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 - القرين )نمط المعمم إلكترونية أقرانثأثير بعض متغيرات بيئة تعمم 
فى التعمم  اإلنخراطالمدونات و  إنتاجعدد المتعممين( فى تنمية مهارات 

 فى التربية مةالدبموم العالدى طالب 
  *د/ هناء رزق محمدو  د/ خالد مصطفى محمد مالك 

 المستخمص:
وعدد المتعممين كمتغيرات ، القرين نمط المعمم تأثير تعرفىدف البحث الحالي 

لتنمية ميارات إنتاج المدونات واإلنخراط فى التعمم لدى  ؛إلكترونيةببيئة تعمم أقران 
تحقيق ذلك تم بناء األدوات المتمثمة في اختبار ول ؛طبلب الدبموم العامة فى التربية

وتم تطبيقيا بعديا ، ومقياس إنخراط في التعمم، وبطاقة تقييم إنتاج المدونات، تحصيمى
( طالب وطالبة من طبلب الدبموم العامة في 22عمى عينة البحث المكونة من )

جموعات تجريبية حيث تم تقسيميم إلى أربع م، التربية بكمية التربية جامعة عين شمس
كما ، (صغير/ متوسط) ووفقا لعدد المتعممين، (رأسى /أفقى) القرين المعمم وفقا لنمط

وأسفرت النتائج ، إلكترونيةتم بناء مادة المعالجة التجريبية المتمثمة في بيئة تعمم أقران 
المتعممين عمى  وعدد، القرين المعمم عن وجود حجم تأثير كبير جدا لكل من نمط

نخراطيم في التعمم، واختتم البحث  تحصيل الطبلب ومياراتيم في إنتاج المدونات وا 
بيئات تعمم أقران  عضاء ىيئات التدريس عمى استخدامأتشجيع  ىمياأبعدة توصيات 

 مية من مقررات تكنولوجيا التعميم.عند تدريس الجوانب العم إلكترونية
حجم  -المعمم القرين –إلكترونية بيئة تعمم أقران –تعمم األقران الكممات المفتاحية:

  .اإلنخراط في التعمم –المدونات ميارات إنتاج -مجموعات األقران
 

                                                           

  جامعة حموان –كمية التربية - استاذ تكنولوجيا التعميم المساعد: / خالد مصطفى محمد مالكد* 
 .جامعة عين شمس -كمية التربية -استاذ تكنولوجيا التعميم المساعد :/ هناء رزق محمدد
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Abstract: 
The current research aimed to identify the effect of peer 

teacher style and the number of learners in an electronic learning 

environment on developing skills of producing blogs and 

engagement in learning among students of general diploma in 

education. Twenty students (Faculty of Education, Ain Shams 

University) were selected and then divided into four 

experimental groups according to the pattern of peer learning 

style (horizontal/ vertical) and number of learners (small/ 

medium). The experimental treatment of peer learning electronic 

environment was built through Edmodo. Achievement test, blog 

evaluation checklist and engagement in learning scale were 

applied. Results showed that both peer teacher style and number 

of learners had great effect on students' achievement and their 

skills in producing blogs and engagement in learning. The 

research came out with many recommendations out of them; 

encouraging faculty to develop peer learning electronic 

environment and enhancing students to interact with it. 
 

Keywords: peer learning–peer learning electronic 

environment -peer tutoring - Size of peers’ group - blog 

production skills - engaging in learning. 
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 مقدمة: ال
تسيم تكنولوجيا التعميم فى التغمب عمى المشكبلت التى تواجو العممية التعميمية 
فى جميع المراحل الدراسية مستفيدة من نتائج البحوث فى جميع المجاالت فى العموم 
المختمفة بشكل عام والتخصصات التربوية بوجو خاص. وفى ظل االتجاه نحو 

، واقف التعميمية ظيرت النظريات التربوية الداعمة لذلكاالىتمام بنشاط المتعمم فى الم
وانتشرت استراتيجيات التعمم النشط والتى يقع تحت مظمتيا التعمم التعاوني وتعمم 
األقران التى أكدت عمى فاعميتو عديد من البحوث والدراسات وذلك فى المراحل 

 التعميمية المختمفة.
مشكمة األعداد الكبيرة ، ت عديدة منياويواجو اليوم التعميم فى الجامعات مشكبل

ونقص االمكانيات سواء البشرية أو المادية التى تمبي احتياجات ىذه ، لممتعممين
وىنا يأتي التفكير فى ، مما يؤثر عمى جودة مخرجات العممية التعميمية، االعداد الكبيرة

 ىذه تغمب عمىواستراتيجيات تعميمية غير تقميدية تسعى لم، بيئات تعميمية مستحدثة
ومن ىذه ، وفى نفس الوقت تحقق مكتسبات لمعممية التعميمية، المشكبلت

وفييا ، االستراتيجيات التى ذاع صيتيا فى الميدان التربوي استراتيجية تعميم األقران
 حد الطبلب بالتدريس لزمبلئو بدال من المعمم وذلك بعد تدريب المعمم لو ويسمىأيقوم 

استراتيجية تعميم األقران أىمية كبيرة لما تتمتع بو من مميزات  وتمثل، المعمم القرين
إزالة حاجز الخوف بين المعمم والمتعمم، ، منح المعمم القرين الثقة بالنفس: عديدة منيا

بث روح ، أو، حرج، حيث يمكن لمقرين المتعمم ان يسأل قرينو المعمم دون تردد
شكل كبير لمتابعة المتعممين ومناقشتيم اعطاء الفرصة لممعمم ب، التعاون بين الطبلب 

وتزيد من اتجاه ، تزيد من دافعية المتعممين لمتعمم، وتشجيعيم عمى أداء انشطة التعمم
سيرين ) كما تسيم في تحسن تحصيل الطبلب، الطبلب االيجابى نحو المواد الدراسية

 .*(04، 2202، ابو عيشة
 بمختمف المراحل التعميمية مثل: الدراسات فاعمية تعميم األقرانبعض  وقد اثبتت

(، 2202، عيشة أبو )سرين(، 2202، )سحر رشدان (،2202، )ايمان رضا
(Gulfon& Obsa,2015) ،(،2206، )وفاء الدسوقي (Nuri & et al,2017) ,

(Gamal Mustafa,2017،)  وبالرغم من اجماع ىذه الدراسات عمى الدور االيجابي
                                                           

)االسم  APAوثيق لمجمعية االمريكية لعمم النفس اإلصدار السادس تم اتباع نظام الت* 
 االول، ثم المقب، ثم السنة(
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ن ىناك معوقات تقف حائل دون االفادة أإال ، التعميمالستراتيجية تعميم األقران فى 
 القرينمنيا عند تطبيقيا فى بيئة التعمم التقميدية التى تعتمد عمى مواجية المعمم 

 Gamalلممتعممين ومن أمثمة الدراسات التى أشارت إلى ىذه المعوقات دراسة 

Mustafa,2017) )  عات دراسية عدم وجود قامن أىم العقبات  نأالتي توصمت إلى
ن تعميم األقران أحيث ، مجيزة لطبلب الدراسات العميا التي تدعم التعمم من األقران

وكل مجموعة تحتاج إلى مكان يسيل ، يتطمب تقسيم الطبلب إلى مجموعات عديدة
وأيضا من العقبات ضيق وقت ، التواصل دون التأثير عمى المجموعات األخرى عممية

 يم المعممين فى موعد ثابت. المتعممين لبللتقاء بأقران
يمكن توظيف بيئات التعمم ، ولحل مشكبلت التعميم باألقران بالطرق التقميدية

لتستخدم كبيئات تعمم أقران يمتقي فييا المعمم القرين بزمبلئو ويقدم ليم  ةاإللكتروني
 ن يقدميا ليم وجياأوالتى كان من المفترض ، ةاإللكترونيالمعمومات عبر ىذه البيئة 

فى  بوجو عام ةاإللكترونيثبتت الدراسات فعالية توظيف البيئات التعميمية أكما  لوجو،
، ابتـــــسام عافشى، )منى الغامدى :مثل دراســـــــــة كل من، حل المشكبلت التعميمية

، (2208، ابتسام رحمة)، (2208، )مروة الصياد، (2208، درويش ايمان)، (2208
-Khalil;Ebner,2018)) ,(Al، (2207ايــــمان التميمي،)، (2208، )نيفيــــــن اسامة

Naibi, Al-Jabri & Al-Kalbani, 2018)) ,Alsaid,2015)) ,(Uz;Uzun,2018) ,

(Lakonpol, Ruangsuwan,2015) Alkaria; Alhassan,2017)  ,(Lakonpol, 

Ruangsuwan,2015).  

ة استخدام التكنولوجيا عديد من الدراسات عمى أىميوتأكيدا ليذا الحل أكدت 
التى Scot& et all,2009)): في استراتيجية تعميم األقران، مثل دراسة كل من

عبر مؤتمرات الفيديو لتحقيق التواصل اإلنترنت إلى قرين عبر  استخدمت تعمم قرين
التى ، (Watts, Malliris & Billingham, 2015)ودراسة ، والتفاعل من بعد

قدر كبير من المشاركة  في التعميم يتيحاإلنترنت بر ع ن التواصلأتوصمت إلى 
 ,Beaumont), (Boyd & Paterson,2016)، ودراسة، والمرونة لممتعممين

Mannion &Shen, 2012)  ن أيساعد الطبلب اإلنترنت ن تعميم األقران عبر أإلى
ارىم يكونوا أكثر ثقة ومرونة ومبلءمة ويوفر ليم الخبرة التي تعزز فرصيم ليتم اختي

 .كمعمم قرين لزمبلئيم
، ستراتيجةاال ىذه تصنيفات لتعميم األقران وفقا لمتغيرات مكوناتعده وىناك 

ومنيا حسب عدد ، (ثابت –)تبادلى  القرين المتعممو ، المعمم القرين حسب دورمنيا 
حسب أو ، (مجموعة متوسطة –مجموعة صغيرة  –اثنان ) المشاركيـــــــــــن في التعمم
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رأسى  –أفقى فى نفس العمر ) القرين بالنسبة لزمبلئو المتعممين األقرانمعمم العمر 
 .(2202، )نادر أبو شعبان (فى عمر أعمى

وبتتبع الدراسات السابقة واألدبيات التى تناولت اشتراك الطبلب فى تعميم بعضيم 
 الحظا، البعض كما فى التعمم التشاركي بوجو عام، وفى تعميم األقران بوجو خاص

ن المتغيرات اليامة فى مكونات استراتيجية أالباحثان ىناك وجيات نظر متعددة بش
، تعمم األقران منيا: عدد المتعممين المناسب الذي يقوم المعمم القرين بالتدريس ليم

حيث يعتبر من أىم متغيرات التصميم التعميمي التى تتعمق بتشكيل مجموعات تعمم 
وتفاعل ، لمعمم القرين مع زمبلئو من المتعممينالنيا تؤثر فى تفاعل ا األقران

 (3، 2205، ىنادى عبد السميع) المتعممين مع بعضيم البعض، وىذا ما أكدتو دراسة
التي توصمت إلى ان عدد المشاركين فى مجموعات التفاعل لو تأثير واضح عمى 

نخراط المتعمم فى مجموعات المشاركة وقد  ،الفيم الصحيح لمموضوعات المطروحة، وا 
تباينت نتائج الدراسات المتعمقة بحجم المجموعات المناسب لمتعاون والتشارك بين 
الطبلب أثناء التعمم عبر بيئات التعمم التشاركية فمنيا من توصل إلى تفوق حجم 

 :المجموعات الصغيرة عن المتوسطة مثل دراسة
 ،(2203، براىيم، )وليد ا(2206، أحمد بدر، زينب خميفة) (،2207، )محمد خمف اهلل 

(Shaw, 2013) ,(Treen, et al, 2016( ,)Akcaoglu, & Lee, 2016) . 

في حين توصمت دراسات أخرى إلى تفوق المجموعة متوسطة العدد عمى 
 Holling), (Skalická, et al, 2015)دراسة كل من  مجموعة صغيرة العدد مثلال

shead & Childs, 2011). 

إلى عدم وجود فروق بين المجموعات الصغيرة بينما توصمت بعض الدراسات 
, (Justice,etal,2015)مثل دراسة  والمتوسطة فى أداء الطبلب وتحصيميم

(Hongling& Bing, 2009). 

كان البد من  ؛بحجم المجموعات ونتيجة ليذا التضارب في النتائج المتعمقة
، ةاإللكترونييئة جراء مزيدا من الدراسات خصوصا فى اطار تعميم األقران عبر البإ

 .حيث يكون المعمم القرين مسؤل عن تعميم عدد من زمبلئو
نو أحيث ، وىناك عامل آخر ىام يجب دراستو ضمن استراتيجية تعميم األقران

فقد ، وىو نمط المعمم القرين ةاإللكترونيقد يؤثر عمى نجاحيا عبر بيئات التعمم 
قرين المناسب لتعميم أقرانو ىل من تباينت أراء التربويين في تحديد نمط المعمم ال

فيناك ، من نفس المستوى التعميمي( أم )من مستوى تعميمي أعمى() ن يكونأاألفضل 
، ن يكون المعمم القرين من مستوى تعميمي أعمىأن األفضل واألقوى أمن يشير إلى 
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م ن المعمأواستنادىم لذلك ب، يفضل استخدام تعميم األقران من النمط الرأسي نوأى أ
ىذا ، القرين األكبر سًنا يتمتع عادة بالكثير من الميارات البلزمة لمتفاىم والتواصل

ن تدريب ىذا النوع من المعمم القرين قد ال يحتاج إلى مجيود كبير فى التدريب أيعني 
وفى  (Miller, Barbetta, &Herron, 1994)قبل التدريس ألقرانو من المتعممين 

ذا العامل اليؤثر عمى تعمم األقران فالنتيجة واحدة فى كبل ن ىأالمقابل ىناك من يرى 
الحالتين الميم ىو تمكن المعمم القرين من المحتوى العممي المراد 

 .((Ansuategu& et al,2018تقديمو
في تحقيق  ةاإللكترونيوىناك مؤشر قوى يدل عمى نجاح البيئات التعميمية 

ويتضح أىميتو ، عبر ىذه البيئات التعمم في المتعممين أىدافيا يتمثل في مدى إنخراط
 :كما ورد بالدراسات واالدبيات

:( De Cristofaro, Ford, & Klein, 2014) ,(Baker& et al, 2008) ,

((Skinner& et al,2008 كاديمي عمى المدى القريب تحصيل أنجاح : كما يمى
التعمم والتكيف ينشئ دافع لممواظبة والحرص عمى متابعة ، أفضل عمى المدى البعيد

حب العمل ، زيادة الفيم والتعبير عن الذات، زيادة الرغبة فى اتقان العمل، االكاديمي
زيادة القدرة عمى تحمل ومواجية التحديات ، االنجذاب إلى العمل، مع الجماعة

االستفادة بشكل أكبر من المادة ، نشطةتوفير فرص كبيرة لممشاركة فى األ، والعقبات
 يعرضيا المعممالعممية التى 

كثير من  ةاإللكترونيويمكن اكساب المتعممين عبر بيئتات تعمم األقران 
التي ، الميارات العممية وخاصة المرتبطة بتكنولوجيا التعميم مثل ميارة إنتاج المدونات

ومصدر ىام من ، اإللكترونيالتعمم  من الثاني لمجيل البارزة التطبيقات تعد إحدى
وطبلب كميات التربية ، ن يتمكن المعممين بوجو عامأجب مصادر التعمم التي ي

وتوظيفيا  والدراسات العميا بوجو خاص من إنتاجيا واستخداميا في العممية التعميمية
لذا تحرص كميـــــــــــات التربية عمى اكسابيا لطبلبيا سواء في ، لخدمة المقررات الدراسية

نظرا المكانية استخداميا  ؛(لدبمومات التربويةا) او الدراسات العميـأمرحمة البكالوريوس 
وكوسيمة مساعدة في اجراء المناقشات والحوار بين المعممين ، في شرح المقررات

و في تدريب الطبلب والمعممين عمى ميارات معينة مثل تنمية ميارات أ، والطبلب
حمد أ) كما بدراسة ةاإللكترونياخصائى تكنولوجيا التعميم ميارات إنتاج الدروس 

تنمية ميارات إنتاج الفيديو لدى طبلب كمية التربية النوعية  و فيأ، (2202، محمود
و في نشر المعمومات عبر المكتبات العامة أ، (2202، )نانسى الجندىكما بدراسة 

، التواصل مع الطبلب وارسال الواجبات المطموبة منيمو ، كاديمية والجامعيةواأل
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كممف لعرض انجاز الطبلب و في االدارة المدرسية أ، فصلإلدارة ال إلكترونيةوكبوابة 
كفاءة العممية التعميمية وتحقيق  مما تنعكس ىذه االستخدامات عمى رفع، وتنظيميا
  .أىدافيا

 االحساس بالمشكمة:
 نبع االحساس بالمشكمة من خبلل:

ة في التربية بكمي ة( طالب وطالبة من طبلب الدبموم العامة32جراء مقابمة مع )إ -
لمتعرف عمى ، (2207/2208عام لنظام العام الواحد ) التربية جامعة عين شمس
نتاج مصادر أالصعوبات التى واجيتيم  ثناء التدريب عمى ميارات استخدام وا 

سفرت أو  -الجانب العممى الخاص بمقرر تكنولوجيا التعميم -تكنولوجيا التعميم 
 صعوباتكروا أن من الذ%( 76.6ب وطالبة بنسبة )( طال23ن)أالنتائج عن 
، نيا غير كافيةأل، بالمعمل جيزةالتطبيق عمى األعدم القدرة عمى  التى تواجييم:

زيادة و ، تنا أثناء التطبيقالقائم بالتدريس عمى متابع وعدم قدرة، مكانياتيا ضعيفةا  و 
حد أخذ آرائيم حول مدى تقبميم لتمقى التدريب من أكما تم  .عداد داخل المعملاأل

المدرسين  /المعيدين) س الفعمىــــء بعد تمقيو تدريب من القائم بالتدريالزمبل
 .بتقبميم ليذا االقتراح (%83.3) بنسبة ( طالب وطالبة25أجاب) (المساعدين

لمجانب  جراء مقابمة مع بعض القائمين بالتدريس بكمية التربية جامعة عين شمسإ -
وم العامة في التربــــية )نظام العام العممى لمقرر تكنولوجيا التــــعميم لطبلب الدبم

وذلك لمتعرف عمى الصعوبات التى ، مدرس مساعد /معيـــــــد (02الواحد( عدد )
أن جميع األعضاء القائمين اتضح ، لمجانب العممى ثناء التدريسأتواجييم 
عداد أساسية تتمثل فى زيادة المشكمة األ أنذكروا ( %022) أى بنسبة، بالتدريس
ثناء أوعدم القدرة عمى متابعة الطبلب ، داخل المعمل جيزةاألقمة  معالطبلب 
عمى جياز بالجموس  طبلب (3مما يؤدى إلى تكميف كل )، العممى التطبيق

مما يصعب تنمية ميارات إنتاج  ؛بالمعمل عدم توافر شبكة انترنتو ، كمبيوتر واحد
 .بخطوة ومتابعتيم خطوة، المدونات لدى الطبلبوخاصة  مصادر التعمم

مراجعة درجات طبلب الدبموم العامة في التربية نظام العام الواحد بكمية التربية  -
جامعة عين شمس في الجانب العممى لمقرر تكنولوجيا التعميم لعام 

 ( طالب وطالبة حصموا عمى درجات متدنية من225ن )أواتضح ، 2207/2208
مقييم التدريب الكافى مما يؤكد عدم ت (%40) ى بنسبةأ، طالب وطالبة (522)

  .عمى ميارات إنتاج مصادر التعمم بوجو عام
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تأكيد الدراســـــــــــــــات عمى فاعمية استراتيجية تعميم األقران في تنمية التحصيل  -
، داليا عبد الكريم)، (2206، وفاء الدسوقى) والميارات مثل دراسة كل من:

 .(2227، )عبير عثمان، (2227
 Edmodo والـ، بوجو عام ةاإللكترونيمى فعالية بيئات التعمم تأكيد الدراسات ع -

، ابتسام عافشى، )منى الغامدى مثل دراسة بوجو خاص في تنمية الميارات
، (2208، ) ابتسام رحمة، (2208، ( )مروةالصياد2208، )ايمان درويش، (2208

, Khalil; Ebner,2018 ,(Uz;Uzun,2018))) ، (2208، )نيفين اسامة

(Alkaria;Alhassan,2017) ,(Lakonpol; Ruangsuwan; Terdtoon, 

2015) ,(Al-Naibi ; Al-Jabri ; Al-Kalbani, 2018) ,(( Al-Said,2015. 

األفقى( في بيئة  /الرأسى) القرين معمملمندرة الدراسات التى تناولت النمط المناسب  -
 .مما استدعى الباحثان إلى اجراء ىذا البحث، إلكترونية

الدراسات عمى أىمية إنخراط الطبلب في التعمم عند استخدام استراتيجيات تأكيد  -
عبد  حمدأ)مثل دراسة كل من  إلكترونيةأو التعمم فى بيئات تعمم ، تدريس حديثة

 Baker& et)، (2208، )ىبو حسن، (2206، )ماريان جرجس، (2204، المجيد

al, 2008) ,(DeCristofaro, Ford & Klein, 2014) ,Gunuc,2014) ) ,

(Skinner& et al,2008 ) ,Bigatel & Williams, 2014)). 

 مشكمة البحث:
ميارات إنتاج المدونات لدى طبلب الدراسات  ضعفتتمثل مشكمة البحث فى 
وعدم القدرة عمى ، (نظام العام الواحد -فى التربية ةالعميا بكميــــة التربية )دبموم عام
إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت بيئة ، تعميميةالاإلنخراط فى التعمم في البيئة 

لذا حاول ، عمى حد عمم الباحثين دراسة بعض متغيراتياو ، ةاإللكترونيتعمم األقران 
ولمتصدى ليذه ، إلكترونيةأقران  الباحثان اكساب ىذه الميارات لمطبلب عبر بيئة تعمم

أثير نمط المعمم القرين وعدد ت ما": لىاالمشكمة تم االجابة عمى السؤال الرئيس الت
فى تنمية ميارات إنتاج المدونات واإلنخراط فى  إلكترونيةالمتعممين ببيئة تعمم أقران 

 التعمم لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية؟"
 :ويتفرع من السؤال الرئيس عدة اسئمة فرعية كما يمى 

ب الدراسات العميا بلما ميارات إنتاج المدونات التى يجب ان تتوافر لدى ط -0
 ؟بكمية التربية

اج لتنمية ميارات إنت إلكترونيةلبيئة تعمم أقران  ما التصميم التعميمى المناسب -2
 ؟المدونات واإلنخراط في التعمم
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فى  إلكترونيةوعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران ، نمط المعمم القرين ما تأثير -3
ب الدراسات اج المدونات لدى طبلتنمية النواحى المعرفية المرتبطة بميارات إنت

 ؟العميا بكمية التربية
فى  إلكترونيةوعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران ، نمط المعمم القرين ما تأثير -4

 ؟بكمية التربية لدى طبلب الدراسات العميا تنمية ميارات إنتاج المدونات
في  ترونيةإلكوعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران ، ما تأثير نمط المعمم القرين -5

 ؟العميا بكمية التربية فى التعمم إنخراط طبلب الدراسات
فى  إلكترونيةأقران  ما حجم تأثير نمط المعمم القرين وعدد المتعممين ببيئة تعمم -6

ب الدراسات تنمية النواحى المعرفية المرتبطة بميارات إنتاج المدونات لدى طبل
 ؟العميا بكمية التربية

فى  إلكترونيةم القرين وعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران ما حجم تأثير نمط المعم -7
 ؟ب الدراسات العميا بكمية التربيةتنمية ميارات إنتاج المدونات لدى طبل

في  إلكترونيةما حجم تأثير نمط المعمم القرين وعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران  -8
 ؟ة فى التعممإنخراط طبلب الدراسات العميا بكمية التربي

 :البحث أهداف
 : تعرفى الييدف البحث الح

فى تنمية  إلكترونيةتأثير نمط المعمم القرين وعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران  -
الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات إنتاج المدونات لدى طبلب الدراسات العميا 

 بكمية التربية.
فى تنمية  ترونيةإلكتأثير نمط المعمم القرين وعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران  -

 ميارات إنتاج المدونات لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية.
عمى إنخراط  إلكترونيةتأثي نمط المعمم القرين وعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران  -

 .طبلب الدراسات العميا بكمية التربية فى التعمم
 : أهمية البحث

 نو قد يفيد:أتنبع أىمية البحث 
ريس الجانب العممى لمقرر تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة القائمين بتد -

وعدد المتعممين الذى ، نماط تعمم األقرانأى نمط من أفى تحديد ، عين شمس
 كثر فعالية فى تنمية ميارات طبلب الدراسات العميا إلنتاج المدونات. أيكون 
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تنمية مياراتيم فى جامعة عين شمس فى  –طبلب الدراسات العميا بكمية التربية  -
مما يسيم فى تحسين العممية ، وزيادة إنخراطيم فى التعمم، إنتاج المدونات

 التعميمية.
  .إلكترونيةفي كيفية تصميم بيئة تعمم أقران  مصممى التعميم -

 :حدود البحث
 : يقتصر البحث الحإلى عمى

 ةم العامالدبمو ) عينة من طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة عين شمس -
 .فى التربية/ نظام العام الواحد(

 .إنتاج المدونات() الجانب العممى -مقرر تكنولوجيا التعميم  -
 .2208/2209الفصل الدراسى الثانى لعام  -
 .إلكترونيةكبيئة تعمم  Edmodoمنصة  -
 قرين معمم، (رأسى )طالب ماجستير قرين المتمثل فى: معمم المعمم القريننمط  -

 (نظام العام الواحد -ب الدبموم العامة فى التربية طالب من طبل) أفقي
 عينة البحث:
طالب وطالبة من طبلب الدبموم العامة في  (22مجموعة البحث من )تكونت 

تم تقسيميم وفقا لنمط ، جامعة عين شمس-نظام العام الواحد بكمية التربية  التربية
ما تم تقسيميم وفقا لعدد ك، (طبلب 02ين كل منيما )ــــالمعمم القرين إلى مجموعت

ومجموعة ، قرين ( لكل معمم3) بمعدل ( طبلب6المتعممين إلى مجموعة صغيرة )
وأصبح عدد المجموعات التجريبية ، قرين ( لكل معمم7) ( طالب بمعدل04متوسطة )

 أربعة مجموعات كالتالي:
 عدد متعممين صغير(. /أفقى -المجموعة األولى )نمط معمم قرين -
 عدد متعممين متوسط(. /أفقى –ثانية )نمط معمم قرين المجموعة ال -
 عدد متعممين صغير(. /رأسى –المجموعة الثالثة )نمط معمم قرين  -
 عدد متعممين متوسط(. /رأسى–المجموعة الرابعة )نمط معمم قرين  -
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 التصميم التجريبي لمبحث:
 ( التصميم التجريبى لمبحث0جدول)

 مادة المعالجة التطبيق البعدي
 التجريبية

المتغير المستقل 
عدد  (9)

 المتعممين

 (0)المتغير المستقل
 نمط المعمم القرين

المجموعة 
 التجريبية

 اختبار تحصيمى -
بطاقة تقييم  -

 إنتاج المدونات
مقياس اإلنخراط  -

 فى التعمم

بيئة تعمم أقران 
 إلكترونية
 " منصة

"Edmodo 
 

 االولى أفقى (3صغير )
 الثانية أفقى (7متوسط )
 الثالثة رأسى (3صغير )
 الرابعة رأسى (7متوسط )

 متغيرات البحث:
 /عدد المتعممين )صغير، نمط المعمم القرين )أفقى/ رأسى( :ةالمستقم تالمتغيرا - أ

 متوسط(.
  .اإلنخراط فى التعمم، ميارات إنتاج المدونات :ةالتابع تالمتغيرا - ب

 : فروض البحث
 رتب درجات متوسطى بين ≤ 0.05 ستوىم عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق  -0

( وبين الطبلب الذين درسوا بنمط أفقى) الطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين
 . في التطبيق البعدى لبلختبار التحصيمي رأسى() معمم قرين

 درجات رتب متوسطي بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -2
، والذين درسوا بعدد متعممين متوسط، رالطبلب الذين درسوا بعدد متعممين صغي
 في التطبيق البعدى لبلختبار التحصيمى 

 درجات متوسطي رتب بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -3
بنمط  ( وبين الطبلب الذين درسواأفقىالطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين )

 تاج المدونات. في التطبيق البعدى لبطاقة تقييم إن معمم قرين )رأسى(
 درجات رتب متوسطي بين≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -4

، والذين درسوا بعدد متعممين متوسط، الطبلب الذين درسوا بعدد متعممين صغير
 في التطبيق البعدى لبطاقة تقييم إنتاج المدونات. 

 جاتدر  متوسطي رتب بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق  -5
( وبين الطبلب الذين درسوا بنمط أفقىالطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين )

في التطبيق البعدى لمقياس اإلنخراط في التعمم بالبيئة  معمم قرين )رأسى(
 .ةاإللكتروني



 عدد المتعممين(-القرين )نمط المعمم إلكترونيةثأثير بعض متغيرات بيئة تعمم أقران 
 فى التربية ت واإلنخراط فى التعمم لدى طالب الدبموم العامةفى تنمية مهارات إنتاج المدونا 

 

04 

 درجات متوسطي رتب بين≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -6
والذين درسوا بعدد متعممين متوسط ، الطبلب الذين درسوا بعدد متعممين صغير

 .ةاإللكترونيفي التطبيق البعدى لمقياس اإلنخراط في التعمم بالبيئة 
  :مصطمحات البحث

 :يعرف الباحثان المصطمحات اجرائيا كما يمى
  تعميم أقرانPeer Learning)) : ىو العممية التى يتم فييا التعميم والتعمم بين

نظام العام الواحد( المختمفين فى العمر ) يةطبلب الدبموم العامة فى الترب
المعمم/ القرين( ) حيث يقوم، ونفس التخصص ويتعاون فييا الطبلب معا

األقل  المتعممين( /األقران) بتنمية ميارات إنتاج المدونات، األكثر كفاءة
وفق خطة معدة مسبقا من قبل القائم بالتدريس الفعمى ويشرف عمى ، كفاءة
 .تنفيذىا

 عبر الويب  تطبيق :إلكترونيةعمم أقران بيئة ت- Edmodo - التقاء  يتيح
طبلب الدبموم العامة فى ) األفقى( مع المتعممين /الرأسى) المعمم القرين

وتكميفيم ، لتدريبيم عمى إنتاج المدونات (نظام العام الواحد –التربية 
ومناقشة جراء حوار إويتيح ليم ىذا التطبيق امكانية ، نشطة التعميميةباأل

  .ساليب لتقييميمأاستخدام و ، الطبلب
 أفقى /نمط معمم قرين : 

التعمم الذى يتم فيو التدريس عن طريق معمم قرين من نفس عمر المتعممين 
  نظام العام الواحد(. –فى التربية  ةونفس المرحمة الدراسيـــة )طالب دبموم عام

 رأسي:  /نمط معمم قرين 
س عن طريق معمم قرين أكبر سنا من المتعممين التعمم الذى يتم فيو التدري
 (.طالب ماجستير)وفى مرحمة دراسية أعمى 

 المدونة :blog: 
عبارة عن صفحة ويب يقوم بإنتاجيا اإلنترنت تطبيق من تطبيقات شبكة 

طبلب الدراسات العميا بكمية التربية لتظير عمييا تدوينات )مدخبلت( مؤرخة 
 .وينشر منيا عدد محدد يتحكم فيو الطبلبومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا 

 اإلنخراط فى التعمم learning engagement: 
نظام العام  -مقدار الجيد المبذول من قبل طبلب الدبموم العامة في التربية 
داء الميام أالواحد بكمية التربية بجامعة عين شمس في المشاركة في 

ببيئة التعمم قمى عبر المدونات نشطة العممية المرتبطة بإدارة المحتوى الر واأل
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وتكوين ميول واتجاىات ومشاعر ايجابية نحو ىذه ، (Edmodoاالفتراضية )
 .ويقاس بالدرجة التى يحصل عمييا المتعمم عمى المقياس المعد لذلك، البيئة

 : االطار النظرى والدراسات السابقة
بيئات التعمم ، نتعميم األقرا: تم تناول االطار النظرى من عدة جوانب كما يمى

 .اإلنخراط فى التعمم، ميارات إنتاج المدونات، ةاإللكتروني
 تعميم األقران:  -أوالً 

مفيوم تعميم األقران من المفاىيم التى ظيرت فى الميدان التربوي منذ يعتبر 
: فترات طويمة وخبلل ىذه الفترات انتشرت عديد من المصطمحات المعبرة عنو مثل

 ,Peer Tutoring, Peer Instructionت مقابل لممصطمحين تدريس األقران وكان
التعمم من خبلل التدريس  ,Peer Educationوتعميم األقران وىو المقابل لممصطمح 

Learning through Learning,  وأيضا تعميم القرين لمقرينPeer to Peer 

learning ، وايضا مصطمح نتعمم معاLearning Together, لى ىذا باإلضافة إ
ولكن بشكل غير  بتعميم األقران ارتبطت والمفاىيم التى ظيور عدد من المصطمحات

 التعمم التعاوني يضاأو  ,Partner learningمباشر مثل مفيوم التعمم التشاركي 
Cooperative learning  حيث يتفاعل األقران بين بعضيم البعض ويتعمم كل منيم

ميم األقران الذي سيتناولو الباحثان بالتفصيل بالمفيوم الدقيق لتع خر ولكن ليسمن اآل
 :فيما يمي

تركز األدبيات التربوية فى تعريفيا لتعميم األقران عمى وجود طرفين أساسيين 
ول متعمم يقوم بدور المعمم ويطمق عميو المعمم القرين وىو الفرد الذي الطرف األ

بمقرر  لميام المتعمقةا من نفس العمر ومستوى الصف فى انجاز يساعد زميمو المتعمم
ما الطرف أكثر معرفة أيكون  أنىميا أويتم اختياره من قبل المعمم وفق شروط ، معين

 (Roscoe & Chi, 2007) و أكثر من متعممأقد يكون متعمم واحد  الثاني المتعمم

 :مثمة ىذه التعريفاتأ ومن
يوجو فيو  نو مدخلأب حيث عرفو .(Kalkowski,1995)كالكووسكي تعريف -

يكون األول فيو متقدما  و محتوى عمميأآخر في مادة  واحد متعمم متعمم
 .والثاني مبتدًئا

ة وجاسنيين لسابق تعريف كل من برتانى وجنيفر ويتفق مع التعريف ا -
(Brittany; Jennifer &Jasneen,2012) ، ن تعميم األقران أحيث ذكروا

لذين يعممون ىو إستراتيجية مرنة تعتمد عمى األقران وتشمل الطبلب ا
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أقران الطالب ذو األداء األعمى مع طالب أقل أداء  كمعممين ومتعممين فيتم
 .لمراجعة المفاىيم األكاديمية أو السموكية

تعميم األقران بانو طريقة تعميمية تستخدم  (Michelle, 2013)ويعرف ميشيل  -
فض أزواجا من الطبلب ذوي األداء العالي لتعميم الطبلب ذوي األداء المنخ

في إعداد عمى مستوى الفصل الدراسي أو في مكان عام خارج المدرسة تحت 
 & Nuri) نــــــورى واخرونتعريف ، إشراف معمم، ويتـــــــــــــــفق مع ىذا التعريف

et al, 2017) طريقة تعميمية تفاعمية لتحسين التعمم في التعميم العالي " نوأب
قران ومعمميم القرين والتأثير االيجابي وتأكيدىم عمى التفاعل الحادث بين األ

 .ليذا النوع من التعميم وخصوصا فى التعميم العالي"
 مميزات استراتيجية تعميم األقران: 

ىناك مميزات عديدة الستراتيجية تعميم األقران حيث تنعكس آثارىا عمى 
ايا وتتضح مز ، جميع األطراف المعنية فى العممية التعميمية سواء متعمم أو معمم

 :االستراتيجية عمى المتعمم فيما يمى
، لدييم المزيد من الوقت لتعميم بعضيم البعض يدرك الطبلب بان أقرانيم -

نيم أكثر ودية مع بعضيم أو ، نيم أكثر قدرة عمى تقديم النصيحة ألقرانيمأو 
حيث ان تعميم األقران يمنح الطالب )المعمم القرين( ، البعض دون المعممين

 .ويزيد من التحصيل األكاديمي الثقة بالنفس،

(Cate&Durning,2007; Robert,2008). 

وزيادة الفيم ، تدريس األقران ىو تدخل فعال لتحسين معرفة المحتوى -
الميارات األكاديمية، ويعطي الفرصة لمطبلب لمتعبير لموضوعات الدراسة، و 

لب اذا عن آرائيم وطرح األسئمة فيسأل قرينو دون تردد فتزيل الحرج عن الطا
 ( Costantini,2015)كده كوستانتينىأجابة خاطئة وىذا ما إجاب زميمو أ

وتحسين الميارات ، تساعد استراتيجية تعميم األقران عمى ارتفاع تقدير الذات -
وتجعل الطبلب مشاركين ، نيا تعزز العبلقات بين األقرانأكما  جتماعيةاإل

قرين أثناء تمقى الدروس خاصة بعد تفاعميم مع المعمم ال، نشطين في الفصل
  .منو

تعزز ميل الطبلب لمشاركة وجيات نظرىم مع أقرانيم الذين ال يستطيعون   -
  (Maheady & Gard 2007).مشاركتيا مع مدرسييم 
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 من استخدام استراتيجية تعميم األقران انيا بينما تكون الميزة العائدة عمى المعمم
، وتضمن تحقيق االىداف التعميمية، تخفف عبء التواصل مع المجموعات الكبيرة

 وتوفر بيئة مثمرة لتحسين التعمم
إلى وجود عوامل تشكل مبررات الستخدام  (Brinkley,2011)ويشير برنكمي 

 :استراتيجية تعميم األقران منيا مايمى
حيث ان األقران ليم تأثير كبير عمى بعضيم البعض أكثر من  :عوامل اجتماعية -

 ثر االيجابي بين الطبلب تعميم األقران يعزز األكونيم مجرد معممين، ف
ساليب التعمم أحيث تعد المناقشة والحوار بين الطبلب من أىم  عوامل تربوية: -

، ن تعميم األقران يدعم التنافسية ويقوييا فى حجرات الدراسةأالنشط باالضافة إلى 
 .وبالتالي يعمل عمى بث روح التعاون بينيم

عداد الكبيرة من الطبلب مقارتة بأعداد المعممين تزايد األ مع :عوامل اقتصادية -
لتمكنيم تحقيق األىداف التعميمية ، يأتي تعميم األقران بمثابة النجدة لممعممين

فيتم استغبلل وقت المحاضرة من خبلل مساعدة الطمبة ، بمعاونة أقران المتعممين
 ن ىذه المشكمة. انفسيم ألقرانيم أثناء المحاضرة مما يسيم فى التقميل م

التفاوت الكبير بين الطبلب فى مستوى التفكير واتقان الميارات وقدرات تعميم  -
 اآلخرين مما يجعل تعميم األقران فرصة ينبغي عمى المعمم ان يغتنميا.

 نماط تعميم األقرانأ: 
شكال مع وقد تتداخل ىذه األ، لتعميم األقران نماط أو أشكالأيتوافر عدة 
، 2202، سحر رشدان): كما يمى وتم تصنيفيا، ختيار منيابعضيا عند اال

Allison,B.; Miller,J. & Ulrich,P (n.d.),،) (2202، )نادر أبو شعبان  
و قد أ، ناثناث مع اإلواإل، قد يتم تجميع الذكور مع الذكور جنس األقران: -

ن ذلك إذا كان من نفس الجنس فإيكون القرين ليس من جنس المتعممين ف
 عممية التعميم. ييسر 

فيناك معمم قرين من ، أى حسب العمر الزمنى لممعمم القرين :عمر القرين -
نفس عمر المتعممين وىناك معمم قرين أكبر سنا من المتعممين فى مرحمة 

ن يؤدي إلى تحسين أعمار بين القرين يتوقع دراسية أعمى، فالتفاوت فى األ
بحيث  لقرين عن عمر القرين المتعممالتعميم والمتعممين اذا ازداد عمر المعمم ا

  .ال يزيد الفرق عن ثبلث سنوات
ىناك دور ثابت ال يتغير وىناك دور تبادلى بين المعمم  :دور المعمم القرين -

 القرين والمتعمم 
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تعد مشاركة المتعمم مشاركة كمية ويبدو ذلك جميا فى مسئولية  :المشاركة -
كما تعد المشاركة تكميمية من  ن يؤدونو من أدوار،أالمتعممين وفيما يجب 

 حيث مشاركة األقران مسئولية األداء واالنجاز مع المعمم الطالب.
حيث يساعد ذلك التقارب عمى : تقارب المستوى االجتماعي والثقافي -

 تحسين التعميم والتعمم 
فكمما ازداد التوافق الشخصي واالجتماعي : قبول األقران لبعضهم البعض -

عض الميول واالتجاىات والقيم كمما ساعد ذلك عمى وكمما اشتركوا في ب
 االستفادة التربوية. 

فيناك ، يمكن يصنف وفقا لعدد األقران المشتركين :عدد أفراد المجموعة -
معمم قرين لمتعمم واحد وىناك معمم قرين لمجموعة صغيرة ويعد التعميم 
 المزدوج أكثر فاعمية من التعميم فى مجموعات صغيرة وذلك فى بعض

أما فى حالة تعمم الكتابة فالتعميم بطريقة ، المجاالت الدراسية مثل القراءة
وذلك لما يتيح من فرص أفضل لتبادل النقد والتشجيع ، المجموعات أفضل
 والتغذية الراجعة.

أو  Structuredقد يكون تدريب المعمم القرين محكم  :تدريب المعمم القرين -
 -Un كون غير محكمو قد يأ Semi- structuredنصف محكم 

Structured ولمقرين المعمم فى ىذه الحالة الحرية فى التدريس دون قيود.  
ن أأو ، ن يتم وجيا لوجو المعمم القرين مع المتعممينأيمكن : نوع التدريس -

حيث يتواجد المعمم القرين فى مكان آخر غير المتواجد ، يتم الكترونيا من بعد
 .بو المتعممين

 األقران تنفيذ تعميم أسس: 
ن يؤخذ فى عين االعتبار بعض األسس أو المعايير عند تخطيط وتنفيذ أيجب 

)محمود ، (2202، )سحر رشدانسس ما يمى ومن ىذه األ، استراتيجية تعميم األقران
 Fuchs, Fuchs) (Harper & Maheady,2007) (Kalkowski,1995)، (2223، منسي

& Kazdan, 1999) : 
يعمم زميل  أنكل متعمم ممكن  أنعمم بين جميع المتعممين و ارثاء فكرة مجتمع الت -

 .لو
وقد اتفق ، وضع معايير مسبقة الختيار المعمم القرين والمتعممين الذين يتعممون -

 (2227، وداليا عبد الكريم ؛2224، ؛ جمال عطية2206، وفاء الدسوقى) كل من
ل والخصائص ن يكون متوافق مع أقرانو فى الميو أعمى بعض المعايير منيا 
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ويكون قادر عمى التفاعل ، ويتمتع بقوة الشخصية والقدرة عمى الـتأثير، الشخصية
 .مع المتعمم

بحيث يمكنو من تحقيق األىداف التعميمية باستقبللية دون ، تدريب المعمم القرين -
، وخصوصا ردود الفعل عمى االستجابات الصحيحة، الرجوع إلى المعمم األساسي

الطرق ، السموكيات النموذجية المناسبة لممعمم القرين، خطأإجراءات تصحيح ال
الدعم واالشراف المستمر لمقرين ، المقبولة لتقديم وقبول التعميقات التصحيحية

 التأكيد عمى التعاون، وتقديم االقتراحات لمصعوبات التى تواجييم، المعمم
 لجمسات التدريس. تحديد المحتوى والمواد التعميمية، المشاركة بدال من المنافسةو 
ن يكون أكثر فائدة في أن يكون المعممون مدركين لمطالب الذي يمكن أيجب  -

ن يضع المعممون في اعتبارىم اختبلف شخصيات الطبلب أويجب ، العممية
، لتحديد الثنائياتو  ويتم تأسيس المجموعات وفًقا لذلك.، واحتياجاتيم وتفضيبلتيم

ن أعمى مستوى أداء إلى الطالب األقل أداًء أو المجموعات يتم تصنيف الطبلب م
لمنشاط أو الموضوع المعين، ثم يتم تشكيل أزواج من خبلل قطع القائمة إلى 

وىو ثاني ، النصف ثم مطابقة الطالب ذو األداء المتميز مع الطالب األقل أداءً 
وىكذا في حالة الرغبة في وجود ، أفضل طالب أداء مع ثاني أفضل طالب أداء

يجب تحديد عدد الطبلب في كل فريق. يمكن بعد ذلك ، ات غير متجانسةمجموع
ترقيم قائمة الطبلب من واحد إلى العدد المطموب من األشخاص في المجموعة ثم 

 تتكرر حتى يتم تضمين جميع الطبلب.
 دراسة: وقد أسفرت نتائج عديد من الدراسات إلى فعالية تدريس األقران كما يمى

التى ىدفت إلى الكشف عن فاعمية استراتيجية تعميم األقران  (2202، سحر رشدان)
فى تنمية التحصيل وعادات العقل لدى طبلب المرحمة الثانوية وذلك فى مادة 
الجغرافيا واستخدمت الدراسة االسموب التبادلي فى استراتيجية تدريس األقران واسفرت 

فى تنمية التحصيل وعادات العقل النتائج عن التأثير الفعال الستراتيجية تعميم األقران 
لدى تبلميذ المرحمة الثانوية وأوصت بأىمية تطبيق استراتيجية تعميم األقران فى تعميم 
 .المقررات بصفة عامة وفى تدريس الجغرافيا والمواد االجتماعية عمى وجو الخصوص

استخدام  أثر بحث إلى التى ىدفت (2202، عيشة أبو سرين) وكذلك دراسة
جيتي التعمم باألقران والتعمم بالبحث عمى اكتساب ميارات ايجاد النياية استراتي

وقد اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ، واالحتفاظ بيا لدى طالبات الثانوية العامة بغزة
تخصص عممي وتم  طالبة من طالبات الثانوية العامة (92) ة قوامياـــواختارت عين

مجموعة التجريبية األولى درست وفق استراتيجية ال، تقسيم العينة إلى ثبلث مجموعات



 عدد المتعممين(-القرين )نمط المعمم إلكترونيةثأثير بعض متغيرات بيئة تعمم أقران 
 فى التربية ت واإلنخراط فى التعمم لدى طالب الدبموم العامةفى تنمية مهارات إنتاج المدونا 

 

22 

والمجموعة التجريبية الثانية درست وفقا ، طالبة (32التعمم باألقران وبمغ عدد أفرادىا )
والمجموعة الثالثة كانت ، طالبة (30) الستراتيجية التعمم بالبحث وبمغ عدد أفرادىا

( طالبة 32مغ عدد افرادىا )المجموعة الضابطة درست وفق االستراتيجية التقميدية وب
واشارت النتائج إلى تفوق استراتيجية التعمم باألقران عمى كل من استراتيجية التعمم 
 .بالبحث واالستراتيجية التقميدية فى اكتساب ميارات ايجاد النياية واالحتفاظ بيا

 .وأوصت الدراسة بأىمية تدريب المعممين عمى تنفيذ استراتيجية التعمم باألقران
ولم تقتصر الدراسات عمى دراسة تعميم األقران فى مرحمة ما قبل الجامعة بل 
اتجيت إلى دراسة تعميم األقران فى مرحمة التعميم الجامعى وأيضا فى مرحمة الدراسات 

التى ىدفت إلى  (Nuri & et al, 2017) دراسة: العميا ومن أمثمة ىذه الدراسات
تعميم األقران  انوقد اسفرت نتائج الدراسة عن ، ليفى التعميم العا دراسة تعميم األقران

 دراسة كل منو ، يؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى التعمم مقارنة بأساليب التدريس التقميدية
Gulfon& Obsa,2015))  التى ىدفت إلى تحديد عدد المتعممين المناسب فى تعمم

ان تنفيذ التعمم ى وتوصمت إل، األقران كأحد المتغيرات المؤثرة عمى تعمم األقران
األقران يكون مناسبا عندما يتراوح من واحد إلى خمسة في بيئة التعمم من أجل تحسين 

التي ىدفت  (2206، وفاء الدسوقي) ودراسة، .أداء المتعممين وانجازاتيم األكاديمية
أثر استراتيجية تعميم األقران المنظم القائم عمى التعميم المدمج فى تنمية بعض  تعرف
وميارات حل المشكبلت لدى طبلب الدبموم المينية  Indesignرات برنامج ميا

وقد توصمت النتائج ان استراتيجية ، تخصص تعميم الكتروني بكمية التربية جامعة
تعميم األقران المنظم القائمة عمى التعمم المدمج أدت إلى تحسين التحصيل المعرفي 

وصت الدراسة أوقد ، ة الدراسةوالمياري وميارات حل المشكبلت لدى طبلب عين
عضاء ىيئة التدريس باستخدام استراتيجية تعميم األقران مع طبلب أبضرورة تدريس 
وصت بإجراء بحوث لدراسة أثر تعميم األقران عمى متغيرات أكما ، الدراسات العميا

، يمان رضاإدراسة ) .أخرى مثل االنغماس وتقدير الذات وتفضيبلت المتعممين
أثر استخدام استراتيجية تعميم األقران القائمة عمى نظام  تعرفىدفت  ( التى2202

عمى تحصيل طالبات قسم الدراسات االسبلمية فى جامعة  اإللكترونيإدارة التعميم 
فعالية استراتيجية  واسفرت نتائج ىذه الدراسة عن، حفر الباطن واتجاىاتين نحوىا

كما ، عمى تحصيل الطالبات اإللكترونييم تعميم األقران القائمة عمى نظام ادارة التعم
افراد عينة  أنو ، اسفرت عن وجود اتجاىات ايجابية نحو استخدام ىذه االستراتيجية

يجابية مع الزمبلء إىذه االستراتيجية مكنتيم من بناء عبلقات  أن إلىشارو أالدراسة 
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ى كانت تتم نيم يتعاممون بشكل أفضل من خبلل المناقشات الحوارية التأفى الفصل و 
 .بينيم وبين باقى الزمبلء فى مجموعات العمل

سات العميا دراسة اومن الدراسات التى تناولت تعميم األقران فى مرحمة الدر 
(Gamal,2017 ) التى كان اليدف الرئيسي منيا ىو دراسة مدى شيوع تعميم األقران

سعودية، وتحديد بين طبلب الدراسات العميا في البرامج التعميمية في الجامعات ال
وكذلك تحديد المقترحات لمتغمب ، العقبات التي قد تعيق نشر ثقافة التعمم من األقران

عمى ىذه العقبات من وجيات نظر طبلب الدراسات العميا، فتم جمع البيانات من 
من طبلب الدراسات العميا في  (375خبلل استبيان إلكتروني أجري عمى عينة من )

ن غالبية أي الجامعات السعودية. أظيرت النتائج الرئيسية لمدراسة البرامج التعميمية ف
:( ال 02.4بينما )، :( يوافقون ويوافقون بشدة عمى بنود االستبيان69المشاركين )

:( كانوا محايدين. أكثر العناصر المتفق عمييا في 20)و، يوافقون بشدة ويعارضون
معرفة ومعمومات جديدة"  ( ىي: "أشعر بالحرج الن أطمب من زمبلئي0الجزء )

و"أشعر بالسعادة لتعميقات زمبلئي عمى أبحاثي وورقات العمل. ومن العقبات التى 
نشطة غير صفية تدعم ثقافة التعمم من أ"عدم وجود : توصمت الييا نتائج الدراسة ىى

األقران" و"عدم وجود قاعات دراسية مجيزة لطبلب الدراسات العميا التي تدعم التعمم 
قران"، ومن أىم المقترحات التى تم التوصل الييا لنشر ثقافة تعمم األقران ىي: من األ

"حث األساتذة عمى دعم وتشجيع المناقشات األكاديمية بين الطبلب" وتشجيع الطبلب 
 عمى حضور الندوات عندما يقدم أقرانيم مقترحاتيم البحثية".

حل األولى من ن الدراسات لم تقتصر عمى طبلب المراأيبلحظ مما سبق و 
ولكن لم ، التعميم بل تطرقت إلى المرحمة الجامعية وأيضا مرحمة الدراسات العميا

  .وعدد المتعممين، نمط المعمم القرينىذه االستراتيجية مثل  تتطرق لدراسة متغيرات
 : ةاإللكترونيبيئات التعمم  -اثانيً 

أي مزود خدمة عبر  لتصف البرنامج الموجود في ةاإللكترونيتستخدم بيئة التعمم 
حد اشكال التعمم أوتعتبر البيئة ، كي ينظم أو يدير العمميات المختمفة لمتعمماإلنترنت 

تكنولوجيا الحاسبات والمعمومات وبرامج ، ظمةأنو ، دواتأمكانيات و إالتى تعتمد عمى 
وتقديم ، واالتصاالت، لدعم العممية التعممية كالتقييم والشبكة الدولية لممعمومات

دارة المجموعات الطبلبية، وتقييم األقران، وتسميم أعمال الطبلب، محتوىال وجمع ، وا 
وما إلى ، والقيام باالستبيانات واستخدام أدوات تتبع ومراقبة، وتنظيم درجات الطبلب
 االدمودوو  )(Black board وببلك بورد، (Moodel( ذلك مثل نظام مودل

)Edmodo(. 
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الفتراضية أو نظم إدارة التعمم ىي قمب التعمم تعتبر نظم بيئات التعمم ا كما
إلى  اإللكترونيحيث يحتاج التعمم ، حيث يمتقي فييا المعممون والمتعممون، اإللكتروني

وتوصيل محتوي التعمم ، والدخول إليو، نظام تطبيق لتسجيل الطالب فى البرنامج
دارتو اإللكتروني دارة المتعممين، وا  وتقويم ، وتتبع المتعممين عمميات التعميم والتعممو  وا 

وكتابة التقارير. يطمق عمي ىذه النظم أو التطبيقات اسم بيئات التعمم ، تعمميم
يطمق عمييا أيضا أسماء أخري قد تستخدم بالتبادل مع ىذا المصطمح و  .االفتراضية

وىى بيئات ، منصات التعمم االلكترونى، نظم ادارة المحتوى، نظم ادارة التعمم :مثل
 . (2-0، 2204، محمد خميس)اإلنترنت حاكى البيئات التعميمية الحقيقية عمى تعمم ت

 :ةاإللكترونيمميزات بيئة التعمم 
؛ 2207، ؛ يوسف العنيزي2205، غسان قطيط)دبيات والدراسات تشير األ 

Nee,2014؛ Çankaya & Yünkül, 2013)  بيا ما  اإللكترونين بيئة التعمم أإلى
التعميمية التي تجعميا من البيئات الفعالة في التعميم االلكترونى يميزىا من اإلمكانات 

تحقيق التعمم ، والمساعدة عمى اإلدراك وجذب االنتباه، استثارة الدافعية لمتعميم: مثل
، استخدام مصادر تعمم متنوعة ومتعددة، تنمية الميول واالتجاىات، النشط الفعال

قيام ، يولة وتعدد طرق تقويم تطور الطالبس، توافر المناىج طوال الوقت عمى الشبكة
، المتعمم باكتشاف وبناء المعنى والمعرفة بنفسو وىذا يتفق مع مبادئ النظرية البنائية

بين المعمم وطبلبو من خبلل استخدام  تشجيع التعمم االجتماعي واالتصال التعميمى
مؤتمرات وسائل االتصال المتزامن مثل حجرات الدردشة والمؤتمرات الصوتية و 

ولوحات المعمومات  اإللكترونيواالتصال غير المتزامن مثل البريد ، الفيديو
تعتبر كفصول دراسية يتواصل فييا المعممين والمتعممين وليس بالضرورة ، اإللكتروني

توفر جوا تعميمي متميز من خبلل التفاعل بين المعمم ، تواجدىم في مكان واحد
حفظ المحتوى، إلى التعميم القائم  التقميدية المعتمدة عمىينقل التعميم من  مما، والمتعمم

ويتم ذلك عن طريق تمكين المعمم من أعداد الدروس ، عمى المنيج النشط التفاعمي
واالختبارات والواجبات وارساليا لمطبلب وجمع الدرجات والواجبات والتقارير، واعبلم 

وبالتالي  ؛التعميمية والتربويةيحسن العممية مما ، طبلبو بالتواريخ والنقاط الميمة
سرعة تطوير المناىج وتغيرىا داخل بيئة ، نحصل عمى مخرجات تعميمية عالية الجودة

توسيع نطاق ، بما يواكب متطمبات العصر ودون تكاليف إضافية ةاإللكترونيالتعمم 
 رفع مستوى كفاءة، التعميم وتوسيع فرص القبول المرتبطة بمحدودية األماكن الدراسية

وتنمي ، وفاعمية التعميم والتدريب حيث ترفع نسبة التحصيل لدى المتعممين والمتدربين
تغير طريقة التدريس بالفصل وتجعمو فصل القرن الواحد والعشرين الذي و  ،مياراتيم
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يعتمد عمي الرقمية والمقررات التفاعمية والتواصل االجتماعي وزيادة التفاعل بين 
 الطبلب واألجيزة الذكية.

مجدى ) دراسةمثل  قد أثبتت عديد من الدراسات فعالية بيئات التعمم االلكترونىو 
في تنمية ميارات  ( (model( فعالية نظام 2202، محمد ابو شقير، محمد خميس، عقل

التربية بالجامعة  بكمية والتكنولوجيا طبلب قسم تعميم العموم تصميم عناصر التعمم لدى
ــــــة بغزة ــ  & Lakonpol ; Ruangsuwan)راسة الكونبول وآخرون ود، االسبلميــ

Terdtoon,2015) ، اإلنترنت التى قامت بتطوير نموذج بيئة تعميمية عمى شبكة
وتوصمت إلى فعاليتيا فى تنمية الميارات المعرفية لمطبلب الجامعيين في مجال 

-Al-Naibi ; Al-Jabri & Al) والجابر والكالبانى، ودراسة النيبى، اليندسة الكيربائية

Kalbani, 2018)  في تنمية أداء كتابة الطبلب لمفقرات بالمغة االنجميزية ضمن
 ودراسة باسشيمس، برنامج التأسيس في الجامعة العربية المفتوحة )فرع عمان(

(Paschalis,2017)  إلكترونيةالتى توصمت إلى فعالية استخدام بيئة تعاونية تعميمية 
في تزويد المدرسين في دورة تدريبية , LAMSو MOODLE مركبة تعتمد عمى نظام

مشتركة قائمة عمى المشروعات والتعمم التعاونى بالعديد من األدوات واألساليب 
ودراسة تورون ، والتمكن من ميارات إنتاج قواعد البيانات، إلشراكيم في عممية التعمم

 اإللكتروني حيث قامت بتطوير بيئة التعمم (Torun; Tekedere, 2015وتيكدرى )
لممرشحين من المعممين الذين يتابعون دورة مناىج البحث العممي باستخدام التعميم 
المدمج وتوصمت إلى ان ىناك قابمية لبلستخدام من المعممين بدرجة كبيرة ليذه 

في ادراك متعممو المغة االنجميزية في  ((Okumura,2017 ودراسة اكومورا، البيئات
بان والطبلب في الواليات المتحدة أىمية العبلقات والتواصل إحدى الجامعات في اليا

كما توصمت ، ن التواصل الحقيقي كان ممتعًا وقيمًا وتجربة ممتعةأو ، بشكل إيجابي
 Google)) ن منصةأإلى  ((Heggart& Yoo, 2018 دراسة ىيجارت ويو

Classroom بالسنة  كبيئة لمتعمم زادت من مشاركة وتعمم وتفاعل الطبلب المعممين
ايمان محمد رضا ) كما توصمت دراسة .النيائية شعبة تعميم االبتدائي

( إلى فعالية استخدام استراتيجية تعمم األقران القائمة عمى نظام ادارة 2207التميمي،
 في زيادة اإللكترونيالتعمم 

 .تحصيل طالبات قسم الدراسات االسبلمية فى جامعة حفر الباطن واتجاىاتين نحوىا
منصة لمتواصل االجتماعي ولكن مخصصة  Edmodo)) بر منصة ادمودووتعت
وتستخدم فييا تقنية ، حيث انيا تجمع بين مميزات الفيس بوك والببلك بورد، لمتعميم
ويتحكم فييا المعمم عن طريق التواصل مع الطمبة من خبلل فضاء ، 2.2الويب 
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قش درجاتيم واختباراتيم وينا، مفتوح يرسل فيو ويستقبل الرسائل النصية والصوتية
 .(2206، )خالد حنفيوواجباتيم وأكثر من ذلك 

 Sugito& et)ويتأثر االستخدام الناجح ليذه الشبكة بعدة عوامل منيا مايمى

all,2017,300)  

، والتدريب المستمر، والجنس، والعمر، ومدة التدريس، اسموب التعميم المعمم: -
، وأماكن التدريس )المدينة أو القرية(، ماتوانفتاح المعممين عمى الوصول لممعمو 

 .وكفاءات المعممين في تقديم المواد، والمشاركة في منظمة المعممين
، األجيزة والبرمجيات واتصال االنترنت، الغرفة، البناء المرافق والبنية التحتية: -

 . Edmodo وكيفية استخدام تطبيق والبنية التحتية لممدرسة
 .والقدرة عمى االكتشاف والتعمم الذاتى واستخدام التطبيقدوافعو  المتعمم: - 

بما  (Ekici,2017, 92 ؛2207، مصطفى القايد)Edmodo) ) وتتميز منصة
مشابية ، وتوفر دعم متعدد المغات، تتيح سيولة العضوية، والمجانية، االنتشار: يمى

والوالدين  تمكن الطبلب والمعممين ؛لشبكة التواصل االجتماعى من حيث االستخدام
تسمح باستخدام وسائل و  ،التسجيل بسيولة في النظام من أي مكان وفي أي وقت

تخمق بيئة آمنة في ، االعبلم االجتماعية في البيئة التعميمية لممدرسين والمتعممين
، وما إلى ذلك، والتعمم الفردى، والتغذية الراجعة، العديد من النواحي مثل التعاون

وتساعد في السيطرة عمى ، عممين استقبللية الزمان والمكانتوفر لممت اضافة انيا
الطبلب وتسمح ليم بمشاركتيم المعرفة واألفكار ويمكن لممتعممين تنفيذ الميام التى تم 

وصول الطبلب السريع والفوري لمواجبات ، تعيينيا والتفاعل معممييم بعدة طرق
شعارات المدرسةو  المنزلية الطبلب عمى إكمال واجباتيم تساعد ، مشاىدة الواجباتو  ا 

مما يساعد ، وكذلك التقويم، حيث يكون الواجب عمى المنصة، وخصوصا المتغيبين
إعطاء فرصة لمطبلب الخجولين في المشاركة ، عمى تنظيم األفكار والمواعيد الميمة

وتوسيع مدارك الطمبة باالطبلع عمى أحدث المستجدات في مجال ، بآرائيم ونشرىا
لما نراه  Green Learningنو يحقق معنى التعمم االخضر أإلى ذلك  أضف، دراستيم

وخفض ، معو من خفض استخدام الورق واألقراص الضوئية في التعميم ومخمفاتيا
نو يمنحنا فرصة أكما ، االنفاق عمى القاعات الدراسية والتقميل من مواد الطباعة

بلب من استخدام الذي يمكن الط، في التعميم بالمدارس BYODلتطبيق نظام 
دون حاجة إلى مزيد من التكاليف في تجييز المدارس بأجيزة ، أجيزتيم الشخصية

 حواسيب وصيانتيا وتحديثيا وحمايتيا.
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 توفر بيئة تعميمية بديمة لنظام ادارة التعمم ((Edmodo نأويمكن القول  
LMS ، ع مواق امثل ىذه الفرص التي تقدمي توفرو ، االجتماعيةوخدمة الشبكات

عمى النحو الذي يسمح بحرية المشاركة والعمل كمصدر  شبكات التواصل االجتماعي
 نظم ادارة التعمم فانيا تشمل أيضا الميزات الموجودة في، لؤلخبار؛ باإلضافة إلى ذلك

LMSوتطبيقات ، الفحص، والواجبات المنزلية، كأداة لتخطيط المقرر الدراسي
وانيا مشابية ، اسية لنظام اإلدارة التعميميةالميزات األس االستبيان. وتغطي معظم

كما ان ىناك عددا كبيرا من  ؛لـشبكات التواصل االجتماعي من حيث البنية واألداء
آمنة ومغمقة بين  إلكترونيةوتعتبر بيئة تعميمية ، المعممين بدأ استخداميا في دوراتيم

معمومات خاصة أثناء  وال يتم طمب أي، نيا سيمة االستخدامأكما ، الطبلب والمعممين
 .(Durak,2017,86) االستـــــــــــخدام

ونظرا لممميزات التى تم تناوليا سابقا لشبكة التعمم االجتماعى او منصة 
(Edmodo) تنمية ل، ىالفقد تبناىا الباحثان كبيئة لمتعمم االلكترونى فى البحث الح

 ميارات طبلب الدراسات العميا في إنتاج المدونات 
في (Edmodo) بتت عديد من الدراسات فاعمية شبكة التعمم االجتماعىثأوقد 

في تنمية التفكير الناقد  (2208، ابتسام عافشى، منى الغامدى) التعميم مثل: دراسة
في ( 2207، يوسف العنيزى) ودراسة، لدى طالبات كمية التربية بجامعة االميـرة نورة

ة األساسية بدولة وب بكمية التربيت والحاســاالرياضيطبلب تنمية التحصيل لدى 
في اعداد معممى المرحمة االبتدائية قبل الخدمة  (Ekici 2017 ,ودراسة )، الكويـــت

في كسر الحواجز وتمكين الطبلب  (Mokhtar,2018) ودراسة، لتدريس العموم
في ، (Yagci, 2015)، بجامعة مااليا من الوصول إلى مصادر التعمم خارج الفصل

في  ((Khodary,2017 ،غة االنجميزية وتنمية ميارات القراءة لدى الطبلبتدريس الم
جنبية لطمبة المستوى الخامس أتنمية ميارات التعمم الذاتي لتعمم المغة االنجميزية كمغة 

جامعة الحدود ، كمية التربية والعموم في عرعر، السعوديين في قسم المغات والترجمة
التى  (Teyfur; Özkan& Teyfur,2017)، وديةالشمالية بالمممكة العربية السع

، ن ىناك اتجاىات ايجابية لدى طبلب الصف الثاني في قسم الجغرافياأتوصمت إلى 
، جامعة إبراىيم سيجن الزراعية بأوروبا نحو استخدام االدمودو، كمية العموم واآلداب

 وانيا عززت التفاعل بينيم وبين مقدم الدورة وبين زمبلئيم. 
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 : وتعميم األقران ةاإللكترونيالتعمم بيئات 
يتم اتباع نفس  إلكترونيةعند تنفيذ استراتيجية تعميم األقران عبر بيئة تعمم 

جراءات المتبعة فى اطار بيئة التعمم التقميدية ويزداد عمييا عدد من االجراءات منيا اإل
 عمى سبيل المثال:

المعمم  ن يمتمكأيجب  ةلكترونياإللبيئة تعمم األقران  المعمم القرين عند اختيار  -
 ةاإللكترونيالقرين بعض الميارات المعموماتية المتعمقة بالتعامل مع منصات التعمم 

، وانظمة ادارة التعمم ويمتمك ميارات التواصل مع الطبلب عبر ىذه االنظمة
ن يتم تنظيم تدريب لو يضمن لو أ مر فى حالة عدم امتبلكو لياويتطمب األ
يضا معاونة زمبلئو الطبلب عمى االستفادة من ىذه أويضمن ، د معياالتعامل الجي

 .البيئة المستحدثة
ثناء أي مشكبلت محتممو أليكون قادر عمى مواجية  القرين معمملماعداد دليل  -

 .ىذا الدليل ويتم تدريبو عمى التعامل مع، تفاعمو مع الطبلب
وعمى ، ةاإللكترونيالتعمم  نفسيم وتدريبيم لمتعامل مع بيئاتأاالىتمام بالطبلب   -

 .كطبلببيا ىذه البيئات واالشتراك بيا عن طريق عمل حساب  إلىالدخول 
نو يمكن تنفيذ تعميم أ (226، 2207) التميمي انىذا السياق ترى ايم طارإوفى 

حيث يتم تبادل ة، اإللكترونيمن خبلل مجالس المناقشة اإلنترنت األقران عبر 
 .لمعمم القرين من بعد وليس وجيا لوجوفكار مع االمعمومات واأل

  :المدونات -اثالثً 
 اإللكترونيالتعمم  من الثاني لمجيل البارزة التطبيقات إحدى(blogs) المدونات تعد

 لما، الطبلب مع المعممون بتوظيفيا لخدمة المقررات الدراسية والتواصل بدأ التي
 التعمم من األول الجيل تقنيات من غيرىا عن تميزىا خصائص من تتمتع بو
 .اإللكتروني

المدونة  (Encyclopedia Britannica online)وتعرف الموسوعة البريطانية 
 جماعة أو فرد ينشئيااإلنترنت  عمى مجمة أو معمومات الويب ممف"نيا أب ةاإللكتروني

 بشكل يعمل وبعضيا، واعتقاداتيا بنشاطاتيا وأفكارىا سجل خبلليا من تقدم شركة أو
 المدونات وتضيف، عمى االنترنت المختمفة المصادر وجمع األخبار نقل في رئيسي
 تسمح من المدونات كثير نأ كمااإلنترنت  عمى خارجية وروابط قصيرة تعميقات
 ."المدونات محرري مع ليتفاعموا المواد تمك عمى تعميقاتيم بترك لزائرييا

 عنكبوتيـــــة ةنيا" صفحأب المدونة (02، 2226) ويعرف عبد الرحمن فراج
 تطبيقات من تطبيق المدونة وتعد، زمنيا ومرتبة تشتــــمل عمى تدويـنـــات مختصرة



 9109أبريل عدد  -دراسات وبحــوث -مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة

 

  

27 

 تظير عنكبوتية صفحة في الموجود المحتوى إلدارة نظام خبلل يعمل من، االنترنت
، القديمة المدخبلت ألرشفة آلية وتصاحبيا، زمنيا ومرتبة ترتيبا مؤرخة تدوينات عمييا
 متاحة تعد ال عندما الحق وقت   في تدوينة معينة إلى الرجوع لممستفيد يمكن بحيث
 لممدونة" األولى الصفحة في

 :مميزات المدونات
دبيات والدراسات مميزات استخدام المدونات في العممية التعميمية فيما حددت األ

 (2207، ؛ نجيب زوحى2229، عصام منصور ؛2200،ميا الفريح، )أفنان العبىيمى: 
حيث تشجع الطبلب عمى التعاون والمشاركة وتبادل : التعمم التعاونى دعم -

كما ، حتى مع اشخاص خارج نطاق العممية التعميميةو  وجيات النظر بينيم
ن المدونات ساعدت في أثبتت أالتى  (2205، فضل اهلل رزق): بدراسة كل من

ي زيادة فو  (Worthington & et all, 2018)، تنمية ميارات التعمم التشاركى
وزيادة  تعاون وتواصل طبلب التعميم العالي في تنفيذ مشروع لرسم الخرائط

  تأمميم
و دراسة صوفى وندا ونيكوالس لنقدي وىذا ما أكدتـتشجيع التفكـــــــير التحميمي وا -

(Soufi, Nada& Nicolas,2015)  ن يغذي أن استخدام المدونات يمكن أفي
ات في لبنان ويعزز من حافزىم لقراءة التفكير النقدي لدى طبلب الجامع

التى توصمت إلى فاعميتيا في  (Li 2013,) ودراسة، واستخدام المغة االنجميزية
ن مستويات التفكير النقدي تبقى ثابتة مع أو بدون أو  تنمية التفكير النقدى

 .تعميقات الزمبلء
 (Rosselló & Pinya,2017)كدت دراسة أتعزيز اإلبداع وتنمية الكفايات وقد  -

عمى قيمة المدونات باعتبارىا أداة صالحة الكتساب الكفاءات المينية لدى 
 .طبلب الجامعة

 .زيادة الفرص المحتممة لموصول لمعمومات ذات جودة -
 تقدم تجربة تعميمية تمزج بين التعمم والتفاعل الجماعي والفردى  -
ي أسموب تنمي لدى الطبلب احترام اآلراء ووجيات النظر المختمفة كما تنم -

 .الحوار الحضاري
، سعاد بوعناقة) وىذا ما أكدتو دراسة كل من:، أداة فعالة في دعم عممية التعمم -

في زيادة تحصيل  (2203، )رضوان شعبان ؛في تدريس عمم المكتبات (2204
في  (2202، فوزية المدىونى) ؛طالبات الصف العاشر بغزة فى مقرر التكنولوجيا

، اريج خنين)، ت جامعة القصيم في مقرر الوسائلتنمية التحصيل لدى طالبا
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 ( في تنمية تحصيل طالبات جامعة الممك سعود في مقرر إنتاج2207
طبلب  في تطوير استخدامGunduz,2016) ) واستخدام الوسائل التعميميةو 

  .الجامعات في السنة األولى لمغة والتواصل الشفوى
التى ىدفت إلى  ((Fattah,2016 كما فى دراسة تنمي ميارات القراءة والكتابة -

تنمية ميارات القراءة لدى طبلب المستوى األول في قسم المغة االنجميزية في 
 كميات القصيم الخاصة في المممكة العربية السعودية 

 تسييل عممية التواصل والتفاعل بين الطبلب والمعممين والمجتمع  -
 استخدامات المدونات في التعميم: 

 &Tur) دة لتوظيف المدونات في العممية التعميميةيوجد مجاالت عدي 

Urbina,2016) (Bell,2009,p.88) Richardson,2009,p.23)) منيا مايمي :
كوسيمة مساعدة في اجراء المناقشات والحوار بين ، في شرح المقررات استخداميا

 ـــــــــــــــــــةفي تدريب الطبلب والمعممين عمى ميارات معينة مثل دراســــ، المعممين والطبلب
التى استخدمتيا في تنمية ميارات اخصائى تكنولوجيا التعميم ( 2202، احمد محمود)

في تنمية ميارات  (2202، )نانسى الجندىودراسة ، ةاإللكترونيميارات إنتاج الدروس 
في نشر المعمومات عبر ، إنتاج الفيديو لدى طبلب كمية التربية التوعية ببور سعيد

في التواصل مع الطبلب وارسال الواجبات ، ت العامة واالكاديمية والجامعيةالمكتبا
جراء البحوث التربوية في التعميم العإلى حيث تسيم في مساعدة إفي ، المطموبة ليم

 إلكترونيةكبوابة ، الطبلب في الحصول عمى المعمومات المناسبة لموضوع البحث
كأداة ، نجاز الطبلب وتنظيمياإف لعرض دارة المدرسية كممو في اإلأ، إلدارة الفصل

 تعاونيـــــــــــــــة لعمل الطبلب معا في المشروعـــات.
 :أهم المواقع التى تدعم خدمة المدونات

منيا: موقع بموجر ، من المواقع والبرامج التي تقدم خدمات التدوين اىناك عديد
Blogger  وىو موقع يقدم خدمة التدوين منGoogle ، نتيموقع مدو 

modawanati ، موقع مكتوبmaktoob ، برنامج ووردبريس المعربwordpress. 
كم  ؛شير المواقع لتقديم خدمة المدوناتأنو أب Bloggerويتميز موقع بموجر 

 Googleتتسم بالبساطة وتمتمكيا شركة ، ضا كمنصة لنشر المحتوىأييستخدم 
، نيا مجانية تماماأكما ، عيا ويسيل التعامل م، العمبلقة وبالتالي يمكن الوثوق بيا

مع إمكانية دفع مبالغ بسيطة بحسب رغبة المدون مثل امتبلك دومين مدفوع أو 
ويسيل نشر ، الحصول عمى قالب خاص وأكثر احترافية من القوالب المجانية

، دون الدخول في أمور برمجية أو فنية المواضيع من خبلل لوحة التحكم البسيطة بيا
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وتساعد المدون بالتركيــز عمى ، والحماية من االختراق ى من األمانالوتوفر مستوى ع
، ميند) رشفة الموضوعاتأوسرعة ، ــية األخرىنـوى بعيدًا عن األمور الفتقديم المحتــ

2205). 
فقد تبناه الباحثان ، Bloggerونظرا لما تم عرضو من مميزات لموقع بموجر 

 المدونات من خبللو. طبلب الدبموم العامة في التربية  نتاجإل
نتاج تصميم معايير  :المدونات وا 

مثل  المدونات وبناء تصميم معايير استعرضت التي الدراسات من اعديد ىناك
حيث تضمنت قائمة المعايير التى  (222-229، 2229، محمد عبد الحميد) دراســـــة

 :التالية لييا العناصرإتوصمت 
 المجاالت عمى عتماداإل يتم ى الأ :لاالستقبل وتتضمن :العامة المعايير -0

 عمى قيود توجد وال، محددة وظائف لممدونات وتكون، المضيفة بالمواقع الخاصة
 المصداقية من ويتوفر بيا، واالنتشار بالشيرة تتميز نأو ، والتعميق بيا المشاركة
 .تمييز أو تفرقة دون التعبير وحرية، واآلراء األفكار عرض في أمانة وجود خبلل

 في الروابط بوجود االىتمام، المشاركة اتاحة :والبناء بالتصميم مرتبطة معايير -9
 االتصال سيولة، والتجول االستدعاء سيولة، استخداميا وتعميمات المدونة موقع

، واستقباليا المتعددة بالوسائل النشر بتصميم يسمح بما المدونة إعداد، والتفاعل
 .ونشرىا والموضوعات كارواألف األخبار توصيل خدمات تعميم

 الفقرات الوضوح باستخدام والسيولة البساطة مراعاة :والتدوين الكتابة معايير -3
 .السميمة المغة بقواعد االلتزام، الغامضة الكممات وتجنب، القصيرة والجمل
 الفنية المعايير من عدد إلى (03، 2229، جاسم محمد) توصمت دراسةبينما 
 عدة عمى تحتوى نأ: المعايير ىذه بين ومن، المدونات صميمبناء وت عند والمينية

 تكونو  ،المتعددة الوسائط عرض في والتفاعل النصي الترابط في تتمثل خصائص
 وتكون بالدقة تتميزو  ،معروف ومعنوي مادي وجود ذات مؤسسة من صادرة

، وعدم االنحياز الموضوعية عمى وتعتمد، المصدر موثقة المعروضة المعمومات
 .اآلخرين خصوصية عمى التعدي وعدم الفكرية الممكية تضمن حقوقو 

إلى قائمة بمعايير لتقييم اإلنتاج  (2205، مروة سميمان) توصمت دراسة في حين
االبداعى في تكنولوجيا التعميم لدى الطبلب المعممين بكمية التربية ومن ضمنيا بطاقة 

، والطبلقة، صالةالمتمثمة في األلتقييم المدونات وفقا لمعايير اإلنتاج االبداعى 
سيولة الدخول : يضا المعايير الفنية مثلأو ، المبلئمة الوظيفية، والتركيب، والمرونة

ن تكون واجية المدونة أ، انتقاء الصور والرسوم ذات الدقة العالية، الصفحات إلى
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 قائمة إلىوقد حاول الباحثان التوصل ، لخإ... .وتتميز بجودة االخراج، بسيطة
في ضوء ىذه  وتقييميا المدونة وتنمية ميارات الطبلب عند إنتاجيا إنتاجبمعايير 
 .المعايير

  :اإلنخراط فى التعمم -ارابعً 
  مفهوم اإلنخراط فى التعمم: 

دبيات والدراسات وبمراجعة األ، ىناك عدة تعاريف لمفيوم اإلنخراط فى التعمم
 :مفيوم كما يمىنيا تتخذ ثبلث اتجاىات لعرض الأالسابقة اتضح 

نو "سموك ناتج من المتعمم يمكن مراقبتو أتناول المفيوم عمى االتجاه األول 
 :" ويتضح ىذا فى تعريف كل منياسووق
حيث عرفو بانو" المؤشرات المعرفية والسموكية , (Chapman, 2003:2) شابمان -

 .والوجدانية لمشاركة المتعممين الفعالة فى ميام تعميمية محددة"
نو مفيوم عام يشمل أب (Glanville & Wildhagen, 2007)ل وويمداجن جبلنفي -

 العديد من السموكيات والمواقف واالتجاىات االيجابية نحو التعمم. 
 (Jolien, 2014, 49) وجولين ؛Parsons & Taylor,2011, 1))بارسونس وتايمور  -

ذلك فى  المشاركة الفعالة واإلنخراط االكاديمي ويظير إلىنو "مصطمح يشير أ
نشطة التعمم وبذل الجيود والتركيز عمى تنفيذ ميام التعمم أالمشاركة السموكية فى 

 وظيور المشاعر االيجابية متمثمة فى الحماس والتفاؤل والفضول وااللتزام "
طار ىذا االتجاه نجد بعض الدراسات التى تتفق فى عرضيا لمفيوم إوفى 

يد المبذول من قبل المتعممين فى المشاركة فى نو "مقدار الجأاإلنخراط فى التعمم عمى 
بداء إوذلك من خبلل ، نشطة التعميمية وتكوين اتجاىات وميول ايجابية نحو التعمماأل

ظيار قدر كبير من االىتمام بعممية التعمم ، الرأي والمشاركة والمثابرة )أحمد عبد وا 
 (. 36، 2206، نجبلء فارس ؛ 06، 2204المجيد، 

 (the Glossary of Education Reform) صبلح التربويإلقاموس ا وعرفو -

ىتمام والفضول لمتعمم والتفاؤل درجة اإل إلى ن اإلنخراط في التعمم يشيرأإلى 
والتي تمتد إلى مستوى ، يجابية التي يظيرىا الطبلب عندما يتعممونوالعاطفة اإل

 الحافز لدييم لمتعمم والتقدم في تعميميم. 
فى عرض مفيوم اإلنخراط فى التعمم ركز عمى مايتم تنفيذه  تجاه الثانيأما اإل 

 & Baker, Clark, Maier: تجاهإلحداث اإلنخراط فى التعمم ومن أمثمة ذلك اإل

Viger,2008  نشطة تيسر أن اإلنخراط عبارة عن ميمات و أن الذين ذكروا أبذكرىم
رار فى عممية التعمم، ستمنماط السموك التى تبعد المتعمم عن اإلأوتمنع ، حدوث التعمم
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نو "العممية أب اإلنخراطحيث عرف  (HEFCE ،2228)ىيفس  ويؤيد ذلك التعريف
التي تقوم بيا المؤسسات والييئات القطاعية بمحاوالت متعمدة إلشراك وتمكين 

 الطبلب في عممية تشكيل تجربة التعمم" 
 ي تعريفبين االتجاىين السابقين ويتضح ىذا ف جمعتجاه الثالث بينما اإل 

kuh,2009,683) )نشطة "الوقت والجيد الذي يكرسو الطبلب لؤل نوأالذي عرفو ب
المرتبطة تجريبيًا بالنتائج المرجوة لمكمية وما تفعمو المؤسسات لحث الطبلب عمى 

 نشطة".المشاركة في ىذه األ
 دور اإلنخراط فى التعمم: 

 ; Baker& et al, 2008): بمراجعة األدبيات التى تناولت اإلنخراط فى التعمم

DeCristofaro, Ford & Klein, 2014 ; Skinner& et al, 2008 )  اتضح
نجاح اكاديمي من مظاىره عمى المدى القريب تحصيل أفضل عمى : ىميتو فيما يمىأ

، المدى البعيد ينشئ دافع لممواظبة والحرص عمى متابعة التعمم والتكيف االكاديمي
حب العمل مع ، زيادة الفيم والتعبير عن الذات، لزيادة الرغبة فى اتقان العم

، زيادة القدرة عمى تحمل ومواجية التحديات والعقبات، العمل إلىنجذاب اإل، الجماعة
االستفادة بشكل أكبر من المادة العممية ، توفير فرص كبيرة لممشاركة فى االنشطة

العالي انو مدى إنخراط أثبتت أبحاث التعميم : التحصيل الدراسي، التى يعرضيا المعمم
 ,Krause & Coates) الطبلب في االنشطة مرتبط بنتائج تعميمية عالية الجودة

2008, 493)  

ن من أتوصمت إلى  التى (Gunuc,2014) جنك وتؤكد ىذه النتيجة دراسة
فتوصمت ، مؤشرات حدوث اإلنخراط فى التعمم التحصيل االكاديمي المرتفع لمطبلب

ك عبلقة ذات داللة احصائية بين التحصيل االكاديمي لمطبلب، ن ىناأالدراسة إلى 
نخراطو  ن أو ، يم فى عمميات التعميم والتعمم بأبعاده المعرفية، والعاطفية، والسموكيةا 

وبناء عمى ، ارتفاع التحصيل يعد أحد مؤشرات حدوث اإلنخراط العالي فى بيئة التعمم
لمتغيرات المرتبطة ذات العبلقة القوية أحد ا ىذا اتجو الباحثان إلى اعتبار اإلنخراط

 .ةاإللكترونيمع باقي متغيرات البحث في بيئة تعمم األقران 
إلى  (Bigatel & Williams, 2014) بيجاتل وويميامز شاراأوفى نفس السياق 

وأوصوا في دراستيم ، ن اإلنخراط يعد مؤشرا قويا عمى استكمال واستمرار التعممأ
، ستراتيجيات تشجع عمى اندماج الطبلب ومشاركتيم فى التعممبتدريب المعممين عمى ا

الطبلب وانيماكيم فى التعمم  إنخراطن أحيث ، وخصوصا فى التعمم عبر الويب
الطريق الوحيد لنجاح التعمم عبر الويب وىذه التوصية تعطى مبرر قوى وتعضد 
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بحث الحالي يبحث الباحثين فى اختيارىما تعميم األقران كاستراتيجية تظير كمتغير لم
 .فى أفضل صورة ليا

 عوامل تحقيق اإلنخراط فى التعمم: 
ن أنو من الضروري أ ( Klem & Connell, 2004) شارا كل من كميم وكونلأ

ىتمام بيم وسيولة ن يتصف سموكيم برعاية الطبلب واإلأيحرص المعممون عمى 
ن ذلك يحدث أل الوصول الييم ومدىم بالتغذية الراجعة والمساعدة بصفة مستمرة

 .اإلنخراط فى التعمم
عدد من العوامل اذا  (Parsons & Taylor, 2011) كما حدد بارسونز وتيمور

 جيد لممتعممين منيا: إنخراطالتزم المعمم بتوفيرىا يحقق 
  .ساستحديد نقاط تميز الطبلب ونقاط ضعفيم والتعامل معيم عمى ىذا األ -
  .يم لمتعميم المستمرحث الطبلب عمى التعمم والمثابرة ودفع -
 .توفير تعمم تكيفي يتبلءم مع حاجات كل متعمم واىدافو -

ليذه العوامل توظيف  (Laird&koh,2005)وتضيف دراسة الريد وكوه 
ستخدام تكنولوجيا ن ىناك دور مؤثر إلأتوصبل إلى  حيث، المستحدثات التكنولوجية
ا الفعالة مثل التعمم قوى فى بيئات التعمم وخصوص إنخراطالمعمومات عمى حدوث 

 اق جاءت دراسة تشنوبيــــــــــــــــــوفى نفس السي، و التعاوني والتعمم النشطأالتشاركي 
Chenoby,2008) ) لتؤكد العبلقة بين توظيف تكنولوجيا المعمومات فى التدريس

ىمية اسيام أكدت عمى أكما ، وتحسين معدالت التحصيل االكاديمي، وزيادة اإلنخراط
 طار تعمم األقران.إالمتعممين وتحصيميم فى  إنخراطة التعمم االلكترونى في بيئ

إلى عامل جديد  Putman, Ford, & Tancock, 2012))وقد أشارت دراسة 
 ةاإللكترونيوىو ان المناقشات  ةاإللكترونيولكنو متعمق بشكل كبير ببيئات التعمم 

  .فى التعممتسيم فى تحقيق مستوى عال من المشاركة واإلنخراط 
ن اإلنخراط يشمل مشاركة الطبلب واىتماميم أ( Briggs, 2015)ويرى بريجرز

نحو موضوع التعمم والتفاعل مع المحتوى وأيضا األقران وارتفاع مستوى الدافعية 
ومن الميم التغمب عمى العوائق التى تمنع مشاركة الطبلب ووضع خطة ، لمتعمم

ط يربط الطبلب مع بعضيم البعض ويجعميم لتحسين عممية اإلنخراط كالبدء بنشا
وتوفر تغذية راجعة فاعمة وفى الوقت ، يشعرون بانيم جزء من المجتمع المعرفي

رسال رسائل تذكير إلبقاء الطالب فى المسار الصحيح.  المناسب وا 
 & Venable, 2011 ; Klem)من الدراسات مثل  اوقد توصمت عديد

Connell, 2004 ; Choering, 2015 ; Fletcher, 2015 ; Parsons & 
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Taylor, 2011) فى التعمم والتى ينبغي  إلى العوامل التى تسيم فى تحقيق اإلنخراط
 ثناء الموقف التعميمي وىى كما يمى:أن يخطط ليا ويؤدييا أن يحرص عمى ألممعمم 

ىتمام بيم جميعا دون تمييز فيقدم المعمم المساعدة لكل طالب رعاية الطبلب واإل -
 .ىتمام بالطبلب داخل السياقات التعميمية وخارجياويظير اإل، مباشربشكل 

ىميتيا بالنسبة لممتعممين وربطيا ببرنامجيم أتقديم الموضوعات بشكل يعكس  -
 كاديمي واظيار مجاالت توظيفيا فى حياتيم العممية األ

اتاحة فرص لمشاركة الطبلب فى الموقف التعميمي ال يكون الحديث طول الوقت  -
ن يخطط المعمم لحدوثيا ألمعمم فقط، والمشاركة ليا مظاىر متعددة يمكن من ا

يضا مع المعمم، فكمما أمثل مشاركة لمتفاعل مع المحتوى، والتفاعل مع األقران و 
 .زادت درجة مشاركة الطبلب زادت درجة اإلنخراط فى التعمم

، الميام تفسارات الطبلب واشراك الطبلب فى كثير مناساالستجابة السريعة عن  -
، ستجابة لرسائميمولوية فى اإلن ليم األأن الحرص عمى اشعار الطبلب بأحيث 
 .ىتمام بيم يحفزىم ويحثيم عمى اإلنخراطواإل

توفير التحدي االكاديمي من خبلل االستفسارات واالنشطة التى يطرحيا المعمم  -
 لطبلبو.

 ,Parsons & Taylor) بارسونس وتايمور يشير كل من طاروفى ىذا اإل 

عتبار عند ن ىناك عدة مفاىيم تعد بمثابة سمات اذا تم أخذىا فى اإلأإلى  ( 2011
التخطيط الذي يقوم بو المعمم لتقديم موضوعات المحتوى لطبلبو تؤدي إلى حدوث 

 :اإلنخراط فى التعمم بدرجة كبيرة وىى
لممتعمم ن يبثيا أمن المفاىيم التربوية التى يجب عمى المعمم  التعميم المستمر: -

نو ال توجد قيود عمى عممية أبشكل مباشر وبشكل غير مباشر فيشعر الطبلب 
  .تعميمو

ن لكل متعمم خصائص واحتياجات فيحدد نقاط أفييتم المعمم ب :التعمم الشخصي -
ساليب متنوعة تدفع الطبلب أفيطبق منيجيات و ، القوة ونقاط الضعف عند طبلبو

 .ة عاليةعمم واإلنخراط فيو بدرجتواصمة المل
ن يكون الطبلب مسؤلين عن عممية أفينبغي  :التعمم النشط المعتمد عمى الطالب -

 تعميميم فيذا يؤدي إلى زيادة اإلنخراط فى التعمم ورفع مستوى التحصيل.
عمى كل جيد ونشاط يقوم بو الطالب من قبل المعمم  feed back الرجع المستمر -

 .ن يكون ىذا الرجع واضح وبناءأويفضل 
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ودي تبعث فى الطبلب ارتياح فى التعامل مع المعمم ومع  ير مناخ محببتوف -
 زمبلئيم فمن الميم تعزيز العبلقات الودية بين الطبلب 

دائم بين الطبلب والمعمم وبين الطبلب وبعضيم البعض فكمما  توفير سبل تواصل -
 اتيحت فرص لمتواصل الدائم كمما ساىم ذلك فى حدوث اإلنخراط فى التعمم

كن تصنيف العوامل التى تؤثر عمى انخرط الطبلب فى التعمم إلى ثبلث ويم
 مصادر ىى:

، اسموب تفاعل المعمم مع طبلبو )التعزيز المفظي :عوامل مرتبطة بالمعمم -
 .(والثناء المفظي، وتعبيرات الوجو، والدعم، والتوجيو

 نوالعبلقات باألقرا، الحالة الجسمية والعاطفية :عوامل مرتبطة بالطالب -
(Brown,2008). 

تعدد مصادر التعمم بحيث  : مثلعوامل مرتبطة بالمناهج ومصادر التعمم -
والميام التعميمية التى يكمف بيا الطبلب ومدى ، تتضمن التكنولوجيا الحديثة

 ن تكون ذات مغزى لو.أالمتعمم بيا و  صعوبتيا ومدى اىتمام
 :the Glossary of Education Reform التربويويشير )معجم االصبلح 

Student Engagement )  شكال من أالطبلب يتحقق تحت عدة  إنخراطن أإلى
و طرق يجب عمى المعمم توفيرىا فى كل أاإلنخراط الطبلبي وكل شكل لو عوامل 

 تية:شكل من األشكال اآل
لزيادة إنخراط الطبلب فكريا في  :Intellectual engagement اإلنخراط الفكري -

نشاء دروس أو ميام أو مشاريع تستقطب إيمكن لممدرسين ، عالمقرر أو الموضو 
اىتمامات الطبلب أو تحفز فضوليم. عمى سبيل المثال يمكن لممدرسين منح 

أو ، الطبلب مزيًدا من الخيارات حول الموضوعات التي يطمب منيم الكتابة عنيا
 فقد يختار، قد يسمحون ليم باختيار الطريقة التي يعرضوا بيا موضوع ما

فيديو قصير أو صوتي  إنتاجوقد يقوم آخرون ب، كتابة ورقة البعض منيم
كما يمكن لممعممين  .وآخرون ينشئون عرًضا توضيحًيا متعدد الوسائط، وثائقي

ليثير فضول ، تقديم وحدة دراسية ذات مشكمة أو سؤال يحتاج الطبلب إلى حميا
 الطبلب وزيادة مشاركتيم في عممية التعمم. 

ولتحقيقو يستخدم المعممون  :Emotional engagementلعاطفي اإلنخراط ا -
مجموعة واسعة من االستراتيجيات لتعزيز المشاعر اإليجابية لدى الطبلب مما 

أو يمنع الطبلب من ، يسيل عممية التعمم أو يقمل من السموكيات السمبية
لتعمم يمكن إعادة تصميم الفصول الدراسية وبيئات ا، التسرب. عمى سبيل المثال
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وقد يضع المعممون نقطة مراقبة حالة المزاج ، األخرى لجعميا أكثر مبلءمة لمتعمم
أو توجيو ، أو قد تقدم البرامج المدرسية المشورة، الطبلبي ويسأليم عن شعورىم

أو خدمات أخرى تسعى بشكل عام إلى منح الطبلب الدعم الذي ، األقران
إليجابية أو التفاؤل أو اإلثارة حول يحتاجون إليو لمنجاح أكاديميا والشعور با

 المدرسة والتعمم. 
يمكن لممدرسين وضع  :Behavioral engagement اإلنخراط السموكي  -

إجراءات لمفصول الدراسية أو استخدام إشارات متناسقة أو تعيين أدوار الطبلب 
التي تعزز السموكيات التي تساعد عمى التعمم. عمى سبيل المثال يمكن لممدرس 

مما يشير إلى انو قد حان الوقت لمتوقف ، ن يصفق ثبلث مرات أو يرفع يدها
أو قد يطمب المعمم من ، أو بدء نشاط جديد، أو العودة إلى المقاعد، عن الكبلم

 .جل تقميل الرتابةأالطبلب عمى أساس تناوب قيادة بعض االنشطة من 
ون مجموعة قد يستخدم المعمم :Social engagement اإلنخراط االجتماعي -

قد ، ستراتيجيات لتحفيز التفاعبلت االجتماعية. عمى سبيل المثالمتنوعة من اإل
أو يمكن ، يتم أقران الطبلب أو تجميعيم لمعمل بشكل تعاوني عمى المشاريع

كما يمكن إدخال ، قات أكاديمية يتنافس فييا الطبلبلممدرسين انشاء مساب
يمكن تحسين ، لتعمم. وفي ىذه الحاالتالقضايا المدنية واالجتماعية في عممية ا

أو بحث القضايا ، مشاركة الطبلب إليجاد حمول لممشكبلت االجتماعية
  االجتماعية.

 العالقة بين تعمم األقران وبين اإلنخراط فى التعمم: 
ن كل منيما أىناك عبلقة متبلزمة بين اإلنخراط فى التعميم وتعمم األقران حيث 

 ,Kinize & Kult) كبل من كنزى وكولتليو إشار أ يؤدي لآلخر ويؤكد ذلك ما

 اءإلق األحيان من كثير في التعمم في اإلنخراط نو ينتج عنأبذكرىما  ( 223 ,2004
عندما يتوفر اإلنخراط بدرجة عالية فى ف، القرارعمى الطالب نفسو واتخاذ التعمم مسئولية

 لمطبلب ويمكن، بعضال لبعضيم التدريس بعممية يقوموا نأ لمطبلب التعمم يمكن
 عمى يشجع نوأ عن فضبلً ، التدريس ىيئة أعضاء مع كشركاء يعمموا نأ الراشدين
 تؤثر التي القضايا فيم عمى الطبلب مما يساعد والمسئولين الطبلب بين الميام تقاسم
 عرض عمى الطبلب ويشجع تعمميم عن الطبلب رضا من يزيد كما، تعمميم عمى

 .لآلخرين نظرىم وجيات
نماطو أتعمم األقران ب يوفرىا التي األساسية المميزات نو منإناء عمى ذلك فوب

 نشط وتفاعل مشاركة بوجود المرتبطة الصعوباتعدد من  عمى المتعددة التغمب
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المتعممين ويرجع ذلك لمتآلف الذي ينشأ  جانب من التعميمية نشطةلؤل فعالة وممارسة
 عميو يطمق ما ستفسار وىذاى طمب اإلبين المتعمم والمعمم القرين وعدم الحرج ف

 التعمم. في اإلنخراط
 تجعميم قد إلكترونية تعميمية بيئة وفى ضؤ ذلك فان إنخراط الطبلب فى 
 السمبي التعمم يحول مما، التعميمية االنشطة ممارسة في والمشاركة التعاون إلى يميمون
 تحقيق في ويساعد، عممالت في المشاركة والتفاعل عمى ويشجعيم، نشط فعال تعمم إلى

وىذا ما جعل الباحثان يفترضان امكانية زيادة إنخراط  .المرجوة التعميمية األىداف
 .ةاإللكترونيالطبلب فى بيئة تعمم األقران 

 :اجراءات البحث
  طبلع عمى الدراسات السابقة تم اإل: المدونات إنتاجعداد قائمة بمهارات إ

ميارة بصورة  (38) عداد قائمة مكونة منا  و  ،المدونات إنتاجالمرتبطة بميارات 
إلبداء الرأي فى مدى كفاية  *تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمينو ، أولية

 . ىذه الميارات واضافة وحذف ما يرونو من ميارات
، ( ميارات وتعديل صياغة بعض الميارات4وفى ضوء اآلراء تم حذف )

ــيا النيائية تشتمل   (.0ممحق ) ( ميارة34عمى )وأصبحت القائمة في صورتــ
 طبلع عمى الدراسات السابقة تم اإل :المدونات إنتاجعداد قائمة بمعايير إ

عداد قائمة مكونة من معيارين إوتم ، المرتبطة بميارات إنتاج المدونات
عرضيا عمى مجموعة من  وتم، وليةأبصورة  معيار فرعى (36)و ،رئيسين

، المعايير داء الرأي فى مدى كفاية ىذهإلب -لييمإسابق االشارة ال-المحكمين 
ذف معيارين من . وفى ضوء اآلراء تم حواضافة وحذف ما يرونو من معايير

وأصبحت القائمة ، تعديل صياغة بعض المعايير الفنيةو ، المعايير التربوية
معايير تربوية : في صورتــــيا النيائية تشتمل عمى معيارين رئيسين ىما

معيار  23وتحتوى عمى و  ومعايير فنية، ار فرعى( معي00) وتحتوى عمى
 (.2ممحق ) فرعي

 
 

                                                           

كمية البنات جامعة عين شمس، وفاء صبلح  -حنان محمد الشاعر أستاذ تكنولوجيا التعميم* 
 .جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  -الدين ابراىيم أستاذ تكنولوجيا التعميم
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 :إعداد مادة المعالجة التجريبية 
وقد تم ، إلكترونيةأقران تمثمت مادة المعالجة التجريبية في تصميم بيئة تعمم 

 العام لمتصميم النموذج وتم اختيار، طبلع عمى عدة نماذج لمتصميم التعميمياإل
 اإلجرائية خطواتو وضوحل وذلك، ىذه االستراتيجية تصميمل، (ADDIE)التعميمي 
طبلع عمى . كما تم اإلالمنطقي والتسمسل والبساطة بالمرونة وتمتعو، تنفيذىا وسيولة

 مثل:اإلنترنت المتاحة عمي شبكة  ةاإللكترونيالعديد من المنصات التعميمية 
Schoolog, Thing link, Easy class, Edmodo, Ning, Class flow, 

Edsby ,Classmates. 

ن غالبية ىذه المنصات تتفق في معظم الخدمات واألدوات أوالحظ الباحثان 
كبيئة تعمم  (Edmodo) اختيار المنصة التعميميةلذا تم ، التعميمية المتاحة بكل منيا

 بو من العديد من المميزات التي تم اإلشارة إلييا مسبقًا. لما تتمتع ؛إلكترونية
وفقا لنموذج التصميم  إلكترونيةاستراتيجية تعمم أقران عبر بيئة تعمم  وتم تصميم

التعميمى ويتكون ىذا النموذج من خمس مراحل رئيسة يستمد النموذج اسمو منيا عمي 
 النحو التالي:

 
 
 
 
 
 
 

 لمتصميم التعميمي (ADDIE( المراحل الرئيسة لمنموذج العام )0شكل )
 : وتم فييا مرحمة التحميل -0

مشكمة البحث التى تتمثل في تدنى مستوى ميارات طبلب الدبموم العامة  تحديد -
 إنتاجفي ، بكمية التربية جامعة عين شمس -نظام العام الواحد–في التربية 
نظرا لكثرة  ؛وعدم قدرة القائمين بالتدريس عمى تدريبيم بشكل مبلئم، المدونات

 .لتعميموقمة التجييزات المادية بمعمل تكنولوجيا ا، عداداأل
عينة  -نظام العام الواحد  –تقدير حاجات طبلب الدبموم العامة في التربية  -

حيث ، الحاجة إلى رفع مستواىم في إنتاج المدونات: والتي تتمثل في، البحث

 التحميل
 التصميم
 التطوير
 ذالتنفي
 التقويم
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نظرا لعدم قدرة القائمين عمى التدريس  ؛التمكن منيا يجد الطبلب صعوبة في
 جيزة داخل المعمل. قمة األو ، ثناء التدريب وكثرة أعدادىمأبمتابعتيم 

ىذه  ن تتوافر في العينةأحاول الباحثان : خصائص ىذه الفئة تعرف -
لم يسبق ليم دراسة ، نترنتامتبلكيم لجياز كمبيوتر متصل باإل :الخصائص

عمى التعامل مع الكمبيوتر  يكون لدييم قدرة، المدونات إنتاجمقرر مرتبط ب
والتعامل مع متصفحات ، بيئة ويندوز مثل قدرتيم عمي التعامل معاإلنترنت و 

 نترنت. والقدرة عمي رفع وتحميل الممفات عبر اإل، ومستعرضات الويب
المدونات( بالجزء العممى من مقرر  إنتاج) تحميل محتوى التعمم المتمثل في -

تنمية ميارات إنتاج : وتحديد اليدف العام المتمثل في، تكنولوجيا التعميم
احد بكمية نظام العام الو  - بموم العامة في التربيةالمدونات لدى طبلب الد
  .(9ممحق ) ىداف التعميميةواأل، التربية جامعة عين شمس

توافر جياز والتي تمثمت فى ، تحميل الموارد والتجييزات الرقمية المتاحة  -
استخدام ، لدى أفراد العينةاإلنترنت كمبيوتر أو أحد اليواتف الذكية متصل ب

اإلنترنت قديم المحتوي التعميمي من خبلليا لمطبلب عبر لت Edmodoمنصة 
 توافر مجموعة من البرامج، pdfتوفير دليل لممعمم في صورة ممف ، بالمنزل

 Microsoft Internet وىي عمي أجيزة الكمبيوتر او التميفون المحمول لدييم

Explorer) ,office suite ,Edmodo) 

 :وتم فييا مرحمة التصميم -2
توضح السموك النيائي ، داف التعميمية في صورة أىداف إجرائيةصياغة األى -

الميارية و  والمرتبط بالنواحى المعرفية، المراد اكسابو لمطبلب مجموعة البحث
 – 2208ولوجيا التعميم عام في ضوء محتوي مقرر تكن، إلنتاج المدونات

وتم ، الجانب العممى( والذى يتم تدريسو ليم بالفصل الدراسى الثانى) 2209
وتم ، ( ىدف48واشتممت عمى )، إعداد قائمة األىداف في صورتيا األولية

 -شارة الييم السابق اإل -عرضيا عمى المحكمين تخصص تكنولوجيا التعميم 
وبذلك أصبحت قائمة ، ىدافأ (4راء المحكمين تم حذف )آوفي ضــــــــوء 

  .(9ممحق ) ( ىدف44ى )األىداف بصورتيا النيائية تحتـــــــــــــــــــوى عم
المحتوى التعميمي المرتبط بإنتاج  يشتمل عمى القرين ممعمملدليل  تصميم -

 التعميم نشطةأكما تم تصميم ، المدونات والذى يحقق األىداف التعميمية
، قراءة الممفات: والمتمثمة في، المنصة خبلل لمطبلب من تُقدم التي والتعمم

ورفع ، ات انشاء المدونة خطوة بخطوةخطو  وتنفيذ، ومشاىدة الفيديوىات
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جابة عمى واإل، وتقييميا من قبل زمبلئيم، روابط المدونات التى يتم انشائيا
 سئمة بعد شرح كل جزئية. األ

تم شرح المحتوى باستخدام استراتيجية والتعمم:  التعميم استراتيجيات تصميم -
  .اتى عبر المنصةوالتعمم الذ، والمناقشة، والتعمم التعاونى، تعمم األقران

 ممفات واشتممت عمى، التعميمى لممحتوى المناسبة التعمم مصادر تم تجميع -
(word- power point- pdf) وروابط عبر االنترنت.، وصور، وفيديوىات 

 مرحمة اإلنتاج: -3
لشرح طريقة التعمم : pdf في شكل ممف القرين /تم إنتاج دليل لممعمم

لممعممين  Edmodo ةاإللكترونيئة التعمم باستراتيجية تعمم األقران عبر بي
 (02) ممحق:أجزاء كما يمى 6مل عمى ــــواشت، األقران

  ميارات التعامل مع منصة الـ : الجزء األولEdmodo  
  األىداف التعميمية: الجزء الثاني.  
  ومصادر التعمم (لممدونات) عناصر المحتوى العممى :الجزء الثالث.  
  عبر  (تعميم األقران) التدريس باستخدام استراتيجيةكيفية  :الجزء الرابع

  .Edmodoمنصة الـ 
  نشطة التعميميةاأل: الجزء الخامس. 
  أساليب التقويم: الجزء السادس.  

معممى ) سمإمن قبل الباحث الثانى ب WhatsApp ىتم عمل مجموعة عم
وحل أى ، يمادمودو( تضمنت المعممين األقران والباحثان ليتم التواصل بينمنصة اإل

 .مشكبلت أثناء التطبيق
وسوف يتم تناوليا في ، وىى مرحمة تطبيق التجربة األساسية: مرحمة التطبيق -4

 .البحث الحقا
قام الباحثان بإجراء تجربة استطبلعية عمى عينة من نفس  مرحمة التقويم: -5

طالب  (42) وبمغ عددىم (مجتمع البحث )طبلب الدبموم العامة فى التربية
وذلك فى نياية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  ،وطالبة
/ 20/02وحتى  2208/ 4/02ولمدة اسبوعين فى الفترة من ، 2208/2209
الصعوبات التى قد تواجو الباحثان فى أثناء التجربة  تعرفوذلك بيدف ، 2208

وتقدير زمن اجراء التجربة ، وحساب ثبات أدوات البحث، األساسية لمبحث
وقد كشفت ، (00مرفق نماذج من التجربة االستطبلعية )ممحق  .األساسية

كما كشفت عن صبلحية مادة ، التجربة االستطبلعية عن ثبات أدوات البحث
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تعمم أقران عبر بيئة  المعالجة التجريبية المتمثمة فى التدريس باستخدام استراتيجية
الباحث ) لمعمموالتى التقى فييا الطبلب مع ا Edmodo)) ةاإللكترونيالتعمم 
ومدى كفاءة عمل روابط ، ومدى سيولة استخداميا من قبل المتعممين، (األول

المستخدمة كمصادر لمتعمم، وقد تم حذف بعض الروابط التى أبدى اإلنترنت 
واستفاد الباحثان من ، وتم استبداليا بروابط جديدة، الطبلب صعوبة فى التحميل

فية تفاعل الطبلب عبر الفصول التى تم ستطبلعية فيما يتعمق بكيالتجربة اإل
ومتابعة الفصل يوميا لمرد عمى ، Edmodo انشائيا عبر بيئة التعمم االلكترونى
وضرورة التواصل السريع إلخبارىم بكل ، استفساراتيم وتشجيعيم عمى التعمم

حيث ان الباحثين تنبيا إلى ان بعض ، لسرعة الدخول عمى الفصل، جديد
، لفصل االفتراضي بدون بريد الكترونى وبحساب مجانىالطبلب سجموا فى ا
الذى تم انشائو  اإللكترونيي اشعار بالجديد عمى الفصل أوبالتالي لم يصميم 

نيم لم يتذكروا كممة المرور الخاصة بحسابيم المجانى أ إضافة الىلمدراسة، 
  صلوتم التغمب عمى ىذه المشكمة بإببلغيم بالكود الجديد لمف، لمدخول لمفصل

 دوات البحث:أعداد إ 
، وبطاقة تقييم منتج، اختبار تحصيمي: اشتمل البحث الحالي عمى ثبلثة ادوات

 .وفيما يمي عرض تفصيميا ليا ومقياس اإلنخراط في التعمم
  االختبار التحصيمى: -0

تم إعداد اختبار تحصيمي)إلكتروني( لقياس النواحي المعرفية المرتبطة بميارات  -
وتم تحديد أىداف ، االدمودو() باستخدام امكانيات منصة إنتاج المدونات

واشتمل االختبار في صورتو األولية ، (3وجدول مواصفاتو )ممحق، االختـــــبـــــار
( سؤال من نمط الصواب 07)، ( سؤال من نمط االختيار من متعدد04عمى )
بداء ، دقولمتأكد من ص ؛وتم عرضو عمى المحكمين السابق االشارة الييم، والخطأ وا 

 الرأي حول:
 .مدى مناسبة اىدافو مع مفرداتو  .سبلمة صياغة مفرداتو عمميا ولغويا 
 .إضافة أسئمة جديدة أو حذفيا 

، تعديل صياغة بعض االسئمة في ضوء آراء المحكمين من نوع االختيار من متعدد -
ليصبح ، وكذلك حذف بعض االسئمة من اسئمة الصواب والخطأ، والصواب والخطأ

 ،( سؤال من نمط اختيار من متعدد02الختبار في صورتو النيائية مكون من )ا
 .( سؤال26) ( سؤال من نمط الصواب والخطأ بمجموع كمى04)و
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( طالب 42بتطبيقو عمى عينة مكونة من)، حساب ثبات االختبار االلكترونى -
م الدبموم العامة فى التربية نظام العا -وطالبة من طبلب الدراسات العميا 

الواحد بكمية التربية جامعة عين شمس من غير العينة األساسية اثناء اجراء 
وتم حساب  ؛م03/02/2208الموافق  الخميس يوم، التجربة االستطبلعية

 SPSS))بالبرنامج اإلحصائي  (نباخالفا كرو ) ثبات المقياس باستخدام معادلة

مة مقبولة لثبات ( ككل وىي قي2.73وقد بمغ معامل الثبات )، (22اإلصدار )
 االختبار.

حساب زمن االختبار عن طريق جمع الزمن الذى استغرقو كل طالب في أداء  -
الزمن المخصص لئلجابة عمى  ليصبح، ثم تقسيميا عمى عددىم، االختبار
  دقيقة. 32االختبار 

وقد تراوحت معامبلت ، حساب معامبلت السيولة لكل فقرة من فقرات االختبار -
( وىي 2.73-2.20ة من أثر التخميــن لمفـردات االختبــار )السيولة المصحح

 – 2.22قيم متوسطة لمعامبلت السيولة؛ النيا تقع داخل الفترة المغمقة )
 .(2226، )صبلح الدين عبلم( 2.82

وقد تراوحت بين ، حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار -
ئمة مناسبة من حيث درجة ن جميع األسأ( مما يشير إلى 2.76 – 2.23)

، (.)صبلح الدين عبلم2.82 –2.22نيا تقع داخل الفترة المغمقة )تميزىا إل
2226.) 

صبح االختبار فى صورتو النيائية صالح لمتطبيق عمى العينة األساسية أوبيذا  
 (.5(. ومرفق نموذج اجابة االختبار )ممحق 4)ممحق 

 بطاقة تقييم المنتج:  -9
 :ييم المنتج تم اتباع الخطوات التاليةإلعداد بطاقة تق

 تعرفيتمثل اليدف العام فى : تحديد اليدف العام لمبطاقة واألىداف التعميمية -
مدى مراعاة طبلب الدبموم العامة فى التربية نظام العام الواحد بكمية التربية 

كما تم تحديد األىداف التعميمية ، جامعة عين شمس معايير إنتاج المدونات
قة بعد االطبلع عمى االدبيات والدراسات السابقة التى تناولت إنتاج لمبطا

 (. 6المدونات )ممحق 
وبعد االطبلع عمى االدبيات ، تحديد محتوى البطاقة فى ضوء اىدافيا -

ولية حيث اشتممت وتم تحديد محاور البطاقة بصورتيا األ، والدراسات السابقة
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( معيار 07ــــــة ويحتوى عمى)عمى محورين أساسين ىما: المعايير التربويـ
 ( معيار فرعية.25) والمعايير الفنية ويحتوى عمى، فرعى

لتقدير مدى  منخفضة( -متوسطة –تم وضع مقياس ثبلثى التدريج )كبيرة  -
وتم تخصيص الدرجة ، توافر المعايير بمشروعات الطبلب فى إنتاج المدونات

ى توافر المعيار بدرجة ( لمد2ودرجة )، ( ألعمى تقدير لتوافر المعيار3)
 .الدرجة االقل لتوافر المعيار (0ودرجة )، متوسطة

حساب صدق البطاقة بعرضيا عمى المحكمين فى مجال تكنولوجيا التعميم  -
إلبداء الرأي حول مدى ، لييم فى تحكيم االختبار التحصيمىإشارة والسابق اإل

، عممية والمغويةودقة الصياغة ال، وبنودىا الفرعية، كفاية محاور البطاقة
( بنود 3وحذف )، بنود من المعايير التربوية (6) سفرت النتائج عن حذفأو 

وبذلك اصبحت بطاقة ، وتعديل صياغة بعض البنود، من المعايير الفنية
ساسين لممعايير: المحور أالتقييم فى صورتيا النيائية تحتوى عمى محورين 

 د ( بن00ويشتمل عمى ) ول المعايير التربويةاأل
وعدد كمى لبنود ، ( بند93والمحور الثانى المعايير الفنية ويشتمل عمى ) 
  (.7( بنــــــد) ممحق 33البطاقة )

حساب ثبات بطاقة التقييم بتكميف اثنين من الزمبلء ممن لدييم خبرة بإنتاج  -
( مدونات تم إنتاجيا من قبل الطبلب اثناء التجربة 6المدونات لتقييم عدد )

ثم تم حساب نسبة ، ة وتم اعطائيم روابط المدونات التى تم إنتاجيااالستطبلعي
 : كما يمى "Cooper" االتفاق بين المبلحظين لكل مدونة باستخدام معادلــــــــــة

 
 x 022 نسبة االتفاق = 

 
 ( معامل اتفاق المبلحظين عمى المدونات المنتجة من الطبلب0جدول )

 معامل االتفاق رقم المدونة
0 88.35 
2 92.60 
3 85.49 
4 82.93 
5 82.56 
6 79.28 

 519.99 المجموع
 83.87 المتوسط

 عدد مرات االتفاق+ عدد مرات االختالف 

 عدد مرات االتفاق
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 تفاق بين المبلحظين كان بنسبةإعمى معامل أن أيتضح من الجدول السابق 
وان متوسط معامل االتفاق ، (79.28) تفاق كانإقل معامل أ( بينما 92.60)
وبذلك تكون ، د ثبات بطاقة التقييم( وىذا يعتبر دليل ثبات مرتفع مما يؤك84.87)

  .صالحة لمتطبيق عمى العينة االساسية بالبحث
 مقياس اإلنخراط فى التعمم: -3

 :عداد مقياس اإلنخراط فى التعمم وفقا لمخطوات التاليةإتم 
 مدى إنخراط طبلب الدراسات العميا تعرف تحديد الهدف من المقياس: -

بكمية التربية جامعة عين شمس  عام الواحد(الدبموم العامة فى التربية نظام ال)
والتى يتم فييا ، ( Edmodoمنصة) ةاإللكترونيفى التعمم عن طريق البيئة 

  التعمم باستخدام استراتيجية التعمم باألقران.
المقياس فى صورتو المبدئية من ثبلثة ابعاد  تكون: تحديد فقرات المقياس -

 :تمثمت فى اآلتى
  عبارة05ويتضمن  والمشاركة )اإلنخراط السموكي(التفاعل  ول:البعد األ 

 00ويتضمن (المثابرة والتحدي االكاديمي )اإلنخراط المعرفي :البعد الثانى
  .عبارة

  عبارات7ويتضمن (التقبل لمبيئة والرضا عنيا )اإلنخراط العاطفي :البعد الثالث
 عبارة  33وبذلك يكون عدد عبارات المقياس  
غير موافق ، 2محايد ، 3وافق ألبلستجابة عمى المقياس )ثبلثى  تحديد تدريج  -

0). 
تم عرض الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة من المحكمين تخصص  -

 السابق  -تكنولوجيا التعميم 
حيث تم ، وتم التعديل فى ضوء آرائيم *وتخصص عمم النفس -االشارة الييم -

عبارات من البعد  3وحذف ، عبارة03حذف عبارتين من البعد االول ليصبح 
 9ليصبح  بينما تم اضافة عبارتين فى البعد الثالث، عبارة 8الثانى ليصبح 

 عبـــــــــــــــــــارة 32وبيذا اصبح المقياس فى صورتو النيائية يتكون من ، عبارات
 (.8ممحق )

                                                           

كمية التربية جامعة عين شمس، تامر شوقى  -د ىيبة استاذ عمم النفس المساعد محمد احم* 
 ابراىيم مدرس عمم النفس كمية التربية جامعة عين شمس.
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( طالب من طبلب الدبموم 42تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية عددىا ) -
يوم الجمعة ، نظام العام الواحد( من غير العينة االساسية) بيـــةالعامة فى التر 

م حيث يتم التدريس ليم يوم الجمعة كما ىو مخصص 2208 /02 /04الموافق 
وتم حساب زمن االجابة عمى المقياس عن طريق جمع ىذه ، بجدول الكمية

 دقيقة. (42) وقد جاء مساويا، وقسمتيا عمى عددىم، األزمنة
  رنامج اإلحصائيدام معادلة )الفا كرونباخ( بالبـت المقياس باستختم حساب ثبا -

(SPSS) ( 22اإلصدار) ، (2.68ووجد انو يساوى)  وىو معامل ثبات مقبول
 ساسية.عينة البحث األوبيذا يكون المقياس صالحا لمتطبيق عمى 

 التجربة األساسية:  
ين صغيرتين عدد كل تم تقسيم عينة البحث إلى أربع مجموعات تجريبية: مجموعت -

وتم تكميف ، طبلب( 7) ومجموعتين متوسطتين عدد كل منيما، طبلب( 3) منيما
مجموعة  /مجموعة صغيرة) بالتدريس لمجموعتين من المتعممين قرين /كل معمم

 متوسطة( عبر المنصة.
فى بداية التجربة  (األفقي /الرأسى) األقران تم اجتماع الباحثان مع المعممين -

من أجل تدريبيم عمى كيفية التدريس ، 2/2209 /20دراسى الثانى يوم بالفصل ال
وكيفية ، Edmodoالـ  لزمبلئيم باستخدام استراتيجية تعميم األقران عبر منصة

واآلخر ، صغيرال عدد المتعممين أحدىما لمجموعة، نينشاء فصمين افتراضيإ
متعممين لمطائيا واالحتفاظ بأكواد الفصول إلع، عدد المتعممين متوسط لمجموعة

 .فى التدريس مع توحيد ما يقدم لممجموعتين واتباع نفس الطريقة، عند مقابمتيم
سترشاد بو لئل pdfفى شكل ممف  عداده مسبقاإتم تزويدىم بدليل المعمم الذى تم  -

من خبلل مجموعة وذلك ، ليو في أى وقتإالتدريس ويمكنيم الرجوع  في
WhatsApp التى تم انشاؤىا. 

بطبلبو بعيدا عن اآلخر لمتعرف  (األفقى /الرأسى) ماع كل معمم قرينتم اجت -
وذلك يوم ، وتحفيزىم عمى التعمم من خبلل البيئة وحدوث ألفو بينيم، عمييم
مجموعة صغيرة ) إلى مجموعتــينبتقسيم طبلبو  وقام كل منيما، 23/2/2209

 (02) لـــدبمعــى أ (طبلب 7مجموعة متوسطة عددىا )و ،طبلب( 3عددىا 
، نظام العام الواحد لكل معمم قرين -طبلب الدبموم العامة فى التربية طبلب من

وكيفية التسجيل ، وتم تعريفيم بموضوع التدريب والمطموب منيم أثناء التعمم
كما قام كل معمم قرين ، واعطائيم أكواد الفصول، Edmodo عمى منصة

، ى المنصة بالصوربتوزيع نسخة ورقية موضح بيا اجراءات التسجيل عم
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 .القرناء المعممين اضافة إلى التوضيح عمميا عبر التميفون المحمول المرفق مع
وقد الحظ الباحثان ارتياح من جانب طبلب المعمم القرين األفقى النيم تعرفوا 

من طبلب العينة  -وىى طالبة دبموم عام صباحى شعبة تجارى، عميو
ممين طبلب الدبموم العامة صباحى وتحضر مع زمبلئيا المتع -ستطبلعيةاإل

  .شعبة لغة عربية محاضرات عامة
إلمكانية التواصل ، نشاء مجموعتين )واتس اب( لطبلبوإقام كل معمم قرين ب -

  .لحل أى مشكبلت ترتبط بعمل حساب عمى المنصة قبل الدراسة
 بيئة تعمم –قبل تطبيق مادة المعالجة التجريبية  تم تطبيق االختبار التحصيمى -

 /23وذلك يوم ، لمتأكد من تكافؤ مجموعات البحث األربع - إلكترونيةأقران 
لم يتم تطبيق بطاقة تقييم ميارة إنتاج المدونات ومقياس و  -2209 /2

رس في ولم تد، نظرا الن العينة لم تدرس المحتوى ؛اإلنخراط في التعمم قبميا
ية واالنحرافات وتم حساب المتوسطات الحساب -بيئة تعمم الكترونى من قبل

تحميل التباين أحادى  وتحميل نتائج االختبار التحصيمى باستخدام، المعيارية
تعرف داللة الفروق بين ل one way Analysis of Varianceاالتجاه 

 وتوضح جداول، وذلك بالنسبة لممتوسطات واالنحرافات المعيارية، المجموعات
  .( نتائج ىذا التحميل3، 2)

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو ( 2جدول )
 في التطبيق القبمي لبلختبار التحصيمي لدرجات المجموعات األربع

 ع م عدد المتعممين المعمم القرين نمط
 فقيأ

 
3 8.67 2.517 
7 6.14 2.478 

 رأسي
 

3 9.00 2.000 
7 7.43 1.718 

 2.280 7.40 20 المجموع
 المجموعاتى لحساب تكافؤ حاد( تحميل التباين األ3جدول )

 في القياس القبمي لالختبار التحصيمي
مصدر  المتغير التابع 

 التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مجموع
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الداللة عند 
 ≥مستوى 
1.15 

 غير دال  213. 1.670 7.854 3 23.562 بين المجموعات 
    4.702 16 75.238 داخل المجموعات 

  ----- ----- ----- 20 2406.000 المجموع
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نو ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين مجموعات البحث أ( 3يتضح من جدول )
حيث كانت قيمة )ف( أكبر من ، األربع في التطبيق القبمي لبلختبار التحصيمي

مما يدل عمى تجانس المجموعات التجريبية عينة ، وىي غير دالة إحصائيا 2.25
 البحث.

قد بدأت الدراسة عمى و ، ةاإللكترونيعبر بيئة تعمم األقران  األقران يس المعممينتدر  -
وتم التحاق جميع المتعممين القرناء ، 2/2209 /28المنصة يوم الخميس الموافق 

كما تم التحاق ، بالفصول االفتراضية التى قام كل معمم قرين بانشائيا عبر المنصة
متابعة مدى التزام  وذلك إلمكانية، -مين كمعم –الباحثان بالفصول الدراسية 

نشطة واأل، واستخدام مصادر التعمم، بشرح كل عناصر المحتوىاألقران المعممين 
 التي وردت بالدليل والتي تحقق أىداف التعمم. 

وشرح كل عنصر من عناصر ، بالترحيب بطبلبو عبر المنصة قرين قام كل معمم -
تكميف المتعممين و  ،ادر التعمم الواردة بالدليلوذلك باالستعانة بمص، المحتوى يوميا

 .نشطة التعميمية التي تعقب شرح كل عنصر لمتأكد من فيم المحتوىبتنفيذ األ
وذلك عند ، والمتعممين، األقران الحظ الباحثان وجود تفاعل كبير بين المعممين -

اك تفاعل كما كان ىن، نشطة وتمقييم التغذية الراجعة وتعزيزىم بشكل كبيرتنفيذ األ
بعضيم وبعض في التعميقات عمى المنشورات بالمنصة  األقران بين المتعممين

  .والتعميقات عمى المدونات التي تم إنتاجيا
تم تسميم المدونات بشكميا النيائي لممعممين القرناء بإرسال روابطيا في تعميق عمى  -

نتجة )ممحق ومرفق نماذج لممدونات الم، المنشور األخير الذى يطمب منيم ذلك
03.) 

 .3/2209/ 06انتيت الدراسة عبر المنصة يوم السبت الموافق   -
 نتائج البحث:

ما ميارات إنتاج المدونات التى " الذي ينص عمى: السؤال األوللئلجابة عن 
؟ " تمت اإلجابة عنو ضمن ن تتوافر لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربيةأيجب 

صل إلى قائمة بالميارات من خبلل مجموعة من حيث تم التو ، إجراءات البحث
 (0جراءات )ممحق اإل

ما التصميم التعميمى لمبحث الذى ينص عمى " السؤال الثانىولئلجابة عمى 
" تم اإلجابة عميو عن عمم القرين؟وفقا لنمط الم إلكترونيةأقران  المناسب لبيئة تعمم

م استراتيجية تعميم األقران طريق استخدام النموذج العام لمتصميم التعميمى لتصمي
 .(Edmodoوالتدريس بيا عبر بيئة التعمم االلكترونى )
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ما تأثير نمط المعمم لمبحث الذى ينص عمى " السؤال الثالثولئلجابة عمى  
فى تنمية النواحى المعرفية المرتبطة  إلكترونيةأقران  وعدد المتعممين ببيئة تعمم، القرين

؟ تم اختبار الفرضين ب الدراسات العميا بكمية التربيةطبل بميارات إنتاج المدونات لدى
 :التي تنص عمى (2- 0رقم )
الطبلب  درجات متوسطى بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -0

 الذين درسوا بنمط معمم قرين) أفقى( وبين الطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين
 . حصيميفي التطبيق البعدى لبلختبار الت رأسى()

الطبلب  درجات متوسطي بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -2
والذين درسوا بعدد متعممين متوسط في ، بعدد متعممين صغير الذين درسوا

 .التطبيق البعدى لبلختبار التحصيمى
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  صحة الفرض األولولمتحقق من  

تطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي لمتغير نمط )التعمم باألقران( وكانت المعيارية في ال
 (4النتائج كما يوضحيا جدول )
 ( المتوسط واالنحراف المعيارى 4) جدول

 لرتب درجات االختبار التحصيمى البعدى وفقا لنمط المعمم القرين
 االنحراف المعيارى المتوسط العدد 
 1.943 17.25 20 بعدى
 513. 1.50 20 القرين نمط المعمم

 في القياس البعدى وتنى –( نتائج اختبار مان 5جدول )
 المعمم القرين لبلختبار التحصيمى وفقا لنمط

نمط المعمم 
 القرين 

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى الداللة عند  Zقيمة  Uقيمة  
≤(1.15) 

 44.500 110.50 11.05 10 أفقى() 
 

-.424 
 
 

 غير دالة
0.671 

 
 99.50 9.95 10 (راسى) 

   20 المجموع
( يتضح عدم وجود فرق دال احصائيا في 5باستقراء النتائج في جدول )

متوسط رتب درجات االختبار التحصيمى البعدى بين المجموعة التى درست عن 
حيث كانت قيمة  (والتى درست عن طريق معمم قرين )رأسى (أفقى) معمم قرين طريق

(z) الفرض  قبوللذا تم ، 0.05من مستوى الداللة  ( وىى أكبر424.-) تساوى
بين  ≤ 0.05 فرق دال إحصائيًا عند مستوى ال يوجدالذى ينـــــص عمى "، االول

أفقى( وبين الطبلب الذين ) معمم قرين متوسطى درجات الطبلب الذين درسوا بنمط
 التحصيمي. رأسى( في التطبيق البعدى لبلختبار) درسوا بنمط معمم قرين
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  الفرض الثانىولمتحقق من صحة 
المعيارية في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي لمتغير عدد المتعممين )صغير/ 

 .(6متوسط( وكانت النتائج كما يوضحيا جدول )
 ( المتوسط واالنحراف المعيارى6جدول)

 وفقا لعدد المتعممين ى البعدىدرجات االختبار التحصيم لرتب
 االنحراف المعيارى المتوسط العدد 
 1.943 17.25 20 بعدى

 470. 1.70 20 عدد المتعممين
 في القياس البعدى وتنى –( نتائج اختبار مان 7جدول )

 لبلختبار التحصيمى وفقا لعدد المتعممين
عدد 
 المتعممين

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

توى الداللة مس Zقيمة  Uقيمة 
 (1.15)≥عند 

  81.50 13.58 6 صغير
23.500 

 
1.557- 

 غير دالة
 128.50 9.18 14 متوسط 0.120

   20 المجموع
( يتضح عدم وجود فرق دال احصائيا في متوسط 7باستقراء النتائج في جدول )

 رتب درجات االختبار التحصيمى البعدى بين المجموعة التى درست بعدد متعممين
- تساوى (Zحيث كانت قيمة )، صغير والمجموعة التى درست بعدد متعممين متوسط

الذى ، الفرض الثانى قبوللذا تم ،  0.05( وىى أكبر من مستوى الداللة (-1.557
بين متوسطى درجات  ≤ 0.05 فرق دال إحصائيًا عند مستوىال يوجد ينـــــص عمى "

في مجموعات  وبين الطبلب الذين درسوا الطبلب الذين درسوا في مجموعات صغيــــرة
وبذلك يكون لتعميم األقران بوجو ، "متوسطة في التطبيق البعدى لبلختبار التحصيمي

 عام دور مؤثر فى زيادة التحصيل وىذا يتوافق مع نتائج عديد من الدراسات مثل
 .(2227، )عبير عثمان، (2227، داليا عبد الكريم)، (2206، وفاء الدسوقى)

ع نتيجة عدم وجود فرق دال احصائيا بين المجموعات وفقا لنمط المعمم وترج
و عدد المتعممين في االختبار االتحصيمى البعدى المرتبط بالنواحى المعرفية أالقرين 

 /لميارات إنتاج المدونات إلى وجود دليل موحد التزم بتنفيذه بدقة المعمم القرين )األفقى
ريب المعمم القرين)األفقى/ والرأسي( قبل التدريس طريقة تد والرأسي( وكذلك توحيد

يمكن  فيديوىات) متنوعة وتوحيد مصادر التعممة، اإللكترونيلزمبلئو عبر بيئة التعمم 
لكل المجموعات  (وعروض تقديمية /ومواقع ويب /الرجوع الييا الكثر من مرة

إلى عدم ظيور بتعميمات الدليل ادى كل ذلك  الصغيرة والمتوسطة وااللتزام الدقيق
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عمى تحصيل  ةاإللكترونيفروق في تاثير نمط المعمم القرين وعدد المتعممين بالبيئة 
تعمم  وىذه النتيجة تتفق مع ما أشار اليو مجدي عزيز ابراىيم بان، األقران المتعممين

مجدي عزيز ) لمعمر المختمف األقران لنفس العمريكون فاعبل بفاعمية تعمم األقران
 من ، وىذا يتفق ايضا مع النتيجة التى توصمت الييا دراسة كل(872، 2224، ابراىيم

(Ansuategui, Moliner, Lorenzo& Maroto,2018). 

 المعمم القرين ماتأثير نمط: لمبحث الذى ينص عمىالسؤال الرابع ولئلجابة عمى 
لدى فى تنمية ميارات إنتاج المدونات  إلكترونيةوعدد المتعممين ببيئة تعمم أقران 

التى تنص  (4 -3) تم اختبار الفرضين رقم ؟بكمية التربية طبلب الدراسات العميا
 :عمى
 درجات متوسطي بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -3

بنمط  الطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين )أفقى( وبين الطبلب الذين درسوا
 ييم إنتاج المدونات. في التطبيق البعدى لبطاقة تق معمم قرين )رأسى(

 درجات متوسطي بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرق -4
والذين درسوا بعدد متعممين متوسط ، الطبلب الذين درسوا بعدد متعممين صغير

 في التطبيق البعدى لبطاقة تقييم إنتاج المدونات. 
ن وفقا لعدد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتي

وكانت النتائج كما ، المتعممين في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم إنتاج المدونات
 (8يوضحيا جدول )

جات بطاقة تقييم ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لرتب در 8جدول )
 وفقا لنمط المعمم القرين في التطبيق البعديإنتاج المدونات 

 المعيارى االنحراف المتوسط العدد 
 4.553 85.10 20 البعدى

 513. 1.50 20 عدد المتعممين
 في القياس البعدى  وتنى –( نتائج اختبار مان 9جدول )

 وفقا لنمط المعمم القرين لبطاقة تقييم إنتاج المدونات
لنمط المعمم 

 القرين
متوسط  ن

 الرتب
مجموع 
 الرتب

U Z  مستوى الداللة
 (1.15)≥عند 

  83.50 8.35 10 أفقى() 
28.500 

 
-1.645- 

 غير دالة
 126.50 12.65 10 (راسى)  0.100

   20 المجموع
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( يتضح عدم وجود فرق دال احصائيا في 9باستقراء النتائج في جدول )
بنمط متوسط رتب درجات االختبار التحصيمى البعدى بين المجموعة التى درست 

 ((zين )رأسى( حيث كانت قيمة والتى درست بنمط معمم قر  (أفقى) معمم قرين
 قبوللذا تم ، ( (0.05( وىى أكبر من مستوى الداللة-1.645-المحسوبة تساوى )

 ≤ 0.05 فرق دال إحصائيًا عند مستوى ال يوجدالذى ينـــــص عمى " ، الفرض الثالث
أفقى( وبين الطبلب ) بين متوسطى درجات الطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين

رأسى( في التطبيق البعدى لبطاقة تقييم إنتاج ) بنمط معمم قرين الذين درسوا
 .المدونات

يمكن تفسير عدم ظيور فروق بين المجموعات التى درست وفقا لنمط المعمم 
إلى ان المعمم القرين بنمطيو التزما بالتعميمات ، القرين في بطاقة تقييم إنتاج المدونات

، عمى تقديم المعمومات لزمبلئيم المتعممينالموحدة التى تمقوىا سويا فى التدريب 
وحرص كل منيما عمى توصيل المعمومة لطبلبو وتمكينيم .والتواصل معيم وتحفيزىم
واتاحة مصادر التعمم المتنوعة ، وتعزيزىم بطريقة فورية، من الميارات بشكل جيد

ة التكرار قد اتاح لممتعممين امكاني ؛بشكل مستمر؛ المكانية الرجوع الييا وقت الحاجة
 .عاب الشرح الداء الميارات بإتقانسواء بالمشاىدة او القراءة ألكثر من مرة واستي

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لرتب درجات ( 02جدول)
 وفقا لعدد المتعممين في التطبيق البعديقييم إنتاج المدونات بطاقة ت
 االنحراف المعيارى المتوسط العدد 
 4.553 85.10 20 البعدى

 470. 1.70 20 عدد المتعممين
 في القياس البعدى وتنى –( نتائج اختبار مان 00جدول )

 وفقا لعدد المتعممين لبطاقة تقييم إنتاج المدونات
عدد 
 المتعممين

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى الداللة  Zقيمة   Uقيمة  
 (1.15)≥عند 

  91.00 15.17 6 صغير
14.000 

 
-2.337- 

 الة د
 119.00 8.50 14 متوسط 0.019

   20 المجموع
( يتضح وجود فرق دال احصائيا في متوسط 00باستقراء النتائج في جدول )

والمجموعة ، رتب درجات بطاقة تقييم إنتاج المدونات بين المجموعة الصغيرة
  (.0.05) ( المحسوبة اقل من مستوى الداللةz)نتيجة ان قيمة ، المتوسطة



 9109أبريل عدد  -دراسات وبحــوث -مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة

 

  

50 

 إحصائياً  دال ال يوجد فرقالذي ينص عمى انو "  الفرض الرابع رفض لذا يتم 
الطبلب الذين درسوا بعدد متعممين  متوسطي رتب درجات بين ≤ 0.05مستوى  عند

والذين درسوا بعدد متعممين متوسط في التطبيق البعدى لبطاقة تقييم إنتاج ، صغير
 " وقبول الفرض البديل.المدونات.

تم مقارنة متوسطى رتب درجات ، الفرق لصالح اى مجموعة ولمتعرف عمى
ن متوسط رتب درجات الطبلب الذين درسوا بعدد متعممين أواتضح ، المجموعات
الطبلب الذين درسوا بعدد ( وىو أكبر من متوسط رتب درجات 15.17صغير بمغ )

بر اى وبالتالي يكون الفرق لصالح المتوسط األك، (8.50)حيث بمغ  متوسطمتعممين 
 لصالح الطبلب الذين درسوا بعدد متعممين صغير.

 تفاعل المعمم القرين مع القرين المتعمم ن فرصةأإلى  وقد ترجع ىذه النتيجة
ويؤكد ىذا نتائج ، وثقل خبراتيم، لمعدد االقل ويسيل متابعتيم بدرجة كبيرة تكون متوفرة

و إلى تعمم قرين لقرين البحوث التى أجريت فى مجال تعمم األقران والتى كانت تدع
الجوانب الميارية ويتفق ذلك مع دراسة كل  وخصوصا عند تعمم، Peer to Peerفقط 

ودراسة وليد يوسف ، فى اطار التعمم التعاوني 2222من عبد المطيف الجزار،
عمم التشاركي، ، وذلك فى اطار الت2227وأحمد عصر ، ، ودراسة أحمد الجمل2203

 حجم كمما زادبذكره انو  (062، 048، 2220، الحيمة) ليوإوأيضا مع ما أشار 
 عمى المجموعة عضاءأ عمى األقران يمارسو نأ يمكن الذي الضغط زاد المجموعة

أيضا وىذه النتيجة تؤيدىا ، ادارتيا يسيل فانو الثنائية أو االقل عددا عكس المجموعة
متعممين فى نظرية العبء المعرفى التى تعطى أفضمية لمشاركة عدد أقل من ال

حتى التمثل عبئا معرفيا إضافيا عمى المتعمم تحول دون تمكنو  ةاإللكترونيالمناقشات 
  .(033، 2023)وليد يوسف من متابعة آراء زمبلئو 
ماتأثير كل من نمط " لمبحث الذي ينص عمىالسؤال الخامس ولئلجابة عمى 

خراط طبلب الدراسات العميا في إن إلكترونيةوعدد المتعممين ببيئة تعمم  المعمم القرين
 بكمية التربية فى بيئة التعمم؟

 :( التي تنص عمى6- 5تم اختبار الفرضين رقم ) 
بين متوسطي رتب درجات  0.05 ≥ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  -5

الطبلب الذين درسوا بنمط بمعمم قرين )أفقى( وبين الطبلب الذين درسوا بنمط 
تطبيق البعدى لمقياس اإلنخراط في التعمم بالبيئة معمم قرين )رأسى( في ال

 .ةاإللكتروني
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بين متوسطي رتب درجات  0.05 ≥ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  -6
بعدد متعممين متوسط  والذين درسوا، بعدد متعممين صغيرالطبلب الذين درسوا 

 .ةاإللكترونيفي التطبيق البعدى لمقياس اإلنخراط في التعمم بالبيئة 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 02جدول)

 وفقا لنمط معمم قرين في التطبيق البعدي لرتب درجات مقياس اإلنخراط
 االنحراف المعيارى المتوسط العدد 

 2.52305 86.5500 20 رتب الدرجات 
 51299. 1.5000 20 عدد المتعممين
 بعدىفي القياس ال وتنى –( نتائج اختبار مان 03) جدول
 لرتب درجات مقياس اإلنخراط وفقا لنمط المعمم القرين 

معمم النمط 
 قرينال

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى الداللة  Zقيمة  Uقيمة  
 (1.15)≥عند 

  134.50 13.45 10 أفقى() 
20.500 

 
-2.283- 

  دالة
 75.50 7.55 10 (راسى)  022.

   20 المجموع
في عند مستوى ( يتضح وجود فرق دال احصائيا 02ي جدول )باستقراء النتائج ف

الذين درسوا بنمط بمعمم قرين )أفقى( متوسط رتب درجات مقياس إنخراط التعمم بين 
 المحسوبة (z) حيث كانت قيمة، رأسى() نبنمط معمم قريــ وبين الطبلب الذين درسوا

الفرض  رفضتم لذا  (. (0.05أقل من مستوى الداللة  وىى (-2.283-) تساوى
 بين ≤ 0.05 مستوى عند إحصائياً  دال ال يوجد فرقالذى ينص عمى " الخامس

الذين درسوا بنمط معمم قرين )أفقى( وبين  الطبلب الذين درسوا متوسطي درجات
لبعدى لمقياس اإلنخراط رأسى( في التطبيق ا) الطبلب الذين درسوا بنمط معمم قرين

 .وقبول الفرض البديل .في التعمم
نو لصالح نمط تعمم أقران أوسطى رتب درجات المجموعتين اتضح وبمقارنة مت

وىو أكبر من متوسط رتب تعمم أقران  ((13.45أفقى حيث بمغ متوسط رتب درجاتيا 
  .(7.55) رأسى الذى بمغ

اقتراب عمر المعمم القرين من عمر زمبلئو  نأ رجاع ىذه النتيجة إلىإويمكن  
زالة اى، الرىبة فى التعامل أزالقد ، المتعممين األقران إضافة ، حواجز نفسية بينيم وا 

وتعميمات تحدد نطاق المشاركة المتوقع من المتعممين ، ن توفير أدوات تواصلأإلى 
األفقى( الجيدة ليم في أداءاالنشطة ) ومتابعة المعمم القرين، القرناء ومستوياتو بالبيئة

 يم بدرجة كبيرة فى إنخراطيم في التعممسا، المكمفين بيا وتعزيزىم بطريقة فورية
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ومع ، زيادة التواصل والتفاعل بين المعمم القرين وبينيمو  ،ي حرجأواالستفسار دون 
وىذا ماتنادى بو النظرية االتصالية التي تعتبر نظرية تعمم مبلئمة ، بعضيم البعض

وقد ، وابطنو شبكة تتألف من نقاط التقاء بينيا ر ألمعصر الرقمى حيث تصف التعمم ب
و خبراء في مجاالت معرفية أو معممين أخرين آمتعممين ) تكون نفاط االلتقاء بشرية

 (برامج الدردشة، مواقع الويب: مثل مصادر المعمومات) معينة( وقد تكون غير بشرية
لتقاء ومجموع نقاط اإل، كما تعتبر األفكار والمشاعر والمعمومات الجديدة نقاط التقاء

 تقان والوصول إلى المعرفة الحديثة ىما اليدف من التعمم االتصالياإلو، يكون شبكة
(Siemens,2005). 

 ياريالمتوسط الحسابي واالنحراف المع( 04جدول )
 لعدد المتعممينوفقا  في التطبيق البعديلرتب درجات مقياس اإلنخراط  

 االنحراف المعيارى المتوسط العدد 
 2.52305 86.5500 20 رتب الدرجات 

 47016. 1.7000 20 عدد المتعممين
 في القياس البعدى وتنى –( نتائج اختبار مان 05) جدول

 عممينلعدد المت لمقياس اإلنخراط وفقا 
متوسط  ن عدد المتعممين

 الرتب
مجموع 
 الرتب

مستوى الداللة  Zقيمة  Uقيمة  
 (1.15)≥عند 

  73.00 12.17 6 صغير
 

32.000 

 
 

-.844- 

 
  غير دالة
.398 

 137.00 9.79 14 متوسط
   20 المجموع

( يتضح عدم وجود فرق دال احصائيا عند مستوى 05باستقراء النتائج في جدول)
مجموعة عدد و  ،مجموعة عدد المتعممين الصغير في متوسط رتب درجات 0.05 ≥

 المحسوبـــــة ((z حيث كانت قيـــمة، في مقياس اإلنخراط البعدى المتعممين المتوسط
الفرض  قبوللذا تم ، ( (0.05 مستوى الداللةكبر عند أوىى  (-844.-تســــــاوى )
فرق دال إحصائيًا  الذى ينـــــص عمى " عدم وجود وقبول الفرض الصفرى، السادس

متعممين  بعدد بين متوسطى درجات الطبلب الذين درسوا ≤ 0.05 عند مستوى
في التطبيق البعدى لمقياس  متوسط نبعدد متعمميوبين الطبلب الذين درسوا  صغيرة

 .اإلنخراط في التعمم
جميعا سواء  تاحت لممتعممينأ تعمم األقران بيئة نأب ويمكن تفسير ىذه النتيجة

اضافة ، ثناء التعممأو المتوسطة جو من األلفة والحرية والمتعة أاألعداد الصغيرة 
دونات عبر ىذه البيئات لشعور المتعممين بالرغبة في التمكن من ميارات إنتاج الم



 عدد المتعممين(-القرين )نمط المعمم إلكترونيةثأثير بعض متغيرات بيئة تعمم أقران 
 فى التربية ت واإلنخراط فى التعمم لدى طالب الدبموم العامةفى تنمية مهارات إنتاج المدونا 

 

54 

وتنويع و  ومراعاة الفروق الفردية بينيم من حيث وقت التعمم، وتحقيق اىداف التعمم
ذلك  وبالتالي ساىم، ى مكان أمصادر التعمم وامكانية الرجوع ليا في أى وقت وفى 

سواء  أيضا ساىم التفاعل بين المتعممين، في إنخراطيم في التعمم بشكل كبير جدا
أو االجابة عمي استفسارات بعضيم البعض وتبادل المعمومات واالفكار وبناء بالتعميق 

ن معرفة المتعمم السابقة ىي أ في البنائيةتنادى بو النظرية  كما المعرفة بشكل ذاتى
، .عمى ضوء خبراتو السابقة كون الفرد يبني معرفتو، رتكاز في عممية التعمممحور اإل

حيث يتشكل المعنى داخل بنيتو ، مو بنفسو بناء ذاتياوان المتعمم يبني معنى لما يتعم
المعرفية من خبلل تفاعل حواسو مع العالم الخارجي من خبلل تزويده بمعمومات 

تمكنو من ربط المعمومات الجديدة بما لديو وبشكل يتفق مع المعنى العممي  وخبرات
حيث يعاد ، معرفيةن التعمم ال يحدث ما لم يحدث تغيير في بنية الفرد الأو ،  الصحيح

وان التعمم يحدث ، تنظيم األفكار والخبرات الموجودة بيا عند دخول معمومات جديدة
وال يبني المتعمم ، عمى أفضل وجو عندما يواجو الفرد مشكمة أو موقفًا أو ميمة حقيقية

كما  .معيم معرفتو بمعزل عن اآلخرين بل يبنييا من خبلل عممية تفاوض اجتماعي
، )عماد الزغمول .المستند إلى االنجاز ىو جزء ميم من التعّمم البنائيان التقييم 

التفاعل بينيم وبين المعمم القرين عبر غرف المحادثة كان لحدوث  كما، (2226
واالجابة عن استفسارتيم وتعزيزىم مباشرة بعد اداء كل نشاط زاد من ثقتيم ودوافعيم 

ن عدد المتواجدين مع المعمم القرين أة اضاف، لمتعمم عبر ىذه البيئة واإلنخراط بيا
ىمية كبيرة في شرح المحتوى حيث كان يسير وفق أيكن يمثل لو  عمى الشبكة لم

 خطوات محددة كما بالدليل ويترك ليم الحرية في االطبلع عمي المحتوى عبر البيئة
  .حسب ظروفيم

 : ( التي تنص عمى8ـ  7، 6) ولئلجابة عمى األسئمة رقم
فى تنمية  إلكترونيةير نمط تعمم األقران وعدد المتعممين ببيئة تعمم ما حجم تأث -6

النواحى المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج المدونات لدى طالب الدراسات العميا 
 بكمية التربية؟

فى تنمية  إلكترونيةما حجم تأثير نمط تعمم األقران وعدد المتعممين ببيئة تعمم  -7
 الب الدراسات العميا بكمية التربية؟مهارات إنتاج المدونات لدى ط

في إنخراط  إلكترونيةما حجم تأثير نمط تعمم األقران وعدد المتعممين ببيئة تعمم  -8
 طالب الدراسات العميا بكمية التربية فى التعمم ؟
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، أثير المتغيرات المستقمة عمى التابعة لمجموعتين مستقمتينتولحساب حجم 
عن معامل االرتباط الثنائى لمرتب ن تم استخدام قوة العبلقة بين المتغيري تعرفو 

 طريق ىذه المعادلة: 
2(MR1 – MR2) 

 
(n1+ n2 ) 

 ن: أحيث 
rb r معامل االرتباط الثنائى لمرتب() = قوة العالقة عند استخدام اختبار مان وتنى 

MR1  متوسط رتب المجموعة األولى = 
MR2 متوسط رتب المجموعة الثانية = 
n 1 راد المجموعة األولى= عدد اف 
n 2 عدد افراد المجموعة الثانية = 

 :كما يمى (rb rويتم تفسير قيمة )
  .عبلقة ضعيفة او حجم تأثير ضعيف 0.4اذا كانت القيمة >  -
 .و حجم تأثير متوسطأعبلقة متوسطة  0.7>  - 0.4 ≥اذا كانت القيمة  -
  .قوىو حجم تأثير أعبلقة قوية  0.9>  - 0.7 ≥اذا كانت القيمة  -
  .و حجم تأثير قوى جداأعبلقة قوية جدا  0.9 ≥اذا كانت القيمة -

  .(06وبتطبيق المعادلة السابقة يتضح قيم معامل االرتباط الثنائى كما بجدول )
 ( حجم التأثير لمتغيرى نمط المعمم القرين وعدد المتعممين06جدول )

 عمى التحصيل وميارات إنتاج المدونات واإلنخراط في التعمم
قيمة معامل  المتغير التابع المتغير المستقل

 االرتباط الثنائى
حجم 
 التأثير

 
 نمط المعمم القرين

 كبير جدا 21.60 االختبار التحصيمى
 كبير جدا 16.06 ميارات إنتاج المدونات
 كبير جدا 26.52 اإلنخراط في التعمم

 
 عدد المتعممين

 كبير جدا 26.70 االختبار التحصيمى
 كبير جدا 29.91 ت إنتاج المدوناتميارا

 كبير جدا 23.85 اإلنخراط في التعمم
 ن ىناك تأثير كبير جدا لنمط المعمم القرينأيتضح من الجدول السابق 

، ةاإللكترونيببيئة تعمم األقران  (متوسط /صغير) وعدد المتعممين (األفقى /الرأسى)
قران يسيم في التغمب عمى مشاكل ن تعمم األأدبيات فى ليو األإمما يؤكد ماأشارت 

= rb r 
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ويتغمب عمى ، نقص الييئة المعاونة وىيئة التدريس فى عديد من المؤسسات التعميمية
وخاصة عند تنفيذه عبر ، عداد الطبلب الكبيرةأماكن و المشاكل المتعمقة بتوفير األ

 اسيم في ةاإللكترونين تعمم األقران عبر بيئات التعمم أكما ة، اإللكترونيبيئات التعمم 
كان من  نجاز الميام التيإوتم  حل مشاكل نقص معامل الكمبيوتر والتجييزات

جيزة الكمبيوتر الخاصة بالمتعممين عبر البيئة أجازىا داخل المعمل عمى إنالمفترض 
ليو دراسة إوبذلك تتفق ىذه النتيجة مع ماتوصمت  .بكل سيولة ويسر ةاإللكتروني

Gamal Moustafa,2017  تعمم من األقران مفيد جدا لمطبلب فى مرحمة ال نأفى
نو يجعل الطبلب أالفعالة حيث  الدراسات العميا فيو أحد االستراتيجيات التعميمية

وبالتالي يصبح دور األقران المعممون ميسرون بداًل من كونيم ، يجابيونا  نشيطون و 
 .مصدر المعرفة الوحيد

فعال بدرجة كبيرة خاصة مع  ةإلكترونين تعمم األقران عبر بيئة أكما يتضح  
عينة  نظام العام الواحد( –طبلب الدبموم العامة فى التربية ) ات العمياـــــطبلب الدراس
الذى كان يمثل ليم مشكمة كبيرة لمذىاب إلى  التغمب عمى عامل الوقت البحث نتيجة

م يعمل ولديو ن الغالبية منيأنظرا ، الجامعة فى وقت محدد لبللتقاء باألقران او بالمعمم
 مسئوليات عائمية

 التوصيات والمقترحات: 
 :فى ضؤ نتائج البحث ومناقشتيا يوصي الباحثان بما يمي

 إلكترونيةتشجيع اعضاء ىيئات التدريس عمى تطوير بيئات تعمم أقران  -
وتحفيز المتعممين عمى االنضمام الييا والتفاعل فييا مع أقرانيم المعممين 

 .نفيذ الجوانب العممية من المقررات التى يدرسونياومتابعتيا، وخصوصا فى ت
االلتزام بنمط المجموعات الصغيرة عند تقسيم الطبلب فى بيئات تعمم األقران  -

 وخصوصا عند اكسابيم الميارات العممية فى تكنولوجيا التعميم.ة، اإللكتروني
كميات تدريب أعضاء ىيئة التدريس بأقسام تكنولوجيا التعميم بكميات التربية و  -

 ةاإللكترونيالتربية النوعية عمى اجراءات تنفيذ تعمم األقران فى بيئات التعمم 
 .ةاإللكترونياعداد ادلة تعميم لمقرين المعمم فى بيئات تعمم األقران  -

وفى ضؤ نتائج البحث والتوصيات يمكن تقديم مقترحات بدراسات أخرى كما 
 :يمى
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تتعمق ببيئة تعمم األقران اجراء دراسة مماثمة تتناول متغيرات اخرى  -
تبادلي( او متغير الجنس او نمط  /)ثابت مثل دور المعمم القرين ةاإللكتروني

 م غير متزامن أمتزامن  البث فى بيئة التعمم االلكترونى
أخرى مع متغيرات تابعة أخرى مثل التقبل  إلكترونيةدراسة بيئات تعمم أقران  -

 .ميول، واالتجاىاتأو الة، اإللكترونيالتكنولوجي لمبيئة 
دراسة بناء مقاييس النتقاء المعمم القرين الذي يصمح لمتعميم عبر بيئات التعمم  -

  ةاإللكتروني
في تطبيق استراتيجية تعميم  ةاإللكترونيالمقارنة بين نوعين من البيئتات  -

 األقران وفاعميتيما عمى تنمية ميارات التعمم الذاتي واالتجاه نحو ىذه البيئات 
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 عـــــــــــــالمراج
 المراجع العربية: -أوالً 

(: "فاعمية استخدام بيئة تعمم تشاركى عبر 2208ابتسام سامى محمود إبراىيم رحمة)
لتنمية بعض ميارات إدارة المعرفة لدى طبلب الدراسات العميا بكميات اإلنترنت 
 .جامعة عين شمس، كمية التربية، رسالة ماجستيرالتجارة" 

فعالية برنامج تدريبى مقترح قائم عمى التعمم عبر : (2204صادق عبد المجيد )احمد 
التعمم الموبايل إلكساب معممى الرياضيات قبل الخدمة ميارات اإلنخراط فى 

، المجمة الدولية التربوية المتخصصة، " السعوديةوتصميم كائنات تعمم رقمية
 .42-0، كانون الثانى، 0ع، 3مج

(. توظيف البرامج االجتماعية فى 2227حمد مصطفى عصر)أحمد عمى الجمل، أ
تنمية التعاون بين طبلب تكنولوجيا التعميم فى مشروعات التخرج، تكنولوجيا 

 .بريلأ ،2ع ،07مج التعميم سمسمة دراسات وبحوث،
 تنمية في ةاإللكتروني المدونات استخدام " فاعمية:(2202محمود عبداهلل ) أحمد

مجمة التعميم"  تكنولوجيا لدى متخصصي ةاإللكتروني الدروس إنتاج ميارات
 .528 -477، يناير 46ع، جامعة طنطا، كمية التربية

(: أثر استخدام المدونات التعميمية عمى التحصيل لدى 2207اريج محمد بن خنين)
مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات ، غزة، "جامعة الممك سعود بالرياض طالبات

  .267-248ص ص ، 0ع، 25مج  ،التربوية والنفسية
ئيا مع طبلبك؟ وماذا (:" كيف تنش2200ميا محمد الفريح )، افنان محمد العبيد

 095ع ، مجمة المعرفة، «المدونات»: تعميم أكثر متعة مع.. تضعون فييا؟
 https://goo.gl/ULqCXC: متاح عمى

" فاعمية استراتيجيات التعمم النشط فى بيئة :(2208درويش)ايمان عبد الفتاح محمود 
األدمودو وعبلقتيا بتنمية ميارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية لدى 

 جامعة المنيا.، كمية التربية النوعية، رسالة دكتوراهمعممى التعميم العام" 
ائمة عمى نظام (. أثر استخدام تعميم األقران الق2207ايمان محمد رضا التميمي )

غمى تحصيل طالبات قسم الدراسات االسبلمية فى  اإللكترونيادارة التعمم 
الجزء الثاني، مجمد ، المجمة التربوية جامعة حفر الباطن واتجاىاتين نحوىا"

 ديسمبر  ،025، ع32

https://goo.gl/ULqCXC
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(.فاعمية استراتيجية التدريس باألقران فى تنمية ميارات القراءة 2224جمال عطية )
، جامعة عين شمس، كمية التربية، ى تبلميذ المرحمة االبتدائيةالجيرية لد

  .96ع، دراسات فى المناىج وطرق التدريس
(. ىل تمثل الشبكة التعميمية التفاعمية ادمودو ثورة 2206خالد صبلح حنفي محمود )

 جامعة المنصورة. متاح عمى:، 09ع، في مجال شبكات التواصل االجتماعي؟
https://is.gd/xZFFda 

(. فاعمية استخدام استراتيجية تدريس األقران فى تنمية 2227داليا فاروق عبد الكريم )
، مفيوم الذات لدى طمبة قسم الجغرافيا فى كمية التربية االساسية " العراق

 .42-22( 0) 7، مجمة ابحاث كمية التربية االساسية، جامعة الموصل
(.أثر اختبلف حجم مجموعات 2206أحمد فييم بدر)، حمد حسن خميفةزينب م

التشارك فى بيئة الحوسبة السحابية ومستوى القابمية لبلستخدام عمى تنمية 
والتعمم المنظم ذاتيا لدى طبلب  ةاإللكترونيميارات إنتاج ممفات االنجاز 

 -60ليو، ، يو 75الدراسات العميا، دراسات عربية فى التربية وعمم النفس، ع
004 

(. استخدام استراتيجية األقران فى تنمية التحصيل وعادات العقل 2202سحر رشدان )
من خبلل مادة الجغرافيا لدى طبلب المرحمة الثانوية فى جميورية مصر 

 ديسمبر. ،044، ع 7ج، مجمة كمية التربية جامعة االزىر العربية،
 عمى ميدانية دراسة 2.0 الويب صرع في اإللكتروني (. التعميم2204سعاد بوعناقة )
 -منتوري جامعة المكتبات في عمم تدريس في المدونات التعميمية استخدام

 والمعمومات المكتبات جمعية - والمعمومات لممكتبات األردنية قسنطينة" المجمة
 متاح عمى: .35 -00، 3ع ، 49 مج، األردن – األردنية

http://search.mandumah.com/Record/575556 

(. أثر استراتيجيتي التعمم باألقران والتعمم بالبحث عمى 2202سيرين فايق أبو عيشة)
اكتساب ميارات ايجاد النياية واالحتفاظ بيا لدى طالبات الثانوية العامة بغزة، 

 كمية التربية، رسالة ماجستير، جامعة غزة
 مدونات إلى خاصة إشارة مع االلكترونية (. المدونات2226) الرحمن فراج عبد

متاح بتاريخ ، 05-9ص ص ، 1العدد، المعموماتية مجمة، المكتبات والمكتبيين
 informatics.gov.sa/articles.php?artid=496: عمى 0/6/2203

 األقران فى (. تأثير تدريس استراتيجية2206عبد السبلم عبد الجبار حامد الرحاوي)
بمادة طرائق التدريس لدى طبلب كمية  التحصيل الدراسي المصرفي واالحتفاظ

https://is.gd/xZFFda
https://is.gd/xZFFda
http://search.mandumah.com/Record/575556
http://search.mandumah.com/Record/575556
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كمية التربية الرياضية، جامعة ، التربية األساسية، رسالة ماجستيرغير منشورة
 الموصل.

(. فعالية استخدام استراتيجية تعميم األقران فى تنمية 2227) عبير كمال محمد عثمان
لدى طبلب شعبة المبلبس الجاىزة بكمية التربية جامعة  الميارية اآلداءات
 جامعة حموان.، كمية التربية، رسالة ماجستير، حموان"

عمان: دار ، . تقنيات التعمم والتعميم الحديثة" الطبعة األولى(2205غسان قطيط )
 : متاح عمى .الثقافة لمنشر والتوزيع

http://www.ghassan-ktait.com/?id=422  

مجمة ، مصدر جديد لممعمومات ةاإللكتروني. المدونات (2229عصام منصور) 
 متاح عمى:، مايو 5العدد، المعموماتدراسات 

www.informationstudies.net/images/pdf/65.pdf  

 دار الشروق لمنشر والتوزيع، األردن، نظريات التعمم .(2226.)، عماد الزغمول
في تنمية  إلكترونية(. فاعمية استخدام مدونو تعميمية 2205فضل اهلل ىيثم رزق )

طبلب الدبموم الخاص" مجمة كمية  ميارات التعمم التشاركي وجودة المنتج لدى
 .553 -496، ايرين، 57ع ، جامعة طنطا -التربية 

 تنمية في التعميمية المدونات استخدام (. فاعمية2202فوزية عبد اهلل المدىونى )
، دكتوراه رسالة، القصيم جامعة طالبات لدى واالتجاه نحوىا الدراسى التحصيل
 متاح عمى:، القصيم. جامعة، السعودية العربية المممكة

http://www.mohyssin.com/papers/fawziah_almadhoni/fawziah_almadh 

oni_paper.pdf 

(. فاعمية برنامج قائم عمى النظرية االتصالية 2206ماريان ميبلد منصور جرجس )
ارات الرقمية باستخدام بعض تطبيقات جوجل التفاعمية فى تنمية بعض المي

دراسات عربية فى  واإلنخراط فى التعمم لدى طبلب كمية التربية جامعة اسيوط
 . 044-00، فبراير، 72ع ، التربية وعمم النفس

دار ، (. االستراتيجيات الحديثة فى التدريس الفعال، عمان2228محسن عمى عطيو )
 صفاء لمنشر والتوزيع

بلف حجم المجموعات المتزامنة بالفصول (. فاعمية اخت2207محمد جابر خمف اهلل )
واالتجاىات نحو  ةاإللكترونياالفتراضية فى تنمية ميارات إنتاج االختبارات 

مصر، ، التقنية لدى أعضاء ىيئة التدريس، مجمة البحث العممي فى التربية
 492-405، 0، ج08ع

http://www.ghassan-ktait.com/?id=422
http://www.informationstudies.net/images/pdf/65.pdf
http://www.informationstudies.net/images/pdf/65.pdf
http://www.mohyssin.com/papers/fawziah_almadhoni/fawziah_almadh%20oni_paper.pdf
http://www.mohyssin.com/papers/fawziah_almadhoni/fawziah_almadh%20oni_paper.pdf
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 لكتبا عالم :القاىرة، البديل اإلعبلم :المدونات: (2229محمد عبد الحميد )
، تكنولوجيا التعميم، (: مفيوم بيئات التعمم االفتراضية2204محمد عطية خميس)

 .4-0ص ، 4ع ، 24مج، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم
، دار الكتاب 0(.طرائق التدريس واستراتيجياتو،ط2220محمد محمود الحيمة )

 الجامعي، العين، االمارات العربية المتحدة.
مكتبة االنجموا ، التعميم والنماذج والتطبيقات .(2223م منسي)محمود عبد الحمي
  القاىرة، المصرية

( " 2202محمد سميمان أبو شقير)، محمد عطية خميس، مجدي سعيد سميمان عقل
 التعمم" مجمةلتنمية ميارات تصميم عناصر  إلكترونيةتصميم بيئة تعميمية 

 ( يناير.03عدد)، "كمية البنات لآلداب والعموم والتربية"
 (: استراتيجيات التعمم وأساليب التعميم، مكتبة االنجمو2224مجدي عزيز ابراىيم )
 ، مصر.المصرية، القاىرة

اثر اختبلف انماط الدعم القائم ببيئة : "(2208مروة ابراىيم مجاىد عمى الصياد )
التعمم المنتشر عمى تنمية ميارات إنتاج مصادر التعمم مفتوحة المصدر لدى 

رسالة دبموم خاص تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة المنصورة "  طبلب
 جامعة المنصورة.، كمية التربية، ماجستير
وكيف يستفيد منو طبلب اليوم؟  edmodoماىو إدمودو " :(2207مصطفى القايد)
 https://www.new-educ.com/what-is-edmodo :متاح عمى

 : متاح عمى، تعريف المدونة: الموسوعة البريطانية
https://www.britannica.com/search?query=Blog+definition 

 إلكترونيةميمية " فاعمية بيئة تع:(2208ابتسام عباس عافشى )، منى سعد الغامدى
مية التربية قائمة عمى التعمم التشاركى في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات ك

، سبلمية لمدراسات التربوية والنفسيةمجمة الجامعة اإل، " غزةبجامعة االميرة نورة
 .025- 83ص ص، 2العدد، 26مج

 :ىووردبريس" متاح عم Blogger"مقارنة شاممة بين مدونات : (2205ميند) 
https://goo.gl/L25BRf 

أثر استخدام استراتيجية تدريس األقران عمى تنمية  :(2202نادر خميل أبو شعبان )
ميارات التفكير الناقد فى الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر قسم 

 غزة. ،ة االسبلميةسالة ماجستير، الجامعر  بغزة. العموم االنسانية)االدبي(

https://www.new-educ.com/what-is-edmodo
https://www.britannica.com/search?query=Blog+definition
https://www.britannica.com/search?query=Blog+definition
https://goo.gl/L25BRf
https://goo.gl/L25BRf
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لتنمية ميارات  ةاإللكتروني" توظيف المدونات  :(2202نانسى صبلح محمد الجندى)
كمية ، " رسالة ماجستيركمية التربية التوعية ببور سعيد إنتاج الفيديو لدى طبلب

  .جامعة بور سعيد، التربية النوعية
 ةاإللكترونياقشات أثر التفاعل بين انماط إدارة المن :(2206جبلء محمد فارس )ن

المنخفضة عمى  /المتمركزة حول المجموعة وكفاءة الذات المرتفعة /المضبوطة
ربية النوعية، مجمة كمية التحصيل واإلنخراط فى التعمم لدى طبلب كمية الت

 .429-355ص ص  يناير، ،0، ع32جامعة أسيوط، مج ،التربية
في التعميم" متاح  ةاإللكتروني المواقعدليل استخدام المدونات و " :(2207نجيب زوحى)
 https://goo.gl/GvAmsr: عمى

(:" فاعمية استراتيجية الصف المقموب القائمة 2208نيفيـن أسامة محمود رمضان)
فى تنمية بعض ميارات الكمبيوتر لدى  ةاإللكترونيعمى المنصات التعميمية 

 جامعة عين شمس.، كمية التربية، دية" رسالة ماجستيرتبلميذ المرحمة اإلعدا
فاعمية نظام إدارة تعمم سحابي في تنمية " :(2208حمد عبد الجواد حسن)أ ىبو

ميارات استخدامو ومستوى التقبل التكنولوجى واإلنخراط فى التعمم لدى طبلب 
 .اجامعة المني، كمية التربية النوعية، تكنولوجيا التعميم" رسالة دكتوراه

(.فاعمية اختبلف حجم مجموعات التشارك فى 2205ىنادى محمد انور عبد السميع)
لتنمية ميارات التفكير لدى طبلب تكنولوجيا  اإللكترونيالعصف الذىني 

 .593-550، مايو،32التعميم، دراسات فى التعميم الجامعى، مصر،ع
يم األقران المنظم " أثر استراتيجية تعم:(2206وفاء صبلح الدين ابراىيم الدسوقى )

 InDesignالقائمة عمى التعمم المدمج فى تنمية بعض ميارات برنامج 
دراسات وميارات حل المشكبلت لدى طبلب الدبموم المينية تعميم الكترونى " 

 .024 -73، اكتوبر، 78العدد ، عربية في التربية وعمم النفس
المشاركة فى (. إختبلف حجم المجموعات 2203براىيم)إوليد يوسف محمد 

التعميمية وتأثيره عمى تنمية التفكير الناقد والتحصيل  ةاإللكترونيالمناقشات 
دراسات  ،تكنولوجيا التعميم ات لدى الطبلب،المعرفي والرضا عن المناقش

  227-029 يوليو، ،3ع ،23مج وبحوث،
 Edmodo(. فعالية استخدام المنصات التعميمية 2207يوسف عبد المجيد العنيزي )

لطمبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكمية التربية األساسية بدولة الكويت. 
 .240-093، 6ع، 33مج، جامعة أسيوط، المجمة العممية لكمية التربية

 

https://goo.gl/GvAmsr
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