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 بحث إلى معرفة أثر التفاعل بين نمط التعلم التشاركي واألسلوب المعرفيهدف ال

إلكترونى تعلم  الدبلوم    ببيئة  لطالب  التكنولوجية  المستحدثات  انتاج  مهارات  تنمية  في 

بعد، وتم استخدام   التطويريالعامة عن  )،  المنهج  البحث من  ( طالب  48وتكونت عينة 

اختبار   :تجريبية، واستخدمت األدوات التاليةات  وتم تقسيمهم إلى اربعة مجموع وطالبة،

تحصيلي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بالمستحدثات التكنولوجية، وبطاقات تقييم منتج  

و التكنولوجية،  المستحدثات  بمهارات  المرتبط  االدائي  الجانب  لقياس  اختبار لقياس 

 المجال اإلدراكي.   األشكال المتضمنة لتصنيف الطالب المستقلين والمعتمدين على

إلى: البحث  األسلوب  و  يالتشاركالتعلم  للتفاعل بين نمط  وجود أثر    وتوصلت نتائج 

تعلم إلكتروني في تنمية مهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية، ووجود  المعرفي في بيئة  

انتاج  تأثير لنمط التشارك الجماعي في تنمية الجانب المعرفي واالدائي المرتبط بمهارات 

اإلدراكي  المجال  على  المعرفي  لألسلوب  تأثير  يوجد  ال  كما  االلكترونية،  المستحدثات 

المستحدثات  انتاج  بمهارات  المرتبط  واالدائي  المعرفي  الجانب  تنمية  في  بمفرده 

 وعرضت مجموعة من التوصيات والمقترحات لبحوث الحقة.االلكترونية، 

المفتاحية: التشالكلمات  التعلم  نمط  المعرفيالتفاعل،  األسلوب  بيئة  اركى،  تعلم ، 

 إلكترونى، المستحدثات التكنولوجية.
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abstract 

This research aims to find out the effect of the 

interaction between the pattern of participatory learning and 

the cognitive approach in the learning environment on 

improving of the development skills of the production of 

technological innovations for public diploma students 

remotely, and the development curriculum was used, and the 

research sample consisted of (48) students, They were 

divided into four experimental groups, and the following tools 

were used: an educational test to measure the cognitive 

aspect associated with technological innovations, a product 
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evaluation cards to measure the performance aspect 

associated with technological innovation skills, and a test of 

formats included in the classification of independent and 

cognitively dependent students. 

 The results of the research have found: an effect of the 

interaction between the pattern of participatory learning and 

cognitive method in an e-learning environment in the 

development of technological innovation skills, the impact of 

the pattern of collective participation in the development of the 

cognitive and performance aspect associated with the skills of 

the production of electronic innovations, and the fact that 

there is no effect of cognitive method on the cognitive field 

alone in the development of the cognitive and performance 

aspect associated with e-innovation skills, and a set of 

recommendations and suggestions for subsequent research.  

Keywords: Interaction, participatory learning pattern, 

cognitive style, e-learning environment, technological 

innovations 
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 مقدمة:  

اإللكتر التعلم  بيئات  أرض    معتمدة ال  ونية تعد  للويب  الثاني  الجيل  أدوات  على 

وبنا التشاركي  التعلم  أنماط  لتفعيل  للمتعلم  وغنية  وؤ خصبة  فعال،  بشكل  توفر  إ ها  نها 

بعض األدوات المتاحة التي تتسم   وجود النواحي االجتماعية للتعلم التشاركي من خالل

والتفاعلية وتوظيفها    ،بالتشاركية  استغاللها  يمكن  التشاركي، والتي  التعلم  ضوء  على 

إيجابية  تعليمية  بيئة  في  الطالب  من  كبير  عدد  مشاركة  إمكانية  البيئة  هذه  توفر  حيث 

شبكة  عبر  اإللكتروني  المحتوى  إثراء  في  المتعلم  دور  تفعيل  على  وتعمل  ومنظمة، 

والماإل الطالب  ويشترك  المناقشات    علموننترنت،  وصياغة  المعلومات  تبادل  في  معاً 

بين  واور  والتح والتعاون  بينها،  جديدة  عالقات  لبناء  المفاهيم  أو  المواد  تنظيم  إعادة 

المتعلمين في بناء مجتمع تعلم إلكتروني تعتمد فيها استراتيجيات التعلم على التحول من  

نتاجها من خالل المتعلم  إ تم  ي عداد إلى وسائط تفاعلية ياالعتماد على المحتوى مسبقة اإل

آلخرين، ومن خالل تشكيل وصياغة أفكار الدارسين بفكرهم وآرائهم  ويتشارك فيها مع ا

الفريق   في  زمالئهم  خالل  من  والتقويم  الراجعة  التغذية  تلقي  وكذلك  الخاصة، 

(Gewertz&Catherine,2012,p.6 ؛Hakin, 2007, p.7 .) 

بيئات   إثراء  في  ودوره  التشاركي  التعلم  أهمية  الدراسات  من  أكدت عديد  كما 

مثل دراسةالتعلم اإل السيد  ؛  2015عصام شوقي،  )دراسة   لكترونية  سمر سمير محمد 
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نصار،؛  2015المكاوى، عبد  جبار  األنصاري،؛  2015مرتضى  علي  2015محمود  ؛ 

؛  2014شيماء طه إبراهيم،    ؛   2014اسماعيل،  أيه طلعت أحمد؛  2014حسن عبادي،  

حسن  ؛   2013همت عطية،  ؛  2013حسن،    السيد  نبيل؛  2014عبد العزيز مطيران،  

م  الغول،  2012ربحي  ريهام  حبيشي،  2012؛  داليا  بضرورة    (2012؛  أكدت  والتي 

العملية   خدمة  في  وتوظيفه  اإللكترونية  التعلم  بيئات  في  التشاركي  التعلم  استخدام 

التواصل   مهارات  وتنمية  التعلم،  أهداف  وتحقيق  فاعليتها   على  أكدت  حيث  التعليمية، 

ادة مستوى التحصيل واألداء المهاري بين الطالب، دون  والبحث عن المعلومات، وزي

بيئة   عبر  التشارك  أنماط  لتأثير  التشاركيةمراعاة  إلى التعلم  البحث  يسعى  والتي   ،

 تحقيقها. 

نمط   تحديد  تسهيل    ىالتشاركالتعلم  ويعد  على  ساعدته  المعلم  أمتلكها  إذا  أداة 

، مما يسهم في سهولة تبادل  التعلم   مهامه، وتساعد المتعلمين في االستخدام األمثل لبيئة

المتعلمين   فهم  تحسين  في  يسهم  وهذا  المتعلمين،  بين  والخبرات  واألفكار  المعارف 

للمعرفة، ويزيد قدرتهم على تطبيقها في مواقف جديدة، وكذلك تنمية مهارات التشارك  

التحصيل )  العليا، مما يؤدي إلى تحسين مستوى   .Salovaara, 2005,pوالتفكير 

52; Altinay & Paraskavas, 2007,p. 644 .) 

في  المختلفة  التشاركي  التعلم  أنماط  دراسة  أهمية  الدراسات  من  عديد  وأكدت 

بيئة  استخدام  عند  الذاتية  الطالب  تفضيالت  مع  تكيف  إحداث  بهدف  التعليمية،  العملية 

اإللكترونى  دراسة  التعلم  مثل  نبيه حبيب )من    ٍّ ُكل ،  أشرف    ؛  2018   ،غبلاير  مارلين 

عبداللطيف الكبش،  ؛2017،  أحمد  عبدهللا  أحمد؛  2016إبراهيم  جابر  عالم    إسالم 

؛  Chang, 2015 ؛ Ming, 2015؛  2015،    حمادة  أمل إبراهيم إبراهيم  ؛2015،

Daniel,2014  و  إسماعيلحمدي    ؛ إبراهيم   شعبان  إبراهيم  ،    أمل  ؛  2013حمادة 

Learn, 2011  ؛Waver, 2011؛ Kazuzki, 2010  ؛Kenndy, 2010  ؛

Miller,2010  ؛David, 2011 حيث أشارت إلى أنماط مختلفة من التشارك، منها ،)
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والتشارك   الطبيعي،  االختيار  التشارك  نمط  المتوازي،  والتشارك  التآزري،  التشارك   (

التشارك تشارك    التسلسلي،  الواحدة،  المجموعة  تشارك  الجماعي،  التشارك  الفردي، 

والتشارك غير   المتزامن،  التشارك  المنفصلة،  المجموعات  تشارك  المجموعات،  متعدد 

المجموعة  ال داخل  والتشارك  المرئي،  غير  والتشارك  المرئي،  التشارك  متزامن، 

التعل  تقديم مصادر  في طريقة  تختلف  المجموعات(  بين  وتختلف  والتشارك  التفاعلية،  م 

التشارك   في  الطالب  وتبادل اآلراء  وقدرتها على مساعدة  والتعاون  التفاعل واالتصال 

ً مع بعضهم   ومع المعلم، وذلك حتى يحدث تكامل في تقديم المهام والمشروعات    بعضا

واتخاذ القرارات واستكشاف المزيد من حلول المشكالت والحصول على نتائج تعليمية  

  صر وقت وبأقل جهد.أفضل في أق 

والدراسات  ال  تناولــــتو التشاركي األعربية  التعلم  أنماط  تصــــميم  جنبية 

ت التعليم اإللكتروني، لذا تأتي ضـرورة بحث تأثير نمطـــي  ابيئ  جماعي( في  –)فردي  

  )مارلين نبيه حبيب  التعلم التشاركي )الفردي والجماعي(، حيـث تشـير دراسة ُكلٍّ من  

  ، عبداللطيف   ؛  2018غبلاير  أحمد  الكبش،؛  2017،  أشرف  عبدهللا  ؛  2016إبراهيم 

أحمد  جابر  ،   إسالم  عصا2015عالم  شوقي،  ؛   ؛Ming, 2015؛  2015م 

Chang,2015  ؛Daniel,2014  ؛Learn, 2011  ؛ Waver, 2011  ؛

Kazuzki, 2010  ؛Kenndy, 2010  ؛Miller,2010  ؛David, 2010  ؛

Trenting, 2009  ؛Madeline, 2008  ؛Elogort & Smith, 2008  ؛

Jowett,2005  ؛Major,2005 ؛Raygon,2005 ؛ Moore, et al., 1990) 

بع أن  ب إلى  اإللكـتروني  الـتعلم  بيئات  في  معارفهم  بنـاء  يفضلون  المتعلمين   نمطض 

يتشارك المتعلمون    جماعي، بحيث يتشارك ويتفاعل المتعلمون مع المعلم، أوال تشارك  ال

بيئة   عبر  الحذف  أو  اإلضافة  أو  بالتعديل  يقومون  المتعلمين  جميع  وهنا   ، بعضهم  مع 

و بعدم توجيهه، وفي المقابل هناك بعض المتعلمين  المعلم أمن  بتوجيه  أكان  سواء    التعلم 

التشارك الفردي بحيث يتشارك المتعلم مع المعلم أو المتعلم مع المتعلم  نمط  يميلون إلى  
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http://0810gjtdx.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://0810gjtfc.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810gjtfc.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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اإللكتروني التعلم  بيئة  الجمــاعي،  داخل  العمــل  يفضــلون  ال  المتعلمون  هؤالء  لذلك   ،

رغباتهم   يشبع  ما  يجدون  والمفي  وال  التفاعل  فيعزفـون  أثناء  أقـرانهم  بقية  مع  شاركة 

 عـن الــتعلم، وال يتجاوبون مع ما يقدم لهم.  

جابر عالم،    ؛ اسالم 2018غبلاير،    مارلين نبيه حبيب )  من  د أكدت دراسة كل  قو

السلمي،  2015 عادل   ؛ Chang,2015؛  Ming, 2015  ؛ 2015؛ 

Daniel,2014  ،إبراهيم طه  ،؛  2014؛شيماء  توفيق   &Huanga؛  2013مروة 

Nakazwab, 2010 ؛kazuakimm,2010   ؛David, 2010  ؛

Miller,2010 ؛Waver,2011  ؛Johnson, et al., 2010   ؛Su, et al., 

 ,Madeline؛  Neumann & Hood, 2009 ؛Kazuzki, 2010؛    2010

 Farmer & Barlett- Bragg, 2005 ؛ Cress& Kimmerle,2008 ؛2008

و(  Major, 2005؛  Jowett,2005؛   الجماعي،  التشاركي  النمط  بضرورة بفاعلية 

سواء   البعض  بعضهم  المتعلمين  بين  التشارك  بدون أتحقيق  أو  المعلم  من  بتوجيه  كان 

نها تسمح بإنشاء المحتوى التشاركي وكذلك المشاركة في الكتابة وإنشاء  إتوجيهه، حيث  

روابط جديدة لهذا المحتوى من قبل المتعلمين، وأيضا التفاعل والتشارك واالتصال بينهم،  

التشار أن  العزلةكما  من  يقلل  الجماعي  تكوين   ،ك  في  ويساعد  التفكير  مهارات  وينمي 

 ردود أفعال إيجابية، فهي تعمل على تحقيق المشاركة االجتماعية بين المتعلمين. 

الدراسات دراسة    السابقة  وتتعارض  عبداللطيف   )من    ٍّ ُكلمع  أحمد    أشرف 

؛  Terry,2010 ؛  Learn, 2011 ؛2016إبراهيم عبدهللا الكبش،  ؛  2017مرسي،  

David,2010؛  Shelly,et al., 2010  ؛ Kazuaki, 2010؛ Kenndy, 

 & Elogort ؛Mathew,2009  ؛ Zerko,2009 ؛Trenting, 2009؛  2010

Smith, 2008  ؛Doolan, 2007  ؛Raygon,2005؛ Fong, 2005  ؛

Collazos, et al., 2004)    الفردي في التشارك  نجاز مهامهم إوالتي ترى بأهمية 

 بين  بين المتعلم والمعلم، أو  الفردي  ترى أن تحقيق التشارك   لكترونية، كمافي البيئات اإل 

http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://0810gjtdx.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://0810gjtdx.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://0810gjtdx.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81


المتعلم يتم بشكل أفضل عن التشارك الجماعي، ألن كثير من المتعلمين يميلون  والمتعلم  

لهم   يسمح  الفردي  التعلم  ألن  الجماعي،  العمل  عن  ويعزفون  فردي  بشكل  التعلم  إلى 

ً حرية التعديل، ومشاركة المتعلمين مع بعضهم بعض ً قد ينتج عنه نوع  ، ا من التخريب    ا

ً إذا لم يتحكم المتعلم في إدارة الموقف التعليمي، مما يكون سبب الفهم الخاطئ، فضالً  في    ا

عن محاولة بعض المتعلمين فرض رأيهم وأسلوبهم في التفكـير علـى غـيرهم، واللجـوء  

عات داخل  صرا  ثداخل المجموعة، كما يؤدي إلى حدو  غيرهمإلى تعـديل مسـاهمات  

يختلف شخص عندما  المجموعات وخاصة  الصراع    انأفراد  هذا  يكون حسم  ما  وغالبا 

تفكـيره أو وجهة نظره، أما  أفـراد الصـراع أو كالهمـا بتغـير أسـلوب  بأن يقـوم أحـد 

لكتروني الفردي ال يوجد صـراع في حـد ذاتـه ويكـون القـرار للفـرد وبالتـالي  التعلم اإل 

ا هـذا  تؤكد  يزيـد  كما  الذاتية،  اإلدارة  مهارات  تنمية  من  أن    ساتالدرا  هذه ألسلوب 

المتعلم يساعد في تبادل اآلراء واألفكار، وبالتالي يساعد في   المتعلم مع  نجاز  إ تشارك 

 مهامهم التشاركية، وهذا يبرز دور المتعلم في عملية التعلم، وتجعله يشعر بشخصيته. 

أنماط التشارك، اتضح وجود تعارض   من خالل ما تم عرضه من دراسات حول

التشارك )فردي   النتائج والدراسات حول أنماط  البحوث   –في  نتائج  جماعي(، حيث أن 

التعلم أهداف  تحقيق  في  أنسب  أيهما  حيث  من  فأن    ،اختلفت  التشارك  إلذلك  نمط  ختيار 

لمهام  داء ا أ المناسب مؤشر على تحقيق أهداف التعلم، إلى جانب مساعدة المتعلمين على  

 جماعي(.  ال  –فردي ال )بنمطيه المنوطة بهم من خالل تصميم بيئة تعلم التشاركي 

أنها ترتكز على أنماط    وبمراجعة الدراسات التي أهتمت بالتعلم التشاركي، تبين

التشارك    نمط  الحالي  البحث  ويتناول  اإللكترونية،  التعلم  بيئات  عبر  المقدمة  التشارك 

،  التعلم اإللكترونيةعبر بيئة    ((م مع بعضه  ينجماعي )متعلمال  فردي )متعلم/ متعلم( /ال)

؛  على نمط  التعلم التشاركي األنسب الذي يالئم المتعلمين   الوقوف  إال أنه من الصعوبة

للمتعلم عند   المتعلم ومنها األسلوب المعرفي المالئم  دون األخذ في االعتبار خصائص 

وي أو جماعيا،  فرديا  كان  الدعم سواء  أهم  تقديم  أحد  المعرفية  األساليب  ذلك ألن  رجع 
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والمعرفية   اإلدراكية  المجاالت  كل  تتضمن  أنها  حيث  بالمتعلم   الخاصة  االستعدادات 

 والعقلية، ولها تأثير في شخصية المتعلم. 

المعرفية  وتعتبر   متغيرا  إاألساليب  وتعد  بالتعليم،  المرتبطة  االستعدادات  حدى 

إ الطالب،  تعلم  كيفية  في  بين  فعاالً  الفردية  الفروق  على  التعرف  خاللها  من  يمكن  ذ 

معلومات،   من  إليه  يقدم  ما  منهم  كل  به  يدرك  الذي  واألسلوب  الطريقة  في  المتعلمين 

وذلك  في عمليات تناول المعلومات ومعالجتها، ودمجها، وأسلوبهم في تنظيمها، وكذلك  

المعر المخزون  في   بها  واالحتفاظ  المشكالت،  حل  في  واستدعاأسلوبهم  عند  ئفي  ها 

المتعلم   بين خصائص  التوافق  التعليمي إلحداث  الموقف  مع  تفاعله  من خالل  الحاجة، 

التشارك   في  الفرد  نجاح  مدى  تحديد  على  تساعد  كذلك  التعليمي،  الموقف  ومتغيرات 

تشارك   أو  فردي  تشارك  كان  سواء  التشاركية   المجموعة  داخل  تعلمه  عند  والتفاعل 

الجماعي(    –الهتمام في هذا البحث بأنماط التعلم التشاركي )الفردي  جماعي ، لذا كان ا

وعالقتها باألساليب المعرفية  والكشف عن النمط األكثر تفضيالً لدى الفرد في تنظيم ما  

يمارسه من نشاط معرفي أو وجداني، مما تساعد على اختصار الوقت المطلوب لتعليم  

 ي لهم، وبالتالي زيادة رضاهم عن المادة. الطالب، وتسهم في زيادة التحصيل الدراس

موضوع   من  وانطالقاً  المعرفية  األساليب  تصنيفات  على  التعرف  ومن خالل 

الحالي، المجال  ويعد    البحث  عن  االستقالل  مقابل  في  )االعتماد  المعرفي  األسلوب 

ذات المعرفية  األساليب  أحد  بنمطي   اإلدراكي(  الوثيق  فردي/  ال ) التشارك  االرتباط 

و(ماعيجال عند    ةأهمي  له،  المتعلم  وفي سلوك  التشاركية  مع مجموعته  تفاعله  تشاركه 

الذي يتعرض له المتعلم وما به من تفاصيل، فالفرد المستقل عن    المحتوى التعليميمع  

يكون  و  ، متعلم(  / متعلم   -فردي )متعلم/ معلم ال)نمط التشارك    يميل إلى  اإلدراكي    المجال

ك حيلة،  وأوسع  نشاطا  الذاتيأكثر  بالتوجه  يتميز  لذاته،  و   ،ما  تقييمه  في  واقعية  أكثر 

المجال على  المعتمد  الفرد  أما  التحليلية،  الطرق  مستخدما  المشكالت  حل  إلى     ويصل 

  لمينمتع  -معلم  /لمينجماعي )متعالنمط التشارك    فهو على العكس تماما حيث يميل إلى



أنه أكثر حساسية  ،تكوين المجموعاتو  ،(م مع بعضه للمواقف االجتماعية ويسعى   كما 

 . لحل المشكالت مستخدماً الطرق الشمولية

األس أهمية  على  السابقة  والبحوث  الدراسات  من  العديد   المعرفي   لوبأكدت 

اإلدراكي المجال  على  االعتماد(  مقابل  في  التعلم    ،)االستقالل  ببيئات  وارتباطها 

من   كلُّ  دراسة  أكدته  ما  وهذا  ا)اإللكتروني،  عبد  رمود،  ربيع    شرفأ ؛  2017لعظيم 

رمضان،   وائل  و  الحلفاوي  سالم  ليد  و  الحميد ؛  2015زيدان  عبد  صبحي    ،أسماء 

عبد    ؛  2015 عبدالجواد حمدي  األسمري  ؛2014،العظيم  دليم  محمود    ؛2014،  علي 

فؤاد،     ؛ Judith Hall,2000   ؛ Sanders & con, 2012؛  2013محمد 

Kim,2000  ؛ Senica,Simona,2000  ؛  ؛ Lyoa& Carolena, 1999 )  ،

 )االستقالل في مقابل االعتماد( على المجال اإلدراكي األسلوب المعرفيحيث أكدت أن  

التي  المفضلة  الطريقة  تعكس  حيث  المتعلمين،  بين  الفردية  الفروق  عن  المسئولة  هي 

يستخدمها المتعلم عند تفاعله مع البيئات اإللكترونية في اكتساب المعلومات ومعالجتها  

 دة تنظيمها واسترجاعها، وفي تفاعله مع المواقف المختلفة.وإعا

التي الفترة الحالية  التربية والتعليم ووزارة    تحرص  نعيش فيها  وفي  وزارتى 

العالي يتفاعل    التعليم  أن  الدراسيةعلى  المراحل  جميع  في  وسائل    الطالب  مع 

بإدخال   االهتمام  الحديثة، أصبح  مدا  التكنولوجياالتكنولوجيا  الضروريات    نارسإلى  من 

منها بضرورة    والتعليم العالي  التربية والتعليم  تيالتي توليها وزار  جل االهتمام، إيماناً 

شتى   في  الحديثة  التطورات  لمواجهة  والمعرفة  العلم  بسالح  ليتسلح  الشباب  تنشئة 

وإكسابه   والنقد،  والتركيب  التحليل  على  الفرد  قدرات  تنمية  على  وحرصا  المجاالت، 

تنمية مهارات المعلمين على  وزارة التربية والتعليم ضرورة    رأتت التعلم، ولهذا  مهارا

وانتاج    انتاج  اإللكترونية،  التعليمية  الدروس  انتاج  مثل  التكنولوجية  المستحدثات 

الفيديوهات التعليمية التفاعلية، وانتاج الكتب اإللكترونية، وانتاج االختبارات اإللكترونية 
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نواجه أن  يمكن  في ظل   حتي  وخاصة  األن  مجتمعنا  واجهت  التي  العرضية  التغيرات 

     انتشار فيروس كورونا.

في جميع المراحل الدراسية    انتاج المستحدثات التكنولوجيةضرورة    مما جعل

على استخداماته وبرمجياته المختلفة لكي   نبالمدارس والكليات الجامعية، بحيث يتعرفو

الحاسو استخدام  إمكانية  لهم  النظرية  تتاح  المعرفة  اكتساب  أن  كما  معه،  والتعامل  ب 

في حياتهم    اوالمهارات العملية من هذا الميدان أصبحت جزءاً أساسيا يجب االستفادة منه

من  لكل  أساسيا  متطلبا  الحاسوب  حقل  في  المجتمع  أفراد  تأهيل  أصبح   لذا  اليومية، 

يتس جيداً؛ حتى  دراسته  الواجب  فمن  أو وظيفة،  من  يبحث عن عمل  لمستخدميه   نى  

مواطنا   يكون  أن  يمكن  فالفرد ال  باستخدامه،  كبيرة  حنكة  يكونوا على  أن  العلم  طالب 

منتجاً أو حتى قادراً على تفهم واستيعاب الجانب المتطور من الحضارة اإلنسانية التي 

وتكنولوجيا   الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  كيفية  في  عملية  بخبرة  اإللمام  دون  يعيشها 

 ل لحل المشاكل اليومية التي تواجهه. االتصا

المراحل   في  تحقيقها  إلى  التربوية  العملية  تسعى  التي  األهداف  أهم  ومن 

وكذلك   المتمثلة في التحصيل الدراسي،  للطالبالتعليمية المختلقة، تقويم الناحية المعرفية 

االلكترونية المستحدثات  انتاج  في  المهارية  أساسيات    الناحية  من  يعد  عمل  والذي 

 (.  3-2، ص ص 2005األنظمة التعليمية )وفاء إبراهيم، 

الجماعي(  أو  )الفردي  التشارك  نمط  بين  السابقة  التفاعالت  أن  شك  وال 

لها    التعلمواألسلوب المعرفي )االعتماد مقابل االستقالل عن المجال اإلدراكي( في بيئة  

ا   الجانبلمباشر على كل من  تأثيرها الواضح على كثير من نواتج التعلم؛ ومنها التأثير 

 والجانب األدائي . ، المعرفي

بين   الفردية  الفروق  مبدأ  من  لخصائصه  الطالبوانطالقاً    مومراعاة 

متعلم/  )فردي  الالتعليمية،  كان البد من دراسة العالقة بين نمط التشارك )   م واحتياجاته

ستقل / معتمد على  (  وأحد األساليب المعرفية )مم مع بعضه  ينجماعي )متعلمالمتعلم( /  



إلكترونية المجال اإلدراكي( في بيئة   ، ويعد هذا األسلوب المعرفي، أحد األساليب  تعلم 

درك بها الطالب الدرس وما به ي المعرفية المهمة والذي يتحدد على أساسه الطريقة التي  

داً  تميز باالستقالل اإلدراكي، يكونون أكثر استقالالً واعتماي  ذيمن تفاصيل، فالطالب ال 

ال بتنمية المهارات المعرفية، أما الطالب  باعتماده ذي يعلى نفسه فيما يتعلق  على    تميز 

فه اإلدراكي،  وي  والمجال  االجتماعي،  التفاعل  إلى  الجماعة يميل  معرفة رأي  إلى  ميل 

 وفي حاجة دائمة إلى تأييد الجماعة له، وأقل تمركزاً حول الذات.  في سلوكه،

 :  بمشكلة البحثاالحساس 

 نبعت مشكلة البحث من خالل ما يلي: 

للباحث:   الميدانية  الخبرة  للدارسين اوالً:  التعليم  تكنولوجيا  مقرر  بتدريس  الباحث  قام 

المنتسبين لبرنامج الدبلوم العام عن بعد بكلية التربية جامعة عين شمس على مدار ثالث  

( عن %80ب بنسبة )اعوام وفق نموذج التعلم اإللكتروني المدمج الذي يدرس فيه الطال

ويلتقوا الطالب باستاذ المادة المقرر )ثالث(   (Moodle)بعد من خالل نظام إدارة التعلم  

الشخصية  المالحظة  وتكشف  لوجه،  وجه  بالكامل  الدراسي  العام  خالل  فقط  لقاءات 

قام   التي  المهام واألنشطة  المقرر، وبمراجعة سجالت  لهذا  نشره وتدريسه  أثناء  للباحث 

الط البعض  بها  بعضهم  مع  تفاعلتهم  في  المستخدم  التعلم  إدارة  نظام  في  المسجون  الب 

ومع أستاذ المقرر ومع المحتوى، تكشف عما يلي: أن هناك كثير من الطالب اليقدموا  

الدروس  انتاج  مثل  للمقرر  العملية  بالتطبيقات  المرتبطة  المطلوبة  والمهام  األنشطة 

ا العروض  برنامج  باستخدام  وانتاج التفاعلية  اإللكترونية،  الكتب  انتاج  وكذلك  لتقديمية، 

االختبارات اإللكترونية، والمدونات وغيرها وهذا نتيجة عدم وجود معرفة سابقة بكيفية  

التربية   كليات  خريجي  غير  الطالب  هوالء  لن  نظراً  المستحدثات  هذه  وانتاج  تصميم 

يتط مما  المستحدثات  هذه  النتاج  الطالب  وكذلك عدم وجود جانب عملى  من هوالء  لب 

انتاج مثل هذه المستحدثات وهذا يمثل لهم صعوبة   تعلم كيفية  انفسهم في  االعتماد على 

انتاج   في  الطالب  بين  الفردية  الفروق  نتيجة  المستحدثات  هذه  مثل  انتاج  في  كبيرة 
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وانتاج   تعلم  في  الطالب  بين  مشكلة  بوجود  الباحث  شعر  مما  التكنولوجية  المستحدثات 

 ثات التكنولوجية.المستحد 

حيث تشتمل فصول المقرر على ثانياً: طبيعة تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم وأهدافه:  

وإجراء  العملية  والممارسة  التطبيق  إلي  تحتاج  العملية  والتطبيقات  المفاهيم  من  العديد 

  األنشطة للتعمق فيها ومن ثم استيعابها وحيث أن الطالب يدرسون بنظام التعليم عن بعد،

وتباعد المسافات الجغرافية فيما بينهم، فقد ال يتواصلون مع بعضهم البعض إال في أوقات 

أكان   سواء  بينهم  االلكتروني  التشارك  مدى  على  يؤثر  وهذا  فقط  لوجه  وجها  اللقاءات 

تشارك فردي أو جماعي، ومن ثم فهم في حاجة ماسة وضرورية إلي أنشطة وتطبيقات  

لديهم  تنمي  بها حتى  المهارية،    يقومون  الجوانب  بالمقرر وخاصة  الخاصة  التعلم  نواتج 

فتقديم الشرح النظري دون اشراك الطالب في البحث عن المعلومات أو ممارسة بعض 

 المهام التطبيقية اليؤدي بالطالب إلي النتائج المرجة منهم.  

 كلة البحث:ثالثًا: اطالع الباحث على مجموعة من البحوث والدراسات السابقة التي تؤكد مش

)الكتب   .1 مثل  التكنولوجية  المستحدثات  انتاج  أهمية  أكدت  سابقة  ودراسات  بحوث 

الخرائط    -المقررات اإللكترونية  -المواقع اإللكترونية  -الوسائط المتعددة  -اإللكترونية

اإللكترونية اإللكترونية  -الذهنية  مثل    -المدونات  الطالب  لدي  اإللكترونية(  المواقع 

فت  )محمد  عطية،  دراسة  ،  ؛  2020حي  خليفة  حسن  محمد  مروة  ؛  2015زينب 

 (. 2013، حمادةأمل إبراهيم وشعبان  حمدي إسماعيل؛  2015سليمان، 

تدريس   .2 في  اإللكترونية  التعلم  بيئات  فاعلية  وجود  أكدت  سابقة  ودراسات  بحوث 

ربيع عبد  )كلُّ من  العديد من المواد الدراسية بمختلف المراحل الدراسية مثل دراسة  

؛  2015زيدان و ليد سالم الحلفاوي و وائل رمضان،    شرف أ؛  2017العظيم رمود،  

علي دليم    ؛2014،العظيم عبدالجواد حمدي عبد    ؛  2015  ،أسماء صبحي عبد الحميد 

فؤاد،    ؛2014،  األسمري محمد    ؛Sanders & con, 2012؛  2013محمود 

 (2009نبيل عزمي، ومحمد المرادني، ؛  2010طارق عبد السالم، 

http://0810gjtf5.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://0810gjtf5.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85


اآلخر من  أفضل  األنماط  هذه  من  أى  في  الدراسات  نتائج  تباينت  األرابعاً:  الذي ؛  مر 

الباحث  تبني  ولقد  تشاركي  إلكتروني  تعلم  بيئة  خالل  األنماط  تلك  تأثير  دراسة  يتطلب 

المتعلمين    –المتعلم، ونمط التشارك المتعلم    –نمطي التشارك القائم على تشارك المتعلم  

حيث يتم التشارك داخل المجموعات وذلك وفقا لالسباب االتية وهي وجود فروق فردية  

الطالب   ،  بين  العادي  التدريس  خالل  المقرر  دراسة  في  الطالب  بين  مراعاتها  يتم  لم 

توفير الوقت الذي ال يتاح خالل التدريس التقليدي، وذلك من خالل التشارك المتزامن أو  

أن  تكاد  الطالب  عدد  زيادة  مع  المتعلمين  بين  التواصل  عملية  وكذلك  المتزامن،  غير 

 تكون معدومة. 

على مجموعة من نتائج وتوصيات بعض المؤتمرات التي تؤكد  خامساً: اطالع الباحث  

 القائمة على  أوصت عديد من المؤتمرات بأهمية بيئات التعلم اإللكتروني  مشكلة البحث:  

مثل ):  التشارك؛  هارفارد  جامعة  تم  2010مؤتمر  حيث  التشاركي  التعلم  فاعلية  على   )

ا مع درجات الطالب الذين درسوا  المقارنة بين درجات الطالب الذي درسوا بمفردهم ذاتي

لتكنولوجيا   العربية  للجمعية  التاسع  السنوي  العلمي  والمؤتمر  تشاركية،  مجموعات  في 

( التشاركية  2012التربية  التعلم  بيئات  نحو  المستقبلية  األبحاث  لتوجيه  تدعو  والتي   )

( بعد  عن  والتعليم  اإللكتروني  للتعليم  الثاني  الدولي  والمؤتمر  والذي  2012التفاعلية،   )

والتفاعل؛  التشارك  على  القائمة  التعلم  مجتمعات  وتطوير  تصميم  ضرورة  إلى  يدعو 

والمؤتمر العلمي الرابع عشر    وتوظيفها بشكل فعال لتحقيق األهداف التعليمية المطلوبة،

التحديث   وطموحات  اإللكتروني  التعليم  "تكنولوجيا  التعليم  لتكنولوجيا  المصرية  للجمعية 

(؛ والذي يدعو بأهمية التحول إلى تعلم متمركز حول المتعلم،  2012العربي")في الوطن  

الدولي  والمؤتمر  التشاركي،  والتعلم  النشط  التعلم  لتعزيز  إلكتروني  تعلم  بيئات  وتطوير 

العربي) الوطن  في  اإللكتروني  للتعليم  التعلم  2014الثاني  وآفاق  إمكانات  بحث   )

الشبكاتاإل مواقع  باستخدام  )االجتماعية  لكتروني  الرابع  العلمي  والمؤتمر   ،2020  )
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اوصي   والذي  تطوير  تكامل..تدويل..  والمدرسة  التربية  كليات  بعنوان  جاء  والذي 

 بتوظيف استراتيجيات التعلم االلكتروني ووتوظيف ادواته عبر اإلنترنت.   

   مشكلة البحث وأسئلته:

سبق   ما  على  مستوي  تأسيًسا  "ضعف  في  البحث  مشكلة  انتاج  مهارات  تتحدد 

  للتشارك ، وتحديد أفضل نمط  عن بعدلدى طالب الدبلوم العامة    المستحدثات التكنولوجية

بيئة   المعرفي  لكترونيةاإل تعلم  ال داخل  باالسلوب  الحالية  وعالقته  المشكلة  ولمواجهة   ،

 اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:   حاول الباحث

التشاركي التعلم  نمط  بين  التفاعل  أثر  المعرفي    ما  في واالسلوب  إلكترونى  تعلم    ببيئة 

بعد؟ ويتفرع   العامة عن  الدبلوم  لطالب  التكنولوجية  المستحدثات  انتاج  تنمية مهارات 

 من هذا السؤال الرئيس ما يلي:  

 ؟عن بعدطالب الدبلوم العامة ل المستحدثات التكنولوجية الالزمةما  .1

)الفر .2 بنمطيه  التشاركي  التعلم  تصميم  معايير  تعلم    -دي ما  ببيئة  الجماعي( 

طالب الدبلوم العامة ل   انتاج المستحدثات التكنولوجيةفي تنمية مهارات    إلكترونى

 ؟عن بعد

ببيئة (  الجماعي  -  الفردي)  التعلم التشاركيما التصميم التعليمي المناسب لنمط   .3

التكنولوجيةفي تنمية مهارات    تعلم إلكترونى طالب الدبلوم  ل  انتاج المستحدثات 

 ؟عن بعدعامة ال

في تنمية    ببيئة تعلم إلكترونى(  الجماعي  -  الفردي)  التعلم التشاركيما أثر نمط   .4

طالب الدبلوم  ل انتاج المستحدثات التكنولوجيةالجانب المعرفي المرتبط بمهارات  

 ؟العامة في التربية

في تنمية    ببيئة تعلم إلكترونى(  الجماعي  -  الفردي)  التعلم التشاركيما أثر نمط   .5

طالب الدبلوم  ل  انتاج المستحدثات التكنولوجيةالمرتبط بمهارات    األدائيالجانب  

 ؟العامة في التربية



أثر   .6 المعرفيما  إلكترونى(  المعتمد  -  المستقل)  االسلوب  تعلم  تنمية    ببيئة  في 

طالب الدبلوم  ل انتاج المستحدثات التكنولوجيةالجانب المعرفي المرتبط بمهارات  

 ؟العامة في التربية

أثر   .7 المعرفيما  إلكترونى(  المعتمد  -  المستقل)  االسلوب  تعلم  تنمية    ببيئة  في 

طالب الدبلوم  ل  انتاج المستحدثات التكنولوجيةالمرتبط بمهارات    األدائيالجانب  

 ؟العامة في التربية

واالسلوب المعرفي   (الجماعي   -  الفردي)  التعلم التشاركينمط  التفاعل بين  ما أثر   .8

إلكترونى  تمد( المع  –)المستقل تعلم  المرتبط    ببيئة  المعرفي  الجانب  تنمية  في 

 ؟طالب الدبلوم العامة في التربيةل انتاج المستحدثات التكنولوجيةبمهارات 

واالسلوب المعرفي   (الجماعي   -  الفردي)  التعلم التشاركينمط  التفاعل بين  ما أثر   .9

إلكترونى  المعتمد(   –)المستقل تعلم  الجانب  ببيئة  تنمية  المرتبط    األدائي  في 

 ؟طالب الدبلوم العامة في التربيةل انتاج المستحدثات التكنولوجيةبمهارات 

 البحث الحالي إلى:   هدفأهداف البحث: 

الالزمة لطالب الدبلوم العامة في    انتاج المستحدثات التكنولوجيةتعرف مهارات   .1

 التربية. 

معايير .2 )الفردي  تحديد  بنمطيه  التشاركي  التعلم  تعلم    -تصميم  ببيئة  الجماعي( 

طالب الدبلوم العامة ل   انتاج المستحدثات التكنولوجيةفي تنمية مهارات    إلكترونى

 . عن بعد

التشاركي .3 التعلم  لنمط  التعليمي  التصميم  إلكترونى    تحديد  تعلم  تنمية  ببيئة  في 

 . طالب الدبلوم العامة في التربيةل  انتاج المستحدثات التكنولوجيةمهارات 

نم .4 اثر  التشاركيط  تعرف  مهارات  الجماعي  /الفردي)  التعلم  تنمية  في  انتاج  ( 

 . لطالب الدبلوم العامة في التربية المستحدثات التكنولوجية
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 أهمية البحث: قد يفيد البحث الحالي:  

في تذليل الصعوبات التي تواجه    نظم إدارة التعلم االلكترونيةاالستفادة من إمكانيات   •

مادة تعليمية محوسبة تحتوي على    ، حيث تقدم رات الطالب عند دراسة بعض المقر

الطالب   منها  يستفيد  أن  يمكن  إلكترونية،  واختبارات  وأنشطة  تعليمية  فيديوهات 

 والمعلمون والمشرفون والباحثون. 

إمداد القائمين على تصميم بيئات الـتعلم اإللكترونية القائمـة علـى أدوات الجيل الثاني   •

في   التشاركية،  Web 2.0للويب   تسهم  أن  يمكن  الـتي  والمعايير  األسـس  بـبعض 

)الفردي/   التشاركي  التعلم  نمط  بتصميم  يتعلق  فيما  وخاصة  البيئات،  هذه  تصميم 

 . القائم على نظام إدارة التعلم اإللكترونيالجماعي( 

بيئة   • مصممي  اهتمام  التعلم    التعلم توجيه  من  مختلفة  أنماط  توفير  ضرورة  إلى 

 لفروق الفردية بين الطالب. التشاركي لمواجهة ا

)الفـــردي/  يمكن أن يسهم في تحديد أفضل أنواع أنماط التعلم التشاركى اإللكتروني   •

التعلم  الجماعي(   أسلوب  مع  المستخدمة  اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام  على  القائمة 

 المستقل والمعتمد، عند تصميم وتطوير بيئة تعلم إلكترونية.

المستحدثات  ما يقدمه البحث من قائمة أهداف    خالل، من  خبراء ومطوري المناهج •

انتاجها ومهارات  يمكن  التكنولوجية  حيث  لهما،  المقترح  العلمي  والمحتوى   ،

 االستعانة بهما عند تحديث المعايير والمؤشرات، وبناء مصفوفة المنهج. 

 وتمثلت فروض البحث فيما يلي:   فروض البحث: 

بين متوسطي05,0عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية   .1 درجات    رتب  ( 

  الذين درسوا  الطالبباستخدام نمط التشارك الفردي،    الذين درسوا  الطالبكل من  

للتأثير   يرجع  البعدي،  التحصيلي  االختبار  في  الجماعي  التشارك  نمط  باستخدام 



جماعي(  / )فردي  التشارك  نمط  الختالف  االسلوب    األساسي  عن  النظر  بغض 

 . التعلم بيئة  في المعرفى

بين متوسطي  05,0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2 درجات  رتب  ( 

على المجال  الطالب المعتمدين  المجال اإلدراكي، و  على  الطالب المستقلينكل من  

اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب  

 . التعلم االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة المعرفي )االستقالل في مقابل  

  طالب( بين متوسطات درجات  05,0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

األساسي   للتأثير  يرجع  البعدي،  التحصيلي  االختبار  في  التجريبية  المجموعات 

ي  جماعي( واألسلوب المعرفي )االستقالل فال   / فردي  الللتفاعل بين نمط التشارك )

 .تعلم التشاركيةمقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة ال 

بين متوسطي05,0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4 درجات    رتب  ( 

  الذين درسوا  الطالبباستخدام نمط التشارك الفردي،    الذين درسوا  الطالبكل من  

في   الجماعي  التشارك  نمط  المنتجباستخدام  تقييم  يبطاقة  األساسي  ،  للتأثير  رجع 

التشارك )فردي / جماعي( في    بغض النظر عن االسلوب المعرفى  الختالف نمط 

 التعلم. بيئة  

بين متوسطي  05,0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5 درجات  رتب  ( 

على المجال  الطالب المعتمدين  المجال اإلدراكي، و  على  الطالب المستقلينكل من  

، يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي تقييم المنتج  بطاقةاإلدراكي في  

 . التعلم )االستقالل في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة 

  طالب( بين متوسطات درجات  05,0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6

في   التجريبية  المنتجالمجموعات  تقييم  األساسبطاقة  للتأثير  يرجع  بين  ،  للتفاعل  ي 

( التشارك  مقابل  ال   /فردي  النمط  في  )االستقالل  المعرفي  واألسلوب  جماعي( 

 التعلم التشاركي.االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة 
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البحث:   مهارات  حدود  الكتب  بعض  )انتاج  مهارة  مثل  التكنولوجية  المستحدثات  انتاج 

 . نتاج الفيديوهات التعليمية(ا -انتاج االختبارات اإللكترونية -اإللكترونية

العامة    تم  • الدبلوم  من طالب  البحث  عينة  بعد اختيار  الدارسي    عن  الفصل  في 

)  (2020-2019)  الثاني من  الفترة  تم  و  (22/4/2020-18/2/2020في 

 .  يةتجريب  ( مجموعات4)تقسيمهم إلى 

البحث: ال  منهج  البحث  هذا  في  التطاستخدم   Developmental)ويري  منهج 

Research)    والتطوير التعليمي، ويتضمن منهج البحث    التصميم القائم على أحد نماذج

 : الوصفي ومنهج التطوير المنظومي ومنهج البحث التجريبي

الوصفي: • لتحديد  المنهج  وذلك  والتصميم،  التحليل،  مرحلتي  تصميم    في  معايير 

)فردي    وتطوير التشارك  نمط  على  القائمة  التعلم  أدوات    دإعدا و  جماعي(،  –بيئة 

المنهج  البحث  هذا  ويهتم  في ،  الحالي  البحث  ويوظفه  وتفسيره  كائن  هو  ما  وصف 

بناء ومعالجة اإلطار النظري للبحث، ومراجعة نتائج الدراسات السابقة واألدبيات،  

)فردي   التشارك  نمط  بين  التفاعل  أثر  دراسة  في  المرتبطة  االحتياجات    –وتحليل 

المعرفي   واألسلوب  إلكترونى  ببيئة  جماعي(  تنمية  تعلم  انتاج  في  مهارات 

 . المستحدثات التكنولوجية لطالب الدبلوم العامة عن بعد

المنظومي: • التطوير  خميس،    منهج  )محمد  نموذج  خطوات  تطبيق  خالل  من 

القائمة على 2015 التعلم  بيئة  وتطوير  في تصميم  المنظومي  والتطوير  للتصميم   )

 جماعي(.  -نمط التعلم التشاركي )فردي

هذا البحث إلى فئة البحوث التي تستهدف اختبار العالقات    ينتمي  : المنهج التجريبي •

والتابعة  السببية المستقلة  المتغيرات  كما  بين   ، ً أيضا التي   ينتمي  البحوث  فئة  إلى 

االستعداددراسة  تستهدف   بين  التجريبيويعد  ،  والمعالجة  التفاعل  أكثر   المنهج  من 

×    2التصميم التجريبي )التفاعل، وهنا تم استخدام    مناهج البحث مالئمة للتحقق من

(؛ وذلك بغرض دراسة العالقة السببية بين المتغيرات المستقلة والمتمثلة في نمط  2



جماعي واألسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على  ال فردي /  ال التشارك  

  على المتغيرات التابعة. التعلم المجال اإلدراكي( في بيئة 

 تغيرات البحث: م

 : ماوه نمستقال انمتغير للبحث  المتغيرات المستقلة:

 فردي )متعلم / متعلم(.  ال تشارك ال نمط التشارك الفردي:   •

 تشارك جماعي )متعلمين مع بعضهم(. وال جماعي:ال نمط تشارك   •

التصنيفي: .ب نمطان  المتغير  وله  المعرفي:    )االستقاللالطالب    األسلوب 

 .ال اإلدراكيالمج مقابل اإلعتماد( على

التابعة: المتغيرات  التكنولوجية   التحصيلي  ج.  المستحدثات  انتاج  مهارات  المعرفي، 

 )الجانب االدائي(. 

للبحث: التجريبي  التجريبي  ا  التصميم  التصميم  على  الباحث  االتجاه    عتمد  ثنائي 

العاملي   التصميم  باسم  )2×    2)المعروف  الجدول  ويوضح  التجريبي  1(،  التصميم   )

 ث الحالي.للبح

 ( 2×  4( التصميم التجريبي للبحث )1جدول )

االستراتيجية/  
 األسلوب  

 فردي 
 )متعلم/ متعلم( 

 جماعي 
 )متعلمين مع بعضهم( 

االستقالل عن  
   المجال اإلدراكي

( مستقل يتعرض لنمط  1مجموعة )
 التعلم التشاركي الفردي 

( مستقل يتعرض  3مجموعة )
 لنمط التعلم التشاركي الجماعي 

  لىعتماد ع اال
 المجال اإلدراكي 

( معتمد يتعرض لنمط  2مجموعة )
 التعلم التشاركي الفردي 

( معتمد يتعرض  4مجموعة )
 لنمط التعلم التشاركي الجماعي 

 فيما يلي:   القياسأدوات   تمثلتأدوات البحث: 

 المستحدثات التكنولوجية.االختبار التحصيلي في  
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المتضمنة    األشكال  ب)إعداد  من  اختبار  ويتكن(ف.  هـ.  راسكن،  أ.  اولتمان،   .  ،

( الخضريوترجمة  وسليمان  الشرقاوي  حسب    (2015،  أنور  الطالب  لتصنيف 

 )االعتماد/ االستقالل عن المجال اإلدراكي( المعرفي سلوب األ

   .بطاقات تقييم منتج لكل مستحدث  

   الية:البحث سار البحث وفقا للخطوات الت أسئلة عنلإلجابة إجراءات البحث وخطواته: 

دراسة تحليلية شاملة لألدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، بهدف   .1

المعالجة  مواد  وإعداد  فروضه،  توجيه  في  بها  واالستدالل  النظري  اإلطار  اعداد 

 التجريبية، وبناء أدوات البحث، ومناقشة نتائجه. 

وا .2 العامة  التعليمي وتحليله وتحديد األهداف  المحتوى  إلجرائية وعرضه  اختيار 

براز أهدافه،  على خبراء في مجال التخصص إلجازته، وذلك عن طريق تحكيمه إل

ومدى كفاية المحتوى لتحقيق أهداف محددة، ومدى ارتباط المحتوى باألهداف، ثم  

 عداده في صورته النهائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق آراء المحكمين.  إ

 لتصميم التعليمي.  االطالع على أدبيات نماذج ا .3

نموذج   .4 خميس )اختيار  التعليمي،  (  2015،  محمد  والتطوير  والذي  للتصميم 

بيئة   تصميم  مع  ليتناسب  الباحث  القائمةطوعه  نمط    التعلم  التشارك  التعلم  على 

 جماعي(.   -)فردي

بيئة   .5 معايير  قائمة  اإللكترونية  إعداد  نمط  التعلم  على    ي التشاركالتعلم  القائمة 

محاور    لرائهم حوآعلى بعض المحكمين الستطالع    هاعرض، وي(جماع  -)فردي

 وبنود القائمة.

ببيئة   .6 الخاص  السيناريو  تكنولوجيا  التعلم بناء  مجال  في  خبراء  على  ، وعرضه 

التعليم إلجازته، ثم إعداده في صورته النهائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق  

 أراء المحكمين.



جة التجريبية وعرضها على الخبراء المحكمين إلجازتها،  إنتاج مواد المعالتصميم و   .7

في وتتمثل  النهائية،  صورتها  في  ) وإعدادها  التعليمية:  الكتب  الفيديوهات   ،

 . (االختبارات اإللكترونية،  اإللكترونية االلكترونية

تحكيم على مجموعة من الخبراء في لأدوات البحث وعرضها ل  تصميم وإنتاج .8

التعلي  تكنولوجيا  في  مجال  ووضعها  وصدقها،  دقتها،  من  للتأكد  النفس  وعلم  م 

 صورتها النهائية.  وتشمل: 

، مع التأكد من سالمته العلمية لمحتوي المستحدثات التكنولوجيةاختبار تحصيلي   -أ

التعديالت الالزمة  وذلك بعرضه على مجموعة من السادة المحكمين وإجراء 

 في ضوء آرائهم والتحقق من ثباته.

، مع التأكد من سالمته العلمية وذلك  للمستحدثات التكنولوجية  منتج   بطاقات تقييم -ب

في  الالزمة  التعديالت  وإجراء  المحكمين  السادة  من  مجموعة  على  بعرضه 

 ضوء آرائهم والتحقق من ثباته.

المجال   -ت على  االعتماد  مقابل  )االستقالل  المعرفي  األسلوب  مقياس  تبني 

المت  األشكال  اختبار  ويسمى  أ. راسكن،  اإلدراكي(،  اولتمان،  ضمنة )ف. ب. 

 هـ. ويتكن(.  

بيئة   .9 وإنتاج  )فرديتصميم  التشاركي  التعلم  نمط  على  جماعي(،    -التعلم 

التصميم    بعض  على  والمرتكزة  نموذج  وفق  للويب،  الثاني  الجيل  أدوات 

 التعليمي المقترح. 

 راء المحكمين. آوفق  التعلم إجراء التعديالت المقترحة على بيئة  .10

على    القائمةالتعلم  مادة العلمية ومواد المعالجة وأدوات البحث على بيئة  تنزيل ال .11

 . جماعي(  -نمط التعلم التشارك )فردي
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قد   .12 التي  الصعوبات  على  للتعرف  المعالجة،  لمواد  االستطالعية  التجربة  إجراء 

األ التجربة  إجراء  عند  الباحث  القياس  تواجه  أدوات  ثبات  من  والتأكد  ساسية، 

 الت المناسبة.  وإجراء التعدي

من طالب   .13 البحث األساسية  بعداختيار عينة  العام عن  ، وتوزيعها على  الدبلوم 

 المجموعات التجريبية وفقاً للتصميم التجريبي للبحث. 

المعرفي   الطالبتصنيف   .14 األسلوب  مقياس  بتطبيق  وذلك  األساسية،  العينة  في 

ويسمى   اإلدراكي(،  المجال  على  االعتماد  مقابل  األشكال  )االستقالل  اختبار 

على   الطالب  وتوزيع  ويتكن(،  هـ.  راسكن،  أ.  اولتمان،  ب.  )ف.  المتضمنة 

 أربع مجموعات تجريبية وفقاً للتصميم التجريبي للبحث. 

ل تم   .15 البحث  عينة  على  التحصيلي  لالختبار  القبلي  تكافؤ  لالتطبيق  من  تأكد 

 مجموعات البحث. 

ال .16 مواد  بتطبيق  للبحث  األساسية  التجربة  أفراد  إجراء  على  التجريبية  معالجة 

 العينة األساسية وفق التصميم التجريبي للبحث. 

التحصيلي    تم  .17 لالختبار  البعدي  المستحدثات  التطبيق  منتج  تقييم  وبطاقات 

من  التكنولوجية   البحث  عينة  /   طالبعلى  )فردي  التجريبيتين  المجموعتين 

 جماعي(. 

ب  تم  .18 إحصائيا  ومعالجتها  وتحليلها  البيانات  اإلحصائي  رصد  البرنامج  استخدام 

SPSS  . 

 التحقق من صحة الفروض بعد إجراء المعالجة اإلحصائية.  تم  .19

المرتبطة    .20 والنظريات  الدراسات  في ضوء  ومناقشتها  وتفسيرها  النتائج  عرض 

 بمتغيرات البحث. 

التي   .21 للبحوث المستقبلية في ضوء نتائج البحث  صياغة التوصيات والمقترحات 

 تم التوصل إليها. 



 حديد مصطلحات البحث:  ت

   :التعلمفي بيئة   الجماعي( -نمط التعلم التشاركى )الفردي 

أو    ،المتعلمويعرفه الباحث إجرائياً بأنه درجة التشارك الفردي بين المتعلم مع  

ا  بين  الجماعي  بيئة  بعضهم مع    لمتعلمينالتشارك  في  التشاركية  المجموعات  داخل   ،

  والحذف   من خاللها القيام بعمليات اإلضافة و التعديل  يع، والتي يستطالتعلم اإللكترونية

 .مستحدث تكنولوجيإلنجاز أو إنتاج 

 : األسلوب المعرفي )االستقالل / االعتماد على المجال اإلدراكي(

 ً الطريقة التي يدرك بها طالب الدبلوم العامة عن بعد   بأنه يعرفه الباحث إجرائيا

الت بيئة  في  تفاصيل  من  به  وما  المستقلين على  الموضوع  الطالب  قدرة  يعني  مما  علم، 

مستقلة   أو  منفصلة  بصورة  المجال  من  جزء  ككلإدراك  به  المحيط  المجال  أما    ،عن 

في تنظيم    إالالطالب المعتمدين على المجال اإلدراكي فال يستطعون إدراك الموضوع  

 . غير واضحة نوبهذا تظل أجزاء األرضية بالنسبة له، شامل للمجال

 انتاج المستحدثات اإللكترونية: مهارات  

من    والمهارة  المعرفة  بين  الدمج  على  القدرة  أنها  على  إجرائياً  الباحث  يعرفها 

اإللكترونية  والكتب  التعليمية  الفيديوهات  مثل  التعليمية  المواد  بعض  انتاج  أجل 

واالختبارات اإللكترونية مع مراعاة عنصر الوقت والسرعة وتقاس بالدرجة التي يحصل  

عليها المتعلم في االختبار التحصيلي للجانب المعرفي وبطاقات تقييم المنتج الخاصة في 

 الجانب األدائي 

المعرفي   واالسلوب  وأنماطه  اإللكترونى  التشاركي  التعلم   " للبحث  النظري  اإلطار 

 والمستحدثات التكنولوجية" 

التكنولو  المستحدثات  انتاج  مهارات  استخالص  إلى  العرض  هذا  جية؛  يهدف 

وكذلك استخالص قائمة بالمستحدثات التكنولوجية المناسبة لطالب الدبلوم العام عن بعد  

التشاركي وكذلك  التعلم  لنمط  التعلم االلكترونية وفقا  بيئات  والتعرف علي طبيعة ادوات 
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الربع  النظري  اإلطار  يعرض  ذلك  ولتحقيق  المعرفي  االسلوب  ماهية  على  التعرف 

، العالقة بين  تشاركي، االسلوب المعرفي، المستحدثات التكنولوجيةمحاور هما: التعلم ال

 .نمط التعلم التشاركى واالسلوب المعرفي

 أواًل: التعلم التشاركي اإللكتروني وأنماطه: 

 مفهوم التعلم التشاركي اإللكتروني:  

عرف  فقد  اإللكتروني،  التشاركي  التعلم  نمط  وضحت  التي  التعريفات    هتعددت 

ف سيد  ص  2011)رغليمحمد  بأنه  (:  41،  توظيف "  إلى  يستند  والتعلم  للتعليم  مدخل 

التقنيات والمستحدثات التكنولوجية الحديثة بما توفره من أدوات ووسائل متعددة تسهم في  

صغيرة   مجموعات  في  الجماعي  العمل  على  المتعلمين  تشجع  ثرية  تعلم  بيئة  توفير 

الفعال معا في بناء   المعرفة وتبادل الخبرات، وإضفاء المغذى  مستقلة، وتيسر تشاركهم 

والحوارات   والمحادثات  المناقشات،  من  عدد  في  معا  اندماجهم  خالل  من  وذلك  عليها 

التشاركية المرتبطة بموضوعات وقضايا   للمهام  أثناء تنفيذهم  التزامنية  التزامنية، وغير 

الدراسي وعرفتهالمقرر  عطية  "  ص  2013قاسم)  همت  بيئة  49،  أنه  على  تعلم  ( 

اإللكتروني  للتعلم  الثاني  الجيل  أدوات  بعض  تستخدم  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية 

مميزات وعناصر، وخصائص كالً من التعلم اإللكتروني، والتشاركي، لتدمج بين مفهوم،  

المشكالت   وحل  المعارف  لبناء  تشاركية،  اجتماعية  تفاعلية  بيئة  في  التشاركي،  والتعلم 

 ات التفكير.  وتنمية االتجاهات ومهار

( بأنه أسلوب تعليمي تفاعلي يسمح  205، ص  2016امين)كما عرفته زينب  

جمع  مسئولية  الطالب  ويتحمل  تعلمهم  بناء  في  أقرانه  مع  يتشارك  أن  طالب  لكل 

على   ويتدربون  بتعلمه  يقومون  لما  بالنسبة  المهم  وغير  منها  المهم  وتحديد  المعلومات 

والمهارى   المعرفي  التحصيل  اإلنترنت عن  اكتساب  التعلم عبر  تحقيقه إلتمام  المطلوب 

لقاء في  المعلم سواء  وبين  بينهم  أو  المجموعة  أفراد  بين  والتواصل  االتصال  ت اطريق 

   .متزامنة أو غير متزامنة



بأنه   اإللكتروني  التشاركي  التعلم  السابق  العرض  خالل  من  الباحث  واستنتج 

ات التشاركية والتفاعلية واالجتماعية داخل منظومة من العملي نمط من التعلم القائم على

يتشاركون   كبيرة،  أو  الطالب في مجموعات صغيرة  فيها  يعمل  اإللكتروني،  التعلم  بيئة 

منظمة  جماعية  وتفاعالت  أنشطة  خـالل  من  التشاركية،  التعليمية  المهام  إنجاز  في  معاً 

نقاش قضية أوحل   ومخططة، يتشارك فيها أفراد المجموعة في انجاز مهمة تشاركية أو

بناء أو  بحيث  مشكلة،  مشتركة،  تعليمية  أهداف  لتحقيق  جماعي  نشاط  حل  أو  محتوى 

التشاركي العمل  لهذا  النهائي  النتاج  استقبالها،   يكون  وليس  واستنتاجها  المعرفة  بناء 

نظام ممركز حول   وبالتالي يتحول التعليم من نظام متمركز حول المعلم يسيطر عليه إلى 

 مشاركة المعلم. المتعلم ب

 : أنماط التعلم التشاركي اإللكتروني

بيئات  Davied, 2011, p. 145)  دافيد  رىي عبر  التشارك  أنماط  أن   )

لكتروني ذو أهمية في عمليتي التعليم والتعلم، كما أن نمط التشارك يتحدد حسب  التعلم اإل

التع والخصائص  السمات  وبعض  واالهتمامات  واالتجاهات  التعليمي  كما الموقف  ليمية، 

وتحسين  مهامه،  تسهيل  على  ساعدته  المعلم  امتلكها  إذا  أداة  التشارك  نمط  تحديد  يعد 

المقدمة عبر   للمتعلمين، وتسهيل مشاركتهم في األنشطة  أدوات الجيل  مستوى التحصيل 

 .  الثاني للويب

( وآخرون  مسعود  اليزيد  أبو  محمد  ص  2015ويؤكد  أنماط1017،  بأن   )  

في  مدخال ضروريا في عرض المحتوى التعليمي المقدم للمتعلمين  تعد  التشارك والتفاعل  

يكون  بل  التعليمي،  المحتوى  تقليدية  من  الطالب  يمل  ال  حتى  اإللكتروني،  التعليم  بيئة 

ً مشارك الطالب  اً  نشط  ا أو  المعلم  من  واالستفادة  يريدها،  التي  المعلومة  إلى  يصل 

 . المتفاعلين معه

أنم  أكسفورد  قاموس  أكثر  ويعرف  أو  اثنين  بين  "تشارك  بأنها  التشارك  اط 

(  أن  2003  )  في حين يرى )محمد عطية خميس  إلنجاز أو إنتاج مهمة أو هدف محدد".
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ثنين أو أكثر إلنجاز أو إنتاج أو تحقيق مهمة أو هدف معين، انمط التشارك يحدث بين  "

ردود فعلهم ومدى   وهو بذلك يفرق بينه وبين التفاعل والذي يختص بسلوكيات األفراد و

التكنولوجي  بالمفهوم  ترتبط  والتي  التفاعلية  مفهوم  وبين  اآلخر،  على  منهم  كل  تأثير 

والتعامل مع الوسائل المتعددة، وهى تعني قدرة المتعلم على التفاعل والتحكم مع الوسائل  

 ً  ."اإللكترونية تفاعالً نشطاً إيجابيا

( دراسة  نقMadeline,2008,p.111وأشارت  إلى  البحوث  (  ص 

تلك   أكدت  كما  التصميم،  واستراتيجيات  التشارك،  أنماط  عن  تحدثت  التي  والدراسات 

التشارك المختلفة  أننا نحتاج إلى بحوث عديدة للوقوف على مدى تحقيق أنماط  الدراسة 

 في البيئات اإللكترونية على أكبر كفاءة تعلم في العملية التعليمية.

ً اك أنماطوأكدت العديد من الدراسات أن هن التشاركي المختلفة    ا متعددة للتعلم 

اإل  البيئات  تهدفعبر  والتي  الذاتية    إلى  لكترونية،  الطالب  تفضيالت  مع  تكيف  إحداث 

استخدام   اإللكترونيةعند  التعلم  نجاح  بيئة  في  اإليجابي  األثر  لها  يكون  سوف  والتي   ،

غبلاير    مارلين نبيه حبيب؛  2019)سامي المزروعي،    عملية التعلم مثل دراسة  كٌل من

 إسالم جابر ؛  2016إبراهيم عبدهللا الكبش،  ؛2017،  أشرف أحمد عبداللطيف     ؛2018،  

،  أحمد إبراهيم   ؛2015عالم  إبراهيم  ،    أمل  شوقي،    ؛؛2015حمادة  ؛  2015عصام 

Ming, 2015؛ Chang,2015  ؛Daniel,2014  أمل   شعبان و  حمدي إسماعيل  ؛

إبراهيم  ،    إبراهيم   ,Kazuzki ؛Waver, 2011؛  Learn, 2011؛  2013حمادة 

 ,Trenting؛  David, 2010؛  Miller,2010؛  Kenndy, 2010؛  2010

 ,Karasavvidis؛  Elogort & Smith, 2008؛  Madeline, 2008؛  2009

؛  Cress & Kimmerle, 2008  ؛Carugati, F, 2008؛  2008

Jowett,2005  ؛Major, 2005  ؛Raygon,2005)  ، أنماط إلى  أشارت  حيث 

مختلفة من التشارك تختلف في طريقة تقديم مصادر التعلم التفاعلية، وتختلف قدرتها على  

التشارك   في  الطالب  بعضهم  ومساعدة  مع  اآلراء  وتبادل  والتعاون  واالتصال  التفاعل 

http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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 ً المعل   بعضا تكامالً ومع  يحدث  حتى  وذلك  واتخاذ    م،  والمشروعات  المهام  تقديم  في 

القرارات واستكشاف المزيد من حلول المشكالت والحصول على نتائج تعليمية أفضل في  

 أقصر وقت وبأقل جهد.  

يشير اإلطار  هذا  إن  إلى   (Madeline,2008, pp. 106-107)  وفي 

ً أنماط التشارك تستهدف تشارك م مع معلمه أو زمالئه من خالل بيئة تعتمد لمتعلل  وتفاعالً   ا

بعضهم   المتعلمين  وبين  والمتعلمين،  المعلم  بين  التشارك  على  كلى  ً بشكل  وبين  بعضا  ،

المتعلم والمعلم، وبين المتعلم والمتعلم، وبين المتعلم والمتعلمين من خالل بيئة إلكترونية، 

 ويكون التشارك على النحو التالي:

بين أطراف التشارك سواء    لإلتفاقن: هو تشارك يتم وفقاً  نمط التشارك المتزام •

معلم أو  ً متعلمين  الوقت  ا )ذات  نمط  عليه  ويطلق  واحد  وقت  في    -ومتعلمين 

ي تقوم على أدوات الجيل  تال  لتعلم اختالف المكان(، ويتم ذلك من خالل بيئة ا

المباشر )نصية الحوار  التزامنية، مثل غرف  للويب  (،  مرئية  -صوتية  -الثاني 

 وصفحات التحرير، والمحادثة الفورية.

غير   • التشارك  )اختالف  النمط  النمط  ذو  المتعلمين  بين  تشارك  وهو  متزامن: 

بيئة    -الوقت خالل  من  المتعلم  دخول  يمكن  بما  المكان(،    التي  التعلم اختالف 

تقوم على أدوات الجيل الثاني للويب في أي وقت، ويتبع إرشادات المتعلم في  

األنش اتصاالً إتمام  هناك  يكون  أن  دون   بها،  المكلف  التعليمية  والمهام    طة 

ً متزامن ن أدوات االتصال لهذا النوع من المشاركة من خالل ك  م  مع المعلم، وتُ   ا

 صفحة التحرير، وصفحات المناقشة، المدونات والمنتديات والويكي التعليمية.

يشير) الت إلى  (Kazuaki, 2010, p.p.235-236كما  بيئات  علم  أن 

في اإل المشاركة  المتعلمين  لجميع  تتيح  الثاني   الجيل  أدوات  على  والمعتمدة  لكتروني 

 التحرير من خاللها، ويؤكد على أن التشارك له عدة أنماط هي:
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• ( مرئي  تكون   ( Collaborative  Visibleتشارك  التشارك  من  النوع  هذا 

المتعلمين ولكن يت  التشاركصفحات محررات الويب مفتوحة ومرئية لجميع    م 

المتعلمين   بقية  أما  فقط،  التعلم  داخل مجموعة  التعلم  تسجيل  من خالل تحرير 

 .فقط ولكن بدون إسهامات غير المسجلين فيمكنهم المشاهدة 

التشارك   Invisible Collaborativeتشارك غير مرئي )  • ( هذا النوع من 

وعة  يكون صفحات محررات الويب غير مرئية بحيث يتم التشارك داخل مجم

مجموعة   ألي  يمكن  وال  الروابط،  وإضافة  المتعلمين  تحرير  من خالل  التعلم 

في النظام المشاهدة أو المساهمة بالتحرير أو اإلضافة عبر    ة أخرى غير مسجل

 صفحات التحرير أو النقاش. 

ربحي،   )حسن  يشير  أنماط  793، ص  2012كما  من  آخرين  نمطين  إلى   )

 التشارك وهما: 

التشار • التعلم  المجموعة:  نمط  داخل  عن  كي  منفصلة  داخلياً  كل مجموعة  تعمل 

المجموعات األخرى في تنفيذ المهمة التشاركية عن طريق أدوات الجيل الثاني  

التي   األهداف  لتحقيق  وصوالً  للمعلم،  وإرشادي  توجيهي  وجود  مع  للويب، 

 .وضعت من أجلها

التشاركي   • التعلم  المجموعاتنمط  داخلي:  بين  مجموعة  كل  طريق  تعمل  عن  اً 

المجموعات  أعضاء  مخرجات  على  االطالع  مع  للويب،  الثاني  الجيل  أدوات 

األخرى، بحيث تمنح كل مجموعة صالحية االستفادة من خبرات المجموعات 

المجموعات   أعضاء  بين  التشاركية  التفاعالت  مشاهدة  خالل  من  األخرى 

توج وجود  مع  التعديل،  أو  التحرير  أو  الظهور  بدون  والمختلفة  رشادي  إيهي 

 . للمعلم، وصوالً لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها 



)ال اإللكتروني  التشارك  ) متعلمنمط  /  متعلم  /فردي  )ال(    (( متعلمين مع بعضهمجماعي 

 تعلم إلكترونية:  في بيئة 

الباحث   ) تبنى  التشارك  )متعلم النمط  /  متعلم   /فردي  )ال(  مع جماعي  متعلمين 

كما يسمح بالتشارك التزامني ،  التشارك يتم داخل المجموعاتوذلك كون هذا  ،  (( بعضهم 

وذلك لزيادة التواصل بين الطالب حسب المجموعات التشاركية، وأيضا  تزامني،  الوغير  

الطالب،   بين  الفردية  للفروق  التدريس  مراعاة  في  الطالب  بين  مراعاتها  يتم  لم  التي 

 . التقليدي

بأنه    جماعي(  -تشارك )فردينمط ال  (114  ، ص2015)  يعرف اسالم عالم و

)تشارك متعلم مع زميله    المتعلم المتعلم مع  ومعلم مع المتعلم،  للدرجة التشارك الفردي  "

الجماعي  (المتعلم  والتشارك  من    للمتعلم ،  التشاركية  الويب  المتعلمين عبر محررات  مع 

  وتعرفه ).  "داء المهاري للطالب المعلمينحذف أو إضافة أو تعديل لتنمية التحصيل واأل 

درجة التشارك بين )معلم / متعلم  "(: أنها  574، ص  2018بلاير،  غ  مارلين نبيه حبيب

متعلم/ متعلمين( عبر محررات الويب التشاركية بهدف    -متعلم/ متعلم –معلم / معلمين    –

 . "الوصول لألهداف المنشودة وتحسين نواتج التعلم ورفع األداء المهاري

العريميو بدرية  )تؤكد  ص  2011ة  اإل11،  التعلم  بيئات  بأن  لكتروني  ( 

التشارك سواء   أنماط  تطبيق جميع  تتيح  للويب  الثاني  الجيل  أدوات  فيها  كان  أالمستخدم 

ً تشارك ً فردي  ا تشارك  ا ً أو  ً جماعي  ا فالمعلم  ا مجاالً   إن،  الطالب  بصدق    أعطى  للحوار 

الوعي، وأيضا    فأنهوصراحة   التعلم بمزيد من  الثقة ويعينه على  نفسه عوامل  يبني في 

المنهج والمعلومات اإلثرائية من   بعضاً،بعضهم    لطالبل بالنسبة   النقاش حول  فتتيح لهم 

 خارج المنهج، كمما تتيح لهم المشاركة في المحتوى، وسهولة التعديل واإلثراء. 

  التشارك  نمط( أن استخدام  Ryth & Hougton, 2009,p.15كما يؤكد )

ين المعلم والمتعلمين، فكما التشارك ب  تتيحالتشاركية    التعلم في بيئة    الجماعي(  -)الفردي

بشكل فردي، فإنها تسمح    بهاأنها تسمح للمتعلم بأن يرى نتائج األنشطة والمهام التي يقوم  
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في إعطاء المتعلم اإلحساس بأنه جزء من جاليه كبيرة تتيح له إمكانية المشاركة في صنع 

على ذلك  فينعكس  بالمحتوى،  المرتبطة  الملفات  تحميل  وإمكانية  بقاء   المحتوى  مدي 

 .المتعلم بالموقع وتفاعله مع المحتوى وتبادل األفكار مع زمالئه

إليه أشارت  ما  ذلك  من  ويؤكد   .Cress & Kimerle, 2008, p)  كل  

تحديد  152 ضرورة  على  )الفردي  (  التشارك  التعلم    الجماعي(  –نمط  بيئات  عبر 

للويب  اإل الثاني  الجيل  أدوات  تستخدم  التي  محررات و  Web 2.0لكتروني  خصوصا 

الويب التشاركية، وذلك لتحقيق أهداف التعلم، كما أن المتعلمين عليهم دراسة ما إذا كانت 

صفحات محررات الويب التشاركية مفتوحة للجميع أو خاصة بمجموعة دون األخرى، 

 . وما إذا كانت أنشطة التعلم تتطلب إسهاماً فردياً أو جماعياً 

تطلب   بيئة  لذلك  تناسب    ةإلكترونيتصميم  التشاركبحيث    نمط 

سيكون لها العديد    و  (متعلم/ متعلم )  الفردي  ونمط التشارك(  متعلمين مع بعضهم الجماعي)

مستويات  وستحقق  العيوب،  من  الكثير  فيها  وتتالشى  التعليمية  واإلمكانات  المزايا  من 

الفردية الفروق  التعلم، بحيث تراعي  الدراسي في شتى مخرجات   مرتفعة في التحصيل 

و الطالب  وخصائص  إ بين  سمات  من  منها  كل  به  تتميز  لما  المعرفية  احتياجاتهم  شباع 

تحقيق   على  تعمل  فعالة  تعلم  بيئة  خلق  على   قدرات أتساعد  مع  وتتناسب  التعلم  هداف 

الطالب،   االستثارة  ومختلف  إلي  وتقودهم  احتياجاتهم  تشبع  التي  المقومات  لهم  توفر 

  .العقلية والمعرفة الواسعة

 التعلم اإللكترونية: جماعي في بيئة  نمط التشارك ال أ.

بين  Doolan,2007)ويعرف   التشارك  نمط  هو  الجماعي  التشارك  نمط   )

بعضهم   ً المتعلمين  اإللكترونية    بعضا البيئات  عبر  إشرافه  بدون  أو  المعلم  إشراف  تحت 

الثاني للويب، فهي تساعدهم على إنجاز مهامهم ال تشاركية،  المعتمدة على أدوات الجيل 

في  المتعلمين  زمالئه  مع  مشاركته  من خالل  شخصياً  طباعاً  المتعلم  على  تضفي  حيث 



التشاركية  التعلم  مهام  بعض  تنفيذ  خالل  من  التعلم،  موضوع  في  والمعرفة  الخبرات 

 المكلفين بها من قبل المعلم.  

( نمط  Coutinho,2007ويعرف  بأنه  (  الجماعي  العمل التشارك  فعل  هـو 

محـددة الجمـاعي   لمهمة  األفراد  و مـن  أكسفورد.  قاموس   The Oxford) يعرف 

English Dictionary, 2012  ) " أكثر أو  اثنين  بين  تشارك  بأنها  التشارك  أنماط 

 . "إلنجاز أو إنتاج مهمة أو هدف محدد 

لعبت   بيئة  ولقد  اإللكترونيةأدوات  مهم  التعلم  ً دوراً  التشارك    ا نمط  تنفيذ  في 

ً مع بعضهم    الجماعي  لطالب التشارك، حيث تتيح لالجماعي ومع المعلم في اتمام    بعضا

التعليمية كافة التشاركية  المهام  عن  بالبحث  العلمية  المادة  تجميع  مسؤول  يقوم  حيث   ،

نترنت  مصادر المعلومات المختلفة الخاصة بموضوع النشاط من خالل التصفح عبر اإل

ليقوم   المعلومات في ملف واحد،  ثم تجميع هذه  باستالم ومن  العلمية  المادة  هذا   ملخص 

مجموع إلى  وتقسيمها  يشملها  التي  المعلومات  وتلخيص  ليقوم    ةالملف  العناصر،  من 

خراجها في الشكل النهائي، ثم إ الكاتب والمنسق بعملية الكتابة والتنسيق لهذه المعلومات و

م من خالل رفعه في النهاية يقوم المقرر باستالم هذا العمل ومراجعته وتسليمه إلى المعل

فراد المجموعة ومتابعة سير  أيضا بالتنسيق بين  أ داة المحددة له، كما يقوم المقرر  علي األ

 تنفيذ المهام إلى جانب المعلم. 

بيئة   في  الجماعي  التشارك  نمط  اإللكترونيةويعتمد  التحفيز    التعلم  على 

تها وتوزيع المهم،  والمشاركة والعمل بروح الفريق في وجود قائد للمجموعة يقوم بإدار 

إعطاء  مع  قرب  عن  المالحظة  المعلم  دور  ويكون  األعضاء،  جميع  لمشاركة  واالنتباه 

للتشارك    التعليمات، خصبة  أرض  التعلم  بيئة  أن  المعلومات  كما  مصادر  استخدام  في 

هذا   منهم  طالب  كل  لدى  الفردية  المسئولية  وتنمي  التشاركية  التعليمية  األنشطة  وتنفيذ 

 .  تنمية المهارات االجتماعية فيما بينهم  لىتشجيعهم ع   لىإ باإلضافة
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اللطيف) عبد  أحمد  أشرف  يؤكد  التشارك  130، ص  2017وهنا  نمط  بأن   )

البيئات اإللكترونية هي من األنماط   ( فيمتعلمين مع بعضهم   -معلم   /الجماعي )متعلمين

بينهم،  الفعلي  التشارك  فيها  ويحدث  الطالب،  بين  للتشارك  ثقة  إلى    األكثر  يؤدي  وهذا 

المادة   تعلم  نحو  والرضا  الدافعية  زيادة  علية  يترتب  والذي  لديهم  التحصيل  زيادة 

 الدراسية.   

صادقوأشار   ص  2011)  أحمد  نمط    (246  -230،  توظيف  إمكانية  على 

محررات الويب التشاركية( بشكل تشاركي التعلم اإللكترونية )  التشارك الجماعي في بيئة

التعلم، )كتابية(  في عملية  متنوعة  المعلم على   ،وذلك بطرح موضوعات  ويقتصر دور 

محتوى   بكتابة  المتعلمون  يقوم  ثم  وإرشادهم،  الطالب  كتابات  وتنقيح  الموضوع  تحديد 

ً تشاركياً والموضوع   . تعاونيا

 التعلم اإللكترونية: في بيئة  ب. نمط التشارك الفردي

عبداللطيفيعرفه   أحمد  ص  2017)أشرف  بأنها  119،  التشارك  "(  أساليب 

المتعلم( داخل المجموعات التشاركية والتي    –المتعلم(، )المتعلم    –لفة بين )المعلم  المخت 

يستطيع من خاللها القيام بعمليات الحذف و اإلضافة و التعديل في الوحدة المختارة من  

 . "تناء بهدف تحسين عملية االتصال بينهم ق مقرر مصادر اإل

عالم و جابر  اسالم  الفردي  در" بأنه    ( 114  ، ص2015)يعرفه  التشارك  جة 

المتعلم،  لل مع  )فردي( ومعلم  المتعلم  زميله  مع  متعلم  )تشارك  المتعلمين  مع  أما   المتعلم 

يكتف المتعلمين  أو حذف(، عبر محررات    ون باقي  أو إضافة  تعديل  بالمشاهدة دون  فقط 

تصميم   لمقرر  العملي  الجانب  لوحدة  تعديل  أو  إضافة  أو  حذف  من  التشاركية  الويب 

 .  "داء المهاري للطالب المعلمينالتعليمية لتنمية التحصيل واألالمواقع 

في  عليه  والتركيز  المتعلم  بالفرد  االهتمام  إلى  الفردي  التشارك  نمط  ويهدف 

أمر   ويترك  السابقة،  وخلفيته  خبراته  في  فريد  طالب  كل  وأن  والتعلم،  التعليم  عمليتي 

أو   زميله  مع  وتشاركه  الفردية،  قدراتهم  إلى  وأساليب  تقدمهم  الذاتية،  المعلم، وسرعتهم 
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المعلم لكل تلميذ على حدة من اقتراح األنشطة التعليمية التي تساعده    يسمحتعلمهم، وهنا  

الحيلة،   محمود  )محمد  يناسبه.  الذي  والقدر  والسرعة  بالطريقة  األهداف  بلوغ  على 

 (. 2005؛ سناء محمد سليمان،97-9، ص ص 2004

لعبت   بيئة  ولقد  اإللكترونيةالتعل أدوات  مهم  م  ً دوراً  التشارك    ا نمط  تنفيذ  في 

تعتمد  ،  الفردي  التعليمية،حيث  العملية  في  أساسي  كمحور  المتعلم  له   على  تقدم  حيث 

التعليمية والمصادر  المحتويات  من  متنوعة  والمواد  المتنوعة  مجموعة  واألساليب   ،

ي  فهنا  للدراسة،  الزمني  والجدول  التفاعلية،  المتعددة  بالتعلم من  والوسائط  قوم كل طالب 

لتشارك مع ل دوات التواصل  أخالل التفاعل مع محتوى بيئة التعلم بشكل فردي واستخدام  

و واالستفسارات،  االسئلة  طرح  في  زميله  أو  ب المعلم  والتكليفات  يقوم  األنشطة  حل 

معلمه أو  زميله  مع  بالتشارك  الفردي    له  تتيح   كما  ،التعليمية  المهام    إنجازفي  التشارك 

، هداف التعليمية المحددة األعن تحقيق    مسئوالً التشاركية، وهنا يكون كل طالب    التعليمية

  ، المعلم  مع  التشارك  وعند  وسرعته،  ورغباته  واهتماماته  وإمكانياته   قدراته  حسب 

كما ،  لصعوبات التعلم  اً ، وميسراً لهاللدافعية، وموجه  اً للمعرفة ومثير  المعلم  ناقالً   حيصب

 نجازه للمهام الموكلة إليه.  إ ىبمتابعة أداء كل طالب وتقييمه على مد  يقوم المعلم 

متعلم/    -معلم   /)متعلم نمط التشارك الفردي  تفعيل    بيئة التعلم اإللكترونية  وتتيح

توفر   نوعمتعلم(، حيث  ً للطالب  كل   ا وتشجع  التعلم،  في  الذاتي  التوجه  في  الحرية  من 

عتبر أحد الحلول لمواجهة المشكالت الناتجة  تك  لذل  الفردية،  طالب على ممارسة األنشطة

عن وجود الفروق الفردية بين الطالب، كما تؤدي إلى إشباع احتياجات المتعلم الفردية،  

 هوقدرات  هبحيث تتاح الفرصة لكل متعلم أن يتعلم بشكل تشاركي فردي، حسب خصائص

تعلم  هواتجاهات   هميولو  هواستعدادات منوذ  ،ذاتيةته  ودافعيه  وسرعة  تحقيق    أجل  لك 

   .األهداف المراد تحقيقها

( يؤكد  السياق  هذا  التشاركية David, 2010وفي  الويب  محررات  أن   )

معلمه   مع  المتعلم  تشارك  زميله  تستهدف  مع  المتعلم  إلكترونية،  أو  تعلم  بيئة  من خالل 
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التشاركية الويب  محررات  توفر  التشارك حيث  لتحقيق  ) فرصة   -معلم   /متعلم الفردي 

متعلم متع خالل لم/  من  المحتوى  وبناء  األفكار  وتبادل  بالتواصل  المتعلمون  فيقوم   ،)

 محررات الويب التشاركية. 

 Moore, et)ويعد نمط التشارك )متعلم/ معلم( من األنماط المهمة، حيث أكد  

al.,1990متعلم/ معلم( وهو تشارك مع متعلم واحد فقط أما   ( أن نمط التشارك الفردي(

المتعل التعلم  ف مين  باقي  فردية  التشارك على  فقط ويعتمد هذا  المشاهدة  تكون صالحياتهم 

والتواصل بين المعلم والمتعلم، إلى جانب أنه يشجع ويحفز المتعلم على التعلم، كما يوفر  

الفردي )متعلم/ متعلم(، يساعد على تبادل  تتغذية راجعة من المعلم للم علم، أما التشارك 

بين و  ،المعلومات أنه   الحوار  كما  منظمة،  غير  أو  منظمة  بطريقة  كان  المتعلمين سواء 

 ,Trenting, 2009كما أكدت دراسات كل  من )يسهم في تنمية المهارات التفاعلية.  

pp. 43-55; Kennedy, 2010, pp.341-354)  المتعلم بين  التشارك  أن   )

التشارك والتحاور،    والمعلم يزيد المتعلم خبرة ومعلومات من خالل تزويد المعلم له أثناء

كما يساعد المتعلم على أداء األنشطة واكتساب المهارات المطلوبة، وهذا التشارك يعتمد  

وغير   متزامن  ويكون  وموجهاً،  مقصوداً  ويكون  والمعلم،  المتعلم  من  كل  استعداد  على 

 متزامن.

 ً الحاليلطبيعة    وفقا التشارك  البحث  أنماط  كل    اإللكتروني  فان 

البحث من األنماط األكثر ثقة للتشارك بين الطالب،    اي( المختارة في هذجماعالفردي/ ال)

أن علم وال من شأنه، كما  تدور الم  تقلل منال  كما أنها    ويحدث فيها التشارك الفعلي بينهم،

هام في البحث عن المعلومات وبناء    اً المتعلم هو محور العملية التعليمية، حيث يلعب دور

مجموعته التشاركية أي كان نمطها للوصول الى المعلومة   ء االمعرفة، ويشترك مع أعض

لمجهوداتهم  التقييم  ثم  ومن  والتجميع  والبحث  النقاش  خالل  زيادة  ،  من  إلى  يؤدي  مما 

 . المادة   عنالتحصيل لديهم والذي يترتب عليه زيادة رضا الطالب 



 ثانياً: األساليب المعرفية: 

 مفهوم األساليب المعرفية: 

ع )جابر  الحميد،يعرفها  ص  1999بد  ص  تباينات  484-486،  بأنها   "  )

وتنظيمها  المعلومات  وإدراك  معالجة  في  العادات  من  وأنماط  األفراد،  بين  مستقرة 

وتذكرها )"ومعالجتها  ويعرفها   .TraintaFillou, et al., 2004, p. 96 بأنها  )

الشخصية التي تؤثر  الطريقة المفضلة التي يعالج بها الفرد المعلومات، كما أنها األبعاد  "

( Messick,1984, p. 61ها ) ا. وير"على االتجاهات والقيم والتفاعالت االجتماعية

تعد بمثابة الفروق الفردية الثابتة نسبياً بين األفراد في طرق تنظيم  " أن األساليب المعرفية 

أو   متميزة،  عبارة عن طرق  أنها  أي  المعلومات،  وتناول  وتكوين  والخبرات  المدركات 

ادات يمارسها األفراد في تكوين ومعالجة المعلومات، مع األخذ في االعتبار أنها ليست  ع

االكتساب   وقواعد  لمبادئ  مباشرة  تخضع  التي  التعلم  نظرية  بمفهوم  بسيطة  عادات 

 ". واالنطفاء، فهي األساس البنائي الثابت للسلوك

انفعالية   "سلوكيات معرفية أو  ا( بأنه30، ص  2002ويعرفها )هشام الخولي،  

التي يدرك بها   للكيفية  ثابتة نسبيا  المتعلمون وتعمل مؤشرات  أو فسيولوجية يتصف بها 

الطرق   أيضا  وهي  لها،  ويستجيبون  معها  ويتعاملون  التعليمية  بيئتهم  المتعلمون  هؤالء 

   والفنيات واإلجراءات التي يتبعها المتعلم ذاتياً إلكتساب خبرات جديدة".  

يالحظ الباحث تعدد  األساليب المعرفية،  سابق لتعريفات  ومن خالل العرض ال

المعرفي  المعرفي، ويرجع ذلك ألن األسلوب  النظرية لألسلوب  التعريفات والتصورات 

أنها تدور حول معنى واحد، و  ستنتج اله العديد من األدوار في الشخصية اإلنسانية، إال 

 ي اآلتي: الباحث أن معظم التعريفات منسجمة ومتقاربة ومجتمعة ف

التي   • للمواقف  استجابته  في  يظهر  للفرد  محدد  أسلوب  هو  المعرفي  األسلوب 

 تواجهه.  
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بها   • يدرك  التي  للطريقة  نسبيا  ثابتة  خاصية  أو  صفة  هي  المعرفي  األسلوب 

التعليمية،   بيئتهم  في  تفاصيل  من  به  وما  الموضوع  أو  الموقف  المتعلمون 

لها، حيث تصاحب التي  ويتعاملون معها ويستجيبون  المواقف  العديد من  هم في 

معالجة  في  طريقته  على  وتؤثر  ومعرفية  إدراكية  أنشطة  على  تشمل 

 المعلومات.

جميع   • في  المتعلمين  بين  نسيبا  الثابتة  الفردية  الفروق  هي  المعرفي  األسلوب 

تحدد   فهي  والوجدانية،  واالنفعالية  اإلدراكية  المعرفية  والمكونات  األبعاد 

الذي يفضلها الطالب أكثر من غيرها عند تفاعله مع بيئة    األسلوب أو الطريقة

و  التعلم  استقبال  وإعادة  في  وتصنيفها  ودمجها  ومعالجتها  المعلومات  اكتساب 

المخزون تنظيمها،   في  بها  واالحتفاظ  المشكالت،  حل  في  أسلوبهم  وكذلك 

 المعرفي واستدعاؤها عند الحاجة. 

 أهمية استخدام األساليب المعرفية:

؛  11، ص1995الشرقاوي،أنور  ل أهمية األساليب المعرفية في التالي ) وتتمث

الخولي،   ص  2002هشام  الواحد،  44  –  38ص  ،  عبد  سليمان  ص2011؛    ص   ، 

 (: 223، ص 2011؛ مجدي أحمد،157-158

تساهم في الكشف عن الفروق الفردية بين المتعلمين لألبعاد والمكونات المعرفية  •

 عالية.اإلدراكية والوجدانية االنف

مواقف   • في  لها  يتعرض  التي  المشكالت  الفرد  بها  يتناول  التي  بالطريقة  تهتم 

 حياته اليومية أو المواقف التعليمية.

تعبر عن الطريقة األكثر تفضيال لدى الفرد في تنظيم ما يمارسه من نشاط سواء   •

 كان معرفيا أو وجدانيا دون االهتمام بمحتوى هذه النشاط. 

االستراتيج  • عن  والتعامل  تعبر  للمعلومات،  استقباله  في  الفرد  لدى  المميزة  يات 

 معها من خالل العمليات المعرفية.



 تساعد األساليب المعرفية من التنبؤ بسلوك المتعلمين في المواقف التعلمية. •

 تساعد األساليب المعرفية في تحديد مدى نجاح المتعلم في التفاعل مع اآلخرين.   •

 لمتعلمين في اختصار الوقت الالزم للتعلم. تساعد األساليب المعرفية ا  •

 تصنيف األساليب المعرفية: 

النفس لتصنيف أساليب التعلم المعرفية،    ءجرت محاوالت عديدة من قبل علما

 ً ن  ألطبيعة االهتمامات البحثية، إال    حيث اختلفت التصورات التي قدموها بهذا الشأن تبعا

أتفاق ً هناك  األسال   ا مجال  في  الباحثين  أحد  بين  يعد  ميسك  تصنيف  أن  على  المعرفية  يب 

( في تسعة Messick,1970اإلسهامات الهامة في هذا المجال، حيث صنفها ميسيك ) 

، يتكون من تسعة عشر أسلوبا )فؤاد أبو  1976أساليب، ثم قدم لها تصنيفا أخر في عام  

محمد،  365، ص  1983حطب،   سوسن  الشرقاوي،87، ص  1997؛  أنور  ، 1998؛ 

زي12ص   السالمي،  ؛  ص  2008نب  المتولي،  91،  محمد  ص  2014؛  ؛  60، 

Guilford,1980, p. 751:وهي المجال    (،  على  االعتماد  مقابل  في  االستقالل 

المعرفي،  اإلدراكي التعقيد  مقابل  في  المعرفي  التروي ،  التبسيط  مقابل  في  ،  االندفاع 

الحرص  مقابل  في  الفحص،  المخاطرة  مقابل  في  الغموض،  التركيز  الخبرات    تحمل  أو 

الواقعية اإلبراز ،  غير  المقيد في مقابل الضبط المرن،  التسوية مقابل  االستبعاد  ،  الضبط 

الشمول التباعد،  مقابل  مقابل  الضعيفة،  التقارب  اآللية  مقابل  القوية  السيادة  ،  اآللية 

 . التركيب التكاملي، أسلوب التقسيم، التصورية مقابل السيادة اإلدراكية

ا استعراض  فوبعد  المعرفية،  لألساليب  المختلفة  والنماذج  هذا إلتصنيفات  ن 

المعرفي  األسلوب  في  المتمثل  المتعلمين  لدى  االستعداد  أنماط  أحد  تناول  الحالي  البحث 

وذلك اإلدراكي(،  المجال  على  االستقالل  مقابل  )االعتماد  بالمتغير    لديهم  الرتباطه 

التشارك نمط  للدراسة  يميز   –ي  )الفرد  اإللكتروني  المستقل  أنه  في  فضالً  الجماعي(، 

لها،   يتعرضون  التي  المختلفة  الحياة  مواقف  مع  وكذلك  البيئة،  مع  تعاملهم  في  األفراد 
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والتي تعتبر أساساً يعتمد عليه في التنبؤ بألوان سلوك األفراد في مواقف الحياة المتنوعة،  

وارتباطه   لتعلم ئة اوفي تفسير الكثير من جوانب الشخصية، ولدوره المهم في تصميم بي 

تنمية   على  أثره  وكذلك  التعليمية،  العملية  المتغيرات  المستحدثات  بكافة  انتاج  مهارات 

، لذلك كان اختيار هذا األسلوب )المعتمد، المستقل( عن المجال اإلدراكي،  التكنولوجية  

جماعي(، فضالً عن   –بينه وبين نمط التشارك )فردي    التفاعللقياس أثر  البحث  وهدف  

ا بيئة  مع  تعاملهم   في  األفراد  يميز  تفسير  لتعلم أنه  في  ويساعد  جوانب  ك،  من  ثير 

متغيرات  بكافة  وارتباطه  اإللكتروني  المحتوى  تصميم  في  مهم  دور  وله  الشخصية، 

االستقالل عن   مقابل  )االعتماد  المعرفي  األسلوب  هذا  اختيار  كان  لذا  التعليمية،  العملية 

 المجال اإلدراكي(. 

الباحث بعرض األسلوب المعرفي )االعتماد في مقابل االستقالل عن    ولقد قام 

 بشيء من التفصيل كما يلي:  المجال اإلدراكي(

 مفهوم األسلوب المعرفي )االعتماد/ االستقالل عن المجال اإلدراكي(: 

الفرماوي، ( بأن األسلوب المعرفي )االعتماد / 26، ص1994ويرى )حمدي 

المجال اإلدر إلى  االستقالل عن  المواقف "اكي( يشير  التعامل مع  الفرد على  قدرة  مدى 

وبذلك   عنه،  استقالله  أو  المجال  على  اعتماده  حيث  من  المجال؛  في  إدراكية  كعناصر 

يكون الفرد الذي ال يستطيع إدراك الموقف إال في تنظيم شامل كلي للمجال، بحيث تظل  

ال، بينما الشخص المستقل عن  أجزاء األرضية غير واضحة بالنسبة له معتمدا على المج

به من عناصر   الموقف منفصال عما يحيط  أن يدرك  اإلدراكي هو من يستطيع  المجال 

 . "أخرى؛ حيث يستطيع أن يحلل المجال المركب

الخولي، )هشام  بأنه80، ص  2002يعرفه  الفرد  "   (  بها  يدرك  التي  الطريقة 

الذين يدركون أجزاء  الموقف أو الموضوع وما به من تفاصيل، فاألفراد المستق لون هم 

المجال بصورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية المنظمة لهذا المجال، ويستطيعون تحليل  

وتمييز مكونات المثير المركب أو المعقد، ويطلق على هؤالء األفراد ذو النمط التحليلي، 



ذين يخططون  وهو أحد قطبي هذا األسلوب المعرفي، أما األفراد المعتمدون فهم األفراد ال 

للتنظيم الشامل)الكلي( للمجال، أما أجزاء المجال فيكون إدراكهم له مبهما،   في إدراكهم 

النمط   ذووا  األفراد  هؤالء  على  ويطلق  كلية،  بطريقة  المجال  لعناصر  يستجيبون  كما 

 . "الكلي، ويعتبر هذا القطب المقابل لهذا األسلوب المعرفي

الخولي،  يرىو ص    2002)هشام  اال 80،  المجال  (  عن  ستقالل 

بأنه   Field Independentاإلدراكي) الموضوع  " (   انتزاع  أو  عزل  على  القدرة 

التفاعل مع عناصر   به في المجال، ويمكن مالحظته في السلوك عند  بما يحيط  المدرك 

مستقلة    أو  منفصلة  المجال بصورة  أجزاء  يدركون  الذين  األفراد  وهم  المحيط؛  الموقف 

ة له، ويستطيعون تحليل وتمييز مكونات المثير المركب أو المعقد،  عن األرضية المنظم

بشكل  العناصر  هذه  وإدراك  والمعلومات  الموقف  عناصر  تحليل  على  القدرة  لديهم  و 

مستقل، كذلك فإن لديهم أسلوب توجيه داخلي فهم ال يحتاجون إلطار مرجعي خارجي، و 

التحليلي" النمط  ذوي  عليهم  بينماAnalyticيطلق  المجال    واعرف  "،  على  االعتماد 

( بأنهم االفراد الذين يخططون في إدراكهم للتنظيم  (Field Dependenceاإلدراكي   

المجال   لعناصر  يستجيبون  كما  مبهما،  له  إدراكهم  فيكون  أجزاؤه  أو  للمجال،  الشامل 

 " . Globalبطريقة كلية، ويطلق عليهم ذوي النمط الكلي"

( أن  Frank& Keene,2005)  ت التي قام بهاوهذا ما أكدته نتائج الدراسا

)االعتماد/   المعرفي  أسلوبهم  على حسب  البصري  للمجال  إدراكهم  في  يختلفون  األفراد 

االستقالل( عن المجال اإلدراكي،  فيتميز األفراد المعتمدون عن المجال اإلدراكي بأنهم 

ال األفراد  أما  المجال،  تنظيم  على  يعتمد  كلياً  إدراكاً  المجال  يمتلكون  عن  مستقلون 

عناصر   إدراك  يمكنهم  حيث  تحليلي،  إدراك  بأنه  للمجال  إدراكهم  فيتميز  اإلدراكي  

ً الموقف منفصلة أو متمايزة عن بعضها   و هو أحد األساليب المعرفية حيث يرتبط    بعضا

كل   في سلوك  نالحظه  الذي  النسبي  الثبات  ومدى  األفراد  بين  توجد  التي  الفروق  بمدى 

 عله مع عناصر الموقف.منهم في تفا
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( من  كل   المجالين  Tinajero& Paramo,1997, p. 199ويؤكد   )

التلميحات   من  الفرد  يستخدمه  الذي  للمدى  انعكاس  أنهما  على  واالعتمادي  االستقاللي 

الداخلية والخارجية بهدف تنظيم السلوك أو لمعرفة السلوك التنظيمي، فاألفراد المستقلون  

ى التلميحات الداخلية بدرجة كبيرة، وذلك بغرض فرض التنظيم  عن المجال يعتمدون عل

ف النقيض  وعلى  الملتقاه،  يوظفوإللمعلومة  اإلدراكي  المجال  المعتمدين على  األفراد    ن ن 

ويتقبلو الخارجية  التلميحات  على  الرئيسي  اإلدراكي.     نعملهم  الرمزي  التمثيل  أشكال 

حتاجون هذا القدر من التغذية الراجعة، فهم  ن المستقلين عن المجال اإلدراكي ال يإلذلك ف

المعتمد أما  مستقل،  بشكل  وإدراكها  والمعلومات  الموقف  عناصر  تحليل  ن  ويستطيعون 

يستطيعوف حتى  خارجية  ومساعدة  لتوجيه  الموقف   نيحتاجون  وتنظيم  المعلومات  تناول 

مدي أحمد عبد  التعليمي، وإدراك مكوناته، كما أنهم يحتاجون إلى تغذية راجعة كثيرة )ح

ا (.  7، ص  2014العظيم، الباحث  و  أن أستنتج  تتفق على  والدراسات  البحوث  ن معظم 

اإلد المجال  عن  المستقل  المعرفي  األسلوب  تحليل راأصحاب  على  القدرة  لديهم  كي 

الموقف، وتمييز أنفسهم عن اآلخرين، وال يحتاج إلى إطار مرجعي لمواجهة أية مشكلة  

يهتم  وال  جديد،  موقف  يهتمون    أو  وهم  اآلخرين،  مع  االجتماعية  اإلنسانية  بالعالقات 

على    باألعمال قدرتهم  وأن  عامة  وبصفة  والتحليلية،  والعلمية  التكنولوجية  الطبيعة  ذات 

غير  كانت  مهما  أو  بينها  الموجودة  التناقضات  كانت  مهما  كبير  العلمية  المادة  تنظيم 

رتيبها باألسلوب الذي يناسبهم، كما أنهم منظمة، حيث يقومون بأنفسهم بإعادة تنظيمها وت

تظهر  عندما  إليه  يرجعون  أو  عليه  يعتمدون  خارجي  مرجعي  إطار  إلى  يحتاجون  ال 

أمامهم مشكلة أو موقف غامض بل يقدرون على تكوين أسلوبهم الخاص في التعامل مع 

الشخص  ذو األسلوب المعرفي أما  أو تكرار،  البيئة وما تتضمنه من غموض    مثيرات 

كما  لهم،  تعرض  التي  الغامضة  والمثيرات  المواقف  تنظيم  قدرة على  أقل  فإنهم  المعتمد 

على   قدرة  أقل  فإنهم  ذلك  بجانب  المشتتات،  أو  المتناقضات  بين  التنسيق  عليهم  يصعب 

تنمية استراتيجية عمل خاصة بهم تعتمد على معايير استطاعوا ان ينموها خالل مراحل  



ما يواجهون الصعاب عندما يحتاج  نموهم ليتعاملوا بها مع ا لعالم الخارجي، لذلك كثيراً 

جزئية  تفصيالت  ذات  أو  متناقضة  طبيعة  ذات  أو  معقدة  مواقف  مع  التفاعل  إلى  األمر 

واالهتمام   التجمع،  إلى  والميل  اآلخرين،  تأييد  إلى  دائمة  بحاجة  أنه  كبيرة،  وتحليلية 

بال واالهتمام  البصري،  والتواصل  الوجه  مع بتعابير  التفاعل  خالل  والعواطف  مشاعر 

إطار  على  للحصول  مركز  أو  سلطة  ذوي  أفراد  وجود  إلى  دائما  ويحتاجون  اآلخرين، 

( إزالتها  ومحاولة  المتناقضة  المواقف  فهم  في  عليه  يعتمدون  عدنان  مرجعي 

 (. 339، ص 2010العتوم،

 المعتمدين( على المجال اإلدراكي:  -خصائص األفراد )المستقلين  

)االستقاللوتشير   بأسلوب  أهتمت  التي  والدراسات  األبحاث  من    -عدد 

االعتماد( عن المجال اإلدراكي بوجود عدد من الخصائص أو الصفات المميزة لكل من 

-19، ص ص  1998تفق كل من )أنور الشرقاوي ،ااألفراد المستقلين والمعتمدين، فقد  

؛ هشام  399، ص  2010العتوم،عدنان  ؛  73، ص  2014؛ حمدي أحمد عبدالعظيم، 25

هاشم ؛  2007؛ سهير فرغلي،93، ص  2008؛ زينب السالمي،80، ص  2002خولي،

؛  Dwyer & Moore ,1994،  2000؛  عمرو حسين،155، ص  2000الشرنوبي،

TraintaFillou, et al.,2004, p. 96  ؛Chou&lin,1997, p.5  على  )

 الخصائص التالية: 
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 : المستحدثات التكنولوجية:  الثالثالمحور 

وخصائصها،   التكنولوجية،  المستحدثات  مفهوم  المحور  هذا  في  الباحث  تناول 

 ومميزاتها، واآلثار االيجابية الستخدامها علي منظومة التعليم وفيما يلي عرض للمحور: 

 مفهوم المستحدثات التكنولوجية:  

التع من  العديد  من  هناك  تتفاوت  التعليمية  التكنولوجية  للمستحدثات  ريفات 

عطية   محمد  يعرفه  حيث  تعليمي  مصدر  من  أكثر  بين  والتداخل  التعقيد  إلي  البساطة 

بأنه فكرة أو عملية أو تطبيق أو شئ جديد من وجهة نظر 246،  2003) ( المستحدث 

القائ  النظام  لمشكالت  مبتكرة  حلوال  تمثل  جديدة  كبدائل  له  تغيير  المتبني  إلي  ويؤدي  م، 

تحسين   في  وكفاءة  فاعلية  أكثر  يصبح  بحيث  مكوناته  بعض  أو  كله  النظام  في  محمود 

(  9،  2006للنظام وتحقيق أهدافه وتلبية احتياجات المجتمع، كما يعرفها محمد عسقول )

وتحقيق   أننشطتها  إلثراء  التعليمية  المواقف  في  والبرمجيات  األجهزة  توظيف  انها  على 

( على أنها التطبيقات التربوية الحديثة 2010التعليمية، ويعرفها ادريس سلطان )األهداف 

بما تتضمنه من أجهزة وأدوات ومواد وبرامج يمكن إدخالها في العملية التعليمية، وذلك 

باالستناد إلي نظريات التعليم وتطبيقاتها بما يسهم في إثراء عملية التعلم وحل مشكالتها  

يعة العصر بقصد تحقيق تعلم يتسم بقدر كبير من الفاعلية والكفاءة  بصورة تتناسب مع طب

( بأنها كل ما هو جديد في المجال التكنولوجي 2011واالتقان، وتعرفها لمياء القاضي )

الذي يمكن توظيفه بشكل فعال وايجابي في العملية التعليمية، ويهدف إلي تحسين وزيادة  

ف أفضل  بشكل  التعامل  علي  المتعلم  فرحات  قدر  احمد  يعرفها  كما  التعليمية،  العملية  ي 

وبرامج 2019) ومواد  أجهزة  من  التكنولوجية  واالختراعات  االكتشافات  بأنها   )
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التعليمية،   المواقف  وكفاءة  فاعلية  لزيادة  التعليمية  العملية  في  إدخالها  يمكن  تكنولوجية 

 وحل المشكالت التعليمية بصورة تتناسب مع طبيعة العصر الحالي. 

فكرية  تكون  قد  التكنولوجية  المستحدثات  ان  نجد  السابقة  التعريفات  وباستقراء 

مادية  أو  كالبرمجيات،  ومعنوية  الحديثة،  واالستراتيجيات  والتعلم،  التعليم  كنظريات 

الكمبيوتر   لتكنولوجيا  متقن  تطبيق  أو  التكنولوجية،  واالكتشافات  والمعدات  كاألجهزة 

ع  والتعليم  المتعددة  التعليم،  والوسائط  في  والبرمجيات  لألجهزة،  دمج  عملية  أو  بعد،  ن 

لتقديمها للمتعلم حسب خصائصه واحتياجاته، أو حلول مبتكرة وجديدة وفعالة للمشكالت 

 التعليمية القائمة، أو استثمار لتطورات العصر لخدمة العملية التعليمية.  

هزة، وانما هي  كما يتضح أن المستحدثات التكنولوجية ليست مجرد أدوات أو أج

لتحقيق   التعليم  التفكيى يتم توظيفها في  أعم من ذلك فهي أسلوب في العمل وطريقة في 

المعلم   كفاءة  ولرفع  التعليم،  لمشكالت  ومبتكرة  إبداعية  حلول  تقديم  خالل  من  أهدافه 

التعلم   طبيعة  لتناسب  أنتجت  تصميمية  أو  فكرةي  أو  مادية  الحلول  تكون  وقد  والمتعلم، 

 مستحدثات التكنولوجية إلي: وتصنف ال

في    تستخدم  آلة  أو  كجهاز  يعمل  تكنولوجي  مستحدث  كل  ويشمل  المادى:  الجانب 
 عرض المحتوى أو وعاء إلكتروني يعمل كوسيط لحمل وتخزين المحتوي. 

الجانب الفكري، ويشمل على األساليب واالستراتيجيات والطرق الحديثة المستخدمة  
 (.2017ضها للمتعلمين )نهير المسند،  لتمثيل المحتوى التعليمي وعر

 والجدول التالي يوضح أمثلة علي المستحدثات التكنولوجية
 ( يوضح أمثلة للمستحدثات التكنولوجية 2جدول )

األجهزة      أمثلة لمستحدثات
 التكنولوجية 

المواد                أمثلة لمستحدثات 
 التعليمية 

أمثلة ألساليب المستحدثات  
 لتعليمية التكنولوجية ا

عرض  جهاز  الحاسوب، 
اللوحية،  األجهزة  البيانات، 
االبعاد،  الثالثية  الطابعات 
مشغل   التفاعلية،  السبورة 
الكاميرات،   الرقمي،  االقراص 
لالرتداء   القابلة  االجهزة 
وعصا   والقفازات  كالنظارات 
التفاعلي،  الفيديو  التحكم، 
الشاشات   التفاعلي،  التلفزيون 

 ئ. الذكية، القلم القار

التعلم   أنظمة  المتعددة،  الوسائط  برمجيات 
إنترنت   الرقمية،  الصور  السحابي، 
تطبيقات  اإللكترونية،  الكتب  األشياء، 
التطبيقية،  الذكية، واجهة البرامج  األجهزة 
المختبرات   االفتراضية،  المتاحف 
أدوات   الرقمية،  المكتبات  االفتراضية، 
المنصات  اإللكترونية،  المقررات  الويب، 

اإللكترونية، الت االختبارات  عليمية، 
 الفيديوهات التعليمية 

التعلم   اإللكتروني،  التعلم 
الواقع   المقلوب،  التعلم  المتنقل، 
بعد،  عن  التعليم  االفتراضي، 
التعلم   المبرمج،  التعليم 
التعليمية،   الحقائب  الشخصي، 

 التعلم المنتشر. 



 مميزات استخدام وانتاج المستحدثات التكنولوجية: 

صف المستحدثات التكنولوجية بالعديد من المميزات التي ذكراها كل من )زينب  تت 

 (: 2019، احمد فرحات، 2015، زينب خليفة، 2011،  لمياء القاضي، 2005امين، 

 التنمية المهنية للمتعلم واكسابه الكفيات األساسية كي يندمج في العالم المحيط.  

 ل زيادة دافعية المتعلم للتعلم. تقليل المشاكل السلوكية في بيئة الصف من خال 

حب    وتنمية  التجريب  من  الرهبة  من  والتقليل  الفردي  التفاعل  زيادة 

 االستطالع واالبتكار والعمل الجماعي.

لما   التعلم لإلتقان عن طريق توقعات واضحة ومحكات محددة  تحقيق مبدأ 

ر في يكون عليه النجاح في آداء المهام والكشف عن اسباب التاخر أو التعث

 التعلم وعالجه. 

من    المزيد  إلي  الوصول  إتاحة  خالل  من  المالئم  التعلم  فكرة  تطبيق 

من   المتعلم  الطلب.تمكين  حسب  للمعرفة  وأيسر  أكثر  بطرق  المعلومات 

االعتماد على الذات وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديه وجعل التعلم تفاعليا  

 والتأكيد على بقاء أثره.  

 التكنولوجية:المستحدثات   خصائص

القاضي،  2003اوضح كل من )محمد خميس،   ؛ أحمد جاويش،  2011؛ لمياء 

خليفة،  2012 زينب  فرحات،  2015؛  احمد  خصائص 2019؛  من  مجموعة   )

 المستحدثات التكنولوجية وهي:

التفاعلية: وتشمل فرص التفاعل بين المستخدم والمادة التعليمية، بحيث توفر بيئة   

لل تسمح  ثنائية  التعليمية اتصال  المادة  معدل عرض محتوي  في  يتحكم  أن  متعلم 

 ليختار المعدل الذي يناسبه. 
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شخصيات    في  المتغيرات  لتناب  التعليمية  المواقف  تفريد  بها  ويقصد  الفردية: 

وقدرات واستعدادات وخبرات المتعلمين، وقد صممت بحيث تعتمد علي الخطو  

 الذاتي للمتعلم. 

تعلم متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناسبه، وذلك    التنوع: توفر السمتحدثات بيئة  

االنشطة   مثل  المتعلم  أمام  التعليمية  والخيارات  البدائل  من  مجموعة  بتوفير 

 التعليمية والمواد التعليمية واالختبارات ومواعيد التقدم لها. 

هذه    مصمم  يراعي  بحيث  التكنولوجية  المستحدثات  مكونات  تتعدد  التكاملية: 

م  مكونات  المستحدثات  يشكل  بحيث  منها  مستحدث  كل  مكونات  بين  التكامل  بدأ 

 المستحدث نظاما متكامال.

مصادر    على  االنفتاح  فرص  مستخدميها  أمام  المستحدثات  بعض  تتيح  الكونية: 

العالمية   بالشبكة  يتصل  أن  للمستخدم  ويمكن  العالم،  انحاء  فيجميع  المعلومات 

 العلوم. للحصول على ما يحتاجه من معلومات في كافة

والبدائل    الخيارات  الحصول على  للمستخدم فرص  يتاح  أن  يجب  وهنا  اإلتاحة: 

محتوى  من  يحتاجه  ما  له  تقدم  أن  ويجب  يناسبه،  الذي  الوقت  في  التعليمية 

 وأنشطة وأساليب تقويم بطرق سهله وميسره. 

ويلبي    نافعاً،  يكون  أن  ينبغي  الجيد  فالمستحدث  والحاجات:  المطالب  تلبية 

 لبات واالحتياجات، بمعني أن يسد حاجة أو يحل مشكلة معينة.المتط

لالستخدام    قابالً  المستحدث  يكون  أن  بمعني  والتوظيف:  لالستخدام  القابلية 

والتوظيف في النظام التعليمي، بدون صعوبات تحول دون االستفادة منه بالشكل  

 المطلوب. 



يكون المستحدث مرناً وقابالً   المرونة والقابلية للتعديل والتطوير الذاتي: ينبغي أن 

التجريب واالستخدام، لكي يتالئم مع ظروف   للتعديل والتطوير في ضوء نتائج 

 النظام التعليمي القائم.  

الباحث   حدد  التكنولوجية  المستحدثات  لتعريفات  الباحث  تحليل  ضوء  في 

التشاركية والالزمة لطال التعلم  بيئة  يتم توظيفها في  التي سوف  الدبلوم  المستحدثات  ب 

 العامة عن بعد. 

 المحور الرابع: العالقة بين نمط التعلم التشاركى واالسلوب المعرفي 

المجال   والمعتمدين عن  المجال  المستقلين عن  تميز  التي  الخصائص  بناء على 

التعلم   بيئة  عبر  التشارك  أنماط  تنفيذ  بين  العالقة  تفسير  يمكن  فإنه    التشاركيةاإلدراكى 

المعرف التشارك واواالساليب  المذكورة في نوع  البيئة  ألية  تتطلب  التعليمية، حيث  نشطة 

التشاركية محل البحث من الطالب التفكير في كيفية التشارك بين أفراد المجموعة الواحدة  

يثري  مما  المختلفة  النظر  ووجهات  اآلخرين  آراء  من  واالستفادة  المحتوى،  بناء  في 

الطالب   ويمكن  بل  التعليمية،  حول  العملية  النقاش  في  التشاركية  البيئة  يستخدموا  أن 

والمعلومات اإلثرائية من خارج المنهج وقد يدور نقاشهم حول معلومة، أو مهارة   المنهج

يريد اكتسابها، أو قضية تربوية ونحو ذلك من الحوارات الممتعة التي تجمع بين سهولة  

 تشاركية.كتابتها، أو تعديلها، أو أثرائها عن طريق بيئة التعلم ال

أنماط   خالل  من  كبيرة  فرصة  لديهم  المعتمدين  أو  المستقلين  الطالب  ان  كما 

التشارك عبر بيئة التعلم في االستفادة من المعلم الذي اعطي الطالب مجال الحوار بصدق 

بما يبني في نفسه عوامل الثقة بل ويعينه على أن يشق طريقه بمزيد من الوعي وكثير  

اء كانت عملية التشارك متزامنة أو غير متزامنة، وقد استخدم  من المكتسبات، وذلك سو

الطالب عن   لمساعدة  التشاركية  الويب  اريزونا محررات  في جامعة  التكنولوجيا  مركز 

بعد من جميع أنحاء الواليات المتحدة االمريكية ليعملوا معاً من اجل بناء محررات الويب  
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ومشاريعهم   معارفهم  فيها  يتشارون  المحررات  التشاركية  هذه  تتيح  حيث  التعاونية. 

وكتابة المقاالت وتبادل االفكار وتحسين قدرتهم    صللطالب العمل معا في تفسير النصو

على  سواء  والتعليق،  التامل  على  للطالب  الفرصة  يتيح  هنا  فالتشارك  البحث،  علي 

 (. 11، 2011أعمالهم، أو اعمال غيرهم )بدرية العريمية، 

بيئ  أن  إلي ذلك  أربعة اشكال  يضاف  لها  بأن  تتميز  التشاركية  التعلم    تربويةات 

تعلمين  ممختلفة فهي تسمح للمستخدم بتحرير األفكار الخاصة به على اإلنترنت، وتسمح لل

بالكتابة  بتدوين مالحظتهم على اإلنترنت باالضافة، أو الحذف، يضاف لذلك انها تسمح 

ال المتعلم من المشاركة في  التي تمكن  ببناء قاعدة معرفية التعاونية  تسمح  كتابة، وأخيراً 

مزودة بمستودع للمعرفة، وذلك يرتبط بالفروق بين الطالب في االستقالل، أو االعتماد،  

المطلوبة   باألنشطة  قيامهم  أثناء  الصحيحة  االستجابة  إلي  للوصول  سعيهم  ومقدار 

 لمتعلم والمتعلمين. والمشاركة بين المتعلم والمعلم، أو بين المتعلم والمتعلم، أو بين ا

 خطوات البحث وإجراءاته: 

انتاج   مهارات  تحديد  التالية:  العناصر  للبحث  المنهجية  اإلجراءات  تتضمن 

التعلم   تصميم  معايير  تحديد  ثم  بعد،  العامة عن  الدبلوم  لطالب  التكنولوجية  المستحدثات 

ا المستحدثات  انتاج  مهارات  لتنمية  الجماعى(  )الفردى،  بنمطيه  لتكنولوجية  التشاركي 

( محمد عطية خميس  نموذج  باستخدام  إجراءات  2015التربية  ثم  البحث،  أدوات  ثم   ،)

البحث، وأخيًرا المعالجات اإلحصائية للبيانات، وسوف يتم عرض هذه اإلجراءات على  

 النحو التالي: 

 أوالً: قائمة بالمستحدثات التكنولوجية الالزمة لطالب الدبلوم العامة عن بعد: 

 المستحدثات التكنولوجية الالزمة لطالب الدبلوم العامة عن بعد من خالل: تم تحديد

في  -1 المتخصصة  والدوريات  والكتب  السابقة  والدراسات  البحوث  على  اإلطالع 

 مجال تكنولوجيا التعليم ذات العالقة بموضوع البحث. 



العا -2 الدبلوم  لطالب  الالزمة  التكنولوجية  بالمهارات  المرتبطة  األدبيات  مة تحليل 

 عن بعد . 

االطالع على مقرر تكنولوجيا التعليم المقرر علي طالب الدبلوم العامة ومعرفة   -3

 مجموعة المستحدثات المتضمنة داخل المقرر. 

بلغت   والتي  للطالب  الالزمة  التكنولوجية  المستحدثات  تحديد  من  االنتهاء  بعد 

مجموع13) علي  وعرضها  قائمة  صورة  في  وضعها  تم  تكنولوجي  مستحدث  من (  ة 

( عددهم  بلغ  وطرق 10المحكمين  ومناهج  التعليم،  تكنولوجيا  مجال  في  محكمين   )

من  الباحث  وقد طلب  البحث،  أهداف  به  للمحكمين موضح  توجيه خطاب  وتم  التدريس 

 المحكمين إبداء آرائهم حول:

 وضوح العبارة وسالمة صياغتها. 

 مالئمة المستحدث التكنولوجية لتدريس مادة التخصص.  

 مقترحات للتعديل أو اإلضافة أو الحذف.  

بشكلها   االحتياجات  تحيد  في  أهميتها  المحكمون  أبداها  التي  للمالحظات  كان  وقد 

النهائي وقد طورت القائمة حيث عدلت الصياغة ووضعت في صورتها النهائية بعد حذف  

 (. 2)مستحدث فقط وهو انتاج بيئة افتراضية باستخدام احد البرامج مستحدثات  ملحق 

التعليم من  للطالب من مستحدثات تكنولوجيا  التدريبية  تم تحديد االحتياجات  ثم 

( من  تتكون  والتي  إعداها  تم  التي  المستحدثات  قائمة  تطبيق  تحديد  10خالل  وتم  بنود   )

(، واحتياج بدرجة متوسطة  3درجة االحتياج في ثالثة مستويات: احتياج بدرجة كبيرة ) 

(. ثم تم تطبيق قائمة االحتياجات علي عينة من طالب  1ة )(، واحتياج بدرجة ضعيف2)

،  2020-2019( طالب وطالبة في العام الدراسي االول  30الدبلومة العامة بلغ عددهم )

وتحليل البيانات وذلك بحساب الوزن النسبي واالهمية النسبية لكل مستحدث انظر ملحق  

(3 ( وهما  للطالب  الزمة  احتياجات  خمس  استنتاج  وتم  تقديمي(  عرض  انشاء   -انشاء 
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الكتروني الكتروني  -مقرر  كتاب  تعليمي  -انتاج  فيديو  الكتروني(    -انتاج  اختبار  انتاج 

والتركيز   استباعدهم  تم  دروس  انتاج  وكيفية  التقديمية  العروض  الطالب  لمعرفة  ونظرا 

اإللكترونية )الكتب  وهم  مستحدثات  الثالث  اإللكترونية  -علي  ت  الفيدوها  -االختبارات 

 التعليمية(. 

( في تنمية  الجماعي،  الفرديبنمطيه )  التشاركيالتعلم    بيئة  ثانيًا: تحديد معايير تصميم

 كما يلي:  الدبلوم العامة عن بعدلطالب  انتاج المستحدثات التكنولوجيةمهارات  

، لتنمية جماعي(  -)فردي  التعلم التشاركي بنمطيهتصميم بيئة    معاييرللوصول إلى قائمة  

 ، قام الباحث بإجراء الخطوات التالية: انتاج المستحدثات التكنولوجية مهارات 

الحالي   • البحث  بموضوع  والمتعلقة  السابقة  والبحوث  االدبيات  على  االطالع 

اإللكتروني التعليم  بيئات  وخصائص  مواصفات  وكذلك    التشاركية  وخصوصاً 

اإل  التعلم  بأنظمة  المتعلقة  ا األدبيات  وإدارة  عام  بشكل  خاص،  لكتروني  بشكل  لتعلم 

من   كل  دراسة  محمد،  مثل  سابق  ؛2015)سمر  أحمد  مطهر  عبد  2015؛  علي  ؛ 

عباس،  2015القادر،   أحمد  والء  عبادي،  2015؛  حسن  علي  سماح  2014؛  ؛ 

عبدالعظيم،  2014محمد،   أحمد  الكريم،  2014؛ حمدي  عبد  هاني  ؛ همت  2014؛ 

؛ أميرة محمد المعتصم،  2011؛ إبراهيم مشعل،  2013؛ عبدهللا كابد،  2013عطية،  

شوقي،  2010 محمد   ,Krauss& Ally؛2000؛محمدخميس،  2010؛ 

 (.1999مصطفى جودت،  ؛Nesbit, et al., 2002؛2005

 فردي(.  –)جماعي  ة بنمطيهبيئة التعلم التشاركي تصميم لمعاييرإعداد القائمة المبدئية  •

 :شاركيةالتعلم الت. الصورة المبدئية لقائمة معايير تصميم بيئة  1

الم الصف  بيئة  تصميم  معايير  أسس  على  معتمداً  الباحث  قلوب،  التعلمقام 

، وتم عرض قائمة المعايير بيئة التعلم التشاركيةباشتقاق القائمة المبدئية لمعايير تصميم  

قبل    من  عليها  للتحكيم  المبدئية  صورتها  مجال افي  والمتخصصين  المحكمين  لسادة 

(، وذلك للتوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المعايير 1ملحق  تكنولوجيا التعليم، )انظر  



المحكمين   آراء  على  التعرف  إلى  التحكيم  هدف  حيث  المعايير،  هذه  من صدق  وللتأكد 

لدرجة األهمية   مقياس ثالثي  والمؤشرات من خالل  المعايير  أهمية كل من  حول تحديد 

ع حذف  أو  عبارات  وإضافة   مهم(،  غير  ما،  حد  إلى  أو  )مهم،  غير ضرورية  بارات 

 وجود بعض المالحظات:  نتعديل ما يرونه مناسباً، وقد جاءت نتائج التحكيم ع

 . التعلم أهمية كافة المعايير والمؤشرات الخاصة بتطوير بيئة  •

 . والمؤشرات الخاصة بتطوير الفيديوهات التعليمية أهمية كافة المعايير •

أهمي • على  المحكمين  معظم  اتفاق  وجود  من  أنهم  بالرغم  إال  المعايير،  كافة  ة 

 أشاروا إلى أنه توجد بعض التعديالت المختلفة والتي تتمثل في:

 توحيد بداية كل معيار بوضع " يجب أن " أو "أن " أو بعدم وضعها. -

 .إعادة صياغة بعض المعايير بحيث تكون قابلة للتطبيق -

 اقتراح بإضافة مؤشرات لبعض المعايير.  -

غير - المؤشرات  بحذف  المؤشرات    إقتراح  عدد  فكانت  المكررة،  أو  األساسية 

 مؤشرات.  8التي تم حذها 

 عدم اإلكثار من المصطلحات األجنبية داخل عبارات المعايير إال للضرورة.  -

 تصحيح بعض األخطاء اللغوية في كتابة المؤشرات.  -

 .تعديل الصياغة اللغوية لبعض عبارات المعايير والمؤشرات  -

 كرارها أو عدم مناسبتها للمعيار أو عدم وضوحها. رفض بعض المؤشرات نظراً لت -

 دمج بعض المؤشرات المتشابهة مع بعضها.  -

 تقسيم بعض المؤشرات.  -
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 :التعلم التشاركيةالصورة النهائية لقائمة معايير تصميم بيئة  . 2

وبناًء على المالحظات التي تم ذكرها سابقا تم تعديل قائمة معايير تصميم بيئة  

التشاركي ( معياراً و  16( مجال و )2، وقد اشتملت في صورتها النهائية على )  ةالتعلم 

 (.4) ( مؤشراً، أنظر ملحق 180)

ال  لبيئة   تصميمثالثاً:  )  التشاركيالتعلم    التعليمي  تنمية  الجماعي،  الفرديبنمطيه  في   )

 كما يلي:  الدبلوم العامة عن بعدلطالب  انتاج المستحدثات التكنولوجيةمهارات  

 راسة والتحليل: وتهدف هذه المرحلة الي ما يلي: مرحلة الد

( الجماعي،  الفردي بنمطيه )  تشاركيلما كان البحث الحالي يهدف إلي تصميم تعلم  

تبنى البحث    انتاج المستحدثات التكنولوجية لطالب الدبلوم العامة عن بعدلتنمية مهارات  

عليمي وتم اختيار هذا  ( للتصميم والتطوير الت2015الحالي نموذج محمد عطيه خميس )

النموذج؛ ألنه نموذج شامل يحتوى على جميع عمليات التصميم، إضافة إلي أنه يصلح  

التعلم   النموذج   التشاركيلنموذج  الحالي، ويتضمن  البحث  يتفق مع طبيعة  بنمطيه وهذا 

النشر   مرحلة  النهائي،  التقويم  التطوير،  التصميم،  التحليل،  هي:  رئيسية  مراحل  خمس 

 تخدام والمتابعة، وسوف يتم عرض هذه المراحل على النحو التالي: واالس

يركز البحث على تحديد اثر التقاعل بين نمط   : تحليل المشكالت وتقدير االحتياجات 

وذلك بما يسهم في تنمية   ببيئة تعلم إلكترونىالمعرفي    واالسلوبالتعلم التشاركي  

ا مستحدثات  بعض  إلنتاج  المهاري  والجانب  الدبلوم  التحصيل  لطالب  لتكنولوجيا 

انتاج   في  مهاراتهم  ضعف  مشكلة  من  يعانون  الذين  بعد  عن  التربية  في  العام 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم وكذلك استخدام الطرق التقليدية لطالبهم. وعدم إتفاق  

التحصيل   الطالب  تكسب  التي  التشارك  أنماط  أنسب  على  السابقة  الدراسات 

تاج بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم األكثر احتياجاً لها،  المعرفي والمهارات إلن 

محتوى   على  تعتمد  إلكترونية  تعلم  بيئة  وإنتاج  بتصميم  الباحث  قام  ذلك  ولتحقيق 

بعد تطبيق   أعلي درجة احتياج  التي حازت على  التكنولوجية  المستحدثات  لبعض 



االختب إنتاج   ( في  تحددت  والتي  التكنولوجية  االحتياجات  اإللكترونية  قائمة  ارات 

برنامج   ببرنامج    -I Springباستخدام  اإللكتروني  الكتاب  إنتاج   Flipبرنامج 

Book Maker-    برنامج باستخدام  التعليمية  الفيديوهات  (  Camtasiaوإنتاج 

وقد روعي عند اختيار المحتوي التعليمي لبيئة التعلم أن يتسم إنتاجها بمجموعة من 

 االعتبارات: 

 لمحتوى في شكل بيئة تعلم إلكترونية.صالحية تقديم ا  

 تنظيم المحتوى بشكل متسلسل يتيح عرض خطوات إكتساب المهارة.  

 تكون المادة التعليمية وظيفية وفي مستوي الطالب.  

 أن يكون هناك مجال لإلختيار في المادة التعليمية. 

التعليمية .2 المهام  ا  :تحليل  التعليمية  المهام  بعض  علي  الحالي  البحث  لتي  اعتمد 

حددها محتوي بيئة التعلم في ضوء االحتياجات التدريبية لمستحدثات تكنولوجيا  

التعليم لطالب الدبلوم العام عن بعد في التربية ، وتتمثل في دراسة موضوعات  

باستخدام   اليوتيوب  علي  ونشره  تعليمي  فيديو  إنتاج  وهي:  الرئيسية  المحتوي 

اإللكترونيCamtasiaبرنامج   الكتب  إنتاج  ببرنامج  ،   Flip bookة 

maker  باستخدام اإللكترونية  االختبارات  وإنتاج   ،I spring  تجزئة تم  وقد   ،

كل موضوع إلي مهام وعناصر رئيسية، ثم تجزئتها إلي مهام وعناصر فرعية  

 حتى الوصول إلي مستوي المهام الغير قابلة للتجزئة. 

السابقة .3 المتطلبات  في    : إعداد  السابقة  المتطلبات  إلمام طالب  تحددت  ضرورة 

الكمبيوتر   استخدام  بمهارات  البحث(  )عينة  التربية  في  بعد  عن  العامة  الدبلوم 

بين   التحرك  التفاعل،  واجهة  علي  الدخول  الكمبيوتر،  جهاز  تشغيل  ومنها 

ايقاف، وجود بريد إلكتروني بالضافة لتمكنهم من بعض  -رجوع -الشاشات تقديم 
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جتماعي والشات، ولقد تم تقسيم مجموعات  مهارات استخدام شبكات التواصل اال

 البحث باختالف نمط التشارك واالسلوب المعرفي.

 تحليل خصائص الطالب وسلوكهم المدخلي:  .4

سابقة   - لديهم خبرة  ليس  بعد  العام عن  الدبلوم  األكاديمية: طالب  الخصائص 

هذه   استخدام  في  مهارات  لديهم  وليس  المستحدثات  لهذه  التعلم  بموضوعات 

ثات نظرا لكونهم غير خريجي كليات التربية ولم يدرسوا في كلياتهم  المستحد 

 مقرر تكنولوجيا التعليم. 

سنة حديث    24الخصائص العمرية: أعمار طالب الدبلومة عن بعد ما بين   -

سنه وبرغم اختالف السن والتخصص إال الهدف من دراسة    40التخرج و  

للتدري  تدعمه  شهادة  على  الحصول  وهو  واحد  أفضل  الدبلوم  بشكل  س 

 بمهارات أعلى تتناسب مع التطورات في هذا المجال. 

الخصائص النفسية: يتصف طالب هذه الدبلوم باختالف المستويات العمرية   -

مما  التعلم  ودوافع  النفسية  الخصائص  اختالف  عليه  يترتب  مما  والتعليمية 

تتوزع  مجموعة  وكل  المتعلمين  على  التعلم  أنماط  طرح  إلي  الباحث  دعي 

خصائصهم  وف مع  يتناسب  الذي  المعتمد(  )المستقل/  المعرفي  االسلوب  ق 

 لتناسب إحتياجاتهم وظروفهم المختلفة. 

التعليمية  .5 البيئة  والقيود في  الموارد  المعالجة تحليل  برامج  تم استخدام بعض   :

برنامج   المناسبة   Wordمثل  بالخطوط  الالزمة  النصوص  كتابة  المستخدم في 

وب المختلفة،  في    Adobe Photoshop Cs5رنامج  واألحجام  المستخدم 

وإدخال   والدمج  والتعديل  التحرير  حيث  من  الصور  ومعالجة  الخلفيات  إعداد 

وبرنامج   الوضوح،  ودرجة  األلوان  بعض  وتغيير  المؤثرات   Adobeبعض 

Premier Cs5   المستخدم في مونتاج بعض لقطات الفيديو، وبرنامجFlash 

Cs6  وكذلك قام الباحث بتطوير بيئة لفات الفالشالمستخدم في إعداد بعض م ،



التعلم   بيئة  عبر  دروس  من  الطالب  يلزم  ما  ضوء  في  التشاركية  التعلم 

بها،   لهم  المسموح  الدخول  بيانات  خالل  من  الطالب  يدخل  بحيث  التشاركية، 

بحيث يتعلم كل فرد فيهم وفقاً لقدرته الخاصة ونمط التشارك المسموح به، وتم  

ال غرف  نمط  تصميم  في  الطالب  لتقسيم  وفقاً  المباشرة،  وغير  المباشرة  حوار 

التعلم التشاركي، سواء كان تشارك فردى )متعلم مع متعلم(، أو تشارك جماعى  

التشارك   موعد  على  والباحث  الطالب  بين  االتفاق  وتم  متعلمين(،  مع  )متعلم 

 الذي يلتقي فيه أطراف كل مجموعة للتشارك. 

 ، وتشتمل على اإلجراءات التالية: مرحلة التصميم التعليمي 

وتصنيفها .1 وتحليلها  التعليمية  األهداف  التعليمية    :تصميم  األهداف  تصنيف  تم 

اإللكترونية )الكتب  المستحدثات  لهذه  التعلم  موضوعات  االختبارات    -لمحتوي 

الفيديوهات التعليمية( من خالل مراجعة المراجع والكتب الخاصة   -اإللكترونية

ات ومراجعة الخبراء في هذا المجال، وتحليل المهارات باالضافة بهذه المستحدث

الباحث العملية بمجال  للفيديوهات التعليمية على اليوتيوب. باالضافة إلي خبرة 

 تكنولوجيا التعليم، ولقد تحددت األهداف التعليمية للموضوعات فيما يلي:  

 : Flip book maker الموضوع األول: إنتاج الكتب اإللكترونية باستخدام برنامج

 تعرف برامج إنتاج الكتب اإللكترونية.  

 تحديد المعايير العلمية إلنتاج الكتب اإللكترونية. 

 يستنتج أهمية إستخدام الكتب التفاعلية في تعليم مادة التخصص. 

 يحدد الخطوات الصحيحة إلنتاج كتاب إلكتروني تفاعلي.  

 لكتروني. يحدد الخطوات الصحيحة لتعديل تصميم الكتاب اإل 

 يحدد الخطوات الصحيحة لنشر الكتاب اإللكتروني بصيغ مختلفة. 

 .  Flip book makerيحمل برنامج  
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 أو الصور التي سوف يتضمنها الكتاب. PDFيختار ملفات  

يدخل الصوت والصور والفالشات والنصوص والفيديوهات على المحتوى الذي   

 تم تحديده. 

 مة المحتويات الخاصة بالكتاب. يصمم خلفيات الكتاب وطرق تصفحه وقائ 

 ينشر الكتاب اإللكتروني بصيغ مختلفة.  

 : I Springالموضوع الثاني: إنتاج اختبار تعليمي باستخدام برنامج 

 تعرف برامج إنتاج االختبارات اإللكترونية.  

 تحديد المعايير العلمية إلنتاج االختبارات اإللكترونية.  

 اللكترونية في تعليم مادة التخصص. يستنتج أهمية إستخدام االختبارات ا 

 يحدد الخطوات الصحيحة إلنتاج اختبار إلكتروني.  

 يحدد الخطوات الصحيحة لعمل بنك أسئلة.  

 يحدد الخطوات الصحيحة لنشر االختبارات اإللكترونية بصيغ مختلفة.  

 .   I Springيحمل برنامج  

 يحدد عنوان االختبار ويكتب نبذه عنه.  

االختبار    خصائص  واأللوان  يحدد  واللغة  والسلبي  االيجابي  التعزيز  حيث  من 

 وبنط الكتابة. 

 يحدد درجة كل سؤال ونسبة النجاح المرغوبة. 

 يصمم بنك اسئلة يسمح بعرض األسئلة بشكل مختلف لكل طالب.  

 ينشر االختبار.  

 : Camtasia Studioالموضوع الثالث: إنتاج فيديو تعليمي باستخدام برنامج 

 الفيديو التعليمي. تعرف برامج إنتاج 



 تحديد المعايير العلمية إلنتاج الفيديو التعليمي.  

 يستنتج أهمية استخدام الفيديو التعليم في مجال تخصصه.  

 يحدد الخطوات الصحيحة لتسجيل شاشة سطح المكتب .  

 يحدد خطوات تعديل الفيديو التعليمي. 

 يحدد الخطوات الصحيحة لنشر الفيديو علي اليوتيوب.  

 علي الجهاز الخاص به. Camtasia Studioامج يحمل برن 

 يسجل شاشة سطح المكتب باستخدام البرنامج.  

 يختار أكثر من فيديو تعليمي ويقوم بدمجهم بعد تعديل الصوت. 

 يدخل مقدمه جديدة مصحوبة بنص علي الفيديو التعليمي.  

 . MP4ينشر الفيديو التعليمي على اليوتيوب بصيغة  

التعليمية التي حددها    وتنظيمه:  تصميم المحتوى التعليمي .2 على ضوء األهداف 

الخاص بهدف   العلمي  المحتوى  بتحديد  الباحث  قام  السابقة  المرحلة  الباحث في 

المستحدثات   موضوع  تناولت  التي  باألدبيات  باالستعانة  وذلك  األهداف، 

( حول  المحتوى  وتركز  الموضوع  3التكنولوجية،  هي:  رئيسية  موضوعات   )

الكتاب   الموضوع  األول  إنتاجه،  وخطوات  إستخداماته  مميزاته  اإللكتروني 

الثالث   الموضوع  إنتاجه،  ومهارات  خصائصه  اإللكترونية  االختبارات  الثاني 

 الفيديوهات التعليمية.

والتعلم .3 التعليم  واستراتيجيات  طرائق  علي:  تحديد  الباحث  اختيار    اعتمد 

الذاتي   ً استراتيجية التعلم   لخطوه الذاتي وقدرته وحاجاته  والذي يتعلم الفرد وفقا

التي   الذاتية  األسئلة  توليد  واستراتيجية  المعرفية؛  واستعداداته  وميوله  التعليمية 

 . توجه المتعلم نحو توليد األسئلة الذاتية ذات المستوي العالي في التفكير
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: تم تصميم اختبار لقياس الجانب  تصميم واختيار أدوات القياس محكة المرجع .4

لمدي  التحصيلي   األدائي  الجانب  لقياس  منتج  تقييم  وبطاقة  البحث  لموضوعات 

 امتالك الطالب لمهارات انتاج بعض المستحدثات التكنولوجية.

التعلم   .5 )نمطا  التعليمية  التفاعالت  استراتيجيات  سيناريو    (:التشاركي تصميم 

)الفردي،   بنمطيه  التشاركي  التعلم  ونموذج  الحالي  البحث  طبيعة  ضوء  على 

مع  والجم المتعلم  تفاعل  القائمة على  التعليمية  التفاعالت  تحديد طبيعة  تم  اعي( 

في  وتعاونية  فردية  تفاعالت  إطار  في  وذلك  التعليمي  والمحتوى  أقرانه 

دروس  عمل  في  يتمثل  الذي  المعلم  دور  تحديد  تم  كما  صغيرة،  مجموعات 

بر في صورة  ومهام  وانشطة  واجبات  من  تتضمنه  بما  التعليمي  مجية  المحتوي 

 . تعليمية ورفعها على اإلنترنت للطالب

التعلم وأساليبه .6 الفردي وذلك  تصميم نمط  التعلم  بين استراتيجية  الباحث  : جمع 

من خالل التصفح في محتوى بيئة التعلم التشاركية على الموقع والتفاعل معها  

في  المجموعات  القائمة على  التعلم  واستراتيجية  منه،  المطلوبة  االنشطة    وتنفيذ 

 عرض المناقشات عبر غرف الحوار. 

لطبيعة المهمة التشاركية ونوعية مثيرات  اختيار مصادر التعلم المتعددة  .7 : نظراً 

والتي   المصادر  أنسب  اختيار  تم  التشاركي  التعلم  ونمط  التعليمية  المحتوى 

بيئة  عبر  التشارك  أنماط  إن  إال  التشاركية؛  التعلم  بيئة  علي  بطبيعتها  ارتكزت 

وأن بعض  التعلم  إنتاج  مهارات  تنمية  في  تأُير  لها  المعرفي  األسلوب  ماط 

 المستحدثات التكنولوجية.

 : تم إعداد بيئة التعلم التشاركي بنمطيها، وتمثلت في: توفير مصادر التعليم .8

التفصيلية    والخطة  ومحتواها،  للموضوعات،  التعليمية  األهداف  تضمن  مطبوع 

المط والمهام  واألنشطة  المقرر،  وطريقة  لموضوعات  التعلم،  ومصادر  لوبة، 

 التقويم. 



العامة الستخدامها لرفع    الدبلومة  بالفيسبوك خاصة بطالب  مجموعة تم انشائها 

والمهام   النشطة  تنفيذ  تعليمات  وكذلك  المقرر  بدروس  الخاصة  الملفات  بعض 

 المطلوبة لكل درس ومعايير تقييمها. 

رفعها علي الرابط السابق    برمجية تعليمية لكل موديول من موديوالت البيئة تم  

 تحتوي على موضوعات المقرر.

اإللكتروني،    والبريد  العمل،  الدراسي: مجموعة  الفصل  التفاعل خارج  عناصر 

 . Moodleومشاركة الملفات عبر الموقع  

بالملفات الخاصة    التعليمي: تم وضعها  الصلة بالمحتوى  وصالت للروابط ذات 

 ية.بدروس المقرر لتمثل مصادر تعلم إضاف 

محليًا .9 إنتاجها  أو  المصادر  على  الحصول  بشأن  القرار  البحث  :  اتخاذ  طبيعة 

( ولذلك تم اتخاذ  الفردي والجماعيالحالي تفرض استخدام نموذج التعلم بنمطيه ) 

تتضمن   البيئة  موديوالت  من  موديول  لكل  تعليمية  برمجية  تصميم  بشأن  قرار 

و والتدريبات  االنشطة  وبعض  ومحتوي  المقرر  مع دروس  التواصل  كيفية 

حده   على  مجموعة  لكل  الفيسبوك  علي  عمل  مجموعة  انشاء  تم  كما  المعلم، 

 للتواصل معهم في أي وقت. 

 مرحلة التطوير، وتشتمل على الخطوات التالية: 

 إعداد السيناريوهات:   3-1

األحداث:  3-1-1 لوحة  سيناريو  وعناصر   إعداد  والمهارات  المفاهيم  ترتيب  تم 

والخب التعليمي، المحتوى،  للمحتوى  موجز  وصف  وكتابة  واضح،  بشكل  التعليمية  رات 

لكل  الرئيسية  األفكار  وتحديد  بصرية،  عناصر  إلى  وتحويلها  المكتوبة  المادة  ومعالجة 

عناصر   على  تحديدها  تم  التي  المناسبة  المصادر  وتوزيع  تعليمي،  نشاط  ولكل  عنصر 
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ال واألنشطة  التدريبات  وتحديد  واألنشطة،  عناصر المحتوى  على  وتوزيعها  الزمة 

 المحتوى، وتحديد عدد أسئلة االختبار القبلي/ البعدي ونوعها.

بنمطيه عن طريق    التشاركيتم إعداد السيناريو الخاص بالتعلم    كتابة السيناريو:  3-1-2

حداث لسيناريو يشتمل على رقم اإلطار، وعنوانه، ووصف لمحتويات اإلطار،  لوحة اال

المكتو النص  الصوتية،  وتوضيح  والمؤثرات  والموسيقي  الثابتة،  والرسوم  والصور  ب، 

المحاضرة   صفحات  بين  واالنتقال  الربط  أسلوب  وتوضيح  لإلطار،  كروكي  ورسم 

 باإلضافة إلى ما يتم بالفصل الدراسي وقت المحاضرة. 

   التخطيط لإلنتاج: مرت عملية التخطيط لإلنتاج بالخطوات التالية: 3-2

يمي ووصف مكوناته: وشملت تحديد نوع المنظومة التعليمية  تحديد المنتج التعل  

(، ثم وصف  والجماعى،  الفردىبنمطيه )  التشاركيالمراد تطويرها وهي التعلم  

لقطات   يتضمن  والي  اإلنترنت  عبر  يتم  الذي  التعليم  لجزء  الرئيسية  المكونات 

مجمو على  رفعها  يتم  حيث  للطالب  ارسالها  يتم  التعليمية  للدروس  عة  فيديو 

ومتحركة  ثابته  وصور  نصوص  من  تحتويه  بما  بالطالب  الخاصة  العمل 

 وصوت وغيرها. 

المادية    اإلنتاج  متطلبات  تحديد  تم  والبشرية:  المادية  االنتاج  متطلبات  تحديد 

للتعلم   الخاصة    التشاركيوالبشرية   المواد  وتشمل  التعليميبنمطيه   بالمحتوى 

اإلنترنت  على  الب  ،ورفعه  المتطلبات  قام  أما  حيث  نفسه،  الباحث  فتمثلت  شرية 

التقويم،   أساليب  وكذلك  وتدريباتها،  وأنشطتها  التعليمية  المادة  وإعداد  باختيار 

واألهداف   المهام  مع  يتناسب  بما  للمحتوى  الالزمة  التعليمية  الوسائط  وإعداد 

التعليمية، والتحضير لإلنتاج وشمل: المراجع الالزمة واختيار وانتقاء الوسائط  

تعددة وتجهيز التجهيزات وقد تم تحديد البرامج التي يمكن االستفادة منها في الم

التالي:   النحو  على  البرامج  هذه  كانت  وقد  والعرض  المعالجة  عمليات 

Articulate Storyline 3  ،Camtasia  ، Photoshop Cs5  ،



Paint.net  ،MS Word  ،Gold wave  كما تحديد تكلفة مبدئية لعمليات ،

ضمن عدد ساعات العمل الفعلي في انتاج كل محاضرة وما تحويه من  اإلنتاج تت

 مصادر متعددة تم إعدادها.

في هذه المرحلة تم البدء في اإلنتاج الفعلي لنموذج التعلم    التطوير )اإلنتاج الفعلي(:  3-3

تعليمية    التشاركي برمجية  تصميم  وتم  موديول  بنمطيه  ،  لكل  اإلنترنت،  على  ورفعها 

الم )ويتناول  موضوعات  الحالي  البحث  محل  اإللكترونيةقرر  الكتب  إنتاج   -انتاج 

  مجموعة من الدروس( موزعة على  إنتاج الفيديوهات التعليمية  -االختبارات اإللكترونية

  ، مدة كل درس ساعتين وكذلك توفير عدد من الروابط عبر اإلنترنت كمصادر تعليمية  

بها   الخاصة  واألنشطة  المهام  رفع  إلي  بوقت إضافة  األنشطة  وتنوعت  اإلنترنت،  عبر 

واثناء   تقديمية،  وعروض  دقائق،  في  عمل  وأوراق  مناقشات،  بين  ما  المحاضرة 

التي   إلي  باإلضافة  المحاضرات  بدروس  المرتبطة  الراجعة  التغذية  تقديم  يتم  المحاضرة 

البريد   عبر  وإرسالها  المنزلية  الواجبات  تصحيح  مع  إلكترونيًا  تقديمها   المنصةيتم 

 . التعليمية

البنائي:  3-4 التعلم    التقويم  مكونات  من  نسخة  )   التشاركيتم عرض  ،  الفردى بنمطيه 

التعليمي (  والجماعي المتخصصين  المحتوى  بعض  على  درس  بكل  والمهام  واألنشطة   ،

في تكنولوجيا التعليم؛ للتأكد من مناسبة األنشطة والتدريبات وعناصر المحتوى التعليمي  

ء التعديالت المقترحة في ضوء ما اتفق عليه غالبية المحكمين، كما تم وجودته، وتم إجرا

إلجراء التجربة االستطالعية،   العامة عن بعدمن طالب الدبلومة    طالب  عشرون   اختيار

بشكله الحالي للتطبيق    التشاركيوالتقويم البنائي وقد توصلوا جميعًا لصالحية نظام التعلم  

 النهائي. 

واإلخراج   3-5 التعليمي  التشطيب  للمنتج  التقويم    : النهائي  عمليات  من  االنتهاء  بعد 

النسخة النهائية من نموذج التعلم    التشاركيالبنائي وإجراء التعديالت الالزمة، تم إعداد 

 . وعالقته باالسلوب المعرفي )المستقل مقابل المعتمد( (والجماعي، الفردىبنمطيه )
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 ً  : أدوات البحث: رابعا

مهارات إنتاج المستحدثات التكنولوجية: خضع بناء اختبار  المرتبط بالتحصيلي  ختبار  اال

لإلجراءات   بعد  عن  العامة  الدبلومة  لطالب  التكنولوجية  المستحدثات  إنتاج  مهارات 

 التالية: 

لالختبار  العام  الهدف  البحث تحديد  عينة  الطالب  تحصيل  قياس  االختبار  استهدف   :

المحددة بالبحث لدى طالب الدبلوم العامة عن   ةمستحدثات التكنولوجيلللجانب المعرفى ل 

 بعد. 

لالختبار األولية  الصورة  المرتبط  إعداد  التحصيلي  لالختبار  األولية  الصورة  صيغت   :

( سؤال في صورتي أسئلة  45بمهارات إنتاج المستحدثات التكنولوجية بحيث يتكون من )

وقد االلكتروني  االختبار  مع  التعامل  لطبيعة  نظراً  مفردات    موضوعية  اختيار  روعي 

إنتاج المستحدثات  البيئة وتوزيعها على مهارات  االختبار على ضوء أهداف موديوالت 

 التكنولوجية وتكونت جزئيات األسئلة من نوعين: 

 النوع األول: جزئيات من نوع أسئلة االختيار من متعدد. 

 النوع الثاني: جزئيات من نوع أسئلة الصح والخطا. 

 التحصيلي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية ختبار الردات ا( توزيع مف2جدول )

 مهارات إنتاج

نوع جزئية السؤال وعدد  
عدد  المفردات

 االسئلة 
النسبة 
 المئوية

درجة كل 
 موضوعي مهارة 

 اختيار متعدد 
 موضوعي
 صح وخطا 

 15 %33.3 15 10 5 الكتب اإللكترونية

االختبارات 
 اإللكترونية

5 10 15 33.3% 15 

 15 %33.3 15 10 5 الفيدوهات التعليمية

 45 %100 45 30 15 المجموع

   %100 %66.7 %33.3 النسبة المئوية 



  ً إلكترونيا االختبار  برنامج  إنتاج  الباحث  استخدم   :I spring    وبرمجة إنتاج  في 

وإظهار البيانات  قواعد  مع  والتعامل  استخدامه  لسهولة  إلكترونياً  نتيجة   االختبار 

 أداء الطالب على االختبار. 

الدرجات  تقدير  نظام  وتحديد  االختبار  تعليمات  مع :  صياغة  التعامل  ألن  نظراً 

االختبار سيكون إليكرتونياً فقد تم وضع تعليمات استخدام االختبار في بداية صفحة 

االختبار، وكتابة البيانات في المكان المخصص، وتوضيح كيفية االنتقال من مفردة  

له   المطلوبة ولن يسمح  العالمة  والنقر على  أيقونة استمر  بالضغط على  ألخرى، 

تقدير   الحالية وكذلك وضع نظام  المفردة  االنتهاء من  بعد  باالنتقال اليقونة أخرى 

الدرجات في هذا االختبار، بحيث تعطي لكل إجابة صحيحة درجة واحدة في أسئلة  

 ة. االختبار من متعدد، وصفر لإلجابة الخاطئ

 التحقق من صدق االختبار: للتأكد من صدق االختبار قام الباحث بما يلي:   

الظاهري المحكمين الصدق  األولية على مجموعة من  االختبار في صورته  : تم عرض 

( من خالل  10من اعضاء هيئة التدريس والمختصين في تكنولوجيا التعليم بلغ عددهم )

وعلى الغرض  لهذا  معد  استبيان  عن  ساعدت    اإلجابة  التي  ومقترحاتهم  آرائهم  ضوء 

المقترحة، تم تعديل االختبار  الباحث في مراجعة صياغة األسئلة والنظر ببعض البدائل 

 حتى وصل لصورته النهائية وقد حافظ االختبار على عدد أسئلته الخمس واربعون.

ا  ارتباط  معامل  استخراج  تم  بيرسون  ارتباط  بمعامل  لالختبار  الداخلي  لرتب  االتساق 

( يوضح  4لسيبرمان بين المهارات الرئيسية لالختبار والدرجة الكلية لالختبار وجدول )

 االتساق الداخلي: 
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 ( مصفوفة معامالت االرتباط البعاد االختبار 4جدول )

 الكتب االلكترونية  المهارة
االختبارات  
 االلكترونية

الفيديوهات 
 التعليمية 

 - - 1.00 انتاج الكتب االلكترونية 

 - 1.00 **0.524 نتاج االختبارات االلكترونيةا

 1.00 **0.489 **0.632 انتاج الفيديوهات التعليمية

( جدول  من  دالة 4ويتضح  لالختبار  الرئيسية  المهارات  بين  االرتباط  معامالت  أن   )

 إحصائياً وهذا يشير إلى تمتع االختبار بدرجة صدق مقبولة. 

ختبار في صورته النهائية بعد تعديلها على ضوء تم تطبيق اال:  التحصيليثبات اختبار  

( طالب من طالب  20على عينة استطالعية بلغ حجمها )  -آراء المحكمين، ومالحظاتهم 

الثبات ألغراض   لقياس ثبات االختبار تم استخراج قيمة معامل  العامة عن بعد  الدبلومة 

ابعاد االختبار ، ولالختبار ككل، وجدول ) الثبات لكل بعد  ( يوضح معامال5بعد من  ت 

 من ابعاد االختبار وكذلك معامل الثبات لالختبار ككل.

 ( معامل الفا كرو نباخ لقياس ثبات اختبار مهارات حل المشكالت اإلحصائية5جدول )

 معامل الثبات  عدد المفردات ابعاد االختبار 

 0.623 15 انتاج الكتب االلكترونية 

 0.745 15 انتاج االختبارات االلكترونية

 0.700 15 انتاج الفيديوهات التعليمية 

 0.650 45 االختبار ككل 

 ( جدول  من  )5ويتضح  تقريبًا  العام  الثبات  معامل  أن  وتراوحت  0.650(   )

( وهذا يدل على أن االختبار يتمتع 0.745-0.623معامالت الثبات لمهارات االختبار )

 (. 6ملحق ) لميداني للبحثبدرجة ثبات مقبولة يمكن االعتماد عليها في التطبيق ا



: تم حساب متوسط الزمن الالزم لالجابة عن االختبار وذلك بحساب  زمن االختبار 

أداء   متوسط  وكان  االمتحان  أداء  في  الطالب  إستغرقه  الذي  الزمن  متوسط 

 ( دقيقة لالجابة عن جميع مفردات االختبار. 40االمتحان )

 ثانياً: بطاقات تقييم المنتج: 

طبيعة    تصميم  تطلبت  في  الدائي  الجانب  لقياس  المنتج  تقييم  بطاقة  إعداد  البحث 

وتم   التشاركي  التعلم  استراتيجيات  وفق  التعليمية  للدموديوالت  البحث  عينة  المتعلمين 

 إعدادها في ضوء الخطوات التالية: 

البطاقة  من  الهدف  للمستحدثات  تحديد  الطالب  إنتاج  تقييم  في  الهدف  تححد   :

)الكت اإللكترونيالتكنولوجية  اإللكتروني  -ب  لقياس    -االختبار  التعليمي(  الفيديو 

 الجوانب المهارية المرتبطة بموديوالت البيئة. 

البطاقة  بنود  انتاج  صياغة  بمهارات  ترتبط  التي  الفرعية  المهارات  تحديد  تم   :

التكنولوجية وقد بلغت الفقرات ) ( فقرة تتضمن المهارات، وتم  80المستحدثات 

تب  أن  قالبة  مراعاة  تكون  سلوكي  بفعل  البطاقة  عبارات  من  عبارة  كل  دأ 

 للمالحظة والقياس وتصف أداء واحد فقط. 

: بعد صياغة البنود تم تصميم البطاقة التي سوف تعرض بها تلك  تصميم البطاقة 

على   المقياس  هذا  ويشمل  مستويات  ثالث  من  متدرج  مقياس  على شكل  البنود 

( اال3الدرجة  الدرجة  تمثل  التي   )( الدرجة  وتمثل  المعيار،  لتوافر  (  2علي 

( الدرجة  وتمثل  المعيار،  لتوافر  المتوسطة  لتوافر  1الدرجة  األقل  الدرجة   )

أداء   عن  يعبر  الذي  المستوي  بجوار  صح  عالمة  وضع  يتم  بحيث  المعيار، 

 الطالب عند تطبيق البطاقة. 
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 : لضبط البطاقة تم مل اإلجراءات التالية: ضبط البطاقة 

: بعد مراجعة الصورة االولية للبطاقة تم عرضها على مجموعة من ةصدق البطاق •

عباراتها،  ودقة  سالمة  من  للتأكد  التعليم،  تكنولوجيا  مجال  في  المتخصصين 

وتمثيل هذه العبارات للجوانب المطلوب قياسها، وصالحية نظام تقدير األداء بها  

 وتم األخذ بالمالحظات التي أبداها هؤالء المحكمون.

الواحد،  البطاقةثبات   • المنتج  على  المالحظين  بتعدد  يكون  البطاقات  ثبات  حساب   :

التقييم   بطاقة  بعد عرض  وذلك  الزمالء،  من  باثنين  باالستعانة  الباحث  قام  حيث 

عليهم للتعرف على محتواها وعلى تعليميات استخدامها، ثم تقييم ثالث مستحدثات  

اب نسبة االتفاق بين المالحظين  منتجة من قبل طالب العينة االستطالعية، ثم حس

 الثالث لكل منتج باستخدام معامل االتفاق باستخدام معادلة كوبر كاالتي:

÷ )عدد مرات االتفاق+ عدد مرات    100نسبة االتفاق = عدد مرات االتفاق ×

علي   المالحظين  اتفاق  معالمات  يوضح  التالي  والجدول  االتفاق(  عدم 

 المستحدثات المنتجة. 

 عامل اتفاق المالحظين على بعض المستحدثات التكنولوجية المنتجة من قبل الطالب ( م6جدول )

االتفاق  معامل 
المنتج  6 علي 

 األول

االتفاق  معامل 
 علي المنتج األول

االتفاق  معامل 
 علي المنتج األول

معامل   متوسط 
علي  االتفاق 
 الثالث منتجات 

85 % 82 % 87 % 85 % 

( مما يعني أن بطاقة  %85حظين بلغ نسبة )ويتضح أن متوسط معامل اتفاق المال 

تقييم المنتج ثابته بدرجة تؤهلها ألن تكون صالحة للتطبيق كأداة قياس، وبحساب صدق  

 (.7وثبات البطاقة أصبحت جاهزة للتطبيق على عينة البحث ملحق )

 

 

 



 مقياس األسلوب المعرفي )االستقالل مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي(: 

مقياس اختبار األشكال المتضمنة )إعداد ف. ب. اولتمان،    الحالي  تبنى البحث

على   معتمدين/    مستقلينإلى )  الطالب (، بهدف تصنيف  2015أ. راسكن، هـ. ويتكن،  

 (. 8ملحق ) المجال اإلدراكي(، وقد قام معد االختبار بتقنينه من حيث الصدق والثبات

 ً  : إجراء تجربة البحث: خامسا

طالب كل  تعريف  مع    يتم  التعامل  وكيفية  به،  الخاصة  التشاركية  بالمجموعة 

أفراد مجموعته، بجميع األدوات واألنشطة التفاعلية واالستراتيجيات والوسائل التعليمية،  

وأي  وقت  أي  في  للطالب  متاحة  تكون  لكي  اإلنترنت  على  البيئة  نشر  إلى  باإلضافة 

ثم  البحث(،  )مجموعات  النهائي  التطبيق  أجراء  ثم  وأجراء    مكان،  درجاتهم،  رصد 

العمليات اإلحصائية للوصول إلى نتائج البحث، وذلك لقياس أثر التفاعل بين نمط التعلم  

جماعي( واألسلوب المعرفي )االستقالل مقابل االعتماد على المجال   –التشاركي )فردي  

العامة الدبلومة  التكنولوجية لطالب  المستحدثات  انتاج  مهارات  تنمية  في  في   اإلدراكي( 

 التربية عن بعد، وتتضمن هذه اإلجراءات أربع مهام:

   التطبيق الفعلي لبيئة التعلم على عينة البحث: .1

و وخطواته  البحث  إجراءات  تحديد  من  الباحث  انتهاء  التعلم  بعد  بيئة  إعداد 

قام    وتحكيمها للبحث،  االستطالعية  التجربة  وتنفيذ  التجريبية  المعالجة  مواد  وتصميم 

بيئة التعلم بصورتها النهائية على  التجربة األساسية للبحث، وذلك بتطبيق    الباحث بتطبيق

للبحث، األساسية  الجامعي،    العينة  للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  م    2019/2020في 

 األساسية باإلجراءات التالية: 

 الحصول على الموافقة الرسمية للتطبيق:   •

 (. 11للبحوث والدراسات العليا ملحق )  تم الحصول على الموافقة الرسمية من وكيل الكلية
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قام الباحث بالتأكد أن الموقع الخاص ببيئة التعلم التشاركي يتم استدعاؤه واستعراضه   •

 على مستعرض اإلنترنت بسرعة وبسهولة دون وجود أي مشاكل.

 تطبيق مقياس أسلوب التعلم لتصنيف المجموعات: 

منة في صورته الجمعية )ف.  قام الباحث بتطبيق مقياس اختبار األشكال المتض •

مقابل   )االستقالل  المعرفي  األسلوب  لقياس  ويتكن(،  هـ.  راسكن،  أ.  اولتمان،  ب. 

مجموعتين   إلى  البحث  عينة  طالب  تصنيف  بهدف  اإلدراكي(  المجال  عن  االعتماد 

اإلدراكي(،   المجال  المعتمدون عن  )المستقلون/  البحث،  المتبع في هذا  التعلم  أسلوب 

ه اختيار  التي  وتم  البحوث  وكثرة  تطبيقه،  ولسهولة  ألعمارهم،  لمناسبته  االختبار  ذا 

 تتناوله، وتم تطبيقه بتاريخ:       

 فكان نتيجة هذا التصنيف تقسيم الطالب إلى اربعة مجموعات تجريبية كما يلي:   •

 االربعة ( تصنيف المجموعات التجريبية 7جدول )

 ن التصنيف المجموعات التجريبية المجموعة 

  المجموعة
 األولى

فردياً   م)تتشارك   / ا    (علمتمتعلم  بيئة  التشاركيةفي  وأسلوبهم   لتعلم 
 المعرفي مستقل عن المجال اإلدراكي.

12 

المجموعة  
 الثانية

فردياً   م)تتشارك   / ا    (علمتمتعلم  بيئة  التشاركيةفي  وأسلوبهم   لتعلم 
 المعرفي معتمد على المجال اإلدراكي.

14 

المجموعة  
 ة الثالث

جماعياً   بعضهم(  تتشارك  مع  ا)متعلمين  بيئة  التشاركيةفي   لتعلم 
 اإلدراكي.  وأسلوبهم المعرفي مستقل عن المجال

10 

المجموعة  
 الرابعة 

جماعياً   بعضهم(تتشارك  مع  ا  )متعلمين  بيئة  التشاركيةفي   لتعلم 
 وأسلوبهم المعرفي معتمد على المجال اإلدراكي. 

12 

 : تعلممجموعات في بيئة ال  وتقسيمه إلى الطالبتسجيل  •

 حيث قام الباحث بعمل الخطوات التالية:  

 للدخول إلى النظام.  للطالبإعداد حسابات إلكترونية  -

توزيع الحسابات ضمن مجموعات بحيث تستقل كل مجموعة عن األخرى في  -

 والمشاركات.   المناقشات

 إعداد أدوات التواصل والتفاعل والتشارك لكل مجموعة تشاركية. -



 :عينة البحث طالبد الجلسة التنظيمية مع عق •

الباحث   برنامج  قام  طريق  عن  اونالين  محاضرة   Zoom cloudبعقد 

meeting    بغرض    طالبمع وذلك  حدة،  على  مجموعة  كل  األساسية،  التجربة  عينة 

بيئة   وعرض  التجربة،  من  الهدف  الموقع  التعلم شرح  استدعاء  كيفية  لتوضيح  وذلك   ،

، وقراءة  التعلم التشاركية، وشرح كيفية استخدام بيئة  التعلم دخول لبيئة  ية ال فالتعليمي، وكي 

بيئة   في  المحتوى  تقديم  طبيعة  وشرح  هذه  التعلمالتعليمات،  في  األنشطة  تنفيذ  وكيفية   ،

من خالل عرض خصائص   ، بالتعلم التشاركي  الطالبالبيئة، كذلك قام الباحث بتعريف  

وتعريف التشاركي،  التعلم  بيئة    م هاستراتيجية  في  التشاركي  التعلم  استخدام  ،  التعلمبأهمية 

الفردي   التشارك  وكيفية  الويكي  أداة  عبر  توظيفها  التشاركي التعلم  نمط    لطالبوكيفية 

لكل   توزيع  وتم  الجماعي،  والتشارك  وتم    طالبالفردي،  مرور،  وكلمة  مستخدم  أسم 

بيئة   عنوان  البحث  عينة  الشبكة   التعلم إعطاء  عبر 

.https://mahmoudattia.moodlecloud.com 

 مجموعات عينة البحث(:  كافؤقبلياً: )التأكد من ت القياس. تطبيق أدوات 2

 المجموعات التجريبية في الجانب المعرفي.  تكافؤ

من   التح   تكافؤللتأكد  باالختبار  يتعلق  فيما  التجريبية  قام  المجموعات  صيلي، 

التحصيل االختبار  بتطبيق  جميع  اإل  يالباحث  على  قبلياً  ،    طالبلكتروني  البحث  عينة 

 ( 2020/  2/     11الموافق )  الثالثاء في يوم    بالموديوالتلقياس الجانب المعرفي المرتبط  

األربعاء     دراسة   (12/2/2020)إلى  بداية  على   الموديوالتمع  الدخول  خالل  من 

بحساب  https://mahmoudattia.moodlecloud.com  الرابط الباحث  وقام   ،

سوف   التي  عليها  تالدرجة  لمهارات    الطالب حصل  التحصيلي  الجانب  انتاج لمعرفة 

التكنولوجية  لنتائج  المستحدثات  المعياري  الباحث بحساب المتوسط واالنحراف  قام  ، كما 

ار التحصيلي القبلي للتعرف على الفروق ومدى تجانس عينة البحث، وذلك للتأكد  االختب

إجراءات   تطبيق  قبل  تكافئها  الثنائي  البحث من  التباين  تحليل  أسلوب  استخدام  تم  وقد   ،

https://mahmoudattia.moodlecloud.com/
https://mahmoudattia.moodlecloud.com/
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البرنامج  التجريبية االربعةللتكافؤ بين المجموعات   ،  في االختبار التحصيلي قبل تطبيق 

( االختبار  مدة  االختبار(  40وكانت  تصحيح  تم  وقد  برنامج   دقيقة،  بواسطة  إلكترونياً 

Moodle،   االجتماعية للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  باستخدام  نتائجه  ورصدت 

(SPSS (   . 

 : التعلم التشاركيةباستخدام مواد المعالجة في بيئة  الموديوالتتدريس . 3

 تبعاً اإلجراءات التالية: ، م لتعلم التشاركيةقام الباحث بالتطبيق الفعلي لبيئة ا

به  • خاص  حساب  بإنشاء  العينة  أفراد  من  الباحث  بيئة    م طلب  قام  التعلمعلى  كذلك   ،

  ملهم عبر أداة الويكي، كما طلب من الطالب أنشاء حساب له  بتسجيل حساب   الطالب

 Moodleفي منصة إدارة التعلم 

ال • دليل  تعليمات  قراءة  إلى  التجريبية  المجموعات  أفراد  ببيئة  توجيه  الخاصة  مستخدم 

استخدامها، وإرسال أي استفسار إلى إدارة الموقع عند التعثر في في  قبل البدء    التعلم 

 شيء أثناء التعلم. 

تدريس   • في  التجريبية  الموديوالت البدء  و 18/2/2020في    للمجموعات  ستغرق ام، 

م فيه م ( ت  4/2020  /22م إلى    2020  /2  /  18  أسابيع ، ما بين )(  8)  البحثتطبيق  

 . أسبوعيا ثالث لقاءات وبمعدل  ،لقاء( 24تدريس محتوى الوحدة في )

بيئة   • فاعلية  لقياس  المقاييس  جميع  استخدام  التشاركي  التعلم  تم  التعلم  نمط  على  القائمة 

اإلحصائية  جماعي(  -)فردي العمليات  درجات  على  بناًء  نهائي  قرار  يتخذ  وبالتالي   ،

و العلمي،  البحث  نتائج  إلى  تقبل  للوصول  الباحث  الحظ  القائمة  التعلم  لبيئة    الطالبلقد 

 باقي المواد بذلك األسلوب.  م ، كما طلب أن تقدم إليه جماعي(  -على نمطا التشارك )فردي

 ، منها على سبيل المثال: فترة التطبيق قام الباحث بعدد من األدوار أثناء  •

 . التشاركيةقام بتهيئة أفراد المجموعة التجريبية للبدء في أداء المهمات  -

تنفيذ    الطالم توجيه    - وحثه  استراتيجيةإلى  الصحيح،  النحو  على  التشاركي    م التعلم 

 للمهام المطلوب إنجازها.   م على المشاركة وبذل جهد أكبر أثناء إنتاجه



 .  م وتوجيه للطالبتقديم الدعم  -

لمشاركات   - الدورية  الويكي    الطالبالمتابعة  برنامج  في  النقاش  مجموعات  داخل 

 مية. التعلي

منصة   - على  رسائل  أفراد    هم لتحفيز  البطلل  موودلارسال  مع  التشارك  على 

 نجاز المهمة بنجاح. وذلك إل تهم التشاركيةمجموع

 .البتقديم الدعم الفني الالزم للط  -

الط - من  الواردة  والرسائل  االستفسارات  كافة  اإللكتروني    البمتابعة  البريد  عبر 

 والرد عليها. 

 وقات المحددة. في األ الطالبتعلم من قبل نشطة ال أمتابعة تنفيذ    -

ً   القياستطبيق أدوات . 4  :بعديا

عينة البحث،    طالبعلى    التعلم الشاركيتم تطبيق أدوات القياس البعدي لبيئة  

 وتضمنت هذه األدوات: 

 لكتروني: تطبيق البعدي لالختبار التحصيلي اإلال •

البعدي   بتطبيق  الباحث  اإل ل قام  التحصيلي  من  لكتروالختبار  االنتهاء  بعد  ني 

على جميع      2020    /  4/    22بتاريخ     الجمعة    في يوم  مواد المعالجة للبحث  تطبيق  

عينة   قياس  البحث أفراد  بغرض  المعرفي،   )الجانب  االختبار  مدة  وكانت  دقيقة  40،   )

التي   الدرجة  بحساب  قام  ثم  االختبار،  على  بنفسه  الباحث  أشرف  عليه ت ،وقد  حصل 

  ، انتاج المستحدثات التكنولوجيةمن الناحية المعرفية لمهارات    هم حصيللمعرفة ت  الطالب 

 . ورصد نتائجه باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 التطبيق البعدي لبطاقات تقييم المنتج:   

قام الباحث بتطبيق بطاقات تقييم المنتج لكل من الكتاب االلكتروني واالختبار  

المنتج له عبر االيميل،  االلكتروني والفي  بعد ارسال الطالب  التفاعلي  نتائجه  ديو  ورصد 

 . باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
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للنتائج  .  5 اإلحصائي  االجتماعية  التحليل  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  باستخدام 

SPSS ثم عرض النتائج ومناقشتها. ومن 

واإلتاحة  .  6 والنشر  الموسع:التعميم  بيئة    لالستخدام  استخدام  وإتاحة  تعميم    التعلم يتم 

 نترنت. وأدواتها لالستخدام الفعلي من خالل اإل

المستمر:.  7 والتطوير  والتقويم  لبيئة    المتابعة  المستمرة  المتابعات  تتم    التعلم وهنا 

ء  وأدواتها؛ لمعرفة ردود الفعل عليها، كذلك ال تتوقف عمليات التقويم التكويني أثنا

النظام   التقويم الختامي بهدف دراسة فاعلية  التطبيق وكذلك  كل مرحلة من مراحل 

بقائه  على  للمحافظة  المستمر  المستقبلي  والتجديد  والتحديث  التطوير  بهدف  ككل 

 واستمراره. 

للبيانات المعالجة اإلحصائية  للمعالجة    SPSS Ver 23: تم استخدام برنامج  سادساً: 

اخت  كالتالي:  القبلي  اإلحصائية  التطبيق  بين  االحصائية  الداللة  لتحديد  ويلكوكسون  بار 

ويتني   مان  اختبار  الباحث  استخدم  كما  المنتج  تقييم  وبطاقة  االختبار  من  لكل  والبعدي 

 للمقارنة البعدية للمجموعتين التجريبيتين بعد تطبيق تجربة البحث. 

 سابعاً: نتائج البحث وتفسيرها: 

التي تم   إليها وتفسيرها في ضوء فروض البحث وفي سيتم عرض النتائج  التوصل 

 ضوء نتائج الدراسات السابقة ونظريات التعلم، باإلضافة إلي تقديم بعض التوصيات. 

جماعي( في الجانبب المعرفبي -أوالً: نتائج التأثير األساسي لنمط التعلم التشاركي )فردي

 لوجية:والجانب االدائي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنو

من أسئلة البحث ونصه، ما اثر اختالف نمط الـتعلم   الرابعوقد تتطلب اإلجابة عن السؤال  

التشاركي عبـر بيئـة الـتعلم اإللكترونـي علـي الجانـب المعرفـي المـرتبط بمهـارات انتـاج 

المستحدثات التكنولوجية لطالب الدبلو العام عـن بكليـة التربيـة؟؛ اختبـار صـحة الفـرض 

 التالي:



( بـين متوسـطي درجـات 0.05)  ≥األول: يوجد فرق دال إحصائيًا عند مسـتوي    الفرض

لنمط الـتعلم للتأثير األساسي الطالب في التطبيق البعدى الختبار التحصيل المعرفي يرجع 

 التشاركى )الفردى مقابل الجماعى( في بيئة التعلم االلكترونية التشاركية.

وسطات درجات طالب المجموعتين  الفروق بين مت ةداللل)ت(   ةقيم( 8جدول )

المعيارية في القياس   تواالنحرافا( الجماعي /الفردى) التجريبيتين لنمط التعلم التشاركي

 (. 48)ن= )البعدي( للجانب المعرفي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات االلكترونية

 المجموعات          

 المتغيرات 

   (الفردي) التشاركنمط 

   (26)ن=

   (الجماعي) اركالتشنمط 

   (22)ن=

درجة 

 الحرية

 

 قيمة

 "ت" 

مستوى 

 الداللة 
 ع م ع م

الدرجة الكلية لالختبار 

 التحصيلي
35.63 2.36 40.11 3.46 46 5.13 0.000 

ً   يظهر من نتائج الجدول السابق أن قيمة "ت" دالة  مما يشير إلي وجود    إحصائيا

  االختبار التحصيلي ين التجريبيتين في  المجموعت  طالبفرق دال إحصائياً بين متوسطي  

الختالف   األساسي  للتأثير  التشاركية ط  انمايرجع  التعلم  بيئة  داخل  التشاركي  التعلم 

التشارك   لنمط  الطالب  متوسط  ارتفاع  لوحظ  حيث  الجماعى  التشاركي  النمط  لصالح 

 الجماعي عن متوسط درجات الطالب لنمط التشارك الفردي 

من أسئلة البحث ونصه، ما اثر اخـتالف نمـط الـتعلم   الخامسالسؤال  وقد تتطلب اإلجابة عن  

ــاج  ــارات انت ــرتبط بمه ــي الم ــب االدائ ــي الجان ــي عل ــتعلم اإللكترون ــة ال ــر بيئ ــاركي عب التش

 المستحدثات التكنولوجية لطالب الدبلو العام عن بكلية التربية؟؛ اختبار صحة الفرض التالي:

 درجـات  متوسـطي  بـين(  0.05)  ≥ا عنـد مسـتوي  يوجد فـرق دال إحصـائيً الفرض الثاني:  

التعلم التشاركى لنمط  ساسي  ألير اأثللتيرجع    لبطاقة تقييم المنتجالتطبيق البعدى    في  الطالب

 .النمط الجماعيلصالح  )الفردى مقابل الجماعى( في بيئة التعلم االلكترونية التشاركية  
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طالب المجموعتين    الفروق بين متوسطات درجات ةداللل)ت(   ةقيم( 9جدول )

المعيارية في القياس   تواالنحرافا( الجماعي /الفردى) التجريبيتين لنمط التعلم التشاركي

 (. 48)ن= )البعدي( للجانب االدائي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات االلكترونية

 المجموعات          
 المتغيرات 

 التشاركنمط 
  (الفردي)

  (22)ن=

 التشاركنمط 
  (يالجماع)

  (26)ن=

درجة  
 الحرية 
 

 قيمة
 "ت"

مستوى  
 الداللة 

 ع م ع م

 0.000 6.18 46 3.38 71.11 3.87 64.63 بطاقة تقييم الثالث منتجات  

ً   يظهر من نتائج الجدول السابق أن قيمة "ت" دالة  مما يشير إلي وجود    إحصائيا

بطاقة تقييم المنتج ي  المجموعتين التجريبيتين ف  طالبفرق دال إحصائياً بين متوسطي  

الختالف   األساسي  للتأثير  التشاركية ط  انمايرجع  التعلم  بيئة  داخل  التشاركي  التعلم 

التشارك   لنمط  الطالب  متوسط  ارتفاع  لوحظ  حيث  الجماعى  التشاركي  النمط  لصالح 

 الجماعي عن متوسط درجات الطالب لنمط التشارك الفردي.

معتمبد( علبى الجانبب المعرفبي -وب المعرفي )مسبتقلثانياً: نتائج التأثير األساسي لألسل

 والجانب االدائي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية:

من أسئلة البحث ونصه، ما اثر اختالف االسلوب   السادسوقد تتطلب اإلجابة عن السؤال  

تحدثات المعتمد( علي الجانب المعرفي المـرتبط بمهـارات انتـاج المسـ  -المعرفي )المستقل

 التكنولوجية لطالب الدبلو العام عن بكلية التربية؟؛ اختبار صحة الفرض التالي:

ــث:  ــد مســتوي الفــرض الثال ــرق دال إحصــائيًا عن ــين متوســطي 0.05) ≥ال يوجــد ف ( ب

لالختبار التحصيلي المعرفي المرتبط بمهارات انتـاج درجات الطالب فى التطبيق البعدى  

ــة ــأثير األساســي ع يرجــ المســتحدثات التكنولوجي ــيللت ــل  لألســلوب المعرف )المعتمــد مقاب

 المستقل(.

اختبار) تطبيق  درجات    t-test)تم  متوسطي  بين  للمقارنة  مرتبطين  غير  لمتوسطين 

االسلوب  المجموعتين التجريبيتين في االختبار لمعرفة التأثير األساسي الختالف    طالب



منالمستقلمقابل    /المعتمد)  المعرفي التأكد  بعد  للمجموعتين،    (،  التجانس  شرط  توافر 

 والجدول التالي يلخص هذه النتائج: 

 الختالف االسلوب المعرفيالتجريبيتين  المجموعتين طالب درجات ( 10جدول )

 (. 48)ن=لالختبار (  البعدى( واالنحرافات المعيارية في القياس ) مستقل /معتمد)

 المجموعات           

 المتغيرات

  االسلوب المعرفي

 ( تقلالمس)

 (  26)ن=

  االسلوب المعرفي

 (  المعتمد)

 (   22)ن=

درجة  

 الحرية 

 

 قيمة 

 "ت" 

مستوى  

 الداللة 

 0.305 1.03 46 4.52 37.45 2.91 38.57 االختبار

ويتضح من نتائج جدول السابق أن قيمة مستوى داللة "ت" غير دالة إحصائياً، أي أنـه    

المجمـوعتين التجـريبيتين فـي   طالب  ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات

االسـلوب المعرفـي المسـتقل مقابـل القياس البعدي على الدرجة الكلية لالختبار مما يعنـي  

 .لهم نفس االثر  المعتمد

من أسئلة البحث ونصه، ما اثـر اخـتالف االسـلوب  السابعوقد تتطلب اإلجابة عن السؤال  

ئـي المـرتبط بمهـارات انتـاج المسـتحدثات المعتمد( علي الجانـب االدا  -المعرفي )المستقل

 التكنولوجية لطالب الدبلوم العام عن بكلية التربية؟؛ اختبار صحة الفرض التالي:

( بـين متوسـطي درجـات 0.05) ≥ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي الفرض الثالث:  

مســتحدثات لبطاقــة تقيــيم المنــتج المــرتبط بمهــارات انتــاج الالطــالب فــى التطبيــق البعــدى 

 )المعتمد مقابل المستقل(. لألسلوب المعرفيللتأثير األساسي  يرجع    التكنولوجية

اختبار) تطبيق  درجات    t-test)تم  متوسطي  بين  للمقارنة  مرتبطين  غير  لمتوسطين 

لمعرفة التأثير األساسي الختالف    بطاقة تقييم المنتجالمجموعتين التجريبيتين في    طالب

المعرفي التجانس المستقلمقابل    /تمدالمع)  االسلوب  شرط  توافر  من  التأكد  بعد   ،)

 للمجموعتين، والجدول التالي يلخص هذه النتائج: 
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 /معتمد) الختالف االسلوب المعرفيالتجريبيتين  المجموعتين طالبدرجات ( 11جدول )

 (.48)ن=لبطاقة تقييم المنتج ( البعدى( واالنحرافات المعيارية في القياس )مستقل

 المجموعات            

 المتغيرات

  االسلوب المعرفي

 ( المستقل)

 (  26)ن=

  االسلوب المعرفي

 (  المعتمد)

 (   22)ن=

درجة  

 الحرية 

 

 قيمة 

 "ت" 

مستوى  

 الداللة 

 67.80 3.69 68.54 5.98 46 0.522 0.604 

ويتضح من نتائج جدول السابق أن قيمة مستوى داللة "ت" غير دالة إحصائياً، أي أنـه    

المجمـوعتين التجـريبيتين فـي   طالبد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات  ال يوج

االسـلوب المعرفـي المسـتقل مقابـل ممـا يعنـي  للبطاقـةالقياس البعدي على الدرجة الكليـة 

 .لهم نفس االثر  المعتمد

 ً جمبباعي( -: نتببائج التببأثير األساسببي للتفاعببل بببين نمببط الببتعلم التشبباركي )فببرديثالثببا

المعتمد( على الجانب المعرفي والجانبب االدائبي المبرتبط   -المعرفي )المستقلواألسلوب  

 بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية:

من أسئلة البحث، ونصه: ما أثر التفاعـل بـين نمـط   الثامنوقد تتطلب اإلجابة عن السؤال  

ية علـى الجانـب التعلم التشاركي واالسلوب المعرفي عبر بيئة التعلم االلكترونيـة التشـارك

المعرفي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية لطالب الدبلوم العام عـن بعـد؟؛ 

 اختبار صحة الفرض التالي:  

  ≥وجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي  ت"  والذي ينص علي أنه  الفرض الخامس:  

 ل المعرفي التحصي( بين متوسطات درجات الطالب فى التطبيق البعدى الختبار  0.05)

للت اأثيرجع  لنمط  أل ير  للتفاعل  بيئات ساسي  في  جماعي(  مقابل  )فردي  التشاركي  التعلم 

 ". ( المستقلل بمقا  المعتمد) المعرفي  واالسلوب التعلم االلكترونية التشاركية

كل مستوي  الطرفية عند  المتوسطات  تم حساب  الفرض،  هذا  وللتحقق من صحة 

المستقلين   المتغيرين  مستويات  المعرفي(  من  واالسلوب  التشاركي،  التعلم  )نمط 



في   االربعة  للمجموعات  وذلك  )ع(  المعيارية  واالنحرافات  )م(،  الداخلية  والمتوسطات 

 ( هذه النتائج: 12التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي، ويوضح جدول )

( المتوسطات الطرفية والمتوسطات الداخلية واالنحرافات المعيارية  12جدول )

 لدرجات طالب المجموعات التجريبية على اختبار التحصيل البعدي: 

متوسطات المجموعات في  
التطبيق البعدى الختبار  

 التحصيل البعدي 

 االسلوب المعرفي 

المتوسطات  
 الطرفية 

 المعتمد المستقل 

 المتوسط 
االنحراف  
 المعياري 

 المتوسط 
االنحراف  
 المعياري 

 نمط التشارك 
 35.63 1.44 33.90 1.97 37.08 فردي

 40.11 4.03 40.41 30.3 39.85 جماعي

 38.06 4.52 37.45 2.91 38.57 المتوسطات الطرفية 

الداخلية   المتوسطات  قيم  في  تباينا  هناك  ان  اتضح  السابق  الجدول  في  النتائج  باستقراء 

ث  والطرفية بين المجموعات االربع علي اختبار التحصيل المعرفي طبقاً لمتغيرات البح

اإلحصائية   التحليالت  إجراء  تم  عدمه،  من  دالة  فروق  وجود  من  وللتاكد  المستقلة؛ 

ثنائي   التباين  تحليل  نتائج  التالي  الجدول  واوضح  االتجاه  ثنائي  التباين  تحليل  باستخدام 

 االتجاه علي درجات افراد العينة في القياس البعدي لالختبار التحصيلي. 

( لدرجات طالب المجموعات  2×  2الثنائي االتجاه )( نتائج تحليل التباين 13جدول )

 التجريبية على اختبار التحصيل البعدي 

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات 

 درجة الحرية 
متوسط  
 المربعات 

 الداللة  قيمة ف 

 غير دال  2.936 15.862 1 15.862 االسلوب المعرفي 

 دال  29.287 239.91 1 239.91 التشارك نمط 

 دال  5.058 41.43 1 41.43 التفاعل 

    44 360.448 الخطا 

    47 656.813 المجموع 

على   البحث  عينة  لدرجات طالب  االتجاه  ثنائي  التباين  تحليل  نتائج  وباستقراء 

المحسوبة   )ف(  قيمة  إن  إلى  تشير  حيث   )( جدول  يوضحها  والتي  التحصيل  اختبار 

االلكت  التعلم  بيئة  عبر  التشاركي  التعلم  نمط  بين  واألسلوب  للتفاعل  التشاركية  رونية 

( وهي قيمة دالة إحصائياً، وهذا يدل على وجود اثر للتفاعل بين 5.058المعرفي بلغت )



 د. محمود مصطفى عطية صالح 

المرتبط   المعرفي  التحصيل  تنمية  في  الطالب  لدى  المعرفي  واالسلوب  التشارك  نمط 

تم   تفاعل  وجود  ونتيجة  البحث.  عينة  لطالب  التكنولوجية  المستحدثات  انتاج  بمهارات 

اء المقارنات البعدية بين متوسطات االربع مجموعات علي الجانب المعرفي لمعرفة  اجر

بين  البعدية  المقارنات  يوضح  التالي  والجدول  تأثيراً،  وأكثر  افضل  المجموعات  اي 

 متوسطلت المجموعات التجريبية بطريقة شيفية:

 ( متوسطات الفروق بين المجموعات وداللتها بطريقة شيفيه 14جدول )

 مجموعات المقارنة  موعاتالمج
متوسط الفروق بين 
 كل مجموعتين 

 الداللة االحصائية

 المجموعة االولي 
 المجموعة الثانية 
 المجموعة الثالثة 
 المجموعة الرابعة

2.77 
3.18 
3.33 

 غير دالة 
 غير دالة 
 غير دالة 

 المجموعة الثانية 
 المجموعة الثالثة 
 المجموعة الرابعة

5.95 ** 
0.55 

 دالة 
 ة غير دال 

 دالة  ** 6.51 المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة 

 37.08متوسط المجموعة االولي )نمط التشارك الفردي ذات االسلوب المعرفي المستقل(=
 39.85متوسط المجموعة الثانية )نمط التشارك الفردي ذات االسلوب المعرفي المعتمد(=

 33.90سلوب المعرفي المستقل(=متوسط المجموعة الثالثة )نمط التشارك الجماعي ذات اال
   40.41متوسط المجموعة الرابعة )نمط التشارك الجماعي ذات االسلوب المعرفي المعتمد(=

( جدول  من  طالب  14ويتضح  درجات  متوسطي  بين  الفرق  أن  يلي:  ما   )

إلي   يشير  وهذا  إحصائيا  دال  الثالثة  التجريبية  والمجموعة  الثانية  التجريبية  المجموعة 

فرو طالب  وجود  درجات  متوسطي  بين  الفرق  أن  كما  الثانية،  المجموعة  لصالح  ق 

إلي   يشير  وهذا  إحصائيا  دال  الرابعة  التجريبية  والمجموعة  الثالثة  التجريبية  المجموعة 

وجود فروق لصالح المجموعة الرابعة، ونظرا لعدم وجود فرق بين متوسطي المجموعة  

متوس بين  الفرق  نظرا الن  والرابعة  أن الثانية  ذلك  من  نستنتج  إحصائياً  دال  طيهم غير 

 المجموعة الثانية والمجموعة الرابعة أفضل المجموعات.

من أسئلة البحث، ونصه: ما أثر التفاعـل بـين نمـط   التاسعوقد تتطلب اإلجابة عن السؤال  

التعلم التشاركي واالسلوب المعرفي عبر بيئة التعلم االلكترونيـة التشـاركية علـى الجانـب 



ائي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية لطالب الـدبلوم العـام عـن بعـد؟؛ االد

 اختبار صحة الفرض التالي:  

  ≥ وجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي  ت"  والذي ينص علي أنه  الفرض السادس:  

البعدى  0.05) التطبيق  فى  الطالب  درجات  متوسطات  بين  المنتج (  تقييم  يرجع    لبطاقة 

لنمط  أل ا  يرأثللت للتفاعل  التعلم  ساسي  بيئات  في  جماعي(  مقابل  )فردي  التشاركي  التعلم 

 ". ( المستقلل بمقا المعتمد ) المعرفي واالسلوب االلكترونية التشاركية

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب المتوسطات الطرفية عند كل مستوي من  

واالسلوب المعرفي( والمتوسطات  مستويات المتغيرين المستقلين )نمط التعلم التشاركي،  

الداخلية )م(، واالنحرافات المعيارية )ع( وذلك للمجموعات االربعة في التطبيق البعدي  

 ( هذه النتائج:15لبطاقات تقييم المنتج المعرفي، ويوضح جدول )

( المتوسطات الطرفية والمتوسطات الداخلية واالنحرافات المعيارية  15جدول )

 وعات التجريبية على بطاقة تقييم المنتج البعدي: لدرجات طالب المجم

متوسطات المجموعات 
في التطبيق البعدى 
 لبطاقة تقييم المنتج 

 اسلوب المعرفي

المتوسطات  
 الطرفية 

 المعتمد  المستقل

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

نمط  
 التشارك

 64.63 3.86 63.50 3.77 65.58 فردي 

 71.11 3.72 72.75 2.39 69.71 جماعي

 68.14 5.98 68.54 3.69 67.80 المتوسطات الطرفية

الداخلية   المتوسطات  قيم  في  تباينا  هناك  ان  اتضح  السابق  الجدول  في  النتائج  باستقراء 

البحث   لمتغيرات  طبقاً  المنتج  تقييم  بطاقة  علي  االربع  المجموعات  بين  والطرفية 

من وللتاكد  اإلحصائية    المستقلة؛  التحليالت  إجراء  تم  عدمه،  من  دالة  فروق  وجود 

ثنائي   التباين  تحليل  نتائج  التالي  الجدول  واوضح  االتجاه  ثنائي  التباين  تحليل  باستخدام 

 االتجاه علي درجات افراد العينة في القياس البعدي لبطاقة تقييم المنتج. 



 د. محمود مصطفى عطية صالح 

( لدرجات طالب المجموعات  2 × 2( نتائج تحليل التباين الثنائي االتجاه )16جدول )

 التجريبية على بطاقة تقييم المنتج

 مصدر التباين
مجموع  
 المربعات

 درجة الحرية 
متوسط  
 المربعات

 الداللة  قيمة ف 

 غير دال  0.485 5.714 1 5.714 االسلوب المعرفي 

 دال  42.383 499.462 1 499.462 التشارك نمط 

 دال  6.577 77.507 1 77.507 التفاعل

    44 518.524 ا الخط

    47 1101.979 المجموع 

على   البحث  عينة  لدرجات طالب  االتجاه  ثنائي  التباين  تحليل  نتائج  وباستقراء 

( حيث تشير إلى إن قيمة )ف( 16بطاقة تقييم المنتج التحصيل والتي يوضحها جدول )

االلكترونية   التعلم  بيئة  عبر  التشاركي  التعلم  نمط  بين  للتفاعل  التشاركية المحسوبة 

( وهي قيمة دالة إحصائياً، وهذا يدل على وجود اثر  6.577واألسلوب المعرفي بلغت )

االدائي  الجانب  تنمية  في  الطالب  لدى  المعرفي  واالسلوب  التشارك  نمط  بين  للتفاعل 

لمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية. ونتيجة وجود تفاعل تم اجراء المقارنات البعدية 

متوسطات افضل    بين  المجموعات  اي  لمعرفة  االدائي  الجانب  علي  مجموعات  االربع 

المجموعات  متوسطلت  بين  البعدية  المقارنات  يوضح  التالي  والجدول  تأثيراً،  وأكثر 

 التجريبية بطريقة شيفية:

 ( متوسطات الفروق بين المجموعات وداللتها بطريقة شيفيه 17جدول )

 مجموعات المقارنة  المجموعات 
الفروق بين كل  متوسط 

 مجموعتين 
 الداللة االحصائية 

 المجموعة االولي 
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة
 المجموعة الرابعة 

4.13 * 
2.08 
7.16** 

 دالة 
 غير دالة 
 دالة 

 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة
 المجموعة الرابعة 

6.21 * 
3.03 

 دالة 
 غير دالة 

 دالة  **9.25 ة المجموعة الرابع المجموعة الثالثة

 65.58متوسط المجموعة االولي )نمط التشارك الفردي ذات االسلوب المعرفي المستقل(=
 69.71متوسط المجموعة الثانية )نمط التشارك الفردي ذات االسلوب المعرفي المعتمد(=
 63.50متوسط المجموعة الثالثة )نمط التشارك الجماعي ذات االسلوب المعرفي المستقل(=

 72.75لمجموعة الرابعة )نمط التشارك الجماعي ذات االسلوب المعرفي المعتمد(=متوسط ا



( جدول  من  طالب  17ويتضح  درجات  متوسطي  بين  الفرق  أن  يلي:  ما   )

إلي   يشير  وهذا  إحصائيا  دال  الثانية  التجريبية  والمجموعة  االولي  التجريبية  المجموعة 

الفر أن  كما  الثانية،  المجموعة  لصالح  فروق  طالب  وجود  درجات  متوسطي  بين  ق 

إلي  الرابعة دال إحصائيا وهذا يشير  التجريبية  والمجموعة  االولي  التجريبية  المجموعة 

طالب   درجات  متوسطي  بين  الفرق  أن  كما  الرابعة،  المجموعة  لصالح  فروق  وجود 

إلي   يشير  وهذا  إحصائيا  دال  الثالثة  التجريبية  والمجموعة  الثانية  التجريبية  المجموعة 

طالب  وج درجات  متوسطي  بين  الفرق  أن  كما  الثانية،  المجموعة  لصالح  فروق  ود 

إلي   يشير  وهذا  إحصائيا  دال  الرابعة  التجريبية  والمجموعة  الثالثة  التجريبية  المجموعة 

وجود فروق لصالح المجموعة الرابعة، ونظرا لعدم وجود فرق بين متوسطي المجموعة  

بي الفرق  نظرا الن  والرابعة  أن الثانية  ذلك  من  نستنتج  إحصائياً  دال  متوسطيهم غير  ن 

 المجموعة الثانية والمجموعة الرابعة أفضل المجموعات.

 تفسير نتائج البحث: 

 يمكن تفسير نتائج اختبار صحة فروض البحث  في الثالث المحاور التالية: 

م(( والجماعي متعل  -أوالً: النتائج المتعلقة بتأثير أنماط التعلم التشاركي )الفردي )متعلم

انتاج    –)متعلم   بمهارات  المرتبط  األدائي  والجانب  المعرفي  الجانب  على  متعلمين( 

 المستحدثات التكنولوجية: 

 متوسطي  بين (  0.05)  ≥د فرق دال إحصائيًا عند مستوي  و وجأشارت نتائج البحث إلي  

  المنتج   التحصيل المعرفي وفي بطاقة تقييمالتطبيق البعدى الختبار    في   الطالب  درجات 

التعلم التشاركى في بيئة التعلم االلكترونية التشاركية " مما   النمطساسي  أل ير اأث للتيرجع  

الجانب  من  كل  علي  البحث  في  المستخدمة  التشاركي  التعلم  أنماط  تأثير  اختالف  يعني 

المعرفي والجانب األدائي المرتبط بمهارات انتاج بعض المستحدثات التكنولوجية لصالح 

الت التشاركي نمط  التعلم  نمط  بأن  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن  الجماعي،  التشاركي  علم 

 الجماعي بين اتاح للطالب: 



 د. محمود مصطفى عطية صالح 

تشارك المتعلم مع المتعلمين جعل من بيئة التعلم التشاركية وسيلة سهلة للتعبير الحر   

 عن األفكار حول بعض المستحدثات التكنولوجية. 

أ  وبعضهم  المتعلمين  بين  الجماعي  االتصال  التشارك  تحقيق  في  فعال  بدور  سهم 

التعلم   وتوجيه سير  المعلم  تحكم  من خالل  والمتعلم  المعلم  بين  الرهبة  ورفع  الفعال 

 بالشكل المطلوب. 

 دعم االستجابة من المعلم وكذلك إمكانية التحكم من خالل كل متعلم.  

التزامنية قد ساهمت في  التزامنية، أو غير  بالطريقة  التشارك الطالب  تفوق    سهولة 

الطالب وتكوين اتجاهات ايجابية نحو انتاج المستحدثات التكنولوجية وخاصة انتاج  

 الكتب اإللكترونية واالختبارات اإللكترونية. 

تقديم التغذية الراجعة من المعلم باستمرار على استفسارات الطالب وعلى األنشطة   

 التي كلفوا بها.

ل في زيادة تحصيل الطالب للمعلومات تشارك المتعلمين وبعضهم كان له األثر الفعا 

 بسهولة وبأسلوب صحيح. 

التكنولوجية    المستحدثات  انتاج  المعلم ساهم هذا في  إشراف  سهولة االستخدام تحت 

 في وقت اسرع. 

علي   الحصول  إمكانية  والمتعلمين  المتعلم  بين  الجماعي  التشاركي  التعلم  نمط  اتاح 

لدراستهم   المطلوبة  والتوجيهات  خوفوفقاً  المساعدات  دون  المعلم  من  مباشر  بشكل 

 الحتياجاتهم الفعلية. 

أكد التشارك االلكتروني بين المتعلمين والتفاعل بينهم على الدور االيجابي للمتعلمين   

 في عملية التعلم مما جعل عملية التعلم أكثر مرونة. 

؛  2011وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات دراسة )احمد عبد المجيد،  

(  2019؛ سامي،  2017؛ اشرف مرسي،  2015؛ اسالم عالم،  2015ادل المسلمي،  ع



من  أفضل  والمتعلمين(  )المعلم  الجماعي  بين  التشارك  أن  إلي  جميعا  أشاروا  والذين 

التشارك الفردى )المعلم والمتعلم( في زيادة الجانب التحصيلي.، واختلفت مع دراسة كل  

احسان،   )ايمان  و2012من  مسعود  محمد  التعلم  2015اخرون،  ؛  نمطا  تساوي  في   )

التشاركي اإللكترونية بين المتعلم والمعلم والنمط االخر المتعلم والمعلم في بناء المعرفي 

 والتحصيل ومهارات التصميم التعليمي.   

الجانب   المعتمد( على  النتائج المتعلقة بتأثير األساليب المعرفية )المستقل مقابل  ثانياً: 

 ب األدائي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية: المعرفي والجان

انه:   إلي  البحث  نتائج  مستوي  أشارت  عند  إحصائيًا  دال  فرق  يوجد    ≥ال 

لالختبار التحصيلي المعرفي ( بين متوسطي درجات الطالب فى التطبيق البعدى  0.05)

اال الجانب  وكذلك  التكنولوجية  المستحدثات  انتاج  بمهارات  للتأثير  يرجع    دائي  المرتبط 

مما يعني أن األسلوب المعرفي ليس   )المعتمد مقابل المستقل( لألسلوب المعرفياألساسي  

بعض  انتاج  بمهارات  المرتبط  االدائي  والجانب  التحصيلي  التجانب  على  تأثير  له 

انتاج  في  المعتمدين  من  أفضل  ليسوا  المستقلين  الطالب  وان  التكنولوجية،  المستحدثات 

ثات التكنولوجية، ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل التعرف علي خصائص كل  المستحد 

فالطالب   االدراكي،  المجال  على  والمعتمدين  المجال  على  المستقلين  الطالب  من 

المجال  عناصر  إدراك  على  القدرة  ولديهم  والموضوعية  بالتحليل  يتميزون  المستقلون 

المجال وإعادة بنائه عندما يقدم مع مجال والمعلومات بشكل مستقل ويتغلبون على تنظيم  

إدراكهم   كما يخضع  التحليل،  قدرة على  أقل  المعتمدون  الطالب  بينما  معين،  تنظيم  ذى 

كما  المجال  تنظيم  نحو  يميلون  كما  بطريقة شاملة،  ينظمون  بشكل واضح حيث  للمجال 

بالمبادرة  واألخذ  بالنفس  بالثقة  يتميزون  المستقلين  الطالب  ان  كما  واالستقالل عن    هو، 

اآلخرين، وذلك عكس الطالب المعتمدين على المجال، كما أتاحت بيئة التعلم التشاركية 

للطالب عرض المعلومات والمحتوي من خالل الصور والنصوص والفيديوهات المتعلقة  

بموضوع الدراسة، والتي استطاع جميع الطالب الدراسة من خاللها وفقاً لقدرات كل من 
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ذاتياً في دراة المحتوي والمشاركة في المهام التي يمارسونها مع المعلم، أو  المجموعتين  

مع زمالئهم، مما كان له التأثير االيجابي في تحصيلهم الدراسي وزيادة الجانب االدائي  

؛ سليمان  2006النتاج المستحدثات، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من )لبني الهواري،  

( والتي افادت بعدم وجود فروق 2019؛ سامي،  2017  ، اشرف مرسي،213عوايشة،  

)نافذ   نتائج  مع  وتختلف  المجال،  على  المعتمدين  والطالب  المستقلين  الطالب  بين  دالة 

التفكير 2006يعقوب،   في  المعتمدين  الطالب  علي  المستقلين  الطالب  تفوق  في   )

( التميمي  ياسين  ودراسة  أفض2010والتحصيل،  المستقلين  الطالب  بان  من (  تعلما  ل 

( عبدالكريم  محمود  ودراسة  المعتمدين،  عن  الفردي  التعلم  تفوق  2013حيث  في   )

 الطالب المستقلين علي الطالب المعتمدين على المجال في التحصيل الدراسي. 

متعلم(    -ثالثاً: النتائج المتعلقة بتأثير التفاعل بين أنماط التعلم التشاركي )الفردي )معلم

)معلم  – )مستقلم   -الجماعي  المعرفية  واألساليب  الجانب   -تعلمين((  على  معتمد( 

 المعرفي والجانب األدائي المرتبط بمهارات انتاج المستحدثات التكنولوجية: 

  : إلي  البحث  نتائج  مستوي  تأشارت  دالة إحصائيًا عند  (  0.05)  ≥وجد فروق 

البعدى الختبار   التطبيق  الطالب فى  المعرفبين متوسطات درجات  ي وكذللك  التحصيل 

المنتج تقييم  لبطاقة  البعدي  التطبيق  للت  في  ا أثيرجع  لنمط  ألير  للتفاعل  التعلم ساسي 

التشاركية االلكترونية  التعلم  بيئات  في  جماعي(  مقابل  )فردي    واالسلوب   التشاركي 

ويرجع ذلك إلي أن انماط التشارك اإللكتروني يختلف    (المستقلل  بمقا  المعتمد)  المعرفي

 ً لألسلوب المعرفي )المستقل مقابل المعتمد( في أدائهم ونتائجهم في التحصيل    تأثيرها وفقا

بين   دال  ارتباط  وجود  وكذلك  التكنولوجية،  المستحدثات  النتاج  االدائي  والجانب 

الفردي  التشاركي  التعلم  نمط  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  حيث  المستقلين  المتغيرين 

وجود   وكذلك  المستقل،  المعرفي  التشاركي واالسلوب  التعلم  نمط  بين  ارتباطية  عالقة 

هذه   وتتفق  التابع،  المتغير  في  المتبادل  التاثير  في  المعتمد  المعرفي  واالسلوب  الجماعي 

انماط  2011النتيجة مع نتيجة عبدالعزيز عبدالحميد ) بين  تفاعل  ( والتي اشارت وجود 



العربي   زينب  ودراسة  المعرفي  واألسلوب  التعلم  بيئة  عبر  وجود  2015)الدعم  إلي   )

ودراسة  والدافعية،  التحصيل  في  المعرفي  واألسلوب  االفتراضية  الجوالت  بين  تفاعل 

( االلكترونية واالسلوب  2017مروة سليمان  تقديم االنشطة  بين نمط  تفاعل  ( في وجود 

المعرفي علي تحقيق بعض نواتج التعلم في تكنولوجيا التعليم،  وتختلف مع نتائج دراسة 

عبد )محمود  واالسلوب  2013الكريم   المثيرات  تتابع  بين  دال  تفاعل  وجود  عدم  في   )

( في عدم وجود تفاعل 2017المعرفي علي التحصيل المعرفي، ودراسة اشرف مرسي ) 

 بين نمط التشارك واالسلوب المعرفي علي التحصيل والدافية لالنجاز. 

 توصيات البحث: 

 ستخالص التوصيات التالية:في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن ا

عقد دورات تدريبية لطالب الدبلوم العامة عن بعد حول كيفية توظيف بيئات التعلم   

 التشاركية في عمليتي التعليم والتعلم. 

في    االلكتروني  التشاركي  للتعلم  المختلفة  األنماط  استخدام  تفعيل  ضرورة 

 التخصصات المختلفة.

 ة، في تدريب الطالب على المفاهيم والمهارات المختلفة. االستفادة من بيئة التعلم التشاركي 

اساس    على  دراسية  مادة  كل  طبيعة  مع  يتناسب  بما  التشارك  أنماط  أنسب  تحديد 

 علمي سليم ومقنن. 

 مقترحات البحث: 

المعرفي   واالسلوب  المجموعات  داخل  التشاركي  التعلم  نمط  بين  التفاعل  أثر 

لم شخصية في تنمية مهارات انتاج المستحدثات  )المستقل مقابل المعتمد( عبر بيئة تع

 التكنولوجية لطالب كلية التربية.

جماعي( واسلوب التعلم )كلي مقابل جزئي(   -أثر التفاعل بين نمط التشارك )فردي 

 علي تنمية مهارات انتاج المقررات اإللكترونية للهئية المعاونة بكلية التربية.
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ال  بين  التشارك  نمط  بين  التفاعل  تنمية  أثر  علي  المعرفي  واالسلوب  مجموعات 

 التحصيل ومهارات التفكير التحليلي لطالب الدراسات العليا. 

أثر التفاعل بين نمطا التعلم التشاركي )التازري مقابل التسلسلي( واالسلوب المعرفي   

لطالب   االلكترونية  الخرائط  انتاج  مهارات  تنمية  علي  المعتمد(  مقابل  )المستقل 

 عليم وانتاج المواد التعليمية بالدبلومة المهنية في التربية. تكنولوجيا الت



 المراجع 

( الفار  الوكيل  عبد  والعشرين:  2012إبراهيم  الحادي  القرن  تكنولوجيا  تربويات   .)

 (، دار الفكر العربي، القاهرة. 2.0تكنولوجيا )ويب 

( الكبش  عبدهللا  محرر2016إبراهيم  عبر  للتشارك  مختلفين  نمطين  تأثير  الويب (.  ات 

التشاركية لتنمية بعض مهارات إنتاج المواقع التعليمية لدى الطالب الدراسات العليا بكلية التربية 

المؤسسة   والنفسية،  التربوية  للعلوم  الدولية  المجلة  السعودية،  العربية  بالمملكة  الباحة  جامعة 

 العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية، مصر.  

( جاويش  حامد  توظيف  2012احمد  مهارات  لتنمية  الذكية  السبورة  استخدام  اثر   .)

الدراسات والبحوث  المرحلة االعدادية، رسالة ماجستير معهد  التكنولوجية لمعلمي  المستحدثات 

 التربوية، جامعة القاهرة.

(. اثر التفاعل بين اسلوب التدريب القائم علي الواقع  2019احمد رمضان محمد فرحات )

السعة وبين  لطالب   المعزز  التكنولوجية  المستحدثات  استخدام  مهارات  اكساب  في  العقلية 

 الدراسات العليا، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان، مصر. 

( عويس  سالم  االلكتروني  2014احمد  التعلم  ادارة  بنظام  مقترحة  الكترونية  منظومة   .)

طفال واتجاهاتهن نحوها في ضوء لتنمية مهارات توظيف السبورة الذكية لدي معلمات رياض اال

 . 2، ج38التنور التكنولوجي برياض االطفال، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، ع 

( عبدالمجيد  صادق  الثاني 2011أحمد  الجيل  أدوات  استخدام  على  قائم  برنامج  أثر   .)

الت المعرفية للويب في تدريس الرياضيات علي تنمية أنماط الكتابة اإللكترونية وتعديل التفضي

 . 2، ج76لدي طالب شعبة التعليم األبتدائي بكلية التربية، مجلة كلية التربية بالمنصورة، ع

( احمد  سلطان  لتنمية 2010ادريس  الذاتي  التعليم  علي  قائم  مقترح  تدريبي  برنامج   .)

اليمنية بالجمهورية  الثانوية  المرحلة  لمعلمي  التعليم  تكنولوجيا  مستحدثات  توظيف  ، مهارات 

 رسالة دكتوراه، ماجستير معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة. 
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(. أنماط التشارك عبر محررات الويب التشاركية وأثرها 2015إسالم جابر أحمد عالم )

تكنولوجيا على التحصيل وبعض مهارات تصميم المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين، مجلة  

 . 1، ع25، مج التعليم، مصر

(. أنماط التشارك عبر محررات الويب التشاركية وأثرها 2015ر أحمد عالم )إسالم جاب

تكنولوجيا على التحصيل وبعض مهارات تصميم المواقع التعليمية لدى الطالب المعلمين، مجلة  

 . 1، ع25، مج التعليم، مصر

( الحميد  عبد  صبحي  وأسلوب 2015أسماء  البنائية  التعلم  دعامات  بين  التفاعل  أثر   .)

م المحتوى اإللكتروني على تنمية التحصيل المعرفي والمهاري للتصميم التعليمي التعلم في تقدي

 لدى طالب تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، معهد الدراسات العليا للتربية.

الحلفاوي ووائل رمضان ) الدعم  2015أشرف زيدان وليد سالم  التفاعل بين نمط  أثر   .)

واألسلوب المعرفي في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طالب الدراسات اإللكتروني المتنقل  

 العليا، المؤتمر الدولي الرابع للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

(. أثر التفاعل بين نمط التشارك عبر محررات 2017اشرف محمد عبداللطيف مرسي )

والد التحصيل  على  المعرفي  واالسلوب  التشاركية  شعبة الويب  طالب  لدى  لالنجاز  افعية 

 . 110-190،  172، ع 1تكنولوجيا التعليم، مجلة كلية التربية، جامعة االزهر، مج

 ( حمادة  إبراهيم  إبراهيم  التعلم  2015أمل  بيئة  في  التشارك  أنماط  اختالف  أثر   .)

الذكاء  ومهارات  التحصيل  تنمية  على  النشاط  نظرية  لمضامين  وفقا  التشاركي  اإللكتروني 

 . 2صطناعي لدى طالب كلية التربية النوعية، جامعة الباحة، مج اال

( الشرقاوي  محمد  العربية  1995أنور  النفس  علم  بحوث  في  المعرفية  األساليب   .)

 وتطبيقاتها في التربية"، االنجلو المصرية، القاهرة. 

 هرة. (. التعلم نظريات وتطبيقات ، دار األنجلو المصرية، القا1998أنور محمد الشرقاوي )

(. تأثير تصممين للتفاعل في محررات الويب التشاركية في  2012ايمان محمد احسان )

الدراسات   بمرحلة  التعليم  تكنولوجيا  لدي طالب  التعليمي  التصميم  وتنمية مهارت  المعرفة  بناء 

 العليا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.

http://0810gjtee.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://0810gjtee.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://0810gjtee.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://0810gjtee.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


 ( إسماعيل  أحمد  في ضوء    (.2014أيه طلعت  تشاركي  إلكتروني  تعلم  بيئة  تصميم  أثر 

النظرية التواصلية على تنمية التحصيل ومهارات ادارة المعرفة الشخصية لدى طالب تكنولوجيا  

 التعليم، ماجستير، جامعة طنطا، مصر.

( العريمية  محمد  ناصر  تربوياً،  2011بدرية  وتوظيفها  اإللكترونية  التواصل  أدوات   .)

 . 67تربوي، سلطنة عمان، عمجلة التطوير ال

الحميد جابر ) التعلم، ط1999جابر عبد  التعلم ونظريات  النهضة  9(. سيكولوجية  ، دار 

 العربية القاهرة، القاهرة. 

 ( عبدالعاطي  محمد  الباتع  )المفهوم، 2015حسن  الويب  عبر  التشاركي  التعلم  طبيعة   .)

الت مجلة  االستراتيجيات(،  العمليات،  األدوات،  )المميزات،  العدد  اإللكتروني،  تم  13عليم   ،)

الرابط   من  استرجاعه 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=419 

مقرر (. استراتيجيات التشارك داخل المجموعات وبينها في  2012حسن ربحي مهدي )

الويب   عبر  بعد  عن  العلمي  البحث  لمناهج  المشاركات،   2اإللكتروني  جودت  على  وأثرهما 

 المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، القاهرة.

(. أثر اختالف استراتيجية التقويم البنائي لدى المستقلين  2014حمدي أحمد عبد العظيم )

الت  ببيئات  تكنولوجيا والمعتمدين  لطالب  المهاري  واألداء  التحصيل  تنمية  في  اإللكتروني  علم 

 التعليم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية.

إسماعيل و  حمدي  إبراهيمشعبان  إبراهيم  )  أمل  أنماط 2013حمادة  اختالف  أثر   .)

التشارك داخل المجموعات في بيئة التعلم اإللكتروني التشاركى على تنمية التحصيل ومهارات  

دار   تكنولوجيا التعليم،لدى طالب تكنولوجيا التعليم،    الذكاء االجتماعى وتصميم المواقع التعليمية

 (. 2)23المنظومة، مصر 

(. أثر التفاعل بين استراتيجيتين للمراجعة االلكترونية )الفردي/  2014داليا أحمد شوقي )

التشاركي( على التحصيل المعرفي الفوري والمرجأ وفاعلية الذات لدى الطالب المعلمين بكلية 

 عة األزهر.التربية، كلية التربية، جام

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=419
http://0810gjtf5.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://0810gjtf5.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://0810gjtf5.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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( حبيشى  التدريب 2012داليا خيرى  تطوير  فى  التشاركى  اإللكترونى  التعلم  توظيف   .)

النوعية، رسالة ماجستير،   التربية  اآللى بكليات  الحاسب  إعداد معلم  لدى طالب شعبة  الميدانى 

 جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية دمياط.

( الغول  محمد  استراتي2012ريهام  بعض  أثر  تصميم  (.  عند  العمل  مجموعات  جيات 

الثاني   الجيل  خدمات  بعض  وتطبيق  تصميم  مهارات  تنميه  على  االلكتروني  للتدريب  برامج 

 للويب لدى أعضاء هيئه التدريس، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية التربية. 

( السالمي.  حامد  حسن  وأسلو2008زينب  التعلم  سقاالت  من  نمطي  بين  التفاعل  أثر  ب (. 

التعلم عند تصميم برامج كمبيوتر متعدد الوسائط على التحصيل وزمن التعلم ومهارات التعلم الذاتي 

 لدى الطالبات المعلمات، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. 

اضية (. أثر التفاعل بين تصميم توقيت تنفيذ الجوالت االفتر2015زينب محمد العربي )

التعليم، مجلة  تكنولوجيا  لدى طالب  اإلنجاز  ودافعية  التعلم  أثر  بقاء  لتنمية  المعرفي  واألسلوب 

 . 70-15،  2، ج210دراسات في المناهج وطرق التدريس، ع

( امين  محمد  المؤتمر 2005زينب  الشاملة،  الجودة  ومتطلبات  االلكتروني  التعليم  تكنولوجيا   .)

 ة لتكنولوجيا التعليم، كلية البنات، جامعة عين شمس.العلمي العاشر للجمعية المصري

( خليفة  المدمج علي  2015زينب محمد حسن  التعلم  في  االلكتروني  التفاعل  نمط  أثر   .)

طالب  لدى  نحوه  واالتجاه  التكنولوجية  المستحدثات  بعض  وانتاج  استخدام  مهارات  اكتساب 

 -اتهم، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةالدبلوم اللغة العربية الناطقين بغيرها في ضوء احتياج

 . 89-1، ص 25مصر، ع

( خليفة  حسن  محمد  والتعلم 2016زينب  التفاعلية  المتعددة  بالوسائط  التعلم  طريقتي  أثر   .)

اإللكتروني التشاركي عبر اإلنترنت في إكساب مهارات استخدام أجهزة العروض الضوئية للطالبات 

 نات جامعة الملك فيصل باإلحساء، جامعة عين شمس، كلية التربية. المنتسبات بكلية التربية للب

( المزروعي  بن  محكوم  بن  خاطر  بن  أثر  2019سامي  التشارك  (.  نمط  بين  التفاعل 

بيئة الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف  واألسلوب المعرفي في  جماعي(    –)فردي  

ب المادة  المعلومات والرضا نحو  تقنية  لمادة  التربية، التاسع  سلطنة عمان، رسالة دكتوراه، كلية 

 .جامعة عين شمس



الموسوي ) الكريم عمار وعلي شرف  المناهج والتدريس 2014سام عبد  (. مصطلحات 

 وتقنيات التعليم، مجلس النشر العلمي، جامعة السلطان قابوس.

( عوايشة  ابراهيم  المعر2013سليمان  باالسلوب  وعالقتها  الالعقالنية  االفكار  في (. 

غير   ماجستير  رسالة  السبع،  بئر  قضاء  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  االعتماد  االستقالل، 

 منشورة، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية، االردن. 

المكاوى) السيد  محمد  سمير  على  2015سمر  قائمة  تكنولوجية  تعليمية  بيئة  فاعلية   .)

 تفكير لدى تالميذ ذوي صعوبات التعلم، جامعة بورسعيد. التدريس الفاروقي في تنمية ال

، عالم  1(، التعلم التعاوني، أسسه، واستراتيجياته وتطبيقاته، ط2005سناء محمد سليمان)

 الكتب، القاهرة.

( فرغلي  الرحمن  عبد  برامج 2007سهير  في  المتعلم  تحكم  مستويات  اختالف  أثر   .)

ألسلوب المعرفي لطالب المدرسة الثانوية الصناعية على  الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائط وا

التحصيل والتصميم االبتكاري في مادة الرسم الفني، رسالة دكتوراه، كلية التربية باإلسماعيلية، 

 جامعة قناة السويس.

(. برنامج قائم على استخدام محررات الويب التشاركية لتنمية 2014شيماء طه إبراهيم )

التعبي اللغة بعض مهارات  بشعبة  المعلمين  الطالب  لدى  الكتابة  نحو  الدافعية  وتعزيز  الكتابي  ر 

 الفرنسية، رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة بورسعيد.

الحليم ) السالم عبد  المساعدة )الموجزة،  2010طارق عبد  التفاعل بين مستويات  أثر   .)

ك تنمية  على  التعلم،  أساليب  وبين  والتفصيلية(  ببرامج والمتوسطة،  التفاعلية  تصميم  فايات 

 الوسائط المتعددة، لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم.

(. اثر استخدام الويكي في تنمية مهارات االتصال الكتابي 2015عادل صالح المسلمي )

اإللكتروني لدى طالب الصف األول الثانوي، المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم 

 . 2015عن بعد، مارس 
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( العزيز مطيران  العالمية  2014عبد  الشبكة  على  القائم  التشاركي  التعلم  استخدام  أثر   .)

وتفكيرهم   الكويت  في  األساسية  التربية  كلية  طلبة  لدى  الرقمي  العلمي  البحث  مهارات  لتنمية 

 الناقد، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.    

طل عبدالحميد)عبدالعزيز  المتزامن 2011به  اإللكتروني  الدعم  أنماط  بين  التفاعل  أثر   .)

التعلم على التحصيل وتنمية مهارات   الويب وأساليب  القائم على  التعلم  المتزامن في بيئة  وغير 

وطرق   المناهج  في  دراسات  مجلة  التربية،  كلية  طالب  لدى  التعلم  مصادر  وإنتاج  تصميم 

 . 97-53،  168التدريس، ع

)عد العتوم  للنشر 2010نان  المسيرة  دار  والتطبيق،  النظرية  المعرفي  النفس  علم   .)

 والتوزيع، عمان.

( رزق  شبل  شوقي  التشاركي( 2015عصام  اإللكتروني)الفردي/  التعلم  نمطي  دعم   .)

والرضا   الذاتي  والتنظيم  المهاري  واألداء  المعرفي  التحصيل  على  االجتماعي  التدوين  بأدوات 

 . دار المنظومة. 2، ع   25مين بكلية التربية، مجللطالب المعل

( األسمري  السلطان  علي  بن  دليم  بن  اإلبحار 2014علي  نمط  بين  التفاعل  أثر   .)

أثر  قائمة عبر  تعليم  بيئة  في  اإلدراكي  المجال  على  االعتماد(  )االستقالل/  المعرفي  واألسلوب 

م في  التفكير  مهارات  وتنمية  الدراسي  التحصيل  على  المرحلة  الويب  تالميذ  لدى  العلوم  ادة 

 االبتدائية بالمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس. 

تنمية بعض مهارات مونتاج 2014علي حسن عبادي ) بيئة تعلم تشاركية في  فاعلية   .)

التعليم، رسالة ماجستير، الرقمي لدى طالب شعبة تكنولوجيا  الدراسات والبحوث   الفيديو  معهد 

 التربوية، جامعة القاهرة.

(.  مهارات الدراسة والتأقلم الجامعية، حفل افتتاح مركز  2015علي شرف الموسوي. )

 التعلم الذاتي، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان.

  (.  أثر اختالف نمط المنظم التمهيدي المستخدم في برامج 2000عمرو جالل الدين حسين )

والمعتمدين   المستقلين  التعليم  تكنولوجيا  شعبة  طالب  تحصيل  على  الوسائط  متعددة  الكمبيوتر 

 ومستوى أدائهم العملي في مقرر الكمبيوتر، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر. 

 (. القدرات العقلية ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. 1983فؤاد أبو حطب )



اله نظمي  سيد  ) لبني  المعرفي)االعتماد2006واري  االسلوب  أثر  عن    -(.  االستقالل( 

دراسات  مجلة  المراهقات،  الطالبات  من  عينة  لدى  االبتكاري  التفكير  على  االدراكي  المجال 

 . 10-1، 9، ج32الطفولة، مصر، ع

(. أثر برنامج قائم على التعليم اإللكتروني في تنمية الوعي  2011لمياء محمود القاضي )

جامعة   الملبسي المنزلي  االقتصاد  كلية  طالبات  لدي  التكنولوجية  المستحدثات  نحو  واالتجاه 

 االزهر، رسالة دكتوراه كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

حبيب  نبيه  )  مارلين  الويب  2018غبلاير  عبر محررات  التشارك  أنماط  اختالف  أثر   .)

الثانوية،   المرحلة  لطالب  المهاري  األداء  وتنمية  التحصيل  على  التربية التشاركية  كلية  مجلة 

 . 23،عببورسعيد، مصر

( مسعود  اليزيد  ابو  الويب 2015محمد  محررات  في  التفاعل  نمط  توظيف  أثر   .)

الثانوية، دراسات تربوية   المرحلة  الشائعة في كتابات طالب  اللغوية  لعالج األخطاء  التشاركية 

 . 1058-1011، ع 21واجتماعية،مصر، مج 

(. أثر توظيف نمط التفاعل في محررات الويب 2015محمد أبو اليزيد مسعود وآخرون )

التشاركية؛ لعالج األخطاء اللغوية الشائعة في كتابات الطالب المرحلة الثانوية، مجلة الدراسات  

 .  3، ع 21التربيوية واإلجتماعية، مصر، مج

( فرغلي  سيد  علم2011محمد  في  إلكتروني  مقرر  فاعلية  التعلم    (.  على  قائم  االجتماع 

التشاركي في تنمية القدرة على التفكير الجمعي، والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية، 

 رسالة دكتوراه، تكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامعة عين شمس.   

 الكلمة.   القاهرة، دار التعليم، تكنولوجيا (. منتوجات2003محمد عطية خميس )

، مكتبـة دار السحاب  1(. تكنولوجيا إنتاج مصادر التعلم، ط  2006د عطية خميس )محم

 للنشر ، القاهرة. 

( خميس  عطية  ط 2009محمد  والتعلم،  التعليم  تكنولوجيا  للنشر  2(.  السحاب  دار   ،

 والتوزيع، القاهرة. 

http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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( خميس  عطية  التعليم  2011محمد  لتكنولوجيا  والتاريخية  النظرية  األصول   .)

 ، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة.  2وني، طاإللكتر

( خميس  عطية  دار   (. 2015محمد  والمؤسسات،  األفراد  اإللكتروني:  التعلم  مصادر 

 السحاب للنشر، القاهرة.

( عطية  فتحي  تنمية 2020محمد  في  المدمج  التعلم  علي  قائم  تدريبي  برنامج  بناء   .)

االلكترونية في ضوء   المقررات  انتاج  الشاملة ، رسالة ماجستير، كلية مهارات  الجودة  معايير 

 التربية، جامعة عين شمس.

( الحيلة  محمود  وتعليميا  2004محمد  سيكولوجيا  إنتاجها:  وتقنيات  التربوية  األلعاب   .)

 وعمليا، دار المسيرة.

( عبدالوهاب  محمود  التعلم  2015محمد  ادارة  نظام  في  مقترح  برنامج  فاعلية   .)

و موودل  التعليم االلكتروني  لطالب  لالنجاز  والدافع  والمهاري  التحصيلي  الجانب  علي  اثره 

 . 4التجاري بكلية التربية جامعة سوهاج، المجلة التربوية، ج 

( عبدالكريم  احمد  المرعفي 2013محمود  واألسلوب  المثيرات  تتابع  بين  العالقة  أثر   .)

عربية   دراسات  النقال،  التعليم  برامج  في  المعرفي  التحصيل  النفسعلى  وعلم  التربية   -في 

 . 124-95،  43السعودية، ع

( األنصاري  النقال  2015محمود  التعلم  بيئة  في  التشاركي  التعلم  بين  التفاعل  أثر   .)

واألسلوب المعرفي للمتعلمين بالمرحلة اإلعدادية في تنمية مهارات البرمجة. رسالة ماجستير ،  

 كلية التربية النوعية، جامعة بنها.

ف محمد  )محمود  واألسلوب  2013ؤاد  اإللكترونية  المحاكاة  أنواع  بين  التفاعل  أثر   .)

المرحلة  طلبة  لدى  التكنولوجي  اإلبداع  وتنمية  التكنولوجية  المفاهيم  اكتساب  على  المعرفي 

 األساسية العليا، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس.

تعلم التشاركي اإللكتروني لتنمية (. فاعلية استراتيجية ال2015مرتضى جبار عبدالنصار )

مهارات التعبير الكتابي واإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية في جمهورية العراق، ماجستير، 

 كلية التربية، جامعة المنصورة.



( توفيق  زكي  أكتشافه 2013مروة  ونمط  المحتوى  تنظيم  أساليب  بين  العالقة   .)

تنمية في  الويب  عبر  التشاركية  المعرفة    بالمحررات  وراء  ما  ومهارات  المعرفي  التحصيل 

 دراسات في المناهج وطرق التدريس، مصر.

(. نموذج تصميم تعليمي مقترح للتعلم التشاركي قائم  2015مروة سليمان  أحمد سليمان )

لدى  التعليم  تكنولوجيا  في  اإلبداعي  اإلنتاج  لتنمية  الويب  الثاني من  الجيل  أدوات  توظيف  على 

 مين بكلية التربية، رسالة الدكتوراة، كلية التربية، جامعة عين شمس.الطالب المعل

التفاعل بين نمط تصميم االنشطة االلكترونية 2017مروة سليمان احمد سليمان ) اثر   .)

واالسلوب المعرفي القائم علي نظام ادارة التعلم االلكتروني علي تنمية بعض نواتج التعلم لمقرر  

 الدبلوم العامة عن بعد.  تكنولوجيا التعليم لطالب

(. العالقة بين االسلوب المعرفي والتفكير االبداعي، مجلة  2006نافذ نايف رشيد يعقوب )

 . 268-228، 6، ج2العلوم التربوية بكليات المعلمين، السعودية، ع

( حسن  السيد  جوجل 2013نبيل  تطبيقات  على  القائم  التشاركى  التعلم  استخدام  أثر   .)

تنمي فى  هيئة التربوية  أعضاء  لدي  نحوه  واالتجاه  اإللكترونية  المقررات  تصميم  مهارات  ة 

 التدريس بجامعة أم القرى. 

 (. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني، دار الفكر العربي، مصر. 2008نبيل جاد عزمي )

التغذية 2009نبيل جاد عزمي، محمد مختار المرادني ) التفاعل بين توقيت تقديم  أثر   .)

رية ضمن صفحات الويب التعليمية واألسلوب المعرفي لتالميذ المرحلة االبتدائية الراجعة البص

التعليم التعليمية. مجلة تكنولوجيا  الويب  التعلم من مواقع  المعرفي واالتجاه نحو  التحصيل    -في 

 . 3، ع19مصر، مج 

( المسند  سعود  بمراكز  2017نهير  استخدامها  ومعوقات  التكنولوجية  المستحدثات   .)

القصيم،  مصاد جامعة  التربية،  كلية  ماجستير،  رسالة  المعلمات،  نظر  وجهة  من  التعلم  ر 

 السعودية.

( الشرنوبي  إبراهيم  سعيد  عبر 2013هاشم  االجتماعية  الشبكات  توظيف  فاعلية   .)

اإلنترنت المصاحبة للمواقع التعليمية وأنماط الرسائل اإللكترونية في التحصيل وتنمية مهارات  



 د. محمود مصطفى عطية صالح 

م األجهزة التعليمية الحديثة والقيم األخالقية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكليات  تشغيل واستخدا
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