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أثر التعلم الذاتي في توظيف مهارات التحاور االلكرتوني املتزامن 

  وغري املتزامن لدى طلبة معلم الصف بجامعة تشرين

  

 سهى حسامو و فواز العبدالله
*

  

  
  

 27/12/2011 تاريخ قبوله     1/8/2011 تاريخ تسلم البحث

ات قيــاس أثــر الــتعلم الــذاتي فــي توظيــف مهــار : هــدفت هــذه الدراســة إلــى  :ملخــص
مــن تكونــت عينــة الدراســة التحــاور االلكترونــي الصــوتي المتــزامن وغيــر المتــزامن، و 

معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة الثانيــة   / طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الســنة الثالثــة  ) 22(
بعـدي  / بجامعة تشـرين، وتكونـت أدوات الدراسـة مـن اختبـار تحصـيلي معرفـي قبلـي        

ائـي مـن خـالل بطـاقتي مالحظـة كمـا تـم بنـاء         واختبار أدائي وتـم رصـد االختبـار األد   
الموديـول  (البرنام التدريبي في صورة موديوالت تعليمية قائمة علـى الـتعلم الـذاتي    

ــاص ــاص   : األول خـ ــاني خـ ــزامن والثـ ــوتي المتـ ــي الصـ ــاور االلكترونـ ــاور : بالتحـ بالتحـ
وجــود فـــروق دالـــة  : وجـــاءت النتــائ كـــاآلتي ). االلكترونــي الصـــوتي غيــر المتـــزامن  

صـــائيًا بـــين متوســـطي درجـــات الطلبـــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي لالختبـــار   إح
التحصــيلي للجانــب المعرفــي لمهــارات التحــاور االلكترونــي الصــوتي المتــزامن وغيــر      
المتزامن، وجـود فـروق داللـة إحصـائيًا بـين متوسـطي درجـات الطلبـة فـي التطبيقـين           

مهـارات التحـاور االلكترونـي الصـوتي     القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملـي ل 
المتزامن وغير المتزامن مجتمعًة وكًال علـى حـده، وجـود فـروق داللـة إحصـائيًا بـين        
متوسطي درجات الطلبة الذكور واإلناث لصالح اإلناث في التطبيـق البعـدي لالختبـار    
ــاث فــي        ــذكور واإلن ــة ال ــين متوســطي درجــات الطلب التحصــيلي، عــدم وجــود فــروق ب

البعدي لبطاقـات مالحظـة األداء العملـي، عـدم وجـود فـروق داللـة إحصـائيًا          التطبيق
ــق البعــدي          ــي التطبي ــة ف ــًا لمتغيــر الشــهادة الثانوي ــة تبع ــين متوســطي درجــات الطلب ب

الـتعلم  : الكلمات المفتاحيـة ( .لالختبار التحصيلي، ولبطاقات مالحظة األداء العملـي 
  ).تي المتزامن وغير المتزامنالذاتي، المهارة، التحاور االلكتروني الصو

 
 
  

 
 
 
 
 

يشـــهد المجتمـــع العـــالمي تغيـــرًا ســـريعًا فـــي جميـــع   :مقدمـــة
المجاالت، وتعد تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت مـن أبـرز مظـاهر      
هذا التغير، حيث أصبحت المعلومات سـمة هـذا العصـر، ومـن أجلهـا      

عـزل عـن   تطورت قنوات االتصال المختلفة، وبما أن التربية ليسـت بم 
هــذه التطــورات فقــد بــدأت تتغيــر فــي فلســفتها وأهــدافها ومناهجهــا،  
لتساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي إحـداث التغيـر الـالزم      
فـي المنــاه الدراســية ونظــم التعلــيم مـن حيــث الكــم والكيــف بتــوفير   

ففـي  " .الوقت الالزم وتحسين جودة التخطـيط وعمليـة اتخـاذ القـرار    
يعد هدف التربية هو تحصيل المعرفة في حـد ذاتهـا،    هذا العصر لم

 بل أضحى كسب مهارات التعلم الذاتي والقدرة على الوصول إلى 
_________________________  

  .دمشق، سوريا، كلية التربية، جامعة دمشق *

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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and Asynchronous E-Voice Chatting Skills 
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Abstract: The study aimed at measuring The effect of self- Learning 
on Tishreen University Classroom Teacher Student Employment of 
Synchronous and Asynchronous E-Voice Chatting Skills. The sample 
consisted of (22) students/ teachers from third year class room 
teachers in second faculty of Education at Tishreen University, And 
the instruments study were an achievement test , a performance test 
and an observational checklist. The training program was built as 
Models based self learning( The First was: Synchronous E-Voice 
Chatting and The Second was Asynchronous E-Voice Chatting). The 
results :There was significant statistical difference  between the  mean 
scores of students/ teachers in the pre- Achievement test and their 
means scores in the post- Achievement test in skills of E- voice 
chatting Synchronous and Asynchronous, There was significant 
statistical difference  between the  mean scores of students/ teachers 
in the pre- Performance test and their means scores in the post- 
Performance test in skills of  E- voice chatting Synchronous and 
Asynchronous together and each one, There was significant statistical 
difference between males mean scores and females means scores in 
the post- Achievement test in skills of E- voice chatting Synchronous 
and Asynchronous in favour of females, There was no significant 
statistical difference between males mean scores and females means 
scores in the post- Performance test in skills of E- voice chatting 
Synchronous and Asynchronous. There was no significant statistical 
difference due to secondary certificate in the post- Achievement,  and 
in the post- Performance test in skills of E- voice chatting 
Synchronous and Asynchronous. (Keywords: self-learning, skills, e- 
voice chatting synchronous and asynchronous). 

  
  

المصـــــادر األصـــــلية للمعلومـــــات وتوظيفهـــــا فـــــي حـــــل المشـــــكالت  
ويؤكد ديرين وديفيد ) 151.، ص2001،وعميرةالسيد ( ".الحياتية

Deryn. David  اعتماد تكنولوجيا المعلومات داخل الفصـل  ضرورة
الدراسي والمدرسة بما توفره هذه التكنولوجيا من وقـت وجهـد فـي    

مين للتدريب عليها وانعكاس الحصول على المعلومات وحاجات المعل
 ,p.118 ،1995،Deryn.(تأثيرهــــا علــــى معــــدالت تعلــــم الطلبــــة

David(. 

وقد شرعت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية منذ  
بتطبيق أساليب التعلم الحديثـة، حيـث وضـعت الـوزارة     ) 2005(عام 

ا علـى  بالتنسيق مع األمانة السورية للتنمية، أول مشـروع تجريبـي لهـ   
صعيد دم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعليم، وبدأ القطاع 
األكاديمي يولي دمـ التكنولوجيـا بالعمليـة التعليميـة اهتمامـًا خاصـًا       

ــالي،    ــام والع ــيم الع ــى     مــن خــالل التعل ــي عل ــدريب االلكترون ــدأ الت إذ ب
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الذي أصبح مطالبًا ) ICDL(مناه الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 
كمــا كانــت الجامعــة االفتراضــية .  ومطبقــًا فــي الجامعــات الســورية بــه

السورية السباقة في اعتماد التعلـيم االفتراضـي فـي الشـرق األوسـط،      
ــوفير        ــى ت ــي تهــدف إل ــالي الســورية، والت ــيم الع ــرار مــن وزارة التعل بق
التعليم من مستوى عالمي للطلبة في بلدهم، ليشمل كافة القطاعـات  

 )4.، ص2010صيام، . (ة حاليًاتوفرالمهنية الم
وقد تطورت المقررات علـى الويـب مـن ناحيـة التصـميم وتبنـي       
النظريــات التربويــة المختلفــة مــن ســلوكية ومعرفيــة وبنائيــة، وظهــور    
أهمية االتصال المتبادل بـين المعلـم والطلبـة، وبـين الطلبـة والطلبـة،       

نـــواع فيمـــا فـــتح مجـــاًال لظهـــور المجتمعـــات االفتراضـــية كنـــوع مـــن أ
التفاعــل والتواصــل بــين األفــراد المتعلمــين داخــل نظــم التعلــيم علــى   
الخــط المباشــر، حيــث قســمت أنمــاط االتصــال والتفاعــل بــين المعلــم   

التفاعــل : والطلبــة وبــين بعضــهم الــبعض إلــى نــوعين أساســيين األول 
القــائم علــى االتصــال المتــزامن ويقصــد بــه التفاعــل والتعــاون بــين         

واخــتالف  -ذات الوقـت (قـت ويطلــق عليـه خدمـة    األفـراد فـي ذات الو  
ومـن أمثلتـه غـرف الحـوار المباشـر، سـواء كانـت النصـية أو         ) المكـان 

الصـــــوتية أو المرئيـــــة، ومـــــؤتمرات الفيـــــديو ومـــــؤتمرات الصـــــوت،  
والرسائل الفوريـة، واللوحـات البيضـاء، والمشـاركات فـي التطبيقـات،       

 -اخـتالف الوقـت  ( والتعلم القـائم علـى االتصـال غيـر المتـزامن خدمـة      
ومــــن األمثلــــة عليــــه لوحــــات اإلعالنــــات، البريــــد ) اخــــتالف المكــــان

ــديو       ــات الفيـ ــة، ملفـ ــوائم البريديـ ــوتي، القـ ــي، والصـ ــي النصـ االلكترونـ
ــات    ــد البيانــــــــــــــ ــة، قواعــــــــــــــ ــائق مكتبــــــــــــــ ــجلة، وثــــــــــــــ  .المســــــــــــــ

)http://www.centeronline.org(     وهنـــاك الكثيـــر مـــن الدراســـات
ــة   ــا أهميـ ــدت نتائجهـ ــي  أكـ ــة التـ ــر   وفاعليـ ــة وغيـ ــاالت المتزامنـ االتصـ

 ,David, Curtis( :المتزامنــة فــي العمليــة التعليميــة منهــا دراســة 

2001( )Carboni, L, W, 2003) (Diana, Rebecca, 2004( 

مـــن وســـائل ) Modules(كمـــا تعـــد الموديـــوالت ) 2005محمـــد، (
التعلــيم المهمــة التــي تقــوم علــى الــتعلم الــذاتي، والتــي نالــت اهتمامــًا  

ــرًا ــات       كبيـ ــن الدراسـ ــر مـ ــدت الكثيـ ــدما أكـ ــوي، بعـ ــال التربـ ــي المجـ فـ
والحـث علـى اسـتخدامها، إذ إّنهـا تسـمح       ،والبحوث السابقة أهميتهـا 

، كوحدة تعلم صغيرة الذاتية للمتعلم بالدراسة حسب قدرته وسرعته
ضمن وحدة تعلم أكبر، يتضمنها البرنام الذي يحتوي على أهداف 

ه المـتعلم مـن خـالل اإلرشـادات التـي      محددة ومباشرة، وتقـوم بتوجيـ  
، مما يتيح للمتعلم اختيار مـا  المختلفة تتضمنها إلى مجاالت النشاط

ه تيناسبه منها، وتمكنه من االستيعاب في وقت قصير مما يزيد دافعي
للتعلم، والتمكن من تحقيق األهداف بما تشمله مـن أنشـطة متعـددة    

وتــــدريبات  ،ســــئلةووســــائل تعليميــــة متنوعــــة ونمــــاذج إلجابــــات األ
ــع         ــه م ــًا لتعلمــه وتفاعل ــزًا فوري ــه المــتعلم تعزي متنوعــة، ممــا يجــد في
الموديــول، حيــث أثبتــت الكثيــر مـــن الدراســات فاعليتهــا فــي تنميـــة        

ــة     ــة، كدراســ ــة والعمليــ ــارات النظريــ ــدي، ) (2001رزق،(المهــ الجنــ
ــار، ) (2008الغامــــــدي، ) (2005ســــــاري، ) (2005 ) 2007عمــــ

وعلى هذا فقـد   )2010محمد وآخرون، ) (2008محمد وحسن، (
رغبت الباحثة في تقديم موديوالت تدريبية قائمة على التعلم الذاتي، 

لتطوير مهارات التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن وغير المتـزامن  
 .المعلمين في كلية التربية بجامعة تشرين/ لدى الطلبة

 مشكلة الدراسة
ها فـي المجـال التربـوي    بعد ظهـور شـبكة اإلنترنـت واسـتخدام     

من االستخدام العام  هوأسلوب والتعليمي، تطور شكل هذا االستخدام
ــى        ــاآلخرين إل ــه واالتصــال ب ــات والترفي ــام البحــث عــن المعلوم فــي مه
التحــول والتركيــز علــى بيئــات تعليميــة قائمــة بمجملهــا علــى الخــط         
المباشـــر لـــيس فقـــط باالســـتناد إلـــى المصـــادر والمراجـــع والمكتبـــات  

ــررات      ال ــيم المقـ ــمى بتنظـ ــا يسـ ــور مـ ــك لظهـ ــدى ذلـ ــن تعـ ــة، ولكـ رقميـ
  )29.، ص2005محمد، . (والدروس على الخط المباشر

ــة تبــين وجــود         ــي كليــة التربي ــة بالتــدريس ف ــد قيــام الباحث وعن
قصور في األداء الستخدامات وتوظيـف مهـارات التحـاور االلكترونـي     

ــة  راء دراســة المعلمــين،  لــذلك فقــد قامــت الباحثــة بــإج   / لــدى الطلب
استطالعية للوقوف على جوانب الموضوع على عينة من طلبة السنة 

وأظهـرت  . الثالثة معلم الصف في كلية التربية الثانيـة بجامعـة تشـرين   
النتائ عدم استخدام التحـاور االلكترونـي الصـوتي المتـزامن أو غيـر      
ة المتزامن في العملية التعليميـة، وأن الكثيـر مـن الطلبـة لـديهم الرغبـ      

ــين        ــع المدرسـ ــل مـ ــي والتواصـ ــاور االلكترونـ ــارات التحـ ــم مهـ ــي تعلـ فـ
والزمالء من خـالل أدوات االتصـال المتـزامن أو غيـر المتـزامن، وأن      
أبرز األسباب التي تحول دون استخدام مهارات التحاور عدم الدراية 
بتلــك المهــارات مــن جهــة وعــدم اإللمــام بكيفيــة توظيفهــا فــي العمليــة   

  .أخرى التعليمية من جهة

وممــا يؤكــد الحاجــة إلجــراء هــذه الدراســة توصــيات عــدد مــن  
ــت فــي التعلــيم، حيــث         الدراســات بضــرورة اســتخدام خــدمات اإلنترن

البسيوني والشرقاوي، ( )Witmer ،1996(أوصت دراسات كل من 
بـــإجراء بحـــوث فــــي مجـــالي شــــبكات المعلومـــات وقواعــــد     ) 2008

ــارات  البيانـــات تســـتهدف تصـــميم بـــرام تعلـــيم وتـــدريب   ــة مهـ لتنميـ
استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمواكبة التطور السريع، كما 
أشارت بضرورة تدريب المعلمين على كيفية استخدام خدمات شـبكة  
ــر بيكــر         ــة، وأوضــح تقري ــد الــدورات التدريبي ــت مــن خــالل عق اإلنترن

أنه علـى الـرغم مـن تـوفر     ) Baker, W and Other, 1997(وزمالئه 
والتقنيــات الالزمــة فنــادرًا مــا تســتخدم االنترنــت فــي البحــث     األجهــزة

ــوي، وأوصــــى بضــــرورة تــــدريب المعلمــــين والبــــاحثين علــــى        التربــ
االســتخدامات التعليميــة والبحثيــة لإلنترنــت وتعلــم مهــارات االتصــال    

كمـا  . المرتبطة بهـا واسـتخدامها فـي صـورة تطبيقـات بحثيـة متنوعـة       
أنــه علــى الــرغم مــن  " )140، ص1999 منصــور ومســعود،( يــذكر

اإلمكانـات المتاحـة والخـدمات العديـدة التـي تقـدمها قنـوات االتصـال         
عبر شبكة االنترنت إال أننا ال نستفيد منها في المجال التعليمي بقدر 
ــتمكن مــن          ــات وعــدم ال ــى نقــص اإلمكان ــان، وقــد يرجــع هــذا إل اإلمك

  ." عليميةمهارات االتصال التي تنفذ خاللها وتوظيفها في العملية الت

من خـالل مـا سـبق رغبـت الباحثـة فـي تقـديم مهـارات االتصـال          
اإللكترونـــي المتـــزامن وغيـــر المتـــزامن للطلبـــة المعلمـــين مـــن خـــالل   
ــيات    ــتعلم الـــذاتي، انســـجامًا مـــع توصـ برنـــام تـــدريبي قـــائم علـــى الـ

بتأكيد أهمية العنايـة  : "المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم العرب
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المــؤتمر الثــاني لــوزراء    "(اتي وإجــادة أســاليبه وتقنياتــه  بــالتعلم الــذ 
وتتمثل مشكلة الدراسـة  ) 67.، ص2000التربية والتعليم العـرب،  

مــا أثــر الــتعلم الــذاتي فــي توظيــف مهــارات   : فــي الســؤال اآلتــي 

التحاور الصوتي االلكتروني المتزامن وغير المتزامن لدى طلبـة  
  جامعة تشرين؟في كلية التربية الثانية ب/ معلم الصف

  :تكمن أهمية الدراسة في: أهمية الدراسة

المعلمين / تقديم برنام قائم على التعلم الذاتي، لتدريب الطلبة - 1
ــر     ــوتي المتــــزامن وغيــ ــاور االلكترونــــي الصــ ــارات التحــ علــــى مهــ

 .المتزامن

االنسجام مع توصيات المؤتمرات والندوات التي اهتمـت بتطـوير    - 2
ــة الـــ   ــى أهميـ ــدت علـ ــيم، وأكـ ــف  التعلـ ــة توظيـ ــذاتي وأهميـ تعلم الـ

ــع       ــق تعلــيم أفضــل علــى جمي ــة، بهــدف تحقي المســتحدثات التقني
 .   المستويات والمراحل

تشجع الباحثين إلجراء دراسات جديدة تتناول جوانب ومهـارات   - 3
  . أخرى في هذا الموضوع الهام

  :هدفت هذه الدراسة إلى:  أهداف الدراسة

في ) مويوالت تعليمية( قياس أثر التعلم الذاتي المعد على شكل - 1
توظيـــف مهـــارات التحـــاور اإللكترونـــي الصـــوتي المتـــزامن وغيـــر  

 .المتزامن

المعلمـين، وعلـى   / دراسة أثر متغير الجنس على تحصيل الطلبـة  - 2
 . أدائهم

/ دراســــة أثــــر متغيــــر الشــــهادة الثانويــــة علــــى تحصــــيل الطلبــــة  - 3

 .المعلمين، وعلى أدائهم

الدراسـة عنـد مسـتوى    تـم اختبـار فرضـيات    : فرضيات الدراسة

  )0.05(داللة 

ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطلبــة         - 1
فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي فــي االختبــار التحصــيلي للجانــب   
المعرفــي لمهــارات التحــاور االلكترونــي الصــوتي المتــزامن وغيــر     

 .المتزامن

بــة ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطل        - 2
فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــات مالحظــة األداء العملــي  

 .لمهارات التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن وغير المتزامن

ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطلبــة         - 3
فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة األداء العملــي       

 .صوتي المتزامنلمهارات التحاور االلكتروني ال

ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطلبــة         - 4
فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة األداء العملــي       

 .لمهارات التحاور االلكتروني الصوتي غير المتزامن 

ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطلبــة         - 5
 .دي لالختبار التحصيليالذكور واإلناث في التطبيق البع

ال يوجــد فــرق بــين متوســطي درجــات الطلبــة الــذكور والطلبــة         - 6
 .اإلناث في التطبيق البعدي لبطاقات مالحظة األداء العملي

ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطلبــة         - 7
الــذين يحملــون الشــهادة الثانويــة الفــرع العلمــي والطلبــة الــذين    

انويــة الفـــرع األدبـــي فــي التطبيـــق البعـــدي   يحملــون الشـــهادة الث 
 .لالختبار التحصيلي

ال يوجـــد فـــرق بـــين متوســـطي درجـــات الطلبـــة الـــذين يحملـــون  - 8
الشهادة الثانوية الفرع العلمـي والطلبـة الـذين يحملـون الشـهادة      
الثانويــة الفـــرع األدبــي فـــي التطبيـــق البعــدي لبطاقـــات مالحظـــة    

 .األداء العملي

  :يفات اإلجرائيةمصطلحات الدراسة والتعر

ــذاتي  - ــتعلم ال ــرد     ":ال ــه الف ــذي يقــوم في هــو األســلوب ال
نفســه بــالمواقف التعليميــة المختلفــة الكتســاب المعلومــات  
والمهــارات، بحيــث ينتقــل محــور االهتمــام مــن المعلــم إلــى  
المتعلم، فالمتعلم هـو الـذي يقـرر متـى وأيـن ينتهـي، وأي       

مســؤول الوســائل والبــدائل يختــار، ومــن ثــم يصــبح هــو ال 
عــن تعلمــه وعــن صــناعة تقدمــه الثقــافي والمعرفــي، وعــن   

زيتـــون والعبـــد اللـــه، ".(النتـــائ والقـــرارات التـــي يتخـــذها
بتهيئة مواقـف تعليميـة   : ويعرف إجرائيًا) 29.، ص2008

للمتعلم مصممة في صورة موديوالت تعليمية، لها أهداف 
ويوجـــه المـــتعلم خـــالل هـــذه المواقـــف   ،ســـلوكية محـــددة

 ،لك األهـداف، حسـب سـرعته الذاتيـة، وإمكاناتـه     لتحقيق ت
معتمدًا على نفسه في تحقيق هذه األهداف وتقويم نوات 

تعنــــي الســــهولة والدقــــة والســــرعة : "المهــــارة -. تعلمــــه
المستخدمة في تنفيذ أداء عقلي أو بدني ويتم تنميته من 

وتعــــرف ) 230. ،ص1992صــــالح، ".(خـــالل الممارســــة 
المعلم على تحصيل وأداء مهارات / إجرائيًا بقدرة الطالب

التحــاور االلكترونــي الصــوتي المتــزامن ومهــارات التحــاور    
االلكتروني الصوتي غير المتزامن بعد دراسـة الموديـوالت   

 .التعليمية المقترحة

استخدام طلبة معلم الصف مهارات التحاور : التوظيف -
االلكتروني الصوتي بفعالية بهدف تحسين عمليات التعليم 

علم، والذي تـم قياسـه مـن خـالل االختبـار التحصـيلي       والت
  .وبطاقات المالحظة

وحــدة تدريبيــة مصــغرة تتضــمن   : الموديــول التعليمــي  -
مجموعة مـن األهـداف المـراد تحقيقهـا، والمحتـوى الـذي       
يدرس والخبرات التعليمية واألنشطة ووسائل التقويم قبل 
وبعد دراسـة الوحـدة، يسـير فـي دراسـتها المـتعلم حسـب        

 . قدرته وسرعته وتحت إشراف وتوجيه المعلم

ــزامن   - ــوتي المتــ ــي الصــ ــاور االلكترونــ ــن  : التحــ ــوع مــ نــ
المحادثة التي ُتبنى على بيئة الويب، حيث يلتقـي المرسـل   
والمســتقبل فــي نفــس الوقــت عبــر الويــب يتناقشــون فيمــا   
يخصهم، عن طريق استخدام السماعات والميكرفـون عبـر   

وت أو مؤتمرات الفيديو، غرف الدردشة أو مؤتمرات الص
 .وتقتصر الدراسة الحالية على غرف الدردشة
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نــوع مــن : التحــاور االلكترونــي الصــوتي غيــر المتــزامن  -
المحادثة المبنيـة علـى أدوات االتصـال الـال متزامنـة كقنـاة       
ــتقبل، أي     ــل والمسـ ــين المرسـ ــل بـ ــل المؤجـ ــل للتفاعـ وصـ
 تفاعل صوتي عبر الويب على فترات مختلفة بـين المرسـل  

والمستقبل، فهي ال تتطلب أن يكـون المرسـل والمسـتقبل    
في وقت واحد، ومنها لوحات النقاش، المنتـديات، البريـد   
االلكترونــي الصــوتي، وســيتم االقتصــار فــي هــذه الدراســة   

  .على البريد االلكتروني الصوتي

 :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على تعرف أثر التعلم : الحدود الموضوعية
ــذاتي فــي  ــزامن      ال ــي الصــوتي المت توظيــف مهــارات التحــاور االلكترون

  .وغير المتزامن لدى طلبة السنة الثالثة معلم الصف

  .واقتصر التعلم الذاتي على الموديوالت التعليمية

كمــا اقتصــر التحــاور االلكترونــي الصــوتي المتــزامن علــى غــرف  
 .المحادثة فقط

ل مـن العـام   الفصل الدراسي األو: الحدود الزمانية والمكانية
 .، في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين2010/2011الدراسي 

 :مجتمع الدراسة وعينتها

معلـم الصـف   / شمل مجتمع الدراسة جميـع طلبـة السـنة الثالثـة    
، 2011-2010في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين للعام الدراسي 

ون إذ تــم تحديــد شــرط أن يكــ ( ومــنهم تــم اختيــار عينــة قصــدية، 

ــارات حاســوبية    ــديهم مه ــة ل ــراد العين ــة     )أف ــار عين ــم اختي ــا ت ومنه
عشوائية للدراسـة الحاليـة والجـدول اآلتـي يوضـح أعـداد الطلبـة فـي         

  . مجتمع الدراسة وعينتها

معلم / مجتمع الدراسة وعينتها لطلبة السنة الثالثة): 1( جدول
  الصف في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين

الطلبة الذين يملكون مهارات   مجتمع الدراسة
  حاسوبية

  عينة الدراسة

  8  22  35  الذكور

  17  138  220  اإلناث

  12  55  123  األدبي

  13  105  132  العلمي

251  160  255  المجموع
  

  

 :الدراسةمنه 
اعتمــدت الباحثــة المــنه شــبه التجريبــي فــي تقــديم موديــوالت   

بـي ذي المجموعـة   البرنام التـدريبي، إذ تـم اعتمـاد التصـميم التجري    
الواحدة، الـذي يقـوم علـى تطبيـق أدوات الدراسـة تطبيقـًا قبليـًا، ثـم         
المعالجة التجريبية التي تتمثل في استخدام البرنام التدريبي القـائم  

                                                           
طالب وذلك بسبب التغيب عن أحد ) 3(في نهاية التجربة تم استبعاد  1

 .طالبًا وطالبة) 22(االختبارات وبذلك أصبحت عينة الدراسة مكونة من 

  

على التعلم الذاتي المقترح، ثم التطبيق البعـدي لـألدوات، ثـم قيـاس     
  .التغيير الحادث في التحصيل واألداء

  :إجراءات الدراسة

  : تتلخص إجراءات الدراسة الحالية بالمراحل اآلتية

االطالع على األدب التربـوي، وبعـض الدراسـات السـابقة العربيـة       - 1
 .واألجنبية التي لها عالقة بمتغيرات الدراسة الحالية

: تصميم موديوالت البرنام التدريبي المقترح لطلبة معلم الصف - 2

والمحادثـــــة  تــــم إعــــداد برنــــام البريــــد االلكترونــــي الصــــوتي      
االلكترونيـــة الصـــوتية القـــائمين علـــى الـــتعلم الـــذاتي فـــي صـــورة   

 .موديوالت تعليمية

للتصـميم   )2002نمـوذج عبـد اللطيـف الجـزار،     (وتم اختيـار   
التعليمي لتصـميم هـذه الموديـوالت بعـد مراجعـة العديـد مـن نمـاذج         

، إذ يــرى )96. ، ص2008شــمى واســماعيل، ( التصــميم التعليمــي
 : ذج أن النظام يشتمل على أربع مراحل رئيسة هيهذا النمو

ــى  -1- 1 ــة األولــ ــمنت   : المرحلــ ــل، وتضــ ــة والتحليــ ــة الدراســ مرحلــ
المعلمــــين، تحديــــد / تحديــــد خصــــائص الطلبــــة: الخطـــوات اآلتيــــة 

 .األهداف العامة للموديوالت، دراسة الواقع والمصادر التعليمية

  :ةمرحلة التصميم، وتضمنت الخطوات اآلتي: المرحلة الثانية -2- 1
تحديــــد وصــــياغة األهــــداف التعليميــــة للموديــــوالت       •

 .التدريبية وتحليلها وترتيبها

ــوالت    • ــوى التعليمـــــي للموديـــ تحديـــــد عناصـــــر المحتـــ
التدريبيـــة التـــي تعـــد مـــن أهـــم وأدق مراحـــل تصـــميم  
ــأثر المحتـــــوى باألهـــــداف   البرنـــــام إذ ال بـــــد أن يتـــ
الموضــوعة للبرنــام وقــد روعــي عنــد اختيــار عناصــر  

ارتبـــاط المحتــوى بالمهــارات التـــي   : (تــي المحتــوى اآل 
المعلمــين، اســتناده إلــى / ســيتم توظيفهــا لــدى الطلبــة

ــول    ــد كـــــل موديـــ ــحة ومحـــــددة، تزويـــ أهـــــداف واضـــ
ــع     ــاوين مواقـ ــراءات وعنـ ــع والقـ ــن المراجـ ــة مـ بمجموعـ
االنترنـــــت بهـــــدف االســـــتزادة أو التعمـــــق، ، تواجـــــد  
األنشــطة واالختبــارات الذاتيــة المصــاحبة للموديــوالت   

 ).ليميةالتع
اختبـار  (بناء االختيارات، حيـث اشـتملت أدوات القيـاس    •

تحصـيلي، اختبـار أدائـي تـم رصـده مـن خـالل بطاقــات        
 ).المالحظة

 .اختيار الخبرات التعليمية وطريقة تجميع المتعلمين •
اختيــار الوســائط والمــواد التعليميــة، تصــميم األحــداث  •

ــة وعناصــر عمليــة الــتعلم، وضــع اســتراتيجية       التعليمي
 .تعليمال

 
الحصــول علــى  : مرحلــة اإلنتــاج وتــم فيهــا  : المرحلــة الثالثــة  -2-3

الوسائط والمواد التعليمية التـي تـم تحديـدها واختيارهـا فـي مرحلـة       
 :التصميم من خالل أسلوبين

  .توفير ما هو موجود وصالح من الوسائط التعليمية •



  حسامو والعبدالله

 19

ــالل      • ــن خـ ــدة مـ ــائط جديـ ــى وسـ ــول علـ اإلنتـــاج أو (الحصـ
ــت  ــراء أو االسـ ــق   ) عارةالشـ ــي وتحقـ ــوى العلمـ ــب المحتـ تناسـ

  .األهداف

وبانتهــاء هــذه الخطـــوة أصــبح البرنــام التـــدريبي يتكــون مـــن      
  موديولين

  .البريد االلكتروني الصوتي: الموديول األول -

  .التحاور االلكتروني الصوتي: الموديول الثاني -

وقد سبق هـذه الموديـوالت مـا يسـمى بـدليل الطالـب لدراسـة        
ــدريب  ــام التـ ــوي  البرنـ ــوالت   (ي، ويحـ ــب بموديـ ــرف الطالـ ــة تعـ مقدمـ

البرنـــام التــــدريبي وتعريـــف للموديــــوالت،  مكونـــات الموديــــوالت،    
ــة     ــوات دراسـ ــارية تبـــين خطـ ــة مسـ ــة الموديـــول، لوحـ تعليمـــات دراسـ

  )الموديوالت

  :وتضمن كل موديول من موديوالت الدراسة اآلتي

ويتضـــمن عنوانـــًا واضـــحًا ومحـــددًا يعكـــس فكـــرة   : العنـــوان -
ــة     الم ــر الرئيســ ــه العناصــ ــح فيــ ــا يوضــ ــية، كمــ ــول األساســ وديــ

 .للموديول

ــة - ــول    : المقدمــ ــوى الموديــ ــن محتــ ــوجزة عــ ــرة مــ ــي فكــ تعطــ
 .وموضوعه، وأهمية دراسته بشكل عام

وهــــي األهــــداف التــــي يتوقــــع بإنجازهــــا امــــتالك  : األهــــداف -
المعلم المهارات المتضـمنة فـي الموديـول مـن معـارف      / الطالب

ــة المود  ــد دراسـ ــارات بعـ ــداف   ومهـ ــياغة األهـ ــي صـ ــول، وروعـ يـ
بعبـارات إجرائيــة واضــحة تحـدد مســتوى األداء الــذي يفتــرض   

 .أن يصل إليه ويحققه المتدرب

يمثل هذا المكون خبـرات الـتعلم واألنشـطة التـي     : المحتوى -
 .تساعد الدارس على تحقيق األهداف التعليمية للموديول

عــة تهــدف إلــى تمكــين الــدارس مــن متاب  : األنشــطة التعليميــة -
 .عمليات التعلم للمحتوى العلمي للموديول

وهــــي عبــــارة عــــن مــــواد : الوســــائط التعليميــــة المصــــاحبة  -
تكنولوجيـا التعلـيم التـي تتنــاول المحتـوى التعليمـي للموديــول      

ــام  ) بــــدائل الــــتعلم(بــــأكثر مــــن أســــلوب  مثــــل مطبــــوع البرنــ
، عنــــاوين مواقــــع الويــــب power pointالتــــدريبي، شــــرائح 

وى، طرح التساؤالت واالستفسارات من خالل المرتبطة بالمحت
 .تبادل الرسائل البريدية بين الباحثة والمتدربين

ــة   - ــراءات والمراجــع اإلثرائي ــذاتي    : الق ــتعلم ال ــدأ ال ــدًا لمب تأكي
الــــذي يتــــيح للمتــــدرب قــــدرًا مــــن الحريــــة فــــي البحــــث عــــن   
المعلومات واالستفادة منها بقدر ما تسمح قدرته، فقد تضمن 

 .مة بالمصادر ذات الصلة بالموضوعالموديول قائ

تهدف إلى تمكين المتدرب من ): أدوات التقويم(االختبارات  -
ــًا     ــًا ومرحلي المعــارف والمهــارات المتضــمنة فــي الموديــول قبلي
وبعـديًا ، حيـث اشـتمل كـل موديــول علـى اختبـار قبلـي يحــدد        
مســــتوى المتــــدرب قبــــل دراســــة الموديــــول، واشــــتمل علــــى  

ية تساعده في االنتقال من جزء إلى آخر، اختبارات ذاتية مرحل
  . واختبار نهائي يساعده في الحكم على مدى تحقيق األهداف

: مرحلة التقويم، وتضمنت الخطـوات اآلتيـة  : المرحلة الرابعة -2-3

على عينة استطالعية، وذلك لمعرفة مدى مناسـبة  : التجريب المصغر
لبرنــــام، البرنــــام لمجموعــــة الدراســــة، واكتشــــاف أي خطــــأ فــــي ا

وتعديل البرنام للوصول إلى شكله النهائي، والتأكد من ثبات أدوات 
وذلـــك بتطبيـــق البرنـــام علـــى العينـــة  : التجريـــب الموســـع/ الدراســـة

معلم الصف في كلية التربية الثانية / األساسية من طلبة السنة الثالثة
اختيـــار عينـــة الدراســـة :(بجامعـــة تشـــرين، وذلـــك علـــى النحـــو اآلتـــي 

ســـــية، التطبيـــــق القبلـــــي ألدوات الدراســـــة، تطبيـــــق البرنـــــام  األسا
علـى المجموعـة األساسـية للدراسـة، التطبيـق البعـدي       ) الموديوالت(

 ).ألدوات الدراسة

قامـت الباحثـة فـي    : إعداد أدوات القياس والتحقق من صالحيتها -3
هذه الخطوة بتصميم االختبارات وأدوات القياس المناسبة ألهداف 

مــي، وذلــك لتقــويم البرنــام وقيــاس مــدى تحقيــق    التصــميم التعلي
 .األهداف التي تشير بدورها إلى مدى فاعلية البرنام

ــي    -3-1 ــداد االختبـــار التحصـــيلي القبلـ مـــرت عمليـــة  : البعـــدي/ إعـ
  :االختبار التحصيلي الخاص بالدراسة بالخطوات اآلتية

يهـدف االختبـار إلـى الحصـول علـى      : تحديد الهدف من االختبـار  •
ثابت، وصادق يقيس تحصيل عينة من طلبة معلم الصف  مقياس

ــرين    ــة بجامعـــة تشـ ــة التربيـ ــاور االلكترونـــي   / بكليـ لمهـــارات التحـ
 .الصوتي المتزامن وغير المتزامن

لقـــد روعـــي عنـــد تحديـــد  : تحديـــد وصـــياغة مفـــردات االختبـــار  •
 .وصياغة مفردات االختبار تنوع األسئلة الموجودة في االختبار

ــار  ــاء االختبـ ــارات    إذ جـ ــاص بمهـ ــزء األول خـ ــزأين، الجـ ــي جـ فـ
أسـئلة،  ) 9(التحاور االلكتروني الصوتي غيـر المتـزامن، يحـوي علـى     

أسـئلة مـن نـوع الصـواب والخطـأ، وعـدد       : القسـم األول (في قسمين 
أسئلة من نوع اختيـار مـن متعـدد،    : ، والقسم الثاني)4(األسئلة فيه 

  ).5(وعدد األسئلة فيه 

خــــاص بمهــــارات التحــــاور الصــــوتي أمــــا الجــــزء الثــــاني فهــــو 
: القســـم األول(ســـؤاًال، فـــي قســـمين ) 15(المتـــزامن، يحـــوي علـــى 

، والقســم )8(أســئلة مــن نــوع الصــواب والخطــأ، وعــدد األســئلة فيــه 
 ).7(أسئلة من نوع اختيار من متعدد، وعدد األسئلة فيه : الثاني

ســـؤاًال، ) 24(ليكــون االختبـــار فـــي شـــكله النهــائي مكونـــًا مـــن   
مـن نـوع االختيـار مـن     ) 12(منها من نوع الصواب والخطأ، و) 12(

  ). 2(متعدد، انظر ملحق

عقــب صــياغة مفــردات االختبــار قامــت   :وضــع تعليمــات االختبــار   •
الباحثــة بصــياغة تعليمــات االختبــار، وقــد روعــي فــي صــياغتها        

  : اآلتي

أن يحـــدد الهـــدف مـــن االختبـــار، أن تكـــون التعليمـــات ســـهلًة  (
ــة قبــل      وواضــحًة ومباشــر  ــة ودق ــرأ المــتعلم كــل ســؤال بعناي ًة، أن يق

اإلجابة عنه، أّلا يبدأ المـتعلم اإلجابـة عـن االختبـار قبـل أن يـؤذن لـه        
  ).بذلك

  .درجة)  24: (الدرجة العظمى لالختبار بكامله •
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قامــت الباحثــة بوضــع اإلجابــة، وتصــحيح : وضــع نمــاذج اإلجابــة  •
ح سـواء مـن   مفردات االختبار، وذلـك لضـمان موضـوعية التصـحي    

 .قبل الباحثة أو من قبل من يوَكل إليهم التصحيح
تــم عــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن الســادة   : تقنــين االختبــار •

ــق      ــردات وفــ ــديل بعــــض المفــ ــة بتعــ ــت الباحثــ ــين، وقامــ المحكمــ
مقترحات السادة المحكمين، ثم تم حساب معامل ثبات بيرسـون  

بـة مـن طلبـة السـنة     طالبًا وطال) 11(إذ  تم توزيع االختبار على 
معلم صف ، وتم اختيار الطلبة من الذين لم يدخلوا في /الثالثة 

عينة الدراسة، وقامـت الباحثـة بتوزيـع االختبـار نفسـه علـى نفـس        
يومـــًا، وقـــد بلـــغ معامـــل الثبـــات  15الطلبـــة للمـــرة الثانيـــة بعـــد 

أمــا فيمــا . ممـا يعنــي أن االختبـار ثابــت ويمكــن تطبيقـه   ) 0,79(
، ممـا  )0.67، 0.31(ل الصعوبة فقد تراوحت بـين  يتعلق بمعام

َتينيدل على أن مفردات االختبار ذات صعوبة وسهولة مناِسب. 

كمــا قامــت الباحثــة بحســاب الــزمن الــذي اســتغرقه أول طالــب     
دقيقــة والــزمن  ) 30( أنهــى اإلجابــة عــن االختبــار والــذي اســتغرق      

والـذي اسـتغرق   الذي استغرقه آخر طالب أنهى اإلجابة عن االختبـار  
دقيقة، وتم حساب متوسط الزمن بعد إضـافة دقيقتـين لقـراءة    ) 36(

 2)/2+36+30= ( زمـــن االختبـــار : تعليمـــات االختبـــار كـــاآلتي

وفــي ضــوء اإلجــراءات الســابقة تــم التوصــل للصــورة  . دقيقــة 34=
النهائيـــة لالختبـــار التحصـــيلي، وأصـــبح صـــالحًا للتطبيـــق علـــى طلبـــة 

 .المجموعة التجريبية

ــة المالحظــة  -1- 3 ــم إعــداد بطاقــات مالحظــة األداء   :إعــداد بطاق ت
ــداف     ــوء األهــ ــي ضــ ــي فــ ــاور االلكترونــ ــاص بالتحــ ــاري الخــ المهــ
والمحتوى التعليمي للموديوالت، ومرت عمليـة إعـداد البطاقـات    

  :بعدد من الخطوات

تهـــدف بطاقـــات المالحظـــة فـــي : تحديـــد الهـــدف مـــن البطاقـــات •
ائـــي لمهـــارات التحـــاور   الدراســـة الحاليـــة مالحظـــة الجانـــب األد   

االلكترونــي الصــوتي المتــزامن وغيــر المتــزامن لــدى طلبــة الســنة  
معلـــم الصـــف، حيـــث تســـاعد بطاقـــات المالحظـــة علـــى   / الثالثـــة

تحديد مستوى أداء الطلبة وتحديد جوانب القوة والضـعف فـي   
األداء، في ضوء األهداف العامة للدراسة، قامت الباحثـة بإعـداد   

ــاور  بطـــاقتي مالحظـــة لمال حظـــة أداء الطلبـــة المهـــاري فـــي التحـ
االلكتروني كأداة قياس لمعرفة األداء الخاطئ في أداءات الطلبة، 

ــى      ــألداة األولـ ــة لـ ــذه األداة مكملـ ــد هـ ــيلي  (وُتعـ ــار التحصـ االختبـ
  ).السابق

تتكـــون كـــل بطاقـــة مالحظـــة مـــن خـــانتين،  : تقـــديرات البطاقـــات •
ــى( ــام ب   : األولـ ــب القيـ ــن الطالـ ــوب مـ ــة أداءات مطلـ ــا ، والثانيـ : هـ

يؤدي : ألسلوب األداء وقد وضعت له تقديران هما على التوالي
، حيـث يـتم الحكـم علـى أداء الطلبـة،       ال يـؤدي المهـارة  -المهارة 

  .ووضع التقدير المناسب لهم

بعــد انتهــاء : عــرض بطاقــات المالحظــة علــى الســادة المحكِّـمــين   •
وليـــة، الباحثـــة مـــن إعـــداد بطـــاقتي المالحظـــة فـــي صـــورتهما األ 

: ولقياس الصدق فـي بطاقـات المالحظـة قامـت الباحثـة بمـا يلـي       

عرض البطاقات على السادة المحكِّـمين الستطالع آرائهـم، إذ تـم   

تعديل بعض النقاط وإعدادها في شـكلها النهـائي فـي ضـوء آراء     
ومالحظــات الســادة المحكمــين، ليكــون لــدينا بطــاقتي مالحظــة       

المتــزامن، وعــدد بنــود هــذه   األولــى خاصــة بالتحــاور االلكترونــي
، يعبـــر كــل بنـــد عـــن أداء مهــاري واحـــد، والثانيـــة   )7(البطاقــة  

خاصة بالتحـاور االلكترونـي المتـزامن، وعـدد بنـود هـذه البطاقـة        
 .، يعبر كل بند عن أداء مهاري واحد)10(

يحــوي االختبــار األدائــي علــى جــزأين، يحــوي   : االختبــار األدائــي •
أســئلة  ) 10(جــزء الثــاني يحــوي   أســئلة، وال) 7( الجــزء األول

المطلوب من المتدرب تنفيـذها أدائيـًا، وتـم رصـد هـذا االختبـار       
مــن خــالل بطــاقتي مالحظــة االختبــار األدائــي التــي ســبق ذكرهــا،  

 :والتي تم حساب ثباتها كاآلتي

بعد إعداد بطاقات المالحظـة  : حساب الثبات لبطاقات المالحظة •
الســـادة المحكِّـمـــين لبيـــان وعرضــها  مـــع االختبـــار األدائـــي علـــى  

صدق المحتوى، وإجراء التعديالت المناسـبة تـم حسـاب الثبـات     
اختارت الباحثة ثالثـة مـن طلبـة التجربـة     : لبطاقة المالحظة حيث

 2010/2011االســـتطالعية، وذلـــك فـــي بدايـــة العـــام الدراســـي  
بطريقة عشوائية من الطلبة الذين لم يدخلوا في عينة الدراسـة،  

مضـمون البرنـام التعليمـي  ومضـمون كـل بطاقـة        وشرحت لهـم 
ــة      ــات المالحظـ ــي بطاقـ ــات فـ ــاب الثبـ ــم حسـ ــم تـ ــا، ثـ ــة منهـ والغايـ
بأسلوب تعدد المالحظين على أداء الطالب الواحد، حيـث يقـوم   
مالحظـان كـل منهمــا مسـتقل عــن اآلخـر بمالحظــة الطالـب أثنــاء      
أدائه لخطوات كل مهارة ، ثم يحسب عدد مـرات االتفـاق وعـدد    

ــ ــزمالء     مـــ ــد الـــ ــة بأحـــ ــتعانت الباحثـــ ــد اســـ ــتالف، وقـــ رات االخـــ
المتخصصين في المجال، وقامـت بتدريبـه علـى اسـتخدام بطاقـة      
المالحظة، وتعريفه بمحتواها ليعمل معهـا كمالِحـظ أول، وكانـت    
الباحثــــة نفســــها المالِحــــظ الثــــاني، وتــــم حســــاب نســــبة اتفــــاق   

مــل المالحظــين علــى أداء كــل طالــب علــى حــدة، باســتخدام معا   
أبــو عــالم،  ( .لحســاب مــرات االتفــاق واالخــتالف    coperكــوبر 
ــذي بلـــــغ  ) 478.، ص2005 للبطاقـــــة األولـــــى،  ) 87.50(والـــ

ــات المالحظــة     ) 83.33(و ــي أن بطاق ــة ، ممــا يعن ــة الثاني للبطاق
ثابتة إلى حـد كبيـر، وفـي ضـوء اإلجـراءات السـابقة تـم التوصـل         

ت صـــالحة  إلـــى الصـــورة النهائيـــة لبطاقـــات المالحظـــة، وأصـــبح     
تــم تجريــب البرنــام  للتطبيــق علــى طلبــة المجموعــة التجريبيــة،   

مـن عينـة التجربـة    (استطالعيًا على ثالثة من طلبة السـنة الثالثـة   
ــام لمجموعــة       )االســتطالعية ــك لمعرفــة مــدى مناســبة البرن وذل

الدراســـة، واكتشـــاف أي خطـــأ فـــي البرنـــام، وتعـــديل البرنـــام 
ــائي، وت  ــاء فـــي  للوصـــول إلـــى شـــكله النهـ بـــين عـــدم وجـــود أخطـ

.البرنام وأنه صالح للتطبيق
2

  

                                                           
2

تم وضع جزء من البرنام التدريبي، واالختبار المعرفي واألدائي وبطاقات 
المالحظة في نهاية الدراسة، وللحصول على البرنام واالختبارات كاملة 

 :يد االلكترونيلبرالة إلى ايرجى إرسال رس

sam_shames@yahoo.com   إلرسالها كاملة.  
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ــة األساســية للدراســة   -4 بعــد االنتهــاء مــن  : إجــراءات تنفيــذ التجرب
إعــداد البرنــام التــدريبي المقتــرح وإجازتــه مــن قبــل المحكمــين   
وتجريبه استطالعيًا، وكذلك أدوات القياس المستخدمة في هـذه  

حصــول علــى موافقــة  الدراســة، والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا وال  
الجهــات المعنيــة إلجـــراء التجربــة تــم تنفيـــذ التجربــة األساســـية      

  :للدراسة على النحو اآلتي

ــة الدراســة   • ــار عين ــة الدراســة مــن     : اختي ــت عين ــث تكون ) 22(حي

طالبًا وطالبة من طلبة السنة الثالثة معلم الصف في كلية التربيـة  
 .2010/2011الثانية بجامعة تشرين للعام الدراسي 

ــي      • ــار األدائــ ــيلي واالختبــ ــار والتحصــ ــوالت واالختبــ ــع الموديــ طبــ
 .وبطاقات المالحظة

 .التأكد من سالمة أجهزة الحاسوب في مكان التدريب •
ــة لتطبيـــق        • ــائط والبرمجيـــات الالزمـ ــنقص مـــن الوسـ ــام مـــا يـ إتمـ

 .الدراسة
ــاع بعينـــة الدراســـة، حيـــث تـــم شـــرح أســـلوب الدراســـة         • االجتمـ

لـدليل االسـتخدام المرفـق مـع      باستخدام الموديـوالت وتـوجيههم  
الموديول، بعد مناقشة وقراءة سـير العمـل معهـم، وذلـك ضـمانًا      
لفهم أفراد العينة لتلك التعليمـات، مـع التـذكير بضـرورة االتصـال      

 .بالباحثة لالستفسار أو حل أية مشكلة بالتدريب

المعلمــين بالســير بــالموديوالت وفقــًا لخطــوات      / تــذكير الطلبــة  •
 .الت المرفقة بدليل المتعلمدراسة الموديو

التنبيه على إجابة االختبارات القبلية لكل موديول، ومقارنة إجابة  •
 .المتدرب بنموذج اإلجابة المعد بنهاية كل موديول/ الطالب

ــددة بــــ     • ــان المحـ ــة اإلتقـ ــق درجـ ــزام بتحقيـ ــاز %) 85(االلتـ الجتيـ
 .اختبار كل موديول

ــة لدراســة محتــ     • ــام، إعطــاء كــل متــدرب الفرصــة الكامل وى البرن
 .وتنفيذ األنشطة وفقًا لقدرته وسرعته في التعلم

المتمثلـة فـي االختبـار التحصـيلي،     : تطبيق أدوات القيـاس بعـدياً   •
 :واالختبار األدائي وبطاقات المالحظة كما يلي

االختبـار التحصـيلي المعرفـي    :(تطبيق أدوات القياس قبليـاً  -
لـى أفــراد  حيـث قامـت الباحثـة بطباعـة االختبـار وتوزيعـه ع      

عينة الدراسة، وذلك لحساب الدرجات القبلية في تحصيل 
الجانب المعرفـي للمعلومـات المتضـمنة فـي البرنـام، وتـم       
التصــحيح والرصــد فــي كشــوف خاصــة تمهيــدًا لمعالجتهــا  

االختبار األدائي وبطاقات المالحظة حيث قامت . إحصائيًا
ت الباحثــة بطباعـــة  االختبـــار األدائــي ورصـــده مـــن بطاقـــا  

المالحظــــة وذلــــك لحســــاب الــــدرجات القبليــــة فــــي األداء  
ــدرجات      ــاب الـ ــم حسـ ــام، وتـ ــمنة بالبرنـ ــارات المتضـ للمهـ

  .ورصدها تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا

طبــع الموديــوالت التعليميــة وتوزيعهــا علــى الطلبــة أفــراد     -
العينــــة حيــــث تــــم شــــرح أســــلوب الدراســــة باســــتخدام       

ل االســتخدام، بعــد الموديـوالت التعليميــة وتــوجيههم لـدلي  
قراءة ومناقشة تعليمات السـير معهـم، وذلـك ضـمانًا لفهـم      
جميع أفراد العينة لتلك التعليمات، مع ضـرورة التنبيـه إلـى    
االتصال بالباحثة لالستفسار أو حل أية مشكلة بالتدريب، 
ــول فــي نمــوذج       ــارات لكــل مودي ــة االختب ــى إجاب التنبيــه عل

ــع مقارنـــة      ــص لـــذلك، مـ ــة المخصـ ــة المتـــدرب  اإلجابـ إجابـ
 .بنموذج اإلجابة المعد في نهاية كل موديول

 .تطبيق أدوات القياس بعديًا -
  .رصد النتائ ومعالجتها إحصائيًا وتفسيرها •

  :عرض النتائ وتفسيرها

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات الطلبـة    - 1
في التطبيقين القبلي والبعـدي فـي االختبـار التحصـيلي للجانـب      

معرفي لمهـارات التحـاور االلكترونـي الصـوتي المتـزامن وغيـر       ال
 .المتزامن

المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي لإلختبار / للعينات المترابطة للفرق بين متوسطي درجات الطلبة  T- Testنتائ ) 2(جدول 
  األثرالتحصيلي المعرفي لمهارات التحاور االلكتروني المتزامن وغير المتزامن وحجم 

االختبار 
  التحصيلي

  حجم األثر  T- Test  اإلحصاء الوصفي

االنحراف   المتوسط
  المعياري

فرق 
  المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

  قللفر

الخطأ 
المعياري 

  للفرق

ت 
  المحسوبة

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا  القرار

  0.98  دالة  0.000  21  28.41  0.54  2.53  15.36  1.86  5.68  القبلي

                  1.786  21.05  البعدي

                      

 أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة الحقيقيـــة ) 2(يتبـــين مـــن الجـــدول 

فــي االختبــار ) 0.05(أصــغر مــن مســتوى الداللــة المــأخوذ) 0.000(
التحصــيلي للجانــب المعرفــي لمهــارات التحــاور االلكترونــي الصــوتي       

ودال بــين المتـزامن وغيــر المتــزامن، ممـا يؤكــد وجــود فـرق حقيقــي    
متوســطي درجــات الطلبــة فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لالختبــار        

التحصيلي، وذلك لصالح متوسط درجات الطلبة في التطبيق البعدي، 
وهـي قيمـة مرتفعـة حسـب مـا      ) 0.98(أما قيمة مربع إيتا فقد بلغـت  

ــام    )Cohen, 1977(أشــار كــوهين   ــأثير برن ــى أن ت ، ممــا يــدل عل
المعلمـــين / درجـــة كبيـــرة فـــي تحصـــيل الطلبـــة الـــتعلم الـــذاتي كـــان ب
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للجانب المعرفي لمهارات التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن وغير 
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية األولى. المتزامن

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات الطلبـة    - 2
في التطبيقين القبلي والبعـدي لبطاقـات مالحظـة األداء العملـي     

 .ارات التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن وغير المتزامنلمه

لبطاقات المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي / للعينات المترابطة للفرق بين متوسطي درجات الطلبة  T- Testنتائ ) 3(جدول 
  األثر مالحظة األداء العملي لمهارات التحاور االلكتروني المتزامن وغير المتزامن مجتمعة وحجم

بطاقات مالحظة 
األداء العملي 

لمهارات التحاور 
الصوتي المتزامن 

  وغير المتزامن

  T- Test  اإلحصاء الوصفي
حجم 
  األثر

االنحراف   المتوسط
  المعياري

فرق 
  المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

  قللفر

الخطأ 
المعياري 

  للفرق

ت 
  المحسوبة

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا  القرار

  0.99  دالة  0.000  21  48.56  0.277  1.299  13.455  0.98  2.23  القبلي

                  1.04  15.68  البعدي

                      

أن قيمـــــــة مســـــــتوى الداللـــــــة   ) 3(يتبـــــــين مـــــــن الجـــــــدول   
فــي ) 0.05(أصــغر مــن مســتوى الداللــة المــأخوذ  ) 0.000(الحقيقيــة

صـوتي  بطاقات مالحظة األداء العملي لمهارات التحـاور االلكترونـي ال  
المتـزامن وغيــر المتــزامن، ممـا يؤكــد وجــود فـرق حقيقــي ودال بــين    
متوســطي درجــات الطلبــة فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــات        
مالحظــة األداء العملــي، وذلــك لصــالح متوســط درجــات الطلبــة فــي        

وهـي قيمـة   ) 0.99(التطبيق البعدي، أما قيمة مربـع إيتـا فقـد بلغـت     
، ممـا يـدل علـى أن    )Cohen, 1977(ن مرتفعة حسب ما أشار كوهي

ــة كبيـــرة فـــي أداء الطلبـــة    ــتعلم الـــذاتي كـــان بدرجـ / تـــأثير برنـــام الـ

ــزامن وغيـــر       ــوتي المتـ ــاور االلكترونـــي الصـ ــارات التحـ ــين لمهـ المعلمـ
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الثانية. المتزامن

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات الطلبـة    - 3
ن القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة األداء العملــي  فــي التطبيقــي

  .لمهارات التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن

  

المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقات / للعينات المترابطة للفرق بين متوسطي درجات الطلبة  T- Testنتائ ) 4(جدول 
  المتزامن وحجم األثر مالحظة األداء العملي لمهارات التحاور االلكتروني

بطاقات مالحظة 
األداء العملي 

لمهارات التحاور 
  الصوتي المتزامن 

  T- Test  اإلحصاء الوصفي
حجم 
  األثر

االنحراف   المتوسط
  المعياري

فرق 
  المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

  قللفر

الخطأ 
المعياري 

  للفرق

ت 
  المحسوبة

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا  القرار

  0.99  دالة  0.000  21  43.95  0.188  0.88  8.27  0.72  1.05  القبلي

                  0.64  9.32  البعدي

                      

) 0.000( أن قيمة مستوى الداللـة الحقيقيـة  ) 4(يتبين من الجدول 

فـــي بطاقـــة مالحظـــة ) 0.05( أصـــغر مـــن مســـتوى الداللـــة المـــأخوذ
تي المتــزامن  ممــا األداء العملــي لمهــارات التحــاور االلكترونــي الصــو 

ــة فــي       ــين متوســطي درجــات الطلب يؤكــد وجــود فــرق حقيقــي ودال ب
التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــات مالحظــة األداء العملــي، لصــالح  
متوسط درجات الطلبة في التطبيق البعدي، أما قيمة مربـع إيتـا فقـد    

 ,Cohen(وهي قيمة مرتفعة حسب مـا أشـار كـوهين    ) 0.99(بلغت 

يــدل علـى أن برنــام الـتعلم الــذاتي حقـق درجــة تــأثير    ، ممـا  )1977

المعلمـــين لمهـــارات التحـــاور االلكترونـــي    /  كبيـــرة فـــي أداء الطلبـــة  
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الثالثة. الصوتي المتزامن

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات الطلبـة    - 4
اء العملــي فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة األد 

 .االلكتروني الصوتي غير المتزامن لمهارات التحاور
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المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقات / للعينات المترابطة للفرق بين متوسطي درجات الطلبة  T- Testنتائ ) 5(جدول 
  مالحظة األداء العملي لمهارات التحاور االلكتروني غير المتزامن وحجم األثر

ات مالحظة بطاق
األداء العملي 

لمهارات التحاور 
  الصوتي المتزامن 

  T- Test  اإلحصاء الوصفي
حجم 
  األثر

االنحراف   المتوسط
  المعياري

فرق 
  المتوسطين

االنحراف 
المعياري 

  للفرق

الخطأ 
المعياري 

  للفرق

ت 
  المحسوبة

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا  القرار

  0.98  دالة  0.000  21  26.799  0.193  0.907  5.182  0.733  1.18  القبلي

                  0.727  6.36  البعدي

  

 أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة الحقيقيـــة ) 5(يتبـــين مـــن الجـــدول 

فـي بطاقـات   ) 0.05( أصغر مـن مسـتوى الداللـة المـأخوذ    ) 0.000(
مالحظــة األداء العملــي لمهــارات التحــاور االلكترونــي الصــوتي غيــر        

د فرق حقيقي ودال بين متوسـطي درجـات   المتزامن، مما يؤكد وجو
الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقات مالحظة األداء العملي، 
لصالح متوسـط درجـات الطلبـة فـي التطبيـق البعـدي، أمـا قيمـة مربـع          

وهــي قيمـة مرتفعــة حسـب مــا أشـار كــوهين    ) 0.98(إيتـا فقــد بلغـت   
)Cohen, 1977(لتعلم الذاتي كان ، مما يدل على أن تأثير برنام ا

المعلمين لمهـارات التحـاور االلكترونـي    / بدرجة كبيرة في أداء الطلبة
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الرابعة. الصوتي غير المتزامن

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات الطلبـة    - 5
 .الذكور واإلناث في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

  

المعلمـين  / المعلمـين الـذكور ومتوسـط درجـات الطلبـة      / للعينات المسـتقلة للفـرق بـين متوسـط درجـات الطلبـة        T-Test نتائ) 6(جدول 
  اإلناث في االختبار التحصيلي البعدية

  للعينات المستقلة T-Testاختبار  Levenاختبار التجانس   اإلحصاء الوصفي

  ت المحسوبة  اللةمستوى الد Fقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  الجنس
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  القرار

  دالة  0.001  20  4.03  0.1  2.158  0.92  19.50  )8(الذكور 

  دالة  0.000  19.88  4.61      1.54  21.93  )14(اإلناث 

              

أن قيمـة مسـتوى الداللـة الحقيقيـة فـي       )6(يتبين من الجـدول  
الداللة المأخوذ في مستوى ) 0.05(اختبار ليفين للتجانس أكبر من 

االختبار التحصيلي المعرفي، وبالتالي يجب اختيـار السـطر األول فـي    
للعينــات المســتقلة، ومــن هــذا األخيــر يتبــين أن قيمــة    t-testاختبــار 

ممـا يؤكـد وجـود فـرق     ) 0.05(مستوى الداللة الحقيقية أصـغر مـن   
ــات الطلبـــة      ــين متوســـط درجـ ــوهري ودال إحصـــائيًا بـ المعلمـــين / جـ

المعلمين اإلناث / ومتوسط درجات الطلبة)  19.50( ر والبالغالذكو

في الجانب التحصيلي لمهارات التحـاور االلكترونـي   ) 21.93( والبالغ
ــالي يــتم رفــض الفرضــية الخامســة وقبــول    لصــالح اإلنــاث،   وبالت

  . البديلة عنها

ال يوجد فرق بـين متوسـطي درجـات الطلبـة الـذكور والطلبـة         - 6
  .البعدي لبطاقات مالحظة األداء العملياإلناث في التطبيق 

المعلمين / المعلمين الذكور ومتوسط درجات الطلبة / للعينات المستقلة للفرق بين متوسط درجات الطلبة  T-Testنتائ ) 7(جدول 
  اإلناث في التطبيق البعدي لبطاقات مالحظة األداء العملي

  للعينات المستقلة T-Testاختبار  Levenاختبار التجانس   اإلحصاء الوصفي

  ت المحسوبة  مستوى الداللة Fقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  الجنس
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  القرار

  1.03  15.75  )8(الذكور 
0.008  0.930  

  غير دالة  0.823  20  0.227

  غير دالة  0.82  15.26  0.230  1.08  15.64  )14(اإلناث 
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مســتوى الداللــة المــأخوذ فــي بطاقــات ) 0.05(أن قيمــة مســتوى الداللــة الحقيقيــة فــي اختبــار ليفــين للتجــانس أكبــر مــن   )7(يتبــين مــن الجــدول 
للعينات المستقلة، ومن هذا األخير يتبين أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أكبـر   t-testالمالحظة، وبالتالي يجب اختيار السطر األول في اختبار 

المعلمـين الـذكور ومتوسـط    / قات المالحظة، مما يؤكد عدم وجود فرق جوهري ودال إحصـائيًا بـين متوسـط درجـات الطلبـة     في بطا) 0.05(من 
 .وبالتالي يتم قبول الفرضية السادسة. المعلمين اإلناث في الجانب األدائي لمهارات التحاور االلكتروني/ درجات الطلبة

جات الطلبة الذين يحملون الشهادة الثانوية الفرع العلمي والطلبة الذين يحملون الشهادة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي در - 7
  .الثانوية الفرع األدبي في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

رع العلمــي المعلمــين الــذين يحملــون الشــهادة الثانويــة الفــ/ للعينــات المســتقلة للفــرق بــين متوســط درجــات الطلبــة  T-Testنتــائ ) 8(جــدول   
  المعلمين الذين يحملون الشهادة الثانوية الفرع األدبي في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المعرفي/ ومتوسط درجات الطلبة 

  للعينات المستقلة T-Testاختبار  Levenاختبار التجانس   اإلحصاء الوصفي

  ت المحسوبة  لةمستوى الدال Fقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  الشهادة الثانوية
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  القرار

  1.8  21.33  )12(العلمي 
0.023  0.88  

  غير دالة  0.42  19.5  0.811

  غير دالة  0.41  20  0.822  1.7  20.70  )10(األدبي 
            

أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية فـي اختبـار    )8(يتبين من الجدول 
ــن   ــانس أكبـــر مـ ــي  ) 0.05(ليفـــين للتجـ ــأخوذ فـ ــة المـ ــتوى الداللـ مسـ

-tاالختبار التحصيلي وبالتالي يجب اختيار السطر األول فـي اختبـار   

test      للعينــات المســتقلة، ومــن هــذا األخيــر يتبــين أن قيمــة مســتوى
ممـا يؤكـد   ) 0.05(الداللة الحقيقية في االختبار التحصيلي أكبر من 

/ الطلبةعدم وجود فرق جوهري ودال إحصائيًا بين متوسط درجات 

المعلمــين الــذين يحملــون الشــهادة الثانويــة الفــرع العلمــي ومتوســط   

ــة  ــرع     / درجــات الطلب ــة الف ــون الشــهادة الثانوي ــذين يحمل المعلمــين ال
ويـتم بـذلك   . األدبي في الجانب المعرفي لمهارات التحـاور االلكترونـي  

 .قبول الفرضية السابعة

لــون ال يوجــد فــرق بــين متوســطي درجــات الطلبــة الــذين يحم   - 8
الشهادة الثانوية الفرع العلمي والطلبة الذين يحملون الشـهادة  
الثانويــة الفــرع األدبــي فــي التطبيــق البعــدي لبطاقــات مالحظــة    

  .األداء العملي

المعلمين الذين يحملون الشهادة الثانوية الفرع العلمي / للعينات المستقلة للفرق بين متوسط درجات الطلبة  T-Testنتائ ) 9(جدول 
  المعلمين الذين يحملون الشهادة الثانوية الفرع األدبي في التطبيق البعدي لبطاقات المالحظة األداء العملي/ ومتوسط درجات الطلبة 

  للعينات المستقلة T-Testاختبار  Levenاختبار التجانس   اإلحصاء الوصفي

  المحسوبة ت  مستوى الداللة Fقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  الشهادة الثانوية
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  القرار

  0.9  15.50  )12(العلمي 
0.001  0.97  

  غير دالة  0.39  16.53  0.87

  غير دالة  0.38  20  0.89  1.19  15.90  )10(األدبي 

        

أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية فـي اختبـار    )9(يتبين من الجدول 
ــن   ــانس أكبـــر مـ ــتوى الدال) 0.05(ليفـــين للتجـ ــي  مسـ ــأخوذ فـ ــة المـ لـ

بطاقات مالحظة األداء العملـي، وبالتـالي يجـب اختيـار السـطر األول      
للعينات المستقلة، ومن هذا األخير يتبين أن قيمة  t-testفي اختبار 

مما ) 0.05(مستوى الداللة الحقيقية في بطاقات المالحظة أكبر من 
يؤكد عدم وجود فرق جـوهري ودال إحصـائيًا بـين متوسـط درجـات      

ــةا المعلمــين الــذين يحملــون الشــهادة الثانويــة الفــرع العلمــي       / لطلب
المعلمين الـذين يحملـون الشـهادة الثانويـة     / ومتوسط درجات الطلبة

ــي       ــاور االلكترونـ ــارات التحـ ــي لمهـ ــب األدائـ ــي الجانـ ــي فـ ــرع األدبـ . الفـ

  .وبالتالي يتم قبول الفرضية الثامنة

  

  

  مناقشة نتائ الدراسة

وجــود : تــائ ومعالجتهــا إحصــائياً  تضــح مــن خــالل عــرض الن  ا
المعلمـــين فـــي / فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين متوســـط درجـــات الطلبـــة 

ــار التحصـــ   ــي والبعـــدي لالختبـ ــين القبلـ ــي  يالتطبيقـ ــب المعرفـ لي للجانـ
لمهارات التحاور االلكترونـي الصـوتي المتـزامن والـال متـزامن لصـالح       

ريبي المقتـرح  درجات الطلبة في االختبار البعدي، وكان للبرنام التد
ــي         ــارات التحــاور االلكترون ــي لمه ــب المعرف ــة الجان ــي تنمي ــر ف ــر كبي أث

المعلمــين، ويمكــن / الصــوتي المتــزامن وغيــر المتــزامن لــدى الطلبــة  
  :إرجاع النتائ السابقة إلى

ــوالت، وإعطــاء       - 1 ــالزم لدراســة المودي ــافي وال ــت الك إعطــاء الوق
ــذي ينا     ــت الـ ــي الوقـ ــة فـ ــي الدراسـ ــة فـ ــدربين الحريـ ــبهم المتـ سـ

  .والسرعة التي تناسب قدرة كل واحد منهم وظروفه
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اســتخدام الباحثــة ألســلوب الموديــوالت التعليميــة فــي تصــميم   - 2
إثـارة  : وحدات البرنـام التـدريبي، حيـث تتميـز الموديـوالت بــ      

اهتمام المتعلم نحو التكنولوجيا بصورة فعالة وتتيح له الفرصة 
عديـدة، كمـا يتميـز    للتعلم أو التدريب من خالل توفير وسائل 

التــدريب بــالموديوالت فــي تقــديم التغذيــة الراجعــة حيــث تقــدم  
ه بعـد إنجـاز   ئـ للمتـدرب أو المـتعلم تقويمـًا فوريـًا لمسـتوى أدا     

 .كل مهمة تعليمية

اعتمــاد البرنــام علــى أســاليب متنوعــة فــي التــدريب بــدءًا مــن    - 3
قـراءة الموديـوالت إلـى الرجــوع إلـى المراجـع والكتـب اإلضــافية       

ــدمهم      و ــة والتعــرف لمســتوى تق ــي مــع الطلب التواصــل االلكترون
واإلجابة عن تسـاؤالتهم، ممـا أدى إلـى معرفـة كيفيـة تنفيـذ مـا        
تــم قراءتــه، والهــدف مــن اســتخدامه ومحاولــة توظيــف مــا تــم     

 .قراءته بشكل جيد

المتـدربين بقـراءة   / كما يمكن إرجاع ذلـك إلـى اهتمـام الطلبـة      - 4
البعدية،  /ت عن االختبارات القبليةمطبوعات البرنام، واإلجابا

 .واالختبارات الذاتية في كل موديول

عنـــد دراســـة  %) 85(كـــان لوجـــود مســـتوى عـــام لإلتقـــان       - 5
الموديــوالت دور فــي ارتفــاع مســتوى اكتســاب الطلبــة للجانــب   

 .المعرفي لمهارات التحاور االلكتروني المتزامن وغير المتزامن

يــــث زودت الباحثـــــة  التحديــــد الــــدقيق ألهــــداف البرنــــام ح     - 6
المتدربين بهذه األهداف في بداية كل موديول من الموديوالت 
التعليمية المؤلفة للبرنام، لكي تكون معروفة مقدمًا للمعلمـين  
قبل البـدء بدراسـة البرنـام، وحتـى يكـون المتـدرب علـى علـم         

 .بما هو مطلوب منه أثناء تنفيذ البرنام التدريبي

بنائي خالل البرنام سـواء عـن طريـق    إتاحة الفرصة للتقويم ال - 7
األنشطة واالختبارات الذاتية التي وردت أثناء دراسة الموديول 
أو االختبــارات البعديــة فــي نهايــة كــل موديــول، والتــي تــم حــث   

المعلمين على ضرورة اإلجابة عنها، والرجوع إلى سلم / الطلبة
ــى         ــول آخــر، ممــا ســاعد عل ــى مودي ــال إل ــل االنتق التصــحيح قب

يم تغذيــة راجعــة فوريــة للمتــدرب أثنــاء فتــرة  التــدريب،        تقــد 
وساعده على معرفة نقاط القوة والضعف في أدائـه وسـاهم فـي    
تقديم العالج المناسب له كأن يوجه إلـى قـراءة مراجـع إضـافية     

وتتفق هذه الدراسة مـع   .أو إعادة دراسة الموديول مرة أخرى
ــن   ــل مـــــــــ ــة كـــــــــ  ,Carboni(، )2001رزق،(دراســـــــــ

2003(،)Rebecca, 2004(، ) ،ــدي ــد، (، )2005الجنـ محمـ
 )2010محمد وآخرون، ) (2007عمار، ( )2005

تباع أسلوب النظم في بناء البرنام أثره الفعال فـي  كما كان ال - 8
المتـدربين، وهـذا مـا تتفـق     / زيادة درجات الكسب لدى الطلبـة 

 ).2008الغامدي، (، )Carboni, 2003(معه دراسة 

لنتائ ومعالجتها إحصائيًا وجود تضح من خالل عرض ااكما 
المعلمين في / فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات الطلبة

التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقات مالحظة األداء العملي لمهارات 
 التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن والال متزامن مجتمعة وكًال

واألثر الكبير على حده لصالح درجات الطلبة في االختبار البعدي، 
للبرنام التدريبي المقترح في تنمية الجانب األدائي لمهارات التحاور 

المعلمين، / االلكتروني الصوتي المتزامن والال متزامن لدى الطلبة
  :ويمكن إرجاع النتائ السابقة إلى

ــة ن أ - 1 ــذه النتيجــ ــدت هــ ــب     أكــ ــي بالجانــ ــب األدائــ ــاط الجانــ ارتبــ
درجــات التحصــيل لــدى   التحصــيلي المعرفــي، حيــث إن ارتفــاع 

المعلمــين صــاحبه ارتفــاع فــي درجــات األداء المهــاري، / الطلبــة
المتدربون مـن معلومـات قـد    / وهذا يعني أن ما اكتسبه الطلبة

  .  تم توظيفه في الجانب األدائي

المزايا التي ينفرد بها أسلوب الموديوالت التعليمية في إتاحة   - 2
ت أداء المهــارات لمتــدربين لتعــرف علــى خطــوا   أمــام االفرصــة 

ــوفر     ةبشــكل متسلســل لكــل مهــار   ــى ت مــن المهــارات، إضــافة إل
ــذه المهــارات أمــام المتــدربين،         الخطــوات علــى شــكل صــور له
والتي ساعدت على التغلب على العقبات التـي تعتـرض اكتسـاب    
ــه      ــا تتيحـــ ــدرب، بمـــ ــطة للمتـــ ــاركة النشـــ ــارة، المشـــ أداء المهـــ

ــرعته    ــب سـ ــل بحسـ ــن العمـ ــدرب مـ ــوالت للمتـ ــتم  الموديـ وال تهـ
بموازنة المتدرب بغيره بـل يـتم الحكـم عليـه فـي ضـوء مـا يـتم         

المتــدرب هــو الــذي  / إنجــازه مــن أهــداف الموديــول، والطالــب  
 .خريحدد متى ينتقل من موديول آل

المتـدربين بقـراءة   / كما يمكن إرجاع ذلـك إلـى اهتمـام الطلبـة      - 3
ديـة،  البع/مطبوعات البرنام، واإلجابات عن االختبـارات القبليـة  

واالختبــارات الذاتيــة فــي كــل موديــول، والتطبيــق الــذاتي لكــل     
 .مهارة من المهارات الموجودة في المطبوع

احتواء الموديوالت التعليمية على الكثير من المعلومات الهامة  - 4
والضرورية والواضحة، والتـي تسـبق كـل مهـارة مـن المهـارات،       

ــب      ــب النظــري والجان ــين الجان ــى التكامــل ب ــي ممــا أدى إل العمل
ــارات ــة   . للمهـ ــع دراسـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ ، )2001رزق، (وتتفـ

محمــد وآخــرون، ( )2005ســاري، (، )2008محمــد حســن، (
2010(. 

أما فيما يتعلق بأثر متغير الجنس في االختبار المعرفي البعدي 
 :ينتبفلمهارات التحاور االلكتروني الصوتي المتزامن وغير المتزامن 

اإلناث في  ق ألنوكون هذا الفرتوربما  وجود فروق لصالح اإلناث،
الغالب يركزن على الحفظ والتحصيل أكثر من الذكور، رغم أن أثر 

كن هناك فروق بين الذكور واإلناث تنه لم أهذه الفروق ضئيل، كما 
في االختبار األدائي البعدي لمهارات التحاور االلكتروني الصوتي 

كد فاعلية التعلم الذاتي في المتزامن وغير المتزامن، وهذا األمر يؤ
  .المعلمين/ تعلم وتعليم المهارات للطلبة

ــأثر متغيـــر الشـــهادة فـــي الجانـــب المعرفـــي     ــا يتعلـــق بـ أمـــا فيمـ
ــر     ــزامن وغيــ ــي المتــ ــاور االلكترونــ ــارات التحــ ــي لمهــ ــب األدائــ والجانــ

عـــدم وجـــود فـــروق بـــين الطلبـــة الـــذين يحملـــون    :ينالمتـــزامن فتبـــ
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ــرع الع   ــة الف ــة     الشــهادة الثانوي ــون الشــهادة الثانوي ــذين يحمل لمــي وال
 الجــانبيينثـر البرنـام المعـد فـي توظيـف      أالفـرع األدبـي، ممـا يؤكـد     

 .المعرفي واألدائي للطلبة

  مقترحات الدراسة

بينت الدراسة فاعلية الموديوالت التعليمية في توظيف مهارات  - 1
التحـاور االلكترونـي، لـذا تقتـرح الباحثـة اسـتخدام الموديــوالت       

يميــة كأحــد أســاليب الــتعلم الــذاتي عنــد تــدريب المهــارات  التعل
 .المعلمين/ للطلبة

إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات حـــول أثـــر الـــتعلم الـــذاتي فـــي    - 2
توظيــف مهــارات أخــرى فــي التعلــيم المتــزامن وغيــر المتــزامن،   

 .وعلى مستويات ومراحل مختلفة

االستفادة من تقنيات الشبكة العالمية بمختلف صورها في نشر  - 3
لمقررات الدراسية وإعطاء التمارين والواجبات البيتية، وتبادل ا

ــبعض      ــة بعضــهم ال الرســائل والمحادثــات االلكترونيــة بــين الطلب
 .وبين مدرسيهم

االستفادة من نتـائ الدراسـات والبحـوث السـابقة التـي تتنـاول        - 4
ــيم     ــارات فــــي التعلــ ــي اكتســــاب مهــ ــتعلم الــــذاتي فــ توظيــــف الــ

 .االلكتروني

فـي   وورش عمل وندوات ومشاغل العمل يبيةعقد دورات تدر - 5
مستحدثات تكنولوجيا التعليم للمعلمين الطلبة، مجال اكتساب 

 .يشرف عليها مختصون في هذا المجال
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 أجزاء من أدوات البحث والبرنامج التدريبي

 جزء من البرنامج التدريبي:
 

:حالمعلم لدراسة البرنامج المقتر/ دليل الطالب  

  :المعلم/ عزيزي الطالب

ات وحد(ذا البرنامج لتنمية الجوانب المعرفية والمهارية في التعامل مع إحدى مستحدثات تكنولوجيا التعليم ، ويتكون البرنامج من موديوالت يأتي ه
ها إلى ستراتيجية التعلم الذاتي والتي تهتم بمهارات التحاور الصوتي االلكتروني المتزامن وغير المتزامن، تم تقسيمقائمة على ا) تعليمية صغيرة

  .المحادثات الصوتية االلكترونية: البريد الصوتي االلكتروني ، والموديول الثاني: الموديول األول: موديولين

عبارة عن وحدة تدريبية مصغرة تتضمن مجموعة من األهداف المراد تحقيقها، والمحتوى الذي يدرس والخبرات التعليمية واألنشطة ووسائل : والموديول
  . بعد دراسة الوحدة، يسير في دراستها المتعلم حسب قدرته وسرعته وتحت إشراف وتوجيه المعلمالتقويم قبل و

  :ويتكون الموديول من المكونات اآلتية

 .تهتم بتقديم فكرة موجزة للموديول ومبررات دراستك له:مقدمة - 1

 .عدة أهداف تصف السلوك المطلوب تعلمه من خالل دراستك للموديول: األهداف - 2

اختبار يحدد المستوى المبدئي لدراستك الموديول، تقرر عن طريقه فيما إذ كنت بحاجة إلى الموديول أو ال، ويشترط : القبلي االختبار - 3
 .خرل آللالنتقال من موديو% 85حصولك على درجة اإلتقان والتي حددت هنا بـ 

 .عرض لعناصر المحتوى العلمي المرتبط بتحقيق األهداف التعليمية: المحتوى - 4

 .خطوات تعلم، تتميز بتعدد الوسائط واألساليب وتنوع الخبرة: شطة التعلمأن - 5

 .الذي يساعدك في االنتقال من جزء داخل الموديول إلى آخر محققاً معه إتقان التعلم: الذاتي/ االختبار المرحلي - 6

 .حقيقك ألهداف الموديولعبارة عن اختبار يقدم في نهاية الموديول، ليساعدك في الحكم على مدى ت: االختبار البعدي - 7

  :تعليمات دراسة الموديول

  :المتدرب/ عزيزي الطالب

  :تباع الخطوات اآلتية بكل عناية ودقةلكي تحقق أهداف الموديول عليك ا

 .قرأ المقدمة جيداًا - 1

 .قرأ األهداف التعليمية بدقةا - 2

 .أجب عن أسئلة االختبار القبلي لتقرر مدى حاجتك لدراسة الموديول - 3

 .ء المحتوى العلمي جيداًقرأ أجزاا - 4

 .تتبع أنشطة التعلم بالموديول - 5

 .أجب عن أسئلة االختبارات الذاتية المرحلية - 6

 .أجب عن أسئلة االختبار البعدي، وقارن إجابتك مع نموذج اإلجابة المعد بنهاية الموديول - 7

توضح كيفية السير في دراسة موديوالت التي ) 1( تباع خطوات السير الموجودة باللوحة المسارية شكلابدأ دراستك في تناول الموديول با
مع أطيب التمنيات بالتوفيق.......البرنامج   

البريد االلكتروني الصوتي: الموديول األول  

  .........: مقدمة

  :عزيزي الدارس من المتوقع بعد نهاية دراستك لهذا الموديول أن تكون قادراً على أن: األهداف السلوكية

 ).e-voice mail(لكتروني الصوتي تعرف البريد اال - 1

 .تحدد متطلبات استخدام مهارة البريد الصوتي االلكتروني - 2

 .تعد البرنامج على حاسبك بطريقة صحيحة - 3

 .تسجل رسالة صوتية - 4

 .تستمع إلى رسالة صوتية مسجلة لمراجعتها - 5
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 .تتحكم في ملفات الرسائل الصوتية - 6

 .ترسل رسالة صوتية - 7

 .تفتح رسالة صوتية واردة - 8

 .مهارات البريد االلكتروني الصوتي في مجال عملك توظف - 9

 .تثمن دور البريد االلكتروني الصوتي في التعليم والتعلم -10

 .حدد فيهما مشاعرك تجاه أهمية دور البريد االلكتروني الصوتي في العملية التعليميةتكتب مبررين تُ -11

 .م باالعتماد على ما تعلمه عنهاتحدد خمس نقاط لجودة استخدام البريد االلكتروني الصوتي في التعلي -12

  

 
 
 
 
 

 ):E.voice mail(البريد االلكتروني الصوتي :المحتوى الدراسي واألنشطة التعليمية
 
 

رفون، في هو طريقة إلرسال رسائل بريدية صوتية من خالل عنوان البريد االلكتروني، فبدالَ من كتابة الرسالة، يمكن التحدث بالصوت من خالل الميك
العالم، ليسمعها من وجهت إليه من خالل بريده  وتية ألي حاسوب شخصي في أي مكان منج يدعم االتصال االلكتروني، فتصل الرسالة الصبرنام

الذي يعمل مع برنامج  e-voice saverومن أهم برامج البريد االلكتروني الصوتي برنامج .  االلكتروني، كما لو كنت تترك رسالة صوتية على هاتفه
Microsoft Outlook.  

، )سماعات+ ميكرفون (جهاز حاسوب محمل بنظام تشغيل ويندوز، االتصال باالنترنت، كارت صوت /:متطلبات البريد االلكتروني الصوتي -

 /.Microsoft Outlookحساب بريد الكتروني، برنامج 

 
 

 
، النسخة المجانية voice saver-eالذي سنقوم بإنزاله هو برنامج  البرنامج :كما ذكرنا):Download Software: (تنزيل البرنامج من شبكة االنترنت

  :لنتبع الخطوات اآلتية.....منه على موقع شبكة االنترنت

فتتاحية، كما في في صندوق العنوان بمستعرض االنترنت، لتظهر شاشة الموقع اال www.voicesaver.com: كتب عنوان الموقع اآلتيا - 1

 : الشكل اآلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )2(الشكل 
 
 
 

  

ة فأكثر من الدرجة المخصص% 85يمكنك اإلجابة على أسئلة االختبار القبلي فإذا حصلت على ... واآلن عزيزي الدارس

أما  ، فأنت لست بحاجة إلى دراسة الموديول، عندها انتقل إلى الموديول الثاني مباشرة،درجات)  10( لالختبار بما يعادل 

 .... بدأ بدراسة الموديولفا%  85إذا حصلت على أقل من 
 

 قرأ الفقرة اآلتية لتتعرف على ماهية الربيد االلكتروين الصويتاملعلم، ا/ عزيزي الطالب: نشاط

 .بعد االنتهاء من قراءة الفقرة السابقة، حدد المتطلبات الالزم توافرها إلرسال رسالة صوتية: ي الدارسعزيز
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 :اآلتي) 3(الشكل نسخة المجانية من البرنامج، كما في اختر تحميل ال - 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )3(الشكل 
 

  .حفظ نسخة البرنامج على الحاسوب الشخصيا - 3

خطوات إعداده على جهاز الحاسوب، بالنقر ننا البدء بلخاص بالبرنامج، يمكبعد التأكد من تنزيل الملف ا:إعداد البرنامج على الحاسوب -

تشغيل البرنامج، ويمكن الوصول إليه من تهاء من هذه خطوات يمكن البدء بالمزدوج على رمز الملف، لتبدأ عملية اإلعداد، وبعد االن

  .بدأ، ثم اختر كافة البرامج، ومنها اختر اسم البرنامجودة في قائمة امجموعة البرامج الموج

  حدد مفهوم البريد االلكتروني الصوتي، واذكر متطلبات استخدامه؟: الختبار الذاتي األولا

 :طريقة تسجيل رسالة صوتية -

  .)  4( ثم من خالل لوحة التحكم، كما في الشكل  startمن ) للمرة األولى(يتم اختيار الميكرفون :أوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )4(الشكل 
  )5(، كما في الشكل Sound &Audio Devicesاختر أيقونة  -

 
 
 
 
 
 

 
  )5(الشكل 

وذلك للتأكد من أن الميكرفون والسماعات متصلة بالحاسوب  Test Hardware، ثم اضغط على أمر voiceختر مفتاح من هذه النافذة ا -

 .وتعمل بشكل جيد
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 )6(الشكل  

 
  

  

  :اً إلرسالها بالطريقة اآلتيةيتم تسجيل الرسالة الصوتية وذلك استعداد: تسجيل الرسالة الصوتية: ثانياً

 .ةالموجود في شريط األدوات، فتظهر رسالة بريد الكتروني جديد Newاضغط على الزر  - 1

 .Toكتب عنوان البريد االلكتروني للمرسل إليه، في البند ا - 2

 ).Msg Body(يمكنك كتابة رسالة في الجزء الموجود باسم (  Subjectكتب موضوع الرسالة في البند ا - 3

 .التحدث أمام الميكرفون لتسجيل الرسالة الصوتية، وابدأ بRecordلى مفتاح اضغط ع - 4

 .يوضح لك الخطوات السابقة) 7(والشكل اآلتي . بعد االنتهاء من تسجيل الرسالة Stopاضغط مفتاح  - 5

  ) 7(الشكل 
 :االستماع للرسالة الصوتية المسجلة ومراجعتها -

 .ات البرنامجالموجود في شريط أدو Listenاضغط على مفتاح  - 1

  ) 8(استمع إلى الرسالة الصوتية المسجلة، للتأكد أنها سليمة، انظر الشكل  - 2

 )8(الشكل 

 : إرسال الرسالة الصوتية -

إرسالها إلى الشخص الذي قمت بكتابة عنوان بريده ب لة الصوتية والتأكد من سالمتها، ابدأبعد االنتهاء من عملية تسجيل الرسالة والمراجعة للرسا
  :كتروني مسبقاً كما يلياالل

 ميكنك مراجعة املدرب عند احلاجة ألي استفسار أو تساؤل: عزيزي املتدرب
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تخبرك بأن هناك برنامجاً يحاول إرسال  Outlookليتم إرسال الرسالة على الفور، وستظهر رسالة من برنامج  sendاضغط على الزر - 1

 ).9(انظر الشكل .رسالة الكترونية باستخدام بيانات صندوق بريدك

 )9(الشكل 
  . إليقاف العملية Noللموافقة على استمرار عملية اإلرسال، و Yesاضغط  - 2

 :التحكم في ملفات الرسائل الصوتية -

وتاريخ التسجيل، ومدة الرسالة ) الرسائل(تُحفظ ملفات الرسائل الصوتية وتخزن في قائمة داخل البرنامج، وتعرض أسماء الملفات الصوتية
  :الصوتية،وللتحكم في هذه الملفات من خالل نافذة البرنامج

 .شريط أدوات تنفيذ البرنامجود ضمن الموج Msgsاضغط على مفتاح  - 1

 ) 11) ( 10(انظر الشكل . لتظهر لديك قائمة الملفات، حيث يمكنك االستماع، إلغاء، إرفاق أكثر من رسالة صوتية مع نفس الرسالة - 2

  )11(الشكل ) 10(الشكل
 
 

  :االختبار الذايت الثاين

  

  
 
 
 
 

  :ةيارات الربيد االلكتروين الصويت يف العملية التعليمتوظيف مه

  :الربيد االلكتروين الصويت يف التعليم من خاللتوظيف ميكن للمعلم 

 .التواصل بين معلم اللغات والطلبة من خالل الرسائل البريدية للتدريب على النطق السليم - 1

سير تعلم بعض المفاهيم لدى المعاقين بصرياً، وكذلك ضعاف يير وتتعليم ذوي الحاجات الخاصة من ذوي اإلعاقات البصرية، بهدف تطو - 2

 .السمع الذين يستخدمون معينات سمعية معينة في التعليم

  .تبادل الرسائل والتكليفات والواجبات المنزلية بين المعلم والمتعلم، وما يتبع ذلك من تخطي الزمان والمكان - 3

  

  

  الوظيفة  املفتاح  الرقم

1  
  

  

2  
  

  

3  
  

  

للمدرب   ةيمكنك طرح األسئلة واالستفسارات عن هذا الموضوع من خالل إرسال رسائل صوتية الكتروني: نشاط

  . )alzsy@yahoo.com-tar(على البريد االلكتروني 
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  :مراجع إثرائية

 .تعلم وأتقن الربيد االلكتروين، شعاع للنشر والعلوم، حلب): 2003(الصاحل، األيهم  •

  .الربيد االلكتروين ومؤمتر الفيديو عن بعد، دار التربية احلديثة، عمان): 2002(محدان، حممد زياد  •

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  .......................:البعدي/ االختبار القبلي

تصميم الموديول الثاني بنفس طريقة تصميم الموديول األول ولمزيد من المعلومات أرسل رسالة إلى  تمالتحاور الصوتي االلكتروني: الموديول الثاني
   sam_shames@yahoo.com:البريد االلكتروني

  

  :اطئة فيما يليالعبارة الخ يسار) ×(العبارة الصحيحة وإشارة  يسار) √(ضع إشارة :من االختبار المعرفي

  
أسلوب من أساليب االتصال يستخدم إلرسال رسائل ) E voice mail(البريد االلكتروني الصوتي   -  

 .بريدية صوتية على العنوان البريدي االلكتروني

  
 .ه ال يتوفر مع نظام التشغيل ويندوزمن عيوب برنامج الماسنجر أن  -  

  
 .اتيح توفر الميكرفون والسماعاتمن شروط التحاور باستخدام لوحة المف  -  

  
 .من قائمة ملف go toيتم الدخول إلى البريد االلكتروني الخاص بك من خالل الماسنجر باختيار   -  

  
 .messengerمن قائمة  closeللوصول إلى عدم تنشيط برنامج الماسنجر ننقر على   -  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي

  :سالة الصوتيةليس من خطوات تسجيل الر -

New- A   .    B - Stop  .    C-  Setting    .    D-  Record.    

  :تنقسم تقنيات الحوار إلى -

A -ثالثة أقسام        .    B- قسمين.    C-  عدد ال
منتهه    .  

  D-   أربعة أقسام
  .متساوية

  

  :إلرسال رسالة صوتية بعد االنتهاء من إجراءات تسجيلها يتم النقر على -

A -   B -     C-     
D-   

  

  : نختار األمر  اًللخروج من الماسنجر وتركه نشط -

Sign in- A   .    B -  Close.    C- Sign of   .    D- Send.    

 
 
 
 

واآلن عزيزي الدارس بعد أن انتهيت من دراسة املوديول، أجب عن أسئلة االختبار القبلي مرة أخرى يف النموذج املرفق واملخصص 

وديول، فإذا حصلت من الدرجة الكلية املخصصة للم% 85لذلك لتعرف مدى حتقيقك  لألهداف احملددة، وعليك أن حتصل على 

عليك إعادة فمن الدرجة الكلية املخصصة لالختبار % 85املوديول الثاين أما إذا حصلت على أقل من  نتقل إىلفأكثر ا% 85على 

 .دراسة املوديول مرة أخرى لتصل إىل درجة التمكن املطلوبة

 

ابعث رسالة صوتية على العنوان البريدي ....ك من النشاط السابقعزيزي الطالب بعد انتهائ: نشاط

tak@maktoob.com-technology البريد االلكتروني الصوتي: تشرح فيها وجهة نظرك عن موضوع.  

 

 إىل هنا تنتهي دراستك للموديول
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 من االختبار األدائي

 .قم بتسجيل رسالة صوتية - 1

 .tok@yahoo.com-tecقم بإرسال الرسالة الصوتية إلى  - 2

 tok@yahoo.com-tecوصلتك رسالة صوتية من البريد االلكتروني   - 3

 .قم بمسح جميع الرسائل الصوتية من داخل البرنامج - 4

 .متصل باالنترنت ويريد التحدث معك، قم بمحاورته باستخدام لوحة المفاتيح yahoo.comsamo@-syصديقك الذي لديه البريد االلكتروني  - 5

 .متصل باالنترنت ويريد التحدث معك، قم بإجراء محادثة صوتية معهsamo@yahoo.com-syصديقك الذي لديه البريد االلكتروني  - 6

متصل باالنترنت ويريد التحدث معك، قم بمحادثته عن طريق الصوت samo@yahoo.com-syلكتروني صديقك الذي لديه البريد اال - 7

 .والصورة

 

  :من بطاقات المالحظة

 

 

  

  الرقم

 

  البند

 مستوى أداء المهارة

يؤدي 

  المهارة

ال يؤدي 

  المهارة

     .tok@yahoo.com-tecيقوم بإرسال الرسالة الصوتية إلى   1

  يفتح الرسالة الصوتية التي وصلت من البريد االلكتروني  2

tok@yahoo.com-tec 
    

      .يقوم بمسح جميع الرسائل الصوتية من داخل البرنامج  3

بإضافة  يقوم samo@yahoo.com-syة البريد االلكتروني بعد االنتهاء مباشرة من إضاف  4

إلى قائمة التحاور أو جهات االتصال  maz-lamar@yahoo.com البريد االلكتروني 

  .الخاصة به

    

باستخدام لوحة samo@yahoo.com-syكتروني يقوم بمحاورة صاحب البريد االل  5

  .المفاتيح

    

sy-يقوم بإجراء محادثة صوتية مع صديقه الذي لديه البريد االلكتروني  6

samo@yahoo.com 

    

sy-ه الذي لديه البريد االلكترونييقوم بإجراء محادثة بالصوت والصورة مع صديق  7
samo@yahoo.com 

    

قوم بإرسال رسالة الكترونية من بريده االلكتروني أثناء استخدامك لبرنامج الماسنجر إلى ي  8

  .technology-so@maktoob.comالبريد االلكتروني

    


