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التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي ببيئة شبكات الويب االجتماعية وأثره 

 في تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية والوعي التكنولوجي للطالب المعلمين

 

 

 مستخلص : ال

هدف البحث الحالي إلي عالج ضعف مهارات إنتاج المواقع التعليمية لطالب كلية التربية، من خالل      

تحديد نمط التعلم التشاركي األنسب في بيئة شبكات الويب االجتماعية المالئمة لطالب كلية التربية ذوي 

جانب المعرفي واألدائي األسلوب المعرفي )المتصلب والمرن( فيما يتعلق بتأثيرهما علي كل من ال

لمهارات إنتاج المواقع التعليمية، وتنمية الوعي التكنولوجي لديهم، وقد تم تطبيق هذا البحث على طالب 

 2020كلية التربية بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة حلوان، في مقرر تكنولوجيا التعليم للعام الدراسي 

لتعليمية تم تطبيق اختبار تحصيل معرفي مرتبط بمهارات إنتاج ، ولقياس مهارات إنتاج المواقع ا 2021/

المواقع التعليمية، بطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية، بطاقة تقييم المواقع التعليمية التي 

ينتجها الطالب، ولقياس الوعي التكنولوجي للطالب تم تطبيق مقياس الوعي التكنولوجي، وقد توصل 

ث إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي البح

المرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية نتيجة للتفاعل بين نمطي التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي، 

لمواقع التعليمية عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في بطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج ا

نتيجة للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب، عدم وجود فروق بين متوسطات 

درجات طالب المجموعات التجريبية في الوعي التكنولوجي نتيجة للتفاعل بين نمطي التعلم التشاركي 

 واألسلوب المعرفي.
 

، األسلوب المعرفي )المتصلب  -شبكات الويب االجتماعية -: نمط التعلم التشاركي  مفتاحيةالكلمات ال

 الوعي التكنولوجي. –مهارات إنتاج المواقع التعليمية  -المرن( 
 

 المقدمة

يشهد العالم في العصر الراهن ثورة رقمية وتطورات سريعة ومتالحقة في كافة المجاالت والسيما        

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مما أدى إلى تالشي الحواجز الجغرافية والزمنية بين دول 

الثقافات، وقد أثرت هذه  العالم والتي أصبحت تشبه قرية كونية صغيرة تالشت فيها الحدود وتالقت فيها

الثورة التكنولوجية على كافة مناحي الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، وأحدثت تغييرات 

أساسية في طريقة وطبيعة عملية التعليم والتعلم، وباتت جزًءا مهًما ال يتجزأ من نظام التعليم لمساعدة كل 

قليدية الحقيقية أو التعويض عنها بدمج مجموعة طرق وأساليب من المعلم والمتعلم في المحاضرة الت

متنوعة لتحقيق عملية التعليم والتعلم، وقد نالت الشبكة العالمية اهتماًما كبيًرا من قِبل التربويين والباحثين، 

حيث تعد من أهم اإلنجازات التكنولوجية التي يشهدها العصر الحالي خاصةً مع التطور المتالحق الذي 

حدث فيها كل يوم، حيث تعد شبكة المعلومات العالمية "اإلنترنت" من التقنيات التي أسهمت بشكل كبير ي

 *أسماء فتحي محمد/  دم.                               *د / كريمة محمود محمدم.
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في تطوير عمليتي التعليم والتعلم؛ والتي أخذت بدورها في التطور لتظهر مجموعة من التطبيقات أطلق 

نة مع إمكانية استثمار تلك ؛ والتي تميزت بالتفاعلية والمرو 0.2Webعليها تطبيقات الجيل الثاني للويب 

(2012الفاعلية من خالل الخدمات التي تقدمها )المصري، 
1
 . 

، Web2.0" إحدى تطبيقات الجيل الثاني للويب Social Networksوتعد الشبكات االجتماعية "       

يع والتي أقبل عليها معظم  مستخدمي شبكة اإلنترنت لما لها من مميزات اجتماعية تفاعلية بين جم

أعضائها، حيث تساعد على تبادل اآلراء، والتعبير الحر، وتشجيع األفراد على رصد أفكارهم وتسجيلها 

بصفة مستمرة ومناقشتها وتسجيل التعليقات عليها، وأيضاً مشاركة الصور والفيديو والصوت وأنواع 

المختلفة في الجماعات مختلفة من الملفات، كذلك توفر إمكانية التفاعل مع اآلخرين من خالل األنشطة 

التي يمكن تكوينها داخل شبكات الويب االجتماعية وتتخطى الحواجز والحدود، وتساعد على اكتساب 

الخبرات، من خالل هذه األنشطة والتفاعل بين األفراد، وتمكن تلك الشبكات مستخدميها من التجمع في 

عات العمل، وبالتالي أصبحت شبكات الويب كيانات اجتماعية تشابه الكيانات الواقعية فيما يسمى بمجمو

االجتماعية من المصادر التعليمية المهمة والمؤثرة على مستوى العالم خاصة في المجال التعليمي حيث 

تتيح للمتعلمين فرصة كافية إلى تحقيق عالقات اجتماعية وفتح مجال للحوار التفاعلي واستخدام أدواتها 

المشاركين باإلضافة إلى أنها تمثل بيئة يمكن من خاللها زيادة معدل إتاحة  في إيجاد بيئة تفاعلية فيما بين

المحتوى االلكتروني على شبكة اإلنترنت، خاصة مع ظهور شبكات اجتماعية تعليمية متخصصة يمكن 

 توظيفها واستخدامها كبيئة أساسية للتعليم . 

الفعال لشبكات الويب االجتماعية في وفي هذا اإلطار أشارت نتائج عديد من الدراسات إلى التأثير 

؛ (English & Duncan, 2008)تحقيق بعض نواتج التعلم في مقررات دراسية متنوعة: منها دراسة

؛ (Kabilan,et al. ,2010)؛ ودراسة (Couillard, 2010)؛ ودراسة (Hoffman, 2009)ودراسة 

 & Junco)(؛ ودراسة 2010، ؛ ودراسة )محمود، سعد(Patricio and goncalves, 2010)ودراسة 

Heiberger, 2011) ؛ ودراسة(Ru Chu Shih, 2011)(؛ ودراسة )عبد 2011ودراسة )سمان،  ؛

(؛ ودراسة )القاضي، 2012(؛ ودراسة )الشويعي، 2012(؛ ودراسة )المصري، 2011الرازق،

سة (؛ ودرا2013(؛ ودراسة )حجازي، 2012(؛ ودراسة )درويش، 2013(؛ ودراسة )عمر، 2012

 ( .2015(؛ ودراسة )كامل، 2014)محمد، 

وبناًء على ذلك اهتمت عديد من المؤسسات التربوية والتعليمية بوضع البرامج واألنشطة التعليمية  

التي تعتمد على شبكات الويب االجتماعية، كما اعتمدت عليها بعض مؤسسات التعليم العالي والجامعات 

وتبادل اآلراء واإلجابة على االستفسارات كقناة اتصال مستمرة  في نشر التواصل مع الطالب والمعلمين

بين المؤسسة التعليمية وجميع العناصر التعليمية بها. وهنا ظهرت الحاجة لضرورة االهتمام بتوظيف هذه 

البيئات في العملية التعليمية وفقاً لنظريات التعليم والتعلم واستخدام إستراتيجيات التعلم المالئمة لهذه 

لبيئات بما يحقق أعلى إفادة ممكنة منها في تحقيق نواتج التعلم المختلفة، حيث أن أحد األهداف األساسية ا

( تحسين نواتج التعلم من خالل تطوير 129، ص2013للبحث في تكنولوجيا التعليم كما يشير "خميس" )

 مهارية والوجدانية.  تكنولوجيات تعليم وتعلم جديدة تهدف إلى تحسين نواتج التعلم المعرفية وال

                                                           
1
في توثيق المراجع، بحيث يشير  American Psychological Association (APAالنفس )استخدمت الباحثتان نظام الجمعية األمريكية لعلم  

 إلى إسم المؤلف، ثم السنة، ثم رقم الصفحة أو الصفحات.
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وفي هذا اإلطار تعد استراتيجية التعلم التشاركي ركيزة أساسية للتعلم اإللكتروني بصفة عامة وبناء 

هذه االستراتيجية من خالل توظيف الشبكات االجتماعية بصفة خاصة لما تتسم به من خصائص ومميزات 

تمثيلها؛ وذلك من خالل االشتراك في مجموعات تعزز عملية التعلم حيث تمكن المتعلم من توليد المعرفة و

العمل، واالنخراط في المناقشات والمراجعات الحية، كما تمكن بيئات التعلم التشاركية المتاحة عبر الويب 

المتعلمين من المساهمة الكلية والمتساوية بين جميع أعضاء المجموعة التشاركية دون وضع حدود معرفية 

الة تحكم كامل حول عمليات تعلمهم، كما أنها أيًضا تساعد الطالب على أن يكونوا ألٍي منهم ليكونوا في ح

أكثر إيجابية حيث ال ينحصر دورهم حول الوصول إلى المعلومة؛ ولكن أيًضا إعطائهم الفرصة للتفاعل 

مع أقرانهم وجهًا لوجه لإلفادة من خبراتهم السابقة حول موضوع ما للوصول إلى معلومات جديدة، 

لبحث حول أفضل المراجعات للموضوع المنظور وذلك من خالل ممارسة عمليات فكرية ومعرفية وا

 (.Sua, et al., 2010, p.766عدة؛ كالتفكير الناقد وتبادل األفكار)

( إلى أن التعلم التشاركي اإللكتروني هو نظام تعلم  Mogosl, 2010, p.28وهنا يشير "موجوز" )     

قائمة على استخدام أدوات دعم تشاركية عبر شبكة اإلنترنت، تحل هذه األدوات  من خالل بيئة تشاركية

محل بعض الخصائص اإليجابية لبيئة التعلم التقليدية وجها لوجه حيث تسمح للطالب بالتفاعل والتشارك 

؛ فالتشارك من أهم عمليات التفاعل االجتماعي، كما أن من األهداف الرئيسة للتربية مع بعضهم البعض،

تشجيع التشارك بين المتعلمين وبدوره ينمي االتجاهات التعاونية ويدعم وحدة الجماعة ويزيد من 

صالبتها، وهو يعني أن يشترك كل طالب مع زمالئه لتحقيق هدف معين أو إنجاز محدد، وأن يشعر كل 

لتشارك ظاهرة فرد أنه في حاجة إلى معاونة زميله، كما أن زميله في حاجة إلى معاونته، ومن هنا فا

 (.17، ص2016إيجابية تعتمد عليها كثير من األنشطة التربوية )أمين، 

وفي هذا اإلطار أشارت نتائج عديد من الدراسات إلى التأثير الفعال للتعلم التشاركي بصفة عامة 

(؛ ودراسة )السيد، 2012(؛ ودراسة )مهدي، وآخرون، 2007على نواتج التعلم منها دراسة ) إبراهيم، 

(؛ ودراسة 2014( ؛ ودراسة )عيسى، 2014؛ ودراسة )إسماعيل، Lin)  ,2013(؛ ودراسة )2013

 (.2014(؛ ودراسة )حسن، 2014)مطيران، 

وقد دعمت عديد من النظريات استخدام بيئات التعلم التشاركية منها، النظرية البنائية االجتماعية  

ج الطالب في مجتمع المعرفة يؤدي إلى االندماج التي ترى أن المعرفة يتم بنائها اجتماعيا، وأن دم

التشاركي وبناء معلومات جديدة من خالل التفاعالت االجتماعية بينهم مما يؤدي إلى تعميق الفهم عند كل 

كذلك نظرية النشاط والتي تعد من أهم النظريات و ،(Wang,Wooh, 2010, p.33)متعلم على حده 

 ,Carvalho, 2015)التي دعمت التعلم اإللكتروني التشاركي واالجتماعي ومهام األنشطة االجتماعية 

p.168)دمت النظرية االتصالية  دعًما متميًزا للتعلم التشاركي بتأكيدها على أن جزء من التعلم ، كما ق

يحدث خارج المتعلم في بعض األدوات والتطبيقات غير البشرية )مثل الكمبيوتر، أو المواقع اإللكترونية، 

السلوكية والبنائية أو قواعد البيانات(، وذلك على العكس من االفتراض الذي وضعته النظريات المعرفية و

 (.(Siemens, 2010بأن عملية التعلم تحدث بالكامل داخل المتعلم 

ونظًرا لهذا التأثير الفعال للتعلم التشاركي اإللكتروني والذي حرص كثير من المعلمين بالمراحل 

تهدف التعليمية المختلفة على تبنيه واستخدامه ، ظهرت الحاجة لالهتمام بالدراسات والبحوث التي تس

تصميمه وبناءه وأنماطه المختلفة والبيئات المالئمة الستخدامه، بما يحقق أقصى فاعلية من استخدامه 

وكان هذا أحد دوافع إجراء هذا البحث، حيث أكدت عديد من الدراسات على أن التعلم التشاركي 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
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 ,Lamات؛ دراسة )اإللكتروني يكون أكثر فاعلية في بيئة شبكات الويب االجتماعية ومن هذه الدراس

 (.López-Bonilla, 2013(، دراسة )2015

 ,Bistromوهناك أنماط للتشارك في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني حيث ذكر "بيستروم" ) 

2005, p.2 :حيث يتم التجزئة المتسلسلة؛ ( أن التشارك داخل المجموعات يحدث من خالل األنماط التالية

كل متسلسل ومتتابع، فكل مهمة معتمدة على المهمة السابقة لها، حيث يقوم توزيع المهام على الطالب بش

الطالب بأداء مهمته خالل مدة زمنية محددة، ثم تنتقل المهمة إلى الطالب التالي، وفي النهاية يكون الناتج 

شكل حيث يتم توزيع المهام على الطالب بالتجزئة بالتوازي؛ العمل الجماعي التشاركي لجميع الطالب، 

متوازي، حيث تسمح طبيعة المهام بقيام جميع الطالب بأداء مهامهم في الوقت نفسه، ويتم التجميع النهائي 

حيث يقوم كل طالب من خالل هذا النمط بوضع حل االختيار الطبيعي؛ لجميع المهام بعد وقت محدد، 

التشاركية ليتم اختيار أفضل منفصل لمهمة النشاط، ثم يتم إجراء مناقشة أو حوار بين أعضاء المجموعة 

حيث يتفاعل الطالب ويتناقشون  التشارك؛حل لمهمة النشاط، واختيار الحل األفضل بين جميع المهام، 

 حول جميع المهام ويقومون بأداء كل المهام معا.

( أن التشارك بين الطالب في Salmons, 2005, p.p.7-10, 2011, p.2وقد ذكرت "سالمونز" )       

م التشاركي يحدث من خالل ستة أنماط يمكن تقسيمهم إلى مرحلتين وهما: المرحلة األولى التي تشمل التعل

حيث يقوم  الثالث أنماط األولى )األقل ثقة( من حيث تشارك الطالب مع بعضهم البعض، وهي: التأمل؛

يقوم  حيث؛ رالمعلم بتعريف الطالب على موضوع العمل التشاركي وتجهيزهم للعمل التشاركي، الحوا

الطالب بالحوار وتبادل األفكار ووجهات النظر إليجاد هدف مشترك وتكملة األفكار المجزأة، استعراض 

حيث يقوم كل متشارك باستعراض أفكاره وما جمعه من معلومات أمام أقرانه اآلخرين، وهنا  األقران؛

ام الطالب بالموضوعية، وكذلك يعمل يحدث عملية نقد متبادل بين األقران، وهنا يظهر دور المعلم في إلز

األنماط الثالثة األخيرة للتشارك هي )األكثر ثقة( حيث  على إفادة المتشاركين بالتغذية الراجعة، بينما

حيث يتم تقسيم النشاط  يكون الطالب قد أصبحوا جاهزين لعملية التشارك، وهي: التشارك المتوازي؛

ة، ويتم توزيعها على أعضاء الفريق التشاركي، حيث يقوم كل التشاركي إلى  مجموعة من المهام الفرعي

األعضاء بأداء مهامهم في الوقت نفسه، ويتم التجميع النهائي لجميع المهام بعد وقت محدد، التشارك 

حيث يتم تقسيم المهام على أعضاء الفريق حيث يعمل كل طالب في المهمة لوقت محدد، ثم ؛ التسلسلي

الب التالي بعد وقت محدد ليكمل عليها، وفي النهاية يكون الناتج العمل الجماعي تنتقل المهمة إلى الط

حيث يقوم الفريق بتقسيم األنشطة إلى مهام، ويتعاون و يتآزر أعضاء  التشاركي، التشارك التآزري،

 الفريق في أداء كل مهمة معا، وفي النهاية يتم تجميع نتائج جميع  المهام.

( على فاعلية أنماط التشارك الثالثة )التآزري، 2015أكدت نتائج دراسة )حمودة، وفي هذا اإلطار       

المتوازي، التسلسلي ( في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات الذكاء االجتماعي ومهارات تصميم المواقع 

 التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر، وتفوق نمطي التشارك )التآزري والتسلسلي(على نمط التشارك )

المتوازي ( في تنمية التحصيل المعرفي، وتفوق نمط التشارك )التآزري( على نمطي التشارك )المتوازي 

والتسلسلي( في تنمية مهارات الذكاء االجتماعي، ومهارات تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم 

 ويفر.

(، ودراسة بيستروم Salmons, 2005; 2011وهنا ترى الباحثتان أن نتائج دراستي سالمونز )       

(Bistrom, 2005 ،قد اتفقت على ثالثة أنماط للتشارك بين الطالب داخل 2015(، ودراسة )حمودة )

المجموعات وهم التشارك )التآزري، المتوازي، التسلسلي(، وهي تمثل أنماط التشارك األكثر ثقة للتشارك 
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ي بين الطالب بعد عملية التجهيز للتشارك في البداية، بين الطالب، وكذلك التي يحدث فيهم التشارك الفعل

أن االختالف في أنماط التشارك قد يكون له تأثيرات مختلفة على نواتج على وقد أكدت هذه الدراسات 

التعلم ومنها تعلم المهارات بجانبيها األدائي والمعرفي، مما دعى الباحثتان الختيار نمطي التشارك 

 وظيفهم في الدراسة الحالية.التآزري، والتسلسلي وت

وال شك أنه كما تغير دور المعلم في تطوير العملية التعليمية، تغير دور المـتعلم وأصبح عليه اإللمام        

بكل ما هو جديد في مجال المستحدثات التكنولوجية وتصميم وإنتاج ونشر المواقع التعليمية، وأصبح من 

تماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل من جهة، ومع مطالب ثورة الواجب عليه القيام بأدوار جديدة ت

المعلومات واالتصاالت من جهة ثانية، وينظر للمتعلم وفق أنظمة التعليم الجديدة على أنه منتج ومبتكر، 

، ص 2007وهذه المهمـة الجديدة تمثل الدور األساسي الذي ينبغي عليه القيام بـه  )سـعادة، السرطاوي، 

(، وقد أكدت عديد من الدراسات على أهمية تنمية مهارات تصميم وإنتاج المواقع التعليمية 142-139ص 

(؛ )نصر الدين، 2014(؛ )أبو الخير، 2014(؛ )عطية، 2011(؛ )عتاقي، 200٨ومنها دراسة )سليمان، 

ـين، ممـا دعي (، والتي أشارت إلى ضعف مهارات تصميم مواقع اإلنترنت التعليمية لدى المتعلم2019

بعـض الدراسات واألدبيات أن توصي بضرورة التدريب على مهارات تصميم وإنتـاج مواقـع اإلنترنت 

 التعليمية.

وهنا تجدر اإلشارة إلى ظهور عدة مفاهيم معرفية في اآلونة األخيرة؛ نتيجة النمو المتزايد في 

يعرف باألساليب المعرفية، والتي تعرف  البحوث والدراسات التي أجريت في مجال علم النفس، ومنها ما

على أنها تلك األساليب التي يمكن بواسطتها الكشف عن الفروق الفردية بين األفراد، سواء في أساليب 

 (.2007تعاملهم مع المواقف الخارجية، تربوية كانت أم مهنية أم اجتماعية )العمري، 

معين يجب التعرف على الخصائص وأنه لضمان نجاح المتعلم في دراسة برنامج تعليمي 

والقدرات واالستعدادات الخاصة به كفرد، ومن هذا المنطلق ينبغي أال تغفل ذلك بحوث تكنولوجيا التعليم 

في اهتماماتها ببيئات التعلم اإللكترونية وأيضا دراسة مدى تناسب األساليب المعرفية معها من حيث 

ص المتعلمين وأسلوب تعلمهم، وفي هذا اإلطار يعد األسلوب أساليب التقديم والتنوع مع احتياجات وخصائ

المعرفي )المتصلب، المرن( للمتعلمين عند استخدام التعلم التشاركي أحد العناصر المهمة التي من الواجب 

مراعاتها عند تصميم بيئات التعلم اإللكترونية القائمة على شبكات الويب االجتماعية، فمع تطور الدراسات 

وظهور علم النفس المعرفي ازداد االهتمام بالفروق الفردية في مجال تناول المعلومات ومعالجتها،  النفسية

وقد أدى هذا إلى اكتشاف مجال آخر للفروق بين األفراد وهو األساليب المعرفية؛ حيث تشير األساليب 

التقليدي لتفكير الفرد  المعرفية إلى األساليب والطرق من قِبل األفراد لمعالجة المعلومات لتصف النمط

 (.2009وإدراكه وطرق تصرفه في مواقف معينة )عبد الهادي، 

وحيث أن لألساليب المعرفية دور هام في العملية التعليمية، سوف تتناول الباحثتان األسلوب        

فرد المعرفي )المتصلب، المرن(، فالتصلب عبارة عن نسق معرفي مغلق، يصف االتساق الذي يتميز به ال

في توظيفه للمعلومات وفي مواقف متنوعة ومتباينة، ويالحظ من خالل التمسك باألحكام المتطرفة التي 

تتصف بالثبات والجمود ومسايرتها والميل إلى القبول المطلق أو الرفض المطلق مع مقاومة التغيير وعدم 

يميز الشخص في توظيفه تحمل الغموض، أما المرونة فهي عبارة عن نسق معرفي يصف االتساق الذي 

للمعلومات وفي مواقف مختلفة ومتباينة وتظهر بعدم التمسك باألحكام المتطرفة التي تمتاز بالثبات 

والجمود والميل إلى القبول المتدرج أو الرفض المتدرج مع اإلقبال على التغيير وتحمل الغموض 

 (.1994)المصري، 
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ميـة فرضـتها الظـروف الراهنـة وذلـك لمبـررات ودواع وحيث يعد الوعي التكنولوجي ضـرورة وحت     

عديـدة مـن أهمهـا طبيعـة النظـام العالمي الجديـد، وتسـارع العلـم والتكنولوجيـا، واجتماعية العلـم 

والتكنولوجيـا، وتفاقم بعض مشكالت العلم والتكنولوجيا، وبالتالي فيجب استيعاب هذه التكنولوجيا، 

ها وسلبياتها، واعداد خطط قومية تستهدف وعى الشعوب بما تطرحه من متغيرات والوعى بإيجابيات

مهارات التعامل معها، وتكنولوجية وعوامل ثقافية جديدة، يتوقع حدوثها في المستقبل، فأي فهم للتكنولوجيا 

ري، من الضروري أن يشتمل على سلسلة من القضايا الكامنة وراء عالم الجامعة والمنزل والمجتمع )صب

 .)21، ص2004

وعلى الرغم من كم التطور الهائل في التكنولوجيا بوجه عام وتكنولوجيا التعليم بوجه خاص ومع      

االنفجار المعلوماتي حتى أصبح العالم قرية صغيرة لسهولة التواصل بين البشر بسبب أدوات التواصل 

جهودها ال تحقق الهدف المنشود، وبالتالي إال أن المؤسسات التعليمية رغم  2.0االجتماعي وأدوات الويب 

هناك فجوة بين متطلبات سوق العمل الحالي ومواصفات الخريج المطلوب، لذلك يجب على المؤسسات 

التربوية إعداد طالبها كمواطنين يتصفون بالوعي بالمتغيرات التكنولوجية والقدرة على التعامل مع 

علومات واالتصاالت، ومن هنا تنبع أهمية تنمية الوعي التطبيقات المختلفة الخاصة بتكنولوجيا الم

التكنولوجي من كونه يضع الفرد على الطريق الصحيح فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، وتجنب آثارها 

 (.3، ص2019السلبية وإخضاع التكنولوجيا تحت سيطرته مع تطويعها لمصلحته )حسيب، 

نولوجي تنطلق من اكتساب الفرد للمعرفة العلمية، وحقائق، ويذكر" مازن" أن أهمية الوعي التك      

ومفاهيم، وتعميمات، وقوانين، ونظريات نحو التكنولوجيا الحديثة التي سيستخدمها اإلنسان في شتى 

مجاالت الحياة، مع إكسابه القيم واالتجاهات والميول واالهتمامات نحو التوظيف األمثل لهذه التكنولوجيا 

 (.13٨، ص2004وقاية من اآلثار المحتملة الناجمة عن تطبيق التكنولوجيا )في المجتمع وال

وقد أكدت عديد من الدراسات على أهمية تنمية ونشر الوعي التكنولوجي لكال من المعلم والمتعلم، ومن     

-Lung))(، 2009(، ) موسى، 200٨، )أحمد، Russell, 2005)، ) (Askin, 2003)هذه الدراسات 

Sheng, 2010 ،(Mcgrady, 2010 ،) ،(.2019(، )حسيب، 2016(، )خلف هللا، 2015)مصطفى 

من خالل ما سبق ونتيجة الختالف اآلراء ونتائج الدراسات والبحوث، والنظريات حول تحديد مدى 

إمكانية نجاح أحد أنماط التعلم التشاركي )التشارك التآزري، التشارك التسلسلي( ببيئة شبكات الويب 

ة، وكذلك مدى التفاعل بين هذه األنماط واألسلوب المعرفي للمتعلمين )متصلب، مرن(، وجدت االجتماعي

الباحثتان أهمية اختبار النمط األنسب للتشارك في إطار تفاعله مع األسلوب المعرفي للمتعلمين )متصلب، 

معرفي واألدائي، وأيضا مرن(، ودراسة مدى تأثيرهما في تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية بجانبيها ال

تنمية الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلم بكلية التربية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلجراء البحث الحالي 

بهدف الوقوف على نمط التشارك األنسب لالستخدام في بيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب 

ي للمتعلمين )متصلب، مرن( وذلك فيما يتعلق بتأثيرهما االجتماعية في إطار تفاعلهما مع األسلوب المعرف

في تحسين أداء المتعلمين في مهارات إنتاج المواقع التعليمية بجانبيها المعرفي واألدائي وتنمية الوعي 

 التكنولوجي لديهم.
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 مشكلة البحث

 تم تحديد مشكلة البحث من خالل العناصر التالية:

من خالل الخبرة العملية للباحثتان أثناء تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم لطالب الفرقة الثالثة شعبتي      

وجدت الباحثتان وجود قصور وضعف في مهارات إنتاج المواقع التعليمية  الدراسات االجتماعية والفلسفة،

م وخاصة في ظل جائحة كورونا التي لدي الطالب المعلمينوأنهم بحاجة إلى تنمية الوعي التكنولوجي لديه

 أثرت بشكل مفاجئ على العملية التعليمية شكال ومضمونا.

غير وللتأكد من مشكلة البحث قامت الباحثتان بإجراء دراسة استكشافية بإجراء مقابالت شخصية       

اء تدريس الجانب ( طالبًا من طالب الفرقة الثالثة شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة أثن50مع عدد )مقننه 

النظري والعملي لمقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص، وقد تم إجراء هذه المقابالت بهدف التأكد من 

وجود قصور وضعف في مهارات إنتاج المواقع التعليمية، وقد أشارت نتائج المقابالت إلى أن الطالب 

لى الرغم من كونهم الفئة التي سيقع ضمن تواجههم عديد من المشكالت في إنتاج المواقع التعليمية وذلك ع

عن آرائهم في أسباب  سؤال مجموعة العينة االستكشافية مهام عملها مستقباًل إنتاج  مواقع تعليمية، ثم تم

 هذه المشكلة من وجهة نظرهم، وأسفرت نتائج الدراسة االستكشافية عن ما يلي: 

يتعرضوا لدراسة أي مقرر يوضح لهم كيفية إنتاج %( على أنهم لم 96اتفق أفراد العينة بنسبة ) -

 المواقع التعليمية.

%( على أنهم بحاجة للتدريب على إنتاج مواقع تعليمية بجودة عالية 9٨اتفق أفراد العينة بنسبة ) -

لمالحظتهم للتطور التكنولوجي والظروف الحالية للبالد نتيجة لجائحة كورونا حيث أصبح التعليم 

 اسيات تلك الفترة.اإللكتروني من أس

رغم اتفاق نتائج الدراسات والبحوث على فعالية التعلم اإللكتروني التشاركي كدراسة )إبراهيم،      

 Hwang)؛ ودراسة Chiu and Hsiao, 2010)؛ ودراسة )Sua, et al., 2012) (؛ ودراسة )2007

& WangFarmer,2012)؛ ودراسة 2013(؛ ودراسة )السيد، 2012وآخرون، ، مهدي( ؛ ودراسة)

(2013(Lin,   ،(؛ 2014(؛ ودراسة )مطيران، 2014( ؛ ودراسة )عيسى، 2014؛ ودراسة )إسماعيل

 & García; Ortiz) 2015؛ ودراسة ) (Altowairiki, 2013)(؛ ودراسة 2014، حسن(ودراسة 

Armengot, في إطار بيئة  ، إال أنها لم تحدد أي نمط من أنماط التعلم التشاركي األكثر مالئمة للعمل

شبكة الويب االجتماعية، وذلك في ما يتعلق بتأثيره في تحسين التعلم، ولكنها حصرت هذه األنماط في 

نمطين توصي البحوث والدراسات باستخدامهما )التشارك التآزري مقابل التشارك التسلسلي( كما أشار 

،  Salmons, 2011, p.p.2-3 ; Salmons, 2005, p.p.7-10( ،)(Bistrom, 2005, p.2كال من )

(Waite; Jackson & Diwan, 2004, p.12 ،وبذلك اتضح وجود حاجة لدراسة 2015(، )حمودة ،)

عالقة نمط التعلم التشاركي المستخدم بالوعي التكنولوجي لدى المتعلمين، حيث يعتمد نجاح التعلم 

يكون هناك ثمة ارتباط بين نمطي التشاركي على مدى الوعي التكنولوجي لديهم ومدى توافره لديهم، وقد 

التسلسلي(، وما يتميز به المتعلم من سمات شخصية متمثلة في األسلوب  التعلم التشاركي )التآزري،

 المعرفي المتصلب والمرن، يمكن أن يكون له أثر على تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية لديهم.

التسلسلي( ببيئة  ين نمط التعلم التشاركي )التآزري،ومن هنا وجدت الباحثتان أهمية دراسة التفاعل ب

شبكات الويب االجتماعية واألسلوب المعرفي للمتعلمين )متصلب، مرن( والذي من شأنه أنه قد يقدم 

المساعدة، والدعم للطالب للحصول على اإلفادة المثلى فيما يدرسونه في الجانب التطبيقي من مقرر 

ه في الجانب التطبيقي من مقرر تكنولوجيا التعليم، والذي قد يساعدهم على فهم، وتطبيق ما يدرسون
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تكنولوجيا التعليم، وهو إنتاج المواقع التعليمية واالستفادة منه في الحياة العملية فيما بعد، وأن هذا قد يعالج 

الفروق الفردية بين الطالب في الفهم، والتحصيل المعرفي والتطبيق ودعم األداء المهاري لديهم فيما 

  مية، وكذلك تنمية وتعزيز الوعي التكنولوجي لديهم. يتعلق بإنتاج المواقع التعلي

 أهداف البحث 

 يهدف البحث الحالي إلى:     

عالج القصور في مهارات إنتاج المواقع التعليمية بشقيها المعرفي والمهاري للطالب المعلمين  ذوي   .1

 .لوجي لديهماألسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( بكلية التربية، وكيفية تنمية الوعي التكنو

القائم  نمط التعلم التشاركي )التآزري، التسلسلي( األنسب في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني تحديد .2

لدى الطالب المعلمين بكلية التربية ذوي األسلوب المعرفي )المتصلب، على شبكة الويب االجتماعية 

التعليمية بجانبيها المعرفي والمهاري، المرن(، فيما يتعلق بتأثيرهما في تنمية مهارات إنتاج المواقع 

 وتنمية الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية.

القائم على  بيئة التعلم التشاركي اإللكترونينموذج التصميم والتطوير التعليمي المقترح لبناء  تحديد .3

مية والوعي التكنولوجي لدى شبكة الويب االجتماعية المالئمة لتنمية مهارات إنتاج المواقع التعلي

 الطالب المعلمين بكلية التربية.

القائم على شبكة  بيئة التعلم التشاركي اإللكترونينمط التشارك المناسب )التآزري، التسلسلي( ل تحديد .4

الويب االجتماعية في تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية والوعي التكنولوجي لدى طالب كلية 

 التربية.

 بيئة التعلم التشاركياألسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( األكثر إفادة في استخدامه في  تحديد .5

القائم على شبكة الويب االجتماعية فيما يتعلق بتأثيرهما في تنمية مهارات إنتاج المواقع اإللكتروني 

 بكلية التربية.  التعليمية بجانبيها المعرفي والمهاري وتنمية الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين

 أهمية البحث 

 قد يفيد هذا البحث في:  

توجيه نظر القائمين على تصميم بيئات التعلم اإللكتروني حول أنسب أنماط التشارك عند تطبيق  -

 .القائم على شبكة الويب االجتماعية واستخدام بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني

التشاركي اإللكتروني عبر شبكات الويب االجتماعية  تقديم تصور مقترح لتصميم إستراتيجية للتعلم -

 يستفاد بها في تنمية مهارات أخرى.

تهيئة طالب كلية التربية لممارسة مهارات التصميم والتطوير التعليمي الالزمة إلنتاج مواقع تعليمية  -

 يمكن توظيفها خالل تدريبهم الميداني، وكذلك تنمية الوعي التكنولوجي لديهم.

مام أعضاء هيئة التدريس إلى استخدام وتوظيف تقنيات وتطبيقات شبكات الويب توجيه اهت -

 االجتماعية في تنمية مهارات المشاركة والتفاعل اإللكتروني بين الطالب عبر التعلم التشاركي. 

 حدود البحث 

 يقتصر البحث الحالي على:

ر بيئة التعلم التشاركي مهارات إنتاج المواقع التعليمية كمحتوي علمي يقدم عب حد موضوعي: -

مادة تكنولوجيا التعليم  التي تدرس للطالب  من خالل القائم على شبكة الويب االجتماعية اإللكتروني

 .  Edomodoبالكلية بالفصل الدراسي األول، باستخدام منصة "إدمودو"
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 طالب الفرقة الثالثة  شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة بكلية التربية. حد بشري: -

ولتحديد المجموعات التجريبية للبحث الحالي، تم تطبيق مقياس األسلوب المعرفي )متصلب، مرن(         

( طالب بشعبة دراسات 1٨0وعددهم )، على جميع طالب الفرقة الثالثة شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة

العينة وفقا لترتيب الطالب ( طالبًا وطالبة، وقد تم اختيار 235( طالب بشعبة فلسفة أي )55اجتماعية، )

وفقا لدرجاتهم في المقياس تنازليًا، وتم اختيار الطالب الموجودين على طرفي المقياس وهم المتصلبين 

طالب  24( طالبًا وطالبة، وتم استبعاد 60( طالبًا وطالبة، والمرنين وبلغ عددهم )64وبلغ عددهم )

( طالبا وطالبة، ثم تم توزيع طالب العينة 100لبحث )وطالبة، وبذلك يبلغ عدد طالب العينة األساسية ل

 ( طالب وطالبة.25األساسية للبحث على مجموعات البحث األربعة، وبذلك تتكون كل مجموعة من )

 جامعة حلوان. –كلية التربية  حد مكاني: -

 . 2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  حد زمني: -

 

 منهج البحث

 لي منهجين هما:اتبع البحث الحا   

، لمعالجة الدراسات والبحوث المرتبطة بالتعلم التشاركي بصفة عامة وأنماط الوصفيالمسح المنهج  -

 التعلم التشاركي بها بصفة خاصة.

، لتصميم وإعداد المحتوى العلمي وتقديم المحتوى وفقا ألنماط التعلم المنهج شبه التجريبي -

التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( ببيئة التشاركي، وقياس أثر التفاعل بين نمط 

شبكات الويب االجتماعية في تنمية )مهارات إنتاج المواقع التعليمية، والوعي التكنولوجي( لدى 

 طالب كلية التربية.

 متغيرات البحث

   (.التسلسليالتشارك  - التشارك التآزري) نمط التعلم التشاركي وله نمطان: المتغير المستقل:

 (.المرن – المتصلب) األسلوب المعرفي وله مستويان: المتغير التصنيفي:

 يشتمل هذا البحث على المتغيرات التالية: :المتغيرات التابع 

 وتتضمن : ،مهارات إنتاج المواقع التعليمية -1

إنتاج المواقع الجانب المهاري لمهارات  - الجانب المعرفي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية) 

 .(التعليمية

 .الوعي التكنولوجي لطالب كلية التربية  -2

 

 التصميم التجريبي للبحث

في ضوء المتغيرين المستقلين للبحث تم استخدام التصميم التجريبي المعروف باسم التصميم العاملي   

(2  ×2" )2 X 2  Factorial Design  ،( 1(، ويوضح الجدول )390، ص1995" )الشربيني

 التصميم التجريبي للبحث الحالي.
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 (2×  2( التصميم التجريبي للبحث )التصميم العاملي 1جدول )

 
 أسئلة البحث 

تم تحديد السؤال الرئيس التالي للبحث: "كيف يمكن بناء بيئة تعليمية قائمة على التفاعل بين نمط التعلم      

واألسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( ببيئة شبكات الويب االجتماعية التآزري، التسلسلي( التشاركي )

   ب كلية التربية"".في تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية والوعي التكنولوجي لطال

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:    

 ما المهارات األساسية إلنتاج المواقع التعليمية الالزمة للطالب المعلمين بكلية التربية" -1

ما التصميم التعليمي المناسب لبيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه )التآزري، التسلسلي( القائمة  -2

لتنمية مهارات صميم والتطوير التعليمي المقترح لى شبكة الويب االجتماعية باستخدام نموذج التع

 إنتاج المواقع التعليمية، والوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية"

القائمة على شبكة الويب  بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيما أثر نمط التشارك )التآزري، التسلسلي( ب -3

الجانب األدائي  -الجانب المعرفي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية ) كل من: تنمية االجتماعية على

 " (الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية -لمهارات إنتاج المواقع التعليمية 

المعلمين بكلية التربية عند الدراسة من ما أثر األسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( لدى الطالب  -4

الجانب ) كل من: تنمية القائمة على شبكة الويب االجتماعية في بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيخالل 

تنمية  -الجانب األدائي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية  -المعرفي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية 

 " (الوعي التكنولوجي لديهم

 بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيما أثر التفاعل بين نمطي التعلم التشاركي )التآزري، التسلسلي( ب -5

القائمة على شبكة الويب االجتماعية واألسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( لدى الطالب المعلمين 

الجانب األدائي  -مية الجانب المعرفي لمهارات إنتاج المواقع التعلي) كل من: تنميةبكلية التربية على 

 " (الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية -لمهارات إنتاج المواقع التعليمية 

 فروض البحث 

 يسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفروض التالية:    

التجريبية بين متوسطي درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  .1

في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج مواقع الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية 

التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك )التآزري، التسلسلي( ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني 

 القائمة على شبكة الويب االجتماعية.

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية  0.05≥ د مستوى ال يوجد فرق دال إحصائيًا عن .2

في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية 

 يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(.



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 176 - 

توسطات درجات طالب المجموعات بين م 0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .3

التجريبية في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية 

التربية يرجع للتأثير األساسي للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، التآزري( واألسلوب 

 المعرفي )مرن، متصلب(.

( بين متوسطي درجات طالب المجموعات 0.05≥ )إحصائية عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة  .4

التجريبية في أداء مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج مواقع الويب 

التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك )التآزري، 

 ئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكة الويب االجتماعية.التسلسلي( ببي

بين متوسطي درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .5

التجريبية في أداء مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج مواقع الويب 

الب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي التعليمية لدى الط

 )مرن، متصلب(.

بين متوسطات درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .6

لويب التجريبية في أداء مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج مواقع ا

التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي 

 )التآزري، التسلسلي( واألسلوب المعرفي )مرن، متصلب(.

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .7

المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط  في بطاقة تقييم جودة

 التشارك )التآزري/ التسلسلي( ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكة الويب االجتماعية.

ية بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريب 0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .٨

في بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي 

 الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(..

بين متوسطات درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائية عند مستوى  .9

لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير  التجريبية في بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية

األساسي للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، التآزري( واألسلوب المعرفي )مرن، 

 متصلب(.

بين متوسطي درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .10

معلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التجريبية في الوعي التكنولوجي لدى الطالب ال

 التشارك )التسلسلي، التآزري( ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكة الويب االجتماعية.

بين متوسطي درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .11

الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي  التجريبية في مقياس الوعي التكنولوجي لدى

 الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(.

بين متوسطات درجات طالب المجموعات  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .12

ل التجريبية في الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي للتفاع

 بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، التآزري( واألسلوب المعرفي )مرن، متصلب(.

 أدوات البحث

 (.2013مقياس األسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( )إعداد الدليمي،  .1
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 اختبار تحصيل معرفي مرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية )إعداد الباحثتان(. .2

 إلنتاج المواقع التعليمية )إعداد الباحثتان(.بطاقة تقييم األداء المهاري  .3

 )إعداد الباحثتان(. بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية التي ينتجها الطالب .4

 مقياس الوعي التكنولوجي )إعداد الباحثتان(. .5

 خطوات البحث وإجراءاته:

إجراء دراسة مسحية تحليلية لألدبيات العلمية، والدراسات المرتبطة بموضوع البحث؛ وذلك بهدف  .1

 إعداد اإلطار النظري للبحث، واالستدالل بها في توجيه فروضه، ومناقشة نتائجه. 

تحليل المحتوى العلمي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية وإعادة صياغته، وذلك عن طريق تحكيمها؛  .2

از أهدافه، ومدى كفاية المحتوى العلمي لتحقيق األهداف المحددة، ومدى ارتباط المحتوى إلبر

 باألهداف. 

 إعداد قائمة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية الالزمة لطالب كلية التربية. .3

إعداد أدوات البحث، وهى اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية،  .4

ة تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية التي ينتجها الطالب، و بطاقة تقييم المواقع وبطاق

التعليمية التي ينتجها الطالب، ومقياس الوعي التكنولوجي، وتحكيمها للتأكد من صدقها، ووضعها في 

 صورتها النهائية. 

ماعية والتي تسمح بإعداد استخدام منصة )اإلدمودو( التي تدعم خصائص شبكات الويب االجت .5

وتطبيق التعلم التشاركي بنمطيه التسلسلي والتآزري، وعرضها على خبراء في مجال تكنولوجيا 

التعليم؛ إلجازتها، ثم إعداد الشبكة في صورتها النهائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق آراء 

 السادة الخبراء المحكمين.

المعالجة التجريبية، والتعرف على أهم الصعوبات التي تواجه  إجراء التجربة االستطالعية لمواد .6

 الباحثتين أو أفراد العينة عند إجراء التجربة االساسية.

 اختيار عينة البحث األساسية.  .7

تطبيق مقياس األسلوب المعرفي لتصنيف األفراد )المتصلب، المرن(، وتوزيعهم على مجموعات  .٨

 التجريبي المستخدم .البحث األساسية طبقاً لنوع التصميم 

إجراء التطبيق القبلي ألدوات البحث )االختبار التحصيلي، مقياس الوعي التكنولوجي( الستخدامه في  .9

 التأكد من تكافؤ المجموعات، وحساب درجات الكسب.

عرض المعالجة التجريبية "بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه التآزري والتسلسلي القائمة  .10

 الويب االجتماعية " على أفراد العينة وفق التصميم التجريبي للبحث.على شبكات 

تطبيق أدوات البحث بعديًا )االختبار التحصيلي، بطاقة تقييم األداء المهاري، بطاقة جودة المواقع  .11

التعليمية، مقياس الوعي التكنولوجي(على نفس أفراد العينة بعد عرض المعالجة التجريبية عليهم، 

 الكسب. وحساب درجات

إجراء المعالجة االحصائية للنتائج ومن ثم تحليل البيانات وحساب مدى إلمام الطالب بالجوانب  .12

ومناقشتها  والمهارية المرتبطة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية، ومقارنة نتائج التطبيق،، المعرفية

معرفة مدى تنمية وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات المرتبطة ونظريات التعلم، و

 الوعي التكنولوجي لدى أفراد المجموعات التجريبية. 

 تقديم التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، والمقترحات بالبحوث المستقبلية. .13
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 مصطلحات البحث

 ":Collaborative E-Learning" التعلم التشاركي اإللكتروني

وتعرفه الباحثتان إجرائيًا في هذا البحث بأنه "عملية تعلم بين مجموعات صغيرة من المتعلمين يتم        

تيسيرها بواسطة المعلم وتنفيذها من خالل أنماط تشاركية تعمل على تعزيز التفاعل والتواصل بين 

ستخدام شبكة الويب االجتماعية المتعلمين بعضهم البعض ومع المعلم للقيام باألنشطة والمهام التشاركية با

 بما تتيحه من أدوات".

 نمط التعلم التشاركي اإللكتروني:

يعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنه الكيفية أو الطريقة التي يتم على أساسها توزيع المهام واألنشطة        

 نقسم إلى:على المتعلمين ببيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعية، وي

وفيه يتم تقسيم المهام على أعضاء  : Sequential Collaboration نمط التشارك التسلسلي -1

الفريق حيث يعمل كل طالب في المهمة لوقت محدد، ثم تنتقل المهمة إلى الطالب التالي بعد وقت 

 محدد ليكمل عليها، وفي النهاية يكون الناتج العمل الجماعي التشاركي.

وفيه يقوم الفريق بتقسيم األنشطة إلى مهام،  :Synergistic Collaboration ريالتشارك التآز -2

ويتشارك و يتآزر أعضاء الفريق في أداء كل مهمة مًعا، وفي النهاية يتم تجميع نتائج جميع  المهام 

 ليكون الناتج العمل الجماعي التشاركي.

 ":Social Networks" شبكات الويب االجتماعية

تعرفها الباحثتان إجرائيا بأنها أحد تطبيقات الجيل الثاني من الويب أو ما يطلق عليه البرامج       

القائم على شبكة  بيئة التعلم التشاركي اإللكترونياالجتماعية وهى عبارة عن مواقع يمكن من خاللها بناء 

ميع أشكاله والقيام ببعض األنشطة الويب االجتماعية والتي يمكن من خاللها إتاحة المحتوى التعليمي بج

التعليمية، حيث تتيح للطالب والمعلمين المشاركة في االهتمامات واألنشطة واآلراء من خالل إضافة 

اإلصدارات الشخصية، وتبادل الصور والفيديوهات، وإضافة التدوينات والتواصل مع األقران، وكذلك 

الطالب بعضهم البعض وبين الطالب والمعلم  إنشاء المجموعات الشخصية لخلق فرص للتواصل بين

وتفعيلها في تعزيز مشاركتهم في بناء المعرفة عن طريق التفاعل االجتماعي االيجابي"، وتستخدم 

كأحد شبكات الويب االجتماعية المعدة لألغراض  edomodoدمودو لباحثتان في البحث الحالي منصة إا

 التعليمية.

 : المواقع التعليمية

والتي تحتوي على مجموعة من الصفحات اإللكترونية على شبكة االنترنت، فها الباحثتان بأنها "وتعر    

مبني ومنظم بشكل منهجي داخل تلك الصفحات، وباستخدام وسائط متعددة، باإلضافة محتوى إلكتروني 

ان ذلك تزامني إلى احتوائها على أدوات تفاعل إلكترونية تسمح لكل من المعلم والطالب بالتفاعل سواء أك

 أو ال تزامني . 

 األسلوب المعرفي التصلب/ المرونة:

في هذا البحث بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس األسلوب المعرفي   ويعرف إجرائيا     

 المستخدم ألغراض البحث الحالي.  )التصلب، المرونة(

 الوعي التكنولوجي: 

أنه هو المعرفة والفهم والشعور والتقدير لدى الطالب بتطبيقات التكنولوجيا وتعرفه الباحثتان إجرائيا ب     

الحديثة، مما قد يؤثر على توجيه سلوكهم نحو االستخدام والتوظيف األمثل لهذه التطبيقات في حياتهم 
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عي الحالية والمستقبلية والمهنية، والذي يحدد من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الو

 التكنولوجي المستخدم ألغراض البحث .

 اإلطار النظري والدراسات المرتبطة

 المحور األول:  نمط التعلم التشاركي ببيئة شبكات الويب االجتماعية:

يتناول هذا المحور التعلم التشاركي اإللكتروني باعتباره إستراتيجية تساعد في تنمية مهارات إنتاج     

 المواقع التعليمية لدى طالب كلية التربية.

 :Collaborative E-Learningمفهوم التعلم التشاركي اإللكتروني 

غايات تعليمية محددة، كما يتطلب أن يكون هو بيئة تعلم يتعلم فيها المتعلمون مًعا لتحقيق أهداف و      

المتعلم مشارك نشط في العملية التعليمية ويمكن اعتباره بديل للفصول الدراسية التقليدية التي تركز على 

 ,Tian; Lin, 2016بينما يعرفه "تيان و لين" )، ( Yusop; Abdul Basar, 2016, p3المعلم )

p542لطالب من خاللها في مجموعة أو فريق، ويعد تشارك أعضاء ( بأنه استراتيجية تعليمية يدرس ا

المجموعة عنصًرا أساسيًا لتحقيق أهداف المجموعة، كما يمكن ألعضاء المجموعة مشاركة األبحاث 

واالكتشافات والمواد التعليمية مع بعضهم البعض سواء داخل مجموعة العمل الخاصة بهم أو مع زمالئهم 

( بأنه مدخل تربوي يتم من خالله التعلم عن طريق التفاعل Jong, 2016, p195ويعرفه "جونج" ) ،ككل

( بأنه 27، ص2016ويعرفه "سليمان" ) ،االجتماعي من خالل مشاركة وبناء المعرفة بين المتعلمين

مدخل وإستراتيجية تعلم يعمل فيها المتعلمون مًعا، في مجموعات صغيرة أو كبيرة، ويشاركون في إنجاز 

أو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة، حيث يتم اكتساب المعرفة والمهارات أو االتجاهات من خالل  المهمة

العمل الجماعي المشترك. ومن ثم فهو يركز على الجهود التعاونية التشاركية بين المتعلمين لتوليد 

حول المتعلم،  المعرفة، وليس استقبالها، من خالل التفاعالت االجتماعية والمعرفية، وهو تعلم ممركز

 وينظر إلى المتعلم كمشارك نشط في عملية التعلم.

في  أنه إستراتيجية تعلم يعمل فيها المتعلمون مًعا :للتعلم التشاركي فيما يلي وتتفق هذه التعريفات     

من خالله يتشارك المتعلمون في إنجاز المهمة أو تحقيق أهداف تعليمية ومجموعات صغيرة أو كبيرة، 

أنه تعلم متمركز حول المتعلم؛ حيث ينظر إلى المتعلم كمشارك نشط في عملية التعلم، قائم على و مشتركة،

 بناء وإنتاج المعرفة وليس استقبالها.

 خصائص التعلم اإللكتروني التشاركي: 

حيث يعتمد  ؛االعتماد اإليجابي المتبادلهناك عدة خصائص للتعلم اإللكتروني التشاركي، وهي:      

الفريق على بعضهم البعض لتحقيق الهدف النهائي ونتيجة لذلك فهم مرتبطون ببعضهم البعض  أعضاء

فريق بأسلوب يضمن نجاحهم مًعا، وإذا فشل أحد أعضاء الفريق في القيام بمهامه فإن جميع أعضاء ال

اعد ويشجع حيث يستفيد الطالب من تشارك المعرفة ويس ؛التأثير المتبادل، يعانوا من النتائج المترتبة

فكل طالب المجموعة  ؛المسئولية الفردية، بعضهم البعض على التعلم من خالل شرح ما يفهمونه

حيث يتم  ؛المهارات االجتماعية، مسئولون عن نجاح العمل التشاركي وإتقان الجميع للمصادر المستخدمة

لقرار والتواصل ومهارات تشجيع الطالب ومساعدتهم على تطوير وممارسة القيادة والثقة بالنفس وصنع ا

حيث يقوم أعضاء الفريق بتقييم ما يفعلونه لتحديد نقاط  التقويم الذاتي للمجموعة:، إدارة األزمات

 Rodríguez; Riaza; Gomez, 2017, pp الضعف لتحسينها وتنفيذ التعلم التشاركي بسالسة أكثر )

665-666). 
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  أهمية التعلم التشاركي اإللكتروني: 

أكدت عديد من الدراسات وتوصيات المؤتمرات على أهمية التعلم التشاركي اإللكتروني وتطبيقه من      

( التي تناولت 2014خالل تطبيقات الجيل الثاني من الويب، ومن هذه الدراسات، دراسة )عبد الحميد، 

توصلت النتائج إلى للويب ولي تطبيقات الجيل الثاني تصميم بيئة مقترحة للتعلم الشبكي التشاركي قائمة ع

لدى أمناء مراكز مصادر التعلم،  فاعلية بيئة التعلم التشاركي المقترحة في إكساب بعض الكفايات المهنية

( التي استهدفت التحقق من فاعلية برنامج عبر المدونات اإللكترونية بأسلوب 2016ودراسة )خلف هللا، 

اكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعليم )مستقلين، معتمدين( التعلم التشاركي مقابل التعلم التنافسي في 

توصلت النتائج إلى فاعلية استخدام كال الجيل الثاني للويب في التعليم ومهارات توظيف تطبيقات 

األسلوبين التعلم التشاركي والتعلم التنافسي عبر المدونات اإللكترونية بصرف النظر عن األسلوب 

ي تحصيل وأداء أفراد مجموعة البحث، مع تفوق طالب التعلم التشاركي المعرفي )معتمد، مستقل( ف

بالمدونات اإللكترونية على طالب التعلم التنافسي بصرف النظر عن االسلوب المعرفي )مستقل، معتمد( 

تطوير استراتيجية للتعلم  ( 2016في تحصيل وأداء أفراد المجموعة، وتناولت دراسة )سليمان، 

لى تطبيقات جوجل التربوية وقياس أثرها في تنمية مهارات تصميم المقررات التشاركي قائمة ع

( إلى 2016االلكترونية واالتجاه نحوها لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بيشة، وهدفت دراسة )السيد، 

تبات بناء بيئة تعلم إلكترونية تشاركية، لتنمية مفاهيم محركات بحث الويب غير المرئية لقواعد بيانات المك

الرقمية على الويب وأنظمة المعلومات المتكاملة لدى طالب كلية التربية، وقياس فعاليتها في تنمية 

معتقدات الكفاءة الذاتية لديهم، وأظهرت النتائج أن التعلم باستخدام بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي ذو 

ة التربية، ويرجع هذا إلى األثر الفعال فاعلية في تنمية التحصيل ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طالب كلي

الذي أحدثته أدوات بيئة التعلم التشاركي  في بناء المعرفة تشاركيًا بين المتعلمين، وإتاحة الفرصة لهم 

( إلى الكشف 2016للحوار والنقاش البناء من خالل تبادل الخبرات فيما بينهم، وهدفت دراسة )العمري، 

تروني التشاركي على التحصيل المعرفي واألداء المهاري للطالب المعاقين عن أثر استخدام التعلم اإللك

عقليًا القابلين للتعلم وأثبتت النتائج فاعلية الموقع القائم على التعلم التشاركي في تنمية التحصيل المعرفي 

 واألداء المهاري لديهم.

  عناصر التعلم التشاركي اإللكتروني:

يعد الفريق  ؛الفريق التشاركي يشتمل التعلم التشاركي اإللكتروني علي عدة عناصر كما يلي:      

التشاركي هو العنصر األساسي للتعلم التشاركي، فطريقة تقسيم المجموعات ستؤثر مباشرة على مخرجات 

 ؛التشاركي أعضاء الفريق ،متعلمين 6: 4تزيد كل مجموعة عن  التعلم التشاركي وعادة يفضل أال

أعضاء الفريق هم المتعلمون الذين يتم إرسالهم لمجموعات التعلم التشاركي وفقًا الستراتيجية معينة، 

ويستند تقسيم المجموعات على عدة عوامل منها تحصيل الطالب، البنية المعرفية، األسلوب المعرفي، 

 ،تقسيمات لتحسين نتائج التعلم التشاركيوما إلى ذلك وتستخدم هذه ال اءة المعرفية، القدرة االدراكيةالكف

المعلم هو عنصر أساسي في التعلم التشاركي فمن خالله يتم إدارة وضمان تنظيم التعلم  ؛المعلمون

التشاركي وضمان لتحقيق كفاءة التعلم وتحقيق النتائج المرجوة والتعلم التشاركي يتطلب امتالك المعلمين 

تشتمل بيئة التعلم و ؛بيئات التعلم التشاركي، يس التدريس التقليديلى التعلم وللمهارات جديدة تركز ع

ويشير إلى الهيكل التنظيمي للمتعلمين والذي يشمل تقسيم  ؛التنظيمالتشاركي على عدة عناصر هي: 

أي مكان حدوث التعلم مثاًل في الفصل الدراسي أو عبر  ؛المكان ،المجموعات، وتوزيع المهام داخلها...إلخ

 ؛المصادر ،تشير إلى األجهزة التي يستخدمها المتعلمون مثل أجهزة الكمبيوتر ؛االمكانيات ،شبكة االنترنت
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-Tian; Lin, 2016, pp 542) أي المصادر المستخدمة في التعلم التشاركي كالمكتبات االفتراضية

544) . 

 تشاركي اإللكتروني :مسار التعلم ال

تشتمل على عمليتين  ؛توليد فكرة وهى:هناك ثالث عمليات تحدد مسار التعلم التشاركي اإللكتروني    

 إنتاج فكرةوالحصول على المعرفة )فرديًا أو جمعيًا( من مصادر التعلم المختلفة،  ؛فرعيتين متكاملتين هما

يعيد المتعلم صياغة وبلورة الفكرة التي استقبلها من مصادر التعلم المختلفة بأسلوبه الشخصي  حيث

بذلك ينفذ الطالب وحسب فهمه وثقافته وبنيته المعرفية، ويعرضها على أعضاء مجموعته بشكل فردي، و

ار المعروضة؛ حيث يتم تحاور وتفاوض بين أعضاء المجموعة حول األفك ؛تنظيم األفكار ،)معرفة ماذا(

حيث يتم تنظيم أفكار أعضاء  ؛الترابط الفكري ،إليجاد خط مشترك بينهم وهنا ينفذ الطالب )معرفة لماذا(

المجموعة؛ لتنتج فكرة واحدة تمثل المجموعة وهنا ينفذ الطالب )معرفة كيف(، تمثل هذه العملية تطبيقًا 

 .( 140، ص 2015)الدسوقي، (، 15٨- 157، ص ص2012للمعرفة المكتسبة )مهدي وآخرون، 

  األساس النظري للتعلم التشاركي اإللكتروني:

والتي تؤكد على أن الحوار بين المتشاركين في المجموعة  :Conversation Theory نظرية الحوار  ●

يمدهم بفائدة تختلف في النوع والدرجة من شخص آلخر، وأن هذا الحوار يمر بثالث مستويات تبدأ 

بمناقشة عامة، ثم مناقشة الموضوع، ثم التحدث عن التعلم الذي تم حدوثه، على ذلك فإن نجاح التعلم 

عل االجتماعي، والحوار بين المشاركين فيه باإلضافة إلى معرفتهم القبلية التشاركي يتوقف على التفا

ودورها في اكتساب المعارف الجديدة وأيضاً الدافع الجوهري وراء اكتساب هذه المعارف )الطباخ، 

 (.96، ص 2014

على  حيث تقدم دعًما متميًزا للتعلم التشاركي بتأكيدها : Connectivism Theoryالنظرية االتصالية ●

أن جزء من التعلم يحدث خارج المتعلم في بعض األدوات والتطبيقات غير البشرية )مثل الكمبيوتر، أو 

المواقع اإللكترونية، أو قواعد البيانات(، وذلك على العكس من االفتراض الذي وضعته النظريات 

 (.(Siemens, 2010 المعرفية والسلوكية والبنائية بأن عملية التعلم تحدث بالكامل داخل المتعلم

حيث تؤكد النظرية البنائية : The theory of social constructivismالنظرية البنائية االجتماعية  ●

على أن عملية التعلم عملية نشطة تحدث في كثير من األحيان في سياق اجتماعي وكذلك تري أن 

معارفه وخبراته، وأيًضا فهم العالم المتعلم محور عملية التعلم حيث يتفاعل المتعلم مع أقرانه في بناء 

من حوله من خالل التفكير في كل ما يشارك فيه، وعلى ذلك فإن بيئة التعلم االلكتروني التشاركي 

تعتبر أحد التكنولوجيات التي تعمل باالعتماد علي أسس ومفاهيم االتجاه البنائي حيث تعمل معظم 

بين مجموعة من المتعلمين يتشاركون مًعا في إنتاج  أدواتها باالعتماد على فكرة التواصل االجتماعي

(، وبذلك يطبق التعلم اإللكتروني التشاركي مبادئ 4٨٨، ص2014معارفهم وخبراتهم )سعيد، 

النظرية البنائية االجتماعية أي أن النظرية البنائية االجتماعية هي داعمة للتعلم التشاركي وتفضله على 

 .(Yusop; Abdul Basar, 2016, pp 2-3التعلم الفردي ) 

: والتي تشير إلى أن الفرد Social Development Theory نظرية النمو االجتماعي لفيجوتسكي   ●

عليه أن يتعلم أي موضوع من خالل التفاعل االجتماعي، حيث أن الفرد في تعلمه يتأثر بالبيئة المحيطة 

 (.96، ص 2014التشاركي )الطباخ، )بيئة التعلم(، وذلك يتحقق في مجموعات التعلم اإللكتروني 

والتي تؤكد على أن األساليب التي تعتمد على  :Cognitive Flexibility نظرية المرونة المعرفية   ●

لمعرفة شيء التلقين ال تسمح باكتساب مستويات عليا من المعرفة، وأن المتعلم البد أن يتناول المعلومة 
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هل وأبقى أثًرا، كما تؤكد هذه النظرية على أهمية توافر ، وبالتالي ستكون أسما أو حل مشكلة معينة

المتطلبات السابقة للطالب ودورها في اكتساب معارف جديدة وذلك يتحقق في التعلم التشاركي 

 (.96، ص 2014اإللكتروني )الطباخ، 

  معايير بناء بيئات التعلم التشاركية اإللكترونية:

هناك العديد من الدراسات التي تناولت تحديد أسس ومعايير بناء بيئات التعلم التشاركية اإللكترونية        

( التي توصلت نتائجها إلى قائمة بأسس بناء بيئات التعلم اإللكترونية 2016منها؛ دراسة )محمود، 

 التشاركية، وهي كما يلي:

 :2.0لتشاركية القائمة على الويب أوال: األسس التربوية لبناء بيئات التعلم ا

والتي  ،2.0أدوات التشارك عبر بيئات الويب ويقصد بها مجموعة األسس الواجب توافرها في        

تركز على أساليب عرض المادة العلمية بها، وما تتضمنه تلك المعايير من مراعاة خصائص المتعلمين، 

لمي وتنظيمه، والتغذية الراجعة، والتقويم، والتفاعل، وفيما وتحديد األهداف التعليمية، وتحديد المحتوى الع

 يلي استعراض لتلك األسس:

، وتؤكد 2.0األسس المرتبطة باألهداف التعليمية عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب  .1

على ضرورة ارتباط األهداف التعليمية بأهداف تدريس مقرر دراسي لصف ومرحلة دراسية محددة، 

 ن تكون األهداف واقعية، ومصاغة صياغة تعليمية سلوكية إجرائية واضحة ومحددة.وأ

، وتؤكد 2.0األسس المرتبطة بالمحتوى التعليمي عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب  .2

على ضرورة أن يحقق المحتوى األهداف التعليمية، وأن تحدد محتويات موضوع التعلم بدقة، أن 

 ى دقيقًا من الناحية العلمية، سليًما من الناحية اللغوية. يكون المحتو

، وتؤكد 2.0األسس المرتبطة بالمتعلمين المستهدفين من بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب  .3

على ضرورة أن تتناسب البيئات مع خصائص المتعلمين المستهدفين، أن تتمركز عملية التعلم حول 

 المتعلم وليس المعلم.

، وتؤكد 2.0ألسس المرتبطة باألنشطة التعليمية عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب ا .4

على ضرورة تحقيق األنشطة التعليمية المقدمة عبر البيئات األهداف التعليمية، تمركز األنشطة حول 

المحسوس  ما يستطيع أن يقوم به المتعلم وليس المعلم، تدرج األنشطة من السهل إلى الصعب ومن

 إلى المجرد.

، 2.0األسس المرتبطة بتصميم إستراتيجية التعلم عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب  .5

وتؤكد على ضرورة تحديد الجدول الزمني المناسب لتحقيق مهام التعلم، أن توفر أدوات إلدارة 

ساوية للمتعلمين للمشاركة في الموقف العملية التعليمية وتوجيه الطالب إلكتروني ًا، أن تتيح فرًصا مت

 التعليمي.

، 2.0األسس المرتبطة بالتقويم والتغذية الراجعة عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب  .6

 وتؤكد على أن تقدم التغذية الراجعة الفورية المناسبة الستجابات المتعلم.

 :2.0شاركية القائمة على الويب ثانيا: األسس الفنية الستخدام لبناء بيئات التعلم الت

والتي تركز على  2.0ويقصد بها األسس الالزمة لبناء بيئات التعلم التشاركية القائمة على الويب 

 وهي كما يلي: ،عناصر التصميم الجيد

األسس المرتبطة بتصميم الصفحة الرئيسة في ضوء التفاعلية والمشاركة الديناميكية عبر بيئات الويب  .1

، وتؤكد على ضرورة  أن يُعرض الجديد من مشاركات وأحداث 2.0القائمة على الويب التشاركية 



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 183 - 

جارية على الصفحة الرئيسة، أن تعلن الصفحة الرئيسة عن المشاركين اآلن وانتماءاتهم 

 ومجموعاتهم.

، 2.0األسس المرتبطة بتصميم الوسائط المتعددة عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على الويب  .2

 كد على أن تستخدم الوسائل المتعددة التي تتناسب مع األهداف وتوظيفها بفاعلية.وتؤ

األسس المرتبطة بتصميم التفاعلية والتحكم وتبادل األدوار عبر بيئات الويب التشاركية القائمة على  .3

، وتؤكد على أن تتوافر أدوات تسمح بمساهمات مستمرة لكل المجموعات المشاركة، أن 2.0الويب 

 خدم أدوات تجعل التعلم أكثر تمركًزا نحو المتعلم.تست

األسس المرتبطة بتوظيف األدوات التشاركية )المواقع المفضلة واإلشارات المرجعية(: وتؤكد على   .4

أن يتعزز إنشاء وإدارة وبحث المواقع المفضلة ومشاركتها مع اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت، أن 

 خاصة به على اإلنترنت ليخزن بها ما يرغب من ملفات.يتمكن المستخدم من إنشاء مساحة 

األسس المرتبطة بتوظيف األدوات التشاركية )أدوات التقويم الزمني وجدولة األحداث(: وتؤكد على  .5

 أن يتم دعم االطالع على األحداث في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لتثبيت أي برنامج.

كية )أدوات رسم الخرائط الذهنية والمخططات التشاركية(، األسس المرتبطة بتوظيف األدوات التشار .6

وتؤكد على أن تدعم طرق مبتكرة لطرح األفكار، وتنفيذ خطط مبتكرة للمشروعات، واألعمال 

المشتركة، أن يحفز النقاش داخل مجموعات العمل ويشجع التفكير اإلبداعي وتوليد الحلول المبتكرة 

 للمشكالت.

األدوات التشاركية )أدوات تسجيل المالحظات ولوحات الكتابة التفاعلية األسس المرتبطة بتوظيف  .7

التشاركية(، وتؤكد على أن تتيح مالحظة كل ما ينجزه الطالب من قبل المعلم وبالتالي المساهمة في 

 التقويم الفعال.

شاركة األسس المرتبطة بتوظيف األدوات التشاركية )أدوات البحث التشاركي(، وتؤكد على أن تتيح م .٨

 مجموعة كبيرة من الموارد والمصادر، أن تتيح وسائل الدعم الفني لطرح األسئلة واالستفسارات.

 ثالثًا: أنماط التشارك في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني:

توضح أنماط التشارك داخل المجموعات في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني كيفية تنظيم العمل بين    

 وعة حتى الوصول للمنتج النهائي.أفراد المجم

  أنماط التشارك داخل المجموعات:

التشارك ويتخذ التشارك داخل المجموعات في بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي مجموعة من األنماط،    

حيث يتم توزيع المهام على  ؛التجزئة المتسلسلةداخل المجموعات يحدث من خالل األنماط التالية: 

الطالب بشكل متسلسل ومتتابع، فكل مهمة معتمدة على المهمة السابقة لها، حيث يقوم الطالب بأداء مهمته 

ل الجماعي خالل مدة زمنية محددة، ثم تنتقل المهمة إلى الطالب التالي، وفي النهاية يكون الناتج العم

حيث يتم توزيع المهام على الطالب بشكل متوازي، حيث  ؛التجزئة بالتوازي ،التشاركي لجميع الطالب

نهائي لجميع المهام تسمح طبيعة المهام بقيام جميع الطالب بأداء مهامهم في الوقت نفسه، ويتم التجميع ال

يقوم كل طالب من خالل هذا النمط بوضع حل منفصل لمهمة النشاط،  ؛الختيار الطبيعي، ابعد وقت محدد

قشة أو حوار بين أعضاء المجموعة التشاركية ليتم اختيار أفضل حل لمهمة النشاط، ثم يتم إجراء منا

هام ويقومون يتفاعل الطالب ويتناقشون حول جميع الم ؛التشارك ،الحل األفضل بين جميع المهام واختيار

 .( Bistrom, 2005, p2)  بأداء كل المهام معا

إلى أن األنماط الثالثة األولى للتشارك وهى (  Bistrom, 2005, p2) كما أشار "بيستروم"      

التشارك )بالتجزئة المتسلسلة والمتوازي واالختيار الطبيعي( في األساس يتم عمل األفراد في البداية 
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بمفردهم، وقد يحدث التشارك في النهاية عند تجميع العمل التشاركي النهائي قبل تسليمه، مما يؤدي إلى 

التشاركي بوضوح منذ بداية  ي، بينما في النمط الرابع )التشارك( يظهر العملتقليص في العمل التشارك

 نهايته. حتى  العمل

إلى أن أنماط التشارك الستة ( Salmons, 2005, pp7-10 ; 2013, p2)كما أشارت "سالمونز" 

قة( من حيث يمكن تقسيمهم إلى مرحلتين وهما: المرحلة األولى التي تشمل الثالث أنماط األولى )األقل ث

يقوم المعلم بتعريف الطالب على حيث  ؛التأمل تشارك الطالب مع بعضهم البعض، وتتضح فيما يلي:

يقوم الطالب بالحوار وتبادل األفكار حيث  ؛الحوار ،موضوع العمل التشاركي وتجهيزهم للعمل التشاركي

يقوم كل متشارك حيث  ؛األقراناستعراض  ،ووجهات النظر إليجاد هدف مشترك وتكملة األفكار المجزأة

باستعراض أفكاره وما جمعه من معلومات أمام أقرانه اآلخرين، وهنا يحدث عملية نقد متبادل بين 

األقران، وهنا يظهر دور المعلم في إلزام الطالب بالموضوعية، وكذلك يعمل على إفادة المتشاركين 

 بالتغذية الراجعة.

ارك هي )األكثر ثقة( حيث يكون الطالب قد أصبحوا جاهزين أن األنماط الثالثة األخيرة للتشو

يتم تقسيم النشاط التشاركي إلى  مجموعة من  ؛التشارك المتوازي لعملية التشارك، وتتضح فيما يلي:

المهام الفرعية، ويتم توزيعها على أعضاء الفريق التشاركي، حيث يقوم كل األعضاء بأداء مهامهم في 

يتم تقسيم المهام على  ؛التشارك التسلسلي، نهائي لجميع المهام بعد وقت محددالتجميع الالوقت نفسه، ويتم 

أعضاء الفريق حيث يعمل كل طالب في المهمة لوقت محدد، ثم تنتقل المهمة إلى الطالب التالي بعد وقت 

لفريق يقوم ا ؛التشارك التآزري، محدد ليكمل عليها، وفي النهاية يكون الناتج العمل الجماعي التشاركي

ي النهاية يتم تجميع ويتعاون و يتآزر أعضاء الفريق في أداء كل مهمة معا، وف بتقسيم األنشطة إلى مهام،

 المهام.نتائج جميع 

 مقترح ألنشطة التعلم االلكتروني وكيفية تقييم الطالب خالل أنماط التشارك:

مقترح ألنشطة التعلم االلكتروني وكيفية تقيم الطالب  (Salmons, 2005, p.8)قدمت "سالمونز"     

 ( كما يلي:2خالل الخمس أنماط األخيرة للتشارك يمكن توضيحه بجدول )

 ( يوضح مقترح ألنشطة التعلم االلكتروني وكيفية تقييم الطالب خالل أنماط التشارك2جدول )

 تقييم أنشطة التعلم االلكتروني مستويات التشارك

يقوم المتعلمون بتبادل األفكار من خالل  الحوار

المناقشة ومشاركة نتائج التعلم بعد إنهاء 

 .أعمالهم الفردية

يتم تقييم المتعلمين بناء على مهامهم 

الفردية وكذلك من خالل مدى 

 .مشاركتهم لنتائج تعلمهم

يقوم المتعلمون بتبادل األعمال للحصول على  استعراض األقران

األقران، كما يقوم المتعلمون  النقد المتبادل من

 .بإدراج تعليقات اآلخرين في مهامهم الفردية

يتم تقييم المتعلمين بناء على مهامهم 

الفردية ثم على التحليل النقدي لعمل 

 .األقران

يتم تقسيم المهمة إلى أجزاء ثم يتم توزيع  التشارك المتوازي

األجزاء على المتعلمين للوصول إلى منتج 

 .بتجميع نتائج هذه المهامنهائي 

يتم تقييم المتعلمين بناء على الجوانب 

 .الفردية والجماعية للمهمة

يقوم المتعلمون بالبناء على مساهمات بعضهم  التشارك التسلسلي

 .البعض حتى الوصول إلى منتج نهائي

يتم تقييم المتعلمين بناء على الجوانب 

 .الفردية والجماعية للمهمة

يتشارك المتعلمون بشكل كامل في جميع  زريالتشارك التآ

مراحل إنشاء المنتج حيث يتم دمج جميع 

 .مساهمات المتعلمين في منتج نهائي جماعي

يتم تقييم المتعلمين بشكل جماعي على 

 .المنتج النهائي

التشاركي وقد استفادت الباحثتان من اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة ببيئة التعلم     

بخصائص ومعايير بيئات التعلم التشاركي اإللكتروني، وقامت الباحثتان  فيما يتعلقوخاصة  اإللكتروني،
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بمراعاتها أثناء تصميم وبناء بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكات الويب االجتماعية والتي 

ثتان تحديد نمطي التشارك لتصميم المعالجات تم االعتماد عليها في البحث الحالي، كما استطاعت الباح

التجريبية للبحث وبناء بيئة التعلم التشاركي بنمطيه )التآزري، التسلسلي( القائمة على شبكات الويب 

 االجتماعية .

 :Social Networks المحور الثاني: شبكات الويب االجتماعية 

حيث يتم تناول شبكات الويب االجتماعية باعتبارها البيئة التي تم تصميم أنشطة التعلم التشاركي من       

 خاللها والتي هدفت لتنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية والوعي التكنولوجي.

 مفهوم شبكات الويب االجتماعية :

ويعرفها "عزمي" بأنها مواقع ويب توفر لمجموعة من األفراد القدرة على المشاركة في االهتمامات        

 ،(5٨9، ص 2014واألنشطة واآلراء وتكوين صداقات مع أشخاص أخرين لهم نفس التوجهات )

رامج وتعرفها " كساب وآخرون" بأنها أحد تطبيقات الجيل الثاني من الويب أو ما يطلق عليه الب

االجتماعية وهى عبارة عن مواقع يمكن من خاللها بناء شبكة اجتماعية لخلق فرص للتواصل بين 

الطالب بعضهم البعض وبين الطالب وأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها في تعزيز مشاركتهم في بناء 

نها ( بأ2015ويعرفها "محمد" ) ،(٨، ص 2015المعرفة عن طريق التفاعل االجتماعي االيجابي )

مواقع ويب تعليمية يمكن من خاللها إتاحة المحتوى التعليمي بجميع أشكاله والقيام ببعض األنشطة 

التعليمية، حيث تتيح للطالب والمعلمين المشاركة في االهتمامات واألنشطة واآلراء من خالل إضافة 

مع األقران، كذلك اإلصدارات الشخصية، وتبادل الصور والفيديوهات، وإضافة التدوينات والتواصل 

 إنشاء المجموعات الشخصية.

 أنواع شبكات الويب االجتماعية: 

 يمكن تصنيف شبكات الويب االجتماعية حسب الغرض منها إلى األنواع التالية:         

ث يسمح لألعضاء بتبادل وهي مواقع عامة تستهدف الجمهور عامة حي شبكات ويب اجتماعية عامة: -1

مثل  الصور والفيديوهات المختلفة اآلراء في المواضيع المختلفة وعرضإبداء الرسائل و

(Facebook.) 

وهي المواقع التي تستهدف الطالب بمختلف مراحلهم بحيث يستطيع  شبكات ويب اجتماعية تعليمية: -2

كل طالب مشاركة أعماله مع الطالب األخرين كما إنها تتيح المناقشات وإبداء اآلراء مع األعضاء 

(، وقد استخدمت الباحثتان في البحث Edmodoين في المواضيع التعليمية المختلفة مثل )األخر

 (.Edmodoالحالي شبكة الويب االجتماعية لألغراض التعليمية )

ومنها ما هو خاص بمجال الكتب مثل شبكة  شبكات ويب اجتماعية ترتبط بإتاحة مصادر المعلومات: -3

(Library Thing وهناك شبكات خاصة ،) بنشر الفيديوهات حيث تسمح ألعضائها بنشر

، وهناك شبكات خاصة بنشر الصور مثل موقع  (YouTube)الفيديوهات والتعليق عليها مثل 

(Flicker.) 

مثل شبكات مجال األعمال حيث تسمح  شبكات ويب اجتماعية ترتبط بفئات معينة من الوظائف: -4

(، كذلك هناك شبكات خاصة Financial, Covestro) للمستثمرين بعرض بضائعهم وغيرها مثل

بالباحثين و األكاديميين  وهي شبكات تهدف مشاركة الباحث للباحثين األخرين أبحاثه و أعماله و 

 (.Academiaاإلفادة من األخرين مثل )
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هي شبكات تهدف إلى نشر الوظائف المتاحة  شبكات ويب اجتماعية خاص بمجتمعات وفئات بعينها: -5

وهى  Black Planet المواضيع المختلفة الخاصة بفئة معينة أو بلد معينة مثلوعرض القضايا و 

 شبكة تستهدف األمريكان.

مثل األلعاب الرياضية كشبكة  شبكات ويب اجتماعية ترتبط ببعض المجاالت الترفيهية: -6

"Athlinks( وهناك شبكات خاصة باأللعاب اإللكترونية مثل شبكة ،"Avatars United وهناك )

 (.26، 25، ص ص 2014)محمد،  .TravBuddy.com ت خاصة بالرحالت مثلشبكا

 فؤائد استخدام مواقع شبكات الويب االجتماعية في التعليم:

قد أشارت نتائج عديد من الدراسات إلى التأثير الفعال لشبكات الويب االجتماعية في تحقيق بعض        

والتي ( Omekwu, Eke, Odoh, 2014)نواتج التعلم في مقررات دراسية متنوعة، مثل دراسة 

مع الباحثين  أشارت إلى أنه من فؤائد شبكات الويب االجتماعية أنها تشجع على عقد اجتماعات افتراضية

األكاديميين، وتساعد في زيادة االحساس بالثقة في النفس لدى المتعلم، وتساعد في تسهيل البحث والتعلم، 

وتعمل على تشجيع التعلم التشاركي والتعلم بواسطة األقران، وتساعد في تقوية العالقات الشخصية بين 

ير ملفات اإلنجاز االلكترونية مما يساعد في األفراد، وتعزز من مهارات استخدام الويب، وتساعد في تطو

 توظيفها في العمل في المستقبل.

وفي هذا اإلطار يؤكد "كولين وآخرون" على أن استخدام شبكات الويب االجتماعية يساعد في دعم    

التعليم النظامي حيث تساعد في: تحسين نواتج التعلم واستكمال األنشطة التعليمية الرسمية، وتخطي 

ود الجغرافية للتشارك والتفاعل، ويساعد استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم على توثيق الصلة الحد

بين المعلم وطالبه وزيادة دافعية الطالب وانخراطهم في بيئة التعلم، وتسمح الشبكات االجتماعية بتوسيع 

ويساعد على انخراط الطالب  مجال المناقشة خارج الفصل الدراسي التقليدي مما يعزز الفرص لتعلم أعمق

 (.Collin, et al., 2011, p 13)في المواد الدراسية 

 الخصائص األساسية لبيئات التعلم عبر شبكات الويب االجتماعية:

بناء محتوى تتميز بيئات التعلم عبر شبكات الويب االجتماعية بمجموعة من الخصائص منها:         

إذ تتوفر لجميع المتعلمين األدوات المبتكرة والخدمات الفعالة، وينشيء كل  ؛الموقع بواسطة المتعلمين

 ؛التواصل المستمر بين المتعلمين ،متعلم محتوى صفحته، مكونًا شبكة واسعة من المحتوى الخاص

التواصل الفعال ليس فقط التواصل المباشر بين المتعلمين، وإنما هو أن تصل نشاطات وأخبار متعلم إلى 

التحكم  ،آخر بشكل آلي دون تدخل يدوي، ويمكن أيضا التعليق عليها وإبداء الرأي فيها ومناقشتها متعلم

إذ يتم إتاحة روابط للخدمات واألدوات التي يمكن استخدامها في إضافة  ؛في المحتوى المعروض

ض األصدقاء، وتحديد من يرغب في مشاهدة أنشطته وأخباره، وروابط الصفحات التي ترغب في عر

دد المحتوى الذي محتواها له، وعلى أساس اختياراته يتم تحديد محتوى صفحته، فالمتعلم هو فقط من يح

عملية التسجيل في هذه المواقع بالبساطة والسهولة إذ تتميز ؛سهولة االستخدام ،سيعرض على صفحته

إذ تتاح  ؛التفاعلية ،الموقع والمجانية، واإلتاحة للجميع بشكل مباشر أو بدعوة من أعضاء سابقين في

العلمية والترفيهية  ؛االهتمامات المشتركة ،ستمرارية والتطورالتفاعلية بين جميع المتعلمين لضمان اال

إذ تهدف الشبكات االجتماعية إلى التعارف  ؛التشبيك ،والسياسية والمجتمعية والتعليميةواالقتصادية 

إذ  ؛الفاعلية ،بينها بفعل الروابط اإللكترونية ترابط فيماوالترابط والتشاور، كما تنمو هذه الشبكات بفعل ال

يعتبر المتعلم فاعاًل ونًشطا عبر الشبكات االجتماعية إلى أقصى حد فهو يقرأ ويكتب ويشارك ويرسل 

إذ يتشارك المتعلمون في صنع محتوى  ؛التشارك ،معلومات، ويضيف ويعدل ويحذف ويطور المحتويات

http://en.wikipedia.org/wiki/TravBuddy.com
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افة والتعديل والحذف والتطوير، وكذلك التشارك والتعاون في أداء المهام الشبكات مع إمكانية اإلض

التحاور  ،ما بينها بفاعليةالتعليمية المختلفة، حيث تتيح تشكيل مجموعات تشاركية وتعاونية تتواصل في

-٨7، ص ص 2013)إسماعيل،  ي متعدد االتجاهات بين المتعلمينالنصي والصوتي والمرئ ؛اإللكتروني

٨٨). 

 فاعلية استخدام شبكات الويب االجتماعية في التعلم اإللكتروني التشاركي:

أصبحت مواقع شبكات الويب االجتماعية أكثر منصات التعلم اإللكتروني شعبية لمشاركة المعرفة     

وتنفيذ التعلم التشاركي حيث تسمح للمتعلمين بتكوين عالقات اجتماعية مع بعضهم البعض مما يتيح 

 ,Liao)لمشاركة األفكار وإنشاء المنتجات وبناء الهويات وإستقبال التغذية الراجعة الفورية الفرصة 

2015, p 313.) 

على أهمية شبكات الويب االجتماعية في دعم التعلم ( Labib; Mostafa, 2015)حيث تؤكد دراسة      

م الطالب للشبكات االجتماعية التشاركي بين الطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا، كما أن استخدا

يساعد في تكوين إتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو عملية التعلم، كما أن الفيس بوك واليوتيوب هما 

الشبكتان األكثر تفضياًل لدى الطالب ويتم استخدامهم بشكل واسع في الترفيه والتواصل االجتماعي إال 

 إنهم أقل استخداًما في األغراض التعليمية.

إلى أهمية إستخدام مواقع شبكات الويب االجتماعية الموجودة  (Liao, 2015)وتوصلت نتائج دراسة     

لدعم التعلم اإللكتروني التشاركي، وأكدت على أن المتعلمين يمكنهم القيام بأنشطة تعليمية تشاركية ناجحه 

جابية لدى المتعلم تجاه عملية باستخدام مواقع شبكات الويب االجتماعية حيث تساعد في تكوين إتجاهات إي

التعلم، وكذلك تساعد في تحقيق رضا المتعلم، وتحقيق مزيد من الثقة في العمل مع أعضاء الفريق 

 إلستكمال أنشطة التعلم.

إلى تحديد تأثير وسائل التواصل االجتماعي على ( Bozanta; Mardikyan, 2017)وهدفت دراسة      

النتائج إلى أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يحسن التفاعل بين األقران التعلم التشاركي وأشارت 

ويزيد انخراط الطالب في بيئة التعلم ويحسن تفاعل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس كما أن تفاعل 

 األقران مع بعضهم البعض وانخراط الطالب في بيئة التعلم له تأثير إيجابي على التعلم التشاركي.

 من شبكات الويب االجتماعية التي يمكن استخدامها لدعم التعلم اإللكتروني التشاركي:  نماذج

يوجد عديد من النماذج لشبكات الويب االجتماعية التي يمكن استخدامها لدعم التعلم اإللكتروني     

، وقد JomSocial، منصة Ning، منصة BuddyPress، شبكة Edmodoالتشاركي منها: منصة 

  ، وفيما يلي إستعراض لهذه المنصة: Edmodoالباحثتان على منصة إعتمدت 

 :Edmodoمنصة شبكة "إدمودو"  ●

، وقد تم تصميمها  www.edmodo.comهى عبارة عن شبكة اجتماعية متاحة على موقع       

، وهى موقع 200٨" عام Nick Borgبورج "" ، نيك Jeff O’Haraوتطويرها من قبل جيف أوهارا "

وهى عبارة عن منصة للتواصل االجتماعي  ،(Kongchan, 2013, p 2 )آمن وخاص بالتعليم 

، ويتحكم فيها المعلم 2.0مخصصة للتعليم، تجمع بين الفيس بوك والبالك بورد، وتستخدم فيها تقنية الويب 

يرسل فيه ويستقبل الرسائل النصية والصوتية عن طريق التواصل مع الطلبة من خالل فضاء مفتوح 

 (.2015ويناقش درجاتهم واختباراتهم وواجباتهم وأكثر من ذلك )حنفي، 

 بيئة تعليمية مالئمة للتعلم التشاركي:ك Edmodoالخصائص التي تتميز بها منصة شبكة اإلدمودو 

http://www.edmodo.com/
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 على شبكة اإلنترنت. تقدم أدوات سهلة تمكن المعلمين من إنشاء وإدارة مجتمع تعلم خاص بهم -

تقدم الخصوصية لكل من الطلبة والمعلمين حيت يمكن للمعلمين فقط إنشاء مجوعة التعلم الخاصة بهم  -

ثم يقومون بإرسال كود المجموعة للطالب حتى يتمكنوا من الدخول والتسجيل في المجموعة، وال 

 يمكن ألحد آخر أن يشارك أو يتجسس على المجموعة.

ن إرسال رسائل نصية لتنبيه الطالب ألشياء معينة، إرسال رساله مرفقة بملف أو تمكن المعلمين م -

رابط لموقع ويب، الرد على رسائل الطالب، إرسال االختبارات والواجبات أو المهام، استقبال المهام 

والواجبات من الطالب بعد إكمالها، تقديم التغذية الراجعة، إعطاء درجة للواجب أو المهمة، حفظ 

شاركة المحتوى سواء كان في صورة ملف أو رابط لموقع إنترنت، إجراء استطالعات الرأي، وم

التأكيد على المهام الصفية المرتبطة بتاريخ معين، إمكانية االتصال مع الفصل بأكمله أو مع مجموعة 

 صغيرة منه أو حتى مع كل طالب بشكل فردي.

نية بسيطة تسمح للمتعلم أو عدة متعلمين )أداة برمجية مجا Google Docsتسمح لجوجل دوكس  -

بتحرير المستندات مًعا في نفس الوقت( أن يكون متزامن مع موقعها وذلك ليمكن للطالب والمعلمين 

 (Kongchan, 2013, pp 2-3) بشكل أكثر مالئمة وفعالية. Edmodoالعمل على اإليدمود 

كأحد شبكات التواصل  منصة اإلدمودو ( عدة مميزات إلستخدام2015كما يذكر أيضا "السيد" )    

كتروني وشبكات التواصل الجمع بين أنظمة إدارة المحتوى اإلل)االجتماعي لألغراض التعليمية، وهي: 

تمكن المعلمين  ؛تساعد الطالب على تبادل اآلراء واألفكار مما يساعد على التفكير االبداعي؛ اإلجتماعي

إجراء المناقشات الجماعية وإرسال الرسائل وتبادل الملفات بين ؛ من إنشاء فصول إفتراضية للطالب

توفر مكتبة رقمية  ؛إنشاء العديد من المجموعات في الشبكة التعليمية اإللكترونية ؛المعلمين والطالب

توفر التغذية  ؛تساعد في إنشاء االختبارات اإللكترونية بسهولة ؛تحوي على مصادر التعلم للمحتوى العلمي

سهولة التواصل بين المعلم وأولياء األمور ؛ إمكانية تحميلها على الهواتف الذكية ؛ة للطالبالراجع

 ؛تساعد المعلمين في متابعة أداء طالبهم ألداء بعض المهارات ؛وإطالع أولياء األمور على نتائج أبنائهم

دول عديدة لتبادل األفكار  التواصل بين المعلمين في دولة معينة أو في؛ سهولة الوصول إلى المادة العلمية

حل مشكلة الدروس الخصوصية ؛ تدعيم التفاعلية بين المعلم والمتعلم ؛والمشاركة في المناقشات التربوية

إتاحة الفرصة للطالب السترجاع ما  ؛بالوصول إلى حلول غير تقليدية لمشكالت طرق التدريس التقليدية

 (.أي وقت تم دراسته في

( على أهمية استخدام Balasubramanian; Jaykumar; Fukey, 2014وقد أكدت دراسة )       

في العملية التعليمية حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على تفضيالت  Edmodoمنصة شبكة اإلدمودو 

ومدى انخراطهم ومسئوليتهم عن التعلم في هذه الشبكة، وقد  Edmodoالطالب حول استخدام اإلدمودو 

لتشارك المصادر بينهم وبين أقرانهم  Edmodoأشارت النتائج إلى أن الطالب يفضلوا استخدام اإلدمودو

وبين معلميهم وأضافوا أن هذا التشارك يتم بسهولة وبسرعة، لذلك أشار الطالب إلى تفضيلهم الستخدام 

ستفسارات ومناقشة الموضوعات العلمية مع زمالئهم ومعلميهم، وأشاروا أيًضا إلى أن هذه الشبكة في اال

هذه الشبكة تتيح لهم التفاعل مع االختبارات بشكل مناسب، باإلضافة لتفضيلهم للدعم المقدم من جانب 

 إلى المعلم.معلميهم وأقرانهم بهذه الشبكة، وما تقدمه الشبكة من تمكينهم إلرسال المالحظات والواجبات 

وقد استفادت الباحثتان من اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بتوظيف شبكات الويب     

قامت الباحثتان باختيار  حيثاختيار شبكة الويب االجتماعية المناسبة لألغراض التعليمية، واالجتماعية  
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)التآزري، التسلسلي( القائمة على  بنمطيها لم التشاركي اإللكترونيمنصة اإلدمودو إلعداد وبناء بيئة التع

شبكات الويب االجتماعية في البحث الحالي، وذلك لألسباب التالية: أنها تمتلك جميع أدوات وآليات التفاعل 

في شبكات الويب االجتماعية، كما تمتلك االدمودو واجهة تفاعل مألوفة للطالب وسهل التعامل معها، 

تف الذكية مما يسهل تفاعل الطلبة في أي وقت وأي مكان، تقدم الخصوصية إمكانية تحميلها على الهوا

 لكل من الطلبة والمعلمين حيت يمكن للمعلم التحكم في المجموعات والتفاعل معها.

 المحور الثالث : األسلوب المعرفي ) التصلب، المرونة( :

 مفهوم األساليب المعرفية:

( إلى حد ما من المصطلحات حديثة الظهور style cognitiveيعتبر مصطلح األسلوب المعرفي )      

في علم النفس، خاصة في مجال علم النفس المعرفي نتيجة للنمو المتزايد في البحوث والدراسات التي 

وتعود أصول هذه ( 2003خرنوب، أجريت في مجاالت علم النفس المختلفة خالل العقدين األخيرين )

 differencesالمية الثانية، إذ أن توظيفها كان في مجال الفروق الفردية )األبحاث إلى ما بعد الحرب الع

Individual( والتمايز النفسي )Psychological Differentiation وقد تطورت دراسة الفروق )

الفردية على أساس العمليات المعرفية من خالل ثالثة مؤتمرات أسستها جمعية علم النفس األمريكية عام 

(، وقد كان هناك دعوة ونداء لعمل مفاهيم جديدة تعتبر أن النشاط اإلدراكي 1955، 1949، 194٨)

والشخصية عملية واحدة من خالل التوازن بين معلومات البيئة الخارجية )المجال اإلدراكي( والبيئة 

 (.2002الداخلية للفرد بما تحويه من انفعاالت ودوافع )الخولي، 

في قاموس أكسفورد بأنه الطريقة التي يمكن بها عمل شيء ما،  styleب وقد تم تعريف مصطلح أسلو     

وأن هذه الطريقة تكون مناسبة للمحتوى الذي يتعامل معه الشخص وهذا ال يمنع أن يؤثر هذا المحتوى 

فقد عرف  cognitionأما مصطلح المعرفة  ،(19٨٨على الطريقة التي نؤدي بها المهمة )عبد الحي، 

بأنه: جهد قصدي إليجاد األشياء والتعرف عليها لفهمها وتمييزها وتصنيفها ومعالجتها لموضوعات أي 

 . (Diener, et al., 2003) تعديلها بطرق عقلية مختلفة

ويعرف األسلوب المعرفي بأنه تكوين فرضي يقوم بعملية التوسط بين المثيرات واالستجابات ويشير     

 Goldestein)ميزة لدى الفرد في تنظيم بيئته المعرفية وما فيها من موضوعات مدركة إلى الطرق الم

&Blakman, 1978)ريدنج ورينر" ، ويرى "(Riding & Rayner, 2013)  أن األسلوب المعرفي

يرتبط أشد االرتباط  بشخصية الفرد مزاجه، وأنه يؤثر على الطرق التي من خاللها يستجيب الفرد 

  "كاجان وزمالؤه" ويرى ،قها يرتبط باآلخرين ويتعامل معهمياته والتي عن طريلألحداث في ح

(Kagan, et al., 1974)  أن األسلوب المعرفي يشير إلى التفضيالت الفردية الثابتة في التنظيم اإلدراكي

ات والتصنيف المفاهيمي للبيئة الخارجية، وبالتالي فهو يعكس األسلوب المنسق الذي يتصف بسمة الثب

 (. 2002الحسي والعقلي للمثيرات المختلفة )الخولي،  إدراكهالنسبي لدى الفرد والذي يفضله في تنظيم 

وقد اختلف الباحثون وعلماء النفس في النظرة الفلسفية عند دراسة الفروق الفردية في البناء المعرفي      

ساليب المعرفية، فقد اتخذها بعض واإلدراكي، وقد أدى ذلك إلى اختالف التسميات والتصورات حول األ

المفكرين على إنها تفضيالت أو اتجاهات ثابتة نحو التفكير والتعلم والنشاط المعرفي، ومن أمثلة هذا 

( الذي عرف األسلوب المعرفي بأنه: اتجاه يعتمد على Gardnerاالتجاه ما اصطلحه "جاردنر" )

(، والتي Cognitive Strategiesليها البعض )التفضيل الشخصي لخطوات األداء العقلي، كما أطلق ع

بأنها المدخل الرئيس لدراسة الوظائف العقلية، كما اصطلح عليها   ( Messick, 1984 )حددها ميسك

التي توضح الفروق الفردية في كيفية  (Cognitive Controlsالبعض اآلخر بالضوابط المعرفية  )



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 190 - 

المجال اإلدراكي للفرد، وقد تحدث ميسك باسم االستراتيجيات التوافق المعرفي مع البيئة التي تتكون من 

المعرفية، والتي يحتمل أن يقتصرها على مداخل عامة جدا في الوظيفة العقلية، ومستقلة عن المطالب 

 (.2007العرضية )العمري، 

 ,.Kagan, et al) "كاجان وزمالؤه"ومن التفسيرات التي تناولت األساليب المعرفية، ما أشار إليه     

من أن األسلوب المعرفي هو: أسلوب األداء الثابت نسبيا والذي يفضله الفرد في  1963عام  (1974

تنظيم مدركاته وتصنيف مفاهيم البيئة الخارجية. ويعتبر كاجان أن األساليب المعرفية هي المسئولة عن 

رها الطريقة المميزة لدى الفرد في الفروق الفردية في عمليات اإلدراك والتذكر والتفكير، كما يمكن اعتبا

الفهم واإلدراك لما يتعرض له من موضوعات في البيئة الخارجية، وكيفية التعامل مع هذه الموضوعات  

وعلى ضوء ذلك تعبر األساليب المعرفية عن الفروق الفردية في أساليب اإلدراك  ،(2003الشرقاوي، )

ين، واالستفادة من المعلومات التي تواجه األفراد، ويمكن أن والتذكر والتفكير كطرق مميزة للفهم، والتخز

 (.  2002نالحظه، فاألساليب المعرفية تعطي وزنا أكبر لطريقة وشكل المعرفة  )الخولي، 

األساليب المعرفية على إنها متغيرات عالية الرتبة تنظم وتتحكم   ( Messick, 1984 )ويرى ميسك     

واالستراتيجيات المعرفية والقدرات العقلية وبعض متغيرات الشخصية  في كل من الضوابط المعرفية

أن   ( Messick, 1984 )(، ويؤكد ميسك 2009األخرى في شكل أنماط وظيفية مميزة للفرد )عياش، 

األساليب المعرفية تعبر عن الفروق الفردية الثابتة نسبيا بين األفراد فيطرق تنظيم المدركات والخبرات 

اول المعلومات، وتعد طرقا متميزة أو عادات غير بسيطة يمارسها األفراد لتجهيز المعلومات، وتكوين وتن

كما إنها ليست ردود أفعال خاصة بمواقف معينة دون األخرى، وإنها أساليب أداء شبه ثابتة عند األفراد 

تفضيلي، وقد قدم تشبه بدرجة كبيرة عادات عامة للتفكير تترتب من خاللها استجابات األفراد في شكل 

تشير األساليب  ثالثة تصورات عن األساليب المعرفية هي كما يلي:   ( Messick, 1984 )ميسك

المعرفية إلى الفروق الفردية في طرق تنظيم وتجهيز المعلومات والخبرات ، حيث يمكن اعتبارها طرقا 

تشير األساليب المعرفية إلى أشكال األداء المفضلة والمميزة  ؛متميزة، أو عادات لتجهيز المعلومات

تعرف  ؛لألفراد في تصور وتنظيم مثيرات البيئة التي تحيط بهم، أي إنها تمثل تفضيالت الفرد المعرفية

األساليب المعرفية في ضوء منظور النظم كخصائص بنيوية للنظام المعرفي المميز للفرد في تفسير 

 محيطة به، وبصفة خاصة الجانب المعرفي فيه.وإدراك البيئة ال

فينظران إلى األساليب المعرفية باعتبارها  (Köstlin; Gloger,1987)أما "كوستلين وجلوجر"      

أبنية تفضيلية تتعلق بالكفاءة، تلك التي تبدو سائدة في مراحل الطفولة عند اإلنسان وتستمر معه في 

( لألساليب المعرفية من خالل نموذجه الشهير Guilford"جيلفورد" )المراحل العمرية المختلفة،  وينظر 

فيعتبرها متعلقة بالقدرات المعرفية، وفي نفس الوقت سمات مزاجية للشخصية، وقد ” بنية العقل” عن

وذهب إلى الحد الذي ” بنية العقل” عرض لبعض األساليب المعرفية التي يرى إنها تتالقى مع أبعاد نموذج

 (. 2009)الفرماوي،  Mental Styles” أساليب عقلية” عليها مصطلحجعله يطلق 

فاألساليب المعرفية تعتبر إحدى المنظومات الفرعية للشخصية، التي تقع في مرتبة عليا داخل       

تنظيمها التدريجي، والتي تختص بتحديد الفروق بين األفراد، ويمكن النظر إليها بوصفها إحدى التكوينات 

التي تتوسط بين المدخالت والمخرجات والتي تصف طريقة الفرد المفضلة لألداء، والتي اعتاد الفرضية، 

على استخدامها عند معالجته لمختلف المهام العقلية، أو عند تنظيمه لخب ا رته االنفعالية والوجدانية 

مايز عن المحتوى المصاحبة لذلك، أو عند توجيهه ألدائه السلوكي الميسر إلنجاز المهام، كما إنها تت

المعرفي، والمستوى المهاري ألنها ال تتعلق بمستوى إنجاز الهدف ولكن بكيفي ة إنجازه. وتتسم كذلك 
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بالثبات النسبي عبر الزمن والمواقف، وهو ما يجعلها أقل تأثرا بالخبرة أو التدريب قصير المدى فتتميز 

تتوسط  ؛متغيرات وسيطة ،ألحكام القيميةال تخضع ل ؛تكوينات فرضيةاألساليب بالخصائص اآلتية :  

، داخل المنظومة الهرمية الكلية للشخصية –من رتبة عليا  –منظومة فرعية ، المدخالت والمخرجات

)أو  ثنائية القطب ،توجه السلوك وتنظمه وهي ثابتة نسبيا عبر الزمن والمواقف يتميز استخدامها بالمرونة

اء وليس بمستواه وتتأثر بشكل محدود بالتدريب والممارسة )عامر، تتعلق بطريقة األد، متعددة األقطاب(

2003 ). 

 خصائص األفراد ذوي األسلوب المعرفي )التصلب/المرونة( :

 ذويإن معرفة خصائص أي فرد من األفراد يسهل معرفة كيفية التعامل معه، ومنها خصائص        

 األسلوب المعرفي  )التصلب/ المرونة(، والتي يمكننا إيجازها فيما يلي:  

 األفراد المتصلبون:-أ

يعجزون ، وم المطلق لها وعدم تحملهم للغموضيميل المتصلبون للتقبل المطلق للمواضيع أو رفضه      

يصعب عليهم  سلوكية محددةعن القيام بالسلوك المالئم لمواجهة المواقف الجديدة، إذ يتمسكون بأنماط 

ال يستطيعون تغيير اتجاهاتهم عادة لبناء جزء من شخصيتهم ، وإلى أنماط سلوكية مالئمة للموقف تغييرها

يتسمون بقلة الكفاءة اإلنتاجية وضعف التخيل والعجز عن فهم ، ولحل مشكلة ذات عدة حلول ممكنة

يتميزون بنظرة متسلطة للحياة، وعدم ، واألمورل عند تأزم المجا العالقات المعقدة والميل إلى ترك

ال تتواجد لدى المتصلبين ، وامح مع أصحاب المعتقدات المشابهةالتسامح إزاء المعتقدات المخالفة والتس

نية لتغيير وجهات نظرهم مع أنهم يعرفون ما هو حقيقي وما هو زائف، بالتالي يعتمدون على تفسير 

شخاص يتميز المتصلبون كذلك بالميل إلى إهمال األ، وما مع ما يعتقدوننت تتطابق دائالخبرة كما لو كا

يتمسكون بأنماط فكرية محددة، ويواجهون بها مواقف الحياة مهما تنوعت ، الذين يخالفوهم في االعتقاد

 واختلفت.

 األفراد المرنون: -ب

 ركيز االنتباه على عناصرال يتأثرون بالمشتتات الموجودة في المواقف لكونهم أكثر قدرة على ت      

والثقة بالنفس وذو شخصية  يتسمون بالصحة النفسية والتوافق والسيطرة على تصرفاتهمو ،الموقف

ى التكيف مع يتميز المرنون بالذكاء والقدرات العقلية المتطورة والناضجة وهم أقدر علو ،متحررة

تقبلون تصحيح اآلخرين آلرائهم خصوصا األفراد المرنون يعترفون بأخطائهم ويو ،التغيرات االجتماعية

حين مواجهتهم المشاكل يلتمسون الوسائل لحل هذه و ،منهم، إضافة إلى شكرهم لهم إذ كانوا أكثر خبرة

والتغيير وتجريب القديمة، كما تجدهم يرغبون في التعلم  المشكالت، بدال من أن يعتدوا على وسائلهم

التكيف ويستطيعون تعديل استجابتهم بتغير ظروف البيئة المرنون أقدر على و ،الجديد باستمرار

 .(2010يلجئون في بعض األحيان إلى التغيير في البيئة في حد ذاتها )ميسون،   والمواقف، وربما

مما ذكر يتضح تباين في الخصائص بين األفراد المتصلبين واألفراد المرنين وكذا اختالفهم في تناولهم     

والمواقف، وهذا نابع عن تمايز الكيفية التي يفكر بها كل من الصنفين ومعتقداتهم، ومعالجتهم للمواضيع 

 وهذا كله ينعكس في اختالف النواتج واالستجابات المترتبة عن هذه المعالجة المعرفية بقطبيها.

 -( من المنظرين المهتمين بالبناء المعرفي للفرد والسيما التصلب Rockeachروكيتش" ) ويعد "    

لمرونة فالمتصلب عنده يتصف بالتسلطية واالنغالق المعرفي للمعتقدات والالمعتقدات، وعدم القدرة على ا

مقاومة التغيير وعدم احتمال الغموض في حين أن المرونة عنده تعني العكس، إذ تتمثل بالقدرة على 
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واالنفتاح على الخبرات التغيير، واحتمال الغموض والتسامح مع اآلراء المضادة والميل إلى التلقائية 

 (.1995)حسن، 

 العالقة بين نمطي التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي التصلب والمرونة:

لقد تناولت عديد من الدراسات العالقة بين متغيرات تصميم بيئات التعلم القائمة على الويب وإنتاجها      

من األساليب  المرونة(وبين األسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( ويعد االسلوب المعرفي )التصلب، 

 شاركي وذلك نظراً لما يلي: المعرفية الهامة، والتي تتناسب بشكل كبير مع استخدام أنماط التعلم الت

أن أنماط التعلم التشاركي تقوم علي التفاعل واالعتماد المتبادل بين المتعلمين، حيث يساعد المتعلمون  -

بعضهم البعض في التوصل إلى إجابات مناسبة لحل المشكالت، من خالل جمع البيانات وتحليلها 

المرونة يعد أحد الخصائص الضرورية ( وأن التصلب، 36٨، ص2003ومناقشتها وتفسيرها )خميس،

في معالجة المشكالت وإجادة االتصال مع األخرين ولعب األدوار والتفاوض وحل النزاعات، 

 (.223، ص2002والتوصل لحلول إبداعية للمشكالت )جروان، 

 كما أن أنماط التعلم التشاركي تركز علي المتعلم ونشاطاته وتفاعالته، وتتضمن قدر من المسؤولية  -

(، وأن األسلوب المعرفي التصلب، 36٨، ص2003 الفردية إلتقان العمل داخل المجموعة )خميس،

المرونة يتعلق بقدرة المتعلم علي فصل المشتتات وعزلها عن األفكار الهامة والجوهرية مما ينعكس 

، 2012العتوم، علي معالجته للمعلومات واستجابته وبالتالي يتأثر أداءه للمهام التعليمية المكلف بها )

 (.331ص

( والتي هدفت إلي دراسة اثر التفاعل بين نمط التشارك واألسلوب 2019وتشير دراسة )علي،     

المعرفي في بيئة تعلم إلكتروني تشاركي علي تنمية مهارات إنتاج وحدات التعلم الرقمي واالندماج في 

إحصائياً بين التعلم لدي طالب تكنولوجيا التعليم، وتوصلت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فرق دال 

متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي 

لوحدات التعلم الرقمي يرجع إلي أثر اختالف نمط التشارك )االنتقائي، التآزري( في بيئة التعلم 

ين التجريبيتين في التشاركي، وعدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعت

التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي لوحدات التعلم الرقمي يرجع إلي أثر اختالف األسلوب 

المعرفي )التصلب، المرونة( لدي الطالب، كما ال يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات درجات 

ج النهائي لوحدات التعلم الرقمي طالب المجموعات التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنت

يرجع إلي أثر التفاعل بين نمط التشارك )االنتقائي، التآزري( واألسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( 

 في بيئة التعلم التشاركي.

وقد قامت الباحثتان باختيار مقياس األسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( من إعداد "الدليمي"       

( فقرة، بهدف تصنيف طالب الفرقة الثالثة شعبتي الدراسات  33مقياس من )( وتكون ال2013)

االجتماعية والفلسفة بكلية التربية جامعة حلوان وفقا لألسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( بحيث يتم 

 تحديد الطالب ذوي األسلوب المعرفي المتصلب، والطالب ذوي األسلوب المعرفي المرن.

 : تصميم وإنتاج المواقع التعليميةالمحور الرابع : 

 نت تشكل أهميةللمواقع التعليمية أهمية كبيرة في العملية التعليمية خاصة بعد أن أصبحت شبكة االنتر     

كبيرة في مختلف المجاالت العامة والتعليمية بشكل خاص، فبظهور اإلنترنت حدث تطور هائل في كافة 

 اآلن . المعلومات والحقائق منذ تسجيلها حتى



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 193 - 

  تعريف المواقع التعليمية وأهميتها:

المواقع التعليمية هي عبارة عن مجموعة من صفحات الويب التعليمية، يقوم المعلمون أو التربويون       

بتصميمها ونشرها على شبكة الويب، لتكون بمثابة مصدر معلومات للطالب والمعلمين والوالدين ، 

 ,Chamberlain)  اخل حجرة الدراسة، كما أنها تحقق االتصال بينهموامتداد لعمل المعلم مع طالبه د

2004 .) 

وتعرفها الباحثتان بأنها " مجموعة من الصفحات االلكترونية على شبكة االنترنت ، والتي تحتوى       

على محتوى الكتروني  مبني ومنظم بشكل منهجي داخل تلك الصفحات، وباستخدام وسائط متعددة ، 

لتفاعل سواء أكان باإلضافة الى احتوائها على أدوات تفاعل الكترونية تسمح لكل من المعلم والطالب با

 ذلك تزامني أو ال تزامني . 

 وتأتي أهمية إنشاء المعلمين لمواقع الويب التعليمية من كونها تعمل على تحقيق ما يلي: 

توفير  ،دراسة المادة الدراسية تساعد الطالب في، توفير مصادر تعلم متنوعة ،تعزيز المنهج المدرسي    

تساعد المعلمين في الحصول على خطط الدروس اليومية  ،والوالدانالمعلومات التي يحتاجها الطالب 

 ,Chamberlain)  والفصلية، كما تساعد أولياء األمور الذين يرغبون في مساعدة أبنائهم وحل مشكالتهم

2004). 

 وقد أكدت عديد من الدراسات على أهمية تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية لدى الطالب المعلم       

( والتي هدفت إلى تدريب طالبات 1999وأهمية تدريبهم على استخدامها وإنتاجها منها: دراسة )إسماعيل، 

كلية التربية األساسية تخصص تكنولوجيا التعليم على تصميم الصفحات التعليمية ونشرها على اإلنترنت، 

 لصفحات التعليمية ونشرها،وتوصلت إلى فعالية البرنامج المقترح في إكساب الطالبات مهارات تصميم ا

( وهدفت إلى تحديد المعايير الواجب توافرها في مواقع الويب Adojaan & Sarapuu, 2000ودراسة ) 

ر رئيسة هي : مفردة ، موزعة على ثالثة محاو 4٨التعليمية، وتوصلت الدراسة إلى بناء مقياس مكون من 

عايير المرتبطة بالمناهج وطرق التدريس، ودراسة ) ، الممعايير بنية الموقع، المعايير التربوية العامة

Chen & Brown, 2000 وهدفت إلى تحديد المعايير التي يجب أن يتبعها المعلمون عند اختيار مواقع )

، ومعايير ر صنفت إلى: معايير تنسيق الموقعالويب لتالميذهم ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المعايي

 & Shepherd، باإلضافة إلى معايير الذكاءات المتعددة، ودراسة ) التعلمومعايير عمليات المحتوى، 

Shepherd, 2003  وهدفت إلى تدريب معلمي المدرسة االبتدائية على استخدام مواقع الويب التعليمية )

اقع في تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والمناهج الدراسية، ودلت النتائج على كفاءة المعلمين في استخدام مو

 الويب في التدريس ، وأوصت بضرورة توفير التدريب والدعم المستمر لهؤالء المعلمين في مدارسهم .

في إنشاء مواقع  Dreamweaver( والتي هدفت إلى استخدام برنامج  Lai, 2003وأيضا دراسة )       

حات ويب؛ لتصميم مقرر الويب التعليمية ، وتوصلت الدراسة إلى أن هذا البرنامج يتيح للمعلم إنشاء صف

قائم على شبكة الويب، يحتوي على صفحات تفاعلية سواء للتدريبات أوإلجراء االختبارات ، باستخدام 

الجداول واإلطارات وكائنات النموذج وإدراج النصوص والصور واألزرار وإنشاء االرتباطات التشعبية، 

ة باختيار برامج تصميم مواقع الويب ( وهدفت إلى تحديد العوامل المرتبط Liu, 2003ودراسة ) 

التعليمية، وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل التي تؤثر على عملية اختيار برنامج لتصميم مقرر على شبكة 

 الويب هي : مميزات البرنامج ، سهولة االستخدام، توفر البرنامج.

ين مهاارات تصاميم مواقاع الوياب ومن الدراسات التي اهتمت بإكسااب طاالب كلياة التربياة أو المعلما       

(،  Shepherd & Shepherd, 2003( ودراسااة )  1999التعليميااة ونشاارها؛ دراسااة )إسااماعيل ، 
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 ,Hert & Cafollaواهتمام بعض الدراسات بأدوات تصميم مواقع الويب ومن هذه الدراسات : دراساة ) 

 بعااض الدراسااات بوضااع معااايير(، اهتمااام  Liu, 2003( و دراسااة )  Lai, 2003( و دراسااة )  2001

 & Chen( و دراساة )  Adojaan & Sarapuu, 2000، مثال دراساة ) تصميم مواقع الوياب التعليمياة

Brown, 2000 .) 

 معايير بناء صفحات الويب : 

أن المربين قدموا نصائح متعددة لتشجيع الطالب للتعامل مع صفحات الويب، حيث أن التصميم   

الجيد يؤثر على الناتج التعليمي للطالب، ويرى ضرورة توفر مصدر للتحقق من األفكار والمعلومات 

واضحة، وصفحات ينبغي أن يكون الموقع ذو أيقونات كبيرة : ذا السياق المبادئ السبع التاليةويقترح في ه

أن  ،ينبغي أن يكون الموقع متضمناً تغذية راجعة فورية مع تقديم دعماً كامالً عند الحاجة، بسيطة التصميم

 وأن تحقق فردية التعلم  ع متدرجة ناحية السهولة والصعوبةصفحات الموق تكون

يجب أن تغطي أنشطة  ،متكاملةيجب أن ترتبط أنشطة الويب بالمواقع الحياتية وتقدم خبرات  ،قدر اإلمكان

يجب أن يتضمن الويب خبرات نشطة وممتعة لضمان استجابة  ،الويب مجاالت من المحتوى متنوعة

 ، ص2012يجب أن يكون الموقع استكشافي بحيث يتضمن خيارات التفرع المتعدد )الفار ،، وجدانية

517.) 

 األسس النظرية لبناء المواقع التعليمية:

المواقع التعليمية على مبادئ التصميم التعليمي الذي بدوره يعتمد على نظريات التعلم،  يعتمد تصميم    

وتعتمد على التغيرات الظاهرة في  ؛النظرية السلوكية هذا المجال هي: وتوجد ثالث نظريات أساسية في

وتعتمد  ؛فيةالنظرية المعر، لجديدة التي تتكرر حتى تصبح آليةالسلوك، وتركز على النماذج السلوكية ا

داللة عما يحدث داخل عقل على عمليات التفكير التي ينتج عنها السلوك، وتستخدم التغيرات في السلوك لل

خالل خبرات فردية ومخططات  وتؤكد على أن الفرد يبني معرفته بنفسه من ؛النظرية البنائية، المتعلم

 ,Mergel )،  كما  تركز البنائية على تعلم الفرد مهارة حل المشكالت من خالل مواقف متعددة عقلية

1998 ). 

التطويع و Assimilationمن مؤسسي البنائية، وتستخدم نظريته عمليتي التمثيل  Piagetويُعد بياجيه    

ية التمثيل في بناء ، لنمو المفاهيم لدى المتعلم ، حيث تُستخدم عملAccommodationالتكييف( )

ويشير الثام  ،(Ladeau, 1999)مخططات جديدة، وتُستخدم عملية التطويع في تعديل المخططات القديمة 

(1999 Latham, ،( إلى أن عملية تصميم مواقع الويب التعليمية تستخدم أنواع التعلم الثالثة ) السلوكية

ا مالءمة نظرا الحتواء شبكة الويب على ارتباطات المعرفية، البنائية ( ولكن يعد المدخل البنائي أكثره

Hyperlinks  تساعد المتعلم على أن يبني معرفته من خالل االكتشاف الموجه الذاتيSelf-guided 

exploration كذلك يرى الدو ،(Ladeau, 1999)  أن تطبيق النظرية البنائية لتصميم مواقع الويب

عال من  ىومستو Student-Centered Learningحول المتعلم يعمل على توفير بيئة التعلم المتمركز 

 التفكير، وأسئلة مفتوحة النهاية ومصادر تعلم أولية ومواد تعليمية متعددة.

 أسس تصميم مواقع الويب التعليمية:

 تطوير بنية المواقع التعليمية على شبكة االنترنت: عند  مايلي البد من مراعاة   

يتم تحديد أهدافهم وحاجاتهم وميولهم ومتطلباتهم حتى يتم تلبيتها باإلضافة حيث  المتعلمين المستهدفين:

 إلى التعرف على الخصائص التي تتميز بها هذه الفئة العمرية .
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 يتم على أساسه قياس نجاح الموقع وفشله في تحقيق أهدافه ويتم على أساسه حيث الهدف من بناء الموقع:

 عملية التقييم لهذا الموقع .

نها الصفحة التي تشجع المتعلم على اإلبحار ألالدقة والتنظيم  البد من مراعاة حتويات الصفحة الرئيسية:م

 . هواالستفادة من الموقع وتعطى االنطباع األول حول دقة ووضوح وبساطة المعلومات المقدمة من خالل

 ستخدامها لبناء صفحات الموقع:هناك أربع طرق أساسية يمكن االعتماد عليها وا بيئة اإلبحار في الموقع:

التتابعات، الجداول، الهرميات، الشبكيات، وهى مرتبة من األبسط إلى األعقد في االستخدام والتركيب 

 (.9-6، ص ص  2006)فرهود، 

 تصميم صفحات الموقع التعليمي:

 ما يلي:  ،من الصفحات التعليمية التي يجب أن يضعها المعلم في موقعه التعليمي      

وتتضمن عنوان الموقع، مقدمة ترحيبية للطالب، اسم المعلم وصورته الفوتوغرافية،  ؛الصفحة الرئيسة

ارتباطات إلى صفحة الطالب، صفحة الوالدين، صفحة المعلمين اآلخرين، صفحة المعلومات الشخصية، 

، وأنشطة ومشروعات التعلموتتضمن مصادر  ؛صفحة الطالب، البريد اإللكتروني الخاص بالمعلمو

ارتباطات إلى مواقع أخرى إلثراء عملية التدريس، ارتباطات إلى مجموعات المناقشة ومواقع والطالب، 

وتتضمن شرح فلسفة المعلم في التدريس، وارتباطات إلى اهتمامات  ؛صفحة الوالدينالمحادثات، 

وتتضمن  ؛المعلمين اآلخرينصفحة ، اتالوالدين، كما تعرض أعمال الطالب ودرجاتهم في االختبار

ارتباطات إلى خطط الدروس، األفكار التدريسية، المنظمات التربوية، المواد التعليمية التي تفيد المعلمين 

( Western Michigan University, 2003 ). 

ويحتاج التصميم الجيد لموقع الويب إلى تصميم جيد لصفحاته، وفيما يلي بعض أسس تصميم     

 يب:صفحات الو

عوامل مثل كمية المحتوى القابل للمعاينة في عدة تحدد أبعاد صفحة الويب في ضوء  أبعاد صفحة الويب:

 إطار المستعرض ، ودقة شاشة الكمبيوتر.

يرتبط طول الصفحة بمحتوى الوثيقة، وبصفة عامة تحتوى الصفحات القصيرة على ما  طول الصفحة:

كبيرة جداً وذلك ألهمية الوضوح والدقة للهدف العلمي الذي يلي : صفحات رئيسية ، صفحات بها رسوم 

بينما تتضمن الصفحات الطويلة ما يلي : سهولة المتابعة، حيث أن المحتوى  تقدمه تلك الرسوم، وثائق،

وهناك صفحات ثابتة  كتلة واحدة، وليس كتالً مترابطة، سهولة في التحميل ، والطباعة بالنسبة للمتعلم،

ئية بصفة مستمرة للمتعلم مثل قائمة المحتويات، بينما تتغير الصفحة المتحركة حسب والتي تبقى مر

االختيار من القائمة، ويفضل أن يتم وضع الوثيقة كاملة في صفحة واحدة وعدم اللجوء إلى شريط 

التمرير، وعمل وصلة بمحتويات الصفحة الموجودة من خالل قائمة في بداية الصفحة بالجزء المطلوب 

 للعودة ألعلى الصفحة مرة أخرى .  وزر

لترتيب عناصر الصفحة، مع وضع المعلومات  Templateيمكن استخدام القالب  تخطيط صفحة الويب:

 األكثر أهمية في أعلى يسار الشاشة، وهي الزاوية التي تبقى مرئية عند تغيير حجم إطار المستعرض.

أدوات التنقل واالرتباطات التشعبية لمساعدة الطالب يجب استخدام  أدوات التنقل واالرتباطات التشعبية:

في الوصول إلى المعلومات بسهولة، كما يجب تعيين لون لالرتباطات التي تم زيارتها ولون آخر 

 لالرتباطات التي لم يتم زيارتها.

يفضل استخدام حجم الخط االفتراضي لنص المتن، ونمط الخط يجب أن يكون متاحا على معظم  النص:

 .كما يجب مراعاة خصائص الطالب المقدم لهم الموقعزة الكمبيوتر أجه
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تجنب الرسوم الكبيرة التي تتطلب وقتا كبيرا لتحميلها، ابتعد عن الرسوم التي ليس لها  ويجب الرسوم:

 . JPG, GIF, PNGمعنى، استخدم ملفات الرسوم من نوع 

تُستخدم األلوان لجذب انتباه الطالب لمفاهيم معينة في الصفحة، ويعد الوضوح  األلوان واالتزان البصري:

توازن بين يشير إلى الفوالبساطة من أهم مكونات الصفحة جيدة التصميم، أما بالنسبة لالتزان البصري 

، وترتبط صفحات الموقع بخطوط معينة من حيث الشكل والحجم، وافضل النص والروابط والرسوم

)   التي تستخدم لتقديم المقررات التعليمية هو اللون األبيض واالبتعاد عن األلوان القوية المبهرةالخلفيات 

 .((Lynch & Horton, 2002(؛  9٨ -٨1، ص ص 2003ميلهولون، 

 العالقة بين التعلم التشاركي ومهارات إنتاج المواقع التعليمية :   

تؤكد عديد من الدراسات علي العالقة المشتركة بين التعلم التشاركي ومهارات إنتاج المواقع التعليمية      

( والتي هدفت إلى التعرف على أثر اختالف أنماط 2013ومن هذه الدراسات، دراسة )شعبان، حمودة، 

الذكاء االجتماعي ومهارات  التشارك في بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي على تنمية التحصيل ومهارات

تصميم المواقع التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وقد أكدت النتائج على فاعلية أنماط التشارك 

تفوق و، ومهارات الذكاء االجتماعي الثالثة: )التآزري، المتوازي، التسلسلي( في تنمية التحصيل المعرفي

تفوق والتشارك )المتوازي( في تنمية التحصيل المعرفي، نمطي التشارك )التآزري والتسلسلي(على نمط 

نمط التشارك )التآزري( على نمطي التشارك )المتوازي، التسلسلي( في تنمية مهارات الذكاء االجتماعي، 

 ومهارات تصميم المواقع التعليمية.

 Salmons, 2011,  pp  2-3 ; Salmons, 2005, pp 7-10وهنا ترى الباحثتان أن سالمونز )

 Waite, Jackson( ومع وايت و جاكسون و دايوان ) Bistrom, 2005, p 2( قد اتفقت مع بيستروم ) 

& Diwan, 2004, p 12 )  ،( على ثالثة أنماط للتشارك بين الطالب داخل 2013ومع )شعبان، حمودة

قة للتشارك بين المجموعات وهم التشارك )التآزري، المتوازي، التسلسلي(، وهم أنماط التشارك األكثر ث

الطالب، وكذلك التي يحدث فيهم التشارك الفعلي بين الطالب بعد عملية التجهيز للتشارك في البداية، 

فاختالف أنماط التشارك يؤدي إلى فاعلية التشارك مما يؤدي إلى اختالف في تنمية مهارات تصميم مواقع 

(، ودراسة 2013حمودة،  ؛ليه دراسة )شعبانالويب التعليمية وإنتاجها؛ وفي ضوء النتائج التي توصلت إ

( والتي أشارت إلى تفوق نمطي التشارك )التآزري والتسلسلي( على نمط التشارك 2015)حمودة، 

)المتوازي( وكذلك طبيعة تصميم المواقع التعليمية والتي قد ال تتيح التشارك المتوازي قامت الباحثتان 

 لي( لقياس أثر االختالف بينهم في البحث الحالي.باختيار نمطي التشارك )التآزري والتسلس

 العالقة بين األسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( ومهارات انتاج المواقع التعليمية :

أكدت عديد من الدراسات علي العالقة بين األسلوب المعرفي وبيئات التعلم اإللكتروني بشكل عام 

أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعلم واألسلوب المعرفي ( والتي تناولت 2014ومنها؛ دراسة )الفقي، 

دراسة )المالكي؛ الفقي، ، وعلى تحصيل واتجاهات طالب الدراسات العليا نحو مقرر تكنولوجيا التعليم

( والتي تناولت التفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة )الفورية/المؤجلة( في بيئة التعلم اإللكترونية 2019

وب المعرفي )المرونة، التصلب( وأثره على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي واألسل

( والتي هدفت إلي دراسة اثر التفاعل بين نمط 2019التربية االسالمية بمحافظة الطائف، ودراسة )علي، 

حدات التعلم التشارك واألسلوب المعرفي في بيئة تعلم إلكتروني تشاركي علي تنمية مهارات انتاج و

 الرقمي واالندماج في التعلم لدي طالب تكنولوجيا التعليم.
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وقد استفادت الباحثتان من اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالمواقع التعليمية في تحديد      

وبناء المحتوى التعليمي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية والذي يقدم في الجانب التطبيقي لمقرر تكنولوجيا 

امعة حلوان، حيث قامت الباحثتان بتحديد الهدف الذي يدرسه طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية ج 2التعليم 

( هدف 47( أهداف رئيسة، واألهداف الفرعية وعددها )٨العام واألهداف السلوكية الرئيسة وعددها )

فرعي، للمحتوى العلمي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية، ومن ثم تحديد المهارات الالزمة إلنتاج المواقع 

رات رئيسية، وقد قامت الباحثتان بتحليل تلك المهارات إلى مهارات فرعية ( مها5التعليمية وعددها )

( مهارة فرعية، كما قامت الباحثتان بتحديد بنود بطاقة تقييم المواقع التي ينتجها الطالب 30وعددها )

 ية.والتي تحددت في محورين رئيسين وهما: المعايير الفنية، والمعايير التربوية إلنتاج المواقع التعليم

 Technological Awarenessالمحور الخامس : الوعي التكنولوجي: 

 تعريف الوعي التكنولوجي:

"سيفين" بأنه المعرفة والفهم واالدراك والتقدير، والشعور، والتجريب، واالستخدام لكل ما هو  هيعرف     

،  Hard wareوجيا جديد، ومستحدث من اكتشافات، واختراعات تكنولوجية بما تتضمن من أجهزة  تكنول

والتي يمكن إدخالها في المؤسسات التعليمية؛ بهدف زيادة قدرة المعلم  Soft wareوبرامج تكنولوجية 

والمتعلم على التعامل مع العملية التعليمية وحل مشكالتها، لرفع كفاءة وزيادة فاعليتها بصورة تناسب 

؛ مما قد يؤثر على توجيه سلوك الفرد نحو التطورات العلمية، والتكنولوجية المتنامية، والمتسارعة

وعرفته "سويدان، عويس" بأنه هو عبارة عن ، (301، ص2010دثات التكنولوجية )االهتمام بالمستح

إجادة استخدام وتوظيف البرامج الخاصة بالحاسوب وشبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت" بما فيها 

ا، بما يهيئ الفرد من اللحاق بركب التقدم العلمي وغيره 2.0الشبكات االجتماعية وتقنيات الويب 

( هو المعرفة والفهم والشعور والتقدير 2015كما عرفته "مصطفي" ) ،(553، ص2012والتكنولوجي )

لدى الطالب بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، مما قد يؤثر على توجيه سلوكهم نحو االستخدام والتوظيف 

وعرفه "خلف هللا" بأنه وعي الطالب المعلم ومدى  ،م الحالية والمستقبليةاألمثل لهذه التطبيقات في حياته

ثقافته ومهاراته المتعلقة باستخدام وتوظيف وسائل وأدوات تكنولوجيا التعليم في خدمة العملية التعليمية 

 (  .2٨0، ص 2016)

 أهمية الوعي التكنولوجي:

 :كما يلي ،وجيعويس" أهمية الوعي التكنول وقد تناولت "سويدان،    

يعمل على تحقيق المعارف والمهارات الخاصة بمجاالت تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت وشبكات  -

 المعلومات، مما يؤثر على سلوك الفرد وتنشئته تنشئه علمية وثقافية وسياسية.

وغيرها يعمل على تهيئة بيئة غنية بالمصادر المتعددة للبحث من خالل استخدام اإلنترنت واإلنترنت  -

 من قواعد البيانات.

يعمل على تمكين الفرد من التعامل مع التطبيقات الحديثة للعلم والتكنولوجيا والتفاعل معها إيجابيا  -

 بأمان وفعالية.

يعد أحد المتغيرات الحديثة في العصر الراهن، فالشخص الواعي تكنولوجيا يتمكن من اللحاق بركب  -

، 2012) من االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية الحديثة.التقدم العلمي والتعرف على العديد 

 (549-54٨ص ص 
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 ( أن تنمية الوعي التكنولوجي يتطلب العمل على:152ص  ، 2009ويضيف "موسى" )

إظهار النواحي الفنية التكنولوجية المرتبطة باآلالت واألجهزة واألدوات والظواهر العلمية عند صياغة  ▪

 الدراسية ووضع البرامج النظامية وغير النظامية.محتوى المواد 

 مراعاة المتخصصين إظهار مكونات الوعي التكنولوجي بأبعاده ومجاالته دون االهتمام بالنتائج. ▪

 األخذ بالبرامج واالستراتيجيات الحديثة في تنمية الوعي التكنولوجي في عصر المعلومات والشبكات. ▪

ج نظامية وغير نظامية تتبنى الوعي التكنولوجي وتساعد على العمل على توفير مصادر تعلم وبرام ▪

 تنميته بما يدعم الوعي كهدف أساسي.

البد من إيجاد المعلم الواعي تكنولوجيا ليمد تالميذه بذلك مما يتطلب برامج إعداد وتدريب تؤكد ذلك  ▪

 مرارا وتكرارا على طول الطريق.

 مواصفات الفرد الواعي تكنولوجيا:

إن التكنولوجيا تتضمن المسئولية اإلنسانية تجاه القرارات واألحداث وضرورة معرفة وجود        

 التكنولوجيا في المنهج ليست هدفًا في ذاتها ، بل ليمارسها الطالب بأنفسهم.

أما عن مواصفات الفرد الواعي تكنولوجيا فيجب أن يكون قادراً على حل المشكالت الناجمة عن        

خدام التكنولوجيا، والمعرفة بآثار الكمبيوتر بصفة خاصة والتكنولوجيا بصفة عامة في حياتنا وفي است

 (.72ص  ، 200٨مجتمعنا، والقدرة على استخدام التكنولوجيا )أحمد ،

 ومن مواصفات الشخص الواعي تكنولوجياً أيضاً ما يذكره " عبد المجيد" فيما يلي:

القدرة المنطقية، والتي بدونها ال يستطيع  الوصول إلى الفهم المطلوب التأكد من أن لديه مستوى من  -

 للمفاهيم و المصطلحات التكنولوجية الالزمة لمتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة .

 أن يكون لدية القدرة على قراءة وفهم أي موضوعات أو قضايا تكنولوجية. -

 لوجيات المتقدمة واألساسية الالزمة لحياة اإلنسان .أن يكون لدية القدرة على فهم كيفية عمل التكنو -

أن يكون لديه اإلحساس بأن التكنولوجيا جهد عقلي متطلب لحل المشكالت التي تواجهنا ولفهم ما بين  -

 (310، ص 2000) المجتمع و التكنولوجيا المستخدمة من تفاعل.

 سبل نشر وتنمية الوعي التكنولوجي:

ومما سبق يتضح أهمية تنمية الوعي التكنولوجي وضرورة إيجاد السبل لنشره وفي هذا الصدد يشير       

( إلى أن الوعي بالمستحدثات التكنولوجية ودراستها له أهمية قصوي، بل هو 253، ص2003)خميس، 

ه، وفوائده أمر ضروري، لكي يتمكن اإلنسان من تحقيق خصائص هذا المستحدث التكنولوجي وإمكانيات

ومتابعته، واألهداف والتطلعات التي يمكن أن يحققها والمشكالت التي تسهم في حلها، وحدوده ومعوقاته، 

وإجراءات نشره وتنفيذه ، ويمثل الوعي أول مراحل نشر المستحدثات التكنولوجية وتبنيها لدى األفراد 

 والمؤسسات. 

الجامعات وما بها من أنشطة التكنولوجي كما يلي:  "أحمد"  أهم سبل نشر وتنمية الوعي وقد ذكر     

ثقافية، والقنوات الفضائية المتخصصة ومن المفضل عمل قناه متخصصة لنشر الوعي والثقافة 

التكنولوجية، ومعسكرات الشباب التي تتبع وزارة الشباب والرياضة، والوزارات مثل وزارة اإلعالم، 

عليم، ووزارة االتصاالت، وزارة البيئة، من خالل بعض الوسائل ووزارة التعليم العالي، والتربية والت

التكنولوجية مثل خدمات اإلنترنت، المحمول، من خالل أنشطة األحزاب وبعض المنظمات األهلية، من 

خالل األوجه المتعددة للفن وخاصةً الفن التشكيلي وبعض أعمال السنيما والتليفزيون،عمل ندوات 
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أفراد المجتمع ممن لديهم خبرة في هذا المجال ، ين والشخصيات العامةومؤتمرات لبعض المسؤول

 .(71، ص 200٨)

 وقد أكدت عدة دراسات على ضرورة االهتمام بتنمية الوعي التكنولوجي، منها:

بعنوان "وضع معايير برامج الوعي التكنولوجي في مجتمع التعليم (  ,2005Russell)دراسة      

األمريكي"، وتوصلت النتائج لمجموعة من المعايير المهمة الخاصة ببرامج الوعي التكنولوجي للمعلمين 

( بعنوان " برنامج 200٨منها ما يرتبط باألنترنت والكمبيوتر والمكتبات اإللكترونية، ودراسة )أحمد، 

لتربية التكنولوجية لتنمية الوعي التكنولوجي وبعض مهارات التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا مقترح في ا

، وتوصل إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الوعي التكنولوجي ديثة لدي طالب المرحلة الثانوية"الح

 . لدى الطالب، وأكد على اهمية تنمية الوعي التكنولوجي لجميع الطالب

(  والتي هدفت إلى تنميه مهارات العلم والوعي التكنولوجي لدى تالميذ 2009راسة ) موسى، ود       

لى أهمية الثانية من التعليم األساسي باستخدام ملف تقويم إلكتروني مقترح عبر اإلنترنت، وأكد ع ةالحلق

ميه تتبنى الوعي ، وبرامج نظاميه، وغير نظاتنمية الوعي التكنولوجي، والعمل على توفير مصادر تعلم

( Lung-Sheng, 2010التكنولوجي وتساعد على تنميته بما يدعم الوعي كهدف أساسي، ودراسة )

بعنوان "تكنولوجيا التعليم في محو األمية المعلوماتية ونشر الوعي التكنولوجي والمهني بتايوان"، 

مع أهمية تضمين برنامج الوعي وتوصلت النتائج ألهمية توفير الوعي التكنولوجي للمتعلمين والمعلمين، 

 التكنولوجي الستخدام الكمبيوتر واألنترنت.

بعنوان "تعرف دور التكنولوجيا في تقديم الوعي التكنولوجي،  Mcgrady) 2010 ,وأيضا دراسة )     

وتوصلت الدراسة ألهمية استخدام التكنولوجيا ووسائلها المختلفة من كمبيوتر وأنترنت في تقديم الوعي 

معرفة أثر التعلُّم التعاوني بالمنتديات إلى هدفت التي ( 2016كنولوجي للمتعلمين، ودراسة )خلف هللا، الت

اإللكترونية مقابل التعلُّم التعاوني التقليدي في تنمية الوعي التكنولوجي على مستوى التحصيل المعرفي 

واألداء العملي لدى طالب كلية التربية جامعة األزهر، وتوصلت الدراسة لتفوق المجموعة التي استخدمت 

 .تنمية الوعي التكنولوجي لديهماإللكترونية على المجموعة األخرى وذلك في  التعلم التعاوني بالمنتديات

(  والتي هدفت إلي قياس  فاعلية برنامج مقترح في تكنولوجيا 201٨ودراسة عبد الوهاب )       

 المهارات التكنولوجية  المعلومات قائم على التعلم الذاتي باستخدام اإلنترنت في التحصيل المعرفي وتنمية

وتوصلت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح في تنمية  ،والوعي بها لدى طالب كلية التربية بسوهاج

  الوعي بتكنولوجيا المعلومات.

 وقد اتفقت تلك الدراسات علي اآلتي :

أن الااوعي التكنولااوجي يقلاال ماان فوبيااا اسااتخدام التكنولوجيااا الحديثااة لاادى األفااراد، أهميااة الااوعي       

كنولوجي في جعل الفرد يمتلك مهارات استخدام وتصميم وإنتاج التكنولوجياا، يزياد الاوعي التكنولاوجي الت

من كثرة استخدام المستحدثات التكنولوجية، يعمل على إدراك مفهوم التكنولوجيا لدى األفراد، والتعامل مع 

نولوجياا، تغييار سالوك الفارد مان التكنولوجيا بحذر، زيادة الوعى التكنولوجي يؤدي إلاي زياادة انتشاار التك

فرد مستهلك للتكنولوجياا لفارد مناتج لهاا، إعاداد الفارد دائمااً لماا اساتحدث مان مهان مرتبطاة بالتكنولوجياا، 

 وعي الفرد بالجانب األخالقي واالجتماعي والثقافي لهذه التكنولوجيا.
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 العالقة بين التعلم التشاركي والوعي التكنولوجي:

تي تناولت العالقة بين التعلم التشاركي والوعي التنكولوجي، دراسة )الصيادي، ومن الدراسات ال    

( والتي تناولت اثر استخدام التعلم التشاركي في اكساب طلبة الدراسات العليا بجامعة اليرموك 2019

لمفاهيم ومهارات التنور التكنولوجي وهدفت الدراسة إلى تنمية كٌل من مفاهيم ومهارات الوعي 

ولوجي لدى طلبة برنامج الماجستير في قسم المناهج والتدريس بجامعة اليرموك من خالل استخدام التكن

التعلم التشاركي االلكتروني، وتوصلت النتائج إلى فاعلية التصميم التشاركي اإللكتروني في تنمية كالً من 

وصت الدراسة بضرورة استخدام التعلم التشاركي أ، والطالبمفاهيم ومهارات الوعي التكنولوجي لدى 

في تنمية مفاهيم ومهارات الوعي التكنولوجي، وعقد دورات مكثفة ألعضاء هيئة التدريس حول تصميم 

 بيئات التعلم التشاركي.

وقد استفادت الباحثتان من اإلطار النظري والدراسات المرتبطة بالوعي التكنولوجي في تحديد وبناء     

الوعي التكنولوجي  لطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة حلوان، حيث قامت الباحثتان بتحديد مقياس 

( عبارة فرعية لقياس 51( أبعاد رئيسة، وتتضمن )3الهدف العام واألبعاد الرئيسة للمقياس وعددها )

 الوعي التكنولوجي، واألبعاد الرئيسة للمقياس هي :

 تخدام الكمبيٌوتر في التعليم.البعد األول: تطبيقٌات واس

 .2البعد الثانى : استخدامات االنترنت وبعض تطبيقٌات الويب 

 البعد الثالث: أخالقياٌت وآداب التعامل مع االنترنت .

 إجراءات البحث

لكي يتم إعداد البحث وتصحيح أدوات القياس، وتطبيقها على مستوى من الدقة والكفاءة، فقد قامت       

Kemp Model (1994 ،)الباحثتان باالطالع على بعض نماذج التصميم التعليمي؛ كنموذج "كمب" 

 (، ونموذج ) خميس،2001(، ونموذج ) عزمي،2000(، ونموذج )أمين، 1995ونموذج )الجزار، 

(، وباستقراء هذه النماذج وجدت الباحثتان أنها تشترك في معظم الخطوات األساسية للتصميم، كما 2003

، وقد تبنت الباحثتان نموذج )خميس، صميم البرامج والمواقع التعليميةأنها تعتمد علي مدخل النظم في ت

لك ألنه يتميز بالمرونة ( مع إجراء بعض التعديالت عليه ليتناسب مع طبيعة البحث الحالي و ذ2003

والبساطة والتأثير المتبادل بين عناصره ويتوافق مع الخطوات المنطقية للتخطيط واإلعداد والتصميم 

( يوضح مخطط لنموذج " خميس" وعرض مفصل لتصميم البرنامج 1واإلنتاج، وفيما يلي شكل )

 ومحتوياته وفقًا لهذا النموذج.
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 المستخدم بالبحث( مخطط لنموذج خميس للتصميم التعليمي 1شكل )

 أوال: مرحلة التحليل:

 وتشمل هذه المرحلة الخطوات التالية:    

 تحليل المشكلة وتقدير الحاجات: -1

تم تحديد المشكلة وتحليلها من خالل الخبرة العملية للباحثتان أثناء تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم           

وجدت الباحثتان وجود قصور وضعف في  طالب الفرقة الثالثة شعبتي الدراسات االجتماعية والفلسفة،ل

مهارات إنتاج المواقع التعليمية لدي الطالب المعلمين وأنهم بحاجة إلى تنمية الوعي التكنولوجي لديهم 

وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت بشكل مفاجئ على العملية التعليمية شكال ومضمونا، وقامت 

( طالبًا من 50مع عدد )الغير مقننه ق المقابالت الشخصية الباحثتان بإجراء دراسة إستكشافية عن طري

طالب الفرقة الثالثة شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة أثناء تدريس الجانب النظري والعملي لمقرر 

تكنولوجيا التعليم في التخصص ، وقد أشارت نتائج المقابالت إلى أن الطالب تواجههم عديد من 

لتعليمية وذلك على الرغم من كونهم الفئة التي سيقع ضمن مهام عملها المشكالت في إنتاج المواقع ا

مستقباًل إنتاج  مواقع تعليمية، ثم تم سؤال مجموعة العينة االستكشافية عن آرائهم في أسباب هذه المشكلة 

%( على 96من وجهة نظرهم، وأسفرت نتائج الدراسة االستكشافية عن ما يلي: اتفق أفراد العينة بنسبة )

أنهم لم يتعرضوا لدراسة أي مقرر يوضح لهم كيفية إنتاج المواقع التعليمية، اتفق أفراد العينة بنسبة 

%( على أنهم بحاجة للتدريب على إنتاج مواقع تعليمية بجودة عالية لمالحظتهم للتطور التكنولوجي 9٨)

ني من أساسيات تلك الفترة، والظروف الحالية للبالد نتيجة لجائحة كورونا حيث أصبح التعليم اإللكترو

وباإلطالع على الدراسات السابقة المرتبطة بمشكلة البحث الحالي اتضح وجود حاجة لدراسة عالقة نمط 

التعلم التشاركي المستخدم بالوعي التكنولوجي لدى المتعلمين، حيث يعتمد نجاح التعلم التشاركي على 

وقد يكون هناك ثمة ارتباط بين نمطي التعلم التشاركي  مدى الوعي التكنولوجي لديهم ومدى توافره لديهم،

)التآزري، التسلسلي(، وما يتميز به المتعلم من سمات شخصية متمثلة في األسلوب المعرفي المتصلب 

 والمرن، يمكن أن يكون له أثر على تنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية لديهم.
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اعل بين نمط التعلم التشاركي )التآزري، التسلسلي( ببيئة ومن هنا وجدت الباحثتان أهمية دراسة التف

شبكات الويب االجتماعية واألسلوب المعرفي للمتعلمين )متصلب، مرن( والذي من شأنه أنه قد يقدم 

المساعدة، والدعم للطالب للحصول على اإلفادة المثلى فيما يدرسونه في الجانب التطبيقي من مقرر 

ي قد يساعدهم على فهم، وتطبيق ما يدرسونه في الجانب التطبيقي من مقرر تكنولوجيا التعليم، والذ

تكنولوجيا التعليم، وهو إنتاج المواقع التعليمية واالستفادة منه في الحياة العملية فيما بعد، وأن هذا قد يعالج 

لديهم فيما الفروق الفردية بين الطالب في الفهم، والتحصيل المعرفي والتطبيق ودعم األداء المهاري 

  يتعلق بإنتاج المواقع التعليمية، وكذلك تنمية وتعزيز الوعي التكنولوجي لديهم. 

 تحليل المهمات التعليمية:  - 2

حيث تم تحليل وتحديد المهمات التعليمية لمهارات إنتاج المواقع التعليمية ، حيث تم مراجعة توصيف      

مقرر تكنولوجيا التعليم، وأيضا المراجع العلمية المرتبطة بإنتاج المواقع التعليمية، ثم قامت الباحثتان 

سة، واألهداف الفرعية وعددها ( أهداف رئي٨بتحديد الهدف العام واألهداف السلوكية الرئيسة وعددها )

( هدف فرعي، للمحتوى العلمي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية، ومن ثم تحديد المهارات الالزمة 47)

( مهارات رئيسية، وقد قامت الباحثتان بتحليل 5إلنتاج المواقع التعليمية في ضوء أهداف التعلم وعددها )

( مهارة فرعية، وللتأكد من صدق تحليل المهام التعليمية 30تلك المهارات إلى مهارات فرعية وعددها )

قامت الباحثتان بعرض قائمة المهمات التعليمية لمقرر إنتاج المواقع  التعليمية،لمهارات إنتاج المواقع 

التعليمية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم وذلك إلبداء الرأي حول 

 عناصرها.

ثم تم معالجة إجابات السادة المحكمين إحصائيًا بحساب النسبة المئوية التفاق المحكمين علي البنود       

% من المحكمين غير ٨0السابقة، وتقرر اعتبار المهمة التي يُجمع علي صحة تحليليها واكتمالها أقل من 

جيهات السادة المحكمين، وقد صحيحة وغير مكتملة وبالتالي يتطلب األمر إعادة النظر فيها بناء على تو

 أشار السادة المحكمون إلى إعادة الصياغة اللغوية لبعض المفردات داخل المحتوى وقد تم التعديل.

 تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين وسلوكهم المدخلي: - 3

الهدف من هذا التحليل هو التعرف على الطالب الموجه لهم  بيئتي التعلم التشاركي بنمطيها القائمة        

وذلك من خالل تحديد المرحلة  -مادتي المعالجة التجريبية  –على شبكة الويب االجتماعية التعليمية

نفس  حركية(، والمهارات  –ية وجدان –العمرية المستهدفة، وجوانب النمو المختلفة للمتعلمين )معرفية 

والقدرات الخاصة بهم، ومعرفة مستوى السلوك المدخلي لهم، ومدى ما لديهم من معلومات عن المحتوى 

 التعليمي المقد م من خالل هذه الشبكات.  

والطالب عينة البحث الحالي من طالب الفرقة الثالثة شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة بكلية التربية       

، وقد تمت مقابلة هؤالء الطالب 2020/2021بجامعة حلوان بالفصل الدراسي األول بالعام الدراسي 

لمناقشتهم في بعض الموضوعات التي لها عالقة بتطبيق البحث الحالي، وقد أشارت نتائج هذه المقابالت 

نهم ال يعرفوا شبكة إلى أن أغلب الطالب سبق لهم التعامل مع شبكة الفيس بوك ولديهم حساب عليه إال أ

اإلدمودو ولم يتعاملوا معها من قبل، وأغلبهم يملك أجهزة كمبيوتر، او أجهزة هاتف أندرويد يمكن تحميل 

، وأن هذه األجهزة متصلة باإلنترنت، وبتحليل السلوك المدخلي للطالب تبين عدم اإلدمودو عليهاتطبيق 

ل في أي مقرر، هذا فضالً عن ظهور رغبتهم الكبيرة قيامهم بالتعلم من خالل الشبكات االجتماعية من قب

في التعلم من خاللها، كذلك فإن هؤالء الطالب ال يتوافر لديهم معلومات حول المحتوى الخاص بمهارات 
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إنتاج المواقع التعليمية، وقد تم التأكد من ذلك من خالل تطبيق اختبار تحصيل معرفي مرتبط بمهارات 

تم تطبيقه على الطالب قبل دراستهم للمحتوى التعليمي المرتبط بإنتاج المواقع  إنتاج المواقع التعليمية

 التعليمية.

ولتحديد المجموعات التجريبية للبحث الحالي، تم تطبيق مقياس األسلوب المعرفي )متصلب، مرن(     

سة الجانب على جميع طالب الفرقة الثالثة شعبة دراسات اجتماعية وفلسفة بالكلية المنتظمين في درا

( طالب بشعبة دراسات 1٨0وعددهم ) 2النظري والعملي لمقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص 

( طالبًا وطالبة في الفصل الدراسي األول وقد تم اختيار 235( طالب بشعبة فلسفة أي )55اجتماعية، )

الطالب الموجودين على طرفي العينة وفقا لترتيب الطالب وفقا لدرجاتهم في المقياس تنازليًا، وتم اختيار 

( طالبًا وطالبة، وتم 60( طالبًا وطالبة، والمرنين وبلغ عددهم )64المقياس وهم المتصلبين وبلع عددهم )

( طالبا وطالبة، ثم تم 100طالب وطالبة ، وبذلك يبلع عدد طالب العينة األساسية للبحث ) 24استبعاد 

وعات البحث األربعة وفقا للتصميم التجريبي للبحث تبعا توزيع طالب العينة األساسية للبحث على مجم

( طالب وطالبة، مع مراعاة أن تكون نسبة 25لدرجة التصلب والمرونة، وبذلك تتكون كل مجموعة من )

 لكل مجموعة.  تمثيل طالب شعبة فلسفة مماثل لنسبة تمثيل طالب شعبة دراسات اجتماعية

 تحليل الموارد والقيود:  -4

ًرا ألن الباحثتان قامتا بتطبيق تجربة البحث بكلية التربية على طالب الفرقة الثالثة شعبة دراسات نظ       

اجتماعية وفلسفة، فكان البد من التأكد على وجود جميع اإلمكانيات الالزمة الخاصة بتطبيق تجربة 

  كما يلى: البحث، لذلك قامت الباحثتان برصد هذه اإلمكانيات والمعوقات الموجودة بالكلية

نظًرا ألن الباحثتان قامت بتدريس الجانب النظري لمقرر تكنولوجيا التعليم للفرقة الثالثة شعبة دراسات   -

فقد كان لديهما تعامل مباشر مع الطالب  2021/ 2020اجتماعية وفلسفة، خالل الفصل الدراسي األول 

ج المواقع التعليمية جزء أساسي من الجانب عينة البحث، كذلك فقد تم اعتبار الجزء الخاص بمهارات إنتا

، كذلك فإن الطالب تتوافر لديهم متطلبات الدراسة عبر 2التطبيقي لمقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص 

اإلنترنت، وتتمثل تلك المتطلبات في امتالك كل طالب جهاز كمبيوتر، أو أجهزة هاتف أندرويد متصلة 

إلدمودو عليها، فضاًل عن توافر بعض مهارات استخدام خدمات شبكة باإلنترنت، ويمكن تحميل تطبيق ا

 اإلنترنت لدى الطالب.

قامت الباحثتان بتصميم األنشطة والمهام الخاصة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية من خالل منصة   -

تأكد من ، لذلك تم ال Edmodoتعليمية تتمتع بخصائص شبكات الويب االجتماعية، وهى شبكة اإلدمودو 

عدم وجود مشكلة لدى الطالب في االتصال بالشبكة والتفاعل من خاللها حيث يتوافر لدى جميع الطالب 

أجهزة كمبيوتر بالمنزل، أو أجهزة هاتف أندرويد يمكن تحميل تطبيق اإلدمودو عليها متصلة بشبكة 

التعلم ذات تأثير واضح على  اإلنترنت فائق السرعة، وبالتالي تم التأكد من عدم وجود قيود خاصة ببيئة

إجراء تجربة البحث. إال أن الباحثتان قامتا بالتأكد من وجود معمل مالئم بالكلية وذلك لشرح طبيعة شبكة 

الويب االجتماعية )اإلدمودو( وكيفية استخدامها إلجراء تجربة البحث، وكذلك تزويد الطالب بملف فيديو 

 بعنوان" دليل الطالب في اإلدمودو".

 نيا: مرحلة التصميم: ثا

وتتعلق هذه المرحلة بوصف المبادئ النظرية واإلجراءات العملية المتعلقة بكيفية إعداد بيئة التعلم    

التشاركي بنمطيها التآزري والتسلسلي القائمة على شبكة الويب االجتماعية بشكل يكفل تحقيق األهداف 

 الخطوات التالية:التعليمية المراد تحقيقها، وتتضمن هذه المرحلة 
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 تصميم األهداف التعليمية وتحليلها:   -1

يرتبط نجاح بيئة التعلم التشاركي بنمطيها التآزري والتسلسلي القائمة على شبكة الويب االجتماعية     

المقترحة ارتباطا وثيقًا بتحديد األهداف وتصميمها، حيث أن تحديد األهداف يساعد على اختيار الخبرات 

المناسبة، واختيار مصادر التعلم وتحديد األنشطة والمهارات التي تساعد بدورها في تقديم  التعليمية

الخبرات التعليمية للطالب، وكذلك أساليب التقويم وقياس نواتج التعلم بعد االنتهاء من الدراسة من خاللها، 

األداء المهاري المطلوب، كما أن التحديد الدقيق لألهداف التعليمية  يساعد على توضيح مستوى التعلم و

 ويؤدي إلى النجاح في تحقيق تلك األهداف، وقد روعي عند تحديد األهداف السلوكية المعايير التالية: 

الصياغة في عبارات واضحة ومحددة، أن تكون واقعية ويسهل مالحظتها وقياسها، أن يتضمن كل      

هدف ناتجاً تعليميًا واحًدا وليس مجموعة من النواتج، تنظيم هذه األهداف في تسلسل هرمي من البسيط إلى 

 المركب. 

قائمة على شبكة الويب االجتماعية تحت وتم إعداد بيئة التعلم التشاركي بنمطيه التآزري والتسلسلي ال    

 هدف رئيس عام وهو:" أن يتقن الطالب مهارات إنتاج المواقع التعليمية".

تم صياغة أهداف بيئة التعلم التشاركي بنمطيها التآزري والتسلسلي القائمة صياغة األهداف السلوكية: 

التغيير المطلوب إحداثه في سلوك المتعلم على شبكة الويب االجتماعية في عبارات سلوكية تحدد بدقة 

بحيث تكون قابلة للقياس بموضوعية، وتساعد على ضبط سير اختبار فاعلية بيئة التعلم التشاركي بنمطيها 

التآزري والتسلسلي القائمة على شبكة الويب االجتماعية، كما تساعد في اختيار وإعداد أدوات القياس 

 والتقييم المالئمة .

أعدت الباحثتان قائمة بهذه األهداف في صورتها المبدئية، وقامت بعرضها علي مجموعة من وقد      

 المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم وذلك بهدف استطالع رأيهم فيها. 

ثم تم معالجة إجابات المحكمين إحصائيًا بحساب النسبة المئوية لمدي تحقيق كل هدف للسلوك       

% من ٨0المراد، وتقرر اعتبار الهدف الذي يجمع علي تحقيقه للسلوك التعليمي أقل من التعليمي 

المحكمين ال يحقق السلوك التعليمي بالشكل المطلوب وبالتالي يتطلب إعادة صياغته وفق توجيهات السادة 

 المحكمين.

ف بالقائمة للسلوك وقد جاءت نسبة تحقيق جميع األهدا نتائج التحكيم علي قائمة األهداف السلوكية:

% إال أن هناك بعض التعديالت في صياغة بعض األهداف اتفق عليها ٨0التعليمي المطلوب أكثر من 

 أكثر من محكم وقامت الباحثتان بتعديلها وفق آراء السادة المحكمين.

لمحكمون وبعد االنتهاء من إجراء التعديالت الالزمة على قائمة األهداف وفق ما اتفق عليه السادة ا   

( أهداف ٨قامت الباحثتان بإعداد قائمة باألهداف التعليمية في صورتها النهائية، حيث تضمنت القائمة )

( هدف فرعي، وكانت األهداف الرئيسة للمحتوى التعليمي لمهارات إنتاج المواقع 47رئيسة، ينبثق منها )

 التعليمية كالتالي:

 مرتبطة بمواقع الويب التعليمية.أن يتعرف الطالب على المفاهيم األساسية ال 

 .أن يحدد الطالب موضوع وعنوان موقعه التعليمي 

 .أن يتقن الطالب صياغة األهداف التعليمية للموقع التعليمي بصورة إجرائية سلوكية 

 .أن يحدد الطالب المحتوى التعليمي المالئم إلنشاء الموقع التعليمي 

 لتعليمي.أن يكتب الطالب السيناريو الخاص بالموقع ا 
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  أن ينتج  الطالب موقع تعليمي من خاللGoogle sites. 

 .أن يتشارك الطالب الموقع التعليمي الذي أعده مع أفراد مجموعته 

 .أن يقوم  الطالب بنشر الموقع التعليمي علي شبكة الويب 

 تصميم أدوات القياس محكية المرجع: - 2 

القائمة على شبكات الويب التسلسلي والتآزري تمثلت أداوت القياس لبيئة التعلم التشاركي بنمطيها          

 : فيما يلياالجتماعية الحالية 

 (:2013أوال: مقياس األسلوب المعرفي )المتصلب، المرن( )إعداد الدليمي، 

رونة( من إعداد "الدليمي" الم -قد قامت الباحثتان باختيار مقياس األسلوب المعرفي )التصلب       

( فقرة، بهدف تصنيف طالب الفرقة الثالثة شعبتي الدراسات  33( وتكون المقياس من )2013)

االجتماعية والفلسفة بكلية التربية جامعة حلوان وفقا لألسلوب المعرفي )التصلب، المرونة( بحيث يتم 

 ألسلوب المعرفي المرن.تحديد الطالب ذوي األسلوب المعرفي المتصلب، والطالب ذوي ا

 ثانيا : إختبار تحصيل معرفي مرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية )إعداد الباحثتان(:

تم تحديد الهدف من االختبار وهو الحصول على مقياس ثابت وصادق لقياس أثر المعالجتين      

المرتبطة بمهارات إنتاج المواقع التجريبيتين التي تناولها البحث الحالى على تحصيل الجوانب المعرفية 

التعليمية للطالب عينة البحث، حيث يقيس االختبار تحصيل الجوانب المعرفية  لطالب الثالثة شعبة 

 دراسات اجتماعية وفلسفة للجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية.

النسبية بهدف تحديد الموضوعات التي يغطيها ببناء جدول المواصفات واألوزان  قامت الباحثتانو     

االختبار في ضوء األهداف التي يسعى لتحقيقها، وهو جدول ثنائي البعد يتضمن الموضوعات الواجب أن 

يغطيها االختبار، كذلك األهداف التعليمية  للمحتوى التعليمي )نواتج التعلم المرتبطة بالجانب المعرفي(، 

لنسبي للموضوعات واألهداف(، واستخدام جدول المواصفات يؤكد على تمثيل واألهمية النسبية )الوزن ا

االختبار للجوانب المعرفية لمهارات إنتاج المواقع التعليمية التي حددها البحث الحالي، ونسب تمثيلها 

 لألهداف المأمول تحقيقها، األمر الذى يرفع من صدق محتوى االختبار.

تم إعداد اختبار موضوعي مصور من نوع  عددها وصياغة مفرداتها حيثوتم تحديد نوع األسئلة و       

وتم وضع تعليمات االختبار، ، ( مفردة20)أسئلة )االختيار من متعدد(، حيث تم إعداد اختبار يتكون من 

 ووضع مفتاح اإلجابة وتصحيح االختبار.

 الباحثتان(: ثالثا: بطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية )إعداد

تم تحديد الهدف من بطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية وهو مالحظة وتقييم مستوي      

األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية لدي الطالب عينة البحث من طالب الفرقة الثالثة شعبتي دراسات 

س الجانب المهاري واألدائي المرتبط بمقرر إنتاج اجتماعية وفلسفة بكلية التربية جامعة حلوان لقيا

المواقع التعليمية، وذلك بعد تعلمهم وفقا لبيئة التعلم التشاركي بنمطيه التسلسلي والتآزري القائمة على 

 شبكات التواصل االجتماعية.

التعليمية على اعتمدت الباحثتان في صياغة مفردات بطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع و     

المعارف والمهارات المراد إكسابها لطالب الفرقة الثالثة شعبة دراسات وفلسفة، وقد تكونت البطاقة من 

خمسة مهارات رئيسية وهي )مهارات اإلعداد والتهيئة، مهارات اإلضافة واإلدراج، مهارات التحرير 

 ( مهارة فرعية.30وتندرج  تحتها )، (والتعديل، ومهارات اإلنتاج، ومهارات المشاركة والنشر
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 )إعداد الباحثتان(: رابعا: بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية التي ينتجها الطالب

تم تحديد الهدف من بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية وهو تقييم جودة المواقع التعليمية التي ينتجها     

عبتي دراسات اجتماعية وفلسفة بكلية التربية جامعة حلوان الطالب عينة البحث من طالب الفرقة الثالثة ش

لقياس الجانب المهاري واألدائي المرتبط بمقرر إنتاج المواقع التعليمية، وذلك بعد تعلمهم وفقا لبيئة التعلم 

 التشاركي بنمطيها القائمة على شبكات التواصل االجتماعية.

ة تقييم جودة المواقع التعليمية على المعارف والمهارات اعتمدت الباحثتان في صياغة مفردات بطاقو      

المراد إكسابها لطالب الفرقة الثالثة شعبة دراسات وفلسفة، وقد تكونت البطاقة من محوريين رئيسيين 

 هما: المعايير الفنية، المعايير التربوية إلنتاج المواقع التعليمية.

 ان(:خامسا: مقياس الوعي التكنولوجي )إعداد الباحثت

تم تحديد الهدف من المقياس وهو قياس مدى الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلم من خالل تحديد      

مدى المعرفة والفهم والشعور والتقدير لدى الطالب المعلم بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، مما قد يؤثر على 

في حياتهم الحالية والمستقبلية ، والذي توجيه سلوكهم نحو االستخدام والتوظيف األمثل لهذه التطبيقات 

يحدد من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الوعي التكنولوجي المستخدم ألغراض 

 البحث.

( أبعاد رئيسة، تتضمن 3قامت الباحثتان بتحديد الهدف العام واألبعاد الرئيسة للمقياس وعددها )و      

 التكنولوجي للطالب عينة البحث، واألبعاد الرئيسة للمقياس هي :( عبارة فرعية لقياس الوعي 51)

 البعد األول: تطبيقٌات واستخدام الكمبيٌوتر في التعليم.

 .2البعد الثاني : استخدامات اإلنترنت وبعض تطبيقٌات الويب 

 البعد الثالث: أخالقياٌت وآداب التعامل مع اإلنترنت .

 ه وتنظيمه:تحليل المحتوى وتنظيم استراتيجيات  -3

من خالل تحديد األهداف التعليمية في صورتها النهائية، تم استخالص محتوى تحليل المحتوى:  -

التعليمي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية الذي يغطي هذه األهداف ويعمل على تحقيقها، كذلك تم 

المحتوى التعليمي في تزويد المحتوى باألنشطة المناسبة، وبناًءا على ما سبق أعدت الباحثتان 

صورته المبدئية، ثم قامت بعرضها مع األهداف الخاصة بها واألنشطة المرتبطة بها على مجموعة 

من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك للتعرف على مدى مالئمة األهداف 

طه باألهداف، فكان شكل السلوكية وارتباطها بالهدف العام، ومدى مالئمة وكفاية المحتوى وارتبا

 (:2االستمارة التي عرضت على المحكمين كما هو موضح بالشكل )

 األهداف السلوكية الهدف العام

بعد دراسة المقرر ينبغى أن 

 يكون الطالب قادر على أن:

 

 

 المحتوى

كفاية  اإلرتباط باألهداف

 المحتوى

عبارة  عبارة الهدف

 الهدف

غير  موافق

 موافق

غير  مرتبط

 مرتبط

غير  كافى

 كافى

 ( تصميم استمارة التحكيم على المحتوى التعليمي2شكل )
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عقب ذلك تم المعالجة اإلحصائية إلجابات السادة المحكمين بحساب النسبة المئوية لمدى ارتباط       

المحتوى التعليمي باألهداف؛ ومدى كفاية المحتوى؛ ومدى مالئمة األنشطة لتحقيق األهداف، تقرر اعتبار 

 فيها بناء على توجيهاتهم. % من المحكمين يستوجب إعادة النظر٨0االستجابة التي يجمع عليها  أقل من 

جميع محاور المحتوى التعليمي جاءت نسبة وقد أسفرت آراء السادة الخبراء والمحكمين على ما يلي:      

%، كذلك جميع محاور المحتوى التعليمي جاءت نسبة كفايتها لتحقيق ٨0ارتباطها باألهداف أكثر من 

%مما ٨0بة مالئمتها لتحقيق األهداف أكثر من %، كذلك جميع األنشطة جاءت نس٨0األهداف أكثر من 

يعني أن نسبة االتفاق على مدى مالئمة األنشطة لتحقيق األهداف السلوكية عالية، ثم تم إعداد المحتوى 

التعليمي في صورته النهائية تمهيًدا لالستعانة به عند بناء السيناريو األساسي لبيئة التعلم التشاركي 

 سلسلي والتآزري القائمة علي شبكات الويب االجتماعية.اإللكتروني بنمطيها الت

 تصميم إستراتيجية تنظيم المحتوى وتتابع العرض: -

اتبعت الباحثتان في تنظيم عرض المحتوى طريقة التتابع المنطقي حيث قام الطالب بالتعرف على     

عناصر  -أهمية المواقع التعليمية -المفاهيم األساسية للمواقع التعليمية والتي شملت )مفهوم المواقع التعليمية

مؤشرات اآلداء الخاصة  -تاج المواقع التعليميةالمعايير التربوية والفنية إلن -المواقع التعليمية وبنائها الفني

بمعايير إنتاج المواقع التعليمية( ثم انتقل الطالب للمرور باألنشطة التي تمكنهم من اإلنتاج الفعلي لمواقعهم 

التعليمية من خالل المرور بمراحل إنتاج المواقع التعليمية )تحديد موضوع الموقع التعليمي والمرحلة 

صياغة األهداف التعليمية للمواقع التعليمية  -اختيار عنوان مناسب للمواقع التعليمية -ه لهاالدراسية الموج

إنشاء  -تحديد المحتوى التعليمي الالزم لتحقيق األهداف السابق صياغتها -بصورة إجرائية سلوكية

ة الرقمية لصور المعالج -تجميع الصور الالزمة للمواقع التعليمية -سيناريو المواقع التعليمية المصور

 Google sitesإنتاج المواقع التعليمة باستخدام  -اختيار الفيديوهات المناسبة للموقع -المواقع التعليمية

 وتحريرها ومشاركتها ونشرها(.

 تصميم إستراتيجيات وأنماط التعليم والتعلم: -4

نظًرا لهدف البحث الحالي وهو تصميم وبناء بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيها التسلسلي      

والتآزري القائمة على شبكات الويب االجتماعية، ونظرا للمرحلة العمرية المقدم لها، فإن تصميم 

ري، ففي نمط التشارك إستراتيجية وأنماط التعليم والتعلم أعدت وفقا لنمطي التشارك التسلسلي والتآز

التسلسلي يتم تقسيم المهام على أعضاء الفريق حيث يعمل كل طالب في المهمة لوقت محدد، ثم تنتقل 

المهمة إلى الطالب التالي بعد وقت محدد ليكمل عليها، وفي النهاية يكون الناتج العمل الجماعي التشاركي، 

ويتعاون و يتآزر أعضاء الفريق في أداء كل مهمة  وفي التشارك التآزري يتم تقسيم األنشطة إلى مهام،

 مًعا، وفي النهاية يتم تجميع نتائج جميع المهام ليكون الناتج عمل جماعي تشاركي.

 تحديد طبيعة التفاعالت التعليمية:-5

تقوم التفاعالت التعليمية هنا على أساس التعلم التشاركي، حيث تتم عملية التعلم بين مجموعات صغيرة     

من المتعلمين، يتم تيسيرها بواسطة المعلم وتنفيذها من خالل أنماط تشاركية تعمل على تعزيز التفاعل 

والتواصل بين المتعلمين بعضهم البعض ومع المعلم للقيام باألنشطة والمهام التشاركية باستخدام شبكة 

دارة العملية التعليمية وتقديم الويب االجتماعية بما تتيحه من أدوات، ويحدد دور الباحثتان في تنظيم وإ

التعليمات واإلرشادات وتسهيل سير عملية التعلم ببيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب 

 االجتماعية.
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وحيث تتطلب بيئة التعلم التشاركي بنمطيها التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات الويب االجتماعية     

ة لتحقيق أهداف التعلم، كان البد من إتاحة التفاعل والتواصل بأشكال مختلفة، القيام ببعض المهام واألنشط

 ويتنوع التفاعل في البيئة كما يلي:

التفاعل بين المتعلم والمحتوى: يحدث هذا النوع من التفاعل من خالل عدة طرق: التجول في  -

تعلم المتاحة في منصة المحتوى بالضغط على السهم للتحرك في شكل متسلسل والتفاعل مع مصادر ال

 اإلدومودو، واإلجابة على أسئلة التقييم و التفاعل مع األنشطة.

التفاعل بين المتعلمين: حيث روعي في تصميم بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيها التآزري  -

نه من والتسلسلي القائمة على شبكات الويب االجتماعية أن يكون الطالب قادًرا على التفاعل مع أقرا

 خالل صفحات األنشطة الجماعية المصممة داخل البيئة ألغراض التعلم.

التفاعل بين المتعلم والمعلم: تم توفير أدوات تحقق التفاعل بين المتعلم والمعلم لكى يتم التواصل بين  -

الطالب والمعلم، وكذلك الدردشة المتزامنة المحددة بوقت للتفاعل بين المجموعات في البحث، بحيث 

توجيهات واإلرشادات، تساعد هذه التفاعالت على تيسير التواصل مع الطالب، وتقديم التعليمات وال

 وتمكن المعلم من إدارة العملية التعليمية. 

 تصميم إستراتيجية التعليم العامة:-6

اإلستراتيجية التعليمية هي خطة عامة تتكون من مجموعة من اإلجراءات التعليمية مرتبة في تسلسل      

تصميم اإلستراتيجية بشكل  مناسب لتحقيق األهداف التعليمية المحددة في فترة زمنية محددة وقد تم

 تفصيلي بحيث تتضمن العناصر التالية:

 

دور المعلم  الوقت المطلوب الحدث التعليمي

 ""الباحثتان

 القرار دور المتعلم

 ( مكونات اإلستراتيجية التعليمية المقترحة لتنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية3شكل )

 اختيار مصادر التعلم ووسائله المتعددة: -

أعدت الباحثتان مصادر التعلم لبيئة التعلم التشاركي بنمطيها التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات      

الويب االجتماعية في ضوء األهداف التعليمية واألسلوب المناسب لكل هدف، بحيث تخدم المحتوى 

دة ومتنوعة لتراعى التعليمي الذي سبق اختياره وتحديده، وقد روعي في تلك المصادر أن تكون متعد

الفروق الفردية بين المتعلمين، وكذلك لتثير اهتمامهم وتزيد من دافعيتهم للدراسة، وتتنوع هذه المصادر 

 ,docما بين روابط لصفحات إنترنت و روابط لملفات فيديو وكذلك ملفات للمحتوى التعليمي بصيغة 

pdf, ppt تقييم المصادر التعليمية اإللكترونية من حيث الدقة، ، وقد تم اختيار هذه المصادر وفقا لمعايير

المسئولية الفكرية، الموضوعية، الحداثة، التغطية، الشكل والتصميم، اإلبحار، األمن، اإلتاحة وسهولة 

االستخدام، وأيضا مراعاة ارتباطها بموضوعات المحتوى محل البحث الحالي، وقد تم مراعاة أيضا ما 

 التعلم:يلي عند اختيار مصادر 

أن تدعم المحتوى التعليمي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية بشقيه المعرفي والمهاري، وتحقق أهدافه      

أن تعزز وتنمي الوعي التكنولوجي لدى  أن تأخذ في االعتبار أساليب التدريس والتعلم المتنوعة، المحددة،

أن يساعد محتوى هذه المصادر  نواتج التعلم، أن تبني على المعرفة الحالية للمتعلمين، وتحقق الطالب،

 في إعداد الطالب للحياة العملية.
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 ثالثا:  مرحلة التطوير: 

 : إعداد السيناريوهات -1

 سيناريو بيئة التعلم التشاركي بنمطيه التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات الويب االجتماعية: -

وهي المرحلة التي تم فيها ترجمة الخطوط العريضة التي وضعتها الباحثتان لتفصيل اإلجراءات       

واألحداث والمواقف التعليمية على الورق، مع مراعاة المتطلبات التي تم إعدادها وتجهيزها في مرحلة 

المحتوى التعليمي  التحليل والتصميم، تأسيًسا على ما سبق، وعلى ضوء قائمة األهداف التعليمية و

واألنشطة التعليمية، تم بناء محتوى السيناريو المبدئي لبيئة التعلم التشاركي بنمطيه التآزري والتسلسلي 

 القائمة على شبكات الويب االجتماعية من خالل ما يلى:

حيث تتنوع المنشورات  نوعها:، أي ما يتم نشره للطالب :Postsالمنشورات ، رقم المنشور أي م:

مع مالحظة أنه  Poll، استطالع رأى Quiz، اختبارات Assignment، مهام Notesلتشمل مالحظات 

توضيح دور كل فرد داخل كل  دور الطالب في التنفيذ: ،يمكن إرفاق ملفات مع كل أنواع المنشورات

 ط التآزري.مجموعة من مجموعات النمط التسلسلي ، ودور الطالب داخل مجموعة النم

( نموذج تصميم السيناريو التعليمي لبيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه 4ويوضح شكل )        

 التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات الويب االجتماعية:

دور الطالب في  نوعها    Posts المنشورات م

 التنفيذ

التشاركي بنمطيه التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات الويب ( تصميم السيناريو التعليمي لبيئة التعلم 4شكل)

 االجتماعية

وبعد االنتهاء من صياغة شكل السيناريو األساسي في صورته المبدئية تم عرضه على مجموعة من    

وقد أسفرت نتائج هذا المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم وذلك الستطالع رأيهم حوله، 

 على ما يلي:التحكيم 

% على صالحية هذا السيناريو لبيئة التعلم ٨0اتفق السادة المحكمون بنسبة اتفاق بلغت أكثر من       

التشاركي بنمطيه التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات الويب االجتماعية المقترحة، وبعد إجراء 

ة شكل السيناريو في صورته النهائية التعديالت الالزمة وفق ما اتفق عليه السادة المحكمون، تمت صياغ

تمهيًدا إلنتاج بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه التآزري والتسلسلي القائمة على شبكات الويب 

 االجتماعية.

  :التخطيط لإلنتاج-2

حيث تم وضع تخطيطا يوضح سير عملية التعلم في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه التآزري 

 والتسلسلي القائمة على شبكات الويب االجتماعية تمهيدا لتصميها كالتالي:

سير العملية التعليمية في نمط التشارك التسلسلي ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكات  -

الويب االجتماعية: حيث يقوم الطالب بالدراسة من خالل مصادر التعلم المتاحة على منصة ادومودو 

ثم يقوم الطالب بتنفيذ المهام واألنشطة بشكل تسلسلي، حيث يتم توزيع المهام المطلوبة بشكل متسلسل 

على الطالب بحيث يقوم كل طالب بتنفيذ المهمة المحددة له ثم يسلم ما قام بإنجازه ثم يأتي دور طالب 

قائد المجموعة، وهكذا حتى آخر ويطلب منه استكمال دوره في تنفيذ المهمة أو النشاط، وفقا لما يحدده 

 يتم استكمال المهمة أو النشاط الرئيس المطلوب تحقيقه.
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سير العملية التعليمية في نمط التشارك التآزري ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكات  -

ومودو الويب االجتماعية: حيث يقوم الطالب بالدراسة من خالل مصادر التعلم المتاحة على منصة اد

ثم يقوم الطالب بتنفيذ المهام واالنشطة في مجموعات بشكل تآزري، حيث يتم توزيع المهام المطلوبة 

على الطالب في المجموعة بحيث يقوم كل طالب بتنفيذ المهمة المحددة له في نفس الوقت الذي يقوم 

أو النشاط الرئيس  فيه زمالئه باستكمال مهامهم وتسلم لقائد المجموعة حتى يتم استكمال المهمة

 المطلوب تحقيقه.

 التطوير )اإلنتاج الفعلي( لبيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكات الويب االجتماعية: -3 

 إنتاج بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكات الويب االجتماعية: -

موقع اإللكتروني الذى يوفر لها جميع االحتياجات قامت الباحثتان في تلك الخطوة باالستعانة بال       

الخاصة بالمعالجات التجريبية للبحث، وفي الوقت نفسه يتسم بسهولة االستخدام، وقد وقع االختيار على 

 ( حيث أنه يتميز بما يلى:Edmodoموقع منصة إدمودو )

اعي، تساعد الطالب على تبادل الجمع بين أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني وشبكات التواصل االجتم     

اآلراء واألفكار مما يساعد على التفكير اإلبداعي، تمكن المعلمين من إنشاء فصول افتراضية للطالب، 

إجراء المناقشات الجماعية وإرسال الرسائل وتبادل الملفات بين المعلمين والطالب، إنشاء العديد من 

ونية، توفر التغذية الراجعة للطالب، إمكانية تحميلها على المجموعات من خالل الشبكة التعليمية اإللكتر

الهواتف الذكية، تساعد المعلمين في متابعة أداء طالبهم ألداء بعض المهارات، سهولة الوصول إلى المادة 

 العلمية، تدعيم التفاعلية بين المعلم والمتعلم، إتاحة الفرصة للطالب السترجاع ما تم دراسته في أي وقت.

ثم تم استخدام قاعدة   http://www.edmodo.comقامت الباحثتان بإنشاء حساب معلم على موقع       

في إنشاء األنشطة والمجموعات بالشبكة من خالل  Edmodoالبيانات الخاصة بمنصة "إدمودو" 

 اإلجراءات التالية: 

 بمهارات إنتاج المواقع التعليمية.تم إنشاء األنشطة التعليمية الخاصة  -

تم إنشاء مجموعتين أحدهما خاصة بالفرقة الثالثة شعبة دراسات اجتماعية، واألخرى خاصة بالفرقة  -

 الثالثة شعبة فلسفة.

وعرض خطوات تسجيل الطالب بها،  Edmodoتم مقابلة الطالب وتعريفهم بمنصة "إيدمودو"  -

عنوان "دليل الطالب في اإليدمودو"، وتم إعطاء كل فرقة ب pdfوتزويد الطالب بملف فيديو، وملف 

كود المجموعة الخاصة بها، ُطلب من كل طالب تسجيل دخوله لإليدمودو باستخدام الكود الخاص 

 بمجموعته.

قام الطالب بالفعل بتسجيل دخولهم داخل المجموعات الخاصة بهم في اإليدمودو، وقامت الباحثتان  -

 للشبكة، والسماح لهم في البدء بتكوين ملفاتهم الشخصية على الشبكة. بالموافقة على انضمامهم

قامت الباحثتان بعقد لقاء داخل الكلية للطالب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول ومساعدتهم في  -

 عمل حساب خاص بهم على اإلدمودو.

باحثتان بإنشاء بعد تقسيم الطالب وفقا لمقياس األسلوب المعرفي المتصلب، والمرن ، قامت ال -

طالب خاصة بكل فريق عمل داخل المجموعة الكبيرة، وقامت كل  5مجموعات صغيرة مكونة من 

 مجموعة صغيرة باختيار اسم لتسمية مجموعتها الصغيرة به.

 قامت الباحثتان بتحديد نمط التشارك الخاص بكل مجموعة وفقًا للتصميم التجريبي للبحث. -

about:blank
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ة التعليمية وفقا لإلستراتيجية التعليمية المقترحة والسيناريو السابق تم رفع أهداف المقرر واألنشط -

 إعداده.

يئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على شبكات الويب االجتماعية على ما يلى عرضا لصفحات بوفي

 موقع إدمودو:

 صفحة التسجيل (Registration page): كتابة  وهى صفحة البداية التي تظهر للمستخدم بمجرد

عنوان الموقع، وتحتوى هذه الصفحة على البيانات التالية: رابط الموقع ونبذة مختصرة عن الموقع 

ورابط تسجيل الدخول للطالب أو للمعلم أو لولى األمر وعادة ما يتم استخدامها عند بداية التسجيل في 

 مجموعة معينة.الموقع، باإلضافة لرابط الدخول بعد إنشاء الحساب، أو رابط االنضمام ل

 

 (Registration page( صفحة التسجيل في منصة اإلدمودو)5شكل )

ثم قم  Student accountأو كطالب   Teacher accountلتسجيل الدخول كمعلم اضغط على و -

 بكتابة اإليميل الخاص بك وكلمة المرور التي ترغب بها.

 

 أثناء عملية التسجيل ألول مرة بمنصة اإلدمودو ( يوضح كيفية كتابة المعلم لإليميل وكلمة المرور6شكل)

وبذلك تم إنشاء حساب خاص  بالمعلم، وحساب للطالب على اإليدمودو، وبمجرد التسجيل يتم نقله      

 للصفحة الرئيسية لمجموعة التعلم الخاصة به.

  لصفحة الرئيسية ا(Home):  التسجيل في هي الصفحة التي يدخل عليها كاًل من الطالب والمعلم بعد

(، profileالموقع، وتحتوى على عدة أيقونات لالنتقال إلى صفحات أخرى مثل: الملف الشخصي )

( ، صفحة األعضاء log out(، تسجيل الخروج )help(، المساعدة )Settingsضبط الملفات )

(classmates( صفحة المجموعات ،)groups( صفحة تقدم الطالب ،)progress صفحة المكتبة ،)

 apps(، صفحة التطبيقات )edmodo planner(، صفحة التقويم )libraryإللكترونية )ا
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launcherصفحة األحداث والمهام الجديدة ،) (new events & new tasks صفحة ، )

( notifications( ، صفحة اإلشعارات )quizzes( ، صفحة االختبارات )assignmentsالواجبات)

يوضح الصفحة الرئيسية الخاصة بالمعلم في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني القائمة على ( 7، وشكل )

 شبكات الويب االجتماعية.  

 

 ( الصفحة الرئيسية الخاصة بالمعلم 7شكل )   

 ( صفحة االختباراتQuiz:)  حيث يمكن للمعلم من خالل شبكة اإليدمودو إنشاء اختبارات ذات أسئلة

موضوعية أو مقالية ولكن سيتم استخدام األسئلة الموضوعية نظراً لطبيعة االختبار المعد للبحث 

 الحالي وطبيعة مهارات إنتاج المواقع التعليمية التي سيتم تنميتها. 

فمن الممكن تحميل االختبار المعد مسبقًا من قبل المعلم والمحفوظ في مكتبة المعلم على اإليدمودو أو      

بناء االختبار مفردة مفردة وتحديد نوع األسئلة التي سيتضمنها االختبار) اختيار من متعدد، الصواب 

ختبار، وإظهار نتيجة الطالب في والخطأ، اإلجابات القصيرة، التكملة، المزاوجة( كما يتم تحديد وقت اال

 االختبار كما يمكن للمعلم ترتيب األسئلة بشكل عشوائي حتى ال يكون هناك تخمين من قبل الطالب. 

الل شبكة قامت الباحثتان بإعداد اختبار تحصيل معرفي مرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية من خ     

جيل خروج من حساب المعلم وحل االختبار كطالب وتبينت بعض دمودو ثم قامتا بمعاينة االختبار، وتساإل

 جوانب القصور في بناء االختبارات من خالل اإلدمودو وهى:

عندما يتضمن السؤال بعض الكلمات باللغة اإلنجليزية يحدث إعادة ترتيب لكلمات السؤال عند   -

الغير صحيح لمضمون عرضها على الطالب مما يؤثر على صياغة السؤال وبالتالي فهم الطالب 

 السؤال.

عندما يتضمن السؤال أو البدائل صورة معينة فتظهر الصورة في شكل ملف مرفق يحتاج الطالب   -

 لتحميله لكى يتمكن من مشاهدته وال تظهر الصورة مباشرة مع السؤال.

قع التعليمية، لذلك قامت الباحثتان ببناء اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج الموا       

 Googleومقياس األسلوب المعرفي )متصلب، مرن(، واختبار الوعي التكنولوجي على نماذج جوجل )

Forms.وإتاحة روابط االختبار على شبكة اإلدمودو لكى يتمكن الطلبة من اإلجابة عليها ،) 

 ( صفحة المجموعاتGroups:)  الطالب وهى صفحة خاصة بتكوين المجموعات التي يلتحق بها

إلتمام األنشطة التعليمية، وتتيح شبكة اإلدمودو إنشاء مجموعات صغيرة مندرجة تحت المجموعة 

الكبيرة بحيث يكون للمجموعة الصغيرة كيانها الخاص ومنشوراتها الخاصة وأي منشور يتم إرساله 
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(، 9(، )٨للمجموعة الكبيرة يصل مباشرة للمجموعة الصغيرة وليس العكس، ويوضح الشكل )

 لصفحات للمجموعات التجريبية األربعة للبحث: ا( عرض11(، )10)

 

 ( المجموعة التجريبية تآزري مرن8شكل ) 

 

 ( المجموعة التجريبية تآزري متصلب 9شكل )

 

 ( المجموعة التجريبية تسلسلي متصلب10شكل ) 



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 214 - 

 

 ( المجموعة التجريبية تسلسلي مرن11شكل ) 

 لبيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعية:عمليات التقويم البنائي  -4

حيث تم تحكيم كل مرحلة من مراحل التصميم التعليمي )التحليل والتصميم والتطوير( لبيئة التعلم      

التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعية تمهيدا الستكمال المرحلة التالية من مراحل التصميم 

 رضها على المحكمين إلبداء اآلراء و إجراء التعديالت الالزمة.التعليمي وع

 التشطيب واإلخراج النهائي:  -5

بعد االنتهاء من إنتاج بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه التسلسلي والتآزري القائمة على 

على مجموعة  شبكات الويب االجتماعية ككل تم ضبطها والتحقق من صالحيتها للتطبيق، وذلك بعرضها

من المحكمين في تخصص تكنولوجيا التعليم إلبداء رأيهم في مدى صالحيتها للتطبيق من خالل بطاقة 

بيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعية، وقد أبدى السادة المحكمين بعض المالحظات 

م التشاركي القائمة على شبكات الويب التي وضعت في االعتبار عند إعداد الصورة النهائية لبيئة التعل

 االجتماعية ، وبذلك أصبحت في صورتها النهائية.

       رابعا : مرحلة التقويم النهائي: 

 اإلعداد ألدوات التقويم: -1

 تمثلت أداوت القياس لبيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعية الحالية في:      

 المرونة(: ،المعرفي )التصلبمقياس األسلوب  -أ

المرونة( من إعداد "الدليمي"  -قد قامت الباحثتان باختيار مقياس األسلوب المعرفي )التصلب     

( فقرة، بهدف تصنيف طالب الفرقة الثالثة شعبتي الدراسات االجتماعية 33( وتكون المقياس من )2013)

المعرفي )التصلب، المرونة( بحيث يتم تحديد الطالب  والفلسفة بكلية التربية جامعة حلوان وفقا لألسلوب

 ذوي األسلوب المعرفي المتصلب، والطالب ذوي األسلوب المعرفي المرن.

وبعد التحكيم من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا التعليم ومناهج البحث واإلرشاد النفسي       

ياسه، والكشف عن وضوح العبارات والتربوي، بهدف التعرف على مدى مالءمة البنود لما وضعت لق

ووضوح الصياغة اللغوية، ومراجعة بنود المقياس وتقويمه وتحديد الموقع المناسب لها على المقياس، 

والكشف عن تناسب البنود مع األهداف، فقد صيغت فقرات بحيث تكون استجابة المفحوصين وطريقة 

(  حيث تكون استجابة المفحوصين على Likert Scaleالتصحيح وفقا لمقياس ليكرت الخماسي ) 

(، بشكل قليل 2(، بشكل قليل )3(، بشكل متوسط )4(، بشكل كبير)5الفقرات، كالتالي: بشكل كبير جدا)

 ، وتم إرسالها إلي الطالب عينة الدراســـــة.  Google Form(، وتم إعداد األداة علي 1جدا )
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ى عينة البحث تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية للتأكد من ثبات المقياس عل :حساب ثبات المقياس

( طالب وطالبة، وتم استخدام طريقة ألفا كرونباخ 40من نفس مجتمع العينة األصلي قوامها )

Cronbach's Alpha ( وهذه 0.76لحساب ثبات المقياس، حيث بلغت درجة ثبات المقياس ككل ،)

الدراسة كأداة للقياس في هذا البحث، حيث يتمتع االختبار الدرجة تجعلنا نطمئن أن المقياس يناسب مجتمع 

 بثبات عال.

للتحقق من القدرة التمييزية للمقياس بين التصلب والمرونة  حساب معامل التمييز لمفردات المقياس: 

% من 27بالنسبة للمفاهيم المتضمنة في المقياس، تم استخدام طريقة صدق المقارنة الطرفية، وفيها تم أخد 

% من الدرجات المنخفضة للعينة االستطالعية، 27درجات المرتفعة من درجات العينة االستطالعية، ال

وقد تبين وجود فرق دال إحصائيا  T.test( مرن، وتم استخدام اختبارات .11( متصلب، )11وكان العدد )

ما يدل بين متوسطي المجموعتين مجموعة المستوى المرن ومجموعة المتصلب، م 0.05عند مستوى 

على قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات، مما يوضح أن المقياس على درجة عالية من الصدق، 

 ويؤكد على صالحيته للتطبيق على مجتمع البحث.

 اختبار تحصيل معرفي مرتبط بمهارات إنتاج المواقع التعليمية:-ب

لخاصة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية، على ضوء األهداف التعليمية وتحديد األنشطة التعليمية ا     

وبناًء على تحديد الجوانب المعرفية التي سوف تقيسها أسئلة االختبار قامت الباحثتان بتصميم اختبار 

 تحصيلي واحد طبق قبليًا و بعديًا وسارت إجراءات تصميمه وفق الخطوات التالية:

بيئة ول على مقياس ثابت وصادق لقياس أثر تم تحديد الهدف من االختبار وهو الحص هدف االختبار:

على تحصيل الجوانب  التعلم التشاركي بنمطيه التسلسلي والتآزري القائمة على شبكات الويب اإلجتماعية

المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية للطالب عينة البحث، حيث يقيس االختبار تحصيل 

ة شعبة دراسات اجتماعية وفلسفة للجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات الجوانب المعرفية  لطالب الثالث

 إنتاج المواقع التعليمية، وتم وضع هذا االختبار لتحقيق ما يلى:

استخدامه في القياس القبلي للتعرف على ما لدى الطلبة عينة البحث من معلومات ومفاهيم سابقة  -

ضافة إلى التعرف على مدى تجانس المجموعات مرتبطة بمهارات إنتاج المواقع التعليمية، باإل

التجريبية ومن ثم تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات التي تسفر عنها التجربة 

 األساسية للبحث.

استخدامه في القياس البعدي للتعرف على أثر المعالجتين التجريبيتين على تنمية مهارات إنتاج  -

 ب عينة البحث.قع التعليمية للطالالموا

ببناء جدول المواصفات واألوزان  قامت الباحثتانبناء جدول المواصفات واألوزان النسبية لالختبار: 

النسبية بهدف تحديد الموضوعات التي يغطيها االختبار في ضوء األهداف التي يسعى لتحقيقها، وهو 

كذلك األهداف التعليمية  للمحتوى جدول ثنائي البعد يتضمن الموضوعات الواجب أن يغطيها االختبار، 

للموضوعات  التعليمي )نواتج التعلم المرتبطة بالجانب المعرفي(، واألهمية النسبية )الوزن النسبي

واستخدام جدول المواصفات يؤكد على تمثيل االختبار للجوانب المعرفية لمهارات إنتاج  واألهداف(،

ونسب تمثيلها لألهداف المأمول تحقيقها، األمر الذى يرفع من المواقع التعليمية التي حددها البحث الحالي، 

 صدق محتوى االختبار.
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تم إعداد اختبار موضوعي مصور من نوع أسئلة  حيث: تحديد نوع األسئلة وعددها وصياغة مفرداتها

 ( مفردة.20)االختيار من متعدد( ، حيث تم إعداد اختبار يتكون من )

يمات االختبار بمثابة المرشد الذي يساعد المتعلم على فهم طبيعة االختبار، تعد تعل: وضع تعليمات االختبار

لذا حرصت الباحثتان عند صياغة تعليمات االختبار على أن تكون واضحة ومباشرة ، وقد اشتملت 

اإلشارة  -التأكيد على عدم ترك مفردة دون إجابة  -)تحديد الهدف من االختبار تعليمات االختبار ما يلي :

 دقيقة(. 30إلى أن زمن االختبار هو 

قامت الباحثتان بوضع مفتاح اإلجابة وتصحيح مفردات االختبار،  وضع مفتاح اإلجابة وتصحيح االختبار:

وروعي عند التصحيح أن تعطى درجة ثابتة لكل إجابة صحيحة وهي درجة واحدة وتعطى صفر لكل 

 درجة(. 20ر )إجابة خاطئة وبالتالي تكون الدرجة الكلية لالختبا

ولتقدير صدق االختبار استخدمت الباحثتان طريقة صدق المحتوى الظاهري لالختبار،  صدق االختبار:

وذلك بعرض االختبار على مجموعة من السادة المحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم الستطالع آرائهم 

وية لمدى ارتباط السؤال بالهدف حوله، وقد تمت معالجة إجابات المحكمين إحصائيًا بحساب النسبة المئ

 الذى يقيسه، ولمدى دقته اللغوية، وصحته العلمية ومناسبته لمستوى الطالب. 

 قد جاءت نتائج التحكيم على االختبار كالتالي: نتائج التحكيم على صدق االختبار:

ء السادة %، وقد أسفرت آرا ٨0جميع األسئلة لالختبار جاءت نسبة ارتباطها باألصل أكثر من     

توحيد عدد اإلجابات في كل  ،إعادة صياغة رؤوس بعض األسئلة المحكمين على بعض التعديالت وهى:

 4حيد اإلجابات لتصبح إجابات، وقد تم تو 4و 3األسئلة، حيث كانت هناك أسئلة تتراوح عدد إجاباتها بين

 ت أخرى في نفس االختبار.استبعاد بعض مفردات االختبار التي توحي باإلجابة بمفردا ،اجابات فقط

وعلى ضوء ما اتفق عليه السادة الخبراء المحكمون قامت الباحثتان بإجراء التعديالت الخاصة برؤوس     

 20بعض األسئلة وتعديل بعض البدائل، وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية صادقًا يتكون من 

 مفردة، وبذلك أصبح االختبار صالًحا للتطبيق على التجربة االستطالعية للبحث.

تم التحقق من الصدق التمييزي لالختبار من خالل حساب الفرق بين المجموعتين  الصدق التمييزي:

)مجموعة اإلرباعين األعلى، ومجموعة اإلرباعين االدنى في االختبار(، وأظهرت النتائج وجود فرق ذو 

 (:3داللة إحصائية بين المجموعتين كما يبينها الجدول )

 الختبار التحصيل( الصدق التمييزي 3جدول )

مجموعة الرباعي األعلى 

 )مرتفعي التحصيل(
  8 = ن

مجموعة الرباعي األدنى 

 )منخفضي التحصيل(
 8 = ن

 

 قيمة
(U) 

 

 قيمة
(W) 

 

 

 قيمة
(Z) 

 

 مستوى الداللة

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 عند مستوىدالة  3.461- 36.000 0.000 36.00 4.50 100.00 12.50
(0.01) 

( بين متوسطات رتب 0.01أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) (:3يتضح من الجدول )        

درجات مجموعة اإلرباعي األعلى ومتوسطات رتب درجات مجموعة اإلرباعي األدنى في اختبار التحصيل 

(؛ مما يدل على الصدق التمييزي 0.01)( دالة عند مستوى Uلدى طالب كلية التربية؛ كما أن قيمة )

 لالختبار، وهذا يعني تمتع االختبار بدرجة عالية من الصدق.

تم حساب ثبات االختبار بعدة طرق وهي معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية ، وإعادة  ثبات االختبار:

 التطبيق، وذلك كما يلي :
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استخدمت الباحثتان هذه الطريقة في حساب  Cronbach's  Alpha (α: )معامل ألفا كرونباخ ) -

( طالب وطالبة من طالب كلية التربية، وقد بلغت 30ثبات االختبار وذلك بتطبيقه على عينة قوامها )

(؛ مما يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من 0.٨63قيمة معامل ألفا كرونباخ لالختبار ككل )

 لح للتطبيق. الثبات، ويمكن الوثوق به، كما أنه صا

كما تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، إذ تم  : Split Halfالتجزئة النصفية   -

تفريغ درجات العينة االستطالعية، ثم قسمت الدرجات في البطاقة ككل إلى نصفين، وتم بعد ذلك 

استخراج معامالت االرتباط البسيط )بيرسون( بين درجات النصفين في االختبار ككل، تم تصحيحها 

 (:4براون(، ثم تم استخدام معادلة جوتمان كما هو موضح في الجدول )  -رمانباستخدام معادلة )سبي

 ( قيم معامل الثبات الختبار التحصيل بطريقة التجزئة النصفية 4جدول ) 

الثبات باستخدام  عدد المفردات االختبار

 معامل بيرسون

 معامل الثبات بعد التصحيح

 براون( –)سيبرمان 

 معامل جوتمان

التحصيل لدى طالب كلية اختبار 

  التربية

20 0.801 0.875 0.871 

وتدل هذه القيم على أن االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس التحصيل لدى عينة من طلبة    

 كلية التربية.

:تم حساب ثبات االختبار بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق، حيث قامت  Test-retestإعادة التطبيق  -

( طالب وطالبة، وقد 30( يوم من التطبيق األول على عدد )20الباحثتان بإعادة تطبيق االختبار بعد )

 (.0.٨٨5وصلت قيمة معامل الثبات إلى )

وتدل هذه القيم على أن االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس التحصيل لدى طالب كلية    

  التربية؛ وهذا يعني أن القيم مناسبة ويمكن الوثوق بها وتدل على صالحية االختبار للتطبيق.

ية من خالل التطبيق تم التحقق من االتساق الداخلي الختبار التحصيل لطالب كلية الترب :الداخلي االتساق

الذي تم لالختبار على العينة االستطالعية، وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين مفردات 

 االختبار والدرجة الكلية لالختبار ككل، وفيما يلي توضيح لذلك:

 ( معامالت االرتباط بين مفردات االختبار والدرجة الكلية لالختبار ككل 5جدول )

رتباط المفردة معامل ا المفردة

بالدرجة الكلية لالختبار 

 ككل

معامل ارتباط المفردة  المفردة

بالدرجة الكلية لالختبار 

 ككل

معامل ارتباط المفردة  المفردة

بالدرجة الكلية لالختبار 

 ككل

1 0.811** 8 0.782** 15 0.685** 

2 0.698** 9 0.726** 16 0.716** 

3 0.712** 10 0.755** 17 0.823** 

4 0.725** 11 0.810** 18 0.721** 

5 0.850** 12 0.850** 19 0.525** 

6 0.802** 13 0.525** 20 0.769** 

7 0.823** 14 0.741**  

 (0.01** دالة عند مستوى )     

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين مفردات االختبار والدرجة الكلية لالختبار ككل   

 (.0.01(، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.٨50( ، )0.525تراوحت ما بين )

( أن معامالت االرتباطات بين المفردات والدرجة 5وبناءا على ما سبق يتضح من الجدول السابق )  

(؛ وهو ما يدل على ترابط وتماسك المفردات 0.01لية لالختبار ككل جميعها دالة عند مستوى )الك

 والدرجة الكلية؛ مما يشير إلى أن االختبار يتمتع باتساق داخلي.
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وقد قامت الباحثتان بحساب معامل صعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار، : حساب معامل الصعوبة

 صعوبة المفردات كما يلي:( يبين مؤشر 6وجدول )

 ( قيم معامالت الصعوبة لمفردات إختبار التحصيل 6جدول )

 معامل الصعوبة المفردة معامل الصعوبة المفردة معامل الصعوبة المفردة

1 0.55 8 0.49 15 0.65 

2 0.59 9 0.50 16 0.49 

3 0.48 10 0.62 17 0.53 

4 0.55 11 0.66 18 0.51 

5 0.67 12 0.67 19 0.50 

6 0.65 13 0.50 20 0.56 

7 0.65 14 0.48  

(، وهي معامالت 0.67 – 0.4٨يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين )

( ومن ثم تشير تلك النتائج إلي صالحية 0.57صعوبة جيدة، كما بلغ معامل صعوبة االختبار ككل )

 االختبار لالستخدام.

قامت الباحثتان بحساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار، والجدول  حساب معامل التمييز:

 ( يبين معامالت التمييز لالختبار:7)

 ( قيم معامالت التمييز لمفردات اختبار التحصيل 7جدول )

 معامل التمييز المفردة معامل التمييز المفردة معامل التمييز المفردة

1 0.62 8 0.70 15 0.73 

2 0.75 9 0.79 16 0.59 

3 0.55 10 0.77 17 0.50 

4 0.63 11 0.69 18 0.58 

5 0.50 12 0.61 19 0.55 

6 0.50 13 0.56 20 0.67 

7 0.64 14 0.51  

( 0.79 -0.50( يتضح أن قيم تمييز مفردات االختبار تراوحت بين )7من خالل الجدول السابق )

على التمييز بين الطالب، ومن ثم تم الخروج باالختبار في وهي قيم مقبولة تدل على قدرة المفردات 

(، ومن ثم تشير تلك 0.62صورته النهائية بعد التعديالت ، هذا وقد بلغ معامل تمييز االختبار ككل )

 النتائج إلي صالحية االختبار لالستخدام.

 بطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية:-ج

االتساق الداخلي( لبطاقة  –الثبات  –ان بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية )الصدق قامت الباحثت    

 تقييم األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية كاآلتي:

من أجل التأكد من ذلك فقد أمكن االستدالل على صدق البطاقة من خالل صدق  صدق بطاقة التقييم:

 المحكمين، وفيما يلي توضيح لذلك:

قامت الباحثتان بعرض البطاقة في صورتها األولية على مجموعة من المتخصصين في  ق المحكمين:صد

مجال تكنولوجيا التعليم؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى ارتباط معايير البطاقة بالهدف من البطاقة وذلك 

وفقا لبديلين )مالئمة / وفقا لبديلين )مرتبطة / غير مرتبطة(، مدى مالئمة المعايير ألبعاد البطاقة وذلك 

غير مالئمة(، ومدى مناسبة المعايير لمستوى الطالب وفقا لبديلين )مناسبة/ غير مناسبة(، ومدى دقة 

صياغة المعايير علميًا ولغويًا )دقيقة/ غير دقيقة(، واقتراح التعديل بما يرونه مناسبا سواء بالحذف أو 

بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمين، وقد استبقت باإلضافة، وبناءا على أرائهم قامت الباحثتان 

% فأكثر، وبناءا على ٨0.00الباحثتان على الكلمات التي اتفق على صالحيتها السادة المحكمين بنسبة 
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المالحظات التي أبداها المحكمين فقد تم اإلبقاء على جميع المعايير الواردة بالبطاقة، والتي اجمع عليها 

ها مناسبة لتقييم مواقع الويب التعليمية لدى عينة من طالب كلية التربية، وقد بلغت نسبة االتفاق الخبراء بأن

%( وهي نسبة مرتفعة تدل على صالحية البطاقة وذلك بعد إجراء التعديالت 91.33على البطاقة ككل )

أصبحت البطاقة بعد  التي أشار إليها المحكمين والتي تضمنت تعديل في بعض معايير البطاقة، وبذلك فقد

 ( مهارة فرعية.30إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )

: تم تطبيق بطاقة التقييم على العينة االستطالعية، وتم التأكد من ثبات بطاقة التقييم ثبات بطاقة التقييم 

ي(، وثبات باستخدام عدة طرق وهي: طريقة حساب معامل االتفاق بين المقيمين )معامل الثبات الداخل

 التجانس الداخلي بطريقة الفا كرونباخ، وذلك كما يلي:

 :  الثبات الداخلي )معامل االتفاق بين المقيمين( -

تم حساب ثبات بطاقة تقييم األداء المهاري لتصميم مواقع الويب التعليمية وإنتاجها بطريقة حساب  -

معامل االتفاق بين المقيمين، حيث تم تقييم أداء الطالب على المعايير المختارة ببطاقة التقييم أثناء 

ن قبل الباحثتان وزميلين فترة التطبيق االستطالعي على أفراد العينة االستطالعية من كلية التربية م

آخرين تم تدريبهم لهذا الغرض، وتم حساب معامل االتفاق بينهما على مستوى البطاقة ككل، وتم 

حساب معامل االتفاق لبطاقة التقييم لدى عينة من طالب كلية التربية بين المقيمين باستخدام معادلة 

 اقة.  ( وهو معامل ثبات مرتفع للبط0.٨5٨وقد بلغ ) Cooperكوبر 

استخدمت الباحثتان هذه الطريقة في حساب  : Cronbach's  Alpha (α)معامل الفا كرونباخ -

مواقع الويب التعليمية وذلك بتطبيقها على العينة  إلنتاجثبات بطاقة تقييم األداء المهاري 

لبطاقة (؛ مما يدل على أن ا0.٨59االستطالعية، وقد بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ للبطاقة ككل )

 تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن الوثوق بها، كما أنها صالحة للتطبيق.

وتدل هذه القيم على أن البطاقة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لتقييم األداء المهاري لتصميم مواقع      

، وهذا يعني أن القيم الويب التعليمية وإنتاجها لدى عينة من طالب كلية التربية، ومن ثم ثبات البطاقة ككل

 مناسبة يمكن الوثوق بها وتدل على صالحية البطاقة للتطبيق.

مواقع الويب  إلنتاج: تم التحقق من االتساق الداخلي لبطاقة تقييم األداء المهاري  االتساق الداخلي 

الستطالعية، التعليمية لدى عينة من طالب كلية التربية من خالل التطبيق الذي تم للبطاقة على العينة ا

 وذلك من خالل ما  يلي:

 حساب معامالت االرتباط بين معايير البطاقة والدرجة الكلية لألبعاد كل على حده: -

تم حساب معامل االرتباط بين معايير البطاقة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد البطاقة كل على حدة،     

 (:٨وهو كما يتضح في الجدول )

 ودرجات األبعاد كل بعد على حده ايير بطاقة تقييم األداء المهارياالرتباط بين مع( معامالت 8جدول ) 

 مهارات اإلضافة واإلدارج مهارات اإلعداد والتهيئة

 المعيار
معامل ارتباط المعيار 

 بالدرجة الكلية للبعد
 المعيار

معامل ارتباط 

المعيار بالدرجة 

 الكلية للبعد

 المعيار
معامل ارتباط المعيار 

 بالدرجة الكلية للبعد

1 0.810** 1 0.813** 10 0.850** 

2 0.850** 2 0.699** 11 0.635** 

3 0.659** 3 0.498** 12 0.713** 

 
4 0.713** 13 0.810** 

5 0.614** 14 0.800** 
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6 0.498** 15 0.857** 

7 0.813** 16 0.739** 

8 0.749** 17 0.687** 

9 0.721** 18 0.568** 

 مهارات المشاركة والنشر مهارات اإلنتاج مهارات التحرير والتعديل

 المعيار
معامل ارتباط المعيار 

 بالدرجة الكلية للبعد
 المعيار

معامل ارتباط 

المعيار بالدرجة 

 الكلية للبعد

 المعيار
معامل ارتباط المعيار 

 بالدرجة الكلية للبعد

1 0.555** 1 0.517** 1 0.558** 

2 0.813** 2 0.819** 2 0.723** 

3 0.855** 

  4 0.860** 

5 0.718** 

 (0.01** دالة عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين معايير البطاقة والدرجة الكلية لكل بعد على حدة        

 (.0.01(، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.٨57( ، و)0.49٨تراوحت ما بين )

 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للبطاقة ككل: -

تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد بطاقة األداء المهاري لتصميم مواقع الويب التعليمية وإنتاجها كل على 

 (:9حدة والدرجة الكلية للبطاقة ككل، وهو كما يتضح في الجدول )

 رتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد بطاقة تقييم األداء المهاري والدرجة الكلية للبطاقة ككل( معامالت اال9جدول ) 

 معامل االرتباط المهارات

 **0.820 مهارات اإلعداد والتهيئة

 **0.854 مهارات اإلضافة واالدارج

 **0.861 مهارات التحرير والتعديل

 **0.769 مهارات اإلنتاج

 **0.753 المشاركة والنشرمهارات 

 (0.01** دالة عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبطاقة والدرجة الكلية لكل بعد من      

 (.0.01( ، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.٨61( و)0.753أبعادها تراوحت ما بين )

( أن معامالت االرتباطات بين المعايير 9) ،(٨من الجدولين السابقين )وبناءا على ما سبق يتضح     

والدرجة الكلية لكل بعد على حدة، وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للبطاقة ككل جميعها 

 (؛ وهو ما يدل على ترابط وتماسك المعايير واألبعاد والدرجة الكلية؛ مما يشير0.01دالة عند مستوى )

  إلى أن البطاقة تتمتع باتساق داخلي.

  بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية التي ينتجها الطالب:-د

االتساق الداخلي (  –الثبات  –قامت الباحثتان بالتحقق من توافر الشروط السيكو مترية ) الصدق     

 لبطاقة التقييم كاآلتي :

من أجل التأكد من ذلك فقد أمكن االستدالل على صدق البطاقة من خالل صدق  :صدق بطاقة التقييم 

 المحكمين، وفيما يلي توضيح لذلك:

قامت الباحثتان بعرض البطاقة في صورتها األولية على مجموعة من المتخصصين  صدق المحكمين: -

اقة بالهدف من البطاقة في مجال تكنولوجيا التعليم؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى ارتباط معايير البط
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وذلك وفقا لبديلين )مرتبطة / غير مرتبطة(، مدى مالئمة المعايير ألبعاد البطاقة وذلك وفقا لبديلين 

)مالئمة / غير مالئمة(، ومدى مناسبة المعايير لمستوى الطالب وفقا لبديلين )مناسبة/ غير مناسبة(، 

غير دقيقة(، واقتراح التعديل بما يرونه مناسبا سواء ومدى دقة صياغة المعايير علميًا ولغويًا )دقيقة/ 

بالحذف أو باإلضافة، وبناءا على أرائهم قامت الباحثتان بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمين، 

% ٨0.00وقد استبقت الباحثتان على الكلمات التي اتفق على صالحيتها السادة المحكمين بنسبة 

ات التي أبداها المحكمين فقد تم اإلبقاء على جميع المعايير الواردة فأكثر، وبناءا على المالحظ

بالبطاقة، والتي اجمع عليها الخبراء بأنها مناسبة لتقييم مواقع الويب التعليمية لدى عينة من طالب 

%( وهي نسبة مرتفعة تدل على 90.9كلية التربية، وقد بلغت نسبة االتفاق على البطاقة ككل )

ة وذلك بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمين والتي تضمنت تعديل في بعض صالحية البطاق

( 23معايير البطاقة، وبذلك فقد أصبحت البطاقة بعد إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )

 معيار.

بطاقة التقييم  تم تطبيق بطاقة التقييم على العينة االستطالعية، وتم التأكد من ثبات :ثبات بطاقة التقييم

باستخدام عدة طرق وهي: طريقة حساب معامل االتفاق بين المقيمين )معامل الثبات الداخلي(، وثبات 

 التجانس الداخلي بطريقة الفا كرونباخ، وذلك كما يلي:

تم حساب ثبات بطاقة التقييم بطريقة حساب معامل : لي )معامل االتفاق بين المقيمين(الثبات الداخ -

ن المقيمين، حيث تم تقييم أداء الطالب على المعاير المختارة ببطاقة التقييم أثناء فترة االتفاق بي

التطبيق االستطالعي على أفراد العينة االستطالعية من كلية التربية من قبل الباحثتان وزميلين آخرين 

تم حساب تم تدريبهم لهذا الغرض، وتم حساب معامل االتفاق بينهما على مستوى البطاقة ككل، و

معامل االتفاق لبطاقة التقييم لدى عينة من طالب كلية التربية بين المقيمين باستخدام معادلة كوبر 

Cooper ( وهو معامل ثبات مرتفع للبطاقة.0.٨6٨وقد بلغ ) 

استخدمت الباحثتان هذه الطريقة في حساب ثبات  :Cronbach's  Alpha αمعامل الفا كرونباخ  -

لفا كرونباخ للبطاقة ككل ها على العينة االستطالعية، وقد بلغت قيمة معامل االبطاقة وذلك بتطبيق

؛ مما يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن الوثوق بها، كما أنها (٨55.0)

 صالحة للتطبيق.

وتدل هذه القيم على أن البطاقة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لتقييم جودة المواقع الويب التعليمية     

التي ينتجها الطالب عينة من طالب كلية التربية، ومن ثم ثبات البطاقة ككل، وهذا يعني أن القيم مناسبة 

 يمكن الوثوق بها وتدل على صالحية البطاقة للتطبيق.

تم التحقق من االتساق الداخلي لبطاقة تقييم جودة مواقع الويب التعليمية لدى عينة من اخلي: االتساق الد

 طالب كلية التربية من خالل التطبيق الذي تم للبطاقة على العينة االستطالعية، وذلك من خالل ما  يلي :

 ده:حساب معامالت االرتباط بين معايير البطاقة والدرجة الكلية لألبعاد كل على ح -

تم حساب معامل االرتباط بين معايير البطاقة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد البطاقة كل على حدة،      

 (:10وهو كما يتضح في الجدول )
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 ( معامالت االرتباط بين معايير بطاقة تقييم مواقع الويب التعليمية ودرجات األبعاد كل بعد على حده10جدول )

 المحور الثاني: المعايير التربوية العامة الفنية معاييرالالمحور األول: 

معامل ارتباط المعيار  المعيار

 بالدرجة الكلية للبعد

معامل ارتباط  المعيار

المعيار بالدرجة 

 الكلية للبعد

معامل ارتباط المعيار  المعيار

 بالدرجة الكلية للبعد

1 0.760** 1 0.811** 10 0.825** 

2 0.666** 2 0.698** 11 0.862** 

3 0.582** 3 0.712** 12 0.716** 

4 0.634** 4 0.725** 13 0.870** 

5 0.647** 5 0.850** 14 0.822** 

6 0.810** 6 0.802**  

7 0.769** 7 0.823** 

8 0.620** 8 0.638** 

9 0.815** 9 0.718** 

 (0.01** دالة عند مستوى )

االرتباط بين معايير البطاقة والدرجة الكلية لكل بعد على حدة يتضح من الجدول السابق أن معامالت 

 (.0.01(، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.٨70( ، و)0.620تراوحت ما بين )

 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للبطاقة ككل: -

، وهو كما حدة والدرجة الكلية للبطاقة ككل ل علىتم حساب معامل االرتباط بين أبعاد بطاقة التقييم ك

 (:11يتضح في الجدول )

 والدرجة الكلية للبطاقة ككل ( معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد بطاقة التقييم 11جدول )

 معامل االرتباط المحاور

 **0.880 المحور األول: معايير الفنية

 **0.823 المحور الثاني: المعايير التربوية 

 (0.01** دالة عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبطاقة والدرجة الكلية لكل بعد من 

 (.0.01( ، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.٨٨0( و)0.٨23أبعادها تراوحت ما بين )

( أن معامالت االرتباطات بين 11( ) 10سبق يتضح من الجدولين السابقين )وبناءا على ما 

المعايير والدرجة الكلية لكل بعد على حدة، وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للبطاقة ككل 

ة؛ (؛ وهو ما يدل على ترابط وتماسك المعايير واألبعاد والدرجة الكلي0.01جميعها دالة عند مستوى )

 مما يشير إلى أن البطاقة تتمتع باتساق داخلي.

(، مما 0.٨99ويتضح من الجدول السابق ارتفاع معامل ثبات بطاقة تقييم المنتج، حيث بلغت قيمتها )     

يدل على دقة قياس عينة البطاقة واتساقها، فيما يزودنا به من مهارات عن مدى أداء أفراد عينة البحث 

شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة( لمقرر إنتاج المواقع التعليمية بعد تطبيق المقرر  )طالب الفرقة الثالثة

 اإللكتروني ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه التآزري والتسلسي عبر شبكات الويب اإلجتماعية.

 مقياس الوعي التكنولوجي : -هـ

االتساق الداخلي (  –الثبات  –السيكومترية ) الصدق قامت الباحثتان بالتحقق من توافر الخصائص      

 لمقياس الوعي التكنولوجي كاآلتي:

من أجل التأكد من ذلك فقد أمكن االستدالل على صدق المقياس من خالل صدق  صدق المقياس:

 المحكمين، والصدق التمييزي، وفيما يلي توضيح لذلك:
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صورته األولية على مجموعة من قامت الباحثتان بعرض المقياس في  صدق المحكمين: -

المتخصصين في مجال علم النفس وتكنولوجيا التعليم؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى ارتباط العبارات 

بالهدف من المقياس وذلك وفقا لبديلين )مرتبطة / غير مرتبطة(، مدى مالئمة العبارات ألبعاد 

ى مناسبة العبارات لمستوى الطالب وفقا المقياس وذلك وفقا لبديلين )مالئمة / غير مالئمة(، ومد

لبديلين )مناسبة/ غير مناسبة(، ومدى دقة صياغة العبارات علميًا ولغويًا )دقيقة/ غير دقيقة(، 

واقتراح التعديل بما يرونه مناسبا سواء بالحذف أو باإلضافة، وبناءا على أرائهم قامت الباحثتان 

ين، وقد استبقت الباحثتان على العبارات التي اتفق على بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكم

%( فأكثر، وبناءا على المالحظات التي أبداها المحكمين ٨0.00صالحيتها السادة المحكمين بنسبة )

فقد تم اإلبقاء على جميع العبارات الواردة بالمقياس، والتي اجمع عليها الخبراء بأنها مناسبة لقياس 

%( 90.٨طالب كلية التربية، وقد بلغت نسبة االتفاق على المقياس ككل ) الوعي التكنولوجي لدى

وهي نسبة مرتفعة تدل على صالحية المقياس وذلك بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمين 

والتي تضمنت تعديل في بعض عبارات المقياس، وبذلك فقد أصبح المقياس بعد إجراء تعديالت 

 ( عبارة.51ن من )السادة المحكمين مكو

تم التحقق من الصدق التمييزي للمقياس من خالل حساب الفرق بين المجموعتين الصدق التمييزي:  -

)مجموعة اإلرباعي األعلى ، ومجموعة اإلرباعي االدني في المقياس(، وأظهرت النتائج وجود فرق 

 (:12ذو داللة إحصائية بين المجموعتين كما يبينها الجدول ) 

 ( الصدق التمييزي لمقياس الوعي التكنولوجي لدى طالب كلية التربية12 جدول )

 مجموعة اإلرباعي األعلى

 )مرتفعي الوعي التكنولوجي(
  8 = ن

  مجموعة اإلرباعي األدنى

 )منخفضي الوعي التكنولوجي(
 8 = ن

 

 قيمة
(U) 

 

 قيمة
(W) 

 

 

 قيمة
(Z) 

 

 مستوى الداللة

 مجموع الرتب الرتبمتوسط  مجموع الرتب متوسط الرتب

 دالة عند مستوى 3.398- 36.000 0.000 36.00 4.50 100.00 12.50
(0.01) 

 

( بين متوسطات رتب 0.01(: أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)12يتضح من الجدول )    

درجات مجموعة االرباعي األعلى ومتوسطات رتب درجات مجموعة االرباعي األدنى في مقياس الوعي 

على الصدق (؛ مما يدل 0.01( دالة عند مستوى )Uالتكنولوجي لدى طالب كلية التربية ؛ كما أن قيمة )

  التمييزي للمقياس، وهذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق.

تم تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، وتم التأكد من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق  ثبات المقياس:

 وهي: طريقة الفا كرونباخ، وإعادة التطبيق وذلك كما يلي:

استخدمت الباحثتان هذه الطريقة في حساب ثبات  :Cronbach's  Alpha α معامل الفا كرونباخ  -

المقياس وذلك بتطبيقه على العينة االستطالعية، وقد بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ للمقياس ككل 

(؛ مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن الوثوق به، كما أنه ٨71.0)

ما تم حساب معامل الفا كرونباخ لكل بعد رئيس بالمقياس، وهو ما يتضح من صالح للتطبيق، ك

 (:13جدول ) 
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 ( قيم معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ ألبعاد مقياس الوعي التكنولوجي وللمقياس ككل13جدول ) 

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد

 0.776 12 البعد األول

 0.810 20 البعد الثاني

 0.795 19 البعد الثالث

 0.871 51 المقياس ككل

وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس الوعي التكنولوجي لدى طالب        

 كلية التربية.

تم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق، حيث قامت  :Test-retest إعادة التطبيق  -

( طالب وطالبة، وقد 30( يوم من التطبيق األول على عدد )20الباحثتان بإعادة تطبيق المقياس بعد )

 (.0.٨٨2وصلت قيمة معامل الثبات إلى )

وعي التكنولوجي لدى وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس ال

طالب كلية التربية، ومن ثم ثبات المقياس ككل، وهذا يعني أن القيم مناسبة يمكن الوثوق بها وتدل على 

 صالحية المقياس للتطبيق.

تم التحقق من االتساق الداخلي لمقياس الوعي التكنولوجي لدى طالب كلية التربية من  االتساق الداخلي: 

 خالل التطبيق الذي تم للمقياس على العينة االستطالعية، وذلك من خالل ما  يلي :

 حساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لألبعاد كل على حده. -

 الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس ككل. حساب معامالت االرتباط بين -

 وفيما يلي توضيح لذلك كل على حدة :

 حساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لألبعاد كل على حده: -

تم حساب معامل االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس كل على 

 (: 14وهو كما يتضح في الجدول )حدة، 

 ( معامالت االرتباط بين عبارات مقياس الوعي التكنولوجي ودرجات األبعاد كل بعد على حده14جدول ) 

 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

معامل ارتباط  العبارة

العبارة بالدرجة 

 الكلية للبعد

معامل ارتباط  العبارة

العبارة بالدرجة 

 لبعدالكلية ل

معامل ارتباط العبارة  العبارة

 بالدرجة الكلية للبعد

1 0.691** 1 0.790** 1 0.726** 

2 0.813** 2 0.823** 2 0.803** 

3 0.766** 3 0.805** 3 0.880** 

4 0.880** 4 0.881** 4 0.743** 

5 0.680** 5 0.688** 5 0.810** 

6 0.813** 6 0.738** 6 0.775** 

7 0.739** 7 0.814** 7 0.809** 

8 0.688** 8 0.728** 8 0.744** 

9 0.880** 9 0.697** 9 0.799** 

10 0.726** 10 0.713** 10 0.836** 

11 0.699** 11 0.718** 11 0.710** 

12 0.723** 12 0.801** 12 0.680** 

 13 0.832** 13 0.685** 

14 0.881** 14 0.713** 

15 0.698** 15 0.824** 

16 0.713** 16 0.719** 

17 0.817** 17 0.803** 
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18 0.824** 18 0.718** 

19 0.833** 19 0.817** 

20 0.700**  

 (0.01** دالة عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لكل بعد على 

 (.0.01(، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.٨٨1و)( ، 0.6٨0حدة تراوحت ما بين )

 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس ككل: -

تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد المقياس كل على حدة والدرجة الكلية للمقياس ككل، وهو كما 

 (: 15يتضح في الجدول )

رتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الوعي التكنولوجي والدرجة الكلية للمقياس ( معامالت اال 15جدول )

 ككل

 معامل االرتباط  األبعاد

 **0.825 البعد األول

 **0.903 البعد الثاني

 **0.864 البعد الثالث

 (0.01** دالة عند مستوى )      

بين الدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية لكل بعد يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط 

 (.0.01(، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى )0.903( و)0.٨25من أبعادها تراوحت ما بين )

( أن معامالت االرتباطات بين 13) ،(12وبناءا على ما سبق يتضح من الجدولين السابقين )

العبارات والدرجة الكلية لكل بعد على حدة، وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس 

(؛ وهو ما يدل على ترابط وتماسك العبارات واألبعاد والدرجة 0.01ككل جميعها دالة عند مستوى )

 تساق داخلي.الكلية؛ مما يشير إلى أن المقياس يتمتع با

 االستخدام المبدئي في مواقف حقيقية:-2

  إجراء التجربة االستطالعية:

قامت الباحثتان بإجراء تجربة استطالعية على عينة من طالب الفرقة الثالثة شعبة دراسات اجتماعية     

( 20( طالب من دراسات اجتماعية، )20( طالب وطالبة، )40وفلسفة من نفس مجتمع البحث عددهم )

موعات تشاركية وقد تم تقسيمهم إلى أربع مج 2021-2020طالب من فلسفة بداية الفصل الدراسي األول 

طالب، بحيث تدرس كل مجموعتين بنمط من أنماط التشارك في بيئة  5حيث تكونت كل مجموعة من 

شبكات الويب االجتماعية )اإلدمودو( مع مراعاة أن تكون مجموعتين من األربعة ذوي األسلوب المعرفي 

ثيل جميع مستويات المتصلب والمجموعتين اآلخرتين ذوي األسلوب المعرفي المرن وذلك بهدف تم

حيث تم التطبيق بشكل مكثف للتعرف على المتغيرين المستقلين للبحث في التجربة االستطالعية، 

حيث كان الصعوبات والمشكالت التي قد تواجه الباحثتان أثناء إجراء التجربة األساسية، ومعالجتها، 

 الهدف من التجربة اإلستطالعية هو:

 ه بيئة التعلم التشاركي بنمطيه القائمة على شبكات الويب اإلجتماعية.التأكد من المحتوي الذي تتضمن -

التحقق من سالمة بيئاة الاتعلم التشااركي بنمطياه القائماة علاى شابكات الوياب اإلجتماعياة وصاالحيتها  -

 للتطبيق، ومالءمتها للطالب.

 الوقوف علي األخطاء التي تظهر أثناء االستخدام الفعلي للجلسات ومعالجتها. -
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 تحديد الصعوبات التي قد تقابل الباحثتان أثناء التجربة األساسية وذلك لتالفيها أو معالجتها. -

إكتساب الباحثتان خبرة تطبيق التجربة، والتدرب عليهاا بماا يضامن إجاراء التجرباة األساساية للبحاث  -

 بكفاءة.

 نتائج التجربة االستطالعية: 

الاتعلم التشااركي بنمطياه القائماة علاى شابكات الوياب تتضامنه بيئاة كما كشفت التجرباة عان صاالحية  -

 اإلجتماعية.

 30أفادت التجربة اإلستطالعية الباحثتان فاي تحدياد متوساط زمان االختباار الاالزم وكاان فاي حادود   -

 دقيقة. 

الحظت الباحثتان اهتمام الطالب بالتجربة ومحاولة اإلستفادة بأقصى درجة ممكنة مان خاالل التفاعال  -

لتي كانوا يحرصون عليها، وكانت هذه النتائج مطمئنة ومهيِّئة إلجاراء التجرباة األساساية والمشاركة ا

 للبحث.

 تطبيق التجربة األساسية للبحث: -3

لتحديد المجموعات التجريبية للبحث الحالي، تم تطبيق مقياس األسلوب المعرفي  تحديد عينة البحث: 

)متصلب، مرن( علي جميع طالب الفرقة الثالثة شعبة دراسات اجتماعية وفلسفة بالكلية المنتظمين في 

( طالب بشعبة 1٨0وعددهم ) 2دراسة الجانب النظري والعملى لمقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص 

( طالبًا وطالبة في الفصل الدراسي األول وقد تم 235( طالب بشعبة فلسفة أى )55ات اجتماعية ، )دراس

 اختيار العينة وفقا للخطوات التالية:

تم ترتيب الطالب وفقا لدرجاتهم في المقياس تنازليًا، ثم تم اختيار الطالب الموجودين على طرفي       

( طالبًا وطالبة وذلك 60( طالبًا وطالبة، والمرنين وبلغ عددهم )64المقياس وهم المتصلبين وبلع عددهم )

وذلك للحصول على نتائج دقيقة  –وفقا للمستويات التي أشارت إليها الباحثتان من قبل في إعداد المقياس 

طالب وطالبة ، وبذلك يبلع عدد طالب  24لمدى تأثير المعالجتين موضع البحث الحالي، وقد تم استبعاد 

 ( طالبا وطالبة.100ة األساسية للبحث )العين

تم توزيع طالب العينة األساسية للبحث على مجموعات البحث األربعة وفقا للتصميم التجريبي للبحث      

( طالبًا، وبذلك تقسم كل مجموعة 25تبعا لدرجة التصلب والمرونة، وبذلك تتكون كل مجموعة من )

مراعاة أن تكون نسبة تمثيل طالب شعبة فلسفة مماثل لنسبة داخليًا إلي أربع مجموعات تشاركية. مع 

 تمثيل طالب شعبة دراسات اجتماعية لكل مجموعة. 

 :اإلجراءات الخاصة بتنفيذ التجربة

قامت الباحثتان بمقابلة طالب الفرقة الثالثة شعبتي دراسات اجتماعية وفلسفة وشرح منصة شبكة  -

الويب االجتماعية )االدمودو( وأهدافها وطريقة الدخول عليها، وكيفية االشتراك فيها كما قامت بشرح 

 األدوات والتطبيقات الموجودة على شبكة الويب االجتماعية )إدمودو(. 

ياس األسلوب المعرفي )متصلب، مرن( واالختبار التحصيلي ومقياس الوعي تم تطبيق مق -

 ، ومن ثم تفريغها ورصدها في كشوف خاصة تمهيداً لمعالجتها إحصائيًا.التكنولوجي قبليًا

ووفقا للتصميم التجريبي للبحث تم  مقياس األسلوب المعرفي )متصلب، مرن(بناء على نتائج تطبيق  -

 تقسيم المجموعات األربعة التجريبية للبحث .
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بناء على نتائج تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس الوعي التكنولوجي قبليا، تم حساب تكافؤ  -

 المجموعات التجريبية،  كما يلي:

 تكافؤ المجموعات التجريبية في االختبار التحصيلي:

ختبار في التطبيق القبلي للمجموعات التجريبية األربعة، وذلك بهدف التعرف تم تحليل نتائج اال

على مدى تكافؤ المجموعات قبل التجربة، وذلك بحساب الفروق بين المجموعات فيما يتعلق بدرجات 

  one wayالتطبيق القبلي لالختبار، وقد تم في ذلك استخدام أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 

ANOVA هو ما يتضح مما يلي:، و 

  يختبار التحصيلال( المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجموعات التجريبية في التطبيق القبلي ل16جدول )

 اختبار التحصيل المجموعات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 3.105 7.84 مرن(  ،)تسلسلي  (1المجموعة التجربيبة )

 2.799 7.60 متصلب(  ،)تسلسلي ( 2المجموعة التجربيبة )

 2.475 7.28 مرن(  ،( )تآزري3المجموعة التجربيبة )

 2.734 7.84 متصلب(  ،( )تآزري4المجموعة التجربيبة )

( أن متوسطات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق القبلي لالختبار 16يتضح من الجدول )    

 (:12جاءت متقاربة؛ مما يدل على تكافؤ المجموعات األربعة، وهو ما يتضح من خالل الشكل البياني )
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 األربعة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي( متوسطات درجات المجموعات التجريبية 12شكل )

، لتحديد مدى  one way ANOVA ولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه   

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب في المجموعات األربعة في اختبار التحصيل، 

 ( يوضح ذلك:17قيمة )ف( والجدول )  حيث تم تحديد مصدر التباين وحساب

 يالختبار التحصيلل( داللة الفروق بين المجموعات في الدرجات القبلية 17جدول ) 

متوسط مجموع  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 المربعات

 الداللة قيمة )ف(

 بين المجموعات التحصيل المعرفي

  داخل المجموعات

 الكلي

5.280 

745.760 

751.040 

3 

96 

99 

1.760 

7.768 

 

غير دالة عند  0.227

 0.05 مستوى

 2.699( = 0.05( ، ومستوى )96،  3قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية )

( أنه ال توجد فروق بين المجموعات التجريبية األربعة في درجات 17يتضح من الجدول )

( وهي اقل من قيمة )ف( الجدولية والتي 0.227االختبار )االختبار، حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة في 

(؛ مما يشير إلى تكافؤ المجموعات التجريبية األربعة في التحصيل 0.05( عند مستوى )2.699بلغت )
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المعرفي قبل البدء في إجراء التجربة، وإن أي فروق تظهر بعد التجربة ترجع إلى اختالف في المتغيرات 

 إلي اختالفات موجودة بين المجموعات قبل إجراء التجربة.المستقلة للبحث، وليس 

 تكافؤ المجموعات التجريبية في مقياس الوعي التكنولوجي:

تم تحليل نتائج المقياس في التطبيق القبلي للمجموعات التجريبية األربعة، وذلك بهدف التعرف 

على مدى تكافؤ المجموعات قبل التجربة، وذلك بحساب الفروق بين المجموعات فيما يتعلق بدرجات 

  one wayالتطبيق القبلي للمقياس، وقد تم في ذلك استخدام أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 

ANOVA :وهو ما يتضح مما يلي ، 

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجموعات التجريبية في التطبيق القبلي لمقياس الوعي التكنولوجي18جدول ) 

 مقياس الوعي التكنولوجي المجموعات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 13.113 96.12 مرن(  –( )تسلسلي 1المجموعة التجربيبة )

 11.358 96.40 متصلب(  –( )تسلسلي 2المجموعة التجربيبة )

 11.337 97.24 مرن(  –( )تآزري 3المجموعة التجربيبة )

 13.695 97.16 متصلب(  –()تآزري 4المجموعة التجربيبة )

يتضح من الجدول السابق أن متوسطات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق القبلي للمقياس 

 (:13جاءت متقاربة؛ مما يدل على تكافؤ المجموعات األربعة، وهو ما يتضح من خالل الشكل البياني )
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 ( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق القبلي لمقياس الوعي التكنولوجي13شكل ) 

، لتحديد مدى one way ANOVA  ولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه    

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب في المجموعات األربعة في مقياس الوعي 

 ( يوضح ذلك:19التكنولوجي، حيث تم تحديد مصدر التباين وحساب قيمة )ف( والجدول )
 

 ( داللة الفروق بين المجموعات في الدرجات القبلية لمقياس الوعي التكنولوجي 19جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

 الداللة قيمة )ف(

الوعي 

 التكنولوجي

 بين المجموعات

  داخل المجموعات

 الكلي

23.150 

14808.560 

14831.710 

3 

96 

99 

7.717 

154.256 

 

غير دالة عند  0.050

 0.05 مستوى

 2.699( = 0.05( ، ومستوى )96،  3قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية )

( أنه ال توجد فروق بين المجموعات التجريبية األربعة في درجات 19يتضح من الجدول )

من قيمة )ف( الجدولية والتي ( وهي أقل 0.050المقياس، حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة في المقياس )

(؛ مما يشير إلى تكافؤ المجموعات التجريبية األربعة في مقياس 0.05( عند مستوى )2.699بلغت )
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الوعي التكنولوجي قبل البدء في إجراء التجربة، وإن أي فروق تظهر بعد التجربة ترجع إلى اختالف في 

 ة بين المجموعات قبل إجراء التجربة.المتغيرات المستقلة للبحث، وليس إلي اختالفات موجود

تم تطبيق التجربة األساسية على المجموعات التجريبية للبحث في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي   -

 ولمدة ستة أسابيع متواصلة. 2020- 2021

التكنولوجي قامت الباحثتان بتطبيق االختبار التحصيلى، ومقياس الوعي تم تطبيق أدوات القياس بعديًا:  -

بعديًا ثم قامتا بتصحيح االختبار ومن ثم تفريغ الدرجات ورصدها في كشوف تمهيدا لمعالجتها إحصائيًا، 

كما تم أيضا تطبيق قائمة األداء المهاري إلنتاج المواقع التعليمية أثناء إنتاج الطالب لهذه المواقع، وأيضا 

ي أنتجها الطالب ورصد الدرجات في كشوف تمهيًدا تم تطبيق بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية الت

 لمعالجتها إحصائيًا.

 ."SPSS"إجراء المعالجة اإلحصائية للنتائج، وذلك بإستخدام برنامج اإلحصاء  -

عرض النتائج وتفسايرها ومناقشاتها، وتوضايح كيفياة اإلساتفادة بهاا علاى المساتوى التطبيقاي، وذلاك فاي  -

 السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية. ضوء اإلطار النظري والدراسات

 صياغة توصيات البحث، والمقترحات بالبحوث المستقبلية. -
 

 خامسا: مرحلة النشر واإلستخدام والمتابعة: 

يستبعد الجزء الخاص بالنشر من هذه المرحلة ألن بيئة التعلم التشاركي بنمطيه التسلسلي، والتآزري    

القائمة على شبكة الويب االجتماعية المنتجة في هذا البحث ال تخضع للنشر على عينات كبيرة من 

ان في توصيات الجمهور حيث أن استخدامها قاصر على عينة البحث، وبالرغم من ذلك توصي الباحثت

 البحث الحالي، بتعميم إستخدامها ونشرها. 

 ما التصميم التعليمي عن السؤال الثاني للبحث والذي ينص على: "  اوبذلك تكون الباحثتان قد أجابت

المناسب لبيئة التعلم التشاركي اإللكتروني بنمطيه )التآزري، التسلسلي( القائم على شبكة الويب 

وذج التصميم والتطوير التعليمي المقترح  لتنمية مهارات إنتاج المواقع االجتماعية باستخدام نم

 التعليمية، والوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية"".

 نتائج البحث وتفسيرها

 -بعد االنتهاء من إجراءات التجربة األساسية وتصحيح درجات الطالب في االختبار التحصيلى)القبلى     

الذى يقيس التحصيل المرتبط  بالجانب المعرفي لمهارات إنتاج المواقع التعليمية، وتصحيح  البعدى(

البعدى( الذى يقيس الوعي التكنولوجي لدي طالب  -درجات الطالب في اختبار الوعي التكنولوجي )القبلى

يم جودة المواقع كلية التربية عينة البحث، وكذلك رصد درجات بطاقة تقييم األداء المهاري، وبطاقة تقي

التعليمية، أعدت الباحثتان جداول بالدرجات الخام للطالب، وذلك تمهيًدا لمعالجة هذه البيانات إحصائيًا 

باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك بهدف التوصل إلى الدالالت اإلحصائية التي يمكن من 

 خاللها اختبار صحة فروض البحث.

 ية المستخدمة:أوال: األساليب اإلحصائ

 تم استخدام األساليب والمعالجات التالية للخروج بنتائج البحث:   

للتأكد من تكافؤ  "One Way Analysis of Varianceأسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد " -

 المجموعات التجريبية األربعة فيما يتعلق باالختبار التحصيلي المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات

  .المواقع التعليمية، ومقياس الوعي التكنولوجيإنتاج 
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 Two- Way Analysis of Variance (ANOVA)ثم تم استخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه  -

بعد التأكد من تجانس المجموعات، للتحقق من صحة فروض البحث من خالل إيجاد النتائج 

هاري وبطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية، االستداللية بالنسبة لالختبار، وبطاقة تقييم األداء الم

، وذلك على اعتبار أنه أكثر األساليب اإلحصائية مناسبة لمعالجة الوعي التكنولوجي ومقياس

 البيانات في ضوء التصميم التجريبى للبحث.

( لبيان قوة تأثير المعالجة التجريبية علي 59، ص 1997" )فام،  η2قياس حجم التأثير "  -

في إجراء  SPSS 22تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  التابعة، المتغيرات

 التحليالت اإلحصائية.

 ثانياً: اإلجابة عن أسئلة البحث وعرض نتائج البحث:   

ما المهارات األساسية إلنتاج مواقع الويب التعليمية ينص على: "الذي  إجابة السؤال األول للبحث: -1

 المعلمين بكلية التربية"".الالزمة للطالب 

وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال بالتوصل إلي قائمة تحليل المهام التعليمية لمهارات إنتاج مواقع الويب    

 ( مهارة  فرعية.30التعليمية في صورتها النهائية والتي تكونت من خمسة مهارات رئيسية و )

التصميم التعليمي المناسب لبيئة التعلم اإللكتروني  ما : "ينص علىإجابة السؤال الثانى للبحث: الذي   -2

التشاركي القائمة على شبكة الويب اإلجتماعية القائمة على التعلم التشاركي بإستخدام نموذج التصميم 

والتطوير التعليمي المقترح  لتنمية مهارات إنتاج المواقع التعليمية  وتنمية الوعي التكنولوجي لدى 

 ".  كلية التربية"الطالب  المعلمين ب

( للتصميم والتطوير التعليمي، 2003وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام نموذج خميس )     

 وتطبيق إجراءاته المنهجية مع إجراء بعض التعديالت البسيطة التي تتناسب مع طبيعة البحث الحالي.

 استعراض المحاور التالية:يتم اإلجابة عن األسئلة من الثالث إلى الخامس: من خالل  -3

 أوال:عرض النتائج المرتبطة بالتحصيل المعرفي:

والختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة باختبار التحصيل استخدمت الباحثتان أسلوب تحليل    

 :كما يلي SPSS 22 باستخدام البرنامج اإلحصائي Two Way ANOVAالتباين ثنائي االتجاه 

 لتحصيل المعرفي لمهارات إنتاج مواقع الويب التعليمية:نتائج اختبار االوصفي لاإلحصاء  -1

( 20دول )تم تطبيق اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة في اختبار التحصيل المعرفي، والج

 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي لالختبار:

 المعيارية الختبار التحصيل( حساب المتوسطات واالنحرافات 20جدول )

 المجموع نمط التعلم التشاركي المتغير

 تآزري تسلسلي

األسلوب 

 المعرفي

 15.40 =  م مرن

 3.253 = ع

 25 = ن

 15.28 =  م

 2.574 = ع

 25 = ن

 15.34 =  م

 2.904 = ع

 50 = ن

 16.16 =  م متصلب

 2.656 = ع

 25 = ن

 15.72 =  م

 2.880 = ع

 25 = ن

 15.94 =  م

 2.751 = ع

 50 = ن

 15.78 =  م المجموع

 2.964 = ع

 50 = ن

 15.50 =  م

 2.712 = ع

 50 = ن

 15.64 =  م

 2.830 = ع

 100 = ن
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( السابق نتائج اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لالختبار، 20يوضح الجدول )

للمتغير المستقل األول موضع البحث  ويالحظ أن الفروق قليلة بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة

التآزري(، حيث بلغ متوسط درجة الكسب في االختبار  ،الحالي، وهو نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

(، وبلغ متوسط درجة الكسب في االختبار لمجموعة نمط التعلم 15.7٨لمجموعة نمط التعلم التسلسلي )

(، كما ظهرت الفروق ضئيلة بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة للمتغير المستقل 15.50التآزري )

المتصلب( حيث بلغ متوسط  ،ط األسلوب المعرفي للطالب )المرنالثاني موضع البحث الحالي، وهو نم

، وبلغ متوسط درجة الكسب في (15.34جموعة ذوى األسلوب المرن )درجة الكسب في االختبار للم

 (.15.94التحصيل للمجموعة ذوى األسلوب المتصلب )

بين متوسطات ( أنه ال يوجد اختالف كبير 20كما يالحظ من البيانات التي يعرضها جدول )

المجموعات األربعة في إطار التفاعل بينها، وهى كما يلي: مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المرن 

(، في حين أن مجموعة 16.16(، بينما بلغت مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المتصلب )15.40)

التعلم التآزري واألسلوب (، بينما جاء متوسط مجموعة 15.2٨التعلم التآزري واألسلوب المرن كان )

 ( :14) وهو ما يتضح من خالل الشكل (،15.72المتصلب )
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 ( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي14شكل ) 

 . عرض النتائج االستداللية بالنسبة الختبار التحصيل:2

على ما إذا كانت هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين هذه المتوسطات أم ال، تم استخدام وللتعرف 

( يوضح نتائج ذلك التحليل لدرجات طالب عينة البحث في 21تحليل التباين الثنائي المتالزم، والجدول )

 اختبار التحصيل المعرفي:

 أفراد العينة على اختبار التحصيل( لدرجات 2×2( نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه )21جدول )

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات

حجم  مربع آيتا الداللة قيمة )ف(

 األثر

 غير دالة عند مستوى 0.241 1.960 1 1.960 نمط التعلم التشاركي

0.05 

 صغير 0.003

 غير دالة عند مستوى 1.106 9.000 1 9.000 األسلوب المعرفي

0.05 

 صغير 0.05

 غير دالة عند مستوى 0.079 0.640 1 0.640 التفاعل بينهما

0.05 

 صغير 0.001

     8.140 96 781.440 الخطأ

      100 25254.000 الكلي

 3.940( = 0.05( ، ومستوى )96،  1قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية )
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وبالتحديد في السطر المرتبط نمط التعلم التشاركي يتضح أن قيمة   (21في جدول ) وبإستقراء النتائج     

(، وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند مستوى )0.241)ف( بلغت )

( بين مجموعات الدراسة في متوسط درجات اختبار التحصيل 0.05فروق دال إحصائيا عند مستوى )

اإللكتروني  التعلم التشاركيببيئة التآزري(  ،نمط التعلم التشاركي )التسلسلي المعرفي راجعة إلى اختالف

 .القائمة على شبكات الويب اإلجتماعية

( إلى أن حجم تأثير نمط التعلم التشاركي جاء صغيرا حيث وصلت  21كما أشارت نتائج جدول )      

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف الختالف نمط التعلم التشاركي في تنمية 0.003قيمة مربع آيتا إلي )

 التحصيل لدى طالب عينة البحث.

مستقلين للبحث؛ ( يمكن استعراض النتائج من حيث أثر المتغيرين ال21وباستخدام نتائج جدول )    

 والتفاعل بينهما على ضوء مناقشة الفروض الثالثة األولى للبحث وهي كالتالي:

 نتائج الفرض األول:

بين متوسطي درجات طالب  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى والذي ينص على "     

الويب التعليمية لدى الطالب المجموعات التجريبية في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج مواقع 

بيئة التعلم التشاركي بالمعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك )التآزري، التسلسلي( 

 على شبكة الويب االجتماعية". ةالقائم اإللكتروني

ا بين ( في السطر األول، يتضح أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيً 21وباستقراء النتائج في جدول )   

متوسطي درجات الكسب في التحصيل المعرفي لمهارات إنتاج مواقع الويب التعليمية نتيجة االختالف في 

 نمط التشارك المستخدم.

عند وبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري األول الذي يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا     

وعات التجريبية في التحصيل المعرفي المرتبط بين متوسطي درجات طالب المجم 0.05≥ مستوى 

بمهارات إنتاج مواقع الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط 

 على شبكة الويب االجتماعية. ةالقائم بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيبالتشارك )التآزري، التسلسلي( 

 نتائج الفرض الثاني:

باين متوساطي درجاات طااالب  0.05≥ ال يوجاد فارق دال إحصاائيًا عناد مساتوى والاذي يانص علاي"     

المجموعااات التجريبيااة فااي التحصاايل المعرفااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج المواقااع التعليميااة لاادى الطااالب 

 ."المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

وبالتحديد فاي الساطر المارتبط باألسالوب المعرفاي يتضاح أن قيماة   (21في جدول ) وباستقراء النتائج    

(، وهاذا يشاير إلاى عادم وجاود 0.05(؛ حيث أن هذه القيماة غيار دالاة عناد مساتوى )1.106)ف( بلغت )

التحصايل ( بين مجموعاات الدراساة فاي متوساط درجاات اختباار 0.05إحصائيا عند مستوى ) ةفروق دال

 متصلب(.  ،المعرفي راجعة إلى إختالف األسلوب المعرفي للطالب )مرن

وتشير هذه النتيجة إلى عدم وجود فروق باين متوساطات درجاات الطاالب فاي اختباار التحصايل راجاع     

التسلسالي(  ي،متصلب( بصارف النظار عان نماط التشاارك )التاآزر ،إلى اختالف األسلوب المعرفي )مرن

 .م التشاركي القائمة على شبكات الويب اإلجتماعيةببيئة التعل

( إلى أن حجم تاأثير األسالوب المعرفاي جااء صاغيرا حياث وصالت قيماة 21كما أشارت نتائج جدول )     

( وهو ما يدل على التاأثير الضاعيف الخاتالف األسالوب المعرفاي للطاالب فاي تنمياة 0.05مربع آيتا إلي )

 .التحصيل المعرفي لدى عينة البحث
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فارق دال إحصاائيًا عناد وبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري الثاني الذي يشير إلى عدم وجود      

بااين متوسااطي درجااات طااالب المجموعااات التجريبيااة فااي التحصاايل المعرفااي الماارتبط  0.05≥ مسااتوى 

ر األساسااي الخااتالف بمهااارات إنتاااج المواقااع التعليميااة لاادى الطااالب المعلمااين بكليااة التربيااة يرجااع للتااأثي

 .األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

 نتائج الفرض الثالث:

درجاات طاالب  اتباين متوساط 0.05≥ ئيًا عناد مساتوى ال يوجاد فارق دال إحصاا:" والذي ينص على   

المجموعااات التجريبيااة فااي التحصاايل المعرفااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج المواقااع التعليميااة لاادى الطااالب 

المعلمااين بكليااة التربيااة يرجااع للتااأثير األساسااي للتفاعاال بااين نمااط الااتعلم التشاااركي )التسلساالي، التااآزري( 

 ."واألسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

( وبالتحديد فاي الساطر المارتبط بالتفاعال باين نماط الاتعلم التشااركي 21جدول )وباستقراء النتائج في      

(؛ حياث أن هاذه القيماة غيار دالاة إحصاائيا عناد 0.079واألسلوب المعرفي؛ يتضح أن قيماة )ف( بلغات )

(، وهذا يشير إلى أناه ال يوجاد تفاعال إحصاائي دال باين نماط الاتعلم التشااركي واألسالوب 0.05مستوى )

للطااالب؛ وهااو مااا ياادل علااى عاادم وجااود فااروق بااين متوسااطات درجااات الطااالب فااي اختبااار المعرفااي 

 التحصيل المعرفي نتيجة للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب.

( إلى أن حجم تأثير التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفاي 21كما أشارت نتائج جدول )    

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف للتفاعال 0.001جاء صغير حيث وصلت قيمة مربع آيتا إلي )للطالب 

 بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي في تنمية التحصيل المعرفي لدى عينة البحث.

ناد ئيًا عفارق دال إحصاا وجاودوبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري الثالث الذي يشير إلى عادم     

درجاات طاالب المجموعاات التجريبياة فاي التحصايل المعرفاي المارتبط  اتبين متوساط 0.05≥ مستوى 

بمهارات إنتاج المواقع التعليمية لدى الطاالب المعلماين بكلياة التربياة يرجاع للتاأثير األساساي للتفاعال باين 

نااد التطبيااق البعاادي ع نمااط الااتعلم التشاااركي )التسلساالي، التااآزري( واألساالوب المعرفااي )ماارن، متصاالب(

 .الختبار التحصيل المعرفي

 
 ( عدم التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب عند تطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي15شكل ) 

 نتاج المواقع التعليمية:ثانياً : عرض النتائج المرتبطة ببطاقة تقييم األداء المهاري إل   

 ،مواقاع التعليمياةإلنتاج الوالختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة ببطاقة تقييم األداء المهاري    

باسااتخدام البرنااامج  two way ANOVAاسااتخدمت الباحثتااان أساالوب تحلياال التباااين ثنااائي االتجاااه

 (، وقد تم ذلك كاآلتي: SPSS version  (22اإلحصائي
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  مجموعات األربعة بالنسبة لبطاقة التقييم:تحديد اإلحصاء الوصفي لل. 1

مواقااع ال إلنتاااجتاام تطبيااق اإلحصاااء الوصاافي للمجموعااات األربعااة فااي بطاقااة تقياايم األداء المهاااري     

 ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي للبطاقة:22التعليمية ، والجدول )

 المعيارية لبطاقة التقييم( حساب المتوسطات واالنحرافات 22جدول ) 

 المتغير
 نمط التعلم التشاركي

 المجموع

 تآزري تسلسلي

األسلوب 

 المعرفي

 مرن

 82.04م  = 

 3.518ع = 

 25ن = 

 81.40م  = 

 2.723ع = 

 25ن = 

 81.72م  = 

 3.130ع = 

 50ن = 

 متصلب

 78.48م  = 

 2.182ع = 

 25ن = 

 77.20م  = 

 3.674ع = 

 25ن = 

 77.84م  = 

 3.060ع = 

 50ن = 

 المجموع

 80.26م  = 

 3.410ع = 

 50ن = 

 79.30م  = 

 3.840ع = 

 50ن = 

 79.78م  = 

 3.645ع = 

 100ن = 

( السابق نتائج اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة للبطاقة، 22يوضح الجدول ) 

ويالحظ أن هناك فروق قليلة بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة للمتغير المستقل األول موضع البحث 

اقة التآزري(، حيث بلغ متوسط درجة الكسب في البط ،الحالي، وهو نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

( ، وبلغ متوسط درجة الكسب في البطاقة لمجموعة نمط التعلم ٨0.26لمجموعة نمط التعلم التسلسلي )

لمستقل الثاني (، في حين ظهرت فروق بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة للمتغير ا79.30التآزري )

متوسط درجة  المتصلب( حيث بلغ ،، وهو نمط األسلوب المعرفي للطالب )المرنموضع البحث الحالي

، وبلغ متوسط درجة الكسب في التحصيل (٨1.72جموعة ذوى األسلوب المرن )الكسب في االختبار للم

 (.77.٨4للمجموعة ذوى األسلوب المتصلب )

( أنه ال يوجد اختالف كبير بين متوسطات  22كما يالحظ من البيانات التي يعرضها جدول )

ا، وهى كما يلي: مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المرن المجموعات األربعة في إطار التفاعل بينه

(، في حين أن مجموعة 7٨.4٨(، بينما بلغت مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المتصلب )٨2.04)

(، بينما جاء متوسط مجموعة التعلم التآزري واألسلوب ٨1.40التعلم التآزري واألسلوب المرن كان )

 ( :16)ضح من خالل الشكل وهو ما يت(، 79.30المتصلب )

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

       –          –           –         –     

                   
 1 

                   
   

                   
   

                   
   

                         

 
 ( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم األداء المهاري16شكل ) 
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 . عرض النتائج االستداللية بالنسبة لبطاقة تقييم األداء المهاري:2

داللة إحصائية بين هذه المتوسطات أم ال، تم استخدام وللتعرف على ما إذا كانت هناك فروقا ذات 

( يوضح نتائج ذلك التحليل لدرجات طالب عينة البحث في 23تحليل التباين الثنائي المتالزم، والجدول )

 بطاقة التقييم:

 ( لدرجات أفراد العينة على بطاقة التقييم2×2( نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه )23جدول )

 التباينمصدر 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 حجم األثر مربع آيتا الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات

 2.422 23.040 1 23.040 نمط التعلم التشاركي
غير دالة عند 

 0.05مستوى 
 صغير 0.025

 39.565 376.360 1 376.360 األسلوب المعرفي
دالة عند مستوى 

0.05 
 كبير 0.292

 0.269 2.560 1 2.560 التفاعل بينهما
غير دالة عند 

 0.05مستوى 
 صغير 0.003

     9.513 96 781.440 الخطأ

      100 25254.000 الكلي

 3.940( = 0.05( ، ومستوى )96،  1قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية )

 نتائج الفرض الرابع:

( بين متوسطي درجات 0.05)≥ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى والذي ينص على: "   

طالب المجموعات التجريبية في أداء مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج 

، يمواقع الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك )التآزر

 ".على شبكة الويب االجتماعية ةالقائم إللكترونيبيئة التعلم التشاركي ابالتسلسلي( 

نمط التعلم التشاركي يتضح أن قيمة بوبالتحديد في السطر المرتبط  (23في جدول ) وبإستقراء النتائج    

(، وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند مستوى )2.422)ف( بلغت )

درجات بطاقة تقييم  ات( بين مجموعات الدراسة في متوسط0.05فروق دال إحصائيا عند مستوى )

ببيئة التعلم التشاركي التآزري( ، األداء المهاري راجعة إلى اختالف نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

 .القائمة على شبكات الويب اإلجتماعية

صغيرا حيث وصلت قيمة ( إلى أن حجم تأثير نمط التعلم التشاركي جاء 23كما أشارت نتائج جدول )    

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف الختالف نمط التعلم التشاركي في تنمية األداء 0.025مربع آيتا إلي )

 المهاري لدى طالب عينة البحث.

فرق ذو داللة إحصائية وبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري الرابع الذي يشير إلى عدم وجود     

( بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية في أداء مهارات إنتاج 0.05≥ )عند مستوى 

المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج مواقع الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية 

 كترونيبيئة التعلم التشاركي اإللب، التسلسلي( يالتربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك )التآزر

 .على شبكة الويب االجتماعية ةالقائم

 نتائج الفرض الخامس:

بين متوسطي درجات  0.05≥ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  والذي ينص على: "     

طالب المجموعات التجريبية في أداء مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج 

الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب مواقع 

   ".المعرفي )مرن، متصلب(
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يتضح أن قيمة  وبالتحديد في السطر المرتبط باألسلوب المعرفي  (23في جدول ) وباستقراء النتائج    

(، وهذا يشير إلى وجود فروق 0.05مستوى )؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند (39.565)ف( بلغت )

( بين مجموعات الدراسة في متوسط درجات بطاقة تقييم األداء المهاري 0.05إحصائيا عند مستوى ) ةدال

 متصلب(.  ،راجعة إلى اختالف األسلوب المعرفي للطالب )مرن

قييم األداء المهاري وتشير هذه النتيجة إلى وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في بطاقة ت    

 ي،متصلب( بصرف النظر عن نمط التشارك )التآزر ،راجع إلى اختالف األسلوب المعرفي )مرن

 .ببيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب اإلجتماعيةالتسلسلى( 

 ( إلى أن حجم تأثير األسلوب المعرفي جاء كبيرا حيث وصلت قيمة23كما أشارت نتائج جدول )     

( وهو ما يدل على التأثير الكبير الختالف األسلوب المعرفي للطالب في تنمية 0.292مربع آيتا إلي )

 األداء المهاري لدى عينة البحث.

وقبول الفرض البديل الذي يشير إلى وجود  الخامسوبناء على ما تقدم تم رفض الفرض الصفري      

وسطي درجات طالب المجموعات التجريبية في أداء بين مت 0.05≥ فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج مواقع الويب التعليمية لدى الطالب 

 .المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

؛ حيث بلغت قيمة درجات طالب المجموعات التجريبية متوسطات ولتحديد اتجاه الفرق تم حساب    

(، بينما بلغ متوسطات درجات الطالب ذوى ٨1.72متوسطات درجات الطالب ذوى األسلوب المرن )

(، وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق بين متوسطي درجات الطالب في 77.٨4) األسلوب المتصلب

طالب ذوي األسلوب المرن بصرف النظر عن نمط التعلم التشاركي بطاقة تقييم األداء المهاري لصالح ال

 للطالب.

 نتائج الفرض السادس:

درجات  اتبين متوسط 0.05≥ ائية عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحص والذي ينص على: "    

طالب المجموعات التجريبية في أداء مهارات إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج 

مواقع الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي للتفاعل بين نمط التعلم 

  ."، متصلب(، التسلسلي( واألسلوب المعرفي )مرنيالتشاركي )التآزر

( وبالتحديد في السطر المرتبط بالتفاعل بين نمط التعلم التشاركي 23وباستقراء النتائج في جدول )    

(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة إحصائيا عند 0.269واألسلوب المعرفي؛ يتضح أن قيمة )ف( بلغت )

نمط التعلم التشاركي واألسلوب (، وهذا يشير إلى أنه ال يوجد تفاعل إحصائي دال بين 0.05مستوى )

المعرفي للطالب؛ وهو ما يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في بطاقة تقييم 

 األداء المهاري نتيجة للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب.

التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي ( إلى أن حجم تأثير التفاعل بين نمط 23كما أشارت نتائج جدول )     

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف للتفاعل 0.003للطالب جاء صغير حيث وصلت قيمة مربع آيتا إلي )

 بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي في تنمية األداء المهاري لدى عينة البحث.

فرق ذو داللة لذي يشير إلى عدم وجود ا السادسوبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري      

درجات طالب المجموعات التجريبية في أداء مهارات  اتبين متوسط 0.05≥ ائية عند مستوى إحص

إنتاج المواقع التعليمية ببطاقة تقييم األداء المهاري إلنتاج مواقع الويب التعليمية لدى الطالب المعلمين 

، التسلسلي( واألسلوب يتفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التآزربكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لل

 .المعرفي )مرن، متصلب(
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واألسلوب المعرفي ( ي، التآزري)التسلسل ين نمط التعلم التشارك( يوضح عدم التفاعل بي17والشكل )    

 للطالب )مرن ، متصلب( عند التطبيق البعدي لبطاقة تقييم األداء المهاري:

 
 بطاقة تقييم األداء المهاريلتطبيق البعدي الواألسلوب المعرفي للطالب عند  يعدم التفاعل بين نمط التعلم التشارك( 17شكل ) 

 

 

 :التي ينتجها الطالب المواقع التعليمية جودةثالثا: عرض النتائج المرتبطة ببطاقة تقييم 

التي ينتجها  المواقع التعليمية جودةتقييم والختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة ببطاقة 

باستخدام  two way ANOVAاستخدمت الباحثتان أسلوب تحليل التباين ثنائي االتجاه  ،الطالب

 ، وقد تم ذلك كاآلتي: SPSS  version 22البرنامج اإلحصائي 

التي  المواقع التعليمية جودة. تحديد اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لبطاقة تقييم 1

  :ينتجها الطالب

التي ينتجها  المواقع التعليمية جودةتقييم تم تطبيق اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة في بطاقة        

 ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي للبطاقة:24، والجدول ) الطالب

 التي ينتجها الطالب المواقع التعليمية جودةة تقييم ( حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبطاق24جدول )

 المجموع نمط التعلم التشاركي المتغير

 تآزري تسلسلي

األسلوب 

 المعرفي

 61.28 =  م مرن

 4.148 = ع

 25 = ن

 60.24 =  م

 2.847 = ع

 25 = ن

 60.76 =  م

 3.560 = ع

 50 = ن

 57.52 =  م متصلب

 1.828 = ع

 25 = ن

 55.60 =  م

 3.500 = ع

 25 = ن

 56.56 =  م

 2.929 = ع

 50 = ن

 59.40 =  م المجموع

 3.698 = ع

 50 = ن

 57.92 =  م

 3.932 = ع

 50 = ن

 58.66 =  م

 3.870 = ع

 100 = ن

 جودةتقييم ( السابق نتائج اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لبطاقة 24يوضح الجدول )    

، ويالحظ أن هناك فروق بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة التي ينتجها الطالب المواقع التعليمية

التآزري(، حيث بلغ  ،للمتغير المستقل األول موضع البحث الحالي، وهو نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

، وبلغ متوسط درجة الكسب (59.40وعة نمط التعلم التسلسلي )متوسط درجة الكسب في البطاقة لمجم

(، كما ظهرت الفروق بين متوسطي درجات الكسب 57.92البطاقة لمجموعة نمط التعلم التآزري )في 

، بالنسبة للمتغير المستقل الثاني موضع البحث الحالي، وهو نمط األسلوب المعرفي للطالب )المرن
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غ (، وبل60.76األسلوب المرن ) يالبطاقة للمجموعة ذو المتصلب( حيث بلغ متوسط درجة الكسب في

 (.56.56األسلوب المتصلب ) يالمواقع التعليمية للمجموعة ذو جودةمتوسط درجة الكسب في تقييم 

( أنه ال يوجد اختالف كبير بين متوسطات 24كما يالحظ من البيانات التي يعرضها جدول )

المرن المجموعات األربعة في إطار التفاعل بينها، وهى كما يلي: مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب 

(، في حين أن مجموعة 57.52(، بينما بلغت مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المتصلب )61.2٨)

(، بينما جاء متوسط مجموعة التعلم التآزري واألسلوب 60.24التعلم التآزري واألسلوب المرن كان )

 ( :1٨(، وهو ما يتضح من خالل الشكل ) 55.60المتصلب )

52
53
54
55
56
57
58
59
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62

       –          –           –         –     

                   
   

                   
   

                   
   

                   
   

                             

 
  المواقع التعليمية جودة( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم 18شكل )

 المواقع التعليمية: جودة. عرض النتائج االستداللية بالنسبة لبطاقة تقييم 2

وللتعرف على ماا إذا كانات هنااك فروقاا ذات داللاة إحصاائية باين هاذه المتوساطات أم ال، تام اساتخدام      

( يوضح نتائج ذلك التحليل لادرجات طاالب عيناة البحاث فاي 25تحليل التباين الثنائي المتالزم، والجدول )

 المواقع التعليمية: جودةبطاقة تقييم 

 المواقع التعليميةجودة ( لدرجات أفراد العينة على بطاقة تقييم 2×2ي االتجاه )( نتائج تحليل التباين ثنائ 25جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مربع  الداللة قيمة )ف(

 آيتا

 حجم األثر

 دالة عند مستوى 5.354 54.760 1 54.760 نمط التعلم التشاركي

0.05 

 متوسط 0.06

 دالة عند مستوى 43.119 441.000 1 441.000 المعرفياألسلوب 

0.05 

 كبير 0.310

غير دالة عند  0.473 4.840 1 4.840 التفاعل بينهما

 0.05 مستوى

 صغير 0.005

     10.228 96 981.840 الخطأ

      100 345582.000 الكلي

 3.940( = 0.05( ، ومستوى )96،  1قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية )

 نتائج الفرض السابع:    

بين متوسطي درجات طالب  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى " ى:والذي ينص عل   

المجموعات التجريبية في بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع 

بكة على ش ةالقائم بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيبللتأثير األساسي لنمط التشارك )التآزري/ التسلسلي( 

 ".الويب االجتماعية

وبالتحديد في السطر المرتبط نمط التعلم التشاركي يتضح أن قيمة  (25في جدول ) وباستقراء النتائج  

(، وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند مستوى )5.354)ف( بلغت )
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في متوسط درجات بطاقة التقييم راجعة  ( بين مجموعات الدراسة0.05إحصائيا عند مستوى ) ةفروق دال

ببيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب التآزري(  ،إلى اختالف نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

 .اإلجتماعية

( إلى أن حجم تأثير نمط التعلم التشاركي جاء متوسطا حيث وصلت  25كما أشارت نتائج جدول )     

( وهو ما يدل على التأثير المتوسط الختالف نمط التعلم التشاركي في تنمية 0.06قيمة مربع آيتا إلي )

 مهارات إنتاج المواقع التعليمية لدى طالب عينة البحث.

فرق وجود وبناء على ما تقدم تم رفض الفرض الصفري السابع وقبول الفرض البديل الذي يشير إلى     

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية في بطاقة تقييم  0.05≥ دال إحصائيًا عند مستوى 

جودة المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك 

 ب االجتماعية.على شبكة الوي ةالقائم بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيب)التآزري/ التسلسلي( 

؛ حيث بلغت قيمة درجات طالب المجموعات التجريبية ولتحديد اتجاه الفرق تم حساب متوسطات    

(، بينما بلغ متوسطات درجات طالب نمط التعلم 59.40متوسطات درجات طالب نمط التعلم التسلسلي )

الب في بطاقة تقييم (، وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق بين متوسطي درجات الط57.92التآزري )

المواقع التعليمية لصالح الطالب ذوي نمط التعلم التسلسلي بصرف النظر عن االسلوب المعرفي جودة 

 للطالب.

 نتائج الفرض الثامن:

بين متوسطي درجات طالب  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى " ى:والذي ينص عل   

ودة المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع المجموعات التجريبية في بطاقة تقييم ج

 ."للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

يتضح أن قيمة  وبالتحديد في السطر المرتبط باألسلوب المعرفي (25في جدول ) وباستقراء النتائج     

(، وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05عند مستوى )؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة (43.119)ف( بلغت )

جودة ( بين مجموعات الدراسة في متوسط درجات بطاقة تقييم 0.05إحصائيا عند مستوى ) ةفروق دال

 متصلب(.  ،المواقع التعليمية راجعة إلى اختالف األسلوب المعرفي للطالب )مرن

المواقع جودة لطالب في بطاقة تقييم وتشير هذه النتيجة إلى وجود فروق بين متوسطات درجات ا    

لب( بصرف النظر عن نمط التشارك متص ،التعليمية راجع إلى اختالف األسلوب المعرفي )مرن

 .ببيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب اإلجتماعيةالتسلسلي(  ي،التآزر)

رفي جاء كبيرا حيث وصلت قيمة ( إلى أن حجم تأثير األسلوب المع 25كما أشارت نتائج جدول )       

( وهو ما يدل على التأثير الكبير الختالف األسلوب المعرفي للطالب في تنمية 0.310مربع آيتا إلي )

 المواقع التعليمية لدى عينة البحث. إنتاجمهارات 

رق فوبناء على ما تقدم تم رفض الفرض الصفري الثامن وقبول الفرض البديل الذي يشير إلى وجود      

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية في بطاقة تقييم  0.05≥ دال إحصائيًا عند مستوى 

جودة المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب 

 .المعرفي )مرن، متصلب(

؛ حيث بلغت قيمة المجموعات التجريبية درجات طالب *** ولتحديد اتجاه الفرق تم حساب متوسطات

 ي(، بينما بلغ متوسطات درجات الطالب ذو60.76األسلوب المرن ) يمتوسطات درجات الطالب ذو

(، وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق بين متوسطي درجات الطالب في 56.56) األسلوب المتصلب
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سلوب المرن بصرف النظر عن نمط التعلم المواقع التعليمية لصالح الطالب ذوي األجودة بطاقة تقييم 

 التشاركي للطالب.

 :نتائج الفرض التاسع

درجات طالب  اتبين متوسط 0.05≥ ائية عند مستوى ال يوجد فرق دال إحص"  والذي ينص علي

المجموعات التجريبية في بطاقة تقييم جودة المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع 

للتأثير األساسي للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، التآزري( واألسلوب المعرفي )مرن، 

 ."متصلب(

ي السطر المرتبط بالتفاعل بين نمط التعلم التشاركي ( وبالتحديد ف25وباستقراء النتائج في جدول )     

(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة إحصائيا عند 0.473واألسلوب المعرفي؛ يتضح أن قيمة )ف( بلغت )

(، وهذا يشير إلى أنه ال يوجد تفاعل إحصائي دال بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب 0.05مستوى )

ى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في بطاقة تقييم المعرفي للطالب؛ وهو ما يدل عل

 المواقع التعليمية نتيجة للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب.جودة 

( إلى أن حجم تأثير التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي 25كما أشارت نتائج جدول )    

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف للتفاعل 0.005) ىللطالب جاء صغير حيث وصلت قيمة مربع آيتا إل

 التعليمية لدى عينة البحث. بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي في تنمية مهارات إنتاج المواقع

ائية عند فرق دال إحصوبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري التاسع الذي يشير إلى عدم وجود     

درجات طالب المجموعات التجريبية في بطاقة تقييم جودة المواقع  اتبين متوسط 0.05≥ مستوى 

أثير األساسي للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي التعليمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للت

 .)التسلسلي، التآزري( واألسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

(  ي( يوضاااح عااادم التفاعااال باااين نماااط الاااتعلم التشااااركي )التسلسااالي، التاااآزر19والشاااكل التاااالي )

 المواقع التعليمية:جودة ، متصلب( في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم للطالب )مرن واألسلوب المعرفي

 
 المواقع التعليميةجودة ( عدم التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب عند تطبيق البعدي لبطاقة تقييم 19شكل ) 

 :النتائج المرتبطة بمقياس الوعي التكنولوجي رابعا:

والختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة بمقياس الوعي التكنولوجي استخدمت الباحثتان 

  SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي  two way ANOVAأسلوب تحليل التباين ثنائي االتجاه 

version 22  :وقد تم ذلك كاآلتي ، 
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 س الوعي التكنولوجي: . تحديد اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لمقيا1

( 26تم تطبيق اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة في مقياس الوعي التكنولوجي، والجدول )

 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي للمقياس:

 ( حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس الوعي التكنولوجي26جدول )

 المجموع التعلم التشاركينمط  المتغير

 تآزري تسلسلي

األسلوب 

 المعرفي

 121.24 =  م مرن

 6.139 = ع

 25 = ن

 118.64 =  م

 11.158 = ع

 25 = ن

 119.94 =  م

 9.009 = ع

 50 = ن

 121.28 =  م متصلب

 8.90 = ع

 25 = ن

 117.72 =  م

 10.151 = ع

 25 = ن

 119.50 =  م

 9.618 = ع

 50 = ن

 121.26 =  م المجموع

 7.567 = ع

 50 = ن

 118.18 =  م

 10.567 = ع

 50 = ن

 119.72 =  م

 9.274 = ع

 100 = ن

( السابق نتائج اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لمقياس الوعي 26يوضح الجدول )     

المستقل األول التكنولوجي، ويالحظ أن هناك فروق قليلة بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة للمتغير 

التآزري(، حيث بلغ متوسط درجة الكسب ، موضع البحث الحالي، وهو نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

، وبلغ متوسط درجة الكسب في المقياس لمجموعة (121.26عة نمط التعلم التسلسلي )في المقياس لمجمو

درجات الكسب بالنسبة للمتغير (، كما ظهرت الفروق ضئيلة بين متوسطي 11٨.1٨نمط التعلم التآزري )

المتصلب( حيث بلغ ، ، وهو نمط األسلوب المعرفي للطالب )المرنلمستقل الثاني موضع البحث الحاليا

(، وبلغ متوسط درجة 119.94األسلوب المرن ) يمتوسط درجة الكسب في المقياس للمجموعة ذو

 (.119.50األسلوب المتصلب ) يالكسب في الوعي التكنولوجي للمجموعة ذو

( أنه ال يوجد اختالف كبير بين متوسطات 26كما يالحظ من البيانات التي يعرضها جدول )

المجموعات األربعة في إطار التفاعل بينها، وهى كما يلي: مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المرن 

حين أن مجموعة (، في 121.2٨(، بينما بلغت مجموعة التعلم التسلسلي واألسلوب المتصلب )121.24)

(، بينما جاء متوسط مجموعة التعلم التآزري واألسلوب 11٨.64التعلم التآزري واألسلوب المرن كان )

 ( :20(، وهو ما يتضح من خالل الشكل ) 117.72المتصلب )
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 قياس الوعي التكنولوجي( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لم20شكل ) 

 

 . عرض النتائج االستداللية بالنسبة لمقياس الوعي التكنولوجي:2

وللتعرف على ما إذا كانت هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين هذه المتوسطات أم ال ، تم 

( يوضح نتائج ذلك التحليل لدرجات طالب عينة 27) تباين الثنائي المتالزم، والجدولاستخدام تحليل ال

 البحث في مقياس الوعي التكنولوجي:
 

 ( لدرجات أفراد العينة على مقياس الوعي التكنولوجي2×2( نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه ) 27جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

حجم  آيتامربع  الداللة قيمة )ف(

 األثر

غير دالة عند  2.754 237.160 1 237.160 نمط التعلم التشاركي

 0.05 مستوى

 صغير 0.008

غير دالة عند  0.056 4.840 1 4.840 األسلوب المعرفي

 0.05 مستوى

 صغير 0.001

غير دالة عند  0.067 5.760 1 5.760 التفاعل بينهما

 0.05 مستوى

 صغير 0.001

     86.108 96 8266.400 الخطأ

      100 1441802.000 الكلي

 3.940( = 0.05( ، ومستوى )96،  1قيمة "ف" الجدولية عند درجتي حرية )
 

 :نتائج الفرض العاشر

بين متوسطي درجات طالب  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى "ى:والذي ينص عل    

المجموعات التجريبية في الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي 

على شبكة الويب  ةالقائم بيئة التعلم التشاركي اإللكترونيبلنمط التشارك )التسلسلي، التآزري( 

 ."يةاالجتماع

وبالتحديد في السطر المرتبط نمط التعلم التشاركي يتضح أن قيمة  (27في جدول ) وباستقراء النتائج   

(، وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند مستوى )2.754)ف( بلغت )

( بين مجموعات الدراسة في متوسط درجات مقياس الوعي 0.05إحصائيا عند مستوى ) ةفروق دال

بيئة التعلم التشاركي التآزري( ب ،التكنولوجي راجعة إلى اختالف نمط التعلم التشاركي )التسلسلي

 على شبكة الويب االجتماعية. ةالقائم اإللكتروني

مط التعلم التشاركي جاء صغيرا حيث وصلت قيمة ( إلى أن حجم تأثير ن27كما أشارت نتائج جدول )   

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف الختالف نمط التعلم التشاركي في تنمية الوعي 0.00٨مربع آيتا إلي )

 التكنولوجي لدى طالب عينة البحث.

يًا فرق دال إحصائ*** وبناء على ما تقدم تم قبول الفرض الصفري العاشر الذي يشير إلى عدم وجود 

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية في الوعي التكنولوجي لدى  0.05≥ عند مستوى 

بيئة التعلم بالطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي لنمط التشارك )التسلسلي، التآزري( 

 على شبكة الويب االجتماعية. ةالقائم التشاركي اإللكتروني
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 دي عشر: نتائج الفرض الحا

بين متوسطي درجات طالب  0.05≥ ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى : "ىوالذي ينص عل      

المجموعات التجريبية في مقياس الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير 

 ".األساسي الختالف األسلوب المعرفي )مرن، متصلب(

وبالتحديد في السطر المرتبط باألسلوب المعرفي يتضح أن قيمة  (27في جدول ) وباستقراء النتائج    

(، وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند مستوى )0.056)ف( بلغت )

( بين مجموعات الدراسة في متوسط درجات مقياس الوعي 0.05إحصائيا عند مستوى ) ةفروق دال

 متصلب(.  ،إلى إختالف األسلوب المعرفي للطالب )مرنالتكنولوجي راجعة 

وتشير هذه النتيجة إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في مقياس الوعي التكنولوجي     

 ي،متصلب( بصرف النظر عن نمط التشارك )التآزر ،راجع إلى اختالف األسلوب المعرفي )مرن

 .على شبكة الويب االجتماعية ةالقائم اإللكترونيبيئة التعلم التشاركي التسلسلي( ب

( إلى أن حجم تأثير األسلوب المعرفي جاء صغيرا حيث وصلت قيمة  27كما أشارت نتائج جدول )      

( وهو ما يدل على التأثير الضعيف الختالف األسلوب المعرفي للطالب في تنمية 0.001مربع آيتا إلي )

 بحث.الوعي التكنولوجي لدى عينة ال

فرق دال تم قبول الفرض الصفري الحادي عشر الذي يشير إلى عدم وجود وبناء على ما تقدم     

بين متوسطي درجات طالب المجموعات التجريبية في مقياس الوعي  0.05≥ إحصائيًا عند مستوى 

لمعرفي )مرن، التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب ا

 .متصلب(
 

 نتيجة الفرض الثاني عشر:

درجات طالب  اتبين متوسط 0.05≥ ئيًا عند مستوى ال يوجد فرق دال إحصا"ى: والذي ينص عل    

المجموعات التجريبية في الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي 

 ".( واألسلوب المعرفي )مرن، متصلب(للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، التآزري

لتفاعل بين نمط التعلم التشاركي ( وبالتحديد في السطر المرتبط با27وباستقراء النتائج في جدول )     

(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة إحصائيا عند 0.067واألسلوب المعرفي؛ يتضح أن قيمة )ف( بلغت )

(، وهذا يشير إلى أنه ال يوجد تفاعل إحصائي دال بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب 0.05مستوى )

ن متوسطات درجات الطالب في مقياس الوعي المعرفي للطالب؛ وهو ما يدل على عدم وجود فروق بي

 التكنولوجي نتيجة للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب.

( إلى أن حجم تأثير التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب 27كما أشارت نتائج جدول )      

( وهو ما يدل على التأثير 0.001) ىالمعرفي للطالب جاء صغير حيث وصلت قيمة مربع آيتا إل

الضعيف للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي في تنمية الوعي التكنولوجي لدى عينة 

 البحث.

ئيًا فرق دال إحصاتم قبول الفرض الصفري الثاني عشر الذي يشير إلى عدم وجود وبناء على ما تقدم      

درجات طالب المجموعات التجريبية في الوعي التكنولوجي لدى  اتبين متوسط 0.05≥ عند مستوى 

الطالب المعلمين بكلية التربية يرجع للتأثير األساسي للتفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، 

 .( واألسلوب المعرفي )مرن، متصلب(التآزري

(  واألسلوب يتآزر( يوضح عدم التفاعل بين نمط التعلم التشاركي )التسلسلي، ال21والشكل )

 المعرفي للطالب )مرن ، متصلب( في التطبيق البعدي لمقياس الوعي التكنولوجي:
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( عدم التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفي للطالب عند تطبيق البعدي لمقياس الوعي 21شكل )

 التكنولوجي

 تفسير نتائج  البحث ومناقشتها

 :والرابع   تفسير نتيجة الفرض األول

( والتي تناولت أثر اختالف أنماط التعلم التشاركي عبر 2019تتفق هذه النتيجة مع دراسة شهوان )     

في محافظة  االبتدائي( على تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الخامس Wikiالويكي )

لمجموعة التجريبية األولى المندق، وتوصلت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فروق بين متوسطي درجات ا

)التي تتعلم عبر نمط التعلم التشاركي التآزري( والمجموعة التجريبية الثانية )التي تتعلم عبر نمط التعلم 

 التشاركي التسلسلي( في القياس البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي.

كد على أن عملية التعلم عملية نشطة كما تتفق هذه النتيجة أيضا مع معطيات النظرية البنائية التي تؤ     

تحدث في كثير من األحيان في سياق اجتماعي وكذلك تري أن المتعلم محور عملية التعلم حيث يتفاعل 

المتعلم مع أقرانه في بناء معارفه وخبراته، وكذلك تتفق مع معطيات نظرية النمو االجتماعي لفيجوتسكي 

أي موضوع من خالل التفاعل االجتماعي، وتتفق أيًضا مع  والتي تشير إلى أن الفرد عليه أن يتعلم

معطيات نظرية الحوار والتي تؤكد على أن الحوار بين المتشاركين في المجموعة له دور جوهري في 

اكتساب المتعلمين للمعارف والمهارات، وكذلك تختلف أيًضا مع معطيات النظرية االتصالية التي تقدم 

تشاركي بتأكيدها على أن جزء من التعلم يحدث خارج المتعلم في بعض األدوات دعًما متميًزا  للتعلم ال

 المواقع اإللكترونية، أو قواعد البيانات(. والتطبيقات غير البشرية )مثل الكمبيوتر، أو

( والتي أكدت على أن نمط التشارك (Salmons, 2005 زوتختلف تلك النتيجة مع نتائج دراسة سالمون    

(، وكذلك 2013دراسة )شعبان، حمودة، أيضا ن أكثر ثقة من نمط التشارك التسلسلي، والتآزرى يكو

( التي أثبتت نتائجهما تفوق نمطي التشارك )التآزري والتسلسلي( على نمط 2015دراسة )حمودة، 

 التشارك )المتوازي( في تنمية التحصيل المعرفي.

أنه وبالرغم من هذه النتيجة إال أنه تبين ارتفاع درجات التحصيل المعرفي للطالب في  وتري الباحثتان    

النمطين التشارك والتآزري علي سواء ، ويرجع ذلك للتأثير الفعال الستخدام استراتيجية التعلم التشاركي 

( Liao, 2015ن)وآخرو دراسات منها: دراسة  لياو ةعد وهذا ما أكدتهفي بيئة شبكات الويب االجتماعية 

(؛ دراسة لوبيز بونيال 2014(؛ دراسة الطباخ )Labib, Mostafa, 2015؛ ودراسة لبيب ومصطفي )

(López-Bonilla, López-Bonilla, 2013( ؛ دراسة بوزانتا، مارديكيان)Bozanta, 

Mardikyan, 2017 (. 
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 تفسير نتيجة الفرض الثاني:

البحث الحالي إلى أن التأثير األساسي لألسلوب المعرفي يكاد يكون  تشير هذه النتيجة التي توصل إليها     

متساويًا بالنسبة للتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات إنتاج مواقع الويب التعليمية، وهو األمر 

الذي يتيح سعة ومرونة في اكتساب المعرفة المرتبطة بالمهارات موضع الدراسة ويؤكد على التأثير 

من األفراد ذوى األسلوب  كثيرلدي  بيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعيةلالفعال 

 المعرفي المرن أو األفراد ذوي األسلوب المعرفي المتصلب.

( والتي تناولت التفاعل بين نمط تقديم التغذية 2019وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المالكي والفقي )     

المؤجلة( في بيئة التعلم اإللكترونية واألسلوب المعرفي )المرونة/التصلب( وأثره على الراجعة )الفورية/

نتائجها أشارت و، لتربية االسالمية بمحافظة الطائفتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي ا

المعرفي إلي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعات التجريبية في طرفي األسلوب 

التصلب(على التحصيل ، علي التحصيل المعرفي أي أنه ال يوجد تأثير لألسلوب المعرفي بقطبيه )المرونة

  المعرفي لمجموعات البحث.

 :وترجع الباحثتان هذه النتيجة إلي األسباب التالية

مع المتصلبين  بيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب االجتماعيةترى الباحثتان أن نجاح  -

(، Kongchan, 2013والمرنين، يرجع إلي ما يمكن أن توفره هذه البيئات كما أشار كونجهان )

( من إمكانية إجراء المناقشات الجماعية وإرسال الرسائل وتبادل الملفات بين 2015)عبدهللا، 

للطلبة والمعلمين،  العلميالمعلمين والطالب، توفير مكتبة رقمية تحوى على مصادر التعلم للمحتوى 

التقييم المستمر للطالب، وتقديم الدعم المستمر للمتعلم، إتاحة الفرصة للطالب السترجاع ما تم 

 وقت، الخصوصية لكل من الطلبة والمعلمين.  أيدراسته في 

المرن( نجد  ،وإذا نظرنا إلي هذه المميزات في ضوء خصائص ذوي األسلوب المعرفي ) المتصلب -

يمكنها مساعدة الطالب المتصلبين  التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب اإلجتماعيةبيئة أن 

والمرنين، في تدعيم مستوى الطموح المرتفع لديهم، وقابليتهم للتحرك لألمام فال يرتبط نشاطهم 

لهم  بمدى إمكانية حصولهم على مصادر التعلم المالئمة كما في التعلم التقليدي داخل الفصل، وتوفر

فرص للتشارك بفاعلية مع اآلخرين،  بيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب اإلجتماعية

وتحديات مختلفة، كذلك توفر لهم الفرصة نحو اإلتقان والتميز واألداء األفضل واإلنجاز الفريد 

التفاعلية والمتميز والبحث عن التقدير من خالل اعتماد هذه الشبكات على التعلم التشاركي و

 والمواءمة. 

 ةالمسؤوليكما أن أنماط التعلم التشاركي تركز علي المتعلم ونشاطاته وتفاعالته، وتتضمن قدر من  -

، (، وأن األسلوب المعرفي المتصلب36٨، ص2003تقان العمل داخل المجموعة )خميس،الفردية إل

الهامة والجوهرية مما ينعكس المرن يتعلق بقدرة المتعلم على فصل المشتتات وعزلها عن األفكار 

، 2012علي معالجته للمعلومات واستجابته وبالتالي يتأثر أداءه للمهام التعليمية المكلف بها )العتوم، 

 (.331ص

كذلك فإن التحصيل المعرفي يتعلق بالمعلومات التي تنظم داخل البناء المعرفي للفرد من خالل خبرة  -

بالنسبة للفرد، أما األسلوب المعرفي فيتعلق بكيفية تنظيم هذه  التعلم وفق محتوي المعلومات وأهميتها

المعلومات وتناولها داخل البنية المعرفية للفرد، وليس بمضمون هذه المعلومات؛ وحيث أنه من 

ارسه الفرد ال الخصائص األساسية لألساليب المعرفية إنها تتعلق بشكل النشاط المعرفي الذي يم

تالي فإن المتدرب المرن في أسلوبه المعرفي يتمكن من تحصيل نفس ، وبالبمحتوي هذا النشاط
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المعلومات التي يحصلها المتدرب المتصلب في أسلوبه المعرفي، مع اختالف طريقة تحصيل كل 

ويتفق هذا مع ما أشارت إليه مبادئ نظرية المرونة المعرفية والتي تصف تخفيف العبء  ،منهم

 ض خاصة لألفراد المتصلبين في تفكيره المعرفي.المعرفي والتقليل من تحمل الغمو

ساعدت الطالب المتصلبين  بيئة التعلم التشاركي القائمة على شبكات الويب اإلجتماعيةكما يبدو أن  -

دراكهم إ علىعلي فصل المشتتات وعزلها عن االفكار الجوهرية مما يحول دون تأثيراتها السلبية 

شاركة إيجابية في األنشطة، مما يساعد على جذب انتباههم فال وتفكيرهم من خالل ما توفره لهم من م

 يملون سريًعا من التعلم كما يحدث في خبرات التعلم التقليدية.

وتعد األساليب المعرفية من األبعاد ثنائية القطب، مما يميزها عن الذكاء والقدرات العقلية األخرى  -

العقلية األخرى كلما زاد نصيب الفرد من أي قدرة وحيدة القطب، حيث أنه بالنسبة للذكاء أو القدرات 

من هذه القدرات كان ذلك أفضل، أما بالنسبة لألساليب المعرفية؛ فكل قطب له قيمة مميزة في ظل 

د بخصائص أي من القطبين ال يكوف اشروط خاصة ومحددة، وتبًعا لهذا المفهوم فإن اتصاف أفر

األسلوب المعرفي "المرونة" أفضلية في اكتساب  صفة مميزة، وعلى ذلك ال يكون للمتعلم ذوي

 المعلومات أو المعرفة عن المتعلم ذوي األسلوب المعرفي "التصلب" أو العكس. 

 :والسادس والتاسع والثاني عشر تفسير نتائج الفرض الثالث

يتضح أن كال من  (27(، )25(، )23، )(19ول )ابالنظر إلي متوسطات المجموعات األربعة في جد     

 يالتآزر بيئة التعلم التشاركي بنمطيهكان له نتائج إيجابية مع  (مرن، متصلب)األسلوب المعرفي 

، المتصلب)علي حد سواء، وأن األسلوب المعرفي  القائمة على شبكات الويب االجتماعية والتسلسلي

دوار ال مع األخرين ولعب األحد الخصائص الضرورية في معالجة المشكالت وإجادة االتصأيعد  (المرن

وعلى ذلك يبدو أن المميزات العديدة التي  ،والتفاوض وحل النزاعات، والتوصل لحلول ابداعية للمشكالت

بيئة التعلم ذكرت في تفسير الفرض األول لهذا النمط كان لها تأثير إيجابي مع كال المستويين، كما يبدو أن 

فصل المشتتات وعزلها  ىساعدت الطالب المتصلبين عل جتماعيةالتشاركي القائمة على شبكات الويب اال

دراكهم وتفكيرهم من خالل ما توفره لهم من إ علىعن االفكار الجوهرية مما يحول دون تأثيراتها السلبية 

مشاركة إيجابية في األنشطة، مما يساعد على جذب انتباههم فال يملون سريًعا من التعلم كما يحدث في 

 م التقليدية.خبرات التعل

 التفاعل بين نمط تقديم التغذية ( والتي تناولت2019وتختلف تلك النتيجة مع دراسة المالكي والفقي )      

وأثره على  التصلب(، المؤجلة( في بيئة التعلم اإللكترونية واألسلوب المعرفي )المرونة، الراجعة )الفورية

التربية االسالمية بمحافظة الطائف، حيث أشارت تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي 

نتيجة تلك الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائيًا ووجود تأثير للتفاعل بين نمط التغذية الراجعة 

واألسلوب المعرفي، حيث أن المعلمين الذين طبق معهم نمط التغذية الرجعة "المؤجلة" عبر بيئة التعلم 

ي أسلوبهم المعرفي كانوا أكثر استفادة من معلمي التربية اإلسالمية التفاعلية من فئة "المرنين" ف

بالمجموعات األخرى، وقد دلت نتائج االختبار البعدي على أفضليتهم في تحقيق معدالت أعلى حيث جاء 

 المتوسطات الحسابية مرتفعة مقارنة بالمجموعات األخرى.

تناولت أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعلم و  ( والتي2014كما تختلف مع نتائج دراسة الفقي )      

األسلوب المعرفي على تحصيل و اتجاهات طالب الدراسات العليا نحو مقرر تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا 

التربية، حيث أشارت نتيجة تلك الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائيًا ووجود تأثير للتفاعل بين نمط 

 األسلوب المعرفي لصالح السقاالت المتزامنة مع األسلوب المعرفي المرن.السقاالت التعليمية و
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 :والثامن تفسير نتيجة الفرض الخامس 

( حيث تفوقت مجموعات األفراد 2019مع دراسة كل من المالكي والفقي ) ينالفرض ينتتفق نتائج هذ    

تشير النتائج إلى أن و ،المرنين علي المتصلبين في التحصيل المعرفي واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعليم

معلمي التربية اإلسالمية من ذوى األسلوب المعرفي " المرن"، اللذين استخدموا نمط التغذية الراجعة 

نتيجة  لكمؤجلة" في بيئة التعلم االلكترونية، قد تميزوا عن غيرهم من أفراد المجموعات األخرى، وذ"ال

 للتفاعل بين األسلوب المعرفي "المرن" ونمط التغذية الراجعة "المؤجلة". 

( والتي تناولت أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعلم و 2014كما تتفق مع دراسة الفقي )     

اتجاهات طالب الدراسات العليا نحو مقرر تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا تحصيل والوب المعرفي على األسل

التربية، حيث أشارت نتيجة تلك الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائيًا ووجود تأثير للتفاعل بين نمط 

 لمعرفي المرن.السقاالت التعليمية واألسلوب المعرفي لصالح السقاالت المتزامنة مع األسلوب ا

، وذلك في بحث وتوضيح الخطوات التي يسلكها المعلومات كما تتفق مع مبادئ وأسس نظرية معالجة     

تفق أيضا مع تو ،الفرد في جمع ومعالجة وتنظيم وتذكر المعلومات المقدمة خالل بيئة التعلم التشاركية

لتي يتبعها المتعلم في تحديد أهداف تعلمه والتي تهتم بالكيفية ا، دئ نظرية التنظيم الذاتي للمتعلممبا

 والتخطيط لها واستخدام االستراتيجيات المناسبة والمراقبة الذاتية ألدائه.

 ترجع الباحثتان هذه النتيجة إلي:

أن الصفات التي ينفرد بها األفراد ذوي األسلوب المعرفي "المرونة" كان لها أثر في تلك النتائج، من       

فاألفراد  ،لقدرات العقلية المتطورة، وقدرتهم على التكيف ورغبتهم المستمرة في التعلمحيث الذكاء وا

كمهم على األمور واتخاذ المرنون يتميزون بالمرونة في كافة أمور حياتهم واالبتعاد عن التطرف أثناء ح

إلى جانب  قناعتهم التي تتطلب الديموقراطيةإضافة لمسايرتهم لآلخرين في المواقف حسب  القرارات

تميزهم بالذكاء والقدرات العقلية المتطورة والناضجة وقدرتهم على التكيف مع التغيرات االجتماعية، 

ورغبتهم المتنامية في التعلم واكتساب الخبرات الجديدة باستمرار، كما يتسمون بالصحة النفسية والتوافق 

 .والثقة، وكذلك قدرتهم على تركيز االنتباه على عناصر الموقف

 تفسير نتيجة الفرض السابع

وتشير نتيجة هذا الفرض إلي تفوق الطالب في مهارات إنتاج المواقع التعليمة لصالح نمط التشارك     

( والتي تناولت فعالية أنماط التشارك الثالثة ) 2015التسلسلي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )حمودة، 

التسلسلي ( في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات الذكاء االجتماعي ومهارات  ،المتوازي ،التآزري

تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر حيث توصلت نتائج تلك الدراسة إلي تفوق نمطي 

المتوازي( في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات ) والتسلسلي(على نمط التشارك يلتآزرا) التشارك

 اقع التعليمية.تصميم المو

والتي تشير إلى أن الفرد  جوتسكيكما تتفق نتائج هذا الفرض مع معطيات نظرية النمو االجتماعي لفي    

عليه أن يتعلم أي موضوع من خالل التفاعل االجتماعي، حيث أن الفرد في تعلمه يتأثر بالبيئة المحيطة 

نظرية المرونة  وأيضا مع  ،ني التشاركي)بيئة التعلم(، وذلك يتحقق في مجموعات التعلم اإللكترو

والتي تؤكد على أن األساليب التي تعتمد على التلقين ال تسمح باكتساب مستويات عليا من  المعرفية

، وبالتالي ستكون أسهل لمعرفة شيء ما أو حل مشكلة معينةالمعرفة، وأن المتعلم البد أن يتناول المعلومة 

والتي تؤكد على أن الحوار بين المتشاركين في  نظرية الحوارت وأبقى أثًرا، كما تتفق مع معطيا

المجموعة يمدهم بفائدة تختلف في النوع والدرجة من شخص آلخر، وأن هذا الحوار يمر بثالث مستويات 

على ذلك فإن نجاح التعلم وتبدأ بمناقشة عامة، ثم مناقشة الموضوع، ثم التحدث عن التعلم الذي تم حدوثه، 
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يتوقف على التفاعل االجتماعي، والحوار بين المشاركين فيه باإلضافة إلى معرفتهم القبلية التشاركي 

 .ودورها في اكتساب المعارف الجديدة وأيضاً الدافع الجوهري وراء اكتساب هذه المعارف

( والتي أكدت على أن نمط Salmons, 2005) ز وتختلف تلك النتيجة مع نتائج دراسة سالمون     

 ك التآزرى يكون أكثر ثقة من نمط التشارك التسلسلي.التشار

ي، أثر نمطى التعلم التشاركي )التآزر ( والتي تناولت201٨) وتختلف هذه النتيجة مع دراسة يحي    

دافعية اإلنجاز للمتعلم  ىالتسلسلي( في بيئة شبكات الويب االجتماعية في إطار تفاعلهما مع مستو

ومهارات إنتاج القصة الرقمية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية، وتوصلت نتائج الدراسة إلي تفوق 

 .التآزرىنتجوا القصص الرقمية من خالل نمط التشارك أالطالب الذين 

لسل ومتتابع، فكل مهمة أنه نظرا لتوزيع المهام على الطالب بشكل متسترجع الباحثتان هذه النتيجة إلي    

معتمدة على المهمة السابقة لها، حيث يقوم كل طالب بأداء مهمته خالل مدة زمنية محددة، ثم تنتقل المهمة 

التشاركي لجميع الطالب، مما أدي لتفوق  الجماعي، وفي النهاية يكون الناتج العمل يإلى الطالب التال

 مجموعات هذا النمط.

 ر:تفسير نتائج الفرض العاش

ثر استخدام التعلم التشاركي أ( والتي تناولت 2019وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة الصمادي )     

كساب طلبة الدراسات العليا بجامعة اليرموك لمفاهيم ومهارات التنور التكنولوجي وهدفت الدراسة إفي 

الماجستير في قسم المناهج من مفاهيم ومهارات الوعي التكنولوجي لدى طلبة برنامج  الإلى تنمية ك

والتدريس بجامعة اليرموك من خالل استخدام التعلم التشاركي االلكتروني، وكشفت النتائج عن وجود 

ى مقياس مهارات فروق بين األداء القبلي والبعدي على مقياس الوعي بمفاهيم الوعي التكنولوجي، وعل

فاعلية التصميم التشاركي اإللكتروني في تنمية  لصالح التطبيق البعدي، مما يدل على الوعي التكنولوجي

كالً من مفاهيم ومهارات الوعي التكنولوجي لدى طلبة الدراسات العليا بجامعة اليرموك، واوصت 

الدراسة بضرورة استخدام التعلم التشاركي في تنمية مفاهيم ومهارات الوعي التكنولوجي، وعقد دورات 

 ميم بيئات التعلم التشاركي. مكثفة ألعضاء هيئة التدريس حول تص

( والتي هدفت إلي قياس  فاعلية برنامج مقترح في 201٨كما تختلف مع نتائج دراسة عبد الوهاب )      

باستخدام اإلنترنت في التحصيل المعرفي وتنمية المهارات  يتكنولوجيا المعلومات قائم على التعلم الذات

وتوصلت نتائج الدراسة إلي وجود فرق بين  ،تربية بسوهاجبها لدى طالب كلية ال يالتكنولوجية والوع

قبل دراسة  درجات الطالب المعلمين مجموعة البحث في الوعي بتكنولوجيا المعلومات  يمتوسط

البرنامج المقترح وبعد دراسته ، لصالح التطبيق البعدى، كما أشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح 

   في تنمية الوعي بتكنولوجيا المعلومات

على  التكنولوجي وقد أكدت عدة دراسات مام بتنمية الوعيومع ذلك تؤكد الباحثتان علي ضرورة االهت    

 ،(Lung-Sheng, 2010ودراسة ) ،(2009دراسة )علي،  ،منها أهمية تنمية الوعي التكنولوجي

 .( 2016، خلف هللا)ودراسة ، (Mcgrady, 2010)ودراسة 

 تفسير نتيجة الفرض الحادي عشر

ؤيد أو تعارض هذه النتيجة، ومع ذلك تري الباحثتان أن ت -علي حد علم الباحثتان-ال توجد دراسات      

يميزها عن الذكاء والقدرات العقلية األخرى وحيدة ب، مما األساليب المعرفية من األبعاد ثنائية القط

القطب، حيث أنه بالنسبة للذكاء أو القدرات العقلية األخرى كلما زاد نصيب الفرد من أي قدرة من هذه 

فضل، أما بالنسبة لألساليب المعرفية؛ فكل قطب له قيمة مميزة في ظل شروط خاصة القدرات كان ذلك أ

صفة مميزة، وعلى ذلك  نمن القطبين ال يكو اد بخصائص أياومحددة، وتبًعا لهذا المفهوم فإن اتصاف أفر
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المتعلم ال يكون للمتعلم ذوي األسلوب المعرفي "المرونة" أفضلية في اكتساب المعلومات أو المعرفة عن 

 ذوي األسلوب المعرفي "التصلب" أو العكس.

ومع ذلك تري الباحثتان أن درجات الطالب المرنين والمتصلبين علي حد سواء كانت مرتفعة في      

القبلي مما يعني التأثير الفعال لنمط التعلم التشاركي في ياس الوعي التكنولوجي البعدي عن اختبار مق

 يهم.تنمية الوعي التكنولوجي لد

 وترجع الباحثتان هذه النتائج إلي:

وذلك من خالل إتاحة الفرصة للطالب للوصول إلى مصادر  ،التعلم توافر المرونة والذاتية في -

 المعلومات في أي وقت وأي مكان.

المعلومات إلنتاج مواقع الويب التعليمية حيث وفرت الباحثتان  ىالتنوع في مصادر الحصول عل -

دمودو والتي شملت مقاطع الفيديو والنصوص تنوعة من خالل منصة إصادر تعلم مللطالب م

 رشاد وتوجيه الطالب عينة البحث.إوالصور وتمثل دور الباحثتان في مالحظة و

 بيئة التعلم التشاركي الطالب من خالل نمطي التعلم التشاركي التآزري والتسلسلي ىتوزيع المهام عل -

تعلم المجموعات ووفره من مميزات شملت العمل في توما  ،على شبكة الويب االجتماعية ةالقائم

 .التالي زيادة ثقة الطالب بأنفسهموالتواصل والتفاعل بين الطالب وبذاتي 

 توصيات البحث:

ضرورة إجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بأنماط التشارك ببيئات التعلم اإللكترونية لإلفادة منها  -1

 على المستوى التطبيقي.

 الباحثتان بتطبيق واستخدام أنماط التشارك عند التدريس للطالب المعلمين.توصي  -2

 توصي الباحثتان بضرورة تنمية الوعي التكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية. -3

 مقترحات ببحوث مستقبلية:

تخصصات إجراء مزيد من البحوث التي تتناول تطبيق أنماط التشارك ببيئات التعلم اإللكترونية في  -1

 مختلفة حتى يتثنى تعميم نتائج البحوث.

إجراء مزيد من البحوث التي تتناول تطبيق أنماط التشارك ببيئات التعلم اإللكترونية في مراحل   -2

 تعليمية مختلفة فقد تختلف نتائج التطبيق نظرا الختالف الخبرة والعمر الزمني والعقلي.

ئات التعلم اإللكترونية وأساليب معرفية أخرى للوقوف إجراء دراسات مقارنة بين أنماط التشارك ببي -3

 على أكثر األنماط فاعلية مع األساليب المعرفية المختلفة.

توصي الباحثتان بإجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بالتعلم التشاركي وتطبيقها على ذوي  -4

 االحتياجات الخاصة.

 المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

(، استراتيجية الكترونية للتعلم التشاركي في مقرر مشكالت 2007د لبيب، )إبراهيم، دعاء محم

تشغيل الحاسوب على التحصيل المعرفي والمهارى واالتجاهات نحوها لطالب الدبلوم العام 

، معهد البحوث والدراسات غير منشورة  رسالة دكتوراهفي التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، 

 مصر.التربوية، جامعة القاهرة، 
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(، فاعلية توظيف بعض تكنولوجيات الجيل الثاني للويب في تصميم  2014أبو الخير، أحمد محمد، )

المواقع اإللكترونية التعليمية وإنتاجها لدى طالب شعبة تكنولوجيـا التعليم، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، مصر

مج مقترح في التربية التكنولوجية لتنمية الوعي التكنولوجي (، برنا200٨أحمد، فرج عبده فرج، )

رسالة وبعض مهارات التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لدي طالب المرحلة الثانوية، 
 ، جامعة بنها، مصر.، كلية التربيةدكتوراة منشورة

ات التعليمية على (، فعالية برنامج مقترح لتصميم ونشر الصفح 1999إسماعيل، الغريب زاهر، ) 

، كلية التربية  مجلة التربيةاإلنترنت لدى طالبات تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، 

 (، يونيو.٨1، ع ) جامعة األزهر

(، أثر تصميم بيئة تعلم إلكتروني تشاركي في ضوء النظرية 2014إسماعيل، آية طلعت أحمد، )

ة المعرفة الشخصية لدى طالب تكنولوجيا التواصلية على تنمية التحصيل ومهارات إدار

 ، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا، مصر.غير منشورة رسالة ماجستيرالتعليم، 

(، تصميم بيئة مقترحة للتعلم التشاركي قائمة على توظيف 2013إسماعيل، حمدان محمد على، )

اإللكتروني الشبكي الشبكات االجتماعية كفضاء تعليمي اجتماعي لتنمية مهارات التواصل 

 ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، واالتجاه نحو تعلم الكيمياء عبر الويب

 .125 -72ص  -( ص35) 3السعودية، المجلد 

مصر، دار الكتاب  -، القاهرةاألساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس(،  2002الخولي، هشام ،)

 الحديث.

(، أثر التعلم التشاركي عبر الويب القائم على النظرية 2015الدسوقي، وفاء صالح الدين إبراهيم، )

االتصالية على فاعلية الذات األكاديمية ودافعية اإلتقان لدي طالب الدبلوم الخاص تكنولوجيا 

 .162 -129ص  -(،  ص62، ع )مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالتعليم، 

أثر أسلوب )التضمين/ االحتواء( وفق األسلوب المعرفي )التصلب/  ،(2013يمي، حاتم، )الدل

، جامعة ديالي، مجلة علوم الرياضةالمرونة( في تعلم مهارة المناولة واالستالم لكرة اليد ، 

 .220 -200(، ص ص  1) 5مج 

االداء على بعض (، أثر النمط المعرفي االندفاعي والتأملي في 2000الزعبي، أحمد محمد، )

رسالة ماجستير غير الذاكرة وحل المشكالت عند طالب كلية العلوم التربوية،  اختبارات
 ، جامعة مؤتة، االردن.منشورة

( Wikiأثر اختالف أنماط التعلم التشاركي عبر الويكي ) ،(2019الزهراني، خالد شهوان علي، )

على تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الخامس االبتدائي في محافظة المندق، 

 .1٨1 -151( ص ص  35)  11مجلد ، .جامعة أسيوط المجلة العلمية كلية التربية

شبكات تبادل المحتوى(  –الشبكات االجتماعية ) الشبكات الشخصية  (،2016السيد، سحر محمد، )

شاركي واثرها على تنمية مهارات تصميم وانتاج مواقع الويب التعليمية، في بيئة التعلم الت

 .62 -1(، ص ص 4مجلة كلية التربية بدمنهور، مجلد ا )

رؤية مستقبلية     Edmodo(، المنصات التعليمية اإللكترونية 2015السيد، عبد العال عبد هللا ،)

 (.16، جامعة المنصورة، ع )اإللكترونيمجلة التعليم لبيئات التعلم اإللكتروني االجتماعية،  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=513. 

مصر،  -، القاهرة5، ط علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري(،  19٨6السيد، فؤاد البهي، ) 

 دار المعارف.
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إلكتروني تشاركي في تنمية (، فاعلية تصميم بيئة تعلم 2016السيد، مصطفي عبدالرحمن طه، )

 المرئية و معتقدات الكفاءة الذاتية لدى طالب كلية التربية، مفاهيم محركات بحث الويب غير 

 .132 -23ص  -( ، ص174، ع )مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس

ي تنمية (، فاعلية نظام مقترح لبيئة تعلم تشاركي عبر اإلنترنت ف2013السيد، همت عطية قاسم ،)

رسالة مهارات حل المشكالت واالتجاهات نحو بيئة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم، 
 ، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، مصر.دكتوراه غير منشورة

 ، مصر، مكتبة االنجلو المصرية.علم النفس المعرفي المعاصر(، 2003الشرقاوي، أنور، )

(، فاعلية توظيف الشبكات االجتماعية عبر االنترنت 2013، ) الشرنوبي، هاشم سعيد إبراهيم

المصاحبة للمواقع التعليمية وأنماط الرسائل االلكترونية في التحصيل وتنمية مهارات تشغيل 

واستخدام األجهزة التعليمية الحديثة والقيم األخالقية اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

( 34، السعودية، المجلد األول ) سات عربية في التربية وعلم النفسمجلة درابكليات التربية، 

 .226 -113ص  -، ص

(، تصميم برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات استخدام التطبيقات 2012الشويعى، محمد إبراهيم، )

( وقياس فاعليته SNS( وشبكات الخدمات االجتماعية )web 2.0التعليمية للجيل الثاني للويب )

المؤتمر العلمي الثالث عشر، الجمعية المصرية خصائي مراكز التعلم واتجاهاتهم نحوها، لدى أ
 أبريل. 12-11تكنولوجيا التعليم اإللكتروني، اتجاهات وقضايا معاصرة، ، لتكنولوجيا التعليم

(، اثر استخدام التعلم التشاركي في اكساب طلبة الدراسات العليا بجامعة 2019) ،الصيادي، محارب

مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية ليرموك لمفاهيم ومهارات التنور التكنولوجي، ا
 . 255-254( ، ص ص 2ع) 11مجلد  واالجتماعية،

(، أثر اختالف أنماط الشبكات االجتماعية في بيئات 2014الطباخ، حسناء عبد العاطي اسماعيل، )

اركي على تنمية مهارات التقويم التدريب االفتراضية القائمة على استراتيجية التعلم التش

، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، االلكتروني لدى طالب الدراسات العليا

 .145 -٨3ص  -(، ص46)4السعودية، المجلد 

األردن، دار  -،  عمان3، طعلم النفس المعرفي: النظرية والتطبيق(، 2012العتوم، عدنان يوسف، )

 الميسرة

(، أثر استخدام التعلم اإللكتروني التشاركي عبر الويب على 2016العمري، عائشة بليهش محمد، )

مجلة جامعة طيبة التحصيل المعرفي واألداء المهارى للطالب المعاقين عقليًا القابلين للتعلم، 
 .152 – 137ص  -( ، ص1) 11، المجلد للعلوم التربوية

عرفي )التروي/ االندفاع( وعالقته بالمسؤولية االجتماعية لدى (، األسلوب الم2007العمري، منى، )

، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةعينة من طالبات كلية التربية للبنات بمحافظة جدة، 

 طيبة، المملكة العربية السعودية.

)ويب  : تكنولوجياتربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين(،  2012)، إبراهيم عبد الوكيل ،الفار
 مصر، الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات. -، القاهرة1ط (،2.0

األردن، دار الصفاء  -، عماناألساليب المعرفية بين النظرية والتطبيق(، 2009الفرماوي، حمدي، )

 للنشر والتوزيع.

(، أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعلم و األسلوب المعرفي على 2014الفقي، ممدوح سالم، )

مجلة تكنولوجيا تحصيل و اتجاهات طالب الدراسات العليا نحو مقرر تكنولوجيا التعليم، 
  6٨-1، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ابريل ، ص ص   التربية دراسات وبحوث
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(، فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم التعاوني في بيئة 2012رة طريف على، )القاضي، سا

شبكات الويب االجتماعية في التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلم في مادة العلوم لدى طالب 

 ، كلية التربية، جامعة حلوان، مصر.رسالة ماجستير غير منشورةالمرحلة اإلعدادية، 

 -(، التفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة )الفورية 2019الفقي، ممدوح سالم، )المالكي، مسفر، 

التصلب( وأثره على تنمية  -المؤجلة( في بيئة التعلم اإللكترونية واألسلوب المعرفي )المرونة 

مجلة  مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي التربية اإلسالمية بمحافظة الطائف،
 .76-1ص ص  ( يناير،3٨تكنولوجيا التربية دراسات وبحوث، ع )

(، أساليب عرض المحتوى التعليمي عبر الشبكة 2012المصري، سلوى فتحي محمود، )

المجتمعية)فيس بوك( وأثرها على اكساب الطالب المعلمين كفايات تصميم وإنتاج المواقع 

، مجلة تكنولوجيا التعليم دراسات وبحوثالتعليمية ومهارات مشاركة المعلومات، 

 .222 -165ص  -يوليو، ص -(3)22المجلد

المرونة على التوافق -(، أثر الجنس واألسلوب المعرفي التصلب1994المصري، عبد المجيد، )

 ردنية، االردن.، الجامعة االرسالة ماجستير غير منشورةالشخصي واالجتماعي عند الطلبة، 

(، أثر اختالف نمطى التعلم التشاركي المتزامن وغير 2016أمين، محمد أحمد عبد الحميد، )

المتزامن على تنمية مفاهيم ومهارات إنتاج صفحات اإلنترنت ومهارات التعاون ومفهوم 

ليا ، كلية الدراسات الع رسالة دكتوراه غير منشورةالذات لدى تالميذ الحلقة اإلبتدائية، 

 للتربية، جامعة القاهرة، مصر.

األردن، دار  -، عمان3، طتعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات(، 2002جروان، فتحي عبد الرحمن، )

 الفكر.

(، أثر اختالف مصدر دعم األداء اإللكتروني القائم على 2013حجازى، سماء عبد السالم السيد، )

لدى طالب  2.0مع بعض تطبيقات الويب  الشبكات االجتماعية على تنمية مهارات التعامل

، كلية التربية النوعية، جامعة المنوفية،  رسالة ماجستير غير منشورةتكنولوجيا التعليم، 

 مصر.

(، دراسة مقارنة ألسلوبين المعرفيين للقادة والمنتمين لمنظمتي الطلبة والشباب، 1995حسن، علي، )

 بن الرشد(، جامعة بغداد، العراق.، كلية التربية )ارسالة ماجستير غير منشورة

(، فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية الوعي 2019حسيب، نورا عصمت، )

، كلية رسالة ماجستير غير منشورةالتكنولوجي والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 التربية النوعية، جامعة الزقازيق، مصر.

(، أثر اختالف أنماط التشارك في بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي وفقاً 2015حمودة، أمل إبراهيم، )

لمضامين نظرية النشاط على تنمية التحصيل و مهارات الذكاء االجتماعي لدى طالب كلية 

 .المؤتمر الدولى األول لكلية التربية بجامعة الباحةالتربية النوعية. 

لمعرفية وسمات الشخصية الفارقة بين ذوي الذكاء (، بعض األساليب ا2003خرنوب، فتون محمد، )

، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةالوجداني المرتفع وذوي الذكاء الوجداني المنخفض، 

 القاهرة، مصر.

(، أثر استخدام التعلم التعاوني بالمنتديات االلكترونية والتعلم التعاوني 2016خلف هللا، محمد جابر، )

مجلة اتحاد عي التكنولوجي لدى طالب كلية التربية جامعة األزهر، التقليدي في تنمية الو
 .310 -257( ،ص ص 3، المجلد الرابع عشر)الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 مصر، دار الكلمة .-، القاهرة  منتوجات تكنولوجيا التعليم(، 2003خميس، محمد عطية، )

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=246860
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مصر، دار  -، القاهرةالتربوي في تكنولوجيا التعليمالنظرية والبحث (، 2013خميس، محمد عطية، )

 السحاب للطباعة والنشر والتوزيع.

(، فاعلية استخدام بعض أنماط التعلم في بيئة شبكات الويب 2012درويش، عمرو محمد محمد، )

االجتماعية في تنمية مهارات حل المشكالت لدى طالب تكنولوجيا التعليم بمرحلة الدراسات 

، كلية التربية،  غير منشورة رسالة دكتوراهاهاتهم نحو التعلم عبر الشبكات، العليا واتج

 جامعة حلوان، مصر.

(، فاعلية برنامج مقتـرح للوسـائط الفائقـة المتـصلة باإلنترنت في 200٨سليمان، محمد السيد، )

ة إكساب مهارات إعداد وتصميم الدروس اإللكترونية لدي طـالب تكنولوجيا التعليم بكلي

 ، كلية التربية، جامعة األزهر، مصر. رسالة دكتوراه غير منـشورةالتربية، 

(، تطوير استراتيجية تعلم تشاركي قائمة على تطبيقات جوجل 2016سليمان، محمد وحيد محمد، )

التربوية وأثرها في تنمية مهارات تصميم المقررات االلكترونية واالتجاه نحوها لدى أعضاء 

 -(، ص71، العدد )مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسمعة بيشة، هيئة التدريس بجا

 .56 -17ص 

(، تصميم صفحة تعليمية على الموقع االجتماعي الفيس بوك وقياس 2011سمان، هدى مبارك، )

أثرها على التحصيل في مادة الكمبيوتر لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي 

المؤتمر العلمي السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، تحديات واتجاهاتهم نحوها، 
 -، جامعة القاهرة، ص2، مجتمعات التعلم التفاعلية، جالشعوب العربية والتعلم اإللكتروني

 ، نوفمبر.363-34٨ص 

توظيف الشبكات االجتماعية في تنمية الوعى (، 2012سويدان، أمل عبدالفتاح، عويس، أحمد سالم، )

لتكنولوجي لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها في ضوء الحوار الوطني ا

التعليم عن بعد والتعليم المستمر  -المؤتمر الدولي العلمي التاسع، حول ثورات الربيع العربي
 .57٨ -545ص  -الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، صأصالة الفكر وحداثة التطبيق،  

(، فعالية استراتيجية قائمة على التفاعل بين الرياضيات والعلوم 2010اد شوقي ملقي، )سيفين، عم

المؤتمر العلمي العاشر لكلية والتكنولوجيا لتنمية الثقافة والوعي التكنولوجي لدى المعلمين، 
، المجلد الثاني ، مصر –التربية بالفيوم )البحث التربوي في الوطن العربي . رؤى مستقبلية 

 .331 – 249 ص ص

(، أثر اختالف أنماط التشارك داخل 2013شعبان، حمدي اسماعيل، حمودة، أمل ابراهيم، )

المجموعات في بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي على تنمية التحصيل ومهارات الذكاء 

، مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجية التعليماالجتماعي وتصميم المواقع التعليمية لدى طالب، 

 .٨1-5(، ، ص ص 2،ع ) 23جلد م

، التنوير التكنولوجي وتحديث التعليم(، 2004صبري، ماهر اسماعيل، توفيق، صالح الدين محمد، )

 مصر، المكتب الجامعي الحديث  . -الطبعة األولي، القاهرة

ى (، تطوير مناهج التكنولوجيا و تنمية التفكير للمرحلة اإلعدادية عل2004صبري، ماهر إسماعيل، )

ضوء مجاالت التنوير التكنولوجي وأبعاده، المؤتمر العلمي الثامن االبعاد الغائبة في مناهج 

، ، الجمعية المصرية للتربية العلميةالعلوم بالوطن العربي ، جامعة عين شمس ، كلية التربية 

 .34٨ -2٨7، يوليو ، ص ص 2مج 

مكتبة الدار  مصر، -، القاهرةواألسلوبالحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي (، 2003عامر، أيمن، )

 .العربية للكتاب
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(، فاعلية بيئة تعلم إلكتروني تشاركية في تنمية بعض مهارات مونتاج 2014عبادي، على حسن، )

معهد  ،رسالة ماجستير غير منشورةالفيديو الرقمي لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، 

 البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر.

(، تصميم بيئة مقترحة للتعلم الشبكي التشاركي قائمة علي تطبيقات 2014عبد الحميد، هويدا سعيد، )

لدى أمناء مراكز مصادر  الجيل الثاني للويب وفاعليتها في إكساب بعض الكفايات المهنية

 .519 -471ص  -( الجزء الثاني، ص157، ع )األزهر مجلة كلية التربية جامعةالتعلم، 

، غير منشورةدكتوراه رسالة (، األساليب المعرفية في تحصيل المفهوم، 19٨٨عبد الحي، سليمان، )

 جامعة المنيا، مصر.

(، اختالف أنماط التفاعل في بيئات التدريب االفتراضي 2011عبد الرازق، السعيد السعيد محمد، )

ت االجتماعية وأثره على اكتساب الجوانب المعرفية واألدائية لبعض مهارات باستخدام الشبكا

مجلة التحضير اإللكتروني للتدريس لدى معلمي الحاسب اآللي بمدارس التعليم العام، 
-211ص  -( ، ص2) 21، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، المجلد  تكنولوجيا التعليم

261. 

(، مدى وعى معلمي العلوم لمستحدثات التعليم واتجاهاتهم نحو 2000) عبد المجيد، ممدوح محمد،

الجمعية المصرية للتربية العلمية،  ،المؤتمر العلمي الرابع التربية العلمية للجميعاستخدامها، 

 .  33٨-309أغسطس( ،المجلد الثاني، اإلسماعيلية،  ص ص  3-يوليو31في الفترة من )

 األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع. -، عمانلم النفس المعرفيع(، 2009عبد الهادي، فخري، )

لتعلم (، فاعلية برنامج مقترح في تكنولوجيا المعلومات قائم على ا2009عبدالوهاب، محمد محمود، ) 

باستخدام اإلنترنت في التحصيل المعرفي وتنمية المهارات التكنولوجية والوعى بها الذاتي 

 ، كلية التربية، جامعة سوهاج، مصر.رسالة دكتوراهلدى طالب كلية التربية بسوهاج، 

(، فاعلية موقع تعليمي الكتروني مقترح قائم علـى اختالف نمط  2011عتاقي، محمود محمد على، )

المحتوى في إكساب مهارات تصميم المواقـع التعليمية لدى طالب شعبة  التفاعل في تصميم

 .كلية التربية، جامعة األزهر، مصر ، ، رسالة ماجستير غير منـشورةتكنولوجيا التعليم 

 مصر، دار الفكر العربي.  -، القاهرةبيئات التعلم التفاعلية(، 2014عزمي، نبيل جاد، )

(، فاعلية برنامج تدريبي قائم علـى الـرحالت المعرفية عبر 2014عطيه، وائل شعبان عبد الستار، )

الويب في تنمية مهارات تصميم وإنتاج صفحات الويب التعليمية لدى معلمي الحاسب اآللي 

، كلية التربية، جامعة األزهر، رسالة ماجستير غيـر منشورةبالمرحلة االبتدائية األزهرية، 

 .مصر

(، اثر التفاعل بين نمط التشارك واألسلوب المعرفي في بيئة تعلم 2019علي، شيماء سمير فهيم، )

إلكتروني تشاركي علي تنمية مهارات انتاج وحدات التعلم الرقمي واالندماج في التعلم لدي 

، كلية التربية، جامعة بني سويف، رسالة ماجيستير غير منشورةطالب تكنولوجيا التعليم ، 

 مصر.

(، تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في 2013، )عمر، أمل نصرالدين سليمان

التعلم القائم على المشروعات وأثره في زيادة دافعية االنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويب، 

 ، إبريل.المؤتمر الدولي الثالث للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

األردن، دار الصفاء للنشر  -، عمانبداعاألسلوب المعرفي وعالقته باإل(، 2009عياش، ليث، )

 والتوزيع.
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(، فاعلية التعلم المدمج التشاركي القائم على أدوات الجيل الثاني من 2014عيسى، ريهام مصطفي، )

الويب في مقرر شبكات الحاسب في تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لطالب شعبة 

البحوث والدراسات التربوية، جامعة  ، معهدرسالة دكتوراه غير منشورةعلوم الحاسب، 

 القاهرة، مصر.

المجلة المصرية للدراسات : الوجه المكمل للداللة اإلحصائية ، (، حجم التأثير1997فام، رشدي، )
 ( ، يونيه .16، المجلد السابع )النفسية

(، تطوير بنية المواقع التعليمية على شبكة اإلنترنت في ضوء 2006فرهود، منى عبد المنعم حسين، )

، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيةنموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة، 

 حلوان، مصر.

الويب االجتماعية (، تصميم استراتيجية تعليمية في بيئة شبكات 2015كامل، أميرة محمود خليفة، )

وقياس فاعليتها في تنمية مهارة االستماع للفهم لدى طالب اللغة االنجليزية بكليات التربية، 

 ، كلية التربية، جامعة حلوان، مصر.رسالة ماجستير غير منشورة

دور الشبكات االجتماعية في دعم التعلم القائم على المشروعات لدى طالب (، 2015كساب، رانيا، )

 . الرياض.المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، جيا التعليمتكنولو

(، الحاجة إلى برامج في الثقافة العلمية االلكترونية لنشر الوعي العلمي 2004مازن، حسام محمد، )

 االبعاد الغائبة في -نحو التكنولوجيا للطفل العربي رؤية مستقبلية ، المؤتمر العلمي الثامن 

، المجلد  مجلة الجمعية المصرية للتربية العلميةمصر ،  –مناهج العلوم بالوطن العربي 

 .15٨ – 133األول ، ص ص  

(، أثر استخدام دعامات التعلم العامة والموجهة في بيئة شبكات الويب 2014محمد، وليد يوسف، )

دى طالب الدراسات االجتماعية التعليمية في تنمية مهارات التخطيط للبحوث االجرائية ل

، ع مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالعليا وتنمية اتجاهاتهم نحو البحث العلمي.، 

 100 -15( ،الجزء األول، ص ص  53)

مجلة التعليم (، توظيف شبكات الويب االجتماعية في التعليم، 2015محمد، وليد يوسف، )
(. 15، ع )اإللكتروني

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=

show&id=492 

(، أثر إستراتيجيتين للتعلم التعاوني في تنفيذ مهام الويب علي تنمية 2015محمد، وليد يوسف، )

مهارات طالب كلية التربية منخفضي ومرتفعي الدافعية لإلنجاز في إنتاج تطبيقات جوجل 

مجلة دراسات عربية في التربية عليم المنظم ذاتيا، التشاركية واستخدامها ومهاراتهم في الت
 .112 -17ص  -(، ص64، ع )وعلم النفس

وقياس  2.0(، بناء بيئات تعلم تشاركية قائمة على الويب 2016محمود، محمد أنور عبد العزيز، )

، أثرها في تنمية مهارات تطوير عناصر التعلم وجودة إنتاجها لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 كلية التربية، جامعة حلوان، مصر.، ة دكتوراه غير منشورةرسال

(، فاعلية استخدام بعض المواقع والصفحات العلمية علي شبكة 2007محمود، مروة محمود، )

رسالة ماجستير االنترنت في تنمية عناصر التنور المعلوماتي لدى تالميذ المرحلة االعدادية ، 
 ن شمس، مصر.، كلية التربية ، جامعة عيغير منشورة

(، التعليم والتعلم عبر الشبكات االجتماعية دراسة تطبيقية لموقع 2010محمود، نهى، سعد، أحمد، )

، الحلول الرقمية المؤتمر العلمي السادس للجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةالفيس بوك، 

 ، نوفمبر.363-34٨ص  -. جامعة القاهرة، ص2. جلمجتمع التعلم
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(، فعالية برنامج مقترح في التنشئة العلمية إلكساب المفاهيم 2015مصطفي، عزة عبد الحميد، )

مجلة التربية العلمية وتنمية الوعي التكنولوجي لتالميذ الصف األول من المرحلة االبتدائية ، 
 .  ٨٨ – 61( ، ص ص   6)  1٨، المجلد  ، مصر العلمية

(، أثر استخدام التعلم التشاركي القائم على الشبكة العالمية لتنمية 2014مطيران، عبد العزيز، )
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(، استراتيجيتا 2012األستاذ، محمود حسن، ) الجزار، عبد اللطيف الصفي، ى، حسن ربحي،مهد

التشارك داخل المجموعات وبينها في مقرر إلكتروني لمناهج البحث العلمي عن بعد عبر 

وأثرهما على جودة المشاركات: دراسة تجريبية بكلية التربية جامعة األقصى،  2.0الويب 

 ،لث عشر تكنولوجيا التعليم اإللكتروني "اتجاهات وقضايا معاصرةالمؤتمر العلمي الثا

 .1٨5 - 149ص  -القاهرة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم. ص
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(، األساليب المعرفية وعالقتها بالميول المهنية لدى متربصي مؤسسات 2011ميسون، سميرة، )

 ، جامعة منتسوري قسنطينة، الجزائر.رسالة دكتوراه غير منشورةالتكوين المهني، 

 -ترجمة )مركز التعريب والبرمجة( ، بيروت ،إنشاء صفحات الويب(،  2003، ) ميلهولون، ماري
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 . 126-43(، الجزء الثالث، ص ص 1٨3، جامعة األزهر، ع )مجلة كلية التربيةاألزهرية، 
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The interaction between the participatory learning Pattern and the 

cognitive style in the environment of social networks and its impact on the 

development of educational websites production skills and technological 

awareness of student teachers 

 

Abstract  

     The aim of the current research is to treat the weakness of the educational website 

production skills for students of the College of Education, by determining the most 

appropriate participatory learning style in the environment of social networks suitable for 

students of the College of Education with a cognitive style (Constricted and flexible) with 

regard to their impact on both the cognitive and performance aspects of the production skills 

of educational websites And developing their technological awareness, and to measure the 

skills of producing educational sites, a cognitive achievement test related to the production 

skills of educational sites was applied. The skill performance of producing educational 

websites, the educational site evaluation card produced by students, and for measuring the 

technological awareness of students, the technological awareness measure was applied, and 

the research found that there were no differences between the mean scores of the experimental 

groups students in the cognitive achievement related to the skills of producing educational 

sites as a result of the interaction between the two types of learning The participatory and 

cognitive style, there were no differences between the mean scores of the students in the 

literacy assessment card The skills to produce educational sites as a result of the interaction 

between the participatory learning style and the students' cognitive style, there are no 

differences between the mean scores of the experimental groups students in technological 

awareness as a result of the interaction between the two types of participatory learning and the 

cognitive style. 

 

Keywords: participatory learning Pattern - Social Networks Environment -

Technological Awareness – Cognitive style (Constricted- Flexible) - educational 

website production skills. 

 

 

 

 


