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 برنامج مقترح لتوظيف التعمم المنتشر في التدريس 
 وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمم وخفض التجول العقمي 

 لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة
د الباسلعبد الحميرباب محمد  /دو  العمريعائشة بمييش  /د  

 
 ممخص البحث: 

أثير برنامج مقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في تعرؼ تلى إييدؼ ىذا البحث 
تعرؼ تأثير البرنامج المقترح في خفض في تنمية نواتج التعمـ، وكذلؾ  التدريس

التجوؿ العقمي، واخيرا الكشؼ عف درجة استمرارية تأثير البرنامج المقترح لتوظيؼ 
خصص تكنولوجيا التعمـ المنتشر في تنمية نواتج التعمـ لدى طالبات الدراسات العميا ت

 التعميـ بكمية التربية جامعة طيبة.
( طالبة مف طالبات 32وطبؽ ىذا البحث عمى عينة عشوائية مكونة مف )

( طالبات 02الدراسات العميا مرحمة الماجستير تخصص تكنموجيا التعميـ. بواقع )
( طالبات كمجموعة ضابطة. واستخدمت الباحثتاف 02كمجوعة تجريبو وعدد )

واتج التعمـ واستبياف التجوؿ العقمي، والبرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ اختبار ن
المنتشر في التدريس جميعيـ مف اعداد الباحثتاف، وكشفت نتائج البحث عف وجود 
تأثر داؿ احصائيا لمبرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في تدريس تنمية نواتج 

ية التربية جامعة طيبة. وفي ضوء نتائج التعمـ وخفض التجوؿ العقمي لدى طالبات كم
البحث اوصى البحث بالعديد مف التوصيات ابرزىا ضرورة اخضاع البرنامج المقترح 
لدراسات وبحوث تجربيو وتقويمية وتطويرية بصورة مستمرة، بيدؼ تحديد نقاط القوة 
والضعؼ بو ومف ثـ تحسينو وتطويره، وتقديـ دورات تدريبية وورش عمؿ لمسادة 

لمعمميف تختص بتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ التعمـ المنتشر وتنمية نواتج التعمـ في ا
عمميتي التعميـ والتعمـ كذلؾ تشجيع المعمميف واعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ 
استراتيجيات التدريس التي بالمشاركة االيجابية النشطة لممتعمـ في بيئة التعمـ، نظرا 

 قمي لدى المتعمميفلدورىا في خفض التجوؿ الع
 التعمم المنتشر، نواتج التعمم، التجول العقمي. الكممات المفتاحية: 
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: Abstract 

This research aimed at identifying the effect of a suggested 

program using Ubiquitous learning and its effect on developing 

learning outcomes and reducing mind wandering discovering 

the degree of continuity of the effect of the suggested program 

on developing learning outcomes and this research was applied 

on a sample consisted of (20) students of experimental group 

consist of (10) students and control group consists of(10) 

students the research used learning outcomes test mind 

wandering questionnaire and a suggested program using 

Ubiquitous learning and its effect on developing learning 

outcomes and reducing mind wandering based on Ubiquitous 

learning prepared by the researcher the result of the research 

indicate that that there are significant for the suggested program 

for program using Ubiquitous learning and its effect on 

developing learning outcomes and reducing mind wandering in 

the light of the result of the research the research recommended 

by several recommendation as the need to do development 

studies for the proposed program for identifying strength and 

weakness then improving and upgrading it introducing a training 

courses for teachers to train them on how to program using 

Ubiquitous learning and its effect on developing learning 

outcomes and reducing mind wandering encouraging teachers 

and faculty members to use teaching strategies that allow 

positive active participation of the learner in the learning 

environment due to its rule in reducing mind wandering for the 

learner  

Key words: Ubiquitous learning- learning outcomes- mind 

wandering. 
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 :مقدمة
مما ، تشيد الفترة الراىنة ثورات عديدة في مجاؿ المعرفة والمعمومات والتكنولوجيا

يمقي عمي عاتؽ التربية ميمة إعداد جيؿ قادر عمي التعامؿ مع مستحدثات ىذا 
وسائؿ متعددة ، وسائؿ متعددة تفاعمية، وسائؿ فائقة، العصر مف تكنولوجيا اتصاالت

بيئات تعمـ االفتراضية، مقررات دراسية ، لكترونيةدروس ومحاضرات ا، استكشافية
كاممة قائمة عمي الويب، وأخيرًا التعمـ الجواؿ، فمـ تعد فمسفة التربية وطرائؽ التعميـ 
ووسائمو التقميدية تمبي متطمبات ىذا العصر السريع التغير، باإلضافة إلي تغيير دور 

د لممتعمميف، أدى ذلؾ المعمـ مف مجرد ممقف وناقؿ لممعرفة إلي موجة ومرش
جديد ىو التعمـ عف بعد، وكاف لمثورة اإللكترونية في الثمانينات الفضؿ  نموذج لميالد

في استخداـ الحاسبات وشبكات االتصاؿ المحمية والعالمية في التعميـ فظير نموذج 
التعمـ اإللكتروني الذى ساعد في جعؿ التعمـ عف بعد وجيا لوجو أمرا ممكنا، وأدت 

نقؿ ثـ ظيور رة الالسمكية إلى ظيور نموذج جديد ىو التعمـ الجواؿ أو التعمـ المتالثو 
 .ـ(3200 ،)خميسالتعمـ المنتشر

ولعؿ َميمة إعداد جيؿ قادر عمى التعامؿ مع كؿ مستجدات العصر الراىف مف  
تكنولوجيا االتصاالت، ووسائط اإلنفوميديا المتعددة التفاعمية، والوسائؿ الفائقة، 

روس والتعميـ عبر الوسائؿ اإللكترونية مف خالؿ بيئات التعمـ اإللكتروني بواسطة والد
الوسائؿ االفتراضية، وكذلؾ أيضًا القدرة عمى توظيؼ الجواؿ أو الياتؼ الخموي في 
عممية التعمـ، نظرًا لكونو أصبح اآلف الجياز األكثر استخدامًا في أوساط المتعمميف 

تُعد الفمسفة التي تقـو عمييا التربية والمناىج وطرؽ  فمـ في مختمؼ أنحاء العالـ
التدريس تقميدية، فالطرؽ القديمة أصبحت ال تمبي متطمبات ىذا العصر المفتوح 
والسريع في تقمباتو وتغيراتو، مما أدى إلى تغير دور المعمـ ودور المتعمـ بؿ ودور 

منو العممية التعميمية بشكؿ األنظمة اإلدارية في العممية التعميمية بالكامؿ، وتمت رق
شبو كامؿ، فأدت الثورة الالسمكية إلى ظيور نموذج جديد ىو التعمـ الجواؿ أو التعمـ 

، بدأ ظيور فكرة التعميـ (3202)تامر المالح، المتنقؿ وبالتالي ظيور التعمـ المنتشر 
وذلؾ عندما استخدـ الباحث  ،أواخر الثمانينات القرف العشريف المنتشر في

Markweiser  زيروكسفيXerox   ،مصطمح الحوسبة أو الحاسب اآللي المنتشر
ولـ يقتصر األمر عمى أجيزة ، وىذا إشارة عمى أنو موجود في كؿ مكاف وزماف

تيح وشاشة ووحدة معالجة لوحة مفاالمعتادة التي تتكوف مف )ماوس و  الحاسب
المعالجات الدقيقة بما (، بؿ أصبح ىناؾ كثير مف األجيزة والمعدات تعمؿ بالمركزية

في ذلؾ األجيزة التي تستخدـ في التعميـ بدء مف الحاسب االلي واليواتؼ المحمولة 
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وكاميرات التصوير الرقمية وجياز قراءه الكتب االلكترونية كؿ تمؾ أصبحت تعمؿ 
 وىذا ما يجعمو بشكمو المتعارؼ عمية حاليا يختفي ويتراجع، بالمعالجات الدقيقة

 ـ(3200 ،)خميس ي.الحاسب اآلل
ويعد التعمـ المنتشر أكثر مف مجرد طريقة جديدة لمتعمـ والتعميـ فيو يمثؿ رؤية 
لمتعمـ الذي يحدث ليس فقط في الحجرات الدراسية فيو يحدث في المنزؿ مكاف العمؿ 
الممعب المكتبة وأيضا تفاعالتنا اليومية، ويعد ىذا النوع مف التعمـ توسعا وامتداد لفكرة 

سب المنتشر ونجد أف ىذا المصطمح يصؼ الوجود النافذ ألجيزة الحاسب في الحا
 تعممنا وىذا التعمـ يساعد في تكويف بنية معرفية تعميمية جديدة أصبحت ممكنة.

ذلؾ النوع مف التعمـ الموجود حولنا دائًما، في كؿ مكاف ”التعمـ المنتشر ىو
ستخداـ أجيزة التعمـ المتنقؿ وأجيزة وزماف ولكننا ال نشعر بو، ويمكف بموغو بسيولة با

الحاسب النقاؿ، واليواتؼ الذكية، وجياز المساعدات الرقمية الشخصي وجياز قراءة 
 .(3222 )الدىشاف ويونس، ”الكتب اإللكترونية

نستطيع القوؿ اننا نجد بيئة التعمـ المنتشر في الوسط الذي يتيح لممتعمـ اف 
لتعمـ، ويقدـ التعمـ المنتشر الدعائـ والمحفزات يصبح منغمسا بشكؿ كامؿ في عممية ا

المطموبة التي تشجع عمى مشاركة المتعمميف لكف دوف الحاجة الى انتباه نشط مف 
 .ـ(3203)عماشة والخمؼ،المتعمـ 

نظاـ التعميـ المنتشر يقـو بإيجاد بيئة مناسبة تقـو بدعـ العممية التعميمية عف طريؽ 
 .(3222 )خميس،زعة جغرافًي الميديا الرقمية في بيئة مو 

ويوفر التجوؿ العقمي نافذة ىامة لفيـ مالمح الوعي البشرى وعميو ازداد 
االىتماـ بالدراسة العممية لمتجوؿ العقمي واالجابة عف كيؼ؟ ومتى؟ ولماذا؟ يحدث 
التجوؿ العقمي ويقصد بالتجوؿ العقمي تحويؿ بؤرة االىتماـ عف الموضوع الحالي الى 

  .عر خاصة بالفرد. كما يعنى فصؿ العمميات التنفيذيةأفكار ومشا
Decoupling of executive process  لمعالجة المعمومات مف المعمومات ذات

 الصمة الى مشكالت أكثر عمومية. ويؤدى الى القصور في أداء الميمة شخصية
 (Smallwood, J., Oconnor, R.,Sudbery, M.,&Obonsawin, M,2007, 

p818 Smallwood,J.,&Schooler,J,2015) 

لمتفكير أثناء  inwardlyويعد التجوؿ العقمي بمثابة نوع مف التوجيو الداخمي 
 ,.Schooler,J.,Smallwood,J.,Christoff,k., Handy,T) األداء عمى الميمة

Reichle, E.,&sayette,M,2011)  ويحدث خالؿ أنشطة التعمـ بنسبة متفاوتة
%( كما يحدث أثناء مشاىدة المحاضرات عبر 32-32بة )%فيحدث أثناء القراءة بنس
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( وعميو يسبب عواقب سمبية عمى نتائج عممية التعمـ 32االنترنت بنسبة )%
(Mills,C.,DMello,S.,Bosch,N&Olney,A,2011 ) وتتمثؿ خطورة التجوؿ

العقمي في أنو يقمؿ مف قدرة الطالب عمى حؿ المشكالت كذلؾ توجد عالقة سالبة 
لة إحصائية بيف التجوؿ العقمي واألداء األكاديمي لمطالب كما يوجد تأثير ذات دا

سمبى داؿ احصائيا لمتجوؿ العقمي عمى ميارات الفيـ القرائي وأيضا توجد عالقة 
سالبة دالة دلة احصائيا بيف التجوؿ العقمي والتحصيؿ الدراسي في حيف يوجد ارتباط 

ج السيئ لمطالب موجب بيف التجوؿ العقمي والضغوط والمزا
(Oettingen,G.,&Schworer,B,2013,Lindquist,S.,&Mclean.J, 2011, 

Hollis,R.,Was,C,2010,Mrazek,M.,Phillips,D.,Franklin,M.,Broad,J.,

Schooler,J,2013,Mills,C.,DMello,S.,Bosch,N&Olney,A,2011)  ) 

قائـ عمى التعمـ  مف ىنا ىدفت الدراسة الحالية إلى تصميـ وانتاج نموذج مقترح
المنتشر لتدريس طالبات جامعة طيبة تخصص تكنولوجيا التعميـ وفقا الحتياجاتيـ 

 التعميمية.
وذلؾ لقياس أثره عمى تنمية نواتج التعمـ لمقرر التقنيات المعاصرة في التعميـ  

لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة باإلضافة الى قياس الجوانب المعرفية وخفض 
 وؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة التج

 من خالل الطرح المتقدم يتضح: 
أىمية البحث حيث يمقي الضوء عمى أىمية استخداـ كؿ مستجدات العصر 
الراىف مف تكنولوجيا االتصاالت، ووسائط اإلنفوميديا المتعددة التفاعمية، والوسائؿ 

إللكترونية مف خالؿ بيئات التعمـ اإللكتروني الفائقة، والدروس والتعميـ عبر الوسائؿ ا
بواسطة الوسائؿ االفتراضية، وكذلؾ أيضًا القدرة عمى توظيؼ الجواؿ أو الياتؼ 
الخموي في عممية التعمـ، نظرًا لكونو أصبح اآلف الجياز األكثر استخدامًا في أوساط 

ولوجيا التعميـ بجامعة المتعمميف وآثارىا اإليجابية عمى العممية التعميمية لطالبات تكن
لذا اتجو البحث الحالي نحو توظيؼ إحدى مستحدثات تكنولوجيا التعميـ، التعميـ  طيبة

المنتشر لقياس مدى فاعميتو في تنمية نواتج التعمـ لمقرر التقنيات المعاصرة في 
 التعميـ وخفض التجوؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة 

 مشكمة البحث: 
ؼ عمميتي التعميـ والتعمـ في المقاـ األوؿ الى تحسيف فيـ الطالب لممواد تيد

النظرية والعممية واكسابيـ الميارات المختمفة التي تتضمنيا كذلؾ تمكينيـ مف 
تطبيقيا في مواقؼ جديدة وتسعى كميات التربية مف خالؿ استخداـ تقنيات التعميـ 
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منتشر الى اكساب الطالبات ميارات التعمـ الحديثة باستخداـ نظاـ البالؾ والتعميـ ال
 Park, Young)مف خالليا وتدريبيـ عمى طرؽ التعامؿ معيا ويرى "بارؾ يانج" 

,2014) 

أىمية التطور التكنولوجي باستخداـ العديد مف المستحدثات التكنولوجية ووسائؿ 
ئؿ االتصاؿ االتصاؿ وأثرىا الواضح عمى التعميـ والربط بيف التعمـ بالكمبيوتر ووسا

الحديثة والتي أثبتت أىميتيا في التعميـ وخاصة مفيـو التعميـ المنتشر والذى سيظير 
وتكنولوجيا التعميـ باستخداـ الجواؿ  (4G-5G)لألجياؿ القادمة مف المتعمميف في ثورة 

والتي ستمكف الطالب مف استخداـ تعمـ مرف باستخداـ شبكة النت بدوف االرتباط 
األرضية والمكاف الثابت مما يتيح ليـ التعمـ في أثناء الحركة ويوفر  الممؿ باألسالؾ

العديد مف مشكالت التعميـ الثابت لمعديد مف األجياؿ القادمة في المستقبؿ القريب 
والتي أوضحت تطور استخداـ Chen, Cheng-Ming,2017) )ودراسة "شف شنج" 

ى بدوف أسالؾ والتي أظيرت أىمية تكنولوجيا التعميـ باستخداـ الجواؿ واألجيزة األخر 
استخداـ التعميـ المنتشر بيف األكاديمييف مف األساتذة والطالب والتي أثبتت فعالية 
ومرونة التعمـ مف خالؿ استخداـ أجيزة طورت ونوعت في أساليب واستراتيجيات 
ي التعمـ وتطبيقات التعميـ بواسطة الجواؿ واألجيزة األخرى والتي أثرت بشكؿ فعاؿ ف

  تعمـ المغة اإلنجميزية وتعمـ المغات األجنبية األخرى.
 (Meng-chuan,2017)"ومنج شيف"  (Chin, Kai, 2015) ،ودراسة "شيف كاي"

والتي أوضحت أننا ال يمكننا القوؿ أف استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ في تايواف 
ف باستخداـ تقنية التعمـ يعتبر عمميا كفاية وأثبت الدراسة أف استخداـ التعمـ المر 

بالجواؿ والتعمـ المنتشر يمكف الطالب مف التعامؿ المرف مع المقررات التعميمية وقد 
أكدت الدراسة عمى أىمية تنمية التفكير التقني وتطوير الميارات التطبيقية الكمبيوترية 

ونية لدى الطالب ويتوقع الخبراء أف تمدنا ىذه الدراسة بتصميـ لبيئة تعمـ اليكتر 
 باستخداـ العميـ المنتشر في المدارس. 

والتي أوضحت االسيامات  (Chen,2016) Lin,2016, ودراسة "ليف وشف"
المختمفة لتكنولوجيا المعمومات في التعميـ والتي نتج عنيا مجموعة مف تكنولوجيات 

المنتشر  التعمـ بداية مف التعميـ اإلليكتروني ثـ التعمـ باستخداـ الجواؿ انتياء بالتعمـ
والتي تيدؼ لتحسيف دافعية المتعمميف لمتعمـ والتغمب عمى حدود الزماف والمكاف وما 
زالت تطبيقات التعمـ المنتشر تخضع لمتطور ومازاؿ المتعمموف يواجيوف صعوبات 
لمتركيز عمى أىداؼ التعمـ واالستراتيجيات الفعالة في التعميـ وقد أثبتت الدراسة سيولة 

ـ المنتشر والتي أدت الى زيادة الدافعية لمتعمـ والدراسات السابقة في استخداـ التعمي
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مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والتي توصمت إلى فعالية استخداـ التعميـ المنتشر في التعميـ 
ومنيا دراسة وأىمية استخداـ تكنولوجيا التعمـ المنتشر والتعمـ باستخداـ الجواؿ وأثرىا 

لتعمـ بالجواؿ والتعمـ ت أىمية التعمـ المرف باستخداـ اعمى تحديث التعمـ كما أوضح
آسية التميمي، الدىشاف، جماؿ ويونس، مجدي.  -المنتشر: ديمة بنت حمود الحقباني

(، خميس، محمد عطية، 3203(، الحسف، عصاـ إدريس كمتور، )3222)
 (. 3203(، عماشة، محمد عبده راغب والخمؼ، سالـ صالح. )3222)

Joung-Souk Sung, (2009) Scharmer 2009 DH Shin, YJ Shin, H 

Choo, K Beom - Computers in Human Behavior, (2011) CC Chen, 

TC Huang - Computers & Education, 2012 - Elsevie YM Huang, 

TT Wu - Journal of educational technology & society, 2011 - 

JSTOR GZ Liu, GJ Hwang - British Journal of Educational 

Technology, 2010 S Yahya, EA Ahmad, KA Jalil - International 

Journal of …, 2010 JS Sung - International Journal of Advanced 

Science and …, 2009 PS Chiu, YH Kuo, YM Huang, 2008 

 :ومن خالل الطرح المتقدم يتضح أنو
تتوافر معطيات تجريبية )نتائج دراسات سابقة( عمى أف استخداـ التعمـ القائـ عمى   -

التعمـ المنتشر يحسف مف نواتج تعمـ الطالبات وكذلؾ ينمى ميارات حؿ المشكالت 
 وصنع القرار ويحسف مف تجربة التعمـ.

سابقة( عف إمكانية تنمية نواتج التعمـ  تتوفر معطيات تجريبية )نتائج دراسات -
شبكات التواصؿ االجتماعي( -تصميـ الوسائط المتعددة-)تصميـ اإلنفو جرافيؾ
  .مف خالؿ التعمـ المنتشر

تأمؿ الباحثتاف وتتوقع أف تقديـ برنامج مقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في  ووعمي
ؿ العقمي لدى طالبات كمية التدريس وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمـ وخفض التجو 

 .التربية جامعة طيبة
ومف منحى أخر يمثؿ التجوؿ العقمي عائقا أماـ حدوث التعمـ الفعاؿ وقد تقمؿ 
اليقظة العقمية لممتعمـ مف التأثير السمبي لمتجوؿ العقمي عمى عممية التعمـ عف طريؽ 

لسالبة لممتعمـ والتي قد تنمية االنتباه المستداـ لديو كما أنيا قد تقمؿ مف الوجدانات ا
تكوف مصدرا لمتجوؿ العقمى وعمى الرغـ مف الوضوح التاـ لمشكمة التجوؿ العقمي في 
الفصوؿ الدراسية لكف تبقى الحموؿ ليذه المشكمة أقؿ وضوحا. فغالبا ما يطمب مف 
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الطالب االنتباه ولكف نادرا ما يتـ تدريبيـ عمى كيفية القياـ بذلؾ ومما يزيد مف ىذه 
 لمشكمة ىو اعتقاد الطالب أنفسيـ بأف ميميـ الى التجوؿ العقمي وقدرتيـ عمى تركيزا

 ,.Mrazek,M.,Zedelius,C.,Gross,M.,Mrazek,A)االنتباه غير قابؿ لمتغيير  

Phillips,D&.immutable Schooler,J,InPress)  وأشارت نتائج بعض الدراسات الى
رات التقميدية عنيا في محاضرات الفيديو أف درجة التجوؿ العقمي تزداد في المحاض

(Risko, .E.,Anderson,N.,Sarwal,A.,Engelhardt,M.,&Kingstone,A2012 

Mrazek,M.,Franklin,M.,Phillips,D.,Baird,B.,&Schooler,J,2013,Rahl,H.,L

indsay,E.,pacilio,LBrown,K.,&Creswell,J,2017))  وأف التدريب عمى اليقظة
ف التجوؿ العقمي لدى طالب الجامعة وفيما يختص بمعطيات بعض الذىنية يخفض م

الدراسات السابقة التي تناولت التعميـ المنتشر يتضح أنو يزيد مف اندماج الطالب في 
يخفض مف و ( Tambunan,H,etal,2017)بيئة التعمـ وينمي اتجاىاتيـ نحو التعمـ 

لطريقة التدريس أثر عمى درجة  درجة التجوؿ العقمي مقارنة بالمحاضرات التقميدية وأف
 (Acai,A,2016) التجوؿ العقمي لدى المتعمميف

 من خالل الطرح المتقدم يتضح أنو: 
تتوافر معطيات تجريبية )نتائج دراسات سابقة( عمى أف استخداـ التعمـ القائـ عمى  -

التعمـ المنتشر يحسف مف نواتج تعمـ الطالبات وكذلؾ ينمى ميارات حؿ المشكالت 
 صنع القرار ويحسف مف تجربة التعمـ.و 
تتوفر معطيات تجريبية )نتائج دراسات سابقة( عف إمكانية تنمية نواتج التعمـ  -

جتماعي( مف خالؿ التعمـ )االنفوجرافيؾ والوسائط المتعددة ووسائؿ التواصؿ اال
وعمية تأمؿ الباحثتاف وتتوقع أف تقديـ برنامج مقترح لتوظيؼ التعمـ  المنتشر

نتشر في التدريس وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمـ وخفض التجوؿ العقمي لدى الم
 طالبات كمية التربية جامعة طيبة

  :ومما تقدم يمكن تحديد مشكمة البحث في األسئمة التالية
ما أثر استخداـ البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس عمى تنمية  -0

 .ية التربية جامعة طيبةنواتج التعمـ لدى طالبات كم
ما أثر استخداـ البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس في خفض   -3

 .التجوؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة
ما درجة استمرارية تأثير البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس   -3

 .مية التربية جامعة طيبةعمى تنمية نواتج التعمـ لدى طالبات ك
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 أىداف البحث:
تعرؼ تأثير البحث المقترح لتوظيؼ التعمـ القائـ عمى التعميـ المنشر في التدريس  -0

  في تنمية نواتج التعمـ لدى طالبات جامعة طيبة
لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس وتأثيره عمى تعرؼ تأثير البرنامج المقترح  -3

 وخفض التجوؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة تنمية نواتج التعمـ
لتوظيؼ التعمـ المنتشر في الكشؼ عف درجة استمرارية تأثير البرنامج المقترح  -3 

  التدريس وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمـ لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة
 أىمية البحث:

ة متغيرات تعد حقوال معرفية جديدة في يستمد البحث أىميتو مف أنو يتناوؿ ثالث -0
  .البيئة العربية

تنبع أىمية البحث مف كونو يعد استجابة لتوصيات بعض الدراسات السابقة  -2
والتي أوصت بضرورة اجراء المزيد مف البحوث لمعالجة ظاىرة التجوؿ العقمي 

Olney, N& Bosch, Mello,S., Mills,C.,D )أثناء عممية التعمـ مثؿ دراسة 

A,2011) 

التحوؿ مف مفيـو التعمـ القائـ عمى اي زماف ومكاف الى مفيـو التعمـ في كؿ  -3
 زماف ومكاف.

قد تسيـ نتائج البحث في احداث نقمة نوعية في مخرجات الميداف التربوي بالدوؿ  -3
العربية وذلؾ بتوجيو أنظار المعنييف بتطوير المناىج الدراسية الى تطوير التعمـ 

  .التقنيات الحديثة في التعميـ واالعتماد عمى
يقدـ البحث فتحا جديدا الستخداـ مقاييس جديدة تيتـ بفحص وتقصى متغيرات  -3

  .غير تقميدية لدى الطالب مثؿ التعميـ المنتشر والتجوؿ العقمي
 توفير فرص التعمـ الشبكي واالجتماعي والتشاركي والتفاعمي الحقيقي. -3
 والتنقؿ لممتعمـ.توفير الوقت وعناء السفر  -2
لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس وتأثيره عمى تنمية قد يخدـ البرنامج المقترح  -2

نواتج التعمـ وخفض التجوؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة 
بجامعات أخرى بحيث يمكنيـ اقتفاء أثره بإعداد برامج مماثمة لو في المواد التي 

  .يقوموف بتدريسيا
قد يخدـ استبياف التجوؿ العقمي الذى تـ اعداده في ىذا البحث الباحثيف في  -2

 البيئة في المتغير ىذا لحداثة نظرا العمـو التربوية والنفسية في الدوؿ العربية
  .العربية
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 يتعمؽ فيما االخرى البحوث نتائج مع تكامميا عند الحالي البحث نتائج تخدـ قد -02
 الدراسية المراحؿ مختمؼ في الفاعمة الوسائؿ كأحد الحديثة التكنولوجيات بتوظيؼ

 مصطمحات البحث:
ىو ذلؾ النوع مف التعمـ الموجود حولنا دائمًا، في كؿ مكاف وزماف  :التعميم المنتشر

ولكننا ال نشعر بو فيو يمثؿ رؤية لمتعمـ الذي يحدث ليس فقط في الحجرات الدراسية 
والممعب، والمكتبة، والمتحؼ، وتفاعالتنا اليومية مع ولكف في: المنزؿ، ومكاف العمؿ، 

اآلخريف. ويعد التعمـ المنتشر توسيعًا وامتدادًا في فكرة الحاسب المنتشر 
Ubiquitous  .وىذا المصطمح يصؼ الوجود النافذ ألجيزة الحاسب في تعممنا

بواسطة ويساعد التعمـ المنتشر في تكويف بنية معرفية تعميمية جديدة أصبحت ممكنة 
 موفري الوسائط المتعددة.

والتعميـ المنتشر مف وجية نظر الباحثتاف يمكف تعريفو بأنو شكؿ مف اشكاؿ التعميـ  -
االلكتروني يعتمد عمى األجيزة الذكية فيكوف متوافرا بشكؿ دائـ مما يفعؿ التعمـ 

 الذاتي.
 التعمم:نواتج 

يارات واتجاىات وقيـ نواتج التعمـ ىي كؿ ما يكتسبو المتعمـ مف معارؼ وم
نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة دراستو لمنيج معيف. نواتج التعمـ: التغير المقاس في 
مستوى تعمـ الطالب كمحصمة لما تـ اكسابو لممتعمميف مف معارؼ وميارات وقيـ، مف 

 خالؿ ممارسة األنشطة الصفية والالصفية باستخداـ مصادر المعرفة المختمفة
  Mind wandering: ميالتجول العق

يعرفو الباحث بأنو تحوؿ تمقائي في االنتباه مف الميمة األساسية الى أفكار أخرى 
 داخمية أو خارجية وىذه األفكار قد تكوف مرتبطة بالميمة األساسية أو غير مرتبطة 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
  :المبحث األول التعميم المنتشر

 Markweiserات مف القرف الماضي استخدـ "مارؾ ويزر" في أواخر الثمانيني
Ubiquitous مصطمح الحاسب اآللي المنتشر  Xeroxالباحث في زيروكس 

Computing  لإلشارة إلى وجود أجيزة الحاسب اآللي في كؿ مجاالت الحياة، فيو
حولنا في كؿ مكاف أينما نذىب ونحف منغمسوف في بيئة محوسبة، كؿ شيء حولنا 

، فمـ يقتصر األمر عمى أجيزة الحاسب المعتادة التي تتكوف مف: وحدة محوسب
لممعالجة المركزية، وشاشة، ولوحة مفاتيح، وماوس، بؿ أصبح كثير مف األجيزة 
والمعدات تعمؿ بالمعالجات الدقيقة، بما في ذلؾ األجيزة التي تستخدـ في التعميـ 
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يفونات المحمولة، وكاميرات بدًءا: مف الحاسب اآللي بشكمو المعروؼ إلى التم
 Personal Digitalالتصوير الرقمية، وجياز المساعدات الرقمية الشخصي 

Assistant(PDAs)،  وجياز قراءة الكتب اإللكترونية، كمو أصبح يعمؿ بالمعالجات
الدقيقة، وقد يؤدى ذلؾ إلى اختفاء الحاسب اآللي بشكمو المعروؼ حاليا التعمـ 

ع مف التعمـ الموجود حولنا دائمًا، في كؿ مكاف وزماف ولكننا ال المنتشر ىو ذلؾ النو 
( بأنو التعمـ الموجود حولنا دائما في كؿ 02، ص3222وقد عرفو )خميس ، نشعر بو

وأوضح  مكاف وزماف ولكننا ال نشعر بو، ويمكف الوصوؿ اليو بواسطة األجيزة.
ي( بأف التعمـ المنتشر أكثر ، المؤتمر الدولي الرابع لمتعميـ االلكترون3203)عماشة،

مف مجرد طريقة جديدة لمتعميـ والتعميـ، فيو يمثؿ رؤية لمتعمـ الذي يحدث ليس فقط 
في الحجرات الدراسية ولكف في: المنزؿ، ومكاف العمؿ، والممعب، والمكتبة، والمتحؼ، 

رة الحاسب وتفاعالتنا اليومية مع اآلخريف. ويعد التعمـ المنتشر توسيعًا وامتدادًا في فك
وىذا المصطمح يصؼ الوجود النافذ ألجيزة الحاسب في  Ubiquitousالمنتشر 

تعممنا. ويساعد التعمـ المنتشر في تكويف بنية معرفية تعميمية جديدة أصبحت ممكنة 
 بواسطة موفري الوسائط المتعددة.

  :التعميم المنتشر.. أكثر من مجرد طريقة جديدة لمتعميم
تـ تطوير عدة أنظمة متنوعة لمتعمـ اإللكتروني، وقد تـ  في السنوات الماضية

تنفيذ غالبية ىذه األنظمة مف خالؿ تصميـ بيئة خادـ لمعميؿ أو بيئة مؤسسة عمى 
والمعمـ وتعكس سيناريوىات  -الخادـ المركزي، وىذه البيئات تركز عمى الطالب 

لممحتوى، في حيف التعمـ الواقعي، حيث يتصرؼ فييا المعمموف باعتبارىـ منتجيف 
 .(3202)تامر المالح، يتصرؼ الطالب باعتبارىـ مستيمكيف لممحتوى 

بنية تعمـ نافذة وشاممة تتصؿ وتقـو  Ubiquitousوتوفر بيئة التعمـ المنتشر 
بعمؿ متكامؿ وتشترؾ في ثالثة أبعاد مف موارد التعمـ الرئيسة ىي: المتعاونوف في 

 (.3203)عماشة،التعميـالتعمـ، ومحتويات التعمـ، وخدمات 
ويتصؼ التعمـ المنتشر بتوفير طرؽ لتحديد المتعاونيف الجاديف، وتوفير 
المحتويات، في المكاف المناسب والوقت المناسب باالعتماد عمى الطالب الذيف 
يحيطوف بالسياؽ مثؿ: أيف ومتى يكوف الطالب؟ )الزماف والمكاف( وماىية الخدمات 

فرة لمطالب التي تفي باحتياجاتيـ؛ ونتيجة لذلؾ تعتمد فعالية والموارد التعميمية المتو 
 التعمـ المنتشر وكفاءتو بشكؿ كبير عمى السياؽ المحيط لمطالب.

ويعد التعمـ المنتشر أكثر مف مجرد طريقة جديدة لمتعميـ والتعميـ، فيو يمثؿ رؤية 
ومكاف العمؿ، لمتعمـ الذي يحدث ليس فقط في الحجرات الدراسية ولكف في: المنزؿ، 
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والممعب، والمكتبة، والمتحؼ، وتفاعالتنا اليومية مع اآلخريف. ويعد التعمـ المنتشر 
وىذا المصطمح يصؼ  Ubiquitousتوسيًعا وامتداًدا في فكرة الحاسب المنتشر 

 (.(Scharmer 2009الوجود النافذ ألجيزة الحاسب في تعممنا
ة تعميمية جديدة ممكنة بواسطة نظاـ ويساعد التعمـ المنتشر في تكويف بنية معرفي

الوسائط المتعددة. وىذا النظاـ يكوف بيئة تعمـ تدعـ التعمـ الطالبي باستخداـ الميديا 
الرقمية. ويؤدى اختبار الطالب دوًرا ميًما مف داخؿ التعمـ المنتشر؛ ولذلؾ يجب 

منصة تطوير تصميـ نظاـ التعميـ بحيث يحقؽ المطالب الرئيسة، التي تنبع مف قاعدة 
تطبيؽ الوسائط المتعددة التي تكوف متداخمة وذات شكؿ مناسب مع ىندسة الحاسب 
وواجيتو، وتكنولوجيا شبكات الحاسب اآللي والعمؿ التعاوني المدعـ بالحاسب 
كتكنولوجيا وىندسة التعميـ. ولقد اقترحت ىذه البيئة تنفيذ التعمـ الطالبي بيف الطالب 

والمعمـ منتج المحتوى في فضاء التعمـ المنتشر الذي ال يكوف  داخؿ الساحة التعميمية
مقتصًرا عمى نظاـ التعمـ التقميدي فقط ولكف يتـ إثراؤه بتوفير الوسائط السمعية 
والفيديو والشات مف أجؿ التفاعؿ المستمر المتزامف، وغير المتزامف ويحتاج ىذا التعمـ 

 JSTOR GZ) (2011حقيؽ النتائجإلى توجييو أو مراقبتو بشكؿ مالئـ؛ وذلؾ لت

Liu, GJ Hwang, 

ففي حالة األسموب المتزامف يتـ تصميـ نظاـ التعميـ المنتشر ليضـ الوسائط  
 onlineاإللكترونيةمع إجراء رقابة عمى االختبارات  Chatالسمعية، والفيديو، والشات 

ة تكمؿ خبرة اليدؼ األساسي مف األسموب المتزامف ىو تزويد الطالب ببيئة تفاعمي 
الحجرة الدراسية، وفي ىذا األسموب يصمـ النظاـ بحث يضـ ورقة اختبارية إلكترونية 
تساعد في تدريب المتعمـ عمى المقرر بصورة كاممة بما في ذلؾ االختبارات عف بعد، 

 حيث يستطع الطالب تشغيؿ االختبار في أي وقت داخؿ إطار زمني محدد.
وع مف التعمـ الموجود حولنا دائًما، في كؿ مكاف إف التعمـ المنتشر ىو ذلؾ الن

-mوزماف ولكننا ال نشعر بو، ويمكف بموغو بسيولة باستخداـ أجيزة التعمـ المتنقؿ 

learning وأجيزة الحاسب النقاؿ، وحاسب الجيب، والتميفونات المحمولة، وجياز ،
ة؛ ولذلؾ وجياز قراءة الكتب اإللكتروني  (PDAs) المساعدات الرقمية الشخصي

يمكف القوؿ إف التعمـ النقاؿ ىو األساس الذي يقـو عميو التعمـ المنتشر، والتعمـ 
المنتشر ىو تطور طبيعي لمتعمـ النقاؿ، الذي يقـو بدوره عمى أساس التعمـ اإللكتروني 

 (.Joung,Souk Sung, (2009) أي مف: التعمـ اإللكتروني إلى التعمـ المنتشر
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 المنتشر من: تتكون بيئة التعمم  
أجيزة مختمفة تشتمؿ عمى معالجات دقيقة وذاكرة مثؿ )أجيزة التعمـ المتنقؿ  -0

 .الذكية بأشكاليا المختمفة( المحمولة واألجيزة التميفونات-كالحاسب النقاؿ
 خادـ بيئة التعمـ المنتشر واستراتيجيات التعميـ وقاعدة بيانات. -3
 والوايؼ اي. تكنولوجيات السمكية تشمؿ البموتوث -3
 المجسات وتستخدـ في كشؼ أي تغييرات تحدث والتذكير بوجود الطالب. -3
خدمات تطبيقية وتشمؿ خدمات المعمميف والمتعمميف وىي خدمات المعمومات  -3

 (33، ص3203)سميـ،والمكتبة والبطاقات وترجمة المغات...الخ. 
ف المتعمـ والمعمـ ومف أدوات التعمـ المنتشر خدمات الويب التي يجب اف يكو 
 عمى معرفة بيا ألف بيئة التعمـ المتنقؿ ىي بمثابة الموقؼ التعميمي.

 أساليب التعمم المنتشر:
أساليب التعمـ المنتشر ىي ذاتيا أساليب التعمـ االلكتروني وتتمثؿ فيما يمي كما 

 :(323، ص3222)الموسى،وضحيا 
 لمعمومات في نفس الوقت.و المباشر ويعتمد عمى نقؿ اأالتعميـ المتزامف  -ا
و أمتعمـ عمى المعمومات و الغير مباشر وفيو يحصؿ الأالتعميـ الغير متزامف -3

 و الدروس في األوقات التي تناسبو.أالدورات 
ومع استخداـ ىذه األساليب يمكف استخداـ نموذج مختمط بحيث يكوف متزامف 

ة مف الطالب بحيث و مع مجموعأالطالب مع المعمـ في نفس الوقت  أي يتواجد
يكوف التعمـ تعاوني وكذلؾ يمكف اف تفتح حمقة نقاش بحيث كؿ طالب يبدي رأيو 

 حسب وقتو أي غير متزامف والمعمـ يعمؽ في وقت اخر.
 خصائص ومميزات التعمم المنتشر:

اي نقؿ عممية التعمـ بعيدا عف اي نقطة ثابتة دوف قيود لمزماف وحدود  :التنقل-0
 والفصوؿ الدراسية، ولممتعمـ حرية التنقؿ في اي زماف ومكاف. المكاف والجدراف

عطاء المزيد مف الحرية لعممية التعمـ كي تتـ داخؿ وخارج  الحرية والديناميكية:-3
 اسوار المؤسسات التعميمية.

: بمعنى اعطاء المتعمـ الحرية الكافية واحتراـ رغبتو وقدراتو في التفاعؿ التكيف-3
التعميمي دوف الحاجة لمجموس في اماكف محددة واوقات مع أطراؼ المجتمع 

 معينة اماـ شاشات الحواسيب.
اي تحقيؽ مبدا المشاركة والتعاوف بيف الطمبة أنفسيـ، وبينيـ  التفاعل والتشارك:-3

 وبيف معممييـ بغض النظر عف التباعد الجغرافي.
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 : بمعنى حدوث عممية التعمـ في اي زماف ومكاف.االتاحة-3
، 3222،)عوضلخفة وزنيا وصغر حجميا.  ميةلة عممية التنقؿ باألجيزة التعميسيو -3

 (33ص
شكاؿ أبأف التعمـ المنتشر شكؿ مف  (003، ص3222)دىشاف ويونس، أضاؼ 

التعمـ االلكتروني، يقـو عمى مبدا انتشار التعمـ وتجوالو بحرية مخترقا حدود الزماف 
 والمكاف.

 ؿ انجاز في اي زماف ومكاف.تقديـ مفيـو أعمؽ لما يعرؼ بأفض -
التحوؿ مف مفيـو التعمـ القائـ عمى اي زماف ومكاف الى مفيـو التعمـ في كؿ  -

 زماف ومكاف.
امكانية توصيؿ المعمومات المقروءة والمسموعة والمرئية في الوقت الحقيقي عف  -

 بعد.
 التحكـ في االستجابة الشعورية لممتعمـ وتنظيـ تدفؽ المعمومات. -
 التعمـ الشبكي واالجتماعي والتشاركي والتفاعمي الحقيقي عف بعد.توفير فرص  -

 توفير الوقت وعناء السفر والتنقؿ لممتعمـ.
 سرعة التخزيف وكفاءة التشغيؿ. -
 وضوح الصوت والصورة والتصاميـ العممية والجداوؿ والرسـو البيانية. -

في حياتنا ومف مميزات التعمـ المنتشر انو يمكف دمج أنشطة التعمـ وترسيخيا 
 اليومية وسيولة استعمالو والوصوؿ الي المعرفة مما يزيد مف فاعمية المتعمـ.

بأنو تطورت عبر السنوات القميمة الماضية  (30ص ،3200)عبدالمجيد، أشار
تقنية المعمومات واالتصاالت بشكؿ كبير وأصبحت أجيزة الحاسب اآللي أكثر 

 ي البحث عف طرؽ توظيؼ ىذه التقنياتانتشاًرا؛ ونتيجة لذلؾ بدأ رجاؿ التعميـ ف
واستخداميا في مجاؿ التعميـ، ولقد كاف التعميـ المؤسس عمى الحاسب أحد ىذه 
المراحؿ األولى ثـ ظير التعميـ أوف اليف ثـ التعمـ اإللكتروني في منتصؼ 
التسعينيات، والذي قدـ طرًقا جديدة لتعميـ الطالب وتعمميـ ليبمغوا الكثير مف المواد 

 لتعميمية المختمفة في أي مكاف وفي أي زماف، ويعد ذلؾ ثورة في مجاؿ التعميـا
 وخصوصا في تفعيؿ التعمـ الذاتي 
بنية تعمـ نافذة وشاممة تتصؿ وتقـو  Ubiquitous وتوفر بيئة التعمـ المنتشر

بعمؿ متكامؿ وتشترؾ في ثالثة أبعاد مف موارد التعمـ الرئيسة ىي: المتعاونوف في 
 ، ومحتويات التعمـ، وخدمات التعميـ.التعمـ
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وقد تـ التوصؿ الى اف المعرفة متوفرة في كؿ مكاف وزماف مما يقودنا مف 
التعمـ االلكتروني الى التعمـ المنتشر مرورا بالتعمـ المتنقؿ وبذلؾ نستنتج اف التعمـ 

 المنتشر ىو تطور لمتعميـ النقاؿ.
لتعمـ المنتشر بالشكؿ المطموب بأنو لكي يتحقؽ ا( 00، ص3222)خميس،أوضح  -

 البد مف تحقؽ شرطيف ىما:
حيث يدخؿ الطالب لمكياف التعميمي وتقـو  التفاعؿ بيف الطالب والنظاـ-0

المجسات بكشؼ حضوره وارساؿ بيانات عف الكياف الى جياز الطالب 
صوت أو أي بيانات أخرى( وفي نفس الوقت يطمب بيانات -نصوص-)صور

بيانات عف طريؽ االستراتيجيات وتحفظ معمومات عف كؿ مف الطالب وتحمؿ ال
 الطالب في موديوؿ خادـ بيئة التعمـ المنتشر.

فالطالب يدخؿ ويالحظ الكياف وعندما يفيـ  االتصاؿ بيف الكيانات واألجيزة-3
مف النقاط المتصمة بالكياف يقـو الكياف بمراجعة المعمومات واختبار فيـ  3/02

ـو بإرجاع البيانات الى كيانات أخرى، وىذا يسمح بتنزيؿ الطالب وتحميمو ثـ يق
 المعمومات المناسبة لكؿ طالب.

التعمـ المنتشر يمثؿ منظومة تعميـ متكاممة فيو يعتمد عمى مدخالت وىي  
دخوؿ الطالب وتسجيؿ بياناتو ومعموماتو بحيث تتـ عمييا عمميات التحميؿ والنقؿ 

 .ة الطالب أو تغذية راجعةوكذلؾ المخرجات التي تتمثؿ في نتيج
  :أساليب التعمم المنتشر

حيث يوجد في ىذا النوع مف التعمـ ثالثة أنواع مف أساليب التعمـ، التي تحدد 
أسموب وفؽ األنشطة التعميمية، وحسب مكاف التفاعالت وزمانيا وىذه األنواع ىى 

 :التعمم المتزامن
ذات  Interfaceف خالؿ الواجية يدعـ ىذا األسموب التفاعالت الواقعية ليس فقط م
ذات الموارد السمعية،  Interfaceاألشكاؿ النصية فقط ولكف أيًضا بواسطة الواجية 

والمرئية، وكذلؾ يتميز ىذا األسموب بأزرار التفاعؿ وصندوؽ القوائـ التي تساعد 
 الطالب عمى التفاعؿ مع مادة التعمـ وغيرىا. وأسموب التعمـ المتزامف يكوف مؤسًسا
عمى نموذج العميؿ/ الخادـ، ويتألؼ ىذا األسموب مف: خادـ التعمـ المنتشر، والعميؿ 
المعمـ، والعميؿ الطالب، وتتكوف بيئة العميؿ مف أربع وحدات لخدمات التعمـ المتزامف 

 الطالبية ىي:
مدير معمومات الختبار المعمـ حيث يقـو المعمـ بإعداد ورقة اختبارية باستخداـ  -أ

حررات المشيورة ويتـ حفظ ىذه الورقة االختبارية في بيئة التعمـ المنتشر، أحد الم
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ويوجد مدير معمومات الختبار المعمـ، حيث توجد خمسة أزرار ىي: إطار الورقة 
طار الورقة النموذجية، وتسجيؿ الورقة االختبارية، وحذؼ الورقة  االختبارية، وا 

وائـ تظير فيو المادة المسجمة، وىذا االختبارية، وزر لبداية االختبار، وصندوؽ ق
مراقب اختبار  -يعنى أف النظاـ حدسي، وسيؿ االستخداـ مف جانب الطالب

المعمـ تتحكـ ىذه الوحدة في استخداـ المورد السمعي والبصري إلدراؾ 
دارة تعيف المورد  المعمـ/الطالب؛ وتحدد مف عميو دور التحديث، وأخذ القرار، وا 

 باحث المعمومات الطالبية:-ب الموارد المناسب طبًقا لمطم
يوجد باحث لممعمومات الطالبية مف خالؿ توفر زر خاص بوصمة االختبار، 
وآخر النتظار االختبار، ويتـ ذلؾ بعد الدخوؿ إلى موقع الخادـ فتظير المواد 
 -التعميمية المسجمة عميو، وبعد اختيار المادة يتـ الضغط عمى زر انتظار االختبار

 ختبار الطالب:مدير ا
يتـ تخزيف إجابات الطالب في قاعدة بيانات مف أجؿ معرفة مدى تقدـ 
الطالب، وتحتوي ىذه الوحدة عمى الورقة االختبارية، وتوجد ورقة إجابة عف االختبار 

 وىي ورقة ليست مشتركة بيف الطالب جميعيـ.
مف ىي: السمة األساسية ألسموب التعمـ الالمتزا :أسموب التعمم الالمتزامن -

  .PDAاستقاللية الزماف، والمكاف، والطبيعة الالمتزامنة لالتصاؿ بواسطة الػ 
« أوف اليف»وىذه السمات تعني أف الطالب والمعمميف ال يحتاجوف إلى أف يكونوا 

في الوقت نفسو أو في المكاف نفسو لكي يكونوا قادريف عمى االتصاؿ، والتفاعؿ 
 يتوفرPDA ػ ػطالبي المؤسس عمى المع بعضيـ البعض؛ أي أف التعمـ ال

لمطالب حسب ظروفيـ وفي أماكف وأزمنة مختمفة في المنزؿ أو في مكاف العمؿ 
أو غيره مف األماكف. أسموب التعمـ الخميط: يستخدـ أسموب التعمـ الخميط مبادئ 
التعمـ التعاوني ليسمح لمطالب بالمشاركة، والمبادلة في المعمومات بصورة متزامنة 

ير متزامنة، وأيًضا يمكف لممعمميف والطالب مف التفاعؿ في الوقت الفعمي، أو غ
والال فعمي في المواقع البعيدة بالنسبة لمتعمـ المؤسس عمى الوسائط المتعددة 
التفاعمية، وباستخداـ أسموب التعمـ الخميط يمكف أف يتعمـ الطالب إثراء المراجع 

 ة مباشرة بممؼ معيف أو بموقع ويب.العممية الحديثة بواسطة ابتكار وصالت حي
Scharmer 2009)) 

  :عالقة التعمم المنتشر بالتعمم الكيفي
يشارؾ الطالب في نظاـ التعمـ المنتشر في الجوانب التعميمية المفيدة التي تكوف 
متصمة بأي مكاف في الحياة اليومية، مف خالؿ قياـ النظاـ بتوفير جوانب تعميمية 
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لزماف المناسبيف، وكؿ طالب يتفاعؿ مع الكثير مف األجيزة مناسبة في المكاف وا
المدمجة، وىذا النظاـ يمكف الطالب مف التعمـ في أي وقت وفي أي مكاف، ولكف 
القضية األساسية في ىذا النظاـ ىو كيفية توفير المعمومات الصحيحة، والمناسبة 

 لمطالب في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.
اـ بدعـ الطالب بمدخؿ إلكتروني يتميز باألصالة، والرقابة ويسمح ىذا النظ

واالستقصاء ووضع الدرجات وتدعيـ جمسات التعمـ القائمة عمى تعدد المشاركيف 
وتنوعيـ، حيث يوفر النظاـ واجية سيمة االستخداـ وبالتالي يتـ دفع الطالب إلى 

التكيفي مف خالؿ مزايا استخداميا، وتطوير بيئة التعمـ المنتشر بضـ مميزات التعمـ 
أجيزة الحاسب المنتشرة، ومرونة أجيزة الحاسب النقالة، ومف ثـ يكوف لدى الطالب 
حرية لمتعمـ مف خالؿ بيئة تعمـ مرنة تقدـ إمكانية التكيؼ مع حاجاتيـ الفردية ومرونة 

 أنظمة الحاسب النافذة نظاـ منتج المحتوى:
نتشر فيي الصفحة الخاصة بمنتج يعد منتج المحتوى خادـ بيئة التعميـ الم

المحتوى والذي قد يكوف معمـ المادة او مقدـ المادة العممية وأيضا قد بكوف منظمو 
تعميميو، تتيح ىذه الصفحة األدوات التي مف خالليا مراقبة أداء المتعمـ وعرض المادة 
العممية بالطريقة المناسبة بخبرات متنوعة. ويمكف أف يضـ جدوؿ المعمومات 

الختبارية، وجدوؿ االمتحانات، وجدوؿ الموارد التعميمية. ويوفر منتج المحتوى ا
صدارىا ومسحيا  ضافة السجالت وا  وظائؼ متنوعة مثؿ: بنية قاعدة البيانات، وا 

 واستردادىا.
 نظام موفر الخدمة: - 

نظاـ يتيح إدارة المنصة التعميمية، وتوفير بنية تحتية او برمجيو مناسبة، 
ير صالحيات وخدمات منتج المحتوى ومستيمكو، وتوفر اإلمكانيات تستضيؼ وتد

التعمـ -التعمـ الالمتزامف -المناسبة إلتماـ عممية التعمـ بعدة أساليب )التعمـ المتزامف 
يتيح ىذا النظاـ  نظام مستيمك المحتوى -الخميط( بكؿ كفاءة وخصوصية واماف. 

كونات نظاـ التعمـ المنتشر مثؿ: تبادؿ المعمومات والتفاعؿ مع المحتوى، عبر م
األجيزة الدقيقة كاليواتؼ والساعات والنظارات الذكية وغيرىا التي تتفاعؿ مع 

 (3222المستشعرات المتوافقة مع النظاـ والخوادـ. خميس، محمد عطية، )
 سابقة تناولت التعمم المنتشر:  دراسات

عمى أىمية التطور والتي تؤكد  ((Park, Young ,2014 "بارؾ يانج" دراسة-
التكنولوجي باستخداـ العديد مف المستحدثات التكنولوجية ووسائؿ االتصاؿ وأثرىا 
الواضح عمى التعميـ والربط بيف التعمـ بالكمبيوتر ووسائؿ االتصاؿ الحديثة والتي 
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أثبتت أىميتيا في التعميـ وخاصة مفيـو التعميـ المنتشر والذى سيظير لألجياؿ 
وتكنولوجيا التعميـ باستخداـ الجواؿ  (4G-5G) تعمميف في ثورةالقادمة مف الم

والتي ستمكف الطالب مف استخداـ تعمـ مرف باستخداـ شبكة النت بدوف االرتباط 
الممؿ باألسالؾ األرضية والمكاف الثابت مما يتيح ليـ التعمـ في أثناء الحركة 

ياؿ القادمة في المستقبؿ ويوفر العديد مف مشكالت التعميـ الثابت لمعديد مف األج
 القريب .

أوضحت تطور استخداـ والتي  Chen, Cheng-Ming,2017)دراسة "شف شنج" )-
تكنولوجيا التعميـ باستخداـ الجواؿ واألجيزة األخرى بدوف أسالؾ والتي أظيرت 
أىمية استخداـ التعميـ المنتشر بيف األكاديمييف مف األساتذة والطالب والتي أثبتت 

ومرونة التعمـ مف خالؿ استخداـ أجيزة طورت ونوعت في أساليب فعالية 
واستراتيجيات التعمـ وتطبيقات التعميـ بواسطة الجواؿ واألجيزة األخرى والتي أثرت 

  بشكؿ فعاؿ في تعمـ المغة اإلنجميزية وتعمـ المغات األجنبية األخرى.
 ،(Meng-chuan,2017)ومنج شيف"  ،" (Chin, Kai, 2015)دراسة "شيف كاي -

والتي أوضحت أننا ال يمكننا القوؿ أف استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ في 
تايواف يعتبر عمميا كفاية وأثبت الدراسة أف استخداـ التعمـ المرف باستخداـ تقنية 
التعمـ بالجواؿ والتعمـ المنتشر يمكف الطالب مف التعامؿ المرف مع المقررات 

لدراسة عمى أىمية تنمية التفكير التقني وتطوير الميارات التعميمية وقد أكدت ا
التطبيقية الكمبيوترية لدى الطالب ويتوقع الخبراء أف تمدنا ىذه الدراسة بتصميـ 

 لبيئة تعمـ اليكترونية باستخداـ العميـ المنتشر في المدارس. 
والتي أوضحت االسيامات  (Chen,2016 ,Lin,2016) دراسة "ليف وشف" -

مفة لتكنولوجيا المعمومات في التعميـ والتي نتج عنيا مجموعة مف المخت
تكنولوجيات التعمـ بداية مف التعميـ اإلليكتروني ثـ التعمـ باستخداـ الجواؿ انتياء 
بالتعمـ المنتشر والتي تيدؼ لتحسيف دافعية المتعمميف لمتعمـ والتغمب عمى حدود 

لمنتشر تخضع لمتطور ومازاؿ المتعمموف الزماف والمكاف وما زالت تطبيقات التعمـ ا
يواجيوف صعوبات لمتركيز عمى أىداؼ التعمـ واالستراتيجيات الفعالة في التعميـ 
وقد أثبتت الدراسة سيولة استخداـ التعميـ المنتشر والتي أدت الى زيادة الدافعية 

الية لمتعمـ والدراسات السابقة في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والتي توصمت إلى فع
استخداـ التعميـ المنتشر في التعميـ ومنيا دراسة وأىمية استخداـ تكنولوجيا التعمـ 
المنتشر والتعمـ باستخداـ الجواؿ وأثرىا عمى تحديث التعمـ كما أوضحت أىمية 

 لتعمـ بالجواؿ والتعمـ المنتشر: التعمـ المرف باستخداـ ا
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شاف، جماؿ ويونس، مجدي. آسية التميمي، الدى -)ديمة بنت حمود الحقباني  
(، 3222(، خميس، محمد عطية، )3203(، الحسف، عصاـ إدريس كمتور، )3222)

 (. 3203عماشة، محمد عبده راغب والخمؼ، سالـ صالح. )
Joung-Souk Sung, (2009) Scharmer 2009, DH Shin, YJ Shin, H 

Choo, K Beom - Computers in Human Behavior, (2011) ,CC Chen, 

TC Huang - Computers & Education, 2012 , Elsevie YM Huang, 

TT Wu - Journal of educational technology & society, 2011 , 

JSTOR GZ Liu, GJ Hwang - British Journal of Educational 

Technology, 2010 S Yahya, EA Ahmad, KA Jalil - International 

Journal of …, 2010 JS Sung - International Journal of Advanced 

Science and …, 2009, PS Chiu, YH Kuo, YM Huang, 2008 

 المبحث الثاني: نواتج العمم: 
 يكوف قادرا عمى أدائو بعد دراستوتمثؿ نواتج التعمـ ما ينبغي أف يعرفو الطالب و 

لمقرر دراسي أو برنامج تعميمي معيف. وتسعى مؤسسات التعميـ العالي جاىدة إلى 
نواتج التعمـ المنشودة، بغية إعداد الطالب القادريف عمى استيفاء متطمبات  صياغة

لى ما يطمبو سوؽ العمؿ في ضوء متغيرات المستقبؿ وما تتضمنو ال مجتمع وتطويره وا 
( 3222مف معارؼ وميارات متطورة. أحالـ الباز حسف، والفرحانى السيد محمود. )

  ..Knight,P. (1995)( 3222الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )
 رفو الطالب ويكوف قادرا عمى أدائو. نواتج التعمـ عبارات تصؼ ما ينبغي أف يع -
 مف الطالب انجازه في نياية دراستو لمقرر دراسي أو برنامج تعميمي محدد. ويتوقع -

ولتحديد نواتج التعمـ أىمية كبيرة لكافة األطراؼ المشاركة في المنظومة 
  .التعميمية

 :دة منياإن صياغة نواتج تعمم محددة ودقيقة تعين المعمم عمى انجاز ميام عدي-
  تنظيـ أعمالو بما ييسر اكتساب طالبو لنواتج التعمـ المقصودة بعيدا عف

 العشوائية.
  تساعد نواتج التعميـ في التركيز عمى األولويات الميمة بما يتناسب

 واحتياجات الطالب.
  .اختيار محتوى المقرر الدراسي. أحالـ الباز حسف، والفرحانى السيد محمود

(3222) 
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  اتيجيات التعميـ والتعمـ التي تمكف الطالب مف اكتساب نواتج استخداـ استر
 المقصودة. التعمـ

 .تحديد األنشطة التعميمية التي تحقؽ األىداؼ المنشودة 
  اختيار أساليب التقويـ الموضوعية والمالئمة لمتحقؽ مف مدى اكتساب

 التعمـ المقصودة. الطالب لنواتج
 شة نواتج التعمـ المستيدؼ اكتسابيا زيادة فرص اتصاؿ المعمـ بزمالئو ومناق

 الكمية بما يحقؽ رؤيتيا رسالتيا. لطالب
 .التنمية المينية المستدامة في ضوء نتائج تقويـ نواتج التعمـ لدى الطالب 

 ومن أىمية نواتج التعمم لمطالب: 
  تحقيؽ تعمـ أفضؿ، حيث تكوف جميع جيود القيادة بالكمية وجيود أعضاء

 الكتساب الطالب نواتج التعمـ المقصودة. موجية ىيئة التدريس
  التعمـ الذاتي في ضوء أىداؼ واضحة ومحددة، فالطالب يتخير األنشطة

 لميولو واستعداداتو لتحقيؽ ىذه األىداؼ. والمياـ وفقا
  التعاوف النشط بيف الطالب وعضو ىيئة التدريس في إطار اكتساب النواتج

 المقصودة.
 اء أوال بأوؿ فى ضوء قواعد واضحة محددة.التقويـ الذاتي وتطوير األد 
 .زيادة معدؿ األداء والمستويات العميا لمتفكير فى سبيؿ انجاز المياـ المرجوة 
  زيادة فرص النجاح الكتساب نواتج التعمـ المنشودة. الييئة القومية لضماف

 (.3222جودة التعميـ واالعتماد )
 :أىمية نواتج التعمم لممؤسسة التعميمية

 الجودة الشاممة لممؤسسة التعميمية.ضماف  -
 توحيد جيود العامميف بالمؤسسة نحو تحقيؽ أىداؼ محددة. -
 االطمئناف عمى تحقيؽ رؤية المؤسسة ورسالتيا في ضوء نواتج تعمـ الطالب. -
 توفير قواعد واضحة لممحاسبية يمكف تطبيقيا عمى جميع األطراؼ المعنية. -
اط الضعؼ وعالجيا في إطار العمؿ تحديد نقاط القوة وتدعيميا وتحديد نق -

 رؤية المؤسسة ورسالتيا. عمى تحقيؽ
 تكافؤ الفرص بيف طالب المؤسسات المتناظرة. -

 :أىمية نواتج التعمم لممجتمع
ثقة المجتمع في المؤسسة التعميمية بأف أبناءه يتمقوف تعميما وتدريبا قائما  -

 التنمية.جيدة تمبى احتياجات الميف التي تنيض بعمميات  عمى أسس
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 االرتقاء الدائـ بمستوى الميف المجتمعية. -
توفير فرص ألبناء المجتمع بما ينعكس عمى رفع مستوى معيشة الفرد  -

 والمجتمع.
 نماء قيـ وميارات المواطنة واالنتماء لدى أبناء المجتمع. -

 :تقويم نواتج التعمم
 ة، وتشخيصعممية إصدار حكـ عمى مستوى اكتساب الطالب لنواتج التعمـ المقصود
 جوانب القوة في أدائو وتدعيميا وكذا جوانب الضعؼ وعالجيا.

 ويتبين من ىذا التعريف أن تقويم نواتج التعمم يتطمب:
إلييا  توافر نواتج تعمـ محددة، تمثؿ محكات ضماف الجودة التي ينبغي أف يصؿ -

 الطالب ويكوف قادرا عمى بموغيا.
الحكـ عمى  ات والمعمومات الالزمة إلصدارتوافر مياـ أو أدوات تقويـ لجمع البيان -

 مستوى تحقيؽ الطالب لنواتج التعمـ المستيدفة.
المقارنة بيف المستوى الراىف ألداء الطالب ونواتج التعمـ المنشودة،وتفسير النتائج،  -

 بغية اتخاذ قرارات سديدة بشأنو.
 عا.شموؿ عممية تقويـ أداء الطالب لكؿ مف التشخيص والعالج والوقاية م -
 توافر مقاييس تقدير توافر شواىد وأدلة مساندة لألداء لتقدير مستويات الطالب. -
 ( 3222المعايير القومية األكاديمية الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد ) -

 -في ضوء أىداؼ التعميـ العالي –أعدت ىيئة ضماف جودة التعميـ واالعتماد 
ات الخريج وما ينبغي أف يكتسبو مف معارؼ التي تتضمف مواصف ىذه المعايير

لعضوية المجتمع ومتطمبات الميف المستقبمية. وقد تتبنى  وميارات. تؤىؿ الطالب
توفر معاييرىا شريطة أال تقؿ عف الحد األدنى  المؤسسة التعميمية ىذه المعايير أو

 (.3222المطموب. الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )
 :التقدير مقاييس

تمثؿ القواعد األساسية لمحكـ عمى مستويات األداء وىي قياس وصفى لتحديد 
ما يعرفو الطالب ويستطيع أداءه وتخبر ىذه الوصفات المقـو أو المعمـ القائـ  مستوى
بالخصائص أو العالمات التي يبحث عنيا ويتطمع ليا في عمؿ الطالب،  بالتقويـ

 ؾ عمى مقياس متدرج سبؽ تحديده.وكيؼ يضع ىذاالعمؿ بناء عمى ذل
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 :الشواىد واألدلة
ىي البراىيف واألشياء الممموسة والمرئية والمسموعة التي يجب أف يبحث عنيا 

ويأخذىا في اعتباره عند إصدار أحكاـ عمى مدى اكتساب الطالب لنواتج التعمـ  المعمـ
 المقصودة.

ة الخاصة بو والتي تضع ألحد نواتج التعمـ ومقياس التقدير، والشواىد واألدل
الطالب عمى مستوى التدريج المناسب تتضمف ىذه المعايير الحد األدنى مف المعارؼ 
والميارات واالتجاىات التي تمثؿ المواصفات التي ينبغي أف يكوف عمييا الخريج بعد 

لبرنامج تعميمي معيف وتشتؽ نواتج التعمـ مف المعايير األكاديمية وتصاغ في  دراستو
 ..Allen, D. (1998). Knight,P. (1995)عبارات صورة

 :شروط صياغة نواتج التعمم جيدة
 ينبغي مراعاة شروط عديدة لصياغة نواتج تعمـ جيدة مف أىميا:

تتضمف نواتج التعمـ ألفاظا وكممات واضحة ومحددة، حتى ال  :الوضوح والتحديد -0
 .تختمؼ قراءتيا أو فيميا

تتضمف نواتج التعمـ القائـ باألداء  :وليس المعمم التركيز عمى سموك الطالب -9 
آخر مثؿ أف يشرح الطالب  المنشود وىو الطالب وليس المعمـ أو أي شخص

يقارف الطالب بيف الموجات الميكانيكية  فكرة عمؿ الكمبيوتر بطريقة شائقة
 .والكيرومغناطيسية

ناتج مف نواتج  يتضمف كؿ استخدام أفعال إجرائية قابمة لممالحظة والقياس -3 
 (.(Suskie, L. 2004التعمـ فعال إجرائيا يمكف مالحظتو وقياسو

 مؤشرات نواتج التعمم الجيدة:
 نواتج التعمـ الجيدة ىي التي تعكس سموكيات الطالب ومياراتو بعد انتيائو مف
 دراسة المقررات الدراسية أو البرنامج التعميمي الذي التحؽ بو. ويجب أف تشتمؿ ىذه

 النواتج عمى خصائص األىداؼ الذكية SMART Objectivesالخصائص وىذه 
 تتمثؿ فيما يمي:

  .أف تصؼ بالضبط ما الذي يمكف لمطالب القياـ بو -
  .أف تكوف محددة أي تصؼ ما الذي يمكف مالحظتو -
أف تكوف قابمة لمقياس أثناء المحاضرات أو داخؿ قاعات التعمـ أو المعامؿ، أي   -

يو ناتج التعميـ ينبغي أف يكوف قابال لمقياس وبالضرورة يجب أف الفعؿ الذي يحتو 
أف يكوف قابال لممالحظة أي تصؼ الفعؿ النشط أو اإلجراء أف تتضمف فعال 
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 –نشاطا يطمب مف الطالب الجامعي القياـ بعممو. ومف أمثمة ىذه األفعاؿ: ينتج 
 .يقترح

 وحاجاتو الشخصية  أف تناسب الطالب أف تكوف ذات صمة بالطالب واإلمكانات -
تناسب اإلمكانات التي تحيط بعمميتي التعميـ والتعمـ الجامعي أي أف يتحقؽ  -

  .الناتج بانتياء تدريس
أف تكوف ذا وقت محدد الموضوع المحدد أو المقرر الدراسي، وىو بيذا يعكس  -

جودة التعميـ  الحد األقصى لزمف اكتساب الناتج. الييئة القومية لضماف
 .(3222اد )واالعتم

 :تصنيف نواتج التعمم
صنؼ التربويوف نواتج التعمـ إلى ثالثة مجاالت رئيسة يقابؿ كؿ مجاؿ منيا 
جانبا مف جوانب الشخصية التي تسعى المنظومة التعميمية إلى بنائيا وتكوينيا لدى 
الطالب وتتمثؿ ىذه المجاالت في: المجاؿ المعرفي والمجاؿ الوجداني والمجاؿ النفس 

 ي.حرك
 :مجاالت نواتج التعمم ومستوياتيا

 Affectiveالوجدانيالمجاؿ   psychomotor domainالمجاؿ النفس حركي

domain  المجاؿ المعرفي cognitive domain  يتضمف المجاؿ النفس حركي
مختمؼ الميارات اليدوية والجسمية كميارات الرسـ والتصميـ واستخداـ األدوات 

 واألجيزة.... إلخ.
المجاؿ الوجداني االتجاىات والقيـ والميوؿ والمشاعر وأوجو التقدير  يتضمف

االستطالع يتضمف المجاؿ المعرفي جميع أشكاؿ النشاط الفكري لدى الفرد،  وحب
وخاصة العمميات العقمية، مف حفظ واستدعاء وفيـ وتطبيؽ وتحميؿ وتركيب وتقويـ 

ى تنمية العمميات والميارات تحت ىذا المجاؿ نواتج التعمـ التي تعمؿ عم ويندرج
 العقمية.

 :cognitive domain نواتج التعمم في المجال المعرفي
 تشمؿ األىداؼ المعرفية جميع النشاطات الذىنية أو العقمية. ويبدأ تصنيؼ نواتج
 التعمـ في المجاؿ المعرفي مف العمميات العقمية البسيطة ويمتد إلى العمميات األكثر

 تعقيدا مثؿ:
يشير إلى قدرة الطالب عمى تحميؿ األحداث أو المعمومات وتجزئتيا إلى  :ميلالتح• 

المكونة ليا. ويتضمف مستوى التحميؿ فئات تحميؿ كؿ مف العناصر  العناصر
 والمبادئ. والعالقات
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يشير إلى قدرة الطالب عمى تجميع المعمومات أو األفكار في مكوف أو  :التركيب • 
متكامؿ أو بناء جديد. ويقـو التركيب عمى التعامؿ  لتكويف كؿ في سياؽ رئيسي،

وربطيا معا بطريقة تجعميا نمطا معينا وبنية لـ تكف موجودة  مع العناصر واألجزاء
التركيب تنظيما مميزا لألفكار والحقائؽ والقدرة عمى إعادتيا أو  مف قبؿ. كما يعنى

 تشكيميا فى بنية جديدة.
محتوى جديد، وخطة عمؿ مقترحة،  ويتضمف مستوى التركيب فئات إنتاج

 مجردة. وعالقات
يشير إلى قدرة الطالب عمى إصدار الحكـ عمى األحداث/المعمومات،  التقويم:• 

بشأنيا. وتمثؿ نواتج التعمـ في مستوى التقويـ أعمى المستويات  واتخاذ قرارات بناءة
األحكاـ  جميع المستويات السابقة باإلضافة إلى إصدار المعرفية، فيى تتضمف

عطاء القيمة بناء عمى معايير  معينة. وا 
وتتدرج المستويات المعرفية لألىداؼ مف حيث مستوى التفكير، حيث يتضمف 

 مستوى معرفي جميع المستويات السابقة لو، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف الفيـ يتضمف كؿ
. لذلؾ التذكر، والتقويـ يتضمف كؿ مف التذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب

عرض مستويات األىداؼ في شكؿ ىرمي تزداد في مستوى التفكير مف أسفؿ  يمكف
 كما يمي: إلى أعمى

  :المستويات المعرفية لنواتج التعمم
 :Affective Domain  نواتج التعمم في المجال الوجداني

يقصد بالجانب الوجداني بأنو الجانب المرتبط بمشاعر الطالب وميولو وقيمو 
 و.واتجاىات

 وتمثؿ الجوانب الوجدانية نتاجا ميما لممنظومة التعميمية، ليا دور رئيس في نجاح
 الطالب في دراستو وفى تأىيمو لسوؽ العمؿ وبحثو عف فرص عمؿ جديدة.

 وقدـ كراثووؿ مستويات لنواتج التعمـ في المجاؿ الوجداني، تتدرج مف المستوى البسيط
 تويات فيما يمي:إلى المستوى المعقد، وتتمثؿ ىذه المس

يتمثؿ في استعداد الطالب لالىتماـ بظاىرة معينة، أو  Receiving االستقبال– 
بحدث محدد. وتتراوح نواتج التعمـ في ىذا المستوى مف الشعور البسيط بوجود 
األشياء إلى االنتباه مف جانب الطالب ويتضمف ىذا المستوى نواتج التعمـ المرتبطة 

 بالفئات اآلتية:
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: ويعنى الشعور باألحداث التي توجد في السياؽ الذي يتألؼ منيا الرغبة الوعي
في االستقباؿ: تتمثؿ في التمييز بيف الحدث وغيره مف األحداث األخرى، مع توافر 

 الرغبة في االنتباه إليو.
يتحكـ الطالب في االنتباه ويختار حدثا معينا دوف غيره  االنتباه االنتقائي:

 اإلنسانية والمشكالت االجتماعية إلى اإلصغاء: اإلحساس بالحاجة وينسبو إليو الميؿ
ويشمؿ مستوى االستقباؿ أفعاال عديدة تستخدـ عند كتابة نواتج التعمـ، مف ىذه 

 .التطبيؽ، الفيـ ،التحميؿ، التدريب التقويـ، األفعاؿ:
 :organizationالتنظيم القيمي   •

عادة  تنظيميا واتساقيا الداخمي فيما يتعمؽ ويعنى ذلؾ تجميع القيـ المختمفة وا 
ويحؿ الفرد التناقضات الموجودة بيف القيـ ويسعى إلى  value systemبسموؾ معيف،
متماسؾ داخميا. ويعد ىذا التنظيـ قابال لمتعديؿ والتغيير مع كؿ قيمة  بناء نظاـ قيمة

 جديدة تدخؿ ىذا البناء.
لقيـ مع بعضيا باإلضافة إلى ويمكف أف يشتمؿ التنظيـ القيمي عمى مقارنة ا

 مكوناتيا مف أجؿ إعادة ترتيبيا، ويمر التنظيـ القيمي بمرحمتيف ىما: تحميميا إلى
 تكويف مفيـو القيمة، تنظيـ نسؽ القيمة

 :Characterization التمييز • 
يمثؿ ىذا المستوى أرقى مستويات المجاؿ الوجداني، ويتضمف قدرة الطالب عمى 

يضبط السموكيات، وييدؼ إلى األنماط العامة لتكيؼ الطالب نظاـ معيف  إيجاد
 واجتماعيا، وتتكامؿ مع ىذا المستوى االتجاىات والقيـ والميوؿ. شخصيا

المستويات الوجدانية لنواتج التعمـ التنظيـ القيمي التمييز التقييـ االستجابة 
 .االستقباؿ

عمى أداء عمؿ معيف بدقة الميارة ىي القدرة  :نواتج التعمم في المجال الميارى
 :وبسرعة أنواع الميارات

 :الميارة العممية -0
 ويطمؽ عمييا الميارة النفس حركية psychomotor skillوىي القدرة عمى أداء، 

 الحركات بسرعة ودقة وتآزر مع القدرة عمى التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة.
 جيزة العممية واألدواتوتظير الميارة العممية لدى الطالب، مف خالؿ استخداـ األ

جػػراء العمميػػات الجراحيػػة ورسػػـ األشػػكاؿ، بسػػرعة ودقػػة مػػع مراعػػاة  والمػػواد الكيميائيػػة وا 
 احتياطات األمف واألماف وتالفي األضرار واألخطار.
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 :الميارات العقمية -9
ويقصد بيا األنشطة والميارات الذىنية المختمفة التي يستخدميا العمماء أثناء 

ما، وذلؾ حتى يمكنيـ التوصؿ إلى النتائج الممكنة، وكذلؾ يستخدميا  حميـ لمشكمة
مكانية تعميميا. ومف أمثمتيا المالحظة  العمماء لمحكـ عمى مدى صحة ىذه النتائج وا 

 ،..الخ.يب وحؿ المشكالت والتفكير الناقدوالتصنيؼ وفرض الفروض والتجر 
مجاؿ المعرفي، حيث ويرى المربوف أف الميارات العقمية تندرج تحت مظمة ال

يمارس فيياالفرد أنشطة ذىنية عديدة. وفى ضوء ىذا التصنيؼ يتضمف الجانب 
المعرفية لمحتوى المقررات الدراسية والميارات الذىنية التي  المعرفي تحصيؿ البنية

  .تتضمف ميارات التفكير وحؿ المشكالت
 :الميارات العامة -٣

دى الطالب أثناء عمميتي التعميـ والتعمـ، يقصد بيا الميارات التي تتكوف وتنمو ل
تظير طبيعة تعاممو مع زمالئو وأساتذتو، مثؿ ميارة التعاوف مع اآلخريف في  والتي

والتفاىـ ويكوف ذلؾ مف خالؿ العمؿ في مجموعات كفريؽ في المعمؿ،  جو مف الود
لمتاحؼ برحالت عممية في البيئة المحيطة لزيارة المصانع أو ا أو مف خالؿ القياـ

 العممية أو المكتبات العامة.
ومف أمثمة ىذه الميارات ميارات االتصاؿ وميارات تطبيؽ المعرفة في مواقؼ 

ويجدوؿ،  -ينفذ –ينسؽ  –يثبت  –جديدة أو بأىمية التعمـ، مف ىذه األفعاؿ: )ينظـ 
 .يفحص ويرسـ، يزف ويقيس(

 :التكيف• 
تالؼ المواقؼ، فتحتاج إلى تغييرىا يتمثؿ في ميارة الفرد عمى تنوع الميارات باخ

وتعديميا بما يتالءـ مع المواقؼ الجديدة. ويتطمب مف الطالب في ىذا المستوى أف 
أدائو لمميارة المعقدة بحيث تتماشى مع معطيات الظروؼ التطوير يصؿ إلى حد 

المستجدة ويشمؿ مستوى التكيؼ أفعاال عديدة تستخدـ عند كتابة نواتج التعمـ، مف 
 .يعدؿ( -ينقح -يضبط–ينوع  –ييذب  –األفعاؿ: )يكيؼ  ىذه
 :اإلبداع• 

يمثؿ ىذا المستوى أعمى مستويات المجاؿ النفس حركي، ويتمثؿ في قدرة الفرد عمى 
حركات وميارات جديدة لـ تكف موجودة بناء عمى المواقؼ الجديدة. وفي  إبداع

ية مرتفعة، مف إجراء ىذا المستوى يتمكف بعض الطالب الذيف لدييـ قدرات ميار 
تعديؿ عمى العمؿ القائـ أو أدائو بأكثر مف صورة، قد يصؿ إلى حد االبتكار. 
ويشمؿ مستوى االبداع أفعاال عديدة تستخدـ عند كتابة نواتج التعمـ، مف ىذه 
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يصمـ، يبتكر، يخترع، أسموب المحاكاة ويشمؿ مستوى اآللية  -األفعاؿ: يصمـ 
 –يرسـ  –األفعاؿ: )يتعود  كتابة نواتج التعمـ، مف ىذهأفعاال عديدة تستخدـ عند 

 يفحص(. –يستخدـ، يجرب، يركب، يقـو  -ينفذ –يبرىف 
 :اإلتقان• 

يتمثؿ في أداء الفرد لمميارة بأقصى سرعة وأكثر اتقانا، ويتمثؿ فى تصميـ 
دة النماذج والرسـو بدرجة عالية مف الدقة والسرعة. ويشمؿ مستوى اإلتقاف أفعاال عدي

 -ينفذ –ينسؽ  –يثبت  –تستخدـ عند كتابة نواتج التعمـ، مف ىذه األفعاؿ: ينظـ 
 ويجدوؿ، يفحص ويرسـ، يزف ويقيس

 :التكيف• 
يتمثؿ في ميارة الفرد عمى تنوع الميارات باختالؼ المواقؼ، فتحتاج إلى تغييرىا 

المستوى أف وتعديميا بما يتالءـ مع المواقؼ الجديدة. ويتطمب مف الطالب في ىذا 
يصؿ إلى حد تطوير أدائو لمميارة المعقدة بحيث تتماشى مع معطيات الظروؼ 
المستجدة ويشمؿ مستوى التكيؼ أفعاال عديدة تستخدـ عند كتابة نواتج التعمـ، مف 

 يعدؿ( -ينقح -يضبط–ينوع  –ييذب  –ىذه األفعاؿ: )يكيؼ 
 :اإلبداع• 

نفس حركي، ويتمثؿ في قدرة الفرد يمثؿ ىذا المستوى أعمى مستويات المجاؿ ال
حركات وميارات جديدة لـ تكف موجودة بناء عمى المواقؼ الجديدة. وفي  عمى إبداع

ىذا المستوى يتمكف بعض الطالب الذيف لدييـ قدرات ميارية مرتفعة، مف إجراء 
تعديؿ عمى العمؿ القائـ أو أدائو بأكثر مف صورة، قد يصؿ إلى حد االبتكار. ويشمؿ 

وى االبداع أفعاال عديدة تستخدـ عند كتابة نواتج التعمـ، مف ىذه األفعاؿ: يصمـ مست
  .يصمـ، يبتكر، يخترع، يطور، يستخدـ -

 :أساليب وأدوات تقويم نواتج التعمم
 ىناؾ أساليب وأدوات عديدة لتقويـ نواتج التعمـ لدى طالب الجامعة مف أىميا:

 ت الشفييةاالختبارا -3 االختبارات التحريرية. -0
 .االستبيانات -3 .المالحظة -3
 .ممفات اإلنجاز -3 .المقابالت -3
 المشروعات طويمة المدى -2 .تقويـ األداء -2

ىناك أغراض متعددة لتقويم نواتج التعمم لدى طالب مؤسسات التعميم العالي، 
 أىميا فيما يأتي: يتمثل
 ة.تعرؼ مستوى تحقيؽ المعايير األكاديمية المنشود• 
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وااللتحاؽ ببرامج  توثيؽ ما تعممو الطالب، واالستفادة بو في شغؿ وظائؼ متعددة، • 
 الدراسات العميا.

مستوى أداء  تعرؼ معدؿ نمو أداء المؤسسة التعميمية مف خالؿ المقارنة بيف  •
 الطالب السابؽ والحالي والالحؽ.

 ا.تقديـ مؤشرات لمحاسبية الجامعة والكميات والعامميف فيي • 
وتمؾ التي  نواتج التعمـ التي أتقنيا الطالبمساعدة عضو ىيئة التدريس في تحديد  • 

 تتطمب جيدا إضافيا حتى تتحقؽ.
 اتخاذ قرارا بشأف اعتماد الجامعة أو الكمية مف قبؿ ىيئة االعتماد. • 
 تزويد الطالب بتغذية راجعة تساعده في تحديد جوانب القوة والضعؼ في أدائو.  •
 ادة الدافعية المستدامة لدى الطالب وتحفيزىـ لمزيد مف التعمـ والعمؿ.زي • 
تقديـ رخصة النتقاؿ الطالب إلى فرقة دراسية أعمى أو اختيار مقررات دراسية  • 

 معينة.
التنبؤ بنجاح الطالب في دراسة مقررات دراسية في مرحمة الدراسات العميا أو • 

 .بالنجاح الميني بعد ذلؾ
 ت عف جودة استراتيجيات التعميـ والتعمـ التي يستخدميا أساتذة الجامعة.تقديـ بيانا 
االنفاؽ عمى  عقد مقارنات بيف مستوى تحقيؽ المعايير األكاديمية المنشودة ومقدار• 

 التعميـ الجامعي، واتخاذ قرارات بشأف تحقيؽ أقصى استفادة.
التربوية، وجودة أداء تزويد الكمية بأدلة قوية عف مدى تحقيؽ معايير برامجيا • 

 أعضائيا وتحديد مكافآتيـ وحوافزىـ.
دارة الجامعة وكمياتيا مف  يتضح مما سبؽ استفادة كؿ مف الطالب واألساتذة وا 
نتائج تقويـ نواتج التعمـ ألداء الطالب في تحسيف مستوى أداء مدخالت وعمميات 

وير مخرجات ونواتج األمر الذي ينعكس بدوره مرة أخرى عمى تط المنظومة التربوية؛
جابر  -( 3223اءات الطالب. أمينة محمد كاظـ.)ىذه المنظومة التي تتمثؿ في أد

لضماف جودة التعميـ  ( الييئة القومية3223الحميد جابر وأحالـ الباز حسف ) عبد
 .Suskie, L. (2004). Peter T. (2001). Knight,P(.3222واالعتماد )

(1995). Brow, G., Bull, J. and Pendlebury, M.(1997) 

  :نواتج التعمم الخاصة بمقرر "التقنيات المعاصرة في التعميم" 
ىو تطبيؽ تفاعمي لتوظيؼ تقنية المعمومات الرقمية لعرض محاضرات ومقرر  

مادة التقنيات المعاصرة في التعميـ، ييدؼ الى المساىمة في دعـ ونشر المعرفة 
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محاضرات، كما يحتوي عمى استبياف لمتعرؼ يحتوي التطبيؽ عمى مقاالت وابحاث و 
  عمى مدى االفادة التي يوفرىا التطبيؽ لمجميور المستيدؼ، األقساـ الفرعية:

 .المقرر االلكتروني "التقنيات المعاصرة في التعميـ االلكتروني •
 .تصميـ المقرر االلكتروني "التقنيات المعاصرة في التعميـ •
 .االلكتروني النتائج المرجوة مف المقرر •
 .االىداؼ التعميمية •
  .توصيؼ المقرر االلكتروني •

 :توزيع المفردات واألنشطة عمى أسابيع الفصل الدراسي -أوالً  
مفيـو تقنيات التعميـ، وعالقتيا بالمفاىيـ األخرى، أىميتيا في التعميـ، القواعد  -

 .واألسس العامة الختيار تقنيات التعميـ في ضوء التقدـ التقني
 .األسس النظرية والفمسفية الستخداـ تقنيات التعميـ المعاصرة -
مستحدثات تقنيات التعميـ )مفيـو وخصائص ومبررات استخداميا(،  -

 .واالنعكاسات اإليجابية الستخداميا في مجاؿ التعميـ
مفيـو الحاسوب في التعميـ )أىميتو وأىداؼ ومزايا وتحديات استخدامو في  -

 .ماط التعميمية الستخداـ الحاسوبالعممية التعميمية. األن
 .بعض البرامج المستخدمة في تصميم البرمجية التعميمية

برمجيات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة، مفيوميا، الخصائص العامة  -
لمبرمجة التعميمية الجيدة، والمعايير الفنية والتربوية لتصميميا، مراحؿ 

 .وخطوات تصميـ البرمجيات التعميمية
 .عمـ اإللكتروني )مفيومو، أنواعو، أنماطو، مميزاتو، تحدياتو(الت -
أىـ تطبيقات التعمـ اإللكتروني المعتمد عمى اإلنترنت في البيئة السعودية:  -

القوائـ البريدية، برامج المحادثة، مجموعة األخبار، البريدي اإللكتروني، 
 العممية التعميميةالبحث الشبكة العنكبوتية، مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا 

حقيبة االنجاز اإللكترونية كمصدر لمتعمـ )مفيوميا، أىدافيا، أىميتيا،  -
 أنواعيا، محتوياتيا، خطوات إعدادىا(.

التعميـ المتنقؿ )مفيومو، أىميتو، تحدياتو(، تقنيات التعميـ المتقدمة والمفيدة  -
ية، الحاسبات في التعميـ المتنقؿ مثؿ )الياتؼ النقاؿ/ الجواؿ، اليواتؼ الذك
 .المحمولة( الخدمات التي تقدميا، تطبيقاتيا في العممية التعميمية

التعميـ االفتراضي )مفيومو، خصائصو، أقسامو، والتقنيات الحديثة  -
 .المستخدمة فيو
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فصوؿ افتراضية متزامنة، التقنيات مثؿ )مؤتمرات الفيديو والمؤتمرات  -
لكتاب االلكتروني، المقرر مصادر التعمـ اإللكترونية مثؿ ا- الصوتية،

اإللكتروني )المفيـو أنواعو، أىميتو، الجوانب المراد مراعاتيا عند إنشاءه..(، 
 المكتبة الرقمية، المجمة اإللكترونية.

بعض تقنيات التعميـ المتقدمة كالفيديو التفاعمي، األقمار الصناعية، التمفزيوف 
 الرقمي )مفيومو، مزاياه، فوائد استخدامو..(.

قنيات ووسائؿ االتصاؿ التعميمية البصرية غير الضوئية المتقدمة، كالسبورات ت -
والمسميات المختمفة ليا وأنواعيا مثؿ: )السبورة اإللكترونية البيضاء، السبورة 

 التفاعمية، الذكية...( أىميتيا، مكوناتيا، استخداماتيا في العممية التعميمية.
خداـ تقنيات التعميـ المعاصرة، يسعى ىذا المقرر إلى معرفة فمسفة است

واالتجاىات الحديثة لتقنيات التعميـ عمى المستوى المحمي والعالمي، ورصد واقع 
االستخداـ الحديث ليذه التقنيات بأشكاليا المختمفة في المجاالت والبيئات التعميمية 
يـ المختمفة مف خالؿ استعراض ودراسة تجارب الدوؿ المختمفة ليذه التطبيقات وتقي

اإليجابيات والسمبيات والمقارنة بينيا، واقتراح تطبيقات الستخداميا تناسب المممكة 
العربية السعودية، كما يسعى المقرر أيضًا إلى التعرؼ عمى األدوار التي يمكف أف 

تقنيات التعميـ وفروعيا تؤدييا التطبيقات الحديثة لمحاسب اآللي في مجاؿ تطوير 
 ((http://www.drablehsh.com ة بمييش العمرىمنتدى د/ عائش .المختمفة

 المبحث الثالث: التجول العقمي:
تعد مشكمة التجوؿ العقمي مف المشكالت التي تحظى باىتماـ الباحثيف التربوييف 
والنفسييف نظرا النعكاساتيا السمبية عمى العديد مف المتغيرات لدى الطالب مثؿ 

ائي واالندماج النفسي والمعرفي والعبء ميارات حؿ المشكالت وميارات الفيـ القر 
المعرفي واألداء األكاديمي وذلؾ عمى الرغـ مف ارتباطيا اإليجابي ببعض المتغيرات 
مثؿ ميارات التفكير اإلبداعي وقد عرفت الدراسات ظاىرة التجوؿ العقمي عمى أنيا 

عقمي داخمي ظاىرة عقمية تتميز بالتغيير العفوي لالنتباه مف مؤثر خارجي الى تفكير 
وقد وجد أنو لو تأثير سمبى عمى التعمـ وما زاؿ الكثير لنعرفو عف كيفية خفض أو 
إعادة توجيو التجوؿ العقمي في المواقؼ التعميمية وفى ىذا البحث نميز بيف توجيو 

 .Karl K)التجوؿ العقمي نحو خفض التجوؿ العقمي أو توجييو نحو التركيز اإليجابي 

Szpunar 2017 .) 

د تناولت العديد مف الدراسات ظاىرة التجوؿ العقمي وأثرىا عمى التعمـ مفيـو وق
 theories of executiveالتجوؿ العقمي انبثؽ مف نظريات التحكـ التنفيذي 
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control  التي تفسر قدرة الناس عمى التحكـ وتنظيـ مواردىـ الخاصة أو المعرفية مف
نجاز المياـ وخاصة ع ند مواجيو تدخالت أو تشوشات مختمفة أجؿ تحقيؽ األىداؼ وا 

Interference كما تـ دراسة التجوؿ العقمي في أخر ثالثيف عاما ويعد عامال ويعد
مشتركا في جميع األنشطة العقمية البشرية كما يحدث في جميع أنشطة الحياة اليومية 

 ( مف وقتيـ في التفكير في أشياء داخمية %50-30 حيث يقضى الناس مف )
(Smallwood & Schooler, 2006, 2015). (goals (Smallwood & 

Andrews-Hanna, 2013). (Szpunar, Moulton, & Schacter, 2013) 
وال تعد جميع حاالت االنتباه أو التأمؿ التي تتـ ألشياء أخرى خارج الميمة الحالية 

ور تجوال عقميا ألف الحصوؿ عمى معمومات مف الذاكرة طويمة المدى أو تكويف ص
وظيرت العديد مف  (McVay and Kane,2012,p.304عقمية لمميمة الحالية )

التعريفات لمتجوؿ العقمي حيث تبارى العمماء والباحثوف في ىذا الموضوع الى تقديـ 
العديد مف التعريفات لو عمى الرغـ مف وضوح معناه وطبيعتو وترى الباحثات أف ىذا 

لمصطمح واتساع أبعاده وأىمية أبعاده وأىمية التعدد في التعريفات يرجع الى ثراء ا
 تناولو بالبحث والدراسة.

ويقصد بالتجوؿ العقمي الفشؿ في االحتفاظ بالتركيز عمى األفكار واألنشطة 
الخاصة بالميمة الحالية بسبب بعض المثيرات الداخمية والخارجية التي تتدخؿ لجذب 

  (InRandall,J,2015,p3االنتباه بعيدا عف الميمة األساسية )
كما أف التجوؿ العقمي ىو التفكير في أشياء ال عالقة ليا بالميمة الحالية 

 ,.Smallwood,J.,OConnor,R,C.,sudberry,M.Vواستثارة التفكير المستقؿ )  

&Ballantyre,C,smallwood,J.,&Schooler,J,2006) ) كما أف التجوؿ العقمي
 internally generatedأفكار مولدة داخميا ىو تحوؿ االنتباه مف الميمة الحالية الى 

thoughts  مف قبؿ الفرد وأخيرا ىو األفكار غير المرتبطة بالميمة والتي تحدث بشكؿ 
(Sullivan,Y,2016,p15)  

 يوجد نوعان لمتجول العقمي وىما:و 
التجوؿ العقمي المرتبط بالمادة الدراسية: ىو انقطاع إجباري في االنتباه الى  -0

مرتبطة بالميمة الحالية ولكنيا مرتبطة بموضوعات المادة الدراسية أفكار غير 
  .والتي تحدث بشكؿ تمقائي

التجوؿ العقمي غير المرتبط بالمادة الدراسية ىو انقطاع إجباري في االنتباه الى  -3
أفكار غير مرتبطة بالميمة الحالية كما أنيا غير مرتبطة بموضوعات المادة 

 .تمقائي الدراسية والتي تحدث بشكؿ
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الحالي  وتحتؿ األفكار التي تمثؿ محتوى التجوؿ العقمي اىتماـ الباحثيف في الوقت
 وتصنؼ ىذه األفكار الى:

ىي األفكار  Task-Unrelated Thought (TUT)أفكار غير مرتبطة بالميمة  .0
التي ال ترتبط بالميمة الحالية مثؿ االنتياء مف ىذه الميمة والمعمومات غير ذات 

األحداث القادمة أو السابقة لمميمة واالىتمامات الشخصية والمخاوؼ الصمة و 
 .ات المولدة داخميا وأحالـ اليقظةوالمثير 

وىي األفكار  Task-Related interference( TRI)أفكار تتداخؿ مع الميمة  .2
التي تسبب االنشغاؿ عف أداء الميمة الحالية وىذا االنشغاؿ قد يكوف إيجابيا أو 

 ذه األفكار تزداد لدى الطالب الخبراء عف الطالب المبتدئيفسمبيا ومف ى
(Smallwood, J., Obonsawin, M., Heim, D.,& Reid, H,2002 & 

Smmallwood, J., Obonsawin,M.,&Heim,D,2003&McVay,J.,& Kane, 

M,2010&Londeree,A,2015) ،)  ويحدث التجوؿ العقمي بشكؿ كبير وأكثر
حدودة لمذاكرة العاممة والتي ترجع الى انخفاض الوظائؼ تكرارا بسبب السعة الم

التنفيذية لمذاكرة فعندما تكوف مطالب الميمة مرتفعة تمنع وحدة التحكـ التنفيذي 
الحالية وعندما تكوف مطالب الميمة  نشاط أي أفكار خارجية غير مرتبطة بالميمة

 &McVay,J.,&Kane,M,2010منخفضة يسمح ذلؾ بحدوث التجوؿ العقمي )

Smallwood, J.,Oconnor,R., Sudbery, M.,&Obonsawin,M,2007)  كما
أف  Levinson,D, Smallwood,J,&Davidson,R(2012) دراسة أشارت نتائج

األفراد ذوى سعة الذاكرة العاممة المرتفعة أكثر تعرضا لمتجوؿ العقمي مف غيرىـ 
توظيؼ واستخداـ  ذوى سعة الذاكرة العاممة المحدودة وأوصت بضرورة أف يتـ

جميع موارد الذاكرة العاممة في األفكار المرتبطة بالميمة الحالية .ويعد التقرير 
الذاتي مف أىـ أساليب قياس التجوؿ العقمي والمتعمـ ذو التجوؿ العقمي المرتفع ىو 

 Off- Task الذى يشير الى تعرضو لمعدالت أعمى مف األفكار خارج الميمة
Thoughts ، ر الى تعرضو لمعدالت أعمى مف األفكار حوؿ الميمة وكذلؾ يشي

on Task thoughts (Randall, J,2015, p5). Thoughts (Smallwood,J., 

OConnor,R.,  وأشارت العديد مف الدراسات الى أف أسموب التقرير الذاتي لقياس
 (Smallwood,J.,OConnor,R)التجوؿ العقمي يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع 

لى أف قدرتنا عمى الحفاظ عمى انتباىنا إ ,.Smallwood et al( 2004ٍوأشار )
المستداـ تؤثر بدرجة دالة في النجاح في عممنا بالفصؿ أو أي نشاط أخر حيث 
يحدث التجوؿ العقمي بشكؿ تمقائي وسريع في المياـ التي تتطمب انتباىا مستداما 
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sustained Attention  خالؿ نتائج العديد مف  كما تظير أىمية التجوؿ العقمي مف
الدراسات التي تناولتو وبحثت عالقتو بالعديد مف المتغيرات وتأثيره وتأثره بمتغيرات 

الباحثتاف أىمية التجوؿ بيئة التعمـ وبعض المتغيرات الشخصية وفيما يمى ستتناوؿ 
 العقمي:

 (Londeree,A,2015)توجد عالقة سالبة احصائيا بيف التجوؿ العقمي والعمر  -

 توجد عالقة سالبة دالة احصائيا بيف التجوؿ العقمي والتعميـ المنتشر. -
توجد عالقة سالبة بيف العبء المعرفي والتجوؿ العقمي حيث أف المياـ التعميمية  -

السيمة جدا والتي ال تسبب عبئا معرفيا تزيد مف درجة التجوؿ العقمي 
Reichle,E.,&Halpern,D,2004)) 

  .بيف التجوؿ العقمي والقدرة عمى حؿ المشكالتتوجد عالقة سالبة  -
توجد عالقة سالبة دالة احصائيا بيف التجوؿ العقمي واألداء في االختبارات وأداء  -

 .(Szpunar, Moulton, & Schacter, 2013)التعمـ 
 londeree,A,(2015)توجد عالقة سالبة بيف التجوؿ العقمي واليقظة الذىنية  -
لتجوؿ العقمي والرضا عف الحياة كذلؾ توجد عالقة سالبة توجد عالقة سالبة بيف ا -

 (luo,Y.,Zhu,R.,Ju,E&You,X,2016بيف التجوؿ العقمي وتقدير الذات )
توجد عالقة سالبة بيف التجوؿ العقمي والتحصيؿ الدراسي والتعمـ في حيف توجد   -

عالقة موجبة بيف التجوؿ العقمي والضغوط والمزاج السيئ لمطالب 
(Mrazek,M.,etal,2013) 

  .توجد عالقة موجبة بيف التجوؿ العقمي وضعؼ األداء عمى المياـ المختمفة -
توجد عالقة بيف التجوؿ العقمي والتخطيط لممستقبؿ والتفكير اإلبداعي  -

(Killingsworth,M.,&Gilbert,D,2010) 

 توجد عالقة موجبة بيف التجوؿ العقمي وتدنى الحالة المزاجية  -
مي الى حدوث اختالؼ في مستويات معالجة المعمومات بيف يؤدى التحوؿ العق -

الميمة الحالية واألفكار الخارجية والشخصية غير المرتبطة بيا والتي ىي مقصد 
 .(Bixler & D’Mello, 2015)التجوؿ العقمي 

وعمى الرغـ مف كؿ ما تقدـ مف تأثيرات سمبية لمتجوؿ العقمي اال أنو قد يخدـ 
ظيفية فقد يكوف التجوؿ العقمي تكيفيا خاصة عند حؿ مشكالت أحيانا تحقيؽ أىداؼ و 

معقدة وعندما يكوف لمميمة أىداؼ طويمة األجؿ كما أف التجوؿ العقمي يرتبط إيجابيا 
  (.(Smallwood & Schooler, 2006, 2015بالتفكير اإلبداعي 
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 سات سابقة تناولت التجول العقمي:درا
 Risko,E.,Anderson,N.,Sarwal,A.,Englhardt,M.,&Kingstoneىدفت دراسة -

تعرؼ أثر نوع المحاضرة في درجة التجوؿ العقمي كذلؾ الكشؼ عف لى إ (2012)
العالقة بيف التجوؿ العقمي والقدرة عمى التذكر لدى طالب الجامعة وطبقت ىذه 

( طالبا بجامعة كولومبيا البريطانية تـ تقسيميـ 32الدراسة عمى عينة مكونة مف )
اوي الى ثالث مجموعات تـ تقديـ نوعية محاضرات مختمفة لكؿ مجموعة بالتس

وكشفت نتائج ىذه الدراسة عف أف درجة التجوؿ العقمي تزداد في المحاضرات 
التقميدية عنيا في محاضرات الفيديو كما وجدت عالقة سالبة دالة احصائيا بيف 

 التجوؿ العقمي والقدرة عمى التذكر لدى طالب الجامعة.
الى الكشؼ عف إمكانية التنبؤ باألداء  Hollis,R,(2013)ما ىدفت دراسة ك -

األكاديمي مف خالؿ درجة التجوؿ العقمي كذلؾ الكشؼ عف إمكانية التنبؤ بدرجة 
االىتماـ بالمادة الدراسية مف خالؿ درجة التجوؿ العقمي لدى طالب الجامعة 

  Midwesternجامعة ( طالب ب033وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف )

state university  وكشفت نتائج ىذه الدراسة عف أنو يمكف التنبؤ باألداء
ة التجوؿ العقمي لدى األكاديمي ودرجة االىتماـ بالمادة الدراسية مف خالؿ درج

 .طالب الجامع
 &,.Mrazek,M.,Franklin,M.,Philips,D.,Baird,Bكذلؾ ىدفت دراسة 

Schooler,J. (2013) عرؼ تأثير التدريب عمى اليقظة الذىنية في تحسيف سعة تلى إ
الذاكرة العاممة وخفض التجوؿ العقمي لدى طالب الجامعة وطبقت ىذه الدراسة عمى 

( طالبة تـ تقسيميـ 33( طالبا وعدد )03( طالبا وطالبة بواقع )32عينة مكونة مف )
ة بواقع أسبوعيف بعدد عشوائيا الى مجموعتيف تمقت احداىا تدريب عمى اليقظة العقمي

(، جمسات أسبوعيا وكشفت نتائج الدراسة عف أنو يوجد تأثير داؿ احصائيا لمتدريب 3)
عمى اليقظة الذىنية في تحسيف سعة الذاكرة العاممة وخفض التجوؿ العقمي لدى 

 طالب الجامعة 
تعرؼ تأثير التنظيـ الذاتي في خفض لى إ Randall,J,(2015)وىدفت دراسة 

العقمي وتحسيف أداء التدريب عبر االنترنت كذلؾ التعرؼ عمى العالقة بيف التجوؿ 
التجوؿ العقمي ونتائج التعمـ في بيئة التعمـ المنظـ ذاتيا وطبقت ىذه الدراسة عمى 

(عاما وبانحراؼ 32,33طالب بمتوسط عمر زمنى قدره ) (033عينة مكونة مف )
عف أنو يوجد تأثير داؿ احصائيا وكشفت نتائج ىذه الدراسة  (2,33معياري قدره )
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لمتنظيـ الذاتي في خفض التجوؿ العقمي كما كشفت نتائج ىذه الدراسة عف وجود 
 عالقة سالبة دالة احصائيا بيف التجوؿ العقمي ونتائج التعمـ 

لي إ ;(Adam, Mance, Fukuda, & Vogel, 2015)وكذلؾ ىدفت دراسة  -
رات التقميدية والتعمـ القائـ عمى تعرؼ أثر ثالث طرائؽ لمتدريس وىى المحاض

الحالة والمناقشات الجماعية عمى درجة التجوؿ العقمي لدى طالب الدراسات العميا 
طالبا تـ تقسيميـ  33في التعميـ الطبي وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف 

الى ثالث مجموعات مف الطالب درست كؿ مجموعة بإحدى طرؽ التدريس 
ائج ىذه الدراسة عف أف التعمـ القائـ عمى الحالة يقمؿ مف الثالث وكشفت نت

درجات التجوؿ العقمي مقارنة بالمحاضرات التقميدية وأف لطريقة التدريس أثر عمى 
  درجة التجوؿ العقمي لدى المتعمميف

 &,.Rahl,H.,Lindsay,E.,Pacilio,L.,Brown,Kكما ىدفت دراسة 

Creswell (2017) يب عمى اليقظة العقمية في خفض التجوؿ تعرؼ تأثير التدر لى إ
( طالب 032العقمي لدى طالب الجامعة وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف )

( أنثى تـ تقسيميـ الى ثالث 23( ذكرا وعدد)23وطالبة مف طالب الجامعة بواقع )
مجموعات تـ تقديـ تدريبات مختمفة لممجموعات الثالث عمى اليقظة العقمية 

اء وقبوؿ الميمة وكشفت نتائج ىذه الدراسة عف وجود تأثير داؿ احصائيا واالسترخ
 .التجوؿ العقمي لدى طالب الجامعة لمتدريب عمى اليقظة العقمية في خفض

فيما يختص بالدراسات التي تناولت التجوؿ العقمي يتضح أف جميع الدراسات 
سات أجنبية مما يشير التي حصمت عمييا الباحثتاف والتي تناولت التجوؿ العقمي درا

الى عدـ وجود دراسات في البيئة العربية تناولت ىذا المتغير اال دراسة واحدة ىي 
( وعميو تزداد أىمية اجراء ىذا البحث كما امتدت الدراسات 3202دراسة. الفيؿ )

( مما يعنى 3202- 3203السابقة في التجوؿ العقمي والتي عرضتيا الباحثتاف مف )
  تجوؿ العقمي في البيئة األجنبية وليس البيئة العربية فقطحداثة موضوع ال
 فروض البحث:

ابقة يمكن صياغة الفروض بعد الدراسة النقدية لالطار النظري والدراسات الس
 األتية:

توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف  -0
ومجموعيا الكمى لصالح التجريبية والضابطة في القياس البعدي لنواتج التعمـ 

  .طالبات المجموعة التجريبية
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توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية  -3
 في القياسيف القبمي والبعدي لنواتج التعمـ ومجموعيا الكمى لصالح القياس البعدي 

يبية ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجر  -3
  .في القياسيف البعدي والتتبعى لنواتج التعمـ ومجموعيا الكمى

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف المتوسط الوزني )متوسط المتوسطات( لدرجات  -3
طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التجوؿ العقمي لصالح طالبات 

  .المجموعة الضابطة
 :منيج البحث

وأىدافو اتبعت الباحثتاف المنيج شبو التجريبي والتصميـ نظرا لطبيعة البحث الحالي  -
التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة حيث تـ تقديـ البرنامج المقترح 
نموذج التعمـ القائـ عمى التعميـ المنتشر في التدريس لممجموعة التجريبية في حيف 

  بطةتـ التدريس بالطريقة التقميدية )المعتادة( لممجموعة الضا
 :حدود البحث

مقرر التقنيات المعاصرة في التعميـ والذي يدرس لطالبات  الحدود الموضوعية:
حيث وقع اختيار الباحثتاف عمى ىذا المقرر استنادا الى الدراسات العميا بجامعة طيبة 

أنو قد تـ استخداـ كؿ وسائؿ التعميـ المنتشر في تصميـ وتدريس ىذا المقرر حيث 
ا المقرر في تنمية قدرات وميارات الطالبات وتقييميا مف خالؿ مواقع تتركز أىداؼ ىذ

  التفاعؿ االليكترونية المختمفة
 .لميداني لمبحث في الفترة الزمنيةتـ تطبيؽ الشؽ ا الحدود الزمنية:
جامعة  –تـ تطبيؽ الشؽ الميداني ليذا البحث بكمية التربية  الحدود المكانية:

  .طيبة
تقاؽ العينة االستطالعية الخاصة بالتأكد مف الخصائص تـ اش عينة البحث:

ـ السيكومترية ألدوات البحث بطريقة عشوائية مف طالبات الدراسات العميا قس
 .تكنولوجيا التعميـ بجامعة طيبة

تـ اشتقاؽ العينة األساسية لمبحث بطريقة عشوائية مف طالبات الدراسات العميا  -
( عاما 33,03ة حيث بمغ العمر الزمنى لمعينة )قسـ تكنولوجيا التعميـ بجامعة طيب

( ويوضح الجدوؿ التالي توصيؼ عينتي البحث 0,20وبانحراؼ معياري قدره )
  .االستطالعية واألساسية
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 ( توصيؼ عينتي البحث االستطالعية واألساسية0جدوؿ )
 المتغيرات ا

 
 

 االحصاءات

 التجول العقمي نواتج التعمم
تصميم 
 االنفوجرافيك

تصميم 
الوسائط 
 المتعددة

شبكات 
التواصل 
 االجتماعي

المجموع 
 الكمى

التجول 
العقمي 
المرتبط 
 بالموضوع

التجول 
العقمي غير 
المرتبط 
 بالموضوع

المجموع 
 الكمى

العينة 
 (01االستطالعية)ن=

 94811 ٣081٣ 99824 02819 7899 9842 78,4 المتوسط
 9809 7899 ,981 7842 9891 ٣897 98,7 ع

 ,9 ٣9 99 02 9 9 9 لوسيطا
المجموعة التجريبية 

 (01)ن=
 92870 9٣849 99841 90871 9897 78,4 ,987 المتوسط
 9811 7894 98,٣ 9894 ,,98 ٣804 ٣871 ع

 11 ٣9 99 99 9 789 9 الوسيط
المجموعة 
 (01الضابطة)ن=

 9,8,7 ٣989٣ 91810 91807 78,7 98٣7 78,2 المتوسط
 9802 ٣8,1 98,4 1821 ٣801 ٣897 ٣8٣٣ ع

 92 99 99 90 9 989 789 الوسيط
 أدوات البحث: 

 )مف اعداد الباحثتاف(: اختبار لقياس نواتج التعمم -الً أو 
ييدؼ ىذا االختبار الى قياس ثالث مستويات مف نواتج : اليدف من االختبار -0

 التعمـ لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة 
ء ىذا االختبار اعتمدت الباحثتاف عمى األطر النظرية التي لبنا وصف االختبار: -3

تناولت نواتج التعمـ والتي أشارت الى أف اختبار نواتج التعمـ يجب أف يشمؿ 
عمى المستويات الثالثة بنسب متوازنة وذلؾ في ضوء طبيعة محتوى المادة 

الدراسية وفؽ دة الدراسية لممتعمميف وعمية فقد قامت الباحثتاف بتحميؿ محتوى الما
 .ثالث نواتج تعمـ

 ( جدوؿ مواصفات اختبار نواتج التعمـ3جدوؿ )
الوزن  المجموع نواتج التعمم المجموع الموضوعات

النسبي 
 لمموضوع

تصميم 
 االنفوجرافيك

الوسائط 
 المتعددة

وسائل 
التواصل 
 االجتماعي

 2879 09 9 9 9 األسئمة تصميم االنفوجرافيك
 ٣1 01 01 01 الدرجات

 00819 09 9 9 9 األسئمة تصميم الوسائط المتعددة
 ٣1 01 01 01 الدرجات

 09849 09 9 9 9 األسئمة شبكات التواصل االجتماعي
 ٣1 01 01 01 الدرجات

  1, 91 91 91 91 مجموع األسئمة
 011 71 71 71 71 مجموع الدرجات

 %011 011 02812 02812 02812 71827 الوزن النسبي لألىداف%
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( سؤاؿ ونظرا لكثرة عدد 22يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف إجمالي عدد األسئمة )
( مف إجمالي عدد األسئمة مع مراعاة الوزف 32األسئمة أخذت الباحثتاف نسبة )%

سؤاال كما  32النسبي لمموضوعات والوزف النسبي وعمية تكوف ىذا االختبار مف
 يوضح الجدوؿ االتي:

 األسئمة لكؿ ناتج مف نواتج التعمـ في االختبار( عدد 3جدوؿ ) 
 عدد المفردات نواتج التعمم

 02 تصميـ االنفوجرافيؾ
 3 تصميـ الوسائط المتعددة
 3 شبكات التواصؿ االجتماعي

 91 المجموع الكمى
 الت السيولة والصعوبة لالختبار: معام

مف أسئمة  قامت الباحثتاف بحساب معامالت السيولة والصعوبة لكؿ سؤاؿ
 والنتائج يوضحيا الجدوؿ االتي: االختبار

 ( معامالت السيولة والصعوبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار3جدوؿ )
معامل  السؤال

 السيولة
معامل 
 الصعوبة

معامل  السؤال
 السيولة

معامل 
 الصعوبة 

معامل  السؤال
 السيولة

معامل 
 الصعوبة

0 2,333 2,323 2 2,322 2,323 03 2,332 2,333 
3 2,333 2,333 2 2,323 2,333 03 2,332 2,332 
3 2,332 2,333 02 2,323 2,333 02 2,333 2,322 
3 2,323 2,322 00 2,333 2,332 02 2,320 2,322 
3 2,322 2,323 03 2,322 2,332 02 2,322 2,333 
3 2,332 2,332 03 2,330 2,322 32 2,333 2,333 
2 2,303 2,323 03 2,332 2,333  2,333 2,333 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت السيولة لجميع مفردات االختبار تقع 
 .(2.2-2,3ضمف المدى المقبوؿ لمعامالت السيولة وىو مف )

 :ثبات االختبار -7
الباحثتاف بحساب ثبات قامت  Cronbs alpha :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )ا(

 والنتائج يوضحيا الجدوؿ االتي: كرونباخاختبار نواتج التعمـ بطريقة ألفا
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 (3جدوؿ)
 قيـ معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمفردات اختبار قياس نواتج التعمـ

معامل  المفردة
 الثبات

معامل  المفردة
 الثبات

معامل  المفردة
 الثبات

معامل  المفردة
 الثبات

0 2,223 2 2,232 03 2,232   
3 2,230 2 2,233 03 2,222   
3 2,233 02 2,233 02 2,220   
3 2,233 00 2,222 02 2,223   
3 2,233 03 2,222 02 2,223   
3 2,233 03 2,232 32 2,222   
2 2,233 03 2,232     

 18,19 معامل ثبات ألفا كرونباخ لالختبار ككل 
 ومف الجدوؿ السابؽ يتضح أف مفردات اختبار نواتج التعمـ يقؿ معامؿ ثباتيا

 .(2,233عف قيمة معامؿ ثبات االختبار ككؿ حيث بمغ )
 :الثبات بطريقة إعادة التطبيق )ب(

قامت الباحثتاف بحساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ بفاصؿ 
زمنى قدره اسبوعاف حيث بمغ معامؿ االرتباط )الثبات( بيف درجات الطالبات في 

ؿ ثبات داؿ احصائيا عند مستوى داللة )( ومف التطبيؽ األوؿ والثاني)(وىو معام
عادة التطبيؽ يتضح أف االختبار  خالؿ حساب ثبات االختبار بطريقتى ألفا كرونباخ وا 
 يتمتع بمعامؿ ثبات مقبوؿ مما يشير الى إمكانية استخدامة في البحث الحالي والوثوؽ

 .بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث
 : طريقة تصحيح االختبار -3

االختبار كما ـ تصحيح االختبار بإعطاء درجتيف لكؿ مفردة مف مفردات ت
 يوضح الجدوؿ االتي:

 ( عدد المفردات والدرجات المستحقة عند تصحيح االختبار3جدوؿ )
 الدرجات المستحقة  عدد المفردات  نواتج التعمم

 02 3 تصميـ االنفوجرافيؾ
 02 3 تصميـ الوسائط المتعددة

 02 3 االجتماعيشبكات التواصؿ 
 02 3 تصميـ االنفوجرافيؾ

 02 3 مصادر المعمومات + دورة في االنفوجرافيؾ
 02 3 تجارب الدوؿ المتقدمة في التعميـ 

 02 3  الفصؿ المقموب 
 02 3  التعميـ االفتراضي

 02 3 األجيزة التعميمية القديمة والحديثة
 22 النياية العظمى لالختبار

 صفر  الصغرى لالختبار النياية

http://www.drablehsh.com/vb/showthread.php?t=2728
http://www.drablehsh.com/vb/showthread.php?t=2730
http://www.drablehsh.com/vb/showthread.php?t=2732
http://www.drablehsh.com/vb/showthread.php?t=2733
http://www.drablehsh.com/vb/showthread.php?t=2733
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لحساب الزمف الالـز لإلجابة عف االختبار تـ تطبيؽ االختبار عمى  :زمن االختبار -1
( طالبة تـ حساب زمف كؿ طالبة في 32العينة االستطالعية المكونة مف )

اإلجابة عف االختبار كذلؾ تـ ترتيب زمف اإلجابة عف االختبار مف قبؿ الطالب 
وسط زمف ( وحساب مت32فصؿ زمف االرباعى األعمى )% ترتيبا تصاعديا وفى

 .اإلجابة مف قبؿ الطالبات
 استبيان التجول العقمي: -اثانيً  

ييدؼ ىذا االستبياف الى قياس درجة التجوؿ العقمي  اليدف من االستبيان:-0
 لدى طالبات كمية التربية بجامعو طيبة 

ى بعض االستبيانات لبناء ىذا اعتمدت الباحثتاف عم وصف االستبيان:-3
 Gray,Cواستبياف  Sullivan,Y(2016)والمقاييس السابقة ومنيا استبياف

واستبياف الفيؿ  Luo,Y.,Zhu,R.,Ju,E&You,x(2016)واستبياف (2016)
كما اطمعت الباحثتاف عمى األطر النظرية في  (3202،حممى محمد حممى )

جوؿ العقمي واستفادتا العديد مف الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع الت
لتجوؿ منيا في بناء ىذا االستبياف، ويوضح الجدوؿ االتي وصؼ استبياف ا

  العقمي في صورتو األولية:
 ( وصؼ استبياف التجوؿ العقمي في صورتو األولية2جدوؿ )

 عدد المفردات أرقام المفردات األبعاد
 09 09-0 التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع

 09 09-0 غير المرتبط الموضوعالتجوؿ العقمي 
 ٣1 إجمالي عدد المفردات

وصاغت الباحثتاف مجموعة مف التعميمات المتكاممة بحيث توضح لمطالبة ماذا 
 عمييا أف تفعؿ عند اإلجابة عمى االستبياف وكيفية اإلجابة عنو.

 :صدق االستبيان
 :صدق المحكمين وصدق المحتوى ( أ)

اذة مف أساتذة عمـ النفس التربوي والصحة ( أست2تـ عرض االستبياف عمى عدد )
النفسية مصحوبا بمقدمة تمييدية تضمنت توضيحا لميدؼ مف البحث والتعريؼ 

  .اإلجرائي لمصطمحاتو بيدؼ التأكد مف صالحيتو وصدقو لقياس التجوؿ العقمي
 :بداء مالحظاتيم حول مدىا  و 
 .االستبيافوضوح تعميمات  - .وضوح ومالئمة صياغة مفردات االستبياف -
  .وضوح ومناسبة خيارات اإلجابة -  .كفاية عدد مفردات االستبياف -
  .تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما ترونو سيادتكـ يحتاج الى ذلؾ -
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  Lawsheكما قامت الباحثتاف بحساب صدؽ المحتوى باستخداـ معادلة الوشى

ردة مف لكؿ مف Content Validity Ratio(CVRلحساب نسبة صدؽ المحتوى )
مفردات االستبياف ويوضح الجدوؿ االتي نسب اتفاؽ المحكميف ومعامؿ صدؽ الوشى 

 .) (in Johnston: Wilkinson,2009,P.5لمفردات استبياف التجوؿ العقمي

 (2جدوؿ )
 (2نسب اتفاؽ المحكميف ومعامؿ صدؽ الوشى لمفردات استبياف التجوؿ العقمي )ف= 
العدد الكمى  م

 لممحكمين
ت عدد مرا
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق%

معامل صدق 
 الوتشى

القرار المتعمق 
 بالمفردة

 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 0
 تعدؿ وتقبؿ 2,333 20,23 3 3 2 3
 تعدؿ وتقبؿ 0 022 صفر 2 2 3
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 3 3 2 3
 تعدؿ وتقبؿ 2,333 20,23 0 3 2 3
 تحذؼ 2,333 23,23 3 3 2 3
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 0 3 2 2
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 2
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 2
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 0 3 2 02
 تحذؼ 2,333 23,23 3 3 2 00
 تقبؿ 0 022 صفر 3 2 03
 تعدؿ وتقبؿ 2,333 20,23 3 2 2 03
 تحذؼ 2,333 23,23 3 2 2 03
 تقبؿ 0 022 صفر 3 2 03
 تقبؿ 0 022 صفر 3 2 03
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 0 3 2 02
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 02
 تعدؿ وتقبؿ 2,333 20,23 3 3 2 02
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 32
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 0 3 2 30
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 33
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 0 3 2 33
 تعدؿ وتقبؿ 2,333 20,23 3 3 2 33
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 33
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 33
 تعدؿ وتقبؿ 2,202 22,20 0 3 2 32
 تحذؼ 2,333 23,23 3 3 2 32
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 32
 تقبؿ 0 022 صفر 2 2 32

 %208909 متوسط النسبة الكمية لالتفاق عمى االستبيان
 18,97 متوسط نسبة الوشى لالستبيان ككل
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اتفاؽ السادة أعضاء ىيئة التدريس  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسب
بالجامعات عمى كؿ مفردة مف مفردات استبياف التجوؿ العقمي تتراوح ما بيف 

(، كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ السادة المحكميف عمى 022 -20,23)
( وعف نسبة صدؽ المحتوى 20,303مفردات االستبياف بنسبة اتفاؽ كمية بمغت )

(CVR) ف الجدوؿ السابؽ أف متوسط نسبة صدؽ الوشى الستبياف لالوشى يتضح م
نظرا القترابيا مف (، وىى نسبة صدؽ مرتفعة جدا 2,233التجوؿ العقمي ككؿ بمغت )

 .الواحد الصحيح
وقد استفادت الباحثتاف مف أراء وتوجييات السادة المحكميف الستبياف التجوؿ 

لتصبح أكثر وضوحا ويوضح العقمي حيث تـ تعديؿ صياغة بعض مفردات االستبياف 
  .الجدوؿ االتي وصؼ استبياف التجوؿ العقمي في صورتو النيائية

 ( وصؼ استبياف التجوؿ العقمي في صورتو النيائية2جدوؿ )
 العدد النيائي لممفردات عدد المفردات أرقام المفردات األبعاد

 03 03-0 3 التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع
 03 03-0 0 لمرتبط بالموضوعالتجوؿ العقمي غير ا

 91 اجمالي عدد المفردات
 الصدق العاممي: ( ب)

 :امت الباحثتان باإلجراءات األتيةلحساب الصدق العاممي لالستبيان ق
حساب معامؿ االرتباط بيف بعدى استبياف التجوؿ العقمي لدى طالب العينة  -

  .االستطالعية
  .ستبياف التجوؿ العقميتحديد الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات ال -
حساب تشعبات بعدى استبياف استراتيجيات التجوؿ العقمي عمى العامؿ الناتج مف  -

 .التحميؿ العاممي
ويبيف الجدوؿ التالي معامؿ االرتباط بيف بعدى استبياف التجوؿ العقمي لدى 

  .طالب العينة االستطالعية
 جوؿ العقمي( معامؿ االرتباط بيف بعدى استبياف الت02جدوؿ )

التجول العقمي  األبعاد م
 المرتبط بالموضوع

التجول العقمي غير 
 المرتبط بالموضوع

 ---- --- التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع 0
 ------ 2,233 التجوؿ العقمي غير المرتبط بالموضوع 3
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كما يوضح الجدوؿ التالي الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات الستبياف  
  .العقمي التجوؿ

 (02( الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات الستبياف التجوؿ العقمي )ف=00جدوؿ )
 الجذور المستخمصة من عممية التحميل  الجذور الكامنة األولية  العوامل 

نسبة  القيمة
التباين 
 المفسر%

النسبة التجميعية 
 %لمتباين المفسر

نسبة التباين  القيمة
 المفسر%

عية النسبة التجمي
 لمتباين المفسر %

0 0,233 33,202 33,202 0,233 33,202 33,202 
3 2,233 32,323 022    

عمى أف الجذر  Guttman-Kaiser criterionوينص محؾ جتماف وكايزر 
الكامف الذى يفسر التبايف الكمى يجب أف تكوف قيمتو أكبر مف الواحد الصحيح 

(.Marques,J,2007,p339 ) الجدوؿ السابؽ وجود عامؿ واحد فقط وعميو يتضح مف
يفسر التبايف الكمى بعد اىماؿ العامؿ األخر ألف جذره الكامف أقؿ مف الواحد 

يمكف القوؿ بأف التحميؿ العاممي كشؼ عف وجود عامؿ واحد يفسر  الصحيح وبذلؾ
%( مف تبايف أداء الطالبات في استبياف التجوؿ العقمي لذا يمكف أف نطمؽ 33,202)

عامؿ التجوؿ العقمي حيث أف مفردات االستبياف تشبعت بو بصورة جوىرية عميو 
( انو اذا ما بينت نتائج التحميؿ العاممي وجود 032ص ،3222ويرى صالح عالـ )

عامؿ واحد مشترؾ يجمع جميع مفردات االختبار فاف ذلؾ يعنى أف المفردات 
بياف التجوؿ العقمي عمى متجانسة فيما بينيا ويبيف الجدوؿ االتي تشبعات بعدى است

 العامؿ الوحيد الناتج مف التحميؿ العاممي لدى طالب العينة االستطالعية 
 ( تشبعات بعدى استبياف التجوؿ العقمي 03جدوؿ )

 (02عمى العامؿ الوحيد الناتج مف التحميؿ العاممي )ف=
 التشبع عمى العامل الوحيد األبعاد م
 ،323  التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع 0
 ،320 التجوؿ العقمي غير المرتبط بالموضوع 3

أف التشبع المقبوؿ  (323ص،3223)ويرى سعود بف ضحياف وعزت عبد الحميد 
( وعميو يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 2,32والداؿ احصائيا يجب أال تقؿ قيمتو عف )

الناتج  ،( عمى العامؿ الوحيد32بعدى االستبياف أظيرت تشبعات زادت قيمتيا عف )
مف التحميؿ العاممي ولذلؾ فيي تشبعات دالة احصائيا ومف خالؿ حساب صدؽ 
المحكميف وصدؽ المحتوى والصدؽ العاممي الستبياف التجوؿ العقمي أظيرت النتائج 
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أف االستبياف يتمتع بمعامالت صدؽ مقبولة مما يشير الى إمكانية استخدامو في 
 سيسفر عنيا البحث.البحث الحالي والوثوؽ بالنتائج التي 

 :ثبات االستبيان -7
قامت الباحثتاف بحساب ثبات استبياف  ت باستخدام طريقة الفا كرونباخ:الثبا )ا(

 والنتائج يوضحيا الجدوؿ االتي: التجوؿ العقمي باستخداـ طريقة كرونباخ
 ( 03جدوؿ )

 قميقيـ معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونباخ" لمفردات استبياف التجوؿ الع
معامل  المفردة

 الثبات
معامل  المفردة

 الثبات
معامل  المفردة

 الثبات
معامل  المفردة

 الثبات
 التجول العقمي غير المرتبط بالموضوع التجول العقمي المرتبط بالموضوع

0 2,232 2 2,222 0 2,232 2 2,220 
3 2,232 02 2,232 3 2,233 02 2,233 
3 2,233 00 2,233 3 2,233 00 2,233 
3 2,223 03 2,232 3 2,220 03 2,233 
3 2,223  3 2,223 03 2,222 
3 2,232 3 2,232 03 2,232 

 18,90 البعد ككل  البعد ككل
 18,44 معامل ثبات ألفا كرونباخ لالستبيان ككل

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مفردات استبياف التجوؿ العقمي يقؿ معامؿ ثباتيا 
البعد الذي تنتمي اليو كما تقؿ عف ثبات االستبياف ككؿ والذي عف قيمة معامؿ ثبات 

 (2,202بمغ )
قاـ الباحث بحساب ثبات استبياف  :باستخدام طريقة التجزئة النصفية الثبات -ب

 تى:التجوؿ العقمي باستخداـ طريقة التجزئة النصفية والنتائج يوضحيا الجدوؿ اال
 لعقمي بطريقة التجزئة النصفية( معامالت ثبات استبياف التجوؿ ا03جدوؿ )

معامل الثبات قبل  األبعاد م
 التصحيح

معامل الثبات 
 بعد التصحيح

 2,223 2,330 التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع  0
 2,223 2,323 التجوؿ العقمي غير المرتبط بالموضوع  3
 18,02 1812٣ االستبيان ككل  

ت استبياف التجوؿ العقمي ككؿ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ثبا
( وىى قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 2,202بطريقة التجزئة النصفية بمغت )

( ومف خالؿ حساب ثبات استبياف التجوؿ العقمي بطريقتي ألفا كرونباخ 2,20)
والتجزئة النصفية أظيرت النتائج أف االستبياف يتمتع بمعامالت ثبات مقبولة ودالة 

مما يشير الى إمكانية استخدامو في البحث الحالي والوثوؽ بالنتائج التي احصائيا 
 .سيسفر عنيا البحث
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 -طريقة تصحيح االستبيان :-
تـ تصحيح االستبياف وفقا ليكرت الثالثي ويوضح الجدوؿ التالي طريقة تصحيح 

 استبياف التجوؿ العقمي والدرجات المستحقة 
 تجوؿ العقمي والدرجات المستحقة ( طريقة تصحيح استبياف ال03جدوؿ ) 

عدد  خيارات االجابة األبعاد
 المفردات

إجمالي الدرجات 
 أبدا أحيانا  دائما المستحقة

 33 03 0 3 3 التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع 
 33 03 0 3 3 التجوؿ العقمي غير المرتبط بالموضوع
 ,4 91 اإلجمالي

التعمم المنتشر في التدريس وتأثيره عمى تنمية البرنامج المقترح لتوظيف  -اثالثً 
  :نواتج التعمم وخفض التجول العقمي لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة

ظيرت في اآلونة األخيرة العديد مف الرؤى والتوجيات والنظريات  :تمييد
التعميمية والتربوية التي تتفؽ مع طبيعة العصر الذي نعيش فيو وتيدؼ جميعيا الى 

نمية وتطوير ميارات المتعمميف وقدراتيـ العقمية ومف ىذه التوجيات التعميـ المنتشر ت
والتعمـ النشط والتعمـ االفتراضي والتعمـ اإلليكتروني وعميو جاء ىذا البرنامج القائـ 
عمى التعميـ المنتشر في تدريس مقرر التقنيات المعاصرة والذي يدرس لطالبات كمية 

  .التربية جامعة طيبة
 :األىداف العامة لمبرنامج المقترح

 .توظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة -
 .توظيؼ التعميـ المنتشر لتنمية نواتج التعمـ لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة -
 .تدعيـ التجوؿ العقمي المرتبط بالموضوع لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة -
فض التجوؿ العقمي غير المرتبط بالموضوع لدى طالبات كمية التربية جامعة خ -

 .طيبة
ىذا البرنامج عمى استخداـ التعميـ المنتشر  يرتكز مرتكزات البرنامج المقترح:

وكذلؾ التعرؼ عمى تأثير البرنامج المقترح في خفض التجوؿ العقمي، ، في التدريس
نامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في تنمية والكشؼ عف درجة استمرارية تأثير البر 

نواتج التعمـ لدى طالبات الدراسات العميا تخصص تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية 
جامعة طيبة توظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس وىو استراتيجية مف االستراتيجيات 

التعمـ مف خالؿ الحديثة في التعميـ وييدؼ الى تحسيف أداء الطالب ومساعدتيـ في 
تطبيقات تعميمية حديثة ويسعى ىذا البرنامج برنامج مقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في 
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التدريس وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمـ وخفض التجوؿ العقمي لدى طالبات كمية 
 :التربية جامعة طيبة ويرتكز ىذا البرنامج عمى

 نواتج التعمم والتي تتمثل في: 
 .تصميـ الوسائط المتعددة -.                 افيؾتصميـ االنفوجر  -
 .شبكات التواصؿ االجتماعي -

  .نترنتإشبكة  –جياز كمبيوتر  :الوسائل المستخدمة في البرنامج المقترح
والممحوظات  دفتر ممحوظات لكتابة البيانات :المواد الالزمة لتنفيذ البرنامج المقترح
 وداتا شو لمعرض وأوراؽ عمؿ. أقالـ ولوحات ورقية لتدويف المالحظات

  نموذج المقترح لمتعميم المنتشر:ال
يعد التعميـ المنتشر أكثر مف مجرد طريقة لمتعمـ والتعميـ ويعد ىذا النوع مف التعمـ  -

توسعا وامتداد لفكرة الحاسب المنتشر ونجد أف ىذا المصطمح يصؼ الوجود النافذ 
في تكويف بنية معرفية تعميمية جديدة  ألجيزة الحاسب في تعممنا وىذا التعمـ يساعد

ذلؾ النوع مف التعمـ الموجود حولنا دائًما، في كؿ مكاف ” والتعمـ المنتشر ىو
ويمكف بموغو بسيولة باستخداـ أجيزة التعمـ المتنقؿ وأجيزة الحاسب ، وزماف

النقاؿ، واليواتؼ الذكية، وجياز المساعدات الرقمية الشخصي وجياز قراءة الكتب 
ونستطيع القوؿ أف الباحثتاف قد طبقت كؿ  (3222)الدىشاف ويونس،” لكترونيةاإل

أساليب التعميـ المنتشر مف خالؿ تفعيؿ تدريس مقرر التقنيات المعاصرة في 
التعميـ حيث قامت بإعداد مقرر تفاعمي باستخداـ أساليب التعميـ المنتشر لتنمية 

 ـ التي تتمثؿ في:نواتج التعم
 .تصميـ الوسائط المتعددة -.              فيؾتصميـ االنفوجرا -
 .شبكات التواصؿ االجتماعي -

 :: توزيع المفردات واألنشطة عمى أسابيع الفصل الدراسيأوالً  
مفيـو تقنيات التعميـ، وعالقتيا بالمفاىيـ األخرى، أىميتيا في التعميـ، القواعد  -

 .لتقنيواألسس العامة الختيار تقنيات التعميـ في ضوء التقدـ ا
 .األسس النظرية والفمسفية الستخداـ تقنيات التعميـ المعاصرة -
مستحدثات تقنيات التعميـ )مفيـو وخصائص ومبررات استخداميا(،  -

 .واالنعكاسات اإليجابية الستخداميا في مجاؿ التعميـ
مفيـو الحاسوب في التعميـ )أىميتو وأىداؼ ومزايا وتحديات استخدامو في  -

 .ة. األنماط التعميمية الستخداـ الحاسوبالعممية التعميمي
 .بعض البرامج المستخدمة في تصميـ البرمجية التعميمية -
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برمجيات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة، مفيوميا، الخصائص العامة  -
لمبرمجة التعميمية الجيدة، والمعايير الفنية والتربوية لتصميميا، مراحؿ 

 .يةوخطوات تصميـ البرمجيات التعميم
 .التعمـ اإللكتروني )مفيومو، أنواعو، أنماطو، مميزاتو، تحدياتو( -
أىـ تطبيقات التعمـ اإللكتروني المعتمد عمى اإلنترنت في البيئة السعودية:  -

القوائـ البريدية، برامج المحادثة، مجموعة األخبار، البريدي اإللكتروني، 
 ودورىا العممية التعميميةالبحث الشبكة العنكبوتية، مواقع التواصؿ االجتماعي 

حقيبة االنجاز اإللكترونية كمصدر لمتعمـ )مفيوميا، أىدافيا، أىميتيا،  -
أنواعيا، محتوياتيا، خطوات إعدادىا(. التعميـ المتنقؿ )مفيومو، أىميتو، 
تحدياتو(، تقنيات التعميـ المتقدمة والمفيدة في التعميـ المتنقؿ مثؿ )الياتؼ 

تؼ الذكية، الحاسبات المحمولة( الخدمات التي تقدميا، النقاؿ/ الجواؿ، اليوا
 .تطبيقاتيا في العممية التعميمية

التعميـ االفتراضي )مفيومو، خصائصو، أقسامو، والتقنيات الحديثة  -
 .المستخدمة فيو

مرات الفيديو والمؤتمرات فصوؿ افتراضية متزامنة، التقنيات مثؿ )مؤت -
 .الصوتية

مثؿ الكتاب االلكتروني، المقرر اإللكتروني  مصادر التعمـ اإللكترونية -
)المفيـو أنواعو، أىميتو، الجوانب المراد مراعاتيا عند إنشاءه..(، المكتبة 

 الرقمية، المجمة اإللكترونية.
بعض تقنيات التعميـ المتقدمة كالفيديو التفاعمي، األقمار الصناعية، التمفزيوف  -

 ..(.الرقمي )مفيومو، مزاياه، فوائد استخدامو
تقنيات ووسائؿ االتصاؿ التعميمية البصرية غير الضوئية المتقدمة،  -

كالسبورات والمسميات المختمفة ليا وأنواعيا مثؿ: )السبورة اإللكترونية 
البيضاء، السبورة التفاعمية، الذكية...( أىميتيا، مكوناتيا، استخداماتيا في 

 العممية التعميمية.
 كتروني "التقنيات المعاصرة في التعميم"االىداف التعميمية لممقرر االل

 وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: 
 يوضح مفيـو تقنيات التعميـ المتقدمة وعالقتو ببعض المفاىيـ األخرى.  -
 يذكر مفيـو مستحدثات تقنيات التعميـ.  -
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والجيؿ الثاني يقارف بيف خدمات وتقنيات الجيؿ األوؿ لمتعمـ اإللكتروني   -
 لمتعمـ اإللكتروني.

 يبيف بعض أنواع تقنيات التعميـ المتنقؿ المتنوعة.  -
يعدد بعض أنواع تقنيات التعميـ المتقدمة والتي يمكف استخداميا في التعميـ  -

 االفتراضي.
يذكر بعض تقنيات ووسائؿ االتصاؿ التعميمية البصرية غير الضوئية   -

 الحديثة.
 لتعمـ اإللكترونية في مجاؿ التعميـ.يوضح دور بعض مصادر ا  -
 ينتج برمجية وسائط تعميمية.  -
 يصمـ حقيبة انجاز إلكترونية تعميمية.  -
 يتقف ميارة التعامؿ مع بعض خدمات وتقنيات الويب.  -
 يبدي رأيو فيما يخص مستقبؿ تقنيات التعميـ.  -
 ت التعميـ.يبدي رأيو فيما يخص األفاؽ المستقبمية لتقنية النانو في مجاؿ تقنيا  -
 الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي  -
يسعى ىذا المقرر إلى معرفة فمسفة استخداـ تقنيات التعميـ المعاصرة،   -

واالتجاىات الحديثة لتقنيات التعميـ عمى المستوى المحمي والعالمي، ورصد 
والبيئات واقع االستخداـ الحديث ليذه التقنيات بأشكاليا المختمفة في المجاالت 

التعميمية المختمفة مف خالؿ استعراض ودراسة تجارب الدوؿ المختمفة ليذه 
التطبيقات وتقييـ اإليجابيات والسمبيات والمقارنة بينيا، واقتراح تطبيقات 

ية، كما يسعى المقرر أيضًا إلى الستخداميا تناسب المممكة العربية السعود
قات الحديثة لمحاسب اآللي في تعرؼ األدوار التي يمكف أف تؤدييا التطبي

مجاؿ تطوير تقنيات التعميـ وفروعيا المختمفة. منتدى د/ عائشة بمييش 
 http://www.drablehsh.comالعمري 

  :إعالنات ومصطمحات المقرر اإللكتروني تقنيات معاصرة في التعميم -اثانيً 
 .مصطمحات المقرر االلكتروني "التقنيات المعاصرة في التعميـ"  -
 .طريقة عمؿ مجمو الكترونيو تفاعميو   -
  ة.طريقة عمؿ مجمو الكترونيو تفاعميعرض تفصيمي ل  -
 (. ةلكترونيإالثالث طريقة عمؿ مجمو  عرض بوربوينت )االنتاج  -



 9102 ينايرعدد  -دراسات وبحــوث -جيا التربيـــــةمجمة تكنــــولو  

 

  

320 

 صدق البرنامج المقترح: 
تـ عرض البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس في صورتو 

مف اساتذة تكنولوجيا التعميـ مصحوبا بمقدمة تمييدية  ( استاذا2االولية عمى عدد )
تضمنت توضيحا لمجاؿ البحث، واليدؼ منو، والتعريؼ االجرائي لمصطمحاتو، 

تنمية نواتج التعمـ وخفض  وقدرتو عمى بيدؼ التأكد مف صالحيتو وصدؽ بنائو
نسب  التجوؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة، ويوضح الجدوؿ االتي

 أتفاؽ السادة المحكميف حوؿ البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس. 
 ( نسب أتفاؽ السادة المحكميف حوؿ البرنامج المقترح03جدوؿ )

 (2لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس )ف = 
 معايير التحكيم م

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

نسبة 
 %االتفاق

 011 ------ 4 ىداؼ البرنامجوضوح أ 0
 21.20 0 1 الترابط بيف أىداؼ البرنامج ومحتواه 3
 011 ------ 4 الترابط والتكامؿ بيف جمسات البرنامج 3
 21.20 0 1 كفاية المدة الزمنية المخططة لمبرنامج 3
 011 ------ 4 الكفاءة في تخطيط وتصميـ سيناريوىات البرنامج 3
 21.20 0 1 ريوىات المضمنة في البرنامجكفاية عدد السينا 3
 21.20 0 1 الكفاءة في توظيؼ أنموذج التعمـ القائـ عمى السناريو 2
فعالية الوسائؿ التعميمية المستخدمة ومدى ارتباطيا  2

 بأىداؼ البرنامج
1 0 21.20 

 011 ------ 4 التكامؿ بيف األنشطة المختمفة في البرنامج 2
 20.23 3 3 اليب التقويـ المستخدمة في البرنامجكفاية ومالئمة أس 02

 % 2٣.17 النسبة الكمية لالتفاق عمى البرنامج
يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف نسبة االتفاؽ الكمية مف قبؿ السادة المحكميف 

ىي نسبة اتفاؽ مرتفعة، مما يشير % و  23.33عمى صالحية البرنامج المقترح بمغت 
 يؽ والوثوؽ بالنتائج التي سيفسر عنيا البحث.لى صالحية البرنامج لمتطبإ

 خطوات البحث:
  استعراض وتحميؿ اإلطار النظري لمبحث بتناوؿ ما اتيح لمباحثتاف مف الدراسات

والبحوث السابقة العربية واالجنبية التي تناولت متغيرات البحث الحالي، لالستفادة 
 جو.منو في توجيو البحث الحالي وبناء ادواتو وتفسير نتائ

  بناء البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس وعرضو عمى مجموعة
 مف األستاذة المتخصصيف في تكنموجيا التعميـ.
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  بناء وضبط ادوات البحث الحالي والمتمثمة في مقياس نواتج التعمـ واستبياف
 التجوؿ العقمي.

 ثاني ماجستير تكنولوجيا اشتقاؽ العينة االستطالعية لمبحث مف طالبات المستوى ال
 التعميـ بكمية التربية جامعة طيبة.

  تطبيؽ ادوات البحث عمى العينة االستطالعية لمتأكد مف خصائصيا السيكو مترية
 االتساؽ الداخمي(. –الثبات  –)الصدؽ 

  تطبيؽ الجمسة االولى مف البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس
عية لمكشؼ عف نقاط القوة والضعؼ والمشكالت المتوقعة عمى العينة االستطال

 وتعرؼ ردود فعؿ الطالبات اثناء تنفيذ البرنامج. 
  اشتقاؽ عينة البحث االساسية مف طالبات المستوى الثاني ماجستير تكنولوجيا

التعميـ ولالتي يدرسف مقرر االتجاىات المعاصرة في التعميـ بكمية التربية جامعة 
 طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة. طيبة، وتعييف

 .التطبيؽ القبمي لمقياس نواتج التعمـ عمى طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة 
  تطبيؽ البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس عمى طالبات

 موعة الضابطة.المجموعة التجريبية والتدريس بالطريقة التقميدية لطالبات المج
  التطبيؽ المستمر الستبياف التجوؿ العقمي اسبوعيا بعد كؿ جمسة مف جمسات

 البرنامج عمة طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة.
  التطبيؽ البعدي لمقياس نواتج التعمـ عمى طالبات المجموعتيف التجريبية

 والضابطة.
 المجموعة التجريبية. التطبيؽ التتبعي لمقياس نواتج التعمـ عمى طالبات 
 .التحميؿ االحصائي لمبيانات واستخالص النتائج وتقديـ التوصيات والمقترحات 

 التكافؤ بين مجموعتي البحث:
لمتأكد مف مدى تحقؽ التكافؤ بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في 

ستقمة، العقمي استخدمت الباحثتاف اختبار "ت" لممجموعات الم نواتج التعمـ والتجوؿ
 والنتائج يوضحيا الجدوؿ االتي:
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( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالب 02جدوؿ )
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي لنواتج التعمـ المعرفة 

 (02والتجوؿ العقمي )ف=
 المتغيرات
 

المجموعة 
 التجريبية

 (01)ن=
المجموعة 
 الضابطة

 (01)ن=
 اللة الفروقد

قيمة  ع م ع م
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتغيرات 
 التابعة

 
 
نواتج 
 التعمـ

 غير دالة 2.322 3.20 3.03 3.33 3.33 تصميـ اإلنفوجرافيؾ
تصميـ الوسائط 

 المتعددة
 غير دالة 2.233 3.33 3.23 3.23 3.33

شبكات التواصؿ 
 االجتماعي

 غير دالة 2.330 3.20 3.22 3.22 3.23
 غير دالة 0.022 02.03 03.03 02.03 03.23 المجموع الكمى

 
التجوؿ 
 العقمي

التجوؿ العقمي 
 المرتبط بالموضوع

 غير دالة 0.303 3.30 33.03 3.23 33.23
التجوؿ العقمي غير 
 المرتبط بالموضوع

 غير دالة 0.223 3.22 30.23 3.00 33.23
 دالةغير  2.322     المجموع الكمي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى داللة 
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس 2.23)

التجوؿ العقمي(، وعميو يمكف ارجاع الفروؽ  –القبمي لػ )نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي 
ف التجريبية والضابطة في القياس البعدي بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتي

لنواتج التعمـ ومجموعيا الكمي اف وجدت، كذلؾ يمكف ارجاع الفروؽ بيف المتوسط 
الوزني )متوسط المتوسطات( لدرجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

عمـ التجوؿ العقمي اف وجدت لتأثير المتغير المستقؿ )البرنامج المقترح لتوظيؼ الت
 المنتشر في التدريس(.

 نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:
يتناوؿ ىذا الجزء اختبار صحة فروض البحث وتفسير ومناقشة النتائج في ضوء 
اإلطار النظري والدراسات السابقة، وتختتـ الباحثتاف ىذا الجزء بالتوصيات والبحوث 

فروض البحث وتفسير المقترحة والتوجيات المستقبمية لمبحث. وقبؿ عرض نتائج 
ومناقشة النتائج ستتحقؽ الباحثتاف مف مدى توافر افتراضات استخداـ اختبار "ت"، 
ويوضح الجدوؿ االتي دالئؿ التأكد مف توافر شروط تطبيؽ اختبار "ت" لممجموعات 

 المستقمة والمرتبطة.
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 ( 02جدوؿ )
 تقمة والمرتبطةدالئؿ التأكد مف توافر شروط تطبيؽ اختبار "ت" لممجموعات المس

المتوسط  المجموعة  المتغيرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة اختبار ليفين التباين االلتواء الوسيط
Leavens Test  

 الداللة القيمة
نواتج 
 التعمـ

غير  0.320 03.32 2.3- 2.33 3.32 2.33 التجريبية 
 02.32 2.0- 2.03 3.22 2.23 الضابطة دالة

تجوؿ ال
 العقمي

غير  2.223 00.03 2.03- 33.23 3.02 33.23 التجريبية
 00.20 2.03- 33.33 3.33 33.32 الضابطة دالة

 يتضح من الجدو ل السابق ان:
  قيـ معامؿ االلتواء لمتغيري البحث )نواتج التعمـ والتجوؿ العقمي( لكؿ مف

لصفر وتقع في المدى المجموعتيف التجريبية والضابطة ىي قيـ تقترب جدا مف ا
المقبوؿ لمعامؿ االلتواء، وعمية فيذه القيـ ال تؤثر عمى التوزيع االعتدالي 

 لمجموعتي البحث.
  التبايف بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغيري البحث )نواتج التعمـ

(، وعميو يستنتج 2.23والتجوؿ العقمي( غير داؿ احصائيا عند مستوى داللة )
 ف تجانس المجموعتيف التجريبية والضابطة.الباحثتا

يتضح مما سبؽ توافر شروط استخداـ اختبار "ت" لممجموعتيف المستقمة 
 والمرتبطة، وفيما يمي اختبار صحة فروض البحث ومناقشتيا وتفسيرىا: 

 اختبار صحة الفرض االول: .0
توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب ينص عمى انو "

موعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لنواتج التعمـ ومجموعيا الكمى المج
". والختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثتاف لصالح طالبات المجموعة التجريبية

اختبار "ت" لممجموعات المستقمة. وحجـ التأثير لمكشؼ عف حجـ تأثير البرنامج 
ريس في تنمية نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التد

لدى طالبات المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالبات المجموعة الضابطة، والنتائج 
 يوضحيا الجدوؿ االتي:
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( نتائج "ت" وقيـ حجـ التأثير لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات 02جدوؿ )
عدي لنواتج التعمـ ومجموعيا الكمى المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس الب

 (32)ف=
 
 

 المتغيرات
المجموعة 
 التجريبية

 (91)ن=
المجموعة 
 الضابطة

 (91)ن=
 حجم التأثير داللة الفروق

قيمة  ع م ع م
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 الداللة القيمة
 
 

نواتج 
 التعمم

تصميـ 
 االنفوجرافيؾ

 مرتفع 2.23 2.20 3.33 0.33 3.33 2.22 2.23
يـ الوسائط تصم

 المتعددة
 مرتفع 2.33 2.20 3.33 0.23 3.02 0.02 2.03

شبكات التواصؿ 
 االجتماعي

 متوسط 2.32 2.20 3.23 3.23 3.33 0.33 3.20
 مرتفع 2.20 2.20 3.23 3.22 03.2 3.33 33.23 المجموع الكمى

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
( بيف مستوى درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس 2.20)

البعدي لمستويات نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية. 
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف حجـ تأثير البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر 

تصميـ الوسائط المتعددة( لدى طالبات  - في التدريس في )تصميـ اإلنفوجرافيؾ
المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالبات المجموعة الضابطة مرتفعة، في حيف اف حجـ 
تأثير توظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس في تنمية شبكات التواصؿ االجتماعي 

 متوسطا. 
 اختبار صحة الفرض الثاني:

يا بيف متوسطي درجات طالبات توجد فروؽ ذات دالة إحصائنو "أينص عمى 
موعيا الكمى لصالح المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لنواتج التعمـ ومج

". والختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثتاف اختبار "ت" القياس البعدي
لممجموعات المرتبطة، وحجـ التأثير لمكشؼ عف حجـ تأثير البرنامج المقترح لتوظيؼ 

مـ المنتشر في التدريس في تنمية نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي لدى طالبات التع
(، والنتائج يوضحيا BMGRالمجموعة التجريبية، ونسبة الكسب المعدؿ لبالؾ )

 الجدوؿ االتي:
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( نتائج اختبار "ت" وقيـ حجـ التأثير لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 32جدوؿ )
القياسيف القبمي والبعدي لمستويات نواتج التعمـ  طالبات المجموعة التجريبية في

 (32ومجموعيا الكمي )ف=
 
 

 المتغيرات

 حجم التأثير داللة الفروق القياس البعدى القياس القبمي
قيمة  ع م ع م

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 الداللة القيمة

نواتج 
 التعمم

 فعمرت 1.290 1.10 41.,0 9.91 ٣,.04 ٣.91 7.97 تصميم اإلنفوجرافيك
 مرتفع 1.201 1.10 ,90.1 9.79 ,01.4 ٣.07 9.97 تصميم الوسائط المتعددة
شبكات التواصل 

 االجتماعي
 مرتفع 47,.1 1.10 ٣2.99 9.07 ,07.9 ,,.9 ,9.2

 مرتفع 1.210 1.10 7,.٣9 4.09 72.02 2.99 09.41 المجموع الكمى
مستوى داللة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند

بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي  2.20
لمستويات نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي لصالح القياس البعدي. كما يتضح مف 
الجدوؿ اف حجـ تأثير البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس في تنمية 

التعمـ ومجموعيا الكمي لدى طالبات المجموعة التجريبية مرتفع. جميع مستويات نواتج 
( وداللتيا BMGRكذلؾ يوضح الجدوؿ االتي قيـ نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ )

 لمستويات نواتج التعمـ لدى طالبات المجموعة التجريبية.
 ( وداللتيا BMGR( قيـ نسب المعدؿ لبالؾ )30جدوؿ )

 (32بات المجموعة التجريبية )ف=لمستويات نواتج التعمـ لدى طال
 
 

 المتغيرات  

متوسط 
القياس 
 القبمي

متوسط 
 القياس
 البعدي

الدرجة 
  النيائية

 نسبة الكسب المعدل لبالك
(BMGR) 

 الداللة القيمة 
 

نواتج 
 التعمم

 مقبولة 0.71 01 04.47 ,9.7 تصميم االنفوجرافيك
 مقبولة 0.17 09 ,01.7 4,.7 تصميم الوسائط المتعددة
 غير مقبولة 2,.1 09 2,.07 9.97 شبكات التواصل االجتماعي

 مقبولة 0.09 71 72.00 09.92 المجموع الكمى
( BMGRيتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيـ نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ )

تصميـ الوسائط المتعددة( والمجموع الكمي لمستويات  -لمستويي )تصميـ االنفوجرافيؾ
ـ لدى طالبات كمية التربية جامعة طيبة مقبولة في حيف اف قيمة نسبة نواتج التعم

 ( لمستوى شبكات التواصؿ االجتماعي غير مقبولة.BMGRالكسب المعدؿ لبالؾ )
 2.20ومف خالؿ ما سبؽ يتضح وجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى داللة 

بمي والبعدي بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسيف الق
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لمستويات نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي لصالح القياس البعدي، وعمية يمكف قبوؿ 
 صحة الفرض الثاني.

 (:ول والثاني )تنمية نواتج التعممتفسير ومناقشة نتائج الفرضين اال 
فيما يختص بتأثير التعمـ المنتشر عمى التدريس في تنمية العديد مف المتغيرات 

الفرضيف مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت نواتج  تتفؽ نتائج ىذيف
(. والتي كشفت 3222التعمـ مثؿ دراسة أحالـ الباز حسف، والفرحانى السيد محمود. )
عديد مف المتغيرات مثؿ نتائجيـ عف وجود اثر داؿ احصائيا لنواتج التعمـ في تنمية ال

التعمـ، وتمكيف الطالب مف التعامؿ مع ...، وتحقيؽ وتحسيف أىداؼ ونواتج ميارات
المشكالت، وتحقيؽ المشاركة االيجابية في عممية التعمـ مف قبؿ الطالب، وتنمية 

 ...طالب المعمـ، وتحسيف كفاءة ..ميارات حؿ المشكالت لدى ال
 وترجع الباحثتان ىذه النتيجة الى االسباب االتية:

 البات في بيئة التعمـ وىذا االندماج ساعد البرنامج المقترح في تحقيؽ اندماج الط
 مف شأنو اف يساعد الطالبة في تحقيؽ اىداؼ التعمـ وينمى ميارات التفكير لدييا.

  اتاح البرنامج المقترح تحقيؽ نشاط الطالبة وايجابيتيا في بيئة التعمـ وىذا مف شأنو
ما يمكنيـ اف يساعد عمى تحقيؽ التعمـ ذا المعنى والتعمـ العميؽ لدى الطالبات، ك

 مف تطبيؽ الميارات التي شاركف ايجابيا في تعمميا.
  تـ اعداد البرنامج المقترح بحيث تركز عمى السياؽ الحقيقي لممحتوى العممي مثؿ

)استكشافات اخطاء باالختبارات في النماذج المقدمة لمطالبات وتقييـ بطاقات 
ت مقابمة(، وىذا ساعد المالحظة وايضا تقييـ بعض االستبيانات كذلؾ تقييـ بطاقا

المتعممات عمى تطبيؽ المعارؼ والميارات التي تـ اكتسابيا في مواقؼ اخرى 
 جديدة مختمفة عف المواقؼ التي اكتسبت فييا.

  وفر البرنامج المقترح استراتيجية تعميمية جعمت الطالبات قرب الى واقع مينتيـ
ار الجيد.... الخ، وىذا مف المستقبمية فيما يختص ببناء االختبارات وشروط االختب

 شأنو اف يساعد الطالبة عمى الفيـ العميؽ لمحتوى مادة التعمـ.
  تـ اعداد البرنامج المقترح بحيث يساعد الطالبة استكشاؼ المشاكالت التي

ستواجييا في حياتيا المستقبمية داخؿ الفصوؿ والخاصة بالقياس والتقويـ وحميا 
احثتيف اف عممية اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت واتخاذ قرارات مناسبة، وترى الب

جزء ال تجزأ مف مستوى تصميـ االنفوجرافيؾ وتصميـ الوسائط المتعددة وىما 
 أعمؽ مستوييف مف مستويات نواتج التعمـ.
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  تضمف البرنامج المقترح تقديـ تغذية راجعة فورية ومتنوعة مف خالؿ منتدى التقويـ
وىذه  http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=37 والتفاعؿ في لمدراسة

التغذية الراجعة ساعدت الطالبات في تحسيف ادائيف فيما يتعمؽ بموضوعات 
 البرنامج المقترح.

 لقائـ عمى تنوعت انواع التعمـ التي اعتمدت عمييا البرنامج المقترح مثؿ )التعمـ ا
التعمم القائم  -المشكمة التعمـ القائـ عمى  –التعمـ القائـ عمى السياؽ  –الحالة 

الفروؽ الفردية بيف الطالبات فيما عمى المشروعات( وىذا من شأنو ان يراعي 
يتعمؽ بأنماط تعمميف مما ساعدىف عمى تحقيؽ اىداؼ البرنامج المقترح ونمى 

 لدييف نواتج التعمـ.
  نامج المقترح احداث التفاعؿ والتعاوف بيف الطالبات وبعضيف البعض في اتاح البر

اداء مشروعات ومياـ مختمفة، وىذا التعاوف والتفاعؿ مف شأنو اف يساعد عمى 
 تبادؿ المعارؼ والخبرات والميارات لدى الطالبات.

 ة تضمف البرنامج المقترح اليات لمربط بيف الجانب النظري والجانب التطبيقي لمماد
التقنيات المعاصرة في التعميـ، وىذا ساعد الطالبات عمى ممارسة ميارتيف وتطبيؽ 

 http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=33المعرفة مف خالؿ محتوى المقرر 

 الرتكاب االخطاء فيما يختص بطرؽ  اتاح البرنامج المقترح الفرصة اماـ الطالبات
اإلنفوجرافيؾ وتصميـ الوسائط المتعددة، كما سمح ليف بتصحيح ىذه  تصميـ

االخطاء في جو مف التفاعؿ والتعاوف مما ساعد في اكتسابيف لممعارؼ والميارات 
  الخاصة بذلؾ حيث انو ال يوجد تعمـ بدوف ارتكاب اخطاء.

  نامج المقترح عمى تحقيؽ الممارسة الفردية اعتمدت االنشطة التي تضمنيا البر
والجماعية مف قبؿ طالبات لمميارات المتضمنة في محتوى البرنامج، وىذه 
الممارسة ساىمت في تمكيف الطالبات مف الجانب النظري والعممي لمحتوى 

 البرنامج.
ومف خالؿ الطرح السابؽ ترى الباحثتاف اف كؿ ىذه االسباب تجمعت معا وساىمت 

نمية نواتج التعمـ لدى طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ في ت
 البرنامج المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس.

 اختبار صحة الفرض الثالث:
ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب نو "أينص عمى 

ج التعمـ ومجموعيا الكمى". المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعى لنوات
والختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثتاف اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة. 

http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=37
http://drablehsh.com/vb/forumdisplay.php?f=33
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لحاب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسيف 
 البعدي والتتبعى لنواتج التعمـ ومجموعيا الكمي يوضحيا الجدوؿ االتي:

 بار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات( نتائج اخت33جدوؿ )
 المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعى لمستويات نواتج التعمـ  

 (32ومجموعيا الكمى )ف=
 

 المتغيرات
  داللة الفروق القياس التتبعى القياس البعدي

قيمة  ع م ع م
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 
نواتج 
 التعمم

 غير دالة 0.333 3.33 02.23 3.23 02.22 فيؾتصميـ االنفوجرا
 غير دالة 0.033 3.33 03.22 3.02 03.32 تصميـ الوسائط المتعددة

 غير دالة 2.322 3.03 03.32 3.33 03.32 شبكات التواصؿ االجتماعي
 غير دالة ,1.91 4.09 72.02 4.91 91.91 المجموع الكمى

وؽ دالة احصائيا عف مستوى داللة يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو ال توجد فر 
بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي  2.23

والتتبعى لمستويات نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي. لـ تجد الباحثتاف دراسة سابقة 
ىدفت لى الكشؼ عف استمرارية تأثير برنامج لمستويات نواتج التعمـ وىذه النتيجة 

 يا البحث الحالي، ولكف ترجع الباحثتاف ىذه النتيجة الى االسباب االتية:ينفرد ب
 لى مستوى مرتفع مف مستويات نواتج إامج المقترح الطالبات مف الوصوؿ مكف البرن

التعمـ وساعتيف عمى التمكف مف المحتوى المعرفي والميارى وممارستو وتطبيقو 
 المستويات لدييف. في مواقؼ جديدة، وعميو لـ يحدث انخفاض في ىذه

  ،المستويات الثالث لنواتج التعمـ تتمثؿ في ميارات وليس مجرد معارؼ ومعمومات
وترى الباحثتاف اف الميارات العقمية والعممية عندما تتمكف منيا الطالبة وتمارسيا 

 في سياقات مختمفة كما تـ في البرنامج المقترح ال تفقدىا بسيولة وسرعة.
 باف تصميـ االنفوجرافيؾ وتصميـ الوسائط المتعددة في  كما تعتقد الباحثتاف

طبيعتيما ميارات تفكير ابداعي وىي مف الميارات العقمية العميا، وبالتالي ال تفقد 
 ىذا الميارات العقمية العميا بسيولة.

وترى الباحثتاف اف كؿ ما ىذه االسباب تجمعت معا وساىمت في تحقيؽ 
ترح في تنمية مستويات نواتج التعمـ لدى طالبات استمرارية تأثير البرنامج المق

 المجموعة التجريبية بعد انتياء تطبيقو بشير. 
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 اختبار صحة الفرض الرابع: .9
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف المتوسط الوزني )متوسط نو "أينص عمى 

المتوسطات( لدرجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التجوؿ العقمي 
طالبات المجموعة الضابطة". والختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثتاف لصالح 

اختبار "ت" لممجموعات المستقمة. وحجـ التأثير لمكشؼ عف حجـ تأثير البرنامج 
المقترح لتوظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس في تنمية نواتج التعمـ ومجموعيا الكمي 

بطالبات المجموعة الضابطة، والنتائج  لدى طالبات المجموعة التجريبية بالمقارنة
 :يوضحيا الجدوؿ االتي
 ( نتائج اختبار "ت" وقيـ حجـ التأثير لداللة الفروؽ33جدوؿ )

 بيف متوسطي الوزني )متوسط المتوسطات( لدرجات طالب المجموعتيف  
 (32الضابطة في التجوؿ العقمي )ف=التجريبية و 

 
 

 المتغيرات

المجموعة 
 التجريبية

 (91)ن=

المجموعة 
الضابطة 

 (91)ن=

 
 داللة الفروق

 
 حجم التأثير

قيمة  ع م ع م
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 الداللة القيمة

 
التجوؿ 
 العقمي

التجوؿ العقمي 
المرتبط 
 بالموضوع

 مرتفع 2.20 2.20 03.32 0.23 33.33 3.33 03.22

التجوؿ العقمي 
غير المرتبط 
 بالموضوع

 مرتفع 2.22 2.20 02.32 3.33 32.33 3.33 02.22

 مرتفع 1.47 1.10 ٣,.04 9.0 0,.97 9.10 ٣1.91 المجموع الكمى
يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

بيف المتوسط الوزني )متوسط المتوسطات( لدرجات طالبات المجموعتيف  2.20
ات المجموعة الضابطة. كما التجريبية والضابطة في التجوؿ العقمي لصالح طالب

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف حجـ تأثير توظيؼ التعمـ المنتشر في التدريس في 
خفض التجوؿ العقمي والمجموع الكمي لمتجوؿ العقمي لدى طالبات كمية التربية جامعة 

 طيبة مرتفع.
فيما يختص بتأثير التعمـ المنتشر في تنمية بعض المتغيرات التي تفترض 

تاف انيا ترتبط سمبا بالتجوؿ العقمي لدى الطالبات تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع الباحث
-Joungنتائج العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت التعمـ المنتشر مثؿ دراسة 

Souk Sung, (2009)   والتي كشفت نتائجيـ عف وجود أثر داؿ احصائيا لمتعمـ
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عممية التعمـ مف قبؿ الطالب، وتنمية المنتشر في تحقيؽ المشاركة االيجابية في 
التعمـ التشاركي ودافعية الطالب نحو التعمـ متغيرات ترتبط سمبيا بالتجوؿ العقمي لدى 
الطالب. فتنمية ىذه المتغيرات لدى المتعمميف مف المفترض اف يؤدي الى انخفاض 

ض والحد منو مقدار التجوؿ العقمي لدييـ. اما فيما يختص بقابمية التجوؿ العقمي لمخف
(، والتي كشفت عف 3202الفيؿ حممي محمد. ) تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة.

 وجود تأثير داؿ احصائيا لمتنظيـ الذاتي في خفض التجوؿ العقمي، 
 وترجع الباحثتان ىذه النتيجة الى االسباب االتية:

 ت وبعضيف تـ بناء البرنامج المقترح بحيث يتيح التفاعؿ والتعاوف بيف الطالبا
البعض في اداء مشروعات ومياـ مختمفة، وىذا التعاوف والتفاعؿ مف شانو اف 

 يخفض مف مقدار التجوؿ العقمي لدى الطالبات.
  اشتمؿ البرنامج المقترح عمى انواع مختمفة مف التعمـ مثؿ )التعمـ القائـ عمى

فروؽ الفردية التعمـ القائـ عمى المشروعات( وىذا مف شأنو اف يراعى ال –المشكمة 
بيف الطالبات في انماط تعمميف، وترى الباحثتاف اف مراعاة الفروؽ الفردية في 
انماط التعمـ مف شأنيا اف تزيد مف تركيز وانتباه الطالبة في بيئة التعمـ ومف ثـ 

 ينخفض مقدار التجوؿ العقمي لديو.
  يجابية في بيئة التعمـ وىذا مف ساىـ البرنامج المقترح في تحقيؽ نشاط المتعمـ وا 

 شأنو اف يساعد عمى خفض التجوؿ العقمي لمطالبة، 
  اشتمؿ البرنامج المقترح عمى اساليب ووسائط متعددة ومتنوعو )فيديوىات– 

مسابقات بيف الطالبات  –انفوجرافيؾ  –صور ثابتو ومتحركة  –مجموعات تعاونية 
لطالبات عف ومؤتمرات مغمقو مع ا – zoomاجتماعات الكترونية عف طريؽ  –

طريؽ حساب تويتر الخاص بالمقرر ( وىذا التنوع والثراء مف شانو اف يزيد مف 
اليقظة العقمية لدى الطالبات، والتدريب واليقظة العقمية يخفض مف التجوؿ العقمي 

( ومف خالؿ ما سبؽ ترى 3202كما اشارت نتائج دراسة الفيؿ حممي محمد.)
معا وساىمت في خفض التجوؿ العقمي  الباحثتاف اف كؿ ىذه االسباب تجمعت

لدى طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المقترح لتوظيؼ 
 التعمـ المنتشر في التدريس.

 :توصيات البحث
 .تدريب األساتذة والطالبات عمى استراتيجيات التعميـ المنتشر -0
طبيؽ استراتيجيات التعمـ تدريب األساتذة عمى البرامج التي تساعدىـ عمى ت -3

  .المنتشر
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  .عمؿ برامج لمطالبات لتنمية مفيـو التعمـ المنتشر لدييـ -3
حث الطالبات عمى رصد مالحظات عف أدائيـ ومنجزاتيـ وبياف أىمية ذلؾ في -3

  .المساعدة عمى التقدـ والتطور
 .بياف أىمية استخداـ استراتيجيات التعمـ المنتشر -3
اسات عف ظاىرة التجوؿ العقمي وأثرىا السمبي واإليجابي عمى أىمية عمؿ در  -3

  .التعمـ
 البحوث المقترحة:

والذي تـ تقديمو في ىذا البحث لتوظيؼ التعمـ المنتشر بحث أثر البرنامج المقترح  -0
في التدريس وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمـ وخفض التجوؿ العقمي لدى طالبات 

  .كمية التربية جامعة طيبة
بحث تأثير برنامج توظيؼ التعميـ المنتشر عمي تنمية التحصيؿ الدراسي  -3

  .واالندماج المعرفي والسموكي
بحث مقارف لفعالية التعمـ القائـ عمى بيئة التعمـ باستخداـ التعميـ المنتشر وبيئة  -3

 .التعمـ التقميدي عمى خفض حدة التجوؿ العقمي
ى استراتيجيات التعمـ العميؽ عمى خفض حدة بحث أثر برنامج مقترح قائـ عم -3

  .التجوؿ العقمي في ضوء مستوى مطالب الميمة
بحث الفروؽ في مستويات عمؽ المعرفة والتجوؿ العقمي لدى الطالب الموىوبيف  -3

  .والعادييف
بحث االسياـ النسبي لمستويات عمؽ المعرفة والتجوؿ العقمي في التنبؤ باإلبداع  -3

 .العممي
مذجو العالقات بيف التجوؿ العقمي وميارات التفكير اإلبداعي وميارات حؿ ن -2

  .المشكالت
بحث مقارف لفاعمية التعمـ قائـ عمى السيناريو ببيئة التعمـ القائـ عمى االنترنت  -2

  .وبيئة التعمـ التقميدي في خفض حدة التجوؿ العقمي
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 المراجــــع
 المراجع العربية: -أوالً 

لمنتج التعميمي، المعايير (. ا3222الباز حسف، والفرحانى السيد محمود. )أحالـ 
 الجودة، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة. وتحقيؽ

(. تقويـ أداء المتعمـ )مخرجات التعمـ(، تونس، المنظمة 3223أمينة محمد كاظـ. ) 
. العربية  لمتربية والثقافة والعمـو

(: التقويـ لتنمية التفكير اإلبداعي 3223باز حسف )جابر عبد الحميد جابر وأحالـ ال
.  لدى طالب التعميـ العالي، تونس، المنظمة العربية لمتربية والثقاؼ والعمـو

(، التعمـ المنتشر نقمة جديدة نحو تفريد التعمـ 3203الحسف، عصاـ إدريس كمتور، ) 
رقة عمؿ الجامعي: مف تعمـ كؿ مجموعة الى التعمـ كؿ فرد في المجموعة، و 

غير محكمة مقدمة في المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ االلكتروني والتعمـ عف 
 بعد، الرياض.

(، مف تكنولوجيا التعمـ اإللكتروني إلى تكنولوجيا التعمـ 3222خميس، محمد عطية، )
 المنتشر، مجمة تكنولوجيا التعميـ، جامعة عيف شمس، مصر.

التعميـ الجواؿ: صيغة جديدة لمتعمـ عف  (.3222الدىشاف، جماؿ ويونس، مجدي. ) 
ولى لكمية التربية، بعنواف نظـ التعميـ بحث مقدـ الى الندوة العممية األ بعد،

 العالي االفتراضي، جامعة كفر الشيخ، مصر
ربد الجامعية، أتكنولوجيا التعمـ المتنقؿ، كمية (. 3203سميـ، تيسير اندراوس. ) 

 دف.جامعة البمقاء التطبيقية: االر 
 .033( التعمـ المنتشر، مجمة التدريب والتقنية، العدد 3200عبد المجيد، احمد. ) 
( ورشة التعمـ المنتشر، المؤتمر الدولي الرابع 3203عماشة، محمد عبدة راغب. ) 

 .لمتعمـ االلكتروني والتعميـ عف بعد، الرياض
تعمـ المنتشر (. استخداـ ال3203عماشة، محمد عبده راغب والخمؼ، سالـ صالح. )

دراسة تطبيقية عمى التعميـ العاـ بالمممكة العربية “كنموذج لمتدريب االلكتروني 
ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ االلكتروني “. السعودية 

 والتعمـ عف بعد، الرياض.
(. تكنولوجيا التعميـ المحموؿ...خطوة نحو 3222عوض، اماني محمد عبد العزيز. )

 amanysm9498.jeeran.com تعمـ أفضؿ، متاح عمى
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( برنامج مقترح لتوظيؼ أنموذج التعمـ القائـ عمى 3202الفيؿ حممي محمد. )
المعرفة وخفض  SBLالسيناريو عمؽ مستويات تنمية في وتأثيره التدريس في

 التجوؿ العقمي لدى طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية 
، مكتبة 3( استخداـ الحاسب في التعميـ، ط3222 عبد العزيز. )الموسى، عبد اهلل 

 تربية الغد: الرياض
 ( تقويـ نواتج التعمـ، القاىرة.3222الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )
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