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 ملخص:

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تصميـ بيئة تعمـ إلكتركنية تشاركية في تنمية بعض 
ة المنيج ميارات الحاسب اآللي كالدافعية لإلنجاز لدل طالب المرحمة المتكسطة، حيث اتبعت الدراس

التجريبي، فتـ اختيار عينة عشكائية مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط بقطاع الكسط بمنطقة الباحة 
( معممان؛ تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبيتيف: األكلى؛ تعممت الكحدة الخامسة 65بمغ قكاميا )

ف خالؿ بيئة معالجة النصكص( مف مادة الحاسب اآللي لمصؼ األكؿ المتكسط م -)أكتب انجازاتي
( طالبان، كالثانية؛ تعممت ذات الكحدة مف خالؿ بيئة التعمـ 72التعمـ اإللكتركنية التشاركية كعددىا )

( طالبان، كاعتمدت الدراسة عمى اختبار معرفي كبطاقة لقياس 72اإللكتركنية التقميدية كعددىا )
افعية االنجاز في مادة الحاسب ميارات الحاسب اآللي بجانبييا المعرفي كاألدائي، ككذلؾ مقياس د

لحساب داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف   T-testاآللي كأدكات لمدراسة، كاستخدمت الدراسة اختبار
التجريبية كالضابطة، كمعادلة )إيتا( لحساب حجـ األثر، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 

ب المجمكعتيف التجريبيتيف في ( بيف متكسطات درجات طالα ≤ 0.6.إحصائية عند مستكل )
التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كبطاقة مالحظة األداء الميارم كمقياس دافعية االنجاز لصالح 

 المجمكعة التجريبية األكلى0
The study aimed to identify The Effect of Designing a participatory 

electronic learning environment in developing some computer skills and 

achievement motivation among intermediate school students, Where the 

study followed the experimental method, a random sample was chosen 

from the first grade students in the middle sector in the area of the Baha 

(56) teachers; were divided into two experimental groups: the first, 

learned the fifth unit (write my achievements - word processing) of the 

computer material for the first grade through the average electronic 

learning partnership and numbered from (27) students, and the second; 

learned the same unit through the traditional electronic learning 

environment and numbered from (29) student, then a cognitive test and a 

card to measure the skills of computers on both the cognitive and 

performance aspects, as well as the measure of motivation achievement in 

the computer as tools for study. The study used a T-test to calculate the 

significance of the differences between the experimental and control 

groups and the ETA equation to calculate the effect size. The study found 

that there were statistically significant differences at (0.05 ≥ α) between the 

average scores of the two experimental groups in the posttest of all tools in 

favor of the first experimental group. In light of the results of the study, a 

number of recommendations were presented. 
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 مكدمة:

يتزايد اىتماـ التربكييف كالقائميف عمى التعميـ في العصر الحالي بالمتغيرات الحديثة في 
تقنية الحاسكب كالكسائؿ المعينة عمى نقؿ كتداكؿ المعرفة كالمتمثمة فيما ُعرؼ بالتعمـ 

التكنكلكجيا التعمـ نتيجة تكظيؼ كتفعيؿ ىذا النكع مف اإللكتركني، كعمى الرغـ مف ظيكر 
إال أنو تكلدت رغبة قكية  ،م استندت فكرتو إلى تفريد التعمـالحديثة في العممية التعميمية، كالذ

في التقميؿ مف انعزالية المتعمـ عف طريؽ التعمـ النشط كالتحكؿ إلى مرحمة التشارؾ التفاعمي 
 0تفاعؿلممعرفة، مما أدل إلى تطكير الممارسات التربكية عمى مستكل التعمـ كال

كالذم أكد  Web 2.0كمع تطكر أدكات الكيب ظير الجيؿ الثاني لمتعمـ اإللكتركني  
عمى إعادة التفكير في العالقة بيف التكنكلكجيا كالتعمـ إليجاد بيئة تعميمية يككف فييا المتعمـ 

طمؽ قمب العممية التعميمية لتعزيز تجربة التعمـ مف خالؿ الحكار كالمناقشة  كالتفاعؿ فيما أُ 
 (730، 7.05عميو بيئة التعمـ التشاركي )السيد، 

 Collaborative Learningكقد ظير مصطمح بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية 
( أف Downes, 2005)نظران لحاجة المتعمميف لمتفاعؿ االجتماعي، حيث أكضح داكنز 
ركني التشاركي باعتباره السمة االجتماعية كالتشاركية ىي المميزة لبرمجيات التعمـ اإللكت

 الجيؿ الثاني مف التعمـ اإللكتركني0
باعتبارىا أسمكب لمتعميـ ضمف مجمكعة  -كتكفر بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية

مجمكعة مف المزايا، حيث تتيح لممتعمميف الفرصة في التعمـ كالمشاركة في مصادر  -العمؿ
اليدؼ مف التعمـ التشاركي ىك اكتساب المعرفة  المعمكمات كتبادؿ الخبرات التي بينيـ، فميس

، .7.0فحسب، بؿ اليدؼ ىك اكتساب القدرة عمى بناء المعرفة في بيئة تشاركية )كالي، 
(، كذلؾ تقدـ ىذه البيئة الفرصة لممتعمـ الستخداـ أساليب تعمـ ُمتعددة، كالتدريب عمى 4

 (6570، 7.05فكار )العتيبي، ميارات االتصاؿ، ككذلؾ تقسيـ العمؿ، كالُمشاركة في األ
كما يتـ مف خالؿ بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية تكفير بيئة تعمـ فعالة قائمة عمى 
الكيب، كتزكيد المتعمميف بمساعدة معرفية لمساعدتيـ في بناء أنشطتيـ كتعمميـ، كتنمية 

 (270، 7.07بناء المعاني اجتماعيان لدل المتعمميف )الغكؿ، 
سبؽ أف بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية ُتعد مككنان ضركريان لخمؽ بيئة  كيتضح مما

تعمـ أكثر تفاعالن، ألنيا تساعد عمى انخفاض قمؽ التعمـ، كُتحِسف مف الرضا النفسي لممتعمـ، 
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كىك األمر الذم ينعكس عمى المتعمـ في اتجاىيف، أكليما االتجاه المعرفي؛ الذم يتمثؿ في 
لمعدالت إنجاز دراسي مرتفعة، كثانييما االتجاه النفسي؛ الذم يتمثؿ في تحقيؽ المتعمـ 

ارتفاع دافعيتو لإلنجاز في جميع المكاد الدراسية التي يدرسيا في مختمؼ المراحؿ التعميمية 
 التي يمر بيا0

كمف المراحؿ التعميمية ذات األىمية في السمـ التعميمي؛ المرحمة المتكسطة، كالتي 
لحاجة إلى األفراد القادريف عمى العمؿ كفقان لممعطيات التكنكلكجية الحديثة، كمف تزداد فييا ا

ىنا كاف ال بدًّ مف االىتماـ بطالب ىذه المرحمة كمحاكلة مساعدتيـ عمى مكاجية التغييرات 
السريعة كثكرة المعمكماتية كالعمؿ عمى بناء جيؿ باحث كمستكشؼ لممعمكمات، كقادر عمى 

 (0200، 7.00لعممية في المكاد الدراسية المقدمة لو )المصرم، تحصيؿ المعرفة ا
كذلؾ فإف مف المكاد الدراسية التي يتعمميا الطالب بالمرحمة المتكسطة، كذات الصمة 
المباشرة بتكظيؼ التقنيات التشاركية في العممية التعميمية؛ مادة الحساب اآللي، كالتي يرل 

الحديثة في تقديـ محتكل مناىجيا يأتي متسقان مع  الباحث أف العمؿ عمى تكظيؼ التقنيات
طبيعة ىذه النكعية التطبيقية مف المكاد الدراسية، كما يتكافؽ كاالتجاىات البحثية التي تسعى 

 0كتطكير أساليب تعميميا كتعمميا نحك تطكير محتكل تمؾ المقررات
كالتقدـ العممي الذم فالعمؿ عمى تطكير مناىج مادة الحاسب اآللي يأتي مكاكبان لمتطكر 

يشيده عالمنا كعصرنا الحاضر لكي ُيَقدـ المحتكل بطرؽ حديثة كمتعددة، كييدؼ إلى 
، كما أف مف أىداؼ تطكير مقررات الحاسكب ىك التطكير الشامؿ بالعممية التعميميةالنيكض 

رم، لممناىج بالمممكة العربية السعكدية؛ لتحقيؽ النمك المتكامؿ لشخصية المتعمـ )الدكس
 (60ق، 0346

كيتضمف ىذا النمك أبعادان متعددة منيا: البعد الميارم؛ كالذم يمثمو قدرة الطالب عمى 
 -أيضان  -أداء الميارات الحاسكبية المتضمنة بمادة الحاسب اآللي، كما يتضمف ىذا النمك
في التعمـ  بعدان كجدانيان؛ يتمثؿ في الدافعية لإلنجاز، كالتي تنعد مف العكامؿ النفسية الميمة

 (7.0.0كالتعميـ الصفي، كىي شرط أساسي كميـ لحدكث التعمـ )أحمد، 
ككفقان لتمؾ الشكاىد البحثية التي تشير إلى إمكانية تكظيؼ التقنيات التعميمية التشاركية 
في تقديـ محتكل مادة الحاسب اآللي لمطالب في المراحؿ التعميمية المتقدمة كالمرحمة 

حاجة بحثية لمثؿ تمؾ الدراسات التي تعمؿ عمى تنظيـ بيئة تعمـ المتكسطة، فإف ىناؾ 
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إلكتركنية تشاركية في تقديـ كحدة مف مادة الحاسب اآللي لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط، 
 كقياس أثرىا في ميارات الحاسب اآللي كالدافعية لإلنجاز لدييـ0

 :الدراشةمشهلة 

لي بالمرحمة المتكسطة، الحظ أف ىناؾ مف خالؿ عمؿ الباحث كمعمـ لمادة الحاسب اآل
ميارات الحاسب اآللي المختمفة؛ يظير مف خالؿ أدائيـ ليذه الطالب لقصكر في اكتساب 

الميارات، كقد يرجع ذلؾ إلى استخداـ المعمـ لطرؽ التدريس المعتادة، كالتي تحكؿ دكف 
دائيـ ليذه الميارات، ىذا تفاعؿ الطمبة مع المادة كالمعمـ، كىك ما انعكس سمبان عمى مستكل أ

مف جية كمف جية أخرل فإنو في اآلكنة األخيرة اعتمدت كزارة التعميـ مناىج تعميمية مطكرة 
أكثر أثراء كتكسعان في طرح المفاىيـ العممية في مادة الحاسب اآللي، كتتطمب مجيكدان أكبر 

 ة أخرل0 مف الطالب في تعمميا، كىك ما أدل إلى ضعؼ الدافعية لإلنجاز مف جي
كمما يدعـ ما ذىب إليو الباحث أف نتائج العديد مف الدراسات كما في دراسة كؿ مف: 

ق( تشير إلى كجكد قصكر في أداء طالب المرحمة 0344ق(؛ كاألحمدم )0345الصقرم )
 المتكسطة لميارات الحاسب اآللي0

الذم يتطمب كما سبؽ أكجد اإلحساس بمشكمة الدراسة الحالية لدل الباحث، كىك األمر 
البحث في مجمكعة العكامؿ التي يمكف مف خالليا تطكير األداء الميارم لطالب المرحمة 

 المتكسطة في ميارات الحاسب اآللي كتنمية دافعيتيـ لإلنجاز0
كفي ضكء ما تناكلت عديد مف الدراسات حكؿ مميزات التعمـ اإللكتركني التشاركي، 

راسة د،(؛ ك 2..7ط التعمـ، كمنيا دراسة العمكدم )كالنابعة مف اختالفو عف غيره مف أنما
(، حيث اتفقت ىذه الدراسات عمى أىمية تعزيز تفاعؿ كتكاصؿ (Moyer, 2009مكير 

تربكية أنشطة ، كما يمكف تقديمو عبرىا مف المتعمميف مف خالؿ أدكات اتصاؿ تشاركية
 0متنكعة

إللكتركني كالتعميـ عف بعد كذلؾ في ضكء ما أكصى بو المؤتمر الدكلي الثاني لمتعمـ ا
( مف ضركرة تصميـ كتطكير مجتمعات التعمـ اإللكتركني التشاركية كتكظيفيا بشكؿ 7.00)

فاعؿ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المطمكبة، كما دعا المؤتمر العممي السابع لمجمعية العربية 
التعمـ التشاركية في ( إلى تكجيو األبحاث المستقبمية نحك بيئات 7.00لتكنكلكجيا التربية )

ضكء التغيرات التكنكلكجية ككضع ضكابط تربكية لدعـ االستخداـ المقنف لمشبكات االجتماعية 
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في التعميـ، كذلؾ كاف أحد أىداؼ المؤتمر الدكلي الثاني لمتعمـ اإللكتركني في الكطف العربي 
 التشاركية0( بحث إمكانيات استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية القائمة عمى 7.03)

َـّ فإف مشكمة الدراسة الحالية تتحدد في سعييا نحك اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس  كمف ث
التالي: ما فاعمية تصميـ بيئة تعمـ إلكتركنية تشاركية في تنمية بعض ميارات الحاسب اآللي 

 كالدافعية لإلنجاز لدل طالب المرحمة المتكسطة0
 أشئلة الدراشة:

 :عف السؤاليف الدراسة، فإف الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة بناءن عمى تحديد مشكمة
بجانبييا  -ما فاعمية بيئة تعمـ إلكتركنية تشاركية في تنمية بعض ميارات الحاسب اآللي 00

 لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط؟ -المعرفي كاألدائي
طالب الصؼ األكؿ ما فاعمية بيئة تعمـ إلكتركنية تشاركية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدل  70

 المتكسط؟
 : الدراشةأيداف 

الكشؼ عف فاعمية بيئة تعمـ إلكتركنية تشاركية في تنمية بعض  إلى الدراسة ىدفت
 0، ككذلؾ تنمية الدافع لإلنجازميارات الحاسب اآللي لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط

 :الدراشةأيمية 

شاركي؛ ألنو يعطي الفرصة لممتعمـ ترتبط أىمية ىذه الدراسة بأىمية تطبيقات التعمـ الت
أف يشترؾ في المعمكمة كأف يضيؼ إلييا بعكس تطبيقات الجيؿ األكؿ لمكيب؛ الذم يككف 
َـّ يمكف تحديد أىمية الدراسة في الجكانب التالية:   معيا المتعمـ متمقي لممعمكمات فقط، كمف ث

إلى تطكير العممية التربكية عبر  ُتساير الدراسة الحالية االتجاىات التربكية الحديثة الرامية 00
 تكظيؼ بيئات التعمـ اإللكتركنية التشاركية في تقديـ المقررات الدراسية المختمفة0

تمفت الدراسة انتباه القائميف عمى تطكير مناىج الحاسب اآللي في المرحمة المتكسطة  70
يط تعميمي ككس -خاصة الجيؿ الثاني لمكيب -نحك تضميف تطبيقات أجياؿ الكيب المختمفة

 في تقديـ مناىج مادة الحاسب بأسمكب جذاب لممتعمميف، كينمي دافعيتيـ نحك التعمـ0 
تكفر الدراسة الحالية مكقع تعميمي تشاركي يسمح بتفريد التعمـ، بحيث يتعمـ كؿ طالب  40

مكاناتو، فيأخذ الفرصة كاممة في اكتساب خبرة التعمـ بالسرعة التي  حسب قدراتو كا 
 تناسبو0
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سيـ نتائج الدراسة الحالية في تأسيس تكجو عممي لدل الحاسكب في المرحمة قد تُ  30
المتكسطة نحك تكظيؼ تقنيات التعميـ بشكؿ حقيقي كفعاؿ في تقديـ مقررات الحاسكب 

 المطكرة، عمى نحك يحقؽ األىداؼ المرجكة مف عممية تطكير ىذه المقررات0
 :الدراشة حمددات

 ية بمجمكعة مف المحددات، كالتي منيا ما يمي:تحدد تعميـ نتائج الدراسة الحال
الحدكد المكضكعية: اقتصرت الدراسة عمى كحدة مف مادة الحاسب اآللي كتقديميا في  00

بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية، كما تتناكؿ الدراسة ميارات الحاسب اآللي كدافعية 
 اإلنجاز0   

 0بمحافظة القرلعمى بالمدارس المتكسطة  الحػدكد المكانيػػة: تـ تطبيؽ إجراءات الدراسة 70
 ق0348/03420مف العاـ الدراسي  الثانيالحدكد الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ  40

 :اإلطار الهظري ملتغريات الدراشة

بيئات التعمـ، ثـ بيئة التعمـ اإللكتركني ، ثالثة متغيرات كىي الدراسة الحالية تتناكل
  : از، كىك ما يمكف تناكلو تفصيالن كما يميالتشاركي، ثـ دافعية اإلنج

 :بيئات التعلم

مف  -البيئة ىي كؿ ما يتفاعؿ معيا الفرد، كألنو بقدر ما يتـ االىتماـ ببيئة التعمـ
 بقدر ما تتحقؽ األىداؼ التعميمية0 -خالؿ تييئة االمكانيات، كالمناخ المناسب

، Cognitiveفمنيا المعرفي  كلقد تعددت االتجاىات في تحديد مفيكـ بيئة التعمـ؛
، كمنيا التعمـ Humanistic، كمنيا االنساني Behaviorكمنيا السمككي 

، ألف إدارة بيئة التعمـ ىي تمؾ العممية التي تيدؼ الي تطكير Social Learningالجماعي)
كتنظيـ فعمي داخؿ غرفة الصؼ، مف خالؿ االجراءات التي يؤدييا المعمـ بيدؼ تطكير 

لالزمة لحدكث التعمـ في ضكء األىداؼ التعميمية، إلحداث تغيرات في سمكؾ الطفؿ، الظركؼ ا
 (040، 7..7مف أجؿ تطكير امكانياتيـ إلي أقصي حد ممكف )قطامي كقطامي، 

كمف ىنا ُتعرؼ إدارة بيئة التعمـ الصفية بأنيا "العمـ الذم يعني بدراسة عممتي التعميـ 
(، 7.05بيدؼ تحقيؽ عممية التعمـ المرغكب" )أبك لطيفة، كالتعمـ كالعناصر المثيرة بيما، 

كما أنيا مجمكعة العناصر التي يدركيا المعمـ، كيتألؼ منيا المكقؼ المدرسي داخؿ حجرة 
 (7700، 7.06الدراسة، كتؤثر في سمكؾ التالميذ )الجنادم، 
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صفية عمي البيئة ال -منذ كقت طكيؿ -كلقد ركزت الدراسات في مجاؿ البيئة الصفية
(، كبحثتيا بشكؿ أعمؽ مقارنة مع بحثيا لمبيئة الصفية المفضمة Actualالكاقعية )

(Preferred كبالتالي فإف إدراؾ المتعمميف لكؿ مف البيئة الحقيقية كالبيئة الصفية ،)
 (7080، 7.03المفضمة كالعالقة بينيما ىك أمر بحاجة الي مزيد مف الدراسات )العكىمي، 

ف عممية التعميـ كالتعمـ ال تحدث في فراغ، كلكنيا تتـ داخؿ إطار كمما سبؽ يتبيف أ
مف العكامؿ المادية كاإلنسانية كالنفسية، كىذه العكامؿ تجمعيا معان البيئة الصفية،، كلذا يعمؿ 
تصميـ كتنظيـ ىذه البيئة بفاعمية عمى تييئة الظركؼ المناسبة لمتعمـ إلى أبعد مدل ممكف 

 ميف0تسمح بو قدرات المتعم
 :بيئة التعلم اإللهرتونية التشارنية

( أكؿ مف تحدث عف بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية أك ما O'Reillyيعد أكرلي )
 .70ُيعرؼ بالجيؿ الثاني مف الكيب عندما عقدت جمسة عصؼ ذىني في ممتقى عف الكيب 

 .70دم عف الكيب لمحاكلة تحديد الفرؽ كالمميزات التي تميز الكيب التقمي 3..7في عاـ 
عمى الخدمات الجماعية كاالجتماعية كالتفاعؿ المميز بيف المستفيديف، األخير حيث يعتمد 

يجابية، كالتفاعؿ مع مكسكعات مفتكحة المصدر لمشاركة  كاستقباؿ ردكد فعؿ أكثر فاعمية كا 
ى المستفيديف مع استخداـ إمكانات محركات كأدلة بحث مميزة، كفي األساس االعتماد عم

مكانية إتاحة ىذا المحتكل كنكعية ىذا  المحتكل كالبيانات التي تتاح مف خالؿ المكاقع كا 
 (Lwoga, 2014, 1830المحتكل كمدل قدرة المستفيد مف التفاعؿ مع ىذا المحتكل  )

( بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية بأنيا Bessenyei, 2018, 14كيعرؼ باسينيا )
ؿ الثاني مف خدمات شبكة اإلنترنت؛ كالتي يستطيع مف خالليا "البيئة التي تكظؼ الجي

المستخدمكف إنشاء المحتكل معَا كمشاركة ىذا المحتكل فيما بينيـ )مثؿ خدمة المدكنات 
 بما يخدـ المتعمميف بشكؿ أمثؿ"0  (كالكيكى كغيرىا

( بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية Thalheimer, 2016, 5كما عرؼ ثاليمير )
بأنيا "تمؾ البيئة المعبرة عف المرحمة الثانية لتطكر الكيب التي أتاحت لممستخدميف سيكلة 

 انشاء كتحميؿ كمشاركة المحتكل مع اآلخريف عبر اإلنترنت"0
( (Coromode & Krishnamurthy, 2016, 18يشير ككرمكد ككريشنامكرثى ك 

لمتعمميف مف متعمميف متمقيف سمبييف إلى أف بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية غيرت أدكار ا
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في بيئة التعمـ اإللكتركنية العادية إلى أشخاص مشاركيف نشطيف منشئيف لممحتكل كمشاركيف 
 في تطكيره كتبادلو مع اآلخريف، كيمكف قياس ذلؾ مف خالؿ:

النقرات كاالتصاالت: كذلؾ مف خالؿ األنشطة التي تتطمب مف المستخدـ فقط نقرة كاحدة  00
ة لكى تكتمؿ، مثؿ التصكيت عمى قصة، أك إضافة رابط داللي مثؿ إضافة صػػديؽ أك بالفأر 

 التصكيت في مكضكع ما يتـ طرحو0
التعميقات: كتعنى إضافة رد مختصر عمى المكضكعات المختمفة، كالتي تندرج تحػت  70

 تصنيفات مختمفة بناءن عمى األكسمة0
ة إلى مستخدميف أخريف أك ارساؿ  االتصاؿ غير المنتظـ: مثؿ إرساؿ رسائؿ إلكتركني 40

رسائؿ فكرية ليـ في حالة تكاجدىـ معا كىنا يتكفر نكعيف مف االتصاؿ ىما االتصاؿ 
 التزامني كغير التزامني0

المجتمعات: كذلؾ مف خالؿ التفاعؿ مع مجمكعات كبيرة باالشتراؾ في ىذه المجمكعات أك  30
 إرساؿ الرسائؿ إلى المجمكعات إلييـ0

كل: كذلؾ مف خالؿ رفع كتحميؿ محتكل جديد مثؿ إنشاء فيػػمـ باستخداـ إنشاء المحت 60
ضافة مدخؿ جديد كما في المدكنة عمى سبيؿ المثاؿ0  الكاميرا، إنشاء صكرة رقمية، كا 

لبيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية مميزات متعددة تناكلتيا األدبيات كالدراسات، حيث ك 
(؛ كجركسيؾ (Laddie, 2015, 2-3كليدم (؛ 2، 7.00تكضح بدرية العريمية )

(Grosseck, 2017, 480:مميزات بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية في النقاط التالية ) 
 تحاكى طرؽ جديدة لالستكشاؼ يمكف أف يمارسيا المتعمميف0 00
 تعمؿ عمى إيجاد فرصة جديدة لمتعميـ التعاكني0 70
نشرىا بما يساعدىـ عمى الشعكر تشجع المتعمميف عمى إنشاء محتكيات تعميمية ك  40

 بالممكية، كيتيح ليـ التعمـ الغير رسمي0
 تسمح لممتعمميف مف اكتساب ثقافة جديدة كالتعبير عف أنفسيـ بكسائط مختمفة0 30
 تساعد عمى تقميؿ نفقات التعمـ0 60
 المركنة0 50

كيستخمص الباحث مما سبؽ أف بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية ليا مجمكعة مف 
ائص المميزة ليا، كتتمخص ىذه الخصائص في أنيا بيئة تطكير متكاممة، كأنيا تحاكي الخص
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األنظمة الذكية، كتركز عمى البيانات كطبيعة عرضيا، كأف كثرة استخداـ المكاقع المعتمدة 
عمى ىذه التقنية تعد دعما فنيا لممكقع نظرا لرصد تعديالتيـ مف قبؿ مصممي المكقع، كتعتمد 

القياسية في التصميـ كتحقيؽ قابمية الكصكؿ كاالستخداـ، كما أنيا تكفر  عمى المعايير
دراج تعميقاتو، كتكفير الخدمات عمى المكقع مما  لممستخدـ التعديؿ في المكقع كما يرغب كا 
يتيح استخداميا مباشرة مف قبؿ المستخدميف، كبناء محتكل المكقع مف قبؿ المستخدميف 

مكانية  نشر المعمكمات خارج نطاؽ المكقع0 كليس المصمميف فقط، كا 
 :دافعية اإلجناز

يرجع االىتماـ بدراسة الدافعية لإلنجاز نظران ألىميتيا ليس فقط في العديد مف المجاالت 
كالمياديف التطبيقية كالعممية كالمجاؿ االقتصادم كالمجاؿ اإلدارم كالمجاؿ التربكم كالمجاؿ 

مالن ُميمان في تكجيو سمكؾ الفرد كتنشيطو كفي إدراكو األكاديمي، حيث ُيعد الدافع لإلنجاز عا
لممكاقؼ، فضالن عف مساعدتو في فيـ كتفسير سمكؾ الفرد، كسمكؾ الُمحيطيف بو، كما ُيعتبر 
الدافع لإلنجاز مككنان أساسيان في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو كتككيدىا حيث يشعر الفرد 

قو مف أىداؼ، كفيما يسعى إليو مف أسمكب حياة بتحقيؽ ذاتو مف خالؿ ما ينجزه كفيما ُيحق
 (0670، 7.04أفضؿ )طو، 

عممية يتابع بيا نشاط مكجو نحك ىدؼ ما، كتؤثر الدافعية في " كُتعرؼ الدافعية بأنيا
ماذا ككيؼ كمتى يتعمـ الفرد؟ كالعالقة بيف الدافعية كالتعمـ كالتحصيؿ عالقة تبادلية، بمعنى 

 (000، .7.0)عبد الناصر،  "أف كالىما ُيؤثر في اآلخر
( أف الدافعية لإلنجاز ىي دافع ُمكتسب مف خالؿ التفاعؿ 74، 7.06كترل الخكالدة )

الذم يقـك بو الفرد مع البيئة المحيطة، كمف خالؿ خبرات الفرد كرغبتو المستمرة لمتفكؽ 
 كالنجاح0

عكامؿ التي ( أف دافعية اإلنجاز تحتاج إلى الكثير مف ال83، 7.05كترل النحاؿ )
 تتفاعؿ بشخصية المتعمـ بحيث ُتمثؿ منظكمة متكاممة ليصؿ مف خالليا إلى تحقيؽ الدافعية0

كيرل الباحث أف دافعية اإلنجاز تشير إلى الرغبة بالقياـ بعمؿ جيد كالنجاح فيو، مع 
، كما أنيا تعبر عف الطمكح الذم يدفع الفرد لممثابرة مف أجؿ بذؿ الجيد ،التخطيط لممستقبؿ

 مف خالؿ سمككيات إنجازيو مينية تدؿ عمى إقبالو عمى العمؿ0
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تتعدد األطر النظرية التي تتناكؿ دافعية اإلنجاز؛ نظران ألىمية ىذا المفيكـ، كككنو يمثؿ ك 
ىدفان مف أىداؼ العممية التربكية، ككذلؾ الصحة النفسية، كمف أبرز ىذه النظريات نظرية 

دـ مفيكـ الحاجة إلى اإلنجاز، حيث حدد قائمة تشتمؿ أكؿ مف ق، حيث كاف Murray مكرام
( حاجة ذات أصؿ نفسي مف بينيا الحاجة إلى اإلنجاز، كما ُيؤكد في تفسيره 78عمى )

السمكؾ عمى أىمية خبرات الطفكلة المبكرة، حيث يرل أف الحاجة إلى اإلنجاز تحدد بالرغبة أك 
قدـ مكرام تصكراتو لقياس دافع اإلنجاز الميؿ إلى عمؿ األشياء بسرعة عمى نحك جيد، كقد 

 (0  58، 8..7)يكسؼ،  TATمف خالؿ اختبار تفيـ المكضكع 
كالتي فسر فييا ( حكؿ الدافعية لإلنجاز 70، 7..7تكلماف )في: عطية،  كذلؾ نظرية

أف السمكؾ يتحدد مف المثيرات الداخمية أك كالتي تشير إلى في ضكء منحنى التكقع الدكافع 
 : كىي ما أشار إلى أف الميؿ لألداء ىك محصمة تفاعؿ بيف ثالث أنكاع مف المتغيراتالبيئة، ك

 المتغير الدافعي :كيمكف في الحاجة أك الرغبة في تحقيؽ ىدؼ معيف0 00
 متغير التكقع: كيمثؿ في االعتقاد بأف فعؿ ما في مكقؼ معيف سكؼ يؤدم إلى اليدؼ0 70
د: فالمكافأة التي يتمقاىا الفرد في المؤسسة متغير الباعث أك القيمة اليدؼ النسبية لمفر  40

مثال ليا قيمة كبيرة في زيادة األداء فيي بمثابة باعث لألداء األفضؿ كبذؿ الجيد كالمزيد 
 منو0

؛ الزيات، 02، 8..7)عمكطي،  أكردىاالدافعية المرتفعة لإلنجاز بعدة خصائص  كيتميز ذك ك 
 : عمى النحك التالي (400، 0..7

ؿ عمى مياـ تتحدل قدراتيـ، كبحيث تككف ىذه المياـ كاعدة بالنجاح، كال ُيفضمكف العم 00
 يقبمكف بمياـ يككف النجاح فييا مؤكدان أك مستحيالن0

ُيفضمكف المياـ التي يقارف فييا أدائيـ بأداء غيرىـ، كما يختاركف ميامان كأعماالن أك  70
 مينان0

 بيف قدراتيـ كالمياـ التي يختاركنيا0أكثر كاقعية، كلدييـ قدرة أكبر عمى إحداث تزاكج جيد  40
ُيفضمكف اختيار مياـ يككف لدييـ قدر مف االستبصار بالنتائج المتكقعة مف العمؿ عمييا،  30

 ككـ الكقت كالجيد المطمكبيف ليا0
مف السابؽ ذكره؛ يتبيف أف األفراد ذكم الدافعية العالية لإلنجاز يمتازكف بفاعمية أكبر في حؿ 

مب قدران عاليان عمى عمى التحصيؿ األكاديمي كالعمؿ عمى ميمات ذىنية تتطالمشكالت، كقدرة أ
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فإف الدراسة الحالية تأتي ىادفة إلى تنمية دافعية ، كمف ىذا المنطمؽ مف الجيد العقمي
 االنجاز لدل المتعمميف مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط0

 شابكة:دراشات 

ىتمت بتطكير أساليب التعميـ كالتعمـ مف خالؿ االطالع عمى البحكث كالدراسات التي ا
مف خالؿ تقنية التعمـ اإللكتركني التشاركي، أمكف لمباحث الحصكؿ عمى عدد مف الدراسات 

 كمنيا:السابقة، 
إلى تصميـ بيئة تعمـ إلكتركني تشاركي قائـ كالتي ىدفت ( 7.08دراسة المشيخي )

تطبيقات الكمبيكتر  لمياراتكالمعرفي  عمى الكيكي كالتعرؼ عمى أثره في تنمية األداء الميارل
كقد تكصمت الدراسة إلى  الصؼ الثالث المتكسط،المتمثمة في العركض التقديمية لدل طالب 

تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية التي تـ التدريس ليا مقرر الحاسب األلى )اصمـ عركضي( 
ب المجمكعة الضابطة كالتي بطريقة التعمـ اإللكتركني التشاركي القائـ عمى الكيكي عمى طال

درست بطريقة التعمـ التقميدية في االختبار التحصيمي البعدم لميارات تصميـ تطبيقات 
 الكمبيكتر باستخداـ برنامج االمبريس، ككذلؾ في األداء البعدم عمى بطاقة المالحظة0

( إلى قياس أثر تصميـ كتاب إلكتركني عمى تنمية 7.02فيما ىدفت دراسة فايد )
جكانب المعرفية كاألدائية المرتبطة بميارات التعمـ التشاركي لدم طالب الدبمـك الميني ال

بيف متكسطي درجات الطالب  فرؽ داؿ إحصائيان ككاف مف نتائجيا كجكد تكنكلكجيا التعميـ، 
في التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي المعرفي المرتبط بميارات التعمـ التشاركي 

 لتطبيؽ البعدم0لصالح ا
( إلى تنمية المعارؼ كالميارات الحياتية في 7.05فيما ىدفت دراسة داليا سكيفي )

مادة الحاسب اآللي لتالميذ المرحمة اإلعدادية عف طريؽ محتكل إلكتركني مقترح قائـ عمى 
التعمـ التشاركي، كلتحقيؽ ذلؾ اتبعت الدراسة المنيج التجريبي حيث تـ اختيار عينة مف 

( تمميذان تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: تجريبية 26ميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم بمغ عددىا )تال
( كتدرس مادة الحاسب اآللي عف طريؽ مكقع إلكتركني تشاركي، كتجريبية 76أكلى )ف= 
( تدرس ذات المقرر عف طريؽ مكقع إلكتركني ثابت )تقميدم(، ضابطة )ف= 76ثانية )ف= 

طريقة التقميدية، كقد بينت نتائج الدراسة كجكد فرؽ داؿ إحصائيان ( تدرس ذات المقرر بال76
بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية األكلى كالتجريبية الثانية كالمجمكعة الضابطة 
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في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ المعرفي كبطاقة المالحظة لصالح التطبيؽ 
 0كلىالبعدم لممجمكعة التجريبية األ 

( دراسة ىدفت إلى بناء بيئة تعمـ إلكتركنية تشاركية، لتنمية 7.05كما أجرل السيد )
المفاىيـ محركات بحث الكيب غير المرئية لقكاعد بيانات المكتبات الرقمية عمى الكيب كأنظمة 
ة المعمكمات المتكاممة لدل طالب كمية التربية، كأيضا قياس فعاليتيا في تنمية معتقدات الكفاء

الذاتية لدييـ، كأظيرت النتائج أف التعمـ باستخداـ بيئة التعمـ اإللكتركني التشاركي ذك فاعمية 
 في تنمية التحصيؿ كمستكل الكفاءة الذاتية لدييـ0

إلى قياس اثر اختالؼ نمطى التعمـ التشاركي  ت( فقد ىدف7.05أما دراسة أميف )
يارات إنتاج صفحات اإلنترنت باستخداـ اإللكتركني المتزامف كغير المتزامف في تنمية م

برنامج )اكسبريشف كيب( لدل تالميذ الحمقة االبتدائية، كأثر ذلؾ عمى تنمية ميارات التعاكف 
كمفيـك الذات، كتككنت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف محافظ المنيا 

لكتركني المتزامف كغير المتزامف ثر لمتعمـ التشاركي اإل أإلى كجكد  كخمصت الدراسةبمصر، 
في تنمية مفاىيـ كميارات إنتاج صفحات اإلنترنت كميارات التعاكف كمفيـك الذات لدل 

 التالميذ، كلكف يكجد اختالؼ في النتائج لصالح التعمـ التشاركي اإللكتركني المتزامف0
بيقات ( إلى التعرؼ عمى فاعمية بعض تطWilczak, 2013كما ىدفت دراسة كيمزاؾ )

الجيؿ الثاني لمكيب  )المدكنات اإللكتركنية كالبكدكاست( في تنمية التحصيؿ الدراسي كاالتجاه 
، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات  نحك طالب الصؼ السادس االبتدائي في مادة العمـك

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية 0.6.داللة إحصائية عند مستكل )
ي التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كمقياس االتجاىات لصالح المجمكعة كالضابطة ف

 التجريبية التي تستخدـ المدكنة اإللكتركنية كالبكدكاست0
( فقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية بيئة 7.07أما دراسة حبيشي كآخركف )

لتطكير التدريب  .70مقترحة لمتعمـ االلكتركني التشاركي قائمة عمى بعض أدكات الكيب 
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج مف  0الميداني لدل الطالب معممي الحاسب اآللي

بينيا: كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب عينة البحث في القياس القبمي 
كالبعدم لبطاقة المالحظة األداء الميارم لكؿ مف الممارسات التدريسية كبيئة التعمـ 

 االلكتركني التشاركي لصالح القياس البعدم0
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( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر Chang, et al, 2012أما دراسة شانج كآخركف )
استخدـ بعض تطبيقات التعمـ اإللكتركني التشاركي  ممثمة في )المدكنة اإللكتركنية القائمة 

التحصيؿ الدراسي كعالقتيا بقمؽ عمى التعمـ التعاكني( في تنمية فعالية الذات كدافعية التعمـ ك 
التعمـ لدل طالب الجامعة في مادة الكسائط المتعددة، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات 

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية 0.6.داللة إحصائية عند مستكل )
 كالضابطة في التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة لصالح المجمكعة التجريبية0

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ Chtouki, et al., 2012ا أجرل اشتككى كآخركف )فيم
عمى أثر استخداـ بعض تطبيقات التعمـ اإللكتركني التشاركي ممثمة في تقنية )اليكتيكب( في 
تعزيز تعمـ الطمبة، كتقكيـ مياراتيـ المعرفية في مقرر "مقدمة في عمـك الحاسب اآللي" 

دراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطي درجات تكصمت الك لطالب الجامعة، 
حصيمي طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لالختبار الت

 0لصالح المجمكعة التجريبية
يتـ لإلجابة عما تقديمو مف أسئمة عبر الدراسة الحالية، سكؼ ككفقان لما سبؽ، ثـ 

 تالية:صحة الفركض ال اختبار
( بيف متكسطي درجات طالب α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ) (1

المجمكعة التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية 
التشاركية( كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل عبر 

كني( في القياس البعدم لالختبار التحصيمي لميارات الحاسب اآللي بيئة التعمـ اإللكتر 
 لقياس الجانب المعرفي ليذه الميارات0

( بيف متكسطي درجات طالب α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ) (2
المجمكعة التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية 

كية( كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل عبر التشار 
بيئة التعمـ اإللكتركني( في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات الحاسب اآللي لقياس 

 الجانب األدائي ليذه الميارات0
( بيف متكسطي درجات طالب α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ) (3

مكعة التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية المج
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التشاركية( كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل عبر 
بيئة التعمـ اإللكتركني( في القياس البعدم لمقياس الدافعية لإلنجاز في مادة الحاسب 

 اآللي0
 :الدراشة وإجراءات مهًج

 مهًج الدراشة: -

تـ استخداـ المنيج التجريبي، بتصميمو شبو التجريبي القائـ عمى استخداـ 
المجمكعتيف التجريبيتيف مع القياس القبمي كالبعدم لمكشؼ عف فاعمية بيئة التعمـ 
اإللكتركنية التشاركية في تنمية كؿ مف ميارات الحاسب اآللي كدافعية االنجاز لدل طالب 

  0ة المتكسطةالمرحم
 :الدراشةجمتمع وعيهة  -

تمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمحافظة القرل بمنطقة 
( طالبان في العينة 46% بكاقع )73006( طالبان بنسبة 28تـ اختيار ) فيماالباحة، 

الصؼ األكؿ  ( طالبان مف طالب34االستطالعية، أما عينة الدراسة األساسية فقد تمثمت في )
( عامان، 0400( إلى )0706المتكسط بمدرسة متكسطة بطحاف؛ تتراكح اعمارىـ ما بيف )

مكزعيف عمى فصميف: )أ(، ك)ب(، كقد تـ تعييف الفصميف بالطريقة العشكائية عمى مجمكعتي 
( طالبان المجمكعة التجريبية األكلى، بينما مثؿ 70الدراسة، حيث مثؿ الفصؿ )ب( بعدد )

( طالبان المجمكعة التجريبية الثانية، كقد تـ تدريب المجمكعة التجريبية 77)أ( بعدد )الفصؿ 
معالجة النصكص( عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية  -األكلى عمى كحدة )اكتب انجازاتي

)التقميدية(، بينما تدربت المجمكعة التجريبية الثانية عمى الكحدة ذاتيا باستخداـ التعمـ 
 0شاركية0اإللكتركنية الت

 :الدراشة أدوات -

 :كىي ،ثالث أدكاتإعداد  عمى لمتغيرييا قياسيا في الحالية الدراسة اعتمدت
 االختبار التحصيلي.: األداة األوىل -

استيدؼ االختبار قياس الجانب المعرفي لميارات الحاسب اآللي لدل طالب الصؼ 
ؿ محتكل لمكحدة المختارة، ثـ ، كقد مر إعداده بعدة مراحؿ منيا: إجراء تحمياألكؿ المتكسط0

( سؤاالن اختباريان مف نكع االختيار مف 06قاـ الباحث بإعداد )بناء جدكؿ المكاصفات، بعدىا 
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كلقد أشار ، ثـ تـ عرض الصكرة األكلية لالختبار عمى مجمكعة مف المحكميف، متعدد
ائؿ، مما حدا المحكمكف إلى إعادة صياغة بعض األسئمة لتككف أكثر كضكحان، كخاصةن البد

( 06النيائية مككنان مف ) ( أسئمة، ليصبح االختبار في صكرتو4بالباحث إلى إعادة صياغة )
 0، كبذلؾ تكفر لالختبار مؤشر الصدؽ الظاىرمسؤاالن 

 - طالبان ( 46) عمى تطبيقو تـ الحالية الدراسة في االختبار كثبات صدؽ مف لمتحقؽ
 حساب في التطبيؽ ىذا بيانات مف اإلفادة متت حيث -األساسية الدراسة عينة خارج مف

( كأيضان معامالت .05.( إلى )044.معامالت السيكلة كالصعكبة كالتي تراكحت ما بيف )
 عمى كالثبات الصدؽ(، ككذلؾ حساب 026.( إلى )075.التمييز كالتي تراكحت ما بيف )

 :التالي النحك
 تعتمد كالتي ؛الصدؽ البنائي ريقةط باستخداـ االختبار صدؽ بحساب الباحث قاـ الصدم:
 كالدرجة االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ بيف لبيرسكف البسيط االرتباط معامؿ حساب عمى
  (0830.) إلى( 065.)لو، فتراكحت المعامالت ما بيف  الكمية

تراكحت حيث ألفا،  –باستخداـ معادلة كركنباخ  االختبارتـ التحقؽ مف ثبات  :جباتال
( .02.ما بيف )لمدرجة الكمية لالختبار كلمستكيات المعرفية الستة  تالثبامعامالت 

 في الثقة نحك كيدفع ،لالختبار الثبات معايير تكافر إلى يشير ، ما(087.إلى )
 الحالية0 الدراسة عبر استخدامو

 بطاقة املالحظة.: األداة الجانية -

لميارات الحاسب  تمثؿ اليدؼ مف إعداد بطاقة المالحظة في قياس الجانب األدائي
لبياف الميارات  تحميؿ محتكل لمكحدة المختارة كإلعدادىا تـ، اآللي المتضمنة بالكحدة المختارة

تـ بناء بطاقة المالحظة في ذلؾ في ضكء ك ، إعداد قائمة الميارات، ثـ المتضمنة بالمحتكل
ُتقاس كؿ حيث ، ب( ميارات رئيسة2صكرتيا األكلية عمى النحك التالي: تتككف البطاقة مف )

َـّ  ميارة بمجمكعة مف الفقرات )مشاىدات(، التي تختمؼ في عددىا مف ميارة ألخرل، كمف ث
تتحدد بدائؿ األداء أماـ كؿ ، ك ( عبارة43يككف إجمالي عدد العبارات المككنة لمبطاقة ىك )

 لـ يتقف(0 -عبارة في بديميف كىما )أتقف
مؤيدة بدرجة كبيرة جاءت تقييماتيـ بعدىا تـ عرض البطاقة عمى المحكميف الذيف 

لمحتكل البطاقة؛ إذ اقتصرت مالحظاتيـ عمى تعديؿ صياغة بعض العبارات باستبداؿ كممة 
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بكممة أخرل، أك تقديـ كممة عف كممة، كقد التـز الباحث بما أبداه السادة المحكمكف مف 
 0مالحظات، حيث قاـ بإجراء التعديالت المناسبة في ضكء ىذه المالحظات

( حيث عيد الباحث إلى معممّيف Cooperتـ حساب الثبات باستخداـ معادلة ككبر )
لمقياـ  -بالمدرسة التي تـ تطبيؽ تجربة الدراسة االستطالعية بيا -مف معممي الحاسب اآللي

بمالحظة أفراد العينة االستطالعية كفقان لعبارات بطاقة المالحظة، مع قيامو ىك أيضان بتطبيؽ 
( 4نفس العينة، ثـ تـ حساب عدد مرات االتفاؽ كاالختالؼ بيف المالحظيف )ف=  األداة عمى

%(، كىي قيمة مرتفعة تشير 8202)كالتي بمغت  كفقان لمعادلة ككبر  لحساب نسبة االتفاؽ
 إلى تكفر قدر مناسب مف الثبات لألداة الحالية0

 .: مكياس دافعية االجنازاألداة الجالجة -

نجاز في مادة الحاسب اآللي إلى التعرؼ عمى درجة انجاز ييدؼ مقياس دافعية اال 
طالب الصؼ األكؿ المتكسط في تعمميـ لمادة الحاسب اآللي التي يدرسكنيا، كمدل اإلقباؿ 

( عبارة؛ تقيس درجة االنجاز التي يبدييا الطالب .7تككف المقياس مف )كقد  عمى دراستيا،
عبارات طبقان لطريقة ليكرت في قياس المتغيرات في تعممو لمادة الحاسب اآللي، كقد ِصيغت ال

 -متكسطة -ذات الصبغة النفسية، بتدرج ثالثي )معنى الفقرة ينطبؽ عميَّ بدرجة: كبيرة
( 0 -7 -4قميمة(، بحيث يككف تقديرات استجابات الطالب عمى بدائؿ العبارات ىي بالترتيب )

افعية، عمى أف ُيعكس ىذا التقدير في في حالة العبارات ذات المعنى اإليجابي الداؿ عمى الد
(، كبذلؾ .7 -02 -05 -4) ؛ كىي العبارات ذات األرقاـحالة العبارات ذات المعنى السمبي

(، .7تتراكح الدرجة الكمية الستجابات الطالب عمى مقياس االتجاىات الحالي ما بيف )
 ( درجة .5ك)

 طالبان ( 46) عمى تطبيقو تـ الحالية الدراسة في المقياس كثبات صدؽ مف كلمتحقؽ
 التالي: النحك عمى كالثبات حساب الصدؽ في التطبيؽ ىذا بيانات مف اإلفادة تمت حيث

 تعتمد كالتي الصدؽ البنائي؛ طريقة باستخداـ المقياس صدؽ بحساب الباحث قاـ الصدم:
 كالدرجة االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ بيف لبيرسكف البسيط االرتباط معامؿ حساب عمى
  (0520.) إلى( 063.)لو، فتراكحت المعامالت ما بيف  الكمية
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كمعادلة التجزئة ألفا،  –باستخداـ معادلة كركنباخ  االختبارتـ التحقؽ مف ثبات  جبات:ال
، (020.( إلى )088.)لمدرجة الكمية لممقياس  الثباتمعامالت بمغت حيث النصفية 

 ية لممقياس الحالي0كىي قيـ مرتفعة تدؿ عمى تكفر مؤشرات ثبات عال
 .تطوير مواد املعاجلة التجريبية

معالجة النصكص(  -اعتمدت الدراسة الحالية عمى تقديـ محتكل كحدة )اكتب إنجازاتي
، كعمى بيئة التعمـ اإللكتركنية التقميدية في مقابؿ بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركيةباستخداـ 

كفقان ليذا الغرض، حيث تـ تصميـ البيئة ضكء ذلؾ تـ صياغة محتكل الكحدة المختارة 
 بحيث تصبح بيئة: التعميمية

نشطة: عبر تكفير مجمكعة متنكعة مف األنشطة التي يقـك المتعمـ بأدائيا بنفسو،  00
 فيصبح ىك مركز عممية التعمـ، كالعنصر األكثر فاعمية خالليا0

تعاكني سكاء في بيئة  تعاكنية: حيث تـ تصميـ أنشطة التعمـ ليقـك الطالب بأدائيا بشكؿ 70
 0اإللكتركنية التقميدية أك التشاركيةالتعمـ 

عمى خبرات المتعمميف  التعميميةبنائية: حيث تعتمد خبرات التعمـ المقدمة في البيئة  40
 السابقة0

في الدراسة الحالية خصائص التعمـ  اإللكتركنيةكقد ُركعي عند تصميـ بيئتي التعمـ 
ا يمكف تكضيحو في المراحؿ التي مف خالليا تطكير مكاد كمتطمباتو، كىك م اإللكتركني

في بناء المحتكل التعميمي لمكحدة المختارة، كتصميـ  -الباحثحيث اتبع ، المعالجة التجريبية
( لمتصميـ التعميمي؛ كيرل الباحث أف 7..7نمكذج الفار ) -التعميمية اإللكتركنيةالبيئة 

التعميمي جاء لكضكح مككنات ىذا النمكذج،  اختياره ليذا النمكذج مف نماذج التصميـ
، كسيكلة تطبيقيا في بناء مكاد المعالجة المكاقع اإللكتركنيةكتطابقيا مع مراحؿ تصميـ 
 التجريبية الخاصة بالدراسة0

 كيتككف ىذا النمكذج مف خمس مراحؿ، كىي: 
 Design Stageمرحمة التصميـ  -
 Preparation Stageمرحمة اإلعداد  -
 Scenarioبة السيناريك مرحمة كتا -
 Executingمرحمة التنفيذ  -
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 Developmentمرحمة التجريب كالتطكير  -
 

 

 

 

 

 ( نمكذج الفار لمتصميـ التعميمي0شكؿ )

كبناء عمى الخطكات السابقة أصبح المحتكل التعميمي الخاص ببيئة التعمـ اإللكتركنية 
لمطالب كفؽ اإلجراءات الخاصة بكؿ بصكرتييا جاىزان، كما تـ ترتيب إجراءات تقديـ المحتكل 

صكرة مف صكرتي التعمـ اإللكتركني، كبذلؾ تكفرت المكاد التجريبية لممجمكعتيف التجريبيتيف 
 0التي يتضمنيا التصميـ التجريبي لمدراسة الحالية0

 :التطبيل الكبلي ألدوات الدراشة

لالختبار التحصيمي  لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبيتيف في القياس القبمي
 -بعد التحقؽ مف تكفر معايير الصدؽ كالثبات لو -كمقياس دافعية االنجاز كبطاقة المالحظة

قاـ الباحث بتطبيقيا عمى طالب المجمكعتيف، ثـ تـ حساب الفركؽ بينيما باستخداـ اختبار 
 )ت( لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف عمى النحك التالي:

 لة الرروم ب ن جمموع ي الدراشة  ي الكياس الكبلي لالختبار التحصيلي.أواًل: حصاب دال

 ( ًتائج اختبار )ت( للفروق فٌ األداء القبلٌ لوجووػتٌ الدراسة ػلي االختبار التحصَل1ٌجدول )

هستوى 

 الداللة

 قَوة

 )ت(

درجات 

 الحرٍة

االًحراف 

 الوؼَارً )ع(

 الوتوسط

 )م( 

 الؼدد

 )ى(
 الوتغَر الوجووػات

16.1 

 غَر دالة
16.0-  11 

االختبار  (1التجرٍبَة ) 01 3.70 1.03

 (0التجرٍبَة ) 00 3.86 0.91 التحصَلٌ

 7027= 0.0.كعند مستكل      70.7=  0.6.(       عند مستكل 7-34قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
ة الفركؽ بيف ( لدالل-067.يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسكبة بمغت )

 ≥ α( غير ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )30المتكسطيف عند درجات الحرية )
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كعميو فإف الفرؽ بيف المجمكعتيف في متكسط درجات التحصيؿ القبمي غير داؿ  ،(0.05
 إحصائيان، كىك ما يؤكد التكافؤ بيف المجمكعتيف0

  ي الكياس الكبلي لبطاقة املالحظة.ثانيًا: حصاب داللة الرروم ب ن جمموع ي الدراشة 
 ( ًتائج اختبار )ت( للفروق فٌ األداء القبلٌ لوجووػتٌ الدراسة ػلي بطاقة الوالحظة0جدول )

هستوى 

 الداللة

 قَوة

 )ت(

درجا

ت 

 الحرٍة

االًحراف 

 الوؼَارً )ع(

 الوتوسط

 )م( 

 الؼدد

 الوتغَر الوجووػات )ى(

16.1 

 غَر دالة
16.0-  11 

بطاقة  (1التجرٍبَة ) 01 8.95 0.39

 (0التجرٍبَة ) 00 9.05 0.59 الوالحظة

 7027= 0.0.كعند مستكل      70.7=  0.6.(       عند مستكل 7-34قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
( لداللة الفركؽ بيف -057.يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسكبة بمغت )

 ≥ α( غير ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )30) المتكسطيف عند درجات الحرية
كعميو فإف الفرؽ بيف المجمكعتيف في متكسط درجات الجانب األدائي عمى بطاقة  ،(0.05

 المالحظة غير داؿ إحصائيان، كىك ما يؤكد التكافؤ بيف المجمكعتيف0
 .ياس دافعية االجنازملك: حصاب داللة الرروم ب ن جمموع ي الدراشة  ي الكياس الكبلي ثالجًا

 هقَاس دافؼَة االًجاز( ًتائج اختبار )ت( للفروق فٌ األداء القبلٌ لوجووػتٌ الدراسة ػلي 3جدول )

هستوى 

 الداللة

 قَوة

 )ت(

درجات 

 الحرٍة

االًحراف 

 الوؼَارً )ع(

 الوتوسط

 )م( 

 الؼدد

 )ى(
 الوتغَر الوجووػات

16.. 

 غَر دالة
16.5 11 

هقَاس  (1ة )التجرٍبَ 01 31.10 3.21

دافؼَة 

 االًجاز
 (0التجرٍبَة ) 00 30.50 3.38

 06.0= 1611وػٌد هستوى      0610=  .161(       ػٌد هستوى 0-13قَوة "ت" الجدولَة ػٌد درجة حرٍة )

( لداللة الفركؽ بيف 062.يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسكبة بمغت )
 ≥ α( غير ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )30المتكسطيف عند درجات الحرية )

غير داؿ  دافعية االنجازكعميو فإف الفرؽ بيف المجمكعتيف في متكسط درجات  ،(0.05
 إحصائيان، كىك ما يؤكد التكافؤ بيف المجمكعتيف0

 ومهاقشتًا: الدراشةنتائج 

 :كمناقشتيا كتفسيرىا الفرضية األكلى اإلجابة عف نتيجة
( بيف متكسطي α ≤ 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ) الكنصيا: "

درجات طالب المجمكعة التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ 
اإللكتركنية التشاركية( كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل 
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لقياس البعدم لالختبار التحصيمي لميارات الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركني( في ا
 0"لقياس الجانب المعرفي ليذه الميارات

كالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ حساب داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية 
كما ;األكلى كالثانية لالختبار باستخداـ اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف، 

 :يمي
 ( ًتائج اختبار )ت( للفروق بَي الوجووػتَي التجرٍبَتَي فٌ األداء ػلي االختبار التحصَل1ٌل )جدو

 هستوى الداللة
 قَوة

 )ت(

االًحراف 

 الوؼَارً

 )ع(

 الوتوسط

 )م(

 الؼدد

 )ى(
 الوتغَر الوجووػات

1611 365.- 
 (1التجرٍبَة ) 01 13.75 1.48

 االختبار التحصَلٌ
 (0َة )التجرٍب 00 13.29 0.96

( لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف  4025( أف قيمة )ت( بمغت )3يظير مف الجدكؿ )    
بيف متكسطي  (α ≤ 0.05)( ذات داللة إحصائية عند مستكل 30عند درجات حرية )

درجات المجمكعتيف التجريبيتيف كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية الثانية؛ مما يشير إلى 
تكجد " ؿ الفرض البديؿ كالذم يصبح نصو عمى النحك التالي:رفض الفرض الصفرم كقبك

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة α ≤ 0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )
التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية( 

درس ذات المحتكل عبر بيئة التعمـ كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي ت
اإللكتركني( في القياس البعدم لالختبار التحصيمي لميارات الحاسب اآللي لقياس الجانب 

 0لصالح المجمكعة التجريبية الثانية" المعرفي ليذه الميارات
كلمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ في إحداث تمؾ الفركؽ التي تـ التكصؿ إلييا في 

قاـ الباحث بحساب حجـ األثر، كذلؾ مف خالؿ  -بعد تحريره مف أثر العينة -التابعالمتغير 
 :كما يميفجاءت النتائج ، Eta Squared( ²η)حساب مربع إيتا 

 )فٌ هؼالجات الفرضَة األولي( التجرٍبٌ الوتغَر أثر لحجن( ²η( قَوة هربغ إٍتا ) .جدول )

 ن األثرحج درجات الحرٍة قَوة )ت( الوتغَر الوجووػة

 (1التجرٍبَة )
 .160 11 .365 االختبار التحصَلٌ

 (0التجرٍبَة )

كىذا يعنى أف ( 072.) بمغت (2) ( يبيف أف قيمة مربع إيتا 6الجدكؿ )يتضح مف 
ترجع إلى تأثير البرنامج  يالت المجمكعة التجريبية الثانيةنسبة التبايف الكمى لدرجات أفراد 

( كاف )ذا تأثير كبير التعمـ اإللكتركنية التشاركيةالمتغير المستقؿ ) % كىذا يعنى أف72تبمغ 
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جدان( في درجة األداء المعرفي، كمسؤكؿ عف الفركؽ القائمة فيو بيف أداء طالب المجمكعة 
 التجريبية الثانية مقابؿ أداء طالب المجمكعة التجريبية األكلى0

ة إحصائية لمتدخؿ التجريبي القائـ كتتفؽ النتيجة الحالية في داللتيا عمى كجكد دالل
عمى استخداـ بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية في تنمية الجانب المعرفي لميارات الحاسب 
اآللي لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمنطقة الباحة مع نتائج الدراسات التي كظفت التعمـ 

آللي، كذلؾ كما في دراسة كؿ مف اإللكتركني التشاركي في تنمية المعارؼ المتعمقة بالحاسب ا
 Wilczak, 20130)؛ 7.04؛ كعافية، 7.08المشيخي، )

كيعزك الباحث النتيجة الحالية إلى جممة مف األسباب متعمقة بطبيعة العمؿ خالؿ 
مكقع الكيب التشاركي، كالذم تميز بتصميـ تقني مناسب لخصائص المتعمميف بالمرحمة 

 المادة مف جية أخرل0 المتكسطة مف جية، كمناسب لطبيعة
فالتعمـ مف خالؿ المكقع التشاركي درب المتعمميف في المجمكعة التجريبية عمى 
استرجاع ما تـ تعممو خالؿ الدركس السابقة مف خالؿ األنشطة التمييدية، كىذا ما أسيـ في 
َـّ سيؿ عمييـ استرجا ع تجكيد عمميات الحفظ لدل طالب المجمكعة التجريبية الثانية كمف ث

المادة التعميمية، كما أف األنشطة المصاحبة لممكقع عمى أداة المدكنة دعمت طرح المادة 
التعميمية في سياقات متنكعة تستحث تفكير الطالب نحكىا، كىذا ما أسيـ بدكره في نمك 

 مستكل التذكر كالفيـ لدييـ بشكؿ مكنيـ مف تفسير المحتكل بطريقة صحيحة0
اء األنشطة كالتماريف عمى تكظيؼ المادة التعميمية في كما تـ تدريب الطالب في أد

سياقات جديدة، كتحميميا لمعرفة عناصرىا، كأيضان تقكيميا بصكرة كاضحة، كلذا نمت 
 المستكيات المعرفية الخاصة بالتطبيؽ كالتحميؿ كالتقكيـ بشكؿ داٍؿ إحصائيان0

يف؛ أكليما ما تـ تناكلو كما يمكف تفسير النتيجة الحالية اعتمادان عمى عامميف أساسي
في اإلطار النظرم لمدراسة مف مميزات عديدة تتكفر لتطبيقات التعمـ التشاركي عبر الكيب؛ 
كالتي تجعؿ منيا أداة فعالة في تنمية القدرات العقمية المختمفة لدل المتعمميف، حيث يذكر 

الحصكؿ عمي  كيةبيئة التعمـ اإللكتركنية التشار  مف خالؿيمكف ( أنو 36، 7.00حمكدة )
عمي انتشار األفكار بدالن مف الحصكؿ عمي معمكمات مف  متنكعة كمان ككيفان تساعدمعمكمات 

التعبير عف  المتعمميف مفمكف يعمؿ عمي تدفؽ المعمكمات بحرية، كيُ ىذا ما مصدر كاحد، ك 
َـّ تتكفر بيئة إلكتركنية تسيـ في تنمية ميارات ا أفكارىـ دكف خكؼ أك تردد، لتفكير كمف ث
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َـّ تكجيو األنشطة  المختمفة، كثانييما االىتماـ بنتائج تحميؿ المحتكل لمكحدة المختارة، كمف ث
 التعميمية عبر المكقع التشاركي لتدعيـ كافة جكانب التحصيؿ بيذه الكحدة0

كاستنادان إلى ما سبؽ نمت الدرجة الكمية لمتحصيؿ )الجانب المعرفي لممادة( بشكؿ داؿ 
ىك ما أكجد الفركؽ القائمة بيف مجمكعتي الدراسة التجريبيتيف لصالح المجمكعة إحصائيان، ك 

 التجريبية الثانية؛ كالتي كشفت عنيا نتيجة ىذا الفرضية مف فرضيات الدراسة0
 :الجانية ومهاقشتًا وترصريياالررضية  اإلجابة عو نتيجة

ف متكسطي ( بيα ≤ 0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )كنصيا: "
درجات طالب المجمكعة التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ 
اإللكتركنية التشاركية( كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل 

قياس عبر بيئة التعمـ اإللكتركني( في القياس البعدم لبطاقة مالحظة ميارات الحاسب اآللي ل
 0"الجانب األدائي ليذه الميارات

كالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ حساب داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية 
األكلى كالثانية عمى بطاقة المالحظة باستخداـ اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف 

 ( التالي:5مستقمتيف، فجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدكؿ )
 ًتائج اختبار )ت( للفروق بَي الوجووػتَي التجرٍبَتَي فٌ األداء ػلي بطاقة الوالحظة( .جدول )

هستو

ى 

 الداللة

 قَوة

 )ت(

درجة 

 الحرٍة

االًحراف 

 الوؼَارً

 )ع(

الوتوس

 ط

 )م(

 الؼدد

 )ى(
 الوتغَر الوجووػات

1611 1615-  41 

1.68 27.67 01 
التجرٍبَة 

(1) بطاقة  

 الوالحظة
1.99 30.45 00 

جرٍبَة الت

(0)  

( لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف عند 3032( أف قيمة )ت( بمغت )5يظير مف الجدكؿ )
( بيف متكسطي درجات α ≤ .0.6)( ذات داللة إحصائية عند مستكل 30درجات حرية )

المجمكعتيف التجريبيتيف كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية الثانية؛ مما يشير إلى رفض 
تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند  الفرض البديؿ كالذم يصبح نصو: الفرض الصفرم كقبكؿ

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية األكلى )التي تدرس α ≤ 0.05مستكل )
مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية( كدرجات طالب المجمكعة 

بيئة التعمـ اإللكتركني( في القياس البعدم  التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل عبر
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لصالح المجمكعة  لبطاقة مالحظة ميارات الحاسب اآللي لقياس الجانب األدائي ليذه الميارات
 0التجريبية الثانية"

 :يمي قاـ الباحث بحساب حجـ األثر، فجاءت النتائج كما كما
 )فٌ هؼالجات الفرضَة الثاًَة( ( لحجن أثر الوتغَر التجرٍب²ηٌ( قَوة هربغ إٍتا ) .جدول )

 حجن األثر درجات الحرٍة قَوة )ت( الوتغَر الوجووػة

 الجاًب األدائٌ (1التجرٍبَة )

)بطاقة 

 الوالحظة(

 (0التجرٍبَة ) 1633 11 1615

كىذا يعنى أف ( 044.) بمغت (2)  ( يبيف أف قيمة مربع إيتا2الجدكؿ )يتضح مف 
ترجع إلى تأثير البرنامج  يالت المجمكعة التجريبية الثانيةت أفراد نسبة التبايف الكمى لدرجا

% كىذا يعنى أف المتغير التعمـ مف خالؿ )بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية( كاف )ذا 44تبمغ 
تأثير كبير( في درجة األداء عمى ميارات بطاقة المالحظة، كمسئكؿ عف الفركؽ القائمة فيو 

 عة التجريبية الثانية مقابؿ أداء طالب المجمكعة التجريبية األكلى0بيف أداء طالب المجمك 
كتتفؽ النتيجة الحالية في داللتيا عمى كجكد داللة إحصائية لمتدخؿ التجريبي القائـ 
عمى استخداـ بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية في تنمية الجانب األدائي لميارات الحاسب 

متكسط بمنطقة الباحة مع نتائج الدراسات التي كظفت التعمـ اآللي لدل طالب الصؼ األكؿ ال
اإللكتركني التشاركي في تنمية الميارات المتعمقة بالحاسب اآللي، كذلؾ كما في دراسة كؿ مف 

 ). 7.07؛ كحبيشي كآخركف، 7.05؛ كاميف، 7.02؛ كفايد، 7.08المشيخي، )
فاعمية لممكقع التعميمي  كيعزك الباحث ىذه النتائج الدالة في مجمميا عمى كجكد

التشاركي في تنمية الميارات المستيدفة إلى طبيعة العمؿ في المكقع التشاركي؛ كالتي قامت 
عمى إيجابية المتعمـ في المكقؼ التعميمي، فيك مشارؾ بفاعمية في عممية تعممو كمسؤكؿ 

 تقديـ عمى ب، فاألنشطة التي مارسيا الطالب عبر تطبيؽ المدكنة عممت عمى حث الطالعنيا
 الخبرات تدعيـ في يسيـ بشكؿ عمييـ، المعركضة التعمـ جكانب حكؿ إثرائية معمكمات
 المختمفة0 الحياة مكاقؼ في تكظيفيا ككيفية الميارات الحاسكبية المستيدفة حكؿ المكتسبة

 بالتفاعمية التعمـ التشاركي التي تميز كما يمكف عزك ىذه النتيجة إلى تقنيات
 ال كمشاركان، كمتفاعالن  مرسالن  المتدرب كتجعؿ بالتعميـ، تنتقؿ أف شأنيا مف التيك  كالمركنة؛

جديدة، كما  مكاقؼ في المكتسبة المعمكمات تكظيؼ كيستطيع سمبي، كمتمؽ مستقبؿ مجرد
 كالتعميؽ، كاإلضافة كالنشر التحرير في يتشارؾ فالجميع تعاكنيان، أنيا ساىمت في جعؿ التعميـ
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 قدرتو ذلؾ في مستخدمان  محددة معايير ضكء في عميو ُيعرض ما عمى كـالح يستطيع كما
 0القياس عمى

 :الجالجة ومهاقشتًا وترصريياالررضية  اإلجابة عو نتيجة

 ≥ αال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )حيث نصت ىذه الفرضية عمى أنو: "
لتي تدرس مادة الحاسب ( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية األكلى )ا0.05

اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية( كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي 
تدرس ذات المحتكل عبر بيئة التعمـ اإللكتركني( في القياس البعدم لمقياس الدافعية لإلنجاز 

 0"في مادة الحاسب اآللي
لة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ حساب دال 

 :يمياألكلى كالثانية عمى مقياس الدافعية لالنجاز باستخداـ اختبار )ت( ، فجاءت النتائج كما 
 ( ًتائج اختبار )ت( للفروق بَي الوجووػتَي التجرٍبَتَي فٌ األداء ػلي هقَاس دافؼَة االًجاز8جدول )

هستو

ى 

 الداللة

 قَوة

 )ت(

درجة 

 الحرٍة

ًحراف اال

 الوؼَارً

 )ع(

 الوتوسط

 )م(

 الؼدد

 )ى(
 الوتغَر الوجووػات

1611 1651-  41 

4.35 49.19 12 
التجريبية 

(2) هقَاس دافؼَة  

 االًجاز
2.96 54.77 11 

التجريبية 

(1)  

( لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف 3032( أف قيمة )ت( بمغت )8يظير مف الجدكؿ )
( بيف متكسطي α ≤ .0.6)ة إحصائية عند مستكل ( ذات دالل30عند درجات حرية )

درجات المجمكعتيف التجريبيتيف كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية الثانية؛ مما يشير إلى 
ال تكجد " رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ كالذم يصبح نصو عمى النحك التالي:

ت طالب المجمكعة ( بيف متكسطي درجاα ≤ 0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )
التجريبية األكلى )التي تدرس مادة الحاسب اآللي عبر بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية( 
كدرجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية )التي تدرس ذات المحتكل عبر بيئة التعمـ 

لح لصا اإللكتركني( في القياس البعدم لمقياس الدافعية لإلنجاز في مادة الحاسب اآللي
 0المجمكعة التجريبية الثانية"

 :يميفجاءت النتائج كما اب حجـ األثر، قاـ الباحث بحسكما 
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 ( لحجن أثر الوتغَر التجرٍبٌ )فٌ هؼالجات الفرضَة الثالثة(²η( قَوة هربغ إٍتا ) 5جدول )

 حجن األثر درجات الحرٍة قَوة )ت( الوتغَر الوجووػة

 (1التجرٍبَة )
 (2التجريبية ) .163 11 1615 دافؼَة االًجاز

كىذا يعنى أف ( 042.) بمغت (2)  ( يبيف أف قيمة مربع إيتا2الجدكؿ )يتضح مف 
ترجع إلى تأثير البرنامج  يالت المجمكعة التجريبية الثانيةنسبة التبايف الكمى لدرجات أفراد 

نية التشاركية( كاف )ذا % كىذا يعنى أف المتغير التعمـ مف خالؿ )بيئة التعمـ اإللكترك 42تبمغ 
تأثير كبير( في درجة األداء عمى مقياس دافعية االنجاز، كمسئكؿ عف الفركؽ القائمة فيو 

 بيف أداء طالب المجمكعة التجريبية الثانية مقابؿ أداء طالب المجمكعة التجريبية األكلى0
ريبي القائـ كتتفؽ النتيجة الحالية في داللتيا عمى كجكد داللة إحصائية لمتدخؿ التج

عمى استخداـ بيئة التعمـ اإللكتركنية التشاركية في تنمية الجانب الكجداني المتمثؿ في دافعية 
االنجاز في مادة الحاسب اآللي لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمحافظة القرل بمنطقة 
ب الباحة مع نتائج الدراسات التي كظفت التعمـ اإللكتركني التشاركي في تنمية الجكان

 ,Chang, et al)مثؿ تنمية الذات كدافعية التعمـ كما في دراسة الكجدانية لدل المتعمميف 
2012)0  

تطبيقات التعمـ تتفؽ النتيجة الحالية كأدبيات الدراسة في داللتيا عمى أىمية تكظيؼ 
إيجابية نحك الخبرة التعميمية المقدمة  كجدانياتفي مجاؿ تككيف  اإللكتركني التشاركي

 أف (72، 7.05) أميف، حيث يذكر كزيادة دافعيتيـ نحك االنجاز فيما يتعممكنو عمميفلممت
 عمى عمؿي في ككنو تكمف في المكاقؼ التعميمية المختمفة التعمـ اإللكتركني التشاركي أىمية
لو، كما  المفيكـ إيصاؿ في تسييؿ ميتـ المعمـ بأف يشعر ألنو لممعمـ؛ الطالب حب زيادة
 في يعطييا فقد في حصتيف الدرس المعمـ يعطي أف مف فبدالن  كالجيد، الكقت رتكفي عمى يعمؿ
التعمـ  ؿ تطبيقاتتعم التطبيؽ، أيضان  عممية في الباقي الكقت يستغؿ كبذلؾ كاحدة، حصة

، المكقع التشاركي الطالب كبيف كالطالب المعمـ بيف التفاعؿ إيجابية عمى اإللكتركني التشاركي
عادة لممعمكمة رارالتك فرصة كما تتيح تثبيت  عمى يساعد كىذا األمر، لـز إذا عرضيا كا 
عامٍة، صكرة إيجابية نحك عممية التعمـ ب دكافعالطمبة، كىذا مف شأنو تنمية  لدل المفاىيـ

 0صكرة خاصةب المكقع التعميميكالمادة التعميمية المقدمة لو مف خالؿ 
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لمتغير المستقؿ أك العامؿ التجريبي يمكف تفسير النتيجة الحالية في ضكء طبيعة ا كما
كمنيا التعمـ اإللكتركني التشاركي تطبيقات المستخدـ في الدراسة الحالية، كالمتمثؿ في 

؛ كالتي أسيمت في تحقيؽ النتيجة الحالية نظران لتكفر مجمكعة مف العكامؿ اليكتيكب كالمدكنة
 منيا:

الخبرة التعميمية  يتمقكفجعميـ ك مراعاة خصائص المتعمميف كاحتياجاتيـ بشكؿ مناسب،  00
 في صكرة تناسب قدراتيـ كتراعي احتياجاتيـ0

عرض الخبرة التعميمية في صرة مشكقة، كباستخداـ تمميحات بصرية، كتأثيرات سمعية،  70
 كأداءات حركية؛ مما جعؿ عممية التعمـ تمثؿ خبرة مبيجة لممتعمـ0

؛ الحاسب اآلليل العممي لمادة اتباع إستراتيجية التدريس الخصكصي في تقديـ المحتك  40
بحيث يتعمـ كؿ طالب حسب قدراتو الخاصة، كما يمكنو التفاعؿ مع المحتكل المعركض 

 في ظؿ تكفر خاصية التفاعؿ ثنائي االتجاه بيف البرمجية كالمتعمـ0
 لدل طالب المجمكعة التجريبية دكافع قكية نحك االنجازكمع تظافر ىذه العكامؿ نمت 

اختبار حجـ ، كدعمتيا نتائج الثالثةؿ الذم كشفت عنو نتائج اختبار الفرضية بالشك الثانية
درجة دافعية طالب الصؼ األكؿ إلى أف االرتفاع الداؿ في  -أيضان  -، كالتي أشارتاألثر

التعمـ مكقع إنما يرجع بصكرة مباشرة إلى التعمـ مف خالؿ  المتكسط نحك مادة الحاسب اآللي
 0اإللكتركني التشاركي

 توصيات الدراشة:

اعتمادان عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج تشير في مجمميا إلى فاعمية التعمـ 
التشاركي في تنمية الجانبيف المعرفي كالميارم ألداء الطالب في مادة الحاسب اآللي ككذلؾ 
الجانب الكجداني المتمثؿ في دافعية االنجاز في المادة، فإنو يمكف تقديـ مجمكعة مف 
التكصيات؛ التي تدعـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج مف جية، كمف جية أخرل تعمؿ 
عمى تعميـ اإلفادة مف تكظيؼ تقنيات التعميـ المتطكرة في العممية التعميمية عامة كفي تعميـ 

 :كتعمـ الحاسب اآللي خاصة، كمف جممة ىذه التكصيات ما يمي
 مف -التشاركية اإللكتركنية البيئة إلى لتقميديةا الصفية البيئة بتغيير االىتماـ ضركرة -1

؛ كالتي تتماثؿ مع ما يتفاعؿ معو المتعممكف خارج البيئة كالمعنكية المادية مككناتيا خالؿ
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َـّ يمكف تكظيؼ  -الصفية بحيث تتكفر مقكمات نجاح تفاعؿ الطالب مع ىذه البيئة، كمف ث
 ة تعمميـ0اتجاىات المتعمميف نحك ىذه البيئة في تحسيف عممي

تككيف دكافع إيجابية لدل المتعمميف نحك عممية تعمميـ، مف خالؿ تدريبيـ عمى بناء  -2
أنشطة تعميمية خاصة بتعمميـ في بيئات التعمـ اإللكتركنية التشاركية، كمشاركتيـ في 

 تفعيميا0
إعادة النظر في مقررات الحاسب اآللي بالمرحمة المتكسطة؛ بحيث تتضمف عممية  -3

متعمميف تكظيفان فعميان لتقنيات التعميـ في عرض المحتكل العممي الخاص بيا تقديميا لم
 كبالميارات التي تتضمنيا؛ بشكؿ ييسر عممية اكتساب الطالب ليذه الميارات0

 خالؿ مفكذلؾ  مف األداء في مادة الحاسب؛ العممي الجانبب االىتماـ ضركرة -4
 المخصص الكقت المناسب زيادة يتطمب الذماألمر  ،لما يتعممو الطالب العممية الممارسة
 0 الدراسي المقرر ذلؾ لتعميـ

ضركرة اىتماـ القائميف عمى التعميـ في إدارة تعميـ الباحة بالعمؿ عمى تعميـ تكظيؼ  -5
 -مف خالؿ مقررات الحاسب -التقنيات المتطكرة في تنمية الميارات التي يدرسيا الطالب

 ذه الميارات ممارسة فعمية، كليست نظرية0 تنمية حقيقية؛ تتضمف ممارسة الطالب لي
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 :الدراشةمراجع 

 طفؿ عند الرياضية المفاىيـ بعض تنمية في الصفية البيئة (0 دكر7.05) رائد فخرم ،أبك لطيفة
 7580 -705(، 7)00، مجمة جامعة القدسالركضة0 

 سعكد فب محمد اإلماـ جامعة منتدل االجتماعية، الشبكات(0 .7.0) دسكقي فايزة أحمد،
 :الرابط عمى ىػ76/00/0340 بتاريخ إليو الرجكع تـ0 اإلسالمية

http://forum.imamu.edu.sa/showthread.php?t=2386 
فاعمية التدريس كفؽ نظرية الذكاءات المتعددة في ق(0 0343األحمدم، محمد عبد اليادم )

كالدكر بالجامعة  المعاىد فيتحصيؿ مادة الحاسب اآللي لدل طالب الصؼ الثالث المتكسط 
غير منشكرة، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير اإلسالمية0

 بالمدينة المنكرة0 
 تنمية عمى المتزامف كغير المتزامف التشاركي التعمـ نمطى اختالؼ أثر 0(7.05) أحمد محمد أميف،

 الحمقة تالميذ لدل الذات كمفيـك التعاكف كميارات اإلنترنت صفحات إنتاج كميارات مفاىيـ
 القاىرة0 العميا، جامعة الدراسات رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية االبتدائية0

 تـ(0 مارس .7-02 ،7.00) بعد عف كالتعميـ اإللكتركني لمتعمـ الثاني الدكلي المؤتمر تكصيات
 http://www.mo222/vb/showthread.php?t=35578: مف استرجاعو

التسكيؼ األكاديمي كعالقتو بأساليب المعاممة الكالدية كالبيئة (0 7.06، لينة أحمد )الجنادم
-22(، 0.0)75، مجمة كمية التربية بجامعة بنيا0 الصفية لدل طالبات جامعة القصيـ

0770 
(0 فاعمية بيئة مقترحة لمتعمـ 7.07عبد الرازؽ، السعيد )ك ، محمد البسيكنيك حبيشي، داليا خيرم 

لتطكير التدريب الميداني لدل الطالب  7االلكتركني التشاركي قائمة عمى بعض أدكات الكيب 
 00.0-52(، 0) 022 مجمة كمية التربية بالمنصكرةمعممي الحاسب اآللي0 

في إكساب طالب  .70عمى تقنيات الكيب أثر مكقع تدريبي قائـ (0 7.00حمكدة، عمرك حمكدة )
معيد ة، منشكر  ماجستير غير رسالة0 الدبمكـ العاـ في التربية ميارات تصميـ المكاقع التعميمية

 .، جميكرية مصر العربيةالقاىرة جامعة التربكية، الدراسات
تجاىات نحك أثر استراتيجية التخيؿ المكجو عمى دافعية اإلنجاز كاال (0 7.06الخكالدة، رنا عمي )

، عمادة البحث غير منشكرة رسالة ماجستير المدرسة لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي0
 العممي كالدراسات العميا، الجامعة الياشمية0

http://search.mandumah.com/Record/692956
http://search.mandumah.com/Record/692956
http://search.mandumah.com/Record/692956
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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(0 محتكل إلكتركني مقترح قائـ عمى التعمـ التشاركى لتنمية المعارؼ 7.05سكيفى، داليا محسف )
 -مجمة البحكث في مجاالت التربية النكعية0 كالميارات الحياتية في مادة الحاسب اآللي

 7270 – 788، 4المنيا، 
 عمى األلى الحاسب مقرر تدريس في المدمج التعمـ استخداـ إثر(0 7.05) سريع أبك عماد السيد،

 صناعية مكاد شعبة العاـ الدبمـك طالبات لدل البكربكينت برنامج ميارات بعض تنمية
 650-0 ،(0.5)72 ،بنيا بجامعة بيةالتر  كمية مجمة0 نحك كاتجاىاتيف

(0 فاعمية تصميـ بيئة تعمـ إلكتركني تشاركي في تنمية مفاىيـ 7.05السيد، مصطفى عبدالرحمف )
محركات بحث الكيب غير المرئية كمعتقدات الكفاءة الذاتية لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ0 

 470 -74، 023مصر،  – مجمة القراءة كالمعرفة
 المعمـ كدليؿ المعمكمات كتقنية اآللي الحاسب كتاب محتكل تقكيـ(0 7.06) إبراىيـ لكلكه الصقرم،

التعمـ0  ألبعاد مارزانك نمكذج في المتضمنة التفكير ميارات ضكء في المتكسط األكؿ لمصؼ
  رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة القصيـ0

تخداـ استراتيجية تكليفية قائمة عمى التعمـ النشط (0 أثر اس7.04طو، محمكد إبراىيـ عبد العزيز )
في التحصيؿ األكاديمي كتعديؿ التصكرات الخاطئة كتنمية الدافع اإلنجاز لدل طالب الصؼ 

(، 7)37 دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ،الثاني الثانكم الزراعي منخفضي التحصيؿ0 
046-0800 
 الدراسي التحصيؿ عمى اإللكتركني التشاركي التعمـ استخداـ أثر(0 7.04) الرحيـ عبد عافية، حساـ
 استرجاع ،الحاسكب مادة في الصناعي الثانكل الثاني الصؼ لطالب الميارم كاألداء
 http://icel.eelu.edu.eg/arabic/Files: مف ق8/0348/.0

لدل طمبة الصؼ  التنبؤ بدرجة كفاية الذات األكاديمية المدركة(0 .7.0عبد الناصر، فاطمة أميف )
العاشر في مدينة الزرقاء مف خالؿ درجتيـ في االمتحانيف المدرسي كالكطني كمقياس دافع 

 ، الجامعة الياشمية0غير منشكرة رسالة ماجستير اإلنجاز0
 التعمـ عمى قائـ بالمشركعات لمتعمـ مقترح نمكذج فاعمية(0 7.05) حباب كضحى العتيبي،

 الذات كفاعمية الناقد التفكير ميارات تنمية في االجتماعي كاصؿالت شبكات باستخداـ التشاركي
 سمطنة- كالنفسية التربكية الدراسات مجمة0 الرحمف عبد بنت نكرة األميرة جامعة طالبات لدل

 6250-650 ،(4).0 عماف،
بكم مجمة التطكير التر (0 أدكات التكاصؿ اإللكتركنية كتكظيفيا تربكيا0 7.00العريمية، بدرية ناصر )

 060 - 0(0 6) 52سمطنة عماف0  –



 ................................م إلكترونية تشاركية في تنمية بعض مهارات الحاسب اآللي والدافعية فاعلية بيئة تعل

- 304 - 

0 األكىاـ المرضية أك الضالالت في األمراض النفسية كالعنؼ(0 7..7عطية، عز الديف جميؿ )
 القاىرة: دار عالـ الكتب0

0 العالقة بيف تقدير الذات كدافعية اإلنجاز لدل الطالب الجامعي(0 8..7عمكطي، سييمة محمد )
 الجزائر0-ية العمكـ االجتماعية، جامعة قاصدم، مرباح، كمغير منشكرة رسالة ماجستير

: الكيب عمى المعتمد التعمـ منظكمة في االجتماعية البرمجيات(0 2..7) اهلل عبد غادة العمكدم،
 اإللكتركني لمتعمـ الدكلي المؤتمر: في مشاركة عمؿ كرقة0 نمكذجا االجتماعية الشبكات
 870-63 الرياض، ،لممستقبؿ التعمـ صناعة: بعد عف كالتعميـ

تفكير لدل طمبة المرحمة (0 عناصر البيئة الصفية كعالقتيا بأنماط ال7.03) العكىمي، خالد ناصر
 4.80-786(، 062)7، التربية )جامعة األزىر(الثانكية في منطقة القصيـ0 

(0 فعالية برنامج تدريبي إلكتركني قائـ عمى التعمـ التشاركي في تنمية 7.07الغكؿ، ريياـ محمد )
مجمة ميارات استخداـ بعض خدمات الجيؿ الثاني لمكيب لدل معاكني أعضاء ىيئة التدريس0 

 4720 - 782(0 0) 28مصر0  – كمية التربية بالمنصكرة
 كيب) تكنكلكجيا: كالعشريف الحادم القرف تكنكلكجيا تربكيات(0 7.07) الككيؿ عبد إبراىيـ الفار،

 0الحاسبات لتكنكلكجيا الدلتا: طنطا (70.0
(0 أثر تصميـ كتاب إلكتركني عمى تنمية ميارات التعمـ التشاركي لدل 7.02يياب سيد )إفايد، 

 المصدر مجمة بحكث عربية في مجاالت التربيةلميني لتكنكلكجيا التعميـ0 طالب الدبمكـ ا
 0620 – 070، 8مصر،  -النكعية
عّماف:  األسس السيككلكجية0 -إدارة الصفكؼ(0 7..7)أحمد ، كقطامي، نايفة عمي قطامي، يكسؼ

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع0
تنمية بعض ميارات  يكني تشاركي كأثره ف(0 تصميـ بيئة تعمـ إلكتر 7.08المشيخي، إبراىيـ أحمد )

 -المجمة الدكلية لمعمـك التربكية كالنفسية0 المتكسطة تطبيقات الكمبيكتر لدل طالب المرحمة
 550 – 07، .0مصر، 

(0 فاعمية استخداـ مدكنة تعميمية في زيادة تحصيؿ طالب المرحمة 7.00المصرم، سمكل فتحي )
 مجمة العمـك التربكية،الكمبيكتر كاالتجاه نحك المادة0  اإلعدادية لممفاىيـ المجردة بمادة

05(3 ،)02.- 7780 
 اإللكتركني التعمـ حكؿ 0(7.03) العربي الكطف في اإللكتركني لمتعمـ الثاني الدكلي المؤتمر

 0اإللكتركني لمتعمـ المصرية الجامعة: القاىرة0 الشبكي المجتمع في التشاركي
التعمـ اإللكتركني كتحديات  0(7.00ية العربية لتكنكلكجيا التربية )المؤتمر العممي السابع لمجمع

 .0 جامعة القاىرة: معيد الدراسات التربكيةالشعكب العربية "مجتمعات التعمـ التفاعمية"

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة معان عمى تنمية (0 7.05النحاؿ، سياد فخرم عادؿ )
 في الرياضيات لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة0 ميارات التكاصؿ كدافع اإلنجاز

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة0غير منشكرة رسالة ماجستير
 تنمية في الكيب عبر التشاركي التعمـ عمى قائـ تدريبي برنامج فاعمية(0 .7.0) فؤاد محمد كالي،

 غير دكتكراه رسالة 0التدريس في االلكتركني التعميـ لتكنكلكجيا المعمميف تكظيؼ كفايات
 0شمس عيف جامعة البنات، كمية منشكرة،

معنى الحياة كعالقتو بدافعية اإلنجاز األكاديمي كالرضا عف (0 8..7يكسؼ، داليا عبد الخالؽ )
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ0 الدراسة لدل طالب الجامعة0
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