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فاعلية اســتخدام بيئة تعلــم افتراضية قائمة 
علــى الرحــالت المعرفيــة عبــر الفيســبوك 
والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  تنميــة  فــي 
اإللكترونــي لــدى طالبــات جامعــة األميــرة 

ــن ــد الرحم ــت عب ــورة بن ن

د. منى حممد الزهراني
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فاعليــة اســتخدام بيئة تعلــم افتراضية قائمــة على الرحالت 
ــل  ــارات التفاع ــة مه ــي تنمي ــبوك ف ــر الفيس ــة عب المعرفي
والتشــارك اإللكترونــي لــدى طالبــات جامعــة األميــرة نــورة 

بنــت عبــد الرحمــن
د. منى حممد الزهراني

 أستاذ تقنيات التعليم املساعد - كلية الرتبية - جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

مستخلص البحث:
هــدف البحــث إىل قيــاس فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة، عــر 
شــبكة التواصــل االجتماعــي الفيســبوك يف تنميــة مهــارات التفاعــل، والتشــارك اإللكــرتوين لــدى طالبــات 
جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن، ولتحقيــق ذلــك قامــت الباحثــة بتطويــر رحلــة معرفيــة، عــر صفحــة 
الفيســبوك، يف ضــوء معايــر جــودة بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة، وإعــداد قائمــة 
ملهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، وقــد اســتخدم البحــث احلــايل املنهــج شــبه التجريــي بتطبيــق جتربــة 
البحــث علــى عينــة عددهــا )40( طالبــة مــن طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة االمــرة نــوره بنــت عبــد الرمحــن، 
مت تقســيمهما إيل جمموعتــن، جمموعــة ضابطــة تكونــت مــن )20( طالبــة درســت املقــرر باســتخدام الطريقــة 
املعتــادة، وجمموعــة جتريبيــة تكونــت مــن )20( طالبــة درســت املقــرر باســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة قائمــة 
علــى الرحــالت املعرفيــة عــر شــبكة التواصــل االجتماعــي فيســبوك، ومت تطبيــق مقيــاس اداء مهــارات التفاعــل 
والتشــارك االلكــرتوين علــى اجملموعتــن قبــل وبعــد التجريــب، وتوصلــت نتائــج البحــث إىل: تفــوق طالبــات 
اجملموعــة التجريبيــة علــى طالبــات اجملموعــة الضابطــة ىف مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، كمــا توصــل 

البحــث إىل العديــد مــن التوصيــات واملقرتحــات.

فيســبوك  Web-Quest؛  املعرفيــة  الرحــالت  افرتاضيــة؛  تعلــم  بيئــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
اإللكــرتوين. والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  Facebook؛ 
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Effectiveness of Using Facebook Web-Quest Based 
Virtual Learning Environment in Developing E-Inter-
action and Sharing Skills among Students at Princess 

Nourahbint Abdul Rahman University

Abstract:

The current study aimed at measuring the effectiveness of 
using web-quest based virtual learning environment via Facebook 
in developing the skills of e-interaction and sharing among 
students of the Faculty of Education at Princess NourahbintAbdul 
Rahman University. It introduced a purposal for Facebook 
web-quest based virtual learning environmentin the light of the 
quality standards. For achieving the study objectives, a Facebook 
web-quest page and a list of e-interaction and sharing skills 
prepared. Quasi-experimental approach utilized and a performance 
scale developed for measuring e-interaction and sharing skills. 
The study sample consisted of 20 students of the Faculty of 
Education, Princess Nourahbint Abdul Rahman University. 
Results concluded that there were statistically significant 
differences between the average scores of the experimental 
group in the pre- and post- application on the scale of e-interaction 
and sharing skills, in favor of the post-application.The study 
recommended several recommendations and suggestions

Keywords: Virtual Learning Environment; Web-Quest; 
Facebook; E-Interaction and Sharing Skills 
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المقدمة
يعــّد العصــر احلــايل عصــر التطــور التقــي يف جمــال االتصــال وتــداول املعلومــات يف كافــة جمــاالت احليــاة 
ومنهــا جانــب التعليــم؛ حيــث شــهدت الســنوات القليلــة املاضيــة طفــرة كبــرة يف توظيــف التكنولوجيــا بالتعليــم 
ودجمهــا، كمــا تأثــرت كل عناصــر املوقــف التعليمــي بالتكنولوجيــا، وعلــى رأســها املعلــم؛ حيــث تغــر دوره مــن 
ناقــل للمعرفــة إىل مســهل لعمليــة التعلــم، فأصبــح املعلــم يصمــم بيئــة التعلــم، ويشــخص مســتويات طلبتــه، 
ويصــف هلــم مــا يناســبهم مــن املــواد التعليميــة، ويتابــع تقدمهــم، ويرشــدهم ويوجههــم حــى تتحقــق النتائــج 
املطلوبــة، وأصبــح متوقًعــا مــن املتعلــم أن يكــون قــادرًا علــى التعامــل مــع املســتحدثات التقنيــة بفاعليــة يف البيئــة 

التعليميــة مــن خــالل امتالكــه ملهــارات تعــد مــن متطلبــات التعلــم يف القــرن احلــادي والعشــرين.

لقــد أصبحــت تنميــة مهــارات التعامــل مــع تطبيقــات اإلنرتنــت هدفــاً أساســياً تســعى إليــه كل األنظمــة 
التعليميــة يف العــامل؛ ملاشــهدته الســنوات األخــرة مــن انتشــار ســريع هلــذه الشــبكة يف كافــة اجملــاالت علــى 
املســتوى العاملي، مماغر من أســاليب وأشــكال التواصل يف شــى مناحي احلياة. ومن مث أصبح من الضروري 
أن ميتلــك املتعلــم مهــارات اســتخدام التقنيــات احلديثــة، مثــل: شــبكة اإلنرتنــت، ومايرتبــط هبــا مــن خدمــات 
التواصــل مــع اآلخريــن يف أماكــن متفرقــة، وذلــك مــن خــالل أســاليب التواصــل املختلفةكالريــد اإللكــرتوين، 
وغــرف احملادثــة، والتخاطــب الكتــايب، واملؤمتــرات املرئيــة؛ حيــث أصبحــت الشــبكة العامليــة وســيلًة تعليميــة 
مفيــدة، وتقــدم للطــالب خــرات تعلــم جديــدة، مل يكــن معــد هلــا يف الســابق؛ حيــث إن اتصــال الطــالب 
باإلنرتنــت يتيــح هلــم التعلــم أربعــة وعشــرين ســاعة طيلــة أيــام األســبوع؛ ممــا يســاعدهم يف التفاعــل والتشــارك 
عــر الشــبكة للمناقشــة، وحــل الواجبــات، أو إجنازهــا وتســليمها، وهــذا يــؤدي إىل ختريــج طلبــة جامعيــن، 
.)Ali, 2009) مؤهلــن الســتغالل الفــرص املرنــة واملرحيــة، الــي تســاعدهم علــى التقــدم يف حياهتــم العلميــة

وتعــد مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين إحــدى املهــارات الالزمــة لتعلــم طــالب القــرن احلــادي 
والعشــرين؛ حيــث أكــدت الدراســات علــى أن االتصــال والتفاعــل والتشــارك عــن طريــق شــبكات الكمبيوتــر 
واإلنرتنــت أتــاح فرصــاً كبــرة لنظــم التعلــم الفوريــة، كمــا أكــدت علــى ضــرورة وأمهيــة إتقــان املتعلمــن لتلــك 
املهــارات يف التعامــل مــع شــبكة اإلنرتنــت؛ لإلفــادة مــن مميزاهتــا العديــدة يف التعليــم، وأنــه بــدون إتقــان تلــك 
املهــارات تصبــح شــبكة اإلنرتنــت عدميــة الفائــدة يف العمليــة التعليميــة )حممــد، 2001( وجونســون وآخــرون 

(Johnson et el., 2007( و)بــدوي،2008(، و)الصغــري، 2010(، و)الســيد، 2013(.

يشــر مصطلــح التشــارك Collaboration إىل العمــل يف جمموعــة مــن فرديــن أو أكثــر؛ إلجنــاز 
هدف مشــرتك )حممد، 2016(، بينما يعرف عمران )2010( مهارات التفاعل والتشــارك اإللكرتوين بأهنا 
جمموعــة مــن األداءات العقليــة أو العلميــة أو االثنــن مًعــا، والــي تســاعد الطــالب علــى توظيــف خدمــات 
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اإلنرتنت بفاعلية، وتتمثل يف مهارات تصفح اإلنرتنت ومهارات البحث عن املعلومات ومهارات اســتخدام 
الريــد اإللكــرتوين ومهــارات احلــوار والدردشــة، وعرفتهــا العبــداهلل )2012( بأهنــا قــدرة الطالــب/ املعلــم علــى 
أداء احملادثــة، الــي تبــى علــى بيئــة الويــب؛ حيــث يلتقــي املرســل واملســتقبل يف نفــس الوقــت عــر الويــب، 
ويتناقشــون فيمــا بينهــم عــن طريــق اســتخدام الســماعات وامليكرفــون عــر غــرف الدردشــة أو مؤمتــرات الصــوت 

أو مؤمتــرات الفيديــو، وهنــاك عــدة أنــواع للتفاعــل اإللكــرتوين كالتــايل )الرنتيســي، د.ت(:

- تفاعــل الطالــب مــع المحتــوى: حيــدث هــذا التفاعــل عنــد دراســة الطالــب للمحتــوى الدراســي، أو تقــدمي 
االختبــارات، أو املشــاركة يف األنشــطة الفصليــة، وهــذا النــوع مــن التفاعــل هــو األســاس لباقــي التفاعــالت 
األخــرى؛ ألنــه يتعامــل مــع اهلــدف مــن التفاعــل مباشــرة، وهــو حتقيــق األهــداف التعليميــة املوجــودة يف احملتــوى 
التعليمــي، كمــا ميكــن أن يتحســن التعلــم عــر الويــب عــن طريــق التفاعــل املســتمر واملتكــرر بــن الطالــب 

واحملتــوى.

- تفاعــل الطالــب مــع الطالــب: التفاعــل بــن الطلبــة عــر الويــب ميكــن أن يكــون علــى شــكل فريــق عمــل، 
أو تعلــم تشــاركي، أو تعلــم تعــاوين، وعلــى الرغــم مــن أن التفاعــل عــر الويــب ال يوفــر التفاعــل وجهــاً لوجــه 
بــن الطلبــة فإنــه قــد يكــون أكثــر تأثــراً وعمقــاً بــن الطلبــة، وقــد يســاعد هــذا النــوع مــن التفاعــل الطلبــة يف 
التحفيــز والتشــجيع للتعلــم، وهــذا النــوع هــو أقــرب األنــواع إىل التفاعــل الــذي حيــدث يف الفصــل التقليــدي؛ 

وذلــك ملــا حيتويــه مــن عمليــات احلــوار واملناقشــة والتعلــم التعــاوين بــن الطلبــة.

- تفاعــل الطالــب مــع المعلــم: يتــم التفاعــل بــن الطالــب واملعلــم يف الفصــل التقليــدي عــن طريــق التفاعــل 
وجهــاً لوجــه، يف حــن يتــم التفاعــل بــن الطالــب واملعلــم يف بيئــة الويــب باســتخدام وســائط أكثــر فاعليــة 
وتأثــر، ويكــون للمعلــم دور مهــمٌّ يتعلــق بتبســيط التعلــم، كمــا أن جــودة التفاعــل بــن الطالــب واملعلــم قــد 
تتســاوى أو تزيــد عــن جــودة التفاعــل بــن الطالــب واملعلــم يف الفصــل التقليــدي، وعلــى الرغــم مــن أمهيــة تفاعــل 
الطالــب مــع املعلــم يف بيئــة الويــب فــإن الطالــب يفتقــد إىل بعــض املهــارات الــي قــد يكتســبها مــن خــالل 

تفاعلــه مــع املــدرس يف الفصــل التقليــدي، مثــل: تعلــم آداب احلديــث، واملظهــر، والشــخصية.

- تفاعــل الطالــب مــع الواجهــة: يعتــر هــذا النــوع مــن التفاعــل مــن أهــم األنــواع؛ وذلــك ملــا لــه مــن تأثــر 
كبــر علــى تعلــم املــادة الدراســية، ويرجــع هــذا إىل ظهــور التكنولوجيــا يف هــذا النــوع مــن التفاعــل بشــكل كبــر، 
واملقصــود بالواجهــة هنــا هــو البيئــة الــي يعمــل هبــا احلاســوب، وكذلــك األدوات والقوائــم واألزرار الــي يتفاعــل 
معهــا الطالــب، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو أن معظــم الدراســات الــي تناولــت تفاعــل الطالــب مــع الواجهــة 
أشــارت إىل تأثــر احلاســوب علــى تعلــم الطلبــة. وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن تفاعــل األشــخاص الذيــن جيــدون 
صعوبــة يف التفاعــل مــع الواجهــة ال يــأيت غالبًــا بنتائــج ســلبية؛ ويرجــع ذلــك إىل تعــوُّد هــؤالء األشــخاص علــى 
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الواجهــة عنــد كل حماولــة، وبذلــك تقــل درجــة الصعوبــة بالتدريــب املســتمر. 

عــن  والتعبــر  مناقشــاهتم،  الطــالب علــى مشــاركة  اإللكــرتوين  والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  وتســاعد 
رأيهــم، وتزيــد مــن فــرص تعاوهنــم للتعلــم، ويعمــل التفاعــل بــن املتعلــم واملعلــم يف البيئــة التعليميــة اإللكرتونيــة 
علــى تســهيل املــادة التعليميــة، مــن خــالل إرشــادات وتوجيهــات املعلــم املســتمرة بــاألدوات املتزامنــة، وغــر 
املتزامنــة املوجــودة داخــل البيئــة التعليميــة اإللكرتونيــة، كمــا يســهم تفاعــل الطلبــة مــع زمالئهــم يف بيئــة التعلــم 
اإللكــرتوين يف إحــداث التعلــم املرغــوب فيــه، والــذي يتــم علــى شــكل فريــق عمــل، أو تعلــم تشــاركي، أو 
تعلــم تعــاوين، و يــؤدي التفاعــل بــن الطالــب واحملتــوى يف البيئــة التعليميــة اإللكرتونيــة بــدوره إىل التعامــل 
مــع اهلــدف مــن التفاعــل مباشــرة، وهــو حتقيــق األهــداف التعليميــة املوجــودة يف احملتــوى التعليمــي اإللكــرتوين 

Gutierrez, 2000) (Thurmond & Wambach, 2004)( )عقــل، 2012(.

ــاً؛ ملــا للتكنولوجيــا مــن تأثــر   لقــد أصبــح اســتخدام التعلــم اإللكــرتوين يف التعليــم متطلبــاً وأمــراً ضروري
كبــر يف تغيــر طريقــة تفكــر اإلنســان وتصرفاتــه ومعيشــته؛ حيــث تالشــت مــن خالهلــا حــدود الزمــان واملــكان، 
وهلــذا وجــب علــى املناهــج التعليميــة أن جتــاري هــذا التقــدم؛ لتســتفيد منــه أجيــال املســتقبل، ولتســتمر يف 
تطويــر االبتــكارات التكنولوجيــة )عزيــز، 2012(، ليــؤدِّي إىل االهتمــام ببيئــات التعلــم االلكرتونيــة ومهاراتــه، 
وفــرض توجهــات حديثــة، هتتــم بتنميــة التواصــل لــدى املتعلــم، وبنــاء شــخصيته وقدرتــه علــى اإلبــداع، ومواجهــة 
التعلــم، تواكــب  املشــكالت وحلهــا، ولكــن ذلــك يتطلــب اســتخدام طرائــق واســرتاتيجيات وأســاليب يف 
هــذه التوجهــات، وتشــبع حاجــات املتعلمــن وميوهلــم ورغباهتــم، وتنمــي لديهــم روح البحــث عــن املعلومــة 
واالســتفادة مــن مســاعدة اآلخريــن واحرتامهــم واحــرتام العمــل اجلماعــي، لــذا هــدف البحــث احلــايل اىل تنميــة 
مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى طالبــات جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن، مــن خــالل 
اســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك، حيــث ان للرحــالت املعرفيــة 

:)yang, 2001) خصائــص ميكــن اجيازهــا فيمــا يلــي

- توفــر بيئــة مناســبة للعمــل اجلماعــي التعــاوين، وتتيــح تبــادل اآلراء واألفــكار بــن املتعلمــن بعضهــم مــع 
بعــض، باإلضافــة إىل العمــل الفــردي، كمــا تعمــل علــى توســيع آفــاق املتعلمــن، ومتنحهــم فرصــة استكشــاف 
املعلومــات ال حفظهــا، ممــا جيعلهــم متعلمــن باحثن، وتزيــد اخلــرة التعليميــة لديهــم ممــا يســاعدهم علــى بنــاء 

معارفهــم وخراهتــم يف املقــررات التعليميــة بصفــة خاصــة ويف احليــاة بصفــة عامــة.

- تتيــح للمتعلمــن تعلــم عديــد مــن مهــارات اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، ويف مقدمتهــا شــبكة اإلنرتنــت، 
واســتخدام برامــج العــروض، وبرامــج معاجلــة الصــور والصــوت، وبرامــج النشــر علــى اإلنرتنــت، مثــل برنامــج 
الفرونــت بيــج )FrontPage(، وغرهــا مــن برامــج معاجلــة صفحــات الويــب، وهــذا إثــراء غــي وفاعــل 
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للمتعلمــن مــن جهــة، وملصــادر التعلــم مــن جهــة أخــرى، كمــا تنمــي لــدى املتعلمــن مهــارات البحــث، ومنهــا 
)مجــع املعلومــات وتفســرها وحتليلهــا وعرضهــا وتقوميهــا(، وتوفــر لديهــم املســار اآلمــن الســتخدام اإلنرتنــت يف 
التعليــم، وذلــك مــن خــالل التوجــه إىل املواقــع التعليميــة املوثوقــة، ذات الصلــة مبوضــوع درســه وحبثــه واحملــددة 

مســبًقا.

- كمــا أهنــا تنهــج أســلوبًا تربويًــا بنائًيــا متمركــزًا حــول منــوذج املتعلــم الرحــال واملستكشــف، فتمنــح املتعلمــن 
فرصــة االستكشــاف والبحــث عــن املعلومــة، وتنمــي مهــارات التعلــم الــذايت، ومهــارات التعامــل مــع مصــادر 
املعرفة املختلفة، وتعمل على حتقيق اســرتاتيجية دمج التقنية يف العملية التعليمية، مما يؤدي إىل توفر الوقت 

واجلهــد بتوجيــه املتعلمــن، وتكثيــف جهودهــم باجتــاه النشــاط احملــدد، وحتقيــق األهــداف املرجــوة.

- تراعــي الفــروق الفرديــة بــن املتعلمــن، وتعمــل علــى تنميــة مهــارات التواصــل لديهــم، كمــا تعــزز مهــارات 
االتصــال التعليمــي لديهــم، وتنمــي مهاراهتــم يف تقــومي أعماهلــم كمجموعــة عمــل، وتقــومي أعمــال زمالئهــم يف 

اجملموعــات األخــرى، وتزيــد مــن ثقتهــم بأنفســهم.

مشكلة البحث وأسئلته:
الحظــت الباحثــة مــن خــالل عملهــا يف التدريــس تــدين مســتوى بعــض مهــارات التفاعــل والتشــارك 
اإللكــرتوين لــدى الطالبــات، وعــدم إفادهتــن مــن إمكانــات األدوات والتطبيقــات اإللكرتونيــة يف ذلــك، علــى 
الرغــم مــن توفــر املتطلبــات املاديــة الالزمــة لذلــك، مثــل شــبكة اإلنرتنــت وأجهــزة احلاســب اآليل باإلضافــة 
إىل حقيقــة امتــالك الطالبــات ألجهزهتــن احملمولــة، كذلــك الحظــت الباحثــة قصــور فاعليــة طــرق التدريــس 
واالســرتاتيجيات التقليديــة الســائدة ىف حتســن التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى الطالبــات، وبنــاء علــى 
ذلــك رأت الباحثــة ضــرورة اســتغالل هــذه اإلمكانيــات، وضــرورة البحــث عــن أفضــل الســبل، الــي مــن خالهلــا 
ميكــن تنميــة التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى الطالبــات، ممــا يســتوجب توفــر بيئــة تعليميــة، تعتمــد علــى 
اســرتاتيجيات تدريســية حديثــة، وعلــى التقنيــات والتطبيقــات احلديثــة ىف جمــال اإلنــرتت، حبيــث تركــز علــى 
تفاعــل الطالبــة يف العمليــة التعليميــة، واملشــاركة بــن الطالبــات بعضهــن مــع بعــض، ويتــم مــن خالهلــا تــداول 
املعلومات والتعامل معها إلكرتونًيا، ويف ضوء ما تقدم، ويف ضوء ماتوصلت له الدراسات السابقة وأدبيات 
اجملــال مــن نتائــج، واســتناًدا إىل املزايــا الــي تتمتــع هبــا الرحــالت املعرفيــة وآثارهــا يف جوانــب متعــددة مــن العمليــة 
التعليميــة، إضافــة إىل حقيقــة أنــه يقــع علــى كليــات الرتبيــة العــبء األكــر يف إعــداد طالهبــا، ليصبحــوا معلمــن 
مســتنرين تكنولوجيــاً، وقادريــن علــى التعامــل مــع املســتحدثات التكنولوجيــة املتطــورة بفاعليــة مــن خــالل 

مقرراهتــا اجلامعيــة )عمــران، 2010(، ظهــرت احلاجــة إىل إجــراء هــذا البحــث.
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 وقــد حتــددت مشــكلة البحــث احلــايل يف وجــود ضعــف يف مهــارات التفاعــل والتشــارك االلكــرتوين لــدى 
طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن، وقــد اقرتحــت الباحثــة توظيــف بيئــة تعلــم افرتاضيــة، 
قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك؛ لتنميــة تلــك املهــارات، وبذلــك حيــاول البحــث اإلجابــة عــن 

األســئلة اآلتيــة:

- ما معاير جودة بيئة التعلم االفرتاضية القائمة على الرحالت املعرفية عر الفيسبوك؟

- مــا مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر 
الفيســبوك؟

- ما صورة التصور املقرتح لبيئة التعلم االفرتاضية القائمة على الرحالت املعرفية عر الفيسبوك؟

- مــا فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك يف تنميــة مهــارات 
التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن؟

أهداف البحث: 
1- التعرف على معاير جودة بيئة التعلم االفرتاضية القائمة على الرحالت املعرفية عر فيسبوك.

2- التعــرف علــى مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر فيســبوك.

3- وضــع تصــور مقــرتح لبيئــة التعلــم االفرتاضيــة القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك وفــق معايــر 
اجلــودة.

4- قياس فاعلية اســتخدام بيئة تعلم افرتاضية قائمة على الرحالت املعرفية عر الفيســبوك يف تنمية مهارات 
التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحن.

فروض البحث:
ــا بــن متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة الضابطــة )الــي درســت بالطريقــة  يوجــد فــرق دال إحصائًي
املعتــادة( واجملموعــة التجريبيــة )الــي درســت باســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة 
عــر فيســبوك( يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لصــاحل متوســط طالبــات 

اجملموعــة التجريبيــة.
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أهمية البحث:
ترجع أمهية البحث إىل أنه: 

- يعد اســتجابة لالجتاهات احلديثة يف اســتخدام االســرتاتيجيات والتقنيات احلديثة يف التعليم؛ حيث 
مت توظيــف الرحــالت املعرفيــة عــر شــبكة التواصــل االجتماعــي الفيســبوك يف تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم.

- يســهم يف تقــدمي رؤيــة للتدريــس باســتخدام اســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة لتنميــة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك اإللكــرتوين للمتعلمــن.

- يقــدم أداة قيــاس ملهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين عــر وســائل التواصــل االجتماعــي يف بيئــة 
التعلــم االفرتاضيــة القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة قــد يســتفيد منهــا الباحثــون والدارســون يف جمــال تكنولوجيــا 

التعليــم.

- يقــدم تصــورًا مقرتًحــا لبيئــة التعلــم االفرتاضيــة القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك وفــق 
معايــر اجلــودة.

ال يوجد – يف حدود علم الباحثة – أية دراسات سابقة عربية، تناولت استخدام بيئة تعلم افرتاضية 
قائمة على الرحالت املعرفية عر الفيسبوك يف تنمية مهارات التفاعل والتشارك اإللكرتوين لدى الطالبات.

حدود البحث:
التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:

- الحــدود الموضوعيــة: مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين يف مقــرر تقنيــات التعليــم أثنــاء الرحلــة 
املعرفيــة عــر الفيســبوك.

- الحدود المكانية: كلية الرتبية جبامعة األمرة نورة بنت عبد الرمحن.

- الحدود الزمانية: العام اجلامعي 1439-1438.

- الحدود البشرية: طالبات كلية الرتبية املسجالت مبادة تقنيات التعليم.
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مصطلحات البحث:
: )Virtual Learning Environment )VLE بيئة التعلم االفتراضية

الكمبيوتــر  مــن خــالل  تقــدم  برجميــة،  بأهنــا حزمــة  االفرتاضيــة  التعلــم  بيئــة  يعــرف مخيــس )2014( 
املتعلــم،  وإدارة  وإداراتــه،  التعليمــي  احملتــوى  إلنشــاء  متكاملــة؛  إلكرتونيــة  تعليميــة  بيئــة  متثــل  والشــبكات، 
وعمليــات التعليــم وأحداثــه وأنشــطته وتفاعالتــه، وعمليــات التقــومي، تســاعد املعلمــن علــى إنشــاء احملتــوى 
التعليمــي، وتوصيلــه، وإدارتــه، ومتكــن املعلمــن واملتعلمــن مــن االتصــال والتفاعــل والتشــارك، ســواء أكان 

بطريقــة متزامنــة أم غــر متزامنــة، وتقــدمي املســاعدة والتوجيــه والدعــم التعليمــي والفــي علــى اخلــط. 

 وتعــرف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة إجرائيًــا بأهنــا: بيئــة تعلــم إلكرتونيــة لإلحبــار املعــريف، تعتمــد علــى توظيــف 
إمكانــات الفيســبوك يف تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لطالبــات مقــرر تقنيــات التعليــم يف كليــة 

الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن.

:)Web-Quest( الرحالت المعرفية

تُعــرَّف الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب بأهنــا: طريقــة للتدريــس، قائمــة علــى الكمبيوتــر، حتقــق صفــة 
التعلــم  بيئــات  فكــرة حوســبة  والتعلــم، وتعكــس  التعليــم  التكنولوجيــا يف  اســتخدام  بــن  والوظيفــة  الرتابــط 
والتدريــس املعاصــر؛ إلتاحــة الفــرص أمــام الطالــب لالســتزادة مــن املعرفــة والبحــث والتســاؤل بطريقــة خمطــط 
هلــا ومتسلســلة، مــن خــالل أنشــطة ذات معــى، تســاعده علــى بنــاء معــريف خــاص بــه )فتــح اهلل،2013(.

التعليميــة  األنشــطة  علــى  قائمــة  اســرتاتيجية  بأهنــا:  إجرائيــاً  الويــب  عــر  املعرفيــة  الرحــالت  وتُعــرَّف 
اإللكرتونيــة، الــي تقــوم هبــا الطالبــة أثنــاء اإلحبــار املعــريف باســتخدام أدوات الفيســبوك يف مقــرر تقنيــات التعليــم، 

هبــدف تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لديهــا.

مهارات التفاعل والتشارك اإللكتروني:

املعلومــات  وتبــادل  لنقــل  املطلوبــة  املهــارات  بأهنــا:  اإللكــرتوين  والتشــارك  التفاعــل  مهــارات  تُعــرَّف 
مثــل:  العلميــة لشــبكة اإلنرتنــت،  التطبيقــات  بعــض  مــن خــالل  واألفــكار عــر شــبكة اإلنرتنــت، وذلــك 
مهــارات االتصــال والتصفــح عــر الشــبكة، ومهــارات البحــث عــن املعلومــات، ومهــارات التعامــل مــع الريــد 

 .)2011 )يوســف،  اإللكــرتوين 

وتُعــرَّف مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين إجرائيًــا بأهنــا: قــدرة طالبــات مقــرر تقنيــات التعليــم 
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إلكرتونيًــا علــى تبــادل األفــكار واآلراء والتواصــل والتفاعــل، ونشــر املوضوعــات ومشــاركتها عــن طريــق توظيــف 
أدوات الفيســبوك خــالل اإلحبــار املعــريف.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

وأســاليب  طرائــق  مــن  حديــث  هــو  مــا  اســتخدام كل  إىل  التعليــم  تطويــر  علــى  القائمــون  يطمــح 
واســرتاتيجيات، تعتمــد علــى التكنولوجيــا احلديثــة، وخباصــة شــبكة اإلنرتنــت، الــي تركــز علــى مشــاركة الطالــب 
يف العمليــة التعليميــة )عبــد الرمحــن، 2012(، مــن أجــل إعــداد متعلــم قــادر علــى التكيــف والتوافــق مــع هــذه 
التطــورات، مــن خــالل تزويــده باحلقائــق واملعلومــات، ومــن خــالل تنميــة املهــارات الالزمــة للحصــول علــى 

املعرفــة مــن مصادرهــا املختلفــة.

احلديثــة،  الرتبويــة  االســرتاتيجيات  مــن   web quest الويــب  عــر  املعرفيــة  الرحــالت  وتعتــر   
إلكرتونيًــا،  الطــالب  وتشــارك  تفاعــل  علــى  منهــا  املنشــودة  التعليميــة  األهــداف  حتقيــق  تعتمــد يف  والــي 
بــدأت فكــرة اســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة جبامعــة »ســان دييجــو« بالواليــات املتحــدة علــى يــد دودج 
Dodge عــام 1995، وذلــك ضمــن حماولتــه حتديــد مــدى فاعليــة دمــج التكنولوجيــا التعليميــة داخــل 
الفصــول. وابتكــر دودج هــذه االســرتاتيجية باملصادفــة عندمــا دفعــه عــدم وجــود أحــد الرجميــات إىل إنشــاء 
فــرق مــن طالبــه للعمــل يف جمموعــات للبحــث عــن مصــادر خمتلفــة حــول هــذا الرنامــج، ولقــد أدت هــذه 
املهمــة إىل تنظيــم تفكــر الطــالب، وتطلبــت منهــم حتليــل مــا فهمــوه، وتكويــن رأي نقــدي عــن الرنامــج 
املطلــوب، واكتشــف دودج أن هــذه الطريقــة ميكــن اســتخدامها يف تعليــم كل شــيء تقريبًــا، وانتشــرت 
تلــك الطريقــة بعــد ذلــك يف كثــر مــن املؤسســات التعليميــة بأوروبــا وأمريــكا )جــاد، 2014(، ومبشــاركة 
مــن خــالل  املعرفيــة وتعميــم فكرهتــا علــى نطــاق أوســع  الرحلــة  ومــارش (March( مت تطويــر فكــرة 
باملؤســس  اخلــاص  اإللكــرتوين  املوقــع  إىل  باإلضافــة  العــامل  أحنــاء  عــروض وورش عمــل يف مجيــع  تقــدمي 
برنــدودج (http://www.webquest.sdsu.edu( وأخــذت هــذه الفكــرة يف االنتشــار يف كثــر 
مــن املؤسســات التعليميــة بأوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة باعتبارهــا طريقــة حديثــة للتعليــم مــن خــالل 

البحــث عــر الويــب )طلبــة، 2010(.

الويــب كويســت  مثــل:  الويــب،  عــر  املعرفيــة  الرحــالت  علــى  متعــددة  مســمَّيات  أطلقــت  ولقــد 
(Web-Quest(، ورحــالت التعلــم االستكشــافية، وأنشــطة تربويــة استكشــافية، وأنشــطة اســتقصائية، 
وتقصــي الويــب، فقــد عــرَّف دودج (Dodge, 2011( الرحلــة املعرفيــة بأهنــا أنشــطة تربويــة، ترتكــز علــى 
ــى تنميــة القــدرات الذهنيــة املختلفــة )الفهــم، التحليــل، الرتكيــب، والتقــومي( لــدى  البحــث والتقصِّــي، وتتوخَّ
املتعلمــن، وتعتمــد جزئيــاً أو كليــاً علــى املصــادر اإللكرتونيــة، املتوافــرة علــى الويــب، واملنتقــاة مســبقاً، والــي 
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ميكــن تطعيمهــا مبصــادر أخــرى، كالكتــب، واجملــالت، واألقــراص املدجمــة.

)Lacina, 2007) والسينا )Lara and Reparaz, 2007) ويتفق كل من الرا وريبا راز
علــى اعتبــار الرحــالت املعرفيــة نشــاطًا تكنولوجيًــا يف معظمــه أو كلــه قائــم علــى االســتقصاء؛ حيــث ميكــن 
أن يعمــل الطــالب يف جمموعــات، أو يف بيئــات تعاونيــة؛ لتعلــم املعلومــات املرتبطــة بوحــدات الدراســة، حبيــث 
يتحمــل املتعلــم مســئولية تعلمــه، ويســتخدم التكنولوجيــا ليكمــل املهمــة العلميــة التعليميــة، بينمــا يــرى زهنــج 
وآخــرون (Zheng et al., 2008( أهنــا »مدخــل قائــم علــى االســتقصاء يف شــبكة اإلنرتنــت، والــذي 
احتــل اهتماًمــا كبــرًا مــن املربــن يف تكاملــه علــى نطــاق واســع مــع املناهــج الدراســية والتعليــم العــايل«، ويؤكــد 
هــاالت (Halat, 2008( علــى أن الرحــالت املعرفيــة تعتــر »مدخــل تدريــس جيــد متمركــز حــول املتعلــم، 

وقائــم علــى النظريــة البنائيــة والتفكــر اإلبداعــي والناقــد وبيئــات التعلــم التعــاوين«.

 )Wang and Hannafin, 2008) وعرفــت الرحلــة املعرفيــة مــن قبــل كل مــن وينــج وهانافــن
التدريــس والتعلــم،  التكنولوجيــا يف  لتتكامــل  املعلــم علــى نطــاق واســع؛  بأهنــا منــوذج تدريســي يســتخدمه 
ويعتــر ستشــويزير وكوســو (Schweizer and Kossow, 2007( الرحــالت املعرفيــة طريقــة ســهلة 
ومنطقيــة لإلحبــار املعــريف علــى شــبكة اإلنرتنــت؛ لتعميــق فهــم الطــالب، وتوســيع تفكرهــم حــول املوضوعــات 

التعليميــة.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق ميكــن أن تعتــر الرحــالت املعرفيــة أنشــطة تربويــة استكشــافية تعتمــد علــى 
عمليــات البحــث الفاعلــة، واالســتقصاء عــر الويــب هبــدف الوصــول الصحيــح واملباشــر للمعلومــات، وتعتمــد 
جزئيــاً أوكليــاً علــى املصــادر اإللكرتونيــة املوجــودة علــى الويــب واملنتقــاة واحملــددة مســبقاً، وميكــن دجمهــا مبصــادر 
أخــرى، كالكتــب، واجملــالت، والعــروض التقدمييــة، واألقــراص املدجمــة، والفيديــو التعليمــي وغرهــا، وتشــجع 
علــى العمــل التعــاوين اجلماعــي، وتنمــي مهــارات التعلــم اإللكــرتوين، وتســاعد يف بنــاء شــخصية الطالــب 

الباحــث.

 ،(Lamb, 2004) ،(Woods et al., 2008) ،(March, 2004) واتفــق كلٌّ مــن
)جودة،2009(، )عبد الســميع وبيومي،2008(، )صاحل، 2012(، )بســام، 2013( على أن الرحالت 

املعرفيــة نوعــان، مهــا:

أواًل: الرحــالت المعرفيــة قصيــرة المــدى Short-term Web-Quest، والــي متتــد مــن 
حصــة واحــدة إىل ثــالث حصــص صفيــة، وغالبــاً مــا يكــون هدفهــا إكســاب املتعلمــن املعرفــة، وتكامــل فهمهــا 
واســرتجاعها، وذلــك مــن خــالل تيســر الوصــول إىل مصادرهــا، ويســتخدم هــذا النــوع مــن الرحــالت املعرفيــة 
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مــع املبتدئــن غــر املتمرِّســن علــى تقنيــات اســتعمال حمــركات البحــث، وقــد يســتخدم أيًضــا كمرحلــة أوليــة 
للتحضــر للرحــالت املعرفيــة طويلــة املــدى.

ثانيــاً: الرحــالت المعرفيــة طويلــة المــدى Long-term Web-Ques، والــي متتــد مــا بــن 
أســبوع إىل شــهر كامــل، فهــي تتمركــز حــول أســئلة، تتطلــب عمليــات ذهنيــة متقدمــة كالتحليــل والرتكيــب 
والتقــومي؛ حيــث يقــدم خمــرج هــذا النــوع علــى شــكل عــروض شــفوية، أو أحبــاث، أو أوراق عمــل، وتتكــون 

الرحلــة املعرفيــة مــن ســتة مكونــات أساســية، وتتضــح مــن خــالل الشــكل التخطيطــي اآليت:

)Web-Quest) شكل )1( خطوات الرحلة املعرفية

 وفيما يأيت توضيح لكل خطوة من خطوات الرحلة املعرفية (Dodge,2001( )صاحل،2012(:

1- املقدمــة (Introduction(: وهــي تقــدمي املوضــوع والتمهيــد لــه إلثــارة دافعيــة املتعلمــن؛ حيــث يتــم 
توضيــح فكــرة املوضــوع، وعناصــره، والرتكيــز علــى أهدافــه مــن أجــل وضــع املتعلــم يف تصــور مســبق حــول مــا 

ســيتعلمه؛ لتســاعده يف إعطــاء صــورة عمــا ســيأيت الحقــاً.

2- املهــام (Tasks(: وهــي اجلــزء األهــم مــن الرحلــة املعرفيــة؛ حيــث يتــم توضيــح املهــام املــراد إجنازهــا، والــي 
ســتمكن املتعلمــن مــن تعلــم املــادة العلميــة، وهــذه املهــام تتمثــل يف: التجميــع، ومهمــات احلــوار والتفــاوض، 
املهمــات  الــذات،  معرفــة  اإلبداعــي، مهمــات  اإلنتــاج  التصميــم، مهمــات  )اإلقنــاع(،  اخلطابــة  ومهــارات 

التحليليــة، مهمــات إصــدار احلكــم، املهمــات العمليــة.

يتم وصف االنشطة والنتائج المتوقعة من الرحالت المعرفية

توضيح اآلليات والخطواتإلنجاز المهام

تقديم حول الدرس والتمهيد له إلثارة دافعية الطالب
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3- اإلجــراءات (Process(: حيتــوي هــذا اجلــزء مــن النشــاط علــى حتديــد للخطــوات الــي جيــب إتباعهــا 
لتنفيــذ املهــام املطلوبــة.

املتعلــم  علــى  جيــب  الــي  االلكرتونيــة،  التعلــم  مواقــع ومصــادر  تشــمل   :)Resources) املصــادر   -4
اســتخدامها، وتربط هذة املصادر مباشــرة باملهام املطلوبة مما يســهل للمتعلم عمله، وكذلك ميكن اســتخدام 

مصــادر تعلــم تقليديــة، مثــل: الكتــب، واملوســوعات، واجملــالت، واألقــراص.

5- التقــومي (Evaluation(: يتــم وضــع جمموعــة مــن املعايــر لتقييــم أداء املتعلمــن، وقــد نقيــم كذلــك 
مــدى التعــاون يف إجنــاز املهــام، وختتلــف معايــر التقييــم حســب املهمــة املطلــوب إجنازهــا.

6-اخلامتــة (Conclusion(: عبــارة عــن ملخــص ملــا ســيتعلمه املتعلمــون بنهايــة الرحلــة، كمــا يتــم تذكــر 
املتعلمــن باملهــارات الــي اكتســبوها عنــد هنايــة الرحلــة، وحتفيزهــم علــى االســتفادة مــن النتائــج الــي مت التوصــل 

إليهــا، وتقــدمي جمموعــة مــن التوصيــات حــول الرحلــة املعرفيــة واهلــدف منهــا.

ويتضــح ممــا ســبق أن خطــوات الرحلــة املعرفيــة تعمــل مًعــا، وهــي ال تــؤدي وظيفتهــا علــى أســاس وترتيــب 
خطــي، وإمنــا هــي عبــارة عــن تكامــل وتفاعــل حيــدث بصــورة مســتمرة بــن عناصرهــا.

وقد أشار بعض الرتبوين )املوسى واملبارك، 2005(، و)عبده وإمساعيل، 2008(، و )العنزي، 2010( 
 ،)2011 و)الفــار،   ،)Gowen, 2011) و  و)برغــش2011(،   ،)Martindale, 2011)
Alshumaimeri and Al-) و   ،)2012 اهلل،  و)عبــد   ،)2012 وأمحــد، الرمحــن   و)عبــد 

 ،)Al-Edwan, 2014)و  ،)2013 و)بســام،   ،)2012 اهلل،  و)عبــد   ،)masri, 2012
و(Sung et al., 2015(، إىل أمهيــة الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب، وإىل مميزاهتــا الــي ميكــن أن تقــدم 

إســهامات جيــدة يف العمليــة التعليميــة، ومنهــا أهنــا:

- تعتمــد علــى توظيــف أســاليب التدريــس احلديثــة، املبنيــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا؛ حبيــث يصبــح املتعلــم 
حمــور العمليــة التعليميــة، ويقــوم بالعديــد مــن األنشــطة التعلميــة، وبذلــك ختلــق تعلًمــا فاعــاًل ونشــطًا، وأكثــر 

دقــة مــن التعليــم التقليــدي، املعتمــد علــى احلفــظ والتذكــر.

- متنــح للمتعلمــن إمكانيــة البحــث بشــكل عميــق ومــدروس خــالل نقــاط حمــددة مــن ِقبــل املعلــم، ممــا يــؤدي 
اىل عــدم تشــتت املتعلمــن، وتكثيــف جهودهــم وأنشــطتهم يف االجتــاه املطلــوب حنــو حتقيــق األهــداف املرجــوة.

- تساعد املتعلمن يف الوصول إىل املعلومات بسرعة، وحتقيق األهداف بشكل صحيح بأقل جهد ممكن.
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- تساعد املتعلمن على تنمية مهارة البحث عر شبكة اإلنرتنت بشكل خاّلق ومنتج.

- توفــر للمتعلمــن مهمــات تتيــح اســتخدام مهــارات تفكــر عليــا يف حتصيــل املعرفــة، مثــل حــل املشــكالت، 
واختــاذ القــرار، والتفكــر اإلبداعــي؛ للوصــول إىل حلــول مناســبة للقضايــا التعليميــة املطروحــة.

- توفــر اســتخداًما آمنًــا لإلنرتنــت مــن خــالل إتاحــة األنشــطة التعليميــة، الــي تتطلــب االحبــار املعــريف والبحــث 
عــن املعلومــات، يف مصــادر خمتــاره وحمــددة مســبقا مــن قبــل املعلــم. 

- حتســن مهــارات االتصــال والكتابــة، وتســاعد علــى تقــارب وتبــادل اخلــرات، والبحــث عــن حلــول لعديــد 
مــن املشــكالت خــالل التواصــل بــن املعلــم واملتعلمــن، وبــن املتعلمــن بعضهــم مــع بعــض.

- تســاعد يف احلصــول علــى املعلومــات مــن قواعــد البيانــات واملكتبــات مــن خمتلــف أحنــاء العــامل بأســرع وقــت 
وأقــل تكلفــة، وتوفــر جــوًّا مــن املتعــة والتشــويق لتنــوع األنشــطة التعليميــة التفاعليــة، وملنــح أدوار جديــدة لــكلٍّ 

مــن املعلــم واملتعلــم.

- حتقــق صفــة الرتابــط والوظيفيــة بــن اســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم والتعلــم، وتعكــس فكــرة حوســبة بيئــات 
التعلــم والتدريــس املعاصــرة؛ إلتاحــة الفرصــة أمــام املتعلــم؛ لالســتزادة مــن املعرفــة والبحــث والتســاؤل بطريقــة 

خمطــط هلــا، ومتسلســلة مــن خــالل أنشــطة ذات مغــزى، تســاعده يف البنــاء املعــريف اخلــاص بــه.

- تســاعد علــى حتســن عمليــة التعليــم والتعلــم؛ حيــث تعــد مــن التوجهــات احلديثــة لتحقيــق التعلــم الفاعــل 
والنشــط يف العمليــة التعليميــة والتعلميــة، وبشــكل خــاص علــى مســتوى اجلامعــة، كمــا تنســجم مــع دور املعلــم 
التدريســي بكونــه مرشــداً وموجهــاً للعمليــة التعليميــة ال ناقــاًل للمعرفــة، ومصــدراً هلــا، كمــا تســاعد املتعلــم علــى 

تغيــر دوره مــن مســتقبل للمعرفــة إىل باحــث عنهــا، أي جعلــه إجيابيــاً يف عمليــة تعلمــه.

- تساعد يف جعل التعلم أكثر متعة وإجيابية.

- تســاعد يف تنميــة عديــٍد مــن جوانــب الشــخصية واملهــارات لــدى املتعلمــن ملــا ترتكــه مــن تأثــر إجيــايب علــى 
املســتوى التعليمــي.

- توفــر بيئــة تعلــم إلكرتونيــة خصبــة؛ لتفاعــل ومشــاركة الطــالب عــر اإلنرتنــت؛ حيــث يتــم هــذا النــوع مــن 
التعليم بتوظيف اســتخدام آليات االتصال احلديثة من إنرتنت وحاســب آىل وشــبكاته، ووســائطه املتعددة..

وقــد تنــاول العديــد مــن الباحثــن موضــوع الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب بالدراســة، كدراســة حســن 
)2017(، والــي هدفــت إىل بيــان أثــر اختــالف أمنــاط تصميــم الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب؛ لتنميــة مهــارات 
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الرجمــة لــدى طــالب الدبلــوم املهــي، ختصــص تكنولوجيــا التعليــم، بكليــة الرتبيــة، وتوصــل البحــث إىل وجــود 
فرق دال إحصائًيا بن متوســط درجات طالب اجملموعتن التجريبيتن يف كلٍّ من اجلوانب املعرفية واجلوانب 
األدائيــة ملهــارات الرجمــة بعديًــا لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة األوىل، والــي درســت باســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة 

عــر الويــب طويلــة املــدى. 

بينما هدفت دراســة عبد اجمليد )2017( إىل التعرف على أثر اســتخدام الرحالت املعرفية يف تدريس 
احلاســب اآليل علــى التحصيــل، وتنميــة مهــارات التواصــل اإللكــرتوين لــدى طــالب قســم الرتبيــة جامعــة 
القصيــم، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود أثــر إجيــايب مرتفــع الســتخدام الرحلــة املعرفيــة يف تدريــس 
مقــرر احلاســب اآليل علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ومهــارات التواصــل اإللكــرتوين لــدى طــالب قســم الرتبيــة 

اخلاصــة )عينــة الدراســة(.

كمــا هدفــت دراســة اجلمــل )2016( اىل حتديــد فاعليــة الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب يف االســتيعاب 
املفاهيمــي، وتنميــة مهــارات التفكــر التأملــي، مــن خــالل مــادة الفقــه لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة األزهريــة، 
وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلية الرحالت املعرفية عر الويب يف تنمية االستيعاب املفاهيمي ملوضوعات 
الفقــه لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة األزهريــة ويف تنميــة التفكــر التأملــي لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة األزهريــة.

وســعت دراســة احللو )2015( إىل التعرف على أثر اســرتاتيجية الرحالت املعرفية على تنمية مهارات 
التفكــر فــوق املعــريف، والتحصيــل املباشــر واملؤجــل لــدى طالبــات املرحلــة اإلعداديــة، وقــد خلصــت الدراســة 
إىل أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن متوســط درجــات الطالبــات باجملموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات التفكــر فــوق املعــريف ككل، وكذلــك يف مهاراتــه 
الفرعيــة )مهــارة تنظيــم املعرفة-مهــارة معرفــة املعرفة-مهــارة معاجلــة املعرفــة( لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وتوجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن متوســط درجــات الطالبــات باجملموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيلــي املباشــر لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، كمــا توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن متوســط درجــات طالبــات اجملموعــة الضابطــة يف التطبيــق القبلــي 

والبعــدي املؤجــل لالختبــار التحصيلــي لصــاحل البعــدي املؤجــل.

وتناولــت دراســة فــوده )2015( تصميــم اســرتاتيجية مقرتحــة، قائمــة علــى الدمــج بــن الرحــالت املعرفيــة 
ومنــوذج بوســرت للتغيــر املفاهيمــي، وقيــاس فاعليتهــا يف تعديــل التصــورات البديلــة للمفاهيــم االقتصاديــة، وتنميــة 
عمــق التعلــم لــدى طــالب املــدارس الثانويــة التجاريــة، وقــد أظهــرت نتائــج التجريــب وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف املفاهيــم االقتصاديــة، وعمــق التعلــم لصــاحل اجملموعــة 
التجريبية، وأشــارت هذه النتائج إىل وجود داللة علمية مرتفعة لتصميم االســرتاتيجية املقرتحة، وقدرهتا على 
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تعديــل التصــورات البديلــة للمفاهيــم االقتصاديــة، وعمــق التعلــم لــدى عينــة الدراســة.

 كمــا اســتهدفت دراســة )زيــاد، 2006( التعــرف علــى أمهيــة اســتخدام الرحــالت املعرفيــة لدعــم عمليــة 
التعليــم والتعلــم التكنولوجــي يف مرحلــة التعليــم العــايل، وأســفرت نتائجهــا أن80% مــن عينــة البحــث أيــدوا 
اســتخدام الرحــالت املعرفيــة؛ حيــث أظهــرت النتائــج فعاليتهــا اإلجيابيــة يف زيــادة حتصيــل الطــالب أكادمييــاً، 
 )Chuo and Whei, 2004) وزيادة دافعية الطالب حنو حتصيلهم األكادميي، بينما أسفرت نتائج دراسة
عــن تأثــر اســتخدام الرحــالت املعرفيــة يف زيــادة التحصيــل الدراســي، وتنميــة اجتاهــات الطــالب حنــو اللغــة 

اإلجنليزيــة.

ومن ناحية أخرى تعتر شبكات التواصل االجتماعي هي األكثر استخداًما على شبكة اإلنرتنيت ملا 
متتلكــه مــن خصائــص متيزهــا عــن املواقــع اإللكرتونيــة األخــرى؛ حيــث شــهدت شــبكات التواصــل االجتماعــي 
انتشــارًا واســًعا خــالل الســنوات األخــرة، ويــأيت يف مقدمتهــا مواقــع فيســبوك، تويــرت، يوتيــوب، وتعــد شــبكات 
التواصــل االجتماعــي منظومــة مــن الشــبكات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت تتيــح للمشــرتك فيهــا إنشــاء موقــع 
خــاص لــه، ومــن مث ربطــه مــن خــالل نظــام اجتماعــي إلكــرتوين مــع أعضــاء آخريــن لديهــم االهتمامــات 
واهلوايــات نفســها. )رامــي،2003(، ويــرى صــادق )2008( أن شــبكات التواصــل االجتماعــي تعــد مواقــع 
إلكرتونيــة اجتماعيــة علــى اإلنرتنــت، وتعتــر الركيــزة األساســية لإلعــالم اجلديــد أو البديــل، والــي تتيــح لأفــراد 
واجلماعــات التواصــل فيمــا بينهــم عــر هــذا الفضــاء االفرتاضــي، بينمــا يعرفهــا الدليمــي )2011( بأهنــا: 
شــبكات اجتماعيــة تفاعليــة، تتيــح التواصــل ملســتخدميها، يف أي وقــت يشــاؤون، ويف أي مــكان مــن العــامل، 
ظهــرت علــى شــبكة اإلنرتنــت منــذ ســنوات، ومتكنهــم أيًضــا مــن التواصــل املرئــي والصــويت وتبــادل الصــور 

وغرهــا مــن اإلمكانــات الــي توطــد العالقــة االجتماعيــة بينهــم.

وبذلــك ميكــن اعتبــار شــبكات التواصــل االجتماعــي مواقــع إلكرتونيــة اجتماعيــة، تتيــح ملتصفحيهــا 
إمكانيــة مشــاركة امللفــات والصــور وتبــادل مقاطــع الفيديــو، وكذلــك متكنهــم مــن إنشــاء املدّونــات اإللكرتونيــة، 
وإجــراء احملادثــات الفوريــة، وإرســال الرســائل، ولقــد تصــدرت الشــبكات االجتماعيــة هــذه ثالثــة مواقــع هامــة 

ورئيســة، هــي »فيســبوك«، و »تويــرت«، وموقــع مقاطــع الفيديــو »يوتيــوب«.

ويعــد الفيســبوك شــبكة إلكرتونيــة للتواصــل االجتماعــي، يتيــح لأشــخاص العاديــن واالعتباريــن 
للتواصــل مــع أشــخاص آخريــن،  يعــّزز مكانتــه عــر أدوات املوقــع  يــرز نفســه، وأن  )كالشــركات( أن 
مــع  تواصــل  روابــط  وإنشــاء  أخــرى،  تواصــل  مواقــع  مــع  التواصــل  عــر  أو  املوقــع  ذلــك  نطــاق  ضمــن 

اآلخريــن )نصــر، 2010(، ويتميــز الفيســبوك باخلصائــص التاليــة )املنصــور، 2012(:

1- امللــف الشــخصي »profile»: فعندمــا تشــرتك باملوقــع عليــك أن تنشــئ ملًفــا شــخصًيا، حيتــوي 
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علــى معلوماتــك الشــخصية، صــورك، أمــور مفصلــة لــك، وكلهــا معلومــات مفيــدة مــن أجــل التواصــل مــع 
اآلخريــن، كذلــك يوفــر معلومــات للشــركات الــي تريــد أن نعلــن لــك ســلعها بالتحديــد، وإنشــاء جمموعــة 
»groups»: تســتطيع مــن خــالل خاصيــة إنشــاء جمموعــة إلكرتونيــة علــى اإلنرتنــت أن تنشــئ جمتمًعــا 
إلكرتونيًــا، جيتمــع حــول قضيــة معينــة، سياســية كانــت أم اجتماعيــة، وتســتطيع جعــل االشــرتاك هبــذه اجملموعــة 

حصريًــا بالعائلــة أو األصدقــاء، أو عامــة يشــرتك هبــا مــن هــو مهتــم مبوضوعهــا.

2- لوحــة احلائــط »wall»: وهــي عبــارة عــن مســاحة خمصصــة بصفحــة امللــف الشــخصي ألي مســتخدم؛ 
حبيــث تتيــح لأصدقــاء إرســال الرســائل املختلفــة إىل هــذا املســتخدم.

3- الصــور »photos»: وهــي اخلاصيــة الــي متكــن املســتخدمن مــن حتميــل األلبومــات والصــور مــن 
األجهــزة الشــخصية إىل املوقــع وعرضهــا.

4- احلالــة »status»: الــي تتيــح للمســتخدمن إمكانيــة إبــالغ أصدقائهــم بأماكنهــم ومــا يقومــون بــه مــن 
أعمــال يف الوقــت احلــايل.

5- التغذيــة اإلخباريــة »newsfeed»: الــي تظهــر علــى الصفحــة الرئيســة جلميــع املســتخدمن؛ حيــث 
تقــوم بتمييــز بعــض البيانــات، مثــل: التغــرات الــي حتــدث يف امللــف الشــخصي، وكذلــك األحــداث املرتقبــة 

بأصدقــاء املســتخدم.

6- إنشــاء صفحــة خاصــة علــى موقــع »Facebook»: ويتيــح لــك أن تــروِّج لفكرتــك، أو حزبــك، 
أو جريدتــك، ويتيــح املوقــع أدوات إلدارة وتصميــم الصفحــة، ولكنهــا ليســت أدوات متخصصــة كمــا يف 
املدونــات، وكذلــك يتيــح أدوات لرتويــج الصفحــة مــع»Facebook adds»، والــي تدفــع مقابــل كل 

مســتخدم يــرى هــذا اإلعــالن املوصــل علــى صفحتــك يف فيســبوك.

العالمــات  بإضافــة  تســمح  بالتدويــن،  متعلقــة  مســة  وهــي   :«Facebook notes« التعليقــات   -7
والصــور الــي ميكــن تضمينهــا، ومتكــن املســتخدمن مــن جلــب املدونــات مــن املواقــع األخــرى، الــي تقــدم 

التدويــن. خدمــات 

وممــا الشــك فيــه أن تطبيقــات شــبكة التواصــل االجتماعــي الفيســبوك تســهم يف إثــراء بيئــات التعليــم 
اإللكرتونيــة، مباتوفــره مــن أدوات تفاعليــة، زيــادة علــى أنــه ميكــن الفيســبوك االســتفادة مــن توظيــف التطبيقــات 
اإللكرتونيــة املختلفــة، مثــل: اســتخدام املعلــم لتطبيــق Flash Card إلضافــة تدريبــات وعــرض احملتــوى، 
كمــا يســتطيع الطــالب اســتخدام تطبيــق Book Tag لتبــادل الكتــب وإعارهتــا فيمــا بينهــم، بينمــا يوفــر 
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تطبيــق Courses جمموعــة مــن اخلدمــات املهمــة إلدارة املــادة الدراســية، مثــل: إمكانيــة إضافــة املقــررات، 
واإلعالنــات والواجبــات، وتكويــن حلقــات نقــاش وجمموعــات للدراســة، وميكــن عمــل جمموعــات؛ حبيــث 
تشــكل كل جمموعــة مقــررًا دراســًيا، ويقــوم باالشــرتاك بــه مجيــع الدارســن املســجلن للمقــرر واملشــرفن، وهــذا 
يعــزز فــرص تفاعــل الدارســن واملشــرفن مــن خمتلــف مناطــق ومراكــز اجلامعــة، ويشــكل مصــدرًا إثرائيًــا مهــّم 

للمقــرر )شــلش،2011(.

ونظــراّ ألمهيــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين اهتمــت العديــد مــن الدراســات يف جمــال التعليــم 
بالتعــرف علــى فاعليــة بعــض الطــرق واالســرتاتيجيات يف تنميــة تلــك املهــارات لــدى الطــالب يف مراحــل 
التعليــم املختلفــة؛ حيــث هدفــت دراســة كوركمــاز (Korkmaz,2013( إىل معرفــة أثــر توظيــف عــدة 
أمنــاط مــن التفاعــل اإللكــرتوين علــى اجتــاه الطــالب حنــو التعليــم، القائــم علــى شــبكة اإلنرتنــت واإلنرتنــت ذاتــه، 
وقــد وظــف يف كال اجملموعتــن تفاعــل الطالــب مــع املعلــم، والطالــب مــع الطالــب، والطالــب مــع احملتــوى، 
لكــن إحــدى اجملموعــات اعتمــدت علــى أدوات الويــب التزامنيــة، واجملموعــة األخــرى أدوات الويــب عــر 
التزامنيــة، وقــد أظهــرت النتائــج أن اســتجابة املتعلمــن للويــب يف التفاعــل التزامــي أو اللحظــي كانــت أكــر مــن 
اســتجاباهتم يف التفاعــل غــر التزامــي، وقــد تكــون اجتــاه إجيــايب حنــو التعليــم القائــم علــى شــبكة اإلنرتنــت عنــد 

اجملموعــات الــي اســتخدمت التفاعــل التزامــي، أو اللحظــي يف العمليــة التعليميــة.

بينمــا هدفــت دراســة الســيد )2013( إىل بنــاء نظــام للتعليــم التشــاركي عــر الويــب، وبيــان فعاليتــه يف 
تنميــة مهــارات حــل املشــكالت واالجتاهــات لــدى طــالب تكنولوجيــا التعليــم، ومتثلــت أدوات الدراســة يف 
اختبــار حتصيلــي للشــق املعــريف ملهــارات حــل املشــكالت، ومقيــاس مهــارات حــل املشــكالت، ومقيــاس لالجتــاه 
حنو التعلم ببيئة التعلم التشــاركي، و كانت النتائج يف مقياس االجتاه لصاحل اجملموعة التجريبية، الي درســت 
بالتعلــم التشــاركي اإللكــرتوين. وأوصــت الباحثــة باســتخدام بيئــات التعلــم اإللكــرتوين التشــاركي يف تدريــس 

املــواد الدراســية، الــي حتتــاج لتصميــم فــرق عمــل، والتدريــس مــن خــالل املشــروعات.

ووظفــت دراســة هــو (Hou, 2012( اســرتاتيجية لعــب األدوار إلكرتونيًــا، مــن خــالل املناقشــة 
اإللكرتونيــة، وتفاعــل الطــالب مــع بعضهــم البعــض، وكان التفاعــل مــن خــالل نشــر موضــوع للمناقشــة، 
والســماح للطــالب بالــرد عليــه بعــد تســجيل الدخــول لصفحــة املســاق، ولقــد بينــت النتائــج أن التفاعــل 
املناقشــة  خــالل  مــن  املعرفيــة،  العمليــة  بنــاء  وحتســن  اإلدراكيــة،  املهــارات  تطويــر  يف  يســاهم  اإللكــرتوين 

املباشــرة. اإللكرتونيــة 

 وهدفــت دراســة شــر (Sher, 2009( إىل قيــاس العالقــة بــن منطــن مــن أمنــاط التفاعــل اإللكــرتوين 
التعلــم اإللكــرتوين،  الطــالب عــن  املعلــم( ومســتوى رضــا  مــع  الطالــب  الطالــب –  مــع  الطالــب  )تفاعــل 
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واســتخدم الباحــث أداة ذات مقيــاس )مخاســي( لقيــاس مســتوى رضــا الطلبــة عــن تعلمهــم عــر التفاعــالت 
اإللكرتونيــة املختلفــة، وقــد أكــدت نتائــج الدراســة علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة بــن اســتخدام التفاعــل 

اإللكــرتوين يف التدريــس ومســتوى رضــا الطــالب.

 وحاولــت دراســة يل ويل (Lee and Lee,2006( معرفــة الفــروق الفرديــة بــن ثــالث جمموعــات 
مــن الطــالب مــن حيــث اســتخدام التفاعــل اإللكــرتوين بينهــم، وقســم الباحثــان العينــة إىل ثــالث جمموعــات: 
اجملموعــة األوىل؛ حتتــوي علــى أشــخاص منفتحــن واجتماعيــن، والثانيــة؛ انطوائيــن، والثالثــة؛ خليــط بينهمــا، 
مــن  الرســائل بشــكل أكــر  بإرســال  املنفتحــن يشــاركون  املشــاركون يف جمموعــة املختلطــة وجمموعــة  وكان 
اجملموعــة  مــن  أكثــر  ووجدانيًــا  اجتماعيًــا  تفاعــاًل  املختلطــة  اجملموعــة  أظهــرت  بينمــا  االنطوائيــة،  اجملموعــة 

االنطوائيــة، وأظهــرت اجملموعــة املختلطــة تفاعــل مــا وراء املعرفــة بشــكل أكــر مــن اجملموعــة االنطوائيــة.

وباستقراء الدراسات و األدبيات السابقة الي تناولت حماور البحث احلايل اتضح ما يأيت:

- اهتمــام العديــد مــن الباحثــن باســتخدام اســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب يف التدريــس للمــواد 
الدراســية املختلفــة وباملراحــل التعليميــة املختلفــة، وقيــاس فاعليتهــا علــى تنميــة مهــارات الرجمــة والتحصيــل، 
وتنميــة مهــارات التواصــل اإللكــرتوين، واالســتيعاب املفاهيمــي، وتنميــة مهــارات التفكــر التأملــي، وتنميــة 

مهــارات التفكــر فــوق املعــريف، والتحصيــل املباشــر واملؤجــل، وتعديــل التصــورات البديلــة.

- اهتمــام الباحثــن بدراســة فاعليــة اســتخدام أمنــاط خمتلفــة مــن التفاعــل اإللكــرتوين يف التدريــس علــى اجتــاه 
الطــالب حنــو التعلــم اإللكــرتوين، وحنــو التعلــم التشــاركي، ويف تنميــة مهــارات حــل املشــكالت، واملهــارات 

اإلدراكيــة، واملهــارات االجتماعيــة.

- خيتلــف البحــث احلــايل عــن الدراســات الســابقة يف أنــه يقيــس فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة 
علــى الرحــالت املعرفيــة، عــر الفيســبوك، يف تنميــة مهــارات التفاعــل، والتشــارك اإللكــرتوين، لــدى طالبــات 
جامعــة االمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن، وال توجــد دراســة - وفــق مــا مت االطــالع عليــه- تبحــث يف فاعليــة 
اســتخدام الرحــالت املعرفيــة يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، يف تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك االلكــرتوين، ممــا 

يعــزِّز احلاجــة هلــذا البحــث.

- اســتفاد البحــث احلــايل مــن الدراســات واألدبيــات الســابقة يف إعــداد اإلطــار النظــري، ويف إعــداد أدوات 
البحــث التجريبيــة وأدوات القيــاس.
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منهجية البحث وإجراءاته

منهج البحث:

 بنــاء علــى طبيعــة أســئلة البحــث احلــايل وأهدافــه مت اســتخدام املنهــج شــبه التجريــي؛ لقيــاس فاعليــة 
اســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة، عــر فيســبوك، يف تنميــة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك اإللكــرتوين، لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن؛ حيــث مت اختيــار 
جمموعتــن متكافئتــن: جمموعــة ضابطــة؛ درســت باســتخدام الطريقــة املعتــادة، وجمموعــة جتريبيــة؛ درســت 
باســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك، ومت تطبيــق مقيــاس مهــارات 

التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين علــى اجملموعتــن قبــل التجريــب وبعــده.

مجتمع البحث وعينته:

 متثــل جمتمــع البحــث يف طالبــات كليــة الرتبيــة، املســّجالت يف مقــرر تقنيــات التعليــم، وتكّونــت عينــة 
اجملموعــة  بلــغ عددطالبــات  اىل جمموعتــن: ضابطــة، وجتريبيــة،  تقســيمهن  مــن )40( طالبــة، مت  البحــث 

الضابطــة )20( طالبــًة، وبلــغ عــدد طالبــات اجملموعــة التجريبيــة )20( طالبــًة.

أدوات البحث:

 اعتمد البحث احلايل على أكثر من أداة من إعداد الباحثة كما يأيت:

أواًل: أدوات التجريب التي تضمنت:

1- قائمــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، لــدى الطالبــات أثنــاء اإلحبــار املعــريف، عــر شــبكة 
التواصــل االجتماعــي الفيســبوك. مت اتبــاع اإلجــراءات اآلتيــة إلعدادهــا:

- حتديــد اهلــدف مــن وضــع القائمــة: حتديــد أهــم مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، الــي ينبغــي تنميتهــا 
لــدى الطالبــات.

- حتديــد مصــادر اشــتقاق بنــود القائمــة: مت اشــتقاق بنــود القائمــة مــن خــالل املراجــع العلميــة، الــي تناولــت 
مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين )Ali,2009(، )حبيشــى، 2012(، )الضبــة، 2014(، )محــادة، 

.)2014

- إعداد الصورة األولية للقائمة.
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- ضبــط القائمــة: مــن خــالل عرضهــا علــى جمموعــة مــن اخلــراء يف جمــايل املناهــج وطــرق التدريــس، وتقنيــات 
والتشــارك  التفاعــل،  مهــارات  ومشــول  مناســبة  مــدى  حيــث  مــن  آرائهــم،  علــى  للتعــرف  وذلــك  التعليــم؛ 

اإللكــرتوين، الــواردة بالقائمــة لطالبــات كليــة الرتبيــة.

- إعــداد الصــورة النهائيــة للقائمــة: قــام اخلــراء حبــذف ثــالث مهــارات، وبالتــايل أصبحــت الصــورة النهائيــة 
للقائمــة 14 مهــارة.

2- التصور املقرتح لبيئة التعلم االفرتاضية، القائمة على الرحالت املعرفية، عر الفيسبوك، ومشل جزئن:

أ/ مت حتديــد جمموعــة معايــر اجلــودة، الالزمــة لتطويــر بيئــة التعلــم االفرتاضيــة املقرتحــة بالرجــوع للدراســات 
الســابقة. واألدبيــات 

ب/ تبــىَّ البحــث احلــايل النمــوذج املرجعــي (ADDIE( يف وضــع التصــور املقــرتح لبيئــة التعلــم االفرتاضيــة، 
القائمــة علــى الرحلــة املعرفيــة، عــر الفيســبوك، وفقــاً للمراحــل اآلتيــة )عزمــى، 2013(

ADDIE شكل )2( املراحل األساسية للنمذج العام لتصميم التعليم
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مرحلة التحليل: وهي مرحلة يتم فيها اإلجابة عن عدد من األسئلة من بينها:

- ما أهداف احملتوى؟

- ما املخرجات أو الكفايات الى ستظهرها الطالبات حتقيًقا لأهداف؟

- كيف سيتم تقومي املخرجات؟

- من الفئة املستهدفة؟

- ما احلاجات اخلاصة للمتعلمن؟

- كيف سيتم حتديد احلاجات؟

مرحلــة التصميــم: يتــم فيهــا وصــف األســاليب واإلجــراءات، والــي تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ عمليــي التعليــم 
والتعلــم، وتشــتمل خمرجاهتــا علــى مــا يــأيت:

- حتديــد األهــداف اإلجرائيــة بنــاء علــى أهــداف الــدرس وخمرجــات التعلــم بعبــارات قابلــة للقيــاس، ومعايــر 
لــأداء الناجــح لــكل هــدف.

- حتديد التقومي املناسب لكل هدف.

- حتديد إسرتاتيجيات التدريس بناء على األهداف. 

مرحلــة التطويــر: يتــم فيهــا ترمجــة خمرجــات عمليــة التصميــم مــن خمططــات وســيناريوهات إىل مــواد 
تعليميــة حقيقيــة، وقــد يشــمل ذلــك األجهــزة أو الرامــج.

مرحلــة التنفيــذ )التطبيــق(: يتــم فيهــا القيــام الفعلــي بالتعليــم، ســواء كان ذلــك ىف الصــف الدراســي 
التقليــدي، أو بالتعليــم اإللكــرتوين، أو مــن خــالل برجميــات الكمبيوتــر، وجيــب ىف هــذه املرحلــة أن يتــم حتســن 

فهــم الطــالب، ودعــم إتقاهنــم لأهــداف.

مرحلــة التقويــم: يتــم فيهــا قيــاس مــدى كفــاءة وفاعليــة عمليــات التعليــم والتعلــم، وقــد يكــون التقــومي 
ــا. ــا أو ختامًي تكوينًي

 ج: وبعــد تطويــر التصــور املقــرتح للرحلــة املعرفيــة مت عرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن؛ للتأكــد 
مــن مــدى حتقيــق كل درس ألهدافــه، ومــدى مناســبة احملتــوى للطالبــات بكليــة الرتبيــة، والتسلســل املنطقــي 
لعــرض املــادة العلميــة، ومالءمــة األنشــطة التعليميــة لطبيعــة املــادة العلميــة وطبيعــة الطالبــة يف هــذه املرحلــة، 
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وقــد مت إجــراء بعــض التعديــالت، مثــل: حــذف روابــط غــر مناســبة للفئــة العمريــة، وإضافــة بعــض األشــكال 
والصور،كما مت وضع دليل الطالبة لإلحبار املعريف عر الفيسبوك، يشمل تعريف بالرحلة املعرفية، وأهدافها، 

وتوجيهــات عامــة خلطــة التعلــم، مــع شــرح لأنشــطة التعليميــة املتضمنــة. 

ثانًيا: أدوات القياس:

 مت إعــداد مقيــاس أداء، يهــدف إىل التعــرف علــى أثــر املعاجلــة التجريبيــة يف تنميــة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك اإللكــرتوين.

هدف المقياس:

تضمــن املقيــاس )14( مهــارة تفاعــل وتشــارك إلكــرتوين، وقــد مت تطبيــق مقيــاس األداء لتنفيــذ منهجيــة 
البحــث قبليًــا لقيــاس مــا لــدى الطالبــات أفــراد عينــة الدراســة مــن مهــارات تفاعــل وتشــارك إلكــرتوين، مث مت 
تطبيقــه بعديًــا لقيــاس تلــك املهــارات، ومبعاجلــة النتائــج إحصائيًــا أمكــن قيــاس مســتوى التغيــر يف مهــارات 

التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين.

طريقة االستجابة وتقدير الدرجات:

مت اســتخدام أســلوب التقديــر الكمــي بالدرجــات؛ حيــث وضعــت ملمارســة كل مهــارة ثالثــة احتمــاالت 
لــأداء، تعتمــد علــى دقــة وســرعة الطالبــة، وهــذه االحتمــاالت هــي: تنطبــق متاًمــا )3 درجــات(، تنطبــق بدرجــة 
متوسطة )درجتان(، ال تنطبق )درجة واحدة(، وبالتايل ترتاوح الدرجة الكلية للمقياس بن )14-42( درجة.

ضبط المقياس وتقنينه:

حســاب معامــل ثبــات املقيــاس: لقيــاس مــدى ثبــات األداة اســتخدمت الباحثــة معادلــة ألفاكرونبــاخ 
(Cronbach’s(، ومعادلــة التجزئــة النصفيــة (half–Split(؛ للتأكــد مــن ثبــات املقيــاس؛ حيــث 

طبقــت علــى العينــة االســتطالعية لقيــاس الصــدق البنائــي، كمــا يوضحهــا اجلــدول اآليت:

جدول رقم )1(: حساب ثبات األداة وفًقا ملعامل ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية

معامل الثبات
التجزئة النصفيةألفاكرونباخ
0,8520,831
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وبالنظــر إىل اجلــدول الســابق يتضــح أن معامــل ثبــات االختبــار بطريقــة ألفــا كرونبــاخ بلــغ )0,852(، 
بينمــا بلــغ يف التجزئــة النصفيــة )0,831(، وهــذا يــدل علــى أن األداة تتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــات ممــا 

يطمئــن الباحثــة.

صدق المقياس: مت التأكد من صدق املقياس احلايل عن طريق:

- صدق احملكمن:

بعــد إعــداد املقيــاس يف صورتــه األوليــة، ومراجعــة مفرداتــه، واســتبعاد العبــارات غــر الواضحــة، مت عرضــه 
علــى عــدد مــن احملكمــن يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم؛ إلبــداء آرائهــم حــول املقيــاس 
مــن حيــث وضــوح تعليماتــه، ومــدى مالءمــة األبعــاد لقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، وقــد 
أشــار الســادة احملكمــون إىل ضــرورة إجــراء بعــض التعديــالت اخلاصــة ببعــض العبــارات؛ حبيــث تكــون أكثــر 
وضوًحــا، وهــي َحــْذُف ثــالث مهــارات، وبالتــايل أصبحــت الصــورة النهائيــة للقائمــة 14 مهــارة، وقــد مت إجــراء 

هــذه التعديــالت.

- االتساق الداخلي:

وذلــك مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة يف البعــد والدرجــة الكليــة هلــذا البعــد 
باملقيــاس، بعــد تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )20( طالبــة مــن طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة 
نــورة بنــت عبــد الرمحــن خــارج عينــة البحــث األصليــة، واجلــدول اآليت يوضــح معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل 

عبــارة مــن عبــارات األبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة هلــذا البعــد.
جدول )2(: االتساق الداخلي ملقياس مهارات التفاعل التشارك اإللكرتوين

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
1**0,628**0,65
2*0,449**0,54
3**0,6110**0,66
4*0,4611**0,55
5**0,5912**0,66
6**0,5313*0,42
7*0,4514**0,76

)**( دالة عند مستوى 0,01، )*( دالة عند مستوى 0,05
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق تــراوح معامــل االرتبــاط ملفــردات املقيــاس بــن 0,42 و0,76، وهــي قيــم 
دالــة عنــد مســتوى مــا بــن 0,05 و01,0، وبنــاء علــى ذلــك فــإن املقيــاس يف صورتــه النهائيــة يتكــون مــن 

)14( مفــردة.

إجراءات البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث اتبعت الباحثة اخلطوات اآلتية:

1- االطــالع علــى األدبيــات، والبحــوث، والدراســات الســابقة، املرتبطــة مبتغــرات البحــث؛ لإلفــادة منهــا يف 
إعــداد اإلطــار النظــري للبحــث، وإعــداد أدوات البحــث.

2- إعــداد أدوات البحــث التجريبيــة، والــي متثلــت يف تطويــر رحلــة معرفيــة مــن خــالل صفحــة فيســبوك، 
وإعــداد قائمــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، ومقيــاس أداء املهــارات.

3- عرض أدوات البحث على احملكمن، وضبط املتغرات، ومعاجلتها إحصائياً.

4- التطبيق القبلي على عينة البحث، مث بدء تنفيذ التجربة.

5- التطبيق البعدي على أفراد جمموعة البحث، مث حتليل البيانات، واستخالص نتائج البحث.

6- تفســر النتائــج، ومناقشــتها، وتقــدمي التوصيــات واملقرتحــات املناســبة يف ضــوء النتائــج، الــي توصــل إليهــا 
البحــث.

نتائج البحث:

نتائج السؤال االول:

لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث، والــذي ينــص علــى »مــا معايــر جــودة بيئــة التعلــم 
االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك؟ مت حتديــد جمموعــة معايــر اجلــودة الالزمــة لتصميــم 
بيئــة التعلــم االفرتاضيــة املقرتحــة؛ حيــث تكونــت مــن 10 جمــاالت رئيســة، وينــدرج حتــت كل جمــال عــدد مــن 

املعايــر، وعددهــا 26 معيــارًا وهــي كاآليت:

المجــال األول: وضــوح الرؤيــة، والرســالة اخلاصــة ببيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج حتتهــا معيــاران، ومهــا:
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- املعيار األول: وضوح رؤية، ورسالة البيئة.

- املعيار الثاين: مراعاة دقة األهداف، وسهولة صياغتها.

المجــال الثانــي: احملتــوى، وتنظيمــه يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر 
الفيســبوك، وينــدرج حتتــه 4 معايــر، وهــي:

- املعيــار الثالــث: مراعــاة احملتــوى يف ضــوء اهلــدف مــن بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة 
عر الفيســبوك.

- املعيــار الرابــع: مناســبة تنظيــم احملتــوى بطريقــة تعكــس فلســفة بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفية عر الفيســبوك.

- املعيــار اخلامــس: مناســبة البنــاء التشــاركي حملتــوى التعلــم يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر الفيســبوك.

- املعيار السادس:كتابة احملتوى بلغة واضحة وسهلة.

المجــال الثالــث: مصداقيــة بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر فيســبوك، 
وينــدرج حتتــه معيــار واحــد، وهــو:

- املعيــار الســابع: مراعــاة املصداقيــة يف مجيــع جوانــب بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة 
عــر الفيســبوك.

المجــال الرابــع: تصميــم بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك. 
وينــدرج حتتــه 3 معايــر، وهــي:

- املعيار الثامن: مناسبة تصميم الصفحة الرئيسة يف ضوء التفاعلية واملشاركة الديناميكية.

- املعيار التاسع: وضع أسس عامة مشرتكة بن األعضاء؛ لتصميم واجهات التفاعل.

- املعيار العاشر: مراعاة معاير تصميم قياسية.

المجــال الخامــس: توافــر الدافعيــة للتعلــم املناســبة يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج حتتــه معيــار واحــد، وهــو:
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- املعيار احلادى عشر: تنويع وسائل إثارة الدافعية لدى املتعلم.

المجال السادس: التفاعلية والتحكم وتبادل األدوار، ويندرج حتته 3 معاير، وهي:

- املعيــار الثــاين عشــر: مراعــاة الرتكيــز علــى املشــاركة، وتبــادل األدوار يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى 
الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك.

- املعيــار الثالــث عشــر: مراعــاة توفــر وســائل لرصــد االســتجابات يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى 
الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك.

- املعيــار الرابــع عشــر: دعــم التحكــم، واملشــاركة جلميــع األفــراد املشــاركن يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة 
علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك، وســهولة االتصــال بينهــم.

المجــال الســابع: أدوات التفاعــل والتشــارك يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة 
عــر فيســبوك، وينــدرج حتتــه 5 معايــر، وهــي:

- املعيار اخلامس عشر: االستخدام والتوظيف املناسب ألدوات املواقع املفضلة، واإلشارات املرجعية.

- املعيار السادس عشر: االستخدام والتوظيف اجليد ألدوات التقومي الزمي، وجدولة األحداث.

واملخططــات  الذهنيــة،  اخلرائــط  رســم  ألدوات  األمثــل  والتوظيــف  االســتخدام  عشــر:  الســابع  املعيــار   -
التشــاركية.

- املعيــار الثامــن عشــر: االســتخدام والتوظيــف املالئــم ألدوات تســجيل املالحظــات، ولوحــات الكتابــة 
التشــاركية. التفاعليــة 

التفاعــل غــر التشــاركية، ووضعهــا يف املــكان والوقــت  التاســع عشــر: التوظيــف اجليــد ألدوات  - املعيــار 
هلــا. املناســب 

المجــال الثامــن: أنشــطة التعليــم يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر 
فيســبوك، وينــدرج حتتــه معيــار واحــد، وهــو:

- املعيار العشرون: تتصف األنشطة بالتشاركية يف خصائصها، وأدائها، وتطبيقاهتا.

المجــال التاســع: اســرتاتيجية التعلــم االفرتاضيــة، وتوظيفهــا مــن خــالل بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة 
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علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج حتتــه 4 معايــر، وهــي:

- املعيار احلادى والعشرون: توظيف جيد السرتاتيجيات التعلم االفرتاضية. 

- املعيــار الثــاين والعشــرون: دعــم لــدور املعلــم يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر 
الفيسبوك.

- املعيــار الثالــث والعشــرون: دعــم لــدور املتعلــم يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة 
عــر الفيســبوك.

- املعيــار الرابــع والعشــرون: دعــم لعناصــر ومكونــات بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة 
عــر الفيســبوك.

المجــال العاشــر: توافــر التغذيــة الراجعــة، والتقــومي املناســب يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى 
الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك، وينــدرج حتتــه معيــاران، ومهــا:

- املعيار اخلامس والعشرون: التنويع يف أساليب التقومي حسب اهلدف منه )قبلي – بنائي – هنائي(.

- املعيار السادس والعشرون: التنويع يف وسائل التقومي ملراعاة الفروق الفردية.

نتائج السؤال الثاني:
لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث، والــذي ينــص علــى »مــا مهــارات التفاعــل والتشــارك 
اإللكــرتوين يف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك؟ مت حتديــد مهــارات 
املهــارات،  أداء  مقيــاس  تضمينهــا يف  الفيســبوك، مث  عــر  املعــريف  اإلحبــار  أثنــاء  إلكــرتوين  وتشــارك  تفاعــل 
وتكونــت قائمــة املهــارات بصورهتــا النهائيــة مــن )14( مهــارة. ويوضــح اجلــدول اآليت قائمــة مهــارات التفاعــل 

والتشــارك اإللكــرتوين.
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جدول )3(: قائمة مهارات التفاعل والتشارك اإللكرتوين

املهارةم
 أختار الطريقة املناسبة للتصفح واإلحبار1
أتعامل مع خمتلف أنواع الوسائط وامللفات واألدوات للتصفح واإلحبار2
أتواصل مع أستاذيت وزمياليت من خالل التعليقات واملشاركة واإلعجاب والدردشة3
أتابع املستجدات من إعالنات وأخبار وأشاركها 4
5like أبدي اإلعجاب باستخدام أداة
6share أشارك الروابط والنصوص والصور والفيديوهات واألنشطة وتفاصيل الرحلة املعرفية باستخدام أداة
7poll أقوم بالتصويت الستطالع اآلراء من خالل أداة
أتناقش عر احملادثات النصية والصوتية مع األستاذة وزمياليت يف املوضوعات الدراسية.8
9comment أكتب تعليًقا على عنصر أضافته استاذيت او إحدى زمياليت وأتبادل األفكار باستخدام أداة
10Google reads أشارك الكتب وأقوم بقراءهتا مع زمياليت كمجموعة باستخدام
أقوم بتحميل الروابط ذات العالقة باملوضوعات الدراسية وفتحها والتعليق عليها ومشاركتها11
.أضيف مشاركة بكتابة نص أو تنزيل صور ومقاطع صوتية وفيديو تعليمي12
أكتب مقاالت حول النصوص الصور واملقاطع الصوتية والفيديو13
 أعيد إنتاج ونشر املعرفة املكتسبة ومشاركتها حبسب فهمي وبأسلويب اخلاص14

نتائج السؤال الثالث:

لإلجابــة عــن الســؤال الــذي ينــص علــى: مــا صــورة التصــور املقــرتح لبيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى 
الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك؟ تبــى البحــث احلــايل النمــوذج املرجعــي (ADDIE( يف وضــع التصــور 

املقــرتح لبيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحلــة املعرفيــة عــر الفيســبوك وفقــاً للمراحــل اآلتيــة:

مرحلــة التحليــل: ومت فيهــا حتديــد احتياجــات الطالبــات جمموعــة البحــث مــن خــالل مــا الحظتــه 
الباحثــة خــالل تدريســها ملقــرر تقنيــات التعليــم مــن ضعــف امتــالك الطالبــات ملهــارات التفاعــل والتشــارك 
مــن  االلكــرتوين، زيــادة علــى أن اســتخدام الطالبــات لإلنرتنــت يف احلصــول علــى املعلومــات يهــدر كثــراً 

الوقــت؛ نظــراً لعــدم وجــود اســرتاتيجية مقننــة للبحــث.
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تحديــد محتــوى التعلــم وتحليلــه لتحديــد الهــدف العــام: والــذي متثــل يف التعــرف علــى أثــر بيئــة 
تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك يف تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك االلكــرتوين 
لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة االمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن، مــن خــالل اإلحبــار املعــريف يف مصــادر تعلــم 
ــر احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة، ومــن خــالل  إلكرتونيــة، مت جتميعهــا وتصنيفهــا مــن قبــل الباحثــة ممــا يسَّ

أداء املهــام واألنشــطة املطلوبــة أثنــاء ذلــك.

مرحلــة التصميــم: وفيهــا قامــت الباحثــة بكتابــة ســيناريو املوضوعــات الــي ســتتناوهلا الرحلــة املعرفيــة، ومت 
فيهــا جتميــع عناصــر التعلــم مــن نصــوص وصــور ورســوم ومقاطــع فيديــو، وتصميــم اهليــكل العــام ملهــام اإلحبــار 

املعــريف، واشــتملت علــى )صفحــة العنــوان – املقدمــة – املهــام– العمليات-املصــادر – التقييــم – اخلامتــة(.

مرحلــة التطويــر: يف هــذه املرحلــة مت اســتخدام موقــع شــبكة التواصــل االجتماعــي الفيســبوك؛ لفتــح 
حســاب، وإنشــاء صفحة فيســبوك للرحلة املعرفية، ومت توليد حمتوى أجزاء الرحلة املعرفية، ومت االســتعانة ببعض 
الرامــج، مثــل: برنامــج MicrosoftWord؛ لتحريــر ومعاجلــة النصــوص، وبرنامــج Power Point؛ 
إلعــداد العــروض التقدمييــة وحتريرهــا، وقــد احتــوت الرحلــة املعرفيــة علــى مصــادر متنوعــة للتعلــم، مثــل: الصــور، 

والعــروض التقدمييــة، والتســجيالت الصوتيــة، ومقاطــع فيديــو تعليميــة، وروابــط.

مرحلــة التنفيــذ )التطبيــق(: مت تدريــب الطالبــات علــى آليــة العمــل بأســلوب الرحــالت املعرفيــة قبــل 
التجريــب، مث نشــر الرحلــة املعرفيــة وإتاحتهــا، ومت توظيــف أدوات شــبكة صفحــة الفيســبوك التفاعليــة؛ ألداء 
املهــام، واألنشــطة التعليميــة مــن قبــل الطالبــات؛ حيــث اســتخدمت تلــك األدوات للتواصــل املســتمر والدائــم 
مــع أفــراد اجملموعــة، وأســتاذة املقــرر؛ لتبــادل النقاشــات واآلراء املتنوعــة، وللتعليــق علــى املــادة العلميــة، وإلضافــة 
حمتــوى علمــي ومشــاركته، ويف هــذه املرحلــة تتضــح الرحلــة املعرفيــة عــر الفيســبوك مــن خــالل املهمــات كأحــد 
العناصــر الــي ترتكــز عليهــا الرحلــة املعرفيــة، كمــا تتضــح مهــارات التفاعــل والتشــارك املــراد تنميتهــا أثنــاء اإلحبــار 

املعــريف، وباســتخدام أدوات الفيســبوك كاآليت:

- إعــادة الصياغــة: حيــث تصيــغ الطالبــة املعلومــات بأســلوهبا مــن خــالل اإلجابــة عــن أســئلة أســتاذة املقــرر، 
وعرضهــا يف صفحــة الرحلــة املعرفيــة يف الفيســبوك.

- التجميــع: ويتــم ذلــك بالبحــث يف مصــادر التعلــم املختلفــة عــن معلومــات حمــددة؛ للتوصــل إىل نتائــج، 
ومجعهــا؛ لتعــرض، وتنشــر كمنتــج هنائــي، يظهــر إبــداع الطالبــة.

- التحقــق: تقــوم الطالبــة بتحليــل وتركيــب املعلومــات، واســتطالع آراء زميالهتــا الطالبــات، ومناقشــتهن يف 
املوضــوع املطــروح، مــن خــالل اســتخدام أداة اإلعجــاب (like(، أو مــن خــالل أداة إضافــة التعليقــات 

.)comment)
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- مهمــات الصحفــي: تقــوم الطالبــة بالبحــث عــن معلومــات؛ لتغطــي املوضــوع املطــروح، وتعيــد صياغــة مــا 
توصلــت إليــه يف شــكل مقالــة، مــع حتــري دقــة املعلومــات.

- التصميــم: تقــوم الطالبــة بإنتــاج وإبــداع تصاميــم أو منــاذج أو خطــط عمــل، ذات عالقــة مبوضوعــات مقــرر 
تقنيــات التعليــم، مــن ذلــك اســتخدام منــوذج التصميــم التعليمــي العــام لتصميــم عــرض تقدميــي.

- اإلنتــاج اإلبداعــي: تقــوم الطالبــة بإعــادة صياغــة موضــوع بصــورة مبتكــرة، واســتخدام األدوات التفننيــة املناســبة 
.)share) وبعــد ذلــك تشــاركه مــع زميالهتــا مــن خــالل أداة ،)comment) لذلــك، مــن خــالل التعليــق

- احلــوار والتفــاوض: للتعــرف علــى وجهــات النظــر املختلفــة، ومناقشــتها للتوصــل إىل إمجــاع حــول القضايــا 
.)poll) املطروحــة، والتصويــت ألخــذ اآلراء مــن خــالل أداة

- اإلقنــاع: تســتخدم الطالبــة مهــارة اإلقنــاع أثنــاء عــرض معلوماهتــا، مــن خــالل ســرد احلقائــق، وتقــدمي األدلــة، 
أو تقــدمي حبــث أو مقاطــع فيديــو، مث نشــرها، ومشــاركتها مــع األخريــات

- املهمــات التحليليــة: هتــدف إىل تنميــة قــدرة الطالبــة؛ إلصــدار أحــكام، مــن خــالل البحــث عــن العالقــة بــن 
الســبب والنتيجــة، والبحــث عــن أوجــه التشــابه واالختــالف، وطــرح، ومناقشــة مــا توصلــت إليــه.

- اخلامتــة: وفيهــا يتــم عــرض خالصــة جتربــة التعلــم، مــن خــالل اإلحبــار املعــريف، وتقــدمي الدعــم، والتشــجيع 
للطالبــات، وحّثهــن علــى اســتمرارية التعلــم، مــن خــالل اإلحبــار املعــريف، مــن خــالل تقــدمي واجــب منــزيل، 

والطلــب مــن الطالبــات التواصــل أثنــاء اإلحبــار املعــريف عــر الفيســبوك للتفاعــل وتشــارك املعرفــة.

مرحلــة التقــومي: مشلــت هــذه املرحلــة علــى تقييــم ملهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين، مــن خــالل 
مقيــاٍس أعــد لذلــك مــن قبــل الباحثــة؛ للتعــرف علــى تأثــر بيئــة التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر الفيســبوك علــى تنميــة هــذه املهــارات، ويوضــح الشــكل اآليت خطــوات وإجــراءات الرحلــة املعرفيــة.
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شكل )2( خطوات واجراءات الرحلة المعرفية

نتائج السؤال الرابع:

لإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث، والــذي ينــص علــى »مــا فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم 
افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر فيســبوك يف تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى 
الطالبــات؟« مث اختبــار صحــة الفــرض، والــذي ينــص علــى أنــه يوجــد فــرق دال إحصائيًــا بــن متوســطي 
درجــات طالبــات اجملموعــة الضابطــة، )الــي درســت بالطريقــة املعتــادة(، واجملموعــة التجريبيــة، )الــي درســت 
باســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر فيســبوك( يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس 

مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لصــاحل متوســط طالبــات اجملموعــة التجريبيــة.

 Independent-Samples T Test املســتقلة  للمجموعــات  اختبــار »ت«  اســتخدام  مت 
باســتخدام برنامــج SPSS؛ حلســاب داللــة الفــرق بــن متوســط درجــات اجملموعتــن الضابطــة، والتجريبيــة 
األوىل يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين. كمــا مت حســاب قــوة التأثــر 
للمتغــر املســتقل )بيئــة تعلــم افرتاضيــة قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك( علــى املتغــر التابــع 
)تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين( باســتخدام حجــم األثــر (η2(. وجــدول )4( يوضــح داللــة 
الفــرق بــن متوســط درجــات اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات التفاعــل، 

والتشــارك اإللكــرتوين، وحجــم التأثــر.



فاعلية استخدام بيئة تعلم افتراضية قائمة على الرحالت المعرفية عبر الفيسبوك...   د. منى محمد الزهراني

143

جــدول )4(: داللــة الفــرق بــن متوســط درجــات اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي 
ملقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين وحجــم التأثــر

املتوسطاجملموعاتاملقياس
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة ت 
احملسوبة

مستوى
الداللة

قيمة ت 
اجلدولية

مربع ايتا
)η2( 

داللة 
حجم 
التأثر

 مهارات 
التفاعل 
والتشارك 
اإللكرتوين 

24,672,22 الضابطة
كبر1922,1001,02,860,94

38,272,29التجريبية

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )4( أن الفــرق بــن متوســط درجــات طالبــات اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة 
يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين دال إحصائيًــا عنــد مســتوى 0,01 لصــاحل 
طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، وهبــذا يتحقــق فــرض البحــث، وهــذا يعــي ارتفــاع مســتوى التفاعــل والتشــارك 
اإللكــرتوين لــدى طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، الــاليت درْســَن باســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى 
الرحــالت املعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك عــن مســتوى نظراهتــنَّ طالبــات اجملموعــة الضابطــة الــاليت درْســَن 

بالطريقــة املعتــادة.

كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن حجــم التأثــر للمتغــر املســتقل )بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى 
الرحــالت املعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك( علــى املتغــر التابــع )تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين( 
كبــر، وهــذا يــدل علــى فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر شــبكة 
الفيســبوك يف تدريــس مــادة تقنيــات التعليــم علــى تنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى طالبــات 

كليــة الرتبيــة املســجالت ملقــرر تقنيــات التعليــم جبامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن.
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شكل )3( الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفاعل 
والتشارك اإللكتروني

يتبــن مــن شــكل )3( أن متوســط درجــات طالبــات اجملموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس 
مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين يســاوي 24,67، ومتوســط درجــات طالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف 
التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين يســاوي 38,27. وهــذا يــدل علــى ارتفــاع 
مســتوى طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، الــاليت درْســَن باســتخدام بيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر شــبكة الفيســبوك يف مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين عــن مســتوى نظراهتــنَّ طالبــات 

اجملموعــة الضابطــة الــاليت درْســَن بالطريقــة املعتــادة. 

ودراســة   ،)2011 )حممــد،  مــن  كٍل  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
حيــث  مــن  (Johnson et el., 2007(؛  وآخريــن  جونســون  ودراســة   ،)2010 )الصغــري، 
ضــرورة  وأيًضــا  والتشــارك،  والتفاعــل  االتصــال  يف  واإلنرتنــت  الكمبيوتــر  شــبكات  اســتخدام  فاعليــة 
توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  تتفــق  اإللكرتوين،كمــا  والتشــارك  التفاعــل  ملهــارات  املتعلمــن  إتقــان 
إليــه دراســة كٍل مــن )برغــش،2011(، و (Gowen,2011(، و)عبــد الرمحــن وأمحــد، 2012(، 
و)بســام،2013(  اهلل،2012(،  و)عبــد   ،)Alshumaimeri and Almasri, 2012)و
املعرفيــة  الرحــالت  فاعليــة  حيــث  مــن  (Al-Edwan, 2014) و(Sung et al., 2015(؛ 

والتعلــم. التعليــم  Web-Questيف 

تفسير النتائج ومناقشتها:
يرجــع تفــوق طالبــات اجملموعــة التجريبيــة الالئــي درســن مقــرر تقنيــات التعليــم باســتخدام بيئــة تعلــم 
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افرتاضيــة قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك علــى طالبــات اجملموعــة الضابطــة الالئــي درســن نفــس 
املقرر باســتخدام الطريقة املعتادة يف مهارات التفاعل والتشــارك اإللكرتوين، إىل اســتخدام بيئة تعلم افرتاضية 
قائمــة علــى الرحــالت املعرفيــة عــر الفيســبوك يف التعليــم، ســاهم يف متكــن طالبــات اجملموعــة التجريبيــة مــن 

مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين؛ وذلــك قــد يكــون لأســباب اآلتيــة:

- تســهم األنشــطة االلكرتونيــة التفاعليــة لبيئــة التعلــم االفرتاضيــة يف زيــادة تفاعــل الطالبــات مــع احملتــوى 
التعليمــي، ومــع األســتاذة ومــع بعضهــن البعــض، باإلضافــة إىل أن املثــرات التعليميــة املختلفــة، الــي حتتــوي 
عليهــا الرحــالت املعرفيــة مــن أصــوات وصــور ومشــاهد فيديــو ونصــوص،كل ذلــك أدى إىل زيــادة التفاعــل 

والتشــارك اإللكــرتوين للطالبــات.

 - طبيعــة بيئــة التعلــم الــي توفرهــا اســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب، فهــي بيئــة تقــوم علــى حموريــة 
وإجيابيــة الطالبــة يف التعلــم، والــذي يتطلــب أن تشــارك الطالبــة بفاعليــة يف أداء األنشــطة التعليميــة اإلكرتونيــة، 
والبحــث؛ للتوصــل إىل املعلومــات املطلوبــة، وتلخيصهــا، ومناقشــتها مــع زميالهتــا وأســتاذة املقــرر،و كل ذلــك 

يعــد مــن صــور التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين.

- تســهم الرحالت املعرفية عر الويب يف مشــاركة الطالبات يف األنشــطة التأملية الناقدة للمعلومات مبناقشــة 
املعلومــات الــي توصلــن إليهــا مــن املواقــع البحثيــة واملراجــع وغرهــا مــن مصــادر التعلــم.

- تركــز الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب علــى األنشــطة االســتقصائية، الــي عــزَّزت احلــوار، والتفاعــل، وطــرح 
األســئلة، والتفــاوض، واملشــاركة النشــطة للطالبــات، باإلضافــة إىل اعتمادهــا علــى املشــاركة الفاعلــة للطالبــات 

يف جمريــات العمليــة التعليميــة، األمــر الــذي انعكــس إجيابًــا علــى تعلمهــن.

- طبيعــة التعلــم باســتخدام الرحــالت املعرفيــة، والــي تعتمــد يف تقــدمي املعلومــة للطالبــات عــر توظيــف رحــالت 
ممتعــة مــن املعرفــة واألنشــطة اإللكرتونيــة؛ حيــث تقــوم الطالبــات مــن خالهلــا بالبحــث اإللكــرتوين بشــكل فــردي 
أو مجاعــي تعــاوين؛ هبــدف الوصــول الصحيــح واملباشــر للمعلومــات؛ انطالقًــا مــن مصــادر موثوقــة موجــودة 
يف صفحــة فيســبوك تعليميــة، معــدَّة مســبًقا مــن قبــل أســتاذة املقــرر؛ حيــث يتــم تقســيم احملتــوى إىل أنشــطة 

تعليميــة، متتابعــة، ومرتابطــة، تتفاعــل معهــا الطالبــات يف ظــل بيئــة إلكرتونيــة فاعلــة وحمّفــزة.

يتفــق واهتمامــات  املعرفيــة مــن خــالل صفحــة فيســبوك،  الرحــالت  العلمــي باســتخدام  تقــدمي احملتــوى   -
تســتخدم  مــا  عــادًة  والــي  املختلفــة،  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  اســتخدام  يف  وتوجهاهتــن  الطالبــات 
ألغــراض ترفيهيــة، ويبــدو أن هــذا التوافــق يف اســتخدام تلــك الشــبكات يف الرتفيــه ويف التعلــم أثــار دافعيــة 
الطالبــات واهتماماهتــن ألغــراض التعلــم الــذايت؛ حيــث شــجع االســتخدام الوظيفــي ألدوات فيســبوك يف أداء 
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األنشــطة التعليميــة أثنــاء اإلحبــار املعــريف، علــى العمــل اجلماعــي التعــاوين، وتبــادل اآلراء واألفــكار ومشــاركتها، 
ممــا انعكــس إجيابًــا علــى مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين لــدى الطالبــات.

- توفــر املرونــة والفرديــة يف التعلــم مــن خــالل إتاحــة الفــرص للطالبــات؛ للوصــول إىل مصــادر املعلومــات 
الرقميــة يف الوقــت املناســب هلــن.

- ازداد نشــاط الطالبــات وفاعليتهــن يف التوصــل إىل املعــارف واملعلومــات بأنفســهن، وتنفيــذ املهــام التعليميــة 
وفــق مراحــل تنفيــذ الرحلــة املعرفيــة، وذلــك مــن خــالل ثقتهــن بأنفســهن وبقدراهتــن؛ حيــث تتيــح الرحــالت 

املعرفيــة للطالبــات فــرص استكشــاف املعلومــات بأنفســهن.

- تصميــم الرحلــة املعرفيــة يف شــكل مهــام ومشــكالت حقيقيــة واقعيــة، مرتبطــة باهتمــام الطالبــات، ومتثــل 
جزًءا من املقرر الدراســي، وليس نشــاطًا الصفًيا منفصاًل، باإلضافة إىل تنوع األنشــطة التعليمية، واســتخدام 
وســائط متعــددة، وكذلــك وضــوح األهــداف الســلوكية، وحتديدهــا بدقــة، ووضــوح اإلرشــادات والتوجيهــات يف 
خطــوات اإلحبــار املعــريف، كمــا أن ترتيــب املعلومــات وفــق خطــوات الرحــالت املعرفيــة يتســم بالتنظيــم والوضــوح 

وســهولة الفهــم وتوافــر عناصــر التشــويق.

- إن اســتخدام أدوات شــبكة التواصــل االجتماعــي فيســبوك مكَّــن الطالبــات مــن التواصــل مــع أســتاذة املقــرر 
ومــع زميالهتــن، مــن خــالل املكاملــات الصوتيــة، أو مكاملــات الفيديــو، ومــن خــالل الرســائل النصيــة، كمــا 
وفــرت أســاليب التفاعــل مــع املــادة العلميــة، مــن خــالل أداة إبــداء اإلعجــاب، باإلضافــة إىل إتاحــة إمكانيــة 

التعليــق علــى احملتــوى العلمــي املنشــور مــن نصــوص، وصــور، ومقاطــع صوتيــة، وفيديــو، ومشــاركتها.

- وقــد يرجــع ذلــك إىل أن اســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب كانــت مبثابــة طريقــة جديــدة، مل تألفهــا 
الطالبــات مــن قبــل، فهــي تتفــق مــع اهتماماهتــن باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة، وبوجــه خــاص اإلنرتنــت، 
الــذي قــد تقضــي الطالبــة ســاعات يوميًــا يف التبحــر فيــه ألغــراض ترفيهيــة، ممــا يزيــد مــن فــرص التفاعــل 

والتشارك اإللكرتوين. 

- إن الرحــالت املعرفيــة تقــوم علــى افرتاضــات املدرســة البنائيــة يف الرتبيــة، مــن خــالل مبــدأ بنائيــة املعرفــة، أي 
أن الطالبــة هــي الــي تبــي معرفتهــا بنفســها، مــن خــالل عمليــة تفــاوض اجتماعــي مــع اآلخريــن، وأمهيــة هــذا 
التفاعــل االجتماعــي يف حتقيــق النمــو العقلي،كمــا أهنــا توفــر للطالبــة مواقــف تعليميــة تعلميــة؛ الكتســاب 
خــرات متنوعــة، والتوصــل إىل املعــارف، مــن خــالل التعلــم النشــط القائــم علــى جهــد الطالبــة، ممــا يدفعهــا إىل 

ضــرورة التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين.
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- إن عمليــة التعلــم أصبحــت أكثــر متعــة للطالبــات مبــا ســاهم يف زيــادة دافعهــن للتعلــم واملشــاركة بفاعليــة 
يف التعلــم.

 - إن أنشــطة الرحلــة املعرفيــة والتعــاون املشــرتك بــن الطالبــات قــد ســامهت يف تكويــن اجتاهــات إجيابيــة حنــو 
التعلــم.

- تعتــر اســرتاتيجية الرحــالت املعرفيــة عــر الويــب اســرتاتيجية جيــدة، تســاعد الطالبــات علــى إجنــاز العمــل 
مــن خــالل توزيــع أالدوار فيمــا بينهــن.

التوصيات والمقترحات:

أ/ توصيات البحث:

يف ضوء نتائج البحث ميكن تقدمي التوصيات اآلتية:

- توجيــه اهتمــام املتخصصــن يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم لإلفــادة مــن الرحــالت 
املعرفيــة عــر الويــب يف التعليــم والتعلــم.

- ضــرورة اهتمــام كليــات الرتبيــة بتدريــب املعلمــات قبــل اخلدمــة وبعدهــا علــى كيفيــة توظيــف الرحــالت املعرفيــة 
يف التعليــم، وكذلــك التدريــب علــى الطــرق املختلفــة لتنميــة مهــارات التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين.

- ضــرورة اهتمــام الباحثــن يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم بدراســة مهــارات التفاعــل 
والتشــارك اإللكــرتوين لبيــان أفضــل أســاليب تعليمهــا وتنميتهــا.

- االهتمــام بتطويــر مقــررات كليــة الرتبيــة بصفــة عامــة، واملقــررات الــي توظــف التقنيــة يف التعليــم خاصــة، 
وإعــادة تنظيــم حمتواهــا، مبــا يتماشــى وطبيعــة عصــر املعلوماتيــة، مــع دمــج شــبكة املعلومــات الدوليــة ومهــارات 
اســتخدامها يف التفاعــل والتشــارك اإللكــرتوين يف املقــررات الدراســية واعتبارهــا مكمــاًل تعليمًيــا وليــس إثرائًيــا.

- تضمن املناهج أنشطة وجتارب توظف بيئات التعلم االفرتاضية يف العملية التعليمية خاصة يف مستويات 
التطبيق والتحليل والتقييم.

 - االهتمام بإعداد الطالبات تقنيا حبيث يكون لديهن القدرة على التعامل مع بيئات التعلم اإللكرتونية.

- تفعيل دور املقررات اإللكرتونية وبيئات التعلم اإللكرتوين يف مرحلة التعليم اجلامعي. 
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 - االهتمــام بتصميــم رحــالت معرفيــة عــر الويبوتنفيذهــا يف مقــررات تعليميــة خمتلفــة وتدريــب الطالبــات علــى 
كيفيــة إنتاجهــا وإعدادهــا.

التعلــم االفرتاضيةكمســتحدث تكنولوجــي هبــدف  بيئــات  نــدوات وورش عمــل للمعلمــن حــول  - عقــد 
التعريــف بامهيتهــا وبطــرق توظيفهــا يف التعليــم.

)ب( بحوث ودراسات مقترحة:

يف ضوء نتائج البحث احلايل ميكن اقرتاح إجراء البحوث املستقبلية اآلتية:

- إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية يف التخصصات العلمية املختلفة بكليات الرتبية.

- إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية يف التعليم ماقبل اجلامعي.

- إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة احلاليــة، وقيــاس أثرهــا يف تنميــة بعــض املتغــرات لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة، 
مثــل: التفكــر االبتــكاري، والتحصيــل الدراســي، واالجتــاه حنــو الرحــالت املعرفيــة.

- إجراءدراســة مماثلــة للبحــث احلــايل يف مــواد دراســية خمتلفــة، وعلــى طــالب وطالبــات املراحــل التعليميــة 
املختلفــة.

 - اجــراء دراســة اســتطالعية ملــدى اســتخدام املعلمــن واملعلمــات لبيئــة تعلــم افرتاضيــة، قائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر شــبكة التواصــل االجتماعــي فيســبوك يف عمليــة التدريــس.

- اقــرتاح برنامــج تدريــي للمعلمــن أثنــاء اخلدمــة الســتخدام بيئــات التعلــم االفرتاضيــة، القائمــة علــى الرحــالت 
املعرفيــة عــر الفيســبوك.
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