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  بالعريش ةبمجمة كمية التربيقواعد النشر 
لمنشر لمفحص والتحكيـ مف أساتذة مرموقيف في المجاالت تخضع البحوث والمقاالت المقدمة  -1

 ، كما تتعرض لمراجعة دقيقة مف حيث اتباعيا ألصوؿ كتابة البحث العممي .  ةالمتخصص
ويسر إدارة المجمة أف تعمف عف قواعد النشر بالمجمة التى سوؼ يتـ تطبيقيا بكؿ دقة االمر الذي يعني  -2

حوثيـ ومقاالتيـ عمى صفحات المجمة الحرص عمى اف يكوف الراغبيف في نشر بمناشدة الباحثيف 
القواعد شكاًل ومضمونًا حتي يتجنب البحث الرفض أو إعادتو إلجراء تعديالت  ليذه وفياً تمسإنتاجيـ 
 . كثيرة 

تقدـ االبحاث مطبوعة عمى الكبيوتر عمى مسافة مزدوجة بيف االسطر وىامش ال يقؿ عف ثالث  -3
جوانب الصفحة بحيث يكوف متوسط الكممات في السطر الواحد )ثماف( كممات سنتيمترات مف جميع 

 ( . A4وعدد أسطر الصفحة الواحدة )عشروف( سطرًا وذلؾ عمى ورؽ حجـ )  
سـ الباحث ومركزه وعنواف المراسمة البريدي عمى صفحة مستقمة في بداية  -4 يكتب البحث أو المقاؿ وا 

 البحث . 
 ( كممة في الصفحة الواحدة . 211-111يتراوح مف )  ممخصًا وافياً يرفؽ مع البحث  -5
( نسخ مف البحث ألغراض المراجعة والتحكيـ وتحتفظ إدارة المجمة بنسخة واحدة 3تسمـ إلدارة المجمة ) -6

 تبقي في ممفات المجمة واليستعيده الباحث مرة اخري وترسؿ نسختاف لمتحكيـ . 
  يا كما ىو محدد في قواعد النشر .يرفؽ الباحث مع البحث المراد نشره مبمغًا مال -7
 ال ترسؿ البحوث الى التحكيـ إال بعد إجتيازىا بنجاح مراجعة أسموب الكتابة . -8
 يرسؿ خطاب لمباحث إلجراء اى تعديؿ يتفؽ مع قواعد النشر .  -9
جراء التعديالت ترسؿ إدارة المجمة إلى الباحث خطا -11 بًا لقبوؿ عند اجتياز البحث مرحمة التحكيـ وا 

 . النشر
 ترحب إدارة المجمة بنشر مراجعات وعرض الكتب والمؤلفات العربية واالجنبية .  -11
كؿ ما ينشر في المجمة ال يجوز نشره باى طريقة أو في اى مكاف آخر دوف إذف كتابي مف مدير  -12

 التحرير .
( نسخ ال يجاوز  3( عالوة عمى )  simplified Arabic( خط ) 14)تقدـ البحوث مكتوبة ببنط  -13

 دوالر ( لمباحثيف في الخارج .5جنييات ( وبػ )  11( صفحة وتحسب الصفحة الزائدة بػ ) 31البحث )
 ال تمتـز المجمة برد البحوث أو الدراسات التي ال يتقرر نشرىا أو غير قابمة لمنشر .  -14
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  نشر بحوثيم في المجمة كالتالى :رسوم النشر التي يتحمميا أصحاب البحوث الراغبين في  
( صفحة 31لمنشر ( لمبحث الذي تصؿ عدد صفحاتو ) 311تحكيـ +  211جنيو( ) 511)مبمغ  -1

 صفحة .  31عف  دجنييات ( عف كؿ صفحة يزي11باإلضافة إلى ) 
لمنشر ( لمباحثيف غير المصرييف بالخارج باإلضافة إلى  151لمتحكيـ + 111دوالر ( )  251مبمغ )  -2

 صفحة ( .  31)دوالر( لمصفحة الواحدة التى يزيد فييا البحث عف  5)
 ر نشر ممخصيف لرسالة دكتوراة لمباحثيف مف داخؿ جميورية مصر العربية . يجنيو ( نظ 311مبمغ ) -3
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 الكممات المفتاحية:

مياـ الويب –توقيت عرض التغذية الراجعة اإللكترونية  –اإللكترونية  أنماط التغذية الراجعة
 .التعميـ مف أجؿ التفكير–

 المستخمص:
ىدؼ البحث الحالي إلى تصميـ وتطوير بيئة تعممإلكترونيقائمة عمى مياـ الويب 

لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية/إعالمية( مع ضبط توقيت  التعميمية مدعومة بنمطيف
عرض النمطيف )فورية/مرجأة(، وتعرؼ أثر ميامالويب المقترحة عمى تنمية التحصاللمعرفي 
لبعض المفاىيـ العممية وبعض ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي العموـ بالحمقة 

اء مياـ الويب المقترحة )المعالجات التجريبية األربع(في الثانية لمتعميـ األساسي، وقد تـ بن
ـ(، كما اعتمد الباحث معايير 2117ضوء نموذج التصميـ التعميمي لمحمد عطية خميس )

( لتصميـ وبناء مياـ الويب، كما QM Online Course)كوالتي ماترز( لمتدريب عف بعد )
اء المياري لميارات التعميـ مف أجؿ تـ إعداد إختبار تحصيمي، وبطاقة مالحظة لقياس األد

التفكير لدى معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي، كما تـ إعداد بطاقة لتقييـ المنتج؛ 
ستراتيجيات التعميـ مف أجؿ  لقياس درجة تمكف عينة البحث مف ميارات استخدامأساليب وا 

ترحة عمى عينة التفكير داخؿ الصؼ الدراسي، كما تـ تطبيؽ البيئة المق
( معمما مف معممي ومعممات العموـ ببعض مدارس الحمقة الثانية مف 92عشوائيةمكونةمف)

التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية؛ حيث تـ توزيع عينة البحث عمى أربع مجموعات، وقد 
 كشفت النتائج عف ارتفاع متوسطات درجات معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسيفي
التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء المياري بفروؽ دالة إحصائيًّا 
عف درجات التطبيؽ القبمي، كذلؾ حققت مياـ الويب المقترحة حجـ تأثير كبير في 
التحصيؿ المعرفي واألداء المياري لميارات التعميممف أجؿ التفكير، كما كشؼ استجابات 

ة الثانية لمتعميـ األساسيعمى بطاقة تقييـ المنتج فاعمية مياـ الويب معممي العموـ بالحمق
المقترحة في زيادة التحصيؿ المعرفي واألداء المياري لميارات التعميممف أجؿ التفكير لدى 
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معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي وقدـ البحث مجموعة مف التوصيات 
 تـ التوصؿ إلية مف نتائج. والمقترحات البحثية بناًء عمى ما

The Impact for Two Types of e-Feedback (Correction / Deferred) 
and Showtime of its (Immediate / Deferred) within Web Quest in 
Development Some Scientific Concepts and Teaching Skills for 
“Teaching for Thinking Strategies” for Prep Schools Teachers 

 
Dr. Mostafa Abo Al-Nour Mostafa Salem 
dr.aboelnor81@gmail.com 

 
Keywords: Types of e-Feedback - Showtime of e-Feedback - 

Teaching by Thinking Strategies 
Abstract: 

The current research is to design and develop an e-learning 
environment based on educational web tasks supported by two 
electronic feedback modules (corrective / informative), with timing of 
the two modes (immediate / deferred), and the impact of the 
proposed web tasks on the cognitive acquisition of certain scientific 
concepts and The proposed web tasks (the four experimental 
treatments) were built in the light of Muhammad Attia Khamis's 
educational design model (2007). The researcher also adopted the 
QM Online Course for designing and constructing tasks Web A 
scorecard was also prepared to measure the skill performance of the 
learning skills for the thinking of science teachers in the second cycle 
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of basic education. A scorecard was also prepared to measure the 
degree to which the research sample was able to use the teaching 
methods and strategies for thinking in the classroom. Application of 
the proposed environment on a random sample of (92) teachers of 
science teachers in some schools of the second cycle of basic 
education in Qalyubia Governorate, where the sample was 
distributed to four groups, the results revealed the increase in the 
average score of science teachers by the throat The second task of 
the basic education in the post-application of the achievement test 
and the skill performance observation card has statistically significant 
differences in the degree of tribal application. The proposed web 
tasks also achieved a significant impact on the cognitive achievement 
and skill performance of the learning skills for thinking. Product 
Evaluation The effectiveness of the proposed web tasks in increasing 
cognitive achievement and skillful performance of teaching skills for 
the thinking of science teachers in the second cycle of basic 

education. 
 مقدمة

البحث في تكنولوجيا التعميـ أحد أىـ مصادر تطوير العممية التعميمية؛ فمـ يعد يعد 
يقتصر البحث في الوسائؿ والتقنيات المختمفة السمعية والبصرية؛ بؿ تعدى األمر ليتجاوز 
مفيوـ تكنولوجيا التعميـ إلى مرحمة التكامؿ بيف الوسيمة والتطبيؽ ليصبح أحد مجاالت 

اط المتعمـ وفرديتو، وأحد أدوات التعمـ الموجو ذاتيا لتحقيؽ األىداؼ المعرفة التي تؤكد نش
 ـ(.2113التعميمية والتوصؿ لتعمـ أكثر فعالية )محمد عبد الحميد، 
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وتعد بيئات التعمـ اإللكتروني القائمة عمى االستقصاء أحد أىـ أساليب التعمـ الموجو ذاتيا؛ 
واإلجراءات التكاممية التي مف شأنيا دعـ حيث يتـ التعمـ مف خالؿ مجموعة مف الخطوات 

المتعمـ ومساعدتو حتى تتـ عممية التعمـ، ولالستقصاء ثالث أشكاؿ ىي: االستقصاء الحر 
ويقـو فيو المتعمـ باختيار الطريقة واألسئمة والمواد واألدوات الالزمة لموصوؿ إلى حؿ 

رى محمد عطية خميس (، ويـ2117توفيؽ مرعي، ومحمد الحيمة، المشكمة التعميمية )
ـ( أف في االستقصاء الموجو يتـ توجيو المتعمـ خالؿ مجموعة خطوات إلتماـ عممية 2113)

التعمـ وحؿ بعض المشكالت وذلؾ ضمف خطة بحثية أعدت مقدمًا مثؿ التعمـ مف خالؿ 
 مياـ الويب.

اء ـ( أف ميماـ الويب تتبنى مبدأ االستقص2112ويضيؼ إبراىيـ عبد الوكيؿ ألفار )
القائـ عمى التساؤؿ والبحث واالكتشاؼ بيدؼ تنمية قدرات المتعمـ ومياراتو، حيث يشير إلى 
أف مياـ الويب أحد التطبيقات العممية لمتعمـ باالستقصاء الموجو حيث تتـ عممية التعمـ مف 
خالؿ مجموعة مف المصادر اإللكترونية المتاحة عبر الويب مع إمكانية دمج مصادر إثرائية 

 تطيع المتعمـ االستعانة بيا في حاؿ رغبتو إلتماـ عممية التعمـ.يس
(  أىمية استخداـ Chang, C., ET el. 2011ويؤكد كؿ مف تشانج وآخروف )

مياـ الويب في تعميـ أعضاء ىيئة التدريس والمعمميف لبناء المعارؼ وتنمية األداء المياري، 
التعمـ بمياـ الويب، كما تشير ىالت  وذلؾ مف خالؿ عممية التوجو الذي يتـ داخؿ بيئة

(Halat, E. 2008 إلى أف إبحار المتعمـ داخؿ مياـ الويب وتنفيذه لممياـ المطموبة منو )
ف لديو خبرات متعددة األمر الذي ينمي لدى المتعمـ األداء المعرفي  داخؿ بيئة التعمـ ُيكوِّ

 والمياري، كما ينمي لديو ميارات التفكير العميا.
( أف Iskeceli-Tunc, S., & Oner, D. 2014ؿ مف إسكسيؿ واونر )ويرى ك

مياـ الويب ىي أحد تطبيقات التعمـ البنائي؛ حيث يتـ بناء المعرفة داخؿ مياـ الويب في 
إطار متدرج قائـ عمى التفاعؿ مع المحتوى وتطبيؽ ما تـ تعممو مف خالؿ المياـ الداخمية 

نتاجيا ، وبالتالي يبني المتعمـ المعارؼ وينمي الميارات داخؿ التي يقوـ المتعمـ بأدائيا وا 
 مياـ الويب بنفسو.
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( أنيمف Kurtulus, A., & Ada, T. 2012وتؤكد دراسة كؿ مف كورتمس وأدا )
األىمية بمكاف استخداممياـ الويب لتنمية المعارؼ والميارات المختمفة لدى المعمميف في 

عمـ داخؿ مياـ الويب عمى الخطو الذاتي لممتدرب مراحؿ التعميـ المختمفة؛ حيث يعتمد الت
داخؿ الميمة، كما أف المياـ المقدمة لممتدرب داخؿ مياـ الويب تنمي لديو ميارات التعمـ 
باالستكشاؼ بما يطور ميارات التفكير لديو. كما أوصت دراسة كؿ مف مانينج وكاربنتر 

(Manning, J.B. and L.B. Carpenter. 2008أىمية تد  ) ريب المعمميف باستخداـ
مياـ الويب عمى ميارات وأساليب التدريس المختمفة، كما أوصت دراسة كؿ مف زنج 

( بأىمية استخداـ مياـ الويب في تعميـ التفكير Zheng, R., ET el. 2008وآخروف )
 وتعميـ ميارات ما وراء المعرفة وتنمية ذلؾ لدى المعمميف بمراحؿ التعميـ المختمفة.

ـ(، ودودج 2113ت دراسة كؿ مف محمد عطية خميس وآخروف )وقد أوص
(Dodge, B. 2001 بأىمية تقديـ التغذية الراجعة داخؿ بيئات التعمـ اإللكتروني القائمة )

عمى مياـ الويب وذلؾ لتسييؿ التعمـ وتقديـ استجابات لممتعمميف تحقؽ ليـ بقاء أثر التعمـ 
 .Bitchener, J., & Knock, Uينير ونوؾ )واستكماؿ المياـ التعميمية، ويضيؼ بيتش

( أف تقديـ التغذية الراجعة داخؿ بيئات التعمـ اإللكتروني ييدؼ إلى تزويد المتعمـ 2010
بالمعمومات التي تنبيو إلى أف ما يقـو بو صحيح، أو خطأ، أو ناقص، ومف ثـ السعي 

 لتجب األخطاء وعالجيا.
 .Thompson, T., & Richardson, Aويؤكد كؿ مف تومبسوف وريتشاردسوف )

( أف التغذية الراجعة يمكف تقديميا بشكؿ منظـ ومستمر وفي توقيتات مختمفة؛ حيث 2001
يمكف تقديميا أثناء عممية التعمـ أو بعدىا، حيث يتـ تزويد المتعمـ بالمعمومات حوؿ أدائو 

 وسموكو داخؿ بيئة التعمـ.
التغذية الراجعة يمكف تقديميا  ( إلى أفBurnett, P. C. 2002ويشير بورنت )

أثناء تدريب المعمميف داخؿ بيئات التدريب والتعمـ المختمفة، وذلؾ بيدؼ تقييـ استجاباتيـ 
لغاء أو تعديؿ الخطأ منيا لضماف بقاء أثر التعمـ  وتعديميا مف خالؿ إثبات الصحيح منيا، وا 

 واستمرار فعاليتو وتحقيقا لنواتج التعمـ المستيدفة.
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إلى أف  (Clariana, R. B., ET al. 2000كؿ مف كالرينا وآخروف )ويشير 
تقديـ التغذية الراجعة في ضوء استجابات المتعمـ بشكؿ تزامني أو ال تزامني قد يكوف يختمؼ 

 ,Fergusonالنمط المقدـ إعالميا، أو تصحيحيا، أو تفسيريا، أو تعزيزيا. ويضيؼ كؿ مف )
P. 2011 التغذية الراجعة المقدمة لممتعمـ حيث يمكف تقديميا ( أنو يمكف اختالؼ توقيت

فور استجابة المتعمـ وىي الفورية أو إرجائيا لنياية عممية التعمـ لتصبح مؤجمة أو مرجأة. 
( في Hattie, J. & Timperley, H. 2007ويوصي كؿ مف ىاتي وتمبيرلي )

التعمـ اإللكتروني، مع التحكـ دراستيأىمية تقديـ التغذية الراجعة بأنماط متنوعة داخؿ بيئات 
 في توقيت تقديميا بما يتناسب مع بيئات التعمـ وسموؾ المتعمـ داخؿ بيئة التعمـ.

( عمى أىمية استخداـ Alias, N., ET al. 2014وتؤكد دراسة كؿ مف اليس وأخروف )
عممي تطبيقات التعميـ اإللكتروني والتي مف أبرزىا مياـ الويب في تنمية معارؼ وميارات م

 .Allan, J., & Street, Mالتعميـ قبؿ الجامعي.حيث أوصىكؿ مف آالف وستريت )
(بأىمية استخداـ مياـ الويب في تنمية المصطمحات العممية لدى معممي العموـ.كما 2007

( بأىمية أستخداـ التغذية الراجعة Burnett, P. C. 2002أوصت نتائج دراسة بورنت )
ات معممي المدارس المتوسطة، وىو ما سوؼ يتبناه الباحث خالؿ اإللكترونية في تنمية ميار 

 البحث الحالي.
 اإلحساس بمشكمة البحث:

فيما يمي عرض ألبرز الدواعي والمبررات التي أسيمت في اإلحساس بمشكمة البحث 
 الحالي، والتي كانت عمى النحو التالي:

 ية:أوال: نتائج البحوث والدراسات السابقة في المجاالت التال
 :مجال ميام الويب التعميمية 

ـ( والتي ىدفت إلى دراسة فعالية 2119حيث أكدت دراسة عبد العزيز طمبة )
استخدامإستراتيجية تقصى الويب في تنمية بعض مستويات التفكير والقدرة عمى اتخاذ القرار 

ب في نحو مواجية تحديات التحديث التعميمي التكنولوجي،وأوصتبأىمية استخداـ مياـ الوي
تطوير األداء المعرفي والمياري لدى معممي التعميـ قبؿ الجامعي، أما دراسة أسماء المير 
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ـ(فيدفت إلى قياس فاعمية  مياـ الويب في تنمية كؿ مف ميارات التفكير التأممي 2112)
والقدرة عمى تصميـ المواقؼ التعميمية لدى الطالب المعمميف بكميات التربية النوعية، وأكدت 

ئجيا  فاعمية مياـ الويب في تنمية ميارات التفكير التأممي والقدرة عمى تصميـ المواقؼ نتا
التعميمية، كما أوصت  الدراسة بأىمية استخداـ مياـ الويب مع معممي التعميـ قبؿ الجامعي، 

ـ( التي ىدفت  إلى دراسة فاعمية إستراتيجية مياـ الويب في 2112ودراسة ليمى الجيني )
وـ عمى تنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدى طالبات المرحمة المتوسطة، تعمـ العم

وأوصت نتائج الدراسة بضرورة استخداـ الرحالت المعرفية في تنمية الميارات المختمفة 
لمعممي العموـ خاصة معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي، ودراسة كؿ مف وائؿ 

ىدفت إلى دراسة أثر أساليب تنظيـ عرض  ـ( التي2112رمضاف، ودينا إسماعيؿ )
المحتوى مف خالؿ جوالت الويب المعرفية وفقا لمنظرية التوسعية )الرأسي واألفقي( في تنمية 
ميارات التعمـ المنظـ ذاتيا والتحصيؿ المعرفي لدى طالب المرحمة الثانية مف التعميـ 

التوسع في استخداـ مياـ الويب األساسي،أثبتت مياـ الويب فاعميتيا، كما أوصت  الدراسة ب
 لتنمية المعارؼ والميارات المختمفة لدى معممي التعميـ قبؿ الجامعي.

ـ( التي ىدفت إلى دراسة أثر اختالؼ طريقة تنفيذ مياـ 2113أما دراسة إسالـ عالـ )
الويب عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة واالتجاه نحوىا لدى مديري المدارس، وأوصت 

بأىمية إعداد برامج تدريبية لمعممي التعميـ قبؿ الجامعي لتطوير مياراتيـ المختمفة، الدراسة 
ـ( التي ىدفت إلى دراسة أثر استخداـ مياـ الويب في 2114ودراسة أحمد عبد المجيد )

تدريس الرياضيات لطالب الصؼ األوؿ الثانوي عمى تنمية ميارات التفكير التأممي والتعمـ 
جيا عظـ حجـ أثر مياـ الويب وتحقيقيا لنتائج غير متوقعة في تنمية السريع وأكدت نتائ

ميارات التفكير التأممي والتعمـ السريع لدى عينة البحث، كما أوصت الدراسة باستخداـ مياـ 
 .الويب لتنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف

الويب في التنمية  وتأسيسا عمى ما سبؽ مف توصيات الدراسات السابقة بأىمية استخداـ مياـ
المينية لمعممي التعميـ قبؿ الجامعي عمى وجو العموـ ومعممي العموـ عمى وجو الخصوص 

 فقد استخدـ الباحث مياـ الويب لبناء المعالجات التجريبية لمبحث.
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 :مجال التغذية الراجعة اإللكترونية 
ـ( إلى تعرؼ أثر برنامج قائـ عمى التغذية الراجعة 2115حيث ىدفت دراسة ختاـ شبيب )

في تنمية ميارات التعبير الكتابي لطمبة المرحمة األساسية في األردف، حيث حققت الدراسة 
أثرًا كبيرًا في تنمية ىذه الميارات وأوصت بأىمية بناء برامج لمتنمية المينية لممعمميف قائمة 

ألنماط المختمفة لمتغذية الراجعة، أما دراسة كؿ مف ثائر الغباري، وعدناف العتـو عمى ا
ـ( التي ىدفت إلىتعرؼ عمى أثر زمف عرض التغذية الراجعة وأنماطيا والتفاعؿ 2115)

بينيا في تحصيؿ طمبة كمية التربية في جامعة اليرموؾ لبعض المفاىيـ اإلحصائية، فقد 
ـ التغذية الراجعة حيث يزيد اختالؼ الزمف مف تحقيؽ األىداؼ أكدت أىمية تنوع زمف تقدي

ـ( فقد ىدفت دراستو إلى تعرؼ أثر 2118المنشودة مف عممية التعمـ، أما أسامة ىنداوي )
التفاعؿ بيف توقيت التغذية الراجعة المستخدمة في بيئة التعمـ اإللكتروني عبر الشبكات 

صيؿ الفوري والمرجأ،وأوصت الدراسة بأىمية إجراء ونمط األسموب المعرفي لممتعمـ عمى التح
دراسات لقياس أثر التفاعؿ بيف نمط التغذية الراجعة وتوقت عرضيا مع تنمية المعارؼ 

ـ(  2119والميارات المختمفة، وىدفت دراسة كؿ مف محمد المرادني، ونبيؿ جاد عزمي )
بصرية ضمف صفحات الويب إلى قياس أثر التفاعؿ بيف توقيت تقديـ التغذية الراجعة ال

التعميمية واألسموب المعرفي لتالميذ المرحمة االبتدائية في التحصيؿ المعرفي واالتجاه نحو 
التعمـ مف مواقع الويب التعميمية،وأوصت بأىمية تنوع أنماط التغذية الراجعة وزمف تقديميا 

توصيات نتائج دراسة  جدير بالذكر استعراضو في المعالجات التجريبية لمدراسات التجريبية، 
ـ(، ودراسة كؿ مف محمد عطية خميس، وىبة العزب، ويسرية فرج 2116حناف الشاعر )

( Dodge, B. 2001ـ(، ودراسة دودج )2113ـ(، ودراسة إيماف صالح الديف )2113)
بأىمية استخداـ األنماط المختمفة لمتغذية الراجعة داخؿ مياـ الويب لما لو مف عظيـ األثر 

ؽ األىداؼ المنشودة مف الميمة، وعميو فإف الباحث استخدـ إستراتيجية الدمج بيف في تحقي
 مياـ الويب وبعض أنماط التغذية في بناء المعالجات التجريبية لمبحث.

 :مجال التعميم من أجل التفكير 
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 .Costa, A. L & Kallick, Bحيث أوصت دراسات كؿ مف كوستا وكاليؾ )
 ,Baron(، وباروف )Harpaz, Y. & Lefstein, A. 2000(، وىراباز وليفستيف )2000

J. 2001( وشيرمر ،)Shermer, M. 2002 بأىمية تنمية الجوانب المعرفية واألدائية )
عمى استخداـ األساليب المختمفة لمتعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي التعميـ األساسي، 

 واستخداـ بيئات التدريب اإللكتروني المتنوعة.
لقياس أثر اختالؼ  -في حدود عمـ الباحث–ى ما سبؽ فإنو توجد دراسة وعطفا عم

نمطيف لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية/إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية/مرجأة( 
داخؿ مياـ الويب في تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى 

 عميـ األساسي.معممي العموـ بالحمقة الثانية لمت
 ثانيا: توصيات بعض المؤتمرات العممية:

، جامعة القاىرة، والمؤتمر 2112أوصى المؤتمر العممي الرابع ) ـ( لكمية التربية بالفيـو
ـ( الذي أقامو المجمس العربي 2111العممي العربي الثامف لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف )

رامج لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمعممي لمموىوبيف والمتفوقينباألردف أىمية توفير ب
العموـ عمى التعميـ القائـ عمى التفكير، كما أوصت باستخدامأساليب جديدة لتحقيؽ ىذا 
اليدؼ، أما المؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ 

سعود  الممؾ بجامعة التعميـ والتدريب اإللكتروني في األولى ـ(، والندوة2119بمصر)
 عف والتعميـ اإللكتروني الثالث لمتعمـ الدولي ـ(، والمؤتمر2111بالمممكة العربية السعودية)

( 2113بعد لممركز الوطني لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد بالمممكة العربية السعودية)
تقصاء مثؿ مياـ فقد أوصوا بأىمية استخداـ بيئات التدريب اإللكتروني القائمة عمى االس

الويب ودعميا ببعض أنماط التغذية الراجعة وغيرىا في تنمية المعارؼ والميارات لدى 
 معممي التعميـ الجامعي وقبؿ الجامعي.

 ثالثا: الدراسة االستكشافية:
مف خالؿ تقديـ الباحث لعدد مف البرامج التدريبية التطوعية لمعممي التعميـ األساسي 

ؿ فترة التفرغ الصيفي الحظ ضعؼ األداء المعرفي والمياري لدى بمحافظة القميوبية خال
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معممي العموـ بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في استخداـ ميارات التعميـ مف أجؿ 
الجية المنوط بيا -التفكير بالرغـ مف تقديـ وزارة التربية والتعميـ ممثمة في أكاديمية المعمـ

لمبرامج التدريبية لممعمميف في مجاؿ التفكير،  -التربية والتعميـالتأىيؿ الميني لمعمى وزارة 
( معمما ومعممة لمعمـو 13وبإجراء الباحث لعدد مف المقابالت الميدانية غير المقننة مع )

بعدد مف مدارس التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية الحظ ضعؼ األداء المعرفي والمياري 
ية مف التعميـ األساسي في مجاؿ المفاىيـ العممية وميارات لدى معممي العموـ بالحمقة الثان

 التعميـ مف أجؿ التفكير األمر الذي عزز االحساس بمشكمة البحث الحالي.
 مشكمة البحث:

تحددت مشكمة البحث الحالي في وجود ضعؼ في األداء المعرفي والمياري لدى 
مفاىيـ العممية واستخداـ ميارات معممي العموـ بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في ال

التعميـ مف أجؿ التفكير في العممية التعميمية، األمر الذي دفع الباحث إلى تصميـ بيئة 
تدريب إلكتروني قائمة عمى التكامؿ بيف نمطيف لمتغذية الراجعة وتوقيت عرضيما مع مياـ 

ير لدى معممي العمـو الويب لتنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفك
 بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي، لذا فإف مشكمة الدراسة تتحدد في اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ما أثر اختالؼ نمطيف لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية/إعالمية( السؤال الرئيس:
العممية  وتوقيت عرضيما )فورية/مرجأة( داخؿ مياـ الويب في تنمية بعض المفاىيـ
يتفرع و  وميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي؟

 عف ىذا السؤاؿ مجموعة مف األسئمة،كما يمي:
ما االحتياجات التدريبية لمعممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي حوؿ التعميـ مف  -1

؟   أجؿ التفكير مف وجية نظرىـ ومف وجية نظر متخصصي وخبراء مجاؿ تدريس العمـو
ما المعايير المتبعة لتصميـ وبناء مياـ الويب القائمةعمى اختالفنمطينممتغذية الراجعة  -2

 يحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة(؟اإللكترونية )تصح
ما التصور المقترح لمياـ الويب المقترحة،مصحوبة بالتغذية الراجعة اإللكترونية في  -3

 ـ؟2117ضوء نموذج عطية خميس 
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لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت  نمطيف ما أثر اختالؼ -4
الويب في تنمية التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ عرضيما )فورية / مرجأة( بمياـ 

 لدى معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي؟ العممية
لدى  ما حجـ تأثير مياـ الويب في تنمية التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية  -5

 معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي؟
الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت لمتغذية  نمطيف ما أثر اختالؼ -6

عرضيما )فورية / مرجأة( بمياـ الويب في تنمية ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير  لدى 
 معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي؟

ما حجـ تأثير مياـ الويب في تنمية ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي العمـو  -7
 مقة الثانية لمتعميـ األساسي؟بالح

لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت  نمطيف ما أثر اختالؼ -8
عرضيما )فورية / مرجأة( بمياـ الويب في منتوجات معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ 

 األساسي حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير؟
ت معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي ما حجـ تأثير مياـ الويب في منتوجا -9

 حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير؟
 :أىداف البحث

 :ىدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ ما يمى
االحتياجات التدريبية لمعممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي لتطبيؽ أساليب  -

التعميـ مف أجؿ التفكير مف وجية نظرىـ ومف وجية نظر متخصصي وخبراء مجاؿ 
 .  تدريس العمـو

لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت  نمطيف أثر اختالؼ -
أة( بمياـ الويب في تنمية التحصيؿ المعرفي واألداء المياري عرضيما )فورية / مرج

 لميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي.
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حجـ تأثير مياـ الويب في تنمية التحصيؿ المعرفي واألداء المياري لميارات التعميـ  -
 الثانية لمتعميـ األساسي.مف أجؿ التفكير لدى معممي العمـو بالحمقة 

تنمية التحصيؿ المعرفي واألداء المياري لميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى  -
 معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي.

 :أىمية البحث
قد تسيـ نتائج البحث في تعزيز اإلفادة مف إمكانات مياـ الويب في تذليؿ الصعوبات  -

ى برامج التنمية المينية لمعممي الحمقة الثانية مف التعميـ التي تواجو القائميف عم
 األساسي.

قد يفيد البحث الحالي في تزويد القائميف عمى تصميـ بيئات التعمـ القائمة عمى الويب  -
، ومياـ الويب عمى وجو الخصوص بمجموعة مف اإلرشادات المعيارية  عمى وجو العمـو

نتاجيا،وذلؾ فيما يتعمؽ بإستراتيجية تؤخذ بعيف االعتبار عند تصميـ ىذه الب يئات وا 
 التدريس القائمة عمى التفكير.

قد يفيد البحث الحالي في توفير المعالجة المالئمة الستعدادات معممي الحمقة الثانية مف  -
 التعميـ األساسي بيدؼ تحقيؽ أىدافالعممية التعميمية بتمؾ المرحمة ألقصى حد ممكف.

لي في تزويد معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي قد تفيد نتائج البحث الحا -
الويب ذات تأثير فعاؿ في تحسيف نواتج التعمـ  بإستراتيجيات ونمطيف وأدوات لتنفيذ مياـ

 .المختمفة
 :فروض البحث

 :يسعى البحث الحالي لمتحقؽ مف صحة الفروض التالية
متوسطاتات درجات أفراد ( بيف 1.15ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > ) -1

المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية حوؿ التعميـ 
نمطيف لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت  يرجع لتأثير اختالؼ

 عرضيما )فورية / مرجأة(بمياـ الويب.
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( بيف متوسطاتات درجات أفراد 1.15ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > ) -2
المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية لدى معممي 

 العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي يرجع إلى تأثير مياـ الويب.
( بيف متوسطاتات درجات أفراد 1.15ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > ) -3

 التجريبية لمبحث في ميارات التعميـ مف أجؿ التفكيريرجع لتأثيراختالؼالمجموعات 
لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية /  نمطيف
 مرجأة(.

( بيف متوسطاتات درجات أفراد 1.15ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > ) -4
التعميـ مف أجؿ التفكيرلدى معممي العمـو المجموعات التجريبية لمبحث في ميارات 

 بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي يرجع إلى تأثير مياـ الويب.
( بيف متوسطاتات درجات أفراد 1.15ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > ) -5

المجموعات التجريبية لمبحث في منتوجات معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي 
لمتغذية الراجعة اإللكترونية  نمطيف اختالؼ يرجع لتأثير عميـ مف أجؿ التفكيرحوؿ الت

 )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة( بمياـ الويب.
( بيف متوسطات درجات أفراد 1.15ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > ) -6

حمقة الثانية لمتعميـ األساسي المجموعات التجريبية لمبحث في منتوجات معممي العمـو بال
 حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير يرجع إلى تأثير مياـ الويب.

 :حدود البحث
 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:

حيث اقتصر المحتوى العممي لمبحث الحالي عمى تكميؼ معمـ العمـو حدود موضوعية: -
عة مع اختالؼ توقيت عرض بميمة ويب طويمة المدى مدعومة بنمطيف لمتغذية الراج

ىذيف النمطيف، وقد ارتبطت ميمة الويب بتنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ 
مف أجؿ التفكير لدى معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي وذلؾ عمى النحو 

المحفزة لو، التالي: مفيـو التفكير، وأىميتو، وأساليب تعميـ التفكير، واألنشطة التعميمية 
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ومفيوـ التعميـ مف أجؿ التفكير، وعوامؿ نجاح التعميـ مف أجؿ التفكير، ومعوقات نجاح 
ستراتيجيات التعميـ مف أجؿ التفكير، وتطبيؽ إستراتيجيات  التعميـ مف أجؿ التفكير، وا 

 التعميـ مف أجؿ التفكير.
 وتممث في معممي ومعممات العموـ.حدود بشرية: -
 ارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية.بعض مدحدود مكانية: -
سبتمبر  1اغسطس حتى   7تـ تطبيؽ تجربة البحث في الفترة مف   حدود زمانية: -

 ـ.2116
جراءاتو  منيج البحث وا 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث التي تستخدـ بعض مناىج الدراسات :منيج البحث -
والتحميموالتصميـ، كما تـ استخدامالمنيج التجريبي عند قياس الوصفية في مرحمة الدراسة 

 أثر المتغيريف المستقميف لمبحث عمى متغيراتو التابعة في مرحمة التقويـ.
 :متغيرات البحث

 :اشتمؿ البحث الحالي عمى متغيريف مستقميف:المتغيرات المستقمة 
 نمطا التغذية الراجعة اإللكترونية )التصحيحي / اإلعالمي(. المتغير األول: -
 توقيت عرض التغذية الراجعة اإللكترونية )فوري / مرجأ(. المتغير الثاني: -

 :المتغيرات التابعة 
 اشتمؿ البحث الحالي عمى متغيريف تابعيف:

 التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية لدى معممي العموـ. -
.ميارات التعميـ م -  ف أجؿ التفكير لدى معممي العمـو

 :التصميم التجريبي لمبحث
في ضوء المتغيريف المستقميف لمبحث تـ استخداـ التصميـ التجريبي المعروؼ باسـ التصميـ 

 (، كما يوضح الجدوؿ التالي:2×2العاممي )
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 ( التصميـ التجريبي لمبحث1جدوؿ )
 مياـ الويب طويمة المدى

 نمط التغذية الراجعة
 توقيت التغذية الراجعة

 مرجأة فورية
 2مج 1مج تصحيحية
 4مج 3مج إعالمية

 عينة البحث:
( معمما مف معممي ومعممات العموـ ببعض مدارس الحمقة 92تكونت عينة البحث مف  )

الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية وىي: النيؿ اإلعدادية بنات، والرافعي 
وىدى شعراوى اإلعدادية بنات، ومجمع أسماء بنت أبي بكر اإلعدادي اإلعدادية بنات، 

مايو اإلعدادية بنيف، حيث تـ توزيع عينة  15لمبنات، ومجمع السالـ اإلعدادي لمبنات، و 
 البحث عمى أربع مجموعات متساوية عمى النحو التالي:

 
 
 

 
  

 
 القياس:أدوات 

 اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي لبعض المفاىيـ العممية لدى معممي العموـ. -
 بطاقة المالحظة لميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي العموـ. -
 تعميمي عف التعميـ مف أجؿ التفكير. بطاقة تقييـ منتج -

 إجراءات البحث:

 الويب مةمه
 
 
 
 
 
 
 

تصحيحية : تغذية راجعة: 1مج
 فورية/ 

 تصحيحية: نوط عرض الحغرية الراجعة
 يةإعالم/ 

فورية : عرض الحغرية الراجعةجوقيث 
 مؤجلة/ 

تصحيحية : تغذية راجعة: 2مج
 / مؤجلة

: تغذية راجعة: إعالمية 3مج
 فورية/ 

: تغذية راجعة: إعالمية 4مج
 / مؤجلة

 ( جوزيع هجووعبت عينة البحث1شكل )
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والدراسات ذات العالقة بموضوع البحث؛ إجراء دراسة مسحية تحميمية لألدبيات العممية  -
وذلؾ بيدؼ إعداداإلطار النظري لمبحث، واالستدالؿ بيا في توجيو فروض البحث، 

 ومناقشة النتائج البحثية مف خالليا.
تحميؿ المحتوى العممي لوحدة لبعض أدبيات التعميـ مف أجؿ التفكير لمعممي التعميـ  -

عداد  األساسي في العمـو والحمقة الثانية مف التعميـ األساسي عمى وجو الخصوص، وا 
عادة صياغتو مف خالؿ تحكيميا؛ لمخروج  وحدة تعميمية مقسمة إلى وحدات فرعية وا 
بأىداؼ ىذه الوحدةومدى ارتباط المحتوى باألىداؼ، والتحقؽ مف مدى كفايةالمحتوى 

 العممي لتحقيؽ األىدافالمنشودة مف الدراسة.
بار تحصيؿ الجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة األداء إعداد أدوات البحث وىي: اخت -

المياري، وبطاقة تقييـ المنتجالتعميمي، وتحكيميا والتأكد مف صدقيا، ووضعيا في 
 صورتيا النيائية.

وتحكيمو ووضعو  -ميامالويب األربع -تصميـ السيناريو المشترؾ لممعالجات التجريبية -
 في صورتو النيائية.

وعرضيا عمى خبراء في مجاؿ  -ميامالويب األربع -لتجريبية إنتاج موادالمعالجات ا -
تكنولوجيا التعميـ؛ إلجازتيما،ثـ إعداد المياـ األربعفي صورتيا النيائية، بعد إجراء 

 التعديالت المقترحة وفؽ آراء الخبراء المحكميف.
س إجراء التجربة االستطالعية لمواد المعالجة التجريبية، وأدوات القياس؛ بيدؼ قيا -

الصعوبات التي قد تواجو الباحث، أو أفراد العينة عند إجراء  ثباتيا، والتعرؼ عمى
 التجربة األساسية.

اختيار عينة البحث األساسية مف معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي ببعض  -
 مدارس محافظة القميوبية، وتقسيميا عشوائيا عمى أربع مجموعات تجريبية.

مي ألدوات البحث: اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة األداء التطبيؽ القب -
األساسية طبقا لنوع التصميـ التجريبي المستخدـ؛ وذلؾ  المياري عمى مجموعات البحث
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والمياري،  لمبحث في الجانبيف المعرفي بيدؼ التأكد مف تكافؤ المجموعات األربع
 وحساب درجات الكسب لكال الجانبيف.

عمى أفراد العينة وفؽ التصميـ  -الويب األربع مياـ –المعالجة التجريبية  موادعرض  -
 لمبحث. التجريبي

التطبيؽ البعدي ألدوات البحث:اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة األداء  -
التعميمي عف التعميـ مف أجؿ التفكير عمى أفراد العينة،  المياري، وبطاقة تقييـ المنتج

 ض مواد المعالجة التجريبية عمييـ.بعد عر 
حساب درجات الكسب في اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي، وبطاقة المالحظة، وبطاقة  -

 التعميمي. تقييـ المنتج
إجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج، ومف ثـ تحميؿ البيانات، وحساب مدى التغير في  -

لدى معممي العموـ بالحمقة  لتفكيروميارات التعميـ مف أجؿ ا الجانبيف المعرفي واألدائي
، ومقارنة نتائج التطبيؽ، ومناقشتيا، وتفسيرىا عمى ضوء اإلطار الثانية لمتعميـ األساسي

 والنظريات المرتبطة. النظري، والدراسات
تقديـ التوصيات عمى ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، وتطوير مقترحات لمبحوث  -

 المستقبمية.
  :لمبحث اإلطار المفاىيمي

 ينطوي اإلطار النظري لمبحث عمى المحاور الرئيسة التالية:
 المحور األول: ميام الويب التعميمية.

 التغذية الراجعة اإللكترونية. المحور الثاني: 
 .المحور الثالث: التعميم من أجل التفكير

 وسوؼ يتـ عرض ىذه المحاور عمى النحو التالي:  
 التعميمية:المحور األول: ميام الويب 

ـ(  أف مياـ الويب تمثؿ رحمة 2118ويؤكد كؿ مف ياسر بيومي، وداد عبد السميع )
تعميمية ممتعة تتـ مف خالؿ اإلبحار الشبكي بالويب لتحقيؽ ىدؼ محدد مف خالؿ مجموعة 
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مف اإلجراءات والخطوات المباشرة بيدؼ تنمية ميارات مختمفة لدى المتعمـ / المتعمميف 
 يد مف دافعية المتعمميف لإلنجاز واكتساب معارؼ وميارات مختمفة.األمر الذي يز 

(إلى أف مياـ الويب ىي إحدى بيئات التعمـ Dodge, B. 2001وتشير دودج )
الموجو القائـ عمى االستقصاء لتحقيؽ بعض األىداؼ التعميمية وتنمية بعض الميارات 

 والكفايات لدى المتعمميف.
 أنواع ميام الويب:

 Zheng, R., Etـ(، وزينج وآخروف )2119خميس ) محمدعطية مفيصنؼ كؿ 
al.2008:مياـ الويب إلى نوعيف أساسييف عمى النحو التالي) 

(: وىي مياـ يتـ تقديميا عبر الويب Short Term web Questمياـ ويب قصيرة ) -
بيدؼ تقديـ مفيـو وحيد ومحدد وال تتشعب إلى موضوعات متعددة، كما تتميز بالبساطة 

 والسيولة، ويمكف استخداميا كمقدمة لممياـ الطويمة.
(: وتعرؼ بالمياـ الكاممة؛ حيث تقدـ long Term web Questمياـ ويب طويمة ) -

لممتعمـ محتوى كامال مبني عمى التحميؿ، والتركيب، والتقييـ، ويطمب مف المتعمـ في 
ح زمف الميمة بيف أسبوع نياية الميمة تقديـ منتوج تعميمي كحصاد لعممية التعمـ، ويتراو 

 وشير كامؿ.
وجدير بالذكر أف الباحث استخدـ مياـ الويب الطويمة خالؿ المعالجات التجريبية 
بالبحث الحالي؛ وذلؾ التتفاقيا مع أىداؼ البحث الحالي ومتغيراتو التابعة، وتحقيقيا 

 ي(.الحتياجات عينة البحث )معممو العموـ بالحمقة الثانية مف التعميـ األساس
 مميزات ميام الويب وفاعميتيا التعميمية:

تتيح مياـ الويب لممتعمـ التعمـ القائـ عمى االستقصاء الموجو بما ينمي المعارؼ 
المستيدفة واألداء المياري لديو، كما تدعـ مياـ الويب النمو المعرفي لممتعمـ، ويشير كؿ 

 .Chang, C., Et alف )(، وتشانج وآخرو Alias, N., Et al. 2014مف أليس وآخروف )
يكبز وآخروف )2011 ( إلى أف مف أبرز سمات Ikpeze, C. H., Et al. 2007(، وا 

 مياـ الويب ما يمي:
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فبناء ميمة الويب ودعـ عممية تعتمد عند بنائيا عمى أحد نظريات وأساليب التعمم: -
ـ وبنائو يدعـ استكشاؼ المتعم التعمـ مف خالؿ النظرية البنائية واالستقصاء التعميمي

 خبرات تعميمية جديدة لديو معتمدا عمى ما تعممو مف خبرات سابقة.
حيث يخوض المتعمـ رحمة تعميمية موجية داخؿ دعم االستكشاف التعميمي الموجو: -

عادة التعمـ والبحث اإلثرائي  ميمة الويب بحيث يمنح المتعمـ فرصة متعددة لمتعمـ، وا 
 لممعرفة.

حيث يتـ بناء المحتوى التعميمي داخؿ مياـ  ري لممتعمم:تطوير البناء المعرفي والميا -
الويب بحيث يراعي كؿ مف الفروؽ الفردية بيف المتعمميف والخطو الذاتي لكؿ متعمـ؛ 

 األمر الذي يدعـ تطوير البناء المعرفي والمياري لممتعمـ.
الوجدانية، حيث تدعـ مياـ الويب الكفايات: المعرفية، و  تطوير كفايات المتعمم المختمفة: -

واألدائية، واإلنتاجية لدى المتعمـ مف خالؿ تنمية المعارؼ والميارات والميوؿ، 
واالتجاىات، والقيـ لدى المتعمـ، كما أف تطوير منتج بنياية الميمة يدعـ أداء المتعمـ 

نتاجيتو.  وا 
ة : حيث ترتبط مياـ الويب بالتقدـ والتنامي في معرفتنمية اإلدراك المتزايد لممعرفة -

المتعمـ األمر الذي يدعـ تنمية ميارات التعامؿ مع مصادر المعرفة، وذلؾ مف خالؿ 
 البحث عنيا والوصوؿ إلييا، واتقاء ما ينفعو في بناء المنتوج النيائي لمميمة التعميمية.

 مكونات ميام الويب:
ـ(، 2112ـ(، ووائمرمضاف، وديناإسماعيؿ )2119اتفؽ كؿ مف عبدالعزيزطمبة)

( Dodge, B. 2001ـ(، ودودج )2113ومحمدعطيةخميس، وىبةالعزب، ويسريةفرج )
عمى أنو لكي تحقؽ ميمة الويب األىداؼ المنشودة البد وأف تتألؼ مف مكونات رئيسة ىي: 
المقدمة، واألنشطة، والمياـ، والعمميات، والمصادر، والتغذية الراجعة / الدعـ، والتقويـ، 

 وفيما يمي عرض موجز لكؿ مكوف مف مكونات ميمة الويب: والخاتمة، وصفحة المعمـ،
وتعرض المقدمة اليدؼ مف ميمة الويب،  (:Introductionمقدمة ميمة الويب ) -

والمطموب مف المتعمـ أثناء الميمة، كما تعرض المقدمة السياؽ العاـ والصورة المختصرة 
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يؽ نواتج التعمـ المستيدفة لمميمة، كما يتـ استعراض أسموب التعمـ بالميمة، وطريقة تحق
مف الميمة، والمصادر التي يمكف لممتعمـ االستعانة بيا، ويتـ صياغة المقدمة بأسموب 

 يثير دافعية المتعمـ واىتمامو.
وتنقسـ المياـ أو األنشطة إلى مجموعة مف األسئمة  (:Tasksاألنشطة / الميام ) -

البسيطة يتـ صياغتيا بشكؿ تطبيقي قابؿ لمتنفيذ باستخداـ مصادر الويب ويجب أف 
تحظى باىتماـ المتعمـ، ويحصؿ المتعمـ عمى ىذه األنشطة بمجرد االنتياء مف المقدمة 

المياـ أف تحدد األسئمة والدخوؿ مباشرة في ميمة الويب، والبد عند تصميـ األنشطة / 
عطاء فرصة لممتعمـ لمبحث  االسترشادية التي سيحتاج إلييا المتعمـ أثناء تنفيذ الميمة، وا 

 والتفكير والتواصؿ.
وتتضمف مرحمة اإلجراءاتوالوصؼ التفصيمي  (:Processاإلجراءات / العمميات ) -

يمة الويب، كما وخطوات العمؿ التي تساعد المتعمـ عمى تحقيؽ المطموب منو داخؿ م
تتضمف بعض التوجييات الخاصة بكيفية الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بمحتوى 

عداد المنتوج النيائي.  الميمة، وآلية تنظيميا إلتماـ الميمة وا 
حيث يتـ تحديد مصادر التعمـ ذات العالقة بالمياـ  (:Resourcesمصادر التعمم ) -

ىي المصدر الرئيس لممعرفة وتنمية  واألنشطة واإلجراءات، كما أف ىذه المصادر
الميارات داخؿ الميمة والتي مف خالليا تتـ عممية التعمـ، ويمكف ربط مصادر التعمـ 
بروابط إبحار شبكي تمكف المتعمـ مف الوصوؿ المباشر ليا وربطيا باألسئمة المحورية 

مواقع بعناية لمميمة في قسـ العمميات، جدير بالذكرأنو يجب أف يختار المعمـ روابط ال
 معتمدا في ذلؾ عمى خبرات المتعمـ وحاجاتو التعميمية والفروؽ الفردية بيف المتعمميف.

وتيدؼ التغذية الراجعة بالميمة  (:Scaffolding / feedbackالتغذية الراجعة ) -
التعميمية إلى تشجيع المتعمـ عمى القياـ بالنشاط بميارة أكثر، وتعتمد التغذية الراجعة 

داخؿ ميمة الويب عمى نمط وتوقيت تقديميا لممتعمـ، ويمكف تحديد أىمية  المقدمة
التغذية الراجعة في توفر الدعـ والمساعدة لممتعمـ لمتخطيط والفيـ، وتوجيو المتعمـ 
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ومساعدتو نحو إنجاز ميمة الويب، وتقديـ الدعـ والمساعدة لممتعمـ عند إعداد المنتوج 
 (.Dodge, B. 2001النيائي مف الميمة )

وقد تبنى الباحث تقديـ تغذية راجعة في إطار تنظيمي لنمط وتوقيت تقديميا داخؿ ميمة 
الويب وقياس أثر ذلؾ عمى التحصيؿ المعرفي واألداء المياري )المتغير التابع( بنياية 

 البحث.
وتأتي مرحمة التقويـ في نياية ميمة الويب؛ حيث يقـو  (:Evaluationالتقويم ) -

و وعف طريؽ نظرائو بتقييـ المنتوج النيائي لو حيث يعد النتيجة النيائية المتعمـ بنفس
 لدراسة ميمة الويب، حيث يطبؽ المتعمـ ما تعممو داخؿ الميمة.

 وقد استخدـ الباحث بطاقة تقييـ المنتج لتقييـ نواتج تعمـ معممي العمـو )عينة البحث(.
ئيسة لميمة الويب، وتمخيص وتشتمؿ عمى ممخص لمفكرة الر  (:Conclusionالخاتمة) -

ما تـ إنجازه وتعممو مف خالؿ المحتوى العممي، كما يتـ تذكير المتعمـ بأىـ المعارؼ 
والميارات التي اكتسبيا بنياية الميمة، وتتضمف بعض األسئمة أو النشاطات اإلثرائية 

داخؿ والروابط الشبكية التي تمكف المتعمـ مف إضافة معارؼ خارجية عف موضوع التعمـ 
 الميمة.

تتيح صفحة المعمـ دليال لممعمميف الراغبيف في  (:Teacher Guideصفحة المعمم ) -
استخداـ الميمة التعميمية لمتعممييـ، كما يمكف لممتعمميف الدخوؿ عمى صفحة المعمـ 
لّتعرؼ بشيء مف التفصيؿ مكونات الميمة والثراء المعرفي والمياري داخميا، كما 

 خطة سير الميمة، وأبرز النتائج المتوقعة بعد تطبيقيا.تتضمف ىذه المرحمة 
 مرتكزات بناء ميام الويب:

 Polly, D., Andـ(، وبولي وأوسبتد )2115يرى كؿ منمحمدعطيةخميس )
Ausband, L.2009( وميرلز وآخروف، )Miralles, P., Et al. 2013 أنمياـ الويب )

تصميميا وبنائيا أف يتـ األخذ في االعتبار مثميا مثؿ بيئات التعمـ اإللكتروني يجب عند 
 مجموعة مف المرتكزات والمحددات، والتي مف أىميا ما يمي:

 تصميـ وبناء ميمة الويب في شكؿ عدد مف المشكالت والتساؤالت المثيرة لتفكير المتعمـ. -
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توفير المصادر والروابط اإلثرائية داخؿ ميمة الويب بحيث تكوف مرتبطة بالمياـ  -
 مية المكمؼ بيا المتعمـ، بحيث تتسـ ىذه المصادر بسيولة الوصوؿ.التعمي

اعتماد المحتوى التعميمي داخؿ الويب عمى تفاعؿ المتعمـ مع المحتوى والزمالء في حالة  -
التعمـ الجمعي وذلؾ بأساليب مختمفة، وبما يحقؽ تكويف خبرات جديدة معتمده عمى 

 الخبرات السابقة.
 ب داخؿ مجموعات العمؿ أثناء تنفيذ الميمة.تحديد وتنظيـ أدوار الطال -
توفير التغذية الراجعة والدعـ اإللكتروني داخؿ ميمة الويب مع ضبط النمط والتوقيت  -

 حسب خصائص المتعمميف ومراعاة الفروؽ الفردية والخطو الذاتي لدييـ.
 المحور الثاني: التغذية الراجعة اإللكترونية:

الراجعة إلى نظرية التعميـ السموكية؛ حيث تعبر  تعود الجذور الفمسفية لمتغذية
التغذية الراجعة عف التفاعؿ المتبادؿ بيف المثير واالستجابة؛ إذ تستطيع االستجابة أف تعطي 
نشاطًا ثانويًا الحقًا في صورة مثير يقوـ بدوره بتعديؿ االستجابة حتى تصؿ إلى المستوى 

إلعالمو بصحة استجابتو يعزز ىذه االستجابة  المرغوب فيو، فتزويد المتعمـ بتغذية راجعة
ويزيد مف احتماؿ تكرارىا الصحيحة فيما بعد؛ األمر الذي يؤدي إلى تعديؿ سموكو وتقويتو 

 ـ(.2113ويزيد مف دافعيتو لممارسة السموؾ الصحيح )محمدعطيةخميس، 
( أف مفيوـ التغذية الراجعة White, K. J.Et al. 2000ويؤكد وايت وآخروف )

رتبط بقانوف األثر عند ثورندايؾ مف خالؿ معرفة نتائج التغذية الراجعة التي تؤثر في ي
التعمـ؛ فتقديـ التغذية الراجعة لممتعمـ يؤدي إلى مزيد مف التحسيف لمموقؼ التعميمي، أما 

 توقؼ التغذية الراجعة فقد يؤدي في بعض األحياف إلى تدىور األداء التعميمي لممتعمـ.
( أف التغذية الراجعة تعد ركنًا رئيسا في Burnett, P. C. 2002)ويرى بورنت 

عممية التقويـ البنائي لمموقؼ التعميمي؛ حيث تيدؼ في جوىرىا إلى تحقؽ نواتج التعمـ 
واألىداؼ، كما تعد أيًضا أحد أدوات عالج فجوات البنية المعرفية لدى المتعمـ؛ فالدور الذي 

نواتج التعمـ بوصفيا عنصرًا أساسيًا مف عناصر التدريس  تؤديو التغذية الراجعة في تحسيف
 الفعاؿ يؤدي إلى تحسف أداء المتعمـ.
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وأسموب التعزيز المتضمف في التقويـ البنائي المقدـ لممتعمـ أثناء عممية التعمـ يساعد 
المتعمـ في التغمب عمى الصعوبات التي يمكف أف تواجيو أثناء التعمـ؛ حيث يمكف مف خالؿ 

ذية الراجعة تصحيح االستجابات الخطأ لممتعمـ أو تعديؿ بعض جوانب القصور لديو بما التغ
يحقيؽ أىداؼ التعمـ، كما أف التغذية الراجعة عممية مستمرة ومنظمة يمكف مف خالليا تقديـ 
المعمومات حوؿ أداء المتعمـ لتأكيد االستجابات الصحيحة وتعديؿ االستجابات الخطأ مع 

 (.Ferguson, P. 2011يا مستقبال )التوجيو لتالفي
( أف التغذية Clariana, R. B., Et al. 2000ويؤكد كؿ مف كالرينا وآخروف )

الراجعة تعني بتحفيز وتشجيع المعمـ لممتعمـ وتعزيزه والتعقيب عمى نتائج أدائو، حيث يمكف 
نويا، أو لممتعمـ أف يحصؿ عمى التغذية الراجعة بأكثر مف أسموب سواء كاف حسيا أو مع

مكتوبا، أو لفظيا أو إلكترونيا أو الكؿ معا بيدؼ تعديؿ بعض استجابات المتعمـ والوصوؿ 
 إلى االستجابة المستيدفة وتقميؿ جوانب الضعؼ في عممية التعمـ.

 أنماط التغذية الراجعة اإللكترونية:
ؼ تتعدد تصنيفات وتقسيمات التغذية الراجعة اإللكترونية وذلؾ باختالؼ المواق

التعميمية التي تقدـ مف خالليا، وباختالؼ طبيعة المتعمـ وسموكو داخؿ بيئة التعمـ 
(، وأندرسوف Howie, E., Et al. 2000اإللكتروني، حيث يصنؼ كؿ مف ىوي وآخروف )

 Ashford, S. J., Et(، وأشفورد وآخروف )Anderson, D. I., Et al. 2001وآخروف )
al. 2003لكترونية عمى النحو التالي:( التغذية الراجعة اإل 

تغذية راجعة إعالمية،  التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث سبب تقديميا وتتضمن: -
وتغذية راجعة تصحيحية، وتغذية راجعة مشروطة، وتغذية راجعة تفسيرية، وتغذية راجعة 

 تعزيزية.
داخمية، وتغذية  : تغذية راجعةالتغذية الراجعة اإللكترونية من حيث المصدر وتتضمن -

 خارجية. راجعة
لفظية، وتغذية  تغذية راجعة التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث الشكل وتتضمن: -

 شفيية. مكتوبة، وتغذية راجعة حسية، وتغذية راجعة رمزية، وتغذية راجعة راجعة
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فردية، وتغذية  تغذية راجعة التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث المتمقي وتتضمن: -
 جماعية. جعةرا

فورية،  تغذية راجعة التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث توقيت العرض وتتضمن: -
 مرجأة. وتغذية راجعة

جزئية، وتغذية  تغذية راجعة التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث النوع وتتضمن: -
 كمية. راجعة

سبب تقديميا ىذا وقدـ استخدـ الباحث نمطي التغذية الراجعة اإللكترونية مف حيث 
)اإلعالمية / التصحيحية(، وتوقيت تقديميا )فورية / مرجأة( في البحث الحالي، وفيما يمي 

 تفصيؿ األنماط المستخدمة في البحث الحالي:
 أنماط التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث سبب تقديميا:

 Corbett, A. T., Etيرى كوربت وآخروف )التغذية الراجعة اإللكترونية اإلعالمية: -
al. 2001 أف التغذية الراجعة اإلعالمية أسموب يتـ مف خاللو إعالـ المتعمميف )

بمعمومات حوؿ أدائيـ، حيث توضح ما إذا كاف ىذا األداء صحيحا أو خطأ، ويتـ 
تقديـ التغذية الراجعة اإلعالمية بظيور إشارة تدؿ عمى الصحة أو الخطأ. كما أكدوا 

مية يمكف استخداميا مع المتعمـ ذي الخطو الذاتي أف التغذية الراجعة اإلعال
المتوسط ألف إعالـ المتعمـ يكوف بإشارة وليس تصحيحا لمخطأ؛ حيث تمكف المتعمـ 

 مف إعادة التعمـ أو تعديؿ استجابتو.
 ,.Corbett, A. Tيرى كوربت وآخروف )التغذية الراجعة اإللكترونية التصحيحية: -

Et al. 2001جعة التصحيحية أسموب يتـ مف خاللو تصحيح ( أف التغذية الرا
استجابات المتعمميف أثناء األداء، وذلؾ بوضع إشارة تدؿ عمى الصحة أو الخطأ، 
مع تزويدىـ باإلجابات الصحيحة، كما أكدوا أف التغذية الراجعة التصحيحية تصمح 
مع المتعمـ ذي الخطو الذاتي الضعيؼ الذي يحتاج لتصحيح االستجابة، بحيث 

وف ذلؾ بإشارة تصحيحية تظير لممتعمـ مع تزويده باإلجابات الصحيحة حيث يك
 تمكف المتعمـ مف إعادة التعمـ أو تعديؿ استجابتو.
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 أنماط التغذية الراجعة اإللكترونية من حيث توقيت العرض:
 ,.White, K. Jيرى كؿ مف ويت وجوف ) التغذية الراجعة اإللكترونية الفورية: -

and Jones, K. 2000 أف التغذية الراجعة الفورية يجب أف تكوف مباشرة )
وتتصؿ بسموؾ المتعمـ المالحظ، وتكوف عقب االستجابة مباشرة، حيث تزود المتعمـ 

 بالمعمومات والتوجييات واإلرشادات الالزمة لتعزيز االستجابة التعميمية.
 ,.White, K. J: يرى كؿ مف ويت وجوف )التغذية الراجعة اإللكترونية المرجأة -

and Jones, K. 2000 أف التغذية الراجعة المرجأة تقدـ لممتعمـ بعد استكماؿ )
التعمـ؛ حيث يتـ تأجيميا لمرحمة الحقة مف التعمـ، وقد تطوؿ فترة تقديـ التغذية 

 الراجعة أو تقميميا ويحدد ذلؾ طبيعة التعمـ وطبيعة بيئة التعمـ.
 أىمية التغذية الراجعة اإللكترونية:

 .Hattie, J(، وىيتي وتمبريمي )Ferguson, P. 2011رى كؿ مف فرجوف )ي
and Timperley, H. 2007( ودودج ،)Dodge, B. 2001 أف تقديـ التغذية الراجعة )

لممتعمـ داخؿ بيئة التعميـ اإللكتروني مف األىمية بمكاف، حيث تؤدي دورا ميما في دعـ 
 ذية الراجعة اإللكترونية فىما يمي:استجابة المتعمـ، ويمكف إيجاز أىمية التغ

التقويـ الذاتي ألداء المتعمـ بما يسيـ في إثراء العممية التعميمية لديو وتحسيف األداء  -
 وزيادة التحصيؿ المعرفي والمياري.

زيادة دافعية المتعمـ لإلنجاز وتعزيز التفاعؿ مع المحتوى داخؿ بيئة التعمـ وتكويف اتجاه  -
 إيجابي نحو التعمـ.

لوصوؿ لإلتقاف وبقاء أثر التعمـ األمر الذي يزيد مف قدرة المتعمـ عمى التفاعؿ مع ا -
 الموقؼ التعميمي.

ـ(، ودودج 2113ىذا وقد أوصت دراسة كؿ مف محمد عطية خميس وآخروف )
(Dodge, B. 2001 بأىمية تقديـ التغذية الراجعة داخؿ بيئات التعمـ اإللكتروني القائمة )

ذلؾ لتسييؿ التعمـ وتقديـ استجابات لممتعمميف تحقؽ ليـ بقاء أثر التعمـ عمى مياـ الويب و 
 واستكماؿ المياـ التعميمية.
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 المحور الثالث: التعميم من أجل التفكير:
يمثؿ التفكير أعمى مراتب النشاط العقؿ اإلنساني؛ فعف طريؽ التفكير يتمكف الفرد 

واجيو مف مشكالت، وقد ميز الحؽ سبحانو مف الوصوؿ إلى العديد مف الحموؿ المبتكرة لما ي
وتعالى اإلنساف عمى سائر المخموقات بالعقؿ ليتأمؿ فيما يدركو ويستطيع تعرؼ بواطف 

 ـ(.2117وأسرار ما حولو بؿ ويبني عمييا النتائج واألحكاـ.جابر عبدالحميد )
ـ( وجود العديد مف العوامؿ التي مف شأنيا 2118ويرى عبد الواحد الكبيسي )

لتأثير في تنمية عممية التفكير لدى المتعمـ سواًء باإليجاب أو السمب، ومف أبرزىا األسرة، ا
والمجتمع، والمدرسة ويقع عمى المعمـ وقدراتو الدور األكبر في تنمية تفكير لدى المتعمـ، 

ـ( أف المعمـ مف الممكف أف يجعؿ العممية التعميمية تتـ مف 1998وتضيؼ صفاء األعسر )
 فكير أو فقط مف أجؿ التحصيؿ المعرفي.أجؿ الت

ـ( أف أسموب التدريس الذي يستخدمو المعمـ في عممية 2116ويؤكد جودت سعادة )
التعميـ والتعمـ داخؿ الصؼ الدراسي مف أىـ أدوات تنمية التفكير لدى الطالب؛ حيث يمكف 

عديدة ومتنوعة  لممعمـ أف يسيـ في تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب باستخدامأساليب
ـ( أنو يمكف لممعمـ اتباع 2116أثناء تدريس المناىج الدراسية، ويضيؼ صالح معمار )

العديد مف األساليب التي تدعـ عممية التعميـ مف أجؿ التفكير بما يساعد المتعمـ عمى 
 التفكير واإلبداع والتي مف أبزرىا: المناقشة واالستخداـ الجيد لألسئمة الصفية، واستخداـ
خرائط المفاىيـ، وتدريب المتعمـ عمى ممارسة عمميات العمـ المختمفة، وتدريبو عمى حؿ 

 المشكالت التعميمية، واستخداـ األلعاب... وغيرىا.
( عمى أىمية Baron, J. 2001ـ(، وباروف )2111ويتفؽ كؿ مف فتحي جرواف )

ميـ مف أجؿ التفكير وليس استيداؼ التفكير ومياراتو في عمميتي التعميـ والتعمـ ليصبح التع
مف أجؿ التحصيؿ المعرفي؛ األمر الذي يحوؿ العممية التعميمية مف الحفظ والتمقيف إلى 

 مرحمة التفكير واإلبداع.
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( أف تبي كؿ مف المنيج Costa, A. L.Et al 2000ويرى كوستا وآخروف )
ؿ عمى تنمية العديد المباشر والمنيج الخفي لبعض إستراتيجيات التعميـ مف أجؿ التفكير تعم

 مف الميارات واألنماط التي تدعو لمتفكير واإلبداع لدى المتعمـ.
( أىمية التعميـ مف أجؿ Harpaz, Y. Et al. 2000ويؤكد ىارباز وآخروف )

التفكير؛حيثيستطيع المعمـ أف يسيـ مف خاللو في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المتعمـ. 
استخداـ أسئمة تضع المتعمـ في مواقؼ جديدة بالنسبة ـ(أف 1998وتضيؼ صفاء األعسر )

لو تجعمو يعتمد عمى استخداـ: التفكير، والبحث، وبناء عالقات بيف المعارؼ المتاحة 
 والخبرات السابقة.

ـ( أف استخداـ المعمـ إلستراتيجيات التدريس التي تيتـ 2118ويؤكد غساف قطيط )
تطمب وصوؿ المتعمـ إلى تمؾ التراكيب مف خالؿ بتحويؿ المعارؼ إلى تراكيب معرفية بما ي

ما درسو في المنيج الدراسي يعد أحد أساليب التعميـ مف أجؿ التفكير، ويضيؼ أنو يمكف 
 لممعمـ في المواقؼ التدريسية المناسبة أف يوجو المتعمـ إلى التفكير.

 أىمية التعميم من أجل التفكير:
 ,.Polly, Dـ(، بولي وآخروف )2117)يؤكد كؿ مف توفيؽ مرعي، ومحمد الحيمة 

Et al. 2009:أف أىمية التعميـ مف أجؿ التفكير تكمف في ما يمي ) 
 يمكف المتعمـ مف إدارة المعرفة واالستفادة منيا في حؿ المشكالت التعميمية. -
 يجعؿ المتعمـ أكثر دقة وموضوعية في التعامؿ مع المعارؼ وخبرات التعمـ. -
 التفكير واستخداـ مستويات التفكير العميا.تدريب المتعمـ عمى  -

 اإلجراءات المنيجية لمبحث:
 تضمنت اإلجراءات المنيجية لمبحث المحاور التالية:

نتاجيا. -  تصميـ مياـ ويب )مادة المعالجة التجريبية( وا 
جازتيا. -  بناء أدوات القياس وا 
 إجراء التجربة االستطالعية لمبحث. -
 إجراء التجربة األساسية لمبحث. -
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نتاجيا:  أوال: تصميم ميام ويب )مادة المعالجة التجريبية( وا 
 Long Term Webويب طويمة المدى رئيسية ) قاـ الباحث بإعداد أربع مياـ 
Quest )-  اختار الباحث الرحمة المعرفية طويمة المدى، التفاقيا مع ما يسعى إليو البحث

وقد ترواح وقت الميمة عشرة أياـ، –تغيراتو التابعة ينوـ الحالي مف حيث: طبيعة المتعمـ
وتفرعت كؿ ميمة رئيسة إلى مجموعة مف المياـ الفرعية وكاف مف أبرز متطمبات المياـ 

وغيرىا ...، كما تـ قياس حصاد كؿ ميمة مف خالؿ  الرئيسة التحميؿ، والتركيب، والتقويـ
ج أداة لتقييـ المنتج؛ حيث قاـ بعض المتدربيف أوراؽ عمؿ عف  راءبإعدادعروض تقديمية وا 

غرفة الصؼ االفتراضي، والبعض قاـ بإعداد درس  التعميـ مف أجؿ التفكير وعرضو في
التعميـ مف أجؿ التفكير، والبعض قاـ بإنتاج تطبيقات  تعميمي قائـ عمى أحد إستراتيجيات

 .تشاركية الستخداميا في الصؼ الدراسي، وتـ تقييـ المنتوجات مف خالؿ بطاقة تقييـ المنتج
 ويب محققة لممعايير التربوية مف حيث التصميـ واإلنتاج قاـ ميمة عمى ولمحصوؿ

مف وجية نظر –وكاف مف أفضميا  التعميمي التصميـ نماذج مف عدد بدراسة الباحث
 أف النموذج يشتمؿ عمى المراحؿ الباحث ؛حيث الحظ خميس عطية محمد نموذج-الباحث
واإلنتاج،كما يتسـ النموذج بالوضوح في جميع خطواتو ومراحمو التصميـ،  لعمميتي األساسية

التي تصمـ في ضوئيا المعالجة التجريبية، ويتضمف النموذج خمس مراحؿ رئيسة، عمى 
ـ(، في: ربيع عبد العظيـ رمود، ووائؿ 2117النحو التالي)نموذج محمد عطية خميس )

 ـ(:2114رمضاف عبد الحميد، 
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 مرحلة التحليل

 تحليل المشكلة وتقدير االحتياجات.-1
 تحليل خصائص المتعلمين.-2
 تحليل األهداف العامة.-3
 تحليل الموارد والقيود في البيئة التعليمية.-4

 تصميم األهداف التعليمية اإلجرائية.-1
 تصميم المتوى الرقمي التعليمي.-2
 تصميم  )المعالجة التجريبية ( نمطي اإلبحار التكيفي.-3
 تقديم المحتوى الرقمي وتتابع عرضه. تصميم إستراتيجية-4
 تصميم إستراتيجيات التفاعل والتحكم التعليمي بمحتوى الصفحة.-5
 تصميم اإلستراتيجيات التعليمية.-6
 تصميم أدوات التقويم.-7

 مرحلة التصميم

 مرحلة التطوير

 إنتاج الهيكل العام لموقع المقرر.-1
 إنتاج معالجتي اإلبحار التكيفي.-2
 البنائيللموقع المنتج.التقويم -3
 التعديالت واإلخراج النهائي للموقع المنتج -4

 إعادةوتطبق أدوات التقويم.-1
 المعالجة اإلحصائية.-2
 تحليل النتائج ومناقشتها.-3
 إجراء التعديالت المطلوبة علي الموقع المنتج.-4
 إتخاذ القرار النهائي واعتماد استخدام صحة المحتوى الرقمي -5

النهائي وإجازة مرحلة التقويم 

 نشر الموقع النتج علي الشبكة وإباحتها للطالب.-1
 ضبط ومراجعة الموقع عبر اإلستراتيجيات المقترحة. -2

 مرحلة النشر 

 اإللكحرونيم( لحصوين بيئبت الحعلن 2007نووذج هحود عطية خويس )
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 الية:أوال: مرحمة التحميل:وقد اشتممت مرحمة التحميل عمى الخطوات الت
حيث سعى البحث الحالي إلى تعرؼ النمط األنسب  تحميل المشكمة وتقدير الحاجات: -

لعرض نمط التغذية الراجعة اإللكترونية المناسب )تصحيحي / إعالمي( والتوقيت 
األنسب لعرضالتغذية الراجعة اإللكترونية) فورية / مرجأة ( داخؿ مياـ الويب، بما يسيـ 

ياتالتعميـ مف أجؿ في رفع مستوى التحصيؿ المعرفيمبعض المفاىيـ الخاصة بإستراتيج
التفكير، وتنمية بعض ميارات استخداميا لدى معممي العموـ ببعض مدارس محافظة 
القميوبية، وذلؾ في محاولة لتوفير المعالجة المالئمة ألكبر قاعدة مف معممي العمـو 
بجميورية مصر العربية، وىو ما يسعى البحث الحالي لتحقيقو،خاصة وأف البحث 

لمعالجة والتطوير لمصادر التعميـ والتعمـ ومتغيراتيا، كما أنو أحد الحالي أحد بحوث ا
 البحوث الخاصة بالتفاعؿ بيف االستعداد والمعالجة.

حيث تـ تحميؿ خصائص المتعمميف تحميل الخصائص والسموك المدخمي لممتعممين: -
وبية بالتجربة الحالية، وىـ معممو العموـ ببعض مدارس التعميـ األساسي بمحافظة القمي

ـ، وذلؾ مف حيث معرفتيـ لممفاىيـ األساسية 2116/ 2115في نياية العاـ الدراسي 
لمتعميـ مف أجؿ التفكير، وامتالكيـ لميارات تطبيقإستراتيجياتو داخؿ الصؼ الدراسي، 
كما حمؿ الباحث السموؾ المدخمي الخاص بميارات تطبيقإستراتيجياتالتعميـ مف أجؿ 

ي؛ حيث الحظ الباحث أف استخداـ ىذا األسموب التدريسي التفكيرداخؿ الصؼ الدراس
بما يشتمؿ عميو مف إستراتيجيات داخؿ الصؼ الدراسييكاد يكوف متساويًا؛ حيث إنيممـ 
يتعرضوا لدراسة ميارات التعميـ مف أجؿ التفكيرفي دورة تدريبية أثناء فترة عمميـ بالتربية 

محتوى إلكترونيموضع التجريب والتعميـ، فضال عف عدـ دراستيـ ليا في شكؿ 
بالبحثالحالي؛حيث درس أفراد عينة البحث بعض اإلستراتيجيات التعميمية الداعمة 
ستراتيجية حؿ  ألسموب التعميـ مف أجؿ التفكير مثؿ: إستراتيجية التعمـ التعاوني وا 
ستراتيجيةالعصؼ الذىني...( لكنيـ لـ يحصموا عمى تدريب أو دراسة  المشكالت، وا 

ؽ أسموب التعميـ مف أجؿ التفكير داخؿ الصؼ الدراسي سواًء في شكؿ محتوى لتطبي
تقميدي أو محتوى إلكتروني، كما عقد الباحث جمسة تدريبية تميدية عامة مع معممي 
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لمراجعة بعض ميارات استخداـ اإلنترنت والكمبيوتر، وتعريفيـ  -عينة البحث -العموـ 
جديد، وتدريبيـ عمى كيفية إنياء الميمة واعداد بميارات التعامؿ مع مياـ الويب كنمط 

المنتوج التعميمي حسب طبيعة المعالجةالمقدمة لممجموعة، ثـ قاـ الباحث بتصنيؼ عينة 
( معمما، وذلؾ حسب نمط 23البحث عشوائًيا إلى أربع مجموعات تشتمؿ كؿ مجموعة )

 التغذية الراجعة المقدمة وتوقيت تقديميا كما يمي:
 ( مجموعات دراسة المحتوى التعميمي خالؿ  المعالجة التجريبية2جدوؿ رقـ )

 مجموعات دراسة المحتوى التعميمي خالؿ 
المعالجة التجريبية )مياـ الويب طويمة 

 المدى(

 نمط
التغذية 
 الراجعة

توقيت 
 تقديـ

التغذية 
 الراجعة

عدد أفراد 
 المجموعة

 23 فورية تصحيحية المجموعة األولى
 23 مرجأة تصحيحية الثانيةالمجموعة 

 23 فورية إعالمية المجموعة الثالثة
 23 مرجأة إعالمية المجموعة الرابعة

 92 المجموع
اليدؼ العاـ مف الوحدات المقترح عرضيا مف خالؿ مياـ تحميل األىداف العامة: -

الويب ىو تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكيرلدى معممي 
العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي؛ حيث تـ عرض بعض موضوعات التعميـ مف 
أجؿ التفكير وكانت عمى النحو التالي: مفيوـ التفكير، وأىمية التفكير، وأساليب 
تعميـ التفكير، واألنشطة التعميمية المحفزة لمتفكير، ومفيوـ التعميـ مف أجؿ التفكير، 

ؿ التفكير، ومعوقات نجاح التعميـ مف أجؿ وعوامؿ نجاح التعميـ مف أج
ستراتيجيات التعميـ مف أجؿ التفكير، وتطبيؽ إستراتيجيات التعميـ مف أجؿ  التفكير،وا 

 التفكير، وذلؾ في ضوء ما ورد مف بأدبيات التعميـ مف أجؿ التفكير.
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وى حيث قاـ الباحث بتصميـ وبناء المحت تحميل المواد والقيود في البيئة التعميمية: -
التعميمي لمياـ الويب مقسما حسب نمط التغذية الراجعة وتوقيت عرضيا، وأسموب 
تعمـ المتعمميف بكؿ ميمة، وذلؾ في ضوء اإلمكانات المادية والموارد المتاحة، كما 
اعتمدالباحث في بناء المياـ التعميمية كأداة لممعالجة التجريبية عمى تصميـ 

لويب كما راعى الباحث عند اختياره لعينة لتنفيذ مياـ ا Google. Sitesنموذج
البحث أف تمتمؾ مؤسساتيـ التعميمية معامؿ حاسب آلي مجيزة عمى أعمى مستوى 

 ومتصمة بشبكة اإلنترنت.
عند تخطيط مياـ تحميل الميام لجانيو حيث اعتمد الباحث أسموب تحمياللميارات:  -

ا داخؿ كؿ ميمة إلى مياـ الويب، حيثتـ تحميؿ المعارؼ والميارات المراد اكتسابي
متدرجة مف المركب لمبسيط تبعا لبناء ىرمي قمتو المياـ األكثر تركيبا وقاعدتو 
المياـ البسيطة، مع تحدد األداء المتوقع مف كؿ متعمـ عند كؿ مستوى مف مستويات 

المياـ األكثر –البناء اليرمي وذلؾ في صورة سموؾ مستيدؼ، ثـ البدء بقاعدة اليـر 
عند تنفيذ الدرس، ثـ ينتقؿ المتعمـ لممستوى األرقى تركيبًا بعد إتقانو  -بساطة

 مفيـو إطار لممستوى السابؽ، وىو ما يعرفو جانييو باالنتقاؿ الرأسي لمتعمـ، وفي
 ؛ قاـ الميارات ىذه تناولت التي والدراسات باألدبيات واالستعانة ، المياـ تحميؿ
ترتبط ارتباطا وثيقا بتطبيؽ معمـ العموـ  مياراتاألساسية إلى  المياـ بتحميؿ الباحث

بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي لمتعميـ مف أجؿ التفكير داخؿ الصؼ الدراسي، 
( ميارات رئيسة 11مف) تتكوف لمميارات مبدئية قائمة إعداد عف التحميؿ وقدأسفر
 مف مجموعة بعرض القائمة عمى الباحث ثـ قاـ ، فرعية ( ميارة41منيا) يتفرع

 استطالع وعمـ النفس؛ بيدؼ التعميـ تكنولوجيا مجاؿ في المتخصصيف المحكميف
 ،وصحة األداء خطوات تتابع ،وصحة واكتماليا الميارات تحميؿ صحة في رأييـ

 ، ثـ )المعالجة التجريبية( لمميارات التي ىي المكوف الرئيس لممياـ المغوية الصياغة
 صحة لمدى المئوية النسبة بحساب إحصائيا المحكميف معالجة استجابات تمت

واكتماليا، حيث رأى الباحث أف الميمة التي تحصؿ عمى أقؿ  لميمة تحميمؾ
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عمى  %( غير مكتممة وال تصمح لمتطبيؽ، ثـ قاـ الباحث بإجراء التعديالت81مف)
 تتكوف النيائية صورتيا في الميارات قائمة أصبحت وبذلؾ الميارات بعض صياغة
 فرعية. ( ميارة17) منيا يتفرع ( ميارات رئيسة5مف)

 ثانيا: مرحمة التصميم:وقد اشتممت مرحمة التصميم عمى الخطوات التالية:
أعد الباحث قائمة باألىداؼ التعميمية اإلجرائية تصميم األىداف التعميمية اإلجرائية: -

راعى الباحث في األىداؼ العامة السابؽ ذكرىا؛حيث  ميمة الويب في إطار لمحتوى
السموكية، كما قاـ  األىدافالشروط التي يجب توافرىا عند صياغة األىداؼ صياغة

( ىدفا 12تكونت مف ) التعميمية اإلجرائية الباحث بإعداد قائمة مبدئية باألىداؼ
( ىدفا فرعيا، ثـ قاـ الباحث بعرضيا عمى مجموعةمف 76عاما تتفرع إلى )

التدريس؛ وذلؾ بيدؼ  تكنولوجيا التعميـ، وطرؽالمحكميف المتخصصيف في مجاؿ 
المطموب،  المقترحة لمسموؾ التعميمي األىداؼ استطالع آرائيـ في مدى تحقيؽ

ومدى كفاية األىداؼ الفرعية لتحقيؽ األىداؼ العامة، حيث رأى الباحث أف 
%(غير مكتممة وال تصمح لمتطبيؽ، 85األىداؼ بالقائمة التي تحصؿ عمى أقؿ مف )

 قائمة أصبحت وبذلؾ األىداؼ بعض عمى صياغة قاـ الباحث بإجراء التعديالتثـ 
( أىداؼ عامة تتفرع 9مف ) تتكوف النيائية صورتيا في التعميمية اإلجرائية األىداؼ
 ( ىدفا فرعيا.41إلى )

تـ تصميـ المحتوى الرقمي لمياـ الويب التي تصميم المحتوى الرقمي التعميمي: -
المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكيرلدى معممي تناولت تنمية بعض 

العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي محاللبحث وذلؾ باالستعانة باألدبيات 
العممية التي تناولت ما يمي:مفيوـ التفكير، وأىميتو، وأساليب تعميـ  والدراسات

ـ التعميـ مف أجؿ التفكير، التفكير، واألنشطة التعميمية المحفزة لمتفكير، ومفيو 
وعوامؿ نجاح التعميـ مف أجؿ التفكير،ومعوقات نجاح التعميـ مف أجؿ 
ستراتيجيات التعميـ مف أجؿ التفكير، وتطبيؽ إستراتيجيات التعميـ مف أجؿ  التفكير،وا 

اختيار المحتوى التعميمي لمياـ الويب أف يكوف مرتبطا  عند روعي التفكير، وقد
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ئية، ومناسبا لممتدربيف، وصحيحا مف الناحية العممية، وقابال لمتطبيؽ باألىداؼ اإلجرا
فكرة واضحة ودقيقة عف التعميـ مف أجؿ التفكير، وقد تكوَّف المحتوى  وكافيا إلعطاء

( درسا تعميميا، كما راعى الباحث في تصميـ المحتوى 12في صورتو المبدئية مف )
حور مف محاور المحتوى؛ وذلؾ أف يتضمف المعمومات األساسية فقط عف كؿ م

إلتاحةالفرصة لممتدربيف لتحقيؽ األىدافاالجرائية وما يرتبط بيا مف أنشطة تعميمية؛ 
ولمتأكد مف صدؽ المحتوى تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف 
في تكنولوجيا التعميـ وعمـ النفس؛ حيث عرض عمييـ محتوى مياـ الويب في 

أىداؼ كؿ درس وأنشطتو والمصادر الخاصة باألنشطة؛ وذلؾ صورتو المبدئية مع 
الستطالع رأييـ في مدى ارتباط المحتوى التعميمي باألىداؼ، وكفاية المحتوى 
لتحقيقاألىداؼ، والصحة العممية لممحتوى، ووضوحو ومالءمتو لخصائص المتدربيف، 

أكثر مف ومدى مالءمة األنشطة، وقد تقرر اختيار المحتوى الذي يجمع عميو 
( مف المحكميف، ىذا وقد أشار المحكموف إلى بعض التعديالت في الصياغة 81)%

عادة ترتيب بعض المحاور داخؿ الدروس، وحذؼ درسيف مف محتوى كؿ ميمة  وا 
ويب، وبعد االنتياء مف إجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكموف أصبح المحتوى 

 تعميمية، عمى النحو التالي:( دروس 9في صورتو النيائية مكونا مف )
 الدرس األوؿ: مفيـو التفكير. -
 الدرس الثاني: أىمية التفكير. -
 الدرس الثالث: أساليب تعميـ التفكير. -
 الدرس الرابع: األنشطة التعميمية المحفزة لمتفكير. -
 الدرس الخامس: مفيـو التعميـ مف أجؿ التفكير. -
 فكير.الدرس السادس: عوامؿ نجاح التعميـ مف أجؿ الت -
 الدرس السابع: معوقات نجاح التعميـ مف أجؿ التفكير. -
 الدرس الثامف: إستراتيجيات التعميـ مف أجؿ التفكير. -
 الدرس التاسع: تطبيؽ إستراتيجيات التعميـ مف أجؿ التفكير. -
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قاـ الباحث بتصميـ األنشطة التعميمية، كما حدد آلية تصميم األنشطة التعميمية: -
المكونة لميمة الويب، وقد روعي أف تتنوع  تعميمية التسعةتقييميا في الدروس ال
جراء األنشطة التعميمية بيف بحث أوورقة عمؿ عف التعميـ  إعداد عروض تقديمية وا 

عداد درس تعميمي قائـ عمى  مف أجؿ التفكير وعرضو فيغرفة الصؼ االفتراضي، وا 
نتاج تطبيقات تشا ركية الستخداميا في أحد إستراتيجياتالتعميـ مف أجؿ التفكير، وا 

 الصؼ الدراسي.
قاـ الباحث بتصميـ مياـ الويب كما ُأشير في المحور تصميم المعالجة التجريبية: -

الويب باإلطار النظري لمبحث وقد احتوت كؿ ميمة عمى مجموعة  الخاص بمياـ
مف الوسائط المتعددة، والمصادر التعميمية، ومف ثـ قاـ بإنتاج مياـ الويب األربع 

البحث الحالي، وقد راعى الباحث جميع عوامؿ الضبط  موعات موضوعلممج
 التجريبي عند إنتاج كؿ ميمة ويب )المعالجة التجريبية( وذلؾ مف خالؿ ثبات كؿ
محتويات ومكونات المعالجات األربع بحيث يكوف االختالؼ الوحيد بيف كؿ معالجة 

تكونت ميمة الويب في ىو متغير البحث: نمط التغذية الراجعة وتوقيت عرضيا، و 
 مف ستة مكونات أساسية عمى النحو التالي: النسخ األربع

ميمة الويب بمقدمة عامة تيدؼ إلى  حيث بدأتالمكون األول: مقدمة ميمة الويب:
ثارة دافعيتيـ نحو التدريب،  تعريؼ المتدربيف بما سيدرسونو خالؿ الميمة، وا 

 - Teaching for Thinkingأجؿ التفكيروالتعريؼ بالبرنامج التدريبي "التعميـ مف 
"، واليدؼ منو وىو تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكير، 
ومخرجات التعمـ المتوقعة وىي قدرتو عمى تطبيؽ بعض أو كؿ إستراتيجيات التعميـ 

 مف أجؿ التفكير داخؿ الصؼ الدراسي.
 في ىذا المكوف بوضع روابط لمدروس التسعة حيث قاـ الباحثالمكون الثاني: الميام:

ينطمؽ منو المتدربوف لتنفيذ المياـ واألنشطة  التي تمثؿ المحتوى األساسي الذى
المرتبطة بيا، حيث تـ إضافةتسع مياـ فرعية، مثيرة الىتماـ المتدربيف وقابمة لمتنفيذ 

مف مشاىدة ومعبرة عف محتوى ميمة الويب، وبالضغط عمى الرابط يتمكف المتدرب 
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المعرفي والميارى وشرح إجرائي مدعومببعض الوسائط المتعددة، باإلضافة  المحتوى
 إلى النشاط المطموب أدائو مف المتدرب.

الواجب عمى  وتمثؿ المكوف الذي يشتمؿ المراحؿ أو اإلجراءاتالمكون الثالث:العمميات:
أو  ميات مف توجيياتأثناء تنفيذ كؿ مياـ الويب، وتتكوف العم المتعمميف إنجازىا

والميارى الداعـ لكؿ  تعميمات لممتعمـ داخؿ الميمة، فعقب تقديـ المحتوى المعرفي
ميمة يبدأ المتعمـ في تنفيذ األنشطة الواردة بالميمة، والسير خالليا وفقا لإلستراتيجية 

 لتحقيؽ األىداؼ المرجوة. المرسومة
كترونية التي يمكف أف تكوف روابط لمواقع ويقصد بيا المواد اإللالمكون الرابع: المصادر:

إلكترونية، أو مقاطع فيديو، أو كتب إلكترونية بحيث تكوف خارج الميمة، يقـو 
المتعمـ بزيارتيا لمحصوؿ عمى المعارؼ اإلثرائية التي تمكنو مف أداء الميمة، وقد 

 راعى الباحث أف تضيؼ ىذه المصادر إلى المتعمـ عند تنفيذالمياـ.
معيار قياس إتقاف المتعمـ لمميارات داخؿ ميمة  ويعد التقويـالخامس: التقويم:المكون 

الميمة  الويب، ويمثؿ المعارؼ والميارات التي يكتسبيا المتعمـ خالؿ أنشطة
اإلجراءات التي يقـو  المختمفة، كما يحدد التقويـ األداء المتوقع مف المتعمـ، وماىية

 المعرفية واألدائية لميارات لتعميـ مف أجؿ التفكير. بيا المتعمـ بما يمكف ليـ الجوانب
وفي ىذا المكوف مف الميمة يتـ عرض المكون السادس: الخاتمة أو االستنتاجات:

وميارات عمى المتعمـ أثناء أداء الميمة في  ممخص لما  تـ عرضو مف معارؼ
 عناصر محددة؛ حتى تكوف عامال محفزا ليـ.

مياـ  قاـ الباحث بتصميـتوى الرقمي وتتابع عرضو:تصميم إستراتيجية تقديم المح -
الويب األربع )المعالجات التجريبية( بالشكؿ الذي يتيح لممتعمميف الوسائؿ الالزمة 
لمتحكـ في محتوى البيئة التعميمية، والتفاعؿ مع محتوياتيا ومع عناصر الميمة 

يار الروابط مف المتاحة داخؿ المتف لمصفحة أو مف خالؿ اخت عبرالروابط ألفائقة
القوائـ، وبذلؾ تتابع عرض المحتوى مع ظيور التغذية الراجعة حسب النمط والتوقيت 

 المناسبيف لممتعمـ.
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أتاح الباحث تصميم إستراتيجية التفاعل والتحكم التعميمي بمحتوى بيئة التعمم:  -
بالنقر إمكانية التحكـ في اختيار أحد مكونات الميمة لمتعامؿ معيا، وذلؾ  لممتعمـ

بالماوس عمى رابط المكوف أو العودة إلى الصفحة الرئيسية معالتحكـ في التغذية 
الراجعة واالستجابة ليا، مع إمكانية تحكـ المتعمـ في تتابع عرض محتوى الميمة، 
سواء بالتحرؾ داخؿ الشاشة عف طريؽ الماوس أو الغمؽ، أو استعراض المحتوى 

إمكانية مغادرة ميمة الويب، والخروج في أي  اإللكتروني تبعا ألسموب تعممو،مع
وقت يريده المتعمـ، وذلؾ بالضغط عمى أيقونة الخروج لصفحات الجولة والعودة إلى 

 حيث انتيى.
لتحقيؽ اليدؼ العاـ واألىداؼ االجرائية لممحتوى  تصميم اإلستراتيجيات التعميمية: -

ة التعمـ المنظـ ذاتيا، حيث التعميمي داخؿ كؿ ميمة تعميمية تبنى الباحث إستراتيجي
لدى  تتيح الميمة الواحدة لممتعممالمفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكير

 معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي.
تتناسب مع أىداؼ البحث  قاـ الباحث بتصميـ أدوات قياستصميم أدوات التقويم: -

ظة، وبطاقة تقييـ منتج، وسوؼ يتـ التعرض وىي: اختبار تحصيمي، وبطاقة المالح
 تفصيال لتصميـ ىذه األدوات خالؿ الجزء الخاص ببناء أدوات البحث.

 
 ( العناصر الرئيسة بكؿ ميمة مف مياـ الويب األربع2شكؿ رقـ )

 ثالثا: مرحمة التطوير: 
رئيسة تـ إعداد الشاشة الإنتاج الييكل العام لميام الويب )المعالجات التجريبية(:  -

لمياـ الويب وشاشات الدروس الفرعية لكؿ ميمة، ولتحقيؽ األىداؼ التعميمية 
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المحددة لكؿ ميمة ويب خالؿ زمف التعمـ المحدد تبنى الباحث أسموب توظيؼ التعمـ 
( األمر الذي يحقؽ االستخداـ األمثؿ Solitary Modelاإللكتروني بصورة كاممة )

لتتكوف مف:عنواف  كؿ ميمة مف المياـ األربع لمكونات ميمة الويب، وقد تـ تطوير
الدرس، واألىداؼ، والمياـ، واألنشطة اإلثرائية، مع تحديد مدة تنفيذ النشاط بميمة 
الويب، وتقييـ النشاط، كما قاـ الباحث بعقد لقاء مسبؽ مع معممي العمـو 
لممجموعات التجريبية األربع لتعريفيـ بطبيعة الميمة مف حيث: األىداؼ، 

الخطةالموضوعة لدراسة الميمة، وتدريبيـ عمى استخداـ مياـ الويب وأدواتيا، و 
وكيفية التسجيؿ بيا، باإلضافة إلى تخصيص موقع منفصؿ لكؿ ميمة ويب 

المتغير المستقؿ األوؿ لمبحث( مع نمط وتوقيت التغذية  -)المعالجة التجريبية
المجموعات  الراجعة )المتغير المستقؿ الثاني لمبحث(، وكاف تصنيؼ

 التجريبيةاألربعوفؽ مياـ الويب لكؿ مجموعة كما يمي:
 ( تصنيؼ المجموعات التجريبية األربع وفؽ مياـ الويب3جدوؿ رقـ )

رقم المجموعة 
 التجريبية

التغذية الراجعة )المتغير 
 التصنيفي(

 ميمة الويب
 )المعالجة التجريبية(

 التوقيت النمط
 (1مية الويب رقـ ) فورية تصحيحية المجموعة األولى
 (2مية الويب رقـ ) مرجأة تصحيحية المجموعة الثانية
 (3مية الويب رقـ ) فورية إعالمية المجموعة الثالثة
 (4مية الويب رقـ ) مرجأة إعالمية المجموعة الرابعة

( معمما مف معممي العمـو بمحافظة القميوبية، وقد 23وقد تكونت كؿ مجموعة مف )
( بجميع دروس ومكونات ميمة حرص  الباحث عمى أف يمر كؿ متعمـ )معمـ العمـو

الويب في أثناء تنفيذ المياـ، كما حرص الباحث أف يتـ تقديـ التغذية الراجعة لممتعمـ 
لمنمط والتوقيت المقترح لكؿ مجموعة، ثـ متابعة أداء المتعمـ  داخؿ ميمة الويب وفًقا

مطموبة، وتقييـ المنتج المقدـ منو في نياية مدى تمكنو مف المياـ ال ومالحظة



( م2017 ديسمبر –شر اعال ددالع – الخامسة السنة )  
 

  

العريشجامعة  –مجلة كلية التربية   49 

 

الميمة، ثـ قاـ الباحث بتصميـ السيناريوىات األربع لمياـ الويب، وُيعدالسيناريو ىو 
الخريطة اإلجرائية إلنتاج مصدر الميمة التعميمية، وقد تضمف السيناريو بالبحث 

در والمواصفات والتفاصيؿ الخاصة بكؿ ميمة ويب كالمص الحالي الشروط
لوحة األحداث المسموعة والمرئية، وقد اشتمؿ السيناريو عمى  والعناصر

(Storyboard)اشتمؿ عمى ترتيب األىداؼ والمحتوى والخبرات التعميمية، مع  وقد
وصؼ موجز لمحتوى الميمة، باإلضافة إلى تحديد لمعناصر المسموعة والمرئية، 

(؛ نظرا Multi Columnاألعمدة)كما اعتمد البحث الحالي شكؿ السيناريو متعدد 
ووصؼ  لمتفاصيؿ المطموبة في كؿ جزء مف محتوى الميمة وتوفيره لسيولتو ودقتو

 عمميات التفاعؿ كما بالشكؿ التالي.

 ـ
تصميم 
 الصفحة

النص 
وصف عمميات  العنصر المرئي المكتوب

 التفاعل
     
     
     

 (Multi Column( السيناريو متعدد األعمدة)3شكؿ )
ثـ قاـ الباحث بعرض السيناريو عمى مجموعة مف المحكميف الخبراء في مجاؿ 
تكنولوجيا التعميمحيث أبدوا عدًدا مف المالحظات تـ أخذىا بعيف االعتبار عند إعداد 
الصورة النيائية لمسيناريو، والذي تـ مف خاللو إعداد مياـ الويب األربع)المعالجات 

 التجريبية(.
قاـ الباحث باالطالع عمى بعض النماذج الويب )المعالجات التجريبية(:  إنتاج ميام -

الجاىزة إلنتاجمياـ الويب وتحميميا، وقد وقع اختيار الباحث عمى نموذج مواقع 
( وذلؾ لما يتميز بو مف سيولة استخداـ في تصميـ Google.sitesجوجؿ )

مكانية التحكـ في جميع عناصر تصميـ الشاشات م ف حيث األلواف وأنواع الميمة، وا 
دخاؿ مكانية ربطو  الصور ومساحات حروؼ الكتابة وا  والفيديوىات والروابط، وا 
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بجميع تطبيقات جوجؿ األخرى، ثـ قاـ الباحث بإنتاج مياـ الويبمف خالؿ تحديد 
(، وتحميؿ بعض مقاطع infographicsالمحتوى المكتوب واختيار الصور الثابتة )

(، وأختيار المحتوى اإلثرائيومصادر التعمـ في YouTube) الفيديو مف موقع يوتيوب
(، Forms(، وتـ إعداد عناصر التغذية الراجعة عف طريؽ )PDF - PPTصورة )

 وقد قاـ الباحث بإعداد أربع مياـ لمويب )أربع معالجات تجريبية(.
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( مياـ الويب لممجموعات التجريبية األربعة4شكؿ )
جازة المنتج:رابعا: مرحمة   التقويم النيائي وا 

لمتأكد مف صالحية مياـ التقويم البنائي لميام الويب )المعالجات التجريبية(: -
الويب قاـ الباحث بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف والخبراء 
 في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ مف خالؿ تذويدىـ بالرابطالخاص بالمياـ األربع

يـ الموقع، وذلؾ الستطالع رأييـ في مدى مراعاة الموقع مصحوبا ببطاقة تقو 
( QMsلمعايير تصميـ مواقع ميامالويب )أستعاف الباحث بمعايير كوالتي ماترز

وقد أتفؽ المحكموف عمى توافر معظـ المعايير، فضال عف إبداء بعض 
التعديالت، كما قاـ بعرض المياـ عمى عدد مف معممي العموـ مف خارج عيئنة 

جراء  8ث )البح معمميف( كمجموعة أستطالعية الستطالع أرائيـ في المياـ وا 
وفقا آلرائيـ، وفي ضوء ما سبؽ وبعد إجراء التعديالت  بعض التعديالت
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الفترة  في أصبحت المياـ في صورتيا النيائية، وقد تـ إتاحة مياـ الويب األربع
 ـ.2116سبتمبر 1اغسطس حتى الخميس  7مف األحد 

سوؼ يتـ استعراض عممية التقويـ النيائي بالتفصيؿ  التقويم النيائي:مرحمة  -
 في الجزء الخاص بتنفيذ التجربة األساسية لمبحث ونتائج البحث.

 ثانيا: بناء أدوات البحث: 
 اعتمد البحث الحالي عمى األدوات التالية:

  التفكير اختبار تحصيمي معرفي لبعض المفاىيـ العممية حوؿ التعميـ مف أجؿ
 لدى معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي.

  بطاقة مالحظة األداء المياريمدى معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي
 حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير.

  بطاقة تقييـ منتوجاتمعممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي حوؿ التعميـ مف
 أجؿ التفكير.

 ـ ذلؾ عمى النحو التالي:وت
االختبار التحصيمي الموضوعي اإللكتروني لبعض المفاىيم العممية حول التعميم من أجل 

 التفكير:
ىدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس التحصيؿ المعرفي  تحديد ىدف االختبار: -

لمعممي العموـ بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية حوؿ بعض 
 مفاىيـ العممية لمتعميـ مف أجؿ التفكير.ال

تـ إعداد جدوؿ المواصفات بحيث يوضح الموضوعات جدولمواصفات االختبار: -
التي يغطييا االختبار، وقد تمثمت ىذه الموضوعات في دراسة بعض المفاىيـ 
العممية لمتعميـ مف أجؿ التفكير وأىميتو في تطوير مستويات التفكير لدى الطالب، 

باحث مف مدى تمثيؿ مفردات االختبار لجميع الجوانب المعرفية، ومدى وتأكد ال
توزيع ىذه المفردات عمى مستويات األىداؼ المعرفية الخاصة بموضوعات التعمـ 

 (:4المأموؿ تحقيقيا، وذلؾ كما ىو موضح بجدوؿ رقـ )
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 ( مواصفات االختبار التحصيمي4جدوؿ رقـ )

مستويات األىداف  الموضوعات 
 المعرفية

النسبة  المجموع
 المئوية

 تطبيؽ فيـ تذكر
 3.125 1 1 1 1 مفيـو التفكير -2
 6.25 2 1 1 1 أىمية التفكير -1
 9.375 3 1 1 1 أساليب تعميـ التفكير -3
 9.375 3 1 1 1 األنشطة التعميمية المحفزة لمتفكير -4
 6.25 2 1 1 1 مفيوـ التعميـ مف أجؿ التفكير -5
عوامؿ نجاح التعميـ مف أجؿ  -6

 التفكير
1 1 1 3 9.375 

معوقات نجاح التعميـ مف أجؿ  -7
 التفكير

1 1 1 3 9.375 

إستراتيجيات التعميـ مف أجؿ  -8
 التفكير

1 1 1 3 9.375 

تطبيؽ إستراتيجيات التعميـ مف  -9
 أجؿ التفكير

1 6 6 12 37.5 

 111 32 11 13 8 المجموع
( سؤاال موضوعّيا موزعة عمى 32شممت المفردات )االختبار:صياغة مفردات  -

( أسئمة 11( سؤاال مف نوع االختيار مف متعدد و)22نوعيف مف األسئمة، منيا )
 مف أسئمة الصواب والخطأ.
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تـ تقدير اإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار: -
( 32كوف الدرجة الكمية لالختبار )بدرجة واحدة، وصفر لإلجابةالخطأ، بحيث ت

 درجة.
تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف الصدق المنطقي لالختبار: -

؛ لتعرؼ  والخبراء المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وطرؽ تدريس العمـو
آرائيـ حوؿ االختبار مف حيث الصحة العممية لمفرداتو ودقتيا، ومناسبة 

، ومدى ارتباط وشموؿ المفردات لمموضوعات التي سوؼ المفردات لعينة البحث
تتـ دراستيا بمياـ الويب، وقد أوصىالمحكموف بتعديؿ صياغة بعض المفردات 

 دوف حذؼ ألي مف مفردات االختبار.
تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة إعادة االختبار، حيث  ثبات االختبار: -

االستطالعي عمى ثمانية معمميف مف تـ إعادة تطبيؽ االختبار بعد التجريب 
معممي العموـ بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية( 
لالختباربثالثة أسابيع عمى العينة نفسيا وفي الظروؼ نفسيا، وتـ حساب معامؿ 

( وىو 1.79ارتباط سبيرماف بيف درجات الطالب في كؿ تطبيؽ، وبمغتنسبتو )
 معامؿ ارتباط قوي.

تـ حساب معامالت السيولة لكؿ مفردة مف مفردات معامل السيولة والصعوبة: -
االختبار؛ حيث وقد وقعت معامالت السيولة المصححةمف أثر التخميف 

(، وبذلؾ تكوف مفردات 1.73-1.21لمفردات االختبار في الفترة المغمقة )
وعميو (، 1.81-1.21االختبار التحصيمي جميعيا تقع داخؿ الفترة المغمقة )

فيي ليستشديدة السيولة، وليست شديدة الصعوبة، وبناء عمى ذلؾ تـ إعادة 
 ترتيب أسئمة االختبار بناء عمى درجة صعوبتيا.

تـ حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار حيث معامل التمييز لممفردات: -
( 1.75-1.23وقد وقعت معامالت التمييز ألسئمة االختبار في الفترة المغمقة )
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( مما يشير إلى أف 1.81-1.21حيث تقع درجة التمييز داخؿ الفترة المغمقة )
 أسئمة االختبار ذات قوة تمييز تسمحباستخداـ االختبار لقياس التحصيؿ.

تـ حساب متوسط زمف اإلجابة عف االختبار حيث بمغ تحديد زمن االختبار: -
 ( دقيقة.31متوسط زمف اإلجابة عف االختبار نحو)

 األداء المياري لمعممي العموم حول التعميم من أجل التفكير: ةمالحظ بطاقة
 التعميمية تـ ذلؾ في ضوء األىداؼبناء بطاقة مالحظة األداء المياري:  -

الويب، وأشتممت بطاقة مالحظة  لميمة التعميمي والمحتوى الميارة وتحميؿ
 ير، وقدميارات تنفيذ أسموب التعميـ مف أجؿ التفك األداء المياري عمى خطوات

 تصؼ ( عبارة34مف ) المبدئية صورتيا في األداء مالحظة بطاقة تكونت
داخؿ المياـ  األداء خطوات مف خطوة كؿ المتعمـ في مف المطموبة األفعاؿ
 تصميـ في وقدروعي ، لمميارة المختمفة األدائية الجوانب تشمؿ ؛بحيث التعميمية

عبارات قصيرة،  في إجرائيا تعريفا األداء بطاقة مالحظة األداء أف يتـ تعريؼ
وواضحا  محددا سموكا عبارة كؿ تقيس وأف وواضحة دقيقة العبارات تكوف وأف

 لدى المتعمـ.
 اكتساب تمثؿ ىدؼ البطاقة في تعَّرؼ مدىتحديد ىدف بطاقة المالحظة: -

معممي العموـ بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية لبعض 
 التعميـ مف أجؿ التفكير.ميارات 

 مف مجموعة عمى : قاـ الباحث بعرض البطاقةبطاقة المالحظة صدق -
 صدؽ البطاقة مف ؛وذلؾ لمتأكد التعميـ تكنولوجيا مجاؿ المحكميف والخبراء في

ضافة البطاقة بنود بعض صياغة بتعديؿ أوصوا وقد  األخرى البنود بعض وا 
 بندا. (32البنود ) عدد ليصبح

أداءالمتعمـ  عمى تعددالمالحظيف استخدـ الباحث أسموبة المالحظة: بطاق ثبات -
استعاف الباحث باثنيف مف  المالحظة؛ حيث بطاقة الواحد؛ وذلؾ لحساب ثبات

الزمالء ممف ليـ خبرة في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ في العمـو ومياـ الويب عمى 
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الباحث بإتاحة  البطاقة، ثـ قاـ استخداـ عمى وجو الخصوص حيث تـ تدريبيـ
المجاؿ لكؿ زميؿ بتقييـ أربعة معمميف مف العينة االستطالعية باستخداـ البطاقة 

لتعرؼ الميارات التي اكتسبيا المتعمموف بعد أف دراستيـ مف خالؿ  المقترحة
المعالجات التجريبية األربع، والحظ الباحث الزمالء المقيميف وخاصة 

ميـ لبطاقة المالحظة، وبذلؾ الحظ التي واجيتيـ عند استخدا الصعوبات
،ومف ثـ قاـ الباحث  الزمالء ثمانية معمميف مف خارج المجموعات التجريبية

 معادلة باستخداـ حدة عمى معمـ كؿ أداء عمى المالحظيف اتفاؽ معامؿ بحساب
 عمى االتفاؽ نسب متوسط االتفاؽ، حيث بمغ نسبة لحساب " Cooper "كوبر

 (، ثـ قاـ الباحث باستخداـ1.81عينة االستطالعية( )المعمميف الثمانية )ال
المالحظة الذي بمغ  بطاقة ثبات معامؿ لحساب (Holsti)ىولستى معادلة

 لمتطبيؽ. صالحو وتعد كبير حد إلى البطاقة ثبات عمى تدؿ نسبة ( وىي1.89)
 لبطاقة التقدير الكمي استخداـ الباحث أسموبالدرجات:  تقدير نظام وضع -

 ىما: لألداء ضوء خياريف في الميارات أداء لقياس المالحظة
o (.1الدرجة ) الميارة ويحصؿ فيو المعمـ عمى أدى الخيار 
o (.1الدرجة ) يؤد الميارة ويحصؿ فيو المعمـ عمى لـ الخيار 

 32= 1× بندا  32وبذلؾ أصبحت القيمة الوزنية لمبطاقة كاممة تساوي )
 وثابتة صادقة النيائية صورتيا في المالحظة بطاقة تصبح درجة(،وبذلؾ

 بندا(. 32) وتتكوف
 بطاقة تقييم المنتج )التقرير النيائي(:

تـ إعداد بطاقة تقييـ المنتج )التقرير النيائي(، حيث  بناء بطاقة تقييم المنتج: -
تـ استخداـ البطاقة في تقييـ نواتج التعمـ لعينة البحث؛ وذلؾ بيدؼ التأكد مف 

اكتساب ميارات التعميـ مف أجؿ الفكير، وقد تمثؿ المنتج تمكف أفراد العينة مف 
النيائي لكؿ فرد مف أفردا المجموعات األربع في إعداد عروض تقديمية 
جراءبحث أوورقة عمؿ عف التعميـ مف أجؿ التفكير وعرضو فيغرفة الصؼ  وا 
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االفتراضي، والبعض قاـ بإعداد درس تعميمي قائـ عمى أحد إستراتيجياتالتعميـ 
أجؿ التفكير، والبعض قاـ بإنتاج تطبيقات تشاركية الستخداميا في الصؼ  مف

 الدراسي.
بطاقة تقييـ المنتج إلى تمكيف عينة  ىدفتاليدف من بطاقة تقييم المنتج:  -

البحث مف معممي العموـ بمحافظة القميوبية مف تطبيؽ ميارات التعميـ مف أجؿ 
 التفكير.

غة بنود بطاقة تقييـ المنتج تبعا لألىداؼ تـ صيا صياغة بطاقة تقييم المنتج: -
التعميمية التي تـ تحديدىا لموضوعات التعمـ لممحور التاسع مف محاور 
المحتوى التعميمي بالمياـ التعميمية والخاص بتطبيؽ إستراتيجيات التعميـ مف 

( بندًا؛ حيث اشتممت عمى البنود 12أجؿ التفكيرالخاص، وتكونت البطاقة مف )
افرىا في التقرير النيائي والتي اشتقت مف األىداؼ التعميمية، وتـ الواجب تو 

عطاء  استخداـ البطاقة مف خالؿ مالحظة انتاج الُمقيِّـ مف أفرد المجموعات وا 
درجة واحدة لكؿ بند مف البنود اإلثني عشر، وذلؾ عف تحقيؽ اإلنتاج لمبند، 

 وفي حالة عدـ توافر البند يعطى )صفر(.
تـ عرض البطاقة عمى مجموعة مف الخبراء؛ وذلؾ م المنتج: صدق بطاقة تقيي -

إلبداء الرأي حوؿ الدقة العممية والمغوية لبنود البطاقة، ومدى مالءمتيا لألىداؼ 
التعميمية، والتأكد مف تسمسميا المنطقي، وقد وافؽ المحكموف عمى شمولية 

 ي.البطاقة مع إجراء بعض التعديالت عمييا لتصؿ إلى شكميا النيائ
تـ حساب ثبات البطاقة عف طريؽ معامؿ الثبات  ثبات بطاقة تقييم المنتج: -

( لكورنباخ والمعروؼ بمعامؿ الثبات الداخمي، وذلؾ باستخداـ برنامج  -)ألفا
(SPSS عمى درجات التطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ المنتج، كما بالجدوؿ رقـ )
(5:) 
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 البعدي لبطاقة تقييـ المنتج( الثبات الداخمي لمتطبيؽ 5جدوؿ رقـ )
عدد  معامؿ الثبات

 العينة
 القيمة مفردات بطاقة تقييـ المنتج

 Cronbach 92 12 1.915معامؿ ألفا
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف التطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ المنتج حقؽ معدال 

القيمة المحايدة (، حيث إف 1.915مرتفعامف الثبات اإلحصائي )التماسؾ الداخمي( بمقدار )
(، مما يدؿ عمى دقة أداء البطاقة في القياس واتساقيا فيما تزودنا بو 1.52لمعامؿ الثبات )

 مف معمومات عف مستوى أفراد عينة البحث )معممي العموـ بمدارس محافظة القميوبية(.
 :ثالثا: التجربة االستطالعية

مف معممي العموـ ببعض مدارس قاـ الباحث بإجراء تجربة استطالعية عمى عينة متفرقة 
وعددىـ  -مف نفس مجتمع البحث-الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة القميوبية 

يوليو  11( معمما تـ توزيعيـ عمى أربع مجموعات، وقد بدأت التجربة االستطالعية يـو 16)
ربع، ـ، وقد قامت كؿ مجموعة بدراسة ميمة مف مياـ الويب األ2116أغسطس  1حتى 

حيث درست المجموعة األولى الميمة مصحوبة بنمط التغذية الراجعة تصحيحي / فوري، 
ودرست المجموعة الثانية الميمة مصحوبة بنمط التغذية الراجعة تصحيحي / إرجائي، أما 
المجموعة الثالثة فدرست الميمة مصحوبة بنمط التغذية الراجعة إعالمي / فوري، 

لميمة مصحوبة بنمط التغذية الراجعة إعالمي / مرجأ، وبذلؾ تـ والمجموعة الرابعة درست ا
المتغيريف المستقميف لمبحث في التجربة االستطالعية؛ وذلؾ لتعرؼ  تمثيؿ جميع مستويات

التجربة األساسية لمبحث، كما تـ تقدير مدى  الصعوبات التي قد تواجو الباحث في أثناء
ستطالعية عف ثبات كؿ مف: االختبار التحصيمي ثبات أدوات القياس وقد كشفت التجربة اال

وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج، كما كشفت التجربة االستطالعية عف صالحية مادة 
المعالجات التجريبية مياـ الويب األربع، كما كشفت عف وعدـ وجود صعوبات ذات تأثير 

 .واضح عمى تطبيؽ التجربةاألساسية لمبحث
 :اخمية لميمة الويبحساب ألفاعمية الد
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بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لقياس فاعمية ميمة الويب في تنمية 
 Blake " معادلة بالؾ ، استخدـ الباحثلدى معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي

( 1.2لى )لحساب نسبة الكسب المعدلة، وفييا يجب أف تصؿ قيمة نسبة الكسب المعدؿ إ"
فأكثر مؤشرا لفاعمية مياـ الويب كما حددىا بالؾ مف خالؿ درجات عينة التجربة 

 المعرفي لمجانبيف لبالؾ المعدؿ ( نسبة الكسب6االستطالعية، ويوضح الجدوؿ رقـ )
 االستطالعية: والمياري لممجموعة

 لممجموعةوالمياري  المعرفي لمجانبيف لبالؾ المعدؿ ( نسبة الكسب6جدوؿ رقـ )
 االستطالعية
متوسطات التطبيق  المتغير التابع

 القبمي
متوسط التطبيق 

 البعدي
نسبة الكسب المعدل 

 المحسوبة
التحصيل 
 المعرفي

11.81 31.82 2.24 

 2.16 31.32 9.19 األداء المياري
االختباريف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ متوسط درجات المتعمميف بالعينة االستطالعية في

القبمي والبعدي، وقيمة نسبة الكسب المعدلة لميمة الويب لتحصيؿ الجانب المعرفي بمغت 
(، وبناء عميو تعد ميمة الويب فاعمة في 2.16(، كذلؾ بمغت نسبة األداء المياري )2.24)

بعض المفاىيـ العممية وميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي العمـو بالحمقة تنمية 
 .لثانية لمتعميـ األساسيا

 :رابعا: التجربة األساسية لمبحث
: قاـ الباحث بتحديد المجموعات التجريبية تحديد المجموعات التجريبية لمبحث -

األربعممبحث الحالي، حيث تـ تحديد أعضاء كؿ مجموعة تجريبية مف المجموعات 
األربع عشوائيًّا وفقا لمتصميـ التجريبي لمبحث وتبعالنمط التغذية الراجعة المقدمة 

ي ( معمما مف معمم23وتوقيت تقديميا، وقد أشتممت كؿ مجموعة تجريبية عمى )
 العمـو بمحافظة القميوبية، كما يمي: 
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 ( المجموعات التجريبية لمبحث7جدوؿ رقـ )
 نمط  المجموعات 

 التغذية الراجعة
 توقيت تقديـ

 التغذية الراجعة
عدد افراد 
 المجموعة

 23 فورية تصحيحية المجموعة األولى
 23 مرجأة تصحيحية المجموعة الثانية
 23 فورية إعالمية المجموعة الثالثة
 23 مرجأة إعالمية المجموعة الرابعة

 92  المجموع 
قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي، التطبيق القبمي ألدوات البحث:  -

وبطاقة مالحظة األداء المياري، وقد ىدؼ التطبيؽ القبمي ألداتي القياس إلى اختبار 
حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير،  تحصيؿ الجانب المعرفي واألداء المياري لعينة البحث

كذلؾ التحقؽ منتكافؤ مجموعات البحث األربع في كؿ مف الجانبيف المعرفي واألدائي 
لمميارة قبؿ إجراء التجربة، ولـ يطبؽ الباحث بطاقة تقييـ المنتج التعميمي قبميا؛ كونو 

ى تأثيرىا يرتبط باستخداـ بيئة مياـ الويب بالفعؿ مف جانب المعمميف والتحقؽ مف مد
في المعارؼ والميارات التي تـ اكتسابيا مف مياـ الويب، وقد تـ  تطبيؽ أداتي القياس 

ـ ولمدة يوميف، ثـ قاـ الباحث 2116اغسطس  7عمى عينة البحث قبميا، في 
بمقارنةمتوسط درجات طالب المجموعات التجريبية في كؿ مف أداتي القياس؛ حيث 

( لتعّرفداللة One Way ANOVAجاه واحد )طبؽ أسموب تحميؿ التبايف في ات
الفروؽ بيف المجموعات في درجات االختبار قبميا، وبطاقة المالحظة قبميا، وذلؾ 

 (:8بالنسبة لممتوسطات واالنحرافات المعيارية كما بالجدوؿ رقـ )
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممجموعات التجريبية األربع لمبحث في 8جدوؿ رقـ )

 المياري قبميا وبطاقة مالحظة األداء بار الجانب المعرفياخت

 المتغير التابع
المجموع  المجموعات التجريبية

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الكمي
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تحصيل 
الجانب 
 المعرفي

 11.77 11.61 11.91 11.83 11.74 المتوسط
 االنحراؼ
 المعياري

1.54 1.61 1.56 1.59 1.58 

معدل 
األداء 
 الميارى

 

 9.11 9.31 9.57 8.22 8.96 المتوسط

 1.81 1.74 1.88 1.65 1.97 االنحرافالمعياري

ويوضح الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه لممجموعات األربع، وذلؾ لمتأكد 
 الجانب المعرفي لمميارة والجانب األدائي ليا. مف تكافؤ المجموعات في تحصيؿ

داللة الفروؽ بيف المجموعات في القياس القبمي لتحصيؿ المعرفي لمميارة ( 9جدوؿ رقـ )
 لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعات التجريبية وبطاقة مالحظة األداء قبميا

المتغير 
 التابع

مصدر 
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

قيمة 
 )ف(

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 ≥عند
(0.05) 

 تحصيل
 الجانب
 المعرفي

 

بيف 
 المجموعات

1.111 22 2.615 1.111 1.111 
 غير داؿ

 
داخؿ 

 المجموعات
57.314 1.111 1.111   

    22 57.315 الكمي

معدل 
 األداء

 الميارى

بيف 
 المجموعات

84.957 22 3.862 1.111 1.111 
 غير داؿ

 
داخؿ 

 المجموعات
1.111 1.111 1.111   

    22 84.958 الكمي
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تشير قيمتي )ؼ( في الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بيف متوسطاتات درجات التطبيؽ القبمي الختبار تحصيؿ الجانب المعرفي 1.15) ≥الداللة 

لممجموعات التجريبية األربع، وبذلؾ يمكف اعتبار  لمميارة وبطاقة مالحظة األداء
إجراء التجربة، وأف أية فروؽ تظير بعد التجربة تعود لممتغيريف المجموعات متكافئة قبؿ 

المستقميف بالبحث الحالي )نمط وتوقيت التغذية(، وليست إلى اختالفات موجودة بالفعؿ قبؿ 
إجراء التجربة فيما بيف المجموعات، وسوؼ يتـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه 

 لكؿ متغير تابع عمى حدة.
لقاء  قاـ الباحث بعمؿق المعالجات التجريبية عمى المجموعات التجريبيةاألربع: تطبي -

مع المجموعات التجريبية األربعمف معممي العموـ بمحافظة القميوبية؛ لتوضيح أىداؼ 
التعمـ خالؿ بيئة مياـ الويب وكيفية تنفيذىا وكيفية التعامؿ مع موقع ميمة الويب، 

لراجعة، كما أكد الباحث عمى أنو اليمكف ألفراد المجموعة وكيفية التعامؿ مع التغذية ا
الواحدة استخداـ مياـ المجموعات األخرى، ىذا وقد استغرؽ تطبيؽ التجربة األساسية 

 ـ.2116أغسطس  31اغسطس حتى  9لمبحث نحو شير مف 
 1بالتطبيؽ البعدي لجميع ألدوات القياس في  قاـ الباحث:تطبيق أدوات القياس بعديا -

ـ عمى افراد المجموعات التجريبية األربع، ثـ قاـ الباحث بتصحيح ورصد 2116مبر سبت
المياري وبطاقة تقييـ المنتج  درجاتكؿ مف االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء

 .معيا إحصائيا تمييدا لمتعامؿ
لتحصيؿ لمتأكد مف تكافؤ المجموعات التجريبية األربع فيما يتعمؽ با:المعالجة اإلحصائية -

الباحث أسموب تحميؿ  األداء الميارى استخداـ المرتبط بالجانب المعرفي لمميارة، ومعدؿ
الباحث أسموب تحميؿ  (، ثـ استخداـOne Way ANOVAالتبايف في اتجاه واحد )
(، وذلؾ عمى اعتبار أنو أكثر األساليب TowWayANOVAالتبايف ثنائي االتجاه )

لمبحث، وتـ ذلؾ  يانات في ضوء التصميـ التجريبياإلحصائية مناسبة لمعالجة الب
 (، واختبارSPSS23حزمة البرامج اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) باستخداـ
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 التجريبية المجموعات تدرجاتلا بيف متوسطات مقارنة ( إلجراءScheffeTestشيفيو)
 .البحث متغيرات عمى

 نتائج البحث:
 ومعالجتيا وتحميميا البيانات جمع تـ البحث، أدوات وتطبيؽ التجربة مف االنتياء بعد
 وتفسيرىا لمنتائج اإلحصائية التي أشير إلييا سابقًا وفيما يمي عرض األساليب باستخداـ
 :ومناقشتيا

لإلجابة عن السؤال األول الذي نصو: "ما االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالحمقة 
جل التفكير من وجية نظرىم ومن وجية نظر الثانية لمتعميم األساسي حول التعميم من أ
قاـ الباحث بالتوصؿ إلى قائمة تقدير االحتياجات متخصصي وخبراء مجال تدريس العموم؟"

لمعممي العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي حول التعميم التدريبية: المعرفية، والميارية 
خبراء في مجال تدريس من أجل التفكير من وجية نظرىم ومن وجية نظر متخصصي و 

بالجامعات ووزارة التربية والتعميـ المصرية، باإلضافة إلى االطالع عمى بعض  العموم
، وقدتماستعراض التعميم من أجل التفكيرالمراجع والكتب والدورات التدريبية في موضوع 

 إجراءات تحديد االحتياجات التدربية لممتدربيف سابقا.
المتبعة لتصميم وبناء ميام الويب  الذي نصو: "ما المعاييرلإلجابة عن السؤال الثاني 

نمطين لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت  القائمةعمى اختالف
 QMتبنى الباحث معايير كوالتي ماترز لمتدريب عف بعد )عرضيما )فورية / مرجأة(؟" 

Online Courseيـ وبناء مياـ الويب )المعالجات (، والتي في ضوئيا قاـ الباحث بتصم
التجريبية األربع(، ثـ أستخدـ الباحث قائمة المعايير بعد تحويميا لقائمة تقييـ مياـ الويب 

 وعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف لتقييـ مياـ الويب.
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصو: "ما التصور المقترح لميام الويب 

م؟" 1007بة التغذية الراجعة اإللكترونية في ضوء نموذج عطية خميس المقترحة،مصحو 
، حيث تـ تصميـ م1007قام الباحث بتصميم ميام الويب في إطارنموذج عطية خميس 

المعالجات التجريبية لمبحث مف حيث مكونات كؿ ميمة، وطريقة عرض المحتوى التعميمي 
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ة لعرض التغذية الراجعة مف حيث النمط / الدروس داخؿ كؿ ميمة، واإلستراتيجيات المختمف
 والتوقيت )متغيري البحث(.

لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصو: "ما أثر اختالف نمطين لمتغذية الراجعة اإللكترونية 
)تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة( بميام الويب في تنمية 

لدى معممي العموم بالحمقة الثانية لمتعميم التحصيل المعرفي لبعض المفاىيم العممية 
األساسي؟" والتحقق من صحة الفرض األول:"ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى > 

( بين متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في لتحصيل المعرفي 0.05)
اجعة اإللكترونية لميارات التعميم من أجل التفكير يرجع لتأثير اختالفنمطين لمتغذية الر 

: قاـ الباحث )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة(بميام الويب."
لممجموعات المرتبطة لمقارنة متوسطات درجات عينة البحث  (T-test) باستخداـ اختبار

مف معممي العموـ في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي، وذلؾ لقياس أثر مياـ الويب 
 (:11صيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية، كما بالجدوؿ رقـ )عمى التح

( متوسطات درجات التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي لقياس أثر المحتوى 11جدوؿ رقـ )
 المعرفي الخاص بمياـ الويب عمى التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية

نمط / توقيت 
 التغذية الراجعة

 ف
االنحراؼ  متوسطات

درجة  اريالمعي
 الحرية

 قيـ )ت(
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 بعدي بعدي
تصحيحية / 

 1.869 31.87 23 فورية

22 

1.71 

1.111 1.15 
تصحيحية / 

 مرجأة
23 31.78 1.951 1.55 

إعالمية / 
 فورية

23 31.83 1.834 1.77 

 1.55 1.951 31.78 23إعالمية / 
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 مرجأة
(، 1.77(، )1.55(، )1.71أف قيـ )ت( المحسوبة ) السابؽ الجدوؿ يتضح مف

داللة إحصائية  ( ويشر ذلؾ إلى وجود فروؽ ذات1.15( وىي قيـ دالة عند مستوى)1.55)
بيف متوسطاتات درجات معممي العمـو في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي، 

 وتوقيت عرضيما غذية الراجعة اإللكترونيةنمطيف لمت ويتجو مستوى الداللة لصالح اختالؼ
عادة صياغتو عمى النحو التالي: يوجد  داخؿ مياـ الويب، وبالتالي تـ رفض الفرض األوؿ وا 

( بيف متوسطات درجات أفراد المجموعات 1.15فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > )
 رجع لتأثير اختالؼالتجريبية لمبحث في لتحصيؿ المعرفي لميارات التعميـ مف أجؿ التفكير ي

نمطيف لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / 
 مرجأة(بمياـ الويب.

لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصو: " ما حجم تأثير ميام الويب في تنمية التحصيل 
" لمتعميم األساسيالمعرفي لبعض المفاىيم العممية  لدى معممي العموم بالحمقة الثانية 

( بين 0.05والتحقق من صحة الفرض الثاني:"ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى > )
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيل المعرفي لبعض 
المفاىيم العمميةلدى معممي العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي يرجع إلى تأثير ميام 

لتحديد حجـ تأثير مياـ الويب، ويبيف  (T-test) قاـ الباحث باستخداـ اختبار الويب."
 (:2( قيمة )11جدوؿ رقـ )
( حجـ تأثير مياـ الويب في تنمية التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية 11جدوؿ رقـ )

 لدى معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي
 مقدار حجـ التأثير 2قيمة  التابعالمتغير  المتغير المستقؿ

التحصيؿ المعرفي لبعض  مياـ الويب
 المفاىيـ العممية

 كبير 1.18
 (1.14)أكبر مف 

السابؽ أف مياـ الويب المقترحة قد حققت حجـ تأثير كبير  يتضح مف الجدوؿ
لدى  ( في تنمية التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية1.14( وىو أكبر مف )1.18)
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عادة معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي ، وبالتالي تـ رفض الفرض الثاني، وا 
( بيف متوسطات 1.15صياغتو عمى النحو التالي: يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى >)

 درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية
 الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي يرجع إلى تأثير مياـ الويب.لدى معممي العموـ ب

نمطين لمتغذية الراجعة  لإلجابة عن السؤال السادس الذي نصو: "ما أثر اختالف
اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة( بميام الويب في 

العموم بالحمقة الثانية لمتعميم تنمية ميارات التعميم من أجل التفكير  لدى معممي 
األساسي؟" والتحقق من صحة الفرض الثالث:"ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى > 

( بين متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في ميارات التعميم من 0.05)
ة / نمطين لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحي اختالف يرجع لتأثير أجل التفكير

 (T-test) ، قاـ الباحث باستخداـ اختبارإعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة(."
لممجموعات المرتبطة لمقارنة متوسطات درجات عينة البحث مف معممي العموـ في التطبيؽ 
البعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري وذلؾ لقياس أثر مياـ الويب عمى ميارات التعميـ مف 

 (:12، كما بالجدوؿ رقـ )أجؿ التفكير
( متوسطات درجات التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري لقياس 12جدوؿ رقـ )

 أثر المحتوى المعرفي الخاص بمياـ الويب عمى ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير

نمط / توقيت 
 ف التغذية الراجعة

 متوسطات
االنحراؼ 
درجة  المعياري

 الحرية
 قيـ )ت(
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 بعدي بعدي
تصحيحية / 

 فورية
23 31.52 1.34 

22 

1.18 

تصحيحية /  1.15 1.111
 مرجأة

23 31.19 1.44 1.117 

 1.11 1.31 31.43 23إعالمية / 
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 فورية
إعالمية / 

 مرجأة
23 31.35 1.41 1.13 

(، 1.11(، )1.117(، )1.18المحسوبة )أف قيـ )ت(  السابؽ يتضح مف الجدوؿ
داللة إحصائية  ( ويشر ذلؾ إلى وجود فروؽ ذات1.15( وىي قيـ دالة عند مستوى)1.13)

بيف متوسطاتات درجات معممي العموـ في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري، 
وتوقيت عرضيا  ةنمطي لمتغذية الراجعة اإللكتروني ويتجو مستوى الداللة لصالح اختالؼ

عادة صياغتو عمى النحو التالي:  داخؿ مياـ الويب، وبالتالي تـ رفض الفرض الثالث وا 
( بيف متوسطات درجات أفراد المجموعات 1.15يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى > )

نمطيف لمتغذية  اختالؼ يرجع لتأثير التجريبية لمبحث في ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير
 اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيا )فورية / مرجأة(. الراجعة

لإلجابة عن السؤال السابع الذي نصو: "ما حجم تأثير ميام الويب في تنمية ميارات 
التعميم من أجل التفكير لدى معممي العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي؟" والتحقق من 

( بين متوسطات 0.05ال إحصائيا عند مستوى > )صحة الفرض الرابع: "ال يوجد فرق د
درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في ميارات التعميم من أجل التفكير لدى معممي 

قاـ الباحث باستخداـ  العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي يرجع إلى تأثير ميام الويب
 (:2( قيمة )13يف جدوؿ رقـ )لتحديد حجـ تأثير مياـ الويب، ويب (T-test) اختبار

( حجـ تأثير مياـ الويب في تنمية ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى 13جدوؿ رقـ )
 معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي

 مقدار حجـ التأثير 2قيمة  المتغير التابع المتغير المستقؿ

 مياـ الويب
ميارات التعميـ مف أجؿ 

 1.27 التفكير
 كبير

 (1.14)أكبر مف 
( وىو 1.27يتضح مف الجدواللسابقأف مياـ الويب المقترحة قد حققت حجـ تأثير كبير )

لدى معممي العمـو بالحمقة  ( في تنمية ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير1.14أكبر مف )
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عادة صياغتو عمى النحو التالي: الرابع: ، وبالتالي تـ رفض الفرض الثانية لمتعميـ األساسي وا 
( بين متوسطات درجات أفراد 0.05" يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى > )

المجموعات التجريبية لمبحث في ميارات التعميم من أجل التفكير لدى معممي العموم 
 .بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي يرجع إلى تأثير ميام الويب"

نمطين لمتغذية الراجعة اإللكترونية  ما أثر اختالف" الثامن الذي نصو:لإلجابة عن السؤال 
)تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية / مرجأة( بميام الويب في منتوجات 
معممي العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي حول التعميم من أجل التفكير؟" والتحقق من 

( بين 0.05ال إحصائيا عند مستوى > )صحة الفرض الخامس: "ال يوجد فرق د
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في منتوجات معممي العموم بالحمقة 

نمطين لمتغذية  اختالف يرجع لتأثير الثانية لمتعميم األساسي حول التعميم من أجل التفكير
/ مرجأة( بميام  الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيما )فورية

لممجموعات المرتبطة لمقارنة متوسطات  (T-test) ، قاـ الباحث باستخداـ اختبارالويب."
درجات عينة البحث مف معممي العموـ في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ منتوجات معممي 

 (:14العمـو مف عينة البحث حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير، كما بالجدوؿ رقـ )
( متوسطات درجات التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتوجات معممي العموم 24جدول رقم )

 من عينة البحث حول التعميم من أجل التفكير

نمط / توقيت 
 ف التغذية الراجعة

 متوسطات
االنحراؼ 
درجة  المعياري

 الحرية
 قيـ )ت(
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 بعدي بعدي
تصحيحية / 

 فورية
23 11.57 1.16 

22 

1.19 

تصحيحية /  1.15 1.111
 مرجأة

23 11.65 1.12 1.14 

 1.33 1.18 11.78 23إعالمية / 
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 فورية
إعالمية / 

 مرجأة
23 11.65 1.12 1.14 

(، 1.33(، )1.14(، )1.19السابؽ أف قيـ )ت( المحسوبة ) يتضح مف الجدوؿ
داللة إحصائية  ذلؾ إلى وجود فروؽ ذات( ويشر 1.15( وىي قيـ دالة عند مستوى)1.14)

بيف متوسطاتات درجات معممي العموـ في التطبيؽ البعدي لبطاقة لبطاقة تقييـ منتوجات 
معممي العموـ مف عينة البحث حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير، ويتجو مستوى الداللة لصالح 

اـ الويب، وبالتالي تـ وتوقيت عرضيا داخؿ مي اختالفنمطيف لمتغذية الراجعة اإللكترونية
عادة صياغتو عمى النحو التالي: يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند  رفض الفرض الخامس وا 

( بيف متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في منتوجات 1.15مستوى > )
معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير يرجع لتأثير 
اختالفنمطيف لمتغذية الراجعة اإللكترونية )تصحيحية / إعالمية( وتوقيت عرضيا )فورية / 

 مرجأة( بمياـ الويب".
لإلجابة عن السؤال التاسع الذي نصو: "ما حجم تأثير ميام الويب في منتوجات معممي 

من صحة العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي حول التعميم من أجل التفكير؟" والتحقق 
( بين متوسطات 0.05الفرض السادس: "ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى > )

درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في منتوجات معممي العموم بالحمقة الثانية 
قاـ الباحث  لمتعميم األساسي حول التعميم من أجل التفكير يرجع إلى تأثير ميام الويب"

( قيمة 15لتحديد حجـ تأثير مياـ الويب، ويبيف جدوؿ رقـ ) (T-test) باستخداـ اختبار
(2:) 

( حجـ تأثير مياـ الويب في منتوجات معممي العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ 15جدوؿ رقـ )
 األساسي حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير

المتغير 
 مقدار حجـ التأثير 2قيمة  المتغير التابع المستقؿ
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 مياـ الويب
منتوجات معممي العموـ بالحمقة 
الثانية لمتعميـ األساسي حوؿ التعميـ 

 مف أجؿ التفكير
 كبير 1.24

 (1.14)أكبر مف 

 
( وىو 1.24يتضح مف الجدواللسابقأف مياـ الويب المقترحة قد حققت حجـ تأثير كبير )

الحمقة لدى معممي العمـو ب ( في تنمية ميارات التعميـ مف أجؿ التفكير1.14أكبر مف )
عادة صياغتو عمى النحو السادس: ، وبالتالي تـ رفض الفرض الثانية لمتعميـ األساسي وا 

( بين متوسطات درجات أفراد 0.05: "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى > )التالي
المجموعات التجريبية لمبحث في منتوجات معممي العموم بالحمقة الثانية لمتعميم األساسي 

 .أجل التفكير يرجع إلى تأثير ميام الويب"حول التعميم من 
 مناقشة النتائج:

 النتائج المرتبطة بالتحصيل المعرفي لممفاىيم العممية نحو التعميم من أجل التفكير:
مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ اإلحصائي الختبار صحة الفروض الخاصة 
بالتحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العمميةلدى معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي 
بمحافظة القميوبية تبيف أف متوسطات درجات معممي العموـ )عينة البحث( في التطبيؽ 

ختمؼ بفارؽ داؿ إحصائيا عف درجات التطبيؽ القبمي البعدي لالختبار التحصيمي ت
%( مف الدرجة الكمية 91لالختبار، كما حصؿ معممو العمـو عمى درجة تمكيف أكثر مف )

لإلختبار ككؿ ولكؿ جزء مف أجزائو، كذلؾ ارتفع حجـ تأثير مياـ الويب المقترحة في 
يث ساعد التكامؿ بيف التحصيؿ المعرفي لمعممي العموـ ووصوليـ لمستوى التمكيف، ح

والتي تـ بناؤىا في  المقترحةنمطيالتغذية الراجعة المقدمة وتوقيت تقديميا داخؿ مياـ الويب 
ـ(لتصميـ بيئات التعمـ اإللكتروني في تنمية 2117ضوء نموذج محمد عطية خميس )

عمـو حوؿ التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي ال التحصيؿ المعرفي لبعض المفاىيـ العممية
 دراسة كؿ مف ثائربالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي، وتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج 

ـ(، ودراسة الالف وستريت 2118ىنداوي) ـ(، ودراسة أسامة2115العتوـ ) الغباري،وعدناف
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(Allan, J., & Street, M. 2007وتحقيقا لتوصيات دراسة كؿ مف محمد،)  ،المرادني
إسماعيؿ  رمضاف، ودينا ـ(،ودراسة كؿ مف وائؿ2119ونبيؿ جاد عزمي )

 (.Miralles, P., ET el. 2013ـ(،ودراسة ميرالز وآخروف )2112)
 النتائج المرتبطة باألداء المياري لميارات التعميم من أجل التفكير:

مف العرض السابؽ لنتائج التحميؿ اإلحصائي الختبار صحة الفروض الخاصة 
لدى معممي العمـو بالحمقة الثانية لمتعميـ  التعميـ مف أجؿ التفكيرباألداء المياري لميارات 

األساسي بمحافظة القميوبية تبيف أف متوسطات درجات معممي العموـ )عينة البحث( في 
التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري، تختمؼ بفارؽ داؿ إحصائيا عف درجات 

صؿ معممو العموـ عمى درجة تمكيف أكثر مف التطبيؽ القبمي لبطاقة المالحظة، كما ح
%( مف الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ككؿ ولكؿ جزء مف أجزائيا، كذلؾ ارتفع حجـ 91)

تأثير مياـ الويب المقترحة في األداء المياري لمعممي العموـ ووصوليـ لمستوى التمكيف؛ 
تقديميا داخؿ مياـ الويب حيث ساعد التكامؿ بيف نمط التغذية الراجعة المقدمة وتوقيت 

ـ( لتصميـ بيئات 2117المقترحة والتي تـ بناؤىا في ضوء نموذج محمد عطية خميس )
التعمـ اإللكتروني في تنمية األداء المياري لميارات التعميـ مف أجؿ التفكير لدى معممي 

ختاـ شبيب العموـ بالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي، وتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
ـ(، ودراسة ليمىالجيني 2112إسماعيؿ ) ـ(، ودراسة كؿ مف وائمرمضاف، ودينا2115)
عبد  ـ(، ودراسة أحمد2113عالـ) ـ(، ودراسة إسالـ2112ـ(، ودراسة أسماءالمير)2112)

المصري  ـ(، ودراسة سموى2111ـ(، وتحقيقا لتوصيات دراسة زينب أميف )2114المجيد )
 ـ(. 2115عطية ) ؿـ(، ودراسة وائ2114)

 التوصيات والمقترحات:
 تقديـ بيئات لمتدريب اإللكتروني ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي لمتدريب عمى استخداـ -1

 أساليب التعميـ مف أجؿ التفكير داخؿ قاعات الدراسة.
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التغذية الراجعة المقدمة وتوقيت تقديميا داخؿ مياـ  االستفادة مف التكامؿ بيف نمطي -2
تنمية االتجاه نحو بعض المشكالت التربوية في التعميـ الجامعي وقبؿ الويب في 
 الجامعي.

مياـ الويب في إطار مف التكامؿ بيف  بناء المصمميف لبيئات التدريب اإللكتروني -3
التغذية الراجعة المقدمة وتوقيت تقديميا داخؿ مياـ الويب، ودعـ تمؾ البيئات  نمطي

 لمينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس والمعمميف.لتكوف أساسية في عممية التنمية ا
تشجيع المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس عمى استخداممياـ الويب في إطار مف التكامؿ  -4

في تنمية ميارات  بيف نمط التغذية الراجعة المقدمة وتوقيت تقديميا داخؿ مياـ الويب
عمييا بالطريقة الطالب ومعارفيـ نحو الموضوعات التي يصعب عمييـ الحصوؿ 

 التقميدية.
التغذية الراجعة المقدمة وتوقيت  إجراء المزيد مف البحوث حوؿ التكامؿ بيف نمطي -5

 تقديميا داخؿ مياـ الويب ببيئات التدريب اإللكتروني ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي.
س إجراء دراسات شبيية بالدراسة الحالية، مع تغيير عينة البحث: كأعضاء ىيئة التدري -6

 الجامعي، وطالب الدراسات العميا أو طالب المراحؿ الجامعية المختمفة.
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 المراجع
 المراجع العربية:

 تكنولوجيا والعشروف الحادي القرف تكنولوجيا ـ(. تربويات2112ألفار ) الوكيؿ عبد إبراىيـ
 لتكنولوجياالحاسبات، مصر. (، طنطا، الدلتا2.0) ويب
( في Web Questكويست ) الويب إستراتيجية استخداـ ـ(. أثر2114)المجيد أحمدعبد

 طالب لدى السريع والتعمـ التأممي التفكير ميارات تنمية عمى حساب المثمثات تدريس
 (.15والنفسية،ع) التربوية العمـو مجمة ، الصؼ األوؿ الثانوي

 بيئة في المستخدمة الراجعة التغذية  توقيت بيف التفاعؿ ـ(. أثر2118) ىنداوي أسامة
 الفوري التحصيؿ عمى لممتعمـ المعرفي األسموب ونمط الشبكات عبر اإللكتروني التعمـ

 (.19بنيا، ع) جامعة ، التربية كمية مجمة والمرجأ،
تنمية  الويب )فردية / تعاونية( عمى مياـ تنفيذ طريقة اختالؼ ـ(. أثر2113عالـ) إسالـ

 التعميـ، تكنولوجيا المدارس، مجمة مديري لدى نحوىا واالتجاه المعرفة إدارة ميارات
 (.157التعميـ، ع ) لتكنولوجيا المصرية وبحوث، الجمعية سمسمة دراسات

 في الموجو الشبكي االستقصاء باستخداـ اإللكتروني التعمـ ـ(. فاعمية2112المير) أسماء
 طالب لدى التعميمية المواقؼ تصميـ عمى والقدرة لتأمميا التفكير ميارات مف كؿ تنمية
 ، جامعة النوعية التربية كمية ، ماجستير غير منشورة ، رسالة النوعية التربية كميات
 طنطا.

 المنظـ التعمـ تنمية عمى الويب بمياـ توجيو طاؿ أنما ـ(. أثر2113الديف ) صالح إيماف
 وعمـ التربية في عربية دراسات ، مجمة التربية بكميات العميا الدراسات طالب لدى ذاتيا
 (.44، ع) النفس

ـ(. طرائؽ التدريس العامة، عماف، دار المسيرة، 2117توفيؽ مرعي، ومحمد الحيمة )
 .25ص



( م2017 ديسمبر –شر اعال ددالع – الخامسة السنة )  
 

  

العريشجامعة  –مجلة كلية التربية   73 

 

 وأنماطيا الراجعة التغذية عرض زمف أثر  ـ(.2115العتوـ ) وعدناف ، الغباري ثائر
 المفاىيـ لبعض اليرموؾ جامعة في التربية كمية طمبة فيتحصيؿ بينيا والتفاعؿ

 واالجتماعية. اإلنسانية العموـ سمسمة ، اليرموؾ اإلحصائية، أبحاث
ـ(. تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية، عماف، دار 2116جودت سعادة)

 .21الشروؽ، ص
  عينة لدي التعمـ نواتج بعض تنمية في الويب مياـ استخداـ ـ(. أثر2116الشاعر ) حناف

 دراسات التعميـ، سمسمة تكنولوجيا مجمة ، التربية بكميات العميا الدراسات مف طالب
 (.16التعميـ، ع) لتكنولوجيا المصرية وبحوث، الجمعية

 أثرىماعمى وقياس المدمج بالتعميـ ومستواىا الراجعة التغذية ـ(. نوع2113) عبدالخالؽ حناف
 ، التعميـ في الحاسوب بمقرر التربوي برنامج الدبموـ طالبات تعمـ نواتج بعض

 (.1التعميـ، ع) لتكنولوجيا وبحوث،الجمعيةالمصرية دراسات سمسمة تكنولوجياالتعميـ
 التعبير ميارات تنمية في الراجعة التغذية عمى برنامج قائـ ـ(. أثر2115ختاـ شبيب )
 ، جامعة منشورة غير دكتوراه األردف، أطروحة في األساسية المرحمة لطمبة الكتابي
 .العميا،عماف لمدراسات العربية عماف

 لدي الوقت إدارة وميارة الميني الوعي تنمية في الويب مياـ ـ(. أثر2111زينب أميف )
 (.21، ع) اإلسكندرية ، جامعة التربية كمية مجمة ، التعميـ طالب تكنولوجيا

 المعرفية الرحالت في الطالب مع المعمـ تواصؿ أنماط ـ(. اختالؼ2114المصري ) سموى
دارة السحابية والحوسبة الرقمي البحث ميارات تنمية عمى وأثره  لطالب المعرفة وا 

 (.24، ع) محكمة ودراسات بحوث التعميـ، سمسمة تكنولوجيا العميا، مجمة الدراسات
ـ(: تعميـ مف أجؿ التفكير )مترجـ( دار قباء لمطباعة والنشر 1998صفاء يوسؼ األعسر )
 والتوزيع، القاىرة.

ـ(. أطر التفكير ونظرياتو دليؿ لمتدريس والتعمـ والبحث، عماف، 2117) جابر عبدالحميد
 .25دار المسيرة، ص

 .34ـ(. عمـ التفكير، عماف، دار جيينة لمنشر والتوزيع، ص2116صالح معمار )
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 بعض تنمية في الويب تقصى إستراتيجية استخداـ ـ(. فعالية2119طمبة) عبدالعزيز
 التعميمي التحديث تحديات مواجية نحو القرار اتخاذ عمى والقدرة التفكير مستويات

 المصرية محكمة، الجمعية ودراسات بحوث التعميـ، سمسمة تكنولوجيو التكنولوجي، مجمة
 (.19التعميـ، ع) لتكنولوجيا

، عماف، دار ديبونو 2ـ(. تنمية التفكير بأساليب مشوقة، ط2118عبد الواحد الكبيسي)
 .34لمنشر والتوزيع، ص

 .51ـ(. تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات، عماف، دار الفكر، ص2111جرواف )فتحي 
 ـ(. إستراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا، عماف، دار الثقافة، ص2118غساف قطيط )

 تعمـ في الويب كويست عبر المعرفية الرحالت إستراتيجية ـ(. فاعمية2112الجيني ) ليمى
رسالة  ، المتوسطة المرحمة طالبات لدى العمـ عمميات ميارات بعض تنمية عمي العموـ

 السعودية. العربية المممكة طيبة، التربية، جامعة منشورة، كمية غير ماجستير
 الراجعة التغذية تقديـ توقيت بيف التفاعؿ ـ(. أثر2119المرادني، ونبيؿ جاد عزمي ) محمد

 االبتدائية المرحمة لتالميذ المعرفي واألسموب التعميمية الويب صفحات ضمف البصرية
 تكنولوجيا ، التعميمية الويب مواقع مف التعمـ نحو واالتجاه المعرفي التحصيؿ في

 (.3التعميـ، ع) لتكنولوجيا المصرية وبحوث،الجمعية دراسات التعميـ، سمسمة
ـ(. البحث العممي في تكنولوجيا التعميـ، عالـ الكتب، القاىرة، 2113محمد عبد الحميد )

 مصر.
 سحاب، مصر. والتعمـ، القاىرة، دار التعميـ ـ(. تكنولوجيا2119خميس ) عطية محمد
 دار مكتبة ،القاىرة، اإللكتروني التعمـ لتكنولوجيا والتاريخية النظرية ـ(. األصوؿ2111ػػػػػػػػػ)

 والتوزيع، مصر. لمنشر السحاب
 لمطباعة السحاب ،دار التعميـ، القاىرة تكنولوجيا في التربوي والبحث ـ(. النظرية2113ػػػػػػػػػ)

 ، مصر. والتوزيع والنشر
 لمطباعة السحاب دار ، والمؤسسات، القاىرة األفراد اإللكتروني التعميـ ـ(. مصادر2115ػػػػػػػػػ)

 والتوزيع، مصر. والنشر
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وجزة، الراجعة )م لمتغذية مقترحتاف ـ(. إستراتيجيتاف2113فرج ) العزب، ويسرية ػػػػػػػػػ، وىبة
 طالب لدى الذاتي التنظيـ تنمية في وفاعميتيما الشخصية التعمـ مفصمة( ببيئات

 (.23، ع) محكمة ودراسات بحوث ،سمسمة التعميـ تكنولوجيا ، مجمة التعميـ تكنولوجيا
 الويب جوالت المحتوى عرض تنظيـ أساليب ـ(. أثر2112إسماعيؿ ) رمضاف، ودينا وائؿ

 ذاتيا المنظـ التعمـ ميارات تنمية واألفقي( في التوسعية )الرأسي لمنظرية وفقا المعرفية
 تكنولوجيا ، مجمة األساسي التعميـ مف الثانية المرحمة طالب لدى المعرفي والتحصيؿ

 (.22،ع) محكمة ودراسات بحوث سمسمة ، التعميـ
 في الويب عبر المعرفية الرحالت عمى قائـ برنامج تدريبي ـ(. فاعمية2115عطية ) وائؿ

نتاج تصميـ ميارات تنمية  اآللي الحاسب معممي لدى التعميمية الويب صفحات وا 
 ، جامعة التربية ، كمية ماجستير غير منشورة رسالة األزىرية، االبتدائية بالمرحمة
 األزىر.

 العموـ تدريس كويستفي الويب طريقة استخداـ ـ(. أثر2118ودادعبدالسميع ) ، بيومي ياسر
 دراسات مجمة التربية كمية لدى طالبات استخداميا نحو واالتجاه التفكير أساليبعمي 
 .2النفس، ع التربية وعمـ في عربية
 المؤتمرات:

ـ(. التربية ومستقبؿ التنمية البشرية في الوطف العربي عمى 2112المؤتمر العممي الرابع )
-8جامعة القاىرة، مصر،  ضوء تحديات القرف الحادي والعشريف، كمية التربية بالفيوـ،

 .أكتوبر 11
ـ(. الموىبة واإلبداع 2111المؤتمر العممي العربي الثامف لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف )

منعطفات ىامة في حياة الشعوب، المجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف، عماف، 
 .سبتمبر 3-1األردف، 

ميـ اإللكتروني بيف تحديات الحاضر ـ(. تكنولوجيا التع2119المؤتمر العممي الثاني عشر)
 .أبريؿ 14-12وآفاؽ المستقبؿ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، مصر، الفترة مف
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ـ(. جامعة الممؾ سعود، المممكة 2111الندوة األولى في التعميـ والتدريب اإللكتروني )
 .أبريؿ 14-12العربية السعودية، الفترة مف

ـ(. الممارسة واألداء 2113تعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد )المؤتمر الدولي الثالث لم
 .فبراير 7-4المنشود، المممكة العربية السعودية، الفترة مف 

ـ(. تعميـ مبتكر لمستقبؿ 2115المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد)
 مارس. 5-2واعد، المممكة العربية السعودية، الفترة مف
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