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 مستخمص

إلى استقصاء مستوى الرهاب التكنولوجي لدى طالب تكنولوجيا  البحث اهدؼ هذ
، والك ػػػؼ  ػػػف   ػػػر كبيئػػػع تعمػػػـ لمقػػػرر الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػارالتعمػػػيـ  نػػػد اسػػػت دام ـ 

 البحػػثفػػي ذلػػؾ، وتكونػػت  ينػػع  المقػػرر االعقميػػع ب ػػذالتفا ػػؿ بػػيف  سػػموب الػػتعمـ والسػػعع 
( طالبػػًا وطالبػػع مػػف طػػالب الفر ػػع اتولػػى بقسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػع التربيػػع 08مػػف 

التجريبػػي ذو  ربعػػع مجمو ػػات وفقًػػا  ـ التصػػميـ  ػػب ااسػػت دتػػـ النو يػػع جامعػػع المنيػػا  و 
لمسػػعع العقميػػع  مرتفػػ (من فض( و سػػموب الػػتعمـ  متعػػاوف( متنػػافس(، الػػذي يعتمػػد  مػػى 
التطبيػػػؽ البعػػػدي لممتتيػػػر التػػػاب ، وتػػػـ إ ػػػداد  داة القيػػػاس المتم مػػػع فػػػي  مقيػػػاس الرهػػػاب 

ـ بجامعػػع تكنولوجيػػا التعمػػي التكنولػػوجي  لقيػػاس مسػػتوى رهػػاب طػػالب الفر ػػع اتولػػى بقسػػـ
 المنيا 
و ظ ػػػرت النتػػػائ  تفػػػوؽ الطػػػالب ذوي السػػػعع العقميػػػع المرتفعػػػع ب سػػػت داـ  سػػػموب  

الػػتعمـ التعػػاوني  مػػى نظػػرائ ـ مػػف طػػالب المجمو ػػات ات ػػرى فػػي مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  
ا نت ػػار، كمػػا  واػػحت النتػػائ  وجػػود  ال ػػع ارتباطيػػع دالػػع موجبػػع بػػيف  سػػموب الػػتعمـ 

اب التكنولػػوجي  كمػػا كػػاف لمسػػتوى التفا ػػؿ ا جتمػػا ي فػػي مقػػرر والسػػعع العقميػػع والرهػػ
الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػار تػػػد ير  مػػػى الحػػػد مػػػف مسػػػتوى الرهػػػاب التكنولػػػوجي لمجمو ػػػات 

  البحث
 

 :مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار،  سػػموب الػػتعمـ، السػػعع العقميػػع،  الكممــات المفتاحيــة
 الرهاب التكنولوجي  

  



 

 1506 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

Abstract 
  

The aim of this research is to investigate the level of 

technological phobia among educational technology students 

when they use the widespread learning course as a learning 

environment, and to reveal the effect of the interaction between 

the learning style and mental capacity in this course in that, and 

the research sample consisted of (80) students from the first year 

students in the Department of Technology. Education, Faculty of 

Specific Education, Minia University. A quasi-experimental 

design with four groups was used according to mental capacity 

(high/low) and learning style (cooperative/competitive), which 

depends on the dimensional application of the dependent variable. 

Education Technology at Minia University. 

 

 

The results showed the superiority of students with high 

mental capacity using the cooperative learning method over their 

counterparts from other groups in the widespread learning course, 

and the results also showed a positive significant correlation 

between learning style, mental capacity and technological phobia. 

The level of social interaction in the widespread learning course 

had an effect on reducing the level of technology phobia for the 

research groups. 
 

 

 Keywords: Learning style, Mental Capacity, Widespread 

Learning Course, Technological Phobia. 
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 مقدمة:
غمػػػرة التقػػػدـ التكنولػػػوجي المتسػػػارع وانت ػػػارم الكبيػػػر وسػػػط المجتمعػػػات وتزايػػػد  يفػػػ

السػػػيطرة التقنيػػػع بم تمػػػؼ  نماط ػػػا واسػػػت دامات ا  مػػػى حيػػػاة الفػػػرد، ومػػػ  تطػػػور  ػػػبكع 
ا نترنػػػت ظ ػػػرت  نمػػػاط جديػػػدة لمػػػتعمـ، من ػػػال التعبيػػػر الحػػػر، والتعػػػاوف البنػػػاء، والقيػػػادة 

ـ، والسػػعع العقميػػع، الرهػػاب التكنولػػوجي  ويػػدتي فػػي مقدمػػع هػػذم التعاونيػػع، و سػػموب الػػتعم
اتنماط مقررات التعمـ واسعع ا نت ار، حيث وفػرت القػدرة  مػى بنػاء مجتمعػات تعميميػع 

هنػاؾ  اصع في سبيؿ تحسيف الم ارات والمعمومػات بمػا ي ػدـ العمميػع التعميميػع، ولكػف 
بم تمػؼ مسػتويات ا، لػذا ظ ػر مػا يسػمى  فئع مػف اتفػراد تتجنػب التعامػؿ مػ  التكنولوجيػا

 بالرهاب التكنولوجي 
(   ف ال ػػػوؼ مػػػف التكنولوجيػػػا 3802حيػػػث  واػػػحت  دراسػػػع ماػػػحى العنػػػزى 

صورة مف صور الم اوؼ المرايع التي تعد بدورها مف  نػواع ااػطرابات القمػؽ العػاـ، 
ى  ي صػورة ولذلؾ فعند محاولػع التدصػيؿ النظػري لرهػاب التكنولوجيػا فػ ف مػا ينطبػؽ  مػ

 مف صور الم اوؼ المرايع ينطبؽ بالارورة  مى رهاب التكنولوجيا 
 ;Kristin,2014; Yoshimi,2014:) كمػا هػدفت  ديػد مػف الدراسػات كدراسػع

Mackness Roberts & Lovegrove,2013; Grossman,2013 إلػى تحديػد )
ت ػار، ومن ػا  سػموب العوامؿ المؤ رة  مى اسػت داـ المتعممػيف لبيئػع المقػررات واسػعع ا ن

فػي  وت جي  المتعمميف  مى التسجيؿالتعمـ والسعع العقميع لممتعمميف والسر ع ا دراكيع، 
 ت  بر ا نترنت المقررا هذم

( إلػى  ف  سػاليب الػتعمـ تعكػس 3802  ار كؿ مف نبيؿ  زمي، مروة المحمػدي 
ف  الؿ تفا م  م  الطريقع التي يست دم ا المتعمـ في إكساب المعمومات واسترجا  ا م

المو ػػؼ التعميمػػػي، فػػػ ف اتهتمػػػاـ بتحديػػػد  سػػػموب الػػػتعمـ لكػػػؿ مػػػتعمـ يػػػدتي مػػػف بػػػيف  هػػػـ 
المتتيرات التي يتـ تصنيؼ المتعمميف بناًء  مي ا، وذلؾ  حداث التوافؽ بػيف  صػائص 

 المتعمـ، ومتتيرات المو ؼ التعميمي مف  الؿ مقررات التعمـ واسعع ا نت ار 
التعمـ يجب تحديد مستوى السعع العقميع لممتعممػيف، لػذلؾ   ػارت  ولتحديد  سموب
( إلػػى  ف السػػعع العقميػػع تػػؤدي دوًرا م ًمػػا فػػي الك ػػؼ  ػػف 3802دراسػػع ايمػػاف صػػال  

الفػػػروؽ الفرديػػػع بػػػيف المتعممػػػيف، حيػػػث مػػػف  ػػػالؿ تعػػػرؼ السػػػعع العقميػػػع لممػػػتعمـ سػػػواء 
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ف ػي القػدرة العقميػع  و المعرفيػع  من فض( مرتف ( يمكف تحديد  سموب التعمـ المست دـ، 
 لف ـ طبيعع و درات المتعمـ  

( إلػػػى التعػػػرؼ  مػػػى   ػػػر التفا ػػػؿ بػػػيف 3802كماهػػػدفت دراسػػػع إن ػػػراح ابػػػراهيـ 
 سموب التدريب القائـ  مى الوا   المعزز وبيف السػعع العقميػع تكسػاب م ػارات اسػت داـ 

ف لكػػؿ فػػرد سػػعع  قميػػع تحػػدد المسػػتحد ات التكنولوجيػػع لطػػالب الدراسػػات العميػػا، حيػػث  
  درت   مى ا نجاز واتداء ويطمؽ  مي ا حجـ اتستيعاب الذهني 

لذا ف ف العمؿ  مى الحد مػف مسػتوى الرهػاب التكنولػوجي لممتعممػيف اػروري مػف 
 ػػػػالؿ اسػػػػت داـ مقػػػػرر الػػػػتعمـ واسػػػػ  ا نت ػػػػار حيػػػػث تزيػػػػد مػػػػف التفا ػػػػؿ والتعػػػػاوف بػػػػيف 

 والسعع العقميع لدي ـ المتعمميف وفًقا تسموب التعمـ 
 

 :البحثمشكمة 
 نبع اإلحساس بمشكمة الدراسة من خالل ما يمي:

( مو فًػػػا تعميمًيػػػا وفقًػػػا تبعػػػاد الرهػػػاب 01تػػػـ إجػػػراء دراسػػػع استك ػػػافيع تم مػػػت فػػػي   -أوالً 
التكنولوجي،  مى  ينع تطو يع مف طػالب الفر ػع اتولػى بقسػـ تكنولوجيػا التعمػيـ 

( طالبػػًا وطالبػػع، وجػػاءت 08جامعػػع المنيػػا، بمػػه  وام ػػا   –بكميػػع التربيػػع النو يػػع 
 النتائ   مي النحو اآلتيل

 

 
 

عذد  البعذ

 المىاقف
 النسبت نتيجت التطبيق

الخوووووىا تووووو  ا ووووووتخذا  األول: 

 5 التكنىلىجيا
ا تخذا   عذ  القذرة علً

 التكنىلىجيا
50%  

أ وووووباو الخوووووىا تووووو  الثوووووان : 

 التكنىلىجيا
%44 أ باو غير تنطقيت 5  

الىجوووذال السوووال  ن وووى الثالووو : 

 التكنىلىجيا
ا تخذا  التكنىلىجيا يفضلىل 5  6%  

%100 اإلجمال   
 

(، ارتفػػػاع مسػػػتوى الرهػػػاب التكنولػػػوجي لػػػدى 0يتاػػػ  مػػػف النتػػػائ  الػػػواردة بجػػػدوؿ 
طالب الفر ع اتولى،  سـ تكنولوجيا التعميـ، جامعع المنيا، مف  ػالؿ  ػدـ القػدرة  مػى 

نعداـ الرغبع في التعامؿ مع ا است داـ التكنولو   جيا، وا 

( نتائج الدراسة اإلستكشافية1جدول )  
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 بػػد  ىسػػمو م ػػؿ دراسػػعل  ، كػػدت  ديػػد مػػف توصػػيات البحػػوث والدراسػػات السػػابقع -ثانيــاً 
 بػػد الكػػريـ  بػػد ؛ (3802 ى؛ يػػارة  نػاو (3802 سػػف صػػاـ الح ؛(3802 الوهػاب
مقػػػررات سػػػتفادة مػػػف إمكانيػػػع ات ى مػػػ ،(3800 ى؛ مجػػػدي حنػػػاو (3800 الحميػػػد

، ود ػػـ اػػرورة التواصػػؿ  دمػػع  مميػػع التعمػػيـ والػػتعمـ يفػػنت ػػار الػػتعمـ واسػػعع ا 
 والتفا ؿ ا لكتروني لممتعمميف 

ــاً  نػػدرة الدراسػػات والبحػػوث التػػي تناولػػت الرهػػاب التكنولػػوجي، ومػػف هػػذم الدراسػػات  -ثالث
( التػػػي هػػػدفت إلػػػى اكت ػػػاؼ العال ػػػع بػػػيف رهػػػاب 3802دراسػػػع ماػػػحي العنػػػزي 

ل ػػعور بجػػودة الحيػػاة، كمػػا  وصػػت بالتوجيػػ  السػػميـ التكنولوجيػػا و مػػؽ المسػػتقبؿ وا
لإلسػػت داـ اتم ػػؿ لمتكنولوجيػػا و ػػالج اتفكػػار غيػػر العقالنيػػع المرتبطػػع باسػػت داـ 

  Rafat Mahmood & Michael  :مفالتكنولوجيا  ند البعض، ودراسع كؿ 

;Jettert(2019) Timothy Gillette(2015) ;Saltzman,et.al(2017) 
ي الم ػػاوؼ غيػػر المنطقيػػع التػػي تت ػػكؿ فػػي الػػدماغ بػػدوف مبػػرر التػػي   ػػارت إلػػ

 واا  نحو التكنولوجيا 
كمحاولع لتحسيف الواػ  الػراهف ب سػت داـ  الحالي البحث مف  الؿ ماسبؽ جاء

 سػػاليب جديػػدة لمواكبػػع المتطمبػػات المسػػتقبميع والتوج ػػات العالميػػع مػػف  ػػالؿ الحػػد مػػف 
يف، مما يػؤهم ـ لمتفا ػؿ الر مػي مػ  المعمومػات مستوى الرهاب التكنولوجي لدى المتعمم

مجاب ػػػػع هػػػػذم  الحػػػػالي البحػػػػث تكنولوجيػػػػا، لػػػػذا حػػػػاوؿإاػػػػافع إلػػػػى اتسػػػػت داـ اتم ػػػػؿ لم
إلػػى التصػػدي  البحػػث ىمقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار، وسػػع الم ػػكمع مسػػت دًما فػػي ذلػػؾ

 اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:لمم كمع  يد البحث مف  الؿ 
 اعــل أســموب الــتعمم والســعة العقميــة فــي مقــرر الــتعمم واســع اإلنتشــارمــا أثــر تف

وعالقتــو بالرىــاب التكنولــوجي لــدى طــالب الفرقــة األولــى قســم تكنولوجيــا التعمــيم كميــة 
 التربية النوعية جامعة المنيا ؟

 تفرع مف السؤاؿ الرئيس اتسئمع اآلتيعل
وى الرهػاب التكنولػػوجي لػػدى مػا   ػػر  سػموب الػػتعمـ  التنافسػي( التعػػاوني(  مػى مسػػت   0

 طالب الفر ع اتولى،  سـ تكنولوجيا التعميـ؟
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ما   ر السعع العقميع  المرتفعع ( المن فاع(  مى مستوى الرهاب التكنولوجي لدى    3
 طالب الفر ع اتولى،  سـ تكنولوجيا التعميـ؟

ر  مػػى مػػا   ػػر تفا ػػؿ  سػػموب الػػتعمـ والسػػعع العقميػػع فػػي مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػا   2
 مستوى الرهاب التكنولوجي لدى طالب الفر ع اتولى،  سـ تكنولوجيا التعميـ؟

 

 :البحثىدف 
إلػػػػى استقصػػػػاء مسػػػػتوى الرهػػػػاب التكنولػػػػوجي لػػػػدى الطػػػػالب  نػػػػد  البحػػػػث هػػػػدؼ

 سػػموب الػػتعمـ اسػػت دام ـ لمقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار، والك ػػؼ  ػػف   ػػر التفا ػػؿ بػػيف 
 . ذلؾ في المقرر اوالسعع العقميع ب ذ

 

 :البحثأىمية 
 أواًل ـــ األىمية النظرية: 

ُتعػػػد محاولػػػع لمسػػػايرة اتتجاهػػػات الحدي ػػػع لاػػػرورة توظيػػػؼ مقػػػررات الػػػتعمـ واسػػػعع  -
 ا نت ار في العمميع التعميميع لتجويد  مميع التعميـ والتعمـ 

ُتعد محاولع  فػادة المت صصػيف فػي مجػاؿ تكنولوجيػا التعمػيـ لتعػرؼ   ػر التفا ػؿ   -
  مجاؿ ت صص ـ ف  سموب التعمـ والسعع العقميع فيبي

 ثانيًا ـــ األىمية التطبيقية:
مكانيات التكنولوجيا وكيػؼ يمكػف ا سػتفادة من ػا فػي تحقيػؽ  هػداؼ  - إبراز  هميع وا 

العمميػػع التعميميػػع مػػف  ػػالؿ الحػػد مػػف مسػػتوى الرهػػاب التكنولػػوجي لطػػالب الفر ػػع 
 اتولى بقسـ تكنولوجيا التعميـ 

 تػؤدي يالتػ والطػرؽ اتسػاليب تحديػد فػي البحػث اهػذ نتػائ  مػف ا ستفادة نيعإمكا -
 .لممتعمميف اتكاديميع والحياة التعمـ في دوًرا فعاًت 

 :البحثحدود 
 في: الحالي البحثتمثمت حدود 

 سػـ تكنولوجيػا التعمػيـ، كميػع  الفر ػع اتولػى ينػع مقصػودة مػف طػالب  حدود بشرية:  0
( سػنع، ويتقػارب المسػتوى 02-02ع المنيا، تمتد   مارهـ ما بيف  التربيع النو يع، جامع
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( طالبػػػًا وطالبػػػع، 282( مػػػف  صػػػؿ  08ال قػػػافي وا جتمػػػا ي وا  تصػػػادي ل ػػػـ،  وام ػػػا 
 موز ع إلي  ربعع مجمو ات تجريبيع يواح ا الجدوؿ اآلتيل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

، البحػث الحػاليمقػرر م ػارات التواصػؿ، لمناسػبع محنػوام مػ  طبيعػع  :محتوىحدود   3
وتناولػػػػ  المواػػػػو ات و يقػػػػع الصػػػػمع بمف ػػػػـو القيػػػػادة التعاونيػػػػع و صائصػػػػ ا و بعادهػػػػا، 

  نماط ا وم ارات ا 
 ػػػالؿ الفصػػػؿ الدراسػػػي اتوؿ مػػػف العػػػاـ  البحػػػثتػػػـ تطبيػػػؽ تجربػػػع  دود زمانيـــة:. حـــ3

 (  سابي  4ـ، ولمدة 3830(3838الجامعي 
باتماكف التي يقطف ب ا المتعمميف، ومعامؿ  البحثتـ تطبيؽ تجربع . حدود مكانية: 4

  سػػػـ تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ  مػػػى مػػػف يتعػػػذر  مػػػي ـ تػػػوافر ا نترنػػػت  و  ػػػدـ تػػػوافر  ج ػػػزة
 كمبيوتر لدي ـ 

 

 :البحثأدوات 
 أدوات جمع البيانات: ـــ أوالً 

  ائمع بالمحتوى المعرفي لمقرر م ارات التواصؿ    0
  ائمع معايير بنيع المقرر واس  ا نت ار    3
 مادة المعالجة التجريبية: ـــ ثانياً 

لمقرر م ػػػػارات التواصػػػػؿ  كمقػػػػرر تعمػػػػـ واسػػػػ   EasyClassتم مػػػػت فػػػػي منصػػػػع 
 E-mailذلػػؾ لبسػػباب اتتيػػعل إمكانيػػع ا  ػػتراؾ مجانػػًا بسػػ ولع مػػف  ػػالؿ ا نت ػػار، و 

ال ػػػاص بكػػػؿ مػػػتعمـ، وسػػػ ولع إ ػػػداد محتػػػوى تعميمػػػي و راػػػ  بصػػػور م تمفػػػع، إتاحػػػع 
الفرصػػع لممتعممػػيف بػػالتحكـ فػػى تعمم ػػـ وفقًػػا لم طػػو الػػذاتي لزيػػادة ال قػػع بػػالنفس لػػدي ـ، 

  لىو التعلمأ قىاتها رقم المجمىعت  

 تتنافس ترتفع 20 األول  1

ثانيتال 2 فضختتنافس تن 20   

 تتعاول ترتفع 20 الثالثت 3

فضختتعاول تن 20 الرابعت 4  

( الحدود البشرية لمدراسة2جدول )  
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لع، تُتػي  إاػافع وسػائط متعػددة بسػ ولع، إمكانيع إ ػداد جمسػات منا  ػع لممتعممػيف بسػ و 
وا  ػػػداد إ تبػػػار، تػػػوفير  اصػػػيع جدولػػػع   مػػػاؿ كػػػؿ طالػػػب بسػػػ ولع مػػػف  ػػػالؿ التقػػػويـ 

 الميالدي بالمنصع 
 أدوات القياس: ــــ ثالثاً 

 Juan Pascualا تبػار ات ػكاؿ المتقاطعػع لقيػاس السػعع العقميػع  مػف ا ػداد    0

Leone 0220 وترجم  إلى العربيع البنا البنا ) 
 مقياس الرهاب التكنولوجي لقياس مستوى رهاب طالب تكنولوجيا التعميـ    3

 

 :البحثإجراءات 
 في اآلتيل البحثتم مت إجراءات 

 اإلجراءات المسحية التحميمية: ــــ أوالً 
ا طػػالع  مػػى  ديػػد مػػف الدراسػػات والمراجػػ  والكتػػب والػػدوريات واتدبيػػات المرتبطػػع   0

ت ػػار، والرهػػاب التكنولػػوجي وتحميػػؿ هػػذم اتدبيػػات لإلسػػتفادة بمقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا ن
، وا  ػػداد مػػػادة المعالجػػع التجريبيػػع، وا  ػػػداد لمبحػػث يإ ػػداد ا طػػػار النظػػر  يمن ػػا فػػ
  البحث دوات 

تحميػػػػؿ المحتػػػػوى لممقرر م ػػػػارات التواصػػػػؿ( وتحديػػػػد المفػػػػاهيـ اتساسػػػػيع والم ػػػػارات   3
اسػػػػتطالع  راء المحكمػػػيف حػػػػوؿ المطمػػػوب تعمم ػػػػا لطػػػالب المجمو ػػػػات التجريبيػػػع و 

تهػػػػداؼ الػػػػتعمـ ومناسػػػػبت  لممتعممػػػػيف وصػػػػحت  وكفايتػػػػ   يتحقيػػػػؽ المحتػػػػوى التعميمػػػػ
 العمميع 

ا تيػػار التصػػميـ  ػػب  التجريبػػي المعػػروؼ ب سػػـ التصػػميـ  ػػب  التجريبػػي ذو  ربعػػع   2
 مجمو ات 

بكميػع  تحديد وا تيار مجتم  الدراسع مف طالب الفر ع اتولى  سـ تكنولوجيػا التعمػيـ  4
 التربيع النو يع جامعع المنيا 

 :التصميمية اإلجراءات ــــ ثانًيا
إ ػػػداد  ائمػػػع معػػػايير تصػػػميميع لبنيػػػع مقػػػرر الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػار، و راػػػ ا  مػػػى   1

 المحكميف  جازت ا والوصوؿ ب ا إلى صورت ا الن ائيع  
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  ائمػع  Easy Class الػتعمـ منصػع فػي والمتم مػع التجريبيػع المعالجػع مػادة إ ػداد  0
 ADDIE"العاـ لمتصميـ النموذج وفؽ تقديم ا تـي مقرر التعمـ واس  ا نت ار  مى

 وتاػمن  والبسػاطع، بالمرونػع واتسػام  ،الحػالي البحػث طبيعػع مػ   تفا ػ  وذلػؾ  "
جازت   المراحؿ ال مسع الرئيسع التي تعتمد  مي ا غالبيع نماذج التصميـ التعميمي، وا 

جراء التعديالتو  المحكميف  مى و را    لصورت  الن ائيع لموصوؿ المقترحع ا 
بناء مقياس الرهػاب التكنولػوجي لطػالب مجمو ػات الدراسػع و راػ   مػى مجمو ػع   2

  لصورت  الن ائيع لموصوؿمف المحكميف  جازت  وحساب صد   و بات  
 :التجريبية اإلجراءات ــــ ثالثاً 
 الفر ع طالب مف وطالبع الًباط( 08  تتامف مقصودة بطريقع البحث  ينع ا تيار  0

تمتػد   مػارهـ مػا المنيػا،  النو يػع جامعػع التربيػع كميػع-التعمػيـ تكنولوجيػا  سػـ اتولى
 ( سنع ويتقارب المستوى ال قافي وا جتما ي وا  تصادي ل ـ  02-02بيف  

القياس مقيػاس الرهػاب  تداة ا حصػائيع ال وابػت لحسػاب ا سػتطال ي التجريػب  2
، وتحديػػد  هػػـ صػػعوبات التطبيػػؽ التجريبيػػع وفا ميػػع مػػادة المعالجػػع ،التكنولػػوجي(

 وكيفيع التتمب  مي ا   ناء تطبيؽ التجربع اتساسيع  
 تطبيؽ، و التجريبيع المعالجع مادة مف  الؿ تطبيؽ لمبحث اتساسيع التجربع إجراء  08

 .بعدي الدراسع كتطبيؽ  ينع  مى مقياس الرهاب التكنولوجي
 :التقويمية جراءاتاإل ــــ رابعاً 
 في النتائ  روتفسي ،البحث فروض صحع مف لمتدكد ا حصائيع المعالجات إجراء  00

 فػي المقترحػع والبحػوث والتوصػيات ا سػتنتاجات تقػديـ  ػـ هػذم المعالجػات، اػوء
 .النتائ   ن   سفرت ما اوء

 

:البحثمصطمحات   
 :Learning Styleأسموب التعمم  -

طػػالب الفر ػػع اتولػػى بقسػػـ تكنولوجيػػا الػػذي يقػػوـ بػػ   ُيعػػرؼ إجرائيػػًا بدنػػ ل الن ػػاط
سػواء كػاف  واكسػاب م ػارات القيػادة التعاونيػعباؿ المعمومات وتعمـ الم ارات  ستق التعميـ
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با اػػافع إلػػى ترتيب ػػػا وتنظيم ػػا ب ػػكؿ مػػنظـ، لجعػػؿ  مميػػػع  تعمػػـ تعػػاوني  و تنافسػػي،
 التعمـ  س ؿ و سرع و ك ر فا ميع  

 :Mental Capacityالسعة العقمية  -
  و نقػػػص زيػػػادة يالكميػػػع الم زونػػػع والتػػػي تم ػػػؿ الطا ػػػع فػػػُتعػػػرؼ إجرائيػػػًا بدن ػػػال 

القػػػػػدرة  مػػػػػى  مػػػػػؿ الم ططػػػػػات العقميػػػػػع  يفا ميػػػػػع الوحػػػػػدات المعموماتيػػػػػع والمتم مػػػػػع فػػػػػ
والرسػػػومات البيانيػػػع والتعامػػػؿ مع ػػػا ومعالجت ػػػا وتحميم ػػػا وسػػػر ع  داء الم مػػػع التعميميػػػع 

 ت وحؿ الم كال
 :MOOCالتعمم واسع اإلنتشار مقرر -

ُيعػػػػرؼ إجرائيػػػػًا بدن ػػػػال نظػػػػاـ تعميمػػػػي يعتمػػػػد  مػػػػى إدارة المحتػػػػوى ويتاػػػػمف مػػػػواد 
و ن ػػػطع متاحػػػػع إلكترونيػػػػًا تكبػػػػر  ػػػػدد مػػػف المتعممػػػػيف دوف التقيػػػػد ب ػػػػروط لاللتحػػػػاؽ  و 

 لممتعمميف  يالمقابؿ المادى، وغير تزامنيع تعتمد  مى ال طو الذات
 :Technology Phobiaالرىاب التكنولوجي  -

ُيعػػػػػػرؼ إجرائيػػػػػػًا بدنػػػػػػ ل ال ػػػػػػوؼ غيػػػػػػر منطقػػػػػػي  و القمػػػػػػؽ ال ػػػػػػديد مػػػػػػف تػػػػػػد يرات 
التكنولوجيات الحديث، وُيوصػؼ بػ  ات ػ اص الػذيف ي ػعروف بعػدـ اترتيػاح  و التػوتر 

 نحو است داـ التكنولوجيا بصفع مستمرة 
 

 اإلطار النظري:
  ا نت ػػػػػار، الرهػػػػػاب يتنػػػػػاوؿ ا طػػػػػار النظػػػػػري محػػػػػوريف  ػػػػػف مقػػػػػرر الػػػػػتعمـ واسػػػػػ

 التكنولوجي، وسوؼ يتـ تناول ما ب ئ مف التفصيؿل
 مقرر التعمم واسع االنتشار -المحور األول

 مفيوم مقرر التعمم واسع االنتشار 
 تعددت التعريفات التي تناولت مف ـو  مقررات التعمـ واسعع ا نت ار ، حيث  تفؽ

؛ سػػػػػػموى  بػػػػػػد 228،3802؛ محمػػػػػػد  ػػػػػػو ى،21،3802كػػػػػػال مػػػػػػف    حمػػػػػػد الحفنػػػػػػاوي،
(  مػى Leito & Jalukse,2015,47؛ 33،3800؛ منػاؿ السػيد،22،3802الوهػاب،

 ن ا مقررات إلكترونيع مو قع تُتي  الم اركع في بناء المحتوى التعميمػي مػف  ػالؿ مػزي  
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مػػف ال ػػبكات ا جتما يػػع، والبػػث الر مػػي لمفيػػديو، لتحقيػػؽ الػػتعمـ والتفا ػػؿ والتعػػاوف بػػيف 
 مف  جؿ تطوير الم ارات ا تمادًا  مى ال طو الذاتى لممتعمـ المتعمميف، 

( إلػى  ن ػا Misra,2018,68 Stamatis,2017,22;و  ارت دراسع كػؿ مػف  
 حػػد نمػػاذج الػػتعمـ المرتكػػزة  بػػر الويػػب، تُبػػث إلػػى اآلؼ المتعممػػيف، بحيػػث يسػػتطي   ي 

المقػررات حيػث   ص الم اركع فػي التعمػيـ مػف  ػالؿ تسػجيؿ الػد وؿ وا لتحػاؽ ب ػذم 
 تتامف مجمو ع مف اتن طع البنائيع وا  تبارات القصيرة والواجبات 

 بناًء عمى ما سبق يمكن استخالص أن مقرر التعمم واسع اإلنتشار عبارة عن:
مقػػرر تعميمػػي متػػاح  بػػر ا نترنػػت لتنميػػع الم ػػارات والمعػػارؼ الم تمفػػع ود ػػـ الػػتعمـ   0

 المستمر والتعمـ مدى الحياة 
عميميػػع تفا ميػػع توظػػؼ تقنيػػات و دوات الويػػب، وت ػػارؾ فػػي بنػػاء المعرفػػع بػػيف بيئػػع ت  3

 المتعمميف والمعمميف  
تكنولوجيػا الوسػائط الر ميػػع لتحويػؿ وتوجيػ  التعمػػيـ وتػوفير المػوارد الر ميػػع مػف  ػػالؿ   2

  بكع ا نترنت 
 

 أىمية استخدام مقررات التعمم واسعة اإلنتشار في التعميم
؛ 22،3800؛ إيمػػػػاف الحػػػػار ي،02،3800د  بػػػػو  طػػػػوة ،  ػػػػار كػػػػؿ مػػػػفل  السػػػػي

;Blackmon,2016,87 ;Chang&other,2015,53  Zheng & 
other,2015,96 ،إلػػػػػػى  ف مقػػػػػػررات الػػػػػػتعمـ واسػػػػػػعع 33،3804؛ إسػػػػػػما يؿ حسػػػػػػونع )

 ا نت ار تسا د  مى ما يميل
 تايؽ الفجوة العمميع بيف المجتمعات المتقدمع والناميع   0
 فرص تحقؽ مبد  تكافؤ ال  3
 تزود المعنييف بمؤ رات لتقييـ التعمـ   2
 تحقؽ التعمـ الن ط، وتن يط التعمـ التعاونى   4
 تحقؽ فرصع التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر والتعمـ مدى الحياة   1
 تحقؽ لممتعمميف مرونع التعمـ مف حيث التكيؼ م  بيئع التعمـ   0
 لتعمـ تتي  الوصوؿ إلى كـ كبير مف المااميف المعرفيع ومصادر ا  2
 توفر تكمفع  راء منصع تعميميع ر ميع لممؤسسات التعميميع   0
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 تتي  فرصع تحسيف جودة تصميـ المقررات التعميميع   2
 توفر فرصع الحصوؿ  مى   ادات إتماـ المقررات الدراسيع   08
تػػوفر  سػػاليب متنو ػػع لمتقػػويـ التتػػابعي والتقػػويـ ال تػػامي والتتذيػػع الراجعػػع   نػػاء   00

 التعمـ وبعدم 
  دوات مف اتمف والسالمع وال صوصيع  توفر  03
 تبادؿ المعرفع والتعمـ، واكتساب  فكار جديدة مف المتعمميف وبعا ـ   02

 ولقػد   بتػت  ديػد مػف الدراسػات التػى اسػت دمت مقػررات الػتعمـ واسػعع ا نت ػار
؛ لينػػػػػػػػػػا 3802؛ سػػػػػػػػػػ اـ الجريػػػػػػػػػػوي،3800كدراسػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػفل  سػػػػػػػػػػماح الػػػػػػػػػػدكرورى،

(،  ن ػػا ت يػػر دافعيػػع المتعممػػيف لمػػتعمـ وتحقػػؽ ل ػػـ 3800؛  الػػد حنفػػي،3802 ػػجراوي،
المتعػػع وا  ػػارة، وا  ػػراء معمومػػات ـ حػػوؿ مواػػو ات دراسػػيع معينػػع ممػػا  دى إلػػى زيػػادة 
التحصػػيؿ الدراسػػي ل ػػـ، و ف الػػتعمـ ومسػػتوى ا هتمػػػاـ بػػػ  ظػػؿ با ًيػػا لفتػػرة طويمػػػع بػػنفس 

 الدرجع مف الحماس  
 ف يتوافر ب  وسائؿ  رر التعمـ واس  ا نت ارمق ند است داـ مما سبق قد روعُّى 

و دوات تجعػػؿ المػػتعمـ ي طػػو فػػي  مميػػع تعممػػ  بمػػا يتناسػػب مػػ  متطمباتػػ  المعرفيػػع دوف 
التقيد بالحدود الزمنيع والمكانيع  و بالجداوؿ الدراسػيع، ممػا يزيػد مػف دافعيتػ  لمػتعمـ، كمػا 

ط المتعػػددة لمعرفػػع كػػؿ جديػػد  نػػ  يتحػػرر ليصػػب  ب مكانػػ  التجػػوؿ فػػي  ػػالـ ممػػئ بالوسػػائ
ومحاولػػع  ستقصػػػاء مسػػتوى الرهػػػاب التكنولػػػوجي، ولمتواصػػؿ مػػػ  اآل ػػريف ل مػػػؽ جانًبػػػا 

  إجتما ًيا بما يحقؽ اتهداؼ المرجوة لتعمـ  فاؿ 
 الرىاب التكنولوجي -المحور الثاني

 مفيوم الرىاب التكنولوجي
 ػػػوؼ مػػػف اسػػػت داـ تعػػػددت مصػػػطمحات الرهػػػاب التكنولػػػوجي م ػػػؿ التكنوفوبيػػػا، ال

التكنولوجيػػا، فوبيػػا ا نترنػػت، رهػػاب الحاسػػوب، وكم ػػا ذات متػػزى واحػػد، حيػػث اتفػػؽ كػػؿ 
 ف الرهػػػػػاب ( Oatman,2015,110؛ Nilsah and Others,2019,89مػػػػػف  

 التكنولوجي  بارة  فل
 ػػػػػوؼ غيػػػػػر منطقػػػػػي ت يسػػػػػتند إلػػػػػى حقيقػػػػػع ولكػػػػػف إلػػػػػى كيفيػػػػػع تفسػػػػػيرنا لبحػػػػػداث  -

 والمعمومات 
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ع ومتفا مػػػع بفعػػػؿ المعمومػػػات السػػػيئع والتفسػػػير الماػػػمؿ لمتجربػػػع التػػػي ظػػػاهرة مركبػػػ -
 يعي  ا الفرد م  التكنولوجيا 

إحبػػػاط يػػػالـز الفػػػرد بطريقػػػع انفعاليػػػع يتم ػػػؿ فػػػي صػػػعوبع التعامػػػؿ مػػػ  اتج ػػػزة  و  -
 ا لكترونيات الحدي ع 

 نظاـ إنذار في الذهف ا نفعالي يميؿ إلى تفادي التعامؿ م  التكنولوجيا   -
 مو ع  اصع مف حاتت الر ب والقمؽ والذ ر المرتبط بالتكنولوجيا مج -

(  ف مف يعاني مف الرهاب التكنولوجي يجب Marcus  2016و واحت دراسع 
 ف يفتػػرض  نػػ  ت يػػرى جػػزًءا م مػػًا مػػف الصػػورة التػػي تكونػػت دا مػػ  اتجػػام التكنولوجيػػا، 

اتفكػػػار الر ػػيدة وتوليػػػد لػػذلؾ يجػػب  ف تكػػػوف اتجاهاتنػػا تحػػػت  يػػادة منطقيػػػع، وممارسػػع 
 احاسيس استرداد الوا  الطبيعي والحدث الفعمي لمتعامؿ م  التكنولوجيا 

 

 بناًء عمى ما سبق يمكن استخالص أن الرىاب التكنولوجي عبارة عن:
 إدراًكا م و ًا لما يرام الفرد نحو التكنولوجيا كحقيقع  امع  -
 دي ع إستراتيجيع هروب مف التعامؿ م  التكنولوجيا الح -
 حساسيع نفسيع مفرطع نحو است داـ التكنولوجيا  و التعامؿ مع ا  -
  رود الذهف و دـ القدرة  مى التعامؿ م  التكنولوجيا  -
 إستجابات  وؼ غير  قالنيع ومباله في ا نحو التكنولوجيا  -

 

 أسباب الرىاب التكنولوجي
يكػػوف لػػ   سػػباب،  الػػذي ي ػػعر بػػ  الفػػرد نحػػو التكنولوجيػػا تبػػد  ف يال ػػوؼ غيػػر المنطقػػ
 ػدة  سػباب  (Kathryne,2019,165 Osiceanu,2015,175;حيث حدد كؿ مفل  

 لمرهاب التكنولوجي هيل
تجػػػارب وموا ػػػؼ سػػػابقع  دت إلػػػى تكػػػويف  مػػػؽ نحػػػو التكنولوجيػػػا مػػػف  ػػػالؿ القيػػػاـ   0

بدن طع غير صحيحع   ناء التعامؿ م  التكنولوجيػا  دت إلػى ف ػؿ تحقيػؽ الم ػاـ 
 المطموب 

التػػػػػد يـ والت ػػػػػجي  لمتعامػػػػػؿ مػػػػػ  التكنولوجيػػػػػا الحدي ػػػػػع والتكيػػػػػؼ مػػػػػ   نقػػػػػص فػػػػػي  3
 التتييرات الطارئع 
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 اعؼ القدرات والم ارات الالزمع لمتعامؿ م  التكنولوجيا   2
ااػػػػػطرابات نفسػػػػػيع وانفعاليػػػػػع  دت إلػػػػػى  ػػػػػدـ ال ػػػػػعور بالراحػػػػػع   نػػػػػاء اسػػػػػت داـ   4

 التكنولوجيا 
 اتماف وال وؼ مف المج وؿ التفكير ال اطئ نحو التكنولوجيا و دـ ال عور ب  1
ال ػػػػػعور ب نت ػػػػػاؾ ال صوصػػػػػيع، والمرا بػػػػػع مػػػػػف  ػػػػػالؿ التعامػػػػػؿ مػػػػػ  التكنولوجيػػػػػا   0

 وا نترنت 
 ان فاض الدواف ، واعؼ الحافز نحو است داـ التكنولوجيا   2

(  ف مػػف  سػػباب ظ ػػور ظػػاهرة الرهػػاب 3804كمػػا  اػػافت دراسػػع ن ػػوى  قػػؿ  
 التكنولوجيل

 ػا تكػويف صػورة  اطئػع نحػو التكنولوجيػا منػذ الطفولػع، يقصد بالتنشئة اإلجتماعية:  -
م ػػؿل ت ديػػد اتبػػويف مػػف ظ ػػور  عبػػاف مػػف ال ا ػػع سػػيقتم  حفاظػػًا  مػػى حاسػػع البصػػر، 
وربمػػا المػػرور بتجربػػع سػػيئع، حيػػث يػػرى  فػػراد العائمػػع  و صػػديؽ مػػا  صػػيب باػػرر مػػف 

 إست داـ اتج زة  و اآلتت الحدي ع 
ع الفػػػػرد  مػػػػى زيػػػػادة الرهػػػػاب التكنولػػػػوجي، حيػػػػث تػػػػؤ ر   صػػػػينمــــط الشخصــــية:   -

فال ػػػ ص ذات   صػػػيع اػػػعيفع تتجنػػػب التعامػػػؿ مػػػ   ي  ػػػئ ت يعرفػػػ   ك ػػػر  راػػػع 
لمرهاب التكنولوجي،  ما ال  ص ذات   صيع  ويػع لديػ   حػب اسػتطالع  مػى كػؿ مػا 

 هو جديد ت يتد ر بالرهاب التكنولوجي 
وجي يمكػف حصػرها فػػي  سػباب الرهػاب التكنولػػ ف  ممـا ســبق تسـتخمص الدارســة

 ػػالث  سػػباب رئيسػػع هػػيل  سػػباب إجتما يػػع تتم ػػؿ فػػي التجػػارب والصػػدمات والموا ػػؼ 
التي تعرض ل ا الفرد  الؿ تن ئت  ا جتما يع،  سباب نفسػيع تتم ػؿ فػي نمػط   صػيع 
الفػػرد و ػػدـ ال ػػعور بال قػػع واتمػػاف لمتعامػػؿ مػػ  التكنولوجيػػا، و سػػباب م اريػػع تتم ػػؿ فػػي 

 العقميع والم اريع الالزمع  ست داـ التكنولوجيا نقص القدرات 
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 الحد من الرىاب التكنولوجي في العممية التعميمية:كيفية 
 &Teo& Zhou,2017,77 Venkatesh;حػػػػػػػػػدد كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  

Others,2016,132 ،ػدة  سػاليب هامػع يجػب إتبا  ػا لمحػد مػف الرهػاب التكنولػػوجي  )
 وهيل 
ع نحو التكنولوجيا مف  الؿ إ ػداد نػدوات تو يػع تتيير اتفكار والمعتقدات ال اطئ  0

تهميع التكنولوجيا فى العمميع التعميميػع، ودورات إر ػاديع لتصػحي  مسػار التفكيػر 
 والسموؾ المعرفى لمت جي   مى التعامؿ م  التقنيات المتطورة 

    مػن  ال قػع لممتعممػيف بػدن ـ  ػادريف  مػى التعامػؿ مػ  التكنولوجيػا، و فػض ا نتبػام3
إلى  زمات الف ؿ والصدمات والتجارب السابقع التى تعرض ل ا واتتجام إلى تمبي  

 احتياجات ـ الذاتيع، مف  الؿ إ داد دورات تنميع ذاتيع وتطوير الذات 
  تعمػػـ م ػػارات جديػػدة كحمايػػع ال صوصػػيع لمتعامػػؿ مػػ  التكنولوجيػػا ب ػػكؿ صػػحي  2

داد دورات تدريبيػػػع  صػػػيرة و مػػػف مػػػ  التػػػدريب والتجريػػػب المسػػػتمر، مػػػف  ػػػالؿ إ ػػػ
 ب ست داـ استراتيجيات التدريب والممارسع 

  تنميع م ارات حب ا ستطالع والتفكير ا بدا ي، والتكيؼ م  التطور التكنولوجي 4
المسػػػػتمر، مػػػػف  ػػػػالؿ  اسػػػػت داـ اسػػػػتراتيجيات العصػػػػؼ الػػػػذهني، واسػػػػتراتيجيات 

 اتلعاب التعميميع 
ض سػػػػػموكيات ال ػػػػػروب والتفكيػػػػػؾ التػػػػػدريجي مػػػػػف   زيػػػػػادة ال ػػػػػعور باتمػػػػػاف وان فػػػػػا1 

 الحساسيع المفرطع نحو التكنولوجيا، مف  الؿ المحفزات التعميميع 
 نػػػ   Smart& Sim,2016)؛ 3838و كػػػدت دراسػػػع كػػػؿ مػػػفل  سػػػعد العبيػػػدى،

يمكػػػػػف الحػػػػػد مػػػػػف الرهػػػػػاب التكنولػػػػػوجي مػػػػػف  ػػػػػالؿ إدارة الاػػػػػتوط النفسػػػػػيع وا نفعاليػػػػػع 
و دـ ا جبار المفػرط لمتعامػؿ مع ػا، حيػث تبػد  ف ينبػ  مػف  لممتعمميف نحو التكنولوجيا

دا ؿ المتعمـ، و ف يف ـ  ف القمؽ  و ال وؼ الػذي ي ػعر بػ   ػئ طبيعػي  ػاـ ي ػعر بػ  
 ى فرد حوؿ  ي  ئ جديد ت نعرف  سوؼ يتال ى م  مػرور الو ػت   نػاء التعامػؿ معػ  

يػػؤدي التػػد ؿ المعمومػػاتي دور واكت ػػاف ، و يًاػػا إ ػػادة ال يكمػػع المعرفيػػع لممػػتعمـ حيػػث 
 ف إلػػػػػػػػػػى  البحػػػػػػػػػػثم ػػػػػػػػػػـ لمقاػػػػػػػػػػاء  مػػػػػػػػػػى الرهػػػػػػػػػػاب التكنولػػػػػػػػػػوجي، وتوصػػػػػػػػػػمت نتػػػػػػػػػػائ  
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بعػػد زيػػادة ال بػػرة فػػي التعامػػؿ مع ػػا واسػػت دام ا  التكنولوجيػػا تقػػؿ مػػف ال ػػوؼ مسػػتويات
 ب كؿ مستمر  

الرهػػاب التكنولػػوجي تمػػر بعػػدة  لمحػػد مػػفيمكػػف واػػ   طػػع  الجيػػع ممــا ســبق 
 مراحؿ هيل

يػتـ فػي هػذم المرحمػع بعػض ا جػراءات المبدئيػع كطبيػؽ  لـى   المعرفـة:المرحمة األو  .1
 مقياس الرهاب التكنولوجي لتحديد نوع ومستوى و سباب الرهاب 

في هذم المرحمػع يػتـ تقسػيـ المتعممػيف الػذيف يعػانوف مػف  المرحمة الثانية   التطبيق: .2
سػػعع العقميػػع، الرهػػاب التكنولػػوجي إلػػى مجمو ػػات صػػتيرة، مػػف  ػػالؿ تطبيػػؽ مقيػػاس ال

  سموب التعمـ  التعاوني(التنافسي(  واست داـ 
ــــة: –المرحمــــة الثالثــــة  .3 هػػػػي مرحمػػػػع هامػػػػع لتعػػػػديؿ المفػػػػاهيـ ال اطئػػػػع حػػػػوؿ  التوعي

التكنولوجيػػػػا  نػػػػد المتعممػػػػيف، مػػػػف  ػػػػالؿ إ ػػػػداد دورات إر ػػػػاديع، ونػػػػدوات تو يػػػػع نحػػػػو 
 التكنولوجيا لمنظر إلي ا ب كؿ إيجابي  

يتـ في هذم المرحمع إ داد دورات تدريبيع  صيرة  مػى  الممارسة: – . المرحمة الرابعة4
بعض الم ارات لتدهيػؿ المتعممػيف  مػى إسػت داـ التكنولوجيػا والتقنيػات الحدي ػع والتعامػؿ 

 مع ا ب كؿ صحي   

 

( مراحل الحد من الرىاب التكنولوجي1شكل)  

https://www.elconsolto.com/psychiatric/Tag/7182/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/psychiatric/Tag/7780/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1#bodykeywords
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  :البحثفروض 
مػػػػػف حيػػػػػث  سػػػػػموب  البحػػػػػثذات دتلػػػػػع إحصػػػػػائيع بػػػػػيف مجمػػػػػو تي  ؽيوجػػػػػد فػػػػػر ت    0

 ني( في مقياس الرهاب التكنولوجي التعمـ تنافسي( تعاو 
مػػػػػف حيػػػػػث السػػػػػعع  البحػػػػػثيوجػػػػػد فػػػػػرؽ ذات دتلػػػػػع إحصػػػػػائيع بػػػػػيف مجمػػػػػو تي ت    3

 العقميع مرتف  ( من فض( في مقياس الرهاب التكنولوجي 
اتربعػػع  تنافسػػي مرتفػػ (  البحػػثتوجػػد فػػرؽ ذات دتلػػع إحصػػائيع بػػيف مجمو ػػات ت   2

 ( في مقياس الرهاب التكنولوجي تنافسي من فض( تعاوني مرتف ( تعاوني من فض
 

 الطريقة واإلجراءات:
 :البحثمنيجية  -أوالً 

الحاليع  مى المن   التجريبي   تبار صحع الفػروض، والمتم ػؿ  البحثا تمدت 
، ودراسػػع   رهػػا  مػػى المتتيػػر البحػػثفػػي تطبيػػؽ المتتيػػر المسػػتقؿ  مػػى  فػػراد مجمو ػػات 

 التاب  لمتحقؽ مف صحع الفروض 
 تصميم شبو التجريبي:ال -ثانياً 

التصػػميـ  ػػب  التجريبػػي تربػػ  مجمو ػػات تجريبيػػع ذات القيػػاس البعػػدي،  اسػػت دـ
 ( 3كما بال كؿ ر ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: التصميم شبو التجريبي ذو أربع مجموعات 2شكل)  
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 :البحثمجموعة  -ثالثاً 
ا تيرت مجمو ع الدراسع بطريقع  مديع مف طالب الفر ع اتولي،  سـ تكنولوجيػا 

( طالًبػػػا وطالبػػػع ذات مسػػػتوى 08يػػػا،  وام ػػػا التعمػػػيـ، كميػػػع التربيػػػع النو يػػػع، جامعػػػع المن
رهػػػاب تكنولػػػوجى مرتفػػػ ، و مػػػى و ػػػي كػػػاؼ يمكػػػن ـ مػػػف تحمػػػؿ المسػػػئوليع وا ناػػػباط 

 وا لتزاـ   ناء تنفيذ تجربع الدراسع، و د تـ تقسيم ـ وفقًا لمسعع العقميع و سموب التعمـ 
 مادة المعالجة التجريبية: -رابعاً 
كمقػػرر تعمػػـ واسػػ   Easy Class منصػػع جريبيػػع فػػى تم مػػت مػػادة المعالجػػع الت     

ال اص بكؿ متعمـ، وا  ػداد  E-mailاتنت ار، حيث إمكانيع ا  تراؾ مجانًا مف  الؿ 
محتوى تعميمي و را  بصور م تمفع بس ولع وفقًا لم طو الذاتي لممتعمميف مما يسا د 

 في زيادة ال قع بالنفس لدي ـ 
، حيػػث  نػ  يتميػز بالبسػػاطع،  ADDIEالعػاـ  يمػيتبنػي نمػوذج التصػػميـ التعموتػـ  

التوظيؼ الجيد لمراحؿ التصميـ، تقديـ وسائؿ التفا ؿ، توفير التتذيع الراجعع المناسػبع، 
( يواػػ  مراحػػؿ النمػػوذج 4 ػػـ تػػـ تعػػديؿ بعػػض ال طػػوات ال اصػػع بػػالنموذج، وال ػػكؿ  

 :المتب 
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 مرحمة التحميل: .1
ولى مف مراحؿ النموذج التي تعد العمميع الموج ع لبا ي مراحؿ النمػوذج المرحمع ات

المقتػػرح  ن ػػاء مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار، وتتكػػوف هػػذم المرحمػػع مػػف  مػػس  طػػوات 
  ساسيعل

  :مػػػى طػػػالب  البحػػػثا ػػػتممت مجمو ػػػع تحميـــل خصـــائص المتعممـــين واحتياجـــاتيم 
جامعع المنيا، وتتراوح  -التربيع النو يعكميع  - سـ تكنولوجيا التعميـ -الفر ع اتولي

(: نموذج التصميم التعميمي3شكل)  
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سنع ويتقػارب المسػتوى ال قػافي وا جتمػا ي وا  تصػادي  02-02  مارهـ ما بيف 
 ل ـ  

  :تـ تحديد اتهػداؼ العامػع لمقػرر الػتعمـ، حيػث يتم ػؿ ال ػدؼ تحديد األىداف العامة
ؼ نو يػع (  هػدا1العاـ فيل الحد مػف الرهػاب التكنولػوجى، وتفػرع مػف هػذا ال ػدؼ  

 فر يع   ؿ  موميع 
  :تػػـ ا تيػػار المحتػػوى وتد يمػػ  بالصػػور تحديــد عناصــر المحتــوى وطــرق تنظيمــو

( محكمًا، لتقنين  ب دؼ استطالع  رائ ـ في  02ومقاط  الفيديو، وتـ  را   مى  
 حيث كاف التحكيـ وفقًا لم كؿ اآلتيل

 

 م

المحتوي 
التعميمي 
الذي 
يحقق 
 اليدف

 
اليدف 
 التعميمي

 
نشاط ال

 التعميمي

ميارات 
القيادة 
 التعاونية

النشاط يسيم 
في اكساب 
 الميارة

مناسبة المحتوي 
 لمطالب

 مالحظات

 مناسب اليسيم يسيم
غير 
 مناسب

          
 
 

 :و د جاءت  رائ ـ  مى النحو اآلتي
 .%( مف المحكميف  مى ارتباط المحتوى باتهداؼ وتحقيق  ل ا088وافؽ   -
 مف المحكميف  مى مناسبع المحتوى لممتعمميف  %(088وفؽ   -
%( مػػػف المحكمػػػيف  مػػػى مالئمػػػع صػػػياغع العبػػػارات صػػػياغع سػػػميمع 28وافػػػؽ   -

 :ووااحع وصحيحع، وتـ إجراء التعديالت المقترحع وتم مت فيما يمي
 .ا  تصار غير الُمِ ؿ بالمعنى ل رح بعض العناصر -
 .م ؿ فى ال رحا لتزاـ بتعريؼ محدد لممف ـو و دـ ا طناب ال -
 تعديؿ بعض النقاط في ال رح بالدم ، وتـ إجراء التعديالت المطموبع  -
 . مرحمة التصميم:2

 (  طوات  ساسيع كاآلتيل0ا تممت  مى  
  :هػػداؼ نو يػػع رئيسػػع يتفػػرع 1تػػـ تقسػػيـ اتهػػداؼ إلػػي  وضــع األىــداف التعميميــة  )

 ميمي ( هدؼ فر ي وفؽ تصنيؼ بمـو يحقق  المحتوي التع38من ا  

وضح استمارة تحكيم المحتوى المقترح( مخطط تفصيمي ي4شكل)  
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 :ـــوي لموضـــوعات تػػػـ ترتيػػػب المواػػػو ات ترتيبػػػًا منطقيػػػًا مػػػ  مرا ػػػاة  تقســـيم المحت
 صػػػائص المتعممػػػيف حيػػػث يبػػػد  مػػػف   مػػػى بالمفػػػاهيـ العامػػػع وتتػػػدرج تسػػػفؿ نحػػػػو 
الم مػػػػػات الفر يػػػػػع الممكنػػػػػع والتػػػػػي ت ػػػػػكؿ اتداء الن ػػػػػائي المرغػػػػػوب فيػػػػػ  مػػػػػف  بػػػػػؿ 

 كما يواح  ال كؿ اآلتيل ( مواو ات،1المحتوى إلى  تـ تقسيـ و المتعمميف، 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :تػـ إ ػداد  ائمػع معػايير  تحديد المعايير الالزمة لبنـاء مقـرر الـتعمم واسـع اإلنتشـار
( محكًمػػػا  جازت ػػػا 2تصػػميميع لبنيػػػع مقػػػرر الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػار، و راػػػ ا  مػػػى  

 والوصوؿ ب ا إلى صورت ا الن ائيع  
 :ديد اسػتراتيجيات تػدريس المحتػوي التعميمػي نظػرًا تـ تح تحديد استراتيجيات التدريس

تعػػػد الطريقػػػع اتنسػػػب فػػػي الػػػتعمـ ا كت ػػػاؼ  طريقػػػعلطبيعػػػع المنصػػػع التعميميػػػع فػػػ ف 
المتمركػػػز حػػػوؿ المػػػتعمـ دا ػػػؿ مقػػػرر الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػار، ف ػػػي تتفػػػؽ مػػػ  مبػػػادئ 

ونظريػػع  النظريػػع البنائيػػع ا جتما يػػع، حيػػث  ف المتعممػػيف يبنػػوف المعػػارؼ بدنفسػػ ـ،
ا تصاؿ القائمع  مى ال مفيع ا جتما يع وال قافيع لممتعمميف، ونظريع الترميز ال نائي 
التػػي تػػنص  مػػى  ف الػػذاكرة تنقسػػـ إلػػى نػػو يفل  حػػدهما لتم يػػؿ المعمومػػات المفظيػػع 
وات ر لتم يؿ المعمومات البصريع ولكن ما مترابطاف في نفس الو ػت، ويػؤدي ترميػز 

تيف إلػػػي تػػػذكرها بصػػػورة  فاػػػؿ مػػػف ترميزهػػػا بدحػػػدي الػػػذاكرتيف، المعمومػػػات بالػػػذاكر 
 و ياًا نظريع ك افع الم يرات البصريع التي ل ا دوًرا في جذب انتبام المتعمميف  

 :تػػـ ا تيػار  ن ػػطع تعمػػـ متنو ػػع فػػي اػػوء اتهػػداؼ والمحتػػوى  تحديــد أنشــطة الــتعمم
تعممػػػ  م ػػػؿل فيػػػديوهات التعميمػػػي حتػػػى ي ػػػعر المػػػتعمـ بػػػالتنوع والتجديػػػد فػػػي ممارسػػػع 

 

 

أنماط ومهارات 

 القٌادة التعاونٌة

 

خصائص وأبعاد 

 القٌادة التعاونٌة

 

ماهٌة القٌادة 

 وأنواعها

 

خصائص وأنواع 

 االتصال

مفهوم وعناصر 

 االتصال 

عنوان ال  األنشطة المحتوي الفٌدٌو األهداف 

يوضح تقسيم المحتوى داخل مقرر التعمم ( مخطط تفصيمي5شكل)  

 موضوعات المحتوي
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وموا ػػػػؼ تعميميػػػػع تعاونيػػػػع، و سػػػػئمع مبا ػػػػرة، ورسػػػػومات  اصػػػػع بالمواػػػػوع، حيػػػػث 
يسػػتطي  المػػتعمـ بنػػاء المعرفػػع بنفسػػ  بمػػا يتناسػػب مػػ  طبيعتػػ  و صائصػػ  ومسػػتوام 

 المعرفي 
 :تحديد أدوات التفاعل والرجع 
ر  ػف طريػؽ اسػـ ُتعد  ولى اتدوات لتسجيؿ المتعمميف دا ؿ المقر  تسجيل الدخول:  -

المسػػت دـ وكممػػع المػػرور،  و مػػف  ػػالؿ كػػود المػػادة  مػػى المنصػػع التعميميػػع ليػػتمكف 
 بعد ذلؾ مف التعامؿ مع ا والتصف  بدا م ا 

ُتعد مف  هـ اتدوات التي تد ـ التواصػؿ والتفا ػؿ  Chat Room: غرفة المحادثة -
لحػػوار فػي نفػػس الو ػػت المتػزامف بػػيف المتعممػيف وبعاػػ ـ والمعمػػـ، والسػماح بتعدديػػع ا

 بيف  ك ر مف متعمميف 
ــوب  - يػػتـ   YouTubeتػػـ إ ػػداد  نػػاة  اصػػع  مػػي اليوتيػػوب  :You Tubeاليوتي

  رض الفيديوهات مف  الل ا وربط ا بمنصع التعمـ 
ـــم  - يوجػػػد بالمنصػػػع صػػػفحع تحتػػػوي  مػػػي بيانػػػات  :e-mailالبريـــد اإللكترونـــي لممعم

 ػػاص بػػ ، حيػػث يقػػـو المػػتعمـ مػػف  اللػػ   اصػػع بػػالمعمـ من ػػا البريػػد ا لكترونػػي ال
 بمراسمع المعمـ لالستفسار  

يمكف مف  الل ا م اطبع المتعمميف م  المعمـ،  و م اطبػع  : Messagesالرسائل  -
 المتعمميف م  بعا ـ البعض ب كؿ  اص مف  الؿ إرساؿ رسالع  اصع 

مػػػػيف تتاػػػمف  ائمػػػع بدسػػػماء المتعم :User Managementإدارة المســـتخدمين  -
ودرجات ـ في اتن طع و دد مرات د ول ـ، واتداء ال اص بكػؿ مػتعمـ وذلػؾ ب ػدؼ 

 إدارة النظاـ بفا ميع 
تـ إرساؿ د وات لممتعممػيف  بػر البريػد ا لكترونػي ل ػـ، وتاػمنت  دعوة المتعممين: -

 الد وة اسـ المنصع و نوان ا، وكود المادة  
 . مرحمة اإلنشاء:3

(  طػػوات 2مراحػػؿ النمػػوذج، وتتكػػوف هػػذم المرحمػػع مػػف   هػػى المرحمػػع ال ال ػػع مػػف
 كاآلتيل
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 :تحديد متطمبات اإلنتاج 
تم مت في اتج زة والبػرام  والموا ػ  التػي تػـ إسػت دام ا وا سػتعانع ب ػا فػي إنتػاج 

 في  مميع ا نتاجل دمتالمحتوي التعميمي، وفيما يمي المتطمبات التي است 
  لتاليع كحد  دنيلمج ز با مكانات ا الحاسوبج از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Microsoft Windows 7نظاـ الت تيؿل  -
  Intel Core i3معال ل ت يقؿ  ف -
 GB 3الذاكرة الع وائيعل  -
 GB 200سعع الت زيفل  -
 Ins color 14 ا ع  رضل  -
 VGA Card 32 RAMبطا ع  ا ع  رضل  -
 Bit 64بطا ع صوتل  -
 سما ات دا ميع و ارجيع  -
 .GB 1 ط انترنت ذات سر ع  اليعل ت تقؿ  ف  ف  -

 لال كؿ التالي مجمو ع مف البرام  والموا   تتم ؿ في 

(ل البرام  والموا   المست دمع  نتاج مقرر التعمـ واس  ا نت ار2 كؿ   
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  واسع اإلنتشارالتعمم  مقررإنشاء صفحات: 
، التعميميػػػػعت ػػػػتمؿ  مػػػػي  نػػػػواف المنصػػػػع وكػػػػود واسػػػػـ المػػػػادة الصــــفحة الرئيســــة:  -

 اسـ المعمـ اتهداؼ العامع لممحتوي التعميمي، الفر ع الدراسيع، 
 Microsoftبرنػػام   التعميميػػع تػػـ اسػػت داـ لكتابػع النصػػوص :الــدروس التعميميــة -

Word 2010   تػـ اسػت داـالمعايير ال اصع بتصميـ النصوص حيػث  مرا اة م 
حفػػػظ  ػػػـ  ،لم ػػػرح 04لمعنػػػاويف الفر يػػػع، و 00و الرئيسػػػع، لمعنػػػاويف 00حجػػػـ  ػػػط 

الػنص وا تالفػ  مػف  نػواف رئػيس م  مرا اة تنوع نمط ولوف  PDFالممؼ بصيتع 
 إلى  نواف فر ي إلى محتوى 

مػػف لقطػػػات الفيػػػديو لكػػػؿ مواػػػوع مػػػف  اتحتياجػػػاتتحديػػػد  تػػػـ :فيـــديوىات تعميميـــة -
وتػػػػـ ل ػػػػرح الم ػػػػارات ال اصػػػػع بكػػػػؿ مواػػػػوع   بالمنصػػػػعالمواػػػػو ات المتاػػػػمنع 

 Adobe، وبرنػام  Adobe Premiere 7ومعالجت ػا باسػت داـ برنػام   انتاج ػا

After Effects CS5.5. 

(  ن ػطع تعميميػع، لتعزيػز العمميػع التعميميػع 38ا ػتممت  مػى  ػدد  أنشطة تعميمية: -
 والحد مف الرهاب التكنولوجي 

روابػػػط لفيػػديوهات  مػػػي  نػػػاة  رسػػػومات تواػػيحيع، تحتػػػوي  مػػيمعمومــات إثرائيـــة:  -
 الرهاب التكنولوجي بمواوع  ال اصع اليوتيوب

 التعمم. مقررفي  إنشاء عناصر التعمم المستخدمة 
   التعمـ منصع  مىالر ميع المتاحع  الدروس التعميميعتم مت فى  المواد النصية: -
 والرسػػػومات المعموماتيػػػع، مػػػف الصػػػور ا حتياجػػػاتتحديػػػد تػػػـ  الصـــور والرســـومات: -

 Adobeست داـ برنام   تصميم ا ومعالجت ا ب وتـ، المنصع التعميميعوتفتع  نواف 

Photoshop CS6. 
  Youtubeبمو   ، و التعمـ بمنصعتم مت في مقاط  الفيديو المتاحع  الفيديو: ممفات -

  بمنصع التعمـمف  الؿ  ناة  اصع 
   الصوت الب ري المتم ؿ في مقاط  الفيديو تتم ؿ في المؤثرات الصوتية: -
 راػ ا تـ  ،المنصعنت اء مف إنتاج صفحات ا بعد  :التعمم لمقرراإلخراج النيائي  -

وذلػػؾ  الدراسػػعوتطبيق ػػا  مػػى الطػػالب  يػػد ،  بػػداء  رائ ػػـ في ػػا يفمػػ( محك08 مػػى  
 بعد إجراء التعديالت المقترحع 
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 مرحمة التطبيق والتطوير: .4
  تعريػؼ المتعممػيف  يػػػد البحػػث  نػػواف تػـ  التعمم: لمقرراستكشاف المتعممينURL 

يات ػػا مػػف واستك ػػاف ا والتعػػرؼ  مػػى محتو مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار، وتحديػػد اسػػػـ 
  الؿ مرحمع الد وة 

 ـــــب ـــــرراألول  التجري ـــــتعمم لمق ب ػػػػػدؼ التجريػػػػػب ا سػػػػػتطال ي حيػػػػػث ا تمػػػػػدت  :ال
 مػػػػػى تفيػػػػػذ التجريػػػػػب ا سػػػػػتطال ي لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف  ػػػػػدة  مػػػػػور والتػػػػػي مػػػػػف  اتالباح ػػػػػ

القيػػػػػاس، إاػػػػػافع إلػػػػػى تعػػػػػرؼ الصػػػػػعوبات التػػػػػي  اةبين ػػػػػا حسػػػػػاب صػػػػػدؽ و بػػػػػات  د
وا بحػػػػار بػػػػيف صػػػػفحات ا واسػػػػت داـ ـ منصػػػػع الػػػػتعم ػػػػد تعيػػػػؽ المػػػػتعمـ فػػػػي اسػػػػت داـ 

، و ػػػػػد دلػػػػػت نتػػػػػائ  لممنصػػػػػع دوات التفا ػػػػػؿ وا تبػػػػػار صػػػػػالحيات د ػػػػػوؿ المتعممػػػػػيف 
التجربػػػػػع ا سػػػػػتطال يع  مػػػػػى وجػػػػػود إ بػػػػػاؿ كبيػػػػػر مػػػػػف المتعممػػػػػيف لطريقػػػػػع العػػػػػرض 

  نػػػػػاء  مالحظت ػػػػػا تمػػػػػتو سػػػػػموب تقػػػػػديـ المحتػػػػػوى، ولكػػػػػف وردت بعػػػػػض الم ػػػػػكالت 
( headphonesم ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػدـ تػػػػػػػوفر سػػػػػػػما ات  تعامػػػػػػػؿ المتعممػػػػػػػيف مػػػػػػػ  المحتػػػػػػػوى 

وتػػػػـ التتمػػػػػب  ،لكػػػػؿ مػػػػتعمـ بكػػػػؿ ج ػػػػاز كمبيػػػػوتر لسػػػػػماع وم ػػػػاهدة مقػػػػاط  الفيػػػػديو
 ػػػػدـ إتصػػػػاؿ و  ، مػػػػى تمػػػػؾ الم ػػػػكمع بتػػػػوفير هػػػػذم السػػػػما ات بكػػػػؿ ج ػػػػاز كمبيػػػػوتر

  ياػػػػػػػاً   مػػػػػػػى هػػػػػػػذم الم ػػػػػػػكمع وتػػػػػػػـ التتمػػػػػػػببعػػػػػػػض  ج ػػػػػػػزة الكمبيػػػػػػػوتر با نترنػػػػػػػت 
 ة با نترنت بالتدكد مف إتصاؿ جمي  اتج ز 

  تػػـ تطبيػػؽ ،نت ػػاء مػػف التجربػػع ا سػػتطال يعا بعػػد  :الــتعمم لمقــررالتطبيــق النيــائي 
تطبيػؽ  دوات القيػاس كتطبيػؽ بعػدي  ػـ اتنت ػاء تػـ بعػد و  لمدراسع لتجربع اتساسيع ا

 لمعالجت ا إحصائيًا واست راج النتائ   اً رصد الدرجات تم يد
 مرحمة النشر والتقويم: .5
  تػػػػػػـ إتاحػػػػػػع اتوؿ  التجريػػػػػػب مرحمػػػػػػع بعػػػػػػد ا نت ػػػػػػاء مػػػػػػف :تعممالــــــ مقــــــررنشــــــر

 لالػػػػػرابط ػػػػػف طريػػػػػؽ  ، ػػػػػبكع ا نترنػػػػػت مجانيػػػػػع منصػػػػػع الػػػػػتعمـ لممتعممػػػػػيف  مػػػػػي
https://www.easyclass.com ،42 وكود المادةلU4-1803. 

 :مػػى  مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار اسػػت داـ التعػػرؼ  مػػى   ػػرتػػـ  إتخــاذ القــرار 
 مقياس الرهاب التكنولوجى ( مف  الؿ لدراسعا اتالمتعمميف  مجمو 
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 مقيػاس  ػػف طريػؽ  تداء المتعممػيف، الن ػػائي يػيـتتاػمف التق نواتج الـتعمم: ييمتق
   يالرهاب التكنولوج
 تصميم أداة القياس:

 تـ تصميـ  داة القياس المتم مع فيل    
  :المتعممػيف تػـ إ ػداد المقيػاس ب ػدؼ تحديػد مػدى رهػاب مقياس الرىاب التكنولـوجي

مػػػف اسػػػت داـ التكنولوجيػػػا فػػػي العمميػػػع التعميميػػػع، وتػػػـ بنػػػاء واػػػبط المقيػػػاس ب تبػػػاع 
 ال طوات اآلتيعل

هػػدؼ المقيػػاس إلػػى  يػػاس مسػػتوى الرهػػاب لمجمو ػػع  تحديــد اليــدف مــن المقيــاس: -
 الدراسع في است داـ التكنولوجيا فى العمميع التعميميع  

فػي اػوء بعػض الموا ػؼ التعميميػع التػػي تػـ بنػاء المقيػاس  مصـادر بنـاء المقيـاس: -
يمكػػف لممتعممػػيف التعػػرض إلي ػػا، وا طػػالع  مػػى بعػػض الدراسػػات والبحػػوث بصػػفع 

  امع 
تػـ إ ػداد المقيػاس فػي بعػض الموا ػؼ التعميميػع التػي يمكػف  تحديد بنـود المقيـاس: -

( معػػايير  ساسػػيع هػػيل  ال ػػوؼ 2لممتعممػػيف التعػػرض إلي ػػا، وتكػػوف المقيػػاس مػػف  
الوجػػػداف  -الوسػػػاوس المتعمقػػػع ب سػػػت داـ التكنولوجيػػػا  - داـ التكنولوجيػػػا مػػػف اسػػػت

( بنػػػد فر ػػػي وتكػػػوف الدرجػػػع 01السػػػالب المتعمػػػؽ ب سػػػت داـ التكنولوجيػػػا( تتاػػػمف  
 ( درجع 01الكميع ل   

تػػػػـ تحديػػػػد التقػػػػدير الكمػػػػي بالػػػػدرجات لكػػػػؿ بنػػػػد  التقــــدير الكمــــي لبنــــود المقيــــاس: -
جى، وذلػػػػػػػػػؾ لقيػػػػػػػػػاس مسػػػػػػػػػتوى الرهػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػود مقيػػػػػػػػػاس الرهػػػػػػػػػاب التكنولػػػػػػػػػو 

( درجػػػػػػػع إذا كػػػػػػػاف مسػػػػػػػتوى رهػػػػػػػاب المػػػػػػػتعمـ مرتفػػػػػػػ ، 3التكنولػػػػػػػوجى لممتعممػػػػػػػيفل  
( درجػػػػػػػػع إذا كػػػػػػػػاف 8( درجػػػػػػػػع إذا كػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػتوى رهػػػػػػػػاب المػػػػػػػػتعمـ متوسػػػػػػػػط،  0 

 رهاب المتعمـ من فض 
( 02تػػػػـ  ػػػػرض مقيػػػػاس الرهػػػػاب التكنولػػػػوجى  مػػػػى  العــــرض عمــــى المحكمــــين: -

 ، حيث كاف التحكيـ وفقًا لم كؿ اآلتيلمحكمًا  بداء  رائ ـ في 
-  

 

لكترونٌةاإلمتحفٌة البانوراما المراحل إنتاج ( 26شكل )  
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 معاٌٌر وبنود المقٌاس م

انتماء البنود 

 للمعٌار

 الدقة العلمٌة

والصٌاغة اللغوٌة   

درجة أهمٌة 

 مالحظات المعٌار

صحٌحةغٌر  صحٌحة ال ٌنتمى ٌنتمى  1 2 3  

          

 
 

 

 وجاءت  راءهـ متم مع فيما يميل
  هميع المعايير المتامنع بالمقياس  %( مف المحكميف  مى088وافؽ   -
 %( مف المحكميف  مى انتماء البنود لممعايير اتساسيع 088وافؽ   -
%( مف المحكميف  مى مالئمع صػياغع العبػارات صػياغع سػميمع 03,04وافؽ   -

 ووااحع وصحيحع 
 وتـ إجراء التعديالت المقترحع وتم مت فيما يميل

ائؿ الحدي ع، و صب  وسائؿ اتتصاؿ ااافع كممع  اتتصاؿ  إلى مصطم  الوس -
 الحدي ع 

تتييػػػر كممػػػع الجانػػػب العممػػػػى لممقػػػرر إلػػػى الجانػػػػب التطبيقػػػى لممقػػػرر، و صػػػػب   -
 المقياس في صورت  الن ائيع 

 

 حساب الثوابت اإلحصائية لممقياس:• 
  :صدق المقياس 

تـ حساب صدؽ اتتساؽ الدا مي لمقياس الرهاب التكنولوجى وذلؾ  ػف طريػؽ 
( متعمـ مف مجتمػ  البحػث ومػف  ػارج العينػع اتساسػيع ، 48ق   مى  ين   وام ا  تطبي

وتػػـ حسػػاب معامػػؿ اترتبػػاط بػػيف درجػػع كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات المقيػػاس ودرجػػع المعيػػار 
المنتميع إلي  ، وكذلؾ حساب معامؿ اترتباط بيف درجع كؿ مفردة مف مفردات المقيػاس 

ع إلػػى حسػػاب معامػػؿ اترتبػػاط بػػيف درجػػع كػػؿ معيػػار والدرجػػع الكميػػع لممقيػػاس ، با اػػاف
 ( تواػ  النتيجػع1( ،  4( ،  2مف معايير المقياس والدرجع الكميع لممقياس والجػداوؿ  

   
 

 

( م طط تفصيمي يوا  استمار تحكيـ مقياس الرهاب 0 كؿ    
  التكنولوجي 
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(2جدوؿ    
 معامؿ اترتباط بيف درجع كؿ مفردة مف مفردات مقياس الرهاب 

(48التكنولوجى ودرجع المعيار المنتميع إلي   ف =   
 المفردات ومعامالت االرتباط البٌان المعاٌٌر

الخوف من استخدام 
 التكنولوجٌا

 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 **0.56 **0.52 **0.54 **0.61 **0.64 معامل االرتباط

الوساوس المتعلقة 
 باستخدام التكنولوجٌا

 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 **0.52 *0.62 **0.59 **0.55 **0.70 معامل االرتباط

لب المتعلق الوجدان السا
 باستخدام التكنولوجٌا

 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 **0.53 **0.56 **0.55 **0.61 **0.73 معامل االرتباط

)** 0.01دال عند مستوى  )      )* 0.05دال عند مستوى  )  
 

 ( ما يمى ل2يتا  مف الجدوؿ  
تراوحػػت معػػامالت اترتبػػاط بػػيف درجػػع كػػؿ درجػػع كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات مقيػػاس 

( وجميع ػػػا 22 8ل  13 8هػػػاب التكنولػػػوجى ودرجػػػع المعيػػػار المنتميػػػع إليػػػ  مػػػا بػػػيف  الر 
( ممػػػا ي ػػػير إلػػػى اتتسػػػاؽ 81 8معػػػامالت ارتبػػػاط دالػػػع إحصػػػائيًا  نػػػد مسػػػتوى الدتلػػػع  

 الدا مى لممقياس 
 

(4جدوؿ    
 معامؿ اترتباط بيف درجع كؿ مفردة مف مفردات مقياس الرهاب 

(48لممقياس  ف =  التكنولوجى والدرجع الكميع  
 المفردات ومعامالت االرتباط البٌان المعاٌٌر

الخوف من استخدام 
 التكنولوجٌا

 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 **0.45 **0.44 **0.55 **0.61 **0.68 معامل االرتباط

الوساوس المتعلقة 
 باستخدام التكنولوجٌا

 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 **0.51 *0.58 **0.60 **0.52 **0.67 معامل االرتباط

الوجدان السالب المتعلق 
 باستخدام التكنولوجٌا

 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 **0.51 **0.58 **0.55 **0.61 **0.68 معامل االرتباط

)** 0.01 )دال عند مستوى      )* 0.05 )دال عند مستوى   

 ( ما يمى ل4يتا  مف الجدوؿ  
رجػػع كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات مقيػػاس تراوحػػت معػػامالت اترتبػػاط بػػيف درجػػع كػػؿ د

( وجميع ا معامالت 00 8ل  44 8درجع الكميع لممقياس ما بيف  الالرهاب التكنولوجى و 
( ممػػػا ي ػػػير إلػػػى اتتسػػػاؽ الػػػدا مى 81 8ارتبػػػاط دالػػػع إحصػػػائيًا  نػػػد مسػػػتوى الدتلػػػع  

 .لممقياس
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(1جدوؿ    
 معامؿ اترتباط بيف درجع كؿ درجع كؿ معيار مف معايير 

(48قياس والدرجع الكميع لممقياس  ف = الم  
 معامالت االرتباط المعاٌٌر

 **0.95 الخوف من استخدام التكنولوجٌا

 **0.97 الوساوس المتعلقة باستخدام التكنولوجٌا

 **0.96 الوجدان السالب المتعلق باستخدام التكنولوجٌا

)** 0.01 )دال عند مستوى      )* 0.05 )دال عند مستوى   

 ( ما يمى ل1الجدوؿ   يتا  مف
تراوحػػت معػػامالت اترتبػػاط بػػيف درجػػع كػػؿ معيػػار مػػف معػػايير المقيػػاس والدرجػػع الكميػػع 

( وجميع ا معامالت ارتباط دالع إحصائيًا  نػد مسػتوى 22 8ل  21 8لممقياس ما بيف  
 ( مما ي ير إلى اتتساؽ الدا مى لممقياس 81 8الدتلع  
  :ثبات المقياس 

ع التجزئػػػع اسػػػت دمت الباح ػػػع طريقػػػ اس الرهػػػاب التكنولػػػوجىمقيػػػلحسػػػاب  بػػػات 
مػف مجتمػ  البحػث  مػتعمـ( 04 مػى  ينػع  وام ػا  النصفيع ومعامؿ  لفا لكرونباخ وذلػؾ 
  ( يوا  النتيجع6ومف  ارج العينع اتصميع والجدوؿ  

 
(0جدوؿ    

(48 ف = مقياس الرهاب التكنولوجى معامالت ال بات ل  

كرونباخمعامل الفا ل المتغير  

 **0.74 الخوف من استخدام التكنولوجيا
 **0.82 الوساوس المتعمقة باستخدام التكنولوجيا
لوجياالوجدان السالب المتعمق باستخدام التكنو   0.84** 

 **0.85 المقياس ككل
)** 0.01 )دال عند مستوى      )* 0.05 )دال عند مستوى   

 ػػد لمعػايير مقيػاس الرهػاب التكنولػوجى ال بػات  ت(  ف معػامال6يتاػ  مػف جػدوؿ  
مقيػػاس الرهػػاب لمدرجػػع الكميػػع لال بػػات  معامػػؿ، كمػػا بمػػه ( 0..4ل  40 4  تراوحػػت مػػا بػػيف
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( ممػػػا 4.40إحصػػػائيًا  نػػػد مسػػػتوى الدتلػػػع   عمعػػػامالت دالػػػ  ػػػاجميع( و 0..4 التكنولػػػوجى 
  المقياسي ير إلي  بات 

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية
بعد اتنت اء مف التجربع الن ائيع ورصد الدرجات لمجمو ات الدراسػع، تػـ اتجابػع 

(  جػػراء العمميػػات SPSS ػػف  سػػئمع الدراسػػع والتحقػػؽ مػػف فرواػػ ا، واسػػت داـ برنػػام  
حصائيع المتطمبع ت تبار فروض الدراسع، وفيما يمى  رض لمنتائ  التي  سفر  ن ػا ا 

 التحميؿ ا حصائي لمبيانات 
 نتائج الدراسة:
مػف حيػث  البحػثيوجد فرؽ ذات دتلع إحصػائيع بػيف مجمػو تي ت نتائج الفرض األول: 

  سموب التعمـ تنافسي( تعاوني( في مقياس الرهاب التكنولوجي 
 

(2جدوؿ    
  –مجمو تي البحث مف حيث  سموب التعمـ  تنافسي  يمع  ت( لمتوسطات القياس البعدي تفراد 

  (متعمـ 48=  3= ف 0 ف فى مقياس الرهاب التكنولوجي تعاونى
 

 المتغير
الذرجت 
 العظمً

 المتى ط المجمىعت
االن راا 
 المعياري

قيمت 
 "ث"

تستىي 
 الذاللت

 
ج
ى
ىل
كن
لت
 ا
و
ها
لر
 ا
س
يا
تق

ا تخذا   الخىا ت  
 التكنىلىجيا

5 
 9.59 5..5 التعلم التنافس 

6.76 9.99 
 9.79 5..3 التعلم التعاونً

الى اوس المتعلقت 
 با تخذا  التكنىلىجيا 

5 
 9.69 5.59 التعلم التنافس 

6.33 9.99 
 9.65 5..3 التعلم التعاونً

الىجذال السال   
المتعلق با تخذا  
 التكنىلىجيا 

5 
لم التنافس التع  5.39 9.65 

 .9.7 3.59 التعلم التعاونً 9.99 5.95

 55 الذرجت الكليت للمقياس
 5.39 9.95 التعلم التنافس 

8.53 9.99 
 .5.6 78..5 التعلم التعاونً

( ارتفاع المتوسطات الحسابيع في القياس البعدي لمقيػاس 2 ظ رت نتائ  جدوؿ  
ع التعمـ التعاونى  ف المتوسطات الحسػابيع لمجمو ػع الػتعمـ الرهاب التكنولوجي لمجمو 
( لدتلػػع الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات وجػػد  ن ػػا دالػػع إحصػػائيًا Tالتنافسػػي ، وبحسػػاب  يمػػع  

وفػى اتجػػام المتوسػػطات الحسػػابيع لمجمو ػػع الػػتعمـ التعػػاونى حيػػث  ف جميػػ   ػػيـ مسػػتوى 
 (  81 8( وهي   ؿ مف مستوى دتلع  88 8الدتلع تساوى  
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مػف حيػث  البحثيوجد فرؽ ذات دتلع إحصائيع بيف مجمو تي  ال نتائج الفرض الثاني: 

 السعع العقميع مرتف  ( من فض( في مقياس الرهاب التكنولوجي 
 
 

(0جدوؿ    
مجمو تي الدراسع مف حيث السعع العقميع  يمع  ت( لمتوسطات القياس البعدي تفراد   

(متعمـ 48=  3= ف 0 ف فض( فى مقياس الرهاب التكنولوجيمن   – مرتف    

 المتغير
الذرجت 
 العظمً

 المتى ط المجمىعت
االن راا 
 المعياري

قيمت 
 "ث"

تستىي 
 الذاللت

 
ج
ى
ىل
كن
لت
 ا
و
ها
لر
 ا
س
يا
تق

الخىا ت  ا تخذا   
 التكنىلىجيا

5 
 .9.7 9..3 السعت العقليت المرتفع

6..5 9.99 
 9.69 7..5 السعت العقليت المنخفض

الى اوس المتعلقت 
 با تخذا  التكنىلىجيا 

5 
 .9.7 9..3 السعت العقليت المرتفع

5.38 9.99 
 9.66 5.55 السعت العقليت المنخفض

الىجذال السال   
المتعلق با تخذا  
 التكنىلىجيا 

5 
 .9.7 8..3 السعت العقليت المرتفع

 9.68 5.35 السعت العقليت المنخفض 9.99 5.36

 55 الذرجت الكليت للمقياس
 5.76 68..5 السعت العقليت المرتفع

7.5. 9.99 
 5.35 59.95 السعت العقليت المنخفض

( ارتفاع المتوسطات الحسابيع في القياس البعدي لمقيػاس 0 ظ رت نتائ  جدوؿ  
بيع لمجمو ػع الرهاب التكنولوجي لمجمو ع السعع العقميع المرتف   ف المتوسػطات الحسػا

( لدتلػع الفػروؽ بػيف المتوسػطات وجػد  ن ػا Tالسعع العقميع المن فض ، وبحساب  يمع  

روؽ بيف متوسطات القياس البعدي تفراد مجمو تي الدراسع ( رسـ بيانى يوا  الف2 كؿ    
تعاونى( فى مقياس الرهاب التكنولوجي  –مف حيث  سموب التعمـ  تنافسي   

4.23

3.25

4.25

3.3

4.3

3.4

12.78

9.95
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الوساوس المتعلقة باستخدامالخوف من استخدام التكنولوجيا

التكنولوجيا 

الوجدان السالب  المتعلق باستخدام

التكنولوجيا

الدرجة الكلية للمقياس

التعلم التنافسي التعلم التعاونى
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دالع إحصائيًا وفى اتجام المتوسطات الحسابيع لمجمو ع السعع العقميع المرتف  حيػث  ف 
   (81 8( وهي   ؿ مف مستوى دتلع  88 8جمي   يـ مستوى الدتلع تساوى  

 

ــــث  البحػػػػثتوجػػػػد فػػػػرؽ ذات دتلػػػػع إحصػػػػائيع بػػػػيف مجمو ػػػػات ت  :نتــــائج الفــــرض الثال
اتربعع تنافسي مرتف ( تنافسي مػن فض( تعػاوني مرتفػ ( تعػاوني مػن فض( فػي مقيػاس 

 الرهاب التكنولوجي 
 (2جدوؿ  

لمقياس درجات طالب المجمو ات التجريبيع لمبحث في القياس البعدي دتلع الفروؽ بيف متوسطات 
 (متعمـ 38=  4= ف 2= ف 3= ف 0ف  الرهاب التكنولوجي

 مصدر التباٌن المتغٌر
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة )ف(

مستوى 

 الداللة

ً
ج
لو
نو
تك
 ال
ب
ها
لر
 ا
س
ٌا
مق

 

الخوف من 
استخدام 
 التكنولوجٌا

 12.15 3 36.44 بٌن المجموعات
61.33 0.00 

 0.20 76 15.05 داخل المجموعات

تعلقة الوساوس الم
باستخدام 
 التكنولوجٌا 

 10.85 3 32.55 بٌن المجموعات
42.51 0.00 

 0.26 76 19.40 داخل المجموعات

الوجدان السالب  
المتعلق باستخدام 
 التكنولوجٌا 

 10.37 3 31.10 بٌن المجموعات
37.34 0.00 

 0.28 76 21.10 داخل المجموعات

الدرجة الكلٌة 
 للمقٌاس

عاتبٌن المجمو  299.54 3 99.85 
194.82 0.00 

 0.51 76 38.95 داخل المجموعات

( وجػػود فػػروؽ دالػػع إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطات درجػػات طػػالب 2 ظ ػػرت نتػػائ  جػػدوؿ  
المجمو ات التجريبيع لمبحث في القياس البعدي لمقياس الرهػاب التكنولػوجي حيػث  ف جميػ  

( ، مما يسػتمـز  جػراء 81 8مستوى دتلع  ( وهي   ؿ مف 88 8 يـ مستوى الدتلع تساوى  
 حػػػػػد ا تبػػػػػارات الفػػػػػروؽ لتحديػػػػػد اتجاهػػػػػات تمػػػػػؾ الفػػػػػروؽ وسػػػػػوؼ تسػػػػػت دـ الباح ػػػػػع ا تبػػػػػار 

 Scheffe ) 
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(08جدوؿ    
ا تبار (  Scheffe    درجات طالب المجمو ات التجريبيع لمبحث في القياسبيف متوسطات  

(متعمـ 38=  4= ف 2= ف 3= ف 0 ف لمقياس الرهاب التكنولوجيالبعدي   

 المتوسط المجموعات المتغٌر
تنافسً 

 مرتفع

تنافسً 

 منخفض

تعاونً 

 مرتفع

تعاونً 

 منخفض

ً
ج
لو
نو
تك
 ال
ب
ها
لر
 ا
س
ٌا
مق

 

الخوف من استخدام 
 التكنولوجٌا 

(5)الدرجة العظمى =   

 **0.05 **1.10 **0.80 - 3.65 تنافسً مرتفع

 **0.85 1.90 -  2.85 تنافسً منخفض

ً مرتفعتعاون  4.75   - 1.05** 

 -    3.70 تعاونً منخفض

الوساوس المتعلقة 
باستخدام التكنولوجٌا 
(5)الدرجة العظمى =   

 0.10 **1.00 **0.80 - 3.70 تنافسً مرتفع

 **0.90 **1.80 -  2.90 تنافسً منخفض

 **0.90 -   4.70 تعاونً مرتفع

 -    3.80 تعاونً منخفض

لسالب  الوجدان ا
المتعلق باستخدام 
التكنولوجٌا )الدرجة 

(5العظمى =   

 0.05 **1.05 **0.70 - 3.75 تنافسً مرتفع

 **0.75 **1.75 -  3.05 تنافسً منخفض

 **1.00 -   4.80 تعاونً مرتفع

 -    3.80 تعاونً منخفض

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس
)الدرجة العظمى = 

15)  

 **0.20 **3.15 **2.30 - 11.10 تنافسً مرتفع

 **2.50 **5.45 -  8.80 تنافسً منخفض

 **2.95 -   14.25 تعاونً مرتفع

 -    11.30 تعاونً منخفض
 0.05عتد مستوى داللة  تعنى أن هناك فروق دال إحصائٌا   **

 ( ما يمى :10أظيرت نتائج جدول )
المجمو ع التجريبيع  تعاونى توجد فروؽ دالع إحصائيًا بيف متوسطات درجات طالب  -

 –تنافسػػي مػػن فض  –مرتفػػ ( وبػػيف كػػؿ مػػف المجمو ػػات التجريبيػػع  تنافسػػي مرتفػػ  
تعاوني من فض( في القياس البعػدي لجميػ   بعػاد مقيػاس الرهػاب التكنولػوجي وكػذلؾ 
درجتػػ  الكميػػع وفػػى اتجػػام المتوسػػطات الحسػػابيع لممجمو ػػع التجريبيػػع  تعػػاونى مرتفػػ ( 

( وهػػػي   ػػػؿ مػػػف مسػػػتوى دتلػػػػع 88 8 ػػػيـ مسػػػتوى الدتلػػػع تسػػػػاوى   حيػػػث  ف جميػػػ 
 8 81   ) 
توجػػػد فػػػروؽ دالػػػع إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب المجمو ػػػع التجريبيػػػع  تنافسػػػي  -

مرتف ( وبيف المجمو ع التجريبيع  تنافسي من فض( في القياس البعدي لجميػ   بعػاد مقيػاس 
يع وفي اتجام المتوسطات الحسابيع لممجمو ع التجريبيع الرهاب التكنولوجي وكذلؾ درجت  الكم
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الوساوس المتعلقة باستخدامالخوف من استخدام التكنولوجيا

التكنولوجيا 

الوجدان السالب  المتعلق باستخدام

التكنولوجيا

الدرجة الكلية للمقياس

تنافسي مرتفع تنافسي منخفض تعاوني مرتفع تعاوني منخفض

( رسـ بيانى يوا  الفروؽ بيف متوسطات درجات طالب المجمو ات التجريبيع لمدراسع 00 كؿ    
من فض(  تعاوني –تعاوني مرتف   –تنافسي من فض  – تنافسي مرتف    

 في القياس البعدي لمقياس الرهاب التكنولوجي

( وهػي   ػػؿ مػف مسػػتوى 88 8 تنافسػي مرتفػػ ( حيػث  ف جميػػ   ػيـ مسػػتوى الدتلػع تسػػاوى  
 ( 81 8دتلع  

توجػػػد فػػػروؽ دالػػػع إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب المجمو ػػػع التجريبيػػػع  تعػػػاونى  -
ن فض( فػػي القيػػاس البعػػدي لجميػػ   بعػػاد مػػن فض( وبػػيف المجمو ػػع التجريبيػػع  تنافسػػي مػػ

مقياس الرهاب التكنولوجي وكذلؾ درجتػ  الكميػع وفػى اتجػام المتوسػطات الحسػابيع لممجمو ػع 
( وهػي   ػػؿ 88 8التجريبيػع  تعػاونى مػن فض( حيػث  ف جميػ   ػيـ مسػتوى الدتلػع تسػاوى  

 ( 81 8مف مستوى دتلع  
درجػػات طػػالب المجمو ػػع التجريبيػػع  تنافسػػي  توجػػد فػػروؽ غيػػر دالػػع إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطات -

مرتفػػ ( وبػػيف المجمو ػػع التجريبيػػع  تعػػاونى مػػن فض( فػػي القيػػاس البعػػدي لجميػػ   بعػػاد مقيػػاس 
الرهاب التكنولػوجي وكػذلؾ درجتػ  الكميػع حيػث  ف جميػ   ػيـ مسػتوى الدتلػع  كبػر مػف مسػتوى 

 (   81 8دتلع  
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 تفسير النتائج
، ومف وا   البيانات التي تـ التوصػؿ إلي ػا البحثؿ  رض نتائ  فروض مف  ال

الدارسػات ومنا  ػت ا  تـ تفسيرومعالجت ا إحصائيًا، وفي اوء ما تـ  را  مف نتائ ، 
استنادًا  مي ا طار النظري والدراسات السابقع في هذا المجاؿ  حيث ت ير النتػائ  إلػي 

ار المقتػرح سػاهـ فػي الحػد مػف الرهػاب التكنولػوجي  ف است داـ مقرر التعمـ واس  ا نت 
( إلػػػي زيػػػادة 08-2-0-2لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ، حيػػػث ت ػػػير نتػػػائ  جػػػدوؿ  

تفا ػػؿ الطػػالب لمجمو ػػع الػػتعمـ التعػػاوني ذات سػػعع  قميػػع مرتفعػػع فػػي القيػػاس البعػػدي 
 لمقياس الرهاب التكنولوجي وترج  هذم النتائ  إلي  دة  سباب،  هم ال

وح اتهداؼ التعميميع دا ؿ مقرر التعمـ واس  ا نت ار المقترح والتعرؼ  مي ػا وا -
 سا د المتعمميف  مي تحديد المواوع وف ـ   مؽ لممحتوي العممي 

 سػػموب تقػػديـ المحتػػوى العممػػي مػػف  ػػالؿ مقػػرر الػػتعمـ واسػػ  ا نت ػػار والمتبػػ  مػػ   -
واصػػػػػػؿ واكتسػػػػػػاب مجمو ػػػػػػات البحػػػػػػث واسػػػػػػت داـ  دوات التفا ػػػػػػؿ المتاحػػػػػػع فػػػػػػي الت

 ال برات، زودت المتعمميف بالمفاهيـ والمعمومات والمعرفع 
وطبقًا لنظريع ا تصاؿ يحدث التواصؿ والتعاوف   ناء التعمـ مف  الؿ مقرر التعمـ  -

واس  ا نت ار وما توفرم مف  دوات لمتواصؿ والتعاوف يؤدي إلى  مػؽ مجتمػ  تعمػـ 
ساب المعمومات والمفاهيـ والمعارؼ، وكؿ متكامؿ مما  دى إلى تبادؿ ال برات واكت

 ذلؾ سا د  مى تحقيؽ درجات مرتفعع في ا تبار التحصيؿ المعرفي  
توظيؼ اتن طع حيث تامف مقرر التعمـ واس  ا نت ار  مى  ديد مػف اتن ػطع  -

التي تتطمب مف المتعمـ ا جابع  مي ا، مما  س ـ في دراسػع المػتعمـ لممحتػوى جيػدًا 
ث المتعمـ  ف المزيد مف المعمومات مف  الؿ ا نترنت والمنا  ػات إاافع إلى بح

 الجما يع م  ات راف تداء اتن طع التعميميع 
حريع المتعمـ في ا تيار الجزء الذي يرغب في دراست  وفؽ  درات  مف  الؿ س ولع  -

 ا بحار والتنقؿ دا ؿ مقرر التعمـ واسػ  ا نت ػار ممػا ُيمكػف المتعممػيف مػف متابعػع
 دروس ـ ومراجعت ا ب كؿ ذاتي ويد ـ مف وـ التعمـ الذاتي لدي  

تقديـ تتذيع الرج  الفوريع لما يقدمػ  المػتعمـ مػف اسػتجابات، مػ  إتاحػع الفرصػع فػي  -
 تكرار التعمـ حتى يتمكف مف الوصوؿ لإلجابع الصحيحع 
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 نػػدما  وطبقػػًا لمبػػادئ النظريػػع البنائيػػع ا جتما يػػع فػػ ف الػػتعمـ يكػػوف الػػتعمـ ناجحػػاً  -
يتػػوفر لممػػتعمـ  اتسػػتعداد والقابميػػع لمػػتعمـ، الطػػرؽ التػػي يمكػػف  ف تعػػد ب ػػا مجمو ػػع 
مػػػف المعػػػارؼ التػػػي يمكػػػف  ف يسػػػتو ب ا المػػػتعمـ، وتػػػد ـ نظريػػػع التفكيػػػر المتػػػزامف 
التسمسؿ المنطقي لتقديـ المادة الدراسيع، طبيعع ال واب والعقاب وتو يت كؿ من ما( 

رر الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػار والمتم ػػػؿ فػػػي تنػػػوع اتن ػػػطع وكػػػؿ ذلػػػؾ يتػػػوافر دا ػػػؿ مقػػػ
التعميميع المقدمع لممتعمـ وتزامن ا م  المحتوي التعميمي لممادة الدراسيع، وكذلؾ مف 
 ػػػالؿ  دوات التواصػػػؿ المتاحػػػع بمقػػػرر الػػػتعمـ واسػػػ  ا نت ػػػار لمنقػػػاش واتستفسػػػار 

نػػػي لممعمػػػـ، الرسػػػائؿ وطػػػرح اتسػػػئمع والمتم مػػػع فػػػي  غػػػرؼ النقػػػاش، البريػػػد ا لكترو 
Messages اليوتيوب ،You Tube  ) 

 

 التوصيات:
مف  الؿ النتائ  التي توصؿ إلي ا هذا البحث ف ن  يمكف است الص     

 التوصيات اآلتيعل
تو يػػع ال يئػػات والمنظمػػات التعميميػػع  مػػى  هميػػع توظيػػؼ بيئػػات مقػػرر الػػتعمـ واسػػ    0

 ميـ الجامعي و بؿ الجامعي ا نت ار في جمي  المناه  الدراسيع في التع
ا هتمػػػاـ بالرهػػػاب التكنولػػػوجي لػػػدى الطػػػالب وواػػػع   مػػػي  ائمػػػع بحػػػوث ودراسػػػات   3

 تكنولوجيا التعميـ  
اػرورة ا هتمػاـ بػالتعمـ الجػػواؿ فػي العمميػع التعميميػع، حيػػث يمكػف اسػت داـ مقػػررات   2

 الم تمفع  التعمـ واسعع ا نت ار مف  الل  في تد يـ  ديد مف المقررات التعميميع
دا ػػؿ مقػػرر الػػتعمـ  Flipped Classroomتوظيػػؼ اسػػتراتيجيع الفصػػؿ المقمػػوب   4

 واس  اتنت ار 
 زيادة ا هتماـ بتطوير م ارات التواصؿ ا لكتروني بيف المتعمميف وبعا ـ البعض   1
ا هتماـ بتنميع م ارات التعمـ الت اركي مف  الؿ مقرر التعمـ واسػ  اتنت ػار لزيػادة   0

 الم اري لممتعمميف المستوي 
التدكيػػد  مػػي  هميػػع مقػػررات الػػتعمـ واسػػػعع اتنت ػػار فػػي تحقيػػؽ تعمػػـ ذو معنػػي مػػػف   2

  الؿ التفا ؿ والتواصؿ بيف المعمـ والمتعمميف دا ؿ المقرر 
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إجراء دراسات   رى م ػاب ع لمدراسػع الحاليػع،  مػى فا ميػع الػتعمـ التعػاوني لمحػد مػف   0
 الرهاب التكنولوجي 

 

 ترحة:البحوث المق
مف  الؿ ما توصؿ إلي  البحث مف نتائ  ومف  الؿ مراجعع الدراسات والبحوث 

 السابقع المرتبطع، ف ن  يمكف ا تراح مزيد مف الدراسات والبحوث حوؿل
 مقػػػررات الػػػتعمـ واسػػػعع ا نت ػػػارتطبيػػػؽ النظريػػػات التربويػػػع الم تمفػػػع  نػػػد اسػػػت داـ   0

 و ياس فا ميت ا  مي نوات  التعمـ 
 البرام  ا ر اديع لتدريب الطالب  مى التعامؿ م  التكنولوجيا  تصميـ بعض  3
إجػػراء دراسػػع حػػوؿ معو ػػات توظيػػؼ مقػػررات الػػتعمـ واسػػعع اتنت ػػار فػػي الجامعػػات   2

 وفقًا لمبادئ نظريع الترميز ال نائي لمذاكرة في تدريس المقررات الم تمفع 
 

 المراجع والمصادر
  المراجع العربية: -أوالً 

 مفتوحػع التعميميػع لممنصػات الوصػوؿ سػ ولع معػايير(  3802لحفنػاوي  حمػد محمػد ا
ــة ، لػػذوي ات ا ػػع الجػػامعي بػػالتعميـ MOOCsالمصػػدر  ــة لمتربي ــة العربي المجم
 (، جامعع الممؾ سعود 0، ع النوعية

مجمة (  الدورات المفتوحع واسعع النطاؽ  مى ا نترنت، 3804إسما يؿ  مر حسونع 
 ( الجامعع ا سالميع، غزة 2، ع رونيالتميز والتعميم اإللكت
(    ر التفا ؿ بيف  سموب التدريب القائـ  مى الوا   3802إن راح  بد العزيز إبراهيـ 

المعزز وبيف السعع العقميع فػي اكسػاب م ػارات اسػت داـ المسػتحد ات التكنولوجيػع 
 ، كميع التربيع، جامعع حمواف رسالة دكتوراهلطالب الدراسات العميا، 

 (  متطمبػات تفعيػؿ المقػررات المفتوحػع واسػعع اتنت ػار3800مػاف  واػ  الحػار ي إي
MOOCs   بػػػػػر ا نترنػػػػػت ودرجػػػػػع  هميت ػػػػػا وتوفرهػػػػػا واتتجاهػػػػػات نحوهػػػػػا فػػػػػي 

 (، جامعع بن ا 080( ، ع 32، م   مجمة كمية التربيةالجامعات السعوديع، 
تقػػدـ دا ػػؿ الفصػػؿ (    ػػر التفا ػػؿ بػػيف المػػنظـ الم3802إيمػػاف صػػالح الػػديف صػػال  

ا فترااػػي والسػػعع العقميػػع فػػي تنميػػع م ػػارات ت ػػتيؿ واسػػت داـ السػػبورة البياػػاء 
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(، جامعػع 0(، ع 32، مػ  مجمـة كميـة التربيـةالتفا ميع لدى طالب كميػع التربيػع، 
 حمواف  

(  ال ػػػػباب العربػػػػي والمقػػػػررات اتلكترونيػػػػع المتاحػػػػع  بػػػػر 3800 الػػػػد محمػػػػود حنفػػػػى 
المجمــــة العربيــــة العمميــــة تعمػػػػـ مػػػػا ت ػػػػاء ومتػػػػى ت ػػػػاء، ل  MOOCS اتنترنػػػػت
 (، المنظمع العربيع لمتربيع وال قافع والعموـ، جامعع ا سكندريع 30، ع لمفتيان

دراسػػع الم ػػاوؼ المراػػيع الرهػػاب والعػػالج المعرفػػي  (  3838سػػعد  اػػير العبيػػدي 
ــة المتخصصــةل ػػا،  ــة لمبحــوث النوعي ــة الدولي ربيػػع المؤسسػػع الع (،23، ع المجم

 لمبحث العممي والتنميع الب ريع 
(  معػػػػػايير  نمػػػػػاط و دوات تقيػػػػػيـ المتعممػػػػػيف فػػػػػي 3802سػػػػػموي ح ػػػػػمت  بػػػػػد الوهػػػػػاب 

، المجمة العربية لمتربية النوعيـةالمقررات المفتوحع واسعع النطاؽ  مي ا نترنت، 
 (، جامعع جنوب الوادي 0ع 

ي  ػػػػائـ  مػػػػى الحاجػػػػات (  فا ميػػػػع برنػػػػام  تعمػػػـ الكترونػػػػ3800سػػػماح سػػػػيد الػػػػدكرورى 
التعميميع واتتجاهات الحدي ع لتعمـ م ارات الر صػع الدوليػع لقيػادة الحاسػب اآللػى 
ب سػػػت داـ منصػػػع مػػػووؾ فػػػى تنميػػػع م ػػػارات اتداء الم نػػػى التكنولػػػوجي وم ػػػارات 

المجمــة العمميــة المحكمــة لمجمعيــة المصــرية الػتعمـ الػػذاتي لػػدى طػػالب الجامعػػع، 
 (، القاهرة 3(، ع 0  ، ملمكمبيوتر التعميمي
 تصػميـ فػي(Avatars) الرمزيػع الصور است داـ وا  (  3802س اـ سمماف الجريوي 

، (MOOCs)اتلتحػاؽ هائمػع المفتوحػع ا لكترونيػع التعميميػع المنصػات مقػررات
(، كميػع التربيػع، جامعػع 2(، ع 40، مػ  التربويـة العمـوم فـي التربيـة كميـة مجمـة

  يف  مس 
فػػػػي تحسػػػػيف  MOOC(  دور دروس المػػػػوؾ 3800وة  بػػػػد الحميػػػػد  بػػػػد الكػػػػريـ زهيػػػػ

تكػػػويف طمبػػػع الجامعػػػػعل دراسػػػع ميدانيػػػػع حػػػوؿ تكػػػػويف ا  ػػػالـ اآللػػػػي لطمبػػػع كميػػػػع 
(، كميػػع 3(،ع 1، مػػ  مجمــة الدراســات االقتصــاديةتكنولوجيػػا ا  ػػالـ واتتصػػاؿ، 

  سنطينع  -العمـو ات تصاديع والتجاريع و مـو التسيير، جامعع  بد الحميد م ري
(  توظيػػػػػؼ المقػػػػػررات ا لكترونيػػػػػع الجما يػػػػػع مفتوحػػػػػع 3802 صػػػػػاـ إدريػػػػػس الحسػػػػػف 

فػػي تطػػوير برنػػام  إ ػػداد المعممػػيف ومعو ػػات تطبيق ػػا بكميػػع  MOOCsالمصػػدر 
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، بحػػث تحميمػػي،  مجمــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لمبحــوث التربيػػع جامعػػع ال رطػػـو
عػػات العربيػػع، اتمانػػع العامػػع، (، اتحػػاد الجام0(، ع 22، مػػ  فــي التعمــيم العــالي

 ال رطـو 
  MOOCs  ػػػر المسػػػا ات ا لكترونيػػػع مفتوحػػػع المصػػػدر (  3802لينػػػا  الػػػد  ػػػجراوي 

في تحصيؿ طمبع كميع العموـ التربويع في الجامعع ال ا ميع ومعيقات اسػت دام ا، 
 ، كميع الدراسات العميا، اتردف رسالة ماجستير
قتػػرح لم ػػروع منصػػع  ربيػػع م ػػتركع لمقػػررات (  تصػػور م3800مجػػدي ر ػػيد حنػػاوي 

لطمبػػػػع الجامعػػػػات  بػػػػر الػػػػوطف   MOOCsإلكترونيػػػػع مفتوحػػػػع واسػػػػعع اتنت ػػػػار 
(، 0(، ع 0، م  المجمة الدولية لضمان الجودةالعربي في اوء معايير الجودة، 

 كميع العمـو التربويع، جامعع القدس المفتوحع، فمسطيف 
نام  تدريبي مقترح  ػائـ  مػى المقػررات مفتوحػع     ر بر ) 3802 (محمد  و ي  متوت

لتنميػػػػػػػع م ػػػػػػػارات توظيػػػػػػؼ  ػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػؿ اتجتمػػػػػػػا ي  MOOCSالمصػػػػػػدر
(، 01، مػ  مجمة العموم التربويـةكمنصات تعميميع لمعممي مدارس التعميـ العػاـ، 

 (، القاهرة 0ع  
لمستقبؿ (  رهاب التكنولوجيا و ال ت  بجودة الحياة و مؽ ا3802ماحي ساير العنزي 

(، جامعػع 010(، ع 3، مػ  مجمة كميـة التربيـةلدى  ينع مف ال باب السػعودي، 
 اتزهر، القاهرة 

  اتردفل دار تكنولوجيـــــا االتصـــــال والمعمومـــــات(  3804منػػػػػاؿ هػػػػػالؿ السػػػػػيد زهػػػػػرة 
 الميسرة 

  القػاهرةل دار بيئـات الـتعمم التكيفيـة(  3802نبيؿ جاد  زمي، مػروة محمػد المحمػدي 
 عربي الفكر ال

(  العوامػػػؿ المػػػؤ رة  مػػػى ت ػػػوؼ المسػػػت دميف لتكنولوجيػػػا 3804ن ػػػوي سػػػميماف  قػػػؿ 
(، كميػع 42، ع المجمة المصرية لبحوث اإلعالماتتصاؿ الحدي ع   التكنوفوبيػا  ، 

 ات الـ، جامعع القاهرة 
فػػي  MOOCs(  دور منصػػات الػػتعمـ الػػذاتي  بػػر ا نترنػػت 3802يػػارة مػػاهر  نػػاوي 

 المكتبـات لعمـوم الدولية المجمةالمكتبات الجامعيع ل دراسع حالع، تعزيز  دمات 
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(، الجمعيع المصريع لممكتبػات والمعمومػات واتر ػيؼ، 3(، ع 0، م  والمعمومات
 جامعع المنيا 
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