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 مستخمص البحث:
المكثؼ( فى بيئػة تعمػـ مقمػوب -التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكترونى )الموزع

الشمولى( وأثره عمى تنمية ميارات تصػميـ شػبكات  -وأسموب التعمـ )التحميمى
 لى والرضا عف بيئة التعمـ لد  طباب تكنولوجيا التعميـالحاسب اآل

 رضا إبراىيـ عبد المعبود إبراىيـ
 جامعة عيف شمس القاىرة، مصر. ،كمية التربية النوعية ،قسـ تكنولوجيا التعميـ
 .redayassen.111@gmail.comالبريد اإللكترونى: 

/المكثػػؼ( فػػى بيئػػة تعمػػـ مقمػػوب  اسػػتيدؼ البحػػث تحديػػد أثػػر نمػػط التػػدريب اإللكترونػػى )المػػوزع
وأسموب التعمـ )التحميمى/ الشمولى( عمى تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللػى فػى الجانػب 
المعرفػػى والميػػار  والرضػػا عػػف الػػتعمـ، وطبػػؽ البحػػث عمػػى عينػػة مػػف طػػباب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ 

ربعػػة مجموعػػات تجريبيػػة وفقوػػا ( طالبػػاو وطالبػػة، حيػػث قسػػموا إلػػى أ31تكنولوجيػػا التعمػػيـ قواميػػا)
( طالبػػاو وطالبػػة لكػػؿ مجموعػػة، وتمثمػػت أدوات 43لممتغيػػر المسػػتقؿ لمبحػػث، وبمػػل قػػواـ كػػؿ مػػنيـ)

البحػػث فػػػى اختبػػػار تحصػػػيمى لقيػػػاس الجانػػػب المعرفػػػى، وبطاقػػػة مباحظػػػة لقيػػػاس األداء الميػػػار  
شارت نتائج الدراسة إلى لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللى، ومقياس الرضا عف بيئة التعمـ، وأ

أنو توجد فروؽ دالة إحصائيوا بيف متوسطات درجات طباب المجموعات التجريبية ترجػ  إلػى األثػر 
األساسػػى تخػػتباؼ نمػػط التػػدريب اإللكترونػػى فػػى بيئػػة الػػتعمـ المقمػػوب لصػػال  المجموعػػة التػػى 

 استخدمت نمط التدريب اإللكترونى الموزع فى بيئة التعمـ المقموب.
ممات المفتاحيػة: التػدريب اإللكترونػى، الػتعمـ المقمػوب، أسػموب الػتعمـ، ميػارات تصػميـ شػبكات الك

 الحاسب، الرضا التعميمى.
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Abstract: 

Interaction between E-training (Distributed / Intensive) in 

The Flipped learning Environment and learning (Holistic / 

Analytical) Effect on The Development of computer Network 

Design skills and Achieving Satisfaction with The learning 

Environment of students Of Educational Technology 

Reda Ibrahim Abdel-Maboud Ibrahim 

Education Technology Department, Faculty of Specific Education, Ain-

Shams University, Cairo, Egypt. 

E-mail: redayassen.111@gmail.com 

The aim of this research was to determine the effect of different types of 

e-training (distributor / intensive) in flipped learning environment and 

learning method (analytical / holistic) on the development of computer 

network design skills in the cognitive, skills and satisfaction of learning 

(64)Students, where they were divided into Four experimental groups 

according to the independent variable of the research, each consisted of 

(16) students for each group. That there are statistically significant 

differences between The mean scores of the experimental group students 

are due to the main effect of the different type of e-training in the 

inverted learning environment in favor of the group that used the 

distributed e-training pattern in the inverted learning environment. 

Keywords: Flipped learning, E-training, learning Style, computer 

Network design skills, Satisfaction. 
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 :مقدمة
 وخاصة في عصر التكنولوجيا وثورة العمـ يعد التدريب اإللكتروني ضرورة ممحة،

مكاناتو  والمعرفة، وترج  أىمية وضرورة اتعتماد عميو في ىذه الميمة نظروا لمرونتو وا 
لذا فقد تناولت العديد مف األدبيات  اليائمة وبخاصة فيما يتعمؽ أساليب التدريس والتدريب،

التدريب  التدريب الشبكي، التدريب الرقمي، التدريب عف بعد، تسمية التدريب اإللكتروني،
 المعمومات تكنولوجيا باستخداـ اإللكتروني، التدريب ويمثؿ التدريب اتفتراضي، ،المباشر

 مكاف في مرونة مف يحققو لما وذلؾ المستمرة، المينية لمتنمية خصبا مجات واتتصاتت،
 التفاعمية مف كبير قدر وتوفير المتاحة، التدريب مصادر في كبير وتنوع التعمـ، وزماف
 Clarke, 2004، (Charnitski, 2002.)))يبالتدر  أثناء والنشاط

 تساعدىا النامية، لمدوؿ عديدة فرصا يقدـ بعد مف التدريب اإللكتروني أف كما
 إلي المتزايدة ىما: الحاجة رئيسيف عامميف عف نتج وقد التعميمية، أىدافيا تحقيؽ في

تاحة لمميارات، المستمر التطوير التدريب، إعادة  مف بيرك عدد لتدريب الفرصة وا 
( يعرؼ 9141وفي حيف أحمد الكرد ) ،بعد مف الدراسية المواد مف المزيد عمي المتدربيف
 بالتطبيقات غنية تفاعمية بيئة تييئة فييا يتـ التي العممية أنو عمى اإللكتروني التدريب
 مف المتدرب ُتمكف التي المتعددة، وشبكاتو ووسائطو اآللي الحاسب تقنية عمى المعتمدة
 ممكف، وقت أقصر في وذلؾ مصادرىا، م  تفاعمو مف خباؿ التدريبية العممية ىداؼبموغ أ
بينما  والزماف، المكاف بحدود تقيد دوف مف الجودة مستويات وبأعمى مبذوؿ، جيد وبأقؿ

 Active نشط تدريب lنظا" نويعرؼ التدريب اإللكتروني بأ (9143عبد الرازؽ)السعيد 
Training المعمومات لتوصيؿ اإلنترنت شبكة مواق  اـاستخد ىعم يعتمد تقميدي غير 
 موق  التدريب إلى اتنتقاؿ دوف جوانبيا بكافة التدريبية العممية مف واتستفادة لممتدرب
 األبعاد تحقيؽ التفاعؿ ثباثي م  المكاني الحيز نفس في والمتدربيف المدرب وجود ودوف

 بأسرع التدريبية العممية لمتدربيف)وادارةوا المدرب- المتدربيف-الرقمي التدريبي المحتو (
  تكمفة. وقت وأقؿ

وترج  أىمية التدريب اإللكتروني إلى ما يمتمكو مف خصائص تميزه عف غيره 
خاصة فيما يتعمؽ بتوظيؼ التطبيقات التكنولوجية بشكؿ  مف أشكاؿ التدريب األخر ،

تاحة ورف  كفاءة المتدرب، مستمر؛ إضافة إلى قمة التكمفة، والتنوع والمرونة  التفاعمية، وا 
وتنمية مياراتو المرتبطة  ومساعدتو في تنمية ثقة المتدرب بنفسو، في المكاف والزماف،
ىذا إلى جانب  وشبكة اإلنترنت؛ مما يمكنو مف ميارات التعمـ الذاتي، باستخداـ الكمبيوتر،

واتطباع  المتدربيف،واتحتفاظ بالسجبات  إمكانية تطوير المحتويات التدريبية باستمرار،



ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -417- 

ومف أي مكاف لباستفادة بيا في زيادة فاعمية التدريب)محمد زيف  عمييا في أي وقت،
 (.9113الديف، 

وتجدر اإلشارة إلى ىناؾ الكثير مف الدراسات والبحوث التي تناولت التدريب 
رات ميا اتتجاىات، مثؿ: التحصيؿ، اإللكتروني وفاعميتو في تحقيؽ العديد مف الجوانب،

 دراسة  ،(9116الشيراني)مريـ  دراسة ومف تمؾ الدراسات، وغيرىا مف الجوانب، أدائية،
وقد أكدت جمي   (،9144)الغديافعبد المحسف  دراسة ،(Bishop, 2008) بيشوب

الدراسات السابقة فاعمية التدريب اإللكتروني في تحقيؽ الجوانب التي استيدفتيا كؿ 
 منيا.

لكتروني التي تراعى الفروؽ الفردية بيف المتدربيف ومف أساليب التدريب اإل 
 تركيز Massed Training المكثؼ بالتدريب ويقصد المكثؼو الموزع  التدريب أسموب
 أما التدريب ،متصمة زمنية فترة في والتدريب الممارسات جمسات أو التعميـ محاوتت
الجمسات  أو حاوتتالم بيف راحة فترات وجود فيعني Distributed Training الموزع

 .(9141وآماؿ صادؽ،  )فؤاد أبو حطب،
وفي ىذا السياؽ تناولت العديد مف الدراسات أىمية استخداـ أسموبي التدريب 

 عف أما Rawson& Kintsch (2005) دراسةومف ىذه الدراسات:  المكثؼ والموزع،
 موزعة بشكؿ القراءة إعادة بعد الطباب أداء أف ىو المتأخر اتختبار أظيرىا التي يانتائج
 لـ مكثؼ بشكؿ القراءة إعادة بعد األداء أف في حيف واحدة، مرة القراءة مف أكبر أداء كاف

 Studer (2010) دراسة ستودر وفسرت ،واحدة مرة القراءة عف كبير بشكؿ يختمؼ
 إلي يؤدي الممارسة جمسة طوؿ أف في المكثؼ عمي الموزع التدريب أسموب تفوؽ

 التعمـ أف إلي أدي مما المكثؼ التدريب مجموعة في بالتعب والشعور دالجي استنفاد
 ىذه نتائج فإف ولذلؾ، الموزع التدريب مجموعة م  بالمقارنة أضعؼ كاف األداء ومستو 
 الممارسة عمي تتفوؽ الموزعة الممارسة بأف تقوؿ التي الفرضية عموما تدعـ الدراسة
كما أجر  عبد الخالؽ نجـ البيادلى وسامي  ،حركيةال الميارة اكتساب حاولةم عند المكثفة
( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر توزي  التدريب في التعمـ لد  طمبة 9112الديراو )

وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التي استخدمت التدريب الموزع في  كمية اآلداب،
 المواد أف McDaniel.et. al, (2013) دراسة نتائج ومف ،النظري والعممي والكمى

 المكثفة مف أفضؿ اتحتفاظ إلي تؤدي راحة فترات تفصميا فترات عمي الموزعة التعميمية
 .بينيا راحة فترات بدوف

 في استخداميا يمكف التي المستحدثة البيئات أحد المقموب التعمـ بيئة وتعد
 ومقاط  الويب اتكتطبيق الحديثة، التقنيات توظيؼ عمى تقوـ حيث اإللكتروني، التدريب
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 المتدربيف يقـو حيث المنزؿ في لممتدربيف متاحة يكوف بحيث اإللكترونية، والكتب الفيديو
 في تفاعمية تعمـ أنشطة إلى لتتحوؿ الفصؿ مياـ وقمب المباشر، الفردي التعمـ بممارسة
المتدربيف)مرو   بيا المكمؼ والمياـ األنشطة لتنفيذ الفصؿ داخؿ صغيرة مجموعات

 بيئة ينشئ يكوف أف المدرب مف المقموب التعمـ بيئة تتطمبكما  ،(9142اعيؿ، إسم
 بحيث المختمفة، تعمميـ ألساليب وفقاو  يتعمموا أيف المتدربيف لجمي  تسم  مرنة تعميمية
 طريقة وبأي يتعمموف، وأيف متى تختيار لممتعمميف المرنة التعميمية البيئة ىذه تسم 

 & Beatty).والتقييـ) واألداء، والبحوث، مستقمة، دراسة اعي،الجم العمؿ مثؿ يفضمونيا
Albert,2016، يمكف صغيرة أجزاء إلى المعرفة بتقسيـ المقموب التعمـ بيئة تسم  كما 

 تتي  كما لدييـ، اإلنجاز دافعيَّة وتنمية المعرفة، اكتساب شأنو مف وىذا بسيولة؛ تعمُّميا
 م  التواصؿ في الوقت مف المزيد تستثمار رصة  الف لمُمدرِّبيف المقموب التعمـ بيئة

 الُمدرِّب بيف والتفاعؿ التفاىـ مف مزيدوا يوفِّر وذلؾ مساعدة؛ إلى يحتاجوف الذيف الُمتدرِّبيف
 دور تحويؿ عمى المقموب التعمـ بيئة وتقـو ،(An&Reigeluth, 2012)والُمتدرِّب
 المتدرب يستعرض حيث لمتعمـ، مراكز كونيـ إلى لمتدريس محصمة كونيـ مف المتدرب
 المتدرب، لو ُيتيُحيا التي الخيارات عبر -المحاضرة خارج ذاتي بشكؿ الدراسي المحتو 

 لو ُيتيُحيا التي الفرص خباؿ مف المعرفية بنيتو تكويف في نشط بشكؿ يشارؾ ثـ ومف
 (hamdan, et al., 2013).معنى ذي بشكؿ والتقويـ لمتدريب الجديدة الصفية البيئة

 اختياراو، وليس عصرية، ضرورة أصب  التعميمية العممية في التكنولوجيا دمج إف
 التعميـ أف فنجد التعميـ، في أساسياو  عنصراو  التكنولوجيا لجعؿ الجاد العمؿ يستمـز ما

 مجدية، غير أصبحت التقميدية التدريس طرؽ وأف الجديد، الجيؿ م  يتناسب ت التقميدي
 تشغؿ حيث المدرسة، خارج الحياتية بيئتو م  تنسجـ ت كونيا لتعمـ؛ا نحو شغفو تثير وت

 اإلثارة إلضافة التكنولوجيا، لتسخير حاجة ىناؾ فأصب  كبيراو، حيزاو  فييا التكنولوجيا
 والفصوؿ الدراسي، المنياج مواد مف المتعددة التعميمية البيئة لعناصر والفضوؿ والتشويؽ
 والخاصة الفردية لباحتياجات تمبيةو  والمتعمـ، المعمـ بيف عالةالف التواصؿ ووسائؿ الدراسية،

 .طالب لكؿ
 التدريس طرؽ لتطوير الحديثة التقنيات تطوي  حوؿ الممارسات أفضؿ ومف

 ،)المعكوسة( المقموبة الفصوؿ إطار في المنعكس التعمـ أف حيث المقموب، الفصؿ مفيوـُ 
 تسم  بطريقة اإلنترنت وشبكة الحديثة التقنيات استخداـ إلى يرمي تربوي نموذج ىو

 الوسائط، مف يرىا أو صوتية ممفات أو فيديو مقاط  طريؽ عف الدرس بإعداد لممعمـ
 ىواتفيـ أو حواسيبيـ باستعماؿ آخر مكاف أي في أو منازليـ في الطباب عمييا ليطم 
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 سيةالدرا الحصة وقت ُيخص حيف في .الدرس حضور قبؿ الموحية أجيزتيـ أو الذكية
 (.9114، )محمد يونس والتدريبات والمشاري  لممناقشات

 نظاـ يعد الذي المدمج، التعمـ استراتيجيات المقموب إحد  في حيف يعد التعمـ
 بيف بالجم  وذلؾ المتاحة، التكنولوجية والوسائط اإلمكانيات جمي  مف يستفيد تعميمي
 مف جديدة نوعية لتقديـ تقميدية، أـ إلكترونية أكانت سواء لمتعمـ وأداة أسموب مف أكثر
 الدراسي المقرر طبيعة وتناسب ناحية، مف واحتياجاتيـ المتعمميف خصائص تناسب التعمـ

ياد أبو أخر )حسنى عوض ناحية مف لتحقيقيا نسعى التي التعميمية واألىداؼ بكر،  وا 
 تفعيؿ بيف ما يجم  الذي المدمج، التعمـ أنماط أحد ىو الذي المقموب التعمـ أف (،9141

 التكنولوجيا بوجود والمتعمـ المعمـ بيف ما التفاعؿ دور إغفاؿ دوف التعمـ في التكنولوجيا
ا ليكوف الفعاؿ؛ التعمـ عمى معينة كأدوات وأدواتيا  في جوىرية تغييرات إلحداث مرشحو
 إثراء عمى تعمؿ المقموب التّعمـ فإستراتيجية التعميمية، والمؤسسات التعميمي السياؽ

 زيادة في المتمثؿ المعرفي المستو  تعميمية عمى مخرجات وتحقيؽ التعميمية، لعمميةا
 المادة حب في المتمثؿ والوجداني الميارات، باكتساب المتمثؿ والمياري التحصيؿ،
 م  المتعمميف بيف أو والمتعمميف، المعمـ بيف الصؼ داخؿ معيا والتفاعؿ الدراسية
 التعميـ تكنولوجيا توظؼ مقصودة وتعميـ تعمـ تراتيجيةإس ىي المقموبة الفصوؿ ،بعضيـ
 وخارجيا؛ الدراسية الحصة قبؿ لمطالب الدراسي المحتو  توصيؿ في وغيرىا الفيديو
 عبر لممعرفة الفعمية ولمممارسة المنزلي، الواجب لحؿ المدرسة في التعمـ وقت لتوظيؼ
 المتزامنة غير التعمـ بيئة بيف م يج الذي المزيج التعمـ أنواع أحد فيي النشطة؛ األنشطة

 ،(9116المدرسة )أحمد الجابر،  أو الدراسي الفصؿ في المعمـ م  والمتزامنة المنزؿ، في
ومف سمات التعمـ المقموب أنو يسم  لممعمميف بقضاء المزيد مف الوقت في العمؿ م  

العمؿ بسرعة في حيف يسم  لمطباب السيطرة عمى تعمميـ و  طبابيـ في الفصوؿ الدراسية،
في التدريب العممي عمى األنشطة  كما يوفر فرص كبيرة لمطباب لبانخراط وفقوا لقدراتيـ،

 .(Carnaghi,2013)داخؿ الفصوؿ الدراسية 
 التدريس في المقموبة الفصوؿ استخداـ أف Stich(2012,p3) ستيش وير 

 المتعمميف يحفز ،بعضا بعضيـ يعمـ المتعمميف التالية: جعؿ األىداؼ تحقيؽ عمى ساعد
 داخؿ واتستعارة المجازات خمؽ عمى المتعمـ حفزي ،بيـ الخاص التعميمي الجرافيؾ لتصميـ
 لتطبيؽ طريقة أفضؿ أف( إلى 9111، 45)أيمف عماد ويشير ،الدردشة وأثناء الفصؿ،
 التقنيات باستخداـ الجديدة المفاىيـ يشرح مرئي ممؼ بإعداد تكوف المقموب التعميـ

 قبؿ الطمبة متناوؿ في لتكوف التفاعمي والتقييـ المحاكاة وبرامج والبصرية السمعية
 األداء ومتوسطو عامة، الطمبة يتمّكفُ  وبيذا الوقت، مدار عمى ليـ ومتاحة الدرس،

 الوقت.  مف مزيد إلى المحتاجوف
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وفي ضوء ذلؾ أكدت العديد مف الدراسات السابقة التي تستيدؼ التحقؽ مف 
دراسة ومف ىذه الدراسات:  لتعمـ المقموب في مختمؼ المراحؿ التعميمية،فاعمية بيئة ا
 (،9144دراسة سيؼ عزيز) ،Wagner, D (2013) دراسة (،9143محمد خباؼ)

حناف دراسة  ،Hoboken(2012) دراسة ىوبوكف (،9143) دراسة آية خميؿ قشطة
تي أثبتت وال ،Rozinah(2014)روزنيو ( دراسة9142عمى) ودراسة (،9142الزيف)

فاعمية بيئة التعمـ المقموب في تحقيؽ العديد مف األىداؼ التعميمية مثؿ تنمية التحصيؿ 
 وتحسيف الدافعية لمتعمـ، وميارات حؿ المشكبات، واكتساب الميارات األدائية، الدراسي،

بحيث أوصت تمؾ الدراسات بالتوس  في استخداـ بيئة التعمـ المقموب بيدؼ تنمية 
 عممية المرتبطة بالمقررات الدراسية المختمفة. الميارات ال

وتدعيموا لمدراسات والبحوث التي أجريت حوؿ فاعمية بيئة التعمـ المقموب؛ فيناؾ 
ضرورة تستمرار البحث عف متغيرات تصميمية جديدة تتباءـ م  طبيعة بيئة التعمـ 

وتر   لتعميمية والمنزؿ،والتي تعتمد عمى تبادؿ األدوار التعميمية بيف المؤسسة ا المقموب،
وىذا ما  الباحثة أف التدريب اإللكتروني يعد أحد المتغيرات البحثية الميمة لتمؾ البيئة،

( إلى أف ىناؾ ضرورات تدعو إلى تدريب المتعمميف قبؿ 9112أشار إليو طارؽ حجازي)
تدريب وأنو يجب التوظيؼ الناج  لتكنولوجيا التعميـ وربطيا بعممية ال وأثناء الخدمة،

خاصة في ظؿ المستحدثات التكنولوجية الخادمة ليا كتكنولوجيا التعمـ المقموب 
المستخدمة في البحث الحالي األمر الذي يحتـ عمى أىمية استخداـ التدريب المستمر 

 لتحسيف األداء وتنمية اتتجاه نحو تمؾ المستحدثات.
العممية إلى أف البحث  وفي إطار التفاعؿ بيف المعالجة واتستعداد تشير الثوابت

عف معالجة مثمى تقدـ لجمي  المتعمميف ت يتفؽ م  مبدأ الفروؽ الفردية حيث تختمؼ 
وفي ىذا اإلطار يفترض البحث الحالي أف نمط  استعداداتيـ وفقوا لمعديد مف المتغيرات،

 أساليبالتدريب اإللكتروني يختمؼ مف متعمـ إلى متعمـ أخر؛ مما يستمـز معو تحديد 
 المبائمة ليذا المتعمـ. التعمـ

 عمي ركزت قد فنجد أنيا األخيرة اآلونة في أجريت التي البحوث إلي النظر وحيف
 تعمـ أنماط تف وذلؾ بينيـ فيما الفردية الفروؽ مراعاة وكيفية الطباب لدي التعمـ أساليب
 تعمميـ أنماط الطباب تختمؼ إف حيث التعميمية، وحاجاتيـ لقدراتيـ وفقاو  تختمؼ الطباب
 وفي مكثؼ، بشكؿ التعمـ يفضؿ مف وىناؾ توزع فيو المياـ بشكؿ التعمـ يفضؿ مف فيناؾ
 نموذج إلي استناداو  المتعمميف ألنماط مقياساو "وفيمدر سيمموف" مف كباو  طور فقد اإلطار ىذا

 &Silverman)وشمولييف يفتحميمي الطباب إلي: فيو صنؼ وقد "وسيمفماف فيمدر"
Felder,1998)،  أف الطباب الشمولييف يتميزوف بالتركيز  " " فيمدر أشار إليو لما وطبقاو
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 الكبيرة وتجاىؿ التفاصيؿ وتفضيؿ التجريد والتعامؿ م  التعميمات والمفاىيـ، عمى الصورة
فالطباب الذيف يفضموف أسموب التعمـ  في حيف يركز الطباب التحميميوف عمى التفاصيؿ،

وبمميوف إلى اإلبحار في عالـ الخياؿ ويسترسموف  ىموف التفاصيؿ،الشمولي غالبوا ما يتجا
ويشعروف بالتوتر بسبب  ويكونوف مدفوعيف مف خباؿ أىداؼ متناقضة، في تفكيرىـ،

ولذا  وأف الغاية ت تبرر الوسيمة، اعتقادىـ أف توافر شروط الحؿ ليا نفس أىمية الحؿ،
ونوف مشوشيف وغير واعيف بأنفسيـ يبحثوف عف التعقيد أحيانوا نتيجة إحباطيـ ويك

 & Okur)وذلؾ ألنيـ ينظروف إلييا بدرجة متساوية فيضعوف أولويات ألعماليـ،
Bahar,2010) ويركزوف كمية بطريقة الموقؼ إدراؾب ممتازوف الشمولييف األفراد بينما 

 (j,kagan.1963.p9). مجموع المثير عمى
األدوات التي يعتمد عمييا في تقويـ أما الرضا التعميمي مف األمور اليامة وأحد 

يمكف العامميف والمعمميف بأف يروا بسيولة ووضوح مواق   كما أف الرضا مخرجات التعمـ،
التغير والضعؼ والقوة مف وجية نظر الطالب في عممية التعميـ وتساعد المعمميف عمى 

الطباب عف إف رضا  (،9115)الكندر ،  عممية تقييـ عممية التعميـ ومف ثـ تطويرىا
لذلؾ مف الميـ توفير وتسييؿ عممية التواصؿ  التعميـ يرتبط بمشاركتيـ الفعالة في التعميـ،

ويعد الرضا نحو بيئة التعمـ المقموب مف المتغيرات  ،(Aksal,2009)بيف الطباب عف بعد
حيث إف رضا المتعمـ عف ىذه  التي يجب أف تأخذ في اتعتبار عند تصميـ ىذه البيئات،

ئات يضمف استمرارية تقديـ برامج تدريبية أخر ؛ ولذلؾ يجب تصمـ ىذه البيئات وفؽ البي
وتراعى مبدأ التفاعمية والتفاعؿ  معايير تراعى خصائص المتعمميف وسماتيـ الشخصية،

وقد أظيرت بعض  اتجتماعي بيف المعمـ والمتعمـ أو بيف مجموعة األقراف مف المتعمميف،
وتتحدد درجة  الرضا نحو بيئة التدريب والتعميـ اإللكتروني، الدراسات مستو  مرتف  مف

ونظروا ألىمية الرضا في التعمـ اإللكتروني فقد  الرضا وفقوا لمد  إشباع حاجات المتعمـ،
اىتمت عدد مف الدراسات برضا الطباب وذلؾ بعد أف أصب  ىناؾ توجو في تطبيؽ أساليبو 

( دراسة ىدفت 9141ث أجرت شيخة اليامى)حي وأنماطو في عممية التعمـ بصورة أكبر،
إلى معرفة أثر التعمـ التشاركى في بيئة التعمـ اتفتراضية عمى التحصيؿ الدراسي ورضا 

( مد  فاعمية التعمـ المخمط 9144كما بينت نتائج دراسة أمؿ إبراىيـ) ،الطباب عف التعمـ
في وميارات الحضور التشاركى المدعـو بالحوسبة السحابية في تنمية التحصيؿ المعر 

في حيف أوصت نتائج دراسة زينب  اتجتماعي ورضا الطباب لصال  األداء البعد ،
( بضرورة تصميـ بيئات التعمـ بطريقة تساعد عمى تنمية دافعية اتنجاز 9141العربي)

 والرضا التعميمي لد  الطباب.
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 مشكمة البحث:
 ىى:و  تنب  مشكمة البحث الحالى مف عدة محاور،       

  ما أشارت إليو نتائج البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بنمطي التدريب
لقد وجدت الباحثة تناقض وتبايف في نتائج بعض الدراسات السابقة  اإللكتروني،

والتي لـ تحسـ أي تمؾ  المرتبطة بمتغير نمط التدريب اإللكتروني )الموزع/ المكثؼ(،
 دراسةاتج التعمـ المختمفة؛ ففي حيف أشارت األنماط األكثر فاعمية في تحقيؽ نو 

Zarei, A.& Tavakkol, M. (2012)، ( 9142دراسة حميمة المنتشر،) ودراسة 
Rawson& Kintsch (2005)، دراسة Verdaasdonk, et. al(2007)، 

دراسة حسف فاروؽ وأميف  ،(9144سامية الغامد ) (،9144ودراسة الشمر )
فاعمية أسموب التدريب  (9142وسؼ وأسامة ىندوا )دراسة إبراىيـ ي ،(9141دياب)

باإلضافة إلى  اإللكتروني الموزع مقابؿ التدريب المجم  في تحسيف أداء المعمميف،
اقتصار تمؾ البحوث عمى التدريب الموزع والمكثؼ دوف غيرىا مف أساليب التدريب 

ج تمؾ الدراسات ويرج  البحث الحالي أحد أىـ أسباب اتختباؼ بيف نتائ اإللكتروني،
وىو ما  إلى عدـ تناوؿ ىذه الدراسات تقديـ التدريب وفقوا لألسموب التعمـ لممتعمـ،

يسعى البحث الحالي إليو مف خباؿ المقارنة بيف أساليب التدريب 
 وىو ما يعد إشكالية بحثية ميمة، اإللكتروني)الموزع/المكثؼ( وفقوا لألسموب التعمـ،

وجد دراسة أو بحث)عمى حد عمـ الباحثة( تناولت الكشؼ كما يتض  لمباحثة أنو ت ت
عف العباقة بيف نمطي التدريب اإللكتروني)الموزع والمكثؼ( وأسموب التعمـ )التحميمي 

 في بيئة التعمـ المقموب. والشمولي(
  ا وفاعمية في توفير وقت الفصؿ الدراسي وأف التعمـ المقموب كبيئة تعمـ أثبتت نجاحو

بينما يدرس  عميمية تطبيقية يمارسيا المتعمـ في الفصؿ الدراسي،لمقياـ بأنشطة ت
وقامت الباحثة باإلطباع عمى  المتعمـ المحتو  التعميمي في المنزؿ فيما يتناسب لو،

وأكدت نتائج معظـ الدراسات فاعمية التعمـ  دراسات أجريت في مجاؿ التعمـ المقموب،
   وغيرىا مف نواتج التعمـ. المقموب في التحصيؿ المعرفي واألداء الميار 

  ومف جانب أخر أوصت عديد مف الدراسات التي تناولت بيئة التعمـ المقموب بإجراء
ومنيا دراسة  مزيدوا مف البحوث تتعمؽ بفاعمية التعمـ المقموب عمى نواتج تعمـ مختمفة،

 ، عبدWagner, D (2013) ودراسة ويجنر ،Hoboken(2012) كؿ مف ىوبوكف
أيضا يق   (،9143محمد خباؼ) ،(9144سيؼ عزيز) ،(9142راني)الزى الرحمف

البحث في نطاؽ اتىتماـ بأبحاث التفاعؿ بيف المعالجة نمط التدريب اإللكتروني 
بأساليب التعمـ المناسبة  واتستعدادات أسموب التعمـ والتي تض  تصورات خاصة
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  اتستعدادات والسمات وبالتالي تقديـ معالجات تتفؽ م لمخصائص الفردية لكؿ متعمـ،
 الشخصية التي تميز األفراد عف بعضيـ البعض سيما في بيئة التعمـ المقموب.

  وبحكـ الخبرة الشخصية لمباحثة عندما تحظت الباحثة مف خباؿ عمميا كعضو ىيئة
حيث  تدريس انخفاض معدؿ درجات وتقديرات الطباب في مادة مقدمة في الشبكات،

لذلؾ قامت  األساسية إلعداد خريجي قسـ تكنولوجيا التعميـ،تعد المادة مف المواد 
الباحثة بعمؿ دراسة استكشافية في صورة مقابمة مفتوحة م  عينة مف طباب الفرقة 
الثانية الذيف يدرسوف مقرر مقدمة في الشبكات بقسـ تكنولوجيا التعميـ بمل 

ت التي تواجييـ وتـ سؤاليـ عف آرائيـ في الصعوبات والمشكبا ( طالب،01عددىـ)
عند تعمـ الميارات العممية وحوؿ تحديد مشكبات مد  توافر البنية التحتية مف أجيزة 

ا أسباب عزوفيـ عف المادة وعدـ  وبرمجيات البازمة لتدريس ىذا المقرر، وأيضو
 تفاعميـ في التدريس بالجانب التطبيقي؛ حيث كشفت ىذه المقابمة ما يمي:

o (مف الطباب عمى أ54اتفؽ )% نو مف أبرز المشكبات التي تواجييـ في التعامؿ
كما أف بعض الطباب لدييـ صعوبة في الوصوؿ إلى  المباشر م  مكونات المادة،

 مستو  اإلتقاف لضيؽ الوقت ولكثرة األعداد لمتدريب بشكؿ مباشر لتمؾ الميارات،
مستو  باإلضافة لوجود قصور واض  في البنية التحتية المتاحة لد  العينة عمى ال

وضعؼ التواصؿ والتفاعؿ م  القائـ بعممية  الشخصي ومستو  المؤسسة التعميمية،
 التدريس والتعاوف المستمر م  الزمباء حوؿ المياـ المطموبة.

o (بأنيـ يشعروف بالممؿ والضجر مف 62كما أكد طباب العينة اتستكشافية بنسبة )%
حيث أشاروا أنو عمى القائميف  قي،الطريقة التقميدية المتبعة في تدريس الجانب التطبي

بتدريس ىذا المقرر أف يطوروا مف أساليب تدريسو واستخداـ المستحدثات التكنولوجية 
الحديثة لتسيؿ وتيسر العممية التعميمية لتكوف مبائمة تكتسابيـ المعارؼ والميارات 

  بشكؿ فعاؿ.
التقريرية  ومف ثـ وفي ضوء ما تقدـ يمكف صياغة مشكمة البحث في العبارة

التالية " وجود قصور لد  طباب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا التعميـ في التمكف مف 
ا أنو ت توجد دراسة أو  ميارات تصميـ شبكات الحاسب، كما يتض  لمباحثة مما سبؽ أيضو
بحث)عمى حد عمـ الباحثة( تناولت الكشؼ عف العباقة بيف نمط التدريب 

وأثره عمى تنمية  كثؼ( وأسموب التعمـ في بيئة التعمـ المقموب،الم -اإللكتروني)الموزع 
لذا جاء البحث كمحاولة   ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي والرضا عف بيئة التعمـ"،

 اإلجابة خباؿ مف البحث مشكمة م  التعامؿ يمكف سبؽ ما وفي ضوء لبحث ىذه العباقة،
 :التالي الرئيس السؤاؿ عمي
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بيئة تعمـ مقموب لتدريب الطباب عمى تنمية ميارات تصميـ  "كيؼ يمكف تصميـ
شبكات الحاسب بالنمطيف)الموزع، المكثؼ( والكشؼ عف أثر تفاعميما م  أسموب التعمـ 

الشمولي( عمى تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب والرضا عف بيئة التعمـ  )التحميمي،
 لد  طباب تكنولوجيا التعميـ".
 اؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع مف ىذا السؤ 

 ما ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي الواجب توافرىا لد  طباب تكنولوجيا التعميـ؟ .4
المكثؼ( ببيئة  -ما معايير التصميـ التعميمي لنمطي التدريب اإللكتروني )الموزع .9

وجيا التعمـ المقموب لتنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي لد  طباب تكنول
 التعميـ؟

المكثؼ(  -ما التصميـ التعميمي المناسب لتصميـ نمطي التدريب اإللكتروني )الموزع .0
ببيئة التعمـ المقموب المبائمة لتنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي لد  طباب 

 تكنولوجيا التعميـ؟
لمقموب المكثؼ( في بيئة التعمـ ا-ما أثر اختباؼ نمطي التدريب اإللكتروني)الموزع .1

 عمى كؿ مف:
 التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات تصميـ وبناء شبكات الحاسب اآللي؟ -
 تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي؟ -
 الرضا عف بيئة التعمـ لد  طباب تكنولوجيا التعميـ؟ -

الشمولي( في بيئة التعمـ المقموب عمى كؿ  -ما أثر اختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي .2
 مف:
 ؿ المعرفي المرتبط بميارات تصميـ وبناء شبكات الحاسب اآللي؟التحصي -
 تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي؟ -
 الرضا عف بيئة التعمـ لد  طباب تكنولوجيا التعميـ؟ -

المكثؼ( وأسموب التعمـ -ما أثر التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني)الموزع .3
 موب عمى كؿ مف:الشمولي( في بيئة التعمـ المق -)التحميمي

 التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات تصميـ وبناء شبكات الحاسب اآللي؟ -
 تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي؟  -
 الرضا عف بيئة التعمـ لد  طباب تكنولوجيا التعميـ؟ -
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 : ييدؼ البحث الحالي إلى:أىداؼ البحث
ـ توافرىا لد  طباب تحديد قائمة بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي الباز  .4

 تكنولوجيا التعميـ.
التوصؿ إلى قائمة بمعايير التصميـ التعميمي لنمطي التدريب اإللكتروني  .9

 المكثؼ( ببيئة التعمـ المقموب. -)الموزع
المكثؼ( في بيئة التعمـ -التعرؼ عمى أثر نمطي التدريب اإللكتروني)الموزع .0

والرضا عف بيئة  اآللي، المقموب عمى تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب
 التعمـ لد  طباب تكنولوجيا التعميـ.

الشمولي( األكثر مناسبة بدتلة أثره عمى  -التعرؼ عمى أسموب التعمـ )التحميمي .1
تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي والرضا عف بيئة التعمـ لد  طباب 

 تكنولوجيا التعميـ.
المكثؼ( -التدريب اإللكتروني)الموزع تحديد األسموب األنسب لمتفاعؿ بيف نمط .2

الشمولي( في بيئة التعمـ المقموب بدتلة أثر ىذا  -وأسموب التعمـ )التحميمي
التفاعؿ عمى تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي والرضا عف بيئة 

 التعمـ.
 تكمف أىمية البحث فيما يمي:أىمية البحث: 

المكثؼ( -ريب اإللكتروني)الموزعلنمط التد تصميـ أنسب إلى وصوؿمل يسعى .4
 متغير م  ويتناسب يتوافؽ ما خاصةبيئة التعمـ المقموب  خباؿ مف المقدـ

 الشمولي(  -أسموب التعمـ لمطباب )التحميمي
 البحوث مف مزيد إلى تحتاج بيئة وىي ،بيئة التعمـ المقموب البحث متغيرات يربط .9

 .بيا الخاصة واتستخداـ تطويروال التصميـ متغيرات سةاودر  لمعالجة ساتاوالدر 
 المعالجة بيف التفاعؿ أبحاث مف مزيد ءابإجر  اتىتماـ مف جزء الدراسة ُتعد .0

 لمخصائص المناسبة التعمـ بأساليب خاصة تاتصور  تض  والتي واتستعدادات،
 تميز التي الشخصية السمات م  يتفؽ تعميـ تقديـ وبالتالي متعمـ، لكؿ الفردية
 .بيئة التعمـ المقموب في سيما البعض ـبعضي عف األفراد

توجيو المختصيف نحو اتستفادة مف مواد المعالجة التجريبية عند تصميـ أنماط  .1
 التدريب اإللكتروني لمحتو  بيئة التعمـ المقموب.
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 : اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:حدود البحث
 . حدود موضوعية:4

o المكثؼ( -)الموزعتحديد نمطي التدريب اإللكتروني. 
o الشمولي( -أسموب التعمـ )التحميمي تحديد. 
o  .محتو  مقرر مقدمة في الشبكات 

 . حدود بشرية: طباب الفرقة الثانية بقسـ تكنولوجيا التعميـ.9
 ـ.9146زمانية: تـ تطبيؽ تجربة البحث في الفصؿ األوؿ لمعاـ الجامعى. حدود 0

 :البحث منيج
لذلؾ  التطويرية في تكنولوجيا التعميـ، ف البحوثنظروا ألف ىذا البحث يعد م

استخدمت الباحثة المناىج الثباثة التالية بشكؿ متتاب : المنيج الوصفي: واستخدمتو 
الباحثة في عرض وتحميؿ الدراسات السابقة ودراسة نتائج تمؾ الدراسات إلعداد قائمة 

ئمة معايير تصميـ نمطي وقا الميارات البازمة لتنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب،
ومنيج التطوير المنظومى:  ،المكثؼ( في بيئة التعمـ المقموب -اإللكتروني)الموزع التدريب

واستخدمتو الباحثة في تطوير بيئة التعمـ المقموب بنمطييا الموزع والمكثؼ في تطبيؽ 
والمنيج التجريبي:  مرحمتي التصميـ واإلنتاج وفقوا لنموذج محمد عطية خميس،

نمط التدريب لمبحث:  المستقميف أثر المتغيريف استخدمتو الباحثة في قياسو 
 -المقموب وأسموب التعمـ )التحميمي المدمجالمكثؼ( في بيئة التعمـ -اإللكتروني)الموزع

ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي والرضا عف بيئة  (التابعة متغيراتو عمى الشمولي(،
 .التعمـ(

 :التالية المتغيرات البحث ف: يتضمالبحث متغيرات
 ولو مستوياف ىما: المتغير المستقؿ: نمط التدريب اإللكتروني في بيئة التعمـ المقموب،

 نمط التدريب المكثؼ -     نمط التدريب الموزع -
 ولو مستوياف ىما: أسموب التعمـ، وىوتصنيفي: ال المتغير

 الشمولي-           التحميمي -
ات تصميـ شبكات الحاسب اآللي ويقاس تأثره بالمتغير المستقؿ ميار التابعة:  المتغيرات
 مف حيث:
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 الجانب التحصيمى المعرفي المرتبط بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي. -
 الجانب األدائي العممي لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي.  -
 .الرضا عف بيئة التعمـ -
 :لمبحث التجريبي التصميـ

 التصميـ عمى لمبحث التجريبي التصميـ أعتمد يراتو،ومتغ البحث منيج ضوء في
 نفس في مستوييف متغير ولكؿ مستقميف، متغيريف أثر بقياس ييتـ الذي (9×9العاممي)

 يبينيما تجريبية، مجموعات أرب  تكونت ذلؾ عمى وبناء (،4662الوقت )زكريا الشربينى، 
 :التالي ( عمى النحو4الشكؿ)

أسموب 
 التعمـ

 

 اإللكتروني ببيئة التعمـ المقموب نمط التدريب

 التدريب المكثؼ التدريب الموزع

 (4مجموعة) تحميمي
طباب تحميميوف يتـ تدريبيـ 

بنمط التدريب الموزع ببيئة التعمـ 
 المقموب

 (9مجموعة)
طباب تحميميوف يتـ تدريبيـ بنمط 
 التدريب المكثؼ ببيئة التعمـ المقموب

 (0مجموعة) شمولي
يتـ تدريبيـ  طباب شموليوف

بنمط التدريب الموزع ببيئة التعمـ 
 المقموب

 (1مجموعة)
طباب شموليوف يتـ تدريبيـ بنمط 
 التدريب المكثؼ ببيئة التعمـ المقموب

 لمبحث التجريبي التصميـ (4)شكؿ
 :ىي األدوات مف عديد البحث ىذا تضمف وقد: القياس أدوات
يـ شبكات الحاسب اآللي )مف اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات تصم .4

 إعداد الباحثة(.
بطاقة مباحظة األداء العممي لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي )مف إعداد  .9

 الباحثة(.
 )مف إعداد الباحثة(.مقياس الرضا عف التعمـ .0
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 :البحث فروض
 متوسطات درجات بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد ت .4

 ترج  التحصيمى في الجانب المعرفي اتختبار في لتجريبيةا المجموعات طباب
 لمتأثير األساسي تختباؼ نمط التدريب اإللكتروني)الموزع /المكثؼ(.

 متوسطات درجات بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد ت .9
 ترج  التحصيمى في الجانب المعرفي اتختبار في التجريبية المجموعات طباب
 ير األساسي تختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(.لمتأث

 متوسطات درجات بيف1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد .0
 ترج  التحصيمى في الجانب المعرفي اتختبار في التجريبية المجموعات طباب

 لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني)الموزع /المكثؼ(
 .التعمـ)التحميمي/الشمولي(و أسموب 

بيف متوسطي درجات  1.12 ≥ت يوجد فرؽ ذو دتلة إحصائية عند مستو  .1
الطباب المجموعات التجريبية في بطاقة المباحظة لمجانب الميار  لميارات 
تصميـ شبكات الحاسب اآللي يرج  لمتأثير األساسي تختباؼ نمط التدريب 

 اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(.
 متوسطات درجات بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ دتوج ت .2

لمتأثير  ترج بطاقة المباحظة لمجانب الميار   في التجريبية المجموعات طباب
 األساسي تختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(.

بيف متوسطات درجات  1.12≥توجد فروؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو   .3
لتجريبية في الجانب الميار  لبطاقة المباحظة لميارات طباب المجموعات ا

وترج  لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب  تصميـ شبكات الحاسب اآللي،
 اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( وأسموب التعمـ)التحميمي/ الشمولي(.

بيف متوسطي درجات  1.12 ≥ت يوجد فرؽ ذو دتلة إحصائية عند مستو  .4
جموعات التجريبية في مقياس الرضا عف التعمـ يرج  لمتأثير الطباب الم

 األساسي تختباؼ نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(.
 متوسطات درجات بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد ت .5

لمتأثير األساسي  ترج  مقياس الرضا عف التعمـ في التجريبية المجموعات طباب
 سموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(.تختباؼ أ

بيف متوسطات درجات  1.12≥توجد فروؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو   .6
وترج  لمتأثير  طباب المجموعات التجريبية في مقياس الرضا عف التعمـ،
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األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( وأسموب 
 التعمـ)التحميمي/ الشمولي(.

 البحث: خطوات
  اتطباع عمى األدبيات والدارسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة

 الحالية لتقديـ الخمفية النظرية لمبحث ونماذج التصميـ إلعداد المعالجات التجريبية.
 ،عادة صياغتيا بعد تحكيميا. تحميؿ ميارات تصميـ وبناء ميارات شبكات الحاسب  وا 
 ة التعمـ المقموب بنمطي التدريب اإللكتروني الموزع تحديد معايير تصميـ بيئ

 والمكثؼ.
إعداد قائمة بالمعايير البازمة لتصميـ بيئة التعمـ المقموب بنمطي التدريب  -

 اإللكتروني الموزع والمكثؼ.
عرض قائمة المعايير عمى الخبراء والمحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ لتحكمييا  -

جراء التعديبات البازمة  .وا 
 إعداد قائمة بميارات تصميـ وبناء شبكات الحاسب اآللي. -
تصميـ وبناء شبكات  اتطباع عمى الدارسات والبحوث السابقة ذات الصمة بميارات -

 وتحميميا. الحاسب اآللي
عرض قائمة الميارات عمى الخبراء والمحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ لتحكمييا  -

جراء التعديبات البازمة.  وا 
 ـ وتطوير النموذج التعميمي لتصميـ بيئة التعمـ المقموب القائمة التدريب تصمي

 اإللكتروني بنمطيو.
  تحديد المحتو  التعميمى المناسب لتقديـ متغيرات البحث في صورة مقاط  فيديو

 لطباب الفرقة الثانية شعبة تكنولوجيا التعميـ، تعميمية وىو مقرر مقدمة في الشبكات
جازتيا.وعرضيا عمى الخبرا  ء وا 

 :إعداد أدوات القياس لمبحث المتمثمة في 
 اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي. -
 بطاقة مباحظة األداء العممي لميارات تصميـ وبناء شبكات الحاسب اآللي.  -
 يفتقن سيمفرمف(، -فيمدر إعداد مف( )التحميمي/ الشمولي(التعمـ أسموب تبنى مقياس -

 (.9149 نوفؿ، بكر محمد عواد، محمد فرباؿ(
 .مقياس الرضا عف التعمـ -
 .تطبيؽ أدوات القياس قبمياو عمي المجموعات التجريبية األربعة 
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 .إجراء تجربة البحث 
 .تطبيؽ أدوات القياس بعدياو عمي المجموعات التجريبية األربعة 
 فسيرىا.إجراء المعالجة اإلحصائية والتوصؿ لمنتائج لمناقشتيا وت 
 .تقديـ التوصيات والمقترحات 

 مصطمحات البحث:
 :التدريب اإللكتروني 

التدريب اإللكتروني تعرفو الباحثة إجرائيوا في البحث الحالي بأنو: نظاـ تدريبي  -
 مف التدريبي المحتوي تقديـ والميارية، مخطط ييدؼ إلى تنمية الخبرات المعرفية،

 انترنت وشبكة كمبيوتر أجيزة مف ثةاتتصاؿ الحدي آليات مف وسيط أي خباؿ
 .والمدرب المتدرب بيف الجغرافية المسافة لتخطي

 محاوتت وتعرؼ الباحثة التدريب المكثؼ إجرائيوا في البحث الحالي بأنو: تركيز -
 زمنية فترة في بيئة التعمـ المقموب في والتدريب الممارسات جمسات أو التعميـ
 ء الجمسة الواحدة ميما كانت مدتيا.دوف وجود فترات راحة أثنا ،متصمة

الذي  عممية التدريب: وتعرؼ الباحثة التدريب الموزع إجرائيوا في البحث الحالي بأنو -
بحيث يتخمؿ الجمسة  في بيئة التعمـ المقموب الجمسات أو توزي  المحاوتتيتـ فيو 

 تقدر ببعض دقائؽ مف توقيت الجمسة ككؿ.أو قميؿ مف الراحة  فترات راحة،
 :التعمـ المقموب 
تعرفو الباحثة إجرائيوا في البحث الحالي بأنو: عبارة عف استراتيجية تعمـ تقـو عمى  -

الدمج بيف التعميـ الصفي والتعمـ اإللكتروني لمقرر مقدمة في الشبكات لطباب الفرقة 
يتـ فيو عرض محتو  المقرر في صورة فيديوىات يشاىدىا الطباب في  الثانية،

عمى أف يأتي الطالب تحقوا وفي أوقات محددة مسبقوا إلى  ئة التعمـ،المنزؿ عبر بي
لتنفيذ مجموعة مف المياـ والتكميفات المتعمقة بميارات تصميـ شبكات  قاعة الصؼ،
جراء األنشطة التعميمية. الحاسب اآللي،  واستثمار وقت المحاضرة في المناقشة وا 

 ،الشمولي(: أسموب التعمـ)التحميمي 
ثة أسموب التعمـ بأنو طريقة يستقبؿ بيا الفرد المعارؼ والمعمومات تعرؼ الباح -

حيُث يتصؼ األفراد ثـ استرجاعيا؛  وترتيبيا وتنظيميا في مخزونو المعرفي، والخبرة،
" الشموليوف باتنطباع الكمي ويتضمف الخبرات الوجدانية في القرارات إذ يميموف إلى 

ة والعشوائية فيـ اقؿ تحصيباو مف تفحص الموقؼ بصورة كمية ويفضموف السرع
أما التحميميوف فيتصفوف باتنتباه المركز ويفضموف البرنامج خطوة  التحميمييف،

 يكوف مسيطر عمييـ. بخطوة وتفكيرىـ شعورياو 



ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -431- 

 :ميارات شبكات الحاسب اآللي 
يعرفيا البحث الحالي عمى أنيا" مجموعة مف القدرات إذا ما توافرت لد  الفرد فإنو  -

  توصيؿ وتركيب شبكات الحاسب وفيـ ىيكمية الشبكات م  توافر قدر مف يستطي
 السرعة والدقة واإلتقاف مما يؤد  إلى اتقتصاد في الوقت والجيد والتكمفة. 

 :الرضا عف بيئة التعمـ 
: أنو مد  رضا الطباب وتقبميـ لطريقة تعمميـ القائمة يعرفو البحث الحالي عمى -

 عف طريقة التعمـ وتصميـ محتو  مقرر الشبكات،و  عمى التدريب اإللكتروني،
ويعبر عنو بالدرجة الكمية التي يحصؿ  وتجربة التعمـ عف طريؽ بيئة التعمـ المقموب،

عمييا الطالب عمى مقياس الرضا عف التعمـ وأبعاده المستخدمة في الدراسة مف 
 عدـ الرضا. وتعبر الدرجة العالية عف الرضا والدرجة المنخفضة عف إعداد الباحثة،

 :لمبحث النظري اإلطار
 :التالية المحاور السابقة وأديباتو لمبحث النظري يغطي اإلطار سوؼ

 المحور الثاني: التدريب اإللكتروني.
 مفيـو التدريب اإللكتروني:

( التدريب اإللكتروني 9149، 962وعباس الجمؿ) يعرؼ كؿ مف أسامة سيد،
يا تقديـ معارؼ وخبرات ومعمومات تمى األفراد بأنو عممية تعميمية منظمة ومخططة ىدف

مما يؤد  إلى توافؽ الفرد م  عممو  وتشب  حاجاتيـ وتقابؿ مستويات طموحيـ،
 عممية "( بأنو:9141وعرؼ عمى الموسوي) وزمبائيف مف خباؿ وسائط اتتصاؿ الحديثة،

 عمى المبنية التقنية الرقمية بالتطبيقات مشبعة متنقمة تفاعمية بيئة في تتـ منظومية
لعرض البرمجيات  المتنقمة الوسائط واألجيزة متعدد اتنترنت والحاسوب شبكة استخداـ

 التدريبية البرامج لتصميـ وتطبيؽ وتقويـ اإللكترونية، التدريبية والحقائب والدورات
 األىداؼ لتحقيؽ والمزيج الذاتي والتفاعمي التدرب أنظمة باتباع التزامنية، التزامنية وغير

تقاف الفكرية  التعمـ ومستوياتيـ في المتدربيف سرعة عمى بناءو  الميارات التدريبية وا 
 ": ( بأنو9116شوقي حسف) ويعّرفو "،عمميـ وحياتيـ ومواقعيـ الجغرافية وظروؼ
 اآللي الحاسب عمى تقنية المعتمدة بالتطبيقات غنية تفاعمية بيئة في يتـ التي العممية
مف  التدريبية العممية أىداؼ بموغ مف المتدرب ُتمكف التي دة،المتعد ووسائطو وشبكاتو
 وبأعمى مبذوؿ، جيد وبأقؿ ممكف، وقت أقصر في وذلؾ مصادرىا، م  تفاعمو خباؿ

( يعرؼ 9149بينما حمد المطير ) ،"والزماف المكاف بحدود تقيد دوف الجودة مف مستويات
 اتتصاؿ والتقنيات وسائؿ ستخداـا عمى يعتمد تدريبي التدريب اإللكتروني بأنو أسموب

 بشكؿ لممتدربيف المعمومات والميارات واتتجاىات إليصاؿ المتنوعة اإللكترونية بأشكاليا
 فيعّرفو (9141جماؿ اليياجنة ) أما كفاءة وجودة، بأقؿ جيد وأكثر متزامف غير أو متزامف
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المدرب  بيف التفاعؿ لوخبا  مف يتـ بحيث اإلنترنت شبكة خباؿ مف يتـ الذي التدريب" بأنو
 نظاـ بأنو (9144عبد الرازؽ)السعيد  ويعرفو ،" اإلنترنت شبكة عف طريؽ والمتدربيف

 شبكة اإلنترنت مواق  استخداـ عمي يعتمد تقميدي غير Active Training نشط تدريب
 اؿاتنتق دوف جوانبيا بكافة التدريبية العممية مف واتستفادة لممتدرب، المعمومات لتوصيؿ

 تحقيؽ م  المكاني، الحيز نفس في المتدربيف م  المدرب ودوف وجود التدريب، مواق  إلي
دارة) المدرب-المتدربيف - الرقمي التدريبي )المحتوي اإلبعاد ثباثي التفاعؿ  العممية وا 
 مف النوع ذلؾ" ( بأنو9144الزنبقي) وتشير حناف ،تكمفة وأقؿ وقت بأسرع التدريبية
 خاص بيا موق  بتصميـ التدريبية تقـو المؤسسة اإلنترنت وفيو شبكة عمى القائـ التدريب
 مف تمكف اآللي وفيو طريؽ الحاسب عف فيو المتدرب ويتدرب ليا، معينة برامج أو ولمواد

 تدريبية عممية بأنو (9140خطوة) أبو السيد ويعرفو الراجعة، التغذية عمى الحصوؿ
 مف اتتصاؿ الحديثة آليات مف وسيط أي خباؿ مف التدريبي المحتوي تقديـ إلي تيدؼ
نصر  أما والمدرب، المتدرب بيف الجغرافية المسافة لتخطي انترنت وشبكة كمبيوتر أجيزة

 يفصميـ متدربيف ومدربيف بيف تدريبي نظاـ عف عبارة ( يعرفو بأنو9144الديف محمد)
 والمكاف الوقت ظروؼ عمي والتغمب التدريب مف األفراد تمكيف أجؿ مف والزماف المكاف
 وماذا ؟ يتدرب وأيف ؟ يتدرب وكيؼ ؟ يتدرب متى المتدرب يختار فيو الذي التدريب فيو

 .الممكنة الحدود ضمف ؟ يتدرب
براىيـ يوسؼ) وير  أسامة ىنداو ، ( بأنو نظاـ تدريبي مخطط ييدؼ 9142وا 
محتويات تدريبية والوجدانية مف خباؿ تقديـ  والميارية، إلى تنمية الخبرات المعرفية،

بما  إلكترونية بأساليب متنوعة قائمة عمى توظيؼ الكمبيوتر واإلنترنت بإمكاناتيما اليائمة،
والمواكبة  يمكف المتدرب مف إتقاف ميامو الوظيفية المرتبطة بعممو أثناء الخدمة،

 لمتطورات المتعمقة بمينتو.
 أدوات التدريب اإللكتروني:

 عمى اآلخريف بالمتدربيف المباشر اتتصاؿ ربلممتد تسم  التيىي األدوات 
 (،Audio Conference)المؤتمرات الصوتية، (Chatالمحادثة)مثؿ اتنترنت:  شبكة

 التواصؿ ،WhiteBoard))األبيض الموح ،Video (Conferenceالفيديو) مؤتمرات
 Webعبر اإلنترنت المؤتمرات ،Internet telephony والمتمقي المقدـ بيف الياتفي

conferencing، الشبكة عبر تمقى التي لمحاضراتا Online lectures،  الفصوؿ
 . (virtual Classroom)اتفتراضية
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 مميزات التدريب اإللكتروني: 
 اتفؽ مزايا بعدة التقميدي التدريب عف الشبكة عبر اتلكتروني التدريب يتميز

نبيؿ ؛ 9149دة محمد، ؛ حمو 9140؛ أحمد حماد، 9144مف)سامية الغامد ،  كؿ عمييا
 إجماليا يمكف ،Luchoomun, 2010)؛ 9142؛ طارؽ عبد الرءوؼ، 9115عزمي، 

 :اآلتية النقاط في
 وقت، أي في تتـ أف يمكف التدريبية فالعممية والزماف؛ المكاف قيود مف التحرر .4

 مف بدت متعددة، تعميمية وسائط باستخداـ وذلؾ المتدربيف، فيو يوجد ومكاف
 التقميدي.  التدريب في الحاؿ ىو كما واحد مصدر عمي اتعتماد

 ليـ يتي  كما الذاتي، بالخطو ليـ والسماح المتدربيف، بيف الفردية الفروؽ مراعاة .9
 .اىتماماتيـ أو بعمميـ عباقة ليا التي التدريبية المقررات اختيار

التدريب  وبذلؾ تعزز فاعمية عممية يوفر التغذية الراجعة بيف المعمـ والمتعمميف، .0
 والتعمـ.

يوفر طرقوا وأساليب جديدة لمتدريب والتعمـ كالمؤتمرات المرئية والمؤتمرات بوساطة  .1
كما تعمؿ عمى تعزيز اتستفادة مف شبكة اإلنترنت وما تحتويو مف  الحاسب،

 معمومات ومصادر تدريبية آليات البحث.
 في والخطأ لمتجربة الفرصة المتدربيف يمن  بحيث اآلخريف عف بمعزؿ يتـ التدريب .2

 .بالحرج شعور أدني دوف الخصوصية مف جو
 المؤسسة أسوار داخؿ مف والبيئة الجو نقؿ عمي اإللكتروني التدريب يساعد .3

 أو أسئمتيـ، إلقاء عند بالخجؿ الشعور المتدربيف يجنب مما المنزؿ، إلي التدريبية
 .أفكارىـ عف التعبير

 .العمؿ رأس عمي وىـ لمدراسة التفرغ فيستطيعو ت الذيف المتدربيف كفاءة رف  .4
 فييا يستطي  جديدة، تعاونية بيئة يوفر اتنترنت خباؿ مف التدريب أف كما .5

 تقديـ في ويشتركوف المقدـ، المحتوي فيـ في ويشتركوف سويا، العمؿ المتعمموف
 , Kecmanovic & Carolyn) تعاونية بصورة تواجييـ التي لممشكبات حموؿ

2000) 
اليب ووسائط تعميمية مغايرة لتمؾ المستخدمة في المؤسسات التدريبية توفير أس .6

 التقميدية.
 التعمـ فرصة لدييـ الذيف فالطباب: معني وذات غنية تدريبية فرص توفر .41

 تعمميـ في والتحكـ شعور بالسيطرة لدييـ يكوف اتنترنت، بواسطة والتدريب
 يستطي  حيث ؛ نترنتات  خباؿ مف اآلخريف م  ورؤيتيـ بتجارييـ ويشاركوف
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 Synchronous تزامنيا: اتتصاؿ ىذا كاف سواء البعض ببعضيـ الطباب اتتصاؿ
 Asynchronous .تزامنيا غير أو
 مف العديد تضـ اإلنترنت فشبكة: المعمومات مصادر في ومتنوع ىائؿ كـ توفير .44

 لشخصية،ا والمواق  اإللكترونية، فمنيا: البوابات المعمومات تقدـ التي المصادر
 التي تتي  العالمية البيانات وقواعد ،)الويكي التشاركية الويب وصفحات والمدونات،

 أو ثابتة صور أو نصية كانت سواء المختمفة أنماطيا في المعمومات مف ىائبا قدرا
 .فيديو مقاط 

يصاؿ المحتو  المناسب دوف التقييد  .49 القدرة عمى تحديد مستو  المتدرب وا 
باإلضافة إلى سيولة التعرؼ عمى المراحؿ السابقة التي اجتازىا  يف،بالمتدربيف اآلخر 
 المتعمـ/ المتدرب.

 :اإللكتروني التدريب معايير
 وسرعة واض  وصوت متميزة بنبرة صوتيا واألنشطة العممية المادة تظير 

 .مناسبة
 التدريبي البرنامج اييحتوي الذي واألنشطة المصادر تتنوع. 
 خبراتيـ وميوليـ ويثري المتدربيف أنماط يساعد. 
 ثارة المتدربيف انتباه جذب في فعالة وسائط عمى التدريبي البرنامج يحتوي  وا 

 .اىتماميـ
 والوضوح واإلثارة القوة بيف تجم  احترافية بصورة مسجمة فيديو ـأفبا يعرض 

 التحميؿ. وسرعة وسيولة بالبيئة واترتباط
 بشكؿ لمبرنامج خصيصاو  مـوتص وأىدافو بالمحتو  ترتبط وصور رسوـ يعرض 

 .(9141المتابعة)رانا محفوظ،  إلى المتدرب يجذب
 الجماعية األنشطة تنفيذ خباؿ مف المتدربيف بيف العمؿ الجماعي ينفذ. 
 ومياراتيـ  المتدربيف معارؼ تقيس تقويـ أدوات عمى اإللكتروني التدريب يحتوي

 .متفرداو  تدريبياو  مسارا لممتدرب يتي  التدريب أثناء مترابط شكؿبواتجاىاتيـ 
 معو التفاعؿ المبتدئ لممتدرب يتي  مما التصميـ في والفعالية البساطة يراعي 

 .التدريب بوابو أدوات ـاستخدا عمى تدريبو تـز وغير
 بطريقة التقييمات وأداء األنشطة م  والتفاعؿ العممية المادة عرض يتسمسؿ 

 .عممية
 9141كرد ،  أحمد( التدريب عممية ورمح باعتباره المتدرب تفاعؿ عمى يركز.) 
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 :وأسسو اإللكتروني التدريب خطوات ومراحؿ
 وكاروؿ لوشى ،Ramayah & Other (2012) وآخريف رامايا مف كؿ يتفؽ

Louise& Karol (2009)، ( 9140السيد أبو خطوة،) (،9144الرازؽ) عبد السعيد 
 :وىي اإللكتروني، التدريب مبام  أىـ عمى (9141عبمة عساؼ )

 اتحتياجات، تقدير فييا، اإللكتروني: ويتـ التدريب األولى: تخطيط المرحمة 
 لتطوير البازمة واإلجراءات اتستراتيجيات لمتدريب ووض  العامة األىداؼ وتحديد
 الجامعات وأساتذة التدريب في بمتخصصيف اتستعانة خباؿ مف المتدربيف أداء

 .التقنية وخبراء
 واإلجراءات اتستراتيجيات فييا اإللكتروني: وتتـ لمتدريب صميـالثانية: ت المرحمة 

 إلى باإلضافة األولى المرحمة في وضعت والتي أداء المتدربيف، لتطوير البازمة
 المنيج تصميـ عمى المرحمة ىذه وترتكز اإللكتروني، التدريب أنشطة تصميـ
 .تقديمو المراد التدريبي

 لمتدريب، الزمنية المدة فييا اإللكتروني: وتحدد التدريب الثالثة: تنظيـ المرحمة 
 والمحتو  تدريبي، أسبوع لكؿ الخاصة واألنشطة التدريبية المواد يتضمف بحيث

 - مرحمية(واتختبارات ،)وارتباطات ويب اثرائية )مواق  ومصادر التدريبي،
 التدريبي العمؿ متابعة لممدرب يتي  التدريب عمى إشراؼ وآلية ،)نيائية

 الدعـ وتوفير التقارير، وكتابة البيانات واستخراج التغذية الراجعة عمى حصوؿوال
 النظاـ عمؿ لضماف استقرارية والمساندة الدعـ خدمة تضمف التي والمساندة،

 المحتو  لتطوير الراجعة التغذية مف اتستفادة يتـ حيث مشكبات، أي بدوف
 واألنشطة األىداؼ تطوير إلى فةباإلضا والتدريبية، العممية الناحية التعميمي مف
 .واألساليب

 إلى الوصوؿ توفير فييا، اإللكتروني: ويتـ التدريب الرابعة: تنفيذ المرحمة 
 والمحادثة التدريب اآلتية: محتو  تتضمف العناصر اإللكتروني التدريب ارتباطات
 كما تتضمف التدريب، محتو  وصفحة والبحث التحميؿ وممفات والبريد والتقويـ
: المدرب عف معمومات تتضمف التي المدرب وصفحة التدريب، لمحتو  فيرسا

 الذاتي، التقويـ وصفحة ،)بالموق  وجوده اإللكتروني ومواعيد والبريد اتسـ(
 المتدربيف، وصفحة المتدرب، أداء خباليا مف تقوـ التي اتستراتيجية وتوض 
 وبريدىـ التدريب حتو م لدراسة المقيديف المتدربيف بأسماء قائمة تضـ التي

 .بعضا بعضيـ مراسمة المتدربيف ليؤتء ليتسنى اإللكتروني
 بناء التدريب تقويـ فييا، اإللكتروني: ويقوـ التدريب الخامسة: تقويـ المرحمة 

 نظاـ لتطوير التعديبات إجراء مف خباليا يمكف التي والمعايير، األسس عمى
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 وشموؿ ووضوحيا، والبعيدة قريبةال التدريب أىداؼ تحديد ومنيا، التدريب،
 وتكامؿ واتساقيا، التدريب منظومة عناصر وترابط واستمرارىا، التقويـ عممية
 .وجودتيا والباحقة السابقة التدريب جيود

 : اإللكتروني التدريب أىمية
إطميزي،  )جميؿ ذكرىا كؿ مف كما اإللكتروني التدريب يمكف حصر أىمية

 Worarit, et al, 2011)؛ 9113القادري،  ماف؛ سمي9116، ؛ شوقي حسف9114
 في النقاط التالية:

  بأي واألنشطة لممحتويات الوصوؿ وسرعة بالمرونة والمباءمة وسيولة يتمت 
 باستمرار.  وتتزايد متوفرة دورات بيف اتختيار م  إمكانية مكاف وأي وقت

 سيولة م  ماريفوالت واتمتحانات، الواجبات، أداء عند فورية راجعة تغذية يوفر 
 .والتوزي  والتحرير، والتحديث، المراجعة، وسرعة

 بسرعة يدرس أف مثباو  المتدرب قدرة ومنيا المتدربيف بيف الفردية الفروؽ مراعاة 
 ببطء.  أو

 الممؿ تمن  متنوعة تعميمية وأساليب تسييبات، يقدـ. 
 المصدر نفسل اآلتؼ وصوؿ يسيؿ كما ُكثر، كانوا المتدربيف ولو متابعة ُيسيؿ 

 الورقية.  المصادر الوقت بخباؼ نفس في
 بما لدورتو تمقيو يجدوؿ بحيث وقتو تنظيـ لممتدرب ويتي  يوفر الوقت: حيث 

 .يعرفيا ونشاطات مواد عف القفز لو كما ويتي  والعائمة وظروؼ العمؿ، يتناسب
  مفةتك يخفض وكذلؾ والمعيشة، والتنقؿ، السفر، تكمفة يخفض الماؿ: حيث كمفة 

 تقميص إلى إضافة والمدربيف المكاتب، وتكمفة التدريبية، والتوزي  لممواد اإلنتاج،
 .العامميف وقت ضياع تكمفة

 المدرب بيف المباشر اإللكتروني والتفاعؿ اتتصاؿ اتتصاتت والتفاعؿ: إمكانية 
 يـبين فيما إلكترونيا الفوري التفاعؿ لممتدربيف الفرصة وكذلؾ إتاحة والمتدربيف،

 ونحوىا.  الحوار النقاش وغرؼ ومنتديات اإللكتروني البريد وسائؿ خباؿ مف
 نترنت حاسوب فيو يتوفر مكاف بأي التدرب إمكانية  .وا 
  واتنترنت اتلكترونية المصادر باستخداـ التدريبية المادة بتطوير لممدربيف يسم  
   أي ومف وقت أي في ليا والعودة المتدربيف بسجبات باتحتفاظ لممدربيف يسم 

 .مكاف



ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -437- 

وفي ىذا اإلطار أشارت نتائج عديد مف الدراسات والبحوث فاعمية التدريب 
ومف تمؾ الدراسات: دراسة  اإللكتروني في العديد مف الجوانب لد  المتعمميف والمعمميف،

( حيث أكدت فاعمية برنامج في تكنولوجيا التعميـ لتدريب المعمميف 9116إيياب حمزة )
مة عمى تصميـ التعمـ القائـ عمى األداء في التعمـ النشط في ضوء احتياجاتيـ أثناء الخد
وأوصت بضرورة إجراء تدريب مستمر لممعمميف في كؿ الجوانب النظرية  التدريبية،

بينما دراسة  والعممية في ضوء اتتجاىات الحديثة لمواكبة اتجاىات تحقيؽ جودة التعميـ،
( أسفرت عف وجود فرؽ داؿ إحصائياو في التطبيؽ 9142إبراىيـ يوسؼ وأسامة ىندوا )

البعد  تختبار التحصيؿ المعرفي وبطاقة مباحظة األداء العممي لميارات إنتاج اتختبارات 
وأوصت دراسة سامية  وترج  إلى أثر نوع التدريب اإللكتروني، اإللكترونية،
خدـ لتدريب معممات ( بضرورة اتستفادة مف البرنامج التدريبي المست9144الغامد )

المراحؿ التعميمية المختمفة بشكؿ عاـ ومعممات المرحمة الثانوية بشكؿ خاص عمى إعداد 
 بعض إلي (9141وتوصمت دراسة حسف فاروؽ وأميف دياب) اتختبارات اإللكترونية،

 المياري واألداء التحصيؿ تنمية في فعات دورا بعد مف لمتدريب أف أكدت التي النتائج
خميؿ  أما دراسة الطباب، لدي المطبوعات عمي الطباعة جودة ورف  اإلبداعي، يروالتفك

ودراسة  بعد، عف التدريب نحو المتدربيف آراء استطباع عمى ( اقتصرت9116السعادات)
 إنشاء نحو الفيزياء مادة معممي نظر وجية عمى لمتعرؼ سعت (9115إبراىيـ اليندي)

 تفكير أساليب إلى (Bishop,2008)بيشوب دراسةبينما تطرقت  إلكتروني، تدريب موق 
 في البكالوريا عمى لحاصميف المعمميف تدريب برنامج في اإلنترنت عبر الكبار المتعمميف

 فيـ أىمية إلى السابقة البحوث مف وغيرىا الدراسة ىذه نتائج كاليفورنيا وأشارت وتية
 (Regino,2009)ريجنو ودراسةالتعميـ  في التقنيات استخداـ عمى التفكير أنماط تأثير

 عمى المعمميف تدريب جودة حوؿ آرائيـ التدريس وقياس ىيئة أعضاء تصورات استطمعت
 التي التدريبية الجوانب إلى النتائج يعمموف بيا وأشارت التي المؤسسات داخؿ اإلنترنت
 ؿحو شعورىـ عف فضباو  اإلنترنت، عمى لممعمميف أىمية األكثر أنيا المعمموف يعتقد

 ,Rogers & Coles)روجرز وكولز ودراسة ليا، التابعيف المؤسسات داخؿ تدريبيـ
 المعمميف وتطويرىـ تدريب مف جعمت التي المعمومات تقنية في التطورات ناقشت (2000

( توصمت إلى فاعمية التدريب 9144ودراسة الشمر ) ،عممية قضية اتنترنت طريؽ عف
مات العمـو م  المستحدثات التكنولوجية تفكيرىف اإللكتروني عف بعد عمى ميارات معم

وقد أظيرت النتائج تفوؽ مجموعة التدريب اإللكتروني التعاوني عمى مجموعة  الناقد،
وذلؾ في التحصيؿ المعرفي واألداء العممي والتفكير الناقد  التدريب اإللكتروني الفردي،

( إلى فاعمية 9142المنتشر )وأشارت دراسة حميمة  المرتبط بالمستحدثات التكنولوجية،
برنامج تدريبي إلكتروني مقترح قائـ الفصوؿ اتفتراضية في تنمية التحصيؿ وميارات 

 التدريس الفعاؿ لمعممات العموـ الشرعية في المدارس الثانوية بالسعودية.
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 :اتلكتروني التدريب أساليب
 نماذج األدبيات وتضـ التدريب اإللكتروني، خباليا مف يتـ متعددة أساليب ىناؾ

(؛ نيى 9149والتي أوضحيا كؿ مف سعيد األكمبى) األساليب تمؾ لتصنيؼ متعددة
(؛حسف محمود وأميف 9114(؛ جميؿ إطمبز )9115(؛ مشيرة عبد الرءوؼ)9141بدو )

 وبالتالي يمكف تصنيفيا إلى: (،9144(؛ حناف الزنبقى)9141عبد المقصود)
 يقدـ فييا: التدريب المعتمد عمى الكمبيوتر،مف حيث أدوات التدريب والبيئة التي  .4

 التدريب المعتمد عمى شبكة اإلنترنت.
مف حيث مكاف التدريب: ويشمؿ نوعيف داخمي: حيث يتـ التدريب داخؿ المنظمة  .9

وخارجي: حيث يتـ التدريب خارج المنظمة التي يعمؿ فييا  التي يعمؿ فييا الفرد،
 الفرد.

وىى: التدريب  ويشمؿ ثباثة أنواع المتدرب، استقبالية التدريب عبر الشبكة: .0
 التدريب الشبكي المساند. والتدريب المدمج، الشبكي المباشر،

 والجماعي. والتعاوني، اجتماعية التدريب: وفقوا لذلؾ ليشمؿ التدريب: الفردي، .1
 والتدريب العممي. ىما: التدريب النظري، تطبيؽ التدريب: ويشمؿ نوعيف، .2
 اليجيف. والغير متزامف، لشبكة: ويشمؿ التدريب المتزامف،تواصؿ التدريب عبر ا .3
 ىما: التدريب لمتدريب أسموبيف يوجد: التدريب في المتب  األسموب حيث فمف  .4

 .المكثؼ أو المركز والتدريب الموزع
 الموزع التدريب ىما: التدريب في المتب  األسموبويركز البحث الحالي عمى 

 وؼ يتـ تناوليـ فيما يمى:وس المكثؼ أو المركز، والتدريب
 Massed Training: المكثؼ التدريب أسموب -أوتو 

 بالتدريب ( يقصد9141وآماؿ صادؽ) ويعرؼ كؿ مف فؤاد أبو حطب،
 في والتدريب الممارسات جمسات أو التعميـ محاوتت تركيز massed trainingالمكثؼ

براىيـ يوسؼ) ،متصمة زمنية فترة المكثؼ  التدريب( يعرؼ 9142بينما أسامة ىنداو  وا 
 أو بقميؿ مف الراحة، بأنو: استمرار عممية التدريب عمى فترة واحدة متواصمة دوف راحة،

وعميو يتـ تركيز جمسات التدريب المرتبطة بميارات إنتاج اتختبارات اإللكترونية في 
 (9144ي)اتعرج ويعرفو والثانية لمجانب الميار ، األولى لمجانب المعرفي، جمستيف فقط،

ويعرفو حسف  ،العمؿ لفترات بالنسبة جدا قصيرة راحة فترات يعطي التدريب مف نوعا بأنو
 التدريب جمسات تركيز فيو يتـ التدريب مف نوعا (: بأنو9141وأميف دياب) فاروؽ،

وير  عبد الخالؽ  ،متصمة زمنية فترة في المنسوجات عمي الطباعة لميارات والممارسة
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( التدريب المركز بأنو التدريب الذي يستمر عمى فترة 9112لديراو )وسامي ا البيادلى،
(أف 9111واحدة متواصمة دوف راحة؛ أو بقميؿ مف الراحة، بينما ير  وجيو محجوب)

 التدريب المركز: ىو الذي يكوف فيو زمف األداء أكثر مف زمف الراحة.
 تجعؿ يالت العوامؿ المكثؼ يمكف توضي  مف خباؿ عرض تعريفات التدريب

فؤاد كما ذكرىا كؿ مف  العوامؿ تمؾ تمخيص يمكف التعميـ، في فاعمية أكثر المكثؼ التدريب
 :يمي ( فيما9141وآماؿ صادؽ) أبو حطب،

 مبائمة زمنية فترة توافر األمر يتطمب حيف فعالية أكثر المكثؼ التدريب يكوف 
 .والتدريب لمتعمـ "الحمو " أو التأىب لتكويف

 نجد بينما ومتقاربة، متتابعة تكوف الممارسة جمسات بأف لمكثؼا التدريب يتميز 
 ىذه الراحة فترات كانت فإذا الجمسات، بيف راحة فتراب وجود الموزع التدريب في

 البدء إلي المرء يضطر مما لمنسياف يتعرض تعممو يتـ مما كثيرا فإف جدا طويمة
 سيتـ التي لمياراتا طبيعة اعتبار عند وذلؾ جديدة، محاولة كؿ م  جديد مف

 الطباب.  لدي تنميتيا
 يكوف المكثؼ التدريب فاف تناولو في والتنوع المرونة مف قدرا العمؿ يتطمب حينما 

 استجابة تثبيت إلي يؤدي الموزع الموزع، فالتدريب التدريب مف مبائمة أكثر
ذلؾ،  األمر تطمب إذا السموؾ تنوع عمي المكثؼ التدريب يساعد بينما معينة
 والمركبة الصعبة اإلعماؿ ىي والتنوع المرونة تتطمب التي األعماؿ فإف الطب وب

 م  مثمرة نتائج إلي يؤدي المكثؼ التدريب فإف ىذا ومعني ،)ما مشكمة مثؿ: )حؿ
 .األعماؿ مف النوع ىذا

 الموزع التدريب أسموب اختباؼ أثر بدراسة اىتمت التي السابقة الدراسات ومف    
 إعادة تأثير تعرؼ استيدفت التي Rawson& Kintsch (2005) راسةد تأتي والمكثؼ
 اتختبار أظيرىا التي الدراسة نتائج أىـ وكاف اتختبار؛ توقيت عمي المعتمدة القراءة
 بعد الطباب أداء مف أكبر كاف مركز بشكؿ القراءة إعادة بعد الطباب أداء أف الفوري،
 بكثير أكبر ليس موزعو بشكؿ القراءة إعادة دبع الطباب أداء كاف حيف في واحدة، قراءة
 ىو المتأخر اتختبار أظيرىا التي الدراسة نتائج عف أما واحدة، قراءة بعد الطباب أداء مف
في  واحدة، مرة القراءة مف أكبر أداء كاف موزعة بشكؿ القراءة إعادة بعد الطباب أداء أف

 مرة القراءة عف كبير بشكؿ ختمؼي لـ مكثؼ بشكؿ القراءة إعادة بعد األداء أف حيف
 ,Zarei, A.& Tavakkol دراسة الحالي بالبحث ارتباطا األكثر الدراسات ومف ،واحدة

M. (2012) والموزع المركز التعاوني وغير التعاوني العرض تأثير لدراسة أجريت التي 
نتاج الفيـ عمي  كمغة زيةلإلنجمي الدارسيف لممتعمميف المعجمية المفردات مف مجموعات وا 
 تـ تاكستاف في اإلسبامية أزاد جامعة طباب مف طالبا 412 فييا شارؾ والتي ثانية،
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 التدريس طريقة الدراسة وفؽ متغيرات تعيينيا تـ تجريبية مجموعات (1في) توزيعيـ
 لكؿ داؿ أساسي تأثير وجود عدـ إلي النتائج وأشارت بمستوياتيا، العرض تقديـ وأسموب

 الطباب إنتاج في المتغيريف بيف لمتفاعؿ أثر وجود م  تقميف،المس المتغيريف مف
 .المعجمية المفردات مف لمجموعات

 Distributed Training: الموزع  التدريب أسموب -ثانياو  
 الموزع بالتدريب ( يقصد9141وآماؿ صادؽ) ويعرؼ كؿ مف فؤاد أبو حطب،

distributed training بينما  ،الجمسات أو اوتتالمح بيف راحة فترات وجود فيعني
التدريب الموزع بأنو: توزي  عممية التدريب ( يعرؼ 9142إبراىيـ يوسؼ وأسامة ىنداو )

وعميو يتـ تركيز جمسات التدريب  أو بقميؿ مف الراحة، عمى جمسات يتخمميا فترات راحة،
 لمعرفي،ثباثة لمجانب ا المرتبطة بميارات إنتاج اتختبارات اإللكترونية في ست جمسات،

 فترات تكوف فيو التدريب مف نوعا بأنو (9144األعرجي) ويعرفو وثباثة لمجانب الميار ،
 (: بأنو9141وأميف دياب) ويعرفو حسف فاروؽ، ،العمؿ قد تتجاوز فترات الراحة طويمة

 لميارات والممارسة التدريب جمسات يعتمد عمى وجود فترات راحة بيف التدريب مف نوعا
( التدريب 9112وير  عبد الخالؽ البيادلى، وسامي الديراو ) لمنسوجات،ا عمي الطباعة

الموزع: بأنو التدريب الذي يتـ عمى فترات عمؿ بينيا راحة، بينما ير  وجيو 
(أف التدريب الموزع: ىو الذي يكوف فيو زمف الراحة مساويوا أو أكثر مف 9111محجوب)

 زمف األداء بحسب تعقيد التدريب وصعوبتو.
 تجعؿ التي ( العوامؿ9141وآماؿ صادؽ) فؤاد أب وحطب،كؿ مف  لخصحيث 

 :يمي كما المكثؼ التدريب عف مبائمة أكثر الموزع التدريب
 اإلضافية الممارسة مف نوع المواقؼ بعض في الطباب يمن  الموزع التدريب 

 أثناء مضمرة أو ضمنية rehearsal "بروفة  " صورة في تتمثؿ التعمـ لميمة
 يتخيؿ أي "العقمي التدريب " التدريب مف نوع ىي البروفة وىذه احة،الر  فترة
 .الراحة فترات أثناء العمؿ يزاوؿ أنو المرء

 التعب" أف ضوء في تفسر الموزع التدريب أفضمية تؤكد التي النتائج معظـ" 
 الراحة، فترات بتقديـ عميو التغمب يمكف األداء في اصطناعي نقصاف إلي يؤدي
 الكؼ" مفيوـ باقتراح والتعمـ الشغؿ نقصاف بيف اليوة ىؿ ؾكبار  عبر وقد

 سواء مجيودا تتضمف التي اتستجابات جمي  أف افترض فقد ،"اتستجابي
 ىو اتستجابي الكؼ أف ىذا ومعني تكرارىا، لتجنب ميبا تنتج تعززه لـ أو عززت
 المتضمف دالمجيو  زاد وكمما ،" التعب " عادة نسميو ما تشبو لمحافز سمبية حالة
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 أكبر بسرعة الكؼ ىذا مقدار يزيد ىذا؛ اتستجابي الكؼ مقدار زاد اتستجابة في
 .مكثفة الممارسة كانت اذا أي أقصر اتستجابات بيف الزمنية الفترات كانت كمما

 تنشأ التي التداخؿ أثار لتباشي الراحة فترات أثناء فرصة الموزع التدريب يييئ 
 أنو المعروؼ ومف المكثؼ، التدريب في الفرصة ىذه ييأتت ت بينما التعمـ أثناء
 بينما أكبر، التداخؿ أثار الميارات تكوف ومنيا المتصمة التسمسمية األعماؿ في

 ىوفباند بحوث أكدت وقد المنفصمة، الثنائي اتقتراف أعماؿ في أقؿ أثاره تكوف
 األعماؿ أي األوؿ النوع مف األعماؿ في فائدة أكثر كاف الموزع التدريب أف

 .التداخؿ فرض ىذا التسمسمية ويدعـ
 فتركيز التعمـ، بداية في وخاصة األخطاء تكتشاؼ الفرصة يتي  الموزع التدريب 

 مرحمة أثناء تحدث التي األخطاء تثبيت إلي يؤدي قد المرحمة ىذه في التدريب
 تزوؿ أف الراحة فترات أثناء فيمكف الموزع التدريب في أما األولى، اتستكشاؼ
 .التالية المحاولة في يساعده بالعمؿ استبصارا المرء يكتسب وقد األخطاء،

 الموزع التدريب أسموب اختباؼ أثر بدراسة اىتمت التي الدراسات والبحوث ومف
 تأثير تعرؼ Verdaasdonk, et. Al(2007) ومف ىذه الدراسات: دراسة والمكثؼ،
 أجيزة باستخداـ بالمنظار لمجراحة الحركية الميارات تعمـ عمي المختمفة التدريب مواعيد
 الجراحة في الخبرة إلي يفتقروف الذيف الطباب تعييف تـ اتفتراضي، الواق  محاكاة
 طباب، (41مجموعة) كؿ قواـ مجموعتيف عبي توزيعيـ وتـ عشوائي، بشكؿ بالمنظار
 وتمقت الثانية وعةوالمجم متتالية، أياـ 2 مدار عمي موزعا تدريبا وتمقت األولى المجموعة

 أياـ (4بعد) بعديا اختبارا بأداء المشاركيف جمي  قاـ فقط. واحد يـو مدار عمي مركزا تدريبا
 المجموعة أف البعدي اتختبار نتائج وأظيرت .لممياـ وانجازىـ التدريب فترة انتياء مف

 بنسبة اـلممي أفضؿ أداؤىا أياـ كاف ثباثة مدار عمي موزعا تدريبا تمقت التي األولى
 م  واحد يـو مدار عمي مكثفا تدريبا تمقت التي الثانية المجموعة مف % أسرع45.4
كما أجر  دايؿ  ،المجموعتيف كمتا في الطباب فييا وق  التي األخطاء مف العدد نفس

 دراسة اىتمت بالتعرؼ عمى أثر توزي  التدريب، Dail & Robert (2004) وروبرت
الدراسة إلى أف أفراد  نتائج وأشارت فاظ بو عمى المد  الطويؿ،واتحت وتركيزه في التعمـ،

المجموعة التي استخدمت التدريب الموزع كانوا أكثر تفوقوا مف أفراد المجموعة التي 
 Studer & et. al (2010) دراسة ستودر وفسرت استخدمت التدريب المركز في التعمـ،

 إلي يؤدي الممارسة جمسة وؿط أف في المكثؼ عمي الموزع التدريب أسموب تفوؽ
 التعمـ أف إلي أدي مما المكثؼ التدريب مجموعة في بالتعب والشعور الجيد استنفاد
 ىذه نتائج فإف ولذلؾ، الموزع التدريب مجموعة م  بالمقارنة أضعؼ كاف األداء ومستوي
 ةالممارس عمي تتفوؽ الموزعة الممارسة بأف تقوؿ التي الفرضية عموما تدعـ الدراسة
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 كما أجر  عبد الخالؽ نجـ البيادلى، ،الحركية الميارة اكتساب حاولةم عند المكثفة
( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر توزي  التدريب في التعمـ لد  9112وسامي الديراو )
وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التي استخدمت التدريب الموزع  طمبة كمية اآلداب،
 تجريبيتيف Rohrer & Taylor(2006) دراسة قدمت بينما والكمى، في النظري والعممي

 والتدريب الرياضيات مسائؿ واحد مف نوع حؿ الجامعات طباب مف طالبا 216 تعمـ حيث
 الممارسة بأف المختمفة. وتوصمت نتيجة الدراسة الممارسة جداوؿ خباؿ مف الحؿ عمي

 دراسة تأتيو  الطويؿ، المد  عمي بالمعمومات اتحتفاظ عمي كبير تأثير ليا الموزعة
McDaniel, M. et. Al, (2013) جامعة طباب مف طالبا (31فييا) شارؾ التي 

 ثباث عمي وتوزيعيـ عشوائي، بشكؿ تعيينيـ تـ الذيف لويس، سانت في واشنطف
 مجموعة الموزع، التدريب ىي: مجموعة المتب ، التدريب ألسموب وفقا تجريبية مجموعات
 (91)مجموعة كؿ قواـ المقصود المكثؼ التدريب مجموعة عشوائيا، كثؼالم التدريب
 عمي الموزعة التعميمية المواد أف الدراسة نتائج ومف ،بعدي تختبار تعرضوا شخصا،
 .بينيا راحة فترات بدوف المكثفة مف أفضؿ اتحتفاظ إلي تؤدي راحة فترات تفصميا فترات

 نمط مف أفضؿ الموزع التدريب نمط فأ أثبتت دراسات ىناؾ أف مف الرغـ وعمى
 المكثؼ، النمط أفضمية أثبتت التي التجريبية الشواىد بعض توجد أنو إت المكثؼ التدريب

ميارات بناء شبكات الحاسب  تنمية في فاعمية أكثر النمطيف أي لدراسة الباحثة دف  مما
 تكنولوجيا التعميـ. شعبة الثانية الفرقة طباب اآللي لدي
 المقموب. الثاني: التعمـ المحور
 :المقموب التعمـ مفيـو

 المرتد، التعمـ الفصؿ المقموب، مثؿ مصطمحات عدة المقموب التعمـ عمى ويطمؽ
 بأنو قموبالم التعمـ تعريؼ تعريفات: ويمكف عدة ولو الخمفي، الفصؿ أو معكوسال التعمـ

 خارج تعميمية ياـالفصؿ وم تفاعمية داخؿ )أنشطة جزأيف مف تتكوف تعميمية تقنية"
 Johnson, 2014, p) جونسوف ويعرؼ ،Zhou & Jiang , 2014)الفصؿ)

 والمرشحة التكنولوجيا عمى تعتمد التي التعميمية األنماط أحد بأنو قموبالم التعمـ(36
 تعرفو رحاب ،التعميمية والمؤسسات التعميمي السياؽ في جوىرية تغييرات إلحداث
 الفصؿ في يفعمو كاف ما كؿ البيت في المتعمـ يفعؿ أف ببساطة بأنو (9142زناتي)
 األمثمة ويري المعمـ شرح إلي يستم  التقميدية الفصوؿ في كاف ، فالمتعمـ والعكس

 لو سيعد المعمـ فإف المعكوسة الفصوؿ في ، أما التدريبات بعض ويحؿ والتوضيحات
 التدريبات بعض ويحؿ والتوضيحات األمثمة ويري البيت، في إلييا يستم  فيديو محاضرة
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 بأنو (9142الزيف) حناف وتعرفو ،الحاسب مف الراجعة التغذية عمييا ويتمقي اإلليكترونية
 بمشاىدة الطالب يقوـ حيث المعمـ مف بدت الطالب حوؿ تتمركز تربوية استراتيجية
 الفصؿ في الوقت المعمـ يستغؿ بينما الفصؿ، وقت قبؿ المنزؿ في قصيرة فيديو محاضرات
 .تعممو ما وتطبيؽ الطالب توجيو فييا يتـ نشطة تفاعمية تعمـ بيئة بتوفير

 المعمـ تمكف تدريس استراتيجية بأنو (Brame, 2013) بريـ ويعرفو سينثيا
 مف بدت الفصؿ في الطباب م  والمناقشة والتحاور التفاعؿ في الوقت مف مزيد قضاء مف
 في بينما المنزؿ في لممحاضرة فيديو بمشاىدة الطالب يقـو ، حيث المحاضرات إلقاء
 يحققوف الطباب فإف المعدؿ بموـ لتصنيؼ ووفقا المعمـ، م  والمناقشة التفاعؿ يتـ الفصؿ
 واستيعابيا في المعرفة عمي الحصوؿ المعرفة مف األدنى المستوي المعكوس الفصؿ في

التقييـ  التركيب، ؿ،، التحمي التطبيؽ المعرفة مف األعمى المستوي والتركيز عمي المنزؿ،
 المدمج التعمـ أشكاؿ مف بأنو: شكؿ قموبالم التعمـ(9143)عميأكـر  ويعرؼ ،الفصؿ في

 المحاضرة بإعداد تسم  بطريقة اإللكتروني التعمـ م  التقميدي الصفي التعمـ فيو يتكامؿ
 وقت ويخص المحاضرة حضور قبؿ منازليـ في الطباب عمييا ليطم  الويب، عبر

 رنا وتعرفو ،بالمقرر المرتبطة والمشاري  التكميفات ومناقشة األسئمة لحؿ المحاضرة
 الطباب تمكف تعميمية كمنظومة ويعد المدمج التعميـ أشكاؿ مف شكؿ بأنو (9142)محفوظ

 مقط  كإعادة عديدة مصادر مف مختمفة تعميمية بأساليب التعميمية المفاىيـ تمقي مف
 تدويف إمكانية ، م  بيا خبرة ليـ التي األجزاء لتجاوز المقط  تسري  أو مرات عدة فيديو

 المقموب التعمـ مفيوـ البعض إف بعضيـ م  الجديدة المفاىيـ ومشاركة المباحظات
 في الطمبة مستو  المعمـ يقيـ حيث الحصة، أثناء المعمـ لوقت األمثؿ اتستغباؿ يضمف
ُعب   ما توضي  عمى زالتركي خباؿ مف الصفية األنشطة ُيصمـ ثـ الحصة، بداية  فيمو، ص 
 لمتقوية، بحاجة ت يزلوف الذيف ألولئؾ المناسب الدعـ ويقدـُ  أنشطتيـ عمى يشرؼ ثـ ومف

 المعمـ ألف جداو، عاليةو  الطمبة جمي  لد  العممي والتحصيؿ الفيـ مستويات تكوف وبالتالي
 مف النمط ىذا في ياو أساس عنصراو  الفيديو المتعمميف ويعتبر بيف الفردية الفروقات راعي
 م  ويشاركو دقائؽ 10 إلى 5 بيف ما فيديو مدتو مقط  بإعداد المعمـ يقـو حيث التعميـ
 (.9141)نجيب زوحى،  اتجتماعي التواصؿ شبكات أو الويب مواق  أحد في الطباب
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 (9141( يوض  الفرؽ بيف التعميـ التقميدي والمقموب)نجيب زوحى، 9شكؿ)
 :موبالمق التعمـ أىداؼ

 الممارسات وتطوير تحسيف ىو المقموب، التعميـ توظيؼ مف المتوق  إف
 التعميـ عممية محور ىو الطالب أف مبدأ م  يتوافؽ بما الصؼ غرفة داخؿ التعميمية
 كالتالي: وىي (9141دردسة)ىا ذكر  وقد ،والتعمـ
 الطمبة م  لوجو وجيا المعمـ يقضيو الذي الصفية الحصة لوقت أفضؿ توظيؼ. 
 الطالب محورىا تشاركية تفاعمية صفية بيئة بناء. 
 التذكر عمى اتعتماد وعدـ والعباقات والمعاني لممفاىيـ أعمؽ فيـ عمى التركيز. 
 الصؼ داخؿ يتـ المعرفي الدراسي المحتو  عمى والعمؿ والتطبيؽ التدريب. 
 دةوالمسان الدعـ وتقديـ الصؼ غرفة داخؿ الطمبة بيف الفردية الفروؽ مراعاة 

 .الطمبة يحتاجيا مف لمف
  تيـااستفسار  وتمقي الطباب لمساعدة الوقت مف مزيدا المعمميف من. 
 والمعمـ الطالب بيف أقو  عباقات بناء. 
 الفردية فروقيـ عمى بناءو  مرة مف أكثر الدرس إعادة عمى الطباب قدرة. 
 الدراسي الفصؿ في التعاوني لمتعمـ بيئة خمؽ. 
 سيولة بكؿ النشط التعمـ تطبيؽ. 

 :المقموب التعمـ بيئة خصائص
 المنزلية، الواجبات لعمؿ المخصص الوقت تبديؿ معيا يتـ المقموب التعمـ بيئة

 تعرض تعميمية فيديوىات مشاىدة خباؿ مف المعمومات واكتساب لمتعمـ وقت ليصب 
 ،سويوا الطباب فييا يتفاعؿ عمؿ ورشة إلى الحصة وقت يتحوؿ بينما التعميمي، المحتو 

 مشارؾ إلى الطالب دور يتحوؿ وبذلؾ .اإلجابات ويجدوف األسئمة، ويطرحوف ويتناقشوف
 إلى المعمـ دور يتحوؿ بينما التعمـ، أنشطة في زمبائو ويشارؾ المعمومات، يتقصى نشط
 الباحثيف مف عديد اتفؽ وقد األنشطة وينظـ اإلجابات، إيجاد عمى يساعد ووسيط ميسر

 ,Fulton, 2012, Mason, et al., 2013 Bishop, 2013)المختصيف 
Vaughan, 2014) عف المقموب التعمـ بيئة تميز التي الخصائص مف عديد عمى 

 :كاآلتي وىي معالميا، وتحدد التعميمية النماذج مف غيرىا
 واكتساب المحتو  لتعمـ المنزلية لمواجبات المخصص المنزؿ وقت استغباؿ 

 .المعمومات
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 ويمكف وتوضحو المحتو  تشرح التي التعميمي لفيديوا لقطات عمى اتعتماد 
 .اإلنترنت شبكة عبر وقت أي في إلييا الوصوؿ لمطباب

 الحصة وقت قبؿ المحتو  الطالب يتعمـ بحيث الحصة الفيديو يسبؽ أف. 
 القياـ مثؿ المنزؿ في تعممو تـ ما تطبيؽ بيدؼ لألنشطة الحصة وقت يخصص 

  مناقشات أو صغيرة، تعاونية مشروعات أو مشكبات، حؿ أو عممية، بتطبيقات
 باألنشطة الطباب قياـ أثناء ومباحظوا وتنسيقيوا توجييياو  المعمـ دور يكوف. 
 محتو  مف عرضو تـ لما الطباب استيعاب لقياس متعددة تقييـ أساليب توفير 

 .اإلنترنت شبكة عمى بالفيديو المسجمة المحاضرات عبر وأنشطة
 :المقموب التعمـ أىمية

 عاطؼ مف كؿ ذكرىا كما قموبالم التعمـ استخداـ أىمية تحديد ويمكف
وىى  ،Bergmann & Sams (2012)(؛ 9142(؛ ابتساـ الكحيمي)9142الشرماف)
 كالتالي:
 الرقمي العصر كمعطيات متطمبات م  التماشي. 
 التعميـ عممية محور ىو الطالب. 
 تجربتيا، المعمومات، تنظيـ المعنى، واإلجرائية بناء التقريرية المعرفة اكتساب 

 العميا التفكير ميارات ممارسة العممية، الميارات تشكيؿ العممية، تكويف الميارات
 وراء التفكير. وما

 التعمـ خمؽ في ميمة جوانب بثباثة ييتـ الذي المعمـ ىو المقموب الصؼ معمـ 
 السم  والبصر والحركة. وىي

 بيف المزج نموذج بتقديـ والتعميـ، وجياالتكنول بيف الدمج المقموب التعمـ أسموب 
 م  لوجو وجيا تعمـ لما التطبيقية والممارسة المعمـ عف بعيدا في المنزؿ التعمـ
 .الحصة في المعمـ

 الشرح.  في استيباكو مف بدت لألنشطة الدرس أو الحصة وقت توفير 
 سبوينا الذي والوقت بالطريقة يتعمـ متعمـ كؿ واستقباليتو، التعمـ تفريد. 
 دراسات المحاكاة، المناقشة، الذىني، العصؼ استراتيجيات يفعؿ المقموب التعمـ 

 .الحقيقية الميمات المعممية، التجارب العمؿ، مجموعات الحالة،
 التعمـ في يشاركوف المتعمميف وكؿ بأنفسيـ، تعمميـ مسؤولية يتحمموف الطباب. 
 لممعمـ.  لورقيا األداء مف ويقمؿ فورية تغذية راجعة الطباب يعطي 
 المعمـ.  م  كالحوار المناقشة وقت مف يزيد 
 والعباج لمتقويـ البازمة الفرصة يقدـ. 
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 أكاديميا.  المتعثريف الطمبة مساعدة 
ومف سمات التعمـ المقموب أنو يسم  لممعمميف لقضاء المزيد مف الوقت في 

ة عمى تعمميـ في حيف يسم  لمطباب السيطر  العمؿ م  طبابيـ في الفصوؿ الدراسية،
في التدريب العممي  كما يوفر فرص كبيرة لمطباب لبانخراط والعمؿ بسرعة وفقوا لقدراتيـ،

 بينما ستيش ،(Carnaghi,2013) الدراسيةعمى األنشطة داخؿ الفصوؿ 
(Stich,2012,p3) تحقيؽ عمى ساعد التدريس في المقموبة الفصوؿ استخداـ ير  أف 

 الجرافيؾ لتصميـ المتعمميف يحفز ،بعضا بعضيـ يعمـ ميفالمتعم التالية: جعؿ األىداؼ
 وأثناء الفصؿ، داخؿ واتستعارة المجازات خمؽ عمى المتعمـ حفزي ،بيـ الخاص التعميمي
 المقموب التعميـ لتطبيؽ طريقة أفضؿ أف( إلى 9111، 45)عمادأيمف  ويشير ،الدردشة
 والبصرية السمعية التقنيات داـباستخ الجديدة المفاىيـ يشرح مرئي ممؼ بإعداد تكوف
 عمى ليـ ومتاحة الدرس، قبؿ الطمبة متناوؿ في لتكوف التفاعمي والتقييـ المحاكاة وبرامج
 ،الوقت مف مزيد إلى المحتاجوف األداء ومتوسطو عامة، الطمبة يتمّكفُ  وبيذا الوقت، مدار

راسة مف أجؿ تحقيؽ ويعزز الصؼ المقموب التعميـ باستخداـ التكنولوجيا خارج وقت الد
أي إنو استبداؿ  أقصى قدر مف مشاركة الطباب والتعمـ أثناء وقت الدراسة في الصؼ،

لمتدريس المباشر في الصفوؼ الدراسية إلى طرؽ تستكشاؼ واستعراض المواد الدراسية 
أو لقطات الشاشة  والقراءات، خارج الصفوؼ الدراسية مف خباؿ مقاط  الفيديو،

 (. (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015,1وغيرىا
 طريقة أنيا في فقط ليست المقموب التعمـ في األساسية الميزة أف الباحثة وتر 

 بيف الدمج في ولكف اإللكتروني، التعمـ إلى التقميدي التعمـ مف تنقمنا أنيا أو جديدة
 الطباب لتعمـ المتاحة الفرص مف يزيد الذي بالشكؿ التعميـ وتكنولوجيا التربوية الطرؽ
 .بعمؽ

 :المقموب التعمـ تنفيذ خطوات
 ببعضيا والمرتبطة المتسمسمة الخطوات مف مجموعة في المقموب التعمـ يسير

 إلى(Justin,2014) ؛ (Brunsell & Horejsi, 2013) مف كؿ أشار وقد البعض،
 :في والمتمثمة الخطوات ىذه أىـ
 المتعمـ ينجزه أف يجب ما يفب المواءمة عمى يعتمد المقموب التعمـ التخطيط: نجاح 

 المحتو  واختيار بدقة األىداؼ تحديد مف تبد لذلؾ الصؼ، وبعد وأثناء قبؿ
 مباحظة م  المادة، بو ستقدـ الذي التكنولوجي النمط واختيار لتحقيقيا، المناسب

 ستوفر والتي أجزاءه ببعض يكتفي أف يمكف ولكف بالكامؿ الدرس قمب يشترط ت أنو
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 بيا المكمؼ المياـ تحديد خباؿ مف ذلؾ ويأتي المعنى، ذي التعمـ فرص لمطباب
 جانب الى القاعة، داخؿ تنفيذىا في المتعمميف يشترؾ التي واألنشطة بدقة المتعمـ
 .تحقيقيا المرجو لألىداؼ طبقا المناسب التقويـ أسموب اختيار

 يتـ أف بدت المادة وطبيعة اتىداؼ، تحديد الصؼ: بمجرد قبؿ المحتو  إعداد 
 الدراسي، الصؼ قبؿ لممتعمميف متاح وني إلكتر قالب في المحتو  لتقديـ اإلعداد
 ومفيـو واض  بشكؿ ويقدـ وشيؽ جذاب يكوف أف النمط ىذا اختيار في ويشترط
 قد والذ  األىداؼ، لطبيعة ومناسب

 وغيرىا اإللكترونية والكتب والفيديو التقديمية العروض بيف ما يتنوع. 
 المياـ نوع في التفكير مف تبد المرحمة ىذه الصؼ: في قبؿ التعمـ أنشطة تحديد 

 تبد لذلؾ سي،راالد لمصؼ حضورىـ قبؿ المتعمميف سيؤدييا التي الفردية واألنشطة
 تنفيذىا. نحو دافعيتيـ وتثير المتعمميف تحفز التي المياـ لبعض اإلعداد مف

 المقموب التعمـ خطوات أىـ مف لخطوةا ىذه الصؼ: تعتبر أثناء التعمـ أنشطة تحديد 
 ولكف منو، اليدؼ ىي التكنولوجية األداة أف يعتقد فالبعض فمسفتو، عف تعبر التي

 وقد الصؼ، داخؿ أنشطة مف المتعمموف يمارسو فيما تمثؿ ىنا الحقيقية اتستفادة
 الجماعي، الطاب  عمييا يغمب ولكف األحياف، بعض في فردية أنشطة إلى تنقسـ
 مقدمة لغرض الحصة بداية في دقيقة 13- 14 بيف ما تخصيص المعمـ ىوعم

 المتعمميف ذىف تشغؿ التي األسئمة أىـ عمى والتعرؼ الدرس، موضوع عف مختصرة
 تقسيـ ذلؾ يتـ ثـ عمييا، واإلجابة لمصؼ الحضور قبؿ دراستو تـ ما نتيجة

 ما، موضوع مناقشة خباؿ مف معاو، النشط التعمـ لممارسة مجموعات إلى المتعمميف
تاحة بإعداده، المتعمموف قاـ الذي المحتو  عرض لمشكمة، حؿ  لكي الفرصة وا 

 .بينيـ فيما الخبرات المتعمموف يتبادؿ
 مف المتعمميف خروج بمجرد التعمـ عممية تنتيي الصؼ: ت بعد ما ألنشطة ممارسة 

 خاصة التعمـ، ةعممي تستمرار ممارستيا يجب التي األنشطة بعد ىناؾ ولكف الصؼ،
 وقد المتعمميف، أسئمة عمى اإلجابة وتـ أفضؿ بشكؿ الدرس استيعاب تـ أف بعد

 .الجديد لمدرس واتستعداد المتعمموف، بيا يكمؼ التي البحثية المشروعات في تتمثؿ
 األىداؼ، تحقؽ مد  عمى الحكـ المرحمة ىذه في والنيائي: يتـ التكويني التقويـ 

 مف مزيد حؿ بيا، المكمفيف المياـ تنفيذ عمى المتعمميف درةق خباؿ مف ذلؾ ويتض 
 يتـ وكما لممتعمميف، الراجعة التغذية وتقديـ الدرس تمخيص إلى باإلضافة التدريبات،

 مادة إعداد عمى قدرتو حيث مف نفسو، بتقييـ المعمـ يقوـ أف تبد المتعمميف، تقييـ
 وتحفيز الدرس، داخؿ نشطة مـتع ومياـ فرص وتوفير الدرس، قبؿ شيقة تعميمية

 .ذلؾ قبؿ يعتادوه لـ نمط في التعمـ مواصمة عمى المتعمموف
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 :المقموب التعمـواألسس التي يقـو عمييا  المعايير
 التعمـ استراتيجية ُيحقؽ ت ذاتيا بحد التقنية دمج أف نعمـ أف الميـ ومف

 المقموب التعمـ عمييا قوـي التي المعايير أو األساسيات عمى التعرؼ يجب لذا المقموب،
 وىي: (Nagel& David,2013) الفعاؿ فمف خباؿ الدراسات مثؿ دراسة

 مكاف أي وفي وقت أي في يتعمـ أف المتعمـ يستطي  حيث مرف تعمـ. 
 التعميمية العممية محور ىو ويصب  المتعمـ حوؿ يتمركز حيث تعمـ ثقافة. 
  خارج الطباب عميو يطم  أف يجب التي المحتو  المعمـ يحدد حيث محدد محتو 

 .النشط التعمـ استراتيجية لتطبيؽ الفصؿ في الوقت استغباؿ الفصؿ ليتـ
 التعمـ في دوره مف أكبر المنعكس التعمـ في المعمـ دور يعد حيث محترؼ معمـ 

 لمطباب والفورية الراجعة التغذية بتقديـ الفصؿ داخؿ المعمـ التقميدي فيقوـ
 .عمميـ وتقييـ

 المقموب: التعمـ ركافدعائـ وأ
 توافر عمى التركيز مف بد ت وكفاءة بفاعمية المقموب التعمـ نمط تطبيؽ يتـ ولكي

 كبا أتفؽ وقد المطموبة األىداؼ يحقؽ لكي المقموب التعمـ رئيسة في وأركاف عدة دعائـ
 Hamdan,N,et؛(2016) الغني عبد ؛ كريمة 2015)) الديف متولي عباء مف

 :167) ،(2014 الشرمافعاطؼ  ؛ ( 2013)
 مف التعمـ يتـ فأحيانا المقموب التعمـ تعيؽ الجامدة مرنة: فالبيئة تعمـ بيئة توافر 

 الموقؼ م  يتناسب ما وفؽ المجموعات توزي  أو التطبيؽ أو خباؿ البحث
 .وحاجاتيـ الطمبة وم  مستويات التعميمي

 العممية محور ىو ـالمعم أف مفيـو مف باتنتقاؿ كذلؾ: التعمـ فيـ في تغير 
 المرشد فييا المعمـ ويكوف التعميمية العممية محور ىو الطالب التعميمية ليصب 

 .المعرفة مف آخر إلى مستو  مف لمطباب لبانتقاؿ والمساعد
 مف تقديمو سيتـ ما لتحديد وتحميمو: كذلؾ المحتو  تقسيـ في الدقيؽ التفكير 

 قرارات عمى ىذا ويعتمد خر ،أ بطرؽ أو المباشر التدريس عف طريؽ محتو 
 .والطمبة المادة عمى طبيعة بناء المعمـ يتخذىا

 ضروري، أمر أكفاء معمميف وجود في الحاجة ومدربيف: إف أكفاء معمميف توافر 
 أف تبد القرارات التي مف الكثير لديو يصب  التعميـ مف النمط ىذا في فالمعمـ

 بيف التنقؿ مثؿ الصواب إلى ألقربالقرارات ا ىذه تكوف أف تبد يتخذىا ولذلؾ
 .التكنولوجيا خباؿ مف مباشر الغير المباشر والتدريس التدريس
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ويرتكز البحث الحالي عمى جمي  الدعائـ واألركاف السابقة لتنمية الجوانب 
مرنة مبائمة ومناسبة  تعمـ المعرفية والميارية لشبكات الحاسب مف حيث توفير بيئة

اعد القائـ بالتدريس مف إعداد المادة التعميمية وتجييزىا بما وتس لخصائص المتعمميف،
يتوافؽ م  بيئة التعمـ والمزج بيف الجانب اإللكتروني مف التدريس والجانب التقميدي 

 لممقرر ذاتو.
 :المقموب التعمـ مميزات

 كما بينيا كبا تمتاز بيئة التعمـ المقموب كبيئة تعميمية جديدة بعدد مف المميزات،
 ,Fulton ؛Bram,2013 ؛ 2014،  زوحي ؛ نجيب 2016،  الغني عبد كريمة( مف

K, 2012  9141محفوظ،  ورنا؛، (Mason, Shuman & Cook, 2013،  والتى
 تتمثؿ في: 

   األنشطة عمؿ في األمثؿ اتستغباؿ الحصة وقت استغباؿ لممعمـ يتي 
 الميارات.  عمي والتدريب والمناقشات

 أكتر الدرس إعادة مف طالب لكؿ يمكف حيث الطباب بيف الفردية الفروؽ يراعي 
 .قدرتو حسب مرة مف

 المعمـ.  وبيف البعض بعضيـ الطباب بيف العباقات يقوي 
 تعممو مصادر عف نشط باحث إلي سمبي متمقي مف الطالب دور يحوؿ. 
 والتعاوف. التواصؿ وميارات الخبرات وبناء الذاتي والتعمـ الناقد التفكير يعزز 
 يستطيعوف حيث ألخر أو لسبب فصوليـ عف يغيبوف الذيف الطباب ديساع 

 .كثير بذلؾ يفوتيـ وت مسجمة المحاضرة عمي العثور
 نواتج مف يزيد مما الفصؿ في الميمة األجزاء عمي التركيز عمي الطالب يساعد 

 .تعممو
 والتماريف المناقشات خباؿ مف الفورية الراجعة التغذية تمقي عمي يساعد 

 الفصؿ.  داخؿ شطةواألن
 واستغباؿ لمطباب المنزلي الواجب تصحي  في المستخدـ المعمـ وقت مف يقمؿ 

 .والتماريف األنشطة عمؿ في الوقت ىذا
منيا:  المقموب التعمـ فاعمية وفي ذات اإلطار أثبتت نتائج عديد مف الدراسات

قموب في تنمية تحصيؿ ( التي أثبتت فاعمية استراتيجية الصؼ الم9142دراسة نواؿ البموشية)
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كما أكدت دراسة حناف  تعميـ المغة العربية )النحو( واتتجاىات نحو استراتيجية الصؼ المقموب،
التعمـ المقموب في التحصيؿ األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة ( فاعمية 9142الزيف)

ت النتائج لتفوؽ ( وأشار 9142)ىوفي دراسة عمى أكـر مصطف نورة بنت عبد الرحمف،
المجموعة التجريبية التي درست المقرر المقموب عف المجموعة التي درست المقرر المدمج 
واىتمت الدراسة بعرض مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي اتحتياجات الخاصة ومتطمبات 

 ;Mazurدراسةو تقبميا مف قبؿ المعمـ وأيضا عوامؿ رفض استخداـ تمؾ المستحدثات،
Brown & Jacobsen, 2015) وأشارت النتائج لفاعمية التعمـ المقموب باتعتماد )

 سيولة الوصوؿ لمتكنولوجيا، التعمـ التعاوني، عمى ثباث تصاميـ ىي العمؿ الجماعي،
وأنو يسيـ في تحسيف التعمـ باتستقصاء وأوصت الدراسة بتجريب النموذج في مواد 

كما أكدت دراسة  الصؼ الثاني عشر، دراسية أخر  بدء مف رياض األطفاؿ وحتى
(Love; Hodge; Corritore & Ernst, 2015 أف استخداـ التعمـ المقموب فكرة )

 (Little,2015)وفي دراسة  مثالية لتحوؿ الصفوؼ التقميدية إلى بيئة تعمـ نشطة،
أشارت النتائج إلى فعالية التعمـ المقموب في تحسيف التحصيؿ والمشاركة داخؿ الفصؿ 

 ويحقؽ فوائد كبيرة لممتعمميف. وفي دراسة واء في التعميـ اإللزامي أو التعميـ العالي،س
(Ogden, 2015)  وأشارت أىـ النتائج ليا إلى أف التعمـ المقموب ساعد الطباب عمى

كما توصمت  ،مما عزز زيادة التعمـ الذاتي لمطباب ليـ. طرح مزيد مف األسئمة في الصؼ،
 إلى يضمف المقموب الفصؿ مفيـو إف: ومنيا ىامة نتائج إلي Wagner,(2013) دراسة
 يتحوؿ المقموب التعميـ خباؿ مف الحصة، أثناء المعمـ لوقت األمثؿ اتسػتغباؿ كبير حد

 الرحمف بينما أشارت نتائج دراسة عبد معموماتو، مصادر عف باحث إلى الطالب
أثر عمى مستو  تحصيؿ الطباب ( إلى أف استراتيجية الصؼ المقموب ليا 9142الزىراني)

وأف ىذه اتستراتيجية تساعد الطباب وخاصة في مراحؿ  عند مستويات المعرفية العميا،
حيث أظيرت نتائج دراسة محمد  التعميـ المتقدمة عمى تطوير مياراتيـ المعرفية العميا،

( تفوؽ طباب نمط التعمـ المعكوس القائـ عمى اتستقصاء في كؿ مف 9143خباؼ)
تختبار التحصيمى وبطاقة مباحظة ميارات استخداـ البرمجيات التعميمية في التعميـ ا

وتوصى بأىمية استخداـ نموذج التعمـ المعكوس المصمـ وفؽ  ومقياس الدافعية لبانجاز،
( 9144بينما استنتجت دراسة سيؼ عزيز) أحد استراتيجيات التعمـ النشط تدريس األقراف،

قموب أثرا ايجابياو واضحا في تحصيؿ طالبات الصؼ المتوسط أف تستراتيجة الصؼ الم
وضرورة العناية بإتباع ىذه اتستراتيجية واتستراتيجيات المماثمة الحديثة في تدريس 

 التعمـ استراتيجية ( أكدت عمى أف9143أما دراسة آية خميؿ قشطة) موضوعات اإلمباء،
 وساىمت كما فييا، والتأمؿ كارىفأف وتركيز الطالبات تفكير بسيولة ساىمت المنعكس
 والكشؼ البصرية الرؤية بميارة المتمثمة التأممي التفكير ميارات تنمية في كبيرة وبدرجة
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عطاء استنتاجات إلى والوصوؿ المغالطات عف  مقترحة، حموؿ ووض  مقنعة تفسيرات وا 
 لمصؼ يةالتفاعم البيئة عمى الموجودة المعمومات مصادر عمى اتطباع خباؿ مف وذلؾ

نتائج دراسة حناف  وأظيرت أكبر، بشكؿ الطالبات أدراؾ تنمية في ساعد مما المنعكس
 بجامعة التربية كمية لطالبات األكاديمي التحصيؿ في المقموب التعمـ فاعمية (9142الزيف)
 (9142دراسة عمى) نتائج وتوصمت ،أعمى نتائج وتحقيؽ الرحمف عبد بنت نورة األميرة
 األولى التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بيف إحصائياو  داؿ فرؽ وجود إلى

 التحصيؿ اختبار المدمج( في الثانية )المقرر التجريبية المقموب( والمجموعة المقرر(
 الخاصة اتحتياجات لذوي المساندة التكنولوجيا مستحدثات تقبؿ ومقياس البعدي المعرفي

 التصميـ مجموعة لصال  وذلؾ الخاصة لتربيةا طباب لد  التربية في الحاسوب مقرر في
 إلى Rozinah(2014) روزنيو بينما توصمت دراسة ،المقموب المقرر بأسموب التحفيزي
 أعمى وكانت الذاتي، التعمـ عمى وتأثيرىا المنعكسة الفصوؿ استخداـ وفاعمية أىمية

 وكاف المعرفية، ثـ السموكية المشاركة تمييا لمطباب، الوجدانية المشاركة لصال  الدرجات
 التصميـ في والجامعات العالي التعميـ في الطريقة اعتماد ىو البحث توصيات أىـ مف

 توصمت وقد ،الطمبة بيف والتفاعمي النشط التعمـ مف اتستراتيجية بو تتميز بما التعميمي
 المجموعة بيف إحصائية دتلة ذات فروؽ وجود أبرزىا نتائج إلى2016)جمبة) أبو دارسة

 لصال  البعدي القياس في اإلبداعي التفكير ميارات في الضابطة والمجموعة التجريبية
 التجريبية المجموعة بيف إحصائية دتلة ذات فروؽ وجود وكذلؾ التجريبية، المجموعة
 وكشفت ،التجريبية المجموعة لصال  األحياء مادة نحو اتتجاه في الضابطة والمجموعة

 العادي الرقمي بالفيديو المقموب التعمـ فاعمية (عف9144)حرب دراسة سميماف نتائج
 بالفيديو المقموب التعمـ بيف إحصائياو  داؿ فرؽ ووجود الميارات، تمؾ تنمية في والتفاعمي
نتاجو، التعميمي الفيديو تصميـ ميارات تنمية في والتفاعمي العادي الرقمي  التعمـ وتفوؽ وا 
نتاجو التعميمي الفيديو تصميـ ميارات تنمية في التفاعمي الرقمي بالفيديو المقموب  لد  وا 
وىناؾ بعض الدراسات التي اىتمت بالتعمـ المقموب وتعرؼ  ،بغزة األقصى جامعة طالبات

استيدفت رصد اتجاىات  (Pedroza,2013)دراسة أثره عمى متغيرات متنوعة ومنيا: 
ـ المقموب دعـ طريقة كد معظـ الطباب أف التعمحيث أ التعمـ المقموب، الطالب نحو

ا أكثر مف حيث التفاعؿ م  أقرانيـ وم  المعمـ في بيئة تعمـ  تعمميـ، ووفر ليـ فرصو
معممي تـ فييا استطباع رأي  Schiller,2013) &(Herreid  وفي دراسة نشطة،

( معمموا أنيـ استخدموا 911وأكد ) استخداـ التعمـ المقموب في التدريس، العمـو حوؿ
وب وذكروا األسباب التي تجعميـ يستخدموف التعمـ المقموب ومنيا: توفير وقت التعمـ المقم

وتمكيف  كاؼ لمطالب لمعمؿ عمى األجيزة والمعدات المتوفرة في القاعات الدراسية فقط،
كما  الطباب الذيف يتغيبوف عف المحاضرة مف اشتراكيـ في األنشطة ومشاىدة ما فاتيـ،
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لمتفكير داخؿ وخارج وقت الفصؿ لد  الطالب ويزيد مف يقدـ التعمـ المقموب التعزيز 
 تفاعميـ في العممية التعميمية بصورة أكبر.

 : المقموب التعمـ إلستراتيجية النظرية المنطمقات
 تستند استراتجة التعمـ المقموب عمى أسس ونظريات متعددة ومنيا:

o (حيث يقسـ التعمـ إلى جزأيف،4666نظرية النشاط لمورفي )  معمومات األوؿ
واألخر مستمد مف النشاط التطبيقي لممعمومات والتي يكوف  يكتسبيا الطالب،

المكوف األوؿ ىو اكتساب  فييا الطالب بحاجة لممكونيف أساسييف ليحدث التعمـ،
والمكوف  مف خمؿ مشاىدة الفيديو بالمنزؿ قبؿ وقت الصؼ الدراسي، المعرفة

بمشاىدتو مف قبؿ في الفيديو وىنا  الثاني يكوف مف خباؿ تطبيؽ ما قاـ الطالب
 .(Bishop, 2008)يكتمؿ فييا التعمـ

o (تركز النظرية عمى أف التعمـ عممية 9112النظرية الترابطية التواصمية لسيمنز )
وىذا يعف تغيير دور الطالب في عممية التعميـ  اتصاؿ تعتمد عمى تنوع اآلراء،

بيئة المعرفة وتزويد الطباب والتعمـ وتغير دور المعمـ بالتركيز عمى توفير 
بمنظومة تحتو  عمى األدوات ومصادر التعمـ تستخدميا في إنتاج أفكار جديدة 
وتوفير المعمـ تستراتيجية التعمـ المقموب مف خباؿ الفيديوىات وأدوات التفاعؿ 

 والتشارؾ المبائمة لممادة التعميمية المقدمة بما يحقؽ أىداؼ ىذه النظرية.
o 4645المبنى عمى الطالب وقد أسسيا بياجو وفايجوتسكى في) نظرية التعمـ- 

 واستغباؿ وقت الحصة، ( وفييا يكوف لممتعمـ دور أساسي في التعمـ،4634
بؿ باتعتماد عمى أنشطة تعمـ منظـ يتعمـ مف  ليس لعرض المعمومات والشرح،

 .(Mason, Shuman & Cook, 2013) خباؿ الطالب
 الشمولي(: –عمـ )التحميمي أسموب الت المحور الثالث:

 بمشاعر ترتباطيا وذلؾ النفس عمـ في الميمة المفاىيـ مف التعمـ أساليب تعد
 التنبؤ يمكننا المعرفية األساليب ىذه طريؽ وعف المختمفة، المواقؼ في وسموكيـ األفراد
، أف يمكف الذي السموؾ بنوع الدقة معقولة وبدرجة  في يختمفوف الذيف األفراد بو يقـو
 مف منظومة فرد لكؿ ألفو  ،المحتفمة الحياة لمواقؼ مواجيتيـ أثناء في التعميمية أساليبيـ
 أسموباو  معرفية عممية لكؿ فأف لممخ، وظائؼ أو أنشطة بمثابة تعد التي المعرفية العمميات
 لمعمميات تناولو في الفرد سموؾ بو يتصؼ الذي اتستجابة أسموب وىو بيا خاصاو  معرفياو 
 (.9114)زىرة مسمـ،  رفيةالمع
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أف أساليب التعمـ وأف كانت قد أكدت عمى النمط المعتاد والمفضؿ دائموا مف قبؿ 
فأنيا ت تقتصر عمى أنماط السموؾ المعرفي  الفرد في إدراؾ المعمومات والتفكير بيا،

فا  بؿ تتعد  لتعكس الفروؽ في السموؾ اتجتماعي والجوانب الشخصية األخر ، حسب،
ب التعمـ ت يؤثر بالطرائؽ التي يتمثؿ مف خباليا الفرد المعمومات عف العالـ أسمو 

نما يتعد  ذلؾ إلى تنفيذ السموؾ اتجتماعي المناسب، الخارجي، وم  التسميـ بأف  وا 
اإلنساف أصب  بحاجة ماسة إلى استخداـ عممياتو العقمية بكفاءة تتناسب وحجـ التطورات 

 فأف أىمية أسموب التعمـ )التحميمي، مجتمعو المتغير،والمشكبات التي يواجييا في 
الشمولي( تتض  مف خباؿ طريقة تعامؿ الفرد م  المعمومات مف حيث أسموبو في التفكير 

وأنيا ترتبط بالحكـ عمى األشياء وحؿ المشكبات وتوليد  وطريقتو في الفيـ والتذكر،
ا أف التعامؿ م  المعمومات يعتمد ع تصنيؼ  مى صيل عديدة منيا،الحموؿ؛ وتوض  أيضو
كما أف ىذه العمميات التي  المعمومات وتحميميا وتخزينيا واستدعائيا عند الضرورة،
تسيـ بدور واض  في النمو  يمارسيا الفرد مف خباؿ المواقؼ التعميمية أو تفاعمو اليومي،

 العقمى لمفرد وتوسي  مداركو ومياراتو العقمية.
 كبير في تنظيـ العمميات العقمية والمعرفية العميا، حيث تقـو أساليب التعمـ بدور

الشمولي( تمثؿ أحد األساليب البارزة في مجاؿ دراسة  فإف أف أساليب التعمـ)التحميمي،
حيث تشير طبيعة األفراد  الفروؽ الفردية في تحميميـ لممعمومات ومواجية مواقؼ الحياة،

اـ بالعمميات واإلجراءات أو الطرائؽ واىتم التحميمييف إلى أنيـ يتصفوف بانتباه مركز
ويفضموف برامج الخطوة بالخطوة ويكوف تفكيرىـ شعوريوا  العممية في عمؿ األشياء،

بينما يميؿ األفراد الشموليوف نحو التفحص الذي يقود إلى اتنطباع الكمى  ومسيطروا عميو،
 .(Euzeby,1999)برمتو والذ  يتضمف الخبرات الوجدانية في القرارات

أف أساليب التعمـ تشير إلى الطرؽ الشخصية التي يستخدميا الفرد م  
أسموب التعمـ بأنو طريقة يستقبؿ  (،4663المعمومات أثناء عممية التعمـ)فؤاد أبو حطب، 

ثـ يسترجعيا ويعبر عنيا  بيا الفرد المعمومات ويرتبيا وينظميا في مخزونو المعرفي،
( 9110ويعرؼ عماد الزغموؿ) بطريقة رمزية،بوسيمة حسية مادية أو شبو صورية أو 

 المعمومات تناوؿ عمميات في األفراد قبؿ مف المفضمة األساليب "بأنيا أساليب التعمـ
 التي الكيفية في الفردية الفروؽ والى وتنظيميا، ومعالجتيا استقباليا حيث مف الخارجية

 المواقؼ، ىذه بمثؿ خباليا مف يفكروف التي والحوادث الخارجية المواقؼ األفراد بيا ُيدرؾ
يمثؿ ىذا األسموب احد األساليب البارزة في مجاؿ دراسة الفروؽ الفردية حيُث يتصؼ 
األفراد " الشموليوف باتنطباع الكمي ويتضمف الخبرات الوجدانية في القرارات إذ يميموف 

مف  إلى تفحص الموقؼ بصورة كمية ويفضموف السرعة والعشوائية فيـ اقؿ تحصيباو 
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أما التحميميوف فيتصفوف باتنتباه المركز ويفضموف البرنامج خطوة بخطوة  التحميمييف،
 تفكيرىـ شعورياو مسيطر عميو.

إلى أف كؿ متعمـ يمتمؾ منظومة مف  Popescu(2009)يشير بوبيسكوو 
ولكؿ عممية أسموب تعمـ  العمميات المعرفية التي تعد بمثابة أنشطة أو وظائؼ لممخ،

ولذا يؤثر الجانب  يمثؿ أسموب استجابتو في تناولو لمعمميات المعرفية، خاص بيا،
وتفكيره وقدراتو عمى مواجية المواقؼ أو المتغيرات  المعرفي في سموكو وبناء شخصيتو،

أسموب التعمـ بأنو  (Encyclopedia, 2009)وتعرؼ  التي تفرزىا البيئة المحيطة،
ؼ طريقة الفرد في التفكير واإلدراؾ وتذكر عبارة تستخدـ في عمـ النفس المعرفي لوص

وتر   المعمومات أو المنحنى المفضؿ تستخداـ مثؿ ىذه المعمومات في حؿ المشكبات،
( أساليب التعمـ بأنيا طريقة مميزة لمفرد في اإلدراؾ والتفكير والتعمـ 9142أميرة عباس)

 والمعالجة لممعمومات وتمثؿ باألسموب الشمولي والتحميمي.
 وب التعمـ الشمولي:أسم

وىو يعمؿ بدقة وبشكؿ  ىي طريقة منيجية لتشكيؿ فكر اإلنساف وصياغتو،
وبالتالي فيو منطقي ويتميز أسموب التعمـ  ىادؼ وشامؿ وقائـ عمى معايير عقمية،

بكونو ميارة تجعؿ مستخدمو مدركوا  الشمولي عف غيره مف أنواع أساليب التعمـ األخر ،
حيث يراج  نفسو باستمرار سعيوا  مة وشاممة وعالية الجودة،لبيعة نظاـ بصورة كام
ويمكف تعريؼ أسموب التعمـ  ،(Al Jadiry, 2012 p 96)لتحسيف نوعية التعمـ

ومنيا  الشمولي أنو األسموب الذي يتضمف التوجو نحو السياؽ أو الماؿ بشكؿ كمى،
ـ الشرح والتنبؤ باألحداث ويت اتىتماـ بالعباقات بيف العناصر المركزية والمجاؿ كامباو،

 ,Monga and John)عمى أساس ىذه العباقات بيف العناصر والمجاؿ بشكؿ كامؿ. 
أف الطباب الشموليوف يتميزوف بالتركيز  Sternberg(2012)ويؤكد سترنبرج ،(2007

 الكبيرة وتجاىؿ التفاصيؿ وتفضيؿ التجريد والتعامؿ م  التعميمات والمفاىيـ، عمى الصورة
فالطباب الذيف يفضموف أسموب التعمـ  ف يركز الطباب التحميمييوف عمى التفاصيؿ،في حي

وبمميوف إلى اإلبحار في عالـ الخياؿ ويسترسموف  الشمولي غالبوا ما يتجاىموف التفاصيؿ،
ويشعروف بالتوتر بسبب  ويكونوف مدفوعيف مف خباؿ أىداؼ متناقضة، في تفكيرىـ،

ولذا  وأف الغاية تتبرر الوسيمة، ليا نفس أىمية الحؿ،اعتقادىـ أف توافر شروط الحؿ 
يبحثوف عف التعقيد أحيانوا نتيجة إحباطيـ ويكونوف مشوشيف وغير واعيف بأنفسيـ 

 & Okur)وذلؾ ألنيـ ينظروف إلييا بدرجة متساوية فيضعوف أولويات ألعماليـ،
Bahar,2010) ، كمية بطريقة الموقؼ إدراؾب يمتازوف الشموليوف األفراد بينما 

 (j,kagan.1963.p9).مجموع المثير عمى ويركزوف
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( اتستراتيجيات التعميمية إلى النمط الشمولي Pask,1976حيث صنؼ باسؾ )
ويتميز الفرد الشمولي بجمعو لممعمومات بشكؿ عشوائي وت تمتـز ىذه المعمومات بأي نظاـ 

ويرتبيا بشكؿ تسمسمي مف  أو ترتيب في مقابؿ النمط التسمسمي الذي يجم  المعمومات
 المعموـ لممجيوؿ.

ومف أبرز الخصائص التي يتسـ بيا الطباب ذو األسموب الشمولي والتي يجب 
 أنو يفضؿ التعامؿ م  المشكبات المجردة نسبيوا، مراعاتيا في أثناء العممية التعميمية،

 يدرؾ الكؿ ثـ الجزء،لكنو ت ييتـ بالتفاصيؿ؛ يميؿ إلى اإلدراؾ الكمى حيث  المعقدة بسرعة،
كما يفضموف التعمـ مف خباؿ مجموعات تعاونية  عندما يتعمـ يبدأ بمقدمة عامة وشاممة،

ولكنو يجد صعوبة في توضي  طريقة  استكشافية كما يقـو بحؿ المشكبات المعقدة بسرعة،
كما يتعمـ بشكؿ أفضؿ م   ويستخدـ وظائؼ الجانب األيمف مف الدماغ، عمؿ ذلؾ،
يميموف إلى التعمـ بقفزات  التعميمية التي تحتاج تمثيبات بصرية ورسـ أشكاؿ،األنشطة 

 كبيرة وتجذب انتباىو المواد المعروضة بشكؿ عشوائي دوف الحاجة إلى وجود ارتباطات،
 Hamada, Rashad)ويجم  األشياء معوا بطرؽ مبتكرة لموصوؿ إلى الصورة النيائية

and Darwesh,2011). 
 لتحميمي:أسموب التعمـ ا

ويركز  أسموب التعمـ التحميمي يتضمف فرز وتجزئة العناصر عف بعضيا البعض،
ويميؿ إلى استخداـ  عمى سمات وخصائص العناصر ألجؿ تصنيفيا إلى مجموعات،

 .القواعد حوؿ القواعد حوؿ المجموعات والتنبؤ بسموؾ تمؾ العناصر وفقوا لتمؾ التصنيفات
(Monga and John, 2007)  

( أف الفرد التحميمي يميؿ إلى تفحص الموقؼ عمى 9119قطامى وآخروف) وير 
لى اتباع خطوات عممية في الحموؿ ويفضموف الطرائؽ المنظمة في  أنو أجزاء مجمعة وا 
توليد الحموؿ ويرغبوف في معالجة المشكبات التي تتطمب التوصؿ لحموؿ خطوة بخطوة 

 التحميمي بالبعد يمتازوف الذيف فرادألا يمتاز ويستعمموف طرائؽ منيجية في البحث،
 (j,kagan.1963.p9)لممثير.  التفصيمية أو الدقيقة العناصر تحميؿ عمى بقدرتيـ

( إلى أف أبرز مواطف قوة أسموب التعمـ (Liliweri,2017وبشير ليموير 
ويرغمو أف يركز عمى  التحميمي أنو يساعد الفرد في النظر إلى المشكمة مف زاوية مختمفة،

وفي  ويمكف أف يكوف جيدوا في جم  المعمومات، تأثير الحقيقي لمقرارات التي يتخذىا،ال
ورغـ ىذه المميزات إت أنو  ويمكف أف يوفر معمومات قيمة، زيادة مشاركة المجموعة،

أف القدرة  (Li,2015)وير  لى وقد يكوف مبائموا في بعض األحياف، يستغرؽ وقتوا طويوبا،
وتقرير ما يستحؽ منيا  ـ تتطمب في البداية الحكـ عمى قيمة األفكار،التحميمية لد  المتعم



 ................في بيئة تعمـ مقموب وأسموب التعمـ المكثؼ(-التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني )الموزع
 ضا إبراىيـ عبد المعبود إبراىيـد/ ر  

 

  

 -456- 

واقتراح  فتستخدـ القدرة التحميمية بعد ذلؾ لتقييـ مناطؽ القوة والضعؼ فييا، األخذ بو،
وينظر إلى األسموب التحميمي باعتباره أحد الميارات المعرفية التي  طرائؽ أخر  لتحسينيا،

 ممارسة.يمكف اكتسابيا بالتعمـ وال
ومف أبرز الخصائص التي يتسـ بيا الطباب ذو األسموب التحميمي والتي يجب 

ا  مراعاتيا في أثناء العممية التعميمية، يتعمـ بشكؿ أفضؿ عندما يكوف المتوق  منو واضحو
يستوعب  واستفادتو تكوف أكبر عندما يوجد مخطط يوض  العباقة بيف الموضوعات، لديو،

متدرجة حيث تتب  كؿ خطو  عندما يتعمـ بخطوات متسمسمة،المعمومات بشكؿ أفضؿ 
م  تقديـ  ويفضؿ وجود خطة محددة لمموضوعات التي سيتعمميا، الخطوة السابقة ليا،

كما يستخدـ الجانب األيسر مف  التغذية الراجعة المنتظمة والمناسبة لو،
 .(Becta,2005)الدماغ

ة إلى أف األفراد الشموليوف وقد أشارت العديد مف الدراسات والبحوث السابق
بينما يحتاج التحميمييوف إلى تمحيص  يحتاجوف إلى تنظيـ لتحديد األجزاء وبناء العناصر،

وىذا ما أشارت إليو  ،(Riding & Rayner,1995)أكبر ليييئ صورة كمية عف الموقؼ
ممية مف أف األفراد التحميمييف يميموف إلى اتباع خطوات ع (Felder,1996)دراسة فيمدر

بينما يجد األفراد الشموليوف صعوبة في مواجية المشكبات  في التوصؿ إلى الحموؿ،
 .Bieri et)كذلؾ فقد كشفت نتائج دراسة بير  وزمباؤه وتفسير كيؼ توصموا إلى ذلؾ،

Al.,1958)  مف أف التباميذ ذو  البعد التحميمي أعمى في تحصيميـ الدراسي مف التباميذ
إلى أف الطمبة الذيف لدييـ  (Kinsella,1996)رت دراسة كنسيباوأشا غير التحميمييف،

يسيؿ عمييـ التوصؿ إلى نماذج التعمـ التقميدية مف  قدرات تحميمية ولفظية عالية،
كما توصمت لفتة عمار  اتستماع إلى المحاضرات وقراءة الكتب بعكس الطمبة الشموليوف،

المعرفية في تعمـ بعض الميارات ىو ( في دراستيا إلى أف أفضؿ األساليب 9116إقباؿ)
( 9142في حيف بينت نتائج دراسة محمد حاتـ وعامر جاسـ) األسموب المعرفي التحميمي،

الشمولي" الذي يفضمو تعبو الساحة  -أف ىناؾ تبايف في األسموب المعرفي" التحميمي
طمبة  ( عمى إف9113كما أكدت دراسة طارؽ العبود ) والميداف في مختمؼ الفعاليات،

كما توجد عباقة  الجامعة التحميمييف أكثر توليدوا لمحموؿ مف طمبة الجامعة الشموليوف،
 دالة موجبة بيف األسموبيف في توليد الحموؿ.

الشمولي( في  -وانطباقوا مما سبؽ وألىمية نمطي أسموب التعمـ )التحميمي
اليب التعمـ السائدة لد  وتىتماـ الباحثة بالتعرؼ عمى أس العممية التعميمية والتعممية،

فإف البحث  لما لذلؾ مف تأثير في توجيو عممية التعمـ، الطباب والعوامؿ المؤثرة فييا،
الحالي يسعى إلى الكشؼ عف أثر نمطي التدريب اإللكتروني في بيئة التعمـ المقموب عمى 
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ة الثانية تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب حسب أساليب التعمـ التي تبائـ طباب الفرق
 قسـ تكنولوجيا التعميـ.

 المحور الراب : الرضا عف بيئة التعمـ المقموب
يعد الرضا مف األمور اليامة وأحد األدوات التي يعتمد عمييا في تقويـ مخرجات 

يمكف العامميف والمعمميف بأف يروا بسيولة ووضوح مواق  التغير  كما أف الرضا التعمـ،
الطالب في عممية التعميـ وتساعد المعمميف عمى عممية والضعؼ والقوة مف وجية نظر 

إف رضا الطباب عف التعميـ يرتبط  (،9115تقييـ عممية التعميـ ومف ثـ تطويرىا)الكندر ، 
لذلؾ مف الميـ توفير وتسييؿ عممية التواصؿ بيف الطباب  بمشاركتيـ الفعالة في التعميـ،

  (Aksal,2009)عف بعد
بأنو مد  رضا  (Lim, et.al.,2006)يـ وآخروفويقصد بالرضا كما ير  ل

الطباب عف أسموب التعمـ المتب  في عممية التعمـ وطريقة تصميـ المقرر ومد  رضاىـ 
ا عف وسائؿ اتتصاؿ المتوفرة في عممية التعمـ، ( بأنو 9143وتعرفو زينب العربي) أيضو

فاعمو نحو اتستخداـ ىو حالة داخمية لد  الطالب تظير في قبولو وتقبمو واستجابتو وت
( تعرفو بأنو ىو أحد 9144أما أمؿ إبراىيـ ) التعميمي لتطبيقات جوجؿ التعميمية،

المخرجات الوجدانية لعممية التعمـ التي توض  مستويات ما يمى: ردود أفعاؿ الطباب تجاه 
ب ( بأنو مد  رضا الطبا9115وتر  بدرية عبد الرسوؿ) الدافعية لمتعمـ، قيـ جودة التعمـ،

وعف طريقة التعمـ وتصميـ  وتقبميـ لطريقة تعمميـ القائمة عمى األنشطة اإللكترونية،
ويعرفو صابر  وتجربة التعمـ عف طريؽ بيئة التعمـ اإللكترونية، محتو  الوحدة الدراسية،

( بأنو استجابة الرحبات المعرفية عبر الويب لتوقعات واحتياجات وأىداؼ 9144معبد)
ويقاس بالدرجة  ا يحقؽ زيادة قبولو لمتعمـ مف خباؿ البيئة اتلكترونية،الطالب المعمـ بم

 التي يصؿ عمييا الطباب المعمـ في اتستبياف المعد لذلؾ.
ونظروا ألىمية الرضا في  وتتحدد درجة الرضا وفقوا لمد  إشباع حاجات المتعمـ،

بعد أف أصب  ىناؾ التعمـ اإللكتروني فقد اىتمت عدد مف الدراسات برضا الطباب وذلؾ 
حيث أجرت شيخة  توجو في تطبيؽ أساليبو وأنماطو في عممية التعمـ بصورة أكبر،

( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التعمـ التشاركى في بيئة التعمـ اتفتراضية 9141اليامى)
وأسفرت نتائج الدراسة عف فروؽ دالة  عمى التحصيؿ الدراسي ورضا الطباب عف التعمـ،

وعدـ وجود فروؽ دالة بيف  ف التعمـ لصال  المجموعة التجريبية،في الرضا ع
 التعرؼ إلى ىدفت دراسة (9115)غيث بفأحمد  أجر  كما المجموعتيف في التحصيؿ،

 بيئة طريؽ عف اإلنترنت باستخداـ بعد عف التعمـ بيف الدمج طريقة استخداـ أثر عمى
 ورضا الدراسي، التحصيؿ ىعم لوجو وجيا التعمـ وبيف WebCT اتفتراضية التعمـ
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كما توصمت  ،البحريف بجامعة التربية كمية لطباب التدريس استراتيجيات مقرر عف الطباب
الدراسة إلى أف الطباب قد أبدوا رضا عف طريقة التدريس ومحتو  المقرر ومد  مساندة 

نتائج  كما بينت أستاذ المقرر ليـ بقدر أكبر مف رضاىـ في التعمـ التقميدي وجيا لوجو،
( مد  فاعمية التعمـ المخمط التشاركى المدعـو بالحوسبة 9144دراسة أمؿ إبراىيـ)

السحابية في تنمية التحصيؿ المعرفي وميارات الحضور اتجتماعي ورضا الطباب لصال  
( بضرورة تصميـ بيئات 9141في حيف أوصت نتائج دراسة زينب العربي) األداء البعد ،

وأسفرت  مى تنمية دافعية اتنجاز والرضا التعميمي لد  الطباب،التعمـ بطريقة تساعد ع
( بأف تطبيقات جوجؿ ساعدت عمى تحسيف مستو  9142نتائج دراسة نجباء فارس)

كما أوصت بضرورة مراعاة مبدأ الرضا عف الخدمات التعميمية  الرضا لد  الطباب،
بينما أظيرت نتائج  لمطالب،المقدمة لمطباب لما لو مف عباقة واضحة باتنجاز األكاديمي 

( أف الطباب تحسف لدييـ الرضا عف بيئة التعمـ اإللكتروني في 9144دراسة صابر معبد)
الرحبات المعرفية القائمة عمى التعمـ التعاوني أكثر مقارنة بالرحبات المعرفية القائمة عمى 

ورات ( حيث ىدفت إلى معرفة تص9141أما دراسة د  لوس اركوس) التعمـ الفردي،
معممي مراحؿ التعميـ العاـ الذيف يطبقوف نظاـ التعميـ المقموب مف خباؿ المصادر 

وتوصمت  التعميمية المفتوحة عمى أداء المتعمميف في بعض مدارس الوتيات المتحدة،
الدراسة إلى أف توظيؼ المصادر التعميمية المفتوحة في التعميـ المقموب أد  إلى زيادة 

أما  ممية التعمـ ومشاركتيـ وزيادة معدؿ التعاوف بيف األقراف،رضا المتعمميف عف ع
أشارت أف العينة التجريبية التي  (Thompson &Mombourquette,2014)دراسة

استخدمت طريقة الفصؿ المقموب أظير طبابيا اتجاىات إيجابية نحو استخداـ ىذه 
 الطريقة وتفضيميـ ليا عف الطريقة التقميدية. 

ينبغي أف تصمـ بيئات التعمـ اإللكترونية بعناية ودقة لتحقيؽ  وفي ىذا اإلطار
وىذا ما استفادت منو الباحثة في  أكبر قدر ممكف مف رضا الطباب م  مثؿ ىذه البيئات،

تصميـ بيئة التعمـ المقموب وجعميا بيئة ثرية وغنية بكؿ عوامؿ جذب الباعب لمتعمـ 
ات والتحصيؿ المعرفي وتحقيؽ الرضا عف وتحقيؽ األىداؼ الرئيسة منيا كتنمية لمميار 

 التعمـ مف خباؿ ىذه البيئة.
 المحور الخامس: ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي:

يعد مقرر مقدمة في شبكات الحاسب مقرروا أساسيوا لطباب الفرقة الثانية البائحة 
البازمة الجديدة بقسـ تكنولوجيا التعميـ حيث يمكنيـ مف امتباؾ المعارؼ والميارات 

بشكؿ يتغمب عمى الصعوبات  لتصميـ شبكات الحاسب المحمية في بيئة التعمـ المقموب،
 القائمة في البيئة التقميدية والتي يصعب معيا التعامؿ م  أنظمة التشغيؿ الغير مرئية،
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والتي ستتطرؽ إلى كيفية القياـ بالميارات األدائية لشبكات الحاسب اآللي؛ حيث يقتصر 
لي عمى مراحؿ تصميـ وبناء شبكة حاسب محمية والتي تتضمف الميارات البحث الحا

 التالية:
 ميارة تأريج سمؾ الشبكة. -
 ميارة إعدادات الشبكة. -
 ميارة ربط طابعة بأجيزة فرعية عمى الشبكة. -
 تبادؿ ونقؿ الممفات والمجمدات بيف أجيزة الشبكة.  ميارة -

 الية:اإلجراءات المنيجية لمبحث: وتتضمف المحاور الت
:إعداد قائمة ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي :  أوتو
قائمة بالميارات البازمة  فيما يمي الخطوات واإلجراءات التي استخدمت إلعداد

 إلنتاج وتصميـ شبكة حاسب آلي محمية:
تحديد اليدؼ مف القائمة: تيدؼ القائمة إلى جم  وحصر الميارات الرئيسة والفرعية  -

وتصميـ شبكة حاسب محمية لد  طباب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا البازمة إلنتاج 
 التعميـ.

مصادر اشتقاؽ القائمة: قامت الباحثة باإلطباع عمى األدبيات والبحوث المرتبطة  -
؛ 9112بالميارات البازمة إلنتاج وتصميـ شبكة حاسب آلي)عبد الحميد بسيونى، 

واتطباع عمى  (،9113افعي، ؛ شريؼ الش9114سعيد إبراىيـ وفاطمة خميفة، 
توصيؼ المقرر الخاص بطباب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا التعميـ؛ بما يتضمنو مف 

جرائية، اتطباع عمى مواق  الويب  وجانب نظري وعممي لممقرر، أىداؼ عامة وا 
الخاصة ومواق  اليوتيوب التي تناولت مقاط  الفيديو المرتبطة بميارات تصميـ وتركيب 

 ت الحاسب.شبكا
إعداد القائمة المبدئية لقائمة ميارات تصميـ شبكات الحاسب:حيث توصمت الباحثة  -

لميارات تصميـ  مف خباؿ المصادر السابقة تشتقاؽ الميارات إلى إعداد قائمة مبدئية
( 12( ميارات أساسية تندرج تحتيا )2وتركيب شبكات الحاسب والتي تشتمؿ عمى)

 ميارة فرعية.
دؽ القائمة: عرض القائمة المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد التحقؽ مف ص -

مف سبامة القائمة وأسموب تنظيميا تـ عرضيا عمى المحكميف في مجاؿ الحاسب 
إلبداء الرأي حوؿ قائمة الميارات وصياغتيا ومد  صحتيا  اآللي وتكنولوجيا التعميـ،

األساسية م  إبداء المقترحات  وأىمية كؿ ميارة وانتماء كؿ ميارة فرعية لمميارة
 المناسبة. 
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حساب ثبات القائمة: وتـ عمؿ التعديبات التي أبداىا المحكموف وفقوا لحساب ثبات  -
( ومنيا تـ 4651القائمة عف طريؽ استخداـ معادلة معامؿ اتتفاؽ)محمد المفتى، 

 ة،( وىى نسبة اتفاؽ مقبول1.53حساب معامؿ اتتفاؽ بيف المحكموف الذي بمل )
( ميارات أساسية تندرج تحتيا 1وأصبحت القائمة في صورتيا النيائية تتكوف مف )

 (.4( ميارة فرعية ممحؽ)21)
 ثانيوا: تحديد معايير تصميـ بيئة التعمـ المقموب:

قائمة معايير تصميـ بيئة  فيما يمي الخطوات واإلجراءات التي استخدمت إلعداد
 التعمـ المقموب:

اليدؼ العاـ مف بناء القائمة: تيدؼ القائمة بالتوصؿ إلي معايير يتـ مراعاتيا عند  -
 تصميـ بيئة التعمـ المقموب 

تحديد مصادر اشتقاؽ القائمة: قامت الباحثػة بػاإلطباع عمػي البحػوث والدراسػات السػابقة  -
الخبػػراء  واإلطػػباع عمػػي المعػػايير العامػػة لمتصػػميـ التعميمػػي ، باإلضػػافة إلػػي المقابمػػة مػػ 

 والمتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ.
إعداد قائمة المعايير وتحكيميا: قامت الباحثة بإعداد قائمة المعايير في صورتيا األوليػة  -

ومػػف ثػػـ قامػػت بعػػرض قائمػػة المعػػايير عمػػي  ( مؤشػػر،36( معػػايير و)6واشػػتممت عمػػى )
ائيػـ فييػا مػف خػباؿ مػدي مجموعة مػف المحكمػيف فػي مجػاؿ تكنولوجيػا التعمػيـ إلبػداء أر 

والتأكػػد مػػف  أىميػػة المعػػايير والمؤشػػرات ومػػدي ارتبػػاط كػػؿ مؤشػػر بالمعيػػار الخػػاص بػػو،
وأسػػفرت نتػػائج التحكػػيـ عمػػي أىميػػة المعػػايير والمؤشػػرات وارتبػػاط معظػػـ  صػػدؽ القائمػػة،

 وحذؼ بعض المؤشرات ودمج بعض المعايير. المعايير بالمؤشرات،
عايير: بناءوا عمػى أراء السػادة المحكمػيف حػوؿ قائمػة المعػايير الصورة النيائية لقائمة الم -

وتػػـ التوصػػؿ لقائمػػة المعػػايير فػػي  قامػػت الباحثػػة بػػإجراء التعػػديبات المطموبػػة، المبدئيػػة،
 (.0ممحؽ) ( مؤشر فرعى،39و) ( معايير رئيسة،5حيث تكونت مف) شكميا النيائي،

ب طباب تكنولوجيا التعميـ ثالثوا: التصميـ التعميمي لبيئة تعمـ مقموب لتدري
 عمى تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي بالنمطيف الموزع والمكثؼ.

حيث كاف اليدؼ مف البحث الحالي ىو الكشؼ عف التفاعمي بيف نمطي التدريب 
 اإللكتروني وأسموب التعمـ وأثرىما عمى تنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،

لذلؾ قامت الباحثة باإلطباع عمى مجموعة مف نماذج التصميـ  ـ،والرضا عف بيئة التعم
ومف ىذه النماذج: نموذج  التعميمي التي يمكف األخذ بيا عند تصميـ المواد التعميمية،

نموذج محمد  (،9141(، عبد المطيؼ الجزار)9115نموذج ديؾ وكار ) (،9114روفينى)
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ثة بتطوير بيئة التعمـ وفؽ لذا قامت الباح ،ADDLEونموذج  (،9110عطية خميس)
حيث يعتبر األساس لجمي  نماذج التصميـ التعميمي وأف جمي  النماذج ADDLE نموذج

وفيما يمي شكؿ يوض   تنبثؽ منو فقد اختارتو الباحثة في تطوير بيئة التعمـ المقموب،
)بتصرؼ مف الباحثة( وعرض مفصؿ لتصميـ بيئة التعمـ ومحتوياتيا  ADDLEلنموذج 

 ليذا النموذج: وفقوا

 
 "ADDLE ( مخطط لنموذج التصميـ التعميمي العاـ "0شكؿ)
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 وفيما يمي وصؼ تفصيمي لإلجراءات التي اتبعت في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ:
 : حيث تضمنت ىذه المرحمة اإلجراءات التالية:مرحمة التحميؿ( 4)

o تمثؿ في تحميؿ المشكبات وتحديدىا: تـ تحديد مشكمة البحث الحالي حيث ت
وجود قصور لدي طباب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا التعميـ في ميارات تصميـ 
نتاج شبكات الحاسب اآللي ناتجة عف القصور في الطريقة التقميدية لمتدريس لعدـ  وا 
مراعاتيا الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وعدـ استخداـ المستحدثات التكنولوجية 

سية وأيضا عدـ وجود الوقت الكافي لتطبيؽ الميارات المختمفة في العممية التدري
وىذا ما  العممية واألنشطة التعميمية المطموبة التي مف شأنيا إثراء العممية التعميمية،

 أكدتو نتائج الدراسة اتستكشافية التي قامت بيا الباحثة حيث قامت بإجراء دراسة
الفرقة الثانية الذيف استكشافية في صورة مقاببات مفتوحة م  عينة مف طباب 

 ( طالب01يدرسوف مقرر مقدمة في الشبكات بقسـ تكنولوجيا التعميـ بمل عددىـ)
نتاج شبكات الحاسب اآللي؛  وذلؾ لتحديد مدي تمكف الطباب مف ميارات تصميـ وا 

 :حيث كشفت ىذه المقابمة عمى ما يمي
ي التعامؿ %( مف الطباب عمى أنو مف أبرز المشكبات التي تواجييـ ف54اتفؽ) -

كما أف بعض الطباب لدييـ صعوبة في الوصوؿ إلى  المباشر م  مكونات المادة،
 مستو  اإلتقاف لضيؽ الوقت ولكثرة األعداد لمتدريب بشكؿ مباشر لتمؾ الميارات،
باإلضافة لوجود قصور واض  في البنية التحتية المتاحة لد  العينة عمى المستو  

وضعؼ التواصؿ والتفاعؿ م  القائـ بعممية  مية،الشخصي ومستو  المؤسسة التعمي
كما أكد طباب العينة  التدريس والتعاوف المستمر م  الزمباء حوؿ المياـ المطموبة،

%( بأنيـ يشعروف بالممؿ والضجر مف الطريقة التقميدية 62اتستكشافية بنسبة )
تدريس ىذا حيث أشاروا أنو عمى القائميف ب المتبعة في تدريس الجانب التطبيقي،

المقرر أف يطوروا مف أساليب تدريسية واستخداـ المستحدثات التكنولوجية الحديثة 
لتسيؿ وتيسر العممية التعميمية لتكوف مبائمة تكتسابيـ المعارؼ والميارات بشكؿ 

  فعاؿ.
o  تحميؿ ميمات التعمـ: يستيدؼ البحث الحالي تحديد الميمات التعميمية التي تسعى

مف أجؿ ذلؾ  موب إلى تحقيقيا والتي تتصؼ بالعمومية والشموؿ،بيئة تعمـ المق
قامت الباحثة باختيار مقرر" مقدمة في شبكات الحاسب اآللي" لطباب الفرقة 

حيث يعتبر مف المقررات الدراسية التي تساعد  الثانية بقسـ تكنولوجيا التعميـ،
بحوث واألدبيات وبمراجعة ال الطباب عمى إجراء التعمـ بطريقة مدمجة مقموبة،

 وتـ تحديد أربعة ميمات رئيسة وىى: وتوصيؼ المقرر الخاص بيذه الموضوعات،
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o .التعرؼ عمى أساسيات الشبكة 
o .التعرؼ عمى الشبكة المحمية 
o .التعرؼ عمى أنواع الشبكات 
o .التعرؼ عمى خطوات تصميـ شبكة محمية 
o :تحميؿ خصائص المتعمميف وسموكيـ المدخمي 
وسموكيـ المدخمي  ىـ طباب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا التعميـ،عينة البحث الحالي: -

نتاج شبكات الحاسب اآللي يكاد يكوف متساوي حيث أنيـ لـ يدرسوا  الخاص بتصميـ وا 
ىذا المقرر مف قبؿ حيث تتوفر ميارات استخداـ الكمبيوتر واإلنترنت لدي جمي  

 الطباب.
o  /مف( التعمـ أسموب مقياسالشمولي أسموب التعمـ: تـ تطبيؽ مقياس التحميمي 

 (،9149 نوفؿ، بكر عواد، محمد محمد فرباؿ(تقنيف  سيمفرماف(، -فيمدر إعداد
حيث  لتحديد الطباب وتصنيفيـ بعد تطبيؽ المقياس عمييـ تـ تصنيفيـ لمجموعتيف،

( طالب ذو أسموب التعمـ 09و) ( طالب ذو أسموب التعمـ التحميمي،09تبيف أف ىناؾ)
كما تـ إجراء بعض المقاببات معيـ لمناقشتيـ ببعض الموضوعات المتعمقة  شمولي،

وقد أبد  جمي  أفراد العينة الموافقة والترحيب بمشاىدة  بتطبيؽ البحث الحالي،
 الفيديوىات في إطار بيئة التعمـ المقموب م  التدريب في معمؿ الحاسب داخؿ الكمية.

o  :يتمقى الطباب أسموب تعمميـ بواسطة تحميؿ الموارد والقيود في بيئة التعمـ
نتاج شبكات الحاسب ببيئة التعمـ المقموب، والتي تعتمد عمى  برنامج ميارات تصميـ وا 

وذلؾ مف خباؿ مشاىدة مجموعة مف مقاط  الفيديو  طريقتيف في تقديـ المحتو ،
المرتبطة بمقرر الخاص بمقدمة في الشبكات وتـ رفعو عمى فصوؿ جوجؿ كباس رووـ 

Google Class Room،  بحيث يتـ عرض المعارؼ والميارات بشكؿ متسمسؿ وفقوا
لمتسمسؿ المنطقي لممحتو ؛ أما في قاعة التدريس داخؿ كمية التربية النوعية)معمؿ 

مثبت  ( جياز كمبيوتر متصؿ بشبكة اإلنترنت،01والتي تتضمف ) (،4الحاسب اآللي
افة لممقرر مقدمة في باإلض ،Windowes2010عمييـ برامج نظـ التشغيؿ 

وجياز عرض البيانات وتطبيؽ األنشطة الصفية التشاركية المختمفة  الشبكات،
 لممارسة األنشطة والتدريبات والميارات األدائية. 

 حيث تضمنت ىذه المرحمة اإلجراءات التالية: مرحمة التصميـ:( 9)
o رنامج التعميمي،تحديد األىداؼ التعميمية العامة: تـ تحديد األىداؼ العامة لمب 

وفي ضوء األىداؼ العامة التعميمية تـ صياغة األىداؼ في عبارات إجرائية تحدد 
بدقة التغير المطموب أحداثو في سموؾ المتعمـ بحيث تكوف قابمة لممباحظة والقياس 

وتـ إعداد قائمة األىداؼ في صورتيا المبدئية وتـ عرضيا عمى  بموضوعية،
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راء المتخصصيف في تكنولوجيا التعميـ لمتحقؽ مف مدي مجموعة مف المحكميف والخب
ومدي تحقيؽ عبارة كؿ ىدؼ لمسموؾ التعميمي المراد  صحة الصياغة المغوية،

وقد اتفقت آراء السادة  ومدي انتماء اليدؼ لممستوي المعرفي الذي يقيسو، تحقيقو،
 المحكميف عمي مجموعة مف التعديبات الميمة والتي منيا:

 صياغة بعض األىداؼ اإلجرائية.التعديؿ في  -
 نقؿ بعض األىداؼ مف مستوي معرفي إلي مستوي معرفي آخر بقائمة األىداؼ. -

وبعد إجراء التعديبات التي أبداىا السادة المحكميف عمي قائمة األىداؼ أصبحت 
 (.9( ىدفوا )ممحؽ 21القائمة في صورتيا النيائية مكونة مف )

o  قامت  ضوء األىداؼ التعميمية السابؽ تحديدىا،تحميؿ وتحديد محتو  التعمـ: في
الباحثة بصياغة األىداؼ التعميمية العامة وفقوا لممحتو  العممي المرتبط بمقرر مادة 

والتي تناولت أرب   مقدمة في الشبكات لطباب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا التعميـ،
 وىي: موضوعات رئيسة تشكؿ المحتو ،

 شبكة.التعرؼ عمى أساسيات ال (4
 التعرؼ عمى الشبكة المحمية. (9
 التعرؼ عمى أنواع الشبكات. (0
 التعرؼ عمى خطوات تصميـ شبكة محمية. (1
o  تصميـ محتو  التعمـ: تـ تحديد وتصميـ محتو  مقرر مقدمة في الشبكات في

صورة مجموعة مف مقاط  الفيديو تـ تجميعيا مف خباؿ مواق  اإلنترنت ومواق  
نتاج وتركيب شبكات الحاسب اآللي،اليوتيوب التي تتضمف ميارا م   ت تصميـ وا 

وأيضا  مراعاة مناسبة مقاط  الفيديو لممحتو  التعميمي وارتباطيا بأىداؼ المقرر،
ودقة جودة مقاط  الفيديو مف حيث الصوت والصورة  مناسبتيا لمستو  المتعمميف،

ميا والتعامؿ والسبامة العممية والمغوية؛ باإلضافة لسيولة تنزي وسيولة التصميـ،
 معيا بكؿ سيولة. 

o  تصميـ األنشطة التعميمية: وبعد اتنتياء مف الخطوات السابقة مف تحديد األىداؼ ثـ
قامت الباحثة بتحديد األنشطة  تحديد المحتوي وتجزئة المحتوي إلي محاضرات،

وبناءا عمي  التعميمية التي تتناسب م  األىداؼ والمحتوي الخاص بكؿ محاضرة،
لمتغير المستقؿ لمبحث نمطي التدريب اإللكتروني والتي تعتمد في األساس طبيعة ا

تدريب بالمنزؿ  عمي األنشطة التعميمية قامت الباحثة بتقسيـ األنشطة إلي نوعيف،
وتدريب بالصؼ الدراسي التقميدي خاص بكؿ محاضرة وفقوا لنمط المجموعات 
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بأف يكوف التدريب المنزلي  واىتمت الباحثة في مرحمة تصميـ األنشطة التجريبية،
)الذي يتـ تطبيقو قبؿ الحضور لممحاضرة في المنزؿ( فردي كؿ طالب عمي حد لمتأكد 

بينما يكوف التدريب الصفي التقميدي  مف مدي استيعاب كؿ طالب لممحتوي التعميمي،
)الذي يتـ تطبيقو في الصؼ أماـ المعمـ أثناء المحاضرة ( تدريب ينقسـ لنوعيف: 

فرد  لبعض المياـ وتدريب تشاركي لمبعض األخر وذلؾ لتبادؿ الخبرات بيف تدريب 
 الطباب فيما بينيـ. 

o  اختيار مصادر التعمـ قامت الباحثة بتصميـ بيئة التعمـ المقموب مف خباؿ فصوؿ
وذلؾ لقياس أثرىما عمي تنمية ميارات تصميـ  Google Classroomجوجؿ 

 وجيا التعميـ.شبكات الحاسب اآللي لدي طباب تكنول
  :)تصميـ نمطي التدريب اإللكتروني ببيئة التعمـ المقموب)مواد المعالجة التجريبية

يعتمد البحث الحالي عمى أنماط التدريب اإللكتروني ويتـ تقديميا وفقوا لألسموب 
تـ تصميـ بيئة التعمـ المقموب كأحد  الشمولي(؛ لذا التعمـ لممتعمميف)التحميمي،

حيث يقدـ التعمـ  لمدمج بأسموبيف التعمـ اإللكتروني والتعمـ التقميدي،أنماط التعميـ ا
 اإللكتروني بالبيئة المحددة في بداية التعمـ ثـ التعمـ بالطريقة التقميدية بالمحاضرة،
 -حيث قامت الباحثة بتصميـ بيئة التعمـ المدمج المقموب بنمطييا)التدريب الموزع

حيث قامت  ،Google Classroomجؿ التدريب المكثؼ( مف خباؿ فصوؿ جو 
( طالبوا وطالبة إلى أربعة مجموعات 31الباحثة بتقسيـ عينة البحث وعددىـ)

 موضحة كالتالي: ( طالبوا وطالبة،43تجريبية كؿ مجموعة تتكوف مف )
  مكثؼ(. –المجموعة التجريبية األولى)تحميمي 
 موزع(. -المجموعة التجريبية الثانية )تحميمي 
 مكثؼ(. -لتجريبية الثالثة)شموليالمجموعة ا 
  موزع(. –المجموعة التجريبية الرابعة)شمولي 

o  نظاـ التسجيؿ بالبيئة: حيث قامت الباحثة بعد إنشاء البيئة بإرساؿ رابط البيئة
ورمز البيئة إلي كؿ طالب عمي حسب البيئة التاب  ليا حتى ت يحدث خمط لدي 

عمى المجموعة المغمقة عمى تطبيؽ  الطباب أو تسجيؿ طالب في أكثر مف بيئة،
 الفيس بوؾ الخاص بالمقرر.

 
 ( يوض  نظاـ التسجيؿ بالبيئة1شكؿ)
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o  تصميـ واجية التفاعؿ لبيئة التعمـ: حيث تحتوي واجية التفاعؿ عمي صفحات

 وىى: رئيسة،

 
 ( يوض  تصميـ واجية التفاعؿ لبيئة التعمـ2شكؿ)

o ضوء المعالجات التي تـ تصميميا  تصميـ استراتيجة التفاعؿ التعميمي: في
 فيما يمي: حددت طبيعة التفاعبات التعميمة،

o :التفاعؿ داخؿ البيئة اإللكترونية ويتكوف مف 
o   التفاعؿ بيف المتعمـ والمحتوي: يتـ ذلؾ مف خباؿ تفاعؿ المتعمـ م  الروابط

 الداخمية الخاصة بالمحتوي.
o  المتعمـ :يتـ مف خباؿ طرؽ عدة التفاعؿ بيف المتعمميف والتفاعؿ بيف المعمـ و

 التعميقات أسفؿ المنشورات الموجودة، لمتفاعؿ، منيا البريد اإللكتروني،
كأداة بديمة والمجموعة المغمقة عمى الفيس بوؾ الخاص بجروب المقرر 

 لمتواصؿ. 
o  التفاعؿ داخؿ البيئة الصفية: ويتـ التفاعؿ داخؿ البيئة الصفية مف خباؿ عرض

ومناقشة بيف  تيـ حوؿ الفيديوىات واألجزاء الغير مفيومة،الطباب لمباحظا
عادة شرح بعض األجزاء الغير  الطباب وبعضيـ البعض وبيف الطباب والمعمـ، وا 
باإلضافة إلي التطبيؽ العممي  مفيومة مف خباؿ أجيزة العروض الضوئية،

 لمنشاط الصفي التشاركي أماـ المعمـ.
o رة: تـ تجييز قاعة التدريس داخؿ كمية تصميـ بيئة التعمـ الصفية بالمحاض

( جياز كمبيوتر 01والتي تتضمف ) (،4التربية النوعية)معمؿ الحاسب اآللي
 ،Windowes2010مثبت عمييـ برامج نظـ التشغيؿ  متصؿ بشبكة اإلنترنت،

وجياز عرض البيانات وتطبيؽ األنشطة  باإلضافة لممقرر مقدمة في الشبكات،
 تمفة لممارسة األنشطة والتدريبات والميارات األدائية. الصفية التشاركية المخ

o   تصميـ إستراتيجية التغذية الراجعة: حيث تقـو الباحثة بمتابعة الطباب ومد
تقدميـ في تطبيؽ التدريبات والمياـ الصفية بالمحاضرة وتقديـ التغذية الراجعة 

تمفة أثناء الفورية مف خباؿ اإلجابة عمي أسئمة الطباب واستفساراتيـ المخ
أما بالنسبة لمواجب الدراسي اإللكتروني عندما ينتيي  التطبيؽ األدائي العممي،
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كؿ طالب مف تطبيؽ المياـ المكمؼ بتنفيذىا يقـو بإرساليا إلى الواجب الدراسي 
وأف  في المرفقات وتعطى درجات عمى تمؾ المياـ إذا سممت في الموعد المحدد،

 Postلمكمؼ بيا تقـو الباحثة بإرساؿ منشورات لـ يقـ الطالب بأداء المياـ ا
ليـ بأف األنشطة والمياـ والتكميفات لـ تصؿ بعد أو مفقودة أو إعادة إرساليا 

 مرة أخر  لكي يتـ تقييميا مف قبؿ الباحثة.

 
 ( يوض  تصميـ إستراتيجية التغذية الراجعة3شكؿ)

o ث الحالي في معالجتيف تصميـ استراتيجية التعميـ وأنماط التعمـ: في سياؽ البح
والثانية: نمط التدريب  تجريبيتيف؛ األولى: نمط التدريب اإللكتروني الموزع،

  وذلؾ وفقوا لمخطوات التالية: اإللكتروني المكثؼ،
نظروا لطبيعة تجربة البحث التي تعتمد  قامت الباحثة بإعداد بيئة التعمـ المقموب، -

ب في بيئة التعمـ حيث يقدـ فيو نمط عمى إتاحة مقاط  الفيديو التعميمي لمطبا
المكثؼ( مما تتطمب وجود بيئة يتـ  التدريب اإللكتروني بشكؿ مختمؼ)الموزع،

رف  الفيديوىات التعميمية مف خباليا ليتمكف الطباب مف الدخوؿ عميو ومتابعة 
فقد تـ إنشاء حساب داخؿ بيئة  كؿ الفيديوىات المرتبطة بالمحتو  التعميمي،

وتستخدـ إلدارة الصؼ  Google Classroom ؿ جوجؿ التعميميةالتعمـ فصو
والعممية التعميمية عف طريؽ اتنترنت حيث تسيؿ صفوؼ جوجؿ التعميمية 
لممتعمميف والمعمميف اتتصاؿ داخؿ المدارس وخارجيا لكي تتناسب م  طبيعة 

نظيـ إستراتيجية الفصوؿ المقموبة وتعد مف البيئات التي يسيؿ رف  فيديوىات وت
كما تسم   والمياـ والتكميفات واألنشطة المختمفة بيا، وعرض الموضوعات،

 بوجود أدوات لمتشارؾ والتواصؿ المختمفة بيف المعمـ والمتعمـ.
كما  تـ اختيار مجموعة مف مقاط  الفيديو التعميمية الجاىزة مف مواق  اليوتيوب، -

 يب اإللكتروني )الموزع،تـ إعداد مقاط  فيديو تختمؼ فيما بينيا في نمط التدر 
الذي يمكف مف تصوير  "Camtasia Studio7"المكثؼ( باستخداـ برنامج 

سط  المكتب والميارات العممية المحددة لتصميـ شبكات الحاسب اآللي 
م  إمكانية تسجيؿ شرح لفظي لكؿ خطوات  المستيدؼ تنميتيا لد  الطباب،
اط  الفيديو التعميمية المنتجة وقد تناولت مق الميارة بجانب الصورة المرئية،
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وعددىا أربعة مقاط  فيديو ميارات تصميـ وتركيب شبكات الحاسب اآللي 
 التالية:

o .خطوات تأريج كابؿ اتنترنت 
o .خطوات إعدادات الشبكة 
o .خطوات ربط طابعة بجياز فرعى 
o .خطوات تبادؿ ونقؿ الممفات والمجمدات عمى الشبكة بيف األجيزة 
لصوت والصورة في مقاط  الفيديو المنتجة ليستفيد منيا وتـ مراعاة جودة ا -

واختمفت طبيعة مقاط  الفيديو التعميمية والتدريب واألنشطة التي  الطباب،
 مارسيا الطباب في كؿ مف المجموعتيف التجريبيتيف عمى النحو التالي:

 المجموعة التجريبية نمط التدريب اإللكتروني الموزع:
o لتصميـ  ية تتضمف شرح الميارات الرئيسة والفرعيةتمقت مقاط  فيديو تعميم

شبكات الحاسب اآللي المستيدؼ تنميتيا لد  الطباب وذلؾ بتوزي  ميمة 
وتـ رفعيا  التدريب بفاصؿ زمني لفترات الراحة بيف كؿ جمسة أو ميمة والثانية،

 عمى المجموعة التعميمية األولى)التدريب الموزع( عبر بيئة التعمـ بحيث تـ رف 
وبعد إنجازه وتعممو تـ رف  مقط  ترقيـ  مقط  خطوات تأريج كابؿ اتنترنت،

وبعد إنجازه وتعممو تـ رف  المقط   ومقط  خطوات إعدادات الشبكة، األسباؾ،
وبعد إنجازه تـ رف  المقط   الثالث المرتبط خطوات ربط طابعة بجياز فرعى،

ت عمى الشبكة بيف األخير الخاص بخطوات تبادؿ ونقؿ الممفات والمجمدا
 األجيزة.

o  وبعد مشاىدة مقط  الفيديو األوؿ تـ اتلتقاء بطباب المجموعة األولى في
 وىى قاعة معمؿ الحاسب بقسـ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية،

وجياز عارض البيانات  ( جياز كمبيوتر متصؿ بشبكة اإلنترنت،01تتضمف )
ية التي تستخدـ في معرفة الصعوبات وأيضا توافر أجيزة العروض الضوئ

 والمشكبات التي ظيرت أثناء مشاىدة مقاط  الفيديو بالنشاط المنزلي،
وتنفيذ بعض التكميفات لمميارات  ومراجعة المعمـ لما تـ تعممو بالمنزؿ،

وفي البيئة الصفية يتـ اإلجابة عمي تساؤتت الطباب  المتضمنة بكؿ درس،
صعبة ثـ تطبيؽ النشاط الصفي التشاركي مف خباؿ ومناقشتيـ وشرح األجزاء ال
 مجموعات العمؿ التشاركي.

o ،وبعد إنجازه تـ رف  المقط   الفيديو األوؿ الخاص خطوات تأريج كابؿ اتنترنت
 الثاني الخاص ترقيـ األسباؾ. 
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o  بعد اتنتياء مف الميارات الرئيسة والفرعية لكؿ درس مف دروس مقرر مقدمة
طمب المعمـ مف الطباب رف  إنتاجيـ التعميمي الذي تـ حيث ي في الشبكات،

تطبيقو في البيئة الصفية عمى بيئة التعمـ فصوؿ جوجؿ لتقيميا حسب 
 التعديبات التي أظيرتيا المقابمة م  الطباب بقاعة التدريس معمؿ الحاسب،

ثـ باقي الدروس بشكؿ موزع  وبعدىا يتـ رف  مقاط  الفيديو لمدرس التالي،
 . وتتابعي

 المجموعة التجريبية نمط التدريب اإللكتروني المكثؼ:
o لتصميـ  تمقت مقاط  فيديو تعميمية تتضمف شرح الميارات الرئيسة والفرعية

شبكات الحاسب اآللي المستيدؼ تنميتيا لد  الطباب وذلؾ بتقديـ قدر كبير مف 
بعضيا  الجمسات التدريبية أو المياـ بعدد قميؿ مف فترات الراحة بيف المياـ

وتـ رفعيا عمى المجموعة التعميمية الثانية )التدريب المكثؼ( عبر بيئة  لبعض،
التعمـ المدمج المقموب فصوؿ جوجؿ بحيث تـ رف  مقاط  الفيديو التعميمي 

 الخامسة الخاصة بميارات تصميـ شبكات الحاسب دفعة واحدة.
o  برف  منشور لكؿ وبعد مشاىدة الطباب لمقاط  الفيديو المجمعة قامت الباحثة

طباب المجموعة عمى البيئة المقترحة بعقد لقاء في معمؿ الحاسب بقسـ 
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية لمناقشة ومعرفة الصعوبات والمشكبات 

ومراجعة المعمـ لما  التي ظيرت أثناء مشاىدة مقاط  الفيديو بالنشاط المنزلي،
لتكميفات لمميارات المتضمنة بكؿ الدروس التي وتنفيذ بعض ا تـ تعممو بالمنزؿ،

وفي البيئة الصفية يتـ اإلجابة عمي تساؤتت الطباب ومناقشتيـ  تـ رفعيا،
وشرح األجزاء الصعبة ثـ تطبيؽ النشاط الصفي التشاركي مف خباؿ مجموعات 

باإلضافة إمداد ىؤتء الطباب بأدوات البحث سواء البحث في  العمؿ التشاركي،
الويب المختمفة أو مواق  اليوتيوب التي ممكف أف تساعدىـ في أداء مواق  

 الميارات األدائية.
o ،م  إمكانية عرض بعض النماذج الصحيحة لجمي  الميارات المستيدؼ إنجازىا 

وتوجيييـ ليتعاونا أفراد المجموعة  لتكوف وسيمة تساعدىـ عمى تقويـ أدائيـ،
 ات األربعة المستيدفة بشكؿ صحي .ويتشاركوا فيما بينيـ في إنجاز الميار 

o  وبعد اتنتياء مف أداء جمي  الميارات الرئيسة والفرعية يتـ رف  منشور لتوجيو
 أفراد برف  المنتج النيائي لتقييميا ومراجعتيا مف قبؿ المعمـ.

o  تحديد استراتيجية التعميـ وأنماط التعمـ: قامت الباحثة بتناوؿ موضوعات المقرر
والتعمـ الذاتي في التعمـ  إستراتيجة التعمـ النشط واتكتشاؼ، الدراسي متضمنوا

ستراتيجة التعمـ التشاركى  مف خباؿ مشاىدة مقاط  الفيديو التعميمي بالمنزؿ، وا 
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والمناقشة والعمؿ بشكؿ تعاوني داخؿ قاعة التدريس  في مجموعات صغيرة،
 بالكمية.

 ات التالية:حيث تضمنت ىذه المرحمة اإلجراءمرحمة التطوير: ( 0)
o  نتاج بيئة التعمـ: استخدمت الباحثة بيئة صفوؼ جوجؿ تحديد وا 

وىي عبارة عف خدمة مجانية لممدارس  Google Classroomالتعميمية
شخصي  Gmail والمؤسسات غير الربحية ويمكف لكؿ شخص لديو حساب

نشاء صؼ أو اتنضماـ إليو، ويمكف باستخداـ صفوؼ  الدخوؿ عمي البيئة وا 
ضافة الطباب والمعمميف  التعميمية أف إنشاءجوجؿ  صفاو افتراضياو عمى اإلنترنت وا 

نشاء أسئمة ومياـ لمطباب، كما قامت الباحثة في إعداد  ويمكف نشر إعبانات وا 
تـ اتستعانة  الفيديوىات التعميمية الخاص بالميارات األدائية لممقرر الشبكات،

وتضمنت شرح خطوات تصميـ  بمجموعة مف مقاط  الفيديوىات التي تناولت
مف مواق  الويب أو  وتركيب شبكات الحاسب اآللي ولمميارات المستيدؼ تنميتيا،

م  مراعاة مناسبة مقاط  الفيديو لممحتو  التعميمي وارتباطيا  مواق  اليوتيوب،
ودقة جودة مقاط  الفيديو  وأيضا مناسبتيا لمستو  المتعمميف، بأىداؼ المقرر،

والسبامة العممية والمغوية؛ باإلضافة  الصورة وسيولة التصميـ،مف حيث الصوت و 
 لسيولة تنزيميا والتعامؿ معيا بكؿ سيولة.

o  تطوير بيئة التعمـ: قامت الباحثة ببرمجة محتو  بيئة التعمـ باستخداـ برامج نمط
الذي  "Camtasia Studio7"برنامج  ،Wordالتأليؼ واإلنتاج مثؿ برنامج 

وير سط  المكتب والميارات العممية المحددة لتصميـ شبكات يمكف مف خبالو تص
 الحاسب اآللي المستيدؼ تنميتيا لد  الطباب، 

o  رساؿ رابط البيئة عف طريؽ اإلخراج المبدئي لبيئة التعمـ: تـ إعداد البيئة وا 
 وسائؿ التواصؿ اتجتماعي لمجموعة مف المحكميف. 

o اء مف تصميـ بيئة التعمـ تـ عرضيا عمي التقويـ البنائي لبيئة التعمـ: بعد اتنتي
وذلؾ إلبداء أرائيـ حوؿ  مجموعة مف المحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ،

 وأساليب التفاعؿ الموجودة وطرؽ التقويـ المستخدمة، محتوي بيئة التعمـ،
ومدي مناسبتيا لطباب الفرقة الثانية بقسـ  واألنشطة التي تستخدميا كؿ بيئة،

وبناءا عمي أراء السادة المحكميف وقد تـ إجراء التعديبات  التعميـ،تكنولوجيا 
 حتى أصبحت بيئة التعمـ في شكميا النيائي صالحة لمتطبيؽ.  المناسبة،

o  التعديؿ واإلخراج النيائي لبيئة التعمـ: تـ إعداد الصورة النيائية لبيئة التعمـ بعد
جراء التقويـ ا وتـ إرساؿ رابط البيئة إلي  لنيائي،إجراء تعديبات السادة المحكميف وا 
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خباؿ المجموعة المغمقة عمى وذلؾ مف  الطباب بناءوا عمى التصميـ التجريبي،
حيث يقـو كؿ طالب بالدخوؿ إلي البيئة  ،الفيس بوؾ الخاص بجروب المقرر

 الخاصة بمجموعتو مف خباؿ الدخوؿ عمي الرابط وكتابة رمز البيئة. 
 تضمنت ىذه المرحمة اإلجراءات التالية:حيث مرحمة التنفيذ: ( 1) 

o  النشر: حيث قامت الباحثة برف  الفيديوىات التعميمية عمى بيئة التعمـ فصوؿ
تاحة مشاركتيا لمعرض فقط لطباب عينة  ،Google Classroom جوجؿ وا 
 البحث.

o  تطبيؽ بيئة التعمـ: تـ تطبيؽ وتنفيذ بيئة التعمـ عمى مستوييف: التجربة
والتجربة األساسية وسوؼ تتناوؿ الباحثة خطوات ىذه المرحمة  اتستطباعية،

 بشكؿ مف التفصيؿ في الجزء الخاص بإجراء تجربة البحث.
 حيث تضمنت ىذه المرحمة اإلجراءات التالية:مرحمة التقويـ: ( 2)

o  تقويـ جوانب التعمـ لمحتو  بيئة التعمـ: تيدؼ ىذه المرحمة لمتأكد مف صباحية بيئة
جراء التجربة تختبار صحة فروض البحث، ي تـ تطويرىا لمتطبيؽ،الت التعمـ،  وا 

فقد تـ عرض محتو  بيئة التعمـ عمى مجموعة  وبالتالي اإلجابة عف أسئمة البحث،
مف السادة المحكميف إلبداء آرائيـ حوؿ صباحية عرض واستخداـ محتو  بيئة 

ـ المعرفية مف خباؿ وقد تـ تقويـ جوانب التعم التعمـ لتحقيؽ اليدؼ مف البحث،
بينما تـ تقويـ الجوانب الوجدانية مف خباؿ مقياس الرضا عف  اتختبار التحصيمى،

 بيئة التعمـ.
o  تحميؿ النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا: سوؼ تتناوؿ الباحثة ىذه المرحمة بشكؿ أكثر

ا في نتائج البحث.   تفصيباو ووضوحو
 رابعوا: إعداد أدوات البحث:

: تـ إعداد اتختبار التحصيمى لقياس الجانب المعرفي تبار التحصيمىإعداد اتخ( 4)
 وفيما يمي إجراءات إعداد وضبط اتختبار: المرتبط بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،

o  تحديد اليدؼ مف اتختبار: ييدؼ ىذا اتختبار إلى قياس مد  تحصيؿ طباب
في الجانب المعرفي  تربية النوعية،الفرقة الثانية بقسـ تكنولوجيا التعميـ كمية ال

نتاج شبكات الحاسب اآللي.  المرتبط بميارات تصميـ وا 
o  إعداد جدوؿ المواصفات: تـ إعداد جدوؿ مواصفات اتختبار التحصيمى لممستويات

 الثباث)التذكر والفيـ والتحميؿ( كاآلتي:
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 ـ

المستويات المعرفية لمفردات  موضوعات الدراسة
 اتختبار

 المجموع
 الكمي

الوزف 
 النسبي%

 تحميؿ فيـ تذكر
 04.641 42 9 0 41 أساسيات الشبكة 4
 94.326 40 2 0 2 أنواع الشبكات 9
 46.415 6 9 9 2 الشبكة المحمية 0
 94.94 41 0 9 2 خطوات تصميـ الشبكة  1
 %411 14 49 41 92 المجموع الكمي 

 92.20 94.94 20.46 الوزف النسبي% 
 جدوؿ مواصفات اتختبار التحصيمى لممستويات الثباث)التذكر والفيـ والتحميؿ( (4جدوؿ)

o  تحديد نوع اتختبار ومفرداتو: تمثمت أدوات القياس في البحث الحالي في اختبار
 تحصيمي موضوعي قامت الباحثة بتقسيمو إلي قسميف وىما:

o (سؤاؿ.92الجزء األوؿ: أسئمة اتختيار مف متعدد ) 
o ( سؤاؿ.99ي: أسئمة الصواب والخطأ)الجزء الثان 

والقدرة  وتـ اختيار ىذيف النوعيف مف األسئمة لتميزىـ بإبراز الحقائؽ والمفاىيـ،
 عمي قياسيما.

o  تقدير درجات التصحي  ألسئمة اتختبار: تـ تقدير اإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ
 ( درجة.14تبار)وبالتالي الدرجة الكمية لباخ وصفر لكؿ إجابة خاطئة، بدرجة واحدة،

o  تقدير صدؽ اتختبار: وتـ عرض الصورة األولية لباختبار التحصيمي عمي مجموعة
المحكميف متخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وذلؾ إلبداء الرأي  مف السادة

والدقة العممية لمفردات  حوؿ مدي قياس مفردات اتختبار لألىداؼ السموكية،
ومدي شموؿ مفردات اتختبار  مفردات اتختبار،والصياغة المغوية ل اتختبار،

لممحتوي العممي؛ وقامت الباحثة بإجراء التعديبات البازمة عمى صياغة بعض 
 األسئمة تبعا آلراء السادة المحكميف.

o  حساب ثبات اتختبار: قامت الباحثة بحساب ثبات اتختبار التحصيمي بعد تطبيؽ
( طالب وطالبة باستخداـ طريقة 91)التجربة اتستطباعية عمي عينة قواميا 
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وتتـ عف طريؽ  ،Spearman & Brownالتجزئة النصفية لسبيرماف وبراوف 
الجزء األوؿ  حساب معامؿ اترتباط بيف نصفي اتختبار بعد تقسيمو إلي جزأيف،

يتضمف اإلجابات الصحيحة لألسئمة فردية الرتبة لكؿ طالب مف أفراد التجربة 
 لألسئمة زوجية الرتبة، الجزء الثاني اإلجابات الصحيحةوتضمف  اتستطباعية،

( وىى قيمة تشير إلى أف اتختبار عمي درجة 1744وبمغت قيمة معامؿ الثبات)
 مقبولة مف الثبات.

o  تقدير الصدؽ الذاتي لباختبار: تـ قياس الصدؽ الذاتي لباختبار بحساب الجذر
بات اتختبار كما تـ حسابو بعد وحيث إف معامؿ ث التربيعى لمعامؿ ثبات اتختبار،

 (.1760تطبيقو في التجربة اتستطباعية ىو )
o  معامؿ السيولة والصعوبة: تـ حساب معامؿ السيولة والصعوبة لكؿ مفردة مف

وتـ  ومفردتيف لسيولتيـ، وتـ استبعاد أرب  مفردات لصعوبتيـ، مفردات اتختبار،
( 1.5:1.91والصعوبة تتراوح بيف) اإلبقاء عمى المفردات التي بمل معامؿ السيولة

بناءو عميو تصب  جمي  مفردات  (،1.41:1.99ومعامؿ الصعوبة تتراوح بيف)
 اتختبار ليست بشديدة السيولة أو الصعوبة.

o  تحديد زمف اتختبار: تـ تقدير زمف اتختبار عف طريؽ حساب الزمف الذي استغرقو
ثـ حساب  ة عمي أسئمة اتختبار،كؿ طالب مف طباب العينة اتستطباعية في اإلجاب

المتوسط الحسابي بحساب مجموع الزمف الذي استغرقو الطباب جميعاو في اإلجابة 
فوجد أف الزمف المتوسط لإلجابة عمي  عمي أسئمة اتختبار والقسمة عمي عددىـ،

وبذلؾ يتكوف اتختبار في صورتو النيائية  ( دقيقة تقريباو،14أسئمة اتختبار ىو)
 (.1( سؤات )ممحؽ14مف )

: تـ إعداد بطاقة المباحظة لقياس الجانب الميار  المرتبط بناء بطاقة المباحظة( 9) 
 وفيما يمي إجراءات إعداد وضبط البطاقة: بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،

o  تحديد اليدؼ مف بطاقة المباحظة: ىدفت بطاقة المباحظة إلى قياس قدرة طباب
نتاج شبكات الفرقة الثانية بقس ـ تكنولوجيا التعميـ عمى أداء ميارات تصميـ وا 

 الحاسب اآللي.
o  تحديد أسموب تسجيؿ درجات المباحظة: أعتمد أسموب تسجيؿ مستوي األداء بعد

استطباع رأي بعض الخبراء عمي ثباث مستويات)درجتاف( عند أداء خطوات 
لميارة بعد تردد أو )درجة واحدة( عند أداء خطوات ا الميارة دوف تردد أو خطأ،

 عدة محاوتت، )صفر( لـ يستطي  أداء خطوات الميارة.
  إعداد الصورة األولية لبطاقة المباحظة: بعد دراسة الميارات الرئيسية التي تـ

قامت الباحثة بترتيبيا  تحديدىا وتحميميا إلي مجموعة مف الميارات الفرعية،
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ا مباحظة مباشرة، حيث وصياغتيا في صورة عبارات سموكية يمكف مباحظتي
وأف تحتوي كؿ عبارة عمي  روعي صياغة الميارات في عبارات سموكية واضحة،

وقد اشتممت بطاقة  وسبامة العبارات مف األخطاء المغوية، فعؿ أدائي واحد،
 ( ميارة أدائية.01( ميارات رئيسة وفرعية تتفرع منيا)2المباحظة عمي )

 غة تعميمات البطاقة أف تكوف واضحة وض  تعميمات البطاقة: روعي عند صيا
 وقد تـ وض  التعميمات المناسبة إلجراء المباحظة عمي نحو سميـ، ومحددة،

وتضمنت تعميمات البطاقة بعديف ىما: بيانات خاصة بالمباحظ والطالب: حيث 
والميارة(؛  والتاريخ، واسـ الطالب، يكتب بيا بعض البيانات وىي)اسـ المباحظ،

ويتـ تطبيؽ ىذه البطاقة أثناء  المباحظ )توضي  ىدؼ البطاقة،تعميمات خاصة ب
( في المكاف المخصص ألداء √وبرجاء وض  عبامة) أداء الجانب العممي،

 وذلؾ في كؿ خطوة مف خطوات البطاقة(. الطالب،
o  صدؽ بطاقة المباحظة: تـ تقدير صدؽ البطاقة بعرض الصورة األولية لبطاقة

 محكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ بيدؼ :المباحظة عمي مجموعة مف ال
 .التأكد مف تسمسؿ الخطوات السموكية لكؿ ميارة مف الميارات موض  البحث 
 .التأكد مف وضوح وسبامة تعميمات البطاقة 
 .حذؼ أو إضافة بعض الخطوات السموكية الفرعية بما يتناسب م  كؿ ميارة 
 التأكد مف دقة صياغة العبارات وسيولتيا. 

ـ تعديؿ البطاقة في ضوء آراء السادة المحكميف الذيف أجمعوا عمي اكتماؿ وقد ت
بطاقة المباحظة وصباحيتيا لمتطبيؽ ومطابقتيا لقائمة الميارات وارتباطيا باألىداؼ 

ضافة  واقتصرت التعديبات عمي حذؼ الميارة الرئيسة، التعميمية لممحتوي التعميمي، وا 
عادة صيا بعض الميارات الفرعية، وبيذا يكوف قد تـ التأكد مف  غة بعض العبارات،وا 
 صدؽ بطاقة المباحظة.

o ،حساب ثبات بطاقة المباحظة: تمثؿ طريقة تعدد المباحظيف أكثر الطرؽ استخداماو 
لمباحظة أداء نفس الطالب في ذات الوقت؛ وقد قامت  حيث تتطمب أكثر مف مباحظ،

ممف لدييـ معرفة بموضوع  بالقسـ، الباحثة باتشتراؾ م  اثنيف مف الزمباء المعيديف
( طالب مف طباب العينة اتستطباعية مف طباب الفرقة الثانية 91بمباحظة) الميارات،

وتـ استخداـ أداة المباحظة في فترة  بقسـ تكنولوجيا التعميـ أثناء قياميـ بأداء الميارات،
مرات اتتفاؽ ثـ حساب عدد  بحيث يبدأ المباحظوف وينتيوف معُا، زمنية متساوية،

وتـ معالجة النتائج التي توصمت إلييا الباحثة باستخداـ  بينيـ وعدد مرات اتختباؼ،
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( بحساب ثبات بطاقة 9116( وىى كالتالي)عمى ماىر خطاب، Cooperمعادلة )كوبر
المباحظة وذلؾ لحساب نسبة اتتفاؽ تقدير المباحظيف لمميارة باستخداـ المعادلة 

 التالية. 

 
 ( نسبة اتفاؽ المباحظيف عمى أداء الطباب حوؿ بطاقة المباحظة9جدوؿ)       

المباحظ  
 األوؿ

 المباحظ
 الثاني

المباحظ 
 الثالث

 المتوسط

 %55.0 %61 %61 %52 نسبة اتتفاؽ
ويتض  مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط نسبة اتتفاؽ بيف المباحظيف عمي أداء الطباب 

وبالتالي فيي صالحة لمتطبيؽ  معدؿ ثبات البطاقة، %( مما يدؿ عمى ارتفاع55.0بمغت )
 عمى أفراد عينة البحث 

o  0×21الصورة النيائية لبطاقة المباحظة: حيث تصب  القيمة الوزنية لمبطاقة كاممة 
وبذلؾ تصب  البطاقة في صورتيا النيائية صادقة وثابتة  درجة، 421درجات= 

يارة فرعية وبذلؾ تكوف البطاقة ( م21( ميارات رئيسية تتفرع منيا)1وتتكوف مف)
 (.2صالحة لباستخداـ)ممحؽ

مقياس الرضا لمتعرؼ عف مد   تـ إعدادمقياس الرضا عف بيئة التعمـ:  إعداد( 0) 
وفيما يمي إجراءات إعداد وضبط  رضا طباب تكنولوجيا التعميـ عف بيئة التعمـ المقموب،

 المقياس:
 عداد المقياس مف أجؿ معرفة تحديد اليدؼ مف المقياس: قامت الباحثة بإ

وتحديد مدي رضا طباب الفرقة الثانية بقسـ تكنولوجيا التعميـ عف بيئة التعمـ 
 المقموب.

  مصادر بناء المقياس: بني المقياس باتعتماد عمى العديد مف الدراسات
(، شيخة 9143زينب العربي) واألدبيات والبحوث ذات الصمة بالبحث،

مريـ  (،9144أمؿ حمادة) (،9142الضفير )عبد اهلل  (،9141اليامى)
( التي 9141زينب العربي) (،9141محمد كماؿ عبد الرحمف) (،9149سالـ)

 تناولت كيفية بناء وتصميـ المقاييس بصورة عامة.
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 ( المقياس: يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف)( 12تحديد محاور)أبعاد
 -موزعة عمى خمس أبعاد عمى النحو التالي: فقرة،

 ( فقرة.41بعد جودة إدارة بيئة التعمـ ويتكوف مف) .4
 ( فقرة.6بعد كفاءة أسموب التعمـ ويتكوف مف) .9
 ( فقرة.5بعد العباقة بيف المعمـ والطباب ويتكوف مف ) .0
 ( فقرة.41بعد سيولة استخداـ بيئة التعمـ ويتكوف مف) .1
 ( فقرة.5بعد الرضا العاـ ويتكوف مف) .2

 ياس بحيث يتـ قياس مد  الرضا لمطباب عمى تقدير درجات المقياس: صمـ المق
 درجات، 2خماسي الدرجة؛ راضى بدرجة كبيرة جدوا= مقياس متدرج،

غير راضى  درجات، 9غير راضى=  درجات، 0ت أدر = درجات،1راضى=
وىى  درجة، 992ومف ثـ تصب  الدرجة العظمى لممقياس=  درجة، 4إطباقاو= 

وىى تعبر عف  درجة، 12درجة الصغر  = وال تعبر عف الرضا بدرجة كبيرة جدوا،
 مستو  الرضا بدرجة ضعيفة جدوا.

 :صدؽ المقياس 
  عمي مجموعة مف الصدؽ الظاىري: تـ عرض مقياس الرضا عف التعمـ

دقة الصياغة المغوية  المحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ لمعرفة أرائيـ في،
وقد  المقياس لمتطبيؽ، مدي صباحية إضافة أو حذؼ بعض العبارات، لمعبارات،

اتفؽ معظـ السادة المحكميف عمي صباحية المقياس م  وجود بعض التعديبات، 
 وقد قامت الباحثة بإجراء التعديبات التي أجم  عمييا معظـ المحكميف.

  صدؽ اتتساؽ الداخمي: تـ حساب معامبات اترتباط بيف درجات المجموعة
وبمغت قيـ  مية عمى المقياس ككؿ،ودرجاتيـ الك اتستطباعية عمى كؿ بعد،
ويشير ذلؾ إلى مد  ترابط  (،1.504 – 1.063معامبات اترتباط مابيف )

ا،  وم  الدرجة الكمية ليا. عبارات المقياس م  بعضيا بعضو
  حساب ثبات المقياس: قامت الباحثة بتقييـ أداء طباب العينة اتستطباعية عمى

وىى  (،1.543والذي بمغت قيمتو) رونباخ،وتـ إيجاد معامؿ ألفا ك ىذا المقياس،
 قيمة مناسبة لمثبات تصم  كأساس لمتطبيؽ.

  الصورة النيائية لممقياس: بعد حساب صدؽ وثبات المقياس أصب  المقياس في
( 3وأصب  المقياس صال  لمتطبيؽ)ممحؽ ( فقرة،11صورتو النيائية مكونوا مف)

وىى تعد أعمى  درجة، 992=2×12وعمى ذلؾ فإف الدرجة الكمية لممقياس= 
 .12أما أقؿ درجة لممقياس= درجة،
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 قامت الباحثة بتبني مقياس أسموب التعمـ)التحميمي، مقياس أسموب التعمـ:( 1)
 (،9149نوفؿ) تقنيف فلاير محمد عواد ومحمد بكر الشمولي( الذي أعده )فيمدر سيمفرمف(،

عمى أربعة أبعاد كما  وموزعة ( فقرة مصممة لتقييـ تفضيبات الفرد،11يتكوف مف)
إجبارية يختار  وكؿ بعد يرتبط بو إحد  عشرة فقرة سيمفرمف، -أوضحيا نموذج فيمدر

، 1فأسموب التعمـ )التسمسمى/ الشمولي( يضـ الفقرات) المتعمـ مف بيف بديميف)ا( أو )ب(،
والنمط)الحسي/الحدسي( يضـ  (،11، 11، 03، 09، 95، 91، 91، 43، 49، 5

(، أما النمط)النشط/ 41، 41، 45، 99، 93، 01، 01، 05، 19، 9، 3الفقرات )
بينما  (،04، 00، 14، 4، 2، 6، 40، 44، 94، 92، 96التأممي( يضـ الفقرات )

، 44، 42، 46، 90، 94، 04، 02، 06، 10)البصري/ المفظي( ويضـ الفقرات) النمط
التحقؽ مف صدؽ (إلى 9149نوفؿ) وسعت دراسة فلاير محمد عواد ومحمد بكر (،0، 4

 حيث جاءت معامبات ارتباط العوامؿ األربعة ببعضيا البعض ضعيفة، وثبات المقياس،
وذلؾ ألف الفقرات المرتبطة بكؿ نمط تقيس شيئوا مختمفوا عما تقيسو الفقرات المرتبطة 

جاء معامؿ اترتباط داؿ مرتف  لفقرات النمط  ولحساب ثبات المقياس، باألنماط األخر ،
وجاء  ثـ الحسي/ الحدسي، ثـ تسمسمي/ شمولي، ثـ النشط/ التأممي، المفظي، البصري/

 (.4)ممحؽ (،1.139معامؿ اترتباط الداخمي بيف فقرات كؿ نمط)
 خامسوا: إجراء تجربة البحث

: أجريت التجربة اتستطباعية عمى عينة مف طباب التجربة اتستطباعية لمبحث( 4)
التعميـ بكمية التربية النوعية جامعة عيف شمس بمل عددىـ الفرقة الثانية بقسـ تكنولوجيا 

وذلؾ لمتعرؼ عمى الصعوبات التي قد  ( طالبوا وطالبة مف غير عينة البحث األساسية،91)
مف حيث جودة ودقة مقاط  الفيديو التعميمي التي تـ  تواجو الباحثة في التجربة األساسية،

وبطاقة  وتقدير مد  ثبات اتختبار التحصيمى، وسيولة تحميميا عمى بيئة التعمـ، رفعيا،
وقد  المباحظة لقياس الجانب الميار  الخاص بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،

وسيولة التعامؿ والتفاعؿ م   كشفت نتائج التجربة اتستطباعية عف ثبات أدوات البحث،
 Google Classroomوصباحية بيئة  مقاط  الفيديو في بيئة التعمـ المقموب،

باإلضافة لوجود بعض المشكبات المتعمقة بإضافة الطباب عمى البيئة عف طريؽ  لمتطبيؽ،
وقامت الباحثة بالتغمب عمى ىذه المشكمة بإرساؿ  تسجيؿ الدخوؿ بالبريد اإللكتروني ليـ،

رابط ورمز الدخوؿ عمى البيئة إلي كؿ طالب مف خباؿ المجموعة المغمقة عمى الفيس بوؾ 
وسيولة استخداـ  وب المقرر ومتابعة الطباب حتى الدخوؿ عمي البيئة،الخاص بجر 

 األدوات المرتبطة بيا.
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أجريت التجربة األساسية لمبحث في الفترة  التجربة األساسية لمبحث:( 9)
وقد تضمنت  (أي في حدود شير وأسبوعيف،01/44/9146( حتى)2/41/9146مف)

الجة التجريبية، وقد مرت التجربة بالخطوات ومواد المع تمؾ الفترة تطبيؽ أدوات البحث،
 التالية:

o  تحديد عينة البحث: تـ اختيار عينة البحث مف طباب الفرقة الثانية بقسـ تكنولوجيا
 ( طالبوا لممشاركة في تجربة البحث،31التعميـ بكمية التربية النوعية وبمل عددىـ)

( طالب 43ة عمى)تحتو  كؿ مجموعة رئيس ( مجموعات تجريبية،1ووزعوا عمى )
 وفقوا لممتغير المستقؿ لمبحث. وطالبة،

o :تطبيؽ أدوات البحث قبمي ا 
  تطبيؽ مقياس أسموب التعمـ)التحميمي / الشمولي(: تـ تطبيؽ مقياس أسموب

 التعمـ)التحميمي / الشمولي( بيدؼ توزي  الطباب عمى المجموعات التجريبية لمبحث،
 (. 2/41/9146وذلؾ يـو السبت الموافؽ)

 ،وبطاقة مباحظة األداء الميار :  التطبيؽ القبمي تختبار تحصيؿ الجانب المعرفي
اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي لمميارة، وبطاقة  ىدؼ التطبيؽ القبمي ألداتي القياس،

الميار ( التحقؽ مف تكافؤ مجموعات البحث األربعة في كؿ الجانبيف  مباحظة األداء
ولـ يطبؽ مقياس الرضا عف التعمـ قبميوا  بؿ إجراء التربة،المعرفي واألدائي لمميارة ق

كونو يرتبط باستخداـ بيئة التعمـ المدمج المقموب مف جانب الطباب والتحقؽ مف مد  
وقد تـ تطبيؽ أداتي  تأثيرىا في مد  الرضا عف التعمـ نحو بيئة التعمـ المقموب،

-95يف الموافؽ)القياس عمى عينة البحث قبميوا في يومي السبت واتثن
ومف خباؿ مقارنة متوسط درجات  ( داخؿ قاعة التدريس بالكمية،01/41/9146

حيث طبؽ أسموب التحميؿ  طباب المجموعات التجريبية في كؿ مف أداتي القياس،
لمتعرؼ عمى دتلة  One Way Analysis of Varianceالتبايف في اتجاه واحد 

وذلؾ  وبطاقة المباحظة قبميوا، ر قبميوا،الفروؽ بيف المجموعات في درجات اتختبا
 .(9بالنسبة لممتوسطات واتنحرافات المعيارية جدوؿ)
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  اتنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي  المتغير التاب 
 

اتختبار 
 التحصيمى

 4.095 0.46 4ـ
 1.613 0.04 9ـ
 1.631 9.23 0ـ
 4.141 9.36 1ـ
 4.164 9.61 المجموع الكمى

 
 بطاقة
 المباحظة

 1.695 9.51 4ـ
 1.415 9.40 9ـ
 1.440 9.34 0ـ
 1.445 9.36 1ـ
 1.426 9.49 المجموع الكمى

( المتوسطات واتنحرافات المعيارية لممجموعات التجريبية األربعة لمبحث في 9جدوؿ)
 اختبار الجانب المعرفي لمميارة وبطاقة مباحظة األداء الميار  قبميوا

ويوض  الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ التبايف أحاد  اتتجاه لممجموعات األرب  
 لمتأكد مف تكافؤ المجموعات في تحصيؿ الجانب المعرفي لمميارة والجانب األدائي ليا.

المتغيرات 
 التابعة

 مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ؼ(

مستو  
 الدتلة

  الدالة
(1.12) 

 
اتختبار 
 التحصيمى

 غير داؿ 1.4104 4.544 9.434 0 3.211 بيف المجموعات
    4.421 31 36.921 داخؿ المجموعات
     30 42.424 المجموع الكمى

 
بطاقة 
 المباحظة

 غير داؿ 1.526 11.929 1.424 0 1.129 بيف المجموعات
    1.265 31 02.534 داخؿ المجموعات

     30 03.00 مىالمجموع الك
 وبطاقة المباحظة قبميوا ( دتلة الفروؽ بيف المجموعات في درجات اتختبار قبميوا،0جدوؿ)
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وتشير قيمة)ؼ( في الجدوؿ  وذلؾ بالنسبة لممتوسطات واتنحرافات المعيارية، 
السابؽ عف عدـ وجود فروؽ ذات دتلة إحصائية بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي 

حصيؿ الجانب المعرفي وبطاقة المباحظة لمجانب األدائي الميار  لمجموعات تختبار ت
وأف أية فروؽ تظير بعد  البحث األربعة وتعد المجموعات متكافئة قبؿ إجراء التجربة،

وليست تغيرات واختبافات موجودة قبؿ  تطبيؽ التجربة سببيا تأثير المتغيرات المستقمة،
 إجراء التجربة.

 الجة التجريبية عمى المجموعات التجريبية:تطبيؽ مواد المع
والمتمثمة في إعداد مادة  بعد اتنتياء مف إعداد تجربة البحث األساسية،

قامت الباحثة بإجراء تجربة تطبيؽ التجربة  وأدوات البحث وضبطيا، المعالجة التجريبي،
 وفييا: األساسية،

 طباب العينة األساسية  ج م قامت الباحثة بعقد جمسة تمييدية قبؿ البدء في البرنام
 وبتوجيييـ وتعريفيـ بموضوع البحث بشكؿ عاـ وطبيعة سير العممية التعميمية،

ورف  مقاط  الفيديو التعميمية  وكيفية تنفيذىا وكيفية التعامؿ م  بيئة التعمـ المقموب،
وقامت الباحثة بإرساؿ رابط ورمز بيئة التعمـ المدمج المقموب في فصوؿ جوجؿ 

يمية إلي مجموعة الطباب لمبيئة مف خباؿ المجموعة المغمقة عمى الفيس بوؾ التعم
الخاص بجروب المقرر كوسيمة بديمة لمتواصؿ حتى يستطي  كؿ طالب الدخوؿ عمي 

( طالب وطالبة مقسميف إلى أرب  31وبمل عدد المتعمميف) البيئة بسيولة ويسر،
نيفيـ في ضوء أسموب ( طالب في كؿ مجموعة وفقوا لتص43مجموعات بمعدؿ )

م  توجيو الطباب بكيفية دراسة برنامج تصميـ شبكات  التعمـ)التحميمي، الشمولي(،
وذلؾ مف خباؿ رف  المحتو   الحاسب اآللي ببيئة فصوؿ جوجؿ التعميمية،

التعميمي)مقاط  الفيديو( عمى البيئة المقترحة ليشاىدىا الطباب بالمنزؿ قبؿ موعد 
مف اجؿ تحديد المشكبات التي  يس بكمية التربية النوعية،المحاضرة بقاعة التدر 

بالصؼ الدراسي بواق  مرتيف  تصادفيـ في تعمـ الميارات ويتـ حميا أثناء التجم 
وقد استغرؽ تطبيؽ التجربة  اتثنيف(عمى مدار شير ونصؼ، -أسبوعيوا يومي)السبت

( 2/41/9146األساسية لمبحث حوالي شير ونصؼ بداية مف)
 (.01/44/9146حتى)

o  التطبيؽ البعد  ألدوات البحث: تـ التطبيؽ البعد  ألدوات البحث وذلؾ يومي األربعاء
وبعد اتنتياء  ( لممجموعات التجريبية األربعة،94/44/9146-91والخميس الموافؽ)

تـ تصحي  ورصد درجات الطباب في كؿ مف  مف تطبيؽ التجربة األساسية لمبحث،
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ومقياس الرضا التعميمي  قة المباحظة لخطوات الميارة،وبطا اتختبار التحصيمى،
 استعدادوا لمتعامؿ معيا إحصائيوا.

o  المعالجة اإلحصائية: لمتأكد مف تكافؤ المجموعات التجريبية األربعة فيما يتعمؽ
وبطاقة المباحظة المرتبط بالجانب األدائي  بالتحصيؿ المرتبط بالجانب المعرفي لمميارة،

 One Way Analysisداـ أسموب تحميؿ التبايف في اتجاه واحدتـ استخ الميار ،
of Variance   وبعد التأكد مف تكافؤ المجموعات تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف
وذلؾ عمى اعتبار أنو أكثر  Two-Way Analysis of Variance ثنائى اتتجاه

ثـ  لتجريبي لمبحث،األساليب اإلحصائية مناسبة لمعالجة البيانات في ضوء التصميـ ا
 (99قامت الباحثة باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـو اتجتماعية إصدار رقـ)

Statistical Package for Social Sciences (SPSS-22)  
وفيما يمي عرض لمنتائج التي أسفر عنيا التحميؿ اإلحصائي لمبيانات وفؽ 

 تسمسؿ عرض أسئمة البحث.
 وتفسيرىا والتوصيات:سادسوا: نتائج البحث 

 اإلجابة عمى أسئمة البحث كما يمي: خباؿتـ عرض نتائج البحث وتفسيرىا مف 
ما ميارات ى: " ينص السؤاؿ األوؿ لمبحث عمأوتو: إجابة السؤاؿ األوؿ لمبحث: 

وقد تمت اإلجابة عف ىذا  تصميـ شبكات الحاسب اآللي لد  طباب تكنولوجيا التعميـ
قائمة الميارات في صورتيا النيائية وىى تتكوف مف أرب  ميارات السؤاؿ بالتوصؿ إلى 
 (.4( ميارة فرعية ممحؽ)21أساسية تندرج تحتيا)

: " ما معايير ينص السؤاؿ الثاني لمبحث عمىثانيوا: إجابة السؤاؿ الثاني لمبحث: 
جابة تصميـ بيئة التعمـ المقموب بنمطي التدريب اإللكتروني الموزع والمكثؼ وقد تمت اإل

عف ىذا السؤاؿ بالتوصؿ إلى قائمة المعايير في صورتيا النيائية وىى تتكوف مف ثمانية 
 (.0( مؤشرات فرعية ممحؽ)39معايير أساسية تندرج تحتيا)

ما التصميـ "ينص السؤاؿ الثالث لمبحث عمى:ثالثوا: إجابة السؤاؿ الثالث لمبحث: 
المبائمة لتنمية ميارات تصميـ شبكات التعميمي المقترح لتصميـ بيئة التعمـ المقموب 

وقد تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باختيار  ،الحاسب اآللي لد  طباب تكنولوجيا التعميـ
لتصميـ بيئة التعمـ المقموب بنمطييا المبائمة  ADDLEنموذج التصميـ التعميمي العاـ 

طباب تكنولوجيا  لد  لتنمية ميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي والرضا عف بيئة التعمـ
 التعميـ.
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تـ اإلجابة عف األسئمة وفؽ تسمسؿ عرض فروض : رابعوا: لإلجابة عف باقي األسئمة
 البحث كما يمي:

  عرض وتفسير النتائج الخاصة بالتحصيؿ المعرفي لميارات تصميـ
 شبكات الحاسب اآللي وتفسيرىا:

حاسب . اإلحصاء الوصفي لمتحصيؿ المعرفي لميارات تصميـ شبكات ال4
 اآللي:

تـ تحميؿ نتائج المجموعات األربعة بالنسبة لمتحصيؿ المعرفي لميارات تصميـ  
وطبقوا لمتغيري  وذلؾ بالنسبة لممتوسطات واتنحرافات المعيارية، شبكات الحاسب اآللي،

 ( يوض  نتائج ىذا التحميؿ.1وجدوؿ) البحث الحالي،
 المجموع التدريب اإللكتروني المجموعة

 
أسموب 
 التعمـ

 الموزع المكثؼ  
 19.01 11.04 11.054 ـ تحميمي

 9.23 4.25 4.334 ع
 19.3 11.05 11.42 ـ شمولي

 9.11 4.03 4.44 ع
 19.12 11.01 11.23 ـ المجموع

 9.13 4.12 4.41 ع
( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة لتحصيؿ الجانب 1جدوؿ)
ويباحظ أف ىناؾ فرؽ واض  بيف  بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،المعرفي المرتبط 

وىو  متوسطي درجات الكسب بالنسبة لممتغير المستقؿ األوؿ موض  البحث الحالي،
التدريب اإللكتروني)الموزع مقابؿ المكثؼ( لصال  التدريب اإللكتروني المكثؼ حيث بمغت 

( بينما 11.01دريب اإللكتروني الموزع)قيمة متوسط الدرجات في التحصيؿ لمجموعة الت
بينما  (،11.23بمل متوسط درجات في التحصيؿ لمجموعة التدريب اإللكتروني المكثؼ )

ظير متوسطي درجات الطباب بالنسبة ألسموب التعمـ موض  المتغير المستقؿ الثاني 
عة حيث بمل متوسط درجات مجمو  لمبحث)تحميمي مقابؿ الشمولي( متقارب بشكؿ كبير،
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( وبمل متوسط درجات مجموعة الطباب ذو 19.01الطباب ذو أسموب التعمـ التحميمي)
السابؽ تباحظ الباحثة اختباؼ  كما يتض  مف الجدوؿ (،19.23أسموب التعمـ الشمولي)

حصمت  متوسطات المجموعة التجريبية األربعة في إطار التفاعؿ بينيا مما يأتي،
وىى أعمى  (،11.04/ التحميمي( عمى متوسط )المجموعة األولى )التدريب الموزع 

تمييا  (،11.05المجموعات وتمييا مجموعة)التدريب الموزع / الشمولي( بمتوسط )
أما مجموعة)التدريب المكثؼ/  (،11.054مجموعة )التدريب المكثؼ/ التحميمي( بمتوسط)

مقارنة بباقي  ( وذلؾ بالنسبة لمدرجة الكمية لباختبار التحصيمى11.42الشمولي( بمتوسط)
 المجموعات التجريبية األخر .

عرض وتفسير النتائج اتستدتلية لمتحصيؿ المعرفي لميارات تصميـ . 9
يوض  الجدوؿ التالي نتائج التحميؿ ثنائية اتتجاه بالنسبة  شبكات الحاسب اآللي:

 لمتحصيؿ المعرفي لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي.
بايف ثنائي اتتجاه لنمط التدريب اإللكتروني وأسموب التعمـ ( تحميؿ الت2يوض  الجدوؿ)

 والتفاعؿ بينيما بدتلة تأثيرىما عمى التحصيؿ البعد 
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستو   قيمة ؼ
 الدتلة

 الدتلة
1.12 

  56.433 995.433 4 995.433 )ا( التدريب اإللكتروني
1.111 

 ؿدا

 غير داؿ 1.254 11.965 11.433 4 11.433 )ب( أسموب التعمـ
 غير داؿ 1.429 1.429 11.064 4 11.064 )ا( * )ب(
    9.233 31 420.605 الخطأ
     30 050.526 المجموع

o  :مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد تالفرض األوؿ لمبحث إلى أنو≤ 
التحصيمى  اتختبار في التجريبية جموعاتالم طباب متوسطات درجات بيف 1.12
 لمتأثير األساسي تختباؼ نمط التدريب اإللكتروني)الموزع /المكثؼ(، ترج  البعد 

ولمتحقؽ مف صحة الفروض البحثية تـ استخداـ أسموب التحميؿ التبايف ثنائي اتتجاه 
 (.2لدرجات اتختبار التحصيمى البعد  كما يوضحو جدوؿ)

( يتض  وجود فروؽ دالة إحصائيوا بيف متوسطي 2ج جدوؿ)وباستقراء نتائ
الدرجات في اتختبار التحصيمى لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي نتيجة تختباؼ 



 ................في بيئة تعمـ مقموب وأسموب التعمـ المكثؼ(-التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني )الموزع
 ضا إبراىيـ عبد المعبود إبراىيـد/ ر  

 

  

 -484- 

( ليتبيف أف 1ولتحديد اتجاه ىذه الفروؽ تـ استقراء جدوؿ) نمط التدريب اإللكتروني،
خدمت نمط التدريب اإللكتروني المتوسط األعمى جاء لصال  المجموعة التجريبية التي است

أما المجموعة  (،11.04الموزع في بيئة التعمـ المقموب حيث جاء متوسط الدرجات ليا)
 (،11.054التي استخدمت نمط التدريب اإللكتروني المكثؼ جاء متوسط الدرجات ليا)

وبالتالي يتـ رفض الفرض األوؿ: أي أنو: يوجد فرؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو  
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اتختبار التحصيمى ويرج  لمتأثير  1.12≥

 األساسي تختباؼ نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( لصال  نمط التدريب الموزع،
كذلؾ تـ حساب مقدار حجـ األثر لعينتيف مستقمتيف لتحديد قوة تأثير المتغير المستقؿ 

( وتبيف أف قيمة 9141ستخداـ معادلة ىانتر)عمى ماىر خطاب، عمى المتغير التاب  با
حجـ تأثير نمط التدريب اإللكتروني في اتختبار التحصيمى لدرجات الطباب قد 

( وىذه قيمة تدؿ عمى وجود حجـ أثر كبير جدوا لنمط التدريب اإللكتروني في 9.99بمغت)
 اتختبار التحصيمى لمطباب.

وتشير ىذه النتيجة إلى أف الطباب الذيف استخدموا نمط : تفسير نتيجة الفرض األوؿ
التدريب اإللكتروني الموزع كانوا أكثر تفوقوا في الجانب المعرفي لباختبار التحصيمى مقارنة 

ويمكف أف ترج  الباحثة  م  الطباب الذيف يستخدموف نمط التدريب اإللكتروني المكثؼ،
 ىذه النتيجة إلى األسباب التالية:

 طويمة لفترات المتعممة بالمعمومات الجيد اتحتفاظ عمي يساعد الموزع ريبالتد أف 
 التدريب مف فعالية أكثر جعمو مما استرجاعيا وسرعة تذكرىا سيولة في يساعد مما

 (.9110)محمد عبد اهلل، المكثؼ
 المعمومات ومراجعة استذكار عمي لمطالب فرصة بإعطاء يسم  الموزع التدريب 

 عميو ييسر مما لمطالب، العقمية السعة عمي زائد حمؿ وقوع مف ؿيقم مما وفيميا،
 يساعده مما المعرفية بنيتو في جيد بشكؿ وتنظيميا المعمومات، تمؾ معالجة عممية
 .تحؽ وقت في استدعائيا سرعة في

 وتمثيميا المعمومات حفظ عممية جودة عمي تساعد التدريب جمسات بيف الراحات 
 دوف كامؿ بشكؿ استرجاعيا الطالب عمي يسيؿ مما لمطالب، المعرفية البنية داخؿ

 .ممكف وقت أقؿ وفي تشويو،
  طريقة تقديـ المحتو  المعرفي المرتبط بميارات تصميـ شبكات الحاسب في بيئة

التعمـ المقموب في شكؿ مقاط  الفيديو أسيـ في جذب انتباه المتعمميف وتشويقيـ 
وكاف لذلؾ أثراو إيجابيوا في  نحو بيئة التعمـ،مما زاد مف دافعيتيـ  لما يتـ عرضو،

 وىذا يتوافؽ م  مبادئ كباو مف نظرية الترابطية التواصمية والنشاط. تحصيميـ،
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  سيولة التعامؿ م  بيئة التعمـ المقموب مما كاف لو أثر كبير في تشجي  الطباب
 المتدربيف وتحفيزىـ مما ساىـ في إكسابيـ التحصيؿ المعرفي.

 مف) كؿ دراسة م  الدراسة ئجنتا وتتفؽRawson, K. & Kintsch, W. Van 
Studer B. et al. (2010، Rohrer, D. and Taylor, K(2006), 
Dongen, K.et al. (2011)، McDaniel, M. et al (2013)، شاكر  نبيؿ

 الممارسة أف عمي الدراسات تمؾ نتائج أكدت حيث (،9149)الكريـ عبد ومحمد
 وت الطويؿ، المد  عمي بيا واتحتفاظ المعمومات تذكر عمي كبير يرتأث ليا الموزعة
 Rohrer, D (2013)دراسة م  واختمفت الزائد، بالتعمـ اتحتفاظ ىذا يتأثر

Taylor, K. Zarei, A. & Tavakkol, M. (2012), التدريب أف تري التي 
 بتمؾ حتفاظات مدة أف إت واسترجاعيا، المعمومات حفظ سرعة عمي يساعد المكثؼ

 قصيرة.  المعمومات
o  :بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد تالفرض الثاني 

 ترج  التحصيمى البعد  اتختبار في التجريبية المجموعات طباب متوسطات درجات
وباستقراء النتائج في  لمتأثير األساسي تختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(،

 بيف1.12 ≥أف ليس ىناؾ فروؽ دالة إحصائيوا عند مستو  يتض  (2جدوؿ)
الكسب في التحصيؿ المرتبط بالجانب التحصيمى نتيجة تختباؼ  متوسطات درجات

 ذات فروؽ وبالتالى تـ قبوؿ الفرض أ " ت توجدألسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي( 
 اتالمجموع طباب متوسطات درجات بيف1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة

لمتأثير  ترج  التحصيمى البعد  في بيئة التعمـ المقموب، اتختبار في التجريبية
 سموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(.ختباؼ أاألساسي ت

: تشير ىذه النتيجة التي توصؿ إلييا البحث الحالي إلى تفسير نتائج الفرض الثاني
وىو ما يؤكد  يكوف متساٍو،أف األثر األساسي ألسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي( يكاد 

عمى التأثير الفعاؿ لبيئة التعمـ لمقموب م  ىذيف األسموبيف فيما يتعمؽ بالتحصيؿ 
 كما ترج  الباحثة ىذه النتيجة إلى األسباب التالية: المعرفي،

ىذه النتيجة أف الطباب في بيئة التعمـ المقموب يتعمموا المادة التعميمية  وتفسر
يديوىات التعميمية الذي يحتو  عمى التوجييات التي تساعد الطباب بمفردىـ مف خباؿ الف

مكانية إعادة مشاىدة المحتو  التعميمي  عمى تكويف رؤية كاممة عف المحتو  التعميمي وا 
مرات متعددة حسب ظروؼ وقدرات كؿ متعمـ باإلضافة لتحديد المشكبات التي تواجيو في 

راسة وحؿ جمي  المشكبات التعميمية التي تقابؿ تعمـ المحتو  ويتـ مناقشتيا في قاعة الد
يتعمـ بشكؿ  الطباب ومف أبرز الخصائص التي يتسـ بيا الطباب ذو األسموب التحميمي،

ا لديو، واستفادتو تكوف أكبر عندما يوجد مخطط  أفضؿ عندما يكوف المتوق  منو واضحو
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ما يتعمـ بخطوات يستوعب المعمومات بشكؿ أفضؿ عند يوض  العباقة بيف الموضوعات،
ويفضؿ وجود خطة محددة  متدرجة حيث تتب  كؿ خطو الخطوة السابقة ليا، متسمسمة،

لمموضوعات التي سيتعمميا، م  تقديـ التغذية الراجعة المنتظمة والمناسبة 
 .(Becta,2005)لو

وقد أشارت العديد مف الدراسات والبحوث السابقة إلى أف األفراد الشموليوف 
بينما يحتاج التحميمييوف إلى تمحيص  تنظيـ لتحديد األجزاء وبناء العناصر،يحتاجوف إلى 

وىذا ما أشارت إليو  ،(Riding & Rayner,1995)أكبر ليييئ صورة كمية عف الموقؼ
مف أف األفراد التحميمييف يميموف إلى اتباع خطوات عممية  (Felder,1996)دراسة فيمدر

فراد الشموليوف صعوبة في مواجية المشكبات بينما يجد األ في التوصؿ إلى الحموؿ،
 .Bieri et)كذلؾ فقد كشفت نتائج دراسة بير  وزمباؤه وتفسير كيؼ توصموا إلى ذلؾ،

Al.,1958)  مف أف التباميذ ذو  البعد التحميمي أعمى في تحصيميـ الدراسي مف التباميذ
لطمبة الذيف لدييـ إلى أف ا (Kinsella,1996)وأشارت دراسة كنسيبا غير التحميمييف،

يسيؿ عمييـ التوصؿ إلى نماذج التعمـ التقميدية مف  قدرات تحميمية ولفظية عالية،
كما توصمت لفتة عمار  اتستماع إلى المحاضرات وقراءة الكتب بعكس الطمبة الشموليوف،

( في دراستيا إلى أف أفضؿ األساليب المعرفية في تعمـ بعض الميارات ىو 9116إقباؿ)
( 9142في حيف بينت نتائج دراسة محمد حاتـ وعامر جاسـ) ب المعرفي التحميمي،األسمو 

الشمولي" الذي يفضمو تعبو الساحة  -أف ىناؾ تبايف في األسموب المعرفي" التحميمي
( عمى إف طمبة 9113كما أكدت دراسة طارؽ العبود ) والميداف في مختمؼ الفعاليات،
كما توجد عباقة  محموؿ مف طمبة الجامعة الشموليوف،الجامعة التحميمييف أكثر توليدوا ل

 دالة موجبة بيف األسموبيف في توليد الحموؿ.
o  :متوسطات  بيف1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجدالفرض الثالث

لمتأثير  ترج  التحصيمى البعد  اتختبار في التجريبية المجموعات طباب درجات
لتدريب اإللكتروني)الموزع /المكثؼ( وأسموب األساسي لمتفاعؿ بيف نمط ا

( يتض  أف ليس ىناؾ فروؽ 2وباستقراء النتائج في جدوؿ) ،التعمـ)التحميمي/الشمولي(
متوسطات درجات طباب المجموعات التجريبية  بيف 1.12 ≥دالة إحصائيوا عند مستو 

لي ترج  في اتختبار التحصيمى لمجانب المعرفي لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآل
)الموزع/المكثؼ( وأسموب لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني

 ذات فروؽ توجد تأي أنو:  وبالتالي تـ رفض الفرض الثالث، التعمـ)التحميمي/الشمولي(،
 التجريبية المجموعات طباب متوسطات درجات بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة



ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -487- 

البعد  يرج  لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب  التحصيمى اتختبار في
 )الموزع/المكثؼ( وأسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(، اإللكتروني

: نتيجة لممميزات العديدة التي ذكرت في تفسير الفرض تفسير نتائج الفرض الثالث
يث حقؽ األوؿ ليذه أنماط التدريب اإللكتروني كاف ليا تأثير إيجابي م  النمطيف ح

التدريب اإللكتروني لمطباب ذو أسموب التعمـ )التحميمي/الشمولي( عمى زيادة دافعية 
وىو األمر الذي يتي  مرونة عالية في استخداـ تمؾ النمطيف م  أسموب  الطباب لمتعمـ،

التعمـ لممتعمميف عند تصميـ بيئة التعمـ المقموب بصفة خاصة عمى الجانب المعرفي 
 تصميـ شبكات الحاسب اآللي.المرتبط بميارات 

  عرض وتفسير النتائج الخاصة ببطاقة المباحظة لميارات تصميـ شبكات
  الحاسب اآللي:

اإلحصاء الوصفي لبطاقة المباحظة لميارات تصميـ شبكات الحاسب . 4
تـ تحميؿ نتائج المجموعات األربعة بالنسبة لمجانب الميار  لبطاقة المباحظة اآللي: 

 وذلؾ بالنسبة لممتوسطات واتنحرافات المعيارية، شبكات الحاسب اآللي، لميارات تصميـ
 ( يوض  نتائج ىذا التحميؿ.3وجدوؿ) وطبقوا لمتغيري البحث الحالي،

 ( المتوسطات واتنحرافات المعيارية لبطاقة المباحظة لميارات تصميـ 3جدوؿ)
 شبكات الحاسب اآللي

 المجموع التدريب اإللكتروني المجموعة

 
أسموب 
 التعمـ

 الموزع المكثؼ  
 1.24 1.63 1.12 ـ تحميمى

 1.49 1.10 1.33 ع
 1.13 1.63 0.63 ـ شمولى

 1.35 1.11 1.15 ع
 1.15 1.63 1.11 ـ المجموع

 1.41 1.10 1.24 ع
( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة لبطاقة 3يوض  جدوؿ)
ر ، ويباحظ أف ىناؾ فرؽ واض  بيف متوسطي درجات الكسب المباحظة لمجانب الميا

وىو نمط التدريب  بالنسبة لممتغير المستقؿ األوؿ موض  البحث الحالي،
درجة  اإللكتروني)الموزع/المكثؼ( لصال  التدريب اإللكتروني الموزع حيث بمل متوسط

( 1.63الموزع) الجانب الميار  لبطاقة المباحظة لنمط التدريب اإللكتروني الكسب في
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بينما ظير  (،1.11بينما بمل متوسط درجة الكسب لنمط التدريب اإللكتروني المكثؼ)
متوسطي درجات الطباب بالنسبة ألسموبي التعمـ موض  المتغير المستقؿ الثاني 

حيث بمل متوسط درجات مجموعة  لمبحث)تحميمي/ شمولي( متقارب جدوا وت يختمؼ كثيراو،
( وبمل متوسط درجات مجموعة الطباب ذو 1.24تعمـ التحميمي)الطباب ذو أسموب ال
( لمتوسطات المجموعة 3كما يباحظ في الجدوؿ السابؽ) (،1.15أسموب التعمـ الشمولي)

األربعة في إطار التفاعؿ بينيا توجو واض  نحو نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ 
وذلؾ أد  لعدـ ظيور  لشمولي(،المكثؼ( مف جانب الطباب ذو أسموب التعمـ )التحميمي/ ا

حيث بمل متوسط درجات الطباب في  تفاعؿ بيف المجموعات األربعة في بطاقة المباحظة،
(وأيضا  1.63مجموعة التدريب اإللكتروني الموزع م  الطباب ذو أسموب التعمـ التحميمي)

بينما بمل  (،1.63نمط التدريب اإللكتروني الموزع م  الطباب ذو أسموب التعمـ الشمولي)
أما مجموعة التدريب  (،1.12متوسط درجات طباب نمط التدريب اإللكتروني المكثؼ)

 (.0.63اإللكتروني المكثؼ ذو أسموب التعمـ الشمولي)
عرض النتائج اتستدتلية الخاصة بالجانب الميار  لبطاقة المباحظة . 9

التحميؿ ثنائي  يوض  الجدوؿ التالي نتائج لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي:
 اتتجاه بالنسبة لمجانب الميار  لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي

( نتائج التحميؿ التبايف ثنائي اتتجاه بيف التدريب اإللكتروني وأسموب التعمـ 4جدوؿ)
 عمى الجانب الميار  لبطاقة المباحظة

 مصدر
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستو   ؼقيمة 
 الدتلة

 الدتلة
1.12 

 داؿ 1.111 21.346 41.365 4 41.365 )ا( التدريب اإللكتروني
 غير داؿ 1.410 11.414 11.111 4 11.111 )ب( أسموب التعمـ

 غير داؿ 1.413 1.413 11.195 4 11.195 )ا( * )ب(
    1.936 31 43.495 الخطأ
     30 01.561 المجموع

( يمكف استعراض النتائج مف حيث أثر المتغيريف 4ؿ)باستخداـ نتائج جدو
عمى ضوء مناقشة الفروض مف الراب  إلى السادس  والتفاعؿ بينيما، المستقميف لمبحث،

 وىى كالتالي:
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o  : بيف متوسطي  1.12 ≥ت يوجد فرؽ ذو دتلة إحصائية عند مستو الفرض الراب
ة لمجانب الميار  لميارات درجات الطباب المجموعات التجريبية في بطاقة المباحظ

تصميـ شبكات الحاسب اآللي يرج  لمتأثير األساسي تختباؼ نمط التدريب 
( يتض  أنو ىناؾ فرؽ 4وباستقراء النتائج في جدوؿ) اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(،

داؿ إحصائياو فيما بيف متوسطي درجات الكسب في الجانب الميار  لبطاقة المباحظة 
ولتحديد ىذه الفروؽ تـ استقراء  في التدريب اإللكتروني،نتيجة اتختباؼ 

(ليتبيف أف المتوسط األعمى جاء لصال  المجموعة التجريبية التي استخدمت 3جدوؿ)
بينما مجموعة التدريب  (،1.63التدريب اإللكتروني الموزع حيث بمل المتوسط ليا)

( وىى تعد قيمة 4.41كذلؾ بمغت قيمة حجـ األثر) (،1.11اإللكتروني المكثؼ بمغت)
وتدؿ النتيجة السابقة عمى وجود أثر كبير جداو لممتغير المستقؿ  كبيرة لحجـ األثر،

وبالتالي يتـ رفض  األوؿ فيما يتعمؽ بتأثيره عمى الجانب الميار  لبطاقة المباحظة،
 ≥أي أنو ينص عمى: ت يوجد فرؽ ذو دتلة إحصائية عند مستو  الفرض الراب ،

وسطي درجات الطباب المجموعات التجريبية في بطاقة المباحظة بيف مت 1.12
لمجانب الميار  لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي يرج  لمتأثير األساسي 

 تختباؼ نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(.
وتشير ىذه النتيجة إلى أف الطباب الذيف استخدموا نمط تفسير نتيجة الفرض الراب : 

ب اإللكتروني الموزع كانوا أفضؿ وأكثر تفوقوا في الجانب الميار  مقارنة م  طباب التدري
وبذلؾ يمكف إرجاع ىذه النتيجة لذات األسباب التي  نمط التدريب اإللكتروني المكثؼ،

ويتض  ذلؾ في أف عممية التدريب عمى  ذكرت مف قبؿ في تفسير الفرض األوؿ لمبحث،
ومف  مباشر عمى ممارسة وأداء الميارات والتدريب عمييا، الميارات العممية تعتمد بشكؿ

ىنا تتض  أىمية بيئة التعمـ المقموب القائمة عمى نمط التدريب اإللكتروني الموزع مما 
كاف ليا أثر فعاؿ في تفوؽ نمط التدريب فيما يتعمؽ بتنمية الجانب األدائي الميار  

ديو ألداء الميارة أثناء عممية التدريب ومف خباؿ مشاىدة الطباب لمقاط  الفي لمميارات،
كاف لو أثر في بناء  ساىـ في معرفتيـ بكيفية أداء الميارة والتعرؼ عمى خطواتيا،

وأف تنفيذ  المعرفة بشكؿ صحي  لد  الطباب وىذا يتوافؽ م  مبادئ النظرية البنائية،
مشكبات التعثر جنب الطباب  ودوف متابعة مف زمبائو، الميارات بشكؿ فرد  لكؿ متدرب،

 دراسة سميماف وتتفؽ ىذه النتيجة م  نتائج دراسة كؿ مف أو الفشؿ أماـ اآلخريف،
دراسة و  (،9143ودراسة محمد خباؼ) ،(9143أية خميؿ قشطة) ودراسة ،(9144حرب)

التي أكدت عمى أثر توظيؼ بيئة التعمـ المقموب في تنمية  ،Hoboken(2012) ىوبوكف
 الميارات المختمفة.



 ................في بيئة تعمـ مقموب وأسموب التعمـ المكثؼ(-التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني )الموزع
 ضا إبراىيـ عبد المعبود إبراىيـد/ ر  
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o بيف 0.05 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد ترض الخامس: الف 
 بطاقة المباحظة لمجانب الميار  في التجريبية المجموعات طباب متوسطات درجات

وباستقراء النتائج في  لمتأثير األساسي تختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(، ترج 
فيما بيف متوسطي درجات الجانب  ( يتض  أف ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائياو 4جدوؿ)

وبالتالى  الميار  لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي نتيجة تختباؼ أسموب التعمـ،
 بيف1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد تـ قبوؿ الفرض أي أنو" ت

 بطاقة المباحظة لمجانب الميار  في التجريبية المجموعات طباب متوسطات درجات
 لمتأثير األساسي تختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(.  ترج

: تشير ىذه النتيجة التي توصؿ إلييا البحث الحالي إلى تفسير نتائج الفرض الخامس
وبذلؾ يمكف أف ترج  الباحثة ىذه  أف األثر األساسي ألسموبي التعمـ يكاد يكوف متساوياو،
يتميز الفرد  التعمـ)التحميمي/الشمولي(النتيجة إلى أف مف أبرز الخصائص ألسموبي 

الشمولي بجمعو لممعمومات بشكؿ عشوائي وت تمتـز ىذه المعمومات بأي نظاـ أو ترتيب 
في مقابؿ النمط التسمسمي التحميمي الذ  يجم  المعمومات ويرتبيا بشكؿ تسمسمي مف 

شموليوف أف الطباب ال Sternberg(2012)وىو ما يؤكده سترنبرج المعمـو لممجيوؿ،
الكبيرة وتجاىؿ التفاصيؿ وتفضيؿ التجريد والتعامؿ م   يتميزوف بالتركيز عمى الصورة

فالطباب الذيف  في حيف يركز الطباب التحميمييوف عمى التفاصيؿ، التعميمات والمفاىيـ،
وبمميوف إلى اإلبحار في  يفضموف أسموب التعمـ الشمولي غالبوا ما يتجاىموف التفاصيؿ،

 ويكونوف مدفوعيف مف خباؿ أىداؼ متناقضة، اؿ ويسترسموف في تفكيرىـ،عالـ الخي
وأف الغاية  ويشعروف بالتوتر بسبب اعتقادىـ أف توافر شروط الحؿ ليا نفس أىمية الحؿ،

ولذا يبحثوف عف التعقيد أحيانوا نتيجة إحباطيـ ويكونوف مشوشيف وغير  ت تبرر الوسيمة،
وذلؾ ألنيـ ينظروف إلييا بدرجة  عماليـ،واعيف بأنفسيـ فيضعوف أولويات أل

 الموقؼ إدراؾب يمتازوف الشموليوف األفراد بينما ، (Okur & Bahar,2010)متساوية
 (j,kagan.1963.p9).مجموع المثير عمى ويركزوف كمية بطريقة

o بيف  1.12≥: توجد فروؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو  الفرض السادس
عات التجريبية في الجانب الميار  لبطاقة المباحظة متوسطات درجات طباب المجمو 

وترج  لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط  لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،
وباستقراء  التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( وأسموب التعمـ)التحميمي/ الشمولي(،

فيما يبف 1.12≥  النتائج يتض  أنو ليس ىناؾ فروؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو 
متوسطات درجات الكسب في الجانب الميار  نتيجة التفاعؿ بيف نمط التدريب 

 اإللكتروني وأسموب التعمـ.
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أي أنو: ت توجد فروؽ ذات دتلة إحصائية  وبالتالي تـ رفض الفرض السادس،
بيف متوسطات درجات طباب المجموعات التجريبية في الجانب  1.12≥عند مستو 
وترج  لمتأثير األساسي  بطاقة المباحظة لميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي،الميار  ل

لمتفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( وأسموب التعمـ)التحميمي/ 
 الشمولي(.

بالنظر إلى متوسطات المجموعات األربعة في تفسير نتائج الفرض السادس: 
مـ كانت ليا نتائج إيجابية في بيئة التعمـ ( يتض  أف كبا مف أسموبي التع4جدوؿ)

ويمكف تفسير ىذه النتيجة إلى أف بيئة  المقموب التي قامت عمى التدريب اإللكتروني،
التعمـ المقموب تتي  لممتعمـ التدريب في المنزؿ مسبقوا عمى األداءات المرتبطة بميارات 

داءات بشكؿ واض  تصميـ شبكات الحاسب اآللي مف خباؿ فيديو تعميمي يوض  األ
ومتسمسؿ وكؿ متعمـ يستطي  إعادتو مرات عديدة حتى يتمكف مف إتقاف األداء قبؿ دراستو 
في المعمؿ بوقت كافي وتحديد المشكبات التي تقابمو ومناقشتيا في المقاببات م  المعمـ 
والتوصؿ لحميا مما أد  إلى تمكف جمي  مجموعات التجريب مف التمكف مف الميارات 

باإلضافة لممميزات العديدة التي ذكرت في  وبة في تصميـ شبكات الحاسب اآللي،المطم
تفسير الفرض األوؿ ليذه أنماط التدريب اإللكتروني كاف ليا تأثير إيجابي م  النمطيف 
حيث حقؽ التدريب اإللكتروني لمطباب ذو أسموب التعمـ )التحميمي/الشمولي( عمى زيادة 

األمر الذي يتي  مرونة عالية في استخداـ تمؾ النمطيف م   وىو دافعية الطباب لمتعمـ،
أسموب التعمـ لممتعمميف عند تصميـ بيئة التعمـ المقموب بصفة خاصة عمى الجانب 

 المعرفي المرتبط بميارات تصميـ شبكات الحاسب اآللي.
 :عرض وتفسير النتائج الخاصة بمقياس الرضا عف التعمـ  

تـ تحميؿ نتائج المجموعات لرضا عف التعمـ: اإلحصاء الوصفي لمقياس ا. 4
 وذلؾ بالنسبة لممتوسطات واتنحرافات المعيارية، األربعة بالنسبة لمقياس الرضا عف التعمـ،

 ( يوض  نتائج ىذا التحميؿ.5وجدوؿ) وطبقوا لمتغيري البحث الحالي،
 المجموع التدريب اإللكتروني المجموعة

 
أسموب 
 التعمـ

 الموزع المكثؼ  
 914.49 944.55 910.23 ـ تحميمي

 3.61 3.41 2.19 ع
 914.21 944.61 910.13 ـ شمولي

 4.21 3.65 2.13 ع
 914.34 944.64 910.04 ـ المجموع

 4.443 3.13 1.63 ع



 ................في بيئة تعمـ مقموب وأسموب التعمـ المكثؼ(-التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني )الموزع
 ضا إبراىيـ عبد المعبود إبراىيـد/ ر  
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( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة لمقياس الرضا عف 5يوض  جدوؿ)
متوسطي درجات الطباب في المقياس بالنسبة  فرؽ واض  بيفويباحظ أف ىناؾ  التعمـ،

وىو التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(  لممتغير المستقؿ األوؿ موض  البحث الحالي،
لصال  نمط التدريب اإللكتروني الموزع حيث بمل متوسط درجة طباب مجموعة التدريب 

وسط درجة مجموعة التدريب ( بينما بمل مت944.64اإللكتروني الموزع في المقياس)
كما بمل متوسط درجات مجموعات الطباب ذو أسموب  (،910.04اإللكتروني المكثؼ)

أما متوسط درجات مجموعة الطباب ذو أسموب التعمـ  (،914.499التعمـ التحميمي)
مف البيانات التي يعرضيا الجدوؿ المتوسطات  كما يباحظ (،914.214الشمولي)

إطار التفاعؿ بينيا توجو واض  نحو استخداـ نمط التدريب  المجموعات األربعة في
 اإللكتروني )الموزع/ المكثؼ( مف جانب الطباب ذو أسموب التعمـ )التحميمي/ الشمولي(،

حيث بمل متوسط درجات طباب  وذلؾ أد  لعدـ ظيور تفاعؿ بيف المجموعات األربعة،
( ونمط التدريب 944.55التحميمي)مجموعة التدريب اإللكتروني الموزع ذو أسموب التعمـ 

بينما بمل متوسط درجات  (،944.61الموزع ذو أسموب التعمـ الشمولي) اإللكتروني
الطباب مجموعة التدريب اإللكتروني المكثؼ م  طباب ذو أسموب التعمـ 

ونمط التدريب اإللكتروني المكثؼ م  طباب ذو أسموب التعمـ  (،910.23التحميمي)
 (.910.13الشمولي)

يوض   ـ:عرض النتائج اتستدتلية الخاصة بمقياس الرضا عف التعؿ. 9
 ( نتائج التحميؿ ثنائي اتتجاه بالنسبة لمقياس الرضا عف التعمـ6الجدوؿ)

( نتائج التحميؿ التبايف ثنائي اتتجاه بيف التدريب اإللكتروني وأسموب التعمـ 6جدوؿ)
 لمقياس الرضا عف التعمـ

درجات  المربعاتمجموع  مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستو   قيمة ؼ
 الدتلة

 الدتلة
1.12 

)ا( التدريب 
 اإللكتروني

 داؿ 1.111 01.191 4454.31 4 445.314

 غير داؿ 1.559 11.199 11.433 4 11.433 )ب( أسموب التعمـ
 غير داؿ 1.515 1.104 4.933 4 4.933 )ا( * )ب(
    01.093 31 9126.230 الخطأ
     30 0910.901 المجموع



ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -493- 

( يمكف استعراض النتائج مف حيث أثر المتغيريف 6باستخداـ نتائج جدوؿ)
عمى ضوء مناقشة الفروض مف الساب  إلى التاس   والتفاعؿ بينيما، المستقميف لمبحث،

 وىى كالتالي:
o  : بيف  1.12 ≥ت يوجد فرؽ ذو دتلة إحصائية عند مستو الفرض الساب

جات الطباب المجموعات التجريبية في مقياس الرضا عف التعمـ يرج  متوسطي در 
وباستقراء  لمتأثير األساسي تختباؼ نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(،

( يتض  أنو ىناؾ فرؽ داؿ إحصائياو فيما بيف متوسطي درجات 5النتائج في جدوؿ)
 ختباؼ في التدريب اإللكتروني،الكسب في الجانب الميار  لبطاقة المباحظة نتيجة ات

(ليتبيف أف المتوسط األعمى جاء لصال  5ولتحديد ىذه الفروؽ تـ استقراء جدوؿ)
المجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب اإللكتروني الموزع حيث بمل المتوسط 

كذلؾ  (،910.04بينما مجموعة التدريب اإللكتروني المكثؼ بمغت) (،944.64ليا)
وتدؿ النتيجة السابقة  ( وىى تعد قيمة كبيرة لحجـ األثر،4.44حجـ األثر)بمغت قيمة 

عمى وجود أثر كبير جداو لممتغير المستقؿ األوؿ فيما يتعمؽ بتأثيره في مقياس الرضا 
أي أنو ينص عمى: يوجد فرؽ ذو  وبالتالي يتـ رفض الفرض الساب ، عف التعمـ،

ي درجات الطباب المجموعات بيف متوسط 1.12 ≥دتلة إحصائية عند مستو 
التجريبية في مقياس الرضا عف التعمـ يرج  لمتأثير األساسي تختباؼ نمط التدريب 

 اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ(.
وتشير ىذه النتيجة إلى أف الطباب الذيف استخدموا : تفسير نتيجة الفرض الساب 

لرضا عف التعمـ مف الطباب التدريب اإللكتروني الموزع كانوا أكثر تفوقوا في مقياس ا
وترج  الباحثة ىذه النتيجة إلى األسباب  الذيف استخدموا التدريب اإللكتروني المكثؼ،

 التالية:
 استخداـ بيئة التعمـ المقموب ساعدت كؿ طالب عمي التعمـ وفقا لخطوه الذاتي، -

وتحديد كـ  واختيار تتاب  المحتوي، حيث إف كؿ طالب يختار زمف تعممو،
 يب الذي يناسبو وطبيعتو وأيضا تحكمو في طمب التغذية الراجعة. التدر 

بيئة التعمـ المقموب ساعدت عمي تحوؿ دور المتعمـ مف متمقي سمبي لممحتوي  -
فأصب  التعمـ متمركز حوؿ المتعمـ مما جعؿ ناتج تعممو  إلي متحكـ في تعممو،

 أفضؿ.
مف خباؿ مشاىدة بيئة التعمـ المقموب تمكف المتعمـ مف تعمـ الميارات  -

وتعمـ الميارة بشكؿ تفصيمي والتحكـ في الفيديو باإليقاؼ  الفيديوىات المختمفة،
باإلضافة إلي وجود ممفات  أو التشغيؿ عدة مرات حسب قدرتو عمي اتستيعاب،
 نصية تشمؿ محتوي الفيديو مما يدعـ تعمـ الميارة.
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طة الخاصة بو عمي مف خباؿ بيئة التعمـ المقموب يمكف لممتعمـ عرض األنش -
واستفادة  زمبائو وبالتالي يحدث تبادؿ في الخبرات بيف الطباب وبعضيـ البعض،

 مما زاد مف كفاءة المنتج النيائي.  المتعمـ مف مميزات وأخطاء زمبائو،
ويتناسب م   بيئة التعمـ المقموب عموموا يمبي احتياجات الطباب التعميمية، -

عمي إعطاء الفرصة لمطالب لمتعمـ في أي ويساعد  طبيعة كؿ طالب عمي حده،
وقت وفي أي مكاف كيفما يشاء دوف قيود ، باإلضافة إلي اعتماد الفصوؿ 
المعكوسة بشكؿ أساسي عمي األنشطة التعميمية المختمفة سواء األنشطة 

كما تشير  المنزلية أو األنشطة الصفية التشاركية والتي تزيد مف ناتج التعمـ،
 اءة البيئة ساعدت عمي زيادة رضا الطباب عف بيئة التعمـالباحثة إلي أف كف

حيث أظيرت  وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة م  العديد مف الدراسات السابقة، -
بأف ىناؾ أثر مباشر إيجابي لتفاعؿ المعمـ  (sKiriakidis,2008)نتائج دراسة

تي ال (Singh, 2005ودراسة ) م  الطباب عمى الرضا عف التعمـ عبر الشبكة،
أظيرت نتائجيا أف دعـ المعمـ ىو العنصر األكثر تأثيراو في رضا المتعمميف عف 

 كما( 9149ودراسة أحمد نوبى ومريـ الحمد) التعمـ التعاوني عبر اإلنترنت،
 بطريقة التعمـ طريقة رضا عف أبدوا قد المتعمميف أف أيضا النتائج أظيرت
 لوجو، وجيا التعمـ عف ضاىـر  مف أكبر بقدر اإللكتروني التعميمي البرنامج
أشارت نتائجيا أف دعـ المعمـ كاف ذا تأثير كبير  (Sahin, 2007)ودراسة 

 عمى رضا المتعمـ وارتياحو لمتعمـ في بيئة إلكترونية.
o  :بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد تالفرض الثامف 

 ترج  الرضا عف التعمـ مقياس في التجريبية المجموعات طباب متوسطات درجات
وباستقراء النتائج في  لمتأثير األساسي تختباؼ أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(،

مقياس ( يتض  أف ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائياو فيما بيف متوسطي درجات 6جدوؿ)
 وبالتالي تـ قبوؿ الفرض أي أنو" ت نتيجة تختباؼ أسموب التعمـ،الرضا عف التعمـ 

 طباب متوسطات درجات بيف 1.12 ≥مستو  عند إحصائية دتلة ذات فروؽ توجد
لمتأثير األساسي تختباؼ  ترج  مقياس الرضا عف التعمـ في التجريبية المجموعات

 أسموب التعمـ)التحميمي/الشمولي(.
تشير ىذه النتيجة التي توصؿ إلييا البحث الحالي إلى تفسير نتائج الفرض الثامف: 

وبذلؾ يمكف أف ترج  الباحثة ىذه  ألسموبي التعمـ يكاد يكوف متساوياو، أف األثر األساسي
يتميز الفرد  النتيجة إلى أف مف أبرز الخصائص ألسموبي التعمـ)التحميمي/الشمولي(

الشمولي بجمعو لممعمومات بشكؿ عشوائي وت تمتـز ىذه المعمومات بأي نظاـ أو ترتيب 
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لمعمومات ويرتبيا بشكؿ تسمسمي مف المعمـو في مقابؿ النمط التسمسمي الذي يجم  ا
أف الطباب الشموليوف يتميزوف  Sternberg(2012)وىو ما يؤكده سترنبرج لممجيوؿ،

الكبيرة وتجاىؿ التفاصيؿ وتفضيؿ التجريد والتعامؿ م  التعميمات  بالتركيز عمى الصورة
ب الذيف يفضموف فالطبا في حيف يركز الطباب التحميمييوف عمى التفاصيؿ، والمفاىيـ،

ويميموف إلى اإلبحار في عالـ  أسموب التعمـ الشمولي غالبوا ما يتجاىموف التفاصيؿ،
ويشعروف  ويكونوف مدفوعيف مف خباؿ أىداؼ متناقضة، الخياؿ ويسترسموف في تفكيرىـ،

وأف الغاية ت تبرر  بالتوتر بسبب اعتقادىـ أف توافر شروط الحؿ ليا نفس أىمية الحؿ،
ولذا يبحثوف عف التعقيد أحيانوا نتيجة إحباطيـ ويكونوف مشوشيف وغير واعيف  ،الوسيمة

 & Okur)وذلؾ ألنيـ ينظروف إلييا بدرجة متساوية بأنفسيـ فيضعوف أولويات ألعماليـ،
Bahar,2010) ، كمية بطريقة الموقؼ إدراؾب يمتازوف الشموليوف األفراد بينما 

 (j,kagan.1963.p9).مجموع المثير عمى ويركزوف
o  : بيف  1.12≥توجد فروؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو  الفرض التاس

وترج   متوسطات درجات طباب المجموعات التجريبية في مقياس الرضا عف التعمـ،
لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( وأسموب 

تائج يتض  أنو ليس ىناؾ فروؽ ذات دتلة التعمـ)التحميمي/ الشمولي( وباستقراء الن
فيما يبف متوسطات درجات الكسب في مقياس الرضا عف 1.12≥إحصائية عند مستو  

وبالتالي تـ رفض  نتيجة التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني وأسموب التعمـ، التعمـ
يف ب 1.12≥أي أنو: ت توجد فروؽ ذات دتلة إحصائية عند مستو  الفرض التاس ،

وترج   ،متوسطات درجات طباب المجموعات التجريبية في مقياس الرضا عف التعمـ
لمتأثير األساسي لمتفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني)الموزع/ المكثؼ( وأسموب 

 التعمـ)التحميمي/ الشمولي(.
( 6بالنظر إلى متوسطات المجموعات األربعة في جدوؿ)تفسير نتائج الفرض التاس : 

كبا مف أسموبي التعمـ كانت ليا نتائج إيجابية في بيئة التعمـ المقموب التي  يتض  أف
ويمكف تفسير ىذه النتيجة إلى أف بيئة التعمـ المقموب  قامت عمى التدريب اإللكتروني،

تتي  لممتعمـ التدريب في المنزؿ مسبقوا عمى األداءات المرتبطة بميارات تصميـ شبكات 
ديو تعميمي يوض  األداءات بشكؿ واض  ومتسمسؿ وكؿ متعمـ الحاسب اآللي مف خباؿ في

يستطي  إعادتو مرات عديدة حتى يتمكف مف إتقاف األداء قبؿ دراستو في المعمؿ بوقت 
كافي وتحديد المشكبات التي تقابمو ومناقشتيا في المقاببات م  المعمـ والتوصؿ لحميا 

بيئة  ف مف الميارات المطموبة،مما أد  إلى تمكف جمي  مجموعات التجريب مف التمك
التعمـ المقموب تتي  الفرصة بشكؿ أكبر أماـ المتعمـ لتعمـ المزيد مف الجوانب المعرفية 

 مف خباؿ ممفات النصوص الخاصة بالفيديو باإلضافة لمفيديوىات، الخاصة بالميارات،
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لتعميمي عف والرضا ا تعمـ الطالب مف أصدقائو لو عامؿ أساسي في زيادة كفاءة التعمـ،
 بيئة التعمـ المقموب موض  البحث الحالي.

 رابعوا: توصيات البحث:
 في ضوء نتائج البحث الحالي توصى الباحثة بما يمي:

دعػػـ عمميػػات  ضػػرورة اتىتمػػاـ بتطبيػػؽ وتوظيػػؼ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب فػػي .4
 التعميـ والتعمـ.

الحديثػة فػي التعمػيـ ومػف  تشجي  المعمميف عمي اسػتخداـ اإلسػتراتيجيات التعميميػة .9
 بينيا إستراتيجية التعمـ المقموب.

نتػػاج الفيػػديوىات التعميميػػة  .0 مراعػػاة تنػػوع أنمػػاط التػػدريب اإللكترونػػي فػػي تصػػميـ وا 
 وعدـ اقتصارىا نمط معيف لمواجية الفروؽ الفردية وأساليب تعمـ الطباب.

مـ المقمػوب فػي عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس عمى توظيؼ بيئات التع .1
 العممية التعميمية.

ضػػرورة اتىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات تصػػميـ شػػبكات الحاسػػب اآللػػي لػػدي الطػػباب مػػف  .2
 خباؿ المستحدثات التكنولوجية الحديثة. 

تطبيؽ بيئة التعمـ المقمػوب فػي مراحػؿ التعمػيـ الجػامعي لكونيػا مناسػبة لخصػائص  .3
 ىذه الفئة.

 خامسوا: البحوث المقترحة:
ا توصؿ إليو البحث مف نتائج يمكف طرح بعض البحوث المقترحة عمى ضوء م

 كما يمي:
التدريب  محتويات مف المختمفة األنواع أثر لمقارنة البحوث مف المزيد إجراء .4

 .المتعمميف لد  التعمـ نواتج بعض تحسيف عمى توصيميا و طرؽأ اإللكتروني
 بأساليب عباقتياو  التدريب اإللكتروني أساليب حوؿ البحوث مف مزيد إجراء .9

 .مختمفة معرفية
التعمـ  ببيئات أخر  بنائية متغيرات عمى ساتاوالدر  البحوث مف مزيد ءاأجر  .0

 .المختمفة التعمـ بأساليب وعباقتيا المقموب
 الرسمي التعمـ م  المقموب التعمـ بيئات بيف الدمج تحاوؿ ودراسات بحوث ءاأجر  .1

 .التعمـ إدارة ونظـ
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 : العربية المراج 
 نوع بيف التفاعؿ (. أثر9142عمي ىنداوي) سعيد أسامة محمد محمود، يوسؼ اىيـإبر 

 المعرفي األسموب ونمط بعد الموزع)عف – )المركز اإللكتروني التدريب
 إنتاج ميارات لتنمية مقترحة وحدة المستقؿ)في – المعتمد( لممتدرب

 جامعة، بيةالتر  مجمة ،الخدمة أثناء المعمميف لد  اإللكترونية اتختبارات
 يناير.، 4 ج، 439، العددالتربية كمية ،األزىر

 الخدمات لتقديـ إلكتروني تدريب مركز إنشاء (. مطالب2008مرغوب اليندي) إبراىيـ
 رسالة المنورة. بالمدينة الثانوية بالمرحمة الفيزياء لمعممي التدريبية
 جامعة ،التربية كمية التدريس، وطرؽ المناىج قسـ منشورة. غير ماجستير

 المكرمة. مكة: القر  أـ
المنورة:  المدينة .التعمـ في المقموبة الفصوؿ (. فاعمية9142سعود الكحيمي) ابتساـ

 .الزماف مكتبة دار
 :مف استرجاعو تـ اإللكتروني، التدريب (9141كردي) السيد أحمد

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/153528 
(: "تطوير نموذج لمتصميـ التحفيزي لممقرر المقموب 9142مى )أكـر فتحي مصطفي ع

وأثره عمى نواتج التعمـ ومستو  تجييز المعمومات وتقبؿ مستحدثات 
المؤتمر الدولي الراب  لمتعمـ  التكنولوجيا المساندة لذوي اتحتياجات الخاصة"،

ص الرياض، ص  المممكة العربية السعودية، اتلكتروني والتعميـ عف بعد،
4-15، http://eli.elc.edu.sa/2015/node/31 

 اإللكتروني التدريب وتنفيذ تصميـ وخطوات (. مراحؿ9143الرازؽ) عبد السعيد السعيد
تـ استرجاعو مف  ،4ع اإللكتروني، التعميـ مجمة اتنترنت، شبكة عمى

 الموق :
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&i

d=224 
 القاىرة. : العامة مصر مكتبة التعميـ، في دراسات (.9111عمي عماد) أيمف
 
 

http://eli.elc.edu.sa/2015/node/31
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(. أثر مقرر إلكتروني معكوس عمى األداء التدريبي 9144إيناس عبد المعز الشماسى)
امعة وميارات التفكير التأممي لمطالبة المعممة بكمية اتقتصاد المنزلي ج

 المؤتمر الدولي الثالث: مستقبؿ إعداد المعمـ وتنميتو بالوطف العربي، األزىر،
 الجيزة. ،2مج أكتوبر، 3كمية التربية جامعة

 تنمية في المنعكس التعمـ تيجيةااستر  توظيؼ (. أثر9143قشطة) إبراىيـ خميؿ أية
 الصؼ باتطال لد  الحياتية العمـو بمبحث التفكير التأممي وميارات المفاىيـ
 الجامعة اإلسبامية بغزة. كمية التربية، رسالة ماجستير، األساسي، العاشر
(. أثر تصميـ بيئة التعمـ المخمط التشاركى المدعـ بتطبيقات 9144أمؿ إبراىيـ حمادة)

الحوسبة السحابية عمى تنمية األداء المعرفي والحضور اتجتماعي والرضا 
المؤتمر الدولي الثالث: مستقبؿ  عميـ،عف التعمـ لد  طباب تكنولوجيا الت
 ،0مج أكتوبر، 3جامعة  كمية التربية، إعداد المعمـ وتنميتو بالوطف العربي،

 الجيزة.
(. أثر نمطي الممخصات واألسموب المعرفي وتفاعميما في 9142أميرة إبراىيـ عباس)
 جامعة بابؿ. كمية التربية، مجمة العموـ اإلنسانية، التحصيؿ،

 القاىرة، (. التدريب والتنمية المستدامة،9149وعباس حممي الجمؿ) د سيد،أسامة محم
 .4ط دار العمـ واإليماف،

(. فاعمية برنامج في تكنولوجيا التعميـ لتدريب 9116إيياب محمد عبد العظيـ حمزة)
المعمميف أثناء الخدمة عمى تصميـ التعمـ القائـ عمى األداء في التعمـ النشط 

سمسمة دراسات  مجمة تكنولوجيا التعميـ، يـ التدريبية،في ضوء احتياجات
 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ. وبحوث محكمة،

 التدريب عمي قائـ مقترح برنامج (. فاعمية9140خطوة) المولي أبو عبد السيد
 أعضاء لدي اإللكتروني التعميـ ميارات بعض تنمية في بعد عف اإللكتروني

 بعد، مف والتعميـ اتلكتروني لمتعمـ الثالث الدولي مرالمؤت التدريس، ىيئة
  الرياض السعودية، العربية المممكة

(.أثر استخداـ األنشطة اإللكترونية في التعمـ المدمج 9115بدرية عبد الرسوؿ الكندر )
عمى التحصيؿ الدراسي ورضا الطباب عف مقرر التربية البيئة في جامعة 

 جامعة الخميج العربي، ية الدراسات العميا،كم .)رسالة ماجستير(،الكويت
 البحريف.



ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -499- 

 ونمط التدريب أسموب بيف التفاعؿ أثر(.9141حسف فاروؽ محمود وأميف دياب صادؽ)
 والتفكير الميار  واألداء تنمية التحصيؿ في بعد مف التدريب برامج في التعمـ

 فنيةال التربية شعبة طباب لد  المنسوجات عمى الطباعة جودة اإلبداعي
 التربوييف رابطة ،النفس وعمـ التربية في عربية دراسات ،التربية بكميات

 . 23العرب، العدد
ياد  تحصيؿ عمى لمدمج ا التعميـ نمط استخداـ أثر .( 2010) بكر أبو حسني عوض وا 

 مقرر عمى تجريبية دراسة .فمسطيف/المفتوحة القدس جامعة في الدارسيف
 الخدمة تخصص مقررات مف وارئوالط األزمات حاتت في التدخؿ

 .فمسطيف المفتوحة، القدس جامعة اتجتماعية،
 التدريب بمراكز اإللكتروني ومعوقاتو التدريب متطمبات(.9149)المطيري محيا بف حمد

 عمادة ،سعود الممؾ جامعة ،المدربيف نظر وجية مف الرياض بمدينة التربوي
 .التعميـ تقنيات قسـ ،العميا الدراسات

(. برنامج تدريبي متعدد الوسائط لتنمية كفايات إنتاج 9149عمى عبده محمد) حمودة
 برمجيات المختبر اإللكتروني لد  معممي العمـو واتتجاه نحو استخداميا،

 جامعة القاىرة. معيد الدراسات التربوية، رسالة دكتوراه،
 عمؿ ورقة ني،اإللكترو  التدريب (. متطمبات وتحديات9141الرحمف اليياجنة) عبد جماؿ

 الحكومي والخاص، القطاعيف في التدريب لمسئولي الثامف لمممتقى مقدمة
 المجتم  لخدمة الجامعي المركز اإلسبامية، بف سعود محمد اإلماـ جامعة
 .2010 مايو 14 في المستمر والتعميـ

 فمسطيف، في لمتدريب مستقبمية اإللكتروني: رؤية (. التدريب9114أحمد إطميزي) جميؿ
: الفمسطينية العالي والتعميـ التربية لوزارة التربوي لممؤتمر مقدمة عمؿ رقةو 
 الفترة خباؿ اهلل، راـ ،"وتحديات وطموحات فمسطيف: واق  في التعميـ نوعية"

 أوؿ. كانوف-ديسمبر 17و 16 مف
 كمية لطالبات األكاديمي التحصيؿ في المقموب التعمـ إستراتيجية أثر(2015)الزيف.  حناف

 التربوية الدولية المجمة" الرحمف عبد بنت نورة األميرة بجامعة تربيةال
 . (1)، عدد(4) ، مجمد المتخصصة

 دار: األردف عّماف، .األولى الطبعة اإللكتروني، التدريب( 2011) سميماف الزنبقي حناف
 المسيرة.
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(.فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الفصوؿ 9142حميمة يوسؼ المنتشر )
تفتراضية في تنمية ميارات التدريس الفعاؿ لمعممات العمـو الشرعية. المؤتمر ا

 تعمـ مبتكر لمستقبؿ واعد، الدولي الراب  لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد،
 http://eli.elc.edu.sa/2015/node/253متاح عمى:  الرياض،

 دراسة بعد عف التعميـ تقنيات باستخداـ التدريب (.إمكانية9116إبراىيـ السعادات) ؿخمي
 خباؿ الرياض، الخامس، السعودي التقني لممؤتمر مقدمة دراسة ميدانية.
 يناير. 41-44الفترة

 (.مبادرة التعميـ المنعكس عمى موق  دردسة9141دردسة)
/www.dardasa.comhttp:/ 

 لمنشر عمـ الشروؽ دار المعرفي، النفس (. عمـ9110راف  الزغموؿ وعماد الزغموؿ)
 .األولى الطبعة األردف، عماف، لمنشر والتوزي ، الشروؽ دار المعرفي، النفس

 الناطقيف المبتدئيف تواجو التي الكتابة صعوبات عمي لمتغمب (.برنامج9142زناتي) رحاب
 األلعاب عمي المعتمد اتفتراضي المقموب الفصؿ باستخداـ العربية بغير

 األزىر.  ، جامعة التربية ، كمية اإللكترونية
 التعميـ مجمة المعكوس، التعمـ منظومة م  بالمنزؿ التعمـ .ابدأ(9142)محفوظ رنا

 .عشر الراب  ، العدد اإللكتروني
ث النفسية والتربوية (. اإلحصاء وتصميـ التجارب في البحو 4662زكريا الشربينى)

 مكتبة األنجمو المصرية. القاىرة، واتجتماعية،
 داخؿ اتفتراضي الوكيؿ في الذاتي التحكـ نمط بيف التفاعؿ(.9141زينب محمد العربي)
 اتنجاز دافعية تنمية في التعميـ تكنولوجيا طباب وتفضيبات اتفتراضية البيئات
 ، يناير. 2 ، الجزء 157عددالتربية، ال مجمة نحوىا التعميمي والرضا

(.أثر اختباؼ نمط إدارة الجمسات في الحوسبة السحابية لتنمية 9143زينب محمد العربي)
 ميارات التعمـ التشاركى لد  طباب تكنولوجيا التعميـ والرضا التعميمي نحوىا،

 ،49العدد رابطة التربوييف العرب، دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،
 أبريؿ.

 المظاىر ببعض الحدسي)وعباقتو –المنظـ( المعرفي األسموب (.9114ماىود مسالـ) ةزىر 
 لمبنات، التربية كمية دكتوراه، الجامعة. أطروحة طمبة لد  لمتحديث النفسية
 211 بغداد، جامعة

http://eli.elc.edu.sa/2015/node/253
http://www.dardasa.com/
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(. فاعمية التدريب اإللكتروني القائـ عمى الويب في تنمية 9144سامية فاضؿ الغامد )
مجمة  ختبارات اإللكترونية لد  معممات المرحمة الثانوية بجدة،ميارات إعداد ات

 الجزاء الراب . العدد الساب ، جامعة الفيوـ لمعموـ التربوية والنفسية،
(. مد  تطبيؽ التدريب عف بعد عمى تأىيؿ معممات 9141سارة إبراىيـ العرينى)

 ،9، ج64ع ية،مجمة كمية الترب جامعة بنيا، المرحمة الثانوية بمدينة الرياض،
 يناير.

(. فاعمية برنامج الكتروني لمتنمية المينية لمعمـ المغة العربية 9149سعيد سعد األكمبى)
بالمرحمة اتبتدائية في ضوء حاجاتو وأثره عمى التحصيؿ والميارات واتتجاه 

معيد  رسالة دكتوراه، نحو التنمية المينية بالمممكة العربية السعودية،
 جامعة القاىرة. ية،الدراسات التربو 

 مقدمة عمؿ ورقة اإلنترنت، عبر اإللكتروني التدريب.(9113أحمد القادري) سميماف
 مستقبمية، رؤية - البشرية الموارد لمتدريب وتنمية األوؿ العربي لممؤتمر
 الفترة خباؿ ،المجتم  اتستشارات وخدمة مركز الياشمية، الجامعة

 .93/4/9113مف
 /العادي( الرقمي بالفيديو المقموب التعمـ (. فاعمية9144رب)ح سميماف احمد سميماف

نتاجو التعميمي الفيديو تصميـ ميارات تنمية التفاعمي)في  طالبات لد  وا 
 اإللكتروني. والتعمـ المفتوح لمتعميـ الفمسطينية المجمة.بغزة األقصى جامعة

في تحصيؿ  (.أثر استراتيجية الصؼ المقموب)المعكوس(9144سيؼ سعد محمد عزيز)
مديرية تربية  مجمة األستاذ، طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة اإلمباء،

 999العدد ،9المجمد معيد الفنوف الجميمة لمبنيف، ديالى،
 التعميـ مجمة البشرية، الموارد وتنمية اتلكتروني (. التدريب9115محمد حسف) شوقي

 العربي، الوطف في رونياتلكت التعميـ متخصصة في مجمة أوؿ اتلكتروني،
 الراب . العدد المنصورة، جامعة

(.أثر التعمـ التشاركى في بيئة التعمـ اتفتراضية عمى 9141شيخة ميدي عمى)
التحصيؿ الدراسي ورضا الطباب عف التعمـ دراسة تجريبية عمى مقرر تدريس 
وتقييـ المتعمميف عف بعد بجامعة الخميج العربي.)رسالة ماجستير(، كمية 

 البحريف. جامعة الخميج العربي، الدراسات العميا،



 ................في بيئة تعمـ مقموب وأسموب التعمـ المكثؼ(-التفاعؿ بيف نمط التدريب اإللكتروني )الموزع
 ضا إبراىيـ عبد المعبود إبراىيـد/ ر  

 

  

 -502- 

 الدراسي التحصيؿ في المقموب التعمـ استراتيجية وفاعمية (.أثر9143المقاطي) صال  
 شقراء بجامعة التربية لكمية لمتدريس المدخؿ مقرر في الراب  المستوي لطباب
 .(8)عدد(5)، مجمد المتخصصة التربوية الدولية تجريبية. المجمة شبو دراسة

(. التعميـ اإللكتروني والتعمـ اتفتراضي اتجاىات عالمية 9142طارؽ عبد الرءوؼ عامر)
القاىرة طارؽ عبد الرءوؼ  المجموعة العربية لمتدريب والنشر، معاصرة،
 (. التعميـ اإللكتروني والتعمـ اتفتراضي اتجاىات عالمية معاصرة،9142عامر)

 القاىرة ،المجموعة العربية لمتدريب والنشر
التحميمي وعباقتيا بتوليد  –(.األسموب المعرفي الشمولي 9113طارؽ محمد العبود )

جامعة  كمية اآلداب، رسالة ماجستير غير منشورة، الحموؿ لد  طمبة الجامعة،
 بغداد.

(. تكنولوجيا التعميـ المعاصرة وتطوير المنياج. 9140عاطؼ أبو حميد الشرماف )
 عماف: دار وائؿ لمنشر.

 األسموب بدتلة باإلنجاز التنبؤ (.9142محمد حاتـ عبد الزىرة) سعيد جاسـ، عامر
 الساحة فعاليات بعض لباعبي اتنفعالي والتحكـ الشمولي التحميمي، المعرفي
الرياضية،  التربية كمية ،بابؿ جامعة الرياضية، التربية عمـو مجمة والميداف،

 .2 ع، 5مج
 جامعة طالبات لد  التقني اتستعداد (.9114غدياف)عبد المحسف بف عبد الرزاؽ ال

 القاىرة، اإللكتروني، التعميـ نظاـ عبر سةالمدر  اإلسبامية سعود بف محمد اإلماـ
 :استرجاعو ـت (،41ع) النوعية، التربية بحوث مجمة

http://search.mandumah.com/Record/30157 
 تنمية في المقموب الصؼ اتيجيةإستر  فاعمية(. 9142)الزىراني محمد بف الرحمف عبد

 التربية كمية طباب لد  اإللكتروني التعميـ لمقرر المعرفي التحصيؿ مستو 
التربية،  كمية - األزىر جامعة ،التربية مجمة ،العزيز عبد الممؾ بجامعة

 يناير. ،9، ج439ع
ـ لد  (. أثر توزي  التدريب في التعم9112وسامي الديراو ) عبد الخالؽ نجـ البيادلى،

،  70 – 61 (،4مجمة شبكة العمـو النفسية العربية، ) طمبة كمية اآلداب،
 :متاح عمى

Arabpsynet.com/archives/op/apnj7AbdelkahlakNajmElbahedly. 
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تػػـ  (،0ع) المعرفػػة، .اتلكترونػػي التػػدريب تصػػميـ مراحػػؿ .(9141عبمػػة عسػػاؼ)
: اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاعو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

http://www.qou.edu/newsletter/no_2/etraining.jsp 
 الطباب ورضا الدراسي، التحصيؿ عمى المدمج التعمـ أثر (.9115غيث) أحمد بف عمر

 رسالة البحريف، بجامعة التربية كمية في التدريس مقرر استراتيجيات في
 .البحريف مممكة السممانية، العربي، جالخمي جامعة منشور، غير ماجستير

 البشرية الموارد تطوير في اإللكتروني وتطبيقاتو (.التدريب9141شرؼ الموسوي) عمي
 األولى لمندوة مقدمة بحثية ورقة العربي، الخميج دوؿ في التعميـ قطاع في
 الممؾ جامعة التعميـ والتدريب، في واتتصاؿ المعمومات تقنية تطبيقات في

 ،41/1/9141-49الفترة خباؿ، التعميـ تقنيات قسـ التربية، كمية سعود،
 لمتدريب واتبتعاث، العامة اإلدارة موق 

HTTP://PORTAL.MOE.GOV.SA/TRAINING/PAGES/ABO
UTAG 
مـو النفسية والتربوية (. اإلحصاء اتستدتلي في الع9141عمى ماىر خطاب)

 مكتبة األنجمو المصرية. القاىرة، واتجتماعية،
 الميارات تعمـ في والمتوزع المكثؼ التدريب جدولة استخداـ (. أثر9144عمى األعرجي)

 ،44المجمد األساسية، التربية كمية أبحاث مجمة الصدر لسباحة األساسية
 .1العدد

 التعميـ عمميتي في المقموب الفصؿ يةإستراتيج (.توظيؼ9142متولي) الديف عباء
 لتربويات المصرية لمجمعية عشر الخامس السنوي العممي ، المؤتمر والتعمـ

 الحادي القرف ميارات وتنمية الرياضيات وتعمـ تعميـ: بعنواف الرياضيات
 ، مصر والعشروف

 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.0(.القدرات العقمية.ط4663فؤاد أبو حطب)
 التحصيؿ عمي المقموب التعمـ استراتيجية استخداـ (.فاعمية9143الغني) عبد كريمة

 ، دار الثانوية المرحمة طباب لدي التاريخ تدريس في التعمـ أثر وبقاء
 .والسبعوف الراب  المنظومة، العدد

 
 

http://www.qou.edu/newsletter/no_2/etraining.jsp
http://www.qou.edu/newsletter/no_2/etraining.jsp
http://portal.moe.gov.sa/TRAINING/PAGES/ABOUTAG
http://portal.moe.gov.sa/TRAINING/PAGES/ABOUTAG
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 / الفردية(الويب عبر المعرفية الرحبات (. فاعمية9145متولي صابر خباؼ معبد)
 اإللكتروني التعمـ بيئة عف والرضا التدريسية الكفاءات تنمية )في ةالتعاوني
جامعة أسيوط،  مجمة كمية التربية، السويس، بجامعة المعمميف الطباب لد 
 ، مارس.0العدد ،02مج

 مركز الكتاب لمنشر. القاىرة، (.سموؾ التدريس،4664محمد أميف المفتى) 
المؤتمر السنوي  ف بعد عبر الشبكات،(. التدريب م9115مشيرة حسف عبد الرءوؼ)  

 القاىرة:دار الفكر العربي. الخامس اقتصاديات تعميـ الكبار،
(. فاعمية التدريب اإللكتروني الفردي والتعاوني عمى ميارات 9144مريـ محمد الشمر )  

رسالة  معممات العمـو في التعامؿ م  المستحدثات التكنولوجية وتفكيرىف الناقد،
 معة الخميج العربي.جا ماجستير،

 في إدمودو موق  باستخداـ المقموبة الفصوؿ استراتيجية (.فاعمية9143جمبة) منيرة أبو
 المرحمة طالبات لد  األحياء مادة نحو واتتجاىات اإلبداعي التفكير تنمية

 بف محمد اإلماـ جامعة .)منشورة ماجستير رسالة( الرياض مدينة في الثانوية
 .رياضاإلسبامية، ال سعود
  ( ب: ما ىو التعمـ المقموب )المعكوس( ؟"،9141نجيب زوحى )

inversee#.U1ri9Pl_uOs-classe-educ.com/la-http://www.new 
عمـ المدمج لتنمية (. فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى الت9144نصر الديف مبروؾ محمد)

ميارات إنتاج المحتو  اإللكتروني لد  أخصائي تكنولوجيا التعميـ في ضوء 
 جامعة القاىرة. رسالة ماجستير، معيد الدراسات التربوية، معايير الجودة،

 .العربي الفكر دار القاىرة، ،1 ط اإللكتروني، التعميـ تكنولوجيا (.9115جاد عزمي ) نبيؿ
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