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( التسلسلي - الكلي) التعلم وأسلىب(  التعاوني –التفاعل بني اسرتاتيجيىت التعلم ) املشروعات 
 تعليمال تكنىلىجيا طالب لدي التعليمية املىاقف تصميم مهارات تنمية علً

 
 
 
 
 
 

 المستخمص
 –ييدف البحث الحالي الكشف عن أثر التفاعل بين استراتيجيتى التعمم ) المشروعات 

التسمسمي( عمى تنمية ميارات تصميم المواقف التعميمية  -وني ( وأسموب التعمم )الكمي التعا
لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، وقد استخدمت الباحثة المنيج القائم عمى التصميم، حيث أعدت 
الباحثة أربع معالجات تجريبية، وتمثمت أدوات البحث في اختبارا تحصيميا وبطاقة تقييم منتج، 

عمى عينة من طبلب الفرقة  Schoologyطبيق تجربة البحث من خبلل منصة إليادمي وتم ت
(  طالبا وطالبو تم تقسيميم إلى أربع مجموعات، 8@الرابعة قسم تكنولوجيا التعميم بمغ عددىم )

مشروعات(  -المجموعة الثالثة )تسمسمي اتجاه الفروق بين المجموعات لصالح وأثبتت النتائج 
 تعاوني(   -تعاوني( ثم المجموعة )كمي  -روعات( ثم )تسمسمي مش -ثم )كمي 

تصميم  –أسموب التعمم  -–التعمم التشاركي  –الكممات المفتاحية: التعمم التعاوني 
 المواقف التعميمية.

Abstract 
The current research aims to uncovering the effect of the interaction between the 

two learning strategies (projects - cooperative) and the learning style (macro - 

sequential) on developing the skills of designing educational situations among 

students of educational technology. The researcher used the design-based approach, 

where the researcher prepared four experimental wizards. The tools of research are 

embodied on achievement test and score card. The research experiment was applied 

through the Schoology platform on a sample of students of the fourth year, 

Department of Educational Technology, totaling (60) students and their students were 

divided into four groups, and the results proved the direction of differences between 

groups in favor of the third group (serial - projects) then (holistic - projects) then 

(sequential - collaborative) then the group (holistic - cooperative) 

 

Keywords: Co-operative learning - Collaborative learning - Learning method - 

Designing educational situations. 
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 مقدمة
إن مواكبة التطور والتغيير فى مجال التدريس يحتم عمينا استخدام وايجاد اساليب حديثة 
تركز عمى المتعمم كمحور اساسى وفعال فى العممية التعميمية واالبتعاد عن االسموب االعتيادى 
الذى يركز عمى المعمم كمحور اساسى فى العممية التعميمية والذى ينعكس سمًبا عمى مستوى 
مشاركة المتعممين فى تنفيذ النشاطات وذلك لعدم اشباع ميوليم ورغباتيم وبالتالى يولد اتجاىات 

 المادة التعميمية مما ينعكس ايًضا عمى فيميم لمماده ومستوى تحصيميم.و غير ايجابية نح
ولقد اكدت االتجاىات التربوية الحديثة عمى ضرورة مواكبة النظم التعميمية لمتطمبات  
اجات العصر، فضبل عن متطمبات المستقبل المتوقع حدوثيا، وقد أصبح من الضروري واحتي

أن يتحول التعميم من مجرد الحفظ والتمقين والتمقي السمبي من المتعمم إلى نوع ُمغاير تماًما، أال 
التعميم اإليجابي حيث المشاركة الفعالة من جانب المتعمم من أجل تكامل العممية التعميمية و وى
ن خبلل أساليب تكنولوجيا التعميم السائدة التي تنقل التعمم من بيئة التعمم التقميدية إلى بيئات م

 .1(898:أخرى أكثر فاعمية )فييم مصطفى ،
حيث أن بيئة التعمم االلكترونية أظيرت تحوالت تربوية عديدة منيا، االنتقال من كون 

كز حول المتعمم، من المحتوى الى العممية، من المعمم محور العممية التعميمية الى التعمم المتمر 
المشروعات، من الجيد الفردى الى جيد الفريق، و الميام او الموضوع الى التوجو نحو التوجو نح

من التمركز حول الحقيقة الى التمركز حول المشكمة، ويمثل التعمم القائم عمى المشروعات احد 
ن التعاون عمى اإلنترنت والمشروعات ( أ898:يرى ياسر شعبان)ىذه التحوالت، حيث 

الجماعية تقدم خبرات تعميمية ميمة، واالىتمام بالتعمُّم المتمركز حول المتعمم من خبلل إتاحة 
الفرصة لو الستخدام أساليب تعمم متعددة، والتدريب عمى ميارات االتصال، وممارسة التفكير 

والمناقشات الشفوية التى تحدث أثناء عمل الناقد، وكذلك تقسيم العمل، والمشاركة فى األفكار، 
المشروع بين أعضاء المجموعة ذات فوائد معرفية لمطبلب، ويزيد من دافعية المتعمم لمبحث عن 
المعمومات واستكشاف العديد من المجاالت الجديدة، وتحسين وتطوير ميارات المتعمم مثل: 

 التحميل، االتصال والتقييم.
المشروعات اربعة مجاالت اساسية كما أشار ليا سينجابور ويحقق التعمم القائم عمى 

((Singapore MOE,1999  وىي: اكساب المعرفو وتطبيقيا بالبحث والفرز والتصنيف وفيم

                                                           
 American، السيكولوجية  جمعية االمريكيةال سموبال اتم استخدام نظام التوثيق فى متن البحث وفقً  1

Psychological Association (APA) style-6th edition .)بالشكل التالى )اسم المؤلف، سنة النشر 
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البيانات وادراك العبلقات، والتطبيق ونقل المعرفو، التواصل فى المعرفو واالفكار، والتعاون 
بالتخطيط ومراقبة العمل الخاص ومعرفة متى  والعمل مع اعضاء الجماعو، والتعمم المستقل

 يجب طمب المساعده.
ويتطمب التعمم القائم عمى المشروعات قيام االساتذه بتسييل ودعم عممية التعمم لتحقيق 
نتاج احسن. فبينما يجمع الطمبة المعمومات ويتقدمون فى حل المشكبلت، فانيم سيواجيون 

 (.Intel Teach to the Future ,2003 )العديد من الحواجز والعقبات 
( ان استخدام Graumman 2007، ?88:وفى ىذا الصدد يرى كبل من )ربيع عبده 

المشروعات ضمن المناىج الدراسية يكون ليا اثرا كبيرا فى تنشيط عممية التعمم بحيث يقوم 
تمك الطالب بصياغة اىداف المشروع ثم التخطيط لو وتنظيم اجراءات التنفيذ من اجل تحقيق 

االىداف وعمى الطبلب ان يتحمموا المسئولية عندما يقوموا باجراء مشروع واقعى ويقوموا 
بالمبلحظة، وتسجيل البيانات، وتصحيح االخطاء باستمرار )التغذية الراجعة( والتعاون، وتطبيق 

 فعمى لما تعمموه، كل ذلك يسيم فى االرتقاء بيم اكاديميا ومينيا.
التعمم خبلل العقدين الماضيين، وظيرت العديد من نماذج  لقد إنتشر مصطمح أساليب

، (Coffield et al, 2004)التعمم إال أنو يمكن أن نحدد واحد وسبعين نموذج تستحق النظر
وعمى الرغم من أن ىذه النماذج أنتجت من قبل مجموعات من الباحثين العاممين بمعزل عن 

و من التداخل بين ىذه النماذج فى ابعادىا.  بعضيم البعض، إال أننا  قد نبلحظ درجات معين
لقد اتجو الميتمين بالعممية التعميمية الى توظيف نماذج اساليب التعمم فى التعمم بصفة عامة 
وفى بيئات وأنظمة التعمم االلكترونى بصفة خاصة، نظرا ألىميتيا فى تفريد التعمم وتوفير 

عمم عمى حده الشىء الذى يسيم فى تحسين الموارد واألساليب والعمميات التى تناسب كل مت
 (Popescu,2009).التعمم، وتحسين الدافعية، والتمتع بالعممية التعميمة، وتقميل الوقت 

ويذكر عمماء نظريات التعمم أن ىناك فروقا فردية فى التعمم، حيث استخدم مصطمح 
ت المتبعة فى معالجة أسموب  التعمم لفحص وفيم ىذه الفروق الفردية فى التعمم، فيى العادا

المعمومات والتى تمثل نمط المتعمم النموذجى فى األدراك، والتفكير، وحـــل المشكبلت، والتذكر 
، وأوصت العديد Coverdal & Zaver (P.424,2003)وما يتعمق باألخـــرين كوفيردال، وزافير 

اللكترونى فقد اوصى من الدراسات بضرورة وأىمية مراعاة أسموب التعمم فى تقديم المحتوى ا
( فى دراستو عن تصميم واجيات التفاعل لممتعمميين ) الكميين/ >89:خالد الديجوى )

التسمسمين( فى برامج التعمم األلكترونى القائم عمى الويب بضرورة تقديم محتوى واستراتيجيات 
اسب متعممى تعمم تتناسب واسموب التعمم لكل متعمم؛ حيث قام بتصميم واجيات التفاعل التى تن

المرحمة االبتدائية )الكميين / والتسمسمين( وأثبتت فاعميتيا فى التحصيل والتفكير البصري 
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( عمى أىمية  أساليب التعمم  وذلك من A8:، =89:المكاني، كما أكد محمد عطية خميس )
 .حيث تقديم أشكال مختمفة  لتقديم المحتوى واالنشطة واالساليب والموارد والوسائط والدعم

فنجد أنو يزيد من اإلبداع والمشاركة لدى الطمبة ويقمل القمق عندىم، ويؤدي إلى تنمية 
ميارات القيادة والعمل الجماعي وميارات الحياة الحديثة،) فخر الدين، يونس ناصر، محمد 

 م (.<88:جياد ،
مشروعات ولقد تناولت العديد من الدراسات اىمية استخدام التعمم االلكترونى القائم عمى ال

 التعمم التعاونى منيا:و 
( وىدفت الى التعرف عمى فاعمية التعمم االلكترونى القائم Javier,Et Al,2006دراسة )

عمى المشروعات فى تنمية التحصيل المعرفى لمادة االلكترونيات، وتوصمت الدراسة الى فاعمية 
عرفى لمطبلب، ودراسة التعمم االلكترونى القائم عمى المشروعات عمى تنمية التحصيل الم

(Eskrootchi&Oskrochi,2010 وىدفت الى التعرف عمى فاعمية دمج التعمم بالمشروعات )
فى التعميم االلكترونى، وتوصمت الدراسة الى فاعمية التعميم االلكترونى القائم عمى المشروعات 

بالتعميم فى تنمية االتجاىات والتحصيل لدى الطبلب، واوصت الدراسة بضرورة االىتمام 
االلكترونى القائم عمى المشروعات ودمجو فى التعميم بصورة اكبر لما لو اثر كبير فى عممية 

( إلى أن التعمم اإللكتروني التعاوني يعمل <88:التعميم والتعمم، وتؤكد دراسة حسن سبلمة )
 لديو. عمى تزويد المتعمم بالمعمومات وبطريقة التعامل معيا، وكذا تنمية عدد من الميارات

عن فوائده بأنو ينمي الميارات التعاونية  Drakeford (2012)وأشارت دراسة دريكفورد 
والعمل بروح الفريق، وتعزيزه لممسئولية الفردية والجماعية، وتحسين ميارات االتصال والتعبير 

متوسطين المغوي، وميارات التفكير الناقد واإلبداعي، وتقميل الفجوة بين المتعممين المتفوقين وال
من خبلل اشتراكيم في عممية التعمم وتفاعميم مًعا ، وتبادل اآلراء والخبرات عبر الويب ،  
واستيفاء تعمم المفاىيم العممية لمدة أطول، وتنمية قدرة المتعممين عمى تطبيق ماتعمموه في 

متعممين مواقف جديدة ، وعمى حل المشكبلت التي تواجييم في الحياة اليومية، وتنمية ميول ال
كما أظيرت ازدياد مستوى اعتزاز المتعمم بذاتو وثقتو بنفسو، و الدراسة والتعمم، و واتجاىاتيم نح

 Ghaith andم( ، >88:عوده سميمان ) ,Ghaith( 2003)( ، ;88:دراسة  عبد الجميل )

ElMalak ( 2004) (عن األثر اإليجابي لمتعمم القائم عمى المشروعات :88:، عائش ساير )
تحصيل الطمبة، وفي البعد االنفعالي كالشعور باآلخرين واحتراميم واالستماع إلييم،  في

طاعة القوانين  ومناقشتيم وتحمل المسؤولية، وتقبل الفروق بين الطمبة في المجموعة الواحدة، وا 
 واالىتمام بمصمحة الجماعة.
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الي: السعي ( كالت99:98، ;88:ولمتصميم التعميمي أىمية كبرى لخصيا محمد عطية )
لمربط بين األفكار والمبادئ النظرية ، والمجال العممي التطبيقي، والنظر إلى مكونات العممية 
نجاز أىدافيا، والسعي إلحداث تغيير  التعميمية ككل،  وتنظيم محتوياتيا والتحكم في عممياتيا وا 

 كتفاء بالتغيير في الجزئيات.وتطوير منظومي شامل لمتعميم في جميع مناحي العممية التعميمية ، وعدم اال

ان استخدام المشروعات فى مقرر تصميم المواقف التعميمية مجاال خصبا وترى الباحثة 
التاحة الفرصة لمتفكير الناقد ولذلك ظيرت الحاجو الى تنمية ميارات الطبلب فى تصميم 

تعميمية كل المواقف التعميمية بحيث يمكن اتاحة الفرصة لجميع الطبلب تصميم المواقف ال
بطريقتو عمى اساس اسموبو التعمم )الكمى/التسمسمى( وىذا سوف يساعد طبلب تكنولوجيا التعميم 
فى بث روح االستكشاف لدى الطالب والمشاركة البناءة مع زمبلئو الى جانب التاكيد عمى 

يذ وتقويمو العمل بروح الفريق الواحد وتشجيع المتعمم عمى المشاركة والتعاون فى التخطيط والتنف
لخطط تعممو وبالتالى يصبح قادرا عمى التنظيم الذاتى لتعممو، ويقوم بانجاز ميامو مدفوعا 
برغبتو الذاتية وكفاءة دوافعو وبالتالى يمكن التغمب عمى قدر كبير من صعوبات تصميم 

 المواقف التعميمية. 

 االحساس بالمشكمه: 
تعممين فى انتاج موقف تعميمى مناسب وجود ضعف لدى الم تبمورت مشكمة البحث من خالل

وتبين ذلك من خبلل الدراسة االستكشافية التى قامت بيا الباحثة ممحق)( ولذلك اتجيت الباحثة 
الى البحث عن استراتيجيات جديدة لمتعمم الستخداميا فى البحث الحالى منيا التعمُّم القائم عمى 

يمتاز بقدرتو عمى تحقيق العديد من االىداف و المشروعات  والذى ظير عمى الساحة التربوية وى
التعميمية باالضافة الى أنو اصبح واقعا ممموسا لذا فقد أصبحت الحاجة إلى دراستو أمرًا ممحًا 

التعمم التعاونى في و لمتعرف عمى اثر التفاعل بين استراتيجيتى التعمم القائم عمى المشروعات 
لتغمب عمى الصعوبات التى تواجو الطبلب واالستفاده بيئو تعمم الكتروني لكى يمكن من خبللو ا

من الجزء التطبيقى الذى يتم عرضو فى الكمية ببلضافو الى االستفاده من التعمم عن طريق 
االنترنت فيما مكمبلن لبعضيم البعض واالستفادة من خصائص كل طالب بحيث يتعامل كل 

موب منو مع تبادل االدوار مع أفراد طالب مع اسموب التعمم المناسب لو لتأدية الجزء المط
 .المجموعة الواحدة ألن الميمو نفسيا يقوم بيا كل فرد فى المجموعة حتى يتحقق التعمُّم

 مشكمة البحث :



 

 :8< 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
 

من التحميل والعرض السابق يمكن صياغة مشكمة البحث في العبارة التقريرية التالية، 
مى المشروعات والتعمم التعاونى واسموب التعمم دراسة اثر التفاعل بين استراتيجيتى التعمم القائم ع

 فى تنمية ميارات تصميم المواقف التعميمية والتفكير الناقد لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
 تساؤالت البحث:

ما اثر التفاعل بين استراتيجيتى التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم التعاونى واسموب 
 مواقف التعميمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟التعمم فى تنمية ميارات تصميم ال

 وتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
ما أثر التفاعل بين استراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات وأسموب التعمم الكمي فى تنمية  -9

 ميارات تصميم المواقف التعميمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم ؟
ستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات وأسموب التعمم التسمسمي فى ما أثر التفاعل بين ا -:

 تنمية ميارات تصميم المواقف التعميمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم ؟
ما أثر التفاعل بين استراتيجية التعمم التعاونى وأسموب التعمم الكمي فى تنمية ميارات  -;

 لتعميم ؟تصميم المواقف التعميمية لدى طبلب تكنولوجيا ا
ما أثر التفاعل بين استراتيجية التعمم التعاونى وأسموب التعمم التسمسمي فى تنمية ميارات  ->

 تصميم المواقف التعميمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم ؟
 اهداف البحث : 

ى التعمم القائم عمى المشروعات ىدف البحث الحالى إلى معرفة اثر التفاعل بين استراتيجيت
تعاونى في بيئو تعمم الكتروني وأسموب التعمم عمى تنمية ميارات تصميم المواقف التعمم الو 

 التعميمية والتفكير الناقد لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، يتفرع من ىذا اليدف االىداف الفرعية التالية:
تحديد اثر التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم التعاونى واسموب التعمم الكمى فى تنمية  -9

 الميارة لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
تحديد اثر التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم التعاونى واسموب التعمم التسمسمى فى تنمية  -:

 الميارة لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
االستفاده من التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم التعاونى واسموب التعمم وتوظيفو فى   -;

 ات لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.توصيل المعموم
 قد يسيم البحث الحالي في: أهمية البحث:
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توظيف االمكانات التى تتيحيا المنصات التعميمية ودمجيا فى التعميم لتحسينو والتوصل الى  - 

 تعمم ايجابى مستمر.
قد تسيم نتائج البحث فى إلقاء الضوء عمى أىمية التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم  -

 عاونى واسموب التعمم الكمى واثره فى تنمية ميارة تصميم الموقف التعميمى.الت
قد يسيم نتائج البحث فى إلقاء الضوء عمى أىمية التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم  -

 التعاونى واسموب التعمم التسمسمى واثره فى تنمية ميارة تصميم الموقف التعميمى.
جيع مؤسسات التعميم والمسئولين التربويين عمى مواكبة قد يفيد نتائج ىذا البحث فى تش -

التطور التكنولوجى والتكنولوجيا الحديثة فى التعميم، من خبلل استخدام االستراتيجية 
 المناسبو مع اسموب التعمم.

 التحقق من الفروض التالية:و يسعى البحث الحالى نح  فروض البحث:
بين متوسطي درجات كل من التبلميذ  =8.8لة ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى دال -1

الذين درسوا في بيئة التعمم اإللكتروني يرجع إلى التأثير األساسي الستراتيجيتي التعمم 
)التعمم القائم عمى المشروعات / التعمم التعاوني( في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي 

 في تصميم المواقف التعميمية.
بين متوسطي درجات كل من التبلميذ  =8.8ًيا عند مستوى داللة ال يوجد فرق دال إحصائ -2

الذين درسوا في بيئة التعمم اإللكتروني يرجع إلى التأثير األساسي الستراتيجيتي التعمم 
)التعمم القائم عمى المشروعات / التعمم التعاوني( في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج 

 في تصميم المواقف التعميمية.
بين متوسطي درجات كل من التبلميذ  =8.8يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة  ال -3

الذين درسوا في بيئة التعمم اإللكتروني يرجع إلى التأثير األساسي ألسموب التعمم 
 )الكمي/التسمسمي( في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي.

متوسطي درجات كل من التبلميذ  بين =8.8ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة  -4
الذين درسوا في بيئة التعمم اإللكتروني يرجع إلى التأثير األساسي ألسموب التعمم 

 )الكمي/التسمسمي( في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج في تصميم المواقف التعميمية.
لتبلميذ بين متوسطي درجات كل من ا =8.8يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة  -5

الذين درسوا في بيئة التعمم اإللكتروني يرجع إلى التفاعل بين استراتيجيتي التعمم )التعمم 
القائم عمى المشروعات / التعمم التعاوني( مع أسموب التعمم )الكمي/التسمسمي( في التطبيق 

 البعدي لبلختبار التحصيمي. 
طي درجات كل من التبلميذ بين متوس =8.8يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة  -6

الذين درسوا في بيئة التعمم اإللكتروني يرجع إلى التفاعل بين استراتيجيتي التعمم )التعمم 
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القائم عمى المشروعات / التعمم التعاوني( مع أسموب التعمم )الكمي/التسمسمي( في التطبيق 
 البعدي لبطاقة تقييم المنتج في تصميم المواقف التعميمية.. 

 اقتصر تطبيق البحث الحالى عمى:: البحثحدود 
 .جامعة المنوفية –قسم تكنولوجيا التعميم  –عينو من طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية النوعية  -
  قسم تكنولوجيا –ستو عمى طبلب الفرقة الرابعة مقرر تصميم مواقف تعميمية المقرر درا -

 منهج البحث: 

استخدمت الباحثة منيج البحث القائم عمى و طويرية:ينتمى ىذا البحث الى فئة البحوث الت
المنيج المتبع في تكنولوجيا التعميم، ويشمل ىذا المنيج منيجين بحثيين ىما: و التصميم وى

 المنيج الوصفي التحميمي، والمنيج التجريبي، فاستخدمت الباحثة :
قائمة ميارات تصميم  في إعداد اإلطار النظري لمبحث، وكذلك إعداد المنهج الوصفي التحميمي

المواقف التعميمية. كما استخدم المنيج التجريبي في تنفيذ كافة إجراءات تجربة البحث والتعرف 
التعمم التعاونى في بيئو تعمم و عمى اثر التفاعل بين استراتيجيتى التعمم القائم عمى المشروعات 

ت تصميم المواقف التعميمية والتفكير الكتروني وأسموب التعمم عمى المتغيرات التابعو لتنمية ميارا
 الناقد لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.

 المنيج الذى يستخدم لمعرفة أثر المتغير المستقل عمى المتغير التابع.و وىالمنهج التجريبى 

وقد تم استخدام المنهج التجريبى فى البحث الحالى لمكشف عن العالقة بين المتغيرات 
 :يشتمل البحث عمى المتغيرات المستقمو التالية :Independent Variableل المتغير المستقالتالية:

 التعمم التعاونى. -التعمم القائم عمى المشروعات.             -
 تصنيفى اسموب التعمم. متغير -

 يشتمل البحث عمى متغيرات تابعو وىى: :Dependent Variablesالمتغيرات التابعة 

 التعميمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.تصميم المواقف  مياراتتنمية   -

 
 عينة البحث: 
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( 8<مكونو من )يتم تطبيق البحث عمى عينو قصدية من طبلب تكنولوجيا التعميم، 
( والتسمسمي @:طالب/ة مقسمو الى اربع مجموعات "تم تقسيميم حسب أسموب التعمم" الكمي )

شروعات اسموب تعمم كمى"، "تعمم قائم عمى الم( طالب/ة >9(، المجموعة االولى ):;)
( طبلب"تعمم قائم عمى المشروعات اسموب تعمم تسمسمى"، المجموعة <9المجموعة الثانية )

( طبلب" تعمم <9( طالب/ة "تعمم تعاونى اسموب تعمم كمى"، المجموعة الرابعة )>9الثالثة )
ييم شروط تعاونى اسموب تعمم تسمسمى" ويتم اختيارىم من خبلل الطبلب الذين تنطبق عم

 العينة.
 التصميم التجريبى:

 ( يوضح التصميم التجريبى9جدول )
 وفقا  لبلستراتيجية          

 تعمم تعاونى تعمم قائم عمى المشروعات وفقا السموب التعمم

 ( تعاونى كمى:مج ) مشروعات كمى (9مج ) اسموب التعمم الكمى
 ( تعاونى تسمسمى >مج ) ي( مشروعات تسمسم;مج ) اسموب التعمم التسمسمى

 اعتمد البحث الحالى عمى االدوات التالية: :أداة البحث
 (.=88:استبيان فيمدروسيمفرمان ) -
 اختبار التحصيل المعرفي لتصميم المواقف التعميمية لقياس الجوانب المعرفية . -
 . بطاقة مبلحظو األداء المياري لتصميم المواقف التعميمية لقياس الجوانب االدائية -
 بطاقة تقييم منتج لقياس تحقق أنتاج تصميم موقف تعميمي )من اعداد الباحثة(. -

 اجراءات البحث:
اجراء دراسة تحميمية لمبحوث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث؛ وذلك بيدف إعداد  -9

عداد المعالجات التجريبية وتصميم أدوات البحث.  اإلطار النظري لمبحث وا 
صميم المواقف التعميمية لطبلب تكنولوجيا التعميم البراز اىداف ىذا تحميل المحتوى العممى لت -:

 الدرس ومدى ارتباط المحتوى باالىداف وعرضو عمى الخبراء وتحكيمو.
استخدام االستراتيجيات و اعداد استبانو لطبلب تكنولوجيا التعميم، وذلك الخذ ارائيم نح -;

 التعميمية فى تصميم المواقف التعميمية.
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انو الخبراء واعضاء ىيئة التدريس العاممين باقسام تكنولوجيا التعميم والتربية، وذلك اعداد استب ->
 استخدام االستراتيجيات التعميمية فى تصميم المواقف التعميمية.و الخذ ارائيم نح

تطبيق االستبانو عمى عدد من واعضاء ىيئة التدريس العاممين باقسام تكنولوجيا التعميم  -=
 .والتربية

 ة التعمم المقترحو كالتالى:بناء بيئ -<
 تحميل بيئة التعمم. -
 وضع تصميم مبدئى. -
 .انتاج بيئة التعمم المقترحة عمى ضؤ نتائج الخطوتين السابقتين -
 اعداد ادوات القياس المختمفو وىى: -?
 استبيان فيمدروسيمفرمان السموب التعمم الكمى والتسمسمى. -
 اختبار تحصيمى لتصميم المواقف التعميمية. -
 مبلحظو لميارات تصميم مواقف تعميمية .بطاقة  -
 بطاقة تقييم منتج . -
 عرض ادوات القياس عمى مجموعة من المحكمين لمتاكد من صدقيا وصبلحيتيا لمتطبيق. -@
A- .حساب ثبات ادوات القياس من خبلل التطبيق عمى عينة استطبلعية 

تعميم " عينة تطبيق بيئة التعمم المقترحة عمى عينة استطبلعية من طبلب تكنولوجيا ال -98
الدراسة" بحيث يتم اخذ مبلحظتيم حول البيئة والتعرف عمى مدى سيولة استخداميا 

 من قبميم، ومن ثم تعديل بعض الجوانب بناء عمى ارائيم.
 ( طالب.8<تطبيق ادوات القياس قبميا عمى المجموعات التجريبية لمبحث والتى بمغ عددىا ) -99
 اجراء المعالجة التجريبية. -:9
 ات القياس بعديا عمى المجموعات التجريبية لمبحث.تطبيق ادو  -;9
 رصد النتائج وتحميميا ومعالجتيا احصائيا وتفسيرىا ومناقشتيا. ->9
 تقديم التوصيات والمقترحات المستقبمية عمي ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث.  -=9
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 مصطمحات البحث : 

 :التعمم القائم عمى المشروعات 
راتيجية تعميمية يشترك فييا المتعممين لحل مشكمة معينة عن استتعرفه الباحثة إجرائًيا بأنه:  

طريق انتاج موقف تعميمى من خبلل قيام المتعمم بعمل مشروعات لموصول الى ىدف معين، 
 وىذا ما يساعد المتعممين عمى زيادة دافعيتيم لمتعمم وتنمية مياراتيم.

  التعمم التعاونى Cooperative Learning: 
اسموب تدريس يقوم عمى تقسيم الطبلب الى مجموعات صغيرة جرائيًا بأنه: تعرفه الباحثة إ 

( يسعون إلى تحقيق أىداف مشتركة من خبلل تعاونيم مع =-;تتكون كل مجموعة من )
 بعضيم البعض لرفع مستوى كل فرد منيم وتحقيق اليدف التعميمى المشترك".

 :اسموب التعمم 
قة التي يستخدميا الطالب في إدراك ومعالجة المعمومات الطريتعرفها الباحثة إجرائًيا بأنه:  

 البيئة الخارجية المؤثرة في المتعمم.و التي تتوافر في مخزون الفرد المعرفي و  أثناء عممية التعمم
 :التصميم التعميمى 

عمم يصف اإلجراءات التي تتعمق باختيار المادة التعميمية المراد تعرفها الباحثة إجرائًيا بأنه:  
صميميا، وتحميميا، وتنظيميا، وتطويرىا، وتقويميا، وذلك من أجل تصميم مناىج تعميمية ت

تساعد عمى التعمم بطريقة أفضل وأسرع، وتساعد المعمم عمى إتباع أفضل الطرق التعميمية في 
 أقل وقت وجيد ممكنين
 االطار النظري لمبحث

 المحور االول : بيئات التعمم االلكتروني
( بإنيا بيئة تعميمية حديثة، 9@:، ;88:يعرفيا )عطية خميس، تعمم االلكترونية:مفهوم بيئة ال

توظف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وتقوم عمى اساس الكمبيوتر، والشبكات التعميمية، 
والوسائل اإللكترونية، والتى من خبلليا يمكن لممتعممين المتباعدين من مشاىدة المحاضرات 

ض الوسائل المتعددة والمناقشة والتفاعل مع المتعممين الموجودين فى اماكن اإللكترونية وعرو 
العمل األخرى بالصوت والصورة والمشاركة مًعا وكأنيم موجودون تحت سقف واحد ويعممون 

 كفريق عمل واحد لبناء تعمميم تحت اشراف معمميم.
بعد، ومن احد  ( بأنيا نظام تفاعمى لمتعميم عن>A، @88:ويعرفيا نبيل جاد عزمى )

اشكالو انو ُيقدم لممتعمم وفًقا لمتطمباتو، ويعتمد عمى بيئة الكترونية رقمية متكاممة، تستيدف بناء 
 المقررات وتوصيميا بواسطة الشبكات اإللكترونية، واإلرشاد، والتوجيو، وتنظيم االختبارات.
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 خصائص بيئة التعمم االلكترونية 
(؛ أدسينا 88A:)حسن الباتع، السيد عبدالمولى، (؛88A:اوضح كبًل من )أسامو سعيد،

(adesina,2013, 70  ،أن بيئات التعمم اإللكترونية تتميز ?9->9، @89:( ؛ )محمد عطية )
 بمجموعة من الخصائص ويمكن اجماليا فى النقاط االتية:

دماج التعاونية: حيث تتميز بيئات التعمم اإللكترونية بتشجيع المتعممين عمى التعاون واإلن -9
فيما بينيم، وتشجيعيم عمى أن يكون ىذا اإلندماج والتعاون عمى مستوى عالى من 
الفاعمية لما توفره من امكانيات لمتواصل بالصوت والصورة بين المتعممين وبعضيم 

 البعض وبين المتعممين والمعممين.
رة فى سيولة الوصول: من خبلل بيئة التعمم اإللكترونية أصبح من الممكن بسيولة كبي -:

الوصول إلى المعمم فى اسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية، ألن المتعمم أصبح 
من خبلل األدوات و بمقدوره أن يرسل كافة استفساراتو لممعمم من خبلل البريد اإللكترونى أ

 المختمفة التى توفرىا البيئة اإللكترونية.
تنوع وتكيف المحتوى التعميمي المقدم التكيف والتنوع: فمن أىم سمات بيئات اإللكترونية  -;

 باإلضافة لتنوع أشكال التفاعل بين المعمم والمتعمم وفقًأ الحتياجات كل متعمم ومستوى أدائو.
إدارة عمميتى التعميم والتعمم: حيث تراعي بيئة التعمم اإللكتروني التوازن بين التعمم  ->

 تيجيات التعميم المناسبة.  المعرفي، والسموكي، والبنائي، واستخدام عمميات واسترا
التفاعمية: يقدم التعميم القائم عمى الويب مستويات متعددة من التفاعمية، مما يجعل العممية  -=

التعميمية أكثر جودة وجاذبية، فالتفاعل الذى توفره البيئة اإللكترونية من خبلل أدوات 
تعممين أنفسيم، وبين التفاعل المتوفرة سواء إن كان بين المعمم والمتعممين، وبين الم

 يعد من أىم خصائص وسمات البيئات التعميمية اإللكترونية. و المتعمم والمحتوى، في
تخصيص مسارات التعمم: ويقصد بيا قدرة البيئة عمى شخصنة التعمم، وتخصيص عممية  -<

 التعمم لحاجات المتعممين المحددة، واىتماماتيم، وقدراتيم، وميوليم، وتفضيبلتيم.  
العديد من الوسائط لتوفير المعرفة لممتعممين: حيث توفر بيئات التعمم اإللكترونية توفير  -?

التى تسيل عمى المتعممين فرص الوصول إلى موارد  linksالعديد من االرتباطات 
وغيرىا من الوسائط المرئية لتعديم التعميم و ومصادر المعرفة والمعمومات كممفات الفيدي

شباع حاجاتيم.  البصري وا 
كتساب العديد من الخبرات: حيث يكتسب المتعممين من خبلل التعميم فى بيئات التعمم ا -@

اإللكترونية العديد من الخبرات الميمة مثل استخدام صفحات الويب وارتباطاتيا التشعبية 
 audio interactionوكذلك التفاعل الصوتى  hyperlinked web pageواالستفادة منيا 

مكانية تبادل البيانات )مؤتمرات الفيديو(  video interaction، التفاعل المرئي   وا 
 . dynamic dataاإللكترونية فى عمميات المحادثة والتغذية الراجعة 
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تتسم البيئات التعميمية اإللكترونية بمجموعة من  خصائص البيئات التعميمية اإللكترونية:
 (:9:8-9:9، =89:الخصائص والتى تميزىا وىى )كاظم محسن ،

التحكم فى الوصول لعناصر المنيج التى تم تخطيطيا والتى يمكن تسجيميا وتقييميا لكل  -9
 عنصر عمى حده.

نجازه بإستخدام عناصر بسيطو إلدارة عممية التعمم، والتى تتيح  -: متابعة نشاط المتعمم وا 
لممعممين امكانية تحديد وتنظيم المناىج البلزمة لو، وكذلك توفير المواد واالنشطة 

 ميمية البلزمة التمام عممية تعممو بيدف توجيو ومتابعة مستوى تقدم المتعمم.التع
 دعم التعمم المباشر مشتمبًل إمكانية الدخول إلى مصادر التعمم المختمفة، والتقييم واإلرشاد لممتعمم. -;

 مميزات بيئة التعمم اإللكترونية
 ميز بـ :( أن بيئات التعمم اإللكترونية تت8;، @89:أوضح )محمد عطية، 

 سيولة التعامل مع البيئة. -9
 سيولة تطوير وتحديث محتويات البيئة. -:
 التشجيع عمى التعمم البنائي.  -;
 التركيز حول المتعمم . ->
 توفير التوجيو والدعم والمساعدة. -=
 توفير التغذية الراجعة. -<
 الذاتي ومراعاه الفروق الفردية.و الخط -?

 تالمحور الثاني : التعمُّم القائم عمى المشروعا
 القائم عمى المشروعات : مفهوم التعمُّم  -1

أنو استراتيجية محورىا الُمتعمم حيث تشجع المتعممين  Javier ( (2006:289ُيعرفو جافير
عمى التركيز عمى العالم الحقيقى من خبلل القيام بمشروعات تساعدىم عمى تعزيز قدراتيم 

 ومياراتيم وتزيد من دافعيتيم لمتعمم.

بأنو نظام لتحويل الخبرات  Helen&Gretchen( (2007,1:7ريتشنويعرفو ىيمين وج
التي تثري العممية التعميمية داخل الفصول الدراسية بما يساعد المتعممين عمى اكتساب الخبرات 

 الواقعية وىم في أماكن تعمميم.

( بأنو عمل ميداني يقوم بو الطالب ويتسم بالناحية :99، @89:وترى كريمان محمد )
 . ، وتحت إشراف المعمم، ويكون ىادًفا ويخدم المادة العمميةالعممية
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 :  القائم عمى المشروعات التعمُّمأهداف  -:
إن التعمم االقائم عمى المشروعات يحقق العديد من األىداف حددتيا سحر عبدالفتاح 

(:88A،9<::كما يمى ) 
  وبالمسئولية تشجيع تطوير مستويات التفكير الذىنية المرتبطة بالتعمم مدى الحياة

 الفردي.و المدنية والنجاح في المسار الميني أ
  سد احتياجات المتعممين من ذوي المستويات المختمفة من الميارات وأساليب

 التعمم.
 ( أن األىداف الرئيسة لمتعمم 9<9، @89:ويرى عبداهلل خميسي وسميمان محمد )

 القائم عمى المشروعات ىي:
 رض الطالب مشروعو أمام الفصل ؛ فإنو يصبح المتعمم معمم لآلخرين عندما يع

معمًما صغيًرا يشرح فكرتو ويبين الخطوات التي مر بيا ، والصعوبات التي واجييا 
 ؛ وبيذا تزيد ثقتو بنفسو.

  تبديد القمق لمطالب الذي يخاف من الخطأ عندما يركب جممة كإجابة عمى سؤال
 وبنسبة قمق أقل.المعمم، يجد مقداًرا أكبر من الحرية في المشروع 

 خصائص التعمُّم القائم عمى المشروعات : -3
تم تحديد مجموعة من الخصائص التي يقوم عمييا التعمم القائم عمى المشروعات كما يراىا نبيل 

 ( في النقاط التالية: >?;، ;89:السيد )
 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين 
 .تنمية الشعور بالمسئولية 
 لدى المتعمم. بث روح االستكشاف 
  مميزات التعمم القائم عمى المشروعات: 

أن التعمم القائم عمى المشروعات  sama & Erdogan(  (2009,84اردوجانو وتذكر سما 
 يحقق مميزات عديدة لممتعممين من خبلل:

  .تنمية مياراتيم في إدارة تعمميم بأنفسيم 
  ىا المختمفة. تنمية ميارات الحصول عمى المعارف والمعمومات من مصادر 
  .ينمي ميارات التفكير 
 التعمم من خبلل المشاركة الفاعمة في أنشطة التعمم.و يزيد من دافعية المتعممين نح 
 .يتيح الفرص الكافية لممتعممين في اكتساب قيم ومعتقدات مبلئمة 
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  .ينمي لدى المتعممين الشعور ببيجة التعمم نتيجة الشعور باإلنجاز 
 مُّم القائم عمى المشروعات :دور المعمم في التع  -4

 .التخطيط الجيد لمفاعميات التي تساعد عمى تحقيق ىذه الحاجات وتنفيذىا 
 .القدرة عمى تحميل حاجات الطمبة التي تعكس اىتماميم 
  تييئة البيئة التعميمية الجاذبة والمحفزة لدوافع التعمم لدى الطمبة ؛ حيث أن دور

، باسم الصرايرةو ية )ىادى طوالبة ة التعميممشرف وموجو وميسر لمعمميو المعمم ى
:898 ،9A:.) 

 دور الطالب فى التعمم القائم عمى المشروعات :  -5
من يختار المشروع ومن يضع خطة و محور العممية التعميمية ؛ فالطالب ىو إن الطالب ى

تفاعل مع من ينفذ، ويكون المتعمم ليس متمقًيا بل مشارًكا لضمان إعداده الجيد لمو العمل، وى
 (.:9A، 898:الحياة )ىادى طوالبة واخرون، 

 أهمية التعمم القائم عمى المشروعات : -6
 ( في النقاط التالية:<?;، ;89:حددىا نبيل السيد )

  .قيام المتعممين بدور نشط في العممية التعميمية 
 .تشجيع المتعممين وتدريبيم عمى أن يعمموا أنفسيم بأنفسيم 
 ين المتعممين.من التعاون بو توفير ج 
 .زيادة دافعية الطبلب لمتعمم 
 .التعمم بطريقة أكثر مرونة 
 .تطوير ميارات االتصال ومياراة القيادة والعمل الجماعي 
  .تنمية ميارات التفكير 

 أنواع التعمُّم القائم عمى المشروعات :   -?
 ( كالتالي:@<:=<، 898:(؛ زاىر عطوة )=A، 898:يصنفيا  كل من رافدة الحريرى )

  مشروعات بنائية 
  مشروعات ترفييية 
   مشروعات في صورة مشكبلت 
 بعض الميارات  مشاريع لتعمم 
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 مفهوم التعمم اإللكتروني التعاوني : -9
( بأنو استراتيجية لمتعميم يعمل فييا المتعممون مًعا في @<:، ;88:يعرفو محمد عطية )

ق أىداف تعميمية مشتركة، حيث تحقيو كبيرة ويشتركون في إنجاز الميمة أو مجموعات صغيرة أ
 يتم اكتساب المعرفة والميارات من خبلل العمل الجماعي المشترك .

أن التعمم اإللكتروني التعاوني عبر الويب  Johnson (90 ,2014ويشير جونسون )
نشاط تعممي يبني عمى نظرية التكافل االجتماعي بين أفراد المجموعة الواحدة الصغيرة و ى

التعاوني، والذي يعتمد عمى التعاون والتشارك بين الطبلب ؛ مما يزيد من  لتطبيق التعمم
 جيودىم في تحقيق األىداف التعميمية، وتشجع العبلقات اإليجابية فيما بينيم .

 أهداف التعميم اإللكتروني التعاوني : -0
        لمتعميم اإللكتروني األىداف األكاديمية أن Ebrahim (20 ,2012ويرى إبراىيم )

 لتعاوني ىي: ا
 المعرفية. والثورة العممي التطور لمواكبة لمتعميم التقميدي تغيير المفيوم -
 والمتعمم. المعمم من كل زيادة فاعمية -
  الدراسية. الفصول في الكثيرة األعداد مشاكل التغمب عمى   -
 المؤىمة. العممية الكوادر بعض في تعويض النقص -
 المتعممين. بين الفردية لفروقا بمراعاة التربوية العممية توسيع نطاق -
  اإلنترنت. شبكة عمى   المتاحة المعارف دوائر من االستفادة -
 خصائص نظم التعمُّم اإللكتروني التعاوني : -3

 ( أن خصائص التعمم اإللكترونى التعاوني ىي:@<:، ;88:يرى محمد عطية )      
 تعمم ممركز حول المتعمم .أنو  -
 المسؤولية الفردية. -
 الجماعي.الثواب  -
 الجماعي من خبلل مواقف اجتماعية تواصمية وتدريبيم عمى الميارات االجتماعية. التدريب -
 فوائد التعمم اإللكتروني التعاوني : ->

مجموعة من الفوائد والمبررات لمتعميم اإللكتروني  Teresa( (2008,443 تيريسا ترى
 :التعاوني، وىي كما يمي

 مبة فيما بينيم.االتصال بين الطزيادة إمكانية  -
 تبادل وجيات النظر المختمفة لمطبلب. -
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 سيولة الوصول إلى المعمم. - 

 مبلئمة اختبلف أساليب التعميم. -
 توافر المناىج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع. -
 االستمرارية في الوصول إلى المناىج. -
 االستفادة القصوى من الزمن. -
 تقميل األعباء اإلدارية بالنسبة لممعمم. -
 في المدرسة. يل حجم العملتقم -

 التصميم التعميميالمحور الثالث: 
 تعريف التصميم التعميمي 

( أن التصميم التعميمي بمثابة العمود الفقري A>:، :88:يذكر عبد المطيف الجزار )
العممية التي و أحد مراحل التطور التكنولوجي القائم عمى أسموب النظم، وىو لتكنولوجيا التعميم ؛ في

 إلى اإللمام بالمعرفة والعموم التطبيقية لمتكنولوجيا. تحتاج
( بأنو مجموعة من اإلجراءات والعمميات التي تتضمن =:، ;88:ويعرفو محمد عطية ) 

تحديد أنماط السموك المطموب تعممو ، وتحديد الظروف والشروط التي يحدث في ضوئيا التعمم، 
بيئة التعمم بطريقة مقصودة لمتأكد من وتحديد األىداف تحت ىذه الشروط ، وتصميم وضبط 

 حدوث التعمم نتيجة لعمميات التعميم.
الفيصل الحاسم و ( إلى أن التصميم التعميمي ى?;9، =89:كما يشير محمد  الدسوقى )

عدم فاعمية العممية التعميمية ؛ حيث ثبت من خبلل األبحاث فاعمية نظم الوسائل و في فاعمية أ
ميا بشكل جيد بحيث يراعي المتغيرات والعوامل التربوية والفنية ؛ حيث المتعددة ، إذا تم تصمي

 أن التصميم غير الجيد ليذه النظم قد يؤدي إلى عدم فاعمية التعمم ، وعدم جدواه.
 أهمية التصميم التعميمي: -1

( أن لمتصميم التعميمي أىمية كبرى لخصيا في العناصر 99:98، ;88:ويذكر محمد عطية )
 التالية:

 عي لمربط بين األفكار والمبادئ النظرية ، والمجال العممي التطبيقي.الس .9
نجاز أىدافيا. .:  النظر إلى مكونات العممية التعميمية ككل،  وتنظيم محتوياتيا والتحكم في عممياتيا وا 
السعي إلحداث تغيير وتطوير منظومي شامل لمتعميم في جميع مناحي العممية التعميمية ،  .;

 تغيير في الجزئيات.وعدم االكتفاء بال
 مراحل التصميم التعميمي ومهاراته : -0

 معظم نماذج التصميم التعميمي تمر بمراحل أساسية  ؛ وىي :
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 ( من إعداد الباحثة9شكل )
 وظائف نماذج التصميم التعميمي :  -3

 ( كما يمي :A=، ;88:حددىا محمد عطية )
 تحقيق و طرائق التي توجو العمل نحرسم الخطط وتحديد أفضل األنشطة والو التوجيو:  وى

 األىداف.
 وصف العمميات واإلجراءات والتفاعبلت في عمميات التصميم التعميمي.و الوصف: وى 
  التحميل: حيث أن النماذج تساعد في إجراء عمميات التحميل الخاصة بالعمميات

 والعبلقات.
 قات وتوضيحيا.الشرح والتوضيح: حيث أن النماذج تساعد في شرح العمميات والعبل 
 .اإلدارة والتوجيو: فالنماذج تقدم توجييات لتنظيم الجيود بين العاممين في المشروع 
  الضبط والتحكم: حيث أن النموذج يجعل التصميم يسمك طريًقا مرسوًما من خبلل

 الضبط والتحكم في العمميات والتفاعبلت ، وباستخدام إجراءات التقويم البنائي.
 ساعد في التنبؤ بالتعميم الفعال ،  في حالة التطبيق الجيد لؤلنشطة التنبؤ: فالنموذج ي

 واإلجراءات.
 أهداف نماذج التصميم التعميمي : -4

 ( كما يمي :@=:A=، ;88:حددىا محمد عطية )
 .تحسين التعميم والتعمم عن طريق حل المشكبلت 
  المنظومي.تحسين إدارة التصميم التعميمي عن طريق وظائف التوجيو والتحكم لممدخل 
 .تحسين عمميات التقويم عن طريق الرجع وعمميات المراجعة والتنقيح 
 .اختبار نظريات التعميم والتعمم التي يقوم عمييا التصميم 

 

 التحميل

 التصميم التقويم التنفيذ

 التطوير
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 إجراءات البحث
 تصميم أدوات القياس والتى تتضمنت :

 االختبار التحصيمي المعرفي: -1
، وقد  ميم المواقف التعميميةييدف ىذا االختبار إلى قياس الجوانب المعرفية لميارات تص

 تم تطبيق ىذا االختبار قبميًا وبعديًا عمى مجموعات البحث.
 تقييم المنتج: -0

تيدف إلى تقييم مرحمة انتاج مشروع تصميم المواقف التعميمية، وقد تم تطبيق ىذه البطاقة بعديًا 
 عمى مجموعات البحث.

 تحصيميأواًل: تصميم االختبار ال  
التحصيمية بصفة عامة إلى قياس الجانب المعرفي لما تم تحقيقو تيدف االختبارات 

تحصيمو من أىداف خبلل فترة زمنية معينة، وحيث إنو من أىداف البحث الحالي قياس و أ
التعميم؛ لذا كان من  ( لدى طبلب تكنولوجيا:الجانب المعرفي لمقرر تصميم مواقف تعميمية )

 معرفي.الضروري إعداد اختبار لقياس الجانب ال
وقد قامت الباحثة بتطبيق االختبار قبميًا وبعديًا، بيدف قياس الجانب المعرفي لممقرر، 
وقياس أثر تفاعل استراتيجتى التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم التعاونى واسموب التعمم في 

ممين بعد تنمية ميارات تصميم مواقف تعميمية والتفكير الناقد عمي التحصيل المعرفي لدى المتع
 :دراستيم لممقرر وقد مر إعداد االختبار  الخطوات التالية

 ( تحديد الهدف من االختبار التحصيمي:1)
اعدت الباحثة ىذا االختبار التحصيمي بيدف قياس مستوى تحصيل المتعممين لمجانب 

البيئة ( والمتضمنة في بيئة التعمم في ضوء أىداف :المعرفي لمقرر تصميم المواقف التعميمية )
تحميل(  -تطبيق  –فيم  –عمى المستويات األولى من تصنيف بموم في المجال المعرفي )تذكر 

 وذلك بتطبيقو قبميا وبعديا .
 تحديد نوع األسئمة وعددها:  .1

 قامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات االختبار التحصيمي فى المستويات االولى من 
تركيب( ، بيدف التحقق من  -تحميل –تطبيق  –فيم  -تصنيف بموم في المجال المعرفي )تذكر

عدد األسئمة لكل ىدف، حيث تم الربط بين األىداف المراد تحقيقيا، وعدد األسئمة التي تغطييا، 



 

 :9@ 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
( حيث يوضح األىداف السموكية المعرفية ووضع السؤال المبلئم @موضح بالمحمق )و كما ى 

 .   ( االوزان النسبية لبلختبار التحصيمي:ىدف كما يظير جدول )أمام كل 
 المواصفات لإلختبار التحصيمي (0جدول )

 المجموع تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر الموضوع
 ; 8 8 8 8 ; االول
 ? 9 8 8 9 = الثاني
 :; < 9 : = @9 الثالث

 :> ? 9 : < <: المجموع
 ر التحصيمي( االوزان النسبية لالختبا3جدول )

 الموضوع
الوزن 
النسبى 
 لمموضوع

 اإلجمالى عدد مفردات اإلختبار
 تذكر 988%

>9.A% 
 فيم

9<.;% 
 تطبيق
<.@% 

 تحميل
:.;% 

 تركيب
9>.?% 

 ; =.A 8.< 8.9 8.9 8.9 %9.? االول
 ? :.9 :.8 ;.8 9.8 ;.> %?.<9 الثانى
 :; ;.= ?.9A.@ <.> 9.> 8 %:.<? الثالث

 :> ? 9 : < <: %988 اإلجمالى
  صياغة مفردات االختبار : .0

( سؤاًل :( سؤال، منيم ):>االختبار )حددت الباحثة عدد األسئمة، ونوعيا، حيث تتضمن 
( سؤاًل اختيار من متعدد، ولقد حددت الباحثة النياية A;( سؤال ترتيب، و)9)وصواب وخطأ، 

 مفردة. ( درجة، وذلك بواقع درجة واحدة لكل :>العظمي لبلختبار )
ولقد قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار من نوع أسئمة الصواب والخطأ واالختيار  

 من متعدد ونمط الترتيب ؛ وقد تم اختيار ىذه االنواع اإلختبارات الموضوعية لتميزىا باآلتى:
 سيولة تصحيح ىذه األنواع من األسئمة وعمل مفتاح لتصحيح اإلجابات .

 اإلجابة عمييا. السرعة والسيولة في -
 المعدالت العالية لمصدق والثبات.  -
 فييا. قمة نسبة التخمين  -

 تم مراعاه مجموعة من اإلعتبارات عند صياغة مفردات ىذه األنماط من األسئمة:و 
تمت صياغة مفرادات االختبار عن طريق ترجمة أىداف الموديوالت الخمسة إلى أسئمة 

تركيب(، وقد راعت الباحثة  -تحميل  –تطبيق  –فيم  -بحيث تقيس المستويات المعرفية )تذكر
في أسئمة الصواب والخطأ أن تكون مقدمة السؤال واضحة، ومحددة، وذات صياغة مناسبة، 
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كما راعت في أسئمة االختيار من متعدد أن تكون من أربعة بدائل بحيث تحتوى ىذه البدائل 
" كل ما ُذِكر صحيٌح "، " كل ما سبق  عمى إجابة واحدة فقط صحيحة، وتجنب استخدام عبارات

غير صحيح " قدر اإلمكان، وصياغة المفردة بحيث يكون رأس السؤال ُمرّكز ومختصر 
لئلجابة عنيا وتجنب  ويوضح مشكمة واحدة ومحددة ويحتوي عمى المعمومات الضرورية البلزمة

 ( .Aالممحق )موضح بو البيانات المزدوجة. ولقد تم وضع األسئمة كما ىالتعميمات و 
 صدق االختبار : .3

ف التعميمية التي صمم لقياسيا، يقصد بصدق االختبار مدى نجاحو في قياس األىدا
 لمتأكد من صدق االختبار، ولمتأكد من صدق االختبار استخدمت الباحثة الطريقتين التاليتين:و 
 صدق المحكمين: -

ة المحكمين في حيث عرض االختبار في صورتو االولية عمى مجموعة من الساد 
 (، إلبداء الرأي حول:Aتخصص تكنولوجيا التعميم ممحق )

 تعميمات االختبار  مدى وضوح  -
 مدى ارتباط أسئمة االختبار بقائمة األىداف . -
 مدي الدقة العممية لؤلىداف.             -
 دقة الصياغة المغوية ألسئمة االختبار . -
 ف .األىداو الحذف لؤلسئمة أو فة أالتعديل باإلضا -

% عمى جميع مفردات 988% إلى ;Aولقد اتفق السادة المحكمون بنسبة تراوحت ما بين 
 االختبار، وأبدى المحكمون المبلحظات التالية:

 سميمة وواضحة من حيث الصياغة.العبارات  -
 تتناسب مع مستوى طبلب الفرقة الرابعة عينة البحث. -
 تتفق المفردات مع األىداف المحددة. -
 ميم المحتوى التعميمي لمقرر تصميم مواقف تعميمية.في ص المفردات -
 الصدق الذاتي: -

تم حساب صدق االختبار الذاتي من خبلل حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار، 
(، وىي قيمة تعبر ;A.8وقد بمغت قيمة معامل الصدق لبلختبار التحصيمي لمدراسة الحالية )

 عن مستوي صدق عالي لبلختبار.
 ميمات االختبار:وضع تع .4

تم وضع تعميمات االجابة في بداية االختبار بصورة واضحة تمكن المتعمم من االجابة عن 
، وتضمنت وصفًا مختصرًا لبلختبار، خارجيةاالختبار بصورة سيمة دون الرجوع لمساعدة 

 عياوطريقة اإلجابة عنو، مع تعريف المتعمم باليدف الفعمي من االختبار، وعدد االسئمة وأنوا
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وتم مراعاه أن تكون تعميمات اإلختبار سيمة وواضحة، ومباشرة وتوضح لممتعمم ضرورة اإلجابة 
 . عن كل األسئمة، وتوضح ضرورة إختيار إجابة واحدة فقط

 نظام تقدير الدرجات وتصحيح االختبار :  .5
تم وضع درجة واحدة فقط لكل مفردة من مفردات األختبار التحصيمي سواء ألسئمة 

ب والخطأ، أسئمة االختيار من متعدد، أسئمة الترتيب وبالتالي كان مجموع درجات الصوا
( درجة يحصل عمييا كل متعمم إذا كانت إجابتو صحيحة عمى :>)واالختبار التحصيمي ى

 جميع مفردات األسئمة، كما تم إعداد مفتاح لتصحيح االختبار، وذلك لتسييل عممية التصحيح.
 : التحصيمي الختبارل االستطالعية التجربة .<

تم تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية، غير عينة البحث االساسية وتم رصد درجات 
المتعممين؛ بيدف تقنين االختبار التحصيمي وذلك من خبلل حساب الثوابت االحصائية، 

 والمتمثمة في:
 صدق االختبار. -ا
 زمن تطبيق االختبار. -9
 معامل ثبات االختبار. -:

الفرقة  طالبًا وطالبة من طبلب (=9(قواميا عينة استطبلعية االختبار عمى تجريب وقد تم
            لموقوف عمى وذلك المنوفية؛ جامعة– النوعية التربية بكمة التعميم الرابعة بقسم تكنولوجيا

 :اآلتية النقاط
 حساب زمن تطبيق االختبار .أ 

الذى استغرقو اول متعمم  تم تحديد زمن اإلجابة عمي االختبار عن طريق جمع الزمن 
اجاب عمى جميع اسئمة االختبار، والزمن الذى استغرقو اخر متعمم اجاب عمى جميع اسئمة 
االختبار، ثم حساب متوسط الزمن، وبعد تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية الحظت 

عمى ذلك ( دقيقة، و @>( دقيقة، وابطأ متعمم اسغرق )8:الباحثة ان اسرع متعمم استغرق )
 من حساب الزمن المناسب لبلختبار وىو: تمكنت الباحثة

 دقيقة   >;=  :( /@>+8:المناسب لبلختبار= )الزمن  -
 ( دقيقة.>;ك تم تحديد زمن االختبار التحصيمي في )عمى ذل -
 حساب معامل ثبات االختبار .ب 

الدرجة  اتساقو، فإذا حصل نفس الفرد عمى نفسو يقصد بثبات االختبار "دقة المقياس أ 
المتماثمة( عند و مجموعات من االسئمة المتكافئة او درجة قريبة منيا( فى نفس االختبار )او )ا

االختبار في ىذه الحالة بانو عمى درجة عالية من و تطبيقو اكثر من مرة فإننا نصف المقياس ا



 

 ::9 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
مى نفس االفراد الثبات" وبذلك يكون االختبار ثابتًا إذا اعطي نفس النتائج عند إعادة تطبيقو ع 

االختبار من االخطاء، و معرفة مدى خمو وفى نفس الظروف، واليدف من قياس ثبات االختبار ى
بإستخدام   Crounbachعن طريق معادلة ألفا كرونباخ وتم حساب معامل ثبات االختبار، 

ن معامل ثبات يشير إلى أو ( وى8,<@(، وبمغ مقدارىا )SPSSبرنامج المعالجات اإلحصائية )
 اإلختبار عمى درجة عالية من الثبات.

 ( لتطبيق األختبار التحصيمىα( نتائج حساب معامل الثبات )>جدول)
 القيمة مفردات االختبار عدد العينة معامل الثبات

 α 9= <: 8.@9معامل ألفا 
 (9<@.8( وجد أن معامل ألفا ليذا المقياس ليذا األختبار )>من جدول )

ولقد تحددت وفق  : التحصيمي االختبار مفردات من مفردة لكل ةالسهول معامل حساب -ج
 لممعادلة التالية:

( التالي يوضح  =تم حساب معامبلت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار والجدول ) 
 القيم التي يتراوح بينيا تمك المعامبلت

 االختبار( يوضح معامبلت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات  =جدول ) 
 معامبلت التمييز معامبلت الصعوبة معامبلت السيولة

 حتي من حتي من حتي من
8.;> 8.@8 8.:8 8.>< 8.9= 8.:= 

يتضح من الجدول السابق أن القيم التي يتراوح بينيا معامبلت السيولة والصعوبة ىي قيم 
 مقبولة تعكس صبلحية المفردات لمتطبيق.

 :تحصيميلالختبار ال النهائية الصورة
 الصورة النهائية لالختبار

 ضبط االختبار:
من خبلل استعراض آراء المحكمين قامت الباحثة بإجراء بعض التعديبلت، حيث أعادت 
صياغة بعض المفردات، وحذفت بعضيا، وتم تغيير بعض االستجابات، واإلقبلل قدر اإلمكان 

اب والخطأ ولم يوِص أحد من عبارة )كل ما سبق(، واإلقبلل قدر اإلمكان من نمط الصو 
المحكمين بحذف أي من أسئمة االختبار في أي جزء من أجزائو، وبذلك أصبح االختبار في 

( مفردة، تم :>صورتو النيائية كما موضح بممحق )( وقد تكون االختبار بعد التعديبلت من )
( طالب؛ =9تحديد زمن اإلجابة عمي االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقو )
( دقيقة :>ىم قوام العينة االستطبلعية فى اإلجابة عمي االختبار حيث بمغ إجمالي الزمن )

 ( دقيقة لكل بند من البنود النظرى.9موزعة عمي بنود االختبار بواقع )
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 ثانيا: بطاقة تقييم منتج 
 تقييم المنتج تحديد الهدف من بطاقة

التعميمية  ة األنتاج فى مشروع تصميم المواقفتيدف بطاقة تقييم المنتج الى تقييم مرحم
 بالبيئة االلكترونية. والذى أنجزىا الطبلب من خبلل أالنشطة

 تقييم المنتج تعميمات بطاقة
تم مراعاة انو يجب استخدام البطاقة لتقييم المنتج النيائى لممتعممين والمرتبط بميارة 

م بوضع عبلمة امام المستوى المناسب عنصر التقيي توافرمبلحظة مدى التصميم التعميمى، و 
الدائو حساب الدرجة الكمية التى يمكن الحصول عمييا فى تقييم المنتج من الدرجة الكمية 

 ( درجة.<Aلمبطاقة التى تساوى )
 إعداد قائمة تقييم المنتج التعميمى: 

يا الى التى تم وضعيا وتحكيميا حيث تم تقسيم المنتجقامت الباحثة بتصميم بطاقة تقييم 
( بند فرعى وىى مجموع بنود التقييم، وكانت الدرجة النيائية لمبطاقة @>( بنود رئيسية ، و)=)

 ( درجة، وتتكون البطاقة من ثبلث بنود كما يمى:<Aىى)
 العنصر المراد تقييمو.البند االول: مسمسل  -
 البند الثانى: عناصر التصميم التعميمى المراد تقييم توافرىا فى المنتج. -
 التقييم. بند الثالث: مستوياتال -

 نظام تقدير درجات بطاقة تقييم المنتج
 وقد تضمنت ثبلث مستويات: قامت الباحثة بتحديد ثبلث احتماالت لدرجة األداء الميارى لمطبلب

 تحديد مستويات التقييم لمبطاقة( 4جدول)
 تفسير الدرجة الدرجة مستوى االداء

 العنصر متوفر بشكل دقيق : ممتاز
 العنصر متوفر وبو اخطاء 9 يدج

 العنصر غير متوفر 8 ضعيف
 صدق بطاقة تقييم المنتج:

بعد االنتياء من تصميم بطاقة تقييم المنتج تم عرضيا عمى مجموعة من السادة 
ِكمين، وذلك بيدف حساب صدق البطاقة من حيث:  الُمح 

 .مناسبة فقرات البطاقة وتسمسميا تبًعا لمميارات المراد إكسابيا -
ضافة مايرونو مناسًبا فى تصميم البطاقة ومحتواىا.و حذف أ -  ا 
 التأكد من دقة وصياغة العبارات وذلك لتصبح البطاقة جاىزه لمتطبيق. -
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 ثبات بطاقة تقييم المنتج: 

عمى عينة من  تم حساب ثبات بطاقة تقييم المنتج لبلداء الميارى لتصميم موقف تعميمى
ولوجيا التعميم كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية؛ وذلك لقياس الطبلب، بالفرقة الرابعة قسم تكن

أداء الطبلب الميارى أثناء تصميم الموقف التعميمي؛ كما موضح ببطاقة تقييم المنتج وذلك عن 
طريق اجراء تجربو مبدئيو لمعرفة الوقت الذى سيكون مبلئم النياء الميارة لجميع الطبلب فى 

د مرات االتفاق، وعدد مرات االختبلف بين المبلحظين باستخدام نفس الوقت؛ ثم حساب عد
 التالية:  cooperمعادلة كوبر

 عدد مرات االتفاق                              
  988× نسبة االتفاق = ___________________________  -

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختبلف                     
 .% ( وتعتبر ىذه النسبة عالية، وبذلك تكون البطاقة صالحة لبلستخدام@@فاق )وبمغت نسبة االت

 البحث  نتائج
يتناول ىذا الجزء تحميل النتائج النيائية التي أسفر عنيا تطبيق أدوات البحث وتفسير ىذه 

التعاوني( وأسموب  -النتائج وذلك بيدف دراسة التفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروعات 
تعمم )الكمي/تسمسمي(  وأثرىا في تنمية ميارات تصميم المواقف التعميمية والتفكير الناقد ثم ال

 تعرض الباحثة مقترحات البحث وتوصياتو.
 ثالثًا تكافؤ المجموعات التجريبية:

  قبميا تم إجراء التطبيق القبمي الختبار التحصيل ، لمتحقق من تكافؤ مجموعات البحث
/  :/  ;:ياس التفكير الناقد عمي مجموعات البحث يوم السبت الموافق بطاقة المبلحظة ، ومق

:89A وحساب مستوي الداللة اإلحصائية لقيمة اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  لمفرق ،
 بين درجات مجموعات البحث، ويوضح ذلك الجدول التالي: 

بين متوسطات درجات  ( نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه لمفرق =جدول ) 
 المجموعات في التطبيق القبمي

مجموع  مصدر الفروق االختبار
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة  ف

التحصيل 
 المعرفي

 :>A8.?== ; ;8.:=: 9.9 بين المجموعات
  
  

غير  >;.8
 =@>.<: <= A?9.;@>9 داخل المجموعات دالة

   A;; =A.;?=9 االجمالي
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 :االحصاء الوصفي لمجموعات البحث 

قامت الباحثة بحساب االحصاء الوصفي )المتوسط واالنحراف المعياري( لكل من 
، وقام بعرض النتائج الخاصة بيم كما   spssمجموعات البحث األربعة باستخدام برنامج 

 ( التالي <يوضحيا الجدول ) 

 ( االحصاء الوصفي لمجموعات البحث <جدول ) 

 التحصيل المعرفي غيراتالمت

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجموعات البحث

 A ;.:9?.=; >9 مشروعات - كمي

 A; :.?A.:; >9 تعاوني - كمي

 =>.A.>; 9; <9 مشروعات - تسمسمي

 88.; =?.;; <9 تعاوني - تسمسمي

( مشروعات -مي تسمسيتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لممجموعة )
ىي األعمي مقارنة بباقي المجموعات وبالتالي فان الفروق بين المجموعات تتجو لصالح 

(، كما يتضح من الجدول أن المتوسطات الحسابية لممجموعة مشروعات -تسمسمي المجموعة )
( ىي األقل مقارنة بالمتوسطات الحسابية لباقي المجموعات بالنسبة لمتحصيل تعاوني -كمي )
 .لتفكير الناقد والتفكير الناقد بينما مجموعة )تسمسمي تعاوني ( ىي األقل بالنسبة لبطاقة المبلحظةوا

 فيما يخص الفروض الخاصة بالتحصيل المعرفي:  -1

لمتحقق من صحة الفروض تم استخدام نتائج المجموعات األربعة في التطبيق البعدي الختبار 
كما في    Anova two wayل التباين ثنائي االتجاه التحصيل المعرفي باستخدام نتائج تحمي

 (?جدول)
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 ( تحميل التباين ثنائي االتجاه لمتحصيل المعرفي?جدول )
مجموع  مصدر الفروق

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  ف
 االحصائية

 مربع ايتا

Corrected 

Model <9<.;><a ; 9;@.9: 9A.:< 
دال عند 

 8089مستوي 
 

Intercept 
?=;?;.>; 9 ?=;?;.>; 98=88 

دال عند 
 8089مستوي 

 

 أسموب التعمم
@9.98 9 @9.98 99.;8 

دال عند 
 8089مستوي 

8.8899 

دال عند  =<.A; ?<.>@: 9 ?<.>@: استراتيجيتى التعمم
 8089مستوي 

8.88;? 

 * أسموب التعمم
 استراتيجيتى التعمم

;< 9 ;< <.?< 
دال عند 

 =808مستوي 
8.888< 

Error <8:.8< => ?.9@    
Total ?>@=@ >8     

 يتضح من الجدول السابق:

  :( بين 2.25ال توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة  )اختبار صحة الفرض األول
متوسطات درجات كل من الطالب الذين يدرسون في بيئة التعمم االلكتروني باستراتيجيتى 

تعاوني(، فى القياس البعدى إلختبار التحصيل المعرفي  –اتالتعمم )قائم عمي المشروع
 )مهارات تصميم المواقف التعميمية ( لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

يتضح من الجدول وجود فروق في التحصيل المعرفي ترجع الي استراتيجيتى التعمم  -
حيث قيمة ف دالة  التعاوني ( لصالح استراتيجية التعمم القائم عمي المشروعات –)المشروعات 
وقيمة المتوسط الحسابي لمجموعة استراتيجية التعمم القائم عمي المشروعات  8.89عند مستوي 

 أعمي من نظيرتيا لمجموعة استراتيجية التعمم التعاوني كما يوضحو الجدول التالي:
-  
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                        الوصفية لدرجات المجموعتين في التطبيق البعدي اإلحصاءات(  8جدول)
 رفي(.) التحصيل المع

 االختبار
استراتيجيتى التعمم 

 التعاوني( –)المشروعات 
 العدد 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التحصيل المعرفي
 8A.; ;@.?; 8; قائم عمي المشروعات

 @@.: ?;.;; 8; تعاوني

وجود فروق ذات داللة مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي يعني  
بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في اختبار التحصيل المعرفي يرجع إلى إحصائية 

 التعاوني ( لصالح استراتيجية التعمم )المشروعات( . –أثر استراتيجيتى التعمم )المشروعات 
   اختبار صحة الفرض الثالث : " ال توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة
ل من الطالب الكميين، والطالب التسمسميين فى القياس ( بين متوسطات درجات ك2.25)

البعدى إلختبار التحصيل المعرفي )مهارات تصميم المواقف التعميمية ( لدى طالب تكنولوجيا 
 التعميم.

يتضح من الجدول وجود فروق في التحصيل المعرفي ترجع الي أسموب التعمم  -
وقيمة  8.89قيمة ف دالة عند مستوي كمي( لصالح أسموب التعمم التسمسمي حيث  –)تسمسمي 

المتوسط الحسابي لمجموعة أسموب التعمم التسمسمي أعمي من نظيرتيا لمجموعة أسموب التعمم 
 الكمي كما يوضحو الجدول التالي:

( اإلحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين في التطبيق البعدي ) التحصيل   Aجدول)  
 المعرفي(.

 االختبار
 لعدد ا أسموب التعمم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 A:.; <;.>; @: كمي التحصيل المعرفي
 @?.; A<.<; :; تسمسمي

وجود فروق ذات داللة مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي يعني 
إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في اختبار التحصيل المعرفي يرجع إلى 

 تسمسمي( لصالح أسموب التعمم )التسمسمي( –ثر أسموب التعمم )كمي أ



 

 ::? 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
 

  :( 2.25ال توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة  )اختبار صحة الفرض الخامس
بين متوسطات درجات كل من الطالب الكميين، والطالب التسمسميين الذين يدرسون في بيئة 

تعاوني( فى القياس البعدى  -قائم عمي المشروعاتالتعمم االلكتروني باستراتيجيتى التعمم )
 إلختبار التحصيل المعرفي )مهارات تصميم المواقف التعميمية ( لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

( وجود فروق دالة احصائيا ترجع الي التفاعل بين استراتيجيتى  Aيتضح من الجدول ) 
تسمسمي( حيث قيمة ف دالة احصائيا  - التعاوني( وأسموب التعمم )كمي –التعمم )المشروعات 

 . =8.8عند مستوي 
التعاوني( وأسموب التعمم  –وىذا يعني أن التفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروعات 

( التالي  98تسمسمي(  كان لو تأثير فعال عمي تنمية التحصيل المعرفي والجدول )  -)كمي 
ا أكثر فاعمية باستخدام المتابعة باختبار المدي يبين مقارنة بين مجموعات البحث لتحديد أييم

 :  Scheffeشيفيهالكمي 
لمتفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروعات  (Scheffe -( اختبار )المدي الكمي  98جدول ) 

 عمي التحصيل المعرفي تسمسمي( -التعاوني( وأسموب التعمم )كمي  –

 المتوسط العدد المجموعات
 - كمي

 مشروعات
 - كمي

 تعاوني
 - تسمسمي

 مشروعات
 - تسمسمي
 تعاوني

 =A -- 8.89 8.89 8.8?.=; >9 مشروعات - كمي
 A; 8.89 -- 8.89 8.<9.:; >9 تعاوني - كمي

 - تسمسمي
 مشروعات

9> ;A.>; 
8.89 8.89 -- 8.89 

 -- 8.89 9>.8 =8.8 =?.;; <9 تعاوني - تسمسمي
 بين متغيرات البحث األربعة :( أنو بالنسبة لممقارنة 98يتضح من الجدول )

( : توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعتين مشروعات -كمي بالنسبة لممجموعة األولي ) -
(، كما توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعتين مشروعاتاألولي والثانية لصالح األولي )كمي 
الة احصائيا بين (، وتوجد فروق دمشروعات - تسمسمياألولي والثالثة لصالح الثالثة )

 (.مشروعاتالمجموعة األولي والمجموعة الرابعة لصالح األولي )كمي 
تعاوني( : توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة الثانية  -كمي بالنسبة لممجموعة الثانية ) -

والمجموعة األولي لصالح المجموعة األولي ، توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة الثانية 
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مشروعات( ، بينما ال توجد فروق دالة  -عة الثالثة لصالح المجموعة الثالثة )تسمسميوالمجمو 
 احصائيا بين المجموعة الثانية والمجموعة الرابعة.

( : توجد فروق دالة احصائيا عند مستوي تسمسمي مشروعاتبالنسبة لممجموعة الثالثة ) -
ية اخري لصالح المجموعة بين المجموعة الثالثة من جية وباقي المجموعات من ج 8.89

 مشروعات( )األكبر في قيمة المتوسط الحسابي بين المجموعات األربعة(. -الثالثة )تسمسمي 
( : توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة تسمسمي تعاونيبالنسبة لممجموعة الرابعة ) -

فروق دالة بين ( لصالح المجموعة األولي ، ال توجد مشروعاتالرابعة والمجموعة األولي )كمي 
بين المجموعة  8.89المجموعة الرابعة والثانية ، بينما توجد فروق دالة احصائيا عند مستوي 

 مشروعات(. -الرابعة والمجموعة الثالثة لصالح المجموعة الثالثة)تسمسمي 
 -وبذلك يمكن ترتيب المجموعات من حيث أكثرىا تنمية لمتحصيل المعرفي : )تسمسمي  -

 تعاوني( -تعاوني( واخيرا )كمي -مشروعات( ثم )تسمسمي  -مي مشروعات( ثم )ك
 والتمثيل البياني التالي يوضح ذلك التفاعل: -

 
 -التعاوني( وأسموب التعمم )كمي  –( التفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروعات :شكل ) 

 تسمسمي( عمي التحصيل
المجموعة الثالثة لصالح يتضح من الشكل السابق أن اتجاه الفروق بين المجموعات  -

 -تعاوني( ثم المجموعة )كمي  -مشروعات( ثم )تسمسمي  -مشروعات( ثم )كمي  -)تسمسمي 
 تعاوني(  

وبالتالي يتم قبول الفرض الذي يعني وجود فروق دالة احصائًيا بين متوسطات درجات أفراد 
ل بين كل من المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيل المعرفي يرجع لتأثير التفاع

تسمسمي( لصالح  -التعاوني( وأسموب التعمم )كمي  –استراتيجيتى التعمم )المشروعات 
 قائم عمي المشروعات(. -)تسمسمي 
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 ثانيا:فيما يخص الفروض الخاصة بتقييم المنتج:
لمتحقق من صحة الفروض تم استخدام نتائج المجموعات األربعة في التطبيق البعدي 

 (  99كما في جدول )    Anova two wayخدام نتائج تحميل التباين ثنائي االتجاه لتقييم المنتج باست
 ( تحميل التباين ثنائي االتجاه لتقييم المنتج 99جدول ) 

مجموع  مصدر الفروق
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  ف
 االحصائية

 مربع ايتا

Corrected Model :;<.9?;a ; ?@.8=@ =.>8; ل عند مستوي دا
8089 

 

Intercept <>;=9<.8@ 9 <>;=9<.8@ ;;:?8  دال عند مستوي
8089 

 

دال عند مستوي  ???.= <?>.8@ 9 <?>.8@ أسموب التعمم
808= 8.888: 

دال عند مستوي  9.8A> 9 @9.8A> =.@:9@ استراتيجيتى التعمم
808= 8.888: 

 * أسموب التعمم
دال عند مستوي  9@>.> ;>.:< 9 ;>.:< استراتيجيتى التعمم

808= 8.8889 
Error ?@8.9>9 => 9;.A;9     
Total <>?<9> >8       

 يتضح من الجدول السابق:
  :( 2.25ال توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة  )اختبار صحة الفرض الثاني

ستراتيجيتى بين متوسطات درجات كل من الطالب الذين يدرسون في بيئة التعمم االلكتروني با
تعاوني(، فى القياس البعدى لتقييم المنتج لدى طالب  –التعمم )قائم عمي المشروعات

 تكنولوجيا التعميم.
يتضح من الجدول وجود فروق في تقييم المنتج ترجع الي استراتيجيتى التعمم )المشروعات  -
دالة عند مستوي التعاوني ( لصالح استراتيجية التعمم القائم عمي المشروعات حيث قيمة ف  –

وقيمة المتوسط الحسابي لمجموعة استراتيجية التعمم القائم عمي المشروعات أعمي من  =8.8
 نظيرتيا لمجموعة استراتيجية التعمم التعاوني كما يوضحو الجدول التالي:
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 ( اإلحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين في التطبيق البعدي ) تقييم المنتج(. :9جدول)  

استراتيجيتى التعمم  االختبار
المتوسط  العدد التعاوني( –)المشروعات 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 :;.> A.<8@ 8; قائم عمي المشروعات تقييم المنتج
 ;<.; ;A.<@ 8; تعاوني

وجود فروق ذات داللة مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي يعني 
مجموعات التجريبية في تقييم المنتج يرجع إلى أثر إحصائية بين متوسطات درجات ال

 التعاوني ( لصالح استراتيجية التعمم )المشروعات( . –استراتيجيتى التعمم )المشروعات 
 (  2.25اختبار صحة الفرض الرابع : " ال توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة )

لتسمسميين فى القياس البعدى لتقييم بين متوسطات درجات كل من الطالب الكميين، والطالب ا
 المنتج لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

كمي(  –يتضح من الجدول وجود فروق في تقييم المنتج ترجع الي أسموب التعمم )تسمسمي 
وقيمة المتوسط الحسابي  =8.8لصالح أسموب التعمم التسمسمي حيث قيمة ف دالة عند مستوي 

ي أعمي من نظيرتيا لمجموعة أسموب التعمم الكمي كما يوضحو لمجموعة أسموب التعمم التسمسم
 الجدول التالي:

 اإلحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين في التطبيق البعدي ) تقييم المنتج(.( 13جدول)
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد أسموب التعمم االختبار

 =:.> ;A.<@ @: كمي تقييم المنتج
 A.:= ;.?A@ :; تسمسمي

وجود فروق ذات داللة مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي يعني 
إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في تقييم المنتج يرجع إلى أثر أسموب 

 تسمسمي( لصالح أسموب التعمم )التسمسمي( –التعمم )كمي 
  :( 2.25ق دالة احصائيًا عند مستوي داللة  )ال توجد فرواختبار صحة الفرض السادس

بين متوسطات درجات كل من الطالب الكميين، والطالب التسمسميين الذين يدرسون في بيئة 
تعاوني( فى القياس البعدى  -التعمم االلكتروني باستراتيجيتى التعمم )قائم عمي المشروعات

 لتقييم المنتج لدى طالب تكنولوجيا التعميم.
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( وجود فروق دالة احصائيا ترجع الي التفاعل بين استراتيجيتى ;9جدول)يتضح من ال
تسمسمي( حيث قيمة ف دالة احصائيا  -التعاوني( وأسموب التعمم )كمي  –التعمم )المشروعات 

 . =8.8عند مستوي 
التعاوني( وأسموب التعمم  –وىذا يعني أن التفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروعات 

( التالي يبين مقارنة >9سمي(  كان لو تأثير فعال عمي تنمية تقييم المنتج والجدول )تسم -)كمي 
بين مجموعات البحث لتحديد أييما أكثر فاعمية باستخدام المتابعة باختبار المدي الكمي 

 :  Scheffeشيفيو
ات لمتفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروع (Scheffe -( اختبار )المدي الكمي >9جدول )

 عمي تقييم المنتج تسمسمي( -التعاوني( وأسموب التعمم )كمي  –

 - كمي المتوسط العدد المجموعات
 مشروعات

 - كمي
 تعاوني

 - تسمسمي
 مشروعات

 تسمسمي
 تعاوني -

 AA.8 8.89 >@.8 -- ?8.?@ >9 مشروعات - كمي

 >@.A 8.@< -- 8.89 8?.<@ >9 تعاوني - كمي

 A9.<< 8.89 8.89 -- 8.89 <9 مشروعات - تسمسمي

 -- AA 8.@< 8.89.8 <8.?@ <9 تعاوني - تسمسمي

 ( أنو بالنسبة لممقارنة بين متغيرات البحث األربعة : >9يتضح من الجدول ) 
( : ال توجد فروق دالة احصائيا بين مشروعات -كمي بالنسبة لممجموعة األولي ) -

ائيا بين المجموعتين األولي والثالثة المجموعتين األولي والثانية ، كما توجد فروق دالة احص
(، وال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة األولي مشروعات - تسمسميلصالح الثالثة )

 والمجموعة الرابعة.
تعاوني( : ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة  -كمي بالنسبة لممجموعة الثانية ) -

لة احصائيا بين المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة الثانية والمجموعة األولي ، توجد فروق دا
مشروعات( ، وال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة  -لصالح المجموعة الثالثة )تسمسمي

 الثانية والمجموعة الرابعة.
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( : توجد فروق دالة احصائيا عند مستوي تسمسمي مشروعاتبالنسبة لممجموعة الثالثة ) -
لثالثة من جية وباقي المجموعات من جية اخري لصالح المجموعة بين المجموعة ا 8.89

 مشروعات( )األكبر في قيمة المتوسط الحسابي بين المجموعات األربعة(. -الثالثة )تسمسمي 
( : ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة تسمسمي تعاونيبالنسبة لممجموعة الرابعة ) -

توجد فروق دالة بين المجموعة الرابعة والثانية، بينما توجد الرابعة والمجموعة األولي ، كما ال 
بين المجموعة الرابعة والمجموعة الثالثة لصالح  8.89فروق دالة احصائيا عند مستوي 

 مشروعات(. -المجموعة الثالثة)تسمسمي 
الفروق جميعيا دالة لصالح المجموعة الثالثة مقابل باقي المجموعات األربعة ، وبذلك يمكن  -
 -مشروعات( ثم )كمي  -رتيب المجموعات من حيث أكثرىا تنمية لممنتج النيائي : )تسمسمي ت

 تعاوني(   -تعاوني( واخيرا )كمي -مشروعات( ثم )تسمسمي 
 والتمثيل البياني التالي يوضح ذلك التفاعل: -

 
 -كمي التعاوني( وأسموب التعمم ) –( التفاعل بين استراتيجيتى التعمم )المشروعات  ;شكل )

 تسمسمي( عمي تقييم المنتج
المجموعة الثالثة يتضح من الشكل السابق أن اتجاه الفروق بين المجموعات لصالح  -

 -تعاوني( ثم المجموعة )كمي  -مشروعات( ثم )تسمسمي  -مشروعات( ثم )كمي  -)تسمسمي 
 تعاوني(  

توسطات درجات أفراد وبالتالي يتم قبول الفرض الذي يعني وجود فروق دالة احصائًيا بين م
المجموعات التجريبية لمبحث في تقييم المنتج يرجع لتأثير التفاعل بين كل من استراتيجيتى 

قائم  -تسمسمي( لصالح )تسمسمي  -التعاوني( وأسموب التعمم )كمي  –التعمم )المشروعات 
 عمي المشروعات(.
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 دثات التكنولوجية، القاىرة: عالم الكتب.(. تكنولوجيا التعميم والمستح88A:اسامة سعيد عمى ) -

(. التعميم اإللكترونى الرقمي النظرية 88A:حسن الباتع محمد عبدالعاطي، السيد عبدالمولى مدبولى ) -
 التصميم االنتاج. القاىرة: دار الجامعة الجديدة لمنشر.

 learning is the، التعمم الخميط التطور الطبيعى لمتعمم االلكترونى <88:حسن عمى سبلمة  -
natural evolution of e-learning blended,  ،المجمة التربوية ، كمية ، التربية ،

 (، يناير.::جامعة سوىاج، العدد)

(. اثر تفاعل استراتيجيتين لتصميم تفاعل المتعمم )الكمية/ >89:خالد عبد العال محمد سالم الدجوى) -
مى الويب مع اسموب التعمم عمى تنمية التحصيل التسمسمية( ببرامج التعمم االلكترونى القائم  ع

المكانى واالنطباعات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. )رسالة دكتوراه غير  -والتفكير البصرى
 منشور(ة، جامعة عين شمس، القاىرة.

 :Referred at 9 July2019 from (: دليل طرائق التدريس،فمسطين.898:زاىر عطوه واخرون) -

isan.edu.iq/library/admin/book/53791236411.pdfhttp://www.uom 

 .1( طرق التدريس بيه التقليد والتجديد, دار الفكر, عمان,  االردن,ط2212رافدة الحريرى) -

htmlpost_37.-http://ahmed1hamza.blogspot.com/2015/08/blog 

 ( التعمم المنظم ذاتيا ،عالم الكتب ، القاىرة.?88:رشوان )ربيع عبده  -

، فاعمية نموذج التعمم القائم عمى المشروعات فى تنمية ميارات 88A:سحر عبد الفتاح الشين  -
التنظيم الذاتى واالداء االكاديمي فى الرياضيات، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس 

 المركز القومى لبلمتحانات والتقويم التربوى. ?<9-=;9 9=9العدد 

م( ." أثر طريقة التعمم التعاوني في االستيعاب القرائي لدى  طبلب :88:عائش ساير العازمي ) -
الصف السادس االبتدائي في المممكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعة 

 األردنية، عمان .

م( ." أثر استخدام التعمم التعاوني في التحصيل المعرفي لتبلميذ ;88:عبد الجميل جمعة الخور ) -
(، العدد >الصف الخامس في مادة العموم " ، مجمة العموم التربوية والنفسية، مجمد )

 األول،جامعة البحرين.

( فاعمية استخدام التعميم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط فى اكتساب :88:عبد المطيف الجزار ) -
ض مستويات تعمم المفاىيم العممية وفق نموذج فراير لتقويم المفاىيم . مجمة التربية . مجمة بع

http://ahmed1hamza.blogspot.com/2015/08/blog-post_37.html
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عممية  محكمة لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية . كمية التربية جامعة االزىر، العدد 
 https://search.mandumah.com/record/228079 . متاح عمى ::88:، القاىرة، يناير =98

( طرائق تدريس العموم مفاىيم @89:سعيدي، سميمان بن محمد البموشي )و عبداهلل بن خميس امب -
 8@<. عدد صفحاتو >وتطبيقات عممية، دار المسيرة ،عمان،ط
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التعميم في مادة و التعاوني،االستقصاء( في تحصيل طمبة المرحمة األساسية العميا واتجاىاتيم نح

 التربية اإلسبلمية " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عمان العربية لمدراسات .

عصر  م( . " طرائق التدريس العامو فى<88:فخر الدين القبل ، يونس ناصر ، محمد جياد جمل ) -
 .9المتحدة  ، دار الكتاب الجامعى، ط المعمومات  ، االمارات العربية

االعداد الميني والتربوي واألخبلقي ألخصائي المكتبات المدرسية والمكتبات (. 898:فييم مصطفى ) -
 >@9العامة، القاىره: دار الفكر العربي. عدد صفحاتو 

بالحاجة الى المعرفة لدى طمبة المرحمة  (. اساليب التعمم وعبلقتيا=89:كاظم محسن الكعبى ) -
 ، مجمة كمية التربية، الجامعة المستنصرية.9>، العدد :االعدادية، المجمد الثانى 
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 م. كمية التربية. جامعة حموان(. قراءات فى المعموماتية وتكنولوجيا التعمي=89:محمد إبراىيم الدسوقى) -

 ، القاىرة: دار الكممة.9(. منتوجات تكنولوجيا التعميم، ط;88:محمد عطية خميس ) -

(. مصادر التعمم االلكترونى )الجزء االول: االفراد والوسائط(،دار =89:محمد عطية خميس ) -
 .9ط -السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة

يئات التعمم اإللكترونى . القاىرة: دار السحاب لمطباعة والنشر (. ب@89:محمد عطية خميس ) -
 والتوزيع.

، تصميم حقيبة الكترونية وفق التعمم القائم عمى المشروعات لتنمية ميارات ;89:نبيل السيد محمد  -
، العدد >:حل المشكبلت لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، مجمة كمية التربية، جامعة بنيا،مجمد 

A>. 

 .9م( . " تكنولوجيا التعميم االلكترونى " ، دار الفكر العربى ، القاىرة، ط @88:د عزمى )نبيل جا -

https://search.mandumah.com/record/228079
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