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املضتخلص:
تعد منصات التعمـ اإللكترونية إحدى بيئات التعمـ التي تتنافس الشركات العالمية
والمؤسسات التعميمية في إنتاجيا ،والبحث عف أفضؿ الوسائؿ التربوية التي يمكف االستفادة
منيا في إنتاج ىذه المنصات ،ومف ىذه الوسائؿ القصص التشاركية الرقمية ،وفي ضوء ما
أشارت إليو المراجع والدراسات السابقة إلى الفوائد التي يمكف جنييا بتنمية التنظيـ التعاوني
لدى طالب الجامعة ،ومع ظيور تحديات يمر بيا الوطف الغالي فيما يخص قيـ االنتماء إلى
الوطف ،تظير مشكمة البحث في ضرورة الكشؼ عف مدى فعالية منصة تعميمية إلكترونية
قائمة عمى القصص التشاركية الرقمية لتنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء إلى الوطف لدى
طالب جامعة جنوب الوادي ،واُستخدـ في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج
التجريبي ،وتكونت عينة البحث مف ( )43طالباً وطالبة مف طالب جامعة جنوب الوادي،

وخالؿ شير – مدة تجربة البحث  -درس الطالب مف خالؿ منصة تعميمية إلكترونية قائمة
ائيا عند مستوى
عمى القصص التشاركية الرقمية ،وأظيرت نتائج البحث وجود فرؽ داؿ إحص ً
داللة (ٔٓ )ٓ0بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي
إحصائيا عند
لمقياس ميارات التنظيـ التعاوني لصالح التطبيؽ البعدي ،كما يوجد فرؽ داؿ
ً
مستوى داللة (ٔٓ )ٓ0بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
والبعدي لمقياس قيـ االنتماء إلى الوطف.

 الكممات المفتاحية :المنصات التعميمية اإللكترونية ،القصص التشاركية الرقمية ،التنظيـ
التعاوني ،االنتماء إلى الوطف.
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The Effectiveness of E-Learning Platform Based on Collaborative
Digital Storytelling to Develop Co-Regulation and Belongingness
Toward the Homeland for South Valley University’ Students

ABSTRACT:
The e-learning platform is one of the learning environments that
create competition among international companies and educational
institutions to produce and design the best instructional tools which can be
utilized for developing these platforms. Collaborative Digital Storytelling
is one instructional tool which can be utilized to design a better
instructional platform. Based on the results of prior researches and studies
we can gain more benefits through the development of co-regulation
among university’ students. Besides, university’ students face many
challenges in terms of belonging to the homeland. Furthermore, the
research problem for the current study is understanding the effectiveness
of e-learning platform based on collaborative digital storytelling to
develop co-regulation and belongingness toward the homeland for South
Valley University’ students. The researchers used the descriptive analysis
and experimental research approach. The sample consisted of (43) male
and female students and they studied on the e-learning platform based on
collaborative digital storytelling for one month. The research results
indicate that using the e-learning platform based on collaborative digital
storytelling has a positive effect on developing co-regulation for the
undergraduate students at South Valley University. In addition, the
proposed platform can improve the belongingness of South Valley
University’ students toward their Homeland.

Keywords: e-learning platform, collaborative digital storytelling,
co-regulation, belongingness, homeland.
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مكدمــــة:
ظيرت منصات التعمـ اإل لكترونية لتقدـ تعميـ متميز وتنافست الشركات العالمية
النتاج تمؾ المنصات التى يمكف مف خالليا إدارة التعمـ بسيولة ويسر ،وىي تقدـ مجموعة
متنوعة مف األدوات التى تتيح التواصؿ والمشاركة والنقاش مع امكانية إنشاء مجموعات
العمؿ وادرتيا بكفاءة مما جعميا بيئة تعمـ ثرية.
وتُعرؼ المنصات التعمـ اإللكترونية بأنيا :مواقع تعميمية تتيح لمطالب تبادؿ النقاش،
واألفكار ،ومشاركة المحتوي وتوزيع األدوار واجراء االختبارات والواجبات إلكترونيا (عبدالعاؿ
عبداهلل السيد،)ٔٔٔٔ ،ٕٓٔٙ ،
بينما اشار مورشيؾ ( )Morscheck, 2010إلى أنيا :بيئة تقدـ خدمات تعميمية
تفاعمية تتيح لمطالب وأولياء األمور ،والمعمميف الوصوؿ إلى المحتوى ،وأنشطة التعمـ،
واألدوات والموارد التى تعزز التعمـ واألطالع عمى أداء الطالب.
تظير أىمية المنصات التعميمية في قدرة المعمـ عمى تقييـ أعماؿ الطالب بسيولة
وارساؿ التكميفات المنزلية مع إمكانية اتصاؿ المعمـ بطالبو فى جميع الفصوؿ ،كما تتيح
برامج تعميمية وتطبيقات ومواقع تثري التعمـ ،مع اضافة إلى سيولة التواصؿ بيف المعمـ
وأولياء األمور في أي وقت ،والتواصؿ ايضا مع الزمالئو مف المعمميف داخؿ المدرسة أو مف
خارج المدرسة لتبادؿ األفكار (الياـ الناصر.)ٕٖٓٔ ،
وتسيـ منصات التعمـ اإللكترونية مف خالؿ توظيؼ أدوات المناقشة الالتزامنية في
إتماـ األنشطة ،والمياـ التعميمية ،وتحسيف التعمـ (سوسف إبراىيـ أبو العال شمبي ،نيي
محمود أحمد)ٕٓٔٚ ،
ويمكف مف خالؿ ما تتيحة منصات التعمـ اإل لكترونية مف أدوات وتطبيقات االستفادة
منيا فى عرض قصص رقمية عبر الويب حيث يعرض المحتوى التعميمى فى شكؿ سرد
قصصى يحقؽ جاذبية ،ومتعة لمتعمـ حيث يتـ االستفادة مف خصائص المنصات اإل لكترونية
مضافًا الييا سمات القصص الرقمية.

فقد أشار كؿ مف محمود جابر حسف ،ىناء حامد زىراف ( ٕٕٔٓ)ٕٖٔ -ٕٜٓ ،

معا ،حيث أنيا
إلي أف القصة إحدى طرؽ التدريس التى تخاطب وجداف الطالب ،وعقمو ً
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تحدث تنوع معرفي لديو مف خالؿ األفكار والحوادث ،وما يتخمميا مف عمميات عقمية مف ربط،
وتحميؿ ،وتفسير ،وتقويـ ،وغيرىا مف العمميات العقمية التي قد تحدثيا.
كما أكد عالء عبداهلل أحمد مرواد (ٖٕٔٓ) عمي أىمية القصص الرقمية في تدريس
المواد الدراسية المختمفة ألنيا تساعد الطالب عمى تحقيؽ أىداؼ التربية الالزمة لمواكبة
متطمبات القرف الحادي والعشريف ومف بينيا( :التعمـ الرقمي ،التعمـ التكنولوجي ،التعمـ
الجمالي ،التعمـ النشط ،التعمـ السمعي البصري الفعاؿ ،التعمـ األخالقي ،التعمـ متعدد
الثقافات ،التعمـ لتنمية ميارات التفكير العميا ،التعمـ مف أجؿ ذوي االحتياجات الخاصة ،التعمـ
التشاركى).
وقد بدأ فى األونة االخيرة انتشار نمط مف القصص الرقمية تتاح عمى الويب وتعطى
فرصة لتشارؾ المتعمميف فى المشاىدة ،والتعميؽ ،والنقد حيث تعد القصة التشاركية الرقمية
مف األساليب الحديثة التي تعتمد عمى التعاوف والمشاركة بيف الطالب ،ومعمميـ في عرض
محتوى قصصى يدمج الوسائط المتعددة فى بيئة إلكترونية تعطى فرصة لمتعميؽ واالستفادة
لجميع المشاركيف مف األفكار المطروحة والتحميالت المعروضة حوؿ القصة.
وقد شيد العالـ في اآلونة األخيرة تغير وتطور في مجاالت الحياة المتنوعة والتي
منيا المؤسسات اإلدارية واإلقتصادية ،واإلجتماعية ،والتعميمية ،ىذا التطور يستمزـ تنظيـ
الجيود البشرية لتحقيؽ األىداؼ ،والغايات ،فالتنظيـ ىو تحديد األنشطة الضرورية ،وأولويات
تنفيذىا لتحقيؽ ىدؼ معيف ،وصياغة ىذه األوليات في شكؿ مياـ تنفيذيو يمكف تكميؼ
األفراد بننجازىا ،ويعد التنظيـ مف المتطمبات الرئيسة لتحقيؽ تعاوف بيف األفراد والجيود
اإل نسانية المبذولة لتحقيؽ أىدؼ محددة ،ويستمزـ التنظيـ الناجح تنسيؽ ىذه الجيود وتوزيع
المسئوليات عمى األفراد.
يعد التنظيـ اجراء يتـ داخؿ المنظومة التعميمية يسيـ فى سد قصور الطالب في
ويقمؿ مف حدوث التجاوزات فى أثناء التعمـ ،فيو عممية تقوى
تنفيذ المياـ التعميميةُ ،
التواصؿ بيف الطالب والمعمـ ،وتشجع الطالب عمى زيادة اإلنتاجية ،وتساعد فى تقوية الروح
المعنوية ،وتعزيز اإلنتماء لدى ىؤالء الطالب (محمد ناجى القضاة .)ٕٖٓٔ ،وتحقيؽ التنظيـ
التعاوني– عمى وجو التخصيص – بيف الطالب في العممية التعميمية ُيسيـ في تنمية ثقة
ويمكنيـ مف حؿ ما يواجيوف مف مشكالت وصعوبات فى أثناء
ىؤالء الطالب بأنفسيـّ ،
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التعمـ ،وتظير أىمية التنظيـ التعاوني في زيادة معدؿ تعمـ طالب الجامعة ،كما أنو يزيد مف
مقدرة ىؤالء الطالب عمى اجتياز المقررات الدراسية ،ويجعميـ يتغمبوف عمى المشكالت التي
تواجييـ فى أثناء التعمـ بصورة أفضؿ (Räisänen, Postareff, & Lindblom-
& 2016; Winne, Hadwin, & Perry, 2013; Järvenoja

Ylänne,

).Järvelä, 2009
ويمكف تعريؼ التنظيـ التعاوني بأنو تنظيـ إجتماعي لتعمـ الطالب حيث ينظـ الطالب
مف خاللو معارفيـ وسموكياتيـ ودافعيتيـ ومشاعرىـ وذلؾ بالتعاوف مع باقي زمالئيـ
ومعمميـ ،وفي التنظيـ التعاوني يتشارؾ في تنظيـ عممية التعمـ الطالب نفسو مع اآلخرييف
سواء ا كانوا زمالئو أو معممو ،والتنظيـ التعاوني يرتكز عمى استعداد الفرد لتقبؿ الرسالة
التعميمية باعتبارىا أم ارً صاد ارً إليو ،ويكوف لدى الفرد المقدرة عمى استيعاب الرسالة وفيميا
وتنفيذىا ،ويرتكز التنظيـ التعاوني عمى اليدؼ واتخاذ القرارت المناسبة ،والرغبة في العمؿ مع
تدعيـ العالقات بيف األفراد ،والتنظيـ التعاوني يمكف أف يؤدي إلى التوافؽ بيف األفراد في
تحقيؽ المياـ التعميمية & (Järvenoja & Järvelä, 2009; Volet, Summers,
).Thurman, 2009
ومف الجدير بالذكر أنو توجد عالقة إيجابية بيف تنمية التنظيـ بالمؤسسات واإلنتماء
ليا (محمد ناجى القضاة ،)ٕٖٓٔ ،وأشار نايؼ عمي وحسيف عاصي وىدى مجيد()ٕٓٓٛ
إلى أف ارتفاع مستوى االنتماء التنظيمي في التعميـ التقني يسيـ في ارتفاع معدؿ الرضا،
عالوة عمى أنو توجد ضرورة لتحقيؽ

قيـ التنظيـ في العمؿ الجماعي لمطالب داخؿ

المجتمعات التعميمية اإلفتراضية لتنمية شعورىـ باإلنتماء لمجموعات العمؿ (ىبو أحمد
عبدالمطيؼ ،)ٕٖٓٔ ،وبالرغـ مف أىمية تنمية التنظيـ التعاوني واإلنتماء ،إال أنو توجد ندرة
في الدراسات والبحوث التي تناولت تنمية كالً مف التنظيـ التعاوني واإلنتماء لدى طالب

الجامعة

2016; Winne,

(Räisänen, Postareff, & Lindblom-Ylänne,

)Hadwin, & Perry, 2013; Järvenoja & Järvelä, 2009
واإلنتماء لغة مأخوذه مف النماء أي الزيادة واالرتقاء أو مف الفعؿ انتمى أي أنتسب
حمؿ الفرد ىوية أسرة،
إليو ،واالنتماء غالباً ىو صورة مف صور التبعية الإل رادية ،وباإلنتماء ُي ّ
أو دولة ،أو جمعية ،أو حزب ،أو طائفة أو مينة ،أو جماعة يشترؾ معيا في المصالح
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والخصائص بالرغـ مف أنيا قد ال تُشكؿ ىويتو األساسية (لطيفة ناصر العجيؿ.)ٕٓٔٗ ،
ويقصد باالنتماء إلى الوطف بأنو أحد أسس المواطنة وىو إنتساب الفرد وارتباطو العاطفي
والوجداني والفكري والسموكي بالوطف مف خالؿ إلتزاـ الفرد بكؿ ماضي شأنو أف يحفظ استقرار
الفرد ورقيو وازدىاره في كافة مجاالت الحياة ،مع إستعداد الفرد الدائـ لمتضحية بنفسو عف
تراب الوطف وسمعتو ،مع تفاعؿ الفرد إيجابياً مع باقي األفراد الذيف يعيشوف معو عمى أرض

الوطف (سميح محمد الكراسنة وعمي محمد جبراف ووليد أحمد مساعدة.)ٕٜ ،ٕٜٓٓ ،

واإلنتماء إلى الوطف مف القيـ الضرورية التي تسعي الدوؿ جاىدةً إلى تنميتيا لدى

األفراد؛ ألف ىذه القيمة تُفسر العالقة اإليجابية بيف الفرد والدولة ،وتُشجع الفرد عمى العطاء
وبذؿ الجيد والدفاع عف الوطف والتضحية مف أجمو ،واإلنتماء كأحد أُسس المواطنة الينشأ
مف فراغ ،وانما يكتسبو الفرد وينمو لديو بالتفاعؿ النافع مع المجتمع ،وعف طريؽ التعميـ
والتعمـ والتدريب؛ ولذا فنف لممؤسسات الترب وية دور فعاؿ في تكويف االنتماء وتنميتو ،عف
اليدامة
طريؽ تصحيح المعتقدات واألفكار السمبية الخاطئة ،ومواجية الغزو الثقافي واألفكار ّ

والقضايا ،التي يمكف أف تُشارؾ في ضعؼ إنتماء األفراد إلى الوطف ،وأشارت دراسة (شيمة
سالـ العنزي وسميح محمود الكراسنة وىادي محمد طوالب )ٕٓٔٛ ،عمى أف المنصات
التعميمية اإللكترونية ليا دور مرتفع في تنمية قيـ المواطنة لدى طالبات المرحمة الثانوية.
وتعد الجامعة في مقدمة المؤسسات التربوية التي يجب أف تُسيـ في تنمية اإلنتماء
لدى أفراد المجتمع – بصفة عامة – وطالب الجامعة – بصفة خاصة – حيث يحتؿ نظاـ
التعميـ الجامعي قمة النظاـ التعميمي في المجتمع ،وتستطيع الجامعة أف تُقدـ دور متميز في
تنمية وعي الطالب بالمفاىيـ والقضايا المتصمة بننتماء طالب الجامعة إلى الوطف ،ومف خالؿ
عرض تجارب األمـ المتقدمة إجتماعياً وسياسياً واقتصادياً عمى الطالب ،وفي ضوء ما يمكف

أف توفره الجامعة مف خبرات تساعد في بناء الشخصية الوطنية لممواطف المصري ،عالوة

عمى أف الجامعة يمكف أف تُقدـ ىذا الدور إنطالقاً مف إىتماـ الطالب بالعمؿ الوطني
واألنشطة السياسية ،ومف خال ؿ ممارسة اتحادات الطالب لألنشطة الثقافية والعممية
والمجتمعية والترفييية والعممية (محمد المري محمد إسماعيؿ وغادة محمد أحمد شحاتو،
ٖٕٔٓ).
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وعمى الرغـ مف أىمية دور الجامعة في تنمية اإلنتماء إال أنو توجد نسبة – ليست
قميمة  -مف طالب الجامعة لدييـ أفكار ويمارسوا سموكيات سمبية تُعبر عف وجود قصور في
إنتمائيـ إلى الوطف ،ومف ىذه السموكيات الالمباالة واإلستيتار والعصبية والتعصب وعدـ
احتراـ الممكية العامة ،وضعؼ العالقة التعاونية بيف الطالب ،والنزوع إلى الفردية واألنانية،
والتيرب مف المسؤلية ،وسوء استخداـ الحرية ،وسوء استغالؿ وقت الفراغ .ووجود مثؿ ىذه
المظاىر يعد مؤشر إلى ضعؼ المنظومة األخالقية لدى طالب الجامعة؛ وعميو تصبح
المنظومة الجامعية في مواجية وىف طالب الجامعة ثقافياً وفكرياً ،وضعؼ قيـ الطالب التي
تساعد عمى بناء الوطف (الصديؽ محمد المريمي.)ٕٓٔٙ ،

وعالوة عمى ما سبؽ توجد أسباب متنوعة أثرت سمباً عمى إنتماء طالب الجامعة إلى

الوطف منياإنخفاض جودة الخدمة المقدمة مف النوادي الرياضية ومراكز الشباب ،وزيادة
البطالة والفقر في المجتمع .ويمكف أف يتـ تنمية اإلنتماء لدى طالب الجامعة مف خالؿ
الحوار والمناقشة (سياـ بنت سمماف محمد ،)ٕٓٔٗ ،ويمكف االستفادة مف المستحدثات
التكنولوجية في تشجيع التعاوف بيف الطالب ،وتشجيعيـ عمى المشاركة في األنشطة الثقافية
والعممية  ،األمر الذي يستمزـ تنمية التنظيـ التعاوني بيف ىؤالء الطالب (عزيزة خضير وطالؿ
إبراىيـ وأحمد إبراىيـ.)ٕٓٔٚ ،
ويعد التنظيـ واالنتماء قيـ إجتماعية يمكف أف تكتسب مف خالؿ بيئات تعمـ يتحقؽ

فييا عنصر التشاركية خاصة إذا كانت فى صورة سرد قصصى.

 اإلسضاظ مبغهلة البشح:
 (أوالً) املالسظة الغخصية:لوحظ أف وطننا الغالي مر منذ ثورة ٕ٘ يناير ٕٔٔٓـ بتحديات مستمرة ومشكالت
كثيرة ومتنوعة ،والتحديات والمشكالت التي يواجييا الوطف قد ينتج عنيا تأثير سمبي عمى
مستوى إنتماء أفراد المجتمع المصري إلى وطنيـ الغالي ،وظيرت دالئؿ ذلؾ مف خالؿ قياـ
أفراد مف المجتمع بنتالؼ بعض الممتمكات العامة ،كما أف بعض طالب الجامعات لـ يظيروا
سموكاً متمي ازً يشير إلى وعييـ بحاجة الوطف إلى دعميـ في مواجية ىذه التحديات ،حيث

بات واضحاً جمياً لكؿ مف يتعامؿ مع البيئة الجامعية أف نسبة ليست قميمة مف الطالب يكتبوا
عمى المناضد الخشبية في مدرجات الدراسة وال يستخدموا األماكف العامة داخؿ الجامعة
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بصورة مناسبة ،كما أف الرقعة الخضراء داخؿ الجامعة تتأثر سمبياً مع بدء الدراسة ،وما سبؽ
يمكف االستدالؿ بو عمى سموؾ ىؤالء الطالب داخؿ المجتمع.

إضافة إلى ما سبؽ لوحظ إحجاـ معظـ الطالب داخؿ الجامعة عف المشاركة في
األنشطة الجامعية ،وحضور الندوات التي يتـ إنعقادىا في المناسبات الوطنية مثؿ اإلحتفاؿ
بنصر أكتوبر المجيد ،كما أف نسبة الطالب المشتركوف في إنتخابات إتحاد الطالب قميمة،
ويفضؿ أغمب الطالب عدـ المشاركة في إنتخابات إتحاد الطالب ،كما أف إتحاد الطالب
بالجامعة ليس لو دور فعاؿ ،كما لوحظ ضعؼ مشاركة الطالب في األنشطة التطوعية
والخدمية التي تنظميا ،وضعؼ إقباليـ عمى المشاركة في األنشطة الكشفية والجوالة.
ويحتاج طالب الجامعة فى أثناء دراسة المقررات األكاديمية إلى العمؿ بشكؿ
جماعي ،حيث يشترؾ طالب الجامعة مع مجموعة مف زمالئو إلعداد تقرير أو نشاط تعميمي،
وفي بعض الكميات يدرس الطالب في الفرقة الرابعة مشروع التخرج كمقرر دراسي ال يستطيع
الطالب التخرج مف الكمية دوف النجاح في ىذا المقرر .وعمى الرغـ مف حاجة الطالب إلى
العمؿ الجماعي ،إال أنو لوحظ مف خالؿ تدريس المقررات األكاديمية واإلشراؼ عمى
مشروعات التخرج أف سموكيات نسبة كبيرة مف الطالب داخؿ المجموعات تفتقر إلى التنظيـ
التعاوني ،وبعض الطالب يمقى مياـ العمؿ عمى باقي المجموعة ومف الطالب مف يتحمؿ
مسئولية العمؿ وحده ،ومف الطالب مف اليقبؿ الرأي اآلخر.

(ثاىياً) توصيات الدراصات الضابكة:
 فينا يتعلل بامليصات التعلينية اإللهرتوىية.دراسة "سوسف إبراىيـ أبو العال شمبي ،نيي محمود أحمد" ( )ٕٓٔٚالتى أوصت
بضرورة االستفادة مف المنصات التعميمية باعتبارىا طريقة واعدة لتحقيؽ مخرجات التعمـ
المرجوة مف التعميـ الجامعى ،وبخاصة في المجتمعات النامية التي تجد صعوبات في التوسع
نظر لكفاءتيا المادية والبشرية المرتفعة؛ فالمنصات التعميمية اإللكترونية
في النظـ التقميدية ًا
بما تتضمنو مف خصائص وأدوات متعددة تعتمد عمى مجموعات التفاعؿ والعمؿ في فريؽ،
األمر الذي يمكف أف ي ّكوف مجاؿ خصب لمتوسع في التعميـ العالي والجامعي.

دراسة "يوسؼ عبدالمجيد العنيزي" ( )ٕٓٔٚوالتي استيدفت التعرؼ عمي فاعمية

المنصة التعميمية "ادمودو  "Edmodoوتطبيقاتيا وأىـ مزاياىا في التعميـ والتعمـ المعاصر،
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واستطالع آراء طالب تخصص رياضيات وكمبيوتر في كمية التربية األساسية بدولة الكويت
عمى برنامج المنصات التعميمية "ادمودو  "Edmodoفي عممية التعميـ والتعمـ ،والقاء الضوء
عمى الصعوبات التي تواجو طالب تخصص الرياضيات والكمبيوتر بكمية التربية األساسية
بدولة الكويت عند تطبيؽ برنامج "ادمودو  "Edmodoفي التعميـ والتعمـ ،وتكونت عينة
الدراسة مف عينة ممثمة عشوائية تقدر بعدد (ٕٓٓ) طالب وطالبة مف تخصص الرياضيات
والكمبيوتر بكمية التربية األساسية بدولة الكويت ،وأوصت الدراسة بضرورة إعداد دورات
تدريبية لمطالب والمعمميف عمي استخداـ المنصات االلكترونية كاالدمودو؛ لتشجيع المعمميف
عمي دمج البرامج التكنولوجية في التعميـ والتعمـ.
دراسة "عبداهلل بف أحمد بف عبداهلل الراشدى ،عبداهلل بف فالح بف راشد السكراف"
( )ٕٓٔٛالتى أ وصت بضرورة تقديـ الحوافز العينية والمعنوية لممعمميف عند استخداميـ
المنصات التعميمية اإل لكترونية ،وحثيـ عمي استخداميا ،مع توافر جميع الخدمات التعميمية
اإللكترونية لممنصات التعميمية مف نقطة دخوؿ واحدة.
دراسة "وليد سالـ محمد الحمفاوي ومروة زكي توفيؽ زكي ومحمود حسف السيد فيمي
سالمة العطيفي" ( )ٕٓٔٚوالتي أوصت بضرورة التوجو نحو توظيؼ المنصات التعميمية في
عمميات تعميـ التربية الفنية ،وضرورة إكساب الطالب المعمميف ميارات توظيؼ المنصات
الرقمية في مجاؿ فنوف األطفاؿ والبالغيف ،وتطوير أنظمة التعميـ االلكتروني؛ لتستوعب
المستجدات التقنية التي يمكف االعتماد عمييا في مجاؿ التربية الفنية كالمنصات والسحب
الحاسوبية ومحركات بحث الصور الرقمية.
دراسة "محمد ميوس فالج ميوس" (ٕ٘ٔٓ) والتي استيدفت الكشؼ عف تصورات
أعضاء ىيئة التدريس حوؿ فاعمية المنصات التعميمية اإللكترونية في رفع مستوى التفاعؿ
الصفي لدى طالب كمية عموـ وىندسة الحاسب اآللي في جامعة حائؿ ،وأوصت الدراسة
بضرورة تفعيؿ استخداـ المنصات التعميمية اإل لكترونية في الجامعات السعودية لما ليا مف
إيجابيات قد تسيـ في تجويد مخرجات العممية التعميمية ،وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى
استخداـ المنصات التعميمية االلكترونية في العممية التعميمية ،وتوفير الحوافز في ىذا
المجاؿ.
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 فينا يتعلل بالكصة الزقنية.أشارت نتائج العديد مف الدراسات التي تناولت القصص الرقمية إلى أف توظيفيا
خالؿ العممية التعميمية يساعد المتعمميف عمى اإلبداع والتفكير والتخيؿ وتنمية المفاىيـ
وتنمية بعض القيـ  ،وأوصت العديد مف الدراسات عمى استخداميا بعد أف أظيرت نتائجيا
األثر اإليجابي لتوظيفيا في العممية التعميمية ،ومف ىذه الدراسات:
 دراسة "بثينة قرباف" (ٕٕٔٓ) والتي استيدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـقصص قائمة عمى الرسوـ المتحركة في تنمية المفاىيـ العممية ،والقيـ االجتماعية
ألطفاؿ الروضة في مدينة مكة المكرمة ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٓ٘) طفالً مف

أطفاؿ الروضة العاشرة ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية القصص الرقمية في تنمية
المفاىيـ العممية والقيـ االجتماعية لدى ىؤالء األطفاؿ.

 وقد أشارت نتائج دراسة "ميسوف عادؿ منصور" ( )ٕٓٓٛإلى فعالية برنامجكمبيوتر قائـ عمى القصص التفاعمية باستخداـ الوسائط المتعددة في تنمية القيـ
األخالقية والسموكيات اإليجابية لدى المتعمميف.
 دراسة "أوىمير"( )Ohler, 2006والتي أكدت عمى أىمية القصص الكمبيوترية فيصقؿ ميارات التفكير الناقد لدى الطالب ،كما أف ىذه القصص يمكف أف تساعد في
محو األمية التكنولوجية لمطالب ،وىي وسيمة مف وسائؿ اإلقناع ،تعمؿ عمى تنمية
االبتكار واإلبداع والتفكير الناقد لمطالب أي تزودىـ بالميارات المطموبة في القرف
الحادي والعشريف.

 فينا يتعلل بالتيظيه التعاوىى.أكدت دراسة ىيكيال وآخروف

& (Heikkilä, Lonka, Nieminen,

) Niemivirta, 2012أف الطالب في مرحمة التعميـ الجامعي فى حاجة إلى تنمية التنظيـ
التعاوني لدييـ؛ وذلؾ ألنيـ يواجيوا في بداية مرحمة التعميـ الجامعي صعوبات ومشكالت
تخص تنظيـ تعمميـ ،ويختمؼ نظاـ التعميـ الجامعي عف أنظمة التعميـ قبؿ الجامعي ،حيث
يعتمد الطالب في التعميـ الجامعي عمى أنفسيـ في التعمـ ،وطالب المرحمة الجامعية
مسئولوف عف تنفيذ التكميفات الجامعية واجتياز المقررات الدراسية ،وينبغي عمى الطالب
التغمب عمى ما يقابموف مف مشكالت بأنفسيـ ،كما ينبغي إيجاد مف يساعدىـ في حؿ ىذه
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المشكالت ،وذلؾ خالؼ ما يحدث في التعميـ قبؿ الجامعي ،حيث يتعمـ فيو الطالب وفؽ
توجييات وشرح ومتابعة ومراقبة وتقييـ المعمـ طواؿ فترة الدراسة.
بينما اشارت العديد مف الدراسات(Räisänen, Postareff, & Lindblom-
Nijhuis,

Segers,

;2013

Endedijk&Vermunt,

;2016

Ylänne,

) &Gijselaers, 2006إلى أف تنمية ميارات التنظيـ التعاوني بيف طالب الجامعة يعد
إحدى التحديات التي ينبغي عمى النظـ الجامعية أف تتعاوف مع طالب الجامعة مف أجؿ
التغمب عمييا مف خالؿ تنمية ىذه الميارات؛ ألف طالب الجامعة يحتاجوا إلى التنظيـ التعاوني
في دراستيـ لممقررات الجامعية وفي ممارسة األنشطة الجامعية وفي حياتيـ المستقبمية بعد
التخرج ،األمر الذي يستوجب عمى ىؤالء الطالب تنمية مياراتيـ في التنظيـ التعاوني.
وعمى الرغـ مف أىمية استخداـ طالب الجامعة لميارات التنظيـ التعاونى ،إال أنو
مازالت ىناؾ ندرة في الدراسات والبحوث التي تناولت تنمية ميارات التنظيـ التعاوني لدى
الطالب في مرحمة التعميـ الجامعي ،ولـ يتـ الكشؼ عف وسائؿ واستراتيجيات تنمية ميارات
التنظيـ التعاونى  ،األمر الذي يجعؿ دراسة سبؿ تنمية ىذه الميارات ضرورة وحاجة ممحة
ينبغي تمبيتيا لإلرتقاء بجودة العممية التعميمية ،وحتى يتسني ليؤالء الطالب المشاركة في
الحياة الجامعية بجوانبيا المختمفة ،والتي منيا األنشطة اإلجتماعية والسياسية والتثقيفية؛
ألف ىذه األنشطة تساعد عمى زيادة شعور طالب الجامعة باإلنتماء إلى الوطف
)(Räisänen, Postareff, & Lindblom-Ylänne, 2016

 فينا يتعلل بكيه االىتناء للوطً.أكدت ناىد سيؼ فتح اهلل (ٕ٘ٔٓ) أف ىناؾ حاجة إلى تنمية اإلنتماء إلى الوطف
لدى طالب الجامعة ،حيث أنو عمى الرغـ مف أف أغمب المصرييف يشعروا بأف إنتمائيـ إلى
الوطف قوي لمغاية ،ويأتي إنتماء المصرييف إلى الوطف بعد إنتمائيـ إلى األسرة أو العائمة
مباشرة ،إال أف تقريباً ثمثي المصرييف ال يوظفوا إنتمائيـ إلى الوطف بشكؿ إيجابي ،حيث أف
حوالي ثمثي المصرييف ال يشتركوا في الحياة السياسية ،وبالرغـ مف أف ٗ %ٛٙ.مف

المصرييف لدييـ درجة عالية مف اإلنتماء إلى الوطف ،إال أف النسبة األكبر مف ىوالء ىـ
كبار السف؛ ولذا تظير نتائج الدراسة أف النسبة األقؿ في مف لدييـ إنتماء قوي إلى الوطف
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ىـ مف تتراوح أعمارىـ مف ٕٓ إلى أقؿ مف ٖٓ سنة ،ومف المعموـ أف أعمار طالب الجامعة
في ىذه الفئة العمرية.
كما أوضحت نتائج دراسة إسالـ حجازي ( )ٕٜٓٓإلى أف  %ٕٙ.ٜٜمف طالب
الجامعة يؤمنوا بغياب دور الجامعة في بناء وتنمية الشخصية الديموقراطية لمطالب ،ويوجد
بعض القصور في الجامعات المصرية فيما يخص تأىيؿ الطالب لممشاركة بكفاءة وفاعمية في
الحياة السياسية ،وعالوة عمى ماسبؽ فنف أغمب الجامعات المصرية ال توفر فرص كافية
لمشاركة الطالب في األنشطة الثقافية واإلجتماعية والسياسية التي يمكف أف تدعـ وتعزز
شعور طالب الجامعة باالنتماء إلى الوطف.
واضافة إلى ما سبؽ فنف فشؿ األسرة في غرس قيـ االنتماء والوالء إلى الوطف في
قموب وعقوؿ أبنائيا في مراحؿ أعمارىـ المختمفة ،ومع عجز المؤسسات التعميمية والتي منيا
الجامعات في إذكاء روح االنتماء إلى الوطف ،وفي ضوء غياب قيـ الحوار واحتراـ الرأي اآلخر
بيف طوائؼ المجتمع؛ تسبب كؿ ما سبؽ فى وجود مشكمة في درجة إنتماء طالب الجامعات
إلى الوطف ،ورغبة نسبة كبيرة منيـ في السفر إلى الخارج والفرار مف أداء واجبو تجاه وطنو
الذي تربى فيو ونشأ عمى خيراتو (حاسف بف رافع الشيري وأحمد الضوي سعد وسمير عبد
الباسط إبراىيـ وشعيب جماؿ محمد صالح.)ٕٕٓٔ ،
كما أكدت دراسة سميح محمود الكراسنة وعمي محمد جبراف ووليد أحمد مساعدة
( )ٕٜٓٓعمى ضرورة أف تحرص المؤسسات التربوية في المجتمع عمى تنمية االنتماء إلى
الوطف لدى الطالب ،وتعتبر الجامعات عمى رأس ىذه المؤسسات التي ينبغي أف تيتـ بتنمية
االنتماء إلى الوطف لدى طالبيا ،حيث ُيشكؿ طالب الجامعة مستقبؿ أغمب المؤسسات داخؿ
الدولة ،وطالب الجامعة ىـ قادة المستقبؿ؛ وألف دور الجامعة ومسؤليتيا تكمف في إعداد
مواطنيف صالحيف يحمموا لواء بناء الوطف في المجاالت التنموية المتنوعة.
بينما أوصت دراسة أميرة أحمد حمود (ٕٗٔٓ) بتنمية وعي الطالب بمشكالت الوطف
والتحديات التي تواجيو ،وضرورة قياـ المؤسسات التربوية وفي مقدمتيا الجامعات بتنمية قيـ
المواطنة لدى طالب الجامعة ،وتنمية وعي طالب الجامعة بضرورة اإلرتقاء بمستوى انتمائيـ
لموطف عمى المستوى المعرفي والوجداني والسموكي.
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(رابعاً) الدراصة اإلصتهغافية:
كيدا لمشكمة البحث تـ إجراء دراسة إستكشافية عمى مجموعة مف طالب الجامعة
تأ ً
ببعض كميات الجامعة مف الفرقة األولى حتى الرابعة بمغ عددىـ (ٗٔٔ طالب وطالبة)،
واُستخدـ في ىذه الدراسة االستكشافية استطالع رأي عف مدى شعور طالب الجامعة باإلنتماء

نحو الوطف ،وفي ىذا الجزء كانت نسبة إجابة الطالب باإليجاب حوالي (٘ ،)%ٜوتـ سؤاؿ
ىؤالء الطالب عف استعدادىـ لحماية الوطف والمحافظة عميو ،وكانت نسبة إجابة الطالب

باإليجاب حوالي ( ،)%ٜٚوفيما يخص مشاركة الطالب في األنشطة السياسية واإلجتماعية
التي مف دورىا بناء الوطف والعمؿ عمى رفعتو ،كانت إجابة الطالب باإليجاب بنسبة(ٓ،)%ٙ
وعميو تكوف نسبة كبيرة مف الطالب ال يمارسوف المشاركة في بناء الوطف بالشكؿ المناسب،
وبمناقشة الطالب حوؿ إجاباتيـ تبيف أف نسبة ليست بالقميمة مف ىؤالء الطالب ال يمتمكوف
الوعي الكافي بالمخاطر التي تحيط بوطنيـ ،وما ىو دورىـ في حماية الوطف مف المخاطر
والتحديات التي يمر بيا.
كما تـ إجراء عدد مف المقابالت الشخصية مع مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس
عددىـ (ٕ٘) عضو ىيئة تدريس بجامعة جنوب الوادي ،وتمثؿ ىذه المجموعة كميات
الجامعة ،وبسؤاؿ أعضاء ىيئة التدريس عف تكميؼ الطالب بأعماؿ جماعية يشتركوا بشكؿ
جماعي في تنفيذىا ،أجاب (ٗ )% ٜٓ0مف أعضاء ىيئة التدريس باإليجاب ،وعند سؤاؿ
أعضاء ىيئة التدريس عف تدويف الطالب لدور كؿ منيـ في المجموعة المنوط بيا تنفيذ
التكميؼ العممي ،أجاب (٘ )%ٚمف أعضاء ىيئة التدريس بالنفى ،وبسؤاليـ عف إعداد
المجموعة لخطة عمؿ لتنفيذ التكميؼ ،أجاب (٘ )%ٚمنيـ بالنفى ،وبسؤاليـ عف وجود
برتوكوؿ عمؿ ينظـ العمؿ بيف أفراد المجموعة ،أجاب (٘ )%ٚمنيـ بالنفى أيضاً.

 مغهلة البشح :
بناءا عمى ماسبؽ تحددت مشكمة البحث فيما يمي:
ً
 ضعؼ في بعض ميارات التنظيـ التعاوني لدى طالب جامعة جنوب الوادي. نقص فى الوعي بقيمة االنتماء لموطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي وفيـ معناهالحقيقى.
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وعمى ذلؾ فنننا فى حاجة إلى استخداـ طريقة أكثر فاعمية مف التدريس التقميدي المتبع "
 "traditional, teacher-led instructionتتيح ممارسة مزيد مف التنظيـ التعاونى
واالنتماء ،لذلؾ يسعى البحث الحالى إلى استخداـ منصة تعميمية إلكترونية قائمة عمى
القصص التشاركية الرقمية كطريقة مالئمة لحؿ المشكالت السابؽ ذكرىا وقياس فاعميتيا في
تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي.
وفي ضوء ما تقدـ يمكف حؿ مشكمة البحث مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة البحث.

 أصئلة البشح :
سعى البحث الحالى إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
كيؼ يمكف إنتاج منصة تعميمية إلكترونية قائمة عمى القصص التشاركية الرقمية يمكف
مف خالليا تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس لمبحث األسئمة االتية:
ٔ .ما ميارات التنظيـ التعاوني الواجب توافرىا لدى طالب جامعة جنوب الوادي؟
ٕ .ما ىي قيـ اإلنتماء إلى الوطف الواجب توافرىا لدى طالب جامعة جنوب الوادي؟
ٖ .ما التصميـ التعميمي المقترح إلنتاج منصة تعميمية إلكترونية قائمة عمى القصص
التشاركية الرقمية يمكف مف خالليا تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدى طالب
جامعة جنوب الوادي؟
ٗ .ما فاعمية استخداـ منصة تعميمية إلكترونية قائمة عمى القصص التشاركية الرقمية عمى
تنمية:
-

ميارات التنظيـ التعاوني لدى طالب جامعة جنوب الوادي؟

-

قيـ اإلنتماء إلى الوطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي؟

 فزوض البشح:
سعي البحث الحالي إلى اختبار صحة الفروض التالية:
-

إحصائيا عند مستوى داللة ≤ (٘ٓ )ٓ0بيف متوسطى درجات طالب
يوجد فرؽ داؿ
ً
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمى والبعدي لمقياس ميارات التنظيـ التعاوني
لصالح التطبيؽ البعدى.
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توجد فاعمية لممنصة لمتعميمية اإللكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية عند

-

مستوى≥ٕٔ0

في فى مقياس ميارات التنظيـ التعاوني  ،وتقاس ىذه الفاعمية

باستخداـ نسبة الكسب المعدلة لبميؾ كدالة لمفاعمية.
إحصائيا عند مستوى داللة ≤ (٘ٓ )ٓ0بيف متوسطى درجات طالب
يوجد فرؽ داؿ
ً
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمى والبعدي لمقياس قيـ اإلنتماء إلى الوطف .

-

توجد فاعمية لممنصة لمتعميمية اإللكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية عند
مستوى ≥ ٕ ٔ0في فى مقياس قيـ اإلنتماء إلى الوطف  ،وتقاس ىذه الفاعمية باستخداـ
نسبة الكسب المعدلة لبميؾ كدالة لمفاعمية.

 أٍداف البشح:
سعى البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :

-

-

تحديد ميارات التنظيـ التعاوني الواجب توافرىا لدى طالب جامعة جنوب الوادي.

-

تحديد قيـ اإلنتماء إلى الوطف الواجب توافرىا لدى طالب جامعة جنوب الوادي.
تحديدالتصميـ التعميمي المالئـ إل نتاج منصة تعميمية إلكترونية قائمة عمى القصص
التشاركية الرقمية يمكف مف خالليا تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدى طالب
جامعة جنوب الواديالكشؼ عف فعالية إستخداـ المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة
عمى القصص التشاركية الرقمية في تنمية ميارات التنظيـ التعاوني لدى طالب جامعة
جنوب الوادي.

-

الكشؼ عف فاعمية إستخداـ المنصة التعميمية اإللكترونية القائمة عمى القصص
التشاركية الرقمية في تنمية االنتماء لموطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي.

 أٍنية البشح:
تكمف أىمية البحث الحالي فيما يمي:
-

ُيعد البحث الحالي محاولة لتمبية حاجة المجتمع إلى تنمية قيـ اإلنتماء إلى الوطف لدى
طالب جامعة جنوب الوادي.

-

سبؿ تنمية ميارات التنظيـ التعاوني لدى
توجيو أنظار الباحثيف إلى ضرورة دراسة ُ
طالب الجامعة ،األمر الذي يمكف أف يترتب عميو اإلرتقاء بجودة العممية التعميمية،
وزيادة إنتاجية طالب الجامعة.
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-

قد تُسيـ نتائج وتوصيات البحث الحالي في توجيو أنظار القائميف عمى التعميـ
الجامعي إلى أىمية االستفادة مف اإلمكانات والمميزات التي تُقدميا المنصات التعميمية

-

يعد البحث الحالي محاولة لالستجابة إلى توصيات البحوث والدراسات التي تنادي

اإللكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية.

بضرورة التوسع في إجراء الدراسات التي يمكف مف خالليا إبراز دور تكنولوجيا التعميـ
في خدمة ودعـ التخصصات العممية األخرى ،حيث يمكف اإلستفادة مف نتائج البحث
الحالي في تنمية ميارات العمؿ الجماعي بيف الطالب في التخصصات العممية األخرى.

 سدود البشح:
اقتصر البحث الحالي عمى:
-

حدود موضوعية :يقتصر البحث الحالي عمى تنمية بعض ميارات التنظيـ التعاوني وبعض قيـ
اإلنتماء إلى الوطف والتي جاءت في ثالث محاور رئيسة ىي :الشعور بالوالء لموطف ،والعمؿ
عمى حماية الوطف والمحافظة عميو ،والمشاركة في بناء الوطف.

-

حدود بشرية :مجموعة مف طالب جامعة جنوب الوادي بكميات :التربية النوعية والطب واآلداب
والعموـ واليندسة ،وذلؾ لمحاولة تغطية القطاعات العممية المتنوعة بالجامعة.

-

حدود مكانية :جامعة جنوب الوادي.

-

حدود زمانية :تـ تطبيؽ البحث خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي ٕٜٓٔ / ٕٓٔٛـ

 مصطلشات البشح:
تضمف البحث الحالي المصطمحات التالية:

امليصات التعلينية اإللهرتوىية.
ىي مواقع تجمع في خصائصيا بيف مواقع التواصؿ االجتماعي ،وأنظمة إدارة التعمـ،
وتقدـ خدمات إلكترونية تفاعمية لمطالب مف أجؿ الوصوؿ إلى الدروس ،والمعمومات،
واألدوات ،والموارد الالزمة لدعـ وتعزيز عممية التعميـ والتعمـ )وليد سالـ محمد الحمفاوي،
مروة زكي توفيؽ زكي  ،محمود حسف السيد فيمي سالمة العطيفي.)ٙٓٙ ،ٕٓٔٚ ،
ويقصد إجرائياً بالمنصة التعميمية اإللكترونية بأنيا :موقع إلكتروني تتكامؿ فيو

الخدمات التى تقدميا مواقع التواصؿ االجتماعيو مع أنظمة إدارة التعمـ بيدؼ تمكيف طالب
جامعة جنوب الوادى مف ميارات التنظيـ التعاونى وقيـ اإلنتماء إلى الوطف.
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الكصص التغارنية الزقنية
ىي إحدى التقنيات التعميمية الحديثة التي تقوـ عمى التعاوف والمشاركة بيف الطالب
ومعمميـ في تطوير القصص التقميدية مف خالؿ دمجيا مع الوسائط المتعددة بنمكاناتيا
المختمفة مف صوت وصورة وحركة وتعميقات مكتوبة ورسوـ (مختار عبدالخالؽ عبدالاله
عطية  ،ٕٓٔٙ ،صٓ.)ٜ
ويقصد إجرائياً بالقصص التشاركية الرقمية ىى قصة تقدـ مف خالؿ منصة إلكترونية

يتـ التشارؾ فى العرض والتعميؽ ،والتعقيب ،والمناقشة حوؿ أحداث القصة مف قبؿ طالب
جامعة جنوب الوادى لتحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بنكتساب ميارات التنظيـ التعاونى ،وقيـ االنتماء
لموطف.

التيظيه التعاوىي:
ىو تنظيـ إجتماعي لتعمـ الطالب حيث ينظـ الطالب مف خاللو معارفيـ وسموكياتيـ
ودافعيتيـ ومشاعرىـ ،وذلؾ بالتعاوف مع باقي زمالئيـ ومعمميـ ،ويتـ التخطيط والتنظيـ
الجراءات التعممبشكؿ تعاونى الطالب مع زمالئو ومعممو

(Järvelä & Järvenoja,

)2011; Volet, Summers, & Thurman, 2009
ويقصد إجرائياً بالتنظيـ التعاوني بأنو :مجموعة مف الميارات التي ينبغي أف يمتمكيا

طالب الجامعة لتنظيـ تفاعميـ إجتماعياً أثناء التعمـ ،وبحيث يستطيع ىؤالء الطالب تنظيـ

معارفيـ وسموكياتيـ التعميمية ومشاركتيـ في األنشطة الجامعية ،وذلؾ مف خالؿ تنظيـ ما

ُيكمؼ بو ى ؤالء الطالب مف مياـ أثناء دراسة المقرر ،ويمكف قياس امتالؾ الطالب ليذه
الميارات مف خالؿ مقياس التنظيـ التعاوني المعد ليذا الغرض.

اإلىتناء إىل الوطً:
االنتماء ىو اتجاه يشعر مف خاللو الفرد بالفخر لكونو منتمياً لجزء مف كؿ مع تأكيد

ىذه المشاعر سموكياً مع اإللتزاـ بقيـ الوطف ومعاييره التي ارتضاىا ألفراده مع العمؿ عمى
اإلعالء مف شأف ىذا الوطف (عزيزة خضير اليتيـ ،طالؿ إبراىيـ المسعد ،أحمد إبراىيـ

اليولي.)ٕٓٔٚ ،
ويقصد إجرائياً باإلنتماء إلى الوطف بأنو :شعور طالب الجامعة بالفخر لكونيـ

ينتموف إلي ىذا الوطف مع مصاحبة ىذا الشعور بالوالء لموطف والعمؿ عمى حمايتو،
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والمشاركة في بناؤه بفاعمية ،ويمكف قياس اكتساب الطالب ليذه القيـ مف خالؿ مقياس
اإل نتماء إلى الوطف المعد ليذا الغرض..

 ميَر البشح:
اُستخدـ إلجراء ىذا البحث مناىج الدراسات الوصفية في دراسة األدبيات ،والدراسات،

والبحوث السابقة التي تناولت المنصات التعميمية اإللكترونية ،والتي تناولت القصص
التشاركية الرقمية ،وأساليب تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء إلى الوطف ،كما اُستخدـ المنيج

التجريبي إلجراء تجربة البحث ،والكشؼ عف فعالية المنصة التعميمية اإللكترونية ،والتي تـ
إنتاجيا بناء عمى القصص التشاركية الرقمية بيدؼ تنمية ميارات التنظيـ التعاونى واالنتماء

إلى الوطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي.

 متغريات البشح:
اشتمؿ البحث الحالي عمى المتغيرات التالية:
 المتغير المستقؿ :منصة تعميمية إلكترونية قائمة عمى القصص التشاركية الرقمية.
 المتغيراف التابعاف :التنظيـ التعاوني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االنتماء لموطف.

 التصنيه التذزيبى للبشح:
بناءاً عمى منيج البحث المستخدـ ،وفي ضوء متغيرات البحث المستقمة والتابعة،

ووفقاً لمشكمة البحث المراد حميا ،لوحظ أف استخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة
واختبار قبمي بعدي  One Group Pre-Test, Post-Test Designىو مف أنسب
المتبع
التصميمات التجريبي إلجراء البحث الحالي ،ويوضح الشكؿ التالي التصميـ التجريبي ُ

في البحث:
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اٌّغّى
ػخ

اٌزطجُك
اٌمجٍٍ ألدواد
اٌمُبط

اٌّؼبٌغخ
اٌزغشَجُخ

اٌزطجُك
اٌجؼذٌ
ألدواد

هجووع
ة
البحث

 هقياسإنتواء طالب
الجاهعت إلي
الوطن.
 هقياسالتنظين
التعاوني لدى

استخدام
هنصت تعليويت
إلكترونيت
قائوت علي
القصص
التشاركيت
الرقويت

 هقياسإنتواء طالب
الجاهعت إلي
الوطن.
 هقياسالتنظين
التعاوني لدى

رطجُك رغشثخ اٌجؾش ٌّذح شهش
شكل (  ) 1التصميم التجريبي لمبحث

 مادة املعاجلة التذزيبية:
تمثمت مواد المعالجة التجريبية لمبحث الحالي في منصة تعميمية إلكترونية قائمة
عمى القصص التشاركية الرقمية تُستخدـ بيدؼ تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء إلى الوطف
لدى طالب جامعة جنوب الوادي.

 أدوات الكياظ:
-

مقياس التنظيـ التعاوني؛ لقياس مدى توافر ميارات التنظيـ التعاوني لدى طالب
جامعة جنوب الوادي.

-

(إعداد الباحثوف)

مقياس إنتماء طالب الجامعة إلى الوطف؛ لقياس مدى توافر قيـ اإلنتماء لدى
(إعداد الباحثوف)

طالب جامعة جنوب الوادي.
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 اإلطار اليظزي:
يتناوؿ اإلطار النظري لمبحث الحالي كالً مف :المنصات التعميمية اإللكترونية،

والقصص التشاركية الرقمية ،والتنظيـ التعاوني ،واالنتماء إلى الوطف لدى طالب جامعة
جنوب الوادي.

أوالً :امليصات التعلينية اإللهرتوىية.
تعد المنصات التعميمية مف أشير المستحدثات التكنموجية التي وفرت لممعمـ والمتعمـ
خصائص عديدة يسرت العممية التعميمية ،ولقد حققت المنصات التعميمية في السنوات األخيرة
عالميا في مراحؿ التعميـ مما أدي إلى ظيور أنماط تعممية أكثر تفاعمية والمنصات
حضو ار
ً
التعميمية بن عتبارىا مجموعة متكاممة مف األدوات عمى شبكة االنترنت تركز بشكؿ خاص عمى
الدعـ التعميمي لتقديـ المحتوى ،وتمكيف التواصؿ والتنظيـ والدعـ التربوي ضمف المقررات
الدراسية( .وليد سالـ محمد الحمفاوي ،مروة زكي توفيؽ زكي ،محمود حسف السيد فيمي
سالمة العطيفي.)ٜ٘ٛ ،ٕٓٔٚ ،

التعريؼ:ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناولت مفيوـ المنصات التعميمية اإل لكترونية منيا:
تعريؼ " عبدالعاؿ عبداهلل السيد ( )ٕٓٔٙبأنيا" :مواقع تعميمية تعتمد عمى
التفاعمية تشجع الطالب عمي تبادؿ النقاش ،واألفكار ،ومشاركة المحتوي التعميمى ،وتوزيع
األدوار ،وتطبيؽ االختبارات والتكميفات بشكؿ الكتروني".

وينظر إلى المنصات التعميمية اإللكترونية عمى أنيا عبارة عف مجموعة متكاممة مف
الخدمات التفاعمية عبر اإلنترنت التي توفر لممعمميف والمتعمميف ،وأولياء األمور وغيرىـ مف
المشاركيف في التعميـ معمومات ،وأدوات ،وموارد لدعـ وتعزيز تقديـ التعميـ وادارتو ،وىو نظاـ
قائما عمى التدريب ،والتعمـ اإللكتروني يستخدـ واجية مستخدـ بسيطة
شامؿ يتيح ً
حال آم ًنا ً
وبدييي). (Kiryakova-Dineva, Levunlieva and Kyurova ,2017
مف التعريفات السابقة يمكف النظر إلى المنصات التعميمية اإل لكترونية عمى أنيا

مواقع التواصؿ االجتماعي وأنظمة إدارة التعمـ.
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المنصات
التعليمية
اإللكتِرونية

1

شبكات
تواصل
اجتماعى

عبارة عن

نظم
إدارة
التعلم

2

..................................................

تعزيز
التعلم

تفاعلي
ة

تتسم بـ

ادارة
التعلم

3

شكل (  ) 2مفهوم المنصات التعميمية اإللكترونية

األصط اليظزية والفلضفية:
أ ف استخداـ المنصات التعميمية في عمميات التعميـ ينطمؽ مف فمسفة النظرية
البنائية وىنا يشير محمد عطية خميس (ٖٕٔٓ ،صٖٕ) الي أف جميع عمميات التعمـ يجب
أ ف تتمركز حوؿ المتعمـ فالمتعمـ ينظر لو عمى أنو عنصر نشط في العممية التعميمية ،فيو
يرسـ تعممو مف خالؿ تفاعمو مع األدوات المتاحة ببيئة التعمـ ليكوف ويبني المعرفة الخاصة
بو.
وفي سياؽ متصؿ فاف استخداـ المنصات التعميمية اإللكترونية يعتمد كذلؾ عمي
مبادي نظرية الدافعية التي تشير إلى أف النظاـ األكثر تحقيقا لالستمتاع الشخصي لدي
المتعمـ ىو النظاـ األكثر فاعمية في تنمية الدافعية لإلنجاز ،وال شؾ في أف المنصات التعممية
اإللكترونية بما توفره لممتعمـ مف إمكانيات تحتوي عمي وسائط وممفات متنوعة يمكف لممتعمـ
استخداميا والتفاعؿ معيا في اطار فردي او تشاركي يساعد بشكؿ كبير في عمميات التنمية
الذاتية لممتعمـ (Nov & Ye, 2008, 1-11) .

خصائص ميصات التعله اإللهرتوىية.
منصات لتقديـ وادارة عمميات التعمـ وىى عبارة عف مجموعة مف الخدمات التفاعمية
عبر اإلنترنت التي توفر لممتعمميف إمكانية الوصوؿ إلى المعمومات ،األدوات والموارد لدعـ
تقديـ التعميـ وادارتو عبر اإلنترنت ،وىناؾ مجموعة متنوعة مف منصات التعمـ بمستويات
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مختمفة

مف

ولكف

التعقيد،

أىـ

..................................................

ميزاتيا

تشمؿ:

ٔ.إدارة المحتوى .يمكف مف خالؿ المنصات اإللكترونية إنشاء محتوى ديناميكي وتفاعمي
وكذلؾ تقديـ تجربة تعميمية أكثر ثراء يمكف استخداـ النظاـ األساسي عبر اإلنترنت وغير
متصؿ ،كما يتيح إنشاء ،وتخزيف والوصوؿ إلى الموارد ػػػػػػػػػ تخطيط المناىج الدراسية
والتخطيط ليا ػػػػػػػػػػ وتخطيط الدروس  ،واتاحة تجربة التعمـ الشخصية ،التقييـ ػػػػػػػػػ إشراؾ
المتعمـ وادارتو ػػػػػػػػػػػػ معمومات المتعمـ ػػػػػػػػػػػ تتبع التقدـ ػػػػػػػػػػ األدوات والخدمات ػػػػػػػػ المنتديات ،
نظاـ الرسائؿ ػػػػػػػػ المدونات ػػػػػػػػػ مناقشات المجموعة.
ميما في إكماؿ جميع جوانب التعمـ ،ويسعى التقييـ
ٕ.التقييـ الديناميكي .يمعب التقييـ جزًءا ً
الديناميكي إلى تقييـ المتعمميف بطريقة تمبي احتياجاتيـ ،وقدرتيـ عمى التعمـ وتحرص
المنصات عمى تقييـ األنشطة والتعمـ ،مع االخذ فى االعتبار سرعة استجابة الطالب،
والقدرتيـ عمى المشاركة الجماعية مقابؿ األنشطة الفردية .ينبغي تصميـ منصات التعمـ
اإللكتروني لتوفير التغذية الراجعة ،وتتبع النتائج  ،ثـ توجيو األنشطة بالتسمسؿ المناسب
لتناسب سياقات المتعمميف.
ٖ.التفاعؿ .التفاعؿ ىو التقاء المعمـ ،والمتعمميف والتكنولوجيا لتسييؿ عممية التعميـ والتعمـ،
وتتطمب تفاعالت بيف المعمـ والتالميذ والتكنولوجيا أكثر مف نقؿ المعرفة مف المعمـ أو
التكنولوجيا إلى المتعمـ فيى تتطمب مستوى عالى مف التفاعمية.
ٗ.االنغماس فى مجتمع المعرفة .يحدث االنغماس فى مجتمع المعرفة في نياية الدرس أو
الموضوع ،ف اليدؼ ىو إظيار مدى ارتباط المعرفة التي اكتسبيا الطالب بمجاالت أكاديمية
وعممية متنوعة ).(Ahn,Edwin, 2018

األٍنية الرتبوية للنيصات اإللهرتوىية:
 .1توفري الوقت واملال.
إف استخداـ نظاـ إدارة التعمـ ) (LMSأو منصات التعمـ اإللكترونية إلنشاء برامج تعميمية
وتدريبية وادارتيا وتنفيذىا يوفر الوقت مقارنة بالطرؽ التقميدية ،فالمنصات اإل لكترونية تسمح
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لممنظمة ب مستوى األتمتة والبرمجة بما يتماشى مع احتياجات المتعمميف والموظفيف ،ويقمؿ
استخداـ الفصوؿ الدراسية عبر اإلنترنت مف التكاليؼ ،حيث يحتاج الموظفوف في العديد مف
المناسبات إلى السفر لحضور الدورات التدريبية واإلقامة في الفنادؽ وما إلى ذلؾ .بينما
تسممح المنصات اإللكترونية بالتدريب المتزامف لألشخاص الذيف يدرسوف مف مواقع جغرافية
ار مع مجموعات جديدة مف
ار وتكر ًا
مختمفة ،ويمكف بعد ذلؾ استخداـ ىذه الدورات مر ًا
المتعمميف.

.2اإلدارة الفعالة.
تسمح منصات التعمـ اإللكترونية بالتحكـ الكامؿ والفعاؿ في اإلدارة والتشغيؿ اآللي،
والتواصؿ مع المتعمميف والمدرسيف ،والمدربيف ،وادارة محتوى الدورة التدريبية كماأنيا تتيح
إدارة فعالة لمتسجيالت ،وانشاء مجموعات ودورات التدريبية ،ويمكف إدارة جميع أدوار
المعمميف ،والطالب ،والمشرفيف والمسؤوليف عمى ىذه المنصات ،ويمكف إدارة اإلخطارات،
والتذكيرات ،والرسائؿ لممستخدميف بسيولة ،يمكف استخداميا كأداة قوية تتيح إنشاء وادارة
المحتوى والموضوعات بطريقة بسيطة وبدييية ،ويمكف لمطالب تحميؿ ،ومشاركة المحتوى،
والعمؿ أو المشاريع مع معممييـ وزمالئيـ المتعمميف ،والذي بدوره يتـ تخزينو في قاعدة
بيانات.

.3صَولة الوصول إىل املعلومات.
مف خالؿ المنصات اإللكترونية يتـ تنظيـ جميع المعمومات بطريقة منظمة في نفس
المكاف ،مما يجعميا في متناوؿ جميع المستخدميف ،ويمكف الوصوؿ إلى الدورات والتقويمات
ومحتوى الوسائط المتعددة واألرشيؼ والتقييمات بنقرة واحدة فقط .ويمكف لجميع المتعمميف
الوصوؿ إلى محتوى التعمـ والمواد في أي وقت ومف أي مكاف حيث يمكنيـ الوصوؿ إلى
اإلنترنت.

.4إضفاء الطابع الغخصي على التعله.
أيضا بالتخصيص الكامؿ لكؿ مؤسسة أومنظومة .يمكف دمج
تسمح المنصات اإللكترونية ً

صورة المؤسسة او شعارىا في المنصة ويمكف تصميـ عناصر وميزات مختمفة حسب ذوؽ
المؤسسة أو المنظمة .يمكف أف تكوف منصات متعددة المغات ،أو أحادية المغة .واأل كثر مف
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ذلؾ انيا بوابات مختمفة ومعرفات المستخدميف يمكف إنشاؤىا دوف الحاجة إلى عمميات تثبيت
إضافية ،ويمكف أف تعمؿ في وقت واحد مع الوصوؿ إلى شبكة اإلنترنت ،ويمكف أف تشمؿ
أيضا نظـ لتقييـ المتعمميف أو االمتحانات  /االختبار.

 .5تكديه حمتوى فوري.
تتيح المنصات اإللكترونية لممسؤوليف إمكانية الوصوؿ الفوري لتحديث محتوى الدورات أو
إضافة مواد وموارد لمطالب لموصوؿ الفوري.

.6تكديه تكاريز متكدمة.
تتيح المنصات اإللكترونية المبتكرة إنشاء تقارير مفصمة ،واضفاء الطابع الشخصي
عمييا وتنزيميا وتحدد تقدـ المتعمميف ،والمجموعات ومستوى إكماؿ العمؿ والوقت المستغرؽ
سيال لتقدميـ إما كمجموعة أو بشكؿ فردي.
وما إلى ذلؾ ،مما يتيح
تقييما ً
ً

.7اتاسة تعله باصتخداو الوصائط املتعددة.

تسمح األنظمة لممؤسسات التعميمية بننشاء محتوى تعميمي متعدد الوسائط يكوف شامالً

وعمميا  ،وذلؾ باستخداـ الفيديو والصور والصوت والنص  ،والتي تُستخدـ جميعيا كأدوات
ً
أيضا التواصؿ مع المدربيف أو
رائعة في تعمـ ميارات أو معمومات جديدة .يمكف لممتعمميف ً

المعمميف وزمالئيـ في الفصؿ عبر منصات الدردشة والمنتديات عبر اإلنترنت  ،مما يخمؽ

بيئة

أكثر

تعميمية

وتفاعال
ً

تعاوًنا

وجاذبية

وشخصية.

.8حتضني عنليات االتصال.
تعمؿ المنصات اإللكترونية عمى تسييؿ االتصاؿ والتعاوف بيف األشخاص ،سواء كاف
ذلؾ ل مطالب والمعمميف أو المسؤوليف والموظفيف ،أو بيف جميع مستخدمي النظاـ األساسي
مع قناة اتصاؿ مفتوحة بشكؿ دائـ .أنيا تسيؿ اإلدارة الشاممة لالتصاالت :رسائؿ البريد
اإللكتروني العالمية أو الفردية والرسائؿ والمنتديات وجدوؿ األعماؿ فيى بيئة تمكف المستخدـ
مف العثور عمى جميع المعمومات اليامة أو الحيوية في شاشة واحدة فقط.
أما

مركز

تقنيات

التعمـ

مدى

الحياة

Learning

(Timeless

 Technologies,2016).باليند فيشير إلى اىميتيا لممعمـ والطالب وولى االمر
والمنظومة اإلدارية.
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شكل ( )3أهمية المنصات التعميمية اإللكترونية لممعمم والطالب وولى االمر والمنظومة االدارية بتصرف
من الباحثين

أوال :أبزس أٍه امليصات اإللهرتوىية مفتوسة املصدر.
جدول( )1بعض المنصات اإللكترونية مفتوحة المصدر وخصائصها
خظبئظهب

اعُ
إٌّظخ
 Coggnoهى ٔظبَ ِظُّ ) (LMSأظّخ إداسح اٌزؼٍُ
إلداسح ورغغًُ ورمذَُ ورزجغ ورمذَُ
اٌّؾزىي اٌّؼٍىِبرٍ واٌزؼٍٍُّ.
َّىٓ ٌٍّؼٍُّٓ رزجغ رمذَ اٌّزؼٍُ وإٔشبء
رمبسَش ٌمُبط ػبئذ اٌزؼٍُ
َزُؼ إٌّظخ فشطخ إػبفخ ػٕبطش ِشئُخ ،
ِضً اٌظىس واٌغذاوي ووزٌه ٍِفبد اٌفُذَى
واٌظىد
إٌّظخ ِزبؽخ ِغبٍٔ ٌٍغبِؼبد
وإسعبي سعبئً رزوُش ثبٌّىاػُذ إٌهبئُخ
ٌٍزخظُض وِىاػُذ االخزجبس
إٌّظخ رزُؼ خّغخ خُبساد اٌٍغخ ودػُ
اٌزؼشَت
رزُؼ أدواد أشبء اٌزمبسَش ِغ خُبساد
ٌٍزظذَش إًٌ االوغً
ِظُّ وفمب ٌّؼبَُش SCORM
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اعُ
إٌّظخ

شىً إٌّظخ

خظبئظهب

رزُؼ رمُٕخ اٌجىدوبعذ ورغغًُ اٌشبشخ
 Myicourرزُؼ إٌّظخ ٌٍّغزخذُِٓ اٌذوساد اٌزذسَجُخ
خظىطُخ .ػٍُٕخ إٔشبءهب ورشغٍُهب ِغبًٔب
se
اٌذوساد  ،فئْ اٌجشٔبِظ ِغبٍٔ َظً إًٌ
 011ؽبٌت
اٌجشٔبِظ ِغبٍٔ ٌالعزخذاَ اٌؼبَ وٌىٓ َّىٕه
اٌزشلُخ ٌالعزخذاَ اٌخبص

Schoolo
gy

َىفشعىىٌىعً ِغبُٔخ ٌٍّؤعغبد اٌزؼٍُُّخ
اٌذوساد واٌزذسَت واٌجشاِظَ .غّؼ
ٌٍّذسعُٓ ثئٔشبء رمبسَش ؽىي أداء اٌّزؼٍُّٓ
ثٕب ًء ػًٍ إوّبي اٌذوسح َزغُ ثىاعهخ
اٌّغزخذَ وثغُطخ
خُبساد اٌزؼٍُ األعبعُخ ٌٍّذاسط َ.غّؼ
ثبٌزشلُخ إًٌ ؽضِخ ِؤعغخ إرا وٕذ ثؾبعخ
إًٌ دػُ ِزخظض أو رىبًِ ِغ ٔظبَ
ِؼٍىِبد اٌطبٌت
رشًّ اٌُّضاد اٌجبسصح اٌىطىي إًٌ األعهضح
اٌّؾّىٌخ ورىبًِ  Google Driveوأدواد
إٔشبء اٌّؾزىي واٌىطىي إًٌ ِىزجخ
اٌذوساد اٌؼبِخ واٌّؾزىَبد األخشي
ِؾطخ واؽذح ٌٍطالة وأوٌُبء األِىس َّ.ىٌٍٓطالة ِؼشفخ ولذ اعزؾمبق عُّغ اٌّهبَ
أَؼب
فٍ رمىَُ واؽذ  ،وَّىٓ ٌٍىاٌذَٓ ً
ِؼشفخ ولذ اعزؾمبق اٌّهبَ
رزُؼ إٌّظخ رؾٍُالد اٌزؼٍُ وهً راد لُّخ
فً ارخبر اٌمشاساد اٌمبئّخ ػًٍ اٌجُبٔبد.
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اعُ
إٌّظخ
ATutor

Dokeos

Moodle

شىً إٌّظخ

خظبئظهب
رُ اؽاللخ ػبَ 2112
رزُؼ إٌّظخ فشطخ إداسح اٌذوساد اٌزذسَجُخ
ػجش اإلٔزشٔذ ورأٌُف اٌّؾزىي إلٔشبء
دوساد رؼٍُُّخ ِؼزّذ ػًٍ اٌىَت.
عهً اٌزضجُذ واٌزىىَٓ واٌزشغًُ .واٌزخطُؾ
رزؼّٓ أداح اٌزأٌُف خذِخ وَت رمىَ ثزمُُُ
إِىبُٔخ اٌىطىي إًٌ ِؾزىي ِؤٌف وفمًب
ٌٍّؼبَُش اٌذوٌُخ ِضً اٌغّؼُخ األِشَىُخ
ٌٍزذسَت واٌزطىَش
ِزبػ ٌألشخبص روٌ اإلػبلخ ؽُش اربؽخ
فشطخ إٔشبء ِؾزىي َّىٓ اٌىطىي إٌُه
هى ٔظبَ الداسح اٌزؼٍُ ِفزىػ اٌّظذسَ ،ىفش
ُِضاد ِضً رأٌُف اٌذوسح اٌزذسَجُخ ورزجغ
اٌزمذَ اٌزي َؾممه اٌطالة وإػذاد اٌزمبسَش
وإداسح اٌشهبداد.
رزُؼ إٌّظخ أداح ٌٍّذسثُٓ إلٔشبء اخزجبساد
َّىٓ اْ رزبػ ثبعزخذاَ سعىِبد صٕبئُخ
وصالصُخ األثؼبد
رزُؼ إٌّظخ اٌذسدشخ واٌشعبئً واٌغّبػ
ٌٍّذسعُٓ ثبٌزىاطً ِغ اٌّزؼٍُّٓ ؤبششٌ
اٌّؾزىي فٍ اٌىلذ اٌفؼٍٍ
ػجبسح ػٓ ِٕظخ ِغبُٔخ وِفزىؽخ اٌّظذس
رزُؼ ٌٍّغزخذُِٓ إٔشبء دوساد ِخظظخ
رىفش أدواد إلداسح اٌفظىي االفزشاػُخ ِغ
فشطخ ِٕؼ اٌشهبداد ولُبط ٔغبػ اٌجشاِظ
اٌزذسَجُخ ِٓ خالي رؾٍُالد اٌزؼٍُ.
رُ اؽاللخ ػبَ 2110
رزُؼ إٌّظخ فشطخ اٌزؼٍُ االعزّبػٍ ِغ
ُِضح إسعبي سعبئً ِجبششح إًٌ ثؼؼهُ
اٌجؼغ فٍ ِٕزذَبد اٌذوسح اٌزذسَجُخ .
ثبإلػبفخ إًٌ رٌه َ ،ؾزىٌ ػًٍ عّبد
ِالئّخ ٌٍهبرف اٌّؾّىي  ،ودػُ ٌٍّىىٔبد
اإلػبفُخ ٌغهبد خبسعُخ (ِضً Office
) ،365وّب رىبًِ ِغ OneNote
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امليصة التعلينية اإللهرتوىية انادونط:
أكادوكس  Acadoxنظاـ إلدارة البرامج واألنشطة األكاديمية ،وادارة التدريس،
والتفاعؿ ،والتواصؿ ،وتبادؿ المعرفة والمعمومات لمطمبة وأعضاء ىيئة التدريس مجا ًنا .وىو

كممة مشتقة مف كممتيف ،ىما Academia & Documentation :نظاـ وتقنية حديثة
إلدارة الحياة األكاديمية واألنشطة التعميمية حيث يستخدـ تقنيات التواصؿ االجتماعي ويعتمد
عمى مبدأ المجتمعات األكاديمية ،فأكادوكس يحتوى عمى مزيج مف األدوات التقنيػة التي
تساعد في إدارة عممية التعمـ ،تنظيـ المواد ،الت واصؿ مع المعمميف ومع الزمالء وتوثيؽ
المسيرة الدراسية ،وتسييؿ الوصوؿ إلي األىداؼ التعميمية كؿ ذلؾ بمعايير عالمية .ويقوـ
أكادوكس عمى دعـ التبادؿ المعرفي بيف المتعمميف في جميع أنحاء العالـ ،وتوثيؽ أنشطتيـ

التعميمية ،وادارة مشوارىـ األكاديمي بشكؿ فعاؿ (سعد فوزاف)ٕٖٓٔ ،
وتتمثؿ رؤية اكادوكس في تقديـ تقنيات مبتكرة وحديثة إلدارة التعميـ والتي تمكف
اعضاء ىيئة التدريس والطالب مف تنظيـ االنشطة االكاديمية ،إدارة التدريس ،التفاعؿ،
التواصؿ،

وتبادؿ

المعرفة

والمعمومات

في

بيئة

سيمة

وفاعمة

.

http://www.acadox.com/company#why

مميشات امليصة التعلينية اإللهرتوىية انادونط:
أكادوكس ليس مجرد نظاـ إدارة تعمـ ،لكنو حقيبة متكاممة مف األدوات والخصائص
تفاعميا ،وفاعالً .تقوـ عمى مبدأ المجتمعات
أمر سيالً،
التي تجعؿ مف إدارة الحياة األكاديمية ًا
ً
المعرفية التفاعمية التي تتأقمـ مع احتياجات المتعمميف والخبرات المكتسبة .وىناؾ العديد مف
المميزات يتمتع بيا أكادوكس ،منيا( :زينب محمد أميف ،أدىـ كامؿ نصر حسيف)ٕٓٔٙ ،
 واجية النظاـ سيمة االستخداـ وذات طابع اجتماعي تفاعمي بالمغتيف العربيةواالنجميزية االمر الذي يسيؿ إدارة العممية التعميمية ،وتفعيؿ التواصؿ والمشاركة بيف
المتعمميف والمعمميف داخؿ وخارج غرفة الصؼ.
 يستخدـ أحدث التقنيات السحابية التي تضمف أعمى مستويات الحماية واألمافوسرية تشفير بيانات المستخدـ ،إضافة إلى تقميؿ التكاليؼ التقنية المتعمقة
باالستضافة والصيانة والتحديثات المستمرة .كما وتضمف التوسع األوتوماتيكي في
- ٖٖ٘ -
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استخداـ البرنامج عند الحاجة لذلؾ ،وتوزيع االستخداـ عمى الخوادـ لضماف سرعة
األداء ،وتوفر النسخ االحتياطية مف البيانات لضماف عدـ ضياعيا.
 يساعد عمى تنظيـ الحياة األكاديمية واالجتماعية بطريقة سيمة حيث يمكف لجميعالمتعمميف والمعمميف مف حوؿ العالـ الدخوؿ واالشتراؾ بو مجا ًنا ويتوفر ىذا الموقع
بالنسخة العربية واالنجميزية لتغطية جميع شرائح المجتمع.

 يتميز بخدماتو المجانية لممتعمميف ،ويقدـ مزيج متكامؿ مف األدوات لمساعدتيـ فيالوصوؿ إلى أىدافيـ األكاديمية.
 يساعد في إدارة المقررات الدراسية ،والتواصؿ والتفاعؿ مع المتعمميف والمعمميف،وتوثيؽ اإلنجازات والتقدـ األكاديمي.
 يقدـ لعضو ىيئة التدريس مجموعة مف األدوات التي يحتاجيا في األنشطة اليوميةفي الجامعة كندارة المواد والتنبييات وادارة الممفات وغيرىا .كما ويجمعو بطالب
جامعتو في مجتمع واحد لمتواصؿ معيـ بسيولو ،كما ويوفر امكانية التواصؿ مع
المجتمعات األخرى في الموقع واالطالع عمى أنشطتيـ ومحتواىـ التعميمي أو
االجتماعي.

أٍنية امليصة التعلينية اإللهرتوىية انادونط باليضبة للطالب:
 بوابة لمصادر المعرفة والعموـ المجانية ذات الجودة العالية. يدعـ التعميـ غير التقميدي /الرسمي بواسطة مشاركة المعرفة مع الزمالء. يفتح مجاالت وفرص مينية ووظيفية واسعة. يساعد في توثيؽ المسيرة األكاديمية. يساعد المتعمـ عمي التنظيـ مف خالؿ توثيؽ جميع ما يقوـ بو المتعمـ مف اإلنجازات،والدرجات ،تذكيره بالمياـ وارساؿ التنبييات.
 تطوير الخبرات والميارات الشخصية ،والمينية ،والقيادية فيما يخص التواصؿاإلجتماعي مع الناس والمجتمعات.
 بناء عالقات قوية بيف الجامعة ،والطالب وأعضاء الييئة التدريسية.- ٖ٘ٗ -
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أٍنية امليصة التعلينية اإللهرتوىية انادونط باليضبة هليئة التدريط:
 يساعد عمى فيـ الطمبة بشكؿ أفضؿ. يساعد عمى إنشاء بيئات أكثر حيوية بتوفير مقررات ومواد دراسية أكثر تفاعمية. توفير واجية استخداـ بسيطة وسيمة مما يقمؿ وقت وجيد التعامؿ مع أدواتتكنولوجيا المعمومات.
 يعطي فكرة اوضح عف طرؽ تعمـ الطالب ،وتحصيميـ ،ومشاركاتيـ. يبني قنوات تواصؿ بيف مختمؼ المجتمعات لتشجيع المشاركة المعرفية والفائدةالعممية.

أٍنية امليصة التعلينية اإللهرتوىية انادونط باليضبة للنؤصضات التعلينية:
أكاديميا لممؤسسة مف خالؿ إثراء المحتوى األكاديمي والتفاعؿ.
 يبني سمعة أفضؿً
 الحصوؿ عمى رؤية أوضح لما تحتاجو المؤسسة عف طريؽ التقارير المفصمة. تسييؿ إدارة الطالب والمواد التعميمية واألنشطة األكاديمية بشكؿ عاـ. استضافة جميع المحتويات بشكؿ آمف وعاؿ الخصوصية دوف تعقيد. خفض تكمفة أدوات تكنولوجيا المعمومات لعدـ وجود نفقات متعمقة بالتركيبوالصيانة.
وفي ىذا السياؽ ىدفت دراسة "اسماء سمماف الشاوي" ( )ٕٓٔٙالي معرفة أثر
استخداـ موقع أكادوكس في تنمية المفاىيـ التكنولوجية وميارات التواصؿ اإللكتروني
لدى طالبات الصؼ الثامف ،واوصت الدراسة بضرورة تشجيع المعمميف عمي االستفادة مف
التقنيات الحديثة وتطبيقيا في التدريس كموقع أكادوكس لتنويع أساليب طرؽ التدريس،
وتدريب المعمميف والطالب عمى كيفية استخداـ موقع أكادوكس في المواقؼ التعميمية ،
باإلضافة إلى زيادة االىتماـ بتطوير ميارات التواصؿ إلكتروني بيف الطالب.

اخلدمات اليت تكدمَا امليصة التعلينية اإللهرتوىية انادونط:
يقدـ اكادوكس العديد مف الخدمات التي مف شانيا جعؿ المنشأة التعميمية مكانا
ممي ازhttp://www.acadox.com/company#why :
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 التقنية السحابية الحديثة :تـ تطوير اكادوكس عمى أحدث التقنيات الحوسبية والتيتضمف اعمى مستويات الحماية واالماف .تضمف التقنيات المستخدمة في اكادوكس
سرية وتشفير البيانات لممستخدـ .باإلضافة الى ذلؾ ،يمكف التقميؿ مف التكاليؼ
التقنية المصروفة عمى االستضافة والصيانة والتحديثات المستمرة .كما تضمف تقنية
اكادوكس الس حابية التوسع االوتوماتيكي في استخداـ البرنامج في حاؿ الضغط
الكبير ،وتوزيع االستخداـ عمى الخوادـ لضماف سرعة االداء ،وتوفر النسخ
االحتياطية مف البيانات لضماف عدـ ضياعيا.
 الربط مع البرامج األخرى :تـ تطوير اكادوكس بحيث ال يكوف معزوال عف البرامجاالخرى المستخدمة في المنشآت التعميمية .يقدـ اكادوكس (واجية البرمجيات
التطبيقية) والتي تسمح لفريؽ اكادوكس ربط البرنامج مع اي برنامج اخر تستخدمو
المنشأة كبرامج معمومات الطالب ،البرامج المالية ،المسجؿ.
 التعمـ والواجية العربية :تـ تصميـ اكادوكس ليكوف سيؿ االستخداـ كسيولةاس تخداـ الشبكات االجتماعية االخرى .بتوفير ادوات فاعمة ،كنظاـ التنبييات
المحظية ،فسيبقى المتعمـ عمى صمة دائمة بما يحدث في حصصو التعميمية ومجتمعو
االكاديمي.
 االدوات المعدلة واالضافية :عند الرغبة في إضافة المزيد مف الخصائص واالدوات،يمكف لفريؽ عمؿ اكادوكس تنفيذ ذلؾ وبالتالي يمكف طمب اي نوع مف التعديالت
واالضافات وسيقوـ الفريؽ التقني بذلؾ.
 التصميـ المخصص :مع كؿ اشتراؾ مف اي منشأة في اكادوكس ،يتـ اعطاءىاعنوانا ورابطا خاصا باسـ المنشأة كما يمكف تعديؿ التصميـ الخاص بمساحة
المنشأة عمى اكادوكس ليالئـ تصميـ المنشأة االصمي وشعارىا والوانيا .ىذه الخدمة
يتـ تقديميا مف فريؽ عمؿ اكادوكس.
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معايري امليصات االلهرتوىية اجليدة.
يشير لينجؿ وآخروف ) (Lengyel, Herdon, Szilágyi,2006إلى أف مف ابرز
معايير المنصة التعميمية الجيدة
ٔ.سيولةاالستخداـ.
عندما يتعمؽ األمر بسيولة االستخداـ،فنف ىذا مف أىـ التفضيالت الشخصية لممتعمـ كذلؾ
اتاحة المنصة بأكثر مف لغة.
ٕ.المرونة التقنية وتشمؿ ما يحتاجة المتعمـ مف اجيزة وبرامج ػػػػػ دعـ ،وما تتيحة المنصة
مف أدوات التعمـ(دردشة ػػػػػػػػ منتديات ػػػػػػػػ مجموعات عمؿ ػػػػػػػػػػ موارد تعمـ ػػػػػػػػػػػ رسائؿ ػػػػػ
تماريف ػػػػػػػػػ تتبع الطالب).
أما جامبينو( (Gambino, 2015فيرى أنو يجب أف يتـ إجراء
اختبار قابمية االستخداـ في منصات التعمـ اإللكترونية بشكؿ عاـ لضماف سيولة التنقؿ فيالتطبيؽ ،ويجب أال يواجو المستخدـ تحديات في تحقيؽ النتيجة المرجوة .كما يجب أف يكوف
خاليا مف األخطاء ،وسيؿ االستخداـ.
المحتوى ً
اختبار توافؽ المتصفح  /النظاـ األساسي :مع وجود مجموعة واسعة مف المستخدميف الذيفيصموف إلى منصات التعمـ اإللكترونيةمف حيث األجيزة المستخدمة وكذلؾ البرامج  /أنظمة
التشغيؿ  /المتصفحات المستخدمة  ،يصبح مف الميـ أكثر اختبار التوافؽ مع األجيزة
والبرامج المختمفة ،لضماف الوصوؿ السمس لمنصات التعمـ اإللكترونية
نظر ألنو قد يكوف ىناؾ عدد كبير مف المستخدميف الذيف يصموف إلى منصة
اختبار األداءً :االتعمـ اإللكترونية  ،وربما في نفس الوقت ،يجب إجراء اختبار األداء بحيث ال يكوف ىناؾ
تأثير ممحوظ عمى تجربة المستخدـ مف حيث الوصوؿ إلى النظاـ األساسي أو تحميؿ مختمؼ
األقساـ  /المحتويات.
ميما في ىذه األنظمة األساسية كما ىو الحاؿ مع أي تطبيؽ آخر .مع
اختبار األماف ًادور ً
ارتفاع نقاط الضعؼ ،يمكف أف يكوف ىناؾ وصوؿ غير مصرح بو إلى النظاـ األساسي مع
نية خبيثة .وبالتالي يجب أف يكوف ىناؾ اختبار كامؿ مف وجية نظر األماف لضماف سالمة
البيانات وحمايتيا  ،ووظائؼ المنصة نفسيا ،وفى النياية مع توفر ىذه المجموعة مف
ميما ليذه المنتجات.
منصات التعمـ اإللكتروني وقاعدة مستخدميف واسعة ،يصبح االختبار ً
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قد تختمؼ مجاالت االختبار أو االستراتيجيات لكف اليدؼ األساسي يظؿ كما ىو الوصوؿ إلى
تقديـ خدمة تعميمية متميزة وفعالو.
فى حيف يشير مركز تقنيات التعميـ مدى الحياة

( (Timeless Learning

 Technologies,2016إلى أف مف أبرز معايير الجودة فى المنصات اإللكترونية ما يمى:
ٔ.قدرة المنصة عمى إدارة المحتوى.
تتيح األدوات التي تستخدميا منصة التعمـ إيصاؿ محتوى التعمـ اإللكتروني فيى تمكف
المعمميف واألساتذة والمدربيف مف إنشاء وتخزيف واعادة تخصيص الموارد والدورات الدراسية
التي يمكف الوصوؿ إلييا عبر اإلنترنت.
ٕ .قدرة المنصة عمى تخطيط المناىج الدراسية .
أف توفر المنصة األدوات الالزمة لتخزيف ودعـ تقييـ التعمـ وتخطيط الدروس بشكؿ جيد.
ٖ .قدرة المنصة عمى إتاحة اشكاؿ متنوعة لالتصاالت.
يجب أف توفر المنصة األدوات المتنوعة المدمجة في نظاـ التعمـ التى تيسر االتصاؿ عف
طريؽ البريد اإللكتروني والرسائؿ ومنتديات المناقشة ولوحات النشرات والمدونات وغيرىا مف
أدوات االتصاؿ.
ٗ .قدرة المنصة عمى إدارة التعمـ.
أف تتيح المنصة األدوات التي تدعـ إدارة عممية التعميـ والتعمـ مف خالؿ تتبع تقدـ
الطالب والمستخدميف والمتدربيف في اختبارات التقييـ مع امكانية الوصوؿ إلى معمومات عف
التمميذ والحضور والجدوؿ الزمني وممفات االنجاز اإللكترونية ومعمومات اإلدارة  ،كؿ ىذا تتـ
إدارتو بشكؿ فعاؿ مف خالؿ منصة التعمـ.

ثاىياً .الكصص التغارنية الزقنية ودورٍا يف تينية املَارات والكيه لدى املتعلنني.
هناك العديد من التعريفات لمقصص الرقمية منها:
 القصص الرقمية ىى قصص تقميدية ،تدور القصص الرقمية حوؿ موضوع مختار أو
وغالبا ما تحتوي عمى وجية نظر معينة وتعرض مف خالؿ الحاسب أو
فكرة مطروحة
ً
التقنيات الرقمية المختمفة )(Robin,2008
 يعرؼ " حسيف محمد أحمد عبدالباسط " (ٕٓٓ )ٕٓٔٓ ،القصص الرقمية بأنيا:
"حكاية نثرية واقعية أو خيالية قائمة عمى استخداـ برمجية فوتوستوري Photostory
- ٖ٘ٛ -

فاعلية منصة تعليمية إلكترونية قائمة على القصص التشاركية الرقمية لتنمية التنظيم التعاوني

..................................................

في المزج المنظـ لمصور والخرائط والنصوص والخمفيات والتعميؽ الصوتي بغرض تجسيد
األحداث والشخصيات والمواقؼ والظاىرات التي تدعـ تحقيؽ ىدؼ أكبر أو أكثر مف
أىداؼ تعميـ وتعمـ الجغرافيا".
 بينما تعرفيا "زينب محمد العربي إسماعيؿ " (ٖٕٔٓ،ص ٕٗ) بأنيا" :نشاط يقوـ بو
الطالب في تصميـ وتجسيد قصة لمحتوى تعميمي مف حيث تخطيط فكرتيا وأحداثيا
وشخصياتيا والمواقؼ التي تدعميا ،وذلؾ باستخداـ أحد برامج الوسائط المتعددة
المستخدمة في المزج المنظـ لمصور والنصوص والخمفيات الموسيقية والتعميؽ الصوتي
لسرد القصة ،ويتـ االستعانة باإلنترنت في مشاركة وتقييـ ومناقشات الطالب حوليا".
 ويرى إيياب محمد عبدالعظيـ حمزة (ٕٗٔٓ) أنيا :برنامج وسائط متعددة يجمع ما
بيف النص والصوت والصورة والحركة والتفاعؿ معروض في شكؿ سرد قصصي بغرض
تنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ.
 فى حيف يعرؼ " مختار عبدالخالؽ عبدالاله عطية " (،ٕٓٔٙص ٓ )ٜالقصص
الرقمية التشاركية بانيا :إحدى التقنيات التعميمية الحديثة التي تقوـ عمى التعاوف
والمشاركة بيف الطالب ومعمميـ في تطوير القصص التقميدية مف خالؿ دمجيا مع
الوسائط المتعددة بنمكاناتيا المختمفة مف صوت وصورة وحركة وتعميقات مكتوبة
ورسوـ".
 أما بوبينييـ) (Bubenheim,2018فيرى أف القصة الرقمية ىى رواية قصصية
تعتمد عمى مجموعة عناصر تقدـ عبر القنوات الرقمية لمسماح لالفراد باالستفادة منيا،
األىـ مف ذلؾ أف سرد القصص الرقمية يؤدي إلى ىدؼ معيف ،ويؤكد بشكؿ مثالي عمى
حقيقة التي تعمؽ فيـ الموضوعات وترتكز عمى إثارة التعجب واالستفسار لدى
المتعمميف.

األصط اليظزية والفلضفية للكصص التغارنية الزقنية:
أشارت دراسة ) (Yussof, & Abas, Parisa, 2012إلى أنو يمكف الدمج بيف
القصص الرقمية ونظريات التعمـ والتصميـ الجيد مف أجؿ بناء تجربة تعميـ وتعمـ أفضؿ.
تقوـ نظرية فيجوتسكي االجتماعية عمى فرضية أف المعرفة يجب أف تبنى مف قبؿ "مجتمع
تعاوني" مع ابراز دور المعمـ كمرشد يسمح "لجميع المشاركيف بالتعمـ مع بعضيـ البعض
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معا في استفسارات وحوارات ،اما ويمز فى نظرية المعرفة فيؤكد عمى
ويحثيـ عمى االنخراط ً
الطالب.
إلحساس
كوسيمة
والتعاوف
التفاعؿ
أىمية
وعمى دور التقييـ النقدي مف قبؿ األقراف ،وابراز دور المشاركات في حؿ المشاكؿ ويعد
التعامؿ مع القصص الرقمية محاولة لتوسيع وتحويؿ فيميـ الجماعي حيث ينظر اليو كنشاط
مشترؾ يسيـ فى بناء جسور المعرفة وصنع المعنى مع اآلخريف )(Wang, Zhan, 2010
التعمـ التحويمى والقصة الرقمية نيج سرد القصص الرقمي ىو وسيمة لتقييـ الطالب
وتوظيؼ التعمـ التحويمي داخؿ وخارج الى قاعة الدراسة .فعندما يقوـ الطالب بعمؿ مشروع
سرد القصص الرقمي يساعد عمى تطوير فيـ جديد لمعالـ مف حوؿ كؿ طالب عف طريؽ النقد
الذاتي والتأممى.
فالقصص الرقمية وسيمة لتشجيع مشاركة الطالب والتفكير .ىذا النيج يجمع بيف استخداـ
التكنولوجيا مع فوائد وميارات القصص الرقمية حيث يمكف اعتبار اف ميارات االختيار
والمقارنة واالستنتاج والترتيب والمراجعة يتـ تقديميا كنيج لمتشجيع تفكير الطالب في
األنشطة وتعزيز العمؿ التعاونى مف خالؿ القصص التشاركية الرقمية حيث توظؼ التكنولوجيا
الرقمية ،واستخداـ نيج فعاؿ لمساعدة الطالب عمى جمع المعمومات ،وخمؽ أفكار جديدة
وتنظيـ المعرفو فى إطار قصصى ،التي يستطيع تحسف فيـ محتوى التعمـ لدى الطالب
أنواع القصص الرقمية .صنفت أحد الدراسات أنواع القصص الرقمية إلى:
ٔ.الروايات الشخصية .القصص التي تحتوي عمى روايات لالحداث اليامة في حياة المرء .
ٕ.قصص األفالـ الوثائقية والتاريخية :قصص ذلؾ دراسة األحداث الدرامية التي تساعد عمى
فيمالماضي
ٖ.قصص مصممة لالرشاد والتوجيو المتعمميف).(Wang, Zhan, 2010
وىناؾ تصنيؼ آخر لمقصص الرقمية وىو:
ٔ.قصص الصور : Photo Stories:ىى مزيج مف الصور والنصوص .يحتاج الطالب فقط
لمعرفة كيفية التقاط الصور وكيفية عمؿ باور بوينت أو العرض التقديمي الذي سيتـ فيو
وضع الصور سويا مع النصوص.
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ٕ .عروض التقديمية : Presentations:األكثر شيوعا فى صنع القصة العممية عبارة عف
عرض تقديمي .العرض ىومزيج مف النص والصور لتقديـ موضوع .يجب عمى الطالب
تمخيص األفكار األكثر أىمية وتقديميا في ترتيب معيف.
ٖ-التدريج  .Stagingنوع مف العرض ولكف ال يركز الطالب عمى الحقائؽ ولكنيـ يركز عمى
العثور عمى طريقة ألداء مشاعرىـ اإلضافات ،الحوادث واألقواؿ ،وما إلى ذلؾ يجب عمى
الطالب

تقديـ

التي

األشياء

ىي

مألوفة

ليـ.

ٗ.مقاطع فيديو : Video clips:النوع األخير مف  DSىو مقاطع فيديو  ،حيث يضع
معا لجعؿ قصة ذات مغزى والتي تغطي
طالب الكممات والمحادثات المسجمة أو السرد ً
جميع أنواع القصص الرقمية المذكورة )(Abdel-Hack, Helwa,2014

الكصص الزقنية عرب امليصات االلهرتوىية
رواية القصص الرقمية ىى مف وسائؿ اال تصاؿ األكثر فاعمية بسبب أسموب السرد
الذى يعزز التعمـ خاصة مع وجود الوسائؿ البصرية كالصور الثابتة واضافة الموسيقى
وصوت الراوى الذي يعبر بصوتو عف النواحى الوجدانية قد يتعمـ المتعمموف أشياء حوؿ ومف
فعاال في العديد مف
خالؿ القصة وقد وجد الباحثوف أف رواية القصص الرقمية لعبت ًا
دور ً
جوانب التعميـ وينصح المعمموف بأف يحولوا المشاريع الطالبية إلى فيمـ ليقوموا بعد ذلؾ
بحفظ الفيمـ او القصة المصورة الذى يتناوؿ مشروعاتيـ ويصبح كممؼ انجاز لمطالب
(Wang, Zhan, 2010).

دور الكصص الزقنية عرب امليصات االلهرتوىية فى التعله.
 تطويز التعله مً خالل التفاعل والتواصل.يقبؿ المعمموف عمى استخداـ منصة عمى شبكة اإلنترنت لعرض القصص الرقمية حيث يعد
توجو نحو الممارسات التي تفضؿ التعمـ المختمط في المجتمعات المدرسية مف خالؿ التفاعؿ
والمشاركة عبر اإلنترنت .وىى تعد تجربة ديناميكية بدأ تقديميا حديثًا في المدارس ،فيي ال

تتطمب ذلؾ االتصاؿ الكامؿ طواؿ الوقت والبنية التحتية لكنيا

استخداـ التقنيات الرقمية فى صورة أنواع مختمفة مف التنظيـ والدعـ لمتعمـ الطالبى.
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 بياء االسرتاف يف العنل.باستخداـ المنصات المستندة إلى الويب لألغراض التربوية يفتح مجموعة كاممة لألنشطة
والعمؿ التعاوني فمف خالؿ سرد القصص الرقمية وتشكيميا ودعـ عمؿ الطالب يتـ تحديد ىذا
النوع مف الدعـ عندما يخطط المعمموف لمعمؿ في الفصوؿ الدراسية وتصميـ مسار
العمؿ.ويسيـ سرد القصص الرقمية فى تطوير الممارسات التعميمية فيمكف استخداـ رواية
أيضا ،كما تسمح بالمرونة والتكيؼ فى التدريس
القصصو كتجربة تنموية ديناميكية لممعمميف ً
لتوجيو ودعـ الطالب بشكؿ كاؼ في عصر تحظى فيو التكنولوجيا الرقمية بتفضيؿ كبير مف

قبؿ وسائؿ اإلعالـ والمجتمع.

 دعه العنل اجلناعي للطالب.في حالة سرد القصص الرقمية يحتاج الطالب إلى الدعـ إلدارة التعمـ وتوزيع العمؿ عمى
مجموعات  ،وطرح أسئمة الطالب الرائدة  ،وتعميـ كيفية تحرير الفيديو لمسماح لمطالب بطرح
األسئمة والتفكير بشكؿ أعمؽ حوؿ العممية والمحتوى .ىناؾ حاجة إلى قدر كبير مف الدعـ
خالؿ التعمـ حيث يقدـ المعمموف مجموعة مف العناصر االجتماعية ويرشدونيـ إلى المواد
المستخدمة كاألجيزة المحمولة  ،والبرمجيات) األدوات .تعكس ىذه الممارسات مساحة
ديناميكية لمتفاعؿ فى صنع المعنى ،ويتحقؽ التطوير عمى المستوى الشخصي حيث يمتمؾ
الطالب قصصيـ الرقمية في مجموعات ،ويطور الطالب ميارات القراءة والكتابة والرقمية أثناء
معا ،واعطاء تعميقات و يشارؾ الطالب بنشاط
التبادؿ المعمومات مع أقرانيـ ،وحؿ المشكالت ً
فى تعمـ أعمؽ.في جميع المدارس فنمندا أنشأ المعمموف أنشطة سرد القصص الرقمية في
أماكف غير رسمية .وتكوف ىذه األماكف ذات الصمة بالموضوع مثؿ المتحؼ ،والسوؽ المحمية
المفتوحة  ،وساحة المدرسة لدراسة ظاىرة طبيعية  ،وكذلؾ مما يسيـ فى خمؽ المعرفة
ميما مف جوانب تنظيـ أعماؿ سرد
جانبا
وتنمية الميارات  ،تعد معرفة خمفية الطالب
ً
ً
القصص الرقميةحيث يبدؤا بالبحث فى المصادر المستندة إلى اإلنترنت كذلؾ البحث عف
الصور التي يجب التقاطيا ،ويتشارؾ الطالب سويا النجاز المياـ التي تفتح الفرص التخاذ
الق اررات والحؿ مشاكؿ أثناء التفاعؿ مع أقرانيـ.
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 تبادل الجكافات بني الطالب وأقزاىُ عرب اإلىرتىت.يحدث ذلؾ عند استخداـ المغة اإلنجميزية كوسيمة شائعة حيث يحدث بشكؿ "غير مخطط"
لتجاوز الحدود يتيح الفرصة لممتعمميف الستخداـ النصوص المتنوعة مف المجاالت "خارج
المدرسة" رواية القصص الرقمية ىي جياز يولد خبرات لغوية كالقدرة عمى استخداـ المغة فى
التواصؿ ،والتعبير بشكؿ جيد ،وتشكؿ رواية القصص الرقمية يشمؿ انشاء نصوص أو سرد
لمحوار أوتأمؿ فكرة كما تظير نتائج الدراسات التجريبية ،يمكف أف تكوف القصص المولدة مف
قبؿ الطالب في حدث فردي أو متعدد األحداث يرووف قصة واحدة أو عدة جوانب لظاىرة
(عمى سبيؿ المثاؿ  ،حدث تاريخي ،تفاعؿ كيميائي إلخ .).عندما يرووف قصة حياة شخصية
شييرة فنف القصص تبدأ مف الطالب تستخدـ كؿ مف القصص المستندة إلى األحداث والقائمة
عمى الطالب وتعتمد عمى حسف استخداـ المغة لتوصيؿ الرسالة.

 اصتخداو الكصص الزقنية الغزاض التكارب الفهزى.عندما يت شارؾ الطالب القصص الرقمية مع أقرانيـ في بيئة تعتمد عمى الويب يسيـ ذلؾ
فى تنشيط المناقشات والتبادالت في شكؿ تعميقات ،يمكف لمثؿ ىذه التفاعالت أف تقدـ نظرة
ثاقبة لممحتوى أو اإلنتاج وىو غرض كامف وراء القصة ،ويمكف أف توفر فرصة لتفكير
أعمؽ ،وتحقيؽ األىداؼ والعالقات االجتماعية ،وتمبية األغراض التربوية .(Vivitsou,
)2018

 اصتخداو الكصص الزقنية فى التعليه اجلامعىوتساعد القصص الرقمية فى تحسيف كفايات القراءة والكتابة لمطالب ،وفي تدعيـ الميارات
المغوية بصورة عامة ) (Lanir, 2012, 2كما توفر الفرصة لمطالب لمتأمؿ في المعرفة
المقدمة ،وفحص الفرضيات المختمفة ).(DeNatale, 2008, 2
وفي دراسة جينكينز ولونسديؿ ) (Jenkins, Lonsdale,2007,p443أشا ار إلى
أف استخداـ رواية القصة الرقمية في التعميـ العالي ال يزاؿ في مراحمو األولى ،وأكدا عمى أف
الطبيعة الرقمية ليذه القصص يجعميا مثالية لتخزينيا وسيولة استرجاعيا ،وبالتالي تصبح
متاحة لالستخداـ عمى فترات منتظمة ،كما أشا ار إلى دور رواية القصة الرقمية في تنمية
ميارات التفكير ،وتشجيع طالب القرف الحادي والعشريف عمى التعمـ وتنمية الميارات.
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في دراسة أجراىا كؿ مف كاريوكي وبوش & )(Kariuki, Bush, 2008,p20
بغرض تحديد اآلثار التعميمية الناجمة عف استخداـ رواية القصة الرقمية مقارنة بالطريقة
التقميدية في التدريس ،وذلؾ عمى التحصيؿ وبعض ميارات المغة في تعميـ المغة األسبانية في
المدارس الثانوية المختارة في شماؿ شرؽ والية تينيسي بالواليات المتحدة األمريكية ،أشارت
النتائج إلى اختالؼ كبير بيف مستخدمي رواية القصة الرقمية ،ومستخدمي الطريقة التقميدية
في األداء الكمي لصالح مستخدمي القصة الرقمية ،حيث كاف التعمـ أكثر إيجابية وجرأة وشجع
عمى مشاركة طواؿ فترة التعمـ ،بخالؼ المجموعة الضابطة الذيف عانوا مف الممؿ خاصة في
المراحؿ المتأخرة مف التعمـ.
كما كشفت نتائج دراسة باريت ( )Barrett, 2006أف القصص الرقمية تعد أداة
لتعمـ قائـ عمى الفيـ العميؽ ،والتفكير التأممي ،وتثير الدافعية لمتعمـ وتحقؽ المشاركة الفعالة
لمطالب ،وتسيـ فى تنمية الميارات التكنولوجية.
عمى ضوء ما سبؽ حاوؿ البحث الحالى تحديد أىمية القصص الرقمية التشاركية مف خالؿ
الشكؿ التالى.

شكؿ (ٗ) اىمية القصص الرقمية التشاركية كما يحددىا البحث الحالى
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ثالجاً :التيظيه التعاوىي وأٍنيتُ يف العنلية التعلينية:
إف التنظيـ في العممية التعميمية أمر ضروري ولو عالقة قوية بفيـ الطالب لما يدرسوه
مف معارؼ وميارات وقيـ وجدانية ،كما أف لمتنظيـ عالقة بفاعمية تعمـ الطالب في المرحمة
الجامعية .ولمتنظيـ أساليب متنوعة منيا :التنظيـ الذاتي والتنظيـ التعاوني أو التشاركي لتعمـ
الطالب ،وعمى الرغـ مف أىمية توافر التنظيـ التعاوني بيف طالب الجامعة؛ نظ ارً لزيادة
األعماؿ التشاركية والتعاونية بيف طالب الجامعة ،ونظ ارً لحاجة طالب الجامعة إلى تنمية
التنظيـ التعاوني؛ وذلؾ ألف التنظيـ التعاوني ينمي ثقة الطالب بأنفسيـ ،ويجعميـ يشعروف
بأنيـ قادروف حؿ ما يواجيوف مف مشكالت وصعوبات أثناء التعمـ

& (Järvenoja

).Järvelä, 2009
وظير مصطمح التنظيـ التعاوني في مجاؿ التربية منذ قرنيف مف الزماف ،ويبدأ تعمـ
ويعرؼ التنظيـ التعاوني بأنو تنظيـ
اإلنساف لمتنظيـ التعاوني منذ أف يبدأ في إدراؾ مشاعرهُ ،
إجتماعي لتع مـ الطالب حيث ينظـ الطالب مف خاللو معارفيـ وسموكياتيـ ودافعيتيـ
ومشاعرىـ وذلؾ بالتعاوف مع باقي زمالئيـ ومعمميـ ،وفي التنظيـ التعاوني يتشارؾ في
تنظيـ عممية التعمـ الطالب نفسو مع اآلخرييف سواء كانوا زمالئو أو معممو & (Järvelä
) .Järvenoja, 2011; Volet, Summers, & Thurman, 2009وتنمية ميارات
التنظيـ التعاوني بيف طالب الجامعة يعد إحدى التحديات التي ينبغي التغمب عمييا؛ ألف طالب
الجامعة يحتاجوا إلى ىذا النمط مف التنظيـ في دراسة المقررات وفي ممارسة األنشطة
الجامعية وفي حياتيـ المستقبمية بعد التخرج (Räisänen, Postareff, & Lindblom-
Nijhuis,

Segers,

;2013

Endedijk&Vermunt,

;Ylänne,2016

).&Gijselaers, 2006
ولما كاف نظاـ التعميـ الجامعي يختمؼ عف أنظمة التعميـ قبؿ الجامعي ،حيث يعتمد
الطالب في التعميـ الجامعي عمى أنفسيـ في التعمـ ،وطالب المرحمة الجامعية مسئولوف عف
تنفيذ ا لتكميفات الجامعية واجتياز المقررات الدراسية ،وينبغي عمى الطالب التغمب عمى ما
يقابموف مف مشكالت بأنفسيـ ،كما ينبغي إيجاد مف يساعدىـ في حؿ ىذه المشكالت ،وذلؾ
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خالؼ ما يحدث في التعميـ قبؿ الجامعي ،حيث يتعمـ فيو الطالب وفؽ توجييات وشرح
ومتابعة ومراقبة وتقييـ المعمـ طواؿ فترة الدراسة & (Heikkilä, Lonka, Nieminen,
).Niemivirta, 2012
وتظير أىمية توظيؼ التنظيـ التعاوني في التعمـ لدى الطالب في مرحمة التعميـ
الجامعي بوجو عاـ ،وعند افتقار الطالب إلى ميارات التنظيـ الذاتي أو عدـ دراية الطالب
وعدـ استخداميـ إلستراتيجيات التنظيـ الذاتي عمى وجو التخصيص ،حيث يساعد التنظيـ
التعاوني الطالب عمى زيادة معدؿ التعمـ لدى طالب الجامعة ،كما أنو يزيد مف مقدرة ىؤالء
الطالب عمى اجتياز المقررات الدراسية والتغمب عمى المشكالت التي تواجييـ أثناء التعمـ
بصورة أفضؿ ).(Räisänen, Postareff, & Lindblom-Ylänne, 2016
والتنظيـ التعاوني يساعد طالب الجامعة عمى تحقيؽ مجموعة مف المميزات والتي
منيا :إثبات الذات ،المشاركة الوجدانية والتفاىـ بيف جماعة األقراف ،استغالؿ الطاقات
اإلبداعية واإلبتكارية عند الطالب ،حؿ المشكالت التي تواجو الطالب أثناء تعمميـ سواء
أكانت ىذه المشكالت تعميمية أو تنظيمية ،الحفاظ عمى مصالح الطالب المشتركوف في نفس
اليدؼ ،إذكاء روح المنافسة اإليجابية بيف الطالب ،تدعيـ القيـ واإلتجاىات اإليجابية بيف
الطالب (فاروؽ عبده فمية والسيد محمد عبد المجيد،ٕٓٓ٘ ،ص ص ٓٓٔ .)ٔٓٔ -
تبدأ عمميات التنظيـ الذاتي مف اشتراؾ مجموعة مف الطالب في ىدؼ واحد ،ثـ تأتي
مرحمة اتخاذ الق اررات الفردية ،حيث يكمؼ كؿ طالب بميمة فرعية ،ومجموع المياـ الفرعية
التي ُيكمؼ بيا الطالب تؤدي في النياية إلى تحقيؽ اليدؼ .ولوحظ أف ىذه الطريقة تعمؿ
عمى تسريع تعمـ الطالب واتقاف ىؤالء الطالب لما يتعمموه .والتعمـ بيذا األسموب يتطمب مف
المتعمميف أف يستفيدوا مف عناصر تدعيـ التعمـ المتوفرة في منصات التعمـ اإللكترونية.
والجدير بالذكر أف منصات التعمـ التشاركية مازالت ىدؼ لمدراسة والبحث ،وذلؾ في مجاؿ
التنسيؽ في أداء المياـ بيف المشتركيف في ىذه المنصات عمى وجو التخصيص (Zemzem
).& Tagina, 2018
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ومستويات التنظيـ التعاوني تتمثؿ في :مشاركة الطالب لمحقائؽ والمعارؼ وتبادؿ ىذه
الحقائؽ فيما بينيـ ،إستخداـ الطالب بعض الدعائـ حتى يساعد زمالئو في تعمميـ ،وتعاوف
الطالب في تنظيـ تعمميـ والتشارؾ بفاعمية في عمميات تنظيـ التعمـ فيما بينيـ؛ مف أجؿ
تحقيؽ اليدؼ المشتركوف في السعي لموصوؿ إليو (Volet, Summers, & Thurman,
).2009
ويتكوف التنظيـ التعاوني مف نتاج تفاعؿ ثالث حاجات أساسية ىي :الحاجة إلى
اإلنضماـ أو التفاعؿ مع اآلخرييف ،وىذه الحاجة تعني أف بعض الطالب لدييـ حاجة إلى أف
يكونوا عضو في جماعة حتى يتفاعموا مع أعضاء ىذه الجماعة .ثـ الحاجة إلى العطؼ
والصداقة ،وىذه الحاجة تمثؿ ىذه الحاجة رغبة الطالب في التقارب الوجداني مع باقي
أعضاء الجماعة ،وتكويف صداقة قوية مع أعضاء الجامعة ،والحاجة إلى السيطرة أو التأثير،
ويقصد بيذه الحاجة رغبة الطالب في السيطرة والتأثير عمى الظروؼ البيئية المحيطة بو
ويكوف قائد مسيطر أثناء التعامؿ مع زمالئو (فاروؽ عبده فمية والسيد محمد عبد المجيد،
ٕ٘ٓٓ.)ٜٜ ،
وتنفيذ عمميات التنظيـ التعاوني يتـ في ضوء ثالث محاور رئيسة ،المحور األوؿ :كؿ
شخص مسئوؿ عف عمميات التنظيـ الذاتي لتعممو ومنيا :وضع األىداؼ والمتابعة والتقيـ
الذاتي وطمب المساعدة مف المشتركيف معو في العممية التعميمية وادارة الوقت ،باإلضافة إلى
وضع خطو دقيقة لتنفيذ ىذه الع مميات .والمحور الثاني :يساعد ويدعـ كؿ طالب زمالئو في
مجموعة العمؿ عمى تنظيـ تعمميـ .والمحور الثالث :يتعاوف أعضاء مجموعة العمؿ عمى
تنظيـ عمميات التعمـ (التعاوف في تنظيـ التعمـ والذي يقصد بو إشتراؾ الطالب في وضع
الخطط الجماعية وتنفيذ مياـ التعمـ سوياً والتأمؿ في عممية التعمـ).
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عذوي (  ) 2ػٕبطش رظُُّ اٌزٕظُُ اٌزارٍ )(Winne, Hadwin, & Perry, 2013
أٔشطخ اٌزؼٍُ

األعجبة اٌزشثىَخ

 إربؽخ اٌّؼٍىِبد فٍ اٌ ولذ وِٓ أٌ َ -ؾزىي اٌّمشس ٔظىص وفُذَىِىبْ
 ِشاػبح أّٔبؽ رؼٍُ اٌطالة ِشؤخ اٌّؾزىي اٌزٌ َذسعه اٌطالة َ -غزطُغ اٌطالة إصشاء اٌّؾزىياٌؼٍٍّ ورؾذَضه
واٌزؼبوْ ثُٓ اٌطالة إلػذاد اٌّؾزىي
 رؾمُك ِغزىَبد اٌزطجُك واٌزؾًٍُواٌزمىَُُ فٍ ِغزىَبد رظُٕف ثٍىَ
 ثٕبء اٌّؼشفخ ثفبػٍُخ ِٓ خالي اٌزفبػً َ -ؾزبط اٌطالة إًٌ رٕىع ِىاػُغاإلعزّبػٍ ثُٓ اٌطالة واٌزفبػً ثُٓ اٌذساعخ اٌزٍ َزٕبوٌىهب ثبٌّٕبلشخ،
ورٌه ؽزً َؼجش اٌطالة ػٓ آسائهُ
اٌطالة واٌّؼٍُ.
ِٓ خالٌه.
 اٌزؼٍُ ثبٌؼًّ ورخطُؾ ِؾزىي اٌّمشس  -وً دسط فٍ اٌّمشس ِخظض ٌهٍِف ثبعُ "ِغزٕذ اٌزفىُش
ورٕظُّه.
وإٌّبلشخ"
 اٌزؼبوْ ثُٓ اٌطالة ثشىً رضإٍِ َؼشع فٍ وً ٍِف ٔزبئظإٌّبلشبد فٍ إٌّزذي واألفىبس
اٌشئُغخ اٌزٍ رىطً ٌهب فشَك اٌؼًّ.
 اٌزؼٍُ ثبٌؼًّ ػٓ ؽشَك إٔشبء لىاػذ  -رأوُذ األٔشطخ اٌزؼٍُُّخ واٌزأوُذثُبٔبد ِٓ أعً رؾًٍُ اٌجُبٔبد اٌّىىٔخ ػًٍ اٌغّبد اٌزؼبؤُخ ثُٓ اٌطالة
ِٓ اٌزؼبوْ ثُٓ اٌطالة.
 رؾمُك ِغزىَبد اٌزطجُك واٌزؾًٍُواٌزمىَُُ فٍ ِغزىَبد رظُٕف ثٍىَ
 رمُُُ األلشاْ – اٌزىاطً ورُّٕزه فٍ ٌ -ىً دسط فٍ اٌّمشس اٌزٌ َذسعهاٌطالة ِغّىػخ ِٓ ِؼبَُش اٌزمُُُ
ِغزّؼبد اٌزؼٍُ.
 رؾمُك ِغزىَبد اٌزؾًٍُ واٌزمىَُُ فٍ اٌزٍ َٕجغٍ أْ َؼشفهب اٌطبٌت. َىىْ اٌزمُُُ ِٓ ّٔؾ رمُُُِغزىَبد رظُٕف ثٍىَ
األلشاْ ،واٌهذف ِٓ هزا اٌزمُُُ هى
أْ رذسن ِغّىػخ اٌّزؼٍُّٓ ِغزىي
رمذِهُ فٍ دساعخ اٌّؾزىي
 رطىَش اٌىفبءاد اٌشلُّخ ِغ فبػٍُخ  -رضآِ اٌذسوط اٌّمذِخ ثئعزخذاَِؤرّشاد اٌفُذَى ٌٍّٕبلشخ فٍ
اٌزؼٍُ اإلٌىزشؤٍ واٌزىاطً اٌشلٍّ.
وػشع
اٌّمشس،
 اٌزؼبوْ واٌزؼٍُ إٌشؾ – فشَك ِٓ ِىػىػبدِىػىػبد اٌزؼٍُ ِغ ِشبسوخ أفىبس
اٌطالة َمىد دساعخ اٌّؾزىي.
اٌطالة اٌشخظُخ ؽىي ِّىػبد
اٌزؼٍُ واٌضِالء واٌّؾزىي اٌؼٍٍّ
اٌزٌ َذسعىٔه.
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ِىىٔبد
اٌّمشس
 ِىلغ إٌىزشؤٌٍؼشع اٌّمشس
 ِؾزىي اٌّمشسهزا
وإربؽخ
اٌّؾزىي ٌٍزؼذًَ
ِٕ -زذي إٌّبلشبد

اٌّغزٕذاد
اٌزشبسوُخ
(ِغزٕذاد عىعً)

 لىاػذ اٌجُبٔبداٌزؼبؤُخ (عذاوي
عىعً اإلٌىزشؤُخ)
ِ -ؼبَُش اٌزمُُُ

 ِٕظخ رشغًُاٌفُذَى
واٌّؤرّشاد
اٌزشبسوُخ ألٔظّخ
اٌزؼٍُ اإلٌىزشؤٍ
اٌزضإُِخ.
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وتنمية التنظيـ التعاوني لدى المتعمميف مف خالؿ بيئات التعمـ التقميدية والرقمية
يتطمب عدد مف الخطوات المتمثمة فيما يمي ):(Blau & Shamir-Inbal, 2017
ٔ.تحديد دور المعمـ وسماتو التدريسية.
وىنا يقوـ المعمـ بػتنظيـ األدوار – تقديـ دعامات التعمـ لمطالب – زيادة دافعية الطالب –
تطوير وتدعيـ ميارات فرؽ العمؿ – تدعيـ وتنمية التفاعؿ داخؿ المجتمعات الرقمية.
ٕ.تحديد خصائص التعمـ ودور الطالب.
القدرة عمى التنظيـ التعاوني – مشاركة التنظيـ بيف الطالب
ٖ.تحديد أنماط التعمـ.
ٗ.تحديد سمات وخصائص التقييـ التي تساعد عمى تطوير التعمـ وتطوير التنظيـ التعاوني
لدى مجموعات الطالب.
٘.تطوير الكفاءات الرئيسة التالية :التفكير الناقد والتعاوف والتواصؿ
.ٙاالستفادة مف إسيامات التكنولوجيا في:
أ .دعـ دور المعمـ في تدريس المحتوى ودور الطالب في التعمـ ودعـ أساليب التقييـ.
ب .تدعـ التكنولوجيا الكفاءات التالية :التواصؿ بيف الطالب والتعاوف والتفكير الناقد وحؿ
المشكالت المعقدة واإلبداع
ج .تدعيـ التنظيـ التعاوني – تدعيـ مشاركة التنظيـ بيف الطالب.
وىناؾ عدد مف العوامؿ التي تؤدي إلى تنمية التنظيـ الذاتي لدى الطالب ومنيا
):(Järvelä et al., 2014; Panadero & Järvelä, 2015
-

عوامؿ تتعمؽ بالمعمميف.
 oتشجيع الطالب عمى العمؿ الجماعي
 oمشاركة المسئوليات بيف الطالب في كؿ مجموعة
 oالعدالة بيف الطالب في المياـ التعميمية الموكمة إلييـ.
 oإرشاد الطالب إلى التصرؼ الصحيح عند وجود قصور مف رئيس المجموعة
التي ينتموا إلييا
 oمحاولة تقميؿ الق اررات التي يصدرىا المعمـ لمطالب
- ٜ٘ٗ -
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 oتحديد زمف تسميـ تكميفات كؿ مجموعة
 oمتابعة تحقيؽ مجموعات الطالب لألىداؼ
 oالحكـ عمى جودة إنجاز مجموعات العمؿ
 oمتابعة أداء الطالب في كؿ مجموعة
 oمعاونة الطالب عمى التعاوف بينيـ
-

عوامؿ تتعمؽ بالطالب.
 oتكويف مجموعات عمؿ
 oيختار الطالب لكؿ مجموعة قائد
 oتحقيؽ التعاوف بيف أفراد كؿ مجموعة
 oكؿ مجموعة تضع األىداؼ
 oوضع خطة لتحقيؽ األىداؼ
 oمراقبة تحقيؽ األىداؼ
 oتقييـ مرحمي لتحقيؽ األىداؼ
 oاستخداـ معايير تقييـ ومؤشرات محددة لمتقييـ
 oتعديؿ في نشاط أعضاء مجموعة العمؿ في ضوء التقييـ المرحمي

-

عوامؿ تتعمؽ المحتوى.
 oيتـ تكميؼ الطالب بميمة محددة (مثؿ :مشروع يرتبط بالمقرر – تقرير
مفصؿ عف إحدى موضوعات المقرر)
 oالتكميؼ لو عنواف محدد
 oتتسـ الميمة بالعمومية بيف الطالب
 oالتكميؼ لو معايير تقييـ يحددىا المعمـ
 oإعالف معايير التقييـ بيف الطالب
 oيحدد المعمـ أسموب تكويف مجموعات العمؿ مف الطالب (اختياري – اجباري)

-

عوامؿ تتعمؽ بمواصفات المنصة التعميمية الرقمية.
 oتعرض المنصة أىداؼ التعمـ.
 oتؤكد عمى أنشطة التعمـ التشاركية.
- ٘٘ٓ -
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 oتساعد عمى التفاعؿ بيف الطالب في مجموعة العمؿ.
 oتوفر وسائؿ لمتواصؿ اإلجتماعي بيف الطالب
 oتوفر أنشطة تقييـ تكويني
ويحتاج تنمية التنظيـ التعاوني لدى الطالب توفير مجموعة مف أدوات التعمـ الرقمية
ذات طبيعة التفاعؿ المتزامنة وغير المتزامنة ،ويمكف تنمية التنظيـ التعاوني لألطفاؿ منذ
إرداكيـ لما يشعروا بو مف مشاعر وحتى خريجي الجامعة مف طالب الماجستير ،ويمكف
تنمية التنظيـ التعاوني داخؿ حجرات الدراسة وخارجيا مف خالؿ منصات التعمـ الرقمية ،ويعد
التنظيـ التعاوني داخؿ فرؽ التعمـ مف المواضيع التي يندر ذكرىا في الدراسات والبحوث
العممية التي تتناوؿ فئة طالب وخريجي الجامعة .ويساعد توظيؼ التنظيـ التعاوني في
منصات التعمـ الرقمية عمى تحديد دور المعمـ المرشد ،ودور الطالب ،وتحديد وسائؿ التقييـ،
والتقنيات التعميمية ودورىا في تعميـ الطالب.
توجو الباحثوف نحو دراسة التنظيـ التعاوني في العممية التعميمية عاـ ٖٕٓٓـ وعمى
الرغـ مف كثرة الدراسات منذ ٖٕٓٓ حتى اآلف ،إال أنو توجد ندرة في األبحاث والدراسات التي
تناولت التنظيـ التعاوني في المرحمة الجامعية ( & Räisänen, Postareff,
 ،)Lindblom-Ylänne, 2016كما يوجد قصور في الدراسات التي تناولت موضوع
التنظيـ التعاوني ومف ىذا القصور :قمة الدراسات التجريبية التي تناولت تنمية التنظيـ
التعاوني بيف المتعمميف بنختالؼ فئتيـ العمرية ،إضافة إلى أف أغمب الدراسات التي تناولت
التنظيـ التعاوني في العممية التعميمية دراسات نظرية تصؼ موضوع التنظيـ التعاوني ،كما أنو
يوجد قصور في الدراسات التي تناولت العالقة بيف أداء المتعمميف ومقدرتيـ عمى التنظيـ
التعاوني ،وبناء عمى ماسبؽ تظير الحاجة إلى إجراء مزيد مف الدراسات التجريبية التي
تتناوؿ أثر استخداـ التنظيـ التعاوني عمى اإلرتقاء بالعممية التعميمية ،وما ىي أفضؿ الوسائؿ
التكنولوجيا التي يمكف مف خالليا تنمية التنظيـ التعاوني لدى طالب الجامعة.

- ٘٘ٔ -
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ىظزية التيظيه التعاوىي Co-Operative System Theory
تعد نظرية التنظيـ التعاوني مف النظريات الميمة التي تتناوؿ الفكر التنظيمي ،وقد
وضع ىذه النظرية شستر برنارد  Chester Bernardوحاوؿ رجاؿ التعميـ االستفادة مف
ىذه النظرية؛ مف أجؿ اإلرتقاء بالعممية التعميمية ،حيث ميز شستر برنارد بيف نوعيف مف
التنظيـ األوؿ ىو التنظيـ الرسمي الذي يرتبط بالييكؿ اإلداري لممؤسسة بشكؿ ثابت ،والثاني
ىو التنظيـ غير الرسمي ،ويشير برنارد إلى التنظيـ التعاوني عمى أساس أنو أداة اجتماعية
تسمح بالتنسيؽ بيف أوجو النشاط اإلنساني مف أجؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ،وفي ىذه
النظرية يقوـ ىذا النمط مف التنظيـ عمى أساس تعاوف مقصود وىادؼ ،وعميو يكوف نشاط
الفرد وحدة فرعية في نظاـ أكبر ،ويتكوف التنظيـ التعاوني مف :وجود ىدؼ مشترؾ يجمع بيف
األفراد ويسعى الجميع إلى تحقيقو ،وتوفير وسائؿ اتصاالت ذات كفاءة بيف األفراد ،مع رغبة
األفراد في العمؿ بننتظاـ والمساىمة في تنظيـ العمؿ.
تعتمد نظرية التنظيـ التعاوني عمى ثالث مرتكزات رئيسة:
ويقصد بو الشخص الذي يمتمؾ استعداد لتقبؿ الرسالة باعتبارىا أم ارً صاد ارً إليو،
ٔ .الفردُ .
ويشترط بو أف يكوف لديو المقدرة عمى استيعاب الرسالة ،ولديو المقدرة الذىنية
والجسمانية عمى تنفيذ الرسالة ،والرسالة تناسب األىداؼ الشخصية لمفرد.
ٕ .التنظيـ الرسمي .يتكوف مف اليدؼ واالتصاؿ واتخاذ القرار المناسب والتخصص في
المياـ والرغبة في العمؿ مع التوجيو واإلشراؼ أثناء أداء المياـ.
ٖ .التنظيـ غير الرسمي .ويعتمد ىذا التنظيـ عمى أساس تدعيـ العالقات بيف األفراد ،كما أف
ىذا التنظيـ يقوـ عمى أساس توافؽ بيف األفراد في تحقيؽ المياـ.

الكصص الزقنية وعالقتَا بالتيظيه التعاوىي:
أقيـ مشروع أطمؽ عميو ) (Fa Teىدؼ إلي قياس أثر تطوير األطفاؿ الصغار -سف
٘ ٛ :سنوات -لمقصص الرقمية وتشاركيا في البيئات التعاونية ثالثية األبعاد عمى التحصيؿ
- ٕ٘٘ -
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والعمؿ التعاوني ،وكاف مف أبرز نتائج ىذا المشروع زيادة التحصيؿ وتنمية ميارات التعاوف
لدى األطفاؿ المستيدفيف ،كما تمخض المشروع عف مجموعة مف التوصيات منيا ضرورة
تمحور المياـ المطموبة مف األطفاؿ إنجازىا حوؿ مضموف رواية القصة الرقمية .(Dibals
)& Paolini, 2013
أكدت دراسة " باريت" ( )Barrett, 2006أف القصص الرقمية تعزز التفكير
والتأمؿ ،وبالتالي تعمؿ عمى تعزيز التعمـ الفعاؿ والتعمـ العميؽ ،وذلؾ باعتبارىا وسيمة تسيؿ
التعمـ المتمركز حوؿ الطالب ،ومشاركة الطالب ،والتفكير لمتعمـ العميؽ ،والتعمـ القائـ عمى
المشروع ،والتكامؿ الفعاؿ لمتكنولوجيا في التعميـ.
وأثبتت دراسة ) (Phadung, Suksakulchai, Kaewprapan, 2012أف
تصميـ القصص القصيرة التفاعمية تعتبر أداة مساعدة في تعزيز ميارات القراءة والكتابة،
وأوصت الدراسة بأنيا تحتاج إلى تحسيف وتطوير ودراسات مستقبمية.
وفي إطار الحديث عف تػأثير بناء الطالب لمقصص الرقمية بأنفسيـ تعتبر وسيمة
الشتراكيـ في تعمميـ والتفكير بشكؿ نقدي حوليا ،وتتطمب بنائيا جمع األدلة لدعـ قصتيـ،
والتنظيـ بطريقة تحقؽ التأثير المطموب ،كما تتطمب فيـ كيفية عمؿ عناصر الرواية معاً
وكيفية التالعب بيا ألفضؿ تأثير عمى القراء والمشاىديف ،وكيفية التركيب والتوليؼ بيف

المكونات السمعية والبصرية معاً ،باإلضافة إلى التشارؾ والتقييـ بيف األقراف ليا ( & Malita
.)Martin, 2010

بينما قامت دراسة براف ) )Bran, 2010بتحميؿ ( )ٚٛقصة رقمية منتجة مف قبؿ
الطالب باستخداـ أدوات الويبٕ ،وكانت الميمة المطموبة ابتكار قصة باستخداـ ما ال يقؿ
عف عشرة شرائح بما في ذلؾ الصور والسرد الصوتي ومقاطع الفيديو أو الموسيقى ،وتـ بناء
قصصيـ عمى أساس تجاربيـ الخاصة وعمى فيميـ الشخصي ووجية نظرىـ ألحد
الموضوعات الدراسية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى تعزيز جودة أعماؿ التدريس والتعمـ ،كما
أظيرت نتائج دراسة ) )Campbell, 2012تحقيؽ مستويات أعمى مف المشاركة لمطالب
في مياـ راوية القصص الرقمية مقارناً بالمياـ الغير الرقمية ،وأظير الطالب المشاركيف في
إنتاج القصص الرقمية تحسف تدريجي في ميارات الكتابة السردية والميارات التكنولوجية مف

خالؿ العمؿ التعاوني وتشاركي.
- ٖ٘٘ -
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يجب أف يتسـ طالب المرحمة الجامعية بالقدرة عمى التأمؿ وميارات التفكير العميا،
ويقدـ التعمـ بالتكنولوجيا العديد مف الفرص لمطالب لممشاركة في المياـ التأممية إذا تـ
تنفيذىا بطريقة صحيحة ،وتتمثؿ أنشط التعمـ التي تعزز التفكير التأممي في الكتابة والتعبير
عف الرأي ،وحؿ المشكالت ،والمناقشات التأممية ،ولعب األدوار ،والعمؿ في مجموعات ،وأنو
يجب تركيز ىذه األنشطة عمى ميمة محددة مع التأمؿ باعتباره ىدؼ ،ويجب تركيز المياـ
عمى توجيو األنواع المناسبة مف األسئمة دوف إجابات واضحة وبالتالي تعزز التحميؿ
والتركيب ،وترتيب األفكار ،وتحديد التحديات ،وأيضاً تشجيع الطالب عمى دمج التعمـ الجديد

في التعمـ السابؽ (.)Oliver, & Strampel, 2007

وفي دراسة حالة تـ إعداد مشروع تحت مسمى  ،FaTe2والذي يعتمد عمى إنتاج
رواية القصة الرقمية في بيئات تعاونية ثالثية األبعاد ،وذلؾ لألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف
٘ إلى  ٚسنوات (ٔ ٜطفؿ ٙ ،مدرسيف بالمدارس االبتدائية اإليطالية) وييدؼ المشروع
تحديد متطمبات التصميـ ليذا النوع مف التطبيقات ،وقياس أثره عمى التحصيؿ والعمؿ
التعاوني ،ومف أبرز نتائج ىذه الدراسة ،زيادة ممحوظة في مستوى تحصيؿ جميع الطالب،
وتنمية ميارات التعاوف فيما بينيـ ،وتجاوب المدرسيف مع ىذا النوع مف التعمـ ،وكانت ىناؾ
توصية بجعؿ المياـ المطموبة مف الطالب تتمركز حوؿ مضموف رواية القصص لضماف
األداء الجيد ليا ).(Faircloth, & Hamm, 2005, 2
ويعد التفاعؿ أحد العناصر األساسية المميزة لمقصة الكمبيوترية ،حيث يشير التفاعؿ
إلى الفعؿ ورد الفعؿ بيف المتعمـ وبيف ما يعرض عميو مف خالؿ الكمبيوتر ويتضمف ذلؾ قدرة
المتعمـ عمى التحكـ فيما يعرض عميو مف الخيارات المتاحة مف حيث القدرة عمى االختيار
والتجوؿ داخؿ المحتوى المعروض أمامو وفقا لتصميـ مسبؽ (عمي محمد عبد المنعـ عمي،
عرفة أحمد حسف.)ٔٓٛ ،ٕٓٓٓ ،

رابعاً :أٍنية تينية االىتناء إىل الوطً لدى طالب اجلامعة:
االنتماء لغة مأخوذة مف النماء أي الزيادة واالرتقاء والعموـ أو مف الفعؿ
انتمى أي أنتسب إليو واالنتماء ىو صورة مف صور التبعية الإل رادية ،في الغالب،
يحمؿ فييا اإلنساف ىوية أسرة ،أو دولة ،أو جمعية ،أو حزب ،أو طائفة أو مينة ،أو
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جماعة يشترؾ معيا في المصالح والخصائص بالرغـ مف أنيا ال تشكؿ ىويتو
األساسية ،فاإلنساف قد تكوف لو انتماءات عديدة في وقت واحد دوف تضارب
المصالح ،فاالنتماء جزء مف اليوية الشخصية ،وال يمكف أف يسبؽ الوالء الحقيقي،
وكما يمكف أف يكوف االنتماء ذا طابع وراثي ،غير اختياري ،وفي كؿ الحاالت ينبغي أف
تبقى خصوصية اإلنساف وفرديتو قائمة ،ال تذوب في شخصية الكؿ الذي يتنمي لو.

تعزيف االىتناء:
ىو تبني الفرد التجاه إيجابي نحو الجماعة والمجتمع بحيث يشعر ويفكر

ويتصرؼ باعتباره جزءاً مف الحياة المشتركة لمكياف اإلجتماعي المنتمي إليو (سميح

محمد الكراسنة وعمي محمد جبراف ووليد أحمد مساعدةٕٜ ،ٕٜٓٓ ،؛ يسري دعبس،

ٚ ،ٕٓٓٛ؛ مناؿ محمود إسماعيؿ عبدالظاىر وسوسف إسماعيؿ عبداليادي وسناء

محمد سميماف .)ٕٓٔٗ ،وأشارت نتائج دراسة ناىد سيؼ فتح اهلل (ٕ٘ٔٓ) إلى أف
المصرييف يشعروا باإلنتماء نحو الدوائر التالية عمى الترتيب :اإلنتماء لمعائمة أو

األسرة ،واإلنتماء لوطنيـ مصر ،واإلنتماء لمعالـ اإلسالمي ،واإلنتماء لإلنسانية،
واإلنتماء لموطف العربي ،ثـ اإلنتماء لممدينة أو القرية واإلنتماء لألقميـ الذي يعيش

فيو الفرد ،وعميو يظير أف المصرييف ينتموا إلى الوطف مصرنا الحبيبة بعد والئيـ

بأسرىـ ،ولكف الجدير بالذكر أف ثمثي مجموعة البحث ال يشتركوا في الحياة اإلجتماعية

والسياسية .وتبيف الدراسة أف ٗ %ٛٙ.مف المصرييف ينتموا إلى بمدىـ مصر الغالية،
ولكف النسبة األكبر كانت لكبار السف والنسبة األقؿ لممصرييف في الفئة العمرية مف

ٕٓ إلى أقؿ مف ٖٓ سنة ،وأشار ٔ %ٕٙ.مف مجموعة البحث أف سبب انخفاض
الشعور باإلنتماء ىو افتقاد اإلحساس بالعدالة.

وأكدت نتائج دراسة اسالـ حجازي ( )ٕٜٓٓإلى أف  %ٕٙ.ٜٜمف مجموعة

الدراسة أكدوا عمى غياب دور الجامعة في بناء وتنمية الشخصية الديموقراطية لمطالب
والتي تؤىميـ إلى المشاركة بكفاءة وفاعمية في الحياة السياسية ،وىذه المشاركة تدعـ

وتعزز شعور طالب الجامعة باالنتماء .وينظر إلى اإلنتماء عمى أنو ارتباط الفرد بذاتو
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وبأفراد أسرتو ،وبمدرستو وبمجتمعو ،وبوطنو ،وشعور بالتكامؿ مع الذات ومع المحيط

واإلحساس باإلنتماء إلييا ،واالنتماء أساس االستقرار وأساس الصحة النفسية.

أبعاد اإلنتماء.يمكف تحديد أبعاد االنتماء فيما يمى (عزيزة خضير اليتيـ وطالؿ إبراىيـ

المسعد وأحمد إبراىيـ اليوليٕٓٔٚ ،؛ لطيفة ناصر العجيؿٕٓٔٗ ،؛ يسري دعبس،
:)ٜ ،ٕٓٓٛ

 بعد اإلنتماء الذاتي :وينشأ ىذا اإلنتماء نتيجة حاجة الفرد إلى الطمأنينة والحب،فيقوؿ الفرد بنعتزاز وفخر كممات تدؿ عمى تحقيؽ اإلنتماء مثؿ :أمي ،أبي ،أخي،

أختي وىي كممات تحمؿ تعبير صادؽ عف الحب.

 بعد اإلنتماء األسري :إف اإلنساف يحتاج دائماً لإلنتماء إلى األسرة ،فالترابط األسريوالمحبة التي تسود جو األسرة ،واستعداد كؿ عضو مف أعضائيا لمتضحية مف أجؿ

اآلخر ومساعدتو ،وىذا المعنى المقصود بعبارة اإلحساس باإلنتماء لألسرة إنو في
جوىره العطاء واألخذ مف كؿ أعضاء األسرة ليس فقط في الجوانب المادية ،ولكف

أيضاً مف الجوانب اإلنفعالية والذىنية ،والنفسية والروحية.

 بعد اإلنتماء لممؤسسة التعميمية :إف المؤسسة التعميمية التربوية تستطيع أف تساىـبفاعمية في تحقيؽ االنتماء لدى المتعمميف مف خالؿ ما تقدمو ىذه المؤسسات مف

مقررات دراسية ،وما توفره مف مناخ دراسي وأسموب أداء لممعمـ وطرؽ تدريس
وأنشطة تعميمية تعكس الممارسات السموكية التي تساعد عمى تنمية اإلنتماء لدى

المتعمميف.

 -بعد اإلنتماء لممجتمع :إف شعور أفراد المجتمع باإلنتماء مف أىـ دعائـ بناء

المجتمعات ،ويمكف أف نستدؿ عمى شعور األفراد باإلنتماء مف خالؿ المشاركة

اإليجابية في أنشطة المجتمع ،دفاع األفراد عف مجتمعيـ ،وشعور األفراد باإلعتزاز
والفخر باإلنتماء لممجتمع ،والمحافظة عمى ممتمكات المجتمع ،وكؿ ىذه تعد

مؤشرات يمكف أف ُيقاس مف خالليا إنتماء األفراد بالمجتمع.
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يعتبر االنتماء إلى الوطف مف الموضوعات التي تشغؿ تفكير الباحثيف عمى وجو

التعميـ والباحثيف في التربية وعمـ النفس وعمـ اإلجتماع والسياسة عمى وجو

التخصيص ،ويقصد باالنتماء إلى الوطف اإلنتساب ليذا الوطف مع الشعور بالفخر
والمجد بسبب ىذا اإلنتساب ،وبات اإلىتماـ بتنمية االنتماء الوطني لدى الطالب واجب
وضرورة ممحة ،وذلؾ ألف االنتماء درع حماية ألبناء الوطف مف الغزو الثقافي والفكري،

كما أف المجتمع المصري منذ ثورة ٕ٘ يناير مف عاـ ٕٔٔٓ وىو يواجو تحديات كثيرة
ومتنوعة سواء عمى المستوى السياسي أو الفكري أو اإلقتصادي أو التعميمي.

ويعد االنتماء إلى الوطف مف المفاىيـ الميمة التي تحدد العالقة اإليجابية بيف

الفرد والمجتمع ،ولما كاف االنتماء إلى الوطف أحد األركاف الرئيسة التي تضفي عمى

اإلنساف مشاعر اإلطئناف واإلستقرار في المجتمع الذي يعيش فيو ،وعميو أصبح

االنتماء ىو المدخؿ الحقيقي لضماف توحيد اإلرادة المجتمعية في صناعة الحضارة،

كما أف االنتماء إلى الوطف شعور يتجسد شعورياً وعقالنياً وسموكياً ،ويمكف توظيؼ
االنتماء في زيادة دافعية األفراد وسموكيـ اإليجابي نحو بناء مجتمع قوي (أسامة

محمود زيداف.)ٖٚٗ ،ٕٓٔٔ ،

وفيما يتعمؽ بمفيوـ االنتماء إلى الوطف فقد جاء في لساف العرب إلبف منظور وفي

المعجـ الوسيط أف كممة االنتماء في المغة العربية أصميا نمى ،والمقصود بنمى
انتسب ،ويقاؿ فالف ي ْن ِمي أو ي ْن ِ
تمي إلى عائمة كذا أو قبيمة كذا أي أف فالف يرتفع
َ
َ
نسبو إلى عائمة كذا أو قببيمة كذا .أما بالنسبة لمغة اإلنجميزية فجاءت كممة االنتماء
بمعني  Belongingnessوىؿ كممة مشتقة مف  Belongوىو فعؿ بمعنى ينتمي
إلى أو يرجع إلى ،ويشير ىذا الفعؿ إلى وجود عالقة وثيقة الصمة بيف جزء وكؿ أو

عنصر بمجموعة أو فرع بأصمو أو فرد بجماعتو.

يعرفو كؿ مف عزيزة خضير وطالؿ إبراىيـ وأحمد إب ارىيـ ( )ٕٓٔٚأنو اتجاه يشعر

مف خاللو الفرد بالفخر لكونو منتمياً لجزء مف كؿ مع تأكيد ىذه المشاعر سموكياً مع
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اإللتزاـ بقيـ الوطف ومعاييره التي اتضاىا ألفراده مع العمؿ عمى اإلعالء مف شأف ىذا

الوطف.

أما رضا ىندي (ٖٕٔٓ) فيرى أف االنتماء ىو شعور يعبر عف مجموعة السموكيات

التي يكتسبيا الفرد مف المجتمع الذي ينتمي إليو ،وشعوره بانو جزء مف ىذا المجتمع

ودفاعو عف أفكارىا واالرتباط بالقيـ والمعايير التي تميزىا عف غيرىا.

بينما تحدد أميرة أحمد حمود (ٕٗٔٓ) مفيوـ االنتماء إلى الوطف عمى أنو عاطفة

تنمو مع الفرد منذ المحظة التي يشعر فييا بصمتو االجتماعية بالشعب الذي يساكنو

وطناً واحداً ،وبالروابط التي ترتبط بيذا الشعب ،ولما يعود عميو مف حماية ونفع وعدالة

اجتماعية.

تنمية االنتماء إلى الوطف يقصد بو :التأكيد عمى مفيوـ االنتماء إلى الوطف والعمؿ

عمى تعزيز وزيادتو في شخصيات طالب الجامعة ،واالفتراض أف الطالب يأتي إلى
الجامعة وىو يحمؿ معاني االنتماء بؿ يمارس بعضيا حقيقة واقعة ،ولكف النسب

تتفاوت مف طالب إلى آخر ومف موقؼ إلى موقؼ آخر لدى نفس الطالب (الصديؽ

محمد المريمي.)ٕٓٔٙ ،

وينظر إلى االنتماء إلى الوطف عمى أنو إنتماء الفرد إلى وطف معيف يأخذ صفة

المواطنة ،ويصبح ليذا المواطف عدد مف الحقوؽ وعميو عدد مف الواجبات ،وتنمية
االنتماء لدى طالب الجامعة يعد تكامؿ تنموي سيكولوجي تتطمبو حاجة ىؤالء الطالب

النفسية ،فنف اإلىتماـ بتنمية اإلىتماـ يقوى صمود الطالب ويمنحيـ آفاؽ واسعة

لمتفكير ،ويقدـ ليـ ممارسات إيجابية في السموؾ بوعي ،وفاعمية تمنحيـ تعددية
وتطوير أنفسيـ لإلبتعاد عف اإلنغالؽ الفكري المتمثؿ في امتالؾ درجة عالية مف

التصمب في الرأي ،وعدـ المقدرة عمى تحمؿ اآلراء المتباينة في وجيات النظر المختمفة

لألفراد المحيطيف بيـ ،األمر الذي يفتح أماميـ آفاؽ صحية مف تعددية الرؤى والبعد

عف أحادية الرؤية (مناؿ محمود إسماعيؿ عبدالظاىر وسوسف إسماعيؿ عبداليادي
وسناء محمد سميماف.)ٕٓٔٗ ،

- ٘٘ٛ -

فاعلية منصة تعليمية إلكترونية قائمة على القصص التشاركية الرقمية لتنمية التنظيم التعاوني

..................................................

كما يعد االنتماء إلى الوطف أحد أسس المواطنة وىو إنتساب الفرد وارتباطو

العاطفي والوجداني والفكري والسموكي بالوطف مف خالؿ إلتزاـ الفرد بكؿ ماضي شأنو

أف يحفظ استقرار الفرد ورقيو وازدىاره في كافة مجاالت الحياة ،مع إستعداد الفرد الدائـ
لمتضحية بنفسو عف تراب الوطف وسمعتو ،مع تفاعؿ الفرد إيجابياً مع باقي األفراد
الذيف يعيشوف معو عمى أرض الوطف (سميح محمد الكراسنة وعمي محمد جبراف ووليد

أحمد مساعدة.)ٕٜ ،ٕٜٓٓ ،

االنتماء يمثؿ قيمة مف قيـ المجتمع والتي تعطي قيمة لمفرد ومكانة في

المجتمع ،ثـ أنيا سمة فردية تعمؽ شعور الفرد بأنو منتمي إلى كياف يؤدي فيو دو ارً

أو يشغؿ فيو مرك ازً ،واالنتماء كقيمة مف قيـ المجتمع التي تغرس منذ الطفولة المبكرة؛
ولذلؾ فنف االنتماء يتمثؿ في أنماط سموكية فعميو يجب أف يقوـ بيا الفرد منذ نعومة

أظافره ،وأف يكوف لديو دافع وحافز ألداء مثؿ ىذه األفعاؿ التي تؤكد إنتمائو وأنو مرتبط

عاطفياً بأسرتو ثـ حضانتو فمدرستو فجامعتو فعممو فمجتمعو ،وىذا يتجسد فيما يقدمو

مف أنماط سموكية تنـ عف مشاعر وأحاسيس جميمة تجسد اإلستعداد لمتضحية مف أجؿ

المجتمع (يسري دعبس.)ٚ ،ٕٓٓٛ ،

وينبغي أف تمتزـ المؤسسات التربوية في المجتمع بتنمية االنتماء لموطف لدى

الطالب في ىذه المؤسسات ،وتعتبر الجامعات عمى رأس المؤسسات التربوية التي
ينبغي أف تيتـ بتنمية االنتماء إلى الوطف لدى طالبيا ،وذلؾ ألف الجامعة ىي

المؤسسة المسئولة عف تخريج مواطنيف سوؼ يسند إلييـ حمؿ لوء بناء الوطف في
المجاالت التنموية المتنوعة (سميح محمد الكراسنة وعمي محمد جبراف ووليد أحمد

مساعدة.)ٕٜ ،ٕٜٓٓ ،

ويبدأ الطالب في الجامعة أولى خطوات تحمؿ الواجبات والمياـ الوطنية بشكؿ

فعمي وعممي ومؤثر ،ويبدأ ىؤالء الطالب في ممارسة العمؿ السياسي مف خالؿ
إنتخابات مجالس إتحاد الطالب ،االمر الذي يترتب عميو دعوة اإلدارة الجامعية لمطالب

– متمثميف في إتحاد طالب الجامعة  -لممشاركة في إتخاذ الق اررات التي تخص الطالب
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بالجامعة ،ويتـ إعداد الطالب في الجامعة عمى وتوعيتيـ عمى دورىـ في أداء الخدمة

العسكرية بعد التخرج مباشرة ،كما أف طالب الجامعة يتـ تدريبيـ وتييئتيـ لشغؿ مكانة
إجتماعية وعمؿ وظيفي يفرض عمييـ إدراؾ أكبر إلحتياجات وتحديات المجتمع ،وذلؾ

عالوة عمى أحد األدوار الرئيسة لمجامعة والميمثؿ في إعداد الطالب ثقافياً (عبدالودود
مكروـ.)ٖٖٜ ،ٕٓٓٗ ،

وتمثؿ الجامعة أرقى حمقات التعميـ التي يمر بيا المواطف في حياتو التعميمية،

وتشكؿ الجامعة بيئة تعميمية متفردة ومستقمة وذلؾ لما توفره مف خبرات ومياـ وأنشطة
تعميمية متميزة ومتنوعة ،وتظير في الجامعة مجاالت التفاعؿ اإلجتماعي بيف طالب

الجامعة وباقي المشتركيف في النظاـ الجامعي سواء كانوا مف أعضاء ىيئة التدريس أو

الباحثيف أو القائميف عمى األنشطة العممية واإلجتماعية وغيرىا مف األنشطة الجامعية

النشطة؛ وفي ضوء ما سبؽ تظير إمكانات الجامعة في بناء الشخصية الوطنية

الواعية ،والتي لدييا المقدرة عمى تنمية االنتماء لموطف (سميح محمد الكراسنة وعمي

محمد جبراف ووليد أحمد مساعدة .)ٕٗ ،ٕٜٓٓ ،

وتتداوؿ وسائؿ اإلعالـ في الوقت الراىف أخبار عف مجموعة مف الشباب مف

بينيـ بعض طالب الجامعة يقوموف بسموكيات غير سوية تدؿ عمى قمة االنتماء لدييـ

إلى مجتمعيـ ومف ىذه السموكيات :التخريب في المرافؽ العامة ،واىدار الماؿ العاـ،

ومؿء عقوؿ الشباب باألفكار اليدامة إلثارتيـ ضد وطنيـ الغالي ،واإلعتداء عمى

المواطنيف السممييف وأفراد الحكومة؛ لذا كاف لزاماً عمى المتخصصيف في مجاؿ التربية

وعمـ النفس بدراسة سموكيات ىذا النمط مف الشباب ،وينبغي التركيز بشكؿ أكبر عمى
الشباب الجامعي؛ ألف الشباب الجامعي يمكنيـ إحداث تأثير في المجتمع بنعتبارىـ

الفئة األكثر وعياً ونشاطاً وأسرع إنفعاالً مع ما يحيط بالمجتمع مف تحديات ،وعميو البد
أف ترتكز الدراسة في تنمية االنتماء الوطني لدى ىؤالء الشباب (محمد المري وغادة

محمد.)ٕٖٓٔ ،
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يعتبر االنتماء إلى الوطف قضية ميمة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بقضية الوعي ،سواء

أكاف ىذا الوعي ذاتياً أـ وعياً إجتماعياً متمثالً بوعي الفرد بالمتغيرات السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية .ويظير االنتماء في سموؾ الفرد مف خالؿ امتثالو لمقيـ

الوطنية السائدة في مجتمعو ،ويعد تنمية االنتماء لدى طالب الجامعة مف أىـ سبؿ

مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف ،حيث إف التقدـ ألي مجتمع في ظؿ

التحديات والمستجدات تصنعو عقوؿ وسواعد أفراده؛ لذلؾ فنكسابيـ قيـ االنتماء إلى

الوطف يعتبر الركيزة األساسية لممشاركة الفعالة واإليجابية في عمميات التنمية

اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية (عزيزة خضير وطالؿ إبراىيـ وأحمد إبراىيـ،

.)ٕٓٔٚ

وتتحمؿ الجامعات الجزء األكبر مف مسئولية بناء وتطوير االنتماء إلى الوطف

لدى الشباب بالمجتمع ،وذلؾ مف خالؿ العمؿ الجاد والدءوب ،لتأىيميـ المناسب مف
خالؿ البرامج الدراسية والتكنولوجيا التعميمية المتطورة ،واألنشطة الطالبية غير

النمطية ،فتشجع التعاوف بيف األطر الطالبية الجامعية عمى القضايا المتعمقة بخدمة

المجتمع ،وزيادة اإلىتماـ والمشاركة باألنشطة اإلعالمية في المجاالت الثقافية

المختمفة ،ال سيما أثناء المناسبات الوطنية ،يعد ضرورة إلبراز الموضوعات المتعمقة
بالنظاـ العاـ وسيادة القانوف ،وحماية الممتمكات العامة ،ودعـ اإلستيالؾ لممنتجات

الوطنية إلى غير ذلؾ مف القضايا الوطنية(عزيزة خضير وطالؿ إبراىيـ وأحمد إبراىيـ،

.)ٕٓٔٚ

عالوة عمى ما سبؽ فنف األنشطة الطالببية في الجامعات دو ارً بار ازً في تنمية

قيـ االنتماء في الجامعة مف خالؿ تجسيد روح التعاوف والعمؿ التطوعي والتسامح

والعدؿ والمساواة والمشاركة ،وقبؿ ذلؾ يأتي دور المقررات الدراسية في الجامعات وما

ينبغي أف تتضمنو مف محتوى معرفي وأنشطة إثرائية ومواقؼ تعميمية تسيـ بشكؿ
مباشر وفعاؿ في تنمية االنتماء لموطف .كما أف تنمية حرية التعبير وتعزيز الثقة

بالنفس وتدريب طالب الجامعة عمى التمسؾ بحقوقيـ وتدريبيـ عمى إصدار األحكاـ
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بموضوعية مع التأكيد عمى تنمية استقالؿ الذات والتعاوف عمى حؿ المشكالت مف

وسائؿ تنمية االنتماء لدى طالب الجامعة (بساـ محمد أبوحشيس.)ٕٓٔٓ ،

ويتطمب تنمية االنتماء لموطف التركيز عمى اإلىتماـ بالمناخ التربوي والمقررات

الدراسية واإلرتقاء بميارات عضو ىيئة التدريس وتحديد طرؽ التدريس المناسبة
واإلرتقاء باألنشطة الطالبية ،وىناؾ ضرورة إلى مراجعة برنامج اإلعداد األكاديمي
لمطالب بالجامعة وتضميف برامج متخصصة لتوعية قيـ الوالء واالنتماء إلى الوطف،
مع ضرورة تطوير مناىج الجامعة بكافة المراحؿ الدراسية لتنمية قيـ االنتماء لموطف

في نفوس الشباب (عزيزة خضير وطالؿ إبراىيـ وأحمد إبراىيـ.)ٕٓٔٚ ،

عمى الرغـ مف أف دور الجامعة تعظيـ عممية البناء واإلسياـ في تعزيز االنتماء

وتعظيمو ،مف خالؿ التعرؼ عمى مالمح االنتماء الوطني لدى الشخصية الجامعية،
ووفؽ ما تقدمو الجامعة في سبيؿ تعظيـ ىذه القيمة ،إال أف طالب الجامعة يظيروا

سموكيات وأساليب جديدة لمتفكير تختمؼ عف خصائص المجتمع الجامعي تمثمت

جوىرياً بالالمباالة واإلستيتار والعصبية والتعصب وعدـ احتراـ الممكية العامة ،وضعؼ
العالقة التعاونية بيف الطالب ،والتيرب مف المسؤلية ،وسوء استخداـ الحرية ،وسوء
استغالؿ وقت الفراغ ،والنزوع إلى الفردية والعاشرية واألنانية .ووجود مثؿ ىذه

المظاىر إنما يعزى إلى إنييار المنظومة األخالقية لدى طالب الجامعات ،إذ أصبحت

المنظومة الجامعية تعاني مف تحديات تقمؿ مف كفاءة قيـ الجامعة بدورىا في توجيو

الطالب ألداء دورىـ المتميز بالمجتمع ،ووىف طالب الجامعة ثقافياً وفكرياً ،وضعؼ
ميارات الطالب في بناء تفاعالت إجتماعية تساعد عمى بناء الوطف (الصديؽ محمد

المريمي.)ٕٓٔٙ ،

يشيد المجتمع المصري في اآلونة األخيرة ما ُيعرؼ بأزمة المواطنة والتي مف أىـ
مؤشراتيا ضعؼ االنتماء إلى الوطف لدى بعض األفراد في المجتمع ،مع غياب

المشاركة الفعالة ،وانخفاض الثقة في بعض مؤسسات الدولة ،وىذا األمر يتطمب إيجاد

حموؿ فعالة مف أجؿ بناء مجتمع تسوده حالة المواطنة الفعالة ،يحترـ في ىذا المجتمع
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األفراد الحقوؽ والواجبات ،ويتـ تحديد الواجبات واعطاء الحقوؽ لألفراد دوف تمييز.
وتتيح الفرصة لكؿ أفراد المجتمع في بناء الوطف وتنميتو ،ومف ثـ بات نشر قيـ

المواطنة وتنمية االنتماء لدى أفراد المجتمع ضرورة ممحة ومطمباً أساسياً.

أشارت الدراسة إلى غياب دور الجامعة في بناء وتنمية الشخصية الديموقراطية وتنمية
االنتماء إلى الوطف باإلضافة إلى عدـ تأىيؿ الجامعة لمشباب مف أجؿ المشاركة

بفاعمية في الحياة السياسية.

أساليب تنمية االنتماء إلى الوطف حددت أميرة أحمد حمود (ٕٗٔٓ) أساليب

تنمية االنتماء إلى الوطف فيما يمى:

 القدوة :حينما يجد طالب الجامعة في أساتذتيـ مف أعضاء ىيئة التدريس القدوة
الصالحة في االنتماء إلى الوطف ،ولذا أصبحت القدوة ضرورة لتنمية االنتماء وقيـ

المواطنة لدى طالب الجامعة ،والقدوة مف أساليب إصالح سموكيات األفراد ،وحتى

تكوف القدوة أسموب فعاؿ ينبغي أف يقترف القوؿ بالعمؿ.

 الحوار والمناقشة :يمكف استخداـ الحوار والمناقشة كوسيمة لتنمية االنتماء مف
خالؿ االرتقاء بشعور االعتزاز بالنفس ودفع الشائعات التي تدور عف سمبيات
المجتمع والوصوؿ إلى الحقيقة واألسموب األمثؿ في االرتقاء بمشاعر اإلنتماء لدى

الطالب.

 الشورى :تدريب طالب الجامعة عمى الديموقراطية ،ومشاركتيـ في اتحاد الطالب

واألنشطة التي ينظميا ،يساىـ في تنمية االنتماء لدى طالب الجامعة ،كما أنو

يساىـ في تدريب طالب الجامعة عمى صنع الق اررات وتشجيعيـ في ممارسة أساليب

المواطنة بشكؿ صحيح وفعاؿ.

 القصة :تؤدي القصة بشكؿ عاـ والقصة الرقمية عمى وجو التخصيص دو ارً تربوياً
بار ازً ،حيث يمكف مف خالليا سرد أحداث الماضي واإلستفادة منيا في صناعة

حاضر أكثر إشراقاً ،كما أف القصة ترسخ القيـ اإليجابية ،وتحد مف إنتشار القيـ
السمبية ،ولمقصة أثر بالغ في نفوس طالب الجامعة إذا ما تناولت إعادة إحياء قيـ
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األجداد اإليجابية ،وتذكير ماضي المجتمع المجيد الذي ينبغي الفخر بو والعمؿ عمى

إستعادتو لمواقع مره أخرى.

دور اجلامعة يف تينية االىتناء إىل الوطً لدى طالبَا
توصي دراسة حاسف بف رافع وأحمد الضوي وسمير عبد الباسط وشعيب جماؿ محمد
(ٕٕٔٓ) بضرورة أف تسعى الجامعة نحو تشجيع الطالب عمى الممارسة الواعية لمحقوؽ
والواجبات داخؿ إطار الجامعة وخارجيا .مع تضميف المقررات الدراسية في الجامعة مقر ارً

قومياً لتربية المتعمـ سياسياً وفكرياً واجتماعياً قبؿ أف يمارس عممو في المجتمع ويتخرج مف

الجامعة ،وأف تعمؿ الجامعة عمى تنظيـ النشاطات التربوية التي يمكف أف تساىـ في تنمية
االنتماء إلى الوطف لدى طالبيا وأف يتـ إعداد عضو ىيئة التدريس بالجامعة ليكوف قدوة في
االنتماء إلى الوطف مع تعويد الطالب عمى القياـ بالمياـ والمسئوليات التي تساعد عمى تنمية
االنتماء إلى الوطف.
ويرى البحث الحالى اف دور الجامعة يمكف اف يتمخص فى ثالث محاور (المشاركة
الجامعية ػػػػػػػػ ػالتوعية بقضايا الوطف ػػػػػػػ توفير نماذج لممحاكاة) والشكؿ التالى يوضح ذلؾ.

شكل ( )5دور الجامعة في تنمية االنتماء إلى الوطن لدى طالبها
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 إدزاءات البشح  :تحددت إجراءات البحث الحالى فيما يمى:
أوالً :دراصة وصفية للدراصات والبشوخ املزتبطة مبتغريات البشح :
إجراء دراسة وصفية تحميمية لألدبيات العممية مف مراجع ودراسات ،وبحوث

تناولت متغيرات البحث ،وتناولت مجتمع عينة البحث المتمثمة في طالب الجامعة؛
بيدؼ إعداد اإلطار النظري ،واإلشارة إلى أىمية إجراء ىذا البحث ،وكذلؾ مف أجؿ
اإلستدالؿ بيذا اإلطار في توجيو فروض البحث ومناقشة النتائج وتفسيرىا.
ثاىيـاً :عداد قائنة مبَارات التيظيه التعاوىي الوادب تينيتَا لدى طالب اجلامعة.
 اليدؼ مف القائمة :تحديد بعض ميارات التنظيـ التعاوني الواجب تنميتيا لدى طالبالجامعة.
 مصادر اشتقاؽ القائمة :تـ التوصؿ إلى قائمة مبدئية بميارات التنظيـ التعاونيالواجب تنميتيا لدى طالب الجامعة في ضوء ٍ
كؿ مف:

أ -خصائص مجتمع البحث المتمثمة في طالب الجامعة وتحديد خبراتيـ
السابقة واحتياجاتيـ ومتطمباتيـ المستقبمية.
ب -االطالع عمى الكتب والمراجع والدراسات والبحوث المرتبط بميارات التنظيـ
التعاوني

(Räisänen, Postareff, & Lindblom-Ylänne,

;2013

;2016

Perry,

Nijhuis,

&

Segers,

Hadwin,
;2013

Winne,

Endedijk&Vermunt,

)&Gijselaers, 2006
 إعداد قائمة مبدئية بميارات التنظيـ التعاوني الواجب توافرىا لدى طالب الجامعة،وعددىا ٕٓ ميارة فرعية.
عرض القائمة المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ
ٔ)؛ إلبداء الرأي حوؿ مدى أىمية الميارات المقترحة لطالب الجامعة ،ومدى ارتباط
الميارات الفرعية بالميارات الرئيسة بالقائمة المقترحة ،وسالمة الصياغة المغوية
لمميارات ،وقد اقترح السادة المحكموف مجموعة مف التعديالت ترتبط بصياغة الميارات
المغوية ،واقترح البعض حذؼ ميارتيف مف ميارات التنظيـ التعاوني ،وتـ قبوؿ اقتراحات
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السادة المحكميف واجراء التعديالت لتكوف القائمة في صورتيا النيائية (ممحؽ ٕ)
صالحة لمتطبيؽ ،وعميو يمكف القوؿ بأنو تمت اإلجابة عف سؤاؿ البحث األوؿ.

ثالجـاً :إعداد قائنة بكيه اإلىتناء إىل الوطً الوادب تينيتَا لدى طالب اجلامعة :
 اليدؼ مف القائمة :تحديد قيـ اإلنتماء إلى الوطف الواجب تنميتيا لدى طالبالجامعة.
 مصادر اشتقاؽ القائمة :تـ التوصؿ إلى قائمة مبدئية بقيـ اإلنتماء إلى الوطفالواجب تنميتيا لدى طالب الجامعة في ضوء ٍ
كؿ مف:

أ -التحديات التي يمر بيا المجتمع والتي قد تؤثر عمى مستوى اإلنتماء لدى طالب
الجامعة.
ب -االطالع عمى الكتب والمراجع والدراسات والبحوث المرتبط بتنمية القيـ وقيـ
اإلنتماء إلى الوطف -عمى وجو التخصيص -لدى طالب الجامعة (Chow,
2007; Faircloth, & Hamm, 2005; Levett‐Jones, Lathlean,
).Higgins, & McMillan, 2009; Ma, 2003
 إعداد قائمة مبدئية بقيـ اإلنتماء إلى الوطف الواجب توافرىا لدى طالب الجامعة،والتي جاءت في ثالث محاور رئيسة ىي :الشعور بالوالء إلى الوطف ،وحماية الوطف
والمحافظة عميو ،والمشاركة في بناء الوطف.
 عرض القائمة المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وعمـاإلجتماع (ممحؽ ٔ)؛ إلبداء الرأي حوؿ مدى أىمية القائمة المقترحة.
 اقترح السادة المحكموف مجموعة مف التعديالت ترتبط بالصياغة المغوية ،واقترحالبعض تعديؿ بعض القيـ ،وتـ قبوؿ اقتراحات السادة المحكميف واجراء التعديالت
لتكوف القائمة في صورتيا النيائية (ممحؽ ٖ) صالحة لمتطبيؽ ،وعميو يمكف القوؿ
بأنو تمت اإلجابة عف سؤاؿ البحث الثاني.

رابعاً التصنيه التعليني للنيصة التعلينية االلهرتوىية الكائنة على الكصص التغارنية الزقنية:
تـ االطالع عمى امثمة متعددة لنماذج التصميـ التعميمي ،والتي مف بينيا :نموذج
"محمد عطية خميس" (" ،)ٕٓٓٚمحمد إبراىيـ الدسوقي" (ٕٕٔٓ ،)ٔٔٙ ،نموذج "محمد
عطية خميس" (ٕ٘ٔٓ)،

) ،(Elgazzar, 2013, 35الختيار ما يناسب تصميـ المنصة
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التعميمية االلكت رونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية وتـ اختيار نموذج "عبد المطيؼ
الجزار" ( )Elgazzar, 2013, 35والذي يشتمؿ عمى جميع مراحؿ وخطوات التصميـ التعميمي
بما يتفؽ واجراءات مدخؿ النظـ ،ويتصؼ بالمرونة والتأثير المتبادؿ بيف عناصره ،الي جانب
تكامؿ النموذج ،وارتباط التغذية الراجعة بجميع مراحمو .يمكف توضيحو في الشكؿ (٘) التالى:
والتحميؿ

مرحمة الدراسة

اشزمبق أو رجٍٕ ِؼبَُش اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ٌٍّٕظخ اٌزؼٍُُّخ اإلٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػًٍ اٌمظض اٌزشبسوُخ
اٌشلُّخ.
رؾًٍُ خظبئض اٌّزؼٍُّٓ اٌّغزهذفُٓ ،ورؼٍّهُ اٌغبثك ،وِهبساد اٌّؼٍىِبرُخ اٌّزطٍجخ ،واٌخظبئض
اٌّؼشفُخ ،واٌىعذأُخ ،واألوبدَُّخ.
رؾذَذ االؽزُبعبد اٌزؼٍُُّخ ِٓ اٌجُئخ ِٓ خالي :االؽزُبعبد اٌّؼُبسَخ ،ورؾًٍُ اٌّؾزىي ،أو لُبط/
Needs Assessment.رمذَش االؽزُبعبد
 تحميؿ مصادر التعمـ اإللكترونية المتاحة ،نظاـ إدارة التعمـ  ،LMSاو نظـ إدارة المحتوى التعميمي ،LCMS
وكائنات التعمـ المتاحة  ،LOSوالمعوقات ،والمحددات.

مرحمة التصميـ
مرحمة اإل نتاج واإلنشاء



التغذية الراجعة

إٔزبط ػٕبطش إٌّظخ اٌزؼٍُُّخ االٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػًٍ اٌمظض اٌزشبسوُخ اٌشلُّخ:
 اٌىطىي/اٌؾظىي ػٍٍ اٌىعبئؾ واٌّظبدس ،واألٔشطخ ووبئٕبد اٌزؼٍُ اٌّزىفشح.
 رؼذًَ أو إٔزبط اٌىعبئؾ اٌّزؼذدح ،واٌّظبدس ،واألٔشطخ ،وأٌ ػٕبطش أخشٌ.
 سلّٕخ ورخضَٓ ػٕبطش اٌىعبئؾ اٌّزؼذدح ٌؼٕبطش إٌّظخ.
إٔزبط ا ٌّٕىرط األوٌٍ ٌٍّٕظخ اٌزؼٍُُّخ االٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػًٍ اٌمظض اٌزشبسوُخ اٌشلُّخ:
 سفغ ورؾًُّ أو ػًّ اٌشواثؾ ٌؼٕبطش ثُئخ اٌزؼٍُ وسواثؾ ِىالغ اٌىَت.
 إٔشبء اٌّىدَىالد  /اٌذسوط ،وادواد اٌزىاطً ،ورغغًُ اٌّزؼٍُّٓ.
 رشطُت إٌّىرط األوٌٍ ٌٍجُئخ ،وػًّ اٌّشاعؼبد اٌفُٕخ واٌزشغًُ ،اعزؼذادا
ٌٍزمىَُ اٌجٕبئٍ.

المراجعة والتعديؿ لمطابقة معايير التصميـ التعميمي

رظُُّ ِىىٔبد إٌّظخ اٌزؼٍُُّخ اإلٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػًٍ اٌمظض اٌزشبسوُخ اٌشلُّخ:
(ثٕبءا ػٍٍ االؽزُبعبد) ،ورؾًٍُ ABCDاشزمبق األهذاف اٌزؼٍُُّخ وطُبغزهب فٍ شىً
االهذاف وػًّ رزبثؼهب اٌزؼٍٍُّ.
رؾذَذ ػٕبطش اٌّؾزىٌ اٌزؼٍٍُّ ٌىً هذف ِٓ األهذاف اٌزؼٍُُّخ ورغُّؼهب فٍ شىً
ِىدَىالد رؼٍُُّخ أو ِىػىػبد /دسوط رؼٍُُّخ.
رظُُّ أدواد أو ٔظُ اٌزمىَُ واالخزجبساد :االخزجبساد ِؾىُخ اٌّشعغ ،واالخزجبساد اٌمجٍُخ
واٌجؼذَخ ٌٍّىدَىالد اٌزؼٍُُّخ أو اٌّىػىػبد /اٌذسوط اٌزؼٍُُّخ.
رظُُّ خجشاد وأٔشطخ اٌزؼٍُ :اٌّظبدس واألٔشطخ ،ورفبػالد اٌّزؼٍُ رارُب أو فٍ ِغّىػبد
اٌزؼٍُ ،أو أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌّذِظ أو سثؾ ِىالغ وَت ،ودوس اٌّؼٍُ /اٌّششذ فُهب ٌىً هذف
رؼٍٍُّ.

التقويـ

مرحمة

اٌزطجُك ػٍٍ أفشاد أو ِغّىػبد ِٓ اٌّزؼٍُّٓ وػًّ اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ ٌٍجُئخ ،وػًّ اٌزؾىُُ
ٌٍزأوذ ِٓ ِطبثمزهب ٌّؼبَُش اٌزظُُّ ،وَّىٓ ثزٌه اعزخذاِهب فٍ اٌجؾىس اٌزطىَشَخ.

النشر

مرحمة

االعزخذاَ اٌُّذأٍ واٌزطجُك واعغ إٌطبق ٌٍّٕظخ.
اٌّشالجخ اٌّغزّشح ،ورىفُش اٌذػُ واٌظُبٔخ ،واٌزمىَُ اٌّغزّش ٌٍّٕظخ.

شىً (ّٔ :)5ىرط "ػجذ اٌٍطُف اٌغضاس" (ٌٍ )Elgazzar, 2013, 35زظُُّ اٌزؼٍٍُّ ٌجُئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزشؤُخ /االفزشاػُخ
ثزظشف ِٓ اٌجبؽضُٓ
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فيما يمي عرض مفصؿ ليذا النموذج:

املزسلة األوىل :مزسلة الدراصة والتشليل:

)1

تـ ىنا تحديد خصائص المتعمميف (طالب جامعة جنوب الوادي وعددىـ (ٖٓٔ)
طالب وطالبة) ،ودراسة الواقع الذي سيتـ فيو تطبيؽ البيئة ومصادر التعمـ المتوفرة والمتعمقة
بموضوع البحث ،وذلؾ كما يمي:

 )1- 1اعتكام أو تبين معايري التصنيه التعليني للنيصة التعلينية اإللهرتوىية الكائنة على
الكصص التغارنية الزقنية:
مرت قائمة المعايير في إعدادىا بالمراحؿ التالية:


تحديد اليدؼ مف قائمة المعايير :استيدفت القائمة تحديد المعايير الالزمة لتصميـ
وانتاج منصة تعميمية الكترونية قائمة عمى القصص التشاركية الرقمية لتنمية التنظيـ
التعاوني واالنتماء إلى الوطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي.



تحديد مصادر إعداد قائمة المعايير وصياغة مؤشراتيا :اعتمد الباحثوف في بناء
قائمة المعايير عمى بعض األدبيات والدراسات والبحوث العربية ،واألجنبية إلى جانب
أراء الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ فيما يختص بمعايير تصميـ
المنصات االلكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية ،ونتائج توصيات
البحوث والدراسات السابقة والمؤتمرات ذات الصمة ومنيا( :حسيف محمد أحمد
عبدالباسط( ،)ٕٓٔٓ ،محمد عطية خميس( ،)ٜٔٙ -ٔٙٛ ،ٕٓٔٔ ،وليد سالـ
محمد( ،)ٕٓٔٔ،أسعد عمي السيد رضواف( ،)ٕٓٔٔ ،سمر سامح محمد محمد
عمي( ،)ٕٕٓٔ ،محمود ىالؿ عبد القادر( ،)ٕٖٓٔ ،عمي حسف عبادي حسف،
ٕٗٔٓ)( ،إبراىيـ عبد الوكيؿ الفار( ،)ٔٙٓ-ٔ٘ٛ ،ٔ٘ٓ-ٕٜٔ ،ٕٓٔ٘ ،زينب
محمد أميف( ،)ٕٗٙ-ٗٓٚ ،ٕٓٔ٘ ،محمد عطية خميسٕٓٔ٘ ،أ-ٔٛ٘ ،
( ،)ٕٓٚمختار عبدالخالؽ عبدالاله عطية( ،)ٕٓٔٙ ،محمد سالـ محمد الدوسري،
( ،)ٕٓٔٙأحمد محمد محمد السيد الحفناوي( ،)ٕٓٔٚ ،عبداهلل بف احمد بف
عبداهلل الراشدى ،عبداهلل بف فالح بف راشد السكراف( ،)ٕٓٔٛ ،دعػػاء جمػػاؿ
الحسػيني طػاحػػوف( ،)ٕٓٔٛ ،عمي حسف عبادي حسف،)ٕٓٔٛ ،
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)(Kutluk & ،(Zamfiroiu, Sbora, 2014, 239-240) ،Atici, 2013, 689-690

) Gülmez, 2014فى ضوء ذلؾ تـ بناء البطاقة.


إعداد الصورة المبدئية لقائمة المعايير :تـ التوصؿ إلى وضع صورة مبدئية لقائمة
المعايير ،حيث تكونت مف مجاليف رئيسيف ىما :المجاؿ األوؿ :الجوانب التربوية
المرتبطة بالمنصات التعميمية اإللكترونية القائمة عمي القصص التشاركية الرقمية:
ويتكوف مف ( )ٚمعايير يندرج تحتيا (ٕٔٔ) مؤش ارً ،والمجاؿ الثاني :الجوانب

التقنية المرتبطة بالمنصات التعميمية اإللكترونية القائمة عمي القصص التشاركية
الرقمية :وتتكوف مف ( )4معايير يندرج تحتيا ( )ٚٙمؤش ارً.


حساب الصدؽ لقائمة المعايير (صدؽ السادة المحكميف) :تـ عرض القائمة عمى

عدد مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ ٔ) ،وفى
ضوء آراء السادة المحكميف تـ إجراء التعديالت المطموبة.


إعداد الصورة النيائية لقائمة المعايير :بعد إجراء التعديالت الالزمة وفقاً آلراء

السادة المحكميف ،قاـ الباحثوف بنعداد قائمة المعايير في صورتيا النيائية ،حيث
تكوف مف (ٕ) مجاؿ )ٔٔ( ،معيار )ٔٛٛ( ،مؤشر( .ممحؽ ٗ) ،والجدوؿ (ٖ)
يوضح توزيعو المعايير والمؤشرات ذلؾ.
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جدوي ( )3رىصَغ ِؼبَُش وِؤششاد ِٕظخ اٌزؼٍُ اإلٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػٍٍ اٌمظض اٌزشبسوُخ اٌشلُّخ
ػذد
اعُ اٌّؼُبس
َ
اٌّؤششاد
اٌّغبي األوي :اٌغىأت اٌزشثىَخ اٌّشرجطخ ثبٌّٕظبد اٌزؼٍُُّخ اإلٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػٍٍ اٌمظض
اٌزشبسوُخ اٌشلُّخ:
01
رىىْ أهذافهب ِؾذدح ودلُمخ وواػؾخ اٌظُبغخ.
1
4
رشاػٍ خظبئض اٌّزؼٍُّٓ ،وؽبعبرهُ اٌزؼٍُُّخ.
2
20
َظُّ وَٕظُ ِؾزىاهب ثشىً ِٕبعت.
3
رؾمك أٔشطزهب ٌٍطالة االٔغّبط اٌىبفٍ اٌزٌ َؾمك ٌهُ ثٕبء اٌّؼشفخ
25
4
وثمبء اصش اٌزؼٍُ.
رزُؼ ٌٍّؼٍُّٓ اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزمذَُ اٌّغبػذاد واٌزىعُهبد اٌىبفُخ
05
5
اٌزٍ رغبػذ اٌّزؼٍُّٓ ػًٍ االٔغّبط فً اٌزؼٍُ.
رشزًّ ػٍٍ رمىَُ إٌىزشؤٍ َؾذد ٌٍّزؼٍُّٓ ٔمبؽ لىرهُ وػؼفهُ
01
6
وَؾمك ٌٍّؼٍُّٓ رمُُُ ؽالثهُ.
رزّزغ إداسرهب ثبٌّشؤخ واٌغهىٌخ ثّب َؾمك عُطشح اٌّزؼٍُ ػًٍ
01
7
ِٕظخ اٌزؼٍُ.
اٌّغبي اٌضبٍٔ :اٌغىأت اٌزمُٕخ اٌّشرجطخ ثبٌّٕظبد اٌزؼٍُُّخ اإلٌىزشؤُخ اٌمبئّخ ػٍٍ اٌمظض
اٌزشبسوُخ اٌشلُّخ:
22
رزُّض واعهزهب وطفؾبرهب ثجغبؽخ اٌزظُُّ وعهىٌخ اٌزؼبًِ ِؼهب.
1
رغزخذَ ٔظىطهب اٌزؼٍُُّخ ثشىً وظُفٍ ٌٍزؼجُش ػٓ اٌّؾزىي
05
1
وٌزؾمُك األهذاف.
رغزخذَ اٌىعبئؾ اٌّزؼذدح (طىس وسعىِبد سلُّخ صبثزخ  +طىس
23
وسعىِبد سلُّخ ِزؾشوخ ٌ +مطبد فُذَى سلُّخ ِ +مطىػبد
01
طىد سلُّخ) ثشىً وظُفٍ ٌٍزؼجُش ػٓ اٌّؾزىي وٌزؾمُك األهذاف.
رغزخذَ اٌمظض اٌشلُّخ اٌزشبسوُخ ثشىً وظُفٍ ٌٍزؼجُش ػٓ
06
00
اٌّؾزىي وٌزؾمُك األهذاف.
011
اٌّغّىع

 )2- 1حتليل خصائص املتعلنني املضتَدفني ،وتعلنَه الضابل ،واملَارات املعلوماتية املتطلبة،
واخلصائص املعزفية ،والودداىية ،واألنادميية:
تـ تحديد خصائص المتعمميف وىـ عينة مف طالب جامعة جنوب الوادي بقنا ،وعددىـ
(ٖٓٔ) طالب وطالبة ،وتبيف أنو ال يوجد لدييـ تعمـ سابؽ تناوؿ موضوع االنتماء لموطف
كذلؾ لـ تتح لدييـ الفرصة لممارسة التنظيـ التعاوني.

 )3- 1حتديد االستيادات التعلينية مً البيئة مً خالل :االستيادات املعيارية ،وحتليل احملتوى،
أو قياظ /تكديز االستيادات :Needs Assessment
تـ تحديد الحاجة التعميمية لممتعمميف مف المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص
التشاركية الرقمية وتمثمت في تنمية التنظيـ التعاوني االنتماء لموطف لدييـ.
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 )4- 1حتليل مصادر التعله اإللهرتوىية املتاسة ،ىظاو إدارة التعله  ،LMSاو ىظه إدارة احملتوى
التعليني  ،LCMSونائيات التعله املتاسة  ،LOSواملعوقات واحملددات:
إف المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية تعتمد عمى
اتاحة الفرصة لمطالب لتنمية ميارات التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدييـ وفي ضوء ذلؾ
يجب أف يتوافر لدى كؿ متعمـ ما يمي:
األجيزة :أي جياز كمبيوتر او ىاتؼ ذكي يمكنو االتصاؿ بشبكة االنترنت.المصادر التي يمكف لممتعمميف الرجوع إلييا :يمكف لكؿ متعمـ االستعانة بالمصادر الرقميةذات العالقة بالتنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف والمتوفرة عمى شبكة االنترنت إلى جانب تمؾ
المصادر الموجودة عمي المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية
الرقمية.

)2

املزسلة الجاىية :مزسلة التصنيه:
وتمثؿ مجموعة الخطوات التي تـ إتباعيا لتصميـ المنصة التعميمية اإل لكترونية

القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية ،وىي:
ٕ )ٔ-تصميـ مكونات المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية:
ٕ ) ٔ-ٔ-اشتقاؽ األىداؼ التعميمية وصياغتيا في شكؿ ( ABCDبناءا عمى االحتياجات)،
وتحميؿ االىداؼ وعمؿ تتابعيا التعميمي:
تـ صياغة األىداؼ التعميمية لممنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية
الرقمية ،كما يمي:


اليدؼ العاـ لممنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية ىو
تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدى طالب جامعة جنوب الوادي بقنا.

وقد تفرع ىذا اليدؼ العاـ إلى أربعة أىداؼ ألربعة دروس ،وىي كالتالي:
 اليدؼ التعميمي لمدرس األ وؿ (الماـ طالب جامعة جنوب الوادي بمفيوـ التعمـالتعاوني ،ومقومات التعمـ التعاوني ،وأسس تكويف مجموعات التعمـ ،ومراحؿ العمؿ
التعاوني ،وأىمية العمؿ التعاوني).
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 اليدؼ التعميمي لمدرس الثاني (الماـ طالب جامعة جنوب الوادي بمفيوـ التنظيـالتعاوني ،ومستويات التنظيـ التعاوني ،ومميزات التنظيـ التعاوني ،وخطوات التنظيـ
التعاوني).
 اليدؼ التعميمي لمدرس الثالث (الماـ طالب جامعة جنوب الوادي بمفيوـ االنتماءلموطف ،وأبعاد االنتماء لموطف ،والعوامؿ المؤثرة في قوة االنتماء لموطف).
 اليدؼ التعميمي لمدرس الرابع (الماـ طالب جامعة جنوب الوادي بأساليب تنميةاالنتماء لموطف ،وعناصر االنتماء إلى الوطف ،ودور الجامعة في تنمية االنتماء لموطف).
ٕ ) ٕ-ٔ-تحديد عناصر المحتوي التعميمي لكؿ ىدؼ مف األىداؼ التعميمية وتجميعيا في
شكؿ دروس تعميمية:
وىي كما يمي:
ٕ )ٔ-ٕ-ٔ-عناصر المحتوى التعميمي لمدرس األوؿ:
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ليذا الدرس ،فنف الدرس اشتمؿ عمى العناصر التالية:
ٔ) مفيوـ التعمـ التعاوني.
ٕ) مقومات التعمـ التعاوني.
ٖ) أسس تكويف مجموعات التعمـ.
ٗ) مراحؿ العمؿ التعاوني.
٘) أىمية العمؿ التعاوني.
ٕ )ٕ-ٕ-ٔ-عناصر المحتوى التعميمي لمدرس الثاني:
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ليذا الدرس ،فنف الدرس اشتمؿ عمى العناصر التالية:
ٔ) مفيوـ التنظيـ التعاوني.
ٕ)

مستويات التنظيـ التعاوني.

ٖ)

مميزات التنظيـ التعاوني.

ٗ)

خطوات التنظيـ التعاوني.

ٕ )ٖ-ٕ-ٔ-عناصر المحتوى التعميمي لمدرس الثالث:
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ليذا الدرس ،فنف الدرس اشتمؿ عمى العناصر التالية:
ٔ) مفيوـ االنتماء لموطف.
- ٕ٘ٚ -

فاعلية منصة تعليمية إلكترونية قائمة على القصص التشاركية الرقمية لتنمية التنظيم التعاوني

ٕ)

أبعاد االنتماء لموطف.

ٖ)

العوامؿ المؤثرة في قوة االنتماء لموطف.

..................................................

ٕ )ٗ-ٕ-ٔ-عناصر المحتوى التعميمي لمدرس الرابع:
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ليذا الدرس ،فنف الدرس اشتمؿ عمى العناصر التالية:
ٔ) أساليب تنمية االنتماء لموطف.
ٕ) عناصر االنتماء إلى الوطف.
ٖ) دور الجامعة في تنمية االنتماء لموطف .والشكؿ ( )ٙيوضح شاشة المصادر
(الدروس)

شكل ( )6شاشة المصادر (الدروس)
ٕ ) ٖ-ٔ-تصميـ أدوات أو نظـ التقويـ واالختبارات :االختبارات محكية المرجع ،واالختبارات
القبمية والبعدية لمموديوالت التعميمية أو الموضوعات /الدروس التعميمية:
تـ تصميـ أدوات القياس المطموبة لمحكـ عمى مدى تحقؽ األىداؼ لممنصة التعميمية
االلكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية وتمثمت في:


مقياس االنتماء لموطف لدى طالب الجامعة :وقد اشتمؿ عمي ثالث محاور ىي:

o

المحور األوؿ :الشعور بالوالء (٘ مواقؼ).
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o

المحور الثاني :حماية الوطف والمحافظة عميو (٘ مواقؼ).

o

المحور الثالث :المشاركة في بناء الوطف (٘ مواقؼ).



مقياس التنظيـ التعاوني لدى طالب الجامعة :وقد اشتمؿ عمى محوريف ىي:

o

عضو ىيئة التدريس (المرشد األكاديمي) (ٗ بنود).

o

الطالب ( ٛبنود).

ذاتيا أو في
ٕ )ٗ-ٔ-تصميـ خبرات وأنشطة التعمـ :المصادر واألنشطة ،وتفاعالت المتعمـ ً
مجموعات التعمـ ،أو أنشطة التعمـ المدمج أو ربط مواقع ويب ،ودور المعمـ /المرشد فييا لكؿ
ىدؼ تعميمي:
تنوعت الخبرات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية لممنصة ،بيف خبرات مجردة كتفاعؿ
المتعمميف مع األنشطة ،وخبرات بديمة كتفاعؿ المتعمميف مع المنصة وعرض القصص الرقمية
التشاركية مف خالؿ المنصة.
ٕ ) ٘-ٔ-تصميـ الرسالة /المحتوى أو السيناريوىات لموسائط التي تـ اختيارىا لممصادر
واألنشطة:
تـ تصميـ سيناريو (لوحة احداث  )Storyboardالمنصة في ضوء قائمة المعايير .والشكؿ
( )ٚيوضح الشاشة الرئيسة لممنصة.

شكل ( )7الشاشة الرئيسة لممنصة
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..................................................

املزسلة الجالجة :مزسلة اإلىتاز واإلىغاء:

تـ الحصوؿ عمى المواد الالزمة لعممية اإلنتاج وعميو تـ انتاج المنصة التعميمية اإل لكترونية
القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية وذلؾ طبقاً لخطوات نموذج "الجزار ،"ٕٖٓٔ ،وفيما
يمي خطوات إنتاج البيئة.

ٖ )ٔ-إنتاج عناصر المنصة التعميمية االلكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية:
ٖ )ٔ-ٔ-الوصوؿ /الحصوؿ عمى الوسائط والمصادر ،واألنشطة وكائنات التعمـ المتوفرة.
تـ استخداـ برنامج ( )PowerDirectorإلنتاج القصص الرقمية في صورة لقطات
فيديو تعميمية رقمية.
ٖ )ٕ-ٔ-تعديؿ أو إنتاج الوسائط المتعددة ،والمصادر ،واألنشطة ،وأي عناصر أخري.
تـ استخداـ برنامج ( )PowerDirectorفي اجراء التعديالت الالزمة عمي القصص
الرقمية المدرجة بال منصة في ضوء مراعاة المعايير الخاصة بمقطات الفيديو الرقمية والتي تـ
التوصؿ الييا بقائمة معايير تصميـ المنصة.
ٖ )ٖ-ٔ-رقمنة وتخزيف عناصر الوسائط المتعددة لعناصر المنصة.
تـ رفع ممفات الفيديو الرقمية في االماكف المخصصة ليا داخؿ المنصة والتي تـ
انتاجيا باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ " اكادوكس" .والشكؿ ( )ٛيوضح شاشة الفيديو بالمنصة.

شكل ( )8شاشة الفيديو بالمنصة
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يعد التفاعؿ بيف الطالب أفراد مجموعة التعمـ أحد متطمبات تكويف المعرفة لدى ىؤالء
الطالب ،ويرتبط البناء المعرفي لمطالب في مجموعات التعمـ باإلجراءات االجتماعية المرتبطة
بالعممية التعميمية ،ومف ىذه اإلجراءات المناقشات الجماعية وتوزيع المياـ مف أجؿ االنتياء
مف ا ألنشطة التشاركية بجودة أو التكميفات الجماعية ،والتي تؤدي بدورىا إلى تكويف خبرات
تكمؿ أو تدعـ الييكؿ المعرفي لدى الطالب

;(Duncombe & Armour, 2004

)Kövecses-Gősi, 2018
ولما كانت نتائج دراسة نجالء فارس (ٕ٘ٔٓ) ودراسة ديفريسف وآخروف
( )Dufresne, et. al, 1996ودراسة أوليفرت وآخروف ()Oliveira, et.al., 2019
تشير إلى أف المياـ المجزئة تساعد عمى زيادة إصرار وعزيمة الطالب لممشاركة في إنجاز
المياـ والتكميفات الجماعية ،فقد تـ تقسيـ الطالب إلى مجموعات عمؿ يتراوح عدد الطالب
في كؿ مجموعة مف ٖ إلى ٘ طالب عمى أف يختار الطالب مف بينيـ قائد لممجموعة ،والذي
يتمثؿ دوره في تنظيـ العمؿ داخؿ المجموعة وتسمـ المياـ التي قاـ بتنفيذىا كؿ عضو مف
أعضاء مجموعة العمؿ ،واعداد الشكؿ النيائي لمتكميؼ المطموب مف مجموعة العمؿ،
وتسميمو إلى أستاذ المقرر ،ويوضح جدوؿ (ٖ) مثاؿ يسترشد بو الطالب في المنصة
التعميمية ،ويختص الجدوؿ بتوضيح خطوات كتابة تقرير عف خطوات استخداـ الوسيمة
التعميمية في شرح درس معيف في الفصؿ الدراسي.
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عذوي (ِ )3ضبي ػًٍ رىصَغ اٌّهبَ فٍ ِغّىػخ اٌؼًّ
أعُ اٌّغّىػخ...................................... :
اٌزىٍُف :إػذاد رمشَش ػٓ خطىاد اخزُبس وإعزخذاَ اٌىعٍُخ فٍ ششػ اٌذسط
ولذ ثذء
اٌّغئىٌُخ
أعُ اٌطبٌت
اٌزٕفُز
لبئذ اٌّغّىػخ َؼذ ٍِف رشبسوٍ ثُٓ ثبلٍ أفشاد
اٌغجذ
َزأخشوا
اٌطبٌت ( )0اٌّغّىػخَ ،شعً رٕجُهبد ٌٍطالة اٌزَٓ
02 : 00
لبَ
اٌزٍ
فٍ رغٍُُ اٌّهّخَ ،ؼُذ طُبغخ اٌّهبَ
pm
ثئػذادهب فشَك اٌؼًّ ،إسعبي اٌزمشَش إٌهبئٍ.
اٌغجذ
08 : 00
اٌطبٌت (َ )2غّغ اٌّؼٍىِبد وَذؤهب ػٓ أعظ اخزُبس
pm
اٌىعٍُخ اٌزؼٍُُّخ.
اٌغجذ
َغّغ اٌّؼٍىِبد وَذؤهب ػٓ خطىاد رغهُض
08 : 00
اٌطبٌت ( )3اٌىعٍُخ اٌزؼٍُُّخ اٌّشاد اعزخذاِهب فٍ ششػ
pm
دسط ِؼُٓ.
اٌغجذ
08 : 00
اٌطبٌت (َ )4غّغ اٌّؼٍىِبد وَذؤهب ػٓ خطىاد اعزخذاَ
pm
اٌىعٍُخ أصٕبء اٌذسط.
اٌغجذ
08 : 00
اٌطبٌت (َ )5غّغ اٌّؼٍىِبد وَذؤهب ػٓ خطىاد ؽفع
pm
اٌىعٍُخ ثؼذ اعزخذاِهب فٍ ششػ اٌذسط.

..................................................

ولذ اٌزغٍُُ
األسثؼبء
06 : 00 pm
األسثؼبء
12 : 00 pm
األسثؼبء
12 : 00 pm
األسثؼبء
12 : 00 pm
األسثؼبء
12 : 00 pm

ٖ )ٕ-إنتاج النموذج األولى لممنصة التعميمية االلكترونية القائمة عمى القصص التشاركية
الرقمية:
تـ إنتاج النموذج األولي لممنصة في ضوء معايير تصميـ المنصة المشتقة (ممحؽ ٗ) ،كما
يمي:
ٖ )ٔ-ٕ-رفع وتحميؿ أو عمؿ الروابط لعناصر بيئة التعمـ وروابط مواقع الويب:
تـ اختيار أحد نظـ إدارة المحتوي وىو نظاـ اكادوكس
مجاني

يتمتع

بالعديد

مف

المميزات،

http://www.acadox.com/class/568 87

وتـ

https://www.acadox.com/

حجز

عنواف

لممنصة

وىو
وىو

.

ٖ )ٕ-ٕ-إنشاء الموديوالت  /الدروس ،وادوات التواصؿ ،وتسجيؿ المتعمميف:
تـ تقسيـ المحتوى الخاص بتعمـ مفاىيـ التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف عبر المنصة إلى
أربعة دروس تعميمية.
ٖ ) ٖ-ٕ-تشطيب النموذج األولى لمبيئة ،وعمؿ المراجعات الفنية والتشغيؿ استعدادا لمتقويـ
البنائي:
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..................................................

إعداد استطالع أري مدي صالحية تصميـ المنصة وذلؾ في ضوء قائمة معايير

تصميـ المنصة.


عرض المنصة عمى السادة المحكميف مف أساتذة تكنولوجيا التعميـ.



اجراء التعديالت.

 التأكد مف أف الروابط الداخمية الموجودة داخؿ المنصة مترابطة وتعمؿ بشكؿ جيد مف
خالؿ استعراضيا عمى أكثر مف متصفح.


)4

تخصيص اسـ مستخدـ وكممة مرور لعينة البحث فقط.

املزسلة الزابعة :مزسلة التكويه:

تـ ىنا ضبط المنصة لمتأكد مف سالمتيا وصالحيتيا لمتجريب النيائي.
ٗ )ٔ-التطبيؽ عمى أفراد أو مجموعات مف المتعمميف وعمؿ التقويـ البنائي لمبيئة ،وعمؿ
التحكيـ لمتأكد مف مطابقتيا لمعايير التصميـ ،ويمكف بذلؾ استخداميا في البحوث التطويرية.
وذلؾ كما يمي:
ٗ )ٔ-ٔ-تـ عرض المنصة عمى عدد مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ ٔ) ،لموقؼ عمي مدي مراعاة معايير تصميـ المنصة المشتقة
(ممحؽ ٗ) اثناء تصميـ المنصة ،وقد تـ اجراء التعديالت بحيث أصبحت المنصة صالحة
لمتطبيؽ.
ٗ )ٕ-ٔ-تجريب المنصة عمى عينة استطالعية مكونو مف ( )ٜٔٛطالب وطالبة مف طالب
جامعة جنوب الوادي لمعاـ الجامعي  ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛـ مف الكميات التالية (التربية النوعية –
الزراعة  -التربية عاـ واساسي  -التربية الرياضية – العموـ  -اليندسة  -التجارة  -تربية
الغردقة) ،وشرح خطوات التجربة ،وأىمية المنصة وأىدافيا ،وكيفية استخداميا.

)5

املزسلة اخلامضة :مزسلة اليغز واالصتخداو:

٘ )ٔ-االستخداـ الميداني والتطبيؽ واسع النطاؽ لممنصة:
تمت متابعة استخداـ المنصة مف قبؿ المتعمميف ومداومتيـ عمى التعامؿ معيا في مختمؼ
األوقات.
٘ )ٕ-المراقبة المستمرة ،وتوفير الدعـ والصيانة ،والتقويـ المستمر لممنصة:
تـ ىنا اجراء المتابعات المستمرة لممنصة لمعرفة ردود الفعؿ حوليا.
- ٘ٚٛ -
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إعداد أدوات البشح:
أ -إعداد مكياظ التيظيه التعاوىي لدى طالب اجلامعة :
 تحديد اليدؼ مف المقياس :يتمثؿ اليدؼ مف المقياس في قياس ميارات التنظيـالتعاوني لدى طالب الجامعة.
 تحديد محاور المقياس  :بعد اإلطالع وفحص مجموعة مف الدراسات والبحوث التيتناولت التنظيـ التعاوني والتي منيا دراسة ;(Blau & Shamir-Inbal, 2017
Järvelä et al., 2014; Panadero & Järvelä, 2015; Winne,
) Hadwin, & Perry, 2013; Zemzem & Tagina, 2018وفي ضوء اليدؼ
مف المقياس وطبيعة مجموعة البحث وأىدافو ،تـ تحديد محوري المقياس .المحور
األوؿ :عضو ىيئة التدريس أو المرشد األكاديمي ،ويتناوؿ مجموعة مف البنود توضح
ما ينبغي أف يتـ مف سموكيات تعاونية بيف الطالب وعضو ىيئة التدريس ،المحور
الثاني :الطالب ،ويتناوؿ مجموعة مف البنود توضح ما ينبغي عمى الطالب القياـ بو
لتحقيؽ التنظيـ التعاوني بيف الطالب
 تحديد عبارات المقياس واإلجابة عف ىذه العبارات  :تـ صياغة بعض العبارات تحت كؿمحور ،وروعي عند صياغة كؿ عبارة ارتباط ىذه العبارة بالعبارات األخرى الواردة في
ذات المحور وارتباط العبارة أيضاً بالمقياس ،وبمغ عدد عبارات المقاس إثنا عشر ( ٕٔ)
عبارة ،وتـ استخداـ مقياس تقدير األداء المتدرج ) (Rubricsلإلجابة عف عبارات
المقياس ،وكاف التدرج ثالثي حيث يعطي الطالب الدرجة (ٖ) إذا توافرت العبارة لدى
الطالب بنسبة تزيد عمى ٘ ،%ٚويعطي (ٕ) إذا توافرت العبارة لدية بنسبة تراوحت بيف
ٕ٘ %إلى ٘ ،%ٚويعطي الطالب (ٔ) إذا توافرت العبارة لديو بنسبة تقؿ عف ٕ٘،%
والسبب في اختيار التدرج الثالثي ىو توفير الجيد الذي يمكف أف يبذلو الطالب في
الحكـ عمى مدى توافر العبارة لديو ،ولـ يتـ بدء التدرج مف (ٓ) بسبب أف األنشطة التي
قاـ الطالب بتنفيذىا كانت أغمبيا في مجموعات ،األمر الذي يستوجب التعاوف بيف
الطالب وزمالئو وعضو ىيئة التدريس ،وعميو تكوف الصورة المبدئية مف المقياس تـ
إعدادىا.
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 صدؽ المقياس  :تـ عرض الصورة المبدئية مف المقياس عمى مجموعة مف المحكميفالمتخصصيف في عمـ النفس وتكنولوجيا التعميـ؛ لمعرفة آرائيـ حوؿ المقياس ودقة
عباراتو العممية ،والتأكد مف ارتباط عبارات المقياس بالمحوريف الرئيسيف ليذا المقياس
المقترح ،وتـ عرضو عمى مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس لموقوؼ عمى مدى
مناسبة المقياس لطالب الجامعة ،وعمى اثنيف مف أعضاء ىيئة التدريس تخصص المغة
العربية لمتأكد مف السالمة المغوية ووضوح معنى عبارات المقياس ،وبعد مراجعة
التعديالت المقترحة ومناقشة بعضيا مع المحكميف تـ إجراء التعديالت ،وعميو تكوف
الصورة المبدئية لممقياس جاىزة لمتطبيؽ اإلستطالعي وحساب الثبات لممقياس.
 ثبػات المقياس :لحساب مدى ثبات المقياس تـ تطبيؽ الصورة المبدئية مف المقياسعمى مجموعة مف طالب الجامعة بمغ عددىـ ( )ٜٔٛوالمقيديف بدء مف الفرقة األولى
وحتى الفرقة الرابعة ٍ
بكال مف كميات :التربية النوعية والتربية والعموـ واآلثار والتربية
الرياضية والتجارة ،وتـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ اإلتساؽ الداخمي أللفاكرونباخ،
وقد بمغت قيمة ثبات المقياس ( ) ٓ.ٕٜٚوىي قيمة تدؿ عمى مستوى مقبوؿ مف
الثبات ،وتشير إلى ثبات المقياس وامكانية إستخدامو لقياس مستوى التنظيـ التعاوني
لدى طالب الجامعة.
 إعداد الصورة النيائية لممقياس وطريقة تصحيحو  :بعد اإلنتياء مف الخطوات السابقةأصبح المقياس مكوف مف محوريف رئيسيف وعدد ( ٕٔ ) عبارة ،وعميو يكوف المقياس
جاى ازً لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث األساسية ،وعمى الطالب الحكـ عمى مستوى التنظيـ

التعاوني لديو بكتابة الدرجة ( ٔ أو ٕ أو ٖ ) أماـ كؿ عبارة ،وعميو تكوف الدرجة
العظمى التي يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس التنظيـ التعاوني ىي ( ) ٖٙ
درجة ،أما الدرجة الصغرى ىي ( ٕٔ ) درجة.

أ  -إعداد مكياظ االىتناء إىل الوطً لدى طالب اجلامعة:
 تحديد اليدؼ مف المقياس :يتمثؿ اليدؼ في قياس قيـ االنتماء إلى الوطف لدىطالب الجامعة.
 تحديد محاور المقياس  :بعد اإلطالع والفحص لمجموعة مف الدراسات والبحوث التيتناولت أساليب ووسائؿ تنمية االنتماء إلى الوطف ،والتي منيا دراسة عزيزة خضير
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وطالؿ إبراىيـ وأحمد إبراىيـ ( )ٕٓٔٚودراسة ناىد سيؼ فتح اهلل (ٕ٘ٔٓ) ودراسة
محمد المري وغادة محمد (ٖٕٔٓ) .وفي ضوء اليدؼ مف المقياس وطبيعة
مجموعة البحث واألىداؼ التي يسعى البحث إلى تحقيقيا ،تـ تحديد ثالث محاور
رئيسة لممقياس المقترح ،المحور األوؿ :المشاركة في بناء الوطف ،والمحور الثاني:
حماية الوطف والمحافظة عميو ،والمحور الثالث :الشعور بالوالء نحو الوطف.
 تحديد عبارات المقياس واإلجابة عف ىذه العبارات  :تـ صياغة خمسة عبارات تحتكؿ محور ،وروعي عند صياغة كؿ عبارة ارتباط ىذه العبارة بالعبارات األخرى الواردة
في ذات المحور ،وارتباط العبارة أيضاً بالمقياس ،وبمغ عدد عبارات المقاس خمسة

عشر ( ٘ٔ ) عبارة ،وتـ صياغة عبارات المقياس في صورة موقؼ ،ويمكف
اإلستدالؿ عمى مستوى انتماء طالب الجامعة إلى الوطف عف طريؽ استجابات
الطالب في المواقؼ الواردة في المقياس ،واستجابات الطالب تراوحت دراجاتيا مف (
ٔ ) درجة إلى ( ٖ ) درجات وذلؾ في العبارات اإليجابية ،وينعكس التقييـ في
العبارات السمبية ،وعميو تكوف الصورة المبدئية مف المقياس تـ إعدادىا.
 صدؽ المقياس  :تـ عرض الصورة المبدئية مف المقياس عمى مجموعة مفالمحكميف المتخصصيف في عمـ النفس وتكنولوجيا التعميـ وعمـ اإلجتماع؛ لمعرفة
آرائيـ حوؿ المقياس ودقة عباراتو العممية ،والتأكد مف ارتباط عبارات المقياس
بالمحاور الثالث الرئيسة ،وتـ عرضو عمى مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس
لموقوؼ عمى مدى مناسبة المقياس لطالب الجامعة ،وعمى اثنيف مف أعضاء ىيئة
التدريس تخصص المغة العربية لمتأكد مف السالمة المغوية ووضوح معنى عبارات
المق ياس ،وبعد مراجعة التعديالت المقترحة ومناقشة بعضيا مع المحكميف تـ إجراء
التعديالت ،وعميو تكوف الصورة المبدئية لممقياس جاىزة لمتطبيؽ اإلستطالعي
وحساب الثبات لممقياس.
 ثبػات المقياس  :لحساب مدى ثبات المقياس تـ تطبيؽ الصورة المبدئية مفالمقياس المقترح عمى مجموعة مف طالب الجامعة بمغ عددىـ ( )ٜٔٛوالمقيديف
بدء مف الفرقة األولى وحتى الفرقة الرابعة ٍ
بكال مف كميات :التربية النوعية والتربية
والعموـ واآلثار والتربية الرياضية والتجارة ،وتـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ
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اإلتساؽ الداخمي ألفاكرونباخ ،وقد بمغت قيمة ثبات المقياس (  ) ٓ.ٜٚٙوىي
قيمة تدؿ عمى مستوى كافي مف الثبات ،ويشير ثبات المقياس إلى إمكانية
إستخدامو لقياس مدى انتماء طالب الجامعة إلى الوطف.
 الصورة النيائية لممقياس وطريقة تصحيحو  :بعد اإلنتياء مف الخطوات السابقةأصبح المقياس مكوف مف ثالث محاور رئيسة وعدد ( ٘ٔ ) عبارة ،وعميو يكوف
المقياس جاى ازً لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث األساسية ،ويمكف أف يقيـ الطالب

مستوى انتمائو إلى الوطف باختيار خيار واحد مف ثالث خيارات ،ويحصؿ الطالب

عمى درجة تراوحت ما بيف ( ٔ أو ٕ أو ٖ ) ،وعميو تكوف الدرجة العظمى التي
يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس انتماء طالب الجامعة إلى الوطف ىي (
٘ٗ ) درجة ،أما الدرجة الصغرى ىي ( ٘ٔ ) درجة.

عيية البشح:
طالبا وطالبة مف طالب جامعة جنوب
وتمثمت عينة البحث االساسية في (ٖٓٔ)
ً
الوادي وىـ مف سجموا فى المقرر لكف العينة التى اتمت خطوات البحث ودراسة المحتوى
كانت( ٖٗ) طالب وطالبو حيث تسرب باقى افراد العينة وتمؾ مف اشير المشكالت التى تحدث
اثناء التعمـ االلكترونى .والشكؿ ( ) ٜيوضح شاشة األعضاء المنضميف داخؿ المنصة (عينة
البحث)
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شكل ( )9شاشة األعضاء المنضمين داخل المنصة (عينة البحث)

التصنيه التذزييب للبشح:
تـ استخداـ التصميـ شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة One group pre-
 test, post-testمع القياس القبمي والبعدي.

إدزاءات جتزبة البشح:
تـ في ىذه المرحمة تجريب المنصة في صورتيا النيائية ،وذلؾ لمحكـ مدى تأثيرىا
عمي تنمية التنظيـ التعاوني واالنتماء لموطف لدى عينة البحث ،وقد استغرقت تجربة البحث
( )ٙٚيوماً بدأت يوـ الثالثاء الموافؽ ٕٜ٘ٓٔ/ٖ/ـ وانتيت يوـ السبت الموافؽ
ٕٕٜٓٓٔ/ٗ/ـ ،وفيما يمي الخطوات التي تـ إتباعيا أثناء التجريب:

إدزاء مكابلة عامة مع عيية البشح:
وتوزيع بطاقات مدوف عمييا (اسـ المستخدـ ،وكممة المرور ،ورابط المنصة عمى
شبكة اإلنترنت) ،وتـ توضيح خطوات الدخوؿ لممنصة وطريقة التعامؿ معيا وكيفية استخداـ
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المحتوي وتنفيذ األنشطة وقد تـ عمؿ دليؿ استخداـ مبسط لممنصة وتوزيعو عمي الطالب.
والشكؿ (ٓٔ) يوضح دليؿ استخداـ المنصة

شكل ( )11دليل استخدام المنصة
ٔ)

التجربة االستطالعية لمادة المعالجة التجريبية (المنصة التعميمية االلكترونية القائمة

عمى القصص التشاركية الرقمية):
ٔ )ٔ-اليدؼ مف التجربة االستطالعية:
 التأكد مف وضوح المحتوي.
 التعرؼ عمى صعوبات عممية التطبيؽ لتالفييا اثناء إجراء التجربة األساسية.
 التحقؽ مف سالمة المنصة بما تحتويو مف روابط ومكونات.
ٔ )ٕ-تنفيذ التجربة االستطالعية لمبحث:
قاـ الباحث بعدد مف الخطوات استعداد لتنفيذ التجربة االستطالعية لمبحث وكانت كالتالي:
 إجراء التجربة االستطالعية عمى عينة مف طالب قسـ تكنولوجيا التعميـ بمغ عددىـ
( )ٜٔٛطالب في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي (ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔـ) في الفترة مف
(ٕٜ٘ٓٔ/ٖ/ـ) إلى (ٕٕٜ٘ٓٔ/ٖ/ـ) لمدة ٕٓ يوـ.
 االجتماع مع أفراد العينة في بداية التطبيؽ وشرح اليدؼ مف المنصة وكيفية استخداميا.
 طباعة المقاييس (مقياس التنظيـ التعاونى ومقياس االنتماء لموطف) بنعداد عينة التجربة
االستطالعية ،وتـ تطبيقيا عمى طالب التجربة االستطالعية يوـ (الثالثاء) الموافؽ
(ٕٜ٘ٓٔ/ٖ/ـ) ،وتـ تسجيؿ مالحظات عينة التجربة االستطالعية حوؿ المنصة.
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 قاـ الباحث بتطبيؽ ادوات البحث (مقياس التنظيـ التعاونى ومقياس االنتماء لموطف) بعدياً
عمى طالب التجربة االستطالعية يوـ (االثنيف) الموافؽ (ٕٕٜ٘ٓٔ-ٖ-ـ).

)2

تيفيذ التذزبة األصاصية للبشح:

 )1- 2التطبيل الكبلي ألدوات البشح:
 إجراء التجربة األساسية عمى عينة مف طالب جامعة جنوب الوادي بمغ عددىـ (ٖٓٔ)
طالب وطالبة ولكف مف اتـ خطوات التعمـ ودراسة المحتوى كاف (ٖٗ) طالب وطالبة بعد
تسرب باقى الطالب.
 االجتماع مع أفراد العينة في بداية التطبيؽ وشرح اليدؼ مف المنصة وكيفية استخداميا.
 طباعة المقاييس (مقياس التنظيـ التعاونى ومقياس االنتماء لموطف) بأعداد عينة التجربة
االساسية ،وتـ تطبيقيا عمى طالب التجربة االساسية يوـ (الثالثاء) الموافؽ (-ٖ-ٕٙ
ٕٜٓٔـ).
 بدأ التجريب يوـ (الثالثاء) الموافؽ ( ٕٜٓٔ – ٖ – ٕٙـ) بعد تطبيؽ المقاييس مباشرة
وأستمر حتى يوـ (السبت) الموافؽ (ٕٕٜٓٓٔ/ٗ/ـ).
 قاـ الباحث بمتابعة دخوؿ جميع الطالب مف اليوـ األوؿ لبداية تجربة البحث ،وتـ متابعة
دخوليـ وخروجيـ وأدائيـ لممياـ والتكميفات .والشكؿ (ٔٔ) يوضح شاشة الحضور
اليومي لمطالب

شكؿ (ٔٔ) شاشة الحضور اليومي لمطالب
- ٘ٛ٘ -

فاعلية منصة تعليمية إلكترونية قائمة على القصص التشاركية الرقمية لتنمية التنظيم التعاوني

..................................................

 )2- 2التطبيل البعدي ألدوات البشح:
تـ تطبيؽ أدوات القياس البعدي لمبحث عمى طالب التجربة االساسية بعد االنتياء
مف دراسة جميع الدروس ،وذلؾ يوـ (السبت) الموافؽ (ٕٕٜٓٓٔ/ٗ/ـ) ،وتضمنت ىذه
األدوات:
 مقياس التنظيـ التعاونى.
 مقياس االنتماء لموطف.
ثـ قاـ الباحث بتفريغ درجات المتعمميف في ك ٌؿ مف مقياس التنظيـ التعاونى ومقياس
االنتماء لموطف ،في جداوؿ معدة لذلؾ تمييداً لمعالجتيا إحصائياً الستخراج النتائج وتفسيرىا.

ىتائر البشح:
الختبار صحة الفرض االوؿ والثانى وىما ينصا عمى:
-

إحصائيا عند مستوى داللة ≤ (٘ٓ )ٓ0بيف متوسطى درجات طالب
يوجد فرؽ داؿ
ً
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمى والبعدي لمقياس ميارات التنظيـ التعاوني
لصالح التطبيؽ البعدى.

-

توجد فاعمية لممنصة لمتعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية عند
مستوى≥ٕٔ0

في فى مقياس ميارات التنظيـ التعاوني  ،وتقاس ىذه الفاعمية

باستخداـ نسبة الكسب المعدلة لبميؾ كدالة لمفاعمية.
-

ولمتاكد مف صحة الفرضيف تـ اتباع الخطوات اآلتية.

أ-تـ تطبيؽ اختبار "ت" وحساب المتوسط واالنحراؼ المعيارى وقيمة ت ومستوى الداللو
والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ

عذوي( )4اٌّزىعؾ واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ولُّخ د وِغزىي اٌذالٌخ فً اٌزطجُك اٌمجًٍ واٌجؼذي
ٌّمُبط اٌزٕظُُ اٌزؼبؤً ػًٍ اٌّغّىػخ اٌزغشَجُخ

اٌزطجُك

ْ

اٌّزىعؾ

االٔؾشاف
اٌّؼُبسي

دسعبد
اٌؾشَخ

لُّخ
د

ِغزىي
اٌذالٌخ

اٌمجًٍ
اٌجؼذي

43
43

06,00
30,06

2,23
2,44

42

21,5

1,10
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إحصائيا عند مستوى
يتضح مف الجدوؿ السابؽ صحة الفرض األ وؿ حيث يوجد فرؽ داؿ
ً

داللة (ٔٓ )ٓ0بيف متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمى والبعدي
لمقياس ميارات التنظيـ التعاوني لصالح التطبيؽ البعدى.

ب-تـ حساب الكسب المعدؿ لبميؾ الثبات صحة الفرض الثانى وقد جاءت قيمتو
لتساوى( )ٔ0ٔٚوىى قيمة تعبر عف فاعمية المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى
القصص التشاركية الرقمية فى تنمية التنظيـ التعاونى لدى عينة البحث.
ويعزى الباحثوف ذلؾ إلى:


ساعدت القصص التشاركية الرقمية مف خالؿ المنصة اإللكترونية الطالب عمى

تشارؾ المياـ ،ومحاولة انجاز التكميفات بشكؿ تعاونى منظـ يمتزـ كؿ عضو فيو بالميمة
المكمؼ بيا مع مراعاة احتراـ آراء ومقترحات الزمالء ،واالتزاـ جميعاً بتوقيتات تقديـ المياـ.
والشكؿ (ٕٔ) يوضح شاشة األنشطة والتكميفات

شكل ( )12شاشة األنشطة والتكميفات



توفر المنصة باعتبارىا نظاـ إلدارة التعمـ إمكانية تقديـ ارشادات لمطالب لتنظيـ

تعمميـ ،واحتراـ الوقت وخاصة عند تكميفيـ بأنشطة تعاونية ،وتعطى الفرصة لممعمـ
بمتابعة خطط الطالب وكيفية ادارتيـ لممشكالت التى تواجييـ وادراؾ قيمة الوقت
وسعييـ لمتغمب عمى ما يقابموف مف مشكالت بأنفسيـ .والشكؿ (ٖٔ) يوضح بعض

التقارير التي تقدميا المنصة عف مدي تقدـ الطالب
- ٘ٛٚ -
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شكل ( )13بعض التقارير التي تقدمها المنصة عن مدي تقدم الطالب


تتفؽ النتيجة السابقة مع دراسة) (Hett, 2012التى تؤكد عمى أف القصة الرقمية

تتيح لمطالب فرصة التواصؿ والتفاعؿ بمستويات متعددة مع بعضيـ البعض وذلؾ مف خالؿ
خدمة التشارؾ  Sharingباألنظمة الرقمية إلدارة التعمـ مما يؤدى إلي مزيد مف التعاوف
والتفاعؿ فى السياقات التعميمية ،كذلؾ دراسة ((Ohler, 2006

التى تؤكد عمى أف

القصص الرقمية تتيح فرصة لمطالب لكتابة تقارير جماعية حوؿ تعمميـ ،كذلؾ نتائج دراسة
( )Barrett,2006أف القصص الرقمية تعد أداة لتعمـ قائـ عمى الفيـ العميؽ ،وتحقؽ
المشاركة الفعالة لمطالب.


ويؤيد النتيجة السابقة نظرية برنارد فى التنظيـ التعاوني فيو أداة اجتماعية تسمح

بالتنسيؽ بيف أوجو النشاط اإلنساني مف أجؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ،فالتعاوف فى ىذا
النسؽ مقصود وىادؼ ،وعميو يكوف نشاط الفرد وحدة فرعية في نظاـ أكبر حيث اليدؼ
المشترؾ الذى يجمع بيف الطالب ويسعوف إلى تحقيقو ،وقد اتاحت المنصة اإللكترونية وسائؿ
اتصاالت ذات كفاءة بيف الطالب ،مما زاد مف رغبتيـ في العمؿ بننتظاـ والمساىمة في تنظيـ
العمؿ.


كذلؾ تؤيد النتيجة السابقة نظرية فيجوتسكي االجتماعية التى تؤكد أف المعرفة تبنى

مف قبؿ "مجتمع تعاوني" مع ابراز دور المعمـ كمرشد يسمح "لجميع المشاركيف بالتعمـ مع
معا في استفسارات وحوارات وذلؾ تحقؽ مف خالؿ
بعضيـ البعض ويحثيـ عمى االنخراط ً
القصص التشاركية الرقمية ،كذلؾ تتفؽ النتيجة السابقة مع نظرية المعرفة حيث التفاعؿ
- ٘ٛٛ -
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والتعاوف اثناء التعمـ مف خالؿ القصص التشاركية الرقمية والمشاركة في حؿ المشاكالت وىو
محاولة لتوسيع وتحويؿ فيميـ الجماعي حيث ينظر اليو كنشاط مشترؾ يسيـ فى بناء
جسور المعرفة و صنع المعنى مع اآلخريف.

ثانيا الختبار صحة الفرضيف الثالث والرابع وىما ينصا عمى.
-

إحصائيا عند مستوى داللة ≤ (٘ٓ )ٓ0بيف متوسطى درجات طالب
يوجد فرؽ داؿ
ً
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمى والبعدي لمقياس قيـ اإلنتماء إلى الوطف .

-

توجد فاعمية لممنصة لمتعميمية اإل لكترونية القائمة عمى القصص التشاركية الرقمية عند
مستوى ≥ ٕ ٔ0فى مقياس قيـ اإلنتماء إلى الوطف  ،وتقاس ىذه الفعالية باستخداـ
نسبة الكسب المعدلة لبميؾ كدالة لمفاعمية.

أ -تـ تطبيؽ اختبار ت وحساب المتوسط واالنحراؼ المعيارى وقيمة ت ومستوى الداللو
والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ

عذوي( )5اٌّزىعؾ واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ولُّخ د وِغزىي اٌذالٌخ فً اٌزطجُك اٌمجًٍ واٌجؼذي
ٌّمُبط االٔزّبء ٌٍىؽٓ ػًٍ اٌّغّىػخ اٌزغشَجُخ
اٌىغت
ِغزىي
لُّخ د
دسعبد
االٔؾشاف
اٌّزىعؾ
ْ
اٌزطجُك
اٌّؼذي
اٌذالٌخ
اٌؾشَخ
اٌّؼُبسي
ٌجٍُه
0,37
1,10
54,16
42
0,51
06,7
43
اٌمجًٍ
2,01
41,165
43
اٌجؼذي

إحصائيا عند مستوى
يتضح مف الجدوؿ السابؽ صحة الفرض الثانى حيث يوجد فرؽ داؿ
ً
داللة (ٔٓ )ٓ0بيف متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمى والبعدي
لمقياس قيـ اإلنتماء إلى الوطف
ب -حساب الكسب المعدؿ لبميؾ الثبات صحة الفرض الرابع

وقد جاءت قيمتو

لتساوى( )ٔ0ٖٚوىى قيمة تعبر عف فاعمية المنصة التعميمية اإل لكترونية القائمة عمى
القصص التشاركية الرقمية فى تنمية قيـ اإلنتماء إلى الوطف.
ويعزى الباحثوف ذلؾ إلى:

 تؤدي القصة بشكؿ عاـ والقصة التشاركية الرقمية عمى وجو التخصيص دو ارً تربوياً
بار ازً ،حيث امكف مف خالليا سرد أحداث ترسخ القيـ اإليجابية ،ومنيا االنتماء لموطف،
- ٜ٘ٛ -
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فيى ليا أثر بالغ في نفوس طالب الجامعة خاصة حينما يتشارؾ الطالب فى المشاىدة
والتعميؽ والتعقيب وابداء ال أرى حوؿ احداث القصص.
 ساىـ التعمـ الجماعى مف خالؿ القصص التشاركية الرقمية فى أف تتاح لمطالب فرص
متكررة لمتحدث عف األفكار مع أقرانيـ ،واالحساس بالمسئولية ،والمشاركة الفعمية
واالحساس بقيمة مشاركاتيـ مما بث فييـ قيمة الوالء واالنتماء.
 المحتوى العممى لمقصص التشاركية الرقمية جاءت لتحث عمى الوالء واالنتماء لموطف
حيث أمكف تضميف موضوعات متخصصة لتوعية قيـ الوالء واالنتماء إلى الوطف ويتفؽ
ذلؾ مع دراسة (عزيزة خضير اليتيـ ،طالؿ إبراىيـ المسعد ،أحمد إبراىيـ اليولي،
.)ٕٓٔٚ
 ساعدت القصص التشاركية الرقمية عمى يتشارؾ الطالب مع أقرانيـ فى االىتماـ
واليدؼ مف خالؿ المناقشات والتبادؿ اآلراء ،وساعدت ىذه التفاعالت تمعف المحتوى
واتاحت فرصة لتفكير أعمؽ وتطوير العالقات االجتماعية ىذا االىتماـ المشترؾ يقوى
صمود الطالب ويمنحيـ آفاؽ واسعة لمتفكير ،ويقدـ ليـ ممارسات إيجابية في السموؾ
بوعي ،وفاعمية تمنحيـ فرصة لتطوير أنفسيـ ،وتحمؿ اآلراء المتباينة كؿ ذلؾ مف شأنو
تطوير االحساس باالنتماء.

 توصيات البشح.
 ضرورة اىتماـ الجامعة بتقديـ برامج وانشطة تدعـ روح الوالء واالنتماء لموطف لدى
الطالب وتعزز استجابات ومشاركات الطالب.
 توفير منصات إلكترونية لتقديـ المقررات الجامعية تشجع الطالب عمى التعمـ
والمشاركة فى المجتمعات التعميمية عبر الويب.
 التركيز عمى القصص الرقمية التشاركية فى بث القيـ واالتجاىات االيجابية لدى
الطالب وتشجيعيـ عمى انتاج القصص التعميمية بصورة جماعية كنشاط تعميمى.
 تشجيع الطالب عمى الممارسة الواعية لمحقوؽ والواجبات داخؿ إطار الجامعة
وخارجيا وتوجيو كافة االنشطة والندوات لتوعية الطالب سياسياً وفكرياً واجتماعياً
قبؿ التخرج.
- ٜ٘ٓ -
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 البشوخ املكرتسة.
 دراسة فاعمية القصص الرقمية التشاركية فى تنمية القيـ االجتماعية وقواعد العمؿ
الجماعى.
 دراسة أثر القصص الرقمية التشاركية المنتجة مف قبؿ الطالب عمى تنمية اتجاىات
ايجابية نحو التعمـ والقدرة عمى التقييـ الذاتى والجماعى.
 دراسة تحميمية لممنصات التعميمية اإللكترونية عمى ضوء التوجيات العالمية نحو
التعمـ المجتمعى.
 دراسة أثر اختالؼ استراتيجية التنظيـ الذاتى مقابؿ التعاونى عمى االندماج وكفاءة
التعمـ.

- ٜ٘ٔ -
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املزادع
(اوالً) املزادع باللغة العزبية:
إبراىيـ عبد الوكيؿ الفار (ٕ٘ٔٓ) .تربويات تكنولوجيا العصر الرقمي .طنطا :الدلتا لتكنولوجيا
الحاسبات.
أحمد محمد محمد السيد الحفناوي ( .)ٕٓٔٚمعايير سيولة الوصوؿ لممنصات التعميمية مفتوحة
المصدر  MOOCsلذوي االعاقة بالتعميـ الجامعي ،المجمة العربية لمتربية النوعية -
المؤسسة العربية لمتربية والعموـ واآلداب.ٗٔ – ٕٔ ،
أسامة محمود زيداف (ٕٔٔٓ) .الدور التربوي لمراكز الشباب في تنمية قيـ المواطنة :رؤية
مستقبمية .مجمة كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ،العدد (ٖ ،)ٚص ص ٖ.ٗٙٓ – ٖٚ
أسعد عمي السيد رضواف (ٕٔٔٓ) .أسس إنتاج القصة التفاعمية في برامج الكمبيوتر التعميمية
وفاعميتيا في تعميـ األطفاؿ الميارات الحياتية .رسالة ماجستير .كمية التربية .جامعة
حمواف.
إسالـ حجازي ( .) ٕٜٓٓمشاركة الشباب الجامعي في الحياة السياسية المصرية .رسالة ماجستير،
كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة ،مصر.
أميرة أحمد حمود (ٕٗٔٓ ) .دور األسرة في تعميؽ قيـ االنتماء والمواطنة لدى الشباب .مجمة التربية
لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،مصر ،المجمد
(ٖ) ،العدد ( ،)ٔ٘ٛص ص ٖٖٔ – .ٔٛٛ
إيياب محمد عبدالعظيـ حمزة (ٕٗٔٓ) .أثر اإلختالؼ فى نمطى تقديـ القصة الرقمية التعميمية فى
التحصيؿ الفورى والمرجأ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ،مجمة دراسات عربية في
التربية وعمـ النفس ،عٗ٘.ٖٙٛ – ٖٕٔ .
بثينة قرباف (ٕٕٔٓ ) :فاعمية استخداـ قصص الرسوـ المتحركة في تنمية المفاىيـ العممية والقيـ
االجتماعية ألطفاؿ الروضة في مدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.
- ٜٕ٘ -
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بساـ محمد أبو حشيش (ٕٓٔٓ ) .دور كميات التربية في تنمية المواطنة لدى الطمبة المعمميف
بمحافظات غزة .مجمة جامعة األقصى .سمسمة العموـ اإلنسانية .المجمد (ٗٔ) ،العدد
(ٔ) ،غزة ،القدس ،ص ص ٕٓ٘ .ٕٜٚ -
حاسف بف رافع الشيري وأحمد الضوي سعد وسمير عبدالباسط إبراىيـ وشعيب جماؿ محمد صالح
(ٕٕٔٓ) .مدى وعي طالب وطالبات جامعة طيبة بمفيوـ االنتماء الوطني .دراسات
عربية في التربية وعمـ النفس ،العدد (ٕٔ) ،الجزء (ٔ) ،ص ص ٔ.ٕٔٙ – ٛ
حسيف محمد أحمد عبدالباسط (ٕٓٔٓ) .فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ
برمجية  ٖPhotoStoryفي تنمية مفيوـ وميارات تصميـ وتطوير القصص الرقمية
الالزمة لمعممي الجغرافيا قبؿ الخدمة ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،ع
.ٕٕٓ – ٜٔٗ ،ٕٜ
دعػػاء جمػػاؿ الحسػيني طػاحػػوف ( .)ٕٓٔٛأثر التفاعؿ بيف مدخؿ تقديـ المحتوى وأسموب القيادة
االلكترون ية داخؿ المنصات التعميمية في تطوير كفايات مسئولي وحدات التدريب
والتصور نحو بيئة التعمـ ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية النوعية ،جامعة عيف شمس.
رضا ىندي جمعة مسعود (ٖٕٔٓ ) .تصور مقترح لمناىج التاريخ بالمرحمة الثانوية لتنمية االنتماء
والوالء الوطني في ضوء تحديات العولمة .مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا ،مصر،
المجمد ٕٗ ،العدد  ،ٜٙص ص .ٖٖٔ – ٜٚ
زينب محمد العربي إسماعيؿ (ٖٕٔٓ) .اثر اختالؼ تصميـ مستويات التفاعؿ االجتماعي فى
القصص الرقمية التعميمية عبر الويب فى تنمية التفكير التأممي لدي طالب تكنولوجيا
التعميـ واتجاىاتيـ نحوىا ،مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس ،عٕٔٓ– ٔ٘ .
ٗ.ٙ
زينب محمد أميف (ٕ٘ٔٓ) .المستحدثات التكنولوجية رؤي وتطبيقات .القاىرة :المؤسسة العربية
لمعموـ والثقافة.
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سمر سامح محمد (ٕٕٔٓ ) .فاعمية بعض القصص التفاعمية المطورة في تنمية ميارات القراءة
اإللكترونية ف ي المغة العربية لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي .رسالة ماجستير .كمية
التربية .جامعة حمواف.
سميح محمود الكراسنة ،عمي محمد جبراف ،وليد أحمد مساعدة ( .)ٕٜٓٓدور الجامعة في بناء
الشخصية الجامعية القادرة عمى تعظيـ اإلنتماء الوطني مف خالؿ المدخؿ األخالقي
ومدخؿ ثقافة الحوار .مجمة كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،)ٕ(ٜٔ ،مصر.
سياـ بنت سمماف محمد ( .)ٕٓٔٚواقع إستخداـ الصور الرمزية  Avatarفي تصميـ المنصات
التعميمية اإللكترونية المفتوحة ىائمة االلتحاؽ  . MOOCsمجمة كمية التربية في
العموـ التربوية ،جامعة عيف شمس ،المجمد ٔٗ ،العدد ٖ ،ص ص ٗٔ – .ٙٚ
سوسف إبراىيـ أبو العال  ،نيي محمود أحمد ( .)ٕٓٔٚأثر التفاعؿ بيف نمط المناقشة اإللكترونية
وحجـ مجموعات التفاعؿ بيا بالمنصات التعميمية في تنمية ميارات إنتاج المحتوى
اإللكتروني وتحديد الذات واإلندماج الدراسي لدى طالب الدراسات العميا .تكنولوجيا
التربية دراسات وبحوث ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،العدد ٖٖ ،ص ص ٜٗ٘
– ٗٗ٘
شيمة سالـ العنزي وسميح محمود الكراسنة وىادي محمد طوالب ( .)ٕٓٔٛأثر المنصات اإللكترونية
المدرسية في تعزيز قيـ المواطنة لطالبات المرحمة الثانوية السعودية .المجمة
الفمسطينية لمتعميـ المفتوح والتعمـ اإللكتروني ،جامعة القدس المفتوحة ،المجمد ،ٚ
العدد ٖٔ ،ص ص ٕٓ – .ٖٙ
الصديؽ محمد المريمي ( .)ٕٓٔٙدور الجامعة في بناء الشخصية الجامعية القادرة عمى تعزيز
االنتماء لموطف مف خالؿ األخالؽ وثقافة الحوار .مجمة عالـ التربية،)ٖ٘(ٔٚ ،
مصر ،ص ص ٔ – .ٗٙ
عبدالعاؿ عبداهلل السيد ( .)ٕٓٔٙالمنصات التعميمية اإللكترونية  Edmodoرؤية مستقبمية لبيئات
التعمـ اإللكتروني االجتماعية .مجمة التعميـ االلكتروني .جامعة المنصورة.
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&http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show
=ٖ٘ٔid
عبداهلل بف احمد بف عبداهلل  ،عبداهلل بف فالح السكراف ( .)ٕٓٔٛالمتطمبات التربوية لتوظيؼ
المنصات التعميمية اإللكترونية فى العممية التعميمية فى المرحمة الثانوية مف وجية
نظر المشرفيف التربوييف والمعمميف بتعميـ الخرج ،مجمة البحث العممي في التربيةٜٔ ،
(ٔ).ٖٛ – ٔ ،
عبدالودود مكروـ (ٕٗٓٓ) .القيـ ومسئوليات المواطنة رؤية تربوية .القاىرة ،دار الفكر العربي.
عزيزة خضير اليتيـ ،طالؿ إبراىيـ المسعد ،أحمد إبراىيـ اليولي ( .)ٕٓٔٚدور كمية التربية
األساسية في تنمية االنتماء الوني لدى طالبات تخصص رياض األطفاؿ .المجمة
التربوية الكويتية ،المجمد ٖٔ ،العدد ٕٕٔ ،الكويت ،ص ص ٘ٔ – .٘ٙ
عالء عبداهلل أحمد مرواد (ٖٕٔٓ ) .استخداـ القصص الرقمية التاريخية لتنمية التعاطؼ التاريخي
لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي ،مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس،
ع.ٕٔٛ – ٛٓ ،ٜٔٚ
عمي حسف عبادي حسف (ٕٗٔٓ) .فاعمية بيئة تعمـ تشاركية في تنمية بعض ميارات مونتاج
الفيديو الرقمي لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعميـ ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات
والبحوث التربوية ،جامعة القاىرة.
عمي حسف عبادي حسف ( .)ٕٓٔٛتطوير بيئة تعمـ نقاؿ قائمة عمى تطبيقات الحوسبة السحابية
وأثرىا عمى تنمية ميارات تصميـ وانتاج تطبيقات االندرويد التربوية وبعض ميراات ما
وراء المعرفة لدي طالب تكنولوجيا التعميـ ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية النوعية،
جامعة جنوب الوادي.
عمي محمد عبد المنعـ عمي ،عرفة أحمد حسف (ٕٓٓٓ) .توظيؼ تكنولوجيا الوسائط المتعددة في
تعميـ العموـ الطبيعية بمرحمة التعميـ األساسي ،ورقة عمؿ مقدمة إلى المنظمة العربية
لمتربية والثقافة والعموـ (اليسكو) ،ندوة تطوير أساليب تدريس العموـ في مرحمة التعميـ
األساسي باستخداـ تكنولوجيا التعميـ ،سمطنة عماف ،أكتوبر ٕٓٓٓ.
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فاروؽ عبده فميو ،والسيد محمد عبدالمجيد(ٕ٘ٓٓ) .السموؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات
التعميمية .دار السيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف
لطيفة ناصر العجيؿ (ٕٗٔٓ) .تصور مقترح لتنمية قيـ الوالء واإلنتماء الوطني لدى تمميذات الصؼ
السابع بدولة الكويب .عالـ التربية ،)ٗٙ( ٔ٘ ،مصر.
محمد ابراىيـ الدسوقي (ٕٕٔٓ) .قراءات فى المعموماتية والتربية .جامعة حمواف.
محمد المري محمد إسماعيؿ وغادة محمد أحمد شحاتو (ٖٕٔٓ) .االنتماء الوطني لدى طالب جامعة
الزقازيؽ بعد ثورة ٕ٘ يناير .دراسات تربوية ونفسية :مجمة كمية التربية بالزقازيؽ،
جامعة الزقازيؽ ،العدد ٔ ،ٛص ص ٔ – ٓ.ٙ
محمد سالـ محمد الدوسري ( .)ٕٓٔٙواقع استخداـ اعضاء ىيئة التدريس المنصات التعميمية
اإللكترونية في تدريس المغة االنجميزية في جامعة الممؾ سعود ،رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،جامعة اليرموؾ.
محمد عطية خميس ( .)ٕٓٓٚالكمبيوتر التعميمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة .القاىرة :دار
السحاب لمنشر والتوزيع.
محمد عطية خميس (ٕٔٔٓ ) .األصوؿ النظرية والتاريخية لتكنولوجيا التعمـ االلكتروني .القاىرة :دار
السحاب لمنشر والتوزيع.
محمد عطية خميس (ٖٕٔٓ) .النظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التربوي .القاىرة :دار السحاب
لمطباعة والنشر والتوزيع.
محمد عطية خميس (ٕ٘ٔٓ ) .مصادر التعمـ اإللكتروني الجزء األوؿ :األفراد والوسائط .القاىرة :دار
السحاب لمنشر والتوزيع.
محمد ميوس فالج ميوس (ٕ٘ٔٓ) .تصورات أعضاء ىيئة التدريس حوؿ فاعمية المنصات
التعميمية اإللكترونية في رفع مستوى التفاعؿ الصفي لدى طمبة كمية عموـ وىندسة
الحاسب اآللي في جامعة حائؿ ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ.
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محمد ناجي القضاة (ٖٕٔٓ) .إدارة التنظيـ األسس والبناء .مجمة الدراسات المالية والمصرفية،
المجمد ٕٔ ،العدد ٖ ،األكاديمية العربية لمعموـ المالية والمصرفية – مركز البحوث
المالية والمصرفية ،ص ص ٘.ٙٛ – ٙ
محمود جابر حسف ،ىناء حامد زىراف (ٕٕٔٓ) :طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ،دمياط ،مكتبة
ومطبعة نانسي.
محمود ىالؿ عبد القادر (ٖٕٔٓ) برنامج مقترح قائـ عمى القصص اإللكترونية لتنمية ميارات
االستماع النشط وأثره في الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ منخفضي التحصيؿ بالمرحمة
االبتدائية ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،ع (ٔٗ) ،ج (ٕ)– ٕٔ ،
.٘ٙ
مختار عبدالخالؽ عبدالاله عطية ( .)ٕٓٔٙفاعمية إستراتيجية حكى القصص الرقمية التشاركية فى
تنمية ميارات الفيـ اإلستماعى والدافعية لتعمـ المغة العربية لدى متعممييا غير
الناطقيف بيا .مجمة الثقافة والتنمية .س ،ٔٙعٓٓٔ.ٕٔٗ – ٚٔ .
مناؿ محمود إسماعيؿ عبدالظاىر وسوسف إسماعيؿ عبداليادي وسناء محمد سميماف (ٕٗٔٓ).
الح ب واالنتماء وعالقتو بأحادية الرؤية لدى طالب الجامعة .مجمة البحث العممي في
التربية .العدد ٘ٔ ،الجزء ٕ ،ص ص ٖ.ٖٜٛ – ٜٚ
ميسوف عادؿ منصور ( .) ٕٓٓٛبرنامج كمبيوتر قائـ عمى محاكاة القصة التفاعمية لتنمية بعض
القيـ األخالقية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
المنصورة.
ناىد سيؼ فتح اهلل (ٕ٘ٔٓ ) .قيـ المواطنة في المجتمع المصري :دراسة لتصورات وممارسات
المصرييف لقيـ االنتماء والثقة والمشاركة .مجمة كمية اآلداب بجامعة القاىرة،)٘(ٚ٘ ،
ٔ.ٕ٘ٔ – ٜٔ
نايؼ عمي وحسيف عاصي وىدى مجيد ( .)ٕٓٓٛاالنتماء التنظيمي والرضا الوظيفي لمعامميف :
دراسة ميدانية في ىيئة التعميـ التقني .مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية،
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جامعة القادسية – كمية اإلدارة واإلقتصاد ،المجمد ٓٔ ،العدد ٖ ،ص ص – ٜٚ
.ٔٔٚ
الياـ الناصر (ٖٕٔٓ) .االدمودو تصور جديد لمتعميـ والتدريب  ،مجمة التدريب.ٕٔٚ ،
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=942&issueNo=32
ىبو أحمد عبدالمطيؼ .)ٕٖٓٔ( ،تنمية شعور الطالب باالنتماء لمجتمعيـ باستخداـ المجتمعات
االفتراضية كوحدة عمؿ لطريقة تنظيـ المجتمع .مجمة دراسات في الخدمة اإلجتماعية
والعموـ اإلنسانية ،جامعة حمواف – كمية الخدمة اإلجتماعية ،المجمد ٗٔ ،العدد ٖ،
ص ص ٕٙٓٙ – ٙٓٚٚ
وليد سالـ محمد (ٕٔٔٓ) .التعميـ اإللكتروني تطبيقات مستحدثة .القاىرة :دار الفكر العربي.
وليد سالـ محمد الحمفاوي ،مروة زكي توفيؽ زكي ،محمود حسف السيد ،فيمي سالمة العطيفي
( )ٕٓٔٚنموذج مقترح لمنصة فنية عبر الويب وقياس فاعميتيا في تنمية التفكير
اإلبداعي لدى الطالب المعمميف في التربية الفنية ،المؤتمر العممي الرابع والدولي
الثاني :التعميـ النوعي :تحديات الحاضر ورؤى المستقبؿ  -كمية التربية النوعية -
جامعة عيف شمس.ٖٙٗ – ٜ٘ٚ ،ٖ ،
يسري دعبس ( .)ٕٓٓٛثقافة االنتماء وكيفية تحقيقيا .الممتقى المصري لإلبداع والتنمية ،سمسمة
الدراسات والبحوث السيكو – أنثروبولوجية ،القاىرة.
يوسؼ عبدالمجيد العنيزي ( .)ٕٓٔٚفعالية استخداـ المنصات التعميمية  Edmodoلطمبة تخصص
الرياضيات والحاسوب بكمية التربية األساسية بدولة الكويت .مجمة كمية التربية ،جامعة
أسيوط ،المجمد ٖٖ ،العدد  ،ٙص ص ٕ.ٕٗٔ – ٜٔ
سعد الفوزاف (ٖٕٔٓ) .أثر استخداـ تقنية أكادوكس االلكترونية في تدريس مقررالحاسب اآللي عمى
تنمية الدافعية نحو التعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ،رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،جامعة اإلماـ.
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 اثر استخداـ موقع اكادوكس عمى تنمية المفاىيـ التكنولوجية و.)ٕٓٔٙ( اسماء سمماف الشاوي
 كمية، رسالة ماجستير،ميارات التواصؿ االلكتروني لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة
. الجامعة اإلسالمية – غزة،التربية
 مجمة التمعيـ. أكادوكس كبيئة إلدارة المحتوي.)ٕٓٔٙ(  أدىـ كامؿ نصر،زينب محمد أميف
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