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اختالف التفاعل االجتماعي املتسامن يف التعلم 
يف تنمية التحصيل والدافعية وأثره اإللكرتوني 

 لإلجناز لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية
 *السيد عبد املىلى أبى خطىة

 

 

الخِلم ؤلالىترووي في جىمُت الخدـُل اإلاِسفي، اطتهدف البدث الخالي الىؼف ًُ ؤزس ازخالف الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً في امللخص_ 

بي، وجيىهذ ُُىت البدث  ت، وكد اطخسدم الباخث مىهج البدث الخجٍس والدافُِت لئلهجاش لدي هالب الدزاطاث الِلُا بجامِت ؤلاطىىدٍز

بُت، خُث ( هالًبا وهالبت مً هالب الدبلىم اإلاهىُت، جسـف جىىىلىحُا الخِلُم، والرًً كظمىا بلى زالر 24مً ) اث ججٍس مجمُى

بُت الثاهُت الخفاُل اإلاتزام ت الخجٍس بُت ألاولى الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً بالىف اإلاىخىب، وحظخسدم اإلاجمُى ت الخجٍس ً حظخسدم اإلاجمُى

بُت الثالثت الخفاُل اإلاتزامً بالفُدًى، وكد ؤًهسث هخاثج البدث فاُلُت ؤهمان الخ ت الخجٍس فاُل الاحخماعي بالـىث، وحظخسدم اإلاجمُى

الثالزت في الخدـُل اإلاِسفي، والدافُِت لئلهجاش؛ خُث وحدث فسوق ذاث داللت بخـاثُت بحن الخوبُلحن اللبلي والبِدي ألدواث 

اث  ت، هما ؤًهسث الىخاثج ُدم وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت بحن مجمُى البدث، وذلً لـالح هخاثج الخوبُم البِدي ليل مجمُى

لى كىء هخاثج البدث كدم الخفاُل اإلاتز  امً الثالزت )فُدًى، ؿىث، هف( في جىمُت ول مً: الخدـُل اإلاِسفي، والدافُِت لئلهجاش، ُو

س بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت، وشٍادة فاُلُتها باطخسدام ؤهمان الخفاُل اإلاسخلفت  ت مً الخىؿُاث واإلالترخاث بؼإن جوٍى الباخث مجمُى

 .احاتهم، وهبُِت اإلادخىي وهىاجج الخِلم اإلاسغىب جدلُلهاوفًلا لخـاثف اإلاخِلمحن واخخُ

 .الخفاُل اإلاتزامً، الخِلم ؤلالىترووي، الدافُِت لئلهجاش الهلماث املفخاحيت:
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 جىميت فيوأثٍر  إلالنترووي الخعلم في املتزامً الاحخماعي الخفاعل اخخالف

 التربيت بهليت العليا الدراساث طالب لدي لإلهجاز والدافعيت الخحصيل
 املقدمت. 1

للد ؤدي الخوىز الهاثل في جىىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث بلى      

س هٌم وبسامج الخِلم ؤلالىترووي وخل هثحر مً اإلاؼىالث  جوٍى

الخِلُمُت، وبجاخت مـادز الخِلم ؤلالىترووي للوالب في ؤي ميان وؤي 

شمان، هما طاُد ُلى جىفحر ؤهمان مسخلفت للخفاُل الاحخماعي، خُث 

دي الخفاُالث الاحخماُُت في بِئت الخِلم ؤلالىترووي بلى ًمىً ؤن جا 

هظس خىاحص الِصلت الاحخماُُت للمخِلمحن، وحصجُِهم ُلى الخفاُل مّ 

بِلهم بًِلا هإنهم ًخفاُلىن وحها لىحه، وجىفحر حى مً ألالفت بحن 

 
ً
 .اإلاخِلمحن وبِلهم بِلا

خىن ]     سي ٍش [ ؤن الخِلم ؤلالىترووي حِلم 2واإلابازن ] [، واإلاىس ي1ٍو

جفاُلي في ؤطاطه؛ بذ ًدُذ للمخِلم الخفاُل الاحخماعي مّ اإلاِلم 

وألاكسان مً زالٌ ؤدواث الاجـاٌ والخفاُل اإلاخاخت ُبر ؤلاهترهذ، مً 

د ؤلالىترووي، ومىخدًاث اإلاىاكؼت، التي جدُذ  مثل: الخىاز اإلاباػس، والبًر

 للاُاث ليل هالب فسؿت ؤلادال
ً
ء بسؤًه في ؤي وكذ ودون خسج، زالفا

 .الدزض الخللُدًت التي جدسمه مً هره اإلاحزة

ادة      فلد ؤدي جوىز جىىىلىحُا الخِلُم اإلاتزامً ُبر ؤلاهترهذ بلى ٍش

ص ؤلاخظاض باالهخماء   لخٍِص
ً
 هاما

ً
الخفاُل بحن الوالب والري ٌِد ُىـسا

زكا الوالب، وجىحد هدزة في للمجخمّ في الخِلم ُبر ؤلاهترهذ وجدظحن 

البدىر التي جدىاٌو هُفُت بدازة الخفاُل ُبر ؤلاهترهذ، وشٍادة مؼازهت 

 ].3] الوالب زالٌ الخِلُم اإلاتزامً

وجخىكف فِالُت الخِلم ؤلالىترووي ُلى جإطِع اجـاٌ فاُل في        

اججاهحن بحن ميىهاجه، فالخِلم ؤلالىترووي ٌؼخمل ُلى جفاُالث ُدًدة 

ظم بالدًمىمت والاطخمساز، وال جخددد بصمان وميان مُِىحن، هما هى جد

الخاٌ في الخِلُم الخللُدي، وجدظم بالؼمٌى واإلاسوهت، والخِددًت 

ومّ هٌام ؤلادازة  فِؼمل جفاُل اإلاخِلم مّ واحهت الاطخسدام،

م الدُم، ومّ اإلاخِلمحن         واإلادخىي الالىترووي، ومّ اإلاِلم وفٍس

[ ً  ].4آلازٍس

فالخىىىلىحُا والابخياز هما كىة الخلازة ؤلاوظاهُت في الخىُف مّ        

ّ في اإلاجخمِاث، فإطالُب الخِلُم الخللُدًت لم  الخغحر والخوىز الظَس

حِد كادزة ُلى الخىُف مّ مجخمّ مخغحر، لرا ًيبغي ؤن جخغحر وجوىز 

للمخِلمحن بالخِلم ؤطالُب الخِلُم، فالخِلم ؤلالىترووي اإلاتزامً ٌظمذ 

ص ؤلابداَ ُىد الوالب ]  ].5مً ؤماهً مسخلفت وؤوكاث مسخلفت مّ حٍِص

والخفاُل الاحخماعي ًمثل خاحت ؤطاطُت مً خاحاث ؤلاوظان،        

خه خٌى طلم  "Abraham Maslow والتى كمجها "ابساهام ماطلى في هٌٍس

  –الخاحاث 
ً
اث الدافُِت اهدؼازا  والتي حِد مً ؤهثر هٌٍس

ً
خُث  -وػمىال

ًسي ؤن الاوظان في ول ما ًـدز ُىه مً طلىن بهما ٌظعى بلى بػباَ 

خاحاث مُِىت، وجخِلم الخاحاث الاحخماُُت بسغبت الفسد في ؤن ٌؼِس 

 ،
ً
 احخماُُا

ً
ً له، فاإلوظان وىهه واثىا ً، وبلبٌى آلازٍس باالهخماء لآلزٍس

ٌِمل فُه فهى ال ٌظخوُّ ؤن ٌِِؽ في ُصلت ًُ اإلاجخمّ الري ٌِِؽ ؤو 

ً  .في خاحت بلى الخفاُل مّ آلازٍس

وكد ؤدي ًهىز جىىىلىحُا اإلااجمساث التزامىُت ُلى ػبىت ؤلاهترهذ       

بلى الخـٌى ُلى مظخىي ُاٌ مً الخفاُل بحن الوالب وبِلهم 

البِم، وبحن الوالب واإلاِلمحن، وبحن الوالب واإلادخىي في بِئاث 

 ].6الخِلم ُبر ؤلاهترهذ ]

ِد جفاُل اإلاخِلم مّ ؤكساهه كماًها لفاُلُت اإلالسزاث ؤلالىتروهُت        وَُ

في الخِلم، وذلً مً زالٌ ممازطت ألاوؼوت الجماُُت في بِئت حِلم 

ِدون لها؛ مما ٌصجّ  ٌُ احخماُُت حِىع واكّ اإلاجاالث اإلاهىُت التي 

س شخـُاتهم ] ظهم في جوٍى  ].7,8وحىدهم الاحخماعي، َو

خضح مما ط       بم ؤن الخفاُل الاحخماعي في الخِلم ؤلالىترووي ًدُذ ٍو

للمخِلمحن فسؾ الخىاز والىلاغ التي كد ال جخىفس في الخِلُم الخللُدي، 

وزاؿت في الخِلُم الجامعي الري ٌِاوي مً مؼيلت الىثافت الِددًت 

الىبحرة للوالب في هثحر مً الخســاث، والتي جخجاوش اإلائاث؛ مما 

ساء مثل هره الىلاػاث والخفاُالث الاحخماُُت بحن ًادي بلى ؿِىبت بح

هم، هما ؤن اإلاىاكؼت حمب بِلهم بًِلا، وبُجهم وبحن مِلالوال 

ؤلالىتروهُت ًمىً بحسائها في الىكذ واإلايان اإلاىاطب لٌسوف اإلاخِلمحن 

 .واخخُاحاتهم

ت للخـمُم الخِلُمي للخفاُل الاحخماعي في بِئت         وزمت مسحُِت هٌٍس

اث الخِلُم والخِلم التي ؤطظذ  الخِلم ؤلالىترووي، فمً ؤهم هٌٍس

ت الاجـالُت، خُث جاهد  ت البىاثُت الاحخماُُت والىٌٍس لرلً الىٌٍس

ت البىاثُت الاحخماُُت ُلى ؤن الخِلم واهدظاب اإلاِسفت ًخمان في  الىٌٍس

ً  .طُاق احخماعي مً زالٌ الخفاُل مّ آلازٍس

ت بُا        في الىمى اإلاِسفي ُلى افتراق  Piaget حُهوللد ؤطظذ هٌٍس

ٍت ز ماداه ؤن الخِلم ُملُت بىاثُت وؼوت ومظخمسة جخلمً اطخمسا

بُادة بىاء البنى اإلاِسفُت وحؼىُلها هدُجت دوام الخفاُل بحن الوالب 

واإلاِلم والبِئت، ومً زالٌ هرا الخفاُل ًمثل اإلاخِلم اإلاِلىماث 

ت، وألافياز واإلافاهُم الجدًدة مً زال ت مخِددة ومخىُى ٌ زبراث جسبٍى

ولىً بخفظحراث شخـُت مسخلفت؛ لرلً ًجب ؤن جخاح فسؾ الخفاُل 

وجبادٌ اإلاِاوي بحن اإلاخِلمحن بِلهم بًِلا لخىمُت جفظحراتهم الصخـُت 

للمفاهُم ؛ مما ًادي بلى همى اإلاخِلم وحِدًل ؤبىِخه اإلاِسفُت، التي جبني 

[ ً  ].9مً زالٌ مىاكؼتها مّ آلازٍس

ت الاجـالُت هجد ؤن طُاق الخِلم هى طُاق مفخىح        وفي كىء الىٌٍس

ت واإلاادًت مً ؤحل  ً اإلاِنى مً زالٌ الخفاُالث البؼٍس كاثم ُلى جيٍى

الىؿٌى للمِسفت وجلُُمها وبىائها، وفي هرا الـدد ًيبغي جددًد 

ؤهداف الخِلم، وجددًد مهام حِلُمُت مىاطبت ألهداف الخِلم، 

فاث ؤلاهجاش، وجددًد بهاز الخِلم اإلاؼترن وازخُاز واطخسدام مل

 ].10] ألادواث واإلاـادز اإلاىاطبت للخِلم

ِني الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً جىفحر بِئت حِلم بلىترووي ػبحهت         َو

بالفـل الدزاس ي مً خُث الخفاُل وحها لىحه، والخـٌى ُلى حغرًت 

ما ًىفس الدافُِت هدى زاحِت فىزٍت مً كبل اإلاِلم واإلاخِلمحن؛ م

الخِلم، وؤلاخظاض باالهخماء والخىافم مّ ألاوؼوت الجماُُت وحصجّ 
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اتهم الخِلُمُت  اإلاخِلمحن ُلى الاهلبان وحظاُدهم ُلى جددًد ؤولٍى

[11.[ 

هما ؤن الخِلم ؤلالىترووي اإلاتزامً له جإزحر بًجابي ُلى ول مً:        

ع مً ؤطالُب الخفىحر وؤلابداَ، وؤوص ى اإلاِلم ىن بخغُحر ؤطالُب الخدَز

ص ؤلابداَ لدي الوالب  ].5] ؤحل حٍِص

وكد اججهذ ُدًد مً الدزاطاث للبدث في مدي فاُلُت ؤهمان        

الخفاُل الاحخماعي في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت بـفت ُامت، بال ؤنها لم 

جخفم هخاثجها خٌى الخإزحراث اإلاسخلفت ألهمان الخفاُل الاحخماعي في 

د مً ألابدار التي حظعى ه ىاجج الخِلم، وؤؿبذ اإلاجاٌ في خاحت إلاٍص

للخِسف ُلى جإزحر ؤهمان الخفاُل الاحخماعي في حِلم الوالب، فلد 

د مً ألابدار في جإزحر اإلاىاكؼاث  ؤوص ي ُدًد مً الباخثحن بةحساء مٍص

  [12,13].ؤلالىتروهُت ُلى ألاداء ألاوادًمي للوالب

لى السغم مً         جإزس ؤداء الوالب وهخاثج حِلمهم ببِئت الخِلم؛ فةن ُو

ألاداء ألاوادًمي للوالب دالت لِدًد مً اإلاخغحراث ًخِلم بِلها 

خِلم بِلها بالدافُِت والخـاثف الِللُت  بالِىامل البُئُت، ٍو

واإلاِسفُت للمخِلم بلى حاهب اطتراجُجُاث الخِلم ومخغحراث مىكف 

الخِلم ًخىكف ُلى دافُِتهم هدى ألاداء الخِلم، فاهدماج اإلاخِلمحن في 

وكدزاتهم واُخلاداتهم بإهمُت وكُمت ما جم ممازطخه وحِلمه مً مهازاث 

 ].14ومفاهُم واججاهاث ]

ولِع هىان ػً في ؤن للدوافّ الىفظُت ؤزًسا واضًخا ُلى طلىن        

ً؛ ولرلً فلد هالذ اللدز الري حظخدله مً  الفسد وجفاُله مّ آلازٍس

ت في بُان الدزا طت والبدث؛ ؤؿبدذ مً اإلاخغحراث التي جمىذ له ألاولٍى

ُت والخفاُل الاحخماعي ودزحخه ]  ].15جإزحره ُلى هُى

ًخضح مما طبم وحىد ُالكت بحن الخفاُل الاحخماعي وول مً: ؤداء        

اإلاخِلمحن، ودزحت دافُِتهم للخِلم، واججاهاتهم هدى بِئت الخِلم؛ فخاهد 

ت الدافُِ ؤهه ًمىً جفظحر  Maclelland ت لئلهجاش إلااولُالهدهٌٍس

الدافُِت في كىء الخإزحر ؤلاًجابي ؤو الظلبي لئلهجاش ُلى الفسد، فيلما 

واهذ الخفاُالث بًجابُت وُمسكُت للمخِلمحن ازجفّ مظخىي بهجاشهم. 

[ 16] فلد ؤًهسث هخاثج دزاطت ول مً: "هلتز َووىبىال وزوجحر َوجىزوف"

الخِسف ُلى الِالكت بحن جفاُل الوالب في بِئت الخِلم والتي اطتهدفذ 

ؤن الوالب الرًً حِاوهىا في اإلاهام  -ؤلالىترووي وؤدائهم ألاوادًمي

س ؤهثر حىدة مً ؤكسانهم، وؤن الوالب  وجفاُلىا بلىتروهُا؛ ؤهخجىا جلاٍز

 ؤُلى مً 
ً
الرًً جفاُلىا مّ اإلادخىي ؤلالىترووي للملسز ؤًهسوا كدزا

ادة ألاداء ألا وادًمي، وؤن جفاُل الوالب مّ بِلهم بًِلا ؤدي بلى ٍش

الدافُِت لديهم وػِىزهم بإن بِئت الخِلم واهذ ؤهثر بًجابُت، ودزاطت 

التي ؤهدث ؤن الخفاُل الاحخماعي بحن اإلاخِلمحن ؤدي  [17هىهج وػىي ]

ادة جدـُلهم واججاههم هدى الخِلم. هما ؤهدث هخاثج دزاطت  بلى ٍش

[ ؤهه ولما شاد مظخىي اإلاؼازهت 18] ي، وبالطيي""بسهدلى، والت

 .الاحخماُُت للوالب ولما جدظيذ مهازاتهم ومسسحاث الخِلم لديهم

 دراستمشهلت ال. 2

ؤًهسث دزاطت اطخوالُُت ؤحساها الباخث ُلى هالب الدبلىم اإلاهىُت     

جسـف جىىىلىحُا الخِلُم للخِسف ُلى اإلاؼىالث التي جلابلهم 

الخِلُمُت في دزاطت ملسز البرمجت الخِلُمُت، اجفاق واخخُاحاتهم 

 :الوالب ُلى ؤنهم في خاحت بلى ما ًلي

جىفحر اإلالسز في ؿىزة الىتروهُت، خُث بن بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت  -

حِد بِئت واكُِت لخِلم اإلالسز وجدلُم ؤهدافه، وهى ما ًخفم مّ هبُِت 

 .ملسز البرمجت الخِلُمُت

م للخفاُل ؤلالىترووي؛ لخلبُت اخخُاحاتهم في بجاخت الفسؿت له -

اث اإلالسز؛ خُث  الخىاؿل مّ بِلهم بًِلا والىلاغ خٌى مىكُى

اث اإلالسز  د ذلً مً دافُِتهم وجدـُلهم إلاىكُى  .ًمىً ؤن ًٍص

هما جٌهس الخاحت لهرا البدث مً جىؿُاث الدزاطاث والبدىر       

د مً ألابدار في جإزحر ؤهمان الخفاُل في  الظابلت التي ؤوؿذ بةحساء مٍص

بِئت الخِلم ؤلالىترووي ُلى هىاجج الخِلم مثل: دزاطت "ؤوشجىن، 

ذ" ذ، وهٍى [، وهرلً جىؿُاث ُدًد مً الباخثحن 19] وشهجازو، وبٍس

بةحساء دزاطاث ًُ جإزحر اإلاىاكؼاث ؤلالىتروهُت ُلى ألاداء ألاوادًمي 

الاهخمام بخوىٍس للوالب وؤهه ُلى اإلاخســحن في جىىىلىحُا الخِلُم 

وهرلً  [12,13] واطخسدام هره ألادواث في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت

ُدم اجفاق هخاثج الدزاطاث الظابلت ُلى ؤفللُت هَى مددد للخفاُل 

 .في بِئت الخِلم ؤلالىترووي

ومً زم جخددد مؼيلت البدث في حاهبحن: ألاٌو وهى وحىد مِىكاث       

إلاهىُت في دزاطت ملسز البرمجت الخِلُمُت واخخُاحاث لوالب الدبلىم ا

)هما ؤهدث ذلً الدزاطت الاطخوالُُت(، والجاهب الثاوي في وحىد 

خاحت لخِسف الخإزحراث اإلاسخلفت ٌ الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً في بِئت 

الخِلم ؤلالىتروهُت )هما ؤًهستها هخاثج وجىؿُاث الدزاطاث والبدىر 

الي للخِسف ُلى ؤزس ازخالف همى الظابلت(؛ لرلً طعى البدث الخ

الخفاُل اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( ُلى الخدـُل، والدافُِت 

 ؤلاحابت ُما ًلي مً ألاطئلت
ً
 .لئلهجاش، مداوال

 دراستأسئلت الأ. 

 :طعى البدث الخالي لئلحابت ًُ ألاطئلت الخالُت    

ما ؤزس الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث  -1

الخِلم ؤلالىتروهُت فى جىمُت الخدـُل اإلاِسفي لدي هالب الدبلىم 

ت؟   اإلاهىُت بيلُت التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

ما ؤزس ازخالف همى الخفاُل اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث  -2

جىمُت الخدـُل اإلاِسفي لدي هالب الدبلىم  الخِلم ؤلالىتروهُت فى

ت؟   اإلاهىُت بيلُت التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث  ما ؤزس -3

الخِلم ؤلالىتروهُت فى جىمُت الدافُِت لئلهجاش لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت 

ت؟   بيلُت التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

ازخالف همى الخفاُل اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث  ما ؤزس  -4

الخِلم ؤلالىتروهُت فى جىمُت الدافُِت لئلهجاش لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت 

ت؟   بيلُت التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

 دراستفروض الب. 

بحن  0.05≥ جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي  -1

بُت الثالزت في مخىطواث زجب دزحاث هالب  اث الخجٍس اإلاجمُى

الخوبُلحن اللبلي والبِدي الزخباز الخدـُل اإلاِسفي، وذلً لـالح 

 .الخوبُم البِدي

بحن  0.05≥ ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي  -2

بُت الثالزت في الخوبُم  اث الخجٍس  مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى
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 .البِدي الزخباز الخدـُل اإلاِسفي

بحن  0.05≥ جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي  -3

بُت الثالزت في  اث الخجٍس مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

الخوبُلحن اللبلي والبِدي إلالُاض الدافُِت لئلهجاش، وذلً لـالح 

 .الخوبُم البِدي

بحن  0.05≥ ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي  -4

بُت الثالزت في الخوبُم مخىطواث زجب دزحا اث الخجٍس ث هالب اإلاجمُى

 .البِدي إلالُاض الدافُِت لئلهجاش

 دراستأَداف الج. 

الخِسف ُلى ؤزس ازخالف همى الخفاُل  ىهدف البدث الخالي بل     

اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت في جىمُت 

الدافُِت لئلهجاش، والخدـُل اإلاِسفي، لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت 

ت  .جسـف جىىىلىحُا الخِلُم في ولُت التربُت بجامِت ؤلاطىىدٍز

 دراستأَميت الد. 

 :ُما ًليجىمً ؤهمُت هرا البدث ف

جلدًم ؤهمىذج ألهمان الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً ًمىً الاطخفادة  -1

 .مىه في جـمُم الخفاُالث الاحخماُُت في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت

مظاُدة اللاثمحن ُلى جـمُم بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت في جىًُف  -2

الِملُت ؤهمان الخفاُل ؤلالىترووي لخدلُم ؤهبر كدز مً الفاُلُت في 

 .الخِلُمُت

جلاف هخاثج هرا البدث بلى هخاثج البدىر الظابلت التي اطتهدفذ  -3

مخغحراث الخفاُل الاحخماعي في بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت؛ مما ٌظاُد في 

ُف ؤدواث الخىاؿل الاحخماعي في  ً كاُدة بُاهاث لىخاثج جًى جيٍى

اجساذ اللساز بؼإن اإلالسزاث ؤلالىتروهُت، ٌظترػد بها اإلاخســىن في 

ُفها  .جفُِلها وجًى

 :ؤدواث البدث

ا لخدلُم ؤهداف البدث، والخدلم مً صخت فسوكه، ؤُد  ًُ طِ

 :الباخث ألادواث الخالُت

 .ازخباز الخدـُل اإلاِسفي إلالسز البرمجت الخِلُمُت -

 .ملُاض الدافُِت لئلهجاش -

 دراستمصطلخاث الٌ. 

إلاظخلل مً جدظً ؤو همى في ألازس: هى ملداز ما ًددزه اإلاخغحر ا -

لاض في هرا البدث بلُمت مِامل الازجبان  (r).  اإلاخغحراث الخابِت، ٍو

هى خىاز   Synchronous Interaction:الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً -

ت مً الوالب ؛ لخىفُر مهمت كمً  وهلاغ مخبادٌ بحن مجمُى

اث ملسز البرمجت الخِلُمُت، وذلً ُبر ػبىت  الاهترهذ في هفع مىكُى

 الىكذ، باطخسدام ؤدواث الخىاؿل التزامني وهي: غسف الخىاز اإلاباػس

Chat Roomsواإلااجمساث الظمُِت ، Conferences Audio ًوذل ،

 Video  ، وماجمساث الفُدًىYahoo Massenger باطخسدام بسهامج

Conferences باطخسدام بسهامج  Hangout 

ما اهدظبه الوالب مً مِازف مسجبوت الخدـُل اإلاِسفي: هى ملداز  -

لاض باطخسدام ازخباز الخدـُل اإلاِسفي  بملسز البرمجت الخِلُمُت، ٍو

 .الري ؤُده الباخث لهرا الغسق

 ه هدى ـم وجىحهــىن اإلاخِلـــسن طلـــت جدـــالدافُِت لئلهجاش: هي كىة ذاجُ -

جىاحهه جدلُم ألاهداف الخِلُمُت، والخغلب ُلى اإلاؼىالث التي كد 

بُت  اث الخجٍس ؤزىاء الخِلم، وجلاض بمجمَى اطخجاباث هالب اإلاجمُى

الثالزت بمظخىي مخدزج مً اإلاىافلت الخامت بلى ُدم اإلاىافلت الخامت ُلى 

 .ُبازاث ملُاض الدافُِت لئلهجاش اإلاِد لهرا الغسق

 إلاطار الىظري والدراساث السابقت. 3

حِسف ؤزس ازخالف همى الخفاُل هًٌسا ألن البدث الخالي يهدف بلى     

اإلاتزامً في بِئت الخِلم ؤلالىترووي ُلى جىمُت ول مً: الخدـُل اإلاِسفي، 

 :ودافُِت ؤلاهجاش، فةن ؤلاهاز الىٌسي للبدث ًدىاٌو اإلاداوز الخالُت

: الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً في بِئاث الخِلم ؤلالىترووي  :اإلادىز ألاٌو

ِسف الخفاُل بإهه ا      لخإزحر اإلاخبادٌ بحن ألافساد وما ًيؼإ ُىه مً ٌُ

بد السخمً خفم ول مً ُصمي ] [.15] حغحر الظُد، ُو [، والِفني 20ٍو

[ ُلى ؤن الخفاُل هى الاجـاٌ ؤو الخىاز الري ًددر بحن اإلاِلمحن 21]

واإلاخِلمحن، ؤو بحن اإلاخِلمحن بِلهم بًِلا، وكد ًيىن الخفاُل متزامًىا 

م الهاجف ؤو ا ت ؤو غحر ًُ هٍس إلااجمساث الـىجُت، واإلااجمساث البـٍس

د الـىحي د ؤلالىترووي ؤو البًر م البًر  .متزامً ًُ هٍس

 :جـيُف ؤهمان الخفاُل في بِئاث الخِلم ؤلالىترووي  1-1

[الخفاُل في بِئت الخِلم ؤلالىترووي 1[، وشٍخىن ]22ؿىف "هالزن"]     

 :بلى ما ًلي

ؤي الخفاُل اإلاباػس في  Synchronous Interaction الخفاُل اإلاتزامً •

الىكذ ذاجه، وفُه ًخىاؿل اإلاخِلم مّ اإلاِلم ؤو ؤكساهه في اللخٌت ذاتها، 

ىحد ُدد مً ألادواث ؤو الخوبُلاث التي حظخسدم في الخِلم  ٍو

 Chat ؤلالىترووي إلجمام هرا الخفاُل، ومجها: غسف الخىاز اإلاباػس

Roomsواللىح ألابُم الدؼازوي ، Shared White Board وماجمساث ،

 Conferences  ، واإلااجمساث الظمُِتVideo Conferences الفُدًى

Audio 

ؤي الخفاُل الري   Asynchronous Interaction:الخفاُل غحر اإلاتزامً •

ًددر وفم بسهامج دزاس ي مسوى، ًيخلي فُه ألاوكاث وألاماهً التي 

ؿل شمني بحن السطالت التي جدىاطب مّ ًسوف اإلاخِلمحن، خُث ًىحد فا

 
ً
ًسطلها اإلاِلم ؤو ؤخد ألاكسان بلى اإلاخِلم ؤو بلى ؤكساهه وبحن جللُه زدا

د ؤلالىترووي ، e-mail ُلحها؛ ومً بحن هره ألادواث ؤو الخوبُلاث البًر

دًت ت ألازبازMailing Lists واللىاثم البًر ، News Group ، ومجمُى

، ومىخدًاث Threaded Discussion ولىخاث الىلاغ ؤلالىتروهُت

 Forums Discussion  اإلاىاكؼت

[ ؤزبِت ؤهمان للخفاُل في بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت، 20وكد خدد ُصمي ]

 :يه

اإلاِلم: وهى الخفاُل الري ًددر بحن اإلاخِلم واإلاِلم ؛  -جفاُل اإلاخِلم  •

م ؤداء اإلاخِلم، وخل ما ٌِتركه مً مؼىالث  .لدُم ُملُت الخِلم وجلٍى

اإلاخِلم: وهى الري ًددر بحن اإلاخِلمحن في البرهامج  -جفاُل اإلاخِلم  •

 .هفظه في خلىز ؤو غُاب اإلاِلم

ــاُــجف  •  ى الخفاُل الري ًددر بحن اإلاخِلم ــىي: وهــمدخــال -مـــمخِلــل الـ

 .واإلادخىي الخِلُمي، والري ًيخج ُىه حِدًل زبرة اإلاخِلم

اإلاظخسدم: وهى الخفاُل الري ًددر بحن واحهت  –جفاُل اإلاخِلم   •

اإلاخِلم وؤدواث بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت مثل بزطاٌ السطاثل، وبحساء 

 .اإلادادزاث



 

111 

وباطخلساء الخـيُفحن الظابلحن الخٍ الباخث ؤنها ؿىفذ الخفاُل مً 

حن هما: اإلاتزامً وغحر اإلاتزامً، وؿىفخه مً خُث  خُث التزامً بلى هُى

ت في بِئت الخِلم ؤلالىترووي بلى: الخفاُل بحن الِىا الخفاُل ؿس البؼٍس

بحن اإلاِلم واإلاخِلم، وبحن اإلاخِلمحن بِلهم بًِلا، ولىجها لم جدىاٌو 

ُىـس ؤلادازة الخِلُمُت وخاحت ول مً: اإلاِلم واإلاخِلم للخفاُل مِها، 

زاؿت في هٌم الخِلُم ًُ بِد، هما اكخـس بِلها ُلى جفاُل اإلاخِلم 

سي الباخث ؤهه ًمىً جـيُف ؤهىاَ الخفاُل في مّ اإلادخىي ف لى، ٍو

حن زثِظحن هما: الخفاُل الاحخماعي  بِئت الخِلم ؤلالىترووي بلى هُى

 .ؤلالىترووي الفسديؤلالىترووي، والخفاُل 

 :الخفاُل اإلاتزامً في الخِلم ؤلالىترووي -

الخفاُل اإلاتزامً هى الري ًددر في الىكذ هفظه بحن ؤهسافه      

اإلاىحىدًً في ؤماهً مسخلفت، وذلً باطخسدام ؤدواث الخىاؿل اإلاتزامً 

مثل: ماجمساث الفُدًى، وماجمساث الـىث، واإلادادزت الىـُت 

 .والـىجُت

ُىبه في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت  :مصاًا الخفاُل اإلاتزامً ُو

ًمىً جددًد مصاًا الخفاُل اإلاتزامً في بِئاث الخِلم الالىتروهُت      

ُىبه فُما ًلي:    [5,6,23,24,25,26,27]ُو

 :مصاًا الخفاُل اإلاتزامً -

جىفحر الخفاُل الاحخماعي اإلاباػس، والخغرًت الساحِت الفىزٍت  •

للمخِلمحن زاؿت ُىد اطخسدام غسف الخىاز اإلاباػس ؤو ماجمساث 

د مً الىحىد الاحخماعي للمخِلمحن في بِئت الخِلم  .الفُدًى؛ مما ًٍص

 .الخفاُل اإلاباػس بِم اإلاخِلمحن في بحساء مىاكؼاث مثمسةٌظاُدهم  •

اث اإلاِلدة، والتي ًمىً ػسخها مباػسة  • جِظحر حِلم اإلاىكُى

، والخوبُلاث Whiteboard باطخسدام اللىخت الالىتروهُت البُلاء

م الىـىؾ ؤو الـىث اإلاباػس  اإلاؼترهت ؤو اإلاخبادلت، والخىاز ًُ هٍس

 .وماجمساث الفُدًى

د ُلى شواٌ السهبت والخجل والاهوىاء لدي بِم اإلاخِلمحن؛ حظاُ •

 .مما ًجِلهم ؤهثر مؼازهت فى الخىاز والاهدماج في الِملُت الخِلُمُت

ادة ُملُاث الخفاُل  • ًمىً بزسائها بحن  التي الاحخماعيحِمل ُلى ٍش

، وجىمُت مهازاث الخىاؿل، والجىاهب الخِاوويالوالب مً زالٌ الخِلم 

 .الاحخماُُت فى ُملُت الخِلم

 :ُُىب الخفاُل اإلاتزامً -

ًخولب مً اإلاخِلمحن الالتزام اليامل بالىكذ اإلاددد؛ والري ًـِب  •

 .جدلُله في بِم ألاخُان

د مً جيلفت  • خاحخه بلى ؤحهصة خدًثت وػبىت اجـاالث حُدة؛ مما ًٍص

 .الخِلُم

ت هبحرة في الىكذ هفظه ًـِب بحساء •  .اجـاالث مّ مجمُى

سي الباخث ؤهه ُلى السغم مً اإلاصاًا التي ًمىً جدلُلها       ٍو

باطخسدام ؤدواث الخفاُل اإلاتزامً بال ؤهه ًخولب مً اإلاخِلمحن مهازاث 

ت في الخفىحر  ت مىاطبت، وطُس في اطخسدام لىخت اإلافاجُذ للسد بظُس

خىفس لدي ُدد هبحر مً اإلاخِلمحن، هما والاطخجابت وهى مهازاث كد ال ج

ت فاثلت لؼبىت الاهترهذ، وبلى ُدم اهلواَ الىهسباء  ؤهه ًدخاج بلى طُس

خباز ُىد ازخُاز  ؤزىاء الخفاُل ؛ لرا ًجب ؤن جازر هره الِىامل فى الُا

 .هرا الىَى مً الخفاُل

 :ؤدواث الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً- 

امً ؤنها وطاثل الاجـاٌ التي حظمذ ًلـد بالخفاُل الاحخماعي اإلاتز 

ت في بِئت الخِلم ؤلالىترووي بالخىاؿل والخفاُل مّ  للِىاؿس البؼٍس

مىً جددًد الخفاُل  بِلهم بًِلا في الىكذ ذاجه ومً ؤي ميان، ٍو

  [23,37,28]الاحخماعي اإلاتزامً فُما ًلي: 

  Chatting Rooms  غسف اإلادادزت -1

فسًؿا ُدًدة  جيهئهترهذ مً ألادواث التي حِخبر اإلادادزت ُبر الا      

للخِلم وجبادٌ الخبراث بحن اإلاؼازهحن مً زالٌ اإلاىاكؼاث الجماُُت. 

وكد حِخمد اإلادادزت ُلى الىـىؾ اإلاىخىبت بحن فسدًً ؤو ؤهثر، ؤو 

ا،  ًِ حِخمد ُلى الـىث، ؤو ُلى الىـىؾ اإلاىخىبت والـىث اإلاظمَى م

ؤو اإلاتزامً اإلاِخمد ُلى الىف  يوحظمى اإلادادزت في الىكذ الخلُل

 ].28والـىث ]

  Audio Conferences ماجمساث الـىث -2

ت مً ألافساد ُبر ػبىت  يه      ؤداة جدُذ اإلادادزت الـىجُت بحن مجمُى

 .الاهترهذ في الىكذ هفظه

 Video Conferencing  ماجمساث الفُدًى -3

مً اإلاخِلمحن  هى ؤداة جدُذ بمياهُاث هلل الـىث والـىزة بلى ُدًد

م ػبياث الىمبُىجس، ؤي مً اإلاِلم بلى اإلاخِلمحن في اججاهحن  ًُ هٍس

 ].29ٌظخوُّ ول مجهما زئٍت وطماَ آلازس في الىكذ هفظه ]

       
ً

وحِد ماجمساث الفُدًى مً ؤدواث الاجـاٌ اإلاتزامً التي جىفس جفاُال

والخِسف مباػًسا بالـىث والـىزة، للىلاغ وخل اإلاؼىالث الخِلُمُت، 

ُلى ول حدًد في الخسـف، وهره ألاداة ججِل الخىاؿل مباػس هإهه 

 .وحًها لىحه

ع" ]         [ ؤن اطخسدام ماجمساث الفُدًى 30وكد ؤهدث دزاطت "لَى

 [31ًوىز مهازاث الخفىحر الِلُا للوالب، هما ؤوضخذ دزاطت "اًخىن" ]

اث ؤن ماجمساث الفُدًى وطُلت فِالت لخِلم اللغت ألنها جخ لمً مظخٍى

ظاُد في بىاء الثلت  ُالُت مً الخفاُل اللفٌي بحن اإلاظخسدمحن، َو

واإلاهازاث لدي اإلاِلمحن زاؿت مّ الرًً لِع لديهم مهازاث جىىىلىحُت 

د مً دافُِت اإلاِلمحن  ؛ فهى وطُلت طهلت الاطخسدام؛ مما ًٍص

 ٌ  .الطخسدام الخىىىلىحُا في الفـى

الخٍ مً الِسق الظابم حِد      د ؤدواث الاجـاٌ والخفاُل اإلاتزامً ٍو

ُفت ألاطاطُت لهره ألادواث جدلُم  في بِئت الخِلم ؤلالىترووي، فالًى

 لىحه دازل الفـل 
ً
م غُاب الاجـاٌ وحها الخفاُل ؤلاوظاوي؛ لخٍِى

الدزاس ي الخللُدي؛ لرا ًجب ؤن ًساعى ُىد ازخُازها ما ًلي ُبد 

 ]:32] الخمُد

 .جىفس اإلاسوهت في الاجـاٌ والخفاُل ؤن جـمم هره ألادواث بدُث •

اثف الاجـاٌ  •  ًُ بِلها في جدلُم ًو
ً
ؤن حِد هره ألادواث بدًال

 .والخفاُل والخِلم

 .ؤن حِمل هره ألادواث مّ بِلها في بهاز مخيامل •

خمـــًخىك •  ً حاهب اإلاِلم ُلى خدود ؤهداف ــا مــهـــى بِلــــاد ُلــــف الُا

ُفها  .جًى

اطخسدام هره ألادواث مً حاهب اإلاخِلم ُلى مدي خاحخه ًخىكف  •

مً هرا الاطخسدام، مثل الخاحت بلى هلب مظاُدة ؤو الخاحت بلى 

 .الاجـاٌ والخفاُل مّ اإلاِلم وألاكسان
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 ,Duemer, Fontenot, Gumforty [33]  وكد ؤطفسث هخاثج دزاطت     

Kallus Larsen and Schafer مً ًصداد في ؤن اطخسدام الىلاغ اإلاتزا

الخِلُم الِالي مً ؤحل حظهُل الخِلم والخفاُل بحن الوالب، وحؼحر 

ت،  الىخاثج بلى ؤن الىلاغ اإلاتزامً شجّ الخفاوق بحن ؤُلاء اإلاجمُى

وؤهه مً زالٌ اللساءة ومىاكؼت الللاًا اإلاهىُت بدؤ الوالب ًخددزىن 

 .ُلى ؤنهم مخســىن 

فاُلُت بسهامج ًُ ُبِد بإهمان [ كُاض 34واطتهدفذ دزاطت حابس ]       

جفاُل مسخلفت )متزامىت/غحر متزامىت( في جىمُت مهازاث جوبُلاث 

الىمبُىجس لدي اإلاِلمحن ؤزىاء الخدمت، وكظمذ ُُىت البدث بلى زالر 

ت ألاولى جفاُل ؿىحي وهخابي، واإلاجمىُت الثاهُت  اث: اإلاجمُى مجمُى

ت الثالثت بدون جفاُل م باػس، وؤػازث الىخاثج جفاُل هخابي، واإلاجمُى

بلى فاُلُت همى الخفاُل )الـىحي والىخابي( في جىمُت مهازة ؤداء 

 .اإلاِلمحن في مهازة اطخسدام بسهامج الىزود

[ بلى كُاض ؤزس ازخالف هٌم الخفاُل ُبر 35وهدفذ دزاطت الجصاز ]     

بِئت الخِلم ؤلالىترووي في جدلُم بِم هىاجج الخِلم لدي الوالب 

واججاهاتهم هدى اطخسدامها، وجىؿلذ الدزاطت بلى فِالُت بِئت  اإلاِلمحن

الخِلم ؤلالىتروهُت بىموي الخفاُل اإلاتزامً وغحر اإلاتزامً في هىاجج الخِلم 

 .اإلاظتهدفت

وباطخلساء الدزاطاث الظابلت الخٍ الباخث ؤهه ٌؼحر بِلها آلازس      

ٍت وكذ الاطخسدام بلى جفلُل اإلاخِلمحن للخفاُل غحر اإلاتزامً هًٌسا لخس 

والسد ُلى السطاثل، بِىما جاهد بِم الدزاطاث فاُلُت الخفاُل 

اإلاسخلى وجفىكه ُلى الخفاُل اإلاتزامً وغحر اإلاتزامً؛ مما ًاهد خاحت 

د مً ألابدار في هرا اإلاىكَى لىكّ  مجاٌ جىىىلىحُا الخِلُم بلى مٍص

ُف ؤهمان الخفاُل في بِئاث الخِلم ؤلالىت  .روهُتؤطع زابخت لخًى

اث الخِلم اإلاسجبوت بالخفاُل الاحخماعي  .اإلادىز الثاوي: هٌٍس

اث الخِلم جسخلف فُما بُجها في هثحر مً          مً اإلاِلىم ؤن هٌٍس

بحساءاث الخـمُم الخِلُمي؛ فخـمُم بِئاث الخِلم مً وحهت هٌس 

 ًُ الظلىهُت ؛ وذلً ألن البىاثُحن 
ً
 هبحرا

ً
البىاثُت ًسخلف ازخالفا

ن الخِلم اليؼى، والخِاون بحن اإلاخِلمحن، وؿُاغت الفسكُاث، ًفللى 

 ًُ الخدلم مً صختها
ً
وفُما ًلي جفـُل ألهم   Dagdilelis [36] فلال

ت التي جسجىص ُلحها اإلاىاكؼاث ؤلالىتروهُت اث التربٍى  :الىٌٍس

ت البىاثُت -  :الىٌٍس

اث التي اهخم      ت البىاثُت الاحخماُُت مً الىٌٍس ذ اهخماًما حِد الىٌٍس

ا بالخفاُل الاحخماعي في بِئت الخِلم، خُث ؤطظذ إلابادثه، التي 
ً
بالغ

جلىم ُلى ؤن اإلاِسفت جبنى بىاطوت اإلاخِلم في طُاق احخماعي، فهى 

ً  .ًىدظب اإلاِنى مً زالٌ جفاُله مّ آلازٍس

ت "فُجىحظيي" ُلى ؤن الخِلم والىمى اإلاِسفي ًسجبوان       وجاهد هٌٍس

الخفاُالث الاحخماُُت، خُث ًخِلم اإلاخِلمىن مً  بؼيل مخيامل مّ

ُفت في الىمى اإلاِسفى جٌهس مسجحن: ألاولى ُلى  بِلهم بًِلا، وؤن ول ًو

اإلاظخىي الاحخماعي، خُث ًددر الخِلم مً زالٌ الخفاُالث 

 مً 
ً
الاحخماُُت. والثاهُت ُلى اإلاظخىي الفسدي خُث ًددر الخِلم فسدًا

 ].4زالٌ ُملُاث دازلُت ]

سي "مىدزحؼحر"        ت البىاثُت حظدىد ُلى اُخلاد ؤن 37] ٍو [ ؤن الىٌٍس

اإلاخِلمحن ًيؼئىن مِسفتهم الصخـُت مً زالٌ زبراتهم، وجلِب 

الخبراث والخفاُالث الاحخماُُت دوًزا مهًما في ُملُت الخِلم؛ لرا وحب 

ُىد جـمُم اإلالسزاث ؤلالىتروهُت جىفحر وطاثل ججِل اإلاخِلمحن وؼوحن 

ُف اإلاخِلم  في جىفُر ؤوؼوت جخولب كدزاث جفىحر ُلُا، والِمل ُلى جًى

اث في  ت إلاىاكؼت اإلاىكُى اإلاِازف في مىاكف ُملُت، وجىفحر جِظحراث مثًر

اث، والترهحز ُلى وؼاهاث الخِلم الخفاُلُت، والخلىز  مجمُى

 .الاحخماعي

ت الاجـالُت -  :الىٌٍس

ت الاجـالُت      الخِلم بىؿفه  Connectivism Theory وجىاكؽ الىٌٍس

ػبىت مً اإلاِازف الصخـُت التى جيؼإ بهدف مؼازهت اإلاخِلمحن في بىاء 

ادة ما ًيىن  ب، ُو الخِلم، وجدُُم الخىاؿل والخفاُل ُبر ػبىت الٍى

اث ؿغحرة ذاث هُاول مىحهت ومدددة،  اإلاؼازوىن في الخِلم في مجمُى

 ًُ ا بال خدود في البىاء اإلاِسفي خُث حظمذ الؼبىت للمخِلم بالخىطّ ذاج

اث التي جىٌم لدظمذ باإلاؼازهت الفسدًت والجماُُت مً زالٌ:  للمىكُى

باث الجماُُت، واإلالاالث، وألابدار،  الىدواث واإلاىخدًاث والخدٍز

واإلاؼسوُاث، واإلاىاكّ الصخـُت، وهىا ًيىن دوز اإلاخِلم واإلاِلم 

 في بِم طُاكاث الخِلم ]
ً
 ].10مخبادال

ت الاجـالُت [38ٍاهد "طُمجز" ]و        _ Connectivism ماطع الىٌٍس

ُلى ؤهمُت جىفحر الاجـاالث بحن اإلاخِلمحن واإلاِلمحن، والخفاي ُلحها 

لدظهُل الخِلم، مّ مساُاة دكت اإلاِسفت وجددًثها، وللد خدد مبادت 

ت الاجـالُت فُما ًلي  :الىٌٍس

 .ًىمً الخِلم واإلاِسفت في جىَى آلازاء -ؤ 

ُملُت السبى بحن مـادز اإلاِلىماث اإلاخســت،  الخِلم هى -ب 

ظخوُّ اإلاخِلم جدظحن ُملُت الخِلم مً زالٌ الِمل ُبر الؼبىت  .َو

ان لدظهُل الخِلم  -ج  بن جىفحر الاجـاالث والخفاي ُلحها كسوٍز

 .اإلاظخمس

د ؤلالىترووي،  -د  ًددر الخِلم بوسق مسخلفت مجها: اإلالسزاث، والبًر

د ؤلالىترووي واإلاجخمِاث،  .والخىاز، وكىاثم البًر

ت الاجـالُت مّ       مً زالٌ الِسق الظابم ًالخٍ جدؼابه الىٌٍس

ت البىاثُت في الخإهُد ُلى الخِلم الاحخماعي، وبجاخت الفسؿت  الىٌٍس

للمخِلمحن للخىاؿل والخفاُل فُما بُجهم في ؤزىاء الخِلم، وجاهد 

ت الاجـالُت ُلى الخِلم السكمي ُبر الؼبياث، واطخسدام ؤدواث  الىٌٍس

جىىىلىحُا الخاطىب والاهترهذ في الخِلُم؛ لرلً ًجب جىفحر ؤدواث 

 .مسخلفت للخفاُل في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت

اتها  :اإلادىز الثالث: الدافُِت لئلهجاش، وهٌٍس

[ الدافُِت بإنها جدلُم ش يء ؿِب 39] خوب وؿادق ٌِسف ؤبى     

ت  وجدلُم  والاطخلاللُت والخغلب ُلى الِلباث،بإهبر كدز مً الظُس

ً والخفىق  مظخىي مسجفّ مً الخفىق ُلى الراث واإلاىافظت مّ آلازٍس

م اإلامازطت الىاجخت اللادزة، والومىح  ُلحهم، وجلدًس الراث ًُ هٍس

 .والخدمل واإلاثابسة

 وحِسف دافُِت ؤلاهجاش بإنها ُملُت اطدثازة الظلىن واإلادافٌت ُلُه      

 ].40لخدلُم هدف ]

ِسفها زلُفت ]        [ ُلى ؤنها اطخِداد الفسد لخدمل اإلاظئىلُت، 41َو

والظعي هدى الخفىق لخدلُم ؤهداف مُِىت، واإلاثابسة للخغلب ُلى 
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الِلباث واإلاؼىالث التي كد جىاحهه والؼِىز بإهمُت الصمً والخسوُى 

 .للمظخلبل

 ]14الفخاح ] وللدافُِت زالزت ميىهاث هى هما ذهستها ُبد 

الخىكّ وهى اُخلاد الوالب ًُ كدزاتهم ُلى ؤداء اإلاهام وجدمل  •

 .اإلاظئىلُت

 .اللُمت وهى مدي وعى الوالب بلُمت وؤهمُت ما ًمازطىهه مً ؤوؼوت •

 .الاطخجابت الاهفِالُت وهى ػِىز الوالب ججاه اإلاهام التي ًلىمىن بها •

اث التي فظسث دافُِت ؤلاهجا      ت ؤجىيظىن ومً الىٌٍس  ش هٌٍس

Atkinson   ًالتي جلىم ُلى افتراق خاحت الفسد بلى ؤلاهجاش والخىف م

الفؼل، وؤهد ُلى ؤن مُل ألافساد لخدلُم الىجاح ؤو ؤلاهجاش ًخىكف 

ُلى جفاُل زالزت ُىامل هى: دافّ جدلُم الىجاح ملابل ججىب الفؼل، 

طهىلت اإلاهمت، ومظخىي بدزان الفسد لخدلُم الىجاح جبِا لـِىبت ؤو 

خُث ًخىكف باُث  واللُمت اليظبُت للمهمت ملازهت باإلاهماث ألازسي،

سي ؤجىيظىن ؤن الظلىن  الفسد لللُام بمهمت ُلى مدي ؤهمُتها، ٍو

ًخددد بىاطوت خاحخحن جدظمان باإلاىافظت هما: الدافّ إلهجاش الىجاح، 

 ].42] الدافّ لخجىب الفؼل

ت ماولُالهد       التي جخمدىز خٌى جفظحر الدافُِت في Maclelland  وهٌٍس

كىء الخإزحر ؤلاًجابي ؤو الظلبي لئلهجاش ُلى الفسد، فةذا وان الِاثد 

ا اهسفلذ الدافُِت، وؤن  ًُ ا ازجفِذ الدافُِت وبذا وان طلب ًُ بًجاب

هىان بِم ألافساد الرًً ًسغبىن بذا ما كامىا بِمل ما ؤن ًىجصوه ُلى 

ِنى ذلً ؤن بجما م الِمل بـىزة حُدة ٌِخبر هى الدافّ ؤهمل وحه، َو

 ].41] بدد ذاجه

ًالخٍ مما طبم ؤهه ليى جصداد دافُِت الفسد لئلهجاش ًجب ؤن جيىن        

هىان ؤهداف حِلُمُت واضخت وكابلت لللُاض، وؤن ًيىن اإلاخِلم ُلى 

ا مً الخددي والـِىبت،  وعي بثمسة حِلمه، وؤن جخلمً ألاهداف هُى

إلاخِلم ُلى حغرًت زاحِت فىزٍت ألداثه، ومدي هما ًجب ؤن ًدـل ا

 .جلدمه هدى جدلُم ألاهداف اإلاولىبت

اإلادىز السابّ: الِالكت بحن الخفاُل الاحخماعي وول مً: الخدـُل، 

 .والدافُِت لئلهجاش

ًجب ؤن جىفس بِئاث الخِلم جفاُالث احخماُُت واطِت، حصجّ ُلى        

ًُف الخىىىلىحُا في بِئت غىُت الخىاز بحن الوالب بِلهم بًِلا، وجى 

د مً فسؾ الوالب للخِلم والفهم، فالخِلم ًددر  بالخبراث؛ وي جٍص

خددد في كىء طُاق خُاحي احخماعي ًخولب جىفحر بِئت حِلُمُت  ٍو

ً  ].43] مىاطبت جدُذ الخىاؿل الاحخماعي مّ آلازٍس

وجلىم الدافُِت بخىحُه الظلىن هدى جدلُم الهدف، وحِخمد ُلى      

زـاثف اإلاخِلم وزـاثف بِئت الخِلم والخفاُل بُجهما، وبالسغم مً 

ؤن بِئت الخِلم جلم الخىافص واإلايافأث بىؿفها خىافص زازحُت بال ؤنها 

 ].15جازس في هاكت اإلاخِلم واججاهه ]

وجبدو الِالكت واضخت في ؤن الخفاُل الاحخماعي بحن اإلاخِلمحن ٌِمل        

داف الخِلم ؛ ومً زم جصداد دافُِتهم ُلى جىححههم هدى جدلُم ؤه

ا، ولما واهذ ألاهداف واضخت، ـــاُــان الخفــــا هـــــاش، فيلمــــلئلهج ًُ  ل بًجاب

 .وباطخواُتهم جىفُرها

سي ُبد الفخاح ]         [ ؤهه ُلى السغم مً جإزس ؤداء الوالب وهخاثج 14ٍو

حِلمهم ببِئت الخِلم فةن ألاداء ألاوادًمي للوالب دالت لِدًد مً 

خِلم بِلها بالدافُِت  اإلاخغحراث ًخِلم بِلها بالِىامل البُئُت، ٍو

والخـاثف الِللُت واإلاِسفُت للمخِلم بلى حاهب اطتراجُجُاث الخِلم 

اث مىكف الخِلم، فاهدماج اإلاخِلمحن في الخِلم ًخىكف ُلى ومخغحر 

دافُِتهم هدى ألاداء، وكدزاتهم واُخلاداتهم بإهمُت وكُمت ما جم 

 .ممازطخه وحِلمه مً مهازاث ومفاهُم واججاهاث

جإطًِظا ُلى ما طبم ًخضح ؤهه ولما اشداد الخفاُل الاحخماعي في         

ا  ًُ ؛ ًصداد وؼان اإلاخِلمحن وجبادلهم للخىاز؛ بِئت الخِلم ووان ذلً بًجاب

دظً مً جدـُلهم للمِازف  د مً دافُِتهم للخِلم وؤلاهجاش، ٍو مما ًٍص

وجدلُلهم لؤلهداف الخِلُمُت؛ ومً زم ًخدظً اججاههم هدى بِئت 

 .الخِلم

 الطريقت وإلاحراءاث. 4

فُما ًلي ُسق بحساءاث بُداد اإلالسز ؤلالىترووي في "البرمجت      

الخِلُمُت" وبحساءاث بُداد ؤدواث البدث، والخجسبت الاطخوالُُت، 

 .وبحساءاث جىفُر ججسبت البدث ألاطاطُت

 دراستمىهج ال. أ

هًٌسا لوبُِت البدث الخالي وألاهداف التي ٌظعى لخدلُلها؛      

بي؛ للىؼف ًُ ؤزس ازخالف همى  اطخسدم الباخث اإلاىهج الخجٍس

ؿىث، هف( في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت الخفاُل اإلاتزامً )فُدًى، 

)همخغحر مظخلل( في جىمُت الدافُِت لئلهجاش، والخدـُل اإلاِسفي 

اث  )همخغحراث جابِت(، وكد كظمذ ُُىت البدث بلى زالزت مجمُى

بُت هما ًلي  :ججٍس

ت ألاولى: حظخسدم الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً بالىف اإلاىخىب  - اإلاجمُى

 Chat  ببرهامج اإلادادزت

ت الثاهُت: حظخسدم الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً بالـىث  - اإلاجمُى

 Yahoo Massinger  فلى. ببرهامج

ت الثالثت: حظخسدم الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً ببرهامج -   اإلاجمُى

Hangout 

 وعييخه دراستمجخمع ال ب.

مجخمّ البدث هم هالب الدزاطاث الِلُا بالدبلىم اإلاهىُت،      

( 24جىىىلىحُا الخِلُم، وجيىهذ ُُىت البدث ألاطاطُت مً )جسـف 

هالًبا وهالبت وهم هالب الدبلىم اإلاهىُت جسـف جىىىلىحُا الخِلُم في 

اث وفًلا 2013/2014الِام الجامعي  ، خُث كظمىا بلى زالر مجمُى

ت زماهُت هالب بي للبدث، بلغ ُدد ول مجمُى  .للخـمُم الخجٍس

: بحساءاث بُداد اإلا
ً
 :"لسز ؤلالىترووي في "البرمجت الخِلُمُتزالثا

جبدؤ ُملُت بُداد اإلالسزاث ؤلالىتروهُت بخددًد مساخل وبحساءاث     

الخـمُم الخِلُمي للملسز ؤلالىترووي، ولخدلُم ذلً زحّ الباخث بلى 

ُدة هماذج في الخـمُم الخِلُمي إلاـادز الخِلم ؤلالىترووي هى: 

[، 48[، والجصاز ]47[، ؿالح ]46] [، زمِع45[، ؤمحن ]44] بطماُُل

داد اإلالسز ؤلالىترووي، وفُما ًلي وؿفا  وجم جددًد ؤزبّ مساخل إُل

 :جفـُلُا لها

 :مسخلت الخدلُل: ؤحسي في هره اإلاسخلت ما ًلي -1

 د ألاهداف الِامت ــدًــت وجدــدفــمظتهــت الـــف الفئــــاثــد زــــجددً -1-1

للملسز ؤلالىترووي، خُث يهدف اإلالسز بلى جىمُت مِازف ومهازاث  1-2

في البرمجُت  -جسـف جىىىلىحُا الخِلُم –هالب الدبلىم اإلاهىُت 
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الخِلُمُت، والدافُِت لئلهجاش، وجىمُت اججاهاتهم هدى همى الخفاُل 

الاحخماعي، وجددًد ؤزس ازخالف همى الخفاُل اإلاتزامً في جىمُت مخغحراث 

 .خابِتالبدث ال

جددًد اإلاـادز واإلاىازد اإلاخاخت: باليظبت إلمياهُت جىفُر البدث  -1-2

فةهه ًخىفس لدي الباخث مهازاث جـمُم وبهخاج اإلالسز ؤلالىترووي 

للبرمجت الخِلُمُت، هما جخىفس ؤحهصة خاطب آلي شخـُت لدي ُُىت 

البدث، واجـاٌ ُبر الاهترهذ؛ ومً زم فةهه ال جىحد مِىكاث مادًت 

 .فُر ججسبت البدثلخى

 :ؤحسي في هره اإلاسخلت ما ًلي مسخلت الخـمُم: -2

جددًد ألاهداف الخِلُمُت للملسز ؤلالىترووي، وهرا خدد اإلادخىي  2-1

اإلاىاطب ليل هدف حِلُمي، وهرلً الىطاثى اإلاخِددة وألاوؼوت 

 .الالشمت لخدلُم ؤهداف اإلالسز 

لت ُسكه: كظم اإلا 2-2 دخىي بلى ُدد مً جىٌُم مدخىي البرهامج وهٍس

اث جم جسجُبها وفًلا للترجِب اإلاىولي  اث بلغذ زماهُت مىكُى اإلاىكُى

 .لِسق اإلادخىي 

جددًد الىطاثى الخِلُمُت وؤوؼوت الخِلم: ُخدد ليل مىكَى مً  2-3

اث اإلالسز مـادز الخِلم اإلاسجبوت به، والىطاثى اإلاخِددة  مىكُى

ِسوق الخِلُمُت، الالشمت لخىكُذ اإلادخىي بـىز مسخلفت مثل: ال

، وللواث الفُدًى، واإلاىاكّ ؤلازساثُت اإلاسجبوت Pdf واإلالفاث الىـُت

ت  اث اإلالسز، هما ُخددث ؤدواث الخفاُل الخاؿت ليل مجمُى بمىكُى

ُفها في جدلُم ؤهداف اإلالسز  بُت، ومساُاة جًى  .ججٍس

هما وكّ الباخث ؤوؼوت الخِلم الخاؿت بيل مىكَى واإلاخمثلت       

اث اإلالسز باطخسدام ؤدواث في:  س، وهلاغ خٌى مىكُى هخابت جلٍس

 ، ت، وخل ازخباز بلىترووي ليل مىكَى الخفاُل اإلادددة ليل مجمُى

م بسمجُاث حِلُمُت مل ُسوق حِلُمُت، وجلٍى  .ُو

اث الوالب: ُوكِذ  2-4 جـمُم اطتراجُجُت الخفاُل اإلاتزامً إلاجمُى

 :الخوىاث الخالُت لخىفُر الخفاُل

اث حِسف ا • لوالب ُلى ألاهداف الخِلُمُت ليل مىكَى مً مىكُى

 .الىلاغ الِؼسة

ت، والتي جلمىذ ما ًلي •  :كساءة حِلُماث جىفُر الىلاغ ليل مجمُى

ت - لت اطخسدام ؤدواث الخفاُل ليل مجمُى  .هٍس

ت -  .وؿف مسسحاث الىلاغ اإلاولىبت مً ول مجمُى

اث وحصجُِهم ُلى اإلاؼازهت  - بةًجابُت في خث ؤُلاء اإلاجمُى

 .اإلاىاكؼاث

ت •  .ازخُاز مدًس للىلاغ مً الوالب بإغلبُت ألاؿىاث في اإلاجمُى

كساءة مىكَى للىلاغ: وهى كمً ؤهداف اإلالسز بدُث ٌظمذ بخِدد  •

 .وجىَى آلازاء وألافياز خىله

ت •  .الاهاَل ُلى اإلاهام اإلاولىبت مً ؤُلاء ول مجمُى

س ًُ جىفُر الىلاغ في الفترة الصمىُت اإلا • دددة له، وجلدًم جلٍس

س الىلاغ، وكد  الىلاغ مً مدًس اإلاىاكؼت وفًلا لىمىذج جلدًم جلٍس

ت وألاداة اإلاظخسدمت في  جلمً الىمىذج بُاهاث زاؿت باإلاجمُى

الىلاغ، وؤطماء اإلاؼازهحن في الىلاغ، ودوز ول ُلى مً ؤُلاء 

ت مً آزاء ت، زم زالؿت الىلاغ وما جىؿلذ بلُه اإلاجمُى  اإلاجمُى

 .وؤفياز

س اإلالدمت مً  2-5 جلدًم حغرًت زاحِت مً اإلاِلم ًُ الخلاٍز

اث  .اإلاجمُى

ت مً اإلاخســحن في جىىىلىحُا  2-6 ى اإلالسز ُلى مجمُى ُسق طِىاٍز

الخِلُم، لخِسف مدي مىاطبت اإلادخىي وؤوؼوخه ووطاثوه الخِلُمُت 

 .وؤدواث الخفاُل اإلاظخسدمت فُه

حسي في هره  مسخلت ؤلاهخاج: -3
ُ
 :اإلاسخلت ما ًليؤ

بهخاج وججهحز الىطاثى اإلاخِددة اإلاظخسدمت ليل مىكَى مً  3-1

اث اإلالسز، والتي خددث في مسخلت الخـمُم، واإلاخمثلت في:  مىكُى

يذ اث اإلالسز باطخسدام الباوزبٍى  ُسوق حِلُمُت إلاىكُى

PowerPoint ًوملفاث هـُت، وفُدًى، ومىاكّ اهترهذ بزساثُت، وهرل ،

باث ليل مىكَى والتي جلمىذ: جددًد مهمت ؤو بُداد ألاوؼو ت والخدٍز

ت، وازخباز الىترووي ليل مىكَى  ، وهلاغ ليل مجمُى ؤهثر ليل مىكَى

  /http://elearning.alexu.edu.eg ومىكِه

م: -4 حسي في هره اإلاسخلت ما ًلي مسخلت الخلٍى
ُ
 :ؤ

ُسق اإلالسز ُلى مجمىُت مً اإلاخســحن في مجاٌ جىىىلىحُا  •

( هالًبا مً هالب 12لُم، وبحساء ججسبت اطخوالُُت للملسز ُلى )الخِ

/ 2013 الدبلىم اإلاهىُت، في الفـل الدزاس ي ألاٌو مً الِام الجامعي

؛ وذلً لخظاب كُمت الثباث ألدواث البدث، والخِسف ُلى آزائهم 2014

في اإلالسز بؼيل ُام، ومدي وكىح مدخىاه، وهرلً مىاطبت الىطاثى 

ظخسدمت في اإلالسز، ومدي بمياهُت جىفُر اإلالسز وجدلُم الخِلُمُت اإلا

ؤهدافه، وكد جم بحساء الخِدًالث الالشمت وؤؿبدذ بِئت الخِلم 

 .ؤلالىتروهُت حاهصة للخوبُم ُلى ُُىت البدث ألاطاطُت

: بُداد ملُاض الدافُِت لئلهجاش
ً
 :زابِا

في  الهدف مً اإلالُاض: يهدف اإلالُاض بلي كُاض الدافُِت لئلهجاش  •

ت البدث، وهم هالب الدبلىم اإلاهىُت جسـف  الخِلم لدي مجمُى

 .جىىىلىحُا الخِلُم

 :جددًد مداوز ملُاض الدافُِت لئلهجاش •

ا لخددًد مداوز اإلالُاض جم الاهاَل ُلي ألادبُاث والدزاطاث        ًُ طِ

،  [41,49,50,51,52,53]الظابلت، اإلاسجبوت بلُاض الدافُِت لئلهجاش

اإلالُاض، وؿُغذ ُبازاجه التي حغوى مداوزه ألازبِت،  وخددث مداوز 

( ُبازة مىشُت ُلى مداوزه 44وبىاء ُلى ذلً جيىن اإلالُاض مً )

( ُبازة، و"الِالكاث 12ألازبِت، وهى: "الثلت بالىفع" وجلمً)

ُبازة، و"مظخىي الومىح"  (12) الاحخماُُت واإلاؼازهت" وجلمً

( ُبازاث، وكد 10) بسة" وجلمً( ُبازاث، و"ألاهمُت واإلاثا10وجلمً )

وكِذ زمظت اخخماالث لالطخجابت ُلى ول ُبازة مً ُبازاث اإلالُاض 

لت لُىسث ُلُه والتي حِخمد وجخفاوث في ػدتها بحن اإلاىافلت  ،Likert هٍس

دم اإلاىافلت الخامت الخامت،  .ُو

 :ؿدق اإلالُاض وزباجه

ت مً اإلاخس      ــحن للخدلم مً ؿدق اإلالُاض؛ ُسق ُلى مجمُى

في مجاٌ ُلم الىفع التربىي واللُاض الىفس ي، ومجاٌ جىىىلىحُا 

الخِلُم، وهلب مجهم جددًد ما بذا واهذ الِبازاث جيخمي بلى اإلادىز 

الري وزدث فُه، وجددًد دزحت وكىح ول ُبازة، ومدي مالءمتها 

للملُاض، وكد ؤوص ى اإلادىمىن بخِدًل ؿُاغت بِم الِبازاث 

ؤزبّ ُبازاث لِدم مالءمتهما إلاداوز اإلالُاض، والازخـاز فحها، وخرف 
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( ُبازة، وهبلذ 40وبِد بحساء الخِدًالث الالشمت جلمً اإلالُاض )

الـىزة ألاولُت للملُاض ُلى ُُىت الدزاطت الاطخوالُُت التي ُددها( 

 Coronbach’s " ( هالًبا وهالبت، وهبلذ مِادلت " ؤلفا هسوهبار12

Alpha (α)( وهى مِامل مسجفّ 0.82باث للملُاض )، وكد بلغ مِامل الث

 .ًىاطب ؤهداف البدث

 :الـىزة الجهاثُت إلالُاض الدافُِت لئلهجاش •

بِد الخإهد مً ؿدق اإلالُاض وزباجه، ؤؿبذ اإلالُاض في ؿىزجه الجهاثُت 

( 200بلى  40( ُبازة، ودزحاث اإلالُاض جتراوح ما بحن )40ًخيىن مً )

 (.1دزحت.، هما هى مبحن في حدٌو )

 1حدول 

 عدد العباراث في مل محىر مً محاور مقياس الدافعيت لإلهجاز

 العباراث التي حعبر عً مل محىر لما وردث في املقياس عـدد العباراث اسم املحىر  املحىر 

 ٌ  29،36،37، 25، 24، 16، 15، 10، 7، 6، 2، 1 12 الثلت بالىفع ألاو

 40، 39، 22، 19، 18، 17، 14، 13، 5، 4 10 الِالكاث واإلاؼازهت الثاوي

 33،34، 30، 8،9،23،26، 3 8 مظخىي الومىح الثالث

 38، 35، 32، 31، 28، 27، 21، 20، 12، 11 10 ألاهمُت واإلاثابسة السابّ

 
ً
 .بُداد ازخباز الخدـُل اإلاِسفي -زامظا

ُد هرا     
ُ
ت  ؤ الازخباز بهدف كُاض الخدـُل اإلاِسفي لدي مجمُى

 لؤلهداف الخِلُمُت 
ً
البدث في ملسز البرمجُاث الخِلُمُت، وذلً وفلا

 .للملسز 

، مجها )57جلمً الازخباز في ؿىزجه اإلابدثُت )      
ً
 20( طاالا

ً
( طاالا

 مً هَى الازخُاز مً مخِدد، وجم ُسكه 37ؿىاب وزوإ، و)
ً
( طاالا

ت مً اإلادىمحن اإلاخســحن في جىىىلىحُا الخِلُم؛ وذلً  ُلى مجمُى

للخإهد مً ؿدق مدخىي الازخباز، وكد جبحن ؤن حمُّ مِامالث 

ت م وكد  0,9لبىلت فُما ُدا طااٌ بلغ مِامل طهىلخه الظهىلت والخمُحًز

( وكد اطدبِد؛ وبرلً 0.1اطدبِد، وطااٌ آزس بلغ مِامل جمُحزه )

 مجها )52ؤؿبذ الازخباز ًخيىن مً )
ً
 ؿىاب وزوإ، 18( طاالا

ً
( طاالا

( دكُلت، وبلغذ كُمت مِامل الثباث 40وكد بلغ مخىطى شمً الاحابت )

ىضح حدٌو )0.76) فاث ازخباز الخدـُل اإلاِسفي إلالسز ( مىاؿ2(، ٍو

 .البرمجت الخِلُمُت

 2حدول 

 مىاصفاث اخخبار الخحصيل املعرفي ملقرر البرمجت الخعليميت

 املسخىي املعرفي للسؤال م

 املىطىعاث

 الىزن اليسبي لهل مىطىع املجمىع الخطبيق الفهم املعرفت

 %13.5 7 1 3 3 الخِلُمُتملدمت في البرمجت  1

 %9.6 5 - 3 2 الىطاثى اإلاخِددة والفاثلت بسمجُاث 2

 %11.5 6 2 2 2 هماذج جـمُم بسمجُاث الىطاثى اإلاخِددة 3

 %15.4 8 5 2 1 جـمُم الىف والـىث 4

 %15.4 8 4 2 2 جـمُم الـىز الثابخت واإلاخدسهت 5

 %13.5 7 5 1 1 جـمُم الؼاػاث والخفاُلُت 6

 %11.5 6 3 2 1 بحساءاث بهخاج بسمجُاث الىطاثى اإلاخِددة 7

م بسمجُاث الىطاثى اإلاخِددة 8  %9.6 5 3 2 - جلٍى

 %100 52 23 17 12 اإلاجمــــَى 

  %100 %44.3 %32.7 %23 الىشن اليظبي ليل مظخىي في الازخباز 

: جىفُر ججسبت البدث
ً
 :طابِا

بِد بُداد اإلالسز ؤلالىترووي للبرمجت الخِلُمُت، والخدلم مً        

ؿالخُخه لالطخسدام، وبُداد ؤدواث البدث والخدلم مً ؿدكها 

وزباتها، ؤُد لخجسبت البدث ألاطاطُت والتي تهدف بلى جىفُر اإلاِالجاث 

بُت، وجوبُم ؤدواث البدث، والخـٌى ُلى بُاهاث إلاِالجتها  الخجٍس

ُت اإلاىاطبت للخىم ُلى ؤزس ازخالف همى الخفاُل في باألطالُب ؤلاخـاث

 .اإلاىاكؼت ؤلالىتروهُت في جىمُت الدافُِت لئلهجاش، والخدـُل اإلاِسفي

بي وازخُاز ُُىت البدث -4-1  :جددًد الخـمُم الخجٍس

بي      بي، والخـمُم الخجٍس -One اطخسدم الباخث مىهج البدث الخجٍس

Group Pretest-Posttest Design Extended  وبلغ ُدد ُُىت البدث

( هالبا وهالبت هالب الدبلىم اإلاهىُت جسـف جىىىلىحُا 24ألاطاطُت )

الخِلُم واإلاسجلىن في ملسز البرمجت الخِلُمُت الفـل الدزاس ي الثاوي 

ت 2013/2014 بُت ُدد ول مجمُى اث ججٍس ، كظمىا بلى زالر مجمُى

ت ألاولى ح8)  ظخسدم بسهامج اإلادادزت( هالب وهالباث هما ًلي: اإلاجمُى

Chat  ،اإلاخىفس ُلى هٌام مىودٌ هإداة للخفاُل اإلاتزامً بالىف اإلاىخىب

ت الثاهُت حظخسدم بسهامج هإدة للخفاُل  Yahoo Massenger واإلاجمُى

ت الثالثت حظخسدم بسهامج  Hangout اإلاتزامً بالـىث فلى، واإلاجمُى

ىضح ػ ( جفاُل 1يل )هإداة للخفاُل اإلاتزامً بالـىث والـىزة، ٍو

ت ألاولى ببرهامج ( جفاُل 2) ، هما ًىضح ػيلChat الوالب في اإلاجمُى

ت الثالثت ببرهامج  Hangout  الوالب في اإلاجمُى

 :كبى ججسبت البدث -4-2

بُت وفًلا إلاا ًلي      :ُكبوذ اإلاخغحراث غحر الخجٍس

ٌص ؤزس ازخالف  • ُُ مً خُث مدخىي اإلالسز ؤلالىترووي، وشمً الخِلم: 

اث  مدخىي اإلالسز، وشمً الخِلم مً زالٌ اطخسدام حمُّ اإلاجمُى
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لىفع مـادز الخِلم ُلى هٌام "مىودٌ"، بما ًخلمىه مً وطاثى 

مخِددة وؤوؼوت وازخبازاث بلىتروهُت، وبىفع الخوت الصمىُت لخِلم 

اث اإلالسز الثماه ٌص ؤزس ازخالف الخبراث 10ُت إلادة )مىكُى ُُ ( ؤطابُّ، و

الظابلت للمخِلمحن مً زالٌ الخوبُم اللبلي ألدواث البدث ومِالجت 

ا بحن  ًُ ا والخدلم مً ُدم وحىد فسوق دالت بخـاث ًُ الىخاثج بخـاث

اث البدث الثالر في اإلاخغحراث الخابِت: الدافُِت  مخىطواث مجمُى

 (. 3،4إلاىضخت في حدولي )لئلهجاش والخدـُل اإلاِسفي، وا

 :الخوبُم اللبلي ألدواث البدث -4-3

اث البدث الثالزت للخوبُم اللبلي ألدواث البدث  لد للاء مّ مجمُى ُُ 

اث في: الخدـُل اإلاِسفي،  بهدف الخدلم مً الخجاوع بحن اإلاجمُى

 .الدافُِت لئلهجاش

ىلجذ الىخاثج بخـاثُا باطخسدام ازخباز "هسوطياٌ والِع"   ُو

اث البدث البازامتري للملازهت بحن مخىطواث ال زجب دزحاث مجمُى

اث، وذلً بسهامجالثالزت  Statistical ؛ وذلً لـغس حجم اإلاجمُى

Package For Social Sciences (SPSS)  ب ومِالجت إلدزاٌ وجبٍى

 :البُاهاث واإلاِلىماث التي حمِذ، وواهذ الىخاثج هما ًلي

: باليظبت إلاخغحر الخدـُل ا
ً
ىضح ؤوال إلاِسفي إلالسز البرمجت الخِلُمُت، ٍو

 .( هخاثج الخوبُم اللبلي الزخباز الخدـُل اإلاِسفي3حدٌو )

 3 حدول 

 هخائج اخخبار لروسهال واليس للمقارهت بين مخىسطاث رجب درحاث الخطبيق القبلي الخخبار الخحصيل املعرفي ملقرر البرمجت الخعليميت

 الداللت إلاحصائيت ( املحسىبت2قيمت )ما درحاث الخريت مخىسط الرجب العدد املجمىعاث

بُت ألاولى   Chat 8 12.13 3الخجٍس

 

0.04 

 

 

بُت الثاهُت  Audio 0.05غحر داٌ ُىد مظخىي   12.56 8 الخجٍس

بُت الثالثت  Video 8 12.81  الخجٍس

  0.04( 2( ؤن كُمت )وا3ًىضح حدٌو )     
ً
ُىد  وهى غحر دالت بخـاثُا

اث البدث الثالزت في 0.05) ≥مظخىي  (؛ مما ًدٌ ُلى جيافا مجمُى

 .الخدـُل اإلاِسفي إلالسز البرمجت الخِلُمُت كبل بدء ججسبت البدث

: باليظبت إلاخغحر الدافُِت لئلهجاش، ًىضح حدٌو )
ً
( هخاثج الخوبُم 4زاهُا

 :لملُاضاللبلي ل

 4 حدول 

 هخائج اخخبار "لروسهال واليس" للمقارهت بين مخىسطاث الرجب في الخطبيق القبلي ملقياس الدافعيت لإلهجاز

 الداللت إلاحصائيت (املحسىبت2قيمت )ما درحاث الخريت مخىسط الرجب العدد إلاشاراث

بُت ألاولى   Chat 8 13.62 2الخجٍس

 

 0.05غحر داٌ ُىد مظخىي  1.668

Audio بُت الثاهُت  14.00 8 الخجٍس

بُت الثالثت  Video 8 9.88  الخجٍس

وهى غحر دالت بخـاثُا  1.668( 2( ؤن كُمت )وا4ًىضح حدٌو )      

اث البدث الثالزت 0.05≥ )ُىد مظخىي  (؛ مما ًدٌ ُلى جيافا مجمُى

(، 3في الدافُِت لئلهجاش كبل بدء ججسبت البدث. ًخضح مً الجدولحن )

اث البدث في مخغحري: الخدـُل اإلاِسفي، والدافُِت 4و) ( جيافا مجمُى

 .لئلهجاش

بُت 4-4 اث البدث الخجٍس ع إلاجمُى  :الخدَز

اث البدث الثالزت الجدٌو الصمني لدزاطت        هفرث مجمُى

اث اإلالسز، وهرا اإلاهام  ت، والري مىكُى والىلاػاث بحن ول مجمُى

، في 2013/2014( ؤطابُّ في الفـل الدزاس ي الثاوي 10اطخغسق )

، وكد زاعى الباخث في ول هلاغ 22/5/2014بلى  15/3/2014الفترة: مً

ف الوالب باألهداف الخِلُمُت للمىاكؼاث ؤلالىتروهُت، وجددًد  حٍِس

لم مً كدزتهم ُلى اإلاهام اإلاولىبت، وجىشَّ ألادواز ُلحهم، والخد

الخىاؿل واطخسدام الخىىىلىحُا، هما خسؾ الباخث ُلى مخابِت 

اهخٌامهم في اإلاىاكؼاث، وحصجُِهم لالطخمساز فحها، والالتزام بدىفُر 

 .اإلاهام اإلاولىبت

 ومىاقشتهاىخائج . ال5

اث البدث فى الخوبُلحن اللبلي والبِدي ألدواث  بِد زؿد هخاثج مجمُى

في ول مً: ازخباز الخدـُل اإلاِسفي، وملُاض  البدث، واإلاخمثلت 

الدافُِت لئلهجاش، اطخسدمذ خصمت البرامج ؤلاخـاثُت للِلىم 

ا وؤلاحابت ًُ ؤطئلت البدث هما ًلي  SPSSالاحخماُُت ًُ  :لخدلُلها بخـاث

: ؤلاحابت ًُ الظااٌ ألاٌو للبدث ؛ والري ًىف ُلى: ما ؤزس  
ً
ؤوال

ُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث الخِلم الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً )ف

ؤلالىتروهُت في جىمُت الخدـُل اإلاِسفي لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت بيلُت 

ت؟   التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

، والري ًىف ُلى  لئلحابت ًُ هرا الظااٌ ازخبر صخت الفسق ألاٌو

بحن  0.05≥ ؤهه: جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي 

بُت الثالزت في  مخىطواث زجب دزحاث اث الخجٍس هالب اإلاجمُى

الخوبُلحن: اللبلي والبِدي الزخباز الخدـُل اإلاِسفي، وذلً لـالح 

ليىهظىن   TestWilcoxon الخوبُم البِدي. وذلً باطخسدام ازخباز ٍو

الالبازامتري للُِىاث اإلاسجبوت مً البُاهاث، هما خدد حجم الخإزحر 

 خُث ًفظس حجم الخإزحر هما ًلي  r باطخسدام مِامل الازجبان

 ≤0.3ًيىن حجم الخإزحر ؿغحًرا،  ((r 0.1 ≥ r< 0.3)) مِامل الازجبان[54]

r< 0.5  ،ا
ً
.   r ≤0.5ًيىن حجم الخإزحر مخىطو

ً
ًيىن حجم الخإزحر هبحرا

ىضح حدٌو ) ليىهظىن، وكُمت5ٍو  "Z"  ( هخاثج جوبُم ازخباز ٍو
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 5حدول 

 " لداللت الفرق بين مخىسطي رجب الدرحاث في القياسين القبلي والبعدي للخحصيل املعرفيZهخائج اخخبار ويلنىلسىن، وقيمت "

  املجمىعاث

 إلاشاراث

 مجمىع مخىسط الرجب ن

 الرجب

 الداللت املحسىبتZقيمت 

 إلاحصائيت

 حجم الخأثير

بُت ألاولى   0.633 0.011 2.533- 0.00 0.00 0 ؤلاػازاث الظالبت Chatالخجٍس

 36.00 4.50 8 ؤلاػازاث اإلاىحبت

بُت الثاهُت  0.631 0.012 2.524- 0.00 0.00 0 ؤلاػازاث الظالبت Audio الخجٍس

 36.00 4.50 8 ؤلاػازاث اإلاىحبت

بُت الثالثت  0.631 0.012 2.524- 0.00 0.00 0 ؤلاػازاث الظالبت Video  الخجٍس

 36.00 4.50 8 اإلاىحبت ؤلاػازاث

 36.00 4.50 8 ؤلاػازاث اإلاىحبت

( وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد 5ًالخٍ مً حدٌو )      

اث  0.05≥ مظخىي  بحن مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

بُت الثالزت في الخوبُلحن اللبلي والبِدي الزخباز  الخدـُل الخجٍس

اإلاِسفي، وذلً لـالح الخوبُم البِدي، وبرلً كبل الفسق الثالث 

للبدث؛ مما ًدٌ ُلى وحىد ؤزس بًجابي لىمى الخفاُل في بِئاث الخِلم 

اث البدث، هما  ؤلالىتروهُت في جىمُت الخدـُل اإلاِسفي في حمُّ مجمُى

( مما ًاهد وحىد جإزحر هبحر 0.5ًالخٍ ؤن حجم الخإزحر ؤهبر مً )

بُت في جىمُت الخدـُل اإلاِسفيل  .لمِالجاث الخجٍس

: ؤلاحابت ًُ الظااٌ الثاوي للبدث والري ًىف ُلى ؤهه: ما ؤزس 
ً
زاهُا

ازخالف همى الخفاُل اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث الخِلم 

ؤلالىتروهُت في جىمُت الخدـُل اإلاِسفي لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت بيلُت 

ت؟التربُت حامِت    ؤلاطىىدٍز

لئلحابت ًُ هرا الظااٌ، ازخبر صخت الفسق الثاوي مً فسوق البدث 

والري ًىف ُلى ؤهه: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي 

بُت الثالزت في  0.05≥  اث الخجٍس بحن مخىطى زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

ىضح حدٌو ) الخوبُم البِدي الزخباز الخدـُل اإلاِسفي.  ( هخاثج6ٍو

 .جوبُم هسوطياٌ والِع

 6 حدول 

ي طالب هخائج اخخبار لروسهال واليس للفرق بين مخىسطاث رجب الدرحاث في الخطبيق البعدي الخخبار الخحصيل املعرفي ملقرر البرمجت الخعليميت لد

 املجمىعاث الخجريبيت الثالثت

 الداللت إلاحصائيت ( املحسىبت2قيمت )ما الخريتدرحاث  مخىسط الرجب العدد إلاشاراث

بُت ألاولى   Chat 8 15.25 2 1.844الخجٍس

 

 0.05غحر داٌ ُىد مظخىي 

Audio بُت الثاهُت  11.00 8 الخجٍس

بُت الثالثت  Video 8 11.25  الخجٍس

ا ؛ مما ًدٌ ُلى ( غحر دالت 2( ؤن كُمت )وا6ًىضح حدٌو )       ًُ بخـاث

ُدم وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت بحن مخىطواث زجب دزحاث 

بُت الثالزت في الخوبُم البِدي الزخباز  اث الخجٍس هالب اإلاجمُى

 .الخدـُل اإلاِسفي؛ وبرلً كبل الفسق الـفسي 

: ؤلاحابت ًُ الظااٌ الثالث للبدث؛ والري ًىف ُلى ؤهه: ما ؤزس 
ً
زالثا

ماعي اإلاتزامً )فُدًى، ؿىث، هف( في بِئاث الخِلم الخفاُل الاحخ

ؤلالىتروهُت في جىمُت الدافُِت لئلهجاش لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت بيلُت 

ت؟   التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

لئلحابت ًُ هرا الظااٌ ازخبر صخت الفسق الثالث مً فسوق       

ُىد البدث، والري ًىف ُلى ؤهه: جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت 

اث  0.05≥ مظخىي  بحن مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

بُت الثالزت في الخوبُلحن اللبلي والبِدي إلالُاض الدافُِت  الخجٍس

 ٌ ىضح ذلً حدو  (.7) لئلهجاش، وذلً لـالح الخوبُم البِدي. ٍو

 7حدول 

الفرق بين مخىسطي رجب الدرحاث في الخطبيقين القبلي والبعدي ملقياس الدافعيت لإلهجاز لدي مجمىعاث البحث " لداللت Zهخائج اخخبار ويلنىلسىن، وقيمت "

 الخجريبيت، وحجم الخأثير

 مجمىع مخىسط الرجب ن إلاشاراث املجمىعاث

 الرجب

 (Zقيمت )

 املحسىبت

 الداللت

 إلاحصائيت

 حجم الخأثير

بُت ألاولى   0.41 0.046 1.840- 6.00 2.00 3 ؤلاػازاث الظالبت Chatالخجٍس

 30.00 6.00 5 ؤلاػازاث اإلاىحبت

بُت الثاهُت  0.525 0.036 2.100- 1.00 1.00 1 ؤلاػازاث الظالبت Audio  الخجٍس

 35.00 5.00 7 ؤلاػازاث اإلاىحبت

بُت الثالثت  0.525 0.036 2.100- 3.00 1.50 2 ؤلاػازاث الظالبت Video  الخجٍس

 33.00 5.50 7 ؤلاػازاث اإلاىحبت
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( وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد 7ًالخٍ مً حدٌو )      

اث  0.05≥ مظخىي  بحن مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

بُت الثالزت في الخوبُلحن اللبلي والبِدي إلالُاض الدافُِت  الخجٍس

كبل الفسق الثالث مً  وذلً لـالح الخوبُم البِدي، وبرلًلئلهجاش، 

؛ مما ًدٌ ُلى وحىد ؤزس بًجابي في جىمُت الدافُِت فسوق البدث

اث البدث  .لئلهجاش لىمى الخفاُل في حمُّ مجمُى

: ؤلاحابت ًُ الظااٌ السابّ للبدث؛ والري ًىف ُلى ؤهه: ما ؤزس 
ً
زابِا

ؿىث، هف( في بِئاث الخِلم  ازخالف همى الخفاُل اإلاتزامً )فُدًى،

ؤلالىتروهُت في جىمُت الدافُِت لئلهجاش لدي هالب الدبلىم اإلاهىُت بيلُت 

ت؟   التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

ا لئلحابت ًُ هرا الظااٌ، ازخبر صخت الفسق السابّ مً فسوق  ًُ طِ

البدث والري ًىف ُلى ؤهه: ال جىحد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد 

اث ب 0.05≥ مظخىي  حن مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

بُت الثالزت في الخوبُم البِدي إلالُاض الدافُِت لئلهجاش. ىضح  الخجٍس ٍو

  Kruskal-Wallis( هخاثج جوبُم ازخباز هسوطياٌ والِع8حدٌو )

 8 حدول 

ملقياس الدافعيت لإلهجاز لدي طالب املجمىعاث الخجريبيت  البعديالدرحاث في الخطبيق هخائج جطبيق اخخبار لروسهال واليس للفرق بين مخىسطاث رجب 

 الثالثت

 (2قيمت )ما درحاث الخريت مخىسط الرجب العدد إلاشاراث

 املحسىبت

 الداللت إلاحصائيت

بُت ألاولى   Chat 8 10.63 2الخجٍس

 

2.216 

 

 0.05غحر داٌ ُىد مظخىي 

Audio  بُت الثاهُت  15.50 8 الخجٍس

بُت الثالثت  Video 8 11.38  الخجٍس

( غحر دالت بخـاثُا، وبرلً 2( ؤن كُمت )وا8ًالخٍ مً حدٌو )      

كبل الفسق السابّ مً فسوق البدث، والري ًىف ُلى ُدم وحىد 

بُت  اث الخجٍس فسوق ذاث داللت بخـاثُت بحن مخىطواث زجب اإلاجمُى

الثالزت في الخوبُم البِدي إلالُاض الدافُِت لئلهجاش؛ مما ًدٌ ُلى 

 .ُدم وحىد ؤزس الزخالف همى الخفاُل في جىمُت الدافُِت لئلهجاش

 :جفظحر هخاثج البدث ومىاكؼتها

: باليظبت إلاخغحر الخدـُل اإلاِسفي
ً
 :ؤوال

ؤهدث هخاثج البدث وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي       

بُت الثالزت  0.05≥  اث الخجٍس بحن مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

في الخوبُلحن اللبلي والبِدي الزخباز الخدـُل، وذلً لـالح الخوبُم 

البِدي، وهرلً ُدم وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي 

بُت الثالزت  0.05≥ اث الخجٍس بحن مخىطواث زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

الزخباز الخدـُل اإلاِسفي جسحّ الزخالف همى  في الخوبُم البِدي

 .الخفاُل اإلاتزامً

فظس ذلً بما ًلي   :ٍو

ت جمثلذ في:  • جلمىذ بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت مـادز حِلم مخىُى

الِسوق الخِلُمُت، وملفاث هـُت، وفُدًى، ومىاكّ بزساثُت، والتي 

اث البدث الثالزت ؛ مما ؤدي بلى جىَى مـادز ا إلاِسفت جىفسث إلاجمُى

 .وجياملها وجىمُت جدـُلهم اإلاِسفي

ُسق اإلادخىي وفم اطتراجُجُت واضخت جىلل الوالب مً اإلاِسفت  •

اث اإلالسز، وجىفحر  ت بلى اإلاِسفت ؤلاحساثُت؛ مما ٌظس حِلم مىكُى الىٌٍس

حغرًت زاحِت ألداء اإلاخِلمحن مً اإلاِلم، ومً بِلهم لبِم ؤدي بلى 

 .جدظً ؤدائهم

ُسق اإلالسز هماذج جوبُلُت للمِسفت اإلاخلمىت فُه، وؤوؼوت ًىفرها  •

، هما جلمً ول مىكَى ازخباًزا  الوالب وفم زوت شمىُت ليل مىكَى

ا ًجُب ُىه الوالب بِد دزاطت مدخىي اإلاىكَى اإلاددد؛ مما ب ًُ لىتروه

وفس بِئت حِلم بلىتروهُت مخياملت طاُدث اإلاخِلمحن ُلى حِلم 

اث اإلالسز   .مىكُى

بجاخت الفسؿت ؤمام اإلاخِلمحن في جدمل مظئىلُت بهجاش اإلاهام الخاؿت  •

س ًُ ول مهمت؛ ؤدي بلى التزامهم  اث الىلاغ وجلدًم جلاٍز بمجمُى

 .بالجدٌو الصمني وحصجُِهم ُلى بهجاش اإلاهام في الىكذ اإلاددد

مّ مدخىي اإلالسز، والخفاُل  الفسديجلمً اإلالسز ؤدواث للخفاُل  •

اإلاِلم، ومّ بِلهم بًِلا، مما ؤجاح الفسؿت لالطخجابت  الاحخماعي مّ

ُلى اطخفظازاث الوالب، وحؼازن ألافياز واإلاِلىماث فُما بُجهم. فُاهد 

[ ؤن الخفاُل الاحخماعي بحن اإلاخِلمحن وبِلهم بًِلا 55] ؤهدزطىن 

د مً مِدالث ؤلاهجاش ألاوادًمي  .ًٍص

ا        ًُ فظس ُدم وحىد فسوق دالت بخـاث اث الخفاُل وٍُ بحن مجمُى

اإلاتزامً )الىف، الـىث، الفُدًى( في الخدـُل اإلاِسفي، في ؤن همى 

وفس زبراث جصامىُت مخيافئت  -بغم الىٌس ًُ ألاداة –الخفاُل اإلاتزامً 

اث الثالزت مً خُث الخفاُل اإلاباػس وجبادٌ  لدي هالب اإلاجمُى

اإلافاجُذ ألافياز، وزاؿت ؤن الوالب لديهم مهازاث اطخسدام لىخت 

 .بىفاءة ُالُت

ت البىاثُت        مىً جفظحر ذلً ؤًًلا في كىء مباديء الىٌٍس ٍو

الاحخماُُت التي جلىم ُلى ؤن اإلاِسفت جبنى بىاطوت اإلاخِلم في طُاق 

ً، هما جاهد  احخماعي، فهى ًىدظب اإلاِنى مً زالٌ جفاُله مّ آلازٍس

ت فُجىحظيي ُلى ؤن الخِلم والىمى اإلاِسفي ًسجب وان بؼيل مخيامل هٌٍس

مّ الخفاُالث الاحخماُُت مً زالٌ حِلم اإلاخِلمحن مً بِلهم بًِلا، 

وهرا ما جدلم لدي ُُىت البدث، خُث وفسث بِئاث الخِلم 

ؤلالىتروهُت ؤزًكا زـبت لىمى اإلاِازف واإلافاهُم اإلاسجبوت باإلالسز، 

وهرلً مظاُدة بِلهم بًِلا في خل اإلاؼىالث التي واحهتهم في 

ت الاجـالُت ؤن بىاء الخبراث ًخم مً زالٌ  ،اإلالسز  وهرلً جسي الىٌٍس

 .الخفاُل الاحخماعي ُبر الؼبياث الالىتروهُت

: باليظبت إلاخغحر الدافُِت لئلهجاش
ً
 :زاهُا

        ؤهدث الىخاثج وحىد فسوق ذاث داللت بخـاثُت ُىد مظخىي       

بُ 0.05≥  اث الخجٍس ت الثالزت في بحن مخىطى زجب دزحاث هالب اإلاجمُى

الخوبُلحن اللبلي والبِدي إلالُاض الدافُِت لئلهجاش؛ وذلً لـالح 
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الخوبُم البِدي، هما ؤهدث الىخاثج ُدم وحىد فسوق ذاث داللت 

بحن مخىطى زجب دزحاث هالب  0.05≥ بخـاثُت ُىد مظخىي 

اث الثالزت في الخوبُم البِدي إلالُاض الدافُِت لئلهجاش. وجخفم  اإلاجمُى

[ والتي ؤًهسث 16ُجت مّ ول مً "هلتزَووىبىال وزجىزَوجىزو" ]هره الىد

ادة الدافُِت لديهم  ؤن جفاُل الوالب مّ بِلهم بًِلا ؤدي بلى ٍش

، ودزاطت خظً ]
ً
التي  [56وػِىزهم بإن بِئت الخِلم واهذ بًجابُت حدا

ؤًهسث هخاثجها فاُلُت بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت في جىمُت دافُِت ؤلاهجاش 

 .ب جىىىلىحُا الخِلُملدي هال 

فظس ذلً بإن بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت وما جلمىخه مً ؤهمان       ٍو

بُت ما ًلي –للخفاُل  اث البدث الخجٍس  :كد ؤجاخذ إلاجمُى

وحىد ؤهداف حِلُمُت واضخت للمخِلمحن في بداًت الخِلم،  -1

وػِىزهم بةمياهُت جدلُلها شجِهم للظعى هدى جدلُلها للخفىق 

ت "دافّ الهدف" التي جفترق ؤن والىجاح  خفم ذلً مّ هٌٍس في اإلالسز، ٍو

وحىد ؤهداف واضخت ؤمس ؤطاس ي والشم لخددًد مظاز الظلىن وحؼىُل 

 .دافّ كىي لدي ألافساد لخدلُلها

وحىد بِئت حِلم مخِددة الىطاثى حربذ اهخمام اإلاخِلمحن ودفِتهم  -2

د مً الجهد للخِلم. ؤن بِئت الخِلم التي خُث ًاهد الباخثىن  لبرٌ مٍص

جخـف بدىَى ؤلازازة حظهم في جىمُت الدافُِت؛ فدؼحر الدزاطاث بلى ؤن 

اث  اإلاخِلمحن الرًً ًخِسكىن لخىَى هبحر مً ؤلازازة ًٌهسون مظخٍى

 ].14ؤُلى مً اإلاِسفت وطِت الراهسة ومدي الاهدباه ليل ما هى حدًد ]

زالٌ شمالئهم  جصوٍد اإلاخِلمحن بالخغرًت الساحِت الفىزٍت مً -3

وبىاطوت اإلاِلم، ؤدي بلى مِالجت اإلاؼىالث التي جٌهس ُىد بِم 

د مً الخِلم واطدثازة دافُِت الوالب لئلهجاش؛  الوالب، وحصجُِهم إلاٍص

اث  مما ؤدي بلى زفّ مظخىي الدافُِت لديهم، خُث جاهد الىٌٍس

ص في الخِلم، وكدزجه ُلى اطدثاز  ة الازجباهُت والظلىهُت ؤهمُت الخٍِص

 .دافُِت اإلاخِلم وجىحُه وؼاهاجه

بجاخت فسؾ الخفاُل الاحخماعي في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت فليل  -4

هالب الخم في ببداء زؤًه واكتراخاجه في اإلاىاكؼت، وحصجُّ الوالب ُلى 

ادة الدافُِت  البدث والاهاَل وبًجاد ؤفياز حدًدة؛ ول ذلً ؤدي بلى ٍش

فظس ذلً في لئلهجاش لديهم، ومً زم ًيىن ا ا بخفىق الفسد. ٍو ًُ لِاثد بًجاب

ت "ماولُالهد للدافُِت لئلهجاش التي جفظس  Maclelland "كىء هٌٍس

الدافُِت في كىء الخإزحر ؤلاًجابي ؤو الظلبي لئلهجاش ُلى الفسد، فةذا وان 

ا اهسفلذ الدافُِت ًُ ا ازجفِذ الدافُِت وبذا وان طلب ًُ  .الِاثد بًجاب

ًخضح ؤن اطخسدام الخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً  وجإطًِظا ُلى ما طبم

في بِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت ؤدي بلى جىمُت الخدـُل اإلاِسفي، 

اث البدث الثالزت، وؤهه ُلى اإلاخســحن  والدافُِت لئلهجاش في مجمُى

في جـمُم بِئاث الخِلم ؤلالىترووي مساُاة جىفحر ؤوؼوت مسخلفت حظمذ 

 .للخفاُل بحن اإلاخِلمحن

 خىصياثال. 6

 :بىاًء ُلى هخاثج البدث ًمىً الخىؿُت بما ًإحي    

جـمُم اإلالسزاث ؤلالىتروهُت بالخفاُل الاحخماعي اإلاتزامً، وجسن . 1

ت للمخِلمحن الزخُاز همى الخفاُل اإلاىاطب لهم؛ وذلً إلاساُاة  الخٍس

 .زـاثف اإلاخِلمحن وجفلُالتهم واخخُاحاتهم اإلاسجبوت بٌسوف ُملهم

جـمُم ؤوؼوت الخفاُل في بِئت الخِلم ؤلالىتروهُت ًجب مساُاة ُىد . 2

 :ما ًلي

 .وكّ ؤهداف واضخت ومدددة للمهام •

جددًد ؤهمان الخفاُل اإلاظخسدمت في الخِلم، وجددًد ؤدواث ول هَى  •

 في 
ً
وفًلا آلزاء اإلاخِلمحن، خُث بن ذلً ًجِلهم ؤهثر مؼازهت وجفاُال

 .جىفُر اإلاهام

زاث اإلاخِلمحن في اطخسدام ؤدواث الخفاُل بىفاءة الخإهد مً مها •

 .وفاُلُت

ت واإلاهام اإلاىىن به جىفُرها •  .جددًد دوز ول ُلى مً ؤُلاء اإلاجمُى

وكّ حدٌو شمني ليل جفاُل ومساُاة الاهتهاء مً جىفُر اإلاهام وفًلا  •

 .للخوت الصمىُت

اث الخفاُل، وجلدًم حغرًت  • زاحِت ؤن ًخابّ اإلاِلم باطخمساز مجمُى

تهم في الخِلم  ِمل ُلى جدفحزهم للمدافٌت ُلى اطخمساٍز فىزٍت لهم، َو

 .وجىفُر اإلاهام

ُف ؤهمان الخفاُل . 3 ع ُلى ؤطالُب جًى ب ؤُلاء هُئت الخدَز جدٍز

 .اإلاسخلفت في الخِلم ؤلالىترووي

 :ملترخاث البدث

 إلاا جىؿل بلُه الباخث مً هخاثج ومً زالٌ مالخٌت الباخث 
ً
اطخىماال

لبِم اإلاخغحراث ألازسي اإلاسجبوت ببِئاث الخِلم ؤلالىتروهُت والتي 

 :جدخاج بلى دزاطاث فُمىً بحساء ألابدار الخالُت

ؤزس الخفاُل بحن اطتراجُجُت الخِلم )الخِاووي/ الدؼازوي( وهموي . 1

الخفاُل )اإلاتزامً/ غحر اإلاتزامً( في الخدـُل اإلاِسفي وؤهمان الخفىحر 

 .ُِت لئلهجاش والاججاه هدى الخِلماإلاسخلفت، والداف

ؤزس الخفاُل بحن ؤطالُب بدازة الخفاُل الاحخماعي)خس، ملبىن( . 2

 .وألاطلىب اإلاِسفي )مِخمد/ مظخلل( في جىمُت هىاجج الخِلم اإلاسخلفت

ؤزس الخفاُل بحن ؤهمان الخفاُل اإلاتزامً وؤطالُب الخِلم وألاطالُب  . 3

 .اإلاسخلفتاإلاِسفي في جىمُت هىاجج الخِلم 

اث الخفاُل . 4 ؤزس ازخالف همى جىكُذ جلدًم الدُم الخِلُمي إلاجمُى

اإلاتزامً ُبر الاهترهذ في جىمُت الخفىحر الىاكد ومهازاث بدازة اإلاِسفت 

 .الصخـُت لدي الوالب اإلاِلمحن

 راحعامل

 املراحع العربيت .أ

خىن، خظً خظحن ) [1] زئٍت حدًدة في الخِلُم " الخِلم (. 2005ٍش

، اإلاملىت الخلُُم –الخوبُم  –الللاًا  –ؤلالىترووي ": اإلافهىم 

اق: الداز الـىلخُت للتربُت.  الِسبُت الظِىدًت، الٍس

ت والبدث في جىىىلىحُا (. 2013زمِع، مدمد ُوُت ) [4]  الىٌٍس

 . اللاهسة: داز السخاب.الخِلُم

خىن، ُاٌؽ مدمىد ) [9] ت البىاثُت واطتراجُجُا(. 2007ٍش ث الىٌٍس

 . ُمان: داز الؼسوق.جدَزع الِلىم

ت  (.2005ُبد الفخاح، فىكُت ) [14] ُلم الىفع اإلاِسفي بحن الىٌٍس

 اللاهسة: داز الفىس الِسبي. .والخوبُم

بد السخمً، [15] ُلم الىفع (. 2006طِد ) الظُد، فااد البهي، ُو

 . اللاهسة: داز الفىس الِسبي.الاحخماعي زئٍت مِاؿسة
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اللاهسة:  .جىىىلىحُا الخِلُم ؤلالىترووي (.2008ُصمي، هبُل حاد ) [20]

 داز الفىس الِسبي.

الِالكت بحن ؤهمان جفاُل اإلاخِلم (. 2010الِفني، بًىاض ؤخمد ) [21]

في بسامج الخِلُم ُبر الؼبياث وهمى مخغحراث الدافُِت لدي 

 )زطالت دهخىزاه(. ولُت التربُت حامِت خلىان.الوالب

ؤزس جلدًم حِلُم متزامً وال متزامً (. 2005ري، بهاء الدًً فسج.)زح [26]

مظدىد بلى بِئت ػبىت الاهترهذ ُلى جىمُت مهازاث اإلاِخمدًً 

واإلاظخللحن ًُ اإلاجاٌ الادزاوى لىخدة حِلُمُت إلالسز مىٌىمت 

 اثالخاطب لدي هالب ػِبت بُداد مِلم الخاطب آلالي بيلُ

ُت ت )زطالت ماحظخحر التربُت الىُى (، مِهد الدزاطاث التربٍى

 حامِت اللاهسة.

(. الخِلُم ؤلالىترووي )اإلافهىم 2008الخسبي، مدمد ؿالح ) [27]

ع(.  ُف فى الخدَز الخِلُم  إلاؼسفيالللاء ألاٌو وألاهىاَ والخًى

اق: وشازة التربُت والخِلُم.15-8) باللـُم ؤلالىترووي  (. الٍس

ًُ بِد باطخسدام  الخدٍزب(. 2003جىفُم، ُبد السخمً ) [29]

اللاهسة: مسهص الخبراث اإلاهىُت لئلدازة  الىمبُىجس وؤلاهترهذ.

 "بمًُ".

ُبر  ؤلالىترووي(. فلظفت الخِلُم 2005ُبد الخمُد، مدمد ) [32]

مىٌىمت الخِلُم ُبر الؼبياث، فى: مدمد ُبد الخمُد )مدسز(: 

 اللاهسة: ُالم الىخب. .الؼبياث

فاُلُت بسهامج ُبر ؤلاهترهذ بإهمان جفاُل (. 2007حابس، اطالم ) [34]

مسخلفت في جىمُت بِم مهازاث جوبُلاث الىمبُىجس لدي اإلاِلمحن 

)زطالت دهخىزاه(. ولُت التربُت باإلطماُُلُت، حامِت ؤزىاء الخدمت

ع.  كىاة الظَى

(. ؤزس ازخالف هٌم الخفاُل ُبر بِئت 2008الجصاز، منى مدمد ) [35]

الخِلم الالىتروهُت في جدلُم بِم هىاجج الخِلم لدي الوالب 

مجلت مظخلبل التربُت اإلاِلمحن واججاهاتهم هدى اطخسدامها، 

اق: اإلاسهص الِسبي للخِلم والخىمُت.51)14، الِسبُت  (، الٍس

. ُلم الىفع التربىي (. 1996)خوب، فااد وؿادق، آماٌ  ؤبى [39]

ت.  اللاهسة: مىخبت ألاهجلى اإلاـٍس

 . ُمان: داز اإلاظحرة.ُلم الىفع التربىي (. 2000ؤبى حادو، ؿالح ) [40]

(. ملُاض الدافُِت لئلهجاش. 2006زلُفت، ُبد اللوُف مدمد ) [41]

ب للوباُت واليؼس والخىشَّ.  اللاهسة. داز غٍس

. اللاهسة: الدافُِت لئلهجاش(. 2000)زلُفت، ُبد اللوُف مدمد  [42]

ب.  داز الغٍس

ت البىاثُت وجوبُلاتها (. 2014الدلُمي، ُـام خظً ) [43] الىٌٍس

ت.  ُمان: داز ؿفاء. التربٍى

ب [44]  وجددًث اإلاِلىماث جىىىلىحُا (.2001شاهس ) بطماُُل، الغٍس

 .الىخب ُالم اللاهسة: .الخِلُم

يب مدمد.) [45] ، بػيالُاث خٌى جىىىلىحُا الخِلُم(. 2000ؤمحن، ٍش

 اإلاىُا: داز الهدي.

، مىخىحاث جىىىلىحبا الخِلُم(. 2003زمِع، مدمد ُوُت،.) [46]

 اللاهسة: مىخبت داز اليلمت.

بىاء هٌام لخلدًم (. 2003ؿالح، مـوفى حىدث مـوفى ) [47]

اإلالسزاث الخِلُمُت ُبر ػبىت ؤلاهترهذ وؤزسه ُلى اججاهاث 

)زطالت دهخىزاه(، ولُت  خِلم اإلابني ُلى الؼبياثالوالب هدى ال

 التربُت حامِت خلىان.

فاُلُت بِئت افتراكُت زالزُت (. 2012خظً، مسوة خظً خامد ) [56]

ادة دافُِت ؤلاهجاش وجىمُت الاججاهاث لدي الوالب  ألابِاد ُلى ٍش

ُت حامِت ُحن ػمع. هدىها  )زطالت دهخىزاه(. ولُت التربُت الىُى
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THE IMPACT OF THE DIFFERENT 

ASYNCHRONOUS SOCIAL INTERACTION IN 

E-LEARNING ON THE DEVELOPMENT OF 

COGNITIVE ACHIEVEMENT AND 

MOTIVATION FOR ACHIEVEMENT AMONG 

POSTGRADUATE STUDENTS AT THE 

FACULTY OF EDUCATION 

ELSAYED ABD- ELMAWLA ABOUKHATWA 

Associate Professor of Educational Technology 

Head of Educational Technology Department 

Faculty of Education - Alexandria University 
 

ABSTRACT_ The current research aimed at detecting the effect of different Asynchronous social 

interaction in e-learning on the development of cognitive achievement and motivation for 

achievement among postgraduate students at Alexandria University. The researcher used the 

experimental research method. The sample consisted of (24) male and female students of 

Professional Diploma, which is divided into three experimental groups. The first experimental 

group uses the asynchronous social interaction in the chat rooms using written text. The second 

experimental group uses the asynchronous social interaction using voice, while the third 

experimental group uses the asynchronous social interaction using video. The research results 

showed the effectiveness of the three types of social interaction in developing the cognitive 

achievement and the motivation for achievement. There were statistically significant differences 

between the pre and post test of the research tools in favor of the results of the post test, and the 

results showed that there were no statistically significant differences between the three 

asynchronous interaction groups (video, voice, text) in the development of cognitive achievement 

and motivation for achievement. In the light of the research results, the researcher presented a set 

of recommendations and suggestions on the development of e-learning environments, increasing 

their effectiveness by using different types of interaction according to the characteristics and needs 

of learners, and the nature of content and desired learning outcomes. 

KEYWORDS: asynchronous social interaction, e-learning, motivation for achievement. 

 

 


