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وأنشطة التعلم ببيئة المناقشات  ،التفاعل  بين  نمط  األسئلة  السابرة

لتنمية التحصيل والوعي بمهارات القرن الحادي والعشرين  ؛اإللكترونية

 لدى الطالب / المعلم بكلية التعليم الصناعي

 إعداد

 أحمد د. كريمة محمود محمد                          .أسماء السيد محمد عبد الصمدد

 مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم             مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم                            

 جامعة حلوان -كلية التربية            جامعة حلوان                          -كلية التربية        

 الكلمات الرئيسية:

 .مهارات القرن الحادي والعشرين -المناقشات اإللكترونية  -األسئلة السابرة 

 مستخلص البحث:

بكليية التعلييم المعلميين  /عالج القصور القائم في  تحصييا البيال هدف البحث الحالى إلى 

القرن الحادي والعشرين، وذلي  واكسابهم الوع  بمهارات ، الوسائا التعليميةف  مقرر الصناع  

التفاعييا  بييين  نمييئ  األسييئلة  السييابرة  المتدرجيية/ الةابتييةم وانشييبة الييتعلم بالمناقشييات ميين لييال  

ليى التبيار اعتمدت الباحةتان فيى ذلي  عو، وقد اتبع هذا البحث المنهج شبه التجريبى، اإللكترونية

ليد  البالي/ /  ،نيرن الحياد  والعشيرنم، ومقيياس اليوعى بمهيارات القييتحصيل   إعداد الباحةت

وتم تببيق هذا البحث ف  الفصا الدراس  الةيان  نم، ي إعداد الباحةت  المعلم بكلية التعليم الصناع

فيي   ودا    واضيي    حييدون نمييو   :وقييد توتييلا نتييائج البحييث إلييىا،  2019-2018للعيياا الجييامع  

 المجموعية التجريبيية ليد  اليال  ،بمهارات القرن الحيادي والعشيرينمستو  التحصيا والوع  

، مقارنًية نشيبة اليتعلماو المتدرجية األسيئلة السيابرةنمئ التفاعا بين التى درسا باستخداا األولى 

وانشبة  الةابتة األسئلة السابرةنمئ التفاعا بين التى درسا باستخداا  التجريبية الةانيةبالمجموعة 

 .بالمناقشات اإللكترونية التعلم

 مقدمة البحث:

ا العدييد مين ب يى إحيدان ويورة تعليميية حقيقيية تخظهور مفهيوا التعلييم اإللكتروني  إلي اد 

الخبيرة ومرونة التواتا بين المتعلمين والمعلميين مين ذوي  ،وسهولة ،سرعةالحواجز، واتاحا 

، واتيب  االعتمياد علييه كبييًرا التعلييممن الركائز األساسيية في   ، حيث اتب ف  مجاالت مختلفة

وميرن  وبيديا   ا  ة  م  ا   ا   ح  م ك  مهه العلى دور   المتخصصون ، ولاًتة بعد ان اكددو الديد من ف  الع

التي  تسياعد عليى بنيا   ،، وذلي  مين ليال  توظييو ادواتيهاألزمات بجميع دو  العالممواجهة ف  

 ورتدها ومشاركتها، وتبادلها. ،من لال  التعبير الحر عن األفكار ،المعرفة وتبويرها

فهي  تتناسي/ ميع البيعية التعلييم  ؛وفاعلية ،لمناقشة اإللكترونية الريقة تيدري  ناجحيةا تُعدو

لتشييجيع البييال  علييى االنىميياس فييى نشيياالات التفكييير  ؛إمكانياتييه و كافييةوتوظيي ،اإللكترونيي 
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بنا  المعنى األفضا للمعرفة، وتببيقها ليارج بيئية ووحا المشكالت،  ،المختلفة، وتناعة القرار

 .الدوافع الذاتية للتعلمالتعلم، وزيادة 

والمشياركة  ،وقد اوتا دراسات عديدة باستخداا المناقشات اإللكترونية ف  تحقيق التفاعيا

محميد  ،شييما  يوسيو تيوف  كدراسية ،مع المراحا العمريية المتقدمية ةً التعاون، ولات وتعزيز

 ؛م0162؛ نجيال  فيارس  م2013ولييد يوسيو    ، م2008حنيان محميد الشياعر  ، عبية لمي 

   م.2018ممدوح سالم محمد، مسفر بين عيضة مسفر 

 ونبيادلويت البيال  اسيئلتهم، حييث يبيرح  ات اإللكترونية ميع الفكير البنيائ ؛وتتفق المناقش

 مبصييورة إيجابييية فيمييا يعتقييد انهيي لينمشييىو تبقيييهم لدرجيية ، اآلرا  واألفكييار فيي  سييياقات معرفييية

لتحقيق اهداف  ؛تسم  بتباد  األفكار دالا سياق محدد فه  إحد  الرق التفاعا الت ، بحاجة إليه

ألنهييم  المعقيدة، بعييا القضيايا كميا تمكين المتعلمييين مين اسيتيعا وانفعالييية،  ،وفكريية ،اجتماعيية

مميا يسياعدهم  ،يخرجون من المناقشة بمزيد من األسئلة وبيككةر مميا جيا وا بيه إليى هيذه المناقشية

، 2008التمييز بين الحقيقة والرا   نبيا جاد عزم  ،  م  ن و  وم ،االحتماالت كافةعلى التفكير ف  

 م.261ص 

 المةييرات اكةير مين اإللكترونيية األسيئلة السيابرة التيى ييتم الرحهيا اونيا  المناقشيات تُعيدو

 ،عمقًيا اكةير األسيئلة هيذه كانيا كلميا ةً ولاتي استجابات إبداعية، إلنتاج ودفعه البال/، الستجابة

 بصورة انفسهم عن للتعبير األولية؛ استجاباتهم ف  اعمق بصورة التفكير البال  على تشجع فه 

 الحليو  إيجياد في  المرونية مهيارة ليديهم تنميو إلجابية البيال ، المعليم تعديا لال  ومن اوض ،

 :نيالمدرست مع ذل  ويتفق وتببيق القوانين، المسائا حا عند تواجههم الت  والعقبات، للمشكالت

 مسيكنر  لألسيئلة السيابرة وتصيميمها، فقيد اكيد اهتماًما واضيًحا وجهتا حيث ؛ةالسلوكية والمعرفي

 ذلي  كيان تيحيحة إجابيات واسيتحدوا،  ومتسلسيلة منظمية كانيا للتعلم، فكلما كمةيرات اهميتها

 ايًضيا ييرون برونير، وبياجييه، واوزبيا :امةيا  مين المعيرفيين كبيار ان جدييد، كميا ليتعلم مؤديًيا

بكنفسهم  عال  احميد عبيد الواحيد،  الجيدة لألفكار والوتو  للمناقشة البال  ف  استةارة إسهامها

 م.2014مازن وامر شنيو، 

ولقيد اكيدت عديييد مين الدراسيات علييى ضيرورة االهتمياا باألسييئلة السيابرة لتنشييئ مهييارات 

 ,Kimberly & Benjamin, 2011التفكير العليا للبال  بالمراحا التعليمية المختلفة كدراسية

Zahra, et al 2013, ،م. 2016؛ شيرين شحاتة عبد الفتاح 

ويمكن تقديم هذه األسيئلة السيابرة كشيكا مين اشيكا  األنشيبة المتدرجية مختلفية المسيتويات، 

والت  تستخدا عندما يكون هناك الال  تختلو مستوياتهم المعرفية او المهاريية، بحييث يمكين ان 

 ؛معرفى او المهار ، ويتدرج فى األسئلة وفق سرعتهيبدا كا الال/ من السؤا  المالئم لمستواه ال

  م772، ص2013متميز. امانى عبد المقصود،   ليصا فى النهاية إلى مستو

حتيى ييتمكن البيال   ؛تياغة األسئلة السيابرة وتوجيههيا كما يمكن ف  هذا اإلالار إعادة

تعلمهيم معًيا بيدون  وينتقيا اوير ،هيمئرتبئ باالسيتجابة الصيحيحة مين زمالمن اكتسيا  السيلوك المي

واسييماه بالنمذجيية، وهييى الييتعلم ميين لبييرات  مبانييدورا إحييراج، او لجييا، وهييو مييا ركييز عليييه 

                                                
 American Psychologicalتال ااستتثت نظتتثا اادي  تتخ اامتتثم حثاا م تتي ال ل   تتي اماتتا ااتتن  ، ا  تت دتتث * استتدمت ا ااحث  

Association (APA6)  االسا  ث ًلا حثااغي ااملح ي فى  تد  ااح تو يئثة تي اا لااتع   تث يلت  دث ااحث  حثانسحي اا لااع ااملح ي ذ لا

 ح   ي عنيا  اا لاع.
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اآللرين، ولي  تقليد اآلليرين ومحاكياتهم، فيى ضيو  تجهييز ومعالجية لبيرات اآلليرين، والتيى 

تيى اشيار إليهيا تمةا الخبرات البديلة المستوحاة من ادا ات هذا النموذج، كما تُعد نظرية التفاعا ال

م ذات 30، ص2007 عزو اسماعيا عفانية، جميا  عبيد ربيه الزعيانين، نائلية نجيي/ الخازنيدار، 

اونيا  المناقشيات اإللكترونيية،  ،المرتببة ببرح األسئلة ،اور كبير على السلوك واألوضاع العقلية

لمشييترك و ورا  اإلدراك اوتؤكييد علييى تييكوير العمليييات الالشييعورية فييى المجموعييات التييى تقيي

 حيث تتم تل  العمليات بالتفاعا الشخصى الصري  بين اعضا  المجموعة. ؛ألفرادها

 للمعليم البيد وبالتال  مسارها، تحديد يمكن المتدرجة ال السابرة وفى نف  السياق فإن األسئلة

 المعرفي  بالمسيتو  معرفتيه عليى اعتميادًا السيابرة، األسيئلة بعا مسيارات توقع التحضير اونا 

بها شييرين شيحاتة عبيد الفتياح، هنيا  محميد  المتصلة وجوانبها التعلم موضوع المادة عن  للبال

 م  و ي ومن للبال/، السؤا  المعلم يوجه ان السابرة األسئلة م، حيث تتبل/95، ص 2016عةمان، 

 اإلجابية بمناقشية المعليم يقيوا اإلجابية االنتهيا  مين وبعيد السيؤا ، نعي لإلجابية الفرتية يعبي 

 تل  لال  من ذ  يليهالسؤا  ال يشتق م  و   ومن اإلجابة ف  النقص او الخبك على والتعليق لهاوتحلي

 عيال  احميد عبيد  .المناقشية ميدار الحقيقية معرفية تكتميا حتيى العمليية تلي  وتسيتمر ،اإلجابية

 م.249 ، مازن وامر شنيو ص2014الواحد،

اساسية ومحورية يصممها المعلم فى  وهى اسئلة ،كما يمكن تقديم األسئلة السابرة بشكا وابا

ليقيوا بهيا جمييع البيال ، ولكيا سيؤا  مين هيذه األسيئلة  ؛ضو  اهيداف ومحتيو  المينهج المقيرر

 ،لتناسيي/ احتياجييات البييال  المختلفيية ؛التنييوعاهييداف واضييحة ومحييددة، ويُراعييى فييى تصييميمها 

 .م2019،ير محمد زيدان هدمال .بعا الزاو مع  ،ويمكن للبال/ العما فى هذه األنشبة بمفرده

وللتوتييا إلييى نتييائج ذات فاعلييية بجلسييات المناقشييات اإللكترونييية فالبييد ان يعقيي/ كييا جلسيية 

مجموعيية  نهييام بك2015التيي  عرفتهييا نجييال  فييارس  و ،انشييبة الييتعلم اإللكترونيييةمجموعيية ميين 

يق مسيتويات لتحق ؛الممارسات  وإالجرا ات التى يقوا بها البال  من لال  الشبكات االجتماعية

 متقدمة فى تنمية مهارات التفكير العليا.

لتيار األفكار األفضا لمشكلة ما او قضية ما، وتسهم ف  تكوين اف   كما انها تساعد البال  

ان ، كميا  االستعداد اإلبداع  للتعلم، وتساعدهم ف  الحصو  على معيارف كةييرة في  وقيا محيدد

بوير شخصية البال/، وإويرا  لبراتيه، واكسيابه للمهيارات لت ؛األنشبة التعليمية تعد مجااًل مهًما

 .م2011على الموسو ،؛2016. مجد  على ،وإتقانها، والبد للمعلم ان يُضمنها فى تدريسه

 ,Tekinarslan& Gurer ت علييى فاعليتهييا دراسييات عديييدة كدراسيية كييا مييندكيياوقييد 

(2011);  Frangos, et al., (2010) ; Ceyhan, (2008); Vries, et. al., (2005); 

Caplan, (2005); Davis, et al., (2002); Morahan & Schumacher, (2000) 

الحيادن نتيجية التفاعيا بيين نميئ تقيديم األسيئلة السيابرة  اليتعلم وبالتال  تر  الباحةتان ان 

 سييمكنهم ببيئة المناقشات اإللكترونية والممارسيات المقدمية للبيال  مين ليال  األنشيبة المختلفية

 وكيذل  التفاعيا ،ميع بيئيتهم عبير التفاعيا والمهيارات الكفيا ات تبوير لال  المعرفة من بنا  من

انه يمكين تنميية مهيارات متنوعية عبير الممارسيات التي  الجماع ، كما  والتفكير األقران، قبا من

 .تتبلبها انشبة التعلم اإللكترونية، والت  يتم تقديمها بعد جلسات المناقشات اإللكترونية
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"البحةيية"،  اهمهيا المتىييرات المعرفيية مين متىييرات المعاتير عالمنيا وفى ظا ميا يشيكله

 في  تكيوين كبيير   والتي  تؤوربشيكا   ، والةقافيية والسياسيية، والتقنيية "المعلوماتيية" واالقتصيادية،

ن يبياتفياق  ؛ فيإن هنياك م5، ص2015نيًيا  مهيا كميا  حنفي ، ومه ،ووقافيًيا ،معرفيًيا المعلم عدادإو

علما  التربية على وجود فجوة عميقة بين المهارات التي  يتعلمهيا البيال  وتلي  التي  يحتاجونهيا 

فيي  الحييياة والعمييا فيي  مجتمييع عصيير المعرفيية، وعلييى ان المنيياهج الحالييية لييم تعييد كافييية إلعييداد 

ل  نادت البال  للحياة والعما ف  عالم اليوا المتىير، الذ  يقوده التبور التكنولوج  ، ونتيجة لذ

وعملهيم  ،اآلرا  بكنه يج/ عل  التربية تزويد المتعلمين بالمهارات الالزمة للنجاح ف  مجتمعياتهم

 ىمين المؤسسيات المعنيية بيالتعليم إليف  القرن الحيادي والعشيرين، وفي  هيذا السيياق سيعا عدييد 

ا ضيمن لتحديد وتعريو مهارات القيرن الحيادي والعشيرين، واقتيراح لكيفيية تكاملهمي ؛توغ االر

النظاا التعليمي  بصيفة عامية، والمجياالت الدراسيية األساسيية بصيفة لاتية  نيوا  محميد شيلب ، 

م، فقييد سييعا عديييد ميين الدراسييات إلييى تنمييية مهييارات القييرن الحيياد  والعشييرين كدراسيية 2014

م بضييرورة إدراج  2015م، كمييا اوتييا مهييا كمييا  حنفيي    2016نسييرين بنييا حسيين سييبح   

ي والعشرين ضمن مقررات إعداد المعلم بكليات التربية وفيى بيرامج تيدري/ مهارات القرن الحاد

 Martínez-Cerdá, et alوآلييرونمييارتينيز سيييردا المعلييم اونييا  الخدميية، وكييذل  دراسيية 

بتصييميم  .Helen B. Boholano (2017) والنييوب هيلييين  . ، كمييا قامييا دراسيية(2015)

عليى الميتعلم اليذي سييقوا باالتصيا  واالسيتجابة لهيا، المناهج الدراسية لتعزيز بيئة تعاونية تركز 

 كما حددت مهارات القرن الحادي والعشرين الت  يج/ ان يمتلكها معلم  ما قبا الخدمة.

 هيااهيم الركيائز التي  يجي/ ان يعي لذل  يُعيد تنميية مهيارات القيرن الحيادي والعشيرين مين

يييد ، وذليي  بييإدراج تليي  المهييارات فيي  لكونهييا الحييا األمةييا إلعييدادهم لسييوق العمييا الجد ؛البيال 

ال  األنشييبة معييايير التعليييم، والمنيياهج الدراسييية، والتقييييم ، وتييدري/ المعلمييين، وايًضييا ميين ليي

حيييث يُعييد التعليييم اسيياس تعزيييز النمييو االقتصييادي الشيياما وتييوفير مسييتقبا تتيياح فيييه  ؛الالمنهجييية

 الفرص اماا الجميع.

وكيذل  سيياقات  ،سالي/ التعليم والتعلم األكةر فعالييةألضا وبالتال  فنحن بحاجة إلى فهم اف  

التعلم الت  تسم  بتبوير هذه المهارات، ويج/ ان يستند ذلي  عليى مؤشيرات موووقية وتيحيحة 

الحيال  عليى تسم  لنا بتتبع تقدا البال  ف  جميع المهيارات والقيدرات الالزمية للنميو في  القيرن 

ظرييية التنيياغم المعرفيي  وجييود عالقيية بييين المعرفيية حيييث تفتيير  ن ؛مسييتو  الفييرد والجماعيية

ونين، ولكين عنيدما ن بين االوالسلوك، وتنزع هذه العالقة ذهنيًا إلى االتزان؛ مما يعن  وجود تواز

 تتعار  المعرفة والسلوك ينبى  إيجاد حا لهذا التعار .

التيى تيؤد  إليى  رشاداتتكنولوجيا التعليم هو البحث فى البرق واإلفإذا كان هدف  م  ومن و  

زيادة فاعلية بيئيات اليتعلم، فإنيه يجي/ تركييز الجهيود البحةيية عليى كيفيية تيكوير العملييات العقليية 

 واإلدراكيييييية، وكيييييذل  التحفييييييز والتفاعيييييا االجتمييييياعى عليييييى اليييييتعلم داليييييا هيييييذه البيئيييييات

 (Moreno&Mayer ,2007  

 اور التفاعيا بيينالسابقة إلى برق الدراسات تن لم تيهذا المنبلق وعلى حد علم الباحةتومن 

بالمناقشيات اإللكترونيية في  تنمييية  نشيبة التعليميييةميع األ  متدرجيية/ وابتيةم األسيئلة السيابرةتقيديم 

التحصيا والوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع ، 

 ف على اور ذل .دعا الحاجة إلى إجرا  البحث الحالى للوقو م  ومن و  
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 مشكلة البحث:
 تم تحديد مشكلة البحث من خالل العناصر التالية:

  ميا يدرسيه البيال   لتيذكر، وفهيم ، وتحصيياتر  الباحةتان وجود قصور في  اإلفيادة المةليى

اسيتخداا م ف  مجيا  جامعة حلوان–لتعليم الصناع  المعلمون المقيدون بالفرقة الةالةة  بكلية ا

 المناقشات اإللكترونيةاستخداا استراتيجية  نتيجة، والذي قد يتم التىل/ عليه ميةالوسائا التعلي

ميين لييال  قييياس اويير التفاعييا  بييين  نمييئ  األسييئلة  السييابرة  وانشييبة الييتعلم ببيئيية المناقشييات 

لييد  الباليي/ /  ،لتنمييية التحصيييا والييوع  بمهييارات القييرن الحييادي والعشييرين ؛اإللكترونييية

 .عليم الصناع المعلم بكلية الت

  وللتككييد ميين وجييود المشييكلة قامييا الباحةتييان بييإجرا  دراسيية استكشييافية بييإجرا  مقييابالت

بكليية  الةالةةمن الال  الفرقة  م الالبًا والالبةً 40بلغ عددها    :شخصية غير مقننة عل  عينة

فيي  اسييبا  الصييعوبات التيي   يواجهونهييا  جامعيية حلييوان ؛ وذليي  لتعييرف -التعليييم الصييناع 

فيي  مجييا  تخصصييهم، وكيفييية عييالج  الوسييائا التعليميييةمييا يدرسييونه فيي  مقييرر  ياتحصيي

ف  الموضوعات  ف  السنة الماضيةات المادة التبار متابعة ادا  البال  ف المشكلة، وكذل  

% 5، وكانا نتيائج االلتبيار كالتيال : حصياالوسائا التعليميةالت  قاموا بدراستها ف  مقرر 

%  من البال  على تقيدير جييد، وحصيا 12، بينما حصا  د جدًاجيمن البال  على تقدير 

، وقيد ضيعيو%  من البال  على تقدير 53، وحصا مقبو %  من البال  على تقدير 30

 توتلا الباحةتان من لال  الدراسة االستكشافية إلى ما يل :

ه درسفية اإلفادة المةلى  فيما يمرتبئ بكي التعليم الصناع وجود ضعو ف  قدرات الال   -

 ،تذكره ، وفهمه، وتحصييله، وبالتال  وجود ضعو ف  الوسائا التعليميةبمقرر  البال 

انخفييا  مسييتو  ممييا اد  إلييى ، ممييا قيياموا بدراسييته فيي  مجييا  تخصصييهم واالسييتفادة

، وتيم االسيتدال  عليى ذلي  مين الوسائا التعليميةتحصيا الال  التعليم الصناع  لمقرر 

 .هذا المقرررسو  عدد كبير من البال  ف  

؛ حيييث الوسييائا التعليميييةهنيياك تييعوبات لييد  البييال  لإلفييادة ممييا يدرسييونه فيي  مقييرر  -

توظيفهيا ن توفير آليات لونظري د بشكا   سُ ر  د  فالمادة تُ  ؛والدعميحتاجون إلى المساعدة، 

او تقديم انشبة تسياعدهم عليى القيياا بممارسيات تكسيبهم التببييق  ،ف  مجا  تخصصهم

، تيذكر، وفهيم، وتحصييا ميا درسيوهتعوبة يعانون من  م  يم المقرر، ومن و  اهفالعمل  لم

ألنهيا  ؛ان جميع البال  المنتسبين لهيذه الكليية يهتميون اكةير بالجاني/ المهياري ولاًتة

 كلية عملية.

حيث ال يمكن تعليمهم جميعًا  ؛رفية والمهارية بين هؤال  البال التالف المستويات المع -

 .انهم غير مؤهلين لتناو  المعرفة من نقبة بداية واحدةببريقة واحدة، كما 

 ان يكونييوا ملمييين بهيياالتيي  يجيي/ و ،غيييا  الييوع  بمهييارات القييرن الحييادي والعشييرين ،

وللتككييد ميين وجييود المشييكلة قامييا الباحةتييان بييإجرا  دراسيية استكشييافية بييإجرا  مقييابالت 

الالبًيا والالبية مين اليال   م40عيددها   ذاتهيا والتي  كيانعينة  الشخصية غير مقننة عل  

حيث اسفرت نتائجها عن اآلت :بليغ  ؛جامعة حلوان -ية التعليم الصناع بكل ،الفرقة الةالةة

التفكيير  -التفكيير االبيداعى  -الفرعيية  التعياون   ومهاراتهيااليتعلم  ةمهياروع  البيال  ب

الفرعييية  ومهاراتهيياالقييرا ة والكتابيية  ةمهيياروبلييغ وعيييهم ب، %31التواتييام  -النقييد  

 بينميا بلييغ وعيييهم، %26 الةقافيية المعلوماتيييةم -الةقافيية التكنولوجيية   - الةقافية اإلعالمييية 
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المهارات  –المرونة –المبادرة –القيادة  -الفرعية   االنتاجية  ومهاراتهاالحياتية  بالمهارة

 . %43 االجتماعيةم

 وكيذل  ممارسية لبالي/ عليهيا كما يتبين ايًضا ان نمئ  تقديم األسئلة السابرة واستجابة ا ،

المناقشيات  اإللكترونيية امير فيى غايية األهميية وليه عيد تقيديم جلسيات باألنشبة التعليميية 

عالقة واضحة بتنمية التحصيا والوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين واتقانهيا وهيو 

 لها الدراسات السابقة. قربإحد  المتىيرات البحةية والتى لم تت

 /المتدرجيةتقديم األسئلة السابرة بين نمئ  تفاعالر  توجد مؤشرات لوجود ومن ناحية ا -

فى تنمية التحصيا والوع  بمهارات القرن الحادي والعشيرين ليد  نشبة التعلم اوالةابتة 

 البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع  .

االت وجود قصور ف  مجي :عرضه تتلخص مشكلة البحث الحال  ف ومن لال  ما سبق    

جامعية حليوان، وكيذل  ب ،اليال  كليية التعلييم الصيناع  ة من مقرر الوسيائا التعليميية، ليد اإلفاد

وجيود قصيور في  تحصييا مييا يدرسيونه في  مجيا  تخصصييهم، وضيعو اليوع  ليديهم بمهييارات 

ان يتقنوهيا، وقيد ييتم التىلي/ القرن الحادي والعشيرين ، بيالرغم مين انهيا مهيارات مسيتقبلية يجي/ 

نشيبة واأل  متدرجية/ وابتيةم  سيئلة السيابرةنميئ األ التفاعا بيينمن لال  قياس  الضعوعلى هذا 

تنمية التحصيا والوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين ل ؛المناقشات اإللكترونيةبيئة بالتعليمية 

 لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع .

  أسئلة البحث:
 :يسؤال الرئيس التالحاول البحث الحالى اإلجابة عن ال

المناقشييات بيئيية بوانشييبة الييتعلم  متدرجيية/ وابتييةم  التفاعييا بييين نمييئ األسييئلة السييابرةمييا اويير 

اإللكترونية ف  تنميية التحصييا واليوع  بمهيارات القيرن الحيادي والعشيرين ليد  البالي/ / المعليم 

 بكلية التعليم الصناع ؟

 ية التالية:ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى األسئلة الفرع
لتنمييية التحصيييا والييوع   لبيئيية المناقشييات اإللكترونيييةمييا التصييميم التعليمييى المناسيي/  .1

 بمهارات القرن الحادي والعشرين لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع ؟

مييا مهييارات القييرن الحييادي والعشييرين الواجيي/ تنميتهييا لييد  الباليي// المعلييم بكلييية التعليييم  .2

 الصناع ؟

بيئيية بواألنشييبة التعليمييية  متدرجيية/ وابتييةم   نمييئ األسييئلة السييابرةالتفاعييا بييين  وييرامييا  .3

 تنمية التحصيا لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع ؟ل ؛المناقشات اإللكترونية

بيئيية بواألنشييبة التعليمييية  متدرجيية/ وابتييةم  نمييئ األسييئلة السييابرة  اويير التفاعييا بييين مييا  .4

اليوع  بمهيارات القيرن الحيادي والعشيرين ليد  البالي/ / تنمية ل ؛رونيةالمناقشات اإللكت

  المعلم بكلية التعليم الصناع ؟

 :أهداف البحث

 هدف البحث الحالى إلى: 
عالج القصور القائم ف  تحصيا البال  المعلمين بكلية التعليم الصناع  ف  مقرر الوسائا  .1

م، وكذل  اكسابهم اليوع  بمهيارات القيرن التعليمية، وكيفية اإلفادة منها ف  مجا  تخصصه

 الحادي والعشرين، وذل  من لال :
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لتنمييية التحصيييا  ؛لبيئيية المناقشييات اإللكترونيييةالتوتييا إلييى التصييميم التعليمييى المناسيي/  -

 والوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع .

ن الحادي والعشرين الواجي/ تنميتهيا ليد  البالي// المعليم التوتا إلى قائمة مهارات القر -

 بكلية التعليم الصناع .

 ؛المناقشيات اإللكترونييةبيئية الةابتيةم ب / المتدرجية   نميئ األسيئلة السيابرة اورالكشو عن  -

 تنمية التحصيا لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع .ل

 ؛ببيئيية المناقشييات اإللكترونيييةالةابتييةم /رجيية المتدنمييئ األسييئلة السييابرة   اويير الكشييو عيين -

تنمييية الييوع  بمهييارات القييرن الحييادي والعشييرين لييد  الباليي/ / المعلييم بكلييية التعليييم ل

 الصناع .

 أهمية البحث: 
 تكمن اهمية البحث الحالى فى:

واألنشيييبة التعليميييية ببيئييية المناقشيييات  نميييئ األسيييئلة السيييابرةالتفاعيييا بيييين توظييييو  .1

لييد   والييوع  بمهييارات القييرن الحييادي والعشييرين  تنمييية التحصيييال ؛اإللكترونييية

 .البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع 

ودعيم دورهيا فيى  المناقشيات اإللكترونييةإمداد الميدان التربو  بدراسات جديدة عين  .2

 لمناسبتها لخصائص هذه الفئة. ؛مع م الجايتسهيا تعلم المواد المختلفة بمرحلة التعل

بيئية مصممى ومبيور  بيئيات اليتعلم بمجموعية مين اإلرشيادات عنيد تصيميم  تزويد .3

 .المناقشات اإللكترونية

 فروض البحث: 
 إلى التحقق من الفرو  التالية: الحال  البحث ا الباحةتان فىسع     

م بييين متوسييب  درجييات الييال  0,05≥    عنييد مسييتو   دا  إحصييائيًايوجييد فييرق ال  .1

مييع  المتدرجييةألولييى التيي  درسييا باسييتخداا األسييئلة السييابرة ا تينالمجمييوعتين التجييريبي

 الت  درسا باسيتخدا األسيئلة السيابرة الةابتية ،والمجموعة التجريبية الةانيةنشبة التعلم ا

 اللتبار التحصيا المعرف . ،ف  التببيق البعد  مع انشبة التعلم

جييات الييال  م بييين متوسييب  در0,05≥    عنييد مسييتو  فييرق دا  إحصييائيًا يوجييد ال  .2

وانشيبة  المتدرجةالت  درسا باستخداا األسئلة السابرة  ،األولى تينالمجموعتين التجريبي

وانشيبة الت  درسا باستخدا األسئلة السابرة الةابتية  ،والمجموعة التجريبية الةانية التعلم 

 ف  التببيق البعد  لمقياس الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرون.التعلم 

 : حدود البحث
 يقتصر البحث الحال  على:    
مقييرر الوسييائا  بعييا الموضييوعات التيي  تييدرس ميين لييال الحدددود الموعددوعية للبحددث:  -

التعليمييية للفرقيية الةالةيية بكلييية التعليييم الصييناع / جامعيية حلييوان ، بالفصييا الدراسيي  الةييان  

ا ؛ حييييث تيييم تحدييييد عيييدد مييين الموضيييوعات؛ لتكيييون موضيييوع المناقشيييات  2019 /2018

 كترونية وهذه الموضوعات ه :اإلل

 .مفهوا تكنولوجيا التعليم 

 .الوسائا التعليمية وتصنيفاتها 

 .الصور والرسومات التعليمية 
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   .المجسمات التعليمية 

تم إجرا  تجربة البحث على عينية مين اليال  الفرقية الةالةية بكليية الحدود البشرية للبحث:  -

م 30، تم تقسيمهم إلى  والالبةً  االالبً  60التعليم الصناع / جامعة حلوان، وقد تكونا من 

 امعلًمي /ام الالبً 30بكلية التعليم الصناعى فى المجموعة التجريبية األولى، و  امعلمً  /االالبً 

  ،ميين الييال  الفرقيية الةالةيية بكلييية التعليييم الصييناعى فييى المجموعيية التجريبييية الةانييية ،

 .2019 /2018بالفصا الدراس  الةان  للعاا الجامع  

 جامعة حلوان. /كلية التعليم الصناعىالال  الفرقة الةالةة ب : للبحث مكانيةالدود حال -

فتييرة تببيييق التجربيية البحةييية فصييا دراسيي  كامييا، لمييدة والويية :  للبحددث زمنيددةالحدددود ال -

 .2018/2019بالفصا الدراسى الةانى اشهر

 منهج البحث ومتغيراته والتصميم التجريبى له:
 منهج البحث:

 الحال  منهجين هما : البحثاتبع 
 بالمناقشات اإللكترونيةالمنهج الوتف  التحليل ؛ لمعالجة الدراسات، والبحون المرتببة  -

 والمناقشات اإللكترونية عبر منصات التعلم التحفيزية بصفة لاتة.، بصفة عامة

 التفاعا ، وقياس اورالمناقشات اإللكترونيةالمنهج شبه التجريب ؛ لتصميم وإعداد جلسات  -

اليوع  بمهيارات  –تنميية  التحصييا ل ؛واألنشبة التعليمية تقديم األسئلة السابرة نمئ بين

 .بكلية التعليم الصناع  م لد  البال  المعلمينالعشرين و يدالقرن الحا

 متغيرات البحث:
 تكونت متغيرات البحث من :

 المتغير المستقل:  .أ

 اشتما هذا البحث على متىير مستقا واحد وهو:

  هما: مستويانولها  ممع انشبة التعل نمئ  تقديم األسئلة السابرة متىير 

  مع انشبة التعلم المتدرجةاألسئلة السابرة. 

 مع انشبة التعلم األسئلة السابرة الةابتة. 

 المتغيرات التابعة: .ب

 اشتما هذا البحث على متىيرين تابعين هما:

 . التحصيا المعرف 

 مهارات القرن الحادي والعشرينالوع  ب. 

 التصميم التجريبى للبحث: .1
 Experimental“ المجميوعتين التجيريبيتيناستخدا البحث الحال  التصميم التجريب  ذو 

Group Pre-Test – Post - Test Design”  م1 شكا ، كما هو موض  ف: 
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 تينالتجريبي هيتومجموع( التصميم التجريبى للبحث 1) شكل

 أدوات البحث:
 أدوات التجريب: -أ

 نصة مWinjigo والت  تقدا لدمة مجانية إلنشا  وإدارة  منصات التعلم التحفيزية؛ ككحد

بحييث يمكين  ؛الجتماعيية ميع ادوات إدارة اليتعلمانظمة التعلم، وميزج واجهية التواتيا ا

للتواتييييا مييييع المجمييييوعتين و ،للمعلمييييين والبييييال  واوليييييا  األمييييور ميييين االتصييييا 

 التجريبيتين.

 أدوات القياس: -ب
 نم. إعداد الباحةتي ر التحصيل االلتبا -

 نمالباحةتي إعداد قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين  -

 نم. إعداد الباحةتي مقياس الوعى بمهارات القرن الحاد  والعشرين -

 إجراءات البحث:
البحيث؛  بموضيوع المرتببية والدراسيات العلميية، لألدبييات تحليليية مسيحية دراسية إجيرا  .1

ومناقشية  فروضيه، توجييه في  بهيا واالسيتدال  للبحيث، النظيري اراإلالي إعيداد بهيدف وذلي 

 .نتائجه

بهيدف تيياغته فيى شيكا اسيئلة سيابرة  الوسيائا التعليمييةلمقيرر  العلميى المحتيو  تحلييا .2

 عين وذلي  تيياغتها، وإعيادة لتوظيفها بالمناقشة اإللكترونية عبر منصات التعلم التحفيزيية،

 ومد  األهداف المحددة، لتحقيق ؛كفايته ومد  محتو ،هذا ال اهداف إلبراز الريق تحكيمها؛

 بها. ارتبااله

 .النهائية تورته ف  ووضعه وتحكيمه، االلتبار التحصيل ، إعداد .3

ووضييعها فيي  تييورتها  ،وتحكيمهييا ،إعييداد قائميية مهييارات القييرن الحييادي والعشييرين .4

 النهائية.
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ووضعه ف  تيورته  ،وتحكيمه ،إعداد مقياس الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين .5

 النهائية.

 تحديد منصة التعلم التحفيزية الستخدامها ف  إجرا  المناقشات اإللكترونية. .6

 التعلييم؛ تكنولوجييا في  مجيا  لبيرا  عليى اموعرضيه ،التجريبية المعالجة مادت  إنتاج .7

 وفيق المقترحة التعديالت بعد إجرا  النهائية، تورتها ف  إعداد المعالجة وم إلجازتهما،

 .المحكمين الخبرا  السادة آرا 

قيياس  بهيدف القيياس؛ وادوات التجريبيية، المعالجية لميادت  االسيتبالعية التجربة إجرا  .8

 إجرا  التجربة عند العينة افراد او ،تانالباحة تواجه الت  الصعوبات اهم تعرفو وباتهما،

 .األساسية
بكليية التعلييم الصيناعى فيى  امعلًمي /ام الالبًي30األساسيية، وعيددهم   البحيث عينة التيار .9

بكليية التعلييم الصيناعى فيى المجموعية  امعلًمي /ام الالبً 30المجموعة التجريبية األولى، و 

 لتببيق تجربة البحث، واإلجابة عن اسئلتها. ؛من الجنسين ،التجريبية الةانية

 قبليًيا ومقياس اليوع  بمهيارات القيرن الحيادي والعشيرين ؛االلتبار التحصيل  تببيق .10

 ،المعرفيية بالجواني/ التجيريبيتين إلمياا  اليال  المجميوعتين عيدا مين التككيد بهيدف

 مين التككيد في  وكذل  السيتخدامه المناقشة، ومهارات القرن الحادي والعشرين لمحتو 

 .للبحث تينالتجريبي ينتالمجموع تكافؤ

 .للبحث التجريب  وفق التصميم العينة افراد التجريبية على المعالجة عر  .11

 يل ؛ ومقياس الوع  بمهيارات القيرن الحيادي والعشيرين عليىصيق االلتبار التحتبب .12

 .عليهم التجريبية عر  مادة المعالجة بعد العينة، افراد نف 

في   التىيير ميد  وحسا  البيانات، تحليا وم ومن للنتائج، االحصائية المعالجة إجرا  .13

 نتيائج ومقارنية لعشيرين،؛ ووعييهم بمهيارات القيرن الحيادي واالتحصيا المعرف  لديهم

 المرتببية، والدراسيات النظيري، اإلاليار عليى ضيو  وتفسييرها ومناقشيتها، التببييق،

 .التعلم ونظريات

بيالبحون  وتقيديم المقترحيات إليها، التوتا تم الت  النتائج ضو  على التوتيات تقديم .14

 .المستقبلية

 مصطلحات البحث:
  ى نباق هذا البحث بكنها: التباد  الجماعى التفياعل تُعرف إجرائيًا فى: المناقشات اإللكترونية

حتيى ييتمكن البالي/  ؛المناقشياتالمبروحية باألسيئلة السيابرة  نلألفكار واآلرا  فى اإلجابة عي

وبنا  فهم اكةر عمقًيا للموضيوعات المبروحية  ،من بنا  المعنىالتعليم الصناع   بكلية المعلم /

عبير بيئية تحفيزيية نشيبة تةيير اهتمياا ، وذلي  قليدييةللنقاش بشكا افضا من تحقيقه بالبرق الت

 البال  وتتحد  قدراتهم، مما يساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

 األسيئلة التي  ييتم الرحهيا عليى  :تُعرف إجرائيًا فى نباق هذا البحث بكنهيا :األسئلة السابرة

بمييا يعيزز لبراتييه العميقيية للمعلوميات، المعالجية بهييدف بكليية التعليييم الصيناع  المعلييم  /البالي/

 .كفا ة التعلم ويحقق التعليمية

 الريقيية تقييديم األسييئلة  :يُعييرف إجرائيًييا فييى نبيياق هييذا البحييث بكنييه :نمددط األسددئلة السددابرة

 ن هما:يالسابرة للبال/ / المعلم وتنقسم إلى نمب
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  يبرحهييا  األسييئلة التيي  :وتُعييرف إجرائيًييا بكنهييا :المتدرجددةنمددط األسددئلة السددابرة

بحييث يمكين ان يبيدا ميع كيا الالي/ مين السيؤا  المالئيم لمسيتواه المعرفيى او  ؛المعلم

ليصا فى النهاية إلى مستو  متميز، كميا  ؛تهاالمهار ، ويتدرج فى األسئلة وفق قدر

وتيقلها عين الرييق إضيافة  ،بهيدف توضيي  اإلجابية ؛توجيههيا المعليم يمكن ان يُعيد

على البالي// المعليم فهمهيا واسيتيعابها وتوسييع إجابتيه ليسها  ؛معلومات جديدة إليها

 .، وذل  بالتنوع فى استخداا كافة اشكا  األسئلة السابرةاوالتعمق فيه

 اسييئلة اساسييية ومحورييية  :وتُعييرف إجرائيًييا بكنهييا  :نمددط األسددئلة السددابرة الثابتددة

لبيال ، ليقوا بها جمييع ا ؛ومحتو  المنهج المقرر ،يصممها المعلم فى ضو  اهداف

المعليم بهيدف هيا يبرحالتيى وولكا سؤا  من هذه األسيئلة اهيداف واضيحة ومحيددة، 

 وتمحيصيها،  فيهيا التكميا ليال  اإلجابية، مين منبقيية وتبريير األكةر األسبا  مناقشة

حيث يقتصر تقيديم  ؛عليها بمفرده او مع بعا الزمال  ويمكن للبال/ / المعلم العما

وهيو األسيئلة التبريريية لجمييع  األسئلة السيابرةمن د هذا النمئ على شكا وابا ومحد

 الموضوعات بجلسات المناقشة اإللكترونية.

 درجية او مسيتو  النجياح  :يُعرف إجرائيًا فى نباق هيذا البحيث بكنيه:التحصيل المعرفي

 ،؛ فهيو يُمةيا اكتسيا  المعيارفميادة الوسيائا التعليمييةالذي يُحرزه البالي/ / المعليم في  

والقيدرة عليى اسيتخدامها في  مواقيو مختلفية، ويقياس بالدرجية التي  يحصيا  ،والمهارات

 .د لذل عليها البال/ / المعلم ف  االلتبار الُمع  

 مجموعية  :تُعرف إجرائيًا فى نباق هذا البحث بكنهيا:مهارات القرن الحادي والعشرين

لييتعلم مهييارات ا :المهييارات الالزميية للنجيياح والعمييا فيي  القييرن الحييادي والعشييرين مةييا

واالبتكييار، والةقافيية المعلوماتييية واإلعالمييية والتكنولوجييية، ومهييارات الحييياة والعمييا، 

                               د لذل .وتُقاس بالدرجة التى يحصا عليها البال/ /المعلم فى المقياس الُمع  

 اإلطار النظرى للبحث والدراسات المرتبطة

 لحالى إلى المحاور التالية:ينقسم اإلطار النظرى فى البحث ا

 المناقشات اإللكترونيةالمحور األول: 
لي/ والمعليم وبييين يييتم التفاعيا فيهيا بييين البا االسيتراتيجية التي  تُعيد المناقشيات اإللكترونييية

اليالع عليى العدييد مين مصيادر اليتعلم التي  كما يمكن للبال  البحث واال ابعضالبال  وبعضهم 

ناقشات الجماعية ببريقية تزامنيية مين ليال  إجيرا  المناقشيات عبير تساعدهم على إجرا  هذه الم

 الارق عبيد .الشبكة، او قد تكيون غيير تزامنيية مين ليال  القيوائم البريديية او اللوحيات اإللباريية

  م.134ص، 2015الرؤوف، 

م إلى ان المناقشات الجماعية تعتبير إحيد  اليرق 261 ص، 2008ويشير نبيا جاد عزمى 

سييم  بتبيياد  األفكييار دالييا سييياق واحييد مقييدا عيين الريييق المعلييم الييذي يقييوا بييدور التفاعييا التييى ت

مة بكفكاره وتبادلها ميع وتسم  لكا فرد بالمساها ديمقرااليً  اتتبع منهجً  االستراتيجيةالميسر، وهذه 

نفعاليية، والفكريية، كميا جتماعيية، واالة كا من األهيداف اال، لذا تخدا المناقشات الجماعياآللرين

ذه المناقشات تسياعد المشياركين عليى ان يكونيوا اكةير وعيًيا بمختليو اآلرا  حيو  موضيوع ان ه

ألنهم قد يخرجيون مين  ؛ستيعا  مد  تعقد بعا القضايااا تمكن المشاركين من معين، وه  ايضً 

هذا يساعدهم ف  التفكير ف  المناقشة بالمزيد من األسئلة وبككةر مما جا وا به إلى هذه المناقشة، و

كما يتيدربون حينهيا عليى مهيارات حتماالت، وعندئذ يميز المشاركون بين الحقيقة والراي، اال كا
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ستماع وتحليا ما يسمعونه مما يساعد على تفكيرهم ف  ميد  إتفياق األفكيار وإمكانيية تببيقهيا، اال

وعنييدما يتشييارك البييال  فيي  هييذه األفكييار فييإن الييتعلم يصييا إلييى اعلييى المسييتويات  كالتحليييا، 

 .ركي/، التقويمم الت

نييية جييذورها ميين نظريييات التعليييم والييتعلم المختلفيية كالنظرييية ووتشييتق المناقشييات اإللكتر

 البرائيق ليال  جيودة مين تيكتى اليتعلم نيواتج جيودة ان تفتير  البنائيية االجتماعيية والتي 

 تفاعياال عملييات اونيا  المختلفة النظر وجهات من لال  شرح المتعلم بها يقوا الت  والممارسات

 التي  التشياركية التعليم ، وكذل  نظرية النشياال التيى تهيتم باألنشيبة الموقو المشاركين ف  بين

، 2016 مميدوح سيالم محميد، البيال  اهيداف تعليم لتحقييق ؛التعليميية الينظم عليهيا تقوا ان يمكن

 م.49ص

إعيداد  وللمناقشات اإللكترونية الت  تتم عبير منصيات اليتعلم اإللكتروني  اهميية كبير  في 

وقلهم بالمهارات والمعارف المختلفة، ومن وم يج/ ان يتم بنا  هذه المناقشات  المتعلمين من لال 

 ف  ضو  معايير واس  وابتة ومعلنة للمتخصصين.

إليى اهميية إكسيا  البيال   Carol B. Macknight  (2000تشيير دراسية كيارو    و

وا قادرين على تفحص العالقات المنبقية بين يكون حتى   ؛رفة وممارستهم للمحاكمات العقليةالمع

والنظر إليى الظيواهر مين  ،حتراا وجهات النظر المختلفةاو ،بنا  المناقشاتو ،والعبارات ،الجما

يسيياعدهم علييى إعييادة التفكييير حينمييا  ،كمييا يجيي/ ان يكييون لييديهم قييدر ميين المرونيية ،متعييددة زوايييا

، فالجامعة تستبيع ان تشرك الالبها ف  سلسيلة مين يقودهم العقا لذل ، وهذا يتبل/ التفكير الناقد

األنشبة والت  يمكن ان تسهم في  تحقييق النميو الفكيري للبيال  وذلي  بميا هيو متيوافر ليديها مين 

 مناقشات عبر الوي/.

ف  المناقشات الجماعية  :م إلى انه363-362،  ص ص2008كما يشير نبيا جاد عزم   

بحييث يكيون لكيا مجموعية  ؛هتمامات معينةاعلى  تىيرة بنا ً  المعلم الالبه إلى مجموعات مُ س   ق  يُ 

ويم تحلييا هيذه  ،موضوع لاص بها، وبحيث تجمع كا منها معلومات حو  النقاال المخصصة لهيا

ه، ليمعر  ما تم إنجازه اماا الفصا بككالمعلومات، ومن وم يتكه/ المشاركون ف  كا مجموعة ل

، وان يساندوا اعميا  ابعضا، وان يستمعوا إلى بعضهم معً  يعملواوالهدف هو تعليم المشاركين ان 

 اآللرين، وهذه البريقة للتدري  تقوا على بنا  المهارات الت  تقوي التفاعا مع األقران. 

والةقية بيين  ،جتماع  فإن المناقشة الجماعية تبنيى اإلحسياس بالتماسي وبالنسبة للجان/ اال

حتيييراا هيييذه ابيييا و ؛او األجنييياس ،األعيييراق او ،ليييتالف فييي  اآلرا قبيييو  االوكيييا فيييرد وآلييير، 

نفسيهم فيميا كوالةقية ب ،اإللتالفات الت  من شكنها مساعدة المشاركين في  بنيا  مهياراتهم الشخصيية

وتسياعد البيال  عليى تنميية مهيارات حيا  ،يتعلق بتقديم آرائهم الشخصية في  المواقيو الجماعيية

 .ما  إلى المجموعةنتاال، ووتقبا اآللر ،ومشاركة المعلومات ،المشكالت

 غيرالمحادوات إلى ان  Carol B. Macknight (2000  كارو   .ماكنايا كما يشير 

المتزامنة والت  تتم عبر الوي/ تسم  بإعبا  وقبو  التىذية الراجعة، كما تسم  بحدون إنعكياس 

همييية كن عبيير الوييي/ علييى وعيي  بوفإنييه ميين الضييروري ان يكييون المشيياركاكبيير للتفكييير، لييذا 

 وعن اآللرين. ،ستجاباتهم وان يتعلموا الرح األسئلة بصورة جيدة عن انفسهما

 أشكال المناقشات اإللكترونية عبر الويب: -
ميين  اإلييى ان هنيياك عييددً  Carol B. Macknight (2000 كييارو   .ماكنايييا يشييير 

، فمناقشية حيث يمكن ممارسة التفكير الناقيد ؛األنشبة التعاونية الت  يمكن ان يشترك فيها البال 

القرا ة يمكن ان تتم على شبكة اإلنترنا ف  شيكا مجموعية موسيعة  نيدوةم وييتم مناقشية السيؤا  
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المحييوري مييع األقييران والمعلمييين، كمييا ان هنيياك اشييكا  اليير  للمناقشيية يمكيين ان تسيياعد علييى 

 يل : تحسين التفكير الناقد وتحليا المهمات، وه  تتضمن ما

 تىيرة يقودها المعلم او قائد المجموعة. مناقشات تتم من لال  مجموعات -1

مناقشات تتم من لال  مجموعات تتكون من شخصين يقومان بمناقشة قضايا ومشيكالت لفتيرة  -2

 وجيزة.

لتحليلهيا بالتفصييا  ؛او محاكياة مشيكالت ،سيتخداا مشيكالت حقيقييةامناقشات وقضايا ييتم فيهيا  -3

 او قرار بشكن هذه المشكالت. ،ويتم تقديم حا

نيياظرة يقييوا ميين لاللهييا البييال  بتحسييين مهييارات التفكييير الناقييد ميين لييال  تييياغة فييرق للم -4

 ومواجهة براهين المعارضة. ،األفكار والدفاع عن المواقع

مجموعييات مناقشيية يييتم ميين لاللهييا تقسيييم األعضييا  إلييى مجموعييات فرعييية لمناقشيية جوانيي/  -5

تيدري  المعلوميات التي  تيم وم تتحميا هيذه المجموعية مسيئولية تقيديم او  ،متنوعة لموضوع ما

 التوتا إليها إلى األعضا  اآللرين.

فترا  األدوار المختلفيية لألفييراد فيي  محاكمييات ايقييوا ميين لاللهييا البييال  بييمحاكميية تييورية  -6

 حقيقية.

وهناك العديد من الدراسات الت  اكدت على اهمية المناقشيات اإللكترونيية، كدراسية كيولينز 

ت والتيي  هييدفا إلييى دراسيية اهمييية جماعييات المناقشيياBerge  Collins andم 2000  بيييرج

دور مييدير المناقشيية كوسيييئ بييين االييراف مجموعييات  ف ر  ع يياإللكترونييية عبيير الوييي/، وكييذل  ت  

األلبييار، واشييارت نتائجهييا إلييى فاعلييية المناقشييات اإللكترونييية، واهمييية دور الوسيييئ فيي  إدارة 

اجيزا   ةوالتي  تناوليا اربعي  Beaudin (1999  وتفعيا المناقشات عبر الوي/، ودراسة بودين

اساسية للمناقشات غير المتزامنة وه  : األسيئلة المصيممة بعنايية والتي  تسيتخلص بياأللص مين 

موضوع المناقشة، تزويد المتعلمين عبر الويي/ باإلرشيادات الالزمية إلعيداد إجابيات الموضيوع، 

اإلجابيات إليى مسيار غيير تيحي ، إعادة تياغة األسئلة التي  تحتياج إليى تصيحي  عنيدما تيذه/ 

التيي   Macknight(2000)ماكنايييا  والتييزود باألسيياس الصييحي  لملخييص المناقشيية،  ودراسيية

هدفا إلى تعزيز استخداا التفكير الناقد بيين البيال  مين ليال  المناقشيات عبير الويي/، وتناوليا 

دري/ البيال  وزييادة الدراسة اهمية دور الجامعة في  تيوفير المناقشيات المختلفية عبير الويي/ وتي

مة ف  تحسيين التعلييم واليتعلم، كميا مهإستراتيجية  ،وعيهم بكن اسئلتهم عبر المناقشات عبر الوي/

تسم  بإعبا  وقبو  تىذية راجعية ذات تيكوير  ،اوضحا ان المحادوات غير المتزامنة عبر الوي/

مناقشيات النصيية التي  تناوليا دراسية حالية معنيية بال  Hawkeyم 2003هيوك   عال ، ودراسة

المتزامنة عبر االنترنا وتركز على تحليا دور المعلم والمتعلم والعالقية بينهميا واوير هيذه التقنيية 

ا في  كيم ا جوهري يعلى ما يسمى بالبنائية اإلجتماعية، وقد بينا هذه الدراسة ان التقنيية تحيدن فرقًي

دييزي    يديية في  اليتعلم، ودراسيةالمعرفة والمعلومات المتاحية للمتيدر  بالمقارنية بيالبرق التقل

ومين ليال     web CTوالت  استخدما نظاا الوي/ س  تي     Dezhi & Hiltz (2004هيلز  

تحليا نتائج البال  عن بعا األسئلة المفتوحة تحسنا عملية المناقشة، واشار البال  إل  انهم 

في  حاجية إليى ان يقضي   ن، وكيذل  فيإن الميدر ييد من التىذية الراجعة من المدربف  حاجة لمز

كييذل  فييإن بعييا التعليمييات قييد تكييون غييير مجدييية،  ،ليمسيي  بزميياا المناقشيية ؛ميين الوقييا امزيييدً 

الت  تناولا الرق المناقشات المتزامنة عبير الويي/ واشيارت  Wang, C. (2004ودراسة ونج  

لمناقشييات دور الوسيييئ يعتبيير اساسيي  للتييكوير فيي  المجموعييات الصييىيرة فيي  ا :نتييائج الدراسيية ان
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تشيجيع نشياالات المشياركين،  عليىضوعات الجدلية والمزدوجة تسياعد المتزامنة، كذل  فإن المو

والت  هدفا إلى استخداا المناقشات غير المتزامنة   Robin Kay (2006ودراسة روبين كاي  

ة حييث اوضيحا الدراسية ان قيدر ؛عبر الوي/ لتعليم البيرامج التقديميية لبيال  الميدارس الةانويية

البال/ على فهم الموضيوعات واإللمياا بهيا قيد زادت بالمقارنية بالبريقية التقليديية لتيدري  نفي  

 الموضوعات.

   إجراء المناقشات اإللكترونيةوالتحفيزية منصات التعلم المحور الثاني: 
 كيا ميا يتعليقالسياحات التي  ييتم بواسيبتها عير  بمةابية  تُعيد منصيات اليتعلم اإللكترونيية

تتي  الفرتة للمتعلم في  الحصيو  علي  كما  لكترونية وانشبة،إكترون  من مقررات لإلالتعلم اب

ومعلوميات باسيتخداا مجموعية مين ادوات االتصيا   ،وبيرامج ،ما يحتاجيه مين مقيررات دراسيية

 . لمشاركة والتفاعا اإليجاب ا الت  تتي  لهوالتواتا 

مكانييات عديييدة تجعلهييا مناسييبة وقيد اوضييحا العديييد ميين الدراسييات ان للمنصييات التعليمييية إ

روفيي     دراسييةوم، McLoughlin & Lee, 2011لالسييتخداا كبيئييات للييتعلم منهييا دراسيية  

 Rovai, 2004    م، ودراسية ريفييWoo & Revees,2007 ،دراسيةوم  (Hrastinski, 

2009)   

لجيييا اوبتييا عديييد ميين الدراسييات ان االسييتخداا المتزايييد للمنصييات التعليمييية وادوات اوقييد 

والمشياركة الفعالية في  عمليية اليتعلم مةيا  ،والتعياون ،الةان  للويي/ ييوفر فيرص جدييدة للتواتيا

دور  والتيي  هييدفا إليي  تعييرف  Dagger, D. o'connor (2007)دراسيية داجيير وكونييور 

ككنظمة متكاملة لتقديم الخيدمات المرنية علي  االنترنيا، وتبيوير  ،المنصات التعليمية اإللكترونية

التيى اجرييا في   Djoudi , M. (2009)دجوييدي   التعليميية وزييادة فاعليتهيا، ودراسية العملية

الجزائر للكشو عن االتجاهات الحديةة ف  تبوير التعليم، وذلي  مين ليال  تجربية وضيع منصية 

إلكترونية للتعلم عن بعد والكشو عن دورها ف  العملية التعليمية واظهرت النتائج نجياح التجربية 

ائج ان المنصات التعليمية اإللكترونيية كيان لهيا األوير األكبير فيى تبيوير عمليية التعلييم وبينا النت

وزيادة مشاركة البال  من لال  الحوار والمناقشة، والرح األسئلة وتبياد  المعلوميات؛ وهيدفا 

إلى الكشو عن اور دميج المنصيات  Santanach &Others (2010)سانتيناك وآلرون  دراسة

ترونية بوسائا اليتعلم اإللكتروني  في  العمليية التعليميية في  الجامعيات وقيد اظهيرت التعليمية اإللك

نتائج الدراسة فاعلية دمج المنصات التعليمية اإللكترونية بوسيائا اليتعلم اإللكتروني  عليى العمليية 

 التعليمية، وزيادة فاعليتها وإتاحة الفرتة امياا الشيبا  للمشياركة والتفاعيا اإليجياب   ومسياعدته

 بييودارون وآلييرون فيي  الحصييو  عليي  المعلومييات والمعييارف المقدميية، باإلضييافة إليي  دراسيية

Pudaruth. S &Others (2010)  الكشيو عين إليى الت  اجريا في  المملكية المتحيدة وهيدفا

والمنظميييات التعليميييية ومراكيييز  ،دور المنصيييات التعليميييية اإللكترونيييية فييي  مختليييو المؤسسيييات

واظهييرت نتييائج الدراسيية ان الهييدف ميين وجييود المنصييات التعليمييية  ،يييةالتييدري/ والمييدارس الةانو

اإللكترونية يتمةا ف  تقديم المعلومات باستخداا شبكة االنترنا باإلضيافة إلي  زييادة التفاعيا بيين 

الميييتعلم والمنصييية، واشيييارت النتيييائج إلييي  وجيييود دور إيجييياب  السيييتخداا المنصيييات التعليميييية 

 .تسا  المعلومات، وتبور المهاراتالبال ، واك اإللكترونية ف  زيادة تفاعا

هييدفا إليى تحليييا  فقيد   L.F. Sanchez Garciaم2018دراسية سانشيييز جارسييا  اميا 

ومقارنتها ميع اسيتخداا األدوات التقليديية،  ،اآلوار المستمدة من التببيق العمل  للمنصات التعليمية

فيي  اكتسييا   المنصييات التعليميييةة التيي  اوبتييا فاعلييي Tugiyo (2014) توجيييو وكييذل  دراسيية

والحصو  على درجات اعليى في  االلتبيارات دون زييادة األنشيبة، اميا دراسية ، معارف جديدة 
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المنصيات فقيد اجرييا حيو  اسيتخداا  J. Sánchez, O. Zegarra (2017) زيجيارا سانشييز،

فيى ذلي ، واشيارت لتحسيين األدا  األكياديم  ليد  البيال  في  بييرو، واوبتيا فاعليتهيا  ؛التعليمية

إلى ان تكيو البال  مع استخداا منصات اليتعلم كيان   K. C. Vilo (2014  فيلو  نتائج دراسة

لتوليد األفكار الت  تم تنفييذها بشيكا رئيسي  في  مجيا  التعلييم الجيامع ، ألن هيذا ؛ سريعًا وفعااًل 

، تقلييا وقيا اليتعلم تيال ف  إدارة هذه األدوات، وبال النوع من البال  يظهر بالفعا بعا التمكن

ودراسية   J. Cummins, J Brown (2007)كما اكدت نتائج دراسة ج  كومينز، ج  براون  

ان المنصيات التعليميية  تتيي  لمسيتخدميها تكيييو عملهيم عليى   S. Biswas  (2013  بيسيواس

التنظيم الذات  وسرعة تعلمهم مما يوفر تحديًا وفرًتا للمعالجة العميقة للمعنى وكذل  يعزز نشاال 

 للبحون التعاونية.

حيث  ؛يمكن إجرا   المناقشات عبر هذه المنصات  اإللكترونية الةرية بالعناتر التحفيزيةو

سيتراتيجيات يتاح فيها الوقيا المالئيم لتبياد  اآلرا  والوتيو  إليى اتفياق حولهيا، فهيى إحيد  اإل

 ,Garrison, 2005 &لمعرفي التى تهدف إليى تعزييز مسيتويات اعليى مين التفكيير اإلدراكيى ا

Shana,2009) .(Cleveland-Innes 

وفي  هييذا اإلاليار تييري الباحةتيان ان للمنصييات التعليمييية العدييد ميين الممييزات التيي  تجعلهييا 

المستخدمة بالبحث الحال ، م Winjigo مناسبة لالستخداا كبيئات للتعلم االجتماع  ومنها منصة 

مية اليتعلم، وميزج واجهية التواتيا االجتماعيية ميع ادوات إلنشيا  وإدارة انظ ليدماتوالتي  تقيدا 

  عبيارة عين شيبكة ؛ فهيإدارة التعلم، بحيث يمكن للمعلمين والبال  واوليا  األمور من االتصيا 

تعليمية مجانية تستخدا لتباد  األفكار، ومشاركة المحتويات التعليمية وتستخدا اسالي/ تعليم غيير 

يزيييد القييدرة علييى حييا المشييكالت التعليمييية بييين البييال ، وفييت  تقليدييية كالعمييا التعيياون  الييذي 

مجاالت الحوار والنقاش بينهم لتوسيع مداركهم العقلية، كما تتمييز هيذه المنصية بوجيود مجموعية 

 من محفزات األلعا  التى تحفز رغبة البال  نحو التعلم وتحقيق األهداف.

على تعزيز تجربية المسيتخدا، وتيوفر وتركز العناتر التحفيزية بمنصات التعلم التحفيزية 

   Kim (2012)مييين نخييييراال للمتعلميييين،  فقييييد الحييي  كييييا  الترفييييه، وزيييييادة المشييياركة واال

McGonigal(2011)  الفضيو  والرضيا  :ان هذه العناتر  تحقق ردود فعا عاالفية قوية مةيا

اسييتخداا  :بكنهيا  Deterding, et al (2011, p. 2واإلحبياال، وعرفهيا دتييرتينج وآلييرون  

زيشرمان،  عناتر تصميم اللعبة لتحفيز سلوك المستخدمين ف  سياقات غير اللعبة؛ بينما عرفها 

التفكير فى توظيو ميكانيزمات  :بكنها تعن   Zichermann&Cunningham (2011)كننىهاا

 اللعبة إلشراك المستخدمين فى حا المشكالت.

 اإللكترونية: إمكانيات العناصر التحفيزية بمنصات التعلم• 
إلى  Bellotti,et al. (2013), Kapp (2012, pp22-23)اشار بيلوتى وآلرن؛ وكا  

 اإلمكانيات المتعددة للعناتر التحفيزية، والتى منها:

تقسيم المعلومات إلى اجزا  تىيرة تتبل/ استجابة وإعبيا  تىذيية راجعية فوريية، مميا يركيز  -

 مواتلة اللع/.على الهدف التعليمى، ويدفع المتعلم ل

ميين لييال  هييذه البيئيية يييتخلص المييتعلم ميين الضييىوال النفسييية التييى تقييع عليييه ميين الممارسييات  -

 الخجا واالنبوا . :التربوبة او التنشئة االجتماعية الخاالئة مةا

إعبا  المتعلم الحرية فى ممارسة نشيااله، والمشياركة فيى اتخياذ القيرار المناسي/، مبتعيدًا عين  -

 والسلبة من قبا المعلم. ،  المتضمن لألوامراألسلو  التقليد
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والسرور لد  الميتعلم، لميا فييه مين حركية وميرح وإمتياع، وتسيلية، كميا تجعليه  ،إدلا  البهجة -

 يتقبا الهزيمة بروح رياضية.

 وابقى اوًرا فى ذهن المتعلم.، جعا المعلومات اقا عرضة للنسيان  -

 اف.تدري/ المتعلم على حا المشكالت واالستكش -

المساعدة على تقسيم المتعلمين إليى مجموعيات تيىيرة، يكيون لكيا مجموعية قائيد فييؤد  هيذا  -

 د المجموعيية، باإلضييافة إلييى اكتشييافوالمشيياركة بييين افييرا ،األسييلو  إلييى نمييو عنصيير التعيياون

 الشخصيات والمواه/ القيادية بين المتعلمين فى الصو الدراسى.

إليى تقيييم فعاليية  Luma da Rocha, et al (2016)روشيا لميى دا  قيد هيدفا دراسيةو

" ClassDojo and ClassBadgesمنصيييت  اليييتعلم القائمييية عليييى العناتييير التحفيزيييية "

لتحقيق المشاركة بين البال ، وتحسين كفا تهم اونا  ادا  المهياا المختلفية،  ؛كاستراتيجية تعليمية

اسييتخدا البيياحةون المنهجييين الكمييى وذليي  فييى السيينة الةامنيية بالمييدارس االبتدائييية بالبرازيييا، و

المكافآت كانا من افضا العناتر التى  تقدا بهذه المنصيات،  :والكيفى، وتوتلا النتائج إلى ان

فقييد سييعا إلييى تحقيييق التكامييا   Ibrahim Yildirim 2017)ابييراهيم يلييدريم    بينمييا  دراسيية

دافعييية البييال ، والتحصيييا النيياج  للعناتيير التحفيزييية فيي  المنيياهج الدراسييية ميين اجييا تحسييين 

 األكاديم ، واالتجاه نحو المقررات الدراسية.

( أن تصددميم العناصددر التحفيزيددة فددي التعلدديم يددتم مددن 2011ويددرى حميددد مجيددد المددوالي )

 خالل عدة وسائل هي:

 إضافة نقاال إلى المهاا والواجبات المدرسية. .1

 .تحديد شارات ومنحها للمتفوقين بعد استيفا  معايير محددة .2

 انشا  الالئحة الترتيبية للبال  المتفوقين. .3

 تحديد مستويات لتكرار المهاا او ادا  مهاا اتع/. .4

بالدلو  إلى مستويات اعلى مهما التلفا األلعا   الشاراتالحصو  على ربئ  .5

ف  انواعها، واهدافها، وتقنيات تناعاتها، فإنها تتقاسم مجموعة من العناتر 

 من بين هذه العناتر: اوتحفيزً  اشويقً الةابتة الت  تجعلها اكةر ت

 (points) :النقئ الت  تم تجميعها •

 (level) :المستو  الذي تصله •

 (Leader-board) :الترتي/ وسئ البال  اآللرين •

 (Challenges) : التحديات •

 (Rewards): الجوائز والهدايا  •

ير ذل  من وغ…  (Badges): ا األوسمة او النياشين كلما حققا إنجازً  •

 العناتر األلر .

لتحقيق  ؛وبذل  تعتبر العناتر التحفيزية بمنصات التعلم اإللكترونية بمةابة انشبة تمما

، حيث يبل/ من وليسا انشبة استجمامية تهدف إلى الترفيه والتسلية فقئ ،اهداف تعليمية

جاحه ف  ادائها يمن  المتعلم القياا بممارسات مرتببة بمهارات القرن الحادي والعشرين، وعند ن

، او األوسمة التحفيزية  الدالة عل  هذه الممارسة كتقديم وساا االنتاجية، اواإلبداع ، اوالمشاركة

 ....الخ الةقافة المعلوماتية
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 المناقشات اإللكترونيةبيئة المحور الثالث: األسئلة السابرة ب
مقه، ويُقيا  سيبر الجيرح ا  قياس يُقصد بالسبر فى اللىة العربية التبار الشئ لمعرفة مد  ع

غوره بالمسبار، وذل  ليصو له العالج المالئم لحالته، والسبر يعنى التجربة، واسيتخراج األمير، 

اليذي يعتميد عليى شيكا السيؤا  الجييد  للحصيو  ، وقد سم  هذا النمئ من التعلييم بحيوار سيقراال 

 األن هدفييه لييم يكيين إالالقًيير  ابعييد، وييم اسييتخراج اسييئلة اليي ،علييى إجابييات شخصييية ميين البييال 

إعبييا هم المعييارف، وإنمييا إوييارة حيي/ المعرفيية لييديهم، واكسييابهم لبييرة فيي  الرائييق التفكييير التيي  

 & Powell) تهييديهم إلييى الكشييو عيين الحقييائق بكنفسييهم، والوتييو  إلييى المعرفيية الصييحيحة

Camino, 2006)  ،هتماميه ا  السيابر، وقيد جيا  اكميا ان بياجييه او  مين اسيتخدا مفهيوا السيؤ

وسييابرة  ،للكشييو عيين المرحليية النمائييية التبورييية للبفييا، ميين لييال  تقييديم اسييئلة متعمقيية؛ بييذل 

 . )392، ص 2013حتى يحدد بدقة المرحلة التى يقو فيها  نايفة قبامى،  ؛ألعماق البفا

تقدا األسئلة السابرة من قبا المعلم كرد فعا إلجابات او آرا  سبحية ، ييدلى بهيا البيال ، و

الستخداا المتقن ألسالي/ السبر، يساعد المعلم فى اجتذا  مساهمات إجابات البال  وفى لليق وا

 م 383، ص 2013  نايفة قبامى،  . مناقشات مةيرة بينه وبينهم

 انماال احد وهو ،وينتج عن استخداا هذه األسئلة  تنمية قدرات المتعلمين على التفكير السابر

 بيالخبرات ورببهيا المخزنية، الخبيرات واسيتدعا  متقدمية، ييةعقل عملييات تتبلي/ التي  التفكيير

 يخضيعوها جدييدة افكيار تولييد علي  قيادرين ليصيبحوا المعرفيية، بنييتهم في  يوجيد بميا الجدييدة

 وقيا هائاسيتدعا ويم فتخزينهيا، المبياد،، وفير  اسيتدالالت إلي  الوتيو  اجيا مين لالسيتيعا 

 م.91،ص2016الحاجة  شيرين شحاتة عبد الفتاح،

باكتشاف الرق تعزيز استخداا المعلم   Mary Arthم 2002فقد سعا دراسة ماري ارن  

 .فهم المعلمين لألسئلة السابرة مد  رف تعة األسئلة ف  استجوا  البال ، ولدور

م استقصا  مهارة المعلمين البال  ف  الرح األسئلة 2004ما تناولا اميمة فاضا  ك 

 ة توسئ مستو  مهارة البال  المعلمين ف  ذل .على البال ، واظهرت الدراس السابرة

تر  الباحةتان ان توظيو المعلم المتقن ألدوات المعرفة ومصادرها يكس/ البال/ المعلم و

والتفكير التكملى لربئ  ،والتساؤ  ،المزيد من المعرفة وحا المشكالت من لال  الحوار، والبحث

ت جديدة، وهو ما تعتمد عليه فلسفة توظيو األسئلة لبنا  تفسيرا ؛الخبرة الحالية بالمعرفة السابقة

 السابرة موضع البحث الحالى.

 :خصائص األسئلة السابرة 
 المختلفة ف  الخصائص التالية: األسئلة السابرةتشترك انواع 

او اسييتعما  جمييا  ،تسيياعد علييى تعييديا إجابيية الباليي/ دون اللجييو  إلييى العقوبيية الجسييدية .1

 منفرة للقيم.

 ر اإلجابات األولية للبال/.تدعو إلى تبوي .2

 ،تسيياعد علييى تحليييا محتييو  المييادة الدراسييية بعمييق إلييى عناتييره المتعييددة ميين حقييائق .3

 ونظريات، مع إدراك العالقات المتداللة او المتشابكة بينها. ،وقوانين ،ومباد، ،ومفاهيم

 او السيبر ،وبخاتية عنيد اسيتعما  السيبر المحيو  ،توسع قاعيدة المشياركين مين البيال  .4

 الترابب .

 جميعها تةير التفكير لد  البال ، وتشجعهم على المشاركة الفاعلة. .5

 ومةيًرا للتفكير ف  آن واحد. ،ومرشدًا ،يكون دور المعلم فيها موجًها .6
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مميا ييؤدي إليى  ؛روح او القضية الت  تتم مناقشتهاتشجع على التعمق ف  الموضوع المب .7

 فهم البال  لها بشكا افضا.

كةر انماال األسئلة الناجحة التي  يمكين للمعليم اسيتخدامها في  مهيارة اليرح تعتبر من بين ا .8

 األسئلة.

تكشيييو للمعليييم والبيييال  فييي  آن واحيييد نقييياال الضيييعو والقيييوة فييي  النييياحيتين المعرفيييية  .9

                                                                                                                                                                                                                 م.                                               271:270، ص ص 2006والتشاركية للتعلم  جودت احمد سعادة، وآلرون، 

 :أنواع األسئلة السابرة 
، ص 2008؛ يحيي  محميد نبهيان،24:ص 2007، الربضي  إنصاف جورج  :ذكر كا من 

: 2006؛ جودت احمد سعادة، وآليرون،42، ص 2000؛ هاشم السامرائ  وآلرون،72-70ص 

األسيئلة السيابرة كميا  انيواعم 2008؛ وفا  قيي  كيريم، 260-259، ص ص 269-260ص ص 

 يلى:

 : Prompting Probing Questionsاألسئلة السابرة التشجيعية أو التذكيرية  .1

وهى سلسلة من األسئلة الت  يبرحها المعلم على البال/ نفسيه عنيدما يعبي  إجابية لاالئية 

او اليتمكن من اإلجابة، فيعما المعلم من لال  تل  األسئلة المتتابعة على تشجيع البالي/ وقيادتيه 

 نحو اإلجابة الصحيحة.

 : Refocusing Probing Questionsاألسئلة السابرة التركيزية الترابطية . 2
وفيهييا يبييرح المعلييم سييؤاالً او مجموعيية اسييئلة تركييز علييى الباليي/ نفسييه كييرد فعييا إلجابيية 

تحيحة من اجا تككييدها، او رببهيا بموضيوع آلير، او بيدرس آلير، او ليربئ جزئييات مختلفية 

 بتعميم مشترك.

 : Clarification Probing Questionsاألسئلة السابرة التوعيحية . 3

ف بك نها مجموعة األسئلة الت  يبرحها المعليم عليى البالي/ نفسيه عنيدما تكيون اإلجابية تُعر 

ا او اكةير ان تكيون اإلجابية اكةير تحدييدً او غامضة، او ناقصة، او يبل/ المعلم من البال/  ،عامة

 ، او يكما النقص الموجود ف  إجابته. اوضوحً 

 Reasoning or Criticalاألسددئلة السددابرة التبريريددة الناقدددة أو الت مليددة: . 4

Probing Questions 
والمعلم ف  هذا النوع يبرح سؤاالً ويعب  البال/ إجابة تحيحة كانيا او لاالئية، فيعقبيه 

إما  ،المعلم بسؤا  للبال/ المجي/ ليقدا مبررات لهذه اإلجابة، وبعد ذل  وف  ضو  إجابة البال/

 جابة إذا كانا تحيحة. ان يقوا المعلم بتعديا اإلجابة الخاالئة او تعزيز اإل

 : Switch Probing Questionsاألسئلة السابرة المحولة . 5
وفيي  هييذا النييوع ميين األسييئلة يقييوا المعلييم بتحويييا اي نييوع ميين األسييئلة السييابرة ميين الاليي/ 

حاجية  توجيدعجزعن تقديم اإلجابة إلى الال/ آلر يستبيع تقديم إجابة تحيحة للسيؤا ، وهنيا ال 

سؤا  بصيىته األولى ككن يقو : وما راي  يا فالن بإجابة زميل ؟ ، ويسيتخدا ألن يبرح المعلم ال

المحو  إما لتبوير إجابية البالي/ تياح/ اإلجابية األوليى، او إورائهيا او إلشيراك  السؤا  السابر

 اكبر عدد من البال  ف  الحوار.

 :نمط تقديم األسئلة السابرة 

بكنهيا األسيئلة التي  يبرحهيا المعليم بحييث : وتُعيرف إجرائيًيا األسئلة السابرة المتدرجة .1

يمكن ان يبدا مع كا الال/ من السؤا  المالئم لمستواه المعرفى او المهار ، ويتدرج فيى 
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ليصيا فيى النهايية إليى مسيتو  متمييز، كميا يمكين ان يُعييد توجيههيا  ؛األسئلة وفق قدرتيه

ليسيها عليى  ؛وتيقلها عين الرييق إضيافة معلوميات جدييدة إليهيا ،بهدف توضي  اإلجابة

، وذليي  بييالتنوع فييى اوتوسيييع إجابتييه والتعمييق فيهيي ،الباليي// المعلييم فهمهييا واسييتيعابها

 استخداا كافة اشكا  األسئلة السابرة.

السيابرة التي  يمكين تقيديمها بشيكا متيدرج اونيا  جلسيات المناقشية  لألسيئلة انماال وتوجد عدة

وهييو اسيياس عملييية  التييدرج اونييا  المناقشيية،   ،اإللكترونييية، والتييى منهييا السييؤا  السييابر التحييويلى

 نفسيه، بهيدف للبالي/ توجيهيه اسيتمرار مين بيداًل  آلير الالي/ السيؤا  السيابر إليى كإعيادة توجييه

التعلم بالمشياركة  احميد  وحدون المناقشة موضوع إورا  او ،تعزيزها او ،إجابته السابقة تصحي 

م 261، ص2006ة، وآلييرون دم؛ بينمييا عرفهييا جييودت احمييد سييعا232ص 2014هاشييم محمييد،

 مناقشته، يتم الذ  الموضوع حو  األلر  النظر وجهات  تعرف ف  سئلة التى تستخدااأل :بكنها

 من يزيد مما المتعلم، إجابة توسيع ف  رغبة يستخدا انه بمعنى واحدة، نظر بوجهة وعدا االكتفا 

 التفاعا االجتماعى البنا  بين البال .

 الالبييات تفييوق م إلييى232، ص2014احميد هاشييم محمييد   :دراسيية نتيائج فقيد اظهييرت

 الضياببة الالبيات المجموعية عليى ةالمحولي السيابرة سيئلةاأل اسيتعملا الت  التجريبية المجموعة

 ارجيع الناقيد، وقيد التفكيير وتنميية البعيدي التحصيل  االلتبار ف  التقليدية البريقة استعملا الت 

 يتفاعلن إيجاب  فى موقو البالبات ف  جعا ةالمحول ابرةالس سئلةاأل فاعلية إلى التفوق هذا سب/

اإللقيا ؛ وعليى النقييا مين ذلي   الرييق عين المعلوميات تلقي  عليى االعتمياد مين بداًل  الدرس مع

لألسيئلة  المعليم اسيتخداا إليى ان  Gall & Others (1978)جييا، وآليرون  توتيلا دراسية

المعرفية فيى االلتبيار  اكتسيا  عمليية ييسير ملي التسيميع اونيا  في  السيؤا  توجييه وإعيادة السيابرة

المنهج،  نحو االتجاه او المستو  عالية معرفية ا  استجابات يحقق ولم التحصيلى الذ  اُعد لذل ،

 إعبيا  عليى والقيدرة،  اليتعلم عليى وتشيجعيهم ،المعرفية البيال  اكتسيا  في  التسيميع بينما اوير

، مما يعنى ان الدراسات التى اجريا على األسيئلة المنهج نحو واالتجاه المستو  عالية استجابات

مقارنًة بالبرق األلر  المسيتخدمة  ،لتحديد فاعليتها لم تتفق بعد حو  افضليتهاالسابرة التحويلية 

  بالمناقشات.

حتييى يييتمكن  ؛سييئلة السييابرة التحويلييية وتوجيههيياوتيير  الباحةتييان اهمييية إعييادة تييياغة األ

وينتقيا اوير تعلمهيم معًيا  ،هيمئرتبئ باالستجابة الصحيحة مين زمالمالبال  من اكتسا  السلوك ال

واسيماه بالنمذجية، وهيى اليتعلم مين لبيرات م باندورا  بدون إحراج، او لجا، وهو ما ركز عليه 

ومعالجية لبيرات اآلليرين، والتيى  ،اآللرين، ولي  تقليد اآللرين ومحاكاتهم، فى ضيو  تجهييز

من ادا ات هذا النموذج، كما تُعد نظرية التفاعا التيى اشيار إليهيا  تمةا الخبرات البديلة المستوحاة

م ذات اور كبيير عليى السيلوك واألوضياع العقليية المرتببية 30، ص2007  عزو اسماعيا عفانة

التيى  ،، وتؤكيد عليى تيكوير العملييات الالشيعورية فيى المجموعياتنيا  المناقشياتببرح األسيئلة او

حيث تيتم تلي  العملييات بالتفاعيا الشخصيى الصيري  بيين  ؛رادهاو ورا  اإلدراك المشترك ألفتق

 اعضا  المجموعة.

نظرييية اوزوبييا فييى الييتعلم ذ   - ايًضييا –ويؤيييد هييذا اليينمئ ميين األسييئلة السييابرة المتدرجيية 

وحا  ،وفهم ،معرفة المعنى، والتى تفيد بكن الدافع المعرفى هو الذ  يكون فيه الفرد فى حاجة إلى

ا علييى وقييادرً  ،والعمييا ليصييب  مييدرًكا لمتبلباتييه ،ميين التفاعييا الييدائم بييين الفييردالمشييكلة، وينشييك 

حيث ير  ان الفرد لي  فى حاجة إلى تعزيز فى حالة وجود هيذا ؛ السيبرة عليه للوتو  للهدف
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 م، وهو ميا يحققيه السيبر التحيويلى مين ليال  االرتقيا 195،ص2011الدافع  امانى سعيدة سيد، 

 البرائيق معرفية في  المعليم ومسياعدة، بها ادلى الت  اإلجابة من اعلى مستو  إلى المتعلم بإجابة

 عملييات عليى المتعلميين وتيدري/ اإلجابيات مين المزييد على والحصو  المتعلمون بها يفكر الت 

 بيالعجز الشيعور فير  مين تقليا الت  المساعدة تقديم عن فضاًل  ،للسؤا  األولية اإلجابة توضي 

 األسئلة. مع تعاماال على القدرة وتدن 

السابرة مع النظرية المعرفية االجتماعية، والتى تؤكيد عليى كما يتفق هذا النوع من األسئلة 

ميين لييال   ،ضييرورة اسييتخداا اسييتراتيجيات تقييديم األسييئلة الناجحيية للوتييو  لإلجابيية الصييحيحة

سيلوك هيور اليدور دالا العقا من عمليات معرفية افتراضية يستد  عليها مين ظ التركيز على ما

فيى تيياغة األسيئلة السيابرة  ،مين الممارسيات والتببيقيات التربويية لتفسر بيذل  اليتعلم عبير عيدد  

وقييياس اوييره فييى  ،والتييدعيم االجتميياعى،والقييدوة  ،والييدمج بييين الجوانيي/ االجتماعييية ،وتوجيههييا

 م.94،ص2011 امانى سعيدة سيد،  قابليات الفرد للتعلم المعرفى

اسئلة اساسية ومحورية يصيممها المعليم  وتُعرف إجرائيًا بكنها ::لثابتةاألسئلة السابرة ا .2

ليقوا بها جميع البال ، ولكا سيؤا  مين هيذه  ؛فى ضو  اهداف ومحتو  المنهج المقرر

لتناسي/  ؛األسئلة اهداف واضحة ومحيددة، ويُراعيى فيى تصيميمها ان تتنيوع فيى انواعهيا

سييابرة التييى يبرحهييا المعلييم بهييدف مناقشيية األسييئلة ال، فهيي  احتياجييات البييال  المختلفيية

األسييبا  األكةيير منبقييية وتبرييير اإلجابيية، ميين لييال  التكمييا فيهييا وتمحيصييها، ، ويمكيين 

حيث يقتصير تقيديم هيذا الينمئ  ؛عليها بمفرده او مع بعا الزمال  للبال/ / المعلم العما

لموضييوعات علييى شييكا وابييا ومحييدد ميين اسييئلة السييبر وهييو األسييئلة التبريرييية لجميييع ا

 بجلسات المناقشة اإللكترونية.

 مين نيوع بكنهيا م389، ص2003  فاالسئلة السابرة التبريرية، يعرفها جودت احمد سيعادة

 تحديد منبقية او األكةر السب/ لمناقشة بالبال  تؤدي المعلم بحيثها يبرحالسابرة التى  األسئلة

 او البيدائا الحلو  افضا اإلجابة، وإبراز يرلتبر لديهم الناقد الوع  وزيادة فاعلية، السب/ األكةر

 إجاباتيه نقيد مهمية لبالي/ل يسيند اليذي السيبر مين النوع المناقشة، فهى ذل  او لإلجابة المبروحة

 وتمحيصها. فيها التكما لال  من وتبريرها

 دًا مباشيًرا عليى اليتعلمكما يدعم هذا االتجاه النظرية البنائية االجتماعية التى اعتمدت اعتميا

فالمتعلم يسعى دائما الكتسا  المعنى، ولكن من ليال  الخبيرات التيى  المعتمد على الخبرة؛ النشئ

يقدمه له المعلم، وبذل  يصب  اليتعلم هيو إعيادة تنظييم الفيرد لألسياس  يمر بها، ولي  من لال  ما

لم حييث تؤكييد عليى ضيرورة ان يصييغ المييتع ؛ليتناسي/ مييع الخبيرة الجدييدة ؛العقليى والمعرفيى ليه

ليصا بذل  إليى المعنيى الميراد، ليذل  كيان دور المعليم هنيا موجًهيا  ؛لنفسه معنى كا لبرة مر بها

ومحاوليية  ،وفهييم العمليييات الداللييية ،ومقييدًما للتىذييية الراجعيية التييى تسيياعد المييتعلم علييى التكيييو

 ،اتييهاكتسييا  األسييالي/ األدائييية التييى تسيياعد علييى هييذا التكيييو ميين لييال  تكمييا المييتعلم فييى إجاب

 والتعمق فيها، واالستفادة منها فى بنا  لبراته الجديدة.

نظرية التعلم المستند إليى  -ايًضا  - األسئلة السابرة ومن النظريات التى تدعم هذا النمئ من

ألنهيا  ؛الدماغ، والتى تر  ان افضا وسائا استةارة التفكير هى الرح التسياؤالت وتبريير إجابتهيا

ربييى للمعلومييات الجدييدة والقديميية، فاألسييئلة التبريريية تُعيييد تييياغة تمةيا وقفييات إعييادة شيحن كه

المعلومات الموجودة فى الذاكرة كا فترة، كما تساعد على إعادة البنا  المعرفيى اليداللى بصيورة 
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اكةر تكاماًل فهى احد وسائا تبوير الوتالت والتشجيرات العصبية، بيا وسيب/ فيى تكوينهيا فيى 

 م. 2011عيدة سيد،  امانى س ذهن المتعلمين

 :معايير طرح األسئلة السابرة على الطالب بجلسات المناقشات اإللكترونية 
م؛ حصة 249، ص2014م؛ عال  احمد عبد الواحد 2008وفا  قي  كريم  : اتفق كا من 

تحقيق األهداف التربوية المنشودة من اسيتعما  ل م انه33:30، ص ص 2011حسن حاسن   بنا

 / مراعاة ما يكت :األسئلة السابرة يج

 لإلجابة. البال  احد التيار وم الجميع يسمعه بحيث ؛بهدو  السؤا  الرح -

الالي/  كيا لجعيا وذلي  محيدد، الالي/ إليى وليي  جميع المتعلميين إلى السؤا  توجيه -

 .السؤا  عن يجي/ ألن التياره سيتم انه يتوقع

ن الرح السيؤا  السيابر إعبا  البال/ وقتًا كافيًا لإلجابة للتبصر ف  إجابته األولى ع -

 عليه.

ووان بعيد اليرح السيؤا  قبيا السيماح أل  الالي/ بإعبيا  اإلجابية  5-3االنتظار لمدة  -

فيإن  ويوان ويالن عين قيا   إذا االنتظار وقا ان األبحان نتائج تد  حيث ؛على السؤا 

مين  اكةير اليذاكرة عليى وتعتميد ،مكتملية وفورية، وغيير مقتضبة تكون البال/ إجابة

يشيعرون  البيال  فيإن ويوان لمي  عين الوقيا اليا  إن اميا التفكيير، عليى اعتمادهيا

 .جدو  دون الوقا وضياع بالملا

 .البال  على لألسئلة العاد  التوزيع -

الصيعبة  األسيئلة وتخصييص ،السيهلة األسيئلة عين باإلجابية الضعيو للبال/ السماح -

 .بدون استئذان اإلجابة او ،الجماعية باإلجابة السماح عدا مع ،األقويا  للبال 

اإلجابية  في  عليى االسيتمرار البيال  تشيجع التي  اللفظيية غير باإليحا ات االستعانة -

 بالراس للتعبير اإليما  يتكلم،او الذي الشخص إلى االتجاه او النظر، او االبتساا، مةا

 اإلجابة. استحسان عن

 الستحسيانا عبيارات باسيتخداا لفظية تكون تزويد البال/ بتىذية راجعة فورية، وقد -

 .االقتناع عدا او

وال سيما فيميا يتعليق بالسيبر ، الرضا بالتقدا البب   الذي يحرزه البال/ ف  اإلجابة  -

 المباشر.

 دعوة الال/ او اكةر للتعليق على إجابة زميلهم عن السؤا  السابر الذي وجه إليه. -

دا وعيي ،وعييدا رفضييها رفًضييا تعسييفيًا ،تفهييم إجابيية الباليي/ تيياح/ اإلجابيية األولييى -

 السماح لزمالئه بتجريحه.

في   ييدور عميا الكشيو في  تسياعد نهياإ حييث ؛البيال  يةيرها الت  باألسئلة االهتماا -

 .الجيد التدري  إلى المعلم يوجه هاواستةمارُ  عقولهم،

 قيد واحيد الفيا ميع الحوار فبو  ،الحرص على عدا إرهاق البال  بالسبر المتتابع -

 يحرجه. او ينهكه

مسيبقًا او تلي   ةألسئلة البارئة، واألسيئلة الموجهيلخبة المسبقة، وااستعما  كا   من ا -

األسييئلة غييير معييد ة فيي  الخبيية التعليمييية، التيي  ميين المحتمييا ان تسييك  لييال  الجلسيية 

التعليمييية لتقييديم افكييار جديييدة، وتركيييز المناقشيية علييى وجييود فقييرات اكيييدة وإدارة 

معرفية البالي/ حيو  الموضيوع، المناقشة ف  اتجاهيات محيددة، او مبابقية لمسيتو  
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واشييتقاق اسييئلة الارئيية ميين المناقشيية نفسييها، واألجوبيية المحييددة والمعبيياة لألسييئلة 

 السابقة. 

 يستصىرون اآللرين البال  يجعا الذي له مبررال الذي والةنا  الزائد المدح تجن/ -

 .المشاركة فتقا تقديمها؛ من ويخجلون ،إجاباتهم

 ذلي  تربيية وفي  بعًضيا، بعضهم مقاالعة وعدا ،تماعاالس مهارة على البال  تعويد -

 .التفكير لمهارة وتنمية الحديث اد  على

 يجعلهم غير السؤا  تكرار ألن ذل ؛ البال  بعا الل/ إذا إال السؤا  تكرار تجن/ -

 .المعلم يقوله لما منتبهين

 إعيادة الضيرورة اقتضيا إذا إال المبيروح السيؤا  عين البالي/ إجابية تكيرار تجني/ -

 .البال  لباق  مفهومة يجعلها بما اإلجابة غةتيا

وتجنيي/ األسييئلة ، او األسييئلة التيي  يجييا  عنهييا بيينعم او ال  ،اجتنييا  األسييئلة الخادعيية -

جابييات تافهيية واسييئلة الميياكرة ألنهييا تحييبئ عزيميية الباليي/ وتشييجعه علييى إعبييا  إ

فكيير في  تدفعه إلى إعبا  إجابات بيدون فهيم كاميا او ت الصوا  والخبك  نعم او الم

 حا المشكلة.

 من المتبوعين وغير المتبوعين لإلجابة عن األسئلة. التيار كا -

 عليى هيذا ييؤور قيد إذ ن،آليري اليال  إليى السيابر السيؤا  تحوييا في  التعجياعيدا  -

 البال . بين اإلنسانية العالقات

هيذا  ألن السيابر؛ السيؤا  ليال  مين رفضها وم ،البفا عبارة على المعلم إالرا  عدا -

 .امره من حيرة ف  البال/ يوقع

 - كيان وإن ،البيال  جميع قبا من حقه استيفا  دون الموضوع من جز  ب تخ عدا -

 .فيه اإلالالة دون المعلومة بتةبيا -  فقئ

 التي  الصيياغة في  واإليجياز ،المعرفي  البيال  مسيتو  ميع وتناسبها اللىة وضوح -

 .استقصائية ببريقة تكون

 .الحادى والعشرونالمحور الرابع: مهارات القرن 
ف  العقد األو  من القرن الواحد والعشرين اتب  التبور يدور حو  الفجوة المعرفية ما 

فكتبحا المقارنة بين من تتوفر لديه إمكانية تحصيا وامتالك المعرفة بسهولة وبين  ،بين الدو 

عالم نقلة نوعية من يواجه تعوبات ف  ذل ، وف  العقد الةان  من القرن الواحد والعشرين شهد ال

جديدة فبدا الحديث عن الذكا  االتبناع ، وبات هناك فجوة ف  هذا المجا  بين الدو ، بين من 

وبين من ال تتوفر امامه الفرتة  ،وتوظيو الذكا  االتبناع  لخدمة اهدافه ،يستبيع تبوير

 لذل . 

 الت  وتل  ،البال  يتعلمها المهارات الت  بين عميقة فجوة وجود على اتفاق وهناك

 كافية تعد لم الحالية المناهج ان وعلى المعرفة، عصر مجتمع ف  والعما الحياة ف  يحتاجونها

 ونتيجة التكنولوج ، التبور يقوده الذ  المتىير، اليوا عالم ف  والعما ،للحياة البال  إلعداد

 ف  للنجاح مةالالز بالمهارات تزويد المتعلمين التربية عل  يج/ :بكنه اآلرا  نادت لذل 

 المؤسسات من عديد ىسع السياق هذا وف  والعشرين، الحادي القرن ف  وعملهم مجتمعاتهم

 واقتراح والعشرين، الحادي القرن مهارات وتعريو لتحديد ؛االر توغ إل  بالتعليم المعنية

اتة ل بصفة األساسية الدراسية والمجاالت ، عامة بصفة التعليم  النظاا تكاملهما ضمن لكيفية
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لمساعدة البال  على االزدهار ف  عالم اليوا، وإعدادهم لبيئات م. 2014 نوا  محمد شلب ، 

 العما الحالية والمستقبلية. 

مجموعية مين القيدرات التي  يحتياج  :ويمكن تعريو مهارات القرن الحادي والعشرين بكنهيا

 البال  إلى تبويرها من اجا النجاح ف  عصر المعلومات.

مجموعة المهارات الالزمة للنجياح والعميا في   :ا فى نباق هذا البحث بكنهاإجرائيً  وتُعرف

مهيييارات اليييتعلم واالبتكيييار، والةقافييية المعلوماتيييية واإلعالميييية  :القيييرن الحيييادي والعشيييرين مةيييا

والتكنولوجية، ومهارات الحياة والعميا، وتُقياس بالدرجية التيى يحصيا عليهيا البالي/ /المعليم فيى 

   ذل .د لالمقياس الُمع  

ومن الدراسات التى اهتما بتبوير وتنمية مهارات القرن الحاد  والعشرون لد  البيال  

إظهيار اهميية اسيتخداا وسيائا  فقد هيدفا إليى  Martínez-Cerdá al. (2015) مارتينزدراسة 

وتبيييوير المهيييارات الالزمييية لميييواالن  القيييرن الحيييادي  ،اإلعيييالا فييي  الميييدارس كوسييييلة للعميييا

م والتيى هيدفا الدراسية إليى تعيرف  ميد  2016راسة نسرين بنا حسن سيبح   والعشرين ، ود

فيي  مقييرر العلييوا المبورللصييو األو  المتوسييئ بالمملكيية العربييية  21تضييمين مهييارات القييرن 

م في  ورقية عميا بعنيوان "مهيارات معليم القيرن  2015السعودية، وقد اوتا مها كما  حنف    

ضمن مقررات إعداد المعلم بكليات التربية ومين بيرامج  21" بضرورة إدراج مهارات القرن 21

ئ الضو  يسلفقاما بت   Helen B. Boholano  (2017) هيلين تدري/ المعلم اونا  الخدمة، اما

ولمة واوتا بضرورة تجهيزالنظم التعليميية على التعليم ف  القرن الحادي والعشرين فى ظا الع

ات واالتصيياالت علييى حييد سييوا  ميين األجهييزة بشييروال مسييبقة ميين مييوارد تكنولوجيييا المعلوميي

لتعزيز بيئة تعاونية تركز على المتعلم الذي سييقوا  ؛والبرمجيات،ويج/ تصميم المناهج الدراسية

واالسيتجابة لهيا. كميا حيددت هيذه الدراسية مهيارات القيرن الحيادي والعشيرين  ،البال  باالتصا 

م فقيد 2018هللا علي  آ  كاسي  ، وآليرون  عبيد دراسية اميا  الت  يمتلكها معلمي  ميا قبيا الخدمية.

الدارسين للعلوا من مهارات التجريي/  مجامعة المل  لالد سعى للتحقق من مستو  تمكن الال  

لينييا ماجييد   دراسيية بينمييا هييدفا ؛ بييات تربييية القييرن الحييادي والعشييرينالعلميي  فيي  ضييو  متبل

دريسييية فيي  الجامعييات تعييرف  تصييورات اعضييا  الهيئيية الت إلييىم 2018المعلييوف، وآلييرون  

 األردنية للمهارات الت  يفضا ان يمتلكها البال/ الجامع  ف  القرن الحادي والعشرين. 

 أنواع مهارات القرن الحادي والعشرين:
وفقاً لتقرير المنتد  االقتصادي العالم ، تتكون مهارات القرن الحادي والعشرين من والن 

ات القرن كفا ات، والصفات الشخصية"، وتعرف مهار"ركائز" وه :  "المهارات األساسية، وال

 م.11 ص ،2018باسم "المهارات اللينة"   االتحاد الدول  لالتصاالت،  االحادي والعشرين احيانً 

 ويمكن تقسيم مهارات القرن الحادي والعشرين إلى والوة انواع:

بيي  علييى " تسيياعد هييذه المهييارات الال Learning Skillsالكفييا ات: "مهييارات الييتعل م  .1

وما بعدها من مجاالت التعل م المختلفة،  ،التعل م، لذل  فه  من مقومات النجاح ف  الدراسة

   مهارات التعاون ، التفكير اإلبداع ، التفكير النقدي، التواتا، وغيرهام.:  مةا

" وهذه المهيارات ال Literacy Skillsالتكسيسة:  "مهارات القرا ة والكتابة  المهارات   .2

ولوجييا الالب  على كس/ المعرفة من لال  القرا ة وتصف  وسائا اإلعالا والتكن تساعد

على ُتنع تل  المعرفة عن الريق الكتابة والعما على  - اايضً  –فحس/، ولكنها تحفزهم 

الةقافة  –  مهارات الةقافة التكنولوجية  :تبوير استخداا وسائا اإلعالا والتكنولوجيا مةا

 اإلعالمية، وغيرهام. الةقافة –المعلوماتية 
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تعما المهارات الحياتية على إعيداد  Life Skillsتفات شخصية: "المهارات الحياتية"  .3

وتجهيزهم، ليزدهروا ف  دراساتهم وكذل  كافة مجياالت الحيياة، مةيا   مهيارات  البال 

حمد جتماعية، وغيرهام  عبد هللا موسى، اارة، المرونة، اإلنتاجية، مهارات القيادة، المباد

  م.11ص ، 2019حبي/، 

 : ا من الراز القرن الحيادي والعشيرينلقرن الحادي والعشرين يتبل/ معلمً فى اإن التعليم 

ا مين ، و اإل كيو سيزود البال  بهذه المهارات إن لم تكن قد اتيبحا جيز ً ، متكماًل ا، مبدعً امةقفً 

إعيداد معلميين ومنياهج  تبحا الحاجة ماسة اليى مؤسسياتاوكه وتدريسه اليوم  العادي؟ لقد سل

تنتم  إليى القيرن الحيادي والعشيرين، ويتضيمن إاليار اليتعل م للقيرن الحيادي والعشيرين المكونيات 

 م:2014ليرز،  ( التالية

 وسيوف ، قلبهيا في  القرا ة والكتابية والحسيا  تقع والت  ،المناهج ويتضمن : المحتوى  -1

 المهيارات، هذه عن التخل  هو - إذن – المقصود الجديد، فلي  القرن هذا كذل  ف  تبقى

 : نوعين من جديدة تتكون محتويات ضرو  مع باألحر  دمجها وإنما

 و ،والعليوا ،واالقتصياد ،والفنيون ،اللىيات : مجداتت فدي واسدعة معرفيدة قاعددة ) أ

 . المدنية الحياة و ،المواالنة و ،والحكومة ،التاريخ و ،الجىرافيا

 المالييية، والةقافيية الكييون ، الييوع  ةييام المجدداتت: متداخلددة موعددوعات ) ب

 . والبيئة والصحة، والمشروعات، األعما ، دارةإو واالقتصادية،

 القيرن في  والحيياة ،والعميا ،لليتعلم مهمية تكيون المهيارات مين فئيات وهي  : المهدارات -2

 : والعشرين، وه  الحادي

  التشارك لتواتا، ا المشكالت وحا الناقد التفكير  :وتضم ،والتجديد التعلّم مهارات ،.  

  الوسائئ وقافة ، المعلومات وقافة : وتضم ،والتكنولوجيا ، واإلعالم المعلومات مهارات 

 .والتكنولوجيا واالتصاالت المعلومات وقافة ، اإلعالمية

  اليذات وتوجييه المبيادرة والتكييو، المرونية  : وتضيم ، والعمدل ،الحيداة مهدارات، 

  .والمسئولية القيادة ،  والمسا لة اإلنتاجية ة،الةقافي و االجتماعية المهارات

 اداة كيا وتتضيمن الميذكورة، المهيارات لتنميية ؛اسيتخدامها يمكين دواتا هيى : األدوات  -3

  .المهارة هذه تنمية ف  اداة كا إسهاا ومد  ، المهارة لتنمية عملية لبوات

 االهتماا يجدر مهمة ةتكنولوجي / تربوية / نفسية اعتبارات مجموعة : المهنة اعتبارات   -4

 :وه  ، التدري  تصميم عند بها

 . مللتعل   ودافعيته المتعل م اتجاهات  -

 . مهتعل   ف  تكمله ف  المتعل م هذا انهماك  -

 . المتنوعة ومصادره ،االفتراض  والعالم ،للتكنولوجيا الفعا  االستخداا  -

 . والعما الحياة مهارات  -

 نظياا فكيرة في  محوريية مسيكلة للبيال  المعلميون يقدميه ليذيا التدري  نوعية مسكلة وتعتبر    

 والتوسع ،ومعارفهم ،ووقا مهاراتهم  ،المعلمين تكهيا على التركيز زيادة يلزمه مما الجيد، التعليم

 نوعيية عليى اكبير بشيكا يعتميد تعليمي  نظياا اي جودة معايير قيلياتهم، فتحقئوادوارهم ومس ف 

 المؤسسيات بيه تقيوا ميا فكيا ،محيوري التعليميية دور العمليية ف  مالمعل دورحيث إن  ، المعلمين

 لم إذا مكتملة غير تعد التعليم  والتربوي النظاا ف  مختلفة تحسين وعمليات تبوير من التعليمية

 للقيياا العميا اونيا  المناسي/ التيدري/ تلقيى اواليذي ،الجييد اإلعيداد المعيد الكيو  المعلم اله يتوفر

 . هب المنوالة بالمهاا
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م 3ميين    تكونييا مهييارات القييرن الحييادي والعشييرين وقييد قامييا الباحةتييان باعييداد قائميية ب

 مهددارات الددتعلمتنبةييق ميين كييا منهييا مجموعيية ميين المهييارات الفرعييية، وهييى ومهييارات اساسييية 

التواتييام ،  -التفكييير النقييد  -التفكييير االبييداعى - التعيياون التالييية: وتشييما المهييارات الفرعييية

الةقافييية  -  الةقافييية اإلعالمييييةالتاليييية:وتشيييما المهيييارات الفرعيييية  :راءة والكتابدددةمهدددارات القددد

وتشييييييما المهييييييارات الفرعييييييية   المهددددددارات الحياتيددددددةالةقافيييييية المعلوماتيييييييةم،  -التكنولوجييييييية

، وهذه القائمة ه  الت  تم المهارات االجتماعيةم –المرونة  -المبادرة –القيادة  - االنتاجيةالتالية:

 المعلم بكلية التعليم الصناع . /عليها ف  تنمية الوع  بها للبال/  االعتماد

ان هنياك عالقية قويية بيين نميئ تقيديم األسيئلة السيابرة  تيانومما سبق عرضيه تسيتنتج الباحة

القدرة عليى التحصييا المعرفي ، واكسيا  بين و وانشبة التعلمالمبروحة بالمناقشات اإللكترونية 

والعشيرين،  فالنظريية السيياقية تير  ان اليتعلم يكيون اكةير فاعليية  الوع  بمهارت القيرن الحيادي

حيث  ؛حياة المتعلم وفى مجا  اهتماماتهحين يقوا المتعلمون بمعالجة المعرفة فى سياق محدد من 

ويفييده فيى سيياق  ،يكون لد  العقا مييا البيعيى للبحيث عين المعنيى اليذ  يحميا شييئًا بالنسيبة ليه

نها ترتكيز عليى تببييق المعرفية اية مماولة للنظرية البنائية إال لهذه النظر عمله، والنتيجة التربوية

ومن تببيقات هيذا اإلاليار اليتعلم المبنيى عليى المشيكلة واليتعلم  ،فى سياق محدد وببريقة متكررة

 م.2007 احمد السعيد اللبة، محمد احمد  ابو السعود،  التعاونى والتعلم النشئ

الباحةتان ان توظيو المعلم المتقن ألدوات المعرفة ومصادرها تر   وتكسيًسا على ما تقدا ،

وحا المشكالت من لال  الحوار، والبحث والتساؤ  ، يكس/ البال/ / المعلم المزيد من المعرفة 

والتفكير التكملى لربئ الخبرة الحالية بالمعرفة السابقة لبنا  تفسيرات جدييدة، وهيو ميا تعتميد علييه 

تنميية ل ؛واألنشيبة التعليمييةاألسئلة السابرة بنمبيهيا المتيدرج / الةابيا  بينالتفاعا  فلسفة توظيو

التحصيا المعرف ، والوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين لد  البالي/ /المعليم بكليية التعلييم 

 . الصناع 

 :جراءات البحثإ
 متدرجية/  األسيئلة السيابرةنميئ تقيديم  التفاعيا بيينلما كان الهدف مين البحيث الحيالى قيياس 

والييوع  بمهييارات القييرن  ،تنمييية التحصيييال ؛بالمناقشييات اإللكترونييية نشييبة التعليميييةألوا وابتييةم

الحادي والعشرين لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع ، فقد سارت اإلجرا ات عليى النحيو 

 التالى:

وفدق اإللكترونيدة  المناقشداتبيئدة ب إنتاج وتطبيق نمط  تقديم اتسدئلة السدابرة: أوتا 

 نموذج تصميم تعليمى مناسب.
لك  يتم إعداد البحث وتصحي  ادوات القياس، وتببيقهيا عليى مسيتو  مين الدقية والكفيا ة، 

فقد قاما الباحةتيان بياالالالع عليى بعيا نمياذج التصيميم التعليمي ؛ وقيد تبنيا الباحةتيان نميوذج 

مييوذج وشييموله، وألنييه يتبييع اسييلو  م، وذليي  لحداويية، ومرونيية هييذا الن2012 محمييد الدسييوق  ،

المنظومات ف  لبواته؛ كذل  ألنه من انس/ النماذج الت  تببيق؛ لتوضيي  كيفيية تصيميم وإنتياج 

؛ حييث يتمييز هييذا النميوذج عين النميياذج عبير منصيات الييتعلمنظيم التعلييم اإللكتروني  المسييتخدمة 

 :األلر  بما يلى

تم بتقيييم العناتير األساسيية؛ بحييث يتضي  إنه يتضمن مرحلة التقيييم الميدلل ، والتي  تهي  -

احتمييالين همييا؛ إمييا ان تكييون هييذه العناتيير األساسييية متييوفرة؛ فيييتم االنتقييا  إلييى مرحليية 
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التحليا، او غير متوفرة فيتم االنتقا  لمرحلة التهيئة؛ لتحديد نقاال الضعو واوجيه الينقص 

 .وعالجها

ق؛ حييث يجي/ ان يسيبق التببييق التقيييم ف  هذا النموذج يتم فصا مرحلة التقويم والتببي    -

والنهييائ ، وإجييرا  التعييديالت النهائييية علييى المنييتج النهييائ ، ويمكيين ان  ،والتقييويم البنييائ 

يشما التقويم العر  على الخبرا ، والتببيق االستبالع ، والذي من شكنه يجعا المنتج 

 .النهائ  اعلى دقة قبا التببيق

علييى التىذييية الراجعيية، والتيي  فيي  ضييوئها يييتم التقييييم،  -ايًضييا  -يتضييمن هييذا النمييوذج    -

والتعديا، ولي  اعتمادًا على شخص المصمم ولبراته، والتي  تحتميا الصيوا  والخبيك، 

ويصع/ فيها الوتو  لدرجة المعيارية الدقيقة، ولهذا يج/ إضافة عنصر مرجع  يكون 

 له من الدقة والحداوة والحياد ما يوفر الةقة للمنتج

والتعييديا فيي  كييا مرحليية ميين  ،واإلضييافة ،هييذا النمييوذج بالمرونيية فيي  الحييذف يتصييو .

بما يتناس/ ميع كيا موقيو تعليمي ، ولصيائص المتلقي ، والتكنولوجييا ، مراحا النموذج 

وظروف التببيق وتوقيته، وبالتال  فهذا النموذج يتي  مساحة مين المتىييرات  ،المستخدمة

   على المصمم لبوات وادا  يختلو مين تصيميمبما يتناس/ مع المتىيرات الت  قد تفر

 آللر.

 
 ( نموذج محمد إبراهيم الدسوقي للتصميم التعليمي2شكل )

 قياس المتبلبات المدللية للمعلم، والمتعلم، وبيئة التعلم: : التقييم المدخلي م0 

ة رة ببيئيونميئ تقيديم األسيئلة السيابتشما هذه المرحلة تحدييد المتبلبيات المدلليية للبيال           

المناقشات اإللكترونية، وبما ان التببيق الحال  يتم استخدامه مين قبيا اليال  الفرقية الةالةية بكليية 

ليديهم  ، وان  نترنيامتصيلة بشيبكة اإل كمبييوترالبد من التككيد مين تيوافر اجهيزة ف التعليم الصناع 

في   شيات اإللكترونييةالمناقتببيق جلسيات  مما يتي  Winjigoمنصة التعلم  مهارات التعاما مع 

 األوقات المحددة لها.

 معالجة اوجه القصور ف  ضو  ما يل : مرحلة التهيئة:  م1 
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 :تحليل أداء المستخدمين 

المناقشيات تعتبر هذه المرحلة من اهم مراحا التصميم التعليم ، فالبال/ هيو المسيتفيد مين          

عيياة حاجاتييه واهتماماتييه وقدراتييه ومييا ؛ فالبييد ميين مرامنصييات الييتعلم التحفيزيييةعبيير  اإللكترونييية

 يحتاجه من تدري/ مسبق إلجرا  هذه الجلسات، ويتضمن تحليا ادا  البال  على ما يل :

 وإمكانيية تببيقهيا مين ليال   المناقشات اإللكترونييةستراتيجية ان يتعرف البال  عل  ماهية إ

 .منصات التعلم

  منصية اليتعلموكيفية اسيتخداا  ،الكمبيوتران يتمكن البال  من التعاما مع اجهزة Winjigo  

 المناقشات اإللكترونية، والتواتا مع البال .إجرا  جلسات  امن لاللهيتم والذي 

 : مرحلة التحليل( 2) 

 مرحلة تحليل المشكلة وتقدير الحاجات : -1

بإجرا  دراسة استكشافية بيإجرا  مقيابالت وللتككد من وجود المشكلة قاما الباحةتان  -

م الالبًييا والالبيية ميين الييال  الفرقيية 40مقننيية عليي  عينيية  بلييغ عييددها   شخصييية غييير

اسيبا  الصيعوبات التي    جامعة حلوان ؛ وذل  لتعيرف - الةالةة بكلية التعليم الصناع

يواجهونها ف  تحصيا ما يدرسونه ف  مقرر الوسائا التعليمية ف  مجا  تخصصهم، 

فيي  التبييارات المييادة فيي  السيينة وكيفييية عييالج المشييكلة، وكييذل  متابعيية ادا  البييال  

الماضية ف  الموضوعات الت  قاموا بدراستها في  مقيرر الوسيائا التعليميية، وكانيا 

% مين البيال  عليى تقيدير جييد جيدًا ، بينميا حصيا 5نتائج االلتبار كالتيال : حصيا

%  من البال  عليى تقيدير مقبيو ، 30%  من البال  على تقدير جيد، وحصا 12

ال  عليى تقيدير ضيعيو، وقيد توتيلا الباحةتيان مين ليال  %  من البي53وحصا 

ود ضيعو في  قيدرات اليال  التعلييم الصيناع  ميرتبئ وجيالدراسة االستكشافية إليى 

بكيفية اإلفادة المةلى  فيما يدرسونه بمقرر الوسائا التعليمية، وبالتيال  وجيود ضيعو 

ا  تخصصيهم، ف  تذكره ، وفهمه، وتحصيله واالسيتفادة مميا قياموا بدراسيته في  مجي

ممييا اد  إلييى انخفييا  مسييتو  تحصيييا الييال  التعليييم الصييناع  لمقييرر الوسييائا 

 عدد كبير من البال  ف  هذا المقرر.التعليمية، وتم االستدال  على ذل  من رسو  

يا  الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين، والتي  يجي/ ان يكونيوا ملميين بهيا، غ -

باحةتان بإجرا  دراسة استكشافية بيإجرا  مقيابالت وللتككد من وجود المشكلة قاما ال

م الالبًييا والالبيية ميين 40شخصييية غييير مقننيية عليي  العينيية  ذاتهييا والتيي  كييان عييددها  

حيث اسفرت نتائجها عن  جامعة حلوان؛ -ية التعليم الصناع الال  الفرقة الةالةة بكل

التفكيييير  -  اآلت :بليييغ وعييي  البيييال  بمهيييارة اليييتعلم ومهاراتهيييا الفرعيييية  التعييياون

%، وبليغ وعييهم بمهيارة القيرا ة والكتابية 31التواتيام  -التفكير النقد   -االبداعى 

الةقافيية المعلوماتيييةم  -الةقافيية التكنولوجييية   -ومهاراتهييا الفرعييية  الةقافيية اإلعالمييية 

 –القييادة  -%، بينما بلغ وعيهم بالمهارة الحياتيية ومهاراتهيا الفرعيية   االنتاجيية 26

 .   %43المهارات االجتماعيةم  –المرونة –بادرةالم

بصييفة عاميية،  المناقشيية اإللكترونيييةسييتراتيجية هنييا وجييدت الباحةتييان اهمييية تببيييق إوميين          

بصييفة لاتيية فيي  مجييا  الدراسييات العلمييية  المتفاعليية مييع انشييبة الييتعلماألسييئلة السييابرة  ونمييئ 

ة، واليدعم للبيال  المعلميين للحصيو  عليى اإلفيادة والتجريبية، والذي من شيكنه ان يقيدا المسياعد

وتحصييا  ،وفهيم ،تيذكر، والذي قد يساعدهم على الوسائا التعليميةالمةلى مما يدرسونه ف  مقرر 

عالج الفروق الفرديية بيين ستراتيجية قد يا  تخصصهم، وكذل  استخداا هذه اإلف  مج هنما يدرسو
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اكسييابهم الييوع  بمهييارات القييرن الحييادي ، وكييذل  والتحصيييا المعرفيي  لييديهم ،فيي  الفهييمالبييال  

 . والعشرين

 تحديد األهداف : -2

المناقشيييات إن تحدييييد األهيييداف مييين المتبلبيييات األساسيييية فييي  التصيييميم التعليمييي  لجلسيييات      

؛ وذل  لتحديد، وتنفيذ، وتقويم المحتو ، فالبد من تحديد األهيداف اإللكترونية عبر منصات التعلم

جرائ  ف  عبارات يمكن مالحظتها ومن و م يمكن قياسها، وتقويمها؛ حتى يمكن وتياغتها بشكا إ

ة للبحيث تحيا التيار الخبرات التعليمية المناسبة لهذه األهيداف، وقيد تيم تحدييد األهيداف اإلجرائيي

بكلييية التعليييم عييالج القصييور القييائم فيي   تحصيييا البييال  المعلمييين هييدف رئيسيي  عيياا وهييو: 

 ، وكيفية اإلفادة منها ف  مجا  تخصصهم".سائا التعليميةالوف  مقرر الصناع  

 تحليل أفراد العينة : -3
بكليية التعلييم م الالبًيا والالبيةً مين اليال  الفرقية الةالةية 60  مكونية مينتم التببيق عليى عينية      

ا ؛ حيييث بلييغ عييدد الييال  المجموعيية  2019 /2018 للعيياا الجييامع الصييناع  بجامعيية حلييوان 

، والالبةً  ام الالبً 30  نمئ األسئلة المتدرجة مع األنشبة التعليميةالت  استخدما و التجريبة األولى

نمييئ األسييئلة السييابرة الةابتيية مييع التيي  اسييتخدما التجريبييية الةانييية ودد الييال  المجموعيية وبلييغ عيي

  .والالبةً  ام الالبً 30  انشبة التعلم

 : ات التعلم التحفيزيةلجلسات المناقشات اإللكترونية عبر منصتحليل المحتوي العلمي  -4
، المناقشات اإللكترونيةتحليا المحتو  الذي يتم عرضه اونا  جلسات  :يهدف هذا التحليا إلى     

والييذي يييتم تدريسييه لبييال   الوسييائا التعليمييية،وذلي  بعييد االييالع البيياحةتين علييى توتيييو مقيرر 

وضيوعات التي  ييتم تقيديمها مين وتحدييد الملتعليم الصناع ، بجامعة حليوان، الفرقة الةالةة بكلية ا

 ، وقد قاما الباحةتان بتحديد الموضوعات التالية:المناقشات اإللكترونيةلال  جلسات 

  :مفهوا تكنولوجيا التعليم.الموعوع األول 

  :الوسائا التعليمية وتصنيفاتهاالموعوع الثاني. 

  :الصور والرسومات التعليمية.الموعوع الثالث 

 مات التعليمية.  المجسلموعوع الرابع: ا 

 مرحلة التصميم: (3)
، المناقشيات اإللكترونييةف  هذه المرحلية ييتم إعيداد، وتجهييز الجاني/ التعليمي  مين جلسيات      

وتنته  بوضيع وتيو المحتيو  العلمي  للجلسيات؛ حييث ييتم في  هيذه المرحلية تحدييد األهيداف، 

د لبييوات سييير الجلسيية، وإعييداد محتييو  الجلسييات، وبنييا  المحتييو  التعليميي  لكييا جلسيية، وتحدييي

وتحديد المعلومات، والمعارف الخاتة بكيا جلسية، وكيفيية تقيديمها للبيال ؛ حييث تمةيا مرحلية 

التصييميم التعليميي  عملييية اكتسييا  المعرفيية الالزميية إلعييداد المييادة التعليمييية، وتمةيلهييا ميين لييال  

تحتاج إلى تفصيا، ودقة ، ولهذا فه  المناقشات اإللكترونية عبر منصات التعلم التحفيزيةجلسات 

بدرجيية عالييية؛ حتيي  يمكيين تحديييد، وتحليييا الجوانيي/ المتعلقيية بموضييوعات الجلسييات لتببيقهييا، 

 وعرضها اونا  الجلسات، وتشتما هذه المرحلة على الخبوات التالية:

 تحديد األهداف التعليمية: .1

ت؛ حييث تعيد متبلبًيا وحيث تمةا األهداف العنصر األو  من التصميم التربيوي لهيذه الجلسيا      

اساسيييًا؛ لتحديييد، وتنفيييذ، وتقييويم محتييواه، لييذل  يجيي/ ان تصيياغ  هييذه األهييداف بصييورة واضييحة 

 وتشتما عل  الحد األدنى لألدا . ،وتحيحة سلوكيًا ، وان تكون قابلة للقياس
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"عييالج القصييور القييائم فيي   مييا :وه نيعييام نييرئيسيي نيوتييم إعييداد هييذه الجلسييات تحييا هييدف       

، ، وكيفية اإلفادة منهيا في  مجيا  تخصصيهمالوسائا التعليميةحصيا البال  المعلمين ف  مقرر ت

 ".الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين تنمية :والهدف العاا الةان  هو

 تحديد واختيار المحتوى التعليمي: .2

رس للفرقية الةالةية الذي يد مقرر الوسائا التعليميةعلى توتيو  نيمن لال  إالالع الباحةت        

، وتم التيار الموضوعات الت  يتم تناولها من لال  جلسات لتعليم الصناع  بجامعة حلوانبكلية ا

 ، وقد راعا الباحةتان ما يل :المناقشات اإللكترونية عبر منصات التعلم التحفيزية

 كترونيية لمناقشيات اإللامة البيعة محتو  الموضوعات لك  يتم تناولها من لال  جلسيات  مال

 عبر منصات التعلم التحفيزية.

  إمكانية االستفادة من هذه الموضوعات في  مجيا  تخصصيهم –مراعاة لبرة البال  السابقة- 

   ان يكون محتو  الموضوعات ذات فعالية ف  تحقيق األهداف الموضوعة للدراسة الحالية.

 :المناقشات اإللكترونية.  تصميم جلسات 3

 المناقشيات اإللكترونييية عبيير بمييا يييتال ا ميع البيعيية اسييتراتيجية  تصيميم محتييو  الموضيوعات

 .منصات التعلم التحفيزية

  نمئ تقديم األسئلة السابرة المتدرجية والةابتية ميع تحديد المهاا الت  يقوا بها البال/ عند تببيق

 .انشبة التعلم بمنصات التعلم التحفيزية.

سيتراتيجية إضيوعات بميا ييتال ا ميع البيعية المو ييتم تصيميم محتيو ، وف  ضو  ميا سيبق        

 .سئلة السابرة بها.ونمئ تقديم األ المناقشا اإللكترونية

 .  تحديد أساليب تقويم الجلسات:4
وم إعبا  البال  اوسمة تحفيزية وفق ميا قياموا بهيا ف  نهاية كا جلسة،  الجلساتيتم تقييم         

م وذلي  وفقًيا لمناسيبة وسياا التوتيا...الخ -فكير الناقيدوساا الت -وساا االنتاجية مةا  اونا  الجلسة

قائمية المتصيدرين بنهايية كيا جلسية لموضيوعات الجلسيات، ويم عير  الت  تم مناقشيتها األفكار 

 تحفيًزا للبال  على المشاركة وانجاز المهاا.

 :( مرحلة اإلنتاج4)

 أوتا : األدوات المستخدمة :

ذ المنصية، حييث تقيدا لدميية تيم التيييار هيو :”Winjigo“منصدة الدتعلم التحفيزيدة  -

مجانية إلنشيا  وإدارة انظمية اليتعلم، وميزج واجهية التواتيا االجتماعيية ميع ادوات 

 إدارة التعلم، بحيث يمكن للمعلمين والبال  واوليا  األمور من االتصا .

وقد قاما الباحةتان  ،”winjigo“وقد تم تصميم الهيكا العاا لمنصة التعلم التحفيزية  -

ى فيواد المعالجية التجريبييةم، وذلي  ن بيراببين مختلفيين  ميين تحفييزيتيبإنتاج منصت

المتىييير المسييتقا، وتكميين اإللتالفييات بييين المييوقعين فييى  نمييئ تقييديم األسييئلة  ضييو 

 السابرة متدرجة، وابتةم، وهى كالتالى:

 يشييتما موقييع منصيية الييتعلم منصددة الددتعلم التحفيزيددة:  ىتصددميم صددفحات محتددو

العناتييير التحفيزيييية التيييى تيييم يييية علييي  عدييييد مييين الصيييفحات، كميييا ان التحفيز

فتمةلييا فييى اوسييمة التفييوق التييى  Winjigoبمنصيية الييتعلم التحفيزييية اسييتخدامها 

وبيراهين عليى إجاباتيه  ،وحجيج ،كانا تعبى للبال/ الذ  يقيدا إجابيات منبقيية

ليى المشياركة اونا  المناقشة، وكذل  التىذية الراجعة المستمرة لتشجيع البال  ع
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الفعالة اونا  جلسات المناقشة، وتيم تقيديم األسيئلة السيابرة للمناقشيات اإللكترونيية 

  ، كما بالشكا التالى: Winjigoبمنصة التعلم التحفيزية 
 :المناقشات اإللكترونيةا: تحديد متطلبات إجراء جلسات ثاني  
 االنترنا.او جوا  متصلة بشبكة  ،ان يتوافر لد  البال  اجهزة كمبيوتر 

  ان يسييجلوا الييدلو  علييى منصييةWinjigo ال  شييرح الريقيية اسييتخدامهما وذليي  ميين ليي

وانشييبتها  wijigoلقبييات ميين المقررعبيير منصيية ، والشييكا التييال  يوضيي  للبييال 

 .التحفيزية
 

 

 

 وأنشطتها التحفيزية wijigo( لقطات من المقررعبر منصة 3شكل )
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: باالنتهيا  مين عمليية إنتياج المنصية التحفيزيية تكيون عمليية يات التقويم البندائي للمقدررعملثالثاا 

تيم عرضيها مصيحوبة  ،اإلنتاج قد اكتملا ف  تورتها المبدئية وللتككد مين تيالحيتها لالسيتخداا

ا عل  مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين ف  مجا  تكنولوجيالمنصة ببباقة تقويم لموقع 

مراعاة الموقع لمعايير تصميم المنصات التعليميية المتاحية عبير   الستبالع آرائهم ف  مد التعليم

وقد اتفق المحكمون عل  توافر معظم المعايير، فضاًل عن إبدا  بعا التعيديالت بيالموقع  ،الوي/

ضيو  ميا اتفيق علييه السيادة المحكميون، قاميا الباحةتيان  في ت  اتفق عليها اكةير مين محكيم، ووال

 .را  التعديالت ف  الموقع وإعداده ف  تورته النهائية للتحميا عل  الشبكةبإج

: بعييد االنتهييا  ميين عمليييات التقييويم البنييائ ، وإجييرا   التعددديل واإلخددراج النهددائي للموقددعرابعاددا 

جاهزة للعر  والتببيق الفعلي  علي   Winjigoالتعديالت الالزمة، اتبحا المنصة التحفيزية 

األسبوع األو  للدراسة، وتم الدلو  عليهم من لال  هذه العناوين ، وبيذل  فقيد البال  بداية من 

 اتبحا المنصة جاهزة للتببيق. 

 /https://learn.winjigo.com/Course#/listموقع المنصة التحفيزية 

 :( مرحلة التقويم5)

نميئ تقيديم األسيئلة السيابرة ميع وه  من اهم مراحيا التصيميم التعليمي ؛ حييث ييتم التبيار        

؛ لضييمان  المناقشيات اإللكترونييية عبير منصيات الييتعلم التحفيزييةفيي  جلسيات  األنشيبة التعليميية

جودة تحتها ومال متها للبال ، وألغرا  البحث، ليذل  تيم عير  الجلسيات عليى مجموعية 

، والخبرا ، وتسجيا اآلرا ، والمقترحات حو  الجلسات من لال  استمارة تحكييم من المحكمين

 ، ومن وم إعداد الجلسات ف  تورتها النهائية.المناقشات اإللكترونيةجلسات 

م الالبًيا والالبية 30قاما الباحةتان بعد ذل  بتببيق الجلسات عل  عينة اسيتبالعية عيددها         

؛ لتحدييد المشيكالت التي  تواجيه البيال  جامعية حليوان  -لتعليم الصناع امن الفرقة الةالةة بكلية 

 اونا  التببيق ومعالجتها.

 :( مرحلة التطبيق6)

وتعد مرحلة التببيق المرحلة النهائية ف  التصميم التعليم  للجلسات بعد إتماا عملية التقويم،       

بكليية ا والالبةً من الال  الفرقة الةالةة م الالبً 60وقد قاما الباحةتان بالتجري/ على عينة عددها  

نميئ األسيئلة حيث بلغ عدد الال  المجموعة الت  استخدما  ،ا  2019 /2018 التعليم الصناع 

م الالبًييا والالبييةً، وعييدد الييال  المجموعيية التيي  30  السييابرة المتدرجيية مييع األنشييبة التعليمييية

 .بةً م الالبًا والال30  نمئ األسئلة السابرة الةابتةاستخدما 

مييا والددذي يددنص علددى:    ،وبددذلك تكددون الباحثتددان قددد أجابتددا عددن السددؤال الثدداني للبحددث

والوع  بمهارات القرن  ،لتنمية التحصيا ؛التصميم التعليمى المناس/ لبيئة المناقشات اإللكترونية

 الحادي والعشرين لد  البال/ / المعلم بكلية التعليم الصناع ؟

 :وإجازتهاثانياا: بناء أدوات القياس 
 البحث الحال  ف : القياس بتمةلا ادوات 

 نم.ياللتبار التحصيل   إعداد الباحةتا -

 نميوالعشرين  إعداد الباحةتقائمة مهارات القرن الحادي  -

 نميالحادي والعشرين  إعداد الباحةت مقياس الوع  بمهارات القرن -

 

https://learn.winjigo.com/Course#/list/
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 اتختبار التحصيلى: -1

ا ذ، وقد تم وضع هـإلى قياس التحصياااللتبار ا ذ: يهدف هـالهدف من اتختبار التحصيلي

 .اور المعالجتين التجريبيتين دامه فى القياس البعد  لتعرفااللتبار الستخ

: تم تياغة مفردات االلتبار فى تورة اسئلة موضوعية،ومقالية تصميم مفردات اتختبار

م 6، و اكما م اسئلة 10ن االسئلة، منها  الً، موزعة على نوعين مام سؤ16(وتكون االلتبار من

درجات لكا سؤا  10، وكما احدة لكا مفردة، فى اسئلة االاسئلة مقالية، وقد تم اعبا  درجة و

 م درجة.70سئلة المقالية، وبالتالى تكون الدرجة الكلية لإللتبار التحصيلى  ن األم

تبار لكا ل: وتضمن هذا العنصر إعداد جدو  مواتفات يوض  توزيع مفردات االشكل اتختبار

 .لمقررموضوع من الموضوعات للتككد من ان المفردات موزعة بالتساو  على موضوعات ا

معاما  –الةبات  –قاما الباحةتان بالتحقق من توافر الشروال السيكومترية   الصدق 

   معاما التمييز م لاللتبار كاآلت : -السهولة والصعوبة

 الخصائص السيكومترية تختبار التحصيل:

معامييا  –الةبييات  –الباحةتييان بييالتحقق ميين تييوافر الشييروال السيييكومترية   الصييدق قامييا 

 معاما التمييز م لاللتبار كاآلت  : –السهولة والصعوبة 

 أوت : صدق اتختبار

في  هيذا  تيانيعرف تدق االلتبار بكن االلتبار يقي  ما وضع لقياسه ، وقد اعتميدت الباحة

لصيدق التميييزي ، وتيدق االتسياق ، وفيميا يلي  توضيي  البحث على تدق المحكمين ، وكذل  ا

 لذل  :

بعر  االلتبار ف  تورته األولية على مجموعة من  تانالباحةقاما صدق المحكمين:  .ا

المتخصصييين فيي  مجييا  تكنولوجيييا التعليييم ؛ وذليي  إلبييدا  الييراي حييو  مييد  مالئميية 

مين تيدالا او تكيرار ، المفردات للظاهرة موضع القياس ، والمفردات وميا قيد يوجيد بهيا 

بإجرا  التعديالت التي  اتفيق عليهيا المحكميين ، وفيميا  تانالباحةوبنا ا على ارائهم قاما 

 يوض  نس/ اتفاق المحكمين على بنود االلتبار : م1  يل  جدو 

 التعليم الصناعي ( نسب اتتفاق بين المحكمين على اختبار التحصيل المعرفي لطالب1جدول )

 نسب اتتفاق حول إبداء الرأي م

 %90.0 دقة المفردات علميًا ولُىويًا 1

 %/100.0 ارتباال المفردات بالهدف منها 2

 %100.0 مناسبة المفردات لمستو  البال  3

 %95.0 المجموع

%م وهي  95.0م ان نسبة االتفاق على االلتبار ككا وتلا إليى  1يتض  من جدو   

تبار للتببيق وذل  وبعد إجرا  التعديالت الت  اشار إليهيا نسبة مرتفعة تد  على تالحية االل
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السييادة المحكمييون والتيي  تضييمنا تعييديا فيي  تييياغة بعييا مفييردات االلتبييار ، فقييد اتييب  

 م مفردة .16االلتبار ف  تورته النهائية بعد إجرا  تعديالت السادة المحكمين مكون من  

وا هيذه البريقية في  جوهرهيا عليى مقارنية وتقي الصدق التمييزي ) صدق المقارندة الطرفيدة ( : . 

متوسبات المجموعات الت  حصلا على اعلى اليدرجات بالمجموعيات التي  حصيلا عليى اقيا 

الييدرجات وييم حسييا  دالليية الفييروق بييين هييذه المتوسييبات ، وعنييدما تصييب  لتليي  الفييروق دالليية 

 ر . إحصائية واضحة يمكن القو  بكن االلتبار حقق قدراً مبمئنا لصدق االلتبا

 ( لدتلة الفروق بين متوسطات رتب المجموعات الطرفية تختبار التحصيل المعرفيU( قيم )2جدول )

 المتغيرات

 مرتفع التحصيل

 8ن = 

منخفض 

 التحصيل

 8ن = 
 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

 الدتلة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

التحصيا 

  المعرف
12.50 100.00 4.50 36.00 0.000 36.000 -3.483 

دالة عند 

مستو  

0.01 

م للدرجية الكليية لاللتبيار ؛ مميا 0.01م دالية عنيد مسيتو   Uيتض  من الجدو  السابق ان قيمة  

يد  على التمييز بين البال  مرتفع  ومنخفض  الدرجات عليه وهيذا ييد  عليى تمتيع االلتبيار بدرجية 

 عالية من الصدق.

 ج. اتتساق الداخلي :

بحسا  االتساق الدالل  لاللتبار، وذل  من لال  حسا  معامالت  تانالباحةقاما 

االرتباال بين الدرجة عل  المفردة والدرجة الكلية لاللتبار، وفيما يل  النتائج الت  حصلا عليها 

 :تانالباحة

 ( قيم معامالت حساب معامالت اترتباط بين الدرجة3جدول )

 لمفردة والدرجة الكلية لالختبار المعرفيعلي ا 

 المفردة
معامل اترتباط بالدرجة 

 الكلية لالختبار
 المفردة

معامل اترتباط بالدرجة 

 الكلية لالختبار

1 0.520** 9 0.888** 

2 0.728** 10 0.875** 

3 0.500** 11 0.700** 

4 0.601** 12 0.870** 

5 0.763** 12 0.825** 

6 0.745** 14 0.888** 

7 0.698** 15 0.803** 

8 0.789** 16 0.769** 

 (0.01)**( دالة عند مستوى )
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يتض  من الجدو  السابق ان معامالت االرتباال بين درجة كا مفردة والدرجة الكلية 

م ؛ 0.01م وجميعها دالة إحصائيا عند مستو   0.888م ، و  0.450لاللتبار تراوحا ما بين  

   اتساق االلتبار، ومن وم تالحيته لالستخداا.األمر الذي يشير إل

 ثانيا : ثبات اتختبار

يعد الةبات من الشروال السيكومترية الهامة الت  تعبر عن دقة االلتبار ف  قياس ما يدعى 

قياسه ، وقد تم حسا  وبات االلتبار بعدة الرق وه  معاما الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ، 

 ما يل  :واعادة التببيق ، وذل  ك

هييذه البريقيية فيي  حسييا  وبييات االلتبييار وذليي   تيياناسييتخدما الباحة معامييا الفييا كرونبيياخ : -

م الال/ والالبة من الال   الفرقة الةالةة بكلية التعليم الصناع  30بتببيقه على عينة قوامها  

 . 0.875، وقد وتلا قيمة معاما الفا كرونباخ لاللتبار ككا إلى 

تم حسا  معاما وبات االلتبار ببريقة التجزئة النصفية حيث وتلا كما  التجزئة النصفية : -

، وم بعد ذل  تم استخداا 0.840قيمة معاما الةبات ببريقة التجزئة النصفية لاللتبار إل  

 . 0.838معادلة جوتمان ووتا فيها معاما الةبات إل  

،  retest-Testبييق تيم حسيا  وبيات االلتبيار ببريقية التببييق وإعيادة التب إعادة التببييق : -

الال/ والالبةم من الال   الفرقية  30بإعادة تببيق االلتبار على عدد   تانحيث قاما الباحة

، وقد وتيلا قيمية معاميا الةبيات  2018/2019الةالةة بكلية التعليم الصناع  العاا الدراس  

 0.967إلى 

اس تحصيا الال  وتد  هذه القيم على ان االلتبار يتمتع بدرجة مناسبة من الةبات لقي

الفرقة الةالةة بكلية التعليم الصناع  ، ومن وم وبات االلتبار ككا ، وهذا يعن  ان القيم مناسبة 

 يمكن الوووق بها وتد  على تالحية االلتبار للتببيق .

ا : حساب معامل الصعوبة   ثالثا

عين المفيردة بحسا  معاما تعوبة المفيردة مين ليال  حسيا  نسيبة مين اجيابوا  تانقاما الباحة 

إجابيية تييحيحة بالنسييبة إليي  العييدد الكليي  لميين اجييا  عيين المفييردة ، والجييدو  التييال  يبييين مؤشيير 

 :تعوبة المفردات كما يل 
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 ( قيم معامالت الصعوبة لمفردات اختبار التحصيل المعرفي 4جدول )

 معامل الصعوبة المفردة معامل الصعوبة المفردة

1 0.45 9 0.55 

2 0.48 10 0.50 

3 0.53 11 0.50 

4 0.44 12 0.56 

5 0.55 13 0.44 

6 0.52 14 0.49 

7 0.53 15 0.56 

8 0.49 16 0.53 

م، وهي  0.56 – 0.44يتض  من الجدو  السابق ان معامالت الصيعوبة قيد تراوحيا بيين  

نتيائج م ومن وم تشير تلي  ال0.59معامالت تعوبة جيدة ، كما بلغ معاما تعوبة االلتبار ككا  

 إل  تالحية االلتبار لالستخداا.

ا: حساب معامل التمييز :  رابعا

ويقصد بتميييز مفيردات االلتبيار هيو ميد  قدرتيه عليى التميييز بيين البيال  ذوي القيدرات 

 العالية والبال  ذوي القدرات المنخفضة ، والجدو  التال  يبين معامالت التمييز لاللتبار : 

 يز لمفردات اختبار التحصيل المعرفي ( قيم معامالت التمي5جدول )

 معامل التمييز المفردة معامل التمييز المفردة

1 0.68 9 0.50 

2 0.66 10 0.56 

3 0.48 11 0.48 

4 0.53 12 0.64 

5 0.65 13 0.59 

6 0.68 14 0.80 

7 0.71 15 0.48 

8 0.65 16 0.72 

م وه  قيم مقبولة تد   0.80 -  0.48من لال  الجدو  السابق نجد ان القيم تراوحا بين   

على قدرة المفردات على التمييز بين البال  ، ومن وم تم الخروج بااللتبار ف  تورته النهائية 

م ، ومن وم تشير تل  النتائج إل  0.75بعد التعديالت ، هذا وقد بلغ معاما تمييز االلتبار ككا  

 تالحية االلتبار لالستخداا.

 :تحديد زمن اتختبار

عق/ تببيق االلتبار على افراد عينة التجربة االستبالعية، تم حسا  متوسئ الزمن    

الذي استىرقه التالميذ عند اإلجابة على االلتبار، وذل  بجمع الزمن الذي استىرقه كا الال/ 

على حدة ألدا  االلتبار وقسمة الناتج على عدد البال ، وبلغ متوسئ الزمن ألدا  االلتبار 

 م دقيقة.180حوال   

 وبعد التككد من تدق ووبات االلتبار تم إعداده فى شكله النهائى.
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 : قائمة مهارات القرن الحادى والعشرين  -2

لبال  الفرقة الةالةة  تنميتها: تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين المراد الهدف من القائمة -

 بكلية التعليم الصناع .

م مهييارات اساسييية 3القييرن الحييادي و العشييرين ميين    : تكونييا قائميية مهيياراتتصددميم القائمددة -

وتشييما  اوتا مهددارات الددتعلمتنبةييق ميين كييا منهييا مجموعيية ميين المهييارات الفرعييية، وهييى 

ثانياددا مهددارات التواتييام ،  -التفكييير النقييد  -التفكييير االبييداعى -المهييارات الفرعييية  التعيياون

الةقافية  -الةقافية التكنولوجيية -اإلعالميية وتشيما المهيارات الفرعيية   الةقافية القراءة والكتابة

 –القييييادة  -وتشيييما المهيييارات الفرعيييية   االنتاجيييية ثالثادددا المهدددارات الحياتيدددةالمعلوماتييييةم، 

 المهارات االجتماعيةم.  –المرونة  -المبادرة

 مصادر اشتقاق قائمة المهارات األساسية والفرعية لمهارات القرن الحادي والعشرين: -

 ى البحوث والدراسات السابقة التى أجريت فى هذا الميدان:اتطالع عل

وقيد قاميا الباحةتييان بياالالالع عليى األدبيييات التربويية فيى مجييا  مهيارات القيرن الحييادي 

 والعشرين والتى تم ذكرها بالتفصيا فى اإلالار النظر  للبحث.

 رأى الخبراء والمتخصصون فى قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين:  -

قاما الباحةتان بعر  القائمة على السادة المحكميين فيى مجيا  عليم الينف  المعرفيى، حيث 

 وتكنولوجيا التعليم، وعددهم لمسة اساتذة، وذل  إلبدا  رايهم فيهاعن الريق مايلى:

    وضييع عالميية  م فييى المكييان المناسيي/ لهييا بقائميية المهييارات، والحكييم علييى مييد

 جة اهميتها.تالحيتها للتببيق متمةلة فى تحديد در

    وضع عالمة م فى المكان المناس/ لها بقائمة المهارات والحكم على دقية تيياغتها

 اللىوية وتعديا األهداف التى تحتاج إلى إعادة تياغة فى حالة عدا تحتها لىويًا.

  .إضافة آرا  السادة المحكمين فى نهاية البباقة إلورا  وتنقي  هذه القائمة قبا تببيقها 

ذليي  المعالجيية اإلحصييائية إلجابييات السييادة المحكمييين بحسييا  النسييبة المئوييية  وقييد اعقيي/

التفاقهم على اهمية المهارات األساسية والفرعية لمهارات التفكير السيابر، واعتبيار المهيارة التيى 

% مين ارا  السيادة المحكميين مهيارة غيير مهمية، وال  80يتم االتفاق على اهميتها بنسبة اقا مين 

ك التعليمى بالشكا المبلو  فيتم حذفها، وكذل  اعتبار المهارة التى ييتم االتفياق عليى تحقق السلو

 % مهارة يج/ تعديا تياغتها.80تعديلها بنسبة اقا من 

وعلييى ضييو  األهييداف التعليمييية وتحديييد المحتييو  التعليمييى للمناقشييات اإللكترونييية ببيئيية  

قائمة مهارات القيرن الحيادي والعشيرين النهائيية منصات التعلم التحفيزية، قاما الباحةتان بإعداد 

 والمتضمنة بمحتو  المناقشات بالبحث الحالى.

 صدق قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين:  -

للتككد من تدق القائمة قاما الباحةتان بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين 

مينهم إبيدا   تيانالباحةة التربية، حيث اللبيا من اساتذة علم النف  والمناهج وتكنولجيا التعليم  بكلي

رايهييم فيي  القائميية ميين حيييث مييد  انتمييا  المهييارات لمفهييوا القييرن الحييادي والعشييرين الييذي تبنيياه 

لييي/ المعليييم بكليييية التعلييييم البحيييث، باإلضيييافة إليييى تحدييييد ميييد  مناسيييبة المهيييارات لمسيييتو  البا

را  السيادة المحكميين قاميا الباحةتيان ، ومد  وضوح تياغتها اللىوية ؛ وبنياً ا عليى آالصناع 
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على العبارات الت  اتفق عليى  تانالباحةبإجرا  التعديالت الت  اتفق عليها المحكمين، وقد استبقا 

 % فككةر.80تالحيتها السادة المحكمين بنسبة 

 ثبات قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين :   -

لحسيا   cooperباستخداا معادلية كيوبر  تانالباحةللتحقق من وبات قائمة المهارات قاما 

 نسبة االتفاق بين المحكمين، وذل  على النحو التال  :

 : مcooper  معادلة كوبر 

 
  القرن الحادي والعشرين( نسب اتتفاق بين المحكمين على قائمة مهارات 6جدول )

 المهارات  م
النسبة المئوية  المحكمين اتتفاق بين

 موافق غير موافق للموافقة

 %100 0 5 مهارات التعلم 1

 %80 1 4 مهارة القرا ة والكتابة 2

 %100 0 5 المهارات الحياتية 3

 %93.3 1 14 المهارات ككا

ميين وبييات القائميية؛ حيييث كييان متوسييئ نسييبة االتفيياق بييين  اقييد تحققتيي تييانالباحةوبهييذا تكييون 

قائميية، وبييذل  اتييبحا قائميية % ، وهيي  نسييبة اتفيياق عالييية تييد  علييى وبييات ال93.3المحكمييين 

 .المهارات ف  تورتها النهائية

 مقياس الوعي بمهارات القرن الحادي والعشرين: -3

قياس مد  وع  اليال  الفرقية الةالةية بكليية التعلييم لصيناع  بمهيارات الهدف من المقياس:  -

 القرن الحادي والعشرين.

ت القرن الحاد  والعشرين، اعدات الباحةتان مقياس الوعى بمهارا تصميم مفردات المقياس: -

م عبييارة وزعييا علييى المهييارات األساسييية، 76واليذي تييم تييياغة مفرداتييه حيييث تكييون مين  

التفكييير  -فقييرات 8حيييث شييملا مهييارات الييتعلم التييى ضييما المهييارات الفرعييية  التعيياون 

فقييراتم ، وانيًييا مهييارات القييرا ة 8التواتييا  -فقييرات 8التفكييير النقييد   -فقييرات 8االبييداعى 

فقيرات  8الةقافة التكنولوجية  -فقرات  8والكتابة وتشما المهارات الفرعية  الةقافة اإلعالمية 

فقراتم، والةًا المهارات الحياتية وتشما المهارات الفرعيية   االنتاجيية  8الةقافة المعلوماتية  -

الجتماعية المهارات ا –فقرات  4المرونة  –فقرات  4المبادرة  –فقرات  4القيادة  -فقرات  4

 فقراتم.   4

محاييد  -ال اوافق  -: يختارالمتعلم ما بين اربعة ليارات، وه   مال اوافق بشدة شكل المقياس -

م وبذل  يكون المجميوع الكليى ليدرجات 5،4،3،2،1اوافق بشدةم، وتكلذ درجات   -اوافق  -

 درجةم. 380مقياس الوعى بمهارات القرن الحاد  والعشرين  

 

 

 

                                                
 ( ساساي  مثاا دلحي ي: سايك اادتل  ، ااقثهلة ،  ل ز اا دث1993   ت ا    اا  دي .) 63ب اانشل، م . 
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 كومترية لمقياس الوعي بمهارات القرن الحادي والعشرونالخصائص السي

 الةبات م للمقياس كاآلت : –قاما الباحةتان بالتحقق من توافر الشروال السيكومترية   الصدق 

 أوت : صدق المقياس

ف  هذا البحث على تدق المحكمين ، وكذل  االتساق اليدالل  ، وتيدق  تانالباحةاعتمدت 

  يل  توضي  لذل  : المقارنة البرفية وفيما

م 10بعر  المقياس في  تيورته األوليية عليى عيدد   تانالباحةقاما  صدق المحكمين : .ا

من المتخصصين ف  مجيا  عليم الينف  وتكنولوجييا التعلييم والمنياهج واليرق التيدري  ؛ 

وذل  إلبدا  الراي حو  مد  مالئمة األبعاد لظاهرة موضع القياس ، والعبيارات وميا قيد 

بإجرا  التعديالت الت   تانالباحةتدالا او تكرار ، وبنا ا على ارائهم قاما  يوجد بها من

عليى المفيردات التي  اتفيق عليى تيالحيتها  تيانالباحةاتفق عليها المحكمين، وقيد اسيتبقا 

وض  نس/ اتفاق المحكمين على ي% فككةر ، وفيما يل  جدو  80بنسبة  السادة المحكمين

 المقياس وعباراته :

 نسب اتتفاق بين المحكمين على مقياس الوعي بمهارات القرن الحادي والعشرون( 7جدول )

 نسب اتتفاق مهارات المقياس أبعاد المقياس م

1 

 مهارات التعلم

 %93.75 التعاون

 %87.5 التفكير اإلبداع  2

 %90.0 التفكير النقدي 3

 %95.0 التواتا 4

5 
مهارات القرا ة 

 والكتابة

 %98.75 اإلعالميةالةقافة 

 %91.25 الةقافة التكنولوجية 6

 %95.0 الةقافة المعلوماتية 7

8 

 المهارات الحياتية

 %87.5 اإلنتاجية

 %95.0 القيادة 9

 %82.5 المبادرة 10

 %90.0 المرونة 11

 %92.5 المهارات االجتماعية 12

 %91.56 المجموع

السييادة المحكمييون والتيي  تضييمنا تعييديا فيي   وبعييد إجييرا  التعييديالت التيي  اشييار إليهييا

تياغة بعا عبارات المقياس ، فقد وتلا نسبة االتفاق على المقياس ككا باستخداا معادلية 

%م وه  نسبة اتفاق عالية، وبذل  فقد اتب  المقياس في  تيورته النهائيية 91.56كوبر إلى  

تم اسيتجابة المفحوتيين عليى م عبيارة ، يي76بعد إجرا  تعديالت السادة المحكمين مكون من  

 .م0-1-2من لال  لمسة استجابات   عبارات المقياس
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 ب. اتتساق الداخلي :

تم التحقق من االتساق الدالل  لمقياس الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرون من ليال  

  كلية م الالبة والالبة من الال30التببيق الذي تم للمقياس على العينة االستبالعية الت  قوامها  

 ، وذل  كما يل  : الةالةةالتعليم الصناع  بالفرقة 

حسا  معامالت االرتباال بين عبيارات المقيياس والدرجية الكليية لألبعياد كيا عليى حيده :  م1

 :وقد تم ذل  كما يتض  بالجدو  التال  

 ( معامالت اترتباط بين عبارات مقياس الوعي8)جدول 

 األبعاد كل بعد على حدهبمهارات القرن الحادي والعشرون ودرجات 

 المهارات الحياتية مهارات القراءة والكتابة  مهارات التعلم 
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1 0.586** 17 0.370* 1 0.490** 13 0.489** 1 0.498** 11 0.550** 

2 0.502** 18 0.648** 2 0.465** 14 0.456** 2 0.569** 12 0.598** 

3 0.372* 19 0.520** 3 0.735** 15 0.721** 3 0.548** 13 0.725** 

4 0.495** 20 0.479** 4 0.498** 16 0.698** 4 0.624** 14 0.750** 

5 0.371* 21 0.460** 5 0.521** 17 0.514** 5 0.701** 1 0.698** 

6 0.599** 22 0.521** 6 0.578** 18 0.550** 6 0.639** 16 0.528** 

7 0.520** 23 0.689** 7 0.622** 19 0.698** 7 0.498** 17 0.721** 

8 0.495** 24 0.372* 8 0.720** 20 0.497** 8 0.499** 18 0.710** 

9 0.538** 25 0.480** 9 0.701** 21 0.562** 9 0.569** 19 0.698** 

10 0.675* 26 0.725** 10 0.648** 22 0.648** 10 0.710** 20 0.564** 

11 0.529** 27 0.732** 11 0.516** 23 0.499**  

12 0.725** 28 0.498** 12 0.660** 24 0.523** 

13 0.648** 29 0.479**  

14 0.498** 30 0.650** 

15 0.497** 31 0.499** 

16 0.750** 32 0.510** 

 (0.01** دالة عند مستوى )

 (0.05* دالة عند مستوى )
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سابق ان معامالت االرتباال بين عبارات المقياس والدرجة الكلية له يتض  من الجدو  ال

 م وجميعها دالة إحصائية .0.750م ، و 0.370تراوحا ما بين  

وقيد تيم ذلي  كميا  حسا  معامالت االرتباال بين الدرجة الكليية لكيا بعيد والدرجية الكليية للمقيياس: م2

 :يتض  بالجدو  التال  

 الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس  معامالت اترتباط بين( 9جدول )

 الوعي بمهارات القرن الحادي والعشرون والدرجة الكلية للمقياس

 معامل اترتباط أبعاد المقياس

 **0.917 مهارات التعلم

 **0.948 مهارات القرا ة والكتابة

 **0.917 المهارات الحياتية

 (0.01** دالة عند مستوى )

ابقين ان معيامالت االرتبااليات بيين العبيارات والدرجية الكليية لكيا يتض  من الجدولين السي

بعد على حده ، وكذل  بين الدرجة الكلية لكا بعد والدرجية الكليية للمقيياس كلهيا دالية إحصيائيا ؛ 

 تمتع باتساق دالل  وهذا يد  على ترابئ وتماس  العبارات واألبعاد ؛ مما يد  على ان المقياس ي

وتقييوا هييذه البريقيية فيي  جوهرهييا علييى مقارنيية متوسييبات  يددة :صدددق المقارنددة الطرف .ج

المجموعييات التيي  حصييلا علييى اعلييى الييدرجات بالمجموعييات التيي  حصييلا علييى اقييا 

الدرجات وم حسا  داللة الفروق بين هذه المتوسبات ، وعندما تصب  لتل  الفروق داللة 

 المقياس . إحصائية واضحة يمكن القو  بكن المقياس حقق قدراً مبمئنا لصدق 

 دتلة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية (10جدول )

 لمقياس الوعي بمهارات القرن الحادي والعشرون  

 المتغيرات

 اترباعي األعلى

 8ن = 

 اترباعي األدنى

 قيمة 8ن = 

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

متوسط  الدتلة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الوعي 

بمهارات 

القرن الحادي 

 والعشرون

12.50 100.00 4.50 36.00 0.000 36.000 -3.366 

دالة عند 

مستو  

 م0.05 

 :يتضح من الجدول السابق 

م بييين متوسييبات رتيي/ مجموعيية 0.05انييه توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوي   

ف  مقياس اليوع  بمهيارات القيرن  االرباع  األعلى ومتوسبات رت/ مجموعة االرباع  األدن 

م ؛ مما يد  على الصدق التمييزي 0.01م دالة عند مستو   Uالحادي والعشرون ، كما ان قيمة  

 ع المقياس بدرجة عالية من الصدق.للمقياس، وهذا يعن  تمت
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 ثانيا : ثبات المقياس

 نصفية ، كما يل  :تم حسا  وبات المقياس بعدة الرق وه  معاما الفا كرونباخ والتجزئة ال

هذه البريقة ف  حسا  وبات المقياس وذل   تانالباحةاستخدما  معاما الفا كرونباخ : .ا

م الال/ والالبة من الال  كلية التعليم الصناع  بالفرقة 30بتببيقه على عينة قوامها  

م معامالت الةبات لكا بعد من 11، ويوض  جدو    الةالةة من الال  التعليم الصناع 

لمقياس وكذل  الدرجة الكلية باستخداا معاما الفا ، وقد كانا قيمة معاما الفا ابعاد ا

 .0.954كرونباخ للمقياس ككا كانا 

كما تم حسا  معاما وبات المقياس ببريقة التجزئة النصفية ، وم تم  التجزئة النصفية : . 

 م يوض  معامالت الةبات :11استخداا معادلة جوتمان ، وجدو   

 معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس ( قيم11جدول )

 الوعي بمهارات القرن الحادي والعشرون وللمقياس ككل 

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد
 معامل التجزئة النصفية

 بروان( -)سبيرمان
 معامل جوتمان

 0.792 0.795 0.856 32 مهارات التعلم

 0.860 0.868 0.939 24 مهارات القراءة والكتابة

 0.735 0.738 0.830 20 المهارات الحياتية

 0.903 0.915 0.954 76 المقياس ككل

وتد  هذه القيم على ان المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الةبات لقياس الوع  بمهارات 

القرن الحادي والعشرون لد  الال  التعليم الصناع  ، ومن وم وبات المقياس ككا ، وهذا يعن  

 سبة يمكن الوووق بها وتد  على تالحية المقياس للتببيق. ان القيم منا

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

   معادلة كوبرCooper . إليجاد نس/ االتفاق بين المحكمين على المقياس 

 . اسلو  الفا كرونباخ والتجزئة النصفية وجوتمان لحسا  وبات المقياس 

  معاميا ارتبيياال بيرسيونPearson ة والدرجيية الكليية للمحييور الييذي بييين درجية كييا عبيار

 تنتم  إليه؛ وذل  لتقدير االتساق الدالل  للمقياس .

   التبار مان وتينMann-Whitney . لحسا  تدق المقارنة البرفية للمقياس 

  التبار "ت" للمجموعات المستقلةt-test  لبحث داللة الفيروق بيين درجيات المجميوعتين

للمقييياس وذليي    لاللتبييار و انييية م فيي  التببيييق القبليي  التجريبييية األولييى ، والتجريبييية الة

 للتحقق من تكافؤ مجموعت  البحث ، وتم التحقق من داللتها عن الريق قيمة  تم .

  التبيار "ت" للمجموعيات المسييتقلةt-test  لبحيث داللية الفييروق بيين درجيات المجمييوعتين

للمقياس وذل   لتحديد لاللتبا وي  التجريبية األولى ، والتجريبية الةانية م ف  التببيق البعد

الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرون  التحصيا و الفروق بين المجموعتين ف  مستو 

 ، وتم التحقق من داللتها عن الريق قيمة  تم .
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  " 2مقياس حجيم التيكوير  " ، لبييان قيوة تيكوير  1م271، 2011  عيزت عبيد الحمييد محميد

يتم حسا  حجيم   بمهارات القرن الحادي والعشرون ، حيث المعالجة التجريبية على الوع

األسيئلة السيابرة الةابتية /  االسئلة السابرة المتدرجة مع انشبة التعلمتكوير المتىير المستقا  

 . م مهارات القرن الحادي والعشرينم على المتىير التابع  مع انشبة التعلم

 . SPSS ver.22برنامج الحزا اإلحصائية *** وقد تم معالجة البيانات إحصائياً باستخداا 

 التجربة اتستطالعية للبحث:

 الهدف من التجربة اتستطالعية:   -

م الاليي// معلييم بكلييية التعليييم 30نيية ميين  علييى عينيية مكو االسييتبالعيةتييم إجييرا  التجربيية 

لتببييييق تجربييية البحيييث  الصيييناعى مييين الجنسيييين، تيييم تقسييييمهم إليييى مجميييوعتين تجيييريبيتين

، 2018/2019التييروا ببريقية عشييوائية في  الفصيا الدراسي  الةيان  للعيياا ، وقيد ةاالسيتبالعي

حييث البقيا علييهم  ؛  المقيدا بالمناقشيات اإللكترونييةوممن ليسا لديهم معرفية مسيبقة بيالمحتو

ادوات القيييياس المتمةلييية فييي  االلتبيييار التحصييييل  ، مقيييياس اليييوع  بمهيييارات القيييرن الحيييادي 

 بة االستبالعية إلى:والعشرين، حيث هدفا التجر

التككد من وضوح المحتو  المقدا من ليال  المناقشيات اإللكترونيية المقدمية عبير منصية  -

 .Winjigoالتعلم التحفيزية 

 تحديد الزمن التقديري الالزا لدراسة محتو  المناقشات اإللكترونية. -

 ة.فى اونا  تنفيذ التجربة األساسي تانالباحةتحديد الصعوبات الت  قد تواجه  -

لبييرة تببيييق التجربيية، والتييدري/ عليهييا، بمييا يضييمن إجييرا  التجربيية  تييانالباحةاكتسييا   -

 األساسية بكفا ة.

 التككد من مناسبة المكان المخصص إلجرا  التجربة األساسية. -

 التحقق من التمكن من مهارات التعاما مع شبكة االنترنا. -

 ضبئ  االلتبار التحصيل . -

 رن الحادي والعشرين.  ضبئ مقياس الوع  بمهارات الق -

 نتائج التجربة اتستطالعية:

كشفا التجربة االستبالعية عن وبات االلتبار التحصيل ، كما كشيفا التجربية عين  -

 وبات مقياس الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين.

 كما كشفا عن تالحية مواد المعالجة التجريبية. -

د متوسيئ زمين االلتبيار التحصييل ، ن ف  تحديييادت التجربة االستبالعية الباحةتاف -

 دقيقة.  180وكان فى حدود 

الحظا الباحةتان اهتماا البال  بالتجربة، ومحاولة االستفادة بكقصى درجية ممكنية  -

من لال  الحرص على الدلو   بانتظاا لمنصة اليتعلم، وكانيا هيذه النتيائج مبمئنية 

 ومهيئة إلجرا  التجربة األساسية للبحث الحالى.

 
                                                

، ااقثهلة :  1، ط SPSS 18دطح قثا حثسدمتاا حلنث ج  –( : ا   ثء اان سي ياادلحيي 2011عزا عحت اا   ت    ت  س  ) - 1

 تال اا  ل ااملحي .
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 ة األساسية للبحث:التجرب
 عينة الدراسة:

بكليية التعلييم الصيناعى فيى المجموعية التجريبيية  امعلًمي /ام الالبًي30البحيث مين  تكونا عينة    

بكلية التعليم الصناعى ف  المجموعة التجريبية الةانية من الجنسين،  امعلمً  /ام الالبً 30األولى ، و 

وفيق التصيميم التجريبي  للبحيث، اسيتمرت وذلي  ، لتببيق تجربة البحث، واإلجابة عن اسئلتها، 

 فترة التببيق فصا دراس  كاما، لمدة والوة اشهر، فى الفصا الدراس  الةان  

 اتستعداد للتجريب:   -
 الحصو  على الموافقات إلجرا  التببيق الميدان  لألدوات والمنصة التحفيزية.

 إجراءات البحث: -
فيى  ،بكليية التعلييم الصيناعى، ال  الفرقية الةالةية تم إجرا  التجربة األساسية للبحيث عليى الي

مقرر تكنولوجيا التعليم، مما يشير إلى انهيم كيانوا عليى اسيتعداد للمشياركة في  هيذه التجربية، بعيد 

لهيذا البحيث ، بميا في  ذلي  اهدافيه وإجرا اتيه وتيدابير ذل  ، تيم تزوييد المشياركين وتيفًا ميوجًزا 

 كالتال :حث حماية الخصوتية، وسارت لبوات الب

 التطبيق القبلى ألدوات البحث:
تم تببيق التبار التحصيا المعرف  ، ومقياس الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرون 

 :قبليًا كما يل  معينة البحث على مجموعت  البال  

 تطبيق اختبار التحصيل المعرفي قبلياا:أوتا 
المجمييوعتين فيي  مسييتو  التحصيييا هييدف التببيييق القبليي  للمقييياس إلييى التككييد ميين تكييافؤ 

المعرفيي  قبييا التييدري  باسييتخداا مهمييات الييتعلم المتبوعيية والمسييبوقة باألسييئلة السييابرة ، وقييد تييم 

، وتييم رتييد النتييائج وييم معالجتهييا التجييريبيتينالتببيييق القبليي  لاللتبييار علييى الييال  المجمييوعتين 

النتييائج كمييا يوضييحها الجييدو   ا باسييتخداا التبييار  تم لمجمييوعتين مسييتقلتين ، وكانيياإحصييائي  

 التال :
 ( قيمة  ت  ومستوى دتلتها للفرق بين متوسطي درجات طالب 12جدول )

 في التطبيق القبلي تختبار التحصيل المعرفي التجريبيتينالمجموعتين 

 المجموعة اتختبار

 عدد

 الطالب 

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

اتنحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 ()د.ح

 قيمة

)ت(  

 المحسوبة

 الدتلة

التحصيل 

 المعرفي

 التجريبية 

 اتولى
30 10.37 2.109 

58 0.060 

غير دالة 

عند 

مستوى 

0.05 

التجريبية 

 الثانية
30 10.40 2.222 

 ( :12يتضح من نتائج جدول )

  فيي  التببيييق  االولييى والةانيييةعييدا وجييود فييرق دا  إحصييائيا بييين المجمييوعتين التجريبييية

م وهي  غيير 0.060حيث بلىا قيمة  تم المحسوبة   ؛قبل  اللتبار التحصيا المعرف ال

ات التحصييا م ، وهذا يعن  ان المجميوعتين متكيافئتين في  درجي0.05دالة عند مستو   

 .المعرف  قبا التجري/
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 ويوعح ذلك الشكل البياني التالي:

 
 ات ( رسم بياني يوعح المدرج التكراري لمتوسطات درج4شكل )

 تينتختبار التحصيل المعرفي للمجموعتين التجريبي التطبيق القبلي

 ن قبلياا:يوعي بمهارات القرن الحادي والعشرتطبيق مقياس الثانياا 

هدف التببيق القبل  للمقياس إلى التككد من تكافؤ المجموعتين في  مسيتو  مهيارات القيرن 

سيابرة ، وقيد تيم التببييق القبلي  للمقيياس عليى الحادي والعشرين قبا التدري  باستخداا األسئلة ال

وم معالجتهيا إحصيائيا باسيتخداا التبيار  تم  ،، وتم رتد النتائج التجريبيتينالال  المجموعتين 

 : الجدو  التال لمجموعتين مستقلتين ، وكانا النتائج كما يوضحها 
 جموعتين( قيمة  ت  ومستوى دتلتها للفرق بين متوسطي درجات طالب الم13جدول )

 نيوعي بمهارات القرن الحادي والعشرفي التطبيق القبلي لمقياس ال التجريبيتين

 المجموعة المهارات

 عدد

 الطالب 

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

اتنحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة

)ت(  

 المحسوبة

 الدتلة

مهارات 

 التعلم

 9.588 120.83 30 اتولى التجريبية

58 0.013 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 
 9.598 120.87 30 التجريبية الثانية

مهارات 

القراءة 

 والكتابة

 6.016 95.87 30 اتولى التجريبية
58 0.043 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 
 6.005 95.93 30 التجريبية الثانية

المهارات 

 الحياتية

 7.890 81.57 30 اتولى التجريبية

58 0.049 

ير دالة غ

عند مستوى 

0.05 
 7.930 81.47 30 التجريبية الثانية

المقياس 

 ككل

 16.465 298.27 30 اتولى التجريبية
58 0.000 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 
 16.444 298.27 30 التجريبية الثانية
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 :(13) يتضح من نتائج جدول

   التببييق القبلي  لمهيارات  ف  يبيتينالتجر ا بين المجموعتين عدا وجود فرق دا  إحصائي

م ، 0.05م وه  غير دالة عند مستو   0.013حيث بلىا قيمة  تم المحسوبة   ؛التعلم 

 .رجات مهارات التعلم قبا التجري/ن ف  داوهذا يعن  ان المجموعتين متكافئت

   رات ف  التببييق القبلي  لمهيا التجريبيتين المجموعتين ا بين عدا وجود فرق دا  إحصائي

م وه  غير دالة عند مسيتو  0.043القرا ة والكتابة ، حيث بلىا قيمة  تم المحسوبة  

ن ف  درجات مهارات القرا ة والكتابة قبا تاوهذا يعن  ان المجموعتين متكافئ م ،0.05 

 التجري/ .

   ف  التببيق القبلي  للمهيارات  التجريبيتين المجموعتين ا بين عدا وجود فرق دا  إحصائي

م 0.05م وه  غير دالة عند مستو   0.049ياتية ، حيث بلىا قيمة  تم المحسوبة  الح

   ن ف  درجات المهارات الحياتية قبا التجري/ .اوهذا يعن  ان المجموعتين متكافئت، 

  في  التببييق القبلي  لمقيياس  التجيريبيتين المجميوعتين عدا وجود فرق دا  إحصائيا بيين

حييييث بلىيييا قيمييية  تم المحسيييوبة  ؛ن ككيييايوالعشييير وع  بمهيييارات القيييرن الحييياديالييي

ن اوهيذا يعني  ان المجميوعتين متكافئتيم ، 0.05م وه  غير دالية عنيد مسيتو   0.000 

 ف  درجات الوع  بمهارات القرن الحادي والعشرين ككا قبا التجري/ .

 تجربة البحث:
لبيال  الفرقية  ئا التعليميةالوساتم تقديم األسئلة السابرة اونا  المناقشات اإللكترونية لمقرر 

الةالةة بكلية التعليم الصناع ، حيث تضمن محتو  المناقشة موضوعات هذا المقرر والمتمةلة فى 

 اآلتى:

 .مفهوا تكنولوجيا التعليم والمصبلحات المرتببة به 

 .مفهوا الوسائا التعليمية، وتصنيفاتها، واس  استخدامها وتوظيفها 

  واإلنفوجرافي .الصور والرسومات التعليمية 

 .المجسمات التعليمية 

 ،فى المناقشات اإللكترونية للموضوعات الميذكورة سيابقًا تماد على األسئلة السابرةوتم االع

 األسئلة السابرة التى تم االعتماد عليها ه  :

التبريريدة الناقددة  -التوعديحية–التركيزية الترابطية  -األسئلة السابرة )التشجيعية أو التذكيرية 

 .األسئلة السابرة المحولة  - أو الت ملية

وعلى المعلم ان يتوقع إجابات مختلفة من البال  عليى األسيئلة التي  تيم الرحهيا في  هيذه 

الموضييوعات اوُنييا  المناقشييات اإللكترونييية، وهنييا فييالمعلم مباليي/ بييكن يسييتخدا السييؤا  السييابر 

تعليمييية، كمييا ان الخيييار متييروك المناسيي/، باالعتميياد علييى الييدليا المرفييق بهييذه الموضييوعات ال

ميين اسييالي/ السييبر الخمسيية: التشييجيع  ، والتراببيي ،  هللمعلييم، فيي  ان يسييتخدا النييوع الييذي يريييد

والمحييو  ، والتوضيييح ، والتبريييريم، ولقييد تييم تصييميم الييدروس ببريقيية المناقشيية بييين المعلييم 

وفيق المجميوعتين ، وذلي  الوسيائا التعليمييةوالبال/؛ لبييان كيفيية اسيتخدامها في  تيدري  مقيرر 

 التجريبيتين التاليتين:

 

 

 المتدرجة مع أنشطة التعلمنمط تقديم اتسئلة السابرة   المجموعة التجريبية  األولى:
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وفيهيييا تيييم  تقيييديم هيييذه األسيييئلة السيييابرة كشيييكا مييين اشيييكا  األنشيييبة المتدرجييية مختلفييية  

وياتهم المعرفييية او المهارييية، المسييتويات، والتيي  تسييتخدا عنييدما يكييون هنيياك الييال  تختلييو مسييت

بحيييث يمكيين ان يبييدا كييا الاليي/ ميين السييؤا  المالئييم لمسييتواه المعرفييى او المهييار ، ويتييدرج فييى 

 األسئلة وفق سرعته ليصا فى النهاية إلى مستو  متميز.

بالمناقشدددات اإللكترونيدددة لمقدددرر الوسدددائل  وفيمدددا يلدددي مثدددال لدددنمط األسدددئلة السدددابرة المتدرجدددة

 التعليمية:

 .مفهوا تكنولوجيا التعليم والمصبلحات المرتببة به : وعوع المقررم -

الكةييير يعتقييد بييكن تكنولوجيييا التعليييم هييى اسييتخداا المسييتحدوات :  السددؤال السددابر األول -

 التكنولوجية دالا مواقو التعلم المختلفة ما راي  فى ذل ؟

ةيه عليى المشياركة يتم  تعزيز ادا  البيال  بعبيارات تشيجيعية لح : سوال سابر تشجيعي -

وانتاج المزيد من األفكيار حيو  الموضيوع المبيروح للنقياش ميع ذكير تلميحيات لالجابية 

 .الصحيحة

ها استخداا السبورة فى الفصا الدراسى يعد استخداًما للتكنولوجييا  :سؤال سابر ترابطي -

 اا ال؟

 الي/ احنا مش بنحا بيها مشكلة يبقى ده تكنولوجيا وال ال؟ -

 ها لديكم اسبا  لتكييد اعتقاد هؤال  او تكييد وجهة نظركم ؟ : يسؤال سابر توعيح -

: السؤا  لكا الال/ لماذا الترت هذه اإلجابة بالتحديد يا فالن وتوجه سؤال سابر تبريري -

 لكا الال/؟

: يتم فى هذا السؤا  استخراج االجابة من كا الال/ وتحويلها إلى السؤال السابر المحول -

باالجابة ويكون شكا السؤا  ما راي  يا فالن فيما قاليه زميالؤك البال  الذين لم يبادروا 

 عن مفهوا تكنولوجيا التعليم؟

وتككيييد المعلييم علييى المفهييوا الصييحي   فيي  نهاييية الجلسيية بلييورة اجابييات البييال وييم يييتم 

، ويم تقيديم نشياال تعليمي  ييرتبئ بإحيد  مهيارات القيرن 2007لتكنولوجيا التعليم ولاتة مفهيوا  

بمنصية اليتعلم اما محفزات األلعا  التى تم استخدامها لعشرين الت  سبق االشارة إليها، الحادي وا

فتمةلييا فييى اوسييمة التفييوق التييى كانييا تعبييى للباليي/ الييذ  يقييدا إجابييات  Winjigoالتحفيزييية 

والقييياا بييكدا  النشيياال التعليميي  بشييكا  وبييراهين علييى إجاباتييه اونييا  المناقشيية، ،وحجييج ،منبقييية

  التىذية الراجعية المسيتمرة لتشيجيع البيال  عليى المشياركة الفعالية اونيا  جلسيات وكذل تحي ،

 Winjigoالمناقشة، وتم تقديم األسئلة السابرة للمناقشات اإللكترونية بمنصة التعلم التحفيزية 

، ميع تينالتجيريبي تيناقشيات اإللكترونيية لبيال  المجميوعسيتراتيجية المنإوتم عر  تقديم        

سبا  استخدامها، وكذل  الفائدة التى تعود عليهم من استخدامها، وقد ارتكزت الباحةتيان فيى بيان ا

والتيى تؤكيد عليى ضيرورة ان يكيون المييتعلم ، بنيا  االسيتراتيجية التعليميية عليى النظريية البنائييية 

رة بشيكا عنصًرا رئيًسا لعمليات التفاعا التى تتم داليا بيئية اليتعلم، سيوا  تيم تقيديم األسيئلة السياب

 او وابا. ،تدريج 

 

 نمط تقديم األسئلة السابرة الثابتة مع أنشطة التعلم المجموعة التجريبية الثانية:
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وفيها تم تقديم األسئلة السابرة بشكا وابا وهى اسئلة اساسية ومحورية يصممها المعلم فيى 

ذه األسيئلة ليقيوا بهيا جمييع البيال ، ولكيا سيؤا  مين هي ؛ضو  اهيداف ومحتيو  المينهج المقيرر

لتناس/ احتياجات البيال   ؛اهداف واضحة ومحددة، ويُراعى فى تصميمها ان تتنوع فى انواعها

ية، ا  ليسا نشاال يكمله البال/ فى بضع دقائق، لكنه رالمختلفة. وهذه األسئلة لها تفة االستمرا

ميع بعيا او  ، ويمكين للبالي/ العميا فيى هيذه األنشيبة بمفيرده ،قد يستكمله فى حصيص متتاليية

 الزمال . 

 بالمناقشات اإللكترونية لمقرر الوسائل التعليمية: الثابتةوفيما يلي مثال لنمط األسئلة السابرة 

 .مفهوا تكنولوجيا التعليم والمصبلحات المرتببة به : موعوع المقرر -

الكةييير يعتقييد بييكن تكنولوجيييا التعليييم هييى اسييتخداا المسييتحدوات :  السددؤال السددابر األول -

 ولوجية دالا مواقو التعلم المختلفة ما راي  فى ذل ؟التكن

السييؤا  لكييا الاليي/ لميياذا التييرت هييذه اإلجابيية بالتحديييد يييا فييالن  : سددؤال سددابر تبريددري -

 وتوجه لكا الال/؟

لبيال  بانتياج إجابية يسيك  المعليم سيؤا  وابيا واحيد في  كيا ميرة وهيو محاولية قياا افكلما 

 ته بشكا دقيق.تبرير إجابة كا الال/، وتحديد سب/ إجاب

إجددراء جلسددات المناقشددات اإللكترونيددة عبددر منصددات الددتعلم  تخطددوا وقددد سددارت

 :كالتالي التحفيزية
 تقديم المشكلة موضوع النقاش: إلوارة اهتماا المتعلمين بموضوع المناقشة المبروح. .1

إجرا  المناقشية: مين ليال  اليرح السيؤا  السيابر الرئيسيى، وتحدييد األسيئلة الفرعيية  .2

قيية بالمشييكلة، وييم مناقشيية المتعلمييين فييى األسييئلة الفرعييية التييى تييم االتفيياق عليهييا المتعل

 بشكا متسلسا.

لتاا المناقشة: وفيها يتم تةبيا التعميمات والحلو  التى تم التوتا إليها نتيجة جلسية   .3

 المناقشة، والتى تم اقتراحها لمعالجة المشكلة المعروضة للمناقشة.

 ؛ث يقوا المعلم بإجرا  تقويم شاما لمجريات جلسة المناقشةحي : تقويم جلسة المناقشة .4

كيى يتالفيى السيلبيات التيى  ؛بحيث يفييده هيذا فيى اونيا  تخبيبيه لجلسية مناقشية قادمية

 او التى ظهرت اونا  تنفيذ النقاش.، تضمنتها لبته 

ة دة بمنصووفى كا مرحلة من المراحا السابقة توظو الباحةتان العناتر التحفيزية الموج

، حيث تيم اضيافة البيال  فيى مجموعيات داليا المنصية، وعنيد تفياعلهم اونيا   Winjigoالتعليم 

واوسيمة، لتحفييزهم  ،ونياشيين، المناقشة بدات تظهير لهيم العناتير التحفيزيية المختلفية مين نقياال 

 على المشاركة النشبة فى اإلجابة على األسئلة السابرة ببيئة المناقشات اإللكترونية.

تصميم الدروس ببريقة المناقشة بين المعلم والبال/؛ لبيان كيفيية اسيتخدامها في   ولقد تم

 تدري  مقرر الوسائا التعليمية كما هو موض  فيما يل :

، وفى هيذه البال هم فى تعلم عيفة ال تس: التخبيئ لألسئلة، وذل  ألن األسئلة الضالخطوة األولى

يية ىذى يمكين التفكيير فيهيا، وتقيديم التالضيرورية التيمة وهملة تم التركيز على المعلومات الالمرح

 الراجعة اونا  وبعد تقديم السؤا .

توجيييه األسييئلة السيابرة: حيييث تييم البييد  بمجموعية ميين األسييئلة المرتببيية بهييدف  الخطدوة الثانيددة:

 معين، ومن وم تم عقد الجلسه كالتالى:

 توجيه سؤا  للمجموعة. -
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 ركين وإعبا  كا منهم وقتًا لإلجابة.االنتظار قلياًل العبا  فرتة للمشا -

 سم على المشاركين وإعبا  كا منهم وقتًا لإلجابة.المناداة باال -

بحيييث ال  ،توجيييه األسييئلة السييابرة إلييى شييخص بعينييه دالييا المجموعيية للحصييو  علييى إجابيية -

 يتحدن الجميع فى وقا واحد.

ان يكلييذوا فرتييتهم حتييى يمكيين للجميييع ؛ سييؤا  احييد األفييراد دالييا المجموعيية فييى كييا مييرة  -

 للمشاركة.

ليذين امكافكة اإلجابات الصحيحة بعبارات إيجابية مةيا هيذا جييد، ميع عيدا معاقبية المشياركين  -

 يؤد  هذا إلى االرتباك والحيرة واالنسحا .س ؛ حيثيعبون إجابات لاالئة 

 لعرضها على الجميع. اولكن تبويره ،عدا تكرار اإلجابات التى يقدمها المشاركون -

 حتى يكون الجميع على استعداد تاا لإلجابة. ؛ر المشاركين بترتي/ عشوائىالتيا -

تشييجيع المشيياركين علييى رؤييية مييا هييو ابعييد ميين إجييابتهم األولييى، ومسيياعدتهم علييى تبييوير  -

 وتدعيم إجاباتهم بالحقائق السليمة.، افكارهم 

 دمج باقى المشاركين فى المناقشة بسؤالهم عن رايهم فى إجابات زمالئهم. -

ووان قبا الل/ إجابة المتعلم، وهذا يسم  للمشاركين بالتفكير فى  5:3احة وقا يتراوح بين إت -

 إجاباتهم ومساعدتهم على المشاركة بسهولة اكةر.

: التعامييا مييع اإلجابييات الصييحيحة جزئيًييا، او اإلجابييات الصييحيحة تماًمييا، فعنييدما الخطددوة الثالثددة

 : يجي/ المتعلم إجابة تحيحة جزئيًا، فالبد من

 تدعيم الجز  الصحي  من اإلجابة. -

 مشاركة المتعلم فى تبوير إجابته. -

سؤا  متعلم آلر لكى يضييو إليى هيذه اإلجابية؛ بينميا فيى حالية اإلجابية الصيحيحة تماًميا مين  -

ك المتعلم بعبارات مةا جيد جدًا ، هذا تحي  وغيرها من عبارات فالبد ان يكافً  ،جان/ المتعلم

 .يم تعزيز إيجاب دلى المشاركة وتقع البال لتشجيع  ؛المدح

فيإن المعليم هنيا ال  ،التعاما مع اإلجابات الخاالئة، فعنيدما تظهير إجابيات لاالئية الخطوة الرابعة:

 حيث تم : ؛يكون ناقدًا فى استجابته نحو هذه اإلجابات

هيا فى اإلجابة ميع اإلشيارة إليى ان النقبية األساسيية ليم تيتم تىبيت البال// المعلممدح محاولة  -

 بعد.

لتوجيييه تفكيييره مييرة اليير  للموضييوع األساسييى ولمسيياعدته  ؛سييؤا  المييتعلم اسييئلة اليير  -

 للوتو  لإلجابة الصحيحة.

ليحيياو  مييرة  ؛إلبييار البفييا ان يفكيير فييى إجابيية السييؤا  مييرة اليير ، وان المعلييم سيييعود إليييه -

 الر .

محاوليية الالمييا كانييا  التعامييا مييع عييدا اإلجابيية علييى اإلالييالق، يييتم تقييدير ا  الخطددوة الخامسددة:

 والالما يمكن تبويرها للوتو  إلى اإلجابة الصحيحة. ،مقبولة

كمددا تددم تنميددة الددوعي بمهددارات القددرن الحددادى والعشددرين مددن خددالل األنشددطة التددي كانددت 

 تعقب جلسات المناقشة كالتالي:



 

 =571 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 مهارات التعلم:أنشطة  .1

تتييوفر فييى الصييور  : شييارك زمييال ك الييرا  فييى المعييايير التييى يجيي/ انمهددارة التعدداون -

 والرسومات التعليمية؟

الت اقييم بالتعيياون مييع مجموعتيي  بتصييميم ديورامييا فييى إحييد  مجيي :التفكيددر اتبددداعي -

وموظفًيا لاميات البيئية  ،ا بما فهمته عين موضيوع المجسيمات التعليمييةتخصص  مستفيدً 

 .المختلفة

لمستحدوات التكنولوجية الكةير يعتقد بكن تكنولوجيا التعليم هى استخداا ا :التفكير النقدي -

 ما راي  فى ذل ؟ ،دالا مواقو التعلم المختلفة

وتكييوين اشيييا  حقيقييية موجييودة فيي  الببيعيية  ،وتصييوير ،"يُعييد إعييادة تشييكيا :التواصددل -

او باسييتخداا لامييات اليير  مييع الحفيياظ علييى  ،باسييتخداا لامييات الشيي   الحقيقيي  نفسييه

يق بعا اهداف مواقو التعلم المختلفية لتحق ؛المميزات العامة لذل  الش   مبل/ تعليمى

  المقصود بالمجسمات التعليمية؟ وانواعهيا؟ ئ  العبارة السابقة: ناقش مع زمال" فى ضو

وم شارك  ؟ل  كا منها بكمةلة فى مجا  تخصص مع ذكر انواع النماذج المجسمة مدلاًل ع

فوائيد فيى  مجيا  تحققيه مين  وميا ،  الرا  حو   إمكانيات المجسمات التعليميةئمع زمال

 .التخصص

 مهارات القراءة والكتابة:أنشطة  .2

 .: شارك ف  إذاعة المدرسة فى تقديم معلومات عن النانو تكنولوج الثقافة اإلعالمية -

شارك زمال ك فى إعداد بحث عن اهم المستحدوات التكنولوجية  :الثقافة التكنولوجية -

 .مجا  التعليم وتوظيفها فى 

 ما العالقة بين تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم والوسيلة التعليمية؟ :الثقافة المعلوماتية -

 :المهارات الحياتيةأنشطة  .3

 افى ضو  استيعاب  لمفهوا تكنولوجيا التعليم والمفاهيم المرتببة بها تمم موقفًي :اإلنتاجية -

 لقواعد التيار واستخداا الوسائا التعليمية؟ مراعيًا فى مجا  تخصص  يًاتعليم

ه التصيينيفات مييع ذكيير امةليية ا بتصيينيو الوسييائا التعليمييية تبنييى احييد هييذمسييتعينً  : :دةالقيددا -

 حد هذه الوسائا .اوم قم بقيادة فريق  النتاج   ،ة على توظيفها فى مجا  التخصصتفصيلي

مية مين القييم األلالقيية همافي  بشيكا مبتكير توضي  فييه قيمية : تمم رسم انفوجرالمبادرة -

 الحميدة. 

غييير Data Showدد لميي  اسييتخدامات اليير   لجهيياز عيير  البيانييات حيي  :المرونددة -

 ؟استخدامه كوسيلة عر  جماع  

شارك زميال ك فيى إعيداد بحيث عين اهيم المسيتحدوات التكنولوجيية  :المهارات اتجتماعية -

 .وتوظيفها فى مجا  التعليم

ع/ ُشيبجيريبيتين وقد تم تنفيذ االستراتيجية التعليمية المقترحة للدراسة عل  المجموعتين الت

مين الفصيا  اإنتياجم، بيد ً  -إلكترونييات –كهربيا   –سييارات  – تبرييد  التعليم الصناع  تخصيص

م وحتي   الةالويا  20/2/2019الفتيرة مين  الةالويا 2018/2019الدراسى الةان  من العاا الدراسى

                                                      م24/4/2019
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 لبعدى ألدوات البحث:التطبيق ا -
بعد االنتها  من تببيق تجربة البحث ، تم تببيق ادوات البحث بعيديًا، عليى البيال  عينية 

 نيقياس مهارات القرن الحادي والعشرالبحث، والتى تمةلا فى االلتبار التحصيل  المعرفى، وم

 النتائج ومناقشتها :
البحث الميدانية وذل  من لال   عر  للنتائج الت  اسفرت عنها تجربة –فيما يل   –يتم 

والتبار تحة كا فر  من فرو  البحث ، وم تفسير ومناقشة هذه  ،اإلجابة عن اسئلة البحث

التحقق من  –فيما يل   –النتائج ف  ضو  اإلالار النظري للبحث والدراسات السابقة ، ويتم 

 تحة فرو  البحث.

   : التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحثأوتا 
عندد  دال إحصدائياافدرق يوجدد ت  وللتحقق من الفير  األو  للبحيث واليذي نيص عليى انيه 

األولى التدي درسدت  تين( بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبي0,05≥  ) مستوى 

والمجموعة التجريبية الثانيدة التدي درسدت وأنشطة التعلم ، المتدرجةباستخدام األسئلة السابرة 

فدددي التطبيدددق البعددددى تختبدددار التحصددديل نشدددطة الدددتعلم أوئلة السدددابرة الثابتدددة باسدددتخدم األسددد

 .المعرفي 

ومد  داللتها للفرق بين متوسب  درجات  ،تم حسا  قيمة  تم لمجموعتين مستقلتين

الال  المجموعتين التجريبية األولى والةانية ف  التببيق البعدي اللتبار التحصيا المعرف ، 

 م يوض  ذل :14وجدو   
 ( قيمة  ت  ومستوى دتلتها للفرق بين متوسطي درجات طالب 14جدول )

 المجموعتين التجريبية األولى والثانية في التطبيق البعدي تختبار التحصيل

 المجموعة اتختبار

 عدد

 الطالب

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

اتنحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة

)ت( 

 المحسوبة

 الدتلة 
 قيمة

2η 

 قيمة

d 

حجم 

 الت ثير

التحصيل 

 المعرفي

 التجريبية

 األولى 
30 65.17 3.524 

58 10.316 

دالة 

عند 

مستوى 

0.05 

 كبير 2.709 0.647
التجريبية 

 الثانية
30 54.93 4.135 

 ( :14يتضح من نتائج جدول )

 الييال   ارتفيياع متوسييئ درجييات الييال  المجموعيية التجريبييية األولييى عيين متوسييئ درجييات

حييث حصيلا  ؛البعدي اللتبيار التحصييا المعرفي المجموعة التجريبية الةانية ف  التببيق 

م بينميا 3.524م بانحراف معياري قدره  65.17ولى على متوسئ  المجموعة التجريبية األ

م ، وقيمة 4.135م بانحراف معياري قدره  54.93حصلا المجموعة الةانية على متوسئ  

لة الفرق بين متوسب  درجات الال  المجموعتين ف  التببييق البعيدي  تم المحسوبة لدال

م لصيال  اليال  0.05   ا عنيد مسيتوم وه  دالة إحصائي  10.316والت  بلىا   ،لاللتبار

م 0.647م " للتحصييا المعرفي  " هي   2ηالمجموعة التجريبية االولى ، وقيمة مربع آيتا  

حادن ف  مستو  التحصييا المعرفي   المتىيير %م من التباين ال64.7وهذا يعن  ان نسبة  

=  (d)التابعم يرجع إلى استخداا األسئلة السابرة المتدرجة  المتىير المسيتقام كميا ان قيمية 

 م وه  تعبر عن حجم تكوير كبير للمتىير المستقا .2.709 
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  إلدى وجدود فدرق  النتدائجشدير حيدث ت ؛الفرض األول مدن فدروض البحدث رفضويعني هذا

 ،األولددى والثانيددة فددي مسددتوى التحصدديل المعرفددي يتينب المجمددوعتين التجددريببددين طددال

 .المتدرجةالسابرة والتي درست بنمط تقديم األسئلة  ،لصالح المجموعة التجريبية األولى

 ويوض  ذل  الشكا البيان  التال :

 
 ( رسم بياني يوعح المدرج التكراري لمتوسطات درجات التطبيق البعدي5شكل )

 التجريبيتينبار التحصيل المعرفي للمجموعتين تخت 
 يمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي:و

 تتفق هذه النتيجة مع:

 التي  التجريبيية المجموعية الالبيات تفيوق م التي  اكيدت2014دراسة احمد هاشم محمد   نتائج -

 التقليدية ةالبريق استعملا الت  الضاببة الالبات المجموعة على ةالمحول السابرة سئلةاأل استعملا

 سئلةاأل فاعلية إلى التفوق هذا سب/ ارجع الناقد، وقد التفكير وتنمية البعدي التحصيل  االلتبار ف 

 عليى االعتمياد مين بيداًل  اليدرس ميع يتفياعلن إيجاب  فى موقو البالبات ف  جعا ةالمحول ابرةالس

  .اإللقا  الريق عن المعلومات تلق 

 وتفاعلهدا مدع اتنشدطة المتدرجدةالمقددم بهدا األسدئلة السدابرة  ية التحفيزيةدور المنصات التعليم -

 Tugiyo(2014)دراسية ك التعليمية أثناء المناقشات والتي أكدت علدى فاعليتهدا دراسدات عديددة

والحصو  على درجات اعلى في   ةالت  اوبتا فاعلية المنصات التعليمية ف  اكتسا  معارف جديد

 االلتبارات.
حيو  اسيتخداا المنصيات  والتيى اجرييام J. Sánchez, O. Zegarra, 2017دراسية سانشييز   -

 التعليمية لتحسين األدا  األكاديم  لد  الال  درجة التدري  ف  بيرو، واوبتا فاعليتها فى ذل .

 

هيم القيوانين التي  نتجيا عين تجيار  وكيان لهيا تيكوير في  التصيميم االنظريية السيلوكية والتيى مين  -

ن عاما السرور او االرتياح النياتج عين االسيتجابة يعميا ا  اكد على  م  قانون األور، والذالتعلي



 

 =574 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

رم عليى نك  إلى مبدا التعزيز . وقد اكد  سيويشير ذل على تقوية الروابئ بين المةير واالستجابة ،

، وهييو بالفعييا مييا احدوييه اسييتخداا  يقويييهان التعزيييز الييذي يصيياح/ السييلوك الييذي يقييوا بييه الفييرد 

 ات التعلم التى اجريا فيها المناقشات اإللكترونية. محفزات األلعا  بمنص

عيين اويير دمييج  التيي  سييعا للكشييو  Santanach &Others. (2010كمييا تتفييق مييع دراسيية   -

المنصات التعليمية االلكترونية بوسائا التعلم اإللكترون  ف  العملية التعليميية في  الجامعيات وقيد 

الفرتيية اميياا الشييبا  للمشيياركة والتفاعييا  وإتاحييةفيي  ذلكيين اظهييرت نتييائج الدراسيية فاعليتهييا 

 ف  الحصو  عل  المعلومات والمعارف المقدمة. ماإليجاب   ومساعدته

والتيي  التيي  اجريييا فيي  المملكيية المتحييدة   Pudaruth S &Others (2010وكييذل  دراسيية   -

لبيال ، إل  وجود دور إيجاب  الستخداا المنصات التعليمية اإللكترونية ف  زيادة تفاعا ا توتلا

 واكتسا  المعلومات، وتبور المهارات.

ية ، يكس/ البال  كما تتفق مع النظرية البنائية التى اكد اتحابها على ان توفير بيئة تعلم واقع -

بشيكا  -ن انتقا  التعليم يعتميد ايئة مناسبة ألهداف التعلم ، كما إذا كانا  هذه الب ةً المعرفة ، ولات

التعليمية مع األوضاع الحياتيية ذات العالقية بموضيوع اليتعلم، حييث على مد  اتفاق المهاا  -كبير 

معييرفتهم الشخصييية ميين لييال  لبييراتهم ،  بنييونئييية علييى اعتقيياد ان المتعلمييين يتقييوا النظرييية البنا

في  عمليية  اا مهًميوالتفياعالت االجتماعيية دورً  ،فالمعرفة تبنى بواسيبة الميتعلم ، وتلعي/ الخبيرات

 .المتفاعلة مع انشبة التعلم مئ تقديم األسئلة السابرة المتدرجة، وهو ماحققه نالتعلم

نظرية اوزوبا فى التعلم ذ  المعنى، والتى تفيد بكن الدافع المعرفى هو  - ايًضا وتؤيد هذه النتيجة  -

معرفة وفهم وحا المشكلة، وينشك مين التفاعيا اليدائم بيين الفيرد  الذ  يكون فيه الفرد فى حاجة إلى

حيث ير  ان الفيرد  ؛وقادًرا على السيبرة عليه للوتو  للهدف ،ب  مدرًكا لمتبلباتهليص ؛والعما

م، وهو ميا 195،ص2011لي  فى حاجة إلى تعزيز فى حالة وجود هذا الدافع  امانى سعيدة سيد، 

، بها ادلى الت  اإلجابة من اعلى مستو  إلى المتعلم بإجابة من لال  االرتقا  المتدرجيحققه السبر 

 اإلجابيات من المزيد على والحصو  المتعلمون بها يفكر الت  البرائق معرفة ف  المعلم اعدةومس

 التي  المسياعدة تقيديم عين فضياًل  للسيؤا  األوليية اإلجابية توضي  عمليات على المتعلمين وتدري/

 األسئلة. مع التعاما على القدرة وتدن ،  بالعجز الشعور فر  من تقلا

 مع : ثهذا البحوتختلف نتائج 

 المعليم اسيتخداا ان التي  توتيلا إليىو  Gall & Others (1978)دراسة جييا، وآليروننتائج  -

 عمليية ييسير ليم التسيميع اونيا  في  بشيكا تيدريج  السؤا  توجيه وإعادة ،لألسئلة السابرة المحولة

 لييةعا معرفيية ا  اسيتجابات يحقيق وليم المعرفة فى االلتبار التحصيلى اليذ  اُعيد ليذل ، اكتسا 

 عليى وتشيجعيهم ،المعرفية البال  اكتسا  ف  التسميع المنهج، بينما اور نحو االتجاه او المستو 

 المنهج. نحو واالتجاه المستو  عالية استجابات إعبا  على والقدرة التعلم

على انه البد من التركييز عليى االسيتجابة الظياهرة وعليى الذي اكد واالسون فى النظرية السلوكية  -

مةير الذ  يحفزها، وعدا الحاجة  للتركيز على العملييات الدالليية االفتراضيية التيى ال لصائص ال

يمكن تحديدها بدقة، وقد برهن على ذل  بعدا قدرة المعلم على مالحظة عملية التذكر، ولكن يمكين 

 االستدال  عليها مما يتذكره البال/.

 

 

  .ثانياا : التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث
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م بيين 0.05≥   عند مسيتو  فرق دا  إحصائيًا  يوجد ال"على انه : الفر  الةان  ينص  و

األولى الت  درسا باسيتخداا األسيئلة السيابرة  تينمتوسب  درجات الال  المجموعتين التجريبي

ا األسئلة السابرة الةابتة ف  التببيق اوالمجموعة التجريبية الةانية الت  درسا باستخد،  المتدرجة

 ن". يالحادي والعشر البعد  لمقياس الوع  بمهارات القرن

ومد  داللتها  ،تم حسا  قيمة  تم لمتوسبين مستقلين ،وللتحقق من تحة هذا الفر 

وللتحقق من تحة هذا الفر  تم حسا  قيمة  تم ومد  داللتها للفرق بين متوسب  درجات 

بيق البعدي لمقياس الوع  بمهارات الال  المجموعتين التجريبيتين األولى والةانية ف  التب

 م يوض  ذل  :15ن ، وجدو   يرن الحادي والعشرالق

( قيمة  ت  ومستوى دتلتها للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 15جدول )

 نيوعي بمهارات القرن الحادي والعشرالتجريبيتين األولى والثانية في التطبيق البعدي لمقياس ال

 المجموعة األبعاد

 عدد

 الطالب

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

اتنحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة

)ت( 

 المحسوبة

 الدتلة 
 قيمة

2η 

 قيمة

d 

حجم 

 الت ثير

مهارات 

 التعلم

 التجريبية

 األولى 
30 159.67 0.479 

58 21.923 

دالة عند 

مستوى 

0.05 

 كبير 5.757 0.892

التجريبية 

 الثانية
30 122.03 9.390 

مهارات 

القراءة 

 والكتابة

 التجريبية

 األولى 
30 119.90 0.305 

58 20.826 

دالة عند 

مستوى 

0.05 

 كبير 5.469 0.882

التجريبية 

 الثانية
30 96.87 6.050 

المهارات 

 الحياتية

 التجريبية

 األولى 
30 99.60 0.498 

58 12.209 

دالة عند 

مستوى 

0.05 

 يركب 3.206 0.720

التجريبية 

 الثانية
30 82.13 7.820 

المقياس  

 ككل

 التجريبية

 األولى 
30 379.17 0.531 

58 28.233 

دالة عند 

مستوى 

0.05 

 كبير 7.414 0.932

التجريبية 

 الثانية
30 301.03 15.149 

 :من الجدول السابق يمكننا استنتاج ما يلى 

 التجريبييية األولييى عيين متوسييئ درجييات الييال   ارتفيياع متوسييئ درجييات الييال  المجموعيية

وع  بمهارات القرن الحادي المجموعة الةانية ف  التببيق البعدي لمهارات التعلم بمقياس ال

م بيانحراف 159.67وليى عليى متوسيئ  حيث حصلا المجموعة التجريبية األ ؛ن يوالعشر

م 122.03متوسيئ   م بينما حصلا المجموعة التجريبية الةانية عليى0.479معياري قدره  
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م ، وقيميية  تم المحسييوبة لدالليية الفييرق بييين متوسييب  9.390بييانحراف معييياري قييدره  

ولى والةانية ف  التببيق البعدي لمهيارات اليتعلم الال  المجموعتين التجريبيتين األ درجات

م لصيال  اليال  المجموعية 0.05ا عند مستوي  م وه  دالة إحصائي  21.923والت  بلىا  

وع  بمهارات القيرن الحيادي م " لمهارات التعلم بمقياس ال2ηة ، وقيمة مربع آيتا  التجريبي

%م من التبياين الحيادن في  مسيتو  89.2م وهذا يعن  ان نسبة  0.892ن " ه   يوالعشر

مهييارات الييتعلم  المتىييير التييابعم يرجييع إلييى اسييتخداا األسييئلة السييابرة المتدرجيية  المتىييير 

 م وه  تعبر عن حجم تكوير كبير للمتىير المستقا.5.757=   (d)المستقام كما ان قيمة 

   ارتفيياع متوسييئ درجييات الييال  المجموعيية التجريبييية األولييى عيين متوسييئ درجييات الييال

وع  المجموعية التجريبيية الةانييية في  التببيييق البعييدي لمهييارات القيرا ة والكتابيية بمقييياس اليي

ة التجريبييية  االولييى علييى حيييث حصييلا المجموعيي ؛ن يبمهييارات القييرن الحييادي والعشيير

م بينميا حصيلا المجموعية التجريبيية 0.305م بيانحراف معيياري قيدره  119.90متوسئ  

م ، وقيمية  تم المحسييوبة 6.050م بيانحراف معيياري قيدره  96.87الةانيية عليى متوسيئ  

ولييى والةانييية فيي  الييال  المجمييوعتين التجييريبيتين األ لدالليية الفييرق بييين متوسييب  درجييات

ا عنيد م وهي  دالية إحصيائي  20.826البعدي لمهارات القرا ة والكتابة والت  بلىيا   التببيق

م " 2ηم لصييال  الييال  المجموعيية التجريبييية االولييى ، وقيميية مربييع آيتييا  0.05مسييتوي  

ن " هييي  يوع  بمهيييارات القيييرن الحيييادي والعشيييرلمهيييارات القيييرا ة والكتابييية بمقيييياس الييي

م من التبياين الحيادن في  مسيتو  مهيارات القيرا ة %88.2م وهذا يعن  ان نسبة  0.882 

والكتابة  المتىير التابعم يرجيع إليى اسيتخداا األسيئلة السيابرة المتدرجية  المتىيير المسيتقام 

 م وه  تعبر عن حجم تكوير كبير للمتىير المستقا .5.469=   (d)كما ان قيمة 

 توسيئ درجيات اليال  وليى عين مجيات اليال  المجموعية التجريبيية  األارتفاع متوسيئ در

وع  بمهيارات المجموعة التجريبية الةانية ف  التببيق البعدي للمهارات الحياتية بمقيياس الي

حييييث حصيييلا المجموعييية التجريبيييية األوليييى عليييى متوسيييئ  ،ن يالقيييرن الحيييادي والعشييير

م بينما حصلا المجموعة التجريبية الةانيية عليى 0.498م بانحراف معياري قدره  99.60 

م ، وقيمية  تم المحسيوبة لداللية الفيرق 7.820م بانحراف معياري قيدره  82.13متوسئ  

وليى والةانيية في  التببييق البعيدي ات اليال  المجميوعتين التجريبيية األبين متوسيب  درجي

م لصيال  0.05   ا عند مسيتوم وه  دالة إحصائي  12.209للمهارات الحياتية والت  بلىا  

م " للمهيارات الحياتيية بمقيياس 2ηوقيمية مربيع آيتيا   الال  المجموعية التجريبيية األوليى ،

%م 72.0م وهيذا يعني  ان نسيبة  0.720ن " هي   يوع  بمهارات القرن الحادي والعشرال

ميين التبيياين الحييادن فيي  مسييتو  المهييارات الحياتييية  المتىييير التييابعم يرجييع إلييى اسييتخداا 

م وهي  تعبير عين 3.206=   (d)ة األسئلة السابرة  المتدرجة المتىير المستقام كما ان قيمي

 حجم تكوير كبير للمتىير المستقا .

 ولييى عيين متوسييئ درجييات الييال  رجييات الييال  المجموعيية التجريبييية األارتفيياع متوسييئ د

وع  بمهييارات القييرن الحييادي المجموعيية التجريبييية الةانييية فيي  التببيييق البعييدي لمقييياس اليي

م 379.17ولييى علييى متوسييئ  حيييث حصييلا المجموعيية التجريبييية األ ؛ن ككييا يوالعشيير

م بينميا حصيلا المجموعية التجريبيية الةانيية عليى متوسيئ 0.531بانحراف معياري قدره  

م ، وقيمية  تم المحسيوبة لداللية الفيرق بيين 15.149م بانحراف معياري قيدره  301.03 
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ولييى والةانييية فيي  التببيييق البعييدي الييال  المجمييوعتين التجييريبيتين األ متوسييب  درجييات

م لصييال  0.05ا عنييد مسييتوي  م وهيي  داليية إحصييائي  28.233س ككييا والتيي  بلىييا  للمقيييا

وع  بمهارات القرن م " لمقياس ال2ηالال  المجموعة التجريبية األولى، وقيمة مربع آيتا  

%م من التبياين الحيادن 93.2م وهذا يعن  ان نسبة  0.932ن ككا " ه   يالحادي والعشر

ن ككييا  المتىييير التييابعم يرجييع إلييى اسييتخداا يوالعشييرسييتو  مهييارات القييرن الحييادي فيي  م

م وهي  تعبير عين 7.414=   (d) المتىير المستقام كما ان قيمية  األسئلة السابرة المتدرجة

 حجم تكوير كبير للمتىير المستقا .

ين إلى وجود فدرق بد حيث تشير النتائج ؛الفرض الثاني من فروض البحث رفضويعني هذا 

هددارات القددرن ولددى والتجريبيددة الثانيددة فددي مسددتوى الددوعي بمجريبيددة األطددالب المجمددوعتين الت

لة ئوالتي درست باستخدام نمط تقديم األسد ،ن لصالح المجموعة التجريبية األولىيالحادي والعشر

 السابرة المتدرجة.

 ويوعح ذلك الشكل البياني التالي:

 
 لتطبيق البعدي( رسم بياني يوعح المدرج التكراري لمتوسطات درجات ا6شكل )

 ولى والثانيةالب المجموعتين التجريبيتين األن لطيقياس مهارات القرن الحادي والعشرلم

مختلفية لحفيز الميتعلم التقنييات السيالي/ واألستراتيجيات واإل إلى وتعزو الباحةتان هذا التىيير    

 بهدف تركيز جهده ووقته على مهاا التعلم عبر منصات التعلم التحفيزية.

 فق نتائج هذا البحث مع :وتت
التى اكدت اهميية إكسيا  البيال  المعرفية  Carol B. Macknight (2000دراسة كارو     -

وممارستهم للمحاكمات العقلية، فيج/ ان يكونوا قادرين على تفحص العالقات المنبقية بين الجما 

والنظير إليى  ،المختلفيةحتراا وجهات النظر او ،والعبارات وان يكونوا قادرين على بنا  المناقشات
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كمييا يجيي/ ان يكييون لييديهم قييدر ميين المرونيية يسيياعدهم علييى إعييادة  ،الظييواهر ميين منيياظير متعييددة

التفكير حينما يقودهم العقا لذل ، وهذا يتبلي/ التفكيير الناقيد. فالجامعية تسيتبيع ان تشيرك الالبهيا 

وذل  بما  ،الفكري للبال  والت  يمكن ان تسهم ف  تحقيق النمو ،المتدرجة ف  سلسلة من األنشبة

 هو متوافر لديها من مناقشات عبر الوي/.

 ،كما تتفق مع النظرية االتصالية التى اكدت على التكوير الكبير للديناميكيات االجتماعية بين األفراد -

والتى تساعد على إحدان التعلم ف  البيئات اإللكترونية،  بواسبة التكنولوجيات الجديدة، في  إاليار 

 Actionableفي  نظريتيه ان اليتعلم هيو المعرفية اإلجرائيية  Siemensواعتبير    فعيا .اجتمياع

knowledge   او وسائا الت  يتم تحصيلها من لارج انفسنا  ف  قواعد البيانات او منظمة األعما

وال يملكهيا فيرد واحيد،  ،ن تل  المعرفة موزعة بيين النياس واألشييا ام. والتواتا االجتماع  مةاًل 

 مكن تحصيا تل  المعرفة إال من لال  التواتا مع تل  المصادر البشرية وغير البشرية.وال ي

 سيعيًا يسيعون والتي  توتيلا إليى ان األفيراد،  المعرفي  نظريية التنيافر كما تتفق هذه النتيجة مع  -

حاجة وآرائهم، وذل  نتيجة وجود  واتجاهاتهم، معتقداتهم، بين العالقات ف  بالتناغم لالحتفاظ حةيةًا

 ،والمعتقيدات ،والقييم ،اي التشيابه في  األفكيار ؛داللية لد  األفراد تحفيزهم نحيو االتسياق المعرفي 

والرغبات، فالفرد عندما يجد نفسه ف  مواقو عامة او تفاعالت اجتماعيية يتوقيع انهيا تتفيق ميع ميا 

ه حالية مين يييحمله من افكيار واحتياجيات ورغبيات، ومين ويم يُفاجيك انهيا تتعيار  معيه، فتظهير لد

، وهذا التوتر ال ينته  إلى ان ينه  شعوًرا بعدا الراحة واالستقرار  خلق لديهيالتنافر المعرف  مما 

نسيجم يكي   ؛وتوقعاته ،ومعتقداته ،الفرد حالة النفور المعرف ، ويتم ذل  عندما يىير الفرد من قيمه

فييراد المجموعيية التييى مييع الموقييو االجتميياع  او بيياألحر  حييدون توافييق بييين سييلوك الشييخص وا

التييى  ،، وهييو مييا احدوتييه منصييات الييتعلم التحفيزيييةم(Schunk,2004ينتمييى إليهييا بدرجيية كبيييرة

 اجريا عليها المناقشات باستخداا االسئلة السابرة المتدرجة.

السييابرة مييع النظرييية المعرفييية االجتماعييية، والتييى تؤكييد علييى كمييا يتفييق هييذا النييوع ميين األسييئلة  -

للوتييو  لإلجابيية الصييحيحة ميين لييال   ؛اسييتراتيجيات تقييديم األسييئلة الناجحييةضييرورة اسييتخداا 

يستد  عليها مين ظهيور السيلوك  ،يدور دالا العقا من عمليات معرفية افتراضية التركيز على ما

ميين الممارسييات والتببيقييات التربوييية فييى تييياغة األسييئلة السييابرة  د  ذل  الييتعلم عبيير عييدلتفسيير بيي

وقياس اوره فى قابلييات  ،والقدوة والتدعيم االجتماعى ،الجوان/ االجتماعية والدمج بين ،وتوجيهها

م، وهيو ميا يحقيق اليوع  بمهيارات القيرن 94،ص2011 امانى سيعيدة سييد،  الفرد للتعلم المعرفى

 .لرين إحد  مكوناتهاالعشرين والتى تُعد المهارات االجتماعية والتفاعا مع اآلالحادي و

 :تختلو هذه النتيجة مع 

هيى اليرح واليوع  نظرية التعلم المستند إلى الدماغ، والتى تر  ان افضا وسائا استةارة التفكيير  -

ألنهيا تمةيا وقفيات إعيادة شيحن كهربيى للمعلوميات الجدييدة والقديمية،  ؛التساؤالت وتبريير إجابتهيا

عليى إعيادة فاألسئلة التبريرية تُعيد تياغة المعلومات الموجودة فى الذاكرة كيا فتيرة، كميا تسياعد 

البنييا  المعرفييى الييداللى بصييورة اكةيير تكيياماًل فهييى احييد وسييائا تبييوير الوتييالت والتشييجيرات 

 ، م2011 امانى سعيدة سيد،  العصبية، با وسب/ فى تكوينها فى ذهن المتعلمين

 الباحثتان هذه النتيجة إلى: ع  ج  ر  وت  

 السيابقةولبيراتهم  ،بقيدرات المتعلميين األسئلة السابرة المتدرجة المتفاعلة مع انشبة التعلم اهتميا -

 والفروق الفردية بينهم .

وتنظيمهيا ببريقية تسياعد الميتعلم عليى  ،كيفية هندسيـة مةييـرات البيئيـة التعليمييةكما اهتما ايًضا ب -

ر فـ  مجموعها عن عملية التعلم. ،إظهار االستجابات المرغو  فيها  والت  تعبـ 
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لتىذييية الراجعيية المتعلقييـة بمعرفييـة نتييـائج المييتعلم ألدائييه علييى اسييتخداا ا كييذل  دربييا المتعلمييين -

 دعم وتوجيه الـروابئ الذهنيـة. ف  ، واالستفادة من ذل   يجريها ف  ابنيته المعرفيةوتنظيماته الت

 توصيات البحث:
 : من لال  النتائج الت  توتا إليها البحث الحال  فإنه يمكن استخالص التوتيات التالية

خداا األسئلة السابرة بالمناقشات اإللكترونية مع البال  بالمراحا الجامعيية التخبيئ الست -

واليوعى بشيكا  ،ألنها تسهم ف  تنمية مهارات التفكيير ، بشيكا عياا والتحصييا ؛بالمختلفة

 لاص.

ضييرورة تفعيييا اسييتخداا العناتيير التحفيزييية فييى منصييات الييتعلم المختلفيية، ومييع مختلييو  -

تيين البييرق التقليديية واسيتخداا البيرق واألسيالي/ المعتمييدة المراحيا التعليميية، لكسير رو

 والتحد . ،والتشويق ،على اإلوارة

لتشجيع البال  على االندماج  ؛ويع فى استخداا األسئلة السابرةاالعتماد على التدرج والتن -

 وكسر حاجز الخجا والتوتر اونا  التفاعا فى مجموعات. ،والتفاعا مع اقرانهم

عنييد اسييتخداا اسييلو   ةً ، حرييية التعبييير عيين إجييابتهم، ولاتييالبييال  االهتميياا بإعبييا  -

لكسيير حيياجز الخجييا والقلييق اونييا  المناقشيية فييى  ؛المناقشيية معهييم، وعييدا تقييييدهم بوقييا

 مجموعات مع اقرانهم.

 :البحوث المقترحة

اقتصر البحث الحال  عل  تببيق متىيرات البحث عل  المرحلة الجامعية ويمكين تببييق  -

 .عل  مراحا تعليمية الري هذا البحث

ن، ليذا يصيا ومهارات القرن الحياد  والعشيرتم االقتصار ف  هذا البحث عل  تنمية التح -

 . لرواكسا  المتعلمين مهارات ا ،لتنمية نواتج التعلم المختلفة ؛يمكن تببيق هذا البحث
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 مراجع البحث 
 أوتا المراجع العربية:

 . متاح على الرابئ:جموعة أدوات المهارات الرقميةمم. 2018االتحاد الدول  لالتصاالت  

-Inclusion/Documents/Digital-D/Digital-https://www.itu.int/en/ITU

Toolkit_Arabic.pdf-Skills 

م. المستودع المصر  الموزع للوحدات التعليمية، 2007اللبة، محمد احمد ابو السعود   احمد السعيد

، جامعية عيين إطار التميدز -مؤتمر التخطيط اتستراتيجيى لنظم التعليم المفتوح واإللكترونى

 .749-726، 2الشم ، مركز التعليم المفتوح، ج

لة السييبر المتحييو  فييى التحصيييا اويير اسييتعما  اسييئ م.2014 ي احمييد هاشييم محمييد داوود العمييير

، مجلددددة العلددددوم التربويددددة والنفسدددديةوتنمييييية التفكييييير الناقييييد لييييد  الالبييييات المتوسييييبة، 

 .298: 225،ص ص 105العراق،ع

 ، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية.علم النفس التربوىم. 2011  امانى سعيدة سيد إبراهيم سالم

نشبة المتدرجة واألنشبة الةابتة فى تدري  اللىة فاعلية األ .م2013امانى محمد عبد المقصود  

لتنمية المهارات الحياتية لد  تالميذ الصو الرابع االبتدائ ،  ؛العربية والتربية اإلسالمية

 ، المجلد التاسع عشر.3، جامعة حلوان، العددمجلة كلية التربية

 العامة العلوا مجا  م اللبة معل لد  الصفية األسئلة الرح م. مهارة2004اميمة فاضا الجماس  

 التربيية، كليية ،منشورة غير رسالة ماجستيراليرموك،  بجامعة العملية التربية لال 

 .اليرموك، األردن جامعة

 الدراس  ف  التحصيا السابرة األسئلة باستخداا التدري  م. اور2007إنصاف جورج الربض   

األردن،  في  حلية األساسييةالمر اللبية ليد  العلمي  التفكيير وتنميية الفيزييا  ميادة في 

 العربيية عميان التربوية العلييا، جامعية الدراسات كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة

 .العليا، األردن للدراسات

، األلعداب التعليميدة الرقميدة والتنافسدية م.2016  تامر المىاور  المالح، نور الهد  محمد فهييم

 القاهرة، دار السحا  للنشر والتوزيع.

 ، عميان، داروالتطبيدق النظريدة بدين النشدط الدتعلمم. 2006وآليرون   ، ةسيعاد ميداح جيودت

 .الشروق

، عميان، دار تددريس مهدارات التفكيدر مدع مئدات األمثلدة التطبيقيدةم. 2003  جودت احمد سعادة

 الشروق للنشر والتوزيع.

ملى كتيييلة السييابرة فييى تنمييية التفكييير الم. اوييير األسييئ2011   وحصيية بنييا حسيين حاسيين الحييار

والتحصيا الدراسى فى مقرر العليوا ليد  الالبيات الصيو األو  المتوسيئ فيى مدينية 

 ، كلية التربية، جامعة اا القر .، رسالة ماجستير غير منشورةمكة المكرمة

 مارات.، دارالكتا  الجامع  العين، اإلالتعليم في عصرالمعلوماتيةم. 2011حميد مجيد الموال   

 فيى السيابر التفكيير نميوذج اسيتخداا م. اوير2016، هنا  محميد عةميان  شيرين شحاته عبد الفتاح

 التربيددة مجلددةالمدرسيية،  مييا قبييا الفييا لييد  العلمييية المفيياهيم بعييا تنمييية

 .134-85، يوليو، ص 4،ع19،مصر،مجالعلمية

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Digital-Skills-Toolkit_Arabic.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Digital-Skills-Toolkit_Arabic.pdf
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م. معييايير تصييميم 2008حنييان محمييد الشيياعر   ،محمييد عبييية لمييي  ،شيييما  يوسييو تييوف 

مجلدة تكنولوجيدا بيئة المقررات اإللكترونية القائمة على الويي/،  المناقشات الجماعية ف 

، 18سلسلة بحيون ودراسيات محكمية، الجمعيية المصيرية لتكنولوجييا التعلييم،مج التعليم،

 .3ع

التعلددديم اإللكتروندددي والتعلددديم اإلفتراعدددي : إتجاهدددات عالميدددة م. 2015اليييارق عبيييد اليييرؤوف  
 ية للتدري/ والنشر.. القاهرة. المجموعة العرب1. ال معاصرة

م. مسييتو  تمكيين 2018عبييد هللا عليي  آ  كاسيي  ، تميياا إسييماعيا تميياا، محمييود رمضييان عييزاا  

للعليوا مين مهيارات التجريي/ العلمي  في  ضيو   الال  جامعية الملي  لاليد الدارسيين

مجلة رسدالة التربيدة وعلدم متبلبات تربية القرن الحادي والعشرين : دراسة تقويمية.
 . المملكة العربية السعودية.،  كلية التربية . جامعة المل  سعود 60. العدد النفس

. 1، الالددذكاء اتصددطناعي : ثددورة فددي تقنيددات العصددرم. 2019عبييد هللا موسييى، احمييد حبييي/  

 القاهرة. المجموعة العربية للتدري/ والنشر.

الددتعلم فددى م. 2007  سييماعيا عفانيية، جمييا  عبييد ربييه الزعييانين، نائليية نجييي/ الخازنييدارإعييزو 
 ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع.learning in groups=  مجموعات

 تنميية في  السيابرة األسيئلة اسيتخداا م. اوير2014  عيال  احميد عبيد الواحيد، ميازن ويامر شينيو

مجلة مركز دراسدات المتجددة،  الباقة نحو قضايا العلم  الرابع الصو الالبات اتجاهات
 .32ع ،9، العراق، مجالكوفة

 محميد : ترجمية ،عمدل أدوات : الحدادي والعشدرين القرن مهارات تدريسم. 2014  سيو ليرز،

 متاح على الرابئ : ، الجيوسى بال 

l?id=553819251http://www.abegs.org/aportal/books/books_detail.htm

6186112 

تصييورات اعضييا  الهيئيية (. 2018لينييا ماجييد المعلييوف، محمييد سييليم الزبييون، رشييا عليي  عنييا   

التدريسيية فيي  الجامعيات األردنييية للمهيارات التيي  يفضيا ان يمتلكهييا البالي/ الجييامع  فيي  

.  36ع  ،11. ميجالمجلة العربية لضمان جدودة التعلديم الجدامعيالقرن الحادي والعشرين. 

 ،اليمن. متاح على

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEAjqahe/36AjqaheVol11No36Y2

152.pdf-n36_133-v11-ajqahe_2018/018 

 ، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية.المعجم الوسيطم. 2004  مجمع اللىة العربية

المناقشيات  باسيتراتيجية التشارك مجموعات حجم التالف م. اور2016  ممدوح سالم محمد الفقى

 والكفيا ة االجتماعيية التحصييا عليى المعرفيية السييبرة قيوة ورتبية اإللكترونيية

 ،التربيدة مجلة تكنولوجياالبائو،  بجامعة التحضيرية السنة الال  لد  اإللكترونية

 .103:29، اكتوبر، ص ص 29مصر،ع وبحون، دراسات

م. التفاعييا بييين اسييتراتيجية 2018  مييالك مميدوح سييالم محمييد الفقييى، مسييفر بييين عيضيية مسييفر ال

المناقشييات اإللكترونييية  التشيياركية / الموجهييةم فيي  بيئيية الييتعلم اإللكترونيي  واألسييلو  

المعرفييي  لبيييال  اليييدبلوا العييياا بجامعييية البيييائو واويييره عليييى قيييوة السييييبرة المعرفيييية 

http://www.abegs.org/aportal/books/books_detail.html?id=5538192516186112
http://www.abegs.org/aportal/books/books_detail.html?id=5538192516186112
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، م التربويدة، مجلدة العلدوومهاراتهم ف  المشياركة لسيتخداا تببيقيات الحوسيبة السيحابية 

 ، يوليو. 1، ج3ع

 Swartz Model of Teachingالتفكيددرنمددوذج شددوارتز وتعلدديم م. 2013   نايفيية قبييام

Thinking.عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 

 ، القاهرة . دار الفكر العرب .1، التكنولوجيا التعليم اإللكتروني  .م2008نبيا جاد عزم   

لييية األنشييبة االلكترونييية  القائميية علييى الشييبكات االجتماعييية م. فاع2015  نجييال  محمييد فييارس

 الفيسييبوك والمييدوناتم فييى تنمييية التفكييير التييكملى لييد  البييال  ذو  األسييلو  المعرفييى 

 29-28المنييدفع، المييؤتمر العلمييى الخييام  عشيير للجمعييية المصييرية لتكنولوجيييا التعليييم، 

 اكتوبر.

ن انمياال إدارة المناقشيات اإللكترونيية المضيبوالة / م. اوير التفاعيا بيي2016نجال  محمد فيارس  

المتمركيييزة حيييو  المجموعيييات وكفيييا ة اليييذات المرتفعييية/ المنخفضييية عليييى التحصييييا 

، مجلددة كليددة التربيددة ب سدديوطواالنخييراال فيي  الييتعلم لييد  الييال  كلييية التربييية النوعييية ، 

 .429 -355، 1، ع23مج  ،مصر

مهيييارات القيييرن الحيييادي والعشيييرين فييي  م. ميييد  تضيييمين 2016نسيييرين بنيييا حسييين سيييبح   

مجلدة العلدوم مقررالعلوا المبورللصو األو  المتوسيئ بالمملكية العربيية السيعودية. 
 جامعة سباا بن عبد العزيز. متاح على الرابئ: (.1(. العدد )1التربوية. مجلد )

 العلوا جمناه ف  والعشرين الحادي القرن مهارات لدمج مقترح إالار م.2014  محمد شلب  نوا 

 .10 ع ،3 مج ، المتخصصة التربوية الدولية المجلة ، مصر ف  األساس  بالتعليم

 .األما ، إربد، دارالتفكير وتنمية العامة التدريس طرائقم. 2000  وآلرون السامرائ ؛ هاشم

م. وحيدة مقترحية فيى اللىية العربيية قائمية عليى تكاميا 2019  هدير محمد زيدان محمد عبد النب 

لتنمييية مهييارات االسييتماع لييد  تالميييذ الصييو  ؛بة المتدرجيية واألنشييبة الةابتييةاألنشيي

، ، كليية التربيية، 6، ع 25، مج مجلة دراسات تربوية واجتماعيةالخام  االبتدائى، 

 جامعة حلوان.

م. اوير اسيتخداا محفيزات األلعيا  الرقميية بالقصية التفاعليية 2018هند عبد  الرحيم عبد العظييم  

، كلييية رسددالة ماجسددتيرتالميييذ المرحليية االبتدائييية،  لفهييم القرائيي  لييد علييى تحقيييق ا

 التربية، جامعة حلوان.

م. اويير إسيتراتيجية األسييئلة الفعاليية فيي  تنميية التفكييير السييابر لييد  االفييا  2008  وفيا  قييي  كييريم

 ، الجامعة المستنصرية. رسالة ماجستيرالروضة،  

جموعييات المشيياركة فيي  المناقشييات اإللكترونييية م. الييتالف حجييم م2013وليييد يوسييو إبييراهيم  

التعليمية وتكويره عليى تنميية التفكيير الناقيد والتحصييا المعرفي  والرضيا عين المناقشيات 

، سلسيلة مجلدة تكنولوجيدا التعلديملد  البال  المعلمين بكلية التربية ،تكنولوجييا التعلييم، 

 3، ع23ليم،مجبحون ودراسات محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التع

 للنشير. الييازوري ، عميان، دارالراجعدة والتغذيدة السدابرة األسدئلةم. 2008يحي  محميد نبهيان  

 .والتوزيع

 ثانياا المراجع األجنبية:
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Interaction between the pattern of  Probing questions 

and learning activities in E- discussion environment on the 

development of  achievement and awareness of 21st century 

skills for students / teachers at the College of Industrial 

Education 

 

Abstract: 
The aim of the current research is to remedy the existing deficiencies 

in the achievement of students / teachers at the College of Industrial 

Education in the course of educational aids, and to make them aware of 

the skills of the twenty-first century, through the interaction between the 

pattern of probing questions (graded / fixed) and learning activities 

through electronic discussions, and this research has followed the 

approach  Almost experimental, and the two researchers relied on an 

achievement test (preparing the two researchers) and a measure of 

awareness of the skills of the twenty-first century, by the student / teacher 

at the College of Industrial Education (preparing the two researchers), 

and this research was applied in the second semester of the academic year 

2018-2019,  Tou  The results of the research reached: The occurrence of a 

clear and significant growth in the level of achievement and awareness of 

the skills of the twenty-first century among students of the first 

experimental group that studied using the interaction between the pattern 

of graduated questions and learning activities, compared to the second 

experimental group that was studied using the interaction between the 

pattern of probing fixed questions and learning activities  Online 

discussions. 

 

Key words:  

Probing questions - E- discussion- 21st century skills.  


