عمعاهت ـا عنهين ـا ةعصر املعلومات احلايل على احلاسوب بوصفه أداًة رئيسـ يعتمد

بـــدأ اســـت دام , ففـــي الســـنوات األ ـــ ة.  فلقـــد  اد احلاســـوب مـــا الفـــورة املعرفيـــة املعاصـــرة بشـــك  مل ـــو 
عا  اإلنسان قوم بوظائف جديدة يعجهاحلاسوب يف عملييت التعلم عالتعليم يف مجي  الدعل املعاصرة كونه ي

يف جماالت ا لتعليم عالتعلم مل تلف  عيعد احلاسوب مد لً . حتقيق ا؛ ف و يوفر بيئة تعليمية فردية عتفاعلية
عأصـب  ظـا رة , عم  تطور أج هة احلاسوب عنظريات التعلـيم عالـتعلم تطـور  ـملا املـد  , املواضي  الدراسية

فأصب ت فكرة أننا نعيش يف عصر تكنولوجيا املعلومات عالوسائط . ملية التعليميةهلا مربراهتا عآثار ا يف الع
-Walker)) حتـــدد كيفيــة  دارة العمليـــة التعليميــة عكيفيـــة الـــتعلم اإللكرتعنيـــة الشــابكة املتعــددة عتطبيقـــات 

Gibbs, 2004. 
ملتواصــ  يف  ــملا اأــال أد  العامليــة عالتقــدم ااإللكرتعنيــة الشــابكة ن االســت دام الواســ  للتكنولوجيــا ع  

ثر يف طريقة أداء املعلـم ع املـتعلم؛ ثيـه ظ ـرت طريقـة أكما ,  ىل تطور ممل   عسري  يف العملية التعليمية
عيعد التعلم عا بعد طريقة تعلـم عاسـعة تقـوم علـى أسـاس . جديدة للتعليم أال ع  ي طريقة التعلم عا بعد
علــيم مفتــوي هميــ  الفئــات نــه تأرص التعليميــة املتاثــة؛  عــ  فلســفي تدكــد ثــا األفــراد يف الوصــول  ىل الفــ

دعار نتلــف عــا الــدعر بــأ يقــومن أعتتطلــه  ــملط الطريقــة مــا املعلــم  . يتقيــد بوقــت أع بفئــة مــا املتعلمــنال
التقليــدا اوصــور يف كونــه الشــ د الــملا اــدد املــادة الدراســية, عيقــوم بشــري كافــة املعلومــات يف الكتــاب 

خيتــار الوســائ  التعليميــة املناســبة, عيقــوم بوضــ  اال تبــارات التقوهيــة, فأصــب  دعرط يرتكــه علــى ع , املدرســي
.  نطــــيط العمليــــة التعليميــــة عتصــــميم ا ع عــــداد ا, عــــلعة علــــى كونــــه مشــــرفاً عموج ــــاً  للعمليــــة التعليميــــة

 نـا  أمـوراً  ـه مراعاهتـا عإلد ال التكنولوجيا يف التعلم عا بعد يف املنـا   عطـرا التـدريمل امل تلفـة فـ ن 
تعهيه دعر الطاله يف اكتشاف املعلومات عتطبيق ا عتعلم امل ارات اهديدة, عتدريه املدرسـن علـى : من ا

 Fleming and)اســت دام التقنيــات احلديفــة املســت دمة يف الــتعلم عــا بعــد عاســت دام الــتعلم التعــاع  

Cribb, 2004 ) و (Loepp, 1999 ) (.9111, درع ة) ع 
عالتغ  الملا , سنه 951ال تعد طريقة التعلم عا بعد جديدة يف التعليم النه مت ممارست ا منمل أكفر ما 

ثدث على  ملط الطريقة  و است دام تكنولوجيا عم ارات ثاسوبيه جديـدة مـا هنـأاا االرتقـاء اـملا النـو  
اجــة للــتعلم بغــر النظــر عــا ع يصــاله لكــ  مــا لديــه الر بــة عاحل, مــا الــتعلم عتطبيقــه بشــك  أعســ  عأ ــ 

 (.Heinich et al., 1996)الظرعف امل تلفة اليت متنع م ما مواصله التعلم بطريقة التعلم التقليدا 
علكــا  ــو طريقــه يف الــتعلم هعــ  , ال هكــا القــول  ن الــتعلم عــا بعــد يعــد بــديًل عــا الــتعلم التقليــدا

األمـر الـملا ,  ـتلف جنسـياهتم أع مـواقع م اهغرافيـةفرصة التعلم متاثة ألكرب عدد ما أفراد اأتم  مـ  ا
ع ن  يادة اإلقبال على التعلم عا بعد مـا قبـ  . لطلبهاما هنأنه رف  مستو  تبادل اخلربات عالفقافات بن 

عذلــب بتــوف  , األفــراد عاملدسســات امل تلفــة  ــه أن يكــون ثــافهاً للجامعــات لتطــوير عربــة الــتعلم عــا بعــد
عكـمللب التوجـه .  اقات الـيت يـد   في ـا الـتعلم عـا بعـد أع مـا يسـمى الـتعلم االلكـرتع عدد أكرب ما املسـ
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حنو طري ا تصاصات على مستو  البكالوريوس عالدراسـات العليـا عطـري دعرات تدريبيـه باسـت دام الـتعلم 
 .(Ndahi, 2006) ع ( Flowers, 2001)عا بعد  

ا بعـد اقـا نتـائ  متعـددة لـد  الطلبـة مفـ  اسـتفارة ال هنب أن است دام التقنيات احلديفة يف التعلم ع
كمـا أن التقنيـات التعليميـة حتقـا أ ـدافاً قيمـًة لـد  . اال تمام عالدافعيـة مـا  ـلل التغمليـة الراجعـة الفعالـة

تشجي  التفاع  بن الطلبة عاملعلم, عالتقومي املنظم ألداء الطلبة, ع عطاء املدرس الوقت الكايف : املعلم من ا
عإلثــداث عمليــة تغيــ  ثقيقيــة علــى أر  الواقــ  يف (. 3112, الشــر ان)امــ  مــ  مشــكلت الطلبــة للتع

ع ــملا يعــ  أن كــ  .  تطبيــا الــتعلم عتطــويرط عــا بعــد؛ فــ ن  ــملط العمليــة تبــدأ مــا قاعــدة اهلــرم ع ــي املــدرس
تـنج   ال  ذا طبقـت  السياسات اهديدة عاه ود املبملعلة حنو است دام التكنولوجيـا يف التعلـيم ال هكـا أن

بشك  ص ي  مـا قبـ  املـدرس عال هكـا للمـدرس أن يقـوم بـالتطبيا الكامـ  عالـدقيا هلـملط السياسـات  ال 
 ن مســدعلية اهامعــات الــيت تطبــا التعلــيم   . ذا كــان لديــه قناعــًة باــرعرة التغيــ  حنــو  ــملا النــو  مــا الــتعلم

 دمـة : عمـا  ـملط األساسـيات,  جنـاي العمليـة التعليميـة االلكرتع  تـوف   األمـور األساسـية عالـيت تسـاعد يف
 اصـــة بكـــ  مـــادة, ع دمـــة املـــدمترات اإللكرتعنيـــة الربيـــد اإللكـــرتع , ععجـــود مســـاعد للمـــدرس, عصـــف ة 

, عمكتبــــة  لكرتعنيــــة, ععجــــود جــــتد يف تكنولوجيــــا التعلــــيم عتصــــميم "الفيــــديو"اهلاتفيــــة, ع دمــــة مــــدمترات 
الشــابكة للمعلــم يف عصــر   .(Waltisbuhl, 1995) ع ( Ndahi, 2006)إللكرتعنيــة الصــف ات اال
 Designing)تصـــميم التعلـــيم   :عالـــتعلم عـــا بعـــد دعراً مرتبطـــاً بأربعـــة جمـــاالت عاســـعة  ـــياإللكرتعنيـــة 

Instruction Competencies) , عتوظيـــــــف التكنولوجيـــــــا(Using Technology 

Competencies),  عتشـــجي  تفاعـــ  الطـــلب( Encouraging Students Interaction 

Competencies  ) , عتطوير التعلم الملايت للطـلب(Promoting Students Self Regulation 

Competencies ) ( ,9111درع ة .) 
 ن عـدم عجــود قاعـدة أع تعليمــات عامــة لقيـاس مــد  جنـاي عرنبــة الــتعلم عـا بعــد اـتم علــى اهامعــات 

, ع  اد احللول املناسبة لتص ي  مسـار ا, سمل اخلاصة اا لتقومي عربت االيت تطبا  ملا التوجه أن حتدد األ
عالرتكيــه علــى اال ابيــات الــيت اقق ــا , عالتغلــه علــى الصــعوبات الــيت مــا هنــأاا  ضــعاف الــتعلم عــا بعــد

(Dahl, 2003).  ن   اد بيئة التعلم املناسبة يفر  الكف  ما الت ـديات علـى املـتعلم ععلـى املـدرس يف 
ـــتعلم املناســـبة . الوقـــت نفســـه عيســـتطي  املـــدرس التغلـــه علـــى  ـــملط الت ـــديات مـــا  ـــلل حتديـــد طـــرا ال

عيعــــد املــــدرس  ــــو .  عاملتنوعـــة, عحتديــــد طــــرا التقـــومي املناســــبة, ع تطبيــــا العمـــ  التعــــاع  عالعمــــ  الفـــردا
على التعاعن عتبادل عيتطله منه الت طيط املناسه لتشجي  الطلبة , الش د  الملا يدير العملية التعليمية

لكـــــــــرتع  عرفـــــــــ  كفـــــــــاءة جرجـــــــــات التعلـــــــــيم اإل, عالـــــــــيت مـــــــــا هنـــــــــأاا  يـــــــــادة املعلومــــــــات, اآلراء عاخلــــــــربات
((Windeknecht, 2004. 

أصب  الدعر الرئيمل ملعلمي التعلم عا بعد يتطله است دام تكنولوجيا املعدات عاألج ـهة بفاعليـة عنـد 
: ات لنظــام الــتعلم عــا بعــد هكــا للمعلــم أن يســت دم ا ع ــيتقــدمي التعلــيم ع نــا  علــى األقــ   ــمل تقنيــ
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ع تكنولوجيـــــا , ع اللوثــــة االلكرتعنيـــــة, عالرســــوم االلكرتعنيـــــة, ع تكنولوجيــــا الســـــمعيات, الــــربام  التعليميـــــة
يواجـــه املدرســـون عالطلبـــة عاه ـــات املنظمـــة للـــتعلم اإللكـــرتع  يف قطـــا    .عاحلاســـوب التعليمـــي, "الفيـــديو"

درع ة, ) ع, (Sutton, 2004)رتايل حتــدياتم متعــددًة مــا هنــأاا  ضــعاف العمليــة التعليميــة التعلــيم االســ
 Blackboard: عيـتم اسـت دام برجميـات جتلقــة لتطبيـا الـتعلم عـا بعــد عمـا  ـملط الربجميـات.  (9111

and WebCT عالــيت أصـب  اســت دام ا هنـائعاً مـا قبــ  األفـراد عاملدسســات التعليميـة عالــيت تسـاعد علــى 
ع ــملط الربجميــات اهــا هة مــا هنــأاا تشــجي  الطلبــة .  التواصــ  مــ  اآل ــريا ع يصــال املــادة التعليميــة للطلبــة

عامل تمــن يف مواصــلة الــتعلم , عاألهنــ اص عالــمليا لــدي م ظــرعف متــنع م مــا التوجــه حنــو الــتعلم التقليــدا
كــمللب لكمكانيــات الــيت توفر ــا ع , عالتوجــه حنــو الــتعلم االلكــرتع  عذلــب لســ ولة اســت دام  ــملط الربجميــات
  .(Hazari, 1998) ع(Burgess, 2003)الربجميات للتغله على مشكلة البعد اهغرايف لد  املدرس أع اهامعة 
عكــمللب التنــو  عالتعــدد يف  لفيــات , عتــأيت  ــملط الت ــديات مــا صــعوبة التواصــ  بــن الطلبــة عاملدرســن

نظراً لتوس   ملا النو  ما التعلم عالملا يفـت  اأـال للطلبـة يف  الطلبة سواء االجتماعية أم التعليمية؛ عذلب
ع ــملط الصــعوبة هكــا توظيف ــا لتصــب  أثــد   ابيــات .  مواقــ  جغرافيــة جتلقــة مــا االلت ــاا اــملط الــربام 

عجــود موقــ   ــاص لكــ   عكــمللب أن, الــتعلم عــا بعــد عذلــب يتطلــه عجــود الت طــيط النــاج  هلــملا التوجــه
معات سواء كان  ملا املساا يطري بشـك  كلـي أم جهئـي  لكرتعنيـاً مـا هنـأنه أن يقـدم مساا يطري يف اها

الــدعم املتواصــ  للطالــه  ــارا أعقــات اواضــرات عالــملا اتــوا علــى املصــادر عاملراجــ  اخلارجيــة, عكــمللب 
ـــــالنشــــاطات املتعلقــــة باملســــاا, عيعطــــي الفرصــــة للطلبــــة للتعــــاعن عتبــــادل اآلراء مــــا  ــــلل   ـــــا املوقملــــــــــ   ــــــ

(Zinser and Poledink, 2005  )و(Heinich et al., 1996.) 

 ن تطبيــا الــتعلم عــا بعــد يف اال تصاصــات الــيت حتمــ  الطــاب  العملــي مفــ  التمــرير عاال تصاصــات 
احلديفـة عالـيت تتـي  اأـال إللكرتعنيـة اهلندسية أصب  أعس  عأ   ما ذا قب ؛ بسبه توافر اإلمكانيات اال

لبــة للقيــام بالتجــارب  لكرتعنيــاً عبشــك  فــردا ع عــادة التجربــة بنــاءاً علــى ثاجــة كــ  طالــه عذلــب مــا للط
(. Baher, 1999)بربجميـات تعليميـة صـممت  صيصـاً هلـملا الغـر  إللكرتعنيـة  لل تهعيد املسـاقات اال

ارات الـيت تعلمو ـا  ـلل عتعرف فرتة التـدريه العملـي علـى أاـا الفـرتة الهمنيـة الـيت يقـوم الطلبـة بتطبيـا امل ـ
فرتة الدراسة يف اهامعة, عذلب حتت  هنراف مد لن يف جمال اال تصاص, ع ملط الفرتة تتي  للطاله ترمجة 
ما تعلمه مـا نظريـات عمعلومـات علـى أر  الواقـ ؛ ممـا يسـاعدط علـى   الـة جاعفـه حنـو التـدريمل مـ  عجـود 

(.  9191دمعــه, ) ع ( 9111 بــرا يم, ) رهنــاد الطلبــة املشــرف املباهنــر عالــملا يــدير  ــملط العمليــة عيقــوم ب 
بدأ است دام  سرتاتيجية التدريه العملي يف املدارس األمريكية عذلب يف النصف األعل للقرن التاس  عشر 

علقـد اسـتمرت الدراسـات ملعرفــة .  عمت الرتكيـه منـمل ذلـب احلـن يف كليــات  عـداد املعلمـن علـى  ـملا اهانــه
عوقاهتـــــا؛ ملـــــا لقطـــــا   عـــــداد املعلمـــــن مـــــا أ يـــــه يف الواليـــــات املت ـــــدة األمريكيـــــة جـــــدع   ـــــملط الفـــــرتة عم

(Cruickand and Armaline, 1986 .)   تقوم بعر اهامعات اليت تتب  التعلم اإللكرتع  عاليت متن
 درجـة البكــالوريوس أع درجــة املاجســت  باســت دام اســرتاتيجيات مســاندط مــا هنــأاا تشــجي  الطلبــة لكقبــال
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علـــى الـــتعلم االلكـــرتع  ع يـــادة الفقـــة   رجاتـــه عذلـــب مـــا  ـــلل تـــوف  فرصـــة التـــدريه الصـــيفي يف مواقـــ  
ع قامـة رثـلت علميـة يف مواقـ  جتلفـة, ع تـوف  برجميـات تعليميـة جـا هة , ملئمة للموق  اهغـرايف للطالـه

 .(Ndahi, 2006)ع رساهلا للطلبة 
لــيت حتتـوا علـى عــارب جربيـه فـ ن الــتعلم االلكـرتع  اجتـا   ــملط عللتغلـه علـى مشــكلة املـواد العمليـة عا

املعــدة إللكرتعنيــة الصــعوبة عــا طريــا تســجي  التجــارب امل ربيــه علــى الفيــديو ع دراج ــا علــى الصــف ة اال
للمــادة عكــمللب مت اســت دام طريقــة اواكــاة للتوضــي  أع لعــر  عــارب أع ظــوا ر معينــه مــا هنــأاا  يصــال 

أكفـــر مـــا مـــرة إللكرتعنيـــة ه بصـــورط عاضـــ ة عمن ـــه الفرصـــة لكطـــل  أع  جـــراء التجربـــة االاملعلومـــة للطالـــ
(Ndahi, 2006). 

 ن السبي  الوثيد للت قا ما مد   عداد الطاله النظرا عالعملي  و مرثلـة التـدريه العملـي, عالـيت 
 ذاكــرة الطالــه املتــدرب ال جمــال لل ــلف علي ــا بــن الرتبــوين؛ ثيــه تــرت   ــملط الفــرتة ا ىل أثــر الكبــ  يف

ع نــا  عــدد مــا امل ــارات . عذلــب نظــراً النعكاســ ا علــى ممارســاته عنــد الت اقــه بالعمــ  يف جمــال التــدريمل
س, ع عــــداد الت طـــيط املســـبا للـــدرع :  -علــــى ســـبي  املفـــال -يكتســـب ا الطلبـــة أثنـــاء فـــرتة التـــدريه من ـــا 

 (.   3113مسمار, )التقومي املناسه ألعمال الطلبة النشاطات التعليمية, ع 
 ن ضـــعف التواصـــ  مـــ  الطلبـــة يف التـــدريه العملـــي عكـــمللب التواصـــ  مـــ  املـــدرس ي عـــد أثـــد معوقـــات 

قلـة املعرفـة باإلمكانيـات الـيت مـا املمكـا أن يقـدم ا .  التعليم اهامعي ممـا يقلـ  مـا جرجـات  ـملط التجربـة
عيعود ذلب  ىل , تطبيا  ملا النو  ما التعلم التعلم عا بعد يف  ملا اأال تعد ما املعوقات اليت حتول دعن

عــدم عجــود ج ــة ثكوميــة أع  اصــة تعمــ  بشــك  مــنظم عمتواصــ  للتســويا عالتفقيــف ب مكانيــات عطــرا 
املتاثــــــة عتوظيف ــــــا يف جمــــــال التــــــدريه العملــــــي يف اهامعــــــات إللكرتعنيــــــة االســــــتفادة مــــــا اإلمكانيــــــات اال

(Flowers, 2001).   
ســينعكمل بشــك   , لوجيــا التعلــيم يف الــوطا العــرخ عبشــك   ــاص يف األردن ن اال تمــام بقطــا  تكنو 

عنسـتطي  .  كب  ع  اخ على التوجه حنو ثوسبة التعليم ع د ـال الـتعلم اإللكـرتع  يف املـدارس عاهامعـات
أن ننظر بتفاؤل حنو حتسـا مسـتو  التعلـيم عاالنعكاسـات اإل ابيـة عليـه كونـه أصـب   نـا  توجـه كبـ  حنـو 

نتاا الربجميات التعليمية بدعم ما القطـا  العـام عالقطـا  اخلـاص عالـيت أثبتـت الدراسـات الدنعليـة أن تطـوير  
درع ة , )  سـ م يف حتسـن أداء الطلبـة يف دراسـت مأالربجميات الـيت نـدم العمليـة التعليميـة يف الـوطا العـرخ 

, الـربام  التعليميـة: أن يست دم ا ع يع نا   مل تقنيات لنظام التعلم عا بعد هكا للمعلم (. 9111
عاحلاســـوب , "الفيـــديو"ع تكنولوجيـــا , لكرتعنيـــةع اللوثـــة اإل, الرســـوم اإللكرتعنيـــةع , عتكنولوجيـــا الســـمعيات

 .عاليت ت واجه املدرسن عالطلبة عاه ات املنظمة للتعلم اإللكرتع  يف قطا  التعليم التعليمي
ععجــود التقنيــات احلديفــة , يف التعلــيماإللكرتعنيــة الشــابكة ســت دام عنظــراً للتقــدم التكنولــوجي يف جمــال ا

, عالواج ات االلكرتعنيات امل تلفة؛ فأنه ال "الفيديو"ع, اليت تشج  على ذلب, مف  تكنولوجيا السمعيات
الشــــابكة ع معرفــــة فوائــــد اإللكرتعنيــــة الشــــابكة بــــد مــــا التوجــــه حنــــو معرفــــة مــــد  تقبــــ  الطلبــــة الســــت دام 

عالـيت  للتواص  م  املدرس عاملصاعه املدثرة يف است دام  ملط التقنيات يف فـرتة التـدريه العملـينية اإللكرتع 
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عترتكه يف أن  ااء الطلبة للفرتة التدريبيـة يف , االستغلل الص ي  عالفعال هلملط الفرتة التدريبية يفتدثر سلباً 
 يفا العمـــ  عالـــيت  تـــدثر ســـلباً لســـو جمـــال اال تصـــاص دعن اكتســـاب أا م ـــارات جديـــدة هتيـــ  الطالـــه 

 .عما  نا جاء اال تمام املط الدراسة .عتعيا التطور االقتصادا, اأتم 
 : المراسات السابدق  -2

  :الدراسات اليت أجريت ثول است دام التطبيقات احلاسوبيه املتعددة يف العملية التعليمية 
 :المراسات العربي  -2-1

  ".شكلت اإلدارية اليت تواجه طلب الرتبية امليدانية يف كلية الرتبيةامل " :(9115) البابطندراسة  -
الدراســـة  ىل معرفـــة املشـــاك  الـــيت تواجـــه طلبـــة التـــدريه العملـــي يف ا تصاصـــات جتلفـــة لطلبـــة  ت ـــدف

عأهنـارت نتـائ  الدراسـة  ىل أن عمليـة . طالبـاً متـدرباً ( 395)عاهنرت  يف  ملط الدراسـة . جامعة امللب سعود
اصـــ  بـــن الطلبـــة املتـــدربن عبـــن املشـــرف عكـــمللب عـــدم تقبـــ  مـــديرا املـــدارس ألفكـــار الطلبـــة املتـــدربن التو 

 . عاقرتاثاهتم كانت ما أكرب املشاك  اليت عاج ت الطلبة أثناء فرتة عملية التدريه
 ".ناست دام األج هة التعليمية يف جامعة ال مو  عالتكنولوجيا يف األرد" :(9113) اخلطيهدراسة  -

أجريــت دراســة يف جامعــة العلــوم عالتكنولوجيــا األردنيــة ملعرفــة مــد  تــوافر األج ــهة التعليميــة عالتقنيــات 
عقـــد أهنــــارت نتـــائ  الدراســـة  ىل قلــــة , التكنولوجيـــة احلديفـــة عاســـت دام ا مــــا قبـــ  أعاـــاء  يئــــة التـــدريمل

 ىل قلــة  -قــاً لنتــائ  الدراســةعف -عيعــود الســبه, اســت دام أعاــاء  يئــة التــدريمل لجمج ــهة يف جمــال التعلــيم
عكمللب قلة اخلدمات الفنية لتوجيه املدرسن يف كيفية االسـت دام , املعرفة بكيفية است دام ا خلدمة التعليم

 . هلملط األج هة أع التقنيات احلديفة
مشكلت اهانـه العملـي ملقـرر الرتبيـة العمليـة باملنـاطا التعليميـة  امعـة " (:3111) دراسة القاسم -

 ".القدس املفتوثة يف حمافظات  ال فلسطن ما عج ة نظر الطلبة املعلمن
 ـــملط الدراســـة  ىل معرفـــة املشـــكلت الـــيت تواجـــه طلبـــة بـــرام  الرتبيـــة العمليـــة يف جامعـــة القـــدس  ت ـــدف
: علت قيــا  ــملا الي ــدف مت  عــداد اســتبيان مــا قبــ  الباثــه مو عــًة علــى جمــاالت متعــددة من ــا.  املفتوثــة
عبينـــت .  ع تعـــاعن مدرســـة التـــدريه, عاإلهنـــراف مـــا قبـــ  اهامعـــة, ع تـــوف  اإلمكانـــات, لـــدرعسنطـــيط ا

الدراسة أن أ م املشكلت اليت عاج ت طلبة التدريه العملي  ي قلة املصادر عاملراج  دا   املـدارس, ع 
 كافيـًة لل كـم نقد األج هة عالوسائ  التعليمية احلديفة, عثاور املشرف حلصة عاثدة للمتدرب تعـد   ـ 

عقد اقرتثت الدراسة ضرعرة عقد لقاءات ع  اد عسائ  للتواص  املستمر م  املتدرب أثناء فرتة . على أدائه
 . التدريه؛ مما يعطي تصوراً عاض اً عا أداء املتدرب  لل مراث  التدريه امل تلفة

 ".د املعلمن   افظة نينو تقومي التطبيا العملي يف مع " :(9199)عاحليا  , عبد احلميد دراسة -
.   ملطن الدراسة  ىل تقومي فرتة التدريه العملي للطلبة يف مع د املعلمن يف حمافظة نينو  بـالعراا ت دف

عت بيانات الدراسة ما  عتوصلت . معلماً ما مع د املعلمن( 95)طلَّب عطالباتم متدربن ع( 391)عمج 
رتة التــدريه مــ  عجــود بعــر املعوقــات الــيت حتــول دعن االســتغلل الدراســة  ىل أن  نــا  جوانــه    ابيــًة لفــ
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عما اهوانه اال ابية هلملط الفرتة  ي  عطاء الطاله املتدرب الفرصة لت م  املسدعلية .  الكام  هلملط الفرتة
عحتاــ  الوســائ  التعليميــة , عتعــرف الطالــه  ىل  عــداد  طــةم للمــادة, دا ــ  الغرفــة الصــفية ع دارة الصــف

ع قلــة الهيــارات مــا قبــ  , أمــا بالنســبة للمعوقــات الــيت عاج ــت الطلبــة ف ــي قلــة الوســائ  التعليميــة. اســبةاملن
 .  املشرف عمتابعة أداء الطلبة املتدربن

املشــكلت الــيت تواجــه طلبــة كليــة العلــوم الرتبويــة املتــدربن أثنــاء " :(3111) ــا , عأبــو  ــرط دراســة   -
 ".ظر األطراف املتعاعنةالتطبيا امليدا  ما عج ة ن

.  أثناء فرتة التدريه العملييف  ملطن الدراسة  ىل معرفة الصعوبات اليت تواجه طلبة العلوم الرتبوية  ت دف
عأســفرت .  مــديراً عمــديرةً ( 35)ع, مشــرفاً جامعيــاً ( 92)ع , طالبــاً متــدرباً ( 51)تكونــت عينــة الدراســة مــا
 ت ثـــادة تواجـــه طلبـــة التـــدريه العملـــي يف جمـــال اإلهنـــرافعـــدم عجـــود مشـــكل: نتـــائ  الدراســـة عنمـــا يـــأيت

علكـا املشـاك  الكـرب  توجـد يف عمليـة تنظـيم برنـام  التـدريه .  عاملعلـم املتعـاعن,  دارة املـدارسع , الرتبوا
 .  ما قب  اهامعة عاملدارس

 ".بيةأ م املعوقات اليت يواج  ا طلبة الرتبية العملية بكلية الرت " :(9112) الفرادراسة  -
جامعــة - ــملطن الدراســة  ىل حتديــد املعوقــات الــيت تواجــه فــرتة التــدريه العملــي لطلبــة كليــة الرتبيــة ت ــدف
عنتجت الدراسـة  ىل أن عـدم عجـود أجنـدط عمـواد .  طالباً عطالبةً  911عتكونت عينة الدراسة ما . صنعاء

عيف الدرجة الفانية تـأيت .  التدريه تعليمية يف مدارس التدريه يعد ما أكرب املشكلت اليت تدثر يف عملية
مشكلة عجود فجوط كب ط بن مـا تعلمـه الطالـه يف اهامعـة عمـا يـراط علـى أر  الواقـ  يف مـدارس التـدريه 

 . عالسيما ما يتعلا بتكنولوجيا التعليم عطرا التدريمل
البيـت الكفايـات مـد  معرفـة طلبـة الرتبيـة العمليـة يف جامعـة ال مـو  عآل " :(3119) دراسة الهبـون -

 ".القرائية عثاجت م للتدرب علي ا
 ــملطن الدراســة  ىل معرفــة االثتياجــات التدريبيــة لطلبــة التــدريه العملــي يف جامعــة ال مــو  عآل  ت ــدف
ع دارة , الت طــيط: اســت دم الباثــه اســتبانه تتكــون مــا فقــرات عترتكــه علــى جمــاالت متعــددة من ــا. البيــت
عبينـت نتـائ  الدراسـة ضـرعرة تـدريه الطلبـة .  عاسـت دام احلاسـوب, ليميـةعاسـت دام الوسـائ  التع, الصف

عكمللب أكدت الدراسة على مسدعلية اهامعات بالقيام بتـدريه الطلبـة عتفقـيف م , على امل ارات احلاسوبيه
 .بأ ية التدريه العملي عمتطلباته

 :المراسات األجنبي  -2-2

 (Kupetz and Ziegenmeyer, 2005)وزيكنماير كوبتيز  ةدراس -
 “Blended Learning in a Teacher Training Course: Integrated Interactive 

E-learning and Contact Learning “ 

؛ ثيــــه صــــمم الباثــــه مســـاقاً لطلبــــة اللغــــة اإلجنليهيــــة 3115ملط الدراســــة يف صــــيف عـــام ــــــــــــ  أجنـــهت
 عي دف 
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ة قــدرات الطلبــة يف اوادثــة عاملفــردات اللغويــة عالكتابــة ع قواعــد  ــملا املســاا  ىل حتليــ  الكتــاب املقــرر ملعرفــ
, عالتعلـيم التقليـدا, عاعتمد يف تدريمل املساا على القصد املصممة للسـتعانة بالوسـائط املتعـددة. اللغة

توصلت الدراسة  ىل أن اسـت دام الـتعلم االلكـرتع  ع . كرتعنيةلاإلالشابكة عاملقابلت الش صية عا طريا 
 .عم التعلم التقليدا أعجد نوعاً ما املرعنة لد  الطلبة مما هنج  على االستقللية عاالعتماد على النفمللد

 : (Borko and Mayfield, 1990)تتاكت نماعوي ر ااةة  -

“The Role of the Cooperating Teacher and University Supervisor in 
Learning to Teach” 

عرفـة املشـاك  الــيت تواجـه طلبـة التــدريه العملـي عذلـب فيمــا يتعلـا بالتفاعــ   ـملطن الدراســة  ىل م ت ـدف
عأظ ـــرت نتـــائ  الدراســـة أن .  أداء الطلبـــة يفعمـــد  تـــأث   ـــملط العلقـــة , بـــن الطلبـــة عاملشـــرفن اهـــامعين

ارات  كســــاب الطلبــــة م ــــ يفالعلقــــة اإل ابيــــة بــــن الطلبــــة عاملشــــرفن اهــــامعين كــــان هلــــا ا ىل أثــــر األكــــرب 
 .عأهنار معظم الطلبة املتدربن  ىل عدم عجود الوقت الكايف للتواص  م  املشرفن, التدريه
 :التعدقيب على المراسات -2-3

 موضــو  عبعـد اطــل  البــاثفن علــى الدراســات الســابقة تبـن هلــم عــدم عجــود دراســات ســابقة تناعلــت
 التواصــ  مــ  الطلبــة يف مســاا الرتبيــة العمليــة يف" بــل  بــورد"اإللكرتعنيــة الشــابكة فاعليــة اســت دام برجميــة 

فجــاءت أ يــة دراســة  ــملا املوضــو  لتاــيف معلومــات جديــدة للدراســات , عالســيما علــى املســتو  العــرخ
 .  العربية عالعاملية

 :وأسئلتها ةشكل  المراس  -3

.  يف العمليـة التعليميـة  ن االعا ات الرتبوية احلديفة تدكد ضرعرة است دام التطبيقات احلاسوبيه املتعـددة
عنظـراً لتوجــه اهامعــات حنــو الــتعلم عـا بعــد,  فــ نَّ  ــملا التوجــه  ـه تطبيقــه بشــك  أعســ  يف جمــال التعلــيم 
اهامعي عالسيما يف مساقات التدريه العملي؛ عذلب ملا لفرتة التدريه العملي ما أ يةم كرب  يف  كساب 

معرفـة مـد  تقبـ  الطلبـة السـت دام تتمفـ  مشـكلة الب ـه يف .ربات املتميهة يف جمال اال تصـاصالطلبة اخل
لتواصـ  مـ  املـدرس عاملصـاعه املـدثرة يف اســت دام لاإللكرتعنيــة الشـابكة معرفـة فوائـد ع اإللكرتعنيـة الشـابكة 

, عاليت تدثر سلباً يف االستغلل الص ي  عالفعال هلملط الفرتة التدريبية  ملط التقنيات يف فرتة التدريه العملي
عترتكـــه يف أن  اـــاء الطلبـــة للفـــرتة التدريبيـــة يف جمـــال اال تصـــاص دعن اكتســـاب أيـــة م ـــارات جديـــدة هتيـــ  

عيف ضــوء  ــملط املدهنــرات .  عتعيــا التطــور االقتصــادا, اأتمــ  يفلســوا العمــ  عالــيت  تــدثر ســلباً الطالــه 
طلبــة احلاســوب التعليمـــي  للتواصـــ  مــ اإللكرتعنيــة الشــابكة جــاءت  ــملط الدراســة  لتقــومي عربـــة اســت دام 

أسئلة  عما  نا ترب  احلاجة  اىل اإلجابة عا لل فرتة التدريه العملي عذلب ضما مساا الرتبية العملية, 
 : الدراسة اآلتية

 يف التواص  م  الطلبة؟اإللكرتعنية الشابكة ما عاق  فاعلية است دام : السدال األعل
 لتجربة يف مد  تقب  الطلبة ( α=1015)دالة  ثصائياً عند مستو  وجد فرعا ـــــــ  تــــ : السدال الفا 
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 .كرتعنيةلبكة اإلاالشاست دام 
اهنمل :  للتواص  م  املدرس, عباقي الطلبة يف فرتة التدريه العملي تعه   ىل متغ ات الدراسة املستقلة

 اخلربة يف است دام الربجمية؟ع , عالسنة الدراسية
يواج  ـا يف الصـعوبات الـيت ( α=1015)رعا دالـة  ثصـائياً عنـد مسـتو   ـ  توجـد فـ: السدال الفاله

 .لبة  للالط
:  تعـــه   ىل متغـــ ات الدراســـة املســـتقلةاإللكرتعنيـــة الشـــابكة فـــرتة التـــدريه العملـــي تعـــود  ىل اســـت دام 

 ربط يف است دام الربجمية؟عاخل, عالسنة الدراسية, اهنمل
الشــابكة يف فوائــد اســت دام ( α=1015)صــائياً عنــد مســتو   ــ  توجــد فــرعا دالــة  ث: الســدال الرابــ 

:  للتواص  م  املدرس عباقي الطلبة يف فرتة التدريه العملي تعـه   ىل متغـ ات الدراسـة املسـتقلةاإللكرتعنية 
 عاخلربط يف است دام الربجمية؟, عالسنة الدراسية, اهنمل

يف تقــومي عربــة اســت دام ( α=1015)و  عنــد مســت  توجــد فــرعا دالــة  ثصــائياً  ــ:  الســدال اخلــاممل
للتواصــ  مــ  الطلبــة  ــلل فــرتة التــدريه العملــي لطلبــة مرثلــة البكــالوريوس, بســبه اإللكرتعنيــة الشــابكة 

 ا تلف فئات متغ ات اهنمل, عالسنة الدراسية, عاخلربة يف است دام الربجمية؟
 :همف المراس أ -4

للتواص  م  طلبـة التـدريه العملـي يف اإللكرتعنية ابكة الشتسليط الاوء على عربة است دام  -4-1
 .مرثلة البكالوريوس

اإللكرتعنيــة الشــابكة ععلــى اســت دام , تشــجي  اهامعــات علــى تطــوير مــواد التــدريه العملــي -4-2
 .للتواص  م  الطلبة عمتابعت م  لل فرتة التدريه

 .معرفة الصعوبات اليت تواجه طلبة التدريه العملي -4-3
 .يف التواص  م  الطلبة  لل فرتة التدريه العملياإللكرتعنية الشابكة تقومي عربة است دام  -4-4
 :أهمي  المراس  -5

يف التعلــيم عالــيت أهنــارت الكفــ  مــا اإللكرتعنيــة الشــابكة تكتســه الدراســة أ يت ــا مــا أ يــة اســت دام 
عتنبـــ  أ يـــة  ـــملط . ة فاعليـــة الـــتعلم عكفايتـــهالدراســـات  ىل الـــدعر الـــملا تلعبـــه  ـــملط التقنيـــة احلديفـــة يف  يـــاد

الدراســة مــا انســجام ا مــ   طــط التطــوير عالتعــاعن بــن ع اريت الرتبيــة عالتعلــيم, عالتعلــيم العــايل يف تطبيــا 
ع ــملا التوجــه يســ م يف .  عالســيما يف مســاقات التــدريه العملــياإللكرتعنيــة الشــابكة الــتعلم عــا بعــد عــرب 

لت طـــيط الرتبـــوا مـــا مشـــريف  يئـــة التـــدريمل عمعلي مـــا عأعاـــائ ا عجتصـــن يف تقـــدمي تغمليـــة راجعـــة لفـــرا ا
كـمللب ف نـه مـا املتوقـ  أن تسـ م .  املنا   عتكنولوجيـا التعلـيم,  ذ ال توجـد دراسـات عربيـة يف  ـملا اأـال

لتعلـيم, عالربجميـات املسـت دمة يف  دارة  ـملا ااإللكرتعنيـة الشـابكة الدراسة يف التعريف بالتعلم عـا بعـد عـرب 
سيست دم الباثفـان برجميـة   ذعاألدعار اليت يلعب ا ك  ما الطاله عاملدرس عالقائمن على العملية الرتبوية؛ 

(Blackboard Software )عهلـــملط الدراســـة . كرتعنيـــةلبكة اإلالم عـــا بعـــد عـــرب الشـــإلدارة عمليـــة الـــتع
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د حبفيــة يف جمــال اســتغلل اإلمكانــات أ يت ــا يف جمــال الب ــه العلمــي؛ ف ــي توجــه البــاثفن  ىل بــملل ج ــو 
التكنولوجية املتاثة يف تطوير عاستغلل فرتة التدريه العملي مما يساعد الطلبة على االستفادة القصو  ما 

 .  ملط التجربة
 :التعريفات اإلجرائي  -6

 لهلـا تـدريه طلبـة اهامعـات يف مـدارس التعلـيم  را ـي الفـرتة الـيت  ـ :التمريب العملي   -6-1
ع ــو برنــام  يعــد مــا قبــ  اهامعــه لتتــي  الفرصــه . إلكســاام اخلــربات املتميــهط يف جمــال اال تصــاص  العــام

هنراف مباهنر ما قب  أعااء  يئة التدريمل يف  ب.  للطاله املتدرب  مارسة العملية التعليمية بصورة عاقعية
 (.9111اهلاهن , )اهامعه 
للتواص  م  املشرف  اإللكرتعنية الشابكة لى است دام  العوام  اليت تدثر سلباً ع :الصعوبات -6-2

 .ما قب  الطلبة  لل فرتة التدريه العملي مما يقل  ما االستغلل الفعال هلملط الفرتة
 و عاو  يئة التدريمل الملا يلعه دعراً رئيسياً يف برنام  التدريه العملي, عيقوم  :املشرف -6-3

 (.3111سعد, ) م  لل فرتة التدريه ب رهناد الطلبة عتوجي  م عالتواص  مع 
 ـي أداة تسـت دم إليصـال " الـبل  بـورد"برجميـة (:  Blackboard Software)برجميي    -6-4

عت عد عسيلة تواص  فعالة عتساعد على  يصـال امللفـات . كرتعنيةلاإلالشابكة املادة التعليمية  ىل الطلبة عرب 
 . (Leo, 2002) ارا القاعات الدراسية ية اإللكرتعنالشابكة عالتواص  بن الطلبة عرب 

 :حممدات المراس  -7

 :هكا تعميم نتائ   ملط الدراسة يف ض ْوءن اوددات اآلتية
ستقتصـــر  ـــملط الدراســـة علـــى طلبـــة الســـنة الفالفـــة عالرابعـــة ا تصـــاص احلاســـوب التعليمـــي عاملســـجلن  -

 .3115/3112: لبيت يف العام الدراسيملساا الرتبية العملية يف احلاسوب التعليمي يف جامعة آل ا
ستقتصر الدراسة على حمتـو  مسـاا الرتبيـة العمليـة يف احلاسـوب التعليمـي املقـرر لطلبـة السـنة الفالفـة  -
 .ا تصاص احلاسوب التعليمي يف جامعة آل البيت, عالرابعة
 :إجراءات المراس  -8

 :ةاخلطوات اآلتي تتبعالتنفيمل  ملط الدراسة : اإلجااءات -8-1
 :ماومع الرااةة ن ينوعا -

تـــــألف جمتمـــــ  الدراســـــة مـــــا مجيـــــ  طلبـــــة البكـــــالوريوس يف مجيـــــ  اال تصاصـــــات يف جامعـــــة آل البيـــــت 
عتألفـت عينـة الدراسـة مـا طلبـة ا تصـاص احلاسـوب . عامللت قن بالتدريه العملـي بوصـفه متطلبـاً للت ـرا

العملــي بوصــفه أثــد متطلبــات الت ــرا هلــملا  التعليمــي يف جامعــة آل البيــت عامللت قــن يف برنــام  التــدريه
 قااء فرتة التدريه يف مدراس الرتبية عالتعليم يف جتلف مديريات الرتبية عالتعليم للعام  ع را .اال تصاص
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 (.9)كما  و موض  يف اهدعل رقم   طالباً عطالبةً  995عبلغ ثجم العينة    .3111-3112: الدراسي
 (1)الارنت 

 مو ياات المموب ةلمةتعة لنينة الرااةة نط  ال  االو اااات نالنم
 النسبة التكرار الفئات املتغ 

 9902 39 ذكر اهنمل
 9901 19 أنفى

 9205 12 ثالفة السنة الدراسية
 9205 91 رابعة

است دام  اخلربة يف
 الربجمية

 2109 92 نعم
 2302 13 ال

 91101 995 اأمو 
 : واناولتتتعا متاع اإل  -

 الرتبيــة العمليــة يف احلاســوب التعليمــي الــوارد يف الدراســة مســاا موقــ  التعلــيم اإللكــرتع  وتــو  تطــوير
 :اآلتية الملا يتاما حتديد املعطيات (Blackboard Software)برجمية باست دام 

 حتـــددع , تســـت دم مـــا قبـــ  املعلـــم لتقـــدمي املعلومـــات للطلبـــة: (Announcements) اإلعلنـــات -
 علــــى هناهنــــةاأموعــــة التجريبيــــة  يشــــا دط طلبــــة مــــاتكون أعاًل ســــالتعليمــــي ع  اعاايــــة املســــا مواعيــــد بدايــــة

 .احلاسوب
 طــــة املســــاا عالربنــــام  الــــهم  : اآليت تتاــــما (Course Information)املعلومــــات املســــاا  -

 املن جيـــــــة, ع (Course Objectives)املســـــــاا , عأ ـــــــداف (Course Syllabus) لفاعليتــــــه
(Methodology) املطلوبـــــــة  األنشــــــطة, ع(Required Activities) لجمنشـــــــطة, عنظـــــــام التقـــــــومي 

 , عاملصــــــــادر عاملراجــــــــ  املطلوبــــــــة(Evaluation Policy) يف املناقشــــــــة اتعاالمت انــــــــات عاملســــــــا 
(Resources ). 

,  ( Instructor) املـدرساسـم : مـا يـأيت عتتاـما (Staff Information) املـدرسمعلومـات  -
 بكةا, عالسـاعات املكتبيــة علـى الشــ( Phone) املــدرس رقـم  ـاتف , ع  (E-mail )لكـرتع عالربيـد اال
 (. Notes)  ملثظات, ع ( (Office Hours on the Net اإللكرتعنية

اضـرات بنـاء اوو   حمتـو  املسـاا علـى سـي :(Course Document)التعليمـي للمسـاا  اوتـو  -
 .لبيتللمساا املقرر يف جامعة آل اعلى الربنام  الهم  

 عطريقــة, عطريقــة اإلرسـال, عتعليمــات اإلجابـة ,عيينـاتالتستتاــما  :(Assignments)التعيينـات  -
 .تقوميال

باتصال متعدد االعا ات بن الطلبـة أنفسـ م  عستسم : (Discussion Board)هناهنة املناقشة  -
م احلــوار ثــول املوضــو  عيــت, أع أثــد الطلبــة درسمواضــي  للمناقشــة مــا قبــ  املــ تنــاعل, عيــتم درسعمــ  املــ

 .عالتفاع  بن الطلبة
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اما املواق  االثرائية ثول حمتو  املساا, ستت :(External Links)املواق  اإلضافية على الشبكة  -
 . اصة بالتعليم اإللكرتع , عستام قائمة (Resources)عاملراج  
 :أداة المراس  -8-2

السابقة يف جمال  ملط الدراسة القرتاي قائمة مكونة مـا  قام الباثفان  راجعة األدب الرتبوا عالدراسات
صـن يف جمـال ترهتا األعليـة علـى أربعـة حمكمـن جأداة الدراسـة بصـو  ترضـع  صورهتا املبدئيـة, فقرة يف ( 25)

.  تكنولوجيا التعليم عاملنـا   عطـرا التـدريمل يف اهامعـات األردنيـة, عذلـب للتأكـد مـا صـدا حمتـو  األداة
مــد  انتمــاء الفقــرة للمجــال, عمــد  دقــة : اوكمــن  بــداء رأي ــم يف االســتبانة مــا ثيــهعقــد طلــه مــا 

عبناًء على ملثظـات  اوكمـن؛ قـام .  الصيا ة اللغوية للفقرات, عمد  عضوث ا, عأا مقرتثات أ ر 
معادلـة  تممت اسـت د عيف جمال التأكد مـا ثبـات أداة الدراسـة؛ فقـد. الباثفان ب جراء التعديلت الارعرية

( 35)عتطبيق ا على استجابات أفراد عينة استطلعية مـا  ـارا عينـة الدراسـة مدلفـة مـا ( كرعنباخألفا ل)
عاـملا فقــد , , ع ـي ت عــد  قيمـة مقبولـة أل ـرا   جـراء الدراسـة(1095)بلـغ معامـ  الفبـات   ذ, طالبـاً عطالبـة

( 9)التقبــ  :  عــة علــى ثلثــة جمــاالت اآلتيــةفقــرة مو  ( 32)اســتقرت أداة الدراســة يف صــورهتا الن ائيــة علــى 
املعلومات : عتكونت األداة ما أربعة أجهاء اآلتية. فقرات( 91)عالفائدة , فقرات( 5)عالصعوبات , فقرات
عدرجة تقـدير جمـال الفائـدة, عذلـب كمـا , عدرجة تقدير جمال الصعوبات, عدرجة تقدير جمال التقب , العامة

 .(3) و موض  يف اهدعل رقم 
 (2)الارنت 

 منامم االتما  الرال و ألوا ل اناباخ  ل مااالت نلأل اع ك م
 عدد الفقرات االتساا الدا لي اأال
 9 1091 التقب 

 5 1019 صعوبات
 91 1019 فوائد
 32 1095 الكلي

 :ةتغريات المراس  -8-3

 : ىل متغ ات املستقلة؛ اليت تتاما اآلتية -
 (أنفى, ذكر)اهنمل  -
 (رابعة, ثالفة)سنة الدراسية ال -
 (ال, نعم)اخلربة يف است دام الربجمية  -

 : ىل متغ ات التابعة
للتواصـ  مـ  املـدرس, عبـاقي الطلبـة يف فـرتة اإللكرتعنيـة الشـابكة مد  تقبـ  الطلبـة لتجربـة اسـت دام  -

 .التدريه العملي
 .اإللكرتعنية الشابكة د  ىل است دام الصعوبات اليت يواج  ا الطلبة  لل فرتة التدريه العملي تعو  -
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 .للتواص  م  املدرس عباقي الطلبة يف فرتة التدريه العملياإللكرتعنية الشابكة فوائد است دام  -
للتواصـــ  مـــ  الطلبـــة  ــلل فـــرتة التـــدريه العملـــي لطلبـــة اإللكرتعنيــة الشـــابكة تقــومي عربـــة اســـت دام  -

 .مرثلة البكالوريوس
 :ائي املعاجل  اإلحص -8-4

املتوســـطات احلســـابية عاالحنرافـــات املعياريـــة اخلاصـــة بـــأداة  تســـبث   ؛لكجابـــة عـــا ســـدال الدراســـة األعل
الدراســـة عاخلاصـــة  جاالهتـــا الفلثـــة مـــ  مراعـــاة ترتيب ـــا تنا ليـــاً عفقـــاً ملتوســـطاهتا احلســـابية, عاخلاصـــة بفقـــرات 

علكجابـة عـا أسـئلة .  لياً عفقاً ألعساط ا احلسابيةجماالهتا ك ٍّ على ثدةم ضما جماهلا م  مراعاة ترتيب ا تنا  
املتوسطات احلسابية عاالحنرافات املعيارية اخلاصة باأاالت  تسبث  لفا  عالفاله عالراب  عاخلاممل؛ الدراسة ا

 .ةاملشمولة بأسئلة الدراسة ك ٍّ على ثدةم, عما مث  جراء حتلي  التبايا هلا عفقاً  ىل متغ ات الدراسة املستقل
 :طريدق  تصحيح أداة المراس  -8-5

بغر   طلا األثكام على املتوسطات احلسابية اخلاصة  قياس الدراسة, عاخلاصة باألبعاد الفرعية له, 
د النمــوذا اإلثصــائي ذا التــدري  املطلــا؛ الــملا يراعــي أ ــمل القيمــة اصــة بفقــرات أبعــادط؛ فقــد اعتمــعاخل

عد تقريبه ألقرب عـدد صـ ي ,  ـا يتوافـا مـ  طبيعـة التـدري  املعتمـد الن ائية للمتوسط احلساخ املناظر له ب
 (.2)يف مقياس الدراسة, عذلب كما يف اهدعل رقم 

 (3)الارنت 
 الوراع  المت   الخاص تإ ل  األ  ا    ت الموتةتات الحماتية

 فئة املتوسطات احلسابية املقابلة هلا القيمة املقابلة هلا الدرجة
 5011-9051 5 عالم جداً 

 9091-2051 9 عالم 
 2091-3051 2 متوسط
 3091-9051 3 من فر

 9091-9011 9 من فر جداً 
 :خطوات التنفيذ -8-6

 .Blackboard))تدريه الطلبة على است دام برجمية  -
حتديــد أمــاكا تــدريه الطلبــة يف مــدارس مــديريات الرتبيــة عالتعلــيم يف اململكــة عذلــب بنــاًء علــى ر بــة  -

 .الطاله
عذلـب اإللكرتعنيـة الشابكة  عطاء رقم  اص لك  طاله هكنه ما الد ول على الربجمية ما  لل  -

 .للتواص  م  املدرس عم  الهملء
 :االلتقاء م  الطلبة قب  البدء بالتدريه عذلب لت ديد متطلبات فرتة التدريه ع ي -
ل الربجميـة  عـدل مـرتن مـا  ـل ((Discussion Boardالد ول األسبوعي علـى صـف ة النقـا   -

 .عذلب للت اعر ثول مشاك  التدريه عاإلجنا ات عاالقرتاثات لرف  مستو  التدريه
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م التقريـر عـا سـليم اا الطاله  لل األسبو  ع تقدمي تقرير  سبوعي عا اإلجنا ات عاألنشطة اليت قا -
 .Digital Drop Box))طريا الربجمية عذلب ما  لل  

ي يتاما ك  أألنشطة اليت قام اا الطاله  لل فرتة التدريه عكمللب يقدم نس ة تقدمي تقرير اائ -
عيقـوم الطالـه بتسـليم التقريـر عـا طريـا الربجميـة مـا  .عا الربجميات اليت قام ب عداد ا  لل فـرتة التـدريه

 (Digital Drop Box). لل 
 .ه يف ااية مرثلة التدريهتقدمي تقرير موق  ما قب  املدرسة ثول  جنا ات الطاله عنشاطات -
 . مت تطبيا أداة الدراسة الكرتعنياً هم  البياناتً  ما قب  الطلبة يف ااية فرتة التدريه -
متــت معاهــة البيانــات  ثصــائياً عثســاب املتوســطات اإلثصــائية عاالحنرافــات املعياريــة للمقارنــة بــن  -

 .فقرات األداة
 :نتائج المراس  -9
لكجابـة عـا ؛ "يف التواص  م  الطلبـة؟اإللكرتعنية الشابكة ما عاق  فاعلية است دام : "السدال األعل -

املتوسطات احلسابية عاالحنرافات املعيارية اخلاصة بأداة الدراسـة عجماالهتـا مـ  مراعـاة  تسبالسدال األعنل, ث  
 (.9)ترتيه اأاالت ترتيه تنا لياً, عذلب كما يف اهدعل رقم 
 (4)الارنت 

 ةتات الحماتية ناالاحااطات المنيااعة الخاصة تأ اع الرااةة نمااالتعا ماتبة تنارليا  نط  موتةتاتعاالموت 
 االحنراف املعيارا املتوسط احلساخ اأال الرقم الرتبة

 1099 9029 فوائد 2 9
 1059 9019 التقب  9 3
 1022 2095 صعوبات 3 2

 1099 9011 األداة كك 
, أن الدرجة الكلية ألداة الدراسة عالـدرجات الفرعيـة أـاالت أداة الدراسـة (9)م يلثظ ما اهدعل رق

 :, عذلب ضما الرتبية اآلتية(عالم )جاءت ضما درجة 
 (.9029)جاء جمال الفوائد يف املرتبة األعىل,  توسط ثساخ مقدارط  -
 (.9019)جاء جمال التقب  يف املرتبة الفانية,  توسط ثساخ مقدارط  -
 (.2095)جاء جمال الصعوبات يف املرتبة الفالفة,  توسط ثساخ مقدارط  -

األعساط احلسابية عاالحنرافات املعيارية اخلاصة بفقرات ك  جمال ما جماالت أداة  تسبعكمللب؛ فقد ث  
 (.5)م الدراسة ك ٍّ على ثدةم, م  مراعاة ترتيب ا تنا لياً عفقاً ألعساط ا احلسابية, عذلب كما يف اهدعل رق
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 (1)لارنت ا
 الموتةتات الحماتية ناالاحااطات المنيااعة الخاصة توباات مااالت أ اع الرااةة كمٍّ   ت  رٍع ماتبة تنارليا  

اات
الم

اا  
ال

 

اتبة
ال

 

 الموتةو الوباات
 الحماتو

 االاحااه
 المنيااي

قب 
الت

 

 1099 9021 ملتعلقة باملادةاست دام لوثة اإلعلنات اخلاصة باملوق  لقراءة التعليمات ا 9 3
 1011 9039 عضوي األنشطة املطلوبة عاملعرعضة ما  لل الربجمية 3 1
 1092 2013 احلصول على معلومات كافية عا كيفية است دام الربجمية 2 9
 1011 2091 است دام التقنية املتعلقة  علومات عا املادة 9 2
 1099 2091 الربجمية عضوي  طة املادة املعرعضة ما  لل 5 9
 1011 2091 عضوي من جية املادة املعرعضة ما  لل الربجمية 2 2
 1019 2012 عضوي أ داف املادة املعرعضة ما  لل الربجمية 1 5
 1019 2022 عضوي كيفية التقومي يف املادة املعرعضة ما  لل الربجمية 9 9

ات
عوب

لص
ا

 

 1092 9093  لل الربجمية تسليم الواجبات عاالمت انات ما  9 1

اســت دام هناهنــة املناقشــة ملعرفــة األهنــ اص املســجلن يف املــادة عاملشــاك  الــيت تــواج  م يف  3 99
 1019 9022 مرثلة التدريه

 1012 9091 اهنرتا  معظم الطلب يف هناهنة النقا  2 91
 9092 2019 است دام هناهنة املناقشة للتواص  م  املدرس 9 93
 1015 2011  ة صعوبات  لل است دام الربجمية يف الفرتة التدريبيةمواج 5 92

ئدة
الفا

 

 1011 9059 عفرت الربجمية الكف  ما الوقت عذلب لتسليم الوظائف األسبوعية 9 33
 1011 9051 التواص  عا طريا الربجمية أفا  ما تنسيا لقاء أسبوعي يف اهامعة 3 32
 1091 9092 لتنظيم التواص  م  املدرس عالطلبةكانت الربجمية مفيدة جدا  2 99
 1099 9022 است دام الربجمية يف فرتة التدريه كان ممتعا 9 91
 1012 9039 است دام الربجمية يف مواد أ ر  سيكون مفيداً عضرعرياً  5 92
 1091 9092 أثسست أن املدرس مراقه لعملية التدريه ر م عدم عجودط هن صياً  2 31
 1012 9091 ْيط ر  املدرس على تقنيات الربجميةس   1 99
 1091 9091 است دام الربجمية من   اإلثساس باهدية عاملسدعلية يف فرتة التدريه 9 39
 1099 9012 التعليمات عالتقنيات املست دمة يف الربجمية كانت عاض ة 1 95
 9033 2022 يف اهامعة ع ارا اهامعةعنية اإللكرت الشابكة س ولة الوصول للموق  عا طريا جتربات  91 91

 :, أن النتائ  كانت على الن و اآليت(5)يلثظ ما اهدعل رقم 
( عـالم )ضـما درجـة ( 9-9)جاءت مجيـ  الفقـرات ذعات الرتـه  (: التقب )فيما خيد فقرات جمال  -

 .مرتبة تنا لياً ( 9021-2022)بأعساط ثسابية تراعثت ما بن 
ضــما درجــة ( 5-9)جــاءت مجيــ  الفقــرات ذعات الرتــه   (:الصــعوبات)جمــال فيمــا خيــد فقــرات  -

 .مرتبة تنا لياً ( 9093-2011)بأعساط ثسابية تراعثت ما بن ( عالم )
 :صنفت نتائجه ضما درجتن, عذلب على الن و اآليت(:  الفوائد)فيما خيد فقرات جمال  -
-9051)ن مقدار ا بوسطن ثسابي( 3, 9)على الفقرتن ذعايت الرته (: عالم جداً )ضما درجة  -
 .مرتبن تنا لياً ( 9059
-2022)بأعساط ثسابية تراعثت ما بن ( 1-2)على الفقرات ذعات الرته (: عالم )ضما درجة  -
 .مرتبة تنا لياً ( 9092



 العكور. د –المشاقبة . د. ……...................في التواصل مع الطلبة في ساق اإللكترونية الشابكة فاعلية استخدام 
 

 

 112 

س ولة الوصـول للموقـ  عـا "اليت نصت على ( 91)على الفقرة ذات الرتبة (: متوسط)ضما درجة  -
 .2بوسط ثساخ عقدرط " يف اهامعة ع ارا اهامعة اإللكرتعنية الشابكة ات طريا جترب 

يف تقبــ  الطلبــة لتجربــة ( α=1015)د فــرعا دالــة  ثصــائياً عنــد مســتو   ــ  توجــ:  "الســدال الفــا  -
يف التواصــــ  العملــــي عفــــا متغــــ ات اهــــنمل, عالســــنة الدراســــية, عاخلــــربة يف اإللكرتعنيــــة الشــــابكة اســــت دام 

املعيارية اخلاصة  ؛ لكجابة عا  ملا السدال؛ مت ثساب املتوسطات احلسابية عاالحنرافات"م الربجمية؟است دا
يف التواصــــ  العملــــي عفــــا متغــــ ات اهــــنمل, عالســــنة اإللكرتعنيــــة الشــــابكة بتقبــــ  الطلبــــة لتجربــــة اســــت دام 

 .بيوض ان ذل( 1)ع( 2)الدراسية, عاخلربة يف است دام الربجمية, عاهدعالن رقم 
 الموتةتات الحماتية ناالاحااطات المنيااعة الخاصة توببم الت بة لوااتة (6)الارنت 

 طو الوتاصم النم و نطبا  ولت مو ياات الرااةة المموب ةاإلل واناية الشات ة اةوخرا  
 االاحااه المنيااي الموتةو الحماتو الوةات المو يا
 1021 2012 ذكر اهنمل

 1091 9013 أنفى
 1051 9013 ثالفة الدراسية السنة

 1029 2012 رابعة
 اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة يف
 است دام الربجمية

 1021 2011 نعم
 1095 9019 ال

, تباينــاً ظا ريــاً يف املتوســطات احلســابية عاالحنرافــات املعياريــة اخلاصــة بتقبــ  الطلبــة لتجربــة (2)يبــن اهــدعل رقــم 
, عالســنة (ذكـور,  نـاث)بسـبه ا ـتلف فئـات متغــ ات اهـنمل  يف التواصـ  العملــي؛اإللكرتعنيـة الشـابكة اسـت دام 
علبيـــان داللـــة الفـــرعا اإلثصـــائية بـــن املتوســـطات , (نعـــم, ال), عاخلـــربة يف اســـت دام الربجميـــة (ثالفـــة, رابعـــة)الدراســـية 

ة الشـابكتقبـ  الطلبـة لتجربـة اسـت دام علـى جمـال ( Univariate ANOVA)احلسابية مت است دام حتليـ  التبـايا 
 (.1)اهدعل رقم يف التواص  العملي, عذلب كما يف اإللكرتعنية 
طو الوتاصم النم و نطبا  اإلل واناية الشات ة تح يم الوباعن   ت  اجة تببم الت بة لوااتة اةوخرا   (7)الارنت 

 ولت مو ياات الرااةة المموب ة
 الداللة اإلثصائية فقيمة  متوسط املربعات درجات احلرية جممو  املربعات مصدر التبايا

 10229 10912 10159 9 10151 اهنمل
 10199 10929 10122 9 10122 السنة الدراسية

 10112 20312 10959 9 10959 اخلربة
   10323 999 310119 اخلطأ

    999 210151 اأمو 
 :يتبن ما اهدعل رقم أعلط اآليت

  ( 10912)بلغت قيمة ف   ذ ىل أثر اهنمل, تعه  ( α=1015)عدم عجود فرعا دالة  ثصائياً  -
 (.10229)عبداللة  ثصائية 
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بلغـــت قيمـــة ف   ذتعـــه   ىل أثـــر الســـنة الدراســـية؛ ( α=1015)عـــدم عجـــود فـــرعا دالـــة  ثصـــائياً  -
 (.10199)عبداللة  ثصائية ( 10929)

بلغت قيمة   ذية؛ تعه   ىل أثر اخلربة يف است دام الربجم( α=1015)عدم عجود فرعا دالة  ثصائياً  -
 (.10112)عبداللة  ثصائية ( 20312)ف 

ـــة  ثصـــائياً عنـــد مســـتو  :  "الســـدال الفالـــه - يف الصـــعوبات الـــيت ( α=1015) ـــ  توجـــد فـــرعا دال
تعـــه   ىل متغـــ ات اإللكرتعنيـــة الشـــابكة يواج  ـــا الطلبـــة  ـــلل فـــرتة التـــدريه العملـــي تعـــود  ىل اســـت دام 

عـا  ـملا السـدال, مت  ؛ لكجابـة"عاخلـربط يف اسـت دام الربجميـة ؟, السنة الدراسيةع , اهنمل:  الدراسة املستلقة
اإللكرتعنية الشابكة ثساب املتوسطات احلسابية عاالحنرافات املعيارية اخلاصة بتقب  الطلبة لتجربة است دام 
 1, ع9, عاهـدعالن يف التواص  العملي عفا متغ ات اهنمل, عالسنة الدراسية, عاخلربة يف است دام الربجميـة

 .يوض ان ذلب
 الموتةتات الحماتية ناالاحااطات المنيااعة الخاصة تالصنتتات الوو عتاجععا الت بة (8)الارنت 

 نطبا  ولت مو ياات الرااةة المموب ةاإلل واناية الشات ة للت طواع الوراع  النم و تنت  ولت اةوخرا  
 املعيارااالحنراف  املتوسط احلساخ الفئات املتغ 

 1013 2092 ذكر اهنمل
 1029 2099 أنفى

 1022 2092 ثالفة السنة الدراسية
 1029 2019 رابعة

 اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة يف
 است دام الربجمية

 1013 2091 نعم
 1051 2091 ال

, تباينــاً ظا ريــاً يف املتوســطات احلســابية عاالحنرافــات املعياريــة اخلاصــة بالصــعوبات (9)يبــن اهــدعل رقــم 
, عفقــاً ال ــتلف كرتعنيـةلاإلالشــابكة  يواج  ــا الطلبـة  ــلل فــرتة التـدريه العملــي تعـود  ىل اســت دام الـيت

نعـم, ), عاخلـربة يف اسـت دام الربجميـة (ثالفـة, رابعـة), عالسـنة الدراسـية (ذكـور,  نـاث)فئات متغ ات اهـنمل 
 Univariate)ت دام حتليـ  التبـايا علبيـان داللـة الفـرعا اإلثصـائية بـن املتوسـطات احلسـابية مت اسـ, (ال

ANOVA ) (.1)على جمال الصعوبات, كما  و يف اهدعل رقم 
 تح يم الوباعن   ت الصنتتات الوو عتاجععا الت بة للت طواع الوراع  النم و (9)الارنت 

 نطبا  ولت مو ياات الرااةة المموب ةاإلل واناية الشات ة تنت  ولت اةوخرا  
 الداللة اإلثصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية   املربعاتجممو  مصدر التبايا

 10292 10392 10192 9 10192 اهنمل
 10512 10291 10931 9 10931 السنة الدراسية

 10592 10311 10991 9 10991 اخلربة
   10211 999 990359 اخلطأ

    999 990512 اأمو 
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 :يتبن ما اهدعل رقم أعلط اآليت
( 10392)بلغــت قيمــة ف   ذ ىل أثــر اهــنمل؛  تعــه ( α=1015)عــدم عجــود فــرعا دالــة  ثصــائياً  -

 (.10292)عبداللة  ثصائية 
بلغـــت قيمـــة ف   ذتعـــه   ىل أثـــر الســـنة الدراســـية, ( α=1015)عـــدم عجـــود فـــرعا دالـــة  ثصـــائياً  -

 (.10512)عبداللة  ثصائية ( 10291)
بلغت قيمة   ذتعه   ىل أثر اخلربة يف است دام الربجمية, ( α=1015)عدم عجود فرعا دالة  ثصائياً  -
 (.10592)عبداللة  ثصائية ( 10311)ف 

الشـــابكة يف فوائـــد اســـت دام ( α=1015) ـــ  توجـــد فـــرعا جو ريـــة عنـــد مســـتو  : "الســـدال الرابـــ  -
:  متغــ ات املســتقلة للتواصــ  مــ  املــدرس عبــاقي الطلبــة يف فــرتة التــدريه العملــي تعــه   ىل ا ىلاإللكرتعنيــة 

املتوســطات  تبســالســدال, ث  ؛ لكجابــة عــا  ــملا "عاخلــربة يف اســت دام الربجميــة؟, عالســنة الدراســية, اهــنمل
للتواص  م  املدرس عباقي الطلبة اإللكرتعنية الشابكة احلسابية عاالحنرافات املعيارية اخلاصة بفوائد است دام 

اهــنمل, عالســنة الدراســية, عاخلــربة يف اســت دام :  تغــ ات املســتقلةيف فــرتة التــدريه العملــي تعــه   ىل ا ىل م
 .يوض ان ذلب( 99), ع(91)الربجمية, عاهدعالن رقم 

 (11)الارنت 
 طو طواع الوراع  النم واإلل واناية الشات ة الموتةتات الحماتية ناالاحااطات المنيااعة لوتاار اةوخرا  

 مراس نطبا  ولت مو ياات الرااةة المموب ةلت بة الاامنة ل وتاصم تين الت بة نال
 االحنراف املعيارا املتوسط احلساخ الفئات املتغ 
 1092 9092 ذكر اهنمل

 1099 9031 أنفى
 1091 9031 ثالفة السنة الدراسية

 1092 9021 رابعة
 اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة يف
 است دام الربجمية

 1051 9039 نعم
 1092 9023 ال

 ات احلسابية عاالحنرافات املعيارية اخلاصة بفوائد ــــــ, تبايناً ظا رياً يف املتوسط(91)م ــــــــــرق دعلــــــــــيبن اه
يف فرتة التدريه العملي لطلبـة اهامعـة للتواصـ  بـن الطلبـة عاملـدرس؛ بسـبه اإللكرتعنية الشابكة است دام 

, عاخلربة يف است دام الربجمية (ثالفة, رابعة), عالسنة الدراسية (ذكور,  ناث)ا تلف فئات متغ ات اهنمل 
علبيان داللة الفرعا اإلثصائية بن املتوسطات احلسابية مت است دام حتلي  التبايا الفلثي على ؛ (نعم, ال)

 (.99)جمال الفوائد, كما يف اهدعل رقم 
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 (11)الارنت 
 اع الوراع  النم وطو طواإلل واناية الشات ة تح يم الوباعن   ت طتاار اةوخرا  

 لت بة الاامنة ل وتاصم تين الت بة نالمراس نطبا  ولت مو ياات الرااةة المموب ة
 الداللة اإلثصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جممو  املربعات مصدر التبايا

 10992 30511 10529 9 10529 اهنمل
 10111 10951 10129 9 10129 السنة الدراسية

 10259 10312 10191 9 10192 ةاخلرب 
   10332 999 350919 اخلطأ

    999 350912 اأمو 
 :يتبن ما اهدعل رقم أعلط اآليت

( 30511)بلغــت قيمــة ف   ذتعــه   ىل أثــر اهــنمل؛ ( α=1015)عــدم عجــود فــرعا دالــة  ثصــائياً  -
 (.10992)عبداللة  ثصائية 

بلغـــت قيمـــة ف  ذ تعـــه   ىل أثـــر الســـنة الدراســـية؛  (α=1015)عـــدم عجـــود فـــرعا دالـــة  ثصـــائياً  -
 (.10111)عبداللة  ثصائية ( 10951)

بلغـت   ذتعه   ىل أثر اخلربة يف اسـت دام الربجميـة؛ ( α=1015)عدم عجود فرعا دالة  ثصائياً  -ثالفاً 
 (.10259)عبداللة  ثصائية ( 10312)قيمة ف 

تقـومي عربـة اسـت دام يف ( α=1015)عند مستو      توجد فرعا دالة  ثصائياً : "السدال اخلاممل -
للتواصـ  مـ  الطلبـة  ـلل فـرتة التـدريه العملـي لطلبـة مرثلـة البكـالوريوس؛ تعـه   ىل اإللكرتعنيـة الشابكة 

؛ لكجابة عـا "اهنمل, عالسنة الدراسية, عاخلربة يف است دام الربجمية؟:  ا تلف متغ ات الدراسة املستقلة
اخلاصـة بـأداة الدراسـة ككـ  عفقـاً ال ـتلف املتوسطات احلسابية عاالحنرافـات املعياريـة  تسب ملا السدال ث  

علبيــان داللــة الفــرعا اإلثصــائية بــن املتوســطات احلســابية؛ فقــد مت  مســتويات متغــ ات الدراســة املســتقلة؛
 .يوض ان ذلب( 92, ع93), عاهدعالن (Univariate ANOVA)است دام حتلي  التبايا 

 (12) الارنت
مع الت بة  ل وتاصماإلل واناية الشات ة الموتةتات الحماتية ناالاحااطات المنيااعة الخاصة توبتع  تااتة اةوخرا   

 للت طواع الوراع  النم و لت بة ما  ة الب التاعتس نطبا  ولت مو ياات الرااةة المموب ة
 االاحااه المنيااي الموتةو الحماتو الوةات المو يا

 1091 9091 رذك اهنمل
 1092 9011 أنفى

 1092 9019 ثالفة السنة الدراسية
 1091 9015 رابعة

 اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة يف
 است دام الربجمية

 1059 9011 نعم
 1021 9093 ال

 تقومي عربة ات احلسابية عاالحنرافات املعيارية لــــــــــــ, تبايناً ظا رياً يف املتوسط(93)م ـــــــــــــدعل رقـــــــــــيبن اه
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للتواصـ  مـ  الطلبـة  ـلل فـرتة التـدريه العملـي لطلبـة مرثلـة البكـالوريوس؛ اإللكرتعنيـة الشـابكة است دام 
, عاخلربة يف است دام (ثالفة, رابعة), عالسنة الدراسية (ذكور,  ناث)بسبه ا تلف فئات متغ ات اهنمل 

م حتليــــ  التبــــايا اســــت دن املتوســــطات احلســــابية علبيــــان داللــــة الفــــرعا اإلثصــــائية بــــ؛ (نعــــم, ال)الربجميــــة 
(Univariate ANOVA ) (.92)على األداة كك , كما  و يف اهدعل رقم 

 (13) الارنت
 ل وتاصم مع الت بة للت طواعاإلل واناية الشات ة تح يم الوباعن   ت تبتع  تااتة اةوخرا  

 اات الرااةة المموب ةنطبا  ولت مو ي الوراع  النم و لت بة ما  ة الب التاعتس
 الداللة اإلثصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جممو  املربعات مصدر التبايا

 10193 10921 10131 9 10131 اهنمل
 10999 10151 10199 9 10199 السنة الدراسية

 10921 90195 10219 9 10219 اخلربة
   10919 999 390915 اخلطأ

    999 390119 اأمو 
 :يتبن ما اهدعل رقم أعلط اآليت

 10921بلغـــت قيمـــة ف   ذتعـــه   ىل أثـــر اهـــنمل؛ ( α=1015)عـــدم عجـــود فـــرعا دالـــة  ثصـــائياً  -
 (.10193)عبداللة  ثصائية 

بلغـــت قيمـــة ف   ذتعـــه   ىل أثـــر الســـنة الدراســـية؛ ( α=1015)عـــدم عجـــود فـــرعا دالـــة  ثصـــائياً  -
 (.10999)عبداللة  ثصائية ( 10151)

بلغت قيمة   ذتعه   ىل أثر اخلربة يف است دام الربجمية؛ ( α=1015)عدم عجود فرعا دالة  ثصائياً  -
 (.10921)عبداللة  ثصائية ( 90195)ف 

 :االةونواجات -
يف التواصـــ  مـــ  اإللكرتعنيـــة الشـــابكة مـــا عاقـــ  فاعليـــة اســـت دام "االســـتنتاجات املتعلقـــة بالســـدال األعل 

 "الطلبة؟
يف التواصـ  مـ  اإللكرتعنيـة الشـابكة نتائ  املتعلقة بالسدال األعل ثول عاقـ  فاعليـة اسـت دام أظ رت ال

 الطلبة  لل فرتة التدريه العملي
 :األيت 
ثا ت عانفردت فقرتان يف  ملا   ذ( 9029)على أكرب متوسط ثساخ  ثصلت فقرات جمال الفوائد -

عفــرت الربجميــة )علــى مســتو  األداة ككــ ؛ " الم جــداً عــ"علــى أعلــى تقــدير ( 33,32)اأــال ذعات األرقــام 
التواص  عـا طريـا الربجميـة أفاـ  مـا تنسـيا لقـاء )ع( الكف  ما الوقت عذلب لتسليم الوظائف األسبوعية

" بـل  بــورد"مفـ  برجميـة اإللكرتعنيــة الشـابكة عهكـا تفسـ  ذلــب بـأن تـوف  مصـادر (. أسـبوعي يف اهامعـة
عتوف  الوقت عاه د  , لتواص  م  مشرفي م تسا م يف عميلة تنظيم التواص  الفعاللطلبة التدريه العملي 
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عثــا ت بقيـــة فقــرات جمــال الفوائــد علـــى . عســ ولة اللقــاءات, عالتكلفــة املاليــة لتســليم الوظــائف األســـبوعية
ربات ســ ولة الوصــول للموقــ  عــا طريــا جتــ: 91)باســتفناء فقــرة  عاثــدة ذات الــرقم عالــند " عــالم "تقــدير 

عقــد ". متوســط"ثيــه ثصــلت  ــملط الفقــرة علــى تقــدير ( يف اهامعــة ع ــارا اهامعــةاإللكرتعنيــة الشــابكة 
   متوفرة بالدرجة املطلوبة لتلبيـة اثتياجـات الطلبـة للـربط اإللكرتعنية الشابكة يعه  ذلب  ىل أن جتربات 

 .    الكرتعنيةالشابكة على 
عقــد . هميــ  الفقــرات" عــالم "بتقــدير( 9019)ثســاخ   ثصــلت فقــرات جمــال التقبــ  علــى متوســط -

 .يعه  ذلب  ىل تقومي الطلبة اال اخ
يف عـر  املعلومـات ععضـوي من جيـة " بـل  بـورد"عفعالية برجميـة اإللكرتعنية الشابكة لفوائد است دام  

 . عأ داف املادة املعرعضة
مصادر ا أصب  س ًل عممتعـاً باإلضـافة  ىل ع اإللكرتعنية الشابكة عقد يعه  ذلب أيااً  ىل أن است دام 

اتفقـت  ـملط النتـائ  مـ  دراسـة . لل صـول علـى معلومـاتاإللكرتعنيـة الشـابكة اإلقبال العـام حنـو اسـت دام 
Kupetz and Ziegenmeyer (3115    .) 

. هميـ  الفقـرات" عـالم "بتقـدير( 2095)ثصلت فقرات جمال الصعوبات على أقـ  متوسـط ثسـاخ  -
يف تسـليم " بـل  بـورد"قرات  ملا اأال عجود  بعر صعوبات يواج  ـا الطلبـة يف اسـت دام برجميـة بينت ف

( 3111)اتفقـــت  ـــملط النتـــائ  مـــ  دراســـة القاســـم . الواجبـــات عاالمت انـــات عالتعامـــ  مـــ  هناهنـــة النقـــا 
 (.                3119)عالهبون 

يف تقب  ( α=1015)دالة  ثصائياً عند مستو  د فرعا    توج"االستنتاجات املتعلقة بالسدال الفا  
يف التواصــ  العملــي عفــا متغــ ات اهــنمل, عالســنة الدراســية, اإللكرتعنيــة الشــابكة لتجربــة اســت دام  الطلبــة

 "عاخلربة يف است دام الربجمية؟
ام بينت نتائ  الدراسة عدم عجود فرعا دالـة  ثصـائياً يف تقبـ  طلبـة التـدريه العملـي لتجربـة اسـت د  

عاخلـــربة يف اســـت دام , عالســـنة الدراســـية, مـــ  املـــدرس عفـــا متغـــ ات اهـــنمل للتواصـــ اإللكرتعنيـــة الشـــابكة 
ظرعف الهمـان عاملكـان يف التـدريه امليـدا  عتشـابه البيئـة  عقد يعه  ذلب اىل تعر  الطلبة لنفمل.  الربجمية

 .  التعليمية عاالجتماعية عاالقتصادية عالقدرات العقلية
يف ( α=1015) ــ  توجــد فــرعا دالــة  ثصــائياً عنــد مســتو  "اجات املتعلقــة بالســدال الفالــه االســتنت

تعـه  اإللكرتعنيـة الشـابكة الصعوبات اليت يواج  ـا الطلبـة  ـلل فـرتة التـدريه العملـي تعـود  ىل اسـت دام 
 "ة ؟عاخلربط يف است دام الربجمي, عالسنة الدراسية, اهنمل:   ىل متغ ات الدراسة املستلقة

 أظ ــرت نتــائ  الدراســة عــدم عجــود فــرعا دالــة  ثصــائياً تعــه   ىل الصــعوبات يف التواصــ  مــ  املــدرس
عقـد يعـه  ذلـب اىل تعـر  الطلبـة لـنفمل ظـرعف . اليت يواج  ا الطلبة أثناء فرتة التـدريه العملـياملشرف ع 

عاالقتصـادية عالقـدرات العقليـة  عأنَّ  الهمان عاملكان يف التدريه امليدا  عتشـابه البيئـة التعليميـة عاالجتماعيـة
 . أع اخلربة  ي الصعوبات ذاهتا,أعالسنة الدراسية,الصعوبات اليت تواجه مجي  الطلبة بغر النظر عا اهنمل
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يف فوائـــد ( α=1015) ـــ  توجـــد فـــرعا جو ريـــة عنـــد مســـتو  "االســـتنتاجات املتعلقـــة بالســـدال الرابـــ  
تغ ات امل تعه   ىلم  املدرس عباقي الطلبة يف فرتة التدريه العملي للتواص  اإللكرتعنية الشابكة است دام 
 "اخلربة يف است دام الربجمية؟, السنة الدراسية, اهنمل:  املستقلة

اإللكرتعنيـــة الشـــابكة عـــدم عجـــود فـــرعا دالـــة  ثصـــائياً بالنســـبة لفوائـــد اســـت دام  بينـــت نتـــائ  الدراســـة
عقــد يعـــه  ذلـــب اىل . لــي تعـــه   ىل متغــ ات الدراســـة املســـتقلةالتـــدريه العم للتواصــ  مـــ  املــدرس يف فـــرتة

تعــــر  الطلبــــة لــــنفمل ظــــرعف الهمــــان عاملكــــان يف التــــدريه امليــــدا  عتشــــابه البيئــــة التعليميــــة عاالجتماعيــــة 
الــيت ثصــ  علي ــا مجيــ   الطلبــة اإللكرتعنيــة الشــابكة عاالقتصــادية عالقــدرات العقليــة  ع ن فوائــد اســت دام 

 .اهنمل, أع السنة الدراسية, أع اخلربة  ي الفوائد ذاهتا بغر النظر عا
يف ( α=1015) ــ  توجــد فــرعا دالــة  ثصــائياً عنــد مســتو  "االســتنتاجات املتعلقــة بالســدال اخلــاممل 

للتواصــ  مــ  الطلبــة  ــلل فــرتة التــدريه العملــي لطلبــة مرثلــة اإللكرتعنيــة الشــابكة تقــومي عربــة اســت دام 
اهنمل, عالسنة الدراسية, عاخلربة يف اسـت دام :   ا تلف متغ ات الدراسة املستقلةالبكالوريوس؛ تعه   ىل

 "الربجمية؟
الشــابكة عــدم عجــود فــرعا دالــة  ثصــائياً بالنســبة لتقــومي الطلبــة لتجربــة اســت دام  بينــت نتــائ  الدراســة

عقــد يعــه  . اســة املســتقلةيف فــرتة التــدريه العملــي تعــه   ىل متغــ ات الدر  للتواصــ  مــ  املــدرساإللكرتعنيــة 
ذلـــــب  ىل تعـــــر  الطلبـــــة لـــــنفمل ظـــــرعف الهمـــــان عاملكـــــان يف  التـــــدريه امليـــــدا  عتشـــــابه البيئـــــة التعليميـــــة 

يـة مـا قبـ  الطلبـة بغـر نع رت كلإلابكة اعاالجتماعية عاالقتصادية عالقدرات العقلية  ع ن تقومي است دام الشـ
 . و تقومي متجانملالنظر عا اهنمل, أع السنة الدراسية, أع اخلربة 

 :املدقرتحات -11

 :عيف  ملا اإلطار يقرتي الباثفان ما يأيت
الشــابكة الكافيــة لاــمان ربــط الطلبــة مــ  مشــرفي م عــرب اإللكرتعنيــة الشــابكة تــوف  جتــربات  -11-1

 . بشك  فعالاإللكرتعنية 
 ".بل  بورد"توف  دعرات تدريبية متقدمة للطلبة ثول است دام برجمية  -11-2
 ا أن عينة الدراسـة كانـت مقتصـرة علـى جمموعـة مـا طلبـة جامعـة آل البيـت ف ننـا نقـرتي يف  -11-3

 .ما جامعات جتلفة املستقب   عادة التجربة على عينات
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 املراجع

 :املراجع العربي  -

ور تقــومي الرتبيــة العمليــة يف كليــة املعلمــن  امعــة الوصــ  مــا منظــ(. 9111. ) بــرا يم, فاضــ   ليــ  -
 .313-991, 22 ,جملة احتاد اهامعات العربية .الطلبة, املعلمن عاملشرفن عمدراء املدرس

املشــكلت اإلدرايــة الــيت تواجــه طــلب الرتبيـــة (. 9115. )البــابطن, عبــد الــرمحا بــا عبــد الو ـــاب -
 .93-21 ,(93) 5, جامعة امللب سعود ,جملة الرتبيةامليدانية يف كلية الرتبية, 

است دام األج هط التعليميه يف جامعة ال مـو  عالتكنولوجيـا يف االردن, (. 9113. )ه, لطفياخلطي -
 .99-35 ,(92) 1يه, دراسات تربو 

عالتعلــيم عــا بعــد, عرقــة اإللكرتعنيــة الشــابكة دعر املعلــم يف عصــر  .(ب9111. )درع ة, افنــان نظــ  -
, جامعـــــــــة القـــــــــدس ت عاالتصـــــــــاالتمـــــــــدمتر التعلـــــــــيم عـــــــــا بعـــــــــد عدعر تكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــاعرضـــــــــت يف 

 . املفتوثة,عمان,األردن
, ثوليـــة كليـــة الرتبيـــة .ي أع الرتبيـــة العمليـــة يف الرتبيـــةالتطبيـــا العملـــ(. 9191. )دمعـــه, جميـــد  بـــرا يم -

(5), 991-921. 
مــد  معرفــة طلبــة الرتبيــة العمليــة يف جامعــة ال مــو  عآل البيــت (.  3119. )الهبــون, ابتســام ســلمه -
 .رسالة ماجست     منشورط, جامعة آل البيت, املفرا,األردن. ات القرائية عثاجت م للتدرب علي االكفاي
دار : , عمـان, االردن(9ط) .الرتبيـه العمليـة بـن النظريـة عالتطبيـا(.  3111. )سعد, حممد ثسـان -

 .الفكر للطباعه عالنشر
الريـــا , , (2ط) .نولوجيـــا التعلـــيمالوســـائ  التعليميـــة عمســـتجدات تك(. 3112. )الشـــر ان, مجـــال -

 .مطبعة احلمياى: السعوديه
تقــومي التطبيــا العملــي يف مع ــد املعلمــن (.  9199. )عبــد احلميــد, كامــ  ع احليــا , عاصــم حممــود -

 .51-23, (92) 5, األة الرتبوية.   افظة نينو 
اجه طلبة كلية العلوم الرتبوية املشكلت اليت تو (. 3111. ) ا , بسام عمر ع أبو  رط, حممد  يمل -

جملــة جامعــة القــدس املفتوثــة لجمحبــاث . املتــدربن أثنــاء التطبيــا امليــدا  مــا عج ــة نظــر األطــراف املتعاعنــة
 .391 -991, (91), عالدراسات

األـة أ م املعوقات اليت يواج  ـا طلبـة الرتبيـة العمليـة بكليـة الرتبيـة, (. 9112. )اهلل عمر الفرا, عبد -
 .919-919 ,(9) 92 ,لعربية للرتبيةا

مشــكلت اهانــه العملــي ملقــرر الرتبيــة العمليــة باملنــاطا التعليميــة (. 3111. )القاســم, عبــد الكــرمي -
جملــة جامعــة القــدس  .طن مــا عج ــة نظــر الطلبــة املعلمــن امعــة القــدس املفتوثــة يف حمافظــات  ــال فلســ

 .999-921, (91) ,املفتوثة لجمحباث عالدراسات
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دراســة حتليليــه لـــدعر معلــم الرتبيــة الرياضـــية املتعــاعن يف تســـ ي  (. 3113. )اهلل مســمار, بســام عبـــد -
, (9) ,, جامعة قطـرجملة العلوم الرتبوية, كلية الرتبية .لمن  دارس التطبيا يف دعلة قطرم مات الطلبة املع

91-99. 
ر الرتبيـه العمليـه يف اكسـاب الطالـه تقـومي أثـ(. 9111. )اهلاهن , سعد جاسـم عحممـد, حممـد عـودط -

 .كلية الرتبيه, جامعة الكويت  .املعلم الكفايات التعليميه
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