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 مستخمص البحث
فنية تمثمت مشكمة البحث الحالي في ضعف مستوي بعض طالب المعاىد ال مشكمة البحث:

 الصناعية تخصص شبكات قوي في المفاىيم العممية.
الكشف عن أثر تدريس وحدة المكونات الغير فعالة باستخدام برنامج قائم عمى  ىدف البحث:

التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية لدي طالب الفرقة االولي بالمعيد 
 الفني الصناعي تخصص شبكات قوي.

( طالب من طالب الفرقة االولي بالمعيد 03تكونت مجموعة البحث من ) موعة البحث:مج
الفني الصناعي بسوىاج تخصص شبكات قوي وتم تطبيق ادوات البحث عمي مجموعة البحث 

 تطبيقا قبميا وبعديا.
( بين متوسطي درجات 30,3يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) نتائج البحث:
عة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار طالب المجمو 

 المفاىيم العممية عند مستويات التذكر، والفيم، والتطبيق.
 مقرر تكنولوجيا اإللكترونيات-المفاىيم العممية-مراسى التعمم-التعمم التشاركىالكممات المفتاحية:
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Summary of the research 
The problem of the study: The Problem of current research 

is in the weakness of the scientific concepts of Industrial Technical 
Institutes students specialized in power circuits.  

The aim of the study: Identifying the effectiveness of 
teaching the passive components unit using Collaborative Learning 
Using Anchored Learning to develop The Scientific Concepts of 
Students of Industrial Technical Institutes specialized in power circuits.  

The participants of the study: The group of the study 
consisted of (30) students of the first grade Industrial Technical 
Institutes specialized in power circuits. The tools of the study were 
applied on the group of the study pre and post the treatment.  

Results: There is a statistically significant difference at (0.05) 
level between the mean scores of the experimental group students and 
degrees of control group students in the post application of the scientific 
concepts  test at the levels of remembering, understanding, and 
application. 
Key words: Collaborative Learning, Anchored Learning, Scientific 
concepts, The Electronics Technology Course. 
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 مقدمة البحث: 
جاءت الثورة التكنولوجية المتسارعة بوسائل وأساليب لم تقتصر أىميتيا عمى خدمة اإلنسان      

وممارساتو الوظيفية، بل ليا دور فاعل في زيادة معموماتو ومعارفو ورفع قدراتو وكفاءتو ومسايرتو 
ت العمم والتكنولوجيا، ونتيجة لمتقدم التكنولوجي بدأت الدول النامية تسعى إلى نقل ألخر تطورا

التكنولوجيا الحديثة لمواكبة ىذا التقدم، وتحقيق خطط التنمية فييا، ولمتربية دور كبير في التقدم 
 .العممي والتكنولوجي عن طريق إعداد الموارد البشرية التي تستطيع استيعاب ىذه التكنولوجيا

ويستمزم التقدم العممي والتكنولوجي أن نعد طالبنا في التعميم الفني الصناعي لكي يستطيعوا      
التعامل مع المعرفة واستخداميا في مواقف متغيرة والتفكير بطريقة عممية منيجية، بل أكثر من 

الواقعية ذلك البد من إعدادىم كي يستخدموا معرفتيم ويطبقونيا في سياقات الحياة والمواقف 
 (.4، 7302األصمية لخدمة أنفسيم ومجتمعيم وبيئاتيم )حمدى محمد البيطار،

وتعد المرحمة الثانوية الصناعية من أىم مراحل التعميم في مصر انطالقًا من أنيا مرحمة      
منتيية تخرج العمالة الفنية الماىرة، التي تقوم بالعمل في مؤسسات المجتمع الصناعية والخدمية 

ك يجب أن يتوفر في خريجي ىذه المدارس الحد األدني من المعايير التي تتعمق بوظيفة كل لذل
فرد في التخصصات المختمفة، حتي يستطيع التنافس الجيد في السوق المحمي والعربي وكذلك 

 (.760، 7300قدرتو عمي أداء متطمبات وظيفتو بجودة عالية )عمي سيد عبدالجميل، 
            لعممية أساس بناء المبادئ والقوانين العممية، حيث يتكون المبدأ وتعد المفاىيم ا     

            العممي من شبكة من المفاىيم تؤدي دورًا أساسيًا في اكتساب المتعمم لممعرفة واستخدامو
 ليا، لذلك عمي المعمم تقديم ىذه المفاىيم في صورة تسمح لممتعمم بإبراز العالقات بينيما، 

ك ربطيا بما يوجد لدي المتعممين من مفاىيم سابقة، مما يجعل العممية التعميمية أفضل وكذل
 (. 6٦، 7330)يسري عفيفي،

والمفاىيم بصفة عامة ليا أىمية كبيرة في العممية التعميمية، نظرًا ألنيا تنظم األشياء     
مكن لعدد قميل نسبيا من واالحداث والظواىر المختمفة في عدد اقل من األقسام أو الفئات بحيث ي

المفاىيم أن يتضمن الكثير من الحقائق والمعارف العممية، كما أنيا تساعد المتعمم عمى تذكر ما 
 (.7، 7330يتعممو، وتزيد من قدرتو عمى تفسير الظواىر المختمفة )حسن محمد حويل، 

ات تعميمية مرضية، ومع التغير التكنولوجي السريع، فشمت الطرق المعتادة في تقديم مخرج     
ومن ىنا ظيرت الحاجة الممحة لدمج التكنولوجيا في عممية التعمم من أجل تمبية احتياجات ىذا 
ستخدام التكنولوجيا في عممية التعمم يمكن أن يحسن من جودة المخرجات التعميمية.   العصر، وا 
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الجيل الثانى  ليظير مسمى 7330وقد تطور مفيوم التعمم اإللكترونى فى منتصف عام      
، ولعل من أبرز أسباب  Collaborative Learningمن التعمم اإللكترونى وىو التعمم التشاركى

ظيور ىذا المصطمح ىو الجيل الثانى من الويب الذى يمثل تصنيفًا جديدًا لعدد من التطبيقات 
 التى تعتمد عمى شبكات عالية السرعة.

ت التربوية وُيستخدم من قبل متعممين مختمفين أو ويركز التعمم التشاركى عمى المجاال     
متباينين يعممون فى نفس موضوع التعمم عبر أجيزة الكمبيوتر المتفرعة من مكتب رئيسى أو عن 
طريق الشبكات المختمفة، حيث ييدف إلى تدعيم المتعممين وبناء المعارف الجديدة  بشكل فعال 

 (. ٩0، 7332أثناء عممية التعمم )حمد الخالدى، 
طبيعة  (Strijbos, Kirschner , , -)ولقد أوضح ستريجبوس وكيريسشنر      

            التعمم التشاركى، حيث يتيح لممتعممين من مختمف أنحاء العالم المشاركة فيما بينيم من
  خالل التفاعل اإلجتماعى المصاحب ليذا النوع من التعمم، وىذا يتطمب من المعممين إثارة
           دافعية المتعممين والتخطيط الجيد لممناىج وطرق التدريس، كما تكون المشاركة تفاعمية
تاحة الفرصة لإلستفسار  مباشرة عبر اإلنترنت مما يساعد المتعممين عمى بناء المعارف الجديدة وا 

 عن أسئمتيم.
(، ودراسة 7337وقد أوصت بعض الدراسات السابقة ومنيا دراسة )حصة عبدالرحمن،      

( بضرورة تصميم وتطوير مجتمعات 7303(، ودراسة )نعمت عبدالمجيد، 733٩)غادة عبداهلل، 
التعمم اإللكترونى التفاعمية وتوظيفيا بشكل فاعل لتحقيق األىداف التعميمية المطموبة، وأىمية 

اركى والمشاركة التحّول من التعمم اإللكتروني إلى التعمم التشاركي بإعتبار أن نمط التعمم التش
 المجتمعية ىدفًا تربويًا رئيسًا يضاف إلى اليدف السموكي واإلدراكي في ىياكل التعميم المعاصرة.

ومن ىنا ظيرت الحاجة الي تقسيم العمل إلي مجموعات صغيرة حتي يترابط فييا الطالب      
بإستخدام الوسائل ويتشاركوا بين خبراتيم بطريقة مستقمة تساعدىم في عممية أكتساب المعرفة 

 التكنولوجية الحديثة، ومن ىنا ظيرت أىمية التعمم التشاركي في العممية التعميمية.
وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث عمى فاعمية التعمم التشاركي في العممية التعميمية      

، ودراسة  (Woo &Li, )(، ودراسةDiaz; Brown & Salmons, مثل دراسة )
(، ودراسة )عمي حسن عبادي، 7304(، ودراسة )عبدالعزيز مطيران، 7300)ىمت قاسم، 

 (. 7302(، ودراسة )سعد حسن محى الدين، 7304
وفي ظل التقدم التكنولوجي وزيادة حجم المعرفة، أصبح من الضرورة االستفادة من ذلك في      

ين في حقل التربية والتعميم لتستخدم ىذه العممية التربوية، وفعاًل تم توجيو الجيود من قبل العامم
التكنولوجيا بما يخدم العممية التعميمية، ومن ىذه المستحدثات أجيزة الحاسوب وبرامجيا 
المتعددة، ومن التطورات الحديثة نسبيًا في ىذا المجال مراسي التعمم اإللكترونية التي تتعامل مع 

 النص والصورة ومقاطع الفيديو مع إدماج الصوت.
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ومراسى التعمم نموذج لمتعمم المصمم كمواقف لحل المشكالت والقائم عمي توظيف وتطبيق      
التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات والوسائط التفاعمية مثل: المواقف الحقيقية، عروض فيديو، 
مشاريع تعميمية، نماذج محاكاة، أنشطة تفاعمية، مواقع لمدعم والمساعدة، أشكال تخطيطية 

مية، مواقف تقييم حقيقية في بيئات التعمم والتدريب االلكتروني لحل ىذه المشكالت وتحقيق تفاع
 (. ٩0، 7304االىداف التعميمية المحددة )رييام محمد الغول، 

ويعتمد التعمم القائم عمي مراسى التعمم االلكتروني عمي مبادئ اإلكتشاف الموجو، وتنظر      
لتعمم، وتتيح لو الفرصة إلتخاذ القرار وتحمل مسئولية تعممو لمطالب كمشارك نشط في عممية ا

بنفسو، فضاًل عن االىتمام بتصميم البيئة التعميمية بشكل يساعد عمي بناء المعرفة من خالل 
  (.Mattar, , بحث الطالب في وجيات النظر المتعددة حول الموضوع )

سى التعمم في تنمية الميارات، وتحصيل وقد أكدت العديد من الدراسات عمي فاعمية مرا     
نجازىم ونقل أثر التعمم، وىذا ما أكدت عميو دراسة ) (، Yusung Heo, , الطالب وا 

(، ودراسة ,)  Hartanto & Reye(، ودراسة7307ودراسة )نسرين عبده الحديدي، 
د عمم الباحث (، وعمي ح7302(، ودراسة )ماريان ميالد منصور، 7300)نشوي رفعت محمد، 

 التوجد أي دراسة تناولت مراسى التعمم في التعميم الصناعي بصفة خاصة.
وقد أدي إستخدام مراسى التعمم االلكترونية في التدريس إلي إخراج الموقف التعميمي من       

التقميد والجمود إلي الفاعمية والحيوية ومشاركة أوسع من المتعمم وذلك بفضل اإلثارة والتشويق 
 لتي توفرىا ىذه البرامج، وبفضل مخاطبة عدة حواس من المتعمم بخالف الطرق المعتادة.ا

ويتضح مما سبق أن مراسى التعمم االلكترونية في العممية التعميمية ليا دور كبير في رفع       
 كفاءة الموقف التعميمي، بما تتميز بو من تأثيرات الصوت، والصورة، والفيديو، والحركة، وغيرىا

 من التأثيرات التي تجذب انتباه المتعممين وتزيد من تركيزىم في التعمم.
وفي ضوء مما سبق يتضح أن إستخدام أساليب وطرق التدريس التي تعتمد عمي نشاط       

 الطالب وتفاعمو وقدراتو العقمية تسيم إلي حد كبير في تنمية المفاىيم العممية. 
التعمم التشاركى باستخدام حاولة لمتعرف عمي مدي فاعمية "ومن ىنا جاء ىـذا البحث فـي م     

            مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية بمقرر تكنولوجيا اإللكترونيات لدى طالب المعاىد
 .الفنية الصناعية"
 مشكمة البحث:

لفنية يوجو البحث الحالي اإلىتمام نحو تنمية المفاىيم العممية لدى طالب المعاىد ا     
نو التعميم الذي يربط العمم  الصناعية إلعداد القوة العاممة المدربة تدريبًا مينيًا وتقنيًا عاليًا وا 
بالعمل والعمل بالحياة والنظرية بالتطبيق، ولتحديد مشكمة البحث الحالي المستمدة من الواقع 

 اعتمد البحث عمي ما يمي:الفعمي بوضوح 
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بالمعيد الفني الصناعي بسوىاج، أن مقرر تكنولوجيا  الحظ الباحث من خالل عممو مدرس -0
اإللكترونيات يدرس بطريقة معتادة تعتمد عمي اإللقاء، والتمقين من جانب المعمم، والحفظ، 
ىماليا لمجانبين الوجداني، والمياري لمطالب والتركيز  واالستظيار من جانب الطالب، وا 

ضعف مستوي تنمية المفاىيم العممية ليذا عمى الحقائق بداًل من المفاىيم، مما أدي إلي 
المقرر وعزوفيم عن دراستو ليذا أصبحت العممية التعميمية في حاجة ماسة وممحة إلى 
أساليب تدريس تجعل الطالب نشطًا وفعااًل، وقادرًا عمى مواجية المشكالت الحياتية بأسموب 

طالب الفاعمية والمشاركة عممي، وىذا لن يتحقق إال من خالل تبني أساليب تدريس تتيح لم
في الموقف التعميمي وأن يتحول من السمبية إلى االيجابية، لذلك يجب إعادة النظر في 
تدريس ىذا المقرر بحيث يمكن من خاللو إدخال بعض الطرق والوسائل التكنولوجية 

 الحديثة التي يمكن أن تسيم في تنمية المفاىيم العممية لدي الطالب.
شافية من خالل تطبيق اختبار المفاىيم العممية في وحدة الدراسة عمي اجراء دراسة استك -7

طالب بالفرقة االولي بالمعيد الفني الصناعي بسوىاج لمعام الدراسي  73مجموعة من 
م لمتعرف عمي واقع امتالكيم لممفاىيم العممية حيث تبين وجود قصور واضح 7373/730٩

 في امتالك تمك المفاىيم العممية.
(، ودراسة )أشرف فتحي 7300ض الدراسات مثل: دراسة )عمي سيد عبدالجميل، أكدت بع -0

(، ودراسة )السيد حامد عبدالفتاح، 7300(، ودراسة )مرفت صالح أحمد، 7304محمد، 
(، وجود ضعف في تنمية المفاىيم العممية 7302(، ودراسة )حمدى محمد البيطار، 7306

ذلك يرجع إلي قصور في أساليب التدريس  لدى طالب المرحمة الثانوية الصناعية، وأن
المعتادة المستخدمة، وأوصت ىذه الدراسات بضرورة إستخدام أساليب تدريس حديثة تعتمد 
عطاء الطالب دورًا أكثر فاعمية أثناء سير الدروس،  عمي الحوار، والمناقشة، واألنشطة، وا 

 الصناعي بصفة عامة.وذلك لتنمية المفاىيم العممية الخاصة بتعمم مقررات التعميم 
وبناء عمي ما سبق يتضح الحاجة إلى تجريب طرق وأساليب جديدة في تدريس مقرر      

تكنولوجيا اإللكترونيات تقوم عمى التفاعل بين المعمم والمتعمم، وتجعل المتعمم نشطًا وايجابيًا 
دراك العالقات بينيا مما يتيح لو  القدرة عمى تطبيقيا وتشركو في التوصل بنفسو إلى المفاىيم وا 

 في مواقف جديدة.
وفي ضوء المالحظة الشخصية لمباحث، والدراسة االستكشافية لطالب الصف األول      

بالمعيد الفني الصناعي، والدراسات السابقة، تتحدد مشكمة البحث الحالي في ضعف المفاىيم 
تخدام مراسى التعمم في العممية لدي الطالب، ويري الباحث أن إستخدام التعمم التشاركى بإس

 التدريس قد يفيد في عالج ىذا الضعف لذلك يحاول البحث الحالي التعرف عمي مدي فاعمية
"التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية بمقرر تكنولوجيا اإللكترونيات 

 ".لدى طالب المعاىد الفنية الصناعية



 ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية أ
 أ/ أيمن صالح موسي حسين   حسن محمد حويل خميفةأ.د/   عمي سيد محمد عبد الجميلأ.د/ 
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 مصطمحات البحث:
 Collaborative Learningركى: التعمم التشا -1

(: بأنو إستراتيجية أو مدخل لمتعمم يقوم عمى العمل 6٩، 7307عرفتو رييام محمد الغول )     
في مجموعات لتحقيق ىدف واحد، ويجتمع أفراد المجموعة لمتشاور والمناقشة حول األفكار 

ميارات جديدة، وبالتالي  والمعمومات المكتسبة إلنتاج معرفة أو قيمة عممية جديدة أو اكتساب
 فيو متمركز حول المتعمم. 

ولغرض ىذا البحث يعرف الباحث التعمم التشاركى بأنو "ذلك الموقف الذى يتعمم فيو      
لتحقيق أىداف  شخصين أو أكثر أو محاولة تعمم شئ ما معًا في مقرر تكنولوجيا اإللكترونيات

من خالل مراسي التعمم والمتمثمة في عروض تعميمية مشتركة من خالل أنشطة جماعية منظمة 
 فيديو، أنشطة تفاعمية، موقع ارشادي"

 Anchored Learning مراسى التعمم:  -2
(: بأنيا بيئة تعمم الكتروني عبر الويب تعتمد ٩03، 7307عرفتو نسرين عبده الحديدي )      

عبر الويب لخمق بيئة تعمم  عمي توظيف الوسائط التعميمية التفاعمية في بيئات التعمم اإللكتروني
حقيقية من خالل توظيف مراسي أو مساعدات تعمم مثل المواقف الحقيقية، عروض فيديو، 
مشاريع تعميمية، نماذج محاكاة، مواقف تقييم حقيقية تمكين طالب الدراسات العميا من تنمية 

 صميمية. الجوانب االدائية لكفايات إدارة المقررات اإللكترونية وفق المعايير الت
ولغرض ىذا البحث يعرف الباحث مراسي التعمم: "بأنيا إستراتيجية تعمم الكتروني تتيح      

لطالب المعاىد الفنية الصناعية تنمية المفاىيم العممية لخمق بيئة تعمم حقيقية وممتعة تشجع 
           عمي التعمم النشط من قبل المتعممين من خالل توظيف عروض فيديو، أنشطة تفاعمية،

 موقع ارشادي".
  Scientific conceptsالمفاىيم العممية: -3

(: المفيوم العممي بأنو تصور عقمي مجرد في شكل ٩7، 7304عرف منصور مصطفي )     
رمز أو كممة أو جممة يستخدم لمداللة عمي شئ أو موضوع أو ظاىرة عممية معينة، ويتكون 

يجاد العالقات القائمة بينيا.    المفيوم نتيجة ربط الحقائق العممية ببعضيا  البعض وا 
ولغرض ىذا البحث يعرف الباحث المفيوم العممي بأنو "ىو السمة أو الصفة المشتركة بين      

مجموعة من الظواىر أو الحقائق العممية يطمق عميو أسم أو لفظ يتم تنميتو من خالل التعمم 
 التشاركى بإستخدام مراسى التعمم. 
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 ىدف البحث:
 ف البحث الحالي إلي:ىد

تنمية المفاىيم العممية لدي طالب الصف األول بالمعيد الفني الصناعي بسوىاج وفقًا      
 لمتعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم.

 سؤال البحث:
 حاول البحث الحالى اإلجابة عن السؤال التالي:

لتنمية المفاىيم العممية بمقرر  ما فاعمية استخدام التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم   
 تكنولوجيا اإللكترونيات لدي طالب الصف األول بالمعيد الفني الصناعي بسوىاج؟

 أىمية البحث: 
 ترجع أىمية البحث الحالي إلي ما يمي:

قد يفيد معممي التعميم الصناعي نحو أىمية تنمية المفاىيم العممية لدي طالبيم، وذلك من  -1
 لتشاركى بإستخدام مراسى التعمم في تعميم وتعمم مقرراتيم الدراسية.خالل توظيف التعمم ا

قد يفيد المسئولين عن الدورات التدريبية بالوزارة في عقد دورات تدريبية لمعممي التعميم  -2
 الصناعي عمي توظيف التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم في تدريسيم.

عداد وحدات دراسية يتم تنفيذىا من خالل قد يفيد مخططي مناىج التعميم الصناعي في إ -3
 التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم.

قد يفيد مقومي مناىج التعميم الصناعي في تصميم أدوات قياس لممفاىيم العممية لدي طالب  -4
 التعميم الصناعي.

ى قد يفيد الباحثين في مجال التعميم الصناعي نحو توظيف التعمم التشاركى بإستخدام مراس -5
 التعمم في تعميم وتعمم مقررات دراسية أخرى بالتعميم الصناعي.

 حدود البحث:
 اقتصر البحث الحالي عمي الحدود التالية:

مجموعة من طالب الفرقة االولي بالمعيد الفني الصناعي بمحافظة سوىاج محل عمل  -0
قامة الباحث، وذلك خالل العام الدراسي )  م(.7373/7370الباحث وا 

جيا اإللكترونيات لمفرقة االولي بالمعيد الفني الصناعي بمحافظة سوىاج ألنو مقرر تكنولو  -7
 يحتوي عمي العديد من المفاىيم العممية.

 المفاىيم العممية عند مستويات التذكر، والفيم، والتطبيق من تقسيم بموم.  -0



 ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية أ
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 ــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

124 

 م0202أبريل    -  الثانيالعذد   -  الثالث  جمللذا
 

 مواد البحث وأدواتو:
 تم إعداد مواد وأدوات البحث التالية:

تدريس الوحدة مجال البحث من خالل التعمم التشاركى بإستخدام دليل إرشادي لممعمم ل -0
 مراسى التعمم.

اختبار المفاىيم العممية في مقرر تكنولوجيا اإللكترونيات لطالب الصف األول بالمعيد  -7
 الفني الصناعي في وحدة "المكونات الغير فعالة". 

 منيج البحث:
والتصميم ذو المجموعتين المتكافئتين  لغرض ىذا البحث استخدام المنيج شبو التجريبي    

 إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.
 إجراءات البحث:

 اختيار وحدة الدراسة: -1
من  02إلى ص 6تم اختيار الوحدة األولى بعنوان "المكونات الغير فعالة" وىي تبدأ من ص    

 -تخصص شبكات قوي  -مقرر تكنولوجيا اإللكترونيات لمفرقة األولي بالمعيد الفني الصناعي 
 م(.7373/7370لمعام الدراسي )

 :تحميل محتوي وحدة الدراسة 
المقصود بتحميل المحتوي في ىذا البحث تحديد المفاىيم العممية المتضمنة في وحدة الدراسة     

 وقام الباحث بالخطوات التالية:
 االطالع عمي بعض المراجع والدراسات والكتب التي تناولت تحميل المحتوى. -1
 دراسة مقرر تكنولوجيا اإللكترونيات.  -2
 تحديد المفاىيم العممية التي تتضمنيا الوحدة واعداد قائمة بيا. -3
 عرض قائمة المفاىيم العممية عمي مجموعة من السادة المحكمين. -4
 وقد جاءت عممية تحميل المحتوي عمي النحو التالي:   
 :ثبات التحميل 

جراء تحميل مرتين متتاليين بفاصل زمني بين المرة لحساب ثبات التحميل قام الباحث بإ    
األولي والثانية أسبوعان ىذا يقمل من تذكر الباحث لمتحميل السابق، ثم قام الباحث بحساب نسبة 

 االتفاق بين نتائج تحميل المرتين وذلك باستخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق.
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                          نسبة االتفاق =     

 %( وىي نسبة مرتفعة تدل عمي ثبات التحميل. ٩7فوجد أنيا تساوي )
 :تحديد المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة الدراسة 

بعد قيام الباحث بتحميل محتوي وحدة الدراسة أسفرت نتائج التحميل عن قائمة المفاىيم     
 لمكونات الغير فعالة" ( مفيوما المتضمنة في وحدة "ا73العممية حيث بمغت )

 :عرض قائمة المفاىيم العممية عمي مجموعة من السادة المحكمين 
بعد التوصل الي قائمة المفاىيم العممية النيائية المتضمنة في الوحدة والتي بمغ عددىا      

( مفيومًا، تم تحديد الداللة المفظية لكل مفيوم، وتم االستعانة بالكتب العممية المتخصصة، 73)
وقد تم اعداد قائمة بالمفاىيم العممية وداللتيا المفظية، وعرضت عمى مجموعة من السادة 
المحكمين المتخصصين وذلك لمتاكد من سالمتيا العممية وقد تم إجراء التعديالت الالزمة التي 
أشار إلييا السادة المحكمين وفي ضوء أراء السادة المحكمين تم التوصل الي قائمة المفاىيم 

 ممية النيائية وداللتيا المفظية الواردة بوحدة الدراسة.الع
 إعداد دليل المعمم االرشادى: -2

يحتوى دليل المعمم االرشادى أربعة محاضرات لوحدة "المكونات الغير فعالة" في مقرر       
تكنولوجيا االلكترونيات لمفرقة األولي لممعاىد الفنية الصناعية وتحتوي كل محاضرة من ىذه 

محاضرات عمى الخطوات األساسية التي يسترشد بيا المعمم عند تدريس الوحدة من خالل ال
التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم وذلك لتحقيق أىداف الدراسة وىذه الخطوات األساسية 

 –المحتوى العممي لممحاضرة  –تحديد األىداف السموكية لممحاضرة  –ىي )عنوان المحاضرة 
طريقة عرض المحتوى من خالل التعمم التشاركى باستخدام  –ميمية المستخدمة الوسائل التع
 التقويم(. –مراسى التعمم 

 :الصورة النيائية لمدليل 
بعد االنتياء من إعداد دليل المعمم اإلرشادي تم عرضو عمى مجموعة من السادة       

، ومناىج وطرق تدريس المحكمين المختصين في مجال تكنولوجيا التعميم، ومجال الكمبيوتر
التعميم الصناعي، والميندسين بيدف التعرف عمى آرائيم ومالحظاتيم حول دليل المعمم 
اإلرشادي، وقد اخذ الباحث بكل التعديالت التي اقترحيا السادة المحكمين وقام بإجرائيا في 

 الدليل وأصبح دليل المعمم في صورتو النيائية صالحا لمتطيبق.



 ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية أ
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 مفاىيم العممية:إعداد اختبار ال -3
            إلعداد اختبار المفاىيم العممية في مقرر تكنولوجيا االلكترونيات اتبع الباحث      

 اإلجراءات التالية:

 تحديد اليدف من االختبار: -
ييدف االختبار إلى قياس تنمية طالب الفرقة األولي لممعاىد الفنية الصناعية في مقرر        

 رونيات لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة "المكونات الغير فعالة"تكنولوجيا االلكت

 صياغة مفردات االختبار: -
قام الباحث بصياغة مفردات االختبار بعد تحديد عدد األسئمة لموحدة ولكل محاضرة وفق      

األىداف المحددة لكل محاضرة، ولقد قام الباحث بتوزيع اإلجابات الصحيحة عشوائيا بين 
 ئل، حتي ال تأخذ اإلجابات الصحيحة ترتيبا معينا.البدا

 تعميمات االختبار: -
قام الباحث بوضع مجموعة من التعميمات في الصفحة األولى لالختبار ليسترشد بيا      

الطالب قبل أداء االختبار، حيث تؤدي التعميمات الواضحة لالختبار إلى السيولة واليسر في 
ط، لذا فقد تم االىتمام بصياغة تعميمات االختبار بحيث تضمنت اإلجابة بدقة ونظام دون تخب

 شرحيا ليدف االختبار وطريقة اإلجابة عن مفرداتو. 

 حساب صدق االختبار: -
بعد إتمام إعداد االختبار في صورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين      

المتخصصين، والموجيين، والمعممين األوائل في مجال التعميم الصناعي وميندسي المعاىد 
 الفنية الصناعية القرار صالحيتو، واجراء التعديالت في ضوء اراء السادة المحكمين.

  ستطالعية الختبار المفاىيم العممية:الدراسة اال -
قام الباحث بتطبيق اختبار المفاىيم العممية عمى عينة من طالب الفرقة األولي بالمعاىد      

الفنية الصناعية بالمعيد الفني الصناعي بمحافظة سوىاج من غير مجموعات البحث مكونة من 
 طالبا( وذلك بيدف: 03)
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 العممية.حساب ثبات اختبار المفاىيم  -ا
 حساب الزمن الالزم إلجراء اختبار المفاىيم العممية. -ب
 حساب معامل السيولة ومعامل الصعوبة لمفردات اختبار المفاىيم العممية. -جـ

 حساب ثبات اختبار المفاىيم العممية: - أ
قام الباحث بحساب ثبات اختبار المفاىيم العممية  بعد رصد درجات العينة االستطالعية     
 (، وذلك باستخدام معادلة )كودر وريتشارد(SPSS, V. خدام حزمة البرامج اإلحصائية )باست

 %(.٦7وبمغت قيمة معامل الثبات )
 حساب الزمن الالزم إلجراء اختبار المفاىيم العممية: - ب

تم حساب زمن االختبار الكمى من خالل حساب متوسط زمن االختبار عمي طالب      
 دقيقة(. 63الذي بمغ )المجموعة االستطالعية و 

 حساب معامل السيولة، ومعامل الصعوبة لمفردات اختبار المفاىيم العممية: -جـ
تم حساب معامل السيولة والصعوبة لكل سؤال من اسئمة االختبار، وتم استبعاد سؤالن      

(، 32٦3 – 3270الخامس لسيولتو والتاسع لصعوبتو، في حين تراوحت معامل السيولة بين )
 (.3222 – 3273صبح معامل الصعوبة يتراوح بين )وا
 الصورة النيائية لالختبار: -6

بعد إجراء التعديالت عمى مفردات االختبار في ضوء آراء المحكمين ونتائج التجربة      
االستطالعية والتأكد من ثبات االختبار وصدقو ومناسبة معامالت السيولة والصعوبة لمفردات 

 ( مفردة وجاىز لمتطبيق الفعمي.43ختبار في صورتو النيائية يتكون من )االختبار، أصبح اال
 تنفيذ تجربة البحث:

 التطبيق القبمي ألدات البحث:  -0
تم تطبيق أدات القياس اختبار المفاىيم العممية قبل تطبيق تجربة البحث وذلك بيدف       

وجود فرق دال إحصائيا بين  التعرف عمي المستويات المبدئية لمجموعتي البحث والتأكد من عدم
متوسطات درجات مجموعتي البحث قبل البدء في تدريس وحدة "المكونات الغير فعالة" وقد تم 
تصحيح ورصد الدرجات وحساب متوسطاتيا وداللة الفروق بينيا باستخدام اختبار "ت" 

ائج كما ىي (، وبعد المعالجات االحصائية تم التوصل إلي النتtest-Tلممجموعات المتكافئة )
 موضحة بالجدول التالي:



 ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية أ
 أ/ أيمن صالح موسي حسين   حسن محمد حويل خميفةأ.د/   عمي سيد محمد عبد الجميلأ.د/ 
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( داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في التطبيق القبمي  1جدول )
 لثالثة.الختبار المفاىيم العممية بمستوياتو ا

 يتضح األتي:( السابق 1من خالل جدول ) 
تشير نتائج اختبار "ت" بين المجموعتين التجريبية، والضابطة في التطبيق القبمي الختبار   -

المفاىيم العممية ككل إلي أنو ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب 
( بينما وجدت قيمة "ت" الجدولية لداللة 3200 (المجموعتين، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة

(، وىذا يدل عمي أن 30,3( عند مستوي داللة )02٩٦( تساوي )0٦طرفين، ودرجة حرية )ال
تحصيل طالب المجموعتين في التطبيق القبمي الختبار المفاىيم العممية ككل متساو تقريبا قبل 
البدء في تدريس وحدة "المكونات الغير فعالة" مما يدل عمي تجانس المجموعتين في التحصيل 

 د يرجع ذلك إلي استخدام الطريقة المعتادة عند التدريس لكل من المجموعتين.الدراسي، وق

 تدريس وحدة "المكونات الغير فعالة" لمجموعتي البحث: -7
تم تدريس الوحدة لممجموعة التجريبية من خالل التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم      

مراسى التعمم وذلك من خالل مشاركتيم وأبدى الطالب تفاعميم مع التعمم التشاركى بإستخدام 
الفعالة في جو حر خال من النقد والتقييم، وكذلك أبدت إدارة المعيد رغبتو في تطبيق المزيد من 
طرق التدريس الحديثة والتي تزيد من التفاعل داخل الفصل الدراسي، وكذلك استغالل األدوات 

ي تنمية المفاىيم العممية بشكل سميم، وتم واألجيزة والمعدات المتاحة، لزيادة قدرة الطالب عم
 تدريس الوحدة نفسيا لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في التدريس. 

 المتغيرات    
 

 المستوي

درجة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الحرية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 ةالمحسوب

مستوى 
الداللة 
 ع م ن ع م ن 3230

 التذكر

03 

03232 7٦,7 

03 

03273 3٩,7 

0٦ 02٩٦ 

70,3 

غير دال 
 احصائياً 

 0٦,3 3٦,7 03272 06,7 03202 الفيم
 00,3 3٩,7 03230 34,7 ٩2٩6 التطبيق

 00,3 27,0 03203 27,0 73,03 االختبار ككل
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 مرحمة ما بعد التدريس لعينة البحث: -0
بعد االنتياء من تدريس الوحدة لممجموعتين التجريبية، والضابطة قام الباحث بالتطبيق      

اىيم العممية، في مقرر تكنولوجيا االلكترونيات لمفرقة األولي البعدي ألدات البحث اختبار المف
بالمعيد الفني الصناعي بيدف التعرف عمي مدي فاعمية التدريس عمي تنمية المفاىيم العممية 

 لدى طالب المجموعتين.
 المعالجة اإلحصائية وتفسير نتائج البحث: -4

)التجريبية، والضابطة(، ورصد بعد تطبيق أداة البحث )بعديا( عمي مجموعتي البحث       
الدرجات في جداول معدة ليذا الغرض وذلك تمييدا لمعالجتيا إحصائيا باستخدام االساليب 
اإلحصائية المستخدمة في الدراسات التجريبية التي تعتمد عمي اسموب المقارنة بين متوسطات 

ات التي يحصل الدرجات التي يحصل عمييا طالب المجموعة التجريبية، ومتوسطات الدرج
عمييا طالب المجموعة الضابطة، وبعد المعالجات االحصائية تم التوصل إلي نتائج البحث 

 وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:
( داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في التطبيق البعدي 2جدول )

 الختبار المفاىيم العممية بمستوياتو الثالثة.

( السابق أن ىناك فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 7يتضح من نتائج جدول )      
طالب مجموعتي البحث في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم العممية ككل لصالح طالب 

(، بينما وجدت قيمة "ت" الجدولية 70270يبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )المجموعة التجر 
(، وىذا يعني أن ىناك فرق دال 3230( لمستوي داللة )02٩٦( تساوي )0٦عند درجة حرية )

( بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار 30,3إحصائيًا عند مستوي داللة )
لثالث "التذكر، والفيم، والتطبيق"، وان ىذا الفرق لصالح طالب المفاىيم العممية بمستوياتو ا

المجموعة التجريبية التي درست وحدة "المكونات الغير فعالة" من خالل التعمم التشاركى 
 بإستخدام مراسى التعمم، وىذا يدل عمي زيادة مستوي تنمية المفاىيم العممية لدييم. 

 المتغيرات   
 

 المستوي

درجة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الحرية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 ع م ن ع م ن الداللة

 التذكر

03 

03230 7206 

03 

٦3,0٦ 02٩0 

0٦ 02٩٦ 

دال   0422٩
احصائيًا 
عند 
مستوي
3230 

 062٦٩ 0262 0٦203 723٦ 03200 الفيم
 0٩2٦6 0270 00,02 020٩ 03232 تطبيقال

 70270 0240 042٦0 02٩٦ 03270 االختبار ككل



 ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية أ
 أ/ أيمن صالح موسي حسين   حسن محمد حويل خميفةأ.د/   عمي سيد محمد عبد الجميلأ.د/ 
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 االجابة عن سؤال البحث: -0
عن سؤال البحث، تم حساب فاعمية استخدام التعمم التشاركى بإستخدام مراسى ولإلجابة      

التعمم في تدريس مقرر تكنولوجيا اإللكترونيات عمي تنمية المفاىيم العممية بمستوياتو الثالث 
"التذكر، والفيم، والتطبيق" لدي طالب المجموعة التجريبية باستخدام معادلة الكسب المعدل لبميك 

(Blick)  :التالية 

    نسبة الكسب المعدل لبميك =     

 ( التالي:   0وكانت النتائج كما ىي موضحة بجدول رقم )  

( داللة الكسب المعدل لمجموعة الدراسة التجريبية في اختبار المفاىيم العممية 3جدول )
 بمستوياتو الثالثة.

 ( السابق يتضح أن نسبة الكسب المعدل بمغت:3من خالل جدول )
 (0270ل ) مستوي التذكر، وىذا يدل عمي أن التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم حقق

فاعمية عالية، في زيادة مستوي تنمية المفاىيم العممية لمجموعة الدراسة التجريبية عند ىذا 
 المستوي.

 (0276 لمستوي الفيم، وىذا يدل عمي أن التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم حقق )
ية، في زيادة مستوي تنمية المفاىيم العممية لمجموعة الدراسة التجريبية عند ىذا فاعمية عال
 المستوي.

 (0270 لمستوي التطبيق، وىذا يدل عمي أن التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم لو )
درجة عالية من الفاعمية في زيادة مستوي تنمية المفاىيم العممية لمجموعة الدراسة التجريبية 

 ىذا المستوي.عند 

عدد  البيانات
 الطالب

المتوسط 
 قبميا

المتوسط 
 بعديا

النياية 
 العظمى

نسبة الكسب 
 الداللة المعدل

 التذكر

03 

 عالية 0270 70 ٦3,0٦ 73,03
 عالية 0276 73 03,0٦ 72,03 الفيم
 عالية 0270 0٩ 00,02 30,03 التطبيق

 عالية 0277 63 ٦0,04 03,03 االختبار ككل
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 (0277 لالختبار ككل، وىذا يدل عمي أن التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم لو )
درجة عالية من الفاعمية في زيادة مستوي تنمية المفاىيم العممية لمجموعة الدراسة التجريبية 

 في اختبار المفاىيم العممية ككل.
ي المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيم ويري الباحث أن تفوق المجموعة التجريبية عم     

يمكن تفسيره في  العممية ككل والذي ُيعزي إلي استخدام التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم
 ضوء ما يمي:

عمي التفاعل بين المعمم والطالب، حيث يتم  يعتمد التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم -0
إستخدام خطوات التعمم التشاركى بإستخدام مراسى إشراك الطالب أثناء عرض المحاضرة ب

عطاؤىم دورًا أكثر ايجابيًا، في حين ال توفر الطريقة التقميدية جوًا من المشاركة  التعمم وا 
 والتفاعل بين المعمم والطالب. 

إدراكا بصريا لما ىو مجرد من مفاىيم  يقدم التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم -7
ديدة عمي بنية الطالب المعرفية مما أدي إلي زيادة مستوي تنمية المفاىيم ونظريات كيربية ج

 العممية لدي الطالب.
تقديم محتوي الوحدة وفقا لمتعمم التشاركى األمر الذي أثار اىتمام الطالب مما ساعد عمي  -0

 إقباليم عمي دراسة موضوعات الوحدة وتحقيق األىداف المرجوة من تدريسيا.
 األمثمة التي تساعد الطالب في زيادة تنمية المفاىيم العممية.توافر العديد من  -4

مع نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة التى أكدت عمي تفوق التعمم  وتتفق ىذه النتائج     
التشاركي عمي الطريقة المعتادة في زيادة تنمية المفاىيم العممية لدي الطالب في المراحل 

(، ودراسة ماريان 7304ه الدراسات: دراسة رييام محمد الغول )التعميمية المختمفة، ومن ىذ
 (.7302(، ودراسة سعد حسن محي الدين )7302ميالد منصور )



 ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية أ
 أ/ أيمن صالح موسي حسين   حسن محمد حويل خميفةأ.د/   عمي سيد محمد عبد الجميلأ.د/ 
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 توصيـات البحث: 
في ضوء نتائج البحث الحالية التي كشفت عن فاعمية استخدام التعمم التشاركى بإستخدام      

ونيات عمي تنمية بعض المفاىيم العممية لدي مراسى التعمم في تدريس مقرر تكنولوجيا االلكتر 
 طالب الفرقة األولي لممعاىد الفنية الصناعية لذا يوصي الباحث بما يمي:

 في مجال المناىج الدراسية: -أ
ضرورة االىتمام بإستخدام مراسى التعمم في تدريس المقررات اليندسية في مراحل التعميم  -1

 اىيم والتطورات التكنولوجية الحديثة.التقني المختمفة بما يجعميا تواكب المف
ضرورة مشاركة كافة المؤسسات الصناعية والجامعية في إعداد وتطوير المعاىد الفنية  -2

الصناعية وتقديم التوجييات والتوصيات نحو مواصفات الخريجين بما يجعميا مؤسسات 
 خدمية توفر العمالة المؤىمة لسوق العمل الصناعي.

ة لمتعميم الفني، والعمل عمي ربطيا بالمفاىيم الصحيحة المستخدمة تطوير المناىج الدراسي -3
 بسوق العمل وبما ىو جديد في ىذا المجال.

 في مجال طرق واستراتيجيات التدريس: -ب
 ضرورة تييئة معامل الدراسة عند استخدام التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم. -1
من التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم تصميم دليل لمطالب لتوضيح كيفية االستفادة  -2

 وتوظيفيا في كل مقرر دراسي. 
ضرورة االىتمام بطرق تدريس متنوعة تتماشي مع المقررات اليندسية لطالب المعاىد  -3

 الفنية الصناعية بما يساعدىم لكي يكونوا أكثر إيجابية وتفاعل.
 في مجال إعداد وتدريب معمم التعميم الصناعي: -جـ
ورش عمل ودورات تدريبية لمعممي المعاىد الفنية الصناعية في مجال توظيف  إعداد -1

 واستخدام التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم في كل مقرر دراسي.
تدريب طالب كميات التعميم والتكنولوجيا "جميع الشعب" عمي التدريس من خالل التعمم  -2

ية العممي بالمدارس، والبعد عن األسموب التشاركى بإستخدام مراسى التعمم من خالل الترب
 المعتاد الذي يعتمد عمي سرد المعمومات، والحفظ واالستظيار. 

عقد دورات تدريبية لمعممي التعميم الصناعي في أثناء الخدمة بيدف اكتسابيم الميارات  -3
 س.والكفايات الالزمة إلستخدام التعمم التشاركى بإستخدام مراسى التعمم بنجاح في التدري
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 في مجال التقويم: -د
يجب أال تقتصر وسائل تقويم الطالب عمي قياس التحصيل فحسب بل يجب أن تتضمن  -1

 قياس المفاىيم العممية ومستواىا لدي الطالب.
تطوير أساليب التقويم الحالية بحيث تقيس المفاىيم العممية من خالل التعمم التشاركى  -2

 بإستخدام مراسى التعمم. 
 قويم الذاتي لمطالب. التركيز عمي الت -3

 البحوث المقترحة: 
 في ضوء ما توصل اليو البحث من نتائج يقترح الباحث القيام بإجراء البحوث التالية:       

أثر استخدام التعمم التشاركى من خالل مراسى التعمم في تنمية المفاىيم العممية لدي طالب  -0
 خري.المعاىد الفنية الصناعية في المقررات الدراسية اال

فاعمية استراتيجيات التعمم التشاركى واثرىا عمي إتجاىات المعممين نحو استخدام ىذه  -7
 االستراتيجيات في العممية التعميمية.

أثر استخدام استرتيجية الفصل المعكوس المدعم بمراسى التعمم لتنمية المفاىيم العممية لدي  -0
 طالب المعاىد الفنية الصناعية.

 التعمم التشاركى عمي تنمية نظام ادارة التعمم.فاعمية استخدام ادوات  -4
فاعمية استخدام التعمم التشاركى من خالل مراسى التعمم في تنمية التفكير االبتكاري لدى  -0

 طالب المعاىد الفنية الصناعية.
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 مراجع البحث العربية:
ب (. فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمى المشكمة في اكتسا7304أشرف فتحي محمد. ) -0

طالب تخصص الزخرفة واإلعالم بالمدرسة الثانوية الصناعية مفاىيم 
دراسات عربية في التربية مادة المقايسات وتنمية مياراتيم االجتماعية. 

 .24 - 0٩. 0. جزء 42. عدد وعمم النفس
( فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في 7306السيد حامد عبدالفتاح. ) -7

رات البديمة لبعض المفاىيم الكيربية وتنمية ميارات تصويب التصو 
. رسالة دكتوراهالتفكير التوليدي لدي طالب التعميم الثانوي الصناعي. 

 كمية التربية بالعريش. جامعة قناة السويس.
(. أثر استخدام دورة التعمم لتدريس المفاىيم الكيربية عمي 7330حسن محمد حويل خميفة. ) -0

ميارات التفكير العممي لدي الطالب الصف  التحصيل وتنمية بعض
 . كمية التربية. جامعة أسيوط . رسالة ماجستيراألول الثانوي الصناعي. 

(. تقييم الطالبات المعممات الذاتي ألدائين في التربية 7337حصة عبدالرحمن فخرو. ) -4
العممية وتقييم مشرفاتين لين في عالقتيما بالتخصص االكاديمي 

. كمية التربية مجمة البحث في التربية وعمم النفسمي. والمعدل التراك
 .0٦-0(. 4) 00جامعة المنيا. 

(. دور شبكات الكمبيوتر المحمية والعالمية فى تعزيز التعمم 7332حمد بن خالد الخالدى. ) -0
           .مجمة مستقبل التربية العربية بقطرالتعاونى )تصور مقترح(. 

(46 .)٩0. 
(. استخدام استراتيجية اليد المفكرة في تدريس مقرر 7302. )حمدي محمد البيطار -6

الييدروليكا لتنمية المفاىيم الييدروليكية والتفكير العممي لدي طالب 
(. مج 0. ع)مجمة كمية التربية بأسيوط الصف الثالث الثانوي الصناعي.

 .66 - 7(.مايو. 00)
روني قائم عمي التعمم التشاركى في (. فعالية برنامج تدريبي الكت7307رييام محمد الغول. ) -2

تنمية ميارات استخدام بعض خدمات الجيل الثاني لمويب لدي معاوني 
 .2٦. العدد مجمة كمية التربية بالمنصورةأعضاء ىيئة التدريس. 
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(. توظيف مراسى التعمم بالبيئات اإللكترونية التفاعمية من 7304رييام محمد الغول. ) -٦
. مجمة التعميم اإللكترونيت جوجل. منظور جديد في ضوء تطبيقا

عمي  7300مارس  00(. تم استرجاعو في 00جامعة المنصورة. ع )
/http://emag.mans.edu.eg 

(. فاعمية برنامج قائم عمي التعمم التشاركى باستخدام بيئة 7302سعد حسن محى الدين. ) -٩
       الحوسبة السحابية في تنمية بعض ميارات المشروعات االلكترونية

. كمية التربية النوعية. رسالة دكتوراهلدى طالب كمية التربية النوعية. 
 جامعة أسيوط.

(. أثر استخدام التعمم التشاركى عمي الشبكة العالمية 7304عبدالعزيز مطيران السويط. ) -03
لتنمية ميارات البحث العممي الرقمي لدي طمبة كمية التربية األساسية في 

. معيد الدراسات والبحوث رسالة دكتوراه الكويت وتفكيرىم الناقد.
 التربوية. جامعة القاىرة.

(. فاعمية بيئة تعمم إلكترونية تشاركية في تنمية بعض 7304عمي حسن عبادي. ) -00
رسالة ميارات مونتاج الفيديو الرقمي لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعميم. 

 .. كمية الدراسات والبحوث التربوية. جامعة القاىرةماجستير
(. أثر استخدام المحاكاة اإللكترونية لتدريس مقرر 7300عمي سيد عبدالجميل. ) -07

التكنولوجيا في تنمية ميارات التفكير العممي والتآزر البصري الحركي 
. مجمة كمية التربية بأسيوطلدي طالب الصف األول الثانوي الصناعي. 

 .7٩0 - 760المجمد السابع والعشرون. العدد الثاني. 
(. أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في بقاء 7300يد محمد عبد الجميل. )عمى س -00

أثر تعمم مفاىيم الصيانة واإلصالح واالتجاه نحوىا لدي طالب التعميم 
 كمية التربية. جامعة أسيوط. المجمة التربوية.الصناعي. 

نظومة التعمم ، يوليو(. البرمجيات االجتماعية في م733٩غادة عبداهلل العمودي. ) -04
المؤتمر المعتمد عمي الويب: الشبكات االجتماعية نموذجا. قدم الي 

الدولي االول لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد صناعة التعمم 
 70. الرياض، المممكة العربية السعودية. ُاسترجعت في لممستقبل
 من: 7300سبتمبر، 

http://www.scibd.com/full/2706415?access-key=key-
2gcnjflqsoqqicnhqk09 
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(. فاعمية نمط التعمم التشاركى القائم عمي مراسى التعمم 7302ماريان ميالد منصور. ) -00
اإللكترونية في تدريس لغة البرمجة سكراتش لتنمية بعض الميارات 

. مجمة كمية التربيةاألدائية والتفكير التكنولوجي بالمرحمة اإلعدادية. 
 .03٩-760 .00. م ٩جامعة أسيوط. ع 

(. فاعمية برنامج مقترح في الرسم الفني قائم عمي التعمم 7300مرفت صالح احمد. ) -06
البنائي لتنمية المفاىيم والميارات الفنية لطالب المدرسة الثانوية 

 77٦. 0. جزء 064. جامعة األزىر. عدد مجمة كمية التربيةالصناعية. 
- 7٦3. 

لعممية في تدريس العموم وصعوبات (. أىمية المفاىيم ا7304منصور مصطفي. ) -02
. ٦جامعة الوادي. العدد  مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية.تعمميا. 

٦٦ - 036. 
(. أثر تصميم برنامج تعمم إلكتروني عبر الويب بتوظيف 7307نسرين عبده الحديدي. ) -0٦

مراسى التعمم عمى تنمية كفايات إدارة المقررات اإللكترونية لدى طالب 
رسالة العميا تخصص تكنولوجيا التعميم بكميات التربية.  الدراسات
 . كمية البنات. جامعة عين شمس.دكتوراه

(. أثر اختالف نمط التفاعل ببيئة الكترونية قائمة عمي 7300نشوي رفعت محمد. ) -0٩
مراسى التعمم في تنمية ميارات تطوير برمجيات المحاكاة التفاعمية لدي 

مجمة دراسات عربية في التربية لتربية. طالب الدبموم الميني بكمية ا
 .0. ج67. العدد وعمم النفس

فبراير(. التنمية المينية لممعمم واالتجاىات  7٦، 7303نعمت عبدالمجيد سعود. ) -73
ورقة بحثية مقدمة الي المؤتمر العممي حول المعمم المعاصرة . 

 7ي . ُاسترجعت فوتحديات العصر بكمية اعداد المعممين بطرابمس بميبيا
 من: 7300فبراير،

http://edutrapedia.illaf.net /arabic/show-article.thtml?id=10 
(. فاعمية نظام مقترح لبيئة تعمم تشاركى عبر اإلنترنت في 7300ىمت عطية قاسم. ) -70

تنمية ميارات حل المشكالت واالتجاىات نحو بيئة التعمم لدي طالب 
التربية النوعية. جامعة عين  . كميةرسالة دكتوراهتكنولوجيا التعميم. 

 شمس.
إستراتيجيات التدريس  –برنامج تدريب المعممين من بعد (. 7330يسري عفيفي. ) -77

 . القاىرة. وزارة التربية والتعميم.الفعال ومياراتو في العموم
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