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 :املستخلص 

ستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة اىدؼ البحث الحالى إلى تعرؼ أثر          
التفكير التأممى واالستغراؽ المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، و المحتوى عمى التحصيؿ 

وقد استخدـ البحث المنيج التجريبى، واعتمد عمى التصميـ التجريبى ذو المجموعتيف 
( 51المجموعة التجريبية، و)( طالب وطالبة فى 51الضابطة والتجريبية وتكونت العينة مف )

طالب وطالبة لممجموعة الضابطة، واستخدـ البحث اختبار تحصيمى، ومقياس لمتفكير 
التأممى، ومقياس لالستغراؽ المعرفى، كذلؾ استخدـ البحث شبكة جوجؿ لمعروض التقديمية 
كشبكة لمشاركة المحتوى، وجاءت نتائج البحث لتوضح وجود فروؽ دالة احصائًيا بيف 

ومقياس  ،توسطات درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة فى االختبار التحصيمىم
التفكير التأممى، ومقياس االستغراؽ المعرفى لصالح المجموعة التجريبية، وأوصى البحث 

االىتماـ باستخداـ شبكات مشاركة المحتوى مثؿ جوجؿ المستندات، وجوجؿ العروض بضرورة 
مكانية انتاج االشبكات لتحقيؽ التفاعؿ والمشاركة فى الرأى والفكر مع  التقديمية، وغيرىا مف

واالنغماس البناء فى  ،ومشاركتيا فى سياقات اجتماعية، كذلؾ تحقيؽ متعة التعمـ ،المعرفة
 المعرفة.

 بيئة تعمـ، شبكات مشاركة المحتوى، التفكير التأممى، االستغراؽ المعرفى. الكممات المفتاحية.
Abstract. 

The aim of the current research is to know the effect of using a learning 

environment based on content sharing networks on achievement and reflective 

thinking and cognitive absorption among educational technology students (15) 

students of the control group, and (15) students of the experimental group the 

research used an achievement test, a scale for reflective thinking and a measure 

for cognitive absorption, as well as the search used the Google presentations 

network as a content sharing network, and search results came to show that 

there are statistically significant differences between the average scores of 

students of the experimental and control groups in the achievement test, 

reflective thinking scale and cognitive absorption scale for the experimental 

group, and the research recommended that attention should be paid to using 

content sharing networks such as Google Docs, Google Presentations, and 

other networks to achieve interaction and sharing of opinion and ideas with the 

possibility of producing knowledge and sharing it in social contexts that 

achieve the fun of learning and constructive immersion in knowledge. 

Keywords. Learning Environment, Content Sharing Networks, Reflective 

Thinking , Cognitive Absorption.  
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 .مكدمة

 مميزات إجتماعية مف ليا لما استخداًما الويب مواقع أكثر فم كة المحتوىر مشا تعد شبكات   

 وتشجع الحر، والتعبير اآلراء، تبادؿ عمى تساعد حيث جميع أعضائيا، تتحقؽ بيف تفاعمية

 عمييا، التعميقات وتسجيؿ مستمرة، ومناقشتيا، بصفة وتسجيميا أفكارىـ، رصد عمى األفراد

ـ بشكؿ مستقؿ خارج حدود الطالب عمى التعم ف تسيـ فى مجاؿ التعميـ فى حفزأويمكف 
الشبكات مع الفكر البنائى الذي يعتمد عمى تكويف تمؾ حيث يتفؽ التعمـ مف خالؿ  المدرسة،

  (Johnson, 2009)5 .المعرفة فى سياقات إجتماعية
 زمالء التعمـ أو الخبراء لمعثور عمى فرصة لممتعمـشبكات مشاركة المحتوى تتيح 

 ,Wang, Woo)بصورة جماعيةومشاركة المحتوى التعميمى  عات التعميميةلمناقشة الموضو 

Lang and Yang, 2010, 326) 

فقد لممستندات شبكة جوجؿ  امثمة لشبكات مشاركة المحتوى منيمف األعديد وىناؾ     
 ،االستقصاءواعتمدت عمى  ،طالبالاستخدمت فى دراسة لتطوير ميارات الكتابة لدى 

توفير  فى اً كبير  اً دور لو كاف  Google أف استخداـ محّرر مستندات جدتوقد و  ،والمقابمة
تحسيف ميارات الكتابة  لطالب والمعمميف في وقت واحد لممحتوى، مع زيادة فرصيـاوصوؿ 

 ,Yim) مف خالؿ ميزات مثؿ المالحظات، وتاريخ المراجعةلدى الطالب 

Warschauer,and Zheng, 2012) 

زيادة االعتماد تسيـ فى و  ،لدى الطالب الفيـ مستوىلممستندات جوجؿ شبكة كما تعزز    
لعمؿ بشكؿ تعاوني وفردي عمى مجموعة اوتتيح  ،التعمـ اتيـ نحوتجاىاوتحسيف  ،عمى الذات

 الطالب مفتمكف و  بةرير مكتو اتقفى صورة  اتمشروعقدـ التمتنوعة مف المشاريع، حيث 
ثـ إرسالو بالبريد  ىواحد بإنشاء مستند أول لبطاأف يقوـ   مفبداًل لتعاوف إلنشاء مستند ا

ما مف خالؿ أ ،يتـ إرساؿ المراجعات ثـ اإللكتروني كمرفؽ لجميع أعضاء الفريؽ اآلخريف
 Broin, and)تتبع جميع المراجعاتو نو يمكف لكؿ عضو في الفريؽ تعديؿ الممؼ، فإشبكة ال

Raftery,2011) 

نشاء نظاـ أساسي مستند إلى الويب إلرساؿ كأداة إل  لممستنداتشبكة جوجؿ  وتستخدـ   
تصورات الطالب واتجاىاتيـ  ، وتطويرتحرير األقرافة عمتابو  ،كتابات الطالب بالمغة اإلنجميزية

                                                           
1

االصدار الضادس حيث يكتب اصن الباحث ثن صنة النشر ثن  APAيتبع البحث نظام توثيق الجوعية االهريكية لعلن النفش  

 صفحات.ارقام ال
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خبرة تعاونية في  توفراالنترنت وأنشطة تحرير األقراف عبر  ةتقنيالالكتابة  عممياتحوؿ 
والتعاوف المتبادؿ  لمطالبكة الذاتية تعزيز التواصؿ النشط والمشار و  ،والكتابة تحريرال

 .(Jeong,2016 )باإلضافة إلى التفاعؿ الديناميكي
 فى كثير مف الدراسات والذى استخدـاليوتيوب  مثمة شبكات مشاركة المحتوىف أمكذلؾ    

 ةلو سيتتسـ ب ،متواصؿلفعالة  يمةمقاطع الفيديو وس حيث تعد الميارات لتحسيف تعمـ
التعمـ،  اتفيـ أعمؽ لموضوع تحقيؽإلى  ىتؤد حيث ةعظيمقيمة تربوية  لياكما االستخداـ، 
 ,Ebied) وتبادؿ اآلراء والمقترحات حولو ومشاركة الفيديو،  ،ومشاىدة ،حميؿت مع أمكانية

Kahouf, and Rahman,2016). 
تشجيع فى  تقديميةالعروض لماستخداـ شبكة مشاركة المحتوى جوجؿ  وتتضح اىمية   

نشاء مشاريع ومياـ وا   ،ىالتقديمية ألنشطة التعاوف الجماععمى تعديؿ العروض المتعمميف 
 قرافاألالتفاعؿ والتعاوف مع  ودعـ Google جماعية تستند إلى العروض التقديمية مف

بفكرة  تعمؽت يةض تقديمو تطوير عر  تـ تعمميا، مع امكانيةاألفكار األساسية التي  عرضل
وض التقديمية التي يقـو المعمـ  بإنشائيا لتحويميا إلى أدوات تنزيؿ العر  مع إمكانيةمعينة، 
 ( (Pappas,2014 .تعميمية

والتى تعتمد  ،يةوتتفؽ طبيعة استخداـ شبكات مشاركة المحتوى مع فكر نظرية التعمـ البنائ   
خبرة التعمـ ل وفًقاوالتفاوض والتعاوف  ،البناء النشط لممعرفة الجديدة مف خالؿ التفاعؿ عمى

 يمكف أف يكوف التعمـ اليادؼ متاًحا في منطقة التنمية القريبةو  ،السابقة لدى الطالب

(ZPD) مطالب ومستوى لالحالي  نمو، والتي يتـ تصويرىا عمى أنيا الفجوة بيف مستوى ال
التفاعالت التعاونية التي ، وتتحقؽ قرافاألأو  المعمـبمساعدة مناسبة مف النمو المحتمؿ 
إلى التعمـ التعاوني لموصوؿ تقنيات الرقمية كأداة تمكينية مف خالؿ اليمكف افتراضيا 

  .لممعرفة ىلبناء االجتماعا تحقؽمع توفير منصات  والتشارؾوالتحويمي مف خالؿ التواصؿ 
الجودة مف التفاعالت  ىإنشاء مستوى عال يمكف  المحتوىمشاركة  مف خالؿ شبكاتو    

نموذج جديد  التعبير واالتصاؿ، مما يسمح بتطويرالتى تعتمد عمى  وخبرات التعمـ ،االجتماعية
لتأمؿ األفكار ممى فالتعمـ التقميدى ينطوى عمى مشكمة الوقت غير الكافي التأ لعممية التعمـ

حدث في ، وتعمى أنو عممية اتصاؿ لمتعمـ العميؽ لى التفكيرإ، ويمكف النظر والخبرات

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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تحدث فى  تأممية وىى ممارساتشكاؿ مثؿ التأمؿ الذاتي والتعاونى، األ مجموعة متنوعة مف
 سياقات اجتماعية.

أخذ التفكير التأممي بعًدا جديًدا مع التقدـ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وقد    
إلفتراضية، واستخداـ الشبكات اإلجتماعية التي تعد أداة قوية لدعـ ومع ظيور بيئات التعمـ ا

التفكير التأممي حيث يمارس مف خالليا المتعمـ بعض األنشطة التأممية التي ترتبط بتقييـ 
ويزيد التفكير ، (Kayisl, Sevindik, and Hazar, 2012,P 27)عمميات التعمـ   

ويمكف تطوير ميارات التفكير  ،محتوى التعمـ تحميؿ وفيـ قدرة المتعمـ عمى مف التأممي
واألنشطة  ،اليادفةو  الموجية عف طريؽ المناقشات التواصؿالتأممى مف خالؿ شبكات 

عادة صياغة و  وتأطير ،وتدبر اآلراء المطروحة ،وتحميؿ ،اإلجتماعية التى تعتمد عمى نقد ا 
 Cruickshank, Jenkins  and) .وعرض أوجو التشابو واإلختالؼ بينيا ،األفكار

Metcalf, 2006) 

والمتنوعة ظير  ،ة المختمفةوالتطبيقات الرقمي مشاركة المحتوى،ومع استخداـ شبكات    
نتائج تعمـ إلى يؤدي و  ،العمميات المعرفيةالذي يمكف أف يعزز االستغراؽ المعرفى" و مصطمح "

ثر بدوره عمى داخمى يؤ الدافع مف الستغراؽ المعرفى يكوف مصحوب بحالة فاال، أفضؿ
 وتفاعمعالـ المعرفة أثناء مخرجات التعمـ، وىو سموؾ يتـ  فيو غمر المستخدـ بالكامؿ في 

، ، والشعور بالسيطرةالىتماـ الكامؿ والمشاركةىذه العممية باتتميز و مع تكنولوجيا المعمومات، 
 (Reychav,and Wu,2015)المعرفى والفضوؿواالستمتاع 

كمتغير قد   cognitive absorption (CA) راؽ المعرفىاالستغ مصطمح برزوقد    
خياراتيـ انعكس عمى و  ،يساعد في تحديد المفاىيـ المتعمقة بالتكنولوجيا لدى طالب الجامعة

تكنولوجيا المعمومات  واستخداـاستخداـ تطبيقات التعمـ عبر اإلنترنت  ىالحسية والمعرفية ف
عممية تطوير ممارسات التدريس القائمة ؤثر فى ويخصائص الطالب ب يرتبطفيو  ،واالتصاالت

وتضمف الدافع وتوفر المتعة الفردية  ،والتي ستجذب انتباه الطالب ،عمى التكنولوجيا
 (Cuhadar, 2013) واالجتماعية أثناء التعمـ

عمى رضا الطالب في بيئات التعمـ عبر  ويمكف أف يؤثر االستغراؽ المعرفي بشكؿ كبير   
ؤدي التدفؽ أو )االنغماس المعرفي( إلى زيادة التعمـ، وزيادة اإلبداع، اإلنترنت حيث ي

والسيطرة السموكية المدركة، والرغبة فى االكتشاؼ، حيث وجد أف السياقات االجتماعية تؤثر 
 (Leong, 2011 ).االستيعاب المعرفي، ونواتج التعمـ بشدة عمى
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وى، وعالقتيا بالتعمـ وبعض أنماط مما سبؽ تتضح اىمية استخداـ شبكات مشاركة المحت   
ف تؤدى إلى أالتى يمكف و  ،التعمـفى التفكير كالتفكير التأممى، وما يمكف أف تحققو مف متعة 

 االنغماس المعرفى.

 االحساس باملصهلة

مف الوقت  اثيرً كوقضاء  ،الحظت الباحثة انغماس الشباب فى شبكات التواصؿ االجتماعى   
، فقد استحوذت تمؾ الشبكات عمى اىتماميـ، وعمى المستوى فيما ىو مفيد وغير مفيد

ميؿ الطالب لمعرفة كؿ ما يتعمؽ بالمقررات مف أخبار عبر مواقع التواصؿ التعميمى الحظت 
ممعمومات، كما لصوؿ الو و التواصؿ، سرعة  تتيح ليـاالجتماعى أو الشبكات االجتماعية فيى 

بالنسبة ليـ  ىفي، يةاالجتماع الشبكاتعمى  أف معظـ الطالب ليـ حساباتالباحثة الحظت 
وكذلؾ الحظت الباحثة األفكار، ووسيمة لمشاركة الممفات، واألحداث، االخبار و  ساحة لتبادؿ
التسرع يتناولوف الموضوعات الدراسية المقدمة إلييـ بسطحية وأدائيـ يتسـ بأف الطالب 

مف مالحظات دعى الباحثة لمحاولة ما تقدـ واالندفاع أثناء اكتساب الخبرات التعميمية، و 
نتائج  فى محاولة لتحقيؽية ميسياؽ بيئة تعم فى شبكات مشاركة المحتوىاإلستفادة مف 
الشبكات إلى انغماس  تابعةمو  ،تصفح االنغماس فىمع االستفادة مف  ،تعميمية أفضؿ

حوار إلى وال ،قد يؤدى عنصر المشاركةو  ،يحسف مف مستوى التعمـ فواستغراؽ معرفى يمكف أ
 .تأمؿ األفكار والمعمومات المعروضة لمطالب

 .البحوث والدراساتالمؤتمرات ونتائج  حثة الشخصى توصياتلباكد احساس اأ
اإلىتماـ باستخداـ الشبكات ضرورة ( ب2014أوصى المؤتمر الدولى العالمى لمتعميـ )   

، والتعبير عف المواقؼ االجتماعية فى التدريس مف خالؿ المشاركة فى المعرفة بشكؿ جماعى
و والمناقشات، واإلحساس بالمسئولية المشترك ،والتفاعؿ ،واالتصاؿ ،والمشاعر المشتركة

 .لالفراد المشاركيف
 توظيؼ ىمية  أب (5751بالرياض ) لمؤتمر الوطني العشريف لمحاسب اآللياكما أوصى    

 التحصيؿ وقياس أثرىا عمى ،ةوالبحثي ،التعميمية واألنشطة المناىج في جتماعيةاال الشبكات
( 5751المؤتمر الدولى الرابع لمتعميـ اإللكترونى والتعميـ عف بعد بالرياض )ى، أما األكاديم

تابعة مو  ،تبادؿ أفكاروما تتيحو مف  ،يةشبكات االجتماعال االستفادة مفبضرورة فقد أوصى 
 ىالدول المؤتمربو أوصى  ماإضافة إلى  ،فى العممية التعميمية مواردالومشاركة  ،موضوعاتال
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 عمى اإلعتماد( بضرورة 5751) المنوفية جامعة النوعية التربية بكمية التعميـ لجودة الثالث
 اإلحتياجات الخاصة.الطالب العادييف وذوى  خبرات تنمية ىف ىجتماعاال التواصؿ شبكات

 وىيمزشير  (Lau, 2013,P151)الو عديد مف الدراسات كدراسةأوصت  كذلؾ   
(Hilscher, 2013,P 167)  ووانج(Wang, 2013, P212)  بضرورة التحوؿ إلى

 ىإلحداث تعمـ افتراض اوالبحث فى كيفية توظيفيلمشبكات التشاركية، االستخدامات األكاديمية 
المؤسسات التعميمية، وأشادت  ىف اقائـ عمى المشاركة الجماعية، والتوسع فى استخدامي

مف  تمؾ الشبكاتو تبما حقق (Kucuk and Sahin, 2013,p142) دراسة كوؾ وساىيف 
  ورفع مستوى التعمـ لدى الطالب.زيادة دافعية 

-Al-Mukhaini, Al-Qayoudhi and Al) أكدت دراسة الموخانى وأخروف  كما
Badi, 2014, P151)  فى التدريس فيى شبكات مشاركة المحتوى عمى ضرورة استخداـ

يدة، وتسيـ فى تحسيف األداء التعميمى، وأف المتعمـ يفضؿ ومف ،وممتعة ،تعد بيئة جذابة
البحث عف سبؿ أفضؿ لمتعمـ تتناسب مع أساليبو المعرفية، والتواصؿ فى بيئة ليا خاصية 

وأوصت دراسة جوت  الدينامية االجتماعية مما يساعده عمى فيـ أفضؿ لموضوع التعمـ،
الشبكات تمؾ يد عمى استخداـ بضرورة التأك (Gutschmidt, 2012, p225)  سكميدت 

بالعممية التعميمية فى ضوء أىداؼ واضحة مع تحديد دور كال مف المعمـ والمتعمـ، ووجود 
 رغبة حقيقية لدى المعمـ لتوظيفيا.

بضرورة مواكبة االتجاىات  Mahasneh, 2013, p51)أوصت دراسة مياسنا )وقد    
عدادىـ لمتعمـ مدى التربوية الحديثة التى تدعوا إلى تطوير قدرات  الطالب عمى التعمـ، وا 

الحياة وذلؾ باإلىتماـ عند وضع التصميمات التعميمية بإكساب الطالب ميارات التفكير 
 التأممي، وتشجيعيـ عمى توجيو األسئمة التأممية لموصوؿ إلى تعمـ أعمؽ.

ء ( عمى ضرورة تنمية التفكير التأممي أثناLyons, 2010)أكدت دراسة ليونز كما 
التعمـ لمساعدة المتعمميف عمى تطوير استراتيجياتيـ لتطبيؽ المعرفة الجديدة فى مواقؼ 

 Cruickshank, et)   (2006 ,حياتية، إضافة إلى ما أوصت بو دراسة كريكشانؾ وآخروف

al منظمة وىادفة، و تطوير  بصورة المتعمميف لدى التفكير التأممى ميارات مف ضرورة تحسيف
 المناقشات المركزة، واليادفة واألنشطة التشاركية. مف خالؿ  تأمؿقدرتيـ عمى ال
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كد فتؤ  (Bozoglan, Demirer,and Sahin,2014)  بوزوجالف ديميرر سايف أما دراسة   
السمة التي وىى والفعمي  ،االستغراؽ المعرفى يؤدي إلى زيادة االستخداـ المتعمدعمى أف 

"حالة مف وىى  طاقتو نحوىاالمتعمـ فة حيث يخرج المعر ب ىتؤدي إلى تسمسؿ االىتماـ الكم
حيث يصبح ، لمتعمـ داخمىدافع  التي تستمد مف االندماج مف حالةأو ىى التجربة المثمى"، 

   .المكافآت الخارجيةعف بغض النظر  و المعرفىعمى االستمتاع بنشاط اقادرً المتعمـ 

ميـ القائـ عمى الويب في التعميـ نظاـ التع (Cuhadar, 2013) ادارىكو  دراسة  أكدت اكم  
 أثناء التعمـ حيث يحقؽ ليـ االنغماس المعرفى تأثيرًا قويًا عمى مستخدمي الويب يؤثر العالي

ارتفاع  مما يمكف أف يؤدى إلىطالب دى الالقبوؿ المتعمؽ بالتعمـ اإللكتروني لو  ،واالستمتاع
 المعرفى.الفضوؿ مستويات تعميميـ عف طريؽ إثارة شعور الطالب بالمتعة و 

مف طالب الفرقة  طالب وطالبة 07عمى عددجريت دراسة استكشافية ألما سبؽ  كيداً أتو    
الباحثة مقياس ايزنؾ وويمسوف لمتفكير التأممي  عمييـطبقت الثالثة بقسـ تكنولوجيا التعميـ، 

 جاءت نتائجو كما يمى. (5771بركات )زياد تعريب 
جية واعند م والمناقشة ،التحميؿعمى حرصيـ عمى   منيـ  %07ر الطالب وبنسبة  اشأ

 .ىـنظر  جيةلو  ايمناسبت مدى لمعرفة جديدة أفكار
 .اآلخريف تصرفاتل وأسباب دوافع عف البحث نيـ يحاولوفأإلى  أشاروا  %07نسبة -
 .ى األمور الحياتية والكونيةف تأمؿالالتفكير و  ممارستيـ لعممياتيدوا أ %07نسبة  -

 ،ساتذة لشبكات مشاركة المحتوى فى التدريساألبياف آخر حوؿ مدى توظيؼ است ؽكذلؾ طب
إلى عدـ استخداـ االساتذة لشبكات مشاركة المحتوى بشكؿ ممنيج الطالب غالبية أشار 

بشكؿ ذاتى   slideshare, youtubبعض ىذه الشبكات مثؿيـ يستخدموف ومقصود، وأن
  المقررات. ةدوف توجيو مف اساتذ

 ح.مصهلة البح

تنمية و  ،الحاجة إلى رفع مستوى التعمـ لدى الطالب تحددت مشكمة البحث الحالى فى   
استخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات  مف خالؿ ،واالستغراؽ المعرفى لدييـالتفكير التأممى 
   .مشاركة المحتوى
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 أسئلة البحح.

 لقياس أثرىا عمىحتوى مشاركة الم لبيئة تعمـ قائمة عمى شبكات .ما التصميـ التعميمى5
 ؟االستغراؽ المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعميـو  التفكير التأممىالتحصيؿ و 

لدى طالب  التحصيؿبيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى عمى  استخداـ ما أثر .5
 تكنولوجيا التعميـ؟ 

لدى  ممىأالتفكير التبيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى عمى  استخداـ . ما أثر0
 طالب تكنولوجيا التعميـ؟ 

بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى عمى االستغراؽ المعرفى  ما أثر استخداـ .0
 لدى طالب تكنولوجيا التعميـ؟

 أٍداف البحح.

يمكف مف عمى شبكات مشاركة المحتوى  المالئـ لبيئة تعمـ قائمةتعميمى التصميـ ال تحديد.5
 لدى طالب تكنولوجيا التعميـ.االستغراؽ المعرفى التفكير التأممى و رفع مستوى  خالليا

 التحصيؿ لدى طالب تكنولوجيا التعميـ. شبكة مشاركة المحتوى عمى استخداـ أثرتعرؼ  .5
لدى طالب تكنولوجيا التفكير التأممى شبكة مشاركة المحتوى عمى  استخداـ أثرتعرؼ  .0

 التعميـ.
شبكة مشاركة المحتوى عمى االستغراؽ المعرفى لدى طالب استخداـ  رأثالكشؼ عف  .0

 تكنولوجيا التعميـ.
 أٍنية البحح.

لخدمة  شبكات مشاركة المحتوىعضاء ىيئة التدريس لالستفادة مف ألفت انتباه .5
ف طالب الجامعة لدييـ شغؼ باستخداميا فى محاولة أة خاصة و يغراض التعميماأل

 واالنغماس فى عالـ المعرفة.التعمـ، لتوظيفيا فى 
وضرورة االىتماـ بيذا النمط لدى الطالب   ،ممىأنمط التفكير الت لقاء الضوء عمىإ. 5

 لييـ مف خبرات ومعارؼ.إعمؽ لما يقدـ حتى يتمكنوا مف الفيـ األ
تشجيع المصمموف التعميميوف عمى تضميف شبكات مشاركة المحتوى ضمف . 0

  .نواتج التعمـأىداؼ و  تحقيؽ العديد مفلتوظيفيا لكترونية لمنصات التعمـ اإل 
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 مصطلحات البحح.

 .يتضمف البحث الحالى عدد مف المصطمحات اإلجرائية تتمثؿ فى  
مف ويمكف  وساحات لممناقشة، ،والتواصؿ ،منصة تعميمية تمتمؾ أدوات لمتسجيؿ تعمـ.البيئة 

شاركة المحتوى بيدؼ رفع م شبكات وتوظؼ مف خالليا ،نشطةاأل و  ،محتوىالرفع خالليا 
تحقيؽ االستغراؽ كذلؾ و  ،لدييـ ممىأوتنمية التفكير التطالب تكنولوجيا التعميـ، تعمـ مستوى 
 المعرفى.

طالب فى المحتوى والمصادر ال.ىى شبكة اجتماعية يتشارؾ فييا شبكات مشاركة المحتوى
وتحقيؽ لتفكير التأممى، االتحصيؿ، و  و غير تزامنى لرفع مستوىأسواء تـ ذلؾ بشكؿ تزامنى 

 االستغراؽ المعرفى.
عممية عقمية يقـو بيا الطالب بيدؼ التمعف، وتدقيؽ النظر فى األنشطة  التفكير التأممى.

لتحديد األسباب التي تدعـ موقؼ معيف،  مشاركة المحتوىالمقدمة مف خالؿ شبكات 
ؿ يشجعيـ عمى إقتراح والوصوؿ إلى استنتاجات تمكنيـ مف السيطرة عمى بيئة التعمـ بشك

 .وطرح أفكار جديدة
االنغماس فى المعرفة المقدمة لمطالب مف خالؿ بيئة تعمـ قائمة عمى .االستغراؽ المعرفى

شبكات مشاركة المحتوى، ومحاولة تركيز االىتماـ، والسعى لتعمـ المزيد حوؿ األفكار 
 .المقدمة

 .حدود البحح

 الثة بقسـ تكنولوجيا التعميـ.الحدود البشرية.عينة مف طالب الفرقة الث 
  :لمفصوؿ االفتراضية استخداـ بيئة جوجؿ الحدود الموضوعيةgoogle classroom ،

 .الوسائط المتعددةمقرر وكذلؾ تطبيؽ جوجؿ لمعروض التقديمية، 
 .الحدود المكانية.كمية التربية النوعية 
 5757-5755ى الحدود الزمنية. تـ تطبيؽ تجربة البحث فى الفصؿ الدراسى الثان. 
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 االطار اليظزى

، ساس التربوى الستخدامياواأل ،يتناوؿ االطار النظرى شبكات مشاركة المحتوى 
    .والتفكير التأممى وعممياتو واالستغراؽ المعرفى ونظرياتو

 .شبهات مصارنة احملتوى

يف حستستخدـ لتحيث ، ات التربويةلممؤسس كبيرة  قيمة شبكات المعرفةتحقؽ يمكف أف    
 .وتعزيز ثقافة العمؿ مف خالؿ تعاوف الفريؽ الوصوؿ إلييا،اتاحة و  ،التواصؿ، وتنظيـ المعرفة

والتشارؾ  يـ،عمى أنيا نظاـ يتيح لألفراد بناء صفحات شبكات مشاركة المحتوىينظر إلى و    
 , Boyd and Ellison)مع قائمة مف المستخدميف، وتحرير المحتوى بصورة مرئية 

وغير  الشبكات لممعمميف والمتعمميف فرًصا مثيرة لمتواصؿ المتزامفىذه ـ تقدو  ،(2008
، وتوفر سبؿ جديدة لتقديـ المناىج الدراسية بصورة تيسر التعمـ خارج الفصوؿ المتزامف

 ,Van and Eklund).ى عمؿ تعاونى فالدراسية ألنيا تفتح آفاًقا جديدة لمطالب لإلنخراط 

 2013) . 

تحقؽ التفاعؿ بيف األفراد برغـ بيئة تواصؿ إنسانى  المحتوى شاركةمشبكات كما تعد    
االختالفات العرقية أو الثقافية، ويتشكؿ مف خالليا مجموعات لتبادؿ األفكار واآلراء، 

ممارسات تسيـ فى تقديـ  بعد مفتعمـ  ينظر إلييا عمى أنيا بيئةوالحصوؿ عمى المعمومات، و 
) Kayisl, etأداة تعميمية ك ، وفى بعض األحياف تستخدـوأنشطة تدعـ وتعزز عممية التعمـ

al, 2012, p.26). 
 .مصارنة احملتوىاألساس الرتبوى إلستخداو شبهات 

يرى فيجوتسكي أف البيئة االجتماعية ليا دور كبير في التطور المعرفي، أما بياجيو فيرى    
ا ؿ االجتماعي، والذي ىو أيضً أف واحدة مف العوامؿ التي تؤثر عمى النمو المعرفي ىو التفاع

شرط أساسي لمتنمية الفكرية، بينما يؤكد باندورا عمى أف التعمـ يحدث مف خالؿ التفاعؿ 
المستمر بيف األفراد والبيئة كؿ ىذه النظريات تكشؼ عف أف التفاعؿ بيف األقراف وبيف 

أثناء عممية التعمـ المتعمميف والمعمميف يكوف ليما تأثير حاسـ فى تبادؿ األفكار والخبرات 
(Kuzu, 2007, p.37). 

عند النظر إلى مبادئ النظرية البنائية االجتماعية يالحظ تحققيا مف خالؿ الشبكات و    
ىذه الشبكات أساسو النشاط، وىو  مف خالؿفالعمؿ وشبكات مشاركة المحتوى  اإلجتماعية
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تى تؤكد أيضًا عمى أف التعمـ وال ،اإلجتماعية أحد أىـ المبادئ التوجييية لمنظرية البنائية
تتعمؽ و أصيمة قدر اإلمكاف  يجب أف يكوف عمى أساس السياؽ، وفى مواقؼ حقيقية، أو

يعد نقمة نوعية مف نموذج  ينظر لممعمـ  شبكات مشاركة المحتوىفاستخداـ  بالعالـ الحقيقي،
لتعمـ الطالب، إلى نموذج أكثر المركزية ينظر لممعمـ "كموجو"   "موزع المعرفة"باعتباره 

تاحة  ويوفر مناخ يحقؽ أىداؼ التعمـ التعاوني، والالمركزية فى الحصوؿ عمى المعمومات، وا 
وتعزيز خبراتيـ التعميمية مف خالؿ تعرؼ وجيات نظر زمالئيـ   ،فرصة لمطالب إلثبات فيميـ

 (. (Shih, 2013, p.52 حوؿ موضوعات التعمـ 
التفاعؿ االجتماعي ىو محور التعمـ الفعاؿ، وأف كما تؤكد النظرية االجتماعية عمى أف 

فى إطارىا االجتماعي تعمـ يسيـ فى  شبكات مشاركة المحتوىالفرد ال يتعمـ في عزلة، وتوفر 
  تطوير ميارات التفاعؿ االجتماعى التي تدعـ التعمـ داخؿ أطر إجتماعية تعتمد عمى الويب

(Reynard, 2008). 

 .مصارنة احملتوى ىظزية اليصاط وشبهات

أف   ,Hamid, Waycott, Kurnia, and Chang)(2010يرى ىاميد وآخروف    
ىو نشاط المتعمـ، وتقسيـ العمؿ،  التواصؿاسى مف العمؿ مف خالؿ شبكات اليدؼ األس

والتفاعالت داخؿ منظومة نشطة تتـ عبر الويب،  ،والمسئوليات واإلجراءات ،وتنظيـ المياـ
وتدعـ نمط األنشطة  ،وتعتمد األنشطة عمى تحميؿ األفعاؿ الفردية التى تحدث فى سياؽ التعمـ

 ة أو الثابتة، وىذا بدوره يسيـ فى تحقيؽ تعمـ ذى معنى. الديناميكية وليس الساكن
أف النشاط مف عمى الدراسة السابقة لرأى انجستروـ ونظريتو فى النشاط حيث يؤكد  وتشير   

  pcاألدوات التى تشمؿ الكمبيوتر أو  فى خالؿ الويب يعتمد عمى محاور خارجية تتمثؿ
واعد وتتمثؿ فى سياسة التقويـ داخؿ المؤسسة والشبكة وبرمجيات الشبكات االجتماعية، والق

التعميمية، وتقسيـ العمؿ ويشمؿ تقسيـ الطالب و المحاضرات أو الموضوعات أو التكميفات، 
إضافة إلى محاور داخمية تتمثؿ فى األىداؼ والمحتوى والمجتمع الذى يتمثؿ فى مجموعات 

 .( التعمـ والفاعمية والمشاركة التعمـ، وذلؾ لموصوؿ إلى المخرجات والتى تتمثؿ فى)متعة
  .شبهة مصارنة احملتوى  دور املعله عيد استخداو

يضمف تحمس  لمعمؿإف قضاء بعض الوقت في وضع خطة  .خطة لدى المعمـف يكوف .أ5
واالىداؼ تحديد التوقعات  ، كذلؾوالتزاميـ بالحصوؿ عمى قيمة مف الشبكةالمشاركيف 

http://thejournal.com/forms/emailtoauthor.aspx?AuthorItem=%7B785482D1-C4DE-432E-862F-6EE6B1E053FA%7D&ArticleItem=%7B650718C2-A6D1-49EC-A880-803EB8D4B738%7D
http://thejournal.com/forms/emailtoauthor.aspx?AuthorItem=%7B785482D1-C4DE-432E-862F-6EE6B1E053FA%7D&ArticleItem=%7B650718C2-A6D1-49EC-A880-803EB8D4B738%7D
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بقاء الجميع يعمموف  ،يزيد مف الحماسمما بدئى بشكؿ موالمشاركة  المراد تحقيقيا وا 
 .عمى تحقيؽ نفس األىداؼ

المجموعة  فيـ أولوياتمحاولة .االتصاؿ عبر الشبكة وفيـ فريؽ العمؿبتنظيـ  أف يقـو.5
 تيح إمكانيةالتفكير في بنية شبكة المعرفة االجتماعية سيو  ،ليـ المعرفة األكثر قيمةو 
البحث عف معمومات غير ذات  ىقت ففال يضيع الو  ،الشبكة عبرأسيؿ بشكؿ بحث ال

 الموضوع.ب ةصم
مشاركة و التعاوف المعمـ عمى شجع أف ي.ات الطالبد األدوار والتوقعات حوؿ مشاركتحدي.0

  وتحديد دور كؿ عضو فى المجموعة.شبكة  عبرالمشروعات والمعرفة 
عالف األىداؼ مع مواعيد زمنية محددة.0 اء أىداؼ كمية ومحددة مف الميـ إنش.إنشاء وا 

عمى العمؿ بنشاط نحو اليدؼ  مما يشجع الطالبتوقعات مشاركة قابمة لمقياس و  ،زمنيا
 .الشبكة عبر وزيادة مشاركة 

يمكف أف تكوف وسيمة رائعة استخداـ بعض المحفزات  .إنجاز مؤشرات األداء الرئيسية .1
 اىتماميـ إلثارة 

 ـ وتشجيعيـ.، وتحفيزىلممشاركة بفاعمية فى التعمـ
 ىى ف شبكة مشاركة المحتوى أالتاكد مف  .والممفات المشتركة الميمة وثائؽالتحميؿ .2

والمستندات  ،والعروض التقديمية ،لموصوؿ إلى المعمومات والنماذج ىالمكاف الرئيس
وتنظيميا بحيث تكوف  ،تحديث جميع المستندات مع المحافظة عمى ،بجميع أنواعيا

 ث فييا داخؿ المنصة. ويمكف البح ،دقيقة
  .صارنة احملتوىمل دودل للعزوض التكدميية شبهة 

لتقديـ عروض تقديمية مستضافة عبر اإلنترنت   Googleىى شبكة تابعة لشركة    
 وتسمح لعدة أشخاص بالتعاوف في العرض التقديمي نفسو في الوقت الحقيقى.

 Google Slideخصائص شبهة 

 البدء بمستند فارغ أو استخداـ قالب مصمـ مسبًقاممستخدـ ليمكف .شبكة مجانية. 
 يمكف استيراد ممفات PowerPoint  إلى Google Slide يمكف تصدير و  ،ثـ تعديميا

  PNG و JPEG و PDF و PowerPoint كممؼ Google العروض التقديمية مف
  ،مشاركتيا بشكؿ عاـ عمى الويب كما يمكفيمكف مشاركتيا مع أشخاص محدديف.  
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 الدردشة وترؾ التعميقات والعمؿ في نفس الوقت عمى نفس العرض التقديمي يمكف. 
 يتـ حفظ العمؿ تمقائًيا أثناء التصميـ عمى العرض التقديمي. 
   5755ضافة خاصية الصوت لمعروض المقدمة فى ابريؿ إ مؤخراتـ. 

لمعروض ف أبرز خصائص جوجؿ أفيرى  (Spencer, 2017)  سبنسر ماأ 
 ما يمى.التقديمية 

  عروض تقديمية مبسطةعمى عمؿ واجية مستخدـ بسيطة تشجع.  
  الوقت الحقيقي ىفالعرض ومشاركتو تحرير. 
 العمؿ الجماعي. حيث يمكف مشاركة العرض التقديمي مع أي شخص يمكنو  سيولة

سواء التعميؽ .يستخدمو ىنوع نظاـ الكمبيوتر الذ الوصوؿ إلى اإلنترنت، بغض النظر عف
 .عمييا أو تحريرىا

 استيراد عروض الشرائح مف أدوات برامج العروض التقديمية األخرى. 
  ميزات احترافية. تتضمف العروض التقديمية مفتوفير Google  ميزات االحترافية مثؿ

 .واستيراد مقاطع الفيديو ،واستيراد الصور ،وتغيير النص ،القدرة عمى تنسيؽ الشرائح
 النشر عبر اإلنترنت. تتيح العروض التقديمية مف Google شر العرض التقديمي عبر ن

 اإلنترنت.
  بيئة التعمـاستخدـ رابًطا آمًنا لمشاركة العرض التقديمي أو تضميف العرض التقديمي في 

 عمى الويب.
 .نادميىمصارنة احملتوى والتحصيل األشبهات 

تطور  وكذلؾ،الطالب المعرفة لدىت مشاركة المحتوى عمى توسيع نطاؽ شبكاتساعد    
تأثير إيجابي عمى األداء األكاديمي لمطالب خاصة اذا كما أف ليا العديد مف الميارات لدييـ، 

 .(Gorhe,2019) بشكؿ سميـما استخدمت 
ومات فى الحصوؿ عمى المعموشبكات مشاركة المحتوى كما تسيـ المنصات االجتماعية    

يجابية  يمكف مف خالليا تطوير مستوى تعمـ و بطرائؽ مبتكرة، وتتيح خبرات أكثر متعة وا 
الطالب، ورفع مستوى الثقة لدييـ، فضال عف توفير فرصة لبناء المعرفة، و تبادؿ األفكار 

مستوى تحسيف و ووجيات النظر، وتعزيز المشاركة وتحسيف التعاوف، ودعـ تعمـ المفاىيـ 
  .(Alrushiedat, 2012 )الفيـ

https://tutsplus.com/authors/laura-spencer
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التفكير، وتدعـ  عمى تنميةلتى تعتمد عمى مشاركة المعرفة المنصات االجتماعية وا وتشجع   
لنسبة ألنماط التفكير ما يسمى بػ "التفكير بوساطة اجتماعية" والذى يحقؽ نتائج أعمى با

 فالتعاوف يعزز التفكير ويحفزه، ومف تمؾ األنماط التفكير التأممى.المختمفة، 
 لتفهري التأملى.ا

ويتطمب أنشطة مستمرة  ،دراسة متأنية لمموقؼ الذى يواجيو الفرد التفكير التأممي ىو   
وتدقيؽ  ،التفكير المعتمدة عمى عمميات تحميؿ اتقائمة عمى المعرفة، وىو جزء مف عممي

 تدعـ تمؾ المعرفة، والوصوؿ إلى استنتاجات أخرى تمكف ىالنظر لمعرفة األسباب الت

ة التعمـ بشكؿ يسيـ فى تقييـ ما يعرفونو، وما يحتاجوف إلى ئعمميف مف السيطرة عمى بيالمت
 .(Dewey, 1993)معرفتو 

ينظر إلى التفكير التأممى عمى أنو تفكير موجو يتـ فيو توجيو العمميات العقمية إلى و    
وقؼ، ويستخدـ أىداؼ محددة، ويعتمد عمى عمميتيف ىما االستنباط واالستقراء لمتعامؿ مع الم

 (.54ص، 5775أحيانًا تحت مسمى التفكير المنظـ)محمد جياد،
( فيشير إلى التفكير التأممى عمى أنو تأمؿ المتعمـ 002ص،5771أما مجدي عزيز)   

وتحميمو إلى عناصره، ورسـ الخطط الالزمة لفيمو حتى يصؿ إلى  ،لمموقؼ الذي أمامو
 فاطمة عبد فى ضوء الخطط التي وضعيا، وتشيرالنتائج المطموبة، ثـ يقوـ ىذه النتائج 

دراؾ تبصر عمى القدرة ( إلى التفكير التأممى عمى أنو552ص ،5771)الوىاب  العالقات وا 

 واتخاذ ،البدائؿ ومراجعة ،المتعمـ نظر وجية وتدعيـ ،تحديد في المعطيات مف واالستفادة

 لمموقؼ. المناسبة اإلجراءات
 ،مساعدة المتعمـ فى ربط المعرفة الجديدة بالسابقة، والتخطيطيسيـ التفكير التأممى فى    

تباع الخطوات المناسبة لحؿ المشكمة، واالرتقاء بالتفكير والسيطرة  ،والتحميؿ واتخاذ القرار، وا 
 ،والشعور بالثقة ،واإلحساس بالمسؤولية ،عميو واستخدامو بنجاح وتنمية االستقاللية

 (.533 ص،5771حياتية )فاطمة عبد الوىابوال ،ومواجية الميمات التعميمية

   Gibbs' Reflective Cycle 1991دورة دبس للتفهري التأملى

 وصؼ( 5: )مراحؿ ست مف ويتكوف التأممى لمتفكير( 5554)تتكوف دورة جيبس 

( اعادة التحميؿ 0( تقييـ التجربة ؛ )0( االحساس والمشاعر المرتبطة باالفكار،)5الموقؼ)
( تحديد الخالصة او االستنتاجات حوؿ ما تعممتو وما كاف يمكف أف تفعمو 1) .بعمؽ استنتاج
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( وضع خطة عمؿ لحالة مماثمة التعامؿ معيا في 2خطة عمؿ لكيفية ) بشكممختمؼ
 .المستقبؿ، أو التغييرات العامة التي قد تجدىا مناسبة

فكير النقدي لمطالب خرى كالتنماط التفكير األأـ التفكير التأممى فى تحسيف بعض يسيو    
ويستفيد المتعمموف مف التعمـ التأممي مف حيث الفيـ العميؽ  ،ويحسف مف مستوى تعمميـ

 لنقاط القوة والضعؼ وتحديد القيـ األساسية، وأوجو القصور المحتممة، والمجاالت الخاصة

داؼ التعمـ التعمـ والممارسة العميقة لمموضوع وفًقا ألى داء، كما ييدؼ إلى تعزيزلتحسيف األ
  .وظروفو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يهًأ( دوسح ججس نهتفكيش انت1شكم)

  مصارنة احملتوىالتفهري التأملى شبهات. 
فرصًا تعاونية لتعزيز التعمـ، وتتيح تنويع فى وجيات  مشاركة المحتوىتوفر شبكات    

ا يجعؿ النظر التى تعكس قدرًا مف التأمؿ مف خالؿ المحادثات، والتفاعالت مع األقراف، مم
التفكير أكثر وعيًا، كما أف وجيات النظر المتباينة تشجع عمى التحميؿ التأممى لألفكار واآلراء 

 .(Tsang , 2011,p 60) في سياؽ تفسيرات اآلخريف 
مشاركة شبكات إلى أف  (Dos and Demir, 2013,p1336)يشير دوس وديمر و    

وتبادؿ المعرفة والنقاش والتأمؿ،  ،عاوفتتيح المشاركة والت التىمف أدوات الويب  المحتوى
واألفكار والتأمالت  ،ويمكف اعتبار ىذه األدوات بيئة تعمـ تشاركية تتيح عرض ردود الفعؿ
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بشكؿ مستمر، ويمكف إعادة تصميـ أنشطة التعمـ مف خالؿ ىذه البيئات بشكؿ يعزز التفكير 
 .فير تعمـ أعمؽ عند بناء المعرفةالتأممي، ويو 

 عيد تكديه أىصطة تسَه فى تينية التفهري التأملى. دور املعله

عمى المعمـ أف يحرص عمى بعض المقومات التى يمكف أف تسيـ فى تنمية التفكير    
 (.(Tsang, 2011التأممى وىى

 توفير الوقت الكافى لمطالب لتأمؿ المعرفة عند طرح قضايا تعميمية.  -
 مى التأمؿ.توفير بيئات داعمة وجدانًيا تشجع الطالب ع -
 مساعدة الطالب عمى استعراض ما لدييـ مف معرفة، وما يرغبوف فى معرفتو وتعممو.  -
 توفير مياـ حقيقية تتطمب فحص ودراسة الموقؼ التعميمى مف قبؿ المتعمـ إلصدار حكـ.  -
 طرح أسئمة تتطمب مف الطالب البحث عف األسباب واألدلة.  -
 عمميات التفكير. تقديـ بعض اإلرشادات التى توجو  -
توفير بيئة تعميمية غير مكتممة معرفًيا بحيث يقوـ الطالب باإلكتشاؼ الستكماؿ البناء  -

 المعرفى.
 توفير بيئات تعمـ تقـو عمى المشاركة الجماعية لتأمؿ وتدبر الرأي والرأي اآلخر. -
مب مف ( فيشير إلى ضرورة أف يتيح المعمـ أنشطة تتط Mishra, 2011أما ميشرا )   

المتعمـ قدرًا مف المالحظة، والتجريب، والتفكير، والمناقشة، والممارسة، والتأمؿ، والتمعف فى 
األخطاء، ووضع تفسيرات، وحموؿ، وفرز الخصائص، واستخالص الحجج، واإلستنتاجات، 
وتقديـ العديد مف الفرص إلشراؾ الطالب في جمع المعمومات لمبحث عف األسباب المحتممة، 

واآلثار المترتبة عمى أفكارىـ،  ،األسئمة التي تحفز الطالب عمى النظر فى البدائؿ وتقديـ
عادة التقييـ.   وتشجيع الطالب عمى الرصد وا 

 .عنليات التفهري التأملى 

( إلى أف التفكير التأممى يتضمف الطالقة 550، ص 5770يشير عبد الستار إبراىيـ )   
ضافة ت فاصيؿ جديدة لمموقؼ، والتأكد مف مصداقية المعمومات، والقدرة عمى توليد األفكار، وا 

والتعرؼ عمى المغالطات إف وجدت، واستخداـ قواعد االستدالؿ، ثـ وضع تفسيرات لمموقؼ، 
صدار حكـ قائـ عمى  ومحاولة تحميمو إلى عناصره، ووضع مقترحات منطقيو وواقعية، وا 

 االستدالؿ المنظـ لألمور.
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عمميتيف أساسيتيف أوليما: االستقصاء ويتضمف جمع البيانات يتضمف التفكير التأممى    
والتحميؿ الدقيؽ ليا وتكويف فروض والتوصؿ إلى استنتاجات مناسبة ثانييما: التفكير الناقد 

 Yost and) والذى يعتمد عمى االستنباط واالستدالؿ وتقديـ الحجج والمتناقضات 
Sentner, 2000, p44). 

عض الدراسات التى تناولت التفكير التأممى مثؿ دراسة عبد العزيز قامت الباحثة بفحص ب   
( بيدؼ تحديد عمميات التفكير 5750(، ودراسة شادى عبد الحافظ )534ص، 5755طمبو)

 التأممى، والتى حددىا البحث الحالى فيما يمى.
كتشاؼ  تمعف األفكار.-5 وتشمؿ التدقيؽ والمالحظة لتحديد خصائص الموقؼ المتاح وا 

  .عالقات الموجودةال
خالؿ  مف وذلؾ المشكمة في الفجوات تحديد عمي القدرة وىي المغالطات. عف الكشؼ -5

 الخاطئة الخطوات بعض تحديد أو المنطقية غير أو الصحيحة غير الكشؼ عف العالقات
 .المياـ انجاز في

حدث معيف، .القدرة عمى تحديد المبررات المنطقية لالمبررات واالسبابإكتشاؼ تقصى و -0
 تفسيره بشكؿ مقنع. ىعم والقدرة

 .االستغزام املعزفى

اجريوؿ  عمى يد cognitive absorption CA االستغراؽ المعرفى مصطمح ظير   
يستند إلى عمـ  وىو مصطمح(2000) عاـ  Agarwal  and  Karahanna وكارىانا

مع  وعميقواالنغماس الالمشاركة يتـ تعريفو عمى أنو "حالة  ،ىواالجتماع ىالنفس المعرف
تجارب األفراد في تفاعميـ مع  مف خالؿ فحص ". تتناوؿ ىذه النظريةوالتطبيقات البرامج

نموذج قبوؿ وأيًضا  ىاالرتباط المعرفبمصطمح تأثرت  CA لػ مصطمحأف ُيشار ، و التكنولوجيا
ة بتكنولوجيا تجاه المعتقدات ذات الصم ىيمكف أف يكوف بمثابة عامؿ تحفيز قو و  ،التكنولوجيا

والغمر  ،والجذابة إلى جذب انتباه المستخدميف التجارب الشيقة ىالمعمومات، حيث تؤد
 .((Cuhadar, 2013 ةنشطاأل  فىوالمشاركة  ،الكامؿ

  (EU)وسيولة االستخداـ  (PU) المدركة القيمةيتعمؽ االستغراؽ المعرفى بميزتيف ىما و     
 ((Cuhadar, 2013 نموذج قبوؿ التكنولوجياوىما جزء مف 
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ىو دافع و دافع أساسي والذى يعد  ،"المركزىتماـ اال" عامؿ  CA ويتضمف االستغراؽ المعرفى
 ، حيث أفالدافع الخارجيبداًل مف  التعمـ والرضا كنتيجة لتجربة داخمى يتمثؿ فى االستمتاع

  .أكبر تأثيريةقوة ليا المحفزات الداخمية 
 :خمسة أبعاد يشمؿد األبعاد ىو بناء متعد ىالمعرفاالستغراؽ  
 
  
 
 
 
 

 شفًؼثؼبد االستغشاق انًأ( 2شكم)

 فى العمؿ مف خالؿ التكنولوجيا تاـالنخراط ويعنى اال  .المركز أو الغمر االنغماس .5
 .األخرى  اتاالىتمامو يتـ تجاىؿ المطالب و 

 .حيث يشعر المستخدـ بالراحة والرضا أثناء العمؿ وعدـ الشعور بالممؿ االستمتاع. .5
  وسير االحداث. تصور المستخدـ بأنو المسؤوؿ عف التفاعؿ. شعور و التحكـ  .0
 .الحسي والمعرفي المتعمـالتجربة فضوؿ تثير بمعنى أف  حب االستطالع. .0
 .مرور الوقت أثناء المشاركة في التفاعؿل االنتباهعدـ .الزمف تجاىؿ .1

يؤدييا والمياـ التي  ،تعميميةالجاذبية المنصة  فى حالةوتحدث عممية االستغراؽ المعرفى    
 ، ويظير بشكؿ واضح عند التعامؿ معأثناء تعاممو مع تطبيقات الكمبيوتر المختمفة المتعمـ

ويبني عالقات مف خالؿ  ،خريفاآل معالفرد الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت، ثـ يتفاعؿ 
 ,Rouis)هيودمعظـ ج يكثؼ فييا الفردالمياـ التي  حيث االنغماس فى ىذه المنصات

Limayem, Sangari, 2011)  
 flow theory(Rouis, Limayem, Sangari, 2011) (FT) ىظزية التدفل

فراد وتيتـ باستجابات األ والكمبيوتر تساعد نظرية التدفؽ في تقييـ التفاعالت بيف اإلنساف   
س ىو "اإلحساCsikszentmihalyi (1977 ). التدفؽ كما حددهلكترونيةلممواقع اإل 

، بحيث ينجذب  "ميمةال داءأ ثناءأ كاممة يشارؾ مشاركةعندما  الفردالشمولي الذي يشعر بو 
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 ى،لكترونأدوات البريد اإل  وأمواقع الويب، خالؿ الشخص تماًما إلى الميمة التي يتـ تنفيذىا 
وىو  ،أيًضا استعراًضا مكثًفاإلى أف خاصية التدفؽ تمثؿ  (5554نوفاؾ وآخروف. ) شارأوقد 

توصؼ ىذه األنشطة بأنيا التركيز التاـ والمشاركة  ،في ميمة ما غمرال الوصوؿ باالفراد إلى
 فأ ، إلى جانبلكترونىى بالعمؿ اإل الفعم االستمتاعالعميقة في المياـ، مما يؤدي إلى 

 .يشجعاف عمى تكرار النشاط والمتعةفضوؿ ال
 اإللهرتوىية. املعزيف يف املوقع االستغزام مظاٍز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يؤششاد االستغشاق انًؼشف3ًشكم)

 .تتضح مظاىر االستغراؽ المعرفى فى 
ثناء نشطة أكبر مف األ أف الطالب يحققوا عدد نشطة المنجزة. حيث يالحظ أأ.عدد األ 

 ؿمو االستغراؽ المعرفى دوف الشعور بالمأاالنغماس 
لؾ عف استغراقيـ ذفكمما تردد الطالب عمى صفحة الشبكة عبر  .الزيارات المتكررةب.

 .وارتباطيـ بالصفحة ،المعرفى
مقاطع ل تيـشارك، ومالمحتوى يـتفاعؿ الطالب وتبادل .زيادة مستويات تدفؽ المعموماتج.

 يسيـ كؿ ذلؾ فى بناء المعرفة والمحتوى العممى.الفيديو والصور، 
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 :ميَر البحح 

سات، والبحوث والدرا تحميؿ االدبياتفي  المنيج الوصفى استخدـ البحث الحالى
 ممى واالستغراؽ المعرفى،أ، وميارات التفكير التتناولت شبكات مشاركة المحتوىالسابقة التي 

بيئة تعمـ قائمة أثر استخداـ كما ُاستخدـ المنيج التجريبي إلجراء تجربة البحث، والكشؼ عف 
رفى لدى واالستغراؽ المع التفكير التأممى،التحصيؿ، و شبكات مشاركة المحتوى عمى عمى 

 طالب تكنولوجيا التعميـ.
 

  :متغريات البحح 

 اشتمؿ البحث الحالي عمى المتغيرات التالية: 
  :شبكات مشاركة المحتوى. المتغير المستقؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ االستغراؽ المعرفى. التفكير التأملى التحصيل ـــــــ: ت التابعةالمتغيرا 
  :التصنيه التذزيبى للبحح 

متغيرات المستقمة والتابعة، ووفقًا لمشكمة اليج البحث المستخدـ، وفي ضوء منل وفًقا   
 تيف التجريبية والضابطة.استخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموع تـالبحث المراد حميا، 

 فزوض البحح

درجات طالب المجموعتيف الضابطة متوسطى يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف  (5
 لتحصيمى لصالح المجموعة التجريبية.اختبار االة فى يوالتجريب

أثر الستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى عمى التفكير التأممى وجد ي (5
معادلة حجـ قاس باستخداـ يو  ،التحصيمىاالختبار فى  لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

 ثر.األ 
تيف الضابطة درجات طالب المجموعمتوسطى يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف  (0

 لصالح المجموعة التجريبية. التفكير التأممىوالتجريبية فى مقياس 
التفكير التأممى شبكات مشاركة المحتوى عمى بيئة تعمـ قائمة عمى أثر الستخداـ وجد ي (4

درجات طالب المجموعتيف متوسطى التفكير ختبار االفى  لدى طالب تكنولوجيا التعميـ
 اس االستغراؽ المعرفى لصالح المجموعة التجريبية.الضابطة والتجريبة فى مقي
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شبكات مشاركة المحتوى عمى االستغراؽ المعرفى  بيئة تعمـ قائمة عمى أثر الستخداـوجد ي (2
معادلة قاس باستخداـ يو  مقياس االستغراؽ المعرفى،فى  لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

 ثر.حجـ األ 
 إدزاءات البحح.

لبيئة  ما التصميـ التعميمى.سؤاؿ األوؿ والذى ينص عمى لإلجابة عمى الاواًل . 
تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى لقياس أثرىا عمى التحصيؿ والتفكير التأممى 

 واالستغراؽ المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ؟ يتـ اتباع الخطوات اآلتية.
  .رنة احملتوىشبهات مصابيئة تعله قائنة على لإعداد التصنيه التعلينى  

لمتصميـ التعميمى لمرونتو وقابمية وطواعية   ADDIE تبنى البحث الحالى النموذج العاـ   
تصميـ ػػػػػ غراض التصميـ التعميمى المتعدد ويتضمف خمسة مراحؿ )التحميؿ ػػػػػػػػ الاستخدامو أل
 المراحؿ.، وفما يمى تفصيؿ لتمؾ التنفيذ ػػػػػػػػػػ التقويـ( التطوير ػػػػػػػػػػ

 مزحلة التحليل.-1

وىى الغايات المرجو تحقيقيا فى نياية التعمـ مف خالؿ شبكات .العاـ ا.تحديد اليدؼ
واالستغراؽ المعرفى لدى طالب تفكير التأممى ال التحصيؿ رفع مستوىمشاركة المحتوى وىو 
 قسـ تكنولوجيا التعميـ.

فى مستوى التفكير التأممى  قصور ث الحالى فىتمثمت مشكمة البح. مشكمةال ميؿب.تح
لذا يسعى البحث  التسرع واالندفاع وعدـ التأنى أثناء اكتساب الخبرات التعميمية،يتضح فى 

الحالى إلى استخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى لتنمية ميارات التفكير 
 التأممى واالستغراؽ المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ.  

 ويفيد تحميؿ خصائص الفئة المستيدفة في تحديد: خصائص الطالب. سةاج.در 
 مستوي الخبرات التعميمية، واختيار مستوي األنشطة واألمثمة المناسبة ليـ. -
 معالجة المحتوي التعميمي وتتابعو وصياغتو وتنظيمو بما يناسبيـ. -
 اختيار اساليب التفاعؿ والتشارؾ المناسبة ليـ. -
 التعمـ المناسبة ليـ.اختيار مصادر  -
 :وقد اتضح مف دراسة خصائص الطالب ما يمى 
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 "ةال يوجد تعمم سابق لمحتوى التعمم"الوسائط المتعدد-
 حتى يتسنى لهم استخدام تطبيقات الجوجل" Gmailلديهم حسابات عمى -

 وأ google classroom"سواء  لديهم الخبرة والمهارة فى استخدام تطبيقات جوجل-
 "وض التقديميةالعر جوجل 

 .مزحلة التصنيه-2

عمى ضوء تحميؿ وتحديد عناصر المحتوى تـ صياغة األىداؼ .تحديد األىداؼ السموكيةا. 
اإلجرائية فى عبارات سموكية قابمة لممالحظة والقياس تصؼ التغير المطموب احداثة فى سموؾ 

 الطالب بدقة.
ليكوف موضوع الدراسة  تعددة""الوسائط المتـ اختيار محتوي مقرر  .تحديد المحتوىب.
ويخصص لدراسة ىذا المقرر ساعتيف أسبوعيا،  الفرقة الثالثة بقسـ تكنولوجيا التعميـ،طالب ل

أىداؼ  عمى ضوءوتـ وضع تصور عاـ لمموضوعات الرئيسية والفرعية لمحتوي المقرر 
 الموضوعات التالية. ، وتضمف المحتوىالمقرر

 ػُبصشِ ػُىاٌ انذسس و

يفهىو انىسبئط انًتؼذدح وخصبئصهب  انىسبئط انًتؼذدح يبهيخ .1

 واهًيتهب

 فشيك انؼًم ودوس كم يُهى فشيك ػًم انىسبئط انًتؼذدح .2

فً  يجبدئهب يٍ حيث)َظشيخ يبيشػشض  َظشيخ يبيش فً انىسبئط انًتؼذدح .3

 (انىسبئط انًتؼذدح

َتبج واستخذاو ػُبصش إيؼبييش  .4

 انىسبئط انًتؼذدح

انصىد وانصىسح َتبج واستخذاو يؼبييش إ

 ذيىيوانُص وانف

نهىسبئط  ًَبرج انتصًيى انتؼهيًً .5

 انًتؼذدح

خطىاد انتصًيى انتؼهيًً نهىسبئط 

 انًتؼذدح

 .ج.تصميـ التفاعالت
تعػػد خطػػوة تصػػميـ التفاعػػؿ فػػي المقػػررات المصػػممة عبػػر اإلنترنػػت مػػف الخطػػوات الميمػػة،    

يمػػي أىميػػة خاصػػة، ويتنػػوع التفاعػػؿ فػػي المقػػررات عبػػر التػػي يجػػب أف يولييػػا المصػػمـ التعم
اإلنترنت ليشمؿ:التفاعؿ بيف المتعمـ والمحتوي، والتفاعؿ بيف المتعمميف، والتفاعؿ بػيف المػتعمـ 
والمعمـ، وأخيرا التفاعؿ بيف المتعمـ وواجية التفاعؿ الرسومية، وفيما يمي وصػؼ تفصػيمي لكػؿ 

 مت في المقرر الحالي:نوع مف أنواع التفاعالت التي استخد
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 google classroomبعػػد رفػػع المحتػػوى عمػػى بيئػػة :التفاعػػؿ بػػيف المػػتعمـ والمحتػػوي-أ
استعرض الطالب المحتوى المقدـ مف خالؿ الممفات التى تـ رفعيا ليػـ واتػيح ليػـ عمػؿ تنزيػؿ 

 لتمؾ الممفات عمى اجيزتيـ.
 googleخػػالؿ بيئػػة .تفاعػػؿ الطػػالب مػػف التفاعػػؿ بػػيف المتعممػػيف وبعضػػيـ الػػبعض-ب

classroom  فكػػار بعضػػيـ الػػبعض وتػػوفر ذلػػؾ لممجمػػوعتيف الضػػابطة آراء وأبػػالتعميؽ عمػػى
لييػػا تفػػاعميـ وتعمػػيقيـ عمػػى إضػػيؼ لتفػػاعالت فػػى المجموعػػة التجريبيػػة أوالتجريبيػػة اال ف ا

 ، فى الوقت الحقيقى اثناء عمؿ التكميفات  google  slide تطبيؽ 
 يتـ تفاعؿ المػتعمـ مػع google classroom. فى واجية والواجية التفاعؿ بيف المتعمـ-ج

 التبويبات التالية.
 
 
 
 
 
 
 

 ( انتفبػم يغ واجهخ انًستخذو فً ثيئخ انتؼهى 5شكم)       (  انتفبػم يغ واجهخ انًستخذو فً ثيئخ انتؼهى4شكم)

 تعميقات. ساحة المشاركات. وفييا يتـ مشاركة المجموعة فى الموارد واآلراء وال -
 الواجب المدرسى.ومف خاللو يدخؿ الطالب لمعرفة التكميفات والواجبات المطموب تنفيذىا. -
واجية الدرجات.ومف خالليا يتعرؼ الطالب عمى درجاتو فػى كػؿ تكميػؼ ويظيػر لممعمػـ عػدد  -

 الطالب ودرجاتيـ ومف اكمؿ التكميؼ ومف لـ يكممو.
دوات سػػابقة أعػػؿ المعمػػـ مػػع الطػػالب مػػف خػػالؿ نفػػس .تفاالتفاعػػؿ بػػيف المتعممػػيف والمعمـ -د

 .الذكر
 دوات التالية.قامت الباحثة بتصميـ األ.دوات القياسأتصميـ -د
.لقياس مدة امتالؾ طالب تكنولوجيا التعميـ لميارات التفكير التأممى ممىأاختبار التفكير الت (5

  (.5مف خالؿ المقرر الذى يدرسونو ممحؽ)
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و االستغراؽ المعرفى لطالب ألقياس مدى االنغماس  .المعرفى مقياس االستغراؽ (5 
تكنولوجيا التعميـ فى بيئة التعمـ وشبكات مشاركة المحتوى أثناء دراسة المقرر الذى يدرسونو 

 (.0ممحؽ)
 .مزحلة التطويز-3

 شبكة مشاركة المحتوى أما بالنسبة ل Google classroom كالسروـ استخداـ بيئة جوجؿ
  Google slideالبحث الحالى شبكة  فقد استخدـ

 .لممجموعة الضابطة والثانية لممجموعة التجريبية األولى تـ انشاء بيئتيف -أ
 
 
 
 
 
 
 
 ( ثيئخ انتؼهى انًجًىػخ انتجشيجيخ 7( ثيئخ انتؼهى انًجًىػخ انضبثطخ                         شكم)6شكم)  

 ورابطيا  "5"وسائط متعددة بػ  ولى تـ تسمية البيئة التعميميةاأل المجموعة 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjM2OTgyNjRa 

 ورابطيا. "5"وسائط متعددة  بػ الثانية تـ تسمية البيئة التعميميةالمجموعة 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjM2OTgyNTda 

البيئة التعميمية تـ رفع المحتوى العممى لمقرر الوسائط المتعددة عمى المحتوى: رفع -ب
 pptو  pdf وتمثؿ فى ممفات بصيغة  google classroom المنشأة فى بيئة 

  

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjM2OTgyNjRa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjM2OTgyNjRa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjM2OTgyNTda
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI1NjM2OTgyNTda
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 نًحتىي نجيئخ انتؼهى ( إضبفخ ا8شكم)

 نشطةاأل مف حيث  -ج
 
 
 
 

 

 

 

 ( سفغ االَشطخ نطالة انًجًىػتي9ٍشكم)

نشطة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى بيئة سئمة واأل تـ رفع األنشطة لممارسة األ 
google classroom. 

 كأآلتى. نشطة مف قبؿ المجموعتيف فكافاأل  تطبيؽأما 
نشطة وتتنفذىا مف خالؿ شبكة مشاركة المحتوى جوجؿ األ  المجموعة التجريبية تمارس-أ 

 بشكؿ جماعى سواء تزامنى او غير تزامنى. لعروض التقديمية
مباشرة  google classroomنشطة عمى بيئة ما المجموعة الضابطة فكانت تنفذ األ أ -ب

 .بشكؿ فردى
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 شبسكخ انًحتىييٍ خالل شجكخ يىػخ انتجشيجيخ تًبسس االَشطخ انًجً( 11شكم)

 مزحلة التيفيذ-4
ولى مف خالؿ التجربة االستطالعية. والتى تـ فييا تـ التنفيذ خالؿ مرحمتيف األ  

متأكد مف وضوح المادة العممية المتضمنة ( طالب وذلؾ ل57تطبيؽ تجربة البحث عمى عدد)
لؾ مدى ليـ، وكذالدروس بالنسبة لطالب، ومدى مناسبة محتوى ىذه  بالبيئات التعميمية 
ومدى  ،word,pdf,ppt)ؿ المحتوى مف خالؿ ممفات بصيغيا المختمفة)وسيولة ومرونة تدا
، حتى يتمكف الباحث مف ليياإوسيولة الوصوؿ  ،نشطة مف قبؿ الطالبقابمية ممارسة األ 

صدؽ أدوات ثبات و ، وكذلؾ  لحساب تنفيذ التجربة األساسيةزمة قبؿ إجراء التعديالت الال 
 واختبار صالحيتيا. ،بيئة التعمـ وتجريب ،البحث

لمتنفيذ كانت أثناء تطبيؽ تجربة البحث االساسية والتى طبقت عمى  المرحمة الثانية 
قامت ، وفى المرحمتيف (51( والثانية ضابطة وعددىـ)51ولى تجريبية وعددىـ)مجموعتيف األ 

 باآلتى.الباحثة 
ؿ بيئة مف خالؿ كود المقرر الخاص وتوضيح آلية الدخوؿ لك ،تعريؼ الطالب ببيئة التعمـ-

 بكؿ بيئة.
داء التكميفات أتوضيح آلية التعامؿ مع البيئة والدراسة والتعمـ مف خالليا وكذلؾ آلية  

نشطة خاصة لممجموعة التجريبية لتعامميـ مع البيئة التعميمية إضافة إلى شبكة مشاركة واأل 
 .المحتوى
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  .مزحلة التكويه-5

راء الطػػالب أثنػػاء التجربػػة تعػػديؿ وتنقػػيح البيئػػة وفًقػػا آلوقػػد تػػـ ذلػػؾ مػػف .تقيػػيـ بيئػػة الػػتعمـ-
مػػا أأو صػػعوبة تنزيػػؿ الممفػػات، ، مػػف حيػػث مشػػكالت التحميػػؿ وصػػعوبة التفاعػػؿ االسػػتطالعية

ساسية فمػـ تػأتى شػكاوى مػف الطػالب تتعمػؽ بالػدخوؿ عمػى البيئػة أو التصػفح أثناء التجربة األ
   أو التفاعؿ معيا.

وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ أدوات البحػػث عمػػى المجمػػوعتيف التجريبيػػة الطػػالب.مػػـ تعتقيػػيـ -
ومقيػػاس االسػػتغراؽ المعرفػػى(  ،التفكيػػر التػػأممى تحصػػيمى، ومقيػػاس )اختبػػار ىوالضػػابطة، وىػػ

 التالية.خطوات والتى تـ بناؤىا وفقًا لم
 بياء أدوات البحح: -

 ما يمى.تمثمت خطوات إعداد االختبار في .التحصيلىاالختبار 
مستوى التحصيؿ  قياس بيدؼ االختبار ىذا الباحثة أعدت :اليدؼ مف االختبار -أ
 ."الوسائط المتعددةفى مقرر" طالب الفرقة الثالثة بقسـ تكنولوجيا التعميـدى ل
 موضوعية أسئمة صورة عمى االختبار مفردات صياغة تـ : االختبار مفردات تصميـ-ب

 نوع )االختيار مف( سؤاؿ 55) ( سؤاؿ،07) مف دئيةالمب في صورتو االختبار وتكوف
 مفردة، لكؿ واحدة درجة مع إعطاءمف نوع الصواب والخطأ  سؤاؿ(55و) مف متعدد(

 .( درجة07التحصيمى ) لإلختبار الكمية الدرجة تكوف وبالتالى
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 إعداد جدوؿ مواصفات االختبار.-ج
 .1جذول  

 يىاصفبد االختجبس انتحصيهً 

ػذد  ؼهىيىضىػبد انت و

 انًحبضشاد

يجً االسئهخ وفمب نًستىيبد االهذاف

وع 

اال

 سئهخ

يجً

وع 

انذس

 جبد

انىصٌ 

انُسجً 

نهًىضى

 ػبد

 تحهيم فهى تزكش

يبهيخ انىسبئط  1

 انًتؼذدح

2 1 5 - 6 6 21% 

فشيك ػًم  2

 انىسبئط انًتؼذدح

1 1 2 - 3 3 11% 

َظشيخ يبيش فً  3

 انىسبئط انًتؼذدح

2 1 5 - 6 6 21% 

يؼبييش اَتبج  4

واستخذاو ػُبصش 

 انىسبئط انًتؼذدح

3 1 4 4 9 9 31% 

انتصًيى انتؼهيًً  5

 نهىسبئط انًتؼذدح

2 1 4 1 6 6 21% 

 - 31 31 5 21 5 يجًىع االسئهخ

 - 31 - 5 21 5 يجًىع انذسجبد

1665 االوصاٌ انُسجيخ

% 

67% 1665

% 

- - 111

% 

طبيؽ االختبار عمى عينة عشوائية مف طالب كمية تـ ت.التجربة االستطالعية لالختبار-د
 ( وذلؾ لحساب ثبات وصدؽ االختبار وزمنو.طالب وطالبات57التربية النوعية عددىـ )

وذلؾ معامؿ ألفا كرونباخ  استخدـلحساب معامؿ الثبات لالختبار ثبات وصدؽ االختبار.-
 :وضح ذلؾيالتالي  وؿ( الجدSPSS.22)ىالبرنامج اإلحصائمف خالؿ 

 .2جذول

 االختجبس انتحصيهيد وصذق ثجب

 
 
 

انثجبد ثطشيمخ يؼبيم  ػذد األسئهخ انًجبل

 أنفب كشوَجبخ

 صذق االختجبس

 16869 16755 31 االختجبس انتحصيهي
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 مف مجموعة عمى المبدئية صورتو فى اإلختبار عرض تـ : االختبار صدؽ تحديد-
 الصحة حيث مف اإلختبار حوؿ أرائيـ التعميـ لمعرفة تكنولوجيا المتخصصيف في المحكميف
 لموضوعات المفردات وشموؿ إرتباط ومدى لمطالب، المفردات ومناسبة لمفرداتو، العممية
 بعض صياغة بتعديؿ المحكموف ىأوص وقد اإلختبار، مفردات صياغة ودقة ،المحتوى
 ف.يالمحكم إلييا أشار التى التعديالت جميع بإجراء الباحثة قامت وقد المفردات،

 .ملىأمكياس التفهري الت (2

قدرة الطالب عمى التفكير التأممى يتمثؿ اليدؼ فى: قياس  تحديد اليدؼ مف المقياس -
  أثناء التعمـ.

مقياس ايزنؾ اطمعت الباحثة عمى عديد مف المقاييس منيا مصادر بناء المقياس.-
 Kember,et) وآخروف ، ومقياس كمبير5771تعريب بركات ىوويمسوف لمتفكير التأمم

al,2000). ىناء عبد الرؤوؼ الزيات، ايماف )كذلؾ فحص العديد مف الدراسات كدراسة
 (.5754احمدالنجار، 

 ثالثػةتػأتى العبػارات تحػت محػاور محػددة، وقػد حػدد البحػث الحػالى : تحديد محاور المقيػاس
المبػػررات لطػػات ػػػػػػػػػػ تقصػػى فكػػار ػػػػػػ اكتشػػاؼ المغاتمعػػف األمحػػاور رئيسػػة لممقيػػاس ىػػى)

 (.سبابواأل
حػدد البحػث الحػالى مجموعػة مػف العبػارات تحػت كػؿ محػور مػف المحػاور تحديد العبػارات:  -

وع السػػػابقة ، روعػػػى عنػػػد صػػػياغتيا أف تكػػػوف مرتبطػػػة ببعضػػػيا الػػػبعض مػػػف ناحيػػػة وبموضػػػ
( عبػػارة فػػى الصػػورة األوليػػة 57عػػدد عبػػارات المقيػػاس)  المقيػػاس مػػف ناحيػػة أخػػرى ، وبمػػ 

قػػػد تػػػدرجت اإلجابػػػة عمػػػى عبػػػارات المقيػػاس تػػػدرج خماسػػػيا وفقػػػًا لمقيػػػاس ليكػػػرت لممقيػػاس، و 
ػ غيػػر موافػػؽ ػػػػػػػ غيػػر موافػػؽ ػػػػػػغيػػر متأكػػد  ػػػػػػموافػػؽ ػ ػػػػػػػالخماسػػى تمثمػػت فػػى )موافػػؽ بشػػدة 

 بشدة(.
 الهفاءة السيهومرتية للنكياس.-

ب والطالبات تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف الطال.حساب ثبات المقياس-أ
(، وذلؾ لحساب ثبات المقياس، وقد 57بكمية التربية النوعية عددىـ)بقسـ تكنولوجيا التعميـ 
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استخدمت طريقة حساب معامؿ اإلتساؽ الداخمى أللفاكورنباخ، وبمغت قيمة معامؿ الثبات 
 .( وذلؾ يعد مؤشرًا عمى أف المقياس عمى درجة مقبولة مف الثبات7734لممقياس )

 حيث عرضالمحكميف:  صدؽاعتمدت الباحثة عمى  .ممقياسؽ الظاىرى لالصد-ب
 عمى المحكميف مف %(47 ) وجاءت نسبة التفاؽ ،فمجموعة المحكمي عمى المقياس
 لغرض البحث. مقبوالً  يعتبر وىذا ،الفقرات

 .مكياس االستغزام املعزفى(3

رة الطالب عمى قدفى: قياس مف المقياس يتمثؿ اليدؼ  تحديد اليدؼ مف المقياس -
  االنغماس واالستغراؽ المعرفى أثناء التعمـ.

العديد مف  حتى يتسنى بناء مقياس االستغراؽ المعرفى تـ الرجوع إلى. المقياس بناء- 
 ,Barnes)ودراسة (Zhang, Li &Sun, 2006)الدراسات مثؿ دراسة

Pressey, & Scornavacca 2018) ودراسة(Cuhadar, 2013) ، 
(Reychav, & Wu, 2015)  وعمى ضوء ىذه الدراسات ووفقًا لطبيعة المقياس

واليدؼ حددت الباحثة مجموعة مف العبارات روعى عند صياغتيا أف تكوف مرتبطة 
ببعضيا البعض مف ناحية، وبموضوع المقياس مف ناحية أخرى، وبم  عدد محاور 

 ػػػػػػ حب االستطالع ػػػػػػ تجاىؿ الزمف ػػػػػ الغمر المركزة محاور ىى: ) خمسالمقياس 
 كؿ منيا لو خمس استجابات. عبارة( 51فى مجممو ) ( وتضمفػػػػػػػػػػػ االستمتاع التحكـ

 الهفاءة السيهومرتية للنكياس.-

تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف الطالب والطالبات .حساب ثبات المقياس-أ
(، وذلؾ لحساب ثبات المقياس، وقد 57دىـ)بكمية التربية النوعية عدبقسـ تكنولوجيا التعميـ 

استخدمت طريقة حساب معامؿ اإلتساؽ الداخمى أللفاكورنباخ، وبمغت قيمة معامؿ الثبات 
( وذلؾ يعد مؤشرًا عمى أف المقياس عمى درجة مقبولة مف الثبات ،أما زمف 7745لممقياس )

 دقيقة(.51) متوسطو اإلجابة عمى المقياس فقد كاف
تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة .ىرىالصدؽ الظا-ب

المحكميف لمتأكد مف الصدؽ الظاىرى لممقياس، وعمى ضوء استطالع آراء المحكميف تـ 
  التعديؿ فى صياغة بعض المواقؼ واالستجابات الخاصة بالمقياس.
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 :جتزبة البحح واستخالص اليتائر ومعاجلتَا

  تطبيل جتزبة البحح
 .البحث فىتجربة ت خطوات تطبيؽ تمثم 

طالب الفرقة العينة بطريقة عشوائية مف تحديد تحديد عينة البحث.إلجراء تجربة البحث تـ -أ
ولى الضابطة مجموعتيف األ  تقسيـ عينة الطالب إلىالثالثة بقسـ تكنولوجيا التعميـ، وتـ 

 وطالبة.( طالب 51تجريبية وعددىـ )ال( طالب وطالبة، والثانية 51وعددىـ)
مع طالب كؿ مجموعة عمى حدا فى   onlineثة التعريؼ بميمة البحث.اجتمعت الباح-ب

 :ؼموعد محدد وذلؾ بيد
 .ىداؼ التعمـأبتعريؼ الطالب  -
 .مجموعة آلية الدخوؿ لكؿ بيئة مف خالؿ كود المقرر الخاص بكؿو  ـ،بيئة التعم شرح -
 .عمـ مف خاللياوالدراسة والت ،توضيح آلية التعامؿ مع البيئة -
واألنشطة خاصة لممجموعة التجريبية لتعامميـ مع البيئة  ،آلية أداء التكميفات شرح -

 جوجؿ لمعروض التقديمية. التعميمية إضافة إلى شبكة مشاركة المحتوى
-0-5 تجربة البحث يوـتحددت بداية  االعالـ عف الجدوؿ الزمنى لتجربة البحث. -ج

الفصؿ الراسى الثانى عبر المنصة دوف لقاءات صفية  واستمرت التجربة طواؿ 5757
 ـ. 5757-0-55وانتيت   onlineالجامعة بالتدريس     وذلؾ جاء متزامف مع تعميمات 

عمى  تطبيؽ أدوات البحث االختبار التحصيمى والمقاييس المرفوعة عمى البيئتيف بعدًيا -د
 ـ.5757-0-54طالب المجموعتيف يـو 

 ٍا.عزض اليتائر وتفسري
 حح.باالدابة على السؤال األول مً خالل عزض التصنيه التعلينى املتبع بال تاواًل.مت

قائمة الذى ينص عمى "ما أثر بيئة التعميـ و  ،الجاىى لى السؤال: فينا يتعلل باإلدابة عثاىيًا
 اآلتى. تـ؟"، التحصيؿعمى شبكات مشاركة المحتوى عمى 

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  "ى تنص عمى ولى والتالتحقؽ مف صحة الفرضية األ -أ
التجريبية  تيفبيف متوسطى درجات طالب المجموع α ≤ 0.05عند مستوى داللة 

"، تـ  المجموعة التجريبية لصالحالتحصيمى البعدى الختبار والضابطة فى التطبيؽ 
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عمى النحو  لممجموعتيف فى معالجة بيانات التطبيؽ البعدىاآلتية إتباع الخطوات 
 لتالى:ا

لصغر العينة فقد استخدمت الباحثة االحصاء الالبارامترى، وذلؾ بتطبيؽ اختبار  نظراً    
 Zوقيمة  ،واالنحراؼ المعيارى ،متوسط الرتب حسابو  ماف وتنى لممجموعات المستقمة

البعدى لممجموعتيف الضابطة فى التطبيؽ  التحصيمىالختبار لداللتيا  ومستوى
 (.0ائج موضحة عمى النحو التالى كما ىو فى جدوؿ )التجريبية، وجاءت النتو 

 (: 3جذول )

 نتحصيهًا ودالنتهب فً االختجبس  (z )وليًخ واالَحشاف انًؼيبسييتىسط انشتت 

دسجبد  ٌ انًجًىػخ

 انحشيخ

يتىسط 

 انشتت

االَحشاف 

 انًؼيبسي

z ليًخ   يستىي  

 انذالنخ

 يشثغ ايتب

  15 ضبثطخ

28 

8611 3637  

46689 

 

1611 

 

 1631 23611 15 تجشيجيخ 16889

( 07245المحسوبة تساوى ) اختبار ماف وتنى قيمة أف( 0تضح مف الجدوؿ )ي    
عند  إحصائياً  دالة فرؽ وجدي يعنى أنو وىذا ،7775عند مستوى  إحصائًياوىى قيمة دالة 

 الختبارفى التطبيؽ البعدى ل التجريبيةتيف الضابطة و المجموع متوسطى درجات طالب
  .الفرض التجريبى األوؿ قبوؿعميو تـ  ، وبناءالمجموعة التجريبية لصالح ،التحصيمى

أثر الستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات وجد لتحرى الفرض الثانى والذى ينص عمى: ي -ب
معادلة حجـ قاس باستخداـ ي لدى طالب تكنولوجيا التعميـ،التحصيؿ مشاركة المحتوى عمى 

 ثر.األ 
ف حجـ أ( وىى قيمة تدؿ عمى 77445) تساوى( قيمة مربع ايتا 0ف الجدوؿ )يتضح م   
بيئة  "المستقؿ وىو المتغير أف عمى  يدؿ وىذا، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الثانى ،ثر كبيراأل 

 وىو  "التابع مرتفع عمى المتغير تأثير لو " تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى
 البحث.فروض  مف الثانية الفرضية ثبت صحةي كبيرة، وىذا بدرجة" التحصيؿ

بيئة تعمـ قائمة  استخداـ ما أثر. فينا يتعلل باإلدابة عً السؤال الجالح والذى ييص على ًا.ثالج
 شبكات مشاركة المحتوى عمى التفكير التأممى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ؟ تـ اآلتى. عمى

وجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف اختبار صحة الفرض الثالث والذى ينص عمى. ي -أ
متوسطات درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية فى مقياس التفكير التأممى لصالح 

 المجموعة التجريبية.
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تطبيؽ اختبار ماف وتنى لممجموعات المستقمة لتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ 
لمقياس التفكير ا داللتي ومستوى Z، وقيمة واالنحراؼ المعيارىمتوسط الرتب،  حسابو 
ممى فى التطبيؽ البعدى لممجموعتيف الضابطة والتجريبية، وجاءت النتائج موضحة أالت

  .عمى النحو التالى كما ىو فى جدوؿ

 (: 4جذول )

 ( ودالنتهب نًميبس انتفكيش انتأيهً  Zيتىسط انشتت واالَحشاف انًؼيبسي وليًخ)

دسجبد  ٌ انًجًىػخ

 انحشيخ

يتىسط 

 انشتت

ف االَحشا

 انًؼيبسي

z ليًخ   يستىي  

 انذالنخ

يشثغ 

 ايتب

ثطخضب  15  

28 

8611 11611  

4667 

 

1611 

1682 

 7696 23611 15 تجشيجيخ

( وىى قيمة 0723المحسوبة تساوى ) اختبار ماف وتنى قيمة أف( 0يتضح مف الجدوؿ )   
عند متوسطى  إحصائياً  دالة فرؽ توجد يعنى أنو وىذا ،7775عند مستوى  إحصائًيادالة 

 ،التأممى التفكير لمقياسفى التطبيؽ البعدى  التجريبيةتيف الضابطة و المجموع درجات طالب
 عميو تـ قبوؿ الفرض التجريبى الثالث. ءالمجموعة التجريبية، وبنا لصالح

أثر الستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى وجد ثـ تحرى الفرض الرابع والذى ينص عمى. ي-ب
التفكير  مقياسفى  توى عمى التفكير التأممى لدى طالب تكنولوجيا التعميـشبكات مشاركة المح

أف مربع ايتا ( 0) الجدوؿ مف ويتضح ثر.معادلة حجـ اال قاس باستخداـ يو  التأممى،
وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض  ،( وىى قيمة تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير7745ساوى )ي

 الرابع.
 يئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوىب "المستقؿ وىو المتغير أف يدؿ وىذا 

 يثبت صحة كبيرة، وىذا بدرجة" التفكير التأممى "التابع مرتفع عمى المتغير تأثير لو "
 البحث.فروض  مف الرابعة الفرضية

 فينا يتعلل باإلدابة عً السؤال الزابع والذى ييص على. .رابعًا

المحتوى عمى االستغراؽ المعرفى  "ما أثر بيئة التعميـ قائمة عمى شبكات مشاركة 
 لدى طالب تكنولوجيا التعميـ؟"، تـ اتباع الخطوات التالية.
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والتى تنص عمى " يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  الخامسةالتحقؽ مف صحة الفرضية تـ -أ
بيف متوسطى درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة  α ≤ 0.05عند مستوى داللة 

 " المجموعة التجريبية لصالح االستغراؽ المعرفىدى لمقياس فى التطبيؽ البع
 حسابمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار ماف وتنى لممجموعات المستقمة و ل

فى  االستغراؽ المعرفىلمقياس داللتيا  ومستوى Z، وقيمة واالنحراؼ المعيارىمتوسط الرتب، 
ة، وجاءت النتائج موضحة عمى النحو التالى التطبيؽ البعدى لممجموعتيف الضابطة والتجريبي

 كما ىو فى جدوؿ التالى.
 (:5جذول )

 ( ودالنتهب نًميبس االستغشاق انًؼشفً  Zيتىسط انشتت واالَحشاف انًؼيبسي وليًخ) 

دسجبد  ٌ انًجًىػخ

 انحشيخ

يتىسط 

 انشتت

االَحشاف 

 انًؼيبسي

z ليًخ   يستىي  

 انذالنخ

 يشثغ ايتب

  15 ضبثطخ

28 

8611 1167 46668  

1611 

16866 

 8633 23611 15 تجشيجيخ

( وىى قيمة 07224المحسوبة تساوى ) اختبار ماف وتنى قيمة أف( 1يتضح مف الجدوؿ )   
متوسطى  بيف إحصائياً  دالة فرؽ وجدي يعنى أنو وىذا ،7775عند مستوى  إحصائًيادالة 

ؽ البعدى لمقياس االستغراؽ فى التطبي التجريبيةتيف الضابطة و المجموع درجات طالب
 عميو تـ قبوؿ الفرض التجريبى الخامس. ءالمجموعة التجريبية، وبنا لصالح المعرفى

أثر الستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى وجد ثـ تحرى الفرض السادس والذى ينص عمى. ي-ب
قاس يو شبكات مشاركة المحتوى عمى االستغراؽ المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، 

( وىى 77422ساوى )يأف مربع ايتا ( 1) الجدوؿ مف ويتضح ثر.معادلة حجـ األ استخداـ ب
 قيمة تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض السادس.

بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة  "المستقؿ وىو المتغير أفعمى  يدؿ وىذا 
يثبت  كبيرة، وىذا بدرجة" ستغراؽ المعرفىاال "التابع مرتفع عمى المتغير تأثير لو " المحتوى
  السادسة. الفرضية صحة
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 .تفسري اليتائر

الفرض  ( لتؤكد تحقؽ0جاءت النتائج كما فى جدوؿ)والثانى وؿ فيما يتعمؽ بالفرض األ 
بيف متوسطى درجات  α ≤ 0.05عند مستوى داللة  اً إحصائي داؿد فرؽ و وج فىوؿ األ 

ختبار التحصيمى لصالح الضابطة فى التطبيؽ البعدى لطالب المجموعتيف التجريبية وال
أثر الستخداـ بيئة تعمـ المجموعة التجريبية، كذلؾ تحقؽ الفرض الثانى والخاص بوجود 

فى  قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى عمى التفكير التأممى لدى طالب تكنولوجيا التعميـ
 (7744ثر )االختبار التحصيمى حيث جاء حجـ األ 

 الباحثة النتيجة السابقة إلى ما يمى: وتعزى
  استطاعت شبكة مشاركة المحتوى جوجؿ لمعروض التقديمية تنشيط الطالب وتحفيزىـ عمى

  .مما رفع مف مستوى تعمميـ داء التكميفات بشكؿ جماعى تشاركىأالتعمـ و 
 شبكة مشاركة المحتوى جوجؿ لمعروض التقديمية وقت يناسب جميع أعضاء  اتاحت

ألنشطة مما كاف لو أثر عمى المشاركة فى داء اأخارج الفصؿ في لمتعاوف ة المجموع
  .األنشطة بقدر مف االرتياح واالستمتاع وتحقيؽ فيـ أعمؽ لموضوعات التعمـ

 مف مراقبة تقدـ الطالب فى التعمـ شبكة مشاركة المحتوى جوجؿ لمعروض التقديمية  يسرت
تقييـ المساىمة الفردية  اة الذى يصعب فييعمى العكس مف الطرؽ التقميديالمعمـ،  قبؿ

 لكؿ طالب.

  فى توفير بيئة مالئمة تدعـ خصائص المتعمميف  جوجؿ لمعروض التقديميةساىمت شبكة
حيث أدى كؿ طالب جزء مف الميمة التعميمية التى يشاركو فييا زمالئة وتتبع بناء الخبرة 

تفؽ ذلؾ ، ويه. ورفع مستوى تعمموالتعميمية بشكؿ جماعى مما كاف لو أثر كبير فى تحفيز 
 Pappas,2014) مع دراسة) 

 أنشطة العمؿ الجماعي مف خالؿ مشاركة شبكات مشاركة المحتوى عمى  شجعت
و يجعؿ التعمـ ذا  تصميـ الشرائح بيف مجموعة الطالب التي تجمب متعة التعمـ

 معنى مع زيادة فترة االحتفاظ بالتعمـ ورفع مستواه.

 والتى تعتمد  يةتتفؽ طبيعة استخداـ شبكات مشاركة المحتوى مع فكر نظرية التعمـ البنائ
 اتعمى البناء النشط لممعرفة الجديدة مف خالؿ التفاعؿ والتفاوض والتعاوف وفًقا لخبر 

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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 القريبةنمو يمكف أف يكوف التعمـ اليادؼ متاًحا في منطقة الو  ،التعمـ السابقة لدى الطالب

(ZPD)  ، عبر شبكة مشاركة المحتوى األقرافوالتى تحققت مف خالؿ مشاركات 

 سكينر   كذلؾ تتفؽ مع نظرية (Skinner, 2009) لمتنمية المجتمعيةcommunity 

development theory تؤكد النظرية  حيث والتى تعتمد عمى العمؿ الجماعى التشاركى
عمى أف المشاركة الرقمية أصبحت ضرورة دينامكية اليجاد مجتمع مف المتعمميف قد ال 
تتوفر لدييـ فرصة المشاركة الحقيقية فى الفصؿ، وفشموا في االنضماـ إلى مجتمع التعمـ 
فى البيئة الصفية التقميدية،  لتأتى المشاركة عبر الشبكات لتتيح ليـ فرصة ال تقتصر 

نما تعتمد عمى  التفاعؿ مع اآلخريف مف خالؿ تقديـ ا  تواجدىـ داخؿ المجموعة، و عمى 
  .مساىمات ومشاركات حقيقية بشكؿ تزامنى وغير تزامنى

  ساىمت شبكات مشاركة المحتوى مف خالؿ جوجؿ لمعروض التقديمية عمى السيطرة عمى
، متعمـ مف خالؿ الشبكةالتعمـ، والرغبة فى االكتشاؼ، وذلؾ بسبب السياقات االجتماعية ل

 (Leong, 2011 ).ويتفؽ ذلؾ مع دراسة ،االستيعاب المعرفى ثرت عمىوالتى أ

( لتؤكد تحقؽ 0جاءت النتائج كما فى جدوؿ) فيما يتعمؽ بالفرض الثالث والرابع
بيف  α ≤ 0.05عند مستوى داللة  اً إحصائيداؿ أنو يوجد فرؽ فى الفرض الثالث 

وعتيف التجريبية والضابطة فى التطبيؽ البعدى لمقياس متوسطى درجات طالب المجم
التفكير التأممى لصالح المجموعة التجريبية، كذلؾ تحقؽ الفرض الرابع والخاص بوجود 
أثر الستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمى شبكات مشاركة المحتوى عمى التفكير التأممى لدى طالب 

 (7745ث جاء حجـ االثر )مقياس التفكير التأممى حيفى  تكنولوجيا التعميـ
 وتعزى الباحثة النتيجة السابقة إلى ما يمى:

  فرصًا تعاونية لتعزيز التعمـ، شبكة مشاركة المحتوى جوجؿ لمعروض التقديمية اتاحت
ع فى وجيات النظر التى تعكس قدرًا مف التأمؿ مف خالؿ المحادثات، والتفاعالت مع وتنو 

عمى التحميؿ ًا، كما أف وجيات النظر المتباينة تشجع األقراف، مما يجعؿ التفكير أكثر وعي
 .سياؽ تفسيرات اآلخريف ىواآلراء ف ،التأممى لألفكار

 األنشطة مف خالؿ مشاركة المحتوى تحسيف التفاعؿ بيف األقراف  ةشبك ساعدت
وتأمؿ وتمعف المعرفة  لمتعمميفاالجماعية وتوزيع المعرفة الجماعية بيف مجتمع 

 مالء وتحميميا وتقييميا وتفسيرىا.التى يطرحيا الز 
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 ىفرًصا حقيقية لمتفكير فواتاحت تعمـ ىادؼ لمطالب مشاركة المحتوى  ةوفرت شبك 
 .عممية التعمـ الخاصة بيـ وبناء المعرفة

 ـتياإرساؿ مسوداتيـ ومراجع مفالطالب  مشاركة المحتوى  ةو شبكأدوات أ مكنت 
 .مؿأفرصة لمتحميؿ والتال اتاح مما ومشاركتيا مع أعضاء مجتمع التعمـ نفسو

 مف خالؿ  تطوير قدرة المتعمـ عمى التأمؿ عمى ساعدت شبكة مشاركة المحتوى 
 .المركزة واليادفة التى تعتمد عمى األنشطة التشاركية لتكميفاتا
 التأممية اليجاد نوع مف   عمى طرح األفكار شبكة جوجؿ لمعروض التقديمية ساعدت

ومات وتحميميا وتمعنيا بشكؿ يومي مف خالؿ ملمعالتفكير يعتمد عمى فحص ا
 .األنشطة الالصفية

  يحقؽ نواتجو لكى التعمـ تؤكد النتيجة السابقة نظرية التعمـ النشط التى ترى أف
التعمـ، فالتعمـ عندما  أنشطةإيجابية المتعمـ في ممارسة  يتطمبالمستيدفة بفعالية 

يعطى الفرصة أو المشاركة  مناظرةال أولمناقشة يكوف مصحوب بنشاط يعتمد عمى ا
وتقصى آراء اآلخريف كما أكدت النظرية البنائية اإلجتماعية عمى أف البناء  ،لمتأمؿ

 المعرفى لممتعمـ يتكوف بشكؿ أفضؿ مف خالؿ السياقات اإلجتماعية حيث المشاركة.
( لتؤكد تحقؽ 1جاءت النتائج كما فى جدوؿ) فيما يتعمؽ بالفرض الخامس والسادس

بيف  α ≤ 0.05لفرض الخامس أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ا
متوسطى درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التطبيؽ البعدى لمقياس 
االستغراؽ المعرفى لصالح المجموعة التجريبية، كذلؾ تحقؽ الفرض السادس والخاص 

االستغراؽ مقياس فى شبكات مشاركة المحتوى  أثر الستخداـ بيئة تعمـ قائمة عمىبوجود 
 (7742ثر )حيث جاء حجـ األ  لدى طالب تكنولوجيا التعميـالمعرفى 
 :يلي ها إلي الضابقة النتيجة الباحثة وتعزى

 اتاحة الفرصة لمطالب لممشاركة فى إعداد  ت شبكة جوجؿ لمعروض التقديمية عمىساىم
ع، كذلؾ أتاح التطبيؽ تقديـ تغذية مرتدة العرض المكمؼ بو المجموعة بشكؿ سيؿ وسري
متزامف  أثناء تصميـ الشرائح، وىو بشكؿ مف قبؿ المعمـ والزمالء عمى كؿ شريحة تعرض 

 .ما يسمى بالتفاعؿ فى الوقت الحقيقى
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  عبر  ـبالكامؿ في عالـ المعرفة أثناء تفاعمياتاحت شبكة مشاركة المحتوى االنغماس
كامؿ والمشاركة، والشعور بالسيطرة، واالستمتاع والفضوؿ االىتماـ الحيث ظير  الشبكة
 .أثناء التعمـ جماعيةمتعة فردية و  لما وفرتو مف المعرفى

  استطاعت شبكة مشاركة المحتوى التغمب عمى قمؽ المشاركة فى التصميـ الجماعى
واستعادة الطالب لثقتيـ، وتقديـ المشورة الفورية، وتحسيف مياراتيـ، واعطاؤىـ 

لتردد فى المشاركة بسبب ى التغمب عمى مشكمة افرًا جديدة، لذا فيى ساعدت أفكا
الفرصة لالنغماس فى التعمـ بقدر مف االرتياح مما حقؽ االستغراؽ  تتاحالخجؿ، وأ
 المعرفى.

 شبكات الو  مواقع الويب والتى تؤكد عمى، كما تتفؽ النتيجة السابقة مع نظرية التدفؽ
 يؤدى إلى انجذاب المتعمـ ، مماميمةال أداء أثناء كاممةال االجتماعية تحقؽ المشاركة

لممعرفة والوصوؿ إلى  استعراًضا مكثًفاحيث يحدث الميمة التي يتـ تنفيذىا  فىتماًما 
 .ميمةالغمر في ال مرحمة

  ساعد التطبيؽ عمى دفع الطالب وحثيـ عمى االستمرار واالنغماس فى المعرفة العمؿ بقدر
 ,Park & Choi). (Croxton,2014) ا، وذلؾ يتفؽ مع دراسة مف االرتياح، والرض

2009) (Kim & Frick, 2011) 
 .البحوخ املكرتحة

  دراسة أثر استخداـ شبكات مشاركة المحتوى عمى الدافعية لمتعمـ وبقاء أثر التعمـ لدى
 الجامعة. طالب

  مشاركة الالتزامنى( مف خالؿ شبكات –دراسة أثر اختالؼ نمط االتصاؿ )التزامنى
 كاديمية.لدى الطالب مرتفعى ومنخفضى المثابرة األ  المحتوى عمى االندماج فى التعمـ

 بداعى لدى الطالب ذو نمط دراسة أثر استخداـ شبكات مشاركة المحتوى عمى التفكير اإل
 .(يةاالنبساط -يةالشخصية)االنطوائ
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 .توصيات البحح

 الباحثة باآلتي: بناءًا عمي النتائج التي توصؿ إلييا البحث توصي
  وجوجؿ العروض المستندات، جوجؿ مثؿ االىتماـ باستخداـ شبكات مشاركة المحتوى

 ،وغيرىا مف شبكات يمكف أف تثرى التعمـ slideshareو youtubالتقديمية، وشبكة 
ومشاركتيا فى  ،ى والفكر مع أمكانية انتاج المعرفةوتحقؽ التفاعؿ والمشاركة فى الرأ

 التعمـ الجامعى.

  نماط التفكير التى تدعو إلى التأنى أاالىتماـ بالتفكير التأممى لدى طالب الجامعة كأحد
و حتى فى أ ،والبعد عف التسرع واالندفاع سواء فى المجاؿ التعميمى ،والتمعف فى األفكار

   اتخاذ القرارات الحياتية. 
فكار نو دراسة األ، وما قد ينتج عو االنغماس المعرفىأالتركيز عمى مفيـو االستغراؽ 

 ،بعمؽ والسعى المستمر لالستزادة المعرفية مما قد يصؿ بالطالب إلى مستوى التحكـ
وعدـ االكتفاء بالدراسة السطحية ألى  ،والسيطرة عمى المعرفة فى مجاؿ مف المجاالت

 .فكرة
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 ملزادعا
 اواًل.املزادع العزبية.

فى " جتماعية واألمف الفكري والوطني"الشبكات اإل(.5102)لمؤتمر الوطني العشرين لمحاسب اآلليا -
 .5102فبراير  05-00الرياض، السعودية، فى الفترة من

، جودة التعميـ وتحديات المستقبؿ (.5102)المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية التربية النوعية-
 .5102مارس ،  52-52اشمون، المنوفية ، فى الفترة من 

المحتوى الرقمى التعميمى المبدع، (.5102ع لمتعميم اإلكترونى والتعميم عن بعد)المؤتمر الدولى الراب-
 .5102فبراير، 01-02الرياض ، السعودية فى الفترة من 

 نحو واالتجاه التأممي التفكير وتنمية الفيزياء تحصيل في (."المعرفة5112) الوهاب فاطمة محمد عبد-
 التربوية كمية العممية التربية مجمةهري"، األز  طالب الثانوي لدي استخدامها        

ممي ومهارات رسم أثر توظيف اساليب التقويم البديل في تنمية التفكير التأ("5102شادى عبد الحافظ )-
 .مكتبة الجنوب المركزية "، غزة:الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر االساسي

 بين عمى التوليف قائمة االلكتروني التعمم استراتيجية ميمتص ثرأ(."5100عبد العزيز عبد الحميد طمبة) -

 التحصيل واستراتيجيات من كل عمي الذاتي التنظيم ومهارات الويب عبر النشط أساليب التعمم

 .التربية كمية مجمة ، "مميأالت التفكير مهارات وتنمية ذاتيا المنظم اإللكتروني التعمم
 القاهرة: مكتبة اإلنجموا المصرية قضاياه وتطبيقاتو، اإلبداع:(.5115)عبد الستار إبراهيم-
 وطالب الجامعيين الطالب من لدى عينة والتحصيل التأممي التفكير بين العالقة ( 2005 ) زياد بركات-

 التربوية العمـو مجمة الديمغرافية، جامعة البحرين، المتغيرات ضوء بعض في العامة الثانوية

 .052-17البحرين، (،4) 2، والنفسية
، التفكير مف منظور تربوى تعريفو، طبيعتو، مياراتو، تنميتو، أنماطو(.5112مجدى عزيز إبراهيم)-

 عالم الكتب. القاهرة:
، العمميات الذىنية وميارات التفكير مف خالؿ عمميتى التعمـ والتعميـ(5111محمد جهاد جمل)-

 اإلمارات المتحدة، دار الكتاب الجامعى.
 عمى الخدمة أثناء تدريبي برنامج تنفيذ فاعمية ( أثر5102الزيات، ايمان احمدالنجار) هناء عبد الرؤوف-

 في الغربية الضفة مديريات فى لمصفوف العموم معممي لدى التأممي التفكير مستوى تنمية

 عالـ ظؿ في والتعميـ لمتربية مستقبمية اآلداب، آفاؽ لكمية السابع الدولي المؤتمرفمسطين، 

 .متغير
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