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املحتو تنظيم مستو ن ب التفاعل ىأثر واملوسع(ي الكتابة) املصغر ونمط
شاركية رة/ املقيدة(ال ات )ا ا م تنمية ع شاركية ال ب الو ات ربمحر ر

تكن طالب لدى املشكالت وحل مجة التعليمال   ولوجيا

يوسف فرج ميد عبدا ة   سر

ــــــ قــــــسم اســــــب وا التعلــــــيم بأشــــــمو،تكنولوجيــــــا النوعيــــــة بيــــــة ال جامعــــــة،نليــــــة
مصر   .املنوفية،

ي و لك يد    yosria_farag@yahoo,com:ال

ص    :م

الدا ـادة ـا م أ الفوائـد مـن عديـد التعلـيم ـ ونيـة لک شارکية ال ات املحر زتحقق لـدىر فعيـة

فعالة وسيلة ا أ کما شارکية، ال الکتابة ات ا م ع ب للتد ة کب فرصة م وإعطا ن، راملتعلم ر

مواقـف ن ـو ت ـ ع سـاعدت ـا أ کمـا املختلفة شطة أداء ن املتعلم ن ب واملشارکة نللتعاو

واملــت املعلــم ــا ف يتفاعــل ـ ال ئــات الب مــن عــد ــ و الکتابــة تجــاه أســاليبإيجابيـة وتوظيــف علم؛

ع ا ترک خالل من املحتو لبناء أطرا تضع ال البنائية ة النظر ع ند س املحتو ىتنظيم ًى

اجتما سياق حيان من کث تحدث شطة عملية املحتو بناء عملية ا، ىأن ف واملتعلم

التعليميـــة العمليـــة وخ، رمحـــو فـــھ معا بنـــاء ـــ أقرانـــھ مــــع مــــن، اتــــھريتفاعـــل العـــالم ـــم ف وأيـــضا

ن بـ التفاعـل أثر ع التعرف ا ا البحث دف و فيھ شارک ما ل التفک خالل من حولھ

املحتــــو تنظــــيم ىمــــستو واملوســــع(ي ــــشارکية) املــــصغر ال الکتابــــة ــــرة/ املقيــــدة(ونمــــط لتنميــــة) ا

وتوصـلت التعلـيم تکنولوجيـا طالب لدى املشکالت وحل مجة ال ات ا قرم فـر وجـود ـ إ والنتـائج

املحتــــــو تنظـــــيم أســـــلوب ن بــــــ للتفاعـــــل ترجــــــع احـــــصائيا الکتابــــــة) مــــــصغر/ موســـــع(يدالـــــة ونمـــــط

ــشارکية ــرة/ املقيــدة(ال ــ) ا بلغــة مجــة ال ات ــا مل ــار امل داء و ــ املعر للتحــصيل ــسبة ربال ى

ن بــ عنــد احــصائيا دال فــر وجــود عــدم ــ إ النتــائج ت أشــا کمــا بــالس؛ ًبــالس ق جــاتر د رمتوســطي

الکتابــة بـنمط علمـوا الـذين الطـالب ن ـ و ــرة ا ـشارکية ال الکتابـة بـنمط علمـوا الـذين الطـالب

مـــــــن مجموعـــــــة تقـــــــديم وتـــــــم املـــــــشکالت؛ حـــــــل إلختبـــــــار البعـــــــدي التطبيـــــــق ـــــــ املقيـــــــدة ـــــــشارکية ال

البحث نتائج ضوء حات واملق   التوصيات

املفتاحيــــة لمـــات املحتــــو: ال ــــشارکيةالکتا،ىتنظــــيم ال ــــشارکية،بــــة ال ــــب الو ات ات،رمحــــر ــــا رم

مجة املشکالت،ال  .حل
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The effect of the interaction between the content organization 
level (miniature and expanded) and the participatory writing 

style (restricted / free) in participatory web editors on the 
development of programming and problem-solving skills of 

educational technology students 
Yosria Abdelhamid Farag Youssif  
Department of Educational Technology and Computer, Faculty of 
Specific Education, Ashmoun, Menoufia University, Egypt. 
Email:  yosria_farag@yahoo,com      
Abstract: 
Electronic participatory editors in education have achieved many 
benefits, the most important of which is increasing the motivation of 
learners, and giving them a great opportunity to train in participatory 
writing skills. The teacher and the learner interact; And the 
employment of content organization methods is based on the 
constructivist theory that sets frameworks for building content by 
focusing on the fact that the content building process is an active 
process that often occurs in a social context, in which the learner is the 
center of the educational process, interacts with his peers in building 
his knowledge and experiences, and also understands the world from 
around him by thinking about everything he is involved in 
The aim of the current research is to identify the impact of the 
interaction between the level of content organization (miniature and 
expanded) and the style of participatory writing (restricted / free) to 
develop programming skills and problem-solving among students of 
educational technology. the participatory writing style (restricted/free) 
in relation to the cognitive achievement and skill performance of 
programming skills in C++ language; The results also indicated that 
there was no statistically significant difference between the mean 
scores of the students who learned the free participatory writing style 
and the students who learned the restricted participatory writing style 
in the post application of the problem-solving test; A set of 
recommendations and suggestions were presented in the light of the 
research results 
Keywords: content regulation; participatory writing; participatory web 
editors; programming skills; Problem Solving 
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  :املقدمة

ـ ع واملـتعلم املعلـم ـا ف يتفاعـل ـ ال التفاعليـة ئـات الب ـم أ مـن ي شار ال التعلم ئات ب عد
شــــاد وإ توجيــــھ ــــ ع ه دو يقتـــصر فــــاملعلم التعليميــــة العمليـــة ــــ دو لــــھ مـــا م ــــل و ســــواء، رحـــد ر ر

عمليـة سـة مما ــ ع فيقتـصر املــتعلم دو أمـا مـا، جــزء ـم ف ــ ـ ع إذا راملـتعلم خــاللر مـن الــتعلم
ئــة ب ــ التكنولوجيــة املــستحدثات توظيــف ــا ف يــتم ة صــغ مجموعــات ــ معــا والعمــل ك ــشا ًال ر
أثنــاء ات ـ ا وتبـادل املعرفـة بنـاء ـ ى ـشار ال العمـل ـ ع ن املتعلمـ ع ـ وجذابـة شـيقة علـم

ا الد املحتو بموضوعات املرتبطة شاركية ال ام للم م رتنفيذ   ى

ـــ أ ـــومـــن عملي ـــ ـــشاركية ال ات املحـــر اســـتخدام ـــو ك ـــشا ال ـــ ع ـــساعد ـــ ال دوات رم ر
اســــات الد مــــن عديــــد نتــــائج إليــــھ توصــــلت مــــا خــــالل مــــن ــــا مي أ تتــــ حيــــث والــــتعلم رالتعلــــيم

اســـة د ـــا وم الـــسابقة ت 1et al (2013) and  Cabinessروالبحـــوث ـــ و ـــ اتال املحـــر رأن
التعــ الـــتعلم ت عــز ــشاركية اســـةزال ود م بيــ فيمـــا ستفــسار و والتفاعـــل ي ـــدلقعبــدهللا (راو ،ال

مليـــــاء2013 ، ســـــيد ،عمـــــر ؛ ـــــاو ســـــيد يم  Franco,Camargo, and)؛٢٠١٧،ســـــن
Camacho,Vásquez, 2018 والتأمـــل ــ التفك تنميــة ــ ـــشاركية ال ات املحــر فاعليــة ــت أثب ـــ رال

الكتابــة ات ــا م تحــسن ــ إ باإلضــافة ي، أشــاراعيــةبدرالـذا كمــا الطــالب؛  et al (2015) لــدى
and Zitzelsbergerـ ع الطـالب يع ـ ـ ع ا قـد مـن ـا مي أ ستمد شاركية ال ات املحر رأن ر

لــــثم ال حمــــد اســــة د توصـــلت كــــذلك ، جتمــــا الــــتعلم ــــ وع املعرفــــة فاعليــــة) ٢٠١٦(ربنـــاء ــــ إ
ـــــــ ال ات املحـــــــر باســـــــتخدام عات املـــــــشر ـــــــ ع القـــــــائم رالـــــــتعلم التعلـــــــيمو ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ رشاركية

الظيفـــر ائـــد اســـة د نتــائج توصـــلت كمـــا ن، املعلمـــ الطـــالب لـــدى ــي و يلك ر تفـــو) ٢٠١٧( ر ـــ قإ
اســــة د ـــت بي وكـــذلك ـــ املعر التحـــصيل تنميـــة ـــ ـــشاركية ال ات بـــاملحر ســـوا د الـــذين رالطـــالب رر

)Iksan& Halim (2018 املق ونيــــة لك الراجعــــة التغذيــــة اتفاعليــــة املحــــر خــــالل مــــن ردمــــة
مقابـــل يــة، نجل اللغـــة ملقــر م اســـ د أثنــاء الطـــالب لــدى القلـــق مــستو خفـــض ــ ــشاركية رال ر ى

التقليديـة، الراجعة الـسابق التغذية اسـات الد مـن ـروإتـ ع عمـل ـشاركية ال ات املحـر أن  رة
ــشا ال مبــدأ ــ ع عتمــاد خــالل مــن الطــالب، ن بــ والتفاعــل التعــاو ــز صــونعز ــ للمحتــو رك ى ر

ـ ع عمـل كمـا مرئيـة، نـصية، وتنميـة مختلفـة ي الـذا التأمـل مثـل تنميـة العليـا، ـ التفك ات ـا رم
التعلــــــــيم ات ـــــــا وم بداعيـــــــة، الكتابـــــــة مثـــــــل ات ــــــــا امل عـــــــض وتنميـــــــة والنقـــــــد التحليـــــــل ات ـــــــا رم ر ر

ديدة ا املعرفة بناء واملشاركة ي و الراجعةو لك التغذية للمتعلمتقديم ة    .رالفو

ات وإستخدام شاركية راملحر ونية ال ـ التعلـيم ـ لك م أ الفوائـد مـن عديـد ـادة ايحقـق ز
ن، املتعلم لدى مالدافعية ة فرصة وإعطا ب كب ات ع رللتد ـا ـشاركية، رم ال ـا الكتابـة أ كمـا

ن واملـشاركة نللتعـاو فعالـة وسـيلة ـ بـ أداء ـ ن املختلفـةاملتعلمـ ـاكمـا شطة ـ سـاعدت أ  ع
ن و   (Al-Jamhoor, 2011).الكتابة تجاه إيجابية مواقف ت

س         خمـــــــ عطيـــــــة محمـــــــد املحتـــــــو) 14أ،2003(وأكـــــــد لتنظـــــــيم عديـــــــدة أســـــــاليب وجـــــــود ـــــــ ىإ
ما ن س ئ ن أسلو حو تدو جميعا ا ولك مناسبة عات تتا رالتعلي ل ـ(ر إ ـل ال مـن ع التتا

ز لا ال إ زء ا من ع والتتا   . )ء،

                                                
سادس   1 دار ال م النفس،اإلص ة لعل ة األمریكی ق الجمعی ام توثی ة نظ تخدمت الباحث  American Psychological Association اس

(APA 6TH ed.)  
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ــــشاركية ال ونيــــة لك ات املحــــر مــــن ة ــــ الكب ســـتفادة لتحقيــــق يجــــب أنــــھ الباحثــــة روتـــر ى
تنظــــــيم أســــــاليب مــــــن ــــــ أك أو أســــــلوب متبعــــــا ئــــــة الب داخــــــل ــــــ التعلي املحتــــــو يوضــــــع أن ًفالبـــــد ى ُ

عشوائ املحتو علم املتعلم س وال املختلفة ىاملحتو ئةى الب داخل   .ية

، ـــ التعلي النظـــام مـــن املقـــدم املحتـــو ـــ مع اك إد ـــ مباشـــرا ا تـــأث يـــؤثر املحتـــو ىفتنظـــيم رى ً ً

املــشكالت أغلــب فــإن ثــم ومــن الــذاكرة، مــن املحتــو ــذا املرتبطــة املعلومــات اســتدعاء ــ ــؤثر ىو
عناصره تنظيم سوء عن ناتج املحتو باستدعاء عبدالرح(ياملرتبطة   )2009،12من،محمد

ال البنائية ة النظر ع نادا اس ينطلق املحتو تنظيم أساليب توظيف أن القو مكن ًو ى ل
تحـدث ـشطة عمليـة املحتو بناء عملية أن ع ا ترك خالل من املحتو لبناء أطرا ىتضع ى ً

اجتمــا ســياق ــ حيــان مــن ــ كث ا، ــ العمليــة محــو ــو ــا ف مــع، لتعليميــةرواملــتعلم يتفاعــل
اتـھ وخ فـھ معا بنـاء ك، رأقرانھ ـشا مـا ـل ـ ـ التفك خـالل مـن حولـھ مـن العـالم ـم ف روأيـضا

  .فيھ

ـا وم املحتـو تنظـيم أسـاليب مـن ـ أك أو أسـلوب إتبـاع ة ضـر ـ إ عديـدة اسـات د ت ىوأشا ر ر ور
اســـــة التنSharma,S.  Kitchens,F.(2004)رد أن ـــــ إ ت أشـــــا ـــــ للمحتـــــورال رمـــــى ال ىظـــــيم

مـــــصطفى اســــة د املتنقــــل، الــــتعلم ئــــة ب ــــ خاصـــــة الــــتعلم عمليــــة ــــ نــــة املر يحقــــق ــــى و رلك و
نـــــاو ــــــ) 2006(ىم التعلي الكمبيـــــوتر املحتـــــو تنظـــــيم طرائـــــق ن بـــــ التفاعـــــل اســـــة د ـــــ إ ىـــــدفت ر

عنــــد التفـــصي ع التتــــا إســــتخدام ة ضـــر ــــ ع اســــة الد نتـــائج وكــــشفت ــــ املعر ســـلوب رو بنــــاءور
بـرامج بنـاء عنـد رمـى ال ع التتـا ،واستخدام ن املندفع بالطالب خاصة التعليمية الكمبيوتر برامج

اســـة د أمـــا ن، و ـــ امل للطـــالب خاصـــة التعليميـــة ر Lee, J.(2012)رالكمبيـــوتر تطـــو ـــ إ ـــدفت ف
يـــھ جان ــــة نظر بتطبيـــق ــــى و لك للمحتــــو(ىاملحتـــو رمـــى ال فاعليتــــ، )ىالتنظــــيم ـــت ــــوأثب ع ھ

الغـو، الطـالب ـام اسـة د نتـائج أكـدت كمـا ، املحتـو تنظـيم ة بـضر لوأوصـت رى ر فاعليــة) 2013(ور
انتـــاج ات ـــا م تنميـــة ـــ ع النقـــال التعلـــيم بـــرامج إنتـــاج ـــ سلـــسل امل رمـــى ال التنظـــيم راســـتخدام

الغـــو ـــام اســـة د توصـــلت كمـــا س، التـــد يئـــة أعـــضاء لـــدى التفاعليـــة ونيـــة لك امج ـــ لال ر ر ،ر
الـــــــدين صـــــــالح ن رمـــــــى) 2013(أمــــــ ال التنظـــــــيم ذو املتنقـــــــل الـــــــتعلم برنـــــــامج توظيــــــف ة ضـــــــر ـــــــ ورا

ــى ز ة مـر اسـة د نتــائج وتوصـلت بيـة، ال ـ نيــة امل الـدبلوم طـالب إعــداد ات مقـر ـ وللمحتـو رر ى
إكـساب ) 2013( ـ ـب الو ع شاركية ال ات املحر املحتو لتنظيم الك التنظيم فاعلية را ى

ت ـــ وأو التعلـــيم، يـــا تكنو لطـــالب التكنولوجيـــة باملـــستحدثات املرتبطـــة واملعلومـــات يم املفـــا
اســـة د لـــدىLiu,et al,(2013)رنتـــائج املعرفـــة اء مـــاو ات ـــا م تنميـــة ـــ رمـــي ال التنظـــيم رفاعليـــة ر

مــــسعد أســـماء اســـة د وتوصــــلت الزائـــد، ـــ املعر مــــل ا لتجنـــب الـــتعلم ألســــلوب وفقـــا ن راملتعلمـــ
ً

املحتـو) 2017( تنظـيم ـ يـھ جان ـة نظر عن لرايجلوث التوسعية ة النظر استخدام فاعلية ىإ
الرقمية الصو تصميم ات ا مل دائية وانب ا تنمية رالتعلي   .ر

بوجــــود           تجــــزم لــــم يــــة التجر البحــــوث نتــــائج أن الــــسابقة والبحــــوث اســــات الد مــــن تــــ رو
عنــــد عميمــــھ يمكــــن محــــدد وخــــصائصتنظــــيم طبيعــــة ــــ إ يرجــــع وإنمــــا ، املحتــــو ع وتتــــا ىتنظــــيم

املقد املحتو ونوع َاملتعلم َ ُ للمتعلمى   .م

ــــىاملحتــــوأنالباحثــــةىوتــــر اتالتعلي ــــا مجــــةرمل ــــممــــنال ــــاتأ ــــاملحتو ــــتحتــــاجال إ
ـب ـىللمحتـووتنظـيمترت اتــذهإلتقـانالتعلي ـا اتـذهأنحيـثرامل ـا ا؛ببمرتبطـةرامل عــض



ونمط ) المصغر والموسع(أثر التفاعل بین مستوي تنظیم المحتوى 
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مجــةتــدخل يــاةرأمــوــلــال ــاالوقــتففــيا ــشــياءعــددا ــعتمــدال مجــةع الال
ا،يمكـن مجــةســرد ،ــومــاــلصــناعةـتتــدخلفال ـ واتــفمثــلرق اســباتوالتلفــازال وا

وت مجةالصناعيةالتمنوعديدووالر فال ذاتھ، حد مفيد ش و مجة ال فتعلم لـن؛
خلـــف فــاء ا ــ تجــر ــ ال مـــو ببــواطن مداركــھ ستوســع بــل فحـــسب عملــھ ــ املــتعلم ىتفيــد ر
ة قــد ــ أك املــتعلم تجعــل ــ وال الكمبيــوتر شاشــة ــ ع ــر تظ ــ ال ال شــ و الــصو مــن رمجموعــة ر

مجة ال علم من بداخلھ نمو س الذى م ال الفكر إ نادا إس ام امل تنفيذ   ًع

ف نظــــراولــــذلك الطــــالب ا ــــس يك أن يجــــب ر ضــــر أمــــر مجــــة ال ات ــــا م تنميــــة ــــ إ اجــــة ًا ى و ر
ال وأصــبحت امج ــ ال فيــھ وتنوعــت ت ــ ك الــذى املعلومــات وتكنولوجيــا التكنولــو التطــو رلعــصر

ــ ال مجيــة ال املــشكالت حــل ــدف مجــة ال ات ــا م ــ ع ب التــد مــن فالبــد التــا و ــا؛ ل رحــصر ر
ا ل التعرض ـيمكن و لـة و ـسان ن بـ التخاطـب لغـة مجة ال أن حيث وقت لغـةأى

 .العصر

جـــــودة         إينـــــاس ت ـــــواد) 2017،22(روأشـــــا كتابـــــة عـــــن ة عبـــــا ـــــ مجـــــة ال ات ـــــا م أن ـــــ رإ ر
ســــليمان مــــسعد محمــــد ــــا عرف كمــــا ، يحة ــــ قــــة ــــ) 2015،224(بطر ع الطــــالب ة قــــد ــــا ربأ

املناســ ائنــات ال الدقــةإختيــار مــن جــة بد ــشائھ إ يــتم والــذى نــامج لل املناســبة ــواد وكتابــة ربة
يـد ا ب التـد مـن البـد أنـھ الباحثـة تـر لـذلك املـة، مت ر تطـو ئـة ب بإسـتخدام وذلك تقان رو ى
وجدت املختلفة التعلم ئات ب ع الباحثة بإطالع يحة، علمية قة بطر مجة ال ات ا م رع

محـــ ـــ ع ك ـــشا ال حيــــثرأن مجـــة ال ات ـــا م إلتقـــان ئـــات الب ـــسب أ مـــن ـــشاركية ال ـــب الو ات رر ر
للوصـــ م لبعـــض وا ـــ و املختلفـــة ـــواد كتابـــة ـــ و ـــشار ي ائيـــةنالطـــالب ال امج ـــ ال ـــ إ لو

يحة   .ال

ك عـد ـشا مـن رال مـة م ، التفاعـل عمليـات عمليـة ـسة ـداف مـن أنـھ كمـا جتمـا  الرئ
بيــة د لل يعا ــ ـــ ع ك ـــشا ال عمــل و ن ريثـــة ـــو املتعلمــ و التعليميـــة ــداف تحقيـــق نحــو
ه ـ ربـدو ـات ين ماعـة وحـدة دعمـو التعاونيـة تجا ـد ا ز ا، مـن و ـو صـالب أن و ـ إ  ـدف

ك ن ـدف لتحقيـق زمالئـھ مـع مـتعلم ـل ـش ـداف، إنجـاز أو معـ مـن محـددة  وأن مجموعـة
ـ حاجـة ـ أنـھ فـرد ـل ـشعر ـ حاجـة ـ زميلـھ أن كمـا زميلـھ، معاونـة إ عـد معاونتـھ، إ التـا  و

ك شا رة رال ا عتمد إيجابية ظا ة شطة من كث عل بو   ال

والتكنولوجيـا،           املعلومات عصر و ف عة سر تحوالت د ش ديث ا العصر أن املالحظ ومن
ُ

ا مجا اليمكن ائل بكم املعلومات مر ت ـا،رإذ م ـ املث فـادة ثـم ومن ا، مصاد من والتأكد را
عــد حيــث املــشكالت، حــل ات ــا م تنميــة ميــة أ لــذلك ايــد ــة القــضایا مــن روت بو ــ ال بــدأ ال

و بو ا النفس وعلماء نال تماما یولو ا ًإ ا ًكب ة، السنوات ل ه وذلك خ  املفاتیح أحد رباعتبا
امة للفـرد والـذي الفعال املعر رالتطو لضمان ال  للتفاعـل عقلیـة طاقـة أقـ باسـتخدام ـسمح
ل ي ــش ــ مــع إیجــا ع ب التــد فــإن املجتمــع، لبنــة ــم ن املتعلمــ اعتبــار و بــھ، املحيطــة ئــة رالب

مـع التعـاطي مـن م يمك و ف م، ل ا إكسا بر البعد ل ش ا وتوظيف املشكالت حل ات ا زم ر
ــــ مــــن والتأكــــد ــــااملعلومــــات توظيف مــــن فــــادة ومــــن معلوماتــــھ واكتمــــال وحداثتــــھ املــــصدر ة

كما اتھ، وفقا ا وعل بالبناء
ً

املشكالت  حل ن ساعد ـ یـصبحوا أن ع املتعلم  العقـل، متفت
موا وأن ات یح ن وج خر ونوا وأن نظر أتـم ی ـ ـم لتعـديل سـتعداد ع ا  املعلومـات ضـوء ـ رآ

سبة، املك دیدة لقبو عن یبحثوا أنو ا ار لأسباب   .املختلفة ف
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 Wood, D. F. , 2003; Wells, Samantha H; Warelow, Philip J, Jackson, Karen)وأشـار
L ,2009;  Barrett, Terry , 2010; Hung, Woei ,2011; Schmidt, Henk G; Rotgans, Jerome I; 

Yew, Elaine HJ , 2011)حـل ـ ع القـائم الـتعلم املـتعلم؛ املـشكالتّأن ـو سـاس و و لدفـھ
لة مـش حـل ـ ع املــتعلم فيـھ يركـز ٍحيـث ايـةمــا ّ ال سمفتوحـة ــاولـ ولك محـدد، حـل خـالل ّمــن ّ

ــــة مرغو أخــــر وســـمات ات ــــا م ر بتطــــو ىـــسمح ٍ التعــــاو. ر ــــز عز و املعرفـــة، ــــساب اك ــــشمل ـــذا نو
مـــا ا عمليـــة. والتواصـــل ت رطـــو ّ ُ

 PBL تطبيقـــات ٍلتـــضم ـــسمحّ املختلفـــة؛ الـــتعلم بـــرامج ـــ ع
ّ

املــستقبلية م سـا ملما املــستخدمة ات ــا امل ر بتطـو ن للمتعلمــ رالعمليـة ــ. ر ع القــائم التعلـيم زعــز ّ

ق الفر ئة ب ضمن املستمر التعلم املشكالت  .ّحل

املـشكالت حـل ع القائم للتعليم التعلي نامج ال عملية ّتتضمن مجموعـات ّ ـ العمـل
ة نصغ املتعلم مـاحيث  ،من وغالبـا املجموعة داخل س غ أو سميا ا دو متعلم ل ًيؤدي رً ر ًر ّ

حيـث بـھ؛ اصـة ا معرفتـھ بنـاء أجـل مـن الطالـب ومنطـق ـ تفك ـ ع تركـز ا أ كما ، الدو بدل ي
ّ ُ ر ّ

و معرفتـھ، ـ إ يحتـاجو ومـا جيـدا، الطـالب عرفـھ مـا تحديـد إ و املقام دف نإنھ ًل كيفيـةّ
لة املــش حـــل ـــ إ تــؤدي قـــد ــ ال ديـــدة ا املعلومـــات ــ إ الوصـــو ــان ّوم ّ ـــسو ل ت ـــو املعلــم ردو

ا عل شراف و التعلم عملية وتوجيھ دعم خالل من التعلم
ّ

 . 

املـــشكالت حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم أن الباحثـــھ تجت إســـت ســـبق مـــا ضـــوء ـــ عـــدة ّو ّلـــھ

بالد املــتعلم ـ ع يركــز ـو ف ات؛ ـ مم
ّ

ــادة ـ ع عمــل و ـشط ال الـتعلم ع ــ أنـھ كمــا ؛ ـ و زجـة ر
ّ

مــن عديــد ــ ع تنطبــق ــ ال ياتيــة ا ات ــا امل ر تطــو ــ ع ــساعد و الطــالب؛ لــدى الــتعلم أثــر ربقــاء
التواصـــل تنميـــة ـــز لتعز نفـــسھ الوقـــت ــ و بـــاملحتو املعرفـــة ـــز لتعز إســـتخدامھ يمكـــن ىاملجــاالت؛

و النقــدي ــ والتفك املــشكالت يــضعّوحــل قــد ي؛ الــذا الــتعلم ات ــا وم التعــاو
ّ

ر العمــل ن ــ الطــالب
تقـدم قـد ، مـا ا الفكـر ـ خـالل من قيقي ا العالم ب تجا باستخدام مثل النحو رع
ـ ال اسـات الد عـدد مـن الـرغم ـ ع لة؛ للمـش وحلـوال مختلفـة ات تـصو املختلفة النظر ات روج

ً
ٍ ر

وأنمـ املحتـو تنظـيم بأسـاليب تمت أنـھىإ إال مجـة ال ات ـا وم ـشاركية ال الكتابـة حـدود–رتط ـ
الباحثـــة ســـلوب-علـــم تناولـــت اســـة د توجـــد واملوســـع(رال ـــشاركية) املـــصغر ال الكتابـــة نمـــط مـــع

رة/ املقيدة( املشكالت )ا وحل مجة ال ات ا م تنمية ا ا البحث   راملستخدم

ال ات ــــا م تنميــــة ــــ إ الباحثــــة ســــعت الفرقــــةرولــــذلك طــــالب لــــدى املــــشكالت وحــــل مجــــة
املــــصغر املحتـــو تنظــــيم بإســـتخدام ــــا ا البحـــث خــــالل مـــن التعلــــيم تكنولوجيـــا قــــسم ىالثالثـــة

شاركية ال الكتابة ع قائمة علم ئة ب رة/ املقيدة(واملوسع   )ا
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البحث لة   :مش

ا               وصـــــياغ البحــــث، لة مـــــش ة بلــــو مـــــن الباحثــــة عـــــادرتمكنــــت خــــالل مـــــن ا، وتحديــــد ،
تية   -:رواملحاو

أوال
ً

التعليم:  تكنولوجيا طالب لدى مجة ال ات ا م تنمية إ اجة   را

السابقة  ) أ( والبحوث اسات  رالد

مـــن التعليميـــة العمليـــة ـــ مجـــة ال ات ـــا م علـــم ميـــة أ ـــ ع أكـــدت عديـــدة اســـات د ريوجـــد ر
اســة د اســات الد رـذه جــوده،؛ Govender,2006 ؛Depradine , Gay ,2004(ر ؛2017إينــاس

، الدســو يم إبـــرا الكـــردى،؛2018محمــد فكــر اســـات)2019ىدعـــاء الد ــذه أوصـــت حيــث ر؛
املختلفة اسية الد املراحل طالب لدى مجة ال ات ا م تنمية ة ربضر ر   ور

صية) ب ( ال   املالحظة

ــــ س تــــد يئــــة عــــضو ــــا عمل خــــالل مــــن الباحثــــة ليــــةرالحظــــت ب التعلــــيم تكنولوجيــــا قــــسم
خــــالل ومــــن املنوفيـــــة جامعــــة النوعيــــة بيــــة ىال تـــــد ى امليــــدا ب التــــد مجموعــــات ـــــ ع ا رإشــــراف

بلغــة امج ــ ال عــض بتــصميم م لــيف ت يــتم ــان حبــث طــالب لــدي مجــة ال ات ــا خاصــةCرم
ــاوأن م أ ات ـ مم عـدة ــ تتم حيـث العــصر لغـة ــ اللغـة ــامـذه امل ــااعـدد أ كمـا ــا تؤد ـ ل

أنمــاط مــن ــ كث وتــدعم واملعقــدة ة ــ الكب عات املــشر مــن ــ كث ــ ا إســتخدام يمكــن شــاملة ولغــة
مجة شغيلال ال أنظمة من عديد ستخدم ة قو   لغة

وال م، بـــا إن تجـــذب ال ـــة نظر قـــة بطر تـــتم تقليديـــة التعلـــيم قـــة طر أن أيـــضا الحظـــت ًكمـــا

ــ ع م ع ــسابــ بــرامج إك تــصميم ــ ــا يتعلمو ــ ال ات ــا امل يوظفــو ــم تجعل ــ ال ات ــا رامل نر
ــــCبلغــــة الباحثــــة فكــــرت الطــــالب تواجــــھ ــــ ال ات الــــصعو ــــذه ــــ ع مــــا حــــد ــــ إ وللتغلــــب

بلغة مجة ال ات ا م تنمية واملقيدة رة ا شاركية ال الكتابة نمطى من لدىCرستفادة
التعليم تكنولوجيا   .طالب

ستكشافية) ج( اسة   رالد

قسم عة الرا الفرقة طالب إتقان ع للتعرف إستكشافية اسة د بإجراء الباحثة رقامت
عدد ع اسة الد إجراء تم مجة، ال ات ا مل التعليم رتكنولوجيا طلبـت) 14(ر حيـث وطالبـة ًطالبـا

بلغــة امج ــ ال عــض تــصميم اســةCالباحثــة الد نتــائج ت وأشــا ر، اتر ــا م ــ ضــعف وجــود ــ رإ
ــسبة و مجــة، ــ%) 71.43(ال لة مــش م ولــد مجــة، ال ات ــا م ــ ات صــعو م لــد الطــالب رمــن

بلغــــــة اصــــــة ا مجيــــــات ال افيــــــةCعمــــــل ال ة ــــــ ا م لــــــد س لــــــ الطــــــالب معظــــــم أن كمــــــا ،
برنــامج مCالســتخدام لـــد مــا وأن ـــمــن، وامل يم املفــا عــض ــ ع فقـــط تقتــصر اتمعرفــة را

بلغـــــــة مجـــــــة ال ات ـــــــا م علــــــم ـــــــ ات صـــــــعو ـــــــو واج و ـــــامج، نــ لل رساســــــية ـــــــذهCن ومـــــــن ،
ــا لف ت تفـاع وا ا وصـعو التعليميـة امج ـ ال إنتـاج ـ املـستخدمة مجـة ال لغـات ة ـ ك ات رالـصعو
التواصــل مــن ــد مز ــ إ اجــة وا امج، ــ ال ــذه وتفاصــيل نقــاط ة ــ وك املعلومــات وتــزاحم املاديــة،

ــــ إ اجــــة وا آخـــر، جانــــب مـــن الــــبعض م عـــض و الطــــالب ن ــــ و جانـــب مــــن والطـــالب املعلــــم ن بـــ
ات ــــ ا ــــساب اك ــــ ع م ــــساعد علــــم ئــــة ب ــــ إ اجــــة وا الــــتعلم، عمليــــة ــــ الطــــالب مـــشاركة

ال للغــــة ــــ التعلي بــــاملحتو اصــــة ا كمــــاCىواملعلومــــات ــــ، إ اســــات الد مــــن عديــــد ت رأشــــا ر
اسـة د ـ ة صـعو اسـةروجـود د ـا م مجـة ،(رال فنـاو ا محمـد أبــو2005ىأحمـد و مـر ـاب إ ق؛ ز
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د، الــسيد،2006رو حـــسن وفــاء ن،2008؛ حـــس محمــد محمـــود ،2011؛ ـــ املر ـــزات ف شــر ؛
ب،2011 غر محمود أحمد العطار،2012؛ سعيد أحمد ،2014؛ طاحو سمر محمـد؛2018ن،

ياسر ميد، عبدا دان محمد ، الدسو يم جرجس،زإبرا ع ود مينا ى، ا   )2018سيد

ألن ونظــرا
ً

املحتــو تنظــيم ىمــستو واملوســع(ي مــع) املــصغر ناســب ــشاركيةي ال الكتابــة نمطــى
ــــرة/ املقيــــدة( واملعلومــــات )ا ات ــــا امل ــــساب اك ــــ ع م ــــساعد و ، ــــا ا بالبحــــث ن راملــــستخدم

لتنميــــــة مــــــة الال ات ــــــ بلغــــــةزوا مجــــــة ال ات ــــــا وCرم تقــــــديم، ولة ســــــ ــــــ أيــــــضا م ــــــساعد
ً

ا ا البحث خالل من ات ا امل تلك لتنمية الباحثة د مما ، العل راملحتو   .ى

اســــــتخدام: ًثانيــــــا ــــــ إ اجــــــة اتا ــــــا م لتنميــــــة التعلــــــيم ــــــ ــــــشاركية ال الكتابــــــة رأنمــــــاط
بلغة مجة   Cال

والــــ التعلــــيم ــــ عملي ــــ جــــدا مــــة م ــــشاركية ال ات املحــــر ًعــــد ذلــــكر س لــــ عــــام ل ــــش تعلم
اســـــة د ــــا م اســـــات الد مــــن عديـــــد إليــــھ توصـــــلت مــــا خـــــالل مــــن ـــــا مي أ تتــــ ولكـــــن رفحــــسب، ر

  ;  Zitzelsberger, 2015 ,2010  ;Kazuak (Madeline , 2008; David, 2010 ;Miller, 2010 ; 
Cabiness, et al, 2013,     Ming , 2015 ؛Franco-Camargo and Camacho-Vásquez, 2018; 
Iksan and Halim, 2018ـدلق،؛ لـثم،2013ال ال حمـد ،٢٠١٦؛ الظيفـر ائـد ي؛ سـن٢٠١٧ر ؛

يـــال،٢٠١٧ســـيد، غ ـــب حب يـــھ ن ن ل مـــا تحقيـــق )2018ر؛ ة بـــضر اســـات الد ـــذه نـــادت رحيـــث ور
ب ـــسمح ـــا أ حيـــث املعلـــم؛ مـــن بتوجيـــھ الـــبعض م عـــض ن املتعلمـــ ن بـــ ك ـــشا املحتـــورال ـــشاء ىإ

عــن فـضال ن؛ املتعلمـ قبــل مـن املحتـو ـذا ل جديــدة ابـط ر ـشاء إ ــ املـشاركة وكـذلك ى ـشار ال
ً

ى و
ن بـــــــ جتماعيــــــة املــــــشاركة لتحقيـــــــق ــــــشاركية ال ــــــب الو ات محـــــــر وإســــــتخدام الكتابــــــة انيــــــة رام

ن   املتعلم

ثالثــا
ً

للمراحــل-: ــب الو خـــالل مــن املــشكالت حـــل ات ــا م تنميــة ـــ إ اجــة التعليميـــةرا
  املختلفة

غلــب لــضمان مــة امل املفــاتيح أحـد واملعرفــة املعلومــات ة ثــو ظـل ــ املــشكالت حــل ريمثـل
أن حيـــث التعلـــيم والســـيما يـــاة ا مجـــاالت افـــة ـــ والتكنولـــو ـــ املعر التطـــو ـــ ع ن راملتعلمـــ

للتفاعـل العقلية طاقاتھ أق بإستخدام للفرد سمح املشكالت حل ع ب مـعرالتد ى يجـا
اســــــات الد مــــــن مجموعــــــة أن إال ا مــــــستجدا مـــــع والتكيــــــف ــــــا ف ظر ــــــة ومواج يــــــاة ا ات ـــــ رمتغ و
امعـات ا املختلفـة التعليميـة املراحـل ـ ن املتعلمـ لـدى املـشكالت حـل مـستو ى تـد ـ إ ت ىأشا ر

اسة د ا علوان، (روم ن،2009مصعب حس صا خليفة،2015؛ غادة شـعبان،2018؛ حـاب ر؛
وتنميـة)2020 ن؛ املتعلم لدى املشكالت حل ات ا م تنمية ة بضر اسات الد ذه أوصت كما ر؛ ر ور

طــــار ــــذا ــــ و ن التلقــــ عــــن عيــــدة حديثــــة أســــاليب إســــتخدام تتطلــــب املــــشكالت حــــل ات ــــا رم
ــــب الو أدوات خــــالل مــــن املـــشكالت حــــل ات ــــا م تنميــــة ـــ ع ركــــزت عديــــدة اســــات د روجـــدت 2.0ر

اسـة د ـا ،Su & Beaumont, 2010(روم ـ العتي يـاء ،2010؛ فرجـو خالـد عيـاد،2011ن؛ ـ ع ؛
شقر، م محمد،2011عبدالكر ت ب ألفت ناصر، ت ب سام إب   )2018؛

اســة د ــا وم املــشكالت حـل ات ــا م تنميــة ـ ــب الو فاعليــة متنوعـة اســات د ــت أثب روقـد ر ر
)Kovacic, Bubas& Zlatovic, 2007 ؛Wheeler,S., Yeomans,P.,  Wheeler, D, 2008؛
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Lazakidou, 2010; Woo, Chu, Ho& Li, 2011  ؛، مبـار عبـدالعال أكـدت) 2014زمنـال حيـث
ـــ إ تـــؤدى ــشاركية ال ـــب الو ات محـــر أن اســـات الد رــذه باطر ســـت ـــ ع ة والقـــد ــ التفك رتنميـــة

ن املتعلم لدى عامة   .بصفة

ن تبــــ البحــــث لة ملــــش الــــسابق العــــرض ضــــوء ع-ــــ حــــدود الباحثــــةــــ توجـــــد-لــــم ال أنــــھ
مجـة ال ات ـا م تنميـة ـ شاركية ال الكتابة أنماط تناولت اسات رد لـدىر املـشكالت حـل ات ـا روم

  .الطالب

التاليةلذلك ة ر التقر ة العبا ا ا البحث لة مش الباحثة   -:رصاغت

أنمـــــاط خـــــالل مـــــن املـــــشكالت حـــــل ات ـــــا وم مجـــــة ال ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ إ حاجـــــة ريوجـــــد الكتابـــــةر
التعلـــــــيم تكنولوجيـــــــا قـــــــسم الثالثـــــــة الفرقـــــــة طـــــــالب لـــــــدى ـــــــشاركية الكتابـــــــةال نمـــــــط يإســـــــتخدام

شاركية واملقيدة(ال رة مجة) ا ال ات ا م الطالب مستو ى تد لوجود يجة رن   .ى

البحث   :أسئلة

س الرئ   السؤال

ن بــ التفاعــل ــ ع قائمــة علــم ئــة ب بنــاء يمكــن املحتــكيــف تنظــيم ي واملوســع(ىومــستو ) املــصغر
ـــــشاركية ال للكتابــــــة ن ـــــرة/ املقيــــــدة(ونمطـــــ تنميــــــة )ا ــــــ ع ـــــا وأثر ــــــشاركية ال ـــــب الو ات ربمحــــــر

التعليم تكنولوجيا طالب لدى املشكالت حل ات ا وم مجة ال ات ا رم   ؟ر

التالية الفرعية سئلة السؤال ذا من تفرع   -:و

ات )1 ا م بلغةرما مجة تنميC ال يجب التعليم؟ال تكنولوجيا طالب لدى  ا
ـ )2 ـشاركية ال ـب الو ات محـر ـ ع القائمة التعلم ئة ب تصميم معاي تنظـيمرما ي مـستو

واملوســــع(ىاملحتــــو ــــشاركية) املــــصغر ال للكتابــــة ن ــــرة/ املقيــــدة(ونمطــــ ات )ا ــــا م رلتنميــــة
بلغة مجة  ؟Cال

محـــــ )3 ـــــ ع القائمـــــة الـــــتعلم ئـــــة لب ـــــ التعلي التـــــصميم لتنميـــــةمـــــا ـــــشاركية ال ـــــب الو ات رر
ات ا بلغةرم مجة  ؟Cال

املحتـــو )4 تنظــــيم مـــستو أثــــر ىمـــا واملوســـع( ي ات) املــــصغر ــــا مل ـــ املعر التحــــصيل تنميـــة ــــ رع
بلغة مجة التعليم؟C ال تكنولوجيا طالب  لدى

املحتـــــو )5 تنظـــــيم مـــــستو أثـــــر ىمـــــا واملوســـــع(ي ات) املـــــصغر ـــــا مل ـــــى دا انـــــب ا تنميـــــة ـــــ رع
بلغةا مجة التعليم؟C ل تكنولوجيا طالب  لدى

املحتــو )6 تنظــيم مــستو أثــر ىمــا واملوســع(ي لــدى)  املــصغر املــشكالت حــل ات ــا م تنميــة ــ رع
التعليم؟ تكنولوجيا  طالب

ـــشاركية )7 ال الكتابـــة نمـــط أثـــر ـــرة/ املقيـــدة(مـــا تنميـــة )ا ـــ ع ـــشاركية ال ـــب الو ات ربمحـــر
ال ات ا مل املعر بلغةرالتحصيل التعليم؟C مجة تكنولوجيا طالب  لدى

ـــشاركية )8 ال الكتابـــة نمـــط أثـــر ـــرة/ املقيـــدة(مـــا تنميـــة )ا ـــ ع ـــشاركية ال ـــب الو ات ربمحـــر
بلغة مجة ال ات ا مل ى دا انب التعليم؟C را تكنولوجيا طالب  لدى

ــشاركية )9 ال للكتابــة ن نمطــ أثــر ــرة/ املقيــدة(مــا ــب )ا الو ات تنميــةربمحــر ــ ع ــشاركية ال
التعليم؟ تكنولوجيا طالب لدى املشكالت حل ات ا  رم
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املحتـــو )10 تنظـــيم مـــستو ن بـــ أثرالتفاعـــل ىمـــا واملوســـع(ي ـــشاركية) املـــصغر ال الكتابـــة ونمـــط
ـــرة/ املقيــدة( بلغـــة )ا مجـــة ال ات ــا مل ـــ املعر التحـــصيل تنميــة ـــ طـــالبC رع لـــدى

التعليم؟  تكنولوجيا
أثرالتفا )11 املحتـــومـــا تنظـــيم مـــستو ن بـــ ىعـــل واملوســـع(ي ـــشاركية) املـــصغر ال للكتابـــة ونمـــط

ـرة/ املقيـدة( بلغـة )ا مجــة ال ات ـا مل ـى دا انــب ا تنميـة ــ ع تنميـة ــ لــدىC رع
التعليم؟ تكنولوجيا  طالب

املحتــو )12 تنظــيم مــستو ن بــ أثرالتفاعــل ىمــا واملوســع(ي ــشاركية) املــصغر ال للكتابــة ن ونمطــ
رة/ ملقيدةا( التعليم؟ )ا تكنولوجيا طالب لدى املشكالت حل ات ا م تنمية  رع

البحث داف    :أ

إ التوصل إ ا ا البحث   -:دف

املحتــــو )1 تنظــــيم ي مــــستو ن بــــ أثرالتفاعــــل عــــن واملوســــع(ىالكــــشف للكتابــــة) املــــصغر ن ونمطــــ
ـشاركية ــرة/ املقيـدة(ال ا )ا ـا مل ـ املعر التحــصيل تنميـة ـ بلغـةرع مجــة ال لــدىC ت

التعليم تكنولوجيا  طالب
املحتــــو )2 تنظــــيم ي مــــستو ن بــــ أثرالتفاعــــل عــــن واملوســــع(ىالكــــشف للكتابــــة) املــــصغر ن ونمطــــ

ــشاركية ــرة/ املقيــدة(ال بلغــة )ا مجــة ال ات ــا م تنميــة تكنولوجيــاC رعــن طــالب لــدى
 التعليم

املحتــــو )3 تنظــــيم ي مــــستو ن بــــ أثرالتفاعــــل عــــن واملوســــع(ىالكــــشف للكتابــــة) املــــصغر ن ونمطــــ
ــــــشاركية ــــــرة/ املقيــــــدة(ال تكنولوجيـــــــا )ا طــــــالب لــــــدى املــــــشكالت حــــــل ات ــــــا م تنميــــــة ــــــ رع

 التعليم؟

البحث مية   :أ

ي فيما ا ا البحث مية أ   -:تكمن

املحتــو )1 تنظــيم مــستو مــن ىســتفادة واملوســع(ي ــ)  املــصغر املعر التحــصيل تنميــة ــ
ــار امل داء بلغــةو مجـــة ال ــ املـــشكالت حــل ات ـــا روم تكنولوجيـــاCي طــالب لـــدى

 .التعليم

مـــن )2 ـــشاركيةســـتفادة ال الكتابــــة ـــرة/ املقيـــدة(نمـــط ــــ )ا املعر التحـــصيل تنميـــة ــــ
املـــشكالت حــل ات ـــا وم ــار امل داء رو بلغــةي مجـــة ال تكنولوجيـــاCــ طــالب لـــدى

 التعليم
م )3 إ ن الباحث أنظار لنـوعتوجيھ وفقا املختلفة التعلم ئات لب التعلي التصميم راعاة

ً

ا تحقيق املراد داف و ئة  .الب
ات )4 ــا مل املالحظــة بطاقــة مــن بلغــةرســتفادة مجــة ــىCال دا انــب ا م تقــو ــ

التعليم تكنولوجيا  لطالب
محــر )5 ئــات بب املرتبطــة البحــوث مــن ــد مز إجــراء نحــو ن البــاحث أنظــار ــبتوجيــھ الو رات

التعليمية العملية ا وتوظيف شاركية  .ال



ونمط ) المصغر والموسع(أثر التفاعل بین مستوي تنظیم المحتوى 
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ات )6 ـا امل ـساب إلك املختلفـة ـا بأنماط شاركية ال الكتابة استخدام ع الطالب ريع
املختلفة التعليمية للمراحل اسية الد ات املقر مة رالال  .رز

ن )7 ب التفاعل من املحتـوستفادة تنظـيم ىمستو واملوسـع(ي ل )املـصغر ن لكتابـةونمطـ
ـــشاركية ـــرة/ املقيـــدة(ال حـــل )ا ات ـــا وم ـــار امل داء و ـــ املعر التحـــصيل تنميـــة رـــ ى
التعليملاملشكالت تكنولوجيا طالب لدى التعليم تكنولوجيا  .طالب

للبحث التجر   التصميم

ــ التجر التــصميم الباحثــة اســتخدمت لــذا التفاعليــة، البحــوث مــن ــا ا البحــث ،)2×2(عــد
لكما س،) (1(ش خم   )2013،214محمد

شاركية            ال الكتابة   نمط

املحتو تنظيم ىمستو   ى

حرة شاركية   كتابة
مقيدة شاركية   كتابة

  )مثلة(املوسع
ية تجر مجموعة

)1(  
ية تجر   )3(مجموعة

  )القواعد(املصغر
ية تجر مجموعة

)2(  
ية تجر   )4(مجموعة

ل التجر) 1 (ش   )2×2(التصميم

ي كما مجموعات ع أ إ البحث عينة تقسيم   -:روتم

يــة - التجر القواعــد) 1(املجموعــة باســتخدام موســع محتــو تنظــيم ىمــستو الكتابــةى بــنمط
رة ا شاركية   ال

يـــة - التجر مثلـــة) 2(املجموعـــة باســـتخدام مـــصغر محتـــو تنظـــيم ىمـــستو الكتابـــةى بـــنمط
ا شاركية   رةال

يــة - التجر القواعــد) 3(املجموعــة باســتخدام موســع محتــو تنظــيم ىمــستو الكتابــةى بــنمط
املقيدة شاركية  ال

يـــة - التجر الكتابـــة) 4(املجموعـــة بـــنمط مثلـــة باســـتخدام مـــصغر محتـــو تنظـــيم ىمـــستو ى
املقيدة شاركية   ال

البحث ض   :وفر

املحتــــ تنظــــيم مــــستو الســــتخدام ساســــية ات التــــأث يأوال ً
واملــــصغر(ىو ـــــ) املوســــع ع

بلغة مجة ال ات ا م   Cرتنمية

مــستو )1 عنــد احــصائيا دال فــر ىيوجــد علمــوا0.05≤ًق الــذين الطــالب جــات د متوســطي ن ربــ
ـــ ســـوا د الـــذين الطـــالب ن ـــ و موســـع محتـــو نظـــبم ب ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ئـــة ب رـــ ى ر

ال ــــــ مــــــصغر محتــــــو نظــــــبم ب ــــــشاركية ال ــــــب الو ات محــــــر ئــــــة ىب لإلختبــــــارر البعــــــدي تطبيــــــق
التنظيم مستو إ يرجع  .ىالتحصي
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مــستو )2 عنـد احــصائيا دال فـر ىيوجـد علمــوا0.05 ≤ًق الـذين الطــالب جـات د متوســطي ن ربـ
ـــ ســـوا د الـــذين الطـــالب ن ـــ و موســـع محتـــو نظـــبم ب ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ئـــة ب رـــ ى ر

ا ــــــ مــــــصغر محتــــــو نظــــــبم ب ــــــشاركية ال ــــــب الو ات محــــــر ئــــــة ىب لبطاقــــــةر البعــــــدي لتطبيــــــق
التنظيم مستو إ يرجع  .ىاملالحظة

مــستو )3 عنــد احــصائيا دال فــر ىيوجــد علمــوا0.05≤ًق الــذين الطــالب جــات د متوســطي ن ربــ
ـــ ســـوا د الـــذين الطـــالب ن ـــ و موســـع محتـــو نظـــبم ب ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ئـــة ب رـــ ى ر

ال ـــ مـــصغر محتــــو نظـــبم ب ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ئـــة ىب حــــلر إلختبـــار البعـــدى تطبيـــق
التنظيم مستو إ يرجع  .ىاملشكالت

ـــشاركية: ًثانيــا ال الكتابـــة لــنمط ساســـية ات ومقيــدة(التـــأث ات) حـــرة ـــا م تنميـــة ـــ رع
بلغة مجة   Cال

مــستو )1 عنــد احــصائيا دال فــر ىيوجــد علمــوا0.05≤ًق الــذين الطــالب جــات د متوســطي ن ربــ
ــــشار ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب الــــذينرــــ الطــــالب ن ــــ و ــــرة ا ــــشاركية ال الكتابــــة بــــنمط كية

التطبيــــق ــــ املقيــــدة ــــشاركية ال الكتابــــة بـــنمط ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ رعلمـــوا
املستخدم الكتابة نمط إ يرجع التحصي لإلختبار  .البعدي

مــستو )2 عنــد احــصائيا دال فــر ىيوجــد الــذين0.05≤ًق الطــالب جــات د متوســطي ن علمــواربــ
الــــذين الطــــالب ن ــــ و ــــرة ا ــــشاركية ال الكتابــــة بــــنمط ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب رــــ
التطبيــــق ــــ املقيــــدة ــــشاركية ال الكتابــــة بـــنمط ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ رعلمـــوا

املستخدم الكتابة نمط إ يرجع املالحظة لبطاقة  .البعدي
مــستو )3 عنــد احــصائيا دال فــر ىيوجــد علمــوا 0.05≤ًق الــذين الطــالب جــات د متوســطي ن ربــ

الــــذين الطــــالب ن ــــ و ــــرة ا ــــشاركية ال الكتابــــة بــــنمط ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب رــــ
التطبيــــق ــــ املقيــــدة ــــشاركية ال الكتابــــة بـــنمط ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ رعلمـــوا

املستخدم الكتابة نمط إ يرجع املشكالت حل إلختبار  .البعدي
ثــــاثال

ً
املحتـــــو:  تنظـــــيم مـــــستو ن بـــــ للتفاعـــــل ساســـــية ات ىالتـــــأث واملـــــصغر(ي ) املوســـــع

شاركية ال الكتابة ومقيدة(ونمط بلغة) حرة مجة ال ات ا م تنمية   Cرع
مــستو )1 عنــد احــصائيا دال تفاعــل يوجــد ىال

ً
تنظـــيم0.05 ≤ مــستو ن بــ التفاعــل ــ ا ييرجــع

واملــــصغر(ىاملحتــــو الكتابــــ) املوســــع ــــشاركيةونمطــــى ال ومقيــــدة(ة ات) حــــرة ــــا م تنميــــة ــــ رع
بلغة مجة التحصيCال لإلختبار البعدى  التطبيق

مـــستو )2 عنــد احـــصائيا دال تفاعـــل يوجــد ىال
ً

تنظـــيم0.05≤ ي مـــستو ن بـــ التفاعــل ـــ ا يرجـــع
واملــــصغر(ىاملحتــــو ــــشاركية) املوســـــع ال الكتابـــــة ومقيـــــدة(ونمـــــط ات) حـــــرة ـــــا م تنميـــــة ــــ رع
مج بلغةال املالحظةCة لبطاقة البعدى   التطبيق

مـــستو )3 عنـــد احـــصائيا دال تفاعـــل يوجـــد ىال
ً

تنظـــيم0.05≤ مـــستو ن بـــ التفاعـــل ـــ ا ييرجـــع
واملــــصغر(ىاملحتــــو ــــشاركية) املوســـــع ال الكتابـــــة ومقيـــــدة(ونمـــــط ات) حـــــرة ـــــا م تنميـــــة ــــ رع

بلغة مجة املشكالتCال حل إلختبار البعدى   التطبيق

  
  
  



ونمط ) المصغر والموسع(أثر التفاعل بین مستوي تنظیم المحتوى 
 یسریة عبد الحمید فرج یوسف/ د ...تشاركیة على بمحررات الویب ال) الحرة/ المقیدة(الكتابة التشاركیة 
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البحث ات   :مصط
املحتـــــــــــو تجميـــــــــــع ىتنظــــــــــيم ـــــــــــ املتبعـــــــــــة قـــــــــــة الطر بأنـــــــــــھ ـــــــــــا ا البحـــــــــــث ـــــــــــ إجرائيـــــــــــا ًعـــــــــــرف

أجزائـــھ، ىاملحتــو أجــزاء ن بــ ط تــر ــ ال الداخليــة العالقــات وتوضــيح ن، معــ ــسق وفــق ــ التعلي
أخــــر بموضــــوعات طــــھ تر ــــ ال جيــــة ا ا ىوالعالقـــات ــــ،  ر ال التعليميــــة ــــداف تحقــــق قــــة بطر

اقتـصاديةو لفة ت أقل و ن ممكن د وج وقت أقل ا أجل من بلغـةضع مجـة ال ات ـا م رلتنميـة
Cالطالب لدى املشكالت   وحل

ــــشاركية ال الطــــالب الكتابـــة مــــن عــــدد عــــاو ــــا بأ ــــا ا البحـــث ــــ إجرائيــــا الباحثــــة ــــا نعرف ً

م ال ـــــ ـــــشطة أ نـــــاو ي ـــــ بح ع مـــــشر ـــــ يتمثـــــل ي ـــــشار عمـــــل لللقيـــــام بلغـــــةو ـــــCجـــــة وع
ــ ال النتــائج ــ إ والوصــو ــشودة امل ــداف تحقــق أن ب لاملجموعــة متعلقــة حلــوال تــضع

ً
لةاملــ ش

ا حل   .املراد

مجــة ال ات ــا التعليمــاترم مــن مجموعــة كتابــة ــا بأ ــا ا البحــث ــ إجرائيــا الباحثــة ــا ًعرف

بلغـة وامــر و ـواد مـن مجموعـة بواسـطة ـات لتوجيــھ Cوالتوج اسـب؛ ا ـاز ـة موج
مية خوار س عمال من سلسلة تنفيذ وكيفية البيانات مع التعامل بكيفية وإعالمھ از   .زا

املـــشكالت حـــل ات ــا ـــستخدم رم ُ ـــ ال ات ـــا امل ـــا بأ ــا ا البحـــث ـــ إجرائيـــا الباحثــة ـــا رعرف ً

ــ املــشكالت لتحليــل إ ــدف اتيجيات اســ ضــع املــشكال وو أوحــل موقــف حــل ت أو صــعب ســؤال
  . معقد

النظر   :ىطار

املحتـــو واملوســـع(ىتنظـــيم ـــشاركية) املـــصغر ال الكتابـــة ـــرة((ونمـــط وا  )املقيـــدة
املشكالت وحل مجة ال ات ا م تنمية ما مي وأ شاركية ال ب الو ات ربمحر   ر

ت           مــــستو ميــــة أ ـــ ع التعــــرف ــــ إ ـــدف ــــا ا البحــــث ألن ىنظـــرا املحتــــوً املــــصغر(ىنظـــيم
ـــــشاركية) واملوســـــع ال الكتابـــــة ـــــرة/ املقيـــــدة(ونمـــــط تنميـــــة )ا ـــــ ع ـــــشاركية ال ـــــب الو ات ربمحـــــر

التالية املحاو النظر طار تناو فقد املشكالت وحل مجة ال ات ا رم ى ل   -:ر

املحتو- ي-    ىتنظيم شار ال   الكتابة

مجة- ال ات ا املشكالت-    رم   حل

النح ع التاوذلك   -:و

و لاملحو املحتو-:ر   ىتنظيم

املحــــو         ــــذا ــــ الباحثــــة املحتــــو(رتناولــــت تنظــــيم ــــوم املحتــــو -ىمف تنظــــيم ميــــة ىمــــستو -ىأ
ا ا البحث املستخدم واملوسع املصغر املحتو   )ىتنظيم

التفصيل          من املحو ذا ات ملحتو عرض ي   روفيما

املح تنظيم وم   ىتومف

س خمـ عطيـھ محمـد فعرفـھ املحتـو تنظـيم تناولـت ـ ال فـات التعر ) 2015،150(ىعـددت
ـ"بأنھ يث ممـا ن املتعلمـ وخـصائص املقـر ـداف أ ضـوء ـ منطقيـا بـا ترت املحتو عناصر ب رترت

ً ً
ى
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ـ والتفك للتعلم م طلبـھ"دافعي ز عبـدالعز عرفـھ كمـا أجـزاء"بأنـھ) 2016(؛ ـب ترت راملقـرعمليـة
جـذب ـ ا يـؤدى ،بما ونية إلك عليمية برمجية ا وعرض سة ئ ار وأف معلومات من رالتعلي
ـدف ، املحتو ـذا مع تفاعلھ أثناء التعليمية شطة افة سة مما ساعده و املتعلم باه ىان ر

وفعــــال كــــفء علــــم ــــادى"تحقيــــق ال محمــــد أمــــا بأنــــھ) 2016(؛ املقــــر"فعرفــــھ عــــرض اتركيفيــــة
الزمانيـة ـواجز ا بتخطـى ـا إل الوصو يمكن بحيث ونية، لك التعليمية واملصادر شطة لو
ى الـــذا والــتعلم ف املعـــا لتنميــة ، امن ــ م ـــ وغ امن ــ م ل ـــش ــا مع التفاعــل خـــالل مــن انيــة روامل

املشكالت حل ع القائم والتعلم ستكشاف   ".و

إج            الباحثــــــة عرفتــــــھ ســــــبق ــــــاممـــــا ا البحـــــث ــــــ تجميــــــعًرائيــــــا ــــــ املتبعــــــة قــــــة الطر بأنــــــھ
أجزائـــھ، ىاملحتــو أجــزاء ن بــ ط تــر ــ ال الداخليــة العالقــات وتوضــيح ن، معــ ــسق وفــق ــ التعلي

أخــــر بموضــــوعات طــــھ تر ــــ ال جيــــة ا ا ىوالعالقـــات ــــ،  ر ال التعليميــــة ــــداف تحقــــق قــــة بطر
و ن ممكنـــ ـــد وج وقـــت أقـــل ـــ ـــا أجل مـــن لفـــةوضـــع ت بلغـــةأقـــل مجـــة ال ات ـــا م Cرلتنميـــة

الطالب لدى املشكالت   وحل

املحتو تنظيم مية   :ىأ

ــ           ة ــ كب ميــة أ ولــھ التعليميــة العمليــة نجــاح مقومــات أحــد ــ التعلي املحتــو تنظــيم ىعــد
املتعلم لدى بكفاءة التعليمية الرسالة   .توصيل

س،(إتفق خمـ عطيھ ،14-2003،13محمد ـ ع الـسيد محمـد تنظـيم) 2003،190؛ أن ـ ع
التالية الفوائد يحقق التعلي   -:ىاملحتو

العمليـــة .1 ن تحـــس ـــ ـــا م ســـتفادة و والـــتعلم التعلـــيم ـــات نظر تطبيـــق ن بـــو ال ــستطيع
  .التعليمية

بالوضــــــوح .2 ــــــسم ي ــــــ علي برنــــــامج إعــــــداد ــــــ ــــــ التعلي املــــــصمم املحتــــــو تنظــــــيم ىــــــساعد
و للمعلومــاتواملنطقيــة عرضــھ ــ قنــاع ــ ع ة ــ، رالقــد املتخــصص مــع بالتعــاو نوذلــك

التعليمية   .املادة
تھ .3 وإستمرا التعلم جودة ن وتحس د وا الوقت إختصار ع املحتو تنظيم رساعد   .ى
واملعلومـــــات .4 ـــــار ف ـــــب ت ل نظـــــرا املـــــتعلم دافعيـــــة ـــــ تث عمليـــــة ـــــ التعلي املحتـــــو ًتنظـــــيم ى

من ببعض ا ط ارو بي العالقات   .خالل
فعالة .5 عليمية طرائق إستخدام املعلم املحتو تنظيم   .ىساعد
تلــــــــك .6 يعاب وإســـــــ املـــــــتعلم، ذاكــــــــرة ـــــــ املعلومـــــــات تنظـــــــيم ــــــــ ع املحتـــــــو تنظـــــــيم ىـــــــساعد

اجة ا وقت ا وإستخدام   .املعلومات
ــ .7 ع م ا قــد وتنميــة املجـــردة يم املفــا تحــصيل ــ ع املـــتعلم املحتــو تنظــيم رــساعد حـــلى

ا ع والكشف املعلومات تحليل م ا ا م ،وتنمية   .راملشكالت

الــــــسر خالــــــد أضــــــاف ن) 2008،412(كمــــــا املتعلمــــــ ات قــــــد ضــــــوء ــــــ املحتــــــو تنظــــــيم رأن ى
ــا، وتنظيم ات ــ ا بنــاء ــ للــدماغ الديناميكيــة ة القــد مــن ســتفادة ــ ع ــساعد يــة رالتفك

ا ــ ا ــب ترت الــدماغ ــستطيع ال منظمــةحيــث أساســية ات ــ خ نــاك تكــن لــم إذا ولة ــس ت
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وتوصــل الالحقـة؛ ات بــا تتـصل املحتــوJone Brisbin (2004, 33)ًمـسبقا تنظـيم أن ــ ىإ
وفاعلية سرعة املطلوب للتعلم املتعلم إتمام فرصة دادت ا لما سيطا و ال س ان زلما

ً ً
.  

ليم عبـــــدا البـــــاب فـــــتح ـــــ مـــــن) 1995،63(وو تنظـــــيمأنـــــھ عـــــات تتا ـــــ مـــــة امل شـــــياء
تقـديم العلمـاء عـض يحبـذ ـا وف ؛ القـانو أو القاعـدة لتوضـيح مثلـة اسـتخدام ناملحتو ى
فرصـــــة للمــــتعلم ــــيح لي أوال باألمثلــــة يبــــدأ مــــن م ومــــ ا، ــــ تو ــــ ال مثلــــة ثــــم أوال القاعــــدة

م يقدم ما مقدار عن سؤال ناك حالة ل و ؛ القاعدة شاف علـماك حة شـا معلومـات رن
ستجابة منھ نطلب أن   .قبل

ضـوء ـ واملوسـع املصغر املحتو تنظيم مية أ أن إ الباحثھ توصلت سبق ما ضوء ىو
ي فيما تتمثل ا ا البحث    -:طبيعة

يإســـــتخدام - ــــشاركية ال الكتابــــة ـــــ ع القائمــــة التعليميــــة ئــــة الب تـــــصميم املعلــــم ــــ ع لت ســــ
املحت واملوسعتنظيم املصغر  ىو

بلغــــة - مجــــة ال ات ــــا بم ــــاص ا ــــ التعلي املحتــــو ــــسيط رت لــــدىCى ولة ــــس وتوصــــيلھ
التعليم تكنولوجيا شعبة الثالثة الفرقة  طالب

مجــة - ال ات ـا م ـساب إك نحـو التعلــيم تكنولوجيـا شـعبة الثالثـة الفرقــة طـالب دافعيـة ة رإثـا ر
 Cبلغة

ســ - مثلـــة و القواعــد ـــ ع لعتمــاد ســـ العكـــس أو القاعــدة ثـــم أوال مثلــة تقـــديم ـــان واء
ً

بلغة مجة ال علم الطالب م Cع دافعي من اد التعلم زو  لعملية

واملتعلم - املعلم من ل د وج وقت   توف

ا ا البحث املستخدم واملوسع املصغر املحتو تنظيم ىمستو   ى

أوال
ً

املصغر-: أوال(ىاملستو القاعدة تقديم
ً

مثلة   )ثم

حقـــــق و ا، قـــــص وقتـــــا ـــــستغر و ـــــار، ف مــــن محـــــددا عـــــددا للتنظـــــيم املـــــصغر املـــــستو نــــاو ًي ً ق ى ًل ً

مـــــن املــــستو ــــذا ركــــز و مـــــد، ة قــــص ــــداف أ ــــا بأ دافـــــھ أ وتتــــصف أقــــل، عليميــــة ــــداف ىأ
ا قـة الطر ــ ع ه ـ ترك مــن ـ أك ومعلومــات معرفـة مــن املـتعلم ذاكــرة ـسبھ تك مــا ـ ع ــالتنظـيم ل

أو الـصف غرفـة ـ يجـر مـا نحـو مباشـرة املـصغر التنظيم ذا تجھ و املعلومات ذه ا ف ىتنظم
ا وتدعيم التعليم طرائق ن تحس إ   .دف

الــذى ســك م أســ ـ وع الــسلوكية ســة واملد الفـردى، الــنفس علــم اب ـ أ التنظــيم ــذا رودعـم ر
، خر تلو واحدة املتعلم استجابات تنظيم إ املرغـوب،ىدعا الـتعلم ـ ا ايـة ال ـ تـؤدى بحيث

عرف ما ذا السلوك"و شكيل   ".ب

رمـــي ال جانيـــھ ــرت ر نمـــوذج الباحثـــة إســـتخدمت املـــصغرووقــد املــستو ـــتمىـــ نظـــام أو لألنـــھ
ـــــ قب متطلــــب مــــستو ــــل موضــــوعات ــــ عت و املختلفــــة املواقــــف ــــ التفاصــــيل ــــسان ىبــــتعلم

تر ــ ك املوضــوعات رميــةلــتعلم ال املعرفيــة يــة البي ــ ــا م كيبــا
ً

جــامع. ( حــسي ،2010، حــسن
ي) 109 ما النموذج ذا ا عل يقوم ال املبادئ م أ    -:ومن

 املركب ا سيط ال من املحتو ينظم   ىأن



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2022 لسنة ینایر، )1(، الجزء )193: (العدد
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 متطلبــات بمثابــھ كيــب ال ات مــستو مــن مــستو ــل ــ املحتــو موضــوعات ــو ت ىأن ى ن
امل ذات موضوعات لتعلم تركيباقبلية ك ًستو   .ى

 املعرفية التعلم ات خ تقديم سلسل   .ال
 املشكالت حل واملبادئ يم املفا   .توظيف

للطلبــــھ قواعــــد إعطــــاء خــــالل مــــن ــــا ا البحــــث ــــ املــــستو ــــذا ــــ ع الباحثــــة إعتمــــدت ىوقــــد
مجية ال لة املش حل إ الوصو دف ا   ليطبقو

املص للمستو ساسية املحتوىاملكونات لتنظيم   ىغر

ـ أخ(و قطـامي، توفيـق2015،.يوسـف ن؛ أخـر ، ـ ـشمل) 2016،.ومر املحتـو تنظـيم ىأن
عناصر عة    -:رأ

ــــوم-1 أو Concept املف ، الرمــــو أو ــــوادث، ا أو أوالعناصــــر، املوضــــوعات، مــــن مجموعــــة زــــو
إطـــالق املمكـــن فمــن بحيـــث كة، مـــش خـــصائص ــا بي يوجـــد ـــ ال ـــلشــياء ـــ ع نفـــسھ ســم

مــــن عــــدد ــــا تح ينــــدرج الفئـــات مــــن مجموعــــة بأنــــھ ــــوم املف عـــرف و ــــوم، املف عناصــــر مــــن عنـــصر
مثـــال كة، مــش خـــصائص ذات ة ــشا امل إســـم: العناصــر والطمــاطم يـــار، وا ، ــز ا ـــ ع رنطلــق

ات ضر  وا

أ Principle املبـدأ-2 أو ن ـوم مف ن بـ ط تـر ـ ال يجـة والن ب الـس عالقـة طبيعـةـو لوصـف ، ـ ك
مثـــال طرديـــة، العالقـــة ـــذه ـــو ت وأحيانـــا مـــا، بي ــ نالتغ ادت: ً لمـــا ســـرة أفـــراد عـــدد اد زلمـــا ز

مثـال عكـسية، ـو ت وأحيانـا ة، را ا جة د تفاع با املعادن ناملتطلبات ً
ر ر قلـت: ر لمـا املقـام اد زلمـا

العدد   قيمة

قيقـة-3 اللفظيــة Fact ا املعلومـات مــن مجموعـة ــ خ،و والتــوا ســماء، تمثـل ــ ال ـة رخبا ر
بــادئ ــ ـا بي فيمــا تبطـت ا ــ ال الوثائقيـة املعلومــات مـن ــا وغ لقـاب، و ن، والعنــاو ، روالرمـو ز

مثـال ثابتة، حقيقة عد فيما أصبحت ثم عشوائية، قة بطر ـران: مر حز حـرب تبطـت ا رعنـدما
ل ن، وست سبعة عام ران حز من امس ا خ ومحـدداربتا البدايـة ـ مقصودا خ التا ذا يكن رم

ـذه مرتبطـة ثابتـة حقيقـة خ التـا ذا أصبح رب ا ذه وقعت أن عد لكن صرار، سبق رمع
قائق ا محتو ع يدل دث ا ذا ف رب   .ىا

ـدف Procedure جراء -4 ن معـ سلـسل ب تـتم خطـوات أو طرائـق أو ات ا م بأنھ جراء رعرف
عمليــــــةالوصــــــ خطــــــوات مــــــن ــــــو تت جــــــراءات و ــــــة، املطلو يجــــــة الن أو ــــــشود امل ــــــدف ال ــــــ إ نو ل

ـــ ف العقليـــة ات ـــا امل عـــن جـــراء ختلـــف و ــي، حر عـــص تناســـق ـــ إ جـــراء حتـــاج و رإجرائيــة،
ـة بتجر القيـام أو اضـية، مـسألة كحـل مـا، لة مـش حـل ـ العقـل وإشغال ن الذ اد إج رتتطلب

  . معينة

ت ةروأشـــــا در عـــــرض) 2011(وزأفنـــــان ـــــ ـــــ و تتمثـــــل ـــــ التعلي املحتـــــو لتعلـــــيم ن قت طـــــر ـــــ ىإ
الثانيـــــة قـــــة الطر وتتمثــــل ا، ـــــ تو ــــ ال مثلـــــة عــــرض و العامـــــة، املعلومــــات أو العامـــــة الفكــــرة

ا تو ال مثلة عن سأل و العامة، املعلومات أو الفكرة عن   .بالسؤال
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املوسع-:ًثانيا القاعدةت(ىاملستو إ التوصل ثم أوال مثلة قديم
ً

(  

مثلــة، وكـذلك جـراءات و واملبـادئ يم املفــا مـن ـ أك عـددا ــ التنظي املـستو ـذا نـاو ًي ى ل
مـــد، لــة طو ـــداف وتلــك ــ أك عليميـــة ــدافا أ حقـــق و ، أطــو وقتــا املـــستو ــذا ــستغر و

ً ل ى ًق

ـ تـنظم ـ ال قــھ الطر ـ ع يركـز تنظـيم ـو مــاو ـ ع ه ـ ترك مـن ــ أك املـتعلم ذاكـرة ـ املعلومــات ا
اسـية الد املنـا اعداد كيفية إ التنظيم تجھ ،و ومعلومات معرفة من املتعلم ذاكرة سبھ .رتك

ــل ال مــن ي يــأ التعلــيم بــأن تــؤمن ــ ،وال ــشطالتية ا ســة املد أســاس ــ ع ــة النظر ــذه روتقــوم
ا الفكرة من أيضا ثق وتن زء ا س لول و أو ا جاء املتقدم(زل ار) املنظم ف ا ف تنظم ال

ــــذه مــــستو اك إد ــــ ع املــــتعلم ــــساعد قــــة بطر التعليميــــة للمــــادة العامــــة يم واملفــــا ىواملبــــادئ ر
ا م وف   .املادة

التوس املحتو لتنظيم ايجلوث نموذج الباحثة إستخدمت ىوقد التاليةر    -:لألسباب

 من املحتو تنظيم املحسوسةىيبدأ املادية مثلة ا يتدرج ثم املجردة العامھ ار   ف
 اص ا ا العام ومن اسفل إ أع من التنظيم   .س
 بالتفـــصيل ذلـــك بـــع ي ثـــم ـــسة الرئ املحتـــو لعناصـــر ومـــوجز شـــامل عـــرض الـــتعلم ىيبـــدأ

العناصر ذه   .والتوسع

املعرفيـــــة ســـــة املد اب ـــــ أ املوســـــع املـــــستو ــــدعم رو املحتـــــوى تنظـــــيم أن ـــــ ع أكـــــدوا ىالـــــذين
علمــھ قــة وطر املــتعلم ذاكــرة يــنظم أن شــأنھ مــن ــ عفــت (.التعلي ، ي الــشر عبدالــسالم ى زفــو

، الطناو   )215-2015،212ىمصطفى

للطلبــة أمثلــة إعطــاء خــالل مــن ــا ا البحــث ــ املــستو ــذا ــ ع الباحثــة إعتمــدت ىوقــد
خالل مــن ليــصلوا مثلــة ــذه حــلوتحليـل ــ إ تــؤدى ــ ال القواعــد مجموعــة ــ إ للوصــو لــا

مجية ال لة   املش

املحتو لتنظيم التوس للمستو ساسية ىاملكونات   ى

مـــــــن  ـــــــل ـــــــوم،(ىيـــــــر بر قطـــــــامي،2010،22مجـــــــدى يوســـــــف افظ485-2011،481؛ عبـــــــدا ؛
يل،2013،127ســــــالمة، ســــــ عيــــــدان جميلــــــة املأ) 2016، لتنظــــــيم التوســــــ املــــــستو ىحتــــــوىن

التالية العناصر من و  -:نيت

الــشاملة- 1 املــراد Epitome املقدمـة اسـية الد املــادة محتـو ا يتـضم ــ ال ـسة الرئ ـار ف ــ رو ى
اســـب ا لغـــات مقـــر ا يتـــضم ــ ال ـــسة الرئ املوضـــوعات ـــ ــا ا البحـــث ـــ وتمثلـــت ــا رتنظيم

ــ و التعلــيم تكنولوجيــا شــعبة الثالثــة للفرقــة مجــةفالتعــر(ــ ال لغــات أنــواع ــ ــ-ع إ التوصــل
ال لغــة ميـة مجــة++Cأ ال لغــات ال -كأحــد للغــة ساســية ونــات وامل العناصــر ــ ع ++Cالتعـرف

املختلفـــــة ـــــا وأنواع الـــــتحكم جمـــــل مـــــع املختلفـــــة-التعامـــــل الـــــدوال مـــــع بـــــرامج-التعامـــــل تـــــصميم
بلغة  )++Cمختلفة

ة-2 ــشب ال نــة العم Analogy راملقا ــ املـــرادو ديــد ا املوضــوع ن بــ نـــة مقا ــا ف عقــد ــ ال رليـــة
ــ ذلـك وتمثـل علمــھ يـراد مـا مــع مباشـرة عالقـة ولــھ املـتعلم، لـدى مــألوف آخـر وموضـوع علمـھ،

بلغــة ال بلغــة امج ــ ل أمثلــة ــ ++Cإعطــاء إ املتعلمــو ــا خالل مــن يتوصــل مثلــة ــذه خــالل نومــن
ب القواعد امج ال تصميم تحكم   ++Cلغةال
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التوسـع-3 ات مـن Elaboration of Levels مـستو الـشاملة املقدمـة ـ د و ملـا تـد تفـصيل رـ ر
يم املفــا مـن ـشملھ ومــا املـادة ـم ضــوء ـ عـدة ات مــستو ـ ا تحتـاج مــا و وإجـراءات رمبـادئ

الت املحتــــو عناصــــر يعاب اســــ ــــ ع املــــتعلم ة قــــد ــــ ا باإلضــــافة ــــا تنظيم املــــراد ىالتعليميــــة ــــر علي
سلــسل م متــصل خــط ــ أجـزاء ــ و بــبعض، ا عــض العناصـر ــذه ط تــر ــ ال العالقـات اك روإد

خطوات ثالث سلسل ال ذا    :ول

تجميــــع-أ او املجــــزأة الفرعيــــة ــــار ف مجموعــــة يتــــضمن التفــــصيل ــــ ا العــــام مــــن نتقــــال خــــط
ب تصميم إ القواعد من نتقال وتمثل معا ا ضع و ار ًف بلغةو املة  ++Cرامج

مــن-ب أجــزاء ــك تحر او ضــافة عمليــة ــ ا أساســا ــش الــصعب؛ ــ ا ل الــس مــن نتقــال ًخــط

متعددة أجزاء الصعب يتضمن ن ح قليلة، أجزاء ل الس تضمن و ار   ف

املجــرد-ج  ــ ا املحــسوس مــن نتقــال ثــم: خــط املجــردة ــار ف عــرض يبــدأ املحتــو تنظــيم ىإن
مثلةيتد خالل من املحسوسات ا يصل ح ئا فش ئا ش التفصيل رج

ً ً
  

ــيص -4  اســـية Summarizing الت الد املــادة محتــو ا تتـــضم ــ ال ــار ف ــم أل مـــوجز رعــرض ى
ــــسيان ال مــــن ــــا ومنع باملعلومــــات حتفــــاظ ــــ ع املــــساعدة أجــــل مــــن ـــا يلــــة،محمــــد. (جميع ا

1999،21( 

كيـــب -5 ــــ: Synthesizing ال معــــا ا ــــس تد تـــم ــــ ال املجــــزأة ـــار ف وإدمــــاج ــــط عـــن ة عبــــا
ً

ر ر ر
ما و ن نوع ا نقسم و   -:وحدات،

ـــ  - أ داخ ـــار: Synthesizing Internal تركيــب ف ن بـــ ط تــر ـــ ال العالقـــات توضــيح ـــ ع و
س الد ضمن ا س تد تم ال ديدة را   ر

خـــا  - ب األ: Synthesizing External رتركيـــب تبـــاط تـــمرا ـــ ال ـــار ف مـــع ديـــدة ا ـــار ف
س الدر من مجموعة ا س وتد   ر

الـــشاملة -6 اتمـــة كيـــب Epitome Expanded ا ال مـــن خاصـــة حالـــة املرحلـــة ـــذه وتمثـــل
املحتو املتضمنة ار ف و املعلومات ن ب ط تر ال جية ا ا العالقات ن تب ا لك ىوالتجميع، ر

العالق ذات ار ف و ، املوضوعاتالتعلي ابط بــ س ما ذا و أخر موضوعات    .ىة

ى الثا شاركية: راملحو ال   الكتابة

املحـــــــو           ـــــــذا ـــــــ الباحثـــــــة ـــــــشاركية(رتناولـــــــت ال الكتابـــــــة ـــــــوم الكتابـــــــة-مف ات ـــــــ ومم فوائـــــــد
ـــشاركية ـــشاركية-ال ال الكتابـــة تـــصميم ـــ-مبـــادئ اتم ـــشاركي الكتابـــة را  الكتابـــة نمـــاذج -ةال

ـــشاركية -ـــشاركيةال ال ات للمحـــر ـــة النظر ـــ الكتابـــة نمـــاذج -رســـس املـــستخدمة ـــشاركية ال
ا ا   )البحث

التفصيل            من املحو ذا ات ملحتو عرض ي   :روفيما
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شاركية ال الكتابة وم   :مف

مشر و ي قد ي شار عمل للقيام الطالب من عدد عاو شاركية ال بالكتابة نيقصد بحثيـان ًعا ً و
ـ ال النتـائج إ والوصو شودة امل داف لتحقيق معينا موضوعا ناو لي ًل متعلقـة ً حلـوال تـضع

ً

يحة ال العلمية قة الطر وفق املختلفة التخصصات ما موضوع ما لة   .بمش

شاركية ال الكتابة ات ومم   :فوائد

ــــ ال ات ــــ واملم الفوائــــد مــــن مجموعــــة ــــشاركية ال وقــــدللكتابــــة ا إســــتخدام ــــ إ ن البــــاحث ع ــــ
نر ت ، و ام ا من كال ا رو

ً
) Turner, 2009؛Al-Jamhoor, 2011 (ي  -:فيما

املجموعة - أفراد ن ب املعرفة شار وإن املتواصل   .التعلم

الكتابـة - ـ ع عتمـد ـ ال البحـوث كتابـة إ الطالب دافعية ادة وكذلك البحوث شر زادة ز
وذ ـــــــشاركية؛ القيــــــــامال حـــــــو الـــــــبعض م لبعـــــــض ن البـــــــاحث يع ــــــــ ـــــــ ع عمـــــــل ـــــــا أل للـــــــك

البحثية الكتابة عملية م عل ل س ذا و م بي فيما ا ع وتو البحثية   .زباإلجراءات

ن - بــ ي إذ ، ــ عل باحـث ــل عمـل حــو نطباعـات خلــق ـ ــ كب دو ـا ل ــشاركية ال لالكتابـة ر
ا ـــ ـــ العل الباحـــث ومثـــابرة ب الـــدؤ ـــوالعمــل العل البحـــث ـــ بإعـــداده لـــف ت الـــذي ـــزء

م اص  .ا

مـــن - ـــ العل البحــث كتابـــة يـــتم إذ ، ــ العل البحـــث دقــة ـــادة ـــ ع عمــل ـــشاركية ال زالكتابــة
بحثا يولد ذا و باحث، من أك قبل من وتدقيقھ مراجعتھ يتم وكذلك باحث من أك قبل
ً

يح نحو ع مدققا ًعلميا ً. 
 

الكتاب تصميم شاركيةمبادئ ال   :ة

مــــــن مجموعــــــة ايوجــــــد حــــــدد ــــــشاركية ال ــــــب الو ات محــــــر ــــــا عل تقــــــوم ــــــ ال واملبــــــادئ               رســــــس
)(Hartman, 2010ي    :فيما

و ص-:لاملبــــدأ ــــ ألي يمكــــن ــــ بمع مفتوحــــة، ــــي و صــــفحة ــــشاء إ ــــ ع و والثقــــة نفتــــاح
ا، موضـوعا ع والتعديل ا، ف والكتابة ـسيةالقراءة الرئ الـصفحة إغـالق خاصـية أيـضا ـوفر و

ً

مة امل البداية لنقطة عتدال و التناسق عض  لتوف

ي الثا بما-:املبدأ ، أخر بصفحات املوجودة الصفحات ع اد ش س يمكن أنھ ع و ىالتدرج
املـــستقبلية، الـــصفحات ـــ ع عالمـــة وضـــع يـــتم وكـــذلك ـــا، كتاب تـــتم لـــم ـــ ال الـــصفحات ذلـــك ـــ
الطالـب دعـوة يمكـن وكـذلك الواقـع، ـ موجـودة ـست ل الـصفحة ـذه أن الطالـب عـرف بحيث

جديدة صفحة شاء إ  إ

الثالث أي-:املبدأ وأن فيـھ، ن املـشارك ـل ـ إ عـود ي الو ية ب أن ذلك ع و العضو ل ي يال
فيھ و شار الذين الطالب شاط ل يرجع تطو أو ، نغ   ر

ع  الرا عع-:املبدأ وسـر ال سـ أمرا عد نت، ن شبكة ع ي الو استخدام املشاركة ثقافة ز ز
ً ً

استخدامھ ولة وس لتنظيمھ، نظرا املشاركة، ثقافة عا سر فيھ ن املشارك سب ك و عداد،
ً ً

.  
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اتم شاركية الكتابة را  :ال

ألكـساندر أشـار باملـا، دى ـشيل، ـ Michael. J& De Palma. K, Alexander (2018) م  مجموعـة إ
ا من توافر يجب ال ات ا ام تصميم عند رامل شاركية الكتابة م ي ال فيما    -:وتتمثل

ـ - ع ب ـ الكتابـة أدوات رالتـد ـشاء ال إل ـستخدم ـى ىاملحتـو س مر ـان ى سـواء صـو أو أو
  فيديو مفات

ـ التعـرف  - الكتابـة ع ـ وسـائل ـستخدم ال ـات لتـصميم س ـا املحتو ـاوط وترتي ـا بع ر  وتحر
ا ومراجع ا سيق  وت

ـ القائمـة النوعيـة البحـث طرائـق علم - ـ املقـابالت ع ـسيق ـستخدم وال الت نـاء ـ  الـسلوك و
فعال ل  ش

والسياق صياغة  -  للكتابة العام ىاملحتو

أخالقيـات  - امللكيـة وإتبـاع الكتابـة مراعـاة ـة مبـادئ فـاظ الفكر ـ وا  مـع باملثـل املعاملـة ع
نقران شاركي  .ال

يديــة التم لــسة ا أثنــاء الطــالب الباحثــة وحثــت البحــث تطبيــق أثتــاء ــا مراعا تــم ات ــا امل ـذه رو
ات ا امل ذه إتباع ع مجموعات إ م وتقسيم البحث طبيعة لشرح الباحثة م ل ا أعد   رال

شاركية الكتابة نماذج   ال

جات ناك ك من متفاوتة رد ـشا بالكتابـة مؤلـف يقـوم فقـد نـاء،والب التـأليف ـ رال  خـالل مـن واحـد
معـا الكتـاب مـن مجموعـة تقوم أو فراد، من مجموعة مع املناقشة اك  مـا وثيقـة تـأليف ـ ًباالشـ

ن معظـم أن إال ـ مثـل البـاحث لـوم ىج ـ اتفقـا (Gere 1990; Blum , 1995) و عـة ع  نمـاذج رأ
شاركية للكتابة تنظيمية   -: ال

الفر -1 ـزء بإعـداد طالـب ـل يقـوم ثـم الواجبـات، وتحديـد بـالتخطيط ـققيـام ـاص ا  لـھ، ا
ا الفردية، جزاء املجموعة وتجمع مراجع   خر يتطلبھ ما حسب وتتم

ق قيام ثم  -2 مة وتوضيح بالتخطيط الفر ـة، الكتابة م عـد املطلو  بوضـع فـراد أحـد يقـوم ذلـك و
اب نالباحثو يقوم ثم للكتابة، مسودة ونقد ا وتحليل ا   مراجع

اوكت املسودة بوضع واحد ص قيام-3 ن  اب املجموعة با من أك أو ص يقوم ح  أفراد
اتب من رشاو ندو املسودة بمراجعة   ص ال

ن املجموعة أفراد أحد يقوم ذلك عد  -4 مة بتعي  ًفرديـا ًواجبـا عـضو ـل يـؤدى بحيث الكتابية، امل
مة من ص يقوم مث امل مة حدد الذى ال ة الوثائق بجمع امل ا املكتو   .ومراجع

ا الكتابة نماذج ا البحث املستخدمة شاركية   :ال

ما ا ا البحث شاركية ال للكتابة ن نموذج الباحثة   -:إستخدمت

عيـة الكتابـة -1  وقـت نضـم بالكتابـة واحـد فـرد يقـوم حيـث Sequential Writing )املقيـدة(التتا
ـره يقـوم العمـل إكمـال وعنـد لـھ، عطـى ـ بتمر ـذه آخـر، اتـب إ ا و التطبيـق تيجيـة سـ  تحـسن
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ـسيق نالتعـاو وتحـسن والتنظـيم، ن والت ن، بـ ا الـسلبيات عـض أن إال املتعلمـ  نقـص مثـل ـشو
ة راء ـ املجموعـة اتفـاق العمـل مـن التأكـد وصـعو أجـزاء ى أن ـا تـم قـد الكتـا ر ـاوإخ تحر راج

ة    Lowry& Lowry (2004).مناسبة ربصو

ـة الكتابـة -2 ـرة(زاملوا يقـسم   Parallel Writing )ا ـا ـق وف ـ العمـل الكتابـة فر  أو وحـدات إ
ة أقـسام ل صـغ ، ـش ـذه نمتـواز عـدة ول اتيجية ال، سـ ا أشـ ـ أحـد ا إسـتخدام تـم ـ وال

ا ا ا فرد ل ردو بتحديد مجموعة ل تقوم أن البحث مراجع،( ف عتمـد ،)رمحر اتب،  ذلـك و
مـن لدى ما ع ات، فـراد ـ عملـو خ ـ نو ى العمـل إنجـاز ع ـذه وفقـا الكتـا املحـددة ل ـ .دوار  و

ل ـ الكتابـة موضـوع يقـسم آخـر شـ ـزء طالـب ـل ينجـز حيـث أجـزاء، إ ـسند لـو املخـصص ا  و
مة ا،بج يقوم قائد إ املنجزة عمال تجميع م حاو مع سيق لو ا الت  وقد املجموعة بمشاركة بي

ل ـذا ـس ـشاركية الكتابـة مـن الـش  محـددة إجـراءات وفـق وتنفـذ)للكتابـة فقـى التقـسيم( ال
ن حيـث حـدد عـ ن أحـد و ـسقا املجموعـة مـن املتعلمـ ـا، م ـتم ل ـف و ، التعر و م ـار ربـا  أو وابت
مـة وتحديـد الكتابـة، موضـوع أو ملـادة عمـل مخطـط وضـع ـل واجـب أو م  املجموعـة، مـن طالـب ل

ضع خ لجـدو وو ، املـسودة إنجـاز ربتـوا ـ ى العمـل وإتمـام وإلخـراج وللمراجعـة، و  , Alfred). الكتـا
Brusaw & Oliu, 2003)  

شاركية ال ات للمحر ة النظر   :رسس

ع شاركية ال ات املحر اترتقوم نظر   -:عدة

ة   :اعيةجتمالبنائية النظر

ي ىاملحتـو لبنـاء ًأطـرا تـضع ـشار ـ ال ات ع ـا خـالل مـن راملحـر ـ ترك بنـاء عمليـة أن ع
ـ ـ تحـدث ـشطة عمليـة ـ ىاملحتـو ، سـياق ـ حيـان مـن كث ـا واملـتعلم اجتمـا  رمحـو ـو ف

أقرانـھ يتفاعـل التعليميـة، العمليـة فـھ بنـاء ـ مـع اتـھ، رمعا ـم وأيـضا وخ ا ف ئـة  مـن ملحيطـةالب
ـ خـالل ك مـا ـل ـ التفك ات فيـھ، رـشا ل رواملحـر ـش ـشاركية ـ التكنولوجيـات أحـد عـام ال  ال
ـ باالعتمــاد عمـل يم أسـس ع ي تجـاه ومفـا ـ البنـا ـا ع ـ أدوا ع ال التواصـل ـ  فكــرة

ن جتما ن من مجموعة ب و املتعلمـ ـشار م نقـل ـ معـا ني ف م و رمعـا ا ـ ـ بنـاء خ  مجموعـة ع
  (Grant& Mims, 2009) . املشكالت من

ات وألن ـشاركية راملحـر ـ ال ـب ع ـا تقـدم ال الو ا ـ محتو  بـل الـتعلم موقـف بدايـة ـ املـتعلم إ
ك مـن إطـار ـ يقـوم املـتعلم أن ـشا ـشاف رال ـ ًليـا أو ًجزئيـا التعليميـة املـادة باك  مـن سلـسلة ع

ـشطة التفـاعالت ـا التعليميـة و م ل ـا مـن ـسا التـا ىاملحتـو بنـاء ـ املـتعلم خالل ـسابھ، و  اك
ـدير مـن فإنـھ تمـام ا ـ التعـرف باال ات ع ـشاف عمليـة املرتبطـة التـأث ـ ىللمحتـو املـتعلم إك  ع

ات حيـث راملحـر ـشاركية، ـشاف ـذا يحـدث قـد ال ن خـالل مـن ك أو إمـا نمطـ القواعـد دام ـ بإ
ـساب واك ف مثلـة ـ املختلفـة راملعـا ات ع ـات مـن إطـار ـ راملحـر شـادات التوج ـ رو  يـتم ال

ا نمـا املعلـم، قبـل مـن إليـھ تقـديم ـشاف ب املوجـھ ك  خاللـھ مـن يقـوم الـذي الـنمط ذلـك ـو غ
إ املتعلم ي ىاملحتو لبالوصو شار ساب راملحر ع ال ف وإك ـات أي ندو راملعـا شـادات أو توج  رإ

ا يتم   ),Clark & ، Saab et al،2005 Felden ، 2011 مصطفي، يام( لھ تقديم

مـــــن          ـــــل عبداملجيـــــد(وأشـــــار ،2010أحمـــــد عبـــــداملو الـــــسيد ز،؛2010؛ عبـــــدالعز محمـــــود
يم ،إبـــرا أحمـــد ز عبــــدالعز حليمـــة، إيمــــان الـــسيد، يــــد، ا عبـــد يوســــف ــــم) 2019،244، أ ــــ إ

ال ة النظر ا تحقق ال ة بو ال واملبادئ املحتو تصميم عند   -:ىبنائية
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يحقــق - بمـا ن للمتعلمــ اصـة ا ـداف وضــع وتـرك الــتعلم بدايـة ـ العامــة ـداف وضـع
للمحتو العامة  .ىداف

ع - الطـــــــــا بتطبيـــــــــق ن املتعلمـــــــــ ـــــــــشطة أ وتنفيـــــــــذ ـــــــــة النظر للمعلومـــــــــات تطبيقـــــــــة أمثلـــــــــة اج رإد
التعلم محتو ع وإخفائھ للمتعلم  .ىال

ال - مثـــلتقـــديم املحتـــو ـــ املتـــضمنة التكنولوجيـــا إســـتخدام لكيفيـــة واملـــساعدات ات ىتفـــس
الوصـــو يمكـــن ـــ وال ـــى و لك املحتـــو ـــ املـــستخدمة امج ـــ وال دوات و املحتـــو ة لإدا ى ى ر

اجة ا عند سرعھ ا  .إل
ـــ ،(وو تـــو كمـــال ، تـــو نحـــسن زن ـــ2003،32ز ع ادي، عبـــدال ـــ م النجـــدي، أحمـــد ؛

ا) 2005،356راشـــــد، ـــــستخدم أن يمكـــــن ـــــ ال املـــــسبقة ـــــار ف ـــــ ع تقـــــوم البنائيـــــة ـــــة النظر أن
أو جديدة بمعلومات املتعلم د تز ق طر عن وذلك ديدة، ا واملعلومات ات ا م ف واملتعلم

املعر بناءه شكيل إعادة أى بالفعل، عرفة ما تنظيم  .إعادة

محم ر س، فا نجالء عزمى، يل ن ر رو أحمدى مصطفي مجموعـة) 2017(د، ناك أن
جتماعيــــة، البنائيــــة ــــة النظر ضـــوء ــــ ــــى و لك الـــتعلم ئــــة ب تــــصميم يجـــب ــــ ال املبــــادئ مـــن

املبادئ ذه   -:و

ــــا بناؤ يــــتم ــــ ال ديــــدة ا املعرفــــة أنــــواع حيــــث ، ــــ املع ذو الــــتعلم ــــ ع ــــة النظر تلــــك اعتمــــاد
للمت السابقة املعرفة من إنطالقا

ً
  .علم

دمـــــج وكـــــذلك ـــــ املعر البنـــــاء عمليـــــات ى الـــــذا الـــــو وتنميـــــة الـــــتعلم، وملكيـــــة ذاتيـــــة يع ـــــ
التعلم بواقع ديدة ا   .املعرفة

 ض العر من متعددة ال أش وإستخدام متعددة ار أف  .ودعم

املعر مل ا ة  :نظر

محمـود،(ىير  ،2016عبدالواحـد م عبـد اد سـ ـ) 2013؛ املعر العـبء ـاأن عل يطلـق كمـا أو
العاملــــة الـــذاكرة ــــ ـــ العق ــــشاط ال مـــن املــــة ال الكميـــة عــــن ة عبـــا ــــو ـــ املعر مــــل ا رالـــبعض
أنـــھ أى ـــا إل بـــاه ن يتوجـــب ـــ ال املعرفيـــة والعناصـــر الوحـــدات عـــدد قـــاس و ن معـــ وقـــت خـــالل

ة واملعا ن التخز لغرض العاملة الذاكرة ع ضھ املفر   .واملعلومات

مـنوإتفق س،(ل خمـ عطيـھ مـل,Pass Renkle)  3 ,2003؛2013،18محمـد ا ـة نظر أن ـ ع
غــــرض للمـــتعلم مـــد ــــل طو بالـــذاكرة املعلومـــات شـــبكة يــــة ب ـــ ـــ غي عمليــــة إال ـــ مـــا ـــ املعر

ا داخل تحدث قد ال ات التغ يل   .س

املعلو من ائل بكم ن املتعلم د تز يجة ن املعر مل ا حدث اوو حفظ م م يتطلب وال مات
ضـعف ـ إ يـؤدى ممـا ا وتخز ا وتوف املعلومات تلك ة معا ع العقلية ات القد مراعاة ردو ن

ــ معر عــبء يمثــل ممــا املعلومــات مــن الكــم ــذا حتفــاظ ة وصــعو ــ ك ال ــ ع ه والقــد بــاه رن
ن املتعلم   .ع
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مــــــن   مجموعــــــة ــــــ ع ــــــ املعر مــــــل ا ــــــة نظر اوتقــــــوم ــــــ و املعرفيــــــة p110 Jong,2010)(املبــــــادئ
بلغـــــة اصـــــة ا ـــــشطة و املحتـــــو تـــــصميم ـــــ ـــــة النظر تلـــــك مبـــــادئ بـــــبعض الباحثـــــة ىوإســـــتفادت

مجة   -: ++Cال

مجة - ال للغة استھ د بأسباب املتعلم  .++Cرإعالم

بالشاشة - باه ن مركز مة امل املعلومات  .وضع

وإب - مة امل املعلومات ةتمي البصر التلميحات خالل من ا  .زرا

للمتعلم - املعر واملستو التعلمية املادة ة صعو مستو ن ب ىالتوافق  .ى

املتعلم - علم ع مانية أو انية م قيود أى فرض  .زعدم

املـــدخ   الـــسلوك تحديـــد ـــو ــا ا البحـــث ـــ ـــة النظر ـــذه مــن الباحثـــة بـــھ اســـتفادت مـــا ــم أ
ســ إختبــار خــالل مــن مــعللمـتعلم ــوار وا املناقــشة خــالل مــن نتائجــھ ــ إ التوصــل تــم مــدخ لوك

ــــ إ الــــسابقة املعرفيــــة م ــــ طبقــــا م تقــــسيم تــــم عليــــھ نــــاء و ممــــا) متقــــدم/ مبتــــدى(ًالطــــالب
عمليــة ل ــس ممــا ــ العر مــل ا تخفيــف وكــذلك للمــتعلم، ــ سا مــل ا تخفيــف ــ ســاعد

ا بم اصة ا ات ا وامل يم املفا مجةرعلم ال   Cبلغةرات

مجة ال ات ا م الثالث راملحو   :ر

املحو ذا الباحثة مجة(رتناولت ال وم مجة-مف ال ات ا م ات -رخصائص ـا م علم رمراحل
مجة التفصيل) ال من املحو ذا ات ملحتو عرض ي   روفيما

وم مجة مف  ال

يوســـف جـــودة عـــاطف ـــا) 2015،237(عـــرف بأ مجـــة لغـــاتأ"ال إبحـــدى تكتـــب عليمـــات و وامـــر
ن مع برنامج لتنفيذ مجة   ."ال

ت جودةرأشا مجة)2017،24(إيناس ال أن امـا"إ م لينفذ اسب ا مخاطبة ع ة ًالقد ر
بجميـــع الـــتحكم ــ ع ة القـــد تمنحـــك ــا أ حيـــث نفـــسھ تلقــاء مـــن ا ينفـــذ أن لــھ يمكـــن ال رجديــدة

عل والسيطرة بھ املرتبطة زة   " اج

كتابــــة ـــ ع ة القــــد ـــا بأ ـــا ا البحــــث ـــ مجــــة ال ات ـــا م الباحثـــة عرفــــت ســـبق مــــا ضـــوء ـــ رو ر
بلغـــة ـــواد و مــــع Cوامـــر التعامـــل مج ـــ للم ل ــــس ومنظمـــة يحة ـــ منطقيـــة قــــة بطر

مجية ال ام امل عض وتنفيذ التعليمية ل املشا عض ل الوصو دف   لالكمبيوتر

ال ات ا م   مجةرخصائص

ــــساو أبــــوالعال أحمــــد جــــامع، حــــسي حــــسن ات) 2012،119(ىإســــتخلص ــــا م رخــــصائص
ي فيما مجة   -:ال

وفنية - عقلية عملية مجة ال ة ا  رم

الفرعية - ات ا امل من مجموعة إ ا تحليل يتم مجة ال ات ا رم  ر

واد - و اضية الر ن والقوان القواعد معرفة مجة ال ات ا م  رتتطلب
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التـــصميم،يــت - معــاي نجـــاز، ــ الــسرعة معـــاي ثالثــة خـــالل مــن مجــة ال ات ـــا م تقيــيم رم
داء  الدقة

ذكر يأن) 2017،425(اج محمد إسماعيلكما فيما تتمثل مجة ال ات ا م   -:رخصائص

واد كتابة ع   عتمد

الق من بمجموعة لذلك معدة ئة ب التنظيم ع وادعتمد و ن والقوان   واعد

مجة ال بلغة اصة ا واد و ن والقوان القواعد يتقن أن مج امل ع   يجب

تجتسبقمما صائصالباحثةإست  C++ للغةالتاليةا

ةلغة -  افيةقو لواح مجعس لةبرامجكتابةامل لةبطرائقطو    .س

شغيلنظممعظممع ومتوافقھنظمةميعمتوفره -    ال

لبحيــثســـتخدامـــمرنــة-  رالتعـــديلـــس امجــوالتطـــو ـــ ـــةال C++ بلغـــةاملكتو
مجيةاللغاتعضعكس    .ىخرال

ولة -  امجأوالتطبيقاتنقلس ةال ازأونظامعC++ بلغةاملكتو   .اخرج

علم  اتمراحل ا مجةرم   :ال

ـــ ـــسا حــــسيحـــسنو أبــــوالعال أحمـــد إتقــــان) 2012،120(ىوجـــامع، عمليـــة أن
ي فيما تتمثل مراحل عدة ر املر تتطلب مجة ال ات ا وم    -:ر

نظـــر - شــرح لـــھ يقــدم كـــأن ة ــا امل تلـــك آداء كيفيــة عـــن املعرفيــة ات ـــا بامل الطالــب ـــد تز ىيــتم ر ر و
مجة ال ات ا م من ما ة ا م آداء رطوات   ر

ال- التنفيـــــذ ـــــ يو عمليـــــا نموذجـــــا للطالـــــب ًيقـــــدم عمليـــــاً مثـــــاال د ـــــشا كـــــأن ة ـــــا امل آلداء ـــــ ًفع ً
ر

برمجية لة مش حل   طوات

عليھ- ضة املعر لة املش ل مة والال السابقة طوات ا الطالب وينفذ   ز

جــة- لد الوصــو ــ ح مجيــة ال لة املــش حــل ات ــا م تنفيــذ ــ ع ب التــد عمليــة الطالــب ريكــر ر لر ر
  التمكن

ة- ا م تنفيذ ع الطالب آداء م مجيةرتقو ال لة املش   حل

ــــ و النجــــار،(كمـــا الــــسيد ات)281-2013،245محمــــد ــــا م لــــتعلم مراحــــل ثالثــــة يوجــــد رأنــــھ
تتمثل مجة يال  -:فيما

املعرفيـــة -1 املعلومـــات  Stage Knowledge املرحلــة مـــن بمجموعــة املـــتعلم إمـــداد ــا ف ـــتم و
ع غلـــب و ة ـــا للم ـــ املعر انـــب ا تمثـــل ـــ ال ف رواملعـــا املالحظـــةر اكيـــة د العمليـــات املـــتعلم رـــ

باه ن    .و
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امج ــ ال كتابـة كيفيــة عـن ــة النظر ف باملعـا الطــالب إمـداد املرحلــة ـذه ــ تـم ــا ا البحـث ـ رو
  C++بلغة

يـت  -2 التث مرحلـة Stage Installation  مرحلـة ـ أسـلوب و يح تـ ـا ف ـتم و ات ـا امل رنمـو
ال ـــــ وإخ ة ـــــا امل املناســــــبرأداء تقـــــان مـــــستو ـــــ إ املـــــتعلم يـــــصل ـــــ ح اطئـــــة ا ىســـــتجابات

املة ة ا م تصبح بحيث سلسلة املتضمنة الفرعية ات ا امل ساب إك ع املتعلم ب تد رو ر    .ر

ا نفيـــذ ب لفـــوا ـــ ال امج ـــ لل الطـــالب إســـتجابات عـــة متا املرحلـــة ـــذه ـــ تـــم ـــا ا البحـــث ـــ و
باألC++بلغة م ف عر اوتم يح وت ا املوجودة   .خطاء

الذاتيـة  -3 الـسيطرة الدقـة  Self control Stageمرحلة مرحلـة مـن التـد التطـو ـا ف ـتم رو ر
ـ ح داء سـة مما يجـة ن ذلـك حـدث و داء، ـ معـا والـسرعة الدقـة مرحلـة ـ إ ة ا امل رأداء ًر

ات ا امل صقل   ريتم

املرح ذه تم ا ا البحث امجو ـ ال تنفيـذ أثنـاء الطـالب ـا ف وقـع ـ ال خطـاء ب تـصو لـة
س لــ أخـر مـرة خطــاء ـذه مثـل ــ يقعـوا فلـم خــر امج ـ ال ـ خطــاء ـذه مـن ىوإسـتفادوا ى

معا ودقة سرعة يح ال ل ل توصلوا م أ بمع تقان ملرحلة وصلوا وإنما فقط    .ذلك

ع الرا املشكال: راملحو حل ات ا   ترم

املحو         ذا الباحثة ند(رتناولت ـس ـ ال ـة بو ال رات ـ وامل سس املشكالت، حل وم مف
ا ل املفسره ھ النظر ات تجا ا، ا ا م ا، مزايا ا، ف واملتعلم املعلم أدوار ا، خطوا ا،   .)رإل

التفصيل          من املحو ذا ات ملحتو عرض ي   روفيما

ح وم املشكالتمف   ل

فينجـر تر فـال، دو ن، إسكـس مـن ـل Isaksen, Dorval and Treffinger (2011, 12)رعرفـھ
ـــل با القـــائم تمـــنح ـــ ال املختلفـــة والـــسلوكيات ات ـــا وامل اتيجيات ســـ مـــن عـــدد توظيـــف ربأنـــھ

ـل وتحو والبـدائل ات يـا ا وتحديـد وتوليد مباشرة لة املش حل شطة أ ع ك ال ة رقد ـارر ف
خ أبوشر ر شا وعرفھ مناسبة؛ حلو إ الوصو دف أفعال لإ مجموعـة) 2013،169(ل بأنـھ

مــن ــا نا حــال أنــھ عتقــد مــستقب لتــصو املــتعلم أو املعلــم ا يــضع ــ ال التفــصيلية ًجــراءات ً
ر

ومنظم علميھ خطوات وفق والتعليم التعلم ئة ب املتاحھ لو ا من أك أو ن حل ن   .ھلب

املشكالت حل قة طر ا عل عتمد ال ة بو ال رات وامل   :سس

ـــة بو ال رات ـــ وامل ســـس مــــن مجموعـــة ـــ ع املـــشكالت حـــل قـــة طر مــــنعتمـــد كـــال ا ـــ و
ً

)، شب ،38-2011،37عماد اط الر ه ي) 2015،156؛   -:فيما

 بما الــــتعلم شــــقي ن بــــ واحـــد إطــــار ــــ املــــشكالت حــــل قــــة طر فاملعرفــــھتجمـــع قتــــھ، وطر دتــــھ
نفسھ الوقت لھ يجة ون العل للتفك وسيلة ا ف  .العلميھ

 حلــــــو لتقــــــدم ذاتيــــــھ ـــــشطة بأ القيــــــام ــــــ ع املــــــتعلم ة قـــــد املــــــشكالت حــــــل قــــــة طر لتتـــــضمن ر
حھ املطر العلميھ  .واملشكالت

 لــــدى التقــــ ح ر ــــ تن ــــ ف التــــا و ــــ العل البحــــث خطــــوات مــــع قــــة الطر ــــذه وتتوافــــق
 .طالبال
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 لھ املتعلم أن ع والقائمة ن املتعلم لدى التعليمية العملية طبيعة مع قة الطر ذه تتفق
تحقيقھ إ س غرض أو  .دف

املشكالت   حل اتيجية إس   :خطوات

اتيجية بإســــ خاصــــة خطـــــوات مجموعــــھ مــــن توجــــد ـــــل ا حــــدد املــــشكالت ،(حـــــل تـــــو ش نعــــا ز
ميد،2004،153 عبدا كمال ي) 2003،283؛   :فيما

ال -1 بلغــة مجــة ال ات ــا م ــ الطــالب لــدى لة مــش بوجــود الباحثــة شــعرت لة باملــش رالـشعو ر
 .++cبلغة

ة -2 قـد عـدم ـ ـا ا البحـث لة مـش تحديـد وتم ھ ر تقر ة بصو ا صياغ أو لة املش رتحديد ر
ال بلغة مجة ال ات ا م إتقان ع  ..++cبلغةرالطالب

يم -3 واملفا قائق ا لةجمع باملش الصلھ ذات  .واملبادئ
حـــــت -4 إق املحتملـــــھ، لـــــو ا مـــــن لعـــــدد بـــــدائل اح ـــــ إق أى لة، املـــــش ـــــل الفرضـــــيات لوضـــــع

لة املش ل ض الفر من مجموعة  .والباحثة
الفرضيات -5 سب أ  .اختيار
املثابره -6 أى آخر فرضيات وإختيار ا فض أو مؤقتا الفرضيات ىاختبار ر

ً. 
لة -7 املش حل إ  .لالوصو
ھاستخد -8 مشا أخر مواقف للتعميم كأساس يحھ ال الفرضية  .ىام

اســــب ا لغــــات بمقـــر املرتبطــــة املـــشكالت مــــن مجموعـــة عــــرض الباحثـــة قامــــت الفعـــل رو
بلغة مجة حـل++cال خطـوات باتبـاع املشكالت ذه حل البحث عينة الطالب من وطلبت

لة مــش املـشكالت ــذه حــل أمثلـة ومــن لة، عمــلالتحو(املـش ، عــشر قـم ــ إ ي ثمـا قــم مــن يـل ر ر
واكـــب ال أســماء معرفـــة جاتــھ، د ومجمـــوع وســنھ اســـمھ ــ ع ـــشتمل طالــب ـــل ل ــف عر ربطاقــة

الشمس من ا لقر املشكالت) ًتبعا ذه حل   .وتم

املشكالت حل اتيجية اس واملتعلم املعلم   :أدوار

ت ــــــ ــــــاط،(و الر ة واملــــــت) 2015،157ــــــ املعلــــــم مــــــن ــــــل حــــــلردو اتيجية اســــــ ــــــ علم
ي فيما    -:املشكالت

أوال
ً

املشكالت:  حل اتيجية اس املعلم   ردو

 ستطالع و ستقصاء و للبحث ن املتعلم ا يحتاج ال ات ا وامل ف املعا ريحدد  .ر
 ستقصاء و بالبحث م لقيام يجة ن الطالب ا س يك أن يجب ال يم املفا  .يحدد
 نماذج ن للمتعلم مستقباليو م تفيد والبحث املشكالت حل لطرائق

ً
. 

 البحث إلجراء ھ املطلو املراجع تحديد الطالب  .ساعد
 مر تطلب لما م وج و م أمو م ل سر و م دعم و الطالب تقدم  .ريراقب
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املشكالت: ًثانيا حل اتيجية اس املتعلم   ردو

 ا ا م س ما و التعلم فعاال تماما ا ر ريظ ر
ً املشكالتً حل  .ت

 واملشكالت القضايا عن جديدة معرفة ساب إك حو ستطالع حب  .ليبدى
 املشكالت حل املثابرة  .يبدى
 الطرائق ذه من ستفادة مدى م وتقو لة املش ل مختلفھ طرائق  .يجرب
 املشكالت ل ق فر ضمن أو فرديا لة املش   .ًيحل

التعلي املشكالت حل استخدام ات   ممم

مــن ــل ا ــ و ات ــ مم عــده ــا ل التعلــيم ــ املــشكالت يلــھ،(حــل ا ؛2003،300محمــد
عرفھ، الدين خ،111-2005،110صالح أبوشر ر شا ي) 2013،171؛   :فيما

شط -1 ال التعلم إ يؤدى التا و املسئولية تحمل ع الطالب ة قد رادة  .ز
اســـتخدا -2 مـــن قلـــل و ـــار، بت و بـــداع ـــ ع ع الـــذىـــ س التـــد ـــ التقليـــدي ســـلوب رم

املعلم شاط ع  .يركز
وانتقــــاد -3 ن خــــر ومناقــــشة ــــق الفر ح ر وتنميــــة مجموعــــات ــــ العمــــل ــــ ع الطلبــــھ ع وــــ

مجموعات العمل خالل من يتم جما شاط ألنھ وذلك م ا  .رآ
خر -4 املعلومات مصادر إ والرجوع للمكتبھ الطالب استخدام ىادة  .ز
املختلفھي -5 العلميھ امج ال خطوات العل البحث ية من املتعلم عند  .ن
النجاح -6 وجو ة ثا يخلق ألنھ ن ائدت غبة و بمتعة التعلم ع الطالب رإقبال ز  .ر
لة -7 املش حل عند خاصة النفس الثقھ من د  .ُيز
التعلم -8 أسلوب ع الطالب ب تد خالل من الذات ع عتماد إ يريؤدى  .الذا

ياو فيما ا ا البحث املشكالت حل استخدام مزايا الباحثة   :ستخلصت

 ـل لطبيعـة وفقـا ى ـشار ال ـب الو ات محـر خـالل مـن ـار بت و بداع ع الطالب ًيع ر
 .متعلم

 ـــــ ال املـــــشكالت حـــــل ـــــ ـــــا خطوا واســـــتخدام الطـــــالب عنـــــد ـــــ العل البحـــــث ات ـــــا م رتنميـــــة
ل مقر م بلغةرتقابل مجة ال التحديد و اسب ا  .C++غات

 املختلفھ املعلومات ملصادر الطالب استخدام من د  .ُيز
 م بأنفس للمشكالت مختلفة لو والتوصل التفك ع الطالب  .لع

 التعلم أثر بقاء ع ساعد أنھ كما ن، املتعلم لدى ة ثا و املتعة من جو خلق إ  .ريؤدى

امل حل ات ا   :شكالترم

العمليـــة ــ ــا يواج ــ ال املــشكالت حــل ــ ع الطالـــب ــساعد ــ ال املــشكالت حــل ات ــا م رتتعــدد
ـــسو دو ا ـــ و ـــDobson (2010, p. 201)نالتعليميـــھ ات ـــا م ـــع أ ـــ ات ـــا رامل ر ـــف(ر عر

ــــــ ع بنــــــاء ــــــل ل املناســــــب بالبــــــديل القــــــرار إتخــــــاذ ، لــــــو وا البــــــدائل طــــــرح لة، املــــــش ًوصــــــياغة ل
تھتقو ـــ مـــن والتحقـــق ـــل ا تنفيـــذ ـــا، ـــالل)م محمـــد ا حـــدد كمـــا ثالثـــة) 2010،67( ؛ ـــ

ـــ و الفرعيــــة ات ـــا امل مــــن أخـــر مجموعــــة ـــا ه ــــا م ـــل و أساســــية ات ـــا رم ر ــــ: ىر وتتمثــــل اك رد
البيانات( وتتمثل)املعلومات-جمع ار بت لة(، املش لو-تحليل ا اسة لد وتتمثـل)ر نـھ املقا ر،
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املناســبإت(ــ القــرار ــل-خــاذ ا ســفولد،)تنفيــذ ســميث، ســراجنولينا، ــك، باتر ت، ب ســر أمــا ر؛
ـب سـبعةCrebert, Patrick, Cragnolini, Smith, Worsfold & Webb (2011, 24)و ـ ا فحـددو

ــــ ات ــــا لة،(رم املــــش حــــو املعلومــــات وتنظــــيم جمــــع لة، املــــش تحديــــد لة، املــــش ــــ ع لالتعــــرف
اختيـ أو ـشاء عإ وتتــا صـد لة، املـش حـل أجـل مـن د املـوا تخـصيص لة، املـش ـل اتيجية اسـ رار ر

ي ـــــا ال ـــــل ا تقيــــــيم لة، املـــــش حـــــل س)عمليـــــة ثـــــو رث، و ـــــ ب ذكـــــر نمــــــا ب  &Butterworthو؛
Thwaites (2013, 14)صـــلة ذات البيانـــات إختيـــار ـــ و املـــشكالت ــل أساســـية ات ـــا م رثـــالث

وا جراءات إيجاد لة، البياناتباملش نة مقا لة، املش ل املناسبھ رلو   ل

املشكالت ل النظر   يالتوجھ

و         املشكالت حل فسرت ال ات النظر من عديد   -:يوجد

الــسلوكية -1 ــة املــتعلم: النظر يواجــھ فعنــدما ســتجابة، و ــ املث ن بــ تبــاط ــة بنظر عــرف رو
باالســتج حلــھ يحــاو لة مــش بــھ عليميــا لموقفــا ً املواقــفً مــن لديــھ املتــوفره ات ــ ا أو ابات

جديـده لة مـش الفـرد يواجھ فعندما معينة عليميھ بأوضاع ترتبط وال سابقا ا علم ًال

معلومـــــات مـــــن لديـــــھ مـــــا أى ديـــــده، ا لة املـــــش يالئـــــم مـــــا املاضـــــيھ اتـــــھ خ مـــــن يجمـــــع فانـــــھ
وتنظـــ ـــب ترت ــــ يرا ـــو و ــــا، مـــر أن ســـبق ــــھ فكر وعـــادات يم مــــنومفـــا املعلومـــات ــــذه يم

ـل ا ـا ل عد أن يحاو ال لة املش ة مواج عقيدا ك إ املركب إ سيط ُال ل يـل( ً ن
ادى،  ).2004،153عبدال

املعرفيــــــة -2 ــــــة ــــــ: النظر ال العمليــــــة ــــــا باعتبا املــــــشكالت بحــــــل ــــــ املعر الــــــنفس علمــــــاء ــــــتم رإ
الـــــذاكره مثـــــل املعرفيـــــھ العمليـــــات معظـــــم ـــــ ع ــــــــــشتمل والتفك بـــــاه ن اب. و ـــــ أ ـــــر ىو

ــق طر عــن إصــالحھ يجــب ــ املعر املجــال ــ تــواز عــدام ا ــ لة املــش أن املعرفيــة ــة نالنظر
ــ التفك ــ إ اجــة ا ــ ع أكــدوا وقــد جيــد تــواز يئــة ــ املجــال ــذا ــشكيل أو بنــاء نإعــادة

فـاملتعلم للمـشكالت، املمكنة لو ا بصار س ساب الك أوال،لاملثمر ل الـش اك إد يبـدأ
ً

ر
توصـــل ـــ إ تـــؤدى علـــم عمليـــة دائمـــا ـــست ل بـــصار س وعمليـــة التفاصـــيل يفحـــص ا عـــد ًو

تــد علــم عمليــة الغالــب ــ ــا أ بــل فجــأه، املطلــوب ــل ا ــ إ ســـعادة،. (راملــتعلم جــودت
2011،14( 

املعلومـــات -3 ـــة معا ـــة ن:نظر بـــ ـــشابھ وجـــود اض ـــ إف ـــ ع ـــة النظر ـــذه العمليــــاتتقـــوم
ــ ــ اســب ا ــا يقــوم ــ ال والعمليــات املــشكالت حــل أثنــاء الفــرد ا يماســ ــ ال املعرفيـھ

محــــدده معرفيـــھ اتيجيات باســـ ـــا عا و املعلومـــات ـــستقبل مـــا فكال املعلومـــات، ـــة معا
ـشاط وال ـ اسـب ا عمـل ن بـ ـشابھ ال ـو و اض ـ ف ذا ولكن ائيھ، استجابة تج و

أنالــ كمــا الدافعيــھ، ات ــ متغ لوجــود مطلــق نحــو ــ ع قبولــھ يمكــن ال ــسان لإل ولو سي
ـ ال العمليـات س يمـا ولكنـھ ـسان مثـل لة املـش مـع التكيـف ع قادر غ اسب را

ا القيام مج امل عليھ علوان،. (يفرض   )2009مصعب
ـــشطالت -4 ا ـــات ـــ: نظر التفك أن ـــشطالت ا نفـــس علمـــاء ـــيييـــر ا د التنظـــيم مـــن رنـــوع

اك إد ـ املـتعلم بعـھ ي الـذى سلوب معرفة خالل من مھ ف مكن و بالفرد املحيط رللعالم
ــھ النظر ــذه اب ــ أ وأجــر ــي؛ ا د مجالــھ ا يتــضم ــ ال ات ــ ىاملث لر(ر ــ) ــو ع ــھ رتجا

ـــ ال ـــائن ال أن ـــ إ وتوصـــل املـــشكالت حـــل ـــ ـــا ق طر مـــن للتحقـــق يوانـــات عـــدةا عـــد و
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لة املـــش ـــل وذلـــك ـــشاف ك و التأمــل ـــ إ ـــأ ي ـــدف ال ــ إ الوصـــو ـــ فاشـــلھ . لمحــاوالت
ادى،( عبدال يل  )2004،154ن

تلــــك مــــن ســـتفاده تــــم فقـــد املــــشكالت حـــل تناولــــت ـــ ال ــــات للنظر الـــسابق العــــرض عـــد
نقاط عدة ا ا البحث ات   :النظر

 بمق اصھ ا املشكالت الصعبتقديم إ ل الس من متدرج ل ش مجھ ال  .رر
 املشكالت حل طأ وا املحاولھ أسلوب  .استخدام
 م م ھ املطلو املشكالت حل ن املتعلم ات قد ة ثا راس  .ر
 م تواج ال املشكالت حل ع م ملساعد للطالب الدعم  .تقديم
 املشكالت حل عد ز التعر أسلوب  .استخدام
 ن املتعلم اتوجيھ حل يفشلو عندما املشكالت حل بدائل  .نالستخدام
 ن املتعلمــــ ن بــــ املعرفيــــھ ات ــــ ا لتبــــادل لة املــــش عــــرض أثنــــاء املناقــــشة أســــلوب اســــتخدام

حھ املطر للمشكالت حل إليجاد ووالتعاو   .ن

للبحث ية املن   :جراءات

التا      النحو ع للبحث ية املن جراءات ت   -:رسا

أوال
ً

مجة-: ال ات ا م قائمة   رتحديد

تكنولوجيـــــا شـــــعبة الثالثـــــة الفرقـــــة طـــــالب لـــــدى ـــــا توافر م الـــــال مجـــــة ال ات ـــــا م تحديـــــد زتـــــم ر
ـشاركية ال الكتابـة ـ ع القائمـة التعليمة ئة الب ا عل اشتملت ال النوعية بية ال لية ب التعليم

مجــــة ال ات ــــا م ــــ ع الباحثــــة إطــــالع ضــــوء ــــ ــــا ا البحــــث لــــدىرــــ مــــة م ات ــــا امل ــــذه رألن
تــــصميم مــــر وقــــد مختلفــــة اســــية د ات مقــــر ــــ خــــر ات ــــا امل مــــن ــــ كث ــــا عل تــــب و رالطــــالب رر ى

التالية باملراحل   -:القائمة

التالية-1 طوات با املرحلة ذه ومرت عداد   -:مرحلة

اســـات) أ( الد ـــ ع بـــاإلطالع ات ـــا امل لقائمـــة ما تـــصميم ـــ الباحثـــة رإعتمـــدت الـــسابقةر والبحـــوث
للبحــــث النظــــر طــــار ــــ ــــا إل ة شــــا تــــم ــــ وال مجــــة ال ات ــــا بم املرتبطــــة يــــة جن و يــــة ىالعر ر ر

ا   ا

وتمثلت)ب( للقائمة أولية ة صو إعداد مـن5رثم عـدد مـن ـو تت ة ا م ل و أساسية ات ا نم ر ر
ـس بال ـساطة وال والوضـوح ولة الـس مراعـاة وتم الفرعية ات ا أنرامل كمـا البحـث؛ عينـة ألفـراد بة

اســـتخدام تجنـــب املزدوجـــة؛ ات العبـــا عـــن بتعـــاد و فقـــط واحـــدة فكـــرة ـــ ع تحتـــو ة عبـــا رـــل ىر
القائمة ات عبا صياغة مع من أك تحمل ال لمات   .رال

ي-2 ما ق طر عن ذلك وتم القائمة ن   -:تقن

ات) أ( ا امل قائمة   . رصدق

ص تقدير الباحثة ناعتمدت املحكم ع ا عرض خالل من ر الظا الصدق ع القائمة يدق
ق م للتطبيق مالئمة أصبحت ح القائمة ع ا أوصوا ال التعديالت   .)1(وإدخال
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ات) ب( ا امل قائمة   .رثبات

العينــــة نفــــس ــــ ع ــــا تطبيق أعيــــد إذا النتــــائج نفــــس عطــــى أن ــــو القائمــــة ثبــــات مــــن ــــدف ال
الظــر نفــس مــنووتحــت ونــت ت عينــة ــ ع القائمــة تطبيــق وتــم الثالثــة) 12(ف الفرقــة طــالب مــن

بعاد واســـ للتطبيــق ـــا ومالئم ات والعبـــا البنــود وضـــوح مـــن م، رللتأكــد لـــد ومـــة املف ــ غ لمـــات ال
للعينة سبة بال ومة ومف لة وس ة وا القائمة ات عبا معظم انت   . روقد

تبــاط معامـــل بحــساب الباحثـــة ـــرقامــت ع ن أســـبوع ــ م بفاصـــل القائمــة تطبيـــق زبإعـــادة
تبـــــاط معامــــل ـــــان و ســــتطالعية الثبــــات )0.75(رالعينــــة معامـــــل ــــو ي التــــا ـــــذه) 0.86(نو و

كب حد إ مرتفعة الثبات سبة أن ع يجة   .الن

لتنميــــــة -:ًثانيــــــا ــــــشاركية ال الكتابــــــة ــــــ ع القائمــــــة الــــــتعلم ئــــــة ب ـــــصميم تـ معــــــاي تحديــــــد
بلغةم مجة ال ات   C++را

ــــ ع التعلــــيم تكنولوجيـــا شــــعبة الثالثــــة الفرقـــة طــــالي ب تــــد ــــ إ ـــدف البحــــث ــــان اترملـــا ــــا رم
بلغـة مجـة ــ،C++ال مجـة ال ات ــا بم ـاص ا املحتـو تــصميم معـاي تحديــد مـر تطلـب رفقــد ى

التالية باإلجراءات الباحثة قامت املعاي ذه ولتحديد ئة،   :الب

اتمــــــ· ــــــا بم املرتبطــــــة الــــــسابقة والبحــــــوث اســــــات والد ردبيــــــات بلغــــــةر مجــــــة وكــــــذلك++c ال ،
شاركية ال والكتابة املحتو نظيم ب املرتبطة والبحوث اسات ىالد   ر

 بلغــة مجــة ال ات ــا بم ــاص ا املحتــو لتــصميم مبدئيــة معــاي قائمــة راســتخالص ونــت،++c ى وت
إ) 8(من ا تقسيم تم ،  .ًؤشرام) 79(معاي
 املالحظات ضوء التعديالت وإجراء ن املحكم ع املبدئية املعاي قائمة   . عرض
 ائية ال املعاي قائمة إ والتوصل التعديالت ق إجراء ي)2(م فيما تمثلت وال ،:-  

و خـصائص: لاملعيار ـشاركية ال ب الو ات محر ع القائمة التعلم ئة ب ترا رأن
الف التعليميـــــــةطـــــــالب م واحتياجـــــــا التعلـــــــيم تكنولوجيـــــــا شـــــــعبة الثالثـــــــة رقـــــــة

شمل  .مؤشرات) 4(و

ي الثـــا وفـــق: املعيـــار ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ـــ ع القائمـــة الـــتعلم ئـــة ب تـــصمم رأن
التعلــيم تكنولوجيـا طـالب واحتياجـات خــصائص مـع تتوافـق سـلوكية ـداف أ

شمل   .مؤشرات) 9(و

الثالـث يــ: املعيـار ــبأن الو ات محـر ــ ع القائمـة الــتعلم ئـة لب ــ التعلي املحتـو رنظم ى
شمل و التعليمية داف يحقق بحيث وعناصره شاركية   ًمؤشرا) 13(ال

ـــع الرا وفقـــا: املعيـــار ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ـــ ع القائمـــة الـــتعلم ئـــة ب تـــصمم ًأن ر
املــــتعل ات وقــــد خــــصائص مـــــع ناســــب ت عليميــــة ات ــــ وخ ــــشطة ـــــشملرأل و م

  .ًمؤشرا) 12(

امس ا أنمـاط: املعيار ـشاركية ال ـب الو ات محـر ـ ع القائمـة الـتعلم ئـة ب تـوفر رأن
وتحقـــــــق املطلــــــوب لــــــألداء املـــــــتعلم وصــــــو لتأكيــــــد املختلفـــــــة والرجــــــع م لالتقــــــو

شمل و املرجوة   .مؤشرات) 9(داف
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الــــــــسادس الكت: املعيــــــــار ــــــــ ع القائمــــــــة الــــــــتعلم ئــــــــة ب ناســــــــب ت مــــــــعأن ــــــــشاركية ال ابــــــــة
ــشمل و التعليميــة ئــة الب ــ املتــوفرة التكنولوجيــة واملحــددات انيــات ) 9(م

  مؤشرات

ع الــسا ن: املعيــار نمطــ ــشاركية ال ــب الو ات محــر ــ ع القائمــة الــتعلم ئــة ب تــوفر رأن
شمل و التعليم واملصغر املوسع املحتو   مؤشرات) 5(ىلتنظيم

الثــــامن تـــــصمم: املعيــــار الكتابـــــةأن نمــــط ـــــب الو ات محــــر ــــ ع القائمـــــة الــــتعلم ئــــة رب
شمل و عية التتا شاركية   .مؤشرات) 9(ال

التاســــع الكتابــــة: املعيــــار نمــــط ــــب الو ات محــــر ــــ ع القائمــــة الــــتعلم ئــــة ب تــــصمم رأن
شمل و ة املتوا شاركية   .مؤشرات) 9(زال

ثالثا
ً

البحث-: أدوات   إعداد

التحصي-1   ختبار

إعــد طــواتتـم ل وفقــا مجـة ال ات ــا مل ـ املعر انــب ا لتنميـة التحــصي ختبـار ًاد
ر

 -:التالية

ختبــــــار -1-1 مــــــن ــــــدف ال تكنولوجيــــــا: تحديـــــد طــــــالب تحــــــصيل قيــــــاس ــــــ إ ختبـــــار ــــــدف
تحقيـــق مـــدى ـــ ع للتعـــرف وذلـــك مجـــة، ال ات ـــا بم املـــرتبط ـــ املعر انـــب ل رالتعلـــيم

اصــــــة ا املعرفيــــــة ــــــداف لأل اتالطــــــالب املـــــــستو عــــــض ضــــــوء ــــــ مجــــــة ال ات ـــــــا ربم
الطالــب ــو ي أن ــ ب ي مـا تحديــد خــالل مــن التعليميـة ــداف تحديــد وتــم ناملعرفيـة

التعلي املحتو اسة د عد تحقيقھ ع ا ىقاد ر  .ًر
ـدف -1-2 ـل ل املناسـب سـئلة عـدد ـ: تحديـد إ املعرفيـة ـداف جمـة ب الباحثـة قامـت

ـــد ــل ل وضـــع حيــث طبيعـــةأســئلة، حــسب الطالـــب ــا عل يجيـــب ن ســؤال او ســؤال ف
التعلي دف ال سئلة تحقق أن مراعاة مع دف  .ل

ة -1-3 ــــ ا و دقيقــــة صــــياغة ســــئلة ـــــداف: وصــــياغة باســــتخالص الباحثــــة قــــام حيــــث
الطـــــــالب إملـــــــام مـــــــدى س تقـــــــ بحيـــــــث ـــــــدف، ـــــــل ب اصـــــــة ا ســـــــئلة ضـــــــع و واملعرفيـــــــة

ال ات ا مل املعرفية وانب التعليمربا تكنولوجيا طالب لدى ا تنمي املراد  .مجة
نوعــھ -1-4 وتحديــد ختبــار مفــردات املوضــوعية: صــياغة ات ختبــا مــن ن نمطــ تحديــد رتــم

ختبــار طــأ(إلعـداد وا متعــدد–الــصواب مــن الــصواب)ختيــار نمــط ــ ــ ر وقــد و،
ختيــ نمــط ــ ــ ر كمــا ــة، اللغو ا وســالم ات العبــا وضــوح طــأ ووا أنر متعــدد مــن ار

ن التخم أثر لتقليل بدائل عة أ ات يا ا عدد و ري ر  .ن

ختبار - عليمات ف: إعداد ختبار؛ من ما م جزءا ختبار عليمات تمثل ًحيث ً

ة ضــر ختبــار؛ ونمــط نــوع للطــالب ــ تو عامــة شــادات وإ عليمــات ــ ع رتحتــو ور ي
ختبـا مـن توضـيح سـئلة؛ جميع ع بالوقـت؛زجابة ام ـ ل ة وضـر للطـالب ورر

متعدد من ختيار نمط فقط واحدة إجابة إختيار الدقة إ  . باإلضافة
وليـــة -1-5 تة صــــو ـــ ختبــــار وليــــة: رإعـــداد تة صـــو ــــ ختبـــار بإعــــداد الباحثـــة رقامــــت

ع إشتمل وخطأ،) 38(حيث نمط من مـن) 25(سؤال ختيـار نمـط مـن سـؤال
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سئلةمتع عدد إجما جوانـب) 63(دد، جميـع ـ ع ختبـار ـع تو ر وقد ، زسؤ و
ً

التعلي  .ىاملحتو
ختبـــار -1-6 صــــدق صــــدقھ،: حـــساب مـــن للتأكــــد ن املحكمـــ ــــ ع عرضـــھ خــــالل مـــن وذلــــك

ـــ ن املتخصـــص ن املحكمـــ مـــن عـــدد ـــ ع وليـــة تھ صـــو ـــ ختبـــار عـــرض تـــم رحيـــث
إلبد التعليم تكنولوجيا يمجال فيما م أ    -:راء

 التعليم تكنولوجيا الثالثة الفرقة لطالب ا ومناسب ختبار عليمات  .وضوح

 البحث لعينة سبة بال ختبار ألسئلة اللفظية الصياغة  .مناسبة

 البدائل ساق ا ومدى سؤال ل صياغة  .سالمة

 ل املحدد املعر املستو ع الطالب تحصيل لقياس مفردة ل  .اىصالحية

ن املحكمـــــ اء أ ضــــوء ــــ التحــــصي ختبــــار ـــــ ع حــــة املق التعــــديالت بــــإجراء الباحثــــة روقامــــت
حــذف تــم تـــم3حيــث ــذلك و أخــر قـــة بطر أســئلة مــع ة مكــر ـــا أل طــأ وا الــ مــن ىأســـئلة ر

ختبار صدق من  .التأكد

التحـــصي -1-7 لإلختبـــار ســـتطالعية ـــة ع: التجر ســـتطالعية ـــة التجر إجـــراء عينـــةتـــم ـــ
املنوفيـــة، جامعـــة النوعيـــة بيـــة ال ليـــة ب التعلـــيم تكنولوجيـــا قـــسم الثالثـــة الفرقـــة طـــالب مـــن

م م) 12(وعــــدد مــــ وطالبـــــة، ـــــشاركية) 6(ًطالبــــا ال ات املحــــر ئـــــة ب خــــالل مــــن ســـــوا د رطــــالب ر
و موســــع، محتــــو تنظــــيم مــــع ــــرة ــــشاركية) 6(ىا ال ات املحــــر ئــــة ب خــــالل مــــن ســــوا د رطــــالب ر

مع إاملقيدة ستطالعية ة التجر دف و مصغر محتو  :ىتنظيم
ختبــــــار  - أ ــــــ ع جابــــــة مــــــن ختبـــــــار: زتحديــــــد ــــــ ع لإلجابــــــة م الــــــال الــــــزمن حــــــساب زتـــــــم

سـئلة، ـ ع جابـة ـ املـستغر الـزمن متوسـط حـساب خالل من للبحث قالتحصي
التحصي لالختبار جابة من بلغ   .دقيقة) 70(زوقد

معامـــل  - ب ختبـــارحــساب ملفـــردات ة ـــ: الــصعو ختبـــار ة صــعو معامـــل حـــساب فيــد و
ن بــ ة الــصعو معــامالت تراوحــت وقــد ختبــار، أســئلة ة صــعو أو ولة ســ مــدى توضــيح

ملـستو)0.6: 0.3( التحـصي لإلختبـار ة الـصعو معامـل قـيم مناسبة إ النتائج ش و ى،
البحث عينة   الطالب

ـــ-ج التمي معـــامالت ختبـــارحـــساب مــــن: ملفــــردات مفـــردة ـــل ة قــــد عـــن ـــ التمي معامــــل ـــ ع رو
ن بـــ اوح ـــ ت ختبـــار مفـــردات ــ تمي معـــامالت أن ـــا إل التوصـــل تــم ـــ ال النتـــائج مـــن يتــ

مفـــردات) 0,72 ،0,40( جميـــع أن ـــ اعت عليـــھ نــاء و مناســـبة ـــ تمي قـــوة ذو ختبــار أن ًأي

للتطب وتص ة مم التحصي   .يقختبار

التحصي -1-8 ختبار ثبات معامل نبـاخ،: حساب كر ألفـا ثبـات معامـل حـساب خالل ومن
الثبات يجة ن انت للتطبيق)0.86(و وقابل ثابت ختبار فإن ذلك و ،. 

ــق -1-9 م التحــصي لإلختبــار ائيــة ال ة وثبــات)3(رالــصو صــدق مــن التحقــق مــن ــاء ن عــد
ات ـــا مل ـــ املعر التحـــصيل مـــنراختبـــار ونـــة م لالختبـــار ائيـــة ال ة الـــصو أصـــبحت مجـــة رال

ـــا) 60( م و) 35(مفـــردة طــــأ، وا الـــصواب نمــــط مـــن مــــن) 25(مفــــردة ختيـــار نمــــط مـــن
لالختبار العظ جة الد وأصبحت للتطبيق) 80(رمتعدد، ا صا ختبار وأصبح جة د

ً
 .ر
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ار -2 امل داء مالحظة   يبطاقة
ــــا ا البحــــث ــــداف أ تحقيــــق لقيــــاستطلــــب مالحظــــة بطاقــــة وإعــــداد تــــصميم

بلغة امج ال بتصميم املرتبطة ات ا بطاقـةcرامل وتطبيـق بنـاء ـ الباحثة اتبعت وقد ،
التالية طوات ا   -:املالحظة

املالحظة-2-1 بطاقة بناء من دف ال   تحديد

ـالتعلـيم تكنولوجيـا قـسم – الثالثـة الفرقة طالب أداء تقييم إ البطاقة دف اسـب  -وا
ات ا مجةرمل ات،cبلغةال ا امل ذه من البحث عينة الطالب تمكن مدى ع   .روالتعرف

املالحظة-2-2 بطاقة ا تتضم ال ات ا امل   رتحديد

ات، ـــــا امل قائمـــــة ضـــــوء ـــــ املالحظـــــة بطاقـــــة ا تتـــــضم ـــــ ال ات ـــــا امل بتحديـــــد الباحثـــــة رقامـــــت ر
ال واملحتـــــو التعليميـــــة، ـــــداف اىو صــــــو ـــــ داء مالحظـــــة بطاقـــــة ونـــــت ت وقــــــد ؛ ـــــ رتعلي

ــــل ل ـــا القيــــام املـــتعلم مـــن املطلــــوب جـــراءات تــــصف ات العبـــا مـــن مجموعــــة مـــن راملبدئيـــة
ة ا للم املختلفة دائية وانب ا شمل بحيث داء خطوات من  رخطوة

داء-2-3 مستو تقدير   يأسلوب

ــــي الثال التقــــدير نمــــط اســــتخدام بمــــساعدة–أدى(تــــم يــــؤد-أدى ات)لــــم ـــــا امل ــــو ل نظــــرا ر، ن ً

ومرتبطـــة عـــة متتا ات ـــا م ـــا و و معقـــدة، ـــ غ ـــسيطة ات ـــا م ـــا ا البحـــث ـــ راملـــستخدمة ر
التالية قة بالطر جات الد تقدير يتم بحيث البعض؛ ا   -:رببعض

 ن الطالب يحصل جت د يحا داء ان إذا رع
ً

 .امال 

 جة ع الطالب يحصل إذارد بمساعدة واحدة ة ا امل  . رأدى

 إذا صفر ع الطالب يحصل جة ة يؤد لم رد ا   .رامل

املالحظة-2-4 بطاقة عليمات   إعداد

ل ــــــــس ـــــــ ح وشــــــــاملة؛ ومحـــــــددة ة ـــــــ وا ــــــــو ت أن البطاقـــــــة، عليمـــــــات وضــــــــع عنـــــــد ـــــــ نر و
آخــــر مالحـــــظ أى أو الباحــــث قبــــل مـــــن ســــواء ا، بالقـــــسم(اســــتخدام يقـــــوم) الــــزمالء أن يمكــــن

املالحظة   .عملية

املالحظة-2-5 لبطاقة ولية ة   رالصو

تمـــت للبطاقـــة، التعليمـــات ضـــع و املالحظـــة بطاقـــة بنـــاء مـــن ـــدف ال تحديـــد مـــن ـــاء ن وعـــد
من ونت ت وال ولية ا صو املالحظة بطاقة ة) 38(رصياغة ا   .رم

املالحظة -2-6 بطاقة   ضبط

املالحظة-أ بطاقة صدق    تقدير

املالحظـة          لبطاقـة ر الظــا الـصدق حـساب ن(يتـم املحكمـ ــا) صــدق ل العـام ـر املظ ــ ع ـو و
ـــا دق ومـــدى البطاقـــة عليمـــات و ا، وضـــوح ومـــدى ا صـــياغ وكيفيـــة املفـــردات نـــوع حيـــث مـــن

موضـــوعية مـــن بـــھ تتمتـــع مـــا جـــة مـــن رود مجموعـــة ـــ ع البطاقـــة عـــرض تـــم ذلـــك مـــن وللتأكـــد
مج ن املتخصص ن الـصياغةاملحكم سالمة من التأكد دف وذلك التعليم، تكنولوجيا ال
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مـــع اللقـــاءات خـــالل ومـــن ات، ـــا امل مالحظـــة انيـــة وإم ا، ضـــوح و البطاقـــة ملفـــردات رجرائيــة و
وكـــــذلك ـــــا ودق املفـــــردات ســـــالمة حيـــــث مـــــن ـــــم ا أ ن بـــــ ـــــ كب إتفـــــاق وجـــــد ن املحكمـــــ رالــــسادة

ومناســـ ة ـــا امل لقيــاس البطاقـــة مفـــردات مـــنرمناســبة عـــض إجــراء عـــد ا ضـــوح و لفــاظ وبة
ستطالعية ة للتجر زة جا البطاقة لتصبح حة املق   .التعديالت

املالحظة-ب بطاقة ثبات   حساب

ألفـــــا معامـــــل قيمـــــة لغـــــت و نبـــــاخ، كر ألفـــــا قـــــة بطر املالحظـــــة بطاقـــــة ثبـــــات معامـــــل حـــــساب وتـــــم
نباخ و) 0.78(وكر املالحظة بطاقة ثبات ع دالة قيمة للتطبيقو ا   .قابلي

املالحظة-ج لبطاقة ائية ال ة   رالصو

ا صــــــو ـــــ البطاقـــــة أصــــــبحت ـــــا ثبا وحـــــساب املالحظــــــة، بطاقـــــة صـــــدق تقــــــدير تـــــم أن رعـــــد
مــــــــن ونــــــــة م ائيــــــــة، بلغــــــــة30ال مجــــــــة ال ات ــــــــا م س تقــــــــ ة ــــــــا رم ةوأصــــــــبحت،Cر صــــــــا

تكنولوجيـا شـعبة الثالثــة الفرقـة طـالب أداء تقيــيم ـ مجــةلالسـتخدام ال ات ـا م ـ رالتعلــيم
قCبلغة   . )4(م

للبطاقـــة-د ســـتطالعية ـــة ـــة إجـــراء تـــم: التجر ـــ ســـتطالعية التجر  الفرقـــة طـــالب مـــن عينـــة ع
ليــــة التعلـــيم تكنولوجيـــا شـــعبة الثالثـــة بيـــة ب م املنوفيـــة، جامعـــة النوعيـــة ال ) 12 (وعــــدد
م طالــب، ســوا طـــالب) 6 (مـــ ســـوا طـــالب) 6(و  مثلــة، خـــالل مـــن رد  القواعـــد، خـــالل مــن رد

بطاقة دف صالحية من للتطبيق التأكد  .املالحظة

املشكالت -3 إختبارحل  إعداد
بلغـات ـاص ا املحتـو ـ للطـالب املـشكالت حـل ات ـا م تنمية إ دف ا ا البحث ان يملا ر

بلغة مجة ال اسب م++cا اختبارلقياس بإعداد الباحثة قامت املشكالت، حل الطالب ات را
التالية للمراحل ختباروفقا إعداد وتم مجية،   - :ًال

املشكالت - 1- 3 حل ات ا اختبارم من دف ال  رتحديد
ـ التعلـيم تكنولوجيـا الثالثـة الفرقـة طـالب ات ـا م قياس إ املشكالت حل ات ا اختبارم ردف ر

بل مجة ال اسب ا لغات ملقر املشكالت   .++cغةرحل
ختبار - 2- 3 ا س يق ال ات ا  رامل
ات  ــــا م ختبـــار س املعلومــــات(ريقـــ وتنظـــيم جمــــع لة، املـــش تحديـــد لة، املــــش ـــ ع التعـــرف

حـــل أجــل مــن د املــوا تخــصيص لة، املــش ــل اتيجية اســ اختيــار أو ــشاء إ لة، املــش رحــو ل
ي ـــا ال ـــل ا تقيـــيم لة، املـــش حـــل عمليـــة ع وتتـــا صـــد لة، وذلـــ)راملـــش ـــ، ع طـــالع عـــد ك

النظـــر طـــار ـــ ا عرضـــ تـــم ـــ وال ات ـــا امل تلـــك تناولـــت ـــ ال الـــسابقة البحـــوث اســـات ىالد ر ر
اسب ا لغات مقر طبيعة مع ناسب ت ال ات ا امل الباحثة ت اختا حيث رللبحث، ر   .ر

ختبار - 3- 3 مفردات  صياغة
املشكالت من مجموعة يئة ختبارع مفردات صياغة موضـعتم ـا ف الطـالب وضـع يـتم ال

مـستو قيـاس الـسابقة طـوات ل باتباعـھ ـا عل الطالب إجابة خالل من يمكن التا و لة، ىاملش
ختبارأن مفردات صياغة عند ر وقد املشكالت، حل ات ا مل م وأداء   :ر

 واحدة سة ئ لة مش مفردة ل و رت   .ن
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 الط ة ختبارقد مفردات من مفردة ل س ارتق ل علمية خطوات اتباع ع   .الب
 الغموض عن ا عد ختبارو مفردات   .وضوح
 ا ومضمو ا لغ حيث من الطالب ختبارملستو مفردات   .ىمناسبة
 لفظية ة صو   .رتصاغ
 ختبار ملفردات ة اللغو الصياغة   .سالمة
 لة مش ل عن لالجابة وقتا الطالب   .ًيجد
 مش ل ل محدد بوقت ام  .لةل

املشكالت - 4- 3 الختبارحل املبدئية ة الصو   رإعداد
ع واشتمل املبدئية، تھ صو ختبار باعداد الباحثة لة) 10(رقامت مش ل و مشكالت

ن مع دف تحقيق ع   .عمل
ختبار - 5- 3 عليمات  إعداد

اع و عامة، شادات وإ معلومات ع وتحتو بنائھ ما م ختبارجزءا عليمات رتمثل ر ى ً تً
ومـة ومف لة سـ بلغـھ ومـصاغة ومحـددة، ة ـ وا ـو ت أن التعليمـات ـذه صـياغة عنـد نالباحثة

ي ختبارما عليمات وتضمنت ، العمر الطالب مستو مع متناسبة و ت ىبحيث ى   - :ن

 صية ال م بيانا الطالب ل  .أن
 من ختبار و  .مشكالت) 10(نيت
 املشك ذه من لة مش ل الطالب يقرأ جيدةأن قراءة  .الت
 لة املــش حــل خطــوات متبعــا ســئلة قــة لو مــصاحبة قــة و ــ الطــالب يجيــب ًأن ر ر

ـــــ حــــــو(و املعلومــــــات وتنظــــــيم جمـــــع لة، املــــــش تحديــــــد لة، املـــــش ــــــ ع لالتعــــــرف
أجـــل مـــن د املـــوا تخـــصيص لة، املـــش ـــل اتيجية اســـ اختيـــار أو ـــشاء إ لة، راملـــش

املش حل عملية ع وتتا صد لة، املش يرحل ا ال ل ا تقييم  ).لة،

 ختبار املوجودة سئلة جميع ع الطالب يجيب  .أن
 ختبار ع لالجابة املقر بالزمن الطالب م يل  .رأن

املشكالت - 6- 3 حل ات ا اختبارم صدق ن(رحساب املحكم  ):صدق
ــــساب وذلـــك ن املحكمــــ ـــ ع املــــشكالت حـــل ات ــــا الختبـــارم وليــــة ة الـــصو عــــرض رتـــم ر

يص ما حو الرأى ختباروابداء   :لدق
داف -  لأل سئلة قياس   .مدى
عناصراملقر -  ميع سئلة  .رشمولية
البحث -  لعينة سئلة مناسبة  .مدى
للبنود -  ة واللغو العلمية  .الدقة
ختبار -  لبنود ح املق  .التعديل

اء أ ضــوء ــ املــشكالت اختبــارحــل ــ ع حــة املق التعــديالت إجــراء صــدقرتــم وتحديــد ن املحكمــ
بـــــاجراء الباحثـــــة وقامـــــت ن املحكمــــ اء أ بتحليـــــل لالختبـــــاروذلـــــك ر الظــــا تقـــــديرالـــــصدق رختبــــارتـــــم ى
ادة و أك عمق إ ختباريحتاج أن ن املحكم عض أو حيث ، املحكمو ا ح اق ال زالتعديالت ن

ذلك مراعاة وتم دف، ل ل س ال ن الو حسب سئلة   .ختبارزلعدد
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املشكالت- 7- 3 الختبارحل ستطالعية   التجرة
تكنولوجيـــا الثالثــھ الفرقـــة طــالب مـــن عينــة ـــ ع اســتطالعية ـــة تجر بــإجراء الباحثـــة قامــت

م وعـدد ـ اسـب وا ـ) 12( التعلـيم اسـب ا لغـات مقـر ـ وطالبـة رطالبـا بلغـة"ً مجـة ال
c++"يحھ وتـــــ ختبــــار تطبيـــــق وتــــم ن،، املحكمـــــ اء آ ضـــــوء ــــ املعـــــدل يح التــــ مفتـــــاح روفــــق

ي تحقيق غرض   :وذلك

 ختبار ع جابة من  .زتحديد
 ختبار ثبات من  .التحقق

معامــل بحــساب املــشكالت حــل ات ــا م الختبــار الــداخ الثبــات مــن بالتأكــد الباحثــة رقامــت
لالخ) ألفــا(الثبــات البعــدى التطبيــق جــات د ــ ع نبــاخ ركر اختبــارو ثبــات معامــل قيمــة انــت و تبــار،

املـــــشكالت حــــل ات ــــا حـــــل)0,756(رم ات ــــا م اختبـــــار ثبــــات ـــــ ع يــــدل ممـــــا مرتفعــــة ـــــسبة ــــ و ر،
عليھ عتماد مكن و   .املشكالت

ات -4 ــا م لتنميـة ــشاركية ال الكتابـة ـ ع القائمــة الـتعلم ئــة لب التعليمـى رالتـصميم
بلغة مجة   ++cال

ـا البحـث تطلـب ـشا ا ـة مـواد وإنتـاج ءإ يـة، املعا اسـة خـالل ومـن التجر  نمـاذج ومعرفـة رد
ـ التـصميم ـا وتحليـل ومراجعـة التعلي ـا، مراحل ن وخطوا  الـشامل Ruffini  (2000)نمـوذج أن تبـ
ـ التـصميم ومعـاي طـوات ئـات التعلي ـ الـتعلم لب نـت ع لتـصميم نمـوذج ـو ن مناسـب

التعليمية ئة عالب بلغـةالقائمة مجـة ال ات ـا م لتنميـة ـشاركية ال  لألسـباب وذلـك ++c رالكتابـة
  :تية

ن النموذج ذا يجمع -  ا ىخر النماذج من عديد مزايا ب انيا ا وتجنب وإم ا عيو   .ومشكال

ن- التعليمي ن املصمم قبل من ستخدام ل وس دائر   .ىنموذج

النظم - مدخل ع قائم شملھنموذج ومخرجاتبما وعمليات مدخالت   من

التا ل الش ة مو النموذج   وخطوات
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في ر لنموذج وفقا ية التجر ة املعا مادة تصميم طوات عرض ي ووفيما
ً

 Ruffini:-  

التعلــــــــيم -1 تكنولوجيــــــــا شــــــــعبة الثالثــــــــة الفرقــــــــة طــــــــالب ــــــــم و دف املــــــــس ــــــــو م ا رتحديـــــــد
ن بـــ اوح ـــ ت ـــة متقا ســـن ـــ م جتماعيـــة21-20روجمـــيع و النفـــسية م وخصائـــص ًعامـــا

التا ل بالش مو و كما ة متقا أماكن من م وأك واحدة قتصادية  رو
 

  
ل دف) 3(ش املس و م   را

عناصر تصمیم بیئة 
 تعلیمیة عبر االنترنت

نموذج روفینى  ) 2(شكل   Ruffiniلتصمیم بیئة تعلیمیة عبر اإلنترنت  
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للغة -2 التعليمية داف تحديد تم التعليمية داف   -:وتتمثلCتحديد

مجة  - ال لغات  عرف

ون - امل ساسية العناصر بلغةشرح مكتوب نامج ل  C++ة

املختلفة - الشرطية وامر استخدامات ن ب  .نيقار

يحة - ال عداد أنواع  يذكر

ة - التكرا مل ا ن ب  .ريم

قيقة - ا عداد أنواع   يفسر

املختلفة - الدوال استخدامات ن ب  قيفر

بلغة - ا مكتو برنامجا  ++Cيصمم

قة - بطر لھ حة املطر املشكالت حل  يحةويفكر

يح - ل ش نامج ال م خوار  زيكتب

لھ - حة الطر املشكالت ل املناسبة وامر  .وستخدم

حة - املطر املشكالت ل املناسبة الدوال   وستخدم

بلغة - ة املكتو املختلفة امج ال خطاء شف   ++Cيك
ات -3 واملحتو البداية بـامل-:صفحة ـف التعر وتحتـو ـسة الرئ الـصفحة عـن ة عبـا يو وقعر

موقـع ا يتـضم ـ ال ـات واملحتو املعلومـات ـل ـ إ الوصـو ا خالل من مكن و اتھ لومحتو
التا ل بالش مو و كما ى  الو

  

  

ل                                   ات)4(ش واملحتو البداية   صفحة
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املوقــع  -4 تــصفح يـة مــن: ب مكــن و مباشــرة ة بــصو ا ببعــض املوقــع صــفحات جميــع ــط رتــم ر
مثــــــل التـــــصفح يــــــة لب أنمـــــاط وتوجـــــد ــــــسة الرئ الـــــصفحة ـــــ إ العــــــودة صـــــفحة أي : خـــــالل

طي(التنظيم   )املتفرع/ا
الــصفحة  -5 بحيــث: تــصميم التــصميم ل وشــ الــصفحة وطــو البــصر التــواز مراعــاة لتــم ي ن

للمت نفسية احة التارعطى ل بالش مو و كما  علم

  

  
ل الصفحة )5(ش طو التواز لمراعاة   ن

تـــم  -6 عليميــة مــات م ل شــ ــ ــ التعلي املحتــو وضــع تــم والرســومات النــصوص ىتحديــد
التا ل بالش مو و كما ا الطالب ليف  ت

 

  
ل عليمية )6(ش مات م ل ش التعلي املحتو   ىوضع

التـــــص -7 برنـــــامج تـــــم): التـــــأليف(ميماختيـــــار إســـــتخدامھ ولة وســـــ اناتـــــھ إم ـــــ ع بنـــــاء وذلـــــك
التالية لألسباب مناسب أنھ الباحثة أت حيث املوقع شاء إ ى الو   -:راستخدام
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ــــــات - املحتو بإضـــــافة ار للـــــز ـــــسمح نـــــت ن ـــــ املواقـــــع ـــــات محتو ة إدا أنظمـــــة أحـــــد وـــــو ر
امل عملية سيط لت الغالب قيود أي بدو ا عديل رنو التطو والتعاو  .نشاركة

ئــة  - ب ــ ــات املحتو لتنظــيم محــددة لــة ي توجــد ــي"ال يــنظم"و أن موقــع ألي فــيمكن ،
ضـــــــــــافة عمليـــــــــــة إجــــــــــراء ص ـــــــــــ ألي مكــــــــــن و يناســـــــــــبھ، الــــــــــذي باألســـــــــــلوب اتــــــــــھ محتو

كما يح؛ ميع والت ل مفتوحة املشاركة  أن

صــــــفحات - ـــــشاء إ ولة ـــــي"ســـــ ولة" و أو وســــــ مـــــع ــــــاتالتعامـــــل ملحتو ـــــسيق الت امــــــر
ي"  "و

-  

 
ل التصميم )7(ش ىبرنامج الو   باستخدام

للبحث -5 ستطالعية ة   التجر
املحتو -5-1 تطبيق دفىتم ستطالعية العينة ع التعليمية شطة   -:و

البحث - ملجموعات الباحثة قبل من ا شا إ تم ال ى الو ئة ب   .اختبار

التعل - املحتو وضوح من باملوقعىالتأكد املتضمنة التعليمية شطة و   .ي

البحث - أدوات التحكم ضبط من  .التأكد

خطـة - وضـع ثـم ومـن البحـث ـة تجر تنفيـذ أثنـاء ـشأ ت قـد ـ ال واملـشكالت ات الـصعو تحديـد
ا  .ملعا

امليدانيــة - ــة التجر إجــراء يــضمن بمــا ــا عل ب والتــد ــة التجر تطبيــق ة ــ خ الباحثــة ـساب رإك
 . بكفاءة

ستطالعية-5-2 ة التجر عينة  إختيار

التعلـيم، تكنولوجيـا بقـسم الثالثـة الفرقـة طـالب مـن مجموعـة ـ ع البحـث أدوات تطبيـق تم
الطــــالب عــــدد ــــان ــــ) 12(و ا الد الفــــصل ــــ ــــب التجر وتــــم ساســــية البحــــث عينــــة ــــ غ رطالبــــا ً

ام ا للعام ي م2021/ 2020الثا ة الف خالل   .7/7/2021إ2/7/2021نواستمرت
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التا-5-3 النحو ع ستطالعية ة التجر   -:إجراء

مـــا )1 و الــتعلم ـــ ئ ب إعـــداد خـــالل(تــم مـــن عيـــة التتا ــشاركية ال الكتابـــة ـــ ع قائمــة ئـــة ب
ى الو خالل من ة املوا شاركية ال الكتابة ع قائمة ئة ب ى،  ).زالو

املجموعات )2 ع الطالب ع تو  .زتم
تح )3 ىتم الو ع التعليمية مات امل  .ميل
جتمــــا )4 التواصــــل مواقــــع خــــالل مــــن ســــتطالعية ــــة التجر طــــالب مــــع جتمــــاع تــــم

آب( ــس وا ب املاســـنجر–وجــر ب مـــن) وجــر ــدف وال ئــة الب اســـتخدام قــة طر وشــرحت
مــشكالت مـن م يــواج مـا ـل ــ وع ئـة الب ــ ع م مالحظـ يل ـ م مــ وطلـب البحـث،

ع اأثناء خالل من م  .لم
مـــن )5 الطـــالب س د ا عـــد و قبليـــا املـــشكالت حـــل وإختبـــار التحـــصي ختبـــار تطبيـــق رتـــم ً

الطـــالب ـــ أن أن عـــد و م، اســـ د أثنـــاء للطـــالب املالحظـــات يل ـــ وتـــم ى، الـــو رخـــالل
عـــــــديا البحــــــث أدوات بتطبيـــــــق الباحثــــــة قامـــــــت ى الـــــــو خــــــالل مـــــــن اســــــة الد
ً

ختبـــــــار(ر
امل بطاقة ، املشكالتالتحصي حل إختبار  ).الحظة،

ستطالعية-5-4 ة التجر   نتائج

ي ما ستطالعية ة التجر نتائج م أ   :من

املشكالت- حل وإختبار املالحظة طاقة و ، التحصي ختبار من كال ثبات عن   الكشف

التحصي- ختبار من تحديد ستطالعية ة التجر   .زأفادت

وضــــوح- مـــن خــــاللالتأكـــد مـــن املـــستخدمة يــــة التجر ـــة املعا مـــادة وفاعليــــة ، ـــ العل ىاملحتـــو
ى   .الو

ــــــة- التجر تطبيــــــق أثنـــــاء ــــــا تواج قــــــد ـــــ ال ات الــــــصعو عــــــض ـــــة ملعا خطــــــة الباحثــــــة وضـــــعت
  . ساسية

التطبيق- ة خ ت س واك ساسية ة التجر تطبيق انية إم من الباحثة   .تأكدت

للب-6 ساسية ة   حثالتجر

مراحل عدة ساسية ة التجر تطبيق عملية   -:مرت

ساسية-6-1 ة التجر من دف   ال

بلغــــة مجــــة ال ات ــــا م تنميــــة ــــ إ ــــة التجر ــــذه الثالثــــة++C رــــدفت الفرقــــة طــــالب لــــدي
التعلـــيم تكنولوجيـــا ى شـــعبة الـــو خـــالل البحـــثمـــن عينـــة الطـــالب إتقـــان مـــدى مـــن والتحقـــق ،

مجـــــة، ال ات ــــا خـــــاللرمل ات(مــــن ــــا بامل املـــــرتبط ـــــ املعر التحــــصيل املالحظـــــة–رإختبـــــار ،)بطاقـــــة
مثلة و القواعد خالل من شاركية وال رة ا الكتابة نمط فاعلية   وقياس

التالية-6-2 طوات ا كما للتطبيق   -:عداد

ا )1 خالل من التطبيق تم ال ى الو ئة ب تج  تم
ع )2 مجموعات عمل الباحثة مـعقامت الباحثـة اجتمعت ثم الطالب، لتجميع ساب الوا

وكيفيـــة البحـــث، مـــن ـــدف ال ـــم ل وشـــرحت ـــساب، الوا خـــالل مـــن البحـــث عينـــة الطـــالب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2022 لسنة ینایر، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

43 

ختبــار تنفيــذ كيفيــة ــم ل شــرحت كمــا فيــھ، يل ــ ال وكيفيــة ى الــو موقــع ــ إ لالـدخو
ــــــ التعلي املحتــــــو اســــــة ود ، ـــــ ىالقب ا) املوديـــــوالت(ر ــــــشطة وتحديــــــدوتنفيــــــذ لتعليميــــــة،

عليھ ليفات الت لرفع  .مواعيد
ـة )3 التجر ـ الطـالب مـن حـة املق التعـديالت إجـراء عـد يـة التجر ـة املعا مـادة ـ تج تم

قواعـــد إعطــاء خـــالل مــن موســع ما أحـــد املحتــو لتنظــيم ان مـــستو ــ و ىســتطالعية،
ى، ـا ال نـامج ال ـ إ القواعـد ذه خالل من صلو و مـننللطلبة املـصغر املـستو خـر ىو

نامج ال تحكم ال للقواعد ا خالل من صلو و نامج لل أمثلة إعطاء  . نخالل
مـن )4 ا ـشا إ تـم ـ ال ـم اصـة ا املجموعة ع الدخو ة بضر الطالب ع التأكيد لتم ور

حسب املحمو التليفو أو اص ا الكمبيوتر از ج ع من ى الو ئة ب الباحثة لقبل ن
والتطبيق شغيل ال سالمة من والتأكد م لد  .املتاح

القيـاس )5 أدوات تج املالحظـة،(تم بطاقـة املعرفيـة، وانـب ا لقيـاس التحـصي ختبـار
املشكالت حل  ).رإختبا

ـــــسبوك )6 الف ب جــــر خــــالل مـــــن الطــــالب جميــــع ـــــ إ ــــة التجر بدايــــة بموعـــــد ســــائل ســــال وإ ر ر
بالطالب اص ا س   . والوا

جلسة )7 عقد التاتم ع الطالب ف عر دف ي لك املوقع خالل من يدية   : تم
 ا م ستفادة و والدخو يل ال وكيفية ئة الب من دف   . لال
 ئة الب استخدام قة  . طر
 اصـــــة ا الكمبيـــــوتر ـــــزة أج ـــــ ع ـــــة املطلو امج بـــــال اصـــــة ا ات ـــــا امل تنفيـــــذ رخطـــــوات

املحمو التليفو أو م ل منا لبالطالب ن  ز
للبحث )8 التجر للتصميم وفقا مجموعات ع أ إ الطالب تقسيم ًتم

 .ر
ا )9 إل ت ي ال املجموعة عرف طالب ل لسة ا  .اية

مــــــــن )10 ة ــــــــ الف خــــــــالل بالبحــــــــث اصــــــــة ا ساســــــــية ــــــــة التجر تنفيــــــــذ ــــــــ12/7/2021تــــــــم إ
املحددة5/8/2021 املواعيد حسب يام جميع ب التجر ة ف تضمنت وقد ،. 

لألدوات-6-3 القب   التطبيق

ــــــــــ- ع املـــــــــشكالت حـــــــــل وإختبــــــــــار ـــــــــ املعر التحـــــــــصيل الختبا ــــــــــ القب التطبيـــــــــق رتـــــــــم
البحث  مجموعات

تــم- حيــث املجموعـــات ــافؤ ت حــساب لإلختبـــار التطبيــق نتـــائج تحليــل تــم ــ القب
املــشكالت حـل وإختبــار ، ــ التحـصي ع ق للتعـرف ن والفـر البحــث، بــ  ومــدي مجموعــات

يداللتھ  -:كما

افؤ من التحقق  - أ ن ت  املعر التحصيل  املجموعت

ـافؤ مـدي مـن التحقـق تـم ن الت عـة بـ يـة التجر ات ــ راملجموعــات ــا مل ـ املعر رالتحــصيل
باستخدام وذلك مجة تجاه ال احادى التباين ـافؤ من للتحقق  ANOVAتحليل  املجموعـات ت
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ع ـ التطبيـق، بـلق العينـة أفراد يمستو والوقوف و ـ التطبيـق نتـائج )1( لجـدو و ـافؤ القب وت
  .املجموعات

  ) 1(لجدو

اختبار التحصي" ف"نتائج ختبار قبليا املجموعات جات د متوسطات ن ب ًللفر ر   ق

ق  ختبار الفر   ومصدر
مجموع
عات   املر

جة رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

  الداللة  ف

املجموع ن  0.308 7.87 3 23.611  اتب

املجموعات   25.554 68 1737.667  داخل
التحصيل

  املعر
   71 1761.278  جما

دالة   غ

متوســـطات) 1(لبجـــدو النتـــائج باســـتقراء ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم ويتـــ
ف قيمــة أن حيـــث التحـــصي لالختبــار ـــ القب التطبيـــق ــ املجموعـــات جــات ـــ60.722رد غ ـــ و

مسنودا عند ن0.05ىلة بـ ـر تظ ق فـر أي وأن البحـث، مجموعـات افؤ ت ع مؤشرا عت ومما ً

البحث ية التجر ة املعا اختالف ا ا جاع إ يمكن البعدي التطبيق البحث   .رمجموعات

افؤ من التحقق -ب ار  املجموعات ت امل داء مالحظة   ىبطاقة

ـافؤ مـدي مـن التحقـق تـم ن الت عـة املجموعـات بـ يـة ـ رالتجر ، للبحـث ـ العم داء
ن بــــ للفــــر تجــــاه أحــــادي التبــــاين تحليــــل اختبــــار لقيمــــة حــــصائية الداللــــة مــــستو قوحــــساب ي

ـ و و البحـث، مجموعـات جـات ـ التطبيـق نتـائج )2( لجـدو رد بطاقـة القب ـ املجموعـات ـافؤ وت
العم داء   .مالحظة

  )2(لجدو

داء" ف"اختبــــارنتــــائج مالحظـــــة بطاقــــة ـــــ قبليــــا املجموعـــــات جــــات د متوســـــطات ن بــــ رللفـــــر ق
  العم

ق  ختبار الفر  ومصدر
مجموع
عات  املر

متوسط
عات  املر

  الداللة ف

املجموعات ن  6732.16 13464.32 ب

املجموعات  110.869 7982.56 داخل
بطاقة

مالحظة
العم   21446.88  جموعامل  داء

دالة 60.722   غ

متوســطات) 2(لبجـدو النتـائج باسـتقراء ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عـدم ويتـ
ف قيمة أن حيث املالحظة لبطاقة القب التطبيق املجموعات جات دالـة60.722رد ـ غ و

مــــسنو ــــ0.05ىعنــــد العم داء ــــ البحــــث مجموعـــــات ــــافؤ ت ــــ ع مؤشــــرا عـــــد ــــذا اتًو ـــــا رمل
اخـتالف ـ ا ـا جاع إ يمكـن البعـدي التطبيـق البحث مجموعات ن ب ر تظ ق فر وأي مجة، رال و

البحث موضوع ية التجر ة   .املعا
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افؤ من التحقق  - ج املشكالت  املجموعات ت حل  . إختبار
ـافؤ مـدي مـن التحقـق تـم ن الت عـة املجموعـات بـ يـة ـ رالتجر حـل للبحـث إختبـار

تجـــــاهاملــــشك أحــــادي التبـــــاين تحليــــل اختبـــــار لقيمــــة حـــــصائية الداللــــة مـــــستو وحــــساب يالت،
ـــ و و البحـــث، مجموعـــات جـــات د ن بـــ رللفـــر ـــ التطبيـــق نتـــائج )4( لجـــدو ق ـــافؤ القب وت

  .املجموعات

  )3(لجدو

اختبار املشكالت" ف"نتائج حل إختبار قبليا املجموعات جات د متوسطات ن ب رللفر   ق

ق  بارخت الفر   ومصدر
مجموع
عات   املر

متوسط
عات   املر

  الداللة  ف

املجموعات ن  0.512 43.352 130.056  ب

املجموعات   84.655 5756.556  داخل
حل إختبار
  املشكالت

   5886.611  جما

دالة   غ

متوســ) 3(لبجـدو النتـائج باسـتقراء ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عـدم طاتويتـ
ف قيمـة أن حيــث املــشكالت حـل إلختبــار ــ القب التطبيـق ــ املجموعــات جـات ــ0.512رد غ ــ و

مــــــسنو عنــــــد حـــــــل0.05ىدالــــــة ات ــــــا م ــــــ البحــــــث مجموعـــــــات ــــــافؤ ت ــــــ ع مؤشــــــرا عـــــــد ــــــذا رو ً

ـــــ ا ـــــا جاع إ يمكـــــن البعـــــدي التطبيـــــق ـــــ البحـــــث مجموعـــــات ن بـــــ ـــــر تظ ق فـــــر وأي راملـــــشكالت، و
التج ة املعا البحثاختالف موضوع ية  .ر

البحث  -6-4 ة تجر  تنفيذ

حـــــــل )1 وإختبـــــــار التحـــــــصي لإلختبـــــــار ـــــــ القب التطبيـــــــق مـــــــن ـــــــاء باإلن الطـــــــالب قـــــــام أن عـــــــد
ـشائھ إ تـم الـذى ى الـو موقـع مية أ ا ف ت و عامة جلسة الباحثة عقدت املشكالت،

والتوج شـادات عـض وتقـديم ا يتـضم ـ ال ات ـا وامل منـھ دف روال الـسر طـوات ـات
 .فيھ

البحــــث )2 عينـــة للطـــالب ــــا ا البحـــث ـــ ن املــــستخدم ـــشاركية ال الكتابـــة نمطــــى شـــرح تـــم
ن املتمثل املحتو تنظيم نمطى ضوء ما إستخدام  -:ىوكيفية

مثلة  - أ ثم أوال القاعدة تقديم وتمثل املصغر املستو
ً

 ى
أوال  - ب مثلة تقديم وتمثل التوس املستو

ً
القاعدةى إ التوصل  ثم

ر )3 املـــر لمـــة و املـــستخدم اســـم ســـال إ تـــم كمــا للطـــالب، ـــي و لك املوقـــع ابـــط ســـال إ وتــم ر ر ر
حده ع ع املجموعات طالب من طالب ل  . رل

ــــاز )4 ج ـــ ع مـــن ى الــــو موقـــع ـــ ع الــــدخو ـــستطيعو الطـــالب جميــــع أن مـــن التأكـــد لتـــم ن
اتف ال أو طالب، ل ل ال طالبالكمبيوتر ل ل ي  . الذ

ـــــ )5 التعلي للمحتــــو م اســــ د عــــد ــــا القيــــام الطــــالب مــــن املطلــــوب ــــشطة تحديــــد ىتــــم ر
ال بلغة مجة ال ات ا بم اص   Cرا
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تكنولوجيــــا شــــعبة الثالثــــة الفرقــــة طــــالب مــــن عينــــة ــــ ع للبحــــث ساســــية ــــة التجر إجــــراء تــــم
ساســـــــــية ـــــــــة التجر واســـــــــتغرقت حيـــــــــث) 24(التعلـــــــــيم، يومـــــــــا؛

ً
مـــــــــن ة ـــــــــ الف ـــــــــ ـــــــــة التجر تمـــــــــت

ــــ12/7/2021 املوجـــــود. 5/8/2021ح املحتـــــو ــــ عـــــة يــــة التجر املجموعـــــات عــــة متا ىوتـــــم ر
ي كما ى الو ئة   :بب

عة -أ  و متا ية التجر   املجموعة

ــ ياملحتــو عـرض تـم بــنمط العل املوسـع املــستو بإسـتخدام عليميــة مـات م ل شــ ـ ىع
ــشاركي ال الكتابــةالكتابـة قــة طر ــ ــة ر ا ــم ل ن محــر عــن ة عبــا العينــة ــل أن حيــث ــرة ا رة ر

ـــ ع مـــات امل عـــرض تـــم حيـــث مثلـــة بإســـتخدام ذلـــك تـــم حيـــث م عـــض إجابـــات ـــ ع والتعليـــق
مجة ال غة خالل من تصميمھ تم امل مثال ل اCش خالل من املوجـوديتم املثـال تحليل

إ املثال خالل من مثلةلوالوصو ذه تحكم ال  القواعد

عة-ب الثانية متا ية التجر   املجموعة

ــ ياملحتـو عـرض تـم بــنمط العل املـصغر املـستو بإســتخدام عليميـة مـات م ل شــ ـ ىع
الكتابــة قــة طر ــ ــة ر ا ــم ل ن محــر عــن ة عبــا العينــة ــل أن حيــث ــرة ا ــشاركية ال رالكتابـة ر

حيـث م عــض إجابــات ــ ع ــاوالتعليـق خالل مــن ــ ال القواعــد مـن مجموعــة بإســتخدام ذلــك تــم
مجة ال بلغة ى ا برنامج ل ش التعليمية مات امل تنفيذ   Cيمكن

عة  -حـ الثالثة متا ية التجر   املجموعة

ــ ياملحتــو عــرض تــم بــنمط العل املوســع املــستو بإســتخدام عليميــة مــات م ل شــ ــ ىع
امل شاركية ال ـمالكتابة فقـط ن طـالب ـ ع الكتابـة ر التحر قة طر إقتصار تم أنھ حيث قيدة

مثلـــة بإســتخدام ذلـــك وتــم الكتابـــة قــة طر ـــ ــم مال إجابـــات ــ ع التعـــديل ــ ـــق ا ــم ل زمــن
مجة ال لغة خالل من تصميمھ تم امل مثال ل ش ع مات امل عرض تم مـنCحيث يـتم

ا املوجوخالل املثال مثلةتحليل ذه تحكم ال القواعد إ املثال خالل من والوصو  لد

عة-د عة متا الرا ية التجر   املجموعة

ــ ياملحتــو عــرض تــم بــنمط العل املــصغر املــستو بإســتخدام عليميــة مــات م ل شــ ــ ىع
طـالب ـ ع الكتابـة ر التحر قة طر إقتصار تم أنھ حيث املقيدة شاركية ال ـمالكتابة فقـط ن

بإســــتخدام ذلــــك تــــم حيـــث الكتابــــة قــــة طر ــــ ـــم مال إجابــــات ــــ ع التعــــديل ـــ ــــق ا ــــم ل زمـــن
بلغـة ى ـا برنـامج ل ش التعليمية مات امل تنفيذ يمكن ا خالل من ال القواعد من مجموعة

مجة   Cال

 ًعديا البحث أدوات تطبيق-6-5

ـاء عـد ـة مـن ن ـ التحـصيل اختبـار (البحـث أدوات تطبيـق تـم البحـث، تجر  ،بطاقـة املعر
املـشكالتاملالحظـة حـل تطبيقـا )وإختبـار

ً
ـ للتعـرف وذلـك ًعـديا  ـ التحـصيل ـ قالفـر ع  وكـذلك

ات ـا امل املــشكالترأداء ن وحـل يـة املجموعـات بــ ـ التجر يــة ال التجر ـات املعا مــواد سـت رد
ات املحر ئة ب ا تضمن ال رعة شاركيةر    .ال

ا-6-6 عل التغلب وكيفية الباحثة ت واج ال ات الصعو م   أ

و ا عل التغلب وتم التطبيق أثناء الباحثة ت واج ال ات الصعو عض   :ناك
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ســـــبوع )1 أيـــــام طـــــوال الطـــــالب تواجـــــد انيـــــة إم لعـــــدم ليـــــة ال داخـــــل التطبيـــــق انيـــــة إم عــــدم
ا وقامـــت ونـــا، و وس ـــ ف ـــشار ان ب باســــنخدامرـــس عـــد عـــن للتعلـــيم موقـــع عمـــل لباحثــــة

خاللھ من التطبيق وتم ى   .الو

ب )2 ـــس محـــددة أوقــات ـــ بالقــسم ـــاص ا ـــسبوك الف ب جــر ـــ ع الطــالب تجميـــع ة وصــعو
الطـــالب، عـــة ملتا س الـــوا ــ ع ب جـــر عمـــل الباحثـــة قامــت م، عـــض عنـــد نـــت ن وضــعف

ممــ نــت ن ـــ لة مــش م لــد ـــان الطــالب عــض أوقـــاتو ــ الطـــالب ع تتــا الباحثــة جعـــل ا
م لد نت ن إتاحة حسب   .مختلفة

ـشطة )3 أ يحـذفو ـانوا الطـالب عـض و م عض شطة أ ع الطالب دخو الباحثة نالحظت ل
خالقيـة الناحيـة مـن ـا ف يقعـو ـ ال خطـاء م ل الباحثة ت و عندما ولكن م، نمال ز

لب الطالب إعتذر العلمية موالناحية أخطا يح ت ع قبلو و يتفاعلو دأوا و م نعض  .ن

والتعـديل )4 م عـض عليقـات ـ ع الـدخو ة حر م ل ن محر م ل الطلبة رة ا لالكتابة ر
تــــص وال ئة ســــ م كتــــاب بــــأن ــــم مال وا ــــ ليخ فقــــط يــــدخلو ــــانوا م ولكــــ لألفــــضل ــــا زف ن

ي أن م ـــــ وأخ لة املـــــش ـــــذه وحلـــــت تـــــدخلت الباحثـــــة دوولكـــــن بنـــــاءا نقـــــدا عـــــض ننقـــــدوا ً ً

م لبعض   إحباط
التعـــديل )5 حـــق ـــم ل مـــن ــم و ن بـــاملحر قـــاموا مـــن ـــم الطلبــة مـــن ن اتنـــ املقيـــدة الكتابـــة رــ

ـم مال مـن كفـاءة ـ وأك ـ أع م أنفـس ثنـان ـؤالء ـ إعت ولألسـف ـم مال بـا ـ ع زفقـط ز
من م م مال أن م وأخ لة املش ذه حلت الباحثة مزولكن ع نيابة م بإختيا قاموا

ً
  ر

نتائج   :البحثعرض

أوال
ً

البحث-: بأسئلة اصة ا النتائج   عرض

و ــــ لالــــسؤال ع ات": يـــــنص ــــا م بلغــــةرمـــــا مجـــــة طـــــالبC ال لـــــدى ــــا تنمي يجـــــب ــــ ال
التعليم؟  ".تكنولوجيا

ات ـا بم قائمـة وضـع خـالل مــن الـسؤال ـذا ـ ع جابـة بلغــةرتـم مجـة الفرقــةلطـالبC ال
ــ ع القائمــة اشــتملت حيـــث التعلــيم، تكنولوجيــا ـــا) 5(الثالثــة تح نــدرج و ــسة، ئ ات ـــا رم ) 35(ر

ق م كما ا، عل م عديال وإجراء ن املحكم ع ا عرض وتم فرعية ة ا   )1(رم

ي الثــــــا ــــــ الــــــسؤال ع ــــــب: "يــــــنص الو ات محــــــر ــــــ ع القائمــــــة الــــــتعلم ئــــــة ب تــــــصميم معــــــاي رمــــــا
ـــــشاركية املحتــــــوــــــال تنظـــــيم ي مــــــستو واملوســــــع(ىضـــــوء ــــــشاركية) املـــــصغر ال للكتابــــــة ن ونمطـــــ

رة/ املقيدة( ات )ا ا م بلغةرلتنمية مجة  "؟Cال
ــــ ع ا عرضــــ عــــد ائيــــة ال املعــــاي قائمــــة ــــ إ التوصــــل خــــالل مــــن الــــسؤال ــــذا ــــ ع جابــــة تــــم

تضم وال ا، عل م عديال وإجراء ن ق) 79(ومعاي) 9(املحكم م كما   .)2(ًمؤشرا،

الثالــث ـــ الــسؤال ع ـــب: "يــنص الو ات محــر ــ ع القائمـــة الــتعلم ئــة لب ـــ التعلي التــصميم رمــا
ات ا م لتنمية شاركية بلغةرال مجة  "؟Cال

ــ تب خــالل مــن الــسؤال ــذا ــ ع جابــة ــنمــوذجتـم في بجميــعRuffini  ور ــ التعلي للتــصميم
وتطبيق اخطواتھ ا البحث الس خطوات ع   ا



ونمط ) المصغر والموسع(أثر التفاعل بین مستوي تنظیم المحتوى 
 یسریة عبد الحمید فرج یوسف/ د ...تشاركیة على بمحررات الویب ال) الحرة/ المقیدة(الكتابة التشاركیة 

 

 

48 

البحث-:ًثانيا ض بفر اصة ا النتائج   وعرض

تـــــم ـــــ ال البيانـــــات ــــ ع حـــــصائية ـــــات املعا وإجــــراء البحـــــث، ض فـــــر ة ــــ مـــــن التحقـــــق وتــــم
التا للبحث ساسية ة التجر خالل من ا ال   -:التوصل

أوال
ً

امل: تنظـــــيم مــــستو الســـــتخدام ساســــية ات واملــــصغر(ىحتــــويالتــــأث ـــــ) املوســـــع ع
بلغــة مجــة ال ات ــا مل ــ املعر التحــصيل اتتــمCرتنميــة ــا مل ــ املعر التحــصيل رإختبــار

ال بلغــة مجـة مجــةوcال ال بلغــة ـاص ا التحــصي ختبــار لنتـائج حــصائية ــة املعا تـم
C ع الــــــسا والفــــــرض ــــــع، الرا والفــــــرض ، و الفــــــرض إختبــــــار ــــــذهللت لوتــــــم ة ــــــ مــــــن حقــــــق

ـــ املعر التحــصيل الختبــار البعـــدي التطبيــق ــ ـــع املجموعــات نتــائج ـــ إ التوصــل تــم ض رالفــر و
تجاه ي ثنا التباين تحليل نتائج جدو Anova two wayباستخدام   ).4(لكما

  )4(لجدو

املعر التحصيل الختبار تجاه ي ثنا التباين   تحليل

ق الفر   ومصدر
مجموع

عاتا   ملر
متوسط
عات   املر

حصائية  ف ايتا  الداللة ع  مر

املحتو مستو 7.49 19.01 19.01 يتنظيم عند   0.0003  0,05يدال

الكتابة نمط
شاركية  ال

مستو 8.32 21.13 21.13 عند   0.0003  0,05يدال

املحتو  * يتنظيم
الكتابة نمط

شاركية  ال
مستو 6.70 17.01 17.01 عند   0.0002  0,05يدال

طأ       2.54 172.72 ا

       70355 جما

املحتـــــو - تنظـــــيم أســـــلوب لتـــــأث ـــــسبة ات) مـــــصغر/ موســـــع(ىبال ـــــا مل ـــــ املعر التحـــــصيل ـــــ رع
بلغة مجة   Cال

ينص الذى و الفرض ة اختبار مستو"لتم عند احصائيا دال فر ىيوجد ن0.05ًق ب
ئـة ب ـ علمــوا الـذين الطــالب جـات د محتــورمتوسـطي نظـيم ب ــشاركية ال ـب الو ات ىمحــر ر

مـصغر محتـو نظـيم ب ـشاركية ال ب الو ات محر ئة ب سوا د الذين الطالب ن و ىموسع ر ر
التنظيم مستو إ يرجع التحصي لإلختبار البعدي  ."ىالتطبيق

جـدو               مــن تنظــيم) 4(ليتـ أسـلوب ــ إ يرجــع ـ املعر التحــصيل ـ فــر ياملحتــوقوجــود
بلغـــت) مـــصغر/ موســـع( ف قيمـــة مـــستو) 7.49(حيـــث عنـــد احـــصائيا دالـــة ـــ أنـــھ0.05يو كمـــا

جدو ھ يو كما ن للمجموعت ي سا ا املتوسط ن ب فر ليوجد   ):5(ق
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  ) 5(لجدو

البعدي التطبيق ن املجموعت جات لد الوصفية املعر(رحصاءات   ).التحصيل

  ختبار
تنظيم ي أسلو

  ياملحتو
  العدد

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

" ت"قيمة
ة   املحسو

ىمستو
  الداللة

التحصيل 1.86 30.69 25 موسع
 1.60 31.72 25 مصغر املعر

-36.35  0.000  

املحتـو تنظــيم أســلوب أن ــ ع ـذا و الفــرض قبــو تــم ىبالتـا مــا) املــصغر/ املوســع(ل ل ــان
ا التحصيل ع فعاال ا تأث

ً مجةً ال ات ا مل   .رملعر

جدو من ت حيـث) 5(لو املـصغر التنظيم وأسلوب املوسع التنظيم أسلوب ن ب فر قوجود
املـصغر سـلوب متوسـط بلغــت) 31.72(أن ـ وال املوسـع سـلوب متوســط قيمـة مـن ـ أع ــ و

ت) 30.69( قيمــة أن كمــا املوســع، ــا) 36.35-(لألســلوب دالل ا0.000ىومــستو يجــةو فالن لتــا
مستو عند إحصائيا دالة ا أ حيث املصغر سلوب ىلصا ً0.05.  

مــــــــــناو      ــــــــــل اســــــــــة د نتــــــــــائج مــــــــــع الفــــــــــرض ــــــــــذا يجــــــــــة ن عبدالــــــــــسالم،(رتفقــــــــــت ؛2000رمنــــــــــدو
Sharma,S.and Kitchens,F.,2004؛Lee,J., 2012،ى ز ة مر صـالح،2013و؛ ن أمـ ، الغـو ـام ل؛ ر

مـــسعد،؛2013 ،2017أســـماء العـــش إيمــــان ت،2019ى؛ ثـــر ــــدى ــــ) 2019و؛ ع أكـــدت ــــ وال
ة بــــضر اســــات الد ـــذه وأوصــــت ــــ املعر التحـــصيل ــــادة ــــ وفاعليتـــھ املحتــــو تنظــــيم ميـــة رأ ر وز ى
املقـــدم ـــ التعلي املحتــو وطبيعـــة ـــ يتما أســلوب وإســـتخدام ـــ التعلي املحتــو تنظـــيم ىمراعــاة ى

ن   .للمتعلم

الن       ــــــذه الباحثـــــھ جعـــــت يروأ املحتـــــو تنظــــــيم ـــــ املـــــصغر ســــــلوب أن ـــــ إ أجــــــزاءىيجـــــة رتـــــب
تحقيـــق ـــ ا تـــؤدى خطـــوة أعقـــد ـــ ا خطـــوة ل بأســـ يبـــدأ حيـــث الـــصعب ـــ ا ل الـــس مـــن ىاملحتـــو

ــ ا تقــل ي ــا،ثم يقــوم ــ ال طــوة ا ــ البدايــة ــ الفــرد ــا يتعلم ــ ال طوة ،فــا ي ــا ال ـدف ال
فالثالثة الثانية طوة املـألوفإ... ا ـ غ ـ إ املألوف من يبدأ ،وكذلك ا علم املراد مة امل اية
املجــــرد ــــ ا املــــادى اء.. ومـــن ــــ ا نظــــر ــــة وج مــــن املحتــــو لتــــنظم املنطقـــة لألســــس وفقــــا كــــذا ىو

ً

مـــا مـــع املـــتعلم ام ـــ إ ـــ ع التنظـــيم ـــذا عمـــل حيـــث الطـــالب مـــع ناســـب ي ـــذا و ن ـــاديمي
لتد يجــة ن أعمــال مــن بــھ مــاريقــوم ــذا ليات،و ال ــ ا ئــات ز ا مــن املحتــو علــم عمليــة ــ ىجــھ

ـ مجـة ال ات ـا بم ـاص ا املحتـو تقـديم ـ ع عملـت حيـث املحتو تنظيم الباحثة راتبعتھ ى ى
سة والرئ العامة ار باألف الطالب ف عر خالل من ة النظر باملرحلة فبدأت القواعد من سلسلة

املرحلــة ا عــد جــاءت ثــم الـــسابقةىللمحتــو املتطلبــات بتعلــيم الباحثــھ قامــت حيــث يديــة التم
املـــتعلم ــساعد ــ وال يــة التم ات ــا امل علــم مرحلــة ثــم علمــھ، املــراد ــ التعلي املحتــو رملوضــوع ى

املحتـــو عليم لــھ، املقــدم ــ التعلي املحتــو ا تــضم والــذى املختلفــة يم املفــا ن بــ ــق التفر ــ ىع ى
مجـة ال ات ـا مل ـ الـسرالتعلي وخطـوات ـل ك املوضـوع ـ ع التعـرف ـ ع املـتعلم ـساعد ل ـش

مــن ــسبھ اك مــا تطبيــق ــ ع املــتعلم مــساعدة ـا ف يــتم ــ وال التطبيــق مرحلــة ــ إ تقــل ي ــ ح فيـھ
بلغة امل برنامج إنتاج مجة بال خاصة ات ا وم   .Cرمعلومات
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ـــشاركية - ال الكتابــة أســـلوب لتـــأث ــسبة التحـــصيل) ــرةا/ املقيـــدة(بال تنميـــة ـــ ع
مجة ال ات ا مل   راملعر

ـــع          الرا الفـــرض ة ـــ اختبـــار يـــنصتـــم ـــالـــذى مـــستو"ع عنـــد احـــصائيا دال فـــر ىيوجـــد ًق

بــــنمط0.05 ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ علمــــوا الــــذين الطــــالب جــــات د متوســــطي ن ربــــ ر
علمـــو الــذين الطــالب ن ـــ و ــرة ا ــشاركية ال بـــنمطالكتابــة ــشاركية ال ــب الو ات محـــر ئــة ب ــ را

الكتابــــــة نمــــــط ــــــ إ يرجـــــع التحــــــصي لإلختبــــــار البعــــــدي التطبيـــــق ــــــ املقيــــــدة ــــــشاركية ال الكتابـــــة
 ".املستخدم

جــدو مــن ــشاركية) 6(ليتـ ال الكتابــة نمــط ـ ا يرجــع ــ املعر التحـصيل ــ فــر قوجـود
ــــرة( ف) املقيــــدة/ ا قيمــــة احــــصا) 8.32(حيــــث دالــــة ــــ مــــستوو عنــــد لــــنمط0.05يئيا ــــسبة بال

جدو ھ يو كما ي سا ا املتوسط قيم ن ب فر وجد و شاركية ال لالكتابة  )6(ق

  )6(لجدو

التحصي لإلختبار البعدي التطبيق ن املجموعت جات لد الوصفي   رحصاء

  ختبار
الكتابة نمط

شاركية   ال
  العدد

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

" ت"ةقيم
ة   املحسو

ىمستو
  الداللة

رة التحصيل 2.07 30.67 25 ا
 1.30 31.75 25 املقيدة املعر

-42.32  0.000  

جدو من أن) 6(ليت حيـث املقيـدة الكتابـة ونمـط ـرة ا الكتابـة نمط ن ب فر يوجد قأنھ
املقيـــــدة الكتابـــــة لـــــنمط ى ـــــسا ا املتو) 31.75(املتوســـــط قيمـــــة مـــــن ـــــ أع ـــــ ىو ـــــسا ا ســـــط

بلغـــــت ــــــ وال ـــــرة ا الكتابـــــة ت) 30.67(لـــــنمط قيمــــــة أن كمـــــا ـــــرة، ا الكتابــــــة ) 42.32-(لـــــنمط
ــــــا دالل دالـــــــة) 0.000(ىومــــــستو ــــــا أ حيـــــــث املقيــــــدة؛ الكتابــــــة نمـــــــط لــــــصا يجــــــة فالن التـــــــا و

مستو عند ىإحصائيا ً0.05.  

ـــشار ال الكتابـــة أنمـــاط أن ـــ ع ـــذا و الفـــرض قبـــو تـــم التـــا ـــرة(كيةلو ا)  املقيـــدة/ ا تـــأث مـــا ل ُـــان

املقيدة الكتابة لصا مجة ال ات ا مل املعر التحصيل ع رفعاال
ً

.  

مـــن ـــل اســـة د نتـــائج مـــع الفـــرض ـــذا يجـــة ن ـــدلق،Lowry& Lowry, 2004(روإتفقـــت ال ؛
، ؛2013 الظيفــر يائــد يــال، Halim&  Iksan, 2018؛٢٠١٧ر غ ن ل مــا أثب) 2018ر؛ ــتحيــث

الطالب لدى املعر التحصيل تنمية شاركية ال ب الو ات محر فاعلية اسات الد رذه  ر

نمـط أن ـ إ يجـة الن ـذه الباحثـھ جعـت أدتروأ حـرة أو مقيـدة انـت سـواء ـشاركية ال الكتابـة
بـالتعليق لـف م ـ غ أنـھ حيـث للمـتعلم ـ املعر مـل ا تقليـل خـالل مـن الـتعلم عملية يل س إ

إ التعليع املحتو مع للتعامل م الال الزمن لتقليل باإلضافة مالئھ، ىجابات ز   .ز
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ـ - ع ـشاركية ال الكتابـة ونمـط املحتـو تنظـيم أسـلوب ن بـ التفاعل لتأث سبة ىبال
مجة ال ات ا مل املعر   رالتحصيل

ــ ع يـــنص الــذى ع الـــسا الفـــرض ة ــ إختبـــار مـــستو"تــم عنـــد احــصائيا دال تفاعـــل يوجـــد ال
ً

ى
املحتـــــــو0.05 تنظـــــــيم ي مـــــــستو ن بـــــــ التفاعـــــــل ـــــــ ا واملـــــــصغر(ىيرجـــــــع الكتابــــــــة) املوســـــــع ونمطـــــــى

ــشاركية ومقيـــدة(ال بلغـــة) حـــرة مجــة ال ات ـــا م تنميـــة ــ لإلختبـــارCرع البعـــدى التطبيــق ـــ
 ".التحصي

جـدو مـن املحتـو) 4(ليت تنظـيم أسـلوب ن بـ التفاعـل ـ إ ترجـع احـصائيا دالـة ق فـر يوجـود  و
ــشاركية) مــصغر/ موســع( ال الكتابــة ــرة(ونمــط ف) املقيــدة/ ا قيمــة أن دالــة) 6.70(حيــث ــ و

مستو عند املحتـو0.05يإحصائيا تنظـيم ي أسـلو ن بـ التفاعـل أن ـ ع ) مـصغر/ موسـع(يذا
ــشاركية ال الكتابــة ــرة(ونمــط وا لــھ )املقيــدة ــشاركية ال ــب الو ات محــر ــ ع قائمــة علــم ئــة ربب

ملتأث املعر التحصيل تنمية ع بلغةفعال مجة ال ات   .C را

ــــ ع يــــنص الــــذى البــــديل الفــــرض وقبــــو الــــصفر الفــــرض فــــض تــــم لبالتــــا ي دال"ر تفاعــــل يوجــــد
مــستو عنـــد ىاحــصائيا

ً
املحتــو0.05 تنظـــيم ي مــستو ن بـــ التفاعـــل ــ ا واملـــصغر(ىيرجـــع ) املوســـع

ــــشاركية ال الكتابــــة ومقيــــدة(ونمطـــى ــــ) حــــرة بلغــــةع مجــــة ال ات ــــا م التطبيــــقCرتنميــــة ــــ
التحصي لإلختبار   ".البعدى

املحتـــــو تنظـــــيم نمــــط ن بـــــ التفاعـــــل أن ـــــ ع ــــذا ـــــشاركية) مــــصغر/ موســـــع(يو ال الكتابـــــة ونمـــــط
رة( مجة)  املقيدة/ ا ال ات ا مل املعر التحصيل تنمية ع فعال تأث   .C بلغةرلھ

التا ي البيا التفاعلوالتمثيل ذلك   :يو

  
  

  

ل املحتو)  8(ش تنظيم مستو ن ب ىالتفاعل واملصغر(ي شاركية) املوسع ال الكتابة ونمط
رة/ املقيدة( التحصي )ا   لإلختبار

  تنظیم المحتوى المصغر                 تنظیم المحتوى الموسع 
محررات الویب التشاركیةیئة ب                     

ة نمط ا لكتاب
شاركیة         الت

ة -        التتابعی
 الحرة -
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املحتـو:ًثانيـا تنظـيم مــستو السـتخدام ساسـية ات ىالتـأث واملــصغر(ي ) املوسـع
بلغـة مجـة ال ات ـا م تنمية الاختتـمCرع بلغـة مجـة ال ات ـا مل ـار امل داء ربـار ى

cالثــامن والفـــرض ــامس، ا والفـــرض ى، الثـــا الفــرض ة ـــ إختبــار خـــالل مـــن مــن للتحقـــق
ــــع للمجموعــــات املالحظــــة لبطاقــــة البعــــدى التطبيــــق نتــــائج ــــ إ التوصــــل تــــم ض الفــــر ة رــــ و

تجاه ي ثنا التباين تحليل نتائج جدوباستخدام   .)7(لكما

  ) 7(لجدو

املالحظة لبطاقة سبة بال تجاه ي ثنا التباين   تحليل

ق الفر   ومصدر
مجموع
عات   املر

متوسط
عات   املر

  ف
الداللة

  حصائية
ايتا ع   مر

املحتو  7.51 260.68 260.68 يتنظيم
عند دال

  0,05يمستو
0.001  

الكتابة نمط
شاركية  ال

231.13 231.13 6.66 
عند دال

  0,05يمستو
0.0009  

املحتو  * يتنظيم
الكتابة نمط

شاركية  ال
159.01 159.01 4.58 

عند دال
  0,05يمستو

0.0006  

طأ       34.70 2359.83 ا

       246729 جما

 

ــــو -1 ــ املحتــ ــــيم ــ تنظـ ــــلوب ــ أسـ ــأث ــ ــ لتـ ــــسبة ــ ـ ــــع(ىبال ــ ــــــصغر/ املوسـ ــــة) املـ ــ تنميــ ــ ــ ــ ـ ع
بلغة مجة ال ات ا  cرم

ى الثــــا الفــــرض ة ــــ ــــيــــنصالــــذىاختبـــار مــــستو"ع عنــــد احــــصائيا دال فــــر ىيوجــــد ًق

بــــنمط0.05 ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ علمــــوا الــــذين الطــــالب جــــات د متوســــطي ن ربــــ ر
بـــنمط ــشاركية ال ــب الو ات محـــر ئــة ب ــ علمـــوا الــذين الطــالب ن ـــ و ــرة ا ــشاركية ال رالكتابــة

املال لبطاقـــــــة البعـــــــدي التطبيـــــــق ـــــــ املقيـــــــدة ـــــــشاركية ال الكتابـــــــةالكتابـــــــة نمـــــــط ـــــــ إ يرجـــــــع حظـــــــة
 ".املستخدم

جـدو مـن مجــة) 7(ليتـ ال ات ـا مل ـار امل داء مالحظـة لبطاقـة ـسبة بال فـر روجـود ى ق
املحتــوcبلغــة تنظــيم أســلوب ــ إ ف) املــصغر/ املوســع(يترجــع قيمــة دالــة) 7.51(حيــث ــ و

مــــستو عنــــد ياحــــصائيا
ً

ــــسا0.05 ا املتوســــط قــــيم ن بــــ فــــر يوجــــد كمــــاقوأنــــھ ن للمجمــــوعت ي
جدو ھ   ):8(ليو
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  ) 8(لجدو

البعدي التطبيق ن املجموعت ن ب الفر املالحظة(قداللة   ).لبطاقة

  ختبار
تنظيم ي أسلو

-املوسع(ياملحتو
  )املصغر

  العدد
املتوس

ط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

قيمة
" ت"

ة   املحسو

ىمستو
  الداللة

بطاقة  0.000  17.51- 8.57 56.28 25 املوسع
     2.25 60.08 25 املصغر املالحظة

جــدو مــن أن) 8(ليتــ حيـــث املــصغر التنظــيم وأســلوب املوســع التنظــيم أســلوب ن بـــ فــر يوجــد قأنــھ

املصغرمتوسط بلغت) 60.08(سلوب وال املوسع سلوب متوسط قيمة من وقيمـة)56.28(أع ،
ــساو" ت" ة ــ) 17.51-(ياملحــسو مــن)0.000(اودالل أقــل ة املحــسو الداللــة ــذه و قيمــة)0.05(، فــإن ،
مستو" ت" عند املصغر) 0.05(ىدالة سلوب لصا يجة الن جاءت التا   .و

املحتــو  تنظــيم أســلوب أن ــ ع ــذا و الفــرض قبــو تــم ىبالتــا فعــال) املــصغر/ املوســع(ل تــأث مــا ل ــان
الع بلغة مجة ال ات ا م املحتـوcرتنمية لتنظـيم املـصغر سـلوب إعتبار يمكن أنھ ع ذا ىو

بلغة مجة ال ات ا م تنمية الطالب لدى فاعلية ك سلوب   .cرو

يجـةوتتفـق الفــرضن ـ ـا إل ة شـا تـم ــ ال الـسابقة اسـات الد نتـائج مـع ى الثــا الفـرض رتفـس ر
املعر بالتحصيل اص ا   .لو

ــسبة-2 ــشاركيةبال ال الكتابــة أنمــاط ــرة(لتــأث ات) املقيــدة/ ا ــا م تنميــة ــ رع
بلغة مجة   cال

امس            ا الفرض ة اختبار ـالذىتم ع مـستو"ينص عنـد احـصائيا دال فـر ىيوجـد ًق

مـــن ـــشاركية0.05أقــل ال ـــب الو ات محـــر ئـــة ب ـــ علمـــوا الــذين الطـــالب جـــات د متوســـطي ن ربـــ ر
الكت ـــشاركيةبــنمط ال ــب الو ات محــر ئـــة ب ــ علمــوا الـــذين الطــالب ن ــ و ـــرة ا ــشاركية ال رابــة

الكتابـــة نمـــط ـــ إ يرجــع املالحظـــة لبطاقـــة البعــدي التطبيـــق ـــ املقيــدة ـــشاركية ال الكتابـــة بــنمط
 "املستخدم

جـــدو            مـــن مجـــة) 7(ليتـــ ال ات ـــا مل ـــار امل داء مالحظـــة بطاقـــة ـــ فـــر روجـــود ى بلغـــةق
cــــــشاركية ال الكتابــــــة نمــــــط ــــــ ا ــــــرة(ترجــــــع ف) املقيــــــدة/ ا قيمــــــة دالــــــة) 6.66(حيــــــث ــــــ و

مستو عند ياحصائيا
ً

جدو0.05 ھ يو كما ي سا ا املتوسط قيم ن ب فر وجد لو  ):9(ق
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  ) 9(لجدو

ب مجة ال ات ا مل املالحظة لبطاقة البعدي التطبيق ن املجموعت ن ب الفر رداللة   cلغةق

  ختبار
نمط

الكتابة
شاركية   ال

  العدد
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

" ت"قيمة
ة   املحسو

ىمستو
  الداللة

رة بطاقة  0.000  31.820- 2.24 56.39 25 ا
     8.63 59.97 25 املقيدة املالحظة

جــــــدو ـــــ واملقيــــــ) 9(ليو ـــــرة ا ــــــشاركية ال الكتابـــــة نمــــــط ن بــــــ فـــــر يوجــــــد أنقأنـــــھ حيــــــث دة
املقيـدة ـشاركية ال الكتابـة نمـط ـرة) 59.97(متوسط ا ـشاركية ال الكتابـة نمـط قيمـة مـن ـ أع

بلغـت ـساو" ت"وقيمـة،)56.39(وال ة ـا) 31.820-(ياملحـسو ـذه)0.000(ودالل أن وحيـث ،
مـــن أقـــل ة املحـــسو قيمـــة)0.05(الداللـــة فـــإن مـــستو" ت"، عنـــد التـــا). 0.05(ىدالـــة يجـــةو الن

املقيدة شاركية ال الكتابة نمط   .لصا

لـــدى     فاعليـــة ـــ ك الـــنمط ـــو املقيـــدة ـــشاركية ال الكتابـــة نمـــط اعتبـــار يمكـــن أنـــھ ـــ ع ـــذا و
بلغة مجة ال ات ا م تنمية   .cرالطالب

ـــشاركية      ال الكتابــة أنمـــاط أن ــ ع ـــذا و الفـــرض قبــو تـــم ـــرة(لبالتــا مـــا)املقيــدة/ ا ل ـــان
بلغة مجة ال ات ا مل ار امل داء ع فعاال ا رتأث ى

ً ًc.  

ـار      امل بــاآلداء املتعلقـة ض الفـر تفـس يجـة ن ىوإتفقـت اسـةو د نتـائج  Depradine , Gay(رمـع
جـــوده،؛ Govender,2006 ؛2004, ،؛2017إينــــاس الدســــو يم إبـــرا دعــــاء؛2018محمــــد

الكــردى، حيــ)2019ىفكــر تنميـــة؛ ــ إ يــؤدى ــب الو إســـتخدام أن ــ ع اســات الد ــذه أكـــدت رث
خاصة بصفة مجة ال ات ا وم عامة بصفة ات ا رامل   ر

املحتـــــو-3 تنظـــــيم أســـــلوب ن بـــــ التفاعـــــل لتـــــأث ـــــسبة الكتابــــــة) املـــــصغر/ املوســـــع(يبال ونمـــــط
شاركية رة/ املقيدة(ال بلغة) ا مجة ال ات ا م تنمية   .cرع

ة ــــ إختبـــــار الثــــامنتــــم أنــــھالـــــذىالفـــــرض ـــــ ع عنـــــد"يــــنص احـــــصائيا دال تفاعــــل يوجـــــد ال
ً

املحتــو0.05ىمــستو تنظــيم مــستو ن بــ التفاعــل ــ ا ىيرجــع واملــصغر(ي الكتابــة) املوســع ونمطــى
ــشاركية ومقيـــدة(ال بلغـــة) حـــرة مجـــة ال ات ـــا م تنميـــة ـــ لبطاقـــةCرع البعـــدى التطبيـــق ـــ

 ".املالحظة

جدو من تنظـيم)7(ليت أسـلوب ن بـ التفاعـل ـ إ ترجـع احـصائيا دالـة ق فر ووجود
ـــــشاركية) مـــــصغر/ موســـــع(ياملحتـــــو ال الكتابـــــة ـــــرة/ املقيـــــدة(ونمـــــط ف) ا قيمـــــة بلغـــــت حيـــــث

مستو) 4.58( عند احصائيا دالة املحتو0.05يو تنظيم ي أسلو ن ب التفاعل أن ع يذا
ـــشاركية) مـــصغر/ موســـع( ال الكتابـــة ـــرة/ ملقيـــدةا(ونمـــط ات) ا ـــا م تنميـــة ـــ ع فعـــال تـــأث رلـــھ

ال بلغة مجة   .cال

ـ ع يـنص الـذى البـديل الفـرض وقبـو الـصفر الفرض فض تم لبالتا ي تفاعـل"ر يوجـد
مـــــستو عنـــــد احـــــصائيا ىدال

ً
املحتـــــو0.05 تنظـــــيم ي مـــــستو ن بـــــ التفاعـــــل ـــــ ا املوســـــع(ىيرجـــــع
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ــشاركية) واملــصغر ال الكتابـــة وم(ونمطــى بلغــة) قيــدةحـــرة مجـــة ال ات ــا م تنميـــة ــ ـــCرع
املالحظة لبطاقة البعدى   ".التطبيق

التفاعل ذلك يو التا ي البيا   :والتمثيل

  
 

  

ل املحتو) 9(ش تنظيم مستو ن ب ىالتفاعل واملصغر(ي شاركية) املوسع ال الكتابة ونمط
رة( وا املالحظة) املقيدة   ".لبطاقة

ا:ًثانيــا املحتــوالتــأث تنظــيم مــستو الســتخدام ساســية ىت واملــصغر(ي ) املوســع
بلغة مجة لل املشكالت حل ات ا م تنمية ض تمCرع الفر ة واختبار

املــــشكالت حـــــل ات ــــا بم اصــــة الثالـــــث،را الفــــرض ة ـــــ مــــن بــــالتحقق الباحثـــــة قامــــت
حيــــث املـــشكالت حـــل بإختبــــار ن املـــرتبط التاســـع والفــــرض الـــسادس، تحليــــلوالفـــرض اجـــراء تـــم

تجـاه ي ثنـا املجموعـاتTow Way ANOVAالتبـاين نتـائج ـ إ للتوصـل املـشكالت حـل إلختبـار
جدو كما املشكالت حل إلختبار البعدي التطبيق لع   -):10(ر

إلختبـار البعـدي التطبيـق ـ ـع املجموعات نتائج إ التوصل تم ض الفر ة من رللتحقق و
املـــشكال تجــاهتحــل ي ثنـــا التبـــاين تحليـــل نتـــائج جـــدوAnova Two wayباســـتخدام ـــ لكمـــا

)10.(  

  

  

  

  

  

  

  

  تنظیم المحتوى المصغر                 تنظیم المحتوى الموسع 
رات الویب التشاركیةمحریئة ب                       

لكتابة نمط ا
        التشاركیة

 المقیدة      - 
 الحرة- 
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  ) 10(لجدو\

املشكالت حل إلختبار تجاه ي ثنا التباين   تحليل

التباين   مصدر
مجموع
عات   املر

متوسط
عات   املر

  "ف"قيمة
ىمستو

  الداللة

ىمستو
عند الداللة

0.05  
تنظيم أسلوب

  ىاملحتو
  دالة  0.000 256.26 3826.55  3826.55

الكتابة نمط
شاركية   ال

دالة 0.30 5.07 75.63 75.63   غ

تنظيم أسلوب
نمط* ىاملحتو

الكتابة
شاركية   ال

  دالة 0.004 9.09 135.72 135.72

طأ        14.93  597.3  ا

         83035  املجموع

املشكالت -1 حل اختبار ع املحتو تنظيم لتأث سبة   ىبال

ـتـ ع يــنص الـذى الثالــث الفـرض ة ــ مـن التحقــق مــستو"م عنـد احــصائيا دال فـر ىيوجــد ًق

نظـــبم0.05 ب ـــشاركية ال ـــب الو ات محـــر ئـــة ب ـــ علمـــوا الـــذين الطـــالب جـــات د متوســـطي ن ربـــ ر
محتـــو نظـــيم ب ـــشاركية ال ــب الو ات محـــر ئـــة ب ــ علمـــوا الـــذين الطــالب ن ـــ و موســـع ىمحتــو رى

البع التطبيق التنظيممصغر مستو إ يرجع املشكالت حل إلختبار  ".ىدى

جــدو   مــن قيمـــة) 10(ليتــ ـــا" ف"أن قيم بلغــت املحتــو تنظـــيم بأســلوب اصــة ىا
داللــــة) 256,256( مـــستو) 0,000(ىبمـــستو عنــــد دالــــة ـــ ــــ) 0,05(ىو الــــذين الطـــالب لــــصا

قيمــــة أن حيـــــث مــــصغر محتـــــو نظــــبم ب ـــــشاركية ال ــــب الو ات محـــــر ئــــة ىب ير ـــــسا ا املتوســـــط
ذلك و املوسع، للمستو سبة بال ي سا ا املتوسط قيمة من أع املصغر للمستو سبة ىبال ى

الفرض ذا قبو  .لتم

املشكالت -2 حل اختبار ع شاركية ال الكتابة نمط لتأث سبة  بال

ـــــ إختبـــــار تـــــم املـــــشكالت حـــــل اختبـــــار ـــــ ع ـــــشاركية ال الكتابـــــة نمـــــط تـــــأث ـــــ ع ةللتعـــــرف
مــستو عنــد احــصائيا دال فــر يوجــد ــ ع يــنص الــذى الــسادس ىالفــرض متوســطي0.05ًق ن بــ

ــــشاركية ال الكتابــــة بــــنمط ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ علمــــوا الــــذين الطــــالب جــــات رد ر
ــشاركية ال الكتابــة بــنمط ــشاركية ال ــب الو ات محــر ئــة ب ــ علمــوا الــذين الطــالب ن ــ و ــرة را

الت املستخدماملقيدة شاركية ال الكتابة نمط إ يرجع املشكالت حل إلختبار البعدي  .طبيق

جـــدو مــــن قيمــــة) 10(ليتـــ ــــا" ف"أن قيم بلغــــت املقيـــدة ــــشاركية ال الكتابــــة بـــنمط اصــــة ا
داللة) 5,07( مـستو) 0.3(ىبمستو عنـد دالـة غ ق) 0,05(ىو فـر توجـد ال أنـھ ـ ع يـدل وممـا

الــــذين الطــــالب ن حـــــلبــــ تنميــــة ــــ واملقيــــدة ــــرة ا ــــشاركية ال ــــب الو ات محــــر ئــــة ب ــــ رعلمــــوا
ـ ع يـنص الـذي الـصفر الفـرض وقبـو الفـرض ذا فض تم ذلك و ياملشكالت، ل فـر"ر يوجـد قال
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مـستو عنـد احـصائيا ىدال ات0.05≤ً محــر ئـة ب ـ علمـوا الـذين الطـالب جــات د متوسـطي ن ربـ ر
ــشا ال الكتابـــة بــنمط ــشاركية ال ــب اتالو محـــر ئــة ب ــ علمـــوا الــذين الطــالب ن ـــ و ــرة ا رركية

املـــشكالت حـــل إلختبـــار البعـــدي التطبيـــق ـــ املقيـــدة ـــشاركية ال الكتابـــة بـــنمط ـــشاركية ال ـــب الو
املستخدم شاركية ال الكتابة نمط إ  .يرجع

ــــــ -3 ع ـــــشاركية ال الكتابــــــة ونمـــــط املحتـــــو تنظــــــيم مـــــستو ن بــــــ للتفاعـــــل ـــــسبة ىبال ي
امل حل   :شكالتاختبار

ـ ع يـنص الذى التاسع الفرض ة من التحقق عنـد"أنـھتم احـصائيا دال تفاعـل يوجـد ال
ً

املحتــو0.05ىمــستو تنظــيم مـــستو ن بــ التفاعــل ــ ا ىيرجــع واملــصغر(ي الكتابـــة) املوســع ونمــط
ـــشاركية ومقيـــدة(ال بلغـــة) حـــرة مجـــة ال ات ـــا م تنميـــة ـــ إلختبـــارCرع البعـــدى التطبيـــق ـــ

  "املشكالتحل

جـــــدو             مـــــن قيمـــــة) 10(ليتـــــ املحتـــــو" ف"أن تنظـــــيم أســـــلوب ن بـــــ بالتفاعـــــل اصـــــة ىا
ــا قيم بلغــت ــشاركية ال الكتابــة داللــة) 9,089(ونمــط مــستو) 0.004(ىبمــستو عنــد دالــة ــ ىو

ســـاعد) 0,05( ـــشاركية ال الكتابــة ونمـــط املحتــو تنظـــيم أســـلوب ن بــ التفاعـــل أن ــ ع يـــدل ىممــا
البـديل الفرض وقبو الصفر الفرض فض تم ذلك و الطالب، لدى املشكالت حل تنمية لع ي ر

ع ينص مستو"الذي عند احصائيا دال تفاعل ىيوجد
ً

ي0.05≤ مـستو ن بـ التفاعـل ـ ا يرجع
املحتــو واملـــصغر(ىتنظــيم ــشاركية) املوســع ال الكتابــة ومقيــدة(ونمطــى ات) حـــرة ـــا م تنميــة ــ رع

ب مجـــة املـــشكالتCلغـــةال حـــل إلختبـــار البعـــدى التطبيـــق ـــ" ـــ يو التـــا ى البيـــا ل والـــش
  ذلك

  
  

  

ل املحتو) 10(ش تنظيم مستو ن ب ىالتفاعل واملصغر(ي الكتابة) املوسع ونمط
شاركية رة(ال وا املشكالت) املقيدة حل   إلختبار

اصــــــاو            وا ـــــــا إل التوصــــــل تــــــم ـــــــ ال النتــــــائج اســـــــةتفقــــــت د مــــــع املــــــشكالت حـــــــل ات ــــــا بم رة ر
)Kovacic, Bubas& Zlatovic, 2007 ؛ Wheeler,S., Yeomans,P.,  Wheeler, D, 2008 Su & 

  تنظیم المحتوى المصغر                 تنظیم المحتوى الموسع 
محررات الویب التشاركیةیئة ب                       

لكتابة نمط ا
      التشاركیة

 المقیدة    -   
  الحرة-   
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Beaumont, 2010؛ Lazakidou , 2010؛Woo, Chu, Ho& Li, 2011، ـ العتي يـاء ؛2010؛
، فرجــــــــو شـــــــقر،2011نخالـــــــد م عبــــــــدالكر عيــــــــاد، ـــــــ ع نا2011؛ ـــــــت ب ــــــــسام إب منــــــــال؛ صــــــــر،

، مبــار محمـــد،2014زعبــدالعال ــت ب ألفـــت ـــب )2018؛ الو فاعليــة اســـات الد تلــك ـــت أثب رحيــث
ـا وم املـشكالت حـل ات ـا م ـرتنمية إ تـؤدى ـ ال ـشاركية ال ـب الو ات محـر التحديـد تنميـةرو

ن؛ املتعلم لدى عامة بصفة باط ست ع ة والقد   رالتفك

ضال نتائج استخالص يمكن كما ات ضوء  السابقة وفر ي التعلم نظر   -:فيما

البنائية -1 ة   النظر

ـتم و املحتـو عـرض ـ والتواز التنظيم ما ن ت أساس ن عمليت خالل من التعلم عرف ىوال ن
خـــالل ـــمــن عت املحتـــو تنظــيم أن حيـــث املعرفيـــة؛ ات القــد املـــتعلم ـــساب إك ن العمليتــ ن ىـــات ر

عم من ي البنا انب ومـاا املـتعلم عرفـھ مـا ن بـ خـالل مـن فتـتم التـواز عمليـة أما ، التفك نلية
ئة الب معھ   .يتفاعل

ــ إ ند إســ املحتــو تنظــيم أن ــ إ البنائيــة ــة النظر ضــوء ــ البحــث ــذا نتــائج الباحثــھ جعــت ىوأ ر
املحتــ بنــاء عمليــة أن ــ ع ــا ترك خــالل مــن املحتــو لبنــاء أطــر تــضع ــا أ حيــث ــا؛ ــىمباد ىو

العمليـــة محـــو ـــو ـــا ف واملــتعلم ، اجتمـــا ســـياق ـــ حيـــان مــن ـــ كث ـــ تحـــدث ـــشطة رعمليــة
خــالل مــن حولــھ مــن العــالم ــم ف وأيــضا اتــھ، وخ فــھ معا بنــاء ــ أقرانــھ مــع يتفاعــل رالتعليميــة،

املحتـ ـ مع اك إد مباشرا ا تأث يؤثر املحتو فتنظيم فيھ؛ ك شا ما ل رالتفك ًر ً املقـدمى ىو
ثــم ومـن الــذاكرة، مـن املحتــو ـذا املرتبطــة املعلومـات إســتدعاء ـ ــؤثر و ، ـ التعلي النظــام ىمـن

أغلب عناصرهفإن تنظيم سوء عن ناتج املحتو باستدعاء املرتبطة   .ياملشكالت

ـشاركية، ال ـب الو ات محـر تـصميم عنـد البنائيـة ـة النظر مبـادئ بـبعض الباحثـة إسـتعانت روقـد
ا   :لتاو

 التعلم بداية العامة داف  .وضع
 ة النظر للمعلومات التطبيقة باألمثلة  .تمام
 ـــب الو ات محـــر ــ ع القائمـــة ئــة الب إســـتخدام لكيفيـــة واملــساعدات ات التفـــس رتقــديم

اجة ا عند سرعھ ا إل الوصو يمكن وال شاركية  .لال
 طبقا م علم عملية ن املتعلم السابقةًتحكم التعليمية م   .ا
 ض العر من متعددة ال أش وإستخدام متعددة ار أف  .ودعم

املعر-2 العبء ة   نظر

دو ــــا حفظ م مـــ يتطلــــب ـــ وال املعلومــــات مـــن ائـــل بكــــم ن املتعلمـــ ــــد تز يجـــة ن نتحـــدث و
ـــــ إ يـــــؤدى ممـــــا ـــــا وتخز ـــــا وتوف املعلومـــــات تلـــــك ـــــة معا ـــــ ع العقليـــــة ات القـــــد رمراعــــاة

يمثــلضــع ممــا املعلومــات مــن الكــم ــذا حتفــاظ ة وصــعو ــ ك ال ــ ع ه والقــد بــاه ن رف
مـد ـل طو بالـذاكرة املعلومـات شـبكة يـة ب ـ غي يتطلب مما ن املتعلم ع معر عبء

ا داخل تحدث قد ال ات التغ يل س غرض   .للمتعلم

تص ة النظر تلك مبادئ ببعض الباحثة شاركيةوإستفادت ال ب الو ات محر   -:رميم

الطالب - جميع ليناسب قة طر من بأك التعلي املحتو  ىتقديم
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للمتعلم - املعر واملستو التعلمية املادة ة صعو مستو ن ب توافق ىإيجاد  .ى

املتعلم - علم ع مانية أو انية م قيود أى فرض  .زعدم

وكذلك للمتعلم، سا مل ا تخفيف ساعد لمما سـ ممـا العر مل ا تخفيف
بلغة مجة ال بتصميم اصة ا ات ا وامل يم املفا علم   .Cرعملية

ثالثا
ً

البحث:    :توصيات

ي بما الباحثة تو ا ا البحث نتائج إليھ توصلت ما   -:ضوء

 مرحلـة ـ ـشاركية ال ـب الو ات محـر ـ ع القائمـة الـتعلم ئـات ب وإسـتخدام ـشر ب رتمام
الـــتعلم طرائـــق مـــن بـــدال واملـــصغر املوســـع التنظـــيم مـــستو ـــ ع والقائمـــة ـــام ا التعلـــيم

ً
ي

  .التقليدية
 القواعـد مـن مجموعـة تقـديم خالل من ن للمتعلم السابقة املعرفية ة ا مراعاة ة ورضر

املتعلم لطبيعة املناسب التعلي املحتو تقديم مثلة   .ىو
 ات املقر ر بتطو املختلفةرتمام املحتو تنظيم أساليب ضوء   .ىالتعليمية
 أســـــاليب تـــــصميم ومعـــــاي ـــــشاركية، ال ونيـــــة لك الـــــتعلم ئـــــات ب تـــــصميم معـــــاي مراعـــــاه

املحتو   .ىتنظيم
 ـا ا البحـث املستخدمة شاركية ال ات املحر ع القائمة التعلم ئات ب من رستفادة

بلغة مجة ال ات ا م ر التعليمC رتطو تكنولوجيا طالب   .لدى
عا ًا البحث: ر حات   :مق

التالية البحوث إجراء الباحثة ح تق ا ا البحث نتائج إليھ توصلت ما   -:ضوء

ـشاكية -1 ال الكتابـة مـن مختلفـة وأنمـاط املحتو لتنظيم املختلفة نماط ن ب التفاعل ىأثر
ونية لك وخاصة املختلفة التعلم ئات املـشكالتب حـل ات ـا وم التحـصيل رتنميـة

مختلفة اسية د مراحل ن املتعلم  .رلدى
لــــدى -2 املختلفــــة ات ــــا امل تنميــــة ــــ ــــب الو ــــ ع ــــشاركية ال الكتابــــة أنمــــاط تــــصميم رفاعليــــة

ن  .املتعلم
املحتـــــو -3 تنظــــيم مــــستو ن بـــــ التفاعــــل ىأثــــر واملوســــع(ي ـــــشاركية) املــــصغر ال الكتابــــة ونمـــــط

رة/ املقيدة( العليا) ا التفك ات ا م تنمية ع شاركية ال ب الو ات ربمحر  .ر
املحتـــــو -4 تنظــــيم مــــستو ن بـــــ التفاعــــل ىأثــــر واملوســــع(ي ـــــشاركية) املــــصغر ال الكتابــــة ونمـــــط

رة/ املقيدة( ي) ا الذا التنظيم ات ا م تنمية ع شاركية ال ب الو ات ربمحر  .ر
امل -5 وطــالب تالميـذ ـ ع ــا ا بالبحـث يھ شــ بحـث ومنــاإجـراء املختلفـة اســية الد رراحـل

مختلفة اسية  .رد
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  املراجع

أوال
ً

ية:  العر   املراجع

ـت ب ـسام فـودة ناصـر إب محمـد ـت ب ألفـت ي اسـتخدام أثـر). 2018(محمـد،  تنميـة ـ Wiki الـو
ات ـا ـ رم بيـة ليـة طالبـات لـدى الناقـد التفك اسـات. سـعود امللـك بجامعـة ال يـة رد  ـ عر
بية العرب. لنفسا وعلم ال ن بو ال   .382-341،)97. (رابطة

اشــد ــ ع ادي، عبــدال ــ م النجــدي، ضــوء). 2005(رأحمــد ــ العلــوم علــيم ــ حديثــة ــات اتجا
البنائية ة والنظر التفك وتنمية العاملية رة. املعاي ي: القا العر الفكر  .دار

العطـــــار ســـــعيد املـــــساعد). 2014(أحمـــــد نمطـــــى ن بـــــ التفاعـــــل التعلــــــيمأثـــــر ـــــ الـــــتعلم وأســـــلوب ة
طــــالب لـــدى ــــار بت ـــ والتفك التحـــصيل تنميــــة ـــ ع عات املـــشر ــــ ع القـــائم ـــى و ىلك و

التعليم ماجست. تكنولوجيا النوعية. رسالة بية ال املنوفية. لية   جامعة

عبداملجيد صادق ي)..2010(أحمد و لك والتعليم التعلم ة ل. نظر امل  ).12(دار

فناوأ ا محمد مـة). 2005(ىحمد الال ات ـا امل تنميـة الوسائط متعدد تد برنامج زفاعلية ر ر
ــــة الثانو باملرحلــــة ــــ اســــب ا ــــ معل لــــدى مجــــة ماجــــست. لل اســــات. رســــالة الد رليــــة

بية لل رة. العليا القا   .جامعة

ــب غر محمـــود قـــائ). 2012(أحمــد فائقــة وســـائط برنـــامج تــصميم املنظـــومىفعاليـــة الفكـــر ــ ع م
بيـــــــة ال ـــــــ العـــــــام الـــــــدبلوم لطـــــــالب ـــــــار بت ـــــــ والتفك مجـــــــة ال ات ـــــــا م ىلتنميـــــــة رســـــــالة. ر

بية. ماجست لل العليا اسات الد رة. رلية القا   جامعة

ـاج محمـد إسـماعيل اتيجية أثـر). 2017(أحمـد ات تنميـة ـ املقلـوب الـصف اسـ ـا مجـة رم  ال
طـالب ـد لـدى اسـات. ليـاالع املعا يـة رد بيـة ـ عر العـرب. الـنفس وعلـم ال ن بـو ال . رابطـة

)87(،411-448.  

نظ ة أفنان س) 2011(وزدر التد ن. رتصميم املفتوحة. فلسط القدس جامعة ات شو   .رم

جــــودة أحمــــد اضــــية). 2017(إينـــاس ف الفــــصو نمطــــى اخــــتالف امنــــة(لأثــــر امنــــة-امل امل ــــ ) غ
ــ بمرا واملدعومـة الــصف طــالب لــدى مجــة ال ات ــا م تنميــة ــ ع ــي و لك لالــتعلم ر

النوعيــة. يالثــانو بيــة ال مجــاالت ــ يــة عر بحــوث العــرب. مجلــة ن بــو ال -11،)8. (رابطــة
60.  

د و أبـــو و مــــر ـــاب رإ ساســــية). 2006(قز ات ــــا امل إكـــساب ــــ املتعـــددة الوســــائط برمجيـــات رأثــــر
الت مـــــادة نحـــــو تجـــــاه العاشـــــرو الـــــصف طالبـــــات لـــــدى ماجـــــست. كنولوجيـــــا ليـــــة. رســـــالة

بية غزة. ال سالمية امعة   .ا

اط الر شفيق ة). 2015(ة بو ال ا وتطبيقا رة. املنا ھ: القا املصر نجلو   .مكتبة

خالـــــد يوســـــف ســـــاملة، ايـــــد عالونـــــة، شـــــفيق القواســـــمة، شـــــدي ، ـــــ مر طرائـــــق). 2016(رتوفيــــق
س العامـــــةرالتــــد ب املفتوحــــة. 2ط. روالتـــــد القـــــدس جامعـــــة ات ــــشو ن. رم جامعـــــة. فلـــــسط

املفتوحة   . القدس
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يل ســــ عيــــدان ايجلــــوث). 2016(جميلــــة نمــــوذج توظيــــف التوســــعية(رأثــــر ــــة تحـــــصيل) النظر ــــ
الكيميـــــــــاء مـــــــــادة ـــــــــ املتوســـــــــط ي الثـــــــــا الـــــــــصف بيـــــــــة. طالبـــــــــات ال ليـــــــــة امعـــــــــة.مجلـــــــــة ا

ة نصر   .524-501،)16. (املس

سعادة أحمد التفك). 2011(جودت ات ا م س رتد ع: عمان. 1ط. ر والتو شر لل ق الشر زدار  و

توحسن ن نحس س). 2004(ز التد تنفيذ ة ر س التد ات ا رم ر رة.ؤر الكتب: القا   . دار

تـــو ميــد عبدا كمــال ، تــو ن حــس نحــسن زن ـــة). 2003(ز النظر منظــو مــن س والتــد رالتعلــيم ر
رة.البنائية الكتب: القا   . دار

جامع حسي التعليم). 2010(حسن الفكر: عمان. تصميم   .دار

ـساو أبــوالعال أحمــد جـامع، حــسي بــالكمبيوتر). 2012(ىحـسن ــصو ا س التـد رفاعليــة
النوعيــة بيـة ال ليــة طـالب لــدى مجيـة ال املــشكالت حـل ات ــا م تنميـة العلميــة. رـ املجلـة

العلمية بية والتكنولوجيا. والتقنيةلل العلوم   .132-98،)1(1. جامعة

لثم مر حمد ال يم ـ قـائم علـم نمـوذج فاعلية ).2016(إبرا عات ع ي باسـتخدام واملـشر  الـو
ات تنميـة ـ ـا ـسية رامل ن الطـالب لـدى رالتد يـة تخـصص املعلمـ  ليـة مجلـة. إسـالمية تر

بية سعيد. ال بو   . 38-1 ، )20. (رجامعة

وان دخالـ ـى شـ را الز ـ ي الـتعلم أنمـاط اخـتالف أثـر). 2019(ع ـشار ـ ال ي ع ـ Wiki الـو  ع
ات تنمية ا م رم ي الف ـامس الـصف طـالب لدى القرا ي ا  مجلـة. املنـدق محافظـة ـ بتـدا

بية لية أسيوط. ال  .182-151،)11(35. جامعة

فرجــــــو محمــــــد التعــــــا). 2011(نخالــــــد التعلــــــيم اســــــتخدام ـــــــأثــــــر ع جتماعيــــــة مجيــــــات بال ي و
مقــــر ــــ داء و نحــــوه2حاســــوب رالتحــــصيل تجــــاه ــــة. و بو ال ــــت. املجلــــة و ال .جامعــــة

العل شر ال   .64-15،)98(25. مجلس

الكــــردى فكــــر لــــدى). 2019(ىدعــــاء مجــــة ال ات ــــا م تنميــــة ــــ ــــا وأثر ــــشر من علــــم ئــــة ب ر رتطــــو
م وتقـــبل عداديــة املرحلــة ماجــست. التكنولــوتالميــذ بيــة. رســالة ال كفـــر. ليـــة جامعــة

  .الشيخ

الظيفر رائد ات استخدام أثر). ٢٠١٧(يعواد ي رمحر  مـادة تحصيل  )والتنافسيھ التعاونيھ(و
ـت بدولـة املتوسـطة املرحلـة طـالب لـدى جتماعيـات و ـة العلـوم مجلـة .ال بو  والنفـسية ال

ن،للبحوث القومي املركز.   .19-1،)8(١ .فلسط

وت مــ شــعبان الـــرحالت). 2020(رحــاب ــ الــتعلم وأســلوب املــساعدة نمطــى ن بـــ التفاعــل أثــر
املرحلــــة تالميـــذ لــــدى املـــشكالت حــــل ات ـــا وم التحــــصيل تنميـــة ــــ ع ـــب الو ــــ ع رالتعليميـــة

ماجست. عدادية النوعية. رسالة بية ال املنوفية. لية   .جامعة

ن التفاعـل أثـر). 2019(محمـد حـشمت رمـضان ال بـ ونيـة التـذييالت تقـديم أشـ ـشاركية لك  ال
ا ا ات تنميـة ــ ومـستو ـا ونيـة الكتابــة رم ـشاركية لك  مجلــة. الــصم التالميـذ لــدى ال

بية ال معية.تكنولوجيا ية ا بية لتكنولوجيا العر   .472-399،)38. (ال



ونمط ) المصغر والموسع(أثر التفاعل بین مستوي تنظیم المحتوى 
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الغــو محمــد لــام ن، ر أمــ الــدين صــالح ن بــرامج) 2013(أمــ محتــو تنظــيم أســاليب اخــتالف يأثــر
يئــة أعــضاء لــدى التفاعليــة ونيــة لك امج ــ ال إنتــاج ات ــا م تنميــة ــ ع املتنقــل رالــتعلم

س اسـات. رالتـد س قوطـر املنـا ـ رد س. رالتـد التـد وطـر للمنـا ة املـصر معيـة را . ق
)200(،66-113.  

الـدين صـالح أحمـد التفاعـ). 2018(سا وأسـلوبأثـر ـب الو ـ ع قائمـة تكيفيـة علـم ئـة ب ن بـ ل
التعلــيم تكنولوجيــا لطــالب التعليميــة املواقــف تــصميم مقــر علــم نــواتج تنميــة ــ . رالــتعلم

اه دكتو رسالة النوعية. ر بية ال شمس. لية ن ع   .جامعة

طــاحو تط). 2018(نســمر عــض ــ ع القائمــة ــشاركية وال التعاونيــة الــتعلم ــشطة أ ة بيقــاترإدا
طــــالب لــــدى القــــرار إتخــــاذ ات ــــا وم ــــار امل داء و ــــ املعر التحــــصيل ــــ ع ــــا وأثر رجوجــــل ى

التعليم ماجست. تكنولوجيا النوعية. رسالة بية ال املنوفية. لية   جامعة

عبـــــود م عبـــــد اد ـــــ). 2017(ســـــ ـــــا وأثر ـــــ املعر ع ـــــسر ال اتيجية اســـــ وفـــــق الكيميـــــاء س رتـــــد
ال وتنمية متوسطالتحصيل و الصف طالبات لدى العل للعلوم. لتفك ستاذ مجلة

جتماعية و إبن.سانية بية ال غداد. شدرلية   .220-193،)220( .جامعة

ـــــات). 2010(الـــــسيدعبـــــداملوالـــــسيد نظر مـــــن املـــــشتقة ونيـــــة لك ت املقـــــرا تـــــصميم رمبـــــادئ
التعليميـة ا وتطبيقا ـي. التعلم و لك للتعلـيم ـن مركـز عنـوان. زمـؤتمر ن البحـر جامعـة

املعرفة" مجتمعات ز عز ي و لك التعلم   .لإبر8-6".ردو

خ أبوشــــــر ذيــــــب ر اتيجياتھ). 2013(شــــــا وإســــــ س التــــــد رطــــــر دن. ق ــــــشر: رعمــــــان، لل ــــــ املع دار
ع   .زوالتو

ـــ املر ــــزات ف مجــــة). 2011(شـــر ال ات ــــا م تنميـــة ــــ ع اضــــية ق الفـــصو إســــتخدام رأثــــر ل
النوعيـــة بيـــة ال ليـــة طـــالب ماجـــست. لــدى بيـــة. رســـالة لل العليـــا اســـات الد عـــةجام. رليـــة

رة   .القا

مــــصطفى ن حــــس التعليميــــة). 2014(صـــا لأللعــــاب املــــصاحبة واملــــسموعة ــــة املكتو التلميحــــات
حـل ات ـا م وتنميـة التحـصيل ـ ع ـا وأثر ـي و لك التعلم لـدى راملستخدمة املـشكالت

عدادية املرحلة ماجست. تالميذ النوعية. رسالة بية ال املنوفية. لية  .جامعة

عرفـھصالح املعرفـة). 2005(الدين مجتمـع ـ يـد ا التعلـيم ـي: أفـاق العر املجتمـع لتنميـة ـة ؤر
ره. وتقدمھ الكتب: القا   .عالم

يوســف جــودة ات) 2015(عــاطف ـــا م عــض تنميــة ــ ع ــي و إلك ــ علي منتــدى اســتخدام رأثــر
عداديـ املرحلة طالب لدى نت دوت سك ب الفيجوال بلغة ية الشي مجة ليـة. ةال مجلـة

بية ا. ال ب   .246-225،)103(26. جامعة

تو محمود ش نعا العلوم). 2004(ز س تد ق. عمان. رأساليب الشر   .ودار

ســـــــالمة ـــــــافظ ا س). 2013(عبـــــــد التـــــــد تـــــــصميم ـــــــ ر: ردن. عمـــــــان. رأساســـــــيات اليــــــــاز يدار و
شر وال   .للطباعة
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ابن عبد هللا عبد ز دلق العز ونية لعاب وسلبيات تإيجابيا ).2013 (ال ا ودوافع لك سا  رمما
ـة مـن ـاض بمدينـة العـام التعلـيم طـالب نظـر وج . الـسعودية .واملعرفـة القـراءة مجلـة .الر

)138(،155-212 .  

ـي م محمــد محمــود ــ). 2016(عبدالواحـد علي ــ-تــصميم املعر العــبء ـة نظر وفــق قــائم علـم
اضـــــــيات الر مــــــادة تحـــــــصيل ـــــــ املرحلـــــــةوفاعليتــــــھ طـــــــالب لـــــــدي البــــــصر ي ـــــــا امل اء يوالـــــــذ

بحاث. املتوسطة شر و للعلوم ية العر غزة، املجلة للبحوث القومي  .55-25). 6(2. املركز

شــــقر محمــــود م عبــــدالكر عيــــاد، إســــماعيل ــــب). 2011(فــــؤاد الو أدوات إســــتخدام ــــ2.0أثــــر
التعلم ة إدا التع(Moodle)رنظام التعلم تحقيق املعلوماتع تكنولوجيا طلبة لدى ى او

ســــالمية امعــــة املعلومــــات. با اســــات د الــــسعودية. رمجلــــة واملعلومــــات املكتبــــات . جمعيــــة
)10(،207-241.  

شـــب مـــضان اضـــيات). 2011(رعمـــاد الر علـــم ات صـــعو عـــالج ـــ املـــشكالت حـــل اتيجية اســـ أثـــر
سا الثامن الصف طلبة ماجست. لدى بيةلي. رسالة ال ر. ة   .غزة. زجامعة

ـيم ف سـعيد ة نظـم). 2015(وعمر اصـة ىاملحتـو رإدا ي بالتـأليف ا ي" التعـاو اسـة " Wiki الـو  رد
نـة تحليليـة معيـة. واملعلومـات املكتبـات لعلـوم الدوليـة املجلـة .رمقا ة ا  للمكتبـات املـصر

شيف واملعلومات   .41-13،)1(2. رو

خليفـة يـع الـدعم).2018(رغادة ات مـستو ن بـ التفاعـل ) التفـصيلية–املتوسـطة-املـوجزة(أثـر
الــــتطم وأســــلوب ــــشر املن ــــي و لك الــــتعلم التتــــا(ــــ ، ــــ حــــل) الك ات ــــا م تنميــــة ــــ رع

التعلـــيم تكنولوجيـــا طـــالب لــــدى ي الـــذا والتنظـــيم اه. املـــشكالت دكتـــو رســــالة بيــــة. ر ال ليـــة
املنوفية. النوعية   .جامعة

الب ليمفتح عبدا التعليم). 1995(اب رة. الكمبيوتر الكتب: القا   .عالم

ات الز مصطفي املعلومـات). 1995(فت ـ وتج ـ العق ن ـو للت املعرفية ة. سس دار: راملنـصو
ع والتو شر وال للطباعھ   .زالوفاء

ى الطنـــاوعبدالـــسالمزفــو مـــصطفى عفــت ، ي أســـس: املنــا). 2015(ىالـــشر ـــا، وم ـــا،مف بنا
وتنظيماتھ ا رة. عناصر شر: القا لل الكتاب   .مركز

تو ميد عبدا نكمال س). 2003(ز اتھ: رالتد ا وم ره. رنماذجھ الكتب: القا   .عالم

، سيد ،عمر املوجود عبد ملياء او م ي سـتخدامإ). 2017(سـن محمد سيد يف  تنميـة ـ الـو
ات ا ـي املقـال كتابة رم يـةالع اللغـة ـ د ـة املرحلـة طـالب لـدى ر يـة بحـوث مجلـة .الثانو  عر

بية مجاالت  ن رابطة .النوعية ال بو   .174-157،)8( .العرب ال

يــال غ ــب حب يــھ ن ن ل ــشاركية). 2018(رمــا ال ــب الو ات محــر ــ ع ك ــشا ال أنمــاط اخــتالف رأثــر ر
ـــة الثانو املرحلـــة لطـــالب ـــار امل داء وتنميـــة التحـــصيل ـــ بيـــةمج .ىع ال ليـــة جامعـــة. لـــة

سعيد   .587-567،)23. (ربو
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ـان ـ ىاملحتـو عـرض نمـط أثـر ).2017 (جـرجس رمنـصو رما ـى/ الك ز ـ القـائم ا  الواقـع تقنيـة ع
ـــــــ زاملعـــــــز ى التنظـــــــيم تنميـــــــة ع . عـــــــدادى لو الـــــــصف طـــــــالب لـــــــدى الـــــــتعلم وكفـــــــاءة الـــــــذا

بية تكنولوجيا ية معيةا .ال بية لتكنولوجيا العر   .55-1). 30 (.ال

ــان ي الــتعلم نمــط فاعليــة ).2017 (جــرجس رمنــصو رما ــشار ــ القــائم ال ــ ع  الــتعلم مرا
و س ـ ـيلك مجــة لغــة رتـد ش ال ات عــض لتنميــة ســكرا ـا ــ دائيــة رامل  والتفك
بية لية مجلة .عدادية باملرحلة التكنولو أسيوط .ال   .309-263، )9(33. جامعة

ــوم بر جمعـھ يم). 2010(مجـدي املفــا عـض تنميـة ــ ع التوسـعية ايجلـوث ــة نظر توظيـف رأثـر
ط لـــدى التكنولوجيـــة ات ــا غـــزةروامل األـــسا العاشـــر الـــصف ماجـــست. الـــب ليـــة. رســـالة

بية سالمية.  ال امعة   .ا

جــــرجس ــــع ود مينــــا ــــى، ا ســــيد ياســــر ميــــد، عبدا ــــدان محمــــد ، الدســــو يم إبــــرا زمحمــــد
تنميــــة). 2018( ــــ ع وأثــــره ــــي و لك الــــتعلم ئــــات ب ــــ تــــصمي ــــ كمتغ التكيفــــي الــــدعم

طـــــال لــــــدى مجــــــة ال ات ـــــا التعلــــــيمرم تكنولوجيــــــا بيــــــة. ب ال ليـــــة املنوفيــــــة. مجلــــــة . جامعــــــة
خاص(33   .80-46،)عدد

النجار محمد السيد ـب). 2013(محمد الو ـ ع قائمـة حـة مق اتيجية ات0,2اس ـا م تنميـة رـ
عداديــة لقــة با الكمبيــوتر ــ معل لــدى مجــة ــة. ال بو ال العلــوم اســات. مجلــة الد رليــة

لل رة. بيةالعليا القا  .281-245،)4(21. جامعة

عبــدالعال عبــداملنعم عبــدالرحمن ــ). 2009( محمــد املحتــو تنظــيم أســاليب ن بــ العالقــة ىتــأث
التعليميــة الكمبيــوتر أثــره بــرامج قــاء و الــتعلم كفـــاءة ــ للمــتعلم ــ املعر ســـلوب رســـالة. و

اه بية. ردكتو ال حلوان. لية  .جامعة

عبـدالغ القـرار). 2010(ـاللمحمـد واتخـاذ املــشكالت حـل ات ـا ره. رم داء: القـا ر تطــو مركـز
ع والتو شر لل   .زوالتنمية

س خم عطيھ التعليم). أ2003(محمد تكنولوجيا رة. عمليات لمة: القا ال  .دار

س خمــــــ عطيــــــھ التعلــــــيم).2013(محمــــــد تكنولوجيــــــا ــــــ بــــــو ال والبحــــــث ــــــة رة.يالنظر دار: القــــــا
اب عال والتو شر  .زلل

قطاو جتماعية). 2007(ىمحمد اسات الد س تد رطر ر ع: ردن. ق والتو شر لل الفكر   .زدار

يلھ ا محمود اتيجياتھ). 2003(محمد واس س التد رطر ن. 3ط. ق ام: الع ا الكتاب  .دار

يلة ا محمود الصفي). 2009(محمد س التد ات ا رم ة: عمان. 9ط. ر املس   .دار

ســليمانم مــسعد مجــة).  2015(حمــد ال ات ــا م تنميــة ــ ــب الو ــ ع املعرفيــة الــرحالت رفاعليــة
املـــصدر عـــدادي الثالـــث الـــصف طـــالب بيـــة. لـــدى ال ليـــة ـــا. مجلـــة ب ،)101(26. جامعـــة

237-262.  

يممحمـــــود إبـــــرا ز، أحمـــــدعبـــــدالعز ز عبـــــدالعز حليمـــــة، إيمـــــان الـــــسيد، يـــــد، ا عبـــــد يوســـــف ،
لتالميـذت) .2019( ش سـكرا برنامج مع التعامل ات ا م تنمية شاركية علم ئة ب روظيف

عدادي و بية. لالصف ال لية الشيخ. مجلة كفر     .235 – 259،) 2(19. جامعة
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توفيـــــق ـــــي ز ة ات) .2013( ومـــــر بـــــاملحر ـــــشافھ اك ونمـــــط املحتـــــو تنظـــــيم أســـــاليب ن بـــــ رالعالقـــــة ى
تن ــ ــب الو ــ ع ــشاركية املعرفــةال اء و مــا ات ــا وم ــ املعر التحــصيل رميــة اســات.  ر  ــ رد

س قوطر املنا س. رالتد التد وطر للمنا ة املصر معية را   .194-195). 192. (ق

علــــوان شـــعبان محمــــد املــــشكالت). 2009(مـــصعب حــــل ـــ ع ة بالقــــد ــــا وعالق املعلومـــات ــــ رتج
ھ الثانو املرحلة طلبة ماجست. لدى بيةلي. رسالة ال غزة. ة سالميھ امعھ   .ا

مبــــــار عبــــــدالعال الــــــتعلمإ). 2014(زمنـــــال اتيجية باســــــ داء ــــــ ع القــــــائم م التقـــــو نــــــوع خــــــتالف
الــــسيطرة وقــــوة املــــشكالت حــــل ات ــــا م تنميــــة ــــ ع وأثــــره ــــب الو ــــ ع القــــائم عات رباملــــشر و

املر طـــالب لـــدى املعلومـــات وتكنولوجيـــا الكمبيـــوتر مقـــر ـــ عداديـــةراملعرفيـــة مجلــــة. حلـــة
التعليم التعليم. تكنولوجيا لتكنولوجيا ة املصر معية   .279-239). 1(24. ا

عبـــدهللا أحمـــد مـــصطفي الـــسيد، محمـــد ر ـــ س، فـــا محمـــد نجـــالء عزمـــي، جـــاد يـــل ). 2017(رن
التعليميــــة ــــات والنظر ســــس و الــــتعلم بأســـاليب ــــا وعالق التكيفيــــة الــــتعلم ئــــات ب أنظمـــة

ــ وا،املرتبطــة الــدو ـــ العل ـــة"لاملــؤتمر ر ، ــ املجتم العمــل وجـــودة النوعيــة بيــة ؤال
بقنا".مستحدثة النوعية بية ال الوادى. لية جنوب  . جامعة

ادى عبدال يل معاصرة).  2004(ن ة و تر عليمية ع: عمان. 2ط. نماذج والتو شر لل وائل   .زدار

عبـدا ـسر محمـد الـدين، جمال محمد يـعىناء محمـد حنـان ز، ن). 2017(رلعز بـ التفاعـل أثـر
حــــــل لوحــــــدة ــــــب الو تقــــــ اتیجیة باســـــ ــــــ املعر ســــــلوب و ك ــــــشا ال مجموعــــــات رـــــم

ـة ر عدادیـة لقة ا تالمیذ لدي الذات تقدیر تنمیة ع تكنولوجيـا. زاملشكالت مجلـة
بية بية. ال ال لتكنولوجيا ية العر معية   .305 -255،)30. (ا

ــــ العتي ــــ ع ي). 2010(يــــاء الــــشب الــــتعلم ــــ ع القائمــــة جتماعيــــة مجيــــات ال اســــتخدام أثــــر
ـــــات بو ال املـــــشرفات لـــــدى ـــــ امل النمـــــو عـــــل ي ـــــشار ـــــامس. ال ا الـــــدو مـــــستقبل"املـــــؤتمر

املعرفـــــــة ملجتمــــــع ـــــــي العر التعلـــــــيم ؤ: إصــــــالح و ومعــــــاي ب ىتجـــــــا ر للتعلـــــــيم. "ر ـــــــي العر املركـــــــز
  .903-1،837 .والتنمية

قـة فاعليـة ).2011( سـالم مـصطفى يـام ـشاف طر ـات التحـصيل تنميـة ـ املوجـھ ك تجا  و
لطـالب التغذيـة نحـو بيـة بحـوث مجلـة. عداديــة املرحلـة الـسليمة  جامعــة .النوعيـة ال

ة   .263-221،)343. (راملنصو

السيد حسن لتنمية). 2008(وفاء ى حاسو ى إثرا برنامج نفاعلية و املو لدى مجة ال ات ا رم
ـــ سا التعلـــيم مـــن الثانيـــة لقـــة ا تالميـــذ ماجـــست. مـــن العليـــا. رســـالة اســـات الد رليـــة

بية رة. لل القا   جامعة

قطامي س). 2011(يوسف التد شر: عمان. رنماذج لل وائل    .دار

و طالـب، أبـو صـابر ، ـ الزع فعـة ، بـاك أميـة قطـامى، نايفـة قطامي، يوسـفريوسف ـك، بر سـام
ي). 2015(خالد التطو النفس ن. رعلم املفتوحة. فلسط القدس جامعة ات شو   .رم
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