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 : مقدمة
وهى  ةتعليمي يةالكترون بيئة رقميةداخل أي  لها دور مهمدعامات التعلم البنائية 

ل على االكتساب الذاتي للمعرفة من ووالتي تعتمد في المقام ال قائمة على النظرية البنائية 
 التعلم دعامات مفاهيم تعددتوقد ِقَبل المتعلم، فالمتعلم هو الساس في عملية التعلم، 

Learning Scaffolds الذين للباحثين والثقافية المعرفية والخلفيات الرؤى  تعدد نتيجة 
وقد استخدم التربويين مصطلح الدعامات البنائية بعد ظهوره فى  والدراسة، بالبحث لوهاأو تن

على انه تلك الدعامات واللواح الخشبية التى تستخدم بصورة مؤقتة مجال البناء والتشييد 
اإلنتهاء من العمل بسرعة ودقة ويتم ازالة هذه  بما يساعد علىثناء عمليات التشييد ومنظمة أ

 (Lajoie,s. 2005) الدعامات بعد االنتهاء من العمل.
 أنهـا علـى إعتماًدا" التعلم سقاالت" على دعامات التعلم العديد من المسميات منها أطلق و
 البنـاء أعمـال فـي تسـتخدم التـي السـقاالت مثل مثلها ومهاراته لمعارفه بنائه أثناء المتعلم تدعم

المسـاعدة  السـنادات وبـين بينهـا الـوظيفي لتشـابهها" الـتعلم سنادات" أطلق عليها كما والتشييد،
ــاء والتشــييد  لمســتوى  والمهــاري  المعرفــي بمســتواه ليرتقــي المــتعلم عليهــا فيســتند ،العمــال البن

 لـتعلم مهـام أنجـاز فـي المـتعلم مسـاعدتها إلـى إشـارة"  التعلم مساعدات" بـ أيًضا وسميت. أعلى
التنميـة  ببـرام  تلـك تـرتب  عنـدما السـيما الداء دعـم أنمـا  يسميها اآلخر والبعض له، الموكلة

 . (2102محمد، الباتع )حسن مهارات و إكساب

صف آليات دعم المـتعلم سـواء كـان هـذا الـدعم مفهوم دعامات التعلم البنائية ليوقد تطور 
ال المهمـة التعليميـة المطلوبـة مـن هذه الـدعامات علـى اسـتكم يث تساعد؛ حبشريًا او إلكترونياً 

ممــرات أو بوابــات تســتخدم فــي بنــاء وتــدعيم مــا يعرفــه تعمــل ك، و هــى قــدر اســتطاعته المــتعلم
ــه،  المــتعلم ــا ال يعرف ــى م ــل للتوصــل إل ــي يحتاجبالفع ــديم العناصــر الت ــا مــن خــرل عــرض وتق ه

 (.Shapiro, A. M., 2008, p. 30وتساعده على التعليم والتعلم )

لمتعلمين ان مكن امدخل تعليمي ي  كدعامات البنائية مساعدة الو التعلم القائم على  
عتمد في المقام الول على بطرق معرفية تيكتسبوا المعرفة عن طريق تحقيقات واستفسارات 

االكتساب الذاتي للمعرفة من قبل المتعلم ؛ فالمتعلم هو الساس في عملية التعلم ، 
 .Savery, J. R., 2006, pوباستخدام دعامات التعلم البنائية ُيمنح المتعلم فرص تعليمية أفضل)

" بجعل التعلم عبر البيئات المعتمدة على التكنولوجيا أكثر Scaffoldsوتقوم الدعامات "(. 12
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هم على ف عند االحتياج اليه لمساعدتهمستوى الدعم الكافي  فاعلية واستمرارية، حيث تتيح له
 ,.Lange, V. L) والوصول بقدراتهم إلى أقصى درجة ممكنةمن التعلم والتفاعلالمحتوى المقدم 

2002.) 
أولهما هو عند استخدامها نفعين  تقدملدعامات البنائية اان  (Shapiro)شابيروواكد 
 المستمرني هو النفع مكن المتعلم من أداء المهمة المطلوبة منه، والثايُ  ىالذالنفع الفوري 
 .(Shapiro, A. M., 2008, p. 30) عملية التعلم أحداث  ويستمر مع الذي ييسر
ف الدعامات التعليمية الى العديد من التصنيفات منها تصنيف محمد عطية يتم تصنو 

؛ دعامات التدريب، دعامات التعليم، دعامات اجرائية خميس الذى صنف فيه الدعامات إلى:
االلكتروني  ناالمساعدات المقدمة للمتعلم لمساعدته فى تشغيل الكيدعامات االجرائية هى ف

والتحكم فيه .اما دعامات التعليم فهى المساعدات الخاصة بالحصول على المعلومات 
فهى التى تقدم بمصاحبة التفصيلية وتعرض االمثلة والمفاهيم واالشكل .اما دعامات التدريب 

نمذجة ال أوشارات ريق التلميحات واإلالتدريبات عن ط لمساعدة المتعلم فى حل هذه التدريبات
النصائح وتقوم الدعامات بجعل التعلم عبر البيئات المعتمدة  أوتقديم العبارات الشارحة،  أو

على التكنولوجيا فائقة التشعب أكثر دينامية واستمرارية للمتعلمين حيث تتيح لهم مستوى من 
)محمد  اقصى درجات الفاعليةإلىالدعم الكافى لمساعدتهم على فهم المحتوى المقدم والوصول 

 (093، 2112ة خميس ، محمد عطي؛ 093، 2113عطية خميس ، 
بناءًا على الغرض من  الدعامات (.Randoll, S. & Kali,  Y)كما صنف راندول و كلي 

معرفة لالمتعلم  توجههالتى  ”Process Scaffolds“ ، فهناك دعامات المعالجةهاتقديم
كانت سواء التحكم في البرنام   سبل وبعات التي ينبغي أن يسلكها، والمسارات والتتاالطريق 

التي تساعد المتعلم   ”Function Scaffolds“دعامات الوظيفية الو . إجبارية أو اختيارية
 على فهم كيفية استخدام البرام  والوامر من خرل المثلة الشارحة. وأيضًا دعامات المحتوى 

“Content Scaffolds”  المتعلم على تحديد إجاباته من خرل  ةساعدتعمل على مالتي
تجعل والتي   ”Metacognitive Scaffolds“ دعامات ما وراء المعرفةو ، التلميحات
وتقييم  لعملية التعلم وبرامجهاإدارته اسيتعابة لطرق  وعي بتعلمه من خرل المتعلم
  . (Randoll, S. & Kali,  Y., 2004)فهمه
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نظام تعليمي  أوتتوافر في أي بنية  أندعامات التعلم تعد من أهم العناصر التي يجب و 
إلكتروني، حيث تساعد المتعلمين علي تنفيذ المهام التعليمية المستهدفة، كما  أوتقليدي 
إلي فيه المتعلم من درس  ينتقل الذي  السلوب التقليدي على االنتقال منالمتعلم  تساعد

 وعلمية يقوم فيه المتعلم بمهام عملية متكاملاآلخر بطريقة اآللية إلي موقف تعليمي 
من خرل دعامات بنائية تساعد المتعلم علي بناء التعلم الصحيح المفيد، للوصول إلي 

تقليل الفجوة بين ما  تعمل على كما ،في التعلم نامعرفته والوصول إلي مستوي اإلتق
، وهذا ما يضمن التفاعل اإليجابي يعرفه وينجزه من مهام أن)معرفته السابقة( وما يجب يعرفه

محمد حسن ).من اإلنجاز ممكنهدرجة  لقصىالمرجوة في بيئة التعلم وتحقيق الهداف 
 (March,2003؛  4، ص2102،رجب

ــوم عليهــا اســتخدام  ــاك مجموعــة مــن المبــادىء التــى يق ــو هن ، وهــذه دعامات البنائيــةال
والتـي   ية التعلـيم والـتعلمتساعد فى زيادة فاعلساعد فى كيفية تصميم الدوات التى المبادىء ت

 ما يشـتركون فــى المهمـة التعليميــة .: أن الطـرب يتعلمــون أشـياء أكثـر عنــدتـتلخص فيمـا يلــى
، وترتب  معـدالت النجـاح إيجابية مع نتائ  التعلم للمتعلمبعرقة ترتب  معدالت النجاح المرتفعة 

تــرتب  زيــادة فرصــة تعلــم المحتــوى بعرقــة  علم.قــة ســلبية مــع نتــائ  تعلــم المــتالمنخفضــة بعر
أكثــر اســتقرلية  المــتعلميمكــن أن يصــبح  .إنجــازات المــتعلم للمهــام المطلوبــةمــع زيــادة  طرديــة

 (Ellis, E .S .,et al ., 2004) المخط  لهمن خرل التعلم  وأكثر تنظيماً 

تتم فى ” Structure Scaffolds“ البنائية التعلم استخدام دعاماتبعملية التعلم و 
الخطى التعليمية التى تقود المتعلم مما يعرفه من  تحديد؛ أولهماخطوتين رئيستين  ضوء 

والتي  ىتنفيذ تلك الخط ثانيهمامعلومات إلى فهم متعمق لما ال يعرفه من معلومات جديدة، 
، (Lange, V. L., 2002)يقوم فيها المتعلم باالستفادة من الدعم في كل خطوة من عملية التعلم

 مع التفاعل من تمكنه التى الساسية النقطة بمثابة تكون  أن يمكن بكفاءة استخدامها أن
 .Liu, Y) التعلم بيئات داخل واإلرشاد التوجيه عملياتفى  بكفاءة واستخدامه المعرفي البناء

H., 2006, p. 43.) 
ات الـتعلم دعامـالـى أن فوائـد اسـتخدام   ( (Park & Kimوقـد أشـار كـر مـن " بـارك و كـيم

تــوفر دعامــات الــتعلم ، معرفــة موهبــة المــتعلم فــى وقــت مبكــر؛ يمكــن تحديــد أهمهــا فــى البنائيــة
توفر دعامات التعلم البنائيـة ضـمانات أكبـر للمـتعلم لكتسـاب المهـارات ، البنائية التعليم الفردى
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زيــادة ، يميــة مختلفــة أثنــاء عمليــة الــتعلمتــوفر دعامــات الــتعلم البنائيــة  وســائل تعل، المطلوبــة
تحفيــز ومشــاركة ، المشــاكل والعقبــاتالكفــاءة فــى انجــاز النشــا  أو المهمــة عــن طريــق ازالــة 

تقلــل دعامــات الــتعلم البنائيــة مــن مســتوى اإلحبــا  لــدى و  وفعاليــة المــتعلم أثنــاء عمليــة الــتعلم
 .(Park ,H. S., & Kim, Y. H., 2008)  المتعلم

" فيجوتسكي"إلى أن النظرية البنائية االجتماعية لـ (Verenikina, 2004)فينكى ويشير
معرفى  فيه فى سياق المتعلم يكون  الذي التعلم تتفق مع نظرية "بياجيه" المعرفية  حول

 اإلجتماعى للبناءالمعرفى للمتعلم؛  حيث تقوم السياق و أضاف أهمية ودور  نش  تفاعلي
 والنشا  التفاعل من إطار في للمتعلمين يقدم الذي الدعم أساس على التعلم عملية

 فالدعامات النظامي، التعليم سياق في الدعامات تقدم أن شرًطا فليس وبالتالي اإلجتماعى،
داخلية عند  استجابات من يولد ما وليست فى نطاق خارجى ليسير عملية التعلم للمتعلم تقدم

 بين فجوة تتكون : التعليمية السقاالت/ الدعامات على أن دور"  فيجوتسكي" المتعلم، ويؤكد
 ويتم القرب، النمو بمنطقة المتعلم لدى القرب الخبرة وتسمى المعلم، ومعرفة المتعلم معرفة
 بالرب  المتعلم لمساعدة مؤقًتا المعلم يستخدمها التي التسقيل برام  خرل من الفجوة هذه سد
  .(Verenikina, 2004) المعرفتين بين

تقدمًا هائًر فى مجال تكنولوجيا المعلومات  ظهرتأ اإلجتماعىشبكات التواصل و  
، إذ تقريباً تقال عبر الحدود بر قيود نفرصًا كبرى للتأثير وال  امستخدميه توأعطواالتصاالت، 

 على تغييرت وعمل وغير المباشر حسب الحاجة الى ذلك المباشر للتعاملجد ظهورها قنوات أو 
 تسمى التي أو, ةاإلجتماعى المواقع لظهور الحقيقية البداية، و نظريات االتصال المعروفة

 اجتماعياً  موقعاً ( كونرادز دينار ) صمم حين, ترنتناإل  على اإلجتماعى التواصل شبكاتحاليًا ب
 أسم عليه وأطلق(, 0992) عام بداية في الدراسة في وزمرئه أصدقائه مع للتواصل

(Classmates.com ,)افتراضي اجتماعى إلكتروني تواصل موقع لأو سجل الحدث وبهذا 
(Mecheel, 2010.) 

 حلقات أنها: على اإلجتماعى التواصل شبكات (Lynn,R & witte) ويت لين، عرفوقد 
 والفرق  المشتركة، اهتماماتهم فيها يتبادلون  غيرهم أو الصدقاء أو هلال بين اجتماعية
 وفيديو وصور كتابات من وعامة خاصة مواضيع تضم وهي النترنت عبر أنها الوحيد

بأنها:  (Lamberson)لمبرسون  وعرفها  (Lynn,R & wit, 2010, p.5)تعارفاساليب و  ومناقشات
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 للويب الثأنى الجيل مع ظهرت النترنت شبكة على المواقع من مجموعة على يطلق مصطلح
 يجمعهم افتراضي مجتمع بيئة في الفراد بين التواصل تتيح 2.1 ويب باسم يعرف ما أو

 إرسال مثل المباشر التواصل خدمات وتقدم( مدرسة ، جامعة ، بلد)  أنتماء أو إهتمام حسب
 . (Lamberson, 2010, p. 146)  لآلخرين الشخصية الملفات على االطرع أو الرسائل

 مستخدميها تساعدالتى  اإلجتماعى هي نتاج للثورة التكنولوجية شبكات التواصلو 
والصور  تبادل الخبار والمعلومات جديدة مننشاء صداقات جديدة وتكوين عرقات إعلى 

وضعت أساسًا ، و السياسية واإلجتماعىة غيرمن االحداثمجاالت عديدة فى  ومقاطع الفيديو
 دون رغبتهم أو إرادتهم إلى عوالم أخرى هم معتتعامل ال يمكن أن بحيث  لخدمة مستخدميها

 (.23، 2102محمد منصور)
 & Brandtzeeg, P , Luders, M) نسكجي و لودرس دتزي ،نابر  دراسة كشفت و قد 

Skjeten, J) بشكل عام وفى العملية  (بوك فيس) ةاإلجتماعى الشبكة نجاح أسباب عن
 ؛بيئة تعلم جيدة التعليمى المحتوى  مشاركة خاصية ية بشكل خاص، حيث وفرتالتعليم
 وخلفيتهم التعليمية مستوياتهم خترفإل وفقاً  البيئة تلك أدوات فى التحكم الطرب يستطيع
 نتائ  ضحتأو و  ، منهم لكل الشخصى الملف خرل من مرحظتها يمكن التى و الثقافية،
 مشاركات و الفورية الرسائل وهى ، للمحتوى  مشاركةً  و استخداما الكثر الدوات الدراسة
 تتصل التى الصور أو المعلومات، باضافة الشخصى الحائ  وتحديثات والفيديو، الصور

 لم يتصّورها خبراء االتصال.كبيرة وبقدرة تأثيرية وتفاعلية  بينهم، المتبادل العلمى بالمحتوى 
 ، وخاصة الشبابالمختلفة تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمع وأن هذه الشبكة

طاقة وقابلية للتغيير  باعتبارهم الكثر تأثيرًا في أي مجتمع بما يمثلونه من
 .( Brandtzeeg, P , Luders, M & Skjeten, J, 2010والتطوير)

هناك  أن الجامعة طرب من عينة التى اقيمت على ((Reynol رينول دراسةوقد أكدت 
 والمخرجات بوك الفيس فى الطرب يستخدمها التى المشاركات واعأن بين إيجابية عرقة

 الفيس عبر للطالب الكاديمية العمال) من لكل المستغرق  الوقت فى المتمثلة الكاديمية
 معها زادت المشاركات عدد زاد فكلما ،(الزمرء بين نيةأو التع المنهجية شطةنوال  بوك،

 المشاركات هذه وتمثلت بينهم، نيةأو التع المنهجية شطةنال  وكذا للطالب، الكاديمية العمال
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 .الفورية والرسائل –المحتوى  على والتعليقات مناسبات واستقبال شاءأنو  –الصور إرسال: فى
Reynol, 2011)) 
 حيث التعلم توجيه هو الجيد التعلم شرو  أهم أن إلى ”خميس عطية محمد“ ويشير

 االتجاه في تعليمهم لتوجيه مستمرة وتوجيهات ومساعدات تعليمات إلى المتعلمون  يحتاج
 في المناسبة والتوجيهات المساعدات تقديم وكذلك تحقيقه المراد الهدف تحقيق نحو الصحيح
 وتحسين لتجـويد للمتعلم الحرية من مساحة إعطاء مع إليها الحاجة عند المناسب الوقت
   . (226ص ،2113 خميس، عطية محمد) تعلمه

شبكة مستخدمي  أن ،(2102و ) (2100)فى عامى وقد اظهرت دراسة مركز )بيو( لألبحاث 
 قدروأن أكثر ثقة ولديهم قدر أكبر من الصدقاء المقربين ( الفيس بوك التواصل االجتماعى )

ة اإلجتماعىعلى الحياة  اإلجتماعىأثر استخدام مواقع للتواصل  أنكبير من التكهنات بش
تكون هذه المواقع مضرة بعرقات مستخدميها  أنتركزت معظمها حول احتمال للشخص, 

من يستخدمون مواقع مثل  أنه وجد أنير غ . الحقيقى وتبعدهم عن المشاركة في العالم
تغير كبير في العرقات  إلىمن العرقات الوثيقة, وتشير الدراسة  كبير)فيس بوك( لديهم عدد 

 ترنت "باستمرار تقريبا" بتسهيل من الهواتف الذكيةنستخدم اإل ا أنو , منذ ظهورها ةياإلجتماع
حيث اشارت  ترنت في سن المراهقةنمحرك الرئيسي الستخدام ال الأصبحت  والتىالمنتشرة 
من الجهزة النقالة على القل  ترنتنيستخدمون اإل من المراهقين (  ٪91 )أن إلىالدراسة 

( من %66نحو ) إلىالنسبة تقل  أنو  يومياً اكثر من مرة ترنت نال  ( يستخدمون  ٪94 )أنو 
 .ترنت نالذهاب على ال  فى الجهزة النقالةيستخدمون المراهقين الذين ال 

الــتعلم عامــات يســعى البحــث الحــالي الــى دراســة أثــر إخــترف نمــ  د وفــى ضــوء مــا ســبق
ـــتعلم مـــن ( علـــىوالنصـــيةو  المصـــورةالبنائية) التواصـــل  شـــبكة التحصـــيل الدراســـي وكفـــاءة ال

 .بكلية التربية النوعية بقنا لدى طرب تكنولوجيا التعليم االجتماعي )فيس بوك(
  مشكلة البحث:

 :من خرل ما يلىث بمشكلة البحث شعر الباح 
ـــى تن ـــائ  البحـــوث والدراســـات الســـابقة الت ـــة اســـتخدام و انت ـــت فاعلي ـــةل ـــدعامات البنائي  ال

؛ Stephen,M.,2003دراســـــة ) الدارســـــات، ومـــــن هـــــذه اإلجتمـــــاعىوشـــــبكات التواصـــــل 
Cagiltay, K., 2005؛Aren ,2010   ،؛  2100،رجـب ؛ ماجـد 2100؛ حسـنى عـوض
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؛عبــد القــادر 2103؛أحمــد حلمــى ، 2103، محمــد نعيمــة؛ 2101نبيــل جــاد ومحمــد المرادنــى 
 مـا أن بتصـميم االهتمـام بضـرورة(  2104؛ هاني محمـد،2104؛ وليد يوسف،2103محمد ،
 توظيــف ضــرورةو  التعقيــد، عــن والبعــد التصــميمات بســاطة مراعــاة مــع متنوعــة، بأشــكال دعــم
مسـاعدة المـتعلم و  متنوعـة تعلـم نـوات  لتحقيـق هادفـة تربويـة معاييروفق  صممت دعم ما أن

 وكــذلك ، علــى االســتمرار فــى التعلــيم والــتعلم وفــق حاجاتــه ورغبتــه فــى المســاعدة والتوجيــة
ة عاليــة مــن خــرل اســتخدام لداء المرغــوب بهــا بســرععاليــة مــن اصــول إلــى مســتويات الو 
تـــربطهم  شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعىمســـتخدمى  أنو  ،لـــدعامات الـــتعلم البنائيـــة المختلفـــةا

ة يـاإلجتماععرقات واهتمامات مشتركة ومنها ما يتعلق بالتعليم, حيث يتـوفر فـي هـذه المواقـع 
فـى شـكل نصـوص ورسـوم وصـور ومقـاطع  والمـواد الدراسـيةكمًا كبيرًا من المعلومات والبحاث 

مـا وهـذا ،  ومهتمـين( تم توفيرها من خـرل المشـاركين فيهـا)معلمين ومتعلمـيني التىفيديو ... 
ترنـت ناالتصـال والتواصـل عبـر تطبيقـات اإل  فـى نظـم الكبيـرتطـور المـن يؤكد أهميـة االسـتفادة 

معلومــات بشــكل جديــدة تســاعد علــى توصــيل الالت البــاحثين الســتحداث اســاليب وطــرق و اومحــ
 .مبس  وسريع

ي للمركز الوطني للتعليم ناالمؤتمر الدولي الث منها: ،عملتوصيات المؤتمرات وورش ال
 (2100السعودية ) إلىاإللكتروني والتعليم عن بعد بالرياض باالشتراك مع وزارة التعليم الع

 صى بضرورةأو بعد تعلم فريد لجيل جديد" الذى  " التعليم اإللكتروني والتعليم مننابعنو 
ونشر المقررات التعليمية على الشبكة،  االستفادة من تطبيقات الجيل الثاتى للويب في عرض

وتضمين مناه  التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي بما يفيد في تطوير وتغيير 
أكثر مرئمة لتنمية الطالب وزيادة بيئة التعلم الجامعي؛ وبالتالي إيجاد بيئة تعليمية 

 االستجابة الحتياجاته.
 بشكل فردى وجماعي غير مقننة ابرتمقإجراء  حيث تم مقابلة طرب تكنولوجيا التعليم

)فيس  عن استخدام شبكة التواصل اإلجتماعى-تم تسجيل اللقاء وتفريغ محتوياته بعد ذلك –
لتعلم بعملية التعليم وااهتمام الطرب  التسجيرت الىمن خرل تحليل هذه لوحظ ؛ بوك( ودورها

لتحويله من بيئة مساعدات تدعم هذا النم  من بيئات التعلموجود  إلىالحاجة و عبر استخدام 
 -الدعامات البنائية – ل المؤثرة فى استخدامهاالعوامتحديد و  ترفيهية الى بيئة تعلم حقيقية

 .استفادة منهتحقيق أقصى إيمكن وكيف 
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 :فيما يلىيمكن صياغة مشكلة البحث مما سبق 
االجتماعي التواصل  البنائية فى بيئة التعلم عبر شبكة عاماتاستخدام الدثر "ما أ

(facebook) بكلية  لدى طرب تكنولوجيا التعليمالتحصيل المعرفى وكفاءة التعلم  على
 "التربية النوعية جامعة جنوب الوادى

  :سئلة البحثأ

 :يليتحديد السؤال الرئيسى للبحث كما يمكن 
االجتماعي )فيس التواصل  بنائية فى بيئة تعلم عبر شبكة عاماتاستخدام دثر أما  -

ويتفرع من  لدى طرب تكنولوجيا التعليموكفاءة التعلم الدراسي التحصيل  على بوك(
 السؤال الرئيسي االسئلة الفرعية االتية:

اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على نم   التواصل شبكة عبر التعلم بيئةما أثر  -
 لدى طرب تكنولوجيا التعليم. على التحصيل المعرفىالمصور  التعزيزدعامات 

اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على نم   التواصل شبكة عبر التعلم ما أثر بيئة -
 لدى طرب تكنولوجيا التعليم. كفاءة التعلمعلى  المصور التعزيزدعامات 

اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على نم   التواصل شبكة عبر التعلم بيئةما أثر  -
 لدى طرب تكنولوجيا التعليم. على التحصيل المعرفى نصىالالتعزيز دعامات 

اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على نم   التواصل شبكة عبر التعلم ما أثر بيئة -
 تكنولوجيا التعليم.النصى على كفاءة التعلم لدى طرب التعزيز دعامات 
 فروض البحث:

 ة( بين متوسطي درجات طرب المجموع1.12يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .0
 طرب تكنولوجيا التعليملالمعرفى في التحصيل  المجموعة الضابطةية االولى و التجريب

 الولى.لصالح المجموعة التجريبية  بكلية التربية النوعية بقنا
 ة( بين متوسطي درجات طرب المجموع1.12إحصائيًا عند مستوى )يوجد فرق دال  .2

طرب تكنولوجيا زيادة كفاءة التعلم لدى في  المجموعة الضابطةية االولى و التجريب
 الولى.بكلية التربية النوعية بقنا لصالح المجموعة التجريبية  التعليم



 م1026أكتوبر ( 66العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 01 - 
 

 ةطرب المجموع ( بين متوسطي درجات1.12يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .3
 طرب تكنولوجيا التعليمالمعرفى لفي التحصيل  المجموعة الضابطةية الثانية و التجريب

 بكلية التربية النوعية بقنا لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
 ة( بين متوسطي درجات طرب المجموع1.12يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .4

طرب تكنولوجيا زيادة كفاءة التعلم لدى في  ابطةالمجموعة الضية الثانية و التجريب
 بكلية التربية النوعية بقنا لصالح المجموعة التجريبية الثانية. التعليم

 ة( بين متوسطي درجات طرب المجموع1.12يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )ال .2
تكنولوجيا  طربالمعرفى لفي التحصيل  ية االولى والمجموعة التجريبية الثانيةالتجريب
بيئة التعلم نم  دعامات البنائية في إلى يمكن إرجاع أثره  بكلية التربية النوعية التعليم

 فيس بوك. التواصل اإلجتماعى عبر شبكة
 ة( بين متوسطي درجات طرب المجموع1.12يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )ال  .6

 طرب تكنولوجيا التعليمءة التعلم لكفافي  ية االولى والمجموعة التجريبية الثانيةالتجريب
 بيئة التعلم عبر شبكةنم  دعامات البنائية إلى بكلية التربية النوعية يمكن إرجاع أثره 

 فيس بوك. التواصل اإلجتماعى
 أهداف البحث:

 التعرف على: إلىيهدف البحث 
نم  دعامات اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على  التواصل شبكة عبر التعلم أثر بيئة -

 على التحصيل المعرفى لدى طرب تكنولوجيا التعليم.المصور  التعزيز
نم  دعامات اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على  التواصل شبكة عبر التعلم أثر بيئة -

 على كفاءة التعلم لدى طرب تكنولوجيا التعليم.المصور  التعزيز
نم  دعامات بوك( قائمة على اإلجتماعى )فيس  التواصل شبكة عبر التعلم أثر بيئة -

 على التحصيل المعرفى لدى طرب تكنولوجيا التعليم.النصى  التعزيز
نم  دعامات اإلجتماعى )فيس بوك( قائمة على  التواصل شبكة عبر التعلم أثر بيئة -

 على كفاءة التعلم لدى طرب تكنولوجيا التعليم.النصى  التعزيز
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 أهمية البحث:

 :همية البحث منأتنبع 
فى  )فيس بوك( ةاإلجتماعىالويب  ةشبكواستخدام متغيرات تصميم  بعض لدراسةلة و امح -

 .لتعليم والتعلمعمليتى ا
من توظيف الدعامات البنائية االستفادة و  والتعلم التعليمعمليتى لتجاهات الحديثة اإل  مسايرة -

 .جاذبة للطربكبيئات  )فيس بوك( اإلجتماعىالتواصل  شبكة فى
بيئات التعلم عبر  استخدام التي تشرع في ةتعليميال مؤسساتالو  مصممي التعليمتفيد  قد -

  .لتحقيق اقصى استفادة منها اإلجتماعىالتواصل شبكة 
 مصطلحات البحث:

 :structure Scaffolds   دعامات البنائيةال

منظومة من الدوات واالستراتيجيات  ":بأنها (Verenikina) فينكى وعرفها
، بحيث يتم تقديمها أثناء يتم تخطيطها وتصميمها بشكل محكم والعمليات والطرق التى

، ويتم سحبها لها ولن تستطيع التقدم بدونها عمليات التعلم عندما يكون المتعلم فى حاجة
  (.Verenikina, 2004) "بمجرد تحقيق الهدف منها

جسور اإلمدادات النشطة التى "بأنها: البنائية  للدعامات (Vygotsky)تعريف فيجوتسكى 
االنتقال من مستوى إلى المستوى الذى يليه فى سياق اداء مهامه و تدعم التعلم وتساعده فى 

بحيث تدعم البناء المعرفى والمهارى لديه وبدونها  ومتفاعًر،اجتماعى ثقافى يكون فيه نشًطا 
  (Vygotsky, L.S. ,1978)" البناء لن يقوم هذا 

الدعم النش  المصور قائمة على عمليات  :بانهافي البحث وتعرف دعامات التعزيز البنائية 
نجاز المهام عملية التعلم فىتقدم للمتعلمين من أجل مساعدتهم والنصى   والهداف المرجوة وا 

 وتقدم لهم عند الحاجة في سياق بيئة تعليمية اجتماعية.
 :Social networksشبكات التواصل االجتماعى 

"  أنها:ب اإلجتماعى التواصل شبكات (Lynn , R & Witte, J) ويت لين، عرف
 المشتركة، اهتماماتهم فيها يتبادلون  غيرهم أو الصدقاء أو هلال بين اجتماعية حلقات
 وفيديو وصور كتابات من وعامة خاصة مواضيع تضم وهي النترنت عبر أنها الوحيد والفرق 

   (Lynn , R & Witte, J., 2010 p.5) "تعارفواساليب  ومناقشات
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 المواقع من مجموعة على يطلق مصطلح"بأنها:  (Lamberson) لمبرسون  وعرفها
 التواصل تتيح 2.1 ويب باسم يعرف ما أو للويب الثأنى الجيل مع ظهرت النترنت شبكة على
( مدرسة جامعة، )بلد، أنتماء أو إهتمام حسب يجمعهم افتراضي مجتمع بيئة في الفراد بين

 الشخصية الملفات على االطرع أو الرسائل إرسال مثل المباشر التواصل خدمات وتقدم
  (Lamberson, 2010, p. 146) ."لآلخرين

اجتماعيــة تعليميــة مدعومــة باســتخدام  وتعــرف اجرائيــًا فــى نطــاق البحــث بانهــا " بيئــة
تصـميم تجريبـي يـدعم ويسـاعد الطـرب علـى عمليـة الـتعلم ويـوجههم الـى  بنائية وفـقدعامات 

العلميـة المشـتركة فـى ضـوء  وتتـيح تبـادل الطـرب فيهـا اهتمامـاتهم المنشودة،تحقيق االهداف 
 "تحكم تجريبيى مسبق 

    :  Achievementالدراسى التحصيل 

نتـــاج الـــتعلم فـــي المجـــال المعرفـــي مـــن  "يشـــير محمـــد الحيلـــة إلـــى التحصـــيل علـــى أنـــه:     
ــة فــي المجــال  ــة ،) "المعرفــيمســتويات بلــوم الســتة لألهــداف التربوي  ص، 2113محمــد الحيل

92). 
مصـطلح يشـير إلـى المعـارف التـي يكتسـبها "أنـه: التحصـيل بويعرفه ناصر الخوالـده       

الفــرد أثنــاء تعلمــه لمبحــث معــين أو لمجموعــة المباحــث التعليميــة التــي يتعلمهــا الفــرد فــي 
 .  (26، ص2113ناصر الخوالده،) "دراسيةفصل دراسي أو سنة دراسية أو مرحلة 

مـدى ويتبنى البحث تعريف أحمد حسين اللقانى وعلى الجمل للتحصيل المعرفى بانه " 
استيعاب الطرب لما تعلموا من خبرات معينـة مـن خـرل مقـررات دراسـية ويقـاس بالدرجـة التـى 

حســين اللقــانى  )أحمــدحصــل عليهــا الطــرب فــي االختبــارات التحصــيلية المعــدة لهــذا الغــرض" 
 (.42، ص0996وعلى الجمل، 
   :Learning Efficiencyكفاءة التعلم 
 (2103)نعمة رشوان ،" مقياس للتحصيل فى وحدة الزمن "  بأنهاكفاءة التعلم تعرف 

 ما تعلموه من محتوى  بأنها " مدى قدرة الطرب على تحصيلإجرائيًا كفاءة التعلم  عرفتو 
مقسومًا على زمن  التحصيلى،بار بدرجة الكسب التى حصلوا عليها فى االختمحسوبًا تعليمى 
  ".تعلمهم

 حدود البحث:



 م1026أكتوبر ( 66العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 03 - 
 

 :نتائ  هذا البحث وتفسيرها في ضوء الحدود التالية إلىيمكن النظر 
 .كدعامات تعلم بنائيةالبنائية المصورة والنصية  التعزيزالدعامات  نمطي استخدام -
شبكات التواصل  أكثركأحد  (Facebook بوك )فيس اإلجتماعىشبكة التواصل  -

 استخدامًا. اإلجتماعى
 برام  الفيديونتاج من مقرر إالفيديو استخدام كاميرا إعداد السيناريو التعليمى،  مهارتى -

  .والتليفزيون 
 2014/2015.كلية التربية النوعية الفرقة الثالثة تكنولوجيا التعليمعينة من طرب  -

  اإلجراءات المنهجية للبحث:
 الً: عينة البحث:أو

تكنولوجيا التعليم  الفرقة الثالثةمن طرب  عشوائيةختيار عينة البحث بطريقة أتم  
تم  ( طالب وطالبة26) وتكونت العينة من الوادى،النوعية جامعة جنوب كلية التربية 

 .ومجموعة ضابطة تجريبيتين مجموعين إلى تقسيمهم بالتساوى 
  ياً: منهج البحث:ناث

البحوث والدراسات  تحليليلث استخدم الباحث المنه  الوصفي في ضوء طبيعة البح 
 بية للبحث.يفى مرحلة المعالجة التجر التجريبي  في مرحلة الدراسة والتحليل، والمنه  السابقة
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 ثالثاً: التصميم التجريبي:

 :التصميم التجريبي للبحث (0جدول ) يوضح  
 (1جدول )

 الضابطة والمجموعةالتجريبية مخطط التصميم التجريبي ذا المجموعتين 

ليالقياس القب المجموعات  القياس المتغير التابع التجريبيةالمعالجة  

 البعدى

المجموعة 

 التجريبية

بيئة قائمة على دعامات  *

 التعزيز المصور

 التحصيل

 الدراسي

 وكفاءة التعلم

* 

المجموعة 

 التجريبية

بيئة قائمة على دعامات  *

 التعزيز النصي

* 

المجموعة 

 الضابطة

 التقليديةالتدريس بالطريقة  *

 

* 

 :التصميم التجريبيى للبحث كما يلىتم بناء 
من خرل بيئة تعلم عبر شبكة التواصل االجتماعى  يتم التعلمالمجموعة التجريبية االولى  -

 فيس بوك القائم على نم  التعزيز المصور.
المجموعة التجريبية الثانية وتتعلم من خرل بيئة تعلم عبر شبكة التواصل االجتماعى فيس  -

 نم  التعزيز النصى.بوك القائم على 
 .تقليديةتعلم الالمجموعة الضابطة وتتعلم من خرل بيئة  -

  متغيرات البحث:رابعاً: 

 : المتغير المستقل -أ
 .بنائية كدعامة نم  التعزيز المصور -
 .بنائية كدعامة نم  التعزيز النصى -

 التابعة:  المتغير -ب 
النوعية جامعة طرب تكنولوجيا التعليم كلية التربية لدى عرفى الم تحصيلال  -

 جنوب الوادى.
النوعية جامعة طرب تكنولوجيا التعليم كلية التربية التعلم لدى  كفاءة  -

 جنوب الوادى.
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 اً: أدوات البحث:خامس

 .كفاءة التعلمو عرفى الم تحصيللقياس الختبار تحصيلى إ -
 ً  : األساليب اإلحصائية: سادسا

 ةاإلجتماعىات التجربة باستخدام برنام  الحزم اإلحصائية للعلوم نامعالجة بيتم   
“Statistical Packages for Social Sciences SPSS v22”.  وفقًا الهداف

 وفروض البحث.

 ً  المعالجة التجريبية:  مادتى: سابعا

اإلجتماعى صفحتى مغلقتين على شبكة التواصل المعالجة التجريبية من  ادةم تكونت  
 الدعامات نمطي فى واختلفتامن حيث الهداف التعليمية والمحتوى  ثلتينتمم؛ )فيس بوك(

للبحث فى للتصميم التجريبى التصنيفى  البنائية، وقد تم قبول طلبات االضافة للطرب وفقاً 
 (.0جدول )
 النظرى اإلطار

 البنائية:دعامات الالً: أو
ضالتهم، فهى نظم أصحاب الفكر البنائي  فيهعند ظهور التعلم اإللكتروني وجد 

صالحة لتطبيق مبادئ التعلم البنائى. بما يسهل عمليات معالجة المعلومات وتفسيرها وبنائها، 
، 2100عطية خميس، )محمدوتكوين المعأنى الشخصية وتطبيقاها فى مواقف أخرى مختلفة 

اقات التعلم لبناء المعرفة فالدعم ضروري كأداة إلرشاد المتعلمين في سي (242 - 246ص 
بتحديد ورصد  يقوم ”Scaffolding“المتمركزة على المتعلم، فضًر عن أن الدعم التعليمى 

الموقف الذي يتلقى فيه المتعلمون بعض درجات المساعدة في عملية التعلم، عندما يبحثون 
 (Oliver, R. & Herrington, J., 2001, pp. 18-19)عن المعنى لتكوين معرفتهم الخاصة 

دعامات التعلم البنائية تعد مركز االهتمام داخل أى قالب الكترونى تعليمي حيث و 
ول على االكتساب يمكن للمتعلمين ان يكتسبوا المعرفة بطرق معرفية تعتمد فى المقام اال 

فالمتعلم هو الساس فى عملية التعلم ويمنح المتعلم فى ضوء التعلم  ،الذاتى للمعرفة
 ,.Savery, J. R) فاعلية وأكثروضح ومساعدة ا أفضلامات فرص تعليمية لدعباستخدام ا

الدعم فى تحقيق بشكل متزايد علم البنائية حجر الساس للمساهمة ودعامات التو ، (2006
 .Stewart, T)التي تساعد المتعلم لتحقيق أهدافه  والتعليمي وآليات التعلم في نطاق التفاعلية 

M., et al, 2007, pp.  77-78.) 
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تعليمات  إلىتوجيه التعلم حيث يحتاج المتعلمون  أن إلىمحمد عطية خميس  يشيرو
االتجاه الصحيح  من اهم شرو  التعلم الجيد بما يساعد على تحديدومساعدات وتوجيهات 

نحو تحقيق الهدف المراد تحقيقه وكذلك تقديم المساعدات والتوجيهات المناسبة في الوقت 
المناسب عند الحاجة إليها مع إعطاء مساحة من الحرية للمتعلم لتجـويد وتحسين تعلمه 

 (.226، ص2113)محمد عطية خميس، 
نص أوصور ثابتة أو بصرية ) شكل عناصرفي  يمكن ان تكون  دعامات التعلم البنائيةو 

رسوم ثابتة أوصور متحركة أو رسوم متحركة أو شكل متكامل بينهم(، أو أسالييب تجوال أو 
ودعامات  (Randoll, S., & Kali, Y. ,2004) وغيرهاتلميحات للمحتوى أو أنظمة عرض..... 

التنقل بحريه بين  التعلم البنائية تعد بمثابة مساعدات وتوجيهات تهدف الى تمكين المتعلم من
، ويتطلب ذلك تنظيم محطات المعلومات وضه للبحث عن المعلومات المطلوبةالمصادر المعر 

ضح اتجاه السير بطريقة تسهل الوصول اليها، خاصة المحطات التى تربطها عرقة بحيث تو 
 ، واستخدامها من اى مكان دون انية العوده الى النقا  المرجعيه، وامكمن محطة الى أخرى 
 (.23، ص 2112، )أسامه سعيد هنداوى ان يفقد المتعلم مكانه 

اليتها فى البنائية وفع دعامات التعلموهناك عديد من الدراسات والبحوث التى تناولت 
 & .McLoughlin, C دراسة " مكلوجلين وهليجنورس"منها  ،مواقف التعلم المختلفة

Hollingworth, R. التعلم لتى أكدت على ان كم المساعدة والمساندة التى توفرها بيئات ا
قدر من الثقة تتيـح له ان يسـتدعى  وتوفر لهتعمل على نمو كفايات المتعلم  للمتعلم

 .McLoughlin, C)إلنجاز مهمه التعلم أو ربطهما بالمعرفة الجديدة  معرفته السابقةويستـخدم 
& Hollingworth, R. ,2001 .) 

الى تقديم عديد من الدعامات البنائية مختلفه النواع  .Hannafin, M "دراسة "هانافين و
مثل ) دعامات بنائية من النوع المفهومى ، ودعامات ما وراء المعرفة، و والدعامات البنائية 
اإلجرائية ، و الدعامات البنائية اإلستراتيجة ( وذلك من خرل برنام  كمبيوترى متعدد 

 ,Hannafin).لمساعده المتعلمين على اعداد وتأليف مذكرات حربية متعددة الوسائ الوسائ  
M. ,2001)  الى التعرف على أثر اخترف والتى هدفت " 2116دراسة" شيماء يوسف

مستويات التوجية فى برام  الكمبيوتر متعدده الوسائل على تنميه الجوانب المعرفية 
والتى أوصت باستخدام أشكال مختلفة من التوجيهات والسلوكية لترميذ التربية الفكرية 
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" الى التعرف 2112( . كما هدفت دراسة " شاهيناز محمود أحمد 2116)شيماء يوسف ، 
على فعالية توظيف السقاالت البنائية ببرام  التعلم القائمه على الكمبيوتر فى تنميه مهارات 

 (. 2112محمود،  نجليزية )شاهينازالبات معلمات اللغة اإل الكتابه اإللكترونية لدى الط
كما تناولت عديد من البحوث والدراسات تقصى تاثير دعامات التعلم البنائية لبيان أثرها 

" التي خلصت إلى أن وهلوجورس"ماكلوجلين كر من:  على نوات  التعلم المختلفة مثل دراسة 
فاعلية البرام  في بيئات التعلم اإللكترونية تقاس بكم المساعدة والمساندة التى توفرها للمتعلم 
في البيئة التعليمية المقدمة حيث تعمل المساندة على نمو كفايات المتعلم من خرل بيئة تعلم 

تعليمية وتنمية قدراته مع ثرية غنية ونشطة توفر له قدر مناسب من التقدم خرل العملية ال
 .(McLoughlin, C. & Hollingworth, R. 2001)توفير قدر من الثقة التخاذ قراراته 

" التي هدفت إلى تقديم دعامات بنائية مختلفة النواع  .Hannafin, Mو دراسة "هانافين 
برام   مثل دعامات المحتوى، ودعامات ما وراء المعرفة، ودعامات المعالجة وذلك من خرل

تعليمية فائقة عبر المواقع اإللكترونية لمساعدة المتعلمين على إعداد وتأليف مذكرات 
-Rittle(، ودراسة "ريتل جونسون وكودينجرHannafin, M., 2001ويوميات متعددة الوسائ  )

Johnson & Koedinger التي بحثت تأثير الدعامات المصممة للمساعدة في اكتساب المفاهيم "
سائل الرياضية، والتي أوضحت نتائجها التأثير االيجابى لهذه الدعامات كأداة لتدعيم وحل الم

 (.Rittle-Johnson, B., & Koedinger, K. R., 2005تعلم الرياضيات لدى المتعلمين )

" تأثير استخدام أدوات التواصل  Dabbagh & Kitsantasودراسة "دباغ وكيتسانتاس
المواقع اإللكترونية كدعامات تعلم ُتدعم عملية التعلم وفقًا للنسق التعليمية القائمة على 

" وتبعًا لطبيعة مكوناته وهي )وضع الهداف، Self Regulated Learning SRLالذاتى "
والمراقبة، والمتابعة الذاتية(، وأوضحت النتائ  أن الدوات القائمة على المواقع اإللكترونية 

أدوات تطوير المحتوى، أدوات اإلتاحة والتقديم( كدعامات تعلم )أدوات التصال والمشاركة، 
للمتعلمين والضرورية في دعم أنواع  (SRL)كانت أكثر تأثيرًا فى تطوير مراحل النسق الذاتى 

 (.Dabbagh, N., & Kitsantas, A., 2005محددة من مهام التعليم )
لتعلم فى بيئة التعلم بالوسائ  " فعالية دعامات ا .Azevedo et alدراسة "ازيفيدو وآخرون 

الفائقة، حيث تم استخدام ثرثة أوضاع تتعلق بتدعيم المتعلم وهى )الدعامات المرنة، 
الدعامات الثابتة، عدم وجود الدعامات(، وكشفت النتائ  عن تأثير ايجابي دال لصالح 
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 ,Azevedo, R. ,& Hadwin)الدعامات المتكيفة بالنسبة لتأثيرها على النماذج العقلية للمتعلمين 

A. F., 2005،)  وآخرون كما تقصت دراسة "ماكنيلMcNeill et al.  تأثير التقديم أو الحذف "
" في تزويد الطرب بالدعم التعليمي لتفسير وبناء Fading Scaffoldsالتدريجي للدعامات "

فى جميع  الحقائق العلمية، وأثبتت نتائجها وجود مخرجات تعلم هامة بالنسبة للمتعلمين
مكونات التفسير العلمي نتيجة تقديم دعامات التعلم البنائية أو حذفها بشكل تدريجي 

(McNeill, K. L., 2006،) 
كما هدفت دراسة "أحمد إبراهيم " إلى معرفة أثر استخدام بعض أوجه سقاالت التعلم في 

لمعرفة لدى طرب برام  الكمبيوتر متعددة الوسائل على التحصيل وتنمية مهارات ما وراء ا
ودراسة نبيل جاد عزمي، محمد مختار . (2119أحمد إبراهيم عبد الكافي،  )تكنولوجيا التعليم 

 –المرادني والتى اشارت إلى التفاعل أنما  مختلفة من دعامات التعلم البنائية)مساعدة مطبوعة 
صورة –صفحتين( ونم  صورة )ثابتة  –مساعدة مسموعة( و نم  العرض )صفحة واحدة 

متحركة( داخل الكتاب اإللكتروني على التحصيل وكفاءة التعلم لدى طرب الدراسات العليا 
 .(2101)نبيل جاد عزمي، محمد مختار المرادني , بكليات التربية لمقرر صيأنة الحاسب اإللى

تحديد نوع دعامات التعلم النسب )العامة،  التى هدفت الى دراسة وليد يوسف محمدو 
موجهة، مقابل االثنين مًعا( فى بيئة شبكات الويب اإلجتماعىة، وذلك فيما يتعلق مقابل ال
فى تنمية مهارات التخطي  للبحوث اإلجرائية لدى طرب الدراسات العليا وتنمية  ابتأثيره

تفوق  عن العديد من النتائ  أهمهاوقد أسفرت نتائ  البحث ،اتجاهاتهم نحو البحث العلمي
لم العامة، ومجموعة دعامات التعلم العامة والموجهة مًعا مقابل مجموعة مجموعة دعامات التع

دعامات التعلم الموجهة فق  في مهارات التخطي  للبحوث اإلجرائية لدى طرب الدراسات 
 .(2104)وليد يوسف محمد، العليا

ثير تصميم واستخدام الدعامات في بيئات التعلم تناول تأوقد ركزت البحوث السابقة على 
المختلفة، وآلية مساعدة المتعلمين وزيادة نطاق ومجاالت التعلم لديهم ولم تتطرق هذه 

 faceالدراسات الي استخدام هذه الدعاما في بيئة التعلم عبر شبكة التواصل االجتماعى 
book 

 Characteristics of Educational خصااااائا دعامااااات الاااات ل  البنائيااااة

Scaffolding: 
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" طرحًا للفوائد التربوية المميزة لدوات  .Stewart, T. Mت قدمت دراسة "ستيوار 
التدعيم والدعامات البنائية في بيئات التعلم اإللكترونية وكم المساعدة والتغذية الراجعة التى 

 ,.Stewart, T. Mتوفرها هذه الدعامات وتقدمها للمتعلم في البيئة التعليمية اإللكترونية )
2007.) 
" الى أن هناك ثمانية خصائص لدعامات التعلم البنائية فى Van Derيشير" فان دير و

التعليم، الستة الولى منها تصف جوانب التعليم والتدريب باستخدام دعامات التعلم البنائية، 
خدام دعامات التعلم البنائية وهى والثنتين الخيرتين تشيرا الى النتائ  المتحصلة من است

 :ما يلىالخصائص يمكن تحديدها في
 Scaffolding Provides Clearواضحةإتجاهات تقدم دعامات التعلم البنائية  -

Directions:  وقع المشاكل التى يتعرض لها المتعلم تُ فيه  يحاول المصممون التربويون
 عمله،خطوة بخطوة لشرح وتفسير ما يجب والقيام بكتابة اتجاهات ارشادية للمتعلم 

بطرق تعمل على لمقابلة توقعات المتعلمين وحل مشاكلهم فى عمليات التوجية واالرشاد 
 اإلرتباك.تقليل 

 Scaffolding Clarifiesتوضح دعامات التعلم البنائية المضمون والغرض -
Purpose   :؛ فالطرب من الهدف والغرض والحافز فى الصدارةتحافظ على بقاء  حيث

، وال يتم حصارهم نائية ال ينزلقون نحو تحصيل بسي علم البخرل استخدام دعامات الت
فاعر لمرحلة الفكرة واستكشاف المعنى  بل يكون التعلم، غير مخط  لهفى نشا  

 وتطوير الرؤية والبصيرة .
 Scaffolding Keepsتحافظ دعامات التعلم البنائية على بقاء الطرب فى المهمة  -

Students on Task  للمتعلم  واضحاً  خرل تقديم مسارا أو طريقا : ويتم ذلك من
كحائ  صد عن الخروج عن الطريق المحدد وتعمل على فدعامات التعلم البنائية تعد 

 تحدد الطريق  او المسار التعليمى بدون مخاطر الخروج منها . 
 Scaffolding Offers تقدم دعامات التعلم البنائية خاصية التقدير لتوضيح التوقعات -

Assessment to Clarify Expectations   توضح دعامات التعلم البنائية :
دراج واتحاد التقدير والتغذية  ، وتكون التوقعات واضحة  الراجعةالتوقعات وتقوم بدم  وا 
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مقاييس ومعايير تميز ال، العناوين ،  التوضيحيةحيث يتم توضيح المثلة النموذجية 
 .داية النشا منذ بللطرب 

 Scaffoldingنحو المصادر ذات القيمة  توجه دعامات التعلم البنائية الطرب -
Points Students to Worthy Sources ت التعلم البنائية بتحديد : تقوم دعاما

بدال تحديد هذه المصادر بحيث يتسارع الطرب الى  المعلومات الجيدة  مصادرأفضل 
.كما ان دعامات التعلم البنائية   ير جديرة باالهتمامالغرق فى مصادر معلومات غ من

بما يساعد  Corralوليست كسياج حارس   Introductionتقوم بالخدمة كمقدمة  
 .على عدم ضياع الوقت وتحديد الولوية التعليمية

 Scaffoldingتعمل دعامات التعلم البنائية على تقليل الريبة والمفاجأة وخيبة المل -
Reduces Uncertainty, Surprise and Disappointment :   تصمم

ازالة االحباطات  بما يضمنالدروس التعليمية التى تستخدم  دعامات التعلم البنائية  
 .عملية التعليم وزيادة االستفادة من عناصر المشتتة 

 Scaffolding Delivers تقدم دعامات التعلم البنائية االتاحة والكفاءة والفاعلية -
Efficiency  استخدام دعامات التعلم البنائية تعمل على العمل ب:  حيث يتم انجاز

توجية الطرب فى قنوات تقوم بالتركيز على المهمة وتوضيحها وتحديد الزمن الخاص 
 .  التجول االلكترونى عبر اإلنترنتبالمهمة مع عدم التعرض لخطار 

 Scaffolding Createsقوة الدفع و  إيجاد العزمتعمل دعامات التعلم البنائية على  -
Momentum  : باستخدام دعامات التعلم البنائية يتم التركيز على طاقات الطرب

عدم استنفاذ الكثير من الطاقات وتبديدها أثناء استخدام أشكال وتوجيهها بطرق تعمل 
 ,Van Der).لدى المتعلممختلفة من التجوال بما يعمل على بناء قوة الدفع 

R.,2002) 
 Terms of provide تقديم دعامات التعلم البنائية  أن " يرى"محمد حسنو 

Scaffolding جازنإ في والكفاية القدرةلدية  المتعلموفق شرو  واضحة يعمل على جعل 
 في تعلمه توظيف من هوتمكن ممكن، مستوي  أقصي إلي أدائه من وترفع التعليمية، المهام
 :أن بشر  يتحقيق وذلك  التفكير، مستويات أعلي إلي به وترقي جديدة، سياقات
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 سياق في التعليمية والمهام المواقف وتقدم البنائية، للنظرية وفًقا التعليمية العملية تصمم .0
 خارجية. ودعامات توجيهات المتعلم فيها يتلقي نش ، اجتماعي

 .المتعلم علي وجديد حقيقي سياق في المستهدفة والخبرات التعليمية المهام تقدم .2
 المهمة في التقدم يستطيع وال المتعلم الحتياج المناسبة اللحظة في الدعامات تقدم .3

 .بدونها
 .ذاتها المشكلة أو المهمة علي فق  تنصب وال المتعلم لتساعد الدعامات تقدم .4
 في نفسه علي االعتماد علي القدرة إلي المتعلم وصول عند تدريجًياسحب الدعامات  يتم .2

 .للمشكلة حل استنتاج أو المهمة إكمال
 في أساسي بشكل تستخدم أداة وليست ومؤقتة جديدة المستخدمة التعلم دعامات تكون  .6

 .منه سحبها يمكن ال وبالتالي الُمشكل الموقف
 طرق  وتحدد الدعم، من الغاية تحقيق تضمن محددة إستراتيجية علي الدعم منظومة ُتقوم .2

 حسن محمد.) سحبها وتوقيت ومستوياتها واعهاأنو  وأدواتها وأشكالها تقديمها ومعايير
 (4ص ،2102، رجب
ستخدام دعامات التعلم، يمكن ال خمس اسباب " Green field جرين فيلدر"حدد وقد 

 تلخيصها فيما يلي:
 إمداد المتعلمين بالدعم الرزم لمساعدتهم في أنجاز مهامهم التعليمية. .0
الدوات واإلستراتيجيات  يفتوظب التعلمن في االوصول إلي مستوي اإلتق ل وتيسريتسه .2

 المختلفة.
تعمل علي توسيع مجال التعلم وتحوله من الصورة التقليدية اآللية إلي الصورة العملية  .3

 البنائية.
 ُتمكن المتعلمين من أنجاز مهامهم علي أعلي درجة من الجودة. .4
تراتيجيات التي تعمل علي تشخيص الحاجات التعليمية وتحديد الدوات والوسائل واإلس .2

  (Green field, 1999,p.98يمكن أن تساعد في تحقيق اإلشباع. )
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 :Types of scoffoldالبنائية نواع الدعامات أ

مـا اشـار اليـه "محمـد عطيـة  ؛تم تصـنيف الـدعامات البنائيـة الـى اكثـر مـن تصـنيف منهـا
خميس" إلى ثرثة أنواع من دعامات التعلم البنائي التى تعمل كمسـاعدات يحتـاج إليهـا المـتعلم 

ــتعلم اإللكترونــى وهــي ــة ال ــدعامات اإلجرائيــة،0:داخــل بيئ ــيم،2( ال ( دعامــات 3( دعامــات التعل
ــة؛ هــى المســاعدات المقدمــة للمــتعلم لتشــغ يل الكيــان اإللكترونــى التــدريب، فالــدعامات اإلجرائي

والـــتحكم فيـــه وكيفيـــة اســـتخدامه، أمـــا دعامـــات التعلـــيم؛ فهـــى المســـاعدات الخاصـــة بـــالتعليم 
ــى معلومــات تفصــيلية أو عــرض أمثلــة تفصــيلية أو شــرح مفهــوم أو شــكل، أمــا  للحصــول عل
 مساعدات التدريب؛ فهي التي تقـدم بمصـاحبة التـدريبات والتطبيقـات البنائيـة لمسـاعدة الطـرب

"، أو Cues/Hintsفـــي حـــل هـــذه التـــدريبات ويتحقـــق ذلـــك باســـتخدام التلميحـــات واإلشـــارات "
الرســوم والشــكال والنمذجــة، أو تقــديم المثلــة والعبــارات الشــارحة، أو النصــائح، أو الرســـائل 

 (.093ص  2113)محمد عطية خميس، التوجيهية المساعدة وتوجية السئلة. 
 منهـــامـــن الــدعامات البنائيـــة تـــم تحديـــد عــدد " .Hannafin, Mوفــى دراســـة"هانافين 

ـــة  ـــدعامات البنائي ـــة، و ال ـــومى، ودعامـــات مـــا وراء المعرف ـــوع المفه ـــن الن ـــة م )دعامـــات بنائي
اإلجرائية، و الدعامات البنائية اإلستراتيجيه( وذلك من خرل برنـام  كمبيـوترى متعـدد الوسـائ  

 تعدده الوسائ : لمساعده الطرب على اعداد وتأليف مذكرات حربيه م
  دعامات بنائية من النوع المفهـومىConceptual Scaffolding   يـتم تقـديم هـذا:

النوع من الدعامات البنائية حينما يتم تعريف المهمة جيدا وتقوم بارشاد المسـتحدمين 
مــن خــرل تحديــد وتعريــف المعرفــة الدراكيــة الرئيســية والمرتبطــة بالمهمــةأو ابتكــار 

ل العمليــات المعرفيــة واالدراكيــة واضــحة بصــورة اســتعدادية فوريــة هياكــل تجعــعناصــر 
ــر  ــراوح مــن التعبي ــواع مختلفــة مــن الليــات تت ــك الهياكــل مــن خــرل أن يمكــن اتاحــة تل

لمعلومــات لالتصــويرى للعرقــات والرتباطــات الــى توصــيف عرقــات ارتباطيــة متناســقة 
بنائيــة مــن النــوع المفهــومى والرشــادات يقــدمها الخبــراء ،ويمكــن تصــميم الــدعامات ال

التصورى لمساعدة الطـرب لمناقشـة وفهـم المشـاكل الصـعبة أو الغيـر واضـحة وكـذلك 
الراء والمفــاهيم الغيــر معروفــة أو التــى يســودها ســوء الفهــم ، واالشــارات والتلميحــات 

 التى يمكنها ارشاد الطرب للمصادر المتاحة أو الدوات .



 م1026أكتوبر ( 66العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 23 - 
 

   ــة ــا : Metacognitive Scaffoldingدعامــات مــا وراء المعرف ــوم دعامــات م تق
وراء المعرفة بدعم المراحل ذات االدارة الهامة فى الداء بمعنى انها تقـدم االرشـاد فـى 
كيفية التفكير ، ويمكن ان تكون دعامـات مـا وراء المعرفـة مجـال ونطـاق محـدد حيـث 

ء لـيس معروفـا الداء يكون مقنع بشـكل ظـاهرى ، أو بشـكل أكثـر عموميـة حيـث الدا
ســلفا ومقــدما، ويمكــن لــدعامات مــا وراء المعرفــة أيضــا ان تــذكر الطــرب باالنعكــاس 

 نحو الهداف أو يحثهم على رب  مصدر معطى أو أداة .
  الـــدعامات البنائيـــة اإلجرائيـــةProcedural Scaffolding : دعامات الـــ يرتشـــ

ــى كيفيــة االنتفــاع بالمصــا ــتم توجيهدر والدواالبنائيــة اإلجرائيــة عل هــا ت المتاحــة ، وي
نحــو ســـمات النظـــام أو الوظـــائف لـــذلك تقـــوم بمســـاعدة المـــتعلم أثنـــاء الداء بصـــورة 

، وكيفيـة تحديـد  الى موقع المعلومات المفيدة والمطلوبـةمتكررة لتوضح كيفية الرجوع 
الحقـــة أو كيفيـــة نشـــر أدوات  مواقـــع ووضـــع عرمـــات لهـــا أو مـــوارد بغـــرض معاينـــة

 .معطاه
 ــدعام ــة االســتراتيجية  ال الــدعامات  توضــح:  Strategic Scaffoldingات البنائي

التحليـل والتخطـي   دعـم فـىالبنائية االستراتيجية التوجهات البديلة التـى يثبـت فائـدتها 
تركـــز علــى تحديــد وانتقـــاء المعلومــات المرغوبــة وتقيـــيم  والتــىوالقــرارات التكنيكيــة ، 

 لـــدى المـــتعلم. لمعرفـــة والخبـــرات الموجـــودة المـــوارد المتاحـــة وربـــ  مـــا هـــو جديـــد با
(Hannafin, M., 2001) 

 : Social Networks اإلجتماعىشبكات التواصل ياً: أنث

 للويب يأنالث الجيل تطبيقات تعد إحدى "Social Networks" ةاإلجتماعي الشبكات
Web2.00 اآلراء، تبادل على تساعد حيث,  والتفاعلية ةاإلجتماعى مميزات من ولها العديد 

عليها  للتعليق وطرحها وتسجيلها عرض افكارهم على الفراد وتشجيع الحر، والتعبير
 مع التفاعل يةأنإمك توفر كذلك ، واعهاأنب والملفات والفيديو الصور مشاركة وأيضاً  ،ومناقشتها
 الخبرات، اكتساب على وتساعد والحدود، الحواجز وتتخطى المختلفة شطةنال  خرل من اآلخرين

 في التجمع من مستخدميها الشبكات تلك وتمكن وتفاعل المشاركين، شطةنال  هذه خرل من
 أنولكن فى بيئة افتراضية تتخطى حواجز المك الواقعية اتأنالكي تشابه اجتماعية اتأنكي

 للمتعلمين تتيح حيث التعليمي فى المجال اتأنوالكي ويمكن اسخدام هذه التجمعات ،أنوالزم
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 إتاحة معدل زيادة التفاعلي للحوار مجال وفتح اجتماعية عرقات تحقيق إلى كافية فرصة
 ترنت.نال  شبكة على االلكتروني المحتوى 

 Facebook)بوك  )فيسشبكة التواصل االجتماعى 

ية ويمكن التواصل االجتماع شبكاتفيس بوك هو أحد أشهر شبكة التواصل االجتماعى 
.تتيح للمستخدمون إمكانهم شركة مساهمةتديره شركة "فيسبوك"  شبكة اجتماعيةتعريفه بأنه 

أو اإلقليم، وذلك من  المدرسةاالنضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو 
معهم. كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أجل االتصال باآلخرين والتفاعل 

رسال الرسائل إليهم، وأيًضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف الصدقاء بأنفسهم.   أصدقائهم وا 
( Facemachانطلق موقع الفيس بوك كنتاج غير متوقع من موقع "فيس ماتش" )

يعتمد على نشر صور لمجموعة من  Hot or Not، وهو موقع من نوع لجامعة هارفاردالتابع 
بابتكار   مارك زوكربيرغوقد قام  ،يةالشخاص ثم اختيار رواد الموقع للشخص الكثر جاذب

كانت  و، عندما كان يرتاد جامعة هارفارد كطالب 2113من عام  أكتوبر 26الفيس ماتش في 
عضوية الموقع قاصرة في بداية المر على طلبة هارفارد كوليدج أقدم كليات جامعة هارفارد 

 وداستين موسكوفيتززة، انضم كل من إدواردو سافرين )المدير التنفيذي للشركة( وبعد فترة وجي
ربيرغ لمساعدته في تطوير إلى زوك وكريس هيوز)مبرم ( وأندرو ماكوالم )رسام جرافيك( 

الفيس بوك" على النطاق  "قام زوكربيرغ بتأسيس موقع  م2114من عام يناير 4وفيالموقع. 
Thefacebook.com فتح الفيس بوك أبوابه أمام جامعات نفس العاممن  مارسشهر ، وفى ،

 .(Tabak, Alan J 2004)،وييل ومبياوكول ستانفورد
، آيفي لي واتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أمام جميع كليات مدينة بوسطن وجامعة 

. وفي شهر والواليات المتحدة المريكية كنداوشيًئا فشيًئا أصبح متاًحا للعديد من الجامعات في 
، وقد كاليفورنيافي والية  بالو آلتوم تم نقل مقر الفيس بوك إلى مدينة 2114من عام  يونيو

عام  facebook.comمن اسمها بعد شراء اسم النطاق  theقامت الشركة بإسقا  كلمة 
، وهو 2112فيس بوك بإصدار نسخة للمدارس الثانوية في سبتمبر من عام وقد قام  ،2112

ما أشار إليه زوكربيرغ بالخطوة المنطقية التالية ففى هذه الفترة كانت شبكات المدارس الثانوية 
بحاجة إلى دعوة لرنضمام إلى الموقع، واتاح بعد ذلك الموقع اشتراك الموظفين من العديد من 

من عام  سبتمبر 26،  وفي يكروسوفتماوشركة  أبل المندمجةها شركة الشركات، ومن بين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_(%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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ثة عشر عاًما فأكثر والذين م فتح الموقع أبوابه أمام جميع الفراد البالغين من العمر ثر 2116
، أعلن القائمون على إدارة 2116صحيح،  وفي أكتوبر من عام  بريد إليكترونيلديهم عنوان 

& (Hoffman, Claire ,2008)لفيس بوك عن اتخاذ مدينة دبلين عاصمة أيرلندا مقًرا دولًيا لها

(Rosmarin, Rachel ,2006 ).  
على مستوى العالم " بوك  فيس " االجتماعى التواصل شبكة مستخدمى عدد وقد وصل 

 بوك فيس" خدمة على شهرًيا مستخدم مليون  611و شهرًيا،نش   مستخدم مليار 0.44 إلى
 التواصل شبكة توفرها التى الخدمات استخدام معدل البيان تضمن كما شهر، كل" ماسنجر
 مليارات 4 يوم، كل رسالة مليار 42 إلى المستخدمين بين الرسائل عدد وصل حيث ؛العمرقة
 يدخلون  العالم حول مستخدم مليون  611 ،"بوك فيس" على الفيديو لمقاطع يومًيا مشاهدة

 621 إلى باإلضافة الشركة، توفرها التى الجديدة internet.org خدمة خرل من اإلنترنت على
 التواصل شبكة على معلن مليون  2و ،"بوك فيس" خرل من الرياضية لألخبار متابع مليون 

 .(http://www.youm7.com/story/2015/4/23 ).االجتماعى
 : Facebookسمات فيس بوك 

كل يمكن لمستخدمي الفيس بوك االنضمام إلى واحدة أو أكثر من الشبكات التي تقوم 
مدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم بتأسيسها، فهذه الشبكات تمكن المستخدمين من 
التواصل مع أعضاء آخرين في الشبكة نفسها، كما يمكن للمستخدمين أيًضا االتصال 

يتضمن الفيس بوك عدًدا من و  ،بالوصول إلى ملفاتهم الشخصيةبأصدقائهم مع السماح لهم 
 :ومن بين هذه السماتإمكانية التواصل مع بعضهم البعض، السمات التي تتيح للمستخدمين 

أو لوحة الحائ ؛ وهي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف  Wallسمة  -
 الشخصي لي مستخدم بحيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا المستخدم.

ثارة االنتباه التي تتيح للمستخدمين إرسال "نكزة" افتراضية إل  ؛أو النكزة Pokesسمة  -
إلى بعضهم البعض )وهي عبارة عن إشعار يخطر المستخدم بأن أحد الصدقاء يقوم 

 .(أو رفضه بالترحيب به
ات التي تمكن المستخدمين من تحميل اللبوم ؛ وهذه السمةأو الصور Photosسمة  -

 والصور من أجهزتهم إلى الموقع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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التي تتيح للمستخدمين إمكانية إبرغ أصدقائهم بأماكنهم وما  ؛أو الحالة Statusسمة  -
 . يقومون به من أعمال في الوقت الحالي

لجميع التي تظهر على الصفحة الرئيسية  ؛أو التغذية اإلخبارية News Feedسمة   -
المستخدمين، حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغييرات التي تحدث في الملف 

 وقدالشخصي، وكذلك الحداث المرتقبة وأعياد الميرد الخاصة بأصدقاء المستخدم. 
سوء التنظيم وكثرة لأثارت هذه السمة حالة من االستياء بين مستخدمي الفيس بوك؛ 

تعقب اآلخرين  مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى سهولةو  البيانات غير المرغوب فيها
نحو يحفظ خصوصية  تعديل هذه السمة علىالموقع وقد حاول لنشتطهم الشخصية 

القدرة على التحكم في نوع البيانات التي يمكن تبادلها  لدى المستخدمين وأصبحالفراد. 
التحديثات التي تطرأ منع أصدقائهم من مشاهدة الصدقاء بصورة تلقائية وامكانية مع 

على النشطة التي يقومون بها مثل التغيير في الملف الشخصي أو الرسائل المكتوبة 
 . على لوحات الحائ  الخاص بهم ولصدقاء الذين تمت إضافتهم مؤخًرا

من شهر  22وتم تقديمها في  ؛أو تعليقات الفيس بوك Facebook Notesسمة  -
، وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العرمات والصور 2116أغسطس لعام 

التي يمكن تضمينها. وقد تمكن المستخدمون في وقت الحق من جلب المدونات من 
وغيرها من المواقع الخرى التي تقدم خدمات  و"بلوجر" و"اليف جورنال" "زانجا"مواقع 
 التدوين.

التي تتيح للمستخدمين إرسال هدايا افتراضية إلى أصدقائهم أو الهدايا؛ و  Giftsسمة   -
، ويمكن إرفاق رسالة لهديةخدم الذي يقوم باستقبال اتظهر على الملف الشخصي للمست

 .2112فبراير عام  6وقد اطلقت هذه السمة  شخصية بها
م 2112مايو من عام 04؛ اطلقت هذه السمة فى أو السوق  Marketplaceسمة   -

بمقارنة  "سي نت"الذي يتيح للمستخدمين نشر إعرنات مبوبة مجانية. وقد قامت شركة 
، حيث أشارت إلى أن الفارق الرئيسي بينهما يتمثل كريجزليستهذا التطبيق مع موقع 

تتم مشاهدتها من قبل  Marketplaceفي أن القوائم التي ينشرها المستخدم باستخدام 
المستخدمين من الشبكة نفسها، أما القوائم المنشورة في كريجزليست فيمكن لي شخص 

 .وقد اطلقت هذه السمة في مشاهدتها

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1_(%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1_(%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA


 م1026أكتوبر ( 66العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 22 - 
 

" ـ نسخة Facebook Beta، قدم الفيس بوك إمكانية "2116يوليو من عام  21في  -
ات االستخدام الخاصة تجريبية من الفيس بوك ـ عبارة عن إعادة تصميم مبتكرة لواجه

"، وتم Wall" و"Mini-Feedبمستخدميه على شبكات محددة. كما تم دم  سمتي "
عادة توجية المستخدمين إ، وتم فصل الملفات الشخصية إلى أجزاء ذات عرمات تبويب

 ,Arrington, Michael( &)Sanghvi  2007,)الى هذه النسخة بعد ذلك. 
Ruchi ,2006( &)Mccarthy, ,2007) 

 بوك: فيس على صفحة إنشاء كيفيّة

 وكان ذكرها، سبق التي المتعددة بخدماته بوك فيسشبكة التواصل االجتماعى  تميزت 
 بعضب اآلخرين، مع والتواصل اإللكترونية الصفحات إنشاء فرصة لألفراد يتيح أنه منها

 :وهذه الخطوات تتحد في صفحة إنشاء خرلها من يمكن التي البسيطة الخطوات
 إلى الذهاب يجب بوك الفيس على الصفحات انشاء صفحة الى الذهاب بوك، الفيس فتح -

 Create (صفحة إنشاء) أيقونة يتضمن المعلومات من شري  يوجد حيث الصفحة، أسفل
a Page | Facebook ) . 

 عرضستم  ،(صفحة إنشاء) راب  على الضغ صفحتك: وتتضمن  تصنيف او فئة اختيار -
 شركة: مثل الصفحة فئة أو نوع لتصنيف خيارات عّدةصندوق حوارى يشمل  الشاشة على

 أو مؤّسسة، أو منّظمة، أو شركة، أو منت ، أو تجارية عرمة ترفيه، مكان، أو محلّية
 . اجتماعية صفحة أو قضية صفحة أو عاّمة، شخصّية أو موسيقية، فرقة أو فنان،

 ( يبين خيارات تصنيف نوع أو فئة الصفحة المراد انشائها1شكل )

 
 بتعبئة والقيام الصفحة إنشاء من الغرض أو الحاجة حسب كل الصفحة تصنيف اختيار -

 .المطلوبة المعلومات

http://www.facebook.com/pages/create.php
http://www.facebook.com/pages/create.php
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 معلومات على تشتمل إضافية خطوات أربع إكمال سيطلب المناسبة، الفئة اختيار بعد  -
 والمعجبين للمتابعين عرضه يتم الصفحة عن مخّصص وصف بكتابة وذلك الصفحة، حول

 .المعلومات حفظ على أضغ  وبعدها ُوجد إن اإللكتروني موقعك راب  إلى باإلضافة
 يتمّ  االنتهاء عند الجهاز، عن وتحميلها للصفحة شخصّية صورة وضع خطوة تليه ثمّ   -

 . الصورة حفظ على الضغ 
 ( يبين وضع صورة شخصيّة للصفحة وتحميلها عن الجهاز2شكل )

 
 بوك، الفيس موقع يمين على الصفحة راب  يظهر كي المفضرت إلى الصفحة إضافة ثم -

 (.التالية الصفحة) كلمة تظهر حّتى المفضرت إلى إضافة على بالضغ  القيام ثمّ 
 دفع مقابل الناس من عدد أكبر إلى الوصول فيها يتم والتي الرابعة الخطوة إلى االنتقال ثم -

 وسيلة اختيار أو( تخّطي) على بالضغ  الخطوة هذه تخطي يمكن عندها المال، من مبلغ
 (.دفع وسيلة أضف) على بالضغ  للدفع

 الشروع بعدها ويمكن إنشاؤها تمّ  التي الجديدة التحميل صفحة إلى الموقع سينتقل بعدها  -
 .مهمّ  هو ما ونشر استخدامها في

 :فى العملية التعليمية بوك فيسدور شبكة التواصل االجتماعى 

 فى استغرله يمكن بوك فيس مثل اإلجتماعى التواصلشبكة  أن" & فيروبتلر"  أكد
 باستخدام المعلم قام وقد ،(نيةااالسب) نيةثا لغة متعلمي لدعم االجنبية اللغة تعليم فصل إطار

 أكاديميمرشد  تعيين مع طربية مجموعة نشاءإل  بوك فيس على المجموعات تطبيق
ادوات الفيس  استخدام مع بالرضا شعوراً  أبدو المتعلمون  أن الدراسة نتائ  ومن، للمجموعة

 قيمة وفرص فوائد يقدم وكأنه يبدو بوك الفيس أن من الرغم على فاعلة، بطريقةبوك 
 من مزيد إلى الحاجة هناك ان الدراسة وأوصت االجنبية، اللغات مجال فى والمعلمين للمتعلمين

 & ,.Blattner, G) .االجنبية اللغة تعليم فصول داخل االداء هذه فاعلية لتحقيق البحث
Fiori, M.,2009) 
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تتيح تشارًا نإة االكثر اإلجتماعيبعض الشبكات  أن إلى " أمانى جمال "دراسة  تواشار  
من خرل هذه الشبكات لقياس نوعيتها ومدي تواصل هذه المكتبات مع هذه  خدمات مكتبية

الشبكات، وتم اعداد قائمة لحصر الخدمات التى تقدمها المكتبات المشتركة فى مواقع الشبكات 
 (2101,جمالأمانى ) ة ومعرفة نوعية هذه الخدمات وفائدتها.اإلجتماعى

عرقة بين شبكات فحص ال إلى  .Michael, F "وبتشر"ميشيل  هدفت دراسةكما 
ترنت وتاثيرها على توقعات الطالب لتكنولوجيا التعليم التى تقدمها نعلى اإل  اإلجتماعىالتواصل 

ه ال توجد عرقة بين عدد الساعات االسبوعية التى يقضيها أنهم نتائ  الدراسة أالجامعة، ومن 
 .Michael, F) .نترنتنخرل ال ترنت وبين التعلم االفضل المقدم نالطالب فى استخدام ال 

Butcher 2010) 
استخدام  أثرعلى التعرف  الى Aren, Karbiniski"ارن كبرنسكى" دراسة  وهدفت

 الدرجات أن النتائ  أظهرتالجامعة و  طرب لدى الدراسي التحصيل على " بوك فيس" موقع
 ةاإلجتماعى الشبكات أكبر "بوك فيس" موقع تصفحعلى المتابعون  طربال عليها يحصل التي
 وبينت ها،يستخدمون ال عليها الطرب الذين يحصل التي تلك بكثير من أدنى ترنتناإل  على

 تأثرّ   "بوك الفيس" شبكة  أنب اعترفوا الدراسة شملتهم الذين الطرب من( % 79 )أن النتائ 
 (Aren, Karbiniski 2010)الدراسي تحصيلهم على سلبًيا

 أثر علىالتعرف  إلى Mecheel, Vansoon" ميشيل فانسون"  دراسة هدفت كما
 أكثر( أن النتائ  أظهرت وقد ة،اإلجتماعى العرقات على اإلجتماعى التواصل شبكات استخدام

 الفيس ) بينها من شبكات التواصل االجتماعى يستخدمون  الذين البالغين الشخاص نصف من
 الوقت ذلك من ترنتنال  شبكة على أطول وقتاً  يقضون  همأنب اعترفوا ويوتيوب( قد وبيبو بوك
 أن عن الدراسة وكشفت حياتهم، ما أن تغيير في تسببتوانها  مع أصدقائهم يْقُضونه الذي
 مقارنة ،اإلجتماعى التواصل مواقع أحد في أعضاء هم يانابريط في ترنتنال  مستخدمي نصف

 ).المتحدة الواليات في (% 40 )و ،أنالياب في( % 33 )و فرنسا، في فق  (% 27 )ب
Mesheel Vansoon 2010) 

التعرف على طبيعة العرقة بين استخدام شباب الجامعات  إلى ""مؤمن جبر دراسة
من اهم  ناوبين زيادة التاثيرات المعرفية للصحف، وك اإلجتماعىالمصرية لمواقع التواصل 

ذات الكثافة فى االستخدام على الترتيب  اإلجتماعىاهم مواقع التواصل  أننتائ  هذه الدراسة 
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)مؤمن جبر عبد  هي الفيس بوك والتويتر واليوتيوب ثم مواقع الصحف االلكترونية
 .(2100،الشافي

فحـص تـاثيرات شـبكات التواصـل  إلـى Chong Min Kim "شـون  مـن كـيم ودراسـة "
تقـاء والتـاثيرات نللمعلمين على الممارسات التدريسية لمقـرر الرياضـيات مـن خـرل ال  اإلجتماعى

واضــح علــى عينــة  ناتــاثير شــبكات التواصــل كــ أننتــائ  الدراســة أهــم والنمذجــة الحركيــة، ومــن 
هــذه  تــأثيرلتطــوير صــت الدراســة بعمــل دراســات مســتقبلية لتحديــد المؤشــرات القويــة أو ، و البحــث

 Chong Min) وصـفات المعلمـين. اإلجتمـاعىالعرقـة بـين شـبكات التواصـل ودراسـة الشبكات 
Kim, 2011) 

ه يمكـن اسـتخدام شـبكات أنـ إلـى Deena S. Disraelly ن دزرلـى"يـ" دواشارت دراسة
العمـل التطـوعي واالسـتعداد المجتمعـي واالسـتجابة للطـوارئ،  لتسهيلالحالية  اإلجتماعىالتواصل 
اته المتميزة تساعد علـى تفعيـل العمـل ناوامك اإلجتماعىشبكات التواصل  أننتائ  الدراسة واكدت 

 .باشـكال اخـرى  لتواصـلمـن ا أكثـريهـا التطوعي وزيادة االستجابة الطوارئ من خرل التسجيل عل
(Deena S. Disraelly 2012)   
 :البحث إجراءات 

البنائية  الدعامات اهتمتالمراجع والدراسات والبحوث التي  وتحليل استعراض بعد
 :التالية للخطواتوفقًا البحث  تمت إجراءات )فيس بوك(، اإلجتماعى التواصل شبكةو 

 :للبحث معالجة التجريبيةالتصميم التعليمى للإعداد  :الً أو

ة الكاملة لحداث تحديد المواصفات التعليمي يقصد بعملية التصميم التعليمى
تحليل وتحديد  هذه العملية ، وتشملالتعليم والتعلمالتعلم ومصادره، في ضوء نظريات 

تنظيم االختبارات توى التعليمي و الحاجات والهداف وخصائص المتعلمين والمح
مصادر التعلم، بهدف تيسير عمليات التصميم واالنتاج والتقويم، مع ومواصفات 

تنظيمها، وضب  مساراتها، واجراءاتها، وعرقاتها المتبادلة لضب  جودة المنت  النهائى 
 للمعالجة التجريبية للبحث.

فى تصميم المنظومة التكنولوجية التي تحقق الهداف المحددة  يمكنحتى و 
التصميم فى ضوء االطرع على نماذج ضوء المتغيرات التجريبية موضوع البحث، 

 Abdellatif Elgazzarو (014:2113-90) خميس محمد عطيةذج ؛ نمو التعليمي
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وفقًا  وانتاج مادة المعالجة التجريبيةبتصميم المحتوى التعليمى قام الباحث و  (2014)
 للخطوات والمراحل االتية: 

 أوالَ: مرحلة التحليل: 
 العلمى:تحديد األهداف العامة لمحتوى  -1 

التعليمية وصياغتها فى صور النوات  التعليمية المرغـوب تعتبر عملية تحديد الهداف 
، ومعرفــة نــوع الداء أو الســلوك الــذى يجــب أن وة ضــرورية فــى تقــويم أداء المــتعلمفيهــا خطــ

معينـة )علـى مـاهر  يظهره أو يقوم به المتعلم بنجاح بعـد أن ينتهـى مـن دراسـة مقـرر أو وحـدة
 .(40، 2110خطاب،

، وقــام بعرضــها (1عليميــة فــى صــورتها المبدئيــة)داف التوقــد اعــد الباحــث قائمــة باالهــ
وذلك بوضـع عرمـة  الستطرع أرائهم (2)السادة المتخصصين فى تكنولوجيا التعليم بعض على
()  فــى مــا يلــى: دقــة صــياغة كــل هــدف مــن الهــداف، مــدى أهميــة كــل فــى الخانــة المحــددة

 مناسب من أهداف.  غير  ونه سيادتهمر ما ي/حذف إضافة هدف، 
 (2جدول )

 نسبة أراء السادة المحكمين فى قائمة األهداف التعليمية 

 لمحكمين        

 الموضوع

 المتوسط الخامس الرابع الثالث الثانى األول

نسبة استطالع رأى 

المحكمين فى قائمة 

 األهداف الت ليمية

48% 48% 48% 44% 48% 4..8% 

حيـث بلغـت حكمـين لقائمـة االهـداف التعليميـة، أراء السادة الم متوس  ( نسبة2يوضح جدول )
أراء الســادة المحكمــين علــى تعــديل صــياغة بعــض االهــداف وتــدقيق  اشــارتوقــد  ( 66.4%)

قـد قـام الباحــث باعـداد قائمــة بســيطة،  صـياغتها وتجزئـة بعــض الهـداف المركبـة إلــى  أهـداف
كمـا ( 3الفيدير التفاعلية فـى صـورتها النهائيـة)االهداف التعليمية لبعض المهارات انتاج برام  

 يلى : 
 ويتفرع من هذا الهدف الهداف الفرعية التالية:  اعدد السيناريو التعليمى. -0

                                                           
 ( قائمة األهداف التعليمية لبعض مهارات إنتاج برامج الفيديو التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا التعليم. 2ملحق ) - 1
( أسماء المحكمين لقائمة األهداف التعليمية لبعض مهارات إنتاج برامج الفيديو التفاعلية لدى طالب 1ملحق ) - 2

 تكنولوجيا التعليم.
األهداف التعليمية النهائية لبعض مهارات إنتاج برامج الفيديو التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا  ( قائمة3ملحق ) - 3

 التعليم.
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 .تعليمى لبرام  الفيديو التفاعليةيتعرف على مفهوم السيناريو ال -
 تحديد أجزاء السيناريو التعليمى لبرام  الفيديو التفاعلية. -
 لسيناريو تعليمى.تصميم مخط   -

ويتفرع من هذا الهدف  .فى عملية التصوير مقطع الفيديو التعليمىاستخدام كاميرا الفيديو  -2
 الهداف الفرعية التالية: 

 يتعرف على أنواع كاميرات الفيديو. -
 يتعرف على خصائص كاميرا الفيديو. -
 تحديد الجزاء الرئيسة لكاميرا الفيديو. -

 ستخدام.تهيئة كاميرا الفيديو لر -

 
 :علمىمحتوى التحديد ال -2

تم اختيار بعض مهارات إنتاج برام  الفيديو كموضوع لمادة المعالجة التجريبية فى 
ضوء االستفادة من توصيات العديد من الدراسات والبحوث ، وخبرة الباحث السابقة فى 

التعليمية لطرب الفرقة والتليفزيون إنتاج برام  الفيديو النظرى والعملى لمقرر تدريس الجانب 
جامعة جنوب الوادى ، وقيام  –الثالثة والرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم لكلية التربية النوعية 

قى الطرب لتحديد أهم المهارات التى يراالساتذة و بعض مع  غير مقننة لقاءالباحث بإجراء 
االعتبارات هذه مهارات روعي عند تحديد الطرب صعوبة فى تعلمها فى هذا المقرر و 

 -:اآلتية
  .البحثأن يبرز المحتوى متغيرات  -

 .ائهاأن تكون من المهارات التى يجد الدارسين صعوبة فى فهمها وأد -

 .شبكة التواصل االجتماعى فيس بوكأن يكون مناسبًا للتقديم من خرل  -

84%
83%

87%
88%

87%

الخامسالرابعالثالثالثانىاألول

(1)شكل 

نسبة استطالع رأى المحكمين فى قائمة األهداف التعليمية
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مهارة اعدد : وتحديد المهارات اآلتيةوفى ضوء االعتبارات السابقة تم اختيار 
 مهارة استخدام كاميرا الفيديو.السيناريو التعليمى، 

 تحليل خصائص المتعلمين: -3

مادة التعرف على خصائص المتعلمين الموجه إليهم هذه الخطوة الى هدف ت 
والقدرات فية، مهارية، وجدانية( )معر  لهم من المختلفة وتحديد الجوانبالمعالجة التجريبية 

 ومات عن المحتوى التعليميالسلوك المدخلي لهم وما لديهم من معل ، ومعرفةبهمالخاصة 
وفـى ضـوء عينـة الطـرب المحـددة واجـراء لقـاء مـع الطـرب تـم تحديـد  ما سبقوتأسيسا على  

 على النحو التالى:الخصائص 
 .ين من طرب كلية التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليمجميع المتعلم -
 .للصور الفوتوغرافيةلديهم بعض مهارات التصوير  -
 .التعليميةنتاج برام  الفيديو دافعية نحو تعلم مهارات إرغبة و  لديهم -

 :وإنتاج المعالجة التجريبية تصميمثانياً: مرحلة 

ئة يالتعلم من ببالمتعلقة بادئ النظرية واإلجراءات تتعلق هذه المرحلة بتوصيف الم
المراد يحقق الهداف التعليمية بشكل  التواصل االجتماعى فيس بوك(تعلم الكترونية )شبكة 

( بوك فيس) اإلجتماعى التواصل بشبكة ويب صفحتى إنتاجب قيام الباحث ضمنتحقيقها، وتت
 واالستخدام التصميم لمتطلبات ووفقاً  المستقلة، التجريبية المتغيرات مستويات ضوء في

 كما يلى: (الموقع متطلبات) بوك الفيس صفحات

 إلى الذهاب يجب بوك الفيس على الصفحات انشاء صفحة الى بوك، الذهاب الفيس فتح -
 Create (صفحة إنشاء) أيقونة يتضمن المعلومات من شري  يوجد حيث الصفحة، أسفل

a Page | Facebook ) . 

 راب  على صفحتك صفحة قضية او اجتماعية: وتتضمن الضغ  تصنيف او فئة اختيار -
 لتصنيف خيارات يشمل عّدة حواري صندوق  الشاشة على ستم عرض ،(صفحة إنشاء)

 أو منت ، أو تجارية عرمة ترفيه، مكان، أو محلّية شركة: مثل الصفحة فئة أو نوع
 صفحة أو عاّمة، شخصّية أو موسيقية، فرقة أو فنان، أو مؤّسسة، أو منّظمة، أو شركة،
 . اجتماعية صفحة أو قضية

 .المطلوبة وتعبئة المعلومات )صفحة اجتماعية مغلقة( الصفحة تصنيف تم اختيار -

http://www.facebook.com/pages/create.php
http://www.facebook.com/pages/create.php
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 مخّصص وصف تتضمن الصفحة، حول معلومات إضافة تم المناسبة، الفئة اختيار بعد  -
 حفظ على أضغ  وبعدها باإلضافة والمعجبين للمتابعين عرضه يتم الصفحة عن

 .المعلومات

بحيث تميز كل متغير تجريبى،  وتحميلها شخصّية شكل بنر على الصفحة صورة تم وضع  -
 . الصورة حفظ على الضغ  يتمّ  االنتهاء عند

 في الشروع بعدها وتم إنشاؤها تمّ  التي الجديدة التحميل صفحةتم االنتقال الى  بعدها -
 بهاونشر  استخدامها

 :على الصفحة فى شكلبتحديد المصادر التعليمية الباحث  قام -
 محتوى نصى مكتوب. -

 صور ثابتة.  -

 .لقطات فيديو -

ا مـن مسـاعدات وفقـًا مـا يـراه المسـتخدم مـن عناصـر وكـل مـا يتفاعـل معهـوتم تحديـد 
 للتصميم التجريبيى للبحث

 ً  :واالجازة مرحلة التطوير: ثالثا

عن  تقرير الكفاءة والصرحيةللصفحات و التجريب الولي  وتضمنت هذه المرحلة  
المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم للتأكد من طريق عرضها على مجموعة من 
جراء التعديرت الرزمة  .صرحيتهما وا 

 ً  مرحلة التقويم: : رابعا

عرض الصفحات المحددة على الزمرء المتخصصين فى تم فى هذه المرحلة 
فى صرحية هذه الصفحات وادائها التعليمي وكفائتها التقنية والمنهجية وتم  التعليمتكنولوجيا 

 .وفقًا للتصميم المقترح للبحثإجراء التعديرت المقترحة واصبحت الصفحة جاهزة 
 ً    -البحث: إعداد أدوات  ثانيا

 التحصيلى:االختبار 

ـــارات  ـــر االختب ـــاتتعتب ـــى مـــن الوســـائل المهمـــة لجمـــع البيان ـــاحثون ف ، ويســـتخدمها الب
 اً فهى تؤدى إلى جمـع بيانـات وأوصـاف فى معظم البحوث،المجاالت المختلفة وعلى نطاق واسع 

( تــــم بنــــاء االختبــــار 55، 1006فــــاتن زكريــــا،  حســــين،دقــــة وموضــــوعية )مصــــطفى بكميــــة 
 :وفقا للخطوات اآلتيةفى ضوء ما سبق التحصيلى الموضوعى 
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 الهدف من االختبار:  -1

بنــاء اختبــار تحصــيلى موضــوعى مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد )لفظــى / مصــور( تــم 
يهـــدف إلـــى قيـــاس تحصـــيل الجانـــب المعرفـــى المـــرتب  بـــبعض مهـــارات إنتـــاج بـــرام  الفيـــديو 

 التعليمية.
 مصادر بناء االختبار:  -2

، والمحتـوى العلمـى ضوء الهداف التعليميـة الموضـوعة للبحـث، وتحليـل المهـارات فى
المعالجة التجريبيـة واإلطـرع علـى بعـض المراجـع والدراسـات التـى تناولـت مهـارات إنتـاج لمادة 

 .تم بناء االختبار التحصيلى برام  الفيديو التعليمية
 صياغة مفردات االختبار: -3

تم صياغة مفردات االختبار التحصيلى من نوع االختيار من متعدد وذلك لما تتميز به 
من حيث البعد عن الذاتية والقدرة على قياس مستويات متعددة من  هذا النوع من االختبارات

 الهداف، وقد روعى عند صياغة مفردات االختبار االعتبارات االتية:
 صياغة السئلة المختلفة بأسلوب واصح ولغة سليمة. -

 أن توضح عبارة "راس السؤال" مشكلة واحدة وبطريقة محددة. -
 مكررة أو ال قيمة لها. أال تشمل البدائل والعبارات كلمات -

 أن تكون صياغة السئلة بسيطة ومفهومة. -

 أن تكون البدائل متكافئة. -

 .ال المصورة واضحة ومفهومة ومحددةأن تكون الشك -

 بناء مفردات االختبار:  -4

 :يليين كما ( مفردة مقسمة الى جزء15)من ون االختبار فى صورته الولية تك
علـى راس الســؤال  تحتــوي ( مفـردة كــل مفـردة 25وعــددها ) (:اللفظيـة )السـئلةالول  -2

Stem  وأربـــع بـــدائل لفظيـــةAlternative  مـــن بينهمـــا بـــديل واحـــد يمثـــل اإلجابـــة
 الصحيحة.

كـل مفـردة تشـمل علـى ( مفـردة 20وعدد مفرداتها ) الجزء الثانى )السئلة المصورة(: -1
( وأربـــع بـــدائل لفظيـــة مـــن بيـــنهم بـــديل واحـــد يمثـــل اإلجابـــة )مصـــوررأس ســـؤال 
 الصحيحة. 
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؛ اختيار مفردات االختبـار لتغطـى جميـع أبعـاد السـمة عند بناء مفردات االختباروقد روعى 
السـئلة  يـد مسـتوى صـعوبةالمقاسـة، تحديـد عـدد السـئلة فـى كـل بعـد فـى ضـوء أهميتـه، تحد

فـاتن زكريـا النمـر، ودقيق )مصـطفى حسـين بـاهى،  واضح ، صياغة السئلة بأسلوبوسهولتها
1006 ،56.) 
 وضع تعليمات االختبار: -5

ه رمزية الغريب إليما أشارت  وفق، التحصيلى قام الباحث بصياغة تعليمات االختبار
 -يلي: كما  (2996،626-626)

 أن تكون التعليمات سهلة وواضحة ومباشرة  -
 اإلجابة على كل أسئلة االختبار. أن توضح للطالب ضرورة -

 أن تتضمن مثاال محلوال يوضح للطالب شكل السؤال وكيفية اإلجابة عليه -

 .فية تدوين لإلجابة بورقة اإلجابةأن توضح للطالب كي -

 . التعليمات والفقرات الطويلةالبعد عن  -

 أبراز التعليمات الهامة وكتابتها بخ  واضح وأحرف كبيرة تميزها  -

 .ى الصفحة الولى من ورقة السئلةالتعليمات فوضع  -
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 إعداد الصورة األولية لالختبار: -6

وذلــك الســتطرع رأيهــم فيمــا  تــم إعــداد الصــورة الوليــة لرختبــار وعرضــها علــى المحكمــين
   -(:4يلى)

   .مدى تحقيق مفردات االختبار لألهداف التعليمية -
 .دقة صياغة مفردات االختبار -

 التوضيحية فى االختبار المصور. وضوح الشكال -

 إعداد الصورة النهائية لالختبار التحصيلى: -7

فــى ضــوء مــا اتفــق عليــه المحكمــين قــام الباحــث بتعــديل صــياغة بعــض مفــردات االختبــار، 
، كمـا أعـدت  (5)االختبـار فـى صـورتها النهائيـة  تـم اعـدادوكذلك إعادة تصميم بعض البـدائل ، 
   .ورقة اإلجابة تعديل تعليمات كل قسم من أقسامه وكذلك 

 ضبط االختبار: -8

 صدق االختيار:  -

، اساسى للتاكد من صرحية االختبار لتحقيق ما صمم من اجلهيعد قياس الصدق شر  
، 2001حيث يحدد قيمة االختبار وصرحيته فى قياس ما وضع لقياسه )على ماهر خطاب، 

  -نطاق البحث الحالى بطريقتين هما:  حساب صدق االختبار فى (، وقد تم151
 الصدق الظاهرى لالختبار:  -

 Descriptiveأنـواع الصـدق الوصـفى  أحـد Face Validityيعـد الصـدق الظـاهرى 

Validity اجلـه بـالفحص المبـدئى وضع مـن  الذيمدى مناسبة االختبار للغرض  يحدد والذي
، ثــم مطابقــة ذلــك بالوظيفــة الســلوكية التــى يســهيبــدو انــه يقمعرفــة مــاذا لمحتــوى االختبــار، و 

يهدف االختبار إلـى قياسـها. فـإذا بـدا أن فقراتـه تقـيس أو تـرتب  ظاهريـا بالوظيفـة التـى يهـدف 
، 2001إلى قياسها كان ذلك دلير على أن االختبـار صـادق صـدقا ظاهريـًا )علـى مـاهر خطـاب،

1.0.) 
البداء الـراى فـي  ( 6لى مجموعة من المحكمين )ما سبق تم عرض االختبار ع وفى ضوء

 .محتوى االختبار في ضوء الهداف المراد تحقيقها
                                                           

( استطالع رأى المحكمين فى االختبار التحصيلى الذى يتناول الجانب المعرفى المرتبط بببعض مهبارات إنتباج 2ملحق ) - 4

 التعليم.برامج الفيديو التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا 

 ( الصورة النهائية لالختبار التحصيلى الذى يتناول الجانب المعرفى لبعض مهارات إنتاج برامج الفيديو .1ملحق ) 5
 ( أسماء المحكمين لالختبار التحصيلى الموضوعى )اللفظى /المصور(.2ملحق ) -6
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 وقد أشارت أراء المحكمين إلى:
 تعديل صياغة بعض مفردات االختبار بحيث تكون أكثر وضوحًا. -
 تعديل صياغة بعض البدائل. -

 حذف بعض المفردات كعناصر منفردة وتضمينها مع مفردات أخرى. -

الموضـــوعى يلى يوضـــح الجـــدول التـــالى نســـبة أراء الســـادة المحكمـــين فـــى االختبـــار التحصـــو 
 (  اللفظى والمصور)

 ( 8جدول )

 نسبة أراء المحكمين فى االختبار التحصيلى الموضوعى

 الخبراء                     

 الموضوع

الساااااااد الرابع  الثالث الثانى  األول 

 س 

المتاااااااو

 سط

فااااااى نساااااابة أراء المحكمااااااين 

 .المصور االختبار الموضوعى

48% 45% 10% 4.% 45% 41% 

( وهـى %41ويوضح الجدول السابق أن متوس  أتفاق المحكمين على مناسبة االختبار بلغـت )
 نسبة عالية يمكن ان تدل على الصدق الظاهرى لرختبار.

 
 الصدق الذاتى لالختبار: -

ـــــــــذاتى ـــــــــواع الصـــــــــدق  Index of Reliability الصـــــــــدق ال احـــــــــد أن
وهــو صــدق الــدرجات التجريبيــة لرختبــار بالنســبة للــدرجات  StatisticalValidityاالحصــائى

، ويقاس الصدق الـذاتى عـن طريـق الجـذر خلصت من شوائب و أخطاء االختبار الحقيقية التى
 .(108، 2008باهى، فاتن زكريا النمر،مصطفى حسين )االختبار التربيعى لمعامل ثبات 

حســاب الصــدق الــذاتى لرختبــار مــن خــرل حســاب الجــذر التربيعــى لمعامــل ثبــات  تــمو  
 (.558، 1188االختيار بالمعادلة اآلتية )فؤاد أبو حطب ،

 1س =      ر                      
 = معامل الثبات  1حيث ر

87%85%
90%

86%85%

السادس الرابع الثالثالثانى األول 

(2)شكل 

.رنسبة أراء المحكمين فى االختبار الموضوعى المصو
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 8.949=          . 098س =                           
( وتعـد هـذه قيمـة 0.188وجدا أن معامل الصدق الذاتى مسـاويًا )وبحساب الصدق الذاتى 

 .  الختيار على درجة كبيرة من الصدقعالية وتدل على أن ا
 حساب م امل ثبات االختبار: -2

يقصــد بثبــات االختبــار أن يعطــى االختبــار نفــس النتــائ  إذا أعيــد تطبيقــه علــى نفــس 
ــى نفــس الظــروف ــراد ف ــو ، الف ــى مــدى خل ــار هــو التعــرف عل ــات االختب ــاس ثب والهــدف مــن قي

االختبـار االختبارات من الخطاء التى يمكن أن تغير من أداء الفـرد مـن وقـت لخـر علـى نفـس 
 (.525، 1181فواد البهى السيد ،)

 -ر وتأسيســـًا علـــى مـــا ســـبق تـــم حســـاب ثبـــات االختبـــار باســـتخدام معادلـــة " كيـــود 
 ريتشارد سن "
 م( -م )ن – 2ع  Xن                         

 ر =                   
 2( ع 1-) ن                                    

 ر = معامل الثبات              
 ع = التباين 

 ن = عدد السئلة فى االختبار    
 (225، .111)مجدى عبد الكريم حبيب،متوس  درجات الفراد فى االختبار  م =

ـــار مســـاوية  ـــات لرختب ـــل الثب ـــة معام ـــات الحســـابية وجـــد أن قيم ـــد إجـــراء العملي وبع
 .  ختبار على درجة مرتفعة من الثباتمما يدل على أن اال (.0.40)
 حساب معمل السهولة والصعوبة لرختبار: -1

صـيلى باسـتخدام المعـادالت تم حساب معامرت السهولة والصـعوبة لمفـردات االختبـار التح
 :التالية

 عدد الطرب الذين أجابوا إجابة صحيحة                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معامل السهولة

 عدد الطرب الذين حاولوا اإلجابة                      
 معامل السهولة -1= مل الصعوبة معا
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( 7وقد تراوحت معامرت السهولة ومعامرت الصعوبة لمفردات أسئلة االختبـار التحصـيلى)
( 0,28مـن ) التعليميـةالذى يقيس الجانب المعرفى المرتب  ببعض مهارات إنتاج برام  الفيديو 

(وهــذه النســبة تتوافــق مــع مــا %85( إلــى )%28(  وبتحويلهــا إلــى نســب مئويــة )0,85)إلــى 
( تعــد مفــردة صــعبة والمفــردة التــى يجيــب %20حــدده مــن أن المفــردة التــى يجيــب عنهــا اقــل) 

 (.212، 1181فؤاد البهى ، )( مفردة سهلة %40عنها من أكثر) 

 تحديد تباين مفردات االختبار:  -2

ات أفراد جية المؤثرة فى معمل ثبات االختبار مدى توزيع استعدادمن أهم العوامل الخار 
، ولهذا من الطبيعى أن يتأثر ثبات االختبار بالتباين بين أفراد العينة العينة التى أجرى عليها

وقد تم حساب قدرة أسئلة االختبار على التباين ( 88.، .111ختبار )رمزية الغريب،واال
 :التاليةالمعادلة باستخدام 

 (884، 1181)فؤاد البهى،معامل السهولة × التباين = معامل الصعوبة 
وهى نسبة  0.28و  0.18وقد وجد أن مفردات أسئلة االختبار لها تباين يتراوح بين 

  ( .8معتدلة فى مستوى السهولة والصعوبة لقياس الفروق بين طرب مجموعة البحث)
 لمفردات االختبار:ثر التخمين أحساب معامل السهولة المصحح من  -9

تتأثر أسئلة االختبارات التى تقوم فى بنائها علـى اختيـار إجابـة واحـد مـن بـديلين أو بـدائل 
 .التخمين كلما قل عدد االحتماالت متعددة بالتخمين ويزداد اثر هذا

وفى ضوء ذلك قام الباحث بحساب معمـل السـهولة المصـحح مـن اثـر التخمـين لكـل سـؤال مـن 
 ( باستخدام المعادلة اآلتية:  9أسئلة االختبار)

  

                                                           
 التحصيلى. ( جدول حساب معامال السهولة والصعوبة لمفردات أسئلة االختبار3ملحق ) - 7

 ( معامل التباين لمفردات أسئلة االختبار التحصيلى .6ملحق ) - 8
 ( جدول حساب معامل السهولة المصحح من أثر التخمين ألسئلة االختبار التحصيلى.5ملحق ) - 9
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 خ                                                                            
   1  -ن       -ص                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعمل السهولة من اثر التخمين =ـــــــ                          
 ص    +    خ                                                             

 حيث :
 ص= عدد اإلجابات الصحيحة لكل سؤال.
 خ = عدد اإلجابات الخاطئة لكل سؤال.

 (81.، 1181إجمالى عدد الفراد )فؤاد البهى السيد، ن = 
 تحديد زمن االختبار : -9

تــم حســاب زمــن أداء االختبــار التحصــيلى ) اللفظــى/ المصــور ( ،  عــن طريــق حســاب الــزمن 
ــم حســاب  ــار ث ــى أســئلة االختب ــة عل ــة االســتطرعية لإلجاب ــذى اســتغرقه كــل طالــب مــن العين ال
متوس  زمن الداء ، وذلك بقسـمة مجمـوع أزمنـة الداء علـى عـدد الطـرب ، وقـد بلـغ متوسـ  

 يقة .( دق 20زمن االختبار ) 
 حساب كفاءءة التعلم  -18

 تم حساب كفاءة التعلم من خرل المعادلة التالية:

 فاعلية البرنام  ) درجات الكسب فى التحصيل المعرفي (                       

 كفاءة التعلم = 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقت المستغرق فى الدراسة ) زمن التعلم (                      
 (20، 2012( نقًر عن نعيمة محمد فراج )..1، ص1142)جيمس راسل ،

 إعداد ورقة اإلجابة: -11

( لتكون منفصلة عن كراسـة السـئلة وقـد تـم تقسـيمها الـى 10صممت ورقة اإلجابة )
   -جزءين:
 جزء خاص بتسجيل بيانات الطالب.  -

                                                           
 ( نموذج ورقة إجابة االختبار 6ملحق )  -10
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جزء خاص بتسـجيل اإلجابـات ، ويشـتمل علـى خانـات بعـدد مفـردات كراسـة السـئلة ،  -
كل خانة تشمل على رقم السؤال ، وأربع رموز ) أ،ب،ج،د ( يمثـل كـل رمـز أحـد بـدائل 

(  فــى الخانــة التــى تمثــل رقــم  الســؤال ، ويــدون الطــرب إجــابتهم بوضــع عرمــة ) 
 جابة التى تم أختارها .السؤال أسفل الرمز الذى يمثل البديل اإل

 تقدير الدرجات وطريقة التصحيح لالختبار: -12

روعى عند تقدير الدرجات أن تعطى اإلجابات الصـحيحة درجـة )واحـدة( واإلجابـة الخطـأ 
( درجة وقد تم إعـداد مفتـاح للتصـحيح وهـي 25)صفر( وبالتالى تكون الدرجة الكلية لرختبار )

 التصحيح. طريقة تضمن الدقة واختصار الوقت عند
 ً  :: إجراء التجربة اإلستطالعيةثالثا

 :إجراءات التجربة االستطرعية ما يلىتتضمن 
)معمل كلية التربية النوعية بقنا وتم االعتماد على التجربة االستطرعية  ناتحديد مك .1

 اجهزة الرب توب الخاص بالطرب( –"في غير أوقات السكاشن العملية للطرب" الحاسب
ودون التقيد بالمعمل او  من اى مكان وروعى ان يكون االتصال والتعلم بشكل حر

الجة التجريبية ع، وتم تحديد وشرح الضواب  االولية لعملية التعلم من المالكلية
 .لخاصة بالبحث ومعالجتة التجريبيةواالجراءات الضبطية ا

 التجربة اإلستطرعيةتم إجراء  تكنولوجيا التعليم طرب الفرقة الثالثة( من 10اختيار )  .2
 .عليهم

 لبحث.االستطرعية لعينة ال على تطبيق أدوات البحث قبلياُ  .8
 طرب( 5مجموعتين ) إلى الطرب( 10إجراء التجربة اإلستطرعية حيث تم تقسيم ) .8

فى يقومون بالتعلم طرب ( 5و)، المرنة البنائيةفى ضوء الدعامات يقومون بالتعلم 
 .الثابتة البنائيةضوء الدعامات 

 لبحث.االستطرعية لعينة ال على بعدياً تطبيق أدوات البحث  .5
 ى ضوء نتائ  التجربة االستطرعية.ف جراء التعديرتإ ..

رصد بعض المشكرت والتي أهمها ضعف االنترنت أفادت التجربة االستطرعية فى  وقد .8
 وعدم قدرة بعض الطرب على استيعاب المهام الموكله إليهم.
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 ً  : : إجراء التجربة األساسية للبحثخامسا

 تتضمن:
واجهزة الرب توب الخاص بالطرب( وروعى  –تحديد المكان تم توفير)معمل الحاسب  .1

ضواب  عملية ر من اى مكان، و تم تحديد وشرح ان يكون االتصال والتعلم بشكل ح
ومعالجتة التجريبية التعلم من المعالجة التجريبية واالجراءات الضبطية الخاصة بالبحث 

 ومراعاة السلبيات التى ظهرت فى التجربة االستطرعية.

شبكة تستخدم  (25)لىأو ، مجموعة تجريبية مجموعات 8إلي  عينة البحث تقسيم .2
 (25) يةناومجموعة تجريبية ث التعزيز المصور،الدعامات فى ضوء  اإلجتماعىالتواصل 
مجموع ضابطة  ،التعزيز النصىفى ضوء الدعامات  اإلجتماعىشبكة التواصل تستخدم 

، وقد طلب من وذلك بعد استبعاد الطرب غير المنتظمين ( تدرس بالطريقة السائدة.25)
كيد أوكذلك الت زمن التعلم بدقة لقياس كفاءة التعلم، وتسجيل على حدى تحديد العينة كرً 

الباحث وفق متطلبات هذه الصفحات مغلقة وتتم إضافة الطرب عن طريق  أنعلى 
 .والتصميم التجريبى للبحث فيس بوك اإلجتماعىوخطوات التسجيل فى شبكات التواصل 

 عينة البحث. على البحث قبلياً  اةتطبيق أد .8
  .أسابيع 8وفقًا للتصميم التجريبيى للبحث والتي استغرقت  تطبيق المعالجة التجريبية .8
 .التطبيقالحصول على نتائ   البحث بعديًا على عينة البحث اةتطبيق أد .5

 الحصول على نتائ  التطبيق تمهيدًا لمعالجتها احصائيًا. ..
  نتائج البحث:

البعدي، القبلى و ات التي تم جمعها من نتائ  االختبار التحصيلى نافي ضوء البي
  :يليكما ات إحصائيًا نامعالجة البيتم وزمن التعلم لكل طالب، 

( بين 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) : "هأنوالذي ينص على  الول:لفرض ا
في التحصيل  ية االولى والمجموعة الضابطةالتجريب ةمتوسطي درجات طرب المجموع

بكلية التربية النوعية بقنا لصالح المجموعة التجريبية  طرب تكنولوجيا التعليمالمعرفى ل
  "االولى
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 ( 8) جدولالتى ظهرت فى النتائ   فى ضوء
 (8جدول )

 حراف الم يارى فى نتيجة التحصيل الم رفى المرتبط باالختبار التحصيلى الب دىنالمتوسطات واأل

 التجريبية االولى والضابطةلمجموعتى البحث 
المتوسط  المجموعة

 الحسابى
 حرافناأل

 الم يارى
” ف”قيمة

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 الحصائية

لىاألوالتجريبية   25.80 8..5 0.58 1 
غيردالة 

إحصائيا عند 
   ,05مستوى 

 1 1..0 4.20 22.58 الضابطة

( 0.05عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) يتضحفي ضوء الجدول السابق   
 ويرجع الباحث دعامات التعزيز المصورة، نم ستخدام بين متوسطي درجات التحصيل نتيجة ال

 فى بيئة التعلم عبر شبكةالمستخدم  البنائيةالدعامات  نم متغير  أن إلىهذه النتيجة 
في  تقارب إلى، وهو ما أدى الطرب انتباهجذب لعمل كمثير  فيس بوك اإلجتماعىالتواصل 

تم اعتبار دعامات التعلم حيث  .المعالجات المقدمة وذلك فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي
وهو ما أظهر عدم وجود فروق  ،تعزيز لها من بيئة التعلم وليسالبنائية بمثابة جزء أساسي 

( مدى تقارب هذه 8ويوضح شكل ) .البنائيةالدعامات نم   إلىيمكن ارجاعه دالة إحصائيًا 
   .القيم

 
( بين 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )والذى ينص على "  الفرض الثانى:

زيادة كفاءة في  الضابطة ية االولى والمجموعةالتجريب ةمتوسطي درجات طرب المجموع
بكلية التربية النوعية بقنا لصالح المجموعة التجريبية  طرب تكنولوجيا التعليمالتعلم لدى 

 ( 5) جدولالتى ظهرت فى النتائ   االولى "فى ضوء
  

25.3
7.650.541

22.53
8.20.611

درجة الحريةةالمحسوب” ف”قيمةاألنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى

(3)شكل 
ختبار المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى المرتبط باال

التحصيلى البعدى لمجموعتى البحث التجريبية االولى والضابطة

التجريبية االولى الضابطة
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 (5)جدول 

 المتوسطات واألنحراف الم يارى فى نتيجة التحصيل الم رفى لمجموعتى البحث االولى والضابطة 

 المرتبط باالختبار التحصيلى الب دى فى حساب كفاءة الت ل 

المتوسط  المجموعة

 الحسابى

األنحراف 

 الم يارى

” ف”قيمة

 المحسوبة

الداللة  درجة الحرية

 الحصائية

ىاألولالتجريبية  غيردالة  1 0.15 1.18 0.581 

 إحصائيا عند

,  05مستوى   1 .0.4 1.22 0.881 الضابطة 

( بين 0.05عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )من الجدول السابق يتضح 
متغير أن ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى  فى حساب كفاءة التعلممتوسطي درجات التحصيل 

فيس  التواصل اإلجتماعىفى بيئة التعلم عبر شبكة المستخدم  دعامات التعزيز المصورة نم 
زمن التعلم بشكل  اظهارأدى مما لدى الطرب زيادة االستيعاب يساعد الطرب على  بوك لم

في  النمطينهو ما أدى إلى تسأوي تأثير و  التعلم،كفاءة  على حساب انعكسمتكافئ مما 
دعامات التعزيز المعالجات المقدمة وأظهر عدم وجود فروق دالة إحصائيًا قد ترجع إلى نم  

  .لقيم ( مدى تقارب هذه ا8ويوضح شكل ) ،المصورة
 

 
( بين 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )ينص على "  والذي: الثالثالفرض 

في التحصيل  ية الثانية والمجموعة الضابطةالتجريب ةمتوسطي درجات طرب المجموع
بكلية التربية النوعية بقنا لصالح المجموعة التجريبية  طرب تكنولوجيا التعليمالمعرفى ل

 "الثانية
  

0.539
1.130.951

0.431

1.22
0.861

درجة الحريةالمحسوبة” ف”قيمةاألنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى

(4)شكل 
االولى المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى لمجموعتى البحث

والضابطة 

المرتبط باالختبار التحصيلى البعدى فى حساب كفاءة التعلم

التجريبية االولى الضابطة
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 ( .) جدولالتى ظهرت فى النتائ   ضوء فى 
 (.جدول )

المتوسطات واألنحراف الم يارى فى نتيجة التحصيل الم رفى المرتبط باالختبار التحصيلى الب دى 

 لمجموعتى البحث التجريبية الثانية والضابطة

المتوسط  المجموعة

 الحسابى

األنحراف 

 الم يارى

” ف”قيمة

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

الداللة 

 الحصائية

انيةالتجريبية الث غيردالة  1 .0.5 1.0 28.80 

 إحصائيا عند

,  05مستوى   1 1..0 4.20 22.58 الضابطة 

يتضح عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى فى ضوء نتائ  الجدول السابق 
ويرجع  دعامات التعزيز النصى ستخدام نم ( بين متوسطي درجات التحصيل نتيجة ال0005)

 فى بيئة التعلم عبر شبكةالمستخدم الدعامات البنائية  نم متغير أن الباحث هذه النتيجة إلى 
طرب ن يدرك أدون  الطرب انتباهجذب لعمل كمثير  فيس بوك التواصل اإلجتماعى
 عدم تأثير نم  الدعامة المقدموهو ما أدى  ،تاثير الدعامة بشكل مباشر المجموعة التجريبية

وهو ما أظهر عدم وجود فروق  .وذلك فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي التجريبيةعالجات في الم
ويوضح شكل ، هذه البيئةالنصية في  الدعامات البنائيةترجع إلى نم   يمكن أندالة إحصائيًا 

 ( مدى تقارب هذه القيم .2)

 
( بين 0005)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  والذى ينص على" الفرض الرابع :

زيادة كفاءة في  ية الثانية والمجموعة الضابطةالتجريب ةمتوسطي درجات طرب المجموع
لصالح المجموعة التجريبية  بكلية التربية النوعية بقنا طرب تكنولوجيا التعليمالتعلم لدى 

 ( 6) جدولالتى ظهرت فى النتائ   فى ضوء  "الثانية 

24.4

9

0.561

22.53

8.2

0.611

درجة الحريةالمحسوبة” ف”قيمةاألنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى

(5)شكل 

التحصيلى المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى المرتبط باالختبار
البعدى لمجموعتى البحث التجريبية الثانية والضابطة

التجريبية الثانية الضابطة
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 (8جدول )

 لمجموعتى البحث الثانية والضابطة الم يارى فى نتيجة التحصيل الم رفىالمتوسطات واألنحراف 

 المرتبط باالختبار التحصيلى الب دى فى حساب كفاءة الت ل 

المتوسط  المجموعة

 الحسابى

األنحراف 

 الم يارى

” ف”قيمة

 المحسوبة

الداللة  درجة الحرية

 الحصائية

يةالتجريبية الثان غيردالة  1 0.41 1.28 0.812 

 إحصائيا عند

,  05مستوى   
 الضابطة

0.881 1.22 0.4. 
1 

( بين متوسطي 0005عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )من الجدول السابق يتضح 
 نم متغير أن ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى  فى حساب كفاءة التعلمدرجات التحصيل 

فيس بوك  التواصل اإلجتماعىفى بيئة التعلم عبر شبكة المستخدم  دعامات التعزيز المصورة
بشكل زمن التعلم  اظهار أدى إلىمما لدى الطرب زيادة االستيعاب ساعد الطرب على ي لم

في  النمطينهو ما أدى إلى تسأوي تأثير , و كفاءة التعلم أنعكس على حسابمتكافئ مما 
 دعامة التعزيز ئيًا قد ترجع إلى نم  المعالجات المقدمة وأظهر عدم وجود فروق دالة إحصا

 ( مدى تقارب هذه القيم .6ويوضح شكل )النصى، 

 
 

( بين 0005يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )ال ينص على " والذي الفرض الخامس:
في التحصيل  ية االولى والمجموعة التجريبية الثانيةالتجريب ةمتوسطي درجات طرب المجموع

نم  دعامات إلى بكلية التربية النوعية يمكن إرجاع أثره  تكنولوجيا التعليمطرب المعرفى ل

0.492

1.24

0.89
1

0.431

1.22

0.86
1

درجة الحريةالمحسوبة” ف”قيمةاألنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى

(6)شكل 

ث الثانية المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى لمجموعتى البح
والضابطة

المرتبط باالختبار التحصيلى البعدى فى حساب كفاءة التعلم

التجريبية الثانية الضابطة
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التى النتائ   فى ضوء ".فيس بوك التواصل اإلجتماعى البنائية في بيئة التعلم عبر شبكة
 ( 8) جدولظهرت فى 

 (4جدول )
 االولى والثانية لمجموعتى البحث  المتوسطات واألنحراف الم يارى فى نتيجة التحصيل الم رفى

 المرتبط باالختبار التحصيلى الب دى فى حساب كفاءة الت ل 

المتوسط  المجموعة
 الحسابى

األنحراف 
 الم يارى

” ف”قيمة
 المحسوبة

الداللة  درجة الحرية
 الحصائية

ىاألولالتجريبية  غيردالة  1 0.58 5..8 25.80 
 إحصائيا عند

,  05مستوى   
انيةالتجريبية الث  28.80 1.0 0.5. 1 

عدم وجود فرق دال قبول الفرض حيث أظهرت النتائ  فى ضوء الجدول السابق يتضح 
دعامات نم  ي درجات التحصيل نتيجة الستخدام ( بين متوسط0005إحصائيًا عند مستوى )
الدعامات البنائية  ىويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن متغير نمط التعزيز المصور/ النصى

المستخدم فى بيئة التعلم عبر شبكة التواصل اإلجتماعى فيس بوك عمل كمثير لجذب أنتباه 
، وهو ما أدى عدم تأثير نم  الدعامة المقدم في الطرب لنمطه ونوعه يلتفتالطرب دون ان 

د فروق وهو ما أظهر عدم وجو  .المعالجات التجريبية وذلك فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي
( مدى 6، ويوضح شكل )نم  الدعامات البنائية اخترف دالة إحصائيًا يمكن أن ترجع إلى

 تقارب هذه القيم.

 
( بين 0005يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )ال  " وينص على :السادسالفرض 

 كفاءةفي  ية االولى والمجموعة التجريبية الثانيةالتجريب ةمتوسطي درجات طرب المجموع
نم  دعامات إلى بكلية التربية النوعية يمكن إرجاع أثره  طرب تكنولوجيا التعليمالتعلم ل

 فيس بوك." التواصل اإلجتماعى البنائية بيئة التعلم عبر شبكة

 ( 9) جدول من خرلالتى ظهرت النتائ   فى ضوء

25.3
7.650.541

24.4
9

0.561

درجة الحريةالمحسوبة” ف”قيمةاألنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى

(7)شكل  

االولى المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى لمجموعتى البحث
والثانية 

المرتبط باالختبار التحصيلى البعدى فى حساب كفاءة التعلم

التجريبية األولى التجريبية الثانية
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 (1جدول )
 االولى والثانية لمجموعتى البحث  حراف الم يارى فى نتيجة التحصيل الم رفىنالمتوسطات واأل

 المرتبط باالختبار التحصيلى الب دى فى حساب كفاءة الت ل 

المتوسط  المجموعة
 الحسابى

حراف ناأل
 الم يارى

” ف”قيمة
 المحسوبة

الداللة  درجة الحرية
 الحصائية

ىاألولالتجريبية   815.0  81.1 غيردالة  1 0.15 
 إحصائيا عند

   ,05مستوى 
يةالثانالتجريبية   

0.812 1.28 0.41 
1 

عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند قبول الفرض لمن الجدول السابق  يتضح
ويرجع ، فى حساب كفاءة التعلم( بين متوسطي درجات التحصيل 1.12مستوى )

الباحث هذه النتيجة إلى أن متغير نمطى الدعامات البنائية المستخدم فى بيئة التعلم 
عبر شبكة التواصل اإلجتماعى فيس بوك عمل كمثير لجذب أنتباه الطرب دون ان 
يلتفت الطرب لنمطه ونوعه، وهو ما أدى عدم تأثير نم  الدعامة المقدم في 

ختزال زمن إ أدى إلىتعلق بالتحصيل الدراسي مما المعالجات التجريبية وذلك فيما ي
 إلىما أدى  ذاهو ، كفاءة التعلم أنعكس على حساببشكل متكافئ مما واظهاره التعلم 

أظهر عدم وجود فروق دالة إحصائيًا قد معالجات المقدمة و في ال النمطيني تأثير أو تس
مدى تقارب هذه ( 6ويوضح شكل ) /النصى،دعامات التعزيز المصورنم   إلىترجع 
 القيم.

 
 التوصيات والمقترحات:

 ه يمكن تقديم التوصيات التالية:أنفي ضوء ما أسفرت عنه نتائ  البحث، ف

0.539
1.130.951

0.492

1.24
0.891

درجة الحريةالمحسوبة” ف”قيمةاألنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى

(8)شكل 
ث االولى المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى لمجموعتى البح

والثانية 

المرتبط باالختبار التحصيلى البعدى فى حساب كفاءة التعلم

التجريبية األولى التجريبية الثانية
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بحيث تكون ذات  هتمام بتصميم دعامات التعلم البنائية بأشكال متنوعة مختلفةاإل  -
تصميمات بسيطة غير معقدة يستوعبها المتعلمون لكي تتحقق االستفادة القصوى 

 .ترنتنضمن بيئات تعليمية آخرى عبر ال  منها
دعوة الباحثين فى مجال تكنولوجيا التعليم لمزيد من االهتمام بالبحث في متغيرات  -

كبيئات متنامية للتعليم والتعلم  والتعليمية ةاإلجتماعىتصميم واستخدام شبكات الويب 
 .تحتاج للكثير من البحث والدراسة

تعليمية متاحة عبر شبكة االنترنت يتم فيها توظيف دعامات االهتمام بتصميم بيئات  -
التعلم البنائية وفقًا معايير تربوية هادفة بما يحقق نوات  التعلم المختلفة من التحصيل 

 .واالتجاهات وكفاءة التعلم وغيرها من نوات  التعلم
ماطها أنوتفاعل ل تأثير واتتنفي بيئات التعلم المدم  لدعامات البنائية ا ثيرتأدراسة  -

 . مختلطةفى بيئات تعليمية 
إجراء دراسات مماثلة بالنسبة لعينات من مراحل التعليم الساسي، فمن المحتمل  -

اخترف نتائ  هذه الدراسات عن الدراسة الحالية نظرًا لرخترف في العمر أو الخبرة أو 
 الثقافة البصرية أو كم الدعم والمساعدة المطلوبة ونوعيتها.

اء دراسات أخرى تستخدم ظروفًا مختلفة مثل عدد أفراد المجموعة )كبير أو صغير(، إجر  -
 وتجانس المجموعات أو عدم تجانسها.

وشكل   حجام المجموعات وانمتأثير المناقشات االلكترونية وأ حولإجراء دراسات  -
 الدعامات البنائية. وأسلوب عرض

دراسة اخترف انما  االتصال )المتزامن /غير المتزامن / المتكامل( ومستوى السعة  -
القائمة على الدعامات العقلية )مرتفع / منخفض( داخل بيئة التعلم اإللكتروني 

 البنائية.
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 ، طنطا، الدلتا لتكنولوجيا الحاسوب.2يبو 
أثر استخدام بعض أوجه سقاالت التعلم في برام  الكمبيـوتر  .(2119أحمد إبراهيم عبد الكافي ) .2

متعددة الوسـائ  علـى التحصـيل وتنميـة مهـارات مـا وراء المعرفـة لـدى طـرب تكنولوجيـا التعلـيم، 
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(. فاعلية برنام  مقترح قائم على الوسائ  الفائقة في تنميه 2112أسامه سعيد هنداوى ) .4
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 رسالة دكتوراه، كليه التربية ، جامعه الزهر.

(. استخدام شبكات االجتماعية لتقديم خدمات مكتبية متطورة، 2101اماني جمال مجاهد ) .2
 .6مجلة دراسات المعلومات، جامعة المنوفية، ع 

في بيئة التعلم اإللكتروني عبر  (. معايير دعم الداء2102حسن الباتع محمد عبد العاطي) .6
-MAR-10على الراب . تاريخ العدد  02النترنت. متاح على مجلة التعليم اإللكتروني العدد 

2015 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=490 

( أثر مواقع التواصل االجتماعي فى تنمية المسؤولية المجتمعية لدى 2100حسني عوض ) .2
 الشباب: تجربة مجلس شباب عرر أنموذجًا، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.

 (. التقويم والقياس النفسى والتربوى ، القاهرة : مكتبة االنجلو المصرية.   0996رمزية الغريب ) .6
(. إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم. المنيا: دار الهدى للنشر 2111زينب محمد أمين ) .9
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الكمبيوتر في تنميه مهارات الكتابة اإللكترونية لدى طالبات معلمات اللغة اإلنجليزية، رسالة 
 ، كليه البنات، جامعه عين شمس.دكتوراه غير منشوره

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=490
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التحصيل على مهارات التفكير الرياضى واالتجاه نحو المادة لدي طرب الصف الخامس 
 الساسي، دراسات عربية فى التربية وعلم النفس. العدد الثالث واالربعون، الجزء الول.

(.القياس والتقويم فى العلوم النفسية والتربوية واالجتماعيـة ، القـاهرة : 2110على ماهر خطاب ) .03
 مكتبة االنجلو المصرية ، المكتبة الكاديمية، الطبعة الثانية.

(.علــم الــنفس اإلحصــائي وغيــاب العقــل البشــرى ، القــاهرة : دار الفكــر 0929فــؤاد البهــى الســيد )  .04
 العربى.

 عقلية، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.(. القدرات ال0923فؤاد أبو حطب ) .02
معوقاته، رسالة  -اثاره -ضوابطه –(. التواصل االجتماعي: أنواعه 2100ماجد رجب سكر ) .06

 ماجستير، الجامعة االسرمية، غزة، فلسطين.
(. التقويم والقياس فى التربية وعلم النفس، القاهرة: مكتبة 0996مجدى عبد الكريم حبيب ) .02

 .النهضة المصرية
(. تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة 2102محمد المنصور ) .06

للمواقع اإلجتماعىة والمواقع اإللكترونية "العربية أنموذجًا". رسالة ماجستير، كلية اآلداب والتربية 
  6/4/2103/ الكاديمية العربية في الدأنمارك. متاح على الموقع التإلى يوم 

www.ao-
academy.com/.../masterdegreelettermohammadalmansour02 

. متاح على مجلة  Learning Scaffolds( . دعامــات التعلم 2102محمد حسن رجب خرف) .09
  MAR-2015-10  . تاريخ العدد على الراب 02التعليم االلكترونى العدد 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=481
# 

(. أثر التفاعل بين طريقة تقديم دعامات التعلم )مباشرة وغير 2103محمد حسن رجب خرف ) .21
مباشرة( وطريقة تنفيذ مهام الويب )فردية وتعاونية( على التحصيل وتنمية مهارات تطوير موقع 
تعليمي إلكتروني وجودته لدى طرب كلية التربية النوعية بجامعة اإلسكندرية )رسالة دكتوراه(. 

 لية التربية، جامعة اإلسكندرية. ك

http://www.ao-academy.com/.../masterdegreelettermohammadalmansour02
http://www.ao-academy.com/.../masterdegreelettermohammadalmansour02
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=481
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=481
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