
 

 

 

 ة التربيةـكلي         
 قسم المناهج وطرق التدريس   

 )تكنولوجيا التعليم(          
 

 صفحة العنوان

أثـــر التفاعـــأ بـــيا أةـــاليا الـــتحكم كـــن المناقاـــة ا لكترو يـــة عةـــر الويـــا  عنـــوان الرةـــالة 
واألةاليا المعركية على تنمية مهارات حـأ الماـك ت ومعـدات الـتعلم 

 .  جيا التعليم بكلية التربية النوعيةلدى ط ب تكنولو 
 اةم الةاحث       محمد شعةان ةعيد عةد القوى

 كى التربية  الدرجة العلمية    الماجستير
  القسم التابع له    قسم المناهج وطرق التدريس

 تكنولوجيا التعليم التخصص         
 ة التربيةـكلياةم الكلية         
 مالفيو   الجامعة           
 0227   ةنة التخرج     

 0220ةنة المنح          



 ب 

رــوتقدي رـشك  

َمْن»بمغعنهرسولهقائال:الحمدهللربالعالمينوالشكرهللالعميالقدير،الذي
اُدوافَاِِنْ،َمْنآَتىِإَلْيُكْمَمْعُروفًااَفَكااِفُئو ُ»،وقالأيضا:(1)«َيْشُكُرالمَّهََيْشُكُرالنَّاَسلَلَ ِِ لَاْمَت

.(2)«َفاْدُعواَلُهَحتَّىَتْعَمُمواَأْنَقْدَكاَفْأُتُمو ُ
متناانيإلاىأساتاذىا،فاأودأنُأعاربعانأنُياردالضضاللهماهيفِنالوفاءيقتض

ياااالعااالمالِمياالالسااتاذالاادكتور/محماادإبااراهيمالدسااوقيالقاادير ،أسااتاذورئاايسقساامتكنولِو
ا،فقااادِامعااالحماااوان،ونائااابماااديرالكاديميااالالمانياااللممعمماااينساااابقًربيااالبكميااالالتالتعمااايم،

حيااثإنااهتبنااىهااذاالبحااثمنااذأنكااانمِااردسااعدتوشاارفتبِشااراتساايادتهعمااىرسااالتي
ياى،وأول رعايتااهوعنايتااه،فكاارة مماااكااانلااهأع اام؛وبااذلقرااارىِاااد فااىإرشااادىوتااِو

تشاِيعهالمساتمروة،البنااءمالح اتاهالنحو،فضاًلعنالثرفىإتمامهذاالبحثعمىهذا
فااو،اباالعمموالمعرفالمعءااءًازاخارًخاللهذاالعمل،وأشادأنيمااقرادتهإلقرادتبحارً

نناى،سأمولمملمنكثرةتساؤلتياذونضسمءمئنلليتسملاليا رغممسئولياتهالكثيارة.وان
وأسااالاهللأنيِزيااهعمااىكاالماااقدمااهلااىماان،ساايادتهاعاانالوفاااءبالشااكرللِاادنىعاااِزً

خيرأوفىالِزاء.
نكانالعتراتبالِميلترضهالكممات ،فِنااالتساتءيووراتمااأشاعرباهنحاووان

ااااءأ ساااتاذالمنااااه وءااار،التااادريس،وعميااادكميااالالتربيااالأ،حمااادعيااادأساااتاذتىالااادكتورة/ِر
لع اااامماااااقاااادمتلاااايماااانعماااام؛لأمامااااااالكمماااااتتتضاااااءتااااي(ِامعاااالالضيااااوم،والالساااااب،)

ياااااتولمسااااتمناِيااال،يبااادوأثرهاااافااايِمياااوأِااازاءالرساااالل ِزاهاااااهللعناااىخيااارف،وتِو
الِزاء.

فِناااهيءيااابلاااىأنأتقااادمبع ااايمالشاااكروموفاااورالمتناااانوفاااىمقاااامالعرفاااانبالِميااال
ياالتعميم،كملمدكتورة/شيماءيوستروفي ؛يلالتربيلالنوعيل،ِامعلالضياوم،مدرستكنولِو

وليمكانأنتعباردةومتابعالدقيقالخااللهاذاالبحاث،عميماماقدمتهليمنعونومساان

                                                 

(، 1914كتاب الثز والصلح، تاب ما جاا  فان أ سن اأ كلنار، تاز   ) ))سننه((رواه التزمذي في  (1)

كتاب األدب، تاب في شارز ال رازو ،  ))سننه((و ال: ىذا نديث ن أ صحنح، ورواه ستو داود في 

الترلنق ))( ،   414)  ((الصحنحح))( ،   5201)  ((ل شراجوصححو األلثاني في: ))ا (.4111تز   )

 .( 15/  0)  ((الزغنة

(، وستاو داود 0154عز وجل، تز   ) كتاب الزكاج، تاب مأ سأل تاهلل ))سننه((رواه الن ائي في  (0)

وصححو األلثااني فاي:  (.1129كتاب األدب، تاب في الزجل ي ترنذ مأ الزجل، تز   ) ))سننه((في 

( ،   14/  0)  ((الترلنااااااااااق الزغنااااااااااة))( ،   1514)  ((اإلروا ))( ،   014)  ((الصااااااااااحنحح))

 ( 1945)  ((ال شراج))
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زاهااهللعن،فماامنىالتقديروالشكر؛حتراماهذ الكمماتعماأكنلاامنتقديرو خيريِو
الِزاء.

نااهلمااندواعاايالضخااروالساارور /ةالاادكتورةسااتاذلاهااذ الرساااللبمناقشااليتضضاالأنوان
رغامِامعلالضياوم–المتضرعبكميلالتربيلغيرأستاذعممالنضسالتربوىمديحلمحمدالعزبى

بخالبتقاديميادالمسااعدةلكالباحاث،تالِاادةلاكعادتاا،ولكناا،وع يممسئولياتااشواغما
عمنااااا،لمحضاااااوريتالمراااااون،فشاااااكراأساااااتاذااوهاااااذامااااااعاااااادنا فاااااىشخرااااا اهللممااااانيِو

عمكااماهللزخاارًحضااوركمفخاارًيالِمياالورد إلااىأهمااه،فقاادزادناايسااتءيعونحضاا  ا،ولكااما،ِو
زاكماهللعن،وأفاضعميشكرٌيمن خيرالِزاء.يكمبالخيرالكثيرِو

يااازيناابمحماادأمااينأسااتاذ/ةالاادكتورةسااتاذلاتضضاالوممااازادنااىفخااراوسااعادة تكنولِو
ياااالتعماايمعدمساااالتعماايمال بمناقشاالِامعاالالمنيااا-النوعياالبكمياالالتربياالورئاايسقساامتكنولِو

يفااااذاشااارتع ااايملااامتأللًئاااا،ااوبريقًااااوناااورًعماااىالبحاااثرونقًاااتفقااادأضاااض؛هاااذ الرساااالل
اهلااإلأيولمرساالل،وليساعن لااوي،فاِليكمالشاكروالثنااءالاذبع ايمالشااكروالتقاديرانأتِو

نالملاااللتعيوتقاااديريالااادنياكمااااالتراااتمااادىساااعادتاتتِمعاااتكممااا ِااازعااانلكااام،وان
،وفقكااماهللإلااىالخياار:،فااالمامتقباالدعاااءالبناااءيوع اايمامتنااانيالتعبياارعاانماادىشااكر

عمكمخيرعون زاكماهللعنىخيرالِزاء.،ِو ِو
يااالتعمايمبكميالاكماأتقدمبوافرالشكروالتقدير لتربيالالنوعيالوأسارةلسرةقسامتكنولِو

،ولالمنااه وءار،التادريسبكميالالتربيالِامعالالضياومسارةقسامأوعممالانضسالترباوى،قسم
أ.،يأ.محماادرمضااانعبااداللناا):أنسااىالتعبيااربراااد،الشااكروالعرفااانبالِميااللزمالئااي

ياااالتعماايمالمعياادينأحماادمحمااودرااال  أ.ِمعاالسااعيد،بكمياالالتربياالالنوعياالبقساامتكنولِو
.(ِامعلالضيوم-بكميلالتربيلالمعيدبقسمعممالنضسالتربوى

ااهبخااالشالشااكروالتقااديرأعتااراتبالضضاالأنلايويقتضاا فااىأساااملااىكاالماانإتِو
ساااتاذلامقااادمتاميكاناااتحِااارعثااارةأماماااه،وفاااالتااايوتاااذليلالعقباااات،إنِاااازهاااذاالبحاااث

أحماادءااهمحماادسااتاذالاادكتور/لاالتربياالالنوعياال،عمياادكمياالأشاارتعباادالحضااي الاادكتور/
وكيااالكميااالريااااضالءضاااالحساااامالااادينأباااوالاااادىوالساااتاذالااادكتور/،عميااادكميااالالتربيااال

عماىوالدكتور/هاادىحساانأساتاذالمقارر؛بِامعلالضيوم،لشئونالدراساتالعمياوالبحوث،
.منالرسالليالتءبيقإِراءالِانبمنعونءوالفترةالبحث،وتيسيرلى وماقدم
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لالثالثااالوالرابعاااءاااالبالضرقااالقااادمشاااكريوتقاااديريإلاااىإخاااوتيوأخاااواتيأأنيوليضاااوتن
ياالتعميم والتاى،إِراءتِربلالبحثلتحمماممشقل؛بكميلالتربيلالنوعيل2112دفعلتكنولِو

أثمرتلناهذاالبحث.
المعيااد،حماادرااالحمحمااودأالماناادس/بوأتااوجذلااكبشااكريمياا،بااأخيوراادي،الاادر

اد ،بقسمالكيمياءالحيويل،كميلالزراعل،ِامعلالضيوم المخمش.عمىمعاونتهالرادقلِو
بالِميالأقدمأسمىآيااتالشاكروازعازازوالعرفاانفيهذاالمقامإلأنيوليسعن
ابااذل ماانِااادفاايساابيلوماا،ومشااقلٍعمااىماااتحمااال ماانعناااءٍ؛الكااريمينلوالااديووالاادتي

وأدامعميامااااموفاااور،امااااياهللفااايعمربااااركزتماااامهاااذاالعمااال؛تاااوفيركافااالسااابلالراحااال
خيرالِزاء.يعناوأثابام،والسعادةالرحل
،وأساااتذتىعمااىوأهماايوأقاااربيوأحبااائينوأزواِااا،شااقيقاتىلااىإأساامىآياااتالشااكرو

.مرالمراحلالتعميميل
إناىرأياتأناه"أدَّعاىالكماال،فالكماالهللوحاد ،وكمااقاالالراضاانى:وفىالناايلل

افاييوماهإلقاالفاىغاد :لاوُغي ارهاذالكاانأحسان،ولاوزيادهاذالكاانليكتبأحادكتاًبا
ُيستحسن،ولوُقد مهذالكاانأفضال،ولاوتُاركهاذالكاانأِمال.وهاذامانأع امالعبار،وهاو

نقشعمىِمملالبشر.فماكانمنتوفي،فماناهلل"وماابكامماننعمالدليلعمىإستيالءال
.ي[،وماكانمنخءأأوتقريرفمننضس53فمناهلل..."]النحل
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أثر التفاعأ بيا أةاليا التحكم كن المناقاة ا لكترو ية عةر الويا واألةاليا المعركية على 
 ات التعلم لدى ط ب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعيةتنمية مهارات حأ الماك ت ومعد



مستخمشالبحث
ميلأساليبالتحكمالمقترحلزدارةالمناقشاتعالىالكشتعنفإهدتهذاالبحث

التعمم ومعدلت المشكالت حل ماارات تنميل فى الويب عبر ءالبازلكترونيل لدى
ال التربيل بكميل التعميم يا وفروضهتكنولِو البحث مشكمل بعرض الباحث قام وقد نوعيل،

وخءواته وأهميتل وأدواته الن ريومناِيته، الساس عرض تم كما واستخدملمبحث، ،
ى ويتمالباحثالمنا التكنولِو البرام التعميميل، والذىيقومعمىترميموتءويروتقويم

ذجالذىتبنا الباحثوهونموذجذلكمنخاللتءبي،أحدنماذجالترميممتمثالفىالنمو
مرحملالدراسلوالتحميليفيالتحميمي،ويتضمنالمنا الورض2113لخميسمحمدعءي

.فىمرحملالتقويميمنهذاالنموذج،والمنا التِريب
وءالبل،منءالبالضرقلالثالثلوالرابعلا(ءالب42ًتكونتعينلالبحثمن)حيث

 يا تكنولِو اقسم التربيل بكميل اختيارهالتعميم تم الضيوم، ِامعل عشوائيلملنوعيل بءريقل
مدىإِادتاملستخدامالكمبيوترو(،يندفاع،الترول)ايسموبامالمعرفأفيضوءمقرودة

كلمِموعلتتكونمن،مِموعاتتِريبيل(ست6)وازنترنت،وتمتوزيعامبالتساويعمى
.ءالبوءالبات(7)

التي النتائ  أهم الدراسلومن إلياا تورمت الحاليل: قائمل تءويرإعداد معايير
 ضوء في الويب عمى القائمل ازلكترونيل التعمم المختمضلأبيئات التحكم لممناقشاتساليب

المتزامن الحوارول،ازلكترونيل غرت داخل المتزامنل المناقشات زدارة معايير قائمل عداد ان
مقررياختبارمااراتحلالمشكالتفوضوءأساليبالتحكمالمقترحل،يفIRCالمباشر

.ريانلأِازةالعرض
المندفيعينبازضافل تعمم معدل متوسءات بين احرائيل دالل فرو، ود ِو الى

بينالمندفعينوالمترويين احرائيل فرو،دالل د تِو والمترويينلرال المندفعينولكنلم
بينمتواتحلالمشكالت.مااريلأوفيالتحر احرائيل دتفرو،دالل ِو سءاتكما

اتالءالبفيالتحريلو مااراتحلالمشكالتنتيِلاحتالتاساليبالتحكموذلكدِر
دهذ الضرو،فيمعدلالتعممنتيِلاختالتاساليبالتحكم. لرال التشاركيولكنلتِو

اساليوكذلك بين احرائيًا دال تضاعل ود ِو والسموبالى المشاركين تحكم ب
ود تورمتالىِو المعرفيعمىمتوسءمعدلتالتعمملمءالبفيالتءبي،البعدي،كما



 و 

حلموبالمعرفيواسموبالتحكمعمىمااراتتضاعلبينالزمنالمستلر،وبينكلمنالس
تحريل.المشكالت،ولكنلميكنهناكتضاعلبينالسموبالمعرفيواسموبالتحكمعمىال

كماحققتالمناقشاتازلكترونيلالقائملعمىاسموبتحكمالمعممفعاليلفىاختبارماارات
ازلكترونيل المناقشات حققت كما التحريل. في فعاليل تحق، لم ولكناا المشكالت حل

حلحريلولكناالمتحق،فعاليلفيمااراتالقائملعمىاسموبتحكمالمتعممفعاليلفىالت
موالم التشاركى)متعمم اسموبالتحكم عمى القائمل ازلكترونيل المناقشات وحققت شكالت.
 مااراتحلالمشكالت.شاد(فعاليلفىكلمنالتحريلوازر
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