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  شكر وتقدير
ارب ،لفضلھ والشاكرین بنعمھ، العارفین حمد أحمده العالمین، رب  الحمد   ك ی د ل ًدا الحم  حم

ًرا ا كثی ا طیبً ھ مبارًك ا وملء واألرض السموات ملء فی ا م ا وملء بینھم ا شئت م ا ی عساك  ربن
ا الحمد لك  بریا ،ترضي لم وأصلى سلطانك، وعظیم وجھك لجالل ینبغي كم ى وأس م عل  معل
ین هللا خلق خیر البشریة د سیدنا أجمع ھ هللا صلى محم لم علی ى وس ھ وعل ابعین بھاصحأو آل  والت
  ...وبعد .الدین یوم إلى بإحسان

  ساجدة أخر أن إال المتواضع العمل ھذا إتمام في وتعالى سبحانھ هللا وفقني أن بعد یسعني ال  
ا على سبحانھ لھ وحمًدا شكًرا وجل، عز ھ م ي وھب ن ل ة عون، م راًرا وصبر، وطاق  بفضلھ وإق

  .لي وتوفیقھ على،

 العلم في الراسخین من خلقھ بعض جعل فقد ویقدره شيء كل یقدم وجل عز  الفضل كان وإذا  
 في لباحثیھم یقدمونھا التي البناءة بتوجیھاتھم األمور من كثیر تیسیر في أسبابًا األجر في السابقین

ا الدرب، ھذا ً ول ومصدقا ،"ألزیدنكم شكرتم لئن " آیاتھ محكم في قولھ سبحانھ من وانطالق  ق
لم علیھ هللا صلى هللا رسول اس یشكر لم من" وس م الن ة یسع وال ،"هللا یشكر ل ي الباحث  ف

ًا ینجز أن على الجھد ھذا فیھا یوشك التي األخیرة اللحظات ھذه  یطوق الذي بالجمیل منى وعرفان
اء الشكر آیات بأسمى أتوجھ أن إال عنقي ان والثن دوة لھؤالء والعرف ل ومضرب الق ي المث ذا ف  ھ

  .الجزاء ووافر األجر عظیم باحثیھم عن یأجرھم أن وتعالى سبحانھ هللا وأسأل الدرب

اني   ذلك ف دیري شكري بخالص أتوجھ ل ى وتق تاذ الفاضل أستاذي إل دكتور األس دي  /ال حم
ا أستاذ شعبان إسماعیل یم تكنولوجی یس المساعد التعل م ورئ ة لشئون الدراسات  القس ل الكلی ووكی

ا ةوالبحوث  العلی ة بكلی ة التربی ة النوعی ذي طنطا، جامع دني ال ھ وإرشاده بنصحھ أم  وتوجیھات
 وسداد ،أفقھ وسعة خلقة، دماثة على بغریب لیس وھذا الجمة ومشاغلھ وقتھ ضیق رغم المستنیرة

دیر، الشكر آیات كل منى لھ ألبنائھ، واحتضانھ عقلة، ورجاحة رأیة، ارك والتق ھ، هللا فب  وجزاه ل
  . الجزاء خیر عنى هللا

تاذ  والمربي الجلیل أستاذي إلى والتقدیر الشكر آیات بأسمى وأتقدم   دكتورالفاضل األس ال  /ال جم
تاذ مصطفي الشرقاوي ا أس یم المساعد تكنولوجی ة التعل ة بكلی ة التربی ا المنصورة جامع ف  وھن تق

ال فكان علمھ غزارةو صبره وجمیل قلبھ وسعة كرمھ فیض أمام عاجزة الكلمات امال ب  عطاؤه ك
ق رحمة من الكلمة تتضمنھ معاني ما بكل وباحثة باحث لكل أب فھو وصف كل یفوق حدود  ورف

 وأخجلني وعقلھ، قلبھ واإلخالص الكرم بكل لي وفتح مًعا والخلق فغمرني بالعلم أحوالھ جمیع في
  . الجزاء خیر عنى هللا وجزاه والصحة، العلم من المزید یعطیھ أن تعالى هللاوأدعو  تواضعھ،

 مدرس حسناء عبد العاطي الطباخ/ة الدكتور الفاضلة أستاذتي إلى والتقدیر بكل الحب قدمتأ كما  
 ،توراجع توتابع ،تووجھ أشرفتالتي  طنطا، جامعة - النوعیة التربیة كلیةب التعلیم تكنولوجیا

 والتقدیر الشكر عظیم منى افلھ ،لةالرسا ھذه إنجاز في الكبیر األثر البنائھ اوتوجیھاتھ لعلمھا فكان
  .الجزاء خیر عنى هللا اوجزاھ

دم وسروري أن فخري دواعي لمن وإنھ   ات بأسمى أتق دیر الشكر آی ى والتق دكتور إل  األستاذ ال
الم ل والع ل الحصري /الجلی د كام تاذ احم ا أس یم تكنولوجی ل  التعل االووكی ة للدراسات العلی  كلی

ي والمشاركة بالحضور لتفضلھ اإلسكندریةالتربیة جامعھ  بكلیةوالبحوث  ذا مناقشة ف  البحث ھ
 إلضافة السفر، مشاق وتحملھ الجسیمة، وأعبائھ وقتھ، ضیق رغم للباحثة واإلرشاد النصح وتقدیم
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ة لمساتھ ة العلمی ي العمیق ذا ف الى هللا وأدعو، البحث ھ د یمنحھ أن تع ن المزی م، الصحة م  والعل
  .الجزاء خیر عنى هللا وجزاه

دكتور من دواعي سرور الباحثة تفضلو   ت البسیوني/ األستاذ ال د رفع د محم م  محم تاذ معل أس
ا ات العلی ة للدراس ل الكلی ي ووكی ب اآلل وثو الحاس اط البح ھ دمی ة جامع ة النوعی ة التربی  بكلی

اره السفر، للبحث، وتحملھ مشاق ھتمناقشو بالحضور ة إلضافة أفك زة التربوی  هللا جزاهف ،المتمی
  .الجزاء خیر عنى

وتني وال  ذلك یف ات بأسمى أتوجھ أن ك دیر آی ان التق ي ألساتذتي والعرف م األعزاء وزمالئ  بقس
ص أیضا بالشكر كما أنني أ ،مستمر وتشجیع مستنیرة توجیھاتمن  لما قدموه التعلیم تكنولوجیا خ

ةمدرس اإلحصاء التط حسن عوض الجندي/الدكتور ا طنطا  بیقي بكلیة التربیة النوعیة جامع  لم
ن ھقدم ص عون م د مخل ر وجھ رة خالل واف داد فت ذا البحث إع م .ھ ى فلھ ا من  الشكر كل جمیع

  .واإلجالل والتقدیر

وني    ن علم ي م دیر إل ب والتق ل الح ھ أیضا بك ا أتوج ي كم ي معن وا ف اء والتسامح، وغرس العط
ة والصبر  نفسي األمل وحب العلم، إلي من شجعوني علي المضي قدما الرتقاء سلم الحیاة بالحكم

أطال هللا في عمرھم وجزأھم هللا عني  أبي وأمي وعمتيودعوا لي أناء اللیل وأطراف النھار إلي 
  .خیرا

ا قـــیــوفـد تـــالـخ/المھندس زوجي إلى والتقدیر الشكرالحب و بجزیل وأتقدم   ھ لم ي قدم ن ل  م
 الدرجات، أعلى في دائما  أراه أن هللا من وأتمنى ،علي انجاز ھذا العمل المتواضع وتشجیع عون
ا یوسفأن أري ابني وفلذة كبدي  أتمنيكما . فیھ لي وبارك لي أحفظھ فاللھم ا  ناجح زا، كم ومتمی

  .السابقةاعتذر لھ عن تقصیري بحقھ طوال الفترة 

الص وال أ   ة وإخ اندوني بمحب ن س ي م ل ...نس ذا العم از ھ ات انج ي لحظ ھدوا مع ي ...وش أخ
   .هللا وحفظھم لي دائما رعاھم  األحباء أخواتيو

ي ...شیئا الكمالبلغ من  قد أن عملي أدعى فال ،وبعد   ات أذكر ولكن د سمعتھا  كلم اق ام  یوًم لإلم
    : فیقول الشافعي

    .ومن لم یذق مر التعلم ساعة             تجرع ذل الجھل طول حیاتھ                
  .ومن فاتھ التعلیم وقت شبابھ             فــكــبــر علیة أربعا لوفـــاتھ                

  

ا ،ال ألومن إال نفسيـوان كنت قد أخطأت ف فلك الحمدكنت قد وفقت  إناللھم  وفیقي وم ا إال ت  ب
  .أنیب وإلیھ توكلت علیھ

  

  شكري وتقديري                                                                                                  
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  مستخلص

اج    ي تصمیم وإنت ة ف ب التفاعلی ات الوی ر استخدام تقنی ي اث یھدف البحث الحالي إلي التعرف عل
ت  یم، وتكون ا التعل م تكنولوجی مصادر التعلم وتنمیة مھارات المشاركة االلكترونیة لدي طالب قس

ة الترب) ٨٠(عینة البحث من  یم بكلی ا التعل م تكنولوجی ة بقس ة الثانی ھ بالفرق ً وطالب ا ة طالب ة النوعی ی
ً علي أربع مجموعاتجامعة طنطا، تم اختیارھم وتوزیع ھي المجموعة التجریبیة األولي ھم عشوائیا

التي درست ھذا الجزء من ھذا المقرر باستخدام منتدى المناقشة االلكترونیة، المجموعة التجریبیة 
ھ الثانیة التي درست باستخدام المدونة االلكترونیة، والمجموعة التجریبیة  الثالثة باستخدام مجموع

دتین  ت وح ي درس ابطة والت ة الض وك المغلقة،المجموع یس ب بورة (الف ة والس امیرا الوثائقی الك
ة الص)التفاعلیة ق  فبمقرر أجھزة العرض بالطریقة التقلیدیة داخل غرف ة بتطبی د قامت الباحث وق

ة أسابیع،. Jigsaw MethodⅡ ٢إستراتیجیة جیكسو ة ثمانی وشملت أدوات  واستمرت التجرب
ة : البحث ة مالحظ ة، وبطاق داد الباحث ن إع دتین م ي الوح ي المرتبط عل ار للتحصیل المعرف اختب

اركي  تعلم التش اس ال ة، ومقی اركة االلكترونی ارات المش ي لمھ األداء العمل
Colin,B,2011 داد باستخدام ب بإع ام الطال ،باإلضافة إلي استمارة لتقییم المنتج التعلیمي الذي ق

ائج البحث. Macromedia Flash Professional 8.0 مجبرنا م نت ر : وكانت ألھ ة اث معرف
ة ب التفاعلی ات الوی وك(تقنی ة،الفیس ب الب ) المنتدى،المدون دي ط ي ل یل المعرف ة التحص ي تنمی ف

یس  م الف ة ث م المدون دى ث ب للمنت المجموعات التجریبیة وكان متوسط الدرجات لألكثر علي الترتی
تعلم، ووجود بوك ترجعھ البا ة إدارة ال ن أنظم ا م ن اعتبارھ حثة إلي أن المنتدیات والمدونات یمك

ة المستخدمة  ة لصالح المجموعات التجریبی فروق دالة إحصائیا في مھارات المشاركة االلكترونی
ترجعھ الباحثة إلي وجود اإلمكانات واألدوات التي تجعل الطالب یتشاركون ) المنتدى والمدونة(

ا  اس الكترونی ي مقی ة ف ات التجریبی الح المجموع ً لص ائیا رق دال إحص ود ف افة وج اح، باإلض بنج
التعلم التشاركي لصالح مجموعھ الفیس بوك ترجعھ الباحثة إلي أن موقع الفیس بوك ھو أكثر ھذه 

  .األدوات المستخدمة لتنمیة الجوانب االجتماعیة لدي المستخدم
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