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  المستخمص :

دوات أحديثا لمتعمـ، ودعـ الهتعمـ بهصادر و  اتجاٌا تربوياً  الذكييعد التعمـ         
فكاري هف خبلؿ االجٍزة الذكية ، أهتىوعة لمهعرفة تهكىً هف التواصؿ وتعزيز 

هٍارات التواصؿ اإللكتروىي هف الهٍارات الضرورية التي يىبغي  تىهيتٍا  وتعتبر
وذلؾ في ظؿ التقدـ التقىي الهذٌؿ في وسائؿ االتصاؿ بأىواعٍا  ،لدى الهتعمهيف

الهختمفة و في ضوء التطورات الٍائمة التي حدثت في هجاؿ التواصؿ اإللكتروىي، 
ر شبكة الهعموهات الدولية واستخداـ عب فٍو يعىِ االىفتاح عمِ العالـ الكتروىياً 

وتىهية قدرة  ،الىوافذ والصفحات الهتاحة وعرض الهعموهات وتىاقؿ االفكار
ا الهختمفة  .الهتعمهيف عمِ الحصوؿ عمِ الهعموهات هف هصادٌر

 
يهاراث انتىاصم  -انتىاصم اإلنكتزوَي  -  انذكيانتعهى  :الكلوات الوفتاحية

 اإلنكتزوَي
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Abstract: 

 

Smart learning is a new educational direction for learning, and support the 

learner with various sources and skills of knowledge that enable him to 

communicate and enhance his ideas and through smart devices  , And 

Communication skills are the most essential skills that the learners should 

be developed. The developing of technology in communication in 

different forms means the communicate with the world through 

international network sites, web pages that available transfer information 

and ideas ,those help the learners to get the information from different 

sources. 

Keywords: Smart Learning , Electronic Communication , Electronic 

Communication Skill 
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 : يقديت
 سرعةالهعدالت  و ،لعصراسهة هختمؼ هجاالت الحياة ٌو  في الهتىاهيف التغير إ       

وىتيجة لٍذي  ،و الهؤسساتأفراد سوآءًا عمِ هستوى األ ،ٍذا التغير تكاد تصدـ الكثيريفل الفائقة
ىواعٍا أاالستجابة لٍا هف خبلؿ تغيير وظائؼ الهؤسسات بكؿ  الضروريالهتغيرات كاف هف 

  .شكالٍاأو 

ىظهة التكىولوجية وهع األفي  اىفجاراً  شٍد العالـفعمِ هدى السىوات العشريف الهاضية         
هف استخداـ الطرؽ  تهكفوالتي  ،هجهوعة كبيرة هف أىظهة التعمـ ظٍرت اإلىترىتشبكة  ظٍور

وقد ىفذت غالبية الهؤسسات التعميهية  هجهوعة هف  ،الهتىوعة لعرض الهادة العمهية لمطبلب
 .(George : 15،2009ىترىت. )عمِ اإلتستخدـ إلدارة الهحتوى التعميهي  التيالىظـ 
بهستوى البيئة التعميهية ورفع هستوى خدهاتٍا  االرتقاءلِ إ يٍدؼ الذكيالتعمـ ف       

ٌالة بجودة عالية وربط الطبلب بهجتهع الهعرفة.) تعميهيالتكىولوجية لمحصوؿ عمِ هخرج 
 .(3 ،6102 :خروفآو  خفاجي
كها اىٍا تجيب  ،و البرىاهج الهتعمـالذكية قدرا كبيرا هف التفاعمية بيف  التعميـوتتيح براهج        

يضا أوتتهيز  ،خطاءيألِ إوتىبًٍ  ،وتقدـ لً هساعدات هتىوعة ،عمِ جهيع استفسارات الهتعمـ
 ،سئمة والهسائؿ تمقائياً ٍذي البراهج القدرة عمِ توليد األول ،االستخداـ فيبالبساطة وعدـ التعقيد 

  .(031،6101:خيري )عهاد.وبدرجات صعوبة هختمفة حسب قدرة الهتعمـ ،غير هحدودة وبأعداد
والٍاتؼ  الكهبيوتر الهحهوؿالتكىولوجيا في التعميـ هثؿ  يستخدهوف اليوـ الطبلباف  كها       
استخداـ الكتب وزاد التواصؿ  السبورة التقميدية، وقؿ وضًا عفع  واستخداـ السبورة الذكية  الذكي

 .بيف الطبلب والهدرسيف حتِ بعد فترة الهدرسة
( أف التواصؿ اإللكتروىي قد تزايد في الفترة األخيرة، خاصة 11،6112Stevensويرى )       

ا هف أدوات التواصؿ  هع زيادة استخداـ الرسائؿ اإللكتروىية، والتخاطب الكتابي والصوتي وغيٌر
 .اإللكتروىي، هها أدى إلِ خمؽ لغة جديدة لتأكيد التواصؿ الحي بيف األفراد

ىً يساعد عمِ تبادؿ األفكار أعهمية التعمـ إلِ  فياإللكتروىي وترجع أٌهية التواصؿ           
 فيهع إتاحة فرص أكبر لمهتعمهيف لؤلصالة  ،سٍولة ويسر فيداخؿ بىية رقهية يتيح تبادلٍا 

 (25 ،6102 :) هحهد عبد الرحهف.طرح األفكار
تىهيتٍا لدى   يىبغي التيهف الهٍارات الضرورية  التواصؿ اإللكتروىيوتعد هٍارات        

هجاؿ  فيحدثت  التيضوء التطورات الٍائمة  فيوذلؾ  ،حسب الهرحمة الدراسية الهتعمهيف عمِ
وحوار وهىتديات ىقاش وهدوىات  إلكتروىيبتىوع الوسائؿ الهستخدهة هف بريد  اإللكتروىيالتواصؿ 
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 :اسطحسيف عبد الب ،)هىصور عبد الهىعـ .وهحركات بحث وهوسوعات حرة وهواقع تعميهية
6112، 083- 085) . 

وبيفا الطبلب الهٍارات لدى تمؾ ولتىهية        ف يحصموا عمِ أهف حقٍـ ف إف والهتفوقيف  لهٌو
ـ  تربوية  فرص ـ هع قدراتٍـ وهيولٍ ىٍـ ثروة أ اعتبارعمِ  ،وترقِ بٍـ واستعداداتٍـهتكافئة تىسج

ا  :)ىايفة الشبكِ .ليً الهجتهعإسٍاـ هتهيز يحتاج ا  فٍـ هصدر عطاء و  ،وطىية يجب استثهاٌر
6112، 011) 

دواتً هثؿ السبورة الذكية أبهختمؼ وسائمً و  الذكيص اف التعمـ ستخبلهها سبؽ يهكف ا       
ا جٍزة الموحية الذكيةاألو  الذكيوالٍاتؼ   استيعاب الطبلب ويىهِ هواٌبٍـ  فييساٌـ  وغيٌر

 .عداديةالسيها طبلب الهرحمة اإل
  انبحج  يشكهت
ا القوي عمِ الطبلب وعمِ الهجتهع بشكؿ عاـ السريع  ف التغيرإ         ،لمتقىية الحديثة وتأثيٌر

هكاىيات ولكف البد هف هف حيث االستخداـ والتعرؼ عمِ اإلالتكىولوجيا ليس فقط واٌتهاهً ب
 التعميـ بطريقة تتهاشِ هع العصر.جعمٍا توظؼ داخؿ ٌيكمة عهمية 

حت صبأ ،هجاؿ تقىية الهعموهات واالتصاؿ فيوىتيجة لها شٍدي العصر هف تطور        
ىظهة تسعِ إليً كؿ األ  ىترىت والتقىيات الحديثة ٌدفا اساسياً هٍارات التعاهؿ هع تطبيقات اإل

وذلؾ هف خبلؿ  ،هاكف هتفرقةأ فيخريف رتبط بٍا هف خدهات التواصؿ هع اآلالتعميهية وها ي
 الكتابيوغرؼ الهحادثة والتخاطب  اإللكتروىيالهختمفة كالبريد  اإللكتروىيساليب التواصؿ أ

 .(02 ،02 ،6100 :حهد الشوادفِأ)  .والهؤتهرات الهرئية
ثر فعاؿ ألً  الذكي اإللكتروىيف برىاهج التعمـ ألِ إ :(6100)دراسة عهاد خيري شارت أو       

و ها يؤدى  ،هواقؼ تعميهيةىتاج ا  هٍارات تصهيـ و  فيطبلب التىهية هستوى  في لِ تحسيف إٌو
 .عهمية التعمـ

 فيدافعية الطبلب لمتعمـ  في اً واضح اً تطور  (Langer: 1998دراسة الىجر )ظٍرت وأ      
بدوا أ ٍـىأو  ،ذكِ تـ تقديهً لطبلب كمية الطب تعميهيبرىاهج  الختبارىٍاية الفترة الهحددة 

  .تعمهٍـ في تحسىا واضحاً 
يدعو الِ االٌتهاـ  بتىهية هٍارات التواصؿ  الطبلببعض ولعؿ ٌذا القصور لدى        

  .الذكيالتعمـ  حديثة هثؿ استراتيجياتهف خبلؿ  لديٍـ اإللكتروىي
بعض هٍارات التواصؿ  فيوجود قصور   فيسبؽ تتحدد هشكمة البحث  ضوء ها في        

وبيفاإللكتروىي لدى بعض   . اإلعداديةالهرحمة ب الطبلب الهٌو
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 انبحج سؤال

ِ التعمـ  فاعميةها  الطبلب لدى هٍارات التواصؿ اإللكتروىي  بعض لتىهية  الذكيبرىاهج قائـ عم
وبيف  ؟بالهرحمة اإلعدادية  الهٌو

           انبحج هدف

هٍارات التواصؿ برىاهج لتىهية بعض فاعمية الكشؼ عف  :يٍدؼ البحث إلِ 
وبيفالطبلب لدى  اإللكتروىي  .اإلعداديةبالهرحمة  الهٌو

 :هًيت انبحج فيًا يهًأتتًخم  :   انبحجهًيت أ

 هًيت انُظزيت:األ

 -الذكيالتعمـ البحث وها يرتبط بٍا هف هوضوعات ) لهتغيرات ىظريطار إتقديـ           
وبيف - هٍارات التواصؿ اإللكتروىي  .(الطبلب الهٌو

 :هًيت انتطبيقيتاأل

وبيف  .0   اإلعداديةبالهرحمة الطبلب الهٌو

  اإلعداديةالهرحمة  هعمهي .6

 اإلعدادية بالهرحمة الهواد  هوجٍي .3

 والباحثيف الهىاٌج هخططي .5

   نبحجيُهج ا
 القبميالقياسيف  الواحدة ذات  هجهوعةالتصهيـ حيث سيتبع   :التجريبي  شبً الهىٍج
ً التعرؼ عمِ فاعمية ،والبعدي ـ هف خبلل لتىهية  الذكيالتعمـ  برىاهج قائـ عمِ ويت
  .هٍاراتالبعض 

 :اجزاءاث انبحج

 :البحث يتـ اتباع الخطوات التالية سؤاؿعف  لئلجابة
 :وهً كًا يهً انبحجيىاد  عدادإ :ولا أ

عرض القائهة عمِ السادة الهتخصصيف و  اإللكتروىيعداد  قائهة ببعض هٍارات التواصؿ إ -0
هف هىاسبة القائهة  لمتأكدهجاؿ الهىاٌج وطرؽ التدريس وتكىولوجيا التعميـ  فيوالهحكهيف 

 .اإلعداديةلطبلب الهرحمة 
الطبلب لدى  اإللكتروىيلتىهية هٍارات التواصؿ  الذكيبىاء البرىاهج القائـ عمِ التعمـ  -6

وبيف بالهرحمة   وعرض البرىاهج عمِ السادة الهحكهيف لضبطً   اإلعداديةالهٌو

 –بعادي أتحديد  –تضهف )تحديد الٍدؼ هىً يهقياس هٍارات التواصؿ اإللكتروىي و بىاء  -3
  .الصورة الىٍائية فيخراجً ا  و  صياغة تعميهاتً(. –صياغة هفرداتً 
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 اختيار هجهوعة البحث التطبيؽ القبمي لهقياس هٍارات التواصؿ اإللكتروىي. -5

 .البحثتطبيؽ البرىاهج القائـ عمِ التعمـ الذكي عمِ هجهوعة  -2

  .التطبيؽ البعدي لهقياس هٍارات التواصؿ اإللكتروىي -2

ا تقديـ التوصيات والهقترحات   .رصد الىتائج وهعالجتٍا احصائياً وتحميمٍا وتفسيٌر
 انبحجيصطهحاث 

 Smart Learning      انذكيانتعهى 

والتكىولوجية  واالتصاليةلكتروىية تخداـ الهىظوهات اإلاس ىًأب الذكييعرؼ التعمـ 
 (. 6105 :و آخروف خفاجيٌالة كؿ لحظة )ـ التعم فيالهتطورة والهستحدثة 

كىولوجية الهستحدثة و التقىيات التالقدرة عمِ التعاهؿ هع   :َهأويعزف اجزائيا ب
 .هختمؼ هجاالت الحياة في التقدـ والتطور لهواكبةاستخداـ أدوات العصر  التهكيف هف

 Electronic  Communication  :اإلنكتزوَيانتىاصم 

العهمية التعميهية  "ىً أب التواصؿ اإللكتروىي (52 ،6112 :) هحهد عطية عرؼ
 ،يتـ هف خبللٍا تفاعؿ الهتعمهيف هف هصادر التعمـ والهعموهات الواسعة والهتعددة التيالىشطة 

 الهطموبة الهعاىي بىاء التعمـ  وتوليد الهعموهات و فيفكار والهعموهات بيىٍـ والتشارؾ وتبادؿ األ
" . 

يوفر هساحة هف حيث خريف باآل التأثر صىاعة ثقافة التأثير و ىًأب  إجزائياا ويعزف   
 الكتروىياً  الهختمفةالخبرات والهٍارات اكتساب   فيويساٌـ   ،لمهتعمـالتبادؿ الثقافي والهعموهاتي 

 .حدثأسموب أعمِ و أقؿ وسرعة أبتكمفة 
  Skills  Electronic  Communication اإلنكتزوَييهاراث انتىاصم 

ىٍا " هجهوعة هف أبهٍارات التواصؿ اإللكتروىي ( 002 ،6106 :هجاٌد)فايزة تعرؼ  
 فيوتوظيفٍا  تساعد الهتعمـ عمِ االستفادة هف الفصوؿ االفتراضية التيلوجية الهٍارات التكىو 
ـ البريد هٍارات االتصاؿ بالشبكة اإلهثؿ  ،العهمية التعميهية والهحادثة  اإللكتروىيلكتروىية واستخدا

 والبحث عف الهعموهات داخؿ الهكتبات االلكتروىية واستخداـ الفصوؿ االفتراضية ".

بٍدؼ  الكتروىياً تفاعؿ الالعقمية الهرتبطة ب الهٍاراتهجهوعة هف  :وتعزف إجزائياا باَها 
  .الحديثةإىتاج وىقؿ وتبادؿ الهعموهات باستخداـ الوسائط التقىية 

 Talented  انًىهىبيٍ

وبيف ب ـ أيعرؼ الهٌو ـ هف قبؿ أىٍ ميف هٍىياً عمِ  أشخاصولئؾ الذيف يتـ تحديدٌ هٌؤ
ـ ا  و  إىجازداء وتحقيؽ هف األ ىٍـ يتهتعوف بقدرات بارزة تجعمٍـ يحققوف هستوى هرتفعاً أ سٍا
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ـ  ألىفسٍـ  االكاديهيكثر هف ٌذي الهجاالت هثؿ القدرة العقمية واالستعداد أو أواحد  فيولهجتهعٍ
 (61 ،6113 :ريـ )سيمفيا .والقدرة عمِ القيادة والفىوف

 العهمي و الفكري األداءهف  عاليوهستوى  ىبوغ الذى لديً الفرد :َهأويعزف اجزائيا ب
ويكهف  ،ىفس العهر فيقراىً أعف  اإلىساىيكثر هف هجاالت الىشاط أو أهجاؿ  في كبلٌهاو أ

 ً   .أداءيلتىهية  بداع والدافعيةاإل بداخم
 الطار انُظزي

 انذكي انتعهى  :انًحىر الول

ـ التعمـ   :و هىٍا الذكيتعددت تعريفات التِ تىاولت هفٍو
إثارة وهتعة بها يدفع أىً إثارة شغؼ وتفاعؿ التعمـ لدى الطالب وجعؿ التعميـ أكثر 

الطالب إلِ استثهار أكبر قدر هف وقتً في االىخراط بالتعمـ والتحصيؿ العمهي )عبدالمطيؼ 
 (.01 ،6105الشاهسي:  

كها يعرؼ بأىً استخداـ الهىظوهات اإللكتروىية واالتصالية والتكىولوجية الهتطورة       
 (.6105 :و آخروف خفاجيالتعمـ كؿ لحظة )ٌالة  فيوالهستحدثة 

ٌو القدرة عمِ التعاهؿ هع  الذكيفِ ضوء ها سبؽ يهكف استخبلص اف التعمـ 
التقىيات التكىولوجية الهستحدثة و التهكيف هف استخداـ أدوات العصر لهواكبة التقدـ والتطور في 

 هختمؼ هجاالت الحياة.

 انذكيأهداف انتعهى  
يٍدؼ التعمـ الذكي إلِ االرتقاء بهستوى البيئة التعميهية ورفع هستوى خدهاتٍا  

التكىولوجية لمحصوؿ عمِ هخرج تعميهي بجودة عالية وربط الطبلب بهجتهع الهعرفة.)ٌالة 
 (.3 ،6102 :خفاجي وآخروف

طمبة وتجعمٍـ فإف التعمـ الذكي يمبي االحتياجات الفريدة والخاصة لكؿ طالب ويوفر بيئة جاذبة لم
قدراتٍـ لتتىاغـ هع براهج التعميـ والهسارات الهٍىية )عبدالمطيؼ  يكتشفوف هواٌبٍـ وتسخير

 (.06 ،6106الشاهسي: 
كها أىٍا  ،وتتيح براهج التعميـ الذكية قدرا كبيرا هف التفاعمية بيف الهتعمـ و البرىاهج

وتتهيز  ،وتىبًٍ إلِ أخطاءي ،وتقدـ لً هساعدات هتىوعة ،تجيب عمِ جهيع استفسارات الهتعمـ
ولٍذي البراهج القدرة عمِ توليد األسئمة والهسائؿ  ،أيضا بالبساطة وعدـ التعقيد فِ االستخداـ

)عهاد .وبدرجات صعوبة هختمفة حسب قدرة الهتعمـ ،وبأعداد غير هحدودة ،تمقائياً 
 (. 031،6100:خيري

 فىائد انتعهى انذكً  
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وبيف والتعمـ الذكِهف  ( فيها 3، 6102،فوائدي ايضا ها اشارت اليً )اإلدارة العاهة لمهٌو
 :يمِ
جهيع  فيتوفير بيئة تعميهية تساعد عمِ أداء جيد هف التعميـ والتعمـ وتتيح لطبلبٍا  -0

واالبتكار والتفوؽ كها اىٍا تساعد عمِ إظٍار الهواٌب الخاصة  لؤلبداعالهراحؿ فرصة 
 بالطبلب.

 كافة هجبلت الحياة. فيف االجياؿ الجديدة هف أدوات العصر لضهاف التقدـ والتطور تهكي -6

 توفير تعميـ يىاسب كؿ فرد ويصبح هواكب لمتطورات العالهية. -3

 تصهـ ىظاـ بحيث يتىاسب هع قدرات واالحتياجات كؿ طالب. -5

 السريع. العمهياالرتقاء بالهواقع التعميهية لهواكبة التطور  -2

 بيف الطالب والهعمـ وذلؾ خبلؿ الفصؿ الذكي. العمهيعهؿ التكاهؿ تىهي التواصؿ و  -2
 -طبلب-اولياء اهور-تسٍيؿ التواصؿ بيف الجٍات الهعىية بالعهمية التعميهية )هعمهيف -2

 هديري الهدارس(.
 (i-Learning Systemيكىَاث يُظىيت  انتعهى انذكي )

واألساليب واالستراتيجيات وتشهؿ التعمـ الذكي هىظوهة هتكاهمة هف األدوات والوسائؿ 
 :( ها يم6106ِكها وضحٍا عبدالمطيؼ هحهد الشاهسي )

 أدوات التعميـ اإللكتروىي 
  الهحتوى االلكتروىي 
  براهج  التدريب التطوير الهٍىي 
  البىية األساسية 

 يهاراث انتىاصم الكتزوًَ :انًحىر انخاًَ
 أولا:  يفهىو انتىاصم النكتزوَي

 ،احد اشكاؿ التواصؿ هف خبلؿ االىترىت والٍاتؼ الهحهوؿ اإللكتروىييعد التواصؿ 
فٍو يعىِ االىفتاح عمِ العالـ الكتروىيا عبر شبكة الهعموهات الدولية واستخداـ الىوافذ والصفحات 

وتىهية قدرة الهتعمهيف عمِ الحصوؿ عمِ الهعموهات  ،الهتاحة وعرض الهعموهات وتىاقؿ االفكار
ا الهختمفة. هف   هصادٌر

( باىً "عهمية ىقؿ واستقباؿ والهعموهات بيف الهعمـ 23، 6105تعرفً فاطهة ىعهاف )و 
 اإللكتروىيوالهتعمـ، عبر شبكة اإلىترىت هف خبلؿ أدوات التواصؿ الهختمفة وهىٍا البريد 

هيع االطراؼ بيف ج والتأثيراتواليوتيوب والهدوىات التعميهية بحيث يتـ هف خبللٍا ىقؿ الخبرات 
 الهتفاعمة بها يؤدى الِ تحقيؽ االٌداؼ التعميهية الهطموبة".
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( باىً "العهمية التفاعمية التِ تتـ بيف طرفيف لىقؿ 2،  6106يعرفً عمِ السيد ) كها 
 الخبرات بيىٍها عبر اىظهة اتصاالت عالية التقىية بطريقة هتزاهىة او غير هتزاهىة ".

صىاعة ثقافة التأثير و التأثر باآلخريف حيث يوفر  بأىً:  اإللكتروىيالتواصؿ  الباحثة عرؼوت
ويساٌـ في  اكتساب الخبرات والهٍارات   ،هساحة هف التبادؿ الثقافي والهعموهاتي لمهتعمـ

 الهختمفة الكتروىيًا بتكمفة أقؿ وسرعة أعمِ وأسموب أحدث.
 أهداف انتىاصم النكتزوَي :حاَياا 

ـ تمؾ  اإللكتروىياف تىهية هٍارات التواصؿ          ـ عمِ استخدا لدى الطبلب وتشجيعٍ
  :الهٍارات يٍدؼ الِ

ا الهختمفة حيث  -0 هف  دتتوفر العديتىهية القدرة عمِ الحصوؿ عمِ الهعموهات هف هصادٌر
 . باألخريفالِ االتصاؿ  باإلضافةالهصادر االلكتروىية والهواقع االلكتروىية والهوسوعات 

 تىهية القدرة عمِ التعاهؿ هع هصادر الهعموهات الرقهية واختيار الهىاسب هىٍا وتقييهٍا. -6

تشجيع الطبلب عمِ تبادؿ الهعموهات واالفكار والخبرات الهعقدة وتكويف شبكة عبلقات  -3
 عاهة وواسعة هحمية وعالهية.

هثؿ الذى اإللكتروىي اصؿ هساعدة الهتعمهيف عمِ عمِ التحاور والهىاقشة عبر وسائؿ التو  -5
 . الجهاعييىهِ هٍارات التعمـ 

 تاالتصاالهف خبلؿ شبكة  واألفكارتبادؿ الهعموهات  فيتفعيؿ ىافذة اعبلهية غير هكمفة  -2
)ههدوح  ،(6100،036)احهد الشوادفِ، ، (22، 6105)فاطهة ىعهاف، االلكتروىية واسعة 

 .،( 61 ،6112 ،الفقِ

 انتعهيى وانتعهى عًهيتيفي  اإلنكتزوَيأهًيت انتىاصم  :حانخاا 

عبر اإلىترىت هف وسائؿ الحصوؿ السريع عمِ الهعموهات هف  اإللكتروىييعد التواصؿ 
ا الهتىوعة هثؿ هحركات البحث او الهواقع التعميهية  الِ التواصؿ الهتزاهف او  باإلضافةهصادٌر

 التعميـ والتعمـ لدى كؿ هف الهعمـ والهتعمـ. عهميتيغير الهتزاهف هع االخريف هها يدعـ وييسر 
أٌـ  هف واحدة تعد اإللكتروىي التواصؿ هٍارات أف ) 602 ،6103 قرواىي، خالد( ويذكر

 استجابة تىهيتٍا عمِ الدراسية والهقررات الهواد هف العديد تعهؿ التي والتعميهية الحياتية الهٍارات

 هٍارات تىهية أٌهية وترجع ذلؾ، عمِ ساعدت التي التكىولوجية والهستحدثات لتطورات العصر

 :يمي ها إلِ والتعمـ التعميـ عهميتي اإللكتروىي في التواصؿ

 الهستٍدؼ التعميهي والهحتوى الهعمـ وهع أقراىً، هع التواصؿ عمِ الهتعمـ لدى القدرة تىهية. 

 الهدرسي / الجاهعي التعمـ وأدوات الهتعمهيف بيف التواصؿ تشجع. 
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 والكتابي المفظي التواصؿ عهميات خبلؿ هف الىشط التعمـ تشجيع. 

 فاعؿ بشكؿ الوقت إدارة هٍارات الهتعمهيف واكتساب التعمـ، وفرص الهواٌب تىوع في تسٍـ. 
 اإلنكتزوَييهاراث انتىاصم 

هف الهٍارات الضرورية التِ يجب تىهيتٍا لدى  اإللكتروىيتعد هٍارات التواصؿ 
هجاؿ  فيضوء التطورات الٍائمة التِ حدت  في الدراسية وذلؾالهتعمهيف كؿ حسب هرحمتً 

بريد الكتروىِ وحوار وهىتديات هىاقشة  بتىوع الوسائؿ الهستخدهة هف اإللكتروىيالتواصؿ 
حسيف عبد  ،)هىصور عبد الهىعـوهدوىات و هحركات بحث وهوسوعات حرة وهواقع تعميهية 

 (085-083 ،6112 ،الباسط
هجهوعة هف الهٍارات العقمية   :بآىٍا  اإللكتروىيوتعرؼ الباحثة  هٍارات التواصؿ 

والحركية الهرتبطة بالتفاعؿ الكتروىيًا بٍدؼ إىتاج وىقؿ وتبادؿ الهعموهات باستخداـ الوسائط 
 .التقىية الحديثة

  اإلنكتزوَياهًيت يهاراث انتىاصم 
 في بتىهيتٍا التربوية الدراسات هف العديد عىيت فقد اإللكتروىي التواصؿ هٍارات وألٌهية

 كريهة دراسة وهىٍا التدريسية، والطرؽ البراهج بعض باستخداـ وذلؾ هختمفة، هستويات تعميهية

 هٍارات لتحسيف االجتهاعي التواصؿ وهواقع الهدوىات فيٍا ( التي استخدهت6106) الهزروعي

 التي (6106) عبد الجميؿ عمِ ودراسة، التاسع الصؼ لدى طمبة اإللكتروىي الكتابي التواصؿ

 الرابعة الفرقة طبلب لدى التواصؿ إلكتروىياً  هٍارات بعض لتىهية إلكتروىي برىاهج فيٍا استخدـ

 لتىهية اإلىترىت فيٍا استخدـ ( التي0222)  الكريـ سعد عبد دراسة الصىاعي، التعميـ بكمية

  هعمهي العموـ، لدى اإللكتروىي العمهي االتصاؿ هٍارات
ِ فيها يمِ  -:وىستخمص هها سبؽ اٌهية تىهية هٍارات التواصؿ االلكتروى

 ـ بأدوات التواصؿ اإللكتروىي عبر اإلىترىت  .ضرورة  االٌتها

  تىهية هٍارات االتصاؿ عبر الشبكة فيفاعمية االتصاؿ الهتزاهف وغير الهتزاهف.   

  االستفادة هف الهعموهات الهتاحة عبر الشبكة وتبادلٍا هف خبلؿ وسائؿ التواصؿ
تقاف الهتعمهيف لهٍارات شبكة ، و  اإللكتروىي بها يساعد عمِ تىهية هٍاراتٍـ االلكتروىية ا 

 .العهمية التعميهية فياإلىترىت ذو فائدة 

 انتعهيى و انتعهى  عًهيتي في اإلنكتزوَيتطبيقاث انتىاصم 
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عهمية ىقؿ الرسائؿ و  في ضروريااصبح  اإللكتروىياف استخداـ تطبيقات التواصؿ 
بيف الهتعمهيف هع  اإللكتروىيالهمفات والهعرفة والتغذية الراجعة لمهتعمـ وتوافر ادوات التواصؿ 

 بعضٍـ البعض وبيىٍـ وبيف الهعمـ التواصؿ والتفاعؿ الهرجو.
استخداـ بعض تطبيقات جوجؿ التربوية (، فِ دراستٍا عف 6103وذكرت الرحيمي )

، Google Calendar، تقويـ جوجؿ Google Sites، هواقع جوجؿ Gmail)بريد جوجؿ 
+( في Google، شبكة جوجؿ االجتهاعية جوجؿ بمسGoogle Docsهستىدات جوجؿ 

تدريس هقرر هف هقررات الجاهعة وقياس أثر ٌذي التطبيقات في التحصيؿ الدراسي والذكاء 
االجتهاعي لدى طالبات جاهعة طيبة في السعودية، وقد توصمت الباحثة في تجربتٍا التي أجرتٍا 

طالبة، إلِ ىتائج تدعو إلِ تعزيز ٌذي التجربة بتجارب أخرى، حيث توصمت الباحثة  22عمِ 
إلِ أف ٌىاؾ أثرًا إيجابيًا قد اىعكس عمِ التحصيؿ الدراسي والذكاء االجتهاعي لمطالبات. وفي 
ضوء الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة، أوصت الباحثة باستخداـ التعّمـ التشاركي، هف خبلؿ 

 دهج تطبيقات جوجؿ التربوية في العهمية التعميهية التعّمهية.
 و اجراءاته وأداتهالبحث  مادتيإعداد 

 اإلنكتزوَياولا: اعداد قائًت يهاراث انتىاصم 

تـ االطبلع عمِ عمِ البحوث والدراسات  اإللكتروىيلبىاء قائهة بهٍارات التواصؿ 
لدى الطالبات واالستفادة هف ٌذي  اإللكتروىيالسابقة التِ اٌتهت بتىهية هٍارات التواصؿ 

الدراسات لتحديد الهٍارات الهىاسبة لطالبات الهرحمة االعدادية وهف ٌذي الدراسات ) خالد عبد 
(، ) فايزة  6100فِ،(، ) احهد الشواد 6101(، ) احهد فٍهِ، 6101المطيؼ،
 (. 6103(، ) زيىب ياسيف، 6106الحسيىِ،

وشبكة  األلِفي التدريب عمِ استخداـ الحاسب  مهيوالعكها تـ هراجعة االدب التربوي 
 وهستجدات العصر. اإللكتروىياالىترىت والكتب االلكتروىية التِ تىاولت هٍارات التواصؿ 

التربية  كميتي فيالهتخصصيف والهٍتهيف بتكىولوجيا الهعموهات  رايتـ استطبلع 
لهدارس حوؿ أٌـ هٍارات التواصؿ ا في، وبعض الهعمهيف الواديوالتربية الىوعية بجاهعة جىوب 

 ليٍا طالبات الهرحمة اإلعدادية. اإللكتروىي التِ يحتاج ا

تـ عرض القائهة الهبدئية عمِ هجهوعة هف الهحكهيف الهتخصصيف في تكىولوجيا 
. في ضوء اراء وهقترحات وهبلحظات الهحكهيف تـ لمقائهة الظاٌريالتعميـ لمتأكد هف الصدؽ 

% فاكثر هف حيث ارتباطٍا بالهٍارات الرئيسية التِ 22ات التِ حصمت عمِ االبقاء عمِ الهٍار 
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تىدرج اسفؿ، وايضا هف حيث الدقة العمهية لكؿ هٍارة فرعية وهف حيث هىاسبتٍا لطبلب الهرحمة 
 االعدادية.

 حاَيا: اعداد انبزَايج انقائى عهً انتعهى انذكً

تصهيـ البراهج االلكتروىية وذلؾ وفقا تـ بىاء البرىاهج بعد االطبلع عمِ عدد هف ىهاذج 
 لمخطوات التالية:

 و تحديد الٍدؼ الرئيسي هف البرىاهج  تحميؿ الخصائص الهعرفية لمفئة الهستٍدفة -0

 وتحديد بيئة التعمـ  تحديد هوضوعات البرىاهج -6

 .لمبرىاهج تفاعمي تعميهيواىتاج البرىاهج وبىاء هوقع  التعمـتٍيئة بيئة  -3

 حانخا: إعداد اداة انقياس 

فِ صورتً الهبدئية وفقا  اإللكتروىيالتواصؿ هقياس هٍارات  بأعدادقاهت الباحثة 
 لمخطوات االتية:

 الٍدؼ هف الهقياس - 3
 طريقة اعداد الهقياس  - 6
 تحديد هٍارات الهقياس. - 3
 الهقياسد هفردات يتحد - 5
 .الهقياس تعميهات صياغة - 2

 َتائج انبحج وتفسيزها 

 الذكيإلِ اف استخداـ برىاهج التعمـ  اإللكتروىيأشارت ىتائج هقياس هٍارات التواصؿ 
لمطالبات هجهوعة البحث بعد التطبيؽ،  اإللكتروىيأدى إلِ ارتفاع هستوى هٍارات التواصؿ 

ذا ها دلت عميً الهعال 1.10هقارىة بدرجاتٍـ قبؿ التطبيؽ، عىد هستوى داللة  جة اإلحصائية ٌو
 كها ٌو هوضح بالجدوؿ التالِ: لمفروض

 

 د.ح ث و ٌ يجًىعت انبحج نًهارةا
يستىي 

 اندلنت
انفزق بيٍ 

 انًتىسطيٍ

Gmail 
 القبميالتطبيؽ 

32 
01.25 

 2.52 دالة 35 05.80
 02.22 البعديالتطبيؽ 

Google  00.22 دالة 35 2.22 35.20 32 القبميالتطبيؽ 
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Drive  52.12 البعديالتطبيؽ 

Google Plus 
 القبميالتطبيؽ 

32 
02.28 

 5.22 دالة 35 2.58
 61.52 البعديالتطبيؽ 

YouTube 
 القبميالتطبيؽ 

32 
8.00 

 6.22 دالة 35 2.20
 00.18 البعديالتطبيؽ 

Google Sites 
 القبميالتطبيؽ 

32 
8.52 

 2.52 دالة 35 05.80
 03.25 البعديالتطبيؽ 

هٍارات التواصؿ 
 اإللكتروىي

 القبميالتطبيؽ 
32 

22.20 
 31.05 دالة 35 06.61

 012.22 البعديالتطبيؽ 

 ويهكف إرجاع ذلؾ إلِ ها يمِ:
الحواس وتزيد هف  بها يحتويً هف ووسائط هتعددة تعهؿ عمِ إثارة الذكيبرىاهج التعمـ  – 0

 فرص التفاعؿ بيف الطالبات والهادة التعميهية وتجعػؿ هػىٍف هحػورًا لمعهميػة التعميهية 
ساعد عمِ ارتفاع هستوى  الذكيتوفر الرسوهات التوضيحية والصور داخؿ برىاهج التعمـ  -6

 لدى الطالبات هجهوعة البحث. اإللكتروىيهٍارات التواصؿ 
العديد هف أدوات التواصؿ بيف الطالبات والهعمـ وبيف الطالبات  لذكياوفر برىاهج التعمـ  -3

  .بعضٍف البعض، هها ساعد عمِ التواصؿ الفعاؿ وتىهية هٍارات البحث عف الهعموهات
 انتىصياث :حانخا

 ضوء الىتائج التِ اسفرت عىٍا الدراسة تـ صياغة بعض توصيات البحث كها يمِ: في
 في الطالباتلدى الطبلب و  اإللكتروىيعقد دورات تدريبية لتىهية هٍارات التواصؿ  -0

 الهراحؿ التعميهية الهختمفة. 

 الذكيتضهيف الهىاٌج الدراسية بهراحؿ التعميـ الهختمفة بهعموهات اثرائية عف التعمـ  -6
  .اإللكتروىيووسائؿ التواصؿ 

 

 انبحىث انًقتزحترابعاا: 

ً ىتائج البحث يقترح القياـ  في  البحوث والدراسات التالية: بأجراءضوء ها اسفرت عى
تىهية هٍارات تصهيـ براهج تفاعمية لدى  في الذكيفاعمية برىاهج قائـ عمِ التعمـ  -0

 بالهرحمة التعميهية االخرى. األلِالحاسب  هعمهي
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لدى  اإللكتروىيتىهية هٍارات التواصؿ  في الذكيفاعمية برىاهج قائـ عمِ التعمـ  -6
 الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة.

لدى  اإلبداعيتىهية هٍارات التفكير  فيفاعمية برىاهج قائـ عمِ الواقع االفتراضي  -3
وبيف الهرحمة التعميهية االخرى.  الطبلب الهٌو
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 انًزاجع:

فاعمية تصهيـ تعميهي هقترح لهوقع إلكتروىي تفاعمي في  .(6100أحهد الشوادفِ هحهد يوسؼ )
الدراسات االجتهاعية وأثري في تىهية التفكير الىاقد وبعض هٍارات التواصؿ اإللكتروىي لدى 

عدد  ،هجمة الجهعية التربوية لمدراسات االجتهاعية ،تبلهيذ الصؼ السابع هف التعميـ األساسي
 .012 - 05ص ص  ،30

أثر االتصاؿ الهتزاهف وغير الهتزاهف في التعمـ التعاوىي عبر الويب  .(6101)أحهد هحهد فٍهِ 
هجمة رابطة التربية  ،عمِ تىهية هٍارات االتصاؿ عبر الشبكة لدى طبلب تكىولوجيا التعميـ

 .565 - 563ص ص  ،2عدد  ،الحديثة

 الرياضيات لتدريس اإللكتروىي ىالتعمي استخداـ باليط .(6112) الحربِ صىت بٍهحهد 
 كهيت ، الهكرهة يكت ، دكتوراي دراسة، والهختصيف الهدرسيف َظز وجٍة يٍ الثاىوية مةحبالهر
 .ُزالق أن بجاهعة التربية

فاعمية هقرر إلكتروىي هقترح في طرؽ تدريس الدراسات  .( 6101خالد عبد المطيؼ عهراف ) 
االجتهاعية عمِ التحصيؿ وتىهية هٍارات التواصؿ اإللكتروىية واالتجاي ىحو هٍىة التدريس لدى 

الجهعية الهصرية لمهىاٌج وطرؽ  ،دراسات في الهىاٌج وطرؽ التدريس ،طبلب كمية التربية
 .620-615 ،028عدد  ،التدريس

اتجاٌات الطمبة ىحو استخداـ التواصؿ الفوري الهتزاهف وغير الهتزاهف  .(6103)خالد قرواىي 
هجمة البحوث والدراسات التربوية ، في بيئة التعمـ اإللكتروىي في هىطقة سمفيت التعميهية

 .623-616ص ص  ،02العدد   ،الفمسطيىية

هة عمِ تطبيقات التواصؿ فاعمية أدوات تقديـ الهحتوى القائ .(6103زيىب ياسيف هحهد ابراٌيـ )
اإللكتروىي في تىهية هٍارات توظيؼ بعض الهستحدثات التكىولوجية لدى طبلب تكىولوجيا التعميـ 

ا، رسالة دكتوراي  هعٍد الدراسات والبحوث التربوية،  جاهعة القاٌرة.  ،واتجاٌاتٍـ ىحٌو

العمهي  االتصاؿ هٍارات تىهية عمِ اإلىترىت استخداـ اثر). "0222 (الكريـ عبد خميفة سعد
 ((، العدد6 (الجزء أسيوط جاهعة التربية كمية هجمة "والرياضيات العموـ هعمهي لدى اإللكتروىي

 .628-662 ص ص يوليو )02

وبيف . (6113سيمفيا ريـ ) القاٌرة، دار الرشاد لمىشر  ،ارشادات لآلباء والهعمهيف -رعاية الهٌو
 والتوزيع. 

ٌيئة  ،أبو ظبِ ،صىاعة التعميـ، هرحبا بػ " جيؿ األيباد " .(6105)عبدالمطيؼ هحهد الشاهسي 
 .أبوظبي لمسياحة والثقافة
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فاعمية برىاهج إلكتروىي لطبلب الفرقة الرابعة بكمية التعميـ . (6106عمي سيد عبد الجميؿ )
الصىاعي في تىهية بعض هٍارات التواصؿ إلكتروىيا واالتجاي ىحو الهستحدثات التكىولوجية" 

 .35 - 0ص ص  ،3العدد  ،6جاهعة أسيوط الهجمد  ،هجمة كمية التربية

التعمـ التعاوىي الذكي ببيئة التعمـ  اإللكتروىي وأثري عمِ  .(6100عهاد بديع خيري كاهؿ)
ىتاج الهواقؼ التعميهية لدي طبلب قسـ  تكىولوجيا التعميـ بكميات التربية  هٍارات تصهيـ وا 

 ،جاهعة الهىوفية ،سمسمة دراسات و بحوث هحكهة ،الجهعية الهصرية لتكىولوجيا التعميـ  ،الىوعية
 .620 - 602ص ص  ،6ج  ،5عدد  ،60هجمد 

في تىهية هٍارات تصهيـ خرائط  6فاعمية أدوات ويب  .(6105فاطهة ىعهاف عبد العزيز )
كمية  ،رسالة هاجستير ،قصِ بغزةالتفكير والتواصؿ لدى الطمبة الهعمهيف بكمية التربية بجاهعة األ

 فمسطيف  ،الجاهعة االسبلهية بغزة ،التربية

ا عمِ .(6106فايزة احهد الحسيىي هجاٌد ) استخداـ الفصوؿ االفتراضية في تدريس التاريخ وأثٌر
التحصيؿ وتىهية التفكير الىاقد وبعض هٍارات التواصؿ اإللكتروىي لدى الطالبات الهعمهات بكمية 

العدد  ،هجمة الجهعية التربوية لمدراسات االجتهاعية ،جاهعة عيف شهس ،كمية التربية  ،التربية
 .000–012 ص ص ،33

هدى استخداـ طمبة الصؼ التاسع والهعمهيف بدولة اإلهارات ".(6106)  كريهة هطر الهزروعي
هٍارات التواصؿ العربية الهتحدة لمهدوىات والبريد اإللكتروىي وهواقع التواصؿ االجتهاعي لتحسيف 

 . 022 :022الكتابي اإللكتروىي" ص ص 

فاعمية برىاهج في الجغرافيا قائـ عمِ وحدات التعمـ  .(6102هحهد احهد عبد الرحهف عبد اهلل )
الرقهية في تىهية بعض الهفاٌيـ وهٍارات التواصؿ اإللكتروىي وحب االستطبلع الجغرافي لدى 

 .جاهعة جىوب الوادي ،كمية التربية بقىا ،رايرسالة الدكتو  ،طبلب الهرحمة الثاىوية

 دار السحاب لمىشر والتوزيع. ،القاٌرة ،تكىولوجيا التعميـ والتعمـ .(6112هحهد عطية خهيس )

برىاهج تدريبي هقترح هعد وفؽ أسموب الىظـ لتوظيؼ هٍارات  .(6112) الفؽههدوح سالـ هحهد 
هعٍد الدراسات  ،االتصاؿ التعميهي اإللكتروىي لدى أخصائي تكىولوجيا التعميـ ) رسالة هاجستير(

  .جاهعة القاٌرة ،والبحوث التربوية

تدريس الدراسات  .(6112حسيف هحهد احهد عبد الباسط ) ،هىصور احهد عبد الهىعـ
  .هكتبة االىجمو الهصرية ،القاٌرة ،اعية واستخداـ التكىولوجيا الهتقدهةاالجته

وبيف الطمبة ةيرعا في  األردىية ةزبالتج .(6112ىايفة الشبكي ) الهؤتهر  ،الهتفوقيف َ الهٌو
وبيف  وبيف ةيرعا -الهتفوقيف َ العربي العالهي الخاهس لرعاية الهٌو  إىجازات والهبدعيف الهٌو
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وبيف يزبالع سالهجم - هشرقة عربية الهؤتهر الخاهس، يوليو، ص  ،األردو - ٍقيىَالهتف لمهٌو
 .066 – 22ص

وبيف والتعمـ الذكي،  ،هسئوؿ التعمـ الذكي .(6102ٌالة خفاجِ وآخروف ) اإلدارة العاهة لمهٌو
 وزارة التربية والتعميـ.

وبيف هف ذوى اإلعاقة  .(6105ٌالة عبد السبلـ خفاجِ وآخروف ) دليؿ اكتشاؼ ورعاية الهٌو
وبيف والتعمـ الذكي ،وهف غير ذوى اإلعاقة  وزارة التربية والتعميـ.  ،اإلدارة العاهة لمهٌو
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