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 د. صالح احمد شاكر صالحأ.
  -بكمية تربية نوعية -استاذ تكنولوجيا التعميـ 

 جامعة المنصورة                         

 إيمان جمال السيد غنيم د/م.أ.

 قسـ تكنولوجيا التعميـ -أستاذ تكنولوجيا التعميـ
 الزقازيقجامعة  –كمية التربية النوعية

 إيمان زين العابدين دمحم
 باحثة بقسـ تكنولوجيا التعميـ

 المقدمة: 

ات المتعمميف تغيرت شكل حجرة الدراسة التقميدية الى بيئات جديدة مصممة لتالئـ احتياج
، فقد اصبح  لزامًا عمى المؤسسات التربوية استثمار وميوليـ واستعدادىـ. وفى ظل ىذا الواقع

 .لوجيا لمنيوض بالعممية التعميميةىذه التكنو 

دى المستحدثات التكنولوجية الحديثة التي تمثل ثورة في أساليب وتعد السبورة التفاعمية إح
 العرض، وخاصة في مجاؿ التدريس ، فيمكف عف طريقيا عرض مواد التعمـ بصورة جذابة 
وتفاعمية، وتوظيف كافة مياراتيا وأدواتيا لتنمية الميارات العممية واألدائية لمطمبة، باإلضافة 

يذىا بواسطة ىذه السبورة ،كالتسجيل، والتوثيق، والتطبيق، والرسـ لمميزات المتنوعة التي يمكف تنف
المباشر عمى السبورة والحاسوب، وكذلؾ سيولة إعداد الدروس عبر السبورة، وحفظ وطباعة 

، سواء داخل الفصل أو عبر الوقت والجيد، والتواصل المباشر وترتيب محتويات السبورة، وتوفير
 (.494 ص،1224دمحم عفيفي، كتروني )الشبكة العالمية والبريد اإلل

وقد تعددت مسميات السبورة التفاعمية مف خالؿ المسميات التي أطمقتيا الشركات الموزعة  
، و السبورة البيضاء electronic whiteboardليا والتي منيا السبورة البيضاء اإللكترونية 

، وشاشة Smart Board Demirli، والسبورة الذكية  Interactive Whiteboard  التفاعمية
عادل ) Digital board، والسبورة الرقمية، Touch-screen interactiveالممس التفاعمي 

 (.99، 1229سرايا، 

واتجيت العديد مف دوؿ العالـ والمؤسسات التعميمية والتدريبية نحو التوسع في مجاؿ التعميـ 
في ىذا المجاؿ، وأصبح التدريب والتدريب اإللكتروني واالستفادة مف تقنيات المعمومات 

 .  الحديثة في مجاؿ التنمية المينيةاإللكتروني أحد أىـ األساليب 
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، 164 -162ص ،1241)حسن الباتع، والسيد عبد المولى، وتشير عدد مف األدبيات
 (٢9 -٢1ص، 1224، عبد الرحمن توفيق،141ص،1224جيري بيتر، وميميسا بيرسون، 

رنت يوفر خيارات تربوية حديثة يمكف تخصيصيا لتالئـ احتياجات إلى أف التدريب عبر اإلنت
وأكثر استقاللية وحرية في  ًوحماسا ًالمتدربيف وتطوير قدراتيـ باستمرار، وتجعميـ أكثر اىتماما

التفكير وفق االستعدادات والفروؽ الفردية بيف المتدربيف، وأف مف أىـ مميزات بيئات التدريب 
اإللكترونية أنيا تساعد عمى؛ الخفض مف تكاليف التدريب، وتكاليف السفر، والبناء والتجييزات، 

 وتوفر الوقت الميدر في عمميات االنتقاؿ، وتخطي حواجز الزمف، والعزلة الجغرافية.  

 أحمد حماد، ،416-411ص ،1241)دمحم القط،مف الدراسات منيا  ًكما توصمت عددا
 ،1241 السيد دمحم، ،4٢4 -419ص ،1241الدوسري،متعب ، (461ص ،1244

 1241، هللامنال عبد ا  ،492 -449ص ،1241منيرة الحسيني، ،141  -144ص
 Hui-Min Chien, Chia-Pin Kao, I-Jan ،1241نيمة محمود، ،494-444ص،

Yeh, Kuen- Yi Lin, 2012, P120- 127، Suzanne Chamberlain, 
Rachel Taylor, 2011, P102، ،إيمان عبد 1٢1 -14٢ص ،1244 بثينة بدر ،

إلى فاعمية التدريب اإللكتروني التزامني  (Ekong, 2006, P1، 4 ص،1229 ،العاطي
ومراعاة الفروؽ  ،لميارات المرتبطة باألداء المينيوغير التزامني في رفع مستوى المعارؼ وا

تاحة الوصوؿ إلى المحتوى ردية، وخصائص المتدربيفالفن المقدـ بسيولة ويسر دونما تقيد ، وا 
بحدود الزماف والمكاف، وتمكيف المتدرب مف دراسة المحتوى المقدـ أكثر مف مرة حسب قدراتو، 

وأف التدريب اإللكتروني يشجع المتدربيف عمى  ،ومستواه الشخصي و، وخطوه الذاتي،واستعدادات
التفاعل التي يوفرىا التدريب  المشاركة الفاعمة في تبادؿ الخبرات والتجارب مف خالؿ أدوات

االلكتروني كالمناقشة عبر المنتديات وغرؼ الحوار والدردشة، وىذا يساعد في توضيح المفاىيـ 
وترابط وحدات التدريب  والميارات ويعمل عمى التعاوف بيف المتدربيف في إنجاز المياـ المطموبة،

د قناعة لدى المتدربيف بارتباط النمو ، كما يولبناء المعرفة بشكل مترابط وفعاؿ مما يؤدي إلى
 الميني بقدرتيـ عمى االستمرار في برامج التدريب االلكتروني.  

وىذا يبرز دور المنصات التعميمية اإللكترونية فى العممية التعميمية مف خالؿ ما تقدمو مف 
منصات عمى ، حيث تعمل ىذه الاحل الدراسية والمقررات الدراسيةإسيامات تعميمية لمختمف المر 
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تزويد الطمبة بمختمف المعمومات التى يمكف أف تسيـ فى رفع مستوى تحصيميـ باالضافة الى 
 .(1226، جميل إطميزى تطوير مداركيـ وزيادة تحصيميـ العممى فى مختمف المجاالت ) 

إللكترونية أىمية استخداـ المنصات التعميمية ا (4299ص ،1246) عبد العال عبدهللاويذكر 
: بأنيا توفر بيئة تعميمية تفاعمية إجتماعية تساعد عمى إتاحة الفرصة العممية التعميميةفى 

لمطالب والمعمميف عمى تبادؿ اآلراء واألفكار وتشجيع عمى تبادؿ ومشاركة الممفات وتساعد عمى 
تائج التعمـ التشاركى وتدعـ التفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ وتسمح الولياء االمور االطالع عمى ن

ابنائيـ مما يحقق اىداؼ العممية التعميمية ويساعد عمى تحقيق الجو النفسى واالجتماعى اآلمف 
بيف المعمميف والطالب وتساعد فى تنمية ميارات استخداـ السبورة الذكية مف خالؿ عرض 

، تساعد فى إنشاء ية لمطالب داخل  الفصوؿ الدراسيةالمحتوى التعميمى لممنصات التعميم
آلداء بعض الميارات  بارات االلكترونية بسيولة ، تساعد المعمميف فى متابعة أداء طالبيـاالخت

والمشاركة ، التواصل بيف المعمميف فى دولة معينة أو فى دوؿ عديدة لتبادؿ األفكار ومدى تقدميـ
 ، تدعيـ التفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ.فى المناقشات التربوية

 اإلحساس بمشكمة البحث:  

 استشعرت الباحثة أىمية ىذا البحث مف خالؿ المحاور التالية:

 أواًل: المالحظة الشخصية لمباحثة:

كإخصائى تكنولوجيا تعميـ ومسئوؿ تدريب بمركز التطوير التكنولوجى مف خالؿ عمل الباحثة 
وجود قصور لدى بعض معممي المرحمة اإلعدادية فى  الحظت حيث ،بإدارة ديرب نجـ التعميمية

 اكتساب ميارات التعامل مع السبورة التفاعمية وىذا يرجع إلى:

فية والميارية طرؽ التدريب المتبعة ال تؤثر بشكل فعاؿ فى اكتساب المعمميف الجوانب المعر  -
 .لمسبورة التفاعمية

 عدـ وجود الوقت الكافى لالستفادة مف توجييات المشرؼ لتحسيف ممارساتيـ التدريسية. -

صة لتبادؿ الخبرات التربوية والفنية بيف مجموعات التدريب الميدانى وبعضيـ عدـ وجود فر  -
 البعض.
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 دراسة االستكشافية:الثانيًا: من خالل 

وىذا ما دفع الباحثة إلجراء دراسة استكشافية لعدد مف معممي المرحمة اإلعدادية وشممت العينة  -
معمـ ومعممة ، والتي اشتممت عمى مجموعة مف االسئمة المرتبطة بميارات السبورة  55عمى 

%  مف العينة أف ىناؾ صعوبة في التعامل بميارة مع السبورة 88حيث أكد  التفاعمية، 
% مف عينة االستطالع أف ىناؾ عدد 77وأكد نسبة  .وعدـ توظفيا أثناء الدروس التفاعمية

وتبيف مف خالؿ النتائج أف ىناؾ  مف المشكالت تواجييـ أثناء التعامل مع السبورة التفاعمية،
وأكد  .قصور في قدرة المعمميف عمى التعامل بميارة مع السبورة التفاعمية بشكل يضمف نجاحيا

لدييـ الوقت الكافي لتمقي التدريب عمى استخداـ السبورة  ليس عينة أف% مف ال88نسبة 
 التفاعمية.

 ثالثًا: من خالل مجموعة من المقابالت غير المقننة:

قامت الباحثة بإجراء مقابالت شخصية غير مقننة مع عدد مف معممي بالمرحمة اإلعدادية،  -
ميارة مع السبورة التفاعمية، وليس وتبيف أف ىناؾ قصور في قدرة المعمميف عمى التعامل ب

 لدييـ دافعية لمتدريب االلكتروني.

 أمل المبارك،مثل دراسة ) الحاجة التي كشفت عنيا توصيات العديد مف الدراسات والبحوثرابعًا: 
دريس مقبل،1241 ، وآيات عثمان،1244 ، ونصر الدين مبروك،1242  ، وا 
بضرورة االىتماـ ببرامج التدريب  1241 ، وغادة شبارة،1241ونيمة دمحم، ،1241

 لممعمميف أثناء الخدمة.

توصيات المؤتمرات والدراسات السابقة ومنيا المؤتمر العممى السنوى العاشر لتكنولوجيا خامسًا: 
(، ومؤتمر تكنولوجيا التعميـ 5885التعميـ اإللكترونى ومتطمبات الجودة الشاممة )

(، والمؤتمر الدولى 5889اإللكترونى وتحديات التطوير التربوى فى الوطف العربى )
(، 1221ودراسة حصة فخرو )(، 5855والتعميـ عف بعد ) الثانى لمتعمـ اإللكترونى

بضرورة  جميعيا حيث أوصت( 1242(، ونعمت سعود)1229وغادة العمودى )
تصميـ وتطوير مجتمعات التعمـ اإللكترونى التفاعمية وتوظيفيا بشكل فاعل لتحقيق 

لميدانى األىداؼ التعميمية المطموبة، وبذؿ مزيد مف الجيود لتطوير برامج التدريب ا
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، وأىمية التحّوؿ مف يارات والكفاءات الالزمة لمتدريسإلكساب الطالب المعمميف الم
 Electronicإلى التعمـ اإللكتروني التشاركي  E-learningالتعمـ اإللكتروني 

Collaborative Learning  باعتبار أف نمط التعمـ التشاركى والمشاركة المجتمعية
 ىدفا تربويًا رئيسًا يضاؼ إلى اليدؼ السموكي واإلدراكي في ىياكل التعميـ المعاصرة.

الطريقة التقميدية المتبعة في تدريب المعمميف مما أدى إلى  :ومن ثم تتحدد مشكمة البحث في -
في التعامل بميارة مع السبورة التفاعمية ضعف مستوى بعض معممي المرحمة اإلعداية 

بناء بيئة تدريب وتوظيف بعض أدوات التعمـ اإللكتروني، األمر الذي دفع الباحثة لمحاولة 
تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية لتنمية ميارات استخداـ السبورة التفاعمية والكفاءة 

 .الذاتية لدى معممى المرحمة اإلعدادية

 البحث: أىداف 

 :ىدف البحث إلى

إعداد قائمة معايير تصميـ بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية لتنمية  -5
 ميارات استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة اإلعدادية.

التوصل إلى قائمة ميارات استخداـ السبورة التفاعمية الالـز تنميتيا لدى معممى المرحمة  -5
  اإلعدادية.

تصميـ بيئة تدريب إلكترونية تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية في ضوء المعايير  -3
  المقترحة.

قياس أثر بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية عمى تنمية الجوانب  -4
  دية.المعرفية  لميارات استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة اإلعدا

قياس أثر بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية عمى تنمية الجوانب  -5
 األدائية  لميارات استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة اإلعدادية. 
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 أىمية البحث: من الممكن أن يسيم البحث الحالى في: 

ماـ والتطوير التكنولوجى عمى األخص إلى ضرورة االىتتوجيو أنظار المسئوليف فى التربية والتعميـ  -5
، وتوظيف كل ماىو جديد فى مجاؿ تقنيات التعميـ فى العممية باستخداـ السبورات التفاعمية

 التعميمية.

استراتيجيات تعمـ وتدريب جديدة ومشوقة تسيـ في تحقيق نواتج  إلي استخداـ انتباه المعمميف جذب -5
 تدربيف، ورفع مستوى أدائيـ. تعمـ جيدة لممتعمميف والم

تقديـ حموؿ لبعض المشكالت التي تواجو القائموف عمى تدريب المعمميف أثناء الخدمة، مثل قمة  -3
 المدربيف، وعدـ تفرغ المعمميف لاللتحاؽ بدورات تدريبية وذلؾ مف خالؿ البرنامج التدريبي المقترح.

يضمف حموؿ عممية متطورة ومبتكرة  إثراء المجاؿ البحثي الخاص بالتدريب اإللكتروني بما -4
 لالستفادة مف ىذا النوع مف التدريب والتغمب عمى المشكالت التي قد تحد مف نجاحو وكفاءتو.

 اقتصرالبحث الحالى عمى: :حدود البحث

 معممى المرحمة اإلعدادية.   الحدود البشرية:

 مدرسة السويدى الرسمية لمغات.  الحدود المكانية:

 ـ.5858/5859العاـ الدراسى  الزمانية:الحدود 

، ميارات استخداـ السبورة (Easy class: وتشمل: منصة ايزى كالس  )الحدود الموضوعية
 التفاعمية.

 :عينة البحث

معممة، ذو  ،معمـ38تتكوف عينة البحث مف معممى ومعممات المرحمة االعدادية قواميا
  .المجموعة الواحدة مف خالؿ مقارنة التطبيقيف القبمى والبعدى ألدوات البحث
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 منيج البحث:

 اتبعت الباحثة منيجين ىما:

: ويستخدـ فى التعرؼ عمى بيئات التدريب التشاركية عبر المنصات التعميمية المنيج الوصفى
ت استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى اإللكترونية ودورىا كأداة مساعدة فى التدريب عمى ميارا

 المرحمة اإلعدادية، كما يستخدـ فى تحميل الميارات وحل المشكالت. 

تصميـ بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات س أثر لقيا: ويستخدـ المنيج شبو التجريبى
 اإلعدادية. التعميمية اإللكترونية لتنمية ميارات استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة

 متغيرات البحث:  

بيئة تدريب تشاركية عبر اشتمل البحث عمى متغير مستقل واحد ) :المتغير المستقل
 (Easy classىى منصة  إيزى كالس  المنصات التعميمية اإللكترونية

 تابع واحد.متغير اشتمل البحث الحالي عمى المتغير التابع :  

 ميارات استخداـ السبورة التفاعمية.      

 أدوات البحث:

 تحددت أدوات البحث الحالى في:

 أدوات القياس وتمثمت في:  -4

 .يارات استخداـ السبورة التفاعميةاختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بم -أ

 )مف إعداد الباحثة( 

 )مف إعداد الباحثة( .استخداـ السبورة التفاعميةبطاقة مالحظة لمجانب األدائي لميارات  -ب

 :وتمثمت فيمادة المعالجة التجريبية  -1

بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية لتنمية ميارات استخداـ السبورة 
 )مف إعداد الباحثة(    المرحمة اإلعدادية. التفاعمية لدى معممى
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 : التصميم التجريبي لمبحث

في ضوء طبيعة البحث الحالى قامت الباحثة باستخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموعة 
 الواحدة مف خالؿ مقارنة التطبيقيف القبمى والبعدى ألدوات البحث كما ىو موضح بالشكل التالي:

 معمـ ومعممة. 38 مجموعة تجريبية: -

 يوضح التصميم التجريبي لمبحث :(4جدول )

 القياس البعدي المعالجة التجريبية القياس القبمي المجموعة

 التجريبية
 *اختبار تحصيمي

 

بيئة تدريب تشاركية عبر 
المنصات التعميمية 

 اإللكترونية

 اختبار تحصيمي 
 بطاقة مالحظة 

 

 فروض البحث:

بيف متوسطي درجات المعمميف فى التطبيق ( 8.85يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -5
القبمى والبعدى لالختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفى لميارات استخداـ السبورة 

 التفاعمية لصالح التطبيق البعدى.

( بيف متوسطي درجات المعمميف في التطبيق 8.85يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -5
اء العممي لميارات السبورة التفاعمية لصالح التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة األد

 البعدى.

  :تحديد المصطمحات

 بيئة التدريب اإللكترونية التشاركية:

في مجموعات صغيرة  ًوتعرؼ بأنيا: "إستراتيجية لمتدريب االلكتروني يعمل فييا المتدربوف معا
في نفس الوقت،  ًأو كبيرة، ويتشاركوف في انجاز الميمة أو تحقيق أىداؼ تدريبية مشتركة معا

)وليد حيث يتـ اكتساب المفاىيـ والميارات واالتجاىات مف خالؿ العمل الجماعي المشترؾ". 
   (.46 -41ص ،1244 الحمفاوي،
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ا: بيئة لمتدريب اإللكتروني يتـ فييا التدرب عبر وتعرفيا الباحثة إجرائيًا في ىذا البحث بأني
مجموعات تدريبية لتنمية ميارات السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة اإلعدادية، ويتـ فييا 

ثراء عممية التدريب.    تبادؿ الخبرات بيف المتدربيف وا 

 المنصات التعميمية: 

تكنولوجيا الويب، وىى بمثابة الساحات تعرؼ بأنيا: أرضيات لمتكويف عف بعد قائمة عمى 
التى يتـ بواسطتيا عرض األعماؿ، وجميع ما يختص بالتعميـ اإللكترونى، وتشمل المقررات 

، ومف خالليا تتحقق عممية التعمـ باستعماؿ مجموعة مف إللكترونية وما تحتويو مف نشاطاتا
ف مقررات دراسية ما يحتاجو مأدوات االتصاؿ والتواصل  التى تمكف المتعمـ مف الحصوؿ عمى 

 .(Mei, 2012, P 105)   وبرامج ومعمومات

وتجمع بيف  5: "عمى أنيا بيئة تعميمية تفاعمية توظف تقنية الويبوتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا
 أنظمة إدارة المحتوى اإللكترونى وبيف شبكات التواصل االجتماعى الفيس بوؾ.  

 السبورة التفاعمية: 

أنيا: عبارة عف سبورة بيضاء نشيطة تعمل بالممس وىى وسيمة لمتفاعل بيف المعمـ تعرؼ  ب
والمتعمـ بطريقة شيقة وممتعة بحيث تشد انتباه المتعمـ طواؿ الحصة ويقوـ المعمـ ببساطة بممس 

 .(1241حمدى الفرماوى، ) "السبورة ليتحكـ بجميع تطبيقات الكمبيوتر

شاشة بيضاء متصمة بجياز الحاسب، وبجياز عرض البيانات  :وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا
وىى إحدى األجيزة المصًنفة مف ضمف أجيزة العرض اإللكترونية وىو ال تعمل بطريقة مستقمة 

  Data Projectorبل مف خالؿ توصيميا بجياز كمبيوتر شخصي وجياز عرض البيانات 
مرفقة، فتتحوؿ إلى أداة تفاعمية بعد ضبطيا ويمكف لممعمـ أف يكتب عمييا باستخداـ أقالـ خاصة 
 ويتدرب عمى استخدميا معممى المرحمة اإلعدادية.

 ميارات استخدام السبورة التفاعمية:

جيد يتناسب مع العممية وتعرفيا الباحثة إجرائيًا عمي أنيا قدرة المعمـ عمي القياـ بأداء بشكل 
التعميمي بشكل تفاعمي مثل تصميـ البرمجيات ، واستغالؿ كافة إمكانياتيا في الموقف التعميمية

، واستخداـ األنشطة التعميمية والبرمجيات ميمية مف خالؿ السبورة التفاعميةالتفاعمية واألنشطة التع
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وتشغيل الفيديو دوف  ،التي تـ إحضاىا مف خالؿ اإلنترنت، و مية الموجودة بالسبورة التفاعميةالتفاع
 تشغيمو.الرجوع إلي األجيزة المعتادة ل

 اإلطار النظرى:

مف خالؿ اإلطار النظرى الذى يتضمف محوريف  وسعى البحث الحالى إلى تحقيق أىداف
( والذى ب تشاركية عمى المنصات التعميمية، ميارات السبورة التفاعميةأساسيف وىـ )بيئة تدري

 سيتـ تناوليما عمى التوالى.

 :التدريب التشاركية  اإللكترونية المحور األول: بيئات

 E-Training Importance :التدريب اإللكترونى -5

 يتـ التدريب اإللكترونى في بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات المعتمدة عمى الكمبيوتر ووسائطو
المتعددة، وشبكة اإلنترنت، التي تمكف المتدرب مف بموغ أىداؼ العممية التدريبية مف خالؿ 
تفاعمو مع مصادرىا، وذلؾ في أقصر وقت ممكف، وبأقل جيد مبذوؿ، وبأعمى مستويات الجودة 
مف دوف تقيد بحدود المكاف والزماف كما أنو يعتمد عمى مبدأ التدرب الذاتي، أو التدرب بمساعدة 

رب، وتقدـ فيو البرامج التدريبية والتعميمية عبر شبكة اإلنترنت بأسموب متزامف أو غير متزامف مد
   .(1229 ،)شوقي دمحم

  :مفيوم التدريب االلكترونى التشاركى

: نمط مف التدريب قائـ عمى التفاعل االجتماعي بيف المتدربيف مف خالؿ عمميـ تعرؼ  بأنيا
ى إنجاز المياـ أو تحقيق األىداؼ التدريبية المشتركة مف فى مجموعات صغيرة والتشارؾ ف

خالؿ أنشطة جماعية فى جيد منسق بأستخداـ خدمات وأدوات االتصاؿ والتواصل المختمفة عبر 
 (,P 101) Edman ,2010الويب ومف ثـ فيو يركز عمى توليد المعرفة وليس إستقباليا 

كمشاركيف فاعميف في عممية التدريب وفق  وتعرؼ بأنيا: "إستراتيجية تعتمد عمى المتدربيف
 PRIA) إحتياجاتيـ، وقدراتيـ في التفكير والتحميل، وتطمعاتيـ لمتغيير نحو األفضل".

International  (Academy, 2014,P 11 

 Participatory E-Training Features مميزات لبيئات التدريب اإللكترونية  التشاركية: -1
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أ، حسن  –124٢ )عمي الموسوي،مميزات عديدة أىميا لمتدريب اإللكترونى التشاركي 
 P32 - P62, 2011،Valley، 469ص ،1241 ، سامر الفقياء،1241 الباتع،

University ،422-96ص ،1224،حسين دمحم،(Pria, 2002B, P10  : مايمى 

 ركز عمى المتدربيف بدرجة أساسيةي 

 . .ييدؼ إلى تبسيط المحتوى 

  .يسيـ في إحداث التعمـ الفردي والجماعي مف أجل التغيير االجتماعي 

  .يساعد عمى التقييـ مف خالؿ عممية التحميل 

  .يستخدـ أكثر مف استراتيجية لمتدريب 

  .يشجع المشاركيف عمى المشاركة النشطة، ويعزز التجربة التعميمية لممتدربيف 

  .يتـ التحكـ في عممية التعمـ خالؿ التدريب مف قبل المشاركيف وليس المدرب 

  .المدرب يمعب دور الوسيط في عممية التعمـ 

  .يعزز المسئولية الجماعية لمبحث عف المعرفة الجديدة 

  .يعزز الثقة في بناء القدرات 

  .التحميل الجماعي لمموضوعات يعزز الوصوؿ لعدد مف البدائل والحموؿ 

  ينمي لدى المتدرب الميارات االجتماعية والفكرية ومنيا؛ الميارات القيادية، وميارة تصميـ
دارة الوقت، وتقديـ اآلراء واألفكار والمقترحات، والقدرة عمى التفاوض ،واتخاذ  المجموعات، وا 
القرار، والتحميل الناقد، وحل المشكالت، وتقديـ األدلة مف مجموعة متنوعة مف المصادر 

 لكترونية  والتقميدية ذات الصمة.اإل

ب( إلى أن أىم عوامل بناء بيئة فعالة لمتدريب  -124٢)  ،ويشير عمي الموسوي  -4
 اإللكترونى التشاركي ىي:  

 :مف حيث تصميـ واستعراض األصالة في بناء المحتوى وبيئة التدريب العامل األول :
المحتوى وبيئة التدريب وفق البحوث العممية الحالية ونظريات التعمـ، وتوضيح دور األدوات 
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المستخدمة في التدريب كونيا جديدة تحتاج إلى فيـ ووضوح في كيفية وأسباب استخداميا، 
تفكير، والتشارؾ، واتاحة المشاركة المتكافئة مف قبل كافة أعضاء المجموعة، والمرونة في ال

 والتفاعل االجتماعي.  

 :عميو االلتزاـ بالمبادئ التشاركية لبناء المعرفة، والقدرة عمى إنشاء المدرب العامل الثاني :
ثاره حماس المتدربيف وتشجيعيـ عمى التواصل والمناقشة، ومساعدة  العالقات، وتحفيز وا 

بحرية، واالستجابة بصفة متكررة  المتدربيف عمى الشعور بالراحة في التعبير عف أنفسيـ
لممناقشات عمى اإلنترنت بطرح األسئمة، وتوفير التغذية المرتدة والدعـ في جميع مراحل 

 عممية التدريب.  

 :مف حيث التأكد بأف عمميات التعمـ بما تتضمنو مف أنشطة كفاءة المحتوى  العامل الثالث :
ه بالمتعة والفائدة، وتحقيق النتائج ذات صمة وثيقة بحياة المتدرب المينية، مما يشعر 

المستيدفة مف خالؿ دراسة مسار عممية التعمـ واستقصاء المعارؼ والميارات التي اكتسبيا 
 المتدربوف، وكيفية قياميـ ببناء المعرفة في المسار التشاركي.  

 :تقنيا عاليا ً: حيث يتطمب التدريب اإللكترونى التشاركي دعماالجوانب التقنية العامل الرابع
التالية  بالحاسوب وشبكة اإلنترنت ويتـ في بيئتيما، وينبغي النظر في العناصر ًكونو مدعوما

، البنية التحتية البينة التحتيو التشاركية لضماف ىذه الجوانب قبل تصميـ المحتوى 
  .التكنولوجية

 مات بديمة الزمة : ويقصد بيا الحاجة إلى مرونة أكبر في تبني تقييالجدوى : العامل الخامس
ليذا النوع مف التدريب إذ أف طرؽ التقييـ التقميدية قد ال تكوف مفيدة، وتنوع التشارؾ عبر 
اإلنترنت بشكل متزامف وغير متزامف لحل كثير مف االشكاالت التي تحدث نتيجة لإلنشغاالت 

 واألعماؿ المختمفة لممتدربيف.  

وفيما يمي عرض لألدوات اإللكترونية  التشاركية التي سوف تستخدميا الباحثة في بيئات  -٢
 التدريب اإللكترونية  التشاركية الخاصة بيذا البحث وكيفية توظيفيا:  

 األدوات اإللكترونية  التشاركية الخاصة بتقديم المحتوى التدريبي وعرضو:  -أ

(Participatory E-Tools For Presenting Training Content)  
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  (Participatory Video):الفيديو التشاركي

يقدـ الفيديو التشاركي مف خالؿ مواقع الويب التي تتيح لممستخدميف نشر، وتبادؿ، ومشاىدة 
 YouTubeممفات الفيديو، ومشاركتيا، والتعميق عمييا، وتقييميا، ومف امثمة ىذه المواقع 

 غيرىا مف المواقع.  و  MuslimVideo، وVideo Googleو

 (Participatory Presentations): العروض التشاركية

ىي عبارة عف مواقع ويب تتيح لممستخدميف نشر ما انتجوه مف عروض تقديمية، ومشاركتيا،  
مع اآلخريف، واتاحة النقاش، والتعميق عمييا، وتشجيع األخريف عمى نشر عروضيـ المرتبطة 

 ، Slideshareبنفس الموضوع، ومف أشير المواقع التي تقدـ ىذه الخدمة موقع 

 (Participatory Text):  النص التشاركي

يعد النص اإللكترونى مف أنواع الوسائط المتعددة التشاركية عمى شبكة اإلنترنت وتعتمد 
صفحات مواقع اإلنترنت بشكل كبير عمى النصوص في شرح العديد مف القضايا والمفاىيـ 

  (.61- 6 ،1241 )ابراىيم الفار،تجاىات المتنوعة والميارات واال

 االدوات اإللكترونية  التشاركية الداعمة لعممية التدريب:   -ب

(Participatory E-Tools for Supporting The Training Process)  

   (Participatory Calendar):التقويم التشاركي 

وىي عبارة عف مواقع عمى الويب تتيح عدد مف الخدمات الخاصة بتحديد وتنظيـ المواعيد 
ر  ، كذلؾ يمكف SMSساؿ الدعوات لممشاركيف عبر البريد اإللكترونى، أو عبر رسائل والمياـ وا 

مشاركة التقويـ مع اآلخريف حسب المياـ المشتركة، ومف برامج التقويـ التشاركي المشيورة 
.google calendar 

 :  (Participatory RSS)جالب أخبار الويب التشاركي 

( ويعد Really Simple Syndicationأو )( Rich Site Summary) وىو اختصار لػ
برنامج لجمب وتقديـ التغير في محتوى الويب بانتظاـ لممواقع المراد متابعتيا بحيث يسيل 
الحصوؿ عمى التغير في المحتوى بشكل تمقائي ومنسق، وىو يحل مشكمة بالنسبة لألشخاص 
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مـ بآخر التطورات والمستجدات الذيف يستخدموف اإلنترنت بانتظاـ، ألنو يتيح ليـ البقاء عمى ع
في تمؾ المواقع، دوف اىدار الوقت في زيارتيا وتصفحيا 

(http://www.rssreader.com/rssreader.htm ،)(http://www.whatisrss.com) 

 : المنصات التعميمية اإللكترونية:محور الثانىال

 :التعميميةمفيوم المنصات  -4

 بأنيا: "أرضيات لمتكويف عف بعد قائمة عمى تكنولوجيا  Mei( P105 ,2012)عرفيا 
 ، وجميع ما يختص بالتعميـ ت التى يتـ بواسطتيا عرض األعماؿ، وىى بمثابة الساحاالويب

، ومف خالليا تتحقق عممية إللكترونية وما تحتويو مف نشاطات، وتشمل المقررات ااإللكترونى
باستعماؿ مجموعة مف ادوات االتصاؿ والتواصل  التى تمكف المتعمـ مف الحصوؿ عمى  التعمـ

 ."ف مقررات دراسية وبرامج ومعموماتما يحتاجو م

وتجمع بيف أنظمة  5"عمى أنيا بيئة تعميمية تفاعمية توظف تقنية الويبوتعرفيا الباحثة إجرائياً 
 جتماعى الفيس بوؾ.  إدارة المحتوى اإللكترونى وبيف شبكات التواصل اال

( أن المنصات التعميمية تتمتع بالعديد من 61 ،6٢ص ،1246) ويرى رضوان عبدالنعيم -5 
 المميزات منيا مايمى:

 إتاحة الفرصة لمطالب السترجاع ماتـ دراستو فى اى وقت.  -

 الجمع بيف انظمة إدارة المحتوى اإللكترونى وشبكات التواصل االجتماعى. -

 مف إنشاء فصوؿ افتراضية لمطالب.يمكف المعمميف  -

رساؿ الرسائل وتبادؿ الممفات بيف المعمميف والطالب. -  إجراء المناقشات الجماعية وا 

 إنشاء العديد مف المجموعات فى المنصات اإللكترونية.  -

 توفير مكتبة رقمية تحتوى عمى مصادر التعمـ لممحتوى العممى.  -

 تساعد فى إنشاء االختبارات اإللكترونية بسيولة.  -

 توفير التغذية الراجعة لمطالب. -

http://www.whatisrss.com/
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 إمكانية تحميميا عمى اليواتف الذكية بسيولة.  -

طالع أولياء االمور عمى نتائج أبنائيـ. -  سيولة التواصل بيف المعمـ وأولياء األمور وا 

 تشجيع الطالب عمى التعمـ التشاركى.  -

 )عبد العال عبد هللا، ممين الستخدام المنصات التعميمية اإللكترونية:مبررات اتجاه المع -4
  (4444ص، 1246

 ازدياد الحاجو إلى التعمـ مدى الحياة نتيجة لمتطور التكنولوجى واالجتماعى.  -

زيادة الوصوؿ الى المعمومات واالشخاص فتزايد حجـ المعمومات التى نستطيع الوصوؿ  -
 إلييا. 

  .الرغبة فى التواصل مع األشخاص اآلخريف مف اجل العمل والتعمـ ،العملخمق المزيد مف فرص  -

التغيرات التى طرأت عمى الطرؽ التربوية لمتعمـ والتى ركزت عمى أف تكوف أنظمة التعمـ  -
 االلكترونى تحت سيطرت المتعمـ. 

يخدـ األشخاص الذيف يستخدموف وسائل أخرى لمتعمـ مثل اليواتف النقالة وغيرىا مف األجزة  -
 النقالة. 

 ص،1246 خصائص انظمة إدارة التعمم والمحتوى )المنصات التعميمية(: )رضوان عبدالنعيم، -1
42٢) 

دارتيا. التسجيل -  : يعنى إدراج بيانات الطالب وا 

 ووضع خطة تدريسيو .: تعنى جدولة المقرر الجدولة -

 : يعنى إتاحة المحتوى لمطالب. التوصيل -

صدار تقارير عف ذلؾ. التتبع -  : يعنى متابعة أداء الطالب وا 

: يعنى التواصل بيف الطالب مف خالؿ الدردشات ومنتديات النقاش والبريد ومشاركة االتصال -
 الممفات. 

 تقييميـ .: تعنى إجراء اختبارات لمطالب والتعامل مع االختبارات -



 

- 144 - 
  1212 يوليو –(41مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 إرساؿ واستقباؿ المياـ والواجبات بيف األساتذة والطالب.  -

 استيراد وتصدير المحتوى التعميمى وفق معايير سكوـر وغيرىا مف المعايير.  -

 تصميـ المحتوى التعميمى. -

 : السبورة التفاعمية:المحور الثالث

ىو القدرة عمى  مف أىـ التحديات التي تواجو العممية التعميمية في مجتمع المعمومات
استكشاؼ الطرؽ الجديدة لمتعميـ التي تستند إلى معرفة الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة 
في التعميـ ،والتمكف مف تصميـ بيئة مناسبة لمتعميـ التفاعمي، واإلبداع في استخداـ مثل ىذه 

خضاعيا لحاجات المتعمميف، ويعد التعميـ اإللكترو  نى مف أىـ االستخدامات الطرؽ واستثمارىا وا 
 شوقي حساني،) الحديثة في إيجاد بيئة تفاعمية تعميمية تسيـ في إثراء التعميـ وجعمو أبقى أثًرا

 .(94 ص،1229

  مفيوم السبورة التفاعمية: -1

ة عمى ، مؤشرات واضحتـ فييا استخداـ السبورة البيضاءلقد أعطت التجارب الحديثة التي 
والتي تعد مف أحدث الوسائل التعميمية التفاعمية المستخدمة في  ،نجاح ىذه الوسيمة المبتكرة

سة القاعات الدراسية في عدد مف الدوؿ الصناعية. وىي نوع خاص مف الموحات البيضاء الحسا
اشة الكمبيوتر مف ، ويتـ استخداميا لنقل ما يعرض عمى شالتي يتـ التعامل معيا بالممس

 . تطبيقات متنوعة

بأنيا " شاشة عرض )لوحة( إلكترونية حساسة بيضاء يتـ  (1224) اعادل سرايويعرفيا 
التعامل معيا باستخداـ حاسة الممس بإصبع اليد أـو مف خالؿ أقالـ الحبر الرقمى وجياز 

Digital Ink Pen ويتـ توصيميا بػػ C.P.Uوجياز VideoProjectorحيث تعرض  وطابعة
، سواء بشكل و الموجودة عمى شبكة اإلنترنتب أجميع البرامج المحوسبة المخزنة عمى الحاس

 مباشر أو مف بعد". 

 بجياز الحاسب،: متصمة وعمى ضوء ماسبق تعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا "شاشة بيضاء
 وىو اإللكترونية العرض أجيزة ضمف المصًنفة مف األجيزة وىى إحدى البيانات عرض وبجياز



 

- 149 - 
  1212 يوليو –(41مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 البيانات عرض وجياز شخصي كمبيوتر بجياز توصيمياخالؿ  مف بل مستقمة بطريقة تعمل ال
Data Projector  بالجياز، مرفقة خاصة أقالـ باستخداـ عمييا يكتب لممعمـ أف ويمكف 

 .فتتحوؿ إلى أداة تفاعمية بعد ضبطيا ويتدرب عمى استخدميا معممى المرحمة اإلعدادية"

 مميزات السبورة التفاعمية:  -1

-444ص ،124٢سيد) ىويدا  (1246السممى و أحالم الحارثى )شريفة ذكر كل مف  
 (2004(؛ )6ص ،1229) ربيع عبد العظيم ،(1241 ،٢2صأحمد حامد ) (44٢

Solavie .P.A. ,op.cit:مميزات السبورة الذكية كما يمى ، 

   السبورة التفاعمية أفضل بديل لطرؽ العرض التقميدية، حيث أصبحت أداة رئيسية وميمة
والتدريب وتقديـ العروض وعقد المؤتمرات، فيي وسيمة شرح في غاية القوة والجودة لمتعميـ 

 (.1224ىشام شعث،) وتتمتع بعرض ممتع يجذب اىتماـ الحاضريف

   وتتميز السبورة التفاعمية بأنيا يمكف الدخوؿ مف خالليا إلى المصادر اإللكترونية دوف الرجوع إلى
جياز الحاسب، يمكف التحكـ بسرعة العرض والرجوع إلى أية خطوة مف الدرس بسيولة، كما تساعد 

طمبة عمى ىذه المزايا عمى اندماج الطمبة بموضوع الدرس، وتجعل تعمميـ أكثر مرونة، وتساعد ال
 (94٢ ص ،1242دمحم الزبون وصالح عبابنة،) التعمـ الفردي كال حسب قدراتو ورغباتو

  شاركة الطالب داخل الفصل الدراسيوتعتبر السبورة التفاعمية وسيمة لزيادة وتسييل م ،
 (..Shenton, A, 2007, P129-136  &Pagett, L) وتحفيزىـ إلثبات معرفتيـ

  نستطيع باستخداـ السبورة التفاعمية تسجيل واعادة عرض الدروس  :تسجيل وا عادة الدروس
رسالو ، أو إغائبيف أو طباعة الدرس كامال ليـبعد حفظيا، ومف ثـ عرض الدروس لمطمبة ال

 ، وبالتالى لف يفوت أى طالب متغيب أى درس.باإليميل عف طريق اإلنترنت

   مف استخداـ تقنية الموحة التفاعمية ىى  امكانية استخداميا فى التعميـ عف بعد:أىـ ميزة تعزز
امكانية استخداميا فى التعميـ عف بعد، باستخداـ خاصية الفيديو كونفرانس أو النت ميتنج، والتى 
 تمكننا مف عرض بعض الندوات والورش والمؤتمرات بيف الدوؿ المختمفة عف طريق شبكة اإلنترنت

 األساسي في تعميـ محو األميةميـ تساعد الطالب عمى المشاركة في مرحمة التع. 
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   مف خالؿ الموحة التفاعمية يمكف عرض الدرس وحفظو عمى الكمبيوتر ويمكف تعديل الدروس
 .لدرسوتنقيحو وطباعتو والمشاركة مع اآلخريف إلكترونّيًا فوًرا وخالؿ ا

  يع أف الموحة التفاعمية تعمل مع برنامج  سوفت وير وعندما نفتح برنامج آخر فإننا نستط
 .أي شئ يعرض عمي الموحة التفاعميةالكتابة والرسـ عمي 

  يمكف مع الموحة التفاعمية استخداـ برنامج البوربوينت لعمل شرائح لمكممات وىذه الشرائح تعمل
 عمى توضيح توليفات.

   الحروؼ والنيايات ومكونات الكممات في الدروس الصوتية والمفردات المرئية . وىذا يؤدي
 .ل مع النص شيقا وممتًعا ومشارًكااعإلى جعل التف

   كما تخمق االستراتيجيات الفعالة مع الطالبتساعد الموحة التفاعمية في تطبيق العديد مف .
 . خريفالبيئة التي يتفاعل فييا الطالب مع المعمـ ومع اآل

 يمكف استعماؿ اإلنترنت مع الموحة التفاعمية اإللكترونية ىذا يساعد عمى استعماؿ شرائط 
األشياء غير الموجودة في الفيديو والتسجيل لتطوير خمفية المعرفية وتوفير المعمومات و 

 .المجتمع

 مكونات السبورة التفاعمية: -4

 : تتكون السبورة التفاعمية من

  ( المكونات الماديةHardware:) ممحاة  –أربعة أقالـ حبر رقمية -شاشة بيضاء تفاعمية
زر المساعدة. وفى حالة  –زر الفأرة األيمف –المفاتيح عمى الشاشةإلظيار لوحة زر  –رقمية

الرغبة فى استخداـ النت ميتنج أو الفيديو كونفرانس، ىنا نحتاج تركيب كاميرا مع الكمبيوتر 
  .عمى الموحة الذكية

 ( المكونات البرمجيةSoftware :) يمكف لمسبورة التفاعمية تشغيل برامج الحاسب المختمفة
معيا، إضافًة إلى ذلؾ فإف ليا برامج خاصة إلنتاج دروس تفاعمية تعمل عمى  والتفاعل

 السبورة التفاعمية وىذه البرامج ىي:
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  برنامج دفتر المالحظاتNotebook وىو أىـ برنامج مف برامج السبورة الذكية، وُيستخدـ :
 إلعداد دروس تفاعمية، وىو يشبو إلى حد كبير برنامج الباوربوينت. 

   برنامج المسجلRecorder: التي يقوـ بيا اإلجراءات كافة وعند تشغيمو يقوـ بتسجيل 
أو وضع خط تحت  الكممات الميمة ، ورسـ دوائر  المعمـ عمى الشاشة مع الصوت،

 .الصور مف الكميب آرت أو اإلنترنت، جمب بعض ومربعات

   برنامج مشغل الفيديوVideo playerيو الموجودة عمى جياز : يقوـ بتشغيل ممفات الفيد
 .الحاسب سواًء التي تـ

  أو التي حفظيا مف اإلنترنت، أو البرامج التعميمية، كما تسجيميا من خالل السبورة نفسيا ،
 يتيح البرنامج الكتابة و الرسـ فوؽ الفيديو.

 متطمبات تشغيل السبورة التفاعمية: -1

 بحاجة بشكل أساسي إلى:حتى يتـ تشغيل واستخداـ السبورة التفاعمية، فإننا 

  .جياز حاسب آلي 

   جياز عرض البياناتData Show .موصل بالحاسب 

  .سمؾ خاص لمتوصيل بيف السبورة وجياز الحاسب 

  .برنامج السبورة الذكية يتـ تحميمو عمى جياز الحاسب 

  كما أف ىناؾ بعض متطمبات التشغيل غير األساسية ولكف وجودىا يدعـ وظائف السبورة الذكية. 

  .مثل الكاميرا، والنظاـ الصوتي )سماعات ومضخـ صوت( والطابعة          

بعد إطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة في مجاؿ استخداـ السبورة التفاعمية بالتدريس مثل 
-124٢،444سيد، ؛ىويدا 124٢ أحمد الجييمى، ؛1244 )أحمدإبراىيم، مندراسة كل 

  .(1241صغير،  شيخة ،1244 مبارك، حامد، 1244 إبراىيم العمى،؛ 44٢

ترى الباحثة أف الدراسات السابقة كشفت عف مدى ضرورة تنمية ميارات استخداـ السبورة 
تدعيـ مشكمة بحثيا وا عتبرتيا مصدرًا التفاعمية وقد أستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فى 
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، تعريف المصطمحات، كتابة االطار النظرى  ،أساسيًا الشتقاؽ ميارات استخداـ السبورة التفاعمية
ؼ عمى االجراءات معايير انشاء البيئات التعميمية التشاركية، معرفة االساليب االحصائية، التعر 

 .يا الباحثوف التى استخدم، الطرؽ االحصائية البحثية وادواتو

 إجراءات البحث:

، وتضـ ىذة اإلجراءات التصميـ جزء إجراءات البحث وتصميـ أدواتةتناولت الباحثة فى ىذا ال
وبناء  (،1226دمحم عطية خميس )التعميمى لبيئة التعمـ التدريب التشاركية  وذلؾ وفقًا لنموذج 

أدوات القياس لمجوانب المعرفية واآلدائية لميارات السبورة التفاعمية مف خالؿ بيئة التدريب 
، وتحديد ، واختيار العينة، وتنفيذ التجربة االساسية لمبحثالتشاركية عمى المنصات التعميمية

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى البحث، وفيما يمى تفصيل ذلؾ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 191 - 
  1212 يوليو –(41مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتحهيم أوال : يرحهة

رابعب: يرحهة انتمىيى 

 انُهبئي

 ثبنثب: يرحهة انتطىير

 ثبَيب: يرحهة انتصًيى

تحهيم  -3تحهيم انًهًبت و/أو انًحتىي انتعهيًً.   -2تحهيم انًشكهة وتمذير انحبجبت.  -1

اتخبر  -5تحهيم انًىارد وانميىد في انبيئة.  -4خصبئص انًتعهًيٍ وسهىكهى انًذخهً. 

 انُهبئً بشأٌ انحهىل انتعهيًية األكثر يُبسبة نهًشكالت وانحبجبت.انمرار 

 

 -3تصميم أدوات القياس محكية المرجع.  -2تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها.  -1

تصميم سيناريو  -5تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم.  -4تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه. 

تصميم إستراتيجية التعليم  -7تحديد نمط التعليم وأساليبه.  -6التفاعالت التعليمية. استراتيجيات 

اتخاذ القرار بشأن  -10وصف المصادر.  -9 اختيار مصادر التعلم الرقمية المتعددة. -8العامة. 

 الحصول على المصادر أو إنتاجها محلياً.
 

لتطوير )اإلنتاج( الفعلى.               ا -3التخطيط  لإلنتاج.  -2إعداد السيناريوهات.  -1

 التشطيب واإلخراج النهائى للمنتوج التعليمى. -5عمليات التقويم البنائى.  -4

االستخذاو انًيذاًَ فً يىالف  -2استبيبَبت, لىائى يالحظة...(.  إعذاد أدوات انتمىيى ) اختببرات, -1

 -6تحهيم انُتبئج ويُبلشتهب وتفسيرهب.  -5اإلحصبئية. انًعبنجة  -4تطبيك األدوات .  -3حميمية. 

 تسجيم حمىق انًهكية. -8اتخبر انمرار بشأٌ االستخذاو أو انًراجعة.  -7تحذيذ انًراجعبت انًطهىبة. 

 

خبيسب: يرحهة انُشر واالستخذاو وانًتببعة 

 انُهبئً

 المتابعة. -5والدمج. التثبيت  -4التنفيذ ) التوظيف(.  -3التبنى.  -2النشر.  -1
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 م(1226(: التصميم التعميمى لخميس )4شكل )

 فيما يمى عرض مفصل ليذا النموذج:

 المرحمة األولى: مرحمة التحميل:

تتضمف ىذه الخطوة اإلحساس بالمشكمة التى نبع منيا البحث الحالى، حيث تكمف تمؾ 
الحاجة الى تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية تشاركية لتنمية ميارات استخداـ السبورة المشكمة فى 

، والتدريب العممى التقميدى الذى باحثة مف خالؿ المالحظة المباشرة، وقد تبيف ذلؾ لمالتفاعمية
%( 85%( مف المعمميف ال يمتمكوف )88لى جانب دراسة استكشافية أوضحت أف نسبة )يتـ، إ

 مف ميارات استخداـ السبورة التفاعمية. 

حيث تمثمت الحاجات التعميمية لمعممى المرحمة اإلعدادية لتنمية ميارات استخداـ السبورة التفاعمية 
 لدييـ.ورفع الكفاءة الذاتية لدييـ إلى بيئة تعمـ إلكترونية تشاركية تعمل عمى تنمية تمؾ ميارات 

 تحميل الميمات و/ أو المحتوى التعميمى: -1
ميل كل ميارة مف الميارات العامة والتى تـ التوصل إلييا قامت الباحثة فى ىذه الخطوة بتح

، حيث تمثل العدد النيائى لمميارات الكمية ميارات استخداـ السبورة التفاعميةلموضوع تنمية 
 (.3)ممحق( ميارة فرعية 585( ميارة رئيسية )58)
 تحميل خصائص المتعممين وسموكيم المدخمى: -4

رقية، المعمميف وىـ مف معممى المرحمة اإلعدادية بمحافظة الشقامت الباحثة بتحديد خصائص 
كما يوجد تجانس بيف أفراد العينة مف حيث النضج العقمى،  ( معمـ ومعممة،38وعددىـ )

 والميارى، كما اف أعمارىـ متقاربة وبيئتيـ واحدة.
العينة،  كما انو تـ التعرؼ عمى ىذه الخصائص مف خالؿ عالقة الباحثة المباشرة مع أفراد

 .إلى جانب دراسة استكشافية
 تحميل الموارد والقيود فى البيئة التعميمية: -1

  :في ىذه المرحمة تحتاج الباحثة إلى تحديد عناصر عدة
توفير بيئة تعمـ إلكترونية تشاركية تتالفى أخطاء بطء التحميل أو عدمو قدر  :تعميمية مالية -5

 اإلمكاف.
 ذات اعتمادية عالية.:  مستعرضات ويب تعميمية -5
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بشرية اختيار معمميف عمى أساس إجادتيـ لميارات استخداـ الكمبيوتر واإلنترنت إجادة  -3
 متوسطة بحد أدنى.

: أف تتـ الدراسة عبر بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية فى أوقات تتناسب مع زمنية إدارية -4
 العينة. الجدوؿ الدراسى ألفراد طالب

تمكيف المعمميف عينة البحث ممف ال يتوافر لدييـ أجيزة كمبيوتر : مكانية إداريةتعميمية  -5
 منزلية مف استخداـ معامل القسـ فى األوقات الفارغة بالجدوؿ الدراسى لتنفيذ األنشطة.

 : يختص الباحثة وحدة بالتكمفة المادية دوف أفراد العينة .مادية -6
  التعميمية األكثر مناسبة لممشكالت والحاجات:اتخاذ القرار النيائى بشأن الحمول  -٢

قامت الباحثة بتحديد الحل التعميمى األكثر فاعمية وتفضياًل ومناسبة لكل العوامل السابقة 
والذى تمثل فى " تصميـ بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات التعميمية اإللكترونية وعالقتيا 

مية لدى معممى المرحمة اإلعدادية" والتى كانت بتنمية  كل مف ميارات إستخداـ السبورة التفاع
 عناصرىا كما يمى:

  ايزى كالس( اختيار منصة  Easy class لتصميـ بيئة التعمـ )لممعمميف  والمتعمميف
اإللكترونية التشاركية، وتـ تسمية البيئة بعنواف "بيئة تعمـ إلكترونية تشاركية ميارات إستخداـ 

 لذاتية لدى معممى المرحمة اإلعدادية" عمى ىذا الرابطالسبورة التفاعمية والكفاءة ا
(http://www.sweedyschool.com.مف إعداد الباحثة )  

 ( اختيار مستعرض ويبGoogle Chrome .) 
 المرحمة الثانية: مرحمة التصميم:

 تصميم األىداف السموكية: (4
السابقة، أمكف التوصل إلى تحديد الميمات الرئيسية، والميمات الفرعية، مف خالؿ الخطوات 

وفى ىذه الخطوة تمت ترجمة ىذه الميمات إلى أىداؼ نيائية وممكنة، مع ذكر مستوى كل 
 .سب تصنيف بمـو لألىداؼ السموكيةىدؼ مف األىداؼ السموكية النيائية ح

 تصميم أدوات القياس محكية المرجع: (1

 بتصميـ كل مف األدوات التالية: قامت الباحثة

 .اختبار تحصيمى لقياس الجانب المعرفى المرتبط بميارات استخداـ السبورة التفاعمية 

http://www.sweedyschool.com/
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 .بطاقة مالحظة األداء العممى لميارات استخداـ السبورة التفاعمية 
 تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمو: (4

الباحثة اليرميات، لتنظيـ المادة مف  أنواع عديدة مف السالسل والتتابعات اختارت منيا ىناؾ
عمى إلى أسفل )مف العاـ إلى الخاص( فى شكل ىرمى )شجرة القرار(، ومثاؿ عمى ذلؾ فإف أ 

( عبارة عف ميارة Title Designerميارة التعامل مع النصوص مف خالؿ مصمـ العنواف )
سيط، حفظ ممف العنواف إنشاء عنواف ب رئيسية تـ تقسيميا إلى عدد مف الميارات الفرعية ىي:

(Title File( لف النص ،)Wrapping Text تغيير شفافية صندوؽ تحديد النص باستخداـ ،)
(، تطبيق مؤثرات إضاءة عمى النص، إنشاء تدرجات لونية عمى النص، Transformالقيـ )

(، تطبيق Templatesإنشاء ظالؿ عمى النص، استخداـ عنواف جاىز مف قوالب البرنامج )
، وكل ميارة مف الميارات الفرعية تـ تقسيميا إلى عدد مف ( عمى النصStylesاألنماط )

 الميارات اآلدائية النيائية لموصوؿ إلى تنفيذ الميارة.  

 تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم: (1

التشاركى لمعمل بيا داخل بيئة التعمـ اإللكترونية  تـ اختيار استراتيجية التعمـ اإللكترونى
 التشاركية وذلؾ تبعا لمخطوات والمراحل التالية:

 ( المرحمة التمييدية: 1-4

وتضمنت قياـ الباحثة )مدير البيئة( بتعريف المتدربيف بمفيـو بيئة التعمـ اإللكترونية 
التشاركية، وبياف مميزاتيا فى عممية التعمـ، وتوضيح شروطيا ومبادئيا التربوية، وتحديد أىدافيا 

بميارات استخداـ السبورة التفاعمية ، وأىمية اكتسابيا، وأىـ البرامج المستخدمة فى وما المقصود 
 استخداـ السبورة التفاعمية .

 ( مرحمة التييئة الحافزة: 1-1

بدأت ىذه المرحمة مع بداية شرح كل ميارة، وفييا تـ التركيز عمى جذب انتباه المعمميف عبر 
ثارة غرؼ الحوار الموجودة فى بيئة التعمـ  اإللكترونية التشاركية إلى الميارات المطموب تعمميا، وا 

دافعيتيـ، مف خالؿ طرح سؤاؿ مفتوح أو غامض، أو عرض صور ومقاطع فيديو ذات صمة 
 بتمؾ الميارات المطموب تعمميا.
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 ( مرحمة توضيح الميمة اإللكترونية التشاركية: 1-4

اإللكترونية التشاركية المختمفة المطموب  وفييا تـ التركيز عمى إرشاد المعمميف إلى المياـ
وتوجييـ إلى البدء فى تنفيذىا تباعًا، بعد توضيحيا، فضاًل عف إرشادىـ لمصادر التعمـ  تنفيذىا،

اإللكترونية المتنوعة المتاحة، مع إتاحة الحرية ليـ فى اختيار أى مف ىذه المصادر، وفقا لما 
 طموبة إلنجاز المياـ المكمفوف بيا.يرونو مناسبًا ليـ فى جمع المعمومات الم

 ( مرحمة عمل المجموعات والتفقد والتدخل: 1-1

وفييا تـ التركيز عمى تفقد عمل المجموعات اإللكترونية التشاركية اثناء اجتماعاتيـ عبر 
غرؼ الحوار الخاصة بكل مجموعة مف أجل انجاز المياـ اإللكترونية التشاركية المطموبة، 

كل فرد عمى حدة، الى جانب األداء التشاركى ألعضاء كل مجموعة معًا،  لموقوؼ عمى آداء
ولمباحثة أف تتدخل إلرشاد أو توجيو أى معمـ متى كاف ذلؾ ضروريًا عمى أف يكوف فى أضيق 

 الحدود.  

وحرصت الباحثة عمى ارشاد المعمميف باستمرار إلى أىـ القواعد، والقيـ األساسية المشتركة 
  .، وتفاعميـ معًا خالؿ مجموعات العمل اإللكترونية التشاركية المختمفةالتى توجو عمميـ

 ( مرحمة المناقشة: ٢-1

وىى المرحمة التى أجتمع فييا المعمموف معًا عبر أدوات االتصاؿ المتزامنة المتاحة ليـ مف 
نية خالؿ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية، لعرض ما توصل إليو أعضاء كل مجموعة الكترو 

تشاركية مف نتائج وأفكار حوؿ الميارة موضوع التعمـ الذى تـ مناقشتو فى الميمة اإللكترونية 
التشاركية التى انتيوا مف إنجازىا، وفى نياية ىذه المرحمة قامت كل مجموعة الكترونية تشاركية 

دربيف مف بإعداد لقطة فيديو رقمية خاصة بالميارة موضوع التعمـ، وبعدىا وجدت الباحثة المت
 جديد إلى البدء فى تنفيذ الميمة التالية... وىكذا.

 ( مرحمة نياية الدرس والتقويم: 1-6 

بدأت ىذه المرحمة فى نياية تعمـ كل ميارة رئيسية مف الميارات المرتبطة بموضوع التعمـ بعد 
التعمـ، حيث  قياـ كل المجموعات بتنفيذ الميمة اإللكترونية التشاركية المرتبطة بالميارة موضوع
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قامت الباحثة فى ىذه المرحمة بمساعدة المعمميف عمى تمخيص أىـ النقاط واألفكار األساسية التى 
 توصمت إلييا المجموعات فيما يتعمق بالميارة موضوع التعمـ.

 تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعميمية: (٢

يتـ تحديد التفاعالت التعميمية مف حيث تحديد أدوار الباحثة والمعمميف )المجموعات 
اإللكترونية التشاركية(، وذلؾ فى ضوء األىداؼ المرجو تحقيقيا مف وراء استخداـ بيئة التعمـ 

 اإللكترونية التشاركية. 

 تحديد نمط التعميم المناسب وأساليبو:

 التشاركى المتوافق مع بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية. تـ اختيار نمط التعمـ اإللكترونى

 تصميم استراتيجية التعميم العامة: (6

قامت الباحثة بتحديد خطوات استراتيجية التعميـ العامة ليذا البحث فى ضوء نموذج التصميـ 
 كما يمى: (1226خميس" )التعميمى لػ "

 :استثارة الدافعية واالستعداد لمتعمـ، عف طريق 
 ب االنتباه.جذ 
 .ذكر األىداؼ 
 .مراجعة التعمـ السابق 
  تقديـ التعميـ الجديد، ويشمل عرض المعمومات واألمثمة، ومياـ التعمـ الرئيسة، حسب التسمسل

 اليرمى.
  تشجيع مشاركة المتعمميف وتنشيط استجاباتيـ، عف طريق تقديـ أنشطة وتدريبات انتقالية

اإللكترونية التشاركية المحددة سمفًا، والقياـ بعمميات توجيو ومرحمية موزعة حسب مياـ التعمـ 
 التعمـ وتقديـ الرجع المناسب وذلؾ وفق خريطة التفاعالت االجتماعية.

  قياس األداء، عف طريق تطبيق كل مف األدوات محكية المرجع وىى )بطاقة المالحظة، واختبار
 الثرائية وفقًا لخريطة التفاعالت االجتماعية.التحصيل المعرفى( ومف ثـ تقديـ البرامج العالجية وا
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 اختيار مصادر التعمم الرقمية المتعددة: (4

دمحم عطية خميس قامت الباحثة بتحديد مصادر التعمـ المناسبة ألىداؼ البحث وفقًا لنموذج 
الختيار مصادر التعمـ، والذى ينقسـ إلى مرحمتيف رئيسيتيف، تنتيى المرحمة األولى  (1226)

بإعداد قائمة بدائل المصادر المبدئية فى ضوء طبيعة الميمات التعميمية العامة، وطبيعة الخبرة، 
  .ونوعية المثيرات التعميمية، وكذلؾ الموارد

 وصف المصادر:  (9
بوصف تفصيمى لكل وسيمة تضمنتيا البيئة اإللكترونية قامت الباحثة فى ىذه الخطوة 

 التشاركية مع ذكر المواصفات والمعايير الواجب توافرىا فى تمؾ المصادر.

 اتخاذ القرار بشأن الحصول عمى المصادر أو إنتاجيا محميًا:  (9
" ونتائج تحميل الموارد والمعوقاتفى ضوء نتائج الخطوة الرابعة مف عمميات التحميل " 

ميات اختيار الوسائط حددت الباحثة مجموعة مف مصادر التعمـ التى ينبغى االستعانة بيا فى عم
ضوء الحاجات التعميمية واألىداؼ والمحتوى واألفراد، وبما أف بعض ىذه المصادر متاحة 
ومقبولة فنيًا ويمكف الحصوؿ عمى بعضيا جاىزة، فقد أتخذت الباحثة القرار بشأف الحصوؿ 

وىذه المصادر ىى الصور الثابتة الرقمية، لقطات الفيديو الرقمية، بعض الرسومات  عمييا جاىزة
الثابتة والمتحركة الرقمية، بعض المقطوعات والخمفيات الموسيقية والممفات الصوتية الرقمية ذات 
العالقة بموضوع التعمـ "ميارات ميارات استخداـ السبورة التفاعمية إلى جانب االستعانة 

- Edpuzzle– YouTube – googleت بعض خدمات بعض مواقع الويب مثل )بإمكانيا
yahoo( وأيضًا برنامج )vlc media player ،أما بالنسبة لبقية ىذه المصادر غير المتاحة ،)

والتى يصعب الحصوؿ عمييا، والتى مف امثمتيا شروحات الفيديو الخاصة بالميارات، فقد اتخذت 
 ا محميًا.الباحثة القرار بشاف إنتاجي

المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير لممحتوى التعميمى القائم عمى بيئة التعمم اإللكترونية 
 التشاركية:

 ( لبيئة التعمم اإللكترونية التشاركية المقترحة:Storyboardتصميم سيناريو مرسوم ) (4
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تفاعمية أو قامت الباحثة بزيارة مجموعة مف مواقع اإلنترنت التى تتصف بكونيا مواقع 
تشاركية أو بيئات إلكترونية تعاونية أو تشاركية لموقوؼ عمى الشكل العاـ لواجية تمؾ المواقع 

( أو Storyboardوالبيئات، والحظت أف غالبية ىذه المواقع والبيئات قائمة عمى لوحة احداث )
  .www.easylass.comما يعرؼ بموحة القصة قد تتبناىا الباحثة وىى 

( لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية Storyboardحيث قامت الباحثة بتصميـ لوحة احداث )
موضوع البحث فى ضوء قائمة المعايير التى تـ إعدداىا وتحكيميا بحيث تتضمف لوحة االحداث 

(Storyboard وصف لشاشات وصفحات بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية موضوع البحث )
التى تـ تصميميا وما تتضمنو مف نصوص ورسومات ولقطات فيديو وكذلؾ الصوت والمؤثرات 

 الصوتية والموسيقى المصاحبة. 

 التخطيط  لإلنتاج: (1
 تشمل عمميات التخطيط لإلنتاج الخطوات التالية:

 تعميمى ووصف مكوناتو وعناصره:( تحديد المصدر ال1-4

 مف حيث:

 ( تحديد نوع المصدر أو الوسيمة التعميمية المطموبة وتطويرىا:1-4-4

تصميم بيئة تعمم إلكترونية تشاركية لتنمية حددت الباحثة أف المنتج التعميمى المطموب ىو " 
تعمـ إلكترونية " وبالتالى فالباحثة بحاجة إلى تصميـ بيئة بعض ميارات السبورة التفاعمية

 تشاركية تتضمف تمؾ المعارؼ والميارات المتعمقة بالسبورة التفاعمية باستخداـ برنامج
(Camtasiastudio)( وبرنامج  ،vlc media player). 

(، Easyclassاختارت الباحثة لتصميـ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية نظاـ ادارة المحتوى )
والمميزات التى جعمت منيا واحدة مف أفضل نظـ إدارة المحتوى وذلؾ لمعديد مف الخصائص 

 المجانى، وىذه الخصائص والمميزات ىى:

 .سيولة ادارة المحتوى  مف خالليا 
 .يتوافر بيا العديد مف التطبيقات التى ال تتطمب ميارة أو خبرة كبيرة فى استخداميا 

http://www.easylass.com/
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  المشرفيف عبر الواجية ولوحة إمكانية إضافة المقاالت مف طرؼ المستخدـ المسجل أو
 التحكـ.

 .)إمكانية تحديد مواعيد وأوقات استالـ وتسميـ  )التكميفات والواجبات 
 رونى تفاعمى محدد بزمف  وعالماتتحتوى عمى نظاـ اختبار الكت. 
 .تحتوى عمى واجية متعددة المغات منيا المغة العربية 
 .تحتوى عمى إحصائيات أساسية لزيارات الموقع 
  عمى نظاـ تصويت واستطالع لمرأى. تحتوى 
 .إمكانية رفع ممفات صوت وفيديو والتحكـ بيا 
 إمكانية تحميل ممفات الصور الرقمية.  
 إمكانية انشاء  المحادثات المتعمميف و المعمميف وبيف المعمميف وبعضيـ البعض. 
 ( وصف مكونات بيئة التعمم اإللكترونية التشاركية:1-4-1

 كتوبة:( النصوص الم1-4-1-4

لكتابة جميع النصوص الخاصة  (Microsoft Word 2013استخدمت الباحثة برنامج )
بالمقدمة، واألىداؼ، وعناصر المحتوى، والشرح، واألنشطة التعميمية، والمساعدة، كما استخدـ 

( لمعناويف 56( لمعناويف الرئيسة، وحجـ )58(، وحجـ )Simplified Arabicنوع الخط )
 ( لممتف( وقد تـ مراعاة الجوانب التصميمية الخاصة بالنصوص.54)الفرعية، وحجـ 

 ( الصور الثابتة:1-4-1-1

تـ الحصوؿ عمي الصور الثابتة التى تحتاج إلييا البيئة مف خالؿ محركات بحث الصور 
عمى شبكة االنترنت، وتـ معالجة معظـ ىذه الصور، بحيث يتوافر فييا كافة المواصفات الفنية 

مف حيث تعديل الموف، والحجـ، إلى جانب كتابة بيانات عمييا باستخداـ برنامج والتربوية 
(picture cutout Guide ،) وبرنامج. 

(Lightshot)  الى جانب التقاط صور ة مف شاشة سطح المكتب او تجزأتيااللتقاط صور ،
تـ رفعيا  وبعد ذلؾ(Video Screenshot) مف الفيديو الرقمى قد تـ تسجيمو مف قبل باستخداـ 

(، ثـ بعد ذلؾ (Easy classعمى صفحة بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية الموجودة عمى موقع 
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تـ إضافة الروابط الخاصة بيذه الممفات داخل بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية فى الجزء 
 المخصص لكل ميارة أو تحت زر "مكتبة الصور الرقمية".

 : DVC( Digital Video Captureرقمية )( لقطات الفيديو ال1-4-1-4

قامت الباحثة بتسجيل لقطات الفيديو التعميمية الرقمية الخاصة بميارات استخداـ السبورة 
التفاعمية، والتى تـ تحديدىا في مرحمة وصف مصادر التعمـ ووسائطو المتعددة، باستخداـ برنامج 

(Camtasia Studio( وبرنامج ،)Vlc media Playerوتـ )  حفظ ىذه الممفات بإمتداد
(MPEG2( وبعد ذلؾ تـ تحويل ىذا االمتداد لصيغة ،).mov ونظرًا لممساحة الكبيرة لممفات ،)

الفيديو، تـ رفعيا عمى قناة الفيديو الخاصة ببيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى موقع 
ل بيئة التعمـ اإللكترونية اليوتيوب، ثـ بعد ذلؾ تـ إضافة الروابط الخاصة بيذه الممفات داخ

 "مكتبة الفيديو الرقمية". التشاركية فى الجزء المخصص لكل ميارة، أو تحت زر

 ( المقاطع الصوتية:1-4-1-1

قامت الباحثة بتسجيل المقاطع الصوتية المتعمقة بموضوع الميارة والتى تـ تحديدىا فى مرحمة 
محركات بحث الصوت الرقمى، وتـ معالجة وصف مصادر التعمـ ووسائطو المتعددة مف خالؿ 

معظـ ىذه المقاطع، بحيث يتوافر فييا كافة المواصفات الفنية والتربوية مف حيث نقاء الصوت، 
والسعة التخزينية، إلى جانب إضافة بعض المؤثرات الصوتية عمييا باستخداـ برنامج 

(Camtasia Studio وبعد ذلؾ تـ رفعيا عمى صفحة بيئة التعمـ ،) اإللكترونية التشاركية
الموجودة عمى الموقع المحدد، ثـ بعد ذلؾ تـ إضافة الروابط الخاصة بيذه الممفات داخل بيئة 

  .التعمـ اإللكترونية التشاركية فى الجزء المخصص لكل ميارة

 ( متطمبات إنتاجية أخرى:٢-1-4-1

بموضوع ميارة استخداـ الموحة حددت الباحثة عددًا مف المتطمبات اإلنتاجية األخرى المتعمقة 
 التفاعمية، والتى تـ تحديدىا فى مرحمة وصف مصادر التعمـ ووسائطو المتعددة، والتى مف بينيا:

 ( إنشاء قناة فيديو خاصة ببيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى موقعYouTube لرفع ،)
ل عمى المعمميف االستفادة منيا وتحميل الفيديوىات الرقمية المتعمقة بميارات البحث، وحتى يسي

 والتعميق عمييا وتحميميا.
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 ( إنشاء صفحة خاصة ببيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى موقعEasy class لرفع ،)
وتحميل الصور الرقمية المتعمقة بميارات استخداـ السبورة التفاعمية عمييا، وحتى يسيل عمى 

 ا وتحميميا. المعمميف االستفادة منيا والتعميق عميي
 ( إنشاء صفحة خاصة لمتواصل  عمى موقعyahoo المكانية التسجيل عمى البيئة التشاركية ،)

Easyclass  وقناة اليوتيوب وايضا موقعEdPuzzle . 
  إنشاء صفحة خاصة بموقعEd puzzle  النشاء الفيديوىات التعميمية التفاعمية لسيولة التعمـ

 واالتقاف 
  اقتناء نسخة مف برامجIQ Board v.5  حتى يسيل عمى الباحثة أو مدير البيئة دعوة

المعمميف لحضور جمسو افتراضية، ومشاركة الشاشة عف بعد  وذلؾ إلقامة االجتماعات عف 
بعد لمختمف األغراض واألنشطة التعميمية المتعمقة بتعمـ ميارات استخداـ ميارات الموحة 

 التفاعمية، 
 والبشرية: تحديد متطمبات اإلنتاج المادية (4

 قامت الباحثة فى ىذه الخطوة بتحديد متطمبات اإلنتاج وقد قسميا إلى قسميف ىما:

 ( القسم األول: متطمبات اإلنتاج المادية، وتشمل:4-4

  مجموعة مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع البحث، وذلؾ إلعداد المادة العممية
 الموحة التفاعمية.المرتبطة بموضوع الميارات وىى استخداـ ميارات 

  الميزانية الالزمة لتصميـ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية، وكذلؾ إنتاج مصادر التعمـ
 المحددة.

  جياز كمبيوتر بمواصفات مناسبة لعمميات برمجة وتصميـ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية
لنقل وتقطيع لقطات الفيديو وتصميـ وا عداد محتواىا، عمى أف يتوافر بيذا الجياز كارت فيديو 

الرقمية، ومحمل عمية البرامج الالزمة لتصميـ المحتوى التعميمى لبيئة التعمـ اإللكترونية 
 التشاركية.

  تحديد المتطمبات البرمجية إلنتاج مواد المحتوى فى صورتو الرقمية، وكذلؾ متطمبات بناء
 وتثبيت بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية. 
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 قسم الثاني: متطمبات اإلنتاج البشرية، وتشمل:( ال4-1

  اختيار وا عداد المادة العممية لممحتوى التعميمى لموضوع الميارات، باإلضافة إلى األنشطة
 والتدريبات العممية، وكذلؾ االختبارات القبمية والبعدية.

 اتيا بما يتناسب بناء بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية، وواجيات التفاعل الخاصة بيا، ومكون
مع معايير التصميـ التربوية والتقنية لقائمة المعايير التى تـ إعدادىا وتحكيميا مف قبل 

 الباحثة. 
 وضع خطة وجدول زمني لإلنتاج: (1

 وضعت الباحثة جدوؿ زمنى إلنتاج المصادر المختمفة 

 التطوير )اإلنتاج( الفعمى: (٢

مت الباحثة بعمميات اإلنتاج الفعمى وفقًا لما جاء بعد االنتياء مف عمميات التخطيط لإلنتاج قا
نتاج المواد Storyboardفى خطوة إعداد لوحة االحداث ) ( لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية، وا 

والمصادر التعميمية، حيث قامة الباحثة فى ىذه الخطوة بالبدء فى اإلنتاج الفعمى لممحتوى 
  .التعميمى

 ى:(عمميات التقويم البنائ6

 وقد تم التقويم البنائى عمى مرحمتين عمى النحو التالى: 

 المرحمة األولى:

رفع بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى شبكة االنترنت، حيث قامت الباحثة باختيار أحد  
( وتـ حجز عنواف لبيئة التعمـ http://www.Easyclass.comنظـ ادارة المحتوى وىى )

وقد روعى عند  )http://www.ELSWEEDYSCHOOL.comةوىو)اإللكترونية التشاركي
اختياره أف يتسـ بالبساطة والسيولة، وبعد ذلؾ تـ عرض بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى 

استمارة مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، فى شكل "
" لمراجعتيا فى ضوء قائمة المعايير التى تـ إعدادىا اإللكترونية التشاركيةتحكيم بيئة التعمم 

 ومف ثـ تنفيذ التعديالت التى أقرتيا مجموعة السادة المحكميف.  وتحكيميا

  المرحمة الثانية:
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( مف الطالب تحت 55وىى تجريب بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى عينة صغيرة )
( 5859 -3-55االستطالعية واستغرقت التجربة )سبعة اياـ( خالؿ الفترة مف )مسمى التجربة 

 (.5859-3-55إلى )

في حيف طالبت الباحثة بعد التطبيق مف العينة االستطالعية أف يوضحوا أراءىـ ومالحظاتيـ 
 حوؿ:

 .طريقة التسجيل بالبيئة اإللكترونية التشاركية 
  والمياـ التى تتضمنيا بيئة التعمـ اإللكترونية مدى سيولة أو صعوبة األنشطة التعميمية

 التشاركية.
  مدى وضوح عناصر الوسائط المتعددة الرقمية التى تتضمنيا بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية

 مف نصوص وصور وارتباطات وفيديو وصوت.
 .مدى سيولة أو صعوبة التعامل مع بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية 
 صعوبة التعامل مع أدوات االتصاؿ المتزامنة وغير المتزامنة داخل بيئة التعمـ  مدى سيولة أو

 اإللكترونية التشاركية. 
مف خالؿ مطالبة العينة االستطالعية بإبداء الرأى فى الجوانب السابقة وجوانب أخرى تـ 

 البيئة نفسيا.عرضيا فى شكل استمارة لتقييـ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية موجودة عمى 

 اإلخراج النيائى لممنتج التعميمى: (٢
في ضوء ما سبق مف تعديالت وصواًل لمصورة النيائية لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية تأكد 

 لمباحثة صالحية البيئة ومناسبتيا إلجراء تجربة البحث األساسية.

 المرحمة الرابعة: مرحمة التقويم: 
 إعداد أدوات التقويم: (4

ىذه الخطوة قامت الباحثة ببناء أدوات البحث وتحكيميا وضبطيا، والتى سيتـ تناوليا فى في 
 جزء الحق مف ىذا الفصل.

 تطبيق األدوات: (1
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حيث قامت الباحثة بتجريب أدوات البحث مف خالؿ إجراء التجربة االستطالعية لمتأكد مف 
 سالمتيا وصالحيتيا لمتجربة األساسية.

 المعالجة اإلحصائية:  (4
 حيث قامة الباحثة بإجراء المعالجات اإلحصائية المختمفة لضبط أدوات البحث المختمفة.

 تحميل النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا:  (1
حيث قامة الباحثة بتحميل نتائج المعالجات اإلحصائية ألدوات البحث المختمفة وذلؾ لمتأكد 

 مف مناسبتيا إلجراء تجربة البحث األساسية.

 المطموبة: تحديد المراجعات  (٢
حيث قامت الباحثة بإجراء التعديالت المختمفة التى أوصت بيا مجموعة السادة المحكميف فى 

 األدوات المختمفة لمبحث.

 اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة: (6
قامت الباحثة فى ضوء أراء ومقترحات وتوصيات وتعديالت السادة المحكميف وكذلؾ 

 اذ القرار باستخداـ أدوات البحث إلجراء تجربة البحث األساسية.المعالجات اإلحصائية باتخ

 المرحمة الخامسة: النشر واالستخدام والمتابعة:
 مف خالؿ:النشر:  (5
  قامت الباحثة ببناء العالقات الشخصية والحميمة مع المعمميف عينة البحث استعدادًا الستخداـ

 بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية.
  قياـ الباحثة بالتعريف ببيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية لمطالب عينة البحث مف خالؿ تقديـ

 .دليل استخداـ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية 
  قياـ الباحثة بتقديـ المزيد مف التعميمات حوؿ بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية لمطالب، بحيث

 وااليجابى نحو استخداميا واالستفادة منيا والتفاعل معيا.يتكوف لدييـ االتجاه الصادؽ 
 ( اختيار الباحثة أحد انظمة ادارة المحتوى وىىhttp://www.EasyClass.com وتـ ،)

عنواف لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية  حجز
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(، وقد روعى عند اختياره أف يتسـ بالبساطة .http://www.elsweedyshoole.comوىو)
 لة.والسيو 

 التبنى: ويتضمن:  (1
  قامت الباحثة بتجريب بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية، حتى يتأكد المعمميف مف منافعيا

 وسيولة استخداميا.
  التعرؼ عمى مدى رضا المعمميف عف بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية، وتأييدىـ وقبوليـ

 الستخداميا وتعميميا.
  اإللكترونية التشاركية مف قبل المعمميف عينة البحث.الوصوؿ إلى تبنى بيئة التعمـ 
 التنفيذ ) التوظيف(: (4

حيث تقوـ الباحثة ىنا بمتابعة استخداـ البيئة اإللكترونية التشاركية بالفعل مف قبل المعمميف 
 ومداومتيـ عمي التعامل معيا فى مختمف األوقات.

 التثبيت والدمج: (1
اإللكترونية التشاركية ضمف مقررات القسـ كجزء مف نشاط يتـ ىنا تثبيت استخداـ بيئة التعمـ 

القسـ االعتيادى، وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى تمؾ البيئة فى تقديـ الجانب التطبيقى لتنمية 
استخداـ السبورة التفاعمية أثناء التدريب داخل القسـ التدريب حتى بعد انتياء تجربة البحث 

 األساسية.

 تى: المتابعة والتجديد الذا (٢
حيث تجرى المتابعات المستمرة لمبيئة اإللكترونية التشاركية لمعرفة ردود الفعل حوليا مف قبل 

 مستخدمييا مف المعمميف ودراسة إمكانيات التطوير المستقبمية ليا.

 رابعًا: إعداد ادوات البحث:

 :اعتمد البحث الحالى عمى األدوات التالية

 اختبار تحصيمى لقياس الجانب المعرفى لميارات استخداـ السبورة التفاعمية.  .5

 بطاقة مالحظة األداء العممى لممعمميف.  .5
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 وفيما يمى مراحل وخطوات تصميم تمك االدوات:

 االختبار التحصيمي: -4

في ضوء قائمة الميارات الخاصة بالتصميـ التعميمي قامت الباحثة بإعداد وبناء االختبار 
 التحصيمي لقياس الجانب المعرفي وفقًا لمخطوات التالية:

 اليدف من االختبار:  -أ

اليدؼ العاـ مف إعداد االختبار التحصيمي ىو قياس الجانب المعرفي المرتبط بميارات 
 التفاعمية لدى معممى المرحمة اإلعدادية. السبورةاستخداـ 

 األولية:تحديد نوع المفردات وصياغتيا فى صورتيا  -ب

 السبورةتـ صياغة االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بميارات استخداـ 
موضوعية، ، وينتمي ىذا االختبار إلى فئة االختبارات المية لدى معممى المرحمة اإلعداديةالتفاع

 ( مفردة مقسمة كالتالي:58، وقد تكوف االختبار مف )حيث يتطمب إجابات محددة

 ( أسئمة. 58الختيار مف متعدد تكونت مف )أسئمة ا -

 ( سؤاؿ.58أسئمة الصواب والخطأ تكونت مف ) -

 ( سؤاؿ.58تحديد االجابة الصحيحة عمى الصورة وتكونت مف ) -

 وتـ اختيار تمؾ األنواع مف االختبارات الموضوعية لتميزىا باآلتي: 

 الوضوح وتغطيو الكـ المطموب قياسو.    -

 سيولة تصحيحيا إلكترونيا ويدويا وعمل مفتاح لتصحيح اإلجابات.    -

 السرعة، والسيولة في اإلجابة عمييا.    -

 المعدالت العالية لمصدؽ والثبات.   -

 قمة نسبة التخميف فييا.    -

 كما تـ مراعاة مجموعة مف االعتبارات عند صياغة مفردات االختبار:

 صياغة السؤاؿ بمغة سيمة، ومفيومو.  -
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 تطبيق(.  -فيـ -أف يقيس المستويات المعرفية الثالثة )تذكر  -

 تجنب التعميمات. -

 تجنب البيانات المزدوجة. -

 توزيع اإلجابات الصحيحة بطريقة عشوائية في نمط االختيار مف متعدد. -

 تجنب النفي. -

 تحديد جدول مواصفات االختبار التحصيمي: -جػ

فقد تـ تحديد األىداؼ اإلجرائية، وتحميل كل لتحديد جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي، 
ىدؼ منيا، وتحديد مستوى كل ىدؼ، حيث قامت الباحثة بتحديد نوع األسئمة التي تقيس اليدؼ 

 التعميمي المحدد، وبذلؾ تـ التوصل إلى جدوؿ المواصفات في صورتو النيائية وىو:

 مواصفات االختبار التحصيمى المعرفى :(1جدول )

 الرئيسيةالموضوعات 
االىمية 
النسبية 
 لالىداف

مجموع 
 األىداف

توزيع  بنود االختبار 
التحصيمى عمى 
 مستويات االىداف

الوزن 
النسب
 ى

 التذكر
الفي
 م

التطب
 يق

إعداد الوصالت الخارجية وتركيبيا 
 بطريقة صحيحة

4% 1 1 - 1 6% 

 %9 4 1 4 9 %4.42 ضبط السبورة التفاعمية
 %4٢ 9 ٢ 4 46 %42 البرنامجيميز المتعمم واجية 

 %٢ 4 - 1 ٢ %44 استخدام أدوات التحرير
 %42 1 1 1 42 %14 استخدام أدوات تحرير النصوص
 %42 6 4 4 42 %4 استخدام أدوات تحرير الكائنات

 %4 4 4 4 1 %2 استخدام أدواة التعرف
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 %4 4 1 1 4 %2 استخدام أدوات الصور الفوتوغرافية
 %٢ 4 1 1 ٢ %1 المسجلاستخدام أدوات 

 %1 1 4 4 1 %2 استخدام التأثيرات الخاصة
 %1 4 - 4 1 %1 استخدام أدوات العرض
 %6 1 1 1 6 %4 استخدام أدوات االرتباط

 %6 4 4 1 6 %4.42 استخدام مربع أدوات منظم الصفحات
 %4 4 4 4 4 %42 استخدام األدوات المتقدمة
 %6 1 - 1 6 %44 استخدام مكتبة الموارد

 المجموع
422% 422 

6 4 6 
422
 %4٢ الوزن النسبى %

4٢
% 

٢2% 

 وضع تعميمات االختبار: -د

تـ وضع تعميمات االختبار في بداية االختبار، وتضمنت وصفا مختصر لالختبار، وطريقة 
مراعاه أف اإلجابة عنو، مع تعريف المتدرب باليدؼ الفعمي مف االختبار، وعدد األسئمة وأنواعيا، وتـ 

 تكوف تعميمات االختبار سيمة وواضحة، ومباشرة، وتوضح لممتدرب ضرورة اإلجابة عف كل األسئمة.

 وراعت الباحثة االعتبارات التالية:

 أف تكوف التعميمات بسيطة، وواضحة ومباشرة. -

 أف توضح لممعمـ اختيار بديل واحد فقط.  -

 أف توضح لممعمـ كيفية اإلجابة عمى كل نمط مف أنماط المفردات الموجودة فى اإلختبار.  -

 أف تراعى أال يتأثر زمف االختبار بالزمف المحدد لقراءة التعميمات.  -

 :تقدير الدرجة وطريقة التصحيح -ىـ

 :االختبار صدق من التحقق -و  
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مف  عدد عمى األولية صورتو في االختبار عرض طريق عف وذلؾ لقياسو، وضع ما يقيس
استطالع  بيدؼ وذلؾ التعميـ، وتكنولوجيا وطرؽ التدريس،  المناىج في المتخصصيف المحكميف
 :يمي رأييـ فيما

 .مفردة لكل المغوية الصياغة دقة -

 .الطالب لمستوى  تراالعبا مالئمة مدى -

 .ميمة الغير وحذؼ الميمة، األسئمة بعض إضافة -

 .المحتوى  لعناصر األسئمة مناسبة مدى -

 .لمتطبيق االختبار صالحية مدى -

 لموضوح. تأكيداً  التعديالت إجراء -

 :)الصدق الظاىرى( االلكتروني االختبارالتحصيمى  صدق -ز

االلكترونى لميارات استخداـ السبورة التفاعمية فى صورتو األولية  االختبارالتحصيميى تـ عرض
 :يـ وذلؾ إلبداء الرأى فيو مف حيثتكنولوجيا التعمعمى مجموعة مف الساده المحكميف تخصص 

 التصميـ االلكترونى لالختبار. -

 وضوح مقياس الحروؼ. -

 سيولة التعامل مع االختبار. -

 دقة المحتوى وسالمتو العممية . -

 األسئمة تتعامل مع جميع المستيدفيف دوف تفرقة. -

 الضعف جوانب وتخطي االختبار يتـ تعديل وعميو االختبار داخل القصور جوانب ومعرفة 
 وضعت التي والفرعية الرئيسة لمميارة مناسبة األسئمة عمي المحكميف السادة أراء نصت حيث فيو

 األسئمة، وتعديميا بعض صياغة في التعديل كما تـ االختبار، وتعميمات مفردات ووضوح ،لقياسو
 .أكثر دقة لتصبح األخرى  األسئمة بعض صياغة واعادة

 



 

- ٢24 - 
  1212 يوليو –(41مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 الصورة األولية لالختبار عمى السادة المحكمين:عرض  -ح

تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف لمتعرؼ عمى 
 أراءىـ مف حيث: 

 مدى وضوح صياغة عبارات االختبار وتعميماتو. -

 مدى مناسبة االختبار في قياس ما وضع مف أجمو. -

 مدى شموؿ االختبار لكافة العناصر. -

د أشار السادة المحكميف إلى بعض التعديالت، وبعد إجراءاىا أكدوا صالحية االختبار وق
 لمتطبيق، وتـ الوصوؿ إلى الصورة النيائية لالختبار التحصيمي. 

 التجربة االستطالعية لالختبار: -ك

قامت الباحثة بتجريب االختبار بعد مراعاة مالحظات السادة المحكميف عمى االختبار، مف 
 ( معممًا.55تطبيقو عمى عينة استطالعية مف المعمميف وبمغ حجـ العينة ) خالؿ

 واليدف من إجراء التجربة االستطالعية لالختبار ىـو: 

 تحديد الزمف المناسب لتطبيق االختبار التحصيمي. -

 حساب ثبات االختبار.  -

 حساب معامل السيولة لمفردات االختبار. -

 االختبار.حساب معامل الصعوبة لمفردات  -

 حساب معامل التمييز لمفردات االختبار. -

 وقد تم تحقيق أىداف التجربة االستطالعية عمى النحو التالي:

 تحديد زمن االختبار:

بتسجيل زمف انتياء أوؿ معمـ وزمف انتياء أخر معمـ، تـ تحديد زمف االختبار مف خالؿ المعادلة 
 التالية:
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 زمن االختبار =
 + زمن انتياء آخر معممزمن انتياء أول معمم 

1 

 زمن االختبار =
12+٢2 

 دقيقة 1٢ =
1 
 حساب ثبات االختبار:  

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية لالختبار إذ تـ تجريب االختبار عمى عينة عشوائية 
 ( معمـ ومعممة، وتـ تطبيق االختبار التحصيمي.55مف المعمميف، وكاف عددىـ )

في حساب معامل ثبات االختبار الحالي عمى طريقة تحميل التبايف، والتي  اعتمدت الباحثة
تعني تحميل تبايف درجات المعمميف عمى فقرات االختبار، ولذا تـ حسػاب معػامل ثبػات االختبػار 

( 6(، ويوضح جدوؿ )KR 21( )55)ؾ ر 55ريتشاردسػوف رقػـ  -باستخداـ معػادلة كودر
 (.58إف الدرجة النيائية لالختبار ىى معامل ثبات االختبار )حيث 

 ( معامل ثبات االختبار التحصيمي.  4جدول )

 (4.4معامل الثبات )ر (1تباين الدرجات )ع متوسط الدرجات )م( )ن(عدد األسئمة 

58 37.57 38.85 8.77 

( مما 8.77بتطبيق المعادلة السابقة عمى نتائج االختبار ُوجد أف معامل ثبات االختبار ىو )
يدؿ عمى أف االختبار ذو ثبات عاؿ، مما يدعو إلى االطمئناف عند استخداـ االختبار مع أفراد 
عينة البحث؛ ىذا فضاًل عمى أف معامل الثبات الذي يتـ الحصوؿ عميو بطريقة تحميل التبايف 

(، وبذلؾ يكوف الحد األدنى 537، 5886عطي الحد األدنى لمعامل ثبات االختبار )فؤاد السيد، ي
( وىذا يعني أف االختبار ثابت إلى حد كبير ويمكف 8.77لمعامل ثبات االختبار الحالي ىو )

 االعتماد عميو واستخدامو بدرجة عالية مف الثقة.

 :حساب معامل السيولة لمفردات االختبار

الباحثة بعد تصحيح االختبار بحساب معامل السيولة المصحح مف أثر التخميف  قامت
( 8.57لمفردات االختبار، ووجدت الباحثة أف جميع األسئمة انحصرت معامالت سيولتيا بيف )
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(، وىي قيـ متوسطة لمعامالت السيولة، وبالتالي فإف مفردات االختبار ذات سيولة 8.85إلى )
( معامل السيولة المصحح مف أثر التخميف لكل 58ق؛ ويوضح ممحق )متوسطة وصالحة لمتطبي

 مفردة مف مفردات االختبار.

 :حساب معامل الصعوبة لمفردات االختبار

قامت الباحثة بعد تصحيح االختبار أيضًا، بحساب معامل الصعوبة لمفردات االختبار، 
(، وىي 8.43( إلى )8.58)ووجدت الباحثة أف جميع األسئمة انحصرت معامالت صعوبتيا بيف 

قيـ متوسطة لمعامالت الصعوبة، وبالتالي فإف مفردات االختبار ذات صعوبة متوسطة وصالحة 
( معامل الصعوبة مف أثر التخميف لكل مفردة مف مفردات 58لمتطبيق؛ ويوضح ممحق )

 االختبار.

 :حساب معامل التمييز لمفردات االختبار

التمييز عمى كل سؤاؿ مف أسئمة االختبار التحصيمي، قامت الباحثة بحساب معامل 
(؛ مما يشير إلى أف مفردات االختبار 8.55( إلى )8.55وانحصرت معامالت التمييز بيف )

( معامل التمييز لكل 55ذات قوة تمييزية مناسبة تسمح باستخدامو لمقياس؛ ويوضح ممحق )
  صالحية االختبار التحصيمي لمتطبيق.مفردة مف مفردات االختبار؛ وبذلؾ تأكدت الباحثة مف 

 بطاقـة المالحظـة: -1

عند الحاجة لجمع بيانات عف أداء األفراد وسموكيـ فإف المالحظة المنظمة في المواقف 
الطبيعية تعتبر وسيمة مفيدة لمغاية، ومف بيف أدوات المالحظة اختارت الباحثة مقاييس التقدير 

وقد وقع االختيار عمى ىذا النوع مف أدوات المالحظة ألف لتسجيل المالحظات أثناء المالحظة، 
ىذا النوع مف المقاييس يستخدـ لتحديد درجة حدوث سموؾ ما في المواقف التي يكوف فييا لألداء 
جوانب متعددة يتطمب كال منيا تقديًرا خاًصا، وألف ىذا النوع مف المقاييس يستخدـ في مجاؿ 

نتج معيف يمكف قياسو، لذلؾ البد مف مالحظة األداء نفسو قياس اإلجراءات التي ال تنتيي بم
 والحكـ عميو.

تأسيًسا لما سبق قامت الباحثة بتصنيف ميارات استخداـ السبورة التفاعمية التي تـ التوصل 
إلييا وفى ضوء أىداؼ البحث، واألىداؼ التعميمية، وبناء عمى الميارات المطموب تنمية 
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باحثة بإعداد بطاقة المالحظة لقياس الجانب الميارى وفقًا لمخطوات استخدميا لممعمميف، قامت ال
 التالية:

 اليدف من بطاقة المالحظة:  -أ

أرادت الباحثة أف تكوف بطاقة المالحظة أداة جيدة ىدفيا الكشف عف األداء الميارى لمعارات 
خالؿ بيئة تعمـ استخداـ السبورة التفاعمية لمعممى المرحمة اإلعدادية المطموب تحقيقيا مف 

 تشاركية.

 تحديد محتوى بطاقة المالحظة : -ب

في ضوء قائمة الميارات قامت الباحث ببناء بطاقة مالحظة األداء العممي لميارات استخداـ 
 السبورة التفاعمية لمعممى المرحمة االإعدادية ، وروعي فييا ما يمي:

 ة قصيرة.تعريف كل خطوة مف خطوات األداء تعريفا إجرائيا في عبار  -

 أف تكوف العبارات دقيقة و واضحة. -

 أف تقيس كل عبارة سموكا محددا وواضحا. -

 أف تبدأ العبارات بفعل سموكي في زمف المضارع. -

 احتوائيا عمى مستويات األداء الذي سيتـ مالحظتو. -

 عدـ اشتماؿ العبارة عمى أكثر مف أداء. -

 يختمط باألداء التالي أوالسابق.أف تتيح لممالحظ تسجيل األداء فور حدوثو حتى ال  -

 تعميمات بطاقة المالحظة: -ج

قامت الباحثة بعمل صفحة تعميمات لبطاقة المالحظة، وقد راعت الباحثة أف تكوف التعميمات 
 واضحة ومحددة حتى يتسنى ألي مالحظ استخداميا بسيولة ودقة.

 إعداد الصورة األولية لبطاقة المالحظة: -د

ومواصفات  ة بنود بطاقة المالحظة في ضوء األىداؼ التعميمية،قامت الباحثة بصياغ
الميارات التي يقوـ المعمميف بأدائيا بعد االنتياء مف دراسة بيئة التعمـ التشاركية، وقد تكونت 
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( ميارة فرعية، وتكونت مف عبارات 585( ميارة رئيسة، و)58)البطاقة في صورتيا األولية مف 
ة في كل خطوة مف خطوات األداء بحيث تشمل الجوانب األدائية تصف أفعاؿ المعمـ المطموب

المختمفة لمميارة، وقد روعي عند تصميـ البطاقة أف تتسـ باإليجاز والبساطة والوضوح، لذا قامت 
الباحثة بعمل االختبارات الالزمة لضبطيا، وذلؾ بإجراء اختبارات القياس التي تؤكد عمى صدقيا 

 وثباتيا، لتحقيق ما يمي:

 أف تكوف صياغة األداء في شكل عبارة إجرائية محددة واضحة يسيل مالحظتيا. -

 أف تكوف العبارة غير مركبة، وتصف مكونًا واحدًا مف مكونات األداء. -

 أف ال تحتوي عمى عبارات النفي. -

 أف تكشف عف األداء كشفًا جيدًا، وأف تكوف في صيغة الفعل المضارع المفرد. -

 المالحظة:تحديد أسموب تسجيل  -ىـ

بعد تحديد األداءات السموكية الفرعية لكل ميارة رئيسة، قامت الباحثة باستخداـ األسموب 
الكمي بالدرجات، حيث تـ تخصيص ثالث خانات أماـ كل عبارة تعبر عف مستوى اإلنجاز مف 
عدمو، بحيث يتـ إعطاء درجتاف في حالة قياـ المتدرب بأداء كل ميارة بطريقة صحيحة، ويتـ 

عطاء درجة واحدة في حالة أف المتدرب لـ يؤدي الميارة إال بعد عدة محاوالت، ويتـ إعطاء إ 
صفر لكل ميارة تـ أداؤىا بعد عدة محاوالت مع وجود بعض األخطاء، وفي النياية يتـ حساب 
درجة المتدرب عمى كل ميارة رئيسة وعمى البطاقة ككل لتجميع عدد األداءات الصحيحة التي 

( تقدير الدرجات 3ويوضح جدوؿ ) المتدرب في كل ميارة رئيسة وفي البطاقة ككل، حصل عمييا
 الكمية لبطاقة المالحظة.

 ( تقدير الدرجات الكمية لبطاقة المالحظة1جدول )

 ضعيف متوسط ممتاز احتماالت األداء )التقدير(
 2 4 1 الـــدرجـــــة

عدـ أدائيا فإف المالحظ يقوـ بوضع  وبعد أف يقوـ المتدرب بأداء الميارة بأي مستوى أو
 .لمالحظتو المالئمة الخانة أماـ( √عالمة )
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 صدق بطاقة المالحظة: -و

لمتأكد مف صدؽ بطاقة المالحظة، قامت الباحثة بعرض بطاقة المالحظة عمى مجموعة مف 
 المتخصصيف والخبراء في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس بيدؼ:

 عمى مدى تحقيق بطاقة المالحظة لألىداؼ التعميمية.التعرؼ  -

 التحقق مف مدى مناسبة بطاقة المالحظة لمعممى المرحمة اإلعدادية. -

 أف تكوف الصياغة المغوية لعبارات بطاقة المالحظة سميمة وواضحة. -

 حذؼ أو إضافة العبارات التي يرونيا مناسبة. -

 التقدير الكمي لمدرجات.  -

بتعديل بطاقة المالحظة في ضوء آراء المتخصصيف، حيث أكدوا صالحية وقامت الباحثة 
بطاقة المالحظة لمتطبيق ولـ يتـ تعديل سوى بعض الكممات بداخل الجمل المكتوبة وبعض 

قة المالحظة عالمات الترقيـ، واختزاؿ بعض الخطوات المكررة، وقد تـ تعديميا حتى وصمت بطا
 .إلى صورتيا النيائية

 اقة المالحظة:  ثبات بط -ز

 تمثل طريقة تعدد المالحظيف أكثر الطرؽ استخدامًا وشيوعًا، حيث تتطمب أكثر مف مالحظ 
  )أثنيف فأكثر(، لمالحظة أداء نفس الطالب في ذات الوقت.

، اتوقد قامت الباحثة باالشتراؾ مع اثنيف مف الزمالء ممف لدييـ معرفة بموضوع الميار 
 العينة االستطالعية، وقد روعي أثناء االستخداـ ما يمي:( متدربيف مف 8بمالحظة )

 بواقع بطاقة واحدة لكل مالحظ. -تخصيص ثالث بطاقات مالحظة لكل معمـ  -

 البدء واالنتياء مف تسجيل أداء المعمـ في الوقت نفسو. -

 أف تفرغ كل بطاقة مستقمة عف األخرى مع ثبات أسموب التفريغ. -

 كوبر" وزميمييا بالنسبة لكل معمـ باستخداـ معادلة وحسبت نسبة االتفاؽ بيف الباحث
Cooper "(44، ص1224) فارعو حسن كاآلتي  
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 مجػ أ خ                         
 نسبة االتفاؽ=        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

             مج أ خ+ مجػ دخ                         
 حيث أف :

 الكمى لمخطوات التي أتفق عمييا المالحظيف.مجػ أخ =  العدد 

 مجػ دخ = العدد الكمى لمخطوات التي اختمف عمييا المالحظيف. 

 متوسط نسبة االتفاق بين الباحث وزمالئو في مالحظة األداء العممي :(٢جدول )

 المتوسط 8 7 6 5 4 3 5 5 المعمـ

 %87.6 %98 %88 %88 %98 %95 %88 %88 %98 نسبة االتفاؽ

( أف متوسط نسبة االتفاؽ بيف الباحث وزميمييا في مالحظة أداء ميارات 5ويوضح جدوؿ )
%( وىي قيمة يمكف الوثوؽ في 87.6استخداـ السبورة التفاعمية لدى المعمميف الثمانية قد بمغ )

ثبات بطاقة مالحظة أداء معممي المرحمة اإلعدادية ليذه الميارات، وصالحيتيا لمتطبيق، وبذلؾ 
 ت البطاقة شكميا النيائي. أخذ

 الصورة النيائية لبطاقة المالحظة:   -4

بعد التأكد مف صدؽ وثبات بطاقة المالحظة، أصبحت البطاقة في صورتيا النيائية صالحة 
 لالستخداـ في تقويـ أداء المعمميف لميارات استخداـ السبورة التفاعمية .

 خامسًا: تحديد عينة البحث

( معمـ ومعممة مف معممى المرحمة االعدادية بإدارة ديرب نجـ 38) تكونت عينة البحث مف
 .يمية تـ اختيارىـ بطريقة عشوائيةالتعم

  :سادسًا: التجربة االستطالعية

عمى مجموعة مف مف المعمميف 58/4/5859تـ إجراء التجربة االستطالعية التطبيق بتاريخ 
معممات( بمدرسة السويدى الرسمية 7 معمميف، 8 ،55فى التخصصات المختمفة، بمغ قواميا 
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لمغات بمركز ديؤب نجـ بمحافظة الشرقية، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ممف ليس لدييـ معرفة 
مسبقة "بميارات استخداـ السبورة التفاعمية"، وممف ليس لدييـ معرفة مسبقة بموضوع الميارات، 

لتشاركى، حيث استغرؽ تنفيذ التجربة حيث طبقت عمييـ أدوات القياس بعد تعرضيـ لبيئة التعمـ ا
 ( أياـ، وجاءت إجراءات عرض التجربة عمى النحو التالي:5)

 .أعدت الباحثة شرحًا تمييديًا مختصرًا يعرض فكرة بيئة التعمـ التشاركية واليدؼ منو  -

اختير معمل التطوير التكنولوجى بمدرسة السويدى لمغات لتنفيذ إجراءات التجربة االستطالعية  -
لالتصاؿ  LANبو كارت شبكة لمدراسة، حيث يوجد بو سبورة تفاعمية وجياز كمبيوتر 

، وبو تكييف ( Data Showجياز عرض )  ،Speakerباالنترنت ، وسماعات صوت 
 ىواء. 

ة باسـ الموقع واسـ المستخدـ وكممة المرور الخاصة بو، لدراسة تـ تزويد كل معمـ ومعمم -
 البيئة التشاركية اإللكترونية. 

أثناء دراسة البيئة التشاركية اإللكترونية، قامت الباحثة بمشاىدة أفراد العينة، وقامت بمالحظة  -
ـ مف ىذه المتدربيف ومدى انتباىيـ، وردود أفعاليـ تجاه محتوى البيئة، وقامت بتدويف المي

 المالحظات. 

بعد انتياء عرض كل مادة المعالجة التجريبية قامت الباحث بمناقشة المتدربيف فيما درسوه،  -
خراجو،  والرد عمى استفساراتيـ، واستطالع رأييـ حوؿ جودة المقرر، وأسموب تصميمو وا 

 وقامت بتدويف ىذه المالحظات.

داء العممي لمميارات  ومقياس الكفاءة تـ تطبيق االختبار التحصيمى، وبطاقة مالحظة األ -
الذاتية عمى المجموعة االستطالعية بعد تعرضيـ لمبيئة التشاركية اإللكترونية لمتأكد مف مدى 

 فاعميتيا في إكساب ميارات استخداـ السبورة التفاعمية بجانبييا المعرفي واألدائي.

مف فعالية البيئة التشاركية  عمى ضوء التجريب الميداني لمبيئة وأدوات البحث، تـ التأكد -
اإللكترونية والتأكد مف صالحيتيا لالستخداـ عمى المستوى الميداني، باإلضافة إلى تحديد 
الصعوبات التي واجيت الباحثة وأفراد المجموعة االستطالعية لتالفييا عند إجراء التجربة 

 األساسية لمدراسة. 
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 :  عنيا التجربة االستطالعية مايمى ومن أىم النتائج التى أسفرت

أجمع معظـ المتعمميف عمى وضوح الدليل المخصص لدراسة البيئة، كما ساعدىـ فى السير  -
 فى المقرر المعتمد عمى شبكة اإلنترنت.

:عمى مناسبة جميع العناصر المرتبطة بالمكاف المخصص 95وافق المعمميف جميعًا وبنسبة -
جراء   التجربة مف حيث اليدوء واإلضاءة والتيوية.لمشاىدة البرنامج وا 

 أكد معظـ المعمميف عمى مناسبة المحتوى المقدـ مف خالؿ البيئة التشاركية. -

 أجمع المعمميف عمى أىمية األنشطة المقدمة مف خالؿ البيئة التشاركية. -

 أشار بعض المعمميف إلى ضرورة تعدد فترات التدريب لتتناسب مع ظروفيـ المختمفة. -

 المعمميف إلى وجود بعض األخطاء المغوية المستخدمة فى بعض أجزاء محتوى البيئة التشاركية. أشار -

نتاجيا في صورتيا النيائية.   وتـ إجراء التعديالت الالزمة فى البيئة التشاركية وفقًا آلراء المعمميف وا 

 رابعًا:التجربة األساسية لمدراسة:

 التالية: ومرت التجربة األساسية لمدراسة بالمراحل

 :تحديد عينة الدراسة -4

( معمـ ومعممة مف العامميف بمدرسة السويدى لمغات بمركز ديرب 38تكونت عينة الدراسة مف )
 9وبدأ التدريب واستغرؽ ثالث أسابيع، وكاف يبدأ التدريب مف الساعة ، نجـ  بمحافظة الشرقية

إلى ثالث مجموعات فرعية يبمغ عدد كل  ظيرًا، وقد تـ تقسيـ المجموعة الرئيسية 55صباحًا وينتيي 
( معمميف، وذلؾ لتتناسب مع ظروؼ المعمميف المختمفة، والجدوؿ التالي يبيف 58مجموعة منيا )

 ذلؾ.

 تطبيق أدوات الدراسة قبميًا: -1

تطبيق االختبار عمى مجموعة الدراسة، وذلؾ لحساب درجاتيـ القبمية فى التحصيل المعرفى  -أ 
فى البيئة التشاركية، وتـ التصحيح والرصد فى كشوؼ خاصة تمييدًا لممعمومات المتضمة 
 لمعالجتيا إحصائيًا .
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 تـ اعداد مجموعة مف المواقف العممية تظير فييا تطبيق ميارات استخداـ السبورة التفاعمية.  -ب 

، وذلؾ لحساب درجاتيـ القبمية فى األداء اقة المالحظة عمى مجموعة الدراسةتطبيق بط  -ج 
 لممياراتالميارى 

 المتضمنة فى البرنامج، وتـ رصدىا فى كشوؼ خاصة تمييدًا لمعالجتيا إحصائيًا.  -د 

 تنفيذ التجربة األساسية: -4

( صباحًا بإعداد وتجييز 9)قامت الباحث فى بداية كل يوـ مخصص لمتدريب، الساعة  -أ 
  .Enterاألجيزة والبرنامج بحيث يكوف البرنامج جاىز لمتشغيل بمجرد الضغط عمى مفتاح 

 وضعت ورقة تعميمات بجانب كل جياز لتوضيح كيفية تشغيل البرنامج والسير فيو. -ب 

وفق سرعتو وخطوه الذاتى،  -سار كل معمـ في دراسة البرنامج بترتيب محدد لمموضوعات -ج 
ذا صادفت المعمـ أية صعوبة أثناء التدريب فانو يذىب لمباحثة أومف معيا مف الزمالء  وا 

 الصعوبات.مباشرة لتذليل ىذه 

يبدأ الموديوؿ المبرمج عمى موقع اإلنترنت بمبررات دراسة الموديوؿ، ثـ األىداؼ التعميمية  -د 
لو، فاالختبارالقبمى، وبعد ذلؾ يقوـ المعمـ بالتعرؼ عمى محتوى الموديوؿ وما يتخممو مف 

المعمـ مع اختبارات  ذاتية ضمنية، وينتيي الموديوؿ باالختبار البعدى الخاص بو. ويتفاعل 
 كل ىذه المكونات ويجيب عنيا مف خالؿ جياز الكمبيوتر.

 التطبيق البعدى لألدوات األساسية: -1

التطبيق البعدى لالختبار الخاص بالبيئة التشاركية عمى مجموعةالدراسة، وذلؾ لحساب  -أ 
درجاتيـ البعدية لممعمومات المتضمة  فى البيئة، وتـ التصحيح والرصد فى كشوؼ خاصة 

 يدًا لمعالجتيا إحصائيًا.تمي

تـ اعداد مجموعة مف المواقف العممية تظير فييا تطبيق ميارات استخداـ  -ب 
 السبورة التفاعمية.
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التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة عمى مجموعة الدراسة، وذلؾ لحساب درجاتيـ البعدية فى   -ج 
فى كشوؼ خاصة تمييدًا األداء الميارى لمميارات المتضمة فى البيئة التشاركية، وتـ رصدىا 

 لمعالجتيا إحصائيًا.

التطبيق البعدى لمقياس الكفاءة الذاتية عمى مجموعة البحث ، وذلؾ لحساب درجاتيـ البعدية  -د 
 رصدىا فى كشوؼ خاصة تمييدًا لمعالجتيا إحصائيًا.، وتـ 

 عرض النتائج وتفسيرىا:

 نتائج اختبار صحة الفروض:

 : عنيا التحميل اإلحصائى وفق تساؤالت البحث وفروضةفيما يمى عرض لمنتائج التى أسفر 

 إختبار صحة الفرض األول: والذى ينص عمى أنة:

 الفروؽ بيف نتائج التطبيق القبمى، ونتائج التطبيق البعدى فى اإلختبار المعرفى:

المعرفى  قبل دراسة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لالختبار(: 6جدول )
 البيئة التشاركية اإللكترونية وبعده

ينة
 الع

 التطبيق البعدى التطبيق القبمى
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44 

2.2٢ 

 

( ارتفاع مستوى تحصيل معممى المرحمة اإلعدادية فى االختبار 6ويتضح مف جدوؿ )
، حيث قورف بمستوى تحصيميـ قبل الدراسةالمعرفى بعد تطبيق البيئة التشاركية اإللكترونية إذا ما

اإلعدادية  قبل دراسة البيئة التشاركية اإللكترونية كاف متوسط درجات معممى المرحمة 
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( وبذلؾ قد بمغت 45.688( ومتوسط درجاتيـ بعد دراسة البيئة التشاركية اإللكترونية )55.866)
( ، كما أنو بالكشف عف قيمة )ت( المحسوبة نجد أنيا 59.733زيادة متوسط الفرؽ )

( ودرجات حرية 8.85ستوى داللة )( عند م5.85( وىى أكبر مف )ت( الجدولية )56.953)
( ، وىذا يدؿ عمى فعالية استخداـ البيئة التشاركية اإللكترونية فى تنمية الجانب المعرفى 59)

 المرتبط بميارات استخداـ السبورة التفاعمية ، وتعتبر تمؾ النتيجة إثباتًا لصحة الفرض األوؿ.

لدراسات السابقة، والتى أكدت عمى وىذا يتفق مع النتائج التى توصمت إلييا العديد مف ا
عبد )التاثير اإليجابى لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية فى تنمية الجوانب المعرفية مثل دراسة 

 ، رييام سالمو،14 -12ص،124٢، أحمد الدريويش،49 - 44ص ،124٢،السويطالعزيز 
شيماء  ،612-649ص،1241أحمد الحفناوي، محمود الحفناوي، ،499-49٢ص ،1241
 ،، رييام الغول44٢ -444ص ،1241 ،، عمي حسن441 -444ص ،1241 خميل،
 ،1224،، دعاء لبيب119 -11٢ص  ،1244 ىمت عطية، ،٢11 -٢14ص، 1244

تشاركى فى والتى أشارت نتائجيا إلى فاعمية إستراتيجية إلكترونية لمتعمـ ال (491 -491ص
 .تنمية التحصيل المعرفى

 النتيجة إلى ما يمي:وترجع الباحثة ىذه 

 MODIFIEDنسبة الكسب المعدلة لبالؾ )ولتأكيد ذلؾ تـ حساب الفاعمية باستخداـ 
BLAKES GAIN RATIO) واتضح أف بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية تحقق فاعمية ،

معقولة، أو متوسطة فيما يتعمق بزيادة نسبة التحصيل المعرفى، ويمكف تفسير ىذه النتيجة فى 
 االعتبارات التالية: ضوء

إحداث تزاوج بيف النص، والرسـ، ولقطات الفيديو أثناء تقديـ الجوانب المعرفية لمميارات في  -
وقت واحد وعمى شاشة واحدة، مع وجود صوت قد ساعد المعمميف عمى عمل ربط بيف 

ونمى  الجوانب المعرفية والعممية، مما قد يكوف ساعدىـ عمى اكتساب المعرفة بصورة وظيفية،
 التحصيل المعرفي لدييـ.
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قدرة برامج التعميـ اإللكترونى عمى تحقيق التعمـ ذي المعنى، نظرًا ألف تنظيـ المحتوى في  -
صورة مديوالت تعميمية، وما تحتويو مف معمومات قبل تقديـ محتوى المديوؿ، تعد بمثابة 

 يارات، مما ساعدىـ منظمات تمييدية تييئ المعمميف لتمقي المحتوى وما بو مف مفاىيـ وم

 عمى إدراؾ محتوى المديوؿ ككل واكتساب المعمومات المتضمنة بو في صورة وظيفية ذات معنى. -

حرص المتدرب عمى الوصوؿ إلى معمومات جديدة، كاف لو دور كبير فى تنمية روح البحث  -
، وساىـ والتوسع فى المعمومات لدييـ، كما أف كثرة اطالع الطالب زاد مف معموماتيـ الجديدة

فى تنمية التحصيل المعرفى لدييـ، وذلؾ ألنيـ يبحثوف عف المعمومات الجديدة غير المكررة 
فى تعميق زمالئيـ، مما يجعميـ يبحثوف فى أكثر مف مصدر لمحصوؿ عمى المفيد، والجديد، 

 والمختمف، وىو ما تؤكد عمية النظرية البنائية واالتصالية.

ورة عبر بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية كاف لو أثر كبير فى تحفيزىـ المتدربيف لتعميقاتيـ منش رؤية -
لمكتابة والبحث باستمرار عف مصادر جديدة ومتنوعة لمحصوؿ عمى المفيد والجديد ولتحقيق الشعور 

 بالنجاح والتميز أماـ بقية الزمالء داخل البيئة، وىو ما تؤكد عمية النظرية البنائية واالتصالية.

بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية التى تـ بنائيا فى ضوء قائمة المعايير التى تـ إعدادىا  طبيعة -
وتحكيميا، والتى اشتممت عمى مختمف المعايير والمؤشرات الواجب مراعاتيا عند تصميـ بيئات 

 التعمـ اإللكترونية التشاركية.

تشاركية لممجموعات اإللكترونية التشاركية المميزات العديدة التى تقدميا بيئة التعمـ اإللكترونية ال -
المكونة مف الطالب حيث التغذية المرتدة الفورية بعد كل ميمة إلكترونية تشاركية يقوموف 

 بتنفيذىا لتعزيز االستجابات الصحيحة وتصحيح االستجابات الخاطئة.

اإللكترونية التشاركية بيف  تنوع وسائل االتصاؿ سواء )متزامنة وغير متزامنة( المتاحة داخل بيئة التعمـ -
 الباحث والطالب، أو بيف الطالب وبعضيـ البعض، وىو ما تؤكد عمية النظرية االتصالية.

  Easy Class ) –-YouTubeالتأثير الواضح ألدوات بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية الستة  -
Yahoo-Google --IQ Board  edpuzzle القت قبواًل ( التى تـ استخداميا، والتى

قباؿ عمى استخداميا، والتفاعل معيا عبر البيئة سعيًا وراء بناء  ستحسانًا مف قبل عينة البحث، وا  وا 
المعرفة بشكل تشاركى وبشتى صورىا ) صور رقمية، صوت رقمى، فيديو رقمى، روابط 
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ومفضالت اجتماعية، جمسات عف بعد، مشاركة شاشة عف بعد(، وىو ما تؤكد عميو النظرية 
 البنائية.

إحتواء بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية عمى مجموعة مف لقطات الفيديو الرقمية الخاصة  -
بمساعدة المتدربيف فى اإلبحار داخل البيئة، وفى تعمـ الميارات وتنفيذ المياـ اإللكترونية 

أىـ مبادئ  التشاركية، وكيفية استخداـ أدوات التشارؾ المختمفة المتاحة داخل البيئة، وىو مف
النظرية البنائية، والتى تؤكد عمى ضرورة تقديـ الدعـ والمساعدة لممتدربيف فى معالجة 

 المعمومات وبناء التعمـ.

التعمـ فى مجموعات إلكترونية تشاركية يتيح الحوار وتبادؿ اآلراء واألفكار وتعددىا، وذلؾ  -
خريف، وا عالء قيـ ومبادئ يؤدى إلى إثراء عممية التعمـ، وتحسيف ميارة االتصاؿ مع اآل

االعتماد المتبادؿ، وىو أحد أىـ خصائص بيئات التعمـ اإللكترونية التشاركية، وأحتراـ آراء 
اآلخريف، وتنمية ميارات اإلنصات والمناقشة الفعالة وتبادؿ األفكار والمقترحات، وىى مف 

النظرية البنائية، والتى تؤكد الشروط الالزمة لنجاح التعمـ وبقاء أثره، كما أنيا مف أىـ مبادئ 
عمى أف النمو المعرفى يأتي عف طريق عمميات التفاوض فى المعنى والتشارؾ فى وجيات 

 النظر المتعددة مف خالؿ التعمـ التشاركى.

حرية المتدربيف فى اختيار المصادر المعرفية التى يحتاجوف إلييا دوف تدخل الباحثة، األمر  -
متمركز حوؿ المتدرب، ويؤكد عمى تفاعل متدرب مع متدرب، وىو الذى حوؿ التعمـ ليصبح 

 مف أىـ مبادئ تصميـ المقررات الرقمية طبقا لمنظرية االتصالية.

عرض المحتوى العممى بشكل ممتع، وذلؾ باستخداـ الوسائط المتعددة مف صوت، وصور،  -
ربع وعشريف ساعة فى ومقاطع فيديو، وكذلؾ تواجد ىذا المحتوى طواؿ أياـ األسبوع وخالؿ األ

، وسيولة الحصوؿ عميو، جميعيا أسباب ساىمت فى تنمية معارفيـ، األمر الذى يعد مف  اليـو
 أىـ مبادئ النظرية البنائية واالتصالية.

استخداـ البيئة اإللكترونية التشاركية مف قبل الطالب، كما أف وجود دليل االستخداـ  سيولة -
يل تعامل المتدربيف مع مكونات البيئة بشكٍل كبيٍر، وىذا أدى بصورة إلكترونية داخل البيئة س  

 إلى استمرار الدافعية لمتعمـ، فضال عف دوره فى إزالة الخوؼ والقمق مف استخداـ البيئة.
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لمساعدة زميمو فى اى وقت داخل البيئة باالعتماد عمى االدوات المختمفة متدرب استعداد كل  -
ح لدى الجميع ، وىو مف أىـ مبادى النظرية البنائية التى تتيحيا البيئة اشاع االرتيا

 االجتماعية، والتى حرصت عمى التأكيد عمى التفاعالت االجتماعية مع االخريف.

 الفروق بين نتائج التطبيق القبمى، ونتائج التطبيق البعدى فى بطاقة مالحظة األداء: -1

إحصائيًا عند مستوى ينص الفرض الثاني مف فروض البحث عمى أنو: يوجد فرؽ داؿ 
( بيف متوسطي درجات المعمميف في التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة األداء 8.85)

 العممي لميارات السبورة التفاعمية لصالح التطبيق البعدى.

لمتحقق مف صحة ىذا الفرض، تـ استخداـ اختبار )ت( لممجموعات المرتبطة، لمتعرؼ 
درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي/ البعدي في  عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات

بطاقة المالحظة، مف خالؿ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وكذلؾ حساب 
 ( يبيف ذلؾ:59قيـ )ت(، وجدوؿ )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لبطاقة المالحظة قبل(:4)جدول 
 تعمم التشاركية وبعدىادراسة بيئة ال 
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( ارتفاع مستوى أداء معممى المرحمة اإلعدادية فى بطاقة المالحظة بعد 7ويتضح مف جدوؿ )
تطبيق بيئة التعمـ التشاركية إذا ما قورف بمستوى أدائو قبل دراسة بيئة التعمـ التشاركية ، حيث 

( 58.466قبل دراسة بيئة التعمـ التشاركية ) كاف متوسط درجات معممي المرحمة اإلعدادية
( وبذلؾ قد بمغت زيادة متوسط 57.733ومتوسط درجاتيـ بعد دراسة بيئة التعمـ التشاركية )
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( وىى أكبر 35.558( ، كما أنو بالكشف عف قيمة )ت( المحسوبة نجد أنيا )37.566الفرؽ )
(، وىذا يدؿ عمى 59حرية )( ودرجات 8.85( عند مستوى داللة )5.85مف )ت( الجدولية)

ستخداـ السبورة فعالية استخداـ بيئة التعمـ التشاركية في رفع مستوى أداء المتدربيف في ميارات ا
 ، وتعتبر تمؾ النتيجة إثباتًا لصحة الفرض الثاني.التفاعمية

وىذا يتفق مع النتائج التى توصمت إلييا العديد مف الدراسات السابقة، والتى أكدت عمى 
)عبد أثير اإليجابى لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية فى تنمية اآلداء الميارى مثل دراسة الت

، رييام 14 -12ص ،124٢ ، أحمد الدريويش،49 -44ص ،124٢، السويطالعزيز 
 -649ص ،1241 ، أحمد الحفناوي، محمود الحفناوي،499 -49٢ص ،1241 سالمو،
، 44٢ -444ص ،1241عمي حسن،، 441 -444ص، 1241 ، شيماء خميل،612

، دعاء 119 -11٢ص ،1244 ، ىمت عطية،٢11 -٢14ص، 1244رييام الغول،
والتى توصمت إلى فاعمية البرنامج التدريبى المقترح القائـ  (491 -491ص ،1224 لبيب،

 (5889 )زينب خميفة،ودراسة  فى تنمية اآلداء الميارى،” الويب”عمى التعمـ التشاركى عبر 
والتى توصمت الى فاعمية التعمـ اإللكترونى التشاركى عبر اإلنترنت مقارنة بطريقة التعمـ 
بالوسائط المتعددة التفاعمية فى إكساب ميارات استخداـ العروض الضوئية لمطالبات المنتسبات 

 بكمية التربية لمبنات جامعة الممؾ فيصل باإلحساء.

 وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى ما يمي:

حماس المتدربيف الشديد إلحساسيـ بأف استخداـ البيئة يعد أمرًأ جذابًا ومشوقًا، االمر الذى  -
أنعكس عمى حرصيـ عمى زيارتيا، والتفاعل معيا، ومع أدواتيا المختمفة بشكل يومى، وىو 

 ما تؤكد عمية النظرية البنائية واالتصالية.

تدربيف عمى تطبيق ما تـ تعممو مف خالؿ توافر المياـ بعد تعمـ كل ميارة رئيسية ساعد الم -
 البيئة بطريقة عممية، وىو مف مبادئ تصميـ المقررات الرقمية طبقًا لمنظرية االتصالية.

السماح لكل مجموعة بتقييـ أعماؿ بقية المجموعات ساىـ فى محاولة وصوؿ كل مجموعة إلى  -
ت األخرى، وىو ما تؤكد أعمى مستوى مف اإلتقاف حتى تناؿ رضا وقبوؿ واحتراـ المجموعا

 عمية النظرية البنائية واالتصالية.
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وجود ما يعرؼ بأفضل عضو فى المجموعات، وأفضل مجموعة إلكترونية تشاركية، وفى ضوء  -
معايير واضحة، ومعمنة لمجميع منذ البداية، وىو مف مبادئ وتوجييات النظرية البنائية لتصميـ 

عينو اليدؼ األعمى، أال وىو أف يصبح أفضل  التعميـ، جعل الجميع يعمل ويشارؾ ونصب
عضو فى المجموعات، وأف تصبح مجموعتو أفضل مجموعة بيف المجموعات، األمر الذى 

 كاف يدعو لمزيد مف التنافس، والتفاعل، والرغبة فى التفوؽ.

( التى تقدـ مف خالؿ البيئة والمتمثمة فى تعميقات الباحثة Feed Backالتغذية المرتدة ) -
يقات المتدربيف أنفسيـ، جعل كل متدرب وكل مجموعة تحرص عمى أف تقدـ أفضل ما وتعم

 لدييا، وىو ما تؤكد عمية النظرية البنائية واالتصالية.

أرتباط المواقع التى تـ استخداميا كأدوات لبيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية ارتباطًا وثيقًا  -
ية، وىو مف مبادى تصميـ المقررات الرقمية طبقًا ومباشرًا بميارات استخداـ السبورة التفاعم

لمنظرية االتصالية، ساىـ كثيرًا فى نمو تمؾ الميارات لدى المتدربيف، حيث موقع 
(YouTube( قائـ باألساس عمى تشارؾ لقطات الفيديو الرقمية، وموقع )Edpuzzle قائـ )

  .جعة ، التعمـ حتى االتقافباألساس عمى تشارؾ الفيديو التفاعمى الذى يقدـ التغذية الرا

( وصفحات خاصة بو عمى YouTubeمطالبة كل متدرب بأف ينشئ قناة خاصة بو عمى موقع ) -
(، وعرض تمؾ الصفحات أماـ اسمو داخل الصفحة الخاصة Easy Class- Edpuzzleمواقع )

والتعميق عمييا دفع بو داخل البيئة، ومطالبة بقية زمالئو بالدخوؿ إلى تمؾ الصفحات، وتقيـ ما بيا 
كل متدرب ألف تكوف صفحاتو أفضل، وتضيف جديد لمطالب، وىو ما تؤكد عمية النظرية البنائية 

 واالتصالية.

إعطاء الفرصة، والثقة لممتدربيف لبناء معرفتيـ بشكل إلكترونى تشاركى فى مناخ تعميمى يتسـ  -
ددة، وىو مف مبادئ تصميـ المقررات بالتنافس بيف المجموعات لتعمـ الميارات خالؿ مدة زمنية مح

الرقمية طبقًا لمنظرية االتصالية، دفع كل متدرب الف يبذؿ مزيد مف الجيد فى الوصوؿ لممعمومة 
 المطموبة فى أسرع وقت، بل ودفع اآلخريف لمحصوؿ عمى معمومات متقدمة بيدؼ التميز.

احثة والمجموعات )كل مجموعة المقاءات المستمرة )ثالثة لقاءات أسبوعية( التى تقاـ بيف الب -
عمي حدة(، وىو مف مبادئ وتوجييات النظرية البنائية لتصميـ التعميـ، أتاح لمباحثة الوقوؼ 
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عمى مستوى كل مجموعة، ومستوى كل متدرب، وجعل المتدربيف فى حالة يقظة مستمرة ومف 
ـ  مراقبة آدائيـ، كما جعميـ فى حالة أرتياح وثقة لممشورة عند الحاج  ة.ث

النتائج التى تعرض فى نياية تنفيذ كل ميمة، وعمى المساحة الخاصة بكل مجموعة، وىى  -
مف مبادئ وتوجييات النظرية البنائية لتصميـ التعميـ، جعمت كل مجموعة تشعر بالفخر، 

 واالعتزاز وبتحقق اليدؼ والغاية التى بذلوا المجيود مف أجميا.

 التالية:توصل البحث الحالي إلى النتائج 

( بيف متوسطي درجات المعمميف فى التطبيق 8.85يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -5
القبمى والبعدى لالختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفى لميارات استخداـ السبورة 

 التفاعمية لصالح التطبيق البعدى.

المعمميف في التطبيق القبمى ( بيف متوسطي درجات 8.85يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -6
 والبعدى لبطاقة مالحظة األداء العممي لميارات السبورة التفاعمية لصالح التطبيق البعدى.

 توصيات البحث : 

 : إلى بعض التوصيات التى يمكف صياغتيا عمى النحو التالى تـ التوصل

ادة التحصيل المعرفى، توظيف بيئات التعمـ اإللكترونية التشاركية فى العممية التعميمية لزي (5
 واآلداء الميارى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ فى المواد الدراسية المختمفة.

ضرورة العمل عمى تطبيق المعايير التربوية، والتقنية التى تـ التوصل إلييا مف خالؿ البحث  (5
 الحالى، واألخذ بيا عند تصميـ بيئات التعمـ اإللكترونية التشاركية.

مراجعات مستمرة ليذه المعايير لمواكبة التطورات التى تمحق بمجاؿ  الحرص عمى عمل (3
التعمـ اإللكترونى التشاركى والبيئات اإللكترونية التشاركية، وتطبيقاتيا، وأدواتيا، وما تشتمل 

 عميو مف أدوات تفاعل تزامنية، وغير تزامنية، وتطبيقات متعددة.
ترونية التشاركية فى التعميـ بمراحمو المختمفة، زيادة االىتماـ باستخداـ بيئات التعمـ اإللك (4

 ومقرراتو المتنوعة.
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ضرورة تحوؿ المعمـ مف دور ناقل لممعرفة إلى دور المنتج ليا، ويتحقق ذلؾ بمساعدتو عمى  (5
تعمـ ميارات التعامل مع بيئات التعمـ اإللكترونية التشاركية بما تشتمل عميو مف أدوات 

 لتعميمية.تشارؾ وتوظيفيا فى العممية ا
يوصى الباحث بإضافة مقرر عف بيئات التعمـ اإللكترونية التفاعمية التشاركية منيا والتعاونية  (6

وأدوات الويب الثانى والثالث، وما يستحدث مف تطبيقات لمتعمـ اإللكترونى بأشكالو المختمفة 
 والتربية النوعية.وباستراتيجياتو المتعددة ضمف مقررات قسـ تكنولوجيا التعميـ بكميات التربية 

 البحوث المقترحة: 

 يقترح البحث الحالى إجراء بعض البحوث المقترحة كما يمى :
إجراء دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح لتدريب المعمميف قبل الخدمة وبعدىا عمى  (5

 ميارات توظيف بيئات التعمـ اإللكترونية التشاركية فى العممية التعميمية.
لمتعرؼ عمى فاعمية أدوات أخرى لبيئات التعمـ اإللكترونية التشاركية األخرى إجراء دراسة  (5

 التى لـ تتناوليا الدراسة فى رفع كفاءة العممية التعميمية بجوانبيا المختمفة.
إجراء دراسة مقارنة بيف بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية وبيئة التعمـ اإللكترونية التعاونية فى  (3

 ستخداـ السبورة التفاعمية.تنمية ميارات ا
إجراء دراسة مقارنة بيف بيئة التعمـ اإللكترونية التشاركية وبيئة التعمـ اإللكترونية الشخصية  (4

 فى تنمية استخداـ السبورة التفاعمية.
يهخص انبحث

سعى ىذا البحث إلى تصميـ بيئة تدريب تشاركية عبر المنصات التعميمية لتنمية ميارات 
وفى سبيل ذلؾ قامت الباحثة بعرض  استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة االعدادية.

السبورة تصور مقترح لتصميـ بيئة تشاركية عبر المنصات التعميمية لتنمية ميارات استخداـ 
( معمـ ومعممة  بمدرسة السويدى الرسمية لمغات وقد 38وقد تكونت عينة البحث مف ). التفاعمية

اجراء تطبيق قبمى ألدوات البحث )االختبار التحصيمى االلكترونى، بطاقة المالحظة( ثـ 
 )االختبار التحصيمى، بطاقة المالحظة( ثـ تـ .المعالجة، ثـ تـ إجراء بعدى ألدوات البحث

حساب الفرؽ بيف االختبار القبمى واالختبار البعدى، ثـ تـ اختبار داللة المفروؽ إحصائيأ لموقوؼ 
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حيث أظيرت النتائج فعالية البيئة التشاركية والتأكد مف صالحيتيا لالستخداـ . عمى مدى أثر
 االعدادية.عمى المستوى الميدانى لتنمية ميارات استخداـ السبورة التفاعمية لدى معممى المرحمة 

  :المراجع
 ويب تكنولوجيا والعشريف الحادي القرف  تكنولوجيا تربويات .(م1241) الفار الوكيل عبد إبراىيم

 .  طنطا: الحاسبات لتكنولوجيا الدلتا .(5.8)

أثر اختالؼ التفاعل في أنماط اإلتصاؿ ببرامج التدريب  م(.1244أحمد سالم عويس حماد) 
لة اإللكتروني    في تنمية ميارات توظيف التقنيات التربوية لدى معممات رياض األطفاؿ، رسا

 ىرة. ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القادكتوراه غير منشورة

برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ الذاتي لتنمية  م(.1241إدريس سمطان أحمد مقبل )
ميارات توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعميـ لمعممي المرحمة الثانوية بالجميورية اليمينية، رسالة 

 دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

 المنصات التدريس ىيئة اعضاء استخداـ واقع (.م1246)خرون آو  العوض، محمود أكرم
 ماجستيرغير رسالة سعود، الممؾ جامعة في االنجميزية المغة تدريس فياإللكترونية  التعميمية
 .األردف اليرموؾ، جامعة ، التربية كمية ، منشورة

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات استخداـ مراكز  م(.1242أمل خميفة المبارك )
مصادر التعمـ لمعممات المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير 

. فاعمية م(1241آيات دمحم محمود عثمان )منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
ات تصميـ المقررات اإللكتروني   ة القائمة عمى الشبكة برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميار 

العنكبوتية لدى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بجامعة القاىرة، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

ل عبر شبكة برنامج مقترح باستخداـ أدوات التفاع م(.1229إيمان عبد العاطي دمحم الطران) 
نتاج البرمجيات التعميمية  اإلنترنت وتأثيره عمى طالب كمية التربية في إكسابيـ ميارات تصميـ وا 

 ، كمية التربية، جامعة المنصورة. رسالة دكتوراه غير منشورةاتجاىاتيـ نحو تمؾ األدوات، 
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ة معارؼ فعالية برنامج تدريبي عبر اإلنترنت في تنمي م(.1244بثينة دمحم محمود بدر) 
وميارات بناء االختبارات التحصيمية لدى معممات الرياضيات، مجمة العموـ التربوية، معيد 

 ، الجزء الثاني. 5، ع59 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة، مج

. استخداـ التكنولوجيا في الصف. ترجمة أميمة عمور م(1224) جيري بيتر وميميسا بيرسون 
 : عماف.  . دار الفكرأبو رياش وحسيف

التعمـ اإللكتروني  .م(1241حسن الباتع دمحم عبد العاطي والسيد عبد المولى السيد أبو خطوة )
 الرقمي "النظرية، التصميـ، اإلنتاج". دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية . 

تقييـ الطالبات المعممات الذاتى ألدائيف فى التربية العممية  م(.1221حصة عبد الرحمن فخرو )
جمة البحث فى تقييـ مشرفاتيف ليف فى عالقتيما بالتخصص األكاديمى والمعدؿ التراكمى.مو 

  .58- 5، ص ص4ع  ،55كمية التربية، جامعة المنيا، مج ،التربية وعمـ النفس

 السبورة الذكية ، متوفر عمى الرابط التالى: م(.1241حمدى الفرماوى )

1-  http://education.own0.com/t40-topic 

 مع وعمميا ماىيتيا :المفتوحاإللكتروني  التعميـ منصات (.م1246) الصبحي، عبيد بنت حميدة
 5-56ع المعمومات، دراسات مجمة اإلنترنت، شبكة عمى المفتوح التعميـ لمنصات دليل تصميـ

 العمـو دار. االنترنت عبر التعميمية المقررات –التعميمية المنصات (.م1246) عبدالنعيم رضوان
 . القاىرة: والتوزيع لمنشر

 أسس التعمـ. دار الشروؽ: عماف.  م(.1241سامر الفقياء) 

(. فاعمية موقع تعميمي تفاعمي لتنمية ميارات تصميـ صفحات م1241السيد دمحم السيد )
االنترنت التفاعمية لطالب قسـ الحاسب اآللي بكميات التربية النوعية، رسالة ماجستير غير 

 منشورة ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.  

 التعميـ ،مجمة البشرية الموارد وتنميةاإللكتروني     التدريب. (م1229) حسن دمحم شوقي
 : التالى الرابط عمى متاح ،4ع المنصورة، جامعة ،اإللكتروني

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140 

http://education.own0.com/t40-topic
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140


 

- ٢11 - 
  1212 يوليو –(41مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تكنولوجيا التعميـ ومصادر التعمـ اإللكتروني مفاىيـ نظرية  م(.1229عادل السيد سرايا )
 .وتطبيقات عممية. الجزء الثاني. مكتبة الرشد: الرياض

. تصميـ برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ م(1229) عادل السيد سرايا، يسري عطية أبو العنين
التحصيل الدراسي واالتجاه نحو النشط مف خالؿ السبورة اإللكترونية لتنمية أنماط التعمـ والتفكير و 

استخداميا لدى طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بالسعودية، الجمعية المصرية لتكنولوجيا 
 .559-85، ص ص 3ع ،59التعميـ، مج

 الخبرات مركز .واالنترنت الكمبيوتر باستخداـ بعد عف التدريب. (م1224)توفيق الرحمن عبد
 . بميؾ -المينية

 ما التفكير بميارات الموجو المقموب التعمـ استراتيجية أثر (.م1246) هللا عبد أحمد العال عبد
 ماجستير طمبة لدى التفاعمية التعميمية المنصات استخداـ ميارات تنمية في المعرفي وراء

جتماعية تربوية دراسات، التعميـ تكنولوجيا  ع ،55مج مصر، –جامعة حمواف  ، كمية التربية،وا 
 . 5556-5899، ص ص 3

 خمسة عوامل أساسية لبناء بيئة تعمـ تشاركي ب(. -م124٢عمي بن شرف الموسوي )
 ، متاح عمى الرابط التالى(WISE)وايز  حاسوبي فعاؿ، الموقع العالمي لالبتكار

:http://www.wise-qatar.org/five-essential-factors-for-efficient-
collaborative learning 

. البرمجيات االجتماعية  في منظومة التعمـ المعتمد عمى م(1229عبد هللا العمودى )غادة 
الويب : الشبكات االجتماعية نموذجًا. المؤتمر الدولي األوؿ لمتعمـ اإللكتروني    والتعميـ عف 

 بعد صناعة التعمـ لممستقبل، الرياض، المممكة العربية السعودية، متاح عمى الرابط التالى:

  http://www.scribd.com/full/27064715?access_key=key- 2g cnjflq soqqi 
cnhqk09 

در (. فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات توظيف غرفة المصام1241غادة دمحم شبارة )
لمعممي الدمج بمممكة البحريف، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة 

 القاىرة.

http://www.scribd.com/full/27064715?access_key=key-%202g%20cnjflq%20soqqi%20cnhqk09
http://www.scribd.com/full/27064715?access_key=key-%202g%20cnjflq%20soqqi%20cnhqk09
http://www.scribd.com/full/27064715?access_key=key-%202g%20cnjflq%20soqqi%20cnhqk09
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 ––نشرىا –إنتاجيا -ات اإللكترونية تصميمياالمقرر  ب(.-م 1229الغريب زاىر اسماعيل )
 تقويميا. عالـ الكتب: القاىرة.

(. برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى االنترنت لتنمية م1241منير الدوسري)هللا متعب عبد ا
ميارات توظيف المستحدثات التكنولوجية والتفكير اإلبتكاري لدى معممي المدارس المتوسطة 
 بالمممكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. 

التدريس  ىيئة أعضاء ميارات تنمية في تدريبية حقيبة . فاعميةم(1224حمد كمال عفيفى )
نحوىا، مجمة  في التدريس واتجاىاتيـ الذكية السبورة استخداـ في والتربية المعمميف بكميات

، ص ص 45ع وبحوث ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، مصر، دراسات-التربية تكنولوجيا
589-533. 

أثر اختالؼ نمط تقديـ التغذية الراجعة ببيئة  م(.1241) دمحم عمي عبد المقصود القط
االختبارات البنائية اإللكتروني   ة القائمة عمى الشبكات في إكساب ميارات برمجة االنترنت 

 والدافعية نحو التعمـ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. 

أثر تصميـ موقع الكتروني عمى تنمية ميارات  (.م1241) هللامنال عبد المطيف عبد ا
واتجاىات الباحثيف العممييف في التعامل مع بيئات الواقع االفتراضي في ضوء الجودة الشاممة، 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. 

مقترحة لتوظيف بيئات التعمـ أثر إستراتيجية تدريب م(.1241) منيرة نيار غنيم الحسيني 
لكويت، رسالة دكتوراه غير اإللكترونية واتجاىاتيـ نحوىا لدى معممي المدارس الثانوية بدولة ا

 ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة . منشورة

 المؤتمر العممى السنوى العاشر لتكنولوجيا التعميم اإللكترونى ومتطمبات الجودة الشاممة
 . القاىرة، جميورية مصر العربية.5مج، ع55الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ.  م(.122٢)

المؤتمر العممى السنوى الحادى عشر لتكنولوجيا التعميم اإللكترونى وتحديات التطوير التربوى 
الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ. القاىرة، جميورية مصر  م(.1229) فى الوطن العربى

 العربية. 

 متاح عمى الرابط التالى: .م(1244المؤتمر الدولى الثانى لمتعميم اإللكترونى والتعميم عن بعد )
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 http://www.mo222/vb/showthread.php?t=35578 

 .  القاىرة :العربي الفكر دار .التفاعمية التعمـ بيئات (.أ - م1241) عزمي جاد نبيل

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المدمج لتنمية ميارات  م(.1244نصر الدين مبروك دمحم )
إنتاج المحتوى اإللكتروني لدى أخصائي تكنولوجيا التعميـ في ضوء معايير الجودة، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

التنمية المينية لممعمـ واالتجاىات المعاصرة. المؤتمر  م(.1242المجيد سعود ) نعمت عبد
العممي حوؿ المعمـ وتحديات العصر بكمية إعداد المعمميف بطرابمس بميبيا، متاح عمى الرابط 

  http://edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=10التالى :

فعالية برنامج تدريبي إلكتروني مقترح لتنمية ثقافة الجودة لمعممي  م(.1241) نيمة محمود دمحم
التعميـ العاـ في ضوء المعايير القومية، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، 

 جامعة القاىرة. 

 اإللكتروني، التعمـ إلدارة جسور ونظاـ المدونات بيف مقارنة .(م1229) خميفةىند سميمان ال
 العالي، التعميـ بعد، وزارة عف اإللكتروني والتعميـ لمتعمـ األوؿ الدولي لممؤتمر مقدمة عمل ورقة

 .السعودية العربية المممكة الرياض،

.التعميـ اإللكتروني تطبيقات مستحدثة. دار الفكر العربي:  م(1244) وليد سالم دمحم الحمفاوي 
 القاىرة. 

 لطمبة ( Edmodo ) التعميمية المنصات استخداـ فعالية م(.1244عبدالمجيد العنيزي ) يوسف
، بأسيوط التربية كمية الكويت، مجمة بدولة األساسية التربية بكمية والحاسوب تخصص الرياضيات

 .6،ع33، مجمصر
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DESIGNING PARTICIPATING ENVIRONMENT FOR 

TRAINING VIA EDUCATIONAL E-WEBSITES AND ITS 

RELATION WITH EACH ONE OF DEVELOPING SKILLS BY 

USING INTERACTIVE BOARD AND THE SELF-EFFICIENCY 

FOR PREPARATORY STAGE TEACHERS. 

Summary of the research:  

This research sought to develop the skills of using the interactive 

whiteboard and exploring the impact of designing a participatory training 

environment across educational platforms for middle school teachers In 

order for the researcher to demonstrate a proposed concept for designing 

a participatory training environment for developing interactive 

whiteboard skills, he relies on the Easy Class platform as an environment 

for developing interactive whiteboard skills. The research sample 

consisted of a random sample consisting of (30) teachers and middle 

school teachers, applied to research tools (achievement test, observation 

card) and then treatment, then the application was submitted after the 

research tools (completion of test, b note the strength), then calculate the 

difference Between the previous test and the subsequent test, then the 

difference is a statistically significant test to determine the extent to 

http://onlinelibrary.wiley/
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which the design of the participatory training environment affects the 

development of interactive whiteboard skills. The results showed the 

effect of the participatory training environment on developing interactive 

whiteboard skills based on educational platforms for middle school 

teachers. 

 

 


