
                                                                                                               

 [أ]
 

 كــــــــــشــخ ديـــــــــخبيؼ  

ـــــــــكهٛ   
ًّ
 ــ

ًّ
  خـــــــــشثٛــخ انز

   
 
ذسٚلضى ادلُبْح ٔ

ًّ
      شـطشائك انز

 

 

 

 

 

 


 نــعليِالتَّ اثتقنيَ يف تريــسْاملاجِ جترَدَ يلِلنَ هقدمٌ حبثٌ



  ذادـإػ

ـــبو حيٛــٗٚــبسا 
َّ
 ثض

 إششاف

 د. أٔصـبف ػهـٙ دٚـت

 يف قِســـْن املنَاهِج وَطرائقِ التَّدرِيـــساذ املُسَــاعد األُسـتَ

 

          مػ: ديشك    
          ىػ

 
 



                                                                                                               

 [ب]
 

رمذٚش           
 
شكش ٔ                           




                              يل ٌد  ِٓ ِدَّ إىل وًّ عسفبْاٌىس ًَاٌشُّ بأمسى آٌبث أحٌجوُ، ٍْٔجُ ِب أصبٌ إٌٍو ... اٌرَّي بفضٍوًَبعد محد اٌٍَّو بداٌتً  

 ببٌروس: أخصُّملسبعدة إلجنبش ىرا اٌعًّ ًَا

 « أوصافُّعلًُّدٌب» :كتىرةُّالفاضلتالد ُّ

ٓ    فَ، اٌخًَّ حتٍَّجْ بأمجً األًصبف اإلٔسابٍٔت     زعبٌاتً ًَععّابً  ب نا مشٍخَْلاد  ًَياب،  ٍِّْعِ ياب لباًَ  مٍُِخُ سجاٌثُ إياً أْ أحعٍَّاُ ِا

 .عبئٍخيب اٌىسميتدَفِظَ ًَ ًَعٍِّيب يبِّيف عّسىب ًَعٍْاٌٍَّو ببزن فَ ه،أبنبؤره احلمبت اٌعصٍبت اٌخًَّ ميسُّ هبب بٍدي ًَىخالي 

                 ً مل اٌخَّا  «هىُّعلدًُّسادا ىس د» الكرميدتالددكتىرةُّاألثاس:   ه يف عًٍّ ىرا ملب يُ ِٓ مجًٍِذوسُ ًَأخصُّ بعدىب مبٓ ٌٍٍكُ  

ِثابي األة   « ند ُّيٍدىُّد.»، SPSSبي بسٔابِ   إٌَّا  عٍاى حعٍٍّاو   « ندررُّوىودىد.ُّ»، صخاٌنًَِّاٌٌلج ببجليد ًَ عًٍَّ خًْحب

 .«سىجيًُّوائل» املهندس ،«علًُّسروا» الاٍَّد، املسشد يف اٌدَّزة

بٍٔات  يُ مثبًٔ سانٌاث، ًَعابئٍا اٌثَّ  فِاٌرَّي حسبٍَّْج يف ونَ "جبِعت عِشك"يف  يف اٌعطبءاملخفبًٔ دزٌسً إىل اٌىبعز اٌخَّ   

 .اٌضَّسح اٌعظٍُذٌه  كاسبٍت جببِعت عِشيف وٍٍت اٌخًََّأخٌحً أصدلبئً 

جئْخُُ ِآ  فأخربًىُ أٔىَُّ  األٔبٍبءُ ٌٍسَّالَ عٍٍىُ، حتج أشجبزِىب سٍجٍئُ، ىاايف سادزة املنخي اٌسّندٌبْلبِبث إىل   

 بخَجْ ٌٍشيداء أجنذتً.األشي أٔ بٍد املٌٍٍْ شيٍد، ِٓ بٍدٍ ِنرُ

  سنديَّ أخً ًَأخا.، ًَ"أًِ ًَأبً "سٍِّدّيِّ اٌعطبء  رب ٌصبدبًَِّ اإلغداق اٌالِخنبىً:خخبَ اِخنبًٔ األو هًَُِسْ

الباسثددددددددددتٌُّدددددددددداراُّواَّددددددددددا ُّيٍدددددددددددددى.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 فٓشس احملزٕٚبد                                                        

فسخ  ادلـــــٕضــــــــــٕع                                         سلى انفصم
َّ
 سلى انص

 -  اإلطبس ادلُٓدٙ نهجسث                            انفصم األٔل:

  3 - 1  مقدمة. -

تحديدىا.االحساس  -1  4  بالمشكمةكى

2- 
3- 
4-  

أىميػػةالبحػػػث.

أىداؼالبحػث.

 أسػػػػػئمةالبحػث.

 5 
5 

6 

5- 
6- 
7- 
8- 

9-  

11-  

حػػػػػػػػدكدالبحث.
 منيػػػػػػػجالبحػػػث.

 فرضياتالبحث.

 إجػػػػراءاتالبحث.

تعريفاتواإلجرائية.  مصطمحاتالبحثكى

 6 
6 

8 

9 
11 - 12  

    12-24 

 

 .دراسػػاتسػػػػابقة                                            
 

بَٙ
َّ
ظــــش٘                               انفصم انث

َّ
 -  اجلبَــــت انُ

   مقدمة. -

1-  
 

2-  

 

3-  

 

4-  

5-  

 

6-  

 

7-  

8-  

 

9-  

11-  

تطكّْرشبكةاالنترنت. مراحؿنشأةكى
ػػػػرؽاالتصػػػاؿباإلنترنت.ػػطػػػ

بركتكككالتشبكةاالنترنت.
شػػػػػػػبكػػػػػػػػػةاالنترنػػػػػػتكىالتَّربيػػػةكىالتَّعميػػـ.
راتاستخداـاالنترنتفيالتَّعميـ. مبرّْ
ميّْػػػػػػػزاتاستخداـاالنترنتفيالتَّعميـ.

األدكارالتَّييقكـبياالمعمـفيعصراالنترنت.
عندتخطيطكىاستخداـتكظيؼاالنترنػتفػيالتَّعميـاألمكرالتَّييجباألخذبيا

الخدماتالرَّئيسةلشبكةاالنترنت.

 26 -27 

27 
28 – 29 

25 – 31 
31 

 31-32 

32-35 

35-36 

36-44 



                                                                                                               

 
 ث
 

 

11-  
معكقاتاستخداـاالنترنتفيالتَّعميـ.

 نظػػػػػػػػرةمسػػػػػتقبميةلػػػشبكةاالنترنت.

45 
45 




بنث
َّ
أدٔارّثُبء  انفصم انث

 
ذسٚجٙ ٔ

َّ
 -  انربَبيح انز

_ 

 

1-  

مقدمة.
تحديد االحتياجات التدريبية لمطَّمبة/المعممين لمتطمبات استخدام أٔالً:

 .تطبيقات االنترنت

 - 

48 -51 

  56 - 51  حسابالخصائصالسّْيككمتريةالستبانةاالحتياجاتالتدريبية.  -1-1

نتائجيا.  -1-2  56  إجراءالتَّجربةاالستطبلعيةكى

يمي.ثبًَٛب:       -2   59-58  بناء البرنامج التدريبي َوأدواتو وفق نموذج جيرالك َوا 

2-2-
2-3- 

أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼالبرنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالتَّدريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي.
 إعدادأدكاتالبرنامجالتَّدريبيالمقترح.

 59 
63 

2-4-
2-5- 

السّْيككمتريةلمبرنامجالتدريبيكىأدكاتو.حسابالخصائص
 التَّكصيؼالنيائيلمبرنامجالتَّدريبيمعأدكاتو.

 69 
71 

2-6-

3-

 

التطبيػػػػؽالنيائػػػػػيلمبرنامجالتدريبيمعأدكاتو.
 

 .تصميم مقياس االتجاه نحو تطبيقات االنترنت ثبنثًب:    

 72  
 

75  

 

 77  حسابالخصائصالسّْيككمتريةلمقياساالتجاه.  -2-1

اثغ
َّ
 انفصم انش

_ 
رفضريْب.

 
 حتهٛم انُزبئح ٔ

 .مقترحاتالبحث

 81 – 96 
97 

 112 - 98  ممخصالبحثبالٌمغةالعربيَّة. -

- 
- 
- 
- 
- 

قائمةالمراجػػػػػعالعربية.
قائمةالمراجػػػػػعاألجنبية.

مبلحؽالبحث.
البرنامػػػػػػػػػػػػػجالتَّدريبػػػػػػػػػػػػيالميصمَّـ.
 ممخصالبحثبالمغةاإلنكميزيَّة.

 113 - 113 

113 -114  

115 
123  
- 
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 لـبئًــخ اجلـذأل  

فسخ  ػُــــٕاٌ اجلـــــذٔل                                          سلى اجلذٔل
َّ
 سلى انص

 7  كفؽمتغيرالجنس(مػ2015-2014)تكزُّعطمبةالسنةالثالثةلمعاـالدراسي (1)

(2)
(3)
(4) 

تطبيقاتاالنترنتالمتضمنةفياستبانةاالحتياجات.
تقديرإجاباتالطَّمبة/المعمميفعمىبنكداستبانةاالحتياجات.

 استبانةاالحتياجات.النّْقاطالتَّيأشارإلىتعديمياالسَّادةالمحكمكففي

 51 
51 
51 

(5)


(6)
(7)
(8)
(9)
(11)
(11) 

إجاباتالطَّمبة/المعمّْميفعمىبنكداستبانةاحتياجاتالطَّمبة/المعمّْميف
لمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت.

Reliability Statistics ثباتاستبانةاالحتياجات 
لبلتساؽالدَّاخميلمحاكراالستبانة.قيمةألفاكركنباخ

تكراراتيا.  تقديرأفرادعيّْنةالبحثلتطبيقاتاالنترنتالمستخرجةكى

لتطبيؽأدكاتالبرنامجالتَّدريبي ـز .الزَّمفالبلَّ
تكاريخالجمساتالٌتدريبيةلمٌتجربةاالستطبلعيَّة.

 التَّدريبي.نتائجالتَّجربةاالستطبلعيَّةلمبرنامج

 51- 52 

 
 
54 
54 
55 
57 
57 
58 
 

(12)


(13)
(14)

(15)


(16)

(17)

(18)

(19)

(21)

حسبمستكياتياكىاالختبارات(المعرفيَّة،الميارية)تكزُّعاألىداؼالسُّمككية
.التَّيتحققىٍتمفخبلليا

.النّْقاطالتَّيأشارالسَّادةالمحكمٍيفإلىتعديميافيالبرنامجالتَّدريبي
دؽالذَّاتيكىألفاكركمباخلبلختبارات المعرفيةمعامبلتالثَّباتكىالصّْ

 القبمية/البعدية.

دؽالذَّات األدائيةيكىألفاكركمباخلبلختباراتمعامبلتالثَّباتكىالصّْ
القبمية/البعدية.

 الكزفالنّْسبيألجزاءالبرنامجالتَّدريبيكامبلن.

 66 
 
 
68 
 
69 
 
71 

 
71 
 
72 
74 
 
75 

 
76 

الميارية.مكاصفاتاألىداؼالمعرفية/
ٌَّة  .توارٌخ الجلسات التَّدرٌبٌة للتَّجربة األساس

معامبلتاالرتباطبيفدرجاتعباراتكؿمحكرمفمحاكرالكفاياتاألربعة
معبعضياالبعض.

نسبياالمئكية.تكزيع مبية،كى بنكدمقياساالتجاهكفؽالعباراتاإليجابية،كىالعباراتالسَّ
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(21)
(22)


(23)


(24)
(25)


(26)


(27)





(28)


(29)


(31)




(31)


(32)


(33)


(34)

االتجاىات.درجاتتصحيحمقياس
العباراتالمقبكلة،كىالعباراتالمحذكفة،كىالعباراتالمعدلة،لمقياساتجاهطمبة

معمـالصَّؼنحكاالنترنت.
 البنكدالتَّيأيشيرإلىحذفيامفقبؿالسَّادةالمحكمٍيففيمقياساالتجاه.

77 
 

77 
 
77

82

84-83

85 

 
87 
 
 
 
88 
 
 

 
88 
 
89 
 
 
 
91 
 

 
91 
 
 
92 
 

 

تكٌزععينةأفرادالتجربةاألساسيةتبعانلممتغيراتالمستقمة.
كىاالنحرافاتالمعياريةآلراءالطَّمبة/المعمميفحكؿكىالمتكسطاتالحسابيةالنّْسبالمئكية

.احتياجاتيـلتطبيقاتاالنترنت
مفمحاكراالحتياجاتالمتكسطالحسابيكىاالنحراؼالمعيارملكؿّْ محكرو

لؤلداةكىكؿ. التَّدريبيةكى
لمفرؽبيفمتكسطدرجاتأفرادالمجمكعةلمعيناتالمرتبطةt-testنتائجاختبار

متكسطدرجاتيـفياالختبار التَّجريبيةفياالختبارالتَّحصيميالمعرفيالقبميكى
.المعرفيالبعدم

لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار
متصفحالتَّجريبيةفيالتَّطبيؽالقبميكىالبعدملبلختباراتاألدائيةلكحدةاستخداـ

.االنترنت
لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار

.محرك البحثلبعدملبلختباراتاألدائيةلكحدةاستخداـالتَّجريبيةفيالتطبيؽالقبميكىا
لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىٍيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار

استخدام البريدالتَّجريبيةفيالتَّطبيؽالقبميكىالبعدملبلختباراتاألدائيةلكحدة
.اإللكتروني

لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار
التجريبيةفيالتطبيؽالقبميكىالبعدملبلختباراتاألدائيةلكحدةاستخداـخدمة

.المحادثة
لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار

 .القوائمالتجريبيةفيالتطبيؽالقبميكىالبعدملبلختباراتاألدائيةلكحدةاستخداـخدمة

لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار
 المدوناتختباراتاألدائيةلكحدةاستخداـالتجريبيةفيالتطبيؽالقبميكىالبعدملبل

لمعيناتالمرتبطةلمفرؽبيفمتكسطىيدرجاتأفرادالمجمكعةt-testنتائجاختبار
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(35)

 

.مجتمعةً التَّجريبيةفيالتَّطبيؽالقبميكىالبعدملبلختباراتاألدائيةلتطبيقاتاالنترنت
نسبياالمئكيةلبدائؿمقياساتجاىات الطَّمبة/المعمميفنحكاستخداـالتّْكراراتكى

 االنترنت.

 
 

94-95 
 

 

 - فٓشس األشكبل ثبَٛبً 

كم سلى انشكم
َّ
 انصفسبد يٕضٕع انش

  1- 
2-  

 النّْسبالمئكيةلتكزعطمبةالسّْنةالثَّالثةكفؽمتغيّْرالجنس.
 الخدماتالرَّئيسةلشبكةاالنترنت.

 7 

37 

3- 
4- 

استبانةاالحتياجاتالتدريبية.قيـالمتكسطاتالمعياريةلمحاكر
 النّْسبالمئكيةلبلحتياجاتالتَّدريبيةلمطمبةمفتطبيقاتاالنترنت.

 53 
 
54 

5- 
6- 
7- 

يمي. نمكذججيرالؾكىا 
التكزعالطبيعيألفرادالعينةكفؽمتغيراتالبحث.

 ة.كراستبانةاالحتياجاتالتدريبيقيـالمتكسطاتالمعياريةلمحا

 61 
 
81 
86 

 -  فٓشس ادلالزك ثبنثبً 

فسبد  ػُٕاٌ ادلهسك سلى ادلهسك
ًّ
 انص

1-
2-
3- 

أسماءالسادةالمحكميفالذيفحكمكاالبرنامجالتدريبي.
طمبتسييؿالميمة.

 طمبةمعمـالصؼنحكاستخداـتطبيقاتاالنترنتاتجاهمقياس

 115 

116 

117 

4-

5-
6-
7- 

لمطمَّبة/المعمّْميفلمتطٌمباتاستخداـتطبيقاتالتَّدريبيةاالحتياجاتاستبانة
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 :يمذيخ انجسث
العالميَّتًارتبطى بتغيُّالحضارة المعمكماتكىكاسعةوراتوة تكنكلكجيا فيالرّْفيعالـ خصكصان بعاالتصاالت،

كىيذاالتٍبرزىكى-ربعالثَّكرةالتّْقنية-األخيرمفالقرفالعشريف االنترنتتًأصبحىفقدجديدة،أبعادولعصرمعافو
الحضارةمعمكماتالككفكىتٍيجمعىأكبربنؾمعمكماتديناميكيالتَّ-تةاألكسعلممعمكمابكةالعالميَّالشَّ- ،حيثي

لمشبكة،أفٍلمباحثأتاحت يتعرَّاؿبييتصٌيككفمالكان كىيَّالحضارياؼعمىمستجدات، ،بمحظةلحظةنةيَّالعممة
الحصكؿعمى عممية لو تيٌسر كى يحتاجو، مكقعو عمميةالمعمكماتيدخؿإلىأمّْ كىالحكاجزتعيؽي فبلحدكد، .

.ترنتأشبوبقريةوصغيرةوالعالـىذابفضؿاإلناتصالو،ألفَّ

التَّ فرضىسارعالحضارمىذا الكقتنفسو فيالمعمكماتفيىذا قنٌيةكىالتّْتسارعان النترنتأصبحتاحتى،
خدماتياالجديدةأركانياكىلبناءًةةكىالعمميَّراتالتٌقنيَّاعبرتكريسالخيؿلمعالـئليقاعالحضارماألكَّلانبحؽضابط
البحثكى كىالنَّفي االلكتركني كىالتَّشر كىرفيو كىاالعبلـ كىالمكسيقى اإللكتركنيَّاألفبلـ، كىالجرائد مؤتمراتة مف غيرىا

المناقشة.كىمنتدياتالحكارًاباتكىالبكَّكىالفيديك

السّْالتَّسمةكىألفَّ مف الرَّغير أفسدىئيسةًمات العصر تٍليذا االختراعات االستقراركنكلكجيَّالتٌتمؾى حياة ة
عمىنظاـواعتمادهباتىفقدلئلنساًفالمعاصًر، ىذهيتماشىمعانالتكنكلكجيٌانكىعمميَّثابتو اليائمةًغيراتًالتَّحجـً

كىتُّلاكىفيمجاؿالعمـً ألمّْةًالمستقبميَّفيالخطكاتًبلنخمثيحدًمييالذَّاألمري،ةويكميَّبصكرةويتحدثيالتَّكنكلكجيا
عفانبعيديقبعيكىالعكلمةىيستبعديمجتمعو  .دكفشؾٍكىربيايتأثَّسيغيراتالتَّالتَّتمؾى

لك تكامؿىكى يكلديالذَّالقادـًباالقتصادًؽيتتعمَّجديدةنانأبعادتٍتكلدىلالحضارمّْالمشيدًأبعادي أحضافًم في
معةالقابمةالسّْةكىالمعمكماتركيزتواألساسيَّيتشكؿيالتٌالمعمكماتًأكاقتصاديالمعرفيُّىكاالقتصادي،أالكىالعكلمةً

بحٌؽعصالجديدناعصرف،معنىكىلمتداكؿقيمةن حارفيشبكةالمعمكمات،كىاإلب،الفكرمّْاالبداعًكىالخبرةًإنتاجًري
كجكدالمعمكم رًؽالبحثعنيايستنقمؾإلىط،بؿامتبلؾالميارةالتَّبغزارةكىيامكجكدةألنَّةفميسالميـبعداليـك

.كىاالستفادةمنيا

فقد،فيىذااالقتصادالمضافةىالقيمةىـييتقدٌناتجعفالككادرالخبيرةالمؤىمةالتَّفكرم إنتاجوكؿُّبماأفَّكى
نحكالتَّأصبح اىتماـاألمـينصرؼي كىالتَّجؿَّ أمَّربيًة مٍف ما بيفاألمـإالَّعميـ،ألفَّ دكران تأخذى ترنكأٍف تٍكىأكلىةو
عميـ،فانطمقىٍتربيًةكىالتَّبالغانلمكصكًؿبياإلىأعمىمستكياًتالجكدًةفيمجاًؿالتَّةاىتمامانعميميَّربكيةالتَّةالتَّالعمميَّ

البشريَّ كانىمفككادرىا كى المؤىمًة، ممحَّتًٍة فكافذلؾضركرةن ، ممكفو إلىأقصىحد  الكصكؿبيـ مفغايتييا ةن
ضركراتيا.
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العمميَّ تمؾ التَّفتطكيري يعميميًَّة مفة ألنَّالمعمّْبدأي الكؼًء، كىأداةنـً ليا قائدان كى تطكيرىا في أساسيّّ عنصره و
جيّْدتنطمؽيغييرالحضارمفيكمربيأجيالياالصّْلمتَّ بالتَّغاركىأسيادمستقبميا،فمفنكعيةتعميـو ةةأمَّالينكعيَّكى

مستقبؿو ألجياليا.مشرؽوكى

مشركعبرنامجكى المينيَّلمتنميَّ«WorldLinksووردلدلينكس»يعدُّ بعمميًَّة ـي ييت ربحٌي برنامجعالميغيري ًةة
كىالتَّالتَّ ُـّ،كمااًتاالتصاؿكىاالنترنتعميـباستخداـتقنيَّعمـً ىذاالبرنامجكنكلكجيافيالتَّبدمًجالتُّييت عميـ،كىاشتيرى

تعميميَّ فيالمنطقًةالعربيَّكمؤسسةو عميـعفبعٍدمفخبلؿمراحموةلدعـمجاؿالتَّعربيَّةدكؿوةفياألردفكىعدَّةو
عمىتدريبالمعمميفعمىتصميـمشاريعالتَّالمختمفةكىالذَّ كزارة) عمـعفبعٍدمفخبلؿشبكةاالنترنٍت.ميعمؿي

(2،ص.2119،التربية

ةالعالميَّ«مايكروسوفت»شركةعاـمديري«بيل جيتس»عميـالتَّفياإلنترنتتطبيقاتاستخداـًعمىؽىعمَّقدٍكى
بقكلو ،القادمةًاألجياؿًفيفردولكؿّْةًعميميَّالتَّالمقاييسرفعًعمىيساعديسكؼريعالسٌالمعمكماتطريؽىإفَّ":

باستخداـعمـالتَّؿييمثّْسكؼىكىلبلختيار،بكثيرأكسعمجاالنكىدريسلمتَّجديدةوطرائؽظيكرلريؽىالطٌيتيحيسكؼكى
أكثريىكبمادكفالجيّْالمستقبؿمدرسكيقكـيسكؼكىالحاسكبمفالمستمرًعمـًالتَّنحكناالنطبلؽًنقطةىالحاسكب

يدرككاأفٍمنيـمطمكبانفسيظؿيريع،السَّالمعمكماتًطريؽعبرالمعمكماتًعمىالعثكرةًبكيفيَّبلبًالطُّتعريؼمف
(321،ص.2116،دركيشالسيد)."االىتماـيثيركفأكينبيكف،أك؟قكفيعمّْمتىكى؟يختبركفمتى

كىكىائؽنامفطرفميمااستحدثٍ فيمجاؿالتَّتقنيَّأساليبو حديثةو تحدَّدى،عميـاتو تيرجمىتٍكى ،إلىمناىجتٍفمسفاتكى
ذلؾكمَّ منودكفذلؾالمعمّْواليؤدّْفإفَّ ركرةيإلىمٍفىنانبعتالحاجةيكىالضَّـ،مإلىتحقيًؽاألىداًؼالمرجكًة

تكظيًؼتمؾالتٌقنيَّفيدريًبالمستمًرلوالتَّ عمىتحسيفاستراتيجيَّالتَّ(االنترنت)ةأثناءالخدمًةعبرن اًتيستعمؿي
مياراًتالتَّالتَّ كى فرصانتعميميَّفكيًرإضافةنإلىأنَّعميـً تعاكنةنلجعًؿالتَّياتكفري قكانينوعميـأكثرى عصرو انكىاتساقان،فمكؿّْ

أكلكيَّ محدداتوفعميناأٍفندرؾى ألمتناكى كىحضارةو كتطكيرو نتجوينحكتقنياتوإلىمجاًؿعمؿو كيؼى اتىذاالعصركى
ًة.تمؾاألمَّؽيباآلماًؿكحدىابٍؿبأبناءة،كىىذااليتحقّْالعربيَّ

الخدماتالتَّ لكؿّْ نتيجةن فيفيًضالدّْيتمتمكيا نصيبه كانتليا العالـاالنترنت، أنحاًء فيجميًع .راساًت
مسحيَّفاليونسكو دراسةن عدَّأجرىٍت شممتدكالن فيدكرةن تبحثي دراسة تسعيف مفخبلليا راجعىٍت العالـ مف ة

يجابيّّتيجةأفَّعميـ،فكانتالنَّاالنترنتفيالتَّ كىا  التَّةالمتعمّْعمىدافعيَّشبكةىاالنترنتليادكرمؤثره عمـ،ميفنحكى
التَّ مف تزيدي الذَّكما تحسّْعمـً كى لديواتي، االتصاؿ ميارةى اعتمدى(Daniel & James,2005 ,p.34).في كما تٍ،
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«اليونسكو» عاـ (مػ2112)في "مصطمح المفتكحةالتَّالمكارد المكارد"عميمية مف مفتكح تكفيرو إلى لئلشارة
(46،ص.2113النُّقرم،)االنترنت.قميةكىعبرطرؽاالتصاؿالرَّعميميةالتَّ

قدأٌكدالمجمسالقكميالعتمادبرامجإعدادالمعٌمميف  National council of accredition for (NCATE)كى

teacher education  َّالٌدكلي كىالمنظمة الٌتعميـ، في لمتٌقنيات  International society for(ISTE)ة

technology in education ،َّيممُّكاعمىعد مؤشراتتحقيقيا،يجٍبأٍف التَّعميـكى ةمعاييرمرتبطةبتكنكلكجيا
طبيعة المعايير:فيـي مٍفىذه يكظفكىاجيّْدانفيالعمميَّةالتَّعميميَّةمفخبلؿبرامًجإعدادىـ،كى بياكىأٍفيعرفكىاكى

بيئا–التُّكنكلكجيا تصميـ كى التَّعمُّـتخطيط كىالتَّقكيـ–ت كىاإلنسانية.–التَّقييـ كىالقانكنية األخبلقية المكاصفات مراعاة
(2،ص.2112ديكب،)

ييعقديمؤتمرتربكٌمإالَّعيدًكىعمىالصَّ اليكادي تمقيالعربيّْ تكصياتومؤكدةنكى ىذهالحركةبظبللياعمىبحكثوكى
تطكيرىـ بكفاياتالمعمميفكى الخدمًة،فيعمىضركرًةاالىتماـً فيمجاؿًالمؤتمراتًتكصياتيتٍأكدَّحيثيأثناءى

عميـمجاؿتكنكلكجياالتَّميففيمبة/المعمّْكنكلكجيلمطَّاإلعدادالتُّعمىضركرةًااللكتركنيٌعٌمـًالتَّكىعميـًتكنكلكجياالتَّ
التَّإعداديفىيتضمَّالمعمكماتعمىأفٍكى ميارات: كىىـ المعمكماتكىعامؿمعشبكاتاالنترنت، المكاقعنظـ عداد ا 
ياضالمنعقدفيالرّْ«لمحاسبات اآلليةادس عشرالمؤتمر الوطني السَّ »مفىذهالمؤتمرات:عمُّـ.كىمصادرالتَّكى

دريس،كىاالستفادًةمفبضركرًةتكظيًؼاالنترنتفيالمناىًجكىطرائًؽالتَّالذَّمأكصى،(مػ2111/ىػ1421)فيعاـ
دخاًؿخدمًةاالنترنتفيجميًعمدارًسالتَّكًؿالرَّتجارًبالدُّ العاـ،كىالكمياًتكىالجامعات،ائدًةفيىذاالمجاؿ،كىا  عميـً

تكفيًرىذهالخدمةمجانانلكافةً كىالكميات.كىضركرًة المؤتمرالكطنيالسادسعشرلمحاسبات)المدارًسكىالمعاىًد
(16ص.،2111،اآلليةالمنعقدفيالرياض

 ىدؼى «ممنترنت َوالوصول المفتوح إلى التَّعلل "ل ولي األوَّ المؤتمر الد  »كما في ظبيالمنعقد أبك

تكنكلكجياالمعمكماتكىاالتصاالتفيدكلةاإلماراتبتكفيرالمكاردالتَّعميميةالمفتكحةإلىتعزيزدكر(مػ2114)
بناًء مف المكاطنيف ييمكف التَّعمـ إلى فالكصكؿ الخاص. كىالقطاع الحككمية كىالمؤسسات كىالجامعات لممدارس

معارفيـلضمافالمشاركةالفعالةفيالتَّنميةالمستدامةلمدَّ بناءاالقتصادالقائـعمىالمعرفةلومياراتيـكى فَّ كلة،كىا 
ذلؾبتعريؼالقائميفعمىالعمميةالتَّعميميةعمىآخًرالتَّطكراتفي لمغايةكى مثمره القدرةعمىالمنافسةىكأمره

(7ص.،2114،المنعقدفيالبحريفالدُّكلياألكَّؿلبلنترنتالمؤتمر) مجاؿالتَّعمـعبرشبكةاالنترنت.
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تطكيرىاإلىأقصىحدّْممأصبحتتنميةالطَّإذان يعدًاقاتالبشرٌيةكى ـٍ بذلؾل دىعميـمجرَّالتَّكفضركرةنممحةن،كى
فعَّ،خدمةتؤدللمفيطمبييا إليوباعتبارهاستثمارانحقيقيانلومردكده يينظري ريتأثَّنمية،كىةالتَّاؿفيعمميَّبٍؿأصبحى

دريبّي انطلقًا مّما سبق كاَن ال ُبدًّ من بناء ىذا البرنامج التَّ ة.ربكيَّفاعميًةأنظمتياالتَّدكلةبمدلكفاءًةكىتقدُّـأمَّ
ف متطمبات استخدام تطبيقات االنترنت.م الصَّ ي ييدف إلى إكساب طمبة معمٍّ الذَّ 
 ثبدل -1

ُ
ْب  شكهخ  االزضبس

ُ
حتذٚذ

 
ٔ: 

التَّ لمطَّيطكراًتالتَّفيظؿّْ البيدَّ اليكـ،كافى ـي يشيديىاالعال مكقعىوفيخضـً نفسو:أيفى أٍفيسأؿن الًبالعربيّْ
ًة؟كراًتالعمميَّىذهالثَّ

 ـي تقميديَّالعال تدريسو حٌتىاآلفأساليبى يعتمدي مازاؿى التَّالعربيُّ العصريَّةو الحياًة معطبيعًة فيكيالتتكافؽي ًة،
 نقمةو إلى نكعيَّكميَّبحاجة كى لطُّبلةو كىةو الحادم القرف العشريف،ب بذلىتٍفقد  ةالعربيَّ الجميكرية في التربيةكزارًة

تدريبيَّجيكدانحثيثةنةوريَّ الس   لممعمّْ،كىعدَّتدكراتو كنكلكجيافيالتَّمحاكالتيافيدمًجالتُّميف،كىةو تأميفإطرو عميـ،كى
قادرةوعمىإدارتياكىفنيَّ مثقَّةو سعيياإليجاًدجيؿو تقنيَّاستثمارىا،كى عمىإدارًةنفسوذاتيان،كىاإلبحارفيشبكًةؼو انقادرو

باحثانعنيا.المعمكماًت

مفالجيكًدالحثيثًةكىالتَّوعمىالرُّإالأنَّ رتقاًءكزارةيلبلتمؾالصصيايتخخمًةالتَّكاليًؼالباىظًةكىالمبالًغالضَّغـً
التّْيـالمتبلكالمعمميفبمستكل فيسبيؿحصكلياألسسى عمىالحكاسيبكىـقنية،كى شبكاتاالتصاؿمفأجًؿدعـً

النَّاستعماؿىذهالتّْ إلىالتَّقنية،فإفَّ ،ييبلحظيالعمميةالتعميميةلتكظيؼتطبيقاًتاالنترنتفيةوريَّ الس  جربًةاظرى
مازاؿالتَّأنَّ لتمؾالتّْيامازالتفيبدايتيا،كى الحاليُّ تكثيًؼةمحدكدانقنيَّطبيؽي إالأفَّجيكدىافيسبيؿذلؾ،رغـى

إلىتمؾالمتطمبات. منيـيفتقري العديدىالبٍؿالكثيري

 الحظىًتالباحثةيمفخبلؿإجرائيا طالبةنمفطمبةكميةالتربية(12)ضمَّتاستطبلعيةودراسةحيثي كى طالبان
مفزمًرالتَّ،كىجامعةتشريفب الثة/قسـنةالثَّربيةفيالسَّةالتَّةلطبلبكميَّربيةالعمميَّمفخبلؿإشرافياعمىعددو

ىنالؾإقباالنكاسعانـالصَّمعمّْ غيًرميةلكٍفبأقنيَّميفعمىىذهالتّْمفقبؿالطنمبة/المعمّْؼ،أفَّ يبتعديعفمىسمكبو نيجو
فيخدماًتالتَّعميميًَّةالتَّخدمةاألغراًضالعمميَّ ينحصري كاصًؿاالجتماعي.رفيًوكىالتًَّة،كى

فيامتبلكيـأدنىمتطمَّتٍكماالحظى كاضحو قصكرو حميًؿ،كالبحًثكىالتَّطبيقاتاالنترنتباتاستخداـتكجكدى
تبادؿالممفات كىغيرىا........ كىالحفظ،كىالبريدااللكتركني،كى

ال مفخبلًؿدراسًة كانى–باحثةكى ربكمعميـكىالحاسكبالتَّلمقررمتقنياتالتَّ–ربيةةالتَّطالبةفيكميَّتٍباعتبارىا
خمكالمقرريفالسَّالحظىتٍ حكؿتطبيقاتاالنترنتفيالتَّأيضان ميخصصةو ائؽعميـ،كىاتباعطرابقيفمففصكؿو
ةالعمميَّالتنمياألسساألدائيَّتقميدية تكظيفيا.التَّتقنياتًةفياستخداـً كى عميـً
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مفالضَّ أصبحى التّْلذلؾى عمىاستكشاؼتمؾى تستعمؿيةقنيَّركرمأٍفتعمؿى كيؼى ما،كى تطبيقاتيافيالعمميَّ؟كى ًةأىـٌ
التَّعمميَّالتَّ عميميًَّة إلىبناءو الميتمثًؿعمميَّأطروًة؟إضافةن البشرمّْ العامًؿ تأىيًؿ عبرى ميتخصصةو ميفمبًة/المعمّْبالطَّةو

كى أثناءىالخدمًة.فيقبؿى

عممىيازَّادفعالباحثةكىعىممَّ فيزى برنامجو المتطمَّبات،مبة/الطَّسابإلكييدؼتدريبيتصميـً تمؾى المعمّْميفأىَـّ
يمكفتحديد :اآلتيؤاًؿًةفياإلجابًةعمىالسُّمشكمةيالبحًثاألساسيَّكى

 ت؟ترنات االنبـاِت اســتخداِم تطبيقِف ُمتطمَّ ــِم الصَّ ـِة معمٍّ اِب طمبـالمصمم في إكسيٍّ دريبِج التَّ نامما فاعمّيــُة البر 

2-  
َّ
 :اآلتي في البحثِ ىذا  ةُ أىميَّ  أتيت خ انجسث:أًْٛ

التَّ -2-1 العربيَّمسايرًة الببلًد في كىالقائمة الحديثة كىكجيات العالميًَّة نحك ًة المستحدثات فيتكظيًؼ التٌقنيَّة
 .العمميًَّةالتَّعميمٌيةً

تركيزالتَّعميـأساليبتجديد -2-2 التدريس،ألغراضتستخدـالتَّيكىالتّْقنياتالحديثةالكسائؿعمىاالىتماـكى
تحديث  .كىالتكنكلكجياالعمـعمىقائـومجتمعوبناءفيدكرهأداءعمىقدرةأكثرلجعًموالتَّعميـكى

اتجاىان -2-3 تحديدمتطمباتاستخدامويتناكؿي حديثانفيالعمميَّةالٌتعميميَّةكىالٌتربكيَّة،كىىكتطبيقاتاالنترنت،كى
 ةومناسبة.بطريقةوعمميَّ

البحثفي -2-4 المشرفيفعمىالجانبالعمميلمقررىقديسيـىذا تقنياًتمالحاسكًبالتَّلفًتنظًر ربكمكى
 ة.ربيةالعمميَّالتَّمنياجضركرةىتضميفتطبيقاتاالنترنتضمفعميـ،كىالتَّ

عمىالتّْقنيات -2-5 معتمدةن كىالتَّأىيؿبأساليبتدريسجديدة اإلعداد فيمرحمًة الطَّمبة/المعمّْميفكىىـ تزكيًد
 .قميدمعميـالتٌفينمطالتَّبسيطومإلىتغييروقدتؤدّْالحديثة

 :إلى اآلتي البحثُ  ييدفُ   أْذاف انجسث: -3
 تحديداالحتياجاتالتَّدريبيةالفعميةالبلزمةفيمجاؿاستخداـتطبيقاتاالنترنتلمطمبة/المعمميف. -3-1
 متطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت.ميفمبة/المعمّْالطَّدريبيفيإكسابًةالبرنامًجالتَّتعرًُّؼفاعميَّ -3-2
 تطبيقاتاالنترنت.تعرُّؼاتجاىاتالطَّمبة/المعمميفنحكاستخداـ -3-3
مجاؿفيالتَّربكمالبحثمجاؿإثراء -3-4 معمـ تطبيقاتاالنترنتالصَّؼمتطمباتإكسابطمبة استخداـ

 .الدراساتمفالنكعىذالمثؿيحتاجالذمالمحميالمستكلعمىخاصةكى
 :اآلتيةيحاول البحث اإلجابة عن األسئمة   أصئهخ انجسث: -4
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 مااالحتياجاتالتدريبيةلمطمبة/المعمميفالكتسابمتطمباتاستخداـتطبيقاتاإلنترنت؟ -4-1
فاعميَّ -4-2 التَّما البرنامًج فيةي الطَّدريبيالميصمَّـ تطبيقاتاالنترنتمبة/المعمّْإكساًب استخداـً  ميفمتطمباًت

 ؟(فيضكءنتائجالبحث)
 بجامعةتشريفنحكاستخداـتطبيقاتاالنترنتفيالتعميـ؟مااتجاىاتالطمبة/المعمميففيكميةالتربية -4-3

4-4-  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجدي درجاتىؿ نحكمتكسطىي تطبيقاتالطَّمبة/المعمّْميف استخداـ
 ؟اتمتغيرعددمفالتبعانلالقبمية/البعديةةالمعرفيَّ االختباراتفياالنترنت

4-5-  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجدي درجاتىؿ نحكمتكسطىي تطبيقاتالطَّمبة/المعمّْميف استخداـ
 ؟اتمتغيرعددمفالتبعانلالقبمية/البعديةةاألدائيَّ االختباراتفياالنترنت

 :اآلتية الحدودِ  عمى البحثُ  قتصرُ ي   :انجسث زذٔد -5
تطبيقاتاالنترنتالمتمثّْمبة/المعٌمميفعمىمتطمَّالطَّإكسابفيتمٌثؿىة:ــالحدود العمميَّ  -5-1 مةفي:باًتاستخداـً

البحث) اإللكتركني؛المتصفحات؛محركات الرَّقمية؛البريد البريدية؛المحادثة؛المكسكعات المدكنة؛القكائـ

 دريبي.نةفيالبرنامجالتَّالمتضمّْ(اإللكتركنية

َـّتطبيؽيالبحث:ةــالزماني الحدود-5-2 .(مػػ2114/2115):راسيالدّْلعاـاني،االفصًؿالثَّفيت

َـّتطبيؽيالبحث :المكانية الحدود-5-3 .تشريفجامعة/ربيةالتَّةكميَّفيت

َـّتطبيؽيالبحثعمىعيّْ الحدود البشرية: -5-4 جامعةًفيربيةةالتَّـصؼفيكميَّمعمّْالثة/لثَّنةامفطمبةالسَّنةوت
.تشريف

 6-    يُٓح انجسث

البحثالحالي ،لمبحثالحاليككنوالمنيجاألكثرمبلءمة،حميميالمنيج الوصفي التَّ كفقانلطبيعتواستخدـى
منيجبحثعممي،كاسعاالنتشارفيالعمكـاإلنسانيةن يكجدي؟ما باعتباره اإلجابةعفالسُّؤاؿ:ماذا ييحاكؿي كما

 الظَّاىرة؟الكضعي لككنو الحاليليذه الكاقعأكالظَّ"كما عمىدراسة ىذايعتمدي ـي ييت فيالكاقع،كى تكجدي كما اىرًة
عنياالمنيجبكصفياكصفاندقيقان، كافيةو فالمنيجالكصفي ،(74،ص.2117عبَّاسكىآخركف،)"بعدجمعمعمكماتو
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 بشكؿو تيسيـي معمكماتو كى ببياناتو الباحثة مايمدُّ فيكصًؼ كبيرو أثناءى كائف ليذهالبحثىك تفسيران يتضمفي كى ،
 .  اىرةالبيانات،مماييساعديعمىفيـالظَّ

طبيعةىالبحًثالحاليّْجريبيالتَّ  المنيجكمااعتمدتالباحثةي    الكاحدة.التجريبيةذمالمجمكعةككنوييناسبي
ػُٛزّ:

 
 7- جمزًغ انجسث ٔ

ؼًالصَّمعمـًالثةمفقسـًنةالثَّجميعطمبةالسّْلمبحثالمجتمعاألصمييشمؿي:لمبحثالمجتمع األصمي  -7-1

السَّعيّْالباحثةي،اختارىتًتشريفبجامعةً(ةذقيَّالبلَّ)ربيةةالتَّفيكميَّ مفطمبًة بحثيا الثَّنةن ـمعمّْطمبةككفىالثةنًة

كىتقنياتالتَّميدرسكفمقررَّؼالصَّ الثَّفيالسَّربكمالحاسكبالتَّعميـ الثةنة بى، قد غىمىكى الطَّمبة ىؤالء (595)عدد
( طالبة كى 98طالبان 497ذكران، الدّْراسي لمعاـ حكالي(مػ2115_2114)أنثى( منيـ الٌذككر نسبةي بمغىٍت ،

يكٌضحذلؾ:(1)الجدكؿ،كى(%8365294)فيحيفبمغىٍتنسبةاإلناثحكالي(166471%)

 (: 1جدول )

زع   :وفق متغير الجنس مـ(2014/2015طمبة السنة الثالثة لمعام الدراسي )توَّ

النٍّسبة  العدد النَّوع
% 

 %16647 98 الذ كور
 %83652 497 اإلناث

 
 :الجنس كفؽمتغير (مـ2014/2015) لمعاـالدراسيالنسبالمئكيةلتكزعطمبةالسنةالثالثةيكٌضح(1)شَّكؿالكى

 
 (1الشَّكل )

 ( وفق متغير الجنس.مػ2115–2114النسب المئوية لتوزع طمبة السَّنة الثَّالثة لمعام الدراسي )
 



 البحث منهجية                                                                        األول                                                     الفصل 

 

 
8 
 

:،ىماناتمفالعيّْنكعىيفالباحثةفيىذاالبحثمعىتتعاممنُة البحث:عيٍّ  -7-2  
(12)قكامييامقصكدةالباحثةعٌينةنتًاختارى االستطلعّية: التجربةنُة االستطلعّية إلجراء العيٍّ  -7-2-1

الثٌالثةً طالبةنمفطمبةالٌسنًة بلؿربيةبجامعةتشريف،كىمفخةالتَّؼفيكميَّـالصَّمفقسـمعمّْطالبانكى
حسابمعامبلتصدؽاستبانة العٌينةتَـّ ثباتيااالحتياجاتالتدريبيةلتطبيقاتاالنترنتىذه مقياسكى كى

ذلؾفيالعاـالدراسيكىالبرنامجالتدريبيبقصدالتطبيؽالقبميألدكاتو،،االتجاه .(مػ2115-2114)كى
: األساسية التجربة عيٍّنةُ  -7-2-2 اختارىتالباحثةعٌينةنفقدالتَّجريبيةاألبحاثمفالبحثالحاليبماأفَّ

طالبةنمفطمبةالسَّ(31)قكاميياالبحثاألساسي طالبانكى مفقسـمعٌمـالصَّنةو ؼفيكمٌيةالٌتربيةالثٌالثةو
ذلؾبأخذنسبةبجامعةتشريف الكميلطمبةالسنةالثالثةكىالبالغعددىـ%5 ،كى طالبان(595)مفالعدد

طالبةن .القصديةأكالغرضية ،كىاختارتالباحثةأفرادالعينةكفؽالطريقةكى  
8-   

ُ
شاد

ِّ
 : انجسث يزغٛ

دريبي.تَّالبرنامجالُر المستقل األساسي:المتغيٍّ  :ىناشمؿيتكى :ةالمستقم اتُ ر المتغيٍّ   -8-1

 شمؿ:تكى :ةابعالتَّ  اتر متغيٍّ ال -8-2

الطَّحصيل:التَّ  -8-2-1 حصيميالمعرفيالقبمي/البعدم.ميففياالختباًرالتَّمبة/المعمّْتحصيؿي

ة.ة/البعديَّةالقبميَّاالختباراًتاألدائيَّميففيأداءيالطمبة/المعمّْاألداء:   -8-2-2

9-   
 
 ــفشضٛ

ُ
 (:%1615)تمَّ اختباُر صحِة الفرضيات عند مستوى داللة    انجسث: بد

التجريبية -9-1 المجمكعة بيفمتكسطدرجاتأفراد إحصائية فرؽذكداللة التجميعي فياالختبار اليكجد
بيفمتكسطدرجاتيـالمعرفي/القبمي،  التحصيمي  المعرفي/البعدي.  التحصيمي فياالختباركى

9-2-  فرؽيال ذككجٍد درجات متكسط بيف إحصائية التجريبيةداللة المجمكعة االختبار أفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .متصفح االنترنتفيكحدةاستخداـً

9-3-  فرؽيال متكسطذككجٍد بيف إحصائية داللة التجريبيةدرجات المجمكعة االختبارأفراد في
متكسطاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـدرجاتً،كى  .Googleمحرك البحثفيكحدةاستخداـً

9-4-  فرؽيال متكسطذككجٍد بيف إحصائية داللة التجريبيةدرجات المجمكعة االختبار أفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .البريد اإللكترونيفيكحدةاستخداـً
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9-5-  فرؽيال متكسطذككجٍد بيف إحصائية داللة التجريبيةدرجات المجمكعة االختبار أفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .االلكترونية المحادثةفيكحدةاستخداـً

9-6-  فريال كجٍد متكسطذكؽ بيف إحصائية داللة التجريبيةدرجات المجمكعة االختبار أفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .القوائم البريديةفيكحدةاستخداـً

9-7-  يال فرؽ متكسطذككجٍد بيف إحصائية داللة التجريبيةدرجات المجمكعة االختبار أفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .المدونات االلكترونيةفيكحدةاستخداـً

بيفمتك -9-8 إحصائية فرؽذكداللة التجريبيةدرجاتيسطاليكجد المجمكعة القبمي يففيالتطبيق أفراد
 .(مجتمعةن)لتطبيقاتاالنترنتاألدائية لبلختباراتَوالبعدي

   11- إخشاءاد انجسث ٔ   أدٔارّ:

:اآلتيةالخطوات  البحث وفقَ  جراءِ إب الباحثةُ  تقامَ                
األدبياتالنَّ-11-1 التطبيقاتالتيتكفرىاشبكةاالنترنتمةظريةذاتالصّْتحميؿي البلزمةلمطمبة/بأىْـّ

  المعمميفالستخداميـتطبيقاتاالنترنت.
ةمفخبلؿالمراجعالعمميَّالمصمـدريبيةلمبرنامجالتَّالفرعيَّةكىيَّعميميةاألساسالكحداتالتَّ اختيار-11-2

فيضكءالبحثمةبمكضكعابقةذاتالصّْكىالٌدراساتالسَّ آراءلتحديداالحتياجاتاستبانةنتائج،كى
متطمَّمبة/المعمّْةلمطَّدريبيَّالتَّ َـّباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت،ميفحكؿى مبة.عمىالطَّتطبيقيات  
،تطبيقاتاالنترنتمبة/المعمميفمتطمباتاستخداـالطَّكسابًإلالمصٌمـًدريبيّْالتَّالبرنامجًبناءي-11-3

 معأدكاتالتَّقكيـاآلتية:
ي.ػػػػدريبجالتَّػػػػػػلبرناماداتػػػػػػػلكؿّْكحدةومفكح ة(ة/البعديَّ )القبميَّ  ةالمعرفيَّةحصيميَّاالختباراتالتَّ-11-3-1  
التَّ-11-3-2 كحدةومفكحة(ة/البعديَّ )القبميَّ ةةاألدائيَّحصيميَّاالختباراتي ي.ػػػػػدريبجالتَّػػػػػداًتالبرنامػػػػػػػلكؿّْ

تطبيقاتاالنترنت.-11-3-3 استخداـً نحكى مقياساتجاىاتو

ة.دريسيَّأعضاءالييئةالتَّالسَّادةقكيـمفقبؿًالتَّدريبيمعأدكاتتحكيـالبرنامجالتَّ-11-3-4  
 ة وفق الخطوات اآلتية:جربة األساسيَّ إجراء التَّ  -11-4

  .(ةجربةاألساسيَّنةالتَّعيّْ–ةجربةاالستطبلعيَّعينةالتَّ)تقسيمياإلى:،كىالبحثاختيارعينة -11-4-1

بقصًدتحديًدالمشكمة.ةراسًةاالستطبلعيَّإجراءالدّْ-11-4-2

 حصيميالمعرفيالقبمي.تطبيؽياالختبارالتَّ -11-4-3
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 .ةػػػػػػػػػػػةالقبميَّػػػػػػػػػػػػػاراتاألدائيَّػػػػػػػػػػػػؽياالختبػػػػػػػػػػتطبي -11-4-4

عمػػػػػػػدريالتَّ -11-4-5 ت.ػػػػػػػػػػداًتالبرنامجالسّْػػػػػػػػىكحػػػػػػػبي

 .دريبمفكحداتالبرنامجفينيايةالتَّكحدةوالبعدمالخاصبكؿّْ/معرفياالختبارالتطبيؽي -11-4-6

.كحدةدريبعمىالمفكحداتالبرنامجفينيايةالتَّكحدةوالبعدمالخاصبكؿّْاالختبار األدائيتطبيؽي-11-4-7

ميف.مبة/المعمّْمقياساتجاهنحكاستخداـتطبيقاتاالنترنتعمىالطَّتطبيؽ -11-4-8

البيانػػػػػتحمي-11-4-9 األسػػػػػػاباسػػػػػػػػمعالجتياتكىػػػػػػػؿي بة.ػػةالمناسػػػػاليًباإلحصائيػػػػػتخداـً

ػػػػػاس-11-4-11 يا.ػػػػػػيضكئػػػػػػالمقترحاتفتقديـيرىاكىػػػػتفستياكىػػػػػػمناقشكىجػػػػػتائالنَّتخبلصي

رؼشٚفبرّيصطهسبد انجسث  -11
 
ٔ  

َّ
 ضرورةَ ُة الباحث تِ رأَ  يالتَّ  عريفاتالتَّ  من عددٍ  عمى البحث ىذا اشتملَ  :خاإلخشائٛ

 :أجمو من تاستخدمَ  يالذَّ  اليدف حسب توضيحياوَ  تحديدىا

عهأكمتكقَّمرغكبهثرهأ":يانَّبأ«ربكيةالمصطمحاتالتَّمعجـ»يافيتعريفيجاءى : Effectivenessةالفاعميَّ  -11-1

(58،ص.1999،المقانيكىالجمؿ)."معينةأكأىداؼوحدكثولخدمةىدؼو

  َكمتغيرمستقؿالمصمـالتدريبييحدثوالبرنامجأفٍميمكفيالذَّغيرًمدلالتَّيا:ًا بأنّ ة إجرائيّ ف الفاعميّ ُتعرّ و
االنترنتتطبيقاتًاستخداـًباتتطمَّلم(عينةالبحث)معمـالصَّؼ/السنةالثالثةطمبةتطبيقوفياكساببعدى

  ميفنحكاالنترنت.مبة/المعمّْاتجاىاتالطَّوفيتغييرًميحدثيالذَّلؤلثرً،كىكمتغيرتابععميـفيالتَّ

األىداؼ:اآلتيةئيسةالرَّالعناصرفيياتتكفرييالتَّالخطة" :Program Trainingدريبيالتَّ  البرنامج-11-2
القياسالعممي،المحتكلدريبية،التَّأكٍعميميةالتَّاألىداؼالمتدربيف،كأميفالمتعمّْمجمكعةخصائصيالعامة،
 ,Kemp & Other,2000) ."قكيـالتٌالمساندة،الخدماتعميمية،التَّالمصادركىدريبالتَّكىعمـالتٌنشاطاتالقبمي،

p.19)
  َّمفستةهخطٌ:وبأنّ  اً إجرائيّ  دريبيالتّ  البرنامج فوُيعر مؤلفةه يمي، نمكذججيرالؾكا  كفؽى مصٌممةه تدريبٌيةه

التَّ االحتياجات تحديد عممية عمى بناءن تصميميا كى بإعدادىا الباحثةي قامىت تعميمٌيةو، دريبيةكحداتو
تشريفمتطمباتبجامعةربيةالتَّةكميَّفيمبة/المعمميفلمطمبة/المعمميفلتطبيقاتاالنترنت،بيدؼ:إكسابالطَّ
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ؾالبحث،القكائـالبريدااللكتركني،المحادثة،محرّْ)ة،كىىي:عميميَّاستخداـتطبيقاتاالنترنتفيالعممٌيةالتَّ
 .(،متصفحاتاالنترنتالبريدية،المدكنةااللكتركنية

مفذخيرتوييحكّْالتَّةيالعمميَّ" ىو: Acquisitionsساب االك -11-3 لتككفجزءان استجابتو الحيُّ الكائفي بيا ؿي
 (11،ص.2112،ديكب)."ةمككيَّالسُّ

 الدَّاً ساب إجرائيَّ تعّرُف درجة االك التَّ: الطَّرجاتي عمييا يحصؿي التَّالمعمّْ/مبةي االختبارات في حصيميةميف
ة/البعديًَّةالقبميَّاألدائيَّةكىالمعرفيَّ مفكحداًتالبرنامجالتَّةلكؿّْ طكراتالتَّغيراتكىكىىيمجمكعةالتَّعميمي.كحدةو

ابمعارفيـأكمياراتيـأكاتجاىاتيـنحكاستخداـمبة/المعمميفالمتعمقةإمَّالباحثةإحداثيافيالطَّيترغبيالتَّ
 تطبيقاتاالنترنت.

الطَّالب/المعمـالذَّمسيقكـبتعميـتبلميذصفوىك" :Students of Class Teacherطمبة معمم الصَّف  -11-4
ياضية  (13،ص.2111،حسف)"جميعالمكادالدراسيةماعداالمُّغةاألجنبيةكىالمكادالفنيةكىالرّْ

   َيم: مين إجرائيًا بأنَّ مبة/المعمٍّ الطَّ  ةُ الباحث فُ عرّ تُ و كى)األفراد ناثانذككران يتابعيالذَّ(ا  دراستىيف كميَّكف في ةيـ

(الفرعالعمميأكاألدبي)انكيةيادةالثَّفيالشَّالمطمكبًؿًيـعمىالمعدَّحصكلًبعدى،ؼـالصَّربية/قسـمعمّْالتَّ
عميـفيمرحمةالتَّمينةًيـمفممارسةًيتمكنيالتَّكى،(ةاإلجازةالجامعيَّ)المطمكبًالعمميّْعمىالمؤىؿًلمحصكؿً

التَّ األساسي/الحمقة األكلىعميـ الصَّ، الرَّمف إلى األكؿ ؼ في حيثيوريةة الس  الجميورية العربيَّ ابع، ،
 ياضية.الرّْكىةالفنيَّالمكادكىةاألجنبيَّغةالمُّماعدامادةراسيةالدّْالمكادؼجميعىتبلمذةالصَّكفبتعميـًسيقكمي

مصاغةهبالمُّ" :Requirementsبات المتطمَّ تعريُف  -11-5 عفالخدماتالتَّبيعيةتيعبّْغةالطَّعباراته ييقدميياري
التَّالبرنامج المخططاًت ببعًض مرفقةه تككفي قد كى تشغيمو، قيكد معدَّكضيحيَّكى كىىي ليقرأىة، المستخدـةه ."ىا

(34،ص.2118اؽ،الخنَّ)

 ييعرّْؼ متطمَّبات استخدام االنترنت «الت ركي»كى :" في األساسيًَّة الفيزيقيَّالمقكماًت كىالبيئًة المنيًج ًة،مجاالًت
الجامعيفيكميَّدريًبالكاجًبتكافرهيالستخداـاالنترنتفيالتَّكىالتَّ  (162،ص.2111)."ربيةاًتالتَّعميـً

 :األسسَوُتعّرف إجرائيًا الكاجبىي اإللكتركني التدريب الستخداـ كىالبلزمة الميمة األساسية كىالمقكمات
فيالطَّمبة/المعمميف التَّتكافرىا إكسابيا الباحثةي ليـيتكدُّ التدريبيالمصمـ كحداتالبرنامج تنفيذ فيبعد

إلىميارةوبعداكتسابيـليا.يتتحكَّمجاًؿاستخداـتطبيقاتاالنترنتالتَّ ؿي
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البرامجالتَّىيالتَّ" : Internet Applicationالنترنتاتطبيقات -11-6 أك ييمكفالكصكؿطبيقاتالحاسكبية
تيبرمجتطبيقاتاالنترنتمفخبلؿلغاًتبرمجةوتدعمييا إليياكىاستخداميامفخبلؿإحدلمتصفحاتاالنترنت،كى

مف(غيرىا،جافاكى (HTMLمتصفحاتاالنترنتمثؿ: البريداإللكتركني،)ييرةلتطبيقاتاالنترنت:األمثمةالشَّ،كى

 البحث،المدكنات، االنترنتمحركات متصفحات البريدية، القكائـ (...المحادثة، بشكؿو كى لمجميع متكفرة كىىي ،

(كيكيبيدياالمكسكعةالحرة)."مجاني

العػػػالـفػػػيالمكزعػػػةًالحاسػػبشػػػبكاتمػػػفالعديػػدمػػػففيتتكػػػكَّعمبلقػػػةهشػػبكةهىػػػي": Enternetاالنترنـــت -11-6

بيعػيالرَّ)."TCP/IPاالتصػاؿبرتككػكؿباسػتخداـالمعمكمػاتتتبػادؿييالتَّػكىاالتصػاؿقنػكاتطريؽعفالمرتبطةكى

 (16،ص.2114زمبلئو،كى

  َّعريف اإلجرائيالت المرتبطًةيالتَّاالتصاؿالحديثةًحدلكسائؿًإ: مفالحاسباًت عمىشكؿمجمكعةو تككفي
 مفالمستقبميف.غيرمحدكدببعضياالبعضلتناقؿالمعمكماتمععددو

  َداءاتًاألبمجمكعةًالقياـعمىميفالمعمّْ/مبةالطَّقدرةي:يابأنّ  إجرائياً  االنترنت شبكةِ  استخدامِ  تطّمباتُ م ُتعرفُ و،
،المتصفحاستخداـ[:اآلتيفياألداءاتىذهتتمثؿيكى،محددوتعميمي ىدؼولبمكغالمياـ،مفمجمكعةوإلنجاز

 .[المدكناتالرقميةالقكائـالبريدية،البريداإللكتركني،المحادثةاإللكتركنية،،المعمكماتعفالبحثكى
 دساصبد صبثمخ:-21

َـّالحػػاليالبحػػثالبحػػكثالمرتبطػػةبمكضػػكعراسػػات،كىىنػػاؾالعديػػدمػػفالدّْ مػػفخػػبلؿييػػاعمالحصػػكؿي،تػػ
سػكؼالكصػكؿإلييػا،كىحاكلػتالباحثػةجاىػدةن.ربيػةالتَّةفػيميػدافًاألجنبيَّػكىةًالعربيَّبالدّْراساتكىالبحكثاالسترشاد

َـّ،بصرؼالنَّظػرعػفمكػافالدراسػةاألحدثإلىاألقدـمفالزَّمنيراساتكفقانلتسمسمياعرضىذهالدّْيتُـّ بيػافثػ
 ةمنيا.راسةالحاليَّمكقعالدٌ

استخداُم أعضاِء ىيئِة التَّدريِس في جامعِة الممك سعود ":تحت عنوانُ (: 2111)دراســـة الشَّــــيري -12-1
 ."لتقنيات المعمومات َواالتصاالت في العمميَّة التَّعميميَّةِ 
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التَّالتَّىدُف الّدراسـة: ىيئة أعضاًء استخداـً االتصاالتفيالعمميًةدريسلتقنياتالمعمكماتكىعرؼعمىدرجًة
تدريبيةوفيىذاالمجاؿ،كىعميمية،إلىمعرفةمفسبؽىمنيـااللتحاؽبدكالتَّ يعكباتالتَّالكشؼعفنكعيةالصُّراتو

 عضكىيئًةتدريس.(176) استبانةكزعتعمى:أداُة الدٍّراســةعميـ.يمكفأٍفتعيقىيـعفاستخداميافيالتَّ

معدَّنتائُج الدٍّراسة: دريسفيالعمميًةاالتصاالتلدلأعضاءىيئةالتَّؿاالستخداـالعاـلتقنياتالمعمكماتكىأفَّ
التَّ نسبةالتتجاكزمنيـ كشفىتالٌدراسةأفَّ كما نسبيان، منخفضان يعدُّ قدسبؽااللتحاؽ(%30,1)عميميًة منيـ

 تدريبيةو التّْبدكراتو استخداـ عند مفالٌصعكباتالٌتيتعيقيـ عددو إلىكجكد إضافةن المجاؿ، قنياتفيفيىذا
 عميـ.التَّ

  :(Kemp & Others,2000) آخروندراسة كيمب وَ   -12-2

مػػػػيفالمبتػػػػدئيفإلػػػػىتطبيػػػػؽالكفايػػػػاتمػػػػيففػػػػيتكجيػػػػوالمعمّْتقيػػػػيـفاعميػػػػةبرنػػػػامجإعػػػػدادالمعمٌ:راســــةالدّ  عنــــوانُ 
 .كنكلكجيةالتٌ

An Evaluation to Guide implementation of Beginning Teacher Technology. 

مػػدلتزكيػػدالبرنػػامجاإلعػػدادمتحديػػديربيػػةبجامعػػةمينسػػكتا،كىراسػػةفػػيكميػػةالتَّىػػذهالدٌتٍجريىػػأي: راســةالدّ  ىــدفُ 
مػػػيفالمبتػػػدئيفكنكلكجيػػػةلممعمٌالتٌمسػػػتكلالكفايػػػاتكى،لكجيػػػةفػػػيجامعػػػةمينسػػػكتاكنكمػػػيفبالكفايػػػاتالتٌالمعمٌ/مبػػػةالطٌ
ربيػػػةإلعػػػدادتتضػػمففػػػيبػػػرامجكميػػةالتَّييجػػػبأفٍكنكلكجيػػةالتَّػػػمسػػػتكلالكفايػػػاتالتٌكىالخدمػػة.معممػػيمػػػاقبػػػؿىكى

 اليف.معمميففعَّ
ربيػػةبجامعػػةمينسػػكتا،ربػػكييففػػيكميػػةالتَّمػػفالخبػػراءالتَّابقةعمػػىعينػػةوتاألدكاتالسَّػػقىػػحيػػثطبٌراســة:الدّ  عينــةُ 

:مجمكعػػةأكلػػىمجمــوعتينـىػػؤالءالمعممػػكفإلػػىقسَّػػمدرسػػة،كى (32)معممػػيف،اختبػػركامػػفمشػػرفيفتربػػكييفكىكى

بمػغىكى،(سػنكاتكأقػؿ3)يفلػدييـسػنكاتخبػرتيـتقػعبػيفميفالمبتدئيفالذَّالمعمٌميماقبؿالخدمة،كىت:معمٌنىتضمَّ

ت:معممػيفخبيػريفلػدييـخبػرةتدريسػيةتقػعتضػمنىثانيةنمجمكعةنكى،مةنمعمٌمعممانكى(60)أفرادىذهالمجمكعةعددي

.معممةنمعممانكى(74) ابمغعددأفرادىكى(سنكاتفأكثر4)بيف

 :اآلتيةاستخدـالباحثكفاألدكاتراسة:أدوات الدّ 

 ٌربكييف.المشرفيفالتَّكىربيةًةالتَّربكييففيكميَّاستبانةرأمكجولمخبراءالت 
 ميفليذهالكفايات.لتحديدمستكلتطبيؽمجمكعاتالمعمٌصفيةومبلحظةوبطاقةي
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الية:تائجالتَّراسةإلىالنَّتكصمتالدٌراسة:الدّ  نتائجُ 

مبةدالطَّاليزكٌ،كىفقطٍظريةًاحيةالنَّكنكلكجيةعمىالنَّالكفاياتالتٌربكمفيمايخصُّيركزالبرنامجاإلعدادمالتٌ -
 قنيات.المعمميفبكفاياتاستخداـىذهالتٌ

المعمٌ(%63.33) أكدٌ - كىمف المبتدئيف ضركرةىميف الخدمة، قبؿ ما بالتٌمعممي التَّاألخذ فيكنكلكجيا ربكية
 ميف.برامجإعدادالمعمٌ

درجة(5.03-1.66)بيفكنكلكجيةمعمميماقبؿالخدمةلمكفاياتالتٌميفالمبتدئيفكىتراكحمستكلأداءالمعمٌ -
فيكى،درجة(5.51-1.97) دريسبيفكنكلكجيةفيالتٌميفالخبراءلمكفاياتالتٌبينماتراكحمستكلأداءالمعمٌ

بناءبرنامجقائـعمىالكفاياتالتٌتائجالسَّضكءالنَّ كنكلكجيةلتزكيدالمعمميفالمبتدئيفابقةاقترحالباحثكف:
 بيذهالكفايات.

 : (,2000Wheeler)ويمردراسة  -12-3

.االتصاالتـفياستخداـتكنكلكجياالمعمكماتكىالمعمٌدكري:راسةالدّ  عنوانُ 
 

The Role Of The Teacher In use Of ICT 

 :اآلتييفؤاليفاإلجابةعفالسٌراسة: الدّ  ىدفُ 
o المدلالبعيد؟عمـعمىالتَّعميـكىاالتصاالتفيعمميةالتَّماتأثيرتكنكلكجياالمعمكماتكى 
o َّيتعتمدعمىعميـالتٌاليففينظاـبيئةالتَّمكفلكييككنكافعَّييحتاجإليياالمعمّْمانكعالمياراتالخاصةالت

 ؟ICTاالتصاالتتكنكلكجياالمعمكماتكى
االتصػاالتفػيكمػاتكىكاتكنكلكجيػاالمعميفاستخدميميفالذَّراسةمفعينةمفالمعمّْنتعينةالدّْتككَّراسة: الدّ  عينةُ 

 الكالياتالمتحدةاألمريكية.كى(بريطانيا)المممكةالمتحدة
ـفػػػػياسػػػػتخداـتكنكلكجيػػػػاالمعمكمػػػػاتؼعمػػػػىدكرالمعمٌػػػػاسػػػػتخدـالباحػػػػثأداةمبلحظػػػػةلمتعػػػػرُّراســــة: أدوات الدّ 

 االتصاالت.كى
إلى:راسةتكصمتالدٌراسة: الدّ  نتائجُ 

 .عميـاألخرلتقنياتاالتصاؿستسببإىماؿمصادرالتٌمعمكماتكىيتغيرألفَّـيجبأالَّدكرالمعمّْأفَّ -
 عميـ.كابتحديثطرائقيـتبعانلحاجةالمتعمميفإلىالتَّؤميفأفيبدويجبعمىالمعمٌأنَّ -
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ػػػػـ،إضػػػػافةنإلػػػػىالتَّتعػػػػديؿدكرالمعمٌػػػػ مسػػػػؤكلياتأخػػػػرل،فالعديػػػػدمػػػػنيـؼ،سػػػػيككفلػػػػوميػػػػاراتكىعمػػػػيـداخػػػػؿالصَّ
عميـ.سيصبحكفاختصاصيففياستخداـتقنياتالتٌ

 المساعدين المدرسينوَ  المعيدين لتدريب مقترح برنامجفاعمية ُ ":عنوانُ تحت  :(2001) الباتع ةـدراس -12-4
."دريبيةالتَّ  الحتياجاتيم وفقاً  االنترنت شبكة استخدامات بعض ىعم اإلسكندرية جامعة ربيةِ التَّ  بكميةِ 

ـي:راسةىدُف الدَّ  شبكةاستخداماتبعضعمىالمساعديفالمدرسيفكىالمعيديفلتدريبمقترحوبرنامجوتصمي
 .دريبيةالتَّالحتياجاتيـانقكفاإلنترنت

مساعدانمدرسانكىمعيدان (54) مفراسةالدٌعينةنتتككٌ:عينُة الّدراسة المقترحيدريبالتَّالبرنامجعمييـؽىطبّْكى،
.فاعميتوعفلمكشؼ

اإلنترنت؛استخداماتببعضؽييتعمَّفيمادريبيةالتَّاالحتياجاتلتحديدبطاقةراسةالدّْتًاستخدمى:أداُة الّدراسة
.اإلنترنتشبكةاستخداماتبعضمياراتأداءاختبارالمعرفي؛لمجانبتحصيؿاختبار؛البرنامجالتدريبي

كافماالبرنامجؽىحقَّقدٍكى،المعرفيالجانبتنميةًفيالمقترحالبرنامجفاعميةديأكت:إلىتٍتكصمىراسة:الدٍّ  نتائج
المتعمقةالمياراتحظيتحيثيمالميارالجانبتنميةفيالبرنامجفاعميةيتٍأكدىكذلؾ،(%89) بنسبةمنومتكقع

فيمكلمنٌالمئكيةسبةالنّْمتكسطيبمغىبينما،(80%)عفتقؿالاألداءفينمكوبنسبةاإلنترنتشبكةباستخدامات
.ككؿ البرنامجفيالكاردةاإلنترنتشبكةالستخدامات(95.7%) األداء

 البريدية َوالموسوعات العممية المجموعات يْ أسموبَ  استخدام أثر": عنوانُ تحت  :(2111) مقبل دراسة -12-5
  ."بمحافظة غزةالتحصيل في مبحث تكنولوجيا لدى طلب الصف العاشر َواتجاىاتيم نحوىا  في

أسمكبىاستخداـأثرًتعرؼًىدُف الّدراسة: كىالمكسكعاتالعممية المجمكعاتالبريدية التحصيؿفيمبحثفيٍي
تكنكلكجيالدلطبلبالصؼالعاشركىاتجاىاتيـنحكىابمحافظةغزة

بناءاختبارتحصيميلمكحدةاألكلىمفكتابالصَّؼالعاشراأداُة الّدراســة: َـّ فمفت (31)ألساسيكىالذَّمتككَّ
مقياساتجاىاتالطَّبلبنحكمبحثتكنكلكجياالتَّعميـكىالذمتككَّفمف بناءمجمكعةبريديةمف31سؤاؿكى فقرة،كى

.خبلؿمكقعىكتميؿ

فرؽوكجكد:ىلإراسةالدّْتًتكصمىنتائُج الّدراسة: احصائيذكداللًة متكسطاتدرجاتطبلبالمجمكعاتبيفًة
ييعزلألسمكبالتدريسلصالحالمجمكعةالبريديةكىالمكسكعة.(البريدية،المكسكعةاإللكتركنية،التقميدية)الثَّبلثة
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 فرؽوداؿوفرؽوكجكدكىعدـ داللًة احصائيذك الثَّبلثةبيفًة المجمكعات طبلب اتجاىات درجات متكسطات
نحكمبحثالتكنكلكجياييعزلألسمكبالتدريس.(اإللكتركنية،التقميديةالبريدية،المكسكعة)

المجمكعاتتوصيات الدراسة اسمكبىٍي كىاستخداـ االنترنت، مفخبلؿ تكظيؼالتعميـ الباحثبضركرة أكصى :
 البريديةكىالمكسكعاتاإللكتركنية.

 :(,2002Kennedy) دراسة كيندي -12-6
المممكةالمتحدة.مدارسمعمميالمرحمةاالبتدائيةفيلكنكلكجيةلكفاياتالتٌا:راسةعنوان الدّ 

Perceived Technological Competencies of Elementary Teachers In UK School 

Competence. 

يدريسيةفكنكلكجيةفيالعمميةالتَّمدلتكظيؼمعمميالمرحمةاالبتدائيةلمكفاياتالتٌعمىعٌرؼتَّالراسة: الدّ  ىدفُ 
.المتحدةًفيالمممكةً(Coventry)منطقةكفينترم

ـــةُ  يجػػػبتكافرىػػػافػػػيمعمػػػـالمرحمػػػة-مػػػفبينيػػػااالنترنػػػت-تكنكلكجيػػػةنكفايػػػةن(45)الباحػػػثيحػػػددىراســـة: الدّ  عين

ـىاالبتدائية،كى  .معممةمعممانكى(94)راسةالبالغعددىـمعممةمفأفرادعينةالدٌكىمعمـوبزيارةكؿٌالباحثيقا

ـىراسة: الدّ  أدواتُ  فية.ييكظفياالمعممكففيالغرفةالصَّكنكلكجيةالتَّبرصدالكفاياتالتٌقا

 األكثرتكظيفانلتمؾالكفايات.فَّماتىالمعمٌراسةأفَّنتنتائجالدٌبيَّراسة: الدّ  نتائجُ 

-4) ميفذكمالخبرةكنكلكجيةمفالمعمٌسنكاتأكثرتكظيفانلمكفاياتالتٌ(4-1) المعمميفذكمالخبرةاألقؿمفأفَّ
ذلؾرغبةنمنيـفيإثباتجدارتيـ.سنكاتكى7سنكاتأكأكثرمف(7

 الستخدام زمةاللَّ  الميارات لتنمية مقترح برنامجٍ فاعميُة ": عنوانتحت  :)2003( يدالسَّ  ةــدراس -12-7
 ."ببنيا وعيةالنَّ  ربيةالتَّ  بكميةِ  عميمالتَّ  تكنولوجيا شعبةِ  طلب لدى بكاتِ الشَّ 

تكنكلكجياشعبةطمبةلدلبكاتًالشَّالستخداـزمةالبلَّالمياراتلتنميةتدريبي برنامجوتصميـىدف الدٍّراسة:
.ببنياكعيةالنٌربيةالتَّبكميةعميـالتٌ

َـّطالبان(60) مفتككنتعينة الدٍّراسة: .ضابطةكىتجريبية:مجمكعتيفإلىساكمبالتَّياتقسيميت

لالمياراألداءلقياسمبلحظةبطاقةكىالمعرفي،الجانبلقياستحصيمياناختبارانالباحثاستخدـأداُة الدٍّراسة:
.مبةلمطَّ
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حصيمي،التٌاالختبارفيالمجمكعتيفطمبةبيفإحصائياندالةفركؽكجكديراسةالدٌنتائجيأظيرت:نتائُج الدٍّراسة
.البرنامجدرستيالتَّجريبيةالتَّالمجمكعةطمبةلصالحكىلالمياراألداءفيكى

 تنمية في الفائقة الوسائط عمى قائم مقترح برنامجُ  فاعمية": عنوانُ تحت  :(2115( يدراسة ىنداو  -12-8
 ."لإلنترنت عميميةالتَّ  طبيقاتالتَّ  في االبتكاري تفكيرىموَ  عميمالتّ  تكنولوجيا شعبة طلب ميارات

استخداـمياراتتنميةفيالحاسكبية،الفائقةالكسائطعمىقائـمقترحبرنامجفاعميةعمىعرؼالتٌ:ىدُف الّدراسة
اإلنترنتصفحاتإنتاجكبرنامجعميـ،التٌتكنكلكجياشعبةًطبلبًلدل FrontPage االنترنتتصفحبرنامج

بكميةعميـالتَّتكنكلكجياشعبةطبلبمفطالبنا(60) مفراسةالدٌعينةيتنىتككَّ:عينُة الّدراسة.عميـالتَّتكنكلكجيا
.األزىرجامعة/ربيةالتَّ

اختباركىة،العمميٌالمياراتألداءمعدٌمبلحظةبطاقةىكىمعرفي،تحصيؿاختبارراسةالدٌاستخدمت:أدواُت الّدراسة
.العقميةعةالسٌاختباركىابتكارم،تفكير

عفظرالنَّبغضّْالعينةأفراددرجاتيمتكسطىبيف(0.01) مستكلعندإحصائيناداؿوفرؽكجكد: راسةالدّ  نتائجُ 
المرتبطالمعرفيحصيؿالتَّالختبارالبعدمطبيؽالتَّكىالقبميطبيؽالتَّفيالعقميةًعةًالسٌمستكلكىاإلبحارنمط

متكسطيبيف (0.01)مستكلعندإحصائيناداؿوفرؽكجكدالبعدمطبيؽالتَّلصالحالبحث،مكضعبالميارات
البعدمطبيؽالتَّكىالقبميطبيؽالتَّفيالعقميةعةالسٌمستكلكىاإلبحارنمطعفظرالنَّبغضّْالعينةأفراددرجات
.البعدمطبيؽالتَّلصالحالبحثمكضعالعممية؛المياراتأداءمعدؿمبلحظةلبطاقة

عميم االلكتروني َواالنترنت في كميات متطمبات استخدام التَّ ":عنوانُ تحت : (2111)الت ركيدراسة  -12-9
 ."دريسجامعة الممك سعود من وجية نظر أعضاء ىيئة التَّ 

االلكتركنيكىاالنترنتفيكمٌياتجامعةالممؾسعكد،كىالتَّ:راســةىدُف الدٍّ  الٌتعميـً متطمباتاستخداـً عرؼتحديدي
 المتغيرات: لبعًض تيعزل المتطمبات ىذه أىمية تقدير في اختبلؼ كجكد مدل الخبرة،)إلى العممية، الٌرتبة

.(الجنسية

أفرادالدراسةراســة:عينـُة الدٍّ  دريسفيجامعةالممؾسعكدلمفصؿعضكانمفأعضاءىيئةالتَّ(278)بمغىعددي
متطمباتالتَّاستباناألداة:،ق1429الثٌانيمفالعاـ عميـاإللكتركنيكىاالنترنت.ةتصؼي

 :إلىالدراسةتٍتكصمىراســة: نتائُج الدٍّ 
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o َّدريس:أستاذ،أستاذمشارؾ،أستاذةبيفمتكسطاتاستجابةأعضاءىيئةالتَّكجكدفركؽذاتداللةإحصائي
 مساعلصالحأستاذفيتقديرأىميةالمتطمبات.

o ت متطمبات الٌتدريسىيئةأعضاءاستجابةمتكسطاتبيفإحصائيةداللةذاتفركؽكجديال أىمية حكؿ
 الٌتعميـااللكتركنيكىاالنترنتكفقانالختبلؼالجنسية،كىاختبلؼالخبرة.

 راسة:توصيات الدٍّ 

o َّالت مقرراًت نتاج كىا  لتصميـ تدريبية دكراتو كىالتَّعقد التَّعمـً ىيئة ألعضاء االلكتركني عميـً في مجاؿدريس
 الحاسباآللي.

o َّزمةلتنفيذاستراتيجياتالت  ة.عميـاإللكتركنيبفاعميَّتكفيرجميعمستمزماتالبيئةالتَّعميمٌيةالفيزيقيةالبلَّ

عنوان فاعمية التعمم المدمج في إكساب ميارة االنترنت ": تحت عنوان (2111) دراسة العنزي -12-10
 ."اتجاىاتيم نحوهالثانوية وَ في برنامج التعميم لممستقبل لمعممي المرحمة 

ؼفاعميةالتعمـالمدمجفيإكسابمياراتكحدةاالنترنتفيبرنامجالتعميـلممستقبؿلمعمميتعرُّىدف الدراسة:
كى الثانكية نحكهالمرحمة َـّاتجاىاتيـ ت كى المنيجااستخد، التجريبي ـ معمميشبو مف الدراسة مجتمع تحديد بعد

ت،حيثتألفىقصديةوالعينةبطريقةوتًاختبرىكى،(معممان376البالغعددىـ)محافظةالقرباتكىالمرحمةالثانكيةفي
تتدريبياباستخداـالتعمـقَّالتيتممعممانفيالمجمكعةالتجريبيةكى21فبكاقعيٍكاإلىمجمكعتىمعممانكزعي41مف

بعدمعالجةبيانات،كىيبياباستخداـالطريقةالتقميديةتدرتالتيتمقَّمعممانفيالمجمكعةالضابطةكى21كىالمدمج،
:اآلتيةالنتائج  تٍ أظيرَ تحميميا،الدراسةكى

o دال ذات فركؽ االكجكد في المتكسطات بيف إحصائية التجريبيةلة المجمكعة ألفراد المعرفي ختبار
 .الفركؽلصالحالمجمكعةالتجريبيةتًجاءىالمجمكعةالضابطة،كىكى

o بيكجكد إحصائية داللة ذات الميارفركؽ األداء درجات المتكسطات التجريبيةلف المجمكعة ألفراد
الضابطة،كى نشاءكىكى؛البحثعفالمعمكمات؛التصفح]فيمياراتالمجمكعة [تصميـصفحاتالكيبا 
تًجاءىكى بينما التجريبية، المجمكعة لصالح مالالفركؽ في إحصائية داللة ذات فركؽ ياراتتكجد
 .[البريداإللكتركنيالتعامؿاآلمفمعاالنترنت،كى]

o لمتغيرلاألداءالميارعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتاالختبارالمعرفيكى
 التخصصبيفأفرادالمجمكعةالتجريبية.
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o ال بيفمتكسطاتدرجاتاالختبار إحصائية فركؽذاتداللة الكجكد التجريبيةمعرفيألفراد ،مجمكعة
 لصالحفئةالخبرة.تٍاالنترنتكالتيجاءىفياستخداـالحاسبكىةتبعانلمستكلالخبر

o ريبيةنحكاستخداـالتعمـالمدمجكجكداتجاىاتايجابيةألفرادالمجمكعةالتج. 
استخدام االنترنت في األنشطة األكاديمية َوغير ":تحت عنوان: (2111)دراسة الخطيب -12-11

عوبات  األكاديمية من وجيِة نظِر طمبِة كميَّة الّطبٍّ في جامعة العموم َوالت كنولوجيا األردنية، َوالص 
 ."المتعمقة بيذا االستخدام

مفاالستعماليفالعاـكىالتَّىدف الّدراسة: األكاديميلئلنترنتمفقبًؿطمبةكميةالٌطبفيجامعةعرؼعمىكؿ 
العمكـكى الٌتكنكلكجيا كى(138) تمفنىتككَّ:عينة الدٍّراسةاألردنية، مفمجتمعطالبان اختياريىـعشكائيان ـٌ ت طالبة،
 الٌدراسة.

استبانةنكأداةولمٌدراسةاشتممت:أداة الدٍّراسة الباحثي :استخداـىيتإلىثبلثمجاالتبندان،قسمَّ(43)استخدـى
 البلَّلئلالٌطمبة نترنتفياألنشطة المعكقاتالتَّمنيجية، أىُـّ الجامعية، االنترنتفياألنشطة يتكاجواستخداـ

 مبةعنداستخداميـلئلنترنت.الطَّ

االنترنتفياألنشطةالبلَّتٍ:أشارىنتائج الدٍّراسة ـى استخدا بدرجةومتكسطةو،كىإلىأفَّ استخداـمنيجيةكافى أٌفأكثرى
استخداـاالنترنتفياألنشطةالجامعيَّ،كىبالبريداإللكتركنيؽلئلنترنتفيىذاالمجاؿىكالمتعمّْ كذلؾفإفَّ ةكافى

أيضان،كى متكسطةو استخداـلئلنترنتفيىذاالمجاؿىكالمجاؿالمتعمّْبدرجةو أكثرى أكبالحصكؿؽأفَّ عمىبياناتو
الطَّ تيُـّ ذاتداللةإحصائيةفيالصُّتٍمبة،كماتكصمىمعمكماتو يتكاجوعكباتالتَّنتائجالٌدراسةإلىكجكدفركؽو

راسية.نةالدّْالسَّالجنسكىممبةعنداستخداـاالنترنتتيعزللمتغيرىالطَّ

عميم اإللكتروني في جامعة تشرين من وجية واقع التَّ ": تحت عنوان :(2011)وحسامو العبد اهلل -12-12
 ."الطمبةالييئة التدريسية وَ نظر كل من أعضاء 

التدريسيةىدف الدراسة  الييئة أعضاء نظر كجية مف تشريف جامعة في اإللكتركني التعميـ كاقع تعرؼ :
َـّكى فاألكلىخاصةبأعضاءالييئةالتدريسيةطبقتعمىعينةعشكائيةمفأعضاءالييئةيٍإعداداستبانتىالطمبة،ت

مفطمبةعشكائيةوعمىعينةوتٍالثانيةخاصةبالطمبةطبقى،كى(113)لبالغعددىـالتدريسيةفيجامعةتشريفكا
.(774)السنةالرابعةفيجامعةتشريفكالبالغعددىـ

:الدراسة إلى النتائج اآلتية تِ توصمَ 
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o  محكر عمى التدريسية الييئة درجاتأعضاء متكسط بيف إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد مدل]عدـ
كى اإللكتركني، التعميـ كىاستخداـ يجابياتو، كىا  كى لمتغير تبعا [معكقاتوسمبياتو، العممية، لمتغيرتبعانالرتبة

كى التدريسية، عمىالخبرة التدريسية الييئة درجاتأعضاء متكسط بيف إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد
 األدبي.الشيادةالثانكية،لصالحالفرعمحكرالسمبياتتبعانلمتغير

o مدلاستخداـ]كجكدفرؽذمداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتأعضاءالييئةالتدريسيةعمىمحكر
كى اإللكتركني، لمتغير[سمبياتوالتعميـ الثانكيةتبعان لصالحالشيادة فرؽذمكى العممي.الفرع، عدـكجكد

)ايجابياتالتعميـاإللكتركني،داللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتأعضاءالييئةالتدريسيةعمىمحكر
 .الشيادةالثانكيةمعكقات(تبعانلمتغيركى

o البريداإللكتركني،كىضئيمةالطمبةبالتعميـاإللكتركنينسبةاىتماـكؿمفأعضاءالييئةالتدريسيةكى يعدُّ
كىكى بالصكت المحاضرات بث مف يقمؿأقلالصكرة أنو ىي سمبياتو أكثر كأفَّ أعباءاستخداماتو، مف

كى األمراض، مف الكثير يسبب الحاسكب أماـ الطكيؿ الجمكس أفَّ عف فضبلن أىـالمدرسيف، كانت
 المعكقاتىيعدـتكافرقاعاتمخصصةلمتعميـاإللكتركني.

فاعميُة برنامٍج تدريبي في إكساب الطَّمبة/المعممين ميارات ":تحت عنوانُ : (2112)حسامو  -12-13
 ."َواتجاىاتيم نحوهالتَّعميم االلكتروني 

التَّىدفت الّدراسة: بميارات قائمة اشتقاؽ البلَّإلى االلكتركني لمطَّعميـ كىمبة/المعمّْزمة االحتياجاتميف، تحديدي
البلَّالتَّ الفعمية االلكتركني،كىزمةفيمجاؿمياراتالتَّدريبية برنامجتدريبيييدؼعميـ تدريبإكسابكىإلىبناءي
 المنيجالٌتجريبي.حميميالكصفي،كىالتَّالمنيجالباحثةتًاعتمدىعميـااللكتركني.مبة/المعمميفمياراتالتَّالطَّ

ةؼفيكميَّـالصَّالثة/معمّْنةالثَّطالبةمفطمبةالسَّطالبانكى(21) طبقتالباحثةعمىعينةقكاميا:عينة الّدراسة
 انيةبجامعةتشريف.ربيةالثَّالتَّ

مياراتالٌتعميـااللكتركني،كىاُت الّدراسة:أدو  استبانةاحتياجاتالٌتدريبيةحكؿى ـي تصمي ،تَـّ برنامجتدريبيّْ ـي تصمي
 .[البريدااللكتركني؛محرؾالبحث؛استخداـالمتصفحات]:اآلتيةالمياراتيشمؿ

الباحثةيتًتكصمىنتائُج الّدراسة: مبة/المعمميفعمىمياراتفيتدريبالطَّكبيراً إلىتحقيؽالبرنامجالمقترحأثران
كى المتصفح كىاستخداـ المعمكمة عف درجاتالبحث متكسطي بيف فرؽ كجكد لكحظى كما االلكتركني، البريد
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التَّالطَّ في كىمبة/المعمميف القبمي التَّطبيؽ لبلختبار التَّالبعدم لميارات المعرفي لصالححصيمي االلكتركني عميـ
ؽالبعدم.طبيالتَّ

مبة لمراحل في اكتساب الطَّ  "خطة كيمر"أثر استخدام ":تحت عنوانُ  (:2112)دراسةُ ديوب -12-14
 ."تصميم مقرر عبر االنترنت

رعبرىدُف الدٍّراسة: مقرَّ برنامجتدريبيلتصميـ مراحؿ Front pageباستخداـبرنامجاالنترنتإعدادي كفؽى
طمبةكميةالتَّكيمر،كى كسابي  يـ.يتكاجييعكباًتالتَّالصُّتعرًُّؼمقترحاتيـكىالمياراتالخاصةبالبرنامج،كىربيةا 

(354) ىـغىعدديمىانية،بىنةالثَّالسَّربية/جامعةدمشؽ/راسةعمىعينةمفطمبةكميةالتَّطبقىٍتالدّْعينُة الدٍّراسة:
 طالبة.طالبانكى

مفخبلؿالدّْتبيَّ نتائُج الدٍّراسة: عبراالنترنتكجكدصعكباتعديدةلمتَّراسةفى دريبعمىمراحؿتصميـمقررو
ىذه طكيؿ،عدـتكافرقاعاتمخصصَّدريبيحتاجيالتَّ:أفَّعوباتالص  كفؽخطةكيمر،تتجمىأىُـّ ةإلىكقتو

 ربية.مبةعمىالحاسكبفيكميةالتَّلتدريبالطَّ

أثُر التَّعمم الذَّاتي في توظيف ميارات التَّحاور ":تحت عنوان :(2112)حسامودراسة العبد اهلل وَ  -12-15
 ."االلكتروني المتزامن َوغير المتزامن لدى طمبة معمم الصَّف بجامعة تشرين

التَّ:ىدفت الّدراسة قياسأثر الذَّإلى فيتكظيؼمياراتالتَّعمـ كىاتي المتزامف الٌصكتي االلكتركني غيرحاكر
المتزامف.

انيةبجامعةربيةالثَّكميةالتَّؼ/معمـالصَّالثة/طالبةنمفطمبًةالٌسنةالثَّطالبانكى(22)مفتٍتككنى:عينة الّدراسة
 تشريف.

معرفيقبمي/بعدم،كىتٍنىتككَّ:أدوات الّدراسة تحصيمي  رصداالختباراألدائيمفاختبارأدائي،كىمفاختبارو تَـّ
َـّ ت كما بطاقتيمبلحظة، خبلؿ التَّبناءي التَّالبرنامج عمى قائمةو تعميميةو مكديبلتو الذَّدريبيفيصكرة اتي:عمـ

 .(حاكرالغيرمتزامف:خاصبالتَّانيالثَّ وَ كتيالمتزامف،حاكرااللكتركنيالصَّ:الخاصبالتَّلاألوَّ المكديؿ)

كى:نتائُج الّدراسة المعرفي الجانب تكظيؼ في كبيران أثران البرنامجي اإللكتركنيحٌقؽى الٌتحاكر لميارات األدائي
 المتزامفكغيرالمتزامف،كجكديفركؽدالةإحصائيانبيفمتكسطيدرجاتالٌطمبةفيالٌتطبيقيفالقبميكالبعدملكؿ 

العممي: )من األداء مبلحظة كبطاقة المعرفي، الٌتحصيمي التَّ(االختبار الصَّلميارات االلكتركني كتيحاكر
اإلناثطبيؽالبعدم،كجكدفركؽدالةإحصائيانبيفمتكسطيدرجاتالٌذككركىغيرالمتزامفلصالحالتَّالمتزامفكى
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ككرمبةالذُّطبيؽالبعدملبلختبارالٌتحصيمي،عدـكجكدفركؽبيفمتكسطيدرجاتالطَّلصالحاإلناثفيالتَّ
 طبيؽالبعدملبطاقاتمبلحظةاألداءالعممي.اإلناثفيالتَّكى

عميم من حيث فاعمية دورات دمج الّتكنولوجيا في التَّ ":تحت عنوانُ  :(2114)دراسة طقيقة -12-16
توافقيا مع وَ  (االنترنت)شبكة المعمومات إكساب المتدربين الكفايات المتعمقة باستخدام الحاسوب وَ 

 ."(مػ2116-2111)المناىج المعتمدة في الفترة ما بين
قدـالتٌكرالجديدلوفيظؿّْقائمةبالكفاياتالكاجبتكافرىالدلالمتدربلمقياـبالدَّمىععرؼلتَّا:ىدُف الّدراسة

الحاسبكىالتٌ يخصاستخداـ كنكلكجيفيما دكراتدمججييزاتالبلَّتكافرالتَّمدلكىاالنترنت. زمةألماكفإقامة
فيإكسابياالمتدربيفعميـكنكلكجيافيالتَّبرامجدمجالتٌيتكاجوعكباتالتَّالصُّالعكائؽكى،كىعميـكنكلكجيافيالتَّالتٌ

 .االنترنتكنكلكجيةالمتعمقةباستخداـالحاسكبكىالتُّالكفايات

كىمجمكعةنالباحثةيتًاختارى:عينُة الّدراسة المدارس، التَّمف التَّالمراكز لمديريةًدريبية محافظةربيةًالتَّابعة في
حميمي.الكصفيالتَّالمنيج:.حمص

بيفالمياراتتمكنكامنياكىياالمتدربيفكىياكتسبىكافؽمابيفالكفاياتالتَّالتَّنسبةىأفَّإلىتشيرينتائُج الّدراسة:
التَّكى َـّالكفايات ت التَّي محتكل كفؽ عمييا التٌمنياجدريب التَّدمج في التَّكنكلكجيا التَّعميـ لكزارة فيابع ربية

تككفمقبكلةألغراضالبحثكى،(%60) ىيوريةة الس  ة العربيَّ الجميوريَّ  قد ىينسبة عفلكفٍكى، انخفاضيا
الدَّ ىذه مف المأمكؿ المستكل عدد كجكد مف يأتي دمجكرات دكرات نحك المتدربيف اتجاىات تفاكتفي مف

عميميأكلظركؼفيذلؾلظركؼتتعمؽبعمميـالتَّيعكداكتسابالمياراتالٌتكنكلكجيةكىالٌتكنكلكجيافيالٌتعميـكى
أماكفسكنيـ.معيشتيـكى

 ان  
َّ
  ػهٗ ؼمٛتز

ِّ
بثمخ ساصبدانذ

َّ
 :انض

    ِعمىالتَّإعطاءمفالدّْراساتالعربيَّةكىاألجنبيةخبلؿ الباحثةي استفاَدت القدرة سيؤكؿإليوالباحثةي نبؤبما
الذَّ قامىالبرنامج تٍم أال بحثيا مف المنشكد اليدؼ تحقيؽ في َوىوببنائو :" الصَّؼّْ معمّْـ طمبة إكسابي

تطبيقاتاالنترنت إيجازما،"متطمباًتاستخداـً يمكفي الدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيبوتٍاستفادىكى
 اآلتي:

 اككناتيم،كىةتدريبيالامجالبرتصميـتككيفتصكرنظرمشامؿعفكيفيةبناءكى. 
 .االطبلععمىاألساليباإلحصائيةالمبلئمةلتحميؿالبيانات 
 ة.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـلمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالمبلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارالمنيػػػػػػػػػػػػػػػػاختي
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  :ساصخ
ِّ
أدٔاد انذ

 
ذسٚجٙ ٔ

َّ
ثُبء انربَبيح انز مفالدّْراساتاستفاَدتحيثي :اآلتيةالباحثةبعداالطبلععمىمفكؿ 

البرنامجالتَّدريبي. {(2111)حسف؛(2113)ديكب؛(2113)حسامك} تصميـً مفبمعرفًةكيفيًةبناًءكى بناًءكؿّْ كى

أدوات البحث أيضان}: كىاألدائية القبمية/البعدية المعرفية التَّحصيمية {االختبارات كىاستفادىٍت كجوعمى–،

دراسة-الخصكص الكحدتى(2113،حسامو) مف تصميـ التَّييٍفي التَّدريبي البرنامج مف كىالثَّالثة األكلى ف
 استخداـ متطمبات الطَّمبة/المعمميف إكساب مفمتصفح االنترنت إكسبمورر، َوالبريد اإللكترونيتخصُّ كى ،

إكسابالطَّمبة/المعمميف(2111مقبؿ،) دراسة فيتصميـالكحدةالخامسةمفالبرنامجالتَّدريبيالتَّيتخصُّ

؛(2111)الباتع}: راساتالتَّالية،كىاستفادىٍتأيضانمفالدّْالبريدية َوالمجموعات الموسوعاتمتطمباتاستخداـ

داـتطبيقاتاالنترنت.طمباتاستخفيإعداداستبانةاحتياجاتلمت{(2113) ديكب؛(2113)حسامك

راساتالدّْمعظـاعتمدىتٍفقدالمستخدمةاألدكاتحيثمفالسَّابقةالدّْراساتمعالحاليةيالدّْراسةياتفَقتْ كما    
مقياساتجاهنحكتطبيقاتاالنترناستبانة،بناءالتَّدريبيالبرنامجبناء):عمى ،داءاأل اتاختبارت،االحتياجاتكى
(حصيؿتَّالاتاختبار

 ُٓػُٛزٓب:ـي
 
ساصخ ٔ

ِّ
حيثيراسةالدّْفيالمتبعالمنيجحيثيالسَّابقةمفالدّْراساتمعالحاليةيالدّْراسةياتفَقتْ ح انذ
اعتمدىتٍ المتغيرًأثرًبياففيجريبيالتَّ المنيج{(2111)مقبؿ؛(2111)حسف؛(2113)حسامك}دراسة
التَّحميمي الٌدراساتالسَّابقةالمنيجتٍاتبعىكما،ابعةالتَّالمتغيراتًعمى(دريبيالتَّالبرنامج)جريبيالتَّالمستقؿ
الدراسةالحاليةاالستبانةبناءفيالوصفي الذَّماتبعالمنيج{(2111)العنزم}كىاختمفىٍتمعدراسة،كماحاؿي

 التجريبي، شبو دراسة مع الحالية الدّْراسة ا{(2111)حسامك}كىاتفقىٍت عينة تَـّفيخصكصية لبحثحيثي
 الذّْكرعمىطمبةمعمـالصَّؼفيكميةالتَّربية/جامعةتشريف.تطبيؽالدّْراسةالسَّابقة

  :انجششٚخ
 
يبَٛخ ٔ

َّ
انز

 
مكافالتَّطبيؽفيخصكصيةالسَّابقةالدّْراساتمعالحاليةيالدّْراسةياختمَفتْ احلذٔد ادلكبَٛخ ٔ

مجتمعدراستيـفقدٍ الحاليعمىعينةومفطمبةمعمـالصَّؼ/السّْنةالثَّالثة،إالأنَّونجديمجتمعكى البحثي طيبّْؽى
الذَّم(2004ييبي،المَّ)طبَّؽدراستوعمىعينةمفالمعٌمميفبمحافظةالقنفذة،كى(2008احمي،الزَّ)دراسةكى

شممىٍتعينة ،ٍتعينتوأعضاءىيئةالتَّدريسشممى مطافطمبةالصَّؼالعاشرفيمدرسةالسُّ(2111مقبؿ،) كى
 فيغزة.



 البحث منهجية                                                                        األول                                                     الفصل 

 

 
24 
 

 ساصـــَزبئ
ِّ
معظـنتائجتٍأظيرىفقدالنَّتائجحيثيمفالسَّابقةالٌدراساتمعالحاليةيالٌدراسةي: اتفَقتخــح انذ

في دريبلمتَّالبرنامجفاعميةعمىراساتالدٌمعظـتٍدىأكٌكما كجكدفركؽلصالحالتطبيؽالبعدم،راساتالدّْ
  الحالية.الدّْراسةنتائجأكدىٍتوماكىىذاتنميةالجانبىٍيفالمعرفيكىاألدائي

  دراسة الخطيبكىأكَّدىت أكثرأفَّ االنترنت تطبيقات ىياستخدامات عمى: كىالحصكؿ اإللكتركني، البريد
أظيرىتالتكراراتكىالنسبالمعمكمات  .المئكيةذلؾ،كماىكحاؿالدراسةالحاليةحيثي

 يظيري إلىفاعميةبرنامجتدريبيفياكسابتٍتطرقى-فيحدكدعمـالباحثة–مماسبؽعدـكجكددراسةكى
المدكناتاإللكتركنية،المحادثةك:طمبةمعمـالصؼمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنتمفالكحداتاآلتية

يامفدراسات.اسبقىراسةالحاليةعمَّىذامايميزالدّْكىيديةالقكائـالبر،القكاميس،باستخداـبرنامجالماسنجر
 خبدتخ انفصم: 

مشكمةالدراسة،ثـعرضانلؤلىمية تمثمىتىذهالمنيجيةبمقدمةكى الفصؿعرضمنيجيةالدراسةكى فيىذا َـّ ت
حددتالباحثةمجتمعالدراسةكىعينتيا،كمابينتالمتغيرات كىاألىداؼكىاألسئمةالتيتتمحكرحكلياالدراسة،ثَـّ

تحديدالمستقمةكىالتابعة،كىصاغتمجمكعةالفرضياتلمتحق ؽمفالنتائج،كىعرضالخطكاتاإلجرائيةلمدراسةكى
العربيةكىاألجنبيةذاتجممةمفالدراساتالسابقةالباحثةالمصطمحاتكىالتعريفاتاإلجرائيةالكاردةبيا،كىعرضت

،حثالحاليبالتالياالستفادةمنيافيإتماـالبكى،"تطبيقاتاالنترنت استخدام"الصمةبمكضكعالدراسةالحالية
عمىياطبلعاعبرى كىأدكاتالدراسة،كىخطكاتتصميـ البرامجالتدريبية حتىكى،إليياكايتكصميالنتائجالتَّكىبناء

 الباحثكفحتىتتبلفاىاالباحثةأثناءتطبيؽبحثيا.اعترىضىتالصعكباتالتي
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بَٙـانفص   
َّ
 م انث

     
َّ
 ظـش٘اإلطـبس انُ

لى 
َّ
فسبد ادلٕضــــٕع انش

َّ
 انص

 مقدمة

نشػػأًةكتطٌكًرشبكػػًةاالنترنػػت  -1  27- 26 مراحػػؿي

 27 مفيػػػػػكـشبكػػػػػػًةاالنترنػػػػت  -2

 28 – 27 طػػرؽياالتصػػػػاًؿباإلنترنػت  -3

 29 – 28 بركتكككالتشبكًةاالنترنت  -4

 31 – 25 شبكػػػةاالنترنػػػتكىالتَّربيػػػػةكىالتَّعميػػػػػػـ  -5

االنترنتفيالٌتعميـ  -6 استخداـً   31 مبٌرراتي

االنترنت  -7  32-31 فيالٌتعميـميػػػٌزاتاستخداـً

التَّػػػييقكـبياالمعمّْػػـفيعصراالنترنت  -8  35-32 األدكاري

  36-35 األمكرالتَّييجباألخذبياعنداستخداـاالنترنتفيالتَّعميـ  -9

 36 الخدمــاِت الرَّئيسـة لشبكة االنترنــــت  -11

 Web 36خدمةالكيب -11-1

 E-mail 37خدمػػػػػػػةالبريػػػػػػػػػداإللكتركنػػػي -11-2

 Mailing List 38خدمةالقكائػػـالبريديػػػػػػة -11-3

 Chatting 41خدمػػػةالمحادثةاإللكتركنية -11-4

 Searching 42خدمػػػػػةالبحػػػػػثداخػػػؿالشػػػػبكة  -11-5

 Blog 43خدمػػػػػػػػػػػةالمدكنػػػػػػػػاتاإللكتركنيػػػػػػػػػػػػػة -11-6

االنترنتفيالٌتعميػػـ  -11 اسػػتخداـً   44 معكقاتي

 45 نظػػػػػػػرةمستقبميػػػػػػةلشبكػػػػػػػًةاالنترنػػػػػػػػت  -12

 45 خاتمةالفصؿ -
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يمذيخ

قنيةأفٍىذهالتٌتٍاستطاعىمفمرافؽالحياة،كىمرفؽوككؿَّالمعمكماتالمبنيةعمىالحاسكبتغزيتقنيةيتأصبحى
،طكفانانمعمكماتيانتٍقنيةفأحدثىىذهالتٌاإلنترنتمفرحـًشبكةيتٍكلدىكى،قياسي الحياةالمختمفةفيزمفوأكجوىتغٌيرى
إلزمفيأصبحىفقد يقدرالكصكؿ المعمكمات كىى الثَّبالدقائؽ أصبحكىكاني، عمى حاؽالمَّيريديمجتمعوأمّْلزامان

أفٍ المعمكماتي ينشئىبالعصر أجيالو مبنيةو تعمُّبطريقةو كىـًعمى كىالحاسكب لميؤىميتقنياتو راتغيّْالتَّكاكبةيـ
 .المتسارعةفيىذاالعصر

إلىبداياتاالنترنتتعكديإالإفَّياظاىرةجديدة.كأنٌألخيرةكىانكاتفيالسٌكثريعفاالنترنتبدأىالحديثفَّإ
السٌ كىأكاخر النٌجديدييتمثؿيتينات، في الذَّاالنترنت العادم غير التٌمك خبلؿ شيدتو حيثيم تشيريسعينات،

.(1996_1993)يٍبيفسنتىات،مابكةأكثرمفأربعمرَّالشَّيمستخدمًإلىتضاعؼعددالمتكافرةياإلحصائياتي
.صؿإلىعشراتالمبلييففكحكؿالعالـيامستخدميعداديأازدادكى

يمي فيما كى ُـّ كىسيت مراحؿتطكرىا، كى التٌقنية االتصاؿبالشَّاستعراضتاريخنشكءىذه كىأىَـّكيفية العالمية بكة
معكقاتيا،كىالنَّخدماتيا ميزاتياكى .ظرةالمستقبميةلشبكةاالنترنت،كى

1-   
 
 رطٕسْبيشازم َشأح شجكخ االَرتَذ ٔ

االنترنتكىالتَّفَّإ األثرفيظيكرشبكة أبمغ االتصاالتكافلو لتكنكلكجيا المستمر عالميانطكر .انتشارىا
مراحؿتاريخيةاإلنترنتبعدأربعتقنيةيتٍلدىقدكيكى،اإلنجازاتفيمجاؿاالتصاالتمفأىْـّتعدُّشبكةاإلنترنتف

:ىذه المراحل ىيوَ ،قنيةبنيتعميياىذهالتّْيمرحمةمنياعفاألسسالتَّتمخضتكؿَّ

(:ـم1969) المرحمة األولى  -1-1

نككمتحدكثىجكـوتكقعىكى،لخكؼلدلكزارةالدفاعاألمريكيةاعندماتزايدالقمؽكىتيناتالسّ فيكانتالبدايةي
لذلؾقاـالخبراءاألمريكافنتيجةنكى،انيةلمافعمتوفيالحربالعالميةالثٌانتقامي فعؿعمىالكالياتالمتحدةكرد 

عفعمبلءاالتحادتككفبمأمفواألكامرالعسكريةبحيثياألدكاتالعسكريةكىلتبادؿالمعمكماتكىبالبحثعفكسيمةو
كى،كفيتيالسٌ قامىمف ىنا لممشاريع األبحاثالمتقدمة األمريكيةالتARPAَّ""تككالة الدفاع لكزارة بإنشاءابعة
ةمركرعدَّبعدىكى،بكةحليـاستخداـتمؾالشَّكافالعسكريكففقطفيالبدايةىـالمصرَّكى،"ARPANET"بكةش

الدٌنىمكَّأعكاـو غيرفاعاألمريكيةتكزارة " "ARPANETشبكةالعسكرييفمفاستخداـ َـّكى، إلىالشَّـيتقسيت بكة
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ذلؾنتيجةلزيادةكى،"MILNET"تسمىاألخرللمعسكرييفكىكى،"ARPANET"تسمىكاحدةلممدنييفكى:فيٍشبكتى
ة.ئيسالرَّ"ARPANET"غطعمىشبكةالضَّ

سميةفياإلنترنت،كىكغةالرٌىيالمٌ(ICP/IP)فيىذهالمرحمةأصبحت(:مـ1982) انيةالمرحمة الثَّ  -1-2
.شركةأخرلةشبكةحاسكبفيالعالـلبلتصاؿبأيٌةيتستخدموأيٌبركتكككؿيمكفأفٍ

َـّكى(:مـ1989الثة )المرحمة الثَّ  -1-3 ت اإلنترنت في البحكث مركز يسمى تأسيسما ككحدة"IRTF"فييا
."IETF"ميندساإلنترنت

المرحمةالحقيقيةيكرةيالثَّتعتبريكى(:مـ1993ابعة )المرحمة الرَّ  -1-4 اإلنترنتفيىذه ففييالشبكة َـّ، تأسيست
الشَّ العالمية العنكبكتية (World Wide Web)بكة ، َـّكما تصميـبعدىىاتطكيرت برمجة لغة ظيكر
عمىاعتمادان{Hyper Text Markup Language) (HTMLاالنترنتصفحات}فحاتااللكتركنيةالصَّ

النٌ البرمجيلشفرة العالميةـىمقدَّالذَّكى،hypertextصالمترابطالمبدأ األبحاثالفيزيائية مفمؤسسة
CERN،تإنترنتأصبحى( ػم1995)عالـفيكى(internet web)،فيعبرالعالـ،كىمتداكلةوبكمماتوكى
(72،ص.2005،حناكم).كؿالعربيةتخدماتشبكةاالنترنتتتكاجدفيالدٌنةبدأىتمؾالسَّ

 يفٕٓو شجكخ االَرتَذ -2
فيمايمياستعراضلبعضىذهالتعريفات:تعريفاتاإلنترنتتعىتنكَّ ،كى
  انتربطعشراتالمبلييفمفأجيزةالحاسكبجدٌضخمةهتكنكلكجيةهشبكةه":يابأنٌَوسعادةالّسرطاويعرفيا

كى العالـعفطريؽالبركتكككالتالمتعددة، فيمختمؼتعمؿيحكؿ عمىتبادؿالمعمكماتاليائمة بكاسطتيا
(69.،صـ2113سعادة،رطاكمكىالسٌ)."نكاحيالحياةمفأجؿتحقيؽأىداؼشتى

  مػفالحاسبػاتالمرتبطةببعضيافيأنحاءالعالـالمختمفةيمكفمجمكعةه":يابأنَّالمباركالموسى وَ عرفيا
 (75.،ص2115،لمبارؾكىاالمكسى) ."تبادؿالمعمكماتبكاسطتياتناقؿكى

 مشتركةوالحكاسيبالمختمفةفياألماكفالمتفرقةبمغةويتربطيالتَّةيالعالميَّبكةيالشَّ":يابأنَّالنعواشييػاعرفىكى
(157.ص،ـ2111،النعكاشي)."لتنقؿالبياناتيتستخدـيالتَّكى (IP)يطمؽعمييابرتكككؿ

 طشق االرصبل ثبإلَرتَذ -3

أفٍإلىلمٌدخكؿ بعض  ردُ و نسوَ ،ناؾطرؽمتعددةلبلتصاؿبالٌشبكةىتكجدينككفمتصميفبيا،كىاالنترنتيمـز
:بكةق االتصال بالشَّ ائر ط
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النَّبييتطمَّ (Permanent direct connection):ائم المباشر:الدَّ  االتصالُ  -3-1 تصاؿخطكطاكعتكفيريىذا
 ركاتالكبرل.الشَّعمىالمؤسساتالحككميةكىذلؾفيكيقتصريلكى،مرتفعةوكاليؼوترعةذاتعاليةالسٌ

مباالتصاؿعندالطٌيتيحيحيثي (On–demand direct connection):مب: المباشر عند الطَّ االتصال ُ  -3-2
عاليةيحتاجيكى،الحاجةكى ذمسرعة بمكدـ النٌميزةيكى،إلىجيازحاسكبمزكد وكعمفاالتصاؿأنٌىذا

 كمفة.التٌاقتصادم
النٌوَ  :(Dial-up terminal connection) :مفونيرفي التّ الطّ  االتصالُ  -3-3 جيازىذا ربط عف عبارة كع

ُـّ،بجيازحاسكبآخريقدـالخدمةلبلتصاؿبشبكةاالنترنت،حاسكبيشخصيمعمكدـ فيىذاأميت
 .بطبأحدمزكدمخدمةاالنترنتاألسمكبمفاالتصاؿالرٌ

أعمىبكثيرمفكى DSL:(Digital Subscribe Line:)الخط الّرقمي -3-4 بالٌدخكؿلمشبكةبسرعاتو ىيتسمحي
زبائنيايتراكحكفبيفكىىا،ىناؾشركاتتخصصتفيتكفيرريقةالمعتادةعفطريؽالمكدـالعادم.كىالطَّ

الصٌ كىأصحاباألعماؿ الحاسكبالمنزليغيرة مستخدمي معينةكى، ).ذلؾمقابؿرسكـ ،2118الزاحمي،
(75ص.

 ثشٔرٕكٕالد شجكخ االَرتَذ -4
المعاييرمفمجمكعةهىك:البروتوكولكى،االنترنتفيعممياعمىعددمفالبركتكككالتاليامةشبكةيتعتمدي
  :اآلتيعمى ىذه البروتوكوالت من خلل  فُ سوف نتعرَّ وَ الحاسب،أجيزةبيفالمعمكماتتبادؿيتتيحييالتَّ

 :TCP/IP : [Transmission Control Protocol \ Internet Protocol]بروتوكول   -4-1

يستخدـكى،تيناتيارتبطتبشبكةاالنترنتمنذنشأتيافيالسٌالبركتكككالتالتٌأقدمىذاالبركتكككؿمفيعتبري
شغيؿظرعفأنظمةالتٌبصرؼالنٌجعمياتتصؿفيمابينياكى،بكةلعمؿتكافؽبيفأجيزةالكمبيكترالمرتبطةبالشٌ

.المثبتةعمىتمؾاألجيزة

:UDP : [User datagram protocol l]بروتوكول   -4-2
كصكؿواليضمفيلكنَّكى،بكةبيفأجيزةالكمبيكترالمتصمةبالشٌكبيرةوىذاالبركتكككؿبنقؿالبياناتبسرعةويقكـي

البياناتكاردأفَّإذٍ،صحيحوكىسميـوالبياناتالمرسمةمفجيازالمرسؿإلىجيازالمستقبؿبشكؿو احتماؿفقد
المستقبؿ إلىجياز المرسؿ جياز مف انتقاليا ينحصري،أثناء البركتكككؿ فيذا تقريبانلذا البثٌاستخدامو في
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الصَّ لممكاد كىالمباشر الشَّالمرئيٌكتية عبر بكةة التَّفَّا كى، المكاقع تبثُّأغمب االنترنتعبالقنوات الفضائيةي ر
كتعمىىذاالبركتكككؿ.فينقميالمصَّكتيةتعتمديالصَّمحادثةبرنامجالفَّأكما،موتستخد

 :[Hyper Text Transfer  Protocol \ HTTP] :بروتوكول-4-3

يتحتكييامكاقعالمخزنةعميياالمعمكماتالتServersَّىذاالبركتكككؿىمزةالكصؿبيفأجيزةالخكادـيعتبري
بنقؿمختمؼأنكاعالبياناتيقكـيكمالدلجيازالمستخدـ،Web Browserبيفبرامجمتصفحالكيباالنترنت،كى

الفيديك.كتكىالصَّكركىالصٌصكصكىمثؿالنٌ

خكادـيستخدـي:[File Transfer  Protocol \ FTP] :بروتوكول -4-4 الممفاتبيف نقؿ في البركتكككؿ ىذا
كبيرةواالنترنتكى بسرعةو المستخدـ كىجياز ُـّ، الممفاتمفعمىعمميَّ Downloadingطمحإطبلؽالمصيت نقؿ ة

دـإلىمفجيازالمستخالممفاتنقل عمىUploadingالمصطمحكى،لوخكادـاالنترنتإلىجيازالمستخدـكفقان
 .خكادـاالنترنتكفقانلو

البركتكككؿصُّتيخ:[Simple Mail Transfer  Protocol \ SMTP] :بروتوكول-4-5 رسائؿ Sendإرساؿبىذا
مفاآلخريفإلىالمستخدـ.،الممفاتالمرفقةبياالبريداإللكتركنيكى

رسائؿالبريدReceiveىذاالبركتكككؿباستقباؿيختصُّ: [POST Office Protocol \ POP3] :بروتوكول -4-6
 مفاآلخريفإلىالمستخدـ.،الممفاتالمرفقةبياااللكتركنيكى

5-  
ُ
  شجكخ

 
 االَرتَذ ٔ

 
 انز

ُ
  شثٛخ

 
ٔ 

 
 ؼهٛىانز

نظاـهشبكةيدُّتعي كىاالنترنت االتصاالت، لتبادؿ كىباالعتمادالمعمكمات الحاسكب، بالرَّعمى المادمذلؾ بط
أفبلـالفيديك،،مفجميععكامؿالكسائطالمتعددةكىصكروكىعمىمعمكماتوتشمؿيفأكأكثرمعان،كىيٍالفيزيائيلجيازى

التَّكى كىاألفبلـ األبحاثًكىكتكراهالدٌرسائؿًخصاتًممَّعميمية، ممخصات أك المرتبطةًالعمميَّالماجستير، بيذهة،
برنامجيعدُّ،كىفحاتباستخداـفأرةالحاسكبحرؾبيفىذهالصَّالتَّيمكفيفحاتالمختارة،كىالمعمكمةمفخبلؿالصَّ

العالميةالشَّ إضافةنتطبيقاتأحديWWW)) بكة أكتشغيؿياإلنترنت، إرساؿرسائؿإلكتركنية، إلىذلؾيمكننا
يمكفيحيثي،(Gopher, Archi, Wais)أكالبحثباستخداـةوعمميٌةوإخباريَّنشراتوحاسباتالمركزية،أكإعدادي

كرةفيالكقتنفسو.الصُّكتكىإرساؿالصَّ
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،كىكافةتاالنترنتمجاالتالحياةلقدغزى مجاالتبيفتمؾالعميـمفالتَّيعتبري تكظيؼي َـّ االنترنتشبكةي،لذات
مفجميعأرجاءالعالـ،سريعةوتبادؿرسائؿإلكتركنيةوكىالبريدااللكتركنيذلؾعبراستخداـمكفىكىأ،عميـلخدمةالتَّ

مكانيةكى لىجيازحاسكبو،(مكسيقاصكر،كىكىبرامج،نص،كى)نقؿالممفاتالحاكيةعمىالمعمكماتا  آخر،مفكا 
األكاديمي،ربكمكىطكيرالتَّلتَّاعفالمناىج،كىتواالحصكؿعمىمعمكمأعمى،كىمركزيةبفاعميةواستخداـاالجيزةالبلَّكى
(360.،ص1998الحيمة،).عميميةًمركزمصادرالمعمكماتالتَّ(ERIC)عميـمفخبلؿطرائؽالتَّكى

ـىإفَّكما رىعممية،كماأثَّػعميميةالتَّفيالعمميةالتَّسريعوكىمذىؿولإلىتطكروعميـأدَّشبكةاالنترنتفيالتَّاستخدا
نجازىكىـالمتعمٌـكىفيطريقةأداءالمعمٌ ـىأفَّ«كـوفيني وىايفيمـد»قدأكضحؼ،كىافيغرفةالصَّمييا  األنظمػةاسػتخدا

العمػؿ،التتعامػؿشػبكةاالنترنػتكنكلكجيافػيالحيػاةكىبياالتٌيتؤثريريقةالتَّغيرالطَّالمتعددةفياالنترنتسكؼيي
نٌمػػػعالمعمكمػػػاتفقػػػط،كى ػػػكرة،كىمػػػعالٌصػػػامػػػؿيمػػػاتتعا  ياسػػػةالسٌالعالميػػػة،كىاألحػػػداثًالفيػػػديك،كىالخػػػرائط،كى،كىكتًالصَّ

ليػػػػـالكثػػػػائؽقػػػػدـيمبػػػػة،كمػػػػاتيأعػػػػيفالطٌـىمػػػػاأجميعيػػػػاعػػػػرضيتيكى.اليكميػػػػةلمطقػػػػسالخػػػػرائطالحديثػػػػة،كىالمكسػػػػيقا،كىكى
شػػبكةتػػكفرياالكتشػػاؼمػػفقبػػؿمسػػتخدمييا.كى،كىلمبحــث أداةً ذلػػؾأصػػبحتاالنترنػػتالمعمكمػػاتالمتطػػكرة،لكػػؿّْكى

المجتمعػػػاتكىالمكتبػػػاتًمراكػػػزالبحػػػكث،كىالجامعػػػات،كىاالنترنػػػتلممتعممػػػيفالقػػػدرةعمػػػىاالتصػػػاؿمػػػعالمػػػدارس،كى
نشػػػػػػػػػػػػػػػػػرلمعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػاركةكىاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداميا،كىىـعمػػػػػػػػػػػػػػػػػىنقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿالمعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكىتسػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدياألخػػػػػػػػػػػػػػػػػرل،كى

(16،ص.2008الزاحمي،)لآلخريف.
ؽرعميـمفالطٌتالتَّحكلىالمعمكمات،كىلحفظ أداةً تاالنترنتبكة،كانتشارىاعالميان،أصبحىتطكرىذهالشَّمعكى
إلىالتَّالتٌ كىقميدية الفردم، استخداـشبكةعميـ بيفالمتعمميفعند الفركؽالفردية معذلؾعمىالمعمميفمراعاة

ـيقكّْعميـ،فعمىالمعمـأكالمشرؼأفيفيـ،كىدكراالنترنتفيالتٌعمييـإيجادطرؽتفعؿعميـ،كىاالنترنتفيالتٌ
الضٌ كىمكاطف عؼ، يربط ثـ البرامج، في القكة التٌأمكاطف األىداؼ لتحقيؽ بعضيا مع البرنامج عميميةجزاء

شبكةاالنترنت،تستطيعمساعدةالمتعٌمميففيتحقيؽإلىأفَّ«ديرلي وكينمان»قدتكصؿالعالمافكىعممية.التٌ
  عميميةاآلتية:لتحقيؽاألىداؼالتَّ

 االبداعي.ؽكىفكيرالخبلَّطكيرالتَّت
 ٌالمشكبلت.تنميةاستراتيجياتحؿ 
 ي.ػػػػػػػرالعممػػػػػػػفكياراتالتَّػػػػػةميػػػػػػتنمي 
 دػػػػػػػػػػػػػػػاألمؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكيـػػػػػػػػػػعمالتٌتحقيؽ. 
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س -6
 
ؼهٛىيرب

 
  اد اصزخذاو االَرتَذ يف انز

:اآلتيؿفيتتمثٌ،عميميتكظيفيافيالمجاؿالتَّاستخداـاإلنترنتكىشجعىتعمىةىناؾجكانبميمٌ

 محصكؿعمىالمعمكماتمفمختمؼأنحاءالعالـ.لاإلنترنتمثاؿكاقعي -6-1
.ةوػػػػػتكمفأقؿّْػػػػبكى،توػرعكقػػػػػـبأسػػػػاؿبالعالػػػػػػاإلنترنتعمىاالتصاعديػػتس -6-2
يصعبوىفإنٌ،نظرانلكثرةالمعمكماتالمتكفرةعبراإلنترنتعاكنيالجماعيتَّالـعماإلنترنتعمىالتَّتساعدي -6-3

الطَّ كؿٌعمى البحثفي كؿٌالب يقكـ لذا ثـٌالقكائـ، معينة قائمة بالبحثفي الطٌطالب بلبيجتمع
كصؿإليو.التٌلمناقشةماتَـّ

اإلنترنتيعتبربمثابةمكتبةكبيرةتكفرذلؾأفَّ،دريساإلنترنتعمىتكفيرأكثرمفطريقةفيالتَّتساعدي -6-4
 (168،ص.ق1424،المبارؾ) فيياجميعالكتبسكاءكانتسيمةأكصعبة.

 يذكر :عميـربكييفعمىاستخداـاالنترنتفيالتَّتالتَّيشجعىالمبرراتالتَّعددانمف«َوالفنتوخ الّسمطان»كى
  المعمكمات مصادر في اليائمة المصادركىالكفرة ىذه أمثمة مف : االلكتركنية ،Electronic Bookالكتب

الدٌ البياناتPeriodicalsكريات قكاعد ،Data Bases، التEncyclopediasٌالمكسكعات المكاقع عميمية،
Educational Sites. 

 ميمكفاالشخاصمفاالتصاؿفيمابينيـ.الذَّكى-غيرالمتزامفالمتزامفكى–غيرالمباشراالتصاؿالمباشركى 

ؼهٛى -7
َّ
 ممٛزاد اصزخذاو شجكخ االَرتَذ يف انز

:الكثير من المزايا، منياتبرُز أىميَّة استخدام اإلنترنت في التَّعميم، من خلل

يتحكمكفتوفير فرص تعميميَّة غنيَّة َوذات معنى:  -7-1 تعمميـ عمى كىالتَّحكـ بالسَّيطرة شعكرىـ مع فالطَّمبة
بمدلتقدميـاألكاديمي،كىتصبحمشاركتيـفعَّالةمقارنةبنظرائيـالطَّمبةالذَّيفالتتكفرلدييـفرصةالتَّعمـعبر

االنترنت.

التَّعمـعبراإلنترنتيتيحبيئةتعميميَّةغيرمقتصرةعمىتوّفر فرصة تعّمم في أيٍّ وقٍت َوأيٍّ مكاٍن:  -7-2 إفَّ
. محددو فيزمفو الفصؿالٌدراسيكى

التَّعميـالمباشربكاسطةاإلنترنتلـيعإذابة الحدود الفاصمة بين التَّعميم التَّقميدي َوالتَّعميم عن بعد-7-3 د:إفَّ
يزدادتكظيؼتقنياتاالتصاؿكىالمعمكماتفيتمؾالبرامجمعتنامي بمعزؿعفالبرامجالتَّعميميةالتَّقميدية،حيثي



 إلطار النظري الثَّاني                                                                                                                    االفصل 
 

 
32 

 
 

ذلؾيعنيفيالكقتنفسوصعكبةتحديدالمزيجالفريدلمتٌقنياتالتَّيتميزبيف تطبيقاتمفيكـالٌتعميـالمرف،كى
بعد.التَّعميـالتَّقميدم،كىالتَّعميـعف

عفالوفرة اليائمة في مصادر المعمومات:-7-4 الباحث ييمٌكف لممعمكمات العالميَّة الشَّبكة مع التَّعامؿ إفَّ
يريد. ما كٌؿ كى عمييا الحصكؿ مف المتخصصة المكتبات في المكسكعات أك الٌدكريات في سكاء المعمكمات

(325،ص.2118الزاحمي،)

 لشبكةاالنترنت،يمكفحصرىاباآلتيمميزات«129.الحيمة،ص»كمايذكر: 

مرف،فيبعضالكسائؿمثؿكسائؿاالتصاؿالعالميةالعاليةالحساسية. .1.7  مصدرقكمكى
االنترنتىينيايةالٌتكنكلكجياالٌتي .2.7 دافعية،ألنَّيـيعممكفأفَّ كى كىحماسو يتعامؿالطَّمبةمعالشَّبكةبشكؽو

 النَّاجحكف.يستخدميازمبلؤىـالمتقدمكفكىالكبار
 مصدرقػػكملتنميػػػػػػةاإلبػػػػداعلػػػػػػدلالمتعمميػػػف. .7.3
 الحائطالٌصناعيالقائـبيفغرفةالصَّؼكىالعالـالحقيقي.(تزيؿ)تذيب .7.4
لمكصكؿإلىالمعمكماتحيثيطمؽعمييابعضيـ .7.5 تكفرآليةسيمةلممتعمميفكىالمعمميفلنشرأعماليـ،كى

 اء.مكتبةعظيمةفيالسَّم
 تكفرلمٌطمبةفرصةمكازنةأعمالوبأعماؿاآلخريففيالعالـممايؤدمإلىالتَّعاكفكىالمنافسة. .7.6

أداء تطكير كى ، منتظـو كى منظـو لتصميـو االحتماالت مجاالت لفتح كافية كحدىا الٌسابقة الجكىرية المزايا إفَّ
معالٌنشاطاتالتَّعميميةالتَّعمميةالمنتجة،كىالتَّيلـي كانتمستحيمة،كى أكأنَّيا قبؿذلؾ، مفالٌسيكلةأداؤىا كٍف

 خطكطان المعممكف يحجز أف نتكقع أف يمكف االنترنت، شبكات البحثية،"حٌية"تقدـ المكتبية السَّاعات مف
معذلؾماتزاؿحكافزالمعمميفتجاهشبكةاالنترنتمنخفضةبسببحد(كجيانلكجو)كىالمؤتمراتالمصكرة اثة،كى

االنترنت.

ٙ ٚمٕو ثٓب س ادٔاأل -8
 
 يف ػصــش االَرتَذادلؼهى انز

أفنستعرضدكرالمعمـبيفالقديـدَّعميـعفبعدالبيالتَّقبؿالحديثعفدكرالمعمـفيعصراإلنترنتكى
تغيرانحيثتغيَّ ث.الحديكى المعمـ دكر الذَّممحكظانر العصر كىمف عمىالكرقة لمتَّمكافيعتمد ككسيمة عمـالقمـ
راساتفيمجاؿلتطكرالدٌغيرجاءانعكاسانىذاالتَّكى.اإلنترنتميعتمدعمىالحاسكبكىعميـإلىالعصرالذَّالتَّكى
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كىالتَّ النَّربية النَّفسكىعمـ مفنتائجكىكى.عميميبخاصةنفسالتَّعمـ تمخضتعنو حيثكانتقديمانما تكصيات،
تعتبرالمعمٌ التٌـ كالمحكرالرٌالعنصراألساسيفيالعممية كلكنٌعميمية اآلفتعتبرالطٌئيسيليا، البالمحكريا
متتمحكرالبالذَّعميميةإلىالطَّةالتَّمكافيستأثربالعمميٌـالذَّؿاالىتماـمفالمعمٌلذلؾفقدتحكَّتبعاناألساسي،كى
استخداـالكسائؿراسية،كىشرحبعضأجزاءالمادةالدٌراكوفيتحضيركىذلؾعفطريؽإشعميميةكىةالتَّحكلوالعمميَّ

التَّتقييـأدائوأيضانراساتالمستقمةكىالقياـبالدٌالميدانيةبنفسوكىجاربالمخبريةكىالقياـبالتَّعميميةكىالتَّ غيرلـ.ىذا
  :اآلتيةقاط نوجزىا في النّ  ،متداخمةمراحل ةبعدَّ مرَّكىمتدرجووجاءبشكؿولكنَّيحدثبشكؿمفاجئكى

  :الب بالمعموماتذىن الطَّ  اشيحالممقن وَ  دورُ  -8-1

ؽنظريةتتعمَّـمعمكماتوالبحيثكافيقدٌحشكذىفالطَّيركزعمىتمقيفالمعمكماتكىـقديمانكافدكرالمعمٌ
كى كىبالفمسفة الطَّالخياؿ كراء كىما بيعة بالكاقع ارتباط ليا يكف عمميةنادرانكى .العمميلـ فائدة تتضمف كانت ما

عميميةباستثناءتمقيوليذهالمعمكماتسكاءكانتةالتٌالبأمدكرفيالعمميٌولـيكفلمطٌأنَّتطبيقية،عبلكةعمى
المعمكماتذاتمعنىكى بالنٌىذه الكىفائدة أـ لو الطٌسبة كافعمى إالٌما األمر نياية بيدؼالبفي حفظيا

 .فاسترجاعياكقتاالمتحا

  :اتــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــلممعم ارحِ ـــــــــــــــــالشَّ  دورُ  -8-2

البمقيفليسلياجدكلفيتعميـالطٌعمميةالتٌبعدأفثبتأفَّخاصةنخذدكرالمعمـيتطكرركيدانركيدانكىأ  
شخصيتوكى المعمٌ،بناء ليصبح لمحياة عداده الدٌكا  ىذا في شارحـ متكقفانلممعمكماتمفسرانكر النٌانليا قاطعند

عميميةعفطريؽإتاحةالفرصةلوالبالمساىمةفيالعمميةالتَّـلمطَّطكرفقدسمحالمعمٌالغامضةفييا،كبيذاالتٌ
حكؿالمعمكماتالتَّ بحيثالبطرحبعضاألسئمة كىياليفيميا المعمـ عمىمجرليتعدلذلؾسمطة ىيمنتو

لمطَّكى األمكر، الفرصة ىذه محدكدية أنَّمع التٌالبإال أىمية استجبلء عمى ساعدتو كىيا المادةعمـ معنى دراؾ ا 
 .فائدتياقيمتياكىكىراسيةالدٌ

 :ةـــــــــــــــــعميميالتَّ  ائلِ ــــــــــــلموس تخدمِ ــــــــــالمس دورُ  -8-3

لتكصيؿمايريدتكصيمومالـيستخدـبعضالبليسكافيانشرحيالمطَّتمقيفالمعمكماتكىـأفَّلقدشعرالمعمٌ
التَّ التَّالكسائؿ صكروعميمية مف كىكىمجسماتوكىممصقاتوكىكضيحية كىخرائط يرافقىغيرىا، أف دكف تخطيطلكف يا

 حتى أك إجراءىا مف اليدؼ معرفة أك كىالستخداميا، استخداميا لمطٌتكقيت كىمناسبتيا استخدامياالب. كاف
ـربطمايدرسوالمعمٌكضيحكىمفالتَّكرعمىإدراؾضركرةشرحالمادةبشيءومعىذافقدساعدىذاالدَّكى،عشكائيان
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المعمـىكمعىذافقطظؿَّالبحكاسوفيأثناءتعممو،كىةأفيكظؼالطٌأىميَّمفمادةنظريةبالكاقعالمحسكس،كى
ا.المقيـألداءطمبتيفعمىمجرياتأمكرىا،المستخدـلكسائمياكىمعميميةالمييةالتَّالمسيطرعمىالعمميٌ

  :ةــــــــــــالمخبري اربِ ــــــجرى لمتَّ ـــالمج دورُ   -8-4
عميميةإلىالمستخدـلمكسائؿالتَّارحلممعمكماتكىـمفالشَّردكرالمعمٌالمعرفةعمىتطكٌلقدساعدتطكرالعمـكى

كثرأالبكىـالطَّةالخبرةالمنظكرةالمباشرةفيإغناءتعمُّألىميَّذلؾنظرانالميدانيةكىجاربالمخبريةكىدكرالمجرملمتَّ
ةالعمميَّجارببنفسوبيدؼإكسابوبعضالمياراتالببإجراءىذهالتَّـيفكرفيإشراؾالطَّخذالمعمٌأفقد،مفذلؾ

فسعمـالنَّربيةكىطكرفيأبحاثالتَّتالتَّافقىركى،طكريةلدكرالمعمـىذهالمرحمةالتٌكى.يتفيدهفيالحياةالمباشرةالتَّ
البالطَّيـأدرككاأفَّنَّأعميميةبدؿالمعمـإذٍةالتَّالبمحكرالعمميَّيأخذتتنادمبضركرةأفيككفالطَّالتَّكىأيضان
ال أفٍذَّىك يجب كىيتعمَّم الذَّـ أفٍىك يجب التَّم األىداؼ الذَّكى،ربكيةيحقؽ الخبراتىك يكتسب أف يجب م

معؼكيٌالمنياجيجبأفييعميميةبمافيياالمعمـكىشيءفيالبيئةالتَّكؿَّفَّإاليفبالتَّـ،كىليسالمعمٌالمياراتكىكى
 .اجحعمـالنٌكيكفؿلوالتٌميكلوكاتجاىاتوالبكىاستعداداتالطَّ

 :ةِ المستقم راساتِ المشرف عمى الدّ  دورُ   -8-5

يمبة،كتغيرظركؼالحياةكالمجتمعكالتٌكانيالمتمثؿفيازديادعددالطٌماءالسٌرالعصركازديادالنٌمعتطكٌ    
التٌ تغيرمفيكـ الطٌعمىضكئيا بالمياراتيتساعدهعمىالحياةالببالمعمكماتالتَّربيةمفتزكيد إلىتزكيده

الببالمياراتدبالمعمكماتإلىمكسبالطَّتالحاجةإلىتطكيردكرالمعمـمفمزكٌيتعدهلمحياة،فقدنشأىالتٌ
تكثؽاعتمادهعمىنفسو.تنمياستقبلليتوكىيتعدهلمحياةكىالتَّاتيالبحث الذَّ أساليبةكىالعمميٌ

فقد راساتالمستقمةتحتإشراؼالبالقياـببعضالدٌمىفيإتاحةالفرصةلمطَّـيتجخذدكرالمعمٌأمفىنا
ترشدهإلىاتيكىالببمياراتالبحثالذَّتزكدالطَّعميميةمفشأنياأفٍمثؿىذهالخبرةالتَّأفَّمنو،إذٍبتكجيووالمعمـكى

  .عميـعفبعدفيالتَّكيفيةالحصكؿعمىالمعرفةمفتمقاءذاتوإذالـيكجدالمعمـبقربوكما

 ة:ـــــــــعميمية التَّ ــَـــ خطط لمعمميّ ـــــــــالم دورُ   -8-6

الرٌ النَّالقرن العشرينبعاألخيرمفشيد التَّكى،ربكيةالتَّفسيةكىتطكرفيمجاؿتطبيؽالعمكـ طكركافؽىذا
بماالحاسكبالتَّمعانتشارعميمية.كىعميميفيالعمميةالتٌاستخدـالحاسكبالتٌ عميميفيجميعمجاالتالحياة

ماخصائصالمتعمميفكىعميميةبطريقةمدركسةتتفؽكىتالحاجةإلىتصميـالبرامجالتَّعميمية.نشأىفيياالعمميةالتَّ
استعداداتو مف بو كىكىقدراتوكىذكاءوكىيتصفكف كىاتجاىاتكىميكؿ كىغيرىا. الفردية، الفركؽ عمىتساعدىـتراعي
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البالطَّفَّأقدظيرالكعيفيأكساطالمربيفب.كىتكمفةوكىجيدوكىكقتوقؿَّأعميميةالمنشكدةفيتحقيؽاألىداؼالتَّ
عمـينظرإليوعمىالبفيمثؿىذاالتَّفالطَّ،منوبتخطيطوميجبأفيستخدـالحاسكببإشراؼالمعمـكىىكالذَّ

نَّأ القياـنشيطإنسانو عمى قادر فعَّباستجاباتو، كىمستمرة كىالة المعمكمات تحميؿ عمى القدرة تنظيميالديو
 عميـعفبعدتحتإشرافوكتكجييوكمايحصؿفيالتَّـكىمعالمعمٌإلىجنبوعمـجنبانالمشاركةفيعمميةالتَّكى

.Distance learning

ىذاماعميناعميمية،كىةالتَّلمعمميٌئيسـىكالمحكرالرَّالمعمٌالمعمـنرلأفَّالبكىإذاجئنالمعبلقةالحاليةبيفالطَّ
كى تمامان تغييره العبلقة، ليذه جديدة صكرة الطَّ:أوالً بناء التَّجعؿ العممية محكر كىالب القائدعميمية ىك المعمـ

لكفيعممكففيمنوكظيفتوالخاصةكىلكؿٌعميـثبلثةأفرادويقكدعمميةالتَّىكاألىـأفٍكى:اثانيً المكجو،كىالمشرؼكىكى
.خبيرالكسائطالمتعددةثالثانعميميةثانيان،كىةالتَّالمشرؼعمىالعمميَّىـالمعمـأكالن،كىكاحدمشترؾكىإطارو

التَّفالمعمٌ تطبيقاتاالنترنتفي لتكظيؼاستخداـ اليكفي كحده ـ إلىألننَّ:أوالً :لعدة أسبابٍ عميـ نحتاج ا
ىماالمادةالمطركحةالببؿيشمؿجانبيفآخريفكىماليقتصرفقطعمىطريقةتكصيؿالمعمكمةلمطَّالذَّرغييالتَّ

َـّعميـ،فنحفالنعتبرككفالمادةالتَّمبلئمةالكسيمةالمستخدمةفيالتَّكى،فيالمنياج طرحياإلكتركنيناعميميةقدت
ريقةتأتيالطَّمفثَـّجاحىكالمنياجكىبؿأساسالنَّ!أىميتياىيأفضؿمستكاىاكىظرعفمضمكنياكىبغضالنَّ

يالكسيمةالتَّـكىمععمىأسمكبالمعمٌعميـفيكيطَّىنايأتيدكرالمشرؼعمىالتَّكى؟ىؿىيتقميديةأـإلكتركنية
ـشرحمادةمعينةعفطريؽيريدالمعمٌ:فمثلً كانتناجحةأـال،حيثيستطيعطرحطرؽأخرل،يستخدمياإفٍ

السٌ كاألشرطة صكتية كىتكنكلكجيا أفَّلكفٍمعية، المشرؼ بالطٌيرل يصؿ لف الطريقة بيذه إلىطرحيا بلب
كى المطمكب كىأنَّالمستكل فعالة غير الكسائؿيا استعماؿ عمى المتعددة الكسائط خبير يعمؿ ليا. بديبلن يجد

(185ص.،2000،لفارا)رس.كنكلكجيةالمتاحةلعرضالدٌالتٌ

9-  
 
 األيٕس انز

 
 ٙ جيت األخز ثٓب ػُذ ختطٛط ٔ

 
 ؼهىاصزخذاو رٕظٛف رطجٛمبد االَرتَذ يف انز

 ار.ػػػػػفاالعتبػػػػػػػػيابعيػػػػػػذنتائجػػػػػأختكىػػػػػقاتاالنترنػػػػؼتطبيػػػػػابقةحكؿتكظيػػػػػدراسةاألبحاثالسَّ -9-1

ضافةمعمكماتوميحتاجإلىتطكيركىالذَّمامعرفةاتالحاليةكىدراسةالمقررَّ -9-2 يؿ.ػػجديدةأكتعدا 
كنكلكجياالمستخدمة.ؿاختيارنكعالتٌػػػراسيقباتالمقررالدٌػػػػػمتطمباتالمتعمميفكىػػػػتحديدحاج -9-3
 ا.ػػػػػػػتخداميػػػػػػةاسػػػػػػػػكيفيَّةكىػػػػكنكلكجيؿالتٌػػائػػػػػػػػػكؿالكسػػػػبحػػػػػػػػػالالطَّـكىجتدريبلممعمٌػػػػػؿبرامػػػػعم -9-4
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كؿّْ -9-5 بالتَّتجييز التٌمكقع كىسييبلت إلييا المحتاج خطكطكنكلكجية تكفير مع بسيكلة، إلييا الكصكؿ
 ميف.يتكاجوالمتعمٌاالتصاالتالفكريةلحؿالمشكبلتالتَّ

المشكبلتالتَّمفالطٌمحدكدوالبدءمععددو -9-6 التَّيتكاجوبلبلمعرفة يطرةالعمؿعمىالسَّطبيؽكىعممية
 .معالجتياعميياكى

 احتياجات البيئة التَّعميمية عند توظيف تطبيقات االنترنت في التَّعميم: 

 سػػػػػػػػػػػيكلةكصػػػػػػػػػػكؿالمعمميػػػػػػػفكىالطُّػػػػػػػػبلبإل  ػػػػا.ييػػػتكفػػػػػػػرالكسػػػػػػػػػػائؿالٌتكنكلكجيػػػػػػػػػػػةكى
 .إلعدادالمعمميف إدارم  دعـو بناءقيادةشابةكى  تكافؿالمؤسساتكىالجامعاتمعالمدارسكى
  قدرو بأكبر منيا كىاالستفادة بميارة الٌتكنكلكجيا قبؿمختصيفالستعماؿ الٌطبلبكالمعٌمميفمف مساعدة

 ممكف.
 مكاكبتولمتَّطكرالمستمرالتَّقييـالمستمرلفاعميةالٌتكنكلكجياالمستخدمةكىالمنيا  .جالمطركحكى
 اإلنترنت شبكة كى الدَّاخمية مفحيثالشَّبكة كىالمنشآتبمتطمباتدمجالتَّقنية. تجييزالفصكؿالمدرسية

مختبراتحاسبعديدة.  كى
 .تغطيةلجميعالمناطؽالتعميمية  (35،ص.2118النعكاشي،)بناءشبكةاتصاالتذاتكفاءةعاليةكى

  اخلذيبد -10
 
 يقة منيا:توفر لنا شبكة االنترنت الكثير من الخدمات الشَّ : ئٛضٛخ نشجكخ االَرتَذانش

 WEB خريت انىَب  -10-1
االنترنت الكيبىيخدمةمفخدمات المعمكماتتمكني-سعيناتالتّ ظيرتفيأكائؿ-خدمة مفرؤية نا
ذلؾمفخبلؿبرامجمتخصصةفيعرضصفحاتالمكاقعيطمؽعميياكى،منسقةوةومرئيٌاألخبارفيصيغةوكى

 االنترنت كىInternet Browsersمتصفحات المستخدـ إرساؿ عمى الخدمة ىذه (العميؿ)تعتمد URLعنكاف

Serverليتـاالتصاؿبالخادـ World Wide Webبكةالعنكبكتيةالعالميةإلىالشَّ(عنكافالمكقع)الخاصبالمكقع

َـّ،ميكجدعميوالمكقعالمرادالذَّ (العميؿ)ييحتكيياالمكقعإلىجيازالمستخدـبعدذلؾيتـإرساؿالبياناتالتَّث
بتنظيميابركتكككؿكى،ليشاىدىامفخبلؿبرنامجمتصفحاالنترنت ىكمفالبركتكككالتكىHttpىذهالعمميةيقـك

 ييرةلشبكةاالنترنت.الشَّ
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(2)الشكؿ

:عميمبكة العالمية في التَّ تطبيقات الشَّ  -11-1-1

 بكةالعالمية.عميـعمىالشَّمناىجالتَّكضع
 ي.ػػػػػػػػػػػػػػػػاتـالذَّػػػػػػػػػػػعمركسلمتَّدٌػػػػػعالػػػػػػػػػػػػكض 

 َّة.ػػػػػػػػياضياتالرٌػػػػػػمرينضالتَّػػػػػػىبعػػػدريبعمالت 
 اإلدارةتصميـمكقعخاصبجيازاإلشراؼكى.

 lmai-Eخريت انربَر اإلنكرتونٍ  -10-2
الىناؾمفاليحٌبوكىلكفيستخدمو،كىىناؾمفيكرىوكىيحٌباستخدامو،كىأتىالبريدليبقىىناؾمفيحبوكى

 حاؿعمىأيَّيستخدمو، اإللكتركنيأداةنًة البريد أصبح كىفقد فياالتصاالت، فيعصرخاصةنالغنىعنيا
الرعةكىفنفسالسٌماليؤمٌ،الذَّ(البريدالعادم)ػقدأصبحمفالمستحيؿمقارنتوباليكـ،كىمنعيشفيوالسرعةالذٌ

كىالسٌ النٌيكلة في المتاحة اإلمكانيات االلكتركنية.ال سخة األعمارويستخدمكما جميع األشخاصمف جميع
المسافاتبيفتختفيالحدكدالجغرافيةكىكىهتزدىرعبرتنشأالمجتمعاتاإللكتركنيةكىأقاربيـ،كىليتصمكابأصدقائيـكى

ُـّإذٍلقدقاـالبريدااللكتركنيبتغييرمفيكـساعاتالعمؿ،أفرادىا. فحصالبريدااللكتركنيالخاصبالعمؿمايت
مباشرةعندكجكدرسالةعاجمةسكؼيتُـّمفالمنزؿ،كى التَّ(مفالمنزؿ)الردعمييا اليدكفاالنتظارإلىاليـك

ىابإلىالعمؿ.عندالذَّ

رساؿالرَّياتمكننامفاستقباؿكىأنَّإذٍ،ىذهالخدمةمفالخدماتالحيكيةلشبكةاالنترنتدتعكى لىأمّْسائؿمفكىا  ا 
الحاؿفينظـالبريداالعتيادية.بعكسفيالعالـفيكقتاليتجاكزبضعثكافومكافو

 عميم: في التَّ  (Electronic Mail) اإللكترونيأىم تطبيقات البريد   -11-2-1

 ارسيف.سائؿلجميعالدَّارسإلرساؿالرَّالدَّـكىكسيطبيفالمعمٌ -1 -11-2-1

 سكاإلدارة.ػػػػػػػػػدريةالتَّػػػػػػػػاءىيئػػػػػػػػػػفأعضػػػػػػػػػػػػاؿبيػػػػػيطلبلتصػػػػػكس -11-2-1-2
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لبلتصاؿ -11-2-1-3 كىكسيمة العالـ كىبالمتخصصيفمفمختمؼدكؿ مفخبراتيـ فيشتىاالستفادة أبحاثيـ
المجاالت.

كسيطلتسميـالكاجبالمنزلي. -11-3-1-4

الجيد.لمكقتكىتكفيروكىتكمفةوبلبعمىاالتصاؿبالمتخصصيففيأممكافبأقؿٌيساعدالطُّ -11-3-1-5

ذيفالجامعاتفيكسيطلبلتصاؿبي -11-3-1-6 فقد كىاليابافكىالجامعاتفيأفَّرىكًالمستقبؿ. الصيفأمريكا
تالبريداإللكتركنيككسيمةاتصاؿمعتمدة.اعتمدىأكركباكى

اإلعبلنات.ةكىاألكراؽالميمَّعاميـكىذلؾبإرساؿالتَّارسيفكىالدَّكسيمةاتصاؿبيفاإلدارةكى -11-3-1-7

ـ.ػػػػغيرىسكىػػػدريمايستجدمفأنظمةألعضاءىيئةالتَّعاميـكىالتَّمكائحكىكسيمةإلرساؿالَّ-11-3-1-8

الشؾأفاالستخداـسكؼطبيقاتفيالكقتالحاضرلخدمةالبريداإللكتركنيكىبالجممةفإفىذهبعضالتَّكى
 Electronic)كماسبقتاإلشارةإلىأفالبريداإللكتركنيأخيرانكى،تخداماتأخرلأكثركأكثرمماذكريكلداس

Mail)اآلتيةذلك راجع إلى األمور وَ ،نمفأكثرخدماتاإلنترنتاستخدامايعتبري:

 كمفةمنخفضةلئلرساؿ. .2الة.ػػػسكؿالرٌػػػػسرعةكص .1
 .دعميياأيضانالرَّنفسولمقراءةكىأىقديككفىيَّفيكقتوالمستخدـعادةنسالةمفتتـقراءةالرٌ .3
 .(إلغاءجميعالحكاجزاإلدارية)المستقبؿاليكجدكسيطبيفالمرسؿكى .4
 ف.ػػػػمفالزَّػػػػػمزةوػػػػػػػػػػكجيدةوػػػػػدخبلؿمرَّػػػػاستبلـال .5
 يمكفربطممفاتإضافيةبالبريداإللكتركني. .6
 بو.ػػػػػػػميناسذَّػػػػػػػتالػػػػػيالكقػػػػػالةفػػػػػػػسؿعمىالرٌػػػػيستطيعالمستفيدأفيحص .7
(174.ص،ـ2111،النعكاشي).مختمفةفيالكقتنفسويستطيعالمستفيدإرساؿعدةرسائؿإلىجياتو .8

  (Mailing List)اصزخذايبد انمٕائى انربٚذٚخ  -10-3
 
 ؼهٛىيف انز

العادةعمىعنكاف فمفعناكيفبريديةتحتكمفيىيتتككَّكى (list) ةؼاختصارانباسـالقائمعرَّالبريديةتي القكائـ
بتحكيؿجميعالرَّبريدم  كائحالبريديةبمعنىآخرفإفالمَّفيالقائمة.كى عنكافسائؿالمرسمةإليوإلىكؿّْكاحديقـك

(االنضماـأك)يمكفاالشتراؾالئحةمفعناكيفالبريداإللكتركنيكىىي:مجمكعةالمناقشةإلكتركنيان)المسماة
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تعمؿ كائحرغـأفىناؾبعضالمَّ.كىئحةبمدير اللَّ مبمفالمسؤكؿعنياالمسمىمامفخبلؿالطَّ ببلئحةبريدية
فإفَّ لتكزيعكمجمكعاتمناقشة األكؿككسيمة اآلخريستعمؿفيالمقاـ  بعضيا تستعمؿ:مثلً المعمكمات. قد

الشَّ مجمتيا لنشر ما بريدية الئحة متطكعة كمامؤسسة كىأفَّ يرية. عامة بريدية قكائـ خاصةىناؾ  .أخرل
، Moderated mailing List فيناؾقكائـمعدلة:كائحأكالقكائـالمٌ مفنوعينىناؾتجدراإلشارةإلىأفٌكى
 أكدمفأفيقكـباالطبلععمىالمقاؿلمتَّ Moderator شخصيسمىمقاؿيرسؿيعرضعمى ىذايعنىأفأمٌكى

َـّ ث القائمة مناسبلطبيعة بنسخكىمكضكعو أمَّيقكـ تمؾالمقاالتالمناسبة، المعدلة اتعميـ غير  Un القكائـ

moderated َّدكفالرٌفإف المستخدميف جميع إلى ترسؿ المرسمة محتكاالنَّ سالة إلى  .ىاظر
أكثر بعضياغيرمعمفأصبلنلكفيقدرأفىناؾالبريديةفيالعالـألفَّ يستطيعأحدحصرجميعالقكائـالكى
 (482،ص.2116سيددركيش،ال)ات.تناقشعددانمفالمكضكع قائمة25111من

نذكري رسائؿعفطريؽمنتدلمناقشةيقكـالمشترككففيوبإرساؿ":(mailing list)ئحةالبريديةلبلَّاتعريفكى
إحدلخدمات(Mailing List)خدمةالقكائـالبريديةدُّتعكى.(555ص.،2116،يددركيشالسَّ) ."البريداإللكتركني

فيمعرفةتكظيؼ(Milam, 1998)عبيرتَّالخفقكاعمىحدٌأاسلكفكثيرمفالنَّاالتصاؿالميمةفياإلنترنت،كى
عميـيساعدتكظيؼىذهالخدمةفيالتَّمفىنايمكفالقكؿإفَّكىالحياةالعامة.جميعالمجاالتفيىذهالخدمةفي

.ربكيةعمىدعـالعمميةالتَّ

: لمقوائم البريديةطبيقية التَّ  مجاالتال-11-3-1

ة.ػػالمجمكعاؿمعػػػػػلبلتصيطوػػػػػ(ككسعبةالشّْؿالكاحد)ػػػػبلبفيالفصماءالطُّػػػتأسيسقائمةبأس-11-3-1-1

يتكف-11-3-1-2 إمكانية الدَّياقر أسماء عمى تشتمؿ بو خاصة قائمة بكضع األكاديمي المشرؼ ارسيفـ
ىذاسكؼيساعدعمىإزالةتمؾالقائمة،كىمتطمباتالمادةعبرىعناكينيـبحيثيمكفإرساؿالكاجباتالمنزليةكىكى

الدارسيف.بعضعقباتاالتصاؿبيفالمعمـكى

حاكرفيماالكمياتالمسجميفبمادةمعينةلكييتـالتَّتأسيسقكائـخاصةبجميعطبلبالجامعاتكى-11-3-1-3
بينيـلتبادؿالخبراتالعممية.

ظرفيمايخدـذلؾلتبادؿكجياتالنَّتأسيسقكائـخاصةبالمشرفيفاألكاديمييفحسباالىتماـ،كى-11-3-1-4
عميمية.العمميةالتَّ
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بنفسالتَّ-11-3-1-5 بالميتميف لمطٌاالتصاؿ فيخصصحيثيمكف ليـ بزمبلء االتصاؿ األساتذة بلبأك
تبادؿالخبرات.معينةلبحثالجديدفيياكىمختمؼأنحاءالعالـممفيشارككنيـاالىتماـفيمكضكعاتو

لمطَّ-11-3-1-6 بريدية كىتككيفقكائـ لمطٌمعينة،كفوؤالباتالميتميفبشالطَّمبة بلبلتبادؿحيثتتيحالفرصة
يـ.ظرعفأماكنظرمعأقرانيـالميتميفبنفسالمجاؿبغضالنَّكجياتالنَّ

المَّيقكـيكى الرٌمالككا ضمف سياستيـ بشرح البريدية التَّكائح لبلئحة.سالة أيَّكىرحيبية استقباؿ تستطيع أف ةقبؿ
بيا.بريديةما،عميؾأفتشترؾرسائؿمفالئحةو

 األمربإرساؿفقـٍاالشتراك بلئحة بريديةعندsubscribeضمفرسالةالكتركنيةإلىعنكافاألكامرالخاص
:اآلتيكؿئحةعمىالشِّبالبلِّ

Subscribe { list name} {list name} {your first name} { your last name}
 الزَّضع األقكاس كىاكيةمكاف بؾ الخاصة المناسبة كىبالبلَّالمعمكمات قائمةعادةنئحة، إلى تمقائيان ردان تستمـ

رحيبيةالخاصةبيا.سالةالتَّيعرضعميؾالرٌئحةكىالمشتركيففيالبلَّ

 عميؾأفترسؿاألمر: ئحة البريديةإلغاء االشتراك باللَّ  عندun subscribeَّئحةإلىعنكافالبلun 

subscribe {list name}  
  َّعامؿمكفمفالتَّالتَّىيتساعدؾعمكائحالبريديةالجيدةالتَّىناؾالعديدمفالمَّ: وائح البريديةبعض أفضل الم

 معاالنترنتإليؾبعضانمنيا:

 Red Rock Eater الشَّ: تقنيات مجاؿ في خبراء قبؿ مف كتابتيا تمت مقاالت فيياتكزع تناقش بكة
:كاحيالمتعمقةباالنترنت.لبلشتراؾعميؾزيارةالمكقعالنَّسياساتالعمؿكى

lrre.htm\pagre\people\ucla.edu.gseis.http://dlis 

 Net\surfers Digest.إذاأردت:رسالةشيريةتحتكمعمىمقاالتمتعمقةحكؿكؿمايتعمؽباالنترنت
 .\http://www.net surf.com\nsdبيافقـبزيارةالمكقع:

  :وائح البريديةمع المَّ لمتعامل القواعد العامة  -10-3-2

 .شخصإىانةأمّْبٍتجنَّ -2-2-3-12 رسالتؾقصيرة.اجعؿٍ -12-3-2-1

http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre/rre.html
http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre/rre.html
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 ئحةالبريدية.االطارالعاـلبلَّسالةيكافؽمكضكعالرٌمفأفَّدٍتأكَّ -12-3-2-3
 اآلراء.ؽكىػػػػحبيفالحقائػػػػػكاضكؿوػػبشافصؿٍ -12-3-2-4
 اسمؾالحقيقيبالكامؿضمفتكقيعؾ.ادرجٍ -12-3-2-5

  Chatting خريت احملبذثت  -10-4

إجراءيمكفيكى،مفاألشخاصحكؿالعالـغيرمحدكدىذهالخدمةإمكانيةإجراءالحكارالمباشربيفعددوتتيحي
كرةمعان.الصُّكتكىكتأكبالصَّالحكاربيفاألشخاصبالكتابةأكبالصَّ

كةبعبرالشَّمحادثةأكال، (chat room)محادثةأكغرؼال(Life chat)مباشرةال:ممحادثة منيالأنواعىناؾكى
(user net).ُّاليككفىناؾمكضكعمعيف.كىلكؿّْرقيبواليكجدىناؾأم يقاؿفييا،كما ُـّما يت خطيطالتَّقد

ماتككفغرؼعادةن،كىمباشروحادثمعيـبشكؿوتتـدعكةالمختصيفإلييالمتَّكى،لبعضجمساتالمحادثةمقدمان
(555،ص.2116سيددركيش،ال).ساعةفياليكـ24المحادثةمتكفرة

مف :يتؤمفخدماتالمحادثةالمباشرةبكةالتَّالمكاقععمىالشَّىُـّأكى

1. Yahoo! Chatابط:ميمة،تجدىاعمىالرَّ:محادثةمباشرة،أحداثوhttp://chat.yahoo.com. 
 .http:www.maktoob.comمكتكب:محادثةعربية .2
3. MSN chat الفئةالعمرية.:غرؼالمحادثةحسبالمكقعالجغرافيأك 
 :عميمفي التَّ  (Internet Relay Chat)استخدامات برامج المحادثة  -10-4-2

عمىاإلنترنت ييمكّْيى(IRC)المحادثة فيكقتونظاـ اآلخريف المستخدميف الحديثمع مف مستخدمو ف
تجمعالمستخدميفمفأنحاءؿمحطةخياليةفياإلنترنتبرنامجيشكّْيآخرىبتعريؼو.كى(Real time)حقيقي

انيةمفحيثكثرةاالستخداـبعدالبريداإللكتركنيفيالمرحمةالثَّىذهالخدمةتأتيكى،صكتانكىحدثكتابةنالعالـلمتَّ
:اآلتيةالمميزات ذلؾراجعإلىكى

أنَّتكفرإمكانيةالكصكؿإلىجميعاألشخاصفيجميعأنحاءالعالـفيكقتو-11-4-2-1 ويمكفآنيكما
كمفة.استخدامياكنظاـمؤتمراتزىيدةالتَّ

األساتذة.الباتكىالطَّبلبكىمعيفمفالطُّكىمحدكدوجعمياخاصةلعددوةتككيفقناةكىإمكانيَّ-11-4-2-2

http://chat.yahoo.com/
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ـ.ػػػػػػػػػػػػػػاءالعالػػػػػػػػػػػػػىأنحػػػػػػػػػػػػػفشتػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػادرالمعمكمػػػػػػػػػػفمصػػػػػػػػدرمػػػػػػػامصػػػػػػػػيأنَّ-11-4-2-3

:عميمفي التَّ  المحادثة أىم تطبيقات-11-4-3

ـي-11-4-3-1 كرةبيفأفرادالمادةالكاحدةالصُّكتكىنظاـالمحادثةككسيمةلعقداالجتماعاتباستخداـالصَّاستخدا
 Internet)أك(Multi-user Object Oriented)ذلؾباستخداـنظاـالعالـكىميماتباعدتالمسافاتبينيـفي

Relay Chat).

الجامعةأكالكزارةمثبلنإلىأممكاففيالعالـ.المحاضراتمفمقرّْبثُّ-11-4-3-2

ـي-11-4-3-3 عميـفيالكقتحيثيكاجوالتَّكى،(Distance Learning)عميـعفبعدىذهالخدمةفيالتَّاستخدا
الخدمةبنقؿالمحاضراتمفالقاعاتالدّْالحاضرأزمةالقبكؿفإفَّ يمكفراسيةلجميعالطبلب،كىاستخداـىذه

زىيدة.بتكمفةوىكفيبيتوكىالباالستماعإلىالمحاضرةكىلمطَّ

كلةلتبادؿكجياتعمىمستكلالدَّ(…مشرفيف،المدراء)استخداـىذهالخدمةلعقداالجتماعاتبيف-11-4-3-5
فرإلىمكافاالجتماع.بعدكفاالضطرارلمسَّبالطَّربكية،كىظرفيمايحقؽتطكيرالعمميةالتَّالنَّ

كىكراتالعمميَّالدَّعقدي-11-4-3-6 التَّالبأكمعمٌبمعنىآخريمكفلمطَّةعبراإلنترنت، أكأمّْـ العاـ فردوعميـ
كرة.يحصؿعمىشيادةفينيايةالدَّيمكفأفٍىكفيمنزلوثَـّكرةكىمتابعةىذهالدَّ

الطٌعقدي-11-4-3-7 حيثيستطيع الفيديك مختمؼاجتماعاتباستخداـ مف زمبلئيـ اجتماعاتمع بلبعقد
تبادؿجديدةفيالميداف،أكمناقشةنتائجبحثماكىأكفكرةوأنحاءالعالـلمناقشةمكاضيعمعينةأكلمناقشةكتابو

(491،ص.2006السيددركيش،)ظرفيمابينيـ.كجياتالنَّ

10-5-  
َّ
Searchingجكخ خذيخ انجسث داخم انش

كما،Search Enginesمتخصصةيطمؽعمييامحركاتالبحثمفالخدماتاليامةلمغايةتكفرىامكاقعدُّتعي
ذكرةبدكفالحاجةإلىالعالميَّاالنترنترداخؿشبكةاخباألأكاتمعمكمالفيالكصكؿإلىالمستخدـتساعد

ميحتكمبداخموعمىىذهالمعمكمةأكىذاالخبر.عنكافالمكقعالذَّ
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تطكرىكى كىتمحركاتالبحثفيالسَّقد الماضية بشكؿوتقكيَّأصبحىنكاتالقميمة محرؾظرلمنَّالفتوة يعد كى ،
ىناؾ،باستخدامو webبإجراءبحثعمىشبكةتقكـعندمااألكثراستخدامانعمىالشبكة،كى Google البحث فإفَّ

:أفتطرحياالتييمكفاألسئمةخياراتعددانمف

 عاـ.نريدمعرفةمايكجدمفمعمكماتحكلوبشكؿو،ماعرؼعمىمكضكعولمتَّستكشافي:االسؤال ال
 وػػػػػػػػػدةعميػػػػػػػػػػػػابةكاحػػػػػػػػػػػفإجػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػدتجدأكثػػػػػقق: ـــعميالؤال ـــــــــسال. 
 سؤاؿكاضحفيغايتوتجدلوإجابةبسيطةمحددةمتخصص:السؤال ال. 

Search Engine ثمحركات البحل اآلتيعريف تَّ ورَد ال قدكى كى": باالستفسارات مقادة قاكاجية عمى دةعتعتمد
(461،ص.2116،ددركيشسيّْال) "ضخمةمفالبيانات

 املرونبث اإلنكرتونُت خريت -10-6

ُـّانترنتشخصية،ىيصفحات":المدونات     نتاجيامفخبلؿىاإنشاؤييت عمىسجؿومتحتكالمتعمـ،الفردأككىا 
قدتتسـيصكتيةمتاحةلجميكربعينو،كىمكادوكىبرامجوكىصكروكىفينصكصوتتمثؿي،مفالمعمكماتمتسمسمةزمنيان

فيوقدتككفالمدكنةمنبرانسياسيانلممدكف،يكتبيدكيفبيا،كىخصيأكالخاصعمفيتكلىالتَّالمدكنةبالطابعالشَّ
إلكتركنيكاجباتيـبشكؿومفخبللوالطبلبأبحاثيـكىتعميقاتوعمىالممارسةالسياسية،أكمنتدلتعميميينشري

(61،ص.2111الطَّاىر،)."،كماتعتبرأداةلتقييـالمتعمـمفنشرىابالطريقةالتقميديةبدالن

كى المدكنات أصبحت كىBlogsقد البارزة لسماتيا نظران االفتراضي المجتمع في الميمة الكسائط أىميتياإحدل
السرعةالذات،باإلضافةإلىالسيكلةكىباعتبارىامجاالنخصبانلمتعبيرعفتداكؿالمعرفة،كىالتفاعميةفيإنتاجكى

يجادتجمعاتافتراضيةذاتىكياتمشتركة.زيادةالمقدرةعمىالتكاصؿمعاآلخريف،كىفيالتدكيف،كى ا 
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كى" أنحاءالعالـفيكؿّْىاعددىالتفاعؿاإلنسانيأفَّلبلتصاؿكىعمىاألىميةالبالغةلممدكناتكأداةوأكبردليؿو
 أجرلالمكقعالعالميالمعركؼكى،مميكفمدكنة75إلىمػ2117كصؿحتىعاـ Technoratiبػقد فيمسحان

،ػ(م2119أكتكبر19)هيكـقدنشرىفدكلة،كىيٍمدكنانينتمكفلخمس2828ًشمؿ(ػػم2119سبتمبر23-4)الفترةمف
ئيسلغالبيةالتعبيرعفالذاتىكاليدؼالرَّمفىذاالمسحأفَّفىقدتبيَّاىتماماتيـ.كىلتحديدخصائصالمدكنيفكى
ذاكافمعظـالمدكنيفمفالشبابفإفَّكى،اقتصادممرتفعيـذككمستكلتعميميكىالمدكنيف،الذيفيتسمكفبأنَّ ا 

يبمغكف%4أفَّكى،عامان45مفالعينةسنيـأكبرمف%39أفَّفىالتدكيفيجتذبأيضانأشخاصناضجيف،فقدتبيَّ
مرتبةمتقدمةفياىتماماتالمدكنيف،تحتؿُّاإللكتركنيةتبيفأفَّ،كماعامان44كى25مابيف%53كىأكيزيد،عامان65

،% 32ةياسثـالسّْ،% 41يميياالتكنكلكجية،% 45المكضكعاتالشخصيةفيالمرتبةاألكلىبنسبةتٍحيثجاءى
(512،ص.بدكفتاريخ،المدني)" %31المكضكعاتاإلخباريةكى

المقاـىكالمدكناتاإللكتركنيةالتَّكى فيىذا ييمنا مفاألدكاتالتكنكلكجيةالتفاعميةيتعدُّعميميةالتَّما حاليان
لكؿ  المفيدة كىالقكية المعمميف حدومف عمى كىالطبلب التعميـسكاء. في تستخدـ التي المدكنات عمى يطمؽ
."school blogs"أكالمدكناتالمدرسية"edublogs"بالمدكناتالتعميمية

لعمميةالتعمـ،فييأسمكبمميزلدمجالتكنكلكجيابالمنياجداخؿالغرفةأبعادًا جديدةً تالمدكناتقدأضافىكى
كى الطبلباسيؿهىيشكؿهالصفية، بكؿّْيستطيع معو لمتعبيرلتعامؿ البلزمة المساحة حيثتعطييـ بساطة،

ممايحسفمفزمافوأمّْكىكقتوـخارججدرافالغرفةالصفيةفيأمّْتتيحليـإمكانيةمكاصمةالتعمُّاإلبداع،كىكى
المدكنةيمكنياجذبالمزيدمفالمتعمميفنحكالتعمـبفاعمية،فالكسائؿتشيرالدراساتإلىأفَّنتاجاتتعٌمميـ.كى

(516،ص.بدكفتاريخالمدني،) .المنتدياتلـتعدتجذبالكثيرمنيـاإللكتركنيةالسابقةمثؿالقكائـالبريديةكى

مػػػػفأفَّكى زالىعمىالرغـ تحمػػػػؿمستمرإالأنَّتفيطػػكرالتعػػػػػديؿالالمػػػدكناتالتعميميةما شعــارًا متميزاً يا
،Any Time, Any Place, Any Path, Any Pace(كسيطو،بأمّْكسيمةو،بأمّْمكافو،فيأمّْكقتوفيأمّْ)ىػػػػك:

مفىذاأصبحمفالمستحيؿعمىالطالبمبلحقةالمعمكماتالمتجددةعمىشبكةاإلنترنتساعةإثرساعة،كىكى
مفىائمةواسترجاعكمياتوالمتعمـمفخبللياتخزيفكىأىميةاستخداـالمدكناتالتعميميةالتيتتيحلممعمـكىتبرزى

الشارحالمسمماتكىالحقائؽكىالمعمكمات،كمايمكنياأفتساىـفيتغييردكرالمعمـمفدكرالممقفلمنظرياتكى
دركس.المصمـلمليا،إلىدكرالمخططلممكاقؼالتعميميةكى
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 ــــبد اصــــيؼٕل -11
 
 ؼهٛىزخذاو اإلَرتَذ يف انز

عمم التَّ عميم وَ استخداميا لممعمومات ألغراض التَّ  ، إال أنَّ تعميميةٍ  ور المميز لإلنترنت كأداةٍ غم من الدَّ عمى الرّ 
 :من أىمياوَ ،يواجو بعض العقبات

.عميميةةالتَّاستخداـاإلنترنتفيالعمميَّيتعكؽمفضمفالمعكقاتالتَّ:تعدُّعميميةظم التَّ طبيعة النَّ  -11-1

ممايضطرالمستخدـ،فني صفحبسببعطؿوالتَّ:مثؿانقطاعاالتصاؿأثناءالبحثكىالمشكلت الفنية -11-2
لعؿَّبكة،كىخكؿإلىالشَّقديتعذرالعكدةمرةأخرللمدٌبكة،كىجكعمرةأخرللمعاكدةاالتصاؿبالشَّإلىالرٌ

ىذهالمشكمة.ناعيةيعمؿعمىحؿّْاالتصاؿالمباشرعبراألقمارالصٌ
يكابطالتَّ:أحيانانيككفىناؾعدـثباتلبعضالمكاقعأكالرَّمصادر اإلنترنت ليست ثابتة أو منتظمة -11-3

تصؿبيفالمكاقعالمختمفة،حيثترتبطقكاعدالبياناتىذهبقرارمفمشغؿالجيازالمضيؼ،فمايكجد
 فيلحظةقداليكجدفيلحظةأخرل.

طكرالمتبلحؽفيالتَّريعلمكاصفاتالحاسباآلليكىطكرالسَّ:يتضحذلؾمفخبلؿالتَّقنيحدي التٍّ التٍّ  -11-4
األمرالذَّ الحاسباآلليالتَّمجاؿاالتصاالت، مايتتكافرفيكقتومترتبعميوأفأصبحتأجيزة

اتجعفشرائيافيأكقاتوكفايتياالنَّنكعفياألجيزةكىإلىالتَّقني،إضافةنالتٌطكرغيرقادرةعمىمتابعةالتَّ
الذَّ األمر الصٌمختمفة، في مشاكؿ إلى أدل كىم المؤسساتاختبلؼويانة بيف األجيزة مكاصفات في

 .عميميةالتَّ

اآلليإلىإيجادأدكاروكرةفيتقنيةاالتصاالتكاستخداـالحاسب:أدتالثٌدريب الكافيعدم توافر التَّ  -11-5
مفعمـ.كىـالمصمـلمكاقؼالتٌالمعمٌعميـ،كىقميديةمثؿالمعمـالمكجولمتَّإلىأدكارهالتٌـ،إضافةنقياسيةلممعمٌ

فإفَّ تدرىنا المعمـ إعداد مؤسسات المعمٌيعمى التٌب المستحدثات عمى كىـ اإلنترنتقنية رأسيا عمى
عميمية.التَّليستطيعتكظيفيافيالعممية

بكةالعالميةلممعمكماتمكتكبةأفمعظـالمعمكماتالمتكافرةفيالشَّ:الشؾَّغة االنجميزيةفي المّ  عفُ الضّ  -11-6
ىذايشكؿعائقانكبيراننحكاستخداميافيكى،%1غةالعربيةالتتجاكزنسبةبالمغةاإلنجميزيةفيحيفالمٌ

 (27ص.،2114صبرم،) .عميـالتَّ

يضزمجهٛخ نشجكخ االَرتَذَظشح  -12
االنترنتبصكرةويتسارعي شبكة الشَّسريعةونمك حيثأكجدتىذه بنيةن، تغطَّتكىخدمىتحتيةنتكنكلكجيةنبكة

كى بأسره، العالـ نظروكمف العالميَّجية البرمجيات شركات تعد لـ بالتَّاقتصادية، تيتـ البرمجياتة نافسحكؿ
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التَّ لذلؾأصبحاالىتماـالتَّعميمية،بؿأصبح بتطكيرالبرمجياتالتيتخدـشبكةاالنترنت. متعمقان نافسبينيا
 تطكيرىاحيثجعمتمفالعالـأسرةإلكتركنية.كسائؿلتحسينياكىابتكارطرؽكىبكة،كىاآلفمكجياننحكىذهالشَّ

عمىشبكةاالنترنت،كبيروتعتمدبشكؿوف،فيتكقعأةمنيابخاصةالعالميَّعميميةبعامة،كىسبةلممؤسساتالتَّبالنّْكى
أكمكتبةأخرلييريدمفمكتبةجامعتوقديأخذالمعمكماتالتَّكى،الببكةىيالمرشداألكاديميلمطَّقدتككفالشَّكى
فقديككفالمقررالجامعيإلكتركنيان،كىكى محميامحاضراتوقدتزكؿالمحاضراتالعادية،لتحؿَّىكفيبيتو،لذا

قدالتككفىناؾأكراؽلبلختبارات،بؿتحؿمحمياأساليبمبنيةعمىتكنكلكجيامتطكرةإلكتركنيةأكثرفاعمية،كى
ةالبعمىدرجتوالعمميَّرجاتالعممية،فقديحصؿالطَّبذلؾقدتتغيركسائؿالحصكؿعمىالدَّمبة،كىلتقكيـالطَّ

فيثبتأىميتوليا.عفطريؽشبكةاالنترنتبعدأ

شبكةاالنترنتقدتككفقميمة،بعميـبعامة،عفطريؽاالتصاؿكمفةالماديةلتقديـالتَّتَّالأخرلفإفَّمفناحيةوكى
مبة.مماسيجعمياعنصرانأكثرجاذبيةلمطَّ

كذلؾاتصالنا،كىكىمفطريقةعممنارغيّْىذاالجكمفاالىتماـبيذهالمشكمةسكؼيي:ُيمكن القول بأنَّ  ثقةٍ  بكلٍّ وَ  
نكاتالقميمةالقادمة.سكؼيخمؽنمطانمعينانعمميانلمسَّطريقةتعممنا،كى

 خبدتخ انفصم

مفيكمياكىطرؽاالتصاؿبيا،كىعبلقةشبكة تطكرشبكةاالنترنت،كى فيىذاالفصؿعرضمراحؿنشأةكى ـٌ ت
فكائ كىأىـ كىالتعميـ، فيعصراالنترنت،االنترنتبالتربية المعمـ بيا كىاألدكارالتييقكـ سمبياتيا، كى استخداميا د

البحثداخؿالشبكة،)كىالخدماتالرئيسةلشبكةاالنترنتمف: البريداإللكتركني،المحادثةاإللكتركنية، الكيب،
نظرةمستقبميةلشبكةاالنترنت(المدكناتاإللكتركنية .،كى
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 يمذيخ

منظكميةو         بنائوبطريقةو رسمانتتطمَّبعمميةتصميـالبرنامجالتَّدريبيكى ـي انتقاءأحدنماذجالتَّصميـالذَّمييقدّْ
يشكؿيخطيَّ سيسيّْؿالنظرمالذماإلطارانمصحكبانبكصؼكيفيةتطبيقومفخبلؿاتباعمراحموكىخطكاتو،حيثي
يعدي اكمالتعميمي،المكقؼكىجكدةالميارات،اكتسابالمعرفة،نقؿ:المختمفةمفبميامياالتَّعميميةالعمميةتفعيؿ

النَّالذَّمجسرال كىالسُّ)ظريةيصؿبيفالعمكـ كى(المعرفيةمككية التَّ، العمكـ التُّ)طبيقية فيعمميةاستخداـ كنكلكجيا
يحقؽلواألىداؼالمنشكدة.،(التعمـ يصمـبرنامجوبسيكلةو،كى فىييبعديالمصمـعفاالرتجاؿكىالعشكائيةكىالعفكية،كى

مفنماذجالتَّصميـالتَّعميمي،فكجدىٍتيامتقاربةن ءاتاإلجرامفحيثيمفىذاالمنطمؽاطمعىٍتالباحثةيعمىعددو
مستندةإلىالمراحؿذاتيا قىعىاختيارىاعمىنمكذجكى االختبلؼيككفبالتَّكسعبمرحمةدكفأخرل،كىكى جيرالك » ،كىأفَّ

يمي بناءالبرنامجالتَّلتصميـGerach & Ely»َوا  دريبيكى ذلؾألفَّ خطكاتو،إلىسيكلةرجعيو:تفيةمواطن القو ،كى
تقكيـ تركيزهعمىأىميةتحديدالمتطمباتالسَّابقةكىالتقكيـالمستمر،كى كىاتفاؽخطكاتومعطبيعةالبرنامجكىأىدافو،كى

كىاليقيّْدياألداء،كىاىتماموبالتَّغذيةالرَّاجعة، تراتيجيةتدريسيَّةمحددةمفجية.الباحثةباسفيكمرفه

 استبانة إعداد خطكات الفصؿ ىذا يعرضي كما تشريفاحتياجات بجامعة التَّربية كمية في الطَّمبة/المعمميف
جراءاتكىمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت،ل نتائجيا،كىجممةمراحؿكىاالالتجربةا  تصميـخطكاتستطبلعيَّةكى

بنا احتياجاتكى كفؽ التدريبي البرنامج مقياساتجاىاتكى،الطَّمبة/المعمميفء بناء تطبيقاتكذلؾ استخداـ نحك
االنترنت.

ذسٚجٛخ ن االززٛبخبدحتذٚذ   -1
َّ
هجخ/ادلؼهًني انز

َّ
 رطجٛمبد االَرتَذ اصزخذاو زطهجبددلهط

تصميـيعتمد تقكيـتخطيطكى تنفيذكى عمميةالبرامجالتَّدريبيةعمىكى أفَّ عمميةتحديداالحتياجاتالتَّدريبية،حيثي
المطمكبة الخبرة مستكل كى إليو يحتاج مف كى التدريب، مف المطمكب النَّكع تقرير عمييا يترتبي ،غندكر).التدريب

فت(145،ص.1999 ، تحديد االحتياجات عرّْؼي معمكمات"بأنَّيا: في إحداثيا المطمكب التَّغييرات مف مجمكعة
 يتضمنىيا أف ينبغي التَّي مياراتكىخبراتالمعمّْميف لركى ليـ التَّدريبالمقدَّـ أدائيـبرنامج مستكل تطكير كى "فع

تزكيده".(15.ص،2115،ديب) المطمكب القدر لتحديد كسيمة ىك عمميان قياسان قياسيا كى االحتياجات فتحديد
كيفانإلحداثالتَّطكيرالمطمكب،كىرفعكفاءةالمعمميف،كذلؾ أنكاعياكمانكى لممعمّْميفمفالمعمكماتكىالخبراتبكؿّْ

 العمالمؤشرتيعدُّ كىىي الصَّحيح، االتجاه إلى التدريب يكجو فتحديدالٌذم تدريبي، نشاط أمّْ يسبؽ الذَّم ؿ
يأتي البرامجقبلاالحتياجاتالتدريبية مفناحيةتصميـ سكاء بيا االىتماـ كىعدـ تقكيميا، كى تنفيذىا كى التدريبية

التَّدريب في المبذكؿ الجيد ضياع إلى يؤدم ما غالبان تجميعيا أك حصرىا أك ، 2115،ديب)"التَّعرُّؼعمييا
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عمميةتحديداالحتياجاتالتَّدريبيةكما،(15ص. ذلؾلتحديدهالتَّشخيصمرحمةتمثؿي بالنَّسبةلمعمميةالتَّدريبية،كى
الحاجةالتَّعميميةفيأحد :األشكال اآلتية األبعادالتييتناكلياالتدريب،كماتتمثؿي

o .إماالنَّقصفيالجكانبالمعرفيةعندالطَّمبة/المعمميف 
o النَّقػصفيالمتطمبػػػػػػػاتاألسػػػػاسيةالمسػػتيدفػػػػػة.أك 
o .أكالٌنقصفيالميكؿكىاالتجاىات،أككمييمامعان

قد مفتٍفىتألَّتطبيقاتاالنترنتمبةمعمـالصَّؼإلىطالتدريبيةلحتياجاتااللتحديداستبانةأعدًَّتالباحثةيكى
مفاأل منيابند،(41)كرتياالنّْيائيَّةمف،تألفتفيصمغمقةالسئمةعددو كافاليدؼي تحديدالفجكةبيفالكضع:كى

،أكتحسيف أكبرامجو تستخدـلتحسيفأفرادو ما.الرَّاىفكىالكضعالمطمكبالكصكؿإليوكى نقصو

 رطجٛمبد االَرتَذاصزخذاو زطهجبد رصًٛى اصزجبَخ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ نهطهجخ/ادلؼهًني دل خطٕاد -1-1
األدبيامراجعة األدب التَّربوي:  -1-1-1 بتحميؿ البحثقامتالباحثة بمكضكع المرتبطة تحميؿتالنظرية كى

اطمعىًت تطبيقاتاالنترنت، لممعمميفالستخداـ البلزمة بالمياراتالتكنكلكجية األدبياتذاتالصمة
ليامفالباحثةعمى  ـخاصةن،فأفادىٍتمف:األدبالتَّربكمعامةن،كىأدبتقنياتالتَّعميماأتيحى

االستباناتالتَّيأعدىٍتياأطمعىٍتالباحثةعمىاالطلع عمى استبانات ُأعَدْت ألغراٍض متشابية:  -1-1-1-1
 .[(2111)حسف ؛(2111)حسامك]:مفكبٌلن

بناءاالطلع عمى كتب َومناىج البحث في العموم التَّربوية:  -1-1-1-2 أساليب عف تحدثت التَّي
منيا ياميف]:االستبانات،كى .[(2115)كي؛(2113)اليرشكىغزاكمكى

بعداالطبلععمىاالستباناتالسَّابقةكىأساليبإعدادىااالستبانة َوتجميع بنودىا: مفردات بناء  -1-1-2
فيضكءمراجعة بناءاستبانةاالحتياجاتالحاليةفيضكءأىداؼالبرنامجالتَّدريبي،كى َـّ بنائيا،ت كى

فيضكءاألدبالتَّربكمفيمجاؿ الييئةأعضاءالسَّادةبعضآراءالتّْقنياتكىالتَّعميـااللكتركني،كى
تشريف،دمشؽ]بجامعةالتَّربيةكمياتفيالتَّدريسية منسقي،كى ذلؾ ،[الفراتجامعةكى لتعرُّؼكى

بتسجيؿقامىتٍحيثالميدانية،تجربتيـكاقعخبلؿمفنظرىـكجيةمفالفعميةاالحتياجات
كماراعىٍتعندصياغةبنكداالستبانةالكضكح.األعضاءالسَّادةبعضعرضياالتَّيالمبلحظات

 ف:يٍاالستبانةإلىجزأىتًمىقسَّكىكىالدّْقةفيصياغةالعبارات،
 محاكر:خمسةاشتمؿعمىفقراتاالستبانةالمكزعةعمى:انيالثَّ كىةعفالمتدربيفالمعمكماتاألكليَّ:لاألوَّ 

 كسبمكرر.إلاستخداـمتصفحانترنتامتطمبات:لور األوَّ ـــــــالمح (1
 .Googleثػػػػرّْؾالبحػػمحمتطمباتاستخداـ:يــــانالمحور الثَّ  (2
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 ي.ػػمتطمباتاستخداـخدمةالبريداإللكتركنػػ:ثـــــالالمحور الثَّ  (3
 ػة.ػػػػػػػةالمحػػػػػػادثػػػػػػخػػػػػدمػػػمتطمباتاسػػػػػػػػػػػػػتخداـ:عـــــــابالمحور الرَّ  (4
 انظٍرمففضمؾاآلتي:تطبيقاتأخرلفياالنترنتيحتاجياالطَّالبفيالتَّعميـ.:خامسالمحور ال (5

 (:2الجدول )
 تطبيقات االنترنت المتضمنة في استبانة االحتياجات. 

 أرقام الفقرات اسم تطبيق االنترنت رقم المحور
.Explorer 1،2،3،4،5،6،7،8،9برنامجالمتصفح األول

.Google 11،11،12،13،14،15،16محرؾالبحث يـالثَّان

.17،18،19،21،21،22البريداإللكتركني ثـالثَّال

.23،24،25،26،27،28،29المحادثة عـالرَّاب

.31،31،32،33،34،35،36،37،38،39،41تطبيقاتأخرلفياالنترنت الخامس

تحديددرجاتاالحتياجاتفيسمَّـ(45)ستبانةفيصكرتيااألكلىمفاالتألفىٍت َـّ ت «الث لثيليكرت»بند،كى
 بدرجةو: متكسطةو،ضعيفةو)أحتاجيا فيضكء(كبيرةو، دىدىتاإلجاباتعنيا االستبانةكىحَّ ،كىصاغىتالباحثةيبنكد

 التقديراتالمكضحةفيالجدكؿاآلتي:

 (:3الجدول )
 مبة/المعممين عمى بنود استبانة االحتياجاتلطَّ تقدير إجابات ا 

 أحتاجيا بدرجة صغيرة أحتاجيا بدرجة متوسطة أحتاجيا بدرجة كبيرة االستجابات 

321 التَّقديرات

عمىطبيقاتاالنترنتفيصكرتيااألكليةكزَّعىًتالباحثةاستبانةاالحتياجاتلتتجريب االستبانة: -1-1-3

مقصكدةاستطبلعيَّةوعينةو التَّربية(31)قكاميا كميَّة في الثَّالثة السَّنة طمبة مف طالبةن كى طالبان

ذلؾ(،مػ21/8/2114)إلىغاية(مػ1/8/2114)بجامعةتشريفبتاريخ .بقصدالتَّأكدمفثباتياكى
 رطجٛمبد االَرتَذ يٍالصزجبَخ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ نهطهجخ/ادلؼهًني  زضبة اخلصبئص انضٛكٕيرتٚخ -1-2
التَّأكدمفصدؽاألداةحساب صدق استبانة االحتياجات: -1-2-1 َـّ  :مفخبلؿالطَّرائؽاآلتيةت
َـّ:صدق المحكمين -1-2-1-1 مفأعضاءالييئةمفالمختصيفعمىعددواألدكاتمفخبلؿعرضذلؾت

 تشريفدمشؽ)جامعتىيٍفيالتدريسية التَّعميـ،) قسـ(، كى تقنيات التدريس، كىطرائؽ المناىج
التربكم ،(اإلحصاء حيث: األدكاتمف حكؿ بآرائيـ قياس)لئلدالء مدل كى المفردات، كضكح

لميدؼالذَّمكضعتألجمو المحكميفعمىأىمية،(عباراتاالستبانة السَّادة اجماعآراء َـّ ت كى
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قبكؿبعضكىارتباطالمحتكلباليدؼالعاـالمضكعألجميا،،تبانةاالسالمتضمنةفيالبنكد َـّ ت كى
تعديؿ  مففضمؾالجدكؿاآلتي:انظٍر.البعضاآلخرالبنكد،كىحذؼكى

 (4جدول )
 .في استبانة االحتياجات التَّدريبية ونادة المحكمُ السَّ  أشار إلى تعديمياي قاط التَّ النّ 

 التَّحكيمبعَد  قبل التَّحكيم الرَّقم
 مفمكاقعاالنترنت.(3)إضافة مفمكاقعالكيب.(3)إضافة  .1
 برنامجاإلكسبمكرر. خدمةاإلكسبمكرر.  .2
الجمعيةالعمميةلكمياتالتربيةفي)فتحمكقع  .3

 .(الكطفالعربي
ليفياكزارةالتعميـالع)الدخكؿإلىمكاقعتعميميةكمكقع:
 (سوريا

 استخداـبرنامجالمتصفح. استخداـخدمةالمتصفح.  .4
 .التخمصمفرسائؿالبريداإللكتركنيالغيرمرغكببيا التخمصمفرسائؿالبريداإللكتركنيالفائضة.  .5

 

النسبة:Content Validity صدق المحتوى -1-2-1-2 بحساب الباحثةي قامىًت المحتكل صدؽ لحساب
مف(كبيرة،متكسطة،صغيرة)المئكيةلتكرارات بندو ذلؾ،لكؿّْ بنكداالستبانةعندأفرادالعينة،كى

َـّلمعرفةص حيثت لو، المقياسعمىدؽالمحتكلكىاالستجابة لمكقكؼعمىقدرة البنكد تحميؿ
نسبياالمئكيةفي تمييزأفرادالعينة،كىاالستجابةليااستجاباتمختمفة،ككضعىٍتىذهالتكراراتكى

 :مففضمؾالجدكؿاآلتيانظٍر (،6)الجدكؿ

 (5الجدول )
استخدام تطبيقات االنترنت لمتطمباتحتياجات الطمبة/المعممين اإجابات الطَّمبة/المعممين عمى بنود استبانة 

رقم 
 البند

معامل  أحتاجيـــــــــا بدرجةٍ  عبــــــارات االســــــتبانة
ثبات 
ألفا 
 كرونباخ

 % صغيرةٍ  % متوسطةٍ  % كبيرةٍ  التَّي أحتاجيا: التَّعميممن تطبيقات االنترنت في 
متصفح االنترنتتخدام ـــاس                             :األٔلاحملٕس 

 Internet)استخدام برامج تصفح االنترنت مثل:   .1

Explorer, Fire Fox…etc) 

213333111637--.

.854 

.813331831314637تكبٌر وتصغٌر حجم الصفحة المعروضة.  .2

841. 

.11163712213181333 تمٌٌز مكونات واجهة برنامج االكسبلورر.  .3

.851 

الّدخول إلى مواقٍع  تعلٌمٌة. كموقع: )وزارة الّتعلٌم العالً   .4
 فً سورٌا(.

22363781333--.

.846 

( مـــــــــــن مواقـــــــع االنترنـــــــت  3إضــــــــافة )  .5

المفضلــــة.المفٌـــــــدة إلى 
12213161131122131.

.847 

.11163714233361131 تحدٌث صفحة االنترنت.  .6

.830 



 .مراحل بناء الربنامج التدريبيالثَّالث                                                                               الفصل 

 
52 

 

.61131142333111637 االنتقال إلى صفحة االنترنت السابقة.  .7

.849 

حــــــذف مــــواقع صفحــــة االنترنـــــت المخــــزنة فً   .8
 المفضلـــــة.

4637111637162637.

.855 

.1831366113161131 معرفـــــــة متطلبـــات االتصــــال باإلنترنــــت.  .9

.842 

 ثــــرك البحــــتخدام محـــاس                             :احملٕس انثبَٙ
.--Google.232363761131الّدخول إلى نافذة محرك البحث   .11

.839 

.Google. 183361221312333إجراء البحث العـادي باستخدام محرك البحث   .11

.842 

.Google.1221311626378333محرك البحث إجراء البحث المتقدم باستخدام   .12

.848 

إجراء البحث عن صور باستخدام محرك البحث   .13
Google 

122131111637111333.

.853 

باستخدام محرك البحث  Pdfإجراء البحث عن ملفات   .14
Google.

81333122131111637.

.851 

استخدام معاٌٌر البحث المناسبة عند استخدام محرك   .15
.Googleالبحث 

61131122131122131.

.842 

.PDF. 61131142333111637حفظ الّصفحة الحالٌة بصٌغة ملف  .16

.841 

 البريــــد اإللكترونــــي استخدام                           :نثاحملٕس انثب
.12213161131122131 ً جدٌد.ــرٌد إلكترونــــاب بــــاء حســـــإنش  .17

.842 

.14233361131111637 استقبال رسائل البرٌد اإللكترونً.إرسال و    .18

.838 

.61131111637142333 ائل البرٌد االلكترونً. ـــــمع رس اتال مرفقـــــإرس  .19

.834 

الغٌر مرغوب  البرٌد االلكترونً رسائل التخلص من  .21
 .فٌها

4637111637162637.

.846 

.111637111637111637 ابه.ــــرور لحســـــة المــــر كلمــــــــتغٌٌ  .21

.847 

.223637611312333 الخروج من البرٌد اإللكترونً بأمان.  .22

.845 

 اإللكترونيةالمحادثة استخدام                             :انشاثغاحملٕس 
.1626376113181333 االشتراك بإحدى برامج المحادثة الماسنجر مثالً.  .23

.837 

.-11-11163711 إرسال دعوة صداقة إلى األصدقاء.  .24
.834 

.6113161131183131 ورة مع األصدقاء.الصُّ وت و  إجراء محادثة بالصَّ   .25
.837 

.1423331423332333 إرفاق أشكاًل تعبٌرٌة بالّرسائل.  .26
.844 

.61131111637142333 .مع الّرسائل Pdfإرفاق ملفات   .27
.840 

.213333813332333 الخروج من الحساب بأمان.  .28
.849 

.--24413161131 إرسال رسالة نصٌة إلى زمٌله.  .29
.841 

 



 .مراحل بناء الربنامج التدريبيالثَّالث                                                                               الفصل 

 
53 

 

ييبيّْف مفمحاكراستبانةاالحتياجاتالتَّدريبيةلتطبيقاتكى محكرو المخططاآلتيقيـالمتكسطاتالمعياريةلكؿّْ
:(5)الشكؿاالنترنت،انظٍر

                 
 (3كل )الشَّ            

 استبانة االحتياجات التدريبيةقيم المتوسطات المعيارية لمحاور             

الكسيمةالتيتقيسالشيءالذمكضعىٍتلقياسوبحيثالتتأثر:Self Validity اتيدق الذَّ الصٍّ  -1-2-1-3
يساكمالجذرالتربيعي قياسيافيىذاالمجاؿ،كى النَّتيجةبعكامؿأخرلخبلؼالنكاحيالتَّينريدي

كىىكمعامؿ(13914ككؿ)لبلختبارالتَّحصيمييالصدؽالذاتقدبمغى،كىالبحثأداةلمعامؿثبات
 صدؽمناسبلمدراسة.

=Self Validity  
بالثَّبات:: استبانة االحتياجات ثباتحساب  -1-2-2 استقرارالمقياسكىعدـتناقضومعنفسو،أم"يقصدي

نفسالعينة عمى تطبيقو أيعيد إذا نفسالنَّتائج يعطي بكبك)."إنَّو ،2115 ،(146ص، قد  تـكى
االستبانة ثبات مف التحقؽ طالبةن (30مف) مككنة استطبلعية عينة عمى بتطبيقيا أداة كى .طالبان

    ألفاكركنباخ معادلة باستخداـ الداخمي لبلتساؽ الثبات معامؿ ستخراجاكى

   
 (  

∑ 
  

 
  
)

يأخذقيمانتتراكحبيف كممااقترب،[1،1]حيثي َوىناك عدة طرائق تالقيمةمفالكاحدكانتمرتفعان،كى
 :لتقدير الثبات، َوىي

لحساب معامل االجساق الذَّاخلي للعينة نفسها، َوجفيذ  Alpha :Cronbach,s طريقة ألفا كرونباخ -1-2-2-1

، 2113أحمذ،)في جحذيذ درجة العالقة بين كلِّ بنذ في االسحبانة َوالبنىد األخزي بشكٍل ثنائي 

مناسبةكىىذهالقيمةمقبكلةتربكيان، (13818)، َووفقاً لهذه الطزيقة بلغث قيمة معامل ألفا (181ص. كى
                                                 يكضحمعامؿالثبات.(6)الجدكؿ،كىالبحثألغراض
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 محاور استبانة االلحتٌاجات التَّدرٌبٌة 
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 (6الجدول )                                                

Reliability Statistics ثبات استبانة االحتٌاجات  
 

Cronbach,s Alpha N of Items 

.818 5 

  

َـّ ثباتقيمةأفَّاآلتيالجدكؿمفيتبيَّفيحيث ،البحث لمحاكرأداة الداخمي لبلتساؽ الثبات معامؿ حساب كمات
استخداـمحكرعمى (0.868)وَ  ،المتصفحاستخداـلمحكر (0.809) :بمغىتٍقدالخمسةاالحتياجاتاستبانةمحاكر
،المحادثةخدمةاستخداـمحكرعمى (0,690)وَ  ،اإللكتركنيالبريداستخداـمحكرعمى (.0.772)وَ  ،البحثمحرؾ

مناسبةتربكيانمقبكلةالقيـىذهتعتبريكىأخرل،تطبيقاتاستخداـمحكرعمى( 0,734)وَ  كما،البحثألغراضكى
الجدكؿ :(7)الجدكؿمففضمؾ،انظٍرثباتكؿبندمفبنكداالستبانةقيـ(7)يبيّْفي

 (7) جدولال
 .االستبانة لمحاور الداخمي للتساق كرونباخ ألفا قيمة

قيمة ألفا 
 كرونباخ

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م المحور

.818  _ األداةككؿ _ _ 
 1 استخداـمحرؾالبحث 2.1905 38136. 868.
 2 استخداـمتصفحاالنترنت 2.1778 25033. 809.
 3 استخداـالبريداإللكتركني 2.0222 43270. 772.
 4 استخداـخدمةالمحادثة 2.1000 40495. 690.
 5 استخداـالمدكنةاإللكتركنية 2.40 894. 721.

.734 .35945 1.9788 
تطبيقاتأخرلقدتحتاجيافي

 االنترنت
6 

إعادة االختبــار: طريقة  -1-2-2-2 بطريقة ثباتاالستبانة مف االختبار»لمتأكد طيبقىتاالستبانة «إعادة
عادةإجراءكى،(مػ1/8/2014)بتاريخالبحثعينةعمى بعدمضيفترةوزمنيةوبتاريخنفسالتطبيؽا 

(مػ21/8/2014) َـّ بذلؾبىسًحي،ث عمىاالستبانةحصمتاالرتباطبيفالدرجاتفيالتَّطبيقيف،كى
 .(13881معامؿثباتاالختبار)

كجيةالزَّالعباراتىمايمثؿأحديجزأىٍيفكحداتإلىالتًمَّقيسً:Split Half طريقة التَّجزئة النَّصفية -1-2-2-3
بذاتوكؿّّالفردية،بحيثيعتبريالعباراتاآلخريمثؿكى قائمان ،بحيثتككفكحداتمنيمامقياسان

 معامبلتاالرتباط.فمفحيثمتكسطدرجاتالصعكبةكىيٍمتعادلىكىالنصفيفكافيان

االنحراف  المتوسط عدد البنود 
 المعياري

 معامل ثبات
aCronbach's Alph 
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 42.40 5.143 .627 (a) 20 الجزء األول
 41.83 6.798 .815 (b) 20 الجزء الثَّاني
  11.001 4184.23 المجموع 

فَّ .يدؿعمىثباتأماختبارتبارمنياثباتأماخ كىا 

دراسةتًاعتمدىج تطبيق استبانة االحتياجات التدريبية: ـنتائ -1-3 في المئكية النّْسب عمى الباحثة
التطبيقاتاألكثرإجاباتالطمبةعمىبنكداالستبانة، التطبيقاتاآلتيةتيشكؿي تيظيرإجابتيـبأفَّ كى
يظيرذلؾ:(8)كىالجدكؿأىميةبالنسبةإلييـ،كىالتييحتاجكنيا.

 (: 8الجدول )

 لتطبيقات االنترنت المستخرجة َوتكراراتيا. البحثتقدير أفراد عينة 

 التَّكرارات -ب –التَّطبيق المستخرج  الرَّقم التَّكرارات  -أ –التَّطبيق المستخرج  الرَّقم
6الدَّكرياتالعمميَّة2034المحادثة33

4المكتباتالرَّقمية1636البحثعفالمعمكمات32
3تنزيؿممفات1635المستعرضات38
2إنشاءصفحاتاالنترنت1439البريداإللكتركني31
0مجمكعاتاألخبار1037مدكنةإلكتركنية41
11القكائـالبريدية6مؤتمراتالفيديك31

التكصؿإلىأكلكياتاالحتياجاتالتَّدريبيةلمطمبة/المعمميففيالسنةالثَّالثة،قسـمعمـالصؼفي َـّ بذلؾت كى
،كىالتيتمثَّمىتبػػ:جامعةتشريفكميةالتربية

 .(%3333)اسحخذام المحادثة اإللكحزونية حيُث بلَغث نسبة الطلبة الذَّين أبـــذوا حـــاجة السحخذامــها  .1
 .(%2637)اسحخذام المحصفح  َوالبحث عن المعلىمات باسحخذام محزك البحث، َوبلَغث نسبة اإلجابة  .2
 .(%2531)اسحخذام البزيذ اإللكحزونـي، َوبلَغــث نسـبة  اإلجـابة  .3
 .(%1333) َوبلَغث نسبة  اإلجابةاسحخذام المذونات اإللكحزونية،  .4

لبلحتياجاتالتَّدريبيةلمطمبة/المعمميفمفتطبيقاتاالنترنت:النسبالمئكيةكىالشَّكؿالبيانياآلتييكضح
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 (4الشكل )

 مخطط تفصيمي يوضح النسب المئوية للحتياجات التدريبية لمطمبة/المعممين من تطبيقات االنترنت.

 :اآلتيةكفؽالخطكاتجربةاالستطبلعيةالتَّتًقدسارى:إجـــــزاء انخجزبــــت االسخطالعُــــت -2
إجراءاختيار عينة التجربة االستطلعية -2-1 فكرة عمييـ كىطرحىت الطَّمبة/المعمميف مع الباحثة اجتمعىًت :

تطبيؽالبرنامجالتدريبيالحقانبيدؼالتقربمنيـ،كى البرنامجاستطبلعيانتطبيؽَـّتالتجربةاالستطبلعيةكى
 .مبلءمتولمستكياتيـسبلمتو،كىكضكحالبرنامجكىذلؾلمتأكدمفكى(15)عينةالبالغعددىاالعمى

يتمتُع طمبة السَّنة الثّالثة من قسم معمٍّم صف في دراسة خصائص أفراد المجموعة التجريبية:   -2-1-1
 أىم يا: كميَّة التَّربية بخصائص عديدة،

تطبيقاتاالنترنت -2-1-1-1 الطَّمبة/المعمميفالكتسابمتطمباتاستخداـ عمىنتائجا)حاجة ستبانةبناءن
بناءنعمىنتائجاالختبارالمعرفي/القبميلمتَّجربة االحتياجاتالتَّيكزعتياالباحثةعمىالطَّمبة،كى

 .(االستطبلعيَّة
 سنة.( 22-21)العمرالمتقاربلمطَّمبةعينةالبحثحيثتتراكحأعمارىـبيف -2-1-1-2
الطَّمبةفيالسَّنةالثالثةيدرسكفمقرراتتتعمؽبالحاسكب -2-1-1-3 تقنياتالتَّعميـ،كىطرائؽإفَّ التَّربكم،كى

 التَّدريس.
األكلى -2-1-1-4 السَّنتيف طمبة يفكؽ كىالتَّحصيؿ النّْضج مف مرحمة إلى الثَّالثة السَّنة في الطَّمبة كصؿ

 كىالثَّانية،كماأنَّيـاعتادكاالحياةالجامعيةكىأصبحكاأكثرألفةنليا.
تحديد زمن تطبيق أدوات التَّقويم:  -2-1-1-5 َـّ االختبارالتَّحصيميالمعرفيالقبمي/) تطبيؽأدكاتالتَّقكيـت

الثَّامنة، الثَّانية: )الجمسات في (الشَّامؿالبعدم السَّابعة، السَّادسة، الخامسة، مع، (الثَّالثة،
كىاالختباراتاألدائية الزَّمفالذَّمقبؿكى مقياساالتجاه، الباحثة كىحددىًت تدريبيةو، جمسةو كؿّْ بعد

33.3% 

26.7% 
26.7% 

25.0% 

 خدمة المحادثة 13.3%

 برنامج المتصفح

 خدمة البحث عن المعلومة

 البرٌد اإللكترونً

 المدونات الرقمٌة
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استغرقىٍتواالختباراتبجمعالزَّمفالٌذماستغرقوأكؿطالب/معمّْـانتيىمفاالختبارمعالزَّمف
قسمةالناتجعمى  ،كفؽالمعادلةاآلتية:(2)اثنيفالعددالذَّماستغرقوآخرطالب/معمـكى


أدكاتالبرنامجالتَّدريبيتحتاجإلىكىمفخبلؿالتَّطبي أفَّ اآلتي:الجدكؿالزَّمفالمكضحفيؽاالستطبلعيتبيَّفى

 (:9جدول )

 الزَّمن اللزم لتطبيق أدوات البرنامج التَّدريبي. 

ل طالب رقم االختبار األدائي القبمي/البعدي  زمن االختبار زمن انتياء آخر طالب زمن انتياء أوَّ

27.د31.د24(1)
2235.د25.د21(2)
18.د21.د15(3)
1735.د15.د11(4)
13د.14.د12(5)

3735.د45.د31االختبارالمعرفيالقبمي/البعدم
2435.د27.د22مقيػػػػػػػػػاساالتجػػػػػػػػػػاه
2235.د25.د21استبانةاالحتياجات

182.5مجمــوع زمن تطبيق أدوات التَّقويــم

:طبَّقىًتالباحثةاالختبارالتَّحصيميالمعرفيتطبيق االختبارات القبمية/البعدية لمتجربة االستطلعية -2-2
كذلؾاالختباراتاألدائيةالقبميةقبؿالبدءبالتَّدريبعمىمياراتالبرنامجالتَّدريبي،بغية الشَّامؿ،كى

 متطمبات حكؿ الطَّمبة/المعمميف استبانةتعرؼمعمكمات تطبيؽ َـّ ت كى تطبيقاتاالنترنت، استخداـ
( تاريخ مف التَّطبيؽ فترة كىامتدَّت االتجاه، مقياس كى تاريخـ2/12/2114االحتياجات، إلى ،)

 (.11(،انظٍرالجدكؿ)ـ24/12/2114)

 (:10الجدول )
 تواريخ الجمسات الّتدريبية لمّتجربة االستطلعية: 

 المكـــان دةـــالم اريـــخالتَّ  ــوعــــــالموض الجمســة رقــــم

 يىم االثنين الىاقع فياستبانةاحتياجاتلتطبيقاتاالنترنت. األولى:

 م1/8/2114

 A11 .د45
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 يىم الثالثاء الىاقع فيامؿ.القبميالشَّ/االختبارالمعرفي الثَّانية:

 م2/12/2114

 B1 .د121

 يىم الخميس الىاقع فيالشاممة.األدائيةاراتػػػػػاالختب لثَّالثة:ا

 م4/12/2114

 A11 .د121

 يىم الثالثاء الىاقع في Internet Explorer لموحدة األولىاألدائياالختبار رَّابعة:ال

 م9/12/2114

 B3 ساعة1:31

 يىم الخميس الىاقع في.Google الثَّانيةلموحدة األدائياالختبار خامسة:ال

 م11/12/2114

 A1 دقيقة1030

 يىم الثالثاء الىاقع في. Email  الثَّالثة ةلموحداألدائياالختبار سَّادسة:ال

 م16/12/2114

 B3 ساعة2

 يىم الخميس الىاقع في.Chatting ة الرَّابعةلموحداألدائياالختبار سَّابعة:ال

 م18/12/2114

 B3 دقيقة 1:15

امنة  يىم الثالثاء الىاقع فيالمدكنات. Blog الخامسةلموحدة األدائياالختبار :الثَـّ

 م23/12/2114

 A1 دقيقة111

 يىم األربعاء الىاقع فياالختبارالمعرفي/البعدمالشَّامؿ. التَّاسعة:

 م24/12/2114

 

 A1 دقيقة 81

 

في/المعمميفإجاباتالطمبةالمقارنةبيفمتكسطالباحثةعمىتًاعتمدىنتائج التجربة االستطلعية:  -2-3
متكسطإجاباتيـفياالختباراتالبعدية،(المعرفيةالشاممةكىاألدائية)االختباراتالقبمية المعرفية)كى
ٍيفالقبميكىالبعدم:(، الشاممةكىاألدائية كىالجدكؿاآلتييظيرالفركؽبيفمتكسطىٍياالختبارى

 (: 11جدول )
 التَّدريبي نتائج التجربة االستطلعية لمبرنامج

 5األدائي 4األدائي 3األدائي 2األدائي 1األدائي التحصيمي المعرفي االختبار
المتكسط
الحسابي

73113311433423483891351القبمي
153361132612322193452131613329البعدم

t-test-.6641351-1383-332-1432722352
260. 641.596.583.366.288. االنحراف المعياري
131113111311131113111311مستكلالداللة


ٍيف ىناؾفرقانكاضحانبيفدرجاتالطَّمبة/المعمميففياالختباراتالقبميةكىالبعدية،لبلختبارى مماسبؽنجدأفَّ كى

 األدائيكىالمعرفيلكافةكحداتالبرنامجالتدريبي.

ذسٚجٙ ثُ -3
 
إٚهٙ ٔفك منٕرج خريالنبء انربَبيح انز

 
ٔ 

 شذـح انزذسٚجٙ ادلمزـخ نهربَبيـاألْذاف انزؼهًٛٛ -3-1

    بمثابة األىداؼالعامة كىىيالمرشد"تيعد معالميا، بكؿّْ التَّربكية الطَّريؽلمعممية معالـ كى الخطكطالعريضة،
المناىج عمى كىالقائميف التَّربكييف لكؿ كىالحقيقي (13،ص.2119الطَّناكم،)"العممي أىْـّ، مف تحديدىا ييعدُّ كما
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البرنامجالتدريبيالفعَّاؿىكالذَّ ،لذافإفَّ ناجحو تربكم  عمؿو محددة،األمكرفيأمّْ ميككفلوأىداؼكاضحةكى
األىداؼ ركعيفيصياغة قد ممكنة]:أفتككفكى كى كاقعيَّة المطمكبة، جكانبالخبراتالتَّعميمية لجميع شاممة

تنظيـالمحتكلالتَّحقيؽ،مصاغ .[ةبطريقةوإجرائيةتفيدفيتحديدكى
 يتمثَّؿي اكتسابمتطمباتاليدف العامكى عمى التَّربية كميَّة في الطَّمبة/المعمميف تدريب في: التَّدريبي لمبرنامج

استخداـتطبيقاتاالنترنت.

قدتفرَّعمفىذااليدؼالعاـ قامتالباحثةبصياغتيامعتمدةعمىالدّْراساتالتَّيتمَّتخمسَة أىداٍف رئيسةكى
التَّكصؿ َـّ نتائجاستبانةاالحتياجاتالتَّدريبيةالتَّيت اإلفادةمنياالستخراجمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت،كى

إلييا:

 متطمباتاستخداـمتصفحاالنترنتاك  .Explorerاكسبموررسابمعارؼكى
 متطمباتاستخداـسابمعارؼاك  .Googleمــــــــحرك البحــــــثكى
 متطمباتاستخداـاك  .Hotmailااللكتركنيالبريد سابمعارؼكى
 متطمباتاستخداـخػػػدمةااك  االلكتركنيػة.لمحادثةسابمعارؼكى
 متطمباتاستخداـاك  االلكتركنيَّػػػػػػػػة.المــــــــــدونـــــاتسابمعارؼكى

كىالقياساشتقَّ كما   لممبلحظة قابمة أىداؼسمككية عاـو ىدؼو مفكؿ األتندرجتالباحثة تحتقائمة ىداؼو
األمعرفيةوكىال  .المياريةىداؼو

إٚهٙ يشازم ثُبء انربَبيح انزذسٚجٙ ٔفك منٕرج -3-2
 
 خريالن ٔ

يميجيرالش»عىضىكى     المكجوكالمرشدنظـكىمالـىكالمعمّْنمكذجانلتخطيطالبرامجالتعميميةمركزانعمىأفَّ«كىا 
التعميمية…المقكـكى لمعممية .( (127،ص.2115ديب، لجكانبالتَّكى، الناقؿ عمـليسمجرد النمكذجيبدأوَ ، ىذا

متداخمتىيٍبخطكتى كىيٍف األخرل أحداىما تسبؽ قد العمميَّ:ىماف المادة كىتحديد األىداؼة أفَّكصؼ العمـ مع ،
يميجيرالك » مانبالمادةالعمميةأكالن،المعمميفيفكركفدائلكنيمايعترفافأفَّيفضبلفالبدايةبكصؼاألىداؼكى»َوا 
يركزعمىصياغةاألىداؼكفؽحجـالمجمكعاتكى،ئؿالذميعترضبكجيةالنظرىذهأحدالنماذجالقبلدييعكى

نظا،المستيدفة التَّعميميةعمىأنيا ينظرإلىالعممية فيكى يتككفمفعشرمككناتمكضحة ،كؿاآلتيالشَّـ
ؿليذهالخطكات:كى  فيمايميعرضمفصَّ
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الّتعميمي تحديد المحتوى -3-2-1 كى: يجببالمحتكليقصد التَّي كىالخبرات كىالميارات المعارؼ مجمكعة :
مفأجؿتحقيؽاألىداؼالمكضكعة معيفو قدراعتالباحثةعنداختيارالمحتكل،تنظيميافيشكؿو كى

:اآلتي

 .محددة  أفيستندالمحتكلإلىأىداؼكاضحةكى
 طة.ػػػفاألنشػػػػػةمػػػػػػداتبمجمكعػػػػػػػػػزكدالكحػػػػػػػػأفت 
 و.ػػػػػػػػػػػػػػفتعمُّمػػػػػػػػػػػػػكامػػػػػػػػػػػىيتمكنػػػػػػػػػػف،حتػػػػػػػة/المعمميػػػػػػػػػتكلالطَّمبػػػػػػػػكلفيمسػػػػػػككفالمحتػػػػػػأفي 
 .أفيزكدالمحتكلبمجمكعةمفالمراجعكىعناكيفمكاقعانترنتبيدؼاالستزادةكالتَّعمؽ 
 عمميان صحيحة كىالميارات المعارؼ تككف بالٌنسبةأف أىمية ذات كى متعددة، مصادر مف مستمدة كى

 لمطَّالب/المعمـ.

 تحديدىامفخبلؿ َـّ متطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنتالمستخرجة)أفيرتبطالمحتكلبالمتطمباتالتَّيت

 .(كىاستبانةاالحتياجاتالتَّدريبيةمفالٌدراسات،
قد كى َـّ التدريبيفيالبرنامجالمقترحالذميصؼالمعارؼكىالمتطمباتفيمجاؿاستخداـالمحتكلتحديدت
تحديدتطبي عمى بناءن االنترنت االقات حتياجات الصَّطمبةلالتَّدريبية الثَّالثةؼ/معمـ استخداـفالسَّنة مجاؿ ي

َـّتقديـالمحتكلتطبيقاتاالنترنت، فيضكءذلؾت  ،كىىي:تعميميةكحداتستفي(المعرفيكىالميارم)كى
  :استخداـالمتصفحانترنتاكسبمكرر.األولـــى 
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  :ؿ.ػػػػػػػػػػػػػكغػػػػػػػػثغػػػػػػػػرؾالبحػػػػػاستخداـمحالثّانيـــة 
  :ي.ػػػػػػػػػػػػػػػػاستخداـالبريدااللكتركنالثّالثــــة  
  :استخداـالمحادثةااللكتركنيةالرّابعـــة. 
  :ة.ػػػػـالبريديػػػػػػػػػتخداـالقكائػػػػػػػػػاسػػالخامسة 
 استخداـالمدكنةااللكتركنية.سة:الساد   

تككنىٍتكؿكحدةمفالعناصراآلتيػػػػةي: ــــج التدريبــــدات البرنامـــــات وحــمكون .3-2-1-1 :كى
التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -3-2-1-1-1 الكحػػػػػػػػػػػػػػدة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف قصيرةو: عبارةو في الكحدة عنكاف اختيار َـّ ت حيثي

معبرةوعفالمحتكلاألساسيلمكحدةالتَّدريبية.  كىكاضحةوكى
تدريبيػػػػػةو -3-2-1-1-2 كحدةو لكؿّْ السُّمككية األىداؼ مػػػػػفتحديد يتكقػػػػػع التَّػػػػػػػي األىػػػػػػداؼ كىىػػػػي :

 الطَّػػػػػالب/المتعمػػػػػـإنجازىػػػػػػػا.
كحدإ -3-2-1-1-3 تتضمفكؿكحدةمفالكحداتعداداالختبارالمعرفيالقبمي/البعدمالخاصبكؿّْ ةو:حيثي

بعد قبؿكى كحدةو كانتالباحثةتقكـبتطبيؽاالختبارالخاصبكؿّْ قبميان/بعديان،كى معرفيان اختباران
 دراسةكؿكحدةلتعرؼمدلتطكرالطَّمبة/المعمميف.

كحدةوإعداداالختباراألدائيالق -3-2-1-1-4 تتضمفكؿكحدةمفالكحداتبمي/البعدمالخاصبكؿّْ :حيثي
 اختبارانأدائيانقبميان/بعديان.

ة:تيعطىلممتدربفكرةمكجزةعفمكضكعالكحدةالتَّدريبية،تتضمفمقدمةعفمكضكعالكحػػد -3-2-1-1-5
تتحدثالمقدمةعفأىميةالكحدةكىالميارةالمقترحة،كى تميدلمفقراتالتَّياألفكارالرَّئيسةعنيا.كى

 ستنفذفيالجمسة.
ىذاالمحتكلكىاألنشطةالتَّعميمية -3-2-1-1-6 يمثؿي مكجزعفالكحدات،كى :يتُـّعرضالمحتكلالمعرفيبشرحو

الباحثةتعريؼالطَّمبة/المعمميفبيا،كىاألنشطة العنصرالخبراتكىالمعارؼكىالمتطمباتالتَّيتريدي
ت عمى تساعد التَّي بعضاألمثمةالتَّعميمية إلى باإلضافة لمكحدات، التَّعميمية األىداؼ حقيؽ

 أشارى فقد كحدة. لكؿّْ منية أسباب«ـ2111الخطيب»الضّْ ىيأحد التدريبية االنشطة إلىأفَّ
فاعميتو نجاحتدريبالمعمميفعمىكحداتالبرنامج،إٍذتقكـيعمىمبدأتكظيؼنشاطالمتدربكى

ثراءكؿماسبؽ. رساؿرسائؿالكتركنية،كىاالشتراؾبالمدكناتكىا   فيالبحثعفالمعمكمة،كىا 
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تعممومفقبؿالطَّالبالنّْيائيالتَّقكيـ َـّ مياراتالمتضمنةفيالمحتكللقياسمات :كىىكتقكيـشامؿلمعارؼكى
مدلتحقؽاألىداؼ.  /المعمـ،كى

:تحتكمكؿكحدةعمىمجمكعةمفالمراجعالتَّيتمَّتاإلفادةمنيافيالمراجعالمستفادمنيا -3-2-1-1-7
 الرُّجكعإلييالمتَّعمؽ.صياغةالمحتكلالتَّدريبي،كىالتَّييمكف

األىدافتحديد -3-2-2 تصاغبعباراتو  سمككٌيةقابمةلممبلحظةكىالقياس:العامةكىالٌسمككيةكى

صياغةاألىداؼ سمككيكفؽمدخؿالنُّظـحتىيظيرالنتاجالتَّدريبي،ثَـّ صياغةاألىداؼبأسمكبو تَـّ حيثي
كحدةومفكحداتالبرنامجبطريقةوقابمةولمقياس.مفثَـّصياغةالعامةلمبرنامجالمقترحكى    األىداؼاإلجرائيةلكؿّْ

ىذهالخطكةالتقميديةفينجديكى،ىيالتقديرالمبدئيلسمكؾالمتعمـكى:تقييم الس موك المدخمي لممتعمم -3-2-3
التعميـ تطكير نماذج ليكى،معظـ القادمةكبيرهدكرها الخطكات تحديد في المتطمبات، تحديد أم

يمكفقياسالسمكؾالمدخمييمتمكياالسَّابقةالتي الطالب/المعمـقبؿالبدءبتعمـالمحتكلالجديد،كى
كىباالختبار الشامؿ، االختبارالمعرفي المعرفي االختباركىالقبمي، األدائي ماالقبمي لتحديد ذلؾ كى

 ييتضمنياالبرنامج.التَّماتكىالمتطمباتيمتمكوالمتدربيفمفالمعمك
الرَّعدُّي:تحديد استراتيجية التَّعميم َوالتَّعمم -3-2-4 المرحمة الٌتدريب الٌتدريسأك استراتيجية مفتحديد ابعة

يميمراحؿجيرالؾكى ،ا  َـّ ت قدتمتمراعاةالجكانباآلتيةفيتنفيذ،الجمعيـيالتعماستراتيجيةاتباعكى كى
التَّدريب:

 َـّتحديدأساليبالتَّدريبكاآلتي:التَّدريب:التٌنكعفيأساليب ت
 .محاضراتنظرية 
 كحةتكضيحيةالعمميالضكعرال  داتالمكجكدةفيالبرنامجالتَّدريبي.ػػػػػدةومفالكحػػػلكؿّْ
 النترنػػػػػػػػػػػت.تدريػػػػػػػػػبالمتعمميػػػفعمىأداءكػػػػؿمفالمتطمبػػػػػػػػاتكىاسػػػػػػػػػػتخداـتطبيقػػػػػػػػػػػاتا 
 .مناقشػػػػػػػةلعرضأيةمشػػػػػػػكمةتعترضالمتدربيففيالبرنامػػػػػجالتدريبػػػػػػي  تنظيـحكاراتكى
 .شػػػػػدَّىـإلىالبرنامػػػػجالتَّدريبػػػػي َـّتشػػػػجيعالمتعمميفكى  اإلثػػػارةكىالتَّشػػػػكيؽ،بحيثتػػػػػػػػ
 لعددالمتدربيف.مبلءمةأسمكبالتَّدريب  ألىداؼالبرنامجالتَّدريبيكىالمحتكلالعممي،كى
 .االسػػػػػػػتعانةبػػػػػػػػيافػػػيالبرنامػػػػػج  التَّكػػػػػػػػامؿبيفاألسػػػػػػاليبالتَّدريبيػػػػػػةالتَّييػػػػػمكفي

قد:تنظيم الطَّمبة في مجموعات -3-2-5 تنظيـالطَّمبة/المعمّْميفالمشاركيفالذَّيفييطبؽالبرنامجالتَّدريبيكى َـّ ت
لتحقيؽ ذلؾ كى الدّْراسية، لمقاعة مناسب المتدربيف عدد يككف بحيث كاحدةو، مجمكعةو في عمييـ

مناسب.  األىداؼالتَّدريبيةبشكؿو
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زم إل  -3-2-6 نمكذجيقتضي:ي يتطمَّبيا المحتوىكساب الطَّمبة المعارف َوالمتطمبات التَّ تحديد الوقت اللَّ
يميجيرالؾ المقترحةالكحداتالمعمميف/الطَّمبةإلكسابالبلـزالكقتالمدربيحددىأفكىا  مف. كى

قصرىاالتَّدريبمدةكفايةالتَّطبيؽعدـأثناءفيالباحثةصادفىتًالتَّيالمشكبلت َـّااللتزاـبنفس.كى ت كى
المقررضمفبرنامجالمقرراتلمفصؿالدّْراسي"تقنياتالتَّعميـ"الكقتالمقررأسبكعيانلتدريسمقرر

 الصَّؼلعاـ معمـ الثَّالثة/قسـ لمسنة رؤساء(، مػ2114-2115)الثَّاني، الكراـ السَّادة مع كىالتنسيؽ
  القاعات.

فيكمية:تَّعممتحديد المكان الذَّي سيتم فيو ال -3-2-7 متفرقةو تنفيذالبرنامجالتَّدريبيالمقترحفيقاعاتو َـّ ت
الكافيةالستيعابأعدادالتَّربيةاألكلىالمحدثةفيجامعةتشريف، تميزىتتمؾالقاعاتبالمساحة كى
مناسب ليككف المكاف تنظيـ َـّ ت كى مريحانالمتدربيف، كىالتَّيكيةانكى اإلضاءة فيو بحيثتتكافر لممتدربيف،

بي ،فتجييزاتالمبنىكانتيربائيةالتَّكصيبلتالكتأميفعدالمبنىعفمصادرالضَّجيج،كالكافية،كى
 مغرضالمطمكبلتكفيرالتَّدريب.كافيةل

:اختيار مصادر التَّعمم -3-2-8 يقصد ىيفيبياكى كما المتاحة اإلمكاناتكىالمكارد التَّعميمي،رصد الكاقع
 َـّ ت برمجيات،حيثي كذلؾمتطمباتومفأجيزةكى تييئتو،تدريبالمكافاالطبلععمىكى تأميفكماكى َـّ ت

عدادعددData showجيازعرضكى،تصاؿبشبكةاالنترنتالمحميةاال مفالنّْسخاإللكتركنية،كىا 
كىعددان،(كىحبلنلبلختباراتاألدائيةكىالمعرفيةالبرنامجكامبلن،)تضمنىتC.D.s عمىأقراصمضغكطة
مفالمراجعكىالمكاقعكى،مبرنامجمفالنسخالمطبكعةل بعددو تزكيدىـ متدربنسخةمنو،كى تزكيدكؿّْ

عددمفالمدربيفاالخصائييفلممساعدةأثناءالتدريب. تكفَّرى  التَّعميميةذاتالصمةبالمكضكع،كى
ا:تقويم األداء -3-2-9 قد الباحثةكى تبعىًت لمتقكيـأشكاالن متنكعة كىاألدائي،القبميالمعرفياالختبار)منيا: ،

التأكدمف أم: تطبيقاتاالنترنت، نمكمياراتيـفيمجاؿاستخداـ لمتأكدمفتحصيؿالمتدربيفكى
َـّقياسالفرؽبيفاألداءالقبميكىا(تحقؽأىداؼالبرنامج  ائج.ألداءالبعدم،كاستخبلصالنت،ث

عمييايمكفإجراءالتَّعديؿكى:الرّاجعةالّتغذية -3-2-10 ىيعمميةمستمرةلمتأكدمفمدلفاعميةالٌتعمـ،بناءن
سرايا،)كىالتَّغييرفيأمخطكةوسابقةو.  (131-130،ص.2003سالـكى

بيه خادلؼشفٛ ادثُبء االخزجبسيشازم  -3-3
َّ
  االَرتَذ الصزخذاو رطجٛمبد خانش

االختبارات بتصميـ الخطكة فيىذه الباحثة ذلؾالمعرفيةقامىًت كى التَّعميمي، المناسبةألىداؼالتَّصميـ
قياسمدلتحقيؽاألىداؼالتَّيتيشيكحداتلتقكيـ االختباراتتنتو،إٍذربدكرىاإلىمدلفاعميالبرنامجكى عدُّ

ذلؾألنياتساعدفي:شيكعانىاأكثركىأدكاتالقياسأىَـّالتَّحصيميةمف فيميدافالتَّربيةكىالتَّعميـ،كى

 .تحديػػػػدماتحقؽَّمفاألىداؼالمخطًَّطليابعػػػدمػػػركرالطَّالببالخبراتكىاألنشػػػطةالتَّعميميػػة 
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 مفتزكديالمدرسبالتَّغذيةالرَّاجعة  .(ريسالكسائؿالتَّعميمية،طرائؽالتَّقكيـ،طريقةالتَّد):لكؿ 
 طالػػػػػػػب معرفػػػػةقدراتكػػػػػػػؿّْ  (95،ص.2111،حسف).تسػػػػاعدفػػػػيتصنيؼالطّْػػػػبلبإلىمسػػػتكيات،كى

  بناء أسئمة االختبار: النٍّقاط التي يجب مراعاتيا عند -3-3-1
 فتكشؼأسئمةاالختبارعفمدلتحقؽاألىداؼالمتعمقةبالمحتكلالمعرفي.أ .3-3-1-1
عكباالبتعادعف .3-3-1-2 شػػاألسػػػػئمةشػػػػػديدةالصُّ  ديدةالسػػػػػيكلة.ػػػػػػػةكى
 التَّركيزعمىقياسالمعارؼالتَّياليمكفقياسياأدائيان. .3-3-1-3
 ةكاضحػػػػػةالغمػػػػػػكضفييػػػػػػػػػا.ػػػػػةبػػػػػػػػػػػػمغػػػػكتػػابػػػػػػػػػػةاألسػػػػػػػػػػػػئم .3-3-1-4
 . ػػػػػيالطُّػػػػػػػػػػكؿػػػػػؿاالختبػػػػػػػارمتسػػػػػػػػػػاكيةفػػػػػػػػػػكفبدائػػػػػػػػػػػأفتكػػػػ .3-3-1-5
 كضعاإلجابةالصحيحةبيفالبدائؿبطريقةعشكائية،حتىيضعؼالتخميف. .3-3-1-6
 (91،ص.2115دركزة،) ة.ػػػػػػػػػػػػػفأربعػػػػػػؤاؿعػػػػػػػػؿسػػػػػػػػؿكػػػػػػدبدائػػػػػػػػػؿكىالتزيػػػػػأالتق .3-3-1-7

يعرَّؼ إجراءمنظـكفؽمعاييرمحددةيرميإلىقياسمااكتسبوالمتعممكفمف"بأنو:االختبار التَّحصيميكى
حي مف كحدة أك دراسي، مكضكع دراسة بعد كىالمتطمبات، كىالتَّعميمات، كىالمفاىيـ، كىالفيـ،الحقائؽ، ثالتَّذكر،

(54،ص.2112ديكب،)."ؽكىالتطبي ،" مقدار تحديد األىداؼكى ضكء في ما، مكضكع في الطَّمبة تعممو ما
تضمفالبرنامجالتَّدريبينكعىٍيفمفاالختباراتتبعانلزمفتطبيقو:،كى(مرجعسابؽمأخكذمف)."المحددة

 تحديدمستكلالطَّمبةقبؿتعميميـ":ىكاالختبار القبمــي ُـّقبؿبدايةالعمميةالتَّعميمية،كى  ."اختباريت
 تطبيقوفيختاـأكنيايةبرنامجتعميميمعيفبيدؼتعرُّؼماتحقؽ":ىكر البعدياالختبا ُـّ اختباريت

 (53،ص.2112ديكب،)."مفنتائج

ات المعرفيةاالختبار  بناء الباحثة عند عتيااتبالخطوات التي  -3-3-2
:بمغىتبنكداالختبارفيصكرتيااألكليةيــــي/المعرفـــــي/التَّجميعــــــعــــدد بنود االختبار التَّحصيم .3-3-2-1

المحكميفبندان(75) السادة آراء إلى استنادان كىحذؼاآلخر بعضاألسئمة غربمة تَـّ أنو إال ،
بندان،(60)ليصبحعددالبنكدفيصكرتياالنيائية تكزيعياعمىمستكيىيفمفتصنيؼبمـك َـّ ت

كانىتنسبالمجاؿمستكلالتطبيؽفي،كى(التَّذكر،الفيـ)فيالمجاؿالمعرفيىما: الميارم،كى
 كىالكزفالنسبيلكؿّْ النسبية حسباألىمية ما إلىحد  متقاربة لؤلىداؼالسمككية البنكد تمثيؿ

 كحدةومفكحداتالبرنامج.
إفَّإعـــداد تعميمـــات االختبـــار التَّحصيمي التجميعي/المعرفي .3-3-2-2 تباراالختعميماتإعطاءعممية:

بحيثكىاجتماعياننفسيانجكانلممختبرتكفر دقيقة،كاضحةبمغةاالختباريؤدممناسبان، كيتبىتكى
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 مستقمة، صفحة مناسبةسيمةبمغةختبارلبلتعميماتالباحثةيكضعىتًلذاعمى لمستكلكى
قدالمعمميف، فيالتَّخميفكىعدـاإلجابة،قبؿالجيدةالقراءةضركرةالتَّعميماتىذهأكضحىتكى
مفتاحبإعدادالباحثةقامىتكمازائدة،كتابةأكإشارةأميضعكىأالاألسئمة،عفاإلجابة
قداالختبار،لتصحيح بذلؾالمعرفياالختبارفيسؤاؿلكؿّْكاحدةدرجةرصدىتكى تصبحكى
  .درجة(61)=  الكمية الدَّرجة

:أعدَّتالباحثةصفحةلئلجابةعفالتجميعي/المعرفيإعداد صفحة اإلجابة للختبار التَّحصيمي  .3-3-2-3
البند، رقـ كيتبفيو األكؿ: حقميف: الصفحة تضمنىتىذه كى االختبارالتَّحصيميالمعرفي، بنكد

 .كىالثَّاني:حرؼاإلجابةالصَّحيحة
بالمعرفيييدؼاالختبارإلىقياسمدلتمكفالمتدربيفمفالجاناليـــدف مـــــن االختبـــــــار: .3-3-2-4

استخداـاالختبارالقبميقبؿتدريسالبرنامج،كىالبعدم َـّ ت لمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت،كى
 بعداالنتياءمفدراسةالبرنامج.

 ئمةــــاألس وعـــــــــن تحديد : مفرداتاالختبارمفنكعأسئمة ذات«االختيار من متعدد»قامىتالباحثةبصياغة
األربعة أنَّويتيحإعدادعددو النَّكعىكاألكثرمركنة،كما ىذا خيارات،كاحدمنيافقطىكالصَّحيح،ذلؾألفَّ

مفاألسئمة،ممَّاييغطيجميعجكانبالمادةالعممية، يمكّْفمفقياسنكاتجالتَّعمـبأنكاعياالمختمفةالعمياكبيرو كى
يقمؿمففرصالتَّخميف.  كىالدنيا،كى

جدول المواصفات لوحدات البرنامج التَّدريبي:إعداد   

ىدؼ،لينتييبذلؾ تعميمية،كىالمستكلالذَّميقعفيوكؿّْ كحدةو حددىًتالباحثةيعدداألىداؼالسُّمككيةفيكؿّْ
األىداؼكما مجمكع إلى مستكلمنيا كؿّْ نسبة كى مستكلاألىداؼككؿ كى األىداؼالسُّمككية عدد تحديد إلى

ييعرَّؼالحقان(13)جدكؿسيظيرفي عبارةعفجدكؿذمبعديفيكضحافعبلقة":بأنو صفاتجدول الموا،كى
السمككية التَّغيرات لتحقيؽ المطمكبة السمككية التَّغيرات لتحقيؽ المستخدـ المقرر بمحتكل التَّعمـ مخرجات

(262،ص.2115أبكعبلـ،)"المطمكبة تأتيأىميةجدكؿالمكاصفاتمف. كى كاضحان"ىذا يعطيمؤشران ككنو
عفنسبةتمثيؿ تحديدالكزفالنّْسبيلممحتكلالمعرفيفيكؿّْ َـّ الجدكؿت أىداؼالكحدةالتَّعميمية،كىإلعدادىذا

ميارة  (23،ص.2114الفتبلكم،)."ميارة،كىعدداألىداؼالسمككيةالمتعمقةبالمحتكلالمعرفيفيكؿّْ
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مياريةكىأخرلمعرفية،كىالمعرفيمنيايتكزعإلىمستكييفىما: كىىذهاألىداؼفيالبرنامجتتكزَّعإلىأىداؼو
الفيـ) تندرجتحت(التَّذكر، كى عمميان، الميارة أداء أثناء في تيجسد أف األخرلييمكف المستكياتالمعرفية ألفَّ ،

مستكلالتطبيؽ.

 (:12الجدول )

 من خلليا تْ ي تحققَ حسب مستوياتيا َواالختبارات التَّ  (المعرفية، الميارية) توزع األىداف السموكية 

 الوحــــــدة 
 

النسبة  المجموع المجــال الــذَّي ينتمــي إليــو
 مياري/التَّطبيق معرفي/الفيم معرفي/التذكر المئوية

 28336 19 12 1 6 الوحدة األولـــــى

 19341 13 8 __ 5 الثانيـــــةالوحدة 

 19341 13 8 __ 5 الوحدة الثالثـــــة

 21389 14 9 __ 5 الوحدة الرابعــــة

 11394 8 9 __ 2 الوحدة الخامسة 

 111 67 46 1 23 المجمـــــوع

  111 68365 1349 41379 النسبة المئوية

 االختبار الذي تحقق
 فيو

االختبارات
 التحصيمية

االختبارات
 التحصيمية

   االختباراتاألدائية

ييبيفالجدكؿالسَّابؽمايمي:

 البرنامجالتَّدريبيإلىتحقيؽ منيايقعفيالمجاؿالمعرفي،(%43328)ىدفانلمكحداتالتَّعميمية،(77)ييدؼي
( %(يقعفيالمجاؿالميارم.68365كى
  عددىا كىالبالغ المعرفية األىداؼ الفيـ((26)تقع )التَّذكر، ىما: حسبتصنيؼبمكـ مستكيىيف في ىدفان

 يعادؿي ما التَّذكر مستكل في الكاقعة األىداؼ تيشكؿي األىداؼالمعرفية(%41379)كى مجمكع ،مف تيشكؿي كى
  .مفمجمكعاألىداؼالمعرفية(%1349)األىداؼالكاقعةفيمستكلالفيـمايعادؿي

  الكاقعة األىداؼ تيشكّْؿي عددىا كىالبالغ الميارم المجاؿ بنسبة(54)في كى لؤلىداؼ، الكمي العدد مف ىدفان
 مفالمجمكعالعاـلؤلىداؼ.(68365)

تَـّصياغةمفرداتاالختبارفيضكءاألىداؼاإلجرائيةلمكحداتار:ـة للختبـــــورة المبدئيــــالص .3-3-2-5
 لمبرنامج.الست



 بناء الربنامج                                            الثَّالث     الفصل  

 
   67 

 

ورة النــيائية للختبــــار: .3-3-2-6 الص  مف مف سؤاؿ (61)تككَّف نكعاالختيار مف النّْيائي، فيشكمو
 درجة تخصيص تَـّ واحدةمتعدد الصحيحة، اإلجابة حالة في مفردة لئلجابةَوصفرلكؿّْ

كىأصبح لمتطبيؽ الخاطئة، صالحان لمكحدة.النيائي االختبار القبمي/البعدم البنائي فاالختبار
سؤاؿ،كىالكحدةالثٌالثةتككنتمف(14)سؤاؿ،كىالكحدةالثٌانيةتككنتمف(9)األكلىتككَّفمف

أسئمة،كىالسادسةتككنت(6)أسئمة،كىالخامسةتككنتمف(11)سؤاؿ،كالٌرابعةتككنتمف(17)
بمغىًتالدرجةالعظمى:(4)مف  درجةنيائية.(61)أسئمة،حيثي

 الصزخذاو رطجٛمبد االَرتَذ ٛخ/انجؼذٚخ األدائٛخ انمجهيشازم ثُبء االخزجبساد   -3-4

رئيسةو،ستاختباراتأدائية،ككفالبرنامجيتضمفستأعدَّتالباحثة   تعميميةو َوفي ضوء ذلك تمَّت  كحداتو
 عممية إعداد االختبارات األدائية وفق الخطوات اآلتية:

االنترنتمتطمباتاستخداـتطبيقاتراسةالمتعمقةبالكشؼعفتحقيؽالدّْتحديد اليدف من البطاقة:  -3-4-1
 البرنامجالتدريبي.كحداتالتياكتسبياالمعممكفبعدمركرىـب

ــــة -3-4-1 ــــارات األدائيـ منيػػػافػػػيصػػػفحةكاحػػػدة،:بنـــاء االختبـ كيتػػػبكػػػؿّّ بينيىػػػتاالختبػػػاراتاألدائيػػػةالسػػػتة،كى
ييضػػا ؼإليػػوأعمػػدةتضػػمَّنىتتضػػمنترقػػـاالختبػػاركىعنكانػػو،تعميماتػػو،بنػػكدهالمتسمسػػمةفػػيجػػدكؿو

ػحيحة،حيػث الزَّمفالمستغرؽألداءالميارة،كىعددالمحاكالتالخاطئػةقبػؿالكصػكؿإلػىاإلجابػةالصَّ
(11)بند،كىالرَّابعػة(11)بند،كىالثَّالثة(13)،كىالثَّانية(13)تضمنتالكحدةاألكلىالمتعمقةبالمتصفح

نػػتمجمػػكعأسػػئمةاالختبػػاراتاألدائٌيػػةفػػي(9)بنػػكد،كىالسَّادسػػة(9)بنػػد،كىالخامسػػةعمػػى تككَّ بنػػكد،كى
 بند.(65)البرنامجالٌتدريبيفيمجمميامف

ذسٚجٙ يغ أدٔارّ -3-5
َّ
 رطٕٚش انربَبيح انز

مف(عرضوعمىمجمكعةمفالسَّادةالمحكميف)طكرىتالباحثةالبرنامجالتَّدريبيمفخبلؿصدؽالمحتكل ،كى
َـّتجريبواستطبلعيانعمىعينةمفالطَّمبة/المعمميف.  ث

مفالسَّادةالمحكميفبمغىصدق المحتوى -3-5-1 (14) عددىـ:عرضىتالباحثةبرنامجياالتَّدريبيعمىعددو
 فيأربعة]محكمان، متخصصتقنيات التَّعميم، متخصصيف َوأربعةالحاسوب التَّربوي، فيواحد كى

متخصصةلغكيةفيالتَّدريسطرائق متخصصيففي كى المغة العربية، ميندسيفمفذكمَوثلثة،
معمكماتي  مكجوو كى أصحاب[الخبرة، الكراـ السَّادة بآراء االسترشاد ذلؾ مف اليدؼ كاف كى ،

لغكيان كى منيجيان كى عمميان البرنامج تدقيؽ كى االختصاص، في: تعرُّؼآرائيـ كى األىداؼ)، مدلمبلءمة
دقةالٌسمككية كى المحتكل، صحة لؤلىداؼ، كاألدائية المعرفية االختبارات مبلءمة مدل لمبرنامج،
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يركنومناسبانبخصكصالبرنامجعامة ياغةالٌمغكية،اقتراحما ؿالسَّادةالمحكمكف،(الصّْ قدتفضَّ كى
 القيمة، الغنية بمبلحظاتيـ الباحثة فيبإكراـ كارد ىك ،(14)الجدكؿكما الّسادة آراء كجاءت

المحكمين الٌمغكية)كاآلتي: الٌصياغة تغيير العممي، المحتكل في المصطمحاتالمستخدمة تكحيد
تنسيؽكىضبطبعضالفقراتفيالبرنامجالتَّدريبي، إعادة لبعضالمفرداتفيالبرنامجالٌتدريبي،

أيقكنات فيالشَّرح،ألنَّيا استخداميا َـّ لنظاـكيندكزالقديـكىاستبدالياتغييربعضاأليقكناتالتَّيت
حذؼبعضالفقرات أحدثمفالكيندكز، آراء(بأيقكناتنسخة تعديؿالبرنامجفيضكء َـّ ت قد كى .

مبلحظاتيـتٍأجمعىالسَّادةالمحكميفكىأصبحالبرنامجالتَّدريبيفيشكمةالٌنيائيجاىزانلمتَّطبيؽ،كما
 عمىاآلتي:

 سيكلتو،فبلحاجةإلطالتياكىاإلسراؼ:متصفحاالالكحدةاألكلى ببساطتوكى يتميزي نترنتاإلكسبمكرربرنامجه
 .Firefoxفيشرحيا،كىاستبدالوبمتصفح

 ؿحػػػػذؼالمكػػػػرربينيمػػا.ػػػػػػخدمتىيالبريداإللكتركني،كىالمحادثة:ىنالؾتقاطػػػعفيمحتكياتيمػػػالػػػػػذافيض 
 .حذؼكحدةالقكائـالبريدية،لتقاطعيامعالكحدتيفالسَّابقتىٍيالذكر،كىالتَّركيزعمىكحدةالمدكناتلحداثتيا 
 القبمي/البعدم،كىحذؼالمبيـكىالمكررمنيػػػػػا.التَّحصيميالتَّجميعيالمعرفي/التَّقميؿمفأسئمةاالختبار 
 اكالتالخطأ.ػػػيتضمنافالزَّمفالمستغرؽلمتَّنفيذ،كىعددالمحإضافةعمكدىيفإلىبطاقةالتَّقكيـاألدائي 
 بقاءالتقميؿكى تعميميةاالختصارمفحجـالبرنامجالتَّدريبي،كىا  ستكحداتو ذلؾلحاجتوإلىأكثرمففصؿو ،كى

تكزيعجمساتوعمىمدَّةقدرىاالفصؿالدراسيالثَّاني. لتطبيقوكييسيؿتطبيقوكى  دراسي 
 خدمةالكيكيبيدياالمكسكعةالحرةألنيامحجكبػػػةعفعالمنػػػاالعربي.حذؼ 
 .التَّعديؿفيصياغةبعضبدائؿخياراتبنكداالختبارالتَّحصيميالمعرفي 
 ػة.بالمغػػػػػةالعربيػػػػػػػرعنيػػػػػػػػابيػػػػػػػػةالمعبػػػػػػػػاتاألجنطمحػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػذؼالمص 
 أكصػػػإدراج شػػػػػػػػػكؿو الجدكؿعنػػػػكافكىرقـتحػػػػػتكػػػػػػػػػؿّْ يكضػػػػػػػػػحي ؿ.ػػبعضجكانبالتَّعدي(14)ػػػكرة،كى

 (: 13جدول )

 في البرنامج التدريبي النٍّقاط التَّي أشار السَّادة المحكمين إلى تعديميا

 بعَد التَّحكيم التَّحكيمقبل  الرَّقم بعَد التَّحكيم قبل التَّحكيم الرَّقم
 سيكلة. سيمة. .8 االنترنت. الكيب. . 1
 الحداثة. حديثة. .9 طرائؽ. .طرق .2
 تعرؼكيفية. عمى.تعرؼ .11 الخطكاتاآلتية. .التَّاليةالخطكات .3
كف. يرلالباحثيف. .11 برنامجاإلكسبمكرر. اإلكسبمكرر.خدمة .4  يرى
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 مامقترحاتؾ؟ مقترحاتؾ؟ىيما .12 مقياساالتجاه. اتجاىات.استبانة .5
فحات. المكاقع. .13 درجة. مدل. .6  الصَّ
مكقعالكيبالسَّابؽ .7

 .عرضو
صفحةاالنترنتالسَّابقة

 .العرض
14. 

 

االطبلععمى الحصكؿعمىمرجع.
 المراجع.

 
البرنامجالتدريبييحتكمكما     النقاط االيجابية اآلتية: عمى تفضَّؿأيضانالسَّادةالكراـالمحكميفأفَّ

 تعميميا يجب التَّػػػي اليامة الحياتية المكاضيػػػػػػػع مف فيك فيو، نػػػػعيشي الػػػػػذَّم العصػػػػػػر كىركح متناسػػػػػػب
لمطمبة/المعمميف.

 جيدمف ضبطوبشكؿو ناحيةالبناء،كىاالختباراتالمستمرة،كىالخمفيةالنظريةالتَّيتسبؽكٌؿكحدةالتَّيمفتَـّ
الحؽ.  شأنياأفتؤسسلتعمـو

 نظيػػػػػرهالعممػػػػػػػػػرمجػػػػػػانػػػػبالنَّظػػػػػػفالػػػػػػػػؽبيػػػػػػػػاالرتبػػػػػػػػاطالكثيػػػػػػػػػػػ  ػػي.كى
 مناسبمعالمحتكلكىاالختبارات.عرضاألىداؼالسُّمككيةب كى كاؼو  شكؿو
 ػي.فيالبرنػػػامجالتَّدريبػػػػصياغةاالختبارالمعرفيالتجميعيبطػػػػػػريقةجيدةمناسػػبةمػػعسػػػيرالعمػػػؿ 
 .مناسبكمستكفيلؤلىداؼالسُّمككيةالمطركحة كحدةبشكؿو  صياغةاالختباراتاألدائيةالخاصةبكؿّْ

أدٔارّ:رتٚخ ٛصبئص انضٛكٕيزضبة اخل -2-4
 
 نهربَبيح انزذسٚجٙ ٔ

 :التَّأكد من صدق االختبار التحصيمي التجميعي المعرفي القبمي/البعدي -2-4-1
االختبارفيصكرتوالمبدئيةعمىًتالباحثةعرضىلمتأكدمفصدؽالمحتكل صدؽالمحتكل: -2-4-1-1

 السَّادة مف الخبرةمجمكعة االختصاصكىأصحاب ذكم كضكحالمحكمٍيف مف التَّأكد بيدؼ ،
َـّ ت تمثيؿكؿمفردةلممستكلالمعرفيالذَّمتقيسو،كىالدّْقةالمغكيةلصياغةالمفرداتكى مفرداتو،كى

بمغىتنسبةاالتفاؽبيفالمحكميف تعديؿبعض،%91االعتمادعمىصدؽالمحكميفحيثي َـّ ت كى
 كماذيًكرسابقان.المفرداتبناءنعمىمقترحاتيـ

يساكم: الصدؽالذَّاتي -2-4-1-2  .الجذرالتربيعيلمعامؿثباتاالختباركى

 √    
 

     =Self Validity  

قدبمىغىكماأش: ثباتاالختبارالتحصيميالتجميعيالمعرفيالقبمي/البعدم -2-4-1-3 (1395)مسبقانريكى
يكضحمعامبلتالثباتكىالصدؽلكافةكحداتالجدكؿاآلتي،كىمناسبألغراضالبحثكىىك

 :البرنامج
 (14الجدول )

 لقبمية/البعديةابات َوالصدق الذَّاتي َوألفا كرومباخ للختبارات المعرفية معاملت الثَّ 
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 معامل ثبات ألفا كرومباخ الّصدق الذَّاتي  معامل الثبات  رقم االختبار 
138513921386 الوحدة األولى

138113891384 الثَّانيةالوحدة 
1.821.911.85 الوحدة الثَّالثة
138113891384 الوحدة الرابعة

138413911382 الوحدة الخامسة
137613871.81 الوحدة السادسة

بيف    ٍت دؽالذَّاتيتراكحى معامبلتالصّْ قيـ السابؽأفَّ الجدكؿ 1387[يكضح لمكحدة[1392كى كأدنىقيمة
كبلىمامعاممىيصدؽذاتي السادسةالمتعمقةبالمدكناتالرقمية،كىأعمىقيمةالمتعمقةباستخداـبرنامجالمتصفحكى

قيـمعامبلت،كمامناسبألغراضالبحثالعممي ٍتبيفألقاكركمباخثباتأفَّ 1381[تراكحى كأدنى[1.86كى
كبلىماقيمةكىأعمىقيمةلمكحدتىٍيفا قيـلسَّابقتىٍيالذّْكركى  .مناسبةلمبحثالعمميثباتالمعاممىٍييدؿُّعمىأفَّ

 :القبمي/البعدي األدائيالتَّأكد من صدق االختبار  -2-4-2

3-6-2-1- لكحداتالبرنامجالست صدؽالمحتكل: عرضاالختباراتاألدائية الذكرتَـّ آنفة بنفسالطريقة
 .الذَّيفأجمعيكاعمىصدؽمحتكلاالختباراتاألدائيةعمىالسادةالمحكميف

قد: ة/البعديةالقبمياتاألدائيةثباتاالختبار -2-4-2-1 حسبىتالباحثةمعامبلتثباتاالختباراتاألدائيةكى
 يكضحمعامبلتالثباتكىالصدؽ:(16)الستلكافةكحداتالبرنامج،كىالجدكؿ

 (15الجدول )
 معاملت الثبات َوالصدق الذَّاتي َوألفا كرومباخ للختبارات األدائية لقبمية/البعدية

 معامل ثبات ألفا كرومباخ الّصدق الذَّاتي  معامل الثبات  رقم االختبار 
138413911381 الوحدة األولى

1.861.921382 الوحدة الثَّانية
1.751.861379 الوحدة الثَّالثة

13821.911.76 الرابعةالوحدة 
138413911375 الوحدة الخامسة
137113841371 الوحدة السادسة

ٍتبيف دؽالذَّاتيتراكحى قيـمعامبلتالصّْ 1384[يكضحالجدكؿالسابؽأفَّ كأدنىقيمةلمكحدة[1392كى
كبلىمامعاممىيصدؽذاتي السادسةالمتعمقةبالمدكناتالرقمية،كىأعمىقيمةالمتعمقةباستخداـبرنامجالمتصفحكى

 كما قكم، قيـمعامبلتمرتفعكى كركمباخثباتأفَّ ٍتبيفألقا 1.71[تراكحى كأدنىقيمةكىأعمىقيمة[1.82كى
الذّْكركىكبلىمالمكحدتىٍيفالسَّابقتىيٍ مقبكلةالمعاممىٍيقيمةيدؿعمىأفَّ  .ثباتمرتفعكى
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2-5-  
َّ
ٓبئٙ نهربَبيح انز

ِّ
 ذسٚجٙانزٕصٛف انُ

مّْصفحة(121)بومفالخاصةدريبيمعأدكاتالتٌقكيـالبرنامجالتَّتألؼ جيرالش »كفؽنمكذجـى،صي
يمي «َوا  كمية في الصَّؼ معمـ طمبة إكساب إلى ييدؼ كى البلذقية، تشريف/محافظة بجامعة األكلى التَّربية

االنترنت متطمبات تطبيقات  استخداـ التَّدريبي البرنامج في اإلكسبمكرر،]ــ: بـالمتمثمة المتصفح استخداـ
اإللكتركنية، المحادثة اإللكتركني، البريد البريدية،البحثعفالمعمكمات، االلكتركنيةالقكائـ عمى [المدكنة

لكبرحجمو.13التَّرتيب.كىاحتاجالبرنامجإلى) نظران تدريبيةو قد(جمسةو تغيراتعدةعمىالبرنامجتٍطرأىكى
 فيضكءذلؾكافالبدَّ السَّادةالمحكمكف،كى مفإعادةتكصيفومفالتَّدريبينتيجةالمبلحظاتالتَّيأبداىا

مفجديد،كى جزءو مافيذلؾصفحةأجزاءالبرنامجالتَّدريبيأفقيانكىعمكديان،بقامتالباحثةبحسابالكزفلكؿّْ
كذلؾالمراجعالتَّياعتمدىتعميياالباحثة،كالجدكؿاآلتييكضحذلؾ،انظرمففضمؾ:أدكاتالتَّقكيـ  ،كى

 (:16جدول )
 الوزن النٍّسبي ألجزاء البرنامج التَّدريبي كاملً  

 محتوى البرنامج
 التَّدريبي

 النسبة المئوية مجموع ال عدد صفحات االختبار األدائي أىداف الوحدة المحتوى عدد صفحات

التجميعي االختبار 
 :المعرفي

11 -- -- 11 87771% 

 %147135 16 3 1 12 الوحدة األولـــــى:

 %117413 13 2 1 11 الوحدة الثانيـــــة:

 %137157 15 3 1 11 الوحدة الثَّالثـــــة:

 %127285 14 2 1 11 الرابعــــــة:الوحدة 

 %147135 16 1 1 12 الوحدة الخامسة:

 %147135 16 1 1 12 الوحدة السَّادسة:

 %47385 5 -- -- 5 المراجــــــع

 %111 93 11 5 77 المجمــــوع

 %111 %111 %10.78 %4.9 %75746 النسب المئوية:


نستنتجمفالجدكؿالسَّابؽالنقاطاآلتية:

  كىالمقدمة، كىالفيرس، العنكاف، مف لكؿ  المخصصة الصفحات عدد إفَّ العامة، كىكرقةكىاألىداؼ كىالمراجع،
مفالمجمكعالكمّْيلعددصفحاتالبرنامجالٌتدريبي.(%11.413)صفحة،أمبنسبة(13)اإلجابةقدبمغى

 (%8.772)أمبنسبةصفحات(10)لبلختبارالتَّجميعيالمعرفيبمغىعددالصفحاتالمخصصة. 
 (%58.772)صفحةأمبنسبة(67)بمغىعددالصفحاتالمخصصةلكحداتالبرنامج. 
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 عدد أدوات غىمى،كمابى(%69.298)أمبنسبةىدفان(79)لمبرنامجالتُّدريبياألىداف الس موكيةعددغىمىبى
خمسةاختباراتأدائية،مقياساتجاىات،اختبارتحصيميشامؿ،]أدكات:(8)يالبرنامجفالتَّقويم

ثباتيا التَّحقؽمفصدقياكى َـّ   .[استبانةاحتياجات،كىجميعاألدكاتت
 (:17جدول )

 مواصفات األىداف المعرفية/الميارية 
 المجموع تطبيق فيم تذكر 

أرقاـمفرداتاالختبار
مستكياتيا  التحصيميكى

1-2-5-6-7-8-21-21-24-
31-32-33-34-35-36-37-

46-47-48-49-51. 

9-11-11-12-
13-14-15-16-

17-18-19. 

3-4-22-23-25-26-27-28-
29-31-38-39-41-41-42-34-
44-45-51-52-53-54-55-56-
57-58-59-62-63-64-65-66. 

 

 64  32 11 21 المجمػػػػػػػػػػػػػػكع

 111 %51 177188% %327812 النّْسبالمئكية

 

ذسٚجٙ يغ أدٔارّ  -2-6
َّ
ٓبئٙ نهربَبيح انز

 
طجٛك انُ

َّ
  (ةالبحث األساسيَّ  تجربةُ )انز

عكباتالتيظيرتفيالتَّجربةاالستطبلعية،قامتوالتَّأكدمفصبلحيةأدكاتإعدادالبرنامجكىبعد تبلفيالصُّ كى
السّْنة طمبة مف عينة عمى النّْيائية فيصيغتو بو القياسالخاصة كىأدكات التَّدريبي البرنامج بتطبيؽ الباحثة

بدأتالتجربةاألساسيةكفؽالخطكا(31) عددىـالبالغالثَّالثة/معمـالصَّؼ طالبة،كى  تاآلتية:طالبانكى

،تشريف:كميةالتربيةفيجامعةأخذ الموافقة عمى تطبيق البرنامج بالتَّنسيق مع الجيات المعنية -2-6-1
تجربةالبحثاألساسي ،لمعاـممٍيالصَّؼ/السنةالثَّالثةعمىطمبةمعلتطبيؽالدراسةاالستطبلعيةكى

 .(مػ2115-2114)الدراسي
اختيار عينة التجربة األساسية -2-6-2 : اختيار َـّ ت قصديةعينة مككنةالبحثبطريقة طالبان(31)مف

طالبة  فيالسنةالثَّالثة،كميةالتَّربية.مفطمبةمعمـالصؼكى
الطَّمبةالتَّييئة البشرية -2-6-3 ىيأتالباحثة األساسيَّة): التَّجربة في(مجمكعة مفخبلؿاالجتماعبيـ

تشريف، بجامعة المحدثة التربية كىكىاطكمية التَّدريب عممية ظركؼ عمى جراءاتيا،بلعيـ ذلؾا  كى
 كيفيةتطبيؽاالختباراتكىالجمساتالتَّدريبية،كىأىميةمشاركةكؿ  مراحموكى لتكضيحسيرالتَّدريب،كى

تحقيؽأىدافوأوالً كىانعكاسذلؾعمييـ،مفالطمبةفيالتَّدريب نجاحالبرنامجالتَّدريبيكى  .ثانياً كى

 تيـفيبدايةلىيأتكما عرضكؿدريبكؿّْ بالتسمسؿاآلتيكحدةو عرضعنكافالكحدةعمىالطَّمبة،):
شيؽويتماشىكىكاقعيـالمممكس مقدمةمكجزةعفصمبالمكضكعبأسمكبو  .(كى
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مكافالتَّدريبة: ـــــــــة المكانيـــــــــالتَّييئ -2-6-4 إلييا،(القاعاتالمتكفرة)ىيأتالباحثة قبؿدخكؿالطمبة
ذلؾبالتَّعاكفمعالسَّيد/السَّيدةرئيسالقاعةكىالسَّادةالمتخصصيف.  كى

تييئة مصادر التعميم: -2-6-5 َـّ كحداتالبرنامجلإحضارعددمفالنسخالكرقيةكىاإللكتركنيةالمتضمنةت
مقياس َـّاالالتَّدريبيكىاالختباراتالتَّحصيميةكىاالختباراتاألدائيةكى تكزيعياعمىالطَّمبة،كمات تجاه،كى

الحاس أجيزة كىصبلحية سبلمة مف قاعاتكميكالتَّأكد في تكفيرىا أمكف التَّي األكلىب التَّربية ة
تييئتومفقبؿالباحثةData Showالتَّأكدمفسبلمةجيازبجامعةتشريف،كى كىصبلحيتولمتَّطبيؽ،كى

ذلؾبكصم تجريبوقبميانتفاديانلكقكعأخطاءكىلباحثة،حمكؿالخاصبابالمكومعجيازالحاسكى َـّ ت
 أماـالطَّمبة.

 تطبيق االختبارات: -2-6-6
الشَّامؿتطبيق االختبارات التَّحصيمي الشامل -2-6-6-1 المعرفي التَّحصيمي االختبار الباحثة طبَّقىًت :

اسمو عمىأفيكتبى /معمـو طالبو مفاالختبارمعكرقةاإلجابةلكؿّْ كرقيةو القبمي،بتكزيعنسخةو
 خاصو بعداالنتياءجمعتاألكراؽبمغمؼو مفأجؿالمقارنةمعاالختبارالتحصيميالبعدم،كى

تفريغي َـّتحميمياكى  افيمابعد.ليت
كحدةو:طبَّقىًتالباحثةاالختباراتاألدائيةالقبميةلكلٍّ وحدةٍ  تطبيق االختبارات األدائية/القبمية -2-6-6-2 لكؿّْ

لفرضياتمفكحداتالبرنامج الفركؽ دراسة تقتضيو ما كىىك الجمساتالتَّدريبية تطبيؽ قبؿ ،
البحث بيفاالختباريفالقبمي/البعدملكؿّْ المقارنة مفكحداتالبرنامجالعند إٍذكحدةو تدريبي،

نسخ الباحثة األدائي،كزَّعىت االختبار مف أعماؿكرقية الباحثة جمعىت االنتياء بعد كى
بالنَّمكذجاألساسيلمتطبيؽالمطمكبتعممو فيمابعدمقارنتيا َـّ تطبيقوبعدالطَّمبة/المعمميفليت كى

 .جمسةالتدريبالميٍعقىدىة
حكؿب عمى وحدات البرنامج التَّدريبيبدء التَّدري -2-6-6-3 الطَّمبة/المعمميف معمكمات تعرُّؼ بغية :

تعريفيـبمحتكلالكحداتالتدريبيةمتطمباتاستخداـتطبيقات  .االنترنت،كى
تطبيق االختبارات األدائية/البعدية -2-6-6-4 جمسةلتطبيؽاالختباراتاألدائيةالبعديةفياليـك :تخصَّصي

كحدةومفكحداتالبرنامج.الذَّميميالتَّدري  بعمىكؿّْ
:خصَّصتالباحثةجزءانمفالكقتبعداالنتياءالبعديةالمعرفية/تطبيق االختبارات التَّحصيمية/ -2-6-6-5

جمسةً كىاستبانةاآلراءاالختباراتالتَّحصيميةالبعدية،تدريبعمىكحداتالبرامجلتطبيؽمفكؿّْ
االنترنت،تجاهالمتعمقةبا االنتياءجمعىتالطمبةنحكاستخداـ احثةكىشكرىتالباألدكاتكىعقبى

كىالطَّمبة/المعمميف ، جيكدىـالسَّادة عمى األكلى التربية كمية في كىالمختصيف القاعة رؤساء
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تعاكنيـ ،إلىتاريخ(ـ9/4/2115)مفتاريخالتَّجربةاألساسيَّةطبيؽمعالباحثة،كىامتدَّتفترةتكى
يكضحالجدكؿ(ـ21/5/2115) تكزيعالجمساتالتَّدريبيةفيالتَّجربةاألساسية.(19)،كى

 (: 18الجدول )
 تواريخ الجمسات التَّدريبية لمتَّجربة األساسية:

 المكـــان المـــدة التَّاريـــخ الموضــــــــوع رقــــم الجمســة
يىم الخميس الىاقع  الشَّامل.االختبار القبمي المعرفي  األولى:

 م9/4/2115 في

 A1 .د121

يىم الخميس الىاقع  Internet Explorer االختبار المعرفي القبمي لموحدة األولى  الثَّانية:

 م16/4/2115 في

 A1 .د121

 االختبار المعرفي البعدي لموحدة األولى، إضافًة إلى شرح  الثَّالثة:
Internet Explorer 

الىاقع  الثالثاءيىم 

 م21/4/2115 في

 B2 دقيقة141

الىاقع  الخميسيىم  .Google االختبار المعرفي القبمي لموحدة الثَّانية الرَّابعة:

 م23/4/2115 في
 A1 ساعة1

إضافًة إلى شرح  االختبار المعرفي َواألدائي البعدي لموحدة الثَّانية الخامسة:
Google. 

يىم الثَّالثاء الىاقع 

 م28/4/2115 في

 B3 دقيقة 141

 & Chatting االختبار المعرفي القبمي لموحدة الثَّالثة َوالرَّابعة السَّادسة:

Email . 
يىم الخميس الىاقع 

 م31/4/2115 في

 A1 ساعة1

 Chatting االختبار المعرفي َواألدائي البعدي لموحدة الثَّالثة  السَّابعة:
 إضافًة إلى إعطاء الوحدة.

الىاقع يىم الخميس 

 م14/5/2115 في

 A1 دقيقة141

 .  Email  االختبار المعرفي َواألدائي البعدي لموحدة الرَّابعة الثَّامنة:
 إضافًة إلى إعطاء الوحدة.

يىم الخميس الىاقع 

 م14/5/2115 في

 A1 دقيقة141

 الىاقع في األحذيىم  .  mail list  الخامسةلموحدة  القبمياالختبار المعرفي  التَّاسعة:

 م17/5/2115

 A1 دقيقة21

 .  mail list  الخامسةاالختبار المعرفي َواألدائي البعدي لموحدة  :العاشرة
 إضافًة إلى إعطاء الوحدة.

 الىاقع في األحذيىم 

 م17/5/2115

 A1 دقيقة141

يىم الثالثاء الىاقع  . Blog االختبار المعرفي القبمي لموحدة الخامسة :الحادية عشرة

 19/5/2115 في

 B3 دقيقة45 

 االختبار المعرفي َواألدائي لموحدة الخامسة إضافًة إلى شرح  عشرة: الثانية
Blog. 

يىم الخميس الىاقع 

 21/5/2115 في

 A1 دقيقة1045

يىم الخميس الىاقع   مقيـــــاس االتجـــــــاه.تطبيق  :عشرة الثالثة

 م21/5/2115 في

 A12 .د45

 

عوبات منياأثناءتطبيقيالمبرنامجالتَّدريبيعددانمففيكماكاجيىت  :الص 

 .قمَّةعدداألجيزةكىالمعداتفيكميةالتَّربية 
 دالطَّمبة/المعمميف.ػػػػضعؼالمغةاالنكميزيةعن    
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َـّ،المحكميفالسَّادةالباحثةلبنكداالستبانةكفؽآراء:بعدتعديؿاالتساق الداخميصدق -2-6-6-6 تطبيؽت
النّْ صكرتيا في عينةواالستبانة عمى مقصكدةيائية مف كىطالبو(30)مككنة بعدكىطالبةو،

َـّ مفعباراتالمجاؿعبارةوبيفدرجةكؿّْ(person)حسابمعامؿاالرتباطبيرسكفاستعادتيات
ذلؾلكؿمجاؿمفكى،متنتميإليوتمؾالعبارةرجةالكميةلجميععباراتىذاالمجاؿالذَّبيفالدَّكى

 .اآلتيكماىكمكضحفيالجدكؿ،مفمحاكراالستبانةكؿمحكرومجاالتالمحكراألكؿكى

 : (19) جدول
 بعضيا البعض.  األربعة مع محاور الكفايات من محور كل عبارات درجات بين االرتباط معاملت

 م5  م4  م 3 م 2 م  1 المحوررقم  
 المحور األول 

متصفح استخدام )
 (االنترنت إكسبمورر

 **17535 **1133331331417562 بيرسون معامل ارتباط
 17112 17111 13112 13173 - مستوى الداللة

 دالة دالةغيردالةغيردالة31ف= الحكم
 الثانيالمحور 

 استخدام محرك)
 (Googleالبحث 

 133331161631335113243 بيرسون معامل ارتباط

 133911315713196-13173 الداللة مستوى

غيردالةغيردالة غيردالة31ف=غيردالة الحكم

 الثالثالمحور 
 (استخدام البريد اإللكتروني)

 **17695 **1331413163117796 بيرسون معامل ارتباط
 1311113111-13112133911 مستوى الداللة

 دالةدالة 31ف=غيردالةغيردالة العدد

 الرابعالمحور 
 (استخدام المحادثة)

 **126178 **1335117796 **17562 بيرسون معامل ارتباط
 0.000 _ 13157.0000 17111 مستوى الداللة

 دالة30 دالة غيردالة دالةالعدد
 الخامسالمحور 

استخدام تطبيقات أخرى في )
(االنترنت  

 1**13826 **1324317595 **17535 بيرسون معامل ارتباط

 _ 0000. 13196.0000 17112 مستوى الداللة

31ف= دالة دالةغيردالة دالة العدد

ذاتداللةإحصائيةعاليةجدان(20)بعددراسةالجدكؿ العبلقةبيفالمحاكرالخمسةطرديةكى أقؿ):نبلحظأفَّ
(1315مفأكتساكم المحاكر: يبلحظأفَّ كى الخامس)، الرَّابع، الثَّالث، معبعضيا(األكؿ، ىياألقكلارتباطان

َـّاإلشارةإلييافيالجدكؿ قدت ،أمَّاالمحكرالثَّانيفكافاألقؿارتباطانمعالمحاكراألخرل.(20)البعض،كى
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ف حنٕ رطجٛمبد االَرتَذ اجتبِاصزجبَخ سأ٘ الرصًٛى  -3
َّ
 طهجخ يؼهى انص

تطبيقاتاالنترنتلقياساتجاىاتالطَّمبة/المعمم يفنحكاستخداـ بإعداد الباحثة خاصمقياس اتجاهقامىٍت
االتجاهمجمكعةمفالميكؿ،ترتبطبنزكعسمككي،يتككفمفعدَّةأبعادو أكمدل،"إيجابيأكسمبي"باعتبارأفَّ
اإلقباؿأكاإلحجاـ.

 اجتب  وحى اسخدراو حطبُابث االنرتنجاسخببنت انزأٌ اليزاحم حصًُى  -4-1

ل لمراحل تصميم مقياس اتجاه نحو استخدام تطبيقات االنترنت           :َوفيما يمي عرض مفصَّ

،لمكقكؼعمىمفيكمو،عامةوبصفةواالتجاهعمىماأتيحمفمكاضيعحكؿباالطبلعالباحثةقامىت .4-1-1
تفسيرهكإطارو لكجيةاالتجاىات،ابقةالنظريةحكؿسيككراساتالسَّنظرم،كىاالطبلععمىبعضالدّْكى

عددوكى بصفةوعمى االتجاىات المقاييسحكؿ االنترنتعامةومف نحك الطمبة مقاييساتجاىات كى ،
 كىصياغةمفرداتو.المقياسلبلستفادةمنيافيبناء

قامىت .4-1-2 مجاالتاستخداميمتٍالتيتناكلىراساتالدٍّ االطبلععمىبعضبالباحثة اكضكعاالنترنتكى
منيا لبلستفادة ذلؾ الدّْراسات:كى ىذه مف كى ؛(2111) الخطيب ؛(2112)حسامك؛(2115)حناكم]،

 .[(2010)؛قراكني(2111)الشنَّاؽ
 الطمبةنحكاستخداـاالنترنت.اتجاهمقياستحديدأبعاد .4-1-3
بعضيامكجبةكىاألخرلالطمبةنحكاستخداـاالنترنتفيشكؿعباراتواتجاهمقياسصياغةبنكد .4-1-4

البنكدااليجابيةبالسَّمبيةسالبة مساكاة تَـّ البنكداإليجابيةأكثرمفالسَّمبيةلذا عدد ،،لكفتبيَّفأفَّ
عمىفكرةكاحدةفظكىالمعنى،كىاحتكاءالفقرةفيصياغتياالسُّيكلةكىالكضكحكىالبساطةفيالمَّركعيىكى

تجنبً  انظٍرمففضمؾاآلتي:الكمماتالتيتحمؿأكثرمفمعنىأكالتَّيتحتاجإلىتأكيؿ،فقط،كى
 (:20جدول )

 توزيع بنود مقياس االتجاه وفق العبارات اإليجابية، َوالعبارات السَّمبية، َونسبيا المئوية

 النسب المئوية % المجموع أرقام بنود المقياس بنود مقياس االتجاه
-21-19-18-15-14-13-12-11-6-4 العبارات اإليجابية

21-26-27. 
1551%

-22-16-17-11-9-8-7-5-3-2-1 العبارات السمبية
23-25-31-29. 

1551%
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كفقانلمقياس   استجاباتو عبارةو،«الخماسي ليكرت»كماحدٌدٍتخمسى إحيثيلكؿّْ يتميزمقياسليكرت"فَّ
الثَّباتكىالصدؽ كىالتَّطبيؽكىالتَّصحيحكىارتفاعدرجة فيالتَّصميـ تصحيح،(12،ص.1988،زيتكف.)"بالسُّيكلة تَـّ

(:22اآلتيرقـ)المقياسكفقانلمستكياتاالستجابة،كماىكمكضحبالجدكؿ

 (:21الجدول)

 درجات تصحيح مقياس االتجاىات. 

 االستجابة            
 نوع العبارة  

موافق 
 بشدَّة

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بشدَّة

54321 الموجبة
12345 السَّالبة

 زضبة اخلصبئص انضٛكٕيرتٚخ دلمٛبس ااجتبِ انطهجخ/ادلؼهًني حنٕ اصزخذاو رطجٛمبد االَرتَذ -4-2
التَّأكدمفصدؽمقياساالتجاه :المقياسصدق   .4-2-1 َـّ :اآلتية من خلل الطَّرائقت
كىىـمفالمختصيفعمىعددوالمقياسضىرًعي:Content Validity"صدق المحكمين"صدق المحتوى  .4-2-1.1

تقنياتالتَّعميـ،اإلحصاء)أساتذةفيقسـ (المناىجكىطرائؽالتَّدريس،كى جامعَتْي دمشقمفأساتذة
َـّاجماعآراءالسَّادةالمحكميفعمىأىمية،الكراـَوتشرين ت َـّقبكؿ.المقياسبنكدكى ت عبارةمف(31)كى

حذؼ تَـّ تعديؿ16المقياس،كى يمكفتكضيحذلؾ3عباراتإضافةإلى8عبارةكى عباراتمكررة،كى
 فيالنتائجاآلتية:

 (: 22جدول )
 االنترنتالعبارات المقبولة، َوالعبارات المحذوفة، َوالعبارات المعدلة، لمقياس اتجاه طمبة معمم الصَّف نحو 

 العبارات المكررة العبارات المعدلة العبارات المحذوفة العبارات المقبولة
8-9-12-17-19-21-21-

22.
37-38-39-39-41-45.11-11-31.14-15.

اجماعآراءالسَّادةالمحكميفعمىكما َـّ انظرمففضمؾ،المتضمنةفياالستبانةاآلتيةحذؼالبنكدكجكبت
الجدكؿاآلتي:

 (23الجدول )
 في مقياس االتجاه ادة المحكمينلى حذفيا من قبل السَّ البنود التَّي ُأشيَر إي التَّ  البنود

 عنوان البند الرَّقم
 استخداـخدماتاالنترنتفيالمرحمةمابعدالجامعية.المجديغيرأرلأٌنومف  .1

أفأككفمبدعان  .2 متميزانفيماأقدموفيمقررالحاسكب.أحاكؿي  كى
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أف  .3 تقنياتالتَّعميـفياألسبكع.تزدادأفضؿي  حصصالحاسكبكى
استخداـطمبةمعمـالٌصؼلخدماتاالنترنتكأحدالكسائؿاألساسٌيةفيالتَّدريس.  .4 أعتقدأفَّ
المناىجالجديدة.ألنو مطموباستخدـالحاسكبفيالتعميـ  .5  منياستخداموفيظؿّْ
 عفاستخداـالحاسكبفيالٌتعميـألنويتطمبالكثيرمفاإلعدادالمسبؽلممادةالدّْراسية.ابتعد  .6

 

التربيعي:Self Validity اتيدق الذَّ الصٍّ  .4-2-1.2 ثباتيساكمالجذر لمعامؿ كىالبحثأداة بمغى، الصدؽقد
 كىىكمعامؿصدؽمناسبلمدراسة.(41391ككؿ)التَّحصيميلبلختبارالذاتي

اتساؽالبياناتالتَّينجمعيابكاسطتوكىاالتساؽمعناهأفيككفليذه"يقصديبالثَّبات:: المقياس ثبات .4-2-2
 :َوىناك عدة طرائق لتقدير الثبات، َوىي،(500ص،2011،بكتة)."البياناتمنطؽكاحد

كىىذهالقيمةمقبكلةتربكيان ،(631.1)بلغث قيمة معامل ألفا  :Alpha s,Cronbach طريقة ألفا كرونباخ .4-2-2.1
مناسبة  يكضحمعامؿالثبات.اآلتيالجدكؿ،كىمرتفع،كىىكمعامؿثباتالبحثألغراضكى

Reliability Statistics 
 

Cronbach,s Alpha طريقةإعادةاالختبار N of Items 

.630  36 

 :Split Halfطريقة التَّجزئة النَّصفية  .4-2-2.2

معامل ثبات  االنحراف المعياري المتوسط عدد البنود 
aCronbach's Alph 

 5.304 3.711 13891 (a) 18 الجزء األول
 4.323 3.180 13773 (b) 18 الجزء الثَّاني
 _ _ _36 المجموع 

طجٛك انُٓبئٙ  .4-2-3
َّ
 دلمٛبس االاجتبِانز

 الباحثة المقياسكزعىًت قصديةوعمىعينةو معمـ(31)قكاميا مفقسـ الثالثة السنة مفطمبة طالبةن كى طالبان
الصَّؼ،فيكميةالتَّربيةاألكلىبجامعةتشريف،كى قد،(مػ21/5/2115)الخميسالكاقعفيذلؾفييـك تكصمتكى

الباحثةإلى عمىمقياساالتجاىاتنحكاستخداـتطبيقاتبىمىغىالمعمميف/المتكسطالحسابيالكميلتقديرالطمبةأفَّ
كما(33145)االنترنت تطبيقاتاالنترنتكانت ، اتجاىاتالطمبةنحكاستخداـ البنكدايجابية يتبيَّفأفَّ ألرقاـ

البند،[1،2،3،4،5،7،9،13،15،18،19،25،27،28،31]:اآلتية أرغبفيتطكير:6 ]رقـ:افكىحصؿى
استخداـمحركاتالبحثتيساعدينيفيالحصكؿعمىكـ  :14 ؛ستخداـتطبيقاتاالنترنتالمياراتي أفَّ أعتقدي

مفالمعمكماتالمفيدةفيتخصصي «2111،الخطيب»همعماذكرىكىىذاينسجـيايجابي جدًا، عمىاتجاه[ىائؿو
التعميـباستخداـالتقنياتالحديثةيمكفأفيزداد"بقكلو: حينمايككفلدلاألفراداتجاىاتإيجابيةنحكىذهأفَّ
"التقنيات
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:خبمتت انفصم

 عرضكيفية الفصؿ ىذا في َـّ ت أدكات البحثتصميـ مف ابتداءن إلى، التَّدريبية االحتياجات استبانة
كىتطبيقاتاالنترنت، َـّ ميدالطَّريؽلمتَّطبيؽالفعميلمبرنامجيتلتامراحؿالتَّجريةاالستطبلعيةعرضمفث

 أدكاتالتَّقكيـ: مفصبلحية كىالتأكد بعديان، كى قبميان أدكاتو الثب)بكافة دؽ، كى(اتالصّْ كحداتالبرنامج، تحديد
بنائواالحتياجاتالتَّدريبيبناءنعمىنتائج سرد،كى يمي،كى عنكافالكحدة،]محتكياتومف:عمىنظريةجيرالشكىا 

،[األىداؼالعامة،االختبارالتحصيميالمعرفي،االختباراألدائي،المحتكل،التقكيـالمرحمي،قائمةالمراجع
حسابالكزفالنسبيألجزاءالبرنامجكىجدكؿالمكاصفات ثَـّ المحكميف، أكليةعمىالسادة كىعرضوكصكرة

تكصيؼأدكاتالتَّقكيـكىال ،انتياءنبتصميـتَّغيراتالتَّيطرأتعمييابعدالتَّحكيـلؤلىداؼالمعرفيةكىالميارية،كى
.مقياساالتجاهنحكتطبيقاتاالنترنت
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  انشاثغم ـانفص 
رفضريْب

 
 حتهٛم انُزبئح ٔ

فحات المكضػػػػػػكع الرَّقـ  الصَّ
 - مقدمة  -

- 135 نتائجالبحث. . 1
1

3

6 

تحميؿالنتائجالمتعمقةبدراسةاالحتياجاتالتَّدريبيةلمطمبة/المعمميفإلى  .2
 تطبيقاتاالنترنت.

82 – 86 

 86 التحقؽمففرضياتالبحث  .3

تحميؿالنتائجالمتعمقةباالختبارالتَّحصيميالتَّجميعيالمعرفي  -3-1
 القبمي/البعدم.

141 –

 

1

4

2 

تحميؿنتائجفرضياتالبحثالمتعمقةباالختباراتاألدائية  -3-2
كبلِّعمىحدة)  .(مجتمعةنكى

87 

 92 تفسيرالنتائج.  .4

تحميؿالنتائجالمتعمقةبدراسةاتجاىاتالطمبة/المعمميفنحك  .5
 تطبيقاتاالنترنت.

93 

 96 خاتمةالفصؿ. -

 97 مقترحاتالبحث.  -
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  يمذيخ

ق أف باستعراضبعد إجراءاتامتالباحثة يمي جيرالؾكىا  نمكذج كفؽ تصميمو التدريبيكى البرنامج فيبناء
َـّتناكؿيتسالفصؿالسابؽ، لمنتائجالتيت الفصؿعرضان المعالجةاإلحصائيةمفخبلؿلتكصؿإلييا،افيىذا

.لمبيانات

 َزبئح انجسث 

 الحديث كىالتَّربكية االجتماعية لمعمـك اإلحصائية الحزمة برنامج الباحثة  SPSS"Statistical"استخدمىًت

Package of Social Scienceقامىًتالباحثةبتفريغإجاباتالعينة،كلمعالجةالبياناتباستخداـالحاس ب،حيثي
مفإجابات إجابةو لكؿّْ ترميزىامفخبلؿإعطاءدرجةو الطمبةعمىالمقياسأكاالستبانةأكاالختبار،كىكضعىًتكى

 مقياس عمى التصحيح أسمكب كىاعتيًمدى العينة، لفئات اإلجابات تكرار تكضح جداكؿ في «ليكرت»اإلجابات
 كافتكزعأفرادعينةلئلجابة،كما إذا البحثقامىًتالباحثةبالتأكدفيما بطريقةو اً توزعًا طبيعيمقصكدةالمنتقاة

 ألنَّيا ذلؾ مف الباحثة تحققىًت كى اإلحصائي، البرنامج حسابالمتكسطاتكاالنحرافاتباستخداـ مف تتمكف لف
التَّأكدمفتكزعالطبيعيلمعينة.كىالشكؿاآلتييكضحتكزعأفرادالعينةطبيعيان.انظٍرمففضمؾالمعياريةقبؿ

( البحثكفؽمتغيراتألفرادعينةHistogramمخططالتَّكزعالطبيعي الجنس،الشيدةالثانكية،الخضكعلدكراتو
 :(تدريبيةو




 (6)الشكل 
 توزع أفراد المجموعة التجريبية وفق متغيرات البحث



 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها                                       ام الفصل اخل

 
   82 

 

تدريبيةوالجنس،)الجدكؿاآلتييكضحتكزعأفرادعينةالبحثكفؽمتغيرات: ،كىالمتكسطات،(الخضكعلدكراتو
كىاالنحراؼالمعيارم:

 (: 24) جدول

 المستقمة لممتغيرات تبعاً  البحثعينة  توزع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسب المئوية التكرارات  المتغير

1661%124131 ذكر الجنس


13498

%186131 أنثى
الخضوع لدوراٍت 

 تدريبيةٍ 
136113498%124131 نعم

%186131 ال

  Z -7.55الدرجة المعيارية 

ذسٚجٛخ نهطهجخ/ادلؼهًني حتهٛم انُزبئح ادلزؼهمخ ث  -1
َّ
 رطجٛمبد االَرتَذ إىلذساصخ االززٛبخبد انز

ذلؾبتصميـاستبانةتحاكؿإلىالباحثةيبدراسةاالحتياجاتالتَّدريبيةلمطمبة/المعمميفقامىًت تطبيقاتاالنترنت،كى
اآلتي السُّؤاؿ عمى تطبيقات استخدام  الكتساب متطمباتمين مبة/المعمٍّ مطَّ التَّدريبية ل االحتياجاتما : اإلجابة

  االنترنت؟

حسابحيثي    تكراراتكؿإجابةكىالنسباالنحرافاتالمعياريةالمتكسطاتالحسابيةكىتَـّ المئكيةليا،كى نحككؿّْ
مفبنكداالستبانة تصميـكى.بندو حكـعمىاالستجاباتمعيارالكافف،كفؽالمقياسالمتدرجالثبلثيةاالستبانتَـّ

 :كاآلتيكاف
 2==3-1  اإلخبثخ نفئبد لًٛخ أصغش –أكرب لًٛخ نفئبد اإلخبثخ  ادلذٖ=

0.66=3\2طكؿالفئة=المدل/عددالفئات=

:اآلتيتحديدالمعيارضكءالخطكتيفالسابقتيفتَـّعمىكى

 منخفضةاالحتياجاتدرجة1.66فػػؿمػػػػػىأقػػػػإل1قيمةالمتكسطمف. 
 متوسطةاالحتياجاتدرجة 2.32إلىأقؿمف1.66قيمةالمتكسطمف. 
 (115ص،2115بكبك،).مرتفعةاالحتياجاتدرجة3ىػػإل2.32قيمةالمتكسطمف 
لممحكراألكؿاالنحراؼالمعيارملكؿمجاؿمفمجاالتالمحكراألكؿكىالمتكسطالحسابيكى(26الجدكؿ)يبيفكى

ككؿ.
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 (:25الجدول )

 َواالنحرافات المعيارية آلراء الطمبة/المعممين حول احتياجاتيم  لتطبيقات االنترنت َوالمتوسطات الحسابيةسب المئوية النٍّ  

رقـــم 
 البنـد
 

المتوسط  البنـــــــــــــد
 الحسـابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االحتياجات

اصزخذاو يزصفر االَرتَذ أٔالً 

1.  
 

 ,Internet Explorer)استخدام برامج تصفح االنترنت مثل: 

Fire Fox…etc) 
كبيرة67.213479

تصغٌر حجم الصفحة المعروضة.  .2 متكسطة13.213629تكبٌر و 
متكسطة.23171785 برنامج االكسبلورر. واجهةتمٌٌز مكونات   .3
الّدخول إلى مواقٍع  تعلٌمٌة. كموقع: )وزارة الّتعلٌم العالً فً   .4

 سورٌا(.

كبيرة237313451

( مـــــــــــن مواقـــــــع االنترنـــــــت  3إضــــــــافة )  .5
 المفٌـــــــدة إلى المفضلــــة.

متكسطة231113911

متكسطة231313731 تحدٌث صفحة االنترنت.  .6
متكسطة138713731 االنتقال إلى صفحة االنترنت السابقة.  .7
حــــــذف مــــواقع صفحــــة االنترنـــــت المخــــزنة فً   .8

 المفضلـــــة.

صغيرة136113724

كبيرة234113814 معرفـــــــة متطلبـــات االتصــــال باإلنترنــــت.  .9
اصزخذاو حمشن انجسث ثبَٛبً 

كبيرةGoogle.2367 13616الّدخول إلى نافذة محرك البحث   .11
كبيرةGoogle. 2361 13498إجراء البحث العـادي باستخدام محرك البحث   .11
كبيرةGoogle. 2333 13616محرك البحث إجراء البحث المتقدم باستخدام   .12
متكسطةGoogle 2313 13819إجراء البحث عن صور باستخدام محرك البحث   .13
متكسطةGoogle.1393 13785باستخدام محرك البحث  Pdfإجراء البحث عن ملفات   .14
استخدام معاٌٌر البحث المناسبة عند استخدام محرك البحث   .15

Google.
متكسطة13761 1381

متكسطةPDF. 1387 13731حفظ الّصفحة الحالٌة بصٌغة ملف  .16
اصزخذاو انربٚذ اإلنكرتَٔٙ ثبنثبً 

متكسطة13911 2311 ً جدٌد.ــرٌد إلكترونــــاب بــــاء حســـــإنش .17
متكسطة13911 2313 استقبال رسائل البرٌد اإللكترونً.إرسال و   .18
متكسطة13785 1373 ائل البرٌد االلكترونً. ـــــمع رس اتال مرفقـــــإرس .19
صغيرة13724 1361 .الغٌر مرغوب فٌها البرٌد االلكترونً رسائل التخلص من .21
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متكسطة13831 2311 ابه.ــــرور لحســـــة المــــر كلمــــــــتغٌٌ .21
متكسطة0.606 2367 الخروج من البرٌد اإللكترونً بأمان. .22

اصزخذاو احملبدثخ اإلنكرتَٔٛخ ساثؼبً 
متكسطة0.868 2327 المحادثة الماسنجر مثالً.االشتراك بإحدى برامج  .23
متكسطة0.830 2311 إرسال دعوة صداقة إلى األصدقاء. .24
صغيرة0.814 1361 ورة مع األصدقاء.الصُّ وت و  إجراء محادثة بالصَّ  .25
كبيرة0.621 2341 إرفاق أشكاًل تعبٌرٌة بالّرسائل. .26
متكسطة0.785 1373 .مع الّرسائل Pdfإرفاق ملفات  .27
متكسطة13621 2361 الخروج من الحساب بأمان. .28
كبيرة13417 2381 إرسال رسالة نصٌة إلى زمٌله. .29

 االَرتَذ رطجٛمبدرطجٛمبد أخشٖ لذ حتزبخٓب يٍ  خبيضًب 
متكسطةE-mail. 1387 13417البرٌد اإللكترونً  .31
متكسطة13718 1381 و.ـــــــرات الفٌدٌــــــؤتمـــــــم .31
كبيرة13761 2347 توظٌف خدمة البحث عن المعلومات عبر االنترنت. .32
كبيرة11.213894 .مدونات الرقمٌةال .33
التَّعلٌمبرامج المحادثة توظٌف  .34 كبيرة233713731 .بعملٌة التعلم و 
متكسطة231113743 .االشتراك فً دورٌات علمٌة .35
( عبر upload( أو تحمٌلها )download) تنزٌل الملفات .36

 االنترنت.
صغيرة135313731

متكسطة139313785 استخدام خدمات المكتبات الّرقمٌة. .37
كبيرة234113724 .البرٌدٌة القوائماستخدام  .38
متكسطة137313691 استخدام شبكة االنترنت من خالل أحد المستعرضات. .39
استخدام وتوظٌف بعض برامج التواصل االجتماعً عبر  .41

 االنترنت.

صغيرة13451 1327

 



كبيرةالتطبيقاتاالنترنتالدرجةلدريبيةلمطمبة/المعمميفاالحتياجاتالتَّقدبمغىًتوابؽأنَّيتضحمفالجدكؿالسَّ
:ىيكى(2،4،9)لمبنكداآلتية:فيالمحكراألكؿ(3إلى2332)تيتتراكحبيفللممتكسطاتا

 نترنت.متطمباتاالتصاؿباإلمعرفة 

 :استخداـبرامجتصفحاالنترنتمثؿFire Fox،Internet Explorer. 

 :(كزارةالتعميـالعالي)الدخكؿإلىمكاقعتعميمية،كمكقع. 
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تبيَّفنتائجالمحكرالثَّانيأفَّ التيجاءىكى تٍالبنكد كبيرة: إلييا 11)درجةاالحتياجاتالتَّدريبية ،11 ،12)
كىىي :[ إلى البحثالدخكؿ محرؾ كى؛نافذة العادم البحث إجراء المتقدـ البحثالبحث محرؾ باستخداـ

Google].َّإرسال رسالة ]كىىي:(26،29)لمبنكداالحتياجاتالتدريبيةبدرجةكبيرةفكانتاالمحكرالثَّالثأم

رفاؽأشكاؿتعبيريةبالرسالة؛نصٌة إلى زمٌله بمغىًتاالحتياجاتالتَّدريبيةبدرجةكبيرةلتطبيقاتأخرل.[كىا  كى
تكظيؼخدمة؛استخداـخدمةالبريداإللكتركني]،كىىي:(39، 31،32،33،43،38)فياالنترنتلمبنكد

استخداـالقكائـالبريدية،استخداـالمدكنات؛دمةالمحادثةاستخداـخ؛البحثعفالمعمكماتعبراالنترنت
.[الرَّقمية

أشارى بينما التيتتراكحبيفالتدريبيةلبلحتياجاتتالمتكسطاتالحسابية متكسطةو لمبنكد1.66-2.32)بدرجةو )
تالمتكسطاتالحسابيةفيحيفأشارى(،1،2،3،5،6،7،13،21،22،23،24،27،28،19،8)اآلتية:

.لمبنكدالمتبقيةالتَّيلـتيذكٍر(1366-1بيف)تٍتراكحىمتدنيةوإلىقيـولبلحتياجاتالتدريبيةلتطبيقاتاالنترنت

اإللكتركنيَوتتفق البريد ىي االستخدامات أكثر أفَّ نتائجيا أظيرىٍت التَّي الخطيب دراسة مع النتيجة ىذه
كىالحصكؿعمىالمعمكماتكىالبياناتمفشبكةاالنترنت.
 :)26) جدول

  ككل لألداةوَ  االحتياجات التدريبية محاور من محورٍ  لكلٍّ  المعياري االنحرافوَ  الحسابي المتوسط 

رقم 
 المحور

 المحور
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ترتيب 
 المجال

 2 2317813251استخداـمتصفحاالنترنت. 1

Google.2.49013381 1استخداـمحرؾالبحث 2

 4 13423 2.002اإللكتركني.استخداـالبريد 3

 3 13415 23191استخداـخدمةالمحادثة. 4

5 1397813359تطبيقاتأخرلقدتحتاجيافياالنترنت. 5

 2.0930.364 األداة ككل       
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ىيكى،[23191كى13978]بيفماالحسابيةمتكسطاتياتتراكحىالخمسةالمحاكرأفَّ :(27)الجدكؿمفيتضح
مستكلإلىيشيريىككى،(23193)ككؿلؤلداةالحسابيالمتكسطبمغىبينما.متكسطتكافرمستكلإلىتشيرقيـ

 .متكسطتكافر

         
 (7الشكل )

 مخطط تفصيمي يبين قيم المتوسطات المعيارية لمحاور استبانة االحتياجات التدريبية لتطبيقات االنترنت

سمك يٍ   -2
َّ
 فشضٛبد انجسثانز

كذلػؾبحسػابداللػة،(بيػدؼالتحقػؽمػفصػحتيا0.05اختبارفرضياتالبحثعنػدمسػتكلداللػة)لقدتـ
حيػػث[االنترنػػتفػػيمجػػاؿالخضػػكعلػػدكراتتدريبيػػة؛الجػػنس]الفػػركؽبػػيفالمتكسػػطاتالحسػػابيةكفػػؽمتغيػػرات

لداللػة(t-test)اختبػاراتكى،متكسػطيفاستخدـاختبارتحميؿالتبايفأحػادماالتجػاهلدراسػةالفػركؽبػيفأكثػرمػف
َـّكىالفػػػركؽبػػػيفمتكسػػػطيفحسػػػابييف. اتخػػػاذالقػػػرارالمناسػػػببشػػػأفاختبػػػاربعػػػدقػػػراءةكػػػؿجػػػدكؿمػػػفالجػػػداكؿتػػػ

الفرضية.
سصٛهٙ ا -2-1

َّ
زبئح ادلزؼهمخ ثبالخزجبس انز

َّ
دًٛؼٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘حتهٛم انُ

َّ
 نز

اكتسابمتطمباتاستخداـ"اختبرىًتالباحثةيالفرضيةالمرتبطةباالختبارالتجميعيالمعرفيالقبمي/البعدمحكؿ
ذلؾعندمستكلداللة"تطبيقاتاالنترنت ،كىىذهالفرضية:(1315)كى

:األولىالفرضية   درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد التجريبيةال العينة  االختبارفي أفراد
بيفمتكسطدرجاتيـفياالختبارالمعرفي/القبمي،  التجميعيالتحصيمي .المعرفي/البعدي التحصيمي التجميعي كى

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2.4 2.178 2 2.19 2.1 1.978 

ة 
ان
تب
س
 ا
ور
حا
لم
ي 
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عٌ
لم
 ا
ط
س
تو
لم
 ا
ٌم
ق

ت
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ٌا
حت
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ا

 

 محاور استبانة االلحتٌاجات التَّدرٌبٌة 
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 (:27جدول )

التجميعي في االختبار التحصيمي التجريبية  المجموعةأفراد لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسط درجات  t-testنتائج اختبار  
 المعرفي البعدي.التجميعي المعرفي القبمي َومتوسط درجاتيم في االختبار 

قيمةمستكلالداللة):(27ُيلحظ من الجدول )   P.Value)1315مفمستكلالداللةاالفتراضيأصغر(sigأفَّ

= 0.00 < 0.05 ،) فركؽ إلى ييشيري فيدالةكىىذا التجريبية المجمكعة متكسطاتدرجاتأفراد بيف إحصائيان
كانىتٍ الفركؽ كىىذه المعرفي، التجميعي التحصيمي لبلختبار القبمي/البعدم األكبرالتطبيقىٍيف المتكسط لصالح

بالتالي47361البالغالبعديلدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالتجميعيالمعرفي/ الفرضيةترفض،كى
تقبؿالفرضيةالبديمةلياالتيتقكؿ بيفمتكسطدرجاتأفرادالمجمكعة يوجد فرق ذو داللة إحصائيةالصفرية،كى

متكسطدرجاتيـفياالختبارالتحصيميالتجميعيالتجريبيةفياالختبارالتج ميعيالتحصيميالمعرفي/القبميكى
 .االختبار التَّحصيمي التَّجميعي المعرفي/البعدي لصالح المعرفي/البعدم،

ػهٗ زذح(: -2-2
 
ٔ 
ً
 حتهٛم َزبئح فشضٛبد انجسث ادلزؼهمخ ثبالخزجبساد األدائٛخ )جمزًؼخ

داللةإحصائيةبيفمتكسطىٍيدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالفرضية الثَّانية: التكجٍدفركؽهذاتي
متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائي .استخداِم متصفح االنترنت فيكحدةاألدائي/البعدي،كى

 (:28جدول )

أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي َوالبعدي  لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي درجات t-testنتائج اختبار  
 للختبارات األدائية لوحدة استخدام متصفح االنترنت.

االختبار 
التجميعي 
 التحصيمي
 المعرفي 

لمعينات    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
 المرتبطة 

Paired Sample Test 

حجم  %(95) مجال الثقة
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 لمفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 sigالداللة  

مربع  أعمى أدنى
 إيتا

 000. 29 187639- 67465 2271- 980. 57367 25761 31 القبمي

 
-

247414 
-

197586 
1396

 571. 37125 47761 31 البعدي



االختبار 
األدائي 
لموحدة 
 األولى  

 لمعينات المرتبطة    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Sample Test 

 مجال الثقة
(95)% 

حجم 
 األثر

 االنحراف المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

مربع  أعمى أدنى القرار
 إيتا
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قيمةمستكلالداللة):(28ُيلحظ من الجدول )  P.Value)1315مفمستكلالداللةاالفتراضيأصغر(sigأفَّ

= 0.00 < 0.05 ،) فركؽ إلى ييشيري فيدالةكىىذا التجريبية المجمكعة متكسطاتدرجاتأفراد بيف إحصائيان
التطبيقىٍيفالقبمي/البعدملبلختباراألدائيلمكحدةاألكلى:استخداـمتصفحاالنترنتإكسبمكرر،كىىذهالفركؽكانىٍت

 فياالختبار التجريبية المجمكعة البعدي/األدائيلصالحالمتكسطاألكبرلدرجاتأفراد كبالتالي12.11البالغ ،
التيتقكؿترفض ليا البديمة الفرضية تقبؿ كى الصفرية، بيفمتكسطىٍييوجد فرق ذو داللة إحصائية الفرضية
متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائيفياالختبارأفرادالمجمكعةالتجريبيةدرجات فياألدائي/البعدي،كى
 .االختبار األدائي/البعدي لصالح،استخداِم متصفح االنترنت كحدة

داللةإحصائيةبيفمتكسطىٍيدرجاتالفرضية الثَّالثة: فياالختبارأفرادالمجمكعةالتجريبيةالتكجٍدفركؽهذاتي
متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي /األدائي .Googleاستخداِم محرك البحث  فيكحدةاألدائي/البعدي،كى

 (:29جدول )

في التطبيق القبمي َوالبعدي أفرادالمجمكعةالتجريبيةلمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي درجات  t-testنتائج اختبار  
 للختبارات األدائية لوحدة استخدام محرك البحث.

قيمةمستكلالداللة):(29ُيلحظ من الجدول )  P.Value)1315مفمستكلالداللةاالفتراضيأصغر(sigأفَّ

= 0.00 < 0.05 ،) فركؽ إلى ييشيري فيدالةكىىذا التجريبية المجمكعة متكسطاتدرجاتأفراد بيف إحصائيان
لصالح كانىٍت الفركؽ كىىذه البحث، محرؾ استخداـ الثانية: لمكحدة األدائي لبلختبار القبمي/البعدم التطبيقىٍيف

 فياالختبار التجريبية المجمكعة لدرجاتأفراد البعدي/األدائيالمتكسطاألكبر بالتا11353البالغ كى ترفضلي،
تقبؿالفرضيةالبديمةلياالتيتقكؿ أفرادبيفمتكسطىٍيدرجاتيوجد فرق ذو داللة إحصائية الفرضيةالصفرية،كى

 sig  لمفرق
 000. 29 117641- 27385 47633- 417. 27285 7747 31 القبمي

 
 دالة

 

-
57524 

-
37743 

13518

2 
 100. 548. 12711 31 البعدي

 

االختبار 
األدائي 
لموحدة 
 الثانية  

 لمعينات المرتبطة    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Sample Test 

 مجال الثقة
(95)% 

حجم 
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 لمفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 Sig 

مربع  أعمى أدنى القرار
 إيتا

 000. 29 147295- 17517 37933- 189. 17137 7761 31 القبمي
 

 دالة

 

47496

- 

37371

- 

13936 

 142. 776. 11753 31 البعدي
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 التجريبية المجمكعة االختبار القبمي/األدائيفي االختبار في درجاًتيـ متكسط كى كحدةاألدائي/البعدي،  في
.االختبار األدائي/البعدي لصالح.استخداِم محرك البحث

داللةإحصائيةبيفمتكسطىٍيدرجاتالفرضية الرَّابعة: فياالختبارأفرادالمجمكعةالتجريبيةالتكجٍدفركؽهذاتي
متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائي .استخداِم البريد اإللكتروني فيكحدةاألدائي/البعدي،كى

 (:30جدول )

في التطبيق القبمي َوالبعدي أفرادالمجمكعةالتجريبيةلمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي درجات  t-testنتائج اختبار  
 للختبارات األدائية لوحدة استخدام البريد اإللكتروني.

قيمةمستكلالداللة):(30ُيلحظ من الجدول ) P.Value  =)15.1مفمستكلالداللةاالفتراضيأصغر(sigأفَّ

إلىفركؽ(،0.05 > 0.00 إحصائيانبيفمتكسطاتدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيقىٍيفدالةكىىذاييشيري
لصالحالمتكسط الفركؽكانىٍت كىىذه اإللكتركني، البريد استخداـ الثالثة: القبمي/البعدملبلختباراألدائيلمكحدة

 االختبار في التجريبية المجمكعة أفراد لدرجات البعدي/األدائياألكبر كى9397البالغ ، الفرضيةترفضبالتالي
 تقكؿ التي ليا البديمة الفرضية تقبؿ كى يوجد فرق ذو داللة إحصائية الصفرية، درجات متكسطىٍي أفرادبيف

 التجريبية المجمكعة االختبار القبمي/األدائيفي االختبار في درجاًتيـ متكسط كى كحدةاألدائي/البعدي،  في
 .االختبار األدائي/البعدي لصالح،استخداِم البريد اإللكتروني

الفرضية الخامسة: درجات متكسطىٍي بيف إحصائية داللة ذاتي فركؽه تكجٍد ال التجريبية المجمكعة فيأفراد
متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائياالختبار .استخداِم المحادثة االلكترونية فيكحدةاألدائي/البعدي،كى

 (:31جدول )

لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي َوالبعدي  t-testنتائج اختبار  
 للختبارات األدائية لوحدة استخدام خدمة المحادثة.

االختبار 
األدائي 
لموحدة 
 الثالثة  

 لمعينات المرتبطة    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Sample Test 

 مجال الثقة
(95)% 

حجم 
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 لمفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 Sig 

مربع  أعمى أدنى القرار
 إيتا

 000. 29 87612- 37614 6744 461. 27526 4753 31 القبمي
 

 دالة

 

-
77112 

47321 
- 

13848 

 382. 27192 9797 31 البعدي
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):(31ُيلحظ من الجدول )   مستكلالداللة قيمة sigأفَّ االفتراضيأصغر( 1315مفمستكلالداللة
(P.Value = 0.00 < 0.05،)إلىفركؽ إحصائيانبيفمتكسطاتدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةدالةكىىذاييشيري

فيالتطبيقىٍيفالقبمي/البعدملبلختباراألدائيلمكحدةالرابعة:استخداـخدمةالمحادثة،كىىذهالفركؽكانىٍتلصالح
 فياالختبار التجريبية المجمكعة لدرجاتأفراد البعدي/األدائيالمتكسطاألكبر با11361البالغ كى ترفضلتالي،

تقبؿالفرضيةالبديمةلياالتيتقكؿ أفرادبيفمتكسطىٍيدرجاتيوجد فرق ذو داللة إحصائية الفرضيةالصفرية،كى
 التجريبية المجمكعة االختبار القبمي/األدائيفي االختبار في درجاًتيـ متكسط كى كحدةاألدائي/البعدي،  في

 .االختبار األدائي/البعدي لصالح،استخداِم المحادثة
تكجدٍالفرضية السادسة: ال درجات متكسطىٍي بيف إحصائية داللة ذاتي فركؽه التجريبية المجمكعة فيأفراد

متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائياالختبار .استخداِم القوائم البريدية فيكحدةاألدائي/البعدي،كى

 (:32جدول )

لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي َوالبعدي  t-testنتائج اختبار  
 للختبارات األدائية لوحدة استخدام خدمة القوائم البريدية.

):(32ُيلحظ من الجدول )     الداللة مستكل قيمة sigأفَّ أصغر( االفتراضي الداللة مستكل 1315مف
(P.Value = 0.00 < 0.05،)إلىفركؽ إحصائيانبيفمتكسطاتدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةدالةكىىذاييشيري

،كىىذهالفركؽكانىٍتالقكائـالبريدية:استخداـخدمةالخامسةفيالتطبيقىٍيفالقبمي/البعدملبلختباراألدائيلمكحدة
بالتالي،البعدي/األدائيلصالحالمتكسطاألكبرلدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةفياالختبار الفرضيةترفضكى

االختبار 
األدائي 
لموحدة 
 الرابعة  

 لمعينات المرتبطة    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Sample Test 

 مجال الثقة
(95)% 

حجم 
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 لمفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 Sig 

مربع  أعمى أدنى القرار
 إيتا

 000. 29 127121- 27369 57211- 397. 27175 6741 31 القبمي
 

 دالة

 

-
67185 

47315 
- 


 223. 17221 11761 31 البعدي 13913

 

االختبار 
األدائي 
لموحدة 

 السادسة  

 لمعينات المرتبطة    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Sample Test 

 مجال الثقة
(95)% 

حجم 
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 لمفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 Sig 

مربع  أعمى أدنى القرار
 إيتا

 .001 29 4761- 3716 3792- 397. 2716 4718 31 القبمي
 

 دالة

 

6716- 2716- 
 223. 2755 8781 31 البعدي 13913
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 تقكؿ التي ليا البديمة الفرضية تقبؿ كى يوجد فرق ذو داللة إحصائية الصفرية، درجات متكسطىٍي أفرادبيف
 التجريبية المجمكعة االختبار القبمي/األدائيفي االختبار في درجاًتيـ متكسط كى كحدةاألدائي/البعدي،  في

 .االختبار األدائي/البعدي لصالح،استخداِم القوائم البريدية
الفرضية السابعة: درجات متكسطىٍي بيف إحصائية داللة ذاتي فركؽه تكجٍد ال التجريبية المجمكعة فيأفراد

متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائياالختبار .استخداِم المدونات االلكترونية فيكحدةاألدائي/البعدي،كى

 (:33جدول )

لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي َوالبعدي  t-testنتائج اختبار  
 للختبارات األدائية لوحدة استخدام خدمة المدونات االلكترونية.

):(33ُيلحظ من الجدول )   مستكلالداللة قيمة sigأفَّ االفتراضيأصغر( 1315مفمستكلالداللة
(P.Value = 0.00 < 0.05،)إلىفركؽ إحصائيانبيفمتكسطاتدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةدالةكىىذاييشيري

 لمكحدة األدائي لبلختبار القبمي/البعدم التطبيقىٍيف السادسةفي خدمة استخداـ كانىٍتالمدكنات: الفركؽ كىىذه ،
 االختبار في التجريبية المجمكعة لدرجاتأفراد األكبر المتكسط بالتالي،6364كىالبالغالبعدي/األدائيلصالح كى

التيتقكؿترفض ليا البديمة الفرضية تقبؿ كى الصفرية، بيفمتكسطىٍييوجد فرق ذو داللة إحصائية الفرضية
متكسطدرجاًتيـفياالختبارالقبمي/األدائيفياالختبارأفرادالمجمكعةالتجريبيةدرجات فياألدائي/البعدي،كى
 .ختبار األدائي/البعدياال لصالح،استخداِم المدونات الرقمية كحدة

اليكجدفرؽذكداللةإحصائيةبيفمتكسطىٍيدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽالفرضية الثامنة:
 .(مجتمعةن)لبلختباراتاألدائيةلتطبيقاتاالنترنتَوالبعديالقبمي

 (: 34جدول )

درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي َوالبعدي لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسَطي  t-testنتائج اختبار 
 للختبارات األدائية لتطبيقات االنترنت مجتمعًة.

االختبار 
األدائي 
لموحدة 

 السادسة  

 لمعينات المرتبطة    t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Sample Test 

 مجال الثقة
(95)% 

حجم 
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 لمفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 Sig 

مربع  أعمى أدنى القرار
 إيتا

 000. 29 67213- 2738 4745- 397. 4.175 2718 31 القبمي
 

 دالة

 

-6715 2785- 
 223. 1.79 6764 31 البعدي 13913
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االختبار 
 التجميعي
 األدائي 

 لمعينات المستقمة   t- testاختبار  اإلحصاء الوصفي
Paired Samples Test 

حجم  %(95مجال الثقة )
 األثر

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

داللة 
اختبار 
 ت

فرق 
المتوسطا
 ت

مربع  أعمى أدنى 
 إيتا

 17214 17199 37655- 691.- 0.02 28 17111- 978. 37141 43783 31 القبمي

 645. 27161 52711 31 البعدي

   

قيمةمستكلالداللة: (34ُيلحظ من الجدول )  أقؿمفمستكلالداللةالمطمكبsig= 12.1أفَّ المقترنةبيا
بالتالي:(1.15) تىٍيالقياسفركقانجكىرية،كى إلىأفالفركؽبيفمتكسطىٍيمجمكعى ذلؾيشيري بالتاليفإفَّ وجود ،كى

متكسط48383بيفمتكسطدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةلبلختباراألدائي/القبميفرق جوىري َودال إحصائياً  ،كى
فيضكءماسبؽ52.11درجاتيـفياالختباراألدائي/البعدم ييتخذالقراراآلتي:ترفض،كى يوجد فرقالفرضيةكى

،لبلختباراتاألدائيةئي/البعدمذكداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽاألدا
 ، لصالح االختبار األدائي/البعدي.(مجتمعةن)لتطبيقاتاالنترنت

 رفضري َزبئح انجسث: -3
فيإكسابا - التدريبيالمصمـ البرنامج فاعمية إحصائيان معالجتيا كى السابقة تضحمفخبلؿعرضالنتائج

ت أشارتقيـلمجانبيفالمعرفيكىاألدائيطبيقاتاالنترنتالطمبة/المعمميفمتطمباتاستخداـ حيثي ،t-test 
اليدؼ تحقيؽ في المصمـ التدريبي البرنامج أحدثو الذم كىالفعمي الكبير األثر حجـ إلى مربع إيتا قيـ كى

منيا: ترجعالباحثةذلؾإلىالخصائصكىالمزاياالتييتمتعبياالبرنامج،كى  المنشكد،كى
متسمسؿ.الةتحديداألىداؼالسمككي -1  مطمكبتحقيقيامفالطمبة/المعمميفبشكؿكاضحكى
 اعتمادالترتيبالتسمسميلمكحداتالتعميميةحيثتمثؿكؿكاحدةقاعدةلمكحدةالتالية. -2
جيازالحاسكبا–أماـالطمبة/المتعمميف(مفقبؿالمتدربة)أداءكؿكحدةمفالكحدات -3 لخاصإٍذإفَّ

 . Data Showبالمدربةكافمكصكالنبجياز
كاتأداءكؿميارةعمىشكؿصكركاضحةباإلضافةإلىالتعميؽالكافيلكؿمنيافيخطتكضيح -4

 البرنامجالتدريبي.
دريبيانتتصميـالبرنامجفيضكءاالحتياجاتالتدريبيةالفعميةلمطمبة/المعمميف،حيثأظيركااحتياجان -5

 ليا.
التدريبية .6 كىالتيكانتبمثابةتغذيةالتدريبالكافيمفخبلؿاألنشطة التيكضعتفيالبرنامجالتدريبي،

 راجعةأثناءالتدريبعمىكحداتالبرنامج.
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يدرسمحتكيات .7 لمطالبأف يمكف كبالتالي كرقي، بشكؿ المتدربيف عمى تكزيعيا كى الكحداتالتدريبية طبع
 راتفيالمنزؿ،البرنامجالتدريبيكيتدربعمىىذهالميا

رنامجالتدريبيعمىالكثيرمفالمعمكماتاليامةكىالضركريةكىالكاضحةالتيتبدأبياكؿكحدةمفاحتكاءالب .8
تتفؽىذهالنتائجمعدراسةالكحدات،مماأدلإلىالتكامؿبيفالجانبالنظرمكىالجانبالعمميلمميارات. كى

 .{(2111)مقبؿ؛(2111)العنزم؛(2113)السيد؛(2111)الباتع؛(2112)حسامك؛(2115)ىنداكم}
 دساصخ ااجتبْبد انطهجخ/ادلؼهًني حنٕ رطجٛمبد االَرتَذ -4

 الثَّالث: السؤاؿ عف ما اتجاىات الطمبة/المعممين نحو استخدام تطبيقات االنترنتلئلجابة قامىًت الباحثةي؟
حساب تَـّ ذلؾبتصميـمقياساتجاهحيثي بدراسةاتجاىاتالطمبة/المعمميفنحكاستخداـتطبيقاتاالنترنت،كى
تصميـ تَـّ كى المقياس. بنكد مف بندو كؿّْ نحك ليا المئكية كىالنسب إجابة كؿ تكرارات كى الحسابية، المتكسطات

قد«الخماسيليكرت»المقياسكفؽالمقياس المتكسطالحسابيكى فيتفسير"المرجح"اعتيًمدى مرجعيةو كقيمةو
بحسابطكؿالفترةأكالن،كىىيحاصؿقسمةالنتائج ُـّ :4،حيثتمثؿ4/5،ىكحسابالمتكسطالحسابيالذَّميت

 المسافات، 5كىعدد ينتجي كى االختيارات، 1381:عدد 2115بكبك،)، فيضكءالخطكتىٍيف(115ص، َـّكى السابقتىٍيفت
 تحديدالمعياراآلتي:

3339إلى2361مف محايد  المتوسط المرجح المستوى 

4319إلى3341مف ايجابيبشدة 1379إلى1مف اتجاهسمبيبشدة   

2359إلى1381مف اتجاهسمبي مف4.20 إلى 5 اتجاهايجابي  



مفبنكدمقياساالتجاه،كىالبالغعددىا(31ف=)كىالجدكؿاآلتييكضحتقديرأفرادالمجمكعةالتجريبية بندو لكؿّْ
بندان.(36)
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 (:35جدول )
 التٍّكرارات َونسبيا المئوية لبدائل مقياس اتجاىات الطَّمبة/المعممين نحو استخدام االنترنت. 

رقـــم 
 البنـد
 

المتوسط  التَّكرارات َوالنٍّسب المئوية البنـــــــــــــد
 الحسـابي

نـــــوع 
 االتجاه

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
رموا

غي
ق  
واف
ر م

غي
شدة

ب
 

1 
 

تكظيؼتطبيقاتاالنترنتفيالجامعات  ايجابي 3371 677 7177 1171 873 373 لبلىتماـ.غير مثيرٍ أرلأفَّ

2  مف أٌنو الٌصؼمياراتاستخداـالمجديغيرأرل معمـ طمبة تعميـ
 خدماتاالنترنت.

3

.3 

1

677 

3

.3 

6

177 

1

571 
 ايجابي 3368

الٌتكنكلكجية 3 بالكفايات الٌطالب/المعمـ تأىيؿ الضركرم مف أٌنو أعتقد
 ليكاكبالتَّقدـالسَّريعفيمجاؿالتَّعمـااللكتركني.

3373 
 

4571 1177 677 
 

 ايجابي 3398 373

4  االنترنت تطبيقات استخداـ متطمبات امتبلؾ أٌف مفليستأعتقد
 ميماتيكمعٌمـ.

 ايجابي 3398 873 6177 677 1171 1373

االنترنت 5 تطبيقات استخداـ متطمبات امتبلؾ عمى قادر بأنني أشعر
 الحاجةإلىالبرنامجالٌتدريبي.دون

 ايجابي 3348 1373 4373 2373 1873 177

تطبيقات 6 استخداـ متطمبات اكتساب في مياراتي تطكير في أرغب
 االنترنت.

ايجابي 4337 __ __ 571 5373 4177
 جدان

الجامعات 7 في االنترنت تطبيقات استخداـ متطمبات تكظيؼ أف أرل
 .لموقتمضيعة

 محايد  3338 2171 2373 3873 1177 677

8  التَّبلميذ تعميـ عمى قادر بأنني خدماتدونأشعر إلى الحاجة
 االنترنت.

 ايجابي 3393 2677 5373 1171 677 373

تساعدفيتطكيرميارات 9 استخداـخدمةمحركاتالبحث أفَّ أعتقد
 الٌتعمـالٌذاتي.

 ايجابي 3383 363 677 2177 4171 2873

امتبلؾ 11 عمى تساعدني تدريبية دكرة أم إلى االنضماـ في أرغب
 متطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت.

 ايجابي 3385 373 677 1677 4873 2571

  محايد 3337 373 5571 2171 1873 373 .أمٌر معقدأرلأٌفاكتسابمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت 11

بيف 12 اتصاؿ ككسيط االلكتركني البريد استخداـ الضَّركرم مف أرل
مشرفييـ.  الٌطالب/المعمـكى

 محايد 3323 373 1677 4171 3373 677

13  الطَّالب/المعمـ تدريب ضركرة استخداـأرل متطمبات استخداـ عمى
ذلؾفيالجزءالعمميمفمقررتقنياتالٌتعميـ.  متصفحاالنترنتكى

 ايجابي 4313 __ 1171 1171 4677 3373

كـ  14 عمى الحصكؿ في تيساعديني البحث محركات استخداـ أفَّ أعتقدي
مفالمعمكماتالمفيدةفيتخصصي.  ىائؿو

ايجابي 4322 __ 373 1171 4873 3873
 جدان

فيإنشاءقائمةوبريديةوتختصبطمبةمعمـالصَّؼلمسَّنةالثَّالثة. 15  ايجابي 3361 571 373 3571 4171 1677 أرغبي
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كابطاالجتماعية.تضعفأعتقديأٌفاستخداـتطبيقاتاالنترنت 16   محايد 3338 1873 3571 2373 1373 1171 الرَّ

17   محايد 2323 1171 3571 3677 571 1373 عنداستخداـتطبيقاتاالنترنتفيالتعميـ.بالعزلةأشعري

القكائـ 18 أفَّ مع أرل المتعمميف بيف اآلراء تبادؿ في تيساىـ البريدية
معالمختصيف.  بعضيـكى

 ايجابي 3385 __ 373 2177 6177 1373

19  التَّعميـ في االنترنت تطبيقات استخداـ أفَّ األعباءأعتقدي مف يخٌفؼ
 المادية.

 ايجابي 3353 373 1373 2177 5171 1177

باستخداـ 21 المتعمقة العممية المعارضكىالنَّشاطات في المشاركة أتمنى
 تطبيقاتاإلنترنت.

 محايد 3332 571 2677 2176 2873 2171

التَّعمـ 21 منيا يعاني التَّي المشكبلت مف كثير حؿ في االنترنت تسيـي
 الٌتقميدم.

 سمبي 2711 373 1177 1171 4177 3373

 سمبي 2751 1171 677 1571 6171 873 االشتراؾمعزمبلئيفياألنشطةالتَّعميميةعبراالنترنت.أتجنب 22

أتمنىأفتحتكممادةالحاسكبالتَّربكمعمىمكضكعاتخاصةبكيفية 23
 استخداـتطبيقاتاالنترنت.

 سمبي 2715 373 677 1677 3873 3571

 محايد 2762 1373 4177 1873 2373 373 التمبثأفتنتيي.بدعًة تربويةأعتقدأٌفاستخداـاالنترنتفيالتَّعميـ 24

ىناؾ 25 فيتقديرالدَّكرالتَّعميميلتطبيقاتاإلنترنتفيمبالغةأشعرأفَّ
 التعميـ.

 ايجابي 3745 677 5571 2571 373 1171

استخداـتطبيقاتاالنترنتفيالتعميـيحدثثكرةفيعمميتيأعتقد 26 أفَّ
 التَّعمـكىالتَّعميـ.

 ايجابي 4717 373  373 873 4373 4177

استخداـتطبيقاتاالنترنتييساعدفيتنميةمياراتإبداعية. 27  ايجابي 3771 677  1373 677 5171 2373 أعتقدأفَّ

 سمبي 2712 677 677 1177   4177 3373 استخداـاالنترنتككسيمةتعميمية.يمكنال 28

 ايجابي 2677 3177 2177 2177 677 1373 عمميكمدرّْس.يعيقأعتقدأٌفاستخداـاالنترنت 29

31  التّْدريس طريقة أفّْ الٌتعميـالتٍّقميديةأعتقد مف أفضؿ نتائج تيعطي
 باستخداـاالنترنت.

 محايد 3721 2177 2173 2873 1677 1373

- 
 

ايجابي 37145 متوسط االتجاه نحو البعد ككل
 جدا



(36)الجدولُيلَحُظ من  أفَّ نحك: االتجاىات مقياس عمى الطمبة/المعمميف لتقدير الكمي الحسابي المتكسط
 اتجاىاتالطمبةنحكاستخداـتطبيقاتاالنترنتكانت ،كما(33145)استخداـتطبيقاتاالنترنتبمغى يتبيَّفأفَّ

البنكداآلتية:ايجابية  1]ألرقاـ ،2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،9،11 ،13 ،15 ،18 ،19 ،25 ،26 ،27 البنداف،[29، كىحصؿى
استخداـمحركات: 14؛ :أرغبفيتطكيرمياراتيالستخداـتطبيقاتاالنترنت6]رقـ: البحثتيساعدينيأعتقديأفَّ

مفالمعمكماتالمفيدةفيتخصصي ىائؿو معماايجابي جدًا، عمىاتجاه[فيالحصكؿعمىكـ  كىىذاينسجـي
 2111،الخطيب»ذكرىه » لدلاألفراد"بقكلو: يككف حينما أفيزداد يمكف التقنياتالحديثة باستخداـ التعميـ أفَّ
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ينتيجةمطمئنةبحيثيمكنناالتنبؤباستقباؿنفسيجيدمفقبؿالطمبةكىى،"اتجاىاتإيجابيةنحكىذهالتقنيات
في التعميمية التعممية فيالعممية فيمكضكعتكظيؼاالنترنتكىخدماتيا يحدثخاصة أكتجديدو تطكيًر ألمّْ

رةكماتيعزمالباحثةسببحصكؿبعضبنكدالمقياسلمتكسطاتحسابيةمنخفضةإلىقصرفتجامعةتشريف.
تغييراالتجاىاتيحتاجإلىفترةأطكؿمفذلؾ،لذاترلالباحثة أداءالبحث،كىالتَّيلـتتجاكزالشير،سيَّماأفَّ
تتفؽىذهالنتيجةمعنتائجالدراسات تمؾالنتيجةمقبكلةنظرانلظركؼتطبيؽالدراسةالمقيدةبالمدةالزَّمنية،كى أفَّ

مفدراسة: [(2111(؛الشناؽ)2111(؛الخطيب)2115(؛حناكم)2111تو))بك]السَّابقةلكؿ  ،كىالتيأشارىٍتإلىأفَّ
اتجاهطمبةمعمـالصَّؼنحكاستخداـتطبيقاتاالنترنتكافإيجابي.

التغيػراتالناجمػةعػفالثػكرةلمطمبػة/المعمميفنحػكاالنترنػت،االتجاه االيجابي:تعزكالباحثةذلػؾرالتفسي  بػأفَّ
العمميػةفػيتكنكلكجيػاالمعمكمػػاتكلػدىتلػدلالطمبػةرغبػػةغيػرمسػبكقةالسػتخداـتكنكلكجيػػاالحاسػكبفػيالتعمػػيـ

كاسػػع، يعػػكدذلػػؾإلػػىارتبػػاطاالنترنػػتالكثيػػؽبحيػػاةبشػػكؿو رغبػػةنمػػنيـفػػيمسػػايرةالتَّطػػكرالعممػػيكىالتكنكلػػكجي،كى
االنسػػافالمعاصػػ إمكانيػػةاالسػػتخداـفػػيأمّْ تػػكفرالجيػػد،كمػػاتتػػيحي سػػيمةكىحديثػػةكى غيػػرمكمفػػةوكى رككسػػيمةاتصػػاؿو

 كىألػػكافو كىصػػكرو كىرسػػكماتو تنػػكعمحتكياتيػػامػػفأشػػكاؿو بػػالتَّنكعفػػيمصػػادرالمعمكمػػاتكى تمتػػازي ،كى مكػػافو كىأمّْ كقػػتو
بريدالكتركنػي، مؤتمراتمرئيةمسمكعةكى برامجمحادثةكى ممػايػؤدمإلػىإثػراءالبحػكثكىالمحاضػراتبالمعمكمػاتكى

التعميميةكىالبحثية.

سببكجكدبعض فَّ مػفتيعزلإلػى[ 21،22،23،28]فيالبنكداآلتية:االتجاىات السمبيةكىا  كجػكدعػددو
بمايكفيمفاألجيزةعدـتجييزمختبراتاالنترنت)المشكبلتالتقنيةالتيتكاجييـعنداستخداـاالنترنتمثؿ:

المناسبةلؤلعػدادالكبيػرةلطمبػةكميػةالتربيػة،كىعػدـتػكفيرخدمػةاالنترنػت،كىعػدـامػتبلؾالطمبػةلميػاراتاالنترنػت
تكظيفيػافػيالتعمػيـ.(كىاستخداموبكفاءةعالية بعدعقػددكراتتدريبيػةفػياسػتخداـاالنترنػتكى تعتقدالباحثةأنوكى كى

زيزاالتجاىاتااليجابية.سيعمؿذلؾعمىتع
 خبدتخ انفصم: -5

لمكصكؿإلىالنتائجالمتكخاة، َـّفيىذاالفصؿالتَّحقؽمفأىداؼالبحثكى تفسيرىذهالنتائج. ت كى
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يمرتزبد انجسث: -6

o الخدماتالرَّقميةالمتاحةعمىالشبكة نشرالثَّقافةالرَّقميةبيفالطَّمبة/المعمميف،مفخبلؿتعريفيـبأىْـّ
 الحاسكب"االنترنت"العالمية مادتىي ضمف دخاليـ كىا  تطبيقاتيا، استخداـ كىآلية إلييا الدُّخكؿ كيفية كى ،

تقنياتالتَّعميـفيالسّْنةالثَّالثة  لطمبةكميةالتربية،كىعدـاقتصارىـعمىالجانبالنَّظرمفقط.التَّربكمكى
o تكفير خبلؿ مف التربية، كمية طمبة مف المستفيديف شرائح بيف المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ نشر

مفخطكطاالنترنتالمجانية.  متطمباتالبيئةالرَّقميةبمايكفيمفالحكاسيب،كىعددو
o منتس لدل الكعي زيادة ضركرة استخداـالس وريةالجامعاتبي بكيفية التَّربية كمية باألخصطمبة كى

قكاعد االستمراربإقامةالدَّكراتالتَّدريبيةسكاءعمىمستكلالتَّعريؼبخدماتيا،كى تطبيقاتاالنترنت،عبرى
الحي المُّغات عف فضبلن فييا، المتكفر المحتكل مف االستفادة كيفية كى الدُّكلية، تكفرىا،البيانات التي ة

أكبر، أعضاءليتمكنكامفاالستفادةمنيابشكؿو تقتصرىذهالدَّكراتعمىالطَّمبةفحسببؿتشمؿي كىأالَّ
تشجيعيـلتكظيفيافيالتَّعميـالجامعي  .ىيئةالتدريسلمتعريؼبكيفيةاستخداـاإلنترنت،كى

o البر الصِّؼكالقكائـ معمـ بطمبة خاصة رقمية مكاقع كىغرؼالمحادثة..إنشاء كىالمدكناتالرَّقمية، يدية،
تككفمتخصصة التَّيتضُـّطمبةمعمـالصَّؼ/السنةالثالثة،تحتكمأسماءىىـكىأسماءالسادةالمحاضريفكى

مفالتَّخصصاتالمتقاربةكالتربيةالحديثة،كى مجمكعةو ،أكلكؿّْ اختصاصو تعرفيـتقنياتالتعميـلكؿّْ ،كى
المك بأىْـّ كىاألجنبية العربية الرَّقمية المراجع تضُـّ التَّي العممية أفبلـ،)اقع مقاالت، بحكث، كتب،
تحديثمصادرىا.(صكر... بالتَّدريجتنميةىذهالخدماتكى  ،كى

o العمؿعمىتبلفي تكظيؼالمعوقاتضركرة كى استخداـ التدريسكىالطمبةعند أعضاءىيئة التَّيتكاجو
 خبلؿ مف األكاديمي، المجاؿ في كىالتَّجييزاتاإلنترنت كىالشَّبكات لمحكاسيب المستمرة يانة الصّْ تأميف

تطكيرىا.  اإللكتركنيةكى
o الدراسية المقررات نشر في صكرىا بمختمؼ العالمية الشبكة تقنيات مف التَّماريفاالستفادة عطاء كىا 

بيفمشرفييـ. تبادؿالرَّسائؿكالمحادثاتاإللكتركنيةبيفالطَّمبةبعضيـالبعضكى  كىالكاجباتالبيتية،كى
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 انؼشثٛخخالصخ انجسث ثبنهغخ 

 يمذيخ      
العالميَّتًارتبطى بتغيُّالحضارة المعمكماتكىكاسعةوراتوة تكنكلكجيا فيالرّْفيعالـ خصكصان بعاالتصاالت،

كىفيومنعيشلمعصرالذَّتٍبرزىكى-ربعالثَّكرةالتّْقنية-األخيرمفالقرفالعشريف تًأصبحىفقدجديدة،أبعادومعافو
العالميَّالشَّ-االنترنت لممعمكمابكة األكسع التَّ-تة ديناميكي معمكمات بنؾ جمعىأكبر الككفتٍي معمكمات

أتاحتالحضارةكى يَّةالعممةكىيَّالحضارياؼعمىمستجدات،يتعرَّاؿبييتصٌيككفمالكانلمشبكة،أفٍلمباحث،حيثي
تيٌسرلوعمميةالحصكؿعمىبمحظةلحظةن يحتاجو،كى مكقعو .فبلحدكد،كىالحكاجزالمعمكمات،يدخؿإلىأمّْ

العالـىذابفضؿ .اإلنترنتأشبوبقريةوصغيرةوتعيؽيعمميةاتصالو،ألفَّ

 يشكهخ انجسث -1

ضمَّت طالبةنمفطمبةكميةالتربيةفيطالبان(12)الحظىًتالباحثةيمفخبلؿإجرائيالدراسةاستطبلعيةو كى
مفزمًرالتَّربيةالعمميَّةلطبلبكميَّةالتَّربيةفيالسَّنةالثَّالثة/قسـجامعةتشريف مفخبلؿإشرافياعمىعددو ،كى

غيًرمي ىنالؾإقباالنكاسعانمفقبؿالطنمبة/المعمّْميفعمىىذهالتّْقنيَّةلكٍفبأسمكبو يبتعديمعمّْـالصَّؼ.أفَّ مىنيجو
كىالتَّكاصًؿاالجتماعي،انظٍرمففضمؾ فيخدماًتالتَّرفيًو ينحصري التَّعميميًَّة،كى عفخدمةاألغراًضالعمميًَّة

.(6)الممحؽرقـ
كالبحًث االنترنت تطبيقات استخداـ متطمَّبات أدنى امتبلكيـ في كاضحو قصكرو كجكدى الحظىٍت كما

تبادؿالممفاتكىالتَّحميًؿ،كىا كىغيرىا........ لحفظ،كىالبريدااللكتركني،كى

الباحثة مفخبلًؿدراسًة كانىٍتطالبةفيكميَّةالتَّربية–كى لمقررمتقنياتالتَّعميـكىالحاسكبالتَّربكم–باعتبارىا
حكؿتطبيقاتاالنترنتفي ميخصصةو المقرريفالسَّابقيفمففصكؿو خمك أيضان كىاتباعطرؽوالحظىٍت التَّعميـ،

تقنياًت تكظيفيا.تقميديةوالتنمياألسساألدائيَّةالعمميَّةفياستخداـً كى التَّعميـً
 عممىيا زى كىعىزَّ الباحثة دىفىعى ذلؾ فيكؿُّ تدريبي برنامجو الطَّمبة/ييدؼتصميـً الكتساًب تمؾى أىَـّ المعمّْميف

البحًثاألساسيًَّةفياإلجابًةعمىالسُّؤاًؿاآلتي:المتطمَّبات،فتتحدّْديمشكمةي

ـــِف ُمتطمَّبـــاِت اســــتخداِم تطبيقــات االنت  رنـــت؟ما فاعمّيــُة البرنامــِج التَّدريبــيٍّ في إكســـاِب طمبـِة معمٍّــِم الصَّ

2-  
َّ
 :في اآلتي البحثِ ىذا  ةُ أىميَّ  أتيت خ انجسث:أًْٛ

الحديثةكىالقائمةفيالببلًدالعربيًَّةكىالعالميًَّةنحكتكظيًؼالمستحدثاتالتٌقنيَّةفيالعمميًَّةمسايرًةالتَّكجيات -2-1
 التَّعميمٌيًة.
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تركيػػػػػػػػػػزالتَّعمػػػػػػػػػػيـأسػػػػػػػػػػاليبتجديػػػػػػػػػػد -2-2 تسػػػػػػػػػػتخدـالتَّػػػػػػػػػػيكىالتّْقنيػػػػػػػػػػاتالحديثػػػػػػػػػػةالكسػػػػػػػػػػائؿعمػػػػػػػػػػىاالىتمػػػػػػػػػػاـكى
تحػػػػػػػػػػديثالتػػػػػػػػػػدريس،ألغػػػػػػػػػػراض مجتمػػػػػػػػػػعوبنػػػػػػػػػػاءفػػػػػػػػػػيدكرهأداءىعمػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػدرةأكثػػػػػػػػػػرلجعًمػػػػػػػػػػوالتَّعمػػػػػػػػػػيـكى

 .كىالتكنكلكجياالعمـعمىقائـو
تحديػػػػػػػػػػد -2-3 اتجاىػػػػػػػػػػانحػػػػػػػػػديثانفػػػػػػػػػػيالعمميَّػػػػػػػػػةالٌتعميميَّػػػػػػػػػػةكىالٌتربكيَّػػػػػػػػػة،كىىػػػػػػػػػػكتطبيقػػػػػػػػػاتاالنترنػػػػػػػػػػت،كى يتنػػػػػػػػػاكؿي

 متطمباتاستخداموبطريقةوعمميَّةومناسبة.
لمقػػػػػػػػررىمالحاسػػػػػػػػكًبقػػػػػػػػديسػػػػػػػػيـىػػػػػػػػذاالبحػػػػػػػػثفػػػػػػػػيلفػػػػػػػػًتنظػػػػػػػػًرالمشػػػػػػػػرفيفعمػػػػػػػػىالجانػػػػػػػػبالعممػػػػػػػػي -2-4

ضػػػػػػػػػػػركرةىتضػػػػػػػػػػػميفتطبيقػػػػػػػػػػػاتاالنترنػػػػػػػػػػػتضػػػػػػػػػػػمفمنيػػػػػػػػػػػاجالتَّربيػػػػػػػػػػػة تقنيػػػػػػػػػػػاًتالتَّعمػػػػػػػػػػػيـ،كى التَّربػػػػػػػػػػػكمكى
 العمميَّة.

 :إلىاآلتي  البحثُ  ييدفُ   أْذاف انجسث: -3

تعػػػػػػػػػػػػػػرًُّؼفاعميَّػػػػػػػػػػػػػػًةالبرنػػػػػػػػػػػػػػامًجالتَّػػػػػػػػػػػػػػدريبيفػػػػػػػػػػػػػػيإكسػػػػػػػػػػػػػػابالطَّمبػػػػػػػػػػػػػػة/المعمّْميفمتطمبػػػػػػػػػػػػػػاتاسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ -3-1
 تطبيقاتاالنترنت.

ػػػػػػػػػؼمتطمبػػػػػػػػػاتإكسػػػػػػػػػابطمبػػػػػػػػػةمعمػػػػػػػػػـمجػػػػػػػػػاؿفػػػػػػػػػيالتَّربػػػػػػػػػكمالبحػػػػػػػػػثمجػػػػػػػػػاؿإثػػػػػػػػػراء -3-2 اسػػػػػػػػػتخداـالصَّ
مػػػػػػػػػػفالنػػػػػػػػػػكعىػػػػػػػػػػذالمثػػػػػػػػػػؿيحتػػػػػػػػػػاجالػػػػػػػػػػذمالمحمػػػػػػػػػػيالمسػػػػػػػػػػتكلعمػػػػػػػػػػىخاصػػػػػػػػػػةكىتطبيقػػػػػػػػػػاتاالنترنػػػػػػػػػػت

 .الدراسات
 :اآلتيةيحاول البحث اإلجابة عن األسئمة   أصئهخ انجسث: -4
التَّدريبيالميقترحإلكساًب -4-1 فاعميَّةيالبرنامًج تطبيقاتاالنترنتما في) الطَّمبة/المعمّْميفمتطمباًتاستخداـً

 ؟(ضكءنتائجالبحث
تطبيقات -4-2 استخداـ نحك الطَّمبة/المعمّْميف درجات متكسطىي بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجدي ىؿ

 ؟القبمية/البعديةتبعانلعددمفالمتغيراتالمعرفيَّةاالنترنتفياالختبارات
عبلق -4-3 تكجدي تطبيقاتىؿ استخداـ نحك الطَّمبة/المعمّْميف درجات متكسطىي بيف إحصائية داللة ذات ة

 ؟القبمية/البعديةتبعانلعددمفالمتغيراتاألدائيَّةاالنترنتفياالختبارات
البحثالحاليكفقانلطبيعتوالمنيج الوصفي التَّ حميميكىالمنيج التَّ جريبي،ككنيما 5- يُٓح انجسث: استخدـى

اف .الحاليلمبحثاألكثرمبلءمةالمنيجى  

6-  
ُ
شاد

ِّ
 : انجسث يزغٛ

تَّدريبي.البرنامجالالمتغيٍُّر المستقل األساسي::ىناشمؿيتكى :ةالمستقم اتُ ر المتغيٍّ   -6-1

تشمؿىنا:ة: ابعالتَّ  اتر متغيٍّ ال -6-2  كى



 باللغة العربية. البحث ملخص                                                                                            

 
   100 

 

الطَّمبة/المعمّْميففياالختباًرالتَّحصيميالمعرفيالقبمي/البعدم.التَّحصيل: -6-2-1 تحصيؿي

 أداءيالطمبة/المعمّْميففياالختباراًتاألدائيَّةالقبميَّة/البعديَّة.األداء:   -6-2-2

7 -  
 
 ــفشضٛ

ُ
 (:%1615)تمَّ اختباُر صحِة الفرضيات عند مستوى داللة    انجسث: بد

التجريبية-7-1 المجمكعة متكسطدرجاتأفراد بيف إحصائية داللة فرؽذك يكجد التجميعي فياالختبار ال
بيفمتكسطدرجاتيـفياالختبارالمعرفي/القبمي،  التحصيمي  المعرفي/البعدي.  التحصيمي كى

7-2-  درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذاتي فركؽه تكجٍد التجريبيةال المجمكعة االختبار أفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .متصفح االنترنتفيكحدةاستخداـً

7-3-  درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذاتي فركؽه تكجٍد التجريبيةال المجمكعة االختبارأفراد في
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي فياألدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .Googleمحرك البحثكحدةاستخداـً

داللػػػػػةإحصػػػػػائيةبػػػػػيفمتكسػػػػػطالتكجػػػػػٍدفػػػػػركؽه -7-4 فػػػػػياالختبػػػػػار أفػػػػػرادالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػةدرجػػػػػاتذاتي
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .البريد اإللكترونيفيكحدةاستخداـً

داللػػػػػةإحصػػػػػائيةبػػػػػيفمتكسػػػػػطالتكجػػػػػٍدفػػػػػركؽه -7-5 فػػػػػياالختبػػػػػار أفػػػػػرادالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػةدرجػػػػػاتذاتي
متكسطدرجاتًاألدائي/القبمي األدائي/البعديفياالختباريـ،كى  .االلكترونية المحادثةفيكحدةاستخداـً

داللػػػػػةإحصػػػػػائيةبػػػػػيفمتكسػػػػػطدرجػػػػػات -7-6 ارفػػػػػياالختبػػػػػ أفػػػػػرادالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػةالتكجػػػػػٍدفػػػػػركؽهذاتي
متكسطدرجاًتيـفياالختباراألدائي/القبمي األدائي/البعدي،كى  .القوائم البريديةفيكحدةاستخداـً

داللػػػػػةإحصػػػػػائيةبػػػػػيفمتكسػػػػػطدرجػػػػػات -7-7 فػػػػػياالختبػػػػػار أفػػػػػرادالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػةالتكجػػػػػٍدفػػػػػركؽهذاتي
متكسطدرجاًتيـفياالختباراألدائي/القبمي فيكحدةاستاألدائي/البعدي،كى  .المدونات االلكترونيةخداـً

القبمي َوالبعديفيالتطبيؽ أفرادالمجمكعةالتجريبيةاليكجدفرؽذكداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجات -7-8
 .(مجتمعةن)لبلختباراتاألدائيةلتطبيقاتاالنترنت
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    8- أدٔاد انجسث

احتياجاتتاستبانة-8-1 .استخداـتطبيقاتاالنترنتدريبيَّةلمطَّمبة/المعمّْميفحكؿى  
8-2-البرنامجًالتَّدريبيّْالمصٌمـًإلكسابًالطَّمبة/المعمميفمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت،مع

 أدكاتالتَّقكيـاآلتية:
كحدةومفكحػػػػػػػدات )القبميَّة/البعديَّة( المعرفيَّةةحصيميَّاالختباراتالتَّ-8-3-1 دريبػػػػي.جالتَّػػػػػػلبرنامالكؿّْ  
التَّحصيميَّةاألدائيَّة-8-3-2 كحدةومفكحداًتالبرنامجالتَّدريبيالمقترح.)القبميَّة/البعديَّة(االختباراتي لكؿّْ

تطبيقاتاالنترنتمقياساتجاىاتو-8-3 استخداـً  .نحكى

 :انجسث َزبئح-9

النسبلثَّالثة،قسـمعمـالصؼ،بلحتياجاتالتَّدريبيةلمطمبة/المعمميففيالسنةالبمغىٍتالنسبالمئكية -1
ػ:اآلتية

 .(%3333)اسحخذام المحادثة اإللكحزونية حيُث بلَغث نسبة الطلبة الذَّين أبـــذوا حـــاجة السحخذامــها  -9-1-1
 .(%2637)البحث عن المعلىمات باسحخذام محزك البحث، َوبلَغث نسبة اإلجابة و  اسحخذام المحصفح   -9-1-2
 .(%2531)اسحخذام البزيذ اإللكحزونـي، َوبلَغــث نسـبة  اإلجـابة  -9-1-3
 .(%1333) َوبلَغث نسبة  اإلجابةاسحخذام المذونات اإللكحزونية،  -9-1-4
تأكيدفاعميةالبرنامجالتدريبيالمقترحفيإكسابطمبةمعمّْـالصَّؼمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت -9-2

 مفخبلؿ:
أفرادالمجمكعةالتجريبيةبيفمتكسطدرجات1315عندمستكلداللةذكداللةإحصائيةفرقوجود -9-2-1

متكسطدرجاتيـفياالختبارالتحصيميالتجميعيالمعرفي/ فياالختبارالتحصيميالمعرفي/القبميكى
 .التَّحصيمي التَّجميعي المعرفي/البعدي،لصالحاالختبارالبعدم

إحصائيفرق  وجود -9-2-2 داللة ذك ة داللة مستكل متكسطى1315عند يٍبيف المجمكعةدرجات أفراد
التجريبية االختبار كحدةاألدائي/في في األدائي/البعدم االختبار في درجاًتيـ متكسط كى  القبمي،

 .استخداِم متصفح االنترنت
إحصائيةفرق  وجود -9-2-3 داللة  ذك داللة مستكل متكسطى1315عند يٍبيف المجمكعةدرجات أفراد

التجريبية االختبار كحدةالقبمي/األدائيفي في األدائي/البعدم االختبار في درجاًتيـ متكسط كى ، 
 .االختباراألدائي/البعدم لصالح.استخداِم محرك البحث

فرق وجود -9-2-4 إحصائية داللة ذك داللة مستكل متكسطى1315عند يٍبيف المجمكعةدرجات أفراد
التجريبية األدائي/ االختبار كحدةفي في األدائي/البعدم االختبار في درجاًتيـ متكسط كى  القبمي،

 .االختبار األدائي/البعدي لصالح،استخداِم البريد اإللكتروني
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 ذو داللة إحصائٌةفرق  وجود -9-2-5 داللة مستكل ًْ درجات 1315عند أفراد المجموعة بٌن متوسط 

متوسط درجاِتهم  فً االختبار األدائً/التجرٌبٌة   فً االختبار األدائً/البعدي فً وحدةالقبلً، و 

 .االختبار األدائً/البعدي لصالح استخداِم المحادثة،
 ذو داللة إحصائٌةوجود فرق  -9-2-6 داللة مستكل ًْ درجات 1315عند أفراد المجموعة بٌن متوسط 

متوسط درجاِتهم فً االختبار األدائً/البعدي فً وحدة فً االختبار األدائً/التجرٌبٌة   القبلً، و 

 .االختبار األدائً/البعدي لصالح استخداِم القوائم البرٌدٌة،
 ذو داللة إحصائٌةوجود فرق  -9-2-7 داللة مستكل ًْ درجات 1315عند أفراد المجموعة بٌن متوسط 

متوسط درجاِتهم فً االختبار األدائً/البعدي فً وحدة فً االختبار األدائً/التجرٌبٌة   القبلً، و 

 .االختبار األدائً/البعدي لصالح ونٌة،استخداِم المدونات االلكتر
داؿوجود فرق  -9-2-8 كى لبلختبار جكىرم التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسط بيف إحصائيان

األدائي/البعدم48383األدائي/القبمي فياالختبار متكسطدرجاتيـ كى ،52.11 لبلختباراتاألدائية،
 (.مجتمعةن)لتطبيقاتاالنترنت

بىمىغى -9-3 الطمبةالمتكسط لتقدير الكمي تطبيقات/الحسابي استخداـ نحك االتجاىات مقياس عمى المعمميف
،1،2،3،4،5،8،9،11،13،15،18،19،25،26]:أرقاـالبنكداآلتيةحصمىتٍ ،كما(33145)االنترنت

27 ايجابي[29، اتجاهو مقياس،عمى االنترنتتجاهاالعمى تطبيقات استخداـ نحك البند، افكىحصؿى
استخداـمحركاتالبحث :14 ؛ستخداـتطبيقاتاالنترنتالأرغبفيتطكيرمياراتي:6]رقـ: أفَّ أعتقدي

مفالمعمكماتالمفيدةفيتخصصي ىائؿو  ايجابي جدًا.عمىاتجاهو[تيساعدينيفيالحصكؿعمىكـ 

*****
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 دلشاخغ ادلضزفبد يُٓب يف انشصبنخا

ادلرتمجخ لبئًخ ادلشاخغ انؼشثٛخ                                                                 أٔالً:
 
ٔ 

مجمة،نواقع استخدام شبكة االنترنت من قبل طمبة جامعة السمطا.(ق1422).أبكعزة،عبدالمجيدصالح -1
 .(211-5)ص.،،المجمدالسَّادس،العددالثَّانيشبكةالممؾفيدالكطنية

 دارالنشرلمجامعات.:.القاىرةمناىج البحث في العموم النفسية َوالتربوية.(ـ2006).أبكعبلـ،رجاء -2
المصرية:الدار.القاىرةنقدية مناىج البحث في التربية َوعمم النفس: رؤية.(ـ2113)أحمد،أحمدعطية. -3

 .،الطَّبعةالثانيةلمنشركىالتكزيعكىالطباعةالمبنانية

اليادم. -4 عبد محمد (مػ2111) أحمد، دور المعمم في عصر االنترنت َوالتَّعميم عن بعد. التَّعميـ. مجمة
 .(35-9.)ص،السادس،جامعةالمنصكرة،العدداإللكتركني

5-  فكزمفايز مصطفىعميافكىأشيتكه، ،عماف."الممارسةالنظرية وَ "تكنولوجيا التعميم .(ـ2111).ربحي،
 .،التكجدطبعةكىالتكزيعكىالطباعةدارصفاءلمنشراألردف:

كىالتكزيعلمنشرداراإليماف:دمشؽ.مبشرية جمعاءلاالنترنت المعمومات الشاممة .(ـ1996).اقبيؽ،طريؼ -6
 .،الطَّبعةاألكلىكىالطباعة

فاعمية برنـامج مقتـرح لتـدريب المعيـدين َوالمدرسـين المسـاعدين بكميـة . (2116)،حسفعبدالعاطي.الباتع -7
أطركحػػة.التربيــة جامعــة االســكندرية عمــى بعــض اســتخدامات شــبكة االنترنــت وفقــًا الحتياجــاتيم التدريبيــة

 ،كميةالتربية،جامعةاإلسكندرية،مصر.دكتكراهغيرمنشكرة

واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطيني لشبكة االنترنت في  .(2008)بركات،زياد. -8
،جامعةكرقةعمميةمقدمةلممؤتمرالدُّكليالرابعلجامعةالقاىرةبمناسبةالمئكيةاألكلىليا. البحث العممي

 .(18/12/2008 -16تاريخالمؤتمر:)القاىرة،
لكريؿكى -9 زكالف.بركنير، (1999) جفتيؾ، االنترنت لممبتدئين. مؤسسة:بيركت(.غاندمالميتارترجمة:).

 .الطبعةاألكلىاالنتشارالعربي،
بكر. -11 أبك بنت رانيا (ق1428) بمجكف، فاعمية استخدام االنترنت كوسيمة تعميمية ألداء الواجبات .

ثانوي في الكيمياء بمدينة مكة  ف األولحصيل الّدراسي لدى طالبات الصَّ أثر ذلك عمى تنمية التَّ المنزلية وَ 
 ،جامعةأـالقرل.غيرمنشكرةماجستيررسالة.ةالمكرم
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لطمبةالدراساتدكرةتدريبيةفيمديريةالتعميـالمستمر.SPSS استخدام برنامج.(ـ2015)بكبك،منذر. -11
 ،جامعةتشريف.مديريةالتَّعميـالمستمر،منشكراتالعميا

اتجاىات األساتذة َوالطمبة نحو استخدام االنترنت كمصدر لممعمومات التَّعميمية .(ـ2011).بكتو،نكاؿ -12
 .الجميكريةالجزائريةالديمكقراطيةالشعبية،جامعةالحاجالخضر،باتنة. َوالبحثية

الطمبة نحو استخدام االنترنت كمصدر لممعمومات التعميمية اتجاىات األساتذة وَ (.2111).بكتو،نكاؿ -13
 باتنة.،،جامعةالحاجخضرالجزائرغيرمنشكرةماجستيررسالة.البحثيةوَ 

 .تكزيعكىالطباعةالدارشعاعلمنشركى:بيركت.كيف نستخدم اإلنترنت.(ـ2112)أحمد،بيطار -14
متطمبات استخدام التعميم اإللكتروني َواالنترنت في كمية التربية جامعة الممك .(2010)التركي،عثماف. -15

وجية نظر أعضاء ىيئة التّدريس سعود من النفسيةكىالتَّ. العمكـ المجمدربكيةمجمة العددالحادمعشر، ،
 .(76-67)ص.،،مارساألكؿ

منشكرات.تببعض المتغيرا ااتجاىات المعممين نحو تقنيات التَّعميم َوعلقتي.(2008). الجكالني،محمد -16
 .جامعةدمشؽ،دمشؽ

مانيك -17 جيدير، .(2111) رسائل البحث: دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث وَ  منيجية.
 تيرجـعفمنشكراتجامعةباريس.(.ترجمة:ممكةأبيض).الّدكتوراهالماجستير وَ 

18-  العزيزحافظ، عبد بف الرشيد تاريخ).عبد (بدكف استخدام اإلنترنت في تدريس مقررات المكتبات .
 .،التكجدطبعةةجدَّ،الممؾعبدالعزيز،جامعةالمعمومات بالجامعات السعوديةوَ 
19-  عمي. سيى (2111)حسامك، واقع التعميم اإللكتروني في جامعة تشرين من وجية نظر كل من .

 ،دمشؽ.مجمةجامعةدمشؽ.أعضاء الييئة التدريسية َوالطمبة

عمي،حسامك -21 سيى التعميم فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة المعممين ميارات .(2111).
 .،دمشؽجامعةدمشؽكميةالتربية،،غيرمنشكرةدكتكراه أطركحة.نحوهاتجاىاتيم االلكتروني وَ 

مصطفىخميؿ. -21 فكاؿ، كى مريـ ليمىكىساعي، عبدالفتاحكىالطكيؿ، كىعباس، عبدالكريـ بساـ بدكف)حسف،
 التعميـالعالي،جامعةتشريف.،منشكراتكزارةتشرينالدليل الشامل لمدراسات العميا في جامعة .(تاريخ

درجة اكتساب معمم الصَّف لمفاىيم نظم َواستراتيجيات تفريد التعميم من خلل .(2111)حسف،رناحسف. -22
  .كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.ماجستيرغيرمنشكرةرسالة.برنامج تعميمي مصمم وفق نموذج كمب
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الطريقة األدائية في تدريب الطمبة المعممين عمى إتقان ميارات أثر استخدام .(2111)حربا،عميمنير. -23
منشكرةرسالة . Autherware برنامج تصميم البرامج التعميمية التفاعمية غير التربية،ماجستير كمية .

 جامعةدمشؽ،دمشؽ.

)2005(.حناكم،مجدممحمدرشيد -24 في  اتجاىات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت َواستخداماتيا.
فمسطينالتعميم في جامعة القدس المفتوحة في منشكرةماجستيررسالة. غير الكطنية،. النجاح جامعة

 .فمسطيف

.أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميو.(ق1423)الحيمة،محمدمحمكد. -25
 ،العددالثاني،المجمدالعشركف،ديسمبر.المجمةالعربيةلمتربية

دارالمسيرة:.عماف،األردفالتطبيقظرية وَ تكنولوجيا التعميم بين النَّ .(ـ2007)الحيمة،محمدمحمكد. -26
 تكزيعكىالطباعة،الطَّبعةالخامسة.اللمنشركى

استخدام االنترنت في األنشطة األكاديمية وغير األكاديمية من وجية نظر .(2111)الخطيب،لطفي -27
جامعةمجمة.الصعوبات المتعمقة بيذا االستخدامجامعة العموم والتكنولوجيا األردنية وَ طمبة كمية الطب في 

 .(الثالثكىالرابع)،العدد27،األردف،المجمداليرمكؾ
لطفي -28 محمد الخطيب، .اتجاىات المعممين في محافظة إربد نحو تكنولوجيا التَّعميم(. تاريخ بدكف).

  ،األردف.التَّربكيةكىالدّْراساتاإلسبلميةمجمةجامعةالممؾسعكدلمعمـك

 .دمشؽ،.منشكراتجامعةدمشؽالحاسوب التربوي.(ـ 2117).أبكيكنس،إلياس،خالدكىخنيفس -29
عمار.بيؾخير -31 (ـ2116)، لمنشر،دمشؽ.مرجع البحث عن المعمومات في االنترنت. الرضا دار

 .،الطَّبعةاألكلىكىالتكزيعكىالطباعة

الشــبكات اإللكترونيـة: بنيتيــا األساسـية، َوانعكاســاتيا عمــى .(2116).كىالممحػـ،حسػاـ،عمػػاربيػؾخيػر -31
 .،الطَّبعةاألكلىدمشؽ،دارالرضالمنشركىالتكزيعكىالطباعة.المؤسسات

32-  سميماف. بف ابراىيـ بنت مكضي (ق1424)الدبياف، إفادة الباحثات في الجامعات السعودية من .
االجتماعية،قسـالمكتباتماجستيرغيرمنشكرةرسالة.الحصول عمى المعموماتاالنترنت في  ،كميةالعمـك

 الرياض.،المعمكمات،جامعةاإلماـمحمدبفسكداإلسبلميةكى
أفنافنظير -33 ،مركزالتكثيؽكىاألبحاث:فمسطيف.االسئمة التَّعميمية َوالتَّقييم المدرسي.(2115).دركزة،

 .الطبعةاألكلى
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 .،التكجدطبعةدمشؽ،.جامعةدمشؽاإلحصاء الوصفي.(مػ2112) رحمة،عزيزة.كىدركيش،رمضاف -34
عميم األساسي عميم لمعممي مرحمة التَّ فاعمية برنامج تدريبي في تقنيات التَّ .(مػ2115) ديب،أكصاؼ. -35

 دمشؽ.ربية،جامعةدمشؽ،،كميةالتَّدكتكراهغيرمنشكرةأطركحة.في ضوء احتياجاتيم
عبل -36 أثر استخدام خطة كيمر في اكتساب الطمبة لمراحل تصميم مقرر عبر .(2112)عزيز.ديكب،

 ،كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.ماجستيرغيرمنشكرةرسالة.االنترنت
 .اإلصدارالخامس،شبكةالمنيؿالتعميمية.(2117).ولية لقيادة الحاسوبرخصة الدّ الٍّ  -37
،جامعةعميـاإللكتركنيمجمةالتَّ.المردود اإليجابي لمتعميم االلكتروني.(2111)الٌزىراء.رشاد،فاطمة -38

 ،مارس.الخامسالمنصكرة،العدد

 .المكتبةااللكتركنية.صعوبات استخدام االنترنت في تدريس العموم.(اليكجدتاريخ).الركابي،رائد -39
(ق1423) .الرياضنت -41 التعميـ.اإللكترونية بين يدي وزارة الّتعميم العاليمستقبل الجامعة . تاريخ

 .12544العدد،مجمةالرياضالتجربةالسكريةالفريدة،االلكتركنيكى
واقع استخدام معممي الفيزياء بالمرحمة الثَّانوية في  .(2008).الزاحمي،عبدالرحمفبفابراىيـمحمد -41

،منشكراتكميةماجستيرغيرمنشكرةرسالة.التدريس من وجية نظرىممحافظة القنفذة لشبكة االنترنت في 
 .جامعةأـالقرل،الرّْياض،السُّعكدية.التربية

عقمة. -42 شاكر كىالمحاميد، الرحيـ عبد عماد (2117)الزغمكؿ، ،عماف،فيسيكولوجية التدريس الصَّ .
 .طبعة،التكجدتكزيعكىالطباعةاللمنشركىدارالمسيرة:األردف

أحمد -43 السيد.كىسالـ، عادؿ (2113)سرايا، العربيةا.منظومة تكنولوجيا التعميم. المممكة لرياض،
 .الطَّبعةاألكلى،تكزيعكىالطباعةاللمنشركىمكتبةالرشيدمنشكرات:السعكدية

محمد. -44 محمد باب السعودي الجامعي لممضمون السياسي لممدونات استخدامات الشَّ  .(2119)سالـ،
 منشكراتكميةالتربية،جامعةأـالقرل.. االشباعات المتحققة منياااللكترونية وَ 

أثر توظيف بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعض ميارات .(2118)سركر،أميرةاسماعيؿ. -45
منشكرةرسالة.اسعالتَّ ف الّتفكير االبتكاري في الّتكنولوجيا طمبة الصَّ  غير جامعةماجستير منشكرات ،

 غزة.،الجامعةاإلسبلمية
.التعميماالنترنت في ميادين التربية وَ استخدام الحاسوب وَ .(2113).م،فايزالسرطاكسعادة،جكدتكى -46

 .،التكجدطبعةلمطباعةكىالنشركىالتكزيعدارالشركؽ:عماف
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تكزيعاللمنشركىاليازكرمدار.عماف،االتصال وتكنولوجيا التعميم.(2117).سبلمة،عبدالحافظمحمد -47
 .الطبعةاألكلى،كىالطباعة

اهلل -48 العزيزبفعبد عبد اهللكىالسمطاف، القادربفعبد عبد (ق1421).الفنتكخ، االنترنت في التعميم .
 العربيلدكؿالخميج.،مكتبةالتربية714،رسالةالخميجالعربيمشروع المدرسة اإللكترونية

ماىرسميماف -49 عابدكى، حساـ إيادكى، خداـ، أساسيات االنترنت. (2111). لمنشر:دمشؽ. الرضا دار
 .اليكجدطبعة،كىالتكزيعكىالطباعة

فاعمية برنامج مقترح لتنمية الميارات اللزمة الستخدام الشَّبكات لدى  .(مػ2113)يد،أحمدالبيى.السَّ -51
تكنولوجيا التَّعميم بكمية التَّربية النوعيةطمبة شعبة  التَّ. اإللكتركنيمجمة العددعميـ المنصكرة، جامعة ، 

 ،سبتمبر.السادس
51-  أيمفالسيّْد (2116).دركيش، الرباطاالنترنت بين يديك. كى:. لمنشر كىشعاع طباعةالالتكزيع الطَّبعة،

 .األكلى
 .الثالثةالطبعة، لمنشركىالتكزيعكىالطباعةالكتبعالـ:القاىرة.العولمةاالنترنت وَ .(1421).شاىيف،بياء -52
53-  الرحمفبفابراىيـ، دور استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي لدى .(2115)الشاعر،عبد

األمنيةماجستيرغيرمنشكرةرسالة.طلب جامعة نايف العربية لمعموم األمنية  .،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك
العزيز -54 عبد جماؿ الشرىاف، الرياضمستجدات التعميمالوسائل التعميمية وَ .(م2113). مطابع:.

 اليكجدطبعة.لمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الحميضي
دراسة آراء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الممك .(ق1421).الشرىاف،جماؿعبدالعزيز -55

التربكيةكالدراساتاالسبلميةمجمة.سعود في شبكة االنترنت  .جامعةالممؾسعكدلمعمـك
دريس في جامعة الممك سعود لتقنيات استخدام أعضاء ىيئة التَّ  .(2111) .منصكربفعمي،يرمالشَّ -56

 ،السعكدية،اليكجدطبعة.جامعةالممؾسعكد.عميميةاالتصاالت في العممية التَّ المعمومات وَ 
استخدام أعضاء ىيئة التَّدريس في جامعة الممك سعود لتقنيات المعمومات .(2112)الشَّيرم،أحمد. -57

،Cybrarians Journalسايبيرينسجكرناؿمجمة.جامعةالممؾسعكد،َواالتصاالت في العممية التَّعميمية
 .28،العددمجمةالكتركنية

بنيدركمي،حسفعميأحمد -58 المعممين َوالطَّمبة نحو استخدام اتجاىات .(2010).الشَّناؽ،قسيـمحمدكى
 .(األكؿكىالثَّاني)،العدد26المجمد،مجمةجامعةدمشؽ.التعمم اإللكتروني في المدراس الثَّانوية األردنية
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اسماعيؿ -59 ماىر الديفتكفيؽكىصبرم، صبلح .تحديث التعميمالتنوير التكنولوجي وَ .(2004).،
 .اليكجدطبعة،المكتبالجامعيالحديث:االسكندرية

.منشكراتتكنولوجيا التعميم والمعمومات.(2012) ديب،أكصاؼ.كىالعبداهلل،فكازكىصياـ،محمدكحيد -61
 .جامعةدمشؽ

أكصاؼ. -61 ديب، كى فكاز كىالعبداهلل، كحيد محمد (2012) صياـ، منشكراتمدخل إلى تقنيات التَّعميم. .
 جامعةدمشؽ،دمشؽ.

 .يةالصحافةرمركزتكنسلح:تكنس .االنترنت في خدمة حرية التعبير.(2111).الطاىر،محمد -62
معيف. -63 محمد خديجة (2114)طقيقة، فاعمية دورات دمج التكنولوجيا في التعميم من حيث إكساب .

توافقيا مع المناىج وَ (اإلنترنت)شبكة المعموماتالمتدربين الكفايات المتعمقة باستخدام الحاسوب وَ 
 ،كميةالتربية،جامعةدمشؽ.ماجستيرغيرمنشكرةرسالة.(2006-2011)الفترة ما بينالمعتمدة في 

العزيز. -64 عبد (2111)طمبة، الرحلت المعرفية عبر الويب: استراتيجيات الّتعمم عبر الويب. مجمة.
 آب.15ادس،،العددالسَّعميـاإللكتركنيالتَّ
عماف،.الفعال تخطيطو، مياراتو، استراتيجياتو، تقويموالتَّدريس .(2119)الطَّناكم،عفتمصطفى. -65

 .،الطبعةاألكلىتكزيعكىالطباعةاللمنشركىدارالمسيرة:األردف
فاخر -66 عاقؿ، .(1999) لممبلييفأسس البحث العممي. العمـ دار بيركت: كى. كىالطباعةاللمنشر ،تكزيع

 الطبعةالخامسة.
نكفؿ،محمدبكركىالعبسي،محمدمصطفىكىأبكعكاد، -67 مدخل . (2007).محمدفلايرعباس،محمدخميؿكى

 عماف:دارالمسيرةلمنشركىالتكزيعكىالطباعة.الطبعةاألكلى..إلى مناىج البحث في التربية َوعمم النفس
شكقي -68 ابراىيـ الحميد، عبد .(2008) استخدام االنترنت َوعلقتو اتجاىات طمبة الجامعة نحو .

منشكرة دكتكراهأطركحة .بالتَّحصيل الدراسي الرّْياض،،غير اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة
 .السُّعكدية

اهلل -69 عبد محمكد الغني، عبد التَّربية،.اتجاىات بحوث استخدام االنترنت في التعميم .(2011). كمية
  .طبعةاليكجد،منشكراتجامعةحمكاف

التعمم في ضوء اتجاىات طمبة كمية التربية نحو استخدام االنترنت في التعميم وَ  .(2009).العبداهلل،فكاز -71
 .) 10\ 27\25تاريخالمؤتمر:(،النفسيمؤتمردمشؽالتربكمكى.مجموعة من المتغيرات



  قائمة املراجع وَاملالحق

 
   109 

 

جامعة تشرين من وجية نظر كل واقع التَّعميم اإللكتروني في .(2111)العبداهلل،فكَّازكىحسامك،سيى. -71
 .(265-243)،ص.(27)المجمد، مجمةجامعةدمشؽ .من أعضاء الييئة التَّدريسية َوالطَّمبة

سيى. -72 كىحسامك، فكَّاز اهلل، (2112) العبد أثر التعمم الذَّاتي في توظيف ميارات التحاور اإللكتروني .
جامعة، األردنيةفيالعمكـالتَّربكيةمجمةال .بجامعة تشرينالمتزامن َوغير المتزامن لدى طمبة معمم الصًّف 

 .(34-15)،ص.األكؿ ،العدد(8)اليرمكؾ،إربد،المجمد

حسيف -73 بف عبداإللو ، (2117).العرفج التفاعل في التعميم الجامعي عبر االنترنت من وجية نظر .
طلب الجامعة العربية المفتوحة باألحساء . العممية فيصؿالمجمة الممؾ العددلجامعة التاسع، المجمد ،

 الثاني.
 .منشكراتجامعةبيرزيت.التحديات المعاصرةالتعميم االلكتروني وَ .(اليكجدتاريخ).العقاد،أسماء -74
الٌدرا -75 العمياعمادة جامعةوالّدكتوراه تي الماجستيراإلطار العام لكتابة الّرسائل الجامعية لدرجَ .سات .

 المممكةالعربيةالٌسعكدية.الممؾسعكد،
.مسقط:مجمسمصطمحات المناىج َوالتَّدريس َوتقنيات التعميم.(2114)عمار،ساـكىالمكسكم،عمي. -76

 النشرالعمميبجامعةالسمطافقابكس.

البجيدم -77 خمؼ حجي بف نايؼ فاعمية التعمم المدمج في إكساب ميارات وحدة .(2112).العنزم،
اتجاىاتيم  نحوهالتعميم لممستقبل لمعممي المرحمة الثانوية وَ االنترنت في برنامج  غيرأطركحة. دكتكراه

 .ـالقرلأجامعة،المممكةالعربيةالسعكدية،منشكرة
 القاىرة..الموسوعة الشبكية طريقك الحتراف إدارة الشبكات.(تاريخبدكف).كليد،عكدة -78
عبداهلل. -79  المعموماتية في التعميم عن مؤتمر الحاسب اآلليتوظيف الّتقنيات  .(2111)الغامدم،

 .الٌرياض،(8111)العدد، كليةجريدةالعربالدُّ. بالرياض
)ترجمة:.جتماعيةالا مناىج العموم االجتماعية: الّتقنيات في خدمة العموم . (1996) غراكيتز،مادليف. -81

 .الطبعةاألكلىدارمشرؽ،:منشكراتجامعةباريس،المغرب،سام عمار(د.
81-  ح. فبلَّ عبداهلل كىالمنيزؿ، عايشمكسى (2112)غرايبة،  اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم.

 .دارالمسيرةلمنشركىالتَّكزيعكىالطباعة.االحصائية لمعموم االجتماعية
جبلؿ -82 محمد .لإلنترنتاستخدام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود .(ـ1999).غندكر،

 .الثاني،العدد(6)،المجمدالمعمكماتمجمةاالتجاىاتالحديثةفيالمكتباتكىالمكتبةاألكاديميةبالقاىرة،
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ابراىيـ. -83 (مػ2111)الفار، دار.تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي والعشرين. القاىرة:
 .الثَّانية،الطبعةتكزيعكىالطباعةاللمنشركىالفكرالعربي

ابراىيـ. -84 ،تكزيعكىالطباعةاللمنشركىدارالفكر:.عمافعميماستخدام الحاسوب في التَّ .(مػ2112) الفار،
 .الطبعةاألكلى

الفتبلكم،سييمةمحسفكاظـ -85 .(2114) .إعداد َوتأىيل المعمم: أنموذج في القياس َوالتقويم التربوي.
 .،اليكجدطبعةكالطباعةدارالشركؽلمنشركىالتكزيععماف:

86-  الرَّحمف. عبد كليد (ق1431)الفرا، .SPSSتحميل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي.
 .،فمسطيفالندكةالعالميةلمشباباالسبلمي

بفسعيد -87 نجكلبنتمسعكد برامج معممات معاىد وَ واقع استخدام معممي وَ .(2111).الفرجالطبلؿ،
ماجستيررسالة.تيم منو في تطوير كفايتيم المينية بمدينة الرياضمدى استفادالفكرية لإلنترنت وَ التربية 

 المممكةالعربيةالسعكدية.،جامعةالممؾسعكد،غيرمنشكرة
دور خدمات االتصال في االنترنت في تطوير نظم .(ق1421).اليابس،عبداهللالفيد،فيدبفناصركى -88

 .تدريبيةممحة.جامعةالممؾسعكد،الرياضحمكؿعمميةلمشكبلتتربكيةكى:المعموماتالتعميم وَ 
نجاح -89 القببلف، مجمة.االتجاىات األكاديمية نحو استخدام االنترنت في مدينة الرياض.(2113).

 .(116-81)العشركف،العدداألكؿ،ص.،السنةالثالثةكىالمعمكماتالعربيةالمكتباتكى

–اتجاىات طمبة الرياضيات والحاسوب في جامعة القدس المفتوحة .(2010).ماىرنظميقراكني، -91
القدسالمفتكحة،.نحو استخدام التعمم اإللكتروني في تعمم الرياضيات -منطقة سفميت التعميمية جامعة

 .فمسطيف
الدّْ -91 فخر القبل، يكنس. ناصر، كى منشكراتدريبالتَّ عميم وَ طرائق التَّ تقنيات المعمومات وَ (. ـ2116)يف .

 .،دمشؽجامعةدمشؽ
ناصر،يكنس.القبل،فخرالدّْ -92  مديريةالكتبالجامعية.دمشؽ:.طرائقودريس وَ أصول التَّ .(مػ2116)يفكى
عداد:سميرجاد.)مناىج البحث في عصر المعمومات.Gay. L. R.(2005) كي،ؿ.ر: -93 ترجمةكىا 

مينىغنايـ  الدارالعالميةلمنشركىالتكزيع.(،األىراـ:كى
يحيى -94 زكريا الؿ، أىمية استخدام االنترنت في العممية التعميمية من وجية نظر أعضاء (.2111).

التعاكف.ىيئة التدريس بالجامعات السعودية السنةمجمة الخميج، لدكؿ التعاكف لمجمس العامة األمانة ،
 .(198-162).،ص52العشركف،العددالخامسةكى
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يحيى -95 زكريا الؿ، معممات المدارس الثانوية نحو توظيف شبكة المعمومات آراء معممي وَ (.2118).
،جامعةالبحريف،كميةالنفسيةمجمةالعمكـالتربكيةكى.العالمية في مدارس المستقبل في بعض دول الخميج

 .الثالث،العددالتاسعالتربية،المجمد

المقاني -96 معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج .(1999)،أحمدحسيفكىالجمؿ،عميأحمد.
 القاىرة،مصر:عالـالكتب..َوطرق التدريس

مبارؾ. -97 محمد (2004) الٌمييبي، تبني واستخدام تقنية االنترنت من قبل أعضاء ىيئة التدريس في .
 األكؿ.ادسعشر،العددالمجمدالسَّ.الجامعات السعودية

العزيز -98 عبد أحمد المبارؾ، (ق1424). أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة .
رسالة.االتصال بجامعة الممك سعودالعالمية االنترنت عمى تحصيل طلب كمية التربية في تقنيات التعميم وَ 

 التعميـ،جامعةالممؾسعكد.،كميةالتربية،قسـالكسائؿكتكنكلكجياماجستيرغيرمنشكرة
عباس.) -99 أحمد 2013المحمد، أثر استخدام نظرية رايجموث التوسعية في إكساب ميارات برنامج (.

رسالة.()دراسةتجريبيةفيمحافظةالحسكة الفوتوشوب لدى المعممين الممتحقين بمركز تدريب الحاسوب
 كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.ماجستيرغيرمنشكرة،

ىميؿ،يالمطرف -111 صبلح بف نترنت في واقع استخدام أعضاء ىيئة الّتدريس لإل  .(ق1429) .غازم
 .،السعكدية،اليكجدطبعةجامعةأـالقرلمنشكرات.عوديةبيعية في الجامعات الس  تدريس العموم الطَّ 

عمى  العمميةالموسوعات أثر استخدام أسموبي المجموعات البريدية وَ .(2111).ربوأحمدعبد،مقبؿ -111
،غيرمنشكرةماجستيررسالة التحصيل في مبحث التكنولوجيا لدى طلب الصًّف العاشر وَاتجاىاتيم نحوىا.

 غزة.،الجامعةاإلسبلمية
المركز:الككيت.(2116). المنياج التعميمي برؤى تربوية لشيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب -112

 المجمداألكؿ.،التعميميةميلتطكيرالبرمجياتاإلقمي
/freedownloadhttp://books.elebda3.net 

كى -113 عبدالعزيز عبداهللبف العزيز.المكسى، عبد بف أحمد (2115)المبارؾ، األسس وَ عميم اإللكترونيالتَّ .
 مؤسسةشبكةالبيانات.الرياض،السعكدية:،طبيقاتالتَّ وَ 
 .التعميـ،دمشؽمنشكراتكزارةالتربيةكى.المعموماتية.(2111).التعميـكزارةالتربيةكى -114
 .اليكجدطبعة،القاىرة،االنترنت.احترف االنترنتتعمم وَ .(2119).نزيومحمد،محمد -115
 .األكلىالطبعة.اكتشف كنوز االنترنت:ماال تعرفو عن جوجل.(2119) محمد،كليد. -116

http://books.elebda3.net/freedownload87
http://books.elebda3.net/freedownload87
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دريس في الجامعة الياشمية في استخدام تقويم آراء أعضاء ىيئة التَّ .(2007).محمد،جبريفعطية -117
 .األردف،العدداألكؿ،23المجمد،مجمةجامعةدمشؽ .شبكة االنترنت في البحث العممي

118- . ابراىيـ (2116)المحيسف، منتدل.توظيف االنترنت في التدريس. أك لمنشر االلكتركني التعميـ دار
 اإلماراتالمتحدة.،التعمـااللكتركنيلمنشر

معممات تربية مدى استخدام شبكة االنترنت في التعميم من قبل معممي وَ :(2010).،محمدخميفةمفمح -119
 دمشؽ.،الرَّابع،العددمجمةجامعةدمشؽ.إربد الثانية

تقرير التَّنمية اإلنسانية العربية لمتربية .(2112)برنامجاألمـالمتحدة.كىالمكتباإلقميميلمدُّكؿالعربية -111
 .،الطبعةالثَّالثة.خمؽالفرصلؤلجياؿالقادمة،عماف،األردف(2112)َوالثَّقافة َوالعموم لعام

غازم.المدني، -111 تاريخ)أسامة (بدكف استخدامات الشباب السعودي الجامعي لممضمـون السـياسي .
 .اليكجدطبعة،جامعةأـالقرل.الممدونات اإللكـترونية َواالشباعات المتحققة مني

  .كتركني.المكقعإلالتَّقويم َوالقياس.(2119)المزيني،أسامة. -112
السُّ -113 العربية المممكة  .دبمومات المعاىد المينية الصناعيةحقيبة استخدام االنترنت لبرامج وَ عكدية،
 الميني.لمؤسسةالعامةلمتدريبالتقنيكىا
 المكتبةالعصرية.:جامعةالمنصكرة.االنترنت استخداماتو الّتربوية.(مػ2111).أحمدحامد،منصكر -114
عميم عن قنيات المعموماتية في التَّ توظيف التٍّ  .(2001).لمحاسباتاآلليةكليالٌسادسعشرالمؤتمرالدُّ -115

 .8100العذدكلية،جريدةالعربالدُّ:ياضالرّْ. مؤتمر الحاسب اآللي بالرياض
تكصياتالمؤتمر،مجمة.(2116).اإلماراتالمؤتمر الّدولي األول لمركز الّتعميم اإللكتروني المنعقد في  -116

 .3،العددربية،جامعةالبحريففسية،كميةالتَّالنَّربكيةكىالعمكـالتَّ
تػاريخالمػؤتمر:):.القػاىرةاألداء المنشودالممارسة وَ .(2113).انيلمتعميـباالنترنتالٌدكليالثَّالمؤتمر -117
 .(اكتكبر7-9
:الرياض.األداء المنشودالممارسة وَ .(2113). التعميـعفبعدالمؤتمرالٌدكليالرابعلمتعميـاإللكتركنيكى -118

 .(فبراير7-4تاريخالمؤتمر:(
اعـــلن دبـــي حـــول الوصـــول .(ـ2114).الكصػػػكؿالمفتػػػكحإلػػػىالػػػتعمـالػػػدكلياألكؿلئلنترنػػػتكىالمػػػؤتمر -119

 .(نكفمبر26-23تاريخالمؤتمر:)،دبيالمنعقدفي.المفتوح إلى التعمم
أحمد -121 كىالمبارؾ، العزيز عبد بف عبداهلل (2115)المكسى، .التعمم اإللكتروني: األسس َوالتَّطبيقات.

 .مؤسسةشبكةالبيانات:الرّْياض
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النعكاشي،قاسـصالح -121 ،لمنشركىالتكزيعكىالطباعةداركائؿ:عماف.العالم في غرفة الصف.(2118).
 .الطبعةاألكلى

صالح -122 قاسـ ، (2111).النعكاشي النظامي.االتصاالت في التعميم استخدام تكنولوجيا المعمومات وَ .
 الطبعةاألكلى.،لمنشركىالتكزيعكىالطباعةداركائؿ:عماف

لمنشرالدارالمصريةالمبنانية:القاىرة.التعميم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت.(2115).اليادم،محمد -123
 .الطبعةاألكلى،كىالتكزيعكىالطباعة

 أعضاءوَ  اإلداريين الموظفينوَ  الطمبة قبل من اإلنترنت شبكة استخدام.(ـ1999).حمدافعايداليرش، -124
 .الرابععشرالعدد،التربيةكميةمجمةبغداد،جامعة.اليرموك بجامعة التدريس ىيئة

 الغربية الشمالية البادية معممي استخدام واقع.(ـ2005).طارؽجكارنو،كىحمدافعايداليرش، -125
التدريس،طرؽكىلممناىجالمصريةالجمعيةشمس،عيفجامعة.المتغيرات بعض ضوء في اإلنترنت لميارات
 .(101) العدد،التدريسطرؽكىالمناىجفيدراساتمجمة

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الوسائط الفائقة في تنمية ميارات .(2115)ىنداكم،أسامةسعيدعمي. -126
ب شعبة تكنولوجيا التَّعميم َوتفكيرىم االبتكاري في التطبيقات التَّعميمية لإلنترنت أطركحةدكتكراهغير.طلَّ

 ،جامعةاألزىر.منشكرة،كميةالتربية
127-  يحيى حاتـ كى،اليرشكىيامييف، حمداف محمدعايد تصميم البرمجيات التعميمية . (2113).غزاكم،
نتاجيا وَ وَ   األردف.،منشكراتجامعةاليرمكؾ.تطبيقاتيا التربويةا 
مصطفى،يكنس -128 الرزاؽ (2111).عبد :دمشؽ.اختصاصي المكتبات المدرسيةاالنترنت لممعممين وَ .
 .الثقافةمنظمةالعربيةلمتربيةكىال
 لبئًخ ادلشاخغ األخُجٛخ                                                          : ثبَٛبً 

128.  Alessi,s.m, Trollips,s .(2001). Integrating Technology In The Classroom, 

Multimedia For Learning Methods And Development. New York, State University 

Of New York. 

129. Asmari, Ali, M .(2005). The Use of the Internet among EFL Teachers at the 

Colleges of Technology in Saudi Arabia, PhD, the Ohio State University, Dicital 

Dissertations, AAT 3177167 

130.  Daniel. W, Day. B, James, T, Koma, R. (2005). Monitoring And Evaluation 

Of ICI In Education Projects: Ahandbook For Developing Countries 

Washington Dc: Infodev/World Bank. Page 12.  
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 131. Education world .(2003). Technology Training programs That Work, 

Education world, USA.  

http://www education world.com/a_tech/165.shtml.11/12/2003. 

132. Kemp, Lerory & Others .(2000).  An Evaluation to Guide implementation of 

Beginning Teacher Technology competence, paper presented at the Research in 

Teacher Education. Technology competencies in Minnesota State University. 

Mankato, college of Education. 

http://www.Eric.edu.gov/record/portlets, Access date.16/11/2007. 

133. Kennedy, J.M .(2002). Perceived Technological Competencies Of Elementary 

Teachers In UK School. Dissertation Abstract International. 

134. Savery,John .(2002). Faculty And Student Perception Of Technology 

Integration In Teaching, University Of Akron, v1,N2. 

 135. Glenn , A .Brand .(1997). What Research says : Training Teachers for using 

Technology, journal of staff Development, vol.19,No.1.North America. 

http://www.nsdc.org/library/jsd/brand191.htm1.26/1/2002. 

136. Morgan, Dawn .(2006). Integration Technology To Achieve A measurable 

Level Of Learning, Georgia College & State University,v6.N2. 
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(1)ادلهسك   

 
 
 أمسبء انس

 
 بذة احملكًني انذ

 
 أذواحه.ررَبٍ يع َن حكًىا انربنبيج انخ

ي يعمل الجية التَّ  االختصاص اسم المحكم قمالرَّ 
 لصالحيا

 جامعةدمشؽ تقنياتالٌتعميـ د.محمدكحيدصياـ .أ .1
 جامعةدمشؽ تقنياتالٌتعميـ د.فكازالعبداهلل .أ .2
جامعةدمشؽ طرائؽالٌتدريسقسـالمناىجكى د.أحمدالدبسي .أ .3
 جامعةدمشؽ الٌتدريسطرائؽ د.جماؿسميماف .أ .4
 جامعةدمشؽ طرائؽالٌتدريس د.خمكدالجزائرم .5
 جامعة دمشق الٌمغةالعربية كرػػد.فاطمةتج .6
جامعةتشريفطرائؽالٌتدريسادػػػػػػػػػػد.ركعةجن .7
جامعةتشريف تقنياتالٌتعميـ د.خضرعمي .8
 جامعةتشريف الحاسكبالٌتربكم د.منذربكبك .9

 جامعةتشريف تقنياتالٌتعميـ د.سيىعميحسامك .11

 جامعةتشريفنظـكىشبكاتحاسكبية ـ.كائؿحكيجي .11

 جامعةتشريفمركزالباسؿ باسؿفكزم .ـ .12
 جامعةتشريف ICDLحاسكبكى سعدالٌديفبشارـ. .13
14. 

 

مديريةالٌتربيةفي مكجومعمكماتية منيرحكيجي
 البلذقية.
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 (2ادلهسك )

 طهب حسهُم املهًت:
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 (3)ادلهسك 

شثٛخ جببيؼخ رششٍٚ حنٕ اصزخذاو رطجٛمبد االَرتَذ:
َّ
 يمٛبس ااجتبِ طهجخ يؼهى انصف يف كهٛخ انز

بنجخػزٚز٘ 
َّ
بنت/انط

َّ
                                                 :                  انط

 
ثؼذ

 
جـــخ ٔ

ِّ
خ طٛ

َّ
 :حتٛ

.استخدام تطبيقات االنترنتنحكطمبةمعمـالصَّؼفيجامعةتشريفؼاتجاىاتإلىتعرُّمقياسالاىذيدؼيي
كىأمانةوبعدقراءتؾبتمعُّفلبنكدىا.إٍذتيعدُّىذهاالستبانةإحدلاألدكاتالٌرئيسةفيالبحث،ييرجىإبداءرأيؾبدقةو

تحتكمىذهاالستبانةعمىقسميف :كى

ببياناتؾالشَّخصيةكمتغيراتاألول: تشمؿ:البحثيتعمَّؽي  تدريبيةو الخضكعلدكراتو ،الشَّيادةالثانكيةالجنس،)،كى
.(فيمجاؿاالنترنت

تيعبّْرعفالثّاني: مجمكعةعباراتو قدنظمتىذهالعباراتاتجاىؾنحكا يتضٌمفي ستخداـتطبيقاتاالنترنت.كى
منيافيالعمكدالمناسبالتجاىؾ.(×)بحيثتختاراإلجابةالمناسبةبكضعإشارة أماـكؿ 

:مثال توضيحي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبـــــــــــــــــــــــــارة
فيالتَّعميـ.أؤيداستخداـاالنترنت



ألغراضالبحثالعممي،كىىذايصيبفيمصمحةتطكيرالعمؿالتَّربكم. إجابتؾلفتستخدـىإالَّ عممانأفَّ

 ...  الباحثتشاكرةً تعاونكم معي                                                                                         

 ال  O نعـ Oاالســــــــــــــــم:  ................      الخضوع لدوراٍت تدريبيٍة في مجال االنترنت:  

 . أنثى O ذكر Oاالختصاص:  ................      الجنــــس: 

 .الفرعاألدبيOالفرعالعمميO: الثانويةيادة الشَّ                                     
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لى
َّ
موافق  ػجــــــــبساد ادلمٛــــبس انش

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدَّة

1.  
 

     .لبلىتماـغير مثيرٍ تكظيؼتطبيقاتاالنترنتفيالجامعاتأرلأفَّ

متطمباتاستخداـتطبيقاتمعمـالٌصؼتعميـطمبةالمجديغيرومفأرلأنٌ  .2
االنترنت.

     

الطٌ  .3 تأىيؿ الضركرم مف أٌنو التٌأعتقد بالكفايات ليكاكبالب/المعمـ كنكلكجية
عمـااللكتركني.ريعفيمجاؿالتَّقدـالسَّالتَّ

     

     ـ.مفميماتيكمعمٌليستأعتقدأٌفامتبلؾمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت  .4
الحاجةدونأشعربأننيقادرعمىامتبلؾمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت  .5

دريبي.إلىالبرنامجالتٌ
     

     أرغبفيتطكيرمياراتيفياكتسابمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت.  .6
7.   الجامعات في االنترنت تطبيقات استخداـ متطمبات تكظيؼ أف مضيعةأرل

.لموقت
     

     الحاجةإلىخدماتاالنترنت.دونبلميذأشعربأننيقادرعمىتعميـالتَّ  .8
أفَّ  .9 التٌأعتقد ميارات تطكير في تساعد  البحث محركات خدمة عمـاستخداـ

اتي.الذٌ
     

متطمبات  .10 امتبلؾ عمى تساعدني تدريبية دكرة أم إلى االنضماـ في أرغب
استخداـتطبيقاتاالنترنت.

     

     .معقد أمرٌ أرلأٌفاكتسابمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت  .11
المعمـ/البركرماستخداـالبريدااللكتركنيككسيطاتصاؿبيفالطٌأرلمفالضَّ  .12

مشرفييـ .كى
     

الطَّ  .13 تدريب ضركرة متصفحالب/المعمـأرل استخداـ متطمبات استخداـ عمى
عميـ.مفمقررتقنياتالتٌذلؾفيالجزءالعممياالنترنتكى

     

محركاتالبحثتيساعديأفَّأعتقدي  .14 مفىائؿونيفيالحصكؿعمىكـ استخداـ
المعمكماتالمفيدةفيتخصصي.

     

     الثة.نةالثَّؼلمسَّتختصبطمبةمعمـالصَّبريديةوفيإنشاءقائمةوأرغبي  .15
     كابطاالجتماعية.الرَّضعفتاالنترنتاستخداـتطبيقاتأفٌأعتقدي  .16
     االنترنتفيالتعميـ.تطبيقاتـااستخدعندبالعزلةأشعري  .17

معالبريديةتيساىـفيتبادؿاآلراءبيفالمتعمميفمعبعضيـكى القكائـفَّأأرل .18
المختصيف.
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     المادية.ؼمفاألعباءعميـيخفٌاستخداـتطبيقاتاالنترنتفيالتَّأفَّأعتقدي .19
المعارضكى .20 في المشاركة النَّأتمنى المتعمقة العممية تطبيقاتشاطات باستخداـ

.اإلنترنت
     

االنترنتفيحؿكثيرمفالمشكبلتالتَّييعانيمنياالتَّعمـالٌتقميدم. .21      تسيـي
     االشتراؾمعزمبلئيفياألنشطةالتَّعميميةعبراالنترنت.أتجنب .22
أتمنىأفتحتكممادةالحاسكبالتَّربكمعمىمكضكعاتخاصةبكيفيةاستخداـ .23

تطبيقاتاالنترنت.
     

     التمبثأفتنتيي.بدعًة تربويةأعتقدأٌفاستخداـاالنترنتفيالتَّعميـ .24
ىناؾ .25 فيتقديرالدَّكرالتَّعميميلتطبيقاتاإلنترنتفيالتعميـمبالغةأشعرأفَّ

.
     

فيعمميتيالتَّعمـ .26 يحدثثكرة تطبيقاتاالنترنتفيالتعميـ استخداـ أفَّ أعتقد
كىالتَّعميـ.

     

استخداـتطبيقاتاالنترنتييساعدفيتنميةمياراتإبداعية. .27      أعتقدأفَّ
     استخداـاالنترنتككسيمةتعميمية.يمكنال .28
     عمميكمدرّْس.يعيقأعتقدأٌفاستخداـاالنترنت .29
30.  التّْدريس طريقة أفّْ باستخداـالتٍّقميديةأعتقد الٌتعميـ مف أفضؿ نتائج تيعطي

االنترنت.
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 (4)ادلهسك 

جخ يؼهى ززٛبخبد االاصزجبَخ 
َّ
فانزذسٚجٛخ نطه

َّ
شثٛخ جب انص

َّ
جبد اصزخذاو رطجٛمبد  بيؼخ رششٍٚيف كهٛخ انز

 
دلزطه

 االَرتَذ.

بنتػزٚز٘ 
َّ
بنجخ/انط

َّ
                                                                                         :                          انط

 
 ثؼذ:حتٛخ طٛجـــخ ٔ

االستبانة ىذا تيعدُّالطَّاحتياجاتإلىتعرُّؼتيدؼي إٍذ ىذهمبة/المعمميفلمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت،
أمانةوبعدقراءتؾبتمعُّفلبنكدىا.ئيسةفيالبحث،ييرجىإبداءرأيؾبدقةوكىاالستبانةإحدلاألدكاتالرَّ

:فيٍتحتكمىذهاالستبانةعمىقسمىكى

:،كىالبحثمتغيراتخصيةكىالشَّؽيببياناتؾيتعمَّل:األوَّ  (.الشيادةالثَّانكيةالجنس،الكمية،االختصاص،)تشمؿي

كىيتضمَّالثَّاني: تطبيقاتاالنترنت. عباراتتيعبّْرعفاحتياجاتؾلمتطمباتاستخداـ مجمكعة نظمتىذهفي قد

عمكدالمناسبالتجاىؾ.أماـكؿمنيافيال(×)العباراتبحيثتختاراإلجابةالمناسبةبكضعإشارة

ربكم.ىذايصيبفيمصمحةتطكيرالعمؿالتَّألغراضالبحثالعممي،كىإجابتؾلفتستخدـإالَّعممانأفَّ

 شاكرةً تعاونكم معي                                                                  

 الباحثت...

 الفرعاألدبي.  Oالفرعالعممي Oيادة الثانوية:  االســم:   ..............     الشَّ 

 أنثى. O      ذكر Oالكميـة:   ..............              الجنس: 
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 اصزخذاو يزصفر االَرتَذ إكضجهٕسس: أٔالً 

 انؼجـــــبسح 1م
 أحتاجها بدرجٍة 

 صغيرة متوسطة كبيرة

1 
 Internet Explorer, Fire)استخدام برامج تصفح االنترنت مثل: 

Fox…etc) 

   

    تكبير وتصغير حجم الصفحة المعروضة. 2
    تمييز مكونات واجية برنامج االكسبمورر. 3
    .(وزارة الّتعميم العالي في سوريا)الّدخول إلى مواقٍع  تعميمية. كموقع:  4

    ة.ــــإلى المفضمالمفيـــــــدة  ت ـــــــع االنترنـــــــن مواقـــــــــــم (3)افة ــــــــإض 5

    تحديث صفحة االنترنت. 6
    االنتقال إلى صفحة االنترنت السابقة. 7
    ة.ـــــزنة في المفضمــــت المخـــــة االنترنــــواقع صفحــــذف مــــــح 8
    ت.ــــال باإلنترنــــات االتصـــة متطمبـــــــمعرف 9

 :Google حمزك انبحث: ثبَٛبً 

 انؼجـــــبسح 2م
 أحتاجها بدرجٍة 

 صغيرة متوسطة كبيرة

11 
    .Googleالّدخول إلى نافذة محرك البحث 

    .Googleادي باستخدام محرك البحث ـإجراء البحث الع 11
    .Googleمحرك البحث إجراء البحث المتقدم باستخدام  12
    Googleإجراء البحث عن صور باستخدام محرك البحث  13
    .Googleباستخدام محرك البحث  Pdfإجراء البحث عن ممفات  14
    .Googleاستخدام معايير البحث المناسبة عند استخدام محرك البحث  15
    .PDFممفحفظ الّصفحة الحالية بصيغة  16

 انربَر اإلنكرتونٍ:ثبنثًب: 

 انؼجـــــبسح 3م
 أحتاجها بدرجٍة 

 صغيرة متوسطة كبيرة

17 
    ي جديد.ــريد إلكترونــــاب بــــاء حســـــإنش

    استقبال رسائل البريد اإللكتروني.إرسال وَ  18
    ائل البريد االلكتروني. ـــــمع رس اتال مرفقـــــإرس 19
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    .الغير مرغوب فييا البريد االلكتروني رسائل التخمص من 21
    ابو.ــــرور لحســـــة المــــر كممــــــــتغيي 21
    الخروج من البريد اإللكتروني بأمان. 22

 :Chatting احملبذثت: ساثؼبً 

 انؼجـــــبسح 4م
 أحتاجها بدرجٍة 

 صغيرة متوسطة كبيرة

23 
    االشتراك بإحدى برامج المحادثة الماسنجر مثًل.

    إرسال دعوة صداقة إلى األصدقاء. 24
    ورة مع األصدقاء.الص  وت وَ إجراء محادثة بالصَّ  25
    إرفاق أشكاًل تعبيرية بالّرسائل. 26
    .مع الّرسائل Pdfإرفاق ممفات  27
    بأمان.الخروج من الحساب  28
    إرسال رسالة نصية إلى زميمو. 29

:حطبُابث أخزي قر حتخبجهب عنر اسخدرايك االنرتنج:خبيضبً 

علٌم التًَّ أحتاجها: 5م  من تطبٌقات االنترنت فً التَّ

 أحتاجها بدرجٍة 

 صغيرة متوسطة كبيرة

    .E-mailالبريد اإللكتروني  31
    .مجانية إنشاء مدونة إلكترونية 31
    توظيف خدمة البحث عن المعمومات عبر االنترنت. 32
    الّتحضير لمؤتمر بحث عممي. 33
    .بعممية التعمم َوالتَّعميمبرامج المحادثة توظيف  34
    .االشتراك في دوريات عممية 35
    ( عبر االنترنت.upload( أو تحميميا )download) تنزيل الممفات 36
    خدمات المكتبات الّرقمية.استخدام  37
    ارية.ــــات االخبــــاستخدام المجموع 38
    استخدام شبكة االنترنت من خلل أحد المستعرضات. 39
    استخدام وتوظيف بعض برامج التواصل االجتماعي عبر االنترنت. 41
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 (5املهحق )

ررَبٍ
 
 انربنبيج انخ

 
َّ
 .............احملرتو.ٛذ انذكزٕس انض

:بعنكافلبحثرسالةالماجستيرتدريبي بتصميـبرنامجوالباحثةيتقكـي

 "االنترنتف متطمبات استخدام  تطبيقات في إكساب طمبة معمم الصَّ  تدريبي   ة برنامجٍ فاعميَّ "

 .اهعت ترري ت  جبربيَت التَّف يف كليَّن الصَّت على طلبت هعلِّدراست جتريبيَّ

بطاقةمبلحظةمفثَـّنصاالختباركىمككيةكىالميارةباألىداؼالسُّأيتبد،ةمياراتدريبيعدَّالبرنامجالتَّيتضمفي
:إلىاألدكاتإضافةن،جمحتكلالميارةيعرضالبرنامكى،لممتدرب

...(قائمةاالختصارات،دريبياستبانةاالتجاىاتنحكالبرنامجالتَّ،حصيميالقبمي/البعدماالختبارالتَّ)

–تعديؿ–إضافة):إلىأمّْميحتاجيتدكيفتكجيياتكـفيالمكضعالذَّترجكالباحثةفيذلؾإبداءمبلحظاتكـكىكى

.أدكاتودريبيكىفيالبرنامجالتَّ(حذؼ

.عديؿالتَّكىالبحثاالقتراحاتمكضعاىتماـالباحثفيستككفىذهالمبلحظاتكىكى

 

 ...إسهاهكن العلوي قدير لتعاونكن وَالتَّاالحرتام وَهع فائق 
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     خبيؼـــــــــخ ديــشــــــــــك

ــشثٛـــــــــخ 
ًّ
ـــــــــخ انز

ًّ
  كهٛــ

 
 
ذسٚــشلضى ادلُبْح ٔ

ًّ
      طشائك انز

 

 

 

 

 

 


 التَّعليِــن تقنيَاث يف املاجِسْــتري دَرَجت لنَيلِ هقدمٌ حبثٌ

 إػـذاد 

ـــبو حيٛــٗ ٚــبسا
َّ
 ثض

 إششاف

 د. أٔصـبف ػهـٙ دٚـت

 األُسـتَاذة املُسَــاعدة يف قِســـْن املنَاهِج وَطرائقِ التَّدرِيـــس
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 فٓــشس احملزٕٚــبد 

فسبد ادلٕضٕع 
َّ
 سلى انص

 127 االختبارالٌتحصيميالمعرفي/القبميالبعدم.

 136 األىػػػػػػداؼالعامػػػػػةلمبػػػػػػػػػػػػػػػػرنامػػػػػػػجالتَّدريبػػػػػػػػػػػي.

 Explorer. 137:متصفحاالنترنتالوحدة التَّعميميــــــة األولى

 Google. 155:محػػػػػػػػػػرؾالبحػػػػػػثالوحدة التَّعميميـــــــة الثّانية

 Email. 171البريدااللكتركنػػػػػػيالثّالثة:الوحدة التَّعميميـــــــة 

 Chatting . 188المحػػػػػػػػػػػػػػػػادثػػػػػػػػػػػةالوحدة التَّعميميـــــــة الرَّابعة: 

 Mailing List. 213القكائـالبريديةالوحدة التَّعميميـــة الخامسة: 

 Blog. 215المدكنػػػػػػةاإللكتركنيةالوحدة الّتعميمية السَّادســـة:

كحدة.  - المراجػػػػػػػػعالمستفادمنيافيكؿّْ

231الخاصةبكؿكحدة.السمككيةاألىداؼقائمة
 234 مفتاحاإلجابةعفاالختبارالتَّحصيميالقبمي/البعدم.
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االختبارُُّّالتَّجمٍعًُّالتَّحصٍلًُّ
للربنا جُّاملعريفُّالقبلً/ُّالبعديُّ
 التَّدرٌبً..
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ذسٚجـٙ:
 
دًٛؼٙ ادلؼشفـٙ انمجهـٙ/انجؼذ٘ نهربَبيــح انز

 
سصٛهٙ  انز

 
 االخزجــبس انز

بنجخ:
َّ
بنت/انط

َّ
 ػزٚز٘ انط

 المؤلؼمف االختبار ىذا يديؾ بيف لقياس(61)أضع ييدؼ الذَّم التَّدريبي، البرنامج حكؿ معرفي سؤاؿ
 معمكماتؾحكؿمتطمباتاستخداـتطبيقاتاالنترنت.

كىىذااالختبارمفنكعاالختيارمفمتعدد،ىنالؾأربعةخياراتلمسُّؤاؿالكاحد،كاحدهمفىذهالخياراتصحيح،
ىذاالبحثيستخدـألغراضالبحثالعممي  فقٍط.عممانأفَّ

 :َوالمطموب منك  

اقرأاألسئمةالتَّاليةبدقةوكىانتباهو.-

سؤاؿ.- اخترإجابةكاحدةفقطمفبيفاإلجاباتاألربعلكؿّْ

فبياناتؾالشَّخصيةعمىكرقةاالستبانةقبؿالبدءباإلجابة.- دكّْ

 :إليؾالمثاؿاآلتي



....................االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ:

أنثى.Oذكر،O    الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس:

الفرعاألدبي. Oالفرعالعممي،O الشَّيادةالثانكية:
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ح الشَّكل التَّالي نافذة متصفح اإلنترنت إكسبمور (، دّقق النَّظر فيو جيٍّدًا، ثمَّ أجْب Explorer Internet(ريوضٍّ
 :عن األسئمة اآلتية

(1الّشكل)

 (_ في الشَّكل الموّضح أعله إلى شريط:1يشيُر الّرقم) -1
A. عنكافالمكقع 
B. القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائـ

C. األكامػػػػر 
D. الكظائؼ 

 (_ إلــــــى شـــــريط:2يشيُر الرَّقم) -2
A. عبلماتالٌتبكيب 
B. عنػػػػػػػػػػكافالٌنافػػػػػػػػػذة 

C. الٌتمريػػػر 
D. األدكات 

 انتشَرْت القوائم البرٌدٌة فً: -3

A. الٌسبعينات 

B. الستينات 

C. التَّسعينات

D. الخمسينات

 لـ:يستخدُم برنامج انترنت إكسبمورر  -4
A. إجراءالحكاراتالمرئٌيةعبراالنترنت 
B. اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعراضصفحػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاالنترنت

C. تبادؿرسائؿالبريداإللكتركني 
D. إنشػػػػػػػػػػػػاءصفحػػػػػػػػػػػاتاالنترنت 

 مورر:من ميام متصفح االنترنت إكسب -5
A. خدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتَّمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـالمبٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
B. مب تخزيفالممفاتعمىالقرصالصَّ

C. الٌتعامؿمعمحتكياتمكقعاالنترنت 
D. إنشػػػػػػػاءنظاـاتصػػػػػػػػػػػػػػػاالتضخػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
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 :عند حذف التدوينة، ننقر عمى أيقونة -6
A. Edit 

B. Quick Edit
C. Trash
D. View 

 :، أنَّهامن مٌزات القوائم البرٌدٌة -7

A. مكمفةجدان 

B. تتمتعيبالخصكصية 

C. المصداقية تمتمؾي

D. مفالمشتركيف كبيرو لعددو ترسؿي

 (، مـــن أجـــــل:(F5يســـــــتخدُم مفتــــــاح االختصار -8
A. إعادةتشغيؿمتصفحاالنترنتإكسبمكرر 
B. تشغيؿ/إيقاؼمتصفحاالنترنتإكسبمكرر 
C. متصٌفحاالنترنتإكسبمكررتحديث 
D. إضافةإلػػػػػػػػػػػػػػػىشػػػػػػػػػػػػػػريطالمفٌضػػػػػػػػػػمة 

 ( مــــــــن أجــــــــل:Alt +F4يســــــــتخدُم االختصار) -9
A. إغبلؽنافذةمتصٌفحاإلنترنتإكسبمكرر 
B. رنتإكسبمكررإعادةتحميؿصفحةاالنت

C. تشغيؿمتصفحاالنترنتإكسبمكرر 
D. تكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافذةالبرنامػػػػػػػػػػػػػػػػج 

 الموجود في نافذة انترنت إكسبمورر إلى: يشيُر الرَّمز  -10
A. ػػػػػػػػػػزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمكجػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
B. فتحتعميماتالمساعدة 

C. فتحبرنامجالبريداإللكتركنػػػي 
D. متصفحالاألكامرالٌشائعةفي 

 :عند تغيير خمفية المدونة، نضغط عمى رمز -11
A. Background 

B. Design Custom  

C. Header 

D. Widget 

 :يتم   من خلل النَّقر عمى ىذه األيقونة  -12
A. إظيارشريطيحتكمعمىمكجزاالنترنتRSS 
B. عرضتبكيبالٌصفحػػػػػػػػػػػػػةالٌنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
C. الٌرجكعإلىالٌصفحةالٌرئيسٌيةلممتصٌفح 
D. إضافةمكقعاالنترنتالحالٌيةإلىمجٌمدالمفضمة 

 العودة إلى: يقوُد النَّقر عمى ىذه األيقونة  -13
A. الٌرسالةالبريدٌيةالٌتيسبقتقراءتيا 
B. ػػػػػػػػػػةػػػػػػػالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكةالمحمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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C. صفحةاالنترنتالسَّابقةعرضيا 
 تمكُنك القوائم البرٌدٌة من: -14

A. العمل مع كمبٌوتر آخر بعٌد خول و   الدُّ

B. المعلومـــــات  المشـــــــاركة فــــــً الوثائـــــق و 

C. تبادل المعلومات ضمن فرٌق له نفس المٌول 

D. ةصفحات الشَّبكة العنكبوتٌ ربط مجموعة من 

 محرك البحث ىو برنامج:  -15
A. تحديػػػػػػػػػػػػػػػػثصفحػػػػػػػػػػػػػػػاتاالنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنت 
B. يبحثعفارتباطبالٌشبكةالعنكبكتية 
C. محددةو  يبحثفيالٌشبكةالعنكبكتيةعفكمماتو

D. يبحثفيصفحػػػػاتاالنترنتعف
 الفيركسػػػػػػػػػػات

 ، ىي:"من المواقع الّتي تساعد في البحث عن المعمومات في شبكة االنترنت" -16
A. متصفحاتاالنترنت 
B. محركػػػػػػػػاتالبحػػػػػػػػػػػػػث 

C. القكائػػػػػػػػػػػػػػػـالبريديػػػػػػػػػػة 
D. ماذيكرصحيح  كؿُّ

 محـــــرك البحث الّذي يحتفظ بكلٍّ تفاصيــــــــل صفحـــــــة االنترنت المخزنة ىــــــو: -17
A. Yahoo 

B. Anva 

C. Google 

D. Altavista 

 مـــــــن مــــــيزات محــــــركات البحث، أّنـــــيا: -18
A. خدمػػػػػػػػػػػػػػػةمجانيػػػػػػػػػػػػػة 
B. ٍمتكفرةبالعربٌيةفقط 

C. تعٌذرالكصكؿإلىالمعمكماتبسرعةو 
D. عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  تحتػػػػػػػػػػػاجإلىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراتو

 في أسموب العمل  تكون:محركات البحث  -19
A. متشابية 
B. متكامػػمة 

C. مختمفة
D. متعاكف 

فحة السَّابقة، ننقر: -20  لـــعودة النَّافذة إلى الصَّ

A.  

B.    

C.  

D.  
 

 الّصفحة الحالية، ننقر: إليقاف عممية تحميل -21

A.  B.  
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C.  
D.  (إغالق)األمر 

فحـــــــــة، ننقـــــــر:تحميــــــــــــل عــــــــــــــادة إل -22  الصَّ

A.  

B.  

C.  

D.  

 إلــــــى: تشيُر األيقونة اآلتية  -23
A. طبػػػػػػػػاعةالٌصفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالحاليػػػػػػػػػػػػػة 
B. فتحنافذةبرنامج (Messenger) 

C. إضػػػػػػػػػػػػافةإلػػػػػػػػػىالمفضػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 
D. العكدةإلىالٌصفحةالٌرئيسية 

 (:Google) يسمى المربع الموجود في منتصف نافذة محرك البحث -24
A. بحث 
B. حػػػػكار 

C. العنكاف 
D. التمػػػػرير 

 ( بين متغيرين، إلى البحـــــــث عــــــن:-علمــــة )يــــــــؤدي وضـــــــع  -25
A. الكممةاألكلىدكفاحتكاءاألخرل 
B. الكممتيفمعان 

C. فردم  استبعادالكمماتبشكؿو
D. مفالكممتيفأككبلىمػػػػػػػا  أمُّ

 ( لمبحث عن المواقع التّــي تحتوي:""يؤدي وضع علمة الّتنصيص) -26
A. ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمابداخميابالكػػػػػػػػام 
B. مابداخميابنفسالٌترتيب 

C. الكممتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمعان 
D. (B + A) 

 (: School ORTeacher) يعطي البحث عن المواقع الّتي تحتوي صور عن  -27

A. صور( (teacherدون احتواء صـــــــــور((School 

B. صور((teacher أو صور((School  ًأو كلٌهما معا 

C. صور((teacher   و((School  ًمعـــــا 

D.   ال واحدة من الخٌـــــاراتو 

 لتكبير صفحة االنترنت، نضغط عمى المفتاحين: -28
A. Alt + (+)معان 
B. (F11)+Ctrl معان 

C. (c)+Ctrl معان 
D. (N)+Alt معان 

 :الشَّكل اآلتي أجزاء رسالة البريد اإللكتروني، دّقق النَّظر فيو جيَّدًا، ثمَّ أجْب عن األسئمة اآلتية يوضح -
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 (2الشَّكل )

 (_ إلــــــــى:1يشيُر الرَّقم ) -29
A. جسػػػػػػػػػػـالرسالة
B. تركيسةالرسالة

C. حقؿالمكضكع
D. نسػػخةكربكنية 

 (:cc(_ الذَّي يرمز بـ)5يعني الرَّقم) -30
A. نسخةكربكنية 
B. جسػػػػػـالرسالة

C. تػػػػػػػػػركيسػػػػػػػػػػػػػةالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة
D. بركتكككؿاستقباؿالرسالة 

 الشَّــــــكل الموجـــــــود باألســــــفل إلـــــــى:(_ في 3يشيُر الرَّقم) -31

 
A. عنػػػػػػػػػكافالمػػػػػػػػػػػػكقعالخػػػػػػػػػػػػػػاص 
B. مزكدخدمةالبريداإللكتركني 

C. اسـالمسػػػتخدـ 
D. عػنكافالمكقػػع 

 لالشتراك بقائمة برٌدٌة، ال ُبدَّ من: -32

A. ًتسجل برٌدك اإللكترون 

B.  تشترك فً القائمة البرٌدٌة 

C.  تدخل(ID) كلمة السر  الخاص بك و 

D. كلَّ ما سبق صحٌح 

 :يعني عمى الخيـــــار وضع علمة  -33
A. المطالبةبإدخاؿIDكممةالمركر  كى

B. البرنامجالٌدخكؿالٌتمقائيإلى

C. الٌسماحبمشاركةاآلخريفبحسابؾ

D. تعطيؿممفاتتعريؼاالرتباط 

 يمكُن إصابة حاسبك  بفيروس عنَد: -34
A. تعطيػػػػػػػػػػػؿبرنػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالفيركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
B. رمعركفةمفاإلنترنتتحميؿممفاتغي

C. فحاتمفمجمدالتَّاريخ حذؼاالرتباطاتبالصَّ
D. إضػػػػػػػػػػػػػػافةصفحػػػػػػػػاتانتػػػػػػػػػػػرنتإلىالمفضمػػػػػػػػػػػػة 

 إلى: يشيُر الرَّمز اآلتي  -35
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A. تغييرنػػػكعالخطالخاصبالنُّصػػػػػكص 
B. تغييرحجـالخطالخاصبالنُّصكص 

C. جعؿالنَّصالمحددبالرّْسالةسػػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػؾ
D. جعؿالنَّصالمحددبالرّْسالةأسفموخط 

 إلدراج أشكااًل تعبيريًة نستخدُم الّرمز: -36

A.  
B.    
C.   

D.   

 باط تشعبي بالرٍّسالة نستخدُم الرَّمز:إلدراج ارت -37

A.  
B. 

C. 
D.  

 لمحاذاة النَّص نستخدُم الرَّمز: -38

A.  
B. 

C. 
D.  

 يعني:( Check Boxعمى مربع االختيار)إنَّ وضع علمة -39
A. إضػػػػػافةصػػػػػػديقؾإلىجيػػاتاالتصاؿلديؾ 
B.  استدعاء عنوان البريد االلكتروني الخاص بصديقك 

C. ندكؽالكارد قراءةالرّْسالةفيالصُّ
D. إرسػػػػػػػػػػػػػاؿرسػػػػػػػػػػػالةإلىصػػػػػػػػػديقؾ 

 غير معروف ىو أنَّو قد: من أسباب اتباع الحذر عند فتح بريد وارد من مرسل -40
A. يحتكمعمىصػػػػػػػكرة 
B. تافو يحتكمعمىبريدو

C. يحتكمعمىفيركس
D. يكػػػػػػػػػػػػػػػػػكفميمػػػػػػػػػػػػػػػان 

 من أجل إرفاق ممف مع الّرسالة نستخدم الرَّمز: -41

A.   
B.   
C.  

D.  

 من أسباب تعر ض جياز الحاسب إلمكانية اإلصابة بفيروس: -42
A. فتحػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد ـٍ  حػػػػذؼبريدإلكتركنػػػػيلػػػػػـيت
B. فتحوإلىممؼمعيف ـٍ نقؿبريدإلكتركنيلـيت

C. لكتركنيكضػػػػػػعإشػػػػػارةلبريدإ
D. فتحممؼمرفؽببريدإلكتركني 

 من مميزات البريد اإللكتروني: -43
A. غيرنصيةو  احتكائوعمىبياناتو
B. سػػػػػػػػػائؿلمٌضيػػػػػػػػػػػاع تتعػػػػػػػػػػرضالرَّ

C. طػػػػػػػػػػػػريقػػػػػػػػػػػػػػةاقتصػػػػػػػػػػاديػػػػػػػػػػػػػػػػػة
D. كسيمةآمنةإلرساؿالرَّسائؿ 

 يشيُر التَّوقيع الرَّقمي إلى: -44
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A. تعريؼمميزلممسػػػتقبؿ 
B. تشفيرالرّْسالةالبريدية

C. إرساؿردمقركءلممرسؿ
D. ػػػػػػػػػؼمميزلممرسؿتعريػػػػػػػ 

 لفتح ممف مرفق مع رسالة إلكترونية: -45
A. نضغطضغطانمزدكجانعمىرمزالممؼ 
B. نسػػػػحبأيقكنةالممؼإلىسطحالمكتب 

C. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغطعميػػػػػػػػػػػوثػػػػػػػػػػػػبلث
D. نختارالممؼثـنضغطعمىمفتاحShift 

 لحذف الرَّسائل البريد اإللكتروني، نضغُط: -46
A. مفتاحDelete 

B. رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
C. مفتاحيCtrl + D

D.   مفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح Save  

 لـ:(Windows Live Messenger)  يستخدم برنامج -47

E. إجراء الحوار المباشر بين شخصين أو عدة أشخاص 
F. نشػػػػػػػػػػػػػػػره إرساؿمقالةأكبحػػثقمػػػػػػػػػػػتبإعدادهكى

G. إرساؿكاستقباؿرسائؿالبريدااللكتركني 
H. عمػػػػػػػىالبرامػػػػػػػػػػػػػػجالمجانيػػػػػػػػػػػةالحصػػػػػػػػػكؿ 

 يدعى المبرمج الذي قام بإنشاء أول نظام لممحادثة: -48
A. Pascal 

B. Jarkko Oikarinen 

C. Mauckley & Eckert 

D. Dane Brown 

 اإلنترنت:الخدمة األكثر شعبية بين خدمات  -49
A. البحثعفالمعمكمات 
B. البريػػػػػػػػػػػػػػػداإللكتركنػػػػػػػػػػػي 

C. المجمكعاتالبريدية 
D. المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تسمى المحادثة التي تجرى باستخدام لوحة المفاتيح بالمحادثة: -50
A. الصكتية 
B. النَّصيػػػػػة 

C. المرئية 
D. مفخبلؿمكاقعالكيب 

 عند ضبط إعدادات )الخط( يتم الضغط عمى المفتاح: -51

A.  

B.  

C.  

D.   

 من النَّصائح التَّي ينبغي عمى المشاركين في الماسنجر التقيد بيا: -52
A. ذكرمعمكمػػػػػػػػػػػاتخاصػػػػػػػػػػػػػػػةتجنب 
B. احتراـاآلخريفكىعدـالتجريحبيـ 

C. إىماؿالممفاتمفأشخاصمجيكليف 
D. A + B + C 

 من الش روط التي ينبغي أن تتوفر في االسم المستعار ىو أن: -53
A. يعبربشكؿصريحعفىكيتؾالحقيقية B. يعبرعفأمنكعمفالتعصبلفئةما 
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C. يسػػػػػػػػػػػتخدـاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػماءالغريبةالمبيمة D. اليتعػػػػػػػػػػػػػػػػارضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 باشر عبر اإلنترنت:من البرامج المتخصصة في المحادثة َوالحوار الم -54

A. (Navigator) 

B. (Skype) 

C.  ...(Mozilla) 

D. Face book)) 

 من أنواع المدونات: -55
A. متخصصةفيمجاؿمعيفكالتقنية 
B. صفحاتلبلنطباعاتالشخصية 

C. صفحاتلميكميات 
D. كؿماسبؽصحيح 

 :إرسال إلى يؤدي النقر عمى المفتاح -65

A. مػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـكتابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
B. رسالةمختصرةشخصية 

C. ديقؾػػػػػػػػػػػػػػدعكةإلىص 
D. ممؼمخزفعمىالقرصالصمبC  

 (، نضغط عمى الرَّمز:النَّكعكىالقياسكىالمكفالمستخدم في الكتابة من حيث )اختيار الخط  -57

A.  

B.  

C.  

D.  

 لتسجيل الخروج يتم  بالتوجو إلى قائمة: -58

A. File 

B. Tool 

C. Favorite 

D. Help 

 :إلى(Appearance)  يشير مصطمح -59
A. التعديؿالسريععمىالمدكنة 
B. تغييرالقالبالخاصبالمدكنة 

C. التصنيؼاالفتراضيلمتدكينات 
D. طريقةعرضالتاريخفيالمدكنة 

 لمخروج من إطار نافذة المحادثة، يتم الضغط عمى مفتاح: -60

A.   

B.   

C.   

D.  
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 :األهــراف انعبيــت نهربنبيــج انخررَبــٍ

 

 ييدف البرنامج التَّدريبي إلى إكساب طمبة معمٍّم الصَّف متطمبات استخدام تطبيقات االنترنت، َومنيا اآلتية:   

 .التعرؼعمىكيفيةاالتصاؿبشبكةاالنترنت

 استخداـخدمةمتصفحاالنترنتإكسبمكررInternet Explorer.

 استخداـخدمةمحػػػػػػرؾالبحػػػػػػػثGoogle.

 استخداـخدمةالبريداإللكتركني E-mail. 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـخدمػػػػػػػػػػػةالمحػػػػػػػػػػػادثةWindows live messenger. 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـخدمػػػػػػػػػػػةالقكائـالبريديةMailing List. 

 داـخدمةالمدكناتاإللكتركنيةاستخBlog. 
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 الوحدة  األوىل:

استخدام متصفح 

  Internet اإلنرتنت
Explore 
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ـخ:
َّ
هٕكٛ

ُّ
 األْـذاف انض

يتوقَُّع من الطَّالب/المعمٍّم بعد االنتياء من دراسة وحدة متطمَّبات استخدام متصفٍّح االنترنت إكسبمورر، أْن يكون 
 قادرًا عمى أْن:

المتطمَّباتاألساسيَّةلمدُّخكؿإلىاالنترنت. -1 يذكرى
يعدّْدىطرائؽاالتصاؿبشبكةاالنترنت. -2
ميزاتاالتصاؿالياتفي. -3 يذكرى
 يجًراتصاالىىاتفيَّانباإلنترنت. -4
 يضبطىعناصرلكحةالتَّحكـ. -5
 يقطعىاالتصاؿبشبكةاالنترنت. -6
اسـالبرنامجالذَّممف -7  خبللويتـالدُّخكؿإلىمكاقعاإلنترنت.يذكرى
 يعدّْدىأمثمةعفأسماءمتصفحاتاالنترنت. -8
برنامج -9 .متصفٍّح اإلنترنت إكسبمورريعرّْؼى

يحدّْدىأىـمزايامتصفحاالنترنتإكسبمكرر. -11
باإلنترنتمفخبلؿبرنامجمتصفحاإلنترنتإكسبمكرر. -11 يتصؿى
مككناتنافذةمتصفحاالنترنت -12 إكسبمكرر.يذكرى
بيفشريطالحالةكشريطاألكامر. -13 يمٌيزى
بيفشريطاألدكاتكعنكافالمتصفح. -14 يمٌيزى
مكقع -15 باستخداـمتصفحاالنترنت. (وزارة التَّعميم العالي في سوريـــــا)يفتحى
يغمؽىنافذةمتصفحاالنترنتإكسبمكرر. -16
 يخًؼشريطاألدكاتمفنافذةمتصفحاالنترنتإكسبمكرر. -17
شريطاألكامرمفنافذةمتصفحاالنترنتإكسبمكرر.يظ -18  يرى
19-   مكاقعانترنتإلىالمفضمة.(3)يضيؼى
 يقكـىبتحديثصفحةاالنترنتالحالية. -21
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َـّفتحيامنذقميؿ. -21 إلىصفحةاالنترنتالسَّابقةالتَّيت  ينتقؿى
فحةالرَّئيسيَّةلمتصفحاإلنترنتإكسبمكرر. -22  يعكدىإلىالصَّ
َـّإضافتياإلىالمفضمة. -23 مكقعصفحةاالنترنتالثَّانيةالٌتيت يحذؼى
صفحةاالنترنتالحاليَّةتظيرفيكضعمؿءالٌشاشة. -24 يجعؿى
صفحةالبدء. -25  يفتحى
إلىإحدلمكاقعاالنترنتمفخبلؿبرنامجاإلكسبمكرر. -26  يدخؿى

سصٛهٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘:
َّ
 االخزجبس انز

ح  (، دّقق النَّظر فيو جيٍّدًا، ثمَّ أجْب Explorer Internet(رالشَّكل اآلتي نافذة متصفح اإلنترنت إكسبموريوضٍّ
 :عن األسئمة اآلتية

(3الّشكل)

ح أعله إلى شريط:1يشيُر الرَّقم) .1  (_ في الشَّكل الموضَّ
E. عنكافالمكقع 
F. القكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

G. األكامػػػػػػػػػػػػر 
H. الكظائؼ 

 (_ إلى شريط:2يشيُر الرَّقم) .2
E. عبلماتالتَّبكيب 
F. عنػػػػػػػػػكافالٌنافػػػػػػػػػػذة 

G. التَّمرير 
H. األكامػػػر 

 إلى شريط: -(3يشيُر الرَّقم) .3
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A. المعمػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
B. ئيسيَّة فحةالرَّ الصَّ

C. عبلماتالتَّبكيب 
D. الحػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 إكسبمورر لـ:يستخدُم برنامج انترنت  .4
I. إجراء الحوارات المرئّية عبر االنترنت 
J. اسػػػػػػتعراضصفحػػػػػػاتاالنتػػػػرنػػػػػػػػػػػػػػت

K. تبادؿرسائؿالبريداإللكتركني 
L. إنشػػػػػػػػػاءصفحػػػػػػػػاتاالنترنػػػػػػػػػػػػت 

 نترنت إكسبمورر:من ميام متصفح اال  .5
E. خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتَّمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػـالمبٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
F. تخزيفالممفاتعمىالقرصالٌصمب

G. التَّعامؿمعمحتكياتمكقعاالنترنت 
H. إنشػػػػػػػػػػػػػػػاءنظػػػػػػػػػػػاـاتصػػػػػػػاالتضخػػػػػػػػػػػػـ 

ح أعله إلى4يشيُر الّرقم) .6  إظيار شريط:(_ في الشَّكل الموضَّ
A. عنكافالمكقع 
B. المفٌضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

C. تعميمػػػػػػػػػػػػػػػاتالمسػػػػػػػػػػػػاعدة 
D. (أدكات)محتكياتالئحة 

 من مزايا متصفح االنترنت إكسبمورر: .7
A. إزالةالحكاجزبيفدكؿالعالـ 
B. ػػػػػػػػػػػيبرنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمجانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

C. يحمؿنفقاتتيدفعإلكتركنيان 
D. غػػػيػػػػػرمتكفربنسػػػػػػػػخعربيَّة 

 (، من أجل:(F5يستخدُم مفتاح االختصار .8
E. إعادةتشغيؿمتصفحاالنترنتإكسبمكرر 
F. تشغيؿ/إيقاؼمتصفحاالنترنتإكسبمكرر 

G. متصٌفحاالنترنتإكسبمكررتحديث 
H. إضػػػػػػػػػػافةإلىشػػػػػػػػػػػػػريطالمفٌضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ( من أجل:Alt +F4يستخدُم االختصار) .9
E. إغبلؽنافذةمتصٌفحاإلنترنتإكسبمكرر 
F. إعادةتحميؿصفحةاالنترنتإكسبمكرر

G. غيؿمتصفحاالنترنتإكسبمكررتش 
H. تكبيػػػػػػػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػذةالبرنامػػػػػػػػػػػػػػػج 

 الموجود في نافذة انترنت إكسبمورر إلى: يشيُر الرَّمز .10
E. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجػػػػػػػػػػػػػػػزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
F. فتحتعميماتالمساعدة 

G. فتحبرنامجالبريداإللكتركنػػي 
H. متصفحالاألكامرالٌشائعةفي 

 :دّقق الشَّكل التَّالي، ثمَّ أجبْ  -

(4الّشكل )

 :نضغُط  الرَّمز المشار إليو بالرَّقملتكبير نافذة انترنت إكسبمورر،  .11
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A. 1 
B. 2

C. 3 
D. كٌؿماذيكرصحيح 

 :يتم   من خلل النَّقر عمى ىذه األيقونة  .12
E. إظيارشريطيحتكمعمىمكجزاالنترنتRSS 
F. فحػػػػػػػػػػةالٌنشػػػػػػػػػػػط  ػػػػػػػػةعرضتبكيػػػػػػػػػػػػبالصَّ
G. الٌرجكعإلىالٌصفحةالٌرئيسٌيةلممتصٌفح 
H. إضافةمكقعاالنترنتالحالٌيةإلىمجٌمدالمفضمة 

 العودة إلى: يقوُد النَّقر عمى ىذه األيقونة  .13
D. الٌرسالةالبريدٌيةالٌتيسبقتقراءتيا 
E. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة  المحميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالشَّ

F. صفحةاالنترنتالٌسابقةعرضيا 
G. ػػػػػػػفحةالٌرئيسػػػػػػػػيَّةلممتصفػػػػػػػػػػػػػح  الصَّ

 االخزجبس األدائٙ انمجهٙ/انجؼذ٘: 

الفترة 
 الزَّمنية

عدد 
 المحاوالت

 

 مستوى التَّحقق
 الرَّقم انؼجــــــــبساد

 محقق محققغير  

.ٌجري اتصاالً بشبكة االنترنت       1.  
  .2 .ٌفتُح نافذة متصفح االنترنت إكسبلورر    
المكقعاآلتي:       .3 فيشريطالعنكاف.(www.education.com)يدخؿي
عٍف(تعميماتالمساعدة)يفتحي       .4 .(المفضمةإضافةمكقعإلى)،كيبحثي
 .7 .ييصغّْرنافذةبرنامجانترنتإكسبمكرر    

ئيسةلمتصفحاإلنترنتإكسبمكرر.     فحةالرَّ   .8 يرجعيإلىالصَّ
مكقع       .9 .)وزارة التَّعميم العالي في الجميورّية العربيَّة الس وريَّة(يفتحي
  .10 ييخفيشريطاألكامرمفنافذةمتصفحاإلنترنتإكسبمكرر.    
  

  
مة:  ييضيؼمكاقعاالنترنتاآلتيةإلىالمفضَّ

 (emag.mans.edu.eg) 
 )so@yahoo.com -(technology  

11.  

http://www.education.com/
mailto:so@yahoo.com
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:ياريت  

ٍتنفسياعمىالمستكلالعالميخبلؿالسَّنكات تعدُّشبكةاالنترنتمفأبرزالمستحدثاتالتَّقنيةالتَّيفرضى
القميمةالماضية،فييبمنزلةمكسكعةعمميَّةتيقدّْـخدماتيالممستفيديفكافةنفيجميعالمجاالت،فقدساعدىٍتعمى

كىجعمى العالـ، دكؿ بيف الحكاجز تبادؿإزالة سيمٍَّت كى البشر، بيف التَّكاصؿ ٍت أتاحى صغيرةن، ككنيةن قريةن العالـ ٍت
 المعمكماتكىالحصكؿعمييا.

تنزيؿالممفات....إلخمفأبرز استخداـالمتصفّْح،كىالبحثعفالمعمكماتعبراالنترنت،كىالمحادثة،كى ييعدُّ كى
ذلؾلتدعيـالدَّكرالذَّميأخذهفيالمؤسسةالخدماتالتَّيتقدّْميااالنترنت،كىالتَّيعم ىالمعمّْـكىالمتعمّْـإتقانيا،كى

التَّعميميةكىخدمةالمتعٌمميفكىالزُّمبلءفيعمميَّاتالتَّعمـكىالتَّعميـ.

فيىذهالكحدةكيفيَّةاالتصاؿباإلنترنتكىخدمةمتصفحاالنترنتإكسبمكرر .سنتناكؿي       

زمــــة لمد خـــول إلى االنترنت  -1  :لمدُّخكؿإلىاالنترنتالبيدَّمفتكفّْرالمتطمَّباتاآلتية: المتطمَّبـــات اللَّ
مكدـ -1-1  .(أكالدُّخكؿعمىإحدلشبكاتاالٌتصاؿالمحميَّةالمتصمةباإلنترنت)جيازكمبيكتركى
 إلنترنت.اتصاؿباإلنترنتعبرخطىاتفيأكأمكسيمةاتصاؿآخربا -1-2
 : تكجديعدَّةطرائؽمنيا: الطَّرائق المختمفة للّتصال بشبكة االنترنت -2
فاكس(Dial Up Connection)االتٍّصال الياتفي -2-1 كرت تكافر يجب :(Fax Card)بجياز مثبت

السُّرعةفيىذهالطَّريقةبطيئةجدان فَّ  kilo Bitsحكالي)الكمبيكتر،إضافةنإلىكجكدخطتميفكف،كىا 

Per) Seconds65). 

 (5الشكل)

  .12 صفحَة االنترنت الحالّية. حدٍّثُ يُ     

إضافتوإلىالمفضمة.     مكقعاالنترنتالثٌانيالٌذمتـٌ   .13 ييحذؼي
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معدات(ISDN Connection)االتصال عبر الشَّبكة لمخدمات المتكاممة -2-2 الٌطريقةكجكد ىذه تتطمَّبي :
لمخدمة دة الشَّركةالمزكّْ الطَّريقةسرعةأكبر(ISP)خاصةتكفرىا ىذه تكفّْري  kiloحكالي)لممستخدـ،كى

Bits Per Seconds128).

(6لشَّكل)ا

ىذهالطَّريقةمف(ADSL Connection)االتصال من خلل خط المشترك الرقمي غير متماثل -2-3 :تعتبري
عمىمدار ثباتو كى عاليةو االنترنتبسرعةو بشبكة لبلتصاؿ الطَّرائؽشيكعان يتطمَّب(24)أكثر كى ساعة،

.(Splitter)جيازإضافةنإلى(Router)االتصاؿمفخبلؿىذهالطَّريقةكجكدجياز

(Router/)جياز 

(7الّشكل)

ح االتصال من خلل خط المشترك الرَّقمي غير متماثل  مخطط تفصيمي يوضٍّ

(Splitter)جياز/     

ناعية  -2-4  : (Satellites Connection)االتصال من خلل األقمار الصٍّ
ىذهالطَّريقةمف  (.ADSL)طرائؽاالتصاؿبشبكةاإلنترنت،كىىيمرتفعةالسّْعربالمقارنةبخطكطأحدثتعتبري

(8الشكل )     
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 :لتحقيؽاالتصاؿالياتفييجبالقياـبالخطكاتاآلتية: متطمَّبات االتصال الياتفي -3
قـبتكصيؿمأخذسمؾالياتؼبأحدالمنفذيفالمكجكديفبكارتالمكدـالمثبتبجيازالكمبيكتر،كمافي -3-1

الشَّكؿاآلتي:



ستبلحظظيكرنافذتياالرَّئيسية،كماالشَّكؿاآلتي:،(Control Panel)يتـالتَّكجوإلىلكحةالتَّحكـ-3-2

(9الشكل )

ُـّاختيارالرَّمز،مفلكحةالتَّحكـ -3-1 بمكحةالتَّحكـ.يت

ُـّالضَّغطعمىالخيار -3-2 بالنَّافذةالسَّابقة،ستبلحظيظيكرالنَّافذةاآلتية،التَّييت
ستدخؿبياكممةالمركر،كىاسـالمستخدـ:

(10الشكل )

3-4-  المفتاح عمى الضَّغط ُـّ االتيت إجراء في البدء ليتـ السَّابقة، النَّافذة بشبكةبأسفؿ صاؿ
اإلنترنت.
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،ستبلحظيفيالٌنيايةظيكرالنَّافذةاآلتية -3-5 ُـّاالنتظاربضعثكافو  :يت

(11الشكل )

    .ليدؿعمىأنَّؾمتصؿاآلفبشبكةاالنترنتTask Bar))بشريطالمياـستبلحظيظيكرالرَّمز -3-6

  
  :ػًهٙ دتشٍٚ 

 فضػػػػمؾ،مفحقؽاتصػػػػػاالنىاتفيػػػػػػػانباإلنترنت. 

 عزيزي الطَّالب/المتدرٍّب بإمكانك بعد االنتياء من دراسة الوحدة القيام باألنشطة اآلتية:رذسٚجٙ: َشبط

 عدًّْدالمتطمباتاألساسيَّةلمٌدخكؿإلىاالنترنت. .1
بإجػػػػػػػػػػػػراءاتصػػػػػػػػاؿىاتفػػػػػػػػػيباإلنتػػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػػت. .2 ـٍ قػػػػػػػػػػ
اقطػػػػػػػػػػػػًعاالتصػػػػػػػػػػػػػػاؿبشػػػػػبكػػػػػػػػػػػػػةاالنتػػػػػػػػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػػػػػت. .3

كىاالستفادةمفخدماتياالمختمفة:،ييسمىالبرنامجالذَّمتتـمفخبللومشاىدةمحتكياتمكاقعاإلنترنت: ثبَٛــبً 
.(االنترنت متصفح)أك(الشَّبكة متصفّْح)  

يستطيعمفخبللياالتَّعامؿمع باستدعاءكىعرضصفحاتمكاقعاإلنترنت،كى فالمتصفحات:ىيبرامجتقـك
منيامايمي نذكري يكجدالكثيرمفالمتصفحاتالمنتشرةعالميا،ن :محتكياتالمكقعالظَّاىرةأمامو،كى  
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ىذهالمتصفحاتفيمابينيامفحيثكظائؼالحمايةكىالسُّ تختمؼي رعةكىالتَّصفحالمريح.كىسيككفشرحالباحثةكى
 منصبَّانعمىمتصفحاإلنترنتإكسبمكررمفشركةميكركسكفت..

4-  تعريف برنامج متصفح االنترنت إكسبمورر:فيعاـ )1995(أطمقىٍتشركةميكركسكفتاإلصداراألكَّؿ
مفبرنامجياالذَّمأسمتوالمستكشؼ،فمتصفح االنترنت إكسبمورر:ىكالبرنامجالذَّمتتمكفمفخبللوالدُّخكؿ
إلىمكاقعاإلنترنت،كىالتَّعامؿمعمحتكياتيا،سكاءكانتعمىشكؿنصكص،أكصكر،أكأصكات،أكأفبلـ،

تحميؿالممفاتمفالمكاقعالمختمفة. ضافتياإلىالمفضمةكى  كىمفخبلليايمكفحفظصفحاتاإلنترنت،كىا 

ىذاالبرنامجكاحدانمفأشيركىأقدـمتصفحاتاالنترنت 5-  ميٍّــــــــــــــزات برنامــــــج انتــــرنت إكســـــــبمورر: يعتبري
تتكفرنسخةمنوبالمُّغةالعربية. كما الٌتيتصمؾبالمعمكماتمفالشَّبكة،    

 7-  متطمَّبات تشغيل متصفح اإلنترنت إكسبمورر

 Opening a web browsing application)): 

:آلتيةلتشغيؿمتصفحاالنترنتإكسبمكررعميؾأفتقكـبإحدلالطُّرائؽا

 :األولى الطَّريقة    -7-1

النَّقرعمىمفتاح-7-1-1 ُـّ مفلكحةالمفاتيح،ستبلحظظيكرقائمةابدأالرَّئيسٌية.يت

التَّكجوإلىأعمىالقائمة،كىالنَّقر -7-1-2 ُـّ  . عمىالخياريت

النَّقر: الثّانية الطَّريقة -7-2 ُـّ ،كماىكمكضحTask Barالمكجكدبيسارالمياـ عمىالرَّمزيت

 كؿاآلتي:بالشَّ
 .تظيرلونافذتوالرَّئيسيَّة طريقةيختارىاالطَّالبسيتمكَّفمفتشغيؿالبرنامجفيالنّْياية،كى بأمّْ

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 افتحبرنامجInternet Explorer.
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 (:Main window components of Internet Explorer) :مكونات نافذة متصفح االنترنت إكسبمورر -7

فنافذةبرنامجانترنت كىىذهالمككناتىي:،مفعددمفالمككناتInternet Explorer إكسبمكررتتككَّ

 :)Bar Title )شريط العنوان  -7-1

 (12الشكل) 

كىاسـ Explorer Internetيحتكمعمىاسـمتصفحاإلنترنت (:Bar Address( الموقعشريط عنوان  -7-2
يحتكمأيضانعمىأيقكناتالتَّصغيركىاستعادةالحجـكىاإلغبلؽ.  المكقع،كى

 (13لشكل)ا 

 المكجكدافيميفشريطعنكافالمكقع.(الٌسابؽ)كى (األماـ)يمكفاستخداـزرى 
بعض(:Bar Commandشريط األوامر ) -8-1 تمثؿ التَّي األيقكنات مف مجمكعة الشَّريط ىذا يحتكم

الرَّئيسة فحة الصَّ تحميؿ كى الطّْباعة أكامر مثؿ اإلنترنت، متصفح باستخداـ تنفيذىا يمكف التَّي األكامر
يكضحالشَّكؿاآلتيىذهاأليقكناتكىكظيفةكؿمنيا.  كىغيرىامفاألكامر،كى

 ( 14الشكل)     

 فحةالرَّئيسيَّةلممتصفح،بإتباعإحدلالطَّريقتيفاآلتيتيف:بإمكا  نؾالرُّجكعإلىالصَّ

a. مفشريطاألكامر،انقرعمىأيقكنةالٌصفحةالرَّئيسٌية . 
b. اضغٍطعمىمفتاحي(ALT+ Home).مفلكحةالمفاتيح 

 :)Bar Status(شرٌط الحالة  -8-2
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 (15الشكل) 

 :من خلل متصفح االنترنت إكسبموررخول إلى أحد مواقع االنترنت الد   -9
Internet Explorer) Opening a web page by ) 

 عميك القيام بالخطوات اآلتية: 
التَّأكػػػػػػػدمػػػفاتصػػػػػػػػػػاؿجيازؾبشػػػػػػػبكةاإلنترنػػػػػت. -9-1 ُـّ يتػػػػػػػػ
ُـّفتحبرنامجانترنت -9-2 .Internet Explorerإكسبمكرريت
الٌتكجوإلى -9-3 ُـّ ُـّكتابةعنكافمكقع Addressخانةيت يت َـّ المكجكدةبأعمىنافذةالبرنامجالرَّئيسية،ث

االنترنتالٌذمتريدالدُّخكؿإليو.
                           

 ًٌّات التَّربٌة فً الجامعات العربٌة:: إلٌك المثال اآلت ٌَّة لكل  Seciauni.org. wwwعنوان موقع الجمعٌة العلم

 الحظ الشَّكل األتً:                

الضَّغطعمىمفتاح -9-4 ُـّ َـّ(ENTER)يت ليت المفاتيح، طمباستدعاءمكقعاالنترنتمفجيازمفلكحة
َـServerّالخادـ فحة.المستضيؼلو،ث  بعدذلؾيتـعرضالصَّ

الذَّىاب: (Page Home(تعر ف صفحة  -10 َـّ ت قد األكلىستبلحظأنو لممرَّة البرنامج قيامؾبتشغيؿ عند
( لمكقع الرَّئيسية فحة إلىالصَّ تمقائي  www.msn.comبشكؿو الخاصبشركة )(Microsoft)يرجعي كى ،
البد ىيصفحة فحة الصَّ ىذه أفَّ إلى بأيَّةءذلؾ كىاستبداليا فحة الصَّ ىذه تغيير فبإمكانؾ االفتراضية،
  :اآلتيةصفحةانترنتلمكقعآخر،كفؽالخطكات

الٌتكجوإلى -11-1 ُـّ نختارمنياشريطاألكامريت َـّ نختارالرمز بأعمىنافذةالبرنامج،ث َـّ  Add home)،ث

page)،:انظرمففضمؾالشكؿاآلتي



http://www.seciauni.org/
http://www.msn.com/
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ؤية لصفحة االنترنت:( Zoom Out)تصغير( وَ Zoom In)تكبير -11   حيز الرٌّ
التَّكجوإلىالجزءاأليمفلشريطالحالة -11-1 ُـّ  المكجكدأسفؿنافذةالبرنامجالرَّئيسية. ،((Status Bar يت

 

ظيكرقائمةخياراتمختصرةكمابالشَّكؿاآلتي:،ستبلحظيتـالضَّغطعمىالرمزاآلتي -11-2


اختيارالٌنسبة -11-3 ُـّ مبلحظةتغييرمحتكياتصفحةيت يتُـّ ؤيةمفالقائمةالسَّابقة،كى المئكيةالمناسبةلحيزالرُّ

َـّاختياره.  االنترنتالحالٌيةلتتناسبمعالٌنسبةالمئكيةلحيزالٌرؤيةالٌذمت

 (16الّشكل)

 :Screen Full عند جعل صفحة االنترنت الحالّية تظير في وضع ملء الشَّاشة: يالزظخ

 .Title Barالعنوان  بالضَّغطمرَّةكاحدةعمىشريط - أ

 .مػػػفلكحػػػػةالمفاتيػػػح  بالضَّغطعمىمفتػػاح - ب

ما، :حفظ الص ور من صفحة االنترنت -12 أعجبتؾصكرة إذا تصفحؾإلحدلصفحاتاالنترنت، أثناء
مبكىأردتأفتقكـ تخزينيابقرصؾالصَّ ماعميؾىكاتباعبحفظياكى  الخطكاتاآلتية:،فكؿُّ

النَّقر -12-1 ُـّ .يمف،لتظيرقائمةخياراتمختصرةبمفتاحالماكساأليت
12-2-  الضَّغط ُـّ يت الخيار المستطيؿعمى ظيكر الحظ السَّابقة، المختصرة بالقائمة

الحكارماآلتي:
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 (17الشكل)               

 (18الشكل)                       

ُـّ -12-3 الضَّغط يت َـّ ث بجيازؾ، مكافحفظالصُّكرة الحكارمعمىمفتاحتحديد المستطيؿ بأسفؿ
مب كرةبالمكافالذَّماخترتوبقرصؾالصَّ  .السَّابؽ،ليتَـّحفظالصُّ

إليؾ، : المفضمة إضافة صفحة االنترنت إلى  -13 لمكاقعاالنترنتالمحببة لمكصكؿسريعان
لقائمة الحالية فحة الصَّ كىإلضافة المفضمة، قائمة في مرجعيَّة كإشارة االنترنت صفحة حفظ يمكنؾ

 اتبع اآلتي:المفضمة،
المكجكدبيسارشريطاألدكات،كماالٌشكؿاآلتي:عمىالرَّمزيتـالضَّغط -13-1

 (19الشكل) 

بالقائمةالسَّابقة.الخيارعمىيتـالضَّغط  -13-2
13-3- - األمر اختيار يمكنؾ نفسيا البلئحة االستعراض)مف (حذؼمحفكظات زر عمى بالنَّقر ،(حذؼ)،

 .فتنتظٍرقميبلنحتىينييالبرنامجعمميَّةالحذؼ
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 دتشٍٚ ػًهٙ:

 َّالية،كىأضفياجميعياإلىالمفضمة:افتحصفحاتاالنترنتالت
www.msn.com 

www.google.com 

http://www.msn.com/
http://www.msn.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 إعادة تحميل )تحديث( صفحة انترنت: -14
Refreshing a web page)) 

فحة عرضالصَّ إذاكافالبرنامجالمستخدـيعرضصفحةانترنتمكجكدةمفذاكرةالتَّخزيفالمؤقت،فإنَّويتُـّ
 دكفتحديثيا.لذايجبأٍفتجعؿالبرنامجيحدّْثصفحةاالنترنتمفمكقعاالنترنت.

 التَّاليين:يتم إعادة تحميل صفحة متصفح إنترنت إكسبمورر، َوذلك بإتباع إحدى الخيارين   

 . (تحديثالٌصفحة)يتـالضَّغطعمىزر -14-1
 .لكحةالمفاتيح مف F5يتـالٌضغطعمىمفتاح -14-2
تحميؿصفحةانترنتبطيءهلمغاية،لذاقٍدنيبلحظفيبعًضاألحيافأفَّإيقاف تحميل صفحة االنترنت:  -15

يمكفذلؾبإحدلالٌطرائؽاآلتية: فحة.كى  يتكجبإيقاؼعممٌيةتحميؿالصَّ
 مفقائمة"عرض"نختاراألمر"إيقاؼ". -15-1
 مفشريطاألدكات.نضغطعمىزر -15-2
 :إغلق نافذة متصفح اإلنترنت إكسبمورر -61

Closing a web browsing application):) 

ذلؾبطرائؽوعديدةوالتختمؼي  :منياطريقةإغبلؽمتصفحاإلنترنتعفإغبلؽغيرهمفالبرامج،كى

 .(إنياء)،اختراألمر(ممؼ)مفالئحة -16-1
. انقٍرعمىزراإلغبلؽالمكجكدعمىشريطالعنكاف -16-2
مفلكحةالمفاتيح.Alt + F4اضغٍطعمىمفتاحي -16-3

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 انتقؿإلىصفحةاالنترنت (w.redsoft.orgww) 

 .حدثصفحةاالنترنتالحالية 
 االنترنت.أغمؽبرنامجمستكشؼ

  عرض/إخفاء أشرطة األدوات: -17

(Displaying /Hiding built- in toolbars)   

http://www.redsoft.org/
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برنامج إطار في عرضيا يتُـّ التَّي األدكات أشرطة مجمكعة اختيار ذلؾ Internet Explorerيمكنؾ كى ،
:اآلتيةباستخداـإحدلالطَّرائؽ

الٌنقربزرالفأرةاأليمف -17-1 ُـّ ،فتظيرالئحةباألشرطةالمتكفرة.(األكامر) عمىشريطاألدكاتيت
بحيث(المفضمة) إخفاءشريطيتـٌ -17-2 ئحة، الظَّاىرفيالبلَّ ذلؾبالنَّقرعمىاسمو كى األدكات، مفأشرطة

المكجكدةبجانبو.تختفيإشارة

 (20لّشكل)ا 

 . اإلشارة، بالنَّقر على اسمه بحٌث تظهر إلى جانبه (المفضلة)ٌتمُّ إعادة إظهار شرٌط  -17-3

 دتشٍٚ ػًهٙ:

  فً إطار البرنامج. "شرٌط العناوٌن"احذف 

 َشبط رذسٚجٙ:

 عزيزي الّطالب/المتدرب بإمكانك بعد االنتياء من دراسة الوحدة القيام باألنشطة التّالية:

 افتٍحبرنامجانترنتإكسبمكرر. -1
 (.  www.health.com( انتقٍؿالىمكقعاالنترنت -2

 اعٍدتحميؿصفحةاالنترنتالمعركضة. -3
 احذًؼالمحفكظاتمفقائمةالمفضمةلديؾ. -4
 اعرٍضشريطهالمفضمةلمتصػػػػػػفحاالنترنػػػػػت. -5
أضٍؼمكقعاالنترنتالٌسابؽإلػىالمفضمػػػػػة. -6
 أغمٍؽبرنامجانترنتإكسبمكرر. -7

http://www.health.com)/
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 ادلشاخغ ادلضزفبد يُٓب يف انٕزذح:

.عماف:داركائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعةالعالم في غرفة الصف.(2008)النعكاشي،قاسـصالح. -1
األكلى.

عمي. -2 سيى (2011)حسامك، فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة المعممين ميارات التعميم .
 التربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.،كميةدكتكراهغيرمنشكرة أطركحة.االلكتروني وَاتجاىاتيم نحوه

ف لمفاهٌم نظم َواستراتٌجٌات تفرٌد التعلٌم من خالل . (2111).حسن، رنا حسن -3 درجة اكتساب معلم الصَّ

. كلٌة التربٌة، جامعة دمشق، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة. برنامج تعلٌمً مصمم وفق نموذج كمب

   دمشق.

األدائٌة فً تدرٌب الطلبة المعلمٌن على إتقان مهارات  أثر استخدام الطرٌقة .(2111).حربا، علً منٌر -4

. كلٌة التربٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة . Autherware برنامج تصمٌم البرامج التعلٌمٌة التفاعلٌة

 .جامعة دمشق، دمشق

عباس.) -5 أحمد 2013المحمد، التوسعية في إكساب ميارات برنامج  أثر استخدام نظرية رايجموث(.
رسالة.()دراسةتجريبيةفيمحافظةالحسكةالفوتوشوب لدى المعممين الممتحقين بمركز تدريب الحاسوب 

 كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.ماجستيرغيرمنشكرة،
 .( (www.icdl.jo/dataالمكقع: -6
المركز.(2006). الدولية لقيادة الحاسوبالمنياج التعميمي برؤى تربوية لشيادة الرخصة  -7 الككيت:

 اإلقميميلتطكيرالبرمجياتالتعميمية،المجمداألكؿ.
/freedownloadhttp://books.elebda3.net 

 كىالتكزيعكىالطباعة..بيركت:دارشعاعلمنشركيف نستخدم اإلنترنت.(ـ2112)بيطار،أحمد -8

 .منشكراتكزارةالتربيةكىالتعميـ،دمشؽ.لمعموماتيةا.(2111)كزارةالتربيةكىالتعميـ. -9
 .االنترنت،القاىرة،اليكجدطبعة.تعمم وَاحترف االنترنت.(2119)محمد،نزيومحمد. -10
 .القاىرة.شبكاتالموسوعة الشبكية طريقك الحتراف إدارة ال.(اليكجدتاريخ)كليد.،عكدة -11
 .شبكةالمنيؿالتعميمية،اإلصدارالخامس.(2117)الٍّرخصة الّدولية لقيادة الحاسوب. -12

 
 

http://books.elebda3.net/freedownload87
http://books.elebda3.net/freedownload87
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هٕكٛخ:
 
 األْذاف انض

، أْن يكون Googleيتوقع من الّطالب/المتدرب بعد االنتياء من دراسة وحدة متطمبات استخدام محرك البحث 
 قادرًا عمى أْن:

محرؾ -1 البحث.يعرؼى

أشيرمحركاتالبحثالمتاحة -2 .(Search Engines)يذكرى
االختبلؼبيفمحركاتالبحثمفحيثأسمكبالعمؿ. -3 ييبٌيفى
سببتأخرظيكرمحركاتبحثعربية. -4  يعمؿى
عنكافمحرؾ -5  .(Address) داخؿصندكؽشريطالعنكاف( (Googleالبحثيكتبى
إلىمككناتنافذةمحرؾالبحث -6  .Googleيشيرى
إلىمربعالبحثفينافذة -7  .Googleمحرؾالبحثيشيرى
كظيفةكؿمفالرُّمكزاآلتيةفيشريطاألدكات: -8  يذكرى

. 

 يعًطمثاالنلكيفيةاستخداـمياراتالبحثعفالمعمكماتعبراالنترنتفيالعمميةالٌتعميمية. -9
في -10  .(تقنيات الّتعميم)عفمعمكماتحكؿ Googleيبحثى
في -11 .(مراكز مصادر الّتعمم)عفصكرلػ Googleيبحثى
تقنياتالبحثالمتقدمة -12  . (Advanced Search)يستخدـى
عفممؼمفنكع -13  .(المكتبة الّرقمية)عف((PDFيبحثى
معيارالبحثالمناسبلبلستعبلـعفالمكاقعالٌتيتحتكمالكممتيف -14  معان.(ذكاء، صناعي)يستخدـى

معيارالبحثالمناسبلبلستعبلـعفالمكاقعالتيتحتكمإحدلالكممتيف -15 (حاسوب، عملق)يستخدـى
 دكفأٍفتحتكمالثٌانية.

أشيرمكاقعالبحثفيالمكسكعةااللكتركنية. -16  يذكرى
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سصٛهٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘:
َّ
 االخزجبس انز

 لعنكبوتية:من البرامج المفيدة عند البحث عن موضوع عبر الشَّبكة ا -1
A. جدارنارم
B. مزكدخدمةاالتصاؿبالٌشبكة

C. محرؾبحث 
D. الٌصفحةالرئيسية 

 محرك البحث ىو برنامج:   -2
E. تحديثصفحاتاالنترنت 
F. يبحثعفارتباطبالٌشبكةالعنكبكتية 
G. محددةو  يبحثفيالٌشبكةالعنكبكتيةعفكمماتو
H. صفحاتاالنترنتعفالفيركساتيبحثفي 

 "من المواقع الّتي تساعد في البحث عن المعمومات في شبكة االنترنت"، ىي: -3
E. متصفحاتاالنترنت 
F. الماسنجر 

G. محركاتالبحث 
H. القكائـالبريدية 

 محرك البحث الّذي يحتفظ بكلٍّ تفاصيل صفحة االنترنت المخزنة ىو: -4
E. Yahoo 

F. Anva 

G. Google 

H. Altavista 

 من ميزات محركات البحث، أّنيا: -5
E. خدمةمجانية 
F. ٍمتكفرةبالعربٌيةفقط 
G. تعٌذرالكصكؿإلىالمعمكماتبسرعةو 
H. عاليةو  تحتاجإلىمياراتو

 في أسموب العمل  تكون:محركات البحث  -6
E. متشابية 
F. متكاممة 

G. مختمفة
H. متعاكف 

فحة السَّابقة، ننقر: -7  لعودة النَّافذة إلى الصَّ

E.  

F.    

G.  

H. 
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 الّصفحة الحالية، ننقر: إليقاف عممية تحميل -8

E.  

F.  

G.  
H.  (إغالق)األمر

فحـــــــــة، ننقـــــــر:عــــــــــــــادة إل -23  تحميــــــــــــل الصَّ

E.  

F.  

G.  

H. 

 إلى: تشير األيقونة التَّالية        -9
E. طباعةالٌصفحةالحالية 
F. فتحنافذةبرنامج (Messenger) 

G. إضافةإلىالمفضمة 
H. العكدةإلىالٌصفحةالٌرئيسية 

 (:Google) نافذة محرك البحثيسمى المربع الموجود في منتصف  -11
E. بحث 
F. حكار 

G. العنكاف 
H. التمرير 

 ( بين متغيرين، إلى البحث عن:-يؤدي وضع علمة ) -11
E. كممةدكفاحتكاءالكممةاألخرل 
F. الكممتيفمعان 
G. فردم  استبعادالكمماتبشكؿو
H. مفالكممتيفأككبلىما  أمُّ

 لمبحث عن المواقع الّتي تحتوي: (""يؤدي وضع علمة الّتنصيص) -12
E. الكممتيفمعان 
F. مابداخميابنفسالٌترتيب 

G. مابداخميابالكامؿ 
H. B + C 

 (:School Teacher OR) يعطي البحث عن المواقع الّتي تحتوي صور عن -13

E. صور( (teacherدون احتواء صور((School 

F. صور((teacher أو صور((School  ًأو كلٌهما معا 

G. صور((teacher   و((School  ًمعا 

H. وال واحدة من الخٌارات 

 لتكبير صفحة االنترنت من خلل المعاينة قبل الّطباعة نضغط عمى المفتاحين: -14
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E. Alt + (+)معان 
F. (-)+Alt معان 
G. (c)+Alt معان 
H. (N)+Alt معان 
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ُّ
 األدائٙ

ُ
/انجؼذ٘االخزجبس

ُّ
 انمجهٙ

 

 

 

 

            
الّزمن      

 المستغرق
 لمتنفيذ      

عدد 
المحاوالت 
 الخاطئة

 مستوى الّتحقق
غير   الّرقم انؼجــــــــبساد

 محقق محقق

 1 (www.google.com)محرك البحث: إلى ٌدخُل     
 2 .(تقنٌات الّتعلٌم)ٌبحُث فً الغوغل عن موضوع     
 3 .(تقنٌات الّتعلٌم)حفظُ  الّصفحة الّسابقة على سطح المكتب باسم ٌ    
   ( عن المواقع الّتً تحتوي الكلمتٌن:  (Googleفً ٌبحثُ     

teacher)وschool.) 
4 

ال   (teacher) ( عن المواقع الّتً تحتوي الكلمة  (Googleٌبحُث فً     و 

 (.schoolتحتوي الكلمة: )
5.  

 أو) (teacher)( عن المواقع الّتً تحتوي (Googleٌبحُث فً    

school). 
6.  

( باستخدام إحدى معاٌٌر العمالقة الحواسٌبعن ) Google))ٌبحُث فً     

ٌّن وظٌفة كلٍّ منها.( )" "-))+( االستعالم  ٌب  ( و 
7. 

( عن )الحواسٌب PDFمن نوع )ٌبحُث فً الغوغل عن ملف     

 العمالقة(.
8 

( باستخدام تقنٌات البحث الّتعلم مصادر مراكزبحُث عن صوٍر لـ )ٌ    
 المتقدمة.

9 

 10 (.التعلٌم مستحدثاتٌستخدم تقنٌات البحث المتقدمة فً البحث عن )    
 Google)). 11ٌغلُق نافذة محرك البحث     
 12 القوامٌس.ٌدخُل إلى موقع ألحد     
 13 ٌسجُل بإحدى الموسوعات االلكترونٌة.    

http://www.google.com/
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 يمذيخ:

 يشكؿُّ تضُـّشبكةاالنترنتمبلييفالمكاقعالتَّيتحتكمكمانكبيرانمفالمعمكماتفيمختمؼنكاحيالمعرفة،كى
اليائؿمفالمعمكماتتحديانلمستخدميشبكةاإلنترنت،فيجعمييـيمضكفالكثيرمفالكقت البحثفيىذاالكْـّ

تصفيةالنَّتائجالتَّييحصمك لمتَّغمبعمىالمشكبلتتستخدـالتٌقنياتالتَّيتكفرىافيعمميةالبحثكى فعمييا،كى
عمييا:األمثمةَومنالبرامجالخاصةبالبحثعمىشبكةاالنترنت،كىىيماتعرؼبمحركاتالبحث،

AltaVista , Google , Anva , Yahoo) )

 



 (Search Engines): تعريف محركات البحث -1
إلى–بسيكلةوكىسرعةو–،تساعديالمستخدـفيالكصكؿ(Internet)كليةىيمكاقععمىشبكةالمعمكماتالدُّ

 أنَّياتقكـبالتُّجكاؿداخميا،مستخدمةنفيذلؾبرمجياتو يريدهفيفضاءالشَّبكةالعنكبكتية،حيثي شيءو أمّْ

َـّبعدىذلؾتقكـيبعمؿفيرسة مفالخكارزميات،التَّيتقكـبدكرىاليا،كى( (indexingخاصة،ث تصنفياكفقانلعددو
تيحددترتيبالعرضالخاصبيافينتائجالبحث.  بتقديرأىميةالمكاقع،كى

المستخدـيمكنواالستفادةمفمحرؾالبحث بناءنعمىماسبؽ،نستطيعأٍفنقكؿأفَّ ،(Search Engines)كى
لمشَّيءالمرادالبحثعنو،بالخانةالمخصصةلمبحثبمكقعمحرؾ (Keywords)مفخبلؿكتابةومفتاحيةو

َـّيقكـالمستخدـبعدذلؾبالضَّغطعمىمفتاح،(Search Engine)البحث مفلكحةالمفاتيح،ليبدأث
ظيارالٌنتائجالمرتبطةبالكمماًتالمفتاحية ((Keywordsمحرؾالبحثفيالٌتكغؿداخؿالفيارسالخاصةبوكا 

يقاـالمستخدـبتزكيدهإياىا.التٌ
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  ُتفاصيؿصفحةاالنترنتالمخزَّنةتختمف محركاتالبحثعفبعضيافيأسمكبالعمؿبعضيايحتفظبكؿّْ
،أمَّاغيرىامفآلياتالبحثاألخرلفقطتحتفظبالعناكيفالرَّئيسة((Altavistaمثؿقاعدةبياناتألتافيستا

فحةفقط  ممايؤدمإلىاختبلؼنتائجشكؿكرقةنتائجالبحثالظَّاىرةلممستخدـ.لمصَّ
يكمفالسَّببفيقمَّةىذه:محركات البحث العربية ظيرمؤخرانمحركاتالبحثالتَّيتدعـالبحثبالٌمغةالعربية،كى

طبيعةالٌمغةالعربية تأخرظيكرىاإلىالتٌقنياتالمعقدةالتَّييحتاجياالبحثبالمُّغةالعربية.إٍذتختمؼي المحركاتكى
مفىناكافالبيدَّلمٌشركاتالتَّيتطرحمحركات(Morphological)عفاإلنجميزية،فاٌلمغةالعربيةلغةصرفية ،كى

.بحثعربيةقكيةأفتمتمؾالتٌقنياتالبلزمةلمعالجةالٌمغةالعربيةآليان

(:Google) مكونات نافذة محرك البحث  -2

 (21الشكل) 

 :َوىي كما يمييكفرشريطالقكائـعممياتتخدمؾخبلؿعمميةالتَّصفح، القوائم: شريط  -2-1
 :كىىكاألمرحفظ الصفحة(Save as)مفقائمة(File( )ممؼ).
 :باختياراألمرنسخ نص(Copy)مفقائمةEdit))(تحرير).
 :مفخبلؿاألمرالبحث داخل الصفحة الحالية(Find)قائمةمفEdit)). 
 :يقصدىذااألمرإضافة الموقع الحالي إلى قائمة المواقع المفضمة (Add to Favorites) مفقائمة

(Favorites( )المفضمة).  
األدوات: شريط -2-2
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 Back)) :ابقة فحة السَّ فحة الحالٌة. ٌقوم هذا الّزر بإعادة المتصفح إلى الصَّ   التًَّ زرتها قبل الصَّ

 (Forward)ابق  . : ٌقوم هذا الّزر بعكس العملٌة التًَّ ٌقوم بها الّزر السَّ

 Stop)) : الّتحمٌلٌقوم هذا الّزر بإٌقاف عملٌة.  

 Refresh)) :تنشٌطها من جدٌد فحة التًَّ أنت علٌها حالٌاً و   .إذا كنت ترغب بإعادة تحمٌل الصَّ

 Print) ) :ابعة فحة الحالٌة على الطَّ   .لطباعة الصَّ

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 ( افتح محرك البحثwww.google.com.) 

 :باستخدام الكممة المفتاحية من خلل محرك البحثالبحث عن معمومات    -3
(Carrying out a search for specific information using a keyword or a phrase) : 

 :ىنالك مراحل، َوىي

َـّتشغيؿبرنامجمتصفحاإلنترنت -3-1 التٌأكدمفاالتصاؿبشبكةاإلنترنت،ث ُـّ  .داخؿجيازؾيت

 (22الشكل) 

ُـّ -3-2 فحةالرَّئيسيةلممكقعكما، (www.google.com): التَّكجوإلىالعنكافاآلتييت ستبلحظظيكرالصَّ كى
الشَّكؿاآلتي:

 (23الشكل) 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ُـّكتابةالكمماتالمفتاحية -3-3  التَّيتريديالبحثعنيا.((Keywordsفيمربعالبحث،يت
فحةالرَّئيسة(التَّعميـ-تقنيات)إذاأردناالبحثعفاالستعبلـاآلتيمثًل:  ،فنقكـبكتابةالكمماتفيمنتصؼالصَّ

 لمحرؾالبحث،كماىكمكضحبالشَّكؿاآلتي:

 (24الشكل) 

 كممة محرؾالبحثسيعيديالكثيرمف(تقنيات)سيتـمبلحظةأفَّ كحدىاغيرمناسبةفياالستعبلـ،ألفَّ
 نَّتائجالتَّيالتتعمؽبمكضكعاالستعبلـ.ال

سيقكـبإظيارأكثرمفصفحةانترنت،ألٌفنتائجالبحثعفىذاالمكضكعيتُـّمبلحظةأفَّ -3-4
 كثيرة،الحظالٌشكؿاآلتي:


 لمبحث عن كممة معينة: في متطمبات استخدام الخيارات المتقدمة  -4

Using advanced search features to refine a search):) 

محرؾالبحث العديدمفالخياراتالمتقدمةلمبحث،مثؿإمكانيةالبحثعفالمستنداتحسبيكفري
تاريخأكؿمشاىدةلممستند،أكحسبنكعالممؼ،أكحسبالكمماتالمكجكدةفيالممؼالذَّميحتكمالبيانات

فيمايأتيعرضلكيفيةاستخداـبعضالخياراتا فيالبحث:(Advanced Search)لمتقدمةالمطمكبة،كى

 :عميك إتباع الخطوات اآلتية

ُـّ -4-1 .التَّكجوإلىعنكافمحرؾالبحث:يت
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ُـّالضَّغط -4-2 فحةالرَّئيسةلمحرؾالبحثعمىالخياريت المكجكدبيسارخانةالبحثبالصَّ

،الحظالشَّكؿاآلتي:



 Advancedبالذَّىاببؾإلىصفحةالبحثالمتقدـ(Browser)يتُـّمبلحظةقياـالمتصفح -4-3

Search))،َّكؿاآلتي:الحظالش 

 (25الشكل) 
بالنَّظرإلىالخياراتالتَّيتكفرىالؾصفحةالبحثالمتقدـ،ستجدىاكاآلتي: -4-4 إذاقٍمتى
 :" الخانة " تحتوي جميع ىذه الكممات 

َـّإدخاليابتمؾالخانة:يقكـ بالبحثعفكافةالمكاقعالٌتيتحتكمعمىجميعىذهالكمماتالٌتيت

 

 :" الخانة "تحتوي ىذه الجممة 

َـّإدخاليابصيغتياالكاممةبتمؾالخانة:يقكـ بالبحثعفكافةالمكاقعالٌتيتحتكمعمىجممةمحددةت

 

  المغة"الخيار": 

 بإيجادصفحاتمكتكبةبمغةماتقكـبتحديدىامفخبلؿقائمةخاصةيكفرىالؾذلؾالخيار.يقكـ
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 :البحث"،"حقكؽاالستعماؿ"،"المجاؿ"،"ظيكرمفرداتالبحث"،"التاريخ"الخياراتاألخرل
 ...الخ."اآلمف

 البحث المتقدم من خلل نوع الممف:    -4-5
(Using advanced search features to refine a search by file format):

 نكتبداخؿمربعالبحثاآلتي:، PDF))أو   (DOC)لمبحثعفممفاتمفنكع -

 " File type: PDF التَّعلٌم اإللكترونً"

 (25الشكل) 
 

 متزَن عًهٍ:

 مربع البحثفي (الخميجالبتركؿالٌمؤلؤ) اكتًبالجممة.
 فحاتالمتضمنةلكممة(الخميجالبتركؿ)لمبحثعفالكممتيفمعايير البحثاضبٍط .(المؤلؤ)معحجبالصَّ
 :Google متطلبات البحث المتقدم عن الّصور باستخدام محرك البحث  -4

(Carrying out a search for images using a keyword or a phrase): 
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معينة،ىذهالمكاصفاتإذاأردٍ بمكاصفاتو البحثفياالنترنتعفصكرو  Contentتشمؿنكعالمحتكلتى

type))كىالحجـsize) )نكعالممؼ كىاألبعادكالمَّكف.(االمتداد)،كى((File type،كى

عميك ، الذَّميكفرلؾمحرؾالبحث(Advanced Image Search)عميؾاختيارالبحثالمتقدـ
 :القيام بالخطوات اآلتية

فحةالرَّئيسيةلمحرؾالبحث -5-1 التَّكجوإلىالصَّ ُـّ .يت
ُـّالضَّغط -5-2 فحة،كىستبلحظانتقاؿالمتصفحعمىالخياريت المكجكدبالجزءالعمكمبيميفالصَّ

(Browser)َّكر.إلىالص فحةالرَّئيسيةلمبحثعفالصَّ

(26الشكل) 

ُـّالضَّغط -5-3 المكجكدبيسارخانةالبحث،الحظالشَّكؿاآلتي:عمىالخياريت

 
 .بػػ (Advanced Image Search) يتُـّمبلحظةظيكرصفحةالبحثالمتقدـعفالصُّكر -5-4
 تقكـبتحديدهمفخبلؿقائمةخاصةيكفرىالؾذلؾالخيار.يقكـي معيفو بحجـو بالبحثعفصكرو

 

 :"الخيار " نوع الممف 

كفقانلنكعممؼالصكرةيقكـ الذَّمتقكـبتحديدهمفخبلؿقائمةخاصة(االمتداد)بالبحثعفصكرو
 .يكفرىالؾذلؾالخيار

 

  تموين"الخيار": 
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ُـّيقكـ اختيارهمفخياراتالتَّمكيفبالقائمةالتَّييكفرىاذلؾالخيار.بالبحثعفصكركفقانلمايت

 

مفالنَّتائج،كماتكفرمعظـ (:Criteria Search(البحثاستخدام معايير  -6 كبيرو دؾمحرؾالبحثبعددو يزكّْ
 .محركاتالبحثإمكانيةتضييؽنتائجالبحثكىحصرىا،مفخبلؿاستخداـبعضمعاييراالستعبلـ

  :على سبٌل المثال  

تعني”( )”نصيصنضععبلماتالتَّ:Teacher)َو  (Student  :عندالبحثعفىذهالكممات -6-1 البحث كى
كمإحدلالكمماتأكجميعيا.تعفجميعالمكاقعالٌتيتح

 كمييمامعانضعالبحثبيذهأو  Teacher أو الكلمة Student عندالبحثعفالمكاقعالتَّيتحكمالكممة -6-2

ورة  . (Student + Teacher): الصُّ

كرة Teacher  أو الكلمة Student  عندالبحثعفالمكاقعالتَّيتحكمالكممة -6-3 : ضًعالبحثبيذهالصُّ

student OR teacher) ). 

 متزَن عًهٍ:

 ابحث في الموضوع اآلتي:

 (تقنياتالٌتعميـ)المكاقػػػػعالتَّػػػػػػػػيتحتكمكممتىػػػػػي.
 (لتَّعميـدون ا تقنيات)المكاقعالتَّيتحتكمكممة.
 :(تقنياتالتَّعميـأو  التَّعميـأو  تقنيات)المكاقػػػػػػػػػػعالتَّػػػػػػػػػػػػيتبحػػػػػثعػػػػػػف. 
 (اختصاصماجستيرتقنياتالتَّعميـ):الجممة المكاقعالتَّيتبحثعف. 

عمىاالنترنتالعديدمفالمكسكعاتالتَّيتقدـ (:Encyclopedia) الموسوعات االلكترونية -7 تتكافري
 :َومن ىذه الموسوعات ما يأتيالمعمكماتبطريقةومناسبةولمختمؼالمستخدميف،

 :كيكيبيدياالمكسكعةالحرة،كىالتَّيعنكافمكقعيااإللكتركنػػػػػيhttp://ar.wikipedia.org) .) 
 :المكسكعةالعربيةالعالمية،كىالتَّيعنكافمكقعياااللكتركنيhttp://www.mawsoah.net).)

http://ar.wikipedia.org)/
http://www.mawsoah.net)/
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 متزَن عًهٍ:

 عن كلمة السلكً.)www.enecopy.com(ابحث فً موسوعة االنترنت: 

 البحث في الموسوعات اإللكترونية:  -7-1
 (searching a web – based encyclopedia): 

عربيةو،منيامكسكعة  ."بحث"مفخبلؿكتابةالكممةفيمربعدىشة:ىنالؾأمثمةعفمكسكعاتو

 (27الشكل) 

 (:Dictionaries) القوامٌس -8

عمىشبكةاالنترنتالعديدمفالمكاقعالتَّيتكفرالقكاميسالمختمفةلممستخدميف،    : َومن ىذه المواقع يتكفري

  :الموقع(http://dictionary.referance.com).ٌبحث فً القوامٌس األجنبٌة ، 

  الموقعhttp://www.alwaraq.net/lisanssearchutf8.htm):). 

 نشبط حررَبٍ:

 الب/المعمم بإمكانك بعد االنتياء من دراسة الوحدة القيام باألنشطة اآلتية:عزيزي الطَّ 

 بالبحثعفالمكاقعالتَّيتتحدَّثعف ـٍ (+)،(-)،("")،مستخدمانرمكزاالستعبلـ(التَّدريببالحاسكب)ق
منيا. مكضحانداللةكؿ 

 ابحٍثعفممفاتمفنكع(PDF)باستخداـمحرؾالبحث(الجامعةاالفتراضية)،حكؿمكضكعGoogle،
بطباعةالممؼ. ـٍ ق كى

http://dictionary.referance.com/
http://www.alwaraq.net/lisanssearchutf8.htm)
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 بالبحث المتقدماحفٍظالنَّتائجعمىسطحالمكتبدكفتغييراسـالممؼفيمجمدسمو.

 ادلشاخغ ادلضزفبد يُٓب يف انٕزذح:

كائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعة.عماف:دارالعالم في غرفة الصف.(2008)النعكاشي،قاسـصالح. -1
األكلى.

عمي. -2 سيى (2011)حسامك، فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة المعممين ميارات التعميم .
،كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.دكتكراهغيرمنشكرة أطركحة.االلكتروني وَاتجاىاتيم نحوه

ف لمفاهٌم نظم َواستراتٌجٌات تفرٌد التعلٌم من خالل . (2111).حسن، رنا حسن -3 درجة اكتساب معلم الصَّ

. كلٌة التربٌة، جامعة دمشق، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة. برنامج تعلٌمً مصمم وفق نموذج كمب

   دمشق.

رات أثر استخدام الطرٌقة األدائٌة فً تدرٌب الطلبة المعلمٌن على إتقان مها .(2111).حربا، علً منٌر -4

. كلٌة التربٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة . Autherware برنامج تصمٌم البرامج التعلٌمٌة التفاعلٌة

 .جامعة دمشق، دمشق

عباس.) -5 أحمد 2013المحمد، أثر استخدام نظرية رايجموث التوسعية في إكساب ميارات برنامج (.
رسالة.()دراسةتجريبيةفيمحافظةالحسكةالفوتوشوب لدى المعممين الممتحقين بمركز تدريب الحاسوب 

 كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.ماجستيرغيرمنشكرة،
المركز.(2006). المنياج التعميمي برؤى تربوية لشيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب -6 الككيت:

 اإلقميميلتطكيرالبرمجياتالتعميمية،المجمداألكؿ.
/freedownloadhttp://books.elebda3.net 

 .بيركت:دارشعاعلمنشركىالتكزيعكىالطباعة.كيف نستخدم اإلنترنت.(ـ2112)بيطار،أحمد -7

 .منشكراتكزارةالتربيةكىالتعميـ،دمشؽ.لمعموماتيةا.(2111)كزارةالتربيةكىالتعميـ. -8
 .االنترنت،القاىرة،اليكجدطبعة.تعمم وَاحترف االنترنت.(2119)محمد،نزيومحمد. -9
 .القاىرة.الموسوعة الشبكية طريقك الحتراف إدارة الشبكات.(اليكجدتاريخ)كليد.،عكدة -11
 المنيؿالتعميمية،اإلصدارالخامس..شبكة(2117)الٍّرخصة الّدولية لقيادة الحاسوب. -11

 

http://books.elebda3.net/freedownload87
http://books.elebda3.net/freedownload87
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ـــدة   الوحــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثــــــــــــــــــــة

ــد   ــتخدام ال  ــــــ اســــــ

 االلكرتوني 
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هٕكٛــــخ:
ُّ
 األْــذاف انض

توقُع من الّطالب/المتدرب بعد االنتياء من دراسة وحدة متطمبات استخدام البريد اإللكتروني، أْن يكون قادرًا ي
 عمى أْن: 

البريداإللكتركني. -1 يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼى
يعددىمزاياالبريداإللكتركني. -2
الرسالةفيالبريداإللكتركني.أجزاءيعددى -3
المبادئالتيينبغيأف -4  تراعىعندإرساؿرسالة.يذكرى
أجزاءىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافالبريداإللكتركني. -5  يذكرى

 .بريدإلكتركنيجديدعمىمزكدينشَئ حساب -6
رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةنجديدةنمفبريدهاإللكتركني. -7  يرسؿى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة.المػػػػػػػػػػػػػػػػمفاتكىالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرمعالرّْسػػػػػػػيرفقَ  -8
 .عمىالرَّسائؿالتييقرأىامقروءيضعىعبلمة -9
 يردَّعمىالرَّسائؿالكاردة. -10
 الرَّسػػػػػػػػائؿمػػػػػػػػػػػػػػػػفصػػػػػػػػندكؽالػػػػػػػػػػػػػػػػكارد.يحذفَ  -11
كػػػػػػػػممةالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر. -12 يغيّْرى
.بأمانٍ مفحسػػػػػػابويخرَج  -13
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سصٛهٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘:
َّ
 االخزجبس انز

 :يوضح الشَّكل اآلتي أجزاء رسالة البريد اإللكتروني، دّقق النَّظر فيو جيَّدًا، ثمَّ أجْب عن األسئمة اآلتية -

(28الشكل) 

 (_ إلــــــــى:1يشيُر الرَّقم ) -1
E. جسػػػػػػػػػػـالرسالة
F. تركيسةالرسالة

G. حقؿالمكضكع
H. نسػػخةكربكنية 

 (:cc(_ الذَّي يرمز بـ)5يعني الرَّقم) -2
E. نسخةكربكنية 
F. جسػػػػػـالرسالة

G. تػػػػػػػػػركيسػػػػػػػػػػػػػةالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة
H. بركتكككؿاستقباؿالرسالة 

 (_ في الشَّــــــكل الموجـــــــود باألســــــفل إلـــــــى:3يشيُر الرَّقم) -3

 
E. عنػػػػػػػػػكافالمػػػػػػػػػػػػكقعالخػػػػػػػػػػػػػػاص 
F. مزكدخدمةالبريداإللكتركني 

G. اسـالمسػػػتخدـ 
H. عػنكافالمكقػػع 

 من الش روط التَّي ينبغي أن تتوفَر في االسم الذَّي تقوم باختياره ىو أن: -4
A. حرؼ32إلى4يتكػػػػػٌكفمف 
B. ػػػػػػخصي تسػػػػتخدـاسػػػػػػػمؾالشَّ

C. تتضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفبداخمػػػػػػػػػػػػػػػيامسػػػػػػػػػػافات
D. اسػػتخداـالحػػركؼالكبيػػرةكىاألشكاؿ 

 :يعني عمى الخيـــــار وضع علمة  -5
E. المطالبةبإدخاؿIDكممةالمركر  كى
F. الٌدخكؿالٌتمقائيإلىالبرنامج

G. الٌسماحبمشاركةاآلخريفبحسابؾ
H. تعطيؿممفاتتعريؼاالرتباط 

غط عمى المفتاح يتم -6  :من أجل معرفة ((checkالضَّ
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A. آخػػر  االسـالذَّماخترتومتاحأـمحجكزمفقبؿشخصو
B. منعاألشخاصالغيػػػػػػرمػػػرخصبيـالدُّخػػػػكؿإلىالشَّبكػػة
C. ػػػػػػػػتزيارتػػػػػػػػػيامؤخػػػػػػػػػران حفظصػػػػفحاتاالنترنتالتٌػػػػػػيتمَّ
D. ػةمعػػػػػػػػػػػػػػػاينػػػػػػػػػةصفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاالنترنػػػػػػػػػػػػػػػتقبػػػػػػػػػػػػػػػؿالطّْباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 يمكُن إصابة حاسبك  بفيروس عنَد: -7
E. تعطيػػػػػػػػػػػؿبرنػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالفيركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
F. تحميؿممفاتغيرمعركفةمفاإلنترنت

G. فحاتمفمجمدالتَّاريخ حذؼاالرتباطاتبالصَّ
H. ىالمفضمػػػػػػػػػػػػةإضػػػػػػػػػػػػػػافةصفحػػػػػػػػاتانتػػػػػػػػػػػرنتإل 

 إلى: يشيُر الرَّمز اآلتي  -8
E. تغييرنػػػكعالخطالخاصبالنُّصػػػػػكص 
F. تغييرحجـالخطالخاصبالنُّصكص 

G. جعؿالنَّصالمحددبالرّْسالةسػػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػؾ
H. جعؿالنَّصالمحددبالرّْسالةأسفموخط 

 إلدراج أشكااًل تعبيريًة نستخدُم الّرمز: -9

E.  
F.    
G.   

H.   

 إلدراج ارتباط تشعبي بالرٍّسالة نستخدُم الرَّمز: -10

E.  
F. 

G. 
H.  

 لمحاذاة النَّص نستخدُم الرَّمز: -11

E.  
F. 

G. 
H.  

 يعني:( Check Boxعمى مربع االختيار)إنَّ وضع علمة -12
E. إضػػػػػافةصػػػػػػديقؾإلىجيػػاتاالتصاؿلديؾ 
F.  استدعاء عنوان البريد االلكتروني الخاص بصديقك 

G. ندكؽالكارد قراءةالرّْسالةفيالصُّ
H. إرسػػػػػػػػػػػػػاؿرسػػػػػػػػػػػالةإلىصػػػػػػػػػديقؾ 

 من أسباب اتباع الحذر عند فتح بريد وارد من مرسل غير معروف ىو أنَّو قد: -13
E. يحتكمعمىصػػػػػػػكرة 
F. تافو يحتكمعمىبريدو

G. يحتكمعمىفيركس
H. يمػػػػػػػػػػػػػػػانيكػػػػػػػػػػػػػػػػػكفم 

 من أجل إرفاق ممف مع الّرسالة نستخدم الرَّمز: -14

E.   F.   
G.  
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H.  
 من أسباب تعر ض جياز الحاسب إلمكانية اإلصابة بفيروس: -15
E. فتحػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد ـٍ  حػػػػذؼبريدإلكتركنػػػػيلػػػػػـيت
F. فتحوإلىممؼمعيف ـٍ نقؿبريدإلكتركنيلـيت

G. كضػػػػػػعإشػػػػػارةلبريدإلكتركني
H. فتحممؼمرفؽببريدإلكتركني 

 من مميزات البريد اإللكتروني: -16
E. غيرنصيةو  احتكائوعمىبياناتو
F. سػػػػػػػػػائؿلمٌضيػػػػػػػػػػػاع تتعػػػػػػػػػػرضالرَّ

G. طػػػػػػػػػػػػريقػػػػػػػػػػػػػػةاقتصػػػػػػػػػػاديػػػػػػػػػػػػػػػػػة
H. كسيمةآمنةإلرساؿالرَّسائؿ 

 يشيُر التَّوقيع الرَّقمي إلى: -17
E. تعريؼمميزلممسػػػتقبؿ 
F. تشفيرالرّْسالةالبريدية

G. إرساؿردمقركءلممرسؿ
H. تعريػػػػػػػػػػػػػػػػؼمميزلممرسؿ 

 لفتح ممف مرفق مع رسالة إلكترونية: -18
E. نضغطضغطانمزدكجانعمىرمزالممؼ 
F. نسػػػػحبأيقكنةالممؼإلىسطحالمكتب 

G. نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغطعميػػػػػػػػػػػوثػػػػػػػػػػػػبلثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات
H. نختارالممؼثـنضغطعمىمفتاحShift 

 لحذف الرَّسائل البريد اإللكتروني، نضغُط: -19
E. مفتاحDelete 

F. رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
G. مفتاحيCtrl + D
H.   مفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح Save  







 :   االخزجبس األدائٙ انمجهٙ/انجؼذ٘

الفترة 
 الّزمنية

عدد 
 المحاوالت

 

 مستوى الّتحقق
 الّرقم العبــــــــــــــارات

 محقق غير  محقق

 .1 .الياىوو يينشئيحساببريدإلكتركنيعمى    
رسالة      info@te.com . 2إلىالعنكاف:( اجتماععاجؿ)يرسؿي
 3 (.شكران) يردُّعمىالمرسؿفيرسالةاجتماعبالنَّص    
الممؼ:تجريبمفالمجمد     c:/workingfill/m7يدرجي كممؼو 4 
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 يمذيخ:

لناتمؾالخدمةإرساؿكىاستقباؿالرَّسائؿااللكتركنيةعبر البريداإللكتركنيطريقةتتيحي مفالمعركؼأفَّ
اإلنترنت،كىأٌنومفأكثرالخدماتاستخدامانعمىشبكةاالنترنت.فييخدمةهقديمةهارتبطىٍتبنشأةاالنترنت،

كبيرفيالسَّنكاتاألخيرة.  كىانتشرتبشكؿو

لناإرسػػػػػػػاؿ تعريف البريد اإللكتروني: -1 يتيػػػػػحي الرَّسػػػػػائؿاإللكتركنية(Receive)كىاسػػػػػػتقباؿ Send))ىكنظاـه

(Electronic Messages)يمكفلرسائؿالبريدااللكتركنيأف ،كى اليتعدلبضعثكافو عبراالنترنتفيكقتو
رساليا. منسقةو،إضافةنإلىإمكانيةإرفاؽبعضالممفاتمعىذهالرَّسائؿكىا  كىنصكصو تحتكمعمىصكرو

:مزايا البريد االلكتروني  -2
أكالّســــرعة -2-1 ـٌذلؾخبلؿثكافو يت  دقائؽمعدكدة.فيإرساؿالرَّسائؿ،كى
يعدُّمفأرخػػػػػػػصكسػػػػػػػػائؿاالتصػػػػػػػػاؿ.االقتصاد -2-2 فيالتَّكمفةحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي
فيكصكؿالرَّسائؿلممرسؿإليوبغضالنَّظرعفمكافتكاجده.المرونة -2-3
فيا -2-4 سػػػػػػالةالكاحدةإلىعدَّةأشػػػػػػػخاصو  لكقتنفسػػػػػػػو.إمكػػػػػػانيةإرسػػػػػػاؿالرّْ
 مبادئ ينبغي مراعاتيا عند إرسال الرَّسائل:  -3
دقيقان. -3-1 النَّصالمكتػػػػػػػػػكبفيحػػػػػػػقؿالمكضػػػػػػػكعالرّْسػػػػػػػػالةمختصران،كى  أٍفيككفى
بإمكانؾتنسػػػػػػػػػػيؽالرّْ -3-2  .باأللكافسػػػػالةصحًحاألخطاءاإلمبلئيةفيالرّْسالةباسػػتخداـالمدقؽالمُّغكم،كى
شخصيةولغيرىـإالبإذنيـ. -3-3 خصكصيةاآلخريف،فبلتمرٍررسائميـالتَّيتحتكمعمىمعمكماتو  احترـٍ

 لمرّْسالة.مرفؽو
الممؼالمرفؽ      5 مفرسالةالمركزالٌتكنكلكجي..doc x: التقريريزيؿي
 6 .كمسودةيحفظيالٌرسالةالمعركضة    
مجمدالتأميفالمكجكدفيعمبةالكارد.      .7 يحذؼي
 8 يدقؽيالٌرسالةالمعركضةامبلئيانمعتصحيحاألخطاءإفكجدت.    
الرَّسالةالتَّيمكضكعيا      9 الحاسكبالتَّربكم(قبؿطباعتيا.)يعايفي
شكبلنضاحكانفيالٌرسالة.      10 يدرجي
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آلخر. -3-4  االنتباهإلىحجـالممؼالمرادإرفاقو،بحيثاليتجاكزالحجـالمسػػػػػػػمكحبإرسػػػػػػػػػاليامفمزكدو
لكتركنيالبيدَّمفتكفرحساببريدإلكتركنيخاصبؾ،كىىناؾمكاقعتقدـكىحتىتتمكفمفاستخداـالبريداال

 مجاني   :منياخدمةالبريدااللكتركنيبشكؿو

 www.google.com 

 www.maktoob.com 

 www.hotmail.com 

 www.yahoo.com 

 التَّعرف عمى أجزاء عنوان البريد اإللكتروني: -4
يعتمدي مفالبركتكككالتمثؿE-mailنظاـالبريداإللكتركنيكى  SMTP (Simple Mailبركتكككؿعمىعددو

Transfer Protocol)المستخدـإلرساؿSendرسائؿالبريداإللكتركنيإلىالغير،كىالبركتكككؿPOP3 (Post 

Office Protocol)المستخدـالستقباؿReceive.رسائؿالبريداإللكتركنيمفالغير 

دائمانيأخذعنكافالبريداإللكتركني يغةاE-mailكى  آلتية:ألمّْشخصالصّْ



 :حيثُ 

 name User  :اختيارحركؼأك يمكفي عفاسـالمستخدـصاحبىذاالعنكافالبريدماإللكتركني،كى تعبري
 أرقاـبشرطأفاليتخمؿذلؾمسافاتأكرمكزغبرمسمكحبيا.

 @تنطؽباإلنجميزية:((Atمعناىابالعربية ."عند"كى
 provide Mail:اسـ )G mail-Yahoo-Hotmail( :مزكدخدمةالبريداإللكتركنيتمثؿي
 com              :.االمتدادلعنكافالمكقعالخاصبمزكدخدمةالبريداإللكتركني،كيكجديأنكاعكثيرةليا تمثؿي
 :التَّعرف عمى أجزاء رسالة البريد اإللكتروني -5
رسالةالبريداإللكتركنيمفجزأيفأساسييفىما:تركيسةالرّْسالة ،كىجسميا(Message header) تتككفي

(Message body). 

تحتكمتركيسةالرّْسالةعمىعنكافالبريدااللكتركنيلممرسؿإليو،كىحقؿ:(Header)الّرسالة ترويسة -5-1

البريداإللكتركنيلمفسترسؿإلييـالرّْسالة.،إضافةنإلىحقؿلعناكيف(Subject)لممكضكع

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.maktoob.com/
http://www.maktoob.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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 (28الشكل) 

 الحقــــــــل to:.إلدخاؿالعنكافالبريداإللكتركنيلممرسؿإليو يخصصي

 (كربونية نسخة) الحقل(CC): مأخكذمف تستخدـيإلرساؿنسخةعف، )Copy Carbon(كىىياختصاره كى
إرسالياإليوفياألصؿ.الرّْسالةإلىأشخاصغيرالشَّخصالمطمكب

 يمكفأفندخؿفيوكصفانقصيرانعفالرّْسالةأكمكضكعيا. المــــــــــــــوضــــــــــــــوع: حقـــــــــــــــل ىكحقؿه

جسـالرّْسالةالجزءالرَّئيسمفرسالةالبريدااللكتركني.فيك:(Message Body) الرٍّسالة جسم -5-2 يشكؿي

يمكفإرساؿالبياناتTextيحتكمعمىنصيا  ،باإلضافةإلىمرفقات.(صكرة أك نص).كى

 فيمايمياسـصفحةفيمكقع كيفيةتقسيمو،إليؾ(جامعة أم القرى)كى  :المثاؿاآلتيكى
"http:www.uqu.edu.sa/test/index.htm1":اسـالمكقع 

- www.uqu.edu.saاسـالمستضيؼ(thos name DNS)
- :Sa (المممكةالعربيةالسُّعكدية)اسـالدَّكلة - :Testاسـالمسار(path)
 : متطمبات استخدام البريد اإللكتروني عمى مزود -6
بريد ثانيأشيربريدإلكتركنيعمىمستكلالعالـ،كىإلنشاءحساببريدإلكتركنيجديدعمىYahooيعتبري

:يتم  وفق الخطوات اآلتية(Yahoo)مزكدخدمة

فحةالرَّئيسيةلبريد -6-1 التَّكجوإلىالصَّ ُـّ (،.www.mail.yahoo(comعمىالعنكافالتَّالي)Yahoo( يت
ُـّالضَّغط يت  .عمىالخياركى

http://www.uqu.edu.sa/
http://www.uqu.edu.sa/
http://www.mail.yahoo.com)/
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فحةالتَّيتحتكمعمىنمكذجلمتَّسجيؿفيمكقعالػ -6-2 لمحصكؿعمىYahoo)ـ )سينقمؾالمتصفحإلىالصَّ
يحتكمىذاالنمكذجعمىعددمفالخاناتكماىكمكضحبالشَّكؿ حساببريدإلكتركنيمجاني،كى

 التَّالي:

(29الشكل) 
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(30الشكل) 

 ُـّكتابةاسمؾ فيالخانتيفالمخصصتيفلذلؾ،كماالشَّكؿ((Last Nameكىالثَّاني،((First Nameاألكؿيت

اآلتي:
 الخيار ُـّتحديدنكعؾمفىذه((Femaleأنثىأـ(،Male)لتحديدالنَّكع:ذكر(Gender)يختصي ،يت

 القائمة:

 ُـّتحديدتاريخميبلدؾمفخبلؿالخيار ،كماالشَّكؿاآلتي:((Birthdayيت

                                     

 ذلؾمفالقائمةالخاصةبالخيار ُـّاختيارالٌدكلةالمقيـبيا،كى .((I Live inيت
 ُـّالضَّغط  السَّابقة،مثبلن.عمىاالسـالذَّمتريدهمفقائمةاألسماءالمقترحةيت





  قائمة املراجع وَاملالحق

 
   181 

 

 ُـّالٌضغط آخر،عمىالمفتاحيت لمعرفةىؿاالسـالذَّماخترتومتاحأـمحجكزمفقبؿشخصو
ستبلحظيأنَّوإذاكافاالسـمتاحان الغامقاألسودفسكؼيظييرلؾاالسـالذَّماخترتوبالمَّكف(Available)كى

كمابالشَّكؿاآلتي:

 

 فيالخانة((Passwordكتابتيا ُـّاختياركممةمركرخاصةببريدؾ،كى (6) :التقؿحركفياعفبحيث:يت
حرفان،كأالتتضمفبداخميامسافاتكذلؾالتستخدـاسمؾ،الحظاآلتي:(32)أحرؼكىالتزيدعف

 

: ستبلحظيظيكرمؤشربيميفالخانةيخبرؾبقكةكممةالمركرالتيقمتباختيارىا،حيثأفَّ

 

لكيتجعؿكممةالمركرأكثرأمانان معرفتيامفقبؿاآلخريف،ينصح( (More secureكى بحيثيصعبسرقتياكى
مزكدالخدمةباآلتي:



 فحةالحالية،فيالخانة كرةأسفؿالصَّ ُـّكتابةالرُّمكزالتَّيتراىابالصُّ (type the code shown)يت
الذَّميقكـبحجزىذاالحسابالبريدمإنساف ليسبرنامجمايقكـ(Human)حتىيتأكدمزكدالخدمةمفأفَّ ،كى

.بالحجزبطريقةوآليةو،ممايؤثرسمبانعمىالخدمةكىحجزا لمئاتمفاألسماءالمتاحةلعناكيفالبريددكفداعو
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ُـّالضَّغط -6-3 فحةالحالية،عمىالمفتاحيت يخبرؾبأنَّوسيينئكبأسفؿالصَّ مزكدالخدمةكى
َـّإنشاءالحسابالبريدم يذكرلؾالمعمكماتاألساسيةالخاصةبؾالٌتيقمتبالتَّسجيؿبيابنجاحقدت كى

فحةالحالية. ذلؾبالجزءاأليسرمفالصَّ  كى
(:message new a Writeمتطمبات كتابة رسالٍة جديدٍة ) -7

ذلؾيتَـّكفؽ(Yahoo)فيبريدؾعمى(Write a new message)سيكلةوكتابةرسالةجديدة يمكنؾبكؿّْ ،كى
:الخطوات اآلتية

فحةالرَّئيسية(Sign In)بعدىتسجيؿالدُّخكؿ -7-1 كتابةYahoo))لػإلىالحسابالبريدم،كىالتَّكجوإلىالصَّ كى

فحة،الحظالشَّكؿ (ID)المعرؼ كممةالمركرفيالخاناتالمخصصةبذلؾبيميفالصَّ الخاصبؾ،كى
اآلتي:

(31الشكل)                    

َـّتسجيؿالدُّخكؿبؾتمقائيانفيعمىالخياريتُـّكضععبلمة -7-2 أفيت ذلؾإذاأرٍدتى كى
كممةالمركر.IDالمراتالقادمة،دكفالمطالبةبإدخاؿالمعرؼ كى

أشخاص.عدةبيفمشتركانعميوتعمؿالذَّمالكمبيكترجيازكافإفالخيارىذاتستخدـال:ىامة ملحظة

.  

ُـّالضَّغط -7-3 َـّالتَّكجومباشرةنإلىحسابؾالبريدم،كىالضَّغطعمىمفتاحيت عمىالمفتاحليت
الظَّاىربيسارالصفحةالحالية،الحظالشَّكؿاآلتي:



  قائمة املراجع وَاملالحق

 
   183 

 

(32الشكل) 

بإنشاءالرّْسالةالجديدة((New Tabيتُـّمبلحظةظيكرتبكيبجديدة -7-4 فحة،يختصُّ داخؿىذهالصَّ
ُـّكتابةالرسالةفيالجزءالمخصصلذلؾكمابالشَّكؿاآلتي: حيثيت

 (33الشكل) 

ذلؾفيالخانة -7-5 ُـّكتابةالعنكافالبريدملصديقؾكى الحظالشَّكؿاآلتي:،(To)يت

 (34الشكل) 

ُـّكتابةعنكافلمرّْسالةفيالخانة -7-6 ،كماالشَّكؿاآلتي:Subject))يت

 (35الشكل) 

خراجيا الرسالة تنسيق بإمكانؾ:من شريط التَّنسيق -7-7 بالشَّكؿالمبلئـحيثيكفرلؾالعديدمفالرُّمكزَوا 
فيمايمياستعراضليذهالرُّمكزكىكظائفيا:  التَّيتساعدؾ،كى

 لتغيير يكفرلؾقائمةبياتسعةخطكطمختمفة.:يستخدـي  الخطالخاصبالنُّصكصبالرّْسالة،كى
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 .يكفرلؾقائمةبياسبعةقياساتمختمفة لتغييرحجـالخطالخاصبالنُّصكصبالرّْسالة،كى  :يستخدـي
 بالرّْسالة محددو نصو .(Bold)سميك:يستخدـيلجعؿأمّْ
 ب محددو نصو .Italic))مـائلالرّْسالة:يستخدـيلجعؿأمّْ

 بالٌرسالة محددو .(Underline)أسفمو خط:يستخدـيلجعؿأٌمنصو

 .يستخدـيلكضعخمفيةوممكنةولمٌنصالمحددبالرّْسالةكماالسَّػػػػػػػػػػابؽ:

 (يستخدـيلكضعبعضاألشكاؿالتعبيرية:EMOTICONS.بالرّْسػػالة)



 يستخدـإلدراجارتباط:(تشعبيHyperlink.بالرسالة)
 .إمالميميفأكاليسارأكالكسط، محددو نصو :يستخدـيلعمؿمحاذاةألمّْ

 :يقكـبعرضقائمةبياخيارافىما داخؿالرّْسالة،كى :يستخدـيلعمؿتعدادو
 .لعمؿتعدادباستخداـاألرقاـ: الٌنقاط:لعمؿتعدادباستخداـ 

ُـّاستخداـالمفتاحالرٍّسالة: ىذه مع صورة أو ممف إرفاق أردت إذا -7-8 To))المكجكدبأعمىالخانةيت



ُـّالضَّغط -7-9 َـّإرساؿالرّْسالةإلىصديقؾ. To))المكجكدبأغمىالخانةعمىالمفتاحيت ليت
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االختيارعمىمربعيتُـّكضععبلمةاالتصال: جيات إلى اإللكتروني صديقك بريد عنوان إلضافة -7-10

((Check Boxَـّالٌضغط مفث عمىالمفتاحبجكارعنكافالبريداإللكتركنيالخاصبصديقؾ،كى
كماىكمكضحبالشَّكؿاآلتي:

 

يحتكمعمى:كىىكعبارةعفبطاقةاليكيةاإللكتركنيةالخاصةبؾحيثيتوقيعك الرَّقمييمكنؾإضافةأخيرًا:
مجمكعةومفالمعمكماتالمشفرةبالرّْسالة.

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 ٍفبريدالكتركنيخػػػػاصبؾمفخػػػػػػػػػػػػػبلؿمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾالبحث  .Yahooككّْ
 أرسٍؿرسالةالكتركنيةإلىالبريداإللكتركنيcom.gmail@yarabyahia. 
 ػػػػػػكرالمكجكدةفيجيازؾإلىالبريدالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ.أرسٍؿممفانمرفقانمف  الصُّ
 .افتحعمبةالبريداإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالخاصةبحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاببريدؾاإللكتركني 
 بيذهالرنسالةكىأرسمياإلىزميمؾ."إلكترونيات"أنشئرسالةنجديدةنكىأرفٍؽالممؼالمسمى 

)Password)إذاأردتتغييركممةالمركر: الخاصة بحسابك )Password)متطمبات تغيير كممة المرور -8
مايجبعمموىك (Yahoo)الخاصةبحسابؾعمىالػ  :اتباع الخطوات اآلتيةفكؿُّ

ُـّالضَّغط -8-1 فحةعمىالخياريت  .المكجكدفيالجزءاأليمفالعمكممفالصَّ
ُـّالضغط -8-2 النَّقرعمىالخياريت ُـّ فحةالحاليةيت .عمىالخياربيسارالصَّ
ُـّالضَّغط -8-3 بإدخالياكممةالمركرعمىالخياريت ـٍ فحةالحالية،ق  )بيسارالصَّ

(Passwordَـّالضَّغط فحةالحاليةث كماعمىالمفتاحالحاليةفيالخانةالمختصةبيميفالصَّ
بالشَّكؿاآلتي:
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(36الشكل) 

،سيطمبمنؾمؿءاآلتي:عمىالمفتاحبعدالٌضغط -8-4

 فيالخانة: إدخػػػػاؿكممةالمركرالقديمػة        

 :إدخػػػػػاؿكممةالمركرالجديدةفيالخانة 

 :إعادةكتابةكممةالمركرالجديدةفيالخانة 
ُـّالٌضغط -8-5 فحةالحاليةليتَـّحفظالتَّغييراتالجديدةالتَّيقمتبياعمىالمفتاحيت بأسفؿالصَّ

لتصبحكممةالمركرالجديدة .(New password)كى ذاتمفعكؿو
 :من حسابك )Out Sign(متطمبات تسجيل الخروج -9
ماعميؾىك :اتباع الخطوات اآلتيةإذاأردتالقياـبتسجيؿالخركجمفحسابؾ،فكؿُّ

ُـّ -9-1 فحةالتَّيتقكـبتصفحيااآلفداخؿبريدؾ،الحظظيكريت الذَّىابإلىالجزءاأليسرالعمكممفالصَّ
 كماىكمكضحبالٌشػػػػػػػػىكؿاآلتي:مجمكعةخياراتبجكارشعار



ُـّالٌضغط -9-2 ستبلحظيقياـالمتصفحبالخركجمفحسابؾالبريدم،كىالذَّىابعمىالخياريت كى
الخاصبشركة )www.yahoo.com (مباشرةنإلىالٌصفحةالرَّئيسيةلمكقع

 


http://www.yahoo.com/
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 َشبط رذسٚجٙ:

،كىاجعؿتنسيقاتيا"11/9/2015 نأمل حضور االجتماع املقرر عقده يف"اكتٍبالنَّصاآلتيكنصلمرسالة: -1
اآلتية:
 نوع الخط:Arial.
 :أسكدعريض.نمط الخط

 أحمر:لون الخط.
 40:حجم الخط. 

اجعؿالعناكيفالتٌاليةىيالمستمـالٌرئيسيليذهالرّْسالة: -2
)Bassam_ya@yahoo.com /ahmad@aya.sy)  

 .( Maher@hotmail.com(أرسؿنسخةمفالرسالةإلى: -3
أرفٍؽصكرةمفالٌصكرلديؾبيذهالٌرسالة. -4
انتقٍؿإلىعمبةالكاردكىعميؾ: -5

 .فتحالرّْسالة
 .كضععبلمةمقركءة 

 
باالنتقاؿإلىدفترالعناكيف،عميؾ: -6

 :أضافةالعنكاف(asia.friday@gmail.com)  (االسـ:آسيا،المينة:ميندسةكمبيكتر)
                                                      






mailto:asia.friday@gmail.com
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 األْــذاف انضُّهٕكٛــــخ:

بعد االنتياء من دراسة وحدة متطمبات استخدام المحادثة، أْن يكون قادرًا عمى القيام يتوقُع من الطَّالب/المتدرب 
 باألعمال اآلتية:

.ٌعرف  خدمة المحادثة -1  

ٌعدد  أنـــواع المحادثة. -2  

.فيالمحادثة(االسـالمستعار)يعددىشركطاختيار -3  

النَّصائحالتَّيعمىالمستخدـالجديدالتَّقيد -4 بياأثناءالتَّسجيؿبالماسنجر.يذكرى

 .(http://al-prince.netدردشة البرنس:: )يجرممحػػػػػػػػػػػػادثةباستخداـالمكقع-5

فيبرنامجالماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجر.يشتركَ -6

(المتصؿ.عيجرممحادثةكتابيةمعصديقو)-7

دعكة-8 (.عإلىصػػػػػػػػػػػػػػػػػديقو)(ضػػػػػػػػػػافةإ)يرسؿى

يجرماتصػػػاالنمعصديقوبالصَّكتباسػػػػػتخداـبرنامػػػػجالماسػػػػػنجر.-9

فينافذةالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار.-مفاختياره-شــــــــــــــكًل تعبيرياً يػػػػػػػػػػػػدرجى-11

ممؼ-11 (.عإلىصديقو)(D)المخزفعمىالقرص(ماجستير رسالة)بعنكاف(PDF)يرسؿى

.بأمانمفخدمةالماسػػػػػنجريخــــــرج-12
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 االخزجبس انزسصٛهٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘:

 لـ:(Windows Live Messenger)  يستخدم برنامج -24

M.  إجراء الحوار المباشر بين
 شخصين أو عدة أشخاص

N. بحػػثإرساؿمقالةأك
نشػػػػػػػػػػػػػػػره  قمػػػػػػػػػػػتبإعدادهكى

O. إرساؿكاستقباؿرسائؿ
 البريدااللكتركني

P. الحصػػػػػػػػػكؿعمػػػػػػػى
 البرامػػػػػػػػػػػػػػجالمجانيػػػػػػػػػػػة

 يدعى المبرمج الذي قام بإنشاء أول نظام لممحادثة: -25
E. Pascal 

F. Jarkko Oikarinen 

G. Mauckley & Eckert 

H. Dane Brown 

 الخدمة األكثر شعبية بين خدمات اإلنترنت: -26
E. البحثعفالمعمكمات 
F. البريػػػػػػػػػػػػػػػداإللكتركنػػػػػػػػػػػي 

G. المجمكعاتالبريدية 
H. المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تسمى المحادثة التي تجرى باستخدام لوحة المفاتيح بالمحادثة: -27
E. الصكتية 
F. النَّصيػػػػػة 

G. المرئية 
H. مفخبلؿمكاقعالكيب 

 الضغط عمى المفتاح:عند ضبط إعدادات )الخط( يتم  -28

E.  

F.  

G.  

H.   

 من النَّصائح التَّي ينبغي عمى المشاركين في الماسنجر التقيد بيا: -29
E. تجنبذكرمعمكمػػػػػػػػػػػاتخاصػػػػػػػػػػػػػػػة 
F. احتراـاآلخريفكىعدـالتجريحبيـ 

G. مجيكليفإىماؿالممفاتمفأشخاص 
H. A + B + C 

 من الش روط التي ينبغي أن تتوفر في االسم المستعار ىو أن: -30
E. يعبربشكؿصريحعفىكيتؾالحقيقية 
F. يعبرعفأمنكعمفالتعصبلفئةما 

G. يسػػػػػػػػػػػتخدـاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػماءالغريبةالمبيمة 
H. ػػػػػػػػارضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاليتعػػػػػػػػ 

 من البرامج المتخصصة في المحادثة َوالحوار المباشر عبر اإلنترنت: -31
E. (Navigator) 

F. (Skype) 

G.  ...(Mozilla) 

H. Face book)) 

 يشيُر الشَّريط التالي إلى شريط: -32
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A. القوائـم 

B.  التمرٌر 

C.  األوامـر 

D. األدوات 

 يعني أن:عمى الخيار وضع إشارة  -33
A. يتذكرعنكافالبريداإللكتركني 
B. تمقائػػػي  تسجيؿالدخكؿبشػػػػػػكؿو
C. لديويحتفظببياناتالحسػػػػػػػابالمسػػػػػػػػجمة 
D. مخفي  تسجيؿالدخكؿبشكؿغيرمرئيكى

 :إرسال إلى يؤدي النقر عمى المفتاح -34

E. مػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـكتابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
F. رسالةمختصرةشخصية 

G. ديقؾػػػػػػػػػػػػػػدعكةإلىص 
H. ممؼمخزفعمىالقرصالصمبC  

 (، نضغط عمى الرَّمز:النَّكعكىالقياسكىالمكفاختيار الخط المستخدم في الكتابة من حيث ) -35

E.  

F.  

G.  

H.  

 لتسجيل الخروج يتم  بالتوجو إلى قائمة: -36

E. File 

F. Tool 

G. Favorite 

H. Help 

 :Windows Live Messenger))أقوى منافسي برنامج من  -37

A. Pal talk 

B. Google talk 

C. Skype  

D. Yahoo messenger 

 لمخروج من إطار نافذة المحادثة، يتم الضغط عمى مفتاح: -38

E.   

F.   

G.   

 

 

H.   
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 االخزجبس األدائٙ انمجهٙ/انجؼذ٘   

 يمذيخ:

المحادثةمفالخدمات تعكدينشأةاألكثر شعبيةتعتبري عدديمستخدميياعبرالعالـبالمبلييف،كى يقدري ،حيثي
الفنمنديةبإنشاءأكَّؿ« «Ouluمفجامعة «Jarkko Oikarinen»حيثقاـالمبرمج(1988)المحادثةإلىالعاـ

باسـ .((Internet Relay Chat IRC»«نظاـلممحادثةيعرؼي



الفترة 
 الّزمنية

عدد 
 المحاوالت

 مستوى الّتحقق
غير   الّرقم العبــــــــــــــارات

 محقق محقق

  .Messenger Windows Live 7ٌشــــــترُك فً برنامــــج:      
ابق.ٌدخـــُل إلى نافذة        .8 الحوار فً البرنامج السَّ
  .9 .ٌرسُل دعــــوة إضـــــافة إلى صدٌقــــه )ع(    
  .10 ٌرسُل رسالًة إلى صدٌقه ٌشكره على إضافته.    
  .11 (.ع) ٌجري محادثــــًة نصٌـــــة ًمع صـــدٌقه    
ٌجعلُه  ،21ٌكبُر حجم خط الرسالة إلى       .غامقا  و 

 

  .12  ٌــــدرُج شـــــكالً تعبٌرٌــــــــــاً     

رسالة )( بعنوان: (cالمخزن على القرص  PDF)) ٌرسُل ملف    

 (.عإلى صدٌقه ) (ماجستٌر
13.  

  .14 .)ع( ٌجري اتصاال  بالّصوت والّصورة مع صدٌقه    

سائل الوارد..       .15 ٌفتُح صندوق برٌد الرَّ
  .16 بأمان.ٌخرُج من خدمة الماســــنجر     
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بيفشخصيفأكعدَّةأشخاص ((Direct dialogueىيإجراءالحكارالمباشر :Chattingتعريف المحادثة  -1
 .Internetفينفسالكقت،مفخبلؿشبكةاإلنترنت

 :أنواع المحادثة -2
ُـّاستخداـىذاالنَّكعمف: (Chat Text(النَّصية/الكتابية المحادثة -2-1   المحادثةباستخداـلكحةالمفاتيح.يت

         

وتية ةــــــــــــــالمحادث -2-2 ُـّإجراءىذاالنَّكعمفالمحادثةباستخداـالميكركفكف :(chat Voice) الصَّ يت
Microphone سماعاتالرأس  .Headphoneكى

ورة بالصَّوت المحادثة -2-3 ُـّإجراءىذاالنكعمفالمحادثةباستخداـالميكركفكف :)Chat Video( َوالصَّ يت
تسمى سماعاتالرأسإضافةإلىكاميرااالنترنت،كى  المرئية.كى

          

 بالمحادثة: -حديث العيد –النَّصائح اليامة الموجية لممستخدم الجديد  -3
الحقيقية،لذلؾال،أشخاصتجيؿىكيتيـChat Room))األشخاصالمشارككففيغرؼالمحادثة -3-1

شخصبمجردأنوتبادؿمعؾحديثانشيقان. تقـبذكرأممعمكماتخاصةعنؾألمّْ
 :ينبغي أن تتوافر بو بعض الش روط َوىيعنداختيارلبلسـالذمسكؼتستخدموفيالمحادثة، -3-2

 .صريػػػػػػػػحعفىػػػػػػػػكيتؾالحقيقيػػػػػػة يعبػػػػػػربشػػػػػكؿو  أالَّ
  مفأنكاعالتَّعصبأكالكراىيةألمفئةأكطائفة.أالَّ  يعبرعفأمنكعو
 .أفيكػػػػػػكفسػػػػػػػػػيؿالنَّطػػػػػؽكىالقػػػػػػػػراءة 
 .معالشَّرعكىالدّْيف يتعارضي شيءو  اليحتكمعمىأمّْ

مجيكليLinkأكتقكـبفتحأيةركابطFileالتستقبؿأيةممفات -3-3 ف،ألنَّياقدمرسمةمفقبؿأشخاصو
 تحتكمعمىفيركساتأكممفاتضارةبحاسبؾ.
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الباحثةعفالمحادثةمفخبلؿالبرامجالمتخصصة، المحادثة من خلل البرامج المتخصصة: -4 ستتحدثي
قداختارىٍتالباحثةبرنامجالماسنجر. ىذاالنَّكععمىاألصدقاءكىاألشخاصالذّْيفتعرفيـ،كى يقتصري  حيثي

 :البرامج المتخصصة في المحادثةمن أشير 

 
المباشر :تعريف برنامج  -4-1 كىالحكار البرنامجأشيربرامجالمحادثة ىذا يعتبري

رائدةصناعةالبرمجياتعالميان،فإذاكنتتمتمؾ((Microsoftعمىاإلطبلؽ،كىىكمفتطكيرشركة
Sign In))فيمكنؾبكؿبساطةتسجيؿالدخكؿHotmailعمىمزكدخدمةالػحساببريدإلكتركني

جراءالمحادثةبكافةأنكاعيامعاألصدقاءكىاألقاربحكؿالعالـعبرشبكةاإلنترنتإلى  .البرنامج،كىا 
 :Messenger إلى خدمة برنامج )In Sign( متطمبات الد خول  -4-2
ذلؾبالضَّغط-4-2-1  ُـّتشغيؿالبرنامجكى البرنامجكماStart Menu))عمىقائمةابدأيت َـّنختاري مفث ،كى

 :ىكمكضحبالشَّكؿاآلتي،ستبلحظيظيكرنافذةالبرنامجالرَّئيسية

 (37)الشكل 

ُـّكتابةعنكافبريدؾاإللكتركني-4-2-2 ذلؾفيHotmail عمىالػE-mail addressيت الخانةاألكلىكماكى

                            :بالشَّكؿاآلتي

ُـّكتابةكممةالمركر  -4-2-3 ذلؾفيالخانةالثَّانية،كماالشَّكؿاآلتي: Passwordيت الخاصةبحسابؾ،كى

 

عمىمايناسبؾمفالخياراآلتي:بإمكانؾكضععبلمة  -4-2-5
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ُـّ-4-2-6 غطيت بضعثكاففتبلحظعمىالمفتاحالضَّ لتسجيؿالدُّخكؿإلىالخدمة،حيثتنتظري
 نافذةالبرنامجلممرةاألكلى.

 متطمبات إضافة أحد األصدقاء إلى قائمة البرنامج: -5
ذلؾ  :باتباع الخطوات اآلتيةيمكنؾإضافةأمصديؽجديدإلىقائمةالبرنامجبحسابؾالخاص،كى

ُـّ  -5-1 منيانختاراألمر  Contactsالتكجوإلىقائمةيت  .بأعمىنافذةالبرنامجالرَّئيسية،كى

 (37)الشكل .

ُـّممؤىابالمعمكماتاآلتية. ستبلحظيظيكرنافذة،يت

كتابةعنكافالبريدالخاصبصديقؾ -5-2 ُـّ ،  Instant messaging addressفً الخانة Hotmail))على  يت

 كماالشَّكؿاآلتي:

         

ُـّالضَّغط -5-3  :بأسفؿالنافذةالسَّابقة،فتظيرالنافذةاآلتيةعمىالمفتاحيت

 (38)الشكل     
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 عمىالخياراآلتي:اترؾعبلمةملحظة:

ُـّالضغط -5-4  .قلٌالً  ستنتظرُ ، النافذة بأسفل (Send invitation)  عمىمفتاحيت

الضغط -5-5 ُـّ السابقةكىستبلحظإضافةصديقؾإلىقائمةالبرنامجلديؾ،بالنافذةعمىمفتاحيت
:كماالشكؿاآلتي

 (39)الشكل    

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 اشترٍؾفيبرنامج )Messenger Live Windows). 
 :بدعكةأصػػػػػػػػػػػػػػػػدقائؾإلىحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؾ ـٍ ق
  com.Saad@hotmail. 

  com.Amal@hotmail. 

 
  :إجراء محادثة مع صديق متصلآلية  -6

جراءالحكارمعوعندمايككفظاىرانلديؾ ،(On Line)بإمكانؾاالتصاؿبأحداألصدقاءالمكجكديفبقائمتؾ،كىا 
 .بالمكفاألخضرفسيظيربجكاراسموالرَّمز

النَّقرالمزدكج -6-1 ُـّ  اسـصديقؾ.عمىيت
،كمااآلتي:(menu bar)،بعدعرضشريطالقكائـ((Conversation Windowالحكارستظيرنافذة -6-2
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تتكفرلديؾعددمفالخياراتمنيا:-

 ذلؾعفطرؽالضَّغط(كىالمَّكف كىالقياس النَّكع)المستخدـفيالكتابةمفحيث:الخط عمىالرَّمز،كى
بمنتصؼالشريطالمكجكدأسفؿالنافذة.

       

          

َـّالضغطعمىمفتاح(Format)يمكنؾاختيارمايناسبؾمفتنسيؽ    كتابةماتريدهok))لمخط،ث ،كى

مفلكحةالمفاتيح.عمىمفتاحلصديقؾفيالمساحةالمخصصةبأسفؿالنافذة،كىالضغط

من صدٌقك، فإنَّ البرنامج سٌعلمك بذلك كما اآلتً: ((instant messageالحظ عندما تأتٌك رسالة فورٌة  

 

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 أحكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.،كىاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألوعفمتاحأجػػػػػػػػػػػًرمحادثةنكتابيػػػػػػػػػػػػػػػةنمعصػػػػػديقؾفيحاؿظيكره
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 متطمبات إجراء الحوار بالصَّوت َوالص ورة مع صديقك: كل ما عميك إتباع الخطوات اآلتية: -7
الكامٌرا  (microphone)ٌتمُّ فحص المٌكروفون  -7-1 المثبتٌن بحاسبك، للتأكد من توصٌلهم  (camera)و 

 بشكٍل جٌد.

الفٌدٌو ٌتمُّ استدعاء معالج إعداد الصَّ  -7-2 ذلك عن ا Audio & Video setup))وت و  لمتوفر بالبرنامج، و 

من  بأعلى نافذة البرنامج الرئٌسة، ثمَّ اختٌار الخٌار  Tool))طرٌق التَّوجه إلى قائمة 

 القائمة المختصرة التً ستظهر لك كما الشكل اآلتً:

 (40)الشكل 

ُـّ -7-3 مستكلالصَّكت يت ذلؾلرفع كى اليميف، إلىجية السابقة النافذة المنزلؽاألفقيبأسفؿ سحبالمؤشر

 .((Microphone Volumeبالمايكركفكف
،ستظيرالنافذةاآلتية: (Next)عمىالمفتاحبالضَّغط -7-4



الحكار -7-5 الضغ(Conversation Window)عميؾالذىابإلىنافذة َـّ ث بيفصديقؾ، عمىطبينؾكى
 المكجكدبأعمىالنافذةكماالشكؿاآلتي:المفتاح

 (41)الشكل 
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 تابعالشكؿاآلتي:–يتُـّمبلحظةقياـالبرنامجبإجراءاالتصاؿالصَّكتيبصديقؾ -7-6

 

عميؾاالنتظاربضعثكافحتىيتـالمكافقةمفقبؿصديقؾعمىإتماـاالتصاؿالصكتيبؾ،فيظير -7-7
 بنافذةالحكارلديؾ.

،فعميؾالضغط -7-8 كقتو إنياءاالتصاؿالصَّكتيبينكمافيأمّْ بأعمىنافذةعمىالمفتاحإذاأرٍدتى
بيفصديقؾعمىالفكر. إنياءاالتصاؿالصكتيبينؾكى َـّ الحكارليت

 

 :( لصديقكEmoticonsيوفر برنامج الماسنجر إمكانية إرسال بعض األشكال التعبيرية ) -10
المكجكدبأسفؿالنافذة،فستبلحظظيكرقائمةباألشكاؿالتَّعبيريةالرَّمزعمىمفخبلؿالضغط -10-1

المتاحةكماالشكؿاآلتي:

 

ذلؾمفخبلؿ(Winks)كمايمكنؾإرساؿبعضاألشكاؿالمتحركة -10-2 التَّييتـظيكرىاأماـنافذةالحكاركى
غط الحكارعمىالرَّمزالضَّ بأسفؿنافذة ستبلحظظيكر(conversation Window)المكجكد ،

قائمةاألشكاؿالمتحركةكماالشَّكؿاآلتي:

 

ور إلى األصدقاء -11 :إرسال الممفات َوالص 
لكيتقكـبإرساؿإحدلالممفاتالمخزنةلديؾبقرصؾالصمب إلىصديؽمابقائمةجياتاالتصاؿكى
(contacts)،عميك إتباع الخطوات اآلتيةبالبرنامج:
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التكجوإلىقائمة -11-1 ُـّ َـّاخترمنياالخيار(file)يت  ،بأعمىىذهالنافذة،ث

  ستبلحظظيكرنافذةالحكاراآلتية:

صديقؾاستقباؿالممؼمنؾ،سيظيرلؾتقدـعمميةنقؿالممؼكماالشكؿاآلتي:(Accept)عندقبكؿ -11-2

 

الحكار -11-3 الممؼستظيرلؾبنافذة نقؿ اكتماؿعممية كىعند نقؿالممؼلصديقؾ، االنتظارحتىيتـ ُـّ يت
 رسالةتفيدؾبذلؾ،كماالشَّكؿاآلتي:

 

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 .ػػػػكرةمعصػػػػػػػػػديقؾفيحاؿككنومتاح أجًرمحادثػػػػػػػةبالصَّكتكىالصُّ
 األشكال التَّعبيريةأرسٍؿرسالةنتعبرعفاحترامؾلو،مضيفانبعض.

 أرسػػػػػػػػػػػػػٍؿممؼ(PDF)المكجكدفيالقرص(D)(تقنيػػات)باسػػػػػػػػػػػػػػـ. 

  :)Out Sign( تسجيل الخروج من الخدمة -12
إذاكافجيازؾيستخدموأكثرمفمستخدـ،فينبغيعميؾأفتقكـىبتسجيؿالخركجمفالخدمة،عقبانتيائؾ

ذلؾحتىاليستخدـحسابؾمفليسلوالصَّبلحيةفيذلؾ، َوذلك بإتباع الخطوات مفالمحادثةمعأصدقائؾ،كى
 :اآلتية
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التَّكجوإلىقائمة -12-1 ُـّ مفثـاختيارالخياربأعمىنافذةFile) )يت  .البرنامجالرئيسية،كى
12-2-  الخركج بتسجيؿ البرنامج قياـ مبلحظة الرئيسيةSign Out))يتُـّ النَّافذة إلى كىالعكدة حسابؾ، مف

.Sign In))لمبرنامجقبؿتسجيؿالدخكؿ

 باألنشطة اآلتية:الب/المعمم بإمكانك بعد االنتياء من دراسة الوحدة القيام عزيزي الطَّ  :رذسٚجٙ َشبط

باالشػػػػػػػػػػػػػتراؾببرنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج -1 ـٍ  .(Live Messenger Windows) ق
.ع()إلىصػػػػػػػديقو ادخػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿإلىالبرنامجالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ،كىأرسػػػػػػػػػػػػػؿدعكةإضافة -2
 .كىأضٍؼشكبلنمتحركان،األحمر،الٌمكف:14أجًرمحادثةنصيةمعصديقؾ،كراًعقياس: -3
كرة. -4  افحٍصالكاميراكىالمايكركفكفإلجراءمحادثةبالصَّكتكىالصُّ
 .بأمـــــــــــــــــــــــانػػػػػػػػػػػػػػنجراخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالماسػػػػػػػػػػػ -5
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( ٍ
 
ٛ
 
 (:الثَّالثة َوالرَّابعةادلشاخغ ادلضزفبد يُٓب يف انٕزذر

 (.www.icdl.jo/data):المكقعالبحثباستخداـ .1
.عماف:داركائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعةالعالم في غرفة الصف.(2008)النعكاشي،قاسـصالح. .2

األكلى.
عماف:استخدام تكنولوجيا المعمومات وَاالتصاالت في التعميم النظامي..(2010)النعكاشي،قاسـصالح. .3

داركائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعةاألكلى.
4.  عمي. سيى (2011)حسامك، فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة المعممين ميارات التعميم .

 ،كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.دكتكراهغيرمنشكرة أطركحة.اتجاىاتيم نحوهااللكتروني وَ 
أثر استخدام الطرٌقة األدائٌة فً تدرٌب الطلبة المعلمٌن على إتقان  .(2111).حربا، علً منٌر -141

. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة . Autherware مهارات برنامج تصمٌم البرامج التعلٌمٌة التفاعلٌة

 .التربٌة، جامعة دمشق، دمشقكلٌة 

عباس.) -141 أحمد 2013المحمد، أثر استخدام نظرية رايجموث التوسعية في إكساب ميارات (.
محافظةبرنامج الفوتوشوب لدى المعممين الممتحقين بمركز تدريب الحاسوب  في تجريبية )دراسة

 كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،.(الحسكة
الككيت:.(2006). المنياج التعميمي برؤى تربوية لشيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب -142

 المركزاإلقميميلتطكيرالبرمجياتالتعميمية،المجمداألكؿ.
/freedownloadhttp://books.elebda3.net 

 .بيركت:دارشعاعلمنشركىالتكزيعكىالطباعة.كيف نستخدم اإلنترنت.(ـ2112)بيطار،أحمد -143
 .منشكراتكزارةالتربيةكىالتعميـ،دمشؽ.لمعموماتيةا.(2111)كزارةالتربيةكىالتعميـ. -144
 .االنترنت،القاىرة،اليكجدطبعة.تعمم وَاحترف االنترنت.(2119)محمد،نزيومحمد. -145
 .القاىرة.الموسوعة الشبكية طريقك الحتراف إدارة الشبكات.(تاريخبدكف)عكدة،كليد. -146
,المممكة -147 الميني كالتدريب الفني لمتعميـ العامة ,المؤسسة الفني الدعـ في االنترنت تطبيقات

 العربيةالسعكدية.
 .شبكةالمنيؿالتعميمية،اإلصدارالخامس.(2117)الٍّرخصة الّدولية لقيادة الحاسوب. -148

http://books.elebda3.net/freedownload87
http://books.elebda3.net/freedownload87
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اٌٌداااااااااااااااااادة : 

 اٌسّابعااااااااااااات

اٌمٌائاااااااااااااااااااااااااُ 

اٌربٌدٌاااااااات.
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هٕكٛــخ
ُّ
 :األْــذاف انض

 يتوقُع من الطَّالب/المتدرب بعد االنتياء من دراسة متطمبات استخدام القوائم البريدية، أْن يكون قادرًا عمى أن:

1-  .القوائم البريديةيعرّْؼى
تاريخ -2 نشأةالقائمًةالبريدية.يذكرى
 المجمكعاتالبريدية.ميزاتيعددى -3
المكاقعالتَّيتقدـيخدمةالقكائـالبريديةعمىاإلنترنت. -4  يعددىأىَـّ

فيإحدلالمجمكعاتالبريديةاآلتية: -5  .(تعميـالمُّغات،برامجالحاسكب)يشترؾى
 .(Syrian Psychology group)ينشئىقائمةنبريديةنخاصةبوباسـ -6
7- . نفسي   يجرمنقاشانمعأعضاءمجمكعتوحكؿمكضكعو
أحداألعضاءاألقؿنشاطانفيالقائمةالبريدية. -8  يحذؼى
 .يدعكأحداألصدقاءإلىمجمكعتوالبريدية -9

مفالقائمةالبريدية-11  .بأمانيخرجى

سصٛهٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘:
َّ
 االخزجبس انز

 بمشاركة رسائل البريد اإللكتروني بين ذوي االىتمامات المشتركة:ُتسمى الخدمة الّتي تسمُح   -1
A. الفيسبكؾ
B. المدكنةاإللكتركنية

C. الفمكر 
D. القكائـالبريدية 

 الرَّسائل التَّي ترسُل إلى القائمة البريدية:  -2
A. تخضعيلممراجعة 
B. ػػػردُّكىالتسػػػػتقبؿتػػ

C. التخضعلمتدقيؽ 
D. ترسؿبدكفتعديؿ 

 يديُر القوائم البريدية: -3
A. مديرالقائمة
B. خادمات

C. (1+2) 
D. األعضاء 
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 انتشَرْت القوائم البريدية في:  -4
E. الٌسبعينات
F. الستينات

G. التَّسعينات 
H. الخمسينات 

 :، أنَّيامن ميزات القوائم البريدية  -5
E. مكمفةجدان
F. تتمتعيبالخصكصية

G. المصداقية  تمتمؾي
H. مفالمشتركيف كبيرو لعددو  ترسؿي

 ال ينتمي إلى المواقع التَّي تقدم خدمات لمقوائم البريدية:   -6
A. Altavista
B. Hot bot

C. Mozilla 

D. Yahoo 

 تمكُنك القوائم البريدية من:  -7
E. الدُّخكؿكىالعمؿمعكمبيكترآخربعيد 
F. كىالمعمكمػػػػػاتالمشػػػػػػػاركةفػػػػػػيالكثائػػػػػؽ
G. تبادؿالمعمكماتضمففريؽلونفسالميكؿ 
H. ربطمجمكعةمفصفحاتالشَّبكةالعنكبكتية 

 بـ: تيتم  القائمة البريدية   -8
A. البرمجةالعصبيةالمُّغكية
B. القيادةاإلدارية

C. تعميـالمغاتكىالحاسكب 
D. جميعماذيكرصحيح 

 للشتراك بقائمة بريدية، ال ُبدَّ من: -9
E. تسجؿبريدؾاإللكتركني
F. تشترؾفيالقائمةالبريدية

G. تدخؿ(ID)كممةالسر  الخاصبؾكى
H. ماسبؽصحيح  كؿَّ

 إلى القائمة البريدية: لمنع األعضاء من خارج القائمة من إرسال رسائل -10

A. إببلغبالرسائؿ
B. إضافةأعداءمباشرة

C. تخطيىذهالخطكة 
D. إعدادالمجمكعة 

 :الحظ الشَّكل اآلتي، ثمَّ أجب -

 

 إلى: -(1يشيُر الرَّمز ) -11
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A. إضافةأحداألعضاء
B. حذؼأحداألعضاء

C. أحداألعضاءحظر 
D. اختيارجميعاألعضاء 

 إلى: -(2يشيُر الرَّمز ) -12

A. حذؼأحداألعضاء
B. حظرأحداألعضاء

C. طمبصداقةألحداالعضاء 
D. نكزأحداألعضاء 

 إلى: -(3يشيُر الرَّمز ) -13

A. طمبصداقة
B. دعكة

C. رسالة 
D. دةمعاي

 

:االخزجــبس األدائـٙ انمجهـٙ/انجؼذ٘  

 يمذيخ

 اإللكتركنية البريد رسائؿ لمشاركة الفعَّالة األساليب عددو((E-mailsمف االىتماماتبيف ذكم مف كبيرو
بريد لديو شخصو ألمّْ يمكف كى البريدية، القكائـ خدمة ىي الرسائؿ ىذه تحتكييا التَّي بالمكضكعات المشتركة

بالكتركنيعمىمكقع قائمةو لديوإلىجميعالشَّيير،االشتراؾفيأمّْ بريديةو رساؿأيَّةرسالةو ريديةو،كىا 
 يقـك َـّ شراؼمديرالقائمةالبريديةالذَّميقكـباستقباؿالرسائؿمفأعضاءالقائمةث أعضاءالقائمةتحترقابةكىا 

رسالياإلىجميعأعضاءالقائمةالبريدية.–بعدمراجعتيا–  بتمريرىاكىا 

الفترة 
 الّزمنٌة

عدد 
 المحاوالت

 مستوى التَّحقق
قم انعبــــــــــــبراث  الرَّ

 محقق غٌر محقق

.للبرمجة اللُّغوٌة العصبٌةٌشترُك فً قائمٍة برٌدٌٍة       1 . 
 .2 ٌنشُئ قائمًة برٌدًٌة خاصًة بأعضاء مجموعته.    
  

  
ً  ٌجري نقاشاً مع أعضاء المجموعة حول  من  موضوٍع نفس

 اختٌاره.
3. 

 .4 ٌحذُف أحد أعضاء المجموعة األقل مشاركًة.    
أعضاء من اختٌاره إلى قائمته البرٌدٌة. (3)ٌدعو       5. 
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الرسائؿ": تعريف القوائم البريدية  -1 تبادؿ يمكنيـ الشَّبكة مستخدمي مف مجمكعات بتككيف يسمحي نظاـ
(154،ص.2111مقبؿ،)."المتعمّْقةبمكضكعذماىتماـمحدد

العديدمفالطّْبلبكىالمعمميف،: "ُتعرَّف القوائم البريدية في التَّدريس كما   فييا يشترؾي مجمكعةبريديةكاحدة
 إلكتركني بريد إرساؿ بيفكىعند الممفات تبادؿ أيضان يمكفي كى المشتركيف، لجميع يصؿي فإنَّو المجمكعة ليذه
يطمؽيعمييااسـ (159مفمرجعسابؽ،ص.)."Mailing Lists"المشتركيف،كى

منيايمكنوإرساؿرسالة (Servers/خادمات)يكجدي االشتراؾفيأمّْ مثؿىذهالقكائـ،كىعندمايريديالباحثي تديري
المجمكعة،كىالذّْمبدكرهلوالحؽفيالقبكؿأكالرفضلبلشتراؾ.إلى عنكافالخادـالذَّميديري

 :التَّعرف عمى تاريخ نشأة المجموعات البريدية  -2
مفالقرفالماضيمعبدايةشبكةاالنترنتعندماكانتمقصكرةالسٍّتينات لقدنشأىٍتالمجمكعاتالبريديةفي

مراكزاألبحاثكىالمؤسساتالعسكريةاألمريكية،كىعمىالرُّغـمفأنَّياظيرىٍتقبؿشبكةاالنترنت عمىالجامعاتكى
معازدىاراالنترنتفي إالَّ كبيرو الماضي.القرفتسعيناتبفترةوطكيمةو،إالأنَّيالـتنتشٍربشكؿو

 :ميزات المجموعات البريدية  -3
مفالمشتركيف. -2-3قميمةالتكمفة. -3-1 كبيرو اإلرساؿلعددو
3-3- . كقتو  تمكػػػػػفالمسػػػػػػػتخدـمففتػػػػػػػػػحالرَّسػػػائؿفيأم 
نص. -3-4  تمكفالمستخدـإرساؿرسائؿصكتكىصكرةكى
 سػػػػػائؿبيػػػفأعضػػػػػػػاءالمجمكعػػػػػػةالبريديػػػػػة.تبادؿالرَّ -3-5

 :المواقع التَّي تقدُم خدمة المجموعات البريدية  -4
ىذه تقدـ مكاقعجديدة مستمرو بشكؿو تنطمؽي كى المجمكعاتالبريدية، خدمة التَّيتقدـي مفالمكاقع العديد تكجدي

تكجديمكاقعمشيكرةعالميانتقدـيىذهالخدمة،أىمُّيا:  الخدمة،كى

YAHOO , HOTBOT, ALTAVISTA, HOTMAIL)) 

مجمكعات تعتبري الباحثةباستخداـخدمة(YAHOO, HOTMAIL)كن مفأشيرالمجمكعاتالبريدية،لذاستقكـي
Hotmail) )البحثإلنشاءمجمكعةبريديةلتطبيؽ.
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 دتشٍٚ ػًهٙ:

 عرّْؼالقكائـالبريديةكىاذكرميزاتيا؟

 :متطمبات االشتراك في مجموعات الياىوو البريدية  -5
كاالشتراؾفيمجمكعاتالياىكيمكنؾ يتميزي كاحدو البريديةمفأجؿتبادؿاألفكاركىالمعمكماتضمففريؽو

بتشابوالميكؿكىاالتجاىات. حيثيكجدفيمحرؾبحثالياىككمئاتاآلالؼمفالمجمكعاتالبريديةالتَّيتشمؿي
مختمؼالمكاضيعالحياتيةالتَّييمكفلنااالستفادةمنيا.

 العصبية:عمى سبيل المثال المغكية الحاسكبكىالبرمجة برامج تعميـ بتقنياتكى ُـّ تيت بريدية قائمة
تعميـالمُّغاتالمختمفة.  كى

فيخانةمحرؾالبحثكماىكمكضحأدناه.((yahoo groupsنقكـيبكتابة-5-1

(42)الشكل 

النَّقرعمىالسَّطر(yahoo groups)تتُـّظيكرصفحة-5-2 ُـّ يت األكؿ.،كى

(43)الشكل 

5-3-  كتابة: ُـّ يت ظيكرصفحةمجمكعاتالياىكك. كىىيمجمكعة(Iraqinlporg)نبلحظي البحث، فيخانة
تعميـالمُّغات،إضافةنإلىكجكدأرشيؼصكر بالحاسكبكىالبرمجةالعصبيةالمُّغكيةكىالقيادةاإلداريةكى ُـّ بريديةتيت

َـّالضَّغط .((searchعمىزرلممكصؿالقديمة،ث
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(44)الشكل 

بالضَّغطعمىأيقكنةالمجمكعةلبلشتراؾ.-5-4 ـٍ ُـّاالنتقاؿآليانإلىصفحةاالشتراؾفيالمجمكعة،ق يت

(45)الشكل 

ذلؾبالنَّقرعمىأيقكنة-5-5 .(join this group)تبلحظيفتحالصفحةاآلف،كى

(46)الشكل 

بمعمكماتالبريدااللكتركنيكىىكميّـّفيالتَّسجيؿ.ستبلحظيظيكرأيقكنةتمؤل

 .لىمجمكعتؾالبريدية رساؿالمشاركاتمفكىا  البيدَّأفيككفعنكانؾمكجكدانلمتمكفمفاستبلـكىا 
 ُـّإدخاؿ انقٍر)( (IDالػيت َـّ كممةالسّْر،ث (.sign upالخاصبؾكى
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(47)الشكل 

النَّقرعمى-5-6 َـّ كتابةالككدالذَّمتراهأمامؾ.ث النزكؿإلىاألسفؿ،كى ُـّ نافذةالتَّسجيؿ،يت .(join)ستفتحي

(48)الشكل 

ماعميؾاآلفسكلفتحبريدؾ-5-7 فيالمجمكعة،كى قبكلؾعضكا َـّ ظيكرالصفحةالتَّيتخبرؾبأنوت يتُـّ
تاألعضاء.االلكتركنيمرَّةأخرلالستبلـمشاركا

مفأجؿتصفحالمكاضيعفيمجمكعتؾالجديدة.(continue)بإمكانؾالنقرعمىأيقكنةاالستمرار-5-8

(49)الشكل 

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 اشترؾبقائمةبريديةتعميمية؟

أعضاء: متطمبات إنشاء قائمة بريدية  خاصة َوالتَّواصل مع أعضاء المجموعة -9 مع التَّكاصؿ يمكنؾ
أعضاءالمجمكعة، ذلؾمفخبلؿإرساؿرسائؿجماعيةلكؿّْ ذلؾبإتباعالخطكاتاآلتيةمجمكعةبريدية،كى :كى
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ُـّتسجيؿالدخكؿإلى -9-1 مفخبلؿالحسابالخاصبناعمىىذاالرابط:(Google)يت
(ar-http://groups.google.com//h&1-pli).



9-2-  مثاؿ: مكقعؾ اسـ ليكف كى المجمكعة، اسـ اختيار ُـّ (Syrian Psychology)يت كصؼ، كتابة َـّ ث
."مجموعة تربوية تيتم  بالموضوعات النَّفسية"المجمكعة:بأنَّيا

9-3-  اختيارحتىاليقـك ُـّ يت البريديةسكلاألعضاءالمشتركيفبيا، أمعضكبإرساؿرسائؿإلىالقائمة
مفثَـّحفظ(إببلغبالرَّسائؿ) .،كى

(49)الشكل 

َـّإنشاءلممتابعة. -9-4 ُـّكتابةالككداآلتي،ث  يت

(50)الشكل 

ُـّنسخالككدالخاصبالمجمكعةكىكضعوفيمكقعؾأكمنتداؾ. -9-5 يت
9-6-  ُـّ يت تعديؿبسيطلفتحالمجمكعةفيالنافذةالجديدة،كىاستخداـحتىالينتقؿالزائرمباشرةمفمكقعؾكى

(.Googleإلى)

http://groups.google.com/h-ar&pli-1
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(51)الشكل 

نَّويمكنؾتعديؿتصميـالمجمكعةبسيكلةأيضان. َـّإعدادالمجمكعةبطريقةوجيدةوكماكىا  اآلفت

إرساؿرسالة -9-7 ُـّاختيارالمناقشاتإذاأرٍدتى لكؿأعضاءالمجمكعةعمىإيميبلتيـ.يت



مكضكعيامرفقةبرابطالمكضكعالذَّمترغبمفاألعضاءزيارتو. -9-8 ُـّكتابةالرّْسالةكى يت


(52)الشكل 



:مجموعتك انظر إلى اآلتي (إلى/من)أحد األعضاء  (حذف/إضافة)متطمبات  -9-9
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  دتشٍٚ ػًهٙ:

 ياىـأىَـّمعمكماتؾحكؿ أنتكىا  أنشئقائمةنبريديةنتضُـّزمبلئؾطمبةمعمـالصَّؼ،السَّنة:الثَّالثة.تتشارؾي
مقرراتكـالدّْراسيةليذاالفصؿ.

 االنتياء من دراسة الوحدة القيام باألنشطة اآلتية:عزيزي الطَّالب/المعمم بإمكانك بعد  َشبط رذسٚجٙ:

 : اشترٍؾبالقائمةالبريديةاآلتية -1
أضًؼالعناكيفاآلتيةإلىقائمتؾالبريدية: -2
 (asia.friday@gmail.com)(االسـ:آسيا،المينة:ميندسةكمبيكتر) 
 -)bassam_fj1@yahoo.com  ) 

 (االسـ:بسَّاـ،المينة:مدرس).

mailto:asia.friday@gmail.com
mailto:bassam_fj1@yahoo.com%20)-
mailto:bassam_fj1@yahoo.com%20)-
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احذٍؼالعنكافالثَّانيمفقائمتؾ. -3

كىأفدىـبمالديؾمفمعمكمات.، (الحاسكبالتَّربكم)أجًرنقاشانمفيدانمعأعضاءمجمكعتؾحكؿ -4

 ادلشاخغ ادلضزفبد يُٓب يف انٕزذح:

 www.kutub.info.googleالبحثباستخداـ .1
.عماف:داركائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعةالعالم في غرفة الصف.(2008)النعكاشي،قاسـصالح. .2

األكلى.
عماف:استخدام تكنولوجيا المعمومات وَاالتصاالت في التعميم النظامي..(2010)النعكاشي،قاسـصالح. .3

داركائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعةاألكلى.
4.  عمي. سيى (2011)حسامك، فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة المعممين ميارات التعميم .

 ،كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.رةدكتكراهغيرمنشك أطركحة.االلكتروني وَاتجاىاتيم نحوه
 .( (www.icdl.jo/dataالمكقع: .5
المركز.(2006). المنياج التعميمي برؤى تربوية لشيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .6 الككيت:

 اإلقميميلتطكيرالبرمجياتالتعميمية،المجمداألكؿ.
/freedownloadhttp://books.elebda3.net 

 .بيركت:دارشعاعلمنشركىالتكزيعكىالطباعة.كيف نستخدم اإلنترنت.(ـ2112)بيطار،أحمد .7
 طبعة..االنترنت،القاىرة،اليكجدتعمم وَاحترف االنترنت.(2119)محمد،نزيومحمد. .8
 .القاىرة.الموسوعة الشبكية طريقك الحتراف إدارة الشبكات.(اليكجدتاريخ)عكدة،كليد. .9

 تكنس:مركزتكنسلحريةالصحافة.. االنترنت في خدمة حرية التعبير.(2111)الطاىر،محمد. .10
,الم .11 الميني كالتدريب الفني لمتعميـ العامة ,المؤسسة الفني الدعـ في االنترنت العربيةتطبيقات ممكة

 السعكدية.
 .شبكةالمنيؿالتعميمية،اإلصدارالخامس.(2117)الٍّرخصة الّدولية لقيادة الحاسوب. .12
 

 

 

http://www.kutub.info.google/
http://books.elebda3.net/freedownload87
http://books.elebda3.net/freedownload87
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الىسدددددددددددددددددددددددددددددةُّ
 .اخلا ادددددددددددددددددت:

املدددددددددددددددددددددددوناثُّ
دت.دددداإللكرتونٍد
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هٕكٛخ:
 
 األْذاف انض

االنتياء من دراسِة متطمبات استخداِم المدونة اإللكترونية، أْن يكوَن قادرًا عمى يتوقُع من الّطالب/المعّمم بعَد 
 أن:

المدكنػػةاإللكتركنيػػػػة. -1 يعٌرؼي

مصطمحمفالمصطمحاتالتٌالية:-2 كؿ  .(Blog, Post, Page  Category  Widget)يكصّْؼي

ينشئيمدكنةنإلكتركنيةجديدة.-3

التَّدكيناتإلىمدكنتوالخاصة.-4 يضيؼي

يضيُف الوســوم إلى مدونتـــو. -5

صػػػػػػػػػكرةنإلىمدكنتوالخاصة.-6 يضيؼي

فحـــــــات الجديدة. -7 يضيُف الصَّ

8- مدكنتػػػػػػػػػػػػػػػو.(يحػػػػػػػػػػػذؼ)يعدّْؿي

يغيُر القالُب الحالي إلى قالٍب من اختياره.-9

دعكةنإضافةإلى -10 مفأصدقائو.(3)يرسؿي

سصٛهٙ ادلؼشيف انمجهٙ/انجؼذ٘:
َّ
 االخزجبس انز

 من ميزات المدونات اإللكترونية، أنَّيا:  -1
A. مجانية 

B. ذاتحمايةفكالذية 

C. تحتاجإلىتطكيراتمستمرة 

D. كؿماسبؽصحيح

 إلى: السَّابقالتعريف  يشيرُ ، "انترنت بسيطة تمكنك من إضافة محتوى عمييا بسيولة  صفحات" -2
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A. صفحاتاالنترنت 
B. الشبكةالعالمية 

C. المدكنةاإللكتركنية 

D. صفحتؾعمىالفيس
 تمكنك المدونات اإللكترونٌة من إضافة: -3

A. نصفقط 
B. فيديكفقطصكركى 

C. ممفاتصكتية 
D. كؿماسبؽصحيح

 إلى:  ( (Settingٌشٌُر مصطلح  -4

A. تكصيؼالمدكنة 
B. اإلعداداتالعامةلممدكنة 

C. اختيارشعارالمدكنة 
D. تغييرالقالبالخاصبالمدكنة

 من أنواع المدونات: -5

E. متخصصةفيمجاؿمعيفكالتقنية 
F. صفحاتلبلنطباعاتالشخصية 

G. صفحاتلميكميات 
H. كؿماسبؽصحيح

 :إلى (Blog) ٌشٌر المصطلح -6

A. صفحاتشخصيةتنشرماتريدمفمحتكل 
B. بنشرىا  عمىمدكنتؾمقاالتتقـك
C. قسـيدرجبداخمومجمكعةمفالتدكينات 
D. القكائـالتيتراىافيمدكنتؾ

 :إلى(Appearance)  يشير مصطمح -7

E. التعديؿالسريععمىالمدكنة 
F. تغييرالقالبالخاصبالمدكنة 

G. التصنيؼاالفتراضيلمتدكينات 
H. فيالمدكنةطريقةعرضالتاريخ

 :إلى(Edit) مصطمحيشير -8
A. التعديؿالسريععمىالمدكنة 
B. األشكاؿإضافةالصكركى

C. عرضالتدكينة 
D. التعديؿعمىالتدكينة 

 
 :عند حذف التدوينة، ننقر عمى أيقونة -9

E. Edit
F. Quick Edit

G. Trash 

H. View 

 :، نضغط عمى رمزتغيير خمفية المدونةعند  -10
E. Background F. Design Custom  
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G. Header H. Widget 

 

 نضغط عمى الزر: ،إلضافة تدوينة عمى المدونة -11
A. Add new 

B. Copy 

C. Media 

D. Categories 

 نضغط عمى الزر: ، لمتعديل السريع عمى المدونة -12
A. Edit 

B. Quick edit 

C. Moderate 

D. Improve 
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 األدائٙ انمجهٙ/انجؼذ٘:االخزجبس 

 :يمذيخ

 اإللكتركنيGoogleيقدـي ىذهblogger.com))خدمةإنشاءالمدكناتالمجانيةعبرمكقعيا يميزي ما ،كىأىُـّ
 ىي الحماية الفوالذيةالخدمة مكاقع أحد اختراؽ ألحدو ييمكف فبل المدكنات، إلىGoogleليذه باإلضافة ،

 كىالٌتحديثاتالٌتيتمبيحاجاتكافةالمدكنيفعبراإلنترنت.الّتطويرات المستمرة
ىذا":فالمدونات بسيكلة، عمييا محتكل إضافة مف المستخدميف تيمكف بسيطة انترنت صفحات عف عبارة

ىذهالمدكناتييمكفأف، "جميعياالمحتكليمكفأٍفيككفنصانأكصكرةنأكفيديكأكممفاتصكتيةأك كماأفَّ
يمكفأف آخركى مجاؿو أكاألدبكىالففأكأمّْ الٌسياسة أك كالٌتكنكلكجيا معيفو فيجزءمجاؿو تككفمتخصصةن

فيكمياتوكىانطباعاتوالشَّخصية. تككفمجردصفحاتييكتبفيياالمدكّْ

الفترة 
 الّزمنية

 مستوى الّتحقق
عدد  الّرقم انعبــــــــــبراث

 المحاوالت
غير  
 محقق محقق

إلىالٌرابطالٌتالي:       .17 (.www.wordpress.com)يدخؿي
     اسـى   .18 .(تقنياتالٌتعميـ)ينشئيمدكنةنخاصةنباختصاصوتحمؿي
    : )حجم المساحة المخصصة لمكتابة، الّمغة، يضبطيإعداداتمدكنتو،مفحيثي

  .19 .الوقت(

خمفيةنلمدكنتوبالٌمكف       .20 .األحمريضيؼي
صكرة       .21 .(c)المخزنةعمىالقرصالحاسب اآللييضيؼي
 أصدقاءإلضافتيـإلىمدكنتو.(4) يدعك    

 

المدكنةاألخيرةالٌتيقاـ       .22 بإدراجيا.يحذؼي
الٌصكرةالٌتيأدرجيابصكرةومفاختياره.       .23 يبدّْؿي
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 :تعريفات أساسية



  :ةالمدونالمتطمبات األساسية الستخدام -1
مدكنتؾستككفبنطاؽوتفرعيعمىالنَّالطَّريقةسيمةكىالتحتاجإلىأيَّ :اآلتيحكةتعقيدات،الجديربالٌذكرأفَّ

Your Name .Blog Spot)) 
 )name your(: اختيار ُـّ اسمؾأكالعنكافالذَّمسيتخذهالزكارلزيارةالمدكنة،ييفضؿأفتتخذأسماءنيت

.كىسيمةالحفظ، أالتجعؿعنكافالمدكنةمكضكعتعبيرو
 )Spot.Com Blog on(:ّْخدمةالمدكناتالمجانيةعندماطاؽالفرعيالمجبرااللتزاـبوكىىكالن تستخدـي

 :لمحصول عمى مدونة يجب إتباع الخطوات اآلتيةوَ .Bloggerمف
الدُّخكؿإلىالمكقعلمتَّسجيؿعبرالرابط -1-1 ُـّ فحةالرَّئيسة.(ordpress.comwww.w) يت  مفالصَّ

ُـّالضَّ -1-2  (.إنشاءمكقع)غطعمىزريت
اتباعالخطكاتالخمساآلتية: -1-3 ُـّ يت
ُـّ -3-1-  تسميةعنكافالمكقع:يت

(53)الشكل 
مؿءالبيانات -3-2- عنكافالمدكنة،تكصيؼ) مف(General Settings)العامة لممدونة اتاإلعدادأكيتُـّ

ذلؾمفالقائمةالجانبية(المدكنة،المغة  :((settingsغطعمىالضَّبكى

http://www.wordpress.com/
http://adf.ly/1129934/https:/lh5.googleusercontent.com/-di9O3-Y1cOM/TYZqfB5mjsI/AAAAAAAAA-Q/466Lx9H0gbg/s1600/blogger.logo~bloggerplug.in111-.jpg
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 :ستبلحظظيكرالخياراتالمكجكدةبالقائمةكمابالصكرةكى

(54)الشكل 
ع،:كىيالقائمةالتيتمكنؾمفتغييراإلعداداتاألساسيةبالمكقGeneral))عنداختيارؾأيقكنة -3-3-

:كاآلتيالخياراتالمكجكدةفيصفحةاإلعداداتالعامةستظيرمعيا
 Site title)).اسـالمدكنة: 
 Tagline))ىا:كصؼالمدكنةأكشعار. 

 (E-mail Address).البريداإللكتركني: 
 (Time zone).الكقت: 

 (Date Format)فيالمدكنة.:طريقةعرضالتاريخ 
 (Time Format).طريقةعرضالكقتفيالمدكنة: 
 (Week state on)فيالكالياتالمتحدةيبدأاألسبكعيكـ،تختمؼمفدكلةألخرل):بدايةاألسبكع

 .(عمىغرارالدكؿالعربيةاالثنيف
 (Language)مفبينياالعربية.،:المغة 
يتظيرالتَّالصندكؽيمكنؾمفخبللورفعصكرةكشعارلمكقعؾكىستبلحظكجكدصندكؽأعمىاليسارىذا

فيأعمىالمتصفح.

كرة -3-1- باختيارماتشاءمفالٌتصاميـ،كماىكمكضحفيالصُّ ـٍ ُـّاختيارالقالبالذَّمتراهمناسبان،ق  :يت
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 (55)الشكل 
 دتشٍٚ ػًهٙ:

 ،فيمجاؿالتٌقنيات بإنشاءمدكنةوإلكتركنيةو،تختصُّ ـٍ اسـق    .(الّتعميم تقنيات) تحمؿي
  متطمبات إدارة المدونة: -2
إلىالمدكنةستبلحظيكجكدقائمةعمىاليميف،التَّي عنددخكلؾَوالوسوم: َواألقسام التدوينات إضافة  -2-1

بالمدكنة. شيءو يمكنؾمفخبللياالتَّحكـفيكؿّْ

ل تدوينة عمى المدونة -2-1-1 .(تدكينة) الجانبيةنبحثعفالٌزر:مفخبلؿالقائمةإلضافة أوَّ

(55)الشكل 
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الضَّ َـّ كتابةماتريدهفيتدكينتؾاألكلى،ث ُـّ :Writing))كىعنداختيارؾأيقكنةلنشرىا.(تحرير)غطعمىالزريت
:،كىىيكاآلتيالخياراتستظيرقائمةمف،بالمدكنةالخاصةمسؤكلةعفعرضخياراتالكتابةالاأليقكنةىيكى

(56)الشكل 

1- Size of the post box)):الصفحات)حجـالمساحةالمتاحةلمكتابةفيالصفحةالخاصبكتابةالتدكيناتكى
 مناسبةلفتحتاجلتغييرىا(.20القيمة

2- (Formatting)طريقةعرضالرابط:URL الصفحات.الخاصبالتدكيناتكى 
3- Default Post  Category)):.التصنيؼاالفتراضيلمتدكينات 
4- Default Link Category))َّصنيؼاالفتراضيلمركابط.:الت

 :قمتبكتابةتدكينةلتطبيقاتاالنترنت: إليك المثال اآلتي

 
 (57)الشكل
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باختيارمكافنشرالمقاؿ،إليؾاآلتي: -1-1-- ـٍ ق

 
التي -1-2-- اآلتية فحة الصَّ الحظظيكر المركر، كممة كى الخاصبؾ، اإللكتركني البريد إدخالؾ بعد

تسمحلؾبإرساؿدعكةإلىأصدقائؾ:



 ستظيرلؾقائمةمفأصدقائؾالذَّيفتكدُّدعكتيـإلىرؤيةمدكنتؾاإللكتركنية. -1-3--

(58)الشكل 

 دتشٍٚ ػًهٙ:

 تقنيات الّتعميم ،تيعبرعفرأيؾبتخصص"ذاتيانتقريران"أضٍؼإلىمدكنتؾالخاصة.

ور: إضافة  -2-2 يمكنؾمفخبلليا  الص  جديدة لؾنافذة تظير كر الصُّ إضافة الضَّغطعمىأيقكنة عند
 سحبالصكرةالتَّيتريدإضافتيالممدكنة،كمابالشكؿاآلتي:

(59)الشكل 

 دتشٍٚ ػًهٙ:
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 بإضافةصكرةحاسكبمف ـٍ .(c)فيالقرصsPhoto الممفق
 فحات:الصَّ دوينات وَ التعرف عمى كيفية تعديل التَّ  -3
تريدحذفياأكالتعديؿعمييا.يمكنؾالقياـبيذاالعمؿعفطريؽبإضافةتدكينةأكصفحةكىتىؾقمٍفيحاؿأنَّ

 All)غطعمىأكأفتقكـبالضَّفيحاؿالتَّعديؿعمىمدكنة،(Posts)مفقائمةAll Posts))غطعمىالضَّ

pages.فيحاؿأنؾتريدالتعديؿعمىصفحةكمابالصكرة



:اآلتيةالحذؼكمابالصكرةفحةيمكنؾمفخبللياأفتقكـبالتعديؿكىفتحلؾالصَّبعدىاتي

(60)الشكل 

يالمربعفاآلتيةكمامكضحبالصكرة،خياراتةيعندتمريرمؤشرالفأرةعمىأمتدكينةأكصفحةتظيرلؾعدَّ
األحمر:

 Editَّعديؿعمىالتدكينة.:لمت
 Quick Edit.لمتعديؿالسريععمىالتدكينة:

 Trash.لحذؼالتدكينة: 

 View.لعرضالتدكينة: 

 دتشٍٚ ػًهٙ:

بنشرتدكينةخاصةبؾ،كى -1 ـٍ عديبلتعميياقبؿنشرىا.أجًربعضالتَّق
ابقة.الٌتدكينةالسَّاحذؼٍ -2

 عرف عمى كيفية تغيير القالب:التَّ  -4
ُـّذلؾىكتغييرالقالبىاـفيإدارةالمدكنةكىجزءه يت بخطكاتبسيطةمفخبلؿالقائمةالجانبية.،كى
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ُـّ -4-1  .ةخياراتكمابالصكرةستبلحظظيكرقائمةتحتكمعمىعدَّكى(Appearance)الضغطعمىكممةيت
 (Themes)القكالباألخرلالتييمكنؾاستخداميا.القالبالذمتستخدموكى:تعرض

 (61)الشكل 
 (Widget)اضافتيا.نؾاستخدامياكىك:تعرضالقكائـالجانبيةالتييم 
 Menus)تعديؿالقكائـالرئيسيةبالمكقع.(:إضافةكى
 (Header).إضافةصكرةأكلكفأعمىالصفحة: 
 (Background)مدكنة.:تغييرخمفيةال 
 (Custom design) .التعديؿفيتصميـالمدكنة: 
 I pad )كى(mobile.مختصتيفبنسخةالتصفحمفالياتؼالمحمكؿ: 

 (62)الشكل 
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ُـّ،اآلفلنفترضأنؾتريدأفتقكـبتغييرالقالب ستبلحظظيكرصفحةتحتكمكى، (Themes)بالضغطعمىيت
الحظفيالصكرةالسابقةأفأسفؿكؿاالختيارمفبينياكمافيالصكرة.عمىعددمفالقكالبالتييمكنؾ

كمابالمربعاألزرؽ.،قالبيكجدمجمكعةمفالخياراتالتييمكنؾأفتستخدميا

 Active).عندالضغطعميياتقكـبتفعيؿالقالبلبلستخداـ:)
 Preview).باستعراضشكؿالقالب (:تقـك
 Details)اإلمكانياتالمتاحةبو.اصيؿأكثرعفالقالبكى(:تقكـبعرضتف

 عرف عمى كيفية إضافة المستخدمين:التَّ  -5
التدكيناتلمتَّ فيكتابة لممشاركة مستخدميفآخريف إضافة عرؼعمىكيفية ، قائمة في(Userالحظكجكد )

ُـّ،القائمةالجانبية :كاآلتيىذه الخيارات  وظائفالحظالخياراتكمابالصكرة.كى،الضغطعمييايت

 All users)).لعرضجميعالمستخدميفبالمدكنة:
 Invite New)).لدعكةمستخدـجديد:
 My Profile).لمتعديؿعمىممفؾالشخصي:) 
 (Personal  settings).إعداداتممفؾالشخصي: 
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ستبلحظظيكر( (Invite Newتحريرالمدكنةيتـالضغطعمىلدعكةمستخدـجديدلمشاركتؾفي -5-1
:اآلتيةصفحةكالصكرة

(63)الشكل 

ُـّ -5-2 المكجكدةأسفؿالصفحة (Send Invitation)مؿءالبياناتالمكجكدةثـالضغطعمىالزريت
التيتحددمياـالمستخدـالجديد.( (roleستبلحظالقائمةالمنسدلةكى

 (Follower) .متابعلممدكنةاليمتمؾأمصبلحيات: 
 (Contributor) لكنيالفتنشرإالبعدمكافقتؾ.،:يمكنؾإضافةتدكيناتفقط 
 (Author) اليمكنوالتعديؿسكلعمىالتدكيناتالتيكى،نشرىادكفالرجكعلؾ:يمكنؾإضافةتدكيناتكى

 يا.تكتب
 (Editor) التعديؿعمىالتدكيناتالتيكتبياآخركف.كى،لمكافقتؾ:يمكنؾإضافةتدكيناتدكفالحاجة 
 (Administrator):.يمتمؾجميعصبلحياتالتحكـفيالمدكنات 

 دتشٍٚ ػًهٙ:

بإرساؿدعكةإضافةإلى -5 ـٍ  مفأصدقائؾأنتتختارىـ.(3)ق
أنتتختاره. -6 بتعديؿخمفيةمدكنتؾاإللكتركنيةبمكفو ـٍ ق

 الطَّالب/المعمم بإمكانك بعد االنتياء من دراسة الوحدة القيام باألنشطة اآلتية:عزيزي  َشبط رذسٚجٙ:

.الثّالثة،الٌسنة:معمم الّصفأنشٍئمدكنةنمتخصصةن،باسـ: -1
فيمدكنتؾاإللكتركنية.كمية الّتربية/جامعة تشرين  أضٍؼصكرةلمبنى -2
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 أضٍؼخمفيةنلمدكنتؾبالٌمكفاألزرؽ. -3
بإضافةمدكنةوشخ -4 ـٍ عفرأيؾبمستكلصعكبةمكادالٌسنةالثٌالثة/معمـالٌصؼ.ق  صيةوتعبري
 احذٍؼالٌصكرةالٌتيأدخمتيامنذقميؿ.كأضٍؼصكرةنمفاختيارؾ. -5

 ادلشاخغ ادلضزفبد يُٓب يف انٕزذح:

عماف:استخدام تكنولوجيا المعمومات وَاالتصاالت في التعميم النظامي..(2010)النعكاشي،قاسـصالح. .1
داركائؿلمنشركىالتكزيعكىالطباعة،الطبعةاألكلى.

2.  عمي. سيى (2011)حسامك، فاعمية برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة المعممين ميارات التعميم .
 ،كميةالتربية،جامعةدمشؽ،دمشؽ.دكتكراهغيرمنشكرة أطركحة.االلكتروني وَاتجاىاتيم نحوه

 .( (www.icdl.jo/dataالمكقع: .3
المركز.(2006). المنياج التعميمي برؤى تربوية لشيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .4 الككيت:

 اإلقميميلتطكيرالبرمجياتالتعميمية،المجمداألكؿ.
/freedownloadhttp://books.elebda3.net 

 .بيركت:دارشعاعلمنشركىالتكزيعكىالطباعة.كيف نستخدم اإلنترنت.(ـ2112)بيطار،أحمد .5
 .االنترنت،القاىرة،اليكجدطبعة.تعمم وَاحترف االنترنت.(2119)محمد،نزيومحمد. .6
 .القاىرة.الموسوعة الشبكية طريقك الحتراف إدارة الشبكات.(اليكجدتاريخ)عكدة،كليد. .7
 تكنس:مركزتكنسلحريةالصحافة.. االنترنت في خدمة حرية التعبير.(2111)الطاىر،محمد. .8
 تطبيقاتاالنترنتفيالدعـالفني,المؤسسةالعامةلمتعميـالفنيكالتدريبالميني,المممكةالعربيةالسعكدية. .9

 .شبكةالمنيؿالتعميمية،اإلصدارالخامس.(2117)الٍّرخصة الّدولية لقيادة الحاسوب. .10

 

 

 

 

http://books.elebda3.net/freedownload87
http://books.elebda3.net/freedownload87
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 (:6املهحق )

يضزٕٚبرٓب.
 
ذسٚجٙ ٔ

َّ
هٕكٛخ نهربَبيح انز

ُّ
 لبئًخ األْذاف انض

 األىـــــداف الس ــــــموكيـــــة:  
قى                                   

 
 اجملبل                                    انىحــــرة األونــــــــً:                                                  انز

خول إلى االنترنت.  (1 ٌّة للدُّ  تذكر ٌذكر  المتطلَّبات األساس
د  طـــرائــــق االتصــال بشـــبكة االنترنت.  (2  تذكر ٌــعدِّ
ٌّاً باإلنترنت.  (3  تطبيق  ٌــجِر اتصاالً هـاتف
 تطبيق  ٌقطع  االتصال بشبكة االنترنت.  (4
د  أمثلة عن أسماء متصفحات   (5  تذكر االنترنت.ٌعدِّ
ف  برنامج متصّفح اإلنترنت إكسبلورر.  (6  تذكر  ٌعرِّ
د  أهم مزاٌا متصفح االنترنت إكسـبلورر.  (7  تذكر ٌحدِّ
 تذكر ٌذكر  مكونات نافذة متصفح االنترنت إكسبلورر.  (8
ٌّز  بٌن   (9 عنوان المتصفح)ٌم شرٌط األدوات، و  شرٌط األوامر، و   فيم .(شرٌط الحالة، و 

 تطبيق باســتخدام متصفــح االنترنــــت.( وزارة التَّعلٌم العالً فً سورٌــا)ٌفتح  موقع   (11
 تطبيق ٌغلق  نافذة متصفح االنترنت إكسبلورر.  (11
 تطبيق ٌخِف شرٌط األدوات من نافذة متصفح االنترنت إكسبلورر.  (12
 تطبيق مواقع انترنت إلى المفضلة. (3)ٌضٌف    (13
 تطبيق االنترنت الحــالٌة.ٌقوم  بتحدٌث صفحة   (14
ابقة التًَّ تمَّ فتحــها منذ قلٌـــل.  (15  تطبيق ٌنتقـــــل  إلــى صفحة االنترنت السَّ
انٌة الّتً تمَّ إضافتها إلى المفضلة.  (16  تطبيق ٌحذف  موقع صفحة االنترنت الثَّ
ٌَّة تـظهر مــلء الّشـــاشة.  (17  تطبيق ٌجعـــل  صفحة االنترنت الحال
 تطبيق صفحة البدء. ٌفتح    (18
 تطبيق ٌدخل  إلى إحدى مواقع االنترنت من خالل برنامج اإلكسبلورر.  (19

قى                  
 
ــبنُــت:                                                            انز

 
 اجملبل                                             انـــىحــــرة انث

 تذكر يعرّْؼمحرؾالبحث  (21
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 تذكر يذكرأشيرمحركاتالبحثالمتاحة  (21

عنكافمحرؾالبحث  (22  تطبيق .(Address)داخؿصندكؽشريطالعنكاف((Googleيكتبى

إلىمككناتنافذةمػػػػػحرؾالبحػػػػػػػػث  (23  تطبيق.Googleيشػػػػػػيرى
كظيفةكؿمفالرُّمكزاآلتيةفيشريط  (24 األدكات:يذكرى

 

 تذكر

في  (25  تطبيق.(تقنياتالٌتعميـ)عفمعمكماتحكؿGoogleيبحثى
في  (26  تطبيق .(مراكزمصادرالٌتعمـ)عفصكرلػػػػػػػGoogleيبحثى
تقنياتالبحثالمتقدمة  (27  تطبيق .(Advanced Search)يسػػػػػػػػػػتخدـى
عفممؼمفنػػػػكع  (28  تطبيق .(الرَّقميةالمكتبة)عف((PDFيبحثى
معيارالبحثالمناسبلبلستعبلـعفالمكاقعالتَّيتحتكمالكممتيف:  (29 يستخدـى

 معان.(ذكاء،صناعي)
 تطبيق

معيارالبحثالمناسبلبلستعبلـعفالمكاقعالتيتحتكمإحدلالكممتيف:  (31 يستخدـى
 دكفأٍفتحتكمالثَّانية.(حاسكب،عمبلؽ)

 تطبيق

أشير  (31  تذكر مكاقعالبحثفيالمكسكعةااللكتركنية.يذكرى
اسػػػػػػػـأشػػػيرمكاقعالقكاميسبالٌمغةاإلنكميزية.  (32  تذكر يذكرى

قى            
 
ــــبنثــــــت:                                         انز

ّ
 اجملبل                                                           انىحـــــرة انث

البريداإللكتركني.  (33  تذكر يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼى
 تذكر يعددىمزاياالبريداإللكتركني.  (34
 تذكر يػػػػػػػػػػعددىأجػػػػػػػػػػػػػػزاءالرسػػػػػػػػػػػػػػػػالةفيالبريػػػػػػػػػػداإللكتركنػػػػػػػػػػي.  (35
المبادئالتيينبغيأف  (36  تذكر تراعىعندإرساؿرسالة.يذكرى
أجػػػػػػػػػػزاءىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافالبريػػػػػػػػػػداإللكتركنػػػػػػػػػػي.  (37  تذكر يذكػػػػػػػػػػرى
 تطبيق .ينشئىحساببريدإلكتركنيجديدعمىمزكد  (38
رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةنجديدةنمفبريدهاإللكتركني.  (39  تطبيقيرسػػػػػؿى
 تطبيق يػػػػػػػػػػػرفؽىالمػػػػػػػػػػػػػػػػمفاتكىالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرمعالرّْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة.  (41
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 تطبيق يضػػػػػػػػعىعبلمةمقركءعمىالرَّسػػػػػػػػائؿالتػػػػػػػػييقرأىا.  (41
 تطبيق يردَّعمىالرَّسائؿالكاردة.  (42
43)    تطبيق الرَّسػػػػػػػػائؿمػػػػػػػػػػػػػػػػفصػػػػػػػػندكؽالػػػػػػػػػػػػػػػػكارد.يحذؼى
كػػػػػػػػممةالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر.  (44  تطبيق يغيّْرى
45)  . مفحسػػػػػػابوبأمافو  تطبيق يخرجى

قى                
 
 اجملبل                                             :            انـــىحــــرة انزابعـــــت                                         انز

 تذك ر البرامػػجالمخصصػػػػػػػػػػةلممحادثة.أشيَر يعددى  (46
خدمةالمحادثة  (47  تذك ر .يعرؼى
 تذك ر يعددىأنػػػكاعالمحادثة.  (48
49)  

 تذك ر فً المحادثة (االسم المستعار)ٌعدد  شروط اختٌار 
النَّصائحالتَّيعمىالمستخدـالجديدالتَّقيدبياأثناءالتَّسجيؿبالماسنجر.  (51  تذك ر يذكرى
بإحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلبرامجالمحػػادثةالعامػػػػػػػػػػػػػػػػػة.  (51  تطبيق يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؾى
 تطبيق .(http://al-prince.netدردشةالبرنس:)يجرممحػػػػػػػػػػػػادثةباستخداـالمكقع:  (52
 تطبيقفيبرنامجالماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجر.يشتركَ   (53
 تطبيق المتصؿ.(ع)يجرممحادثةكتابيةمعصديقو  (54
دعكة  (55  تطبيق .(ع)إلىصػػػػػػػػػػػػػػػػػديقو(إضػػػػػػػػػػافة)يرسؿى
ورةيجرممحادثة  (56  تطبيق معصػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقوالمتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ.بالصَّوت َوالص 
 تطبيق فينافذةالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار.-مفاختياره-شــــــــــــــكًل تعبيرياً يػػػػػػػػػػػػدرجى  (57
ممؼ  (58  تطبيق إلىصديقو.(D)المخزفعمىالقرص(ماجستير رسالة)بعنكاف( PDF)يرسؿى
 تطبيق يخػػػػػػرجمفخدمةالماسػػػػػنجربأماف.  (59

قى                    
 
 اجملبل                                                         انىحــــــرة اخلبيســــت:                                انز
المدكنػػةاإللكتركنيػػػػة.  (61  تذك ر يعٌرؼي
ُف كل  مصطمح من المصطمحات اآلتية  (61  تذك ر .(Blog, Post, Page  Category Widget) :يوصٍّ
 تطبيقينشئيمدكنةنإلكتركنيةجديدة.  (62
التَّدكيناتإلىمدكنتوالخاصة.  (63  تطبيق يضيؼي
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64)    تطبيق صػػػػػػػػػكرةنإلىمدكنتوالخاصة.يضيؼي
65)    تطبيق مدكنتػػػػػػػػػػػػػػػو.(يحػػػػػػػػػػػذؼ)يعدّْؿي
الحالي  (66 القالبي مفاختياره.إلىيغيري  تطبيق قالبو
دعكةنإضافةإلى  (67  تطبيق مفأصدقائو.(3)يرسؿي

قى                    
 
بذستانىحــــــرة                                    انز

 
اجملبل                                                             :انس

المدكنػػةاإللكتركنيػػػػة.  (68  تذكريعٌرؼي
مصطمحمفالمصطمحات  (69 كؿ  :اآلتيةيكصّْؼي

(Blog, Post, Page  Category  Widget).
 تذكر

 تطبيقينشئيمدكنةنإلكتركنيةجديدة.  (71
التَّدكيناتإلىمدكنتوالخاصة.  (71  تطبيقيضيؼي
الكسػػكـإلىمدكنتػػػو.  (72  تطبيقيضيؼي
صػػػػػػػػػكرةنإلىمدكنتوالخاصة.  (73  تطبيقيضيؼي
فحػػػػػػػاتالجديدة.  (74 الصَّ  تطبيقيضيؼي
75)    تطبيقمدكنتػػػػػػػػػػػػػػػو.(يحػػػػػػػػػػػذؼ)يعدّْؿي
الحاليإلى  (76 القالبي مفاختياره.يغيري  تطبيققالبو
دعكةنإضافةإلى  (77  تطبيقمفأصدقائو.(3)يرسؿي
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 (7املهحق )

ررَبٍ.
 
حصُهُت املعزفُت انابهُت/انبعرَت اخلبصت ببنربنبيج انخ

 
 يفخبح اإلجببت عن أسئهت االخخببراث انخ

 

 الصَّحيحةحرف اإلجابة  رقم الس ؤال حرف اإلجابة الصَّحيحة رقم الس ؤال
بَٛخ: اصزخذاو ادلزصفر. انٕزذح األٔىل:

َّ
 اصزخذاو حمشن انجسث. انٕزذح انث

1. A 1. C 

2. D 2. C 

3. A 3. C 

4. B 4. C 

5. C 5. A 

6. D 6. B 

7. B 7. A 

8. A 8. C 

9. D9. D 

11. B 11. A 

11. B 11. A 

12. C 12. A 

13. C13. B 

بنثخ:
َّ
 B .14.اصزخذاو انربٚذ اإلنكرتَٔٙ انٕزذح انث

1. B 15. A
2. A 11. B 

3. B 12. C 

4. A13. C 

5. B 14. B 

6. A 15. D 

7. B 16. C 

8. A 17. B 

9. D 18. A
11. D 19. A 

اثؼخ:
َّ
اصزخذاو انمٕائى انربٚذٚخ.  انٕزذح اخلبيضخ:اصزخذاو احملبدثخ. انٕزذح انش

1. A 1. D 
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2. B 2. A 

3. D 3. C 

4. B 4. B 

5. A 5. D 

6. D6. C 

7. D 7. C 

8. A 8. A 

9. D 9. D 

11. B 11. A 

11. C 11. A 

12. A 12. B 

13. A 13. B
14. D  بدصخانٕزذح

َّ
 .ادلذَٔبد اإلنكرتَٔٛخ.اصزخذاو  :انض

15. B1. D
7. B 2. C 

8. D 3. D 

9. C 4. B
11. C 5. D 

11. A 6. C 
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Abstract: 

The research aimed to determined effectiveness of suggested training 

program in acquisition classroom teachers students requirement of using Internet 

application. 

After making sure of the validity and reliability of research tools, applied to 

the sample was selected at random from (Lattakia city),Which consisted of (30) 

students \ teachers from (third years) in education faculty Tishreen University. 

The instruments research: the researcher designed the following tools  

(a questionnaire to determine the training needs to students \ teachers in Internet 

applications, attitude measure to the Internet application, comprehensive 

achievement test, six performance test). 

The training program was build as six unites: (The First was: using Browse 

"Internet Explorer", The Second was: using Searching from Information by 

Internet "Google", The Third was: using E-Mail, The Fourth was:  using Chatting, 

The Fifth was: using Mailing List, The Last one was: using Blog).  

The research found the following results: 

1. The  effectiveness and effect of suggested training program acquisition class 

room teachers students requirement of using Internet applications in 

performance and achievement domains. 

2. There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the pre- post achievement test of requirement of using 

internet application.  

3. There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the pre- post performance test of requirement of using 

internet application together & each of it. 

4. There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the pre- post attitude measure toward using requirement 

of  internet application. 
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Summary 

Introduction: 

Changes linked to global civilization dramatic and wide 

in the world of information technology.  

Especially in the last quarter of the twentieth century -a quarter of the 

technological revolution-. 

It has emerged as the era in which we live Gloss and new dimensions. 

The Internet has become "The broader global network of information" The 

Biggest Dynamic Data Bank. Which brought the universe and civilization 

information. 

Where it allowed for any human being to be the owner of the network, related, 

recognizes the cultural, scientific & civilization, moment by moment without delay 

to enter any site needs. 

No limits, no barriers to its connection process. This is because the world 

thanks to the Internet is like a small village.  But it does not become present in your 

home  and at your disposal. 

1- Problem Statement: 

      The researcher observed during the conduct  of the study included an (12) 

female & male students from the students of the Faculty of Education at the 

University of Tishreen first. 

And through its oversight of a number of factions practical education. For students 

of the Faculty of Education in the third year, the classroom teacher section. 

    That there is a high turnout and increasingly widely used by students / teachers 

on this technique, but in a non – systematic, away service  from educational 

purposes. Limited to entertainment and social networking service. See Annex (6).   
  Through the study of the researcher - as she was a student in the College of 

Education - Computer makers and educational techniques Education. She noticed 

the absence of ad hoc decisions about Internet applications in education classes. 

The Research determined the problem statement through the following 

question:  

What is the effectiveness of suggested training program in acquisition  

student of classroom teachers requirement of using Internet application? 

2- Research Importance: 

         The importance of the research comes from its result which might: 

 Design a training program for students\ teachers in colleges of education to 

acquire some requirement of internet application. 
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 Increase interesting in Internet application program for students of classrooms 

teachers. 

 Open channels for conducting similar researches about Internet application 

program. 

3- Research Purposes: 

          The research aimed to: 

 Generally.This  study aimed to build a training program aims to train students \ 

teachers on the internet applications. 

 Determine the actual training needs required in the field of internet applications 

for students \ teachers. 

  Determine the effectiveness of  the training program of students \ teachers the 

internet applications 

 Identify Attitudes of Students of class teacher's toward Internet application.   

4- Research Methodology: 

   The Descriptive analytical  approach, and Experimental  approach. 

5- Research Sample: 

   As for Experimental  study, which has been applied on a random sample 

consisted of  (30) students\ teachers (male & female) of Students of class teacher's  

from (Third Year) at faculty of Education in Tishreen University.   

6- Research Instruments: 

 A questionnaire to determine the training needs to students \ teachers in 

internet applications. 

 Six performance test. 

 Comprehensive achievement test. 

 Attitude measure to the Internet application.  

7- Research Results: 

      The research  found the following results: 

 The  effectiveness and effect of suggested training program acquisition class 

room teachers students requirement of using Internet applications in 

performance and achievement domains. 

 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the pre- post achievement test of requirement of using 

internet application.  
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 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the pre- post performance test of requirement of using 

internet application together & each of it. 

 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the Pre Performance Test  No (1) & their  mean  degrees 

of  students \ teachers in the Past Performance Test  No (1) of requirement of 

using Internet Explorer. 

 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the Pre Performance Test  No (2) & their  mean  degrees 

of  students \ teachers in the Past Performance Test  No (2) of requirement of 

using Google. 

 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the Pre Performance Test  No (3) & their  mean  degrees 

of  students \ teachers in the Past Performance Test  No (3) of requirement of 

using E-mail. 

 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the Pre Performance Test  No (1) & their  mean  degrees 

of  students \ teachers in the Past Performance Test  No (1) of requirement of 

using Chatting. 

 There is a statistically significant differences between the mean  degrees of  

students \ teachers in the pre- post attitude measure toward using requirement 

of  internet application. 

 There were positive attitudes towards the Internet applications, where the 

average total was 3,145.   
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