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التفاعل بين مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران 

)معلومين/مجهولين( الهوية داخل بيئة تدريب إلكترونية والقدرة 

على )تحمل/ عدم تحمل الغموض( وأثرها في تنمية استخدام 
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 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

 ملخص البحث: 

الراجعة   التغذية  إتاحة  مصدر  بين  العالقة  تحديد  الحالي  البحث  استهدف 

تحمل   )تحمل/عدم  على  والقدرة  الهوية  )معلومين/مجهولين(  األقران  بين  اإللكترونية 

و الغموض( إلكترونية  تدريب  بيئة  المنصات  عبر  استخدام  مهارات  تنمية  في  ذلك  أثر 

المنهج   استخدام  تم  وقد  عنها.  والرضا  العليا  الدراسات  طالب  لدى  التعليمية  الرقمية 

العاملي ) ( طالبًا  40(. تكونت عينة البحث من )2×2التجريبي باالعتماد على التصميم 

تم توزيعهم عشوائيًا    من طالب الدراسات العليا بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس،

الرقمية   المنصات  الستخدام  مهارات  قائمة  تطوير  تم  األربع،  البحث  مجموعات  على 

واختبار   إيتا،  ومربع  االتجاه،  وثنائي  االتجاه  أحادي  التباين  تحليل  واستخدم  التعليمية. 

الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر  فاعلية  النتائج  وأظهرت  المجموعات.  بين  للمقارنة  شيفية 

تحمل   وفاعلية  الهوية،  معلومين  مع  بالمقارنة  الهوية  مجهولين  األقران  بين  اإللكترونية 

فيما يرتبط بالمنصات الرقمية والرضا عن    ، الغموض بالمقارنة مع عدم تحمل الغموض

بيئة التدريب. وأظهرت النتائج أثر للتفاعل بين المجموعات فيما يتعلق استخدام المنصات  

عة مجهولين الهوية مع متحملي الغموض، بينما لما يكن هناك أثر  الرقمية لصالح مجمو

 للتفاعل بين المجموعات التجريبية فيما يتعلق بالرضا عن بيئة التدريب. 

: التغذية الراجعة اإللكترونية، التدريب اإللكتروني، القدرة على تحمل الكلمات المفتاحية

 ئة التدريب.الغموض، المنصات الرقمية التعليمية، الرضا عن بي
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Abstract: 

The current research aims to study the relationship between 

the source of availability of electronic feedback between 

peers (known/unknown) identity and the ability to (tolerate / 

intolerance of ambiguity) through an electronic training 

environment and its impact on developing the skills of using 

educational digital platforms among graduate students and 

being satisfied with them. The quasi-experimental approach 

was used, depending on the global design (2 × 2). The 

research sample consisted of (40) postgraduate students at 

the Faculty of Specific Education, Ain Shams University, who 

were randomly assigned to the four research groups. A skills 

list was developed for using educational digital platforms. 

One-way and two-way analysis of variance, an ETA square, 

and a Shaves test were used for comparison between groups. 
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The results showed the effectiveness of the source of 

providing electronic feedback among peers anonymously 

compared to the known one, the effectiveness of tolerating 

ambiguity compared to intolerance of ambiguity in the use of 

digital platforms, and satisfaction with the training 

environment. The results showed an effect of interaction 

between groups regarding the use of digital platforms in 

favour of an anonymous group with ambiguity tolerators, while 

there was no effect of interaction between experimental 

groups with regard to satisfaction with the training 

environment. 

Keywords: Electronic feedback, Electronic training, cognitive 

load, Educational digital platforms, Satisfaction with the 

training environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



التفاعل بين مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران 

ولين( الهوية داخل بيئة تدريب إلكترونية والقدرة )معلومين/مجه

على )تحمل/ عدم تحمل الغموض( وأثرها في تنمية استخدام 

 المنصات الرقمية التعليمية لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها

 محمد حمدي أحمد السيد 

 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

  مقدمة:

مجال   في  االتصاالت  تكنولوجيا  تطبيقات  أهم  من  اإللكتروني  التدريب  يعد 

االجتماعي   التواصل  مواقع  من  فيها  بما  الويب  من  الثاني  الجيل  ظهور  ومع  التدريب، 

والشبكات االجتماعية، وغيرها، التي تتيح الوصول إلى المعلومات،  والمدونات والويكي،

ما يحتاجه الشخص من أي مكان أو أي جهاز ذكي والملفات الشخصية، والبرامج، وكل  

دور  وتغيير  المتدربين،  خبرات  دمج  على  ساعد  مما  اإلنترنت،  إلى  الدخول  يستطيع 

 المدرب فأتاح له الدعم واإلرشاد عبر شبكة اإلنترنت. 

التدريب اإللكتروني بأنه "نظام  1(* 2009،583وقد عرف السعيد عبد الرازق )

غير تقليدي يعتمد على استخدام مواقع شبكة اإلنترنت    Active Trainingتدريب نشط  

لتوصيل المعلومات للمتدرب، واالستفادة من العملية التدريبية بكافة جوانبها دون االنتقال  

تحقيق   مع  المكاني  الحيز  نفس  في  والمتدربين  المدرب  ودون وجود  التدريب  موقع  إلى 

الرق التدريبي  )المحتوى  األبعاد  ثالثي  والمتدربين(    -المتدربين    -مي  التفاعل  المدرب 

التدريبية بأسرع وقت وأقل تكلفة". أما بيئة التدريب اإللكتروني فيعرفها   العملية  وإدارة 

 
في جميع خطوات التوثيق في المتن وقائمة المراجع العربية واألجنبية، إلى توثيق البحث العلمي   استند الباحث * 

اسم المؤلف أو الباحث، ثم سنة النشر،  ) ويشير ما بين القوسين إلى التابع للجمعية النفسية األمريكية اإلصدار السادس

 American Psychological  (APA version 6.0)ثم رقم الصفحة أو الصفحات في المرجع

Association   هي معروفة في البيئة العربيةتم ذكرها وفي األسماء العربية. 
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( بأنها "العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات  1،  2009شوقي حسن )

المتع  الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه  تقنية  المتدرب من  المعتمدة على  التي تمكن  ددة، 

وقت   أقصر  في  وذلك  مصادرها،  مع  تفاعله  خالل  من  التدريبية  العملية  أهداف  بلوغ 

المكان  بحدود  تقيد  دون  من  الجودة  مستويات  وبأعلى  مبذول،  جهد  وبأقل  ممكن، 

والزمان". يتميز التدريب اإللكتروني بعدد من المزايا يمكن إجمالها في: التحرر من قيود  

ان والزمان، اختصار وقت التدريب، مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين والسماح المك

اإلحساس   يعمق  متزامن  والغير  المتزامن  التفاعل  أدوات  إتاحة  الذاتي،  بالخطو  للمتعلم 

بالمشاركة الحية، يمنح المتدربين الفرصة للتجربة والخطأ في جو الخصوصية دون أي  

ين الشعور بالخجل عند إلقاء أسئلتهم أو التعبير عن آرائهم،  شعور بالحرج، يجنب المتدرب 

( العمل  رأس  على  وهو  للدراسة  التفرغ  يستطيع  ال  الذي  الموظف  كفاءة   -Alرفع 

Musawi& Abdel- Raheem, 2004,p364 .) 

( الجزار  مني  تشير  الصدد  هذا  يسهم  145،  2004وفي  اإللكتروني  التدريب  أن   )

م المعلمين،  أداء  تنمية  شكل في  تغيير  في  وكذلك  الطلبة،  تحصيل  على  بالفائدة  يعود  ما 

تكنولوجيا   ظل  في  حدود  وال  جدران،  بال  يصبح  أن  يلبث  لن  الذي  التعليمي  الفصل 

عصرنا  في  التوجه  أصبح  فقد  العديدة  المميزات  هذه  مع  بالتالي  واالتصاالت.  المعلومات 

المحتو  لتقديم  اإللكتروني  التدريب  استخدام  نحو  بداًل  الحاضر  عبرها  والتقديم  واألنشطة  ى 

نسبيًا،   التكلفة  وخفض  والمكان  الزمان  حاجزي  على  للتغلب  التقليدية  التعليمية  البيئات  من 

للعملية  الرئيس  المحور  هو  المتدرب  أصبح  فقد  والمتدرب  المدرب  أدوار  تغير  وكذلك 

 لدعم واإلرشاد والتوجيه.التعليمية التدريبية بداًل من المدرب، وتغيير دور المدرب فأتاح له ا

التدريب اإللكتروني ومنها دراسة الدراسات على أهمية    ولقد أشارت عديد من 

والتي استهدفت   ( Samules, 2006, p. 54   &Kirl- 65)  دراسة صامويل وكيرل 

وجود   على  الدراسة  وأكدت  الحاسب،  شبكات  باستخدام  للتدريب  والعائد  التكلفة  تحليل 

تكلفه لتحليل  أي   مقياسان  المتدربين  لعدد  التعادل  نقطة  وهما  الحاسب  شبكات  استخدام 



وراء   من  المتحققة  والمعنوية  المادية  والمنافع  التكاليف،  استرداد  عندها  يتم  التي  النقطة 

تنفيذ ذلك التدريب، وتوصلت الدراسة إلى انخفاض تكاليف الدورات التدريبية باستخدام  

ونوع   وكم  التعلم  مقدار  وأن  يتم  الشبكات،  ما  بمراحل  يفوق  التدريبي  المحتوى  وشكل 

إلى   يرجع  الذي  التدريبي  الوقت  انخفاض  إلى  باإلضافة  التقليدي  التدريب  في  اكتسابه 

وتخطى   معارفهم  اختيار  على  المتدربين  وقدرة  اإللكتروني  التدريبي  المحتوى  تحسن 

التدريب أجزاء  جيفيدن"    .بعض  "ماتيال،  دراسة  استهدفت   & Mantyla)بينما 

Gividen, 2006, p. 181-189)   معرفة العوامل التي تؤثر وتحد من فاعلية تصميم

الجلسات التدريبية عبر الشبكات، وحددت الدراسة تلك العوامل في: قيود المواد التدريبية  

القيود   التصميم،  ومستلزمات  بأدوات  مرتبطة  ،قيود  التمويل  قيود  المتوافرة،  والبرامج 

قيود األساليب التدريبية، وأكدت الدراسة أنه ال يمكن إجراء تعديالت  التنظيمية للمؤسسة،  

التدريبية   االحتياجات  عن  والكشف  المسبق  التنبؤ  يجب  لذا  للتدريب  الحقيقي  الوقت  في 

للمتدربين، وأوصت الدراسة بضرورة تقديم الجلسات التدريبية بأكثر من أسلوب تدريبي  

ت  بهدف  الواحد  األسلوب  استخدام  وفاعلية وتجنب  جودة  على  ذلك  لتأثير  التكلفة  قليل 

منه المتوقع  العائد  وانخفاض  التدريبي  ميلر    .البرنامج  استهدفت  حين   ,Merrill)في 

2005, 241-p. 253)   معرفة الخطوات التنفيذية للتدريب باستخدام شبكات الحاسب ،

المد وأدوار  التدريبية  والجلسات  المحتوى  وتصميم  تخطيط  في:  ربين والمتمثلة 

وتوصلت   المتزامنة،  وغير  المتزامنة  التدريبية  التفاعالت  أدوات  اختيار  والمتدربين، 

الدراسة إلى أن المحتوى المناسب هو القادر على إكساب مهارات التطبيق والتحليل وان  

إلى    4دقيقة وفترة التدريب من    120إلى    90الوقت المالئم للجلسة التدريبية يتراوح من  

من    أسابيع وعدد  6 التدريب  12إلى    8المتدربين  برمجيات  تجهيز  وقت  لتقليل  متدرب 

الشبكي والقدرة على حل مشكالت الشبكة وتأمينها. كما اهتمت دراسة إيمان عبد العاطي 

( بتصميم وإنتاج برنامج تدريبي متعدد الوسائط لطالب الدراسات  2004محمد الحران )

ا النموذج  استخدام  مهارات  إلكسابهم  المطور،  العليا  العلوم  بمعمل  اإلنسان  لعين  لبديل 
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الدقهلية،  محافظة  من  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  معلمي  من  مجموعة  العينة  وشملت 

المهاري  األداء  تنمية  في  الوسائط  متعدد  الحاسب  البرنامج  فاعلية  إلى  النتائج  وأشارت 

بينما العليا.  الدراسات  طالب  لدى  المطورة  العلوم  معامل  دراسة   الستخدام  استهدفت 

( إعداد برنامج حاسب متعدد الوسائط لتدريب المعلمين 2004) أماني محمد عبد العزيز

مجموعة   من  العينة  وتكونت  الكبار،  تعليم  مراكز  في  التربية  تكنولوجيا  توظيف  على 

تطوعية من المعلمين القائمين بالتدريس في مراكز تعليم الكبار بمحافظة دمياط، وأسفرت  

ال الكفايات  نتائج  على  تدريبهما  تم  اللتين  التجريبيتين  المجموعتين  تفوق  عن  دراسة 

  .المتضمنة بالبرنامج باستخدام البرنامج الحاسب متعدد الوسائط

توفر  مرنة  تفاعلية  بيئة  توفير  على  اإللكتروني  التدريب  نجاح  ويعتمد  هذا 

ب مع  االتصال  في  الالزمة  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  التدريب،  للمتدرب  عناصر  اقي 

 (. ۷، 200۵وتتيح له التفاعل مع تلك العناصر )محمد عبد الحميد، 

اإللكترونية الراجعة  التغذية  تعد  المنطلق  هذا  أنواعها  ومن  تلعب    بجميع 

 التعليمية العملية نجاح في وضروريًا هاًما في عملية التعلم؛ فهي عاماًل  وأساسيًا مهًما دوًرا

 أهدافها.   تحقيق خاص في بشكل اإللكترونية التعلم والتدريب بيئاتو عام  التدريبية بشكل

( خميس  عطية  محمد  أكده  ما  الراجعة 152،  2015وهو  التغذية  أن   )

التعليم   في  ملحة  ضرورة  وهي  عامة،  بصفة  تعليمي  نظام  أي  أساس  اإللكترونية 

أ كله  يحدث  بل  لوجه،  وجًها  مباشرة  يحدث  بعضه  اإللكتروني بصفة خاصة، ألنه ال  و 

إِِلْكتُِرونِيًّا، حيث يكون المتعلم وحده في الطرف األخر، ومن ثم يحتاج إلى تغذية راجعة 

وتوجيه تعليمي؛ فالمتعلم في بيئات التعلم اإللكتروني يحتاج إلى إرشاد وتوجيهه وتغذية  

ي  راجعة، وتزداد فاعلية التعليم اإللكتروني إذا تم تصميمه بحيث تقدم للمتعلم تغذية تؤد

إلى رفع مستواه المعرفي والمهاري، ولكي تكون فعالة يجب تقديمها في الوقت المناسب،  

وأن تكون بناءه، وتعمل على شحذ الهمم لدى المتعلم، وأن تتصل اتصااًل مباشًرا بمعايير  

 (. 83، 2015التقييم ونتائج التعلم )محمد عفيفي، 



فإن التعلم  إلى حدوث عملية  التكرار يؤدى  كان  التغذية    فإذا  بدون  التكرار  هذا 

التعلم؛  الراجعة اإللكترونية ينتج عنه زيادة في الجهد والوقت المطلوبين لحدوث عملية 

نتيجة لعدم معرفة المتعلم بأخطائه فضاًل عن أن التعلم الذي يبنى على أخطاء في األداء،  

ن التغذية سيؤدى إلى ثبات هذه األخطاء وبالتالي يصعب تصحيحها إضافة إلى ذلك، فإ

تأثًرا  تؤدى  التي  المتغيرات  أهم  من  تعد  باألداء  المعرفة  من خالل  اإللكترونية  الراجعة 

حاسًما في التعلم فهي تزود المتعلم بمعلومات حول طبيعة أدائه في المحاوالت المتكررة  

ن  التي يقوم بها لتعلم مهارة ما ليتعرف من خاللها على مدى تقدمه أثناء أو بعد األداء، وأ

أي إخفاق في توفر مثل هذه المعلومات في بعض مراحل تعلم المهارة سوف يؤدى إلى  

 (.  13، 2005إعاقة عملية التعلم ككل) ناهد الدليمى،

من   ينطلق  التعليم  في  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  تلعبه  الذي  الدور  أن  كما 

الفرد يقوم بتغيير سلوكه مبادئ النظريات االرتباطية والسلوكية التي تؤكد على حقيقة أن  

للتغذية   عندما يعرف نتائج سلوكه السابق، كما تؤكد تلك النظريات على الدور التعزيري

الراجعة، وأنها تعمل على استثارة دافعيه المتعلم وتوجيه طاقته نحو التعلم، كما أنها تسهم  

في األداء  مستوى  رفع  على  تساعد  وبالتالي  وترسيخها  المعلومات  تثبيت  المهمات   في 

 (.364، 2012التعليمية الالحقة )وسام عبد الحسين، ووسام حسين،

ونظراً ألهمية التغذية الراجعة اإللكترونية بمختلف أنواعها وأشكالها في تحقيق  

وأجريت   االهتمام،  من  كبير  بقدر  حظيت  فقد  والتدريبية،  التعليمية  العملية  أهداف 

أبعادها   لبحث  العملية  والبحوث  التي  الدراسات  النتائج  أهم  ومن  وتحليلها،  المختلفة 

قبل   للمعلم  األدائي،  اإلعداد  في  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  فاعلية  الدراسات  أظهرتها 

الخدمة وتنمية كفاءات األداء للمعلمين في أثناء الخدمة وفي إتقان المعلم مهارات التهيئة  

التدريس واالنتهاء منها، وفي زيادة الت  انتباه  وغلق عملية  حصيل األكاديمي، وفي جذب 

وأداء   المعملية  والتجارب  لألنشطة  الطلبة  أداء  تحسين  وفي  اهتمامه،  وزيادة  المتعلم 
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هللا   )عبد  المشكالت  حل  مهمة  ممارسة  نحو  االتجاه  تنمية  وكذلك  األساسية  المهارات 

 (.  109، 2005المخالفي، 

أهمي  الدراسات  من  العديد  نتائج  إليه  أشارت  ما  الراجعة وهذا  التغذية  ة 

الفقي ) المالكي، ممدوح  ( ودراسة دراسة محمد خلف  2019اإللكترونية كدراسة مسفر 

( )2013هللا  رضوان  العزيز  عبد  ودراسة  هن 2012(،  "البيو  ودراسة   ،)

(؛ ودراسة محمد  2009؛ ودراسة وفاء كفافي )p2010)   et al  (Labuhnوأخرون

( التغذية2014سليمان  استخدام  أهمية  المهارات    (  تنمية  في  اإللكترونية  الراجعة 

المختلفة، التي أوصت بضرورة تزويد القائمين على التدريس وتصميم التعليم اإللكتروني 

واكتساب   والتدريب  التعليم  في  فاعلة  كاستراتيجية  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  بأهمية 

 الخبرات المختلفة. 

اإللكترون الراجعة  التغذية  مصادر  الرسمي وتتنوع  غير  بالشكل  تكون  فقد  ية 

ذاتية من الشخص   بالشخص أو قد تكون  المحيطين  تأتى من المشرفين أو األفراد  وهي 

نفسه، فيمكن أن تكون مرئية في العمل مثل سرعة وجودة العمل، كما يجب أن تكون من 

كل   من  متعددة  من مصادر  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  تقدم  وعندما  التقارير  ما خالل 

األداء؛  لتقييم  استخداما  األكثر  أو  لها  الشائعة  الطريقة  وهي  أفضل  تكون  بالفرد  يحيط 

وتحسين   الفهم  زيادة  على  يساعده  الذي  للفرد  الذاتي  الوعي  تكوين  في  ذلك  يسهم  حيث 

( الراجعة London manuel,2003,p84األداء  التغذية  تقديم  يمكن  لذا  (؛ 

يتناول منهم البحث الحالي مصدر إتاحة التغذية  ادر، اإللكترونية من قبل العديد من المص

 الراجعة اإللكترونية بين األقران بنمطي )معلومين الهوية/ مجهولين الهوية(. 

 آراء الختالف تبعًا التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران  هذا وتتعدد تعريفات

) الباحث نظر ووجهات عرفها  فقد  اهتمامه،   p280  Ngar - Fun,2006ومجال 

Liu., et al  ،أنها عملية التواصل بين المتعلمين عن طريق الحوارات المتعلقة باألداء )

والمالحظات والتعليقات الخاصة باألقران على بعضهم البعض ويمكن أن تتم من خالل 



أيًضا سارة جيلن  المجموعات أو أزواج من الطالب أو عن طريق اإلنترنت، وعرفتها 

التي    (Gielen.,S,et al 2010,p144)وآخرون   األداء  تقويم  هي شكل من أشكال 

القرين   يقوم  حيث  والتقدير  الدرجة  إعطاء  في  تسهم  ال  أنها  كما  المتعلمون،  بها  يقوم 

التحسن،   المحدد مقدًما االقتراحات لمزيد من  القوة والضعف في األداء  بمناقشة مواطن 

الراجعة اإللكترونية ع التغذية  المعلم، وكالهما يمثل جزء  وهو ما يماثل تقديم  ن طريق 

 كبير من التقويم التكويني ويطلق عليه التقويم من أجل التعلم. 

الفعالة   المشاركة  في  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  قوة  وتكمن 

يشير   كما  البعض،  بعضهم  مع  أن    (Peggy, et al., 2007, p. 413)للمتدربين 

اإللكترونية الراجعة  المتعلمين    التغذية  من  النقدي  والتفكير  التأمل  تتطلب  األقران  بين 

 وبالتالي تعزيز القدرة على تحفيز المتعلمين وخلق سباق للتعلم التعاوني.  

( على الدور النشط والتفاعلي والتشاركي للتغذية  2013وهذا ما أكده نادر شيمي )

اإلل الراجعة  التغذية  أن  إلى  أشار  حيث  األقران؛  بين  هي الراجعة  األقران  بين  كترونية 

"عملية تواصل تنتج عن حوارات المتعلمين فيما بينهم والمتعلقة بأدائهم أثناء تعلمهم، والتي 

تخلق فرًصا فريدة لمناقشة سمات األداء الجيد أو السيء للمتعلمين، وذلك في إطار تعاوني 

قويًا أساًسا  يوفر  المتعلمين".   مما  لجميع  الذاتي  والتنظيم  التوجهات للتأمل  سياق  وفي 

النظريات المعرفية  الداعمة لتغذية الراجعة بين األقران، يمكن اإلشارة إلى رأي  النظرية 

الخاصة   Social  Cognitive Theoriesاالجتماعية   معارفهم  يبنون  الطالب  أن  في 

االجتماعي  والنمو  المعرفي  النمو  أن  كما  االجتماعية،  والسياقات  التفاعالت  خالل  من 

والجماعي أمران   االجتماعي  البعد  على  يعتمد  الذي  والتعلم  التفاعل  نمط  وإن  متداخالن، 

 (.43-42، 2003ينجم عنه نواتج تعلم أفضل )محمد خميس، 

بين   فاعلية إلى الدراسات من عدد تشير وهنا اإللكترونية  الراجعة  التغذية 

فى سراج الدين،  تنمية المهارات المختلفة، حيث أوضحت نتائج دراسة مصط  في األقران

( جعفر  دعاء  باألقران  201۷ودراسة  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر  أن   )
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أفضل من التغذية الراجعة اإللكترونية بالمعلم في تنمية مهارات تقنيات الحياكة، ودراسة  

( على كفاءة بيئة التقويم البنائي اإللكتروني القائمة على التغذية 2014مصطفى محمد )

اإلنترنت،  الر مهارات  الحاسب  علوم  طالبات  إكساب  في  األقران  بين  اإللكترونية  اجعة 

( فراح  محمد  دراسة  نتائج  أسفرت  التغذية  2012كما  تقنية  اإليجابية الستعمال  اآلثار   )

وتحسين   االجتماعي  للتواصل  جيدة  وسيلة  باعتبارها  األقران  من  اإللكترونية  الراجعة 

اإلن  باللغة  الكتابة  الجامعة. مهارات  طلبة  لدى  اإليجابية  االتجاهات  وزيادة  جليزية، 

وأخرو ميروف  دراسة  نتائج  التغذية  (Maarof.,N,et al 2011وأظهرت  أن   )

الراجعة  التغذية  عن  أهمية  تقل  ال  القرين  طريق  عن  المقدمة  اإللكترونية  الراجعة 

اإل  اللغة  في  الكتابة  مهارات  تعلم  في  المعلم  من  المقدمة  أكدت  اإللكترونية  كما  نجليزية، 

السيد   أسامة  دراسة  الراجعة    (Sayed .,O, 2010)نتائج  التغذية  نمط  أن  على 

اإللكترونية بين األقران أدى إلى تحسين مستوى طالب الجامعة في تعلم مهارات الكتابة  

 وزيادة ثقتهم في أنفسهم. 

مجهولين  ويرى الباحث أن نمط األقران من المتدربين بين )المعلومين الهوية/ال

الهوية( من العوامل المؤثرة في مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران في  

الراجعة  التغذية  تقديم  عند  المتدربين  هوية  ظهور  يمثل  إذ  اإللكتروني،  التدريب  بيئة 

المتدربين وتحريك طاقاتهم ودفعهم نحو بذل   إثاره لدافعيه  اإللكترونية لبعضهم البعض، 

أقرانهم، وعلي  المزي  قبل  وتقييم من  ترى  أعمالهم سوف  أن  إدراكهم  بسبب  الجهد  د من 

الراجعة   التغذية  تقديم  عند  المتدربين  هوية  ظهور  يمثل  أن  الممكن  من  اآلخر  الجانب 

المتدربين   بشعور  يرتبط  فيما  خاصة  الحساسية  بالغ  أمر  البعض  لبعضهم  اإللكترونية 

 طأ والظهور بمستوى علمي أقل أمام باقي الزمالء. بالحرج في معرفة باقي الزمالء بالخ

األقران   بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  نمط  اتباع  أهمية  على  التأكيد  أن  إال 

ِعْلِميًّا نقاًشا  فيه  يكون  ذلك  المجهولين،  من  أفضل  البحث   المعلومين  لفروض  ويخضع 

األمر، فبعض الدراسات    العلمي، ذلك مع محدودية وعدم اتفاق الدراسات السابقة في ذلك



اإللكترونية   الراجعة  التغذية  وبين  الطالب  تعلم  بين  إيجابي  تأثير  وجود  إلى  أشارت 

 .Monique A)المقدمة لهم من األقران مجهولين الهوية، مثل دراسة مونيك وآخرون  

,Dijks, et al 2018)  "ودراسة "كاياكان ورازي(Kayacan, A., & Razı, S. 

ر(2017 ودراسة  اآلخر(Razı, S. 2016)ازي  ،  والبعض  تقديم   ،  إمكانية  أثبت 

تحسين   على  ساعدت  وأنها  الهوية  معلومين  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية 

،  (Ilkos, M. 2018) العملية التعليمية وتحقيق األهداف المنشودة، مثل دراسة ليكوس

تغير مصدر إتاحة التغذية ، خاصة عندما يرتبط م(Sloan, C. 2017)ودراسة سلوان  

تم   أخرى  متغيرات  مع  المجهولين(  )المعلومين/  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة 

 تصميمها في البحث الحالي، على نواتج التعلم المستهدفة. 

 Tolerance: Intolerance forويُعد األسلوب المعرفي تحمل الغموض )

Ambiguityي يمكن دراستها في إطار تفاعلها مع  ( أحد األساليب المعرفية المهمة الت

مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية )معلومين/مجهولين( الهوية بدراسة استعدادات  

وقدرات األشخاص مع الحقائق والمعلومات التي قد تكون غير كاملة أو متطابقة مع ما  

التدريبية   البيئة  داخل  عليه  تكون  أن  فتعبير  (Buhr & Dugas, 2006) يجب   .

أو   بعينها  معلومات  إلدراك  الميل  ويعني  الوضوح،  عدم  لتعبير  مرادفًا  يأتي  غموض 

غير   أو  منتظمة،  غير  أو  مكتملة،  غير  تكون  قد  بأنها  التدريبية  البيئة  داخل  تفسيرها 

ذلك  وعلى  المتدرب،  لدى  القلق  أو  للتهديد  مصدًرا  تمثل  بذلك  وهي  المعالم،  واضحة 

المتدرب يواجه  االهتمام    فعندما  نحو  ينزع  قد  فإنه  الغامضة،  المواقف  هذه  من  بعض 

غامضة  تكون  قد  التي  للمجاالت  تصور  وضع  أو  وضوًحا،  أكثر  لكنها  قليلة،  بعناصر 

بُعد تحمل/ عدم تحمل الغموض متغيًرا مهًما   يُعد  فيها، وعلى ذلك  أتبع  واالسترشاد بما 

المعالجة   مع  الفرد  تكيف  إلى  يشير  فهو  الشخصية  كذلك في  معها،  التعامل  أو  لبيئته 

 (.  100، ص1994تصور الفرد لذاته ودوافعه )الفرماوي، 
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الغموض   تحمل  عدم  تحمل/  للبحث  التصنيفي  المتغير  مما سبق عالقة  ويتضح 

اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر  وهو  األول  المستقل  بالمتغير 

غذية الراجعة اإللكترونية القائم على  )معلومين/مجهولين( الهوية حيث أن مصدر إتاحة الت

عدم معلومية المتدربين لبعض البعض قد يمثل نوًعا من الغموض حيث يمثل االفتقار إلى  

المتدرب، وهنا يمكن  الغموض لدى  التي تكون حالة  العناصر األساسية  المعلومات أحد 

الت عند  الغموض  تحمل  على  المحدودة  القدرة  ذوي  من  المتدربين  يعاني  مع أن  عامل 

مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية معلومين الهوية، بينما يفضله متحملي الغموض  

به   واالستمتاع  الغموض  عن  البحث  على  بالقدرة  تتسم  األساسية  خصائصهم  إن  حيث 

 والتفوق في أداء المهام الغامضة.

ران في  أن مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األق  مما سبق يتضحو

التعليمية ألن   التدريب اإللكترونية لها عالقة كبيرة بمهارات بناء المنصات الرقمية  بيئة 

تغذية  إرشاد وتوجيهه وعملية التدريب على المهارات ال تتم بصورة جيدة إال عبر تقديم  

اإللكترونية التدريب  بيئات  في  وخاصة  للمتدربين  رفع  راجعة  في  إلسهامها  وذلك   ،

األداء المتدرب    مستوى  نشاط  تعزيز  في  يساعد  مما  الالحقة،  التدريبية  المهمات  في 

 ويشجعه على االستمرار في التدريب. 

ا مدن األنظمدة التدي يمكدن  هذا وقد أفرزت ثورة التعليم اإللكتروني عددًدا متنوعدً

االعتماد عليها في عمليات التعلديم والدتعلم المتنوعدة، ومدن بدين هدذه األنظمدة المنصدات 

والتدي منهدا علدى سدبيل المثدال ولديس الحصدر منصدة –Digital Platformsالرقميدة 

، والتي تميزت عن غيرها من أنظمة التعليم اإللكتروني بقدرتها على Edmodoإدمودو  

تقديم المحتوى الرقمي بطرق سلسة تبتعد عن اإلجرائية المباشرة التي تعتمد عليها أنظمدة 

والمقدررات اإللكترونيدة، حيدث تعتمدد المنصدات التعليم اإللكتروني األخرى كالبرمجيات  

الرقمية على عناصر وأسداليب فدي عدرض المحتدوى التدي يدتم تقدديمها فدي شدكل مهدام، 

وتنفيذ كل مهمة من قِبل المتعلمين يقابله أداء لكل طالب، فالمنصدات الرقميدة تعتمدد علدى 



 ,Arnab et al., 2016; Urh)الفيدديو والصدور والعدروض التعليميدة والمناقشدات 

Vukovic, Jereb, & Pintar, 2015) وعلددي ذلدك يمكددن القددول إن المنصددات .

الرقمية بيئة خصبة لتقديم المحتوى التعليمي عبر مجموعة متنوعة من البدرامج التدريبيدة 

يدتمكن مدن رفدع  التي تتضمنها هذه المنصات فدالمتعلم عبدر المنصدات الرقميدة يمكدن أن

محتوى تعليمي؛ لذا فإنه من المهم دراسة بنية المحفزات الرقميدة عبدر المنصدات وتحديدد 

آلية تقديمها وإدارتها بما يحقق االستفادة المثلى من هذه المنصات، وخاصة في ظل تأكيدد 

عدددد متنددوع مددن الدراسددات أن توظيددف فددي البيئددات الرقميددة يحتدداج إلددى مزيددد مددن 

 .  (Hew et al., 2016; Kayımbaşıoğlu et al., 2016)الدراسات

إتاحة التغذية  وال شك أنه من المهم الحصول على رأي المتدرب حول مصدر  

الراجعة اإللكترونية المتبعة وأنه من العوامل الهامة والحاسمة حول تصميم هذه األساليب  

تأثيًرا   يحقق  بما  األساليب  هذه  حول  المتدربين  رضا  من  قدر  أكبر  لتحقيق  بعناية 

ون على نواتج التعلم بشكل عام. فأساليب التغذية الراجعة اإللكترونية المتبعة ال تك إيجابيًا

التغذية  بأن  شك  وال  عنها،  رضاهم  ومدی  المتدربين،  حاجات  في  النظر  دون  فعالة 

الراجعة اإللكترونية المستمرة لتقويم المهام واألنشطة تعمق الفهم وتزيد المعنى وضوًحا؛  

مما  لهم،  بالنسبة  وقيمة  معنى  ذات  مهمات  في  ينغمسون  المتدربين  يجعل  الذي  األمر 

 تدربين عن أساليب التغذية الراجعة اإللكترونية المتبعة. يساهم في زيادة رضا الم

التعليمية والتدريبية فإن  البرامج  الراجعة اإللكترونية في  التغذية  ونظًرا ألهمية 

رضا المتدربين عن التغذية الراجعة اإللكترونية المقدمة لهم من العوامل الهامة، لنجاح  

التدريبية بشكل عام ونجا التعليمية  التغذية الراجعة اإللكترونيةالعملية  المتبعة   ح أساليب 

أن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها في التغذية    ويرى الباحث بشكل خاص،  

؛ تقدم في  تحقق رضا المتدربين عنها منها الراجعة اإللكترونية والتي يمكن أن تساهم في  

الهم حفز  على  وتعمل  ومستمرة،  بناءه  وتكون  المناسب  بشكل شخصي  الوقت  وتقدم  م، 

لكل متعلم، وتقدم من المصدر المناسب، وبالتالي يمكن الحكم على جودة أساليب التغذية 
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الراجعة اإللكترونية وفاعليتها بدرجة قبولها من المستهدفين ورضاهم عنها، وهنا يشير  

( أن رضا المتعلمين يعد عامل هام وحاسم في تحديد p2011,Giannousiجانوزي )

لية بيئة التعلم وطرائق التدريس والتقويم والتغذية الراجعة اإللكترونية المتبعة،  مدى فاع

بيئات  نحو  المتعلمين  معرفة رضا  أهمية  والبحوث على  الدراسات  من  العديد  تؤكد  كما 

الوجدانية  األهداف  من  تعد  اآلراء  هذه  معرفة  أن  وخاصة  لهي،  يتعرضون  التي  التعلم 

  Gonzalez & Salmoni التعلم كما اتضح من دراسة  الهامة التي تؤثر على عملية

(2008); Lo (2009); Hashim, et al (2017)    وهنا يشير الباحث إلى وجود

عالقة وثيقة بين مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران في بيئة التدريب  

عنها  والرضا  المتدرباإللكترونية  رضا  يكون  إما  المتدربين،  ورضا  )مصدر  ،  عن  ين 

التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران معلومين الهوية( أو رضا المتدربين عن   إتاحة 

 )مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران مجهولين الهوية( المقدم لهم. 

بقياس   الحالي  البحث  اإللكترونية  ويهتم  الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر 

مهارات الهوية  )معلومين/مجهولين(   على  الغموض  تحمل  قدرة  مع  تفاعلها  إطار  في 

واالتجاه نحو بيئة التدريب، ففي حال االعتماد على   استخدام المنصات الرقمية التعليمية

المتدربين   التغذية الراجعة اإللكترونية معلومين الهوية، والذي يتعين على  مصدر إتاحة 

يؤدي إلى التوافق وإنجاز العمل المطلوب   معرفتهم السابقة بعضهم البعض، فإن ذلك قد

داخل بيئة التدريب اإللكترونية، كذلك فإن االعتماد على مستوى مصدر التغذية مجهولين  

خاللها  من  يحاول  التي  المعرفية  الجهود  من  مزيًدا  للمتدرب  بذل  إلى  يؤدي  قد  الهوية 

تأثير بدرجة معينة على  محاولة التعرف على المتربين أثناء التدريب، هو ما يؤدي إلى ال

 . (Huk, Steinke, & Floto, 2010)تنمية مهارات استخدام المنصات الرقمية 

علرى مرن أي مصردر  التعررف إلى فإن البحث الحالي يهدف السابق العرض من

يرغب المتدرب في الحصول على التغذيرة الراجعرة اإللكترونيرة برين األقرران )معلرومين 

الهوية/ مجهولين الهوية( ضمن تصميم بيئة تدريب إلكترونية، والكشف عن أثرهرا فري 



ليمية لدي طالب الدراسرات العليرا، وقيراس تنمية مهارات استخدام المنصات الرقمية التع

 العناصرر خرالل مرن الحاجة وتتضح هذه مدى رضاهم عن التغذية الراجعة اإللكترونية،

 التالية:  

 مشكلة البحث

تم بلورة مشكلة البحث الحالي واإلحساس بها من خالل عدة محاور يمكن عرضها 

 على النحو اآلتي:  

مقر  تدريس  خالل  فمن  الباحث:  التخصص(  مالحظة  في  عملية  )تطبيقات  ر 

الطالب أن  الباحث  الحظ  العليا  الدراسات  طالب  مهارات    لمعظم  تنقصهم 

استخدام المنصات الرقمية التعليمية، في ظل تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي  

هذه   على  والممارسة  للتدريب  الطالب  وحاجة  والتعليم،  التربية  وزارة  تتبناها 

الت الرقمية  النهائية،  المنصات  االمتحانات  دخول  قبل  المعلم  جانب  من  عليمية 

هو   للتعليم  وميل  رغبة  من  به  يتمتع  وما  كفاءة،  من  به  يتصف  ما  فالمعلم 

يساعد الطالب على التعلم ويهيئه الكتساب الخبرات التربوية والتكنولوجية  الذي

اجحة؛ للتأكد  المناسبة، فالمعلم هو العنصر الذي يجعل من عملية التعليم والتعلم ن

بدراسة الباحث   قام  أسبابها؛  والوقوف على  المالحظة  استكشافية عن   من هذه 

طالب   من  عشوائية  عينة  مع  المقننة  غير  الشخصية  المقابالت  إجراء  طريق: 

العليا )  الدراسات  المقابالت عن  60بلغ عددهم  نتائج هذه  ( طالبًا حيث أسفرت 

بنسبة   العينة  أفراد  استخدام   عنوسؤالهم    %90اتفاق  مهارات  توافر  مدى 

المنصات الرقمية التعليمية لديهم، ومدى استعدادهم للتدريب على هذه المهارات  

إن التالية:  النقاط  في  إجاباتهم  الباحث  لخَّص  إلكترونية  الوزارة   بطريقة  اهتمام 

منصب في المقام األول على التدريب على المعارف والمهارات في التخصص  

وأنهم   مهارات  العلمي،  على  للتدريب  الوزارة  جانب  من  برامج  أي  يتلقوا  لم 

استخدام المنصات الرقمية التعليمية، على الرغم من الحاجة المهنية الالزمة لهم  
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من   التعليم  بمنظومة  للنهوض  الحديثة  الدولة  لتوجهات  نظًرا  الجانب  هذا  في 

بمنظو التقليدي  التقويم  منظومة  واستبدال  التكنولوجية  التعليم  الناحية  مة 

المنصات من  األنواع  هذه  مثل  على  الطالب  لتدريب  وحاجتهم   اإللكتروني، 

والممارسة المستمرة لها؛ لكي يتمكن الطالب من التدريب على استخدامها قبل 

بشكل   التدريب  على  ترحيبهم  الطالب  وأبدى  النهائية،  االختبارات  دخول 

سه بطريقة  التدريب  يكون  أن  شريطةً  ولكن  مع إلكتروني  تتناسب  وبسيطة  لة 

أوقاتهم؛   ضيق  مع  تتناسب  مناسبة  مواعيد  وفي  بالتكنولوجيا،  القليلة  معرفتهم 

خالل  من  ترحيبهم  عن  وعبروا  التدريب،  في  االستمرار  من  يتمكنوا  حتى 

المميزات التي يقدمها لهم هذا النوع من التدريب، حيث أن التدريب اإللكتروني  

العقبات التي يفرضها نظام التدريب التقليدي    سوف يتيح لهم التحرر الكامل من

أوقات   وضيق  المادية،  االنتقاالت  وتكلفة  واالنصراف،  الحضور  حيث  من 

باتخاذ   يقوم  المتدرب  أن  كما  والمهنية،  التدريسية  أعبائهم  وزيادة  المعلمين 

طالب   لدى  قصور  وجود  إلى  الباحث  توصل  هنا  ومن  بنفسه؛  تعلمه  قرارات 

العليا   وحاجتهم  الدراسات  التعليمية،  الرقمية  المنصات  استخدام  مهارات  في 

 للتدريب اإللكتروني على هذه المهارات. 

التغذية    إتاحة  بمصدر  الصلة  ذات  والبحوث  الدراسات  نتائج  إليه  أشارت  ما 

البحوث   بعض  نتائج  في  واالختالف  التضارب  ولعل  اإللكترونية،  الراجعة 

 Monique A. ,Dijks, etآخرين  والدراسات السابقة مثل دراسة مونيك و

al (2018)    ورازي كاياكان   .Kayacan, A., & Razı, Sودراسة 

 Ilkos, M.(2018) ، ليكوسRazı, S. (2016)، ودراسة رازي  (2017)

، حول مصدر إتاحة التغذية الراجعة Sloan, C. (2017)، ودراسة سلوان  

الهوية معلومين  )أقران  ا   –اإللكترونية  مجهولين  إلى  أقران  باإلضافة  لهوية(، 

محدودية الدراسات واألبحاث في هذا الجانب يؤكد على مدى الحاجة إلى إجراء  



التغذية   إتاحة  مصدر  من  أي  تحديد  تسهم  قد  التي  العلمية  البحوث  من  مزيد 

في   والمتمثلة  للبحث،  التابعة  للمتغيرات  بالنسبة  أفضل  اإللكترونية  الراجعة 

 مية التعليمية وقياس مدى الرضا عنها. مهارات استخدام المنصات الرق

التدريب    بيئة  في  البحث  متغيرات  تناولت  التي  العربية  الدراسات  ندرة 

اإللكتروني، هناك عدد من الدراسات التي تناولت مصدر إتاحة التغذية الراجعة 

وأرنولد دوكيت  دراسة  مثل  ،  Ducate& Arnold (2012)اإللكترونية 

، محمود  Ozogul, Olina & Sullivan (2008أوزجل وأولينا وسوليفان )

، إال أنه ال توجد دراسة أو بحث )على  Shang  (2017)(، شانج  2004أحمد)

الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر  أثر  عن  الكشف  تناولت  الباحث(  علم  حد 

الهوية )معلومين  األقران  بين  التدريب    -اإللكترونية  بيئة  في  الهوية(  مجهولين 

تنمية   في  ورضا  اإللكتروني  التعليمية  الرقمية  المنصات  استخدام  مهارات 

 المتدربين عنها. 

بعض نتائج من انطالقا   العلمية والمؤتمرات واألبحاث الدراسات وتوصيات 

التكنولوجية   التي المستحدثات  على  المعلم  بتدريب  االهتمام  بضرورة  أوصت 

مهارات وتنمية  وتطويره  الخدمة  أثناء  التعليمية  الرقمية  ورفع  والمنصات  ه 

كفاياتهم حتى يستطيع أن يقدم أفضل أداء تدريسي في مجال تخصصه من أجل 

العلمي   والتطور  التقدم  يواكب  وحتى  متميز،  بشكل  التعليمية  األهداف  تحقيق 

من: كل  دراسة  الدراسات  هذه  ومن   التي Akinsanmi (2010)  الهائل 

اإللكتروني نموذج وتطوير  تصميم إلى هدفت  عن نتائجها وأسفرت للتعليم 

التعليمية فاعلية الرقمية  مواجهة عبر المنصات  في   إعداد في الزيادة  الويب 

عبير   من كل عند التوتر  من والحد الطالب، ودراسة  والمعلم،  الطالب 

( التي أوصت بأهمية توعية المعلمين واالطالع على كل جديد في  2014حسين)



محمد حمدي أحمد السيدأ.م.د   

الحدي  التكنولوجية  الوسائل  واستخدام  التخصص  إعداد  مجال  في  والتوسع  ثة، 

المختلفة، ودراسة   التخصصات  التدريسية في  الكفايات  لتنمية  التدريبية  البرامج 

فخر) أبو  لتدريب  2012ظريفة  دورات  بإعداد  االهتمام  اقترحت  والتي   )

-شبكة-المعلمين في أثناء الخدمة على استخدام تقنيات التعلم االفتراضي)حاسوب

إ  -إنترنت بنظم  فيديو كونفرانس( في  األخذ  المناهج وتدريسها، وضرورة  عداد 

حل   على  القدرة  تنمي  التي  االفتراضي  التعلم  تطور  مع  تتماشى  حديثة  تقويم 

 جنوب جامعة نظمته الذي األول العلمي والمؤتمر المشكالت بداًل من الحفظ،

 المعلم  الطالب إعداد بتطوير أوصى الذي (2008بالغردقة)  بكلية التربية الوادي

ضو واالعتماد   الجودة  مشاريع وتطبيق التكنولوجي، التطور متطلبات ءفي 

الرقمية   المشروعات هذه  أهم  بين ومن التربية بكليات المنصات  استخدام 

التعليمية، وإعداد معلم القرن الحادي والعشرين، والمؤتمر العلمي الحادي عشر  

التع تكنولوجيا   " بعنوان  التعليم  لتكنولوجيا  المصرية  اإللكتروني  للجمعية  ليم 

، 2008/  3/  28  -2۷وتحديات التطوير التربوي في الوطن العربي" في الفترة  

مشروع   ضمن  اإللكتروني،  التعليم  تكنولوجيا  مشروعات  حول  دار  والذي 

من   العديد  إجراء  بضرورة  المؤتمر  وأوصي  المصرية،  الجامعات  تطوير 

ر مهارات المعلمين في البحوث والدراسات في مجال التعليم اإللكتروني، وتطوي

 عملية التقويم في ضوء المستحدثات التكنولوجية. 

الراجعة اإللكترونية لالستخدام في بيئات   التغذية  فعلى الرغم من تعدد مصادر 

-التعلم والتدريب اإللكترونية إال أن نتائج الدراسات والبحوث لم تحسم أي هذه المصادر

بة وفاعلية في تحقيق نواتج التعلم المختلفة،  أكثر مناس-كما تم عرضه في مقدمة البحث  

التغذية الراجعة اإللكترونية   خاصة أن هذه الدراسات لم تتعرض لدراسة أثر مصدري 

طالب   لدى  إلكترونية  تدريب  بيئة  في  خاصةً  والمجهولين،  المعلومين  األقران  بين 

 الدراسات العليا. 



بارة التقريرية التالية:  مما سبق أمكن تحديد مشكلة البحث، وصياغتها في الع  

بين   اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر  بين  التفاعل  دراسة  إلى  حاجة  "توجد 

داخل  الغموض  تحمل(  )تحمل/عدم  على  والقدرة  الهوية  )معلومين/مجهولين(  األقران 

بيئة تدريب إلكترونية وأثرها في تنمية استخدام المنصات الرقمية التعليمية لدى طالب 

 راسات العليا والرضا عنها الد

 أسئلة البحث

 للتصدي لمشكلة البحث فإنه البحث الحالي يحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  

الراجعة    للتغذية  مصدرين  باستخدام  إلكترونية  تدريب  بيئة  تصميم  يمكن  كيف 

والكشف عن ع إلكترونية،  الهوية  األقران )معلومين/ مجهولين(  بين  القتهما اإللكترونية 

المنصات   بالقدرة على )تحمل/ عدم تحمل( الغموض وأثر تفاعلهما على تنمية استخدام 

 الرقمية التعليمية لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:  

لتغذيددة الراجعددة مددا معددايير تصددميم بيئددة التدددريب اإللكترونيددة باسددتخدام مصدددرين ل .1

اإللكترونيددة بددين األقددران )معلددومين/ مجهددولين(، لتنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة 

 التعليمية لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها؟ 

ما التصميم التعليمية لبيئة التددريب اإللكترونيدة باسدتخدام مصددرين للتغذيدة الراجعدة  .2

ين(، لتنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة اإللكترونيددة بددين األقددران )معلددومين/ مجهددول

 التعليمية لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها، باستخدام نموذج ديك وكاري؟ 

)معلومين/مجهددولين(  للتغذيددة الراجعددة اإللكترونيددة بددين األقددرانمددا تددأثير مصدددرين  .3

 الهوية داخل بيئة تدريب إلكترونية في تنمية استخدام المنصات الرقمية؟  

أثير نمطدا األسدلوب المعرفدي )تحمل/عددم تحمدل الغمدوض( داخدل بيئدة تددريب ما تد .4

 إلكترونية في تنمية استخدام المنصات الرقمية؟  
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بدددين األقدددران  اإللكترونيدددة مدددا أثدددر التفاعدددل بدددين مصددددرين للتغذيدددة الراجعدددة .5

)معلومين/مجهولين( الهوية واألسلوب المعرفي )تحمل/عددم تحمدل الغمدوض( داخدل 

 إلكترونية في تنمية استخدام المنصات الرقمية؟   بيئة تدريب

بددين األقددران )معلومين/مجهددولين( اإللكترونيددة مددا تددأثير مصدددرين للتغذيددة الراجعددة  .6

 الهوية داخل بيئة تدريب إلكترونية في قياس الرضا عن البيئة؟  

ما تدأثير نمطدا األسدلوب المعرفدي )تحمل/عددم تحمدل الغمدوض( داخدل بيئدة تددريب  .۷

 في قياس الرضا عن البيئة؟    إلكترونية

بدددين األقدددران  اإللكترونيدددة مدددا أثدددر التفاعدددل بدددين مصددددرين للتغذيدددة الراجعدددة .8

)معلومين/مجهولين( الهوية واألسلوب المعرفي )تحمل/عددم تحمدل الغمدوض( داخدل 

 بيئة تدريب إلكترونية في قياس الرضا عن البيئة؟  

 أهداف البحث  

 يهدف البحث الحالي التعرف على:

ديددد التصددميم التعليمددي المناسددب للبيئددة التدريبيددة بعددرض مصدددرين للتغذيددة تح .1

بدين األقدران )معلومين/مجهدولين( الهويدة لتنميدة مهدارات اإللكترونيدة  الراجعة  

 استخدام المنصات الرقمية التعليمية والرضا عن البيئة.

بدددين األقدددران اإللكترونيدددة الكشدددف علدددى أثدددر مصددددرين للتغذيدددة الراجعدددة  .2

ين/مجهولين( الهوية في كل من تنمية مهارات استخدام المنصات الرقمية )معلوم

 التعليمية والرضا عن البيئة.

الكشف على أثر األسلوب المعرفدي )تحمل/عددم تحمدل الغمدوض( داخدل البيئدة  .3

التدريبية في كل من تنمية مهارات استخدام المنصات الرقمية التعليميدة والرضدا 

 عن البيئة.

أ   ..44 ما  على  أ الكشف  ما  على  بين  الكشف  اإللكترونية  الراجعة  للتغذية  مصدرين  بين  التفاعل  بين  ثر  اإللكترونية  الراجعة  للتغذية  مصدرين  بين  التفاعل  ثر 

الغموض(  والقدرة على )تحمل/عدم تحمل  الهوية  الغموض( األقران )معلومين/مجهولين(  والقدرة على )تحمل/عدم تحمل  الهوية  األقران )معلومين/مجهولين( 



داخل بيئة تدريب إلكترونية وأثرها في تنمية استخدام المنصات الرقمية التعليمية داخل بيئة تدريب إلكترونية وأثرها في تنمية استخدام المنصات الرقمية التعليمية 

  لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها؟لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها؟

 أهمية البحث  

 مية البحث الحالي في:تكمن أه

المناسبة   .1 اإللكترونية  الراجعة  التغذية  وطرق  أساليب  نحو  المعلمين  توجيه 

 للمتعلمين. 

بضرورة   .2 والتعليم،  التربية  بوزارة  التدريب  برامج  على  القائمين  أنظار  لفت 

 . توظيف بيئات التعلم اإللكترونية في تقديم تلك البرامج التدريبية للمعلمين

دريب اإللكتروني يمكن تطبيقه في المؤسسات التعليمية المختلفة تقديم نموذج للت .3

 أو اإلفادة منه كنموذج استرشادي. 

تقديمها خالل   .4 يتم  التي  المثلى  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة  تحديد مصدر 

 بيئة التدريب اإللكترونية. 

 حدود البحث  

 اقتصر البحث الحالي على:

الموضوعية:   .1 مقرالحدود  خالل  )بعض  من  التخصص  في  التكنولوجيا  تطبيقات  ر 

المرتبطة   اإلدمودو  المهارات  خالل    Edmodoبمنصة  من  برنامج والتدريب 

Microsoft teams   

العليا مرحلة الماجستير بقسم تكنولوجيا    الحدود البشرية: .2 عينة من طالب الدراسات 

 التعليم جامعة عين شمس  

 .2019/2020ل الدراسي الثاني تم تطبيق البحث في الفص الحدود الزمانية: .3

 فروض البحث:

 :التالية الفروض من التحقق إلى الحالي البحث سعى
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بددين متوسددط درجددات أفددراد  0.05عنددد مسددتوى  ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا .1

المجموعات التجريبية للبحث في تنمية استخدام المنصات الرقمية؛ يرجع للتدأثير 

الراجعدددددة اإللكترونيدددددة  األساسدددددي الخدددددتالف مصددددددر إتاحدددددة التغذيدددددة

 )معلومين/مجهولين( الهوية داخل البيئة التدريبية.

بددين متوسددط درجددات أفددراد  0.05عنددد مسددتوى  ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا .2

المجموعات التجريبية للبحث في تنمية استخدام المنصات الرقمية؛ يرجع للتدأثير 

ض( داخدل البيئدة األساسي الختالف األسلوب المعرفي )تحمل/عدم تحمل الغمدو

 التدريبية.

بددين متوسددط درجددات أفددراد  0.05عنددد مسددتوى  ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا .3

المجموعات التجريبية للبحث في تنمية استخدام المنصات الرقمية؛ يرجع للتدأثير 

األساسددي للتفاعددل بددين الخددتالف مصدددر إتاحددة التغذيددة الراجعددة اإللكترونيددة 

 مل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية.)معلومين/مجهولين( الهوية )تح

بددين متوسددط درجددات أفددراد  0.05عنددد مسددتوى  ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا .4

المجموعات التجريبية للبحث في قياس الرضا؛ يرجع للتأثير األساسي الخدتالف 

مصددر إتاحددة التغذيددة الراجعددة اإللكترونيدة )معلومين/مجهددولين( الهويددة داخددل 

 يبية.البيئة التدر

بددين متوسددط درجددات أفددراد  0.05عنددد مسددتوى  ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا .5

المجموعات التجريبية للبحث في قياس الرضا؛ يرجع للتأثير األساسي الخدتالف 

 األسلوب المعرفي )تحمل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية.

أفددراد بددين متوسددط درجددات  0.05عنددد مسددتوى  ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا .6

المجموعات التجريبية للبحث في قياس الرضا؛ يرجدع للتدأثير األساسدي للتفاعدل 

بين الختالف مصددر إتاحدة التغذيدة الراجعدة اإللكترونيدة )معلومين/مجهدولين( 

 الهوية )تحمل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية.



 منهج البحث:  

تتكدون مدن ثالثدة منداهج  البحدث إلدى فئدة البحدوث التطويريدة التدي هدذا ينتمدي

 متتابعة، وهي:

المنهج الوصفي: والذي يستخدم في دراسة وتحليل مصدر إتاحة التغذية الراجعة  ▪

اإللكترونيددة، بيئددات التدددريب اإللكترونددي، وكددذلك األسددلوب المعرفددي تحمددل 

 الغموض.

منهج تطوير المنظومات التعليمية: واستخدمه الباحث فدي تصدميم وتطدوير بيئدة  ▪

ب اإللكترونية باستخدام مصدرين للتغذية الراجعة اإللكترونية بين األقدران التدري

)معلومين/ مجهولين(، لتنمية اسدتخدام المنصدات الرقميدة التعليميدة لددى طدالب 

 الدراسات العليا والرضا عنها.

)مصددر التغذيدة  للبحدث المسدتقلين المتغيرين أثر المنهج التجريبي: وذلك لقياس ▪

)مهدارات  التابعدة متغيراتده قددرة علدى تحمدل الغمدوض( علدىبدين األقدران وال

 (عن البيئة.استخدام المنصات الرقمية والرضا  

 متغيرات البحث  

 يشتمل البحث الحالي على المتغيرات التالية:

: المتغير المستقل:   أوًلا

إلكترونية،   -أ تدريب  بيئة  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر 

 درين: ولها مص

 أقران معلومين الهوية. •

 أقران مجهولين الهوية.  •

 المتغير التصنيفي األسلوب المعرفي )تحمل/عدم تحمل الغموض(  -ب

 :المتغيرات التابعة -ج

 مهارات استخدام المنصات الرقمية التعليمية.  •
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 رضا المتدربين عن البيئة.  •

 التصميم التجريبي للبحث  

است  تم  للبحث  المستقلة  المتغيرات  )على ضوء  التجريبي  التصميم  (،  22خدام 

 ( التصميم التجريبي للبحث الحالي. 1ويوضح شكل )

 ( 22(: التصميم التجريبي للبحث )1شكل )

 أدوات البحث:

روبددرت نورتددون مقيدداس تحمددل الغموض/عدددم تحمددل الغمددوض مددن إعددداد  

(Norton, 1975). 

السدتخدام بالمنصدات الرقميدة التعليميدة.  الحظة لقياس الجانب المهداريبطاقة م 

 )من إعداد الباحث(

 مقياس الرضا لقياس رضا المتدربين عن البيئة. )من إعداد الباحث( 

 
 

التطبيق  
القبلي  

 لألدوات 

                       

  مجهولين الهوية مجهولين الهوية   معلومين الهوية معلومين الهوية 

  

التطبيق  التطبيق  

البعدي  البعدي  

  لألدوات لألدوات 

مقياس   -1
)تحمل/عدم  

تحمل 
 الغموض( 

بطاقة   -2
 مالحظة

مقياس  مقياس    --33

  الرضا الرضا 

القدرة على تحمل القدرة على تحمل 

  موض موض الغالغ

مجموعة 
 ( 1تجريبية )

ا لديهم   10 معلما
القدرة على  

تحمل الغموض  
 معلومين الهوية 

مجموعة 
 ( 2تجريبية )

ا لديهم   10 معلما
القدرة على  

تحمل الغموض  
 مجهولين الهوية 

 بطاقة مالحظة 
   مقياس الرضا

عدم القدرة على  
 تحمل الغموض 

مجموعة 
 ( 3تجريبية )

ا لديهم   10 معلما
عدم القدرة على  

حمل الغموض  ت
 معلومين الهوية 

مجموعة 
 ( 4تجريبية )

ا لديهم   10 معلما
عدم القدرة على  
تحمل الغموض  
 مجهولين الهوية 

األسلوب 

 المعرفي 

  مصدر التغذية

 الراجعة 



 :البحث أجراءات

 إجراء دراسة نظرية لألدبيات المرتبطة بهدف: 

الهوية، ومصدر تحديد مصدرين للتغذية الراجعة، والمتمثلة في مصدر معلومين   ▪

 مجهولين الهوية.

 تحديد األسلوب المعرفي القدرة على تحمل الغموض. ▪

تحديددد مؤشددرات الحكددم تنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة التعليميددة، وتطددوير  ▪

 مقاييس الرضا عن البيئة.

تصميم البيئة التدريبية بمصدريه، في إطار الفاعل مع القدرة على تحمل/ عدم تحمل  

لالجتماعات اإللكترونيدة، وتطويرهدا  Microsoft teamsنامج الغموض عبر بر

 .(Dick et al., 2001)( 2001باستخدام نموذج ديك وكاري )

 إعداد أدوات البحث والمتمثلة في بطاقة تقييم منتج، ومقياس الرضا نحو البيئة. 

 التطبيق القبلي لألدوات البحث. 

تطبيدددق مصددددر إتاحدددة التغذيدددة الراجعدددة اإللكترونيدددة بدددين األقدددران )معلدددومين  

ع القدددرة علددى تحمددل/ عدددم تحمددل الهويددة/مجهولين الهويددة( فددي إطددار تفاعلهددا مدد

 الغموض عبر برنامج 

 التطبيق البعدي ألدوات البحث   

 إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات. 

 عرض نتائج البحث وتفسيرها. 

 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة. 
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 البحث مصطلحات

 نم عديد  وعلى الحالي، بالبحث المرتبطة األدبيَّات وعلي الباحث  اطالع ضوء في

 النحو ئيَّة علىراإج صورة في  البحث مصطلحات  تحديد تمَّ  السابقة راسات البحوث والد

 :التالي

العملية التي يتم من خاللها  هي    وتعرف بأنها  :Feedbackالتغذية الراجعة اإللكترونية   -

لتأكيد   االستجابة،  هذه  نتائج  عن  لتخبره  استجابته،  عقب  المتعلم  إلى  المعلومات  تقديم 

ات الصحيحة، وتصحيح االستجابات الخطأ، وتقديم العالج حتى يتوصل المتعلم  االستجاب

 .لإلجابات الصحيحة من خالل استخدام الحاسوب واإلنترنت

األقران   - بين  اإللكترونية  الراجعة  بأنها    :Peer Feedbackالتغذية  عملية وتعرف 

أو مجهولين الهوية  المشاركة بين المتدربين من طالب الدراسات العليا معلومين الهوية  

استجابتهم  على  والمالحظات  التعليقات  طريق  الخاصة    عن  واألنشطة  المهام  ألداء 

 ببيئة التدريب اإللكترونية. بمهارات استخدام المنصات الرقمية

الهوية   - معلومين  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة   Identifiable Peerالتغذية 

Feedback:    بأنها المشاروتعرف  التعليقات  عملية  طريق  عن  المتدربين  بين  كة 

استجابتهم  على  استخدام    والمالحظات  بمهارات  الخاصة  واألنشطة  المهام  ألداء 

الرقمية   عليهم  المنصات  التعرف  يتم  إذ  الهوية،  معلومين  العليا  الدراسات  طالب  من 

 .  بأسمائهم الحقيقية وأي معلومات تميزهم أمام أقرانهم ببيئة التدريب اإللكترونية

مجهولين  - األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة   Anonymous Peerالهوية    التغذية 

Feedback  :  بأنها التعليقات  وتعرف  طريق  عن  المتدربين  بين  المشاركة  عملية 

استجابتهم  على  استخدام    والمالحظات  بمهارات  الخاصة  واألنشطة  المهام  ألداء 

الرقمية   العليا مجهوالمنصات  الدراسات  التعرف على  من طالب  يتم  إذ ال  الهوية،  لين 

ببيئة  أقرانهم  أمام  تميزهم  معلومات  وأي  المتدربين  أسماء  تختفي  حيث  المتدربين 

 التدريب اإللكترونية. 



،  2006هناء يماني )  يتبنى البحث الحالي تعريف:  E-Trainingالتدريب اإللكتروني   -

 تمكين أجل من والزمان، يفصلهم المكان  ومتدربين مدربين بين تدريبي بأنه نظام (  12

 فيه الذي يختار التدريب فهو والمكان، الوقت ظروف ىعل والتغلب التدريب من األفراد

الحدود     يتدرب؟  متى  المتدرب ضمن  يتدرب  وماذا  يتدرب؟  وأين  يتدرب؟  وكيف 

 .الممكنة

 تقوم  اإلنترنت خالل من بيئة تدريب افتراضية بأنها وتعرف  بيئة التدريب اإللكترونية: -

 طالب الدراسات العليا حسب قبل من استخدامها يتم  التي  األدوات، من مجموعة بتوفير

إمكانية هذه  وتتيح التدريبية،  احتياجاتهم  اإللكترونية تقديم  البيئة  الراجعة  من   التغذية 

لمساعدتهم  الهوية،  مجهولين  أو  الهوية  معلومين  التدريب    مهام  إنجاز على أقران 

مه  التدريب وأنشطة الرقمية  على  المنصات  استخدام  بكفاءة األ  وتحقيقارات   هداف 

 .وتفاعلية

التعليمية - الرقمية  :   Edmodo اإلدمودو  منصة Electronic Tests :المنصات 

إِْجَرائِيًّا الباحث  األنشطة  يعرفها  ممارسة  تتيح  تفاعلية  تقدم خدمات  مؤمنة  "شبكة  بأنها 

على   وتستند  األسئلة،  عن  واإلجابة  فيديوهات  التعليمية،  رفع  للمعلم  تتيح  أدوات 

 وعروض تعليمية". 

مصدر التغذية بمصدريه  لتقبل المعلم  يعرفه بأنه "استعدادالقدرة على تحمل الغموض:   -

وقدرته على الهوية(،  ومجهولين  الهوية،   مصد يعتبرها حيث ال التدريب، )معلومين 

المعلمين وتتحدد التهديد، أو للقلق ا  في رضا  هذه  مع   صورة  في لمصادرالتعامل 

 سلوك في لبيئة التدريب( تحمل( ظاهرة  وقبول موافقة، شكل في تكون أن إما استجابة

 ظاهرة ) عدم تحم  (رفض ونفور تكون أو لها، بالميل والشعور ارتياح، ومشاعر توافق،

 .االرتياح" وعدم  بالقلق، وشعور إحباط، ومشاعر وهروب، انسحاب،  سلوك صورة  في

ا - التعليمية مهارات استخدام  الرقمية  بأنها المهارات   لمنصات  باستخدام    وتعرف  المتعلقة 

 للتمكن من كيفية استخدامها.    Edmodoمنصة اإلدمودو
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اتجاه - أنها  البحث  في  إجرائياً  وتعرف  البيئة:  عن   كان سواء  المتدرب  وشعور الرضا 

 .المنشودة  أهدافه لتحقيق حول مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية َسْلبِيًّا أم  إِيَجابِيًّا

 اإلطار النظري والدراسات المرتبطة

مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران )معلومين/ مجهولين( الهوية داخل  

بيئة تدريب إلكترونية وعالقتهمتا بتحمل الغموض وعالقتهما وتنمية استخدام المنصات  

 ريب الرقمية التعليمية والرضا نحو بيئة التد

اإللكتروني،    التدريب  مفهوم  تحديد  الحالي  للبحث  النظري  اإلطار  استهدف 

يمكن  التي  والتطبيقات  البرامج  أهم  اإللكتروني،  التدريب  خصائص  على  والتعرف 

التغذية  إتاحة  تحديد مصدر  إلى  وباإلضافة  اإللكتروني،  التدريب  لبيئات  عليها  االعتماد 

بمصدريها)معلو اإللكترونية  اإلطار  الراجعة  استهدف  أيًضا  الهوية،  مين/مجهولين( 

وعالقته  الغموض  تحمل  عدم  تحمل/  المعرفي  األسلوب  على  الضوء  إلقاء  النظري 

التعليمية،   الرقمية  المنصات  مفهوم  وتحديد  اإللكترونية،  الراجعة  التغذية  إتاحة  بمصدر 

بمصدر التغذية   وعالقته بالمتغيرات المستقلة للبحث، وكذلك الرضا عن البيئة وعالقتها

والقدرة على تحمل الغموض. ثم عرض بيئة التدريب اإللكتروني المستخدمة في البحث  

األقران   بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  بمصدري  البيئة  هذه  تصميم  ومعايير  الحالي، 

 )معلومين/ مجهولين( الهوية. وأخيًرا نموذج التصميم التعليمي المستخدم في هذا البحث.  

 ور األول: التدريب اإللكتروني المح

 مرفهوم التدريب اإللكتروني:  -1

 ( التدريب اإللكتروني بأنه نظام تدريب نشط2011يعرف السعيد عبد الرازق )

Active Training  استخدام على  يعتمد  تقليدي  لتوصيل   غير  اإلنترنت  شبكة  مواقع 

نبها دون االنتقال إلى موقع  بكافة جوا المعلومات للمتدرب واالستفادة من العملية التدريبية

نفس في  والمتدربين  المدرب  وجود  ودون  التفاعل  التدريب  تحقيق  مع  المكاني  الحيز 

األبعاد الرقمي ثالثي  التدريبي  والمتدربين(- المتدرب-)المحتوى  العملية  المدرب  وإدارة 



أنه ( ب2016،295سيد، عباس الجمل ) ويعرفه أسامة  .تكلفة التدريبية بأسرع وقت وأقل

حاسب   من  الحديثة  االتصال  آليات  باستخدام  للتدريب  طريقة  هو  اإللكتروني  التدريب 

بحث،   وآليات  ورسومات،  وصورة،  صوت  من  متعددة  ووسائط  معلومات  وشبكات 

ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت وأجهزة العرض المرئي والسمعي وقنوات 

التقنية بأنواعها المختلفة في إيصال المعلومة   األقمار الصناعية وغيرها، بغرض استخدام 

للمتعلم في أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودة. ويقدم التعلم  

اآللي   الحاسب  تقنية  على  المعتمدة  بالتطبيقات  غنية  تفاعلية  بيئة  خالل  من  اإللكتروني 

بلوغ من  المتدرب  تُمكن  التي  المتعددة،  من    وشبكاته ووسائطه  التدريبية  العملية  أهداف 

 حنان وتشير  .خالل تفاعله مع مصادرها، وذلك من دون التقيد بحدود المكان والزمان

( النوع2011الزنبق  ذلك  بأنه  التدريب (   تقوم  وفيه اإلنترنت شبكة على القائم  من 

ولمواد خاص موقع بتصميم  التدريبية المؤسسة  ويتدرب لها، معينة برامج أو بها 

 من الحصول على تغذية راجعة. تمكنه وفيه اآللي الحاسب طريق عن فيه ربالمتد

السابقة   التعريفات  ضوء  إِْجَرائِيًّاوفي  الباحث   بين تدريبي نظام :  بأنه يعرفه 

 والتغلب  التدريب من األفراد  تمكين أجل  من والزمان، يفصلهم المكان  ومتدربين مدربين 

وكيف     يتدرب؟  متى المتدرب فيه الذي يختار التدريب فهو والمكان، الوقت ظروف ىعل

 . يتدرب؟ وأين يتدرب؟ وماذا يتدرب ضمن الحدود الممكنة

 : خصائص وأهمية التدريب اإللكتروني -2

يقدم التدريب اإللكتروني نمط تدريبي جديد متطور يعتمد بصورة أساسية على  

حيث الوقت والمكان  تقنية المعلومات ويجعل الطالب هو المتحكم في العملية التدريبية من 

التفاعل   زيادة  إلى  تلقائية  بصورة  اإللكتروني  التدريب  يؤدي  كما  والتكرار،  والتتابع 

من  العديد  في  اإللكتروني  التدريب  أهمية  تلخيص  ويمكن  المتدربين.  بين  والمشاركين 

وآخرون   مونيك  دراسة  منها   (Monique A. ,Dijks, et al 2018)الدراسات 
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، ودراسة رازي (Kayacan, A., & Razı, S. 2017)رازي"  ودراسة "كاياكان و

(Razı, S. 2016) : 

 تحكم المتدرب في العملية التعليمية، والمشاركة اإليجابية فيها.  

 يسمح للمتدرب بالوصول إلى المادة التدريبية في الوقت والمكان المناسبين له.   

 االعتماد على عالقة تفاعلية بين المتدربين والمدربين   

 متعددة واستخدام أنماط تدريب مختلفة.   ستخدام وسائل تكنولوجيةا 

 تقليل تكلفة التدرب ورفع كفاءة المتدربين   

 توفير وقت السفر واالنتقال بالنسبة للمتدرب والمدرب   

خالل    من  المختلفة  المعلومات  مصادر  إلى  الوصول  على  المتدربين  تشجيع 

لوصول إلى معلومات إضافية حول  استخدام الروابط التشعبية بما يساعد على ا

 موضوع الدرس.  

 يشجع المتدرب على االعتماد على النفس والوصول إلى مرحلة التعلم الذاتي.   

 رفع ثقة المتدرب في نفسه وزيادة رغبته في التدريب المستمر.  

 إعادة استخدام المادة العلمية وتطويرها بصورة مستمرة.   

خام    مواد  استهالك  إلى  الحاجة  على  عدم  خطورة  أي  وانعدام  التدريب  في 

 المتدرب )في حالة التدريب على تركيب أو استخدام مواد خطيرة(. 

 مراحل تصميم التدريب اإللكتروني:   -3

 Porter) يمر التدريب اإللكتروني بمجموعة من المراحل يمكن استخالصها فيما يلي:  

, K.& Rossman , F. 2003, 103 ، (: ۷5-۷3، 2001؛ )عبد الرحمن توفيق 

اإللكتروني: التدريب  تخطيط  األولى:  االحتياجات    المرحلة  تقدير  المرحلة  تلك  تتطلب 

للتدريب  والخاصة  العامة  األهداف  وتحديد  إشباعها  على  للعمل  للمتدربين  المستقبلية 



بمتخصصين  االستعانة  واإلجراءات  واالستراتيجيات  السياسات  ووضع  ووضوحها 

 .براء التقنيةفالتدريب وأساتذة الجامعات وخ

تصميم الثانية:  التفاعلي: المرحلة  اإللكتروني  من    التدريب  يتم  التي  الكيفية  بها  ويقصد 

مرحلة   في  وضعها  تم  التي  واإلجراءات  واالستراتيجيات  السياسات  ترجمة  خاللها 

كما  التدريبية،  الدورات  أنشطة  تصميم  إلى  باإلضافة  التدريب  أهداف  لتحقيق  التخطيط 

الم تلك  عمليةتركز  على  شبكة  رحلة  على  تقديمه  المراد  التدريبي  المنهج  تصميم 

أن فريق التطوير يعتمد عند تصميمه للتدريب اإللكتروني على أحد المدخلين   .اإلنترنت

 التاليين: 

مدخل النظم: يركز على العالقات بين المتدربين والمدربين والمحتوى التدريبي حيث  -1

على باقي العناصر ويتأثر بها ويؤثر فيها وأي تعديل  يعتمد كل عنصر من تلك العناصر  

 .نتائج ومخرجات التدريب أو تغيير في إحداها يؤثر على النظام بأكمله وعلي

لفهم  -2 ومنهجية  شاملة  رؤية  بتكوين  المطورين  قيام  على  يعتمد  الشامل:  المدخل 

لب ذلك المدخل  واستيعاب مدى تأثير ذلك النوع من التدريب على المؤسسة بأكملها، ويتط 

بها وبرامجها  المتاحة  للشبكة واألجهزة  البنية األساسية  لمكونات ومستلزمات  كامل  فهم 

المتصفح   برامج  تعتمد  Browserوبخاصة  الشامل على عدة خطوات  المدخل  ويقوم   ،

 كل خطوة على ما قبلها وما بعدها من خطوات وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: 

الغايات واألهداف والمتدربين المستهدفين  تقدير االحتياجات التد-أ ريبية من خالل تحديد 

 وبيئة التدريب 

 اختيار أكثر الطرق واألساليب مالئمة للتدريب اإللكتروني والتي يحددها فيما يلي: -ب

الشبكة  - خالل  من  الحاسب  على  القائم  Based -Web/Computer التدريب 

Training (W/CBT)ا األسلوب على  ذلك  ويعتمد  التدريب  ،  من خالل  الفردي  لتعلم 

 والمحاكاة وتوجيه األسئلة.  Drill /Practiceوالممارسة 
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الشبكة  - خالل  من  األداء  لدعم  اإللكترونية   Web/Electronicالنظم 

Performance Support Systems (W/EPSS)    يوفر الذي  األسلوب  وهو 

العل والطرق  المشكالت  حل  من خالل  إليه  الحاجة  وقت  وتنفيذ التدريب  والتجريبية  مية 

 المشروعات. 

المتزامن    - غير  التدريب  Asynchronous Trainingالتدريب  على  يعتمد   :

والمناقشات   التجريبية  المهام  خالل  من  الحقيقي  الوقت  غير  في  الشبكة  على  الجماعي 

للتدريب   معا  والمدربين  المتدربين  المتزامن  غير  التدريب  ويجمع  الفريق،  ومشروعات 

الم في  على  اإلنترنت  بشبكة  الموقع  إلى  بالدخول  ويقومون  الجديدة  والمعارف  هارات 

على   يساعد  مما  المشروعات  في  والعمل  بها  يكلفون  التي  المهام  إلنجاز  مختلفة  أوقات 

 تبادل الخبرات بين المتدربين. 

على  على التدريب الجماعي : يعتمد Synchronous Training المتزامن التدريب -

ا  فى  المدربالشبكة  يتواجد  المشكالت حيث  المناقشات وحل  من خالل  الحقيقي   لوقت 

مؤتمرات خالل  من  الوقت  نفس  في  الشبكة  على   Video الفيديو والمتدربين 

Conferencing والمؤتمرات المسموعة Audio Conferencing وغرف الحوار 

.Chat Rooms  

ا-ج وأساليبها  محتواها  وتحديد  التدريبية  الجلسات  المعارف  تصميم  لنقل  لالزمة 

التدريب   عن  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  وتحديد  الشبكة  عبر  للمتدربين  والمهارات 

 والمتدربين واتخاذ إجراءات التصحيح.  

 .توثيق هيكل المحتوى وإعداد دليل تفصيلي لتطبيقات ومشروعات التدريب-د

 تقييم محتوى التدريب للتأكد من دقته وفعاليته ووضوحه -هد

 

 

 



 علية التدريب اإللكتروني: فا -4

إطميزى،   )جميل  من  كل  ذكرها  كما  اإللكتروني  التدريب  فاعلية  ؛  200۷يمكن حصر 

 Worarit؛  2006(؛ )سليمان القادري،  2009حسن،   (، )شوقي2005)حسن زيتون،  

, et al, 2011 :في النقاط التالية ) 

المتدرب بالتدريب  المتدرب:  . والتأكيد على  تحديد الدوافع التي أدت إلى إلحاق 

واستخدام   مهارته  تحسين  أجل  من  التدريب  أثناء  جهود  لبذل  المتدرب  استعداد 

التدريب   لحضور  المتدرب  دوافع  ارتفاع  العمل.  أثناء  المهارات  تلك  وتطبيق 

كلما  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  في  المتدرب  مهارات  ارتفعت  اإللكتروني، 

 ارتفع أداؤه التدريبي.  

الت  والمؤثرة    دريبي: المحتوى  الهامة  العوامل  أحد  التدريبي  المحتوى  يعتبر 

والعالقة   الترابط  كلما زاد  التدريبية.  العملية  فاعلية وجودة  في  أساسية  بصورة 

 بين المحتوى التدريبي وحاجة العمل الفعلية، كلما زادت فاعلية التدريب.  

والمتدرب:  المدرب  بين  اًلتصال  وفاعلية    وسائل  كفاءة  على  تعتمد  التدريب 

كفاءة المدرب وأسلوب تعامله مع المتدربين. حيث يجب أن يكون المتدرب على  

التقييم وشروط   وأسلوب  به  االلتحاق  التدريبي وشروط  بالبرنامج  كاملة  معرفة 

النجاح في التدريب. كلما زاد معدل التواصل المباشر بين المدرب والمتدربين،  

كلما   التدريب.  فاعلية  ارتفعت  من  كلما  والمتدربين  المدرب  بين  التواصل  زاد 

 خالل البريد اإللكتروني أو منصة التدريب، كلما ارتفعت فاعلية التدريب.  

التواصل:  تضمن    سهولة  وسيلة  اإللكترونية  التدريب  بيئة  توفر  أن  يجب 

على   يساعد  بما  بينهم،  المسافات  بعد  رغم  والمتدربين  المدرب  بين  التواصل 

يمية والنقاش حول المسائل الخالفية في التدريب. ويجب أن  تبادل المصادر التعل

يستوعب التصميم الفني للتدريب اإللكتروني متطلبات التواصل المتزامن والغير  
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اإللكتروني  التدريب  نظام  استخدام  سهولة  والمتدربين.  المدرب  بين  متزامن 

 يساهم بصورة كبيرة في أداء عملية التدريب.  

بالمؤسسة  العمل  دعم    :بيئة  إلى  أساسية  بصورة  يحتاج  التدريب  نجاح  إن 

التي   المؤسسة  من  وتفهم  التدريب،  تقدم  التي  المؤسسة  من  للمتدرب  وتشجيع 

التي   المهارات  المتدرب  بها  يعمل  التي  المؤسسة  تتفهم  أن  يجب  بها.  يعمل 

تلك   استخدام  إلى  دائمة  بصورة  تدعوه  وأن  التدريب،  بعد  المتدرب  اكتسبها 

العمل. كلما ارتفع الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمتدرب كلما زادت    المهارات في

يساعد   بالمؤسسة  المستمر  التدريب  ثقافة  انتشار  التدريب.  في  المتدرب  فاعلية 

 على رفع فاعلية تدريب العملين بتلك المؤسسة. 

 عناصر ومكونات نظام التدريب اإللكتروني:   -5

عناصر مجموعة  من  اإللكتروني  التدريب  )العجب   يتكون  يلي  فيما  استخالصها  يمكن 

؛ طارق الجبروني،  201۷؛ إيهاب حمزة وندى العجمي،  2012العجب عصام الحسن،  

 (: Gloria & Oluwadara, 2016؛ 201۷

التدريب:  خالل   أهداف  من  تحقيقها  المتدرب  من  المطلوبة  الغايات  وهي 

أهداف   إلى  تنقسم  بدورها  التي  عامة  أهداف  إلى  وتنقسم  سلوكية  التدريب، 

محدددة تمثل النتاجات التي ينبغي على المتدرب تحقيقها بعد كل جلسة تدريبية،  

وتمثل أهداف التدريب العنصر الرئيس في تحديد عناصر التدريب األخرى مثل  

 المحتوى واألنشطة واألساليب.

يمثل المادة العلمية للتدريب التي تساعد على تحقيق أهداف    المحتوى التدريبي:  

التعليمية   التدريب الموديوالت  أو  الوحدات  من  مجموعة  من  ويتكون  المحددة، 

 التي تحتوي على العديد من الوسائط المتعددة )نصوص، صور، رسوم(. 



التدريبية:  مع    األنشطة  يتكامل  بما  وطبيعته  التدريب  ألهداف  وفقًا  تتنوع 

ومنه حدة،  على  متدريب  كل  بها  ويقوم  الفردية  فمنها  التدريبي،  ا المحتوى 

 الجماعية ويقوم بها مجموعة متدربين معًا.

التدريب:  والتعلم    استراتيجيات  الفردي  الخصوصي  التعلم  استراتيجيات  مثل 

وأنشطة   أهداف  ضوء  في  تحديدها  ويتم  والمناقشة،  العملي  والبيان  التعاوني 

 التدريب. 

و بعد  يتنوع ما بين تقويم بنائي بعد اإلنتهاء من دراسة وحدات محدددة أ  التقويم: 

المتدرب لألهداف المطلوبة وتحديد   التدريبية للوقوف على مدى تحقيق  الجلسة 

لد الضعف  التقويم  \نقاط  أساليب  وتتنوع  التدريب،  إنتهاء  بعد  نهائي  وتقويم  به، 

 مثل االختبارات واألداء العملي.

 العنصر البشري في التدريب ويتمثل في المدرب والمتدربين.  األفراد: 

 :اإللكتروني يبالتدر  أساليب -6

 متعددة   نماذج األدبيات وتضم  اإللكتروني، التدريب خاللها من يتم  متعددة  هناك أساليب

تلك  من   أوضحها والتي األساليب  لتصنيف  األكلبي)كل  نهى 2012سعيد  (؛ 

الروؤف)2010بدوي) عبد  مشيرة  إطمبزي)2008(؛  جميل  حنان  200۷(؛  (؛ 

 (، وبالتالي يمكن تصنيفها:2011الزنبقي)

 عمى المعتمد التدريب :فيها يقدم التي والبيئة التدريب أدوات حيث من 

 .اإلنترنت شبكة عمى المعتمد الكمبيوتر، التدريب

حيث  :التدريب مكان  حيث من  داخلي:  نوعين   داخل  التدريب  يتم ويشمل 

 التي  المنظمة خارج التدريب يت حيث :وخارجي الفرد،  فيها يعمل المنظمة التي

 .ردفيها الف يعمل
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الشبكة:  التدريب عبر  التدريب    استقاللية  المتدرب، وهي:  أنواع  ثالثة  ويشمل 

 الشبكي المباشر، والتدريب المدمج، والتدريب الشبكي المساند. 

 وفقًا لذلك ليشمل التدريب: الفردي، والتعاوني، والجماعي.التدريب:  اجتماعية 

 تدريب العملي. ويشمل نوعين، هما التدريب النظري، وال  تطبيق التدريب: 

الشبكة:  عبر  التدريب  متزامن،    تواصل  والغير  المتزامن،  التدريب  ويشمل 

 الهجين. 

 المحور الثاني: التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران في برامج التدريب اإللكتروني 

يتضمن البحث الحالي مصدرين للتغذية الراجعة بين األقران، المصدر األول وهو  

ة، والمصدر الثاني وهو مجهولين الهوية، ولكل مستوى منهم ما يؤيده من معلومين الهوي

 النظريات المرتبطة بعملية التعلم، وسوف يتم عرضهم تفصيالً على النحو التالي:

 مفهوم التغذية الراجعة اإللكترونية:    -1

(  p. 280  Ngar - Fun Liu., et al ,2006)     فان وآخرون  -نجرعرفها  

التواصل والمالحظات    أنها عملية  باألداء،  المتعلقة  الحوارات  المتعلمين عن طريق  بين 

والتعليقات الخاصة باألقران على بعضهم البعض ويمكن أن تتم من خالل المجموعات أو  

وآخرون  جيلن  سارة  أيًضا  وعرفتها  اإلنترنت،  طريق  عن  أو  الطالب  من  أزواج 

(Gielen, et al., 2010, p. 144)  يم األداء التي يقوم بها  هي شكل من أشكال تقو

بمناقشة   القرين  يقوم  حيث  والتقدير  الدرجة  إعطاء  في  تسهم  ال  أنها  كما  المتعلمون، 

التحسن، وهو ما  القوة والضعف في األداء المحدد مقدًما االقتراحات لمزيد من  مواطن 

من   يماثل تقديم التغذية الراجعة اإللكترونية عن طريق المعلم، وكالهما يمثل جزء كبير

الباحث إجرائيا   التعلم، ويعرفها  التقويم من أجل  التكويني ويطلق عليه  هي   بأنهاالتقويم 

العملية التي يتم من خاللها تقديم المعلومات إلى المتعلم عقب استجابته، لتخبره عن نتائج 



هذه االستجابة، لتأكيد االستجابات الصحيحة، وتصحيح االستجابات الخطأ، وتقديم العالج  

 يتوصل المتعلم لإلجابات الصحيحة من خالل استخدام الحاسوب واإلنترنت  حتى

 أهمية التغذية الراجعة اإللكترونية:   -2

استخدام      أهمية  على  السابقة  والدراسات  والبحوث  األدبيات  من  العديد  أكدت 

التعلم   بيئات  خاصة  وبصفة  البيئات  بمختلف  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  وتقديم 

النقاط  اإللكترون في  السابقة  والدراسات  البحوث  غالبية  ولخصتها  أوضحتها  والتي  ي، 

نبيل   ؛ Narciss, 2013؛2013فؤاد، هبة ؛ 2015 خميس، عطية محمد (التالية:

 (: Shute, 2008؛2009 المرادني، محمد عزمي،

وانتظار   إنها .1 والقلق  التوتر  المتعلم  عن  يخفف  مما  تعلمه،  بنواتج  المتعلم  تخبر 

 . وترقبها في حالة عدم معرفته بنتائج تعلمهالنتائج 

إجابته   .2 كانت  إذا  التعلم، خاصة  في عملية  االستمرار  المتعلم على  وتساعد  تدعم 

 للسؤال صحيحة، مما يوجد نوًعا من الثقة لدى الطالب في قدراته التعليمية.

عند   .3 والسؤال  الخاطئة  اإلجابة  بين  ما  حدثت  التي  الخاطئة  االرتباطات  تضعف 

 علم، وإحاللها بارتباطات صحيحة ومعلومات إضافية. المت

 تثري عملية التعلم، وتزود المتعلم بالمعلومات اإلضافية والمراجع المتغايرة.  .4

 توضح للمتعلم مدى األهداف التي حققها، والمستوى الذي ينبغي الوصول إليه.  .5

وال .6 واإلشراف  واإلدارة  والتعليم  التربية  مجاالت  في  هاًما  بدوًرا  توجيه تقوم 

 والتفاعل االجتماعي.

عملية   .۷ وعلى  المدى،  طويلة  الذاكرة  في  بالمعلومات  االحتفاظ  على  تساعد 

 استرجاعها.

تزيد من التحصيل الدراسي للتالميذ، وتساعدهم على االنتباه من أخطائهم مع   .8

 تصحيحها. 
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 تنشط عملية التعلم وتجعله أكثر تشويقًا، مما يزيد من دافعية الطالب للتعلم.  .9

بما ت  .10 واقتناعه  إجابات،  من  به  أخطأ  بما  إعالمه  عند  المسئولية  المتعلم  حمل 

 حصل عليه من درجات، فيضاعف جهده لالستذكار

 خصائص التغذية الراجعة اإللكترونية    -3

الراجعة  التغذية  خصائص  السابقة  والدراسات  البحوث  من  الكثير  تضمنت 

العلماء   يرجع  وظائفها، حيث  أنها  على  في اإللكترونية  الراجعة  للتغذية  الوظيفي  الدور 

 ,Race))مرعي والحيلة(  (،  1989اعتمادها على خصائصها كما ذكرها: )المقطري،  

 : (480، 2002توفيق مرعي & محمد الحيلة، ) ؛(3/11 ,2005

: حيث تُعد التغذية الراجعة اإللكترونية شكل من أشكال الخاصية/الوظيفة التعزيزية 

لمتعلم من خاللها نتيجة أدائه فتساعد وتؤثر على ما يجب عليه التعزيز، عندما يعرف ا 

أن يفعل فيما بعد، مما يجعل عملية التعلم أفضل للمتعلم، وترتكز في ذلك بشكل أساسي  

 على التغذية الراجعة اإللكترونية الفورية والمتزامنة. 

)الدافعية(:  .1 نوعً   الخاصية/الوظيفة  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  تعد  من حيث  ا 

أنواع البواعث، ذلك بكونها عامل أساسي في زيادة دافعيه المتعلم نحو اكتشاف  

 وانتقاء االستجابات الصحيحة. 

: حيث تقوم التغذية الراجعة اإللكترونية بتوجيه أداء  الخاصية/الوظيفة الموجهة .2

واألداء  صحيح،  بشكل  يتقن  لم  الذي  واألداء  المتقن  األداء  له  فتبين  المتعلم، 

 طئ.  الخا

 أنواع التغذية الراجعة اإللكترونية:  -4

  الراجعة التغذية تناولت التي السابقة والبحوث والدراسات األدبيات من عديد صنفت

 ؛ Narciss, 2014 ؛ 2015عفيفي، محمد( منها أنواع وأشكال عدة  إلى اإللكترونية

 لىع تأثيرها يتباين هذا وعلي  Brookhart, 2008 ؛ 2012 سعيد، سليمان لطيفة

 :واختالفها األنماط  تلك بتباين التعلم  عملية



عبر  اإللكترونية  الراجعة  اإللكتروني التغذية  إرسال البريد  خاللها  من  ويتم   :

البريد   خالل  من  الطالب  وواجبات  وتكليفات  مهام  على  المعلم  وتعليق  تقييم 

فرد  -إلى-فردية من فرد  اإللكتروني. وهي في معظم األحيان تكون تغذية راجعة

المقدمة قد تكون  للطالب، وأن مستوى التغذية الراجعة اإللكترونية-أي من المعلم

 إلى األشد تفصياًل.  بشكل عام من أبسط تغذية راجعة

: حيث تستخدم المؤتمرات  التغذية الراجعة اإللكترونية عبر مؤتمرات الكمبيوتر 

توفير  من خالل  الطالب،  عمل  مجموعات  على  العام  للتعليق  خيار    الحاسوبية 

فرد من  اإللكتروني  التغذية -إلى-االتصال  رسائل  إرسال  أجل  من  مجموعة 

توافر   مع  جنب  إلى  جنبًا  الطالب،  مجموعات  غالبية  إلى  اإللكترونية  الراجعة 

فرد من  اإللكتروني  االتصال  لرسائل  -إلى-خيار  الطالب  من  يحتاج  لمن  فرد 

 تغذية راجعة أكثر فردية أو شخصية.

: وهي فئة واسعة، تتضمن استخدام  اإللكترونية عبر الكمبيوترالتغذية الراجعة   

الطالب، حيث تكون  الستجابات  االتغذية الراجعة اإللكترونية )المعدة مسبقًا( طبقً 

الكمبيوتر،   القائمة على  التعلم  الذاتي في حزم  التقييم  أسئلة  برمجة ومبنية على 

ر قد يتم برمجتها أيًضا في حزم  التغذية الراجعة اإللكترونية القائمة على الكمبيوت

، ويمكن برمجتها أيًضا في حزم قائمة CD Romالتعلم على القرص المرن أو  

على الويب، ويتم تسليمها عبر اإلنترنت )الشبكة العالمية(، أو اإلنترانت )الشبكة 

   المحلية(.

الدراسات لتوضيح أي من هذه   وطبقا الختالف هذه األنواع أجريت العديد من 

بشكل األ للمتعلم  الراجعة  التغذية  لتقديم  التعليمية  المواقف  في  لالستخدام  أفضل  نواع 

الصحيحة استجاباته  وتثبيت  خطأه  لتصحيح  منها  االستفادة  على  هذه    .يساعده  ومن 

واهرنجهاس جارسون  من  كل  دراسة   (Garrison & Ehringhaus) الدراسات، 
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استراتيجية تعليمية ذا فاعلية لتحريك  والتي أوضحت أن التغذية الراجعة الوصفية تكون  

الطالب إلى األمام في تعلمهم. فهي تمد الطالب بمعلومات عن أعمالهم الجيدة، كما تقدم  

خطوط أن  لهم  أيضاً  وأوضحت  يتعلموه.  أن  يجب  ما  في  التالية  الخطوة  عن  إرشادية 

 .التغذية الراجعة المحدودة ال تقود إلى تحسن في تعليم الطالب

أن أنواع التغذية الراجعة األكثر فائدة، هي التي  (Boston, Ibid) حت دراسةكما أوض

الطالب  وتشجع  للتحسين  واقتراحات خاصة  أخطائهم  عن  بتعليقات خاصة  الطالب  تمد 

انتباههم  التغذية   ليركزوا  من  فائدة  أكثر  يكون  النوع  وهذا  منهم،  المطلوب  العمل  على 

 .طاء الحل الصحيح مباشرة للطالبالراجعة الصريحة والتي تعتمد على إع

موريس  دراسة  الراجعة  (Morris) أما  التغذية  استخدام  على  الحكم  منها  الهدف  كان 

التعلم، في محادثات األطفال، وذلك من خالل   التصحيحية، ودراسة أثرها على إصالح 

ا  وأنواع  الخطأ  أنواع  بين  العالقة  اختبرت  كما  التفاعلية،  الراجعة  التغذية  لتغذية  تقديم 

بورد  بالك  التعلم  بيئة  استخدام  وتم  لها،  الفوري  والتصحيح  المناسبة،   الراجعة 

(Blackboard)،.   مجموعات داخل  معاً  ليعملوا  أزواج  إلى  عشوائياً  التالميذ  وقسم 

التصحيح مع التعليق   –افتراضية، وتم استخدام أنواع التغذية الراجعة اآلتية )الصريحة  

المناقشة  – أو  والنحو التفاوض  الكتابة  في  األخطاء  معظم  إن  النتائج  وأوضحت   .)

الفوري عن   قاد إلى التصحيح  عولجت من خالل استخدام "التفاوض"، وان "التفاوض" 

 .(Morris, Ibid,29:45) ."استخدام "التصحيح مع التعليق 

كاستيندا دراسة  المتزامن   (Castaneda) وفي  األسلوب  من  كل  استخدام  تم 

أنواع مختلفة من والغير متزامن   المتزامن  الراجعة، واستخدم مع األسلوب  التغذية  لتقديم 

التكرار   –االستثارة    –التصحيح مع التعليق    –التغذية الراجعة وهي )التصحيح الصريح  

)التكرار(،   – عدا  ما  السابقة  األنواع  نفس  معه  المتزامن  األسلوب  أما  التوضيح(،  طلب 

غير   األسلوب  أن  النتائج  من وأوضحت  التالميذ  أخطاء  عالج  في  أفضل  كان  المتزامن 

المتزامن. بعنوان   .(Castaneda, Ibid) األسلوب  أبانمي"  المحسن  "عبد  دراسة  أما 



تفوق  أثبتت  "فقد  الدراسي  الطلبة  تحصيل  على  الراجعة  التغذية  أشكال  بعض  "فاعلية 

لنتائج متبوعة بمعرفة مجموعة الطالب الذين تلقين التغذية الراجعة، والمتمثلة في معرفة ا

الخاطئة، ومناقشة اإلجابات الصحيحة  والخاطئة، وتصحيح اإلجابات  اإلجابات الصحيحة 

ودراسة  الراجعة.  التغذية  أشكال  بقية  تلقوا  والذين  األخرى  المجموعات  على  والخاطئة، 

لم  "السيد محمد صوالحة" والتي هدفت إلى تعرف أثر استخدام أنواع التغذية الراجعة في تع

بعض المفاهيم العلمية المرتبطة بوحدة "تصنيف الحيوان" في منهج العلوم، لتالميذ الصف  

( من  الدراسة  عينة  تكونت  األردن،  في  االبتدائي  )4السادس  فها  شعب،  تلميذ. 150(   )

( تلميذاً من مدرسة ذكور مخيم إربد االبتدائية الرابعة، 30اختيرت إحدى الشعب، وفيها )

المجموعة   الثالث وعدت  الشعب  أما  راجعة.  تغذية  أفرادها  يتلق  لم  حيث  الضابطة، 

الراجعة  التغذية  أشكال  حسب  مجموعات،  أربع  إلى  عشوائيا  توزيعها  تم  فقد  األخرى 

المستخدمة في هذه الدراسة على النحو التالي: المجموعة األولى تلقى أفراد هذه المجموعة 

بمع تزويدهم  في  تمثلت  إعالمية  راجعة  الصحيحة تغذية  إجاباتهم  دقة  حول  لومات 

اإلجابة  أمام  خطأ  الصحيحة،  اإلجابة  أمام  صواب  إشارة  وضع  تم  حيث  والخاطئة، 

في  تمثلت  تصحيحية  راجعة  تغذية  المجموعة  هذه  أفراد  تلقى  الثانية  المجموعة  الخاطئة. 

الثة تلقى تزويدهم بتغذية راجعة إعالمية باإلضافة لتصحيح إجاباتهم الخاطئة. المجموعة الث

بتغذية راجعة تصحيحية.  تزويدهم  تمثلت في  تفسيرية  تغذية راجعة  المجموعة  أفراد هذه 

الرابعة   المجموعة  كتابة على ورقة اإلجابة.  الخاطئة  أسباب اإلجابة  تفسير  إلى  باإلضافة 

تمثلت في تزويدهم بتغذية راجعة تفسيرية  تلقى أفراد هذه المجموعة تغذية راجعة تعزيرية

ضافة إلى بعض العبارات التعزيزية )مثل: شكراً، وأحسنت، وأشكرك، وجيد.... إلخ( باإل

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج  أشارت  وقد  الصحيحة،  لإلجابات 

فروق  النتائج عدم وجود  أظهرت  كما  الراجعة،  التغذية  تعزي ألثر  الحسابية  المتوسطات 

ومن هنا يتبين أنه لم يتطرق   .غذية الراجعة المستخدم ذات داللة إحصائية تعزى لنوع الت
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/مجهولين(  معلومين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  مصدر  العربية  الدراسات  من  أي 

 الهوية، وهذا ما يحاول البحث الحالي تحقيقه. 

 مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية في برامج التدريب اإللكتروني: -4

 ة الراجعة اإللكترونية بين األقران )معلومين الهوية(: مصدر إتاحة التغذي-أ

مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية   Razı, S. (2016)    رازييعرف  

بأنه عملية الهوية  معلومين  األقران  التعليقات    بين  المتدربين عن طريق  بين  المشاركة 

بمها  والمالحظات على استجابتهم  الخاصة  المهام واألنشطة  التعرف  راتألداء  يتم  إذ   ،

عليهم بأسمائهم الحقيقية وأي معلومات تميزهم أمام أقرانهم ببيئة التدريب اإللكترونية.  

إشارات قد  وآخرون   وهذا  مونيك  دراسة  مثل  الدراسات  من   .Monique A)العديد 

,Dijks, et al 2018)    "ودراسة "كاياكان ورازي(Kayacan, A., & Razı, 

S. 2017) راز ودراسة  الراجعة (Razı, S. 2016)ي  ،  التغذية  تقديم  على   ،

التعليمية   العملية  تحسين  على  ساعدت  وأنها  الهوية  معلومين  األقران  بين  اإللكترونية 

األهداف   الراجعة وتحقيق  التغذية  إتاحة  مصدر  التواصلية  نظرية  وتدعم  المنشودة، 

العم إلى  تشير  والتي  الهوية  معلومين  األقران  بين  بين  اإللكترونية  التواصلية  لية 

من   موجه  فعل  وهو  تعلمية،  تعليمية  عملية  )المتعلم(  والمخاطب  )المعلم(  المخاطب 

طرف شخص ذي وضعية محورية داخل الجماعة بغرض إحداث تغييرات سلوكية لدى  

الجماعة، ويحدد نمط تدخل كل مدرس أو غير لفظي-أعضاء  كان  إقامة  -لفظيا  يتوخى 

تبليغ قصد  الطالب  مع  سلوك    تواصل  استحسان  أو  وضبطها  مراقبتها  أو  إرسالية 

التالميذ أو إحداث تغيرات على موقفهم وضبط نشاطهم. والعملية التعلمية هي كل نشاط  

يقوم به المتعلم في إطار وضعية تعليمية تعلمية أو سياق آخر يتم في شكل من أشكال 

 تفاعله مع موضوع التعلم والمدرس قصد إكساب تعلم معين. 

 

 



 صدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران )مجهولين الهوية(: م-ب

مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية بين    Monique A. Dijksيعرف   

بأنها   الهوية  مجهولين  التعليقات  األقران  طريق  عن  المتدربين  بين  المشاركة  عملية 

الخاصة بمهارات استخدام المنصات   ألداء المهام واألنشطة  والمالحظات على استجابتهم 

المتدربين  الرقمية   على  التعرف  يتم  ال  إذ  الهوية،  مجهولين  العليا  الدراسات  من طالب 

التدريب   ببيئة  أقرانهم  أمام  تميزهم  معلومات  وأي  المتدربين  أسماء  تختفي  حيث 

الدراسات  اإللكترونية. من  العديد  أشارات  قد  ليكوس  وهذا  دراسة   .Ilkos, M) مثل 

سلوان  (2018 ودراسة   ،(Sloan, C. 2017)  متغير مصدر يرتبط  عندما  ، خاصة 

 إتاحة التغذية 

إتاحة   بمصدر  الغموض، وعالقته  تحمل  المعرفي تحمل/ عدم  األسلوب  الثالث:  المحور 

 التغذية الراجعة اإللكترونية 

  أوًلا: مفهوم تحمل الغموض، وطبيعة المواقف الغامضة: 

 المعقدة  أو المتصارعة، المواقف مواجهة على فردال قدرة  هو الغموض تحمل

 نتائج  من تحمله وما بديلة، تفسيرات  من فيها بما األمور وتقبل  نفسية، وإدارة  آالم  بغير

(. فتحمل الغموض هو الميل إلدراك المواقف الغامضة 2۷، ص 1988متكافئ )دسوقي،  

ا يعني  والذي  الغموض  تحمل  عدم  عكس  على  وذلك  مرغوبة،  إلدراك كمواقف  لميل 

تهديد الغامضة كمصدر  بأنه(Sobal & DeForge, 1992)المواقف  يُعرف  كما   . 

 أو مؤكدة، وغير ومعقدة، مألوفة،  غير التي تعتبر للمؤثرات الفعل ردود من مجموعة

متعد  تخضع الغموض (Arquero & Tejero, 2009)دة  لتفسيرات  فتحمل  وبذلك   .

 غموض بتحمل يتسم  الذي  الفرد أن أي  لحاالت غامضة، االستجابة يعني قدرة الفرد على

 المعلومات بنقص  تتسم  غامضة بيئة في راتالقرا على اتخاذ القدرة  لديه يكون مرتفع

الفرماوي (Katsaros, Tsirikas, & Nicolaidis, 2014)حولها   أوضح  وقد   .
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( ثماني فئات من المصطلحات توضح المقصود بمفهوم الغموض، وذلك  99، ص1994)

 على النحو التالي: 

1. ( المعنى  عندما Multiple meaningsتعدد  غامضة  المثيرات  تُعد  حيث   :)

ُمدرًكا أو غير مدرك لتعدد هذه   الفرد  يكون لها على األقل معنيين، سواء كان 

 لنظر عن كون هذه المعاني واضحة أو غير واضحة. المعاني، بغض ا

2. ( إذا  Probabilityاالحتمالية  غامضة،  المثيرات  تُعد  أن  إمكانية  حيث  من   :)

 أمكن تحليلها في وقت ما على أنها غير مؤكدة. 

3.  ( البنية  محددة  يكون Unstructuredغير  عندما  غامضة  المثيرات  تُعد   :)

 تنظيمها أو تنظيم جزء منها غير واضح. 

4. ( مؤكدة  االبتكار،  Uncertainlyغير  عند  العقل  حالة  مع  يتعادل  الغموض   :)

 وبهذا المعنى فإن الغموض يُعد نتيجة الموقف أو الحدث أو التفاعل. 

5.  ( متناقض  أو  متسق  المثيرات  Contrariesغير  من  مجموعة  أو  مثير  أي   :)

 تكون نتيجة معلومات متناقضة تُعد غامضة. 

6. ( واضح  أحياUnclearغير  عدم  (:  لكلمة  كمرادف  الغموض  يستخدم  نًا 

 الوضوح وهناك بعض المظاهر التي تدل على غموض الموقف. 

۷. ( مكتمل  غير  أو  كانت  Fragmentedمجزأ  إذا  غامضة  تُعد  المثيرات   :)

 أجزاء من الكل غير موجودة مثل الصور غير المكتملة أو األشكال المجزأة. 

8.  ( المعلومات  يُعدLack of informationنقص  به   (:  يوجد  الذي ال  الموقف 

 معلومات أو به قليل من المعلومات موقف غامض.

 ثانياا: خصائص األسلوب المعرفي )تحمل الغموض في مقابل عدم تحمل الغموض(: 

وغير  الغموض  متحملي  األفراد  بين  تميز  التي  السمات  عن  الحديث  إطار  في 

 ,Kenny & Ginsberg) متحملي الغموض معرفيًا، فإنه يمكن اإلشارة إلى ما يلي  



1988; Ma & Kay, 2017; Wright, Clark, Rock, & Coventry, 

2017) : 

األفراد من غير متحملي الغموض يسعون لتجنب القلق الناتج عن هذا الغموض  .1

عن طريق االبتعاد أو تجنب المواقف الغامضة بسرعة، وقصر اهتمامهم على  

متحملي   من  الفرد  يبحث  بينما  الغموض،  محل  بالمجاالت  نسبيًا  قليلة  عناصر 

 الغموض عن الغموض، ويتمتع به، ويتفوق في أداء المهام الغامضة.

يميل األفراد غير متحملي الغموض إلى أن يكونوا أكثر تمسًكا باألشياء التقليدية   .2

األشياء على  يقبلون  ال  فهم  الغموض،  متحملي  من  غيرهم  قد    عن  لما  الجديدة 

الذين   الغموض  متحملي  بعكس  وذلك  وغامضة،  مجهولة  أشياء  من  لهم  تمثله 

 يسعون إلى األشياء الجديدة ويحبون التعامل معها وتعلمها. 

 مهددات،  أنها على الغامضة للمواقف  األفراد غير متحملي الغموض ينظرون .3

المواقف يتعاملون ال يجعلهم  وذلك معززات، وليست  بعكس  الغامض مع  ة، 

أنها   على  الغامضة  المواقف  إلى  ينظرون  الذين  الغموض  متحملي  األفراد 

 معززات، وليست مهددات، ويتعاملون معها بإيجابية. 

 المطلق  القبول أو المطلق الرفض إلى األفراد من غير متحملي الغموض يسعون .4

لديهم  يشوبه ال  الذي ممن  األفراد  بينما  الغموض   القدرة  غموض،  تحمل  على 

 .والمشكالت للمواقف والمحتملة البديلة، التفسيرات يقبلون إنهم ف

المعرفة،   .5 عن  للبحث  دافعيتهم  بانخفاض  الغموض  متحملي  غير  األفراد  يتسم 

الدافعية   من  كبير  بقدر  يتمتعون  والذين  الغموض  متحملي  األفراد  بعكس  وذلك 

 للبحث عن المعرفة.

ل  .6 األكاديمي  باألداء  أيًضا  الغموض  تحمل  نواتج  يرتبط  لجميع  بالنسبة  لطالب 

ذوي   أقرانهم  من  أكثر  الغموض  يتحملون  دراسيًا  المتفوقون  فالطالب  التعلم، 

األداء األكاديمي المنخفض، ومن جانب آخر أشارت الدراسات إلى أن المتعلمين  
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في   يتحملونه  مما  أكبر  بنحو  التعليمية  مهامهم  في  الموجود  الغموض  يتحملون 

 الحياة بصورة عامة.

الراجعة  ث التغذية  إتاحة  بمصدر  الغموض  تحمل  المعرفي  األسلوب  عالقة  الثاا: 

 اإللكترونية: 

 Tolerance: Intolerance forويُعد األسلوب المعرفي تحمل الغموض )

Ambiguity  أحد األساليب المعرفية المهمة التي يمكن دراستها في إطار تفاعلها مع )

نية )معلومين/مجهولين( الهوية بدراسة استعدادات  مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترو

وقدرات األشخاص مع الحقائق والمعلومات التي قد تكون غير كاملة أو متطابقة مع ما  

التدريبية   البيئة  داخل  عليه  تكون  أن  فتعبير  (Buhr & Dugas, 2006) يجب   .

أو   بعينها  معلومات  إلدراك  الميل  ويعني  الوضوح،  عدم  لتعبير  مرادفًا  يأتي  غموض 

غير   أو  منتظمة،  غير  أو  مكتملة،  غير  تكون  قد  بأنها  التدريبية  البيئة  داخل  تفسيرها 

ذلك  وعلى  المتدرب،  لدى  القلق  أو  للتهديد  مصدًرا  تمثل  بذلك  وهي  المعالم،  واضحة 

المتدرب يواجه  االهتمام    فعندما  نحو  ينزع  قد  فإنه  الغامضة،  المواقف  هذه  من  بعض 

غامضة  تكون  قد  التي  للمجاالت  تصور  وضع  أو  وضوًحا،  أكثر  لكنها  قليلة،  بعناصر 

بُعد تحمل/ عدم تحمل الغموض متغيًرا مهًما   يُعد  فيها، وعلى ذلك  أتبع  واالسترشاد بما 

المعالجة   مع  الفرد  تكيف  إلى  يشير  فهو  الشخصية  كذلك في  معها،  التعامل  أو  لبيئته 

)الفرماوي،   ودوافعه  لذاته  الفرد  ص1994تصور  عالقة 100،  سبق  مما  ويتضح   .)

المتغير التصنيفي للبحث تحمل/ عدم تحمل الغموض بالمتغير المستقل األول وهو مصدر 

إتاحة   مصدر  أن  حيث  الهوية  )معلومين/مجهولين(  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة 

يمثل  التغ  قد  البعض  لبعض  المتدربين  معلومية  عدم  على  القائم  اإللكترونية  الراجعة  ذية 

نوًعا من الغموض حيث يمثل االفتقار إلى المعلومات أحد العناصر األساسية التي تكون  

القدرة المحدودة   المتدربين من ذوي  حالة الغموض لدى المتدرب، وهنا يمكن أن يعاني 

امل مع مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية معلومين  على تحمل الغموض عند التع



الهوية، بينما يفضله متحملي الغموض حيث أن خصائصهم األساسية تتسم بالقدرة على  

 البحث عن الغموض واالستمتاع به والتفوق في أداء المهام الغامضة.

 المحور الخامس: المنصات الرقمية التعليمية 

 ( Edmodoعليمية وخصائصها منصة إدمودو )أوًلا: مفهوم المنصات الت

مورشيك   عبر    (Morscheck, 2010)عرفها  تفاعلية  "خدمات  بأنها 

الفصلية  األعمال  إلى  بالوصول  األمور  وأولياء  والمعلمين  للطالب  تسمح  اإلنترنت 

تعرف   كذلك  وإدارته.  والتعلم  التعليم  عملية  لدعم  والمصادر  واألدوات  والمعلومات 

ات تعليمية مؤمنة تمنح المعلمين طرق بسيطة إلنشاء وإدارة المنصات الرقمية بأنها "شبك

المعلمين   بين  للتفاعل  خصبة  بيئة  وتوفير  اإلنترنت،  شبكة  عبر  الدراسية  الفصول 

الزمان" أو  المكان  عن  النظر  بغض   ,Balasubramanian)والمتعلمين 

Jaykumar, & Fukey, 2014 ) أنظمة كبير  حد  إلى  الرقمية  المنصات  وتشبه   .

التي تمثل مجموعة   (Learning Management System (LMS))إدارة التعلم  

والمحتوى   الدراسية  البرامج  وتنظيم  إلدارة  نظاماً  تشكل  التي  البرامج  من  متكاملة 

نماذج   أشهر  ومن  التعلم،  عملية  في  للتحكم  األدوات  من  مجموعة  وتوفر  المعرفي 

)ال منصة  التعليمية  )Edmodoمنصات  ومنصة   )Schoology ومنصة  )

(Easyclass  ) (Dagger, O'Connor, Lawless, Walsh, & Wade, 

2007; Thien, Le Van Phan, Tho, Suhonen, & Sutinen, 2013)  .

لمعلم  وتتميز المنصات الرقمية عن غيرها من الشبكات االجتماعية بكونها آمنه يديرها ا 

هذه  غالبية  في  االشتراك  حيث  المتعلمين،  من  ومختارة  محددة  مجموعات  مع  فقط 

المنصات بأكواد محددة يتم إرسالها للمتعلمين من قِبل المعلم، وال يمكن ألي فرد آخر ال  

يمتلك الكود أن يشترك بأنشطة مجموعات التعلم التي تم إنشائها، وهي بذلك تختلف عن  

 ,.Balasubramanian et al) المفتوحة مثل الفيسبوك أو تويترالشبكات االجتماعية  

2014) . 
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مية ومن بينها منصة اإلدمودو على  ويمكن اإلشارة إلى أهم خصائص المنصات الرق     

 : (Fernández, Gil, Palacios, & Devece, 2011)النحو التالي 

1. ( عملية Interactivityالتفاعلية  في  النشطة  بالمشاركة  المتعلم  قيام  وتعني   :)

اكتشاف   يستطيع  حيث  المقدمة،  المعلومات  مع  اإليجابي  والتفاعل  التعلم 

 المعلومات الجديدة التي لم تسبق مالحظتها.

2. ( في  Flexibilityالمرونة  المعلومات  استخدام  تمكن  الوظائف  من  (: مجموعة 

الت في  المواقف  والفردية  التعليمية  االحتياجات  تنفيذ  أجل  من  المختلفة  طبيقية 

بالوقت ومرونة المحتوى، ومرونة   المتعلقة  المرونة  التعليمية، ومنها  المنصات 

 الخطط الدراسية وتسليم المهام.

(: حيث يعتمد استخدام المنصات التعليمية على الخدمة Scalabilityالتدرجية ) .3

يعني ما  وهو  الطلب  وإضافة   عند  المتعلمين  على  الخدمات  توزيع  في  التدرج 

 عدد كبير من المتعلمين. 

(: حيث يمكن تقاسم الموارد والخدمات عبر  Multitenantتعددية االستخدام ) .4

ونشر   واالتصال  والمكان  الزمان  قيود  وإلغاء  المتعلمين،  من  كبيرة  مجموعة 

 المعرفة في جميع أنحاء العالم. 

5. ( كالوسائط  Digitizationالرقمنة  المتطورة  اإللكترونية  الوسائط  توفر  مع   :)

المتعددة والعروض والفيديو التفاعلي والمعدات الرقمية أصبحت عملية المعالجة  

والتخزين سهلة، حيث ساهمت وسائط التخزين السحب الحاسوبية الموجودة في  

واالسترجاع   والحفظ  المعالجة  وسرعة  زمن  تسهيل  في  التعليمية  المنصات 

والتحديث  وتق المشاركات  التقييم ورصد  المختلفة وبساطة عملية  المعلومات  ديم 

 واالتصال المستمر.

( على  إدمودو  منصة  النحو  5وترتكز  على  أساسية  مكونات   )

 : (Condruz-Bacescu, 2013; Fernández et al., 2011)التالي
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إدارة االتصال: وهي الوسائل المتاحة للتواصل بين المعلم والمتعلم مثل المحادثة   .4

 والدردشة والبريد. 

واالخ .5 التقويم  وتقويمها إدارة  االختبارات  وعمل  إنشاء  على  القدرة  تبارات: 

 ومالحظة مستوى المتعلمين. 

 ثانياا: المزايا التربوية لمنصة إدمودو  

كاتس    ومنها    (Kats, 2010)تشير  التعليمية،  المنصات  مزايا  بعض  إلى 

منصة إدمودو التي تساعد على نجاح عملية التعلم مثل إعطاء المتعلمين شعوراً بالمساواة  

عبر أدوات اتصال تتيح لكل متعلم فرصة مشاركة رأيه في أي وقت ودون حرج خالفاً 

عات الدراسة التقليدية، كما تتيح للمتعلم االتصال ببيئة مليئة بالوسائط المتعددة، حيث  لقا

التعاوني. فضالً عن   للتفكير الجماعي وحل المشكالت والتعلم  تسهل إنشاء بيئات جديدة 

تميزها في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل تنويع أساليب تقديم المحتوى  

حتى   مورشيك  التعليمي  وذكر  يناسبه.  الذي  بالشكل  المحتوى  تناول  متعلم  كل  يستطيع 

(Morscheck, 2010)   متكاملة عبر باعتبارها فضاءات  إدمودو وضعت  أن منصة 

التخطيط   مساحة  وتوفر  واآلباء،  والمعلمين  الطالب  بين  المعلومات  لتبادل  اإلنترنت 

التعلم  لمنصات  يمكن  وأنه  للطالب،  وموارد  والتعلم  للتعليم  التغلب   التعاوني  اإللكتروني 

والميزانيات  لوجه،  وجًها  التدريب  مثل،  المهنية  التنمية  في  التقليدية  الحواجز  على 

المرتفعة، والوقت، وكذلك من فوائد المنصات أنها تعمل على تقاسم التطوير المهني عبر  

بيسكو   كوندراز  أشار  االطار  هذا  وفي  اإللكتروني.  التعليم  -Condruz)بيئات 
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Bacescu, 2013)    اإللكتروني التعليم  لمنصات  الرئيسية  الفوائد  أن  دراسته  -في 

إدمودو منصة  مهارات    -ومنها  وتطوير  والجماعية،  الفردية  المهارات  تنمية  في  تتمثل 

المنصات   فإن  كذلك  التنفيذ.  موضع  وضعها  على  والقدرة  المعلومات  وتجميع  التحليل 

والم المتعلمين  بين  والتواصل  المعلومات  تبادل  التواصل  تدعم  ذلك  كان  سواء  علمين 

تعلم   ألنشطة  آخرين  طالب  مع  بالتعاون  للطالب  تسمح  كما  تزامنيًا،  غير  أو  تزامنيًا 

التخطيط  في  المعلمين  مساعدة  على  تعمل  وأيضاً  محدد،  هدف  تحقيق  لغرض  متكاملة 

لم،   وتنظيم أنشطة التعلم وإدارة الملفات، وتقييم وفهم مدى تقدم المتعلمين في عملية التع

وخطط   التعلم،  أهداف  تحديد  خالل  من  التعلم  أنشطة  بتصميم  للمعلمين  تسمح  وكذلك 

 ,Lui, Lo, & Yiu) الدروس، وتكليف عناصر التعليم المناسبة لدعم األنشطة التعليمية  

2013)  . 

سلوين   دراسة  جاءت  التعلم  عملية  في  التعليمية  المنصات  أهمية  على  وللتدليل 

وكالرك   وقرستك   & ,Selwyn, Banaji, Hadjithoma‐Garstka) وبناجي 

Clark, 2011)   اإلدمودو منصة  في  الطالب  أمور  أولياء  مشاركة  اكتشاف  لتستهدف 

( مدرسة بإنجلترا، وقد أكدت نتائج الدراسة على إيجابية مشاركة أولياء األمور 12في )

في المنصة اإللكترونية، وسرعة تزويدهم باإلشعارات المهمة، وزيادة اهتمامهم بمعرفة 

المستو ثونقميك  تفاصيل  دراسة  واستهدفت  ألبنائهم.  الدراسي   ,Thongmak)ى 

إحدى    (2013 في  الدراسية  الفصول  في  للتعاون  كأداة  اإلدمودو  منصة  تأثير  بحث 

يات  ( مشاركاً من طالب الجامعة وأكدت النتائج إيجاب 182جامعات تايالند، حيث شملت )

التعاون عبر  بيئات  في  التعلم  الطالب على  أنها شجعت  اإلدمودو حيث  منصة  استخدام 

 اإلنترنت وتنمية عمليات التفكير اإلبداعي، كما أكدت هذه الدراسة تفوق ومنافسة منصة

لشبكات ومنصات التعلم االجتماعية االخرى. وجاءت ودراسة باالسوبر أمانيان   اإلدمودو

لتستهدف تعرف تفضيالت الطالب    (Balasubramanian et al., 2014)ورفاقه  

( الطالب  مشاركات  تنمية  في  الرقمية  المنصات  عبر  التعلم   Studentفي 



Engagement( والتعلم المسؤول )Responsible Learning  وبتطبيق استبانة ،)

( محاور 4( طالب وطالبة في جامعة خاصة بماليزيا لفحص )285الدراسة على عدد )

والنشاط  )الموارد،  اإلدمودوأساسية  منصة  عبر  والتقييم(  والدعم،   ، Edmodo ،

على  والقائمة  التفاعلية  أدواتها  استخدام  عند  الرقمية  المنصات  فاعلية  النتائج  أوضحت 

كانت   كذلك  الدراسة.  عينة  لدى  المسؤول  والتعلم  الطالب  مشاركات  تنمية  في  التلعيب 

وفافوجيوس   وتسهوردس  باتسيال   & ,Batsila, Tsihouridis)دراسة 

Vavougios, 2014)   منصة استخدام  في  المعلمين  من  عدد  رأي  إلى  أشارت  التي 

) اإلدمودو الدراسة  شملت  حيث  الدراسية  فصولهم  مختلف  4۷في  في  معلماً   )

على   الدراسة  نتائج  أكدت  وقد  المتحدة،  المملكة  في  الثانوية  المدارس  في  التخصصات 

العملية التعلمية. بكونها محفزاً وميسراً لدعم    Edmodo أهمية استخدام منصة اإلدمودو

 فقد توجهت نحو استخدام منصة اإلدمودو  (Batsila et al., 2014)أما دراسة إنريك  

Edmodo    كأداة تكميلية مساعدة في مقرر العلوم االجتماعية في جامعة دي ال سال في

( منصة 200الفلبين، حيث شملت  اعتبار  النتائج  وأكدت  الجامعة،  من طالب  مشاركاً   )

التعلم   Edmodo اإلدمودو تحسين  للطالب  تتيح  ألنها  للتعلم  تكميلية  خالل  كأداة  من 

التفكير   عمليات  تنمي  تعاون  منصة  وتعتبر  والمهام  المناقشات  في  النشطة  المشاركة 

 . وتجمع الكثير من الخصائص المفيدة للعملية التعليمية

 التوجهات النظرية للبحث: المحور السادس:  

 االجتماعي، التعلم  نظرية  مبادئ اإللكترونية على الراجعة التغذية تصميم  يعتمد

 معظم  وأن النمذجة، أو المحاكاة  أو بالتقليد المتعلم  يتعلمه البشري أن السلوك ترى والتي

والخاطئة السلوكيات  التغذية أن كما الفرد، بيئة من متعلمة سلوكيات هي الصحيحة 

اإللكترونية األهداف  وتشير التعلم،  تقوي الراجعة   الدافعية من وتزيد تحققت قد أن 

يعتمد االجتماعي التعلم  ئمباد أهم  ومن للمتعلم، الشخصية  التغذية تصميم  عليها التي 

على الراجعة  مالحظة طريق عن أفضل بشكل التعلم  يمكنهم  المتعلمين اإللكترونية 
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 المناسب السلوك زيادة  في بفاعلية يساعد السلوك على المترتبة النتائج وصف اآلخرين

 يمكن وأنها جديدة  سلوكيات ل لتشكي جديًدا بديال تقدم  السلوك نمذجة  غير المناسب وتقليل

 وتعمل على مساعدة  . الجديد السلوك تعلم  في  وفاعلية وأكثر كفاءة  أسرع  بديال تكون أن

 (. 2013 خميس، عطية محمد (التعليمي ألدائهم  حقيقية توقعات بناء على المتعلمين

من الراجعة التغذية به تقوم  الذي الدور ينطلق متصل سياق في  اإللكترونية 

 عندما سلوكه يتغير المتعلم  أن حقيقة على تؤكد التي السلوكية واالرتباطية النظرية مبادئ

 والتحفيزي التعزيزي الدور على  النظريات تلك كما تؤكد السابق،  سلوكه نتائج  يعرف

 التعلم، نحو طاقته وتوجه المتعلم  دافعيه وأنها تستثير للتعلم، التنظيم  في الراجعة للتغذية

 المعرفي المستوى رفع على وبالتالي تساعد  المعلومات تثبيت في تسهم  هاأن إلى باإلضافة

،   (Labuhn, et al., 2010,174)الالحقة التعليمية المهمات في للمتعلم  واألدائي

 حيث متغيرات، من البحث يتناوله لما داعم  فلسفي بإطار البنائي التعلم  نظرية تمدنا أيضا

التغذية  كعامل تعمل التي الفكرية األدوات  توفر البنائية النظرية سياق في الراجعة أن 

على مساعد  المحادثات  بإجراء مشاكله بحل يقوم  فالمتعلم  بنفسه،  معارفه بناء للمتعلم 

وكذلك بين والمناقشات  دفع مما َداِخِليًّا المنظمة المعرفية المقارنات خالل من األقران 

 من فئة لكل تصلح التي الراجعة للتغذية تعليميةال المعالجةعن  للبحث االتجاه  إلى الباحث

 ( Mory, 2004, 773)  المتعلمين

 أحد المحادثات بمشاركة تبدأ  Conversation Theory الحوار نظرية أما

بين   المستويات متعددة محادثات وهي عامة، أو  محددة  كانت  سواء األهداف

ثِينَ  والمحاكاة   النمذجة خالل من لونيتفاع المشاركون أو األفراد  عليهم  يُطلق ُمتََحد ِ

 المناقشة :هما  مراحل بثالث يمر التعليمي الموقف  في والحوار التعليمية،  للمواقف 

مناقشة  خصائص أربع وهناك حدوثه، تم  الذي التعلم  عن التحدث الموضوع، العامة، 

ً سب  أو نفسه  من الرغبة  طالب كل إيجاد  وتمثل  المحادثة مغزي :وهما للحوار والمحادثة  با

 عن مسئوالً  الحوار في مشارك كل يكون الذي الحد وتمثل التبادل إجراء الحوار، في



يحصل الفائدة   من المشارك لدي ما وتمثل الكفاءة  الحوار، أثناء اآلخر عليها التي 

الحوار   إدارة  على القدرة  في وتمثل التحكم  الحوار، في يشارك ضرورية كي معلومات

  ( Pangaro,2017; Boyd,2013 ؛2008)كمال عبد الحميد زيتون، 

 على المبني المعرفي الحيز ونظرية  (KST)المعرفي الحيز  نظرية وتقدم 

 التقنيات  استخدام بواسطة  التعلم  وتحفيز  دعم وإمكانية كيفية عن جديدا  مدخالً  الكفاية 

المتمثلة  زتحفي اإللكترونية الراجعة للتغذية يمكن وكيف الراجعة،  التغذية في البصرية 

ودعم التخطيط عملية  المعرفة فخرائط التعلم، على واالنعكاس الذاتي الرصد للمتعلم 

يستخدم  أنماط أو قوالب كأحد اإللكترونية التغذية إلعطاء التوجه   عن للمتعلم  الراجعة 

التغذية  وكيف التقييم  ونتيجة التعلم،  تقدم  تدعم  الفاعلة التعلم  أدوات  كأحد  الراجعة أن 

 مع يتوافق بما وتمثيلها مهاراته ومعرفته بناء في وتساعد  للمتعلم  تعلم ال عملية وتوجه

 & ,Tóth  للمتعلم  لحالة المعرفة التكيفي  المعنى ذو التعليم ومسارات  التعلم أهداف تقييم

Ludànyi) 2007, 227  )؛ (Steiner, et al., 2009,447) 

 اإللكترونية م التعل  بيئات  أن  ( SPT) االجتماعي التواجد  نظرية  تشير  كما

 للمتعلم داعمة أساليب  من تتضمنها بما للمتعلم  والفورية باأللفة تقديم إحساس على القادرة

 التعليمي، المحتوى دراسة أثناء المختلفة التعلم  مناطق المتقدمة عبر الراجعة كالتغذية

 لكترونيةالراجعة اإل التغذية من مختلفة أنماط البيئة من هذه  تقدمه ما فإن للنظرية وطبقا

للمتعلمين،  الجودة وعالية معقولة بصورة  تقديمها عملية تدعم   كأحد فوجودها وثرية 

 عن رضاهم  وزادت من ومهاراتهم  تعلمهم  من تحسن للمتعلمين التعليمي الدعم  أساليب

 استكمال المقررات  معدالت من  تحسن أنها كما يدرسونه،  الذي  للمحتوى  تعلمهم عملية

إلكترونية   بطريقة بهم  الخاصة الراجعة للتغذية المتعلمين فتلقي نهايدرسو التي والبرامج

 التعلم  زمن من يقلل أن شأنه من محدد مكان أو وقت عند المعلم  لمقابلة االنتظار دون

 . (Lowenthal, 2010, 125) (Cobb, 2009, 242) للمهمة
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 الراجعة للتغذية جديداً  بعداً  (Flow Theory)   التدفق نظرية تقدم كما

 داخل يكون عندما المتعلم  به يشعر الذي الكلي من اإلحساس يعزز كأساس اإللكترونية

 فقد  لدرجة التعليمي المحتوى  دراسة أثناء في نشاطه كامالً  انهماكا منهمك وهو التعلم بيئة

 السير إلى المتعلم توجه الراجعة به، فالتغذية المحيطة الخارجية والبيئة بالوقت الشعور

 لمعالجة تركيزه  مستوى  دافعيته ودعم  زيادة  في تسهم  كما لسلوكه الصحيح المسار في

 (Lui, et al., 2009, 600)أفضل  بشكل المعلومات

 الوظيفي الدور  ( Attribution Theory)السمات أو الغزو نظرية وتوضح

التغذية تقوم الذي اإللكترونية به   الفرد إدراك  أهمية على تؤكد كما للتحفيز الراجعة 

 النظرية لهذه  وطبقا والنجاح اإلخفاق نتائج في تفسير  السببية السمات السلوك سبباتم

 بصورة  تحديدها يتم  المستقبلية يخص النتائج فيما والتوقعات أفعاله، ردود المتعلم، إنجاز

التعلم  في اآلداء بتتبع له، النسبية النتائج بواسطة منفصلة  المتعلمون سيتصرف مهمة 

الخبرة ثم ألدائهم، أسباب ويستنبطون عموما سلبية أو إيجابية  بطريقة  وتغيرات  تأثير 

 فعلهم  ومقارنة رد الراجعة للتغذية التعلم  معالجة أي السمات هذه  طبيعة على تعتمد التوقع

 مع المتعلم  إجابة ثقة مستوى اتحاد أن كيف يفسر الراجعة التغذية معلومات على

 ,Tollefson) الراجعة اإللكترونية التغذية استخدام  كيفية يحدد  لإلجابة التصحيح الفعلي

2000, 78)  

 المعلومات بعض تقديم النظريات  هذه  محصلة أن  السابق  العرض من يتضح

 كما ما، مهمة في األداء بمعيار والتنبؤ للمتعلم، والمعرفية اإلدراكية عن الحالة المفيدة 

 أن يجب وبالتالي وبيئاتهم  المتعلمين بين  متبادل تأثير كعملية النظريات التعلم هذه تصور

 التغذية فبناء المتعلم، تصورات تعديل على تعمل ألنها ضمنيا الراجعة التغذية تتضمن

 التأثير يوجد ال الراجعة التغذية وبدون لهذه النظريات أساسي كعنصر غالبا يبدو الراجعة

 لإلجابة، المتعلم  تقييم  ، المتعلم  األساسية، إجابات المتعلم  حالة تصف  إنها حيث المتبادل

 .المتعلم بها يقوم  التي األحكام 



 اإلجراءات المنهجية للبحث 

من خالل اإلطار النظري للبحدث أمكدن تحديدد المبدادئ واألسدس النظريدة التدي 

بدين تقوم عليها إجراءات البحدث، ونظدًرا ألن البحدث الحدالي يهددف إلدى تحديدد العالقدة  

كترونيددة بددين األقددران )معلومين/مجهددولين( الهويددة مصدددر إتاحددة التغذيددة الراجعددة اإلل

عبر بيئة تدريب إلكترونية وأثر ذلك في تنميدة  والقدرة على )تحمل/عدم تحمل الغموض(

؛ مهارات استخدام المنصات الرقمية التعليمية لدى طالب الدراسدات العليدا والرضدا عنهدا

 لذلك فقد قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

تص ▪ معايير  الراجعة  تحديد  التغذية  بمصدري  اإللكتروني  التدريب  بيئة  بين  ميم 

 األقران )معلومين/مجهولين( الهوية والقدرة على )تحمل/عدم تحمل الغموض(

التعليمية   الرقمية  المنصات  استخدام  مهارات  تنمية  إلكترونية  تدريب  بيئة  عبر 

 لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها. 

لبيئة   ▪ التعليمي  الراجعة  التصميم  التغذية  بمصدري  اإللكتروني  بين  التدريب 

 األقران )معلومين/مجهولين( الهوية والقدرة على )تحمل/عدم تحمل الغموض(

التعليمية   الرقمية  المنصات  استخدام  مهارات  تنمية  إلكترونية  تدريب  بيئة  عبر 

 لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها. 

 إعداد أدوات البحث.  ▪

 طالعية للبحث. التجربة االست ▪

 التجربة األساسية للبحث.  ▪

 وتم تنفيذ هذه اإلجراءات على النحو التالي:

بين  الراجعة  التغذية  بمصدري  اإللكتروني  التدريب  بيئة  تصميم  معايير  تحديد  أوالً: 

 األقران )معلومين/مجهولين( الهوية والقدرة على )تحمل/عدم تحمل الغموض(:
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قائمة معا الباحث في إعداد  التغذية الراجعة  اتبع  التدريب اإللكتروني بمصدري  يير بيئة 

الهوية   )معلومين/مجهولين(  األقران  الغموض(  بين  تحمل  )تحمل/عدم  على  والقدرة 

 الخطوات اآلتية: 

الشتقاق قائمة المعايير، قام الباحث بتحليل األدبيات    إعداد قائمة معايير مبدئية: -1

بيئ تصميم  تناولت  التي  السابقة  عام  والدراسات  بشكل  اإللكتروني  التدريب  ات 

التدريب   بيئة  تصميم  لمعايير  المبدئية  للقائمة  التوصل  تم  خاللها  من  والتي 

 اإللكتروني. 

المعايير:  -2 صدق  من  صورتها   التحقق  في  المعايير  قائمة  صدق  من  للتحقق 

التعليم؛   تكنولوجيا  مجال  في  المحكمين  من  مجموعة  على  عرضها  تم  المبدئية 

العلمية، وتحديد درجة  بهدف الوقوف   اللغوية لها، ودقتها  على صحة الصياغة 

صحة   على  المحكمين  السادة  آراء  اتفقت  وقد  ومؤشراته؛  معيار  كل  أهمية 

التي   المطلوبة  التعديالت  كافة  الباحث  أجرى  وقد  وأهميتها،  المقترحة  المعايير 

ب يظهر  التي  المؤشرات  اللغوية، وحذف بعض  الصياغة  تعديل  بيت  ها تنوعت 

 شيء من التكرار. 

بعد إجراء التعديالت أصبحت قائمة المعايير    التوصل للقائمة النهائية للمعايير: -3

( معايير، يتضمن كل منها عدد 10( مكونة من )1ملحق )   في صورتها النهائية

 ( مؤشًرا. 100من المؤشرات بإجمالي )

 رات البحثثانيًا التصميم التعليمي للمعالجة التجريبية القائمة على متغي

اتباع   تم  البحث  معالجات  ديك  لتطوير   ,Dick & Cary) وكاري  نموذج 

التعليمي    ( 2001 اإلجرائية حتى  للتصميم  الخطوات  التعديالت ضمن  مع إجراء بعض 

تتناسب مع بيئة التدريب اإللكترونية ومصدر إتاحة التغذية الراجعة بين األقران، والقدرة  

   على تحمل الغموض، ووفقًا لذلك تم اتباع الخطوات التالية:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج التصميم المقترح للمعالجات التجريبية (1شكل )

 وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالية:مرحلة التحليل:  -1

الحاجات  1-1 وتقدير  المشكلة  على  :  تحليل  الحالي  البحث  العالقة  يرتكز  بين تحديد 

الهوية   )معلومين/مجهولين(  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر 

عبر بيئة تدريب إلكترونية وأثر ذلك في تنمية  والقدرة على )تحمل/عدم تحمل الغموض(

مهارات استخدام المنصات الرقمية التعليمية لدى طالب الدراسات العليا والرضا عنها،  

مر
ست

 امل
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 وا
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ت ا
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 المهمات التعليمية تحليل   -2 .تحليل المشكلة وتقدير الحاجات  -1

 تحليل التجهيزات والموارد.  -4 خصائص المتعلمين تحليل  -3

 

 مرحلة التحليل

 

 تحديد األهداف التعليمية. -1 .تصميم المحتوى وتنظيمه -2

 تصميم االستراتيجيات التعليمية  -3   مصدر التغذية الراجعة بين األقران صميم ت -4

 طرق تقديم المحتوى. تصميم .-5 تصميم التفاعالت التعليمية  -6

تصميم استراتيجيات وأساليب التعليم   .-7 .تصميم أدوات التقويم -8

 والتعلم 

 

 

 التصميممرحلة 

 

 ة مبدئيال   لبيئة التدريبالبنائي  التقويم-2

 مرحلة النشر اإللكتروني. -4

الفعلي    -1 بين  اإلنتاج  الراجعة  التغذية  لمصدر 

   بمصدريها األقران

 مرحلة االستخدام -3

  

  

 

 التطويرمرحلة 

 

 .إعداد أدوات التقويم -1 .تطبيق أدوات التقويم  -2

 .المعالجة اإلحصائية -3 تحليل النتائج ومناقشتها. -4

 .تحديد التعديالت والتنقيحات المطلوبة  -5 .بشأن االستخدام والتعديلاتخاذ القرار  -6

 

 التقويممرحلة 



محمد حمدي أحمد السيدأ.م.د   

باستخدام   المرتبطة  المشكالت  بعض  يواجهون  البحث  عينة  المعلمين  أن  تبين  حيث 

تم إرجاع أسباب هذه المشكلة من خالل عدد من المقابالت  المنصات الرقمية التعليمية، و 

من هؤالء المعلمين، فضاًل عن اعتماد وزارة التربية والتعليم على استخدام هذا المنصات  

كيفية  على  المعلمين  هؤالء  تدريب  ضرورة  يتطلب  مما  الحالي  الوقت  في  التعليم  في 

ا المهم  أنه من  المنصات، هذا باإلضافة  المتدرب حول  استخدام هذه  لحصول على رأي 

مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية المتبعة المتمثلة داخل البيئات التدريبية وأنه من 

قدر من رضا  أكبر  لتحقيق  بعناية  األساليب  والحاسمة حول تصميم هذه  الهامة  العوامل 

إِيَجابِيًّا تأثيًرا  يحقق  بما  األساليب  هذه  حول  نواتج  المتدربين  عام.   على  بشكل  التعلم 

حاجات   في  النظر  دون  فعالة  تكون  ال  المتبعة  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  فأساليب 

المستمرة   اإللكترونية  الراجعة  التغذية  بأن  شك  وال  عنها،  رضاهم  ومدی  المتدربين، 

المعنى وضوًحا؛ األمر الذي يجعل المتدربين   المهام واألنشطة تعمق الفهم وتزيد  لتقويم 

سون في مهمات ذات معنى وقيمة بالنسبة لهم، مما يساهم في زيادة رضا المتدربين  ينغم

عن أساليب التغذية الراجعة اإللكترونية المتبعة. فإن البحث الحالي يحاول مصدر إتاحة  

على  والقدرة  الهوية  )معلومين/مجهولين(  األقران  بين  اإللكترونية  الراجعة  التغذية 

الغموض( تحمل  مهارات  ع )تحمل/عدم  تنمية  في  ذلك  وأثر  إلكترونية  تدريب  بيئة  بر 

ما  وهو  عنها  والرضا  العليا  الدراسات  لدى طالب  التعليمية  الرقمية  المنصات  استخدام 

يعني أن مصدر التغذية الراجعة الواقعية قد تؤدي إلى درجات من الغموض داخل البيئة  

مع   تفاعلها  إطار  في  دراستها  يستدعي  ما  وهو  تحمل  التدريبية  تحمل/عدم  على  القدرة 

 الغموض وذلك بداللة التأثير في استخدام المنصات واالتجاه نحو التغذية الراجعة. 

وفقًا لطبيعة المحتوى المقدم  تم تصميم المهمات التعليمية    تحليل المهمات التعليمية:  1-2

المنصات   داخل بيئة التدريب وكيفية تدريب الطالب الدراسات العليا على كيفية استخدام 

من المنصات التي يواجه المعلمين    (، وهيEdmodoالرقمية التعلم وتم تحديد إدمودو )

العليا   صعوبات في طريقة استخدامها بالطرق االعتيادية، وفق ما أفاد طالب الدراسات 



 8بالدراسة االستكشافية، تم تحليل المهمات التعليمية التي ينبغي تنفيذها، وتم تركيزها في 

، إنشاء فصل افتراضي،  Edmodoت تدريبية، وهي )كيفية الوصول لمنصة  موضوعا

إنشاء اختبار، كيفية انضمام معلم آخر لنفس الفصل، كيف يستطيع الطالب إنشاء حساب  

بك(، ومن ثم تحديد المحتوى   الخاصة للمكتبة وحل الواجبات، حل الواجبات إضافة ملف 

 ا في مرحلة التصميمالخاص بالمنصة، وفق اإلجراءات التالي ذكره

ترتكز عينة البحث الحالي على طالب الدراسات العليا    تحليل خصائص المتعلمين:  1-3

التعليم  تكنولوجيا  قسم  النوعية  التربية  شمس،    -كلية  عين  طالب  جامعة  اختيار  تم 

خالل   من  وذلك  المقترحة  المنصة  على  بالتدريب  والمعنيين  العليا،  الدراسات 

ولوجيا في التخصص(، وقد تم تحليل استخدام الطالب للبيئة التدريبية  مقرر)تطبيقات التكن

، وقد أسفرت عملية التحليل Microsoft teams من خالل برنامج مايكروسوفت تيمز

البرنامج من قبل، وأن عدًدا كبيًرا منهم يبلغ )30عن استخدام ) ( طالبًا  25( طالبًا لهذا 

ما البقية فهي قد تصفحت البرنامج عبر الحاسب  يملكون حسابات على األجهزة النقالة، أ

وتصفحت بعض الصور التي لها عالقة بموضوعات تعليمية، كما أسفرت عملية التحليل  

عن التأكد من قدرة الطالب على استخدام اإلنترنت، وإمكانية التفاعل مع البرنامج سواء  

مقياس تحمل/ عدم تحمل عبر الحاسوب أو عبر تطبيقات الهواتف النقالة. كذلك تم تطبيق 

على  وتوزيعهم  الغموض،  بتحمل  يتعلق  فيما  الطالب  قدرات  على  للتعرف  الغموض 

 مجموعات البحث، وذلك على النحو المبين بتحديد عينة البحث.

برندامج تم استخدم بعض بدرامج مثدل    تحليل والموارد والقيود في البيئة التعليمية:  1-4

 المستخدم في داخل البيئة التدريبية.  ،Microsoft teams مايكروسوفت تيمز

 وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالية:مرحلة التصميم:  -( 2) 

قدام الباحدث بإعدداد قائمدة باألهدداف التعليميدة لمحتدوى   تصميم األهداف التعليمية:-2-1

، وقد راع الباحث في صياغة هدذه األهدداف الشدروط تطبيقات التكنولوجيا في التخصص

المبادئ التي ينبغي مراعاتها في صياغة األهداف التعليميدة، وتدم عرضدها علدى السدادة و
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المحكمين ومن ثم تعديلها على ضوء ما أبداه المحكمون من آراء، وقد بلغ عددد األهدداف 

 (.2انظر ملحق )-( هدفًا15)

علدى ضدوء األهدداف التعليميدة التدي حدددها   تصميم المحتوى التعليمري وتنظيمره:-2-2

لباحث في المرحلة السابقة قام الباحث بتحديد المحتدوى العلمدي الخداص بهدذه األهدداف، ا

 وذلك باالستعانة باألدبيات التي تناولت موضوع المنصات الرقمية التعليمية.  

اعتمدددد الباحدددث علدددى مجموعدددة مدددن  تصرررميم اسرررتراتيجيات التعلررريم والرررتعلم: -2-3

المطلوب محدل البحدث؛ حيدث تدم اسدتخدام تدم   االستراتيجيات التعليمية لتحقيق الهدف من

االرتكاز إلى مجموعة من االستراتيجيات التي تسهم في تنمية استخدام مهارات المنصات 

الرقمية، ومنها: استراتيجية معالجة المعلومات والتي تتضدمن اسدتراتيجيات فرعيدة منهدا 

كامل المعلومات الجديددة استراتيجية التكامل، والتي تم توجيه الطالب نحو تنفيذها بهدف ت

ا مدن التكامدل بدين التغذيدة الراجعدة بدين  مع المعلومات السابقة، وهو ما يعني إجراء ذاعدً

األقران واألسلوب المعرفي، واستراتيجية التنظيم التي تم من خاللها حث الطلبة نحو بناء 

راتيجية مخططات وخرائط معرفية للمفاهيم والمهمات المرتبطة بالمنصدات الرقميدة، اسدت

التخطيط والتنظيم الذاتي التي تركز على مساعدة الطالب على السير المدنظم فدي العمليدة 

التعليمية وحدل المشدكالت التدي تدواجههم، اسدتراتيجية توليدد األسدئلة الذاتيدة التدي توجده 

 المتعلم نحو توليد األسئلة الذاتية ذات المستوى العالي في التفكير وكذلك اإلجابة عنها.

فدي هدذه تصميم مصدر التغذية الراجعة بين األقران )معلومين/مجهولين( الهويرة: -2-4

المرحلة قام الباحث بتحديد طريقدة إتاحدة مصددر التغذيدة الراجعدة؛ بحيدث يكدون صدالح 

محدل البحدث  Microsoft teams مايكروسدوفت تيمدزلإلتاحدة عدن طريدق برندامج 

تكدز الطدرق الرئيسدة لتقدديم التغذيدة الحالي في ضدوء المعالجدات التجريبيدة للبحدث، وتر

 الراجعة بين األقران.  



تيمز  2-5 مايكروسوفت  برنامج  مايكروسوفت برنامج  :  Microsoft teamsتصميم 

، هو أحد البرامج المخصصة لالتصال والتعاون يجمع بين  Microsoft teamsتيمز

الملفات وتخزين  الفيديو  واجتماعات  العمل  مكان  في  المستمرة  تحديده    الدردشة  وقد 

بالبحث   تطويرها  تم  التي  األقران  بين  الراجعة  التغذية  إلتاحة  كبيئة  الحالي  بالبحث 

عبر   معالجة  لكل  حساب  تصميم  تم  النحو  ذلك  وعلى  البحث،  معالجات  وفق  الحالي 

األقران الخاص   التغذية الراجعة بين  إتاحة  التطبيق  التطبيق، وبحيث يمكن من خالل 

سلوب المعرفي تحمل/ عدم تحمل الغموض، والشكل التالي يوضح  بكل معالجة وفقًا لأل

 استعراض أحد مصدر التغذية الراجعة بالبرنامج.

تم تصميم التفاعل بحيث يقوم الطالب    تصميم التفاعل في مواد المعالجة التجريبية:  2-6

برنامج   مع  تيمزبالتفاعل  إتاحة Microsoft teamsمايكروسوفت  والمتضمن   ،

 اجعة بين األقران التي تم تطويرها بالبحث الحالي. التغذية الر
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والتعلم  2-7 التعليم  وأساليب  استراتيجيات   التعلم أسلوب على االعتماد تم :  تصميم 

برنامج   مع  التفاعل  في  تيمز التعاوني  ،  Microsoft teamsمايكروسوفت 

صات  واستخدام إمكانيات التطبيق في دعم عمليات التعلم التشاركي المرتبطة بالمن 

 التعليمية. 

 األدوات  هذه  لجميع التفصيلي بالعرض الباحث  يقوم سوف.  تصميم أدوات التقويم  2-8

 .القياس أدوات ببناء الخاص الجزء خالل من

 مرحلة التطوير-3

اإلنتررررراع الفعلررررري لمصررررردر التغذيرررررة الراجعرررررة برررررين األقرررررران بمصررررردريها  3-1

مايكروسدوفت   مدن خدالل برندامجتم تصميم بيئة التددريب  )معلومين/مجهولين( الهوية:  

، مع مراعاة األسدس التربويدة والفنيدة لبنداء للبرندامج، وفيمدا Microsoft teamsتيمز

 يلي تم إتاحة مصدر التغذية الراجعة كما هو موضح:

متحملي   3-3-1 طالب  مع  الهوية  معلومين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  مصدر 

بيئة  الغموض: تصميم  تم  المعالجة  هذه  تيمز  في  مايكروسوفت  برنامج  عبر   التدريب 

Microsoft teams  )أدمودو )منصة  الرقمية  المنصات  استخدام  مهارات  لتنمية   ،



متحملي  طالب  مع  الهوية  معلومين  وهم  األقران  بين  الراجعة  التغذية  إتاحة  يتم  بحيث 

  الغموض.

 متحملي الغموض  ( مصدر التغذية الراجعة بين األقران معلومين الهوية مع طالب2الشكل )

مصدر التغذية الراجعة بين األقرران معلرومين الهويرة مرع طرالب عردم متحملري   3-3-2

تتضددمن هددذه فددي هددذه المعالجددة تددم تصددميم بيئددة التدددريب عبددر برنددامج : الغمرروض

، لتنميدة مهدارات اسدتخدام المنصدات الرقميدة Microsoft teamsمايكروسدوفت تيمدز

لتغذية الراجعة بين األقدران وهدم معلدومين مدع طدالب )منصة أدمودو( بحيث يتم إتاحة ا

 عدم متحملي الغموض.

متحملي   3-3-3 طالب  مع  الهوية  مجهولين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  مصدر 

تيمز:  الغموض مايكروسوفت  برنامج  عبر  التدريب  بيئة  تصميم  تم  المعالجة  هذه   في 

Microsoft team رقمية )منصة أدمودو( بحيث  ، لتنمية مهارات استخدام المنصات ال

 يتم إتاحة التغذية الراجعة بين األقران وهم مجهولين الهوية مع طالب متحملي الغموض.

 ( مصدر التغذية الراجعة بين األقران مجهولين الهوية مع طالب متحملي الغموض. 3شكل )
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ي مصدر التغذية الراجعة بين األقران مجهرولين الهويرة مرع طرالب عردم متحملر  3-4-4

تتضددمن هددذه فددي هددذه المعالجددة تددم تصددميم بيئددة التدددريب عبددر برنددامج : الغمرروض

، لتنميدة مهدارات اسدتخدام المنصدات الرقميدة Microsoft teamsمايكروسدوفت تيمدز

)منصة أدمودو( بحيث يتم إتاحة التغذية الراجعة بين األقدران وهدم مجهدولين الهويدة مدع 

 طالب عدم متحملي الغموض.

تددم بيئددة التدددريب علددى مجموعددة مددن المبدئيررة:  بنررائي لبيئررة الترردريبالتقررويم ال 3-2

بهددف التحسدين والتطدوير، وتدم  المحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم السدتطالع آرائهدم 

إجددراء التعددديالت الالزمددة، وقددد أجمددع غالبيددة المحكمددين علددى صددالحية بيئددة التدددريب 

 وسهولة استخدامها.

ريب بيئة التدريب على عيندة مدن طدالب الدراسدات العليدا : تم تجمرحلة اًلستخدام  3-3

( طدالب 10قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، جامعة عين شدمس بلدغ قوامهدا )

كعينة استطالعية ممثلة لعينة البحث األصلية التي أعد مدن أجلهدا بيئدة التددريب للوقدوف 

، ومدى مناسبة عناصرهم المختلفدة، علي مدى سهولة التعامل مع بيئة التدريب بشكل عام 

وضددوح تعليمددات اسددتخدامهم، التأكددد مددن فعاليددة بيئددة التدددريب وقدددرتهم علددى توضدديح 

المحتوى بطريقة تفاعلية وسلسلة للمتعلم، وفي ضوء ما اتفقدت عليده العيندة االسدتطالعية 

لتجدربتهم  قام الباحث بإجراء التعديالت الضرورية، وإعداده في صورتهم النهائيدة تمهيدداً 

 ميدانيا على عينة البحث األساسية.

 ، على النحو التالي: Microsoft teamsتطوير حساب برنامج مايكروسوفت تيمز 3-4

 Microsoft teamsفتح حسابات عبر برنامج مايكروسوفت تيمز ▪

إعداد صورة رمزية للحساب الخاص بالتغذية الراجعة معلومين الهوية، وأخرى   ▪

 ية الراجعة مجهولين الهوية.  للحساب الخاص بالتغذ

لشرح   ▪ الزمني  للتسلسل  ووفق  إدمودو،  منصة  عرض  محتوي  تحميل 

 الموضوعات التعليمية. 



بعد ما أصبح بيئة التدريب في صورتها النهائية تم نسدخه مرحلة النشر اإللكتروني:    3-5

 على أسطوانات وتم توزيعه على المتعلمين، وتم رفعه أيضاً على شبكة اإلنترنت.

 والتقويم التطبيق رابعاا: مرحلة

 ونتائجه البحث بتجربة الخاص الجزء في المرحلة هذه  إجراءات جميع عرض يتم 

 أدوات البحث 

: مدر المقيداس بمجموعدة مدن المراحدل، كاندت مقياس )تحمل/عدم تحمرل( الغمروض-)أ(

 على النحو اآلتي:

، (Norton, 1975)روبدرت نورتدون : تم إعداد المقياس بواسطة طبيعة المقياس .1

(، لقيداس القددرة علدى تحمدل/ عددم 2005وتم تهيئته للغة العربية بواسدطة فدارس )

 (3ملحق رقم )  تحمل الغموض.

( فقددرة يقددوم المددتعلم 50يتكددون المقيدداس بوضددعه النهددائي مددن )وصررف المقيرراس:  .2

( درجدات، 4)( بددائل )أوافدق بشددة 4باإلجابة عليها مدن خدالل اختيدار بدديل مدن )

 .  ( درجات1( درجات، ال أوافق)2( درجات، متردد )3أوافق )

تسدتجيب الطالدب للمقيداس مدن خدالل التددريج الربداعي السدابق تصحيح المقيراس:   .3

( درجة. ولتحديد الطدالب مدن أصدحاب 200اإلشارة إليه، والدرجة الكلية للمقياس )

تصدحيح الددرجات   القدرة على تحمدل الغمدوض أو عددم تحمدل الغمدوض فإنده بعدد

من أعلى درجدة ألقدل درجدة ثدم اختيدار نسدبة  الخاصة بالطالب، يتم ترتيبهم تَنَاُزِليًّا

 المتطدرفتين ( للمجموعة الددنيا لتمثدل المجمدوعتين%2۷( للمجموعة العليا، )2۷%)

 مدن ما يمكدن على أفضل مجموعتين توفر ألنها النسبة هذه  على الباحث اعتمد وقد

 وتمايز. حجم 

تدم حسدابه مدن خدالل طريقدة إعدادة القيداس، فدي ظدروف مشدابهة   المقيراس:  ثبات .4

لظددروف التطبيددق األول، وبفاصددل زمنددي أسددبوعين، وبلددغ معامددل ثبددات المقيدداس 

(0.84.) 
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للتأكيد على صدق المقياس قام الباحث بحساب صدق المقيداس عدن   صدق المقياس: .5

عامدل االرتبداط بدين طريق االتساق الداخلي لمفدردات المقيداس، حيدث تدم حسداب م

الدرجة على كل مفدردة والدرجدة الكليدة للمقيداس، وكاندت معدامالت االرتبداط دالدة 

ا دالددة إحصددائيًاعند 0.۷9( إلددى )0.62إحصددائيًا، وتراوحددت بددين ) (، وهددي جميعددً

 (.0.01مستوى )

 مر المقياس بمجموعة من المراحل، كانت على النحو اآلتي:بطاقة مالحظة: -)ب(

هددفت البطاقدة إلدى تنميدة مهدارات اسدتخدام   دف من بناء بطاقة المالحظة:تحديد اله.  1

لدى طالب الدراسات العليدا تكنولوجيدا التعلديم، وذلدك لتنميدة  Edmodo منصة إدمودو

 مهارتهم في استخدام المنصات الرقمية.

تم بناء البطاقة علدى ضدوء تحليدل المنصدات الرقميدة التعليميدة   مصادر بناء البطاقة:.  2

، إنشاء فصل افتراضي، إنشاء اختبار، كيفية انضمام Edmodoكيفية الوصول لمنصة  )

معلددم آخددر لددنفس الفصددل، كيددف يسددتطيع الطالددب إنشدداء حسدداب وحددل الواجبددات، حددل 

 .بك( الخاصة للمكتبة الواجبات إضافة ملف

( مهدارة أساسدية تشدمل مهدارات 8: تدم تحديدد )تحديد المهارات التي تضرمنها البطاقرة3

تخدام المنصدات الرقميدة منصدة إدمدودو، كمددا حدددت خطدوات األداء فدي كدل منهمددا اسد

)اإلجددراءات(، وراعددي البحددث الحددالي عنددد صددياغة المهددارات الفرعيددة التددي تضددمنها 

 البطاقة.

قدام الباحث بتحديد ثالثة مستويات لدرجة أداء المهدارة،  أسلوب تقدير مستوى األداء:.  4

ص بكل مستوى من المستويات الثالثة كالتالي: يحصل الطالدب وتحديد التقدير الكمي الخا

( درجة واحددة إذا أدي المهدارة بشدكل نداقص، 1على )صفر( درجة إذا لم يؤد المهارة، )

المهارة بشكل تام، وبتجميع هذه الدرجات يتم الحصول على الدرجة  ( درجتان إذا أدى2)

ائده فيمدا يتعلدق بالمهدارات المدوندة الكلية للطالدب والتدي مدن خاللهدا يدتم الحكدم علدى أد

 بالبطاقة.  



لتقنين بطاقة المالحظة تم حساب صدقها وثباتها، وذلك بهدف   تقنين بطاقة المالحظة:.  6

 الوصول للصورة النهائية للبطاقة وذلك وفقا لما يلي:

 :المالحظة بطاقة  وضعت    صدق  ما  )قياس  المالحظة  بطاقة  صدق  من  للتأكد 

بعرض الصورة األولية للبطاقة على مجموعة من المحكمين لقياسه( قام الباحث  

لكل  السلوكية  الخطوات  تسلسل  من  التأكد  بهدف  التعليم  تكنولوجيا  مجال  في 

مهارة من المهارات موضع البحث، وحذف أو إضافة أو تعديل بعض الخطوات  

الفرعية بما يتناسب مع كل مهارة، والتأكد من دقة صياغة العبارات وسهولتها،  

المحكمين  السادة  آراء  وأجمعت  البطاقة،  تعليمات  وسالمة  وضوح  من  والتأكد 

على اكتمال بطاقة المالحظة، وصالحيتها للتطبيق، ومطابقتها لقائمة المهارات،  

وارتباطها باألهداف التعليمية للمحتوى التعليمي، بعد إجراء بعض التعديالت في 

و الفرعية  المهارات  وتقليل  العبارات  ضرورة  صياغات  إلى  البعض  أشار 

االكتفاء بالمهارات العامة التي يمكن تطبيقها باستخدام األدوات الكثيرة المتاحة  

 عبر الويب وعدم تخصيص مهارات تقتصر على أدوات بعينها.

 :المالحظة بطاقة  باستخدام    ثبات  المالحظة  بطاقة  ثبات  بحساب  الباحث  قام 

أداء مالحظة  تم  حيث  التقييم،  إعادة  العينة   طريقة  طالب  من  خمسة 

األولى،   المالحظة  من  أسبوعين  مرور  بعد  المالحظة  إعادة  ثم  االستطالعية، 

(، وهو معامل ثبات مرتفع، بما يدل على صالحية  0.901وبلغ معامل الثبات )

 البطاقة للتطبيق في البحث. 

( 8تكونت البطاقدة فدي الصدورة النهائيدة مدن ):  الصورة النهائية لبطاقة المالحظة ▪

( مهارات فرعية الخاصدة باالسدتخدام المنصدة 34مفردة تقيس المهارات الرئيسة )

 (4الرقمية. ملحق رقم )

مر المقياس بمجموعة من المراحل، كاندت علدى مقياس الرضا نحو بيئة التدريب:  -)ع( 

 النحو اآلتي:
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: يهدددف المقيدداس الحددالي إلددى قيدداس رضددا طددالب تحديررد الهرردف مررن مقيرراس .1

 عينة البحث نحو بيئة التدريب.  الدراسات العليا

: بندداء علددى بيئددات التدددريب، والدراسددات السددابقة التددي تحديررد محرراور المقيرراس .2

تناولت الرضا بيئات التدريب، قام الباحث بتحديد محاور المقياس الحالي، والتدي 

تمثلت في ثالثة محاور، وهي: )المحور األول: الرضا عدن المحتدوى التددريبي، 

الرضا عن بيئدة التددريب، المحدور الثالدث: الرضدا عدن التغذيدة المحور الثاني:  

 الراجعة(.

( عبدارة 30: علدى ضدوء المحداور السدابقة، تكدون المقيداس مدن )بناء المقياس .3

( عبدارات إيجابيدة 4( عبارات لكل محدور، )9( محاور بواقع )3موزعة على )

 ومثلها عبارات سلبية.  

" ليكرت " الخماسي، بحيدث تتضدمن : حدد الباحث مقياس قياس شدة اًلستجابة .4

( بدائل لالستجابة هي )موافق بشدة، موافق، محايدد، غيدر موافدق، 5كل عبارة )

( بالنسدبة 1-5غير موافق بشدة(، وقد روعي في تقدير االستجابات تدرجها من )

 ( بالنسبة للعبارات السالبة.5-1للعبارات الموجبة، وتتدرج من )

س على مجموعة من المحكمين وقد أشار السادة صدق المقياس: تم عرض المقيا .5

المحكمين إلى بعض التعديالت في الصياغة اللغوية لبنود المقيداس، وهدو مدا قدد 

تم تنفيذه باإلضافة إلى تغيير عبارة سلبية إلى أخرى إيجابية، والعكس في محور 

 فاعلية التمثيالت البصرية الرقمية.

االرتبداط بدين درجدات المجموعدة   : تم حسداب معدامالتصدق اًلتساق الداخلي .6

االستطالعية على كل عبارة، ودرجاتهم الكليدة علدى المقيداس ككدل، وتراوحدت 

وهددي قدديم دالددة عنددد مسددتوى ( 0.88إلددي )( 0.۷9قدديم معامددل االرتبدداط بددين )

: (، وبلغ معامل االرتباط بين كل محور والمقياس ككل على النحو التدالي0.01)

، بينمددا المحددور الثدداني فقددد كانددت قيمددة معامددل (0.۷8بالنسددبة للمحددور األول )



(، والمتوسددط العددام 0.80(، أمددا المحددور الثالددث فقددد كددان )0.82االرتبدداط )

(0.80  ) 

عدم حصدول شدة االنفعالية لعبارات المقياس كانت مناسبة نظًرا ل:  شدة اًلنفعالية .۷

 .%25أي عبارة على استجابة محايدة بأكثر من 

لثوابددت اإلحصددائية للمقيدداس تددم تطبيقدده علددى عينددة : لحسدداب اثبررات المقيرراس .8

( طددالب مددن الدراسددات العليددا، وتددم تصددحيح أوراق 10اسددتطالعية قوامهددا )

االسددتجابة ورصددد الدددرجات تمهيددًدا لحسدداب الثوابددت اإلحصددائية للمقيدداس، 

(، وجداء ثبدات المقيداس مسداويًا Crounbachباستخدام معادلة ألفا كرونبدا  )

 ناسبة للثبات تصلح كأساس للتطبيق.( وهي قيمة م0.۷3)

: بعد حساب صدق وثبات المقياس أصبح المقياس في الصورة النهائية للمقياس .9

( من  مكونًا  النهائية  للمقياس  2۷صورته  الكلية  فالدرجة  ذلك  وعلى  عبارة،   )

(135( للمقياس  درجة  أدنى  أما  درجة،  أعلى  تعد  وهي  درجة،  درجة،  2۷(   )

 ( 5ملحق رقم ) درجة.(  6۷والدرجة المحايدة )

 ثالثًا: التجربة االستطالعية للبحث 

قام الباحث بإجراء تجربة استطالعية على عينة من طالب الدراسات العليا بلغ  

( الدراسي     -( طالب10عددهم  العام  الدراسي األول  من  لمدة    2019/2020بالفصل 

واحد الب-أسبوع  تواجه  قد  التي  الصعوبات  على  التعرف  بهدف  وذلك  أثناء ،  في  احث 

التجربة األساسية للبحث، والتحقق من سالمة وتقدير مدى ثبات بطاقة مالحظة استخدام  

التجربة   كشفت  وقد  الراجعة،  التغذية  مصدر  نحو  االتجاه  ومقياس  الرقمية،  المنصات 

والمقياس   البطاقة  كال  ثبات  عن  البحث-االستطالعية  أدوات  في  عرضة  تم  كما   -كما 

التجربة عن بعض المشكالت  كشفت عن صالحية م واد المعالجة التجريبية، كما كشفت 

 الفنية المرتبطة بيئة التدريب، وهو ما عمل الباحث على تعديله.
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 رابعًا: التجربة األساسية للبحث

( طالبًا بالدراسات العليا مرحلدة 40: تكونت عينة البحث من )تحديد عينة البحث -1

نة وفقًا لتمايزهم عبدر مقيداس "تحمدل/ عددم الماجستير، وقد تم اختيار أفراد العي

، حيدث تدم اختيدار أفدراد -على النحو المبدين بدأدوات القيداس–تحمل الغموض"  

( طالددب اسددتجاب لمقيدداس تحمددل/ عدددم تحمددل الغمددوض. 50العينددة مددن بددين )

َوائِيًّا40ونتيجة لذلك فقد تم تحديد ) علدى المجموعدات  ( طالبًا، تدم تدوزيعهم َعشدْ

 ( طالبًا وطالبه.10ث تشمل كل مجموعة )األربعة، بحي

 (: توزيع أفراد العينة على المجموعات التجريبية األربعة1جدول )

المجموعة  
 التجريبية 

 ( 1األولى )مج
معلومين الهوية +  )

 تحمل الغموض( 

 ( 2الثانية )مج 
معلومين الهوية+  )

عدم تحمل  
 ( الغموض

 ( 3الثالثة )مج
مجهولين الهوية  )

 + تحمل الغموض( 

 ( 4رابعة )مجال
)مجهولين الهوية  

+ عدم تحمل  
 الغموض( 

 10 10 10 10 العدد 

التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة استخدام المنصدات الرقميدة التعليميدة بهددف التأكدد مدن -2

تكافؤ المجموعات، وذلك قبل إجراء تجربة البحث حيدث تدم توجيده جميدع الطدالب عيندة 

( 1والجددول ) ائج التطبيدق ومعالجتهدا إحصدائيًاالبحث لالستجابة للبطاقة، وتدم رصدد نتد

 يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لدرجات التطبيق القبلي.

( داللة الفروق بين المجموعات في درجات القياس القبلي لمقياس الرضا نحو  2جدول )

  بيئة التدريب من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه

 مجموع المربعات  مصدر التباين  القياس 
رجات  د

 الحرية 
متوسط مجموع  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  
 0.05الداللة

بطاقة مالحظة  
استخدام  
المنصات  
 الرقمية 

 11.1۷3 3 33.518 بين المجموعات 

0.428 
0.۷34 
 غير دالة 

داخل  
 المجموعات 

1356.482 52 26.086 

  55 1390.000 الكلي 



ات التجريبية األربعة في  ( أنه ال توجد فروق بين المجموع2يتضح من جدول )

متوسط درجات الطالب في استخدام المنصات الرقمية التعليمية، حيث بلغت قيمة )ف(  

دالة عند مستوى )0.428) تكافؤ المجموعات  0.05(، وهي غير  إلى  (، وهو ما يشير 

إلى   ترجع  التجربة  بعد  تظهر  فروق  أي  وأن  التجربة،  إجراء  في  البدء  قبل  التجريبية 

الراجعة االختالف   التغذية  إتاحة  )مصدر  للبحث  المستقلة  المتغيرات  في 

إلى   وليس  الغموض،  تحمل(  عدم  )تحمل/  مع  وتفاعلها  الهوية،  )معلومين/مجهولين( 

 اختالفات موجودة بين المجموعات قبل إجراء التجربة.

 تنفيذ تجربة البحث وفًقا للخطوات التالية:   تنفيذ تجربة البحث: تم-3

البحث، حيث تم عقد جلسة تمهيدية للطدالب عيندة البحدث لتعدريفهم   التمهيد لتجربة  ▪

بطبيعددة البحددث والهدددف مندده، ومددا هددو مطلددوب مددنهم، وكيفيددة اسددتخدام برنددامج  

مايكروسوفت تيمز، والتفاعل مدع التغذيدة الراجعدة، وذلدك مدن خدالل ورشدة أداء  

 عملي، ووفًقا للمعالجات التجريبية للبحث. 

بر بيئة التددريب وشدرح منصدة االدومدود والتددريب علدى  تقديم المحتوى المقدم ع  ▪

( بالفصدل  2020/  40/ 30-1( يوم، فدي الفتدرة مدن ) 30كيفية استخدامها، ولمدة ) 

 . 2020/ 2019الدراسي الثاني من العام الجامعي  

التأكيددد علددى الطددالب بالتواجددد األسددبوعي للمحتددوى المقدددم، وفددق السدداعات   ▪

 المخصصة لكل مجموعة. 

 م الفني للطالب وفق االستفسارات الواردة منهم. تقديم الدع  ▪

بعد االنتهاء من تجربة البحث تم تطبيق بطاقدة مالحظدة    البعدي ألدوات البحث:  التطبيق -4

استخدام المنصدات الرقميدة، والرضدا بيئدة التددريب، وطباعدة تقريدر الددرجات ومعالجتهدا  

جداه للكشدف عدن داللدة الفدروق بدين  باستخدام األساليب اإلحصائية: تحليل التباين ثنائي االت 

المجموعات في درجات التطبيق البعددي، اختبدار شدافيه للمقارندات المتعدددة لمعرفدة اتجداه  

 (. spssالفروق بين المجموعات، إيتا تربيع باستخدام برنامج ) 
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 نتائج البحث وتفسيرها 

قدرة على وفًقا لمتغيري البحث المستقلين )مصدر التغذية الراجعة بين األقران، وال 

التعليمية،   استخدام المنصات الرقميةتحمل الغموض(، وتأثيرهما على المتغيرات التابعة ) 

 والرضا عن بيئة التدريب(، سوف يتم عرض النتائج على النحو التالي:

التغذية الراجعة اإللكترونية   إذ يمثل ظهور هوية المتدربين معلومين عند تقديم 

فعيه المتدربين وتحريك طاقاتهم ودفعهم نحو بذل المزيد من بين األقران، تحفيز وإثارة دا

يعزز شعور  مما  أقرانهم،  قبل  من  وتقييم  ترى  أعمالهم سوف  أن  إدراكهم  بسبب  الجهد 

المتدربين بالكفاءة وتقدير الذات وتنمية الثقة بالنفس لدى المتدربين، مما يؤدي إلى زيادة 

 جعة اإللكترونية، وبالتالي زيادة رضاهم عنها. ثقة المتدربين في مصدر إتاحة التغذية الرا

من ناحية أخرى فإن ظهور هوية المتدربين مجهولين عند تقديم التغذية الراجعة  

الزمالء  باقي  معرفة  في  الحرج  بعدم  المتدربين  شعور  يعزز  األقران  بين  اإللكترونية 

يعزز شعور مما  الزمالء،  باقي  أمام  أقل  علمي  بمستوى  والظهور  بالنفس    بالخطأ  الثقة 

الراجعة  التغذية  إتاحة  مصدر  في  المتدربين  ثقة  زيادة  إلى  يؤدي  مما  المتدربين،  لدى 

 اإللكترونية، وبالتالي زيادة رضاهم عنها. 

: اإلجابررة عررن السررؤال األول الررذي يررنص علررى "مددا معددايير تصددميم بيئددة التدددريب  أوًلا

رونيددة بددين األقددران )معلددومين/ اإللكترونيددة باسددتخدام مصدددرين للتغذيددة الراجعددة اإللكت

مجهددولين(، لتنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة التعليميددة لدددى طددالب الدراسددات العليددا 

 والرضا عنها؟ 

لألجابة عن هذا السؤال قام الباحث ببناء قائمة معايير لتصميم بيئة التدريب اإللكتروني  

األقران   بين  اإللكترونية  الراجعة  للتغذية  مصدرين  مجهولين(،  باستخدام  )معلومين/ 

النهائية   في صورتها  المعايير  قائمة  وتكونت  التعليم،  تكنولوجيا  لطالب  ملحق  وإنتاجها 

(1( من  مكونة   )10( بإجمالي  المؤشرات  من  عدد  منها  كل  يتضمن  معايير،   )100  )

 مؤشًرا.



ريب مدا التصدميم التعليميدة لبيئدة التدد"  ثانياا: اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص علرى

اإللكترونيددة باسددتخدام مصدددرين للتغذيددة الراجعددة اإللكترونيددة بددين األقددران )معلددومين/ 

مجهددولين(، لتنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة التعليميددة لدددى طددالب الدراسددات العليددا 

 والرضا عنها، باستخدام نموذج ديك وكاري؟ 

وكاري  نموذج ديك  باع  بتطوير معالجات البحث تم اتلألجابة عن هذا السؤال قام الباحث  

(Dick & Cary, 2001)    التعليمي إ للتصميم  ضمن مع  التعديالت  بعض  جراء 

التغذية  إتاحة  ومصدر  اإللكترونية  التدريب  بيئة  مع  تتناسب  حتى  اإلجرائية  الخطوات 

الراجعة بين األقران، والقدرة على تحمل الغموض، وقد تم عرضه بالتفصيل في الجزء  

 الخاص بإجراءات البحث. 

 في ضوء متغيرات البحث: ثالثاا: اإلجابة عن األسئلة 

 عن أسئلة البحث المرتبطة بتنمية استخدام المنصات التعليمية:   اإلجابة-1

تم تحليل نتائج المجموعدات التجريبيدة فيمدا يخدص مدا وراء الدذاكرة لددى عيندة 

البحث، وذلك بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية، وطبقًا لمتغيري البحث الحالي، 

 ( يوضح نتائج هذا التحليل.3والجدول )

 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية استخدام المنصات التعليمية وفقاً  3الجدول )

 لمتغيري البحث المستقلين فيما يتعلق بالمنصات التعليمية 

 المجموعة 
 القدرة على تحمل الغموض 

 المجموع 
 عدم التحمل  التحمل 

مصدر التغذية  

الراجعة بين  

 األقران 

 معلومين الهوية 

 45.46م= 

 1.27ع=  

 13ن=

 37.87م=

 2.16ع=  

 15ن=

 41.39م= 

 4.22ع=  

 28ن=



محمد حمدي أحمد السيدأ.م.د   

 مجهولين الهوية 

 62.85م= 

 2.15ع=

 13ن=

 50.13م= 

 4.25ع=  

 15ن=

 56.04م= 

 7.37ع=  

 28ن=

 المجموع 

 54.15م= 

 9.03ع=  

 26ن=

 44.00م= 

 7.13ع=  

 30ن=

 48.71م= 

 9.49ع=  

 56ن=

الفددروق بددين تددم اسددتخدام "تحليددل التبدداين ثنددائي االتجدداه" للتعددرف علددى داللددة 

( 4المجموعات بالنسبة استخدام المنصات التعليمية بين المجموعات األربعدة، والجددول )

 يوضح نتائج التحليل ثنائي االتجاه استخدام المنصات التعليمية.

 (: نتائج تحليل التباين الثنائي االتجاه بالنسبة استخدام المنصات التعليمية4جدول )

 مصدر التباين 
مجموع  

 ت المربعا 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة ف 

مستوى  

 الدًللة 

 إيتا تربيع 

مصدر التغذية  

الراجعة بين  

 األقران 

3061.50 1 3061.50 378.69 

 دالة 

0.879 

القدرة على  

 تحمل الغموض 
1436.04 1 1436.04 177.631 

 دالة 
0.774 

 0.278 دالة  11.282 91.21 1 91.21 التفاعل بينهما 

    9.08 52 420.39 الخطأ 

     56 137842.00 الكلي 

وباستخدام الجدولين السابقين يمكن استعراض النتدائج مدن حيدث أثدر المتغيدرين 

 المستقلين للبحث، والتفاعل بينهما، على ضوء مناقشة تساؤالت البحث وفروضه التالية:

 السؤال األول للبحث:

الراجعددة  للتغذيددةمددا تددأثير مصدددرين  يددنص السددؤال األول للبحددث علددى " .1

)معلومين/مجهولين( الهويدة داخدل بيئدة تددريب إلكترونيدة فدي   اإللكترونية بين األقران



ولإلجابة على هذا السؤال تم اختبار صدحة الفدرض تنمية استخدام المنصات الرقمية؟"،  

بين متوسط درجات أفدراد  0.05    ≤ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى : "األول

يددة للبحددث فددي تنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة؛ يرجددع للتددأثير المجموعددات التجريب

األساسددي الخددتالف مصدددر إتاحددة التغذيددة الراجعددة اإللكترونيددة )معلومين/مجهددولين( 

 الهوية داخل البيئة التدريبية.

يتضددح وجدود فددروق دالددة  -( السدطر األول4فدي الجدددول ) –باسدتقراء النتددائج 

مصددر نتيجدة االخدتالف فدي  ام المنصات الرقميةاستخدإحصائية بين متوسطات درجات 

، ولتحديدد اتجداه هدذه )معلومين/مجهولين( الهوية  للتغذية الراجعة اإللكترونية بين األقران

( فتبددين أن المتوسددط األعلددى جدداء لصددالح المجموعددة 4الفددروق تددم اسددتقراء الجدددول )

ولين الهوية، حيث جداء التجريبية التي تعرضت لمصدر التغذية الراجعة بين األقران مجه

( أمدا المجموعدة 56.04متوسط استخدام المنصدات التعليميدة الخداص بهدذه المجموعدة )

التي تعرضت لمصدر التغذيدة الراجعدة بدين األقدران معلدومين الهويدة فقدد جداء متوسدط 

رفدض الفدرض األول، وبالتدالي تدم (،  41.39استخدام المنصات التعليميدة الخداص بهدا )

بدين متوسدط درجدات  0.05    ≤يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى " :ليصبح كالتالي

أفراد المجموعات التجريبية للبحث في تنميدة اسدتخدام المنصدات الرقميدة؛ يرجدع للتدأثير 

األساسي الختالف مصدر إتاحة التغذية الراجعة اإللكترونية )معلومين/مجهدولين( الهويدة 

 داخل البيئة التدريبية".

أثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة تم حساب )إيتا تربيع(  ولتحديد مدى ت

( وهي تعبر عن وجود تأثير قوي لمصدر التغذية الراجعة بين  0.8۷9حيث بلغت قيمتها)

 األقران على استخدام المنصات التعليمية. 

 تفسير نتائج الفرض األول:

ية الراجعة بين األقران  قد ترجع هذه النتيجة التي أشارت إلى أفضلية مصدر التغذ

في   الهوية  معلومين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  مع مصدر  بالمقارنة  الهوية  مجهولين 
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الهوية  مجهولين  الراجعة  التغذية  مصدر  إن  إلى  التعليمية  الرقمية  المنصات  استخدام 

على  االعتماد  دون  التدريبي  لمحتوى  العامة  الفكرة  توصيل  وطبيعية  فهم  على  اعتمد 

اصيل كثيرة تؤدي إلى إرهاق الذاكرة العاملة في معالجة كافة التفاصيل المتعلقة بالبيئة، تف

إن استبعاد   حيث  على  يعمل  الهوية  مجهولين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  مصدر 

العناصر غير الضرورية التي من الممكن أن تؤدي إلى تشتيت المتعلم وعدم تركيزه في  

م وهو  التدريبي،  المرتبطة  المحتوى  العلمية  واألفكار  الحقائق  توضيح  على  يساعد  ا 

الهوية  مجهولين  أن  عن  فضالً  هذا  المتوازن،  المعرفي  الجهد  من  إطار  في  بالمحتوى 

والجهد،   الوقت  توفير  مع  بسرعة  الرسالة  توصيل  على  كبير  بشكل  ساعدت  المضمنة 

دة في البيئة فإن ذلك وساعد على تحقيق ذلك كله إلى أنه نظًرا لتركيز على عناصر محد

َعْقِليًّا جهًدا  يتطلب  مما  ال  العاملة،  بالذاكرة  للمعلومات  معالجته  عند  المتعلم  من  كبيًرا 

 يسمح للمتعلم التفرغ لعمليات المعالجة والتخيل وإدراك العالقة بين المكونات كافة البيئة. 

على     (Norton 1970) وتأتي النتيجة الحالية متوافقة مع ما أشارت إليه نظرية نورتن

مكتملة   وغير  غامضة  بمعان  المتسمة  المعلومات  إدراك  إلى  اإلفراد  بعض  ميل  أنه 

ومجزأة ومتعددة وغير متسقة ومتضاربة أو غير واضحة أو تفسيرها بأنها مصدر يبعث  

إلى االرتياح عنده، بالضد من الفرد غير المحتمل الغموض، وهذا ما حدث داخل البيئة  

عدم معرفة المتدربين لبعضهم البعض )مجهولين الهوية( جعل من هؤالء حيث   التدريبية

التدريبة   البيئة  تفاصيل  جميع  والتعرف على  البيئة  داخل  التعمق  نحو  الشغف  المتدربين 

ومن ثم أدى ذلك إلى زيادة مهارتهم في استخدام المنصة الرقمية. وتتفق هذه النتيجة مع  

( بودنر  التكييف    ( حيثBudner,1962Pp40نظرية  تحاول  كائنات  البشر  أن  يرى 

مع البيئة الداخلية والخارجية، ويعتمد في تكييفه على مجموعة من العناصر، وأحد هذه  

البيئة  بالفعل داخل  العناصر هو قيمه وأهدافه وما ينبغي الحصول عليه، وهذا ما حدث 

مما بهم  المحيطة  البيئة  معرفة  محاولة  من  الطالب  تمكن  حيث  إلى   التدريبية  ذلك  أدى 

دافعتيهم  وآخرون   زيادة  مونيك  دراسة  نتائج  النتيجة  هذه  وتتفق  التدريبية.  البيئة  نحو 



Monique A. ,Dijks, et al (2018)    ودراسة كاياكان ورازيKayacan, A., 

& Razı, S. (2017)   

 السؤال الثاني للبحث:

فدي )تحمل/عددم تحمدل ما تدأثير نمطدا األسدلوب المعر  ينص السؤال الثاني للبحث على " .2

ولإلجابدة الغموض( داخل بيئة تدريب إلكترونية في تنمية استخدام المنصات الرقمية؟"، 

ال يوجدد فدرق دال إحصدائيًا عندد   : "على هذا السؤال تم اختبار صدحة الفدرض الثداني

بين متوسط درجدات أفدراد المجموعدات التجريبيدة للبحدث فدي تنميدة  0.05  ≤مستوى

الرقميددة؛ يرجددع للتددأثير األساسددي الخددتالف األسددلوب المعرفددي  اسددتخدام المنصددات

 )تحمل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية.

يتضح وجود فروق دالة إحصدائية بدين  -( السطر األول4في الجدول ) –باستقراء النتائج  

متوسطات درجات استخدام المنصات التعليميدة نتيجدة االخدتالف فدي القددرة علدى تحمدل 

( فتبدين أن المتوسدط األعلدى 3موض، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم استقراء الجددول )الغ

جاء لصالح المجموعة التجريبية ذات القددرة علدى تحمدل الغمدوض، حيدث جداء متوسدط 

( أما المجموعة التدي ينتمدي 54.15استخدام المنصات التعليمية الخاص بهذه المجموعة )

ل الغمدوض فقدد جداء متوسدط اسدتخدام المنصدات لهدا الطدالب غيدر القدادرين علدى تحمد

 " :رفدض الفدرض الثداني، ليصدبح كالتداليوبالتدالي تدم (،  44.00التعليمية الخاص بها )

بدين متوسدط درجدات أفدراد المجموعدات  0.05   ≤يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى

ي الخدتالف التجريبية للبحث في تنمية استخدام المنصات الرقميدة؛ يرجدع للتدأثير األساسد

 األسلوب المعرفي )تحمل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية".

ولتحديد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة تم حساب )إيتا تربيع(  

( وهي تعبر عن وجود تأثير قوي للقدرة على تحمل الغموض 0.۷۷4حيث بلغت قيمتها)

 .استخدام المنصات الرقميةعلى 
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  ر نتائج الفرض الثاني: تفسي

عدم   مع  بالمقارنة  الغموض  تحمل  فاعلية  إلى  أشارت  التي  النتيجة  هذه  ترجع  قد 

تحمل الغموض في استخدام المنصات الرقمية إلى طبيعة األفراد متحملي الغموض، فهم 

لديهم القدرة على تحمل الضغوط، والتعامل بكفاءة مع كافة المعالجات التي يمكن تقديمها 

محتويات عبر   مع  التعامل  الغموض  متحملي  يستطيع  حيث  التدريبية،  البيئة  منظومة 

متحملي  غير  للطالب  بالنسبة  غامضة  مواقف  تمثل  قد  التي  األشكال  وهي  البيئة، 

المعروضة  المحتويات  استيعاب  عن  تعوقهم  وقد  لديهم،  تهديد  وتمثل مصدر  الغموض، 

يمتلكون   حيث  الغموض  متحملي  بعكس  وذلك  هذه عليهم،  مثل  مواجهة  على  القدرة 

مخططات   بناء  على  تساعدهم  معرفية  بأنشطة  القيام  إلى  يؤدي  ما  وهو  المواقف، 

سعيهم  رحلة  إطار  في  وذلك  معرفي  إجهاد  أية  لديهم  ذلك  يسبب  أن  دون  التدريب، 

استعداد   لديهم  الغموض  متحملي  فإن  أيًضا  التي.  إليهم  المقدمة  المحتويات  من  لالستفادة 

للم المعرفية أكبر  باالستراتيجيات  المرتبط  مخزونهم  أن  كما  التدريب،  عملية  في  ثابرة 

أكبر، وهو ما يجعلهم أكثر قدرة على تنظيم تعلمهم، وفق عمليات عقلية معرفية تنعكس 

الرقمية فكلما كان المتعلم قادًرا علي تنظيم تعلمه   بشكل إيجابي على استخدام المنصات 

المعلوما  تخزين  استطاع  أيًضا  كلما  معرفي.  إجهاد  أية  دون  واسترجاعها  المكتسبة  ت 

يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن األفراد متحلي الغموض ال يجدون الصعوبة التي يالقيها 

على   تعتمد  التي  أو  بالتفاصيل،  المليئة  المعلومات  معالجة  في  الغموض  متحملي  غير 

التدري  بي فهي تحتاج إلى قوة ذاكرة  االكتشاف والتي تتطلب الربط بين أجزاء المحتوى 

عالية تتوافر لدى متحملي الغموض، وذلك بعكس غير المتحملين للغموض. ونتيجة ألن 

متحملي الغموض لديهم قدرة أكبر على االستمتاع بعمليات التدريب مهما كانت غامضة 

محتملة  أو كثيفة التفاصيل فإن ذلك يمكنهم من القيام بعمليات متنوعة ال تقود إلى تأثيرات  

لها  يتعرضون  التي  التدريبي  البرنامج  محتويات  معالجة  في  العاملة  الذاكرة  كفاءة  على 

سواء كان ذلك من مصدر التغذية الراجعة بين األقران معلومين الهوية أو مصدر التغذية  



الراجعة بين األقران مجهولين الهوية. وكل ذلك يجعل المتعلمين ذوي القدرة على تحمل  

قادر ببيئة  الغموض  التفاصيل  كافة  الناتجة عن عدم وضوح  الضغوط  استيعاب  ين على 

نظام   حيث  الغموض  متحملي  غير  بعكس  وذلك  العاملة،  للذاكرة  إرهاق  دون  التدريب، 

المعالجة لديهم يتأثر بعدم وضوح التفاصيل نتيجة تأثر ذلك بحالة القلق العام التي يمكن 

ال الذي يقف حائًرا في  المتدرب  الغامضة، فضالً عن وقوفه حائًرا في أن تنتاب  مواقف 

ويسبب   العاملة  الذاكرة  كفاءة  على  إجماالً  يؤثر  ما  ،وهو  المعالجة  مسار عمليات  تحديد 

َمْعِرفِيًّا حمالً  المتعلم   بالتبعية  على   & Barrett et al., 2004; Buhr)زائًدا 

Dugas, 2006; Paas et al., 2003; Sweller, 2004) . 

 السؤال الثالث للبحث:

 " مدا أثدر التفاعدل بدين مصددرين للتغذيدة الراجعدةينص السؤال الثالث للبحرث علرى   .3

بين األقران )معلومين/مجهولين( الهوية واألسدلوب المعرفدي )تحمل/عددم   اإللكترونية

المنصدات الرقميدة؟"، تحمل الغموض( داخل بيئة تدريب إلكترونية في تنمية اسدتخدام 

ال يوجددد فددرق دال  " ولإلجابددة علددى هددذا السددؤال تددم اختبددار صددحة الفددرض الثالددث

بدين متوسدط درجدات أفدراد المجموعدات التجريبيدة  0.05   ≤إحصائيًا عندد مسدتوى

للبحددث فددي تنميددة اسددتخدام المنصددات الرقميددة؛ يرجددع للتددأثير األساسددي للتفاعددل بددين 

الراجعددة اإللكترونيددة )معلومين/مجهددولين( الهويددة  الخددتالف مصدددر إتاحددة التغذيددة

 )تحمل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية.

وبالتحديد في السطر المرتبط  -( في السطر الثالث4جدول ) -باستقراء النتائج في  

بالتفاعل بين مصدر التغذية الراجعة بين األقران والقدرة على تحمل الغموض؛ يتضح أن  

(، وهذا يشير  0.05(؛ حيث أن هذه القيمة دالة عند مستوى )11.282ت )قيمة )ف( بلغ

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب في القياس البعدي 

األقران   بين  الراجعة  التغذية  مصدر  بين  التفاعل  إلى  يرجع  الرقمية  المنصات  استخدام 

 والقدرة على تحمل الغموض.
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"  Scheffeفروق بين المتوسطات استخدم الباحث اختبار شيفيه "ولتحديد اتجاه ال

( جدول  ويوضح  المتعددة،  التجريبية  5للمقارنات  المجموعات  بين  المتعددة  المقارنات   )

 فيما يتعلق استخدام المنصات الرقمية.

( المقارنات المتعددة للتفاعل بين مصدر التغذية الراجعة بين األقران والقدرة  5جدول )

 تحمل الغموض فيما يتعلق استخدام المنصات الرقمية  على 

 المتوسط المجموعة م

معلومين  

الهوية+ تحمل 

 الغموض

معلومين  

الهوية+ عدم  

 تحمل الغموض

مجهولين  

الهوية+ تحمل 

 الغموض

مجهولين  

الهوية+ عدم  

 تحمل الغموض

1 
تحمل   الهوية+  معلومين 

 الغموض
45.46  - - - 

2 
ت عدم   + الهوية  حمل  معلومين 

 الغموض
 - -  دال 37.87

3 
تحمل   + الهوية  مجهولين 

 الغموض
 -  دال دال 62.85

4 
تحمل   عدم   + الهوية  مجهولين 

 الغموض
  دال دال دال 50.13

( داللة إحصائية عند مستوى )5يتضح من جدول  فروق ذات  (  0.05( وجود 

يتعلق   الرقمية  فيما  المنصات  )استخدام  رقم  المجموعة  اس 3بين  التي  )مصدر  (  تخدمت 

المجموعات  الغموض(، وكل من  تحمل  الهوية+  األقران مجهولين  بين  الراجعة  التغذية 

الثالثة األخرى لصالح المجموعة التجريبية الثالثة. كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية  

( مستوى  رقم )0.05عند  المجموعة  بين  الراجعة 4(  التغذية  استخدمت )مصدر  التي   )

( التي  1هولين الهوية+ عدم تحمل الغموض(، وكل من المجموعة رقم )بين األقران مج

الغموض(،   تحمل  الهوية+  معلومين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  )مصدر  استخدمت 

  ( التي استخدمت )مصدر التغذية الراجعة بين األقران معلومين الهوية2ومجموعة رقم )

ا التجريبية  المجموعة  الغموض( لصالح  تحمل  ذات  + عدم  فروق  توجد  أيًضا  لرابعة.  

( الخاصة بد )مصدر التغذية 1( بين المجموعة رقم ) 0.05داللة إحصائية عند مستوى ) 



( والمجموعة  الغموض(،  تحمل  الهوية+  معلومين  األقران  بين  بد 2الراجعة  الخاصة   )

الهوية معلومين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  لصالح    )مصدر  الغموض(  تحمل  عدم   +

 (.   1)قم رجموعة لما

أن أفضل   المجموعات يتضح  بين  المتعددة  المقارنات  نتائج  ومن خالل عرض 

( ذات المتوسط  3هي مجموعة رقم )  ستخدام المنصات الرقميةالمجموعات فيما يتعلق با

( التي استخدمت )مصدر التغذية الراجعة بين األقران مجهولين الهوية+  62.85األعلى )

ويليها   الغموض(،  )تحمل  رقم  التغذية  4المجموعة   )مصدر  بالمعالجة  الخاصة    )

( رقم  المجموعة  ثم  الغموض(،  تحمل  عدم  الهوية+  مجهولين  األقران  بين  ( 1الراجعة 

تحمل   الهوية+  معلومين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  )مصدر  بالمعالجة  الخاصة 

( رقم  المجموعة  وأخيًرا  التغذية2الغموض(،  )مصدر  استخدمت  التي  بين   (  الراجعة 

 + عدم تحمل الغموض( األقران معلومين الهوية

دال   فرق  يوجد  كالتالي:"  ليصبح  الثالث  الفرض  رفض  تم  تقدم  ما  على  وبناء 

بين متوسط درجات أفراد المجموعات التجريبية للبحث    0.05    ≤إحصائيًا عند مستوى

اعل بين الختالف مصدر  في تنمية استخدام المنصات الرقمية؛ يرجع للتأثير األساسي للتف

تحمل   )تحمل/عدم  الهوية  )معلومين/مجهولين(  اإللكترونية  الراجعة  التغذية  إتاحة 

 .الغموض( داخل البيئة التدريبية

تربيع(   )إيتا  تم حساب  التابع  المتغير  المستقل على  المتغير  تأثير  ولتحديد مدى 

( قيمتها  بلغت  ل0.2۷8حيث  تأثير  وجود  تعبر عن  القيمة  وهذه  المتغيرين  (  بين  لتفاعل 

المنصات   استخدام  التابع  المتغير  على  الغموض(  تحمل  الهوية+  )مجهولين  المستقلين 

 التعليمية. 
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  تفسير نتائج الفرض الثالث: 

المنصات   الستخدام  أداء  أفضل  أن  إلى  أشارت  التي  النتيجة  هذه  إرجاع  يمكن 

الر التغذية  مصدر  الخاصة  للمعالجة  كان  التعليمية  مجهولين الرقمية  األقران  بين  اجعة 

الهوية في إطار تفاعلها مع األفراد القادرين على تحمل الغموض إلى أن مصدر التغذية 

الغموض،   متحملي  خصائص  مع  متوافقة  جاءت  الهوية  معلومين  األقران  بين  الراجعة 

استيعاب   أجل  من  المعالجة  جهود  من  المزيد  ببذل  مطالب  غير  المتعلم  جعل  ما  وهو 

التدريبي المقدم عبر البيئة، فوفقًا لنظرية الحمل المعرفي أن أكثر الطرق نجاحا   المحتوى

المعرفية   الخصائص  مع  يتناسب  شكل  في  المحتوى  تقديم  هو  المعرفي  اإلجهاد  لعدم 

وضوح   عدم  تحمل  على  القدرة  لديهم  الغموض  متحملي  الطالب  كان  ولما  للمتعلمين، 

ها من خالل النشاطات المعرفية التي تمكنهم من بناء  المادة المقدمة واستيعاب كافة تفاصيل

مخططات معرفية منتظمة فإن ذلك قد ساهم بإحداث معالجات معرفية متوازنة. أيًضا فإنه 

مصدر التغذية الراجعة بين األقران مجهولين الهوية يقدم المحتوى بشكل غير  ونتيجة ألن

لغموض كونهم يبحثون عن الغموض كامل التفاصيل فإن ذلك يأتي متناسبًا مع متحملي ا 

المهام الغامضة، كما أنهم يسعون إلى األشياء الجديدة،  ويتمتعون به، ويتفوقون في أداء 

تتصف   حيث  العاملة،  الذاكرة  في  خلل  أي  وجود  دون  وتعلمها،  معها  التعامل  ويحبون 

العقلية السعة  مراعاة  على  يعمل  العناصر  من  محدود  عدد  على  بتركيزها   األشكال 

 المحدودة للمتعلم، وهو ما يؤدي إلى عدم وجود حمل معرفي زائد على المتعلم. 

 اإلجابة على تساؤًلت البحث المرتبطة قياس الرضا نحو بيئة التدريب: -2

تم تحليل نتائج المجموعات التجريبية فيما يخص قياس الرضا نحو بيئة التددريب 

افدات المعياريدة، وطبقًدا لمتغيدري لدى عينة البحدث، وذلدك بالنسدبة للمتوسدطات واالنحر

 ( يوضح نتائج هذا التحليل.6البحث الحالي، والجدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات استخدام المنصات الرقمية  6الجدول )

 الرضا نحو بيئة التدريب التعليمية وفقاً لمتغيري البحث المستقلين فيما يتعلق قياس 



 المجموعة 
 مل الغموض القدرة على تح

 المجموع 
 عدم التحمل  التحمل 

مصدر التغذية  
الراجعة بين  

 األقران 

 معلومين الهوية 
 93.92م= 

 4.13ع=  
 13ن=

 80.73م=
 1.22ع=  

 15ن=

 86.86م= 
 7.30ع=  

 28ن=

 مجهولين الهوية 
 117.77م= 
 2.244ع=

 13ن=

 104.47م= 
 6.94ع=  

 15ن=

 110.64م= 
 8.53ع=  

 28ن=

 المجموع 
 105.85م= 

 12.59ع=  
 26ن=

 92.60م= 
 13.02ع=  

 30ن=

 98.75م= 
 14.35ع=  

 56ن=

تددم اسددتخدام "تحليددل التبدداين ثنددائي االتجدداه" للتعددرف علددى داللددة الفددروق بددين 

المجموعات بالنسبة قياس الرضا نحو بيئة التدريب بدين المجموعدات األربعدة، والجددول 

 لمنصات الرقمية التعليمية  استخدام ا( يوضح نتائج التحليل ثنائي االتجاه  ۷)

 (: نتائج تحليل التباين الثنائي االتجاه بالنسبة قياس الرضا نحو بيئة التدريب۷جدول )

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 قيمة ف 
مستوى  
 الدًللة 

 إيتا تربيع 

مصدر التغذية  
الراجعة بين  

 األقران 
7882.90 1 7882.90 427.04 

 الة د
0.879 

القدرة على  
 تحمل الغموض 

2443.92 1 2443.92 132.40 
 دالة 

0.774 

 0.000 غير دالة  0.002 0.044 1 0.044 التفاعل بينهما 
    18.46 52 959.897 الخطأ 
     56 557412.00 الكلي 

وباستخدام الجدولين السابقين يمكن استعراض النتدائج مدن حيدث أثدر المتغيدرين 

 حث، والتفاعل بينهما، على ضوء مناقشة تساؤالت البحث وفروضه التالية:المستقلين للب

 السؤال الرابع للبحث:

اإللكترونيدة ما تدأثير مصددرين للتغذيدة الراجعدة    ينص السؤال الرابع للبحث على " .4

بين األقران )معلومين/مجهولين( الهوية داخل بيئة تدريب إلكترونية في قياس الرضدا 

ال يوجدد   : "جابة على هذا السؤال تم اختبار صحة الفدرض الرابدعولإلعن البيئة؟ "،  
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بددين متوسددط درجددات أفددراد المجموعددات  0.05 ≤فددرق دال إحصددائيًا عنددد مسددتوى

التجريبية للبحث في قيداس الرضدا؛ يرجدع للتدأثير األساسدي الخدتالف مصددر إتاحدة 

 يئة التدريبية.التغذية الراجعة اإللكترونية )معلومين/مجهولين( الهوية داخل الب

يتضددح وجدود فددروق دالددة  -( السدطر األول۷فدي الجدددول ) –باسدتقراء النتددائج 

مصددر إحصائية بدين متوسدطات درجدات اسدتخدام المنصدات الرقميدة نتيجدة االخدتالف  

، ولتحديدد اتجداه هدذه بين األقران )معلومين/مجهولين( الهويةاإللكترونية  التغذية الراجعة  

( فتبددين أن المتوسددط األعلددى جدداء لصددالح المجموعددة 6دول )الفددروق تددم اسددتقراء الجدد

التجريبية التي تعرضت لمصدر التغذية الراجعة بين األقران مجهولين الهوية، حيث جداء 

( أما المجموعة التدي 110.64متوسط الرضا نحو بيئة التدريب الخاص بهذه المجموعة )

هويدة فقدد جداء متوسدط الرضدا تعرضت لمصدر التغذية الراجعة بين األقران معلدومين ال

(، وبالتالي تم رفدض الفدرض الرابدع، ليصدبح كالتدالي: " 86.86عن البيئة الخاص بها )

بددين متوسددط درجددات أفددراد المجموعددات  0.05يوجددد فددرق دال إحصددائيًا عنددد مسددتوى 

التجريبية للبحث في قياس الرضا؛ يرجع للتأثير األساسي الختالف مصدر إتاحدة التغذيدة 

 اإللكترونية )معلومين/مجهولين( الهوية داخل البيئة التدريبية".  الراجعة

ولتحديد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة تم حساب )إيتا تربيع(  

( وهي تعبر عن وجود تأثير قوي لمصدر التغذية الراجعة بين  0.8۷9حيث بلغت قيمتها)

 .الرضا عن البيئةاألقران قياس  

 ج الفرض الرابع: تفسير نتائ 

قد ترجع هذه النتيجة التي أشارت إلى فاعلية مصدر التغذية الراجعة بين األقران  

في   الهوية  معلومين  األقران  بين  الراجعة  التغذية  مع مصدر  بالمقارنة  الهوية  مجهولين 

قياس الرضا عن بيئة التدريب، إلى هذا النوع من البيئة التدريبية أتاحت للطالب فرصة 

والصداقة بين أعضاء المجموعة  لتركيز والتفاعل وعدم التشتت وزاد توطيد األلفةأكبر ل

أتيحت على  حيث  واالطالع  قيود  دون  بحرية  راية  عن  للتعبير  للطالب  فرصة 



اآلخرين دون خجل من المواجهة أو تردد في إبداء اآلراء، أيًضا دعمت اإلمكانيات   آراء 

الطا ثقة  التدريبية  بيئة  تتيحها  على التي  بقدرته  ويشعر  أفكار  من  يقدم  فيما  بنفسه  لب 

التعديل واإلضافة والتبادل المعرفي والحوار الممتع وبالتالي زادت من ثقة الطالب فيما 

مع  متوافقة  الحالية  النتيجة  وتأتي  عنها  ورضاه  والمشاركة  للتفاعل  تقنية  من  يستخدمه 

د تؤدي إلى صعوبات في عمليات  نظرية الواقعية التي تشير إلى أن الواقعية المفرطة ق

المعالجة التي يقوم بها المتعلم، وهو ما يؤدي إلى تكوين اتجاهات سلبية من المتعلم نحو  

. وفي سياق نظرية الحمل  (Heinich et al., 1989; Hunt, 2016)بيئة التدريب،  

التف كثيفة  التدريبية  البيئات  فإن  زائد،  المعرفي  معرفي  حمل  وجود  إلى  تؤدي  قد  اصيل 

عنها سلبية  مدركات  وتكوين  التعليمية  البيئة  من  المتعلم  نفور   ,Kalyuga)وبالتالي 

. ومن وجهة نظر النظرية البنائية فإن التمثيل المجرد يضع المتعلم في حالة من  (2000

نشاط إلكمال الصورة الكلية لجوانب التعلم، وهو يعمل على استمتاع المتعلم بمساهمته  ال

في بناء تعلمه وانعكاس ذلك على اتجاهاته. ويأتي ذلك متوافقًا مع الدراسات التي اهتمت 

 Kim & Lennon, 2008; Wall et) بدراسة االتجاهات في سياق التعلم البصري  

al., 2005) . 

 السؤال الخامس للبحث:

ما تدأثير نمطدا األسدلوب المعرفدي )تحمل/عددم  لبحث على "ينص السؤال الخامس ل .5

ولإلجابدة تحمل الغموض( داخل بيئة تدريب إلكترونية في قياس الرضا عن البيئة؟ "، 

ال يوجد فرق دال إحصائيًا عندد   : "على هذا السؤال تم اختبار صحة الفرض الخامس

لبحدث فدي قيداس بين متوسط درجات أفدراد المجموعدات التجريبيدة ل 0.05 ≤مستوى

الرضددا؛ يرجددع للتددأثير األساسددي الخددتالف األسددلوب المعرفددي )تحمل/عدددم تحمددل 

 الغموض( داخل البيئة التدريبية.

يتضددح وجدود فددروق دالددة  -( السدطر األول۷فدي الجدددول ) –باسدتقراء النتددائج 

إحصائية بين متوسطات درجات الرضا نحدو بيئدة التددريب نتيجدة االخدتالف فدي القددرة 
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( فتبددين أن 6حمددل الغمددوض، ولتحديددد اتجدداه هددذه الفددروق تددم اسددتقراء الجدددول )علددى ت

المتوسط األعلى جاء لصالح المجموعة التجريبية ذات القدرة على تحمل الغموض، حيدث 

( أما المجموعدة 105.85جاء متوسط الرضا نحو بيئة التدريب الخاص بهذه المجموعة )

ى تحمل الغموض فقد جداء متوسدط الرضدا نحدو التي ينتمي لها الطالب غير القادرين عل

 :رفض الفرض الخامس، ليصبح كالتداليوبالتالي تم (،  92.60بيئة التدريب الخاص بها )

بين متوسدط درجدات أفدراد المجموعدات  0.05 ≤يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى "

لمعرفدي التجريبية للبحث في قياس الرضا؛ يرجدع للتدأثير األساسدي الخدتالف األسدلوب ا

 )تحمل/عدم تحمل الغموض( داخل البيئة التدريبية".

ولتحديد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة تم حساب )إيتا تربيع(  

( وهي تعبر عن وجود تأثير قوي لمصدر التغذية الراجعة بين  0.۷۷4حيث بلغت قيمتها)

 .الرضا عن البيئةاألقران قياس  

  لخامس:تفسير نتائج الفرض ا

قد ترجع هذه النتيجة التي أشارت إلى أفضلية متحملي الغموض بالمقارنة مع عدم  

في   الغموض  التدريبمتحملي  بيئة  عن  الرضا  متحملي    قياس  األفراد  طبيعة  إلى 

الغموض، اللذين يبحثون عن الغموض ويستمتعون به، ويؤدي الغموض بالنسبة لهم إلى  

التعلم، عملية  في  البهجة  من  نحو    حالة  إيجابية  اتجاهات  تكوين  على  ينعكس  ما  وهو 

الرضا تساعدهم على عملية التفوق في أداء المهام الغامضة، هذا فضالً عن أن متحملي  

الغموض يسعون باستمرار إلى األشياء الجديدة، ويفضلون التعامل معها، وهو ما يفسر  

أن عن  الراجعة، فضالً  التغذية  نحو مصدر  اإليجابية  بالنسبة    اتجاهاتهم  المجرد  التمثيل 

حالة   وألن  لديهم.  إيجابية  مدركات  تكوين  يعمل  ما  وهو  المألوف،  عن  خروج  هو  لهم 

الغموض لدى غير متحملي الغموض تمثل بالنسبة لهم مصدًرا للقلق فإن ذلك يؤدي إلى  

تكوين اتجاهات سلبية نحو المصادر التعليمية، وذلك على العكس من متحملي الغموض 

اتجاهات اللذين   تكوين  على  يساعد  ما  وهو  للتعزيز،  مصادر  الغامض  المواقف  يرون 



إيجابية نحو رضا عن البيئة التدريبية. كذلك نظًرا ألن المتعلمين غير متحملي الغموض 

توافق   يشوبه ال الذي المطلق  القبول أو المطلق الرفض إلى يسعون عدم  فإن  غموض 

بالتبعية يؤدي  المتعلم  خصائص  مع  نحوها    البيئة  سلبية  اتجاهات  وتكوين  رفضها  إلى 

 البديلة، التفسيرات  يقبلون على تحمل الغموض فإنهم  القدرة  بعكس المتعلمين ممن لديهم 

يتسمون   للمواقف والمحتملة الغموض  المتعلمون غير متحملي  فإن  والمشكالت. وأخيًرا 

ال متحملي  األفراد  بعكس  وذلك  المعرفة،  عن  للبحث  دافعيتهم  والذين  بانخفاض  غموض 

توليد   على  تعمل  الدافعية  وهذه  المعرفة،  عن  للبحث  الدافعية  من  كبير  بقدر  يتمتعون 

 ;Kenny & Ginsberg, 1988; Ma & Kay, 2017)اتجاهات ومشاعر إيجابية  

Wright et al., 2017) . 

 السؤال السادس للبحث:

 " ما أثدر التفاعدل بدين مصددرين للتغذيدة الراجعدةللبحث على ينص السؤال السادس   .5

بين األقران )معلومين/مجهدولين( الهويدة واألسدلوب المعرفدي )تحمل/عددم   اإللكترونية

تحمل الغموض( داخل بيئة تدريب إلكترونية في قيداس الرضدا عدن البيئدة؟"، ولإلجابدة 

رق دال إحصدائيًا عندد ال يوجدد فدعن هذا السؤال تدم اختبدار صدحة الفدرض السدادس"  

بدين متوسدط درجدات أفدراد المجموعدات التجريبيدة للبحدث فدي قيداس  0.05 ≤مستوى

الرضا؛ يرجع للتأثير األساسدي للتفاعدل بدين الخدتالف مصددر إتاحدة التغذيدة الراجعدة 

اإللكترونيددة )معلومين/مجهددولين( الهويددة )تحمل/عدددم تحمددل الغمددوض( داخددل البيئددة 

 التدريبية.

وبالتحديد في السطر المرتبط  -( في السطر الثالث۷جدول ) -لنتائج في  باستقراء ا 

بالتفاعل بين مصدر التغذية الراجعة بين األقران والقدرة على تحمل الغموض؛ يتضح أن  

(، وهذا  0.05)  ≤(؛ حيث أن هذه القيمة غير دالة عند مستوى 11.282قيمة )ف( بلغت )

إحصائي داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  في  يشير  الطالب  درجات  متوسطات  بين  ة 
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القياس البعدي لقياس الرضا عن البيئة يرجع إلى التفاعل بين مصدر التغذية الراجعة بين  

 األقران والقدرة على تحمل الغموض، وهو ما يعني صحة الفرض السادس للبحث. 

 تفسير نتائج الفرض السادس:

أن األثر األساسي لمصدر    تشير هذه النتيجة التي توصل إليها البحث الحالي إلى

التغذية الراجعة بين األقران )معلومين الهوية في مقابل مجهولين الهوية( مع القدرة على  

الذي   األمر  وهو  متساويًا،  يكون  يكاد  التحمل(  عدم  مقابل  في  )التحمل  الغموض  تحمل 

بيئات   تصميم  عند  األسلوبين  كال  مع  المصدرين  كال  استخدام  في  ومرونة  سعة  يتيح 

عند   النتيجة  هذه  مراعاة  يجب  فإنه  ذلك  وعلى  الرضا،  قياس  تستهدف  والتي  التدريبية، 

تصميم بيئات التدريب اإللكتروني القائمة على كائنات التعلم خاصة إذا ما دعمت نتائج  

توجهات  نفس  الفرض  هذا  نتائج  حملت  وقد  هذا  النتيجة.  هذه  والبحوث  الدراسات 

ر التغذية الراجعة بين األقران مجهولين الهوية بشكل الفرضين السابقين حيث تفوق مصد

واضح مع كال المتعلمين متحملي/ غير متحملي الغموض، كما تفوق األسلوب المعرفي 

األقران   بين  الراجعة  التغذية  بمصدر  المرتبطين  المصدرين  كال  مع  الغموض  تحمل 

وجو عن  النتائج  تسفر  أن  دون  الهوية(،  مجهولين  الهوية/  بين )معلومين  تفاعل  د 

تفوق  فسرت  التي  األسباب  ذات  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  ويرجع  المستقلين،  المتغيرين 

التغذية الراجعة بين األقران مجهولين الهوية في الفرض الرابع، وفسرت تفوق   مصدر 

عن   بالرضا  يتعلق  فيما  وذلك  الخامس،  الفرض  في  الغموض  تحمل  المعرفي  األسلوب 

 بيئة التدريب. 



 ت البحث: توصيا

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها فإنه يمكن اإلشارة إلى التوصيات التالية: 

بعمليات   .1 يتعلق  فيما  التطبيقي  المستوى  على  الحالي  البحث  نتائج  من  اإلفادة 

 تصميم التدريب اإللكتروني وتوظيفه في العملية التعليمية. 

لتدريس فيما يتعلق باستخدام  التوسع في عمليات التدريب التقني ألعضاء هيئة ا .2

غير   خطوات  في  التغذي  مصدر  تطوير  على  تساعد  التي  الجاهزة  التطبيقات 

 معقدة. 

 كاتجاه المختلفة وأدواته وأنماطه وأساليبه  اإللكتروني التقويم  دمج ثقافة نشر .3

 التعليمية  المؤسسات في وتوظيفها تعميمها متطلبات وتوفير تدريسي فعال،

الجامعية   المراحل التعليمية في الرقمية المنصات توظيف نحو التوجه ضرورة  .4

في  الدراسية المقررات تدريس في   Edmodo    منصة وتوظيف المختلفة،

 .الجامعية المرحلة

 ضمنها ومن الرقمية المنصات  استخدام  على التدريس  هيئة أعضاء تدريب .5

ط  أنما وتوظيف  التقويم  أساليب واستخدام تصميم ومهارات  Edmodo منصة

 .داخلها الراجعة التغذية

 مقترحات ببحوث مستقبلية: 

دراسة أثر التفاعل بين متغيرات مصدر التغذية الراجعة بين األقران، وأساليب   .1

 معرفية أخرى غير التي تم دراستها بالبحث الحالي، وأثرها على نواتج التعلم. 

- )اإلعالمي الوظيفي الدور حيث  من الراجعة التغذية أنماط حول دراسة  .2

بعض   تنمية في الرقمية المنصات  عبر  التشخيصية( التفسيرية- التصحيحية

 .الناقد والتفكير البصري التفكير مهارات
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الخارجية(  -)الداخلية المصدر حيث من الراجعة التغذية نمطين بين التفاعل أثر .3

 لدى التعلم  نواتج  بعض تنمية في الرقمية المنصات داخل المعرفي واألسلوب

 .التعليم وجياطالب تكنول

التفكير   أنواع بعض تنمية في المدمج اإللكتروني التدريب  دراسة حول استخدام  .4

 .العليا
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