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  :مقدمة
أصبح التطور ف�ي تكنولوجی�ا االتص�االت 

العص��ر المع��اش، والرقمی��ة س��مة م��ن س��مات 
حیث یُطلق علیھ العصر المعلوماتي أو عص�ر 
المعلوماتی���ة، وتتص���ف نظ���م التعل���یم الحالی���ة 
ب���التعلم الرقم���ي أو التعل���یم اإللكترون���ي وق���د 
س����عت ال����دول لتط����ویر أنظمتھ����ا التعلیمی����ة 
لمواكب����ة التط����ور الس����ریع والمتالح����ق ف����ي 
التقنی���ة وم���ا ص���احبھ م���ن انعكاس���ات عل���ى 

لت�ي تت�أثر ب�أي تغی�رات ف�ي العملیة التعلیمیة ا
  .المجتمع وتؤثر علیھ

وق���د تع���ددت تطبیق���ات اإلنترن���ت حت����ى 
أص��بحت الرائ���دة ف���ي مج��ال عملی���ات التعل���یم 

والتنمیة البشریة، وھي وس�یلة اتص�ال فاعل�ة 
بین المعلم والمتعلم م�ن ناحی�ة، وب�ین الم�تعلم 
وأقران���ھ م���ن ناحی���ة أخ���رى، وت���زود المعل���م 

ی��ة، وھ��ذا الش��كل والم��تعلم بتغذی��ة راجع��ة فور
م��ن ال��تعلم حق��ق نجاح��اً ف��ي دم��ج نظ��م التعل��یم 
والتدریب في نظ�ام واح�د، وس�ھل عملی�ة نق�ل 
المعلوم��ات، وس��اعد عل��ى تنح��ي نظ��م التعل��یم 
النمطی�ة القائم��ة عل�ى التلق��ین والحف�ظ، فض��الً 
ع��ن إتاح��ة ف��رص التعل��یم المس��تمر، وأوج��دت 
حلوالً غیر تقلیدیة للعدید م�ن المش�كالت الت�ي 

ني منھ��ا التعل��یم النظ��امي التقلی��دي، مث��ل یع��ا
معالج��ة مش��كلة الكثاف��ة الطالبی��ة ف��ي قاع��ات 
الت�����دریس، واتس�����اع ف�����ي محت�����وى الم�����ادة 

 

یة وأثرھا في بیئة إلكترونیة تعاون
الجیل أدوات  مھارات توظیفتنمیة 

  في التعلیم الثاني للویب
  

  إعداد

  مطھر أحمد مطھر ُحمید
  التعلیم تكنولوجیا بقسم مساعد مدرس

  التطبیقیة والعلوم التربیة بكلیة
  الیمنیة الجمھوریة-حجة جامعة

  للتربیة جامعــةالقاھرة العلیا الدراسات ھبكلیة دكتورا باحث

  
حسن حسیني جامـــع. د.أ  

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم 
 بكلـیة التربـیة النوعـیة

 جامعة اإلسكندریة

  مصطفى عبد السمیع محمد. د.أ
  أستاذ متفرغ وقائم بأعمال رئاسة 

 مجلس قسم تكنولوجیا التعلیم
 كلیة الدراسات العلیا للتربیة

 جامعة القاھــرة

سلوى فتحي المصري. د  
 مدرس بقسم تكنولوجیا التعلیم 

 كلیة الدراسات العلیا للتربیة
 جامعة القاھــرة
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التعلیمی���ة، وقص���ور الم���ادة المطبوع���ة ع���ن 
عبد الحافظ (مواجھة ظاھرة االنفجار المعرفي

  ).  ١٩٠-١٦٩: ٢٠٠٥سالمة،
تحول���ت البیئ���ة التعلیمی���ة التقلیدی���ة إل���ى 

می��ة إلكترونی��ة تعتم��د عل��ى ش��بكات بیئ��ة تعلی
المعرف��ة اإللكترونی��ة، وأص��بح بإمك��ان المعل��م 
والمتعلم من خاللھا تخزین واسترجاع كمی�ات 
ھائلة م�ن المعلوم�ات والمع�ارف عب�ر وس�ائل 
ع��دة ف��ي مق��دمتھا ش��بكة اإلنترن��ت، وتتوق��ف 
أھمیة تكنولوجیا المعلوم�ات عل�ى ق�درة الف�رد 

تھ����ا، ف����ي الحص����ول عل����ى المعلوم����ة، وتنمی
وتوظیفھ������ا، وإتاح������ة الفرص������ة لآلخ������رین 
لالس��تفادة منھ��ا، وذل��ك بأنظم��ة تعل��یم وتعل��م 

الغریب (جدیدة تؤثر إیجاباً في النظام التعلیمي
  ).١٣٧، ١٤٢٢زاھر، 

 ,Najy, Bigum)وقد أوضحت دراسة 
التحول الكبیر ال�ذي ح�دث ف�ي اآلون�ة  (2007

األخی�رة لنش��ر وتب��ادل البیان��ات عب��ر اإلنترن��ت 
تغیی�ر لبیئ�ة الوی�ب فھ�ي ل�م تع�د بیئ�ة  وحدوث

ق��راءة فق��ط ب��ل أص��بحت بیئ��ة ق��راءة وكتاب��ة 
وفي ھذا الصدد فإن دور الجامعات ومص�ممي 
ومنتج��ي الم��واد التعلیمی��ة اإللكترونی��ة أص��بح 
أمامھم تحٍد كبیر ویجب اكتشاف ط�رق حدیث�ة 
للتكیف م�ع البیئ�ة الرقمی�ة الجدی�دة، وأش�ارت 

ن الجامع����ات الدراس����ة إل����ى قی����ام العدی����د م����
 Web2.0باكتش����اف بیئ����ات جدی����دة تس����مى 

لت���دعم ب���رامج التعل���یم وال���تعلم ف���ي البیئ���ات 
اإللكترونی����ة، وأوض����حت الدراس����ة األھمی����ة 
الكبیرة التي تحظ�ى بھ�ا تقنی�ة الوی�ب الجدی�دة 
لتس���ایر التط���ور ال���ذي ح���دث والت���ي أتاح���ت 
للطالب التع�اون والمش�اركة م�ع اآلخ�رین ف�ي 

مجتمعات المعرف�ة،  تداول المعلومات وتكوین
كما أن الدراس�ة أوض�حت أھمی�ة ودور الجی�ل 
الثاني للویب في تغییر شكل البرامج التعلیمیة 
في الفت�رة القادم�ة وكی�ف أنھ�ا س�تحدث ث�ورة 
كبیرة قائمة عل�ى مب�دأ المش�اركة وتلغ�ي مب�دأ 

  .التعلم من طرف واحد
كما برزت ف�ي الس�نوات الس�ت الماض�یة 

بیق���ات غی���رت مجموع���ة م���ن الخ���دمات والتط
وجھ شبكة الویب وطریقة استخدامھا، وعل�ى 
ھ��ذا األس��اس؛ ف��إن األنظ��ار ف��ي مج��ال ال��تعلم 

اإللكتروني تتجھ نحو أدوات الجیل الثاني م�ن 
أو  (Web 2.0 Tools)الش�بكة العنكبوتی�ة 

م���ا ت���م االتف���اق ف���ي المج���ال األك���ادیمي عل���ى 
 Socialتس���میتھ بالبرمجی���ات االجتماعی���ة 

Softwareنت���������دیات النق���������اش ، مث���������ل م
internet discussion forums ،

، ومح������ررات ال������ویكي blogsوالم������دونات 
Wikis وخدم�����ة المفض�����الت االجتماعی�����ة ،

Social bookmarking وش�������بكات ،
، Peer-to-Peer (P2P)تواص���ل األق���ران

، Virtual Worldsوالع��والم االفتراض��یة 
،  Social Networkوالشبكات االجتماعیة 

-Realالتعاونی����ة الحی����ة وأدوات المش����اركة 
time collaborative tools والت��دوین ،

، وقن����وات الفی����دیو مث����ل Podcastالص����وتي
،  Ajax، األج����اكس YouTubeالیوتی����وب 

 Really Simpleوخدم��ة ق��ارئ األخب��ار 
Syndication وخدم�������ة ب�������ث الوس�������ائل ،

Media Streaming ، وغیرھ�����ا م�����ن
الت���ي تق���وم عل���ى مب���دأ المش���اركة الخ���دمات 

دوره مش�����ارك ووالتفاع�����ل م�����ع المس�����تخدم 
 Interactiveحیث تتمیز بالتفاعلی�ة  إیجابي

ف���ي وس���ط  Communicationواالتص���ال 
 Virtualافتراض�����������ي تع�����������اوني 

Collaborative  یُع���د م���ن أح���دث التقنی���ات
التي تس�تخدم ف�ي التعل�یم، وال�ذي أطل�ق علی�ھ 

-Eرون��������يالجی��������ل الث��������اني لل��������تعلم اإللكت
Learning 2.0  وھ����و ال����تعلم بش����بكات

اإلنترن�������������������������������ت االجتماعی�������������������������������ة 
SocialNetworks) ٢٠٠٦محمد عماشھ؛ 

؛ س�����عود الش�����ھراني و محم�����د القحط�����اني، 
٢٠١١(.  

ولقد غیرت تقنیات وأدوات التفاعل عب�ر 
آنف�ھ ال�ذكر م�ن  Interactive toolsالوی�ب 

الطریق�ة الت��ي تق�دم بھ��ا الم�ادة التعلیمی��ة عب��ر 
د أن كان���ت تعتم���د عل���ى المواق���ع الوی���ب، فبع���

اإللكترونی����ة الس�����اكنة والبری����د اإللكترون�����ي 
والق����وائم البریدی����ة والص����فحات الشخص����یة، 
أص���بح ھن���اك تطبیق���ات حدیث���ة تعتم���د عل���ى 
االجتماعی��ة والمش��اركة والتع��اون ف��ي إث��راء 
المحت���وى، وأص���بح المس���تخدم ھ���و المح���ور 
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األساسي في ص�نع المحت�وى واإلض�افة إلی�ھ، 
ان یعتم�د فق�ط عل�ى االط�الع وق�راءة بعد أن ك�

  .المعلومات التي یتیحھا لھ الموقع
وتؤكد العدید م�ن الدراس�ات عل�ى فعالی�ة 
استخدام أدوات الجیل الثاني للویب في التعلیم 

: زین���ب أم���ین و نبی���ل الس���ید(منھ���ا دراس���ة 
إذ ھ���دفت الدراس���ة إل���ى قی���اس أث���ر ) ٢٠٠٩

الم�����دونات ف�����ي تنمی�����ة مھ�����ارات التفاع�����ل 
عي ل��دى ط��الب الدراس��ات العلی��ا ذوي االجتم��ا

المس������تویات المختلف������ة للطاق������ة النفس������یة 
واتجاھ����اتھم نح����و الم����دونات، واس����تخدمت 
الدراسة برمجیة تعلیمیة تم تنفیذھا باس�تخدام 

" MS PowerPoint"برن���امج الت���ألیف 
ومقی��اس اتج��اه نح��و الم��دونات اإللكترونی��ة، 
وق���د توص���لت نت���ائج الدراس���ات إل���ى فاعلی���ة 

ت ف�����ي تنمی�����ة مھ�����ارات التواص�����ل الم�����دونا
االجتم�����اعي واالتجاھ�����ات نح�����و الم�����دونات 

ش���������وقي (اإللكترونی���������ة؛ أم���������ا دراس���������ة 
فق�د ھ��دفت إل�ى معرف�ة فعالی��ة ) ٢٠٠٩:محم�د

برن��امج ت��دریبي ف��ي تنمی��ة مھ��ارات توظی��ف 
تقنی��ات الجی��ل الث��اني لإلنترن��ت ف��ي التعل��یم، 
واقتص�������رت الدراس��������ة عل��������ى الم��������دونات 

الجی�����ل الث�����اني اإللكترونی�����ة كأح�����د تقنی�����ات 
لإلنترن��ت، وق��د توص��لت نتائجھ��ا إل��ى ج��ودة 
وكفاءة التدریب اإللكتروني عبر االنترنت ف�ي 
إكس��اب معلم��ي المرحل���ة اإلعدادی��ة مھ���ارات 
إنش���اء الم���دونات التعلیمی����ة وتوظیفھ���ا ف����ي 

أك��رم (عملیت��ي التعل��یم وال��تعلم، وك��ذا دراس��ة
 ,Castaneda Vise) ؛ )٢٠١١:فتح��ي

  ).Perschbach, 2006(؛ (2007
" م��ارتن وس��وزانا"كم�ا تناول��ت دراس��ة 

(Martin &Zuzana, 2009)  أھمی���ة
ف��ي التعل��یم  2.0اس��تخدام بع��ض أدوات الوی��ب

الم������دونات اإللكترونی������ة وال������ویكي (وھ������ي 
وتوصلت إل�ى جمل�ة ) والمفضالت االجتماعیة

م��ن النت��ائج ك��ان أبرزھ��ا أھمی��ة ھ��ذه االدوات 
ف��ي تنمی��ة الدافعی��ة ل��دى الط��الب نح��و ال��تعلم، 
والتفكی������ر التحلیل������ي، والعم������ل التع������اوني، 
ومھ������ارات االتص������ال، وبن������اء المجتمع������ات 

ھ�����ارات الكتاب�����ة، المعرفی�����ة التعاونی�����ة، وم
  .وتحسین جودة التعلیم والتعلم

ف��ؤاد عی��اد وعب��دالكریم (وھ��دفت دراس��ة
إل����ى قی���اس أث����ر اس����تخدام ) ٢٠١١:األش���قر

ف�����ي نظ�����ام إدارة ال�����تعلم  2.0أدوات الوی�����ب 
)Moodle ( على تحقیق التعلم التعاوني ل�دى

طلب������ة تكنولوجی������ا المعلوم������ات بالجامع������ة 
) ٤٤(اإلس��المیة، وتكون��ت عین��ة البح��ث م��ن 

طالب�����اً واس�����تخدمت الدراس�����ة أداة ال�����ویكي 
لت��دریس م��ادة أنظم��ة المعلوم��ات، وتوص��لت 
نت���ائج الدراس���ة إل���ى ارتف���اع درج���ة أھمی���ة 
خص����ائص أداة ال����ویكي ف����ي تحقی����ق ال����تعلم 

  .التعاوني بفاعلیة
كم���ا أن ال���تعلم اإللكترون���ي ل���یس نظ���ام 
لتوص���یل المحت���وى والمق���ررات اإللكترونی���ة 

وات تكنولوجی��ة، فق��ط ول��یس فق��ط اس��تخدام أد
ولكنھ علم نظ�ري تطبیق�ي، ونظ�ام تكنول�وجي 
تعلیم�����ي كام�����ل، وعملی�����ة تعل�����م مقص�����ودة 
ومحكوم���ة، تق���وم عل���ى أس���اس فك���ر فلس���في 
ونظری��ات تربوی��ة جدی��دة، یم��ر فیھ��ا الم��تعلم 
بخبرات مخططة ومدروسة، من خالل تفاعل�ھ 
مع مصادر تعلم إلكترونی�ة متع�ددة ومتنوع�ة، 

، وف���ق إج���راءات بطریق���ة نظامی���ة ومتتابع���ة
وأح���داث تعلمی���ة منظم���ة، ف���ي بیئ���ات تعل���م 
إلكترونی����ة مرن����ة، قائم����ة عل����ى الكمبی����وتر 
والش����بكات، ت����دعم عملی����ات ال����تعلم وتس����ھل 

: محم�د خم�یس(حدوثھ، ف�ي أي وق�ت ومك�ان 
٢٠١٠،  ٣-٢.(  

وأوص��ى الم��ؤتمر ال��دولي الث��اني لل��تعلم 
اإللكترون���ي والتعل���یم ع���ن بُع���د ف���ي الری���اض 

بضرورة ) ٢٠١١فبرایر ٢٢-٢١(بالسعودیة 
تفعی����ل دور المق����ررات اإللكترونی����ة وبیئ����ات 
التعلم اإللكتروني في مراح�ل التعل�یم الج�امعي 

ف����ي  2.0واالس����تفادة م����ن تطبیق����ات الوی����ب 
ع����رض ونش����ر المق����ررات التعلیمی����ة عل����ى 
الشبكة، والحاجة إلى إقامة مزید من الدورات 
التدریبیة ألس�اتذة الجامع�ات لتنمی�ة مھ�اراتھم 

تصمیم المق�ررات اإللكترونی�ة، وتطبیق�ات  في
وتوظیفھ���ا ف���ي العملی���ة التعلیمی���ة، 2.0وی���ب

واس������تخدام ونش������ر ومش������اركة المص������ادر 
والخب��رات التربوی��ة م��ن خ��الل خ��دمات الوی��ب 

مثل المدونات والویكي ومواقع مش�اركة  ٢.٠
  .الوسائط وخدمات المفضالت االجتماعیة
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وبناًء على ما سبق یتضح أن التعلم عبر 
لبیئات اإللكترونیة یُعد من الرواف�د األساس�یة ا

الداعم��ة لمنظوم��ة التعل��یم وال��تعلم المتكامل��ة 
ف�����ي المجتمع�����ات العص�����ریة، وذل�����ك تلبی�����ة 
لالحتیاج��ات اآلنی��ة والمس��تقبلیة ودف��ع عجل��ة 
التنمی����ة الش����املة نح����و مجتم����ع المعرف�����ة، 
ویس��اھم نظ��ام ال��تعلم اإللكترون��ي ف��ي ص��ناعة 

عة للتعلم التع�اوني المعرفة وفتح مجاالت واس
اإللكتروني المرن والمستمر وتسھیل انس�یاب 
المعلومات والخبرات التربویة بأسالیب حدیثة 
في بیئة تعلیمیة تفاعلیة غنیة بمصادر التعلم، 
وی���أتي االتج���اه الع���المي الی���وم نح���و ال���تعلم 
اإللكترون�����ي مواكب�����ا للتط�����ورات الس�����ریعة 

جي، والمتالحقة ف�ي المج�ال التقن�ي والتكنول�و
إیمانا بأھمیتھ ولإلف�ادة م�ن مزای�اه وتطبیقات�ھ 
المتنوع��ة وبم��ا یحق��ق أھ��داف التعل��یم وال��تعلم 
ویرتق���ي بالعملی���ة التعلیمی���ة إل���ى مس���تویات 
التن��افس وف��ق مع��اییر الج��ودة للوص��ول إل��ى 
مخرج�����ات تعلیمی�����ة مؤھل�����ة للتعام�����ل م�����ع 
المعلوم���ات ف���ي الع���الم الرقم���ي ف���ي مختل���ف 

  .التخصصات العلمیة

  
  :البحث وأسئلتھ مشكلة

الحظ الباحث أن بعض الدراسات حاولت 
تنمیة مھارات استخدام تطبیقات الجیل الث�اني 

: للوی���ب ف���ي التعل���یم، وم���ن ھ���ذه الدراس���ات
، )٢٠٠٩ش������������وقي محم������������د، (دراس������������ة

، )٢٠٠٩زین�ب أم�ین ونبی�ل الس�ید، (ودراس�ة
، كم��ا )٢٠٠٨نج��الء محم��د ف��ارس، (ودراس��ة

ی��ت ف��ي الح��ظ الباح��ث أن الدراس��ات الت��ي أجر
المجتم��ع الیمن��ي ل��م تتن��اول تطبیق��ات الجی���ل 
الث����اني للوی����ب وض����رورة إكس����اب مھ����ارات 
اس���تخدامھا وتوظیفھ���ا ف���ي التعل���یم للط���الب 
المعلم��ین م��ن خ��الل بیئ��ة إلكترونی��ة تعلیمی��ة، 
كم��ا الح��ظ أن اس��تراتیجیة التعل��یم اإللكترون��ي 
التقلیدی��ة وجھ��اً للوج��ھ تحت��اج أثن��اء تطبیقھ��ا 

ین بالكلی�ة إل�ى وق�ت أط�ول مع الط�الب المعلم�
مم����ا ھ����و مت����اح أثن����اء التطبیق����ات العملی����ة 
لمق��ررات تكنولوجی��ا التعل��یم م��ع المجموع��ات 
العملی���ة؛ إذ إن التف���اعالت ب���ین المجموع���ات 
تحت��اج لوق��ت أط��ول للعص��ف ال��ذھني وتولی��د 

األفكار والخروج بالنتائج المرضیة، مم�ا لف�ت 
انتب����اه الباح����ث إل����ى أھمی����ة تص����میم بیئ����ة 

ونی����ة لتنمی����ة مھ����ارات توظی����ف أدوات إلكتر
الجی��ل الث��اني للوی��ب ف��ي التعل��یم ل��دى الط��الب 
المعلم���ین ف���ي كلی���ة التربی���ة بجامع���ة حج���ة 

  .واتجاھاتھم نحوھا
كم���ا أن دراس���ات الجی���ل الث���اني لل���تعلم 

أكثر ندرة وقد  E-Learning2.0اإللكتروني
یرجع ذلك إل�ى حداث�ة المج�ال، فبدای�ة خ�دمات 

، ٢٠٠٤واخ���ر ع���ام كان���ت ف���ي أ 2.0الوی���ب
وظھ�����ور مص�����طلح الجی�����ل الث�����اني لل�����تعلم 

 :Downes) ٢٠٠٥اإللكترون�ي ف�ي أواخ�ر
2006) .  

وتأسیس��اً عل��ى م��ا س��بق، وانطالق��اً م��ن 
تغی��رات أدوار المعل��م ف��ي العص��ر التكنول��وجي 
والرقم��ي واالنفج��ار المعرف��ي واعتب��ار أھمی��ة 
الدور التعلیمي الذي سیقوم بھ خریجي كلی�ات 

مع�����ات الیمنی�����ة ف�����ي العملی�����ة التربی�����ة بالجا
التعلیمی��ة التعلمی��ة فك��ان لزام��اً تنمی��ة أدائھ��م 
لیتناسب م�ع متطلب�ات العص�ر المع�اش ب�رزت 
الحاجة إلى تصمیم بیئة إلكترونیة على ش�بكة 
اإلنترن��ت، وقی��اس أثرھ��ا ف��ي تنمی��ة مھ��ارات 
توظیف بعض أدوات الجی�ل الث�اني للوی�ب ف�ي 

تتمث�ل ف�ي  التعلیم، ومن ثَمَّ فإن مشكلة البح�ث
ت��دني مھ��ارات اس��تخدام أدوات الجی��ل الث��اني 
للوی���ب ف���ي التعل���یم، ویح���اول البح���ث الح���الي 

  :اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي
م���ا أث���ر بیئ���ة إلكترونی���ة تعاونی���ة ف���ي "

تنمی��ة مھ��ارات توظی��ف أدوات الجی��ل الث��اني 
للوی��ب ف��ي التعل��یم ل��دى ط��الب كلی��ة التربی��ة 

  "بجامعة حجة؟
الس�ؤال ال�رئیس األس�ئلة الفرعی�ة وینبثق من 

  :اآلتیة
م��ا مھ��ارات توظی��ف أدوات الجی��ل الث��اني  -١

للوی��ب ال��الزم إكس��ابھا للط��الب المعلم��ین 
 جامعة حجة؟ –بكلیة التربیة 

م�ا ص�ورة بیئ��ة إلكترونی�ة تعاونی�ة لتنمی��ة  -٢
مھ����ارات توظی����ف أدوات الجی����ل الث����اني 

 –للوی���ب ف���ي التعل���یم ف���ي كلی���ة التربی���ة 
 جامعة حجة؟
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أث��ر البیئ��ة اإللكترونی��ة المقترح��ة ف��ي م��ا  -٣
تنمی��ة الجان��ب المعرف��ي لمھ��ارات توظی��ف 
أدوات الجیل الثاني للویب لدى طالب كلیة 

 جامعة حجة؟ –التربیة 
م��ا أث��ر البیئ��ة اإللكترونی��ة المقترح��ة ف��ي  -٤

تنمی���ة الجان���ب المھ���اري لتوظی���ف أدوات 
الجی���ل الث���اني للوی���ب ل���دى ط���الب كلی���ة 

 جامعة حجة؟ –التربیة 

  
  :أھداف البحث

  :یھدف البحث الحالي إلى
تحدی����د مھ����ارات توظی����ف أدوات الجی����ل  -١

الث����اني للوی����ب ال����الزم إكس����ابھا للط����الب 
 .جامعة حجة-المعلمین بكلیة التربیة 

تص���میم بیئ���ة إلكترونی���ة تعاونی���ة لتنمی���ة  -٢
مھ����ارات توظی����ف أدوات الجی����ل الث����اني 

 .للویب في كلیة التربیة بجامعة حجة
ف�ي المقترح�ة قیاس أثر البیئة اإللكترونیة  -٣

تنمی��ة الجان��ب المعرف��ي لمھ��ارات توظی��ف 
أدوات الجیل الثاني للویب في التعلیم ل�دى 
الطالب المعلمین في كلی�ة التربی�ة بجامع�ة 

 .حجة
قیاس أثر البیئة اإللكترونیة المقترح�ة ف�ي  -٤

تنمی����ة مھ����ارات اس����تخدام أدوات الجی����ل 
المعلم��ین ف��ي الث��اني للوی��ب ل��دى الط��الب 

  .كلیة التربیة بجامعة حجة

  
  :أھمیة البحث 

م��ن المتوق��ع أن یُفی��د البح��ث الح��الي ف��ي 
  :اآلتي

قد یُسھم ھذا البحث في تنمیة مھ�ارات   -
اس����تخدام البیئ����ات اإللكترونی����ة ل����دى 

 -الط��الب المعلم��ین ف��ي كلی��ة التربی��ة 
جامع����ة حج����ة، واإلف����ادة منھ����ا ف����ي 
عملیتي التعلیم وال�تعلم أثن�اء إع�دادھم  

 .وبعد تخرجھم
ق���د یفی���د البح����ث الح���الي ف���ي تنمی����ة   -

التحص���یل ومھ���ارات اس���تخدام أدوات 
لوی����ب ل����دى الط����الب الجی����ل الث����اني ل

جامع��ة  -المعلم��ین ف��ي كلی��ة التربی��ة 
 .حجة

یمك��ن أن یُكس��ب ھ��ذا البح��ث الط���الب   -
جامع��ة  -المعلم��ین ف��ي كلی��ة التربی��ة 

حج��ة اتجاھ��ات إیجابی��ة نح��و اس��تخدام 
 .أدوات الجیل الثاني للویب في التعلیم

یق�������دم ألعض�������اء ھیئ�������ة الت�������دریس  -
ومع�����اونیھم والمختص�����ین أنموذج�����اً 

 .التعاوني اإللكترونیةلبیئات التعلم 
یق���دم بع���ض الحل���ول للمش���كالت الت���ي   -

تواجھ القائمین على العملیة التعلیمی�ة 
زی��ادة : ف��ي أقس��ام كلی��ة التربی��ة، مث��ل

أعداد الطالب، قلة المتخصص�ین، قل�ة 
معام���ل الحاس���وب، محدودی���ة ال���زمن 
المخص��������ص لت��������دریس مق��������ررات 

 .تكنولوجیا التعلیم
لي تلبی����ة حاج����ة وزارة التعل����یم الع����ا  -

والبح�����ث العلم�����ي ف�����ي الجمھوری�����ة 
الیمنی����ة الت����ي تس�����عى إل����ى تطبی�����ق 
مشاریع التعل�یم اإللكترون�ي، وتش�جیع 
تطبی��ق مث��ل ھ��ذه األبح��اث والدراس��ات 

 .على الواقع الیمني
االستفادة مم�ا یكش�ف عن�ھ البح�ث م�ن   -

نت��ائج ف��ي إج��راء بح��وث مماثل��ة ف��ي 
 .مجاالت أخرى

  
  :حدود البحث

  :الحدود اآلتیةیقتصر ھذا البحث على 
یتحدد ھ�ذا البح�ث بح�دود األدوات الت�ي  -

البیئ����ة : اس����تخدمھا الباح����ث، وھ����ي
اإللكترونی�����ة، االختب�����ار التحص�����یلي، 

 .بطاقة المالحظة
یقتص���ر مجتم���ع البح���ث الح���الي عل���ى  -

 –ط��الب كلی��ة التربی��ة بجامع��ة حج��ة 
 .الجمھوریة الیمنیة

یقتص���ر البح���ث الح���الي عل���ى تنمی���ة   -
كفای���ات توظی���ف بع���ض أدوات الجی���ل 

الم���دونات (الث���اني للوی���ب ف���ي التعل���یم
 -المفض��الت االجتماعی��ة -اإللكترونی��ة

الف��یس "ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي
 :وذلك في الجوانب اآلتیة")  بوك
  ویتمث��������ل "الجان��������ب المعرف��������ي

فیم�ا ی�رتبط باس�تخدام " بالتحصیل
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ني للوی���ب ف���ي أدوات الجی���ل الث���ا
 . التعلیم

  الجان�����ب األدائ������ي ویتمث������ل ف������ي
الجوان������ب المھاری������ة الس������تخدام 
أدوات الجی���ل الث���اني للوی���ب ف���ي 

 .التعلیم
ف�ي العن�وان  أي " توظیف"یُقصد بـ  -

استخدام أدوات الجیل الثاني للویب ف�ي 
 .التعلیم

  
  :أدوات البحث

استبیان لتعرف أدوات الجیل الث�اني  -
مھ�����ارات للوی�����ب ال�����الزم إكس�����اب 

توظیفھ������ا ف������ي التعل������یم للط������الب 
المعلم����ین بكلی����ة التربی����ة بجامع����ة 

  .حجة
المعرفی�ة (استبیان لتعرف الجوانب  -

لتوظی���ف أدوات الجی���ل ) واألدائی���ة
الث���اني للوی���ب ف���ي التعل���یم ال���الزم 
إكس���ابھا للط���الب المعلم���ین بكلی���ة 

  .التربیة بجامعة حجة
البیئ�������ة اإللكترونی�������ة التعاونی�������ة  -

 ).لبحث التجریبیةأداة ا(المقترحة 
اختب���ار تحص���یلي لقی���اس الجوان���ب  -

المعرفی���ة لمھ���ارات توظی���ف أدوات 
 .الجیل الثاني للویب في التعلیم

بطاق���ة مالحظ����ة لقی���اس الجوان����ب  -
أدوات الجی����ل  المھاری����ة لتوظی����ف

  .الثاني للویب في التعلیم
بطاقة تقییم البیئة اإللكترونی�ة عل�ى  -

 .شبكة اإلنترنت

  
  

  :عینة البحث
اختی���ار عین���ة البح���ث م���ن المجتم���ع ت���م 

-الرئیس الذي یتكون من طالب كلی�ة التربی�ة 
) ٤٠(جامعة حجة، وتكون�ت عین�ة البح�ث م�ن

طالب���اً وطالب���ة قس���مي الفیزی���اء والریاض���یات 
المس���توى الراب���ع ف���ي مجم���وعتین تجریبی���ة 

  .وضابطة

  
  :منھج البحث

اتب����������ع الباح����������ث الم����������نھج ش����������بھ 
وذل��ك  )Quasi-experimental(التجریب��ي

من خ�الل تطبی�ق أدوات البح�ث قبلی�اً وتطبی�ق 
البیئ����ة اإللكترونی����ة المقترح����ة، ث����م تطبی����ق 
األدوات بعدیاً وذلك لمعرفة داللة الفروق ب�ین 

  .القبلي، والبعدي: التطبیقین

  
  :متغیرات البحث

  :یتناول ھذا البحث المتغیرات اآلتیة
 :المتغیر المستقل  - أ

بیئ����ة إلكترونی����ة تعاونی����ة عل����ى ش����بكة 
  .اإلنترنت

 :المتغیرات التابعة  - ب
o التحصیل المعرفي. 
o  مھ�����ارات اس�����تخدام أدوات الجی������ل

  .الثاني للویب

  :التصمیم التجریبي للبحث 
ف����ي ض����وء متغی����رات البح����ث الح����الي 
اس�����تخدم الباح�����ث التص�����میم التجریب�����ي ذي 
المجم���وعتین؛ إح���داھما تجریبی���ة، واألخ���رى 

 البع��دي والش��كل/القی��اس القبل��يض��ابطة م��ع 
.یوض�����������������������������������ح ذل�����������������������������������ك) ١(
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  :إجراءات البحث
إع����داد اإلط����ار النظ����ري م����ن خ����الل  -١

اإلط���الع عل���ى الدراس���ات واألدبی���ات 
الس���ابقة الت���ي لھ���ا عالق���ة بمتغی���رات 

  .البحث الحالي، وإعداد أدوات البحث
اإلط�������الع عل�������ى بع�������ض البیئ�������ات  -٢

ش����بكة اإلنترن����ت اإللكترونی����ة عل����ى 
لالستفادة منھا في تصمیم وإعداد أداة 

 .المعالجة التجریبیة
تحدید أنموذج التصمیم التعلیمي ال�ذي  -٣

س���یعتمد الباح���ث علی���ھ ف���ي تص���میم 
البیئ����ة اإللكترونی����ة المقترح����ة عل����ى 

 .شبكة اإلنترنت
للتع��رف عل��ى  أدوات إع��داد اس��تبیان  -٤

الجی��ل الث��اني للوی��ب وال��الزم إكس��اب 
ات اس�تخدامھا للط�الب معارف ومھ�ار

، وعرض���ھا المعلم���ین بكلی���ة التربی���ة
على مجموعة م�ن الس�ادة المحكم�ین، 

 .واألخذ بآرائھم ومقترحاتھم
تحدی�����د قائم�����ة الجوان�����ب المعرفی�����ة  -٥

المتعلقة باستخدام أدوات الجیل الثاني 
للوی��ب، والت��ي یس��عى البح��ث الح��الي 
إل��ى تنمیتھ��ا ل��دى الط��الب المعلم��ین، 

م��ن الس��ادة  وعرض��ھا عل��ى مجموع��ة
المحكمین، وتعدیلھا بناًء عل�ى آرائھ�م 

 .ومقترحاتھم
تحدید قائمة المھارات األدائی�ة ألدوات  -٦

الجی���ل الث���اني للوی���ب، والت���ي یس���عى 
البحث الحالي إلى تنمیتھا لدى الطالب 
المعلم��ین، وعرض��ھا عل��ى مجموع��ة 
م�ن الس��ادة المحكم�ین، وتع��دیلھا بن��اًء 

 .على آرائھم ومقترحاتھم

إنت���������اج أداة المعالج���������ة تص��������میم و -٧
التجریبی����ة، وذل�����ك وفق����اً للخط�����وات 

 :اآلتیة
تحدی��د الھ��دف الع��ام واألھ��داف  -

اإلجرائی���ة للبیئ���ة اإللكترونی���ة 
 .المقترحة

-  
تصمیم واجھة التفاعل وأدوات  -

 .البیئة اإللكترونیة المقترحة
جم���ع االحتیاج���ات ومتطلب���ات  -

 .اإلنتاج
إنت��اج واجھ��ة التفاع��ل وأدوات  -

 .اإللكترونیة المقترحةالبیئة 
برمج��������ة ص��������فحات البیئ��������ة  -

 .اإللكترونیة المقترحة
نشر البیئة اإللكترونیة المقترحة  -

 .على أحد مواقع شبكة اإلنترنت
ض��������بط البیئ��������ة اإللكترونی��������ة  -

 .المقترحة واختبارھا
تص���میم اس���تمارة تقی���یم البیئ���ة   -

اإللكترونی��ة المقترح��ة، وم��ن ث��م 
عرض����ھا عل����ى مجموع����ة م����ن 

صص��ین ف��ي مج��ال الس��ادة المتخ
الحاس�����ب وتكنولوجی�����ا التعل�����یم 

 .بھدف تحكیمھا
بن��اء أدوات القی��اس الت��ي تتمث��ل  -

بطاق����ة -اختب����ار تحص����یلي:(ف����ي
 ).المالحظة

ع��رض أدوات القی��اس عل��ى مجموع��ة  -٨
م���ن الس���ادة المحكم���ین المتخصص���ین 
في مجال تكنولوجی�ا التعل�یم والمن�اھج 
وطرائ����ق الت����دریس؛ للتع����رف عل����ى 
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وم��ن ث��م تع��دیلھا آرائھ��م ومقترح��اتھم 
 .بناًء على آرائھم ومقترحاتھم

تطبی�����ق أدوات البح�����ث عل�����ى عین�����ة  -٩
اس���������تطالعیة لض���������بطھا وإیج���������اد 

 .المؤشرات اإلحصائیة
تطبی����ق أداة التجری����ب المتمثل����ة ف����ي  - ١٠

عل���ى ) البیئ���ة اإللكترونی���ة المقترح���ة(
عین��ة اس��تطالعیة م��ن غی��ر مجموع��ة 
البحث األساس�یة ومم�ن تت�وافر ل�دیھم 

الكمبی���������وتر  مھ���������ارات اس���������تخدام
واإلنترن����ت؛ لمعرف����ة م����دى س����ھولة 
اس�����تخدامھا والص�����عوبات ون�����واحي 
القص����ور، والعم����ل عل����ى معالجتھ����ا، 
وإج��راء التع��دیالت وف��ق النت��ائج الت��ي 
أس��فرت عنھ��ا التجرب��ة االس��تطالعیة، 
قبل الشروع في التطبیق مع مجموعة 

 .البحث األساسیة
اختی���ار عین���ة البح���ث عش���وائیاً م���ن  - ١١

ب����ع ف����ي كلی����ة ط����الب المس����توى الرا
 .التربیة

تطبی�����ق أدوات البح�����ث قبلی�����اً عل�����ى  - ١٢
مجموع�����ة البح�����ث وفق�����اً للتص�����میم 

 .التجریبي
تطبی���ق البیئ���ة اإللكترونی���ة المقترح���ة  - ١٣

 .على مجموعة البحث
تطبی�����ق أدوات البح�����ث بع�����دیاً عل�����ى  - ١٤

مجموع�����ة البح�����ث وفق�����اً للتص�����میم 
 .التجریبي

معالج���ة البیان���ات إحص���ائیاً باس���تخدام  - ١٥
ص النت���ائج واس���تخال SPSSبرن���امج 

 .ومناقشتھا
ص��یاغة التوص���یات والمقترح��ات ف���ي  - ١٦

 .ضوء نتائج البحث

  
  :مصطلحات البحث

 An Electronic(بیئ����ة إلكترونی����ة  -
Environment:(  

) ٢٨٩: ٢٠٠٣محم��د خم��یس، (یع��رف 
بیئة تعلیمی�ة توظ�ف "البیئة اإللكترونیة بأنھا 

تكنولوجی���ا التعل���یم والمعلوم���ات واالتص���االت 
المتقدم����ة، وتق����وم عل����ى أس����اس الكمبی����وتر 

والش��بكات التعلیمی��ة والوس��ائل اإللكترونی��ة، 
والتي من خاللھا یمكن للمتعلم�ین المتباع�دین 

رونی������ة م������ن مش������اھدة المحاض������رات اإللكت
وع����روض الوس����ائل المتع����ددة، والمناقش����ة، 
والتفاع����ل م����ع المتعلم����ین الموج����ودین ف����ي 
محط��ات العم��ل اآلخ��رى بالص��وت والص��ورة 
والمشاركة معاً وكأنھم موجودون تحت سقف 
واح��د، یعمل��ون مع��اً كفری��ق عم��ل واح��د لبن��اء 

  ".تعلمھم الخاص، تحت إشراف معلمھم
ة بیئ�"بأنھ�ا  -إجرائی�اً –ویعرفھ�ا الباح�ث 

إلكترونی�����ة تعلیمی�����ة متكامل�����ة عب�����ر ش�����بكة 
اإلنترن���ت تت����وافر فیھ���ا العدی����د م����ن األدوات 
التفاعلی���ة لتش���كیل المحت���وى المق���دم بط���رق 
عدة، ومشاركة المعلومات، والتواصل بط�رق 
مختلف����ة، والتع����اون بس����ھولة م����ع الط����الب 

  ".المعلمین وبما یحقق األھداف المنشودة
 Electronic(التعلم التعاوني اإللكترون�ي  -

Cooperative learning:(  
ف  ال��تعلم التع��اوني بأن��ھ " الص��یفي"ع��رَّ

أس��لوب تعل��م ی��تم فی��ھ تقس��یم الط��الب إل��ى "
تض����م (مجموع����ات ص����غیرة غی����ر متجانس����ة 

یتراوح ع�دد أف�راد ) مستویات معرفیة مختلفة
أف���راد، ویتع���اون  ٦-٤ك���ل مجموع���ة م���ابین 

تالمیذ المجموعة الواحدة في تحقیق ھدف أو 
فھ ". مشتركةأھداف  بأن�ھ " الھن�ائي"كما عرَّ

موقف تعلیمي تعلمي یعمل فی�ھ الطلب�ة عل�ى "
ش��كل مجموع��ات ص��غیرة ف��ي تفاع��ل إیج��ابي 
متبادل یشعر فیھ كل فرد على أنھ مسئول عن 
تعلم���ھ وتعل���م اآلخ���رین بغی���ة تحقی���ق أھ���داف 

  ).٩٥: ٢٠٠٩عاطف الصیفي، " ( مشتركة
" جونسون وجونس�ون"ویعرفھ كٌل من 

القة ب�ین مجموع�ة م�ن الط�الب تتطل�ب بأنھ ع
االعتم��اد بطریق��ة إیجابی��ة وت��وافر المس��ئولیة 

) عل�����ى الف�����رد أن یس�����ھم وی�����تعلم(الفردی�����ة 
االتص��ال، الثق��ة، القی��ادة، (والمھ��ارات البینی��ة 

...) ص���نع الق���رارات، ح���ل تع���ارض الق���رارات
وأن یمتل����ك الفری����ق المق����درة عل����ى تحس����ین 

  . (Johnson; Jonson, 2007 : 2)األداء 
ویع������رف الباح������ث ال������تعلم التع������اوني 

أس���لوب تعل���یم "بأن���ھ  -إجرائی���اً –اإللكترون���ي 
وتعل��م ی��تم فی��ھ تقس��یم الط��الب المعلم��ین إل��ى 
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مجموع����ات غی����ر متجانس����ة معرفی����اً وخل����ق 
مواق��ف وأنش��طة ت��ؤدي إل��ى تع��اون أف��راد ك��ل 
مجموعة إلكترونیاً عبر بیئة تعلیمی�ة متكامل�ة 

مش�تركة  على شبكة اإلنترن�ت لتحقی�ق أھ�داف
  ".ومعدة مسبقاً 

  : (Practical Skill)المھارة العملیة -
أحم���د اللق���اني وعل���ي الجم���ل، (یعرفھ���ا 

األداء الس����ھل "عل����ى أنھ����ا ) ٣١٠: ٢٠٠٣
الدقیق، القائم على الفھ�م لم�ا یتعلم�ھ االنس�ان 
حركی���اً وعقلی���اً، م���ع ت���وفیر الوق���ت والجھ���د 

  ".والتكالیف
وتع���رف المھ���ارة إجرائی����اً ف���ي البح����ث 

ق�درة الطال�ب المعل�م عل��ى "الي عل�ى أنھ�ا الح�
أداء الجوان����ب العملی����ة المرتبط����ة بتوظی����ف 
أدوات الجیل الثاني للویب في التعلیم، وتقاس 
بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب المعل�م ف�ي 

  ".بطاقات المالحظة الُمعده لذلك
ویع����رف الباح����ث الكفای����ة إجرائی����اً ف����ي 

 مجموع���ة المع���ارف"البح���ث الح���الي بأنھ���ا 
والمھ��ارات ف��ي توظی��ف أدوات الجی��ل الث��اني 
للوی��ب ف���ي التعل���یم، والت��ي یكتس���بھا الطال���ب 
المعل��م م��ن خ��الل بیئ��ة إلكترونی��ة قائم��ة عل��ى 
التعلم التعاوني، وتظھ�ر ف�ي س�لوكھ بمس�توى 
محدد من اإلتقان والفعالی�ة ویمك�ن مالحظتھ�ا 

  ".وقیاسھا بأدوات معده لھذا الغرض
 ):Web2.0(الجیل الثاني للویب  -

عل���ى أنھ���ا "Tim O'reilly"عرفھ���ا
الجی�ل الث�اني م�ن مواق�ع وخ�دمات االنترن�ت "

والتي عملت على تحویل االنترنت إلى منص�ة 
تش���غیل للعم���ل ب���دالً م���ن كونھ���ا مواق���ع فق���ط 
وتوفر قدر عاٍل م�ن التفاعلی�ة م�ع المس�تخدم، 
ومش���اركة المس����تخدم ف���ي إث����راء المحت����وى 

وص�����یف باإلض�����افة والتع�����دیل، وإمكانی�����ة ت
المحت��وى لف��رزه وترتیب��ھ للرج��وع إلی��ھ الحق��اً 
واالس��تفادة منھ��ا مم��ا یجعلھ��ا تتض��من تأكی��داً 
متزای�داً عل��ى وج�ود مس��تخدم من�تج للمحت��وى 
والبیان�����ات، ومش�����اركة المحت�����وى، وجھ�����د 
تعاوني، باس�تعمال األن�واع المختلف�ة للب�رامج 
االجتماعی��ة، والط��رق الجدی��دة م��ن التطبیق��ات 

 ,Tim O'reilly" نترن�تالتفاعلیة عل�ى اإل
2005)(.  

: ٢٠١١عبد اإلل�ھ الع�رفج، (كما یعرفھا 
الجی�����ل الث�����اني م�����ن مواق�����ع "بأنھ�����ا )١٤٢

وخدمات اإلنترن�ت، تعتم�د عل�ى دع�م االتص�ال 
ب�����ین مس�����تخدمي اإلنترن�����ت، وتعظ�����یم دور 
المس��تخدم ف��ي إث��راء المحت��وى الرقم��ي عل��ى 
اإلنترن��ت، والتع��اون ب��ین مختل��ف مس��تخدمي 

  ".بناء مجتمعات إلكترونیة اإلنترنت في
بأنھ����ا  -إجرائی����اً –2.0وتع����رف الوی����ب 

تطبیق��ات وتقنی��ات حدیث��ة لش��بكة اإلنترن��ت، "
تسمح للمستخدمین التفاعل مع�اً والتغیی�ر ف�ي 

  ".قاعدة البیانات من إضافة وحذف أوتعدیل

  
  االطار النظري للبحث

تن���اول الباح����ث خ���الل االط����ار النظ����ري 
  :وھيللبحث الحالي ثالثة محاور 

بیئ��ة التعل��یم اإللكترون��ي : المح��ور األول
واس�����تعرض الباح�����ث خ�����الل ھ�����ذا المح�����ور 

  :بالدراسة والتحلیل جملة من المواضیع وھي
مفھوم بیئة التعلیم اإللكترون�ي، ممی�زات 
بیئ���ة التعل���یم اإللكترون���ي، المب���ادئ النظری���ة 
للتعل����یم عب����ر البیئ����ات اإللكترونی����ة، أوج����ھ 

م اإللكترون����ي االخ����تالف ب����ین بیئت����ي التعل����ی
والتعل��یم التقلی��دي، أنم��اط ومس��تویات التعل��یم 
عبر بیئ�ات التعل�یم اإللكترون�ي، مع�اییر بیئ�ات 
التعلیم اإللكترون�ي، نم�اذج التص�میم التعلیم�ي 
للبیئة اإللكترونی�ة، اس�تراتیجیات التعل�یم عب�ر 

  .البیئات اإللكترونیة
ال������تعلم التع������اوني : المح������ور الث������اني

الباح���ث خ���الل ھ���ذا اإللكترون���ي واس���تعرض 
  :المحور

خص��ائص ال��تعلم التع��اوني اإللكترون��ي، 
أھمیة التعلم التعاوني اإللكتروني، الف�رق ب�ین 
التعلم التعاوني التقلی�دي واإللكترون�ي، الف�رق 
ب��ین ال��تعلم التع��اوني اإللكترون��ي والتش��اركي، 

  .استراتیجیات التعلم التعاوني اإللكتروني
ادوات كفای��ات توظی��ف : المح��ور الثال��ث

الجی��ل الث��اني للوی��ب ف��ي التعل��یم واس��تعرض 
  :الباحث خالل ھذا المحور

أدوار ووظ�ائف : ( الكفایات التعلیمیة -
الكفای��������ات  -المعل��������م المس��������تقبلیة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المصریة للكمبیوتر التعلیمىالجمعیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١٠٨(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

مص��ادر اش��تقاق  -اإللكترونی��ة للمعل��م
  ).الكفایات

 Webأدوات الجی��ل الث��اني للوی��ب  -
خصائص الجیل الثاني للویب : ( 2.0

Web 2.0الث���اني  ، أدوات الجی���ل
،  تقنی�������ات Web 2.0للوی�������ب

الجیل الث�اني للوی�ب ) أدوات/خدمات(
 .واستخداماتھا التربویة
  إجراءات تجربة البحث وأدواتھ

تن���اول الباح���ث ف���ي خط���وات إع���داد 
قائم���ة كفای���ات أدوات الجی���ل الث���اني للوی����ب 
الالزم إكساب كفایاتھ�ا ل�دى الط�الب المعلم�ین 

یم بكلی���ة التربی���ة بجامع���ة حج���ة، وك���ذا تص���م
البیئ��ة اإللكترونی��ة المقترح��ة وأدوات البح��ث 

  :الحالي وذلك على النحو اآلتي

 :بناء قائمة الكفایات:أوالً 
تم بناء قائمة كفایات توظی�ف أدوات 
الجیل الثاني للویب في التعلیم وفق�اً للخط�وات 

  :واإلجراءات اآلتیة
إع����داد قائم����ة ب����أدوات الجی����ل الث����اني  -١

 :للویب
 :القائمةتحدید الھدف من  -١-١

اس���تھدفت القائم���ة حص���ر أدوات الجی���ل 
الثاني للویب للتوص�ل م�ن خاللھ�ا إل�ى اختی�ار 

إذ سیقتص��ر ) قائم��ة االحتیاج��ات(بع��ٍض منھ��ا 
علیھا البحث الح�الي وال�الزم إكس�اب كفایاتھ�ا 
ل��دى الط��الب المعلم��ین بكلی��ة التربی��ة بجامع��ة 

 .  حجة وفق آراء السادة المحكمین
 :إعداد القائمة -٢-١

لباح�ث بإع��داد قائم�ة ب�أدوات الجی��ل ق�ام ا
الث����اني للوی����ب، وذل����ك بع����د االط����الع عل����ى 
األدبی��ات والبح��وث والدراس��ات التربوی��ة ذات 
الص��لة، وب��ذلك ت��م التوص��ل إل��ى قائم��ة أولی��ة 

  .ألدوات للجیل الثاني للویب
 :ضبط قائمة األدوات -٣-١

عرض قائمة أدوات الجیل الث�اني للوی�ب 
 عل�����ى مجموع�����ة م�����ن الس�����ادة المحكم�����ین

المتخصص��ین ف��ي مج��ال تكنولوجی��ا التعل��یم، 
وذلك لمعرفة آرائھم في القائمة، حیث أض�اف 
المحكم���ون بع���ض التطبیق���ات واألدوات إل���ى 
قائم����ة االحتیاج����ات ومنھ����ا تقنی����ة أج����اكس 

Ajax ولبی����ان أھمی����ة ك����ل أداة م����ن أدوات ،
الجیل الثاني للویب قام الباحث بحساب الوزن 

الس����ادة النس����بي لك����ل أداة وف����ق اس����تجابات 
المحكم����ین واخت����ار األدوات الحاص����لة عل����ى 

 :أعلى نسبة والتي تمثلت في
 Electronicالم��دونات اإللكترونی���ة  -

Blogs. 
 Socialالمفض�����الت االجتماعی�����ة  -

Bookmarking. 
الف���یس (ش���بكات التواص���ل االجتم���اعي  -

 ).Facebookبوك 
 :إعداد قائمة الكفایات المعرفیة -٢

لوی��ب بع��د اختی��ار أدوات الجی��ل الث��اني ل
الالزم إكساب كفایاتھ�ا للط�الب المعلم�ین بن�اًء 
على أراء السادة المحكمین، قام الباحث ببن�اء 
قائمة أولیة بالكفای�ات المعرفی�ة لھ�ذه األدوات 

  :وفق اإلجراءات اآلتیة
 :تحدید الھدف من القائمة -١-٢

تھدف القائمة المبدئیة إل�ى التوص�ل إل�ى 
الكفای����ات المعرفی����ة لتوظی����ف أدوات الجی����ل 
الثاني للویب في التعلیم الواجب توافرھ�ا ل�دى 

 .طالب كلیة التربیة بجامعة حجة
 :إعداد الصورة األولیة للقائمة -٢-٢

ت��م إع��داد الص��ورة األولی��ة للقائم��ة ف��ي 
ضوء االطالع على نتائج األدبیات والدراسات 
والبح��وث الس��ابقة، وم��ن خ��الل التع��رف عل��ى 
آراء الخب�����راء والمتخصص�����ین ف�����ي مج�����ال 

  .تكنولوجیا التعلیم والمناھج وطرق التدریس
وق������د تض������منت القائم������ة األولی������ة 

) كفای�����ة معرفی�����ة ٢٣(للكفای�����ات المعرفی�����ة 
موزعة على أدوات الجی�ل الث�اني للوی�ب الت�ي 
ت���م اختیارھ���ا كم���ا ھ���و موض���ح ف���ي الج���دول 

  :اآلتي
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  .على أدوات الجیل الثاني للویب في صورتھا األولیةیوضح توزیع الكفایات المعرفیة )١(جدول

  األدوات  م
مجموع الكفایات 

  المعرفیة

  ١٠  .ElectronicBlogsالمدونات اإللكترونیة   ١
  ٧  .SocialBookmarkingالمفضالت االجتماعیة   ٢
  ٦  .Facebookالفیس بوك   ٣

  ٢٣  اإلجمـــــــــــــــــــــــــالي

  

  

 :ضبط القائمة ٣-٢
ع��رض قائم��ة الكفای��ات األدائی��ة ألدوات 
الجی��ل الث��اني للوی��ب بص��ورتھا األولی��ة عل��ى 
مجموعة من الس�ادة المحكم�ین المتخصص�ین 
ف��ي مج��ال تكنولوجی��ا التعل��یم؛ وذل��ك لمعرف��ة 
آرائھم في القائمة، وقد أبدى المحكمین بعض 

ح�����ول الكفای�����ات  المالحظ�����ات والمقترح�����ات
المتض���منة ف���ي القائم���ة وت���م تع���دیلھا وفق���اً 

 .آلرائھم ومقترحاتھم

الكفای��ات الص��ورة النھائی��ة لقائم��ة  ٤-٢
 :المعرفیة

بع����د االنتھ����اء م����ن جمی����ع الخط����وات 
الس���ابقة أص���بحت قائم���ة الكفای���ات المعرفی���ة 
ألدوات الجی���ل الث���اني للوی���ب ف���ي ص���ورتھا 

كفای����ة معرفی����ة )٢٠(النھائی����ة مكون����ة م����ن 
  :موزعة على األدوات كما في الجدول اآلتي

  .یوضح توزیع الكفایات المعرفیة على أدوات الجیل الثاني للویب في صورتھا النھائیة)٢(جدول

  األدوات  م
مجموع الكفایات 

  المعرفیة

  ٧  .Electronic Blogsالمدونات اإللكترونیة   ١
  ٦  .Social Bookmarkingالمفضالت االجتماعیة   ٢
  ٧  .Facebookالفیس بوك   ٣

  ٢٠  اإلجمـــــــــــــــــــــــــالي

 :إعداد قائمة الكفایات األدائیة -٣
بع��د اختی��ار أدوات الجی��ل الث��اني للوی��ب 
ال��الزم إكس��اب كفایاتھ��ا للط��الب المعلم��ین ق��ام 

ببن��اء قائم��ة أولی��ة بالكفای��ات األدائی��ة الباح��ث 
  :لھذه األدوات وفق اإلجراءات اآلتیة

  
 :تحدید الھدف من القائمة -١-٣

تھدف القائمة المبدئیة إل�ى التوص�ل إل�ى 
الكفایات األدائیة لتوظیف أدوات الجیل الث�اني 
للویب في التعلیم الواجب توافرھا ل�دى ط�الب 

 .كلیة التربیة والتعلیم بجامعة حجة
 :اد الصورة األولیة للقائمةإعد -٢-٣

قام الباحث باإلطالع على نتائج األدبی�ات 
والدراس��ات والبح��وث الس��ابقة والت��ي تناول��ت 
أدوات الجیل الثاني للویب غیر أن جمیعھ�ا ل�م 
یتن��اول إع��داد قائم��ة بالكفی��ات االدائی��ة لھ��ذه 
األدوات مما جعل الباحث یق�وم ب�اإلطالع عل�ى 

قائم�ة الكفای�ات ھذه األدوات ومن ث�م اش�تقاق 
األدائیة وتحدیثھا باستمرار م�ن خ�الل متابع�ة 
كاف��ة التح���دیثات الت���ي ت��تم فیھ���ا عل���ى ش���بكة 

ومن ثم التعرف عل�ى آراء الخب�راء ، اإلنترنت
والمتخصص��ین ف��ي مج��ال تكنولوجی��ا التعل��یم 

  .والمناھج وطرق التدریس
وق������د تض������منت القائم������ة األولی������ة 

كفای������ة رئیس������ھ، ) ٦٨(للكفای������ات األدائی������ة 
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كفای��ة فرعی��ة، موزع��ة عل��ى أدوات ) ٢٥٨(و
الجیل الثاني للویب التي ت�م اختیارھ�ا كم�ا ھ�و 

  :موضح في الجدول اآلتي
  

  

  

  

  
ثاني للویب في صورتھا یوضح توزیع الكفایات األدائیة على أدوات الجیل ال)٣(جدول

  .األولیة

  األدوات  م
مجموع 
الكفایات 
  األساسیة

مجموع 
الكفایات 
  الفرعیة

  ٩٨  ١٣  .Electronic Blogsالمدونات اإللكترونیة   ١
  ٤٣  ٧  .Social Bookmarkingالمفضالت االجتماعیة   ٢
  ١١٧  ١٩  .Facebookالفیس بوك   ٣

  ٢٥٨  ٦٨  اإلجمـــــــــــــــــــــــــالي

 :ضبط القائمة -٣-٣
ع��رض قائم��ة الكفای��ات األدائی��ة ألدوات 
الجی��ل الث��اني للوی��ب بص��ورتھا األولی��ة عل��ى 
مجموعة من الس�ادة المحكم�ین المتخصص�ین 
ف��ي مج��ال تكنولوجی��ا التعل��یم؛ وذل��ك لمعرف��ة 
آرائھم في القائمة، وقد أبدى المحكمین بعض 
المالحظ�����ات والمقترح�����ات ح�����ول الكفای�����ات 

ی����ع المتض����منة ف����ي القائم����ة، كم����ا اتف����ق جم
المحكم���ین عل����ى انتم����اء الكفای����ات الفرعی����ة 
للكفای����ات االساس�����یة ألدوات الجی����ل الث�����اني 
للوی�ب المح�ددة ف�ي القائم�ة، م�ع اب�داء ال�رأي 
حول ح�ذف وتع�دیل وإض�افة بع�ض الكفای�ات، 
وقد قام الباحث بتعدیل القائمة بن�اًء عل�ى ھ�ذه 

  .اآلراء

الص��ورة النھائی��ة لقائم��ة الكفای��ات  -٤-٣
 :األدائیة

نتھ��اء م��ن جمی��ع الخط��وات بع��د اال
الس����ابقة أص����بحت قائم����ة الكفای����ات األدائی����ة 

للوی���ب ف���ي ص���ورتھا ألدوات الجی���ل الث���اني 
كفای���ة رئیس���یھ، ) ٣٠(النھائی���ة مكون���ة م���ن 

كفای��ة فرعی��ة موزع��ة عل���ى أدوات ) ٢٠٨(و
الجیل الثاني للویب التي ت�م اختیارھ�ا كم�ا ھ�و 

  :موضح في الجدول اآلتي
  

  

یوضح توزیع الكفایات األدائیة على أدوات الجیل الثاني للویب في صورتھا ) ٤(جدول
  .النھائیة

  األدوات
مجموع 
الكفایات 
  األساسیة

مجموع 
الكفایات 
  الفرعیة

  ٩٤  ١٢  .Electronic Blogsالمدونات اإللكترونیة 
  ٤٢  ٧  .Social Bookmarkingالمفضالت االجتماعیة 

  ٧٢  ١١  .Facebookالفیس بوك 
  ٢٠٨  ٣٠  اإلجمـــــــــــــــــــــــــالي

وما سبق یُعد إجابة للس�ؤال األول م�ن 
  :أسئلة البحث وھو



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المصریة للكمبیوتر التعلیمىالجمعیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١١١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

ما كفایات توظیف أدوات الجی�ل الث�اني للوی�ب 
ال����الزم إكس����ابھا للط����الب المعلم����ین بكلی����ة 

 جامعة حجة؟ –التربیة

خط���وات تص���میم وبن���اء البیئ���ة : ثانی���اً 
  :اإللكترونیة

 
اتب��ع الباح��ث أثن��اء تص��میم وبن��اء البیئ��ة 

تحدید التصمیم : اإللكترونیة في جزأین، األول
: التعلیم��ي المناس��ب للبح��ث الح��الي، والث��اني

تص����میم وإنت����اج البیئ����ة اإللكترونی����ة وف����ق 
ی�ة ف��ي المراح�ل والخط�وات واإلج�راءات العلم

التصمیم التعلیمي المخت�ار، وذل�ك عل�ى النح�و 
  :اآلتي

  
 :تحدید التصمیم التعلیمي المناسب -١

اطل��ع الباح��ث عل��ى العدی��د م��ن نم��اذج   
وذل��ك بھ��دف بن��اء البیئ��ة التص��میم التعلیم��ي 

اإللكترونی���ة للبح���ث الح���الي باالعتم���اد عل���ى 
أنم��وذج تص��میم ثب��ت فاعلیت��ھ ف��ي الكثی��ر م��ن 

لبن��اء البیئ��ات اإللكترونی��ة التج��ارب المختلف��ة 
عب����ر اإلنترن����ت حی����ث توص����ل الباح����ث إل����ى 
االعتم������������اد عل������������ى أنم������������وذج دی������������ك 

ف��������ي " W.Dick&L.Carey"وك��������اري
  .تصمیم البیئة اإللكترونیة التعاونیة المقترحة

 
 :إجراءات بناء البیئة اإللكترونیة -٢

بن��اًء عل��ى اعتم��اد الباح��ث عل��ى أنم��وذج 
في تص�میم البیئ�ة اإللكترونی�ة " دیك وكاري"

عب����ر ش����بكة اإلنترن����ت، فق����د ق����ام الباح����ث 
بتصمیمھا وبنائھا وفق مراحل وخط�وات ھ�ذا 

 : األنموذج وذلك كما یأتي
 :مرحلة التحلیل -١-٢

تحدی���د األھ���داف وتق���دیر  .١-١-٢
 :االحتیاجات

نی��ة االحتیاج�ات التعلیمی��ة للبیئ��ة اإللكترو
الحالیة تتمثل في حاجات الطالب المعلمین في 
كلیة التربیة بجامعة حجة إلى كفایات توظی�ف 
أدوات الجی��ل الث��اني للوی��ب ف��ي التعل��یم، وق��د 
ق��ام الباح���ث بتحدی��د الحاج���ات التعلیمی��ة م���ن 

  :خالل مایأتي

أعد الباح�ث اس�تطالع رأي كدراس�ة  -
استكشافیة لتعرف طبیعة المق�ررات 

الكلی��ة فیم��ا یتعل��ق التكنولوجی��ة ف��ي 
ب��أدوات الجی��ل الث��اني للوی��ب وفق��اً 

 .آلراء أساتذة المقررات
إع��داد قائم��ة ب��أدوات الجی��ل الث��اني  -

للوی����ب وعرض����ھا عل����ى الخب����راء 
والمتخصصین في مجال تكنولوجی�ا 
التعل�����یم بھ�����دف ض�����بط القائم�����ة، 
والخ����روج منھ����ا باختی����ار األدوات 
األكث��ر أھمی��ة لتنمی��ة كفایتھ��ا ل��دى 

علم��ین والت�ي تمثل��ت ف��ي الط�الب الم
المفض��الت  -الم��دونات اإللكترونی��ة(

 ).الفیس بوك -االجتماعیة
إع���داد قائم���ة بالكفای���ات المعرفی���ة  -

واألدائی�����ة ألدوات الجی�����ل الث�����اني 
للوی��ب آنف��ة ال��ذكر وذل��ك بن��اًء عل��ى 
خبرة الباح�ث وإطالع�ھ عل�ى العدی�د 
م������ن الدراس������ات واألبح������اث ذات 
العالق�����ة وتوص�����یات الم�����ؤتمرات، 

ض ھ�ذه القائم�ة عل�ى الخب�راء وعر
والمتخصصین في مجال تكنولوجی�ا 
التعل������یم بھ������دف ض������بط القائم������ة 
والخ�������روج منھ�������ا باالحتیاج�������ات 
المعرفی��ة والمھاری��ة ألدوات الجی��ل 
الث�����اني للوی�����ب وال�����الزم تنمیتھ�����ا 

  .للطالب المعلمین
 :تحلیل بیئة التعلم .٢-١-٢

تتطلب دراسة المحتوى التعلیم�ي المق�دم 
اإللكترونی�ة المقترح�ة ت��وافر م�ن خ�الل البیئ��ة 

  :اآلتي
مشرف على عملیات التعلیم، إذ یقوم  -١

بمتابع��ة الط��الب المعلم��ین واالتص��ال 
بھ����م، وإدارة عملی����ة تعلمھ����م عب����ر 
اإلنترن����ت وس����یتولى الباح����ث ھ����ذه 

 .المھمة
أجھ��زة كمبی��وتر متص��لة باإلنترن��ت،  -٢

معام�����ل ) ٣(ویوج�����د بالكلی�����ة ع�����دد
مجھ������زة تجھی������زاً ك������امالً ویوج������د 

جھاز كمبی�وتر بك�ل معم�ل، ) ٢٥(بھا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المصریة للكمبیوتر التعلیمىالجمعیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١١٢(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

مع توافر خدمة اإلنترن�ت ف�ي معام�ل 
 .الكلیة

 Data)ت�����وافر جھ�����از ع�����رض  -٣
Show) في معامل الحاسوب. 

یمتل�ك أغل��ب الطلب��ة أجھ��زة كمبی��وتر  -٤
 .خاصة بھم متصلة بشبكة اإلنترنت

وج��ود العدی��د م��ن المراك��ز والمعاھ��د  -٥
الخاص���ة الت���ي یت���وافر فیھ���ا معام���ل 

 .ومقاھي لإلنترنت
  

 :تحلیل خصائص المتعلمین .٣-١-٢
قبل البدء ف�ي تص�میم البیئ�ة اإللكترونی�ة 
ق��ام الباح��ث ب��التعرف عل��ى بع��ض الخص��ائص 
األكادیمی��ة واالجتماعی��ة والنفس��یة ومتطلب��ات 
واحتیاجات الطالب المعلمین في كلیة التربیة، 
وھم المستھدفون من البیئ�ة اإللكترونی�ة الت�ي 

والف�روق  تُراعي حاجاتھم ومیولھم وق�دراتھم
الفردی��ة فیم��ا بی��نھم، إذ ش��ملت عین��ة البح��ث 
عل��ى ط��الب المس��توى الراب��ع بكلی��ة التربی��ة 

-٢٠(بجامع�ة حج�ة، وتت�راوح أعم�ارھم ب��ین 
س������نة ویتق������ارب المس������توى الثق������افي ) ٢٣

واالجتم��اعي واالقتص��ادي لھ��م، كم��ا تتق��ارب 
خصائص���ھم الجس���دیة والنفس���یة واالنفعالی���ة 

  .ة المراھقةواالجتماعیة النتمائھم لمرحل
  

  :تحدید المحتوى التعلیمي .٤-١-٢
بن��اًء عل��ى االحتیاج��ات الت��ي ت��م التوص��ل 
إل��ى ض��رورة تنمیتھ��ا ل��دى الط��الب المعلم��ین 
فق���د تح���دد المحت���وى التعلیم���ي ف���ي الكفای���ات 
المعرفیة واألدائیة ألدوات الجیل الثاني للویب 

  :اآلتیة
 Electronicالمدونات اإللكترونیة  -

Blogs.  
 Socialالمفض���الت االجتماعی���ة  -

Bookmarking.  
  .Facebookالفیس بوك  -

وق�����د ق�����ام الباح�����ث بإع�����داد الوح�����دات 
التعلیمی�����ة لھ�����ذه االدوات؛ وس�����یتم ع�����رض 

  .خطواتھا وإجراءاتھا في مرحلة التصمیم
 :تحدید األنشطة التعلیمیة .٥-١-٢

بن���اًء عل���ى أھ���داف البیئ���ة اإللكترونی���ة 
الباح��ث واس��تراتیجیات ال��تعلم اإللكترون��ي ق��ام 

بتحدید عدد من األنشطة التعلیمیة الت�ي یمك�ن 
استخدامھا لتحقیق األھداف، وسیأخذ الباح�ث 
ھذه األنشطة بعین االعتبار في أثناء مرحلت�ي 
تص���میم وإنت����اج البیئ���ة اإللكترونی����ة إلع����داد 
األدوات والتقنی��ات الت��ي تس��اعد عل��ى تحقی��ق 

 .ھذه األنشطة وزیادة فاعلیتھا
 :مرحلة التصمیم -٢-٢

لة التصمیم ھي المرحلة الثانی�ة م�ن مرح
مراح��ل بن��اء البیئ��ة اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة 
اإلنترن��ت وم��ن خاللھ��ا س��یقوم الباح��ث بإتب��اع 

  :الخطوات اآلتیة
تحدی�������د الھ�������دف الع�������ام للبیئ�������ة  .١-٢-٢

 :اإللكترونیة
یتمث��ل الھ��دف الع��ام للبیئ��ة اإللكترونی���ة 
عل���ى ش���بكة اإلنترن���ت ف���ي تنمی���ة الكفای���ات 

واألدائی���ة  لتوظی���ف أدوات الجی���ل المعرفی���ة 
الث��اني للوی��ب ف��ي التعل��یم للط��الب المعلم��ین 

 .بكلیة التربیة بجامعة حجة
تحدی���د األھ���داف اإلجرائی���ة للبیئ���ة  .٢-٢-٢

 :اإللكترونیة
یس������عى الباح������ث م������ن خ������الل البیئ������ة 
اإللكترونیة إلى أن یكون الطال�ب المعل�م ق�ادراً 

  :على
اكتس���اب الكفای���ات المعرفی���ة المرتبط���ة  -

ف أدوات الجی��ل الث��اني للوی��ب بتوظی��
 .في التعلیم

اكتس����اب الكفای����ات األدائی����ة المرتبط����ة  -
بتوظی��ف أدوات الجی��ل الث��اني للوی��ب 

 .في التعلیم
 :تحدید أھداف المحتوى التعلیمي .٣-٢-٢

بن��اًء عل��ى الخط��وات الس��ابقة ت��م تحدی��د 
 .األھداف العامة والتعلیمیة للمحتوى التعلیمي

 :إعداد المحتوى التعلیمي .٤-٢-٢
باح��ث بإع��داد المحت��وى التعلیم��ي ق��ام ال

  :وفقاً للخطوات اآلتیة
االط��الع عل��ى األدبی��ات والدراس��ات  -

والبح����وث العربی����ة واألجنبی����ة ذات 
العالقة ب�أدوات الجی�ل الث�اني للوی�ب 
وتوظیفھ��ا ف��ي التعل��یم وذل��ك لحص��ر 
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المف���اھیم والمعلوم���ات والمھ���ارات 
المناس����بة للمحت����وى ال����ذي یحق����ق 

 .األھداف
مواق��ع اإللكترونی��ة االط��الع عل��ى ال -

على شبكة االنترنت والتي تقدم ھذه 
األدوات أوالتطبیقات والتع�رف عل�ى 

 .كل جدید فیھا وأخر تحدیثاتھا
إعداد قائمة تتضمن األھداف العام�ة  -

واإلجرائی����ة، والمحت����وى التعلیم����ي 
 .الالزم لتحقیقھا

التحق��ق م��ن ص��دق المحت��وى وذل��ك  -
من خالل عرضھ على مجموعة م�ن 

المحكم������ین ف������ي مج������ال الس������ادة 
تكنولوجی��������ا التعل��������یم والمن��������اھج 
وطرائ����ق الت����دریس للتع����رف عل����ى 

  .آرائھم ومقترحاتھم
تعدیل المحت�وى التعلیم�ي بن�اًء عل�ى  -

آراء الس�����ادة المحكم�����ین لتص�����بح 
ص�����الحة للتطبی�����ق ف�����ي ص�����ورتھا 

 .النھائیة
 

 :تصمیم البیئة اإللكترونیة .٥-٢-٢
ق��ام الباح��ث بتص��میم البیئ��ة اإللكترونی��ة 
وذل����ك م����ن خ����الل تص����میم واجھ����ة التفاع����ل 

وأدوات موق��ع البیئ��ة اإللكترونی��ة، وف��ي ھ��ذه 
  :المرحلة عمد الباحث إتباع الخطوات اآلتیة

  :تصمیم واجھة التفاعل. ١-٥-٢-٢
تم إع�داد ش�كل وتص�میم واجھ�ة التفاع�ل 
بطریقة أكثر جاذبیة وفاعلی�ة لك�ي تعم�ل عل�ى 

حقی��ق مس��توى ع��الي م��ن تفاع��ل العین��ة م��ع ت
البیئ�������ة اإللكترونی�������ة وتحقی�������ق االھ�������داف 

  .المنشودة
وتضمن موق�ع البیئ�ة اإللكترونی�ة العدی�د 
م���ن الوح���دات واألقس���ام لك���ٍل منھ���ا أھ���داف 

  :ووظائف معینة وھي كما یأتي
ق���ام الباح���ث بتص���میم إط���ار : إط���ار العن���وان

لموق���ع البیئ���ة اإللكترونی���ة وتض���من  العن���وان
اللوج��و الخ��اص بھ��ا وتص��میمھ بطریق��ة تعب��ر 
عن محتواھا، ویظھ�ر ف�ي ھ�ذا اإلط�ار عن�وان 

بیئ�����ة "وش�����عار الموق�����ع وإط�����الق مس�����مى 
 Collaborative" إلكترونی����ة تعاونی����ة

Electronic Environment  وك�����ذا ،
الیوم والت�اریخ، وش�ریط أس�فل االط�ار یح�وي 
على رابط الصفحة الرئیسة للبیئة اإللكترونیة 
ورابط التسجیل في البیئة اإللكترونیة في حال 
التسجیل ألول م�رة، وأم�ر ال�دخول إل�ى البیئ�ة 
اإللكترونی���ة ف���ي ح���ال س���بق للطال���ب المعل���م 
.التس���������������������������������������������������������������������������������������جیل

  

  .بموقع البیئة اإللكترونیةإطار العنوان والشعار ) ٢(شكل 

یق��ع ھ��ذا اإلط��ار ف��ي : إط��ار قائم��ة البیئ��ة  -
یم����ین الص����فحة، وش����تمل ھ����ذا اإلط����ار 

أدوات متنوع����ة وس����یتناولھا ) ١٠(عل����ى
الباحث بالتفص�یل ف�ي الخط�وة التالی�ة م�ن 

 .خطوات تصمیم البیئة اإللكترونیة

وھ��ي قائم��ة منبثق��ة : إط��ار قائم��ة ال��تحكم -
بأعلى موقع البیئ�ة اإللكترونی�ة تظھ�ر ف�ي 
حال اتمام التسجیل في البیئ�ة اإللكترونی�ة 
وتختل��ف األوام��ر الت��ي تتیحھ��ا ب��اختالف 

 -مس�������تخدمین(ص�������فة التس�������جیل ك�������ـ 
 –مش����رفین  –مس����تخدمین ت����م ت����دقیقھم 
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) ض���یوف -ممن���وعین -أص���دقاء -م���دراء
  .ة التحكمیوضح قائم) ٣(والشكل 

  
  

.ة التحكم في البیئة اإللكترونیةقائم) ٣(شكل

ویمث������ل المس�������احة : إط������ار المحت�������وى -
المخصص��ة لع��رض المحت��وى المق��دم م��ن 

 .البیئة اإللكترونیةخالل موقع 
ق��ام الباح��ث بتص��میم إط��ار : إط��ار األخب��ار -

األخبار أسفل إطار العنوان وتم تثبیتھ ف�ي 

جمی���ع ص���فحات موق���ع البیئ���ة وی���تم م���ن 
خالل��ھ ب��ث أخ��ر األخب��ار ومواعی��د الح��وار 

 ...المتزامن وغیرھا
  

 

  
  .اإللكترونیة إطار شریط األخبار في البیئة) ٤(شكل

  
: إطار مشاركة صفحات البیئة اإللكترونیة -

وھ��و إط��ار یظھ��ر أس��فل ص��فحات موق��ع 
البیئ����ة ویت����یح للمس����تخدم مش����اركة أي 
ص��فحة م��ن ص��فحاتھا عب��ر حس��اباتھ ف��ي 
ش���بكات التواص���ل االجتماعی���ة المختلف���ة 

، +LinkedIn  ،Googleمث����������������������ل 
Facebook ،Twitter ، ویمك�������������������ن

للمس�����تخدم اتاحت�����ھ ظ�����اھراً أو اخفائ�����ھ 
 .بسھولة

 

      
  .إطار مشاركة صفحات البیئة اإللكترونیة) ٥(شكل 
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وتتضمن شاشة : الصفحة الرئیسة -
ترحیبیة بالطالب المعلم وتم تصمیمھا 

 Adobeباستخدام برنامج 
Photoshop SC3  مع مراعاة معاییر

 .التصمیم والجرافیك
وتتضمن : تعریف بالبیئة اإللكترونیة -

تعریف حول البیئة اإللكترونیة وأھدافھا 
 .واإلجرائیةالعامة 

 
 :تصمیم أدوات البیئة اإللكترونیة.٢-٥-٢-٢

بن���اًء عل���ى طبیع���ة األھ���داف اإلجرائی���ة 
للبیئ��ة اإللكترونی��ة فق��د ق��ام الباح��ث بتص��میم 

–أداة التس�جیل : (مجموعة من األدوات وھي
أداة  –أداة االختب��ارات  -أداة دلی��ل االس��تخدام 
أداة  -أداة مكتبة الفیدیو -المحتوى اإللكتروني

أداة  -أداة غرف��ة النق��اش  -الفص��ل االفتراض��ي
أداة منت�دى   -أداة األنشطة التعاونیة -المدونة
أداة بری���د  -أداة المكتب���ة اإللكترونی���ة -البیئ���ة

أداة  -أداة س����جل ال����زوار -البیئ����ة التعاونی����ة
، وفیما یل�ي )أداة التقویم -المواقع ذات الصلة

 :استعراض لھذه األدوات
القتص��ار البیئ��ة نظ��راً : أداة التس��جیل -

اإللكترونیة عل�ى تعل�یم مجموع�ة مح�ددة 
حج������ة، -م������ن ط������الب كلی������ة التربی������ة 

، ل�ذا )عینة البحث(المجموعة التجریبیة 
فق���د ح���رص الباح���ث عل���ى وج���ود نظ���ام 
للتس���جیل وال����دخول إل���ى البیئ����ة وإدارة 
ملفات المس�جلین وتحدی�د ص�الحیات ك�ل 
مس��تخدم، وی��تم الس��ماح للطال��ب المعل��م 

البیئ�ة بع�د تس�جیل بیانات�ھ، بالدخول إل�ى 
كم��ا یمك��ن تحدی��د مش��رفین م��ن الط��الب 
المعلم���ین ولھ���م ص���الحیات أعل���ى م���ن 
الط���الب المس���جلین إلدارة المجموع���ات 
التعاونی����ة، كم����ا یوج����د س����جل خ����اص 
بالمس����تخدمین المس����جلین ف����ي البیئ����ة 
اإللكترونی���ة ویمك���ن تص���نیفھم بحس���ب 

أو ص���فة التس���جیل، ) أنث���ى-ذك���ر(الن���وع

مراس�����لتھم وجم�����ع والبح�����ث ع�����نھم و
 .معلومات كاملة عنھم

  
قام الباحث بإضافة أداة : أداة األخبار -

لألخبار وھي عبارة عن شریط لألخبار، 
وتقوم ھذه األداة بإعالم الطالب باألخبار 
المتنوعة التي یرغب الباحث في 
توصیلھا للطالب، كمواعید اللقاء في 
غرف الدردشة، أو تنبیھات عامة، 

األخبار على جمیع ویظھر شریط 
صفحات موقع البیئة بشكل متحرك 
وعند النقر على أي خبر یتم فتحھ في 
نافذة مستقلة لعرض تفاصیل الخبر، 

السابق  یُبین شریط األخبار ) ٤(والشكل
 .بالبیئة

أداة دلی�����������ل اس�����������تخدام البیئ�����������ة  -
 :اإللكترونیة

قام الباحث بإعداد دلیل     
ونیة مصور شامل للتسجیل في البیئة اإللكتر

والتعامل معھا وكذا فیدیو تعلیمي یُمكن 
بعد /الطالب المعلم من االطالع علیھ قبل

التسجیل من خالل البیئة أو تنزیلھ على 
جھازه الشخصي حتى قبل التسجیل 
والحصول على عضویة البیئة اإللكترونیة، 
ویمكنھ طباعتھ من خالل أمر طباعة، 
أوتنزیلھ على جھازه الشخصي من خالل 

ول على أداة استخدام البیئة اإللكترونیة الدخ
-خطوات التسجیل(والضغط على رابط 

استخدام غرفة -استخدام الفصل االفتراضي
إذ قام الباحث برفع دلیل ... )النقاش وغیرھا

االستخدام على حسابھ في موقع 
http://www.4shared.com  والیوتیوب

ومن ثم ربطھ بالبیئة اإللكترونیة لیتسنى 
للطالب المعلم تنزیلھا على جھازه الشخصي 
واالستفادة منھا بأي وقت حتى من غیر 

 .الحاجة لالتصال باالنترنت

http://www.4shared.com/
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  .أداة دلیل استخدام البیئة اإللكترونیة) ٦(شكل 

  
  

تُع���د أداة : أداة المحت��وى اإللكترون��ي -

أو وصلة محتوى الوحدات التعلیمیة من 

أھ���������م األدوات الموج���������ودة بالبیئ���������ة 

اإللكترونی���ة، إذ ی���تم م���ن خاللھ���ا تق���دیم 

أدوات الجی����ل الث����اني (محت����وى وح����دة 

ف��ي ثالث��ة أقس��ام تمك��ن الط��الب ) للوی��ب

والتفاع����ل معھ����ا مش����اھدتھا وتقییمھ����ا 

 .والتعلیق علیھا
 

 

  
  .أداة المحتوى اإللكتروني) ٧(شكل 
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وتحتوي ھذه االداة على : أداة مكتبة الفیدیو
مقاطع الفیدیو ذات الصلة بمحتوى البیئة 
اإللكترونیة وتم توزیعاھا إلى ثالثة أقسام 
بنفس الترتیب للمحتوى التعلیمي اإللكتروني 

، ویمكن للطالب المعلم مشاھدتھا )٨(شكل
مباشرة داخل البیئة اإللكترونیة والتعلیق 

موجودة على شبكة علیھا، وھي مقاطع 
الیوتیوب لتقلیل حجم البیانات على البیئة 
اإللكترونیة واالستفادة من المساحة المتاحة 

في إدارة حسابات الطالب المسجلین، 
ویمكنھم أیضاً إنشاء قنوات فیدیو خاصة بھم 
في البیئة اإللكترونیة ورفع مقاطع الفیدیو 
الخاصة بھم من خالل أمر إضافة فیدیو 

وتعدیلھا ومشاركتھا مع زمالئھم،  وتحریرھا
أو اضافة أكوادھا، أواستدعائھا من مواقع 
أخرى كما یتیح للمستخدم اضافة أكثرمن 
مقطع فیدیو في الوقت ذاتھ، وسھولة ازالتھ 

.بعد عملیة الرفع/قبل

   

  
  

  .أداة مكتبة الفیدیو) ٨(شكل 
  

  
  

  

 :أداة الفصل االفتراضي -
اعتم���د الباح���ث عل���ى نح���ٍو كبی���ر عل���ى 
ھ�����������ذه األداة ف�����������ي إدارة المحاض�����������رات 
اإللكترون���ي بالص���وت والص���ورة ع���ن بُع���د، 
وتوظیفھ������ا ف������ي ش������رح اس������تخدام البیئ������ة 
اإللكترونی�������ة، وش�������رح الجان�������ب العمل�������ي 
للمحت��������������وى اإللكترون��������������ي للط��������������الب 

، وھن����اك العدی����د )عین����ة البح����ث(المعلم����ین
 م���ن المواق���ع الت���ي تق���دم فص���والً افتراض���یة
مجانی����ة عب����ر االنترن����ت وإن كان����ت لفت����رة 

إال أن����ھ  WizIQ" ویزی����ك"مح����دودة مث����ل
) ١٠(مح���دد ف���ي م���درس واح���د فق���ط وع���دد

ط���الب یمك���نھم دخ���ول الفص���ل االفتراض���ي، 
وف��ي ح���ال زی���ادة الع���دد یج���ب االش���تراك ف���ي 

الفص�����ول مدفوع�����ة األج�����ر، وك�����ذا موق�����ع 
، وق���������د WebTrain" وی���������ب ت���������راین"

اس�����������������تعان الباح�����������������ث بالفص�����������������ول 
الت�������ي )الس�������بورة التعاونی�������ة(یةاالفتراض�������

ال�������������������������������������بالك "تق�������������������������������������دمھا 
"ب���������������������������������������������������������������������������������������������ورد

www.coursesites.comBlackbo
ard Collaborative وربطھ����ا بالبیئ����ة

اإللكترونی�����ة، ویرج�����ع س�����بباختیار الباح�����ث 
ألن���ھ االكث���ر اس���تخداماً ف���ي " ال���بالك ب���ورد"

المؤسس����ات التعلیمی����ة والتعل����یم ع����ن بُع����د 
والم��ؤتمرات العلمی��ة، كم��ا ت��وفر العدی��د م��ن 
خص�������ائص الع�������رض، ودع�������م مش�������اركات 

http://www.coursesites.com/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المصریة للكمبیوتر التعلیمىالجمعیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١١٨(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

تطبیق�����ات س�����طح المكت�����ب، والمجموع�����ات 
  .التي تستعرض الویب

وی��تمكن الط��الب المعلم��ون م��ن ال��دخول 
إل����ى الفص����ل االفتراض�����ي الخ����اص بالبیئ�����ة 
اإللكترونی��ة م��ن خ��الل اس��م المس��تخدم وكلم��ة 

ا، أو الم�رور الت��ي یق�وم الباح��ث بتزوی�دھم بھ��

م�����ن خ�����الل تس�����جیل الطال�����ب ف�����ي الفص�����ل 
، كم���ا وی���تم )٩(االفتراض���ي كم���ا ف���ي الش���كل 

اش���عارھم بمواعی���د المحاض���رات االفتراض���یة 
ع���ن طری���ق رس���الة بریدی���ة إل���ى حس���اباتھم 

  .وبواسطة شریط األخبار في البیئة

 

  
  .التسجیل في أداة الفصل االفتراضي/الدخول) ٩(شكل 

  
 :أداة االختبارات -

قام الباحث بعمل اختبارات لقیاس مدى 
استیعاب الطالب المعلم للمحتوى التعلیمي 
للبیئة اإللكترونیة في جمیع الوحدات 

-صح(التعلیمیة وتتنوع األسئلة مابین أسئلة 
كما في ) ختیار من متعدداال(وأسئلة ) خطأ

، بحیث یستطیع الطالب أن یجري )١٠(الشكل
اختباراً قبل استخدام البیئة اإللكترونیة 
والتفاعل مع محتویاتھا وأثناء دراستھ عبر 

البیئة اإللكترونیة بحیث یُجري االختبار مرة 
واحدة فقط خالل الیوم، ویتم حفظ نتائج 

بحیث  االختبار في قاعدة بیانات خاصة بذلك
االطالع علیھا ویسجل ) الباحث(یمكن للمعلم 

في جدول یوضح وقت وتاریخ إجراء 
االختبار واسم االختبار والدرجة التي حصل 
علیھا الطالب المعلم بحیث یمكن تتبع نتائج 
الطالب ومدى تمكنھم من المادة العلمیة 

 .الموجودة في البیئة اإللكترونیة
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  .أداة التحكم باالختبار) ١٠(شكل  

  
 :أداة غرفة النقاش -

اعتمد الباحث على ھذه األداة في إدارة 
الحوارات والنقاشات التزامنیھ التي تتطلب 
وجود أطراف عملیة التعلم في الوقت نفسھ 

(Realtime)  وكان لھا أثر كبیر في إثراء
عملیتي التعلیم والتعلم، وإحداث التفاعالت 
بین الطالب بعضھم بعضاً في المجموعات 
التعاونیة، وبین الطالب والباحث، كما أنھا 
تتیح للطالب استخدامھا حتى في حال عدم 
وجود المعلم معھم لعمل النقاشات بین 

  .المجموعات التعاونیة
نامج محادثة مجاني من واستخدم الباحث بر

أحد المواقع التي تقدم برامج محادثة مجانیة 
وربطھ  www.tinychat.comوھو 

بالبیئة اإللكترونیة، ویتیح ھذا الموقع 

استدعاء غرفة نقاش مجانیة یمكن ربطھا 
بسھولة بحساب المستخدم بإحدى شبكات 

لفیس بوك أوتویتر التواصل االجتماعي كا
وجلب أصدقائھ على حسابھ في ھذه الشبكات 
إلى قائمة جانبیة أو غرفة خاصة بھم في 
األداة نفسھا مما تتیح لھ إرسال رسائل 
فوریة لھم إلى حساباتھم على ھذه الشبكات 
االجتماعیة كما توجد غرفة نقاش أخرى 
خاصة بزمالئھ في البیئة اإللكترونیة ویمكنھ 

معھم، كما یمكنھ الدخول  إلجراء حوار
، Tinychatكضیف من الخدمة نفسھا 

وجمیع ذلك یكون داخل إطار البیئة 
اإللكترونیة دون الخروج منھا إلى نافذة 

 .جدیدة

http://www.tinychat.com/
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  .غرفة النقاش بالبیئة اإللكترونیة) ١١(شكل

  

 :أداة منتدى البیئة -
یُع�������د منت�������دى البیئ�������ة أح�������د األدوات  

المس��تخدمة ف��ي البیئ��ة اإللكترونی��ة، إذ یمك��ن 
م����ن خ����الل المنت����دى تب����ادل اآلراء واألفك����ار 
والخب��رات المطروح��ة للنق��اش بص��ورة غی��ر 
تزامنی��ھ ویق��وم أح��د الطالب،أوالباح��ث بط��رح 
أحد الموضوعات للنق�اش بینم�ا یق�وم الط�الب 
اآلخ����رون بال����دخول إل����ى المنت����دى وط����رح 
أفك��ارھم ح��ول تل��ك القض��یة وع��رض األفك��ار 

  .الجدیدة
تم تصمیم وإعداد منتدى خاص بالبیئة 
اإللكترونیة، إذ قام الباحث بتقسیم المنتدى 
إلى ثالثة أقسام، ویُعد كل قسم منتدى خاص 
مع إمكانیة إضافة منتدیات فرعیة لھ، 
وتحدید مشرف لكل منتدى من أعضاء البیئة 

  . اإللكترونیة
نتدى النقاش مباشرة بحسابات ویرتبط م

الط��الب ح��ال تس��جیلھم فیھ��ا ألول م��ره، كم��ا 
یمتاز بسھولة االس�تخدام، وت�وافر العدی�د م�ن 

األدوات الت���ي یوفرھ���ا المنت���دى أثن���اء كتاب���ة 
  .الموضوعات وتصفحھا

 :أداة االنشطة التعاونیة -
تُع������د أداة األنش������طة اإللكترونی������ة 

اإللكترونی����ة التعاونی����ة إح����دى أدوات البیئ����ة 
إلدارة المھام واألنشطة التعاونیة لمجموع�ات 
ال��تعلم التعاونی��ة م��ن خ��الل تكلیف��اتھم بمھ��ام 
وتزوی��دھم بمص��ادر مس��اندة تمك��نھم م��ن أداء 
ھ���ذه المھ���ام واألنش���طة، ی���تم عم���ل األنش���طة 
ورفعھ����ا عل����ى ھ����ذه األداة والتعلی����ق علیھ����ا 

  ).الباحث(ومتابعتھا باستمرار من قبل المعلم
وتش�مل مجموع�ة : المكتبة اإللكترونی�ةأداة  -

م��ن الم��واد التعلیمی��ة الت��ي تق��دم بالعدی��د م��ن 
،  PDF  ،Ward(الص��������������یغ كملف��������������ات

PowerPoint ( وم��ا عل��ى الطال��ب إال النق��ر
عل��ى تل��ك الملف��ات لی��تم تص��فحھا مباش��رةً أو 

  تنزیلھا على جھازه الشخصي
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  .المكتبة اإللكترونیة للبیئة) ١٢(شكل

  
  

م��ن خ��الل ھ��ذا القس��م : قس��م مواق��ع ذات ص��لة
ق��ام الباح��ث ب��ربط الموق��ع ب��بعض الوص��الت 
الخارجی�ة الت��ي تق��دم محت��وى مرتبط��اً ب��أدوات 
الجی����ل الث����اني للوی����ب الت����ي تق����دمھا البیئ����ة 
اإللكترونی��ة، مم��ا یس��اعد عل��ى إث��راء البیئ��ة 

ص��ادر تعل��م إض��افیة، كم��ا ی��ؤدي إل��ى إث��راء بم

المحت��وى اإللكترون��ي ع��ن طری��ق الوص��الت 
اإلثرائیة التي تقود الطال�ب المعل�م إل�ى مواق�ع 
إنترن�����ت أخ�����رى مرتبط�����ة ب�����المحتوى وذات 
منظ�ور تعلیم��ي تعم��ل عل��ى ت��دعیم المعلوم��ات 

 .وإثراء فكر الطالب
  

  

  
  .المواقع ذات العالقة) ١٣(شكل

  
  
  
  

  
  
 :أداة نظام البحث -
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تس��اعد ھ��ذه األداة عل��ى البح��ث داخ��ل البیئ��ة  
اإللكترونی������ة بس������رعة وكف������اءة ع������الیتین، 
وإمكانی��ة البح��ث ع��ن أي محتوی��ات مرتبط��ة 
بموض��وع المحت��وى التعلیم��ي وم��زود ببح��ث 
متق��دم لتحدی��دالجزء الم��راد البح��ث فی��ھ داخ��ل 
البیئة اإللكترونیة للحصول على نتائج أفض�ل، 

م�ات أخ�رى وكذا إمكانیة البح�ث ع�ن أي معلو
خ����ارج الموق����ع وباس����تخدام مح����رك البح����ث 

Googleیوضح نظ�ام البح�ث ) ١٤(، والشكل
  .خارج البیئة/داخل

  

  

  
  .نظام البحث في البیئة اإللكترونیة) ١٤(شكل

  
 :سجل الزوار  -

اھتم الباحث بضرورة تصمیم أداة سجل  
) الض��یوف(لل��زوار وإتاح��ة الفرص��ة لل��زوار 

والط������الب المعلم������ین ف������ي كتاب������ة آرائھ������م 
وتعلیق���اتھم ح���ول البیئ���ة اإللكترونی���ة بحری���ة 
كاملة، وی�تم نش�ر تل�ك التعلیق�ات ف�ور كتابتھ�ا 
دون ت���دخل م���ن مس���ئول البیئ���ة اإللكترونی���ة 

قب���ل  أو ض���رورة الموافق���ة علیھ���ا) الباح���ث(
النش�����ر، إذ ت�����م حص�����ر إمكانی�����ة مش�����اھدتھا 

فقط؛ مما ) الباحث(لمسئول البیئة اإللكترونیة 
یت��یح التع��رف عل��ى انطباع��ات ال��زوار ح���ول 

التط��ویر فیھ��ا بن��اًء عل��ى تل��ك /البیئ��ة والتع��دیل
  .اآلراء في حال أھمیتھا
ت��م تص��میم أداة بری��د : بری��د البیئ��ة التعاونی��ة

ی�����دي، البرHTMLالبیئ�����ة التعاونی�����ة بلغ�����ة

وتعم�����ل ھ�����ذه األداة عل�����ى إرس�����ال رس�����الة 
الطال�ب ف�ي /إلكترونیة م�ن الطال�ب إل�ى المعل�م

اتج���اه واح���د، وھ���ي تس���اعد الطال���ب المعل���م 
ومجموع���ات ال���تعلم التعاونی���ة عل���ى إرس���ال 
رس�����الة إلكترونی�����ة دون اإللم�����ام بمھ�����ارات 
التعامل مع البری�د اإللكترون�ي، ودون الحاج�ة 

ترون�����ي، إل�����ى اس�����تخدام برن�����امج بری�����د إلك
ویس��تخدم الطال��ب المعل��م ھ��ذه األداة للتواص��ل 

) ١٥(غی���ر المت����زامن م����ع المعل����م، والش����كل
یوضح أداة النماذج البریدیة ب�الموقع لتس�ھیل 
عملی���ة االتص���ال والتواص���ل م���ع إدارة البیئ���ة 
اإللكترونی���ة وم���ع ال���زمالء م���ن داخ���ل البیئ���ة 
نفس��ھا م��ن غی��ر الحاج��ة إل��ى مغ��ادرة البیئ��ة 

  .اإللكتروني الخاص واستخدام البرید
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 :صندوق االقسام -

ت���م إع���داد ص���ندوق خ���اص یوض���ح 
األقس���ام الفرعی���ة المتواج���دة ف���ي األداة 
النش��طة، فحینم��ا یك��ون الطال��ب ف��ي أداة 
المحت���وى اإللكترون���ي ی���تم ظھ���ور ھ���ذا 
الص����ندوق أس����فل قائم����ة أدوات البیئ����ة 
اإللكترونی���ة وتوض���ح األقس���ام الفرعی���ة 
ألداة المحتوى، أما ف�ي ح�ال ع�دم وج�ود 

فیختف�ي  أقسام فرعی�ة ف�ي األداة النش�طة
 .  الصندوق تلقائیاً 

 : أداة التقویم -
تم اض�افة تبوی�ب خ�اص ب�التقویم إل�ى ص�فحة 
البیئة اإللكترونیة للتع�رف عل�ى الت�اریخ، كم�ا 
یس��تخدم كأجن��دة للمھم��ات والتكلیف��ات العام��ة 
واإلعالن��ات للط��الب بحی��ث یظھ��ر تق��ویم بأی��ام 
الشھر وتوضیح ان ك�ان ت�م اض�افة اع�الن م�ا 

ط�الب، وبمق�دورھم مش�اھدة أو مھمة عامة لل
التفاص�����یل كامل�����ة والتعلی�����ق أیض�����اً علیھ�����ا 

  ).١٦(وتقییمھا كما في الشكل
  

  
  .أداة التقویم) ١٦(شكل

  : مرحلة اإلنتاج والتطویر -٣-٢

  

  أداة برید البیئة التعاونیة) ١٥(شكل
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مواص��فات التص��میم ھ��ي عملی��ة تحوی��ل 
إل���ى ص���فة مادی���ة متمثل���ة ف���ي موق���ع البیئ���ة 
اإللكترونیة، وفیم�ا یل�ي خط�وات إنت�اج البیئ�ة 

  :اإللكترونیة
:جمع االحتیاجات ومتطلب�ات اإلنت�اج .١-٣-٢

   
بناًء على الوحدات التعلیمیة وأھداف 
البیئة اإللكترونیة قام الباحث بجمع المتطلبات 

التعلیمي والبیئة الالزمة إلنتاج أداة المحتوى 
اإللكترونیة، متمثلة في مجموع 

صور، رسوم توضیحیة، صوت، (الوسائط
تم ) فیدیو، عروض تقدیمیة، مقاطع فالشیة

الكتب : تجمیعھا من مصادر مختلفة، مثل
والمراجع المتخصصة، والمواقع 
اإللكترونیة، وقام الباحث بإنتاج ما تتطلبھ 

برامج البیئة من وسائط من خالل استخدام ال
  :اآلتیة

برن��������������������������������امج مح��������������������������������رر  -
، لتحری��ر MCWord2007النص��وص

النص���������وص المختلف���������ة للمحت���������وى 
 .اإللكتروني

 -(AdobeReader9.3برن���������������امجي -
Convert Doc to PDF For 

Wordv.3.50  ( تحویل بعض الملفات
 .PDFإلى صیغة 

 Powerبرن��امج الع��روض التقدیمی��ة  -
Point MC إلع�داد ع�روض تقدیمی�ة ،

للمحت������وى التعلیم������ي ورفعھ������ا عل������ى 
www.slideshare.net  وم����ن ث����م ،

 . ربطھا بالبیئة اإللكترونیة
ب����رامج تحمی����ل الملف����ات إل����ى البیئ����ة  -

 Cute( اإللكترونی�ة عل�ى نح�ٍو أس�رع 
FTP – FTP Commander .( 

ل بعض ،لتسجیSoundFrog9برنامج  -
 .المقاطع الصوتیة الالزمة

برن�������������������������امج الفوتوش�������������������������وب  -
AdobePhotoshopSC3 لتص����میم ،

الص�����ور والخلفی�����ات، وك�����ذا الص�����فحة 
، Homepageللموق���������ع الرئیس���������یة 

وبع�ض ) Logoاللوقو(وتصمیم الشعار 
األیقون�����ات الخاص�����ة بموق�����ع البیئ�����ة، 

 )jif(وتحویل بع�ض الص�ور إل�ى امت�داد 
 .لیسھل تحمیلھا على اإلنترنت

لتع�دیل ) image optimizer(برن�امج -
حج���م األیقون���ات والص���ور المس���تخدمة 
كص�ورة رمزی�ة للمس��تخدمین ف�ي البیئ��ة 
اإللكترونی�������������������������ة بحی�������������������������ث ال 

) 140x140Px и150Kb(تتج����اوز
وم����ن خ����الل اس����تخدام البرن����امج عب����ر 
موقع���ھ اإللكترونیعل���ى ش���بكة االنترن���ت 

http://www.imageoptimizer.
net 

وح��رص الباح��ث عل��ى تق��دیم المحت��وى   

التعلیم��������ي بأش��������كال ووس��������ائط مختلف��������ة 

، والمق���������������������اطع Textكالنص���������������������وص

، ولقط���ات " "Audio clipsالص���وتیة

، وملف�����ات "Video footage"الفی����دیو

، " "Presentationsالتق���دیميالع���رض 

، لما لھا م�ن أث�ر كبی�ر ف�ي مراع�اة ...وغیرھا

بین الطالب، وتنمیة مس�توى الفروق الفردیة 

  .التحصیل العلمي لدیھم

 :إنتاج المحتوى الرقمي .٢-٣-٢
قام الباحث بناًء على الوح�دات التعلیمی�ة 
بإنت�����اج المحت�����وى التعلیم�����ي ف�����ي ص�����ورة 
إلكترونی��ة ورفعھ��ا ب��أداة المحت��وى التعلیم��ي 
عل���ى البیئ���ة اإللكترونی���ة، واس���تخدم الباح���ث 
 بعض البرامج المس�اعدة ف�ي إع�داد المحت�وى

) Paint(اإللكترون��ي ومنھ��ا برن��امج الرس��ام 
لمعالج����ة   (Photoshop)والفوتوش����وب

لكتاب����ة  (MS-Word)الص����ور، وبرن����امج 
  . النصوص وإدخالھا

 :برمجة الصفحات ولوحة التحكم .٣-٣-٢
  :برمجة الصفحات -

ت�����م برمج�����ة بع�����ض ص�����فحات البیئ�����ة 
اإللكترونی���ة باس���تخدام برن���امج فرون���ت ب���یج 

Front Page 2003 ولغ���ات البرمج���ة ،
HTML ،JavaScript ،CSS وربطھ�����ا ،

، كما  Homepageبالصفحة الرئیسة للبیئة 
أن بعض الصفحات كانت على خادمات أخ�رى 
غی����������ر الخ����������ادم المستض����������یف للبیئ����������ة 

غرف����������������������������ة :  مثلاإللكترونی����������������������������ة

http://www.slideshare.net/
http://www.imageoptimizer.net/
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،  ملفات "http://tinychat.com"الحوار
مكتبةالفی�������������������������������������������������������������������������������دیو

"http://www.youtube.com/" ،
الع���������������������������������روض التقدیمی���������������������������������ة 

http://slideshare.net/" " للبیئ����ة وق����د
استفاد الباحث منھ�ا ف�ي تص�میم ھ�ذه األدوات 

  .وربطھا بالصفحة الرئیسة للبیئة
  :لوحة التحكم -

المتاح��ة ف��ي البیئ��ة تعم��ل لوح��ة ال��تحكم 
اإللكترونی����ة بت����وفیر أوام����ر ال����تحكم بجمی����ع 
أدوات وتطبیق������ات البیئ������ة اإللكترونی������ة؛ إذ 
یتمالس�����ماح بال�����دخول فق�����ط لم�����دیر البیئ�����ة 

بكلم���ة م���رور خاص���ة ) الباح���ث(اإللكترونی���ة
والیس����مح ألي ش����خص ال����دخول لحساس����یة 

یوض��ح ) ٢٠(األوام��ر البرمجی��ة فیھ��ا والش��كل
  .ة اإللكترونیةنافذة الدخول إلى البیئ

 :نشر البیئة اإللكترونیة .٤-٣-٢
وھي المرحل�ة الت�ي ت�م فیھ�ا نش�ر البیئ�ة 
اإللكترونی����ة عل����ى ش����بكة اإلنترن����ت لی����تمكن 
الطال��ب ال��ذي یحم��ل عن��وان الموق��ع زیارتھ��ا 
واإلط��الع عل��ى ص��فحاتھا ومحتواھ��ا ف��ي ح��ال 
تس��جیلھ واس��تكمال عملی��ة التس��جیل بموافق��ة 

، كم�ا یمك�ن )الباح�ث(مدیر البیئة اإللكترونی�ة 
للزائ���رین االط���الع عل���ى الص���فحة الرئیس���ة 
للبیئ���ة اإللكترونی���ة بص���فة ض���یف حی���ث ل���ن 
یس����مح ل����ھ باس����تخدام أو مش����اھدة أدواتھ����ا 

  .المختلفة
 Domain)وتم تحدید اسم نطاق للبیئة

Name) یتناسب معھا ویكون قصیر وھو :
www.coelen.at.ua.  

ض����بط البیئ����ة اإللكترونی����ة  مرحل����ة .٥-٣-٢
 :واختبارھا

تل����ي عملی����ة نش����ر البیئ����ة اإللكترونی����ة 
إجراءات عّدة للتأك�د م�ن م�دى ت�وافر عناص�ر 
الض��بط بھ��ا وص��الحیتھا للتطبی��ق، وإخض��اع 
موقعھا لمجموعة م�ن االختب�ارات الفنی�ة لك�ل 
منھ��ا ھ��دف مح��دد وللتأك��د م��ن م��دى جاھزی��ة 

 .البیئة اإللكترونیة
  :اإللكترونیةتحكیم البیئة  .٦-٣-٢

بعد اختبار البیئة اإللكترونیة تم عرض�ھا 
على السادة المتخصص�ین ف�ي مج�ال الحاس�ب 

وتكنولوجی������ا التعل������یم والمن������اھج وط������رق 
الت���دریس، ومم���ن س���بق لھ���م المش���اركة ف���ي 
عملیة التعلیم عبر البیئات اإللكترونی�ة بش�بكة 

بھ����دف الحك����م عل����ى م����دى  اإلنترن����ت وذل����ك
رائھ���م آة وإب���داء ص���الحیة البیئ���ة اإللكترونی���

ومالحظاتھم، وتم إجراء التع�دیالت بن�اًء عل�ى 
تلك اآلراء وكان منھا تغییر تص�میم الجرافی�ك 
الخ����اص بالشاش����ة الترحیبی����ة للط����الب بم����ا 
یتناس����ب م����ع موض����وع البیئ����ة اإللكترونی����ة 
وأدوات الجی���ل الث���اني للوی���ب، تغیی���ر بع���ض 
أن���واع الخط���وط وأحجامھ���ا وألوانھ���ا داخ���ل 

اإللكترونیة، تجنب أشرطة التمریر ق�در البیئة 
  .االمكان داخل البیئة اإللكترونیة

  :الصورة النھائیة للبیئة اإللكترونیة .٧-٣-٢
وبع��د االنتھ��اء م��ن كاف��ة التع��دیالت بن��اًء 
عل��ى آراء الس��ادة المحكم��ین أص��بحت البیئ��ة 
اإللكترونی���ة التعاونی���ة ج���اھزة للتطبی���ق ف���ي 

  .صورتھا النھائیة
  

للسؤال الثاني م�ن أس�ئلة  وما سبق یُعد إجابة
  :البحث وھو

ما صورة بیئة إلكترونیة مقترح�ة قائم�ة  -
عل��ى ال��تعلم التع��اوني ف��ي كلی��ة التربی��ة 

 جامعة حجة؟ –والعلوم التطبیقیة
  
  :مرحلة التطبیق والتقویم -٤-٢

تن��اول الباح��ث ف��ي ھ��ذه المرحل��ة عملی��ة 
 –االختب���ار التحص���یلي (بن���اء أدوات القی���اس 

وض��بطھا، وك��ذلك التجرب��ة ) بطاق��ة المالحظ��ة
  :االستطالعیة للبیئة اإللكترونیة وذلك كمایلي

ق��ام الباح��ث : بن��اء أدوات القی��اس .١-٤-٢
خ��الل ھ��ذه الخط��وة ببن��اء أدوات 

  :القیاس االتیة

ت���م إع���داد  :االختب���ار التحص���یلي .١.١-٤-٢
مقی�����اس االختب�����ار التحص�����یلي 
لقی�������اس الجوان�������ب المعرفی�������ة 
لكفای���ات توظی���ف أدوات الجی���ل 

التعل��یم وفق��اً الث��اني للوی��ب ف��ي 
 .للخطوات المتعارف علیھا

ت��م إع��داد : بطاق��ات المالحظ��ة .١.٢-٤-٢
بطاق�����ات المالحظ�����ة لقی�����اس 

http://tinychat.com/
http://www.youtube.com/
http://slideshare.net/
http://www.coelen.at.ua/
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مھارات توظیف أدوات  الجی�ل 
الث��اني للوی��ب ف��ي التعل��یم وفق��اً 

 .للخطوات المتعارف علیھا
ق�ام : التجربة االستطالعیة .٢-٤-٢

الباح��ث خ��الل ھ��ذه الخط��وة بالتجرب��ة 
عل�ى االستطالعیة للبیئة اإللكترونی�ة 

طالب�اً ) ١٤(عینة استطالعیة قوامھا 
م�������ن ط�������الب قس�������مي الفیزی�������اء 
والریاض���یات ومم���ن تت���وافر ل���دیھم 
مھ��������ارات اس��������تخدام الكمبی��������وتر 
واإلنترن����ت، وذل����ك بھ����دف اختب����ار 
ص���������الحیة البیئ���������ة اإللكترونی���������ة 
لالس�����تخدام، وك�����ذا أدوات القی�����اس 

بطاق�������ات  -االختب�������ار التحص�������یلي(
ة ، وبھذا أصبح موقع البیئ)المالحظة

اإللكترونی���ة وأدوات البح���ث الح���الي 
ف����ي الص����ورة النھائی����ة والص����الحة 

  .لالستخدام
وق�����د واج�����ھ الباح�����ث مجموع�����ة م�����ن 
الص������عوبات عن������د التطبی������ق م������ع العین������ة 
االس������تطالعیة للبیئ������ة اإللكترونی������ة وأدوات 
البح��ث الح��الي، وتتمث��ل تل��ك الص��عوبات ف��ي 

  :اآلتي
انقطاع التی�ار الكھرب�ائي بص�ورة  -

المحافظ��ة إذ تص��ل مس��تمرة ف��ي 
 ٧-٦فت����رة توص����یل التی����ار م����ن 

س���اعات فق���ط ف���ي الی���وم الواح���د 
 .وبفترات منفصلة

ع���دم تقب���ل الطالب���ات الس���تخدام  -
شبكة االنترنت م�ن خ�الل مق�اھي 
االنترن��������ت بس��������بب الع��������ادات 
االجتماعی����ة والتقالی����د الس����ائدة 
ووج����ود نظ����رة س����لبیة لمق����اھي 

 .االنترنت العامة
ض�����عف ش�����بكة االنترن�����ت ف�����ي  -

 .فظة مع ارتفاع أسعارھاالمحا
  :التجربة األساسیة للبحث: ثالثاً 

ت��م تنفی��ذ تجرب��ة البح��ث الح��الي خ��الل 
الفص����������ل الدراس����������ي األول للع����������ام 

٢٠١٤/٢٠١٥.  

س��بق إج��راء : اإلع��داد إلج��راء التجرب��ة -١
التجرب��ة ع��دة خط��وات لإلع��داد تمثل��ت 

 :في االتي
الحصول على التسھیالت اإلداریة الالزم�ة  -

 . للموافقة لتنفیذ تجربة البحث
ت������م اج������راء مراجع������ة ش������املة للبیئ������ة  -

اإللكترونی��ة وأقس��امھا ومحتویاتھ��ا للتأك��د 
م���ن ع���دم وج���ود أي مش���كل حدیث���ة ف���ي 
وص���������الت ورواب���������ط وأدوات البیئ���������ة 
اإللكترونی�����ة أو أداة التس�����جیل الخاص�����ة 

 .ترونیةبتسجیل الطالب في البیئة اإللك
إع���داد نس���خ كافی���ة لجمی���ع أف���راد عین���ة  -

االختب�����ار (البح�����ث م�����ن أدوات القی�����اس 
للتطبیق�ین ) بطاق�ات المالحظ�ة -التحصیلي

 .القبلي والبعدي
التنس�یق م��ع رئ��یس قس�م العل��وم التربوی��ة  -

والنفس����یة بالكلی����ة، وك����ذا أس����تاذ مق����رر 
لقسمي الریاضیات " ٢تكنولوجیا التعلیم"

ع، لیق�وم الباح�ث والفیزیاء المستوى الراب
 .بتدریسھم المقرر وتطبیق البحث الحالي

التنسیق مع عمیدي كلیتي التربیة والعلوم  -
التطبیقی������ة بالجامع������ة، ورئ������یس قس������م 
الحاسوب بكلی�ة العل�وم التطبیقی�ة لتس�ھیل 
عملیة استخدام معامل الحاس�وب الخاص�ة 
بالكلی����ة ف����ي التطبی����ق المی����داني للبح����ث 

عین��ة (ب الح��الي وتس��ھیل اس��تخدام الط��ال
ألجھ������زة الحاس������وب وش������بكة ) البح������ث

 .االنترنت المتاحة في الكلیة
التأكد م�ن كف�اءة أجھ�زة الحاس�وب  -

ف�����ي المعام�����ل وش�����بكة اإلنترن�����ت 
والبرامج الالزم�ة الس�تخدام البیئ�ة 

 اإللكترونی���ة وتح���دیثھا كالجاف���ا 
Java والفالشFlash Player. 

وش��رح ) عین��ة البح��ث(االلتق��اء ب��الطالب  -
طبیع��ة وأھ��داف البح��ث الح��الي وخط��وات 
الس��یر ف��ي تنفی��ذه وض��رورة التفاع��ل م��ع 
الباحث لما للبحث الحالي من أھمیة كبی�رة 
ف�����ي رف�����ع مس�����تواھم ومھ�����اراتھم ف�����ي 

أدوات الجی����ل الث����اني للوی����ب ف����ي توظیف����
 .حالیاً وفي مستقبلھم المھني التعلیم
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الحصول على جداول المحاضرات لقس�مي  -
الفیزی���اء والریاض���یات المس���توى الراب���ع 

وج��داول المحاض��رات ف��ي ) عین��ة البح��ث(
معام��ل الحاس��وب بكلی��ة العل��وم التطبیقی��ة 
لتحدی��د مواعی��د االلتق��اء ب��الطالب وش��رح 
خط��وات التس��جیل ف��ي البیئ��ة اإللكترونی��ة 
واس����تخدام أدواتھ����ا المختلف����ة، وتس����ھیل 

دام المعام��ل للط��الب ال��ذین امكانی��ة اس��تخ
الیمتلك�����ون أجھ�����زة حاس�����وب شخص�����یة 

 . أوخدمة اإلنترنت
 :إجراء التجربة البحثیة  -٢

 :التطبیق القبلي ألدوات القیاس ١-٢
 -االختب�ار التحص�یلي(تم تطبیق أدوات القیاس

قبلیاً على أفراد مجم�وعتي ) بطاقات المالحظة
ورص�د نتائجھ�ا ) التجریبی�ة والض�ابطة(البحث

  .إحصائیاً  لمعالجتھا

 :تجانس مجموعتي البحث ٢-٢
ق��ام الباح��ث  .١.٣-٤-٢

بتحلی���ل نت���ائج التطبی���ق القبل���ي 
االختب�����������ار (ألدوات القی�����������اس

؛ )بطاق�ات المالحظ��ة -التحص�یلي
وذل�����ك بھ�����دف التع�����رف عل�����ى 
تج�����������������انس مجم�����������������وعتي 

، )التجریبی���ة والض���ابطة(البح���ث
" ت"وذل����ك باس����تخدام اختب����ار 

(t-test)  ،لعینت�����ین مس�����تقلتین
مقارن����ة ) ٥(ویوض����ح الج����دول 

نت��ائج التحص��یل ب��ین المجموع��ة 
التجریبیة والمجموع�ة الض�ابطة 
ف����ي التطبی����ق القبل����ي لالختب����ار 

  .التحصیلي
  

  
  

التجریبیة، والضابطة في : داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین) ٥(جدول
  .القبلي لالختبار التحصیليالتطبیق 

  المتوسط  العدد  المجموعة
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

  "ت"قیمة
مستوى 
  الداللة

 2.942 21.30  ٢٠  التجریبیة
38 0.128 0.724 

 2.389 22.80  ٢٠  الضابطة

  
مقارن���ة نت���ائج مس���توى األداء ب���ین درج���ات المجموع���ة التجریبی���ة ) ٦(كم���ا یوض���ح ج���دول

  .الضابطة في التطبیق القبلي لبطاقة المالحظةوالمجموعة 
  

التجریبیة، والضابطة في : داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین) ٦(جدول
  .التطبیق القبلي لبطاقة مالحظة األداء

  المتوسط  العدد  المجموعة
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

  "ت"قیمة
مستوى 
  الداللة

 22.163 245.37  ٢٠  التجریبیة
٣٨  0.046 0.932 

 23.483 212.98  ٢٠  الضابطة

  
  

إذ ) ٦(، )٥(وباس��تقراء نت��ائج الج��داول 
غیر دال�ة إحص�ائیاً عن�د " ت"یتضح أن قیمة 

، وھ�ذا یش�یر إل�ى ع�دم )0.05(مستوى دالل�ة 
وج��ود ف��روق دال��ة إحص��ائیاً ب��ین المجموع��ة 

الض��ابطة فیم��ا یتعل��ق التجریبی��ة والمجموع��ة 
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ب��درجات التطبی��ق القبل��ي لالختب��ار التحص��یلي 
  .وبطاقة المالحظة

وبن����اًء عل����ى ذل����ك یمك����ن الق����ول ب����أن 
مجموعتي البحث متجانستان، وأن أیة ف�روق 
تظھر بعد المعالجة التجریبیة تُعزى إل�ى ت�أثیر 
المتغی���ر المس���تقل وھ���و البیئ���ة اإللكترونی���ة 

  .التعاونیة
  :ربةإجراءات تنفیذ التج ٣-٢
المجموع��ة التجریبی��ة الت��ي درس��ت م��ن   - أ

 :خالل البیئة اإللكترونیة
 

االلتق���اء ب���أفراد المجموع���ة التجریبی���ة  -
على حدة وشرح تفاصیل استخدام البیئة 
اإللكترونی��ة، وذل��ك م��ن خ��الل اس��تخدام 
الكمبی���وتر المحم���ول الخ���اص بالباح���ث 
والمتص���ل بش���بكة االنترن���ت والم���رتبط 
بجھ������از الع������رض، وتوض������یح جمی������ع 
الخط��وات الت��ي س��یتبعھا الطال��ب المعل��م 
ف����ي ال����دخول إل����ى البیئ����ة اإللكترونی����ة 
والتفاع���ل م���ع أدواتھ���ا وم���ع زمالئھ���م 
والباح���ث، وتوض���یح أھمی���ة أداة دلی���ل 
المس��تخدم المرفق��ة ف��ي البیئ��ة للرج��وع 
إلیھ��ا عن���د تع���املھم معھ��ا، وك���ذا الب���دء 
بإجراء االختب�ارات اإللكترونی�ة المتاح�ة 

روع في استخدام بقی�ة في البیئة قبل الش
 .االدوات االخرى

تقس��یم أف��راد المجموع��ة التجریبی��ة إل��ى  -
خم������س مجموع������ات تعاونی������ة غی������ر 

) ٤(متجانس����ة، وق����وام ك����ل مجموع����ة 
أفراد، وتوضیح خط�وات وأھمی�ة العم�ل 
التع����اوني اإللكترون����ي فیم����ا ب����ین ك����ل 
مجموع���ة وب���ین المجموع���ات األخ���رى 

 .داخل البیئة اإللكترونیة
عن���وان موق���ع البیئ���ة  إعط���اء راب���ط أو -

اإللكتروني لیتسنى لھ�م الب�دء بالتس�جیل 
ف��ي البیئ��ة، كم��ا طل��ب الباح��ث م��ن أف��راد 
المجموعة التجریبیة االستفسار عن أیة 
معلوم��ة تب��دو غی��ر واض��حة أثن��اء فت��رة 

 .التجریب
متابعة مجموعات العم�ل التع�اوني أثن�اء  -

اس���تخدامھم البیئ���ة اإللكترونی���ة ط���وال 

فاع�ل معھ�م م�ن خ�الل فترة التطبیق والت
 .أدواتھا وتذلیل أي صعوبات

المجموع�����ة الض�����ابطة الت�����ي درس�����ت   - ب
 :بالطریقة التقلیدیة

ق����ام الباح����ث بتق����دیم توض����یح ش����امل  -
لخط���وات دراس���ة المجموع���ة الض���ابطة 
وبی��ان أھمی��ة البح��ث الح��الي وض��رورة 

 .التفاعل معھ
ت���م توزی���ع أف���راد العین���ة الض���ابطة إل���ى  -

غی�ر  خمس مجموع�ات تعلیمی�ة تعاونی�ة
ط�الب، ) ٤(متجانسة قَوام كل مجموعة 

وتوض��یح خط��وات وأھمی��ة العم��ل وف��ق 
 .أسلوب التعلم التعاوني التقلیدي

ت����وفیر المطبوع����ات واألدوات الالزم����ة  -
لل��تعلم التع��اوني للمجموع��ات التعلیمی��ة 
والقاع��ة المناس��بة وتس��ھیل اس��تخدامھم 

 .لمصادر التعلم المتاحة داخل الكلیة
وح���دة تعلیمی���ة م���ن القی���ام بتقس���یم ك���ل  -

أدوات الجی����ل الث����اني للوی����ب موض�����ع 
البح�����ث الح�����الي إل�����ى مجموع�����ة م�����ن 
العناص����ر بحی����ث تأخ����ذ ك����ل مجموع����ة 
عنص���ر أو أكث���ر وتق���وم بدراس���تھ فیم���ا 
بینھا، ومن ثم اختیار مجموعة الخب�راء 
إذ ق���ام الباح���ث باختی���ار ف���رد م���ن ك���ل 

العناص�ر /مجموعة لیقوم بشرح العنص�ر
ھا لجمی��ع الخاص��ة بمجموعت��ھ وتوض��یح

 .أفراد المجموعات االربع
قیام المجموعات التعاونیة بجم�ع الم�ادة  -

االثرائی��ة للوح��دات التعلیمی��ة م��ن خ��الل 
المكتب�����ة الخاص�����ة بالكلی�����ة أو ش�����بكة 
االنترن���ت لالس���تفادة منھ���ا ف���ي توض���یح 
الجان����ب العمل����ي الس����تخدام وتوظی����ف 

  .أدوات الجیل الثاني للویب في التعلیم
 :ألدوات القیاسالتطبیق البعدي  ٤-٢

االختب�ار التحص�یلي (تم تطبی�ق أدوات القی�اس
بع�����دیاً عل�����ى أف�����راد ) بطاق�����ات المالحظ�����ة –

، )التجریبی���ة والض���ابطة(مجم���وعتي البح���ث
  .ورصد نتائجھا لمعالجتھا إحصائیاً 

  
  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المصریة للكمبیوتر التعلیمىالجمعیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١٢٩(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

  نتائج البحث ومناقشتھا
  :عرض نتائج البحث : أوالً 

بالنسبة للسؤال األول للبحث الحالي 
كفایات توظیف أدوات الجی�ل الث�اني ما "وھو 

للویب الالزم إكسابھا للط�الب المعلم�ین بكلی�ة 
، تم��ت اإلجاب��ة عن��ھ "جامع��ة حج��ة –التربی��ة 

والموض���ح ف���ي الع���رض الس���ابق حی���ث ت���م 
التوص����ل إل�����ى قائم�����ة بالكفای�����ات المعرفی�����ة 
واألدائیة لتوظیف أدوات الجی�ل الث�اني للوی�ب 

كلی��ة  ف��ي التعل��یم الم��راد تنمیتھ��ا ل��دى ط��الب
  .الجمھوریة الیمنیة -التربیة بجامعة حجة

كما تمت اإلجابة عن الس�ؤال الث�اني 
م���ا ص���ورة بیئ���ة إلكترونی���ة تعاونی���ة "وھ���و 

لتنمی��ة كفای��ات توظی��ف أدوات الجی��ل الث��اني 
للوی��ب ف��ي التعل��یم ل��دى ط��الب كلی��ة التربی��ة 

، تمت اإلجاب�ة عن�ھ ف�ي خ�الل "بجامعة حجة؟
وذل��ك م��ن  الع��رض الس��ابق م��ن ھ��ذا البح��ث؛

خ��الل إط��الع الباح��ث عل��ى األدبی��ات التربوی��ة 
والدراسات والبح�وث العربی�ة واألجنبی�ة الت�ي 
تناول���ت تص���میم البیئ���ات التعلیمی���ة التعاونی���ة 
عل����ى ش����بكة اإلنترن����ت، ونم����اذج التص����میم 
التعلیم��ي للمق��ررات التعلیمی��ة عل��ى الش��بكة، 

  .البیئات اإللكترونیة على شبكة االنترنت
الفرعی�ة الثال�ث والراب�ع أما األسئلة 

والمتعلق���ة بمعرف����ة أث���ر البیئ����ة اإللكترونی����ة 
التعاونی��ة عل��ى تنمی��ة كفای��ات توظی��ف أدوات 
الجی��ل الث��اني للوی��ب ف��ي التعل��یم ل��دى ط��الب 

جامع����ة حج����ة بالجمھوری����ة  -كلی����ة التربی����ة 
الیمنیة؛ تم�ت اإلجاب�ة عنھ�ا م�ن خ�الل اختب�ار 
ص��حة الف��روض اإلحص��ائیة للبح��ث الح��الي، 

م������ا یل������ي عرض������اً للنت������ائج المرتبط������ة وفی
  : بالمتغیرات التابعة للبحث الحالي

ع������رض نت������ائج البح������ث المرتبط������ة  -١
 :بالتحصیل المعرفي

  :إجابة السؤال الثالث
م��ا "ی��نص الس��ؤال الثال��ث عل��ى م��ا یل��ي 

أث��ر البیئ���ة اإللكترونی���ة التعاونی��ة ف���ي تنمی���ة 
الجانب المعرفي لكفایات توظیف أدوات الجیل 

 –ل���دى ط���الب كلی���ة التربی���ة  الث���اني للوی���ب
 ".جامعة حجة؟

ولإلجاب��ة ع��ن ھ��ذا الس��ؤال ص��یغت الف��روض 
  :اآلتیة

یوج�د ف�رق دال إحص�ائیاً عن�د :الفرض األول

ب���ین متوس���طي درج���ات (0.05) مس���توى

المجموعة التجریبیة والمجموع�ة الض�ابطة 

ف���ي التطبی���ق البع���دي لالختب���ار التحص���یلي 

 .لصالح المجموعة التجریبیة

صحة ھذا الفرض قام الباحث بحساب الختبار 
المتوس����طات واالنحراف����ات المعیاری����ة وق����یم 

لمجم�����وعتین " t"باس�����تخدام اختب�����ار" ت"
-Independent-Sample t)مس���تقلتین 

test)   الف����روق ب����ین ) ٧(ویب����ین ج����دول
متوس�������طات درج�������ات الط�������الب المعلم�������ین 
للمجم�����وعتین التجریبی�����ة والض�����ابطة ف�����ي 

ب��ار التحص��یل التطبی��ق البع��دي عل��ى أبع��اد اخت
والدرجة الكلیة لالختبار، كما تم حساب مرب�ع 

إلیج����اد حج����م الت����أثیر للمتغی����ر " η2"إیت����ا 
عل��ى ) البیئ��ة اإللكترونی��ة التعاونی��ة(المس��تقل 

المتغی����ر الت����ابع وھ����و التحص����یل المعرف����ي 
  .والدرجة الكلیة لالختبار
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وج�ود ف�روق ) ٧(إذ یتضح م�ن الج�دول 
ب�ین  (0.05)دالة إحصائیاً عند مستوى دالل�ة 

متوسطات المجموعتین التجریبی�ة والض�ابطة 
بع��د المعالج��ة التجریبی��ة عل��ى أبع��اد االختب��ار 
التحص�یل المعرف��ي والدرج��ة الكلی��ة لالختب��ار، 
لصالح أف�راد المجموع�ة التجریبی�ة، مم�ا ی�دل 
على تف�وق أف�راد المجموع�ة التجریبی�ة ال�ذین 
درسوا باستخدام البیئ�ة اإللكترونی�ة التعاونی�ة 

راد المجموعة الض�ابطة ال�ذین درس�وا على أف
  . باستخدام الطریقة التقلیدیة

تش�یر إل�ى " η2"كما أن قیمة مربع إیتا 
مدى تأثیر البیئة اإللكترونیة التعاونیة كمتغیر 
مس����تقل مقارن����ة بالطریق����ة التقلیدی����ة عل����ى 
المتغیرات التابعة والمتمثل�ة ف�ي أبع�اد اختب�ار 

ی���ث التحص���یل المعرف���ي ودرجت���ھ الكلی���ة، ح
 - ٠.٢٢١(تت����راوح ق����یم مرب����ع إیت����ا م����ابین 

للدرج�ة الكلی�ة ) ٠.٦٨٨(كما بلغ�ت ) ٠.٢٤٦
لالختبار،مما یدل على أن المتغیر المستقل ل�ھ 
ت���أثیر كبی���ر ف���ي تنمی���ة التحص���یل المعرف���ي 
الم����رتبط بمھ����ارات كفای����ات توظی����ف أدوات 

الجیل الث�اني للوی�ب ف�ي التعل�یم، وبھ�ذا تك�ون 
  .قد ثبتت صحة الفرض األول

یوج�د ف�رق دال إحص�ائیاً  :الفرض الثاني
ب���ین متوس���طي (0.05) عن���د مس���توى

درج��ات أف��راد المجموع��ة التجریبی��ة ف��ي 
التطبیقین القبل�ي والبع�دي ف�ي التحص�یل 

 .المعرفي لصالح التطبیق البعدي
الختبار صحة ھذا الفرض قام الباحث بحساب 
المتوس����طات واالنحراف����ات المعیاری����ة وق����یم 

لمجم����وعتین " t"اختب����ار باس����تخدام " ت"
  (Paired-sample t-test)م���رتبطتین

الف���روق ب���ین متوس���طات ) ٨(ویب���ین ج���دول 
درج����ات أف����راد المجموع����ة التجریبی����ة ف����ي 
التطبیق�����ین القبل�����ي والبع�����دي ف�����ي اختب�����ار 
التحص�یل المعرف��ي والدرج��ة الكلی��ة لالختب��ار، 

لحس���اب " η2"كم��ا ت��م اس���تخدام مرب��ع إیت��ا 
تقل عل�ى المتغی�رات حجم تأثیر البرنامج المس�

التابع��ة المتمثل��ة ف��ي أبع��اد االختب��ار المعرف��ي 
 .والدرجة الكلیة لالختبار

 

الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي على ابعاد داللة ) ٧(جدول

 .االختبار التحصیلي والدرجة الكلیة لالختبار

  أبعاد االختبار
درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  الحریة

  قیمة

  "ت"

مستوى 

 الداللة

0.05  

η2  
  الضابطة  التجریبیة  الضابطة  التجریبیة

المدونات 

اإللكترونیة 

Electroni

c Blogs  

١7.20 10.40 2.٧٣٥ 1.972 38 3.522 0.000 0.246 

المفضالت 

االجتماعیة 

Social 

Bookmar

king.  

1٣.65 9.25  2.511 1.871 38 5.328 0.000 0.428 

الفیس 

بوك

Facebook  

14.00 11.30  0.458 0.934 38 3.279 0.000 0.221 

 0.688 0.000 9.163 38 4.163 5.712 30.95 44.85  الدرجة الكلیة
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وج��ود ف��روق ) ٨(ویتض��ح م��ن الج��دول 
ب�ین  (0.05)دالة إحصائیاً عند مستوى دالل�ة 

التطبیق������ین القبل������ي والبع������دي للمجموع������ة 
التجریبی�����ة عل�����ى أبع�����اد اختب�����ار التحص�����یل 
المعرف��ي والدرج��ة الكلی��ة لالختب��ار ولص��الح 
التطبی��ق البع��دي، وھ��و مؤش��ر عل��ى تحس��ن 
مس��توى التحص��یل المعرف��ي ل��دى المجموع��ة 
التجریبی���ة بع���د اس���تخدام البیئ���ة اإللكترونی���ة 

 " η2"وبحس���اب قیم���ة مرب���ع إیت���ا. التعاونی���ة
، كم�ا بلغ�ت )٠.٩٣٠-٠.٣٦١(وجد أنھا بلغت

مم��ا ی��دل . للدرج��ة الكلی��ة لالختب��ار) ٠.٨٩١(
على ق�وة ت�أثیر المتغی�ر المس�تقل المتمث�ل ف�ي 
البیئ��ة اإللكترونی��ة عل��ى المتغی��ر الت��ابع وھ��و 
التحص���یل المعرف���ي، وبھ���ذا تك���ون ق���د ثبت���ت 

  .صحة الفرض الثاني
كم��ا ت��م حس��اب نس��بة الكس��ب المع��دل لبلی��ك 

ذل����ك الختب����ار فعالی����ة البیئ����ة اإللكترونی����ة و
التعاونی��ة ف��ي تنمی��ة التحص��یل المعرف��ي ل��دى 
أف���راد المجموع���ة التجریبی���ة ف���ي التطبیق���ین 

 .یوضح ذلك) ٩(القبلي والبعدي، والجدول
 

 
  نسبة الكسب لطالب المجموعة التجریبیة التي درست) ٩(جدول 

  .من خالل البیئة اإللكترونیة التعاونیة 

  معدل الكسب  الدرجة النھائیة لالختبار  المتوسط الحسابي  القیاس

 21.30 قبلي
50 1.115 

 44.85 بعدي
  

  
أن نس��بة الكس��ب ) ٩(یتب��ین م��ن الج��دول 

المع���دل ألف���راد المجموع���ة التجریبی���ة والت���ي 
درست من خ�الل البیئ�ة اإللكترونی�ة التعاونی�ة 
المقترحة كبیرة، حیث بلغت ھذه النس�بة أكث�ر 

داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي على أبعاد ) ٨(جدول
 .التحصیلي والدرجة الكلیة لالختبار االختبار

  أبعاد االختبار
درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  الحریة

  قیمة

  "ت"

مستوى 

 الداللة

0.05  

η2  
  البعدي  القبلي  البعدي  القبلي

المدونات 

اإللكترونیة 

Electronic 

Blogs  

8.40 ١7.20 0.571 2.٧٣٥ 19 15.916 0.000 0.930 

المفضالت 

االجتماعیة 

Social 

Bookmarki

ng.  

5.30 1٣.65 1.046 2.511 19 13.152 0.000 0.901 

الفیس 

بوك

Facebook.  

7.60 14.00 1.325 0.458 19 3.279 0.000 0.361 

 0.891 0.000 12.450 19 5.712 3.159 44.85 21.30  الدرجة الكلیة
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

والت���ي ح���ددھا ب���الك، وب���ذلك فق���د  (1.2)م���ن 
  .ثبتت صحة ھذا الفرض

عرض نتائج البح�ث المرتبط�ة ب�األداء  -٢
 :وتفسیرھا ومناقشتھاالمھاري 

ما أثر "ینص السؤال الثالث على ما یلي 
البیئة اإللكترونیة التعاونیة ف�ي تنمی�ة الجان�ب 
المھاري لكفایات توظیف أدوات الجی�ل الث�اني 

جامع���ة  –للوی���ب ل���دى ط���الب كلی���ة التربی���ة 
 ".حجة؟

ولإلجاب��ة ع��ن ھ��ذا الس��ؤال ص��یغت الف��روض 
  :اآلتیة

إحص�ائیاً یوج�د ف�رق دال :الفرض الثال�ث
ب���ین متوس���طي (0.05) عن���د مس���توى

درج����������ات المجموع����������ة التجریبی����������ة 
والمجموع��������ة الض��������ابطة ف��������ي األداء 
المھاري لمھ�ارات توظی�ف أدوات الجی�ل 
  الث�����������اني للوی�����������ب ف�����������ي التعل�����������یم 

  

في التطبیق البعدي لصالح المجموعة 
 .التجریبیة

الختبار صحة ھذا الفرض قام الباحث بحساب 
معیاری����ة وق����یم المتوس����طات واالنحراف����ات ال

لمجم����وعتین " t"باس����تخدام اختب����ار " ت"
-Independent-Sample t)مس���تقلتین

test)  لمعرف�ة دالل�ة الف�روق ب�ین متوس��طات
درج���ات المجم���وعتین التجریبی���ة والض���ابطة 
عل��ى أبع��اد بطاق��ات مالحظ��ة األداء المھ��اري 
والدرج����ة الكلی����ة للبطاق����ات بع����د المعالج����ة 

معادلة حس�اب التجریبیة، كما استخدم الباحث 
البیئ������ة (حج������م الت������أثیر للمتغی������ر المس������تقل

على المتغیرات التابع�ة ) اإللكترونیة التعاونیة
والت��ي تتمث��ل ف��ي بطاق��ات المالحظ��ة والدرج��ة 
الكلی����ة للبطاق����ات م����ن ق����انون مرب����ع إیت����ا، 

 .یوضح ذلك) ١٠(والجدول
 

 
 

  

داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي على بطاقات ) ١٠(جدول

 .المالحظة والدرجة الكلیة للبطاقات

  أبعاد بطاقات المالحظة

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي
درجة 

  الحریة

  قیمة

  "ت"

مستوى 

الداللة

0.05  

η2  التجریبی

  ة
  الضابطة

التجریبی

  ة
  الضابطة

المدونات اإللكترونیة 

Electronic Blogs  

١٨٧

.95 
115.50 7.217 12.621 38 4.269 0.000 0.324 

المفضالت االجتماعیة 

Social 

Bookmarking.  

86.67 45.56  6.139 10.578 38 3.817 0.001 0.277 

 Facebook.  155.88  116.43 2.471 8.169 38 3.925 0.000 0.288الفیس بوك

 0.476 0.000 5.871 38 32.518 23.615 277.49 430.5  الدرجة الكلیة

  
وج��ود ف��روق ) ١٠(یتض��ح م��ن الج��دول 

ذات دالل����ة إحص����ائیة عن����د مس����توى الدالل����ة 
ب������ین متوس������طات درج������ات أف������راد  (0.05)

المجموع��ة التجریبی��ة عل��ى بطاق��ات مالحظ��ة 
وك��ذلك األداء كك��ل، لص��الح األداء المھ��اري، 

التطبی��ق البع��دي، إذ تش��یر النت��ائج إل��ى تف��وق 
أف���راد المجموع���ة التجریبی���ة ال���ذین درس���وا 
باس��تخدام البیئ��ة اإللكترونی��ة التعاونی��ة عل��ى 
أف����راد المجموع����ة الض����ابطة ال����ذین درس����وا 
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

وبھ���ذا تك���ون ق���د ثبت���ت  بالطریق���ة التقلیدی���ة،
  .صحة الفرض الثالث

اإللكترونی������ة كم������ا یتض������ح أن البیئ������ة 
التعاونی��ة ك��ان لھ��ا أث��ر كبی��ر ف��ي تنمی��ة األداء 
المھاري لكفایات توظیف أدوات الجی�ل الث�اني 
للوی���ب ف���ي التعل���یم ل���دى أف���راد المجموع���ة 
التجریبی���ة؛ حی���ث تراوح���ت ق���یم مرب���ع إیت���ا 

على أبعاد بطاق�ات ) ٠.٣٢٤ - ٠.٢٧٧(مابین
للدرج��ة الكلی��ة ) ٠.٤٧٦(المالحظ��ة كم��ا بل��غ 

 .للبطاقات
یوجد ف�رق دال إحص�ائیاً  :لفرض الرابعا -

ب���ین متوس���طي (0.05) عن���د مس���توى

درج��ات أف��راد المجموع��ة التجریبی��ة ف��ي 

األداء المھاري لمھارات توظی�ف أدوات 

الجی���ل الث���اني للوی���ب ف���ي التعل���یم ف���ي 

التطبیق�����ین القبل�����ي والبع�����دي لص�����الح 

 .التطبیق البعدي

الختبار صحة ھذا الفرض قام الباحث بحساب 
طات واالنحراف����ات المعیاری����ة وق����یم المتوس����

لمجم�����وعتین " t"باس�����تخدام اختب�����ار "ت"
 (Paired-sample t-test)م���رتبطتین

الف��روق ب��ین متوس��طات ) ١١(ویب��ین ج��دول 
درج����ات أف����راد المجموع����ة التجریبی����ة ف����ي 

عل�ى أبع�اد بطاق�ات التطبیقین القبلي والبع�دي 
مالحظ����ة األداء المھ����اري والدرج����ة الكلی����ة 

المعالجة التجریبیة، كما استخدم للبطاقات بعد 
الباح��ث معادل��ة حس��اب حج��م الت��أثیر للمتغی��ر 

عل��ى ) البیئ��ة اإللكترونی��ة التعاونی��ة(المس��تقل
المتغی��رات التابع��ة والت��ي تتمث��ل ف��ي بطاق��ات 
المالحظة والدرجة الكلیة للبطاقات من ق�انون 

 .مربع إیتا
 

 

وج�ود ف�روق ) ١١(ویتضح من الج�دول 
ب�ین  (0.05)دالة إحصائیاً عند مستوى دالل�ة 

التطبیق������ین القبل������ي والبع������دي للمجموع������ة 
مالحظ��ة أبع��اد بطاق��ات التجریبی��ة عل��ى أبع��اد 

لفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي على أبعاد داللة ا) ١١(جدول

 .بطاقات المالحظة والدرجة الكلیة للبطاقات

أبعاد بطاقات 

  المالحظة

درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  الحریة

  قیمة

  "ت"

مستوى 

الداللة

0.05  

η2  
  البعدي  القبلي  البعدي  القبلي

المدونات 

اإللكترونیة 

Electronic 

Blogs  

57.49 
١٨٧

.95 
5.736 7.217 19 4.269 0.000 0.490 

المفضالت 

االجتماعیة 

Social 

Bookmarki

ng.  

15.31 86.67 9.617 6.139 19 3.817 0.001 0.434 

الفیس 

بوك

Facebook.  

62.57 155.88 6.810 2.471 19 3.925 0.000 0.448 

  الدرجة الكلیة
١٣٥.٣

٧ 
430.50 47.381 23.615 19 4.624 0.000 0.529 
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  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

 األداء المھ����اري والدرج����ة الكلی����ة للبطاق����ات
ولص��الح التطبی��ق البع��دي، وھ��و مؤش��ر عل��ى 
تنمی������ة األداء المھ������اري ل������دى المجموع������ة 
التجریبی���ة بع���د اس���تخدام البیئ���ة اإللكترونی���ة 

 " η2"وبحس��اب قیم��ة مرب��ع إیت��ا . التعاونی��ة
 - ٠.٤٣٤(أن قیمھ����ا تراوح����ت م����ابینوج����د 

الحظ���ة كم���ا عل���ى أبع���اد بطاق���ات الم)٠.٤٩٠
مم�ا للدرجة الكلیة للبطاقات، ) ٠.٥٢٩(بلغت 

یدل على ق�وة ت�أثیر المتغی�ر المس�تقل المتمث�ل 
في البیئة اإللكترونیةعلى المتغیر الت�ابع وھ�و 

األداء المھاري، وبھ�ذا تك�ون ق�د ثبت�ت ص�حة 
  .الفرض الرابع

كم��ا ت��م حس��اب نس��بة الكس��ب المع��دل لبلی��ك، 
اإللكترونی��ة  وذل��ك لمعرف��ة م��دى فعالی��ة البیئ��ة

التعاونی��ة ف��ي تنمی��ة األداء المھ��اري لكفای��ات 
توظیف أدوات الجیل الثاني للوی�ب ل�دى أف�راد 

یوض�ح ) ١٢(المجموعة التجریبی�ة، والج�دول
 .ذلك

 

  نسبة الكسب المعدلة لطالب المجموعة التجریبیة التي درست) ١٢(جدول 
  .اإللكترونیة التعاونیةمن خالل البیئة 

  معدل الكسب  الدرجة النھائیة  المتوسط الحسابي  القیاس

  ١٣٥.٣٧ قبلي
624 ٤.٢٩٣ 

 430.50 بعدي

أن نس�بة الكس�ب ) ١٢(یتبین من الج�دول 
المعدل ألفراد مجموع�ة البح�ث والت�ي درس�ت 
من خالل البیئة اإللكترونی�ة المقترح�ة كبی�رة، 

والت�ي  (1.2)حیث بلغت ھذه النسبة أكثر م�ن 
ح���ددھا ب���الك، وب���ذلك فق���د ثبت���ت ص���حة ھ���ذا 

  .الفرض
وت��أتي نتیج��ة البح��ث الح��الي متفق��ة م��ع 

؛  ٢٠١٣ء علي، شیما: (نتائج دراسة كل من
؛أنھ��ار ربی��ع، وزین��ب  ٢٠١١ھ��دى س��مان، 

؛  ٢٠٠٩؛ ولی��د الحلف��اوي، ٢٠١٠الس��المي،
 ٢٠٠٨ھند الخلیف�ة، ؛  ٢٠٠٩شوقي محمد، 

؛  ٢٠٠٧؛ أحم�����د الجم�����ل، وأحم�����د عص�����ر،
Martin&Zuzana, 2009 ؛Ryan: 

؛   Elizabeth Stacey, 2002؛ 2007
؛ ٢٠١١؛ عم��اد كام��ل،  ٢٠١٠حس��ن عل��ي، 

؛  ٢٠١٣محم��د خ��الف،؛٢٠١٣الس��ید،إیم��ان 
مین�����ا م�����یالد، ؛٢٠١٤ن�����انیس ن�����ادر زك�����ي،

٢٠١٥.(  
  :ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى 

یُع���د التعل���یم م���ن خ���الل بیئ���ات ال���تعلم  -
اإللكترون����ي م����ن أھ����م المس����تحدثات 
التكنولوجی����ة الت�����ي توس�����ع الح�����دود 
المكانی���ة والزمانی���ة لل���تعلم، إذ یمك���ن 

مك�ان التعلم في الجامعة أو المن�زل أو 
العمل، أو استئجار ساعات ف�ي مراك�ز 

اإلنترن�����ت، كم�����ا أن�����ھ یوج�����د ب�����دائل 
للمتعلمین في وق�ت تعلمھ�م إذ یمك�نھم 

 .من التعلم في أي وقت
تن���وع مص���ادر ال���تعلم والب���دائل الت���ي  -

أتاحتھا البیئة اإللكترونی�ة كالنص�وص 
المطبوع����ة والمق����روءة، والص����وت، 
والصور الثابت�ة والمتحرك�ة، ولقط�ات 

و، والم�������ؤثرات الص�������وتیة، الفی�������دی
والع������روض التقدیمی������ة، والفص������ول 
االفتراض�������یة، وغ�������رف ومنت�������دیات 
النق�������اش، والمناقش�������ات التعاونی�������ة 
Cooperative Discussions 
ساھم في تمكین الطالب المعلم�ین م�ن 
التعلم التعاوني من خالل الموق�ع وفق�اً 
لرغب���اتھم ومی���ولھم، ویع���زى الس���بب 
إل��ى اس��تخدام أكث��ر م��ن حاس��ة أثن��اء 

ومراع�اة أكب�ر عملیتا التعلیم وال�تعلم، 
ق���در ممك���ن م���ن أنم���اط تعل���م الط���الب 

وبالت���الي س���اعد ذل���ك عل���ى المعلم���ین 
لجی���ل تنمی���ة كفای���ات توظی���ف أدوات ا

 .الثاني للویب لدى عینة البحث
اس��تخدام البیئ��ة اإللكترونی��ة التعاونی��ة  -

على شبكة اإلنترنت للعدی�د م�ن أدوات 
التفاع�������ل س�������واًء أدوات االتص�������ال 

الفص���ول  -غرف���ة النق���اش(التزامن���ي 
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أوأدوات االتص����������ال ) االفتراض����������یة
بری���د  -منت���دیات النق���اش(الالتزامن���ي

الم��������دونات  -البیئ��������ة اإللكترونی��������ة
وتن�����وع ) أداة االخب�����ار -كترونی�����ةاإلل

أنم�اط التفاع�ل، مم��ا زاد م�ن دافعی��تھم 
نح��و الدراس��ة والبح��ث المس��تمر ع��ن 
المعلوم���ات لبن���اء المعرف���ة، وبالت���الي 
كان لھ أثراً إیجابیاً على تنمی�ة الج�اني 

 .المعرفي والمھاري لدیھم
استخدام االختبارات اإللكترونیة وتتبع  -

نت�����ائج الط�����الب علیھ�����ا وتش�����جیعھم 
وتعزی����ز ذل����ك باألس����لوبین الف����وري 
والمرج����أ س����اعد عل����ى رف����ع دافعی����ة 

 .الطالب المعلمین وتحسین مستواھم
اس�������تخدام تكنولوجی�������ا المعلوم�������ات  -

واالتص����االت وتوظیفھ����ا ف����ي تنمی����ة 
كفای��ات توظی��ف أدوات الجی��ل الث���اني 
للوی���ب ف���ي التعل���یم م���ن خ���الل البیئ���ة 

 .اإللكترونیة التعاونیة
  

  :توصیات البحث 
النتائج سالفة الذكر التي تم التوصل  من خالل

 :إلیھا یمكن استخالص التوصیات اآلتیة
ضرورة إنشاء مراكز للتعلیم اإللكترون�ي  -

بجامعة حج�ة وتفعی�ل دورھ�ا ف�ي التعل�یم 
وال������تعلم اإللكترون������ي بجمی������ع كلی������ات 
الجامع����ة وبرمج����ة وإنت����اج المق����ررات 
الدراس���یة إلكترونی���اً ف���ي ض���وء مع���اییر 

التعلیم���ي ونظری���ات الج���ودة والتص���میم 
 .التعلیم والتعلم

تط��ویر وتح��دیث مق��ررات كلی��ات التربی��ة  -
لتش��مل كیفی��ة تطبی��ق مس��تحدثات ش��بكة 
اإلنترن��ت ف��ي التعل��یم تطبیق��اً عملی��اً ف��ي 
الجامع��ات الیمنی��ة عام��ة وجامع��ة حج��ة 

 .على وجھ الخصوص
تض���مین المق���ررات الدراس���یة ف���ي كلی���ة  -

التربی�����ة والعل�����وم التطبیقی�����ة أنش�����طة 
بات إلكس����اب الط����الب المعلم����ین وت����دری

 .مھارات التعلم التعاوني اإللكتروني

االھتم������ام بتفعی������ل ال������تعلم التع������اوني  -
اإللكتروني وتنمیة مھاراتھ ل�دى الط�الب 

 .المعلمون بكلیات التربیة
إع���داد ب���رامج تدریبی���ة ألعض���اء ھیئ���ة  -

التدریس ومساعدیھم والطالب المعلمین 
لتنمی����ة كفای����ات توظی����ف أدوات الجی����ل 

 .لثاني للویب في العملیة التعلیمیةا
االھتم���ام بعم���ل ن���دوات علمی���ة ودورات  -

التعل�یم /تدریبیة حول نظم إدارة المحتوى
اإللكترون����ي ألعض����اء ھیئ����ة الت����دریس 
والھیئ������ة المس������اعدة بكلی������ات إع������داد 

 . المعلمین في الجامعات الیمنیة
إع���داد معام���ل حاس���وب وت���وفیر خدم���ة  -

ط��الب االنترن�ت وبش�كل مج��اني لجمی�ع ال
جامع��ة حج��ة، وع��الج مش��كالت انقط��اع 

 .التیار الكھربائي داخل كلیات الجامعة
االس��تفادة م��ن أدوات البح��ث الح��الي ف��ي  -

 .دراسات وأبحاث مستقبلیة
  

  :مقترحات البحث
ف��ي ض���وء إج���راءات ونت���ائج البح���ث الح���الي 

  :یمكن اقتراح إجراء البحوث اآلتیة
إج���راء دراس���ة مماثل���ة عل���ى متغی���رات  -

 .أدوات الجیل الثاني للویبأخرى من 
دراس���ة واق���ع وإمكانی���ة توظی���ف أدوات  -

في التعلیم Web3.0الجیل الثالث للویب 
 .بالجامعات الیمنیة

دراسة مقارنة بین أكثر م�ن أس�لوب م�ن  -
 -التع�����اوني -ال�����ذاتي(أس�����الیب ال�����تعلم 

عب����ر البیئ����ات اإللكترونی����ة ) التش����اركي
لمعرفة فاعلیتھا وأكثرھا مناسبة لطبیعة 

 .اقف التعلیمیةالمو
دراسة مقارنة بین أكثر م�ن اس�تراتیجیة  -

م�����ن اس�����تراتیجیات ال�����تعلم التع�����اوني 
اإللكترون���ي لمعرف���ة فعالیتھ���ا وأكثرھ���ا 

 .مناسبة لطبیعة المواقف التعلیمیة
القی���ام ب���إجراء دراس���ة مماثل���ة تتن���اول  -

متغی����رات أخ����رى ل����م یتناولھ����ا البح����ث 
الحالي مث�ل متغی�ر الج�نس والتخص�ص، 

ن������ة الدراس������ة نظ������راً ألن وزی������ادة عی
المجموع����ات الكبی����رة یمك����ن أن تعط����ي 
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دالل����ة أكث����ر وض����وحاً للف����روق وأكث����ر 
 .تعمیماً 

التعل�یم اإللكترون�ي وإمكانی��ة تطبیق�ھ ف��ي  -
 .الجامعات الیمنیة الحكومیة والخاصة

دراس�����ة مقارن������ة التجاھ�����ات الط������الب  -
المعلم���ین نح���و توظی���ف بیئ���ات ال���تعلم 

  .مالتعاوني اإللكترونیة في التعلی

برن��امج ت��دریبي لتنمی��ة مھ��ارات الط��الب  -
المعلمین ف�ي كلی�ات التربی�ة ف�ي توظی�ف 
الفص������ول االفتراض������یة ف������ي العملی������ة 

 .التعلیمیة
دراسة میدانیة لبحث معوقات التعلم 
اإللكتروني في كلیات التربیة بجامعة حجة، 
.ووضع تصور مقترح لمعالجة تلك المعوقات

 
 المـــراجـــــع

 :المراجع العربیة: أوالً   

معجم المصطلحات التربویة المعرفة في المناھج ). ٢٠٠٣(أحمد حسین اللقاني وعلي أحمد الجمل
 .وطرق التدریس، عالم الكتاب، القاھرة

اثر االتصال المتزامن وغیر المتزامن فى التعلم التعاونى عبر ). ٢٠٠٨(أحمد محمد فھمي یوسف

على تنمیة مھارات االتصال عبر الشبكة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، رسالة ماجستیر، غیر الویب 

 .جامعة عین شمس: منشورة، كلیة البنات لألداب والعلوم والتربیة

أثر تصمیم واجھة التفاعل فى مقرر إلكترونى قائم على ). ٢٠١١فبرایر /٢٣-٢١(أكرم فتحي علي

لدى طالب شعبة تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة بقنا،  على التحصیل المعرفى ٢,٠الویب 

 .المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بُعد، الریاض

استراتیجیة مجموعات العمل اإللكترونیة ودورھا في تنمیة ). ٢٠١٢(أمین أمین صالح الدین

كلیة التربیة، مجلة كلیة التربیة، جامعة  مھارات استخدام مصادر التعلم اإللكتروني لدى طالب

 .٤٠٠- ٣٦٧، ص ص )١(٧٨المنصورة، 

تصمیم نموذج للتلمذة المعرفیة ). ٢٠١٠إبریل، (أنھار علي االمام ربیع، زینب حسن حماد السالمي

في بیئة تعلم إلكترونیة وأثرھا على التحصیل المعرفي ومھارات   ٢.٠قائم على تطبیقات الویب

مجلة تكنولوجیا . النتائج اإلحصائیة لدى طالبات الدراسات العلیا وآرائھن نحوه مناقشة وتفسیر

 .١٢٩-٦١التعلیم، سلسلة دراسات وبحوث ُمحكمة،ص ص 

فاعلیة إستراتیجیتي التعلم اإللكتروني الفردي و التعاوني ). ٢٠١٣(إیمان شعبان إبراھیم السید

المشكالت البرمجیة لدى طالب تكنولوجیا في تنمیة مھارات حل  ٢.٠القائم على أدوات الویب 

 .جامعة الزقازیق: التعلیم بكلیة التربیة النوعیة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة

فعالیة نظام التعلم التعاوني عبر اإلنترنت على التحصیل ). ٢٠١٠إبریل (حسن علي حسن علي
التربیة وعلم النفس، المجلد الثالث والعشرون، المعرفي لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة، مجلة البحث في 

 .٣٢٤-٣٠٢، ص ص ١عدد
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معجم المصطلحات التربویة والنفسیة، الدار اللبنانیة ). ٢٠٠٣(حسین شحاتھ وزینب النجار
 .المصریة، القاھرة

فاعلیة المدونات على تنمیة ). ٢٠٠٩أغسطس / ١٣-١٢(زینب محمد أمین و نبیل السید محمد 

االجتماعي واالتجاه نحوھا لدى طالب الدراسات العلیا ذوي المستویات المختلفة  مھارات التفاعل

المؤتمر العلمي للجمعیة العربیة لتكنولوجیا " دراسات وبحوث" للطاقة النفسیة، تكنولوجیا التربیة 

یة التدریب اإللكتروني وتنم"جامعة قناة السویس  –التربیة بالتعاون مع كلیة التربیة باإلسماعیلیة 

 . ٣٩١-٣٢٧ص ص " الموارد البشریة

إمكانات استخدام البرمجیات االجتماعیة ). ٢٠١١یولیو /٢٨- ٢٧(سعود الشھراني ومحمد القحطاني

المؤتمر العلمي السابع للجمعیة " دراسات وبحوث" في تعلیم العلوم الشرعیة،  تكنولوجیا التربیة 

تحدیات "جامعة القاھرة  –راسات التربویة العربیة لتكنولوجیا التربیة بالتعاون مع معھد الد

 .مجتمعات التعلم التفاعلیة" الشعوب العربیة والتعلم اإللكتروني

برنامج إلكتروني مقترح عبر اإلنترنت ). ٢٠٠٩أغسطس / ١٣-١٢(شوقي محمد محمود محمد 
" تربیة لتدریب المعلمین على توظیف تقنیات الجیل الثاني لإلنترنت في التعلیم، تكنولوجیا ال

المؤتمر العلمي للجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة بالتعاون مع كلیة التربیة " دراسات وبحوث
 - ٥١٧ص ص "التدریب اإللكتروني وتنمیة الموارد البشریة"جامعة قناة السویس  –باإلسماعیلیة 

٥٤٩. 

تنمیة الكفائتین العلمیة فاعلیة استخدام المدونات اإللكترونیة في ). ٢٠١٣(شیماء السعید محمد علي
 .جامعة بنھا: واالجتماعیة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة النوعیة

المعلم وإستراتیجیات التعلیم الحدیثة، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن ). ٢٠٠٩(عاطف الصیفي
 .١عّمان، ط

 .٣بة الحسین، المملكة العربیة السعودیة، طتقنیات التعلیم، مكت). ٢٠١١(عبد اإللھ العرفج

أثر استخدام شبكة االنترنت في التحصیل الدراسي ). ٢٠٠٥مارس (عبد الحافظ محمد جابر سالمة
في مقرر الحاسوب في التعلیم، مجلة العلوم التربویة  - فرع الریاض–لطلبة جامعة القدس المفتوحة 

 [ :متاح.]١٩٠ - ١٦٩، ص ص)١(،عدد٦والنفسیة، جامعة البحرین، مجلد
http://www.uob.edu.bh/uob__files/434/6-1.pdf)٧/٣/٢٠١٢( 

فعالیة التعلم اإللكتروني التعاوني الذكي للمقررات اإللكترونیة فى ). ٢٠١١(عماد بدیع خیري كامل
تنمیة التحصیل لدي طالب قسم تكنولوجیا التعلیم بكلیات التربیة النوعیة، رسالة دكتوراه، غیر 

 .جامعة عین شمس: رة، كلیة التربیة النوعیةمنشو

 .تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم، عالم الكتب، القاھرة). ٢٠٠١(الغریب زاھر إسماعیل

في  ٢.٠أثر استخدام أدوات الویب ): ٢٠١١ینایر (فؤاد إسماعیل عیاد و عبد الكریم محمود األشقر 
التعلم التعاوني لدى طلبة تكنولوجیا المعلومات على تحقیق ) Moodele(نظام إدارة التعلم 

 ٢٤١–٢٠٧بالجامعة اإلسالمیة، مجلة دراسات المعلومات، العدد العاشر ص ص
 http://informationstudies.net/issue_list.php?action[:متاح.]
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=getbody&titleid=110)١/١٢/٢٠١٣( 
غیر /مباشرة(دعامات التعلم أثر التفاعل بین طریقة تقدیم). ٢٠١٣(محمد حسن رجب خالف

في تنمیة التحصیل ومھارات تطویر موقع ) تعاونیة/فردیة(وطریقة تنفیذ مھام الویب) مباشرة
تعلیمي إلكتروني وجودتھ لدى طالب كلیة التربیة النوعیة بجامعة اإلسكندریة، رسالة دكتوراه غیر 

 .جامعة االسكندریة: منشورة، كلیة التربیة

، مجلة المعلوماتیة، العدد  ٢.٠التعلیم اإللكتروني والویب ). ٢٠٠٨(اشة محمد عبده راغب عم

 ?http://www.informatics.gov.sa/modules.php[:متاح.]الرابع والعشرون

name=Sections&op =Iistarticles&secid (1/9/2012( 

-٢٨١، ص ص١منتوجات تكنولوجیا التعلیم، دارالكلمة، القاھرة،ط) ٢٠٠٣(محمد عطیة خمیس

٣٤٤. 

نحو نظریة شاملة للتعلم اإللكتروني،الندوة األولى في تطبیقات ). ٢٠١٠إبریل(محمد عطیة خمیس

، جامعة ٢٠١٠إبریل  ١٤- ١٢تقنیة المعلومات واالتصال في التعلیم والتدریب، خالل الفترة من 

 .كلیة التربیة قسم تقنیات التعلیم: الملك سعود

تنمیة مھارات استخدام المصادر الرقمیة لدى أمناء ). ٢٠١١ یونیو(محمد محمد عبد الھادي بدوي
مراكز مصادر التعلم باستخدام أدوات الجیل الثاني للویب واتجاھاتھم نحوھا، مجلة كلیة التربیة، 

 .، الجزء الرابع٣٢جامعة األزھر، عدد 

على  تصمیم موقع تعلیمي على شبكة االنترنت وأثره). ٢٠١١یولیو/٢٨- ٢٧(مطھر أحمد ُحمید
تنمیة التحصیل في مادة تكنولوجیا التعلیم  واالتجاھات نحو استخدام االنترنت لدى طالب كلیة 

المؤتمر العلمي السابع للجمعیة " دراسات وبحوث" التربیة والعلوم التطبیقیة،  تكنولوجیا التربیة 
تحدیات "قاھرة جامعة ال –العربیة لتكنولوجیا التربیة بالتعاون مع معھد الدراسات التربویة 

 .مجتمعات التعلم التفاعلیة" الشعوب العربیة والتعلم اإللكتروني
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التكنولوجیة لدى طالب كلیة التربیة والعلوم التطبیقیة بجامعة حجة واتجاھاتھم نحوه،  تكنولوجیا 

 .الجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة، القاھرة"دراسات وبحوث"یة الترب

واقعاستخدام أعضاء ھیئة التدریس بجامعة حجة لتطبیقات الویب ). ٢٠١٤ینایر(مطھر أحمد ُحمید
الجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة، "دراسات وبحوث"في التعلیم،  تكنولوجیا التربیة  ٢.٠

 .القاھرة

فاعلیة إستراتیجیة للتعلم البنائي التعاوني اإللكتروني القائمة ). ٢٠١٥(میالدمینا ودیع جرجس 

في تنمیة مھارات تصمیم المواقف التعلیمیة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم،  ٢.٠على تطبیقات الویب

 .جامعة المنوفیة: رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة النوعیة

الریاض  -التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بُعد ) ٢٠١١برایرف ٢٢- ٢١(المؤتمر الدولي الثاني

 .بالسعودیة
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تصمیم صفحة تعلیمیة على الموقع االجتماعي الفیس ). ٢٠١١یولیو ٢٨-٢٧(ھدى مبارك سمان
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في خدمة التعلیم والتدریب  ٢توظیف تقنیات الویب ). ٢٠٠٨(ھند بنت سلیمان الخلیفة 
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