
  
  
  
  
  
  

    التََّعلُّم ِبِبیَئات التَّْعِلیِمیِّة اْألَْنِشَطة َتْقدیم َتْوِقیت َأَثر
  تنمیة األداء األكادیمي ِفي الشَّْخِصیَّة الـُمَؤسَِّسیَّة

 اْلَقاِهَرة ِبَجاِمَعة  اْلُعْلَیا الّدرَاَسات َلَدى ُطَالَّب 
  
  
  
  
  
  

  إعـداد
  

أ.د/ منال عبدالعال مبارز 
  مـــیـلـِ عْ ـتَّ ـال اــیَ ـوجِ ــولُ ـنُ ـكْ ـتِ  اذــتَ ـُأسْ 

 شئونل  الكلیة َوِكیلو 
  َواْلُبحوث  اْلُعْلَیا الدَِّراَسات

  أ/ حمزة محمد إبراهیم القصبي
  مساعد ُمَدرِّس

   التَّْعِلیم  ِتْكُنوُلوِجَیابقسم 
  

 أ.د/ حنان محمد ربیع 
   َركَّزاْلمَ ب التَّْعِلیم اـْكُنوُلوِجیَ ـتِ   اذـُأْستَ 
  َوالتَّْنِمَیة التَّْرَبِوَیة ِلْلُبحوث ِميّ اْلَقوْ 

َراَجات  ُضطِّغَّئ     ِلطاَّْرِبَغئ اْلُسْطَغا  الثِّ
  اْلَصاِعَرة  َجاِطَسئ
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الشَّْخِصیَّة  التََّعلُّم ِبِبیَئات التَّْعِلیِمیِّة  اْألَْنِشَطة َتْقدیم َتْوِقیت َأَثر
  تنمیة األداء األكادیمي ِفي الـُمَؤسَِّسیَّة

 اْلَقاِهَرة ِبَجاِمَعة اْلُعْلَیا  الّدَراَسات َدى ُطَالَّبلَ  
  حنان محمد ربیع محمود /أ.د منال عبدالعال مبارز و أ/ حمزة محمد إبراهیم القصبي /أ.د

   :ملخص
ھدف البحث إلى تعرف أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم 

طالب الدراسات العلیا بجامعة  الشخصیة المؤسسیة في األداء األكادیمي لدى
) طالبًا بالدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني ٩٠القاھرة، وتكونت العینة من (

بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بجامعة القاھرة، وتم توزیعھم بشكل عشوائي إلى 
) طالبًا، وأوضحت النتائج ٤٥مجموعتین تجریبیتین كل مجموعة تكونت من (

التي تُقَدم لھا األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم  -جموعة التجریبیة األولىتفوق الم
التي  - على المجموعة التجریبیة الثانیة  -الشخصیة المؤسسیة مع المھمات التعلیمیة 

تُقَدم لھا األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة بعد تقدیم المھمات 
ي الجانب المعرفي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا ف -ساعة)  ٢٤التعلیمیة بیوم (

التعلیم، بینما توجد فروق غیر دالة إحصائیًا بین المجموعتین في الجانب األدائي 
للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم بین مجموعتي البحث، ویوصي البحث 

ات التعلیمیة بتقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة مع المھم
  للمقررات الدراسیة.
  :الكلمات المفتاحیة

بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة، األنشطة التعلیمیة بیئات التعلم الشخصیة 
المؤسسیة، توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة (مع/بعد) المھمات التعلیمیة ببیئات التعلم 

  الشخصیة المؤسسیة، األداء األكادیمي.
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The Effect of The Timing of Learning Activities 
Presentation in The Institutional Personal Learning 
Environments (IPLE) on the academic performance 
among postgraduate students at faculty of graduate 

studies for education at The Cairo University 
Abstract:  

The Current Research Attempted to Identify the Impact of 
Timing of Learning Activities Presentation In The Institutional Personal 
Learning Environments (IPLE) on The Academic Performance Among 
Postgraduate Students At Faculty Of Graduate Studies For Education, 
Cairo University. The Research Group Consisted Of 90 Students Joined 
to The General Diploma (E-Learning Branch). The Research Group 
Was Randomly Divided into Two Experimental Groups; Each of Them 
Consisted of 45 Students.The Impact of Timing of Learning Activities 
Presentation in The Institutional Personal Learning Environments on 
The Cognitive Part of Educational Technology Course Was Measured. 
In Addition, The Impact of The Timing of Learning Activities 
Presentation in The Institutional Personal Learning Environments on 
The Performance of Practical Part of Educational Technology Course 
Was Also Measured. The Results Indicated That the First Experimental 
Group - For Which, Learning Activities in The Institutional Personal 
Learning Environments Were Presented with Objectives, Subject 
Elements and Resources - Is Superior to The Second Experimental 
Group in The Cognitive Part of Educational Technology Course. (For 
the Second Experimental Group, Learning Activities in The 
Institutional Personal Learning Environments Were Presented After the 
Presentation of Objectives, Subject Elements and Sources with 24 
Hours). on the Contrary, There Are No Statistically Significant 
Differences Between the Two Groups in The Performance of The 
Practical Part in Educational Technology Course. The Researcher 
Recommends Paying Attention to The Presentation of Learning 
Activities in The Institutional Personal Learning Environments in The 
Same Time with The Objectives, Subject Elements And Resources. 
Key Words: 

Institutional Personal Learning Environments (IPLE), 
Educational Activities at Institutional Personal Learning Environments, 
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The Timing of The Provision of Educational Activities at Institutional 
Personal Learning Environments, Academic Performance. 

  :مقدمة
مــین مــن إضــفاء الطــابع الشخصــي علــى ُتَمّكــن بیئــات الــتعلم الشخصــیة المتعل

بیئات تعلمهم؛ حیث ُتتیح إنشاء وٕادارة شـبكة تعلمهـم ومصـادرها المختلفـة، والتفاعـل 
مــع شــبكة مــن األفــراد ســواء متعلمــین أو خبــراء فــي مجــال مــا، وتتمیــز بیئــات الــتعلم 
الشخصـــیة بســـهوله إنشـــائها، وتعـــدیلها المســـتمر، وقلـــه تكـــالیف التصـــمیم والتشـــغیل؛ 

ها تتمركـز حـول المـتعلم والعتمادهـا علـى أدوات وتطبیقـات الجیـل الثـاني والثالـث ألن
للشبكة الدولیة والتي معظمها مجانیة ومتاحة عبر جمیع األجهزة الذكیـة والحاسـبات 
اآللیـــة وحتـــى األجهـــزة التــــي یمكـــن ارتـــداءها كالســـاعات وغیرهــــا بمـــا یـــوفر ســــهوله 

ومـن أي مكـان وعبـر أي وسـیط، وأنهـا  الوصول لبیئة التعلم الشخصیة في أي وقت
تقوم على حاجات المتعلمین بما یلبي متطلبات القرن الحادي والعشرین بحیث یقـوم 
المــتعلم باختیــار األدوات والبــرامج والمصــادر التــي تحقــق األهــداف التعلیمیــة بمــا ال 
 یتنـــاقض مـــع اهتماماتـــه ومیولـــه وبمـــا یحقـــق حاجاتـــه المهنیـــة واألكادیمیـــة بمـــا یلبـــي

  حاجات سوق العمل.
وجاءت أھمیة بیئات التعلم الشخصیة في ظل ازدیاد الحاجة إلى التعلم مدى 
الحیاة لمواكبة التطورات التكنولوجیة والحاجات المتجددة للمتعلمین مما دفع 
المتعلمین إلى المزید من التعلم واكتساب المھارات للمنافسة في الحصول على 

  ∗ (Van Harmelen, 2006)فرص للعمل. 
ولقد أكدت العدید من الدراسات والبحـوث علـى أهمیـة بیئـات الـتعلم الشخصـیة، 

)، ودراســة ٢٠١٨وأثرهــا اإلیجــابي فــي العملیــة التعلیمیــة ومنهــا دراســة رشــا هریــدي (
)، ودراســـة إینـــاس فـــرج ٢٠١٧)، ودراســـة إیمـــان درویـــش (٢٠١٨أیمـــن أبـــو زیـــان (

)، ودراســـة ٢٠١٦ان ()، ودراســـة شـــادي رشـــو ٢٠١٦)، ودراســـة رشـــا والـــى (٢٠١٦(
 ,Daddagh & Kitsantas))، ودراسة داداغ وكتسانتس ٢٠١٦محمود الفرماوي (

  .(Fiedler & Väljataga, 2011)، ودراسة فایدلیر وفالجیتاجا (2012

                                                           
(االسم  ةاألجنبیالمراجع توثیق  التالي:بالشكل اتبع الباحث نظام توثيق اجلمعية األمريكية لعلم النفس اإلصدار السادس  ∗

  .سنة النشر) (االسم األول واسم الشهرة للمؤلف، المراجع العربیةتوثیق و  )،األخیر للمؤلف، سنة النشر
American Psychological Association (APA). (2010). Publication manual of the 
American Psychological Association. (6th ed). Washington, DC: American 
Psychological Association. 
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وقــــد أثبتــــت العدیــــد مــــن الدراســــات األثــــر اإلیجــــابي لبیئــــات الــــتعلم الشخصــــیة 
 Pérez))، ودراسـة٢٠١٨المؤسسیة في العملیة التعلیمیة منها دراسة منى البقري (

Cascante, Salinas, & Marín, 2016)، ودراسـة(Juarros, Ibáñez, & 
Crosetti, 2014) ودراسـة ،(White, Davis, Dickens, & Fielding, 

 ,Moccozet, Benkacem)، ودراســة (Davis, 2012)، ودراســة(2013
Burgi, Platteaux, & Gillet, 2012)ودراسـة ،(Marin & de Benito, 

 ,Casquero, Portillo)، ودراسـة(Millard Et Al., 2011)، ودراسـة (2011
Ovelar, Romo, & Benito, 2010) ودراســة ،(Casquero, Portillo, 

Ovelar, Benito, & Romo, 2010) .  
حیث ُتعتبر األنشطة التعلیمیة مكون مهم من مكونات المنهج ألنها ُتمثل أداة 
للتقـــویم، والتأكـــد مـــن تحقـــق األهـــداف التعلیمیـــة، ومـــدى اكتســـاب الطـــالب للمعـــارف 

) أن األنشـــــطة ٤١٦، ٢٠١٥والمهـــــارات المرتبطـــــة بـــــالتعلم، ویـــــرى نبیـــــل عزمـــــي (
شط، وتمنح الطـالب إمكانیـة البحـث التعلیمیة عبر اإلنترنت توفر التعلم التفاعلي الن

في نقاط محددة بشكل عمیق ومـدروس مـن خـالل أنشـطة مختـارة بعنایـة مـن خـالل 
توجیه المعلم بحیث ال یكون االعتماد على المعلم والكتاب المدرسـي كمصـدر وحیـد 

  للمعرفة وبالتالي یكون دور الطالب باحث عن المعرفة ولیس ُمستقبل لها.
تعلیمیــة كــان البــد مــن تحدیــد توقیــت تقــدیم هــذه األنشــطة وألهمیــة األنشــطة ال

خاصــة ببیئــات الــتعلم الشخصــیة المؤسســیة حیــث تناولــت بعــض الدراســات توقیــت 
یحـــى أبـــو تقـــدیم هـــذه األنشـــطة التعلیمیـــة ببیئـــات الـــتعلم اإللكترونیـــة ومنهـــا دراســـة 

ـــد فرجـــون، انشـــراح إبـــراهیم ( ـــى تعـــرف أنســـب ٢٠١٦جالجـــل، خال ) التـــي هـــدفت إل
وقیت لعرض األنشطة المصاحبة وتأثیره في مستوى التحصیل في مادة الریاضیات ت

) التــي هــدفت ٢٠١٤لــدى تالمیــذ مرحلــة التعلــیم األساســي، ودراســة أســامة هنــداوي (
تعــاوني)، وتوقیــت ممارســة -إلــى تعــرف أثــر اخــتالف نمــط ممارســة األنشــطة (فــردي

ك تفـاعال بـین نمـط وتوقیـت مـوزع)، وتحدیـد مـا إذا كـان هنـا-بعـدي-األنشطة (قبلـي
ممارســـة األنشـــطة فـــي وحـــدة تعلیمیـــة إلكترونیـــة، وهنـــاك مـــن تناولهـــا ببیئـــات الـــتعلم 

ـــى أثـــر توقیـــت عـــرض ٢٠١٦الشخصـــیة مثـــل دراســـة إبـــراهیم حســـن ( ) التعـــرف عل
ــــة الــــتعلم الشخصــــیة  ــــل (أولیــــة، ختامیــــة) ببیئ األنشــــطة (تطویریــــة، مناقشــــات) مقاب

  اإللكترونیة.
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تناول بعض الدراسات توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیـة إال أنـه وعلى الرغم من 
لـــم یـــتم حســـم أفضـــل توقیـــت لتقـــدیم هـــذه األنشـــطة التعلیمیـــة خاصـــة ببیئـــات الـــتعلم 

  الشخصیة المؤسسیة وهذا ما یحاول البحث الحالي تعرفه.
وهنا ُیثار سـؤال هـل توقیـت تقـدیم األنشـطة التعلیمیـة ببیئـات الـتعلم الشخصـیة 

ة قــد یختلــف فهــل تقــدیم األنشــطة التعلیمیــة مــع المهمــات التعلیمیــة یجعلهــا المؤسســی
محًطا لتركیز المتعلم فیقوم بالبحث عن إجابات لها بشكل مركز أثناء قیامه بالبحث 
علــــى اإلنترنــــت عــــن عناصــــر الموضــــوع؟ أم تقــــدیم األنشــــطة التعلیمیــــة بعــــد تقــــدیم 

أعمــــق وأوســــع عــــن عناصــــر المهمــــات التعلیمیــــة قــــد یجعــــل المــــتعلم یبحــــث بشــــكل 
الموضوع غیر مهتما بالبحـث عـن إجابـات للنشـاط التعلیمـي والتـي یكـون قـد توصـل 

  لها ضمن بحثه؟ 
  :اإلحساس بمشكلة البحث

  نبع اإلحساس بمشكلة البحث من عده مصادر تتمثل في:
  الخبرة الشخصیة للباحث: -أوالً 

الدراسات العلیا  یعمل الباحث مدرس مساعد بقسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة
للتربیة جامعة القاھرة ویقوم بتدریس الجانب العملي لمقررات برنامج الدبلوم 
العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني والذي لھ طبیعة خاصة حیث أن الطالب یتلقون 
المحاضرات العملیة عبر الفصول االفتراضیة، لذلك یعانون من قلھ اللقاءات 

ة التعلیمیة أن یتم تصمیمھا وفق معاییر خاصة تتناسب المباشرة فكان البد لألنشط
مع تقدیمھا عبر اإلنترنت للتأكد من تحقیقھا لألھداف التعلیمیة، والتأكد من مناسبة 

  توقیت تقدیمھا للطالب خالل الفصل الدراسي.
كما تم االطالع على نتائج امتحانات طالب الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم 

لدراسات العلیا للتربیة بجامعة القاھرة في مقرر تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني بكلیة ا
، والتي ٢٠١٧- ٢٠١٦، ٢٠١٦-٢٠١٥، ٢٠١٥- ٢٠١٤في األعوام الثالثة السابقة 

أشارت إلى انخفاض درجات الطالب، ووجود ضعف في تحصیل الطالب لھذا 
  المقرر.

  إجراء دراسة استكشافیة: -ثانًیا
) من طالب الدبلوم ٤٠یة على عینة مكونة من (أجري الباحث دراسة استكشاف

العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني، وتم تطبیق اختبار تحصیلي لقیاس األداء األكادیمي 
  ) التالي:١للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم كما في جدول (

  ) نتیجة الدراسة االستكشافیة١جدول (
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النسبة   العینة
  االستجابات  المئویة

األداء األكادیمي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم (من خالل االختبار  §
  التحصیلي)

  % من االختبار التحصیلي. ٤٠لم یتمكنوا من اجتیاز نسبة   %٩٠  ٤٠
  % من االختبار التحصیلي. ٥٠تمكنوا من اجتیاز نسبة   %١٠  
ر المعرفة عبر اإلنترنت من خالل أدوات وجود شغف كبیر للطالب للتعامل مع مصاد §

  بیئات التعلم الشخصیة لتكوین بیئة تعلم خاصة بكل طالب
لدیهم شغف كبیر للتعامل مع مصادر المعرفة عبر اإلنترنت من خالل   %٩٨  ٤٠

  أدوات بیئات التعلم الشخصیة لتكوین بیئة تعلم شخصیة خاصة.
لمعرفة عبر اإلنترنت من لیس لدیهم شغف كبیر للتعامل مع مصادر ا  %٢  

  خالل أدوات بیئات التعلم الشخصیة لتكوین بیئة تعلم شخصیة خاصة.
استحسان واحتیاج الطالب إلى تكوین المحتوى العلمي بأنفسهم من خالل بیئات  §

  التعلم الشخصیة بما یتناسب مع قدراتهم 

٨٠  ٤٠%  
من خالل لدیهم استحسان واحتیاج إلى تكوین المحتوى العلمي بأنفسهم 

بیئات التعلم الشخصیة بما یتناسب مع قدراتهم واحتیاجاتهم، وأنماط 
  تعلمهم.

  ٢٠%  
لیس لدیهم استحسان واحتیاج إلى تكوین المحتوى العلمي بأنفسهم من 
خالل بیئات التعلم الشخصیة بما یتناسب مع قدراتهم واحتیاجاتهم، 

  وأنماط تعلمهم.
% من االختبار ٤٠من اجتیاز نسبة % لم یتمكنوا ٩٠أظھرت النتائج أن 

  % من االختبار التحصیلي.٥٠% تمكنوا من اجتیاز نسبة ١٠التحصیلي بینما 
  كما توصلت الدراسة االستكشافیة إلى:

وجود ضعف في بالجانب المعرفي الخاص بالجانب العملي لمقرر تكنولوجیا  -
ات ، مھار Google Chromeالتعلیم مثل مھارات التعامل مع المتصفح 

التعامل مع الصور والفیدیو، والتخزین السحابي للملفات عبر اإلنترنت 
 واختصار روابط مشاركتھا وبالتالي ضعف في الجانب األدائي لتلك المھارات

وجود شغف كبیر للطالب للتعامل مع مصادر المعرفة عبر اإلنترنت من خالل  -
  طالب. أدوات بیئات التعلم الشخصیة لتكوین بیئة تعلم خاصة بكل 

استحسان واحتیاج الطالب إلى تكوین المحتوى العلمي بأنفسھم من خالل بیئات  -
التعلم الشخصیة بما یتناسب مع قدراتھم العقلیة وخصائصھم العمریة حیث 

 .٤٦إلى  ٢٢یتراوح أعمارھم من 
كد كثیر من الطالب على حاجاتھم إلى مراعاة أوقات تقدیم األنشطة التعلیمیة أو -

 ل المقرر بما یؤثر سلباً على كفاءة تسلیم تلك األنشطة.المطلوبة خال
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ومما سبق تتضح أھمیة تصمیم التعلیم لیتیح للطالب فرص أكبر للتعامل مع 
مصادر المعرفة المختلفة عبر اإلنترنت وتكوین المحتوى الخاص بكل طالب وفق 

ھم من التعلم احتیاجاتھ وأسلوب تعلمھ وینمي المھارات العملیة المختلفة التي ستمكن
مدى الحیاة، وھنا یطرأ سؤال عن أي توقیتات تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم 
الشخصیة المؤسسیة سیكون محققا لألھداف التعلیمیة بشكل أفضل؟ ھل تقدیم 
األنشطة التعلیمیة مع المھمات التعلیمیة قد یتیح للمتعلمین التركیز على تنفیذ 

رة دون التطرق إلى معلومات إضافیة تتعلق بالمھمات األنشطة التعلیمیة مباش
التعلیمیة؟ أم توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة بعد 
تقدیم المھمات التعلیمیة بوقت كاف یسمح للمتعلمین بالوصول إلى المعرفة المتعلقة 

طة التعلیمیة بشكل أكثر كفاءة بالمھمات التعلیمیة مما یمكن المتعلمین من تنفیذ األنش
ً بعناصر الموضوعات؟ وبناًء على ذلك قد یكون البحث الحالي لتقدیم  وإلماما
األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة في توقیتات مختلفة حًال لعالج 
  مشكلة ضعف األداء األكادیمي للطالب في الجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم.

  توصیات المؤتمرات: -ثًاثال
) ٢٠١٠أوصى المؤتمر العلمي السادس للجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة (

بعنوان: "الحلول الرقمیة لمجتمع التعلم"، والمؤتمر السابع للجمعیة العربیة 
) بعنوان: "تحدیات الشعوب العربیة والتعلیم اإللكتروني ٢٠١١لتكنولوجیا التربیة (

م التفاعلیة" بضرورة تبني أنماط جدیدة لتنمیة األداء األكادیمي مجتمعات التعل –
لطالب الجامعات عموًما وطالب الدراسات العلیا بشكل خاص والتي منھا بیئات 
التعلم الشخصیة المؤسسیة، واالستفادة القصوى من أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 

  في المؤسسات الجامعیة.
) ٢٠١٢لجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة (بینما أوصى المؤتمر التاسع ل

بعنوان: التعلیم من بعد والتعلیم المستمر أصالة الفكر .. وحداثة التطبیق " بتفعیل 
التدریب القائم على الحاجات المھنیة للمعلمین حول التعلم من بعد والتعلم مدى 

  الحیاة.
جامعة عین شمس كما أكد المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز تعلیم الكبار ب

بعنوان: "من تعلیم الكبار إلى التعلم مدى الحیاة للجمیع من أجل تنمیة  )٢٠١٦(
مستدامة"، على االھتمام بصیاغة آلیات تحقق التكامل بین التعلم مدى الحیاة 
والتنمیة المستدامة تتوافق مع خصائص البیئات العربیة، كما دعا إلى نشر ثقافة 

سیق بین مؤسسات التعلیم النظامي وغیر النظامي لوضع التعلم مدى الحیاة والتن
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آلیات للتعلم مدى الحیاة للجمیع، كما دعت المؤسسات المھتمة بالتنمیة المھنیة 
  للمعلمین إلى نشر وتبني آلیات تمكین الجمیع من التعلم مدى الحیاة.

  توصیات الدراسات السابقة:  -ثالثًا
یم األنشطة التعلیمیة ومنھا دراسة اھتمت العدید من الدراسات بتوقیت تقد

)، ودراسة یحى أبو جالجل، وخالد فرجون، وانشراح ٢٠١٦إبراھیم حسن (
  ).٢٠١٤)، ودراسة أسامة ھنداوي (٢٠١٦إبراھیم (

)، ٢٠١٨)، وأیمن أبو زیان (٢٠١٨كما أوصت دراسة كل من ومنى البقري (
تخدام التكنولوجیا )، إلى اس٢٠١٧)، ودراسة إیمان درویش (٢٠١٨ورشا ھریدي (

الرقمیة لتوفیر بیئات التعلم الشخصیة على ضوء متطلبات التعلم المستمر، ودراسة 
) إلى استخدام بیئة تعلم شخصیة قائمة على األنشطة ٢٠١٧رحاب أبو الیزید (

  اإللكترونیة لتنمیة مھارات توظیف تطبیقات الھواتف الذكیة.
سعت إلى تحسین استخدام وعلى ضوء ما سبق یتضح أن معظم الدراسات 

وتوظیف بیئات التعلم الشخصیة عموًما والمرتبطة بالمؤسسات التعلیمیة بشكل 
خاص من خالل متغیرات متعددة مثل أدوار كل من المعلم والمتعلم في التحكم في 
عناصر ومكونات بیئات التعلم الشخصیة، وتقدیم األنشطة التعلیمیة، وتوظیف 

علم الشخصیة، وبیئة تعلم شخصیة قائمة علي تطبیقات الوكیل الذكي ببیئات الت
الشخصیة باستخدام ثالثة أنماط مختلفة  التعلم بیئة الحوسبة السحابیة، واستخدام

ألدوات التفاعل (المتزامنة / غیر المتزامنة / المتزامنة و غیر المتزامنة معا) 
یم الذاتي القائمة على الویب وذلك لمعرفة مدى تأثیرھا على مھارات التنظ

التعلم، واختالف مستویات اإلبحار في بیئات التعلم  والتحصیل المعرفي، وكفاءة
الشخصیة لتنمیة مھارات إدارة المعرفة الشخصیة وحل المشكالت واألداء 

  األكادیمي وتنمیة المھارات المختلفة.
وفي حدود إطالع الباحث لم یجد دراسات تناولت أثر توقیت تقدیم األنشطة 

یمیة (مع/ بعد) تقدیم المھمات التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة في التعل
  تنمیة األداء األكادیمي لطالب الدراسات العلیا.

لذا یحاول البحث الحالي الوصول إلى أفضل توقیت لتقدیم األنشطة التعلیمیة 
رفي، ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة لتنمیة األداء األكادیمي (الجانب المع
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الجانب المھاري) للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم، لطالب الدبلوم العامة 
  ُشعبة التعلیم اإللكتروني بجامعة القاھرة.

 :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث الحالي في تحدید التوقیت األنسب لتقدیم األنشطة التعلیمیة 

لدى طالب  األداء األكادیميببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة، وأثره في تنمیة 
الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بجامعة 

 القاھرة.
  :أسئلة البحث

  :ولذلك یسعى البحث الحالي لإلجابة على السؤال البحثي التالي
ما أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة في 

  لدى طالب الدراسات العلیا بجامعة القاھرة؟ األداء األكادیميمیة تن
  ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة:

  ما معاییر تصمیم بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة؟ .١
ما التصمیم التعلیمـي لتوقیـت تقـدیم األنشـطة التعلیمیـة ببیئـات الـتعلم الشخصـیة  .٢

  المؤسسیة؟
ت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة (مع / ما أثر توقی .٣

فــــي الجانـــب المعرفـــي للجانـــب العملـــي لمقــــرر المهمـــات التعلیمیـــة بعـــد) تقـــدیم 
تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات 

 العلیا جامعة القاهرة؟
ة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة (مع / ما أثر توقیت تقدیم األنشط .٤

فــــي الجانـــب المهــــاري للجانـــب العملــــي لمقــــرر المهمـــات التعلیمیــــة بعـــد) تقــــدیم 
تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات 

  العلیا جامعة القاهرة؟
  :أهداف البحث

 اف التالیة:یسعى البحث إلى تحقیق األھد
تعرف أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیـة ببیئـات الـتعلم الشخصـیة المؤسسـیة  .١

(مـــع / بعـــد تقـــدیم األهـــداف، وعناصـــر الموضـــوع، والمصـــادر) فـــي الجانــــب 
المعرفي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیـا التعلـیم لطـالب الـدبلوم العامـة شـعبة 

 جامعة القاهرة.التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا 
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تعرف أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیـة ببیئـات الـتعلم الشخصـیة المؤسسـیة  .٢
(مـــع / بعـــد تقـــدیم األهـــداف، وعناصـــر الموضـــوع، والمصـــادر) فـــي الجانــــب 
األدائي للجانـب العملـي لمقـرر تكنولوجیـا التعلـیم لطـالب الـدبلوم العامـة شـعبة 

  یا جامعة القاهرة.التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العل
 أهمیة البحث.

  من المأمول أن یفید ھذا البحث كًال من:
ــعبة التعلــیم اإللكترونــي .١ فــي توظیــف بیئــات  الطالــب المعلــم بالــدبلوم العامــة ُش

التعلم الشخصیة المؤسسـیة واسـتخدامها فـي المـدارس والمؤسسـات التعلیمیـة بمـا 
مـدى الحیـاة، ودورهـا الفاعـل  في تنمیة مهارات التعلمیحقق التنمیة المستدامة، و 

في اإلرتقاء بالعملیة التعلیمیة وتكوین جیـل قـادر علـى مواكبـة التسـارع والتطـور 
 المستمر في المعرفة.

فـي توظیــف واســتخدام األنشــطة التعلیمیــة  أعضــاء هیئــات التــدریس بالجامعــات .٢
ببیئــــات الــــتعلم الشخصــــیة المؤسســــیة فــــي مواقــــف تعلیمیــــة متنوعــــة بمــــا یحقــــق 

 اف التعلیمیة المختلفة.األهد
فــي إقامــة دورات تدریبیــة  القــائمین علــى تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس .٣

لتنمیــــة مهــــارات أعضــــاء هیئــــات التــــدریس الســــتخدام وتوظیــــف بیئــــات الــــتعلم 
الشخصیة المؤسسیة وأدواتها فـي العملیـة التعلیمیـة بمـا یحقـق أهـداف مؤسسـات 

 التعلیم الجامعي والدراسات العلیا.
  :فروض البحث

 )٠.٠٥ ≤ Α(ال توجد فروق ذات داللة إحصLائیة عنLد مسLتوى  الفرض األول: .١
بLLین متوسLLطي درجLLات طLLالب المجموعLLة التجریبیLLة األولLLى (تقLLدیم األنشLLطة 
التعلیمیة مع تقدیم المھمات التعلیمیة) وطالب المجموعة التجریبیة الثانیة (تقدیم 

تعلیمیLLة) فLLي التطبیLLق البعLLدي الختبLLار األنشLLطة التعلیمیLLة بعLLد تقLLدیم المھمLLات ال
 التحصیل المعرفي لصالح طالب المجموعة التجریبیة األولى.

 ≤ Α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الالفرض الثاني:  .٢
بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقدیم ) ٠.٠٥

موعة التجریبیة الثانیة األنشطة مع تقدیم المهمات التعلیمیة) وطالب المج
(تقدیم األنشطة بعد تقدیم المهمات التعلیمیة) في التطبیق البعدي لبطاقة 
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المالحظة للجانب المهاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح طالب المجموعة 
 التجریبیة األولى.

 ≤ Α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الفرض الثالث: .٣
رجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقدیم بین متوسطي د )٠.٠٥

األنشطة مع تقدیم المهمات التعلیمیة) وطالب المجموعة التجریبیة الثانیة 
(تقدیم األنشطة بعد تقدیم المهمات التعلیمیة) في التطبیق البعدي لبطاقة تقییم 
المنتج للجانب المهاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح طالب المجموعة 

 جریبیة األولى.الت
  :حدود البحث
  بالحدود التالیة: الباحثالتزم 

 مـع/ بعـد)توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة ( §
 المهمات التعلیمیة.تقدیم 

 :منهج البحث
  اعتمد البحث الحالي على:

یـتم اسـتخدام هـذا المـنهج فـي البحـث الحـالي لوصـف وتحلیـل  المنهج الوصفي: .١
ـــتعلم ا لبحـــوث والدراســـات الســـابقة المتعلقـــة بتقـــدیم األنشـــطة التعلیمیـــة ببیئـــات ال

 .الشخصیة المؤسسیة
ــك لمعرفــة أثــر المتغیــر المســتقل توقیــت تقــدیم األنشــطة  المــنهج التجریبــي: .٢ وذل

التعلیمیــة ببیئــات الــتعلم الشخصــیة المؤسســیة علــى المتغیــرات التابعــة (الجوانــب 
العملـــــي لمقـــــرر تكنولوجیـــــا التعلـــــیم) لـــــدى طـــــالب  المعرفیـــــة واألدائیـــــة للجانـــــب

 الدراسات العلیا بجامعة القاهرة.
  :عینة البحث

) طالبًا بالدبلوم العامة ُشعبة ٩٠طُبق البحث الحالي على عینة مكونة من (
التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بجامعة القاھرة، حیث تم اختیارھم 

تقسیمھم إلى مجموعتین تجریبیتین كل مجموعة تتكون  بطریقة عشوائیة، وتم
 ) طالبًا كعینة استطالعیة.٢٠) طالبًا، باإلضافة إلى (٤٥من(

 :التصمیم التجریبي للبحث
استخدم الباحث التصمیم التجریبي ذا المجموعتین التجریبیتین قبل وبعد 

علیمیة ببیئات للكشف عن أثر توقیت تقدیم األنشطة الت )Pre/ Post Test(التطبیق 
التعلم الشخصیة المؤسسیة في تنمیة األداء األكادیمي لدى طالب الدبلوم العامة 
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ُشعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بجامعة القاھرة كما ھو 
  ) التالي:٢موضح في جدول (

  ) التصمیم التجریبي للبحث٢جدول (
  المجموعة  التطبیق القبلي  مادة المعالجة التجریبیة  عديالتطبیق الب

اختبار التحصیل  -
  المعرفي.

 بطاقة مالحظة. -
  بطاقة تقییم المنتج. -

تقدیم األنشطة التعلیمیة  -
مع المهمات التعلیمیة 

ببیئات التعلم الشخصیة 
اختبار التحصیل  -  المؤسسیة.

  المعرفي.

المجموعة 
  ١التجریبیة 

یة تقدیم األنشطة التعلیم -
بعد المهمات التعلیمیة 

ببیئات التعلم الشخصیة 
  المؤسسیة.

المجموعة 
  ٢التجریبیة 

  ث:متغیرات البح
  اشتمل البحث الحالي على المتغیرات التالیة:

ببیئة التعلم الشخصیة توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة المتغیر المستقل:  .١
 المؤسسیة:
 .ة المؤسسیةببیئات التعلم الشخصیالمهمات التعلیمیة  مع §
ببیئات التعلم  بأربع وعشرون ساعةتقدیم المهمات التعلیمیة  بعد §

 .الشخصیة المؤسسیة
  
 

 المتغیرات التابعة:  .٢
الجانب األدائي)  –ویتمثل في (الجانب المعرفي  األكادیمياألداء  §

 للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم.
  :أدوات البحث

 لباحث).اختبار التحصیل المعرفي (إعداد ا .١
 بطاقة المالحظة (إعداد الباحث). .٢
 بطاقة تقییم المنتج (إعداد الباحث). .٣
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  :إجراءات البحث
 قام الباحث باإلجراءات التالیة:

  إعداد اإلطار النظري للبحث وذلك من خالل: -أوًال 
مراجعة األدبیات التي تناولت الموضوعات ذات الصلة بمتغیرات البحث  - 

 الحالي.
  لبحوث السابقة ذات الصلة بمتغیرات البحث الحالي.مراجعة الدراسات وا - 

  مما سیساعد الباحث في إعداد مادة المعالجة التجریبیة وإعداد أدوات البحث.
  إعداد اإلطار التجریبي للبحث من خالل: -ثانًیا

إعداد قائمة معاییر تصمیم بیئات التعلم الشخصـیة المؤسسـیة، ثـم عرضـها  - 
 لى القائمة بصورتها النهائیة.على السادة المحكمین للوصول إ

تصــمیم توقیــت تقــدیم األنشــطة التعلیمیــة ببیئــة الــتعلم الشخصــیة المؤسســیة  - 
)، ثــم عرضــها علــى الســادة المحكمــین ٢٠١٥وفــق نمــوذج محمــد خمــیس (

 للحكم على صالحیتها للتطبیق.
  ثالثًا: إعداد أدوات القیاس وذلك من خالل:

 انب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیمإعداد االختبار التحصیلي المعرفي للج - 
  لدى طالب الدبلوم العامة في التربیة شعبة التعلیم اإللكتروني. 

مھارات الجانب بعض  إعداد بطاقة المالحظة لقیاس أداء الطالب في - 
طالب الدبلوم العامة في التربیة شعبة لدى  العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم

  التعلیم اإللكتروني.
قة تقییم المنتج لقیاس أداء الطالب لبعض مھارات الجانب العملي إعداد بطا - 

لمقرر تكنولوجیا التعلیم لدى طالب الدبلوم العامة في التربیة شعبة التعلیم 
  اإللكتروني.

  إجراء تجربة البحث من خالل: -رابًعا
اختیار عینة عشوائیة من طالب الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني  - 

 راسات العلیا للتربیة بجامعة القاھرة.بكلیة الد
 إجراء التجربة االستطالعیة للبحث. - 
تطبیق أدوات البحث قبلیًا (اختبار التحصیل المعرفي) على مجموعتي  - 

 البحث.
 إجراء التجربة األساسیة للبحث. - 
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تطبیق أدوات البحث بعدیًا (اختبار التحصیل المعرفي، وبطاقة المالحظة،  - 
 على مجموعتي البحث. وبطاقة تقییم المنتج)

 جمع الدرجات الخام ومعالجتھا إحصائیا. - 
 تفسیر نتائج البحث. - 
 نتائج البحث. ھتقدیم التوصیات والمقترحات على ضوء ما أسفرت عن - 

  :مصطلحات البحث
  :األنشطة التعلیمیة -

یعرفھا معجم المصطلحات التربویة والنفسیة على أنھا أداء ذا طابع تربوي یتم 
تنفیذه لتحقیق ھدف محدد مسبقاً وفق خطة عمل محددة اإلجراءات. توجیھ الطالب ل

  .)٣١٢، ٢٠٠٣(حسن شحاتة، زینب النجار، حامد عمار، 
یئات التعلم الشخصیة المؤسسیة إجرائیًا ویعرف الباحث األنشطة التعلیمیة بب

على أنھا أداء ذا طابع تربوي یتم توجیھ الطالب لتنفیذه لتحقیق ھدف محدد مسبقًا 
وفق خطة عمل محددة اإلجراءات یتم اإلعالن عنھا واستالمھا عبر موقع إدارة 

ضمن بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة عبر منصة  Schoologyالتعلم 
SymbalooEdu  للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة

  ُشعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بجامعة القاھرة. 
  :توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة -

بتوقیت عرض وإتاحة األنشطة التعلیمیة لطالب الدبلوم  یعرفھ الباحث إجرائیًا
إللكتروني بجامعة القاھرة بتوقیتین مختلفین، التوقیت األول: العامة ُشعبة التعلیم ا

 بعدتقدیم المھمات التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة، والتوقیت الثاني:  مع
ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة  بأربع وعشرون ساعةتقدیم المھمات التعلیمیة 

لتعلم الشخصیة المؤسسیة من المرتبط ببیئات ا Schoologyبنظام إدارة التعلم 
  .SymbalooEduخالل موقع 

ـــتعلم الشخصـــیة المؤسســـیة -  ـــات ال  Institutional Personal بیئ
Learning Environments  

بیئات التعلم  (Peter, Leroy, & Lepretre, 2010)عرف بیتر وآخرین 
الشخصیة المؤسسیة على أنھا التكامل بین المساحة المؤسسیة والشخصیة من خالل 
تجمیع خدمات وأدوات شبكة اإلنترنت لتحقیق ھدف تعلیمي محدد، كما عرفھا 
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على أنھا بیئة تعلم مفتوحة  (Casquero Et Al., 2010, 1)كاسكیورو وآخرون 
ومرنة ومنتشرة مرتبطة بشبكة من بیئات الطالب والمنتسبین للجامعة للتعلم مدى 

  .Web 2.0الحیاة وفق استراتیجیة محددة لتعظیم استخدام ودمج أدوات وخدمات 
ھي تطبیق لنھج تربوي یُمكن  تعریف بیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة إجرائیًا

بیئة للتعلم الشخصي مرتبطة بالمؤسسة التعلیمیة، ویكون لكل الطالب من إنشاء 
من المتعلم والمؤسسة أدوار في التحكم في عناصر العملیة التعلیمیة، ویتم من 
خاللھا استخدام أدوات وتطبیقات اإلنترنت في أي وقت ومن أي مكان وعبر أي 

ن یمتلك وسیط، وتتمركز حول حاجات ومتطلبات المتعلم المتجددة، وتتطلب أ
المتعلمین مھارات للتعلم مدى الحیاة؛ لتنفیذ أنشطة التعلم في بیئة التعلم الشخصیة 
المؤسسیة، وتسمح للمتعلم بتنظیم مصادر تعلمھ ومن ضمنھا مصادر وموارد 
المؤسسیة التعلیمیة ونشرھا؛ لتحقیق األھداف التعلیمیة للمؤسسة وحاجات المتعلم 

  المتجددة.
  :األداء األكادیمي -

الجانب المعرفي والمھاري المرتبط بالجانب العلمي لمقرر  یقصد بھ إجرائیًا:
تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات 
العلیا للتربیة بجامعة القاھرة، ویمكن قیاس الجانب المعرفي من خالل اختبار 

جانب المھاري من خالل بطاقة المالحظة التحصیل المعرفي، بینما یتم قیاس ال
  وبطاقة تقییم المنتج.

  :اإلطار النظري للبحث
  المحور األول: بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة.

یعتبر الدمج بین نظام إدارة التعلم كبیئة تعلم مؤسسیة وبیئات التعلم الشخصیة 
خصیة للتعلم لشحًال لتحقیق أقصى استفادة من ممیزات كال البیئتین المؤسسیة وا

احتیاجات واختیارات المتعلمین حیث تَُمّكن بیئات التعلم  ةمدى الحیاة مع مراعا
الشخصیة المؤسسیة المتعلمین من إضفاء الطابع الشخصي على بیئات تعلمھم؛ 
حیث تُتیح إنشاء وإدارة شبكة تعلمھم، ومصادرھا المختلفة، والتفاعل مع شبكة من 

 WEBخبراء في مجال ما من خالل مجموعة من أدوات األفراد سواء متعلمین أو 
لتلبیة حاجاتھم التعلیمیة، باإلضافة إلى الحفاظ على أھداف المؤسسة التعلیمیة  2.0

من خالل متابعة ودعم الطالب وإتاحة مصادر وموارد المؤسسة التعلیمیة للطالب 
  لالستفادة منھا.
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"نحو استراتیجیة  ) بعنوان٢٠١٠الشخصیة ( التعلم أوصى مؤتمر بیئات
للجامعات" بتعظیم دور المؤسسة التعلیمیة في متابعة  ٢.٠توفیر التعلیم اإللكتروني 

ودعم المتعلمین وإفادة المتعلمین من الموارد والمصادر المتاحة من خالل المؤسسة 
التعلیمیة من خالل استراتیجیة متكاملة الستفادة الجامعات من أدوات التعلیم 

 ,Casquero, Portillo)ستخدام بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة.اإللكتروني با
Ovelar, Romo, Et Al., 2010)  .  

 :ماهیة بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة
 بحث في 2010 تم ذكر مصطلح بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة عام

بعنوان الخطوات األولى للتكامل بین بیئات التعلم المؤسسیة والشخصیة تم عرضھ 
أولى  (Peter Et Al., 2010)بورشة عمل بفرنسا حیث قدم بیتر وآخرون

المساھمات لتعریف وبناء بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة حیث عرف بیئات 
التعلم الشخصیة المؤسسیة على أنھا التكامل بین المساحة المؤسسیة والشخصیة من 

  خالل تجمیع خدمات وأدوات شبكة اإلنترنت لتحقیق ھدف تعلیمي محدد.
بیئة توفر بأنھا  (Millard Et Al., 2011, P.1)كما عرفھا میلرد وآخرون 

واجھة مخصصة لبیانات وخدمات الجامعة باإلضافة إلى بیانات وأدوات الطالب 
 ,Moccozet)عرفھا موكوزیت وآخرون وأعضاء ھیئات التدریس، و

Benkacem, Burgi, Platteaux, & Gillet, 2012, P.1)  على أنھا بیئة تحفز
الطالب على إنشاء واستخدام مواردھم ومواردھم المؤسسیة التعلیمیة ومشاركتھا 

  مع أقرانھم من خالل أنشطة التعلم الرسمیة وغیر الرسمیة.
  مما سبق من تعریفات یتضح للباحث اآلتي:

خصیة المؤسسیة تطبیق لفكر تربوي باستخدام أدوات تعتبر بیئات التعلم الش §
 وتطبیقات تكنولوجیة.

للمتعلم الدور األكبر في التحكم ببیئات التعلم الشخصیة حیث یحدد األدوات  §
ویعید استخدام المحتوى وینشره ویشاركھ مع أقرانھ ضمن بیئات التعلم 

 الشخصیة المؤسسیة.
م في تحدید أھداف التعلیم وتحدید للمعلم والمؤسسة التعلیمیة دور في التحك §

األنشطة التعلیمیة وتحدید أسالیب قیاس التعلم وإتاحة البدائل المختلفة من 
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األدوات والتطبیقات للمتعلم وتقدیم الدعم ومتابعة عملیة التعلیم مما یخدم 
 تحقیق األھداف المعرفیة والمھاریة والوجدانیة للتعلیم.

 لمؤسسیة على احتیاجات ومتطلبات المتعلم.تتمركز بیئات التعلم الشخصیة ا §
لبیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة دور كبیر في تنمیة مھارات التعلم مدى  §

 الحیاة.
مھارات التعلم الذاتي لھا دور كبیر في نجاح استخدام بیئة التعلم الشخصیة  §

 المؤسسیة.
مي یمكن أن تساعد بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة في دمج التعلم الرس §

 وغیر الرسمي مدى الحیاة.
  :خصائص بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة

ال تختلف الخصائص العامة لبیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة عن خصائص 
 ,Severance)بیئات التعلم الشخصیة حیث أشار سیفیرنس وفان ھارملین وآخرون
Hardin, & Whyte, 2008; M. Van Harmelen, 2008)  بأن خصائص

  بیئات التعلم الشخصیة (المؤسسیة) تتمثل في: 
  في العمل حتى یعمل كل كیان بشكل مستقل. :االستقاللیة -
واصل بین الكیانات بین أجزاء البیئة حتى یكون ھناك حریة الت: الترابط -

 وبعضھا.
 تشمل الكثیر من األدوات والتطبیقات التي تمكن الشمولیة للمصادر: -

  المتعلمین من ممارسة تعلمھم بسھولة.
تتكامل العناصر واألدوات مع بعضھا البعض  :التكاملیة لألدوات والمصادر -

  لتكوین بیئة تعلیمیة متكاملة. 
 أنشطة التعلیم والتعلم، وأفضل مثالیمكن للمستخدمین التعاون في  :التعاون -

  على ذلك ھو عمل الحلقات الدراسیة االفتراضیة، والمناقشات اإللكترونیة. 
توفر بیئات التعلم الشخصیة القدرة على تواصل المستخدمین فیما  :التفاعل -

حول الموضوع محل االھتمام، ومن خالل التواصل یمكن للمستخدم جمع  بینھم
ذلك ھو استخدام مواقع التواصل االجتماعي مثل  ثالمعلومات إضافیة؛ وم

  الفیسبوك. 
توفر للمستخدم الحریة في اختیار األدوات المناسبة لھ  :سھولة االستخدام -

وبالتالي سھولة استخدامھ لھا، كما تسمح للمستخدم بنسخ ولصق العناصر 
 والتحكم بأقل مجھود ممكن.
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ت التعلم الشخصیة المؤسسیة ویستفید الباحث مما سبق مراعاة خصائص بیئا
ً إتاحة وتوفیر المصادر المرتبطة بعناصر الموضوعات  أثناء تصمیمھا وخصوصا
وسھولة الوصول إلیھا من خالل بیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة بما یتناسب مع 

  متغیرات البحث الحالي. 
  :مكونات بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة

ؤسسیة بین ما تُتیحھ نظم إدارة التعلم من تجمع بیئات التعلم الشخصیة الم
مجموعة متنوعة من أدوات إدارة العملیة التعلیمیة والتطبیقات المعتمدة على 
اإلنترنت لنشر المصادر والمحتوى واألنشطة التعلیمیة ویكون التحكم األكبر 
للمؤسسة التعلیمیة، وما یتم استخدامھ في بیئات التعلم الشخصیة المعتمدة على 

  متعلم من أدوات وتطبیقات للمتعلم التحكم األكبر بھا.ال
لذا تُمثل بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة محاولة لتوزیع أدوار التحكم 

الذي اختلفت أدواره من معلم إلى  –بعناصر العملیة التعلیمیة بین المؤسسة والمعلم 
التعلیمیة من جھة والمتعلم من جھة أُخرى لیتم تحقیق األھداف - میسر ومشرف 

  للمؤسسة والحاجات المتجددة للمتعلمین. 
تتكون بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة من مكون رئیسي واحد یتم فیھ تجمیع 
وربط مجموعة من المكونات الفرعیة التي تتیح للمتعلم من الوصول إلى المصادر 

تواصل والموارد واألدوات المختلفة لجمع المحتوى العلمي وتحلیلھ ومشاركتھ وال
  من زمالئھ الطالب وأعضاء ھیئة التدریس والخبراء في مجال ما.

وقد یكون ھذا المكون الرئیسي برنامج أو نظام أو تطبیق من تطبیقات الویب 
ویمكن تحدید المكون األساسي والمكونات الفرعیة لبیئات التعلم الشخصیة  2.0

  المؤسسیة كما یلي:
یمكن أن یكون  یة المؤسسیة:المكون األساسي لبیئات التعلم الشخص

برنامًجا مخصًصا  –الذي یتم مزج ودمج المكونات الفرعیة بھ -المكون األساسي 
أو قد  Elgg, Plex, Pebblepadإلنشاء بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة مثل 

 ,Igoogle Portalیكون موقع أو تطبیق مخصص إلنشاء صفحات البدء مثل 
Netvibes, Pageflakes, SymbalooEdu, Protopage, Hootsuit, 

Buffer, Sapo وقد یكون تطبیق مثل تطبیق ،Ichrome  الذي یتم إضافتھ على
  .Google Chromeالمتصفح 
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عبارة عن مجموعة  :المكونات الفرعیة لبیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة
 Window Gadgetوھي اختصار لكلمتي  Widgetsمن التطبیقات الُمصغرة 

وتُتیح  ٣.٠أو  ٢.٠عن رابط نشط لخدمة من أدوات وخدمات الویب  وھي عبارة
الدخول إلى مواقع وخدمات مختلفة داخل موقع المتعلم مما یسمح للمتعلم الوصول 
إلى عدد كبیر من الخدمات في وقت واحد وفي مكان واحد، وھي نافذة أداء صغیرة 

تطبیقات متكاملة  Widgetsتقوم بتنفیذ أداء محدد أو خدمة محددة، وتعد التطبیقات 
ویتم  Htmlیتم استخدامھا من جانب المتعلم یتم تألیفھا باستخدام معاییر ویب مثل 

  . (Cáceres, 2011)إتاحتھا لالستخدام عبر اإلنترنت
إطار تربوي الستخدام  (Dabbagh Et Al., 2012)كما حدد دباغ وكتسانتاس

الوسائط االجتماعیة كمكون من مكونات بیئة التعلم الشخصیة على أساس مستویات 
تفاعل التي تُتیحھا تلك الوسائط، ویھدف ھذا اإلطار إلى مساعدة أعضاء ھیئات ال

التدریس بالتعلیم العالي في إعداد الطالب كي یكونوا قادرین على إنشاء بیئات تعلم 
شخصیة من خالل إكسابھم مھارات التنظیم والتعلم الذاتي، وھذه المستویات ھي 

الجتماعي والتعاون، تجمیع المعلومات إدارة المعلومات الشخصیة، والتفاعل ا
  وإدارتھا.

) أدوات بیئات التعلم الشخصیة ٥٩٨، ٢٠١٨ولقد صنف محمد خمیس (
  (المؤسسیة) وعملیاتھا كما یلي:

: وھي األدوات التي تستخدم في بناء محتوى أدوات بناء المحتوى التعلیمي .١
قع الصور، بیئات التعلم الشخصیة، مثل مواقع الروابط االجتماعیة، وموا

  ومواقع الفیدیو، والمدونات، والویكي، وغیر ذلك. 
وھي أدوات تستخدم في نشر المحتوى التعلیمي  أدوات النشر الشخصي: .٢

 ,Yammer, Twitter, Wordpress :بطرائق شخصیة ذات معنى مثل
Blogger.  

 Whatsمثل البرید اإللكتروني، التواصل من خالل تطبیق  أدوات التواصل: .٣
App.  

وھي األدوات التي تستخدم في ربط األشخاص  ات التشبیك االجتماعي:أدو .٤
  .Facebook ،Myspaceبعضھم ببعض، وتبادل الخبرات والمعلومات، مثل 

لوصف المصادر المختلفة،  Tagsاستخدام الوسوم  أدوات مساعدة: .٥
والتي تستخدم في التدفق أو التغذیة  Rssوالمجمعات وخالصات المواقع 

  .Google Reader, Friendfeedلمنشورة على المواقع. مثل بالمعلومات ا
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وھي أدوات تستخدم في حفظ صفحات الویب،  المفضالت وأدوات البحث: .٦
والمقاالت، والوسائط األخرى، وتنظیمھا بطرائق شخصیة ذات معنى. مثل: 

Zotero, Connotea, Twine, Diigo, Delicious, Mendeley 
) إلى فحص العالقة بین Adabzadeh, 2013ھدفت دراسة أدابزادة (كما 

من الطالب  ٥٦٧استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة واألداء األكادیمي، وشملت 
في ست كلیات في جنوب كالیفورنیا. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة 
كبیرة بین االستخدام المفرط لمواقع الشبكات االجتماعیة في األغراض غیر 

ضعف األداء األكادیمي وأشارت إلى ضرورة وجود حافز وتنمیة التعلیمیة و
مھارات الطالب لتعدیل سلوكیاتھم المرتبطة باالستخدام المفرط لمواقع الشبكات 
االجتماعیة. وأوصت بتصمیم وتطویر وتنفیذ المناھج التعلیمیة التي تشجع على 

وصت بأھمیة تشجیع استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة لألغراض التعلیمیة. كما أ
مؤسسات التعلیم العالي لتعزیز استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة لالستخدام 

  التعلیمي.
وسیراعي الباحث عند تصمیم بیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة توفر المكونات 
األساسیة واحتوائھا على أدوات بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة أدوات بناء 

أدوات النشر الشخصي، وأدوات التواصل، وأدوات التشبیك المحتوى التعلیمي، و
 االجتماعي، وأدوات مساعدة، والمفضالت وأدوات البحث.

  :األسس النظریة لبیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة
ال تكتفي بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة بوصول المتعلمین إلى المحتوى 

 یشاركونھ مع اآلخرین العلمي بل تجعل من الطالب مؤلفین للمحتوى ثم
(Mcloughlin & Lee, 2010)  والھدف ھنا یتمثل في منح الطالب المھارات

والقدرات واالستراتیجیات المطلوبة لمعالجة ھذا الكم الھائل من المعلومات 
خصوًصا في بیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة التي تعطي المتعلم صالحیات واسعة 
في اختیار وإدارة واستخدام وسائط المعرفة باستخدام األدوات والتطبیقات عبر 

  یب مما قد یسبب تشتت المتعلم.الو
ویمكن تحقیق ھذا األساس الفلسفي ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة من  

خالل ما توفره من قدر كبیر من التوازن في أدوار التحكم في عناصر عملیة التعلم 
بین كل من المعلم والمتعلم وكذا المؤسسة التعلیمیة مما یُعظم فرص المتعلم في 
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یل واستنباط واستخالص المعلومات من الكم الھائل من وسائط تمكنھ من تحل
  المعرفة باستخدام أدوات وتطبیقات وبرامج تتوافق مع أسلوب تعلمھ وحاجاتھ.

على أھمیة اعتماد  (Dalsgaard, 2005)وعلى نحو آخر أكد دالزجارد 
واستخدام تصمیم التعلم اإللكتروني على أسس نظریة، وضرورة اتساق حلول 
التعلم اإللكتروني وتطبیقاتھ مع مبادئ التعلم المناسبة، وأن ھذا التناسق ضروري 

 للحصول على تطبیقات تتسم بالجودة.
یة تم طرح العدید من النظریات التي تفسر بیئات التعلم الشخصیة المؤسس

معظمھا یشتمل على فكرة الفصل بین المعلم والمتعلم، وتأثیر ودور المؤسسات 
التعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة، واستخدام الوسائط واألدوات والتطبیقات المختلفة 
لربط المعلم والمتعلم، والمتعلم وأقرانھ، وتقدیم الفرص الخاصة بالتفاعالت أو 

  ت، وتطبیق أسالیب تفرید التعلیم.االتصاالت الثنائیة أو في مجموعا
وسیتم تناول النظریات التي تُعد إطاًرا لفھم وتطبیق بیئات التعلم الشخصیة 
المؤسسیة وھي النظریة البنائیة، والنظریة التواصلیة، ونظریة النشاط، والنظریة 

  اإلبحاریة، وسیتم عرض أھم مبادئ وتطبیقات ھذه النظریات كما یلي:
  :النظریة البنائیة -

ترى النظریة البنائیة بنیة المعرفة كشبكة والتعلم كعملیة تعرف على األنماط 
(Aldahdouh, Osório, & Caires, 2015)  مؤسس  - ، ویرى جان بیاجیھ

أن التفكیر ھو عملیة تنظیم وتكیف، ومن خاللھما  -النظریة البنائیة المعرفیة 
یكتسب الفرد قدراتھ التعلیمیة المعرفیة، فالتنظیم ھو الجانب البنائي من التفكیر، 
ویشمل عملیتي التنسیق والتكامل بین الخبرات الجدیدة وبین بنیة الفرد المعرفیة، 

ین منظمات كلیة شاملة متكاملة، أما التكیف فھو عملیة سعى الفرد إلیجاد وتكو
التوازن بین ما یعرفھ، وبین الظواھر واألحداث التي یتفاعل معھا في البیئة، 
ویتكون التكیف من عملیتین أساسیتین ھما: التمثل والمواءمة، فعندما یواجھ الفرد 

ل تفاعلھ مع الموقف التعلیمي تحدث عناصر مثیرات جدیدة في البیئة الخارجیةخال
لھ حالة من اختالف التوازن بین بیئتھ المعرفیة وھذه العناصر الجدیدة، فیسعى نحو 
تحقیق إعادة التوازن وذلك عن طریق التمثل والمواءمة واللتان تحدثان بشكل 

  ).٣٧:٣٦، ٢٠٠٣(محمد خمیس، متزامن ومتفاعل ومتكامل، وتؤدیان إلي التكیف 
بنائیة االجتماعیة مبدأ أساسي ھو أن المعرفة یتم إنشاؤھا من قبل ولدى ال

المتعلمین في سیاق التفاعل االجتماعي، وكنتیجة لذلك تعتبر المناھج البنائیة 
القائمة على خدمة الشبكات االجتماعیة كآلیات  Plesاالجتماعیة من خالل استخدام 
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٨٨٢

عین جغرافیًا الذین قد وساطة بین المتعلمین، وخاصة بین المتعلمین الموز
  .:Ple  .M. Van Harmelen, 2008) (Vygotsky, 1978 Inیستخدمون 

  مبادئ النظریة البنائیة فیما یلي: (Siemens, 2005)لقد حدد سیمنز 
  التعلم والمعرفة تحدث من خالل تنوع اآلراء. §
  التعلم ھو عملیة ربط مصادر المعلومات المختلفة. §
  القدرة على معرفة المزید أكثر أھمیة مما ھو معروف حالیًا. §
لتسھیل عملیة التعلم المستمر البد من الحفاظ على االتصاالت بین المتعلم  §

  علومات.ومصادر الم
القدرة على رؤیة الروابط بین المجاالت واألفكار والمفاھیم من المھارات  §

  األساسیة في عملیة التعلم.
الھدف من جمیع األنشطة في التعلم البنائي ھو الوصول إلى المعرفة الدقیقة  §

 والحدیثة.
إن صنع القرار في حد ذاتھ عملیة تعلم، واختیار ما یتم تعلمھ ومعنى  §

الواردة یتم النظر لھ من واقع المنظور الحالي، بمعنى أن المعلومات المعلومات 
التي یُنظر لھا على أنھا معلومات صحیحة قد تكون خاطئة في وقت آخر بسبب 

 التغیرات في المعلومات التي تُأثر على اتخاذ القرار.
 ویستفید الباحث من أسس النظریة البنائیة في البحث الحالي من خالل :

د المحتوى بشكل تفصیلي ُمسبقًا ألن الُمتعلم ھو الذي یبحث عن ھذه عدم تحدی §
 المعلومات التفصیلیة وبالتالي یبني معارفھ الخاصة.

تقدیم المعلومات واستخدامھا بشكل وظیفي یرتبط بالحیاة الواقعیة من خالل  §
 األنشطة التعلیمیة المقدمة في الجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم.

تعلم یفكر كما یفكر العالِم أو الخبیر من خالل إثارة دافعیتھ للبحث جعل الم §
واالستقصاء من خالل األنشطة التعلیمیة البنائیة بعد كل عنصر من عناصر 

 الموضوع واألنشطة الختامیة في نھایة الموضوع.
اعتبار كل متعلم حالھ فریدة ولھ طرائقھ في التعلیم وتقدیم الدعم والتغذیة  §

 كل المتعلمین.الراجعة ل
تصمیم البنیة التعلیمیة بشكل یساعد على بناء المعرفة من خالل بحث المتعلم  §

في وجھات النظر المتعددة حول الموضوع من خالل اطالع المتعلمین على 
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٨٨٣

بیئات التعلم الشخصیة لزمالئھم ثم تكوین المعرفة الخاصة بكل متعلم والتي 
  یقوم بنشرھا في بیئتھ الخاصة.

 اإلبحاریةالنظریة  -
ھي نظریة اإلبحار في محیط المعرفة المتاحة على الویب وضعھا توم براون 

Tom Brown وترى أن التعلم الناجح یحدث نتیجة لتمكن المتعلمون من حل ،
المشكالت السیاقیة ومشكالت العالم الحقیقي من خالل االكتشاف التشاركي 

ا، وتكاملھا. وتشرح ھذه النظریة للمعلومات المتاحة على الویب، وتقویمھا، وتداولھ
  (Brown, 2006) .مھارات اإلبحار في المعلومات

أن نظریة اإلبحار تضممبادئ عدیدة  )٥٩٣، ص٢٠١٨محمد خمیس (وأشار 
من النظریة الترابطیة، كما تقوم على فكر البنائیة، ولكنھا تذھب أبعد منھا، وتؤكد 

 ھذه النظریة على ضرورة تمكن المتعلم من المھارات التالیة: 
 یعرف أین یجد المعلومات المفیدة. §
 ستراتیجیات البحث عن المعلومات. یتمكن من ا §
 یستخدم رموزا وأكواد جدیدة كجزء من عملیة البحث عن المعلومات.  §
 یوسع نماذج التفكیر الحالیة.  §
 یحلل المعلومات من وجھات نظر متعددة.  §
 یفصل المعلومات المناسبة عن غیر المناسبة.  §
 یجمع األجزاء المنفصلة من المعلومات لیكون أفكارا جدیدة.  §
 یختار تركیبات المعلومات ویطبقھا في حل المشكالت في مواقف متنوعة.  §
 ینشئ وصالت وروابط بین المعلومات التي تبدو منفصلة.  §
یخصص أجزاء محددة من المعلومات من سیاقات أكبر ویستخدمھا في إنشاء  §

 معان جدیدة.
 یعرف كیف یتذكر المعلومات، ویعید تشكلیھا، وتمثیلھا، وتوصیلھا. §

یراعي الباحث عند تصمیم األنشطة التعلیمیة وإتاحة بعض المصادر وس
الخاصة بالجوانب النظریة والعملیة للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم ھذه 

  المبادئ واألسس بما یتفق مع النظریة اإلبحاریة.
  تجارب تنفیذ بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة:
بیئات التعلم الشخصیة أو بیئات  ظھرت عده تصمیمات ومحاوالت لتصمیم

 Pérez Cascante Et)، (Sclater, 2013)التعلم الشخصیة المؤسسیة كما یلي: 
Al., 2016) (Van Harmelen, 2008) 



  ول لقسم المناهج وطرق التدریس:للمؤتمر الدولى األ  العلوم التربویة/ عدد خاص
 ٢٠١٨دیسمبر  ٦- ٥" المتغیرات العالمیة ودورها في تشكیل المناهج وطرائق التعلیم والتعلم"

 

  

٨٨٤

ھو عبارة عن برنامج یتم تثبیتھ على أجھزة الحاسب  :Manchesterبرنامج  .١
استخدامھ بشكل فردي أو من خالل شبكة بین مجموعة من اآللي یمكن 

 . ٢٠٠٥وبدایة عام  ٢٠٠٤األشخاص، وتم استخدامھ أواخر عام 
بیئات التعلم الشخصیة القائمة على المتصفح: ویتم بناء بیئة التعلم الشخصیة  .٢

على المتصفح، وتم استخدام  Book Marksمن خالل استخدام المفضالت 
 . ٢٠٠٥من العام ھذا السیناریو بدءا 

بیئات التعلم الشخصیة القائمة على برنامج للشبكات االجتماعیة وأطلق علیھ  .٣
Strawberry وھو عبارة عن برنامج یتم تثبیتھ على أجھزة الحاسب اآللي :

، Wiki ،Blogویربط مجموعة من المواقع تُمثل بیئة التعلم الشخصیة مثل 
 . ٢٠٠٦اخر عام مواقع مشاركة الملفات، وتم تنفیذه في أو

ولكنھ أھتم أكثر  Strawberry: وھو تطویر لمشروع MPLEمشروع  .٤
 بأنشطة التعلم الشخصیة، وإنشاء خطط التعلم. 

. Plef ،Muppleبیئة تعلم شخصیة معتمدة على المتصفح مثل مشروعي  .٥
(Chatti, Jarke, & Specht, 2009; Mödritscher & Wild, 2009)  
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٨٨٥

الـــتعلم الشخصـــیة التصـــمیم التعلیمـــي لتصـــمیم األنشـــطة التعلیمیـــة ببیئـــات 
  :المؤسسیة

مبادئ تصمیم بیئات التعلم الشخصیة  )٦١٠، ٢٠١٨حدد محمد خمیس (
التي یجب مراعاتھا عند التصمیم وھي فھم بیئات التعلم الشخصي،  )المؤسسیة(

وتكوین الدافعیة، واألھداف، والحاجات، واختیار البرنامج أو التطبیق المناسب 
أو التطبیق، واستكشاف اإلمكانیات الفنیة  والمتاح، والتعرف على البرنامج

للبرنامج أو التطبیق، وفحص العالقة الممكنة بین البرنامج أو التطبیق ونظام إدارة 
  التعلم، وفھم السیناریو التعلیمي المحتمل، وتحدید التطبیقات ومزجھا.

قام باحثین ُكثر بتصمیم نماذج وأطر لتصمیم وبناء بیئات التعلم الشخصیة 
 (.Edtechpost - Ple Diagrams, N.D)ات التعلم الشخصیة المؤسسیة وبیئ

ونموذج جیریمي  ،(Milligan Et Al., 2006)ومنھانموذج میلیجیان وآخرین 
 ,Sessums) ، ونموذج كریستوفر سیسومس(Hiebert, 2006) ھییربرت

N.D.)ونموذج لویرتسكر وكویشلین ،(Atwell, 2010)،  ونموذج إیفانوفا
(Ivanova, 2009) ودراسة بیریز وآخرین ،(Pérez Cascante Et Al., 

في تصمیم وتطویر بیئة تعلم شخصیة  Addieالتي استخدمت نموذج  (2016
 & ,Rahimi, Veen) وآخرینمؤسسیة، إطار عمل تربوي تكنولوجي لرحیمي 

Berg, 2013).  
لتصمیم توقیت  )١١٥، ٢٠١٥واختار الباحث استخدام نموذج محمد خمیس (

على ضوء خصائص تقدیم األنشطة التعلیمة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة، 
 نموذج التصمیم التعلیمي الجید، وذلك للمبررات التالیة: 

النمـوذج یشــمل كافـة مراحــل وخطـوات التصــمیم التعلیمـي التحلیــل، والتصــمیم،  .١
تطویر، والتنفیذ، والتقویم، كمـا یتمیـز بمنطقیـة تتـابع خطواتـه وعـدم تعقـدها، وال

 واألثر المتبادل بین عناصره.
 النمــوذج یراعــي التكامــل بــین نظریــات، ومــداخل التعلــیم المختلفــة الســلوكیة، .٢

 والمعرفیة، والبنائیة، واالتصالیة.
 یتسم النموذج بالوضوح، والبساطة، والشمول، والحداثة.  .٣
 م النموذج بالمرونة حیث صالحیته للتطبیق. یتس .٤
سهولة التطبیـق نتیجـة وضـوح الخطـوات اإلجرائیـة، المتضـمنة كـل مرحلـة مـن  .٥

المخرجـات التـي یجـب الوصـول إلیهـا بعـد انتهـاء كـل  مراحل النمـوذج، وأیضـا
 مرحلة، بما یناسب البیئة العربیة. 
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٨٨٦

ملیـــات التقـــویم تـــوافر التفاعلیـــة بـــین جمیـــع مكونـــات النمـــوذج، عـــن طریـــق ع .٦
والتحسـین المسـتمر، وارتبـاط التغذیـة المرتـدة بجمیـع  البنـائي، والرجـع والتعـدیل

 مراحله.
 مناسبة النموذج لطبیعة بیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة. .٧
 النموذج موجه نحو تحقیق األهداف التعلیمیة. .٨
 یركز النموذج على النتائج التي یمكن قیاسها بطریقة موثوقة وصحیحة. .٩

 سبة النموذج لطبیعة بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة. منا .١٠
ببیئـــــــات الـــــــتعلم  المحـــــــور الثـــــــاني: توقیـــــــت تقـــــــدیم األنشـــــــطة التعلیمیـــــــة

  :الشخصیة المؤسسیة
   :تعریف األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة

) ٤١٩، ٢٠٠٦صالح الدین عرفة ( تعددت تعریفات األنشطة التعلیمیة فعرفھا
ا جمیع الجھود التي یقوم بھا الطالب وفق برنامج معین ووفق میولھم، بأنھ

واستعداداتھم، وقدراتھم داخل الفصل أم خارجة وتحت إشراف المعلم ویخدم 
المقررات الدراسیة ویحقق أھدافًا تربویة وفي ضوء اإلمكانات المتاحة ویعتبر 

  جزًءا من تقویم العملیة التعلیمیة.
نھا مجموعة من األنشطة التي یتم الترویج لھا لتحقیق كما یمكن تعریفھا بأ

 & Siemens)التعلم مثل أنشطة المناقشة، واالستكشاف والعرض 
Tittenberger, 2009) ویشیر بیثام وشارب (Beetham & Sharpe, 2007) 

إلى أنشطة التعلم بأنھا تفاعل محدد للمتعلم (المتعلمین) مع اآلخرین باستخدام 
  أدوات وموارد محددة، موجھة نحو نتائج محددة.

أنھا  (JISC, 2004, 12 )كما عرفتھا اللجنة المشتركة لنظم المعلومات 
تفاعل بین المتعلم والبیئة التعلیمیة، مما یؤدي إلى نتیجة مخطط لھا مما یجعل التعلم 

  نشاطًا ھادفًا.
 & ,Batista, Morais)وأشارت دراسة باتیستا وموریس وراموس 

Ramos, 2016)  إلى أھمیة استخدام خدمات الویب من خالل مؤسسات التعلیم
  العالي العامة البرتغالیة لدعم أنشطة التعلم. 
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 :أهمیة األنشطة التعلیمیة اإللكترونیة ودورها في العملیة التعلیمیة التعلمیة
یمكنھا أن تحقق جانبا مھما من  إن استخدام األنشطة التعلیمیة كأسلوب وأداة

أھداف التربیة وھو التعلم بطریقة ذاتیة، ومن ثم فھي تساعده وتوفر لو الوسط 
المناسب والبیئة التعلیمیة لیكون المتعلم فعاال أثناء عملیة التعلم، ولذلك تعتبر 
األنشطة من ضمن اتجاھات واستراتیجیات التعلیم الفعال الذي یفعل من دور 

في عملیة التعلم للحصول على المعرفة، یبنیھا بنفسھ (ھادي الفراجي، المتعلم 
  ).٢٠٠٦موسى أبو سل ، 

ویتمیز النشاط التعلیمي بأھمیتھ بالنسبة للمتعلمین التي تمیز نموھم وترغبھم 
في المشاركة في العملیة التعلیمیة بصورة كبیرة، وتزید من دافعیتھم نحو التعلیم 

بھ المتعلمین من معارف ومھارات، ومن أھم مظاھر والتعلم فضال عما تزود 
، )٤٣٤، ٢٠٠٦(صالح الدین عرفة، أھمیة األنشطة التعلیمیة كما حددھا كل من 

 ) ما یلي:١٣، ٢٠١٠ھند الھاشمیة (
التLLي  یسLLاعد النشLLاط الدراسLLي المتعلمLLین فLLي فھLLم وإدراك الخبLLرات التعلیمیLLة §

  یمرون بھا والتعامل معھا بصورة واقعیة.
یLLLة قLLLدرات المتعلمLLLین الفردیLLLة واالجتماعیLLLة والمھاریLLLة خLLLالل ممارسLLLتھم تنم §

 لألنشطة التعلیمیة.
یوفر النشاط التعلیمي مجاال لتعلم خبرات تربویLة وتعلمھLا بأسLالیب الLتعلم غیLر  §

 التقلیدیة.
تLLوفر األنشLLطة التعلیمیLLة فرصLLة للكشLLف عLLن القLLدرات واإلمكانLLات والمواھLLب  §

LLین وتعLLدى المتعلمLLة لLLتعدادات الكامنLLر اسLLث یثیLLدراتھم بحیLLتعداداتھم وقLLرف اس
 المتعلمین وتقبلھم لما یتعلمون.

یكتسب المتعلمین من خLالل األنشLطة التعلیمیLة العدیLد مLن القLیم والصLفات مثLل  §
التعاون وتحمل المسLئولیة واحتLرام اآلخLر واالتLزان االنفعLالي والقیLادة والقLدرة 

 على التخطیط.
واقف تعلیمیة شبیھھ بمواقف الحیاة وإن لم تكن مماثلة توفر األنشطة التعلیمیة م §

لھLLا ممLLا یسLLاعد المتعلمLLین فLLي فھLLم الخبLLرات التLLي یتعلموھLLا، ونقLLل الLLتعلم مLLن 
 .النظریة إلى التطبیق

تشLLجع المLLتعلم علLLى الLLتعلم الLLذاتي فLLي مختلLLف المجLLاالت، وإكسLLابھ القLLدرة علLLى  §
 .التجدید واالبتكار
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§ LLدى المLLر لLLارات التفكیLLي مھLLداعي، تنمLLر اإلبLLد، والتفكیLLر الناقLLل: التفكیLLتعلم، مث
 .وأسلوب حل المشكالت

یعتاد المتعلم من خالل ممارسLة األنشLطة التعلیمیLة علLى الجLد، وحسLن اسLتثمار  §
 .الوقت وتنظیمھ

ویمكن أن یستخلص الباحث أھمیة األنشطة التعلیمیة اإللكترونیة ببیئات التعلم 
لمتعلمین في فھم وإدراك الخبرات التعلیمیة، الشخصیة المؤسسیة في أنھا تساعد ا

وتنمي قدرات المتعلمین الفردیة واالجتماعیة والمھاریة، وتساعدھم على تعلم 
خبرات تربویة بأسالیب تعلم غیر تقلیدیة، وتعتبر األنشطة التعلیمیة فرصة للكشف 

حیاة، عن القدرات واإلمكانات والمواھب من خالل مواقف تعلیمیة شبیھھ بمواقف ال
كما تنمي مھارات التفكیر لدى المتعلمین وتنمي لدیھم حسن استثمار الوقت 

 وتنظیمھ.
  :اإللكترونیة تصنیف األنشطة التعلیمیة

) ٤٢٥، ٢٠٠٦)، وصالح الدین عرفة (٢٠١٠صنف إبراھیم عمیرة (
األنشطة التعلیمیة تصنیفات متعددة تبعا للغرض الذي یتم من أجلھ النشاط التعلیمي، 

  ) التالي:١مثل ھذه التصنیفات الشكل (ویُ 

  
  ) ٤٢٧، ٢٠٠٦) تصنیف األنشطة التعلیمیة (صالح الدین عرفة، ١شكل (
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وسیعرض الباحث بالتفصیل ما یرتبط بمتغیرات البحث الحالي من ھذه 
 التصنیفات كما یلي:

  التصنیف على أساس المكان الذي یتم فیھ النشاط: .١
   یتمثل في:

  نشاط داخل الفصل.  - أ
  نشاط خارج الفصل.   - ب
 نشاط خارج المدرسة.   - ت

  التصنیف على أساس موقع النشاطات في الحصة الدراسیة. .٢
  قد تتم النشاطات في أثناء الحصة وفقا لما یلي:

فLLLي بدایLLLة الخطLLLة الدراسLLLیة مثLLLل عLLLرض الصLLLور  نش'''اطات تمھیدی'''ة:  - أ
فLLLین أو والشLLLفافیات والشLLLرائح لعمLLLل مقارنLLLات بLLLین موضLLLوعین مختل

  استخدام فیل تعلیمي أو عرض لوحة تعلیمیة.
: تلي عLادة النشLاطات التمھیدیLة، وتسLتغرق معظLم وقLت نشاطات بنائیة   - ب

الحصة وتشLمل الشLرح والعLرض والمناقشLة وطLرح األسLئلة واإلجابLات 
التسLLمیع والقLLراءة الصLLافیة وإثبLLات نظریLLات، وتفسLLیر معلومLLات وعمLLل 

 توضیحیة. الرسومات والخرائط واألشكال ال
: تتمثLLل فLLي الملخLLص، وكتابLLة التقLLاریر والملخصLLات نش''اطات ختامی''ة   - ت

  وعمل الواجبات المنزلیة.
وسیتبنى الباحث تقدیم األنشطة التعلیمیة في توقیتین مختلفین ھما: مع تقدیم 
  المھمات التعلیمیة، وبعد تقدیم المھمات التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة.

 :اط التعلیمي ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیةمكونات النش
لیتمكن المتعلم من تنفیذ األنشطة التعلیمیة بشكل فعال بما یحقق األھداف 
التعلیمیة ولیتمكن المعلم من تقییم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة 

تحدید  یُمكن Rubricsالمؤسسیة وفق معاییر محددة أو وفق ساللم التقدیر 
مكونات األساسیة للنشاط التعلیمي ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة كما في شكل ال
) ویمكن أن یستنتج الباحث مكونات النشاط التعلیمي والمتوفرة في معظم أنظمة ٢(

 ,Moodle, Blackboard, Schoology: رة وتقدیم األنشطة التعلیمیة مثلإدا
Edmodo  ٤٨، ٢٠٠٨(عبد العزیز الصبحي، كما یلي(:  
 :عنوان النشاط التعلیمي .١
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یُكتب عنوان النشاط التعلیمي بالتحدید ورقمھ في تسلسل األنشطة التعلیمیة 
  بالوحدة الدراسیة.

 :النھائي لتسلیم النشاط التعلیمي الوقت .٢
یُوضح الوقت النھائي بالساعة والتاریخ لتسلیم النشاط التعلیمي، حیث یتم 

ئي من خالل اإلشعارات التي تصل إلیھ في موقع إعالم المتعلم بموعد التسلیم النھا
Schoology.ومن خالل البرید اإللكتروني ، 
 :إرشادات تنفیذ النشاط التعلیمي .٣

یوضح بھا شرح مفصل للمطلوب من المتعلم أن ینفذه في النشاط التعلیمي 
بحیث یتم تحدید الدرجة التي سیحصل علیھا المتعلم ألداء كل جزء من جزئیات 

  لتعلیمي.النشاط ا
 :مرفقات ألداء النشاط التعلیمي .٤

 یتم إرفاق روابط وملفات كمصادر قد تساعد المتعلم في تنفیذ النشاط التعلیمي.
 :عن النشاط التعلیمي أثناء تنفیذهمكان استفسارات الطالب  .٥

یمكن للطالب أضافة أسئلة أو استفسارات أو تعلیقات حول النشاط التعلیمي 
نفیذ النشاط التعلیمي ویكون متاح التعلیق من خالل المعلم أو قبل أو أثناء أو بعد ت

  باقي المتعلمین.
 :مكان تسلیم النشاط التعلیمي .٦

یتم تحدید طریقة ونوع الملف واالمتداد المطلوب أن یتم تسلیم النشاط التعلیمي 
برفع وتسلیم  Schoologyبھ، ومكان تسلیم أو رفع النشاط التعلیمي ویسمح موقع 

ولكن یفضل أن تكون المرفقات  Mb 512ل االمتدادات، وبمساحة قصوى ملفات بك
حتي یتمكن المعلم من المعاینة المباشرة للملف من  Pdfأو  Docبامتداد ملف نصي 

 خالل الموقع لیتم تقیمھا في وقت الحق.
 :النشاط التعلیمي درجة .٧

ات تحدید درجة النشاط التعلیمي بشكل واضح للمتعلم مقسمھ على كل جزئی
  تنفیذ النشاط التعلیمي ویتم اطالع المتعلم بھا بعد إجراء المعلم للتقییم.

 
 :التغذیة الراجعة للنشاط التعلیمي .٨
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یقوم المعلم بإرسال التغذیة الراجعة المناسبة للمتعلم بعد تقییم النشاط التعلیمي، 
اقع كما یمكن أن تتضمن التغذیة الراجعة إرفاق كل أنواع الملفات والروابط لمو

، كان الھدف من ھذه (Chang, 2011)خارجیة، كما أكدت دراسة شجانج 
الدراسة االستقصائیة ھو استكشاف ما إذا كان الطالب یؤیدون الطریقة التي یقدم 

مھامھم عبر  بھا المعلم معلومات فوریة ومفصلة في الوقت المناسب مباشرة على
اإلنترنت كتغذیة راجعة، وكیف یسرت التغذیة الراجعة اإللكترونیة تعلمھم. شارك 
في الدراسة عشرون معلًما، وأشارت النتائج إلى أن غالبیة الطالب فضلوا تقدیم 
التغذیة الراجعة حیث كانت التعلیقات مفیدة وفوریة ومالئمة ، مما یسمح لھم 

لمسار الصحیح"، وشجعھم على التفكیر، وتعزیز التعلم بمعرفة ما إذا كانوا "على ا
  التصحیحات، وتعزیز مھاراتھم في إدارة الوقت.

  
  ) مكونات النشاط التعلیمي ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة٢شكل (

  (إعداد الباحث) Schoologyفي نظام
  :ة المؤسسیةببیئات التعلم الشخصی تصمیم األنشطة التعلیمیة
) أن ھناك قواعد یجب مراعاتھا عن ٢٠٣، ٢٠٠٦ذكر ماھر صبري (

  استخدام وتصمیم األنشطة التعلیمیة كما یلي:
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) اختیLLار األنشLLطة المناسLLبة للموقLLف التعلیمLLي ١قواعLLد قبLLل التنفیLLذ، وتشLLمل (  -أ 
  ) تجھیز متطلبات تنفیذھا.٣) التأكد من إمكانیة تنفیذھا؛ (٢التعلٌمي؛ (

) تنفیذ النشاط فLي ٢) التمھید لممارسة النشاط؛ (١د التنفیذ، وتشمل: (قواعد عن   -ب 
) عLرض النشLاط ٤) تنفیذ النشLاط فLي المكLان المناسLب؛ (٣التوقیت المناسب؛ (

) التأكLLد مLLن تفاعLLل المتعلمLLین مLLع النشLLاط خLLالل ٥بأسLLلوب مشLLوق، ومثیLLر؛ (
) عLLدم ٧فیLLذ؛ () إتاحLLة الفرصLLة لمشLLاركة المتعلمLLین فLLي مراحLLل التن٦التنفیLLذ؛ (

) التنسLیق، والتكامLل بLین ٨ازدحام الموقف التعلیمي بعدد كبیLر مLن األنشLطة؛ (
) عLLدم الضLLغط علLLى المLLتعلم كLLي ٩األنشLLطة المتعLLددة فLLي الموقLLف الواحLLد؛ (

  یمارس النشاط قصراً.
) تقLLویم األنشLLطة للتعLLرف علLLى مLLدى فعالیتھLLا؛ ١قواعLLد بعLLد التنفیLLذ، وتشLLمل: (   -ج 

) تسLجیل تقLاریر النشLاط ٣األكثر تفضیالً لدى المتعلمLین؛ () تحدید األنشطة ٢(
 في سجل ممارسة األنشطة اإللكترونیة التعلیمیة.

وسیتبنى الباحث ھذه االعتبارات أثناء تصمیم األنشطة التعلیمیة ببیئات 
 التعلم الشخصیة المؤسسیة بالبحث الحالي.

  :ة لألنشطة التعلیمیة اإللكترونیةاألسس النظری
األنشطة التعلیمیة بنظریة النشاط التي تسعى إلى تحقیق أقصى قدر من ترتبط 

المشاركة للمتعلم، والتي من أھم مبادئھا: أن النشاط نظام یضم عدة نظم فرعیة 
بینھا عالقات مترابطة، وتعدد وجھات النظر في الموضوع الواحد، والتغیر 

نترنت واالتصاالت المالزم للنشاط عبر الفترات الزمنیة خاصة بعد ظھور اإل
والمعرفة، والتناقضات التي ھي مصدر التغییر تؤدي إلى االبتكارات في مجال 

  .(Motteram, 2006)الممارسة 
كما ترتبط األنشطة بالنظریة المعرفیة القائمة على التمركز حول المتعلم فھي 
تشجعھ على المشاركة النشطة والفعالة، وتراعي ما بین المتعلمین من فروق 
فردیة، وأھمیة مراعاة نمط التعلم الخاص بكل متعلم، واالھتمام بالعملیات العقلیة، 

الطالب واسترجاعھا للمواقف الجدیدة كما تعتمد على تخزین المعرفة في ذاكرة 
  ).٤٥، ٢٠٠٧(عادل سرایا، 

وترتبط األنشطة التعلیمیة بالنظریة البنائیة؛ حیث ترى أن المعرفة عبارة عن 
شيء یتم بناؤه بواسطة كل متعلم في إطار فھمھ، من خالل خطوات نشطة في 
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ھم في بناء المعرفة العملیة التعلیمیة، والمتعلمون في ھذه الحالة یعتمدون على أنفس
عن طریق ربط المعلومات الجدیدة بما لدیھم من معرفة سابقة بدالً من قبول 

 Social المعلومات من المعلم، وفي ھذا ترى البنائیة االجتماعیة
Constructivism   أن التعلم نشاط اجتماعي، حیث أن المتعلمین یجدون المعنى

لتفاعالت االجتماعیة، ومن خالل عمل من الخبرات الفردیة للمتعلم، ومن خالل ا
المتعلمین في فرق العمل التي تمكنھم من االستفادة من معلومات وخبرات اآلخرین 

  .)٢٠٠٧)، (عایش زیتون، ١٩٩٨(عبد الكریم درویش، 
كمـــا یمكـــن اعتبــــار تقـــدیم المهمـــات التعلیمیــــة (األهـــداف التعلیمیـــة، وعناصــــر 

كمنظم متقدم وفـق نظریـة الـتعلم ذي المعنـى  الموضوع) مع تقدیم األنشطة التعلیمیة
وترتكز هـذه النظریـة علـى أهمیـة جعـل الـتعلم السـابق للطالـب فـي الحسـبان، ألوزبل 

أن  (Brewer & Treyens, 1981) وضــمن هــذا الســیاق ذكــر بریــور وتــرینس
تنشـــیط الـــتعلم الســـابق للطالـــب هـــو عملیـــة جوهریـــة فـــي كـــل أنـــواع الـــتعلم، كمـــا أن 
خلفیاته المعرفیة ستكون مؤثرة على ما سیدركه في كل أنواع التعلم؛ فإذا بدأ المتعلم 

وعــة صــحیحة، وٕاذا كانــت المــادة ممكنــة الفهــم وتتفــق مــع البنــاء المعرفــي لــدى بمجم
الطالب، فإنه یمكن للتعلم ذي المعنى أن یتحقـق، لـذا فـإن مفتـاح الـتعلم ذي المعنـى 
یتحقـــق أساســـا عـــن طریـــق عـــدد مـــن العوامـــل مـــن أهمهـــا مـــدى ارتبـــاط المعلومـــات 

للطالـب، ومـدى تنظـیم المعلومـات الجدیدة بالمعلومات السابقة داخل البناء المعرفـي 
وترابطها داخل البناء المعرفي، ومدى قدرة المتعلم على اكتساب المعلومات الجدیـدة 

 .الحیویة والمعاني والدالالت
إلـى تحقیقهـا لـدى  (Ausubel) وتتمحور معظم النتاجـات التعلیمیـة التـي سـعى

بنـاء معرفـي تتضـح  الطالب، في هدفه النهائي الذي حاول التركیز علیه هـو تشـكیل
فیــــه العالقــــة والــــروابط بــــین المفــــاهیم، والحقــــائق، والقضــــایا التــــي یمتلكهــــا الطالــــب، 
باإلضـــافة إلـــى مســـاعدة الطالـــب علـــى النمـــو حتـــى یصـــبح قـــادرًا علـــى إدراك البنیـــة 

  .المعرفیة للموضوع الدراسي والممیز لتلك المادة أو الخبرة
اللفظیـة غیـر المألوفـة ولكـن ذات  من المفترض أن التعلم واالحتفاظ بـالمواد

المغــزى یمكــن تســهیلها مــن خــالل التقــدیم المســبق للمفــاهیم الفرعیــة ذات الصــلة مــن 
خـالل تقــدیم المنظمــات التمهیدیـة وهــذا مــا أكدتــه نظریـة المنظمــات المتقدمــة ألوزبــل 
والتـــي أوضـــحت كیفیـــة تعلـــم البشـــر، واالحتفـــاظ بالموضـــوعات التعلیمیـــة ســـواء فـــي 

لدراسیة أو بیئات التعلم المماثلة ویتم اسـتقبال الـتعلم واالحتفـاظ بمـواد ذات الفصول ا
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٨٩٤

علـى المـتعلم  -مـا یـتم تعلمـه-معنى مـن خـالل مـا یـتم عـرض محتـوى مهمـة الـتعلم 
  .(Ausubel, 1963)بدًال من اكتشافه بشكل مستقل. 

ومـــن ناحیـــة أخـــرى یمكـــن أن تســـاعد المنظمـــات المتقدمـــة علـــى اســـتدعاء 
أجـزاء المـادة التعلیمیـة. وقـد أظهـرت المعارف السابقة وأن تقودهم للتركیز علـى أهـم 

الدراســات أن المنظمــات المتقدمــة التــي تكــون علــى شــكل أســئلة ذات مســتوى عــال، 
وتفیــد المنظمــات  .(Walberg 1999) الطــالبتزیــد بدرجــة كبیــرة مــن تحصــیل 

المتقدمة بشكل أكبر عندما تكـون المـادة التعلیمیـة غیـر منظمـة أو ضـعیفة التنظـیم، 
الطلبــة ذوي قــدرات محــدودة. كمــا تكــون المنظمــات المتقدمــة مفیــدة أو عنــدما یكــون 

 .سواء قدمت قبل تقدیم المادة التعلیمیة أو بعدها
وتحدیــدا یمكــن تفصــیل افتراضــات أوزوبــل فــي الــتعلم ذي المعنــى واســتخدام 

  :)١٩٩٠(یوسف قطامي،  المنظم المتقدم في النقاط اآلتیة
ذلــك إذا مــا ربطــت المــادة التعلیمیــة  إن هــدف الــتعلم أن یكــون ذا معنــى، ویــتم .١

بــــالخبرات الســــابقة للمــــتعلم، والمكونــــة مــــن المفــــاهیم والمبــــادئ واألفكــــار ذات 
الروابط والعالقات، والتي تمهد بالتـالي لظهـور معـان جدیـدة، لـذا ینبغـي تهیئـة 
كل الظروف الممكنة التي تجعل التعلم ذا معنى، حیث إنه كلما كان التعلم ذا 

 .رتباطه، وانتظامه واندماجه في البناء المعرفيمعنى سهل ا
فـي  إن الـتعلم اللفظـي ذا المعنـى یصـمم لتقویـة البنـاء المعرفـي لـدى المتعلمـین .٢

مـــادة دراســـیة معنیـــة، وفـــي وقـــت محـــدد، ومـــن ثـــم تنظیمهـــا، ومـــدى وضـــوحها 
 .وثباتها

إن البناء المعرفي الموجود لدى الطالب یعد المحدد الـرئیس الـذي یحـدد مـدى  .٣
لمعنى المتوافر في المادة الجدیدة، ودرجة اكتساب المتعلم لها واالحتفاظ بها، ا

وأن البنــاء المعرفــي لــدى الطــالب یتعلــق بنــوع المعلومــات المرتبطــة بالمجـــال 
التعلیمــي فــي ذهنــه، وكــم هــو متــوافر منهــا لدیــه، وأســلوب تنظیمهــا، وأن زیــادة 

ـــب رئـــی ـــدى الطـــالب متطل س لتقـــدیم معلومـــات قـــوة ووضـــح المعرفـــة الســـابقة ل
 .وخبرات جدیدة

إن تحقیــق البنیــة المعرفیـــة ذات الخصــائص الممیــزة یســـهم فــي تحویــل المـــادة  .٤
الدراسیة إلى مادة تتضمن معاني، ومفاهیم جدیدة، ودقیقة، وواضـحة، وثابتـة، 
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ویسهم ذلـك فـي زیـادة غنـى البنـاء المعرفـي لـدى الطالـب، ویسـاعده علـى تعلـم 
 .مواد جدیدة أخرى

م الـــتعلم ذي المعنـــى إتاحـــة الفـــرص أمـــام الطالـــب إلیجـــاد روابـــط حقیقـــة یســـتلز  .٥
ولیست عشوائیة بالمبادئ والمفاهیم ذات العالقة بها، والتـي تـم تكوینهـا مسـبقًا 

 .في البناء المعرفي
أهمیة صقل وتهذیب البنیة المعرفیة لدى الطالب، ویسهل ذلك اكتساب المواد  .٦

االستدعاء، واالنتقـال إلـى مواقـف تعلـم أخـرى التعلیمیة والخبرات، واالحتفاظ، و 
 .جدیدة مماثلة

یســتطیع المعلمــون نقــل كــم هائــل مــن المعرفــة إلــى الطــالب باســتخدام نمــوذج  .٧
التعلم اللفظي ذي المعنى، وأن المعلـم هـو الـذي یسـهم فـي تطـویر تعلـم طلبتـه 

 .من خالل ما یهیئه لهم من مواد تسمح بذلك
علـى األفكـار والمعلومـات الضـروریة التـي تنمـي إن المتعلم یمكـن لـه السـیطرة  .٨

البنــــاء المعرفــــي، والتــــي تســــهم فــــي تطــــویر تفكیــــره، ویتضــــح دوره فــــي إتقــــان 
المعلومــات واألفكــار، وٕان تقویــة البنــاء المعرفــي لــدى الطــالب یســهل اكتســاب 
الطلبة واحتفاظهم بالمعلومات والخبرات الجدیدة؛ لذا فإنه من الضروري تزوید 

ـــب بال قواعـــد المنظمـــة التـــي تســـهم فـــي تمكینـــه ربـــط المعلومـــات الجدیـــدة الطال
 .وتثبیتها، واستدعائها

إن البنـــاء المعرفـــي یتكـــون مـــن مفـــاهیم، وأفكـــار ثابتـــة نســـبیًا، ومنظمـــة بدرجـــة  .٩
طبیعـة هرمیـة متدرجـة، تكـون  عالیة في وعي المتعلم، وأن طبیعة هذا التنظیم

كثــر تخصصــا فــي القاعــدة، وحتــى فیهــا المفــاهیم األكثــر شــموال فــي القمــة، واأل
یتسنى للمتعلم معالجـة المعلومـات ذهنیـا فإنـه البـد مـن أن تقـدم لـه المعلومـات 
بطریقة مناسـبة، وٕان ذهـن المـتعلم یكـون نشـطا عـادة فـي موقـف الـتعلم، حیـث 
یقـوم بتخـزین المعلومـات عـن وعـي بطریقـة هرمیـة متسلسـلة مـن العـام الشــامل 

 .إلى الخاص المحدد
الباحث من االفتراضات التي تقوم علیھا نظریة أوزبل من خالل تھیئة  ویستفید

كل الظروف الممكنة التي تجعل التعلم ذا معنى، وإتاحة الفرص أمام الطالب إلیجاد 
روابط حقیقة ولیست عشوائیة بالمبادئ والمفاھیم ذات العالقة بھا، وتزوید الطالب 

المعلومات الجدیدة وتثبیتھا،  بالقواعد المنظمة التي تسھم في تمكینھ ربط
واستدعائھا، واالھتمام بتقدیم األنشطة التعلیمیة مع/بعد المھمات التعلیمیة (األھداف 
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٨٩٦

التعلیمیة وعناصر الموضوع) كمنظم متقدم یساعد المتعلمین على التعلم ذي 
 المعني.

ــــة ببیئــــات الــــتعلم الشخصــــیة  ــــت تقــــدیم األنشــــطة التعلیمیــــة اإللكترونی توقی
 یة.المؤسس

یواجــه المتعلمــون ســیال مــن المــادة العلمیــة الجدیــدة بالنســبة لهــم، وهــذا یتطلــب 
صورا من الدعم الذاتي من المتعلم نفسه، كما یتطلب دعما آخر من المعلـم بصـفته 
میسرا لتعلم المادة التعلیمیة ومقدما لها، ویمكن أن یتخـذ المعلمـون دور المسـاعد أو 

المعرفـــة الجدیـــدة، مـــن خـــالل إبـــراز األنمـــاط  المیســـر حتـــى یســـتوعب الطـــالب هـــذه
البنائیــة والتنظیمیــة للمــادة الجدیــدة، وكیــف یمكــن أن یربطهــا المــتعلم بالمعرفــة التــي 

  .سبق أن تعلمها
ومن تلك االستراتیجیات العملیة التي یمكن أن یقوم بها المعلمون مـا تضـمنته 

ا وهو أنموذج المـنظم حیث تتضمن أنموذجا عملی ألوزوبل نظریة التعلم ذي المعنى
الــذي یــوفر أســالیب واضــحة للمعلمــین الختیــار، وتنظــیم، وتقــدیم، وعــرض  المتقــدم

حیـث عــرف أوزوبـل المنظمـات المتقدمـة بأنهــا عبـارة عـن مــادة  المعلومـات الجدیـدة
تمهیدیة ومعلومات أساسیة تعرض على المتعلم في بدایة تـدریس موضـوع معـین أو 

لمنظمات تكون عامة وشاملة وبالتالي یمكـن مـن خاللهـا وحدة دراسیة كاملة، وهذه ا
احتــواء مفــاهیم المــادة التعلیمیــة وحقائقهــا المهمــة، وتهــدف إلــى تزویــد المــتعلم بركیــزة 
معرفیــة عامــة یعتمــد علیهــا فــي تكــوین المفــاهیم والمبــادئ واألفكــار الرئیســة فــي أي 

بـــل أن یـــتم شـــرح مجـــال، والمنظمـــات المتقدمـــة تعـــرض علـــى المـــتعلم فـــي البدایـــة ق
(یوســــف الموضــــوع أو الــــدرس بالتفصــــیل، وتكــــون هــــذه المعلومــــات شــــاملة وعامــــة 

  .)١٩٩٠قطامي، 
وُیمكن اعتبار األهداف التعلیمیة منظم متقدم یتناسب مع طبیعة بیئات التعلم 
الشخصیة المؤسسیة حیث یـتم ترتیـب األفكـار وعناصـر الموضـوعات بشـكل واضـح 

التعلم، وبالتالي یكون لدیه استعداد لعملیة التعلم، وأیضا یجعل المتعلم مهیئ لعملیة 
یمكن اعتبار تقدیم األنشطة التعلیمیة مع األهداف التعلیمیة كمنظم تمهیدي له دور 
مهم في إثارة المتعلم لبدء عملیة التعلیم، وقـد یكـون توقیـت تقـدیم األنشـطة التعلیمیـة 

ناصــــر الموضــــوع) أو بعــــد تقــــدیم مــــع المهمــــات التعلیمیــــة (األهــــداف التعلیمیــــة، وع
  المهمات التعلیمیة له دور في توجه المتعلم نحو التعلم وتنظیم إجراءات تعلمه.
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وهذا ما أكدته العدید من الدراسات على أهمیة متغیر التوقیـت والـذي قـد یـؤثر 
علـــــى األداء األكـــــادیمي والتحصـــــیل الدراســـــي ومتغیـــــرات تابعـــــة أخـــــرى ومـــــن هـــــذه 

هــدفت لتصــمیم ) التــي ٢٠١٨اهللا الزهرانــي، وٕابــراهیم الكــبش ( الدراســات دراســة عبــد
برمجیة إلكترونیة قائمة علي خرائط المفاهیم اإللكترونیة (تقدم ملخصا للدرس) وفقـا 
لمفاهیم أوزوبل لقیاس أثر توقیت عرضها (قبل أو بعد عـرض المعلـم للـدرس داخـل 

لك اتجاهــات الطــالب قاعــة الدراســة) علــي تحصــیل المعلومــات الفــوري والمرجــأ، كــذ
 نحو مادة العلـوم لـدي عینـة مـن تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي بمنطقـة الباحـة،

وتضــــــمنت الدراســــــة مجمــــــوعتین تجــــــریبیتین: أحــــــدهما تســــــتخدم خــــــرائط المفــــــاهیم 
اإللكترونیة قبـل عـرض المعلـم للـدرس، فـي حـین تسـتخدم المجموعـة األخـرى خـرائط 

  المفاهیم بعد عرض المعلم للدرس.
جــاءت نتــائج الدراســة مؤكــدة تــأثیر توقیــت عــرض الخــرائط اإللكترونیــة علــى و 

تحصیل المعلومات الفوري والمرجأ في مادة العلوم، وعدم تأثیر التوقیت علـي اتجـاه 
الطالب نحو مادة العلوم؛ حیث تفوقت المجموعة التجریبیة الثانیة (التـي اسـتخدمت 

) في التحصـیل الفـوري والمرجـأ م للدرسإللكترونیة بعد عرض المعلخرائط المفاهیم ا
للمعلومـــات مقارنـــة بالمجموعـــة التجریبیـــة األولـــي (التـــي اســـتخدمت خـــرائط المفـــاهیم 

  ). إللكترونیة قبل عرض المعلم للدرسا
وأوصـــت الدراســـة علـــى االعتمـــاد علـــى خـــرائط المفـــاهیم اإللكترونیـــة كمـــدخل 

اسـتخدامها، واسـتخدام خـرائط لتصمیم برمجیات تعلم العلوم، وتدریب المعلمین علـى 
المفــاهیم اإللكترونیــة كنظــام لمراجعــة الــدرس بعــد عرضــه مــن قبــل المعلــم، واعتبــار 

 خرائط المفاهیم اإللكترونیة بمثابة أسلوب أو نشاط تقییمي للمادة التعلیمیة.
للتعرف علـى أثـر اخـتالف ) ٢٠١٨ومن جهة أخرى هدفت صالحة الغامدي (

م اإللكترونیـــة عبـــر الویـــب فـــي تنمیـــة بعـــض مهـــارات توقیـــت عـــرض خـــرائط المفـــاهی
التفكیر الجغرافي في الدراسات االجتماعیة لـدى طالبـات المرحلـة المتوسـطة بمنطقـة 

) طالبة من طالبات الصف األول المتوسط ١٢٤الباحة، وتكونت عینة البحث من (
) طالبة ٦٢بمنطقة الباحة، تم تقسیمهن إلى مجموعتین، التجریبیة األولى وعددهن (

یســـتخدمن توقیـــت عـــرض خـــرائط المفـــاهیم اإللكترونیـــة عبـــر الویـــب (قبـــل الـــدرس)، 
) طالبــة یســـتخدمن توقیــت عـــرض خــرائط المفـــاهیم ٦٢والتجریبیــة الثانیــة وعـــددهن (

اإللكترونیــة عبــر الویــب (بعــد الــدرس)، وتوصــل البحــث لتفــوق المجموعــة التجریبیــة 
لمفاهیم اإللكترونیة عبـر الویـب (قبـل األولى التي استخدمت (توقیت عرض خرائط ا

الـــدرس)، عـــن المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي اســـتخدمت (توقیـــت عـــرض خـــرائط 
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المفاهیم اإللكترونیة عبر الویب (بعد الـدرس) فـي التطبیـق البعـدي الختبـار مهـارات 
التفكیــر الجغرافــي، وأوصــى البحــث بضــرورة تشــجیع معلمــات الدراســات االجتماعیــة 

المراحــــل التعلیمیــــة، وخاصــــة المرحلــــة المتوســــطة علــــى توظیــــف خــــرائط  فــــي كافــــة
المفاهیم اإللكترونیة في المواقف التعلیمیة المختلفة، واالستفادة من ممیزاتها كوسـیلة 

  .بصریة لتنظیم المعارف والمعلومات ثبت جدواها بدرجة كبیرة
توقیت  هدفت لتحدید) التي ٢٠١٧وكذلك دراسة سیار الشمري، وأكرم فتحي (

) طالبـا ٦٠االستخدام المناسب للمعامل االفتراضیة، وتكونت مجموعـة البحـث مـن (
من الصف الثاني الثانوي في مدرسة منار السـبیل األهلیـة الثانویـة فـي حفـر البـاطن 

) ٢٠تم تقسیمهم إلى ثالث مجموعات: المجموعة األولى لنمط التوقیت قبل الـدرس(
) طالبــا، والمجموعــة ٢٠ط التوقیــت أثنــاء الــدرس (طالبــا، والمجموعــة التجریبیــة لــنم

) طالبـــا، وتوصــــلت النتـــائج تفـــوق نمــــط ٢٠التجریبیـــة لـــنمط التوقیـــت بعــــد الـــدرس (
 .التوقیت (بعد) الدرس، لذا یفضل التعامل مع المعامل االفتراضیة بعد الدرس

والتــي هــدفت للتعــرف علــى أثــر أســلوب ) ٢٠١٧دراســة أشــرف مرســي(وكــذلك 
فــي مقابــل أســلوب العــرض الجزئــي، وأثــر نمــط التوقیــت القبلــي فــي العــرض الكلــي 

مقابل نمط التوقیـت البعـدي، لمحتـوى اإلنفوجرافیـك فـي بیئـة الـتعلم اإللكترونـي علـى 
التحصـــیل واالتجـــاه نحـــو بیئـــة الـــتعلم لـــدى طـــالب الصـــف األول الثـــانوي، واســـتنتج 

لــتعلم اإللكترونــي إلــى الباحــث مــن الدراســة توجیــه نظــر القــائمین علــى إعــداد بیئــات ا
ــك، باإلضــافة إلــى االهتمــام بتصــمیم  التنویــع فــي اســتخدام أنمــاط عــرض اإلنفوجرافی
بیئـــات إلكترونیـــة متاحـــة عبـــر اإلنترنـــت یـــتم فیهـــا توظیـــف اإلنفوجرافیـــك، وضـــرورة 
تــدریب المعلمــین بــوزارة التربیــة والتعلــیم علــى ضــرورة تصــمیم المنــاهج الدراســیة فــي 

 .بر بیئة التعلم اإللكتروني بأنماط تفاعل مختلفةصورة انفوجرافیك ع
) والتي ھدفت إلي الكشف عن أثر اختالف ٢٠١٦ودراسة زینب خلیفة (

) في بیئة التعلم بعد الفیدیو –حسب حاجة المتعلم  –توقیت تقدیم التوجیھ (قبل الفیدیو
ل المعكوس وتأثیر التفاعل بین توقیت تقدیم التوجیھ واألسلوب المعرفي (تحم

عدم تحمل الغموض) على تنمیھ مھارات إنتاج المقررات اإللكترونیة -الغموض
) ٣٠في الجانب المعرفي والمھاري وجودة المنتج النھائي، وقد تكونت العینة من (

من أعضاء الھیئة التدریسیة المعاونة من كلیة التربیة النوعیة، والتربیة بجامعة 
وق مجموعة توقیت التوجیھ قبل عین شمس، وقد أسفرت نتائج البحث عن تف
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بعد العرض) في االختبار التحصیلي  -حسب حاجة المتعلم –العرض (قبل العرض
البعدي، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعاً الختالف توقیت التوجیھ (قبل 

بعد العرض) في الجانب األدائي إلنتاج المقررات  - حسب حاجة المتعلم –العرض
ما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ترجع إلى التأثیر األساسي اإللكترونیة. ك

بعد العرض) في  -حسب حاجة المتعلم –لتوقیت التوجیھ في الفیدیو (قبل العرض
بین أثر اختالف  بالحاجة إلى دراسة مقارنةجودة المنتج النھائي، وأوصت الدراسة 

ف المعكوس علي التحصیل والالتزامنیة) في بیئة الص - التزامنیة تقدیم األنشطة (
 .والرضا نحو المادة

التفاعـــل بـــین ) التـــي هـــدفت للتعـــرف علـــى ٢٠١٦ودراســـة أبـــو الفضـــل عطـــا (
توقیــت عــرض عناصــر الــتعلم الرقمیــة واألســلوب المعرفــي وأثــره فــي تنمیــة مهــارات 
استخدام استراتیجیات التعلـیم اإللكترونـي والكفـاءة الذاتیـة لـدى معلمـي التعلـیم الثـاني 

ام وأظهــرت نتــائج البحــث وجــود أثــر للتفاعــل بــین نمــط توقیــت عــرض عناصــر العــ
الــتعلم الرقمیــة، واألســلوب المعرفــي بمعــدل الكســب فــي التحصــیل المعرفــي واألدائــي 
لمهارات استخدام استراتیجیات التعلیم اإللكتروني، وعدم وجود أثر للتفاعل بین نمط 

معرفــي فــي تنمیــة الكفــاءة الذاتیــة توقیــت عــرض عناصــر الــتعلم الرقمیــة واألســلوب ال
لمعلمـــي التعلـــیم الثـــانوي العـــام. ویوصـــي البحـــث بضـــرورة تنمیـــة مهـــارات المعلمـــین 
والمعلمــات فــي اســتخدام اســتراتیجیات التعلــیم اإللكترونــي، وتوظیــف عناصــر الــتعلم 

  الرقمیة في برامج تدریب المعلمین.
ألنشطة ) أثر توقیت عرض ا٢٠١٦وتناولت دراسة إبراھیم حسن (

اإللكترونیة ببیئة التعلم الشخصیة في تنمیة مھارات إنتاج الرسومات التعلیمیة 
) طالبا من طالب الفرقة األولى بكلیة التربیة، ٦٠الكمبیوتریة، وتكونت العینة من (

) طالب تدرس ٣٠وتم تقسیم العینة إلى مجموعتین تجریبیتین كل مجموعة (
ة والمناقشات، والمجموعة الثانیة باألنشطة المجموعة األولى باألنشطة البنائی

بتوقیتین العرض (بنائیة، األولیة، الختامیة، وأظھرت نتائج البحث فاعلیة البرنامج 
/ أولیھ، ختامیة) في تنمیة مھارات إنتاج الرسومات البیانیة الكمبیوتریة مناقشات

لمجموعتین، بالنسبة للجانب المعرفي وتنمیة مھارات الطالب دون أي فروق بین ا
كما أظھرت الدراسة وجود فروق بین المجموعتین التجریبیتین في الجانب العملي 

  وبطاقة مالحظة أداء الطالب في التطبیق البعدي لصالح المجموعة األولى.
كما تناولت دراسة كالً من یحى أبو جالجل، وخالد فرجون، انشراح إبراھیم 

صاحبة وعالقتھ بتنمیة التحصیل لدى ) توقیت عرض األنشطة التعلیمیة الم٢٠١٦(
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تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي حیث ھدف ھذا البحث إلى التعرف على أنسب 
توقیت لعرض األنشطة المصاحبة وتأثیره في مستوى التحصیل في مادة 
الریاضیات لدى تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي، واعتمد ھذا البحث على المنھج 

انة للخبراء التربویین األكادیمیین والتربویین بھدف الوصفي، حیث تستھدف استب
تحدید أنسب توقیتات العرض لألنشطة المصاحبة لمحتوى الریاضیات وعالقتھا 
بتحصیل المحتوى المقدم لدى تالمیذ الحلقة األولى لمرحلة التعلیم األساسي، 
وأوصى الباحث من خالل ھذا البحث على عدة توصیات منھا: إجراء البحوث 

تجریبیة للكشف عن فاعلیة تطبیق ھذه األنشطة وتوقیتھا على مستوى التحصیل ال
 لدى تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي

) لمعرفة أثر اختالف نمط ممارسة ٢٠١٤كما ھدفت دراسة أسامة ھنداوي (
موزع)، وتحدید -بعدي-تعاوني)، وتوقیت ممارسة األنشطة (قبلي-األنشطة (فردي

ال بین نمط وتوقیت ممارسة األنشطة في وحدة تعلیمیة ما إذا كان ھناك تفاع
إلكترونیة حول إدراك األلغاز والخدع البصریة الرقمیة، وذلك على مھارات 
التمییز البصري ومستوى قراءة البصریات لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، 

 ) تلمیذا من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، وتم٤٨وقد تكونت العینة من (
تقسیمھم إلى ست مجموعات ضمت كل مجموعة ثمانیة تالمیذ، وقد أسفرت 
الدراسة إلى وجود تفوق المجموعة التي مارست األنشطة تعاونیا مقابل المجموعة 
التي مارست األنشطة فردیا في الوحدة التعلیمیة، على اختبار مھارات التمییز 

ضافة إلى تفوق أفراد البصري، وأیضا على اختبار مستوى قراءة البصریات، إ
المجموعة التي مارست األنشطة قبلیا في جانب مھارات التمییز البصري، بینما 
تساوى أداء المجموعة التي مارست األنشطة وفق التوقیت البعدي بأداء المجموعة 

  التي مارست األنشطة بشكل موزع على نفس المتغیر. 
ة وفق التوقیت القبلي كما وجد تفوق لصالح المجموعة التي مارست األنشط

عند مقارنتھا بالمجموعة التي مارست األنشطة بشكل موزع على اختبار مستوى 
قراءة البصریات؛ بینما لم یوجد فرق دال بین أداء المجموعة التي مارست األنشطة 
وفق التوقیت القبلي بأداء المجموعة التي مارست األنشطة وفق التوقیت البعدي، 

فرق دال بین أداء المجموعة التي مارست األنشطة وفق  إضافة إلى عدم وجود
التوقیت البعدي بأداء المجموعة التي مارست األنشطة بشكل موزع على نفس 
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المتغیر، ولم تكشف النتائج عن وجود تفاعل دال بین نمط وتوقیت ممارسة 
األنشطة في الوحدة التعلیمیة فیما یتعلق بمھارات التمییز البصري؛ بینما وجد 

  .تفاعل دال فیما یتعلق بمستوى قراءة البصریات
واألنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة تُمثل شكًال ھاًما من 
أشكال تقدیر نمو المتعلمین الذي یُمثل غایة التربیة وھذا النمو الذي یشمل اكتساب 

قیاس النمو  المعارف والمھارات واالتجاھات البد من قیاسھ في أوقات متنوعة لیتم
  بشكل فعال ومتكامل، ولذلك یتم تقدیم األنشطة التعلیمیة في أوقات مختلفة كما یلي:

تقLLدیم المھLLام التعلیمیLLة قبLLل تعLLرض المتعلمLLین للمحتLLوى العلمLLي لجLLزء مLLن  .١
 المحتوى الدراسي ضمن التقویم المبدئي أو القبلي.

علمLLي لجLLزء مLLن تقLLدیم المھLLام التعلیمیLLة أثنLLاء تعLLرض المتعلمLLین للمحتLLوى ال .٢
 المحتوى الدراسي. ضمن التقویم البنائي والتقویم التشخیصي.

تقLLدیم المھLLام التعلیمیLLة بعLLد تعLLرض المتعلمLLین للمحتLLوى العلمLLي لجLLزء مLLن  .٣
  المحتوى الدراسي. ضمن التقویم النھائي أو الختامي.

  :اإلجابة على أسئلة البحث
  علم الشخصیة المؤسسیة؟ما معاییر تصمیم ببیئات الت السؤال البحثي األول: 

  لإلجابة على السؤال البحثي األول اتبع الباحث اإلجراءات التالیة:
اشــتق الباحــث قائمــة بمعــاییر تصــمیم ببیئــات الــتعلم الشخصــیة المؤسســیة بعــد  .١

االطــالع علــى الدراســات الســابقة واألدبیــات المتعلقــة بهــذا الشــأن، والتــي تكونــت 
كانــت المعــاییر الثمانیــة الرئیســة كمــا مؤشــر، و  ٥٨مــن ثمــاني معــاییر تتضــمن 

 یلي:
تصمیم األنشطة التعلیمیة ببیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة  المعیار األول: )١

 على ضوء األھداف التعلیمیة. 
تصمیم األنشطة التعلیمیة ببیئة التعلم الشخصیة  المعیار الثاني: )٢

 المؤسسیة على ضوء طبیعة المحتوى. 
نشطة التعلیمیة ببیئة التعلم الشخصیة تصمیم األ المعیار الثالث: )٣

 المؤسسیة على ضوء مھارات التعلم مدى الحیاة. 
تصمیم األنشطة التعلیمیة ببیئة التعلم الشخصیة  المعیار الرابع: )٤

 المؤسسیة على ضوء خصائص وقدرات المتعلمین. 
مراعاة مكونات األنشطة التعلیمیة ببیئة التعلم  المعیار الخامس: )٥

 سسیة.الشخصیة المؤ
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تقدیم التغذیة الراجعة المصاحبة لألنشطة التعلیمیة  المعیار السادس: )٦
 ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة. 

توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئة التعلم الشخصیة  المعیار السابع: )٧
  المؤسسیة. 

إتاحة األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة  المعیار الثامن: )٨
  المؤسسیة. 

ما التصمیم التعلیمي لتوقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات  لسؤال البحثي الثاني:ا
التعلم الشخصیة المؤسسیة لتنمیة األداء األكادیمي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا 
التعلیم لطالب الدبلوم العامة شعبة التعلیم اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا للتربیة 

  بجامعة القاهرة؟
  لإلجابة على السؤال البحثي الثاني اتبع الباحث اإلجراء التالي:

قام الباحث بدراسة وتحلیل مجموعة من نماذج التصمیم التعلیمي، وعلى 
ضوء نتائج التحلیل اختار الباحث أحد النماذج بما یتناسب مع طبیعة البحث الحالي 

تصمیم توقیت ) للتصمیم التعلیمي ل٢٠١٥حیث تم اختیار نموذج محمد خمیس (
تقدیم األنشطة التعلیمیة بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة، وتم توضیح المراحل 

  الخاصة بالنموذج بالتفصیل في الفصل الثالث الخاص باإلجراءات بھذا البحث.
ما أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم  السؤال البحثي الثالث:
دیم المهمات التعلیمیة في الجانب التحصیلي ) تقبعد/معالشخصیة المؤسسیة (

للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة شعبة التعلیم 
  اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا جامعة القاهرة؟

  لإلجابة على السؤال البحثي الثالث اتبع الباحث اإلجراء التالي:
علقة بجانب التحصیل المعرفي، والتأكد قام الباحث باختبار صحة الفروض المت

من صحتھا لتقدیم اإلجابة على ھذا السؤال، وذلك باستخدام حزمة البرامج 
  .SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

ما أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم  السؤال البحثي الرابع:
یمیة في الجانب المهاري ) تقدیم المهمات التعلبعد /معالشخصیة المؤسسیة (

للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة شعبة التعلیم 
  اإللكتروني بكلیة الدراسات العلیا جامعة القاهرة؟
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  لإلجابة على السؤال البحثي الرابع اتبع الباحث اإلجراء التالي:
ري للجانب العملي قام الباحث باختبار صحة الفروض المتعلقة بالجانب المھا

لمقرر تكنولوجیا التعلیم، والتأكد من صحتھا لتقدیم اإلجابة على ھذا السؤال، وذلك 
  .SPSSباستخدام حزمة البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  :اختبار فروض البحث، وتفسیر نتائجها
 فیما یتعلق بالتحصیل المعرفي: - ١

ي الثالث كما یلي:تم اختبار صحة الفرض المرتبط بالسؤال البحث  
 )٠.٠٥ ≤ Α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسLتوى  الفرض األول:

بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقLدیم األنشLطة التعلیمیLة 
مع تقLدیم المھمLات التعلیمیLة) وطLالب المجموعLة التجریبیLة الثانیLة (تقLدیم األنشLطة 

مLLات التعلیمیLLة) فLLي التطبیLLق البعLLدي الختبLLار التحصLLیل التعلیمیLLة بعLLد تقLLدیم المھ
 المعرفي لصالح طالب المجموعة التجریبیة األولى.

والختبار ھذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار(ت) لقیاس أثر تقدیم 
) تقدیم المھمات بعد/معاألنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة (

ب المعرفي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب التعلیمیة في تنمیة الجان
  ) التالي.٣الدبلوم العامة شعبة التعلیم اإللكتروني كما في جدول (

في  داللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیتین )٣جدول (
  يالتطبیق البعدي لمتغیر التحصیل المعرفي للجانب العمل

الداللة  الداللة
درجات  قیمة ت  االحصائیة

  الحریة
االنحراف 
  المجموعة  ن  المتوسط  المعیاري

  ٨٨  ٢.١٠٨ ٠.٠٣٨ دالة
مجموعة   ٤٥ ٣٦.٣٣ ٣.٩٧١

  ١تجریبیة
مجموعة   ٤٥ ٣٤.٣٦ ٤.٨٨١

  ٢تجریبیة
) السLLLابق : وجLLLود فLLLروق ذات داللLLLة إحصLLLائیة بLLLین ٣یتضLLLح مLLLن الجLLLدول (

عتي البحث فLي التطبیLق البعLدي الختبLار التحصLیل متوسطي درجات طالب مجمو
المعرفي لصالح المجموعة التجریبیة األولى صاحبة المتوسط األعلLى، وبالتLالي تLم 
رفض الفرض األول الذي نص على أنھ: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند 

بLین متوسLطي درجLات طLالب المجموعLة التجریبیLة األولLى  )٠.٠٥ ≤ Α(مستوى 
دیم األنشطة التعلیمیة مع تقدیم المھمات التعلیمیة) وطالب المجموعLة التجریبیLة (تق
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الثانیة (تقدیم األنشLطة التعلیمیLة بعLد تقLدیم المھمLات التعلیمیLة) فLي التطبیLق البعLدي 
  الختبار التحصیل المعرفي لصالح طالب المجموعة التجریبیة األولى".

  ) بتطبیق المعادلة اآلتیة:²ηولحساب حجم األثر تم حساب مربع إیتا (
   

  
  ) كما یلي.²Η) مستویات حجم األثر حسب قیمة مربع إیتا (٤ویوضح جدول (

  الجدول المرجعي لرشدي فام منصور  )٤جدول (
  )²ηلتحدید مستویات حجم األثر حسب قیمة مربع أیتا(

  األداة المستخدمة  حجم األثر
 ٠.٠١  ٠.٠٦ ٠.١٤ ²η  صغیر  متوسط  كبیر

) وھو ٠.٠٤٨) كان حجم األثر (²ηوعند تطبیق المعادلة الخاصة بمربع إیتا (
  ذو حجم تأثیر متوسط تقریبًا إذ ما قورن بالقیمة المذكورة بالجدول المرجعي.

  فیما یتعلق بالجوانب األدائیة: - ٢
  تم اختبار صحة الفرض المرتبط بالسؤال البحثي الثاني كما یلي:

 ≤ Α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الثاني: الفرض ال
بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقدیم األنشطة ) ٠.٠٥

مع تقدیم المهمات التعلیمیة) وطالب المجموعة التجریبیة الثانیة (تقدیم األنشطة 
حظة للجانب بعد تقدیم المهمات التعلیمیة) في التطبیق البعدي لبطاقة المال

 المهاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح طالب المجموعة التجریبیة األولى.
والختبار ھذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار(ت) لقیاس أثر تقدیم 

) تقدیم المھمات بعد/معاألنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة (
نب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب التعلیمیة في تنمیة الجانب المھاري للجا

المالحظة كما في جدول الدبلوم العامة شعبة التعلیم اإللكتروني من خالل بطاقة 
 :) التالي٥(

   ) داللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیتین٥جدول (
  تخدام بطاقة المالحظةفي التطبیق البعدي لمتغیر الجانب المهاري باس

ــ)=ــــــــــــــ ²η ( طربع إغاا ٢ت ــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 درجات الترغئ+ ٢ت
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الداللة  الداللة
درجات  قیمة ت  االحصائیة

  الحریة
االنحراف 
  المجموعة  ن  المتوسط  المعیاري

غیر 
  ٨٨  ١.٤٩١ ٠.١٣٩ دالة

مجموعة   ٤٥ ٤٥.٥٧٨ ٩.٣٠٩
  ١تجریبیة 

مجموعة   ٤٥ ٤٢.٤٢٢ ١٠.٧١٦
  ٢تجریبیة 

ین متوسطي : وجود فروق غیر داللة إحصائیة ب) السابق٥یتضح من جدول (
درجات طالب مجموعتي البحث في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة، وبالتالي تم 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  الفض الفرض الثاني الذي ینص على: "ر
بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى ) ٠.٠٥ ≤ Α(مستوى 

وطالب المجموعة التجریبیة الثانیة  (تقدیم األنشطة مع تقدیم المھمات التعلیمیة)
(تقدیم األنشطة بعد تقدیم المھمات التعلیمیة) في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة 
للجانب المھاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح طالب المجموعة التجریبیة 

  األولى".
لتعلم وھو ما یعني عدم وجود تأثیر لتوقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات ا

  الشخصیة في الجانب المھاري باستخدام بطاقة المالحظة لمجموعتي البحث.
 ≤ Α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى" الفرض الثالث: .٤

بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقدیم  )٠.٠٥
لثانیة األنشطة مع تقدیم المهمات التعلیمیة) وطالب المجموعة التجریبیة ا

(تقدیم األنشطة بعد تقدیم المهمات التعلیمیة) في التطبیق البعدي لبطاقة تقییم 
المنتج للجانب المهاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح طالب المجموعة 

 التجریبیة األولى".
والختبار ھذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار(ت) لقیاس أثر تقدیم 

التعلم الشخصیة المؤسسیة (مع/بعد) تقدیم المھمات  األنشطة التعلیمیة ببیئات
التعلیمیة في تنمیة الجانب األدائي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب 
الدبلوم العامة شعبة التعلیم اإللكتروني من خالل بطاقة تقییم المنتج كما في جدول 

  :) التالي٦(
  فروق بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیتینداللة ال )٦جدول (

  في التطبیق البعدي لمتغیر الجانب المهاري باستخدام بطاقة تقییم المنتج 
الداللة  الداللة

درجات  قیمة ت  االحصائیة
  الحریة

االنحراف 
  المجموعة  ن  المتوسط  المعیاري
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غیر 
  ٨٨  ١.٥٣٥ ٠.٠٥ دالة

مجموعة   ٤٥ ٩.٧ ٢.٠٤٩
  ١تجریبیة 

مجموعة   ٤٥ ٩.٠١ ٢.٢٠٧
  ٢تجریبیة 

) السابق وجود فروق غیر دالة إحصائیًا بین متوسطي ٦یتضح من جدول (
درجات طالب مجموعتي البحث في التطبیق البعدي لبطاقة تقییم المنتج، وبالتالي 
تم قبول الفرض الثالث الذي نص على أنھ: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة  )٠.٠٥ ≤ Α(عند مستوى 
األولى (تقدیم األنشطة مع تقدیم المھمات التعلیمیة) وطالب المجموعة التجریبیة 
الثانیة (تقدیم األنشطة بعد تقدیم المھمات التعلیمیة) في التطبیق البعدي لبطاقة تقییم 

الب المجموعة التجریبیة المنتج للجانب المھاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح ط
  األولى".

وھو ما یعني عدم وجود تأثیر لتوقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم 
  الشخصیة في الجانب المھاري باستخدام بطاقة تقییم المنتج لمجموعتي البحث.

  :تفسیر ومناقشة نتائج البحث
تقدیم األنشطة أثبتت النتائج التي توصل إلیها البحث أن التوقیت األنسب ل

التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة هو مع تقدیم المهمات التعلیمیة، وذلك 
على مستوى الجانب المعرفي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب 
الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني، بینما یتساوى توقیت تقدیم األنشطة 

م الشخصیة المؤسسیة على مستوى الجانب المهاري للجانب التعلیمیة ببیئات التعل
  العملي لمقرر تكنولوجیا التعلیم لطالب الدبلوم العامة ُشعبة التعلیم اإللكتروني.

وكذلك كان أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة في تنمیة الجانب المعرفي 
لیمیة ببیئات التعلم للمهارات متوسط، بینما ال یوجد أثر لتوقیت تقدیم األنشطة التع

) ٧الشخصیة المؤسسیة في الجانب المهاري للجانب العملي كما في جدول (
  التالي:

  
  

  التوقیت األنسب لتقدیم األنشطة التعلیمیة، وحجم األثر )٧جدول (
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التوقیت األنسب لتقدیم   المتغیرات التابعة
  حجم األثر  األنشطة التعلیمیة

لمعرفي لمهارات الجانب ا
ـــــب العملـــــي لمقـــــرر  الجان

  تكنولوجیا التعلیم
تقدیم األنشطة التعلیمیة 

مع تقدیم المهمات 
  التعلیمیة

  متوسط -

الجانــب المهــاري للجانــب 
العملــي لمقــرر تكنولوجیــا 

  التعلیم
  ال یوجد توقیت أنسب

  ال یوجد تأثیر -
  ال یوجد تأثیر -

  المعرفي:الجانب  بتنمیة تفسیر نتائج البحث المتعلقة )١(
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي ) ٣أظھرت نتائج جدول (

درجات طالب مجموعتي البحث في التطبیق البعدي الختبار التحصیل المعرفي 
لصالح المجموعة التجریبیة األولى صاحبة المتوسط األعلى، مما یوكد أن توقیت 

ل من تقدیمھا بعد تقدیم المھمات تقدیم األنشطة التعلیمیة مع المھمات التعلیمیة أفض
 التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة.

) ٠.٠٤٨) لمعرفة حجم األثر ، كان حجم األثر (²ηوعند حساب مربع إیتا (
وھو ذو حجم تأثیر متوسط تقریبًا إذا ما قورن بالقیمة المذكورة بالجدول المرجعي، 

) والتي أظھرت ٢٠١٦إبراھیم حسن ( بینما اختلفت نتائج البحث الحالي مع دراسة
نتائجھا فاعلیة البرنامج بتوقیتین العرض (بنائیة، مناقشات / أولیھ، ختامیة) في 
تنمیة مھارات إنتاج الرسومات البیانیة الكمبیوتریة بالنسبة للجانب المعرفي دون 

  أي فروق بین المجموعتین
  ھذا ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى:

البحث والوصول إلى المعلومات المرتبطة باألھداف حرص الطالب على  -
لإلجابة على األسئلة التي كانت تقدم كتقویم بنائي بعد كل جزء أو فكرة عبر 

 .SCHOOLOGYنظام إدارة التعلم 
 عرض األسئلة بشكل مباشر ویقیس األھداف المسبق إعدادھا. -
في الجانب تنوع األسئلة ومستویاتھا مما أمكن من حسن قیاس تقدم الطالب  -

 المعرفي للمھارات.
جودة تصمیم ووضوح االختبار المعرفي والمقدم بشكل إلكتروني وشیق مما قد  -

 یكون شجع الطالب على إثارة تفكیرھم في الوصول إلى أفضل اإلجابات.
تنوع وسائل االتصال المتاحة بین الطالب وسھولة إمكانیة وصول الطالب الي  -

اصة بزمالئھم مما كان لھ أثر كبیر في تبادل البیئات الشخصیة المؤسسیة الخ
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اآلراء واألفكار وتعددھا وذلك أدى إلى إثراء عملیة التعلیم والتعلم وبناء 
  المعارف بشكل تشاركي وھو ما أكدت علیھ النظریة االتصالیة.

وھذا ما یتفق مع النتائج التي توصلت لھا العدید من الدراسات السابقة والتي 
األدائي  تفسیر نتائج البحث المتعلقة بتنمیة الجانب) ٢اإلیجابي (أكدت على األثر 

 لمھارات مقرر تكنولوجیا التعلیم:
وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) عدم ٥أظھرت نتائج جدول (

)Α ≥ بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقدیم ) ٠.٠٥
) وطالب المجموعة التجریبیة الثانیة (تقدیم المھمات التعلیمیةاألنشطة مع تقدیم 
) في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة للجانب المھمات التعلیمیةاألنشطة بعد تقدیم 

 المھاري لمقرر تكنولوجیا التعلیم لصالح طالب المجموعة التجریبیة األولى.
لتعلم وھو ما یعني عدم وجود تأثیر لتوقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات ا

، الشخصیة في الجانب المھاري باستخدام بطاقة المالحظة لمجموعتي البحث
 Α) وجود فروق غیر دالة إحصائیًا عند مستوى (٧وكذلك أظھرت نتائج جدول (

) بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى (تقدیم األنشطة ٠.٠٥ ≤
الثانیة (تقدیم األنشطة بعد تقدیم  ) وطالب المجموعة التجریبیةالمھمات التعلیمیةمع 

) في بطاقة تقییم المنتج البعدي للجانب العملي لمقرر تكنولوجیا المھمات التعلیمیة
وھو ما یعني عدم وجود تأثیر ، التعلیم لصالح طالب المجموعة التجریبیة األولى

لتوقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة في الجانب المھاري 
  باستخدام بطاقة تقییم المنتج لمجموعتي البحث.

وھو ما یمكن تفسیره بأن توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة (مع/بعد) تقدیم 
المھمات التعلیمیة كان لھ أثر إیجابي في التوقیتین حیث أن الطالب قد تمكنوا من 

در إتقان المھارات المطلوبة في الجانب العملي من خالل ما تم إتاحتھ من مصا
ضمن بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة وما توصلوا إلیھ من بحث واطالعھم على 
البیئات الشخصیة لزمالئھم مما أثرى لدیھم المصادر والتي كان لھا األثر اإلیجابي 
  الواضح في الجانب المھاري سواء من واقع بطاقة المالحظة أو بطاقة تقییم المنتج.

حات في تعلم بعض المھارات المطلوبة فLي جودة تصمیم ملفات الفیدیو للشرو -
المحتLLLوى العملLLLي والتLLLي تLLLم تقLLLدیمھا ضLLLمن مصLLLادر الLLLتعلم ببیئLLLات الLLLتعلم 
الشخصLLیة المؤسسLLیة أدت إلLLى اكتسLLاب الطLLالب المھLLارات األدائیLLة الخاصLLة 
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بالجانب العملي بغض النظر عن توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئLات الLتعلم 
 الشخصیة المؤسسیة. 

األنشLطة والتLدریبات للمھLارات الخاصLة بالجانLب العملLي لمقLرر  وتنوع عددت -
تكنولوجیا التعلLیم ممLا لLھ األثLر فLي إكسLاب الطLالب المھLارات العملیLة بإتقLان 
بغLLض النظLLر عLLن توقیLLت تقLLدیم األنشLLطة التعلیمیLLة ببیئLLات الLLتعلم الشخصLLیة 

 المؤسسیة..
ة ببیئLات الLتعلم الشخصLیة المتزامنL وغیLر التفاعLل المتزامنLة تنLوع أسLالیب -

المؤسسیة، والتي كLان لھLا األثرالكبیLر فLي تنفیLذ األنشLطة والمھLام لوجLود مLن 
یقLLLدم التوجیLLLھ والمشLLLورة عنLLLد الحاجLLLة إلیھLLLا وھLLLذا مLLLا أوصLLLت بLLLھ النظریLLLة 
التواصLLلیة بغLLض النظLLر عLLن توقیLLت تقLLدیم األنشLLطة التعلیمیLLة ببیئLLات الLLتعلم 

 الشخصیة المؤسسیة.
ریLLة البنائیLLة االجتماعیLLة فLLإن المLLتعلم تتھیLLأ لLLھ أفضLLل الظLLروف تماشLLیًا معالنظ -

عندما تتم عملیة تعلمھ من خالل مھام وأنشطة حقیقیة أو مشكالت یسLعى إلLى 
مواجھتھLLا ومحاولLLة الوصLLول إلLLى أفضLLل الحلLLول لھLLا، وھLLذا مLLا تLLم تLLوفیره 
 ومراعاتLLLھ أثنLLLاء إعLLLداد وتصLLLمیم األنشLLLطة التعلیمیLLLة الُمقدمLLLة ببیئLLLات الLLLتعلم
الشخصیة المؤسسیة بغض النظر عن توقیLت تقLدیم األنشLطة التعلیمیLة ببیئLات 

 التعلم الشخصیة المؤسسیة.
طبقLLًا للنظریLLة االتصLLالیة فLLإن عملیLLة الLLتعلم تLLتم مLLن خLLالل تحLLاور المLLتعلم مLLع  -

نظرائLLھ مLLن خLLالل جمیLLع األدوات الخاصLLة بالتواصLLل والتفاعLLل مLLع األفLLراد 
ات والتي تدعم قLدرات المLتعلم علLى التفاعLل المرتبطین معھ في نفس االھتمام

والتشارك في بناء المعرفLة وتطبیقھLا فLي سLیاقات مختلفLة وبطرائLق متنوعLة، 
وھLLذا مLLا تLLم تLLوفیره ضLLمن بیئLLات الLLتعلم الشخصLLیة المؤسسLLیة حیLLث تLLم إتاحLLة 
وصLLول جمیLLع الطLLالب إلLLى بیئLLات الLLتعلم الشخصLLیة لآلخLLرین ولبیئLLة الLLتعلم 

لم كبیئة تعلم شخصیة مؤسسیة مما أتاح التشLارك فLي الشخصیة الخاصة بالمع
بناء المعارف واكتساب المھارات من نظرائھم بغض النظر عن توقیLت تقLدیم 

 األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة.
وجاءت نتائج البحث الحالي مختلفة عن نتائج دراسة أسامة ھنداوي 

ق دال بین أداء المجموعة التي مارست ) والتي أسفرت عن عدم وجود فر٢٠١٤(
األنشطة وفق التوقیت القبلي بأداء المجموعة التي مارست األنشطة وفق التوقیت 
البعدي، كما وجد تفوق لصالح المجموعة التي مارست األنشطة وفق التوقیت 



  ول لقسم المناهج وطرق التدریس:للمؤتمر الدولى األ  العلوم التربویة/ عدد خاص
 ٢٠١٨دیسمبر  ٦- ٥" المتغیرات العالمیة ودورها في تشكیل المناهج وطرائق التعلیم والتعلم"

 

  

٩١٠

القبلي عند مقارنتھا بالمجموعة التي مارست األنشطة بشكل موزع على اختبار 
البصریات؛ بینما لم یوجد فرق دال بین أداء المجموعة التي مارست  مستوى قراءة

األنشطة وفق التوقیت القبلي بأداء المجموعة التي مارست األنشطة وفق التوقیت 
البعدي، إضافة إلى عدم وجود فرق دال بین أداء المجموعة التي مارست األنشطة 

شطة بشكل موزع على نفس وفق التوقیت البعدي بأداء المجموعة التي مارست األن
المتغیر، كما أظھرت الدراسة وجود فروق بین المجموعتین التجریبیتین في 
الجانب العملي وبطاقة مالحظة أداء الطالب في التطبیق البعدي لصالح المجموعة 

  األولى.
) حیLLث ٢٠١٤بینمLLا اتفقLLت نتLLائج البحLLث الحLLالي مLLع دراسLLة أسLLامة ھنLLداوي (

بین نمط وتوقیت ممارسة األنشطة في الوحدة التعلیمیة  كشفت عن وجود تفاعل دال
  فیما یتعلق بمھارات التمییز البصري.

 :توصیات البحث
على ضوء نتائج البحث الحالي تم التوصل إلى بعض التوصیات التي یُمكن 

 صیاغتھا على النحو التالي:
ت توظیف بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة في العملیة التعلیمیة بالجامعا .١

  المصریة للتعلیم الرسمي وغیر الرسمي.
االستعانة بقائمة معاییر تصمیم بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة والتي تم  .٢

 التوصل إلیھا في البحث الحالي عند تصمیم بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة.
استخدام المخطط الرسومي للتعامل مع بیئة التعلم الشخصیة المؤسسیة من  .٣

 والمتعلم الذي تم التوصل إلیھ في البحث الحالي.منظور المعلم 
مراعاة توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة وفق  .٤

ما توصلت إلیھ نتائج البحث الحالي لتنمیة األداء األكادیمي للمقررات 
 المختلفة بمرحلة الدراسات العلیا بالجامعات المصریة.

لطالب الدراسات العلیا، وأنشطتھا بما یتناسب مع إعادة تصمیم المقررات  .٥
بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة بما یدعم تنمیة األداء األكادیمي لطالب 

 الدراسات العلیا.
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تطویر المقررات الدراسیة وجعل بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة أحد  .٦
تعلم البیئات الرئیسة التي یستخدمھا الطالب لتمكنھم من تنفیذ أنشطة ال

 المختلفة للوصول إلى تحقیق األھداف التعلیمیة.
االھتمام بنظریات النشاط والبنائي االجتماعي والتواصلیة واإلبحار عند  .٧

  وضع أنشطة للمقررات الدراسیة المختلفة لطالب الدراسات العلیا.
  :مقترحات البحث

  الیة:على ضوء نتائج وتوصیات البحث الحالي یُمكن اقتراح إجراء البحوث الت
إجراء بحوث للتعرف على أي سیناریوھات تنفیذ بیئات التعلم الشخصیة  .١

المؤسسیة األربع أكثر تأثیًرا في تنمیة األداء األكادیمي لطالب الدراسات 
  العلیا.

إجراء بحوث للتعرف على أثر توقیت تقدیم األنشطة التعلیمیة ببیئات التعلم  .٢
ى بخالف متغیرات البحث الشخصیة المؤسسیة على متغیرات تابعة أُخر

 الحالي.
إجراء بحوث للتعرف على اتجاھات طالب الدراسات العلیا للتعلم من خالل  .٣

بیئات التعلم الشخصیة المؤسسیة لمقررات وتخصصات مختلفة غیر التي تم 
  تناولھا في البحث الحالي.
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  ع ـــــــــــالمراج

  :المراجع العربیة - أوالً 
  ، القاهرة: دار المعارف.٤، طالمنهج وعناصره). ٢٠١٠إبراهیم بسیوني عمیرة (

). أثر توقیت عرض األنشطة اإللكترونیة ببیئة ٢٠١٦إبراهیم محمد یونس حسن (
التعلم الشخصیة في تنمیة مهارات إنتاج الرسومات التعلیمیة الكمبیوتریة 

، كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورةلدى طالب تكنولوجیا التعلیم، 
  عة حلوان.التربیة، جام

). التفاعل بین توقیت عرض عناصر التعلم ٢٠١٦أبو الفضل عبده یوسف عطا (
الرقمیة واألسلوب المعرفي وأثره في تنمیة مهارات استخدام استراتیجیات 

رسالة التعلیم اإللكتروني والكفاءة الذاتیة لدى معلمي التعلیم الثاني العام، 
 یا للتربیة جامعة القاهرة.، كلیة الدراسات العلدكتوراه غیر منشورة

). أثر التفاعل بین نمط وتوقیت ممارسة األنشطة ٢٠١٤أسامة سعید على هنداوي(
في وحدة تعلیمیة إلكترونیة حول إدراك األلغاز والخدع البصریة الرقمیة 
على مهارات التمییز البصري ومستوى قراءة البصریات لدى تالمیذ 

یة في التربیة وعلم دراسات عربالصف الخامس االبتدائي، 
مسترجع بتاریخ  .٧٠-١٧سبتمبر،  )٥٣، (السعودیة -) ASEPالنفس(

   Https://Search.Mandumah.Com/Record/699973من ١/٩/٢٠١٧
). أثر التفاعل بین نمطي عرض وتوقیت ٢٠١٧أشرف أحمد عبد اللطیف مرسي (

إلنفوجرافیك في بیئة التعلم اإللكتروني على التحصیل واالتجاه نحو بیئة ا
) ٢(٢٥ مصر،-العلوم التربویة  .التعلم لدى طالب المرحلة الثانویة

 من ١/١/٢٠١٨مسترجع بتاریخ  .١٢١-٤٢أبریل، 
Record/844615Https://Search.Mandumah.Com/ 

). فاعلیــة برنــامج قــائم علــى بیئــة الــتعلم ٢٠١٧إیمــان عبــد الفتــاح محمــود درویــش (
التفاعلیــــة الشخصــــیة فــــي تنمیــــة بعــــض مهــــارات البرمجــــة لــــدى أخصــــائي 

، كلیــة التربیــة النوعیــة، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةتكنولوجیــا التعلــیم، 
 جامعة المنیا.

https://Search.Mandumah.Com/Record/699973
https://Search.Mandumah.Com/


 :العلوم التربویة/ عدد خاص للمؤتمر الدولى األول لقسم المناهج وطرق التدریس
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٩١٣

أقـران)  -). اختالف أنماط التقویم (معلـم ٢٠١٨(أیمن عبد الفتاح محمود أبو زیان 
فــي بیئــات الــتعلم الشخصــیة لطــالب المرحلــة الثانویــة فــي مــادة الحاســوب 
وأثـــــره علـــــى تنمیـــــة بعـــــض نـــــواتج الـــــتعلم واالســـــتدالل المنطقـــــي والدافعیـــــة 

، كلیـــة الدراســـات العلیـــا للتربیـــة، رســـالة دكتـــوراه غیـــر منشـــورةلإلنجـــاز، 
  جامعة القاهرة.

). أثـر اخـتالف نمـط تقـدیم الـدعم اإللكترونـي فـي ٢٠١٦جـدي إلیـاس فـرج (إیناس م
ـــي لــدى  ـــب اآللــ ـــة الحاســ بیئــات الــتعلم الشخصــیة فــي تنمیــة مهــارات صیانــ

ـــا التعلـــیم،  ـــر منشـــورةطـــالب تكنولوجی ـــوراه غی ، كلیـــة التربیـــة رســـالة دكت
  النوعیة، جامعة عین شمس.

معجم المصطلحات التربویة ). ٢٠٠٣حسن شحاتة، زینب النجار، حامد عمار. (
 .. الدار اللبنانیة، القاهرةعربي) -إنجلیزي / إنجلیزي -والنفسیة (عربي

). أثر اختالف نمط توقیت ٢٠١٧خالد سیار الشمري، أكرم فتحي مصطفى علي (
استخدام المعامل االفتراضیة على التحصیل الدراسي بمقرر الفیزیاء لدى 

الجمعیة  -مجلة التربویة الدولیة المتخصصة ال طالب المرحلة الثانویة.
. مسترجع ١٢٣-١١٠نوفمبر،  )١١(٦، األردن -األردنیة لعلم النفس 

  Https://Search.Mandumah.Com/Record/880228من ٦/٦/٢٠١٨بتاریخ 

م بیئة تعلم شخصیة قائمة على األنشطة ). تصمی٢٠١٧رحاب الدسوقي أبو الیزید (
اإللكترونیــة لتنمیــة مهــارات توظیــف تطبیقــات الهواتــف الذكیــة لــدى طــالب 

، كلیــــة التربیــــة، جامعــــة رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورةكلیــــة التربیــــة، 
 المنصورة.

). اختالف عناصر تحكم المتعلم فـي بیئـات الـتعلم ٢٠١٨رشا أحمد محمد هریدي (
ى تنمیــة مهــارات تصــمیم وٕانتــاج األنشــطة القائمــة علــى الشخصــیة وأثــره علــ

رســالة دكتــوراه غیــر الویــب والتنظــیم الــذاتي لــدى معلمــي اللغــة األلمانیــة، 
  ، كلیة الدراسات العلیا للتربیة، جامعة القاهرة.منشورة

). تصـمیم بیئـة تعلـم شخصـیة قائمـة علـى ٢٠١٦رشا على عبد العظیم السید والى (
سحابیة لتنمیة مهـارات التصـمیم التعلیمـي لـدى طـالب تطبیقات الحوسبة ال
، كلیــة التربیــة، جامعــة رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةتكنولوجیــا التعلــیم، 

 المنصورة.
). أثر التفاعل بین توقیت تقدیم التوجیه ٢٠١٦زینب محمد حسن خلیفة. (

واألسلوب المعرفي في بیئة التعلم المعكوس على تنمیة مهارات إنتاج 

https://Search.Mandumah.Com/Record/880228


  ول لقسم المناهج وطرق التدریس:للمؤتمر الدولى األ  العلوم التربویة/ عدد خاص
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٩١٤

 دراساتات اإللكترونیة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة المعاونة. المقرر 
. مسترجع ١٣٨- ٦٧،   ٧٧ع السعودیة، - النفس وعلم التربیة في عربیة

  Https://Search.Mandumah.Com/Record/761256من ٢/٢/٢٠١٨بتاریخ 

). تصــمیم بیئــة تعلــم شخصــیة لتنمیــة مهــارات ٢٠١٦شــوان (شــادي محمــد محمــود ر 
ــــویم اإللكترونــــي لــــدى معلمــــي الحاســــب اآللــــي  تصــــمیم وٕانتــــاج أدوات التق

، كلیـة التربیـة، جامعـة رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورةبالمرحلة اإلعدادیـة، 
 كفر الشیخ.

). أثر اختالف توقیت عرض ٢٠١٨صالحة محمد أحمد آل هشبل الغامدي (
مفاهیم اإللكترونیة عبر الویب في تنمیة بعض مهارات التفكیر خرائط ال

الجغرافي في الدراسات االجتماعیة لدى طالبات: المرحلة المتوسطة 
المؤسسة العربیة  -المجلة الدولیة للعلوم التربویة والنفسیة  .بمنطقة الباحة

 .٢٦٤-٢١٩أبریل،   ١١عمصر،  -للبحث العلمي والتنمیة البشریة 
 من ١٢/٧/٢٠١٨تاریخ ب مسترجع

Https://Search.Mandumah.Com/Record/880007 

 والتنمیـة الدراسـي المـنهج مفهومـات. )٢٠٠٦(عرفـة محمـود  الـدین صـالح
  .الكتب القاهرة: عالم .المعرفة مجتمع في المتكاملة

التعلیمـي والـتعلم ذو المعنـى: رؤیـة أبسـتمولوجیة  التصمیم). ٢٠٠٧عادل سـرایا (
  .، عمان: دار وائل للنشرتطبیقیة

). تصـــمیم األنشـــطة التعلیمیـــة فـــي ٢٠٠٨عبـــد العزیـــز عبـــاس منصـــور الصـــبحي (
، مجلـة التطـویر التربـوي: وزارة التربیـة والتعلـیم .البرامج المحوسبة وأهمیتها

 نمLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ١/٢/٢٠١٩مســـــــــــــــــــــترجع بتـــــــــــــــــــــاریخ  ٤٨-٤٥،  ٤٢، ع ٦س 

Https://Search.Mandumah.Com/Record/57699 
). التعلیم والتدریب من خالل الشبكات ١٩٩٩عبد الكریم أبو الفتوح درویش (

قطاع البحوث التربویة  - مجلة التربیة: وزارة التربیة  .اإللكترونیة
 من ١٢/٨/٢٠١٨. مسترجع بتاریخ ١١٥- ١٠٨،  )٣١( ٩والمناهج، 

om/Record/19904Http://Search.Mandumah.C 
). أثر ٢٠١٨عبد اهللا بن موسى بن علي الزهراني، إبراهیم بن عبد اهللا الكبش(

توقیت عرض خرائط المفاهیم إلكترونًیا في التحصیل الدراسي الفوري 

https://Search.Mandumah.Com/Record/761256
https://Search.Mandumah.Com/Record/880007
https://Search.Mandumah.Com/Record/57699
http://Search.Mandumah.C
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٩١٥

المجلة .والمرجأ لمفاهیم العلوم لتالمیذ المرحلة االبتدائیة واتجاهاتهم نحوها
المؤسسة العربیة للبحث العلمي والتنمیة  - الدولیة للعلوم التربویة والنفسیة 

. مسترجع بتاریخ ٣٩٦-٣٢٤أبریل،  ١١عمصر،  -البشریة 
  Https://Search.Mandumah.Com/Record/880125من ١٤/٧/٢٠١٨

لة الكتاب المناهج ومنظومة التعلیم: سلس). ٢٠٠٦ماهر إسماعیل صبري (
  . الریاض: مكتبة الرشد.الجامعي العربي

، القاهرة، دار قباء للطباعـة تطور تكنولوجیا التعلیم. )٢٠٠٣(محمد عطیة خمیس 
  والنشر. 

. القــاهرة: دار الســحاب مصــادر الــتعلم اإللكترونــي. )٢٠١٥(محمــد عطیــة خمــیس 
 للطباعة والنشر والتوزیع.

. القاهرة، مصر: دار م اإللكترونيبیئات التعل). ٢٠١٨محمد عطیة خمیس (
 .السحاب للطباعة والنشر والتوزیع

). فاعلیة استخدام أدوات التفاعل عبر بیئـات ٢٠١٦محمود رزق محمود الفرماوي (
ـــتعلم لـــدى  ـــذاتي وكفـــاءة ال ـــتعلم الشخصـــیة فـــي تنمیـــة مهـــارات التنظـــیم ال ال

ة التربیة، ، كلیرسالة ماجستیر غیر منشورةطالب كلیة التربیة بالعریش، 
  جامعة العریش.

الـذكي)  -). التفاعل بـین نمطـي الـدعم (البشـري٢٠١٨البقري ( محمود منى محمود
واألســلوب المعرفــي فــي بیئــات الــتعلم الشخصــیة المؤسســیة وأثــرة فــي تنمیــة 

ــــة الثانویــــة،  ــــدى طــــالب المرحل رســــالة مهــــارات البرمجــــة وٕادارة المعرفــــة ل
  العلیا للتربیة، جامعة القاهرة. ، كلیة الدراساتدكتوراه غیر منشورة

، القـــاهرة: دار الفـــالح ٢، ط بیئـــات الـــتعلم التفاعلیـــة). ٢٠١٥نبیـــل جـــاد عزمـــي (
 للنشر والتوزیع.

األنشــطة والمهــارات ). ٢٠٠٦هــادي أحمــد الفراجــي، موســى عبــد الكــریم أبــو ســل (
  ، عمان: دار كنوز المعرفة للنشر.التعلیمیة

استراتیجیة التنمیة ). ٢٠١٤صالح اإلداري المصریة. (وزارة التخطیط والمتابعة واإل
 .١٧/٨/٢٠١٨. مسترجع بتاریخ ٢٠٣٠المستدامة رؤیة مصر 

یحى حسین محمد أبو جالجل، خالد محمد فرجون، انشراح عبد العزیز إبراهیم 
). توقیت عرض األنشطة التعلیمیة المصاحبة وعالقته بتنمیة ٢٠١٦(

- دراسات تربویة واجتماعیة لیم األساسي.التحصیل لدى تالمیذ مرحلة التع

https://Search.Mandumah.Com/Record/880125
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٩١٦

 من ٢/٩/٢٠١٧. مسترجع بتاریخ ٩٥٨-٩٣٩،  )٣(٢٢، مصر
Https://Search.Mandumah.Com/Record/825599  

یحى حسین محمد أبو جالجل، خالد محمد فرجون، انشراح عبد العزیز إبراهیم 
). توقیت عرض األنشطة التعلیمیة المصاحبة وعالقته بتنمیة ٢٠١٦(

- دراسات تربویة واجتماعیة التحصیل لدى تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي.
 من ٢/٩/٢٠١٧. مسترجع بتاریخ ٩٥٨-٩٣٩،  )٣(٢٢، مصر

Record/825599Https://Search.Mandumah.Com/  
، األردن: ١٩٩٠، تفكیر األطفـال: تطـوره وطـرق تعلیمـه). ١٩٩٠یوسف قطـامي (

  األهلیة للنشر والتوزیع.
  :المراجع األجنبیة -ثانیاً 
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