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 :ومخص

تنمية ميارات  ىذا البحث إلى توظيف نمط إدارة المعرفة في بيئة تدريب افتراضية وأثره عمى ييدف   
إنتاج المحتوى الرقمي لدى أعضاء ىيئة التدريس والرضا عنيا، وقام الباحث بإعداد المحتوى 

( جمسات بواسطة بيئة تدريب افتراضية 6وتم تنظيم ). التدريبي في صورة عناصر تعميمية
( أفراد 8عضو ىيئة تدريس ) (46)د(، ثم قام بتطبيق التجربة عمى أفراد العينة المكونة من )بالكبور 

إطاًرا نظرًيا لنمطين من أىم أنماط وأدوات إدارة المعرفة )بناء المعرفة/  قدم البحثو لكل مجموعة، 
طاًرا تطبيقًيا لبحوث تكنولوجيا التعميم وتوظيفيما في منصة تدريبو  ،العصف الذىني( كما  ،افتراضية ا 

كل نمط من أدوات إدارة المعرفة المحددة في ىذا البحث )بناء المعرفة/  إلجراءات تنفيذقدم نموذجًا 
أظيرت النتائج أن نمطي )بناء المعرفة/ العصف الذىني( إلدارة المعرفة يؤثران و  .العصف الذىني(

في تصميم المحتوى الرقمي، وفي إنتاجو، وفي تحقيق درجة  ةتأثيًرا إيجابًيا في تنمية الجوانب المعرفي
 التطبيقينرتب درجات  اتإحصائيًا بين متوسط ةق دالوفر  وجودتوصمت الدراسة إلى ؛ حيث رضاال

مقياس تقييم المنتج ول ،لميارات تصميم المحتوى الرقميالتحصيل المعرفي  يالقبمي والبعدي الختبار 
 كما دلت النتائج .)العصف الذىني(و  )بناء المعرفة(تين لصالح التطبيق البعدي لممجموعالرقمي 

 لميارات تصميم المحتوى الرقميفرق دال إحصائيًا بين متوسطي التحصيل المعرفي عمى وجود 
د فرق بين أي من المجموعتين و وجعدم (، و لصالح المجموعة التجريبية األولى )بناء المعرفة
الرضا نحو نمط إدارة المعرفة ب ما يتعمقفيأما  .التجريبيتين في التقييم البعدي إلنتاج محتوى رقمي

 ،رتب درجات التطبيقين القبمي والبعدي اتمتوسطدال إحصائيا بين  جود فرقو  فبينت النتائج عدم
القياس البعدي فرق دال إحصائيًا بين أي من المجموعتين التجريبيتين في كما أظيرت عدم وجود 

النتائج يوصي الباحث بأىمية أنماط إدارة تمك في ضوء و . لمقياس الرضا نحو نمطي إدارة المعرفة
، المعرفة وخاصة )بناء المعرفة/ العصف الذىني(؛ والتي تعد من مستحدثات تكنولوجيا التعميم

لعصف الذىني(، ووفق االىتمام بإنتاج منصات تدريب افتراضية قائمة عمى نمطي )بناء المعرفة/ او 
ضرورة تبني إدارة المعرفة كأحد التوجيات الحديثة ، مع العناصر والمكونات التي حددىا البحث الحالي

جراء و ومحاولة توظيفيا في بيئات التدريب االفتراضية.  مزيد من البحوث حول أدوات وأنماط إدارة الا 
المتدربين لميارة توليد األفكار اإلبداعية وتطبيقيا ، ومدى تأثيرىا في اكساب/ تنمية األخرى المعرفة

 في مختمف المجاالت.
، العصف الذىني، بناء المعرفة ،المحتوى الرقمي، افتراضية بيئة ،إدارة المعرفةكممات مفتاحية: 

 تصميم تعميمي
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Employing Knowledge Management Approach in a Virtual training 

Environment and its Impact on the Skills of Digital Content Creation 

Among the Teaching Staff and Being Satisfied with Them  

Abstract: 
The study aims to employ the knowledge management approach in a 

virtual training environment and its impact on developing the skills of digital 

content creation among the teaching staff and being satisfied with them. The 

researcher prepared the training content in the form of educational elements. 

Six sessions were organized using a virtual training environment (Blackboard), 

and then he applied the experiment to the sample members consisting of 16 

staff members; 8 members each group. The research presented a theoretical 

framework for two of the most important approaches and tools of knowledge 

management (knowledge building / brainstorming), and an applicable 

framework for educational technology research and employing them in a 

virtual training platform. He also presented a model for the life cycle of each 

type of knowledge management tools identified in this research (knowledge 

building / brainstorming). The results showed that the two approaches 

(knowledge building / brainstorming) of knowledge management positively 

affect the development of knowledge aspects in the design of digital content, 

its production, and the degree of satisfaction towards it. The study found 

statistically significant differences between the averages of the scores for the 

pre and post application of the cognitive achievement tests for digital content 

design skills, and for the digital product evaluation scale in favor of the post 

application of the two groups (building knowledge) and (brainstorming). The 

results also indicated that there was a statistically significant difference 

between the average cognitive achievement of digital content design skills in 

favor of the first experimental group (knowledge building), and there was no 

difference between either of the two experimental groups in the post evaluation 

of digital content creation. As for the satisfaction towards the knowledge 

management approach, the results showed that there was no statistically 

significant difference between the averages of the scores of the pre and post 

applications, and there were no statistically significant differences between any 

of the two experimental groups in the post measurement of the satisfaction 

scale towards the two types of knowledge management. Based on these results, 

the researcher recommends the importance of knowledge management 

approaches, especially (knowledge building / brainstorming); considered as 

two of the innovations in educational technology. He also recommends having 

more interest in creating virtual training platforms based on (building 

knowledge / brainstorming) approaches, according to the elements and 

components identified by the current research, with the need to adopt 

knowledge management as one of the modern trends and try to employ it in 
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virtual training environments. Finally, the researcher recommends conducting 

more research on other knowledge management tools and styles, and their 

impact on the trainees’ acquisition / development of their skill for generating 

creative ideas and applying them in various fields. 

Keywords: Knowledge Management, Virtual training, Digital Content, 

Knowledge building, brainstorming, Instructional design. 
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 وكذوة: 

، ثم «المعرفة قوة»جممتو الشييرة « فرنسيس بيكون»أربعة قرون كتب من قبل ما يقرب    
 تشيدىاالتي  الحادثة عن أىمية العمم وقوة المعرفة في التحوالت تاله المفكرون فكتبوا

مستمر ال  تحول فيىذه القوة آخر ظمت إلى  زمنالبشرية في مراحل انتقاليا الحاسمة. ومن 
لمجتمعات اإلنسانية. واليوم مع التطور في ا ةالحضاري اتالتطور  قتضياتوفقًا لمينقطع 

وصناعتيا ودورىا  ة ومجتمع المعمومات،يالمعرفرة الثو  أصبح العصر ىو عصرالتكنولوجي 
والستيعاب ىذه الثورة المعرفية ظير مفيوم إدارة المعرفة ليسيم في بناء االقتصادات الحديثة. 

وتوزيعيا ونشرىا واالستفادة من  ألفكارافي إرساء أسس المجتمع المعرفي من خالل تبادل 
عمميات التخطيط وصناعة القرارات وحل ، وتحسين منيا لدفع عجمة االبتكار والتطوير

 تتعاظمفإدارة المعرفة ( 21-01، 3102القييوي، ). المشكالت وتعميم وتدريب وتطوير األفراد
االىداف  المؤسسات التعميمية القائم عمى تعاظمالتي تواجييا  في ظل التحديات تياأىمي

تعزيز مستويات االنتاج والكفاءة وبالتالي لى تحقيقيا إإدارة المعرفة  تسعىالمعرفية التي 
إدارة  أىمية( إلى 3112أبو خضير )إيمان ( وتشير 23: 3112. )عميان، يياوالفاعمية ف
، جويدهوت اتد والمؤسسافر تطوير أداء األعامل حاسم في كفي المؤسسات التعميمية المعرفة 

التطورات  تحسين مستوى مخرجاتيا، وزيادة قدرتيا عمى التكيف معوانعكاس ذلك عمى 
 في محيطيا، وزيادة قدرتيا عمى اإلبداع واالبتكار. الحادثة

تكنولوجية في جميع المجاالت الحياتية الو معموماتية المعرفية و الالثورة  ونتيجة ليذه   
والتعميمية، أصبحت مؤسسات التعميم في حاجة ممحة لتغيير أساليب تقديم المحتوى العممي 

الورقية إلى الصورة الرقمية، وفق أحدث المعايير التربوية والفنية. إال أن من الصورة التقميدية 
ذلك التطوير يستمزم تدريبًا مستمرًا لمقائمين عمى عممية اإلنتاج لممحتوى، مع تطوير أساليب 

 . تقديم المحتوى التدريبي واستراتيجياتو
تغييرىا من بيئة تقميدية كما يعتقد الباحث أن التطوير يجب أن يطال بيئتو فيعمد إلى    

 Virtual training"تعتمد عمى التدريب وجيا لوجو إلى بيئة تدريب افتراضية 

environment "  يستطيع المدرب والمتدربين التفاعل فيما بينيم من خالليا؛ مع اشتراك
ميما كانت التحديات التي تواجيو من بعد المسافة  اتوجميع فرق العمل المطموب تنمية ميار 

نجاح توظيف تطبيقات تكنولوجيا التعميم مع نظريات التعمم فو؛ فأو زمن التدريب وخال
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االجتماعي سوف يفتح المجال أمام نجاحات كبيرة في مجال التعميم والتعمم، خاصة إذا ما تم 
اختيار التطبيق المناسب من مجال تكنولوجيا التعميم، مع التطبيق المناسب من نظريات التعمم 
االجتماعي، والتأكيد ىنا عمى كون ىذا النوع من النظريات يؤكد عمى أن التعمم يحدث فيما 
بين المتعممين من خالل مشاىدة سموكيات اآلخرين، والتأثر بيا، ومحاولة نقدىا وتحميميا، 
واالستماع إلى وجيات نظر أصحابيا، ومن ثم الوصول إلى مخرجات محددة تحقق أىداف 

م تحديدىا، من ىنا كان البد من السعي وراء ىذا التوظيف خاصة وأن واضحة سبق وأن ت
أغمب تطبيقات تكنولوجيا التعميم الحديثة تدعم ىذا النمط من التواصل االجتماعي الموجو 

توظيف تطبيقات تكنولوجيا التعميم  ( بقولو إن2، 3101يؤكد ذلك شيمي ) والمخطط لو بعناية.
ممحا لمتطبيق خالل الفترة الحالية، خاصة  ظيور  أمراً ضحى أمع نظريات التعمم االجتماعي 

، وزيادة معدل إتاحة المحتوى Social networksشبكات المعمومات االجتماعية 
يا في إيجاد بيئة تفاعمية فيما بين المشاركين، لذلك أنماطاإللكتروني من خالليا، واستخدام 

يسعي البحث الحالي إلى صياغة عالقة وثيقة بين أحد أىم تطبيقات تكنولوجيا التعميم وىـي 
، واحد أىم تطبيقات نظريات التعمم االجتماعي وىي "مجموعات بناء االفتراضيةبيئات التدريب 

 مية ميارات إنتاج المحتوى الرقمي.المعرفة"، وذلك بغرض قياس أثرىما عمى تن
أصبحت محل اىتمام الباحثين نظرًا ألىميتيا فقد ولما كانت إدارة المعرفة متنوعة األدوات    

في رفع كفاءة العنصر البشري في أي مؤسسة تعميمية، والتي تستدعي لمزيد من الدراسة 
تأتي أىمية ىذا البحث وما  والبحث الكتشاف أكثر أنماط إدارة المعرفة في تنمية الميارات،

ييدف إليو من السعي نحو اكتشاف فاعمية أنماط إدارة المعرفة ببيئة تدريب افتراضية في 
  تنمية ميارات إنتاج المحتوى الرقمي لدى أعضاء ىيئة التدريس والرضا عنيا. 

 اإلحشاض باملظهمة:

نتاج المقررات اإللكترونية بالجامعة،  اً من خالل عمل الباحث مشرف    عمى مركز تطوبر وا 
ومن خالل متابعة إنتاج المقررات اإللكترونية التي يتم إنتاجيا بالمركز أو تمك المنتجة في 

المحتوى الرقمي الذي ينتجو  مستوى في اً الجامعات األخرى الحظ الباحث أن ىناك ضعف
ك نتيجة طبيعية في ظل عدم التمكن أو المعرفة ويعتقد الباحث أن ذل، أعضاء ىيئة التدريس

عمى األقل ألعضاء ىيئة التدريس لمعايير المحتوى الرقمي الجيد أو امتالكيم لميارات 
متأكد من وجود مشكمة حقيقية تستحق البحث والدراسة، قام الباحث بإجراء بعض ولإنتاجو. 
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مشاركين في تطوير بعض المقابالت غير المقننة مع عدد من أعضاء ىيئة التدريس ال
لمتعرف عمى مدى إلماميم بميارات إنتاج المحتوى الرقمي،  ؛المقررات االلكترونية بالمركز

المقابالت وجد الباحث أن معظم أعضاء ىيئة التدريس لدييم معمومات تمك  وبتحميل نتائج
تم  حيث و؛عن ميارات إنتاج المحتوى الرقمي، ولكن يفتقدون لمممارسة والخبرة في إنتاج

بميارات  التي تمثمت في عدم الدراية والخبرة الكافية المعرفية والفنيةرصد بعض المعوقات 
لمدروس عمومًا وميارات إنتاج محتوى رقمي جيد يتمتع بالخصائص الفنية  يالتصميم التعميم

لحل مشكمة  تكنولوجيةفي حمول  التفكيروبدراسة الباحث لممشكالت السابقة بدأ  والتربوية.
 تتناسب مع ظروف أعماليم لدى أعضاء ىيئة التدريس نتاج المحتوى الرقميإضعف ميارات 

األدب التربوي المتمثل في الدراسات  مراجعة ، وذلك من خاللوطبيعة مياميم وأماكن تواجدىم
كدراسة وميارات إنتاج المحتوى الرقمي؛  ،والبحوث السابقة التي تناولت أنماط إدارة المعرفة

التي سعت لتقديم إطار مرجعي لبناء بيئات افتراضية لبناء  (Gan & Zhu,2007) وىجان وز 
أوضحت  حيث ؛المعرفة، من خالل تحديد األسس التي يجب أن تبنى عمييا تمك المجتمعات

النتائج أن بيئة التعمم االفتراضية تمثل بيئة مثالية من حيث مشاركة المتعممين في بناء 
دارتيا أن تبادل التي أشارت إلى  (Cheng,et al,2009) شينج وآخرين ودراسة ،المعرفة وا 

 تيلا(Tee,2005تي ) دراسةو ، تطبيقياسرعة الكتساب المعرفة و  اً رئيس اليسب يعدالمعرفة 
ن خالل بيئات التعمم اإللكترونية مالضمنية  ةز تشارك المعرفيعمميات تعز و فيم ظروف سعت ل
  .عمى الشبكاتالقائمة 

مباحث لتأكد  قوة إدارة المعرفة؛أكدت عمى مدى  التيبحوث الدراسات و ال تمكفي ضوء و    
أىمية نمطي إدارة المعرفة كاستراتيجيات تعميمية يمكن توظيفيا في عمميات التدريب 

؛ وكيف يمكن أن تنقل الخبرات والمعارف بين أعضاء ىيئة التدريس مع ضمان االفتراضي
 يا،ثباتيا في الذاكرة طويمة المدى، األمر الذي يدعو إلى البحث الجاد في كيفية االستفادة من

من األفكار التقميدية في التعميم والتدريب واالنطالق إلى آفاق التعمم والتعميم والتخمص 
. وبما أن ىذين النمطين يتم التفاعل فييما بشكل مختمف بين كل نمط وآخر، فإن الرقمي

ىناك أىمية لموقوف عمى أثر توظيف كل نمط، والوقوف أيضًا عمى أييما أكثر تأثيرًا في بيئة 
 .يةالتدريب االفتراض
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 وظهمة البخح: 

صياغة مشكمة البحث في ضعف المحتوى الرقمي المنتج من قبل أعضاء ىيئة  يمكن   
الذي قد يكون من  ،التدريس، والناتج عن ضعف معارف وميارات التصميم التعميمي لدييم

حل مثل تمك المشكالت قام ولمحاولة . بين أسبابو اتباع األنماط التقميدية في عمميات تدريبيم
الباحث باختيار نمطين من أنماط إدارة المعرفة )بناء المعرفة/ العصف الذىني(، واستخداميم 

كل منيما في تنمية التحصيل المعرفي لتصميم المحتوى الرقمي  أثرفي تجربة البحث لتحديد 
نتاجو لدى أعضاء ىيئة التدريس.  الرئيس  السؤال يحاول البحث الحالي اإلجابة عنلذا وا 

 التالي:

أثر نمطي إدارة المعرفة ببيئة تدريب افتراضية في تنمية ميارات إنتاج المحتوى الرقمي ما  
 ؟لدى أعضاء ىيئة التدريس والرضا عنيا

 :التالية ئمةسألالرئيس ا السؤال عنويتفرع 
ببيئة تدريب افتراضية في )بناء المعرفة/ العصف الذىني( إدارة المعرفة  أثر نمطيما  .4

 ؟المحتوى الرقمي المعرفي لتصميم تنمية التحصيل
ببيئة تدريب افتراضية في )بناء المعرفة/ العصف الذىني( إدارة المعرفة  أثر نمطيما  .2

 تنمية ميارات إنتاج المحتوى الرقمي؟
افتراضية عمى ببيئة تدريب )بناء المعرفة/ العصف الذىني( إدارة المعرفة  أثر نمطيما  .3

 الرضا عنيا لدى أعضاء ىيئة التدريس؟
 فشوض البخح: 

في ضوء اإلطار النظري، وبنًاء عمى نتائج الدراسات السابقة والتي أكد معظميا عمى تأثير    
إدارة المعرفة التي يتناوليا البحث الحالي في تنمية الميارات، يمكن تحديد فروض  نمطي

 البحث في التالي:
( بين متوسطي رتب درجات 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .4

القبمي والبعدي الختبار  التطبيقينفي  لمجموعة التجريبية األولى )بناء المعرفة(ا
  التحصيل المعرفي لصالح التطبيق البعدي. 
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( بين متوسطي رتب درجات 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .2
القبمي والبعدي الختبار  التطبيقينفي  الثانية )العصف الذىني( ة التجريبيةلمجموعا

  التحصيل المعرفي لصالح التطبيق البعدي. 
اختبار التحصيل ( بين متوسطي 1.15ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .3

التطبيق البعدي  العصف الذىني( في –لممجموعتين التجريبيتين )بناء المعرفة  المعرفي
   .لالختبار

درجات  ( بين متوسطي رتب1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .4
القبمي والبعدي في مقياس  التطبيقينفي  لمجموعة التجريبية األولى )بناء المعرفة(ا

  تقييم منتج رقمي لصالح التطبيق البعدي. 
( بين متوسطي رتب درجات 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .5

القبمي والبعدي في مقياس  التطبيقينفي  لمجموعة التجريبية الثانية )العصف الذىني(ا
  تقييم منتج رقمي لصالح التطبيق البعدي. 

منتج ( بين متوسطي مقياس تقييم 1.15ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .6
التطبيق البعدي  العصف الذىني( في –رقمي لممجموعتين التجريبيتين )بناء المعرفة 

   .لممقياس
( بين متوسطي رتب درجات 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .7

القبمي والبعدي في مقياس  التطبيقينفي  لمجموعة التجريبية األولى )بناء المعرفة(ا
  .المعرفة لصالح التطبيق البعديالرضا نحو نمط إدارة 

( بين متوسطي رتب درجات 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .8
القبمي والبعدي في مقياس  التطبيقينفي  الثانية )العصف الذىني( لمجموعة التجريبيةا

  الرضا نحو نمط إدارة المعرفة لصالح التطبيق البعدي. 
الرضا نحو ( بين متوسطي مقياس 1.15ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .9

 العصف الذىني( في –لممجموعتين التجريبيتين )بناء المعرفة  نمط إدارة المعرفة
   .التطبيق البعدي لممقياس
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 أِذاف البخح:

 سعى البحث الحالي إلى تحقيق األىداف التالية:ي   
 التحصيل )بناء المعرفة، العصف الذىني( عمى إدارة المعرفة  نمطي التعرف عمى أثر

 المحتوى الرقمي. المعرفي لتصميم
 عمى تنمية ميارات )بناء المعرفة، العصف الذىني(  إدارة المعرفة نمطي التعرف عمى أثر

 الرقمي. المحتوى إنتاج
  أعضاء ىيئة األكثر تأثيًرا في  بيئات التدريب االفتراضيةإدارة المعرفة ب أنماطتحديد

 .التدريس
  عمى  (بناء المعرفة، العصف الذىني) يايبنمطإدارة المعرفة الكشف عن أثر استخدام

 نحوىا. الرضا
 أِىية البخح:

 تبرز أىمية ىذا البحث ونتائجو في أنيا تسيم في:    
 ستراتيجيات جديدة في التدريب والتنمية المينية،  تبني المؤسسات التعميمية أساليب وا 

نتاجوسعيا لالرتقاء بمستوى أداء العاممين في تصميم المحتوى   .الرقمي وا 
  في تقديم المحتوى  إدارة المعرفةأنماط االستعانة ب إلىتوجيو الميتمين بالتدريب عن بعد

 التدريبي.
  نتاجو لدى أعضاء ىيئة التدريس.حل بعض مشكالت تصميم المحتوى  الرقمي وا 
  بما يحقق  إدارة المعرفةإعادة النظر في توظيف أدوات أنظمة إدارة التعمم والمحتوى مع

 استفادة أكبر لممتعممين.
 حذود البخح:  

 اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي:   
 في الفصل الدراسي الثاني من العام  جمعةجامعة المأعضاء ىيئة التدريس ب

 .هـ0111/0110
 العصف الذىني(بناء المعرفة، و إدارة المعرفة وىما ) أنماطمن  نمطين. 
 المحتوى الرقمي المعرفية لتصميم مياراتال. 
  إنتاج المحتوى الرقميميارات . 
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  نحو نمط إدارة المعرفة األكثر تأثيًرا. أعضاء ىيئة التدريسرضا لدى القياس 
  بالكبورد( ةاإللكترونيالمنصة التعميمية(. 

 وصطمخات البخح: 

أعضاء يعرفيا الباحث إجرائًيا عمى أنيا العمميات التي يتشارك فييا  :إداسة املعشفة   
المعرفية الظاىرة والضمنية لتوليد أفضل العوائد من خالل  تبادلون الخبراتيىيئة التدريس و 

 تنمية ميارات إنتاج محتوى رقمي. بيدف منظومة بالكبورد؛ 
: يعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: مجموعة المعمومات والمعارف التي تصىيي احملتوى الشقىي   

يجب أن يمتمكيا عضو ىيئة التدريس في تخطيط وتصميم المحتوى التعميمي في ىيئة رقمية، 
المحتوى بعد تطويره رقميًا،  وكيفية إعداد السيناريو التعميمي الخاص بو، وتقويم ونقد وتطوير

 وما يتضمنو ذلك من ضبط لجودتو التربوية والفنية.
 التي الممارسات االدائية الميارية بأنيا: عرفيا الباحث إجرائياً ي :احملتوى الشقىيإٌتاج    
أجل مساعدتو  من Story linesبرنامج ستخدام عضو ىيئة التدريس ال كتسبياي أن يجب
تقييم منتج  مقياس ىذا البحث من خالل فيتخصصو، وتقاس  يف رقمي محتوىنتاج إعمى 

 .األدائي)بعدى( لقياس الجانب 
 اإلطاس الٍظشي والذساسات الشابكة

 :واِية املعشفة

المعرفة إال أنو يصعب الحصول عمى مفيوم محدد ليا، ب المتزايد االىتمامعمى الرغم من    
صناعة  ، لممساىمة في فعاليةالمعمومات ىمحتو بالناتج المباشر لفيم فيناك من يصفيا 

واإلجراءات المفاىيم األفكار و مزيج من يا نأب ىمن ير في مقابل ( Yun,2019) القرار.
حقائق وأحكام وقيم و رب، ابالتج مزجتمعمومات  أنياالقرارات. أي  اليادفة إلى توجيو والقواعد

 (33 ،3112)ياسين،  .جديدة وضعيات بتكوينات مؤسسألفراد والا تمنح اً عمل معت
 وفّوً إداسة املعشفة:

ركزت أغمبيا عمى الدور الذي تمعبو عممياتيا  ،متعددة إلدارة المعرفة اتفيوردت تعر    
( بأنيا "مجموعة الحقائق 2 ،3113عرفيا حجازي )اعتبارىا جوىر إدارة المعرفة؛ فقد ب

ووجيات النظر واآلراء واألحكام وأساليب العمل والخبرات والتجارب والمعمومات والبيانات 
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إبراىيم  . كما عرفياوالمفاىيم واإلستراتيجيات والمبادئ التي يمتمكيا الفرد أو المنظمة"
ي العاممين في ( بأنيا "وضع المعارف والخبرات والميارات المكتسبة في أيد232، 3101)

 الوقت وبالشكل المناسب والسيولة الممكنة لالستفادة منيا".
 أمناط إداسة املعشفة: 

تمعب أنماط تكنولوجيا المعمومات دورًا في جميع عمميات إدارة المعرفة؛ فتعد من أىم أنماط    
القييوي  ،(22-27، 3102) التفاعل الجماعي الخاص بالمعارف، وحدد كل من عثمان

 ,Haag, et al)ىاج وآخرين ، (Tiwana,2002, 13-112)؛ تيوانا (31-012، 2102)

 ثالث أنماط إلدارة المعرفة وىي كالتالي: (34-89 ,2002
 وتعتبر من األنماط الذكية التي تساعد في اكتساب المعرفة، أنماط استحواذ المعرفة :

ومن أمثمتيا قواعد  وتصنيفيا، وتخزينيا وتوليد معارف جديدة من المعارف الموجودة
 البيانات.

 ُتمكن أنماط االتصال اإلدارات المعنية بالتدريب داخل المؤسسات من نقل أنماط االتصال :
المعمومات والخبرات وتبادليا بين األفراد والجماعات؛ بيدف التأثير وتعديل السموك لتحقيق 

جموعات بناء المعرفة األىداف المنشودة ورفع مستوى خبرة العاممين، ومن أىم أمثمتيا م
 والعصف الذىني والمؤتمرات المرئية ومساعدة األقران.

  تشجع أنماط التعاون عمى االبتكار واإلبداع المعرفي، ونقل المعرفة، من أنماط التعاون :
خالل اجتماعات األفراد ذات االىتمامات واألىداف الواحدة، مناقشات العصف الذىني، 
والمؤتمرات المرئية، كما تمّكن أفراد المؤسسات في مختمف المستويات من تمّقي المعارف 

 ومشاركتيا.  
 عشفة:عىميات إداسة امل

لكن الغالبية منيم وترتيبيا، و وتعدادىا عمميات إدارة المعرفة  اختمفت أراء الباحثين في   
المطرفي  :التالي ، تتشكل فيعمميات جوىرية تحدث بوساطةعمى أنيا عممية مستمرة  أجمعوا

 (3102(، عباينة، وحتاممة )3102)
 والخبرات السابقة لممتدربين وتحميميا التخاذ  وتعني تحديد المعارف :المعرفة تحديد

قرارات واستراتيجيات سير العممية التدريبية وفق تمك المعارف والخبرات السابقة، ومن 
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مجموعات بناء المعرفة أىم أنماط المعرفة المستخدمة في التعرف عمى المعرفة ىي 
 وقواعد المعرفة، أنماط البحث المتقدم، رسم خرائط المعرفة.

 لحصول عمى ا االتي تسعي المنظمة من خالليتمك النشاطات  وىي: يد المعرفةتول
البحثية من العمميات مجموعة  تفاعلمن يحدث توليد المعرفة  وأن وامتالكيا.المعرفة 

بمورتيا من خالل واإلبداعية التي يمارسيا األفراد فيم الوحيدون القادرون عمى توليدىا و 
ضوء أساليب تعتمد عمى الحوار وتشاركية المعارف العمل الجمعي التعاوني في 

بناء ومن أىم أنماط المعرفة المستخدمة في توليد المعرفة ىي  .والمعمومات والخبرات
، قواعد المعرفة، المدونات، البحث المتقدم، ومشاركة المعرفة، العصف الذىني

 الفيديوىات.
 تاحتيا وفق آلياتبالمعرفةاالحتفاظ  عمميات تتضمن ىذه المرحمة: تخزين المعرفة  ، وا 

فرد أو مجموعة من عتمد عمى تكميف ، وتديمومتياو لحصول عمييا اتسيل تنظميا و 
إدارة ميمتيا جمع المعمومات الجديدة من األفراد، تشكيل وحدة/ في المنظمة أو األفراد 

معارف أو بما يمتمكونو مسبقًا من  أو من خالل مبادرة األفراد أنفسيم بتزويد تمك اإلدارة
. وتتركز ميمة اإلدارة المعنية عمى الجمع والتحميل والتنقية والتوثيق تحصموا عميو حديثاً 

، ومن أىم أنماط (Perez & Pablos, 2003: 86لتمك المعارف والمعمومات الجديدة. )
المعرفة المستخدمة في تخزين المعرفة ىي مراجعة المعارف الجديدة لمتأكد من صحتيا، 

ناء المعرفة، تصنيفات المعرفة، مكتبات المستندات، قواعد المعرفة، مجموعات ب
 والمدونات. 

 تبادل الخبرات والمعارف بين أفراد و وتعني نشر ومشاركة المعرفة  :توزيع المعرفة
ومن أىم أنماط المعرفة المستخدمة في تقاسم المعرفة ىي مجموعات  مجموعات العمل،

بناء المعرفة، العصف الذىني، مساعدة األقران، مكتبات المستندات، قواعد المعرفة، 
المدونات، خدمات الشبكات االجتماعية، مساحات عمل افتراضية تعاونية، ومشاركة 

خالل ورش العمل، والمقاءات ن مة رف الضمنياتوزيع المع تتم عمميةحيث الفيديوىات؛ 
فالنشرات الدورية، والتعاميم الداخمية كفيمة بإيصاليا  رف الصريحةا، أما المعيةالحوار 

 لآلخرين.
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 الغاية من اقتناء المعرفة ىو تطبيقيا، والعمل عمى استثمارىا من خالل  :تطبيق المعرفة
مشكالتيا، وفي مختمف األمثل ليا في نشاطاتيا، واتخاذ قراراتيا، وحل التوظيف 

، ومن عممياتيا الداخمية والخارجية في الزمان والمكان المناسبين ووفق اآللية المالئمة
مجموعات بناء المعرفة، مساعدة  أىم أنماط المعرفة المستخدمة في تطبيق المعرفة ىي

 دم.األقران، العصف الذىني، تصنيفات المعرفة، قواعد المعرفة، المدونات، والبحث المتق
يجب أن توظف و  ومتعددة متنوعة إدارة المعرفة أنماطأن  ويتبين من السابق عرضو   

نتاجو الميارات تنميةل وتستثمر بصورة عممية تمك  خالل من تصميم المحتوى الرقمي وا 
إدارة المعرفة التي يتمكن  دواتأ برزمن أ تعد ؛أداتينعمى الباحث  وقع اختيار األنماط. لذا

بناء ، و وىما العصف الذىني ؛والخبرات الصريحة والضمنية ،خالليا الفرد من تبادل المعارف
 إدارة المعرفة. عممياتمعظم  اعمييم اشتممت والمتين، المعرفة

 أوال: بٍاء املعشفة: 

أىمية جديدة تأتي المعرفية المنتجات اللما كانت بناء المعرفة عممية تيدف إلى إنشاء    
المنظمة، ويتجاوز مستويات الفيم فراد أ من أجل تطوير فيم، المناقشات، وجمع األفكار

محددة. وتمك  موضوع أو فكرةالحالية حول  يممعمومات نمونحو  متوجييياألولي، إضافة إلى 
ول كل من االميمات كي تجني ثمارىا يتوجب تطوير مبادئ وأسس معرفية عممية. لذا ح

( تطوير نظرية جديدة لبناء Scardamella & Bereiter,2006ردماليا وبريتر )سكا
؛ تصف عمميات تكوين المعرفة الجديدة بين مجتمع لمعرفة من خالل مجموعة من المبادئ

عدادىم لمجتمع عصر المعرفة الذي تتغمغل فيو فراد و النظرية تعميم األ وتناولت، المتعممين. ا 
تعميميا في المراحل  اإلبداعية يمكنوتستند عمى أصالة األفكار والمعارف المعرفة واإلبداع. 
لذا نجد النظرية تجمع بين طياتيا التعمم األساسي والميارات الفرعية  المبكرة لمتعميم.

والديناميكيات االجتماعية المعرفية التي تعد بغية األساليب األخرى إلى جانب الميزة اإلضافية 
 نحو التعميم الكامل. لمتحرك عمى الطريق

 (. 3102 ،ثابت) 
 وبادئ بٍاء املعشفة:

لمنظمات اتصف خصائص فيي عمم بناء المعرفة، لساس األ مبادئ بناء المعرفةتمثل    
التعمم  جتمعاتميا عمى وظيفت تتيح إمكانية منيجيةب ىاتؤطر و المعرفة،  تنشئالفعالة التي 
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اثني عشر  (Scardamella & Bereiter,2006سكاردماليا وبريتر )وقد حددت . المختمفة
 :مبدأ لبناء المعرفة ىي

األفكار المنتجة أشياء حقيقية يمكن وىذا يعني أن : أصيمة تالك، ومشواقعيةأفكار  .4
غالبًا ما تكون  وبفيميا حيث إن مشكالت المتعممين التي ييتمون بيادراكيا. ا  لمسيا و 

، فالطالب ييتمون ويتعممون من الدراسية مختمفة عن تمك المشكالت التي ترد في كتبيم
 مشكالت تواجييم في عالميم الحقيقي وليس االفتراضي.

يقوم ىذا المبدأ عمى تقبل الفكرة ميما كانت قيمتيا وأىميتيا، : أفكار قابمة لمتحسين .2
وتكمن ميمة اآلخرين  فكل فكرة تطرح يتم التعامل معيا عمى قابميتيا لمتطوير والتحسين،

شتيا وتنقيحيا وبمورتيا. وتكمن أىمية ىذا المبدأ في كسر حاجز الخوف عمى مناق
والرىبة، كما يعمل عمى زيادة الدافعية عند الطالب إلبداء آرائيم ومقترحاتيم وأفكارىم 

 حتى في ظل عدم نضجيا واكتماليا.
تقدم  عدىا ىذا المبدأ ظاىرة إيجابية تعمل عمىياألفكار المختمفة والمتنوعة : تنوع الفكر .3

المعرفة وتجديدىا وخمق أفكار إبداعية. لذا يستمزم األمر االىتمام بتمك البيئات الداعمة 
 في الفصول الدراسية لتبني التنوع الفكري ومن ثم نموىا وتطويرىا.

تعمميم من خالل مسؤولية  يؤكد ىذا المبدأ عمى أن يتحمل الطالب: الييئة المعرفية .4
لدفاع عنيا وجمب الشواىد التي تؤكدىا، وفي الوقت نفسو ، ودعميا واأفكارىمالدفاع عن 

 يمنحون اآلخرين فرصة المشاركة في الحوار والتفاوض في دمجيا مع األفكار األخرى.
بناء المعرفة ليس مقتصرًا عمى فئة دون أخرى، فكل الطالب مخولين : المعرفة تشارك .5

 لممساىمة في بنائيا وتطويرىا.
التي عمميات التتسم بأنيا من  بناء المعرفةعممية إن : بناء المعرفة مفيومتوسيع  .6

فيي ال تحتاج لمناسبات محددة أو  ن؛فضاًل عن المتعمميإلنسان تشكل حياة ا
 بنية العقل. قيتغمل ويخترموضوعات معينة بل ىي موضوع حياة 

نو كمما كانت المشكالت ذات عمق ومعقدة نوعا أيؤكد ىذا المبدأ عمى : التحميق عاليا .7
ما كمما كان ذلك أدعى إلنتاج مفاىيم ومعارف نوعية، لذا يؤمل في الفصول الدراسية أن 

منوعة، فييا قدر كاف من التحدي لعقول الطالب تعمل عمى تكوين بيئات تحتضن أفكارًا 
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ذاتو برفع مستوى من خالل صياغات ذات مستوى عال من المشكالت. وىذا كفيل بحد 
 التفكير واالنتقال إلى مراحل متقدمة من بناء المعرفة.

يتم في ىذا المبدأ العمل عمى أن يشارك كل فرد اآلخرين في : تقديم المعرفة مسبقاً  .8
ن الحصول عمى المعرفة أخبراتو ومعارفو السابقة في المجتمع المعرفي الواحد، ذلك 

  متوقف عمى مدى بذليا.
حيث  ؛يقوم ىذا المبدأ عمى فكرة إيضاح المقصود وتفسيره وبيانو: عرفةخطاب بناء الم .9

ن كثيرا من األفكار ال يكتب ليا النجاح والقبول بسبب الغموض الذي اكتنفيا عند إ
 أفضل، وتفسيراتالبيان مما ينعكس عمى تقديم حمول  تجسد فيقوة الخطاب تعرضيا. ف

 .أعمق
والمستمرة لؤلفكار يجعميا أكثر  يةزامنلتالتقييم اعممية : التقييم الضمني والتكويني .41

من أكثر رمة اة وصيقدقنضجا وقبوال، ويعتمد عمى العمميات التقييمية الداخمية فيي 
 .التقييم الخارجي

سعة االطالع والمعرفة الدقيقة بالوضع الحالي حول : االستخدام البناء لمصادر موثوقة .44
كيفية استخداميا. وىذا المصادر الموثوقة و ب معرفةمشكمة ما أو موضوع ما يستمزم 

 يعطي قبوال لؤلفكار حينما تكون جديدة وغير مسبوقة.
مسؤول عن في الفصل الدراسي كل طالب  :المعرفة المجتمعية والمسؤولية الجماعية .42

ال يقل أىمية عن التعمم الفردي، فالجميع  زمالئوأن العمل الجماعي مع ، و عممية تعممو
يتحمل النجاح أو الفشل. لذا فعمى القائمين عمى العممية التعميمية في الفصول الدراسية 

عمى تقاسم مسؤولية التقدم العام لممعرفة. كما وأن تشجيع ىذا المبدأ الذي يؤكد 
الغرض األساسي  مشاركة الطالب في تحسين المعرفة الجماعية في الفصل الدراسي ىو

 من الفصل الدراسي لبناء المعرفة.
  Brain Storming العصف الزِينثاٌيًا: 

 وفّوً إسرتاتيجية العصف الزِين: 

فكار لؤلتعددت التعريفات التي تناولت إستراتيجية العصف الذىني؛ فيناك من يرى أنو توليد    
نتاجيا  يةذىن ياتأي وضعوىناك من يعتقد بأنيا  .احل مشكمة ممن أجل  واآلراء اإلبداعية وا 

لتوليد أكبر قدر من األفكار حول مشكمة أو موضوع مطروح من خالل النظر والتفكير من 
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الكبيسي (، و 3117خضر ) في حين يتفق(Charles, 2006)  .زوايا واتجاىات مختمفة
 ستخدمتالتفكير و قوم عمى حرية ت ةتدريبية / تعميمي/ استراتيجية أنيا أسموب عمى ( 3112)

حل مشكمة مفتوحة خالل جمسة سبيل كبر قدر ممكن من األفكار في أل  المشاركين لتوليد
 قصيرة محددة بقواعد ضابطة في جو تسوده الحرية واألمان بعيدًا عن التقييم أو النقد.

 وـبادئ اسرتاتيجية العصـف الزِين: 

اآلراء واألفكار إلى أنو يعمل عمى كف كثير عمى الرغم من أىمية النقد والتقويم في تنقيح    
ن استراتيجية العصف الذىني حاولت التغمب عمى إمنيا، ويقف حاجزًا أمام التصريح بيا. لذا ف

( 0222تؤطرىا. وقد أوردت مطالقة ) التي من خالل تطوير بعض المبادئ مثل ىذه المشكالت
 تفصيال ليذه المبادئ وىي كما يمي: 

من أجل تدفق األفكار، والتمقائية في طرحيا أثناء عقد : مى قيىة األفهاستأجين احلهي ع -4
الجمسات، يجب تأجيل الحكم عمى األفكار المطروحة؛ فالخوف من النقد والتقييم المبكر 

يعد ىذا المبدأ من أىم مبادئ يكون سببًا نفسيًا في إحجام اآلخرين عن المشاركة، و 
 .االستراتيجية

عادة ما تكون األفكار غير ناضجة في مراحميا األولية؛ : أفهاس اآلخشيَ وتطويشِاالبٍاء عمى  -2
لذا فإن تبني عمميات تطوير األفكار السابقة، والبناء عمييا وصقميا ىو أمر صحي في 

رفة، فعمميات الدمج بين األفكار غالبًا ما تكون بناء معرفيًا خالقًا، كما يعد المع اتمجتمع
 ألولئك المشاركين الذين يتمتعون بحس نقدي عال. ىذا المبدأ فرصة 

فاستراتيجية العصف الذىني  ؛المبادئ السابقة أيؤكد ىذا المبد: ني األفهاس يزيذ وَ نيفّا - 3
وتمنع وأدىا في مرحمة  يا،تمنح المشاركين فرصة طرحو  ،تمثل بيئة خصبة لتوليد األفكار

خضوعيا  فكار؛ ألن الكم يولد النوع بعدالميد؛ فاليدف ىو الحصول عمى كم كبير من األ
 .الصقل والبناء والدمج والتنقيح من عمميات لممراحل التالية

أن  المبدأكل فكرة تعد مقبولة ومرحب بيا واألساس الفمسفي وراء ىذا : ألفهاسا تكبن - 4
عمال والبعد عن ضغوط النقد والتقييم حرية الرأي  تطمق العنان لمتفكير خارج الصندوق وا 

التصورات الذىنية التخيمية لدى المشاركين وبالتالي تتدفق األفكار وتزيد احتمالية 
  الحصول عمى أفكار أصيمة، أو ناجعة لحل المشكالت. 
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 خطوات العصف الزِين:

 ,Chauncy) و ،(3117) عويدات(، 3117)خضر  (،3112الزغبي )يذكر كل من  

 أن خطوات العصف الذىني تتمثل في: (2013
 يعد تحديد المشكمة ومناقشة أبعادىا أمر في غاية األىمية ألن : حتذيذ املظهمة ووٍاقظتّا

المشاركين يتفاوتون في درجة إلماميم بالمشكمة وأبعادىا؛ فيناك من لديو خمفية بسيطة، 
المشكمة. لذلك من ميمة قادة عنده أدنى فكرة عن الموضوع أو يكون ال قد وىناك من 

وعدم التعمق فييا كي ال يؤثر ذلك من المعمومات  الجمسات تزويد المشاركين بالحد األدنى
 .وحصرىا األفكار عمى تحديد مجال

 لضمان عدم تجاوز حدود الموضوعات/ المشكالت المستيدفة بالحل : إعادة صياغة املوضوع
ة النقاشات ومحاولة طرح األسئمة التي عادة ما متابعمن قادة الجمسات أو الخبراء  مبطيت

الخروج يكون اليدف منيا إيضاح المشكمة بطريقة أخرى، وفي نفس الوقت ضمان عدم 
 .من نطاق الموضوع

  يعمل قادة جمسات استراتيجية العصف الذىني وفي : اإلبذاع والعصف الزِين بيئةتّيئة
من مثل: عدم  بالضوابط التي ينبغي مراعاتيابداياتيا عمى تنبيو المشاركين وتذكيرىم 

النظر إلى صحة أو خطأ الفكرة، تجنب االنتقاد، أو االعتراض، عدم المقاطعة، تجنب 
اإلسياب، استفد من أفكار اآلخرين.. وغبر ذلك من القواعد الالزمة إلدارة جمسات العصف 

 الذىني.
 قائد ال يعمد ثالعصف الذىني؛ حيتمثل ىذه المرحمة جوىر استراتيجية : استىطاس األفهاس

دون قيد أفكارىم  المشاركين تقديم منإلى عرض المشكمة أو طرح التساؤالت والطمب 
في مكان بارز األفكار يحدىم وفي نفس الوقت يدونيا الفرد المعني في الجمسة بتدوين 

وتوليد  يا،لتأمموقتًا مناسبًا  المشاركين منح، ويعرضياحسب تسمسل  ياترقيم، و لمجميع
 .أفكار من خالليا

  حينما يشعر قائد الجمسة بنضوب األفكار لدى المشاركين حيال : األفهاس الػشيبةحتذيذ
موضوع أو فكرة ما، يستطيع أن يشحذ بتوجيييم إلى اختيار الفكرة األغرب ومحاولة 

 تحويميا عمى حل عممي إبداعي. 
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 و خطئيا أبصحة الفكرة  ىنا ليس معنياً قد تكون المرحمة األخيرة، والتقييم : االفهاس تكييي
نما التقييم يتركز عمى تصنيفيا إلى  أفكار مفيدة ، وأخرى أفكار مفيدة وقابمة لمتطبيقوا 

مستحيمة التطبيق،  يا صعبة التطبيق أو تحتاج إلى موافقات من جيات عميا، أو أنيالكنو 
 عممية وبالتالي يمزم استبعادىا. غير أفكار اك نوى
 : ت التذسيب االفرتاضيةبيئاوفّوً 

المنصة التي تتم فييا عممية التدريب من خالل  تمك( بأنيا 737، 3112) إسماعيليرى    
التفاعل بين المدرب والمتدرب عن طريق شبكة اإلنترنت وأنماط التواصل المتزامنة أو غير 

 .المتزامنة التي توفرىا المنصة
 التذسيب االفرتاضية:  اتبيئ أِىية

في تييئة األجواء التعميمية التفاعمية التي تعمل  ياأدواتعمى تنوع  االفتراضية اتالبيئتعتمد    
ية المضمنة في البيئة االفتراضية، ميتعمالموضوعات التعامل مع مل ينالمتعمم عمى جذب

إضافة إلى تنوع الوسائط التعميمية التي تتمتع بيا، مما يسيل عمميات التعمم، كما تعمل ىذه 
. بيئات عمى تزويد المتدربين بإرشادات منوعة توجو عمميات التعمم واالستخدامال
وتكافؤ  بين المشاركين بدأ العدالةم عمل عمى تحقيقت(. كما أنيا 37-33، 3112،انفمٍ)

إضافة إلى مرونتيا فيي ال لمجميع دون قيود، متاحة فرص التعمم ف ؛ية لمجميعدريبالفرص الت
تساعد عمى تقميل وقت التعمم، وضمان المشاركة اإليجابية و ، والمكانتخضع لقيود الزمان 

 (.221، 3112دون خجل أو إحجام كما ىو الحال في التعميم التقميدي )خميس  لممتدربين
البيئات التي تتمتع بيا فاعمية ال ( إلىRossiou et al, 2009) روسيون وآخرونويشير 

األىداف المعرفية، ، فيي تعزز الخبرات، وتحسن التعمم ومخرجاتو، وتحقق غالبية االفتراضية
إضافة إلى ما تحظى بو البيئات االفتراضية التعبير بأساليب متنوعة،  تمكن المشاركين منو 

 .المتدربينإيجابي كبير من قبل  قبولمن 
االفتراضية تتوفر بيا خصائص ( أن ىذه البيئات التدريبية 1، 3117ويضيف القادري )   

؛ حيث يمكن تحديث المحتوى التدريبي سواء بإضافة، حذف، ةيتميزىا عن البيئات التقميد
وخفض التكاليف ليذه البرامج  ،تغيير، أو تطوير. إضافة إلى عدم محدودية المقاعد التدريبية

من تكرار النشاطات  السماح لممتدربينو ، خالل البيئات التدريبية االفتراضية التي تتم من
 التدريبية بما يتناسب مع إمكاناتيم وقدراتيم حتى يصموا إلى درجة اإلتقان.
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 أمناط بيئات التذسيب االفرتاضية: 

(، ومارتنز 3113تناولت العديد من الدراسات واألدبيات البيئات االفتراضية مثل: زيتون )   
(Martinez,2003( وبسيوني ،)(، وكاترين )3112Katrin,2009 حيث تم تصنيفيا تحت )

نمطين رئيسيين، النمط األول وىي البيئات االفتراضية المتزامنة، والنمط الثاني وىي البيئات 
سوف يقوم الباحث بتناول كل نمط منيما باإلضافة إلى فيما يمي و  .االفتراضية غير المتزامنة

 :نمط ثالث يجمع بينيما وىو البيئات االفتراضية المدمجة
 الٍىط األوه: البيئات االفرتاضية املتزاوٍة

عناصر الشبكة تتضمن  برتعمم عالمواقع  ىي عبارة عنالبيئات االفتراضية المتزامنة    
، ويمكن لممدرب االلتقاء بالمتدربين في الوقت نفسو بوساطة األساسية لمتدريبالتدريب 

 وأنظمة االتصال المرئي، كما يمكنمجموعة من األدوات التزامنية؛ كغرف الحوار والمناقشات، 
ميارات ذات مستويات معارف و  يماكساببيدف  مع المتدربينمشاركة الممفات  لممدرب
 (Katrin,2009,210. كاترين )مختمفة

أنو عند استخدام بيئة التدريب ( Marie & Orgill,2009) وأرجل ماري بينتقد و    
ىناك مبادئ واعتبارات يجب التنبو ليا؛ وتتمثل في تحديد زمن الجمسة  التزامنيةاالفتراضية 

، والسماح لممتدربين بتوظيف النقاشات الحية من التدريبية الواحدة بأن ال يتجاوز الساعتين
خالل غرف الحوار، وتنويع النشاطات ما بين فردية وجماعية، واالستمرار في توجيو األسئمة 

تقديم التغذية الراجعة بصورة منتظمة ومباشرة، والحرص عمى معرفة مكثفة، وتمقي إجاباتيم و 
 مواقف المتدربين حول كل جمسة، والصعوبات التي تواجييم والعمل عمى حميا قدر اإلمكان. 

 الٍىط الجاٌي: البيئات االفرتاضية غري املتزاوٍة 

اضرات التدريبية حيتسم ىذا النمط بحرية الزمان والمكان؛ حيث يمكن لممدرب تسجيل الم   
في أي وقت ومن أي مكان وكذلك الحال لممتدربين. وليذا النمط مزايا  وورش العمل

تتمثل في تحرره وتقميل الزمن التدريبي؛ ( Matsuura,2002ماتسورا ) وخصائص أوردىا
حيث يمكن لممتدرب تجاوز بعض من األجزاء المعروفة لديو مسبقًا واستثمار الوقت في 

تمتع بو ىذا النمط ىو يالفاقد المعرفي أو المياري الذي يحتاجو. ولعل أميز ما التركيز عمى 
أن المتدرب تتاح لو فرص كبيرة لمتعمم من خالل المحاولة والخطأ دون وجود الضغوط 
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ال إذ وره بالخجل أو الحرج من زمالئو المتدربين حينما تواجيو صعوبة ما عالنفسية، وعدم ش
 أو إبداء الرأي. يجد حرجا في السؤال

 المتدربينىذا النمط مفضل لدى ( أن Karl et al, 2007, 108) وآخرون كارل رىيو     
، كما أنو يعمل عمى تطبيق المعارف المياراتعالية من المستويات اللقدرتو عمى تحقيق  وذلك

من خالل الوسائط التعميمية المتنوعة؛ المشاىد منيا والمقروء والمسموع،  والميارات الجديدة
كما أن ىذا النمط يتغمب عمى مشكالت النمط السابق الذي يمزم كل من المدرب والمتدرب 

 بالتواجد في زمن واحد. 
 الٍىط الجالح: البيئات االفرتاضية املذدلة  

تحت مسمى بيئات التدريب االفتراضية  يةظير ىذا النمط من بيئات التدريب االفتراض   
بيدف الجمع بين مميزات النمطين السابقين وفي نفس الوقت محاولة لتجاوز المدمجة؛ 

. فأدوات التواصل التزامنية وغير التزامنية يمكن توظيفيا فيو، مما يمنحو مشكالت كل نمط
مساحات أكبر لمتفاعل مع المحتوى التدريبي، ولمتواصل مع المدرب والمتدربين بعضيم 

وأساليب  أكثر حقق لممتدربين فرصفذلك كمو ينعكس عمى جودة التدريب وبالتالي تتالبعض. 
 متنوعة وأشمل.

 كةالذساسات الشاب

 :أواًل: دساسات رات عالقة ببٍاء املعشفة

( إلى التعرف عمى أثر فاعمية فريق العمل عمى بناء 3102ىدفت دراسة ىامل )   
بين المعرفة، وتوصمت الدراسة إلى أن بناء المعرفة يوفر فرص التنافسية الدائمة 

ممزيد من اإلبداعات، وأن بناء المعرفة يتم من خالل التركيز عمى ل ياتبني فيلمنظمات ا
األىداف المشتركة حيث تكون ىذه األىداف محددة واقعية ويمكن قياسيا، وكذلك توفر 
الثقة وااللتزام في وجود مستوى من التحدي الذي يحفز الحوارات المناقشات بصفة 

تاحة لمحصول عمى المعرفة ويتم مستمرة، وتشجع عمى تقييم المشاكل والخيارات الم
 بواسطتيا تحميل األفكار وتبادليا. 

( إلى تسميط الضوء عمى فاعمية فرق العمل في بناء 3102ىدفت دراسة كمال )كما    
 (71)المعرفة حيث تم توزيع استبيان تم تطويره ليذا الغرض، عمى عينة مكونة من 

الدور الذي تمعبو فاعمية فرق العمل في ، وتيدف الدراسة إلى معرفة مدى اً باحث اً أستاذ
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بناء المعرفة وذلك من خالل تصميم العمل والتركيب والسياق والعمميات كأبعاد لفاعمية 
فرق العمل، وتوصمت الدراسة إلى أنو توجد فاعمية لفرق العمل في بناء المعرفة بمخابر 

يد الذي لو تأثير ودور البحث العممي جامعة بسكرة من خالل بعد العمميات ىو البعد الوح
 في بناء المعرفة في فرق البحث.

( فقد ىدفت إلى Ummuhan &Yasemin,2016أما دراسة يوميان وياسمين )   
استكشاف عمميات بناء المعرفة والتفاعل ومشاركة الطالب في بيئة التعمم التعاوني عبر 

طالبًا في برنامج لمدة  (013اإلنترنت والعالقات فيما بينيم. وتكونت عينة الدراسة من )
( أسبوعًا في بيئة تعمم تعاونية عبر اإلنترنت. وتم تنفيذ عممية بناء المعرفة عبر 01)

.  وقد لوحظ التطور من حيث Moodle LMSمنتدى المعرفة وعممية التخطيط عبر 
نشاء المالحظات من خالل عمميات بناء  استخدام بناء الرأي والتعبير عن النماذج وا 

داخل بيئة التعمم التعاوني عبر اإلنترنت، كما لوحظ أن ىناك زيادة كبيرة في  المعرفة
جودة التفاعل والمشاركة. وتوصمت الدراسة إلى أن عممية بناء المعرفة ساىمت في 

 التعمم؛ حيث برزت عدة مؤشرات تدل عمى تقدم مجموعات الطالب.  
بناء المعرفة في التعمم  ( دراسة سعت لمكشف عن عمميةLee,2015كما أجرى لي )   

وتم جمع وتحميل البيانات الكمية والنوعية بما في ذلك  ،اإللكتروني القائم عمى التفاعل
عممية بناء المعرفة المتصورة لدى الطالب من االستبيانات والرسائل عبر اإلنترنت 

كما تم  وبيانات المقابالت. ونتيجة لذلك تم تطوير نموذج مفاىيمي لعممية بناء المعرفة،
بينت . و النظر في عوامل اإلنجاز المعرفي وعوامل الرضا في نموذج عممية بناء المعرفة

فرق بين الطالب الذين شاركوا بنشاط في المناقشة االجتماعية من عدم وجود النتائج 
الطالب الذين يقرؤون الرسائل فقط، وأنو يمكن اعتبار بين خالل كتابة ونشر الرسائل و 

 فترة معينة من عممية بناء المعرفة نشاًطا تعميمًيا ذا مغزى.القراءة في 
سموك  الكشف عن( إلى Cheng,et al,2009ن )يفي حين ىدفت دراسة شينج وآخر    

العوامل ما ىي و  ،تبادل المعرفةعمميات  األكاديميين في الجامعات الخاصة في ماليزيا في
العوامل التنظيمية والفردية تأثير درجة فحص . وقام الباحثون بالتي تؤثر فييا
كانت الفكرة التي تقف خمف ىذه و  وتبادليا. المشاركة في المعرفة ىوالتكنولوجية عم

يعد  الدراسة أن تبادل المعرفة نشاط طبيعي في المؤسسات األكاديمية، وأن ىذا التبادل
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في تبادل ن أبرز العوامل التي تؤثر عسبياًل لمحصول عمييا واكتسابيا. وأسفرت النتائج 
 المعرفة بين أعضاء ىيئة التدريس تمثمت في الفوائد المتوقعة ونظام الحوافز. 

( تقديم إطار مرجعي لبناء Gan & Zhu,2007و )ىوكان اليدف من دراسة جان وز    
تمك  الواجب مراعاتيا عند بناء المعاييرخالل تحديد من  ،في البيئات االفتراضية المعرفة

في تقديم اإلطار المنيج الوصفي التحميمي، واعتمد الباحثان   المجتمعات، واتبعت الدراسة
المرجعي المقترح عمى استعراض وجيات النظر الخاصة بكل من؛ النظام الكمي لبيئة 
دارة المعرفة، وبتوظيف  التعمم، والذكاء الكمي، والذكاء الديناميكي ونماذج التعمم وا 

نيات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وأساليب التعمم األساليب والتق
البنائية، والتعمم الموقفي، وبناء  ) ؛اإللكتروني، وباالستناد إلى عدد من نظريات التعمم

وأوضحت الدراسة أن بيئة التعمم االفتراضية تمثل بيئة مثالية من حيث مشاركة . (المعرفة
دارتيا، وتوفالمتعممين في بناء المعرفة  ر مجتمع قائم عمى أساس ممارسة المعرفة يوا 

 .والمشاركة في بنائيا
مدى تأثير  نعلكشف ا اليدف منيابدراسة ( 3117حسين، والساعد ) وقام كل من   

 وزعت استبانةلمحصول عمى البيانات تم تطوير الثقافة التنظيمية عمى بناء المعرفة، و 
ر في بناء المعرفة، يثأمثقافة التنظيمية تلإلى أن  ت الدارسةمصتو ، و فردا (331)عمى 

في ي والعمر، دراسبين العاممين يختمف باختالف المؤىل ال عرفةأن مستوى تبادل المو 
 لمعوامل الشخصية األخرى عمى تبادل الموارد.حين لم يكن ىناك تأثير 

تعزز تشارك لظروف والعمميات التي افيم  ى( إلTee,2005بينما ىدفت دراسة تي )   
وتم اختيار  .القائمة عمى الشبكات بيئات التعمم اإللكترونيةن خالل مرف الضمنية االمع
ن المقرر االلكتروني يسيم في أإلى توصمت النتائج إدارة األعمال، و قرر الكتروني في م

كما ( SECI) تييئة الظروف المناسبة لمحصول عمى المعرفة وتشاركيا من خالل نموذج
راسة إلى أن بيئات التعمم االلكترونية أكسبت الطالب وجيات نظر جديدة توصمت الد

 تطبيق المعرفة الضمنية في بيئات التعمم اإللكترونية. ومنوعة بفضل
مفيوم إدارة المعرفة العممية فيما  تتناولف( Glickman,2005أما دراسة جميكمان )   

يتعمق بمدارس مقاطعة شمال فانكوفر في كندا كما يتجمى في ممارساتيم المتعمقة بتوليد، 
ونشر "معرفة كيف" وتعزيز المينية المستنيرة. وبينت النتائج أن ىذه المدارس متقدمة 
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ى ترجمة المعرفة. كما "نسبًيا"، أو غنية بالمعرفة؛ من حيث استخدام البيانات وقدرتيا عم
، وقابميتيا لمتطبيق أفكارىم بفاعمية بينت أن المعممين يكافحون من أجل االعتراف

وكذلك ، وتشارك المعرفة بين المعممين ي،التعاون العمل ؛ من أجل تعزيز ثقافةوالتطوير
 من أجل إدارة معارفيم بشكل منيجي.  

نيا كانت تدور في فمك البحث عن ألباحث اسابقة يجد لوبالنظر إلى الدراسات ا   
ن بعض تمك أ، كما عمميات بناء المعرفة وتوليدىا والعمميات التي تقف وراء ذلك البناء

الدراسات تعمق في البناء النظري الفمسفي لبناء المعرفة، والبعض اآلخر اتخذ المنحى 
فة في البيئات التجريبي، باإلضافة إلى أن من بين تمك الدراسات ما ركز عمى بناء المعر 

ومما يمفت النظر في فتراضية، أو في التعمم اإللكتروني عمومًا القائم عمى التفاعل، الا
ىذه الدراسات أنيا توصمت إلى الدور الجوىري الذي تقدمو عمميات بناء المعرفة في 
عمميات التعمم، سواء كان ذلك في المنيجيات واألسس التي تنطمق منيا، أو في النتائج 

 توصمت إلييا. التي 
 ثاٌيًا: دساسات رات عالقة بالعصف الزِين

أثر استخدام إستراتيجية  نع الكشف( إلى 3102ىدفت دراسة الصقرية والسالمي )  
طالبات المعرفي لدى تحصيل الالعصف الذىني اإللكتروني ببيئة التعميم المدمج في 

يا من ثالث تعيناستخدمت المنيج شبو التجريبي، وتألفت و الصف الحادي عشر. 
وجود فرق دال  يات نتائجبينضابطة(. و  مجموعةتجريبيتان و مجموعتان مجموعات )

إستراتيجية العصف الذىني )إحصائيا في التحصيل البعدي يعزى إلى طريقة التدريس 
عدم  بينتببيئة التعميم المدمج لصالح المجموعة التجريبية األولى، كما  (اإللكتروني

ئيا في التحصيل البعدي يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس وجود فرق دال إحصا
 والمستوى التحصيمي.

استراتيجية  استخدام( إلى التعرف عمى أثر 3102كما ىدفت دراسة أبو مطمق )   
تنمية ميارات الفيم المفاىيمي والتواصل اإللكتروني في  في العصف الذىني اإللكترونية

وتمثمت أدوات ( طالبة. 32) ددىنع والبالغطالبات الصف العاشر  لدىمجال التكنولوجيا 
وبطاقة قياس أداء ميارات  ،ميارات الفيم المفاىيميتحصيمي لاختبار الدراسة في 

االتصال اإللكتروني. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ميارات 
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سط درجات بطاقة ميارات االتصال الفيم المفاىيمي البعدي في التكنولوجيا، وفي متو 
 اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية.

ىدفت إلى الكشف عن أثر التفاعل بين إستراتيجيتين  دراسة( 3107محيسن )أجرى و    
لمعصف الذىني اإللكتروني )المتزامن/غير المتزامن( وبين أسموب التعمم 

وأظيرت  .)االندفاع/التروي( عمى تنمية التحصيل وميارات التفكير التكنولوجي واالتجاه
مــن/غير المتزامــن( النتائج وجود تأثير إلستراتيجية العصف الذىني اإللكتروني )المتزا

وأسموب التعمم )االندفاع/التروي( عمى تنمية التحصيل وميارات التفكير التكنولوجي لدى 
، في حين لم يظير تأثير إلستراتيجيتي لمعصف الذىني اإللكتروني )المتزامــن/غير الطالب

 .المتزامــن( وأسموب التعمم )االندفاع / التروي( عمى االتجاه
عدم المعرفة الكافية  حل مشكمةإلى دراسة ىدفت ب( 3101أبو بكر ) قامكما    

من  االستخدام المياري لياضعف ألخصائي تكنولوجيا التعميم بالمستحدثات التكنولوجية، و 
تدريبية. وأشارت البرامج ال في إستراتيجية العصف الذىني اإللكتروني توظيفخالل 

كسابيمو المعرفي، التحصيل  في االلكتروني النتائج إلى فاعمية الموقع ميارات التفكير  ا 
 االبتكاري، واألداء الميارى لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم. 

( التي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية العصف 3103دراسة سالم )أما    
قد أشارت فالذىني من خالل اإلنترنت في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه، 

إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي،  ياائجنت
واختبار تورانس لمتفكير االبتكاري، ومقياس االتجاىات، يعزى إلى طريقة التدريس وىي 

 العصف الذىني من خالل اإلنترنت.
دراسة ىدفت إلى تحسين ميارات ب (Alsenaidi,2012) السنيدي وفي نفس العام قام   

 عمى باالعتماد ،المرحمة االبتدائية في مادة التربية اإلسالمية طالباإلبداع لدى 
إستراتيجية العصف الذىني اإللكتروني، واشتممت أدوات الدراسة عمى المالحظة والمقابمة 

فاعمية النتائج  وأظيرت، الطالب( لقياس ميارات اإلبداع لدى TTCTواختبار تورانس )
 وتحفيزىم لمتعمم، وتنمية ،إستراتيجية العصف الذىني اإللكتروني في مشاركة الطالب

أن استراتيجية العصف الذىني  كما أكدت النتائج، ميارات الحوار، والدافعية نحو التعمم
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اإللكتروني تتضمن إمكانات كبيرة لتحسين ميارات الطالب في مادة التربية اإلسالمية، 
  واد الدراسية.وفي بقية الم

ويخمص الباحث بعد استعراض الدراسات السابقة في ىذا المحور أن جميعيا بحثت    
أنيا أجمعت عمى التأثير اإليجابي الذي ، و في تأثير نمط العصف الذىني اإللكتروني

تميزت الدراسات السابقة باتخاذىا مجال  يحدثو ىذا النمط من أنماط إدارة المعرفة. كما
يمحظ في تمك الدراسات تنوع المتغير التعميم والتعمم ىدفا لمقياس وكشف التأثير، كما 

ما بين التحصيل، أنماط التفكير، تنمية الميارات، أساليب التعمم. وقد استفاد  التابع
تطبيق استراتيجية  البحث الحالي منيا في بناء اإلطار النظري لو، وفي بناء مراحل

 .العصف الذىني
  إجشاءات البخح: 

  أواًل: وٍّج البخح:

التوصل إلى أنماط إدارة المعرفة التي يمكن توظيفيا  بيدف: املٍّج الوصفي التخميمي .أ 
عميمي لممحتوى تالتصميم ال مع تحديد أىم ميارات بيئات التدريب االفتراضيةفي 

في ىذا المجال، والذي  تحميل الدراسات والبحوث من خالل و؛إنتاج الرقمي، وميارات
بيئة التدريب  اختيارو  ،موضوع البحثتصميم المحتوى التدريبي ل تم في ضوئيا

قياس  أدواتكما استخدم ىذا المنيج في تصميم بأنماط إدارة المعرفة،  االفتراضية
 المتغيرات التابعة لمبحث.

 أثريج شبو التجريبي؛ لموقوف عمى اعتمد الباحث عمى المن: املٍّج طبْ التجشييب .ب 
ميارات تصميم المحتوى  في تنمية بيئة تدريب افتراضيةإدارة المعرفة في  نمطي

 والرضا عنيا. أعضاء ىيئة التدريسلدى  وإنتاجميارات الرقمي، و 
 ثاًٌيا: وتػريات البخح: 

 ن من أنماط إدارة المعرفة، وىما: يوتتمثل في نمط ؛المتغيرات المستقمة .أ 
 .بناء المعرفة 
 العصف الذىني. 

 : وتمثمت في: المتغيرات التابعة .ب 
  المحتوى الرقمي. المعرفي لتصميمالتحصيل 
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  إنتاج المحتوى الرقميميارات . 
 إدارة المعرفة. يالرضا نحو نمط 

  :عيٍة البخحثالًجا:  
( عضو ىيئة تدريس، تم تقسيميم إلى مجموعتين؛ 07من )تم اختيار عينة مقصودة    

من مجموعة كل تكونت و بحيث تخضع كل مجموعة لمعالجة تجريبية تختمف عن األخرى، 
 ( مشاركين.2)

 التصىيي التجشييب لمبخح: سابعًا: 

استخدم الباحث التصميم شبو التجريبي المعروف باسم " تصميم البعد الواحد" القائم عمى    
ن إلمبحث، حيث  ينالمستقم ينتجريبيتين منفصمتين، وذلك في ضوء المتغير مجموعتين 

، والمجموعة التجريبية الثانية مجموعات بناء المعرفة المجموعة التجريبية األولى تستخدم نمط
 ( التصميم التجريبي لمبحث.0ويوضح جدول ) ،العصف الذىنيتستخدم نمط 

 (0خدول )

 انتصمُم انتدزَبٍ نهبحث 

 انمبهٍ انمُاس

 انمعاندت انتدزَبُت

 انمُاس انبعدٌ
انمدمىعت 

انتدزَبُت 

 األونً 

انمدمىعت 

انتدزَبُت 

 انثاوُت

 ٍاختبار تحصُه 

  ممُاس مهاراث

إوتاج انمحتىي 

 انزلمٍ

  ممُاس انزضا نىمط

 إدارة انمعزفت

مدمىعاث بىاء 

 انمعزفت

انعصف 

 انذهىٍ
 ٍاختبار تحصُه 

  ممُاس مهاراث إوتاج

 انزلمٍانمحتىي 

  ممُاس انزضا نىمط

 إدارة انمعزفت

في ضوء متغيري البحث المستقمين ومستوياتيما، يستخدم و ( أن4يتضح من جدول )   
 البعدي. و  القياسين القبميذي المجموعتين المستقمتين ذات البحث الحالي التصميم 

 التصىيي التعميىي لمىعاجلات التجشيبية:: خاوشًا

بيئة التدريب مجموعة من اإلجراءات التي تضمن تصميًما تعميمًيا جيًدا لقام الباحث بإتباع    
العصف الذىني(، وذلك بعد مراجعة معظم بناء المعرفة، بنمطي إدارة المعرفة ) االفتراضية

نتاج المحتوى الرقميتصميم و نماذج  لمبحث، وفيما  لتصميم المعالجات التجريبيةكاسترشاد  ؛ا 
 .اءات لكل نمط عمى حدهيمي عرض مفصل لتمك اإلجر 
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: التخمينوشحمة  األوىل: شحمةامل    
   قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات في مرحمة التحميل وىي كالتالي: 

نمطين من استخدام في  الدراسةمشكمة  حدد الباحث: أواًل: حتمين املظهمة وتكذيش احلاجات
كإستراتيجية تدريب وىي وجود قصور في مستوى أعضاء ىيئة التدريس  أنماط إدارة المعرفة

وكيفية  و،إنتاجالميارات المرتبطة ب، و المحتوى الرقمي المعرفي لتصميمالتحصيل بفيما يتعمق 
التي ر المقننة مع بعض أعضاء ىيئة التدريس يالمقابالت غكدتو نتائج أوىذا ما  .تطبيقيا

، كما تم تقدير تمك االحتياجات من خالل االطالع عمى نماذج من المحتوى جراىا الباحثأ
 مراجعةالرقمي المنتج فعاًل والمتوفر عمى نظام إدارة التعمم بالجامعة )بالكبورد(، كما تمت 

وىنا يرى الباحث الحاجة إلى استخدام  ة.لتحديد االحتياجات الفعمي ؛في المجال راءبعض الخب
طرح مجموعة من الحمول العممية لممشكالت السابقة، ويتمثل ىذا الحل  كار جديدة تتضمنفأ

لموقوف عمى أثر نمطين من أنماط يسعى البحث الحالي  الذ .إدارة المعرفة أدواتفي استخدام 
المعرفي التحصيل  )بناء المعرفة مقابل العصف الذىني( واختالفيما في تنمية المعرفة إدارة

 و لدى أعضاء ىيئة التدريس.يارات إنتاجمو  ،المحتوى الرقمي لتصميم
: قام الباحث بتوحيد عدد المشاركين بين نمطي إدارة المعرفة ثاًٌيا: اختياس املظاسنني

لتوحيد جميع العوامل الخارجية وعدم تأثر عينة البحث بأي عوامل بخالف نمطي إدارة 
مشاركًا، تم توزيعيم بالتساوي  (46المعرفة، ليصبح عدد المشاركين في نمطي إدارة المعرفة )

 بين المجموعتين. 
البحث المشاركون في تطبيق تجربة  :املذخمي وسمونّي : حتمين خصائص املتعمىنيلجًاثا

ميارات تصميم المحتوى الحالية ىم أعضاء ىيئة التدريس وسموكيم المدخمي الخاص ب
نتاجو  الرقمي  تصميم لبرامج تدريبية حولسبق أن خضعوا حيث لم ي ؛اً يكاد يكون متساوي وا 

نتاج محتوى رقمي،و  إضافة إلى أنو تم التأكد من تساوي مياراتيم وخبراتيم السابقة حول  ا 
نتاج المحتوى الرقمي،  توفر ميارات استخدام الكمبيوتر عند تأكد الباحث من كما تصميم وا 

ينة البحث؛ راد عفمن توفر حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت لكل فرد من أو  المشاركين،
الجدول  يفالتجربة البحثية و راد عينة البحث من المشاركة في جمسات فستطاع جميع أاحيث 

 .ويمعق الزمني المتف
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نتاج تصميم و تنمية ميارات في العام تمثل اليدف : سابًعا: حتذيذ األِذاف العاوة ا 
األىداف  المحتوى الرقمي لدى أعضاء ىيئة التدريس، وفي ضوء ذلك قام الباحث بتحديد

التدريبية العامة لمبرنامج التدريبي الخاص بطرق تقديم المحتوى، وذلك بناء عمى االحتياجات 
وتحميل المحتوى التدريبي الذي اعتمد  ،التدريبية التي تم تحديدىا وخصائص عينة البحث

 عمى معايير تربوية وفنية مع تحديد أشكال األنشطة والتكميفات التي ستنفذىا عينة البحث
 .أثناء التدريب

قام الباحث بتحميل ميارات تصميم المحتوى الرقمي وميارات : خاوشًا: حتمين املّاسات
"، حيث تم تقسيم Task Analysisأسموب تحميل الميام " إنتاجو وذلك باعتماده عمى

نتائج ىذا التحميل، والرجوع . وفي ضوء مجموعة من الميام )رئيسية وفرعية(الميارات إلى 
ومكوناتيا الفرعية في  ام الرئيسةالميبإعداد قائمة خبرة الباحث، تم و ذات العالقة، ؤلدبيات ل

وذلك بيدف ؛ من متخصصي تكنولوجيا التعميم عددعرضيا عمى من ثم صورتيا المبدئية، و 
أجمع ، وصحة الصياغة المغوية. وقد اصحة تحميل الميام واكتماليحول مدى استطالع رأييم 

التعميقات والمالحظات؛ التي شرع  مع تدوين بعض القائمةى صحة واكتمال عمن والمحكم
قائمة الوبذلك أصبحت الباحث في دراستيا وتعديل ما أجمعوا عميو من بين تمك المالحظات، 

 ميارة فرعية. (31)تندرج تحتيا  ( ميمة عامة03) مكتممة ومتضمنة
بيئة قام الباحث بتحديد الستضافة الجمسات التدريبية : البيئة االفرتاضية: حتذيذ سًاساد

بناء الستضافة نمطي إدارة المعرفة ) بيئة تدريب افتراضيةك )بالكبورد( التدريب االفتراضية
معتمد في الجامعة ويممك كل ( لما ليا من مميزات أوليا أنيا نظام المعرفة، العصف الذىني

عالية فيما ظام، وثانييا أنو نظام يتمتع بمميزات عضو ىيئة تدريس حسابًا خاصًا بو عمى الن
يتصل بأساليب التواصل االفتراضي المباشر من خالل نظام الفصول االفتراضية، ووظائف 

 المناقشات، والمنتديات، واإلعالنات، ورفع الميام، واإلعالن عنيا وغير ذلك من الوظائف. 
 التصىيي:وشحمة  الجاٌية: شحمةامل

نتاج المحتوى  :اإلجشائيةأواًل: األِذاف  في ضوء األىداف العامة لبرنامج تصميم وا 
تم ، الرقمي، وفي ضوء قائمة الميام األساسية والفرعية التي تم تحديدىا في المرحمة السابقة

إعداد قائمة باألىداف التعميمية لتمك المعارف والميارات، وقد تمت مراعاة الصياغة السموكية 
عمى عدد من متخصصي تكنولوجيا التعميم بيدف الوقوف عمى لؤلىداف، ثم تم عرضيا 
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آرائيم في مدى تحقيق عبارة كل ىدف لمناتج التعممي المرغوب تحقيقو، ومدى سالمة وصحة 
الصياغة السموكية لؤلىداف. وقد أشار المحكمون إلى بعض التعديالت في الصياغة، وقد قام 

( 03من ) القائمة في صورتيا النيائية مكونةالباحث بإجراء ىذه التعديالت، ومن ثم أصبحت 
 .( ىدفا فرعياً 31و )ىدفًا عامًا 
في ضوء األىداف التعميمية السابقة قام : ثاٌيًا: تصىيي ذلتوى الربٌاوج وتٍظيىْ 

الباحث باستخالص المحتوى العممي الخاص بيذه األىداف ليشمل موضوعات تيتم بالجانب 
نتاجو، وكذلك إعداد النشاطات التدريبية والميام المعرفي والمياري لتصميم  المحتوى الرقمي وا 

المعايير التربوية الالزمة ببناء المواد  ونشاطات التقويم المناسبة لكل نوع. وتمت مراعاة
، باألىداف، ومدى مناسبتيا لممتدربين، وصحة محتواىا عممياً  التعميمية؛ من حيث ارتباطيا
تو المبدئية من ر وتكون المحتوى في صو  وليتيا لمموضوعات.ومدى قابميتيا لمتطبيق وشم

ولمتأكد من صدق المحتوى المختار وترابطو قام الباحث بعرضو ، خمسة موديوالت تعميمية
عمى عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص مع أىدافو؛ وذلك بيدف استطالع رأييم 

كفايتو لتحقيقيا، ومدى مالءمتو. وقد  في مدى ارتباط المحتوى التعميمي باألىداف، ومدى
اتفق المحكمون عمى صالحيتو، مع تعديل بعض من أجزائو المتعمقة بإعادة الصياغة وقد قام 
الباحث بعمميات التعديل، وبذلك أصبحت المادة التعميمية صالحة لمتقديم في البرنامج 

 . وجاءت في صورة خمسة موديوالت، كما يمي:التدريبي
  التصميم التعميمي. ول: الموديول األ 
  :التصميم التعميمي لممحتوى الرقمي.الموديول الثاني 
 :ميارات إنتاج المحتوى الرقمي. الموديول الثالث 
 :ممحتوى الرقمي.لالمعايير التربوية والفنية  الموديول الرابع 
  :تطبيقات عممية )نماذج( لممحتوى الرقمي.الموديول الخامس 

صميم موضوعات النقاش وتنظيميا قام الباحث بت :األٌظطة التعميىيةثالجًا: تصىيي   
واألنشطة التفاعمية المصاحبة لنمطي إدارة المعرفة، كما صممت التكميفات الفردية والتشاركية 

نتاج محتوى رقمي لتقويم المتدربين، واستقر الباحث عمى  تصميم تعميمي لدروس مختارة، وا 
 تحديده في عمميات التصميم التعميمي. )فيديو تفاعمي( في ضوء ما تم
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: فيما يخص استراتيجيات التعميم اعتمد سابعًا: تصىيي طشائل واسرتاتيجيات التعميي
تغيرات م( المتين تمثالن نمطي العصف الذىنيبناء المعرفة/ ) يتيالباحث عمى إستراتيج

وسيرد في مرحمة جية خطواتيا المتمايزة عن األخرى. البحث المستقمة؛ حيث لكل استراتي
 التطبيق الالحقة تفاصيل تمك الخطوات.

 اإلٌتاج والتطويش الجالجة: شحمةامل  
حث بإنتاج عناصر التعمم الخاصة بالمحتوى احيث قام الب :أواًل: إٌتاج عٍاصش التعمي  

كما اشتممت عناصر التعمم عمى بعض التدريبي، وبنشاطات التعمم، والتكميفات والميام. 
التفاعمية بجانب األنشطة التي تم توفيرىا عمى بيئة التدريب االفتراضية )بالكبورد( األنشطة 

 .التي تم اختيارىا لتنفيذ تجربة البحث
القياس القبمية والبعدية عمى  أدوات إعدادقام الباحث ب: الكياض دواتأ إعذادثاٌيًا:   

تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية اختبار واشتممت عمى )بالكبورد( بيئة التدريب االفتراضية 
مقياس ميارات إنتاج المحتوى الرقمي، ومقياس الرضا نحو نمط بتصميم المحتوى الرقمي، و 

 وذلك عمى النحو التالي:  إدارة المعرفة.
  تخصيميالاالختباس إعذاد: 

المعرفي  التحصيلتصميم اختبار رقمي لقياس و قام الباحث بإعداد ألغراض البحث الحالي    
في ضوء األىداف السموكية والمشتقة من األىداف العامة، باإلضافة  تصميم المحتوى الرقميل

 :كما يميوتم ذلك  .تصميم المحتوى الرقمي بعممياتإلى المحتوى التدريبي الخاص 
 التحصيل المعرفي لتصميم المحتوى إلى قياس  : ييدف االختبارحتذيذ اهلذف وَ االختباس

بيئة تدريب افتراضية قائمة من خالل  أفراد عينة البحثالتي يجب أن يكتسبيا  الرقمي
  .المعرفة المحددة في البحث الحالي أدواتعمى نمطين من أنماط 

 ْالصواب والخطأ وعددىا  من نوع: تم بناء اختبارا موضوعيًا بٍاء االختباس وصياغة وفشدات
( مفردة، وقد روعي في بناء االختبار الوضوح والدقة عند صياغة مفرداتو، إضافة 25)

عرض االختبار في  بعد ذلك وتم إلى تجنب الغموض أو اإليحاء باإلجابة الصحيحة.
 صورتو المبدئية عمى السادة المحكمين.

 وضع قام الباحث بفقد  ؛إلكترونًيا كون االختبار سوف يكون: صياغة تعميىات االختباس
، تناولت تعبئة البيانات، وآلية التنقل بين مجموعة من االرشادات قبل البدء باالختبار
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مفرداتو، ومجموع أسئمتو ونوعيا، مع التأكيد بأن نظام عرض االختبار ال يسمح لو 
 بالتنقل بين المفردات إال بعد استكمال الفقرة السابقة. 

 وذلك من خالل عرض الوزن النسبي  ؛تم استخدام صدق المحكمين :صذم االختباس
مدى و مدى وضوح تعميماتو ومناسبتيا، طمب منيم النظر في االختبار من حيث؛ ألبعاده، و 

عمى المستوى  المشاركينسالمة صياغة كل سؤال، وصالحية كل مفردة لقياس تحصيل 
المراد قياسيا. وقد أوصى المحكمون  لمميارةالمعرفي المحدد ليا، ومدى مناسبة السؤال 

وفق المالحظات ليصبح االختبار يا بعض التعديالت عمى االختبار، وتم تعديمراء جإب
 صالحا لمتطبيق.

  ألفا كرونباخ  معاملتم استخدام ثبات ال معامللقياس  االختباس:ثباتAlpha 
Cronbach's ( يوضح ذلك: 3الجدول )، و 

 (3خدول )

 ثباث االختبار انمعزفٍ معامم 
فمزاث االختبار  حدم انعُىت معامم انثباث

 انمعزفٍ

 انمُمت

 21,2 33 07 معادنت "أنفا كزووباخ"

مما ُيشير إلى أن االختبار  (21,2)أن معامل ثبات االختبار بمغ ( 3يتضح من الجدول )   
 عمى درجة مقبولة من الثبات.

  :بعد االنتياء من خطوات بناء االختبار، والتأكد من صدقو،  الصوسة الٍّائية لالختباس
 جاىزًا لمتطبيق.وثباتو، أصبح االختبار في صورتو النيائية 

  بعد  عمى الدرجة المتحصمة من اختباره بحيث يحصل المشارك: تكذيش دسجات املظاسك
عن أداء كل  انتيائو من االختبار مباشرة، وفي نفس الوقت يقدم النظام تقريرًا تفصيمياً 

جاباتو الخاطئة، وال من الذي استغرقو في ز مشارك من حيث عدد إجاباتو الصحيحة، وا 
 اإلجابات، والدرجة النيائية لو. 

 استخدم الباحث نظام إدارة التعمم )بالكبورد( في إنتاج وبرمجة  :إٌتاج االختباس إلهرتوًٌيا
ظيار نتيجة أداء  ،والتعامل مع قواعد البيانات ،لسيولة استخدامو ؛االختبار إلكترونًيا وا 

 المشاركين عمى االختبار.
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 : تكييي وٍتج )ذلتوى سقىي(وكياض إعذاد 

 الرقمي  المحتوىنتاج األساسية إل عناصر الييدف المقياس إلى تقييم : اهلذف وَ املكياض
والنشاطات  وىي؛ )األىداف التعميمية، والمحتوى العممي،فيما يخص مرحمة اإلنتاج، 

كل و  (،، وبعضًا من المعايير الفنيةالتفاعمية، والوسائط التعميمية، والنشاطات التقويمية
)متوفر، متوفر إلى حد ما،  فرهلو تدريج ثالثي لتقييم مدى تو  العناصر ىذهمن  عنصر

 ، صفر(.5، 41غير متوفر(، وتم تحديد درجات ليذا التدريج الثالثي عمى النحو التالي )
 لمبرنامج  التعميمية األىداف: في ضوء اإلطار النظري لمبحث و صياغة وفشدات املكياض

 في صورتو المبدئيةتقييم منتج المحتوى الرقمي تم إعداد مقياس  التدريبي، ومحتواه
مدى توفر المواصفات التربوية والفنية في المحتوى الرقمي تصف  فقرة( 22من ) مكوناً 

 المنتج من قبل كل مشارك.
 قام الباحث بتقديمو إلى بعض المتخصصين  صدق المقياس لموقوف عمى: صذم املكياض

( فقرتين، 3حذف )وقد أوصوا ب والمناىج وطرق التدريس، تكنولوجيا التعميم، في مجالي
 .فقرة( 21المقياس ) فقراتليصبح عدد  ياتعديل صياغة بعض( فقرات، و 1ودمج )

 ام الباحث بحساب معامل ثبات المقياس باستخدام طريقة تحميل ق: حشاب ثبات املكياض
 ( يوضح ذلك: 2والجدول ) ،Alpha Cronbach'sألفا كرونباخ معامل  وفقالتباين 

 (2خدول )

 ممُاس تمُُم مىتحمعامم ثباث  

 انمُمت ممُاس تمُُم مىتحعباراث  حدم انعُىت معامم انثباث

 22,0 21 07 معادنت "أنفا كزووباخ"

أن  وىذا يعني( 22,0) تقييم منتج بمغ مقياسلمعامل ثبات  ( اتضح أن2من الجدول )   
 يكونوبذلك  عمى صالحيتو لمتطبيق. وبالتاليمن الثبات  جيدةعمى درجة حصل  مقياسال
توصيف  مشتمال عمى، فقرة( 21من ) مكوناً في صورتو النيائية صادقًا وثابتًا  مقياسال
 .المقياس فقراتمن  فقرةكل لستويات ملم
  الشضا حنو منط إداسة املعشفةوكياض إعذاد: 

 تينعينة البحث لممجموع رضاوتأثير كل نمط في  إدارة المعرفة في ضوء أىمية أنماط   
 مخطوات التالية:ل وفقاً  ،إدارة المعرفةنحو نمط  الرضاقام الباحث بإعداد مقياس  تينالتجريبي
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 نمط عنراد العينة التجريبية فأ رضاإلى قياس ييدف : فالمقياس اهلذف وَ املكياض 
 .نوع الرضااألنماط األكثر تأثيرًا في  يأو ، هر يوذلك لبيان مدى تأث إدارة المعرفة

 الرضا نحو نمط إدارة : قام الباحث بصياغة مفردات مقياس صياغة وفشدات املكياض
 .( مفردة تعكس المستيدف من المقياس32، وتوصل الباحث إلى )المعرفة

 مجموعة: تم عرض مقياس الرضا نحو نمط إدارة المعرفة عمى حشاب صذم املكياض 
وذلك لمنظر المناىج وطرق التدريس. في تكنولوجيا التعميم، و  من الخبراء في مجال

والذين في المقياس من حيث مناسبة مفرداتو، وارتباطيا بالمجال، وصحتيا المغوية. 
ضافة( مفردات1حذف )أكدوا صالحية المقياس لمتطبيق بعد  ( مفردتين، 3) ، وا 

 . وبذلك أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق.( مفردات2وتعديل )
 طريقة تحميل  استخدم الباحث مقياسلمثبات الحساب معامل ل :حشاب ثبات املكياض

وعن طريق التحميل اإلحصائي  ،Alpha Cronbach'sالتباين باستخدام معادلة 
 ( يوضح ذلك: 4. والجدول )SPSSباستخدام 

 (1خدول )

 معامم ثباث ممُاس انزضا 

 انمُمت عباراث ممُاس انزضا حدم انعُىت معامم انثباث

 20,2 37 07 معادنت "أنفا كزووباخ"

( مما يشير إلى أن 9413( أن معامل ثبات مقياس الرضا يساوي )4يظير من الجدول )   
 مما يدل عمى صالحيتو لمتطبيق عاليةثبات درجة حاز عمى المقياس نحو نمط إدارة المعرفة 

  تطبيلال الشابعة: شحمةامل

عداد أدا    الدراسة وضبطيا، ُنفذت  تيبعد االنتياء من إعداد البرنامج التدريبي وتحكيمو، وا 
الخطوات اإلجرائية لكل استراتيجية نمط من النمطين الذين األساسية في ضوء  بحثتجربة ال

  : ذلكل ييمي تفصوقع عمييما االختيار. وفيما 
 اسرتاتيجية إداسة املعشفة: تطبيل اخلطوات اإلجشائية املظرتنة لأواًل: 

من خالل بيئة الفصول  األعضاء المشاركينحيث اجتمع الباحث مع  :تىّيذيال المكاء - أ
 ،وكيفية تنفيذه ،وتم توضيح اليدف من البرنامج االفتراضية في منظومة بالكبورد

أىمية التجربة والمحتوى التدريبي المقدم في  وبيان، وتحديد المطموب منيم إنجازه
حياتيم المينية، والمكتسبات التي يمكن أن تعود عمييم بعد اجتيازىم ليذه التجربة، 
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، والوظائف التي بيئة التدريب االفتراضية استعراضكما تناول الباحث في ىذا المقاء 
حث اكما قام الب ،ساسية في إجراء التجربة البحثيةسوف يعتمد عمييا بدرجة أ
إدارة المعرفة الخاص بيا، ومكوناتيا، وآلية التنفيذ،  بتعريف كل مجموعة بنمط

مسؤول تجميع المعمومات، واألعضاء.  ،المنسق ،وميام كل من الخبير، القائد
لمبحث لجميع واختتم الباحث المقاء التمييدي بشرح تعميمات أنماط القياس البعدية 

 أفراد عينة البحث، لمتعرف عمى كيفية أدائيا في بيئة التدريب االفتراضية.
األدوار لكل قام الباحث بتحديد : بٍاء املعشفةدلىوعيت أدواس املظاسنني يف  حتذيذ - ب

 وفق التالي:  مجموعة
 معالجة المشكالت في موضوع التصميم التعميمي ل : تقديم الخبرات الالزمةرياخلب

نتاج المحتوى الرقمي.  وا 
 لضمان التوجيو السميم  ؛مسئولية قيادة الجمسات طوال تجربة البحث يتولى: ذالكائ

كل والحفاظ عمى ميمة  ،وحل المشكالت بأنسب الطرق وتحقيق األىداف المنشودة
مجموعة وعدم االنخراط بمشكالت متشعبة خارج نطاق المشكمة األساسية محل 

 .الدراسة
 دارة تيمجموعال: تنظيم االجتماعات، التواصل مع جميع أفراد املٍشل بيئة ن، اإلشراف وا 

ذوي مشروعات، والربط ونسج العالقات مع النشطة و أل ا، دعم التدريب االفتراضية
 اآلخرين محل المشكمة أو القضية المطروحة.العالقة 

 لمعرفة، تنسيق : تجميع وثائق التعمم، المساعدة في تخزين اه تهاون املعموواتؤووش
 عالقات الجيدة أثناء تبادل المعمومات.الالمعمومات، والمحافظة عمى 

 إحضار وتجييز األسئمة والمشكالت والقضايا، تبادل المعرفة والخبرات،  :األعضاء
 ابتكار الحمول لممشكالت والقضايا، والمشاركة والتفاعل في األنشطة.

عمى عينة  يةقبمال: قام الباحث بتطبيق أدوات البحث تطبيل أدوات البخح الكبمية - ت
الدراسة لممجموعتين التجريبيتين وذلك من خالل بيئة التدريب االفتراضية)بالكبورد( 

 مع رصد النتائج.
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)بٍاء املعشفة/ العصف  إداسة املعشفة يتتطبيل اسرتاتيجيب: اخلطوات اإلجشائية اخلاصة ثاٌيًا

 :الزِين(

في ضوء اختالف نمطي أداتي المعرفة المستيدفة بدراسة أثر اختالفيما في تنمية ميارات    
إنتاج مجتوى رقمي في بيئة تدريب افتراضية، وبعد الرجوع لممبادئ المؤطرة الستراتيجية 
تنفيذىا قام الباحث بمراجعة األدب النظري والخموص بعد التحميل إلى مجموعة من الخطوات 

 كل نمط. وقد جاءت عمى النحو التالي:  إجراءات تنفيذالتي تشكل 
 تطبيل اسرتاتيجية منط بٍاء املعشفة إلداسة املعشفة:

ي ضوء فكي تحقق التجربة األىداف المنشودة قام الباحث ببناء خطوات واضحة المعالم    
 مبادئ بناء المعرفة؛ وىي عمى النحو التالي: 

 عقد اجتماع تمييدي لجميع األفراد المشاركين في مجموعة التييئة والمشكالت الواقعية :
بناء المعرفة، لمتعريف بأسباب إنشاء مجموعة بناء المعرفة؛ وعرض مشكالت واقعية 

نتاج محتوى رقمي وفقًا لمبادئ التصميم التعميمي تواجو أفراد المجموعة  عند تصميم وا 
من مخرجات الجمسات وخمق  والتي ستناقش في جمسات المجموعة، لالستفادة الجيد،
 .تحقق الغرض من عقد تمك الجمسات إبداعية غير نمطيةأفكار 

 من األفكار  اً ضخم اً عدد في ىذه المرحمة األولية تبادل المجموعةت: تحسين جودة األفكار
التي تتعمق بمشكمة الجمسة والعمل عمى التحسين المستمر لؤلفكار والعمل عمى مراجعتيا 

قائد وتحسين جودتيا وتماسكيا وزيادة فائدة جميع األفكار المطروحة، وىذا يتطمب من 
عمى إكساب أفراد المجموعة السالمة النفسية والشعور باألمان ألخذ  المجموعة العمل

 الكشف عن المجيول وتمقي النقد بشكل إيجابي.المخاطر و 
 تيتم مرحمة تنوع األفكار وربطيا بتجميع جميع أفكار المجموعة تنوع األفكار وربطيا :

لربطيا بعضيا البعض حيث أن تنوع األفكار أصبح ضرورة لتطوير تقدم المعرفة، وخمق 
 بيئة لؤلفكار تساعدىا عمى أن تتطور وتنمو.

 يتحمل المشاركون في جمسات مجموعات بناء المعرفة مسؤولية ةالدعم لبناء النظري :
الواجب اتخاذىا الالزم تنفيذىا والعمميات التدريبية أفكارىم مع تحديد مخرجات الجمسات 

حبيا من تحديات، كما يشارك أفرد المجموعة في التوافق بين األفكار الشخصية اوما يص
د البناء إلثارة تقدم المعرفة وصقميا وعرضيا في واألفكار الخاصة باآلخرين، باستخدام النق
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سياق األفكار ذات الصمة، مع إمكانية استخدام المصادر الموثوقة بجانب مصادر 
   المعمومات األخرى، كبيانات لبناء المعرفة الخاصة بأفراد المجموعة.

 العام : يتقاسم أفراد المجموعة في ىذه المرحمة مسؤولية التقدم المسؤولية الجماعية
لممعرفة وتحسينيا والبناء عمى مالحظات اآلخرين، فكل أفراد المجموعة مسئولين عن 
خمق المعرفة ومساىمين حقيقين في بناء المعرفة المتقدمة لحل مشكمة الجمسة، وعمى 
منسق الجمسة بتحديد األدوات التحميمية لممشاركين ومؤشرات مدى قيام جميع أفراد 

 اركة بالجمسة.المجموعة بدورىم في المش
 تيتم ىذه المرحمة بمراجعة األفكار األكثر قابمية لمتنفيذ وتحديد الثغرات مراجعة األفكار :

 المشتركة في الفيم، لموصول إلى أفضل الحمول لممشكمة موضوع الجمسة.
 مرور وقت مع البعض، ف عضيم: يستمزم بناء المعرفة تكيف أفراد المجموعة بالتكيف

مجموعة والعمل مع التنوع والتعقيد لتحقيق توليفات الالجمسة يتكيف كل فرد مع أفراد 
 وأفكار جديدة لحل المشكمة. 

 تلتحديد المشكال يدفمن أىم مراحل مجموعات بناء المعرفة، وي يعد :التقييم المتزامن 
جميع أفراد يمزم مشاركة أثناء سير العمل نحو حل المشكمة، و التي يمكن حدوثيا 

أكثر من  لما تتسم بو من الدقة والمصداقية، ةالداخمي عمميات التقييمالمجموعة في 
 ، ويضمن مخرجات تتجاوز جميع التوقعات.ةالتقييم الخارجيعمميات 
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  تطبيل اسرتاتيجية منط العصف الزِين إلداسة املعشفة:

تنفيذ ىذا النمط )العصف الذىني( خطوات محددة واضحة المعالم واألىداف  يتطمب    
 والميام والمتطمبات؛ من أجل ذلك حدد الباحث الخطوات التالية ومعرفًا بيا: 

 لالستفادة من مخرجات تمك الجمسة وقت كاففييا قبل بدء تنفيذ الجمسة األولى ب 
لمشكمة والموضوعات والكممات بايقوم القائد بتعريف المشاركين : التعريف بالمشكمة

جمسات، حتى يتمكن المشاركون من االطالع عمييا الالدالة التي سيتم مناقشتيا في أولى 
 )بالكبورد(. االفتراضيةمع إتاحة عناصر التعمم عمى بيئة التعمم ، والبحث 

 ساعد المشاركين في تقميص الخيارات يبشرح المشكمة بأسموب  خبيرالقوم ي: حتذيذ املظهمة
تحقق الجمسات األىداف المنشودة بعرض وتوليد  ؛ كيواالحتماالت التي يمكن التفكير فييا

بكل  كل فردويقوم أفكار جديدة تساىم في حل المشكمة موضوع جمسة العصف الذىني، 
                                .بعرض أفكاره والتعبير عن أرائو حرية ودون قيود

 قائد بإعادة صياغة المشكمة بطرق مختمفة؛ لتحديد ال يقوم: في ىذه المرحمة صياغة املظهمة
أبعاد وجوانب المشكمة المختمفة من جديد؛ وذلك عن طريق طرحو لمجموعة من األسئمة 

 المتعمقة بالمشكمة. 
 بحرية، ه بتقديم أفكاره والحمول من وجية نظر  عضاءاألمن  عضوكل  قومي: توليذ األفهاس

كي تمنحيم األفكار التي تم عرضيا  فييا ونتأمميزمنية  منح األعضاء اآلخرين ميمةمع 
 فرصة لتوليد أفكار إبداعية غير مسبوقة.

 َبتسجيل جميع األفكار  وىو أحد المشاركين ؛ل تكامل المعموماتؤومس يقوم: التخزي
تمكن يبرات التي تم تبادليا في جمسات العصف الذىني، حتى الجديدة والمعارف والخ

 من الرجوع إلييا عند الحاجة. المشاركون
 بالنظر في األفكار التي جميع المشاركين  بتوجيو وتحت إشراف الخبير قائديقوم ال: التكييي

 ويمكنأفكار مفيدة )إلى  ياتصنيفتم جمعيا وتسجيميا في المرحمة السابقة والعمل عمى 
 (ويصعب تطبيقياأفكار مفيدة و  ياتطبيق

 نشر جميع مخرجات الجمسات من أفكار جديدة حتى ولو لم  يتم: في ىذه المرحمة الٍظش
 ن.ولمشكالت أخرى يستفيد منيا أفراد أخر  يتم تطبيقيا، ألنيا قد تكون حموالً 
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 بتطبيق األفكار التي تم تحديدىا بعد كل جمسة من جمسات  مشارككل  يقوم: التطبيل
العصف الذىني، باإلضافة إلى إمكانية كل فرد من أفراد عينة البحث بتطبيق جميع 

تصميم دروس رقمية من واقع تخصصاتيم تمييدًا مخرجات جمسات العصف الذىني في 
 .جديدإلنتاج محتوى رقمي 

 ائد الجمسات بإنياء جمسات العصف الذىني بعد قبعد الرجوع لالباحث  يقوم: اإلغالم
التي تجربة البحث،  المحددة لتطبيق الفترة الزمنية في نيايةتحقيق األىداف المنشودة 

 .ؤلىداف المطموب تحقيقيايتوقف مداىا وفقًا ل
 

 

 التكويي اخلاوشة: شحمةامل 

البداية مع التقويم : تقوم ىذه المرحمة عمى عمميات متعددة؛ حيث التكويي البٍائي - أ
المرحمي المصاحب لكل مراحل البناء؛ بيدف التحقق من مدى صالحية مادة البرنامج 

. وفي ضوء نتائج التقويم يامدى مناسبتيا لتحقيق أىدافما ، و التعميمية التدريبي
البنائي، اتضح اتفاق المحكمين عمى أن مواد المعالجة التجريبية مناسبة وصالحة 

أىداف الدراسة، وكانت ىناك بعض المقترحات الخاصة بإجراء بعض  لمتطبيق، وتحقق
في شكمو النيائي جاىزًا  جريبيالتعديالت، وقد تم تعديميا، وبذلك تكون البرنامج الت

 . لمتجريب ميدانيًا عمى أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة
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لميارات إنتاج ويتمثل في اختيار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي : التكويي الٍّائي - ب
تكون  ميارات إنتاج المحتوى الرقميومقياس  ،( مفردة25) منمكون  المحتوى الرقمي،

 ( فقرة.28تمثل في ) ومقياس الرضا نحو نمط إدارة المعرفة، فقرة (38من )
 : البعذيةتطبيل أدوات الذساسة 

أثر بعد االنتياء من تجربة البحث تم تطبيق أدوات الدراسة بعديًا؛ بيدف التعرف عمى 
إدارة المعرفة )بناء المعرفة/ العصف الذىني( في إكساب أعضاء ىيئة التدريس  نمطي

نتاج المحتوى الرقمي من خالل بيئة تدريب افتراضية. وقد حرص الباحث  ميارات تصميم وا 
 الدراسة بنفس الطريقة التي تم بيا التطبيق القبمي.أدوات تطبيق  عمى

 أساليب التخمين اإلحصائية: 

االختبار التحصيمي، ومقياس تقييم بعد االنتياء من تصحيح ورصد درجات المشاركين في    
. قام الباحث باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية منتج المحتوى الرقمي، ومقياس الرضا

(SPSS؛ وذلك لمتحقق م) أساليب التحميل اإلحصائية التالية:ن صحة الفروض، مستخدمًا  
 لممقارنة بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  :املتوسطات احلشابية واالحنشافات املعياسية

 الدراسة. واتالقبمي والبعدي ألد التطبيقين
 وعاون ألفا نشوٌباخ (Cronbach's Alpha لحساب معامل ثبات :) التحصيمي، االختبار

 ومقياس تقييم منتج المحتوى الرقمي، ومقياس الرضا.
 اختباس ليفني (Levene's Test) :مجموعتي البحث التجريبيتين.ل التباين تجانس لقياس 
 تباس ولهونشوُخا (Wilcoxon): داللة الفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي  لمتعرف عمى

 .التجريبيتينلكل مجموعة من المجموعتين 
 اختباس واُ ويتين (Mann-Whitney): داللة الفروق بين المجموعتين  لمتعرف عمى

 .التجريبيتين في نتائج التطبيق البعدي
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 ٌتائج الذساسة:  

 أواًل: اختباس جتاٌص التبايَ:     

عرفي، ومقياس تقييم إنتاج ملمتأكد من تجانس أفراد العينة في اختبار التحصيل ال    
تم تطبيق األدوات قبميًا عمى عينة محتوى رقمي، ومقياس الرضا نحو نمطي إدارة المعرفة 

لمتعرف عمى مدى وجود فرق )عدم  ؛(Levene's Testاختبار ليفين )استخدام وتم البحث، 
 وفيما يمي تفصيل لذلك: تجانس( بين المجموعتين التجريبيتين.

 التجاٌص عمى وشتوى االختباس التخصيمي:  

في اختبار  قبل إجراء تجربة البحثلمعرفة الفرق بين المجموعتين التجريبيتين  
تم التوصل إلى النتائج التالية كما ىو  التحصيل المعرفي لميارات تصميم المحتوى الرقمي

 :(5) موضح في الجدول
 (3خدول )

 انمعزفٍ وتائح اختبار نُفُه فٍ انتطبُك انمبهٍ نالختبار انتحصُهٍ 

 اندالنت لُمت )ث( االوحزاف انمعُارٌ انمتىسط انحسابٍ انعدد  انمدمىعت 
مستىي 

 اندالنت

بىاء 

 انمعزفت

2 2.33 0.32 

 غُز دانت 1.370 0.072
انعصف 

 انذهىٍ

2 2.22 0.72 

المجموعتين بين متوسطي درجات  داللة يعدم وجود فرق ذ (5يتضح من جدول )  
أفراد عمى تجانس  وىذا يدل ار التحصيل المعرفي.بتخال في القياس القبميالتجريبيتين 
 قبل بدء التجريب.المجموعتين 

 التجاٌص عمى وشتوى وكياض تكييي وٍتج سقىي:  

مقياس تقييم في  قبل إجراء تجربة البحثلمعرفة الفرق بين المجموعتين التجريبيتين     
 :(6تم التوصل إلى النتائج التالية كما ىو موضح في الجدول ) منتج رقمي

 ( 7خدول )

 نممُاس تمُُم مىتح رلمٍوتائح اختبار نُفُه فٍ انتطبُك انمبهٍ 

 اندالنت لُمت )ث( االوحزاف انمعُارٌ انمتىسط انحسابٍ انعدد انمدمىعت 
مستىي 

 اندالنت

بىاء 

 انمعزفت

2 
165.00 53.918 

.017  1.370 
غُز 

انعصف  دانت

 انذهىٍ

2 
164.38 88.092 
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المجموعتين بين متوسطي درجات  داللة يعدم وجود فرق ذ (6تضح من جدول )ي   
أفراد وىذا يدل عمى تجانس  .لمقياس تقييم منتج رقميفي القياس القبمي التجريبيتين 

 المجموعتين قبل بدء التجريب.
 التجاٌص عمى وشتوى وكياض الشضا حنو منطي إداسة املعشفة:    

مقياس لمعرفة الفرق بين المجموعتين التجريبيتين قبل إجراء تجربة البحث في    
تم التوصل إلى النتائج التالية كما ىو موضح في الجدول  الرضا نحو نمطي إدارة المعرفة

(7): 
 (2خدول )

 نممُاس انزضا وحى ومطٍ إدارة انمعزفتاختبار نُفُه فٍ انتطبُك انمبهٍ  وتائح

 انعدد انمدمىعت
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ
 اندالنت لُمت )ث(

مستىي 

 اندالنت

بىاء 

 انمعزفت

2 
2.17 .361 

 غُز دانت 1.370 1.388
انعصف 

 انذهىٍ

2 
1.91 .366 

المجموعتين بين متوسطي درجات  داللة يعدم وجود فرق ذ (2يتضح من جدول )   
وىذا يدل عمى  .لمقياس الرضا نحو نمطي إدارة المعرفةفي القياس القبمي التجريبيتين 

 أفراد المجموعتين قبل بدء التجريب.تجانس 
 اختباس صخة الفشوض:   ثاٌيًا:  

يوجد فرق دال إحصائيًا ى "مينص ع يالذو  بحث:ملول صحة الفرض األ  ىختبار مدال    
لمجموعة التجريبية األولى )بناء ا( بين متوسطي رتب درجات 1.15عند مستوى داللة )

. قام "القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح التطبيق البعدي التطبيقينفي  المعرفة(
تم مباشرة. و بعد تنفيذ البرنامج قبل و الباحث بتطبيق اختبار تحصيمي عمى عينة الدراسة 

 ( يوضح نتائج ذلك.2والجدول ) .(Wilcoxon) استخدام اختبار ولكوكسون
 (2خدول )

اختبار ونكىكسىن ندالنت انفزق بُه متىسطٍ رتب درخاث انتطبُمُه انمبهٍ وانبعدٌ فٍ اختبار  

 انتحصُم انمعزفٍ نتصمُم انمحتىي انزلمٍ نهمدمىعت انتدزَبُت األونً )بىاء انمعزفت(

 انعدد انتطبُك
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

 متىسط 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

- 00. 00. 1.281 9.25 2 انمبهٍ

2.527 
 دانت 012.

 36.00 4.50 1.685 17.37 2 انبعدٌ
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( وىي أقل 012.لالختبار )أن القيمة الداللية ( 8تظير البيانات الواردة بالجدول )    
دال إحصائيا بين متوسطي درجات االختبار المعرفي  مما يعنى وجود فرق( 1.15)من 

لميارات تصميم المحتوى الرقمي، وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح عمى أفراد 
أثر لبيئة التدريب االفتراضية القائمة عمى نمط بناء المجموعة التجريبية، مما يدل عمى وجود 

. في رفع مستوى التحصيل المعرفي البعدي ليذه المجموعة مقارنة بالتحصيل القبميالمعرفة 
 ول. فرض األ القبول وبيذا تم 

يوجد فرق دال إحصائيًا لمبحث: والذي ينص عمى " الثانيالختبار مدى صحة الفرض   
الثانية )العصف  لمجموعة التجريبيةا( بين متوسطي رتب درجات 1.15عند مستوى داللة )

. قام "القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح التطبيق البعدي التطبيقينفي  الذىني(
تم بعد تنفيذ البرنامج مباشرة. و قبل و الباحث بتطبيق اختبار تحصيمي عمى عينة الدراسة 

 ( يوضح نتائج ذلك.2والجدول ) .(Wilcoxon) استخدام اختبار ولكوكسون
 (2خدول )

اختبار ونكىكسىن ندالنت انفزق بُه متىسطٍ رتب درخاث انتطبُمُه انمبهٍ وانبعدٌ فٍ اختبار  

 )انعصف انذهىٍ( انثاوُتانتحصُم انمعزفٍ نتصمُم انمحتىي انزلمٍ نهمدمىعت انتدزَبُت 

 انعدد انتطبُك
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسط 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

 00. 00. 1.685 8.37 2 انمبهٍ
 دانت 011. 2.555-

 36.00 1.31 0.212 01.23 2 انبعدٌ

( وىي أقل 011.أن القيمة الداللية لالختبار )( 9تظير البيانات الواردة بالجدول ) 
دال إحصائيا بين متوسطي درجات االختبار المعرفي  فرقمما يعنى وجود ( 1.15)من 

لميارات تصميم المحتوى الرقمي، وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح عمى أفراد 
المجموعة التجريبية، مما يدل عمى وجود أثر لبيئة التدريب االفتراضية القائمة عمى نمط 

ي ليذه المجموعة مقارنة بالتحصيل في رفع مستوى التحصيل المعرفي البعدالعصف الذىني 
 .ثانيال الفرض قبول. وبيذا تم القبمي

ال يوجد فرق دال  الختبار مدى صحة الفرض الثالث لمبحث: والذي ينص عمى "  
( بين متوسطي اختبار التحصيل المعرفي لممجموعتين 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة )
قام الباحث ". في التطبيق البعدي لالختبار العصف الذىني( –التجريبيتين )بناء المعرفة 

 ( يوضح نتائج ذلك.01والجدول ) .(Mann-Whitney) مان ويتنياختبار استخدام ب
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 (01خدول )

 فٍ اختبار انتحصُم انمعزفٍانتدزَبُتُه وتائح اختبار مان وَتىٍ ندالنت انفزق بُه انمدمىعتُه 

 انبعدٌ

 انعدد انمدمىعت
 تىسطم

 انزتب

 دمىعم

 انزتب

لُمت 

u 
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

بىاء 

 انمعزفت
2 11.31 90.50 

 دانت 017. 2.391- 9.50
انعصف 

 انذهىٍ
2 5.69 45.50 

لتصميم ( أن متوسط رتب الكسب في التحصيل المعرفي 01يتضح من جدول)  
 ( تساويU، وقيمة )التوالي عمى (11.31) ،(5.69لممجموعتين التجريبيتين )المحتوى الرقمي 

أي أنيا  (1.13)(، وىي أقل من مستوى الداللة الفرضي017.والداللة المحسوبة ) ،(2.31)
( ذات المتوسط  بناء المعرفة) األولىتوجد داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية 

أدى  المعرفة إدارةنمط األكبر، ومن ثم تم رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل أي أن 
أكثر من المجموعة  وفق نمطومستوى التحصيل المعرفي لممجموعة التي درست  تنميةالى 

 .التجريبية الثانية التي درست وفق نمط العصف الذىني
يوجد فرق دال إحصائيًا لمبحث: والذي ينص عمى " الرابعالختبار مدى صحة الفرض     

لمجموعة التجريبية األولى )بناء ا( بين متوسطي رتب درجات 1.15عند مستوى داللة )
. "القبمي والبعدي في مقياس تقييم منتج رقمي لصالح التطبيق البعدي التطبيقينفي  المعرفة(

بعد تنفيذ البرنامج قبل و قام الباحث بتطبيق مقياس تقييم منتج رقمي عمى عينة الدراسة 
 ( يوضح نتائج ذلك.00والجدول ) .(Wilcoxon) تم استخدام اختبار ولكوكسونمباشرة. و 

 (00خدول )

ممُاس تمُُم اختبار ونكىكسىن ندالنت انفزق بُه متىسطٍ رتب درخاث انتطبُمُه انمبهٍ وانبعدٌ فٍ  

 نهمدمىعت انتدزَبُت األونً )بىاء انمعزفت( مىتح رلمٍ

 انعدد انتطبُك
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسط 

 انزتب

 مدمىع 

 انزتب
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

- 00. 00. 53.918 165.00 2 انمبهٍ

2.527 
 دانت 012.

 36.00 4.50 11.021 323.22 2 انبعدٌ

( وىي أقل 012.أن القيمة الداللية لالختبار )( 00تظير البيانات الواردة بالجدول )    
متوسطي رتب درجات التطبيقين القبمي دال إحصائيا بين  مما يعنى وجود فرق( 1.13)من 

، مما يدل عمى وجود أثر والبعدي في مقياس تقييم المنتج الرقمي لممجموعة التجريبية األولى
إنتاج  في رفع مستوى مياراتلبيئة التدريب االفتراضية القائمة عمى نمط بناء المعرفة 
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قبول . وبيذا تم القبميالمحتوى  إنتاجالبعدي ليذه المجموعة مقارنة ب المحتوى الرقمي
 .الرابع الفرض

يوجد فرق دال لمبحث: والذي ينص عمى " الخامسالختبار مدى صحة الفرض    
الثانية لمجموعة التجريبية ا( بين متوسطي رتب درجات 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة )

القبمي والبعدي في مقياس تقييم منتج رقمي لصالح التطبيق  التطبيقينفي  )العصف الذىني(
بعد تنفيذ قبل و . قام الباحث بتطبيق مقياس تقييم منتج رقمي عمى عينة الدراسة "البعدي

( يوضح نتائج 03والجدول ) .(Wilcoxon) تم استخدام اختبار ولكوكسونالبرنامج مباشرة. و 
 ذلك.

 (03خدول )

ممُاس تمُُم ندالنت انفزق بُه متىسطٍ رتب درخاث انتطبُمُه انمبهٍ وانبعدٌ فٍ  اختبار ونكىكسىن

 )انعصف انذهىٍ( انثاوُتنهمدمىعت انتدزَبُت  مىتح رلمٍ

 انعدد انتطبُك
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسط 

 انزتب

 مدمىع

 انزتب
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

- 00. 00. 88.092 164.38 2 انمبهٍ

2.366 
 دانت 018.

 28.00 4.00 12.232 337.22 2 انبعدٌ

( وىي أقل 018.) لممقياسأن القيمة الداللية ( 03تظير البيانات الواردة بالجدول )    
متوسطي رتب درجات التطبيقين القبمي دال إحصائيا بين  مما يعنى وجود فرق( 1.13)من 

، مما يدل عمى وجود أثر لبيئة الثانيةوالبعدي في مقياس تقييم المنتج الرقمي لممجموعة 
في رفع مستوى ميارات إنتاج المحتوى  العصف الذىنيالتدريب االفتراضية القائمة عمى نمط 

قبول الفرض وبيذا تم  .الرقمي البعدي ليذه المجموعة مقارنة بإنتاج المحتوى القبمي
 الخامس.

ال يوجد فرق دال لمبحث: والذي ينص عمى " السادسالختبار مدى صحة الفرض     
( بين متوسطي مقياس تقييم منتج رقمي لممجموعتين 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة )
 قام الباحث ."العصف الذىني( في التطبيق البعدي لممقياس –التجريبيتين )بناء المعرفة 

 ( يوضح نتائج ذلك.02والجدول ) .(Mann-Whitney) مان ويتنياختبار استخدام ب
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 (02خدول )

ممُاس تمُُم انتطبُك انبعدٌ نوتائح اختبار مان وَتىٍ ندالنت انفزق بُه انمدمىعتُه انتدزَبُتُه فٍ 

 مىتح رلمٍ

 zلُمت  uلُمت  مدمىع انزتب متىسط انزتب انعدد انمدمىعت
 اندالنت

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

بىاء 

 انمعزفت
2 10.38 83.04 

17.00 -1.585 .113 
غُز 

انعصف  تدان

 انذهىٍ
2 6.63 53.04 

لممجموعتين  إنتاج محتوى رقمي( أن متوسط رتب الكسب في 43) يتضح من جدول 
والداللة المحسوبة  (،47.11( تساوي )Uعمى التوالي، وقيمة ) 10.38) (6.63التجريبيتين
فرق دال وجد يأي أنو ال  (1.15) ر من مستوى الداللة الفرضيب(، وىي أك113.تساوي )
رقمي، إلنتاج محتوى البعدي  التقييمأي من المجموعتين التجريبيتين في  بين اً إحصائي

 البحث السادس. وبالتالي تم قبول فرض
يوجد فرق دال لمبحث: والذي ينص عمى " السابعالختبار مدى صحة الفرض   

لمجموعة التجريبية األولى ا( بين متوسطي رتب درجات 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة )
القبمي والبعدي في مقياس الرضا نحو نمط إدارة المعرفة لصالح  التطبيقينفي  )بناء المعرفة(
عمى عينة الدراسة  إدارة المعرفةمقياس الرضا نحو نمط . قام الباحث بتطبيق "التطبيق البعدي

والجدول  .(Wilcoxon) تم استخدام اختبار ولكوكسونبعد تنفيذ البرنامج مباشرة. و قبل و 
 ( يوضح نتائج ذلك.01)

  (01خدول )

انزضا  اختبار ونكىكسىن ندالنت انفزق بُه متىسطٍ رتب درخاث انتطبُمُه انمبهٍ وانبعدٌ فٍ ممُاس

 نهمدمىعت انتدزَبُت األونً )بىاء انمعزفت(وحى ومط إدارة انمعزفت 

 انعدد انتطبُك
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسط 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

 00. 00. 361. 2.17 2 انمبهٍ
 دانت 012. 2.521-

 36.00 4.50 049. 3.21 2 انبعدٌ

( 012.أن القيمة الداللية لمقياس الرضا )( 44بالجدول )تظير البيانات الواردة    
متوسطي رتب درجات التطبيقين دال إحصائيا بين  مما يعنى وجود فرق( 1.15)وىي أقل من 

لممجموعة التجريبية األولى )بناء الرضا نحو نمط إدارة المعرفة القبمي والبعدي في مقياس 
في مما يدل عمى وجود أثر لبيئة التدريب االفتراضية القائمة عمى نمط بناء المعرفة  ،المعرفة(
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. بمستوى الرضا القبميالبعدي ليذه المجموعة مقارنة في القياس  ىارفع مستوى الرضا نحو 
 .ابعسفرض الال قبولوبيذا تم 

يوجد فرق دال لمبحث: والذي ينص عمى " الثامنالختبار مدى صحة الفرض    
الثانية  لمجموعة التجريبيةا( بين متوسطي رتب درجات 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة )

القبمي والبعدي في مقياس الرضا نحو نمط إدارة المعرفة  التطبيقينفي  )العصف الذىني(
عمى عينة  مقياس الرضا نحو نمط إدارة المعرفة. قام الباحث بتطبيق "لصالح التطبيق البعدي

 .(Wilcoxon) تم استخدام اختبار ولكوكسونبعد تنفيذ البرنامج مباشرة. و و قبل الدراسة 
 ( يوضح نتائج ذلك.03والجدول )

 ( 03خدول )

انزضا  اختبار ونكىكسىن ندالنت انفزق بُه متىسطٍ رتب درخاث انتطبُمُه انمبهٍ وانبعدٌ فٍ ممُاس

 انذهىٍ(نهمدمىعت انتدزَبُت انثاوُت )انعصف وحى ومط إدارة انمعزفت 

 انعدد انتطبُك
انمتىسط 

 انحسابٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسط 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
 zلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

 00. 00. 366. 1.91 2 انمبهٍ
 دانت 012. 2.524-

 36.00 4.50 228. 3.71 2 انبعدٌ

( وىي 012.لمقياس الرضا )أن القيمة الداللية ( 45تظير البيانات الواردة بالجدول )  
متوسطي رتب درجات التطبيقين دال إحصائيا بين  مما يعنى وجود فرق( 1.15)أقل من 

العصف ) الثانيةلممجموعة التجريبية الرضا نحو نمط إدارة المعرفة القبمي والبعدي في مقياس 
العصف الذىني ، مما يدل عمى وجود أثر لبيئة التدريب االفتراضية القائمة عمى نمط (الذىني

في رفع مستوى الرضا نحوىا في القياس البعدي ليذه المجموعة مقارنة بمستوى الرضا 
 ثامن.فرض الال قبول. وبيذا تم القبمي
ال يوجد فرق دال  لمبحث: والذي ينص عمى " الختبار مدى صحة الفرض التاسع    

 نمط إدارة المعرفةالرضا نحو ( بين متوسطي مقياس 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة )
قام  ."التطبيق البعدي لممقياس العصف الذىني( في –لممجموعتين التجريبيتين )بناء المعرفة 

 ( يوضح نتائج ذلك.46والجدول ) .(Mann-Whitney) مان ويتنياختبار استخدام الباحث ب
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 ( 07خدول )

ممُاس انتطبُك انبعدٌ نوتائح اختبار مان وَتىٍ ندالنت انفزق بُه انمدمىعتُه انتدزَبُتُه فٍ 

 انزضا وحى ومط إدارة انمعزفت

 انعدد انمدمىعت
متىسط 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
 zلُمت  uلُمت 

اندالنت 

 انمحسىبت

مستىي 

 اندالنت

بىاء 

 انمعزفت
2 8.94 71.50 

12.50 -1.549 .121 
غُز 

انعصف  دانت

 انذهىٍ
2 5.58 33.50 

الرضا نحو نمط إدارة المعرفة ( أن متوسط رتب الكسب في مقياس 07يتضح من جدول ) 
(، 12.50( تساوي )Uعمى التوالي، وقيمة )5.58) ،8.94لممجموعتين التجريبيتين )
أنو  أي (1.15) الفرضي(، وىي أكير من مستوى الداللة 121.والداللة المحسوبة تساوي )

مرضا نحو ل التقييم البعدي وجد فرق دال إحصائيًا بين أي من المجموعتين التجريبيتين فييال 
 التاسع. بحثوبالتالي تم قبول فرض النمطي إدارة المعرفة، 

 وٍاقظة الٍتائج وتفشريِا: 
بينت نتائج الدراسة الحالية أن ىناك أثرا واضحا لبيئة التدريب االفتراضية القائمة    

عمى نمطي إدارة المعرفة كمييما في تنمية الجوانب المعرفية والميارية لتصميم المحتوى 
وىذه النتيجة المتحصل عمييا تعطي داللة عمى فاعمية بيئة التدريب االفتراضية  .الرقمي

في تنمية ميارات القائمة عمى نمطين من أنماط إدارة المعرفة )بناء المعرفة /العصف الذىني( 
متوسطات البعدية في االختبار المعرفي وفي مقياس وىذا يتضح من الأعضاء ىيئة التدريس؛ 
في حاجة إلى أدوات وأنماط تتسم بالتفاعمية  ىيئة التدريس عضاءأفتقييم المنتج الرقمي. 

كسابيم الميار  ات وتعمل في الوقت نفسو عمى تنمية معارفيم واالحتفاظ بيا مدة أطول، وا 
وىذا يتفق مع ما ، وكل ذلك يتحقق في نمطي إدارة المعرفة التي عممت التأثير نفسو. األدائية

( التي Ummuhan &Yasemin,2016توصمت إليو دراسة كل من يوميان وياسمين )
الحظت تطور تعمم الطالب داخل بيئة التعمم التعاوني عبر اإلنترنت، والزيادة الكبيرة في جودة 

( التي أوضحت أن بيئة التعمم Gan & Zhu,2007و )ىشاركة، ودراسة جان وز التفاعل والم
دارتيا، وتوفير  االفتراضية تمثل بيئة مثالية من حيث مشاركة المتعممين في بناء المعرفة وا 

( Tee,2005مجتمع قائم عمى أساس ممارسة المعرفة والمشاركة في بنائيا، ودراسة تي )
مم االلكترونية أكسبت الطالب وجيات نظر جديدة ومنوعة إلى أن بيئات التع توصمت التي
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. أما عمى مستوى بيئات التعميم/ بفضل تطبيق المعرفة الضمنية في بيئات التعمم اإللكترونية
التدريب االفتراضية القائمة عمى استراتيجية العصف الذىني فقد بينت الدراسات؛ كدراسة 

إحصائيا في التحصيل البعدي يعزى إلى طريقة وجود فروق دالة ( 3102الصقرية والسالمي )
ودراسة أبو مطمق  التدريس )إستراتيجية العصف الذىني اإللكتروني( ببيئة التعميم المدمج،

التي خمصت إلى  (Alsenaidi,2012)(، السنيدي 3103(، سالم )3101(، أبو بكر )3102)
 فاعمية تمك االستراتيجية.

وميارات إنتاج  رة المعرفة عمى التحصيل المعرفي،إدا أثر نمطيأما فيما يتصل ب    
بمفرده عمى تنمية  ك األنماط؛ فعمى الرغم من تأثير كل نمطمالمحتوى الرقمي، والرضا نحو ت

ك م، إال أنو عند مقارنة أي النمطين أكثر تأثيرا عمى تالجوانب المعرفية واإلنتاج والرضا
نمط بناء المعرفة أكثر تأثيرا من نمط العصف الذىني  النتائج أنالجوانب الثالثة تتضح من 

في تنمية الجوانب المعرفية التي كشف عنيا االختبار التحصيمي. ويعتقد الباحث أن ذلك يعود 
إلى أن المشاركين في نمط بناء المعرفة يبذلون جيودا مضاعفة في توليد المعرفة، 

ار التي يطرحونيا، والدفاع عنيا ومناقشتيا وجمب الشواىد الداعمة ليا، وعرض األفك
وتقييميا ودمجيا مع أفكار المشاركين اآلخرين، فكل األفكار وحسب مبادئ نظرية بناء 

ىي ( Scadramella & Bereiter,2006سكاردماليا وبريتر )ليا  تالمعرفة التي توصم
عنو أفكارا أفكار صالحة لممناقشة، وال شك أن ذلك مدعاة إلى تفتق الذىن األمر الذي ينتج 

( بأن بناء المعرفة يحفز الحوارات 3102دراسة ىامل )وىذا ما أكدتو غير مسبوقة. 
المناقشات بصفة مستمرة، وتشجع عمى تقييم المشاكل والخيارات المتاحة لمحصول عمى 
المعرفة ويتم بواسطتيا تحميل األفكار وتبادليا. كما يعتقد الباحث أن ذلك قد يعزى إلى ما 

خصائص مجتمعات بناء المعرفة، القائمة عمى الدور التعاوني والتكاممي والشعور تتمتع بو 
بالمسئولية كأفراد وكمجتمع في تنفيذ الميام والنشاطات المشتركة، والعمل عمى مشاركة 
المعرفة وتبادليا فيما بينيم، وتبادل التجارب والخبرات، ومحاولة تشكيل عالقات إيجابية 

بعضيم، وكان ىذا عامال مساعدا إيجابيًا في تنمية ميارات تصميم تسمح ليم بالتعمم من 
المحتوى الرقمي. يعزز ذلك االتجاه ما توصمت إليو دراسة كل من؛ جميكمان 

(Glickman,2005 من أن المعممين ) ،يكافحون من أجل االعتراف بفاعمية أفكارىم
عاوني، وتشارك المعرفة بين وقابميتيا لمتطبيق والتطوير؛ من أجل تعزيز ثقافة العمل الت
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دراسة نتائج كما يتفق مع المعممين، وكذلك من أجل إدارة معارفيم العممية بشكل منيجي. 
( التي ترى أن تبادل المعرفة ىو أحد السبل الرئيسية Cheng,et al,2009ن )يشينج وآخر 

عدم وجود فرق  يتضحوبإعادة النظر في نتائج الدراسة  الكتساب المعرفة وتطبيقيا بسرعة.
، وقد يعزو الباحث الرقمي محتوىالتنمية ميارات إنتاج  في إدارة المعرفة أثر نمطيدال عمى 

كتسب أفراد نمية تمك الميارات، حيث اذلك أن كال النمطين ليما التأثير الواضح في ت
ودة المجموعتين الجوانب المعرفية الالزمة لتصميم المحتوى الرقمي األمر الذي انعكس عمى ج

المحتوى الرقمي المنتج بعديًا. وىذا ينسجم مع الفرض الذي افترضو الباحث قبل إجراء 
يعتقد الباحث أن  . كماالتجربة البحثية بأنو ال فرق بين المجموعتين فيما يتصل باإلنتاج

ميارات إنتاج المحتوى الرقمي ىي ميارات عممية تعكس المكتسبات المعرفية، إضافة إلى 
 بداعية التي يتمتع بيا المشاركون والتي أسيمت في إزالة الفوارق بينيم.القدرات اإل

وكذلك الحال فيما يتصل بالرضا نحو أدوات المعرفة المحددة في الدراسة الحالية فمم    
المجموعتين بينت أن  متافرق بين المجموعتين في مستوى الرضا، فكوجود عن النتائج  تسفر

ىناك رضا مرتفعًا في القياس البعدي لكل مجموعة عمى حدة، ويعتقد الباحث أن ذلك يعود 
مع أداتي المعرفة، المجموعتين  ا رضا جيدا في تعاملتإلى أن المجموعتين كمتييما حقق

 ؛ إذفي ذلك وبالتالي زالت الفروق بينيما. كما يعتقد الباحث أن لبيئة التدريب االفتراضية دور
وفر تغذية ت اتميز باالتصال المتزامن وتبادل الخبرات المباشرة مع الخبراء في المجال، كما أنيت

بينت أن لم يكن ىناك التي ( Lee,2015دراسة لي )وتتفق ىذه النتيجة مع  .راجعة فورية
ويمكن في نياية ىذه  .فرق كبير بين الطالب الذين شاركوا بنشاط في المناقشة االجتماعية

 المناقشة لمنتائج أن يخمص الباحث إلى أىم نتائج الدراسة؛ التي تمثمت في: 
  إلدارة المعرفة يؤثران تأثيًرا إيجابًيا  )بناء المعرفة/ العصف الذىني(أظيرت النتائج أن نمطي

في تصميم المحتوى الرقمي، وفي إنتاجو، وفي تحقيق درجة  ةتنمية الجوانب المعرفيفي 
 رضا نحوىا. 

  بناء المعرفة/  نمطين من أىم أنماط وأدوات إدارة المعرفةلقدم البحث الحالي إطاًرا نظرًيا(
 . كل نمط إجراءات تنفيذوتقديم  تدريب افتراضيةفي منصة  اوتوظيفيم العصف الذىني(
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 تدريب  ؛ من خالل بيئةتطبيقًيا لبحوث تكنولوجيا التعميم كما قدم البحث الحالي إطاًرا
والتي يمكن  )بناء المعرفة/ العصف الذىني(نمطي أدوات المعرفة قائمة عمى افتراضية 

 االستفادة منيا في مجال تكنولوجيا التعميم.
 نتائج دراسة  قدم البحث الحالي لمتخذي القرار في مراكز التدريب والمؤسسات التعميمية

من  التدريب االفتراضيةعند تحديد النمط المناسب لمنصة  عممية يمكن االعتماد عمييا
 . )بناء المعرفة/ العصف الذىني(نمطي إدارة المعرفة سواء 

  قدم البحث متغيرات بحثية جديدة يمكن االستفادة منيا نظرًيا في األبحاث عامة وتكنولوجيا
 )بناء المعرفة/ العصف الذىني(ـــــ ط أدوات إدارة المعرفة كالتعميم خاصة؛ وىي بعض أنما

نوعُا ة حديثالتي تساعد المتدربين في التفاعل أثناء التدريب وتمقي المعارف وىي متغيرات 
 يمكن تبنييا كمتغيرات في بحوث تكنولوجيا التعميم. ما
  بناء المعرفة/ كل نمط من أدوات إدارة المعرفة المحددة ) جراءاتنموذجًا إلقدم البحث

( التي تتسق مع بيئات التدريب االفتراضية؛ لضمان الحصول عمى الجودة العصف الذىني
 المطموبة وتحقيق األىداف المنشودة.

  ووكرتحاتْ: توصيات البخح

 بــــ:  في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث يوصي الباحث
  بناء المعرفة/ العصف قائمة عمى نمطي  تدريب افتراضيةاالىتمام بإنتاج منصات(

 . ووفق العناصر والمكونات التي حددىا البحث الحالي ،إلدارة المعرفة الذىني(
 في تقديم المحتوى التدريبي لممتدربين  التدريب االفتراضية اتضرورة االستفادة من منص

  .في مختمف المجاالت
  ضرورة تبني إدارة المعرفة كأحد التوجيات الحديثة ومحاولة توظيفيا في بيئات التدريب

 االفتراضية. 
  التي تم استعراضيا في اإلطار  مزيد من البحوث حول أدوات وأنماط إدارة المعرفةالإجراء

المتدربين لميارة توليد األفكار  ساب/ تنميةفي اك اومدى تأثيرى ،النظري لمبحث الحالي
 .اإلبداعية وتطبيقيا في مختمف المجاالت
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 املشاجع 

 املشاجع العشبية: أواُل:  

تصور مقترح لإلصالح المدرسي بمصر عمى ضوء مدخل إدارة  .(0202إبراىيم، زكريا سالم )
  105ص  ،(12) 01. التربيةالمعرفة. 

اإللكتروني فاعمية موقع ويب قائم عمى العصف الذىني (. 0202) أبو بكر، ريحاب محمد
. لميارات استخدام المستحدثات التكنولوجية في تنمية التفكير االبتكاري ألخصائي تكنولوجيا التعميم

 منشورة. جامعة المنيا، المنيا: مصر رسالة دكتوراه غير
(. تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي: نوفمبر 0227أبو خضير، إيمان سعود )

 المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية، معيد اإلدارة العامة، الرياض.أفكار وممارسات، 
فاعمية توظيف إستراتيجية العصف الذىني اإللكتروني في (. 0206أبو مطمق، دعاء إسماعيل )

الستيعاب المفاىيمي والتواصل اإللكتروني في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي  تنمية ميارات
 منشورة. كمية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزة. فمسطين. . رسالة ماجستير غيرعشر

. التعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة(. 0227إسماعيل، الغريب زاىر )
 القاىرة. عالم الكتب.

القاىرة. دار الكتب العممية  .التعميم االلكتروني والتعميم الجوال(. 0225بسيوني، عبد الحميد )
       .والنشرلمتوزيع 

أسس بناء األنظمة المعرفية. صحيفة البيان. اإلمارات العربية المتحدة.  .(0206ثابت، مناىل )
 . متوفر عمى الموقع:0202مارس  00تاريخ االطالع 

 https://www.albayan.ae/opinions/articles/1.3419333 
قياس أثر إدراك إدارة المعرفة في توظفييا لدى المنظمات (. 0223) حجازي، ىيثم عمي   

. تحميمية مقارنة بين القطاعين العام والخاص باتجاه بناء أنموذج لتوظفي إدارة المعرفة األردنية، دراسة 
 جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان، األردن. منشورة، دكتوراه غير رسالة

الثقافة التنظيمية وتأثيرىا في بناء المعرفة التنظيمية " (. 0224حسين، حريم، والساعد رشاد )
 023-003. (0) 0المطبعة األردنية في إدارة األعمال،  تطبيقية في القطاع المصرفي األردني. دراسة

دار المسيرة لمنشر عمان. . طرائق تدريس الدراسات االجتماعية(. 0224خضر، فخري رشيد )
 والتوزيع.

 دار الحكمة. .القاىرة .منتوجات تكنولوجيا التعميم(. 0221خميس، محمد عطية )

https://www.albayan.ae/opinions/articles/1.3419333
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(. أثر استخدام استراتيجية العصف الذىني من خالل سبتمبر 0200سالم، ىيام مصطفي )
التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه لدى طالب االقتصاد المنزلي. المؤتمر العممي  اإلنترنت في تنمية
 .0. مج ، جامعة قناة السويسكمية التربية. لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس الثاني والعشرون

232-302  
الممارسة  (. أثر اختالف نمط الفصول االفتراضية القائمة عمى مجتمعات0202شيمي، نادر سعيد )

وتنمية بعض ميارات تصميم المحتوى اإللكتروني واالتجاه نحوىا لدى منسقي التصميم التعميمي  عمى التحصيل 
 26-1. (1) 02، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميمبمراكز إنتاج المقررات اإللكترونية. 

استخدام إستراتيجية العصف الذىني  (. أثر0207الصقرية، رابعة، والسالمي، محسن )
المدمج في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر لمادة التربية اإلسالمية  اإللكتروني ببيئة التعميم

 315-304. (1) 01جامعة السمطان قابوس.  مجمة الدراسات التربوية والنفسية،بسمطنة عمان. 
ف الموجو والمناقشة والعصف أثر كل من طرائق االكتشا(. 0221الزغبي، إبراىيم أحمد )

الذىني في تنمية التفكير الناقد والتحصيل في مادة التربية اإلسالمية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا 
 منشورة. جامعة عمان العربية. عمان. األردن. غير رسالة دكتوراه .في األردن

 -القضايا -االلكتروني، المفيوم التعميم -رؤيا جديدة في التعميم(. 0223زيتون، حسن )
 . الرياض. الدار الصولتية لمنشر والتوزيع.التقييم -التطبيق

دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة المعرفة في  .(0201عباينة، رائد، وحتاممة، ماجد )
 452-430. (2) 7 .المجمة األردنية في إدارة األعمالاألردن.  المستشفيات الحكومية في

العربية  المجموعةالقاىرة. . الفكريةدور إدارة المعرفة واألصول (. 0206أحمد محمد ) عثمان،
 لمتدريب والنشر.

أثر استخدام طرائق العصف الذىني والقبعات الست (. 0224عويدات، ميسر حمدان )
الوطنية والتفكير اإلبداعي أدى طمبة الصف العاشر في مبحث التربية  التحصيل يوالمحاضرة المفعمة ف
 رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة اليرموك. إربد. األردن. .والمدنية في األردن

منظومة إلكترونية مقترحة لتدريب أخصائي تكنولوجيا التعميم عمى (. 0227الفقي، ممدوح )
دكتوراه غير منشورة، جامعة  رسالة .التعمم التفاعمية المعتمدة عمى اإلنترنت بيئات ميارات تصميم

 القاىرة، معيد الدراسات التربوية.
(. التدريب اإللكتروني عبر اإلنترنت، ورقة عمل مقدمة إلى يونيو 0224القادري، سميمان أحمد )

 .07 – 05المؤتمر العربي األول لمتدريب وتنمية الموارد البشرية، رؤية مستقبمية، عمان، الفترة من 
ومكتبة  دارعمان.  .استراتيجية إدارة المعرفة واألىداف التنظيمية(. 0201) القييوي، ليث 

 الحامد لمنشر والتوزيع..
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  مكتبة مجتمع عربي.عمان.  .طرق تدريس الرياضيات(. 0226الكبيسي، عبد الواحد )
فاعمية فريق العمل في بناء المعرفة دراسة حالة مجمع مخابر البحث (. 0205كمال، بيده )

 جامعة محمد خيضر، بسكرة. .غير منشورة ماجستيررسالة  .جامعة بسكرةالعممي، 
أثــر التفاعـــل بيـن إســتراتيجيتيـن لمعصــف الذىنــي (. 0204محيسن، عبد الكريم عمي )

المتزامن( وبين أسموب التعمم )االندفاع /التروي( عمى تنمية التحصيـل  اإللكتروني )المتزامن/غير
رسالة دكتوراة غير منشورة. جامعة عين  لـدى الطالب بغزة. واالتجاه  لتكنولوجـيوميارات التفكير ا

 شمس، مصر.
أثر أسموب العصف الذىني في التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصف  .(0776) وزانمطالقة، س

        رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك، إربد، األردن. .والتاسع األساسيالثامن 
المناخ التنظيمي ودوره في تطبيق إدارة المعرفة من وجية نظر (. 0201المطرفي، محمد )
جامعة نايف العربية لمعموم  .رسالة ماجستير غير منشورة المدينة المنورة. العاممين في إمارة منطقة

 األمنية. الرياض
ة تعاونية الحبوب فاعمية فرق العمل في بناء المعرفة "دراسة حالة مؤسس(. 0206ىامل، خالد )

ماجستير غير منشورة. كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية.  رسالة .أم البواقي-والبقول الجافة 
 الجزائر. جامعة

. عمان. دار المناىج إدارة المعرفة: المفاىيم، النظم، التقنيات(. 0225ياسين، سعد غالب )
 لمنشر والتوزيع.
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